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لعل جمع وت�صنيف القرارات التي تتخذها املجال�س الت�شريعية ميثل الذاكرة التاريخية
والعملية ملتابعة �أداء املجل�س ،واحلفاظ على انتظام مواقفه .كما �أن هذه القرارات تعد
ال�سبيل الرئي�سي ملعرفة التوجه العام للمجل�س ،وتقي�س مدى �إ�سهامه املبا�شر يف خطط
تنمية الوطن ،وحل م�شكالت املواطنني ،وتطوير مكت�سبات احلياة العامة ،و�صيانة
امل�صلحة العامة بحيادية ومو�ضوعية .بالإ�ضافة �إلى �أن قرارات املجال�س الت�شريعية هي
الرتجمة الفعلية لأعمال املجل�س ،والتعبري عن التزامه بالت�شريعات املنظمة لعمله والآلية
الأ�سا�سية التي تعرب عن توجهه يف التجاوب مع اهتمامات املواطنني.
�إزاء ذلك ارت�أت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي جتميع وت�صنيف القرارات
التي اتخذها املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�أدوار انعقاده الأربع .م�ستند ًا
يف ذلك �إلى ما درجت عليه العديد من الربملانات يف تق�سيم قرارات املجال�س الت�شريعية
�إلى ثالثة �أنواع �أ�سا�سية:
�أو ًال :القرارات الإجرائية :هي تلك القرارات التي تعرب عن �سري عمل املجل�س ،وهي
املخت�صة بالإجراءات الالزمة ل�ضمان ح�سن �أداء املجل�س لوظائفه الد�ستورية الأ�سا�سية
(الت�شريع – الرقابة) والالئحية (ال�شعبة الربملانية ).
وتعد القرارات الإجرائية هي ال�ضامن الرئي�سي النتظام وتواتر املجل�س على �أداء يحقق
الغايات امل�ستهدفة من �أداء وظائفه الد�ستورية ،والالئحية.
ثاني ًا :القرارات املو�ضوعية :هي تلك القرارات املعربة عن وظائف و�أدوار املجل�س
الرئي�سية يف الت�شريع والرقابة ،وهي التي من �أجلها ن�ش�أ املجل�س ،مثل ما يقرره املجل�س
من موافقة �أو تعديل �أو رف�ض مل�شروعات القوانني ،واملوافقة على تو�صيات املو�ضوعات
العامة ،وتقارير الوفود الربملانية .ويعرب القرار املو�ضوعي عن توجه واختيار املجل�س يف
م�شروعات القوانني ،واملو�ضوعات العامة مبا يعك�س الإرادة العامة للمواطنني.
ثالث ًا :القرارات الربملانية :هي تلك القرارات التي ي�صدرها املجل�س من �أجل �ضمان
ت�أدية �أف�ضل لأدواره الت�شريعية والرقابية ،والقرارات الربملانية هي التي ينتج عنها ما
قـ ــرارات املج ـ ــل�س
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ي�سمى « بالعرف الربملاين» وهو ذلك النوع من القرارات املعرب عن ممار�سات املجل�س
التطويرية يف الت�شريع والرقابة بهدف �ضمان �أداء الدور الأف�ضل لالخت�صا�صات
الد�ستورية والالئحية �شريطة �أال تخالف هذه القرارات لوائح املجل�س ،و �أن تكون معربة
عن م�ستجدات ممار�سات العمل الربملاين.
جانب منها عدد ًا من القرارات التنظيمية املهمة التي تنظم
وت�شمل تلك القرارات يف ٍ
عمل املجل�س (كنظام اللجان امليدانية ونظام مكاتب املجل�س الوطني االحتادي يف �إمارات
الدولة  ،ونظام جلان ال�صداقة الربملانية).
وتعمل هذه القرارات التنظيمية على �إكمال �أحكام الالئحة الداخلية للمجل�س وت�أتي
ب�صفة �أ�سا�سية ملواجهة م�ستجدات �أو تطورات يف عمل املجل�س ،بالإ�ضافة �إلى حتديد
�صفات �أو ا�شرتاطات �أو بيان حلدود بع�ض من امل�سائل �أو الق�ضايا التي تخ�ص �ش�ؤون
املجل�س ،وتعمل يف بع�ض الأحيان على تف�صيل جممل ورد يف الالئحة� .إال �أن ممار�سات
عمل املجل�س ا�ستدعت تف�صيل هذا املجمل ملواجهة بع�ض الإ�شكاليات العملية.
�إزاء ذلك ارت�أت الأمانة العامة للمجل�س الوطني �أن تقوم بتجميع هذه القرارات
التنظيمية يف هذا املطبوع �إدرا ًكا منها لأهمية هذه القرارات يف ممار�سات عمل املجل�س
وحتى يكون �أع�ضا�ؤه على اطالع كامل ووعي بحقيقة هذه القرارات التنظيمية �أثناء
ممار�ساتهم الربملانية يف الف�صل الت�شريعي اجلديد.
ون�أمل �أن ميثل هذا اجلهد �إ�ضافة حقيقية لذاكرة املجل�س التاريخية ،ومبا يعزز دور
امل�ضابط يف احلفاظ على تراث و�أ�سا�سيات العمل الربملاين باملجل�س.
د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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قـ ــرارات املج ـ ــل�س

�أو ًال :
القرارات الإجرائية

دور االنعقاد العادي الأول

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س على نتائج انتخاب رئي�س املجل�س وذلك
بفوز �سعادة  /عبدالعزيز الغرير.

الأول

الأولــى

2007 / 02 / 12

موافقة املجل�س على نتائج انتخاب كل من:
•النائب الأول � :سعادة � /أحـمد �شبيب الظاهري.
•النائب الثاين � :سعـادة  /عـلي جا�سم �أحـمـد.
•مراقبي املجل����س � :سعادة /حممد عب���داهلل الزعابي
و�سعادة /را�شد م�صبح الكندي املرر.

الأول

الأولــى

2007 / 02 / 12

موافقة املجل����س على انتخاب وكيل اللجن���ة التنفيذية و
�أمني �سر اللجنة التنفيذية و �أربعة �أع�ضاء .
اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية :
•الرئيـ�س � :سعادة  /عبـدالعزيز عبداهلل الغريـر .
•الوكيــل � :سعادة  /خالــد علـي بن زايــد .
•�أمني ال�سر � :سعادة  /جمال حممـد مطـر احلـاي .
الأع�ضـاء :
•�سعادة  /حمــد عبـداهلل بن غليطـة الغفلــي .
•�سعادة � /سالـم حممــد بن �سالــم النقبــي .
•�سعادة  /د� .سلطـان �أحمـد عبـداهلل امل ـ�ؤذن .
•�سعادة  /د .ن�ضال حممد بن �شربـاك الطنيجـي .

الأول

الأولــى

2007 / 02 / 12

موافقة املجل�س على ت�شكيل اللجان الثمانية الدائمة  (.مرفق ) 1

الأول

الأولى

2007 / 02 / 12

ت�شكيل جلنة م�ؤقتة تعن ــى ب�شـ ـ ـ�ؤون الإع ــالم – فقط –
منبثقة من جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعـلي ـ ـ ــم والثق ـ ــافـ ـ ــة
والإع ـ ــالم من �أ�صحاب ال�سعادة:
•�سعادة � /سلطان �سيف الكبي�سي.
•�سعادة  /يو�سف علي بن فا�ضل.
•�سعادة  /جنالء في�صل العو�ضي.
•�سعادة  /مي�ساء را�شد غدير.
•�سعادة  /خالد بن زايد.
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الأول

الأولى

2007 / 02 / 12

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقـ ـ���ة املجل�س عل���ى ت�شكيل جلنة لل���رد على خطاب
�صاحب ال�سمـ ـ ـ ــو رئي�س الدولــة وت�ش ــمل ك ًال من:
•الرئيـ�س � :سعادة � /سلطان �صقر ال�سويدي.
•املقرر � :سعادة  /خليفة عبداهلل بن هويدن.
•�سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي.
•�سعادة  /د .عبيد علي املهريي.
•�سعادة  /فاطمة غامن املري.
•�سعادة  /حممد عبداهلل الزعابي.
•�سعادة  /مي�ساء را�شد غدير.
•�سعادة � /أحمد �سعيد الظنحاين.
•�سعادة � /أحمد �شبيب الظاهري.
•�سعادة  /د� .أمل عبداهلل القبي�سي.
ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبطة اجلل�س���ة الأولى املعقودة
بتاريخ 2001 / 02 / 15م.

الأول

الأولى

2007 / 02 / 12

الأول

الـثـانـيـة

2007 / 03 / 06

موافق���ة املجل�س على انتخاب �أربعة �أع�ض���اء لع�ضوي ـ ـ ــة
الربملـ ــان ال ــعربــي االنتق ــايل ،وهم كالتايل:
1.1ع�ضو جلن���ة ال�ش�ؤون اخلارجي���ة وال�سيا�سي���ة والأمن
القومي� :سعادة  /د.عبيد علي املهريي .
2.2ع�ض���و جلن���ة ال�ش����ؤون االقت�صاديـ ـ ـ ـ���ة واملالي ـ ـ ـ ـ���ة :
�سعادة  /حمد حارث املدفع.
3.3ع�ض���و جلنة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة والثقافي���ة واملر�أة
وال�شباب � :سعادة  /د.ن�ضال حممد الطنيجي .
4.4ع�ض���و جلن���ة ال�ش����ؤون الت�شريعي���ة والقانونية وحقوق
الإن�سان � :سعادة � /أحمد حممد اخلاطري .

الأول

الـثـانـيـة

2007 / 03 / 06

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالة مو�ض���وع «ال�سيا�سة العامة
لوزارة الداخلية» �إلى جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع

الأول

الـثـانـيـة

2007 / 03 / 06

ت�صديق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثانية املعقودة
بتاريخ 2007/03/06م.

الأول

الـثـالـثـة

2007 / 03 / 27

قـ ــرارات املج ـ ــل�س
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س على �إر�سال ر�سال���ة �إلى جمل�س الوزراء
تفي���د اط�ل�اع املجل����س عل���ى القوان�ي�ن االحتادي���ة التي
�ص���درت �أثن���اء انعقاد املجل����س وطلب���ه اال�ستي�ضاح عن
مربرات و�أ�سباب �صدورها �أثناء انعقاد املجل�س الوطني
دون عر�ضها عليه.

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحال���ة تعدي���ل «تنظي���م ال�شعبة
الربملانية» الوارد من اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية
�إلى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية مرة �أخرى ملزيد
من الدرا�سة.

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحال���ة «م�شروع قان���ون احتادي
رق���م ( ) ل�سنة  2007ب�ش����أن ال�سل���ع اخلا�ضعة للرقابة
يف اال�ست�ي�راد والت�صدي���ر» �إل���ى جلن���ة ال�ش����ؤون املالي���ة
واالقت�صادية وال�صناعية.

الأول

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحال���ة «م�شروع قانـ���ون احتادي
رق���م ( ) ل�سن���ة  2007ب�إن�شاء جمل�س وطن���ي لل�سياحة
والآث���ار» �إلى جلنة �ش ـ ـ�ؤون الرتبية والتعليـ ــم وال�شبـ ــاب
والإعالم والثقافة.

الأول

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثالثة املعقودة
بتاريخ 2007 / 03 / 27م بعد �إجراء بع�ض الت�صحيحات
التي طلبها �سعادة الأع�ضاء.

الأول

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة الرابعة املعقودة
بتاريخ 2007 / 04 / 10م بعد �إجراء بع�ض الت�صحيحات
التي طلبها �سعادة الأع�ضاء.

الأول

موافق���ة املجل����س على �إحال���ة « م�شروع قان���ون احتادي
يف �ش����أن اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�س���ات الأهلي���ة ذات النف���ع
الع���ام » �إلى جلنة ال�شـ ـ ـ ـ����ؤون ال�صحيـ ـ ـ���ة والعـ ـ ـ ـ ـ ــمل
وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون االجتماعية.

الأول
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الـجـلـ�سـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـرابـعـة

اخلـامـ�سـة

اخلـامـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

2007 / 03 / 27

2007 / 03 / 27

2007 / 03 / 27

2007 / 03 / 27

2007 / 04 / 10

2007 / 04 / 24

2007 / 04 / 24

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحال���ة «م�شروع قان���ون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القان���ون االحتادي رقم ( )3ل�سنة
 1981ب�إن�ش���اء معهد التنمية الإداري����ة» �إلى جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية.

الأول

موافق���ة املجل�س على �إحالة مو�ضوع « التلوث البيئي على
ال�صح���ة العامة « �إل���ى جلنة م�ؤقتة م���ن مقدمي الطلب
ومن يرغب يف االن�ضم���ام �إليهم من الأع�ضاء ملزيد من
الدرا�س���ة وتق���دمي تقري���ر للمجل�س ،حي���ث ان�سحب من
اللجنة �سعادة /را�شد خلفان ال�شريقي ،وهم كالتايل:
�1.1سعادة  /د� .سلطان �أحمد امل�ؤذن.
�2.2سعادة � /أحمد �شبيب حممد الظاهري.
�3.3سعادة  /روية �سيف ال�سماحي.
�4.4سعادة  /خليفة عبداهلل بن هويدن.
�5.5سعادة � /سعيد حمد احلافري.
�6.6سعادة  /حممد عبداهلل الزعابي.
�7.7سعادة  /عبداهلل �أحمد ال�شحي.
�8.8سعادة � /سامل حممد النقبي.
�9.9سعادة را�شد م�صبح الكندي.
�1010سعادة  /خالد حمد بو�شهاب.

الأول

موافق���ة املجل�س على �إحالة «م�ش���روع قانون احتادي يف
�ش����أن الرفق باحلي���وان» �إلى جلن���ة ال�ش����ؤون اخلارجية
والتخطي���ط والب�ت�رول وال�ث�روة املعدنيـ ـ���ة والزراعي���ة
والرثوة ال�سمكية.

الأول

موافق���ة املجل�س على �إحالة «م�ش���روع قانون احتادي يف
�ش����أن ترخي�ص مراك���ز الإخ�صاب بالدول���ة» �إلى جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية.

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحالة مو�ض���وع «�سيا�س���ة وزارة
ال�صحة يف جمال الإ�سرتاتيجية ال�صحية املطبقة حالي ًا
يف الدول���ة والإ�سرتاتيجية امل�ستقبلي���ة ومو�ضوع �سيا�سة
�صندوق الزواج» �إلى جلنة ال�ش ـ�ؤون ال�صحيةـ ـ والعمـ ـ ــل
وال�ش�ؤون االجتماعية.

الأول

الـجـلـ�سـة
اخلـامـ�سـة

اخلـامـ�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 04 / 24

2007 / 04 / 24

2007 / 05 / 08

2007 / 05 / 08

2007 / 05 / 08
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على �إ�صدار بيان مبنا�سبة ذكرى توحيد
القــوات امل�سلحـ ــة لدولــة الإمارات العربية املتحدة.

الأول

الـ�سـاد�سـة

2007 / 05 / 08

موافق����ة املجل�س على طلب ت�أجيل عر�ض تو�صيات اللجنة
امل�ؤقتة يف �ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم »
�إلى ما بعد اجلل�سة القادمة.

الأول

موافقة املجل�س على منح جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية �أج ًال جدي ـ ـ ــد ًا لنظر ـ مو�ضـ ـ ـ ـ ــوع
« التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة » ملدة �شهرين.

الأول

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

2007 / 05 / 08

2007 / 05 / 08

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة اخلام�س���ة
املعق���ودة بتاريخ  2007/4/24بع���د �إجراء الت�صحيحات
التي طلبها �أحد الأع�ضاء.

الأول

الـ�سـابـعـة

2007 / 05 / 22

موافق���ة املجل����س عل���ى ت�أجي���ل مناق�ش���ة �س����ؤال ب�ش�أن
«خماطر ظاهرة القرو�ض ال�شخ�صية» جلل�سة قادمة .

الأول

الـ�سـابـعـة

2007 / 05 / 22

موافق���ة املجل�س على ت�أجيل عر�ض تقارير جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ب�ش�أن «مو�ضوعي
�سيا�س���ة وزارة ال�صحة ،و�سيا�سة �صن���دوق الزواج» �إلى
دور االنعقاد الثاين.

الأول

الـ�سـابـعـة

2007 / 05 / 22

موافق���ة املجل����س عل���ى من���ح جلن���ة ال�ش����ؤون ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية �أج ًال جديد ًا لنظر م�شروع
القانون االحتادي يف « �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب
بالدولة و م�ش���روع القانـ ـ ـ ـ ـ ــون االحت ـ ـ ـ ــادي يف �شـ ـ ـ ـ�أن
«اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�س���ات الأهلية ذات النف���ع العـ ـ ــام»،
على �أن تنتهي اللجنة منها بعد �أ�سبوعني.

الأول

الـ�سـابـعـة

2007 / 05 / 22

ت�صدي���ق املجل�����س على م�ضبطت����ي اجلل�ست��ي�ن ال�ساد�ســة
وال�سابع ـ ــة املعقـودت ــني بــتاري ـ ـ ـ ــخ  8و 2007 / 05 / 22م.

الأول

الـثـامـنـة

2007 / 06 / 05

موافق���ة املجل�س على ت�أجيل مناق�ش ـ ــة ال�سـ ـ ـ�ؤال ح ـ ــول
« خماطر ظاهرة القرو�ض ال�شخ�صية ».

الأول

الـثـامـنـة

2007 / 06 / 05
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س على �إع���ادة « م�شروع قانون احتادي يف
�ش����أن الهيئة االحتادية للبيئة » �إلى اللجنة املخت�صة مرة
�أخرى لإعادة درا�سته و�إدخال التعديالت التي طالب بها
املجل�س و�إعداد تقرير يف �ش�أنه.

الأول

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
الت�شريعي���ة والقانوني���ة يف �ش����أن » تعديل م�ش���روع نظام
ال�شعبة الربملانية » .

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى ت�أجي���ل انتخاب ممثل���ي ال�شعبة
الربملاني���ة للمجال����س وامل�ؤمت���رات الربملاني���ة الدولي���ة
والعربي���ة والإ�سالمي���ة والربملان العرب���ي االنتقايل �إلى
جل�سة قادمة.

الأول

الـجـلـ�سـة
الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 06 / 05

2007 / 06 / 05

2007 / 06 / 05

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل مناق�شة مذك���رة يف �ش�أن
احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة
املالية املنتهية يف  2006 / 12 /31م �إلى جل�سة قادمة.

الأول

الـثـامـنـة

2007 / 06 / 05

ت�صديق املجل����س على م�ضبطة اجلل�سة الثامنة املعقودة
بتاريخ 2007/06/05م.

الأول

الـتـا�سـعـة

2007 / 06 / 19

موافقة املجل����س على ت�شكيل جلنة م���ن �أع�ضاء املجل�س
جتتمع مع م�س����ؤويل وزارة املالي���ة وال�صناعة وم�صرف
الإمارات املرك���زي لدرا�سة «خماط���ر ظاهرة القرو�ض
ال�شخ�صي���ة» وبعدها ترفع التو�صي���ات للمجل�س ملعاجلة
الظواهر ال�سلبية لهذه الظاهرة .

الأول

موافق���ة املجل����س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة الرتبية
والتعليم وال�شباب والإع�ل�ام والثقافة يف �ش�أن « م�شروع
قان���ون احت���ادي ب�إن�ش���اء جمل����س وطن���ي لل�سياح���ة والآثار »
واالكتف���اء بت�ل�اوة ر�سال���ة رئي�س���ة اللجن���ة املخت�ص ـ ـ���ة
املرفقة مع التقرير.

الأول

موافق���ة املجل����س على �إع���ادة م�شروع القان���ون يف �ش�أن
«م�ش���روع قانون احتادي ب�إن�ش���اء جمل�س وطني لل�سياحة
والآثار» �إل���ى جلنة الرتبية والتعلي���م وال�شباب والإعالم
والثقافة ملزيد من الدرا�سة ب�ش�أنه مع احلكومة.

الأول

الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

2007 / 06 / 19

2007 / 06 / 19

2007 / 06 / 19
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير اللجن ـ ـ ـ ــة حـ ـ ــول
« م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الرفق باحليوان ».

الأول

الـتـا�سـعـة

2007 / 06 / 19

موافق���ة املجل�س عل���ى ت�أجي���ل مناق�شة «م�ش���روع قانون
احتـ ـ���ادي يف �ش����أن الهيئةـ ـ���ـ االحتادي���ة للبيئ ـ ـ ـ ـ���ة» �إلى
جل�سة قادمة.

الأول

موافق���ة املجل�س عل���ى تالوة ُمقدمة تقري���ر جلنة �ش�ؤون
الرتبي���ة والتعلي���م وال�شب���اب والإع�ل�ام والثقاف���ة فقط
واالنتق���ال �إلى تالوة البند الث���اين من التقرير املت�ضمن
تو�صي���ات اللجن���ة ب�ش����أن مو�ض ـ ـ ـ���وع « �سيا�سي���ة وزارة
الرتبية والتعليم ».

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقرير جلن���ة �ش�ؤون
الرتبي���ة والتعلي���م وال�شباب والإع�ل�ام والثقافة يف �ش�أن
«م�ش���روع قان ـ ـ ـ ـ���ون احت���ادي ب�إن�ش���اء جمل����س وطن���ي
لل�سياحة والآثار».

الأول

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن «م�شروع
احت���ادي ( ) ل�سن���ة 2007م يف �ش����أن ترخي�ص مراكز
الإخ�صاب بالدولة».

الأول

موافقة املجل����س علـى عدم تالوة تقري���ر جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن «م�شروع
قان���ون احت���ادي رق���م ( ) ل�سن���ة  2007ب�ش����أن الهيئ���ة
االحتادية للبيئة» .

الأول

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
اخلارج���ية والتخطي���ط والب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة
والزراعي���ة وال�ث�روة ال�سمكي���ة ب�ش����أن «م�ش���روع قان���ون
احت���ادي رق���م ( )  2007يف �ش ـ ـ ـ����أن اجلمعيـ ـ���ات
وامل�ؤ�س�سات الأهلي ــة ذات النفع العام» .

الأول

الـعـا�شـرة

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة التا�سعة املعقودة
بتاريخ 2007/06/19م .

الأول

الـعـا�شـرة
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الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

2007 / 06 / 19

2007 / 06 / 19

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04
2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

موافق���ة املجل�س عل���ى مناق�شة مو�ض���وع ميزانيته لل�سنة
املالية  2008يف جل�سة مغلقة .

الأول

الـعـا�شـرة

موافق����ة املجل�����س يف جل�سة مغلقة على قب����ول ا�ستقالة كل
م����ن �أ�صحاب ال�سع����ادة الأع�ضاء  :خالد علي ب����ن زاي ـ ــد
« وكي����ل اللجنة «  ،وجمال حممد احل����اي« �أمني ال�س ـ ــر »
والدكتور �سلطان �أحمد امل�ؤذن « ع�ضو اللجنة « من اللجنة
التنفيذي����ة لل�شعب����ة الربملانية وك ّلف هيئ����ة املكتب بالقيام
ب�أعم����ال اللجنة واختيار الوفد امل�ش����ارك �إلى اجتماعــات
االحتـ ــاد الربمل ـ ــاين الدولــي يف اجتماعه املقبل.

الأول

موافق���ة املجل����س عل���ى �أ�سم���اء �أع�ضاء جلن���ة «خماطر
ظاه���رة القرو����ض ال�شخ�صي���ة» الت���ي مت ت�شكيله���ا يف
اجلل�سة التا�سعة وهم:
�1.1سعادة � /أحمد �شبيب الظاهري.
�2.2سعادة  /خالد علي بن زايد.
�3.3سعادة  /يو�سف عبيد النعيمي.
�4.4سعادة  /يو�سف علي بن فا�ضل.
�5.5سعادة  /خليفة بن هويدن الكتبي.
�6.6سعادة  /خالد حمد بو �شهاب.

الأول

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04
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دور االنعقاد العادي الثاين

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على تقدمي مناق�شة ال�س�ؤال حول « تنفيذ
القان���ون االحت���ادي رق���م ( )24ل�سن���ة 2006م يف �ش�أن
حماية امل�ستهلك من البند  11على البنود الأخرى.

الثان ــي

الأول ــى

2007 / 11 / 19

موافقة املجل�س على انتخاب كل من:
مراقبي املجل�س :1.1حممد عبداهلل الزعابي.
2.2جـمـال حممد احلاي.

الثان ــي

موافق���ة املجل����س على انتخ���اب وكيل اللجن���ة التنفيذية
لل�شعب���ة الربملاني���ة و �أمني �سر اللجن���ة التنفيذية و�أربعة
�أع�ضاء بالتزكية.
اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية:
الوكيل � :سعادة  /را�شد م�صبح الكندي املرر.�أمني ال�سر� :سعادة  /يو�سف علي بن فا�ضل.الأع�ضاء بالتزكية:
1.1حمد عبداهلل الغفلي.
2.2را�شد حممد ال�شريقي.
3.3علي ماجد املطرو�شي.
�4.4أحمد �سعيد الظنحاين.

الثان ــي

موافقة املجل�س على انتخاب ممثلي ال�شعبة الربملانية يف
جمال�س وم�ؤمترات االحتادات الربملانية كالآتي:
�أو ًال :االحتاد الربملاين الدويل:
.أممثلي ال�شعبة الربملانية يف جمل�س االحتاد الربملاين
الدويل :
�1.1سعادة  /د � .أمل عبداهلل القبي�سي.
�2.2سعادة  /خالد حمد �أبو�شهاب.
�3.3سعادة  /يو�سف علي بن فا�ضل.
ب.ممثل���ي ال�شعب���ة الربملاني ـ ـ���ة يف م�ؤمت���ر االحت���اد
الربملاين الدويل:
� 1.1سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي.
� 2.2سعادة � /سلطان �صقر ال�سويدي.
�3.3سعادة  /علي جا�سم �أحمد.

الثان ــي
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الأول ــى

الأول ــى

الأول ــى

2007 / 11 / 19

2007 / 11 / 19

2007 / 11 / 19

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

ثانياً :االحتاد الربملاين العربي:
.أممثلو ال�شعب���ة الربملانية يف جمل�س الإحتاد الربملاين
العربي:
�1.1سعادة  /د .عبدالرحيم ال�شاهني.
�2.2سعادة  /د .فاطمة حمد املزروعي.
ب .ممثلي ال�شعبة الربملانية يف م�ؤمتر الإحتاد الربملاين
العربي كل من:
�1.1سعادة  /را�شد م�صبح الكندي املرر.
�2.2سعادة  /جمال حممد احلاي.
�3.3سعادة  /حمد عبداهلل الغفلي.
ثالثاً :احت ـ���اد جمال ـ ـ ـ ـ����س الـ ـ���دول الأع ــ�ض ـ ـ ـ���اء يف منظم ـ ـ���ة
امل�ؤمتــر الإ�سالمي:
.أ ممثل���و ال�شعب���ة الربملانية يف جمل����س احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي كل من :
�1.1سعادة  /حممد عبداهلل الزعابي.
�2.2سعادة  /خليفة بن هويدن الكتبي.
ب .ممثل���و ال�شعب���ة الربملانية يف م�ؤمت���ر احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي كل من :
�1.1سعادة � /سامل حممد النقبي.
�2.2سعادة  /را�شد م�صبح الكندي املرر.
�3.3سعادة  /يو�سف عبيد النعيمي .
رابعاً :الربملان العربي االنتقايل:
ممثلي ال�شعبة الربملانية يف الربملان العربي االنتقايل:
�1.1سعادة  /د .عبيد علي املهريي.
�2.2سعادة � /أحمد نا�صر اخلاطري.
�3.3سعادة  /ن�ضال حممد الطنيجي.
�4.4سعادة  /حمد حارث املدفع.
ت�شكيل جلان دائمة للمجل�س ( .مرفق ) 2

الثان ــي

موافق���ة املجل����س عل���ى �ضم مو�ضوع���ي �سيا�سي���ة وزارة
العمل ح���ول مو�ضوع «ت�أث�ي�رات ق���رارات و�أنظمة العمل
اجلديدة « و « مو�ضوع �سيا�سة وزارة العمل حول مو�ضوع
العمالة الوافدة يف الدول���ة « و�إحالتهما �إلى جلنة م�ؤقتة
من مقدمي الطلب لدرا�ستهما وتقدمي تقرير عنهما .

الثان ــي

الأول ــى

الأول ــى

2007 / 11 / 19

2007 / 11 / 19
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ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل����س على ت�أجيل ال�س�ؤال حول « زيادة رواتب
العامل�ي�ن املتقاعدي���ن يف امل�ؤ�س�س���ات االجتماعي���ة» �إلى
جل�سة قادمة.

الثان ــي

الأول ــى

2007 / 11 / 19

موافقة املجل�س على ت�أجيل مو�ضوع «�سيا�سية الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» �إلى جل�سة قادمة.

الثان ــي

الأول ــى

2007 / 11 / 19

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

الثان ــي

الأول ــى

2007 / 11 / 19

ت�أجي���ل مناق�شة بن���د الت�صديق عل���ى امل�ضبطة �إلى حني
االنتهاء من البنود الأخرى.

الثان ــي

الـثـانـيـة

2007 / 12 / 05

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة االفتتاحية
املعقودة بتاريخ 2007 / 11 / 19م.

الثان ــي

الـثـانـيـة

2007 / 12 / 05

موافقة املجل����س على مناق�شة مو�ض���وع « �سيا�سة الهيئة
العام���ة للمعا�ش���ات والت�أمينات االجتماعي���ة» دون تالوة
تقرير اللجنة امل�ؤقتة يف �ش�أنه.

الثان ــي

الـثـانـيـة

2007 / 12 / 05

موافقة املجل�س على �إحالة مو�ضوع « �سيا�سة الهيئة العامة
للمعا�ش����ات والت�أمين����ات االجتماعية» �إل����ى اللجنة امل�ؤقتة
ل�صياغة التو�صيات وعر�ضها عليه يف جل�سة قادمة.

الثان ــي

الـثـانـيـة

2007 / 12 / 05

موافقـ ــة املجلـ ـ ـ ـ ــ�س على ت�أجيل مناق�شـ ـ ـ ــة مو�ض ـ ـ ــوع
« تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي» �إلى جل�سة قادمة.

الثان ــي

الـثـانـيـة

2007 / 12 / 05

ت�صديق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثانية املعقودة
بتاريخ 2007/12/05م.

الثان ــي

الـثـالـثـة

2007 / 12 / 30

موافق���ة املجل����س عل���ى ت�أجي���ل �س����ؤال ح���ول « فتح باب
الرت�شح لوظائف قيادية يف وزارة الرتبية ».

الثان ــي

الـثـالـثـة

2007 / 12 / 30

موافق���ة املجل�س على تق���دمي مناق�شة ميزاني���ة املجل�س
الوطن���ي االحتادي عن���د مناق�شة « م�ش���روع احتادي يف
�ش�أن رب���ط امليزانية العامة لالحت���اد وميزانية اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2008م» .

الثان ــي
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ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

ت�أجي���ل مناق�شة تقرير اللجنة امل�ؤقت���ة ملو�ضوع « �سيا�سة
الهيئة العام���ة للمعا�شات والت�أمين���ات االجتماعية »�إلى
جل�سة قادمة.

الثان ــي

الـثـالـثـة

2007 / 12 / 30

ت�أجيل مناق�شة تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
وال�صناعي���ة يف �ش����أن « تنظي���م ودعـ ـ���م القط ـ ـ ـ���اع
ال�صنـ ـ ــاعــي يف الدولـ ــة» �إلى جل�سة قادمة.

الثان ــي

ت�أجي���ل الإطالع عل���ى الر�سالتني الواردت�ي�ن بخ�صو�ص
فت���وى دائرة الق�ض���اء ب�إمارة �أبوظبي ب�ش����أن عدم جواز
جتمي���د وحفظ الأجنة ور�سال���ة واردة بخ�صو�ص تو�صية
املجل����س الوطن���ي االحت���ادي يف �ش�أن « مو�ض���وع �سيا�سة
وزارة الرتبية والتعليم » �إلى جل�سة قادمة.

الثان ــي

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

2007 / 12 / 30

2007 / 12 / 30

�إحال���ة « م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل بع����ض �أحكام
القان���ون رق���م ( )31ل�سن���ة 1999م ب�إن�ش���اء الهيئ���ة
االحتادية للكهرباء وامل���اء» �إلى جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتخطي���ط والب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة والزراع ـ ـ���ة
والرثوة ال�سمكية.

الثان ــي

الـثـالـثـة

2007 / 12 / 30

ت�أجيل الت�صديق عل���ى م�ضبطة اجلل�سة الثالثة املعقودة
بتاريخ 2007/12/30م.

الثان ــي

الـرابـعـة

2008 / 01 / 15

موافقة املجل����س على اقرتاح وزير ال�صحة عند مناق�شة
الر�سال���ة ال���واردة ب�ش����أن « ع���دم جواز جتمي���د وحفظ
الأجن���ة » ب�ش����أن عقد لقاء ب�ي�ن اللجن���ة ووزارة ال�صحة
ودائ���رة الق�ضاء ب�إم���ارة �أبوظبي ل�ش���رح وجهات النظر
حول املو�ضوع.

الثان ــي

موافق���ة املجل����س على ت�ل�اوة م�شروع ال���رد على خطاب
االفتت���اح – الوارد من اللجن���ة التي �شكلها املجل�س لهذا
الغر����ض – فقرة .فقرة .و�أخذ املوافق���ة عليه – كذلك
– فقرة .فقرة.

الثان ــي

ت�أجي���ل مناق�شة «م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل بع�ض
�أح���كام القان���ون االحت���ادي رقم ( )4ل�سن���ة 1998م يف
�ش ـ ـ�أن نظ ـ ـ ـ ــام ال�سـ ــلك الدبلوما�سي والقن�صلي» .

الثان ــي

الـرابـعـة

الـرابـعـة

الـرابـعـة

2008 / 01 / 15

2008 / 01 / 15

2008 / 01 / 15
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ال ــدور

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ملو�ضوع « �سيا�سة
وزارة ال�صحة يف جمال اال�سرتاتيجية ال�صحية املطبقة
ً
كام�ل�ا
حالي��� ًا يف الدول���ة واال�سرتاتيجي���ة امل�ستقبلي���ة»
واالكتفاء بقراءة تو�صيات اللجنة فقط.

الثان ــي

الـجـلـ�سـة

الـرابـعـة

الـتـاريـ ــخ

2008 / 01 / 15

موافقة املجل�س على �إحالة التو�صيات اخلا�صة مبو�ضوع
« وزارة ال�صح���ة» م���رة ثاني���ة للجنة ال�ش����ؤون ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية لإعادة �صياغتها.

الثان ــي

الـرابـعـة

2008 / 01 / 15

موافق���ة املجل�س على حتويل اجلل�س���ة �إلى �سرية ملناق�شة
بع�ض الأمور املتعلقة باملجل�س.

الثان ــي

الـرابـعـة

2008 / 01 / 15

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

الثان ــي

الـخـامـ�سـة

2008 / 01 / 29

موافق���ة املجل����س عل���ى االكتف���اء بالإطالع عل���ى تقرير
جلنة ال�ش�ؤون املالي���ة واالقت�صادية وال�صناعية يف �ش�أن
«م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل بع�ض �أح���كام القانون
االحت���ادي رق���م (  ) 13ل�سنة 2004م يف �ش����أن الرقابة
على ا�سترياد وت�صدير وعبور املا�س اخلام» دون تالوته.

الثان ــي

موافقة املجل�س على االكتفاء باالطالع على تقرير اللجنة
يف �ش�أن « م�شروع قانون احت���ادي ب�ش�أن اعتماد امليزانية
العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية 2007م» دون تالوته .

الثان ــي

موافق���ة املجل����س عل���ى االكتف���اء بالإطالع عل���ى تقرير جلنة
ال�ش����ؤون اخلارجي���ة والتخطي���ط والب�ت�رول وال�ث�روة املعدنية
والزراع���ة ال�ث�روة ال�سمكي���ة ب�ش����أن «م�شروع قان���ون احتادي
بتعدي���ل بع����ض �أح���كام القانون االحت���ادي رق���م (  ) 4ل�سنة
1998م يف نظام ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي « دون تالوته.

الثان ــي

موافق����ة املجل�����س عل����ى مناق�ش����ة ق����رار جمل�س ال����وزراء
اخلا�����ص بتو�صي����ات املجل�����س الوطن����ي االحت����ادي ب�ش�أن
مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم» يف جل�سة قادمة.

الثان ــي
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الـخـامـ�سـة

الـخـامـ�سـة

الـخـامـ�سـة

2008 / 01 / 29

2008 / 01 / 29

2008 / 01 / 29

2008 / 01 / 29
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ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س عل���ى الطلب املقدم من جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول التمديد لها
فيم���ا يخ�ص مو�ضوع «ال�سيا�س���ة العامة لوزارة ال�صحة»
لإعداد التقرير.

الثان ــي

الـخـامـ�سـة

2008 / 01 / 29

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة اخلام�س���ة
املعقودة بتاريخ 2008/01/29م.

الثان ــي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

موافقة املجل�س عل���ى االكتفاء بتالوة التو�صيات الواردة
يف تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف واملرافق
العام���ة يف �ش�أن مو�ض���وع « �سي ــا�س���ة برنام ـ ـ ـ ــج ال�شيخ
زايد للإ�سكان»

الثان ــي

موافقة املجل�س على ت�شكيل جلنة م�ؤقتة لتحديد معايري
برنام���ج ال�شي���خ زايد للإ�س���كان من �أ�صح���اب ال�سعادة
الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم :
� 1.1أحمد �شبيب الظاهري.
 2.2خليفة بن هويدن الكتبي.
 3.3خالد علي بن زايد.
 4.4را�شد حممد ال�شريقي.
� 5.5سلطان �صقر ال�سويدي.
 6.6د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني.

الثان ــي

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

2008 / 02 / 11

موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
وال�ش�ؤون االجتماعية حول مو�ضوع « ال�سيا�سة العامة لوزارة
ال�صحة » واالكتفاء بتالوة التو�صيات الواردة فيه.

الثان ــي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة ال�ساد�س���ة
املعقودة بتاريخ 2008/02/11م.

الـثـانـي

الـ�سـابـعـة

2008 / 02 / 26

موافق���ة املجل����س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة الرتبية
والتعلي���م وال�شباب والإعالم والثقافة حـ ـ ــول مو�ض ـ ـ ــوع
« �سيا�س���ة وزارة التعليم العالي���ة والبحث العلمي» كام ًال
واالكتفاء بتالوة التو�صيات الواردة فيه.

الـثـانـي

الـ�سـابـعـة

2008 / 02 / 26

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابعة املعقودة
بتاريخ 2008/02/26م.

الثان ــي

الـثـامـنـة

2008 / 03 / 11
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ال ــدور

املوافق���ة عل���ى االكتف���اء بق���راءة تقري���ر خمت�صر حول
«م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل بع�ض �أح���كام القانون
االحتادي رق���م (  )31ل�سنة  1999ب�ش����أن �إن�شاء الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء» دون تالوة التقرير كام ًال.

الثان ــي

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحال���ة « م�شروع قان���ون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 31ل�سنة
1999م ب�ش����أن �إن�ش���اء الهيئة االحتادي���ة للكهرباء واملاء»
�إل���ى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعي���ة والقانونية لإعادة �صياغة
املادة الأولى منه ثم عر�ضها مرة �أخرى على املجل�س.

الثان ــي

موافق���ة املجل����س على عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
« م�ش���روع قان���ون احت���ادي يف �ش����أن امل�س�ؤولي���ة الطبية
والدخول مبا�شرة يف مناق�شة مواد م�شروع القانون» .

الثان ــي

�إحال���ة «م�شروع قانون احت���ادي ب�ش�أن القانون االحتادي
رقم ( )3ل�سن���ة 1981م ب�إن�شاء معه���د التنمية الإدارية
وتعديالته» �إلى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية.

الثان ــي

الـجـلـ�سـة
الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـتـاريـ ــخ
2008 / 03 / 11

2008 / 03 / 11

2008 / 03 / 11

2008 / 03 / 11

موافق���ة املجل�س على �إ�صدار بي���ان ا�ستنكار ب�ش�أن عودة
ال�صح���ف الدمناركية �إلى الإ�ساءة للإ�سالم ون�شر �صور
كاريكات���ورية م�سيئة ل�شخ�ص الر�سول حممد �صلى اهلل
علي���ه و�سلم– دون تالوته  -وقد ع�ب�ر املجل�س فيه عن
عميق �أ�سفه و�أدانته ملثل هذه الت�صرفات.

الثان ــي

الـثـامـنـة

2008 / 03 / 11

ت�صديق املجل����س على م�ضبطة اجلل�سة الثامنة املعقودة
بتاريخ 2008/03/11م.

الثان ــي

الـتـا�سـعـة

2008 / 03 / 25

موافق���ة املجل����س عل���ى ع���دم ت�ل�اوة تقري���ر جلن���ة ال�ش�ؤون
الداخلية والدفاع يف �ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة وزارة الداخلية »
واالكتفاء بتالوة التو�صيات الواردة يف تقرير اللجنة.

الثان ــي

موافق���ة املجل�س على عر�ض ما يتعل���ق مب�س�ألة اجلن�سية
يف جل�س���ة �سـ ـ ـ ــرية عن���د مناق�شة مو�ض ـ ـ ـ���وع « �سيا�سة
وزارة الداخلية ».

الثان ــي
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الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

2008 / 03 / 25

2008 / 03 / 25

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س على �إحالة تو�صي���ات مو�ضوع « �سيا�سة
وزارة الداخلية » �إلى اللجنة مرة �أخرى لإعادة �صياغتها
يف �ض���وء ما دار من مناق�ش���ات املجل�س متهيد ًا لعر�ضها
يف جل�سة قادمة.

الثان ــي

الـتـا�سـعـة

2008 / 03 / 25

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة التا�سعة املعقودة
بتاريخ 2008/03/25م.

الثان ــي

الـعـا�شـرة

2008 / 04 / 08

موافق���ة املجل����س عل���ى مناق�ش���ة �س����ؤال ح���ول « قل���ة عدد
املواطنني يف م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات » يف جل�سة �سرية.

الثان ــي

الـعـا�شـرة

2008 / 04 / 08

موافق���ة املجل�س عل���ى االكتفاء ب�إب���داء املالحظات على
تقري���ر اللجن���ة يف �ش�أن �إلغ���اء القانون االحت���ادي رقم
(  ) 3ل�سن���ة 1981م ب�إن�ش���اء معه���د التنمي���ة الإداري���ة
وتعديالته ،دون تالوته.

الثان ــي

الـعـا�شـرة

2008 / 04 / 08

موافقة املجل�س على اختيار �سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي
لع�ضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.

الثان ــي

الـعـا�شـرة

2008 / 04 / 08

موافق���ة املجل����س عل���ى �إ�صـ ـ���دار بيـ ـ ـ ـ ـ ـ���ان �إزاء ب ـ ــث
فيل ـ ـ ــم « الفتنة « على االنرتنت للنائب الهولندي .

الثان ــي

الـعـا�شـرة

2008 / 04 / 08

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة العا�شرة املعقودة
بتاريخ 2008/04/08م.

الثان ــي

احلادية
ع�شرة

2008 / 04 / 22

�إخ�ل�اء اجلل�سة م���ن غري الأع�ض���اء ملدة ن�ص���ف �ساعة
ملناق�شة مو�ضوع « الهوية الوطنية » .

الثان ــي

احلادية
ع�شرة

2008 / 04 / 22

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقري���ر اللجنة امل�ؤقتة
ملو�ض���وع « القرو����ض ال�شخ�صي���ة « واالكتف���اء بت�ل�اوة
تو�صيات اللجنة الواردة فيه و�إبداء املالحظات عليها.

الثان ــي

احلادية
ع�شرة

2008 / 04 / 22

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة احلادية ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2008/04/22م.

الثان ــي

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

�إحال���ة مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص»
�إل���ى جلن���ة م�ؤقتة من �أ�صح���اب ال�سع���ادة مقدمي طلب
مناق�شة ه���ذا املو�ضوع وين�ض���م �إليهم �سع���ادة الع�ضو/
خليفة بن هويدن ،لدرا�سته و�إعداد تقرير يف �ش�أنه.

الثان ــي

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

�إحالة مو�ضوع «�سيا�س���ة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية» �إلى
جلنة ال�ش����ؤون ال�صحية والعمل وال�ش����ؤون االجتماعية،
عل���ى �أن ين�ض���م �إليها �أ�صح���اب ال�سع���ادة مقدمي طلب
مناق�شة املو�ضوع لدرا�سته و�إعداد تقرير يف �ش�أنه .

الثان ــي

�إحالة مو�ض���وع «�سيا�سة وزارة الثقاف���ة وال�شباب وتنمية
املجتم���ع» �إلى جلنة �ش����ؤون الرتبي���ة والتعلي���م وال�شباب
والإعالم والثقافة ،على �أن ين�ضم �إليها �أ�صحاب ال�سعادة
مقدمي طلب مناق�شة املو�ضوع لدرا�سته و�إعداد تقرير .

الثان ــي

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

موافق���ة املجل�س عل����ى طلب �سع����ادة الع�ض����و/د .عبدالرحيم
عبداللطي����ف ال�شاه��ي�ن بتحوي����ل �س�ؤال����ه ح����ول « �أ�س�����س و�ضع
املناه����ج الدرا�سية واختيار الكادر التعليمي ملدار�س الغد » �إلى
مو�ضوع عام بعد �أن ي�أخذ الإجراءات التي تتبع يف هذا ال�ش�أن.

الثان ــي

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

موافقة املجل�س على منح جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية و العمل
وال�ش����ؤون االجتماعية �أج ًال جديد ًا مدت���ه ثالثة �أ�سابيع
لنظر مو�ضوع « �صندوق الزواج «

الثان ــي

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

ت�صدي���ق املجل�س عل���ى م�ضبطة اجلل�س���ة الثانية ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2008/05/06م.

الثان ــي

الثالثة
ع�شرة

2008 / 05 / 20

موافقة املجل�س عل���ى االكتفاء بتالوة التو�صيات الواردة
يف تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف واملرافق
العام���ة حول مو�ضوع « �سيا�س���ة هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف « دون تالوة التقرير كام ًال.

الثان ــي

الثالثة
ع�شرة

2008 / 05 / 20

موافقة املجل�س يف نهاية مناق�شته ملو�ضوع « �سيا�سة هيئة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» على �إحالة التو�صيات مرة
�أخ���رى �إلى اللجنة املخت�صة لإدخال التعديالت الالزمة
عليها متهيد ًا لعر�ضها على املجل�س يف جل�سة قادمة.

الثان ــي

الثالثة
ع�شرة

2008 / 05 / 20

ت�صدي���ق املجل�س عل���ى م�ضبطة اجلل�س���ة الثالثة ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2008/05/20م.

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

موافقة املجل�س على �إحالة تعقيب �سعـ ـ ـ ــادة الع�ضـ ـ ــو د.
عبيد عل���ي املهريي على الرد الكتاب���ي الوارد من معايل
وزي���ر الرتبية والتعليم حول �س����ؤال « فر�ض مادة تعليمية
�أ�سا�سية عن تاريخ الدولة « �إلى احلكومة نظر ًا لأهميتها.

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل����س على مناق�شة « م�ش���روع قانون احتادي
ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم(  ) 3ل�سنة
 1983يف �ش����أن ال�سلطة الق�ضائي���ة االحتادية والقوانني
املعدلة له» يف جل�سة �سرية .

الثان ــي

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
«م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش����أن �إن�شاء املرك���ز الوطني
للوثائق والبحوث» .

الثان ــي

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

موافق���ة املجل�س عل���ى االكتفاء بتالوة تو�صي���ات اللجنة
دون ق���راءة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف
واملرافق العامة يف �ش����أن مو�ضوع « �سيا�سة برنامج زايد
للإ�سكان » كام ًال.

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

�إحال����ة مو�ضوع « �سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعــالم » �إلى
جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة.

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

�إحالة مو�ضوع « تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار» �إلى جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية.

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

موافق���ة املجل�س على منح جلنة �ش����ؤون الرتبية والتعليم
وال�شب���اب والإعالم والثقافة �أج ًال جديد ًا لنظر مو�ضوع
«�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع».

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

موافق���ة املجل�س عل���ى االكتفاء بتالوة تو�صي���ات اللجنة
دون ق���راءة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف
واملرافق العامة يف �ش����أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف » .

الثان ــي

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

ت�صديق املجل����س على م�ضبطة اجلل�س���ة الرابعة ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2008/06/17م.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش����ؤون االجتماعية ب�ش����أن « �إن�شاء
هيئة الإمارات ال�صحية ».

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
الداخلية والدفاع ح���ول «م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات».

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س على الدخ���ول مبا�شرة يف مناق�شة مواد
«م�ش���روع القان���ون االحتادي ب�ش�أن تعدي���ل بع�ض �أحكام
القان���ون االحتادي رق���م (  ) 29ل�سن���ة 2006م يف �ش�أن
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة» دون ت�ل�اوة تقري���ر جلن���ة
ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية.

الـثـانــي

املوافق���ة عل���ى حتويل اجلل�س���ة �إلى �سرية عن���د مناق�شة
مربرات املجل�س لرف�ض « م�ش���روع قانون احتادي ب�ش�أن
تعدي���ل بع�ض �أحكام القانون االحت���ادي رقم ( )3ل�سنة
1983م يف �ش����أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية والقوانني
املعدلة له».

الـثـانــي

موافق���ة املجل����س عل���ى ت�أجي���ل مناق�شة م���واد « م�شروع
القان���ون احت���ادي ب�ش����أن تعديل بع����ض �أح���كام القانون
االحت���ادي رق���م (  ) 29ل�سن���ة 2006م يف �ش����أن ذوي
االحتياج���ات اخلا�صة « و�إعادته �إل���ى اللجنة مرة �أخرى
ملزيد م���ن الدرا�سة مع ممثلي ال���وزارة متهيد ًا ملناق�شته
يف دور االنعق ـ ـ���اد العـ ـ ـ ـ ـ ـ���ادي الثال���ث م���ن الف�صـ ـ ـ���ل
الت�شريعي الرابع ع�شر .

الـثـانــي

موافق���ة املجل�س على مناق�شة م�ب�ررات املجل�س الوطني
االحت���ادي لرف����ض «م�ش���روع القان���ون االحت���ادي ب�ش�أن
تعديل بع����ض �أحكام القانون االحت���ادي رقم ( )3ل�سنة
1983م يف �ش����أن ال�سلطـ ـ ـ ـ���ة الق�ضائيـ ـ ـ���ة االحتاديـ ـ���ة
والقوانني املعدلة له».

الـثـانــي

الـجـلـ�سـة
اخلام�سة
ع�شرة

اخلام�سة
ع�شرة

اخلام�سة
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2008 / 07/ 01

2008 / 07 / 01

2008 / 07/ 01

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01

موافقة املجل�س بالأغلبية على حتويل اجلل�سة �إلى جل�سة
�سري���ة ناق�ش خاللها مو�ض���وع « الإطار اخلا�ص مبكاتب
املجل�س يف �إمارات الدولة » .

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل تالوة كلمة مع���ايل رئي�س
املجل�س على �أن يتم ذلك يف امل�ؤمتر ال�صحفي .

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07/ 01

دور االنعقاد العادي الثالث

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س عل���ى االنتقال ملناق�ش���ة البندين التا�سع
والعا�شر ثم مناق�شة باقي البنود الأخرى .

الـثـالــث

الأول ــى

2008 / 11 / 17

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل مناق�شة « م�ش���روع قانون
احتادي ب�ش�أن بع�ض �أحكام القان���ون االحتــادي رقـ ـ ـ ــم
(  ) 19ل�سن���ة  1995يف �ش����أن الأو�سم���ة وامليدالي���ات
وال�شارات بوزارة الداخلية �إلى جل�سة قادمة .

الـثـالــث

الأول ــى

2008 / 11 / 17

موافق���ة املجل�س على �إبقاء الت�شكي���ل ال�سابق للمراقبني
كما كان وهما :
�1.1سعادة الع�ضو  /حممد عبداهلل الزعابي .
�2.2سعادة الع�ضو  /جمال حممد احلاي .

الـثـالــث

الأول ــى

2008 / 11 / 17

موافق���ة املجل����س عل���ى �إبق���اء الت�شكي���ل ال�ساب���ق للجنة
التنفيذية لل�شعبة الربملانية .

الـثـالــث

الأول ــى

2008 / 11 / 17

موافقة املجل�س على الإبقاء على ت�شكيل اللجان الثمانية
الدائمة ح�س���ب ت�شكيلها ال�سابق يف دور االنعقاد العادي
الث���اين  ،عل���ى �أن يرتك لأع�ضاء كل جلن���ة االتفاق فيما
بينه���م عل���ى مو�ض���وع اختيار ر�ؤ�س���اء ومق���رري اللجان
وانتق���ال بع�ضهم البع�ض وتب���ادل �أماكنهم �إذا رغبوا يف
ذل���ك ،عل���ى �أن يتم �إخطار املجل�س بع���د ذلك بالت�شكيل
النهائي لهذه اللجان  ( .مرفق ) 3

الـثـالــث

موافق���ة املجل����س على ت�شكي���ل جلنة ال���رد على خطاب
االفتتاح على �أن ت�ضم كل من :
�1.1أحمد �شبيب الظاهري .
�2.2سلطان �صقر ال�سويدي .
3.3حممد عبداهلل الزعابي .
 4.4را�شد حممد ال�شريقي .
 5.5خليفة عبداهلل بن هويدن .
 6.6فاطمة غامن املري .
�7.7أحمد �سعيد الظنحاين.

الـثـالــث
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الأول ــى

الأول ــى

2008 / 11 / 17

2008 / 11 / 17

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على �ضم مو�ضوعي :
 1.1تدري�س اللغة الإجنليزية و�آثارها على طالب املراحل
االبتدائية الدنيا.
� « 2.2سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم ب�ش�أن مدار�س الغد » .
3.3يف مو�ض���وع واحد ذي حمورين عل���ى �أن تتم خماطبة
جمل�س الوزراء بذلك.

الـثـالــث

موافقة املجل����س على �إعادة درا�سة ال���ردود الواردة من
احلكوم ـ ــة ح ـ ــول تو�صـ ـ ـي���ات املوا�ض ـ ـ ـ ــيع التاليـ ـ ــة «
التلوث البيئ���ي و�أثره على ال�صحة العام���ة» و« ال�سيا�سة
العام����ة ل����وزارة ال�صح����ة » و « برنام����ج ال�شي����خ زاي����د
للإ�س����كان » و «�سيا�سي���ة الهيئ���ة العام���ة للمعا�ش���ات
والت�أمين���ات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ة» و « �سيا�س ـ ـ ـ ـ ـ���ة وزارة
الداخلي ـ ـ ــة» و « �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف» من قبل اللجان املخت�ص���ة ورفع مالحظاتها
�إلى هيئ���ة املكتب متهيد ًا لإعادة خماطب���ة وزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أنها مرة �أخرى.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحال���ة مو�ض���وع «اخت�صا�صات
احلكوم���ة االحتادية بحك���م الد�ستور» �إل���ى جلنة م�ؤقتة
لدرا�سته وتقدمي تقرير عنه ملناق�شته يف جل�سة قادمة.

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة

الأول ــى

الأولــى

الأول ــى

الـتـاريـ ــخ

2008 / 11 / 17

2008 / 11 / 17

2008 / 11 / 17

ق��� ّرر املجل�س عر�ض ن�ص املو�ضوع العام املقرتح من قبل
عدد من الأع�ضاء بخ�صو�ص « الأزمة املالية العاملية على
باق���ي �أع�ضاء املجل�س ليت�سن���ى ملن يرغب االن�ضمام �إلى
طلب مناق�شة املو�ضوع قبل رفعه �إلى جمل�س الوزراء.

الـثـالــث

الأول ــى

2008 / 11 / 17

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبطة اجلل�س���ة الأولى املعقودة
بتاريخ 2008/11/17م.

الـثـالــث

الـثـانـيـة

2008 / 12 / 16

موافقة املجل�س على ت�أجيل مناق�شة بند الر�سالة الواردة
من وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
رف�ض جمل����س الوزراء طلب املجل����س الوطني االحتادي
مناق�ش���ة مو�ضـ ـ ـ���وع « الهوي���ة الوطني���ة » حل�ي�ن ح�ضور
معايل الوزير.

الـثـالــث

الـثـانـيـة

2008 / 12 / 16
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على �إعادة تقدمي طلب للحكومة ملناق�شة
مو�ضوع « الهوية الوطنية ».

الـثـالــث

الـثـانـيـة

2008 / 12 / 16

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعم���ل وال�ش�ؤون االجتماعية ح���ول « م�شروع
قان���ون �إحتادي ب�ش����أن تعدي���ل بع�ض �أح���كام القانون
االحت���ادي رق���م ( )29ل�سن���ة 2006م يف �ش����أن ذوي
االحتياج���اتاخلا�ص���ة».

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقري���ر اللجنة امل�ؤقتة
ب�ش�أن مو�ضوعي :
1.1ت�أثـ ــرات ق ـ ـ ــرارات و�أنظم ـ ـ ــة وزارة العمل اجلديدة.
2.2الع ــمالة الوافــدة يف دولــة الإمــارات العربية املتحدة.

الـثـالــث

الـثـانـيـة

الـثـانـيـة

موافق���ة املجل����س عل���ى �إع���ادة التو�صي���ات اخلا�ص���ة
مبو�ضوع���ي ( ت�أث�ي�رات ق���رارات و�أنظم���ة وزارة العمل
اجلدي���دة  -العمالة الوافدة يف دول���ة الإمارات العربية
املتح���دة) مرة �أخرى �إلى اللجن���ة امل�ؤقتة ل�صياغتها يف
�ضوء املناق�شات واملقرتحات التي دارت يف هذه اجلل�سة
متهيد ًا لعر�ضها واملوافقة عليها يف جل�سة قادمة.

الـثـالــث

املوافقة على خماطبة جمل�س الوزراء يف �أ�سباب �إ�صدار
بع����ض القوانني يف غي���اب املجل�س ومنه���ا القانون الذي
يخ�ص الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة .

الـثـالــث

موافقة املجل����س على �إحالة مو�ضوع «�إ�سرتاتيجية الأمن
الغذائ���ي» �إل���ى (جلن���ة �ش����ؤون اخلارجي���ة والتخطي���ط
والبرتول والرثوة املعدني���ة والزراعة والرثوة ال�سمكية)
بد ًال م���ن اللجنة امل�ؤقتة التي �سب���ق للمجل�س �أن وافق يف
جل�سته الأولى على �إحالته �إليها على �أن ين�ضم �إليها من
ي�شاء من مقدمي طلب مناق�شته.

الـثـالــث

الـثـانـيـة

ت�صديق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثانية املعقودة
بتاريخ 2008/12/16م.

الـثـالــث

الـثـالـثـة
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الـثـانـيـة

الـثـانـيـة

2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س عل���ى �ضم املرا�سي���م بقوانني ال�صادرة
وال���واردة بحي���ث يت���م مناق�شتها مع ًا يف بن���د ما ا�ستجد
من �أعم���ال وموافقته على ت�أجي���ل مناق�شة مو�ضوع هذه
املرا�سي���م �إلى جل�سة الغد الت���ي �سي�ستكمل املجل�س فيها
مناق�شة باقي بنود جدول �أعماله للجل�سة الثالثة .

الـثـالــث

موافقة املجل�س على طلب معايل  /مرمي حممد الرومي-
وزي���رة ال�ش�ؤون االجتماعية �إرج���اء الإجابة على ال�س�ؤال
الث���اين ح���ول « الإج���راءات املتبع���ة ب�ش����أن امل�ساعدات
االجتماعية» .وتقدمي مناق�ش���ة ال�س�ؤال الثالث املتعلق بـ
«دور رعاية الأحداث « للإجابة عليه �أو ًال .

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
« م�ش���روع قانـ ــون احتادي ب�ش����أن �إن�ش ـ ـ ـ���اء املرك ـ ـ ـ ـ ــز
الوطني للإح�صاء».

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
املالي���ة واالقت�صادية وال�صناعية ح���ول « م�شروع قانون
احت���ادي ب�ش�أن تقري���ر اعتماد �إ�ض���ايف للميزانية العامة
لالحت���اد والهيئة االحتادي���ة للكهرباء وامل���اء عن ال�سنة
املالية 2008م « واالكتفاء بتالوة ر�أي اللجنة.

الـثـالــث

موافقة املجل����س على االكتفاء بت�ل�اوة الفقرة اخلام�سة
فقط من تقرير اللجنة حول « م�شروع قانون احتادي يف
�ش�أن رب���ط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2009م».

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـتـاريـ ــخ
2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة الثالثة بعد
موافق���ة املجل����س على ح���ذف العب���ارة ال ـ ـ ـ ـ���واردة من
�سعادة  /د� .سلطان �أحمد امل�ؤذن .

الـثـالــث

الـرابـعـة

2009 / 01 / 20

موافقة املجل�س على عدم تطبيق املادة ( )76من الالئحة
الداخلية بح ــق �سعادة  /د� .سلطان �أحمد امل�ؤذن.

الـثـالــث

الـرابـعـة

2009 / 01 / 20
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير اللجنة يف �شـ ـ ـ�أن
« م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش����أن تعديل بع����ض �أحكام
القان���ون االحتادي رق���م (  ) 19ل�سن���ة 1995م يف �ش�أن
الأو�سمة وامليداليات وال�شارات بوزارة الداخلية».

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على عر�ض مو�ضوعي «ال�سيا�سة العامة
لوزارة اخلارجية» و»�سيا�سة وزارة العدل» على الأع�ضاء
الن�ضم���ام من يرغب منهم �إلى مقدمي طلب مناق�شة �أي
من املو�ضوعني.

الـثـالــث

موافقة املجل�س على ت�أجيل مناق�شة ال�س�ؤال اخل ـ ـ ـ ــا�ص
« نق����ص بع����ض الفئات النقدي���ة يف ال�س���وق» �إلى جل�سة
قادمة ب�سب���ب اعتذار �سعادة الع�ضو مق���دم ال�س�ؤال عن
عدم ح�ضور هذه اجلل�سة .

الـثـالــث الـخـامـ�سـة

�إحالة تو�صي���ات مو�ضوع « �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة
« �إلى جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
– م���رة �أخرى – لإع���ادة �صياغته���ا يف �شكلها النهائي
على �ضوء مناق�شات �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء متهيد ًا
للموافقة عليها يف جل�سة قادمة.

الـثـالــث الـخـامـ�سـة

2009 / 01 / 27

ت�صديــق املجلـ ــ�س علـى م�ضبطتـ ــي اجلل�سة الرابعة واخلام�سة.

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة

2009 / 02 / 10

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم تالوة تقري���ر جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعي���ة حول « م�شروع
قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة التبغ» والدخول مبا�شرة
يف مناق�شة مواد م�شروع القانون .

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
اخلارجي���ة والتخطي���ط والب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة
والزراعة والرثوة ال�سمكية حول « م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن املدخالت واملنتجات الع�ضوية» والدخول مبا�شرة
يف مناق�شة مواد القانون.

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحال���ة « م�شروع قان���ون احتادي
ب�ش����أن املعلوم���ات االئتمانية « �إلى جلنة ال�ش����ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية .

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة
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الـجـلـ�سـة
الـرابـعـة

الـرابـعـة

الـتـاريـ ــخ
2009 / 01 / 20

2009 / 01 / 20

2009 / 01 / 27

2009 / 02 / 10

2009 / 02 / 10

2009 / 02 / 10

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل����س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقري���ر جلن���ة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة كام ًال يف �ش�أن مو�ضوع
« �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة واالكتفاء بتالوة التو�صيات.

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة

موافقة املجل����س على ان�سحاب �سعادة  /د .فاطمة حمد
املزروعي م���ن جلنة �ش����ؤون الرتبية والتعلي���م وال�شباب
والإعالم والثق ـ ــاف���ة ليح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حملـ ـ ــها �سعـ ـ ــادة /
د .عبـ ــدالرحيـ ـ ــم عبداللطيف ال�شاهني.

الـثـالــث الـ�سـاد�سـة

2009 / 02 / 10

ت�صدي���ق املجل����س عل���ى م�ضبط���ة اجلل�س���ة ال�ساد�س���ة
املعقودة بتاريخ 2009/02/10م.

الـثـالــث

الـ�سـابـعـة

2009 / 03 / 10

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالة ر�سال���ة واردة ب�ش����أن حتفظات
�صاح���ب ال�سم���و رئي����س الدولة –حفظ���ه اهلل – عل���ى بع�ض
التعدي�ل�ات الت���ي �أدخله���ا املجل����س الوطن���ي االحت���ادي على
«م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء»
�إلى جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية .

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على �إحال���ة مو�ضوع���ي �:سيا�سة وزارة
الرتبي���ة والتعليم» و «�سيا�س���ة الهيئة االحتادية للكهرباء
وامل���اء « �إلى جلنة م�ؤقتة م���ن مقدمي طل ـ ـ���ب مناق�شــة
املو�ض ــوعني .مرفق ( ) 4

الـثـالــث

موافقة املجل����س على عدم تالوة تقري���ر اللجنة حـ ـ ــول
« م�ش���روع قان���ون احتادي بتعديل بع�ض �أح���كام القانون
االحت���ادي رقم ( )23ل�سنة  2005يف �ش�أن قواعد �إعداد
امليزاني���ة « واالكتفاء بتالوة ر�أي اللجنة – فقط – دون
تالوة تقرير اللجنة كام ًال.

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
« م�ش���روع قان���ون احتادي ب�ش����أن روات���ب رئي�س جمل�س
الوزراء ونائبه والوزراء» .

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
« م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش�أن املعلوم���ات االئتمانية»
واالكتفاء بالإطالع عليه.

الـثـالــث

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

2009 / 02 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على �إحالة التو�صيات اخلا�صة مبو�ضوع
« �صن���دوق الزواج» �إلى جلنة ال�شئ���ون ال�صحية والعمل
وال�شئون االجتماعي���ة لإدخال التعديالت الالزمة عليها
يف �ضوء املناق�شات والردود عليها خالل هذه اجلل�سة.

الـثـالــث

موافق���ة املجل����س عل���ى عدم ت�ل�اوة التقرير ال���وارد من
اللجن���ة التنفيذي���ة لل�شعب���ة الربملانية ح���ول « م�شـ ــروع
النظـ ـ ـ ــام الداخلي للجـ ـ ــان ال�صداقة الربملانية» .

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحال���ة « م�شروع قان���ون �إحتادي
ب�ش�أن �إلغ���اء القانون االحتادي رق���م ( )7ل�سنة 1993م
ب�إن�ش���اء الهيئ���ة االحتادي���ة للبيئ���ة « �إلى جلن���ة ال�ش�ؤون
اخلارجي���ة والتخطي���ط والب�ت�رول والثـ ـ ـ���روة املعدني ــة
والزراعـ ــة والرثوة ال�سمكية .

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة
الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

الـتـاريـ ــخ
2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحال���ة « م�شروع قان���ون �إحتادي
ب�ش����أن الأو�سمة وامليدالي���ات وال�ش���ارات الع�سكرية» �إلى
جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع.

الـثـالــث

الـ�سـابـعـة

2009 / 03 / 10

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابعة املعقودة
بتاريخ 2009/03/10م.

الـثـالــث

الـثـامـنـة

2009 / 03 / 24

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة والأوق���اف واملراف���ق العامة ح���ول « م�شروع
قانون احتادي ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان».

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
املالي���ة واالقت�صادية وال�صناعية ح���ول « م�شروع قانون
احتادي ب�ش�أن تعدي���ل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
ً
كام�ل�ا
2003م ب�إن�ش���اء الهيئ���ة االحتادي���ة للجم���ارك »
واالكتفاء بتالوة ر�أي اللجنة الوارد يف التقرير .

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى عدم تالوة تقري���ر جلنة ال�ش�ؤون
املالي���ة واالقت�صادية وال�صناعية ح���ول « م�شروع قانون
احت���ادي بتعديل بع�ض �أحكام القان���ون االحتادي رقـ ـ ــم
(  )4ل�سنة 2000م يف �شـ ـ�أن هيـ ــئة �سـ ـ ـ ــوق الإمـ ـ ــارات
للأوراق املالية وال�سلع ».

الـثـالــث
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الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

2009 / 03 / 24

2009 / 03 / 24

2009 / 03 / 24

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س على ت�أجيل مناق�ش���ة مو�ضوع « تفاق ـ ــم
ظاهـ ــرة ارتف ــاع الأ�سع ـ ـ ـ ــار» �إلى جل�سة قادمة.

الـثـالــث

الـثـامـنـة

2009 / 03 / 24

ت�أجيل عر�ض ت�شكيالت جلان ال�صداقة التالية:
 1.جلنة �صداقة مع دول جمل�س التعاون.
2.2جلنة �صداقة مع الدول العربية.
3.3جلنة �صداقة مع الدول الآ�سيوية وا�سرتاليا.
4.4جلنة �صداقة مع الدول الأوروبية.
5.5جلنة �صداقة مع الدول الإفريقية.
6.6جلنة �صداقة مع دول �أمريكا الالتينية و�أمريكا ال�شمالية.

الـثـالــث

الـثـامـنـة

2009 / 03 / 24

ت�صديق املجل����س على م�ضبطة اجلل�سة الثامنة املعقودة
بتاريخ 2009/03/24م.

الـثـالــث

الـتـا�سـعـة

2009 / 04 / 07

ت�أجيل مناق�شة ال�س�ؤال اخلا�ص ب�ش�أن «اعتماد البطاقات
ال�صحية للوزارة يف خمتلف الإمارات» �إلى جل�سة قادمة.

الـثـالــث

الـتـا�سـعـة

2009 / 04 / 07

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش����ؤون االجتماعية يف �ش�أن مو�ضوع
« �سيا�سية وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية » كام ًال واالكتفاء
بتالوة التو�صيات الواردة فيه.

الـثـالــث

الـتـا�سـعـة

2009 / 04 / 07

موافقة املجل�س على �إحالة التو�صيات اخلا�صة مبو�ضوع
« �سيا�سة وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية» �إلى جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعي���ة ل�صياغتها وفق
املناق�ش���ات التي دارت يف املجل�س ،ومن ثم �إعادتها مرة
�أخرى لأخذ موافقة املجل�س عليها.

الـثـالــث

الـتـا�سـعـة

2009 / 04 / 07

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة التا�سعة املعقودة
بتاريخ 2009/04/07م.

الـثـالــث

الـعـا�شـرة

2009 / 04 / 21

ت�أجي����ل مناق�ش����ة �س�����ؤال ح����ول «تهيئ����ة ك����وادر وطنية من
اخلرباء يف قطاع الرتبية» �إلى جل�سة قادمة .

الـثـالــث

الـعـا�شـرة

2009 / 04 / 21

ت�أجي���ل مناق�شة �س�ؤال حول « احتاد الريا�ضة املدر�سيـة »
�إلى جل�سة قادمة .

الـثـالــث

الـعـا�شـرة

2009 / 04 / 21
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق����ة املجل�����س عل����ى ع����دم ت��ل�اوة تقري����ر جلن����ة �ش�ؤون
الداخلية والدفاع حول «م�شروع احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أح����كام القانون االحتادي رقم (  ) 40ل�سنة 2006م ب�ش�أن
حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة الكيمائية».

الـثـالــث

موافق���ة املجل����س على عدم ت�ل�اوة تقري���ر اللجنة حول
« م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش����أن الأو�سم���ة وامليداليات
وال�شارات الع�سكرية».

الـثـالــث

موافقة املجل�س على �إعادة ت�شكيل بع�ض جلان ال�صداقة
الربملاني���ة ال�س���ت ،و ا�ستكم���ال ت�شكيل اللج���ان املتبقية
ح�سب �أ�سبقية و�صول رغبات الأع�ضاء لالن�ضمام �إليها .

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة
الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـتـاريـ ــخ

2009 / 04 / 21

2009 / 04 / 21

2009 / 04 / 21

موافقة املجل�س على ا�ستقالة �سعادة  /د .عائ�شة حممد
الروم���ي من جلنة ال�ش����ؤون ال�صحية والعم���ل وال�ش�ؤون
االجتماعية و�إح�ل�ال �سعادة  /علي جا�سم �أحمد – النائب
الثاين للرئي�س.

الـثـالــث

الـعـا�شـرة

2009 / 04 / 21

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة العا�شرة املعقودة
بتاريخ 2009/04/21م.

الـثـالــث

احلادية
ع�شرة

2009 / 05 / 05

موافق���ة املجل����س على �إحال���ة ر�سال���ة واردة ب�ش����أن حتفظات
�صاح���ب ال�سم���و رئي����س الدولة-حفظ���ه اهلل-عل���ى بع����ض
التعدي�ل�ات الت���ي �أدخله���ا املجل����س الوطن���ي االحت���ادي على
«م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة»
�إلى جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية .

الـثـالــث

�إحال���ة « م�شروع قانون احتادي ب�ش����أن حماية الأ�صناف
النباتية اجلديدة وحقوق م�ستولدي النباتات » �إلى جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية .

الـثـالــث
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احلادية
ع�شرة

احلادية
ع�شرة

2009 / 05 / 05

2009 / 05 / 05

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

املوافقة على الطلب املقدم من �سعادة الع�ضوين مقدمي
ال�س�ؤالني بت�أجيل مناق�ش���ة �س�ؤاليهما �إلى جل�سة قادمة ،
وال�س�ؤاالن هما :
1.1متدي����د م����دة تطبي����ق القان����ون االحت����ادي رق����م ( )17ل�سنة
2004م يف �ش�أن « مكافحة الت�سرت التجاري ».
 «2.2دور القط����اع اخلـ ـ ـ ـ ـ ــا�ص يف امل�س ـ ـ ـ�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات».

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة

احلادية
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2009 / 05 / 05

موافقة املجل�س على مناق�شة كل من :
 « 1.م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأحكام العرفية ».
 « 2.م�ش���روع قانون احت ـ ـ ـ���ادي يف �ش�أن التعبئة الع ـ ـ ــامة ».
يف جل�سة �سرية بنا ًء على طلب احلكومة.

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على �إحال���ة « م�شروع قانون احتادي يف
�ش����أن تعديل بع����ض �أحكام القانون االحت���ادي رقم ()8
ل�سن���ة 1984م يف �ش�أن ال�ش���ركات التجاري���ة» �إلى جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية .

الـثـالــث

املوافق���ة عل���ى مناق�ش���ة مو�ضوع���ي « ال�سيا�س���ة العامة
ل���وزارة اخلارجي���ة » و« الأزمة املالي���ة » ،و�إحالة كل من
هذي���ن املو�ضوع�ي�ن �إلى جلن���ة م�ؤقتة م���ن مقدمي طلب
مناق�شة كل مو�ضوع منها  ،وهم:
�1.1أحمد �شبيب الظاهري .
2.2خالد علي بن زايــد.
� 3.سلطان �سيف الكبي�سي .
4.4را�شد م�صبح الكنـدي .
5.5د� .أمل عبداهلل القبي�سي .
6.6عبداهلل �أحمـد ال�شحـي.
 7.د .عبدالرحيم ال�شاهيـن.
 8.خليفة عبداهلل بن هويدن.

الـثـالــث

احلادية
ع�شرة

احلادية
ع�شرة

احلادية
ع�شرة

2009 / 05 / 05

2009 / 05 / 05

2009 / 05 / 05
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق����ة املجل�س عل����ى �إحالة مو�ض����وع « النظر يف مو�ضوع
امللكية الفكرية » �إلى جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب وهم:
�1.1أحمد �شبيب الظاهري.
2.2حمد حارث املدفع.
3.3عبداهلل نا�صر حويليل.
4.4جمال حممد احلاي
5.5را�شد الكندي املرر.
6.6يو�سف علي بن فا�ضل.
7.7يو�سف عبيد النعيمي.
8.8ح�سني عبداهلل ال�شعفار.
9.9د .ن�ضال حممد الطنيجي.

الـثـالــث

احلادية
ع�شرة

2009 / 05 / 05

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة احلادية ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2009/05/05م.

الـثـالــث

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

موافق���ة املجل�س على ت�أجي���ل مناق�ش���ة الر�سالة الواردة
من وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
النظ���ر يف « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض
�أح���كام القان���ون االحتادي رق���م (  ) 8ل�سنة 1984م يف
�ش�أن ال�شركات التجارية».

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالة مو�ضوع���ي « حماية وتنمية
الرثوة ال�سمك ـ ـ ـي���ة « و «�س ـ ـ ـ ــيا�سة وزارة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل »
�إلى اللجنتني املخت�صتني.

الـثـالــث

�إحال���ة التو�صي���ات اخلا�ص���ة مبو�ضوع « تفاق���م ظاهرة
ارتفاع الأ�سع���ار» �إلى جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
وال�صناعية ل�صياغتها و�إعادتها مرة �أخرى �إلى املجل�س.

الـثـالــث

موافقة املجل�س على ت�أجي���ل مناق�شة احل�ساب اخلتامي
للمجل����س الوطن���ي االحت���ادي ع���ن ال�سن���ة املـ ـ ـ ـ ــالي ـ ــة
املنتــهي ـ ـ ــة يف  2008/12/31م �إلى اجلل�سة القادمة.

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س على ت�أجي���ل مناق�شة م�ش���روع ميزانية
املجل����س الوطن���ي االحتادي لل�سن���ة املالي���ة 2010م �إلى
اجلل�سة القادمة .

الـثـالــث
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الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

ت�صدي���ق املجل�س عل���ى م�ضبطة اجلل�س���ة الثانية ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2009/05/19م.

الـثـالــث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافق���ة املجل�س على ت�أجيل منـاق�ش���ة ال�س�ؤال اخلـ ـ ــا�ص
بـ ـ « الربط املائي بني �إمارات الدولة » �إلى جل�سة قادمة .

الـثـالــث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل مناق�شة �س����ؤال « حوادث
ده����س الأطفال م���ن م�ستخدمي حافـ ـ ـ ــ�ل�ات الـوزارة»
�إلى جل�سة قادمة .

الـثـالــث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

ت�أجيل مناق�شة « مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع – قطاعي الثقافة الريا�ضة وال�شباب» .

الـثـالــث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة املذك���رة املرفقة من
هيئ���ة املكت���ب �أو التقري���ر النهائي من دي���وان املحا�سبة
حول احل�س���اب اخلتامي ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية يف
2008/12/31م .

الـثـالــث

الثالثة
ع�شرة

ت�صدي���ق املجل�س عل���ى م�ضبطة اجلل�س���ة الثالثة ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2009/06/02م.

الـثـالــث

الرابعة
ع�شرة

ت�أجيل مناق�شة �س�ؤال ب�ش�أن « ت�سهيل خروج و�سائط نقل الركاب
والب�ضائع من املنافذ الربية للدولة « �إلى جل�سة قادمة.

الـثـالــث

الرابعة
ع�شرة

موافق���ة املجل�س على �إحالة تو�صي���ات مو�ضوع « �سيا�سة
وزارة الثقاف���ة وال�شب���اب وتنمي���ة املجتم���ع – قطاع���ي
الثقاف���ة – الريا�ضة وال�شباب « �إلى جلنة �شئون الرتبية
والتعلي���م وال�شباب والإعالم والثقافة مرة �أخرى لإعادة
�صياغته���ا وعر�ضه���ا عل���ى املجل����س م���رة �أخ���رى لأخذ
املوافقة عليها.

الـثـالــث

املوافق����ة عل����ى ع����دم ت��ل�اوة تقري����ر جلن����ة �ش�����ؤون اخلارجية
والتخطي����ط والب��ت�رول وال��ث�روة املعدني����ة والزراع����ة وال��ث�روة
ال�سمكية يف �ش�أن حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه
اهلل حول التعديالت التي �أدخلها املجل�س على « م�شروع قانون
احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم (  ) 7ل�سنة 1993م
ب�إن�ش ـ ــاء الهيئة االحتادية للبيئة وتعديالته» .

الـثـالــث

الرابعة
ع�شرة

الرابعة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17
2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
الداخلي���ة والدفاع حول حتفظ���ات �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة حول « قانون احتادي ب�ش�أن التعبئة العامة».

الـثـالــث

الرابعة
ع�شرة

2009 / 06 / 16

رف�ض املجل�س حتويل جل�سة مناق�شة حتفظات �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة �إلى جل�سة �سرية والإبقاء على علنية اجلل�سة.

الـثـالــث

الرابعة
ع�شرة

موافق���ة املجل����س على من���ح جلن���ة ال�ش����ؤون الت�شريعية
والقانوني���ة �أج ًال جدي���د ًا لنظر مو�ض���وع «�سيا�سة وزارة
الع���دل» وذل���ك �إعم���ا ًال لن�ص امل���ادة ( )51م���ن الالئحة
الداخلية للمجل�س.

الـثـالــث

موافق���ة املجل����س على من���ح جلن���ة ال�ش����ؤون اخلارجية
والتخطي���ط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
ال�سمكي���ة � ً
أج�ل�ا جديد ًا لنظ���ر مو�ض���وع «�سيا�سة وزارة
ً
اخلارجي���ة» �إعم���اال لن����ص امل���ادة ( )51م���ن الالئح���ة
الداخلية للمجل�س.

الـثـالــث

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل مناق�شة « م�ش���روع قانون
احت���ادي ب�ش����أن ت�أ�سي����س م�ص���رف الإم���ارات للتنمية»
و�إعادت���ه �إل���ى جلن���ة ال�ش����ؤون املالي���ة واالقت�صادي���ة
وال�صناعية ملزيد من الدرا�سة.

الـثـالــث

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالة مو�ض���وع « �سيا�س���ة الهيئة
العام���ة للطريان امل���دين» �إلى جلنة م�ؤقت���ة من مقدمي
طلب مناق�شة املو�ضوع وهم :
�1.1سعادة  /خليفة عبداهلل بن هويدن .
�2.2سعادة  /د� .سلطان �أحمد امل�ؤذن.
�3.3سعادة  /د .ن�ضال حممد الطنيجي.
� 4.4سعادة  /د.عائ�شة حممد الرومي.
� 5.5سعادة  /روية �سيف ال�سماحي.
ح�سي.
� 6.6سعادة � /سلطان خلفان بن نَّ
�7.7سعادة  /علي جا�سم �أحمد .
�8.8سعادة  /فاطمة غامن املري.

الـثـالــث
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الرابعة
ع�شرة

الرابعة
ع�شرة

اخلام�سة
ع�شرة

اخلام�سة
ع�شرة

2009 / 06 / 17
2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17
2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 30

2009 / 06 / 30

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحال���ة مو�ض���وع « هيئ���ة تنظيم
االت�ص���االت « �إلى جلنة م�ؤقتة من مقدمي طلب مناق�شة
املو�ضوع وهم :
�1.1سعادة  /خليفة عبداهلل بن هويدن.
� 2.سعادة  /د� .سلطان �أحمد امل�ؤذن.
� 3.سعادة  /د .ن�ضال حممد الطنيجي.
� 4.سعادة  /د.عائ�شة حممد الرومي.
� 5.سعادة  /روية �سيف ال�سماحي .
ح�سي.
�6.6سعادة � /سلطان خلفان بن نَّ
� 7.سعادة  /علي جا�سم �أحمد .
�8.8سعادة  /فاطمة غامن املري.
� 9.سعادة  /مي�ساء را�شد غدير.

الـثـالــث

موافقة املجل�س على طلبات التمديد املقدمة من اللجان
ملنحه���ا �أمد ًا جدي���د ًا لنظر املو�ضوع���ات املوجودة لديها
عل���ى �أن تك���ون تل���ك التقاري���ر جاه���زة قب���ل بداية دور
االنعقاد العادي الرابع  .وهي كالتايل :
1.1جلن���ة �ش����ؤون الرتبي���ة والتعلي���م وال�شب���اب والإعالم
والثقاف���ة والتمديد لها فيما يخ�ص مو�ض���وع « �سيا�سة
احلكومة يف قطاع الإعالم » .
2.2اللجن���ة امل�ؤقت���ة ملو�ضوع الهيئ���ة االحتادي���ة للكهرباء
وامل���اء التمديد لها فيم���ا يخ�ص مو�ض���وع « �سيا�سة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء » .
3.3جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة
املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية والتمديد لها فيما
يخ�ص مو�ضوع «حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية ».

الـثـالــث

الـجـلـ�سـة

اخلام�سة
ع�شرة

اخلام�سة
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2009 / 06 / 30

2009 / 06 / 30
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دور االنعقاد العادي الرابع

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل�س عل���ى ت�أجيل البنود الثالث���ة التالية �إلى
جل�سة قادمة:
1.1انتخاب املراقبني.
2.2انتخاب اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية .
3.3ت�شكيل جلان املجل�س.

ال ــرابــع

ت�شكيل جلنة الرد على خطاب االفتتاح ت�ضم ما يلي :
�1.1سعادة � /أحمد �شبيب الظاهري .
�2.2سعادة  /خليفة بن هويدن الكتبي .
�3.3سعادة  /حممد حممد فا�ضل الهاملي .
�4.4سعادة � /أحمد �سعيد الظنحاين .
�5.5سعادة  /را�شد م�صبح الكندي املرر .
�6.6سعادة  /فاطمة غامن املري .
�7.7سعادة  /خالد علي بن زايـد .
�8.8سعادة  /مي�ساء را�شد غدير .

ال ــرابــع

املوافقة على �إعادة تو�صيات اللجنة امل�ؤقتة حول مو�ضوع
« �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم » �إلى اللجنة مرة �أخرى
ل�صياغتها يف �ضوء املناق�شات التي دارت يف اجلل�سة.

ال ــرابــع

الـجـلـ�سـة

الأولـ ــى

الأولـ ــى

الـثـانـيـة

الـتـاريـ ــخ

2009 / 10 / 21

2009 / 10 / 21

2009 / 10 / 27

موافقة املجل�س على انتخاب مراقبي املجل�س كل من :
�1.1سع ـ ـ���ادة الع�ضو /عل ـ ـ ــي م ــاج ـ ـ ـ ـ ــد املطـ ــرو�شـ ـ ـ ــي
( فاز بالتزكية )
�2.2سع ـ ـ ـ���ادة العـ�ضو /خال ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــي ب���ن زايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
( فاز بالتزكية )
موافقة املجل�س على انتخاب وكي ًال للجــنة التنفيذيـ ـ ـ ــة
و �أميـ ــن �سر للجنة التنفيذية و�أربعة �أع�ضاء.
اللجنة التنفيذية:
•الوكيل � :سعادة الع�ضو  /خليفة عبداهلل بن هويدن الكتبي.
•�أم ــني ال�سـر� :سعـادة الع�ضو  /جنالء في�صل العو�ضي.
الأع�ضاء:
�1.1سعادة الع�ضو � /أحمد �شبيب الظاهري.
�2.2سعادة الع�ضو  /فاطمة غامن املري .
�3.3سعادة الع�ضو  /عامر عبداجلليل الفهيم .
�4.4سعادة الع�ضو � /سلطان �صقر ال�سويدي .
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ال ــرابــع

ال ــرابــع

الـثـانـيـة

الـثـانـيـة

2009 / 10 / 27

2009 / 10 / 27

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

ت�شكيل جلان املجل�س  ( .مرفق ) 5

ال ــرابــع

الـثـانـيـة

2009 / 10 / 27

ت�صديق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الأولـى املعقودة
بتاريخ 2009/10/21م.

ال ــرابــع

الـثـانـيـة

2009 / 10 / 27

ت�صديق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثانية املعقودة
بتاريخ .2009/10/27

ال ــرابــع

الـثـالـثـة

2009 / 11 / 17

موافق���ة املجل�س على توجيه ر�سالة �إل���ى جمل�س الوزراء
لال�ستف�س���ار ع���ن الأ�سب���اب وامل�ب�ررات التي دع���ت �إلى
�إ�ص���دار « م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش�أن �إلغ���اء القانون
االحت���ادي رق���م ( )7ل�سن���ة 1993م ب�إن�ش���اء الهيئ���ة
االحتادي���ة للبيئة وتعديالته « يف �ش���كل مر�سوم بقانون،
بع���د �أن ناق�شه املجل�س و�أدخل عليه بع�ض التعديالت ثم
وردت عليها حتفظات من �صاح���ب ال�سمو رئي�س الدولة
واف���ق عليها املجل�س بعد ذل���ك ،و – كذلك  -بخ�صو�ص
مو�ضوع ظاهرة تعدي���ل م�شروعات القوانني قبل نفاذها
وبعد مرورها بالقنوات الد�ستورية .

ال ــرابــع

موافق���ة املجل����س عل���ى عدم ت�ل�اوة تقرير جلن���ة املالية
االقت�صادية وال�صناعي���ة حول « م�شروع قانون احتادي
بتعدي���ل بع����ض �أحكام القانون االحت���ادي رقم ( )18
ل�سنة 1981م ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني
املعدلة له».

ال ــرابــع

موافق���ة املجل����س على ت�أجي���ل مناق�شة « م�ش���روع قانون
احتادي بتعديل احت���ادي بتعديل بع�ض �أح���كام القانون
االحتادي رقم (  ) 7ل�سنة 1972م ب�ش�أن �شعار الإمارات
العربية املتحدة وخامتها الر�سمي».

ال ــرابــع

موافق���ة املجل�س عل���ى ا�ستكمال ت�شكيل اللجن���ة الباقية
(جلن���ة ال�صداقة م���ع الدول الإفريقي���ة) من ت�شكيالت
جلان ال�صداقة الربملانية حيث ان�ضم �إليها :
� 1سعادة � /أحمد اخلاطري. 2و�سعادة /فاطمة املريوكل م���ن �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء (روية ال�سماحي
والدكت���ورة عائ�شة الرومي وعلي���اء ال�سويدي ويو�سف
بن فا�ضل و�سامل النقبي) .

ال ــرابــع

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

2009 / 11 / 17

2009 / 11 / 17

2009 / 11 / 17

2009 / 11 / 17
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على �إحالة مو�ضوعي « �سيا�سة الهيئة العامة
للط�ي�ران امل���دين » و «هيئة تنظيم االت�ص���االت » �إلى جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقـ ــاف واملرافق العـ ـ ــام ـ ـ ــة بد ًال
من اللجنة امل�ؤقتة.

ال ــرابــع

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحالة مو�ض���وع « �سيا�س���ة وزارة
املالي���ة « �إل���ى جلن���ة ال�ش����ؤون املالي���ة واالقت�صـ ـ ــادي���ة
وال�صن ـ ـ ــاعية بــد ًال م ـ ــن اللجنة امل�ؤقتة.

ال ــرابــع

الـجـلـ�سـة
الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـتـاريـ ــخ
2009 / 11 / 17

2009 / 11 / 17

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالل �سع���ادة الع�ضو  /عبداهلل
�أحم���د باحل���ن ال�شح���ي حمل �سع���ادة الع�ض���و  /يو�سف
النعيمي يف جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية.

ال ــرابــع

الـثـالـثـة

2009 / 11 / 17

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة الثالثة املعقودة
بتاريخ 2009/11/17م.

ال ــرابــع

الـرابـعـة

2009 / 12 / 08

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
الت�شريعي���ة والقانوني���ة ح���ول « م�شروع قان���ون احتادي
بتعدي���ل بع����ض �أح���كام القان���ون االحت���ادي رق���م ()7
ل�سن���ة 1972م ب�ش����أن �شعار الإمارات العربي���ة املتحـ ــدة
وخامت ــها الر�سمي».

ال ــرابــع

املوافق���ة عل���ى �إع���ادة التو�صي���ات اللجن���ة امل�ؤقتة حول
مو�ض���وع « حماية وتنمي���ة الرثوة ال�سمكي���ة» �إلى اللجنة
مرة �أخرى ل�صياغتها يف �ضوء املناق�شات التي دارت يف
اجلل�س���ة على �أن يتم عر�ضه���ا يف جل�سة قادمة للموافقة
عليها ورفعها �إلى جمل�س الوزراء .

ال ــرابــع

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة الرابعة املعقودة
بتاريخ 2009/12/08م.

ال ــرابــع الـخـامـ�سـة

موافق���ة املجل����س على طل���ب التمديد املق���دم من جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية ب�ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة وزارة
اخلارجية » لغاية �شهر فرباير لتنتهي من تقريرها.

ال ــرابــع الـخـامـ�سـة

ت�أجي���ل الت�صدي���ق على م�ضبطة اجلل�س���ة اخلام�سة �إلى
جل�سة قادمة.

ال ــرابــع الـ�سـاد�سـة
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الـرابـعـة

الـرابـعـة

2009 / 12 / 08

2009 / 12 / 08

2009 / 12 / 22
2009 / 12 / 23
2009 / 12 / 22
2009 / 12 / 23

2010 / 01/ 05

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على طل����ب ت�أجـ ـ ــيل ال�س ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال اخلـ ــا�ص
بـ ـ ( رواتب املتقاعدين من الع�سكريني ) �إلى جل�سة قادمة.

ال ــرابــع الـ�سـاد�سـة

موافق���ة املجل�س على االكتفاء بتالوة موجز تقرير جلنة
ال�ش����ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملراف���ق الع ـ ـ ــامة ب�ش�أن
« م�ش���روع قانون احتادي يف �ش����أن حماية ال�شبكة العامة
للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء».

ال ــرابــع الـ�سـاد�سـة

موافق���ة املجل�س على االكتفاء بتالوة موجز تقرير جلنة
ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف واملراف���ق العام���ة حول
مو�ض���وع « �سيا�س���ة الهيئة االحتادي���ة للكهرب���اء واملاء» دون
تالوة التقرير املف�صل.

ال ــرابــع الـ�سـاد�سـة

موافق���ة املجل�س على �إحال���ة تو�صياته ب�ش����أن مو�ضـ ـ ــوع
« �سيا�س���ة الهيئة االحتادية للكهرب���اء واملاء» مرة �أخرى
�إلى جلنة ال�شئ���ون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
ل�صياغتها يف �ض���وء املناق�شات التي متت يف املجل�س ثم
عر�ضها على املجل�س متهيد ًا لإقرارها.

ال ــرابــع الـ�سـاد�سـة

2010 / 01/ 05

ت�صدي���ق املجل ـ ـ����س عل���ى م�ضبطت���ي اجلل�ستـ ـ ــ�ي�ن
اخلام�سـ ــة وال�ساد�سة.

ال ــرابــع

الـ�سـابعـة

2010 / 01 / 19

موافق���ة املجل�س على عدم �إحالة التحفظات الواردة من
�صاح���ب ال�سمو رئي�س الدول���ة « حفظه اهلل « �إلى اللجنة
املخت�ص���ة واملوافقة على بع�ض التعدي�ل�ات التي �أدخلها
املجل����س على م�ش���روع القانون االحت���ادي بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 7ل�سنة 1972م ب�ش�أن
�شع���ار الإمـ ـ���ارات وخامته���ا الر�سـ ـ ـم���ي دون �إحالتـ ــها
للجنة املخت�صة.

ال ــرابــع

موافق���ة املجل�س على �إحالة تو�صيات���ه �إلى جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعي���ة والقانوني���ة ب�ش����أن مو�ض���وع « �سيا�سة وزارة
الع���دل » ل�صياغته���ا يف �ض���وء املناق�ش���ات التي متت يف
املجل����س  ،ومن ثم �إعادته���ا للمجل�س م���رة �أخرى لأخذ
املوافقة عليها يف جل�سة قادمة.

ال ــرابــع

الـ�سـابعـة

الـ�سـابعـة

2010 / 01/ 05

2010 / 01/ 05

2010 / 01/ 05

2010 / 01 / 19

2010 / 01 / 19
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابعة املعقودة
بتاريخ 2010/01/19م.

ال ــرابــع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحالة مو�ض���وع « �سيا�س���ة وزارة
ال�صح���ة » �إل���ى جلن ـ ـ���ة ال�ش����ؤون ال�صحي ـ ـ���ة والعم���ل
وال�ش�ؤون االجتماعية.

ال ــرابــع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

موافق���ة املجل����س عل���ى �إحالة مو�ض���وع « �سيا�س���ة هيئة
الإمارات للهوية » �إلى جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع.

ال ــرابــع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

موافق���ة املجل����س عل���ى ت�أجيل ال���رد على ال�س����ؤال حول
«كيفية متابعة الأداء احلكومي» �إلى جل�سة قادمة.

ال ــرابــع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

املوافق���ة على رف���ع كتاب للوزير املعن���ي يف �ش�أن مو�ضوع
مر�س���وم احت���ادي رق���م (  ) 116ل�سن���ة 2009م ب�ش����أن
الت�صدي���ق عل���ى االتفاقية الدولي���ة ال�شامل���ة واملتكاملة
حلماي���ة وتعزيـ ـ ـ ـ���ز حق���وق املعاق ـ ـ ـ ــ�ي�ن وكرامته���م
واملالحظات ب�ش�أنها .

الـرابـع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

موافق���ة املجل�س عل���ى �إحالة تو�صياته �إل���ى جلنة �ش�ؤون
الرتبي���ة والتعلي���م وال�شباب والإع�ل�ام والثقافة يف �ش�أن
مو�ضوع « �سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعالم» ل�صياغتها
يف �ض���وء املناق�ش���ات الت���ي مت���ت يف املجل����س  ،ومن ثم
�إعادتها للمجل�س مرة �أخرى لأخذ املوافقة عليها.

ال ــرابــع

الـثـامـنـة

2010 / 03 / 02

ت�صديق املجل����س على م�ضبطة اجلل�سة الثامنة املعقودة
بتاريخ 2010/03/02م.

ال ــرابــع

الـتـا�سـعـة

2010 / 03/ 23

�إحال���ة مو�ض���وع «�سيا�س���ة وزارة الداخلي���ة» �إل���ى جلنة
ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع.

ال ــرابــع

الـتـا�سـعـة

2010 / 03/ 23

ت�أجي���ل �س����ؤال موج���ه ح���ول «�إج���ازة الو�ض���ع يف قانون
امل ــوارد الب�شـ ـ ــرية االحتادي » �إلى جل�سة قادمة.

ال ــرابــع

الـتـا�سـعـة

2010 / 03/ 23

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة التا�سعة.

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20

�إحالة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومي���ة �إل���ى جلن���ة ال�ش����ؤون ال�صحـ ـي���ة والعمـ ـ ـ���ل
وال�ش�ؤون االجتماعية .

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20
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�إحال���ة مو�ضوعي «موارد املي���اه يف الدولة » و «امل�شكالت
البيئي���ة يف الدول���ة » �إل���ى جلن���ة ال�ش����ؤون اخلارجي���ة
والتخطي���ط والبتـ ـ ـ���رول وال�ث�روة املعدني���ة والزراع���ة
والرثوة ال�سمكية.

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20

موافقة املجل�س عل���ى ت�أجيل �س�ؤال حول «�صرف �إعانات
اجتماعية للعاطلني عن العمل » �إلى جل�سة قادمة .

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20

املوافقة على ع���دم تالوة تقرير اللجن���ة ب�ش�أن «م�شروع
قانون احت���ادي بتعديل بع�ض �أح���كام القانون االحتادي
رق���م (  ) 29ل�سنة 1999م ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة والأوقـ ـ���اف» واالكتفـ ـ ـ���اء بق���راءة اجلــدول
املقارن مبا�شرة.

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20

االكتفاء بتالوة ملخ�ص تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتخطي���ط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
ال�سمكية ب�ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة اخلارجية ».

ال ــرابــع

العـا�شــرة

2010 / 04 / 20

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة العا�شرة املعقودة
بتاريخ 2010/03/23م.

ال ــرابــع

احلادية
ع�شرة

2010 / 06 / 01

موافق���ة املجل�س على ت�أجيل ال�س����ؤال حول «حظر تداول
بع�ض �أنواع الأدوية يف �أ�سواق الدولة » �إلى جل�سة قادمة.

ال ــرابــع

احلادية
ع�شرة

2010 / 06 / 01

موافق���ة املجل�س على ع���دم تالوة تقرير جلن���ة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن حتفظات
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل – حول بع�ض
التعديالت التي �أدخله���ا املجل�س الوطني االحتادي على
م�ش���روع القانون االحت���ادي رق���م (  ) 47ل�سنة 1992م
ب�إن�شاء �صندوق الزواج.

ال ــرابــع

احلادية
ع�شرة

2010 / 06 / 01
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ال ــدور

موافقة املجل�س على �إحال���ة تو�صياته �إلى جلنة ال�ش�ؤون
الداخلي���ة والدف���اع يف �ش����أن مو�ض���وع « �سيا�س���ة هيئة
الإم���ارات للهوي���ة » ل�صياغتها يف �ض���وء املناق�شات التي
مت���ت يف املجل�س  ،وم���ن ثم �إعادته���ا للمجـ ــل����س مـ ــرة
�أخـ ــرى لأخ ــذ املوافقة عليها.

ال ــرابــع

موافقة املجل�س على حت ــوي ــل اجلل�سة �إلى جل�سة �سرية.

ال ــرابــع

موافق���ة املجل����س عل���ى �إ�ص���دار بي���ان ب�ش����أن «الهجوم
الإ�سرائيلي على قافلة احلرية الإن�سانية».

ال ــرابــع

الـجـلـ�سـة
احلادية
ع�شرة
احلادية
ع�شرة
احلادية
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2010 / 06 / 01

2010 / 06 / 01
2010 / 06 / 01

ت�صدي���ق املجل�س على م�ضبط���ة اجلل�سة احلادية ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2010/06/01م.

ال ــرابــع

الثانية
ع�شرة

2010 / 06 / 15

ت�أجي����ل الر�سال����ة ال����واردة ب�ش�����أن �آلي����ة مناق�ش����ة تو�صيات
املجل�س الوطني حول املو�ضوعات العامة �إلى جل�سة قادمة.

ال ــرابــع

الثانية
ع�شرة

2010 / 06 / 15

املوافقة على ت�أجيل الإجابة على كل من ال�س�ؤال اخلام�س
حول « ارتفاع �أ�سع����ار ال�سلع واخلدمات الناجت عن زيادة
�سع����ر البنزي����ن » وال�س�����ؤال ال�ساد�س حول « فت����ح و�إدارة
احل�سابات يف امل�صارف التجارية » وال�س ـ ـ ـ ـ ــابع حـ ـ ــول
«خف�ض �سن التقاعد لدى املوظفة املواطنة » ملدة �أ�سبوعني
ح�س����ب طلب معايل الوزير يف ر�سالته الواردة �إلى املجل�س
رقم (�أ )10/893/7/1/بتاريخ . 2010/6/14

ال ــرابــع

املوافق���ة عل���ى �إع���ادة التو�صي���ات اخلا�ص���ة مبو�ض���وع
« �سيا�س���ة وزارة املالي���ة » �إل���ى جلن���ة ال�شئ���ون املالي���ة
واالقت�صادي���ة وال�صناعية مرة �أخ���رى لإعادة �صياغتها
يف �ضوء املناق�شات التي متت .

ال ــرابــع

ت�صديــق املجل ـ ــ�س على م�ضبطة اجلل�سة الثانية ع�شرة.

ال ــرابــع

ت�أجيل مناق�شة �س�ؤال « احلد من ارتف ـ ــاع �أ�سعار البنزين » .

ال ــرابــع

54

قـ ــرارات املج ـ ــل�س

الثانية
ع�شرة

الثانية
ع�شرة
الثالثة
ع�شرة
الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 15

2010 / 06 / 15

2010 / 06 / 22
2010 / 06 / 29

دور االنعقاد العادي اخلام�س
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انتخاب مراقبي املجل�س:
�1.1سعادة  /خالد علي بن زايد.
�2.2سعادة  /خليفة بن هويدن الكتبي.

الـخـامــ�س

الأولــى

2010 /10 / 21

موافقة املجل�س على ت�شكيل اللجنة التنفيذية لل�شعبة
الربملانية كما كانت يف الدور الرابع دون �إجراء �أي انتخاب.

الـخـامــ�س

الأولــى

2010 /10 / 21

موافقة املجل�س على الإبقاء على ت�شكيل جلان املجل�س
كما كانت يف الدور الرابع.

الـخـامــ�س

الأولــى

2010 /10 / 21

موافقة املجل�س على ت�شكيل جلنة ال��رد على خطاب
االفتتاح من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
�1.1سعادة � /أحمد �شبيب الظاهري.
.
الكتبي
�2.2سعادة  /خليفة بن هويدن
الـخـامــ�س
�3.3سعادة � /سلطان �صقر ال�سويدي.
�4.4سعادة  /فاطمة غامن املري .
�5.5سعادة  /حمد بن غليطة الغفلي.
�6.6سعادة � /أحمد �سعيد الظنحاين.

الأولــى

2010 /10 / 21

الـخـامــ�س الـثـانـيـة

2010 / 11 / 02

موافقة املجل�س على �إح��ال��ة مو�ضوع �سيا�سة وزارة
االقت�صاد للجنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب مكونة من
الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
�1.1سعادة  /عبداهلل نا�صر املن�صوري.
�2.2سعادة  /يو�سف عبيد النعيمي.
�3.3سعادة  /خالد علي بن زايد.
�4.4سعادة  /را�شد م�صبح الكندي املرر.
الـخـامــ�س الـثـانـيـة
�5.5سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي.
�6.6سعادة � /سلطان �صقر ال�سويدي.
�7.7سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني.
وقد ان�ضم �إليهم كل من:
�1.1سعادة  /خليفة بن هويدن الكتبي.
�2.2سعادة  /جمال حممد احلاي.

2010 / 11 / 02

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة االفتتاحية الأولى
املعقودة بتاريخ 2010/10/21م.
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�3.3سعادة  /جنالء في�صل العو�ضي.
�4.4سعادة  /مي�ساء را�شد غدير.
�5.5سعادة  /روية �سيف ال�سماحي.
موافقة املجل�س على عقد اجلل�سة القادمة يوم الثالثاء
املوافق 2010/11/9م.

الـخـامــ�س الـثـانـيـة

موافقة املجل�س على �إعادة التو�صيات اخلا�صة مبو�ضـ ــوع
« موارد املياه يف الدولة» �إلى جلنة « ال�ش�ؤون اخلارجية
والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
الـخـامــ�س
ال�سمكية» لإعادة �صياغتها وفق املناق�شة التي متت يف
اجلل�سة ،ثم �إعادتها �إلى املجل�س لأخذ املوافقة عليها يف
جل�سة قادمة.

2010 / 11 / 02

الـثـالـثـة

2010 / 11 / 09

الـخـامــ�س الـرابـعـة

2010 / 12 / 14

موافقة املجل�س على �إحالة « م�شروع قانون احت��ادي
يف ���ش���أن ال��دي��ن ال��ع��ام » �إل���ى جلنة ال�����ش��ـ���ؤون املالية الـخـامــ�س الـرابـعـة
واالقت�صادية وال�صناعية.

2010 / 12 / 14

موافقة املجل�س على �إحالة « م�شروع قانون احت��ادي
ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1982م
الـخـامــ�س الـرابـعـة
ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته» �إلى جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية.

2010 / 12 / 14

الـخـامــ�س اخلام�سة

2010 / 12 / 28

موافقة املجل�س على �إح��ال��ة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» �إل��ى جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بالإ�ضافة الـخـامــ�س اخلام�سة
�إل��ى من يرغب من �أ�صحاب ال�سعادة الأع ـ ـ ـ ـ ــ�ضاء
باالن�ضمام �إليها.

2010 / 12 / 28

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

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة الرابعة املعقودة
بتاريخ 2010/12/14م.
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على ت�أجيل مناق�شة ال�س�ؤال املقدم من
�سعادة الع�ضو/حممد عبداهلل الزعابي حول «ال�ضوابط
الـخـامــ�س اخلام�سة
املحا�سبية واملالية ل�صرف �أموال الوقف» العتذار معايل
الوزير عن ح�ضور اجلل�سة.

2010 / 12 / 28

الـخـامــ�س الـ�سـاد�سـة

2011 / 01 / 11

موافقة املجل�س على �إعادة التو�صيات اخلا�صة مبو�ضوع
«�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية»
�إلى جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
الـخـامــ�س الـ�سـاد�سـة
ل�صياغتها يف �ضوء املناق�شات التي متت يف املجل�س ،ثم
�إعادتها �إلى املجل�س مرة �أخرى لأخذ املوافقة عليها يف
جل�سة قادمة.

2011 / 01 / 11

الـخـامــ�س الـ�سـابـعـة

2011 / 01 / 25

موافقة املجل�س على ت�أجيل مناق�شة ال�س�ؤال املقدم
من �سعادة الع�ضو/حمد حارث املدفع حول «�إجراءات
الـخـامــ�س الـ�سـابـعـة
ال��وزارة ب�ش�أن �شكاوى ال�شيكات املرجتعة» العت ـ ـ ــذار
مق ـ ـ ــدم ال�سـ ـ ـ ـ�ؤال عن ح�ضور اجلل�سة.

2011 / 01 / 25

الـخـامــ�س الـثـامـنـة

2011 / 02 / 08

موافقة املجل�س على ت�أجيل مناق�شة م�شروع مدونة
الأخ��ل��اق ال�برمل��ان��ي��ة لأع�����ض��اء امل��ج��ل�����س الوطنـ ــي الـخـامــ�س الـثـامـنـة
االحت ـ ـ ــادي لدولـ ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ـ ــارات العربية املتحدة.

2011 / 02 / 08

ت�صديق املجل�س ع��ل��ى م�ضبطة اجلل�سة اخلام�سة
املعقودة بتاريخ 2010/12/28م.

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة ال�ساد�سة
املعقودة بتاريخ 2011/1/11م.

ت�صديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابعة املعقودة
بتاريخ 2011/1/25م
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ثـــانــــيـــ ًا :
�أ  -القرارات املو�ضوعية
الت�شريعية

دور االنعقاد العادي الأول

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س من حيث املبد�أ على «م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن �إن�شاء حمكمتني احتاديتني ابتدائيتني
مبدينتي خورفكان و كلباء» ،ثم املوافقة عليه يف
جمموعه بعد �إدخال بع�ض التعديالت.

الأول

موافقة املجل�س من حيث املبد�أ على « م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن �إن�شاء حمكمة ا�ستثنائية يف خورفكان»،
ثم املوافقة عليه يف جمموعه .

الأول

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 8ل�سنة
 1984يف �ش�أن ال�شركات التجارية « من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموعه .

الأول

الـجـلـ�سـة
الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـرابـعـة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 03 / 27

2007 / 03 / 27

2007 / 04 / 10

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( ) 21
ل�سنة  1955يف �ش�أن ال�سري واملرور» من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموعه.

الأول

الـرابـعـة

2007 / 04 / 10

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية » من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموعه .

الأول

الـرابـعـة

2007 / 04 / 10

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
ال�سلع اخلا�ضعة للرقابة يف اال�سترياد والت�صدير» من
حيث املبد�أ ،ثم املوافقة عليه يف جمموعه بعد �إدخال
بع�ض التعديالت .

الأول

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
« �إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة » من حيث
املبد�أ  ،ثم املوافقة عليه يف جمموع ـ ــه بعد �إدخـ ــال
بع�ض التعديالت .

الأول

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي «بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )3ل�سنة 1981
ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية » من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموعه بعد �إدخال بع�ض التعديالت .

الأول
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الـخـامـ�سـة

الـ�سـابـعـة

الـ�سـابـعـة

2007 / 04 / 24

2007 / 05 / 22

2007 / 05 / 22

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن »
تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بق ـ ـ ـ ــانون احتادي رقـ ــم
(  )1ل�سنة 2006م املعدل للقانون االحتادي رقم ( ) 1
ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات
الوزراء» من حيث املبد�أ ،ثم املوافقة عليه يف جمموعه
بعد �إدخال بع�ض التعديالت.

الأول

موافقة املجل�س على بنود مذكرة يف �ش�أن �إعتمادات
�إ�ضافية لدعم ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة
املالية 2007م.

الأول

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
الرفق باحليوان» من حيث املبد�أ ،ومن ثم ناق�شه مادة
مادة وبعد ذلك وافق عليه يف جممــوعه بعد �إدخـ ــال
بع�ض التعديالت على بع�ض مواده.

الأول

موافقة املجل�س على اعتماد ما جاء يف « احل�ساب
اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية
املنتهية يف . » 2006/12/31

الأول

موافقة املجل�س على « م�شروع احتادي ب�إن�شاء جمل�س
وطني لل�سياحة والآثار» من حيث املبد�أ ،ثم وافق على
مواده مادة .مادة ،ووافق على م�شروع القانون يف
جمموعه بعد �إدخال بع�ض التعديالت.

الأول

موافقة املجل�س على مناق�شة « م�شروع احتادي ( )
ل�سنة 2007م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب
بالدولة » من حيث املبد�أ ،ثم وافق على مواده مادة.
مادة .ويف نهاية النقا�ش وافق على م�شـ ــروع القـ ـ ــانون
يف جمموعه بعد �إدخال التعديالت .

الأول

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2007ب�ش�أن الهيئة االحتادية للبيئة من حيث
املبد�أ ،ثم م ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق املجلـ ـ ـ ـ ـ ــ�س على م�شـ ـ ـ ـ ـ ــروع
القانون يف جمموعه.

الأول

الـجـلـ�سـة

الـثـامـنـة

الـثـامـنـة

الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـعـا�شـرة

الـتـاريـ ــخ

2007 / 06 / 05

2007 / 06 / 05

2007 / 06 / 19

2007 / 06 / 19

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س م�شروع قانون احتادي رقم ( ) 2007يف
�ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام
من حيث املبد�أ وبعد مناق�شة مواد م�شروع القــانـ ـ ــون
وافـ ـ ــق على م�ش ـ ــروع القانون يف جمموعه.

الأول

الـعـا�شـرة

موافقة املجل�س على اعتماد امليزانية التقديرية للمجل�س
لل�سنة املالية .2008

الأول

الـعـا�شـرة
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الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04
2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

دور االنعقاد العادي الثاين

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س « م�شروع قانون احتادي باعتماد
احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2006 / 12 / 31م» من حيث املبد�أ ،وواف ـ ـ ـ ـ ــق املج ـ ــل�س
عل ـ ـ ـ ــى م�شـ ـ ـ ــروع القانون يف جمموعه.

الـثـانــي

موافقة املجل�س على �إقرار ميزانية املجل�س كما وردت
يف م�شروع امليزانية على �أن يتم رفع تو�صية للمجل�س
الأعلى للمطالبـ ـ ـ ــة ب�إقـ ــرار ميزانية املجلـ ـ ـ ـ ــ�س كمـ ـ ـ ــا
وافـ ـ ــق عليها من قبل.
موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2008م» من حيـ ــث
املبـ ـ ــد�أ ثم واف ـ ـ ــق عليها باب ًا .باب ًا.

الـثـانــي

الـثـانــي

الـجـلـ�سـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

مناق�شة املجل�س « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
�أحكام قانون االحتادي رقم (  ) 13ل�سنة 2004م يف
�ش�أن الرقابة على ا�سترياد وت�صدير وعبور املا�س
اخلام» من حيث املبد�أ ثم املوافقة على م�شروع القانون
يف جمموعه .بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه.

الـثـانــي الـخـامـ�سـة

موافقة املجل�س من حيث املبد�أ على « م�شروع قانون
ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف يف امليزانية العامة لالحتاد
عن ال�سنة املالي ـ ـ ـ ــة 2007م « ثــم على م�ش ـ ـ ـ ــروع
القانون يف جمموعه.

الـثـانــي الـخـامـ�سـة

موافقة املجل�س من حيث املبد�أ على « م�شروع قانون
احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتـ ــادي
رق ـ ــم (  ) 4ل�سنة 1998م بنظام ال�سلك الدبلوما�سي
والقن�صلي « ثم املوافقة عليه يف جمموعه.

الـثـانــي الـخـامـ�سـة

موافقة املجل�س « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 17ل�سنة 2004م
يف �ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري » من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموعه بعد �إدخال التعديالت عليه.

الـثـامـنـة
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الـثـانــي

الـتـاريـ ــخ

2007 / 12/ 30

2007 / 12/ 30

2007 / 12/ 30

2008 / 01 / 29

2008 / 01 / 29

2008 / 01 / 29

2008 / 03 / 11

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي بتعديل

بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )31ل�سنة 1999

ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة االحت ـ ــادية للكه ـ ــرباء وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء»
من حيث املبد�أ ،ثم انتقل �إلى مناق�شة مواده مادة.
مادة .على �أن حتال املادة الأولى منه – التي تتناول
املادة ( )23مكرر ًا – �إلى اللجنة الت�شريعية والقانونية
لإعادة �صياغتها .ثم متت مناق�شته مرة �أخرى يف
اجلل�سة الثانية ع�شرة واملوافقة عليه يف جمموعه.
موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
امل�س�ؤولية الطبية» من حيث املبد�أ ،وقد �أقر املجل�س �أربع
ع�شرة مادة وقرر ا�ستكمال مناق�شة باقي مواد امل�شروع
يف جل�سة مقبلة .ويف اجلل�سة العا�شرة ا�ستكمل املجل�س
مناق�شته ووافق على مواده مادة .مادة ثم يف جمموعه
بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه دون �إعادة تالوة
مواده مرة �أحرى يف �صيغتها النهائية.
موافقة املجل�س على « م�شروع قانون االحتادي رقم
(  ) 3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية
وتعديالته» من حيث املبد�أ.ثم موافق ـ ـ ـ ــة املجل�س على
م�شـ ـ ــروع القانون يف جمموعه.

الـثـامـنـة
الـثـانــي

الـثـانــي

الـثـانــي

موافقة املجل�س على رف�ض « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 3ل�سنة
 1983يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية والقوانني
املعدلة له » على �أن يتم بيان مربرات الرف�ض ورفعها يف
ر�سالة �إلى احلكومة.

الـثـانــي

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء
املركز الوطني للوثائق والبحوث » من حيث املبد�أ.ثم
املوافقة على تالوة املواد املعدلة فقط واالكتفاء بتالوة
�أرقام املواد غري املعدلة لأخذ املوافقة عليها مادة .مادة
وت�أجيل �أخذ املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه
حلني انتهاء كل من رئي�س اللجنة و مقررها ومدير
املركز الوطني للوثائق والبحوث وم�ست�شار املجل�س من
�إعادة �صياغة املواد التي حتتاج لإعادة �صياغة.

الـثـانــي

و الثانية
ع�شرة

الـثـامـنـة
و الـعـا�شـرة

الـثـامـنـة

الرابعة
ع�شرة

الرابعة
ع�شرة

2008 / 03 / 11

2008 / 05 / 06

2008 / 03 / 11

2008 / 04 / 08

2008 / 03 / 11

2008 / 06 / 17

2008 / 06 / 17
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
�إن�شاء هيئة الإمارات ال�صحية » من حيث املبد�أ ،ثم
وافق على م�شروع القانون يف جمموعه .

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات» من حيث املبد�أ  .ثم
املوافقة عليه يف جمموعه.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01

موافقة املجل�س على م�شروع القانون احتادي ب�ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 29ل�سنة
2006م يف �ش�أن ذوي االحتياجات اخلا�صة من حيث
املبد�أ فقط ،و�أعيد �إلى اللجنة املخت�صة مرة �أخرى
ملزيد من الدرا�سة على �أن ت�ستكمل مناق�شته يف الدور
االنعقاد العادي الثالث.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01

�إقرار املجل�س مل�شروع ح�سابه اخلتامي عن ال�سنة املالية
املنتهية يف 2007/12/31م على �ضوء التقرير املبدئي
ملالحظات ديوان املحا�سبة.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01

موافقة املجل�س على م�شروع ميزانية املجل�س الوطني
االحتادي لعام 2009م.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01

موافقة املجل�س على رف�ض م�شروع القانون االحتادي
ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ()3
ل�سنة 1983م يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية
والقوانني املعدلة له بعد �إبداء املربرات لذلك .

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01
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دور االنعقاد العادي الثالــــث

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 29ل�سنة 2006م
يف �ش�أن ذوي االحتياجات اخلا�صة » يف جمموعه .

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى طل���ب احلكومة يف �ش����أن �سحب
م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل القان���ون االحتادي رقم
(  ) 5ل�سن���ة 2000م ب�ش�أن تعدي���ل رواتب رئي�س جمل�س
الوزراء ونائبه والوزراء و�إعادته �إلى احلكومة.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى «م�شروع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
�إن�ش���اء املركز الوطني للإح�صاء « من حيث املبد�أ ،ومن
ثم موافقته على م�شروع القانون يف جمموعه .وقد وافق
املجل����س يف الي���وم التايل من نف�س اجلل�س���ة على العودة
�إل���ى مناق�شة مادة التعريفات حيث وافق على تع ـ ـ ــريف
« البيانات ال�شخ�صية» كما جاء من احلكومة يف م�شروع
القان���ون قبل تعديل املجل����س ،وبعدها وافق املجل�س على
م�شروع القانون يف جمموعه مرة �أخرى.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
تقرير اعتم���اد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة
االحتادي���ة للكهرب���اء وامل���اء ع���ن ال�سنة املالي���ة 2008م
م���ن حيث املبد�أ ثم موافقة علـ ـ���ى م�ش ـ ــروع القانــون يف
جمموعه واجلداول املرفقة.

الـثـالـث

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط
امليزاني���ة العامة لالحتاد وميزاني���ات اجلهات امل�ستقلة
امللحق���ة ع���ن ال�سن���ة املالي���ة 2009م م���ن حي���ث املبد�أ،
موافقت���ه على م�ش���روع القانون يف جمموع���ه واجلداول
املرافقة بعد �إدخال تعديالت على بع�ض مـواده .

الـثـالـث

موافق���ة على م�شروع قانون احت���ادي ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 19ل�سنة  1995ب�ش�أن
الأو�سم���ة وامليدالي���ات وال�ش���ارات ب���وزارة الداخلية من
حيث املبد�أ ،ثم املوافقة عليه يف جمموعه.

الـثـالـث
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الـجـلـ�سـة
الـثـانـيـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـثـالـثـة

الـرابـعـة

الـتـاريـ ــخ
2008 / 12 / 16

2008 / 12 / 30
2008 / 12/ 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12/ 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12/ 31

2008 / 12 / 30
2008 / 12/ 31

2009 / 01 / 20

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

املوافق���ة عل���ى م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش����أن تنظيم
الأن�شط���ة الإعالمية من حيث املبد�أ ثم متت تالوة مواد
م�ش���روع القان���ون مادة .م���ادة ،ث����م موافق����ة املجل�س على
م�شروع القانون يف جمموعه.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س بالإجم���اع عل���ى م�ش���روع التعدي���ل
الد�ست���وري رق���م ( )1ل�سن���ة 2009م من حي���ث املبد�أ،
وموافق���ة املجل����س بالإجماع على مواد م�ش���روع التعديل
الد�ست���وري مادة .م���ادة ثم املوافقة بالإجم���اع باملناداة
باال�سم على م�شروع التعديل الد�ستوري يف جمموعه.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س على م�ش���روع قانون احت���ادي يف �ش�أن
مكافح���ة التبغ من حيث املب���د�أ ،وموافقته على م�شروع
القان���ون يف �صيغت���ه النهائي���ة بع���د �أن �أدخ���ل بع����ض
التعديالت على بع�ض مواده.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
املدخ�ل�ات واملنتج���ات الع�ضوي���ة ،من حيث املب���د�أ  ،ثم
املوافق���ة على م�شروع القانون يف جمموع���ه بعد �أن �أدخل
تعديالت على بع�ض مواده.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س عل���ى م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل
م�ش���روع قان���ون احتادي بتعدي���ل بع�ض �أح���كام القانون
االحت���ادي رق���م (  ) 23ل�سن���ة  2005يف �ش����أن قواع���د
�إع���داد امليزانية واحل�ساب اخلتامي من حيث املبد�أ ،ثم
املوافقة عليه يف جمموع���ه دون �إعادة تالوة مواده مرة
�أخرى يف �صيغتها النهائية.

الـثـالـث

املوافقة على م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن رواتب رئي�س
جمل����س ال���وزراء ونائبه وال���وزراء من حيث املب���د�أ ،ثم
املوافق���ة على م�ش���روع القانون يف جمموع���ه دون تالوة
مواده مرة �أخرى يف �صيغتها النهائية.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س على م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
املعلوم���ات االئتمانية من حيث املب���د�أ ثم املوافقة على
مواد م�ش���روع القانون مادة .مادة ث���م يف جمموعه دون
تالوة مواده مرة �أخ���رى يف �صيغت ــها النهـ ـ ــائية بعد �أن
�أدخ ـ ـ ـ ــل عليها بع�ض التعديالت.

الـثـالـث

الـجـلـ�سـة
الـرابـعـة

اخلام�سة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـابعـة

الـ�سـابعـة

الـ�سـابعـة

الـتـاريـ ــخ
2009 / 01 / 20

2009 / 01 / 27

2009 / 02 / 10

2009 / 02 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10

2009 / 03 / 10
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافق���ة املجل����س عل���ى « م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش�أن
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان » من حيث املبد�أ ،وموافقته
على م�شروع القانون يف �صيغته النهائية بعد �إدخال بع�ض
التعديالت على بع�ض مواده دون �إعادة تالوته.

الـثـالـث

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
القان���ون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2003م ب�إن�شاء الهيئة
االحتادي���ة للجم���ارك م���ن حي���ث املب���د�أ؛ وموافقته على
م�شروع القانون يف �صيغته النهائية دون �إعادة تالوته.

الـثـالـث

موافق���ة املجل�س عل���ى « م�شروع قانون احت���ادي بتعديل
بع����ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )4ل�سنة 2000م
يف �ش�أن هيئة �سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع » من
حيث املب���د�أ؛ وموافقته على م�ش���روع القانون يف �صيغته
النهائية دون �إعادة تالوته.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س على حتفظ���ات �صاحب ال�سم���و رئي�س
الدول���ة على بع�ض التعديالت الت���ي �أدخلها املجل�س على
« م�ش���روع قان���ون احتادي ب�ش����أن �إن�ش���اء املركز الوطني
للإح�ص���اء» .يف جمملها دون �إعادة تالوة ن�صي املادتني
مرة �أخرى يف �صيغتهما النهائية.

الـثـالـث

موافق���ة املجل�س على «م�شروع قان���ون احتادي رقم ( )
ل�سنة 2009م ب�ش�أن �إلغ���اء القانون االحتادي رقم ( ) 7
ل�سنة 1993م ب�إن�ش���اء الهيئة االحتادية للبيئة» من حيث
املبد�أ ووافق على م�شروع القانون يف جمموعه .

الـثـالـث

موافق���ة املجل�س عل���ى « م�شروع القان���ون املحافظة على
ال�ث�روة املائية للدول���ة » من حيث املب���د�أ ،وموافقته على
م�شروع القانون يف �صيغته النهائية بعد �أن عدّل املجل�س
�صياغة املادة الثانية من م�شروع القانون.

الـثـالـث الـتـا�سـعـة

موافق���ة املجل�س عل���ى « م�ش���روع احتادي ب�ش����أن تعديل
بع����ض �أح���كام القان���ون االحت���ادي رق���م (  ) 40ل�سن���ة
2006م ب�ش�أن حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة
الكيمائية» من حيث املبد�أ  ،ثم املوافقة على مواد م�شروع
القانون مادة .مادة .بعد �إجراء بع�ض التعديالت عليها،
ث���م املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه دون تالوة
مواده مرة �أخرى يف �صيغتها النهائية .
72

قـ ــرارات املج ـ ــل�س

الـثـالـث

الـجـلـ�سـة
الـثـامنـة

الـثـامنـة

الـثـامنـة

الـثـامنـة

الـتـا�سـعـة

الـعـا�شـرة

الـتـاريـ ــخ
2009 / 03 / 24

2009 / 03 / 24

2009 / 03 / 24

2009 / 03 / 24

2009 / 04 / 07

2009 / 04 / 07

2009 / 04 / 21

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية » من حيث املبد�أ ،ومن ثم
متت املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه دون �إعادة
تالوة مواده مرة �أخرى يف �صيغتها النهائية.

الـثـالـث

موافق���ة املجل����س على حتفظ���ات �صاحب ال�سم���و رئي�س
الدول���ة حول التعديالت التي �أدخلهـ ـ ــا املجلـ ـ ـ ـ ــ�س علــى
« م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الهيئة االحتادية لل�صحة».

الـثـالـث

موافقة املجل�س على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة
الودائ���ع لدى البنوك» من حيث املبـ ــد�أ يف جمموعه دون
�إعادة تالوة مواده مرة �أخرى.

الـثـالـث

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الـعـا�شـرة

2009 / 04 / 21

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

الثانية
ع�شرة

2009 / 05 / 19

موافق���ة املجل����س عل���ى «م�شروع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
تنظيم قي���د املواليد والوفيات» يف �صيغت���ه النهائية بعد
�إدخال بع�ض التعديالت عليه.

الـثـالـث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافقة املجل�س عل����ى م�شروع احل�ساب اخلتامي للمجل�س
عن ال�سـ ـ ـ ـ ــنة املاليـ ـ ـ ــة املنتهي ـ ـ ـ ـ ــة يف 2008/12/31م .

الـثـالـث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافق���ة املجل�س عل���ى م�شروع امليزاني���ة للمجل�س لل�سنة
املالية .2010

الـثـالـث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
بع����ض �أح���كام القان���ون االحت���ادي رق���م (  ) 47ل�سن���ة
1992م ب�إن�ش���اء �صندوق الزواج م���ن حيث املبد�أ ثم يف
�صيغته النهائية بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه .

الـثـالـث

موافق���ة املجل�س عل���ى « م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش�أن
اعتم���اد احل�س���اب اخلتام���ي لالحت���اد واحل�ساب���ات
اخلتامي���ة للجه���ات امل�ستقلة وامللحقة ع���ن ال�سنة املالية
املنتهي���ة يف 2007/ 12 / 31م» ،من حي���ث املبد�أ ثم يف
�صيغت���ه النهائي���ة بعد ت�صحي���ح اخلط�أ ال���وارد يف مبلغ
الفائ�ض عن تنفيذ امليزاني���ة العامة للإحتاد عن ال�سنة
املالية . 2007

الـثـالـث

الرابعة
ع�شرة

الرابعة
ع�شرة

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل�س عل���ى «م�شروع قانون احت���ادي يف �ش�أن
الدين العام» ،من حيث املبد�أ ثم يف �صيغته النهائية بعد
�إدخال بع�ض التعديالت على بع�ض مواده .

الـثـالـث

الرابعة
ع�شرة

2009 / 06 / 16

موافق���ة املجل����س على تقري���ر جلنة ال�ش����ؤون اخلارجية
والتخطي���ط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
ال�سمكي���ة يف �ش�أن حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» ح���ول التعديالت التي �أدخلها املجل�س على
م�ش���روع قانون احت���ادي ب�ش�أن �إلغ���اء القانون االحتادي
رق���م (  ) 7ل�سن���ة 1993م ب�إن�شـ ـ ـ���اء الهيئ���ة االحتادية
للبيئة وتعديالته.

الـثـالـث

الرابعة
ع�شرة

موافق���ة املجل����س على حتفظ���ات �صاحب ال�سم���و رئي�س
الدول حول التعديالت التي �أدخلها املجل�س على م�شروع
قانون احتادي ب�ش�أن التعبئة العامة.

الـثـالـث

الرابعة
ع�شرة

موافقة املجل�س على «م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة
الأدوات املالي���ة» ،من حي���ث املبد�أ ث���م يف م�شروعه بعد
�إدخال بع�ض التعديالت عليه.

الـثـالـث

اخلام�سة
ع�شرة

2009 / 06 / 30

موافق���ة املجل�س عل���ى «م�شروع قانون احت���ادي يف �ش�أن
الإي���رادات العامة للدولة» م���ن حيث املبد�أ ثم يف �صيغته
النهائية بعد �إدخال بع�ض التعديالت على بع�ض مواده.

الـثـالـث

اخلام�سة
ع�شرة

2009 / 06 / 30
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2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

دور االنعقاد العادي الرابـــع

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 18ل�سنة 1981م
ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة له من
حيث املبد�أ ،ثم موافقته على م�شروع القانون يف �صيغته
النهائية بعد �إدخال بع�ض التعديالت على بع�ض مواده .

الـرابـع

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 7ل�سنة 1972م ب�ش�أن
�شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي،
من حيث املبد�أ ،ثم موافقته على م�شروع القانون يف
جمموعه بعد �إدخال بع�ض التعديالت على بع�ض مواده
دون �إعادة تالوتها مرة �أخرى يف �صيغتها النهائية فيما
عدا املادة ( )3التي مت تعديل �صياغتها وتليت مرة
�أخرى ووافق عليها املجل�س.

الـرابـع

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات
اخلتامية للجهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنته ــية يف
2008 / 12 / 31م من حيث املبد�أ ثم يف �صيغته النهائية
واجلداول املرافقة له مع املوافقة على مالحظات اللجنة
ب�ش�أن م�شروع القانون.

الـرابـع

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط
امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة
امللحقة عن ال�سنة املالية  2010من حيث املبد�أ ثم
يف جمموعه دون تالوة مواده كما وافق على كافة
مالحظات اللجنة التي �أدخلتها على م�شروع القانون.

الـرابـع

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء،
من حيث املبد�أ واملوافقة على م�شروع القانون يف
جمموعة بعد �إدخال بع�ض التعديالت على مواده .

الـرابـع
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الـجـلـ�سـة

الـثـالـثـة

الـرابـعـة

الـتـاريـ ــخ

2009 / 11/ 17

2009 / 12 / 08

2009 / 12 / 22

الـخـامـ�سـة

الـخـامـ�سـة

الـ�سـاد�سـة

2009 / 12 / 23

2009 / 12 / 22
2009 / 12 / 23

2010 / 01 / 05

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

متت املوافقة على التحفظات الواردة من قبل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة « حفظه اهلل » على بع�ض التعديالت
التي �أدخلها املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 7ل�سنة 1972م
ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي
دون �إحالتها للجنة املخت�صة.

الـرابـع

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 29ل�سنة
1999م ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف من حيث املبد�أ  ،ثم موافقته على م�شروع
القانون يف جمموعه .

الـرابـع

املوافقة على حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» حول التعديالت التي �أدخلها املجل�س
الوطني على م�شروع احتادي بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم (  ) 47ل�سنة 1992م ب�إن�شاء
�صنـدوق الزواج بدون تالوة تقرير اللجنة واملواد
الواردة فيه .

الـرابـع

موافقة املجل�س على التحفظات الواردة من �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة «حفظه اهلل» على بع�ض التعديالت
التي �أدخلها املجل�س على «م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
املعلومات االئتمانية وذلك يف جل�سة �سرية ».

الـرابـع

موافقة املجل�س على احل�ساب اخلتامي للمجل�س عن
ال�سنة املنتهية يف  2009 /12 /31بعد �أن �أبدى �أ�صحاب
ال�سعادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه .

الـرابـع

موافقة املجل�س على امليزانية التقديرية للمجل�س لل�سنة
املالية 2011م وعلى �إجمايل اعتماداتها كرقم واحد
بعد �أن عدل عن اعتمادها كميزانية �صفرية .

الـرابـع

الـجـلـ�سـة

الـ�سـابعـة

الـعـا�شرة

احلادية
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2010 / 01 / 19

2010 / 04 / 20

2010 / 06 / 01

احلادية
ع�شرة

2010 / 06 / 01

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29
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دور االنعقاد العادي اخلام�س

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافق���ة املجل����س على م�ش���روع قانون احت���ادي يف �ش�أن
النقل الربي والطرق م���ن حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد الـخـامـ�س الـرابـعـة
�أن �أدخل عليه بع�ض التعديالت.

2010 / 12 / 14

موافق���ة املجل����س على م�ش���روع قانون احت���ادي يف �ش�أن
الدي���ن العام من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد �أن �أدخل الـخـامـ�س الـخـامـ�سـة
عليه بع�ض التعديالت.

2010 / 12 / 28

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط
امليزاني���ة العامة لالحتاد وميزاني���ات اجلهات امل�ستقلة
الـخـامـ�س الـخـامـ�سـة
امللحق���ة عن ال�سن���ة املالية 2011م من حي���ث املبد�أ ويف
جمموعه واجلداول املرافقة له.

2010 / 12 / 28

موافق���ة املجل����س عل���ى م�ش���روع قانون احت���ادي بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة 1980م
الـخـامـ�س الـ�سـاد�سـة
ب�إن�ش���اء م�ؤ�س�سة الإمارات للبرتول م���ن حيث املبد�أ ويف
جمموعه بعد �أن �أدخل عليه بع�ض التعديالت.

2011 / 01 / 11

موافقة املجل�س على م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
القان���ون االحت���ادي رق���م ( )24ل�سن���ة 2006م يف �ش�أن
الـخـامـ�س الـ�سـاد�سـة
حماي���ة امل�ستهلك من حيث املب���د�أ ويف جمموعه بعد �أن
�أدخل عليه بع�ض التعديالت.

2011 / 01 / 11

موافق���ة املجل����س عل���ى م�ش���روع قان���ون احت���ادي ب�ش�أن
�إلغاء القانون االحت���ادي رقم ( )3ل�سنة 1982م ب�إن�شاء
الـخـامـ�س الـ�سـاد�سـة
الهيئ���ة العامة للمعلومات وتعديالته من حيث املبد�أ ويف
جمموعه بعد �أن �أدخل عليه بع�ض التعديالت.

2011 / 01 / 11

موافق���ة املجل�س على م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل
البحري من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد �أن �أدخل عليه الـخـامـ�س الـ�سـابـعـة
بع�ض التعديالت.

2011 / 01 / 25

موافق���ة املجل����س عل���ى م�شروع قان���ون رق���م ( ) ل�سنة
2010م بتعدي���ل بع����ض �أح���كام القانون االحت���ادي رقم
الـخـامـ�س الـثـامـنـة
( )21ل�سن���ة 1995م يف �ش����أن ال�سري وامل���رور من حيث
املبد�أ ويف جمموعه بعد �أن �أدخل عليه بع�ض التعديالت.

2011 / 02 / 08
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ب  -القرارات املو�ضوعية
الرقابية

دور االنعقاد العادي الأول

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على مناق�شة الرد على خطاب االفتتاح
فقرة .فقرة لإبداء املالحظات ،وجمع مالحظاتهم
و�إدخالها يف م�شروع الرد من قبل جلنة الرد واعتماده.

الأول

الـثـانـيـة

2007 / 03 / 06

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
�ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة
ب�ش�أن مو�ضوع « �سيا�سية وزارة الرتبية والتعل ـ ــيم» ،بعد
�إدخال التعديالت على بع�ض بنودها .

الأول
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الـتـا�سـعـة

2007 / 06 / 19

دور االنعقاد العادي الثاين

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على «م�شروع الرد على خطاب االفتتاح يف
�صيغته النهائية بعد �إ�ضافة بع�ض الفقرات املقرتحة من
قبل �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء» خالل اجلل�سة ال�سرية.

الـثـانـي

الـرابـعـة

2008 / 01 / 15

موافقة املجل�س على تو�صيات اللجنة حـ ــول مو�ض ـ ـ ــوع
« الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمين ــات االجتماعيـ ـ ـ ــة »
يف �صيغتها النهائية بعد �إ�ضافة بع�ض التعديالت عليها
من قبل �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير
جلنة ال�شئون املالية وال�صناعية حول مو�ضوع « تنظيم
ودعم القطاع ال�صناعي يف الدولة » بعد �أن �أدخل بع�ض
التعديالت عليها .

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية وال�ش�ؤون االجتماعية حول مو�ضوع
« ال�سيا�سـ ــة العامة لوزارة ال�صحـ ـ ــة » بعد �إدخـ ــال
تعديالت عليها.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
الرتبية والتعليم العايل وال�شباب والإعالم والثقافة
حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة التعليم والبحث العلمي»
بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليها.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صية الواردة يف تقرير اللجنة
امل�ؤقتة حول مو�ضوع « التلوث البيئي » بعد �أن �أدخل
عليها بع�ض التعديـ ـ ــالت التي ارت ـ ـ ـ ـ�آها �أ�صح ـ ـ ـ ــاب
ال�سعادة الأع�ضاء.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير
اللجنة امل�ؤقتة ملو�ضوع «القرو�ض ال�شخ�صية » بعد �أن
�أدخل بع�ض التعدي ـ ـ ـ ـ ــالت التي ارت�آهـ ـ ـ ــا �أ�صح ـ ـ ـ ــاب
ال�سعادة الأع�ضاء.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع يف �ش�أن « تو�صيات مو�ض ـ ــوع
�سيـ ـ ــا�سة وزارة الداخلية» دون تالوته.

الـثـانـي
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الـرابـعـة

الـخـامـ�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـابـعـة

الـعـا�شـرة

2008 / 01 / 15

2008 / 01 / 29

2008 / 02 / 11

2008 / 02 / 26

2008 / 04 / 08

احلادية
ع�شرة

2008 / 04 /22

الثانية
ع�شرة

2008 / 05 / 06

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على تو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة يف �ش�أن
« مو�ضوع �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان» بعد �أن �أبدى
عليها مالحظاته وتعديالته عليها.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة حول
مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف» بعد �إدخال مالحظات واقرتاحات الأع�ضاء.

الـثـانـي

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17

الرابعة
ع�شرة

2008 / 06 / 17
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دور االنعقاد العادي الثالث

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من اللجنة
امل�ؤقتة يف �ش�أن مو�ضوعي « :ت�أثريات قرارات و�أنظمة
وزارة العمل اجلديدة » و « العمالة الوافدة يف دولة
الإمـ ـ ـ ــارات العرب ـ ـ ـ ـ ـ ــية املتح ـ ـ ـ ـ ــدة» بعد �إدخال بع�ض
التعديالت عليها.

الـثـالث

الـثـالـثـة

موافقة املجل�س على م�شروع الرد على خطاب االفتتاح
بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه.

الـثـالث

الـثـالـثـة

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة يف �ش�أن
مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة».

الـثـالث

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حـ ــول مو�ض ـ ــوع
« �صندوق الزواج » بعد �إدخال التعديالت الالزمة عليها
دون �إعادة تالوتها.

الـثـالث

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول
مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية».

الـثـالـث

موافقة املجل�س على تو�صية جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية و ال�صناعية حول مو�ضوع «تفاقم ظاهرة
ارتفاع الأ�سعار» دون تالوتها وذلك بعد حذف البند
ال�ساد�س منها متا�شي ًا مع �سيا�سة دولة الإمارات.

الـثـالـث

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
�ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول
مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
– قطاعي الثقافة الريا�ضة وال�شباب » بعد �إدخال بع�ض
التعديالت على بع�ض بنودها.

الـثـالـث
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الـجـلـ�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـتـاريـ ــخ
2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31
2008 / 12 / 30
2008 / 12 / 31
2009 / 02 / 10

الـثـامـنة

2009 / 03 / 24

الثانية
ع�شرة

2009/ 05 / 19

الثالثة
ع�شرة

2009/ 06 / 02

اخلام�سة
ع�شرة

2009 / 06 / 30

دور االنعقاد العادي الرابــــع

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على م�شروع الرد على خطاب االفتـ ــتاح
يف �صيغ ـ ــته النه ـ ـ ــائية بعد �إدخ ـ ــال بع�ض التعديالت.

الـرابـع

الـثـالـثـة

2009 / 11 / 17

املوافقة على التو�صيات الواردة يف تقرير اللجنة امل�ؤقتة
حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم بعد �إدخال
بع�ض التعديالت عليها وفق ما دار يف اجلل�سة » .

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من اللجنة
امل�ؤقتة ب�ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة حماية وتنمية الرثوة
ال�سمكية » بعد �إدخال بع�ض التع ـ ـ ـ ــديـ ـ ــالت عليـ ــها
من ق ـ ــبل �أ�صح ـ ـ ــاب ال�سعادة الأع�ضاء.

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانون ـ ـ ـ ــية يف �شـ ـ ـ ـ�أن مو�ضـ ـ ـ ــوع
« �سيا�سة وزارة العدل ».

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة يف �ش�أن
مو�ضوع « هيئة تنظيم االت�صاالت ».

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة �ش�ؤون
الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة يف �ش�أن
مو�ضوع « �سيا�سة احلك ــومة يف قطاع الإعالم ».

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية ب�ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة
وزارة اخلارجية » بعد �إدخال تعديالت عليه

الـرابـع

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة من جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة
وزارة اخلارجية » بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليها.

الـرابـع
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الـثـالـثـة

الـخـامـ�سـة

الـثـامـنـة

الـتـا�سـعـة

الـتـا�سـعـة

الـعـا�شـرة

احلادية
ع�شرة

2009 / 11 / 17

2009 / 12 / 22
2009 / 12 / 23

2010 / 03 / 02

2010 / 03 / 23

2010 / 03 / 23

2010 / 04 / 20

2010 / 06 / 01

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على حذف العبارة الواردة يف تقرير
جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف �ش�أن
مو�ضوع « �سيا�سة وزارة املالية » واملتمثل يف العبارة
التالية « وح ّمل م�س�ؤلو وزارة املالية وزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء امل�س�ؤولية يف �ش�أن تداخل االخت�صا�صات بني
الوزارات » يف اجلزء اخلا�ص برد ممثلي وزارة املالية
ب�ش�أن اخلطة اال�سرتاتيجية.

الـرابـع

املوافقة على التو�صيات الواردة من جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية يف �ش�أن مو�ضوع �سيـ ـ ــا�سة
هيئة الإمارات لله ـ ـ ــويـ ــة دون تالوتها .

الـرابـع

موافقة املجل�س على اقرتاح �سعادة الع�ضو مقدم �سـ�ؤال
« ت�سجيل الأدوية الطبية » بنقل �صالحيات ت�سجيل
الأدوية البيطري ـ ـ ـ ــة من وزارة ال�صحـ ـ ــة �إلى وزارة
البيئــة واملياه .

الـرابـع

املوافقة على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية اخلا�صة مبو�ضوع
« �سيا�سة وزارة ال�صحة » بعد �إدخال بع�ض التعديالت
عليها من قبل �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء.

الـرابـع

موافقة املجل�س على تو�صيات مو�ضوع « �سيا�سة وزارة
املالية» كما وردت يف تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية .

الـرابـع

موافقة املجل�س على دمج الو�صيتني املتعلقتني ب�س�ؤال
« �إجراءات حتديث بيانات امل�ستحقني للم�ساعدات
االجتماعية » « ومقرتح مراجعة مقدار امل�ساعدات
االجتماعية» يف تو�صية واحدة ت�صدر عن املجل�س .

الـرابـع

الـجـلـ�سـة

الثانية
ع�شرة

الثانية
ع�شرة

الثالثة
ع�شرة

الـتـاريـ ــخ

2010 / 06 / 15

2010 / 06 / 15

2010 / 06 / 22

الثالثة
ع�شرة

2010 / 06 / 22

الثالثة
ع�شرة

2010 / 06 / 22

الثالثة
ع�شرة

2010 / 06 / 22
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على الن�ص املقرتح للتو�صية يف �ش�أن
�س�ؤال حول « ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات الناجت عن
زيادة �سعر البرتول » .

الـرابـع

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

موافقة املجل�س على التو�صية الواردة يف تقرير جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية
والزراعة والرثوة ال�سمكية يف �ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة
الهيئة العامة للطريان املدين » يف �صيغتها النهائية.

الـرابـع

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

موافقة املجل�س على التو�صية املقرتحة �ش�أن ال�س�ؤال املوجه
لوزير الأ�شغال العامة حول « عدد طلبات الإ�سكان ».

الـرابـع

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29
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دور االنعقاد العادي اخلام�س

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على رفع تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال املقدم
من �سعادة الع�ضو/خالد بن زايد حول «احلد من تفاقم الـخـامـ�س
ظاهرة ارتفاع الأ�سعار».

الـثـانـيـة

2010 / 11 / 02

موافقة املجل�س على التو�صيات الواردة يف تقرير جلنة
«�ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة» الـخـامـ�س
حول مو�ضوع «�سيا�سة كليات التقنية العليا».

الـثـانـيـة

2010 / 11 / 02

موافقة املجل�س على �إقرار م�شروع الرد على خطاب
االفتتاح على �أن تتم موافاة الأمانة العامة ب�أية الـخـامـ�س
مالحظات من الناحية اللغوية.

الـثـالـثـة

2010 / 11 / 09

موافقة املجل�س على رفع تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال
املقدم من �سعادة/حمد حارث املدفع حول « احلد من
ممار�سات بع�ض اجلهات غري املرخ�ص لها بت�سويق الـخـامـ�س الـرابـعـة
منتجاتها الزراعية »

2010 / 12 / 14

موافقة املجل�س على تو�صيات مو�ضوع «موارد املياه
يف الدولة» كما وردت يف تقرير جلنة « ال�ش ـ ـ�ؤون الـخـامـ�س الـرابـعـة
اخلارجيـ ـ ـ ــة والتخطـ ــيط والبتـ ــرول والرثوة ال�سمكية».

2010 / 12 / 14

موافقة املجل�س على رفع تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال املقدم
من �سعادة /حممد عبداهلل الزعابي حول «ال�ضوابط الـخـامـ�س الـ�سـاد�سـة
املحا�سبية واملالية ل�صرف �أموال الوقف».

2011 / 01 / 11

موافقة املجل�س على رفع تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال املقدم
من �سعادة الع�ضو/حمد حارث املدفع حول» �إجراءات الـخـامـ�س الـ�سـاد�سـة
تنفيذ تو�صيات مو�ضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار»

2011 / 01 / 11

موافقة املجل�س على تو�صيات مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة
االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية» بعد �إدخال بع�ض الـخـامـ�س الـ�سـابـعـة
التعديالت عليها وحذف البند ال�ساد�س منها.

2011 / 01 / 25

موافقة املجل�س على رفع تو�صيات مو�ضوع «ا�سرتاتيجية
توفري الأمن الغذائي» الواردة يف تقرير جلنة « ال�ش�ؤون
اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة
املعدنية الـخـامـ�س الـثـامـنـة
والزراعة والرثوة ال�سمكية» �إلى جمل�س الوزراء بعد
ت�ضمينها خمتلف التو�صيات واملقرتحات التي �أبداها
بع�ض �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء.

2011 / 02 / 08
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ال ــدور

\

ثـالـثـ ًا:
الـقـرارات الـبــرلـمـانـيـة

دور االنعقاد العادي الأول

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ملراجعة وتطوير نظم املجل�س
و�أمانته العامة على �أن تنهي اللجنة درا�ستها بعد �شهر،
وقد انظم لع�ضويتها عدد من �أع�ضاء املجل�س وهم
كالتايل:
�1.1سعادة  /د .عب ــدالرحـيم عبداللطيف ال�شاهني.
�2.2سعادة � /أحمد حممد نا�صر اخلاط ــري.
�3.3سعادة  /خليفـة عبـ ــداللـه بن هويــدن الكتبي.
�4.4سعادة  /د .عائ�شة حممد خلفان الرومــي.
�5.5سعادة � /سلـطـان �صـقـر ال�سـويـدي.
�6.6سعادة  /عبداهلل نا�صر حويليل املن�صـوري.
�7.7سعادة  /د .عبيد علي بن بطي املهيــري.
�8.8سعادة  /يو�س ــف عل ــي فا�ض ــل بن فا�ضل.

الأول

الـجـلـ�سـة

الأول ــى

الـتـاريـ ــخ

2007 / 02 / 12

موافقة املجل�س على �إحالة التقارير املتعلقة بديوان
املحا�سبة �إلى اللجنة املخت�صة وتوزيعها على �أ�صحاب
ال�سعادة الأع�ضاء بنا ًء على اقرتاح من �سعادة �أحمد
�شبيب الظاهري.

الأول

الـثـانـيـة

2007/ 03 / 06

�ضرورة ح�ضور الوزير املخت�ص اجلل�سة عند مناق�شـ ـ ــة
�أي مو�ضـ ـ ــوع ع ـ ـ ـ ــام �أو م�شـ ـ ـ ــروع قانون يتعلق به.

الأول

الـرابـعـة

2007 / 04 / 10

موافقة املجل�س على تقرير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية يف �ش�أن « تعديل م�شروع نظام ال�شعبة
الربملانية » يف �صيغته النهائية بعد �إدخال بع�ض
التعديالت على بع�ض مواده *.

الأول

موافقة املجل�س على �أن تتم جميع املرا�سالت على
م�ستوى اجلل�سات واللجان وكل االجتماعات الأخرى
بالربيد الإلكرتوين عو�ض ًا عن املرا�سالت الورقية.
وذلك يف جل�سة مغلقة .

الأول

* ن�ص القرار �صفحة 167
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الـثـامـنـة

الـعـا�شـرة

2007/ 06 / 05

2007 / 07 / 03
2007 / 07 / 04

دور االنعقاد العادي الثاين

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على تخويل معايل الرئي�س ب�إحالة
م�شروعات القوانني التي ترد �إلى املجل�س �إلى اللجان
املخت�صة مبا�شرة دون الرجوع �إلى املجل�س وذلك ك�سبا
للوقت ب�شرط �إخبار املجل�س ب�أ�سباب الإحالة.

الـثـانـي

موافقة املجل�س على طلب �سعادة �أحمد �سعيد الظنحاين
حول عر�ض املو�ضوعات املراد مناق�شتها ب�شكل م�سبق
على املجل�س ليتمكن م��ن يرغـ ـ ـ ــب يف تبنيهـ ـ ـ ــا
واالن�ضم ـ ــام لها من ت�سجيل ا�سمه.

الـثـانـي

الت�أكيد على تطبيق ن�صو�ص الد�ستور ،والالئحة الداخلية
للمجل�س وال�سيما ما ورد يف الف�صل الثاين – نظام العمل
يف اجلل�سات – وهي املواد التي تنظم عمله يف اجلل�سات
وحتدد طريقة املناق�شة وحدودها وجميع امل�سائل ذات
العالقة يف ه ـ ــذا ال�شـ ـ ـ ـ ـ�أن.املــواد (،)23 ،22 ،21
واملواد (.)78-65

الـثـانـي

اال�ستئذان م��ن رئي�س املجل�س عند الرغبة يف عدم
ح�ضور اجلل�سات بالكتابة �أو ع��ن طريق ا�ستخدام
النموذج املعد على املوقع.

الـثـانـي

احلر�ص على ح�ضور اجلل�سة حتى انتهائها ،ويف حالة
طلب اال���س��ت��ئ��ذان ي��ك��ون م��ن الرئي�س وي��وث��ق ذل��ك يف
امل�ضبطة ( وقت اال�ستئذان).

الـثـانـي

احل��ر���ص على ح�ضور اجتماعات املجل�س واللجان
وحت��دي��د �أي���ام حم���ددة الجتماعات اللجان و�ستقوم
الأمانة العامة ب�إعداد جدول بالأيام وتتوا�صل فيه مع
ر�ؤ�ساء اللجان.

الـثـانـي

الـجـلـ�سـة
الأولـى

الأولـى

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـ�سـاد�سـة

الـتـاريـ ــخ
2007 / 11 / 19

2007 / 11 / 19

2008 / 02 / 11

2008 / 02 / 11

2008 / 02 / 11

2008 / 02 / 11

���ض��رورة �أن تتم امل�شاورات بني الأع�ضاء يف امل�سائل
املطروحة �أمام املجل�س خارج القاعة كي ال ت�ؤثر �سلبي ًا
على �سري النقا�ش فيها.

الـثـانـي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

االل��ت��زام بيوم الثالثاء كموعد للجل�سة ،ويف حـ ــالة
م�ص ـ ـ ــادفة ذلك يوم عطلة يتم تقدمي موعد اجلل�سة.

الـثـانـي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11
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الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

حتديد مواقيت لالنتهاء من اجلل�سة بحيث ال ت�ستمر
بعد ال�سـ ـ ـ ـ ــاعة اخلـ ــام�سة م�س ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء �إال يف ح ـ ـ ـ ــاالت
ال�ضرورة الق�صوى.

الـثـانـي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

�صياغة املو�ضوعات العامة مـن خـ ـ ـ ــالل جزئي ـ ــات
(�أي حتديد �أكرث) ولي�س ك�سيا�سات عامة الأمر الذي
ي��خ��دم النقا�ش يف اجلل�سات ،ويخـ ـ ــرج بتو�صيات
حمددة وعملية.

الـثـانـي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

الإ�سراع يف �إطالق منتدى املجل�س.

الـثـانـي

الـ�سـاد�سـة

2008 / 02 / 11

موافقة املجل�س بالأغلبية على مو�ضوع «الإطار اخلا�ص
مبكاتب املجل�س يف �إمارات الدولة » *.

الـثـانــي

اخلام�سة
ع�شرة

2008 / 07 / 01
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دور االنعقاد العادي الثالــث

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

موافقة املجل�س على اعتماد ما جاء يف التقرير الوارد
من اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية حول « م�شروع
النظام الداخلي للجان ال�صداقة الربملانية» بعد �إبداء
�أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه *.

الـثـالـث

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

الـ�سـابـعـة

2009 / 03 / 10

موافقة املجل�س على دعوة ممثل ديوان املحا�سبة
حل�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه حني مناق�شة �أية
م�شروعات قوانني ب�ش�أن احل�سابات اخلتامية.

الـثـالـث

الثالثة
ع�شرة

2009 / 06 / 02

موافقة املجل�س على البدء يف ا�ستخدام نظام الت�ص ــويت
الإلكت ـ ـ ــروين بدء ًا من اجلل�س ـ ـ ــة القادمة.

الـثـالـث

الرابعة
ع�شرة

املوافقة على تفوي�ض معايل رئي�س املجل�س �إحالة
املو�ضوعات العامة مبا�شرة �إلى اللجان بعد موافقة
جمل�س الوزراء عليها لتقوم بدرا�ستها خالل عطلة
املجــل�س بحيث تكون جاه ـ ـ ـ ــزة للمنـ ــاق�ش ـ ـ ــة يف دور
االنعقاد القادم .

الـثـالـث
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اخلام�سة
ع�شرة

2009 / 06 / 16
2009 / 06 / 17

2009 / 06 / 30

دور االنعقاد العادي الرابع

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على عدم �إقرار م�شروع نظام اللجان
الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي الوارد
من هيئة مكتب املجل�س.

الـرابــع

الـرابـعـة

2009 / 12 / 08

موافقة املجل�س على اعتماد الآلية املتبعة حالي ًا يف رفـع
تو�ص ـ ـي ـ ـ ــاته باعتـ ـ ـ ــبارها متثـ ـ ــل الأ�سلوب ال�صحيح.

الـرابــع

الثالثة
ع�شرة

2010 / 06 / 22

موافقة املجل�س بالإجماع على �إعداد م�شروع امليزانية
بالأ�سلوب الذي كانت تعد يف ال�سنوات ال�س ـ ــابق ـ ـ ــة بد ًال
من امل�شـ ـ ـ ــروع املرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع كميزانية �صفرية .

الـرابــع

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

قرر املجل�س تعديل الكادر الوظيفي ملوظفي الأمانة العامة
مبا يحقق الزيادة يف الرواتب واال�ستقرار الوظيفي.

الـرابــع

الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

موافقة املجل�س على �إعادة النظر يف قراره ال�سابق
ب�ش�أن اللجان امليدانية وذلك ب�إعادة امل�شروع �إلى جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لإعادة درا�ستها مرة
�أخرى متهيد ًا لعر�ضها على املجل�س.

الـرابــع
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الرابعة
ع�شرة

2010 / 06 / 29

دور االنعقاد العادي اخلام�س

الـ ـ ـق ـ ـ ــرار

ال ــدور

الـجـلـ�سـة

الـتـاريـ ــخ

موافقة املجل�س على بقاء ميزانيته كما هي دون خف�ضها
بن�سبة ()% 5

الـخـامـ�س

الأولــى

2010 / 10 / 21

م��واف��ق��ة املجل�س ع��ل��ى ن��ظ��ام م�����ش��روع ن��ظ��ام اللجان
الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي *.

الـخـامـ�س

الـثـانـيـة

2010 / 11 / 02

موافقة املجل�س على خف�ض ميزانيته و�إدراجها كرقم
واحد يف امليزانية العامة لالحتاد بعد تخفي�ضها بن�سبة
(� )% 5أ�سوة بالتخفي�ض الذي جرى بالن�سبة مليزانيات الـخـامـ�س الـخـامـ�سـة
ال�����وزارات االحتـ ـ ــادية وميزانيـ ـ ــات اجلهـ ـ ــات
امل�ستقـ ـ ــلة التابعة لها.
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2010 / 12 / 28

الـخامتــة

تتناول هذه اخلامتة النتائج الأ�سا�سية كمي ًا ونوعي ًا لطبيعة القرارات التي اتخذها
املجل�س يف �أدوار انعقاده اخلم�سة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر و�سوف تعتمد هذه
النتائج ب�صفة �أ�سا�سية على اجلدول التايل (جدول البيان الرئي�سي ) :
جدول بالقرارات التي اتخذت يف جل�سات املجل�س
خالل الف�صل الرابع ع�شر
دور االنعقاد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
املجموع

نوع القرار
�إجرائي

برملاين

50

5

مو�ضوعي رقابي
2

مو�ضوعي ت�شريعي
17

املجموع
74

% 16.44

% 17.24

% 4.44

% 19.54

% 15.91

% 27.96

% 41.37

% 22.22

% 20.68

% 26.88

% 30.92

% 13.79

% 15.55

% 37.93

% 29.67

% 18.09

% 17.24

% 37.77

% 12.64

% 18.92

% 6.57

% 10.34

% 20

% 9.19

% 8.60

% 65.37

% 6.23

% 9.67

% 18.70

% 100

85
94
55
20

304

12
4
5
3

29

10
7

17
9

45

18
33
11
8

87

125
138
88
40

465

�أو ًال  :من حيث الكم :

اتخذ املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر عدد (  ) 465قرار ًا توزعت على
خم�سة �أدوار انعقاد كانت �أكربها من حيث العدد يف دور االنعقاد العادي الثالث وبعدد
و�صــل �إلى(  ) 138قرار ًا وبن�سبة و�صلت �إلى ( )% 29.67من جممل ما اتخذ من قرارات،
تالها دور االنعقاد العادي الثاين وبعدد قرارات بلغ (  ) 125قرار ًا وبن�سـ ـ ـ ـبـة و�ص ـ ـ ــلت �إلى
(  ) % 26.88من جممل القرارات ،ثم دور االنعقاد العادي الرابع وبعدد قرارات و�صل �إلـ ـ ــى
(  ) 88قرار ًا وبن�سبة ت�صل �إلى (  )% 18.92من جممل القرارات ،ثم دور االنعقاد العادي
الأول وبعدد و�صل �إلى (  ) 74قرار ًا وبن�سبة ت�صل �إلى (  )% 15.91من جممل القرارات،
و�أقلها من حيث العدد يف دور االنعقاد العادي اخلام�س وبعدد (  ) 40قرار ًا وبن�سبة ت�صل �إلى
قـ ــرارات املج ـ ــل�س 111

(  ) % 8.60من جممل القرارات  .ويدل ذلك على الآتي-:

�1.1سجل دور االنعقاد العادي الثالث �أكرب عدد من القرارات نظر ًا لأن هذا الدور �شهد �أكرب عدد من
م�شروعات القوانني تلقاها املجل�س من احلكومة مما جعل املجل�س ي�صـ ــدر (  ) 33قرار ًا مو�ضوعي ًا
ت�شريعي ًا و�أكرب عدد يف القرارات الإجرائية (  ) 94قرار ًا.
�2.2سجل دور االنعقاد العادي اخلام�س �أقل �أدوار املجل�س يف عدد القرارات التي مت اتخاذها نظر ًا �إلى

ق�صر مدة الدور و�أن عدد م�شروعات القوانني كان قلي ًال مقارنة ب�أدوار االنعقاد
الأخرى حيث بلغت (  ) 8قرارات وبلغ عدد القرارات الإجرائية ( ) 20قرار ًا.

ثانياً  :من حيث النوع :

تنق�سم قرارات املجل�س نوعي ًا �إلى قرارات �إجرائية ومو�ضوعية وبرملانية ،وكل منهم
ميثل �أهمية خا�صة يف �أعمال املجل�س حيث �أن القرارات الإجرائية تعك�س ح�سن �سري �أعمال
املجل�س ،ومتثل القرارات املو�ضوعية ح�سن �أداء املجل�س لوظائفه الت�شريعية والرقابية� ،أما
القرارات الربملانية فتربز �أهميتها يف �ضمان املجل�س لت�أدية �أف�ضل �أداء ممكن لوظائفه
من خالل تطوير �آليات عمله الربملانية.

�إزاء ذلك جند �أن :
�1.1إن القرارات الإجرائية قد احتلت احليز الأكرب بعدد و�صل �إلى ( )304قرارات
وبن�سبة و�صلت �إلى ( )% 65.37من جمموع القرارات .وقد �سجل دور االنعقاد العادي
الثالث �أكرب عدد من القرارات الإجرائية بعدد و�صل �إلى ( )94قرار ًا ون�سبة ( 30.92
 ) %من جممل القرارات الإجرائية ،كما �سجل دور االنعقاد العادي اخلام�س �أقل
عدد يف القرارات الإجرائية ال�صادرة فيه حيث �سجل عدد (  ) 20قرار ًا وبن�سبة
( )% 6.57من جممل القرارات الإجرائية� ،أما دور االنعقاد العادي الثاين فقد جاء
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يف املرتبة الثانية من حيث عدد القرارات الإجرائية ال�صادرة فيه بعدد ( ) 85قرار ًا
وبن�سبة ( )% 27.96من جممل القرارات الإجرائية ،يليه دور االنعقاد العادي الرابع
بعدد ( )55قرار ًا وبن�سبة و�صلت �إلى ( )% 18.09من جممل القرارات الإجرائية ،يليه
دور االنعقاد الأول بعدد ( ) 50قرار ًا وبن�سبة (  ) % 16.44من جممل القرارات الإجرائية.

�2.2أما يف �ش�أن القرارات املو�ضوعية الت�شريعية فقد و�صلت �إلى ( )87قرار ًا وبن�سبة
ت�صل �إلى ( )% 18.70من جمموع القرارات .وقد �سجل دور االنعقاد العادي الثالث
�أكرب عدد من القرارات الإجرائية بعدد و�صل �إلى ( )33قرار ًا ون�سبة (  ) % 37.93من
جممل القرارات املو�ضوعية الت�شريعية ،كما �سجل دور االنعقاد العادي اخلام�س �أقل
عدد يف املو�ضوعية الت�شريعية ال�صادرة فيه حيث �سجل عدد (  ) 8قرارات وبن�سبة
( )% 9.19من جممل القرارات املو�ضوعية الت�شريعية� ،أما دور االنعقاد العادي
الثاين فقد جاء يف املرتبة الثانية من حيث عدد القرارات املو�ضوعية الت�شريعية
ال�صادرة فيه بعدد ( ) 18قرار ًا وبن�سبة ( )% 20.68من جممل القرارات املو�ضوعية
الت�شريعية ،يليه دور االنعقاد العادي الأول بعدد ( )17قرار ًا وبن�سبة و�صلت �إلى
( )% 19.54من جممل القرارات املو�ضوعية الت�شريعية ،يليه دور االنعقاد العادي
الرابع بعدد (  ) 11قرار ًا وبن�سبة و�صلت �إلى (  ) % 12.64من جممل القرارات
املو�ضوعية الت�شريعية.
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�3.أما يف املرتبة الثالثة فقد جاءت القرارات املو�ضوعية الرقابية وبعدد ( )45قرار ًا
وبن�سبة و�صلت �إلى ( .)% 9.67وقد �سجل دور االنعقاد العادي الرابع �أكرب عدد من
القرارات املو�ضوعية الرقابية بعدد و�صل �إلى ( )17قرار ًا ون�سبة (  )% 37.77من
جممل القرارات املو�ضوعية الرقابية ،كما �سجل دور االنعقاد العادي الأول �أقل
عدد يف القرارات املو�ضوعية الرقابية ال�صادرة فيه حيث �سجل عدد (  )2قرار
وبن�سبة( )% 4.44من جممل القرارات املو�ضوعية الرقابية� ،أما دور االنعقاد العادي
الثاين فقد جاء يف املرتبة الثانية من حيث عدد القرارات املو�ضوعية الرقابية
ال�صادرة فيه بعدد ( ) 10قرارات وبن�سبة (  )% 22.22من جممل القرارات املو�ضوعية
الرقابية ،يليه دور االنعقاد العادي اخلام�س بعدد (  ) 9قرارات وبن�سبة و�صلت �إلى
(  ) % 20من جممل القرارات املو�ضوعية الرقابية ،يليه دور االنعقاد العادي الثالث
بعدد ( )7قرارات وبن�سبة و�صلت �إلى ( ) % 15.55من جممل القرارات املو�ضوعية
الرقابية.
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4.وجاءت القرارات الربملانية يف املرتبة الأخرية وبعدد ( )29قرار ًا وبن�سبة ت�شكل()% 6.23

من جممل القرارات .وقد �سجل دور االنعقاد العادي الثاين �أكرب عدد من القرارات
الربملانية بعدد و�صل �إلى ( )12قرار ًا ون�سبة (  ) % 41.37من جممل القرارات
الربملانية ،كما �سجل الدور اخلام�س �أقل عدد من القرارات الربملانية ال�صادرة
فيه حيث �سجل عدد (  ) 3قرارات بن�سبة ت�شكل (  ) % 10.3من جممل القرارات
الربملانية ،يليه دوري االنعقاد العاديني ( الأول و الرابع) حيث �سجال عدد ( ) 5
قرارات وبن�سبة (  ) % 17.24لكل منهما من جممل القرارات الربملانية ،يليهما دور
االنعقاد العادي الثالث بعدد ( )4قرارات وبن�سبة و�صلت �إلى ( )% 13.79من جممل
القرارات الربملانية.
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وتدل هذه الن�سب على الآتي:
1.احتلت القرارات الإجرائية احليز الأكرب من قرارات املجل�س وبلغت ( ) % 65.37
من جمموع القرارات ،وهذا يعد طبيعي ًا يف عمل املجال�س الت�شريعية نظر ًا ملكانة
القرارات الإجرائية وقدرتها يف ا�ستكمال املجل�س خلطواته الأ�سا�سية كما �أوردها
الد�ستور والالئحة الداخلية حتى يتمكن من مبا�شرة �إ�صدار قراراته املو�ضوعية
( الت�شريعية – الرقابية ) .كما تدل هذه الن�سبة العالية من القرارات الإجرائية
على مدى التزام املجل�س ب�أحكام لوائحه الربملانية التي تف�صل الإجراءات الواجب
اتخاذها حتى ينتهي املجل�س من مبا�شرة اخت�صا�صاته الد�ستورية.
�2.أما القرارات املو�ضوعية ( ت�شريعية – رقابية ) فقد احتلت املكانة الثانية بعدد
و�صل �إلى (  ) 132قرار ًا مو�ضوعي ًا مما ي�ؤكد على حر�ص املجل�س الرئي�سي يف ت�أدية
وظائفه الد�ستورية ت�شريعي ًا ورقابي ًا ،كما تدل هذه الن�سبة على �إثارة املجل�س للعديد
من الق�ضايا الوطنية التي ارتبطت بال�ش�أن العام وتلقيه لعدد وا�سع من م�شروعات
القوانني مما يكر�س حقيقة دور املجل�س يف امل�ساهمة بت�أثري وفعالية يف خطط
التنمية الوطنية وما يتعلق بال�ش�أن العام.
3.يالحظ �أن القرارات املو�ضوعية الت�شريعية جاءت بن�سبة �أعلى من القرارات
املو�ضوعية الرقابية حيث �سجلت الأولى ما ن�سبتـ ـ ـ ـ ــه (� )% 18.70أما الثاني ــة فقد
�سجـ ــلت (  )% 9.67وهذا يدل على زيادة الن�شاط الت�شريعي للمجل�س عن الن�شاط
الرقابي ،وقد يكون مرد ذلك �إلى العديد من االعتبارات الداخلية التي ارتبطت
بظروف التنمية االقت�صادية وتداعيات الأزمة املالية العاملية ،وخطط الدولة
االجتماعية واالقت�صادية لتنفيذ اال�سرتاتيجية ال�شاملة التي �أعلنت عنها احلكومة
يف عام 2007م مما تتطلب حتديث البنية الت�شريعية للعديد من القوانني القائمة �أو
ا�ستحداث قوانني جديدة تواجه متطلبات هذه املرحلة.
�4.أما يف ال�ش�أن الرقابي الذي �سجل ما ن�سبته (  )% 9.67فن�ستدل منه على التفاعل
املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س وق�ضايا واهتمامات املواطنني العامة خا�صة مما يعطي
داللة �أنه على الرغم من جهد احلكومة امل�ؤثر يف حتديث البنية الت�شريعية �إال �أن
املجل�س مل يتوان �أن يقوم بجهد موازي م�ؤثر يف �ش�أن املو�ضوعات العامة والتي ركز
يف �أغلب تو�صياته على حتديث البنية الت�شريعية للعديد من امل�سائل وامل�شكالت التي
�أحاطت بهذه املو�ضوعات العامة وهذا يف حد ذاته ميثل تناف�س احلكومة واملجل�س
يف �إثراء احلفاظ على ال�صالح العام ومبا يحقق رغبات املواطنني.
�5.أما ب�ش�أن القرارات الربملانية الدالة على مدى اهتمام الربملان مبراجعة وتطوير
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�آليات عمله مبا يحقق �أف�ضل ت�أدية لأدواره الت�شريعية والرقابية ف�إننا نالحظ �أن
عدد هذه القرارات قد و�صل �إلى( )29قرار ًا برملاني ًا موزعة على �أدوار انعقاده
اخلم�س وبن�سبة و�صلت �إلى (  ) % 6.23من جممل القرارات وهذه الن�سبة التي �إن
�أمعنا النظر يف مدلوالتها �سنجد �أنها تدل مدى حر�ص املجل�س على ت�سيري �ش�ؤونه
ومراجعة �آلياته مبا يتفق �أو ًال مع الئحته الداخلية ويدفع يف ذات الوقت ب�أدائه على
امل�ستويني الت�شريعي والرقابي.
ويالحظ �أن القرارات الربملانية يف كل املجال�س الت�شريعية متثل احليز الأقل من
جممل قراراته لأن �أعمال الربملانات  -يف الأ�سا�س  -تنتظم من خالل اللوائح
الربملانية ،ومن ثم ف�إنها لي�ست بحاجة �إلى مثل هذه القرارات الربملانية �إال يف حالة
بروز م�ستجدات جديدة للعمل الربملاين يف جل�سة املجل�س العامة ومل تراعها الالئحة
فيلج�أ الربملان �إلى �إ�صدار القرارات الربملانية ملواجهة هذه امل�ستجدات� ،أو �أنه يثبت
للربملان �أن الئحته تعيق بع�ض �آليات عمله ،فيلج�أ للتغلب على مثل هذه العوائق من
خالل القرارات الربملانية.
واملجل�س الوطني االحتادي يف ذلك �ش�أنه �ش�أن املجال�س الأخرى يف �أن ت�شكل قراراته
الربملانية حوايل (  )% 6.23من جممل القرارات.
ومن املالحظ �أي�ض ًا �أنه يف دور االنعقاد العادي الثاين فقط �أ�صدر املجل�س ما ميثل
( )% 41.37من جممل قراراته الربملانية وبعدد و�صل �إلى (  ) 12قرار ًا .كما �سجل دور
االنعقاد العادي اخلام�س �أقل عدد من القرارات الربملانية بن�سبة ( )% 10.34وبعدد
و�صل �إلى (  ) 3قرارات فقط .وقد يربر هذه الن�سبة �أن �أع�ضاء املجل�س يف دور االنعقاد
الأول كانوا ومازالوا يتلم�سون خطاهم يف تطبيق ،وتعميق مفاهيم الئحة املجل�س� ،أو
الت�أكد من طبيعة العوائق التي تعرت�ض عملهم الربملاين يف دور االنعقاد الأول.
لذا بد�أت احلما�سة والرغبة تتزايد يف دور االنعقاد الثاين الذي بدا فيه وا�ضح ًا مدى
�إ�صرار الأع�ضاء يف مواجهة �أي م�ستجدات برملانية� ،أو التخفيف من �آثار �أي عوائق
برملانية من خالل قراراتهم.
وا�ستكمل الأع�ضاء قراراتهم يف تطوير �أعمالهم الربملانية يف دور االنعقاد الثالث
والرابع ولكن بن�سبة �أقل بعدما مت الت�أكد ب�أن غالبية م�ستجدات العمل الربملاين� ،أو
العوائق الربملانية مت مواجهتها يف دور االنعقاد الثاين.
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قـرارات املجل�س الوطني
االحتادي التنظيمية
التي مت �إقرارها يف الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر

�أو ًال:
نظام اللجان الربملانية امليدانية
للمجل�س الوطني االحتادي

املذكرة التف�سريية لنظام اللجان
الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي
تنت�شر اللجان الربملانية امليدانية يف العديد من برملانات العامل  .وهي تختلف يف خ�صائ�صها
و�أغرا�ضها ح�سب الغاية منها  .وغالبية برملانات العامل تعترب �أن اللجان الربملانية امليدانية
و�سيلة رقابية و تنعتها يف لوائحها الداخلية بلجان التحقيـق الربملانـي � ،أو جلان تق�صي احلقائق
الربملانية حيث �أن الربملان يف هذه احلالة ين�صب نف�سه قا�ضي ًا وي�صدر قرارات ملزمة لل�سلطة
التنفيذية  .وبع�ض برملانات العامل تقوم بالت�شاور وتبادل الر�أي مع ال�سلطة التنفيذية قبل
�إ�صدار قرارات جلان التحقيق �أو تق�صي احلقائق الربملانية  .وهذا النوع من اللجان يتم الن�ص
عليه يف الد�ساتري � ،أو اللوائح الداخلية للربملانات التي حتـ ــر�ص على تنظـ ــيم كل �إج ــراءات
العمل يف هذه اللجان .
�أما النوع الثاين من اللجان امليدانية فهي التي تن�ش�أ �إزاء تعذر ح�صول اللجان على البيانات
واملعلومات والوثائق مكتبي ًا مما يحول دون متكينها من درا�سة ما هو حمال �إليها من املجل�س على
�أ�س�س مو�ضوعية �سليمة � ،أو تن�ش�أ لدرا�سة �أمر عام له �أهمية خا�صة يقدرها املجل�س وتدخل يف
نطاق اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية� ،أو درا�سة �أحوال امل�ؤ�س�سات العامة ميداني ًا حتى يطمئن
ر�أي اللجنة �إلى ما �أبداه ممثلو احلكومة من بيانات ومعلومات مكتبية �أمام اللجنة  .وال يعد هذا
النوع من اللجان قائم ًا بذاته� ،أو منف�ص ًال عن جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة �أ�سا�س ًا بدرا�سة
املو�ض ــوع املعني للجنة امليدانية ،وذلك على عكـ ـ ـ ــ�س ما هو قائـ ـ ــم يف جلـ ـ ــان التحق ـ ـ ــيق �أو
تق�صي احلقائق الربملانية .
وقد درجت الأعراف والقواعد الربملانيـ ـ ــة على �إحاطة اللجان امليدانيـ ـ ــة بع ـ ــدد من
اخل�صائ�ص الأ�سا�سية مثل :

1.1اال�ستقاللية ملا كانت اللجان امليدانية جزءاً من املجل�س (ال�سلطة الت�شريعية)
ف�إن ما ينطبق على املجل�س من خ�صائ�ص اال�ستقاللية فهو ممتد ب�أثره �إلى
اللجان امليدانية ،ومن �أهم مظاهر ا�ستقاللية عمل اللجان امليدانية ما يلي :
.أال يج���وز �أن يتحم���ل تكالي���ف عمله���ا وانتقاالتها �إي ط���رف من �أط���راف ال�سلطة
التنفيذي���ة� ،أو الهيئات املحلي���ة� ،أو الأ�شخا�ص� ،أو القطـ ــاع اخلا�ص .و�إمنا يتحمل
املجل�س نفقات �أعمال هذه اللجان.
.بال يج���وز لأي ع�ض���و يف جلنة ميدانية قبول �أية هداي���ا �أو مكاف�آت� ،أو عطايا عينية
�أو مالي���ة من �أي جه���ة كانت �أثناء مدة املهم���ة الربملانية امليداني���ة .وي�ستمر هذا
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املن���ع حت���ى ينتهي املجل�س من تقري���ر اللجنة امليدانية� .أما �إذا ثب���ت �أن ع�ضو ًا ما
�أو جمموع���ة من �أع�ضاء اللج���ان امليدانية تبنوا ر�أي ًا معين��� ًا يف تقريرها بناء على
الوع���د باملكاف����أة �أو الهدايا بعد انتهاء املجل�س من مناق�ش���ة التقرير ف�إن خمتلف
النظ���م الربملانية �أعطت املجل�س احلق يف �إعادة مناق�شة تقرير اللجنة� ،أو ت�شكيل
جلن���ة ميدانية �أخرى حتى و�أن اتخذ املجل�س قرارات���ه يف التقرير ال�سابق للجنة.
كم���ا اتفقت النظم الربملانية يف توقيع ج���زاءات برملانية على الع�ضو� ،أو جمموعة
الأع�ضاء الذين ح�صلوا على الوعد باملكاف�أة.
.جال يج���وز لأع�ض���اء اللجنة �إبالغ �أو ح���د �أي م�س�ؤول حكومي م���ن �أي جهة كانت� ،أو
قط���اع خا����ص� ،أو �أ�شخا�ص� ،أو و�سائل الإع�ل�ام ب�أي���ة �أوراق� ،أو حما�ضر �أو نتائج
�أعم���ال� ،أو بالق���رارات يفكر فيها �أع�ض���اء اللجان امليداني���ة� ،أو بال�شهادات التي
ا�ستمعت �إليها اللجنة� ،أو بتقرير اللجنة امليدانية �إال بعد الرجوع �إلى املجل�س الذي
قد يوافق على �إمداد جهة ما ببع�ض نتائج �أعمال اللجنة �إذا ر�أى �أن من �ش�أن ذلك
ا�ستجالء املزيد من حقائق املو�ضوع املعني به للجنة امليدانية .
.داتفق���ت النظ���م الربملانية على �أنه ال يجوز لأي ع�ض���و يف اللجنة امليدانية �أن تكون
ل���ه م�صلحة � -أيا كانت طبيعته���ا مبا�شره �أو غري مبا�شره  -مع اجلهة امل�ستهدفة
بالزي���ارة امليداني���ة ،ف�ل�ا يجوز لأع�ض���اء منطقة م���ا �أن يكونوا �أع�ض���اء يف جلنة
ميداني���ة تتوج���ه �إلى تلك املنطقة لغر����ض ما ،لأن �أع�ضاء ه���ذه املنطقة قد تكون
لديه���م ارتباطات �أو تداخالت مع خمتلف اجلهات املعنية يف منطقتهم مما ي�ؤثر
عل���ى حيادية �أعمال اللجان الربملانية امليدانية ،ولكن بع�ض اللوائح �أو نظم العمل
الربملاين جتيز له�ؤالء الأع�ضاء من منطقة ما  -م�ستهدفه بالزيارة امليدانية � -أن
يكون���وا مرافقني لأع�ضاء اللجنة امليدانية الأ�صلي���ة �شريطة �إال يتدخلوا يف �أعمال
اللجن���ة �سواء بالت�أثري االيجاب���ي �أو ال�سلبي ،كما �أنه لي����س للمرافقني �أن ي�شاركوا
يف اجتماع���ات اللجنة ،ولكن ميكن للجنة امليدانية اال�ستئنا�س بر�أي زمالئهم من
�أع�ض���اء املنطقة امل�ستهدفة بالزيارة امليدانية �إذا ر�أت اللجنة لذلك حم ًال لذلك،
كاالعتداد ب�شهاداتهم يف تقريرها .وتنطبق ذات القواعد على الع�ضو الذي يعمل
يف مرفق ما فلي�س له �أن يكون من �أع�ضاء اللجنة امليدانية املعنية بعمل ميداين ما
جتاه هذا املرفق .ولكنه قد يكون مرافق ًا للجنة .
هـ .كما اتفقت الأعراف الربملانية على �أنه ال يجوز �إن�شاء جلان ميدانيه لغر�ض اللقاء
بال���وزراء� ،أو امل�سئول�ي�ن احلكوميني حيث �أن هذه اللق���اءات يتم عقدها للجنة يف
داخل مقر املجل�س ،و�أن هناك حاالت حمددة ميكن للجنة امليدانية �أن تعقد فيها
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لقاءاته���ا مع الوزراء �أو امل�س�ؤولني احلكوميني مثل � :إذا ما ا�ستمعت اللجنة ابتدا ًء
�إل���ى ر�أي الوزراء �أو امل�سئولني احلكوميني يف مقر اجتماعاتها بداخل املجل�س ،ثم
دع���ا ه�ؤالء امل�سئولني احلكوميني �أع�ضاء اللجنة �إلى زيارتهم لالطالع على املزيد
من املعلومات والبيانات التي يتعـ ــذر نقلها �إلى داخـ ـ ــل مقر اللجنة� ،أو االطـ ـ ــالع
ميداني ًا على �أحوال م�ؤ�س�ساتهم� ،أو وزارتهم .
	-مرافقة الوزراء �أو امل�سئولني احلكوميني لالطالع ميداني ًا على بع�ض امل�سائل
واملو�ضوعات التي �أثارتها اللجنة مكتبي ًا معهم .
	�-أثناء بحث �أمر عام له �أهمية خا�صة يتعذر معه �أن يرتك الوزراء �أو امل�سئولني
احلكوميني مواقعهم امليدانية ،فيمكن للجنة امليدانية �أن تلتقي بهم يف هذه
املواقع .

2.2الت�أقيت :
اللجان امليدانية جلان م�ؤقتة تنتهي بانتهاء الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله  .فتنتفي
احلاجة �إليها مع معيار حتقيق النتيجة املطلوبة .وال يعني مبد�أ الت�أقيت للجان امليدانية
�أن تكون حمددة بتاريخ معني ،ولكنها مرهونة باالنتهاء من �أعمالها� .إال �أن الأعراف
الربملانية �أتاحت للمجل�س �أن يحدد لهذه اللجان وقت ًا معني ًا لالنتهاء من �أعمالها .
ف�إذا مل تنهيه اللجان من عملها امليداين الذي حدده املجل�س ،ف�إن من حق اللجان �أن
تطلب �أجال جديد ًا �شريطة �أن يقدم رئي�س اللجنة امليدانية �إلى املجل�س تقرير ًا يعر�ض
فيه ال�صعوبات والعراقيل التي واجهت عمل اللجان والتي ا�ستدعت عدم االنتهاء من
تقريرها �أو �أعمالها  .و�إذا �أقتنع املجل�س بهذه املعوقات جاز له �أن يوافق على منح
�أجل جديد لها ،كما يجوز له �أن يدخل تعدي ًال على عمل اللجنة �إذا قدر املجل�س �أن
هذه ال�صعوبات والعراقيل �ست�ستمر �أي�ض ًا حتى يف ظل هذا الأجل اجلديد ،كما يجوز
للمجل�س �أن يعهد �إلى جلنة جديـ ـ ــدة ب�إمتام مهم ـ ــة اللجنة الأولى� ،أو �أن يع ـ ــدل
رئا�سة اللجنة امليدانية .

3.3معيار النتيجة :
اتفقت الأعراف الربملانية على �أهمية هذا املعيار ك�أ�سا�س لعمل اللجان امليدانية وهو
�أن النتائج واال�ستخال�صات التي �ستنتهي �إليها اللجنة امليدانية ما كان من املمكن
حتقيقها والو�صول �إليها �إذا با�شرت اللجنة عملها مكتبي ًا � .أو بعبارة �أخرى ف�إنه �إذا
كانت النتائج واال�ستخال�صات ميكن �أن ت�صل �إليها اللجنة يف ظل اجتماعاتها العادية
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املكتبية ف�إنه ينتفي بد�أ عمل اللجان امليدانية  .فمث ًال �إذا كان الهدف من �أعمال اللجان
امليدانية اللقاء مب�س�ؤولني حكوميني واالطالع منهم على بع�ض املعلومات والبيانات
ف�إنه من الأولى للجنة �أن ت�ستدعي ه�ؤالء امل�س�ؤولني �إلى مقرها يف الربملان  ،وحت�صل
منهم على النتائج املطلوبة .
وحر�ص ًا من املجل�س على تفعيل دور جلانه الربملانية و�إعطاء �أعمالها الزخم الالزم
�سيما يف �إطار التفاعل ميداني ًا مع املو�ضوعات والق�ضايا املحال �إليها من املجل�س ،فقد
مت �إعداد نظام اللجان الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي – املرافق –
ويهدف هذا النظام �إلى :
	-التوا�صل مع املعنيني من املواطنني وامل�ؤ�س�سات االحتادية ب�ش�أن ما يحيله املجل�س من
�أعمال �إلى جلانه .
	-بل���ورة نتائج ميدانية للق�ضايا واملو�ضوعات حم���ل الدرا�سة والبحث يف جلان املجل�س
حت���ى يتحق���ق الغر�ض م���ن ا�ستج�ل�اء كل احلقائق املرتبط���ة بدرا�سة ه���ذه الق�ضايا
واملو�ضوعات .
	-عدم �إغفال الت�أثريات امليدانية الواقعية امل�صاحبة لتطورات درا�سة ما هو حمال �إلى
اللجان من �أعمال .
	-انفتـ ـ���اح املجل�س على بيئته الوطنية ملزيد م���ن التوا�ص ـ ـ ـ ــل والتدقي���ق يف نت ـ ــائ ـ ـ ــج
�أعماله الربملانية .

�إزاء ذلك فقد ا�شتمل م�شروع النظام – املرافق – على الآتي:
	-حق االقرتاح للجانه الدائمة وامل�ؤقتة يف ت�شكيل جلان ميدانية بعد موافقة املجل�س .
	-حتدي���د �أغرا�ض هذه اللج���ان يف �إطار تعذرها يف احل�صول عل���ى البيانات واملعلومات
والوثائ���ق مكتبي ًا  ،وكذل���ك درا�سة �أحوال امل�ؤ�س�سات االحتادي���ة  ،بالإ�ضافة لبحث �أمر
ع���ام ل���ه �أهمية خا�صة عل���ى �أن يكون ذل���ك كله يف نط���اق االخت�صا�ص���ات الد�ستورية
والالئحية للمجل�س .
	-حتدي���د اخت�صا�صات هذه اللج���ان امليدانية يف �إط���ار جمع البيان���ات واملعلومات التي
ت�سه���م بطريق���ة فعال���ة يف ا�ستكمال �أوجه النق����ص والق�صور يف املو�ضوعات حم���ل الدرا�سة ،
وا�ستي�ض���اح حقائق ال�سيا�س���ة العامة للجه���ات االحتادية  ،واال�ستم���اع �إلى اقرتاحات
املواطنني واملعنيني .
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	 -ال يقل عدد �أع�ضاء كل جلنة ميدانية عن ثالثة �أع�ضاء حر�ص ًا على حيادية �أعمالها .
	-احل���ق لكل ع�ضو يف املجل����س �إبداء ر�أيه كتاب���ة �إلى اللجنة امليداني���ة يف املو�ضوع الذي
تبحثه  ،و�إعطاء ذات احلق لكل من له م�صلحة من املواطنني �أو الهيئات .
	-ن�شر مواعيد �أعمال هذه اللجان يف و�سائل الإعالم .
	-ع���دم قيام �أع�ضاء اللجان امليدانية ب�أعمال تعد تدخ ًال يف �أعمال ال�سلطتني التنفيذية،
والق�ضائية ،وعدم قبولهم لأية هدايا �أو مكاف�آت� ،أو عطايا عينية� ،أو مالية ،بالإ�ضافة
�إل���ى عدم قبوله���م لأن يتحمل �أي طرف خ���ارج املجل�س لتكاليف �أعم���ال هذه اللجان،
وانتقاالتهم� ،أو �إبالغ �أي م�س�ؤول حكومي احتادي� ،أو حملى� ،أو قطاع خا�ص� ،أو �شخ�ص
�أو و�سائل الإعالم ب�أية �أوراق� ،أو حما�ضر �أو نتائج� ،أو تقرير اللجنة امليدانية .
	-قي���ام اللج���ان امليدانية بتق���دمي تقريرها �إلى املجل����س خالل ثالثة �أ�سابي���ع من �إحالة
املو�ضوع �إليها .
	�-أن تك���ون خماطب���ة الوزارات والهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات العامة للج���ان امليدانية من خالل
رئي�س املجل�س وفق ًا لأحكام الئحة املجل�س .
	-حتمل املجل�س نفقات �أعمال اللجان امليدانية .
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نظام اللجان الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي
املجل�س الوطني االحتادي ،
بعد االطالع على الد�ستور  ،وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ،
وبنا ًء على موافقة هيئة املكتب  ،وموافقة املجل�س الوطني االحتادي  ،تقرر �إ�صدار
نظام اللجان الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي الآتي :
املادة الأولى

تعريفات
املجل ــ�س :املجل�س الوطني االحتادي .
اللج����ان الدائم����ة :هي جلان املجل����س امل�شار �إليها يف املادة ( )39م���ن الالئحة الداخلية
للمجل�س وغريها من اللجان الدائمة التي قد تت�شكل تبع ًا للمادة ( )40من تلك الالئحة .
اللج����ان امل�ؤقت����ة :هي اللجان التي ي�شكلها املجل����س لدرا�سة مو�ضوعات حمددة وامل�شار
�إليها يف املادة ( )40من الالئحة الداخلية للمجل�س .
اللجان امليدانية  :هي جلان ميدانية برملانية م�ؤقتة ت�ستكمل عنا�صر الدرا�سة والبحث
ميداني ًا للمو�ضوعات املحالة �إليها .
املادة الثانية
للج���ان املجل�س الدائمة �أو امل�ؤقتة ت�شكيل جل���ان ميدانية ال�ستيفاء الدرا�سة والبحث يف
املو�ضوعات املحالة �إليها من املجل�س .
املادة الثالثة
ت�شكل اللجان امليدانية للأغرا�ض الآتية :
1.1احل�صول على البيانات واملعلومات والوثائق التي متكن اللجان الدائمة وامل�ؤقتة من
تكوين ر�أيها يف املو�ضوعات املحالة �إليها على �أ�س�س واقعية .
2.2درا�سـ ــة �أحوال اجلهات االحت ـ ــادية �شريطة �أن يكون ذلك يف نط ـ ــاق االخت�صا�ص
الرقابي للمجل�س .
3.3بحث �أمر عام له �أهمية خا�صة تقدرها اللجان ويدخل يف نطاق اخت�صا�صاتها.
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املادة الرابعة
تخت�ص اللجان الربملانية بالآتي :
1.1جمع البيانات واملعلومات والوثائق التي ت�سهم يف ا�ستكمال �أوجه النق�ص والق�صور يف
املو�ضوع حمل الدرا�سة .
2.2ا�ستي�ضاح حقائق ال�سيا�سة العامة للجهات االحتادية يف خمتلف اخت�صا�صاتها .
3.3اال�ستم���اع �إل���ى اقرتاح���ات املواطن�ي�ن واملعني�ي�ن و�آراء ال�شخ�صي���ات ذوي اخل�ب�رة
والتخ�ص�ص وتبادل الر�أي معهم .
املادة اخلام�سة
ت�شكل كل جلنة ميدانية من عدد من الأع�ضاء ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء  ،وتنتخب كل
جلنة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا لها ومقرر ًا .
املادة ال�ساد�سة
ال يجوز للع�ضو �أن ي�شارك يف �أكرث من جلنتني ميدانيتني يف وقت واحد .
املادة ال�سابعة
يخت�ص رئي�س اللجنة امليدانية بالآتي :
1.1اقرتاح جدول �أعمال اللجنة .
2.2الدعوة �إلى عقد اجتماعاتها .
�3.3إدارة اجتماعات اللجنة .
وت�ص ــدراللجنةاملي ـ ــدانية قراراته ـ ــابالأغلبيـ ــة،ويفحالـ ــةالت�س ـ ــاوييرجـ ـ ــحاجل ــانب
الذي منه الرئي�س .
املادة الثامنة
للجان امليدانية ن�شر مواعيد �أعمالها يف و�سائل الإعالم وتنعقد اجتماعاتها علنية ما
مل تقرر اللجنة غري ذلك .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها العلنية كل من :
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1.1ممثلو احلكومة املعنيني .
2.2الأ�شخا�ص املعنوية .
3.3الفنيون واملتخ�ص�صون .
4.4ممثلو و�سائل الإعالم .
املادة التا�سعة
يحظر على اللجان امليدانية ما يلي :
1.1التدخل يف �أي عمل من �أعمال ال�سلطتني الق�ضائية والتنفيذية .
2.2قبول �أي هدايا �أو مكاف�آت �أو عطايا عينية �أو مالية من الغري �أثناء �أداء مهمتها .
3.3قبول �أن يتحمل غري املجل�س تكاليف عملها وانتقاالتها وكل ما يلزم من نفقات لإجناز
تلك الأعمال.
4.4وجود م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ع�ضو يف اللجنة مع �أي من اجلهات
امل�ستهدفة يف الزيارة امليدانية .
املادة العا�شرة
يحرر لكل اجتماع �أو عمل للجنة امليدانية حم�ضر يدون فيه تف�صي ًال �أعمال اللجنة
و�إجراءاتها والقرارات التي انتهت �إليها .
املادة احلادية ع�شرة
للجان امليدانية �أن تطلب من رئي�س املجل�س خماطبة الوزارات وامل�صالح والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة لتح�صل على البيانات وامل�ستندات والوثائق الالزمة لدرا�سة مو�ضوع
معني يف حالة تعذر ح�صولها على املعلومات الكافية ال�ستيفاء عملها .
املادة الثانية ع�شرة
للجان امليدانية �أن توا�صل عملها فيما بني �أدوار االنعقاد وت�سقط �أعمالها التي مل يبت
فيها املجل�س مع نهاية الف�صل الت�شريعي .
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املادة الثالثة ع�شرة
مع مراعاة �أحكام الف�صل الثاين من الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س
يتحمل املجل�س نفقات �أعمال اللجان امليدانية  ،كما يتحمل نفقات �إقامة �أع�ضائها �إذا
ا�ستدعت الظروف ذلك .
املادة الرابعة ع�شرة
للمجل�س تعديل هذا النظام ب�أغلبية جميع �أع�ضائه بنا ًء على اقرتاح كتابي مقدم من
هيئة مكتب املجل�س �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س .

�صدر بتاريخ
جل�سة املجل�س الثانية من دور االنعقاد العادي اخلام�س يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
2010 – 11 – 02
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ثاني ًا:
نظام مكاتب املجل�س الوطني االحتادي
فــي �إمــارات الـدولـة

مذكرة الإطار حول مكاتب املجل�س الوطني االحتادي
يف �إمارات الدولة
مقدمـة
�إدراك ًا ملتطلبات تطوير دور املجل�س الوطني االحتادي ،ومبا يعزز �إ�سهاماته و�إجنازاته
على ال�صعيد الوطني.
وتعميق ًا ملقت�ضيات ر�ؤية وفكر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س
الدولة ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -نائب رئي�س الدولـة
 حاكم دبي  -رئي�س جمل�س الوزراء القائمة على تر�سيخ �آفاق دور املجل�س الوطنياالحتادي باعتباره �سلطة داعمة ،وم�ساندة للحك ـ ــومة ،وخمتلف م�ؤ�س�س ـ ـ ــات الدولة يف
م�سرية التنميـ ـ ـ ــة ال�سيـ ــا�سيـ ـ ــة واالقت�صادية واالجتماعية.
ف�إنه يف �إطار اال�ستجابة لهذه املقت�ضيـات ،وتوافق ًا مع مراحل الإ�صالح ال�سيا�سي الهامة
التي ت�ش ــهده ـ ــا الدولة  ،ف�إن املج ـ ـ ــل�س الوطـ ـ ـ ــني االحتادي لتفعيل �أدواره �سيـ ـ ـ ــما يف
تع ـ ـ ــزيز التو�صـ ــل مع املواطنني
قرر �إن�شاء مكاتب املجل�س الوطني االحتادي يف خمتلف �إمارات الدولة .
ولتو�ضيح �إطار مكاتب للمجل�س الوطني االحتادي ،و�أهداف واخت�صا�صات هذه
املكاتب ،ف�إن هيئة مكتب املجل�س ارت�أت �إعداد هذه املذكرة لإحاطة �أع�ضاء املجل�س ببع�ض
التف�صيالت ال�ضرورية يف هذا ال�ش�أن .
�أو ًال  :فل�سفة وفكرة مكاتب الربملانات يف اخلربة املقارنة الدولية
مرت فكرة �إن�شاء املكاتب يف اخلربة املقارنة الدولية ب�أربع مراحل �أ�سا�سية
املرحلة الأولى :
ن�ش�أت فكرة مكاتب الربملانات يف القرن التا�سع ع�شر يف العديد من برملانات الدول
الأوروبية بهدف �أن ينتظم بداخلها لقاءات النواب مع الناخبني يف الدوائر االنتخابية
وكانت الفل�سفة الأ�سا�سية التي حكمت �إن�شاء هذه املكاتب هو تفعيل الدور التمثيلي لع�ضو
الربملان بحيث �أن ال يرتبط هذا الدور فقط ب�إجراء االنتخابات ،واختيار الناخبني ملمثليهم
يف داخل الربملان  .مما يجعل النواب ك�أنهم ح�صلوا على �صك نهائي من املواطنني
باملوافقة على كل �آرائهم و�أفكارهم يف قيامهم ب�أدوارهم الت�شريعية والرقابية  .فقد يوافق
النائب على قانون ما رغم ًا عن �إرادة الناخبني .ومن ثم ف�إن الوظيفة الأ�سا�سية الأولى
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التي ارتبطت بعمل هذه املكاتب يف بدايات ن�ش�أتها هو امتداد ال�صفة التمثيلية  ،ومتكني
الناخبني من مراجعة نائبهم� ،أو نوابهم ،يف الأفكار والآراء واملقرتحات التي يبدونها يف
داخل الربملان .ولذا ف�إن احد �أغرا�ض هذه املكاتب كان حتقيق ما يطــلق عليه مفه ــوم
« الرقابية ال�شعبية املمتدة « ف�أعمال النواب تكون حمل رقابة دائمة من الناخبني الذين
يلتقون ب�صفة دورية بنوابهم يف هذه املكاتب ،مما يتيح مراجعة الأفكار والآراء املبداة من
الع�ضو يف الربملان والوقوف على م�ستجدات �أفكار و�آراء الناخبني.
ون�ش�أت نظرية �أخرى ت�ؤ�ص ـ ـ ـ ــل عمـ ـ ـ ــل هذه املكاتب قال بها اخلب ـ ـ ـ ــري الب ـ ـ ـ ــرملاين
« ويهورت ماثيو » ا�ستندت �إلى فكرة « الوكالة الربملانية » التي مبقت�ضاها �أن النائب يعمل
وكي ًال عن الناخبني .
ومن حق املوكلني ( الناخبني ) �أن يراجعوا بني احلني والآخر وكيلهم  ،فال ميكن
لهذا الوكيل �أن يح�صل على وثيقة الرباءة لكل الأعمال الت�شريعية والرقابية التي �سيقوم
بها دون علم� ،أو �إرادة املوكل .ويرف�ض ماثيو �أن يتم ت�أجيل احلكم على �أعمال الوكيل
حتى يحني موعد االنتخابات اجلديدة لأن ذلك يعني �أن هناك الكثري من الأعمال ذات
الطبيعة اخلطرة  -خا�صة القوانني – تكون قد �أ�صبحت ذات واقع فعلي ،و�أن �آثارها
ال�سلبية تغلغلت �إلى احلد الذي جعل املوكلون يعانون من �أعمال وكيلهم .
وملا كان يف الكثري من الأحيان ي�صعب على الكثري من املواطنني اللقاء بنوابهم يف
لقاءات دورية منتظمـة ،ويف ذات الإطار فانه ي�صعب على النواب التوا�صل مع �أكرب عدد
ممكن من ناخبيهم يف لقاءات دورية منتظمة فلج�أت الكثري من الربملانات �إلى �إن�شاء
مكاتب يف خمتلف التق�سيمات الإدارية للدولة خا�صة �أن النواب قد ي�ستقرون �سكني ًا يف
مناطق بعيده عن الكثري من الناخبني .
وعلى الرغم من �أن بع�ض النواب يف الكثري من البلدان الأوروبية والواليات املتحدة
الأمريكية �أن�ش�أوا مكاتب ًا تتبعهم فني ًا و�إداري ًا ومن ثم ترتبط ب�أ�سمائهم �إال �أن هذه املكاتب
ت�ؤدي �أدوار ًا م�شابهة و�أحيان ًا متماثلة مع �أدوار مكاتب الربملان .
املرحلة الثانية
من تطور �أعمال هذه املكاتب والتي �شهدتها بدايات القرن الع�شرين خا�صة يف �أمريكا
متثلت يف تلقي املكاتب ملقرتحات ،و�أفكار ،و�آراء الناخبني يف القوانني� ،أو الق�ضايا،
واملو�ضوعات التي يناق�شهـا الربملان  .وتقوم الأطقم الفنية يف هذه املكاتب ب�إعداد ما
يطلق عليه ا�ستمارة املواطنني التي يتم فيها ت�صنيف الآراء والأفكار امل�ؤيدة ،واملعرت�ضة
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والتي تطالب ب�إدخال تعديالت� ،أو تلك التي تقدم �أفكار ًا ومقرتحات جديدة.
وقد تطورت هذه الوظيفة يف الوقت احلايل �إلى �شروع الأطقم الفنية يف املكاتب ب�إعداد
ما يطلق عليه ا�ستطالعات الر�أي الت�شريعية اخلا�صة بالقوانني.
وا�ستطالعات الر�أي العامة اخلا�صة بالق�ضايا ،واملو�ضوعات التي تكون حمط نظر
الربملان .
�أما املرحلة الثالثة
من تطور عمل هذه املكاتب على ال�صعيد الدويل ( دون تفرقة بني مكاتب الأع�ضاء،
ومكاتب الربملان) هو تنظيم ما يطلق عليه املنتديات �أو امللتقيات الربملانية حيث �أنه
عندما برزت �صعوبات يف اللقاءات املنفردة للنواب مع مواطنيهم فكانت فكرة امللتقيات
املجمعة وفيها يتم توجيه الدعوة من املكاتب لأكرب عدد ممكن من الناخبني ،ويتحدد
يف الدعوة ا�سم القانون� ،أو املو�ضوع حمل النقا�ش والدرا�سة ،كما �أنه يف هذه املنتديات
واللقاءات يعر�ض النائب� ،أو النواب ما مت �إجنازه يف الربملان ،والآراء التي �أدلوا بها يف
�ش�أن القوانني واملو�ضوعات ،و�أن�شطتهم امل�ستقبلية التي ينوون القيام بها ،ويتم ا�ستعرا�ض
وتبادل الآراء خا�صة مع املعنيني من الناخبني� ،أو اجلمعيات الأهلية مما يجعل الع�ضو
يذهب �إلى الربملان متح�صن ًا ب�أفكار و�آراء ناخبيه.
�أما املرحلة الرابعة
يف تطور �أعمال هذه املكاتب وهي ذات ال�صفة الغالبة يف العديد من دول العامل هو ما
يتعلق بتقدمي امل�ساعدة الفنية والإدارية للنائب � ،أو النواب لتمكينهم من �أداء �أدوارهم
الت�شريعية والرقابية .ولذا ف�إنه ينت�شر حالي ًا مفهوم « امل�ساعد الربملاين « الذي يتولى
التح�ضري والإعداد لكل ما ميكن �أن يطرحه الع�ضو من �آراء و�أفكار ،ومقرتحات �سواء يف
اللجان� ،أو اجلل�سات العامة .وامل�ساعد الربملاين يعمل يف �إطار حلقة عمل وثيقة مع بقية
موظفي املكتب الذين ي�صنفون له العديد من الأفكار واملقرتحات واملطالب التي يتلقاها
املكتب من املواطنني فيقوم امل�ساعد الربملاين مبا لدية من خربة و�إدراك معلوماتي
بت�صنيف مطالب و�أفكار املواطنني يف �إطار ما يطلق عليه « الدرا�سة الربملانية لتكاليف
وم ـ ــزايا �أفك ـ ــار املواطنــني ح ـ ــول  « .......ويت ـ ــم �إعـ ــداد هذه الدرا�س ـ ـ ــة يف �إطـ ـ ــار
اعتبارين �أ�سا�سيني :
�أولهمـا امل�صلحة املجتمعيـة العامة حتى يتم �إزالة الت�ضارب بني الأفكار واملقرتحات
املحلية ،وبني الأفكار واملقرتحات التي ميكن �أن حتقق ال�صالح العام.
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وثانيهما مدى التوافق بني مطالب املواطنني ،ومقرتحاتهم مع امليزانية العامة
للدولة .وقد اجته �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي �إلى فكرة �إن�شاء املكاتب املتخ�ص�صة التي
مبقت�ضاها يكون لكل ع�ضو فى الكوجنر�س عددا من امل�ساعدين الربملانيني بالإ�ضافة �إلى
الأطقم الإدارية والفنية الأخرى ،وتكون مهامهم الأ�سا�سية �إجراء االت�صاالت واللقاءات
بني نائب الكوجنر�س ،والناخبني ،يف حني يكون مهمة امل�ساعدين الربملانيني بلورة الأفكار
واملقرتحات املحلية يف �إطار احتادي يعزز من الدولة االحتادية الأمريكية ومبا ي�ؤدي �إلى
�إزالة التعار�ض �أو الت�ضارب الذي ميكن �أن ين�ش�أ بني عمل املكتب املحلي وبني ال�سيا�سة
االحتادية للدولة .
�أما يف الدول الأوروبية ف�إنه نظر ًا لقوة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ف�إنه يت�شكل يف الكثري
من الأحيان خاليا عمل بني هذه املنظمات املدنية ،وبني الأطقم الفنية يف هذه املكاتب
من �أجل بلورة �أفكار و�أطروحات معنية حتى يتبناها الع�ضو يف مناق�شاته يف داخل الربملان
�أو يف اللجان الربملانية �سواء كان ذلك يف �إطار القوانني� ،أو يف �إطـ ـ ـ ـ ـ ــار ا�ستخـ ــدامه
للأدوات الرقابية.
وقد �أثبتت العديد من الدرا�سات الربملانية املتخ�ص�صة مثل درا�سة اخلبري الأمريكي
« �أولى هيل�س « �أن مكاتب الأقاليم الإدارية للربملانات� ،أو لأع�ضاء الربملان لعبت دور ًا
هام ًا يف زيادة فعالية �أعمال الربملانات خا�صة يف �صقل املناق�شات الربملانية �سواء يف
اللجان �أو اجلل�سات العامة نظر ًا لأنها �أ�ضافت �إلى خلفية الأع�ضاء الكثري من الأفكار
واملقرتحات واملطالب للمواطنني .كما �أ�ضفت هذه املكاتب نوعا من الثقة املتبادلة بني
الناخبني و�أع�ضائهم حيث �أن فر�صة اللقاءات واالت�صاالت التي تتم من خالل املكتب بني
الناخبني والأع�ضاء �أدت �إلى جدية عمل الأع�ضاء وحتم�سهم لالنخراط ب�شكل �أف�ضل يف
م�شاكل احلياة اليومية للمواطنني  .كما جعلت الناخبني لديهم القدرة على تقييم �أراء
نائبهم ومراجعته يف بع�ض الأحيان� ،أو مطالبته ب�أداء �أف�ضل .
وعلى الرغم من �أن هذه املكاتب تت�أثر يف �أعمالها ب�صبغ امل�شاكل واحللول للق�ضايا
والقوانني ب�صبغات حملية خا�صة بالتق�سيم الإداري الذي يقع فيه �أعمال املكتب� ،إال �أن
الأجهزة الفنية املركزية يف داخل الربملـان( الأمانات العامة ) ظلت هي حائط ال�صد
الأ�سا�سي لتحقيق م�صلحة الدولة بكاملها فتخ�ضع كل �أعمال املكاتب للمراجعة ،والتدقيق
والفح�ص من الأجهزة الفنية املركزية يف داخل الربملان .كما �أن النواب بالتزاماتهم
املو�ضوعية تكون عليهم م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف �أن يقبلوا بان�صهار الآراء والأفكار املحلية
يف �إطار الأفكار واملقرتحات العامة املطروحة من هذه الأجهزة الفنية املركزية ،لأن ذلك
ميثل ح ًال و�سط ًا بني جمموعات متباينة و�أحيان ًا مت�ضاربة بني العديد من هذه املكاتب.
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وعلى وجه العموم ف�إن تطور العمل يف هذه املكاتب وفق اخلربة الربملانية الدولية ظل
مرتبط ًا:
	-ب�أن ما يقدم للأع�ضاء يف جمموعهم �سواء كانوا �أع�ضاء جلنة� ،أو �أع�ضاء يف
اجلل�سة العامة يكون من اخت�صا�ص الأمانة العامة .
	-و�أن ما يقدم للأع�ضاء ب�صفاتهم الفردية �أو الإقليمية يقدم من خالل املكاتب.
وا�ستناد ًا �إلى ذلك كان من الطبيعي �أن تكون هناك حلقات �إدارية متدرجة ومتكاملة
تتيح التوا�صل املبا�شر بني املكاتب املحلية ،والأمانة العامة .حيث �أنه بدون هذه احللقات
الإدارية املنظمة ل�سري عمل املكاتب ف�إن ع�ضو الربملان �سيتنازعه والءين الوالء املحلي
مبا يقدمه املكتب له من �أفكار ومقرتحات حملية ،ووالء قومي عند ا�صطدام هذه الأفكار
املحلية مع �أفكار زمالئه� ،أو مقدرات احلكومة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى تعطيل ال�صالح
العام  .خا�صة �أن النظرية الفقهية الد�ستورية ا�ستقرت منذ �أمد بعيد على �أن النائب ال
ميثل �إقليمه الإداري فح�سب� ،أو جمموعة الناخبني الذين انتخبوه ،و�إمنا ميثل الوطن �أو
الأمة يف جمموعها مما جعل �أولويات االعتبار للم�صلحة العامة جتب كل اعتبار للم�صالح
ال�ضيقة املنح�صرة يف الأقاليم الإدارية املحدودة بنطاقها اجلغرايف ،ونطاقها امل�صلحي.
وهو ذات التوجه الذي �أخذ به د�ستور الدولة والئحة للمجل�س يف �أن ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي ينوب عن �شعب االحتاد جميعه  ،ولي�س فقط عن الإمارة التي ميثلها
داخل املجل�س.
دور هذه املكاتب �أثناء العمليات االنتخابية

ا�ستقرت اخلربة الدولية على :

•�إذا كان���ت ه���ذه املكات���ب تابعة �إداري��� ًا وفني ًا للربمل���ان كم�ؤ�س�سة ف�إن ه���ذه املكاتب يتم
�إغالقه���ا نهائي ًا طيل���ة مدة االنتخابات حت���ى ال ي�ستغل �أحد الأع�ض���اء هذه املكاتب يف
حملته االنتخابية �أو تثور �أي �شبهة ب�أن هذه املكاتب تدعم مر�شح ًا على ح�ساب �آخر .
•�إم���ا �إذا كان���ت هذه املكاتب تابعة للأع�ضاء يف داخل الإقلي���م � ،أو لع�ضو ف�إنه يكون من
اخت�صا�ص هذه املكاتب دعم الأع�ضاء يف حمالتهم االنتخابية .

ثاني ًا :فكرة و�أهداف مكاتب املجل�س الوطني االحتادي:
ملا كانت فكرة �إن�شاء مكاتب للمجل�س الوطني االحتادي يف �إمارات الدولة تعد وليدة،
وجديدة يف بيئتها االحتادية واملحلية .ف�إن جناحها وحتقيق �أغرا�ضها تقت�ضي مراعاة
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الأبعاد التدريجية الخت�صا�صات ،ومهام هذه املكاتب.
و�إذا كانت اخلربة املقارنة الدوليـة تقدم لنا ثالثة �أنواع من املهام واالخت�صا�صات
وهى كما يلى-:
الأولى :مهام تعزيز التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س ،واملواطنني يف كل �إمارة.
الثانية  :مهام �إدارية مل�ساعدة �أع�ضاء املجل�س يف �أدوارهم الربملانية .
الثالثة  :مهام فنية لتمكني �أع�ضاء املجل�س من �أداء وظائفهم الت�شريعية والرقابية.
ف�إن هيئة مكتب املجل�س و�إن كانت ترى �أن املكاتب �ست�ضطلع باالخت�صا�صات الثالثة
امل�شار �إليها �آنف ًا� ،إال �أنه من ال�ضروري �إعطاء �أولويات الخت�صا�صات ومهام كل مرحلة و�أن
ال تكون على ح�ساب الأخرى ويف �إطار زمني متدرج.

وذلك وفق الآتي:

1.1املرحلة الأولى من عمل هذه املكاتب:
الأولوية الأولى :الأ�سا�سية يف هذه املرحلة �ستكون ملهمة تعزيز التوا�صل املبا�شر بني
�أع�ضاء املجل�س يف كل �إمارة  ،واملواطنني يف ذات الإمارة .ومعدل االجناز امل�ستهدف ي�صل
�إلى �أكرث من  % 80بالن�سبة لأداء املكاتب لهذه املهمة يف مرحلتها الأولى.
ا�ستناد ًا �إلى عدد من احلقائق �أبرزها-:
.ألوح���ظ �أن الكثري م���ن املواطنني يف خمتلف �إمارات الدولة يع�ي�رون اهتماما حمدود ًا
لأن�شطة املجل�س ،ومناق�شاته و�أدواره الت�شريعية والرقابية ،كما �أن بع�ض ًا من املواطنني
يحمل اعتقادات و�إرها�صات �سلبية عن دور و�أداء املجل�س مما ي�ستوجب �أن تعمل هذه
املكات���ب وم���ن خالل �أع�ضائها ،و�أطقمه���ا على �إزالة تلك املعتق���دات ال�سلبية عن دور
املجل����س ،والتعريف ب�أن�شطت���ه ،و�أدواره الهامة خا�صة يف ظل م���ا ميكن �أن تنجم عنه
مرحلة التطور ال�سيا�سي املقبلة يف �إطار دعم دور املجل�س .
.بلوح���ظ �أن التغطية الإعالمية لأعمال املجل����س لي�ست بذات القدر الكايف واملتوافق مع
حجم اجلهد املبذول من �أع�ضاء املجل�س يف �إجناز �أعمالهم الت�شريعية والرقابية ،ولذا
ف�إنه من املهم �أن يكون كل مكتب مبثابة نافذة يف الإمارة املعنية ميكن �أن ي�ستخدمها
املجل����س للإع�ل�ام عن �أن�شطت���ه ،وجل�ساته ،وخمتل���ف �أعماله خا�ص���ة �أن املجل�س من
�أك�ث�ر امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي يف حاجة ما�س���ة لأن تعلم عن نف�سها نظر ًا لطبيعتها
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التمثيلية ،والت�صالها املبا�شر مع املواطنني.
ومن ثم ف�إنه قد يتوفر يف هذه املكاتب تقارير دورية عن جل�سات املجل�س ،و�أن�شطته،
و�أعماله  ،ويتم �إتاحة هذه التقارير للمواطنني �إما للح�صول عليها من املكتب �أو �أن يقوم
املكتب مب�ساعدة الأع�ضاء بتو�صيلها للمواطنني.وقد تتوفر العديد من الآليات الأخرى
املعينة على الإعالم عن ن�شاط و�أداء املجل�س.
بع�ض �أن�شطة مكاتب املجل�س يف �إطار مهمة تعزيز التوا�صل مع املواطنني:
•تلقي �شكاوى املواطنني ،ومقرتحاتهم  ،و�أفكارهم و�إبالغ املواطنني بالردود عليها.
•التح�ضري والإعداد لرتتيب اللقاءات وامللتقيات بني �أع�ضاء الإمارة واملواطنني ،على �أن
ي�سهم الأع�ضاء ب�أنف�سهم يف �إجناح هذه اللقاءات.
•تنظي���م الفعاليات الربملانية املتنوعة التي ميكن عقدها يف دوائرهم كحلقات نقا�ش �أو
ندوات �أو م�ؤمترات حيال الق�ضايا واملو�ضوعات والقوانني حمل نظر املجل�س.
�أما الأولوية الثانية :ف�ستكون « للأعمال واملهام الإدارية « والتي قد
تتعدد �أن�شطة املكاتب ب�ش�أنها يف الإطار الآتي ( معدالت الإجناز امل�ستهدفة
 % 50ف�أكرث) :
1.1متابعة �أعمال الع�ضو � ،أو الأع�ضاء يف داخل املجل�س .
2.2امل�ساهمة يف عقد الفعاليات الربملانية بالتح�ضري والإعداد ( م�ؤمترات – ندوات –
حلقات نقا�شية ).
3.3تنظيم لقاءات الأع�ضاء مع املواطنني �إذا كان لهذه اللقاءات ال�صفة الربملانية .
4.4تلقى املرا�سالت ،واملكاتبات ،و�إبالغها للع�ضو .
5.5التح�ضري والإعداد للقاءات بني الأع�ضاء وبع�ضهم �إذا كان هدف اللقاءات مناق�شة
�ش�أن برملاين �.إما �إذا كانت اللقاءات لغري ال�ش�ؤون الربملانية ،ف�إنها تكون خارج نطاق
�أعمال املكتب.
6.6توثيق عالقات التعاون بني الأع�ضاء والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية يف الإمارة و�إمداد
الأع�ضاء بكل م�ستجدات الأو�ضاع املحلية من قرارات ،و�سيا�سات ،وخطط عمل،
ور�ؤى م�ستقبلية.
7.7تلقي الدعوات من خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية واملحلية املوجهة لأع�ضاء
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الإمارة ،و�إبالغهم بها ،و�إجراء االت�صاالت التنظيمية لذلك.
�8.8إبالغ املواطنني بالردود على مقرتحاتهم و�شكاواهم ،ومتطلباتهم .
�9.9إعداد �سجالت �أعمال منتظمة لكل �أعمال املكتب .
وقد ا�ستقرت اخلربة املقارنة الدولية ب�أن كل ما يخ�ص ال�ش�أن الربملاين �إذا كانت
له متطلبات �إدارية ف�إن هذا يكون من اخت�صا�ص عمل املكتب  ،و�أن كل ما يتعلق ب�ش�ؤون
الع�ضو الأخرى غري الربملانية ف�إن هذا يكون من خارج اخت�صا�ص عمل املكتب.
والأولوية الثالثة �ستكون « للمهام الفنية « التي �ستتمثل يف :
1.1امل�ساعدة الفنية يف �صياغة الأ�سئلة واملو�ضوعات العامة.
�2.2إعداد الأوراق الربملانية التو�ضيحية ،والتف�سريية ،والبيانات واملعلومات اخلا�صة
بالأ�سئلة التي يطرحها �أحد �أع�ضاء الإمارة.
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( معدالت الإجناز امل�ستهدفة للمهام الفنية  % 40ف�أكرث)
2.2املرحلة الثانية من عمل هذه املكاتب:
والتي من املتوقع �أن تبد�أ بعد ثالث �سنوات من بداية افتتاحها ف�إن هذه املكاتب �ستزيد
من قدراتها الإدارية والفنية مبـا ميكنها من تقدمي خدمات ودعم فني �أف�ضل �أدا ًء ومتيز ًا
عن املرحلة الأولى.
وذلك للأ�سباب الآتية:
1.1ال�سعي يف املرحلة الثانية ال�ستكمال الأطقم الإدارية والفنية العاملة بهذه املكاتب
حيث �أنه يف �إطار املرحلة الأولى ف�إن هذه الأطقم �ستكون حمدودة ب�أعدادها،
وقدراتها الفنية.
2.2على مدار املرحلة الأولى ف�إن الأمانة العامة �ستلتزم بربنامج تدريبي متدرج يهدف
�إلى �إعداد كوادر مدربة ومهيئة لتقدمي امل�ساعدات الفنية الالزمة لأع�ضاء املجل�س.
و�ست�شرع الأمانة العامة يف البدء يف هذا الربنامج فور االنتهاء من تعيني الباحثني
والإداريني العاملني فـي هذه املكاتب بعد اجتيازهم لالختبارات التحريرية وال�شفهية
املعدة لهذا الغر�ض.
ومن ثم فان املرحلة الثانية من امل�ستهدف لها حتقيق الآتي -:
	-زيادة معدالت الإجنـ ـ ـ ـ ــاز امل�ستهدفة من مه ـ ـ ـ ــام تعزيز التوا�صــل مع املواطنني لت�صل
�إلى . % 90
	-زيادة معدالت الإجناز امل�ستهدفة للمهام الإدارية لت�صل �إلى  % 70ف�أكرث .
	-زيادة معدالت الإجناز امل�ستهدفة للمهام الفنية لت�صل �إلى  % 60ف�أكرث .
ولعل ابرز املهام الفنية اجلديدة يف املرحلة الثانية من عمل هذه املكاتب ،بالإ�ضافة الى
مهام املرحلة الأولى �ستتمثل يف-:
�1.1إعداد �أوراق البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة باملو�ضوعات العامة لأع�ضاء كل �إمارة
لدعمهم فني ًا يف مناق�شات اللجان املعنية.
�2.2إعداد �أوراق املعلومات العامة حيال �أي مو�ضوع � ،أو ق�ضية يطلبها ع�ضو� ،أو �أع�ضاء
الإمارة لدعم عملهم الفني يف املجل�س.
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3.3املرحلة الثالثة من عمل هذه املكاتب:
التي من املتوقع �أن تكون بعد (� )6سنوات من بدء �أعمال هذه املكاتب ،ف�إن الطموح
�سيمتد �إلى تكوين كوادر فنية يف هذه املكاتب يقومون بدور امل�ساعد الربملاين  ،على غرار
العديد من برملانات الدول املتقدمة .بحيث يكون هذا امل�ساعد الربملاين م�س�ؤو ًال عن
�إعداد «حقيبة الع�ضو الفنية» لكل �أعماله الربملانية �سواء يف اللجان� ،أو اجلل�سات العامة.
جدول معدالت الإجناز امل�ستهدفة
يف املراحل الثالث لتطور �أعمال املكاتب
املراحل  /املهام
املرحلة الأولى
( من �سنة �إلى � 3سنوات )
املرحلة الثانية
( من � 3سنوات �إلى � 6سنوات )
املرحلة الثالثة
(من � 6إلى � 9سنوات )

مهام تعزيز
التوا�صل مع
املواطنني

مهام �إدارية
مل�ساعدة الأع�ضاء
برملانيا

مهام فنية لتمكني
دور الأع�ضاء
برملانيا

% 80

 % 50ف�أكرث

 % 40ف�أكرث

% 90

 % 70ف�أكرث

 % 60ف�أكرث

% 100

% 100

 % 90ف�أكرث

قواعد �أ�سا�سية ينبغي مراعاتها يف عمل هذه املكاتب
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1.1ال يحق للأع�ضاء �إجراء مكاتبات ر�سمية من خالل هذه املكاتب� ،أو مرا�سالت مع
جهات الدولة الر�سمية حتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى �إثارة العديد من امل�شاكل يف عالقة
املجل�س مب�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة الأخرى ،فمثل هذه املكاتبات واملرا�سالت تتم
من خالل رئي�س املجل�س الذي ميثل املجل�س يف ات�صاالته بالهيئات الأخرى ،ويتحدث
با�سمه وفق �أحكام املادة ( )28من الئحة املجل�س .
2.2ال يحق للأع�ضاء عقد م�ؤمترات �صحفية يف هذه املكات ـ ـ ــب للتحدث يف �شان من
�ش�ؤون املجل�س.
3.3ال يحق للأع�ضاء تنظيم� ،أو ترتيب �أي لقاءات� ،أو ات�صاالت من خالل هذه املكاتب مع
املواطنني� ،أو �أية جهات احتادية �أو حملية �إذا كانت خارج ال�ش�أن الربملاين .
4.4لن يلتزم العاملون يف هذه املكاتب بتقدمي �أي نوع من امل�ساعدات �أو الدعم الإداري
للأع�ضاء يف الأمور وامل�سائل ال�شخ�صية � ،أو املتعلقة بعمله  ،ومهنته يف خارج الربملان.
5.5لن تعمل هذه املكاتب مع الأجهزة وامل�ؤ�س�سات املحلية.كما �أن الأع�ضاء يف �إماراتهم
�ستكون عليهم م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف عدم الزج بهذه املكاتب يف �أية �أعمال حملية يف
داخل الإمارة حتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى ت�صادم بني املجل�س الوطني االحتادي ب�صفته
م�ؤ�س�سة احتادية د�ستورية ،وبني اجلهات وامل�ؤ�س�سات املحلية  .وما قد ينتج عن ذلك
من �إعاقة عمل هذه املكاتب يف داخل البيئة املحلية.
�6.6إن كل �أعمال هذه املكاتب �ستخ�ضع للإ�شراف الفني ( الإعداد -املراجعة -التدقيق-
الفح�ص) من الأمانة العامة للمجل�س �ضمان ًا حل�صول الأع�ضاء بقدر الإمكان على
مرادهم الفني من عمل هذه املكاتب .ويف ذات الإطار ف�إن الإ�شراف الإداري لهذه
املكاتب �سيخ�ضع للأمني العام للمجل�س.
7.7لن يتم عقد �أية اجتماعات للجان الدائمة �أو امل�ؤقتة يف هذه املكاتب ،و�سيتم االلتزام
بعقد اجتماعات اللجان يف مقرات الأمانة العامة للمجلـ�س ( دبي – �أبوظبي ) .
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الهيكلية الإدارية لكل مكتب
�ستكون الهيكلية الهرمية الإدارية لكل مكتب وفق التدرج التايل
1.1هيئة مكتب املجل�س (تلقي التقارير الدورية من الأمني العام عن عمل هذه املكاتب)

2.2الأمني العام للمجل�س (الإ�شراف الفني والإداري)

3.3الأمناء العامون امل�ساعدون ( مهام� ،أو تكليفات يخولها لهم الأمني العام)

4.4مدير املكتب (الإ�شراف اليومي على �أعمال املكتب ،و�إجراء وتلقي االت�صاالت من الغري)

5.5باحثون فنيون (الأعمال الفنية)

�6.6إداريون (الأعمال الإدارية)
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�أهداف مكاتب املجل�س الوطني االحتادي :
1.1تنظيم الفعاليات الربملانية �سواء للمجل�س �أو لأع�ضاء الإمارة �إزاء خمتلف ق�ضايا
العمل الوطني يف الإمارة.
2.2امل�ساهمة يف عقد اللقاءات املبا�شرة ،واملنتديات بني �أع�ضاء كل �إمارة ،ومواطنيهم
لتبادل الر�أي والت�شاور حيال املمار�سات الت�شريعية والرقابية مبا يحقق م�صالح
املواطنني العامة.
3.3التي�سري على املواطنني يف تقدمي �شكاواهم ومطالباتهم من خمتلف امل�ؤ�س�سات
والهيئات االحتادية ،وتلقي الردود عليها.
4.4التعريف مب�ساهمات و�إجنازات املجل�س يف مواجهة خمتلف امل�شكالت والق�ضايا
الوطنية.
5.5تقدمي امل�ساعدة الفنية والإدارية لأع�ضاء املجل�س يف كل �إمارة متكين ًا لت�أدية
�أدوارهم الربملانية.
6.6تعزيز التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س ،واملواطنني يف كل �إمارة.
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النظام الداخلي لعمل مكاتب املجل�س الوطني االحتادي
املجل�س الوطني االحتادي،،،
بعد االطالع
على الد�ستور،
وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي،
وعلى مذكرة الإطار لعمل مكاتب املجل�س الوطني االحتادي يف �إمارات الدولة،
وبناء على ما �أرت�آه املجل�س الوطني االحتادي:
يف تعزيز التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي ،ومواطني الدولة يف
خمتلف الإمارات مبا يحقق تر�سيخ دور �أع�ضاء املجل�س ،و�إدراك ًا ملتطلبات تطوير �أعمال
املجل�س الوطني االحتادي مبا ي�ؤكد على فعاليته يف التنمية املجتمعية
ق ـ ـ ـ ـ ــرر:
املادة الأولى
ين�شىء مكتب �أو �أكرث للمجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة بدولة الإمارات العربية
املتحدة ي�سمى مكتب املجل�س الوطني االحتادي .
املادة الثانية
يهدف مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة �إلى حتقيق الآتي :
1.1تعزيز التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س ،واملواطنني يف كل �إمارة .
2.2تقدمي امل�ساعدة الفنية والإدارية لأع�ضاء املجل�س يف كل �إمارة متكين ًا لت�أدية
�أدوارهم الربملانية .
3.3التعريف مب�ساهمات و�إجنازات املجل�س ،يف مناق�شة خمتلف امل�شكالت الوطنية.
4.4التي�سري على املواطنني يف تقدمي �شكاواهم ،ومطالباتهم من خمتلف امل�ؤ�س�سات
والهيئــات االحتادية ،وتلقي الردود عليها.
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5.5عقد اللقاءات املبا�شرة بني �أع�ضاء كل �إمارة ومواطنيهم لتبادل الر�أي والت�شاور
حيال املمار�سات الت�شريعية والرقابية مبا يحقق م�صالح املواطنني العامة.
6.6تنظيم الفعاليات الربملانية �سواء للمجل�س� ،أو �أع�ضاء الإمارة �إزاء خمتلف ق�ضايا
العمل الوطني يف الإمارة.
املادة الثالثة
يخت�ص مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة بالآتي :
1.1تنظيم عقد لقاءات دورية بني املواطنني ،و�أع�ضاء كل �إمارة  ،وبع�ضهم  ،والإعداد
الفني ،والتجهيز الإداري ملثل هذه اللقاءات واالت�صاالت .
2.2تلقي مقرتحات ،و�شكاوى ،ومطالبات املواطنني يف كل �إمارة  ،و�إعداد �سجالت عمل
منتظمة لكل ما يتلقاه املكتب من املواطنني .
�3.3إبالغ املواطنني بالردود على مقرتحاتهم  ،و�شكاواهم  ،ومتطلباتهم  ،و�إعداد
�سجالت عمل منتظمة لهذه الردود .
�4.4إعداد الأوراق الربملانية التو�ضيحية  ،والتف�سريية  ،والبيانات واملعلومات اخلا�صة
بالأ�سئلة التي يطرحها �أحد �أع�ضاء الإمارة .
�5.5إعداد �أوراق البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة باملو�ضوعات العامة لأع�ضاء كل �إمارة
لدعمهم فني ًا يف مناق�شات اللجان املعنية .
�6.6إعداد �أوراق املعلومات العامة حيال �أي مو�ضوع �أو ق�ضية يطلبها ع�ضو � ،أو �أع�ضاء
الإمارة لدعم عملهم الفني يف املجل�س.
7.7توثيق عالقات التعاون بني املجل�س الوطني االحتادي ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية،
و�إمداد الأع�ضاء بكل م�ستجدات الأو�ضاع املحلية من قرارات  ،و�سيا�سات  ،وخطط
عمل  ،ور�ؤى م�ستقبلية .
8.8الإ�شراف الفني والإداري للفعاليات الربملانية :
.أ�إذا كان �سيعقدها املجل�س يف داخل الإمارة .
.ب�إذا كان �سيعقدها �أع�ضاء الإمارة .
3.3تلقي الدعوات من خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية  ،واملحلية املوجهة لأع�ضاء
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الإمارة ،و�إبالغهم بها ،و�إجراء االت�صاالت التنظيمية لذلك .
4.4تلقي مرا�سالت ومكاتبات الأع�ضاء ،و�إجراء االت�صاالت الإدارية والتنظيمية لذلك .
�5.5أية مهام �أخرى يخوله� ،أو يكلفه �إياها الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ومن
ينوب عنه.
املادة الرابعة
التبعية الفنية والإدارية لهذه املكاتب للأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ،
وي�سري على العاملني بها �أحكام الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س يف �ش�أن
الأمانة العامة للمجل�س و�ش�ؤونه املالية .
املادة اخلام�سة
ي�ضع الأمني العام �أنظمة العمل الالزمة لت�سيري �أعمال هذه املكاتب.
املادة ال�ساد�سة
يقدم الأمني العام تقرير ًا �سنوي ًا ،وتقارير دورية �أخرى لهيئة مكتب املجل�س عن
ن�شاط ،و�إجنازات ،ومتطلبات عمل وتطوير هذه املكاتب ولهيئة املكتب �أن تقر� ،أو تعدل ما
تراه الزم ًا يف هذا التقرير .
املادة ال�سابعة
للأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي اتخاذ ما يراه الزم ًا ب�ش�أن �أعمال مكاتب
املجل�س يف املدد التي يتعطل فيها املجل�س ،على �أن يخطر هيئة مكتب املجل�س يف �أول
اجتماع له بعد ت�شكيله مبا اتخذه من �إجراءات وقرارات.
املادة الثامنة
ميزانية مكاتب املجل�س الوطني االحتادي جزء من ميزانية املجل�س  ،وي�سري عليها
كل الأحكام الواردة يف الف�صل الثاين من الباب الرابع يف الالئحة الداخلية للمجل�س .
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املادة التا�سعة
يعمل بهذا النظام من اليوم التايل للموافقة عليه من املجل�س الوطني االحتادي
ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .
املادة العا�شرة
يعدل هذا النظام بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س .

�صدر بتاريخ 2008 – 07 – 01

جل�سة املجلـ ــ�س اخلام�سة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي
الرابع ع�شر.
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ثالث ًا:
نظام متثيل ال�شعبة الربملانية

نظام متثيل ال�شعبة الربملانية
مادة ()1
ت�شكل ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة من جميع �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي .
مادة ()2
ت�شارك ال�شعبة يف الأن�شطة الربملانية املختلفة كاجتماعات االحتادات الربملانية
الدولية والعربية والإ�سالمية ،والربملان العربي االنتقايل ،واحلوارات والندوات الربملانية،
واجتماعات اللجان الربملانية الدائمة ،واللقاءات الربملانية املنبثقة عن تلك االحتادات
واملنتديات .
مادة ()3
1.1تنتخب ال�شعبة من بني �أع�ضائها وملدة ف�صل ت�شريعي �سبعة �أع�ضاء وذلك بالأغلبية
الن�سبية ف�إذا ت�ساوى �أكرث من ع�ضو يف عدد الأ�صوات يتم االختيار بينهم بالقرعة ،
ويطلق عليهم م�سمى �أع�ضاء جمال�س االحتادات  ،وذلك لتمثيل ال�شعبة على النحو
التايل :
	-ثالثة �أع�ضاء لالحتاد الربملاين الدويل �أحدهم على الأقل من الن�ساء .
	-ع�ضوان لالحتاد الربملاين العربي .
	-ع�ضوان الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف امل�ؤمتر الإ�سالمي .
2.2تنتخب ال�شعبة ت�سعة �أع�ضاء لذات املدة وبذات الإجراءات الواردة بالبند ال�سابق ،
يطلق عليهم �أع�ضاء امل�ؤمترات وذلك لتمثيل ال�شعبة على النحو التايل :
	-ثالثة �أع�ضاء للم�ؤمتر ال�سنوي الأول لالحتاد الربملاين الدويل.
	-ثالثة �أع�ضاء مل�ؤمتر االحتاد الربملاين العربي.
	-ثالثة �أع�ضاء مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
3.3تنتخب ال�شعبة �أربعة �أع�ضاء حل�ضور اجتماعات الربملان العربي االنتقايل لذات
املدة وبذات الإجراءات الواردة بالبند ال�سابق .
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مادة ()4
 ال يجوز لع�ضو ال�شعبة �أن يجمع بني ع�ضوية جمل�س االحتاد وع�ضوية امل�ؤمتر وال �أن يعدد
�أي منهما .
وينطبق ما تقدم على ع�ضوية الربملان العربي االنتقايل.
مادة ()5

االحتاد الربملاين الدويل
1.1ي�شكل وفد ال�شعبة لالجتماع ال�سنوي الأول لالحتاد الربملاين الدويل والذي ي�شمل
م�ؤمتر وجمل�س االحتاد مما يلي :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	�-أع�ضاء املجل�س الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل .
	�-أع�ضاء امل�ؤمتر الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل .
2.2ي�شكل وفد ال�شعبة لالجتماع ال�سنوي الثاين لالحتاد الربملاين الدولــي والذي ي�شمل
م�ؤمتر وجمل�س االحتاد مما يلي :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	�-أع�ضاء املجل�س الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل .
مادة ( )6

االحتاد الربملاين العربي
ي�شكل وفد ال�شعبة الجتماعات االحتاد الربملاين العربي مما يلي :
1.1بالن�سبة الجتماعات م�ؤمتر االحتاد :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	-ع�ضوا جمل�س االحتاد الربملاين العربي .
	�-أع�ضاء امل�ؤمتر الثالثة لالحتاد الربملاين العربي .
2.2بالن�سبة الجتماعات جمل�س االحتاد :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	-ع�ضوا جمل�س االحتاد الربملاين العربي .
ً
ويف حالة انعقاد م�ؤمتر وجمل�س االحتاد معا ي�شكل الوفد تبعا ملا هو مقرر يف البند
رقــم ( )1من هذه املادة.
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مادة ()7

احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ي�شكل وفد ال�شعبة �إلى اجتماعات احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي مما يلي :
1.1بالن�سبة الجتماعات م�ؤمتر االحتاد :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	-ع�ضوا جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
	�-أع�ضاء امل�ؤمتر الثالثة الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
2.2بالن�سبة الجتماعات جمل�س االحتاد :
	-رئي�س ال�شعبة الربملانية �أو من ينوب عنه .
	-ع�ضوا جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
ويف حالة انعقاد م�ؤمتر وجمل�س االحتاد مع ًا ي�شكل الوفد تبعا ملا هو مقرر يف البند رقم
( )1من هذه املادة .
مادة ()8

الربملان العربي االنتقايل
على الأع�ضاء الأربعة املنتخبني لع�ضوية الربملان العربي االنتقايل ح�ضور الربملان
واجتماعاته وي�صدر رئي�س ال�شعبة الربملانية قرارات �إفادهم لتلك االجتماعات .
مادة ()9
ي�شارك �أع�ضاء جمل�س االحتاد باقي �أع�ضاء وفد ال�شعبة يف �أن�شطة م�ؤمترات
االحتادات وجلانها يف حالة عدم �أوقات تلك الأن�شطة مع اجتماعات جمل�س االحتاد.
مادة ()10

امل�شاركات الربملانية
يتكون وفدال�شعبةيفامل�شاركاتالأخرىغريامل�شار�إليهاباملوادال�سابقة،كالندواتالربملانية
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واجتماعات اللجان والأن�شطة واللجان الربملانية املنبثقة عن االحتادات الربملانية واحلوارات
الربملانية  ،من ع�ضوين يختارهما رئي�س ال�شعبة الربملانية بنا ًء على تر�شيح اللجنة التنفيذية .
مادة ()11

الزيارات الربملانية
يخت�ص رئي�س ال�شعبة الربملانية بت�شكيل الوفد الذي ميثل ال�شعبة يف الزيارات الربملانية .
مادة ()12

االعتذار عن عدم امل�شاركة
�إذا اعتذر ع�ضو � -أو �أكرث -عن عدم امل�شاركة  ،اختار رئي�س ال�شعبة الربملانية من يحل حمله .
وال ي�سري هذا احلكم على �أع�ضاء الربملان العربي االنتقايل .
مادة ()13

تقارير امل�شاركات
على �أع�ضاء الوفود امل�شاركة تقدمي تقارير عن �سري الأعمال �إلى رئي�س الوفد متهيد ًا
لإعداد تقرير نهائي بالتعاون مع الأمانة العامة  ،ويعر�ض التقرير على اللجنة التنفيذية
العتماده ويخطر به �أع�ضاء ال�شعبة الربملانية خالل �شهر على الأكرث من انتهاء امل�شاركة .
و�إذا مل تكن امل�شاركة بوفد  ،تعني على الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�شاركني تقدمي تقرير عن
امل�شاركة �إلى رئي�س ال�شعبة الربملانية خالل �أ�سبوعني على الأكرث من انتهاء كل م�شاركة
متهيد ًا لعر�ضه على اللجنة التنفيذية العتماده ثم �إطالع �أع�ضاء ال�شعبة الربملانية عليه .
مادة ()14
يجوز لرئي�س ال�شعبـة الربملانية �أن ي�ضم �إلى وفد ال�شعبة ع�ضو �أو �أكرث من ذوي
االخت�صا�ص  ،كما يجوز له �ضم ذوي االخت�صا�ص يف املو�ضوعات املطروحة على جدول
�أعمال امل�شاركة من خارج املجل�س ويحدد قرار الإيفاد طريقة املعاملة.
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مادة ()15
يجتمع الوفد الذي يتم اختياره قبل امل�شاركة بثالثني يوم ًا وح�سب احلاجة ملناق�شة بنود
جدول الأعمال وحتديد املهام والأهداف .
مادة ()16
يعمل بهذا النظام من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية لل�شعبة الربملانية عليه .

�صدر بتاريخ 2007 - 06 – 05

جل�سة املجل�س الثامنة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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رابع ًا:
النظام الداخلي للجان ال�صداقـة
لدولـة الإمـارات العـربية املتحـدة

مذكرة تعريفية بلجان ال�صداقة الربملانية
ما هي جلنة ال�صداقة؟
هي جمموعة برملانية ي�ؤلفها الربملان من �أع�ضائه ،تعمل على زيادة وتقوية عالقة
ذلك الربملان بالربملانات الأخرى� ،سعي ًا لتوثيق روابط التعاون بني الربملانيني يف جميع
املجاالت.
�أهمية جلان ال�صداقة:
نظر ًا لأهمية الأدوار التي تلعبها املجال�س على م�ستوى العامل ف�إن تعزيز املجل�س
الوطني االحتادي لعالقته باملجال�س النيابية يعني تعزيز العالقات بني دولة الإمارات
العربية املتحدة وباقي الدول وتنميتها مما ينعك�س بالإيجاب على الق�ضايا التي يطرحها
املجل�س يف املحافل الإقليمية والدولية ،والتي تتطلب التن�سيق لها م�سبقا وب�شكل جيد.
�أهداف املجل�س من �إقامة جلان لل�صداقة مع املجال�س الأخرى:
�1.1سعي ًا لتعريف املجال�س النيابية الأخرى ب�صفتها ممثلة ل�شعوبها بق�ضية اجلزر
الإماراتية الثالث املحتلة (طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى) ،وم�ساعي
الدولة احلثيثة حلل هذه الق�ضية بالطرق ال�سلمية والرف�ض الإيراين املتكرر لها.
2.2توثيق روابط ال�صداقة والتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وباقي املجال�س
النيابية.
3.3اال�ستفادة من خربات املجال�س الأخرى يف احلياة النيابية وتطوير ممار�ستها.
4.4تعريف الدول الأخرى بدولة الإمارات العربية املتحدة وما و�صلت �إليه من تطور.
�5.5إيجاد عالقة مع ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف االحتادات الإقليمية والدولية لال�ستفادة
منهم يف املجاالت التي حتتاج �إليها ال�شعبة الربملانية يف م�شاركاتها وللت�أثري على
القرارات والبيانات يف �صالح الق�ضايا التي تطرحها ال�شعبة.
لقد تبنت ال�شعبة الربملانية (املجل�س) الق�ضايا الوطنية والقومية ،ولعل من �أهمها
ق�ضية جزر الإمارات املحتلة ،ولإجناح �سعي ال�شعبة يف احل�صول على الت�أييد وامل�ساندة
من قبل ال�شخ�صيات وال�شعب الربملانية امل�شاركة يف اللقاءات الربملانية ،ف�إنه من املهم
انتهاج كافة ال�سبل للح�صول على هذا الدعم ،ومن هذه الو�سائل ت�شكيل جلان �صداقة
خا�صة مع ال�شعب ذات الت�أثري والفاعلية على م�ستوى االحتادات الربملانية.
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�إن من الأهمية �شرح وجهة نظر ال�شعبة جتاه ق�ضية الإمارات العادلة يف جزرها،
والعمل على هذه ال�شاكلة لن يت�أتى �إال من خالل اللقاءات املتكررة والزيارات املتبادلة،
و�إيجاد الأ�صدقاء الذين يتبنون وجهة النظر املطلوب �إي�صالها للدفاع عنها ،وخلق تيارات
م�ساندة �سواء يف �شعبها الربملانية �أو يف اللقاءات الثنائية وامل�شرتكة ،لذا يبدو ت�شكيل
جلان ال�صداقة مهم ،وعلى هذا املنوال اجتهت الكثري من ال�شعب الربملانية.
ودولة الإمارات العربية املتحدة ترتبط بعدد كبري من الدول ،وحتظى �سيا�ستها
اخلارجية بكثري من االحرتام ،وينعك�س ذلك يف التقدير اخلا�ص الذي حتظى به قيادتها
و�سيا�ستها اخلارجية ومواقفها جتاه الكثري من الق�ضايا العاملية والإن�سانية ،وهذا مما
يعمل على �إجناح الق�ضايا املتبناة والتي حتظى باالهتمام الكايف من التو�ضيح .
واجلدير بالذكر �أن التطرق ملو�ضوع جلان ال�صداقة كان لأول مرة يف االجتماع الثاين
للجنة التنفيذية من الف�صل الت�شريعي الثاين ع�شر من دور االنعقاد الثاين الذي عقد يوم
الأربعاء املوافق 2001/5/16م حيث مت عر�ض طلب كل من ال�شعب الربملانية الأذربيجانية
والفنزويلية والإيطالية لت�شكيل جلان ال�صداقة.
وعليه طلبت اللجنة التنفيذية �إعداد ت�صور كامل حول جلان ال�صداقة م�شتمال على
التكاليف املادية على �أن يتم ت�شكيل اللجان مع الدول ذات الت�أثري ليمكن اال�ستفادة منها.
وعند عر�ض الت�صور اخلا�ص بلجان ال�صداقة يف االجتماع الثالث للجنة التنفيذية من
الف�صل الثاين ع�شر من دور االنعقاد الثاين والذي عقد يوم ال�سبت املوافق 2001/8/18م
ر�أت اللجنة �إحالة الت�صور �إلى االجتماع القادم لها  ،ومل يعر�ض مو�ضوع جلان ال�صداقة
خالل الف�صل الت�شريعي الثالث ع�شر.
وقد عر�ض م�شروع النظام الداخلي للجان ال�صداقة على اللجنة التنفيذية جمددا
يف الدور الثالث من الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر وانتهت �إلى امل�شروع املرفق للنظر فيه
من قبل ال�شعبة الربملانية القراره.
ولقد تقدمت العديد من بع�ض الدول اخلليجية والعربية والدولية بطلب ت�شكيل جلان
�صداقة مع املجل�س الوطني االحتادي بعد �أن قامت هذه الدول بهذا الإجراء من ناحيتها.
النظام الداخلي للجان ال�صداقـة الربملـانية لدولـة الإمـارات العـربية املتحـدة
بعد الإطالع على الد�ستور،
وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي،وعلى النظام الداخلي لل�شعبة
الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
وبناء على ما عر�ضته اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية ،وموافقة ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،
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�أ�صدرنا النظام التايل:
مادة ()1

تعاريف:
يف تطبيق �أحكام هذا النظام ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها:
املجل�س :املجل�س الوطني االحتادي.
ال�شعبة  :ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة  :دولة الإمارات العربية املتحدة .
جلان ال�صداقة الأخرى  :جلان ال�صداقة املن�ش�أة بالربملانات الأخرى.
مادة ()2
ت�شكل جلان �صداقة برملانية للمجل�س الوطني االحتادي مع خمتلف برملانات العامل من
بني �أع�ضاء ال�شعبة .
مادة ()3
تخت�ص جلان ال�صداقة الربملانية لل�شعبة بالآتي :
1.1التعبري عن امل�صالح الربملانية امل�شرتكة بني دولة الإمارات العربية املتحدة وغريها
من دول العامل  ،و�صياغتها .
2.2توطيد عالقات التعاون الربملاين الثنائي للمجل�س مع خمتلف برملانات العامل يف
جماالت العمل الربملاين با�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة ومنها :
.أتبادل الزيارات الربملانية .
.بتب���ادل الدرا�سات واملعلومات الربملانية لالط�ل�اع املتبادل واال�ستفادة من التجارب
الربملانية املختلفة .
.جالتن�سي���ق الربمل���اين يف خمتلف امل�ؤمت���رات ،والندوات ،وكافة املنتدي���ات الربملانية
الإقليمية والدولية .
.دتنظي���م منتدي���ات برملاني���ة م�شرتكة مثل م�ؤمت���رات� ،أو ندوات� ،أو حلق���ات نقا�شية
�أو ور����ش عم���ل ،يف مو�ضوعات برملاني���ة ذات اهتمام م�شرتك ب�ي�ن جلان ال�صداقة
الربملانية الإماراتية ،وجلان ال�صداقة الأخرى .
3.3امل�ساهمة يف حل �أي توتر ينجم يف العالقات الثنائية بني الدولة وغريها من دول
العامل كامل�شكالت الطارئة �أو التباين يف وجهات النظر حيال بع�ض الق�ضايا االقليمية
والدولية ،وذلك من خالل التن�سيق مع جلان ال�صداقة الربملانية الأخرى لإج ـ ــراء
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االت�صاالت وترتيب االجتماعات واللقاءات الالزمة مع امل�سئـ ـ ــولني املعنيني يف دولها.
4.4التعبري عن وجهة نظر الدولةيف املحافل الإقليمية والدولية ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا.
5.5زيادة جماالت التعاون الربملاين وال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف واالجتماعي
بني الدولة وغريها من دول العامل ،من خالل طرح ذلك على جداول اعمال جلان
ال�صداقة الربملانية امل�شرتكة  ،وتبني الآليات الالزمة لتفعيل جماالت التعاون.
6.6امل�ساهمة يف تبني جلان ال�صداقة الأخرى لالتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات
بني الدولة والدول التي تنتمي �إليها تلك اللجان .
7.7امل�ساهمة يف حل م�شاكل مواطني الدولة ب�أرا�ضي الدول ذات جلان ال�صداقة الربملانية
امل�شرتكة ،والرعايا الأجانب لهذه الدول على �أر�ض الدولة.
مادة ()4
ت�شكل جلان ال�صداقة الربملانية على �أ�سا�س �إقليمي من جمموعات عمل حمددة  ،وت�ضم
كل جمموعة عدد ًا من �أع�ضاء ال�شعبة ال يقل عن (� )6أع�ضاء كما يلي:
	-جلنة �صداقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
	-جلنة �صداقة مع الدول العربية .
	-جلنة �صداقة مع الدول الآ�سيوية وا�سرتاليا.
	-جلنة �صداقة مع الدول الأوروبية.
	-جلنة �صداقة مع الدول الإفريقية .
	-جلنة �صداقة مع دول �أمريكا الالتينية و�أمريكا ال�شمالية.
مادة ()5
ال يجوز لع�ضو جلنة ال�صداقة �أن يجمع بني ع�ضوية �أكرث من جلنة �صداقة واحدة �إال �إذا
ر�أت اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية خالف ذلك العتبارات عملية تقدرها.
مادة ()6
يراعى يف الرت�شيح واالنتخاب للجنة ال�صداقة قدر الإمكان:
•تخ�ص�ص وخربة الع�ضو.
•مدى دراية وخربة الع�ضو بدول جلان ال�صداقة.
•رغبة وقدرة الع�ضو على الإ�سهام يف حتقيق هدف جلان ال�صداقة .
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مادة ()7
تنتخب ال�شعبة �أع�ضاء جلان ال�صداقة يف بداية كل ف�صل ت�شريعي ،ويكون االنتخاب بالأغلبية
الن�سبية ,ف�إذا ت�ساوى �أكرث من ع�ضو يف عدد الأ�صوات يتم االختيار بينهم بالقرعة ،وتنتخب كل
جلنة�صداقةيف�أولاجتماعلهارئي�س ًا،ونائباللرئي�سو�أمين ًالل�سربالأغلبيةالن�سبيةلأع�ضاءاللجنة.
مادة ()8
تنظم اللقاءات بني جمال�س جلان ال�صداقة بالتناوب على �أن يتحمل كل جمل�س تكاليف وفده .
مادة ()9
على كل جلنة �صداقة تقدمي تقرير �إلى اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية يف مدة ال جتاوز
�أ�سبوعني من تاريخ انتهاء �أي ن�شاط �أو فعالية لها.
مادة ()10
يرت�أ�س رئي�س ال�شعبة �أي ن�شاط �أو فعالية للجنة ال�صداقة يف داخل الدولة �أو خارجها �إذا
�شارك �أو ح�ضر هذا الن�شاط �أو الفعالية.
مادة ()11
ميزانية جلان ال�صداقة هي جزء من ميزانية ال�شعبة ،وتخ�ضع لكل الأحكام املقررة
مليزانية ال�شعبة يف النظام الداخلي لتمثيل ال�شعبة الربملانية .
مادة ()12
ي�شرف الأمني العام لل�شعبة �إداري ًا على �أعمال جلان ال�صداقة وعلى �إعـداد الأوراق،
والدرا�سات ،واملعلومات التي يتطلبها عملها .
مادة ()13
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ال�شعبة بناء على اقرتاح من اللجنة التنفيذية لل�شعبة �أو
ثلث �أع�ضاء ال�شعبة  ،على �أن ي�صدر قرار ال�شعبة بتعديل النظام ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.

�صدر بتاريخ2009 / 03 / 10 :

جل�سة املجل�س ال�سابعة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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�إذا كانت هناك �أية مالحظات �أو ا�ستف�سارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة � -أبوظبي

هاتف00971 2 6812000 :

فاك�س00971 2 6812846 :

�ص.ب � 836 :أبوظبي

الربيد االلكرتوينmembers_affairs@almajles.gov.ae :

الأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�س :
�ص.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

