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ي�سعى هذا التقرير �إىل ر�صد م�ؤ�شرات الأداء العام جلل�سات املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد
العادي الأول للف�صل الت�شريعي اخلام�س وذلك من خالل االعتماد على منهاجية “ التو�صيف الت�أ�شريي”
التي تهدف �إىل الإملام باملعطيات الدقيقة حل�صاد املجل�س خالل دور االنعقاد امل�شار �إليه �سواء يف اجلانب
الت�شريعي� ،أو اجلانب الرقابي  .ف�إذا كانت جل�سات املجل�س خالل هذا الدور بلغت ( )14جل�سة وبزمن
قدره ( � 70ساعة ،و12دقيقة و 17ثانية ) ،ف�إن هذه املنهاجية ت�ضبط فعالية الزمن ،وعدد اجلل�سات
من خالل ر�صد الأفكار ،والتفاعالت التي متت بني �أع�ضاء املجل�س واحلكومة ،واملخرجات التي انتهت �إليها
خالل كل جل�سة على حدة.
وتت�ضمن عنا�صر هذه املنهاجيه قيا�س م�ؤ�شرات الفاعلية للزمن امل�ستغرق يف جانبيه الت�شريعي والرقابي.
و�إبراز امل�ؤ�شرات املرتبطة ب�أطول م�شروعات القوانني زمن ًا و�أق�صرها يف املناق�شات ،ون�سبة فعالية الأفكار
يف كل م�شروع �سواء من حيث الوقت املتاح لهذه الأفكار يف اجلل�سة� ،أو من حيث مدى تفاعل احلكومة مع
مقرتحات الأع�ضاء .وهذا امل�ؤ�شر يف نتائجه العامة يهدف �إىل تو�صيف �أنواع الكالم يف اجلل�سات الربملانية
من حيث كونه كالما �إن�شائيا� ،أم خربيا� ،أم مكرر ًا� ،أو ما يتعلق بااللتزام الالئحي �إزاءه وذلك كله وفق
معايري علمية برملانية� .إال �أن هذه املحاولة الأوىل من هذا التقرير و �إن كان قد ركز على فكرة الكالم ،ومدى
ردود احلكومة على هذه الأفكار ف�إنه ميثل بداية جيدة لتقارير قادمة �ست�ضع يف اعتبارها العنا�صر الأخرى
ملنهاجية التو�صيف الت�أ�شريي للأعمال الربملانية.
كما ت�ضمن التقرير – كذلك  -فعالية الزمن امل�ستغرق يف اجلل�سات بالن�سبة للمو�ضوعات العامة والأ�سئلة .
وقد اخذ التقرير بعن�صر “ م�ؤ�شر التوجهات “ الوارد يف هذه املنهاجية من خالل بحث االرتباط املو�ضوعي
بني الأعمال الت�شريعية والرقابية ،ومدى انعكا�س هذه الأعمال ونتائجها على املخرجات والقرارات النهائية
للمجل�س  .وقد تبني من هذا امل�ؤ�شر وجود ارتباط مو�ضوعي بني املو�ضوعات العامة والأ�سئلة خا�ص ًة يف
الق�ضايا االجتماعية  .يف حني حتقق االرتباط واالن�سجام املو�ضوعي بني الأعمال الت�شريعية والرقابية يف
اجلانب االقت�صادي .

كما و�ضع هذا التقرير �أ�س�س ًا عامة لنوعية الق�ضايا التي ركز عليها املجل�س يف جل�ساته خالل دور االنعقاد
الأول من حيث الأهمية الن�سبية لهذه الق�ضايا ( تعليمية� ،صحية ،اقت�صادية ،اجتماعية� ،أمنية ،بيئية ......
الخ ) يف الزمن امل�ستغرق جلل�سات املجل�س بالإ�ضافة �إىل �إبراز �أهم الأفكار واملقرتحات واملالحظات التي
طرحها �أع�ضاء املجل�س يف جل�ساتهم العامة �إزاء هذه الق�ضايا .
و�أرفق هذا التقرير �أي�ض ًا جدو ًال مباهية تو�صيات الأ�سئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور ليغطي
�أحد اجلوانب الهامة ملنهاجية “ التو�صيف الت�أ�شريي “ التي تبحث عن م�ؤ�شرات التو�صيات �أو القرارات من
خالل معرفة الأ�سباب واملربرات التي �أدت ل�صدور مثل هذه املخرجات .
و�إذا كان هذا التقرير ميثل املحاولة العلمية الأوىل الرا�صدة لفعاليات جل�سات املجل�س �إال �أن النتائج العامة
التي تو�صل �إليها هذا التقرير مل ت�ستخدم فيها �أدوات التحليل الربملاين كما هو متبع يف الدرا�سات الربملانية
مبناهجها املتعددة وذلك حر�ص ًا من �أمانة املجل�س على �أن ال ي�ساء فهم هذا التقرير على �أنه حماولة
لتقييم �أعمال جل�سات املجل�س� ،أو تقييم لأداء �أع�ضائه ،فذلك الأمر خارج نطاق هذا التقرير .و�إمنا
�سيعمل التقرير يف مراحله القادمة على تعميق ا�ستخدام منهاجية اال�ستقراء التحليلي يف �ش�أن �إبراز فعالية
املخرجات النهائية للمجل�س وت�أثريها يف ال�سيا�سات احلكومية العامة.
وهذا النوع من التقارير �إمنا تعده �أمانة املجل�س م�سايرة منها حلركة التطور يف الدرا�سات الربملانية
املعا�صرة والتي تنت�شر يف العديد من برملانات الدول املتقدمة .
ويف النهاية ن�أمل �أن ميثل هذا اجلهد �إ�ضافة حمايدة يف ا�ستقراء وتو�صيف م�ؤ�شرات الأداء العام جلل�سات
املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

واهلل املوفق ،وهو يهدي �إىل �سواء ال�سبيل
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د.حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2012-2011م

ملخ�ص متهيدي
بد�أ املجل�س الوطني االحتادي ف�صله الت�شريعي اخلام�س ع�شر بتاريخ  19ذي احلجة 1432هـ املوافق
 15نوفمرب2011م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )102ل�سنة  2011بدعوة املجل�س الوطني
االحتادي لالنعقاد ،وذلك بعد انتهاء مدة الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر بتاريخ 2012/02/08م .
و�إعما ًال ملر�سومي ت�شكيل ودعوة املجل�س لالنعقاد رقمي ( )102 -101ل�سنة (2011م )*  ،فقد افتتح
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان – رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ دور االنعقاد العادي الأول من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر بالنطق ال�سامي بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
و�أولياء العهود ونواب احلكام ومعايل الوزراء وكبار ال�شخ�صيات و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي
يف الدولة  ،وكبار رجال القوات امل�سلحة وال�شرطة ورجال الإعالم وال�صحافة وعدد من ال�ضيوف  ،وقد
�ألقى �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمة بهذه املنا�سبة* ،وبعدها �ألقى رئي�س اجلل�سة “ �أكرب الأع�ضاء �سن ًا
“ كلمة املجل�س الوطني ترحيب ًا ب�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة مت ت�سليم خطاب االفتتاح  -خطاب �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة – �إىل املجل�س دون تالوته وانتهت مرا�سم حفل االفتتاح  ،ومت رفع اجلل�سة لتوديع
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد مبثل ما ا�ستقبلوا به من حفاوة
وترحيب .
وقد عادت اجلل�سة مرة �أخرى لالنعقاد ال�ستكمال الإجراءات التنظيمية املتعلقة بت�شكيل �أجهزة املجل�س
املختلفة ومناق�شة بنود جدول �أعمال اجلل�سة الإجرائية  -الأوىل للمجل�س .
وقد تر�أ�س هذه اجلل�سة �سعادة  /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي �أكرب الأع�ضاء �سن ًا ب�صفة م�ؤقتة حلني انتخاب
رئي�س املجل�س  ،وقد �شارك يف هذه اجلل�سة ( )39ع�ضو ًا واعتذر عن عدم ح�ضورها �سعادة /غريب �أحمد
ال�صريدي .
وبعد �أن �أدى �أع�ضاء املجل�س اليمني الد�ستورية �أمام املجل�س كل عند �سماع ا�سمه مت انتخاب معايل  /حممد
�أحمد املر رئي�س ًا للمجل�س بالتزكية ،كما فازت �سعادة  /د�.أمل عبداهلل القبي�سي مبن�صب النائب الأول
للرئي�س بالتزكية ،وفاز �سعادة  /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي النائب الثاين للرئي�س بالأغلبية الن�سبية حيث
ح�صل على (� )26صوت ًا .كما فاز بالتزكية مبن�صبي مراقبي املجل�س كل من � :سعادة  /م�صبح بالعجيد
الكتبي و�سعـادة  /حمد �سلطان الرحومي (هيئة مكتب املجل�س)* ،وكذلك مت يف هذه اجلل�سة ت�شكيل اللجان
الثمانية الدائمة للمجل�س* وجلنة الرد على خطاب االفتتاح*.
كما مت يف هذا الدور ت�شكيل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة ت�ضاف �إىل جلان املجل�س الدائمة*،
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل جلان م�ؤقته لدرا�سة بع�ض املو�ضوعات العامة و�صياغة تو�صيات حول بع�ض الأ�سئلة*.
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هيئة مكتب املجل�س مرفق رقم ( )3يف التقرير
*ت�شكيل جلان املجل�س مرفق رقم ( )4يف التقرير
* جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم ( )5يف التقري
* جلنة ر�ؤ�ساء اللجان مرفق رقم (  ) 6يف التقرير
* اللجان امل�ؤقته التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة و�صياغة تو�صيات حول بع�ض الأ�سئلة املرفق رقم ( ) 7يف التقرير
* اللجنة امل�شرتكه التي مت ت�شكيلها لدرا�سة م�شروع قانون يف �ش�أن" اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
 2010/12/31م" مرفق رقم (  )8يف التقرير

 ح�صاد املجل�س خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر :عقد املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر()14
جل�سة م�ستغرقة زمن ًا وقدره (� )70ساعة و( )12دقيقة و( )17ثانية ،يف حني بلغ عدد املتحدثني فيها
(  ) 37ع�ضو ًا.
�أو ًال  :اجلانب الت�شريعي يف هذه اجلل�سات:
 �أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )2قرار للمجل�س الأعلى لالحتاد ،وبقرار ( )1لرئي�س الدولة  ،وب()3مرا�سيم احتادية �صدرت  ،كما �أحيط علم ًا ب( )5قوانني �صدرت يف غياب املجل�س  ،وب( )7مرا�سيم
بقوانني  ،وب( )50معاهدة واتفاقية �أبرمتها احلكومة.
 وقد ناق�ش املجل�س التعديل الد�ستوري رقم (  ) 1ل�سنة  2012ووافق عليه بعد �إدخال تعديالت عليه. فيما يتعلق مب�شروعات القوانني فقد بلغ عدد م�شروعات القوانني التي وردت �إىل املجل�س عدد ()19م�شروع قانون ،وافق املجل�س على طلب احلكومة ب�سحب عدد (  ) 3منها ،وناق�ش ووافق على عدد( )13
م�شروع ًا م�ستغرقة زمن ًا وقدره ( � )36ساعة و( ) 19دقيقة و( ) 29ثانية ،بن�سبة متثل ( )%52.6
من �إجمايل زمن اجلل�سات ،يف حني بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء فيها ( ) 1625مداخلة ،وقد كان م�شروع
قانون احتادي يف �ش�أن “ ال�سلطة الق�ضائية االحتادية “ هو �أطول امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ
زمن مناق�شته (� )6ساعات و( )30دقيقة  ،يف حني كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ �إن�شاء حمكمة
احتادية ابتدائية مبدينة دبا الفجرية ب�إمارة الفجرية “ هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ
زمن مناق�شته ( )4دقائق و ( )16ثانية ،وال زالت هناك ( )3م�شروعات قوانني �أخرى �أمام املجل�س خالل
الفرتة القادمة.
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ثاني ًا  :اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�سات :
 بلغ عدد املو�ضوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد ( ) 2مو�ضوع ًا عام ًا م�ستغرقة زمن ًاوقدره (� )8ساعات و( )50دقيقة و( )27ثانية بن�سبة متثل ( )%12.6من �إجمايل زمن اجلل�سات،
�أ�صدر ب�ش�أنها عدد( )2تو�صية �إىل احلكومة يف حني بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء فيها ( )86مداخلة ،وقد
كان مو�ضوع عام حول “ �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حول مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي” هو �أطول
املو�ضوعني زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )4ساعات و( )35دقيقة و( )37ثانية ،يف حني
كان مو�ضوع عام حول “ م�شكالت البيئية يف الدولة “ هو الأق�صر زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
(� )4ساعات و( )14دقيقة و( )50ثانية ،كما انتهت جلان من �إعداد تقارير لعدد ( )4من املو�ضوعات
العامة و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض عليه ،كذلك ال زالت �أمام جلانه ( )13مو�ضوع ًا عام ًا للدرا�سة و�إعداد
تقارير ب�ش�أنها بالإ�ضافة �إىل ( )8مو�ضوعات عامة �أخرى يف انتظار رد جمل�س الوزراء على طلب مناق�شتها.
 بلغ عدد الأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها (� )43س�ؤا ًال م�ستغرقة زمن ًا وقدره (� )11ساعةو( )44دقيقة و( )34ثانية ،بن�سبة متثل ( )% 16.7من �إجمايل زمن اجلل�سات مت الرد على ()41
منها �شخ�صي ًا و( )3كتابي ًا � ،أ�صدر يف �ش�أن ( )11منها تو�صيات �إىل احلكومة ،وقد كان �س�ؤال حول”
�إعفاء طلبة الدرا�سات العليا املواطنني خارج الدولة من ن�سبة احل�ضور الإلزامية يف حال حدوث ظروف
طارئة يف الدول التي يدر�سون بها” هو �أطول الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته ( )38دقيقة
و( )44ثانية يف حني كان �س�ؤال حول “افتتاح م�ست�شفى م�سايف اجلديد بكامل �أق�سامه وتخ�ص�صاته” هو
�أق�صر الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته ( )3دقائق و( )22ثانية ،كما �أنه ال زال �أمامه
(� )18س�ؤا ًال  ،بعد �سحب (� )12س�ؤا ًال تقدم به �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء .

ثالث ًا �أن�شطة �أخرى يف اجلل�سات :
 ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونه وانتهى لإقرارها وهي ( :م�شروع ميزانيةاملجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2013م  ،احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م  ،م�شروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني
االحتادي ،وم�شروع نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة ) ،وقد بلغ الزمن
امل�ستغرق ملناق�شتها (� )3ساعات و( )13دقيقة و( )3ثوان ،بن�سبة متثل ( )% 4.6من �إجمايل زمن
اجلل�سات .
 و�أحيط علما ً ب( )26ر�سالة واردة من احلكومة  ،وب( )34ر�سالة �صادرة �إليها ،كما ناق�ش �أي�ضام�شروع الرد على خطاب االفتتاح وانتهى لإقرار هذا امل�شروع الوارد من اللجنة التي �شكلها املجل�س
يف جل�سته الأوىل ومت رفعه �إىل مقام �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  ،ووافق على ( )20طلب متديد مقدم
من جلانه يف �ش�أن التمديد لها لدرا�سة املو�ضوعات العامة التي �أحالها املجل�س �إليها لإعداد تقارير ب�ش�أنها .
 وقد انتهى هذا الدور بتاريخ 2012/06/26م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )46ل�سنة 2012مبف�ض دور االنعقاد العادي* الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي
بنهاية جل�سة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .
والتقرير املطروح يو�ضح دور املجل�س يف اجلانبني الت�شريعي والرقابي وفق املناق�شات التي دارت يف اجلل�سات
كالآتي:

* املر�سوم االحتادي رقم ( )46ل�سنة2012م ،بف�ض دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم (  )9يف التقرير
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2012-2011م

�أو ًال :فعالية الزمن امل�ستغرق للجل�سات ويت�ضمن:

)أو ً
ﻻ(

- 1اجلانب الت�شريعي (م�شروعات القوانني):
بلغ عدد م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها (  )13م�شروع ًا م�ستغرقة زمن ًا وقدره
(� )36ساعة و( ) 19دقيقة و( ) 29ثانية ،بن�سبة متثل ( )%52.6من �إجمايل زمن اجلل�سات البالغ
(� )70ساعة و( )12دقيقة و( )17ثانية ،وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ ال�سلطة الق�ضائية
االحتادية “ هو �أطول امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )6ساعات و()30
دقيقة ،يف حني كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة دبا
الفجرية ب�إمارة الفجرية “ هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته ( )4دقائق
و ( )16ثانية ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة هذه امل�شروعات:

ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
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(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
ô°SC’G ¤EG ΩGõàdG áaÉ°VEG
á∏eÉ©e ø°ùëH ≥∏©àj áæ°VÉ◊G
á«HÎdG ¬à«HôJh πØ£dG
.á◊É°üdG
áæ°VÉ◊G ICGôª∏d á«dÉŸG IQó≤dG
.áfÉ°†◊G •hô°T øe •ô°ûc
.¬Ñ°ùf øY ¿ƒ°†ëª∏d ìÉ°üaE’G
πØ£dG ≈∏Y Ì©j øŸ QÉ«N AÉ£YEG
áWô°û∏d õcôe ÜôbC’ ¬ª«∏°ùàH
¬àdÉM Ö°ùM »ë°U õcôe ¤EG hCG
.( 1 / 4.Ω ) á«ë°üdG
πØ£dG ≈∏Y Ì©j øŸ QÉ«N AÉ£YEG
áWô°û∏d õcôe ÜôbC’ ¬ª«∏°ùàH
¬àdÉM Ö°ùM »ë°U õcôe ¤EG hCG
.( 1 / 4.Ω ) á«ë°üdG
áHÉ«ædG Ωƒ≤J ¿CG QÉ«N áaÉ°VEG
hCG QGódG ¤EG πØ£dG º«∏°ùàH
¬àdÉ◊ Ék ≤ÑW ≈Ø°ûà°ùŸG
.( 4 / 4.Ω ) .á«ë°üdG
øe ( 8 ) óæÑdG ‘ Ióe ójó–
äGRGƒL QGó°UE’ IOÉŸG äGP
.Ö°ùædG ‹ƒ¡éŸ ôØ°S
áëFÓdG Qhó°üd Ióe ójó–
.ájò«ØæàdG

15

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

% 81.2
õæcQÉH ¢SÉ«≤e ≥ah
15

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

´hô°ûe ±GógCG πjó©J
IOÉŸG ‘ IOQGƒdG ¿ƒfÉ≤dG
áaÉc øª°†àJ å«ëH ( 2 )
ÉÃh ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢VGôZCG
á«dhódG ≥«KGƒŸG ™e ΩAÓàj
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMCGh
.§«≤∏dG øY ¿ÓYE’G CGóÑe
ô°SC’G áæ÷ äÉ°UÉ°üàNG
.áæ°VÉ◊G
å«ëH (8) IOÉŸG πjó©J
Ωƒ≤J IójóL Iôµa øª°†àJ
»FÉ¡ædG º«∏°ùàdG ΩóY ≈∏Y
øe ócCÉàdG ó©H ’EG ¿ƒ°†ëª∏d
øe á«ÑjôŒ IÎa ∫ÓN
.áæ°VÉ◊G Iô°SC’G á«MÓ°U
ÚLhõdG ø°ùd ≈∏YCG óM ™°Vh
ICGôª∏dh áæ°VÉ◊G Iô°SC’G ‘
.áæ°VÉ◊G
∫òÑH ≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG
πÑb øe áeRÓdG ájÉæ©dG
™e ≥«°ùæàdÉHh IQGRƒdG
Òaƒàd iôNC’G äGQGRƒdG
á°SGQódG ∫Éªµà°S’ á°Uôa
.πª©dGh
IOÉŸG ‘ Iô≤a çGóëà°SG
IÉah ádÉM º¶æJ ( 18 )
É¡d ¢Vô©àj ⁄ »àdG ø°VÉ◊G
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
á«dÉŸG IQó≤dG •ô°T áaÉ°VEG
.( 9 ) IOÉŸG ‘ áæ°VÉ◊G ô°SCÓd

15

(363 ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á≤«bO ‘ …OÉ–G
(7)h ájÉYQ ¿CÉ°T
∫ÉØWC’G
¿GƒK
‹ƒ¡›
.Ö°ùædG

1
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(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

≥ah %87
õæcQÉH ¢SÉ«≤e

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

19

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈ª°ùe Ò«¨J
äOQh »àdG ¢VGôZC’G øY È©«d
.√OGƒe ‘
¥ƒ°ùdG ‘ áæª«¡dG ™°Vh ójó–
ÒKCÉJ çGóMEG hCG áÑ°ùf ™°Vƒc
. ∫É©a
.á°ùaÉæŸG ∞jô©J
øe AÉæãà°S’G ¢UÉ°üàNG π≤f
äÉ°SQÉªŸG hCG Ió«≤ŸG äÉbÉØJ’G
¤EG ôjRƒdG øe øª«¡e ™°Vh äGP
.áæé∏dG
∫Ó¨à°SG IAÉ°SEG ¤EG óæH áaÉ°VEG
ô°ûf ô¶ëH ¢üàîj øª«¡e ™°Vh
øY áë«ë°U ÒZ äÉeƒ∏©e
º∏©dG ™e ÉgQÉ©°SCG hCG äÉéàæŸG
.∂dòH
∫Ó¨à°SG IAÉ°SEG ¤EG óæH áaÉ°VEG
hCG ¢UÉ≤fEÉH ¢üàîj øª«¡e ™°Vh
èàæŸG øe áMÉàŸG äÉ«ªµdG IOÉjR
hCG õéY ∫É©àaG ¤EG …ODƒj ÉÃ
.á©∏°ùdG ‘ á«≤«≤M ÒZ Iôah
≥∏©àj áæé∏d ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEG
äÉeƒ∏©eh äÉfÉ«H IóYÉb OGóYEÉH
•É°ûædG øY á∏eÉµàe
¿CÉ°T ‘ á°UÉN …OÉ°üàb’G
äÉ°SQÉªŸG ™æeh á°ùaÉæŸG ájÉªM
.ájQÉµàM’G
IQGRƒdG ¢UÉ°üàNG ¤EG áaÉ°VEG
Gòg ΩÉµMCÉH á«YƒàdÉH ¿É≤∏©àj
. ¿ƒfÉ≤dG

17

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

(260)
á≤«bO
(57)h
á«fÉK

´hô°ûe
¿ƒfÉb
…OÉ–G
¿CÉ°ûH
á°ùaÉæŸG

19

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«dhódG ÒjÉ©ŸG ójó– ádÉMEG
∞jô©J ‘ ájò«ØæàdG áëFÓd
.∞jô©àdG ábÉ£H

4

AÉ≤f áLQO ∫GóÑà°SG
á«æ«JÓÑdGh á«°†ØdG ä’ƒ¨°ûŸG
.AÉ≤ædG áÑ°ùæH

%73
¢SÉ«≤e ≥ah
õæcQÉH

222)
á≤«bO
(57)h
á«fÉK

¢ù∏éŸ ¿CG ó«ØJ IQÉÑY áaÉ°VEG
äGQÉ«Y áaÉ°VEG AGQRƒdG
.áLÉ◊G âYóà°SG GPEG IójóL
≥∏©àj ≈æ©e áaÉ°VEG
ôjó°üàdGh OGÒà°S’ÉH
hCG ádƒ¨°ûŸG ¿OÉ©ŸÉH ¢UÉÿG
. ádƒ¨°ûŸG ÒZ
áªLÎdG áæ¡e ∞jô©J

%100
¢SÉ«≤e ≥ah
õæcQÉH

7

»ªLÎe ó«b •hô°T ójó–
∫ÓN øe IQÉ°TE’G á¨d
.ájò«ØæàdG áëFÓdG
¿ƒª°†e Ò«¨J Ωó©H ΩGõàd’G
.ºLÎŸG

7

(210)
≥FÉbO
(51)h
á«fÉK.

´hô°ûe
¿ƒfÉb
‘ …OÉ–G
¿CÉ°T
áHÉbôdG
≈∏Y
‘ QÉŒ’G
QÉéMC’G
äGP
áª«≤dG
¿OÉ©ŸGh
áæ«ªãdG
É¡¨eOh
´hô°ûe
¿ƒfÉb
…OÉ–G
¿CÉ°ûH
º«¶æJ
áæ¡e
.áªLÎdG

2

3

ájÉæ©dG ∫òH áaÉ°VEG
.ºLÎŸG äÉeGõàdÓd
áæé∏dG π«µ°ûJ QGôb πª°ûj ¿CG
.¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ójó–
±ÓJE’Gh ∫ÉªgE’G áaÉ°VEG
É¡«∏Y ÖbÉ©j »àdG ΩÉµMCÓd
.ºLÎŸG
áëFÓdG QGó°UE’ Ióe ójó–
. ájò«ØæàdG
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(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿GƒæY πjó©J

% 86.3
õæcQÉH ¢SÉ«≤e ≥ah
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9

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

…CGôd Ωõ∏e ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEG
äÉÑ∏£dG á°SGQO ≥∏©àj áæé∏dG
ôjRƒdG äGQGôbEG ‘ ô¶ædG IOÉYEG
.É¡«a ôjRƒdG QGôb Qhó°U πÑb

.IÈÿG áæ¡Ÿ ∞jô©J çGóëà°SG
‘ IOQGƒdG IÈÿG Ióe πjó©J
. (3) IOÉŸG øe (3) óæÑdG
øe ¢SQÉ“ ÖJÉµe çGóëà°SG
IÈÿG É¡dÓN
åjóëàH ÒÑÿG Ωõà∏j ¿CG
.Égôjƒ£Jh ¬JGQÉ¡e
πª©j »àdG á¡÷G ¿ƒµJ ’ ¿CG
…òdG ´GõædG ‘ Ék aôW É¡jód
.√ô¶æj
´Gõf ‘ √ÈN ∫ÉªYCG πÑ≤j ’ ¿CG
±GôWC’G øe ±ôW …C’ ≥Ñ°S
. ¬«a √QÉ°ûà°SG ¿CG
»ÑjOCÉàdG AGõ÷G ≈∏Y πjó©àdG
ó«≤dG øe Ö£°ûdÉH ¢UÉÿG
.Ék «FÉ¡f ¬∏©Lh
Qhó°üd á«æeR IÎa ójó–
.ájò«ØæàdG áëFÓdG

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

9

143)
á≤«bO
(13)h
á«fÉK

´hô°ûe
¿ƒfÉb
‘ …OÉ–G
¿CÉ°T
IÈÿG
ΩÉeCG
ºcÉëŸG

5

. á°ùaÉæŸG áæ÷ á°SÉFQ πjó©J
á£°ûfCG øY …ƒæ°S ôjô≤J OGóYEG
.ôjRƒdG ≈∏Y ¢Vô©j áæé∏dG
hCG ¢UÉî°TC’G ájƒg ájÉªM
¿ƒeó≤j øjòdG äÉ°ù°SDƒŸG
á∏îŸG ∫ÉªYC’G ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e
.á°ùaÉæŸÉH
.…OÉ°üàb’G õcÎ∏d áÑ°ùf ójó–
øY »Yƒ°VƒŸG áØ°U ±òM
á≤∏©àŸG IOÉŸG ‘ IOQGƒdG QÈŸG
±ó¡à°ùJ »àdG äÉ°SQÉªŸÉH
.øª«¡e ™°Vh ∫Ó¨à°SG IAÉ°SEG
áª∏µH AÉæãà°S’G ∫GóÑà°SG
(5) óæÑdG ‘ IOQGƒdG AÉØYE’G
. 8 IOÉŸG øe
¿Éª°†H áæé∏d ΩGõàdG áaÉ°VEG
ìÉ°üaE’G ΩóYh äÉeƒ∏©ŸG ájô°S
. ¿CÉ°ûdG …hòd ’EG É¡æY
áëFÓdG Qhó°üd Ióe ójó–
. ájò«ØæàdG
hCG »°SÉ°SCG èàæe ™«H ô©°S ójó–
™aQh IOófi á«æeR IÎØd ÌcCG
¢ù∏› ¢ù«FQ ¤EG É¡MGÎbG
.AGQRƒdG
á∏îŸG äÉ°SQÉªŸG ójó– ºàj ’ ¿CG
‘ ô°ü◊G π«Ñ°S á°ùaÉæŸÉH
‘ IOQGƒdG çÓãdG äÉ°SQÉªŸG
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

18

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

-

-

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

-

-

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

-

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

-

-

(29)
á≤«bO
(40)h
á«fÉK

(6)
≥FÉbO
(40)h
á«fÉK

(55)
á≤«bO
(52)h
á«fÉK
-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4)
≥FÉbO
(16)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

¿ƒfÉb ´hô°ûe
…OÉ–G
¢†©H πjó©àH
¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG
ºbQ …OÉ–’G
áæ°ùd (6)
‘ (Ω2007)
AÉ°ûfEG ¿CÉ°T
ÚeCÉàdG áÄ«g
º«¶æJh
¬dÉªYCG
¿ƒfÉb ´hô°ûe
‘ …OÉ–G
OÉªàYG ¿CÉ°T
ÜÉ°ù◊G
»eÉàÿG
¢ù∏éª∏d
»æWƒdG
øY …OÉ–’G
á«dÉŸG áæ°ùdG
Ω2009
¿ƒfÉb ´hô°ûe
…OÉ–G
¢†©H πjó©àH
¿ƒfÉb ΩÉµMCG
äGAGôLE’G
QOÉ°üdG á«fóŸG
¿ƒfÉ≤dÉH
ºbQ …OÉ–’G
áæ°ùd (11)
.Ω1992
¿ƒfÉb ´hô°ûe
¿CÉ°ûH …OÉ–G
áªµfi AÉ°ûfEG
ájOÉ–G
á«FGóàHG
ÉHO áæjóÃ
IÒéØdG
IQÉeEÉH
. IÒéØdG

Ω

7

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

%77

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

13

QÉµaC’’G G
QÉµaC

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
¿Gƒjód »HÉbôdG QhódG OÉæ°SEG
.á°UÉÿG äÉcô°T ¤EG áÑ°SÉëŸG
»eÉàÿG ÜÉ°ù◊G πµ°T Ò«¨J
.Ék «dhO Ióªà©ŸG ºFGƒ≤∏d É≤ah
¿GƒjO ¬LGƒJ »àdG äÉbƒ©ŸG
. áÑ°SÉëŸG
áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO ÚH ≥«°ùæàdG
.»∏NGódG ≥«bóàdG ÖJÉµeh
™e ΩAÓàJ á«é¡æe ™°Vh
.áeƒµ◊G ‘ á∏°UÉ◊G äGÒ¨àdG

8

á«dÉŸG IQGRh ÒaƒJ ΩóY
¿Gƒjód äÉfÉ«ÑdGh äGóæà°ùŸG
.áÑ°SÉëŸG

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

13

(228
á≤«bO
(7)h
¿GƒK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¿ƒfÉb ´hô°ûe 6
‘ …OÉ–G
OÉªàYG ¿CÉ°T
ÜÉ°ù◊G
»eÉàÿG
OÉ–Ód
äÉHÉ°ù◊Gh
á«eÉàÿG
äÉ¡é∏d
á∏≤à°ùŸG
øY á≤ë∏ŸGh
á«dÉŸG áæ°ùdG
‘ á«¡àæŸG
2010/12/31

≥«bóàdG ´É£b π«©ØJ ΩóY
.äGQGRƒdG ‘ »∏NGódG

9

¢†©H äÉ«fGõ«e ôjó≤J Aƒ°S
.á«eƒµ◊G äÉ¡÷G
IQôµàŸG äÉ¶MÓª∏d ∫ƒ∏M ™°Vh
.áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO ‘
á«fGõ«ŸG ™e ≥aGƒàjôjô≤J Ëó≤J
äGRhÉéàdG π◊ ájôØ°üdG
.äÉØdÉîŸGh
ΩÉ¶f øe IÉæãà°ùe äÉ¡L OƒLh
.ájôØ°üdG á«fGõ«ŸG

10

ÚH ¥ôØdG í°Vƒj ôjô≤J Ëó≤J
á«fGõ«ŸGh ájôØ°üdG á«fGõ«ŸG
.IOÉà©ŸG
≥«≤ëàd á«dÉŸG IQGRh »©°S ióe
.ádhódG á«é«JGÎ°SGh ájDhQ

20

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
ájò«ØæàdG áëFÓdG ™°†J ¿CG
ÖJGhô∏d É«fódG Ohó◊ÉH ’k hóL
¿CG ≈∏Y áæ¡e πc á©«ÑW Ö°ùM
.ÚeÉY πc áªFÉ≤dG √òg OóŒ
iƒµ°T Ëó≤J ‘ ∫Éª©dG á«≤MCG
º¡JÉjƒg ájô°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e
.∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG øe
πª©dG ÖMÉ°U π«é°ùJ
πeÉ©dG AGOCG ∫ƒM ¬JÉ¶MÓe
πeÉ©∏d º∏°ùJ ¬∏ªY IÎa ∫ÓN
.∂dP Ö∏W ≈àe IÈN IOÉ¡°ûc
πeÉ©∏d øjô¡°T ôLCG ±ô°U
ô¡°ûdG ôLC’ áaÉ°VE’ÉH ‘ƒàŸG
.Ók eÉc ¬«a ‘ƒJ …òdG
≥∏©àj πeÉ©dG ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG
‘ IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG áÁó≤àH
•GÎ°TG ¿hO ÇQGƒ£dG äÉbhCG
.‘É°VEG ôLCG
≥∏©àj πeÉ©dG ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG
. ¬∏ªY ‘ áfÉeC’Gh ábódÉH
äGòd áZÉ«°üdG Ò«¨J ”
‘ çóëà°ùŸG óæÑdG ‘ IôµØdG
á∏eÉ©e ø°ùM " (4) IOÉŸG
º¡°†jô©J ΩóYh ∫Éª©dG
."∞æ©∏d
IGhÉ°ùÃ ≥∏©àj ΩGõàdEG áaÉ°VEG
‘ ∫ÉLôdGh AÉ°ùædG ÚH ôLC’G
.áæ¡ŸG äGP
Ò«¨J ™e IôµØdÉH òNC’G ”
óæÑdG ‘ äOQh å«M áZÉ«°üdG
áaÉ°VEÉH (4) IOÉŸG øe CG
áëFÓdG ÉgOó– •hô°T
.áÄa πµd ájò«ØæàdG
∫ÉM QÉëÑ∏d ¢†jƒ©àdG áaÉ°VEG
hCG Égô°SGhCG áæ«Ø°ùdG ∑Óg
á◊É°U ÒZ âëÑ°UCG
√òg Úª°†J ” ,áMÓª∏d
á≤∏©àŸG 22 IOÉŸG ‘ IôµØdG
»àdGh ó≤©dG AÉ¡àfG ä’ÉëH
É¡«a ó≤©dG ÖMÉ°U Ωõ∏J
‘ ¬JÉ≤ëà°ùe ™«ªL ájOCÉàH
" 22/• óæÑdG . ¬æ«©e IÎa
∫ƒNO øe ¢Vô¨dG AÉØàfG
ábÓY ‘ πª©dG ÖMÉ°U
."πª©dG

23

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

%89.6
¢SÉ«≤e ≥ah
õæcQÉH

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

25

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
äÉWGÎ°TG Ióe ójó–
ΩGó≤à°S’G ÖJÉµe ¢ü«NÎd
.§°SƒàdG Öàµe ¢ü«NÎd
á«°ùØædG ábÉ«∏dG áaÉ°VEG
É¡H Ωõà∏j »àdG •hô°û∏d
ΩGó≤à°SG óæY ÖàµŸG
.ádÉª©dG
ÖJÉµe ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG
IOÉ¡°T Ëó≤àH ¢UÉN §°SƒàdG
IQÉ¡e ƒg πª©dG ÖMÉ°üd
¬JÈN äGƒæ°Sh πeÉ©dG
.É¡H Ωƒ≤j ¿Éc »àdG ∫ÉªYC’Gh

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

(121)
á≤«bO
(41)h
á«fÉK

¿ƒfÉb
‘ …OÉ–G
∫ÉªY ¿CÉ°T
áeóÿG
IóYÉ°ùŸG

11

25

πÑ≤J IOófi Ióe ójó–
á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG É¡dÓN
.º¡eGó≤à°SG πÑb ∫Éª©∏d
É¡«a πªëàj »àdG ä’É◊G
πeÉ©dG IOÉYEG äÉ≤Øf ÖàµŸG
.¬æY πjóH ÚeCÉJh
á«YƒJh ∞jô©àH ÖJÉµŸG ΩGõdEG
äGOÉ©H IóYÉ°ùŸG ádÉª©dG
.ó∏ÑdG ó«dÉ≤Jh
∫Éª©dG á«YƒàH ÖJÉµŸG ΩGõdEG
óæY ihÉµ°T Ëó≤J á«Ø«µH
.º¡bƒ≤◊ äÉcÉ¡àfG OƒLh
¬°VƒØj øe hCG ôjRƒdG QGó°UEG
äÉeóÿG áª«≤H QGôb
≈∏Y Öàµª∏d á≤ëà°ùŸG
.πª©dG ÖMÉ°U
ó≤Y øª°†J •hô°T áaÉ°VEG
äGRÉLE’ÉH ≥∏©àJ πª©dG
IÎah πeÉ©∏d É¡H ìƒª°ùŸG
.(7.Ω) áHôéàdG

22

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

Ö°ùëH" IQÉÑY ±òM
¢ù∏› á«MÓ°U øe "∫GƒMC’G
≈∏Y á≤aGƒŸG ¿CÉ°T ‘ IQGOE’G
á£ÿGh á«é«JGÎ°S’G á£ÿG
áYƒªéª∏d á«∏«¨°ûàdG
áaÉ°VEGh á©HÉàdG É¡JGóMhh
á«µ∏e É¡d ácƒ∏ªŸG IQÉÑY
.áeÉJ
ôjóª∏d ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEG
OGóYEÉH ≥∏©àj …ò«ØæàdG
áYƒªéª∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG
É¡«a ájô°ûÑdG OQGƒŸG ΩÉ¶fh
áeRÓdG íFGƒ∏dGh ™°Vhh
ÉÃ áYƒªéŸÉH πª©dG º«¶æàd
á≤∏©àŸG íFGƒ∏dG ∂dP ‘
ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdÉH
äÉ«MÓ°üdG ∫hóLh á«æØdGh
.ájQGOE’Gh á«dÉŸG
äGóMƒ∏d äÉeGõàdG áaÉ°VEG
.¢ù∏éŸG √ÉŒ á©HÉàdG
áaÉc π≤æH áYƒªéŸG ΩGõdEG
±òM ∫ÓN øe É¡«ØXƒe
.IQÉÑY
ájò«ØæàdG áëFÓdG Qhó°U
.IOófi Ióe ∫ÓN

%100
¢SÉ«≤e ≥ah
õæcQÉH

¿ƒfÉb ´hô°ûe
(390) ‘ …OÉ–G 13
á≤«bO á£∏°ùdG ¿CÉ°T
á«FÉ°†≤dG
ájOÉ–’G

25

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe
IOÉYEÉH πª©dG ÖMÉ°U ΩGõàdEG
ádÉM ‘ √ó∏H ¤EG QÉëÑdG
‘ ¬î°ùa hCG ó≤©dG AÉ°†≤fG
.ádhódG ÒZ iôNCG ó∏H
´GõædG ájƒ°ùàd Ióe ójó–
.IQGRƒdG É¡H Ωõà∏J
πªëàH πª©dG ÖMÉ°U ΩGõàdEG
πeÉ©dG ¿ÉªãL π≤f ∞«dÉµJ
.√ó∏H ¤EG ≈aƒàŸG
πeÉ©∏d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG ™«ª÷
RÉ«àe’G øjO ¬æY Ú≤ëà°ùŸG hCG
.πª©dG ÖMÉ°U ∫GƒeCG ≈∏Y
ô¡°TCG áà°S IÎa ójó–
ájò«ØæàdG áëFÓdG Qhó°üd
.¿ƒfÉ≤∏d
¢UÉÿG 12 ìÎ≤ŸÉH ≥∏©àj
áaÉ°VEG ™e IÈÿG IOÉ¡°ûH
¢UÉN ÖJÉµŸG ¬H Ωõà∏J •ô°T
.á«æ¡ŸG ¬JAÉØc âÑãj Ée ôaGƒàH
åFÉ©Ñ∏d ∞jô©J áaÉ°VEG
.øé¡ŸG ójÈdGh ájójÈdG
áÑ°ùæH §HÉ°V •ô°T áaÉ°VEG
∫ƒ– ∫ÉM áeƒµ◊G ∂∏“
áªgÉ°ùe ácô°T ¤EG á°ù°SDƒŸG
.áeÉY
IQGOEG ¢ù∏éŸ á«MÓ°U áaÉ°VEG
QGó°UEGh OÉªàYÉH áYƒªéŸG
áYƒªéª∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG
É¡«a ájô°ûÑdG OQGƒŸG ΩÉ¶fh
πª©dG º«¶æàd áeRÓdG íFGƒ∏dGh
íFGƒ∏dG ∂dP ‘ ÉÃ áYƒªéŸÉH
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdÉH á≤∏©àŸG
∫hóLh á«æØdGh ájQGOE’Gh
.ájQGOE’Gh á«dÉŸG äÉ«MÓ°üdG
IQGOE’G ¢ù∏› á«MÓ°U ó««≤J
¢Vhô≤dG Ëó≤J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH
äGóMƒ∏d πjƒªàdGh äÉfÉª°†dGh
OhóM ió©àJ ’ å«ëH ,á©HÉàdG
hCG ¢Vôb …CG ‘ áªgÉ°ùŸG
%50 áÑ°ùf πjƒ“ hCG ¿Éª°V
hCG áYƒªéŸG á°üM øe
.á©HÉàdG IóMƒdG ‘ É¡àªgÉ°ùe

øeR
Oó©dG
á°ûbÉæŸG
‹ÉªLE’G
‘
QÉµaCÓd á°ù∏÷G

9

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

(178) ¿ƒfÉb ´hô°ûe 12
á≤«bO ‘ …OÉ–G
(8)h AÉ°ûfEG ¿CÉ°T
áYƒª›
¿GƒK
ójôH
äGQÉeE’G

24

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

áeƒµ◊G OQ
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG
‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ≥aGƒe
í°VGh
≥aGƒe

QÉµaC’G
Oƒ¡÷G ‘ âà°ûJ
ôjhóJ IOÉYEÉH á°UÉÿG
.áYƒæàŸG äÉjÉØædG
äGQOÉÑe OƒLh ΩóY
É¡dÓN øe øµÁ áë°VGh
»àdG á«dB’G ≈∏Y ±ƒbƒdG
õjõ©J É¡«∏Y Ak ÉæH ºà«°S
ÚH èeGÈdGh äÉcGô°ûdG
á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ádhódG
.á«æ©ŸG
äÉfÉ«H IóYÉb OƒLh ΩóY
™«ªL …ƒ– á«ª°SQ
áÄ«ÑdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG
.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y
πYÉØdG ≥«°ùæàdG ÜÉ«Z
äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÚH
.»Ä«ÑdG ¿CÉ°ûdÉH á«æ©ŸG
äÉLôfl ìƒ°Vh ΩóY
.ádhódG ‘ »Ä«ÑdG πª©dG
áª¶fC’G π«©ØJ ∞©°V
á≤∏©àŸG äGAGôLE’Gh
ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªëH
çOGƒ◊G äÉ«YGóJ øe
áÄ«ÑdG ‘ çQGƒµdGh
.ádhódÉH ájôëÑdG
á°UÉÿG á«dhódG ÒjÉ©ŸG
øe ¢ü∏îàdG ΩÉ¶æH
™«ªL ‘ äÉjÉØædG
.ádhódG äGQÉeEG
øY œÉf çƒ∏àdG
‘ äGôéØàŸG ΩGóîà°SG
á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG
∫ÉªYC’ áaÉ°VE’ÉH
É¡ÑMÉ°üj Éeh äGQÉ°ùµdG
≈∏Y √ÒKCÉJh QÉÑZ øe
.áeÉ©dG áë°üdG
ÚH ≥«°ùæàdG ∞©°V
á«Ä«ÑdG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG
áëaÉµÃ á«æ©ŸG á«∏ëŸG
.ôë°üàdG
IóYÉb OƒLh ΩóY
áKófih áë°VGh äÉfÉ«H
‘ ôë°üàdG ∫ƒM
.ádhódG

27

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

´ƒ°VƒŸG

Ω

: اجلانب الرقابي وي�شمل2: املو�ضوعات العامة1 ) مو�ضوع ًا عام ًا م�ستغرقة زمن ًا2( بلغ عدد املو�ضوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد
) من �إجمايل زمن اجلل�سات% 12.6( ) ثانية بن�سبة متثل27() دقيقة و50() �ساعات و8( وقدره
وقد كان مو�ضوع عام حول “ �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون، ) ثانية17() دقيقة و12() �ساعة و70( البالغ
االجتماعية حول مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي” هو �أطول املو�ضوعني زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن
 يف حني كان املو�ضوع العام حول “ م�شكالت البيئية،) ثانية37() دقيقة و35() �ساعات و4( مناق�شته
)50() دقيقة و14() �ساعات و4( يف الدولة “ هو الأق�صر زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
:واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة هذه املو�ضوعات،ثانية

áeƒµ◊G OQ
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG
‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ≥aGƒe
í°VGh
≥aGƒe

%69.7

8

QÉµaC’G

π«©ØJ ¢VÎ©J äÉjó–
äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG
áÄ«ÑdÉH á«æ©ŸG
äÉLôfl ìƒ°Vh ΩóY
∫É› ‘ »ª∏©dG åëÑdG
É¡àeAGƒe π«Ñ°S ‘ áÄ«ÑdG
äÉ«dÉµ°TE’Gh äÉjóëà∏d
ôKG OhOôe ìƒ°Vh ΩóY
á«Ä«ÑdG á«YƒàdG äÓªM
ÇQGƒ£dG §£N ÜÉ«Z
ájôëÑdG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM
‘ ábQÉ¨dG áæ«Ø°ùdG πãe
.øjƒ«≤dG ΩCG
¢VÎ©J äÉÑ≤YOƒLh
ÚH ¿hÉ©àdG á«∏ªY
äÉ°ù°SDƒeh IQGRƒdG
ìô°üŸGh ÊóŸG ™ªàéŸG
•É°ûædG á°SQÉªÃ É¡d
.»Ä«ÑdG
äGô°TDƒe øe IOÉØà°S’G
‘ á«dhódG »Ä«ÑdG AGOC’G
§£ÿGh èeGÈdG ™°Vh
AGOC’G äGô°TDƒeh
.á«é«JGÎ°SE’G
»àdG áHÉbôdG ∞©°V
≈∏Y IQGRƒdG É¡°SQÉ“
á«aƒ÷G √É«ŸG ΩGóîà°SG

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

23

(4)
äÉYÉ°S
(14)h
á≤«bO
(50)h
á«fÉK

´ƒ°VƒŸG

äÓµ°ûŸG
á«Ä«ÑdG
‘
ádhódG

Ω

1
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áeƒµ◊G OQ
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG
‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ≥aGƒe
í°VGh
≥aGƒe

%66.7

5

QÉµaC’G

¿Éª°†dG ¿ƒfÉb äÉjó–
.»YÉªàL’G
äÉÄØdG π«©ØJ ΩóY
¿Éª°†∏d á≤ëà°ùŸG
.»YÉªàL’G
Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£J ÜÉ«Z
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG
.É«ŸÉY ¬«∏Y ±QÉ©àŸG
äÉeóN ôjƒ£J ΩóY
‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
≥≤ëj ÉÃ IQGRƒdG
ácGô°ûdG Ωƒ¡Øe
∞∏àfl ÚH á«JÉ°ù°SDƒŸG
á«eƒµ◊G äÉYÉ£≤dG
¢UÉÿGh
OGóYCG ¢VÉØîfG
.Ú«YÉªàL’G ÚãMÉÑdG
ÖjQóàdG èeGôH ∞©°V
.»æ¡ŸG π«gCÉàdGh
äGóYÉ°ùŸG ±É≤jEG
.á«YÉªàL’G
ÚãMÉÑdG ∫ƒª°T ΩóY
øª°V πª©dG øY
≥ëà°ùJ »àdG ä’É◊G
IóYÉ°ùŸG ÉHƒLh
.á«YÉªàL’G
äGAGôLEG áHƒ©°U
Ö∏W äÉfÉ«H åjó–
.IóYÉ°ùŸG
ájô°ûÑdG äÉ«fÉµeE’G á∏b
QGhOCÉH ΩÉ«≤∏d á«dÉŸGh
.ójóéàdGh á©HÉàŸG
á£ÿG äÉLôfl ™°VGƒJ
IQGRƒ∏d á«é«JGÎ°S’G
2013-2011
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Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

21

(4)
äÉYÉ°S
(35)h
á≤«bO
(37)h
á«fÉK

´ƒ°VƒŸG

Ω

IQGRh á°SÉ«°S
2
¿hDƒ°ûdG
á«YÉªàL’G
´ƒ°Vƒe ∫ƒM
¿Éª°†dG
»YÉªàL’G

áeƒµ◊G OQ
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG
‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ≥aGƒe
í°VGh
≥aGƒe

QÉµaC’G

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

´ƒ°VƒŸG

Ω

™æ“ ÚfGƒb ÜÉ«Z
QÉé°TC’G ™£b º¶æJh
º«¶æJh Iôª©ŸG á«∏ëŸG
øYh ôFÉ÷G »YôdG
IQGOE’ ΩÉ¶f OƒLh
‘ á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG
. ádhódG
IQGRƒdG QhO ∞©°V
‘ á«≤«°ùæàdG É¡fÉ÷h
äÉ¡L ™e ¿hÉ©àdG
‘ á«∏ëŸG ¢UÉ°üàN’G
™bGƒŸG á©HÉàeh §Ñ°V
á°UÉÿG áØdÉîŸG
.äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdÉH
ï°V øY áŒÉædG äÉKƒ∏ŸG
√É«e øe IÒÑc äÉ«ªc
√É«e ‘ »ë°üdG ±ô°üdG
øe Üô≤dÉHh è«∏ÿG
ÒKCÉJ ióeh ÅWGƒ°ûdG
ájôëÑdG IÉ«◊G ≈∏Y ∂dP
.ôëÑdG …OÉJôeh
»∏©ØdG ≥«Ñ£àdG
IQGRh á«é«JGÎ°S’
.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y áÄ«ÑdG
âeÉb »àdG äGAGôLE’G
øe óë∏d IQGRƒdG É¡H
äGó«ÑŸG ΩGóîà°SG
.ájô°û◊G
äÉjÉØædG ≈∏YáHÉbôdG
‘ ≈eôJ »àdG á«Ñ£dG
¢†©H πÑb øe áeÉª≤dG
‘ Iô°ûàæŸG äGOÉ«©dG
.ádhódG

ÒjÉ©ŸG ÜÉ«Z
ójó– ‘ áeóîà°ùŸG
¿Éª°†dG äÉÄa
.»YÉªàL’G

29
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: ر�سم بياين بعدد الأفكار التي مت قبولها ورف�ضها يف املو�ضوعات العامة
áeƒµ◊G OQ
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG
‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ÒZ ‹ÉªLEG ≥aGƒe
í°VGh
≥aGƒe

QÉµaC’G

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

´ƒ°VƒŸG

Ω

‘ IQGRƒdG Oƒ¡L ™°VGƒJ
øjó«Øà°ùŸG IôFGO á©°SƒJ
»YÉªàLE’G ¿Éª°†dG ´ƒ°Vƒe
8

á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe

9
8

6

5

í°VGh ÒZ
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8

≥aGƒe ÒZ

≥aGƒe

.ájô¡°ûdG áfÉYE’G ≠dÉÑe
á©HÉàŸG á«dBG ™°VGƒJ
á«ë°üdGh á«YÉªàL’G
äÉÄØ∏d á«°ùØædGh
¿ƒfÉb â– ájƒ°†æŸG
.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG
.ádÉ£ÑdG á∏µ°ûe
äÉfÉ«H óYGƒb OƒLh ΩóY
ácÎ°ûe πªY §£N h
èeGôH OGóYEG øª°†àJ
≈∏Y πª©J á£°ûfCGh
äÉÄa øe IOÉØà°S’G
¿Éª°†dG øe Ió«Øà°ùŸG
»YÉªàL’G
á©°SƒJ ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L
øe øjó«Øà°ùŸG IôFGO
≈∏Y »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
.IójóL äÉÄa º°†J ¿CG
¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùŸG
øjQOÉ≤dGh »YÉªàL’G
.πª©dG ≈∏Y
Ωƒ°SôdG øe AÉØYE’G
.á«eƒµ◊G
åjó– äGAGôLEG
.IóYÉ°ùŸG Ö∏W äÉfÉ«H
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á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe
-

%100

QÉµaC’G
≥aGƒe
ÇQGƒW á£N OƒLh ΩóY
çOGƒ◊G ™e πeÉ©à∏d
πµ°ûH áFQÉ£dG ájôëÑdG
.…Qƒa

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G
2

É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G
áæ«Ø°ùdG ¥ô¨d IQGRƒdG
á«∏µ°T äGAGôLEG »g
.§≤a
%83.3

3

äÉ©jô°ûàdG ÜÉ«Z
ºgÉ°ùJ »àdG ájOÉ–’G
¢ü≤f á∏µ°ûe πM ‘
.´QGõŸG ‘ …ôdG √É«e

3

™jQÉ°ûe OƒLh ΩóY
¢ü≤f á¡LGƒŸ ájOÉ–G
´QGõŸG ‘ …ôdG √É«e
.ádhódÉH

%75

%100
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2

2

áÄ«g AÉ°ûfEG ΩóY
á∏≤à°ùe ájOÉ–G
∫ƒ∏M OÉéjEÉH á°ü°üîàe
¢ü≤f á∏µ°ûŸ πFGóHh
.ádhódG ‘ √É«ŸG
ÜÓW OóY ¢VÉØîfG
ÚbƒØàŸG áeÉ©dG ájƒfÉãdG
≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæàj øjòdG
ó©H ¤hC’G õcGôŸG
áKÓãdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
.á«°SGQO ∫ƒ°üa
äÉ°SGQódG ≈∏Y ´ÓWE’G
»àdG äÉfÉ«Ñà°SE’Gh
¿CÉ°ûH IQGRƒdG É¡JóYCG
∫ƒ°üa áKÓãdG ΩÉ¶f
≥«Ñ£J ‘ A§H OƒLh
AÉ°ûfEÉH ¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG
ßØMh ™ª÷ ácô°T
.á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ŸG
É¡JòîJEG »àdG äGAGôLE’G
…õcôŸG ±ô°üŸGh IQGRƒdG
øe ácô°ûdG Úµ“ πLCG øe
É¡∏ªY AGOCG

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

2

2

∫GDƒ°ùdG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
¥ôZ"
3
áæ«Ø°S
äÉÄe πª–
»°üî°T OQ øe ¿ÉæWC’G
∫õjódG
ádÉÑb
ΩCG ÅWGƒ°T
."øjƒ«≤dG
∫GDƒ°S
(17)
4
á≤«bO ±ÉØL"∫ƒM
(25)h
øe ÒãµdG
á«fÉK
´QGõe
‘
ÚæWGƒŸG
OQ
á≤£æŸG
»°üî°T
á«bô°ûdG
≈£°SƒdGh
.ádhódG øe
(11)
á≤«bO
á«fÉKh
IóMGh

∫ƒM ∫GDƒ°S 5
QÉKB’G"
øY áŒÉædG
ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
áKÓãdG
»°üî°T OQ
∫ƒ°üa
≈∏Y á«°SGQO
á«∏ª©dG
"á«ª«∏©àdG
∫GDƒ°S
≥FÉbO (9)
6
(10)h AÉ°ûfEG"∫ƒM
™ª÷ ácô°T
¿GƒK
ßØMh
äÉeƒ∏©ŸG
»°üî°T OQ
"á«fÉªàF’G

:  الأ�سئلة)44() �ساعة و11( ) �س�ؤا ًال م�ستغرقة زمن ًا وقدره43( بلغ عدد الأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها
 وقد كان �س�ؤال حول "�إعفاء،) من �إجمايل زمن اجلل�سات% 16.7(  بن�سبة متثل،) ثانية34(دقيقة و
طلبة الدرا�سات العليا املواطنني خارج الدولة من ن�سبة احل�ضور الإلزامية يف حال حدوث ظروف طارئة يف
)44() دقيقة و38( الدول التي يدر�سون بها" هو �أطول الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
ثانية يف حني كان �س�ؤال حول "افتتاح م�ست�شفى م�سايف اجلديد بكامل �أق�سامه وتخ�ص�صاته" هو �أق�صر
 واجلدول املرفق ميثل فعالية، ) ثانية22() دقائق و3( الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
 ) �س�ؤا ًال منها قام ال�سادة الأع�ضاء بطرح بع�ض الأفكار واملالحظات40 ( الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة
:حولها
á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG

%50

(13)
á≤«bO
(30)h
á«fÉK

%100

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

2

1

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G
≥aGƒe

-

º«¶æàd á«dBG OƒLh ΩóY
.‘ô°üŸG ¿Éª°†dG

-

‘ô°üŸG ¿Éª°†dG AÉ¨dEG
IOÉØà°SG Ωó©d
≠dÉÑe øeôªãà°ùŸG
»àdG ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG
. IQGRƒ∏d É¡eó≤j
¿ƒfÉb QGó°UEG IQhô°V
πeÉ°ûdG »ë°üdG ÚeCÉàdG
.ÚæWGƒª∏d

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

∫GDƒ°ùdG

Ω

2

∫GDƒ°S
(16)
(8)h á≤«bO AÉØ«à°SG"∫ƒM 1
¿GƒK (3000) ≠∏Ñe
»°üî°T OQ Ò¶f ºgQO
πcΩGó≤à°SG
πeÉY"

1

" ∫ƒM ∫GDƒ°S
OQ
¿ƒfÉb QGó°UEG
2
»°üî°T …OÉ–G
º«¶æàd
ÚeCÉàdG
»ë°üdG
πeÉ°ûdG
" ÚæWGƒª∏d
¤EG ¬LƒŸG
ôjRh ‹É©e
ábÉãdG
ÜÉÑ°ûdGh
á«ªæJh
ôjRh ™ªàéŸG
áë°üdG
.áHÉfE’ÉH
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á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
´ƒ°VƒŸG

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G
≥aGƒe
-

%50

2
-

%88.7

1

-

%75

1

-

%75

1

-
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Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

∫GDƒ°ùdG

Ω

∫GDƒ°S
≥FÉbO(8)
10
∫ƒNO"∫ƒM
á«fÉK(25)h

á°üàîŸG á¡÷G
»g ™∏°ùdG ≈∏Y áHÉbôdÉH
.OÉ°üàb’G IQGRh

»HÉàc OQ

äÉ«MÓ°U í«°VƒJ ΩóY
áHÉbôdG ¿CÉ°ûH IQGRƒdG
πNóJ »àdG ™∏°ùdG ≈∏Y
.ádhódG òaÉæe ÈY
ìÉààaG ‘ôNCÉàdG
πeÉµH ‘É°ùe ≈Ø°ûà°ùe
¬JÉ°ü°üîJh ¬eÉ°ùbCG
.Iôe øe ÌcCG
Òaƒàd IQGRƒdG Oƒ¡L
»Ñ£dGh »æØdG QOÉµdG
.≈Ø°ûà°ùª∏d …QGOE’Gh
øe ójó©dG OƒLh
á«°Sóæ¡dG äÉØdÉîŸG
AÉæH á«∏ªY AÉæKCG
.≈Ø°ûà°ùŸG

-
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3

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

%83.3

3

-

2

ΩGhódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
‘ …ƒà°ûdGh »Ø«°üdG
ádhódG ¢SQGóe
AGQBG òNC’ á°SGQO OGóYEG
¿CÉ°T ‘ QƒeC’G AÉ«dhCG
ΩGhódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
‘ »Ø«°üdGh …ƒà°ûdG
.ádhódG ¢SQGóe

2

QÉµaC’G
≥aGƒe

É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G
á©LGôŸ IQGRƒdG
á«dÉŸG äÉ«MÓ°üdG
äGQGRƒ∏d áMƒæªŸG
ájOÉ–’G äÉ¡÷Gh
íFGƒ∏dGh º¶æ∏d áØdÉîŸG
.á«dÉŸG

áÄ«°ùe ™∏°S
ΩÓ°SEÓd
IQÉ°Vh
áë°üH
¤EG ¿É°ùfE’G
"ádhódG

∫ƒM ∫GDƒ°S
ìÉààaG" 11
≈Ø°ûà°ùe
‘É°ùe
ójó÷G
»°üî°T OQ
πeÉµH
¬eÉ°ùbCG
"¬JÉ°ü°üîJh

-

(10)
≥FÉbO
(15)h
á«fÉK

%75

»YƒdG áÑ°ùf ™°VGƒJ
∫hóL ‘ ‘É≤ãdG
¢UÉÿG äGô°TDƒŸG
á«é«JGÎ°S’G á£ÿÉH
(%2)≠∏H å«M IQGRƒ∏d
.§≤a
ôKCG ¢SÉ«bh º««≤J á«dBG
É¡eó≤J »àdG èeGÈdG
.á«aÉ≤ãdG õcGôŸG

áeƒµ◊G OQ

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

1

-

∫GDƒ°S
12
(10)
≥FÉbO á£N"∫ƒM
¿GƒK (5)h ‘ IQGRƒdG

»°üî°T OQ èeGôHôjƒ£J

õcGôŸG
"á«aÉ≤ãdG

∫GDƒ°S
(11)
13
á≤«bO á«fÉµeEG"∫ƒM
(55)h ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
á«fÉK
ΩGhódG
»Ø«°üdG
‘ …ƒà°ûdGh
¢SQGóe
"ádhódG

%83.3

2
-

-

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

Ω

3

∫GDƒ°S
¢üàNG"∫ƒM 7
IQGRh ¢UG
‘ á«dÉŸG
πµ«g
™°Vh
»°üî°T OQ
ÖàµŸ
≥«bóàdG
»∏NGódG
≥ah
äÉ°SQÉªŸG
§HGƒ°†dGh
."á«ŸÉ©dG

2

≥FÉbO (7) ∫ƒM ∫GDƒ°S
øjÉÑJ"
(41)h
IÒ©°ùJ
á«fÉK

IQGRƒ∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G
QGôµJ …OÉØàd
äÉØdÉîŸGh äÉ¶MÓŸG
äGQGRƒ∏d á«dÉŸG
. ájOÉ–’G
πªY èeÉfôH OƒLh ΩóY
ÖJÉµe ™e ∑Î°ûe
»∏NGódG ≥«bóàdG
ájOÉ–’G äGQGRƒ∏d
áÄ«¡dG ÚH ≥«°ùæàdG
AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G
‘ á«∏ëŸG äÉÄ«¡dGh
äÉeóN QÉ©°SCG ó«MƒJ
.AÉŸGh AÉHô¡µdG
áØdÉfl OƒLh
øe (120)IOÉª∏d
äócCG »àdGh Qƒà°SódG
OÉ–’G OGôØfG ≈∏Y
‘ ò«ØæàdGh ™jô°ûàdÉH
É¡æeh ájOÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG
.AÉŸGh AÉHô¡µdG
QÉ©°SCG Ö°SÉæJ ΩóY
™e á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸG
πNódG …hP ÜÉë°UCG
.ádhódG ‘ OhóëŸG
äÉ≤à°ûŸG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
ô°†«°S á«dhÎÑdG
‘ á«ªæàdG äÉYhô°ûÃ
.äGQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl
‘É°üe OƒLh ΩóY
ΩÉÿG §ØædG ôjôµàd
.ádhódÉH

∫GDƒ°ùdG

(12)
á≤«bO
(10)h
¿GƒK

»°üî°T OQ

3

AÉHô¡µdG
ÚH AÉŸGh
äGQÉeEG
"ádhódG

∫GDƒ°S
á≤«bO (16)
á«fÉK (43)h ´ÉØJQG"∫ƒM
»°üî°T OQ

8

9

QÉ©°SCG
äÉ≤à°ûŸG
‘ á«dhÎÑdG
"ádhódG

34

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

%100

%50

%100

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

-

ÒZ
≥aGƒe

≥aGƒe

É«∏Y áÄ«g AÉ°ûfEG ΩóY
≈∏Y áHÉbô∏d á«Yô°T
.á«eÓ°SE’G ±QÉ°üŸG

-

1

1

QÉµaC’G

-

-

áÑ°ùf ‘ ähÉØJ OƒLh
á«æØdG IhÓ©dG IOÉjR
âfÉc å«M AÉÑWCÓd
ÚæWGƒŸG AÉÑWCÓd
ÚM ‘ (%100)
øjóaGƒdG AÉÑWCÓd â¨∏H
.(%150)
≥«Ñ£J á«fÉµeEG ∫ƒM
‘ á«∏«∏dG äÉHhÉæŸG ΩÉ¶f
á©HÉàdG á«ë°üdG õcGôŸG
.á«FÉædG ≥WÉæª∏d

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

1

1

1

%62

37

3

-

4

Ω

∫GDƒ°S
AÉ°ûfEG"∫ƒM 16
É«∏Y áÄ«g
á«Yô°T
≈∏Y áHÉbô∏d
±QÉ°üŸG
»°üî°T OQ "á«eÓ°SE’G
(10)
≥FÉbO
(42)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
»àdG á«dB’G" 17
‘ â©ÑJG
≥«Ñ£J ¿CÉ°T
IOÉjõdG
IÒNC’G
»°üî°T OQ "AÉÑWCÓd
(13)
á≤«bO
(41)h
á«fÉK

‹ÉªLEG

%75

1

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G
≥aGƒe

-

-

%50

3

-

∫GDƒ°S

≥FÉbO (6) á«fÉµeEG"∫ƒM
¿GƒK (9)h ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
»°üî°T OQ

øe ójó©dG QGôµJ
Ö£N ‘ äÉYƒ°VƒŸG
É¡dÉªà°TG ΩóYh á©ª÷G
á÷É©Ÿ ∫ƒ∏M ≈∏Y
. á«©ªàéŸG ÉjÉ°†≤dG

∫GDƒ°ùdG

áeƒµ◊G OQ

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

äÉHhÉæŸG
‘ á«∏«∏dG
õcGôŸG
á«ë°üdG
á©HÉàdG
≥WÉæª∏d
."á«FÉædG

≥FÉbO (7) ∫ƒM ∫GDƒ°S
§HQ"
¿GƒK (9)h

18

äÉYƒ°Vƒe
áÑ£N
»°üî°T OQ á©ª÷G
19
…òdG ™bGƒdÉH
Ék «∏fi ¬°û«©f
."Ék «dhOh

-

-

äGQOÉÑŸG ™°VGƒJ
áeó≤ŸG õaGƒ◊Gh
‘ QƒcòdG ÚæWGƒª∏d
º«∏©àdG ´É£b
ÚH ≥«°ùæJ OƒLh ΩóY
‘ äÉ©eÉ÷Gh IQGRƒdG
¢ü≤ædG ó°ùd ádhódG
OGóYCG ‘ π°UÉ◊G
QƒcòdG ÚæWGƒŸG Úª∏©ŸG
. º«∏©àdG ´É£b ‘
øe ójó©dG IÉYGôe ΩóY
§HQ óæY äGQÉÑàY’G
¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ø°S Æƒ∏ÑH …óYÉ≤àdG
AÉ¡àfÉH ¢ù«dh Ú°ùªÿG
IOóëŸG áeóÿG Ióe
.Ék eÉY (20)

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

2

3

∫GDƒ°ùdG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S 14
¢ü≤f"
Ú°SQóŸG
‘ ÚæWGƒŸG
¢SQGóŸG
»°üî°T OQ
"á«eƒµ◊G
(19)
á≤«bO
(15)h
á«fÉK

∫GDƒ°S
§HQ"∫ƒM
áeóÿG Ióe 15
ø°ùH
"óYÉ≤àdG
»°üî°T OQ
(34)
á≤«bO
(51)h
á«fÉK

äÉWGÎ°TG Ö°SÉæJ ΩóY
ΩGõàdG ™e óYÉ≤àdG
IÉ«M ÒaƒàH ádhódG
ÚæWGƒª∏d áÁôc
äÉWGÎ°T’G áØdÉfl
øe (20 ,14) ÚJOÉŸG
å«M, ádhódGQƒà°SO
≈∏Y (14) IOÉŸG ¢üæJ
ádGó©dGh,IGhÉ°ùŸG ¿CG
DƒaÉµJh á«YÉªàLE’G
ÚWGƒŸG ™«ª÷ ¢UôØdG
,™ªàéŸG äÉeÉYO øe
¢üæJ ∂dòch
áÄ«¡J ≈∏Y (20)IOÉŸG
™°VƒH áªFÓŸG ±hô¶dG
¥ƒ≤M ¿ƒ°üJ äÉ©jô°ûJ
ÜÉHQCG ídÉ°üeh ∫Éª©dG
Aƒ°V ≈∏Y, πª©dG
á«dÉª©dG äÉ©jô°ûàdG
.IQƒ£àŸG á«ŸÉ©dG

36

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

≥aGƒe

iód á£N OƒLh ΩóY
≥jƒ°ùàd ¥hóæ°üdG
QÉªãà°SGh ¬aGógCG
.¬dGƒeCG

-

%100

%75

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

2

IOÉjõd áÄ«¡dG Oƒ¡L
»JQGRh ‘ ÚWƒàdG Ö°ùf
á«HÎdGh áë°üdG
.º«∏©àdGh

-

-

-

-

%100

39

-

øª°V áLQóŸG ∞FÉXƒdG
äGQGRƒ∏d áeÉ©dG á«fGõ«ŸG
äÉÄ«¡dG ™«ªLh
ΩÉ©d á∏≤à°ùŸG ájOÉ–’G
.Ω2012
IQGRh ÚH ≥«°ùæàdG ÜÉ«Z
áÄ«¡dGh ‹É©dG º«∏©àdG
äÉLôfl Ö°SÉæàJ »µd
™e ‹É©dG º«∏©àdG
.πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe
áÄ«¡dG ÚH ≥«°ùæàdG
äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdGh
øe á∏≤à°ùŸG ájOÉ–’G
πªY ¢Uôa ÒaƒJ πLCG
?ÚæWGƒª∏d
‘ ¢SQGóŸG ¢†©H OƒLh
êÉà– IÒéØdG IQÉeEG
ÒaƒJh ∫ÓMEGh áfÉ«°üd
á«∏ª©∏d áeRÓdG Iõ¡LC’G
. É¡«a á«ª«∏©àdG

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

1

Ω

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

á≤«bO(16)
∫GDƒ°S
á«fÉK(45)h OQGƒŸG"∫ƒM 23
»°üî°T OQ

4

∫GDƒ°ùdG

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

QÉµaC’G
≥aGƒe

-

á«dÉŸG
¥hóæ°üd
."êGhõdG

-

∫GDƒ°S
á≤«bO(21)
∞«XƒJ"∫ƒM 24
¿GƒK(4)h ÚéjôÿG

-

ÚæWGƒŸG

»°üî°T OQ øY Ú∏WÉ©dG

."πª©dG

%75

1
-

%88.7

1

∫GDƒ°S
á≤«bO(15)
áfÉ«°U"∫ƒM
á«fÉK(17)h

‘ ¢SQGóŸG
IÒéØdG IQÉeEG
»°üî°T OQ
ÒaƒJh
Iõ¡LC’G
áeRÓdG
á«∏ª©∏d
á«ª«∏©àdG
." É¡«a

2

-

25
-

%75

1

-

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

∫GDƒ°ùdG

Ω

AÉ£NC’G øe ÒãµdG OƒLh
äGOÉ¡°ûà°S’G ¿ƒàe ‘
Ö£N ‘ IOQGƒdG
.á©ª÷G
ÉjÉ°†≤dG ìôW ΩóY
á©ª÷G Ö£N ‘ á«æeC’G
IQÉKEG ô£N í°VƒJ »àdG
øY êhôÿGh áæàØdG
.ôeC’G ‹h áYÉW
IÓ°U ó©H º«eÉ©J ìôW
á£ÑJôe ÒZ á©ª÷G
hCG á©ª÷G áÑ£îH
.IOÉÑ©dG
øe ójó©dG ´ƒbh
äGAGôLEG ‘ AÉ£NC’G
.ôØ°ùdG øe ™æŸG ôeGhCG
ábÉ£H ≈∏Y OÉªàYG ΩóY
ôeGhCG QGó°UEG ‘ ájƒ¡dG
.ôØ°ùdG øe ™æŸG
ÚWƒJ ‘ IQGRƒdGOƒ¡L
äGhÌdG ≥jƒ°ùJ áæ¡e
.ádhódG ‘ á«◊G á«FÉŸG
≥jƒ°ùJ äÉcô°T ÜÉ«Z
øe ∑Éª°SCÓd á«æWh
QÉµàMG ô°ùc πLCG
.IóaGƒdG ádÉª©dG
¿hõfl OƒLh ΩóY
á«◊G á«FÉŸG IhÌ∏d
äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ádhódÉH
±hô¶dG ‘ ádhódG
.áFQÉ£dG
‘ á°Sƒæ©dG áÑ°ùf ójGõJ
OóY ≠∏H å«M Éæ©ªà›
≥ah ádhódG ‘ ¢ùfGƒ©dG
ƒëf á«FÉ°üMEG ôNBG
.¢ùfÉY ∞dCG (175)
á«æWh á£NOƒLh ΩóY
,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y
êGhõdG á«ªgCG ≈∏Y õcôJ
ôjòëàdGh ,äÉæWGƒŸG øe
øe êGhõdG äÉ©ÑJ øe
.äÉ«ÑæLCG

2

3

2

(16)
™æe"∫ƒM ∫GDƒ°S
á≤«bO
ÚæWGƒŸG ¢†©H 20
(14)h
."ôØ°ùdG øe
á«fÉK
»°üî°T OQ
(17)
(5)h á≤«bO
¿GƒK

∫GDƒ°S
ÚWƒJ"∫ƒM 21
≥jƒ°ùJ áæ¡e
á«FÉŸG äGhÌdG
»°üî°T OQ ."ádhódÉH á«◊G

á≤«bO(20) ∫ƒM ∫GDƒ°S
á«fÉK(57)h áÑ°ùf ´ÉØJQG" 22
‘ á°Sƒæ©dG
™ªà›
»°üî°T OQ
."äGQÉe’G

38

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G
≥aGƒe
%(80) ÒaƒJ ΩóY
äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øe
¢ù∏éŸG É¡Ñ∏£j »àdG
øe …OÉ–’G »æWƒdG
.á«æ©ŸG äÉ¡÷G πÑb
áæ«©e á«dBGOƒLh ΩóY
äÉfÉ«ÑdÉH ¢ù∏éŸG ójhõàd
áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸGh
.¬∏ªY π«¡°ùàd

%100
-

1
%75

-

%88.7

-

1

-

-

%62

3
-

41

»°VÉjQ OÉà°SG AÉ°ûfEG
…OÉæd ójóL
.»°VÉjôdGÉHO
AÉæKCG IQGRƒdG •GÎ°TG
‘ ¬fÉ«°üdG É¡FGôLEG
¢ü«°üîàH 2009 ΩÉY
Gk ó©≤e (1200)
ÒZ Oó©dG Gògh êQóª∏d
.±Éc
¢VôÃ ÚHÉ°üŸG Qó°üJ
∫hC’G áÑJôŸG ¿ÉWô°ùdG
.êQÉÿG ‘ êÓ©∏d
»ãëH õcôe OƒLh ΩóY
¢VGôeC’ ¢ü°üîàe
¬J’ÉM ó°Uôd ¿ÉWô°ùdG
™°Vhh ¬JÉÑÑ°ùe áaô©eh
.¬LÓY Ö«dÉ°SCG
∫ÉØWC’G áÑ°ùf ´ÉØJQG
¢VôÃ ÚHÉ°üŸG
.ádhódÉH ¿ÉWô°ùdG
ΩÉ¶æd ójó÷G ΩÉ¶ædG
Ωõ∏j’ RÉ«àeC’G AÉÑWCG
‘ º¡æ««©àH IQGRƒdG
É¡d á©HÉàdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG
ÖjQóàdG IÎa AÉ¡àfG ó©H
Ióe ÜÉ°ùàMG ΩóY
ôKCÉH ICÉaÉµŸG ±ô°U
áæ°ùH Gƒ≤ëàdG øŸ »©LQ
RÉ«àe’G AÉÑWC’ ÖjQóàdG
ΩÉY ôjÉæj ô¡°T πÑb
.2012

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

2

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

á≤«bO(13) " ∫ƒM ∫GDƒ°S
¿GƒK (7)h ÒaƒJ ΩóY 31
»°üî°T OQ

2

∫GDƒ°ùdG

äÉfÉ«ÑdG
áHƒ∏£ŸG
¢ù∏éª∏d
»æWƒdG
." …OÉ–’G

≥FÉbO(10) "∫ƒM ∫GDƒ°S
¿GƒK(8)h OÉà°SG AÉ°ûfEG 32

≥aGƒe

%100
-

%50

1

-

…OÉæd »°VÉjQ
" IÒéØdG ÉHO

á≤«bO(24) " ∫ƒM ∫GDƒ°S 33
á«fÉK(07)h ¢Vôe QÉ°ûàfG

‘ ¿ÉWô°ùdG
»°üî°T OQ "ádhódG

-

-

%75
1
4

-

á≤«bO(22) " ∫ƒM ∫GDƒ°S
á«fÉK(13)h äGRÉ«àe’G 34
»°üî°T OQ

áMƒæªŸG
AÉÑWC’
" RÉ«àe’G

%75

1
-

…õcôŸG ±ô°üŸG Oƒ¡L
IôgÉX øe ó◊G ‘
øe á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG
.∑ƒæÑdG
∑ƒæÑdG ΩGõàdG ΩóY
ÚfGƒ≤dÉH á°Vô≤ŸG
áª¶æŸG äÉ©jô°ûàdGh
.á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d
±ô°üŸG ™°Vh ΩóY
Ú©e ∞≤°S …õcôŸG
óFGƒØdG áÑ°ùf â«Ñãàd
ájQÉéàdG ¢Vhô≤dG ≈∏Y
.á«°üî°ûdGh
…õcôŸG ±ô°üŸG Oƒ¡L
‹ÉŸG ´É£≤dG ™«é°ûàd
≈∏Y ádhódG ‘ ‘ô°üŸGh
‹ÉŸG ºYódG ÒaƒJ
ÜÉë°UC’ Ö°SÉæŸG
á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG
.á«æWƒdG

-

%100

2

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

¢ù∏› π«µ°ûJ ΩóY
òæe áÄ«¡∏d ójóL IQGOEG
ájƒ°†Y IÎa AÉ¡àfG
≥HÉ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏›
ïjQÉàH
.2009/02/01
äGQGôbh äÉYÉªàLG
AGQóe ™e ôjRƒdG ‹É©e
á«fƒfÉb ÒZ ∑QÉª÷G
øe IQOÉ°U ÒZ É¡fƒc
.á°üàîŸG á£∏°ùdG
IOÉjõdG ∫ƒª°T ΩóY
øjóYÉ≤àŸG äÉ°TÉ©e
πÑb Ú«fóŸGh Újôµ°ù©dG
.Ω2008/01/01
¿CÉ°T ‘ á«dÉŸG IQGRh QhO
º∏¶J á∏µ°ûe πM
Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àŸG
ïjQÉJ πÑb
Ω2008/01/01

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

2

∫GDƒ°ùdG

Ω

á≤«bO(18)
∫GDƒ°S
á«fÉK(52)h ó◊G"∫ƒM 26

IôgÉX øe

»°üî°T OQ øe ¢VGÎb’G

."∑ƒæÑdG

1

∫GDƒ°S
á≤«bO(20)
ójó–"∫ƒM
27
á«fÉK(41)h
»°üî°T OQ

1

2

á≤«bO(12)
á«fÉK(30)h
»°üî°T OQ

á≤«bO(17)
á«fÉK(25)h
»°üî°T OQ

óFGƒØdG áÑ°ùf
‘ ∑ƒæÑdG ÚH
."ádhódG
∫GDƒ°S
™«é°ûJ"∫ƒM
áYÉæ°üdG
á«æWƒdG 28
™jQÉ°ûŸGh
á£°SƒàŸG
IÒ¨°üdGh
."ÚæWGƒª∏d
∫GDƒ°S
π«µ°ûJ"∫ƒM
IQGOEG ¢ù∏› 29
áÄ«¡dG
ájOÉ–’G
."∑QÉªé∏d

∫GDƒ°S
(16)
30
á«fÉKh á≤«bO IOÉjR"∫ƒM
ÖJGhQ
IóMGh
øjóYÉ≤àŸG
."Újôµ°ù©dG
»°üî°T OQ

40

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G
≥aGƒe

%75

1

%50

1

1

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

2

øe áÑ∏£dG AÉØYEG
‘ »eGõdE’G Qƒ°†◊G
¢†©H çhóM ∫ÉM
á«æeC’G äÉHGô£°V’G
çQGƒµdG hCG á«°SÉ«°ùdGh
»àdG ∫hódG ‘ á«©«ÑW
.É¡«a ¿ƒ°SQój

-

%50

»àdG èeGÈdGh äÉ«dB’G
áÑ∏£∏d IQGRƒdG É¡à©°Vh
»£îàd Úã©àÑŸG
º¡¡LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG
.º¡à°SGQO AÉæKCG

-

-

äGhÓ©dG º°V á«fÉµeEG
»°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¤EG
¿Éª°†d øWGƒŸG ∞Xƒª∏d
∫ÉM ‘ É¡æe ¬JOÉØà°SG
∫ÓN øe ¬àeóN AÉ¡àfG
.…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG

πÑb øjóYÉ≤àŸG »°VÉ≤J
≠dÉÑe Ω2008 ΩÉY
.Ió«gR

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

1

1

∫GDƒ°ùdG

Ω

" ∫ƒM ∫GDƒ°S
áÑ∏W AÉØYEG 38
äÉ°SGQódG
É«∏©dG
ÚæWGƒŸG
ádhódG êQÉN
»°üî°T OQ áÑ°ùf øe
Qƒ°†◊G
‘ á«eGõdE’G
çhóM ∫ÉM
áFQÉW ±hôX
»àdG ∫hódG ‘
" É¡H ¿ƒ°SQój

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

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

(38)
á≤«bO
(44)h
á«fÉK

≥aGƒe

-

%75

"∫ƒM ∫GDƒ°S
äGhÓ©dG º°V
IOÉjõdG ‘ 39
IÒNC’G
¤EG ÖJGhô∏d
ÖJGôdG
»°üî°T OQ »°SÉ°SC’G
∞Xƒª∏d
" øWGƒŸG
≥FÉbO (8)
∫GDƒ°S
(49)h IOÉjR"∫ƒM
ÖJGhQ 40
á«fÉK

QÉµaC’G

-

1

(14)
á≤«bO
(41)h
á«fÉK

»°üî°T OQ

-

%88.7

3

øe øjóYÉ≤àŸG
ójôH
"äGQÉeE’G

-

1

¢VQÉ©àj ójó÷G ΩÉ¶ædG
‘ ÚWƒàdG á°SÉ«°S ™e
.áeƒµ◊G
¢ù∏› QGôb π«©ØJ IOÉYEG
( 11 ) ºbQ AGQRƒdG
Ω1974 áæ°ùd
áaÉ°VEG ™e ,¬JÓjó©Jh
äÓjó©àdG ¢†©H
.¬d áÑ°SÉæŸG
Ú∏eÉ©dG Újôµ°ùYOƒLh
áWô°ûdG äGOÉ«b ‘
äGQÉ©°T ¿ƒ∏ªëj á«∏ëŸG
.á«∏NGódG IQGRh
‘ ¿ƒ∏eÉ©dG ¿ƒjôµ°ù©dG
á«∏ëŸG áWô°ûdG äGOÉ«b
ΩÉ¶æd ¿ƒ©°†îj’
.…óYÉ≤J
ßØM á«fÉµeEG .1
™«ªL áYÉÑ£dG ÖJÉµe
ÚØXƒŸG äÉfÉ«H
ΩóYh Úª«≤ŸGh
QGô°VE’G ‘ É¡eGóîà°SG
.»æWƒdG øeC’ÉH

-

%50

43

áeƒµ◊G OQ

-

Oó©dG
øeR
‹ÉªL’G á°ûbÉæŸG
QÉµaCÓd
‘
á°ù∏÷G

Ω

2

á≤«bO(14) "∫ƒM ∫GDƒ°S
35
º°V
¿GƒK(8)h

3

á≤«bO(29) ∫ƒM ∫GDƒ°S 36
á«fÉK(21)h OÉªàYG"

ÚWƒJ ÜÉÑ°SCG .2
ÖJÉµe ‘ Ú∏eÉ©dG
.áYÉÑ£dG
øe ójó©dG OƒLh .3
á«∏ªY ‘ AÉ£NC’G
áeRÓdG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG
äÉbÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
.ájƒ¡dG
…OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG
IôgÉX á÷É©Ÿ
äÉ«cƒ∏°ùdGh ΩÉ°ûàM’G
äGOÉ©∏d á«aÉæŸG
øjódGh ó«dÉ≤àdGh
. »eÓ°SE’G

∫GDƒ°ùdG

1

Újôµ°ù©dG
»°üî°T OQ ‘ Ú∏eÉ©dG
äGOÉ«b
¤EG áWô°ûdG
IQGRh ∑Óe
" á«∏NGódG

áÄ«g
äGQÉeE
’G
»°üî°T OQ
≈∏Y ájƒ¡∏d
ÖJÉµe
áYÉÑW
"á°UÉN

á≤«bO(14) " ∫ƒM ∫GDƒ°S 37
¿GƒK(8)h ΩÉ°ûàM’G

ΩGÎMGh
äGOÉ©dG
»°üî°T OQ
‘ ó«dÉ≤àdGh
øcÉeC’G
" áeÉ©dG

42

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

: ر�سم بياين بعدد الأفكار التي مت قبولها ورف�ضها يف الأ�سئلة

43
´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
∫ÉØWC’G ájÉYQ ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1.Ö°ùædG ‹ƒ¡›

% 23.1

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

äÉYhô°ûe OóY
ÚfGƒ≤dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

3

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY

áeóÿG ∫ÉªY ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3IóYÉ°ùŸG
≈∏Y áHÉbôdG " ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh áª«≤dG äGP QÉéMC’G ‘ QÉŒ’G
."É¡¨eOh
"á°ùaÉæŸG " ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3‘ (Ω2007) áæ°ùd (6) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
."¬dÉªYCG º«¶æJh ÚeCÉàdG áÄ«g AÉ°ûfEG " ¿CÉ°T
ΩÉeCG IÈÿG"¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 4."ºcÉëŸG
ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 5äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh OÉ–Ód »eÉàÿG
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG
.Ω2010/10/31

41

É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G OóY

:) فعالية املو�ضوعات (الرتابط املو�ضوعي:ثاني ًا
:) اجلانب الت�شريعي (م�شروعات القوانني18
ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

ون�سبة، واجلدول املرفق يو�ضح هذه الق�ضايا،تناولت م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها ق�ضايا متنوعة
:كل نوع من �أنواعها

¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 6ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG á«fóŸG äGAGôLE’G
.Ω1992 áæ°ùd (11)
ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 7á«dÉŸG áæ°ùdG øY …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG
Ω2009
áYƒª› AÉ°ûfEG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 8äGQÉeE’G ójôH

45

44

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

: اجلانب الرقابي وي�شمل2: املو�ضوعات العامة واجلدول املرفق يو�ضح هذه،تناولت املو�ضوعات العامة التي متت مناق�شتها نوعني من الق�ضايا
:ون�سبة كل نوع منها،الق�ضايا
´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

äÉYhô°ûe OóY
ÚfGƒ≤dG

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg

% 7.7

% 7.7

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

äÉYhô°ûe OóY
ÚfGƒ≤dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

áªµfi AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1. IÒéØdG IQÉeEÉH IÒéØdG ÉHO áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G

1

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1ájOÉ–’G

1

iôNCG

13

´ƒªéŸG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

% 100

% 50

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

1

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

% 50

" ádhódG ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG " ´ƒ°Vƒe

1

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

% 100

-

2

´ƒªéŸG

: ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها م�شروعات القوانني-

: ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة% 70.0

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG
á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG
iôNCG ÉjÉ°†b

% 60.0

40%
30%

% 50.0

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

% 40.0
% 30.0

20%

% 20.0

10%

% 10.0

5%

% 0.0

0%

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

47

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG ÉjÉ°†b

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

46

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

: á∏Ä°SC’G 2√òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG

% 25

% 4.5

% 4.5

% 6.8

49

á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe
‘ ÚæWGƒª∏d á«æµ°S IóMh ∞dCG (40) AÉ°ûfEG.1
.ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl
IQÉ°V äÉéàæeh ΩÓ°SEÓd áÄ«°ùe ™∏°S ∫ƒNO.2
.ádhódG ¤EG ¿É°ùfE’G áë°üH
…òdG ™bGƒdÉH á©ª÷G áÑ£N äÉYƒ°Vƒe §HQ.3
.Ék «dhOh Ék «∏fi ¬°û«©f
.óYÉ≤àdG ø°ùH áeóÿG Ióe §HQ.4
.á«aÉ≤ãdG õcGôŸG èeGôH ôjƒ£J ‘ IQGRƒdG á£N.5
IOÉjõdG ≥«Ñ£J ¿CÉ°T ‘ â©ÑJG »àdG á«dB’G.6
.AÉÑWC’G ÖJGhôd IÒNC’G
.äGQÉeE’G ™ªà› ‘ á°Sƒæ©dG áÑ°ùf ´ÉØJQG.7
.êGhõdG ¥hóæ°üd á«dÉŸG OQGƒŸG.8
‘ ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ΩGÎMGh ΩÉ°ûàM’G .9
.áeÉ©dG øcÉeC’G
áWô°ûdG äGOÉ«b ‘ Ú∏eÉ©dG Újôµ°ù©dG º°V .10
.á«∏NGódG IQGRh ∑Óe ¤EG
ÖJGhô∏d IÒNC’G IOÉjõdG ‘ äGhÓ©dG º°V .11
.øWGƒŸG ∞Xƒª∏d »°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¤EG
.ôØ°ùdG øe ÚæWGƒŸG ¢†©H ™æe.1
áYÉÑW ÖJÉµe ≈∏Y ájƒ¡∏d äGQÉe’G áÄ«g OÉªàYG.2
.á°UÉN
∫õjódG øe ¿ÉæWC’G äÉÄe πª– áæ«Ø°S ¥ôZ.1
. øjƒ«≤dG ΩCG ÅWGƒ°T ádÉÑb
á≤£æŸG ‘ ÚæWGƒŸG ´QGõe øe ÒãµdG ±ÉØL.2
.ádhódG øe ≈£°SƒdGh á«bô°ûdG
äGQÉeEG ÚH AÉŸGh AÉHô¡µdG IÒ©°ùJ øjÉÑJ.1
.ádhódG
¿Éµ°SEÓd ójGR ï«°ûdG èeÉfôH ¢Vôb áª«b ™aQ.2
.¬ëæŸ »æeõdG QÉWE’G πjó©Jh
Iõ¡LC’G ÒaƒJh IÒéØdG ‘ ¢SQGóŸG áfÉ«°U.3
.É¡«a á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d áeRÓdG

äÉYƒ°Vƒe OóY
á∏Ä°SC’G

11

ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

ÉjÉ°†b
á«YÉªàLG

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

% 9.1

% 13.6

2

á«æeCG ÉjÉ°†b

2

á«Ä«H ÉjÉ°†b

3

á«eóN ÉjÉ°†b

% 18.2

á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe
∫ƒ°üa áKÓãdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J øY áŒÉædG QÉKB’G.1
.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ≈∏Y á«°SGQO
…ƒà°ûdGh »Ø«°üdG ΩGhódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á«fÉµeEG.2
.äGQÉeE’G ¢SQGóe ‘
.á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ ÚæWGƒŸG Ú°SQóŸG ¢ü≤f.3
êQÉN ÚæWGƒŸG É«∏©dG äÉ°SGQódG áÑ∏W AÉØYEG.4
çhóM ∫ÉM ‘ á«eGõdE’G Qƒ°†◊G áÑ°ùf øe ádhódG
.É¡H ¿ƒ°SQój »àdG ∫hódG ‘ áFQÉW ±hôX
»ë°üdG ÚeCÉàdG º«¶æàd …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG.1
áaÉ≤ãdG ôjRh ¤EG ¬LƒŸG ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG
.áHÉfE’ÉH áë°üdG ôjRh – ™ªàéŸG á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh
»ë°üdG ÚeCÉàdG º«¶æàd …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG.2
¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¤EG ¬LƒŸG ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG
.á«dÉŸG
¬eÉ°ùbCG πeÉµH ójó÷G ‘É°ùe ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG.3
.¬JÉ°ü°üîJh
õcGôŸG ‘ á«∏«∏dG äÉHhÉæŸG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á«fÉµeEG.4
.á«FÉædG ≥WÉæª∏d á©HÉàdG á«ë°üdG
.ádhódÉH ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe QÉ°ûàfG.5
.RÉ«àe’G AÉÑWC’ áMƒæªŸG äGRÉ«àe’G.6
ΩGó≤à°SG Ò¶f ºgQO (3000) ≠∏Ñe AÉØ«à°SG.1
. ΩÉY πc
±QÉ°üŸG ≈∏Y áHÉbô∏d á«Yô°T É«∏Y áÄ«g AÉ°ûfEG.2
.á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¤EG ¬LƒŸG á«eÓ°SE’G
.á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ŸG ßØMh ™ª÷ ácô°T AÉ°ûfEG.3
ÖàµŸ πµ«g ™°Vh ‘ á«dÉŸG IQGRh ¢UÉ°üàNG.4
äÉ°SQÉªŸG ≥ah äGQGRƒ∏d »∏NGódG ≥«bóàdG
.á«ŸÉ©dG §HGƒ°†dGh
.ádhódG ‘ á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸG QÉ©°SCG ´ÉØJQG.5
á£°SƒàŸG ™jQÉ°ûŸGh á«æWƒdG áYÉæ°üdG ™«é°ûJ .6
.ÚæWGƒª∏d IÒ¨°üdGh
.∑QÉªé∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ .7

äÉYƒ°Vƒe OóY
á∏Ä°SC’G

ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

4

á«ª«∏©J ÉjÉ°†b

6

á«ë°U ÉjÉ°†b

7

ájOÉ°üàbG ÉjÉ°†b
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ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها الأ�سئلة:
ÉjÉ°†≤dG ´ƒf
á«àëàdG á«æÑdG ÉjÉ°†b
ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

äÉYƒ°Vƒe OóY
á∏Ä°SC’G
1

á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe
.IÒéØdG ÉHO …OÉæd »°VÉjQ OÉà°SG AÉ°ûfEG.1

√òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG
% 2.3

25.0 %
á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG

2

äÉ°TÉ©ŸG ÉjÉ°†b

2

.á«◊G á«FÉŸG äGhÌdG ≥jƒ°ùJ áæ¡e ÚWƒJ.1
øY Ú∏WÉ©dG ÚæWGƒŸG ÚéjôÿG ∞«XƒJ.2
.πª©dG
.Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àŸG ÖJGhQ IOÉjR.1
.äGQÉeE’G ójôH øe øjóYÉ≤àŸG ÖJGhQ IOÉjR.2

% 4.5

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

30.0 %

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG
25.0 %

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

% 4.5

¢Vhô≤dG ÉjÉ°†b

2

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

% 4.5

iôNCG

1

»æWƒdG ¢ù∏éª∏d áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ÒaƒJ ΩóY
. …OÉ–’G

% 2.3

´ƒªéŸG
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% 100

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

20.0 %

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG
á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

15.0 %

äÉ°TÉ©ŸG ÉjÉ°†b

10.0 %

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

¢Vhô≤dG ÉjÉ°†b
iôNCG ÉjÉ°†b

5.0 %

b
†jÉ°

†b

äÉ°

©TÉ

ƒàdG

ŸG É

†É°

ÚW

á«e

óÿ

ÑdG

G Éj

ÉjÉ°

≤dG

G
ÉjÉ°

†≤d

≤dG
†É°

«á«Ä

á«æ

’eC

G Éj

G Éj
’LE
Éªà
á«Y

ájO

É°ü

’àbE

G Éj

†É°

†É°

≤dG

≤dG

≤dG
G Éj

≤d
†jÉ°

á«ë

°üd

NCG

iô

dG

≤hô

¢V

G

†É°

b

†
ÉjÉ°

b

†
ÉjÉ°

0.0 %
GÉ

∏©àd

«
á«ª

يالحظ من اجلداول ال�سابقة الآتي:
 1يف اجلانب الت�شريعي تنوعت الق�ضايا التي ناق�شتها م�شروعات القوانني حيث حلت الق�ضايااالقت�صادية يف املرتبة الأوىل بن�سبة ( ، )%61.5تلتها الق�ضايا االقت�صادية بن�سبة (،)%23.1
و�أخريا الق�ضايا اخلدمية والق�ضايا الأخرى حيث بلغت ن�سبة كل منهما (.)%7.7
 2يف اجلانب الرقابي والذي ي�شمل املو�ضوعات العامة والأ�سئلة جاءت الق�ضايا التيتناولتها مو�ضوعات كل منهما على النحو الآتي:
�أ -املو�ضوعات العامة  :ت�ساوت ن�سب الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة حيث كانت للق�ضايا البيئية
بن�سبة ( ،)%50وللق�ضايا االجتماعية بن�سبة ( ،)%50نظر ًا لأن املجل�س مل ينته �إال من مناق�شة
مو�ضوعني عامني فقط هما مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة،ومو�ضوع ال�ضمان االجتماعي.
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ب -الأ�سئلة :ت�صدرت الق�ضايا االجتماعية قائمة ق�ضايا املو�ضوعات التي تناولتها الأ�سئلة بن�سبة ()%25
تليها الق�ضايا االقت�صادية بن�سبة ( )%18.2ثم الق�ضايا ال�صحية بن�سبة (،)%13.6وجاءت بعدها
الق�ضايا اخلدمية بن�سبة ( ،)%6.8ثم الق�ضايا الأمنية والق�ضايا البيئية وق�ضايا التوطني وق�ضايا املعا�شات
وق�ضايا القرو�ض بن�سبة ( )%4.5لكل منها ،و�أخري ًا حلت ق�ضايا البنية التحتية والق�ضايا الأخرى يف
املرتبة الأخرية بن�سبة ( )%2.3لكل منهما.
 3وعلى �إثر ما �سبق ذكره ن�ستنتج الآتي:�أ -هناك ارتباط مو�ضوعي جزئي يف اجلانب الرقابي بني (املو�ضوعات العامة والأ�سئلة)
حيث توافقت توجهات الأع�ضاء يف املو�ضوعات العامة والأ�سئلة يف جانبني�،أولهما يف الق�ضايا االجتماعية
التي ت�صدرت مو�ضوعاتها قائمة مو�ضوعات الأ�سئلة بعدد (� )11س�ؤا ًال وبن�سبة بلغت ( )%25من جمموع
ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو "ال�ضمان االجتماعي" ،كما �أن هذا
االرتباط نراه �أي�ض ًا ولكن بن�سبة �أقل يف الق�ضايا البيئية والتي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها (� )2س�ؤال فقط
وبن�سبة بلغت ( )%4.5من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام
هو "امل�شكالت البيئية يف الدولة".
ب -هناك ارتباط مو�ضوعي جزئي بني اجلانبني الت�شريعي والرقابي يتمثل يف الق�ضايا
االقت�صادية حيث �إن توجهات املجل�س قد توافقت مع توجهات احلكومة يف هذا النوع من الق�ضايا فقد بلغ عدد
م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا اقت�صادية ( )8م�شروعات قوانني وبن�سبة قد بلغت ()%61.5
من جمموع ق�ضايا امل�شروعات ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )8أ�سئلة تناولت ق�ضايا اقت�صادية
وبن�سبة قد بلغت ( )%18.2من جمموع ق�ضايا مو�ضوعات الأ�سئلة ،وهناك ارتباط �آخر يتمثل يف الق�ضايا
االجتماعية حيث �إن عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا اجتماعية قد بلغ ( )3م�شروعات وبن�سبة
قد بلغت ( )%23.1من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد ( )1مو�ضوع
عام هو ال�ضمان االجتماعي و(� )11س�ؤا ًال تناول ق�ضايا اجتماعية وبن�سبة قد بلغت ( )%25من جمموع
ق�ضايا الأ�سئلة ،واالرتباط الأخري يتمثل يف الق�ضايا اخلدمية التي ا�ستحوذت على ما ن�سبته ()%7.7
يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )3أ�سئلة تناولت ق�ضايا خدمية متثل ن�سبتها ( )6.8من جمموع ق�ضايا
الأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها.
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)ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ(
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 1قرارات املجل�س الأعلى لالحتاد : �أحيط املجل�س علم ًا بقرارين للمجل�س الأعلى لالحتاد هما : 1قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )1ل�سنة 2011م بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س الأعلىلالحتاد رقم ( )4ل�سنة 2006م يف �ش�أن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني
االحتادي .
 2قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )2ل�سنة 2011م يف �ش�أن �إعادة انتخاب نائب رئي�س دولةالإمارات العربية املتحدة .

 5م�شروعات القوانني: بلغ عدد م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة خالل دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر ( )19م�شروع قانون  ،انتهى املجل�س من مناق�شة ( )13م�شروع قانون  ،كما وافق على
�سحب عدد ( )3م�شروع قانون  ،يف حني الزال هناك �أمامه ( )3م�شروعات قوانني �أخرى للمناق�شة خالل
الفرتة القادمة* ،ويالحظ �أن الزمن الإجمايل ملناق�شة م�شروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س قد بلغ
(� )36ساعة و( )19دقيقة و( )29ثانية وبن�سبة بلغت ( )% 52.6من جممل زمن اجلل�سات البالغ
(� )70ساعة و( )12دقيقة و( )17ثانية.

(ج 1املعقودة بتاريخ 2011/11/15م)
 2قرارات رئي�س الدولة : اطلع املجل�س على قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )2ل�سنة 2011م بتعديل بع�ض�أحكام قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )3ل�سنة 2006م ب�ش�أن حتديد طريقة اختيار
ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي .
(ج 1املعقودة بتاريخ2011/11/15م)
 3املرا�سيم االحتادية التي �صدرت : �أحيط املجل�س علم ًا باملرا�سيم االحتادية الآتية التي �أ�صدرتها احلكومة وهي : 1مر�سوم احتادي رقم ( )89ل�سنة 2011م ب�إعفاء وزير من من�صبه .(ج 2املعقودة بتاريخ 2011/12/13م )
 2مر�سوم احتادي رقم ( )101ل�سنة  2011بت�شكيل �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لدور انعقادالف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
 3مر�سوم احتادي رقم ( )102ل�سنة  2011بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد .(ج 4املعقودة بتاريخ2012/01/17م)
 4م�شروع تعديل د�ستوري لعام 2012م : وافق املجل�س على م�شروع تعديل د�ستوري لعام 2012م وارد من املجل�س الأعلى لالحتاد .(ج 13املعقودة بتاريخ2012/06/19م )

* بيان مب�شروعات قوانني الدور الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر مرفق رقم ( )10يف التقرير
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πc á°ûbÉæe áÑ°ùf
øe ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG øeõdG

% 3.4

% 5.4

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

á«fÉK (13)h á≤«bO (143)

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

¿GƒK (7)h á≤«bO (228)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 5ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T ‘
OÉ–Ód »eÉàÿG
á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh
á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡é∏d
á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY
.Ω2010/12/31 ‘

OóY
ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

%8.6

á«fÉK (52)h á≤«bO (55)

% 0.6

á«fÉK (40)h ≥FÉbO (6)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 7ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T ‘
»æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG
á«dÉŸG áæ°ùdG øY …OÉ–’G
Ω2009

% 4.2

¿GƒK (8)h á≤«bO (178)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 8áYƒª› AÉ°ûfEG ¿CÉ°T ‘
äGQÉeE’G ójôH

% 0.1

á«fÉK (16)h ≥FÉbO (4)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1áªµfi AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH
áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G
IQÉeEÉH IÒéØdG ÉHO
. IÒéØdG

%9.3

á≤«bO (390)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ¿CÉ°T ‘
ájOÉ–’G

1

-

13

% 52.6

(55)h áYÉ°S (36)
á«fÉK (29)h á≤«bO

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

واجلدول الآتي يبني �أهم الق�ضايا التي تناولتها م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها
: ون�سبة مناق�شة كل م�شروع من الزمن الكلي للجل�سات

πc á°ûbÉæe áÑ°ùf
øe ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG øeõdG

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 6¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
QOÉ°üdG á«fóŸG äGAGôLE’G
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dÉH
.Ω1992 áæ°ùd (11)

% 1.3
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á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG

¥ô¨à°ùŸG øeõdG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

3

á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

8

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1¿GƒK (7)h á≤«bO (363) ∫ÉØWC’G ájÉYQ ¿CÉ°T ‘
.Ö°ùædG ‹ƒ¡›

%5

(51)h ≥FÉbO (210)
á«fÉK

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

%3

(41)h á≤«bO (121 )
á«fÉK

% 3.3

(27)h äÉYÉ°S (3)
á«fÉK (44)h á≤«bO

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3áeóÿG ∫ÉªY ¿CÉ°T ‘
IóYÉ°ùŸG
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1≈∏Y áHÉbôdG " ¿CÉ°T ‘
äGP QÉéMC’G ‘ QÉŒ’G
áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh áª«≤dG
."É¡¨eOh

% 6.2

á≤«bO (260)
á«fÉK (57) h

% 0.7

OóY
ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

(40)h á≤«bO (29)

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2"á°ùaÉæŸG " ¿CÉ°ûH
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
‘ (Ω2007) áæ°ùd (6)
ÚeCÉàdG áÄ«g AÉ°ûfEG " ¿CÉ°T
."¬dÉªYCG º«¶æJh

´ƒªéŸG

56

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2012-2011م

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

 -وقد جاءت مناق�شة م�شروعات القوانني على النحو الآتي :

ر�سم بياين ميثل الزمن امل�ستغرق ملناق�شة م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها :

% 10.00
% 8.6

% 9.00
% 8.00
% 7.00

% 6.2

% 6.00
% 5.4

% 5.3

%5

% 5.00

%4.2
% 3.4

% 4.00
%3

% 3.00
% 2.00

%1.3
%0.6

%0.1

% 1.00

% 0.7

% 0.0

á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG

IÒéØdG ÉHóH á«FGóàHEG áªµ É°ûfEG

äQÉeE’G ójôH

2009 á«dÉŸG áæ°ùdG øY OÉ–EÓd »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G

2010 á«dÉŸG áæ°ùdG øY OÉ–EÓd »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G

ºcÉëŸG ∑ÉeCG IÈÿG

ÚeCÉàdG áÄ«g
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 -1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن رعاية الأطفال جمهويل الن�سب  :يتكون م�شروع القانون من
( )24مادة  ،ويهدف امل�شروع �إىل تنظيم رعاية الأطفال جمهويل الن�سب من خالل �إن�شاء دور رعاية
 ،وت�أمني �أ�سر حا�ضنة لتوفري الرعاية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية والرتفيهية والتعليمية لهم وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية،ومبادئ حقوق الإن�سان.ومبا ي�ؤدي �إىل �أن تكون هذه ال�شريحة �أفراد ًا نافعني
يف املجتمع.
 وقد كانت �أبرز املالحظات التي �أبداها الأع�ضاء حول تقرير اللجنة يف �ش�أن امل�شروع هي: -1اال�ستف�سار عن عدم �أخذ اللجنة بر�أي اجلمعيات اخلريية يف الدولة عند درا�سة م�شروع القانون،وذلك
لكونها من �أكرث اجلهات الداعمة لفئة جمهويل الن�سب يف الدولة.
 -2اال�ستف�سار عن دخول هذا القانون �ضمن اخت�صا�صات احلكومة �أو الوزارة يف حال �إ�صداره لكونه ال
يدخل �ضمن االخت�صا�صات التي ينفرد بها االحتاد يف الت�شريع والتنفيذ كما ن�صت املادة ( )120من
الد�ستور على حتديد هذه االخت�صا�صات ،كما �أنه ال يدخل �أي�ض ًا �ضمن االخت�صا�صات التي ينفرد بها
االحتاد يف الت�شريع فقط دون التنفيذ كما ن�صت املادة ( )121من الد�ستور على حتديدها.
 -3اال�ستف�سار عن قدرة الوزارة مبواردها املالية والب�شرية احلالية على تطبيق هذا القانون.
 وقد جاء رد معايل/مرمي حممد الرومي-وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظاتعلى النحو الآتي:
-1اللجنة ر�أت �أن اال�ستعانة بر�أي امل�س�ؤولني يف دار زايد للرعاية الأ�سرية يف �إمارة �أبوظبي،ودائرة
اخلدمات االجتماعية ب�إمارة ال�شارقة كافية لكون هاتني اجلهتني من �أكرث اجلهات خربة يف التعامل مع
مو�ضوع جمهويل الن�سب .
� -2إ�صدار هذا القانون يدخل �ضمن اخت�صا�صات الوزارة لكونها اجلهة امل�س�ؤولة عن الرعاية االجتماعية،وكل
ما يتعلق بحقوق الطفل والأ�سرة.
 -3مت حتديد موارد مالية كافية يف ميزانية الوزارة لعام 2012م لتطبيق هذا القانون،كما �أن هناك
تعاون بني الوزارة واجلامعات ال�ستقطاب الكوادر الب�شرية املواطنة املتخ�ص�صة واملهي�أة لتطبيقه.
 �أما ما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة ( )1يف �ش�أن التعريفات
الواردة يف القانون فهي:
 -1االقرتاح ب�أن تبقى لفظتا (اجلهات املعنية) و (اجلهات املخت�صة) يف التعريفات كما وردتا من
احلكومة وال تعرفا ،لأنه كما هو متعارف عليه يف القوانني االحتادية ال�سابقة �أن املق�صود باجلهات املعنية
هي (اجلهات االحتادية)�،أما اجلهات املخت�صة فاملق�صود بها هي (اجلهات املحلية).
 -2االقرتاح ب�أن تبقى لفظة (الدولة) معرفة كما وردت من احلكومة لكون اللجنة قد �أبقت على لفظتي
الوزارة والوزير معرفتني بينما قامت بعدم تعريف الدولة تطبيق ًا لعدم ذكر ا�سم ال�شيء املعرف يف م�ضمون
التعريف،وهذا الأمر فيه تناق�ض.
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 -3االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة تعريف احلا�ضن وهو من يعهد �إليه ح�ضانة جمهول الن�سب �إىل التعريفات
الواردة يف القانون لأهمية هذا التعريف يف حتديد من ت�سند �إليه مهمة احل�ضانة.
 -4االقرتاح ب�أن يتم ا�ستبدال م�صطلح ( الأ�سرة الكافلة) �أو (الأ�سرة البديلة) ب (الأ�سرة احلا�ضنة)
لأن مدة احل�ضانة كما هو من�صو�ص عليه �شرع ًا تكون لفرتة حمدودة من عمر الطفل ثم تنتهي.
 وقد جاءت ردود معايل  /مرمي الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 -1املوافقة على �إ�ضافة تعريف (احلا�ضن) �إىل التعريفات نظر ًا لأهميته يف حتديد من ت�سند �إليه مهمة
احل�ضانة.
 -2م�صطلح الأ�سرة احلا�ضنة الوارد يف القانون م�صطلح دويل اال�ستخدام لكون احل�ضانة فيها �شمولية
�أكرث من الكفالة فهي تقدم الرعاية واال�ستقرار النف�سي للطفل بالإ�ضافة �إىل الدعم املادي.
 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )2من القانون على النحو الآتي:
 -1االقرتاح ب�إ�ضافة بع�ض العبارات �إىل الأهداف التي ارت�أتها اللجنة مل�شروع القانون،نظرا لورودها
كحقوق يف اتفاقية حقوق الطفل واملواثيق الدولية الأخرى،بالإ�ضافة لأهميتها يف رعاية جمهويل الن�سب
وهي على النحو الآتي:
 الهدف الأول� :إ�ضافة كلمة (تطوير)،وا�ستبدال عبارة (توفري النمو والبقاء) بعبارة (توفري الرعايةال�صحية واالجتماعية والرتفيهية والتعليمية لهم) ،وكذلك �إ�ضافة عبارة (احلفاظ على م�صالح الطفل
الف�ضلى) لي�صبح الهدف كالآتي:تنظيم رعاية جمهويل الن�سب يف الدولة من خالل �إن�شاء وتطوير دور
وت�أمني �أ�سر حا�ضنة لتوفري النمو والبقاء لهم،واحلفاظ على م�صاحلهم الف�ضلى.
 الهدف الثاين� :إ�ضافة عبارة (حمايتهم من التمييز العن�صري) �إىل عجز الهدف الثاين لي�صبح :كفالةحقوق جمهويل الن�سب،وحرياتهم املدنية  ،وحماية حياتهم اخلا�صة،وحقهم يف الأمن ال�شخ�صي،وحمايتهم
من التمييز العن�صري.
 الهدف الثالث�:إ�ضافة عبارة (حماية جمهويل الن�سب من التعر�ض) �إىل بداية الهدف ،وكذلك �إ�ضافةكلمة (الإهمال) �إىل عجزه لي�صبح:حماية جمهويل الن�سب من التعر�ض للإ�ساءة �أو املعاملة الال�إن�سانية
�أو الإهمال
 الهدف الرابع�:إ�ضافة عبارة (ت�أمني الظروف املعي�شية الالزمة) �إىل بداية الهدف،وكذلك �إ�ضافةعبارة (التن�شئة االجتماعية) �إىل عجزه لي�صبح:تهيئة وت�أمني الظروف املعي�شية الالزمة لنموهم الطبيعي
وتن�شئتهم التن�شئة الإ�سالمية واالجتماعية الواجبة.
 وقد جاء رد معايل /مرمي الرومي-وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على كافة الأهداف التي ارت�أتها اللجنة مل�شروع القانون بالإ�ضافة �إىل موافقتها على كافةالتعديالت والإ�ضافات التي �أدخلها ال�سادة الأع�ضاء عليها نظر ًا لأهميتها كحقوق للطفل جمهول الن�سب
يف هذا القانون.
 وبخ�صو�ص املادة ( )4فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء عليها هي:
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 1االقرتاح ب�إبقاء عبارة ت�سليمه �إىل �أقرب مركز �صحي التي �أ�ضافتها اللجنة �إىل البند ( )1مناملادة والذي ين�ص”على كل من يعرث على طفل جمهول الن�سب �أن يبلغ �أقرب مركز لل�شرطة� ،أو ي�سلمه
�إليه�،أو �إىل مركز �صحي ح�سب حالته ال�صحية ”........وذلك لأهمية هذا الأمر يف احلفاظ على حياة
الطفل،ولكونه كذلك يتفق مع هدف القانون الذي ي�سعى لتقدمي الرعاية ال�شاملة للطفل جمهول الن�سب.
 2الت�أكيد على �ضرورة �أال يلحق باال�سم الرباعي الذي يتم اختياره للطفل -كما ن�ص البند ( )5مناملادة على ذلك -ا�سم قبيلة �أو عائلة معروفة يف املجتمع لكي ال ي�ؤدي هذا الأمر �إىل ت�شابه يف الأ�سماء
مع �أ�شخا�ص معروفني،وبالتايل �إىل وقوع �إ�شكاليات قد حتدث .
 3الإ�شارة �إىل عدم �أهمية البند ( )8الذي ا�ستحدثته اللجنة بخ�صو�ص �أن تقوم الدار بالتن�سيق معوزارة الداخلية با�ستخراج جواز �سفر م�ؤقت ملجهول الن�سب يف �أق�صر فرتة ممكنة،وذلك لأن قانون
اجلن�سية هو املخت�ص وقد نظم هذا الأمر.
 وقد كان رد معايل/مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكار والآراءواملالحظات كالآتي:
 الت�أكيد على �ضرورة حذف التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف �ش�أن ت�سليم جمهول الن�سب �إىل �أقرب مركز�صحي �إذا وجده �شخ�ص ما،وذلك لأن حذفها فيه حماية لهذا ال�شخ�ص من امل�ساءلة القانونية يف حال
ح�صول �أي مكروه للطفل جمهول الن�سب.
ً
 2اختيار الدار للطفل ا�سم ًا �سيكون خا�ضعا ل�ضوابط الالئحة التنفيذية حتى ال حتدث �أي �إ�شكالياتحول هذا املو�ضوع.
 3احلكومة مع حذف البند ( )8امل�ستحدث يف �ش�أن ا�ستخراج جواز �سفر ملجهول الن�سب،وذلك لأنالبند ( )7الذي �سبقه قد �أ�شار �إىل �أن الدار م�س�ؤولة عن ا�ستخراج كافة الأوراق الثبوتية للطفل ومن
�ضمنها جواز ال�سفر.
 وبخ�صو�ص املادة ( )6فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي: 1املطالبة ب�إبقاء املادة ( )6التي �ألغتها اللجنة يف �ش�أن ال�شروط التي حتدد قبول جمهول الن�سبيف الدار نظر ًا لأهميتها،مع �ضرورة حتديد هذه ال�شروط يف ن�ص املادة خللوها منها،وذلك متا�شي ًا مع
املادة ( )9التي مت فيها حتديد �شروط الأ�سرة احلا�ضنة.
 وقد جاء رد معايل/مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ذلك كالآتي: 1حتديد �شروط لقبول جمهول الن�سب يف الدار �سيقيد احلاالت التي تنطبق عليها هذه ال�شروط،لأنهناك بع�ض احلاالت الإن�سانية امل�ستثناة من غري جمهويل الن�سب قد تو�ضع يف الدار لفرتة م�ؤقتة نتيجة
لظروف �أ�سرية �أو جمتمعية قد تعر�ضت لها،فلذلك حتديد الالئحة التنفيذية لل�شروط هو الأف�ضل لكونها
�ست�ستوعب كل احلاالت التي ميكن �أن ي�شملها القانون .
 �أما املادة ( )7التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ش�أن اخت�صا�صات الأ�سر احلا�ضنة فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات حولها هي:
 -1االقرتاح ب�إ�ضافة اخت�صا�ص جديد لالخت�صا�صات املو�ضوعة وهو”متابعة وتي�سري �إنهاء الإجراءات
الر�سمية ملجهول الن�سب” حتى ي�سهل هذا الأمر على ال�شخ�ص احلا�ضن عملية ا�ستكمال كافة الأوراق
املتعلقة مبحهول الن�سب يف حال رغبته بح�ضانته.
 -2االقرتاح بتعديل االخت�صا�ص الرابع من اخت�صا�صات جلنة الأ�سر احلا�ضنة من “اال�شرتاك مع
الوزارة يف �إعداد الربامج الالزمة لتوعية الأ�سر� ”.............إىل” اال�شرتاك مع اجلهات املعنية
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واملخت�صة ”...................حتى يكون جمال امل�شاركة �أو�سع.
 وقد كان رد معايل/مرمي الرومي-وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكار والآراءواملالحظات هو:
 طلب تعديل االخت�صا�ص الرابع من اخت�صا�صات جلنة الأ�سر احلا�ضنة من “اال�شرتاك مع الوزارةيف �إعداد الربامج الالزمة لتوعية الأ�سر” �إىل “اال�شرتاك مع اجلهات يف �إعداد الربامج
الالزمة لتوعية الأ�سر” وذلك حتى تكون امل�شاركة مطلقة دون تقييد.
 �أما ما يخ�ص املادة ( )9من م�شروع القانون فقد كانت �أبرز املالحظات حولها هي: -1االقرتاح ب�أن يبقى م�صطلح ( اخللو من الأمرا�ض ال�سارية ) يف �ش�أن �شروط الأ�سرة احلا�ضنة كما جاء
من احلكومة لكونه م�صطلح طبي �شائع .
 -2االقرتاح ب�إ�ضافة �شرط �إىل �شروط الأ�سرة احلا�ضنة وهو “�أن ال يكون �أحد الزوجني من متعاطي
املخدرات والكحوليات” ويثبت ذلك من خالل تقرير طبي �صادر من جهة ر�سمية .
 وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظاتعلى النحو الآتي :
 -1احلكومة تتفق مع اللجنة يف حذف م�صطلح ( الأمرا�ض ال�سارية ) والتي تعني املنت�شرة مثل  :ال�ضغط
وال�سكر مبعنى �أنها �أمرا�ض غري معدية وال �ضرر منها على الطفل جمهول الن�سب .
 -2بالإمكان �إ�ضافة �شرط �أال يكون �أحد الزوجني يف الأ�سرة احلا�ضنة من متعاطي املخدرات �أو الكحوليات
�إىل الالئحة التنفيذية للقانون لأهمية هذا الأمر.
 وفيما يتعلق باملادة ( )10فقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والآراء التي �إبدا�ؤها حولها هي: -1االقرتاح ب�أن ال يقل عمر املر�أة غري املتزوجة احلا�ضنة للطفل عن (� )35سنة �أ ًّما املر�أة الأرملة �أو
املطلقة فيعترب �سن ( )30منا�سب حل�ضانتها طفل جمهول الن�سب .
 -2اال�ستف�سار حول �إمكانية ح�ضانة العائلة الأجنبية لطفل جمهول الن�سب يف حال كانت غري م�سلمة .
 -3االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (مواطنة مقتدرة مادي ًا و مقيمة يف الدولة ) �إىل �شروط املر�أة احلا�ضنة يف
املادة .
 وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظاتعلى النحو الآتي :
ً
 -1موافقة احلكومة على �إ�ضافة عبارة (مواطنة مقتدرة ماديا ومقيمة يف الدولة ) �إىل �شروط املر�أة
احلا�ضنة يف املادة .
 �أما �أبرز املالحظات والأفكار التي �أبداها الأع�ضاء حول املادة ( )11فهي: 1املطالبة بالإبقاء على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )5من املادة والذي ين�ص على(الإف�صاح للمح�ضون عن ن�سبه بالتن�سيق مع الوزارة وطبق ًا لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية ) نظر ًا
لأهميته للمح�ضون ،مع �ضرورة و�ضع الوزارة  -بالتن�سيق مع املخت�صني� -آليات حمددة ال ت�ؤثر عليه �سلب ًا
من الناحية النف�سية يف حال الإف�صاح عن ن�سبه .
 -وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات
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والأفكار على النحو الآتي :
ً
 1الوزارة ترى عدم الإف�صاح للمح�ضون عن ن�سبه لأن هذا الأمر قد ي�ؤثر �سلبا عليه من الناحيةالنف�سية .
 فيما كانت �أبرز املالحظات والآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على (املادة  )13من هذا امل�شروع هي: 1املطالبة ب�إلغاء البند ( )1من املادة الذي ين�ص على ( �إذا ثبت من واقع تقارير املتابعة الدورية �أنالأ�سرة احلا�ضنة بحاجة �إىل م�ساعدة �أيا كانت  ،فيتم اتخاذ القرار املنا�سب من الوزارة لبذل امل�ساعدة
الالزمة ،وذلك طوال مدة رعاية الأ�سرة احلا�ضنة للمح�ضون ) نظر ًا لأن قانون ال�ضمان االجتماعي ين�ص
على �إعطاء فئة جمهويل الن�سب امل�ساعدات االجتماعية يف الأ�صل .
 وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظاتوالآراء على النحو الآتي :
� -1ضرورة الإبقاء على عبارة ( لبذل امل�ساعدة الالزمة ) يف البند ( )1لأن الالئحة التنفيذية �ستحددها
فهي قد تكون مادية �أو معنوية .
 وبخ�صو�ص املادة ( )17فقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والآراء واملالحظات التي �أبداهاال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 اال�ستف�سار عن الأ�سباب التي تنهي فرتة احل�ضانة للطفل جمهول الن�سب. االقرتاح ب�أن يتم تف�سري املادة يف الالئحة التنفيذية من �أجل تو�ضيح جميع الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �إنهاءفرتة احل�ضانة لفئة جمهويل الن�سب .
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي يتم اتخاذها يف حالة ثبوت بنوة جمهول الن�سب ورف�ض تقبله من والده. وقد جاء رد معايل /مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه اال�ستف�ساراتواملالحظات على النحو الآتي :
 املادة ( )17مت�صلة باملادة ( )16حيث �إنه �إذا ثبت بنوة جمهول الن�سب ومت ت�سجيلها فيكون هذا �سببلإزالة هذه احل�ضانة.
 بالن�سبة النتهاء فرتة احل�ضانة لفئة جمهويل الن�سب يف الدار فهي كالآتي  :تنتهي ح�ضانة الأنثى مبجردالزواج�،أما الذكر فيبقى حلني بلوغه (� )21سنة وح�صولة على وظيفة متكنه من العي�ش عي�شة ً كرمية.
 هناك قوانني �أخرى عاجلت م�شكلة ثبوت بنوة جمهول الن�سب ورف�ض والده تقبل ذلك ،كما ميكن رعايته�أي�ضا من خالل م�ؤ�س�س�سات الرعاية االجتماعية ولكنه ال يدخل �ضمن فئة جمهويل الن�سب لأن ال�سبب
انتفى بثبوت بنوته .
 �أما املادة (( )18م�ستحدثة) فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداهاال�سادة الأع�ضاء عليها هي:
 املطالبة ب�إلغاء هذه املادة حيث �إنه قد متت الإ�شارة �إىل م�ضمونها يف �أكرث من مو�ضع مب�شروع القانون. التنويه �إىل �ضرورة توفري فر�ص عمل ملجهويل الن�سب وذلك ل�ضمان م�شاركتهم يف املجتمع ب�شكل�إيجابي.
 وقد جاء رد معايل/مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على مالحظات ال�سادةالأع�ضاء يف �ش�أن هذه املادة على النحو الآتي:
 -املوافقة على املادة امل�ستحدثة مع �إعادة �صياغتها حيث �إن الوزارة ال ت�ستطيع �أن تلزم جهات �أخرى
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بتوظيف جمهويل الن�سب و�إمنا التن�سيق مع هذه اجلهات لتوفري فر�ص العمل املنا�سبة لهم.
 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )19هي : التنويه �إىل �ضرورة �إ�ضافة فقرة يف املادة تلزم ب�إجراء حتقيق للت�أكد من �أ�سباب وفاة املح�ضون . وقد جاء رد معايل/مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكارواملالحظات على النحو الآتي:
 املوافقة على كافة التعديالت التي �أدخلتها اللجنة حيث �إنها �ست�ساهم يف حفظ حقوق جمهويل الن�سب. �إجراء التحقيق لوفاة املح�ضون �أمر ملزم لوزارة الداخلية وذلك وفق ًا للقوانني املعمول بها يف الدولة. �أما املادة( )20فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء عليها هي: املطالبة ب�إلغاء هذه املادة حيث �إنها ال ت�شجع الأ�سر على احت�ضان فئة جمهويل الن�سب نظر ًا ملا يرتتب علىح�ضانته من عقوبات قانونية  ،كما �أنها مل حتدد املواد التي يعاقب عليها القانون.
 التنويه �إىل �أن املادة �أعطت القا�ضي ال�سلطة التقديرية يف حتديد العقوبة دون و�ضع حد �أدنى . وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكارواملالحظات على النحو الآتي :
 �ضرورة �إبقاء هذه املادة يف م�شروع القانون وذلك العتبارها �أ�سا�س لردع الأ�ضرار التي يتعر�ض لها الطفلجمهول الن�سب.
 وبخ�صو�ص املادة ( )21فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء عليها هي:
 االقرتاح ب�إلغاء املادة حيث مت ذكرها يف البند ( )1من املادة ( )5التي تن�ص على “�إن�شاء دور بالتعاونمع اجلهات املعنية تتوىل رعاية جمهويل الن�سب والعناية بهم وتقدمي الرعاية ال�شاملة لهم”.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكارواملالحظات على النحو الآتي :
 املوافقة على االقرتاح بحذف املادة  ،مع التنويه ب�أن الغر�ض منها هو تقدمي الرعاية ال�شاملة يف الدور مناخلدمات ال�صحية وغريها.
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 املوافقة على املقرتح بتحديد مدة �سنة لإ�صدار الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذاالقانون.
 البد من وجود وزارة الداخلية كجزء من منظومة فئة جمهويل الن�سب وخا�صة يف الأمور التي تتعلقباجلن�سية وحقوق املواطنة.
 االقرتاح ب�صياغة مادة لتعديل �أو�ضاع اجلهات التي تقوم برعاية فئة جمهويل الن�سب خالل �سنتني مننفاذ القانون.
 �أما موقف املجل�س من م�شروع القانون فهو كالآتي : وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ. وافق املجل�س على ا�ستحداث مادة �إ�ضافية متنح دور الرعاية والأ�سر احلا�ضنة مهلة ملدة عامني لتعديل�أو�ضاعهما وفق ًا لن�صو�ص م�شروع القانون.
 وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة( )1يف املادة ( )4كما �أتت من احلكومة مع �إ�ضافة عبارة “التبليغ �إىل�أقرب مركز لل�شرطة”.
 وافق املجل�س على املادة ( )7التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ش�أن اخت�صا�صات جلنة الأ�سر احلا�ضنة . وافق املجل�س على حذف املادة ( )21من م�شروع القانون كما �أتت من احلكومة. وافق املجل�س على م�شروع القانون مبجموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.
( ج 3املعقودة بتاريخ 2012/01/03م )
 -2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن” االجتار يف الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها “ :
يتكون م�شروع القانون من ( )30مادة  ،ويهدف امل�شروع �إىل حتديد عيارات املعادن الثمينة وفق املقايي�س
الدولية التي تت�ضمن املعادن وامل�شغوالت الذهبية والف�ضية والبالتينية � ،أما معايري الكرمية الأحجار ذات
القيمة ،و�شبه الكرمية ،وجمموعة البالتني ف�سيتم حتديدها من خالل الالئحة التنفيذية .
وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة ( )1يف �ش�أن التعريفات
الواردة يف القانون هي:
-1االقرتاح بحذف كلمة (اخلا�صة ) من التعريف الوارد من احلكومة يف �ش�أن اجلهة املعتمدة وذلك حتى
ال يكون هناك حتديد لهذه اجلهة .
-2هناك فرق بني م�صطلحي ( جهة م�سجلة وجهة معتمدة ) حيث توجد هناك بع�ض املختربات املتخ�ص�صة
امل�سجلة لكنها غري معتمدة .

 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ()22هي:
 االقرتاح بتحديد املدة التي �سيتم فيها �إ�صدار الالئحة التنفيذية. اال�ستف�سار عن �أ�سباب م�شاركة وزارة الداخلية يف �إعداد الالئحة التنفيذية حيث يعترب ذلك اخت�صا�ص�أ�صيل لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 اال�ستف�سار عن كيفية التعامل مع الأ�سر واجلهات الأخرى التي تقوم برعاية فئة جمهويل الن�سب قبل�إ�صدار القانون.

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1املوافقة على حذف كلمة ( اخلا�صة ) الواردة يف تعريف اجلهة املعتمدة حتى ال يكون هناك حتديدلهذه اجلهة بل تكون �شاملة للقطاعني احلكومي واخلا�ص .

 وقد جاء رد معايل  /مرمي الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه الأفكارواملالحظات على النحو الآتي:

 �أما �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )2منالقانون فهي:

65

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

 -1االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( الهيئة ) �إىل العبارة التي �أدخلتها اللجنة على البند (ج) وهي ( ملجل�س الوزراء
�إ�ضافة عيارات �أخرى �إذا ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك ) فت�صبح ( ملجل�س الوزراء والهيئة �إ�ضافة عيارات
�أخرى �إذا ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك ) حتى يكون هناك طابع م�ؤ�س�سي تنظيمي يف هذا املو�ضوع .

املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،هل هو لالقتناء ال�شخ�صي �أو للتجارة.
-3املادة ( )4مل تتناول مو�ضوع اال�سترياد والت�صدير بل تناولت مو�ضوع البيع والتداول داخل الأ�سواق
املحلية يف الدولة ،فلذلك احلاجة لهذه املادة امل�ستحدثة �أمر �ضروري.

وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه املقرتح على النحو الآتي:
-1املوافقة على املقرتح وهو �إ�ضافة كلمة (والهيئة ) على عبارة (ملجل�س الوزراء �إ�ضافة عيارات �أخرى �إذا
ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك ) لكون هذا الأمر متبع يف جميع الت�شريعات .
 وبخ�صو�ص املادة ( )3فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء عليها هي:
 -1االقرتاح بحذف كلمة ( الكرمية ) يف التعديل الذي �أدخلته اللجنة على املادة لأن و�صف الأحجار
بذات القيمة يغني عنها .
 2االقرتاح بحذف عبارة (�شبه الكرمية ) من ن�ص املادة كما وردت من احلكومة  ،لأنه مت تعريفهابو�صفها بذات القيمة .

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1احلكومة لي�ست مع ا�ستحداث مادة جديدة برقم ( )5لأن املادة رقم ( )4التي �سبقتها تعالج مايخ�ص ا�سترياد املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ،لكن ما يتعلق بالت�صدير �أو �إعادة الت�صدير هو
من اخت�صا�ص املناطق احلرة يف كل الدول وال يخ�ضع لأي قوانني كانت.
 2االقرتاح بتعديل املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة وذلك بحذف �شرط الدمغ مع الإبقاء على �شرطوجود �شهادة �أو بطاقة تعريف للمعادن والأحجار يف حال ت�صديرها �أما اال�سترياد والبيع فقد تناولته
املادة ( )4التي �سبقتها.
 وبخ�صو�ص املادة ( )11والتي �أ�صبح رقمها ( )7بناء على تعديل اللجنة فقد كانت �أبرزاملقرتحات والآراء حولها هي:
 1االقرتاح ب�أن تت�ضمن الالئحة التنفيذية حتديد ال�شعار اخلا�ص بنوع املعدن الثمني ،لكونها قدحددت كل الأمور الواردة يف البنود الأخرى للمادة.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذا املقرتح على النحو الآتي:

وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1املوافقة على حذف التعديل الذي �أدخلته اللجنة على املادة واملتمثل يف �إ�ضافة كلمة ( الكرمية)لأن الأحجار ذات القيمة تغني عنها فهي ت�شمل الكرمية و�شبه الكرمية .
 2املوافقة على حذف م�صطلح (�شبه الكرمية) من الن�ص لي�صبح (حتدد الالئحة التنفيذية لهذاالقانون الأحجار ذات القيمة وجمموعة البالتني وذلك طبق ًا للمعايري الدولية ) .
 �أما املادة ( )4فقد كانت �أهم املالحظات التي �أبديت حولها هي:-1اال�ستف�سار عن �إمكانية بيع مالك القطع الأثرية والتاريخية القدمية لها �إذا كانت غري مدموغة وذلك
لأن هذه املادة كما هو وا�ضح من ن�صها حتظر ذلك .
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه املالحظة على النحو الآتي:
-1القطع الأثرية والتاريخية امل�ستوردة لالقتناء ال�شخ�صي م�ستثناة من �أحكام الدمغ املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )4و�سي�أتي ذكر ذلك الحق ًا يف املادة ( )5الواردة من احلكومة .
 �أما ما يتعلق باملادة ( )5التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ش�أن ت�صدير �أو ا�سترياد فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات حولها هي:
-1ا�ستحداث هذه املادة �أمر �ضروري لتنظيم عملية اال�سترياد والت�صدير التي متثل �أحد املكونات الأ�سا�سية
لالجتار يف الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة.
-2االقرتاح ب�إبقاء هذه املادة نظر ًا لأهميتها مع �إ�ضافة عبارة بهدف االجتار بها لت�صبح” ال يجوز ت�صدير
�أو ا�سترياد املعادن الثمينة بهدف االجتار بها،”.............وذلك لتحديد غر�ض ا�سترياد �أو ت�صدير
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 1الالئحة التنفيذية لهذا القانون �سيتم فيها حتديد ال�شعار اخلا�ص باملعدن الثمني كما هو احلالب�أنها حتدد �آلية و�شروط الدمغ،و�إ�صدار �شهادات املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة
•
( )10والتي �أ�صبح رقمها ( )12بعد تعديل اللجنة هي :
 -1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( حتدد الهيئة) للمادة لت�صبح ( ال يجوز ا�ستخدام مادة اللحام لغر�ض زيادة
وزن ال�صنف امل�شغول وحتدد الهيئة بقرار من الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة العيارات القانونية)
.
 وقد كان رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإماراتللموا�صفات واملقايي�س على هذا املقرتح الآتي:
التنويه �إىل �أن رئي�س الهيئة ال يقوم باتخاذ قراراته ب�شكل فردي بل بنا ًء على تو�صيات جمل�س
•
الإدارة.
�أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()12
•
والتي �أ�صبح رقمها ( )13بعد تعديل اللجنة هي :
-1الت�أكيد على ا�ستبدال عبارة (يحدد بقرار من الرئي�س) يف الفقرة الثانية بعبارة (حتدد الالئحة
التنفيذية) لي�صبح ن�ص املادة كالآتي( :حتدد الالئحة التنفيذية ال�شروط املطلوبة العتماد وت�سجيل
جهات الدمغ واجلهات املانحة ل�شهادات املعادن الثمينة �أو الأحجار ذات القيمة يف الدولة).
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
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-1الإ�شارة �إىل �أن ا�ستخدام عبارة يحدد بقرار من الرئي�س يف املادة ال تتعار�ض مع ن�ص القانون و�إمنا ت�أتي
�ضمن ال�صياغة القانونية ،كما �أن ال�شروط والإجراءات يتم اعتمادها وفق �آليات عمل حتددها الالئحة
التنفيذية.
-2التنويه �إىل �إبقاء عبارة حتدد بقرار من الرئي�س وعدم تقييدها بالالئحة التنفيذية لأن اال�شرتاطات
متغرية وتعتمد على تو�صيات من اللجان وجمل�س الإدارة .

-2الت�أكيد على �أن ت�شكيل نظام عمل اللجنة يتم �إقراره عن طريق جمل�س الوزراء.
 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )17والتي �أ�صبح رقمها ( )18بعد تعديل اللجنة على النحو الآتي :
-1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أو اجلهة املانحة لل�شهادات) يف نهاية الفقرة الثالثة.
 -2اال�ستف�سار عن تنوع العقوبات وكيفية تطبيقها على املخالفني.

 وبخ�صو�ص املادة ( )14والتي �أ�صبح رقمها ( )15بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء عليها هي:
-1االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة الهيئة للمادة لت�صبح (:يحظر �إقامة معار�ض للأ�صناف امل�شغولة �أو الأحجار ذات
القيمة دون ترخي�ص من الهيئة وال�سلطة املخت�صة).

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
•املوافقة على تعديل الفقرة الثالثة وذلك بحذف عبارة (جهة الدمغ ) وعدم �إ�ضافة عبارة ( اجلهة
املانحة لل�شهادات ).
•الإ�شارة �إىل �أن العقوبات الإدارية هي من اخت�صا�ص اللجنة � ،أما العقوبات اجلنائية فهي من اخت�صا�ص
القا�ضي.

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذا املقرتح على النحو الآتي:
-1التنويه �إىل �أن ترخي�ص �إقامة املعار�ض هو من اخت�صا�ص ال�سلطات املحلية ولي�س من اخت�صا�صات
الهيئة.
 فيما كانت �أهم املقرتحات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )15والتي�أ�صبح رقمها ( )16بعد تعديل اللجنة هي :
-1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( وفق ًا لالئحة التنفيذية ) للفقرة الثانية من املادة لت�صبح(:تخت�ص اجلهات
املانحة لل�شهادات بتحديد نوع وموا�صفات الأحجار ذات القيمة وفق ًا لالئحة التنفيذية).
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذا املقرتح كالآتي:
 1الإ�شارة �إىل �أن اجلهة املانحة تعتمد على املعايري وال�شروط املحددة لديها عند منح ال�شهادات،لذلك لي�س من ال�ضرورة �إ�ضافة عبارة وفق ًا لالئحة التنفيذية.
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 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )19امل�ستحدثة يف القانون على النحو الآتي :
 1املطالبة ب�إعادة �صياغة هذا املادة امل�ستحدثة لتكون “يحيل الرئي�س كافة املخالفات �إىل اللجنةوت�صدر قراراته ب�ش�أنها وفق ًا لتو�صيات اللجنة”.
 2املوافقه على �إلغاء املادة ( )19امل�ستحدثة من اللجنة . وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1التنويه �إىل �أن املخالفات ت�أتي عرب اللجان التنفيذية يف خمتلف الإمارات ويتم البت فيها عن طريقاللجنة حيث تقوم برفع تو�صياتها �إىل الرئي�س العتمادها مما يعطي مرونة يف اتخاذ القرار.
� 2-ضرورة �إلغاء هذه املادة امل�ستحدثة لأنها قد تعيق عمل اللجنة.

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )16والتي �أ�صبح رقمها ( )17بعد تعديل اللجنة هي :
-1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (جلنة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص) للفقرة الأوىل منها لت�صبح :ت�شكل
بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة جلنة من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص.
-2التنويه �إىل �ضرورة حتديد عدد �أع�ضاء اللجنة يف املادة �أو �أن يتم الإ�شارة �إىل التحديد يف الالئحة
التنفيذية.
-3اال�ستف�سار عن �أ�س�س ونظام مكاف�آت �أع�ضاء اللجنة.

 وبخ�صو�ص املادة ( )18والتي �أ�صبح رقمها ( )20بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء عليها هي :
 1االقرتاح ب�إبقاء التعديل الذي �أدخلته اللجنة على ن�ص املادة واملتمثل يف حذف عبارة ( التظلممنه ) وا�ستبدالها بعبارة ( الطعن عليه ).
 2االقرتاح ب�إعادة �صياغة املادة على �أن يتم ا�ستبدال عبارة ( التظلم �أمام املحكمة) بعبارة (الطعن�أمام الرئي�س) لكونها خمالفة �إدارية.

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
-1الإ�شارة �إىل �أنه لي�س �شرط ًا �أن تكون اللجنة متخ�ص�صة حتى يت�سنى للجنة اال�ستعانة بخربات من
التخ�ص�صات الأخرى.

 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
•موافقة احلكومة على التعديل املقرتح با�ستبدال عبارة (التظلم منه) بعبارة (الطعن عليه) يف املادة.
•املوافقة على �إعادة �صياغة املادة با�ستبدال الطعن �أمام الرئي�س بالطعن �أمام املحكمة.
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•فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()19
والتي �أ�صبح رقمها ( )21بعد تعديل اللجنة هي :
 -1اال�ستف�سار عن تدرج وت�سل�سل العقوبات وكيفية تطبيقها مع درجة اجلرم.
 -2املطالبة بتحديد مدة العقوبة باحلب�س بحيث يكون لها حد �أدنى وحد �أعلى.
-3االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أو املعادن الثمينة) للفقرة ( )6لت�صبح� :أحدث يف الأحجار ذات القيمة �أو
املعادن الثمينة تعدي ًال �أو تغيري ًا بعد �إ�صدار �شهادتها.
 -4االقرتاح بحذف كلمة (كل من) يف بداية الفقرة ال�سابعة.
وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1الت�أكيد على �أن تطبيق درجة العقوبة ي�أتي طبقا لدرجة اجلرم �أو املخالفة وحتدد اللجنة هذا الأمر . 2املطالبة بحذف كلمة (م�سج ًال) من الفقرة الرابعة لأن ذلك من اخت�صا�ص اجلهات املحليةواخلارجية .
 3املوافقة على حذف كلمة (كل من) يف بداية الفقرة ال�سابعة. �أما ما يتعلق باملادة ( )20والتي �أ�صبح رقمها ( )22بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهماملالحظات التي �أبديت حولها من قبل ال�سادة الأع�ضاء هي :
 1التنويه على �ضرورة حذف الفقرة ( )3من هذه املادة ،لأن نتيجة املخالفة الواردة فيها متاثلنتيجة املخالفة يف الفقرة ( )7من املادة( )19وال يجوز �أن �إيقاع عقوبتني خمتلفتني على خمالفة
واحدة  ،لأن الغ�ش يف الأحجار الكرمية ميكن �أن يكون مادي ًا كالتزوير يف �شهاداتها ب�إعطاء امل�ستهلك
بطاقات تعريف ملوا�صفات ال تنطبق على الأحجار الكرمية التي ا�شرتاها .
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه املالحظة على النحو الآتي:
 1الت�أكيد على �ضرورة �إبقاء الفقرة ( )3من املادة( )20وعدم دجمها مع الفقرة( )7من املادة( )19حيث �إن حجم املخالفة الوارد يف هذه الفقرة غري ج�سيم لكونه مرتبط بالتزوير يف �شهادات
املعادن �أو الأحجار ذات القيمة على خالف الفقرة ( )7من املادة ( )9التي يعاقب فيها من باع الأحجار
وهو على علم مبا فيها من تغيري �أو تعديل .
 وبخ�صو�ص املادة( )27والتي �أ�صبح رقمها ( )29بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء عليها كالآتي:
 1االقرتاح بتعديل املادة لتكون مدة عمل القانون من تاريخ (ن�شره يف اجلريدة الر�سمية) ولي�ستمدة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به ،لتفادي منح اجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون مدة �سنة لتعديل
�أو�ضاعها.
 2التنويه �إىل �أن اللجنة التي �أعدت تقرير م�شروع القانون ترى �أن تطبيق هذا القانون يحتاج ملدة�أكرث من �سنة لتعديل �أو�ضاع اخلا�ضعني لأحكامه.
 -وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارة
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هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذه الأفكار واملالحظات والآراء على النحو
الآتي:
 1جميع القوانني والت�شريعات ت�صدر من تاريخ الن�شر وذلك من �أجل �إعطاء اخلا�ضعني لأحكامها مدةكافية لتعديل �أو�ضاعهم.
 فيما كانت �أهم الآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )28والتي �أ�صبح رقمها( )30بعد تعديل اللجنة هي:
-1الت�أكيد على �ضرورة حتديد املدة التي �سيتم فيها �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون  ،حيث �إن هناك
بع�ض القوانني قد �صدرت ،ومل يتم و�ضع الئحة تنفيذية لها .
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارةهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س على هذا املقرتح على النحو الآتي:
-1املوافقة على املقرتح بتحديد مدة �ستة �أ�شهر لإ�صدار الالئحة التنفيذية اخلا�صة بتنفيذ �أحكام هذا
القانون.
 موقف املجل�س: وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ. وافق املجل�س على املادة ( )4كما �أتت من احلكومة وافق املجل�س على املادة ( )5امل�ستحدثة من اللجنة بعد �إلغاء �شرط الدمغ مع الإبقاء على �شرط وجود�شهادة �أو بطاقة تعريف للمعادن والأحجار ذات القيمة يف حال ت�صديرها فقط.
 وافق املجل�س على املادة ( )11بعد ا�ستبدال عبارة (حتدد بقرار من الالئحة التنفيذية) بعبارة (حتددبقرار من الرئي�س).
 وافق املجل�س على حذف املادة ( )19امل�ستحدثة من اللجنة. وافق املجل�س على حذف عبارة (كل من) من الفقرة ( )7يف املادة ()19 وافق املجل�س على م�شروع القانون مبجموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه
( ج 4املعقودة بتاريخ 2012/01/17م )
 -3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ تنظيم مهنة الرتجمة “  :يتكون م�شروع القانون من ()39
مادة  ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل تنظيم مهنة الرتجمة من خالل �إن�شاء جدول لقيد املرتجمني يتعلق
مبزاولتهم ملهنة الرتجمة ،وكذلك يعد من الأطر الت�شريعية ال�ضرورية لتنظيم مهنة الرتجمة خا�صة يف
�إطار النق�ص احلاد يف �أعداد املرتجمني ،وتزايد �أعداد ق�ضايا اجلاليات غري الناطقة بالعربية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن هذا امل�شروع يتواءم مع التزامات الدولة يف منظمة اليون�سكو،والعديد من االتفاقيات وااللتزامات
الدولية اخلا�صة بامللكية الفكرية ،وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
 وقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )1من م�شروع القانون على النحو الآتي:
-1االقرتاح با�ستبدال كلمة (�ش�ؤون) بكلمة (قيد) يف تعريف اللجنة.
-2االقرتاح با�ستبدال كلمة (ال�سجل) بكلمة (اجلدول) يف تعريف اللجنة.
-3االقرتاح بتغيري �صياغة تعريف املرتجم لي�صبح التعريف “ال�شخ�ص املقيد باجلدول”.
 -4االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (املعتمد) على تعريف كلمة املرتجم املعرفة لت�صبح “املرتجم املعتمد”.
 -5االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة الطبيعي للتعريف لت�صبح “ ال�شخ�ص الطبيعي املقيد باجلدول”.
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 -6االقرتاح ب�إعادة النظر يف ت�سل�سل التعريفات على �أن يتم و�ضع تعريف اجلدول �أو ًال ثم املرتجم ثم
الرتجمة.
 -7االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف مهنة الرتجمة وذلك ب�إعادة �صياغة التعريف لي�صبح “القيام
حل�ساب الغري وعلى وجه االعتياد مبزاولة �أعمال الرتجمة بتحويل الن�صو�ص والكلمات والأفكار والإ�شارات
من لغة لأخرى”.
 -8االقرتاح بحذف كلمة )الأفكار( من تعديل اللجنة على تعريف مهنة الرتجمة.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 -1الإ�شارة �إىل �أن التعريف الوارد من احلكومة يف �ش�أن تعريف املرتجم هو الأف�ضل وذلك باعتبار القيد
لل�شخ�ص الطبيعي وكلمة ال�شخ�ص اعتبارية.
 -2املوافقة على تعديل ال�صياغة يف تعريف املرتجم ب�إ�ضافة كلمة الطبيعي لت�صبح “ ال�شخ�ص الطبيعي
املقيد باجلدول”.
 -3املوافقة على �إعادة ترتيب التعريفات كما اقرتح الأع�ضاء.
 -4التنويه �إىل �أن الن�ص الوارد من احلكومة يف �ش�أن تعريف مهنة الرتجمة هو الأف�ضل وذلك ال�شتمال
التعريف على لغة الإ�شارة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -1وافق املجل�س على تعديل اللجنة با�ستبدال كلمة (�ش�ؤون) ب (قيد) يف تعريف اللجنة.
 -2وافق املجل�س على االقرتاح بتعديل �صياغة تعريف املرتجم ف�أ�صبح تعريفه “ال�شخ�ص الطبيعي املقيد
باجلدول”.
 -3وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ش�أن �صياغة تعريف مهنة الرتجمة.
 وبخ�صو�ص املادة ( )2فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 -1اال�ستف�سار عن تعريف “ال�سلطة املخت�صة” .
 -2الإ�شارة �إىل و�ضوح هذه املادة مبا فيها عبارة ال�سلطة املخت�صة لكونها قد حددت بالإمارة املعنية.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: -1الإ�شارة �إىل �إمكانية �إ�ضافة تعريف ال�سلطة املخت�صة �إذا ارت�أى املجل�س �ضرورة لذلك.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -1وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة بدون تعديل.
ـ فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على
املادة ( )3من القانون على النحو الآتي :
-1اال�ستف�سار عن �أحقية الأ�شخا�ص الذين رد �إليهم اعتبارهم يف ق�ضايا و�أحكام �سابقة يف العمل مبهنة
الرتجمة.
-2االقرتاح ب�إ�ضافة �شرط �إجادة اللغة الإجنليزية �إىل جانب �شرط �إجادة املرتجم للغة العربية يف البند
( )2من املادة نظر ًا لوجود الكثري من الأخطاء �أثناء عملية الرتجمة من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة
العربية �أو العك�س.
-3االقرتاح بحذف كلمة (عال) من البند ( )3وذلك لتخفيف ال�شروط وزيادة عدد املرتجمني .
�-4ضرورة �أن تتوافر يف �شروط تقييد املرتجمني احل�صول على م�ؤهل معرتف به من جامعة معرتف بها.
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 -5االقرتاح ب�إ�ضافة �شرط �أن يكون امل�ؤهل معرتف به من قبل وزارة التعليم العايل.
 -6االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (م�ؤهل معتمد) للبند ( )3لكون ذلك �سي�ؤدي �إىل ح�سن ال�صياغة.
 -7االقرتاح ب�إبقاء التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )4من املادة يف �ش�أن ا�ستثناء املواطن من
�شروط احل�صول على اخلربة يف حال رغبته يف العمل كمرتجم وذلك من �أجل ت�شجيع املواطنني على
العمل يف جمال الرتجمة.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 -1الت�أكيد على �أهمية مهنة الرتجمة بالن�سبة للعمل للق�ضائي و�ضرورة ا�شرتاط النزاهة التامة لل�شخ�ص
الذي يعمل يف هذه املهنة.
 -2املوافقة على حذف كلمة (عال) من البند (.)3
ً
 -3الت�أكيد على �ضرورة �إبقاء املعاهد العليا يف البند ( )3نظرا لوجود بع�ض املعاهد التجارية.
 -4املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )4من املادة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -1وافق املجل�س على البند ( )1كما جاء من احلكومة بدون تعديل.
 -2وافق املجل�س على االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (م�ؤهل معتمد) للبند ()3
 -3موافقة املجل�س على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )4من املادة.
 -4موافقة املجل�س على العبارة التي ا�ستحدثتها اللجنة يف البند ( )5من املادة يف �ش�أن حتديد الالئحة
التنفيذية ال�شروط املنا�سبة لقيد مرتجمي لغة الإ�شارة،لأن طبيعة هذه اللغة تقت�ضي ا�شرتاطات خا�صة
تركت لالئحة التنفيذية تو�ضيحها.
 �أما ما يتعلق باملادة ( )4فقد كانت �أهم الأفكار والآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي: 1االقرتاح با�ستبدال كلمة (�سجل) ب(جدول) يف هذه املادة لت�صبح”ين�ش�أ يف الوزارة �سجل لقيداملرتجمني”.........
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه اال�ستف�ساراتواملالحظات على النحو الآتي:
 -1عدم املوافقة على ا�ستبدال كلمة (�سجل) ب(جدول) لأن طبيعة املعامالت يف الوزارة تقت�ضي ا�ستخدام
جدول لكون لفظة ال�سجل �أكرث ا�ستعما ًال يف قانون ال�شركات التجارية.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: 1موافقة املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل. وبخ�صو�ص املادة ( )5فقد كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاءحولها هي:
 -1االقرتاح بعدم ذكر �صيغة الق�سم ب�صورة �صريحة يف هذا القانون بل االكتفاء بذكر وجوب �أن يق�سم
املرتجم بعد قيده يف اجلدول �أمام �إحدى دوائر حمكمة اال�ستئناف ويرتك حتديد هذه ال�صيغة لالئحة
التنفيذية لكون بع�ض املرتجمني غري م�سلمني.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: -1موافقة املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.
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 فيما كانت �أهم الآراء والأفكار واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )8هي:� -1ضرورة الإبقاء على البند ( )3امل�ستحدث الذي �أدخلته اللجنة على املادة لتوفري �ضمانات للرد على
طلب القيد ،وجعل ف�صل حمكمة اال�ستئناف بات ًا.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه الآراء والأفكارعلى النحو الآتي:
 -1املوافقة على البند ( )3امل�ستحدث من قبل اللجنة يف هذه املادة مع اخت�صاره لي�صبح كالآتي”تبت
اللجنة يف الطلب خالل �ستني يوم ًا من تقدميه م�ستوفي ًا،ويعلن مقدم الطلب بالقرار،ويجوز ملن رف�ض
طلبه �أن يطعن على القرار �أمام حمكمة اال�ستئناف املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من ا�ستالم الإعالن �أو من
انق�ضاء مدة البت يف الطلب دون رد،ويكون حكمها نهائي ًا.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: 1املوافقة على الن�ص املقرتح من احلكومة مع ا�ستبدال لفظة (بات ًا) املقرتحة من اللجنة ب (نهائيا)ًلأن احلكم النهائي يجوز الطعن عليه �أمام حمكمة �أخرى.
 �أما �أهم الأفكار والآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة (  ) 9فقد كانت هي: 1االقرتاح ببقاء مدة قيد املرتجم يف اجلدول ثالث �سنوات كما جاءت من احلكومة لأن حتديدهاب�سنة واحدة كما عدلتها اللجنة ي�شكل عبئ ًا مالي ًا و�إداري ًا على الوزارة.
 2االقرتاح ب�إبقاء التعديل الذي �أدخلته اللجنة على املادة يف �ش�أن حتديد مدة قيد املرتجمني ب�سنةواحدة لأهمية ذلك يف حتديث بيانات املرتجمني ب�صورة دورية.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه الآراء والأفكارعلى النحو الآتي:
 -1عدم املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على املادة يف �ش�أن حتديد مدة قيد املرتجم ب�سنة واحدة
لأن وجود الرقابة ال يرتبط بتحديد مدة الرتخي�ص �أهي �سنة �أو ثالث �سنوات.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو: -1املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.
 وفيما يتعلق باملادة (  ) 11فقد كانت �أهم الأفكار والآراء التي �أبداها الأع�ضاء حولها هي: -1االقرتاح بتحديد املدة الزمنية ب( )30يوم ًا لإخطار املرتجم اللجنة بتوقفه عن ممار�سة مهنة
الرتجمة �إذا كان لديه مانع،الرتباط عمله بق�ضايا وم�صالح النا�س.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو: -1املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.
 �أما �أهم الأفكار والآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة (  ) 13فقد كانت هي: -1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة “و�أن تكون ممهورة بتوقيع املرتجم وخامت املكتب” �إىل عجز البند ( )5والذي
�أ�صبح برقم ( )6بعد تعديل اللجنة.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه الآراء والأفكارعلى النحو الآتي:
 1-عدم املوافقة على الإ�ضافة املقرتحة من الأع�ضاء على البند (.)6
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 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو: -1املوافقة على التعديل املقرتح الذي �أدخلته احلكومة على تعديل اللجنة يف البند ( )1با�ستبدال عبارة
“م�ضمون ما يرتجمه” ب “م�ضمون املادة التي يرتجمها”
 -2املوافقة على البند ( )3امل�ستحدث من اللجنة.
 -3املوافقة على البند ( )6والذي �أ�صبح برقم ( )7بعد ذلك كما عدلته اللجنة.
•وفيما يتعلق باملادة ( )21فقد كانت �أهم الأفكار والآراء التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
-1االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أن ال يعاد قيده مرة �أخرى ) للبند ( )3من املادة لأنه قد مت التدرج يف
العقوبات.
ً
ً
-2االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (نهائيا) للبند ( )3بدال من (�أن ال يعاد قيده مرة �أخرى).
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 1املوافقة على �إ�ضافة كلمة (نهائي ًا) للبند( )3من املادة لأن يف ذلك ت�شديد للعقوبة يف حالةارتكاب املخالفة.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو :ً
-1موافقة املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة مع �إ�ضافة كلمة ( نهائيا) للبند ( )3لي�صبح (
�شطب القيد من اجلدول نهائي ًا ).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )30فقد كانت هي:
 -1االقرتاح ب�إبقاء ن�ص البند ( )1كما جاء من احلكومة .
 -2االقرتاح با�ستبدال لفظة ( �أجازه) بلفظة (�سمح له) يف البند ( )1من املادة .
 وقد جاء رد معايل /د .هادف جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
-1املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )1من املادة.
 -2املوافقة على تعديل املادة لت�صبح ( يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سني
�ألف درهم وال تزيد عن مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ) لأن ذلك ينا�سب ما ورد يف املادة
( )379من قانون العقوبات لكون الت�شديد فيها مطلوب .
 -3عدم املوافقة على حذف عبارة ( �إذا كان من �ش�أن �أي من ذلك �إحلاق �ضرر بالغري ) لأنها تنا�سب قانون
العقوبات يف مادته ( )442لكونها ال ت�شرتط ال�ضرر ب�إتالف والن�ص املقرتح يتناول جميع احلاالت وهو
الأكرث دقة .
-4املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )2من املادة مع االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (من
خالل ممار�سته لأعمال الرتجمة ) �إىل عجز املادة لت�صبح ( تعمد من خالل الرتجمة تغيري احلقيقة فيما
يرتجمه �أو �أتلفه عمد ًا �أو �أهمل �إهما ًال ج�سيم ًا يف الرتجمة �أو �أف�شى �سر ًا علمه به من خالل ممار�سته
لأعمال املهنة ).
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو :-1موافقة املجل�س على البند ( )1كما جاء من احلكومة مع �إ�ضافة (من) �إىل عجزه لي�صبح ( �أو من �سمح
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له بذلك ).
-2موافقة املجل�س على العبارة التي ا�ستحدثتها احلكومة على البند ( )2من املادة .
 وبخ�صو�ص املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة برقم ( )35فقد كانت �أهم الأفكار والآراءالتي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
-1اال�ستف�سار عن وجود مرتجمني مقيدين م�ؤهلني يف حماكم الدولة .
-2االقرتاح بتعديل املادة امل�ستحدثة لت�صبح ( مع عدم الإخالل مبا ورد باملادة ( ، )7يجوز للمحكمة
�أو النيابة العامة اال�ستعانة باملرتجم غري املقيد باجلدول بعد حلفه اليمني يف حالة ال�ضرورة وال�سماح
بالرتجمة الغري املبا�شرة من و�إىل اللغة العربية با�ستخدام �أكرث من مرتجم )
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
-1املوافقة على املادة امل�ستحدثة مع تعديل مقرتح من احلكومة لن�صها لت�صبح ( يجوز للمحكمة �أو النيابة
العامة اال�ستعانة باملرتجم غري املقيد باجلدول بعد حلفه اليمني )
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص املادة فهو : -1موافقة املجل�س على املادة امل�ستحدثة من اللجنة .
 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “تنظيم مهنة الرتجمة” فهوكالآتي :
 وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ . وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوه اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه .
( ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م )
 4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ املناف�سة “  :يتكون م�شروع القانون من ( )32مادة  ،ويهدفهذا امل�شروع �إىل حماية وتعزيز املناف�سة ومكافحة املمار�سات االحتكارية من خالل:
 توفري بيئة حمفزة للمن�ش�آت من �أجل تعزيز الفاعلية ،والتناف�سية ،وم�صلحة امل�ستهلك وحتقيق تنميةم�ستدامة يف الدولة.
 املحافظة على �سوق تناف�سية حمكومة ب�آليات ال�سوق مبا يتفق مع مبد�أ احلرية االقت�صادية من خالل: -1حظر االتفاقيات املقيدة.
 -2حظر الأعمال والت�صرفات التي تق�ضي �إىل �إ�ساءة ا�ستغالل لو�ضع مهيمن .
 -3مراقبة عمليات الرتكز االقت�صادي ،وجتنب كل ما من �ش�أنه الإخالل باملناف�سة �أو احلد منها �أو منعها.
 وبعد تالوة تقرير اللجنة حول م�شروع القانون كانت هناك �آراء ومالحظات من �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى هذا التقرير و�أهمها :
 التنويه �إىل �أن م�شروع قانون املناف�سة يتعار�ض مع قوانني �أخرى معمول بها يف الدولة كقانون الوكاالتالتجارية ،حيث �إن قانون املناف�سة يهدف �إىل تعزيز املناف�سة ومكافحة املمار�سات االحتكارية يف حني
قانون الوكاالت التجارية يجيز االحتكار لبع�ض ال�سلع .
وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه الآراءواملالحظات كالآتي:
 -الت�أكيد على �أن وزارة االقت�صاد دائم ًا ت�أخذ بعني االعتبار مدى التجان�س بني م�شروعات القوانني ال�صادرة
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منها وفيما يتعلق بقانون الوكاالت التجارية فقد مت �إلغاء جزئي لوكاالت بع�ض ال�سلع وتوجد خطة للتحول
�إىل �إلغاء الوكاالت ب�شكل كامل.
 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىديباجه م�شروع القانون على النحو الآتي:
ً
 االقرتاح بتغري م�سمى القانون من “ قانون املناف�سة “ �إىل قانون “ حماية املناف�سة “ متا�شيا مع �أهدافالقانون الداعمة حلماية وتعزيز املناف�سة ومكافحة املمار�سات االحتكارية .
 االقرتاح بتغيري م�سمى القانون من (قانون املناف�سة) �إىل ( قانون تنظيم املناف�سة). وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالت كالآتي: رف�ض مقرتح بع�ض الأع�ضاء بتغيري م�سمى القانون لي�صبح ( قانون حماية املناف�سة) وذلك لأن م�صطلححماية هو م�صطلح غري م�ستخدم كثري ًا على امل�ستوى الدويل.
 املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون لي�صبح ( قانون تنظيم املناف�سة).ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تغيري م�سمى القانون لي�صبح( قانون تنظيم املناف�سة). وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()1املتعلقة بالتعريفات الواردة يف م�شروع القانون هذا فهي :
 االقرتاح با�ستحداث تعريف لكلمة (املناف�سة) وهو مزاولة الأن�شطة االقت�صادية وفق ًا لآليات ال�سوق دونت�أثري �أو تقييد لتلك الآليات حتى ال يكون لهذا الأمر �أي �آثار �سلبية على حركة التجارة والتنمية االقت�صادية .
 االقرتاح بتعديل تعريف (ال�سوق املعنية) وذلك ب�إ�ضافة عبارة (واالختيار بني بدائلها ). االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (الفعال) بعد كلمة الت�أثري يف تعـريف الو�ضع املهيمن. االقرتاح بتعديل تعريف اللجنة لت�صبح جلنة تنظيم املناف�سة متا�شي ًا مع ت�سمية القانون امل�ستحدث. االقرتاح ب�إن�شاء جهاز م�ستقل ومرتبط مبجل�س الوزراء بد ًال من تكوين جلنة تتبع وزارة االقت�صاد وذلكطبق ًا ملا هو �سائد يف معظم دول العامل.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالت كالآتي: التحفظ على تعريف املناف�سة املقرتح لكونه �سي�ضيق من تطبيق القانون كما �أن القوانني الدولية واخلليجيةال ت�شتمل على هذا التعريف .
 املوافقة على مقرتح تعريف ال�سوق املعنية وذلك با�ستبدال حرف (�أو) بـ (بالواو) لت�صبح العبارة املقرتحة( �أو االختيار بني بدائلها ).
 رف�ض مقرتح �إ�ضافة كلمة الفعال لتعريف الو�ضع املهيمن لكونها غري �ضرورية يف التعريف. املوافقة على مقرتح �إن�شاء جهاز م�ستقل �إال �أن الوزارة ترى ت�شكيل جلنة يف املرحلة احلالية ثم �إجراءتعديل على القانون ب�إن�شاء جهاز م�ستقل يف مراحل الحقة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعريف امل�ستحدث للمناف�سة. وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة (�أو االختيار بني بدائلها ) �إىل تعريف ال�سوق املعنية. وافق املجل�س على �إبقاء تعريف الو�ضع املهيمن كما جاء من احلكومة دون �إ�ضافة كلمة (فعال). وافق املجل�س على ر�أي احلكومة يف الإبقاء على ت�شكيل جلنة يف املرحلة احلالية على �أن يتم �إن�شاء جهازم�ستقل يف مراحل الحقة.
ـ	�أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()3
من م�شروع القانون فهي :
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 االقرتاح بحذف الفقرة الثانية من املادة ( )3وذلك لتحقيق امل�ساواة املن�صو�ص عليها بالد�ستور يف �ش�أن�سريان �أحكام القانون على جميع القطاعات  ،واالكتفاء ب�سلطة احلذف والإ�ضافة امل�شار �إليها يف املادة
(.)4
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على حذف الفقرة الثانية من املادة (.)3ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف الفقرة الثانية من املادة (.)3ـ وفيما يتعلق باملادة ( )4فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء
حولها هي :
ً
 االقرتاح ب�إعادة النظر يف الفقرة الأوىل منها وذلك توافقا مع حذف الفقرة الثانية من املادة (.)3 االقرتاح بنقل الفقرة الثانية والثالثة �إىل امللحق مع اال�ستثناءات وذلك لتحقيق الرتابط املنطقي بني موادالقانون.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ووفق ًا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء) �إىل الفقرة الثانية. االقرتاح ب�إ�ضافة بند ثان للفقرة الثالثة وهو “ال�صناعات التي حتقق القيمة الوطنية امل�ضافة”. وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن القطاعات والأن�شطة والأعمال املحددة يف امللحق ت�أتي �ضمن اخت�صا�ص جمل�س الوزراءولي�ست من اخت�صا�ص وزارة االقت�صاد.
ً
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (ووفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء) �إىل عجز الفقرةالثانية.
 رف�ض مقرتح �إ�ضافة عبارة (ال�صناعات التي حتقق القيمة الوطنية امل�ضافة) كبند ثان للفقرة الثانيةلكونها �ست�ؤثر على مكانة الدولة يف �ش�أن االتفاقيات الدولية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء الفقرتني الثانية والثالثة من املادة ( )4كما جاءت من احلكومة وعدم ترحيلها�إىل امللحق.
ً
 وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة (ووفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء) �إىل عجز الفقرة الثانية. وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة الثالثة كما جاءت من احلكومة. �أما ما يخ�ص املادة ( )5يف �ش�أن املمار�سات املخلة باملناف�سة فقد كانت �أهم الأفكار والآراءالتي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( وعلى منع �أو عرقلة ممار�ستها لن�شاطها ) �إىل عجز الفقرة (ه) من البند الأول. االقرتاح بتعديل الفقرة (و) من البند الأول وذلك با�ستبدال كلمة (عن طريق) بكلمة (ومن ذلك). االقرتاح بتعديل الفقرة (�أ) من البند الثاين وذلك ب�إ�ضافة كلمة (ال�سلع) باعتبارها الغر�ض الرئي�سيالذي تدور حوله املناف�سة.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 -املوافقة على �إ�ضافة عبارة (وعلى منع �أو عرقلة ممار�ستها لن�شاطها ) �إىل عجز الفقرة (ه) من البند
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الأول.
 املوافقة على تعديل الفقرة (و) من البند الأول وذلك با�ستبدال كلمة (عن طريق) بكلمة (ومن ذلك). رف�ض �إ�ضافة كلمة (ال�سلع) للفقرة الأوىل من البند الثاين لكونها وردت معرفة يف تعريف الأ�سواق . �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة (وعلى منع �أو عرقلة ممار�ستها لن�شاطها ) �إىل عجز الفقرة (ه) منالبند الأول.
 وافق املجل�س على تعديل الفقرة (و) من البند الأول وذلك با�ستبدال كلمة (عن طريق) بكلمة (ومنذلك).
 وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة الأوىل من البند الثاين كما جاءت من احلكومة دون ب�إ�ضافة كلمة (ال�سلع). وفيما يتعلق باملادة ( )6يف �ش�أن �إ�ساءة ا�ستغالل و�ضع مهيمن فقد كانت �أهم املالحظاتوالأفكار التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
االقرتاح با�ستحداث فقرة (ح) يف الفقرة الأوىل من املادة على �أن يكون ن�صها هو ( ن�شر معلومات غري�صحيحة عن املنتجات �أو �أ�سعارها مع العلم بذلك) لأنها قد ت�ضر باملناف�سة.
االقرتاح با�ستحداث فقرة (ط) يف الفقرة الأوىل من املادة على �أن يكون ن�صها هو (�إنقا�ص �أو زيادةالكميات املتاحة من املنتج مبا ي�ؤدي �إىل افتعال عجز �أو وفرة غري حقيقية يف ال�سلعة) وذلك ا�ستناد ًا �إىل
الأ�س�س االقت�صادية يف �ش�أن الو�ضع املهيمن على ال�سوق.
ً
 االقرتاح با�ستحداث بند( )2يف املادة قيا�س ًا على االتفاقات �ضعيفة الأثر وحتقيقا لالن�سجام الت�شريعي. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 رف�ض الفقرة (ح) امل�ستحدثة كونها وردت يف قانون قمع الغ�ش والتدلي�س. رف�ض الفقرة (ط) امل�ستحدثة كونها وردت يف الفقرة (و) من البند ( )1يف املادة (.)5 املوافقة على البند ( )2امل�ستحدث مع �إ�ضافة تعديل على ال�صياغة بحيث ت�صبح (يتحقق الو�ضع املهيمنامل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة عند جتاوز ح�صة �أي من�ش�أة الن�سبة التي يحددها جمل�س الوزراء
من �إجمايل املعامالت يف ال�سوق املعنية .وملجل�س الوزراء – بنا ًء على اقرتاح الوزير -زيادة �أو �إنقا�ص هذه
الن�سبة وفق متطلبات الو�ضع االقت�صادي).
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على كافة تعديالت ومالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول هذه املادة مع املوافقة على التعديلاملقرتح من احلكومة ب�إعادة �صياغة البند (.)2
 �أما �أهم الآراء والأفكار واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )7فهي: االقرتاح ب�إعادة �صياغة الفقرة (ج) من املادة بحيث يكون ن�صها ( �أن يتم �إخطار الوزارة مب�شروع �أيتعديل يطر�أ على االتفاقات املقيدة �أو املمار�سات ذات ال�صلة بو�ضع مهيمن والتي �سبق احل�صول على
ا�ستثناء ب�ش�أنها خالل ثالثني يوم ًا من �إبرام امل�شروع) حتى ال تكون التعديالت منفذ ًا ملخالفة القانون.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 -املوافقة على تعديل الفقرة (ج) من املادة دون حتديد مدة زمنية لال�ستثناء بحيث يكون ن�صها (�أن يتم
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�إخطار الوزارة ب�أية تعديالت تطر�أ على االتفاقات املقيدة �أو املمار�سات ذات ال�صلة بو�ضع مهيمن والتي
�سبق احل�صول على ا�ستثناء ب�ش�أنها قبل تنفيذ هذه التعديالت).

 االقرتاح ب�أن يتم و�ضع املادة ( )7الواردة يف هذا القانون بعد املادة ( )12مراعاة للت�سل�سل املنطقي يفترتيب املعاين لكون �إن�شاء اللجنة يكون يف الأول ثم يلي ذلك كل الأمور املتعلقة بها.

 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ش�أن الفقرة (ج) من املادة. وبخ�صو�ص املادة ( )8فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 االقرتاح بحذف عبارة “قبو ًال �ضمني ًا” يف البند ( )1وا�ستبدالها ب “رف�ض ًا” وذلك لأن عدم �صدورالقرار من الوزير يدل على الرف�ض ولي�س القبول.
ً
 االقرتاح بحذف البند ( )2من املادة لكون الوزير قد �أعطي مدة تقدرب ( )45يوما لإ�صدار قراره. االقرتاح بتحديد الوزير ملدة اال�ستثناء �أو الإعفاء الواردة يف البند ( )5بخم�س �سنوات ويف حال زيادة هذهاملدة يقوم جمل�س الوزراء بتحديدها بناء على ما يعر�ضه الوزير،وذلك لأهمية ذلك يف و�ضع التناف�سية
العاملية.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح ب�أن يتم ا�ستبدال عبارة “بانق�ضاء هذه املدة” بعبارة “خالل هذه املدة” لأن ذلك �أدق يفالتعبري عن املعنى.

 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح بتعديل ن�ص املادة لي�صبح “تن�ش�أ بقرار من جمل�س الوزراء جلنة ت�سمى جلنة تنظيم املناف�سةتكون برئا�سة وكيل وزارة االقت�صاد،وي�صدر بت�شكيلها ،وحتديد نظام عملها،ومدة الع�ضوية فيها،ومكاف�آت
�أع�ضائها قرار من جمل�س الوزراء”وذلك متا�شي ًا مع املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2011م
الذي �أعطى جمل�س الوزراء �صالحية ت�شكيل وتنظيم جمال�س �إدارات �أو اللجان التي تن�ش�أ بقانون يف
امل�ؤ�س�سات االحتادية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 1-وافق املجل�س على ال�صياغة اجلديدة املقرتحة من احلكومة يف �ش�أن املادة (.)12

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف عنوان املادة كما جاء يف تعديل اللجنة وذلك اكتفاء بو�ضع عناوين للف�صولفقط.
 وافق املجل�س على مقرتح احلكومة با�ستبدال عبارة “بانق�ضاء هذه املدة” بعبارة “خالل هذه املدة”. وافق املجل�س على بقاء البند ( )2كما جاء من احلكومة دون حذف. وافق املجل�س على البند ( )5كما عدلته اللجنة. وفيما يخ�ص املادة ( )9فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
االقرتاح ب�إلغاء ن�سبة ( )%40التي حددتها اللجنة يف البند ( )1يف �ش�أن احل�صة الإجماليةللمن�ش�آت،وذلك لأن البند( )2من املادة قد �أعطى جمل�س الوزراء بنا ًء على مقرتح الوزير حتديد هذه
الن�سبة .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 الت�أكيد على �ضرورة �أن يقوم جمل�س الوزراء بتحديد هذه الن�سبة يف امل�ستقبل،وذلك لعدم وجود درا�ساتاقت�صادية يف الوقت احلايل يتم من خاللها التعامل مع م�س�ألة الرتكز االقت�صادي.
ـ	�أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على البند ( )1كما جاء من احلكومة. �أما املادة ( )12فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
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 وفيما يتعلق باملادة ( )13فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 االقرتاح بحذف البند ( )4من املادة كما عدلته اللجنة املطالبة بالإبقاء على البند ( )5من املادة كما عدلته اللجنة. املطالبة بالإبقاء على البند ( )6من املادة كما عدلته اللجنة. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة ب�إلغاء تعديل اللجنة ب�ش�أن البند ( )4من املادة،وذلك لأن جمل�س الوزراء هو من ميلك �صالحيةو�ضع نظام عمل اللجنة،متا�شي ًا مع املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2011م.
 التحفظ على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البندين ( )5،6لكونهما يلزمان الوزير باتخاذ قراره بنا ًءعلى تو�صيات اللجنة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف البند ( )4من املادة. وافق املجل�س على الإبقاء على البندين ( )5،6كما جاءا من احلكومة. وبخ�صو�ص املادة ( )14فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 االقرتاح بتغيري البند امل�ستحدث من قبل اللجنة برقم ( )10يف �ش�أن التوعية بالقرارات والتو�صياتاملتخذة يف جمال املناف�سة لكي ال يكون مقيد ًا بل عام ًا على النحو الآتي“ :اتخاذ الإجراءات والتدابري
الالزمة بالتوعية لن�شر ثقافة املناف�سة والتوعية مببادئ ال�سوق احلرة”.
 االقرتاح با�ستبدال عبارة” حتال �إليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال �إليها من الوزير” يف البند( )12من املادة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 -املوافقة على ال�صيغة املقرتحة اجلديدة يف �ش�أن البند ( )10امل�ستحدث من اللجنة.
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 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال عبارة” حتال �إليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال �إليها من الوزير”يف البند ( )12من املادة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ال�صيغة اجلدية املقرتحة يف �ش�أن البند ()10 وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة” حتال �إليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال �إليها من الوزير” يفالبند ( )12من املادة.
 �أما ما يتعلق باملادتني ( )21و( )22فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء حولهما على النحو الآتي :
 املطالبة بتغليظ العقوبات ملخالفي قانون تنظيم املناف�سة بحيث ت�صل �إىل �إغالق املن�ش�أة يف حال تكراراملخالفة وتكون الغرامات ع�شرة �أ�ضعاف ما هو مقرتح يف القانون .
 االقرتاح ب�إعادة �صياغة املادة ( )21بحيث تكون ( يجوز للمحكمة عند احلكم بالإدانة �أن تق�ضيب�إغالق املن�ش�أة ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر) �أي تكون العقوبة مادية  ،وكذلك
�إغالق املن�ش�أة ملدة ثالثة �أ�شهر وال تزيد عن �ستة �أ�شهر ،ويكون ن�ص املادة ( )22هو (يف حالة العود تغلق
املن�ش�أة ومينع من مزاولة املهنة) .
 االقرتاح با�ستبدال املادة ( )22حمل املادة ( )21لتكون ( للمحكمة عند احلكم بالإدانة �أن تق�ضيب�إغالق املن�ش�أة ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر كما لها �أن تق�ضي بن�شر منطوق حكمها
مرة واحدة �أو �أكرث يف �صحيفتني يوميتني حمليتني على الأقل على نفقة املخالف) مع تغري ن�ص املادة
( )22لتكون (ت�ضاعف العقوبات املقررة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون يف حال العود ب�إغالق
املن�ش�أة ومينع من مزاولة املهنة ) .
 االقرتاح بتغري ن�ص املادة ( )22لت�صبح ( للمحكمة غلق املن�ش�أة ومنع املدير من مزاولة الن�شاطوم�صادرة املواد حمل املخالفة دون الإخالل بحقوق غري ح�سن النية ) .
 االقرتاح ببقاء املادة ( )21كما جاءت من احلكومة بدون تعديل وبقاء املادة ( )22كما جاءت مناللجنة لأنها تخدم القانون .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة ب�إبقاء املادة ( )21كما جاءت من احلكومة (ت�ضاعف العقوبات املقررة للجرائم املن�صو�صعليها يف هذا القانون يف حال العود) لأنها ت�شمل جميع العقوبات .
 التنويه �إىل �أن �إغالق املن�شاة ب�صفة دائمة له ت�أثري على النمو االقت�صادي  ،و�إغالق املن�ش�أة ب�شكل م�ؤقتملدة ثالثة �أ�شهر �إىل �ستة �أ�شهر يعترب فرتة كافية للعقوبة ،وكذلك يف حالة العود تغلق املن�ش�أة من �ستة
�أ�شهر �إىل �سنة .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )21كما جاءت من احلكومة . وافق املجل�س على املادة ( )22كما جاءت من اللجنة . وبخ�صو�ص املادة ( )25يف الف�صل التا�سع حول �أحكام عامة وختامية فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو
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الآتي :
 1اال�ستف�سار عن كيفية حماية الوزارة كل من قدم معلومات ت�ساعد يف الك�شف عما يخل ب�أحكام هذاالقانون.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالتكالآتي:
 حتفظ احلكومة على املادة امل�ستحدثة يف �ش�أن قيام الوزارة ( بعدم الإف�صاح عن هوية من يقدمونمعلومات ت�ساعد يف الك�شف عما يخل ب�أحكام هذا القانون ) .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إلغاء املادة امل�ستحدثة . �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول ملحق بالقطاعاتوالأن�شطة والأعمال امل�ستثناة من تطبيق �أحكام هذا القانون فقد كانت على النحو الآتي :
 اال�ستف�سار عن عدم ا�ستثناء قطاع ال�صناعات احلربية والع�سكرية من تطبيق �أحكام هذا القانون . وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد -على هذه التعديالت كالآتي: التنويه �إىل �أن ال�صناعات احلربية والع�سكرية هي �صناعات خا�صة تخ�ضع للعالقات ال�سيا�سية بني الدول.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على امللحق كما جاء من احلكومة . وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “املناف�سة” فهو كالآتي : وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.
( ج 6املعقودة بتاريخ 2012/02/21م )
 5م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ اخلربة �أمام املحاكم”  :يتكون م�شروع القانون من ( )36مادة،ويهدف هذا امل�شروع �إىل تنظيم مهنة اخلربة �أمام جهات الق�ضاء يف الدولة من خالل ق�صر مزاولة
املهنة على املقيدين يف اجلدول من اخلرباء ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط من يتم االتفاق عليهم من قبل
اخل�صوم وتقر املحكمة اتفاقهم وغريهم من املخت�صني الذين ترى جهات الق�ضاء اال�ستعانة بهم.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت طرحها حول ديباجة م�شروع القانون هي:
 االقرتاح بتغري م�سمى القانون من قانون “ اخلربة �أمام املحاكم “ �إىل قانون “ تنظيم مهنة اخلربة�أمام اجلهات الق�ضائية “.
 االقرتاح بتغيري م�سمى القانون من قانون (اخلربة �أمام املحاكم) �إىل قانون (اال�ستعانة باخلرباء �أماماجلهات الق�ضائية).
 االقرتاح ب�إ�ضافة القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل �إىل ديباجةامل�شروع نظر ًا الرتباطه بالقانون .
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
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 املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون من “ قانون اخلربة �أمام املحاكم “ �إىل قانون “ تنظيم مهنةاخلربة �أمام اجلهات الق�ضائية “.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة قانون تنظيم عالقات العمل �إىل ديباجة امل�شروع .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون من “ قانون اخلربة �أمام املحاكم “ �إىل قانون “ تنظيم مهنةاخلربة �أمام اجلهات الق�ضائية “.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة قانون تنظيم عالقات العمل �إىل ديباجة امل�شروع . وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )1من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح با�ستحداث عبارة �إىل تعريف مهنة اخلربة الذي ا�ستحدثته اللجنة ليكون التعريف كالآتي:(عمل فني ميار�سه �أ�شخا�ص تلج�أ �إليهم اجلهات الق�ضائية لإبداء الر�أي يف �أمر ي�ستلزم معرفة فنية).
 االقرتاح بحذف عبارة (بت�شكيل جمل�س الت�أديب) من تعريف حمكمة اال�ستئناف املخت�صة. وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف مهنة اخلربة املقرتح ليكون كالآتي ( :هي مهنة ميار�سها �أ�شخا�صبناء على تكليف اجلهات الق�ضائية لتقدمي ر�أيهم الفني �أو العلمي عند االقت�ضاء ح�سب تخ�ص�ص كل منهم
وفق ًا لأحكام هذا القانون).
 الإ�شارة �إىل �أن حمكمة اال�ستئناف تخت�ص بت�شكيل جمل�س الت�أديب.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
•املوافقة على التعديل املقرتح يف �ش�أن تعريف مهنة اخلربة لي�صبح (هي عمل فني ميار�سه �أ�شخا�ص
بناء على تكليف اجلهات الق�ضائية لتقدمي تقريرهم الفني �أو العلمي عند االقت�ضاء ح�سب تخ�ص�ص
كل منهم وفق ًا لأحكام هذا القانون).
•املوافقة على حذف عبارة (بت�شكيل جمل�س الت�أديب) من تعريف حمكمة اال�ستئناف املخت�صة.
 �أما حتذف �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )2منم�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف كلمة (وذلك) من البند (. )1 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (مبا ال يتعار�ض مع هذا القانون) �إىل عجز البند ( )2من املادة . االقرتاح ب�أن تقوم اجلهات الق�ضائية على م�ستوى الدولة بتحديد النظم والقواعد الالزمة ملزاولة مهنةالرتجمة
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على حذف كلمة (وذلك) من البند (. )1 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (مبا ال يتعار�ض مع هذا القانون) �إىل عجز البند ( )2من املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف كلمة (وذلك) من البند (. )1 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (مبا ال يتعار�ض مع هذا القانون) �إىل عجز البند ( )2من املادة .ـ وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على
املادة ( )3من م�شروع القانون فهي :
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 املطالبة با�ستثناء من �سبق عليه احلكم ق�ضائي ًا ومت رد اعتباره �إليه من عدم القيد يف جدول قيد اخلرباءبالوزارة .
ً
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )2ليكون ( �أن يكون حا�صال على م�ؤهل علمي من �إحدى اجلامعات�أو املعاهد املعرتف بها يف جمال تخ�ص�صه).
 االقرتاح بتعديل �صياغة البند ( )3لي�صبح (�أال تقل خربته بعد التخرج عن (� )7سنوات للمواطن ،يفجمال اخلربة املطلوب القيد بها ،وعن ( )15خم�سة ع�شر �سنة لغري املواطن يف جمال اخلربة املطلوب
القيد بها.
 االقرتاح با�ستثناء بع�ض التخ�ص�صات اجلديدة من �شرط احل�صول على اخلربة للقيد يف جدول اخلرباء االقرتاح ب�أن تكون مدة اخلربة للمواطن يف جمال اخلربة املطلوب القيد بها هي (� )10سنوات بعدالتخرج لأهمية ذلك عند العمل كخبري.
 االقرتاح ب�إبقاء التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )3من املادة وهو �أن تكون مدة اخلربة للمواطنيف جمال اخلربة املطلوب القيد بها هي (� )7سنوات بعد التخرج ،ولي�س ( )15عام ًا كما جاء يف ن�ص
احلكومة من �أجل ت�شجيع املواطنني عل االنخراط يف مهنة الرتجمة.
 االقرتاح با�ستبدال”االختبارات التخ�ص�صية” حمل “الإجراءات” يف البند ( )5من املادة لكونالإجراءات �أمور روتينية ال حتقق الغر�ض املطلوب ك�شرط من �شروط قيد اخلرباء.
 االقرتاح ب�إبقاء البند ( )5من املادة كما جاء من احلكومة لكون االختبارات هي الأدق يف تقييد اخلبرييف جدول الوزارة.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل البند ( )2مع اقرتاح �إ�ضافة كلمة ( العليا ) لت�صبح العبارة (�أواملعاهد العليا املعرتف بها) .
 االقرتاح ب�أن تكون مدة اخلربة للمواطن هي (� )10سنوات يف البند ( )3من املادة مع �إبقاء العبارةالآتية يف �آخر البند وهي”:على �أن تكون ال�سنوات اخلم�س الأخرية يف جمال اخلربة املطلوب القيد بها.
 املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على البند ( )5من املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
ً
 املوافقة على مقرتح املقدم بتعديل البند ( )2لي�صبح (�أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي معتمد من�إحدى اجلامعات �أو املعاهد العليا املعرتف بها يف جمال تخ�ص�صه).
 وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ش�أن البند ( )3من املادة. وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ش�أن البند ( )5من املادة. �أما ما يخ�ص املادتني ( )5،6فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداهاال�سعادة الأع�ضاء حولهما هي :
 االقرتاح ب�أن يكون حلف اخلبري بعد قيده يف اجلدول �أمام �إحدى دوائر املحاكم االبتدائية ولي�ساال�ستئناف،وذلك ت�سهي ًال على اخلبري يف �سرعة االنتهاء من �إجراءات القيد.
 االقرتاح ب�إعادة ترتيب املواد على �أن تكون املادة ( )5حمل املادة ( ،)6واملادة ( )6حمل املادة ()5مراعاة لت�سل�سل �إجراءات قيد اخلرباء يف هذا القانون.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 -احلكومة ترى �أن يكون احللف �أمام دائرة من دوائر حماكم اال�ستئناف لأهمية هذا الأمر،فالطعن يف
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القرارات،واملجال�س الت�أديبية التي ت�شكل هي من اخت�صا�ص هذه املحاكم.
 املوافقة على �إعادة ترتيب املواد على �أن تكون املادة ( )5حمل املادة ( ،)6واملادة ( )6حمل املادة (.)5ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إعادة ترتيب املواد على �أن تكون املادة ( )5حمل املادة ( ،)6واملادة ( )6حمل املادة( )5يف هذا القانون.
 وافق املجل�س على البند ( )3امل�ستحدث من قبل اللجنة يف املادة ( )6والتي �أ�صبحت املادة ( )5بعد�إعادة ترتيب املواد.
 �أما املادة ( )10امل�ستحدثة من اللجنة فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي�أبداها ال�سعادة الأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح با�ستثناء اخلبري املواطن مبزاولة مهنة اخلربة من خالل مكتب مرخ�ص كما ورد ذلك يف البند( )1من املادة ،وذلك ت�سهي ًال على املواطنني يف هذا اجلانب.
 االقرتاح بحذف هذه املادة امل�ستحدثة لكونها �ست�سبب الكثري من الإ�شكاليات يف هذا القانون. االقرتاح ب�إبقاء هذه املادة امل�ستحدثة نظر ًا لأهميتها يف تنظيم عمل اخلرباء. وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على هذه املادة امل�ستحدثة من اللجنة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )10امل�ستحدثة من اللجنة . وبخ�صو�ص املادة ( )10التي �أ�صبح رقمها ( )11بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح با�ستحداث بند جديد يف هذه املادة وهو” �أال يكون اخلبري الذي ي�ستعان به للبت يف ق�ضية منالق�ضايا �صاحب عمل خا�ص يف نف�س جمال اخلربة وذلك كي ال يكون هناك ت�ضارب م�صالح يف هذا
املو�ضوع”.
 االقرتاح بحذف البند ( )10امل�ستحدث يف هذه املادة ،لأن الالئحة التنفيذية هي الأف�ضل يف بيان�شروط حتديث املهارات وتطويرها بالن�سبة للخرباء.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح ب�إبقاء البند ( )10امل�ستحدث يف هذه املادة لأهميته مع �إ�ضافة عبارة “على النحو الذي حتددهالالئحة التنفيذية لهذا القانون”.
 املوافقة على البنود امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف هذه املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة،مع ترك املجال للم�ست�شارين يف الأمانةالعامة لإعادة ترتيبها .
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )14والتي�أ�صبح رقمها ( )15بعد تعديل اللجنة هي :
 -االقرتاح بعدم حذف عجز املادة لأن فيه �ضمان ًا حلفظ حقوق اخلرباء عند التظلم والطعن يف قرارات
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اللجنة .
 االقرتاح ب�إخطار اللجنة اخلبري واجلهة التابع لها بالرد على ال�شكوى املقدمة �ضده خالل ( )30يوماًكاف .
بد ًال من ( )15يوم ًا لأن ق�ضايا اخلرباء معقدة وحتتاج �إىل وقت ٍ
 املطالبة بالإبقاء على مدة ( )15يوم ًا يف �ش�أن رد اخلبري على ال�شكوى املقدمة �ضده لكونها مدة كافيةللرد .
 وقد جاء رد معايل  /هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل .على هذا املقرتح كالآتي: املطالبة بالإبقاء على عجز املادة �ضمان ًا حلفظ حقوق اخلرباء عند التظلم والطعن يف قرارات اللجنة،كما �أن التظلم نظام عاملي وفيه نوع من ال�شفافية واال�ستقاللية .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل اللجنة مع حذف عجز املادة . �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )27والتي �أ�صبح رقمها ( )28بعد تعديل اللجنة هي :
 املطالبة ب�إعادة النظر يف عقوبة غرامة اخلبري لتتنا�سب مع مقدار ال�ضرر الواقع �أو املخالفة التي ت�صدرمن اخلبري .
 االقرتاح بو�ضع عقوبات للمواد امل�ستحدثة يف املادة ( )10متا�شي ًا مع العقوبات الواردة يف املادة ()27والتي �أ�صبح رقمها ( )28بعد تعديل اللجنة يف �ش�أن خمالفة اخلبري لاللتزامات املن�صو�ص عليها يف
البنود ( )4،3،2،1من املادة ( )10من هذا القانون .
 وقد جاء رد معايل  /هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذا املقرتح كالآتي: املوافقة على التعديل املقرتح من اللجنة يف �ش�أن و�ضع العقوبات للبنود امل�ستحدثة يف املادة ()10ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )27والتي �أ�صبحت ( )28كما جاءت من احلكومة بعد �إ�ضافة بندين �آخرينبرقم (� )5،6إىل البنود اخلا�صة يف �ش�أن خمالفة اخلبري �أحد االلتزامات املن�صو�ص عليها يف البنود
( )4،3،2،1من املادة ( )10من هذا القانون .
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()31والتي �أ�صبح رقمها ( )32بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح بتحديد �أتعاب اخلرباء �إذا مت اال�ستعانة بهم يف الق�ضايا اجلزائية لأن فيها مبالغة . وقد جاء رد معايل  /هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذا املقرتح كالآتي: املطالبة برتك حتديد �أتعاب اخلرباء لل�سلطة التقديرية الق�ضائية لكونها �أقدر على حتديد حجم العملالذي يقوم به اخلبري واملدة الالزمة لإجنازه .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )31والتي �أ�صبحت ( )32كما عدلتها اللجنة . وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ اخلربة �أمام املحاكم “ فهوكالآتي :
 وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ -وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء ال�سادة الأع�ضاء

87

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

مالحظاتهم عليه.
( ج 7املعقودة بتاريخ 2012/03/13م )
 6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهاتامل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م وكانت �أهم اال�ستف�سارات واملالحظات
التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء حول كالآتي :
 هناك العديد من املالحظات التي تتكرر ب�شكل �سنوي يف تقارير ديوان املحا�سبة دون �أن تقوم وزارة املاليةمبعاجلتها.
 املطالبة بعدم �إلزام املجل�س باملوافقة املبدئية على م�شروع احل�ساب اخلتامي ،لأن هذه املوافقة البد �أنتكون بعد �أخذ املالحظات العامة على امل�شروع كما ن�صت املادة ( )87من الد�ستور على ذلك .
 مطالبة ديوان املحا�سبة بتغيري �شكل احل�ساب اخلتامي وفق ًا للقوائم املعتمدة دولي ًا وذلك ليتنا�سب معميزانية الربامج والأداء التي تطبقها الوزارات .
 اال�ستف�سار عن املعوقات التي تواجه الديوان للقيام مبهامه الرقابية على الوجه الأمثل . اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني ديوان املحا�سبة ومكاتب التدقيق الداخلي التابعة لوزارة املالية . الإ�شارة �إىل �أن هناك �سوء تقدير يف حتديد ميزانيات بع�ض اجلهات حيث �إنها يف بع�ض الأحيان التتنا�سبمع اخلطط اال�سرتاتيجية املو�ضوعة .
 الإ�شارة �إىل عدم وجود منهجية قام الديوان بو�ضعها كي تتالءم مع التغريات احلا�صلة يف احلكومة. اال�ستف�سار عن عدم قيام الديوان بدوره الرقابي  ،و�إ�سناد هذا الأمر �إىل �شركات خا�صة تدفع لها �أموالطائلة  ،مع وجود كفاءات مواطنة ت�ستطيع القيام بهذا الأمر .
 اال�ستف�سار عن تقييم ديوان املحا�سبة للمخالفات التي ير�صدها للوزارات والهيئات االحتادية هل هي يفزيادة �أم تناق�ص خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .
 اال�ستف�سار عن عدم تعاون وزارة املالية مع ديوان املحا�سبة يف عدم توفري البيانات وامل�ستندات املطلوبةلغر�ض التدقيق رغم �أن وزارة املالية جهه معنية بالرقابة والتدقيق على احل�سابات املالية قبل عملية
ال�صرف وبعدها .
 خمالفة وزارة املالية للد�ستور نتيجة لت�أخر ميزانية  2010ثالثة �شهور فقد قامت باخل�صم املبا�شر دونوجود �أداة قانونية وعدم �صدور مر�سوم باالعتمادات ال�شهرية طبق ًا للمادة ( )123من الد�ستور.
 اال�ستف�سار عن عدم تفعيل قطاع التدقيق الداخلي يف الوزارات وعدم وجود ربط بني التدقيق الداخليوديوان املحا�سبة.
 اال�ستف�سار عن مدى �سعي وزارة املالية لتحقيق ر�ؤية وا�سرتاتيجية الدولة لتكون �ضمن �أف�ضل خم�سحكومات يف العامل وذلك يف ظل وجود الكثري من املخالفات.
 للمجل�س الوطني االحتادي احلق يف رف�ض م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتاميلالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م
،ك�أي م�شروع قانون وذلك ا�ستناد ًا �إىل املادة ( )110من الد�ستور التي تن�ص على �أنه �إذا رف�ض املجل�س
الوطني االحتادي م�شروع القانون،ف�إن لرئي�س االحتاد �أو املجل�س الأعلى �أن يعيده �إىل املجل�س مرة �أخرى”.
 الت�أكيد على �ضرورة و�ضع حلول للمالحظات املتكررة يف ديوان املحا�سبة ب�شكل �سنوي يف �ش�أن التجاوزاتاملالية يف عملية ال�صرف لدى بع�ض الوزارات والهيئات االحتادية.
 الت�أكيد على �أحقية املجل�س يف رف�ض م�شروع قانون امليزانية االحتادية وقانون احل�ساب اخلتامي �أو التعديلعليهما كذلك .
 -اال�ستف�سار عن وجود ( )39خمالفة ت�شمل ( )11وزارة مل تتم تغطيتها وت�ضمينها يف م�شروع قانون
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احل�ساب اخلتامي.
 الت�سا�ؤل عن كيفية التعامل مع املبالغ الفائ�ضة من ميزانيات بع�ض اجلهات احلكومية . اال�ستفهام حول عدم دقة التقديرات التي يتم و�ضعها مليزانية الهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية رغم مرور(� )40سنة على قيام الدولة وتطور �آلية �إعداد امليزانية وفق القانون.
 اال�ستف�سار عن حتديد �إطار زمني حمدد حلل ومعاجلة التغطيات القانونية ملخالفات اجلهات وامل�ؤ�س�ساتاحلكومية الواردة يف تقارير ديوان املحا�سبة وتفادي الوقوع فيها م�ستقب ًال.
 املطالبة بتقدمي تقرير يتوافق مع امليزانية ال�صفرية اعتبار ًا من 2012م يعمل على حل التجاوزاتواملخالفات والتغطيات.
 اال�ستفهام عن �إمكانية وجود جهات حكومية م�ستثناة من نظام امليزانية ال�صفرية.ً
 املطالبة بتقدمي تقرير يو�ضح الفرق بني امليزانية ال�صفرية وامليزانية املعتادة املتبعة �سابقا يف الوزاراتوكيفية �إعدادها.
 وقد جاء موقف احلكومة يف الرد على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالتايل : املطالبة باملوافقة املبدئية على امل�شروع ثم �إبداء املالحظات عليه . توجه احلكومة هو ن�ص املادة( )102من الالئحة الداخلية للمجل�س ب�أن م�شروع احل�ساب اخلتامي هوم�شروع قانون يبدي املجل�س الوطني مالحظاته عليه فقط كما هو احلال يف م�شروع قانون امليزانية العامة
لالحتاد .
 الد�ستور �أفرد املادة ( )135للح�ساب اخلتامي والتي تن�ص على �أن املجل�س يناق�ش احل�ساب اخلتاميلالحتاد ويبدي مالحظاته فقط ،وهذا الأمر ال يعترب م�صادرة حلق ت�صويت الأع�ضاء و�إمنا من �أجل �أن
تكون املمار�سة متوافقة مع الد�ستور.
 ديوان املحا�سبة ال يتدخل بال�سيا�سات التي ت�ضعها احلكومة ورقابة الديوان هي رقابة الحقه تنطلق منواقع امل�ستندات واحل�سابات وال�سجالت املالية لكل اجلهات االحتادية من �أجل تقييم طرق و�أ�ساليب �صرف
املال العام .
 دعم جمل�س الوزارء واملجل�س الوزاري للخدمات لديوان املحا�سبة للقيام مبهامه يف احلفاظ على املالالعام .
 توجه بع�ض اجلهات الداخلية �إىل عقد �شراكة مع ال�شركات اخلا�صة للتدقيق املحا�سبي مثل �شركة( االت�صاالت ) .
 الإ�شارة �إىل �أن طبيعة العالقة بني ديوان املحا�سبة واجلهات االحتادية مقننة ح�سب القانون واللوائحالداخلية اخلا�ص بديوان املحا�سبة.
 التنويه �إىل �أن عدم تعاون �إحدى اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ديوان املحا�سبة مع الديوان ال يعني �أن جميعالأجهزة واجلهات غري متعاونة مع الديوان .
 الإ�شارة �إىل �أن جميع التجاوزات التي ترتقي �إىل خمالفات مالية ت�صدى لها ديوان املحا�سبة ومت التحقيقفيها و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة.
 الإ�شارة �إىل �أن ديوان املحا�سبة يعتمد خطط طويلة املدى يف جلب وتوطني خريجي اجلامعات و�إعدادهمللعمل الرقابي يف الديوان .
 الإ�شارة �إىل �أن �إمكانيات وموارد احلكومة االحتادية حمدودة لذا يتم و�ضع ميزانية متوازنة ح�سب ن�صالقانون.
 -الت�أكيد على �صدور مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )8ل�سنة (2011م ) بنقل م�س�ؤولية التدقيق والرقابة
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الداخلية �إىل مكاتب معايل الوزراء للقيام بهذا الدور.
 الإ�شارة �إىل �أنه مت تكليف وزارة املالية من قبل جمل�س الوزراء ب�إعداد معايري التدقيق الداخلي ومترفع م�سودة املعايري لديوان املحا�سبة لإبداء وجهة النظر فيها ومن ثم رفعها ملجل�س الوزراء ليتم �إ�صدار
القرارب�ش�أنها .
 مت ت�شكيل جلنة من خم�سة وزراء يف (2011م) عملت على �إيجاد �آلية للتعاون بني وزارة املالية وديواناملحا�سبة.
 التنوية �إىل وجود فرق بني التجاوز يف عملية ال�صرف للبنود املخ�ص�صة يف امليزانية وبني املخالفة. �أوجد جمل�س الوزراء �آلية حمددة يف التعامل مع مالحظات ديوان املحا�سبة من خالل �إ�ضفاء ال�شرعيةعلى بع�ض التجاوزات واملخالفات التي تقوم بها الوزارات والهيئات االحتادية .
 الإ�شارة �إىل �أن عملية الت�صويت على م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي بالرف�ض �أو املوافقة غري �صحيحةطبق ًا للأعراف الربملانية والن�صو�ص الد�ستورية.
 املخالفات املالية التي ترد يف تقارير ديوان املحا�سبة ال ترتك بل تتم معاجلتها يف ال�سنة القادمة،لأناحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية التي متت فيها هذه املخالفة يكون قد �أغلق بنهاية هذه ال�سنة.
 االقرتاح ب�إعادة م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي �إىل اللجنة املخت�صة مرة �أخرى ملزيد من الدرا�سة. املجل�س لي�س له حق يف رف�ض م�شروع قانون امليزانية وقانون احل�ساب اخلتامي �أو التعديل عليهما ،ا�ستناد ًاملا جاء يف املادة ( )90من الد�ستور ويف الالئحة الداخلية للمجل�س يف املواد ( )89و ( )110و (.)135
 الإ�شارة �إىل �أن بع�ض اجلهات احلكومية ال ت�سمح قوانينها بتحويل الفائ�ض من ميزانياتها �إىل وزارةاملالية وحتتاج �إىل موافقة جمل�س الوزراء يف هذا الأمر .
 مت ا�ستحداث م�شروع قانون جديد ب�ش�أن املوارد املالية التي حتول �إىل اخلزانة العامة وقد وافق جمل�سالوزراء على حتويله �إىل اللجنة الفنية للت�شريعات.
 التنويه �إىل �صدور مر�سوم بقانون ل�سنة  2008لقواعد امليزانية والذي ن�ص على �إلزام جميع اجلهاتاحلكومية بتحويل الفائ�ض من ميزانياتها �إىل وزارة املالية.
 الإ�شارة �إىل �أن دور وزارة املالية يتمثل يف رفع التقارير الدورية يف �ش�أن �صرف وتوزيع ميزانية كل جهةحكومية على الربامج و الأن�شطة بينما الرقابة على الربامج والأن�شطة تتم عن طريق وزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزارء.
 الإ�شارة �إىل �أن املخالفات التي تتم تغطيتها بقانون هي التي ال ميكن حلها وت�صحيح و�ضعها ،بينما التيمل تتم تغطيتها فحلها وارد.
 التنوية �إىل �أن تغيري �شكل تقرير ديوان املحا�سبة مبا يتنا�سب مع امليزانية ال�صفرية �سيعمل على تو�ضيحن�سبة ال�صرف على الربامج والأن�شطة وتو�ضيح املخالفات ولكن لن يعمل على عالج املخالفات و�إلغائها.
 هناك معرفة تامة من الوزارات يف كيفية التعامل مع امليزانية ال�صفرية حيث مت تدريب قرابة ()2000�شخ�ص يف الوزارات واجلهات االحتادية على كيفية تطبيقها .
 توجد بع�ض اجلهات التي ت�ستثنى من امليزانية ال�صفرية وذلك بحكم القانون. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ اعتماد احل�ساب اخلتاميلالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2010/12/31م “ فهو كالآتي:
 وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ . -وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن دون �إبداء ال�سادة الأع�ضاء �أي
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مالحظات عليه.
 وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعة مع �إ�ضافة احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتاديعن ال�سنة املالية  2010م �إىل املادة الثانية من م�شروع القانون.
( ج 8املعقودة بتاريخ 2012/03/27م)( ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م )
 -7م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 2007م
يف �ش�أن �إن�شاء هيئة الت�أمني وتنظيم �أعماله.
 وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 2007ميف �ش�أن “ �إن�شاء هيئة الت�أمني وتنظيم �أعماله” .
( ج 8املعقودة بتاريخ 2012/03/27م )
 -8م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن
ال�سنة املالية  2009م.
 وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتاديعن ال�سنة املالية  2009م”
( ج 8املعقودة بتاريخ  2012/03/27م )
 -9م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م
يف �ش�أن الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م:
يهدف م�شروع القانون �إىل �إن�شاء جلان لف�ض املنازعات الناجتة عن عقود التطوير العقاري �أو املتعلقة بها
يف كل �إمارة مبا ي�سهم يف �إيجاد حلول تت�سم بال�سرعة والفعالية.
 وقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة (“ )1مادةم�ستحدثة” من م�شروع القانون هي:
 1اال�ستف�سار عن ا�شتمال مادة التعريفات يف هذا القانون على مفهوم تعريف “التطوير العقاري”نظر ًا لأهميته يف معرفة كافة الأحكام التي �سترتتب على الق�ضايا املتعلقة به بعد ذلك.
 2الت�أكيد على �أهمية وجود ثالثة ق�ضاة يف اللجان التي �سيتم ت�شكيلها لف�ض املنازعات الناجتة عنعقود التطوير العقاري نظر ًا لت�شعب الق�ضايا يف هذه املنازعات وحاجتها �إىل خربة �أكرث من قا�ض للبت
فيها.
 3الإ�شارة �إىل �أن وجود قا�ض واحد يف جلان ف�ض املنازعات الناجتة عن عقود التطوير العقاري معجمموعة من اخلرباء هو الأف�ضل لأن وجود اكرث من قا�ض يف اللجنة قد يعرقل عملها يف هذا النوع من
الق�ضايا التي حتتاج �إىل �سرعة للبت فيها.
 4الت�سا�ؤل عن الآثار التي �سترتتب يف حال موافقة املجل�س على حذف اللجنة عبارة (املتعلقة بها) يفهذه املادة لأنها ت�شري ظاهري ًا يف املعنى �إىل وجود ق�ضايا ذات �صلة غري مبا�شرة بق�ضايا عقود التطوير
العقاري حتتاج هي كذلك �إىل �إن�شاء جلان لف�ض املنازعات الناجتة عنها.
 5اال�ستف�سار عن وجود جلنة �أو �أكرث �سيتم �إن�شا�ؤها يف كل �إمارة لف�ض املنازعات الناجتة عن عقودالتطوير العقاري.
ً
 6االقرتاح ب�إ�ضافة ثالثة خرباء بدال من خبريين يف اللجان التي �سيتم ت�شكليها لف�ض املنازعاتلتنوع الق�ضايا املتعلقة بعقود التطوير العقاري والتي حتتاج يف بع�ض الأحيان �إىل �أكرث من خبري خمت�ص
ال�ست�شارته فيها.
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 7الإ�شارة �إىل �ضرورة �إبقاء البند ( )2من املادة يف �ش�أن ت�شكيل جلان فرعية للنظر يف بع�ض املنازعاتوالق�ضايا التي حتال �إليها من اللجنة الرئي�سية لأهميتها يف �سرعة البت يف الق�ضايا املطروحة،وعدم
ت�أخري م�صالح الأفراد.
 8اال�ستفهام عن مدى تعار�ض البند ( )2من املادة مع املادة ( )27من قانون الإجراءات املدنيةالذي ين�ص على �أن اال�ستئناف يف الق�ضايا يكون �أمام املحاكم اال�ستئنافية ولي�س جلان يتم ت�شكيلها.
 9الإ�شارة �إىل عدم وجود تعار�ض بني املادة ( )27من قانون الإجراءات املدنية وبني البند ( )2مناملادة حيث �إن اللجان اال�ستئنافية التي �سيتم �إن�شا�ؤها هي جلان منبثقة من حماكم اال�ستئناف للإ�سراع
يف �إنهاء �إجراءات التقا�ضي.
 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل -على هذه املالحظاتواال�ستف�سارات على النحو الآتي:
 1االقرتاح با�ستبدال عبارة “اجلهة املعنية بالإمارة” بعبارة “رئي�س اجلهة الق�ضائية املحلية” لأنبع�ض الإمارات ال توجد بها جهة ق�ضائية احتادية
 2االقرتاح �أن تتكون اللجان التي �سيتم �إن�شا�ؤها لف�ض املنازعات الناجتة عن عقود التطوير العقاريمن قا�ض واحد بالإ�ضافة ملجموعة من اخلرباء يكون ر�أيهم ا�ست�شاري ًا يف الق�ضايا التي �سيتم البت فيها.
 3املوافقة على حذف عبارة (املتعلقة بها) من املادة كما ارت�أت اللجنة لأنها ال ت�ضيف جديد ًا مل�ضمونالن�ص.
 4التنويه �إىل �أنه قد يتم ت�شكيل �أكرث من جلنة لف�ض املنازعات �إذا ا�ستدعت احلاجة لذلك.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 1وافق املجل�س على البند ( )1من املادة كما عدلته اللجنة. 2وافق املجل�س على حذف البند ( )2كما جاء من اللجنة. 3وافق املجل�س على البند ( )3كما عدلته اللجنة. 4وافق املجل�س على نقل البند (� )4إىل البند ( )2مع تعديله. 5وافق املجل�س على نقل املادة ( )2لت�صبح البند ( )4من هذه املادة. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانوناالحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م يف �ش�أن الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي
رقم ( )11ل�سنة 1992م فهو كالآتي:
 وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ . وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.
 وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه .( ج 11املعقودة بتاريخ  2012/05/22م )
 10م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة دبا الفجرية ب�إمارة الفجرية: وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتاديةابتدائية مبدينة دبا الفجرية ب�إمارة الفجرية “.
( ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م )
 11م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن عمال اخلدمة امل�ساندة  :يتكون م�شروع القانون من ( )40مادة،ويهدف هذا امل�شروع �إىل تنظيم عالقة عمال اخلدمة امل�ساعدة ب�أ�صحاب الأعمال من وجهة وعالقة
هاتني الفئتني مبكاتب التو�سط ،من خالل حتديد املهن التي ت�سري عليها �أحكام م�شروع القانون وو�ضع
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التزامات على هذه الأطراف وحتديد عالقاتها يف �ضوء التفا�صيل الواردة يف امل�شروع.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )1من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف العامل ليكون كالآتي  (:ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ؤدي خدمة م�ساعدةمقابل �أجر �شامل وذلك حتت �إدارة و�إ�شراف وتوجيه �صاحب العمل).
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة طبيعي �إىل تعريف �صاحب العمل الوارد من احلكومة لي�صبح كالآتي( :كل �شخ�صطبيعي ي�ستخدم عام ًال).
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف �صاحب العمل ليكون كالآتي( :كل �شخ�ص طبيعي ي�ستخدم عام ًاللأداء �أعمال اخلدمة امل�ساعدة).
 االقرتاح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف الأ�سرة واالكتفاء ب�إ�ضافتها �إىل تعريف �صاحب العمل. االقرتاح بحذف عبارة (يف مكان العمل ) من تعريف الأ�سرة. االقرتاح با�ستبدال ن�ص تعريف مكتب اال�ستقدام مبكتب الو�سيط وذلك لتحقيق املعنى املبا�شر لدوراملكاتب يف �إ�ستقدام العمال.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (من الوزارة) يف نهاية تعريف عقد العمل لتو�ضيح امل�س�ؤول عن اعتماد النموذجواتفاق ًا مع البند ( )1من املادة (.)5
 االقرتاح ب�إبقاء تعريف اجلهة ال�صحية كما جاء من احلكومة دون �إ�ضافة التعديل املقرتح من اللجنةب�إ�ضافة عبارة (من �أي منهما) يف نهاية التعريف.
 االقرتاح بحذف تعريف اجلهات املعنية من م�شروع القانون لعدم ورود عبارة اجلهات املعنية بامل�شروع. وقد جاء رد الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء -وزير الداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 املوافقة على التعديل املقرتح بتعديل تعريف العامل. املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على تعريف �صاحب العمل ليكون كالآتي( :كل �شخ�ص طبيعي ي�ستخدمعام ًال لأداء �أعمال اخلدمة امل�ساعدة).
 املوافقة على التعديل املقرتح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف الأ�سرة. املوافقة على مقرتح حذف عبارة (يف مكان العمل) من تعريف الأ�سرة. املوافقة على مقرتح ا�ستبدال ن�ص تعريف مكتب اال�ستقدام مبكتب الو�سيط وا�ستبدالها �أينما وردت يفالقانون.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (من الوزارة) يف نهاية تعريف عقد العمل. املوافقة على �إبقاء تعريف اجلهة ال�صحية كما جاء من احلكومة دون تعديل. املوافقة على مقرتح حذف تعريف اجلهات املعنية من م�شروع القانون.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
املوافقة على التعديل املقرتح يف �ش�أن تعريف العامل لي�صبح ( ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ؤدي خدمة م�ساعدة
مقابل �أجر �شامل وذلك حتت �إدارة و�إ�شراف وتوجيه �صاحب العمل).
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على تعريف �صاحب العمل ليكون كالآتي( :كل �شخ�ص طبيعي ي�ستخدمعام ًال لأداء �أعمال اخلدمة امل�ساعدة).
 -املوافقة على التعديل املقرتح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف الأ�سرة.
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 املوافقة على مقرتح حذف عبارة (يف مكان العمل) من تعريف الأ�سرة. املوافقة على مقرتح ا�ستبدال ن�ص تعريف مكتب اال�ستقدام بتعريف مكتب الو�سيط . املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (من الوزارة) يف نهاية تعريف عقد العمل . املوافقة على �إبقاء تعريف اجلهة ال�صحية كما جاء من احلكومة دون تعديل. املوافقة على مقرتح حذف تعريف اجلهات املعنية من م�شروع القانون. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )2من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )1لي�صبح (ت�سري �أحكام هذا القانون على ا�ستقدام وت�شغيل العمالاملبينة منهم باجلدول امللحق به والأطراف ذات العالقة ،وملجل�س الوزراء بناء على عر�ض الوزير �إجراء �أي
تعديل على م�سميات املهن الواردة بهذا اجلدول)
 االقرتاح بحذف البند (ب) لعدم و�ضوح معناه. وقد جاء رد الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء -وزير الداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند (. )1 املوافقة على حذف البند (ب).ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند (. )1 املوافقة على حذف البند (ب).ـ وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )3من
م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )1ليكون ( ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ا�ستقدام العمالما مل يكن مرخ�ص ًا له وفق �أحكام هذا القانون .ويكون الرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد ).
 االقرتاح بحذف عبارة ويكون للرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد من البند ( )1على �أن يتم حتديد مدةالرتخي�ص يف الالئحة التنفيذية للقانون.
 اال�ستف�سار عن اجلهة املنوطة بالرتخي�ص ملكاتب ا�ستقدام العمالة �أهي اجلهات املحلية �أم وزارة الداخلية. ا�ستحداث بند جديد ين�ص على (وي�شرتط ملنح الرتخي�ص توافر مدير مواطن ح�سن ال�سرية وال�سلوك،مع تقدمي �ضمان بنكي على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون).
 االقرتاح بتعديل البند ( )2وذلك ب�إ�ضافة عبارة يف �آخر البند وهي( مع مراعات ال�شروط القانونيةالالزمة لرتخي�ص كل مهنة – �إن وجدت .ويف جميع الأحوال يحظر ا�ستقدام �أو ت�شغيل عامل تقل �سنه عن
ثمانية ع�شر �سنة ميالدية).
 وقد جاء رد الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء-وزير الداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند (.)2ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )1مع الإبقاء على كلمة (�أو ت�شغيلهم) الواردة من احلكومة. -املوافقة على حذف عبارة ويكون الرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد يف البند (.)1
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 املوافقة على مقرتح تعديل البند (.)2 �أما ما يخ�ص املادة ( )4فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سعادةالأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )1على �أن ي�صبح كالآتي( :عدم ا�ستقدام العمال من دولهم �إال بعد�إعالمهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر ال�شامل وتوافر مايثبت لياقتهم وحالتهم ال�صحية والنف�سية
واملهنية وغريها من ال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون على �أن تراعى طبيعة كل
مهنة).
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )3امل�ستحدث وذلك ب�إ�ضافة كلمة ( على الأكرث ) على �أن تكونكالآتي �( :إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة للعامل خالل ثالثني يوم ًا على الأكرث على دخوله الدولة).
 االقرتاح با�ستبدال كلمة عامل بعمال �أينما وردت يف القانون وذلك لل�صياغة القانونية. وقد جاء رد الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء -وزير الداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (هروب العامل) يف الفقرة (د) امل�ستحدثة بعبارة (ترك العمل).ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند رقم (.)1 املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )3امل�ستحدث. املوافقة على مقرتح ا�ستبدال عبارة (هروب العامل) يف الفقرة (د) امل�ستحدثة بعبارة (ترك العمل). املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة عامل بعمال �أينما وردت يف القانون وذلك لل�صياغة القانونية. وبخ�صو�ص املادة ( )5فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سعادةالأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة (ج) لت�صبح ( االلتزامات املالية الالزمة النتقال العامل من بلده �إىلالدولة ،مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزارة املوافقة على تعديل احلكومة).
 وقد جاء رد الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء -وزير الداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة (ج) لت�صبح ( االلتزامات املالية الالزمة النتقال العامل من بلده �إىلالدولة ،مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزير �أو من يفو�ضه املوافقة على تعديل احلكومة).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على الفقرة (ج) (لت�صبح االلتزامات املالية الالزمة النتقال العاملمن بلده �إىل الدولة ،مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزير �أو من يفو�ضه املوافقة على تعديل
احلكومة)
 فيما كانت �أبرز الآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )13من م�شروع القانونهي:
 املادة ( )7من هذا القانون تعطي �صاحب العمل احلق يف حتديد مدة �إجازة العامل وفق ما تقت�ضيهطبيعة العمل ،وذلك من خالل العقد الذي يربمه مع العامل.
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 وقد جاء رد الفريق� /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء-وزير الداخلية -على هذه الآراء واملالحظات على النحو الآتي:
 الإجازات التي مت حتديدها يف هذا القانون م�أخوذة من احلقوق التي مت و�ضعها للعمال يف قانون العمل.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على هذه املادة كما جاءت من اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي مت �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )15منم�شروع القانون فهي:
 االقرتاح بتعديل عجز البند ال�ساد�س من املادة لي�صبح “ ت�شغيل العامل لديه و�أال ي�شغله لدى الغري �إالوفق ًا لالئحة التنفيذية لهذا القانون”.
 وقد جاء رد الفريق� /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء-وزير الداخلية -على هذه الأفكار واملالحظات على النحو الآتي:
 االقرتاح بتعديل ن�ص البند ( )6من املادة لي�صبح”عدم ت�شغيل العامل لدى الغري �إال وفق ال�شروطوالأو�ضاع املقررة يف الالئحة التنفيذية” .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على البند ( )6من املادة كما عدلته احلكومة. وافق املجل�س على التعديالت الواردة من اللجنة بالن�سبة لبقية بنود املادة. �أما �أبرز الأفكار الآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )19منم�شروع القانون هي:
 االقرتاح بحذف عبارة “وخا�صة ما يتعلق منها ب�شروط العمل والأجور” من عجز البند الأول من املادة،لأن الالئحة التنفيذية هي التي �ستحدد هذا الأمر.
 وقد جاء رد الفريق� /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء-وزير الداخلية -على هذه الأفكار و الآراء واملالحظات على النحو الآتي:
 موافقة احلكومة على مقرتح حذف عبارة “وخا�صة ما يتعلق منها ب�شروط العمل والأجور” من عجزالبند الأول من املادة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 موافقة املجل�س على االقرتاح بحذف عبارة “وخا�صة ما يتعلق منها ب�شروط العمل والأجور” من عجزالبند الأول من املادة.
 وفيما يتعلق باملادة ( )22فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء حولها تتمثل يف :
 االقرتاح ب�إبقاء ن�ص البند (ب) من الفقرة ( )1من املادة كما جاء من احلكومة. االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (الورثة) �إىل عجز البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة لي�صبح (�إال مبوافقةالورثة �أو الوزارة).
 -االقرتاح ب�إبقاء ن�ص البند (ج) من الفقرة ( )1كما جاء من احلكومة.
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 االقرتاح ب�إبقاء ن�ص البند (و ) من الفقرة ( )1كما جاء من احلكومة مراعاة لبع�ض احلاالت الإن�سانية. الإ�شارة �إىل �أن البند امل�ستحدث(ح) من الفقرة ( )1يخالف ما جاء يف قانون العمل حيث �إن الأخريين�ص على �أن العامل (� )7أيام متوا�صلة� ،أو ( )21متقطعة يكون ف�صله بدون �إنذار �أو نهاية خدمة.
 وقد جاء رد الفريق�/سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء-وزير الداخلية -على هذه الأفكار و الآراء واملالحظات على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (وال ي�ستمر �إال مبوافقة الوزارة) �إىل عجز البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء ن�ص البند (ب) من الفقرة ( )1كما جاء من احلكومة. وافق املجل�س على �إبقاء ن�ص البند (و ) من الفقرة ( ) 1كما جاء من احلكومة. وبخ�صو�ص املادة ( )27والتي �أ�صبحت برقم ( )29بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكار والآراءواملالحظات حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة( �إبعاد الأجنبي) �إىل عجز البند ( )3منها. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( احلرمان من العودة) �إىل عجز البند ( ) 3منها. وقد جاء رد الفريق� /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء -وزير الداخلية-على هذه الأفكار و الآراء واملالحظات على النحو الآتي:
 موافقة احلكومة على �إ�ضافة عبارة( �إبعاد الأجنبي) �إىل عجز البند ( )3من املادة. الإ�شارة �إىل �أن احلرمان �إجراء �إداري ،والإبعاد يقت�ضي احلرمان دون التطرق �إليه.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء ن�ص البند ( )3من املادة كما جاء من اللجنة. وفيما يتعلق باملادة ( )32والتي �أ�صبحت برقم ( )34بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�أن تكون املدة التي تعطى للمكاتب العاملة يف جمال اال�ستقدام لت�سوية �أو�ضاعها وفق �أحكام هذاالقانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له هي (� )6أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولي�س �سنة،
لكون هذا القانون �سيعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره.
 وقد جاء رد الفريق� /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء-وزير الداخلية -على هذه الأفكار و الآراء واملالحظات على النحو الآتي:
 موافقة احلكومة على حتديد مدة (� )6أ�شهر تعطى للمكاتب العاملة يف جمال اال�ستقدام لت�سوية �أو�ضاعهاوفق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح �أن تكون الفرتة املحددة هي (� )6أ�شهر ولي�س �سنة. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن عمال اخلدمة امل�ساندة فهو كالآتي: وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ . -وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء
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مالحظاتهم عليه.
 وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه .( ج 12املعقودة بتاريخ 2012/05/12م )
 12م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء جمموعة بريد الإمارات  :يتكون م�شروع القانون من) )41مادة  ،ويهدف امل�شروع �إىل خف�ض التكاليف وحتقيق �أق�صى حد من التن�سيق بني م�ؤ�س�سة بريد
الإمارات وم�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات الربيدية (�إمبو�ست) من خالل ال�شكل القانوين ب�إن�شاء جمموعة
بريد الإمارات لتحل حمل جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة ودمج الوحدتني الت�شغيليتني (بريد الإمارات
– م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات الربيدية �إبو�ست) يف املجموعة بكيان قانوين واحد ،ومن ثم �سي�صبح
ملوجموعة ميزانية واحدة عو�ض ًا عن متتع كل واحدة مبيزانية م�ستقلة.
 وبعد تالوة تقرير اللجنة حول م�شروع القانون كانت هناك �آراء ومالحظات من �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء على هذا التقرير �أهمها :
 اال�ستف�سار عن الهدف الرئي�سي من �إ�صدار م�شروع قانون �إن�شاء جمموعة بريد الإمارات. وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه املالحظات على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن �إ�صدار م�شروع قانون �إن�شاء جمموعة بريد الإمارات ي�أتي نتيجة للتغريات والتطورات التي�أوجدتها الأزمة املالية العاملية ،بهدف تخفيف التكاليف واالرتقاء باخلدمات الربيدية.
 �أما ما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة ( )1يف �ش�أن التعريفات الواردة يف القانون فهي :
 1االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة تعديل على تعريف الوحدة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (�أوت�ساهم فيها ب�أكرث من %50من ر�أ�س املال) يف �آخر التعريف.
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه املالحظات والأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة تعديل على تعريف الوحدة التابعة املعدل من اللجنة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (�أوت�سيطر عليها) يف �آخر التعريف.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
•املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (�أو ت�ساهم فيها ب�أكرث من  %50من ر�أ�س املال �أو ت�سيطر عليها)
�إىل تعريف الوحدة التابعة .
 �أما املادة ( )3فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء عليها هي: 1االقرتاح با�ستبدال كلمة التابعة بكلمة الت�شغيلية يف �آخر الفقرة الثانية. 2االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على عبارة (وفق ًا للقانون) يف الفقرة الثالثة وذلك ب�إ�ضافة ا�سمالإ�شارة(هذا) لت�صبح (وفق ًا لهذا القانون) .
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – رئي�س جمل�س �إدارة جمموعةبريد الإمارات على هذه املالحظات والأفكار والآراء على النحو الآتي:
 -املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة التابعة بكلمة الت�شغيلية يف �آخر الفقرة الثانية.
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 التنويه �إىل عدم �إ�ضافة ا�سم الإ�شارة (هذا) لعبارة (وفق ًا للقانون) حتى تكون �أ�شمل.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة التابعة بكلمة الت�شغيلية يف �آخر الفقرة الثانية. وبخ�صو�ص املادة ( )6فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي: االقرتاح با�ستبدال عبارة (�أعمال اخلدمات املالية) يف الفقرة (د) بـ (عبارة �أعمال الو�ساطة املاليةوالنقدية) وذلك لأن �أعمال الو�ساطة لي�ست من اخت�صا�ص اخلدمات الربيدية.
 اال�ستف�سار عن اخلدمات والأن�شطة الواردة يف الفقرة (هـ) واملتعلقة بخدمات النقل والتخزين والإمدادومدى تنا�سبها مع خدمات الربيد.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (الربيدية) للفقرة (هـ) لت�صبح (خدمات النقل والتخزين والإمداد الربيدية)لتحديدها �ضمن خدمات الربيد.
 االقرتاح بحذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة (و). االقرتاح بتعديل البند ( )5وذلك بحذف عبارة (وا�ستعمالها وا�ستغاللها جتاري ًا �إما مبا�شرة �أو بوا�سطةوحداتها التابعة) على �أن ت�صبح (متلكها للأرا�ضي واملباين الالزمة ملمار�سة عملها �ضمن اخت�صا�صها).
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه املالحظات والأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن الفقرة (د) تقوم على �أن جملة �أعمال الو�ساطة املالية والنقدية ونقل وحتويل الأموال تدوركلها حول معان حمددة وحتت رقابة وقوانني البنك املركزي.
 التنويه �إىل �أن الأن�شطة الواردة يف الفقرة (هـ) واملتعلقة بخدمات النقل والتخزين والإمداد ت�أتي �ضمناالخت�صا�صات والتو�سعات التي تقدمها اخلدمات الربيدية على م�ستوى العامل.
 املوافقة على مقرتح حذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة (و). االقرتاح بنقل الفقرة (و) يف �ش�أن تعريف خدمات الربيد �إىل املادة رقم ( )1اخلا�صة بالتعريفات. الإ�شارة �إىل �أن املمار�سات الواردة يف البند ( )5تقع �ضمن االخت�صا�صات اال�ستثمارية ملجموعة الربيد.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 املوافقة على مقرتح حذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة (و). املوافقة على مقرتح نقل الفقرة (و) اخلا�صة بتعريف خدمات الربيد �إىل املادة رقم ( )1اخلا�صةبالتعريفات.
 الإبقاء على الفقرة (هـ) كما جاءت من احلكومة. الإبقاء على البند ( )5كما جاء من احلكومة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( ) 7من م�شروعالقانون فهي :
 التنويه �إىل �ضرورة �إ�ضافة كلمة (الربيدية) بعد كلمة (البعائث) لكي يكون هناك توافق مع ما ا�ستحدثتهاللجنة يف مادة التعريفات بخ�صو�ص تعريفها ملفهوم البعائث الربيدية.
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (وفق ًا لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون) بعبارة (وفقاًلل�شروط التي يحددها املجل�س) الواردة يف عجز املادة لكي تت�سق مع ما ورد يف املادة ( )39بهذا ال�ش�أن.
 اال�ستف�سار حول الإ�شكاليات التي تواجه م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد ملمار�ستها اخت�صا�ص منح م�ؤ�س�ساتو�شركات القطاع اخلا�ص تراخي�ص نقل الوثائق وامل�ستندات ب�أنواعها الداخلية والدولية.
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 اال�ستف�سار عن �ضرورة احل�صول على ترخي�ص يف حال رغبة ال�شخ�ص مبمار�سة ن�شاط بيع و�شراء طوابعالربيد.
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير  -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 موافقة احلكومة على �إ�ضافة كلمة (الربيدية) بعد كلمة (البعائث) يف ن�ص املادة. �شروط التعاقد ومنح الرتاخي�ص باعتبارها �أمور جتارية الأف�ضل �أن ي�ضع �شروطها جمل�س الإدارة ولي�سالالئحة التنفيذية للقانون.
 م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد ال تواجه �أي عوائق يف �ش�أن ممار�ستها الخت�صا�ص منح م�ؤ�س�سات و�شركاتالقطاع اخلا�ص تراخي�ص نقل الوثائق وامل�ستندات ب�أنواعها الداخلية والدولية.
 الت�أكيد على وجوب احل�صول على ترخي�ص يف حال ممار�سة ن�شاط بيع و�شراء طوابع الربيد. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة (الربيدية) بعد كلمة (البعائث) يف ن�ص املادة. وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )8من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (بالتن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املخت�صة الأخرى) بعبارة (بالتن�سيقوالتعاون مع وزارة اخلارجية والوزارات واجلهات املخت�صة الأخرى).
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 عدم املوافقة على حذف (وزارة اخلارجية) من ن�ص املادة لأن كل الربوتوكوالت الدولية يجب �أن توافقعليها وزارة اخلارجية فهذا عرف دويل �سائد،وعمل م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد مرتبط دولي ًا بدور وجهود
هذه الوزارة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( ) 9من م�شروع القانون فهي :
 الت�أكيد على االلتزام يف ت�شكيل جمل�س �إدارة املجموعة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )29ل�سنة 2011ميف �ش�أن نظام حوكمة الإدارة يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة
االحتادية،وي�صبح على �إثر ذلك الن�ص املقرتح للمادة على النحو الآتي ( :يتوىل �إدارة املجموعة جمل�س
يتم اختيار رئي�سه و�أع�ضائه بقرار من جمل�س الوزراء ال يقل عن (� )7أع�ضاء وال يزيد عن (� )9أع�ضاء،
على �أن يكون من بينهم �أع�ضاء م�ستقلني بحد �أدنى (� )3أع�ضاء،و�أع�ضاء غري تنفيذيني ،وتكون مدة
الع�ضوية باملجموعة (� )3سنوات قابلة للتجديد ملدة �أخرى مماثلة)........
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 ال يوجد هناك ت�ضارب بني ما ورد يف ن�ص املادة وبني قرار جمل�س الوزراء رقم ( )29ل�سنة 2011ملأن جمل�س الإدارة بطبيعة احلال �سي�شكل و�سيتم حتديد �أع�ضائه بقرار من جمل�س الوزراء.
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة بدون تعديل. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( ) 10من م�شروع القانون فهي :
 التنويه يف البند ( )2ب�أن يعتمد وي�صدر جمل�س الوزراء الهيكل التنظيمي للمجموعة ولي�س جمل�س �إدارةاملجموعة �أ�سوة مبا هو معمول به يف كل م�ؤ�س�سات وهيئات الدولة،لكون هذا الأمر وارد يف قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )29ل�سنة 2011م يف �ش�أن حوكمة الإدارة يف امل�ؤ�س�سات والهيئات الربحية وغري الربحية
اململوكة للحكومة االحتادية.
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 حتويل بع�ض امل�ؤ�س�سات كما هو احلال يف م�ؤ�س�سة بريد الإمارات �إىل �شركات م�ساهمة عامة يتطلب مرونةيف تغيري هياكلها التنظيمية من جمال�س �إداراتها مبا يتنا�سب مع الو�ضع االقت�صادي �أو التجاري.
 موافقة احلكومة على دمج البندين ( )2،3يف بند واحد. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على البند ( )2من املادة كما جاء من احلكومة. وافق املجل�س على بقية بنود املادة كما جاءت من اللجنة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( ) 14من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن رفع تقرير ح�سابات املجموعة �إىل جمل�س الإدارة يتم من خالل مدققي التدقيقالداخلي،ولي�س الرئي�س التنفيذي للمجموعة لكون ذلك يتعار�ض مع نظام احلوكمة.
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 التقرير املرفوع الذي يتوىل التدقيق الداخلي رفعه هو تقرير متعلق باملالحظات والتو�صيات حولاحل�سابات ولي�س تقرير احل�ساب اخلتامي للمجموعة.
 االقرتاح بحذف البند ( )12و�إعادة �صياغته مع املادة ( )21من هذا امل�شروع. االقرتاح بحذف البند ( )14امل�ستحدث من اللجنة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على حذف البند ( )12من املادة و�إعادة ترتيب البنود مرة �أخرى. املوافقة على حذف البند ( )14امل�ستحدث من اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( ) 25من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعريف “ال�سلطات املعنية” �إىل مادة التعريفات. وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
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 ال�سلطات املعنية الواردة يف ن�ص املادة هي ال�سلطات االحتادية �أو املحلية يف الإمارة التي ت�ستطيع توفريالأرا�ضي الالزمة مل�ؤ�س�سة بريد الإمارات كي تقدم خدماتها.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على حذف (ال�سلطات املعنية) من عجز املادة وا�ستبدالها ( بال�سلطات االحتادية واملحلية). املوافقة على املادة التي ا�ستحدثتها اللجنة بعد املادة ( )25يف هذا امل�شروع. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( ) 35من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (قانون املوارد الب�شرية االحتادي) بعبارة (قوانني ونظم املوارد الب�شريةاملعمول بها يف احلكومة) .
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -رئي�س جمل�س�إدارة جمموعة بريد الإمارات على هذه الأفكار والآراء واملالحظات كالآتي:
 موافقة احلكومة على اقرتاح ا�ستبدال عبارة (قانون املوارد الب�شرية االحتادي) بعبارة (قوانني ونظماملوارد الب�شرية املعمول بها يف احلكومة) .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة (قانون املوارد الب�شرية االحتادي) بعبارة (قوانني ونظم املوارد الب�شريةاملعمول بها يف احلكومة) .
 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة بريد الإمارات فهو كالآتي: وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ . وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.
( ج 13املعقودة بتاريخ ) 2012/06/19
 13م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ ال�سلطة الق�ضائية االحتادية “ وافق املجل�س على م�شروع قانون “ال�سلطة الق�ضائية “ يف جل�سة �سرية .(ج 14املعقودة بتاريخ 2012/06/26م )
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 5قانون احتادي رقم ( )13ل�سنة 2011م يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتادوميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2011م .
(ج 6املعقودة بتاريخ2012/02/21م)
 7املرا�سيم بقوانني التي �صدرت : �أحيط املجل�س علم ًا باملرا�سيم بقوانني التي �أ�صدرتها احلكومة وهي : 1مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئوالأزمات والكوارث .
 2مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2011يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامةلالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2011م .
 3املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2011م يف �ش�أن تنظيم جمال�س الإدارات والأمناءواللجان يف احلكومة االحتادية .
(ج 1املعقودة بتاريخ 2011/11/15م)
 4مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )7ل�سنة  2011ب�ش�أن �إن�شاء م�صرف الإمارات للتنمية . 5مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )8ل�سنة  2011ب�ش�أن قواعد �إعداد امليزانية العامة واحل�ساباخلتامي.
 6مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )9ل�سنة  2011يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانوناحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية .
(ج 3املعقودة بتاريخ2012/01/03م)
 7مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2011يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدودواملناطق احلرة.
(ج 8املعقودة بتاريخ2012/03/27م)
 8االتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمتها احلكومة : بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س ( )50اتفاقية ومعاهدة واجلدول الآتي يو�ضح�أهم الق�ضايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:

 6القوانني االحتادية التي �صدرت يف غياب املجل�س : �أحيط املجل�س علم ًا بالقوانني االحتادية الآتية التي �صدرت يف غيابه وهي : 1القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2011ب�ش�أن �إعادة تنظيم ديوان املحا�سبة. 2القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  2011ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة دبااحل�صن ب�إمارة ال�شارقة.
(ج 1املعقودة بتاريخ 2011/11/15م)
 3قانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2011م ب�إلغاء القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة  2009ميف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة .
 4قانون احتادي رقم ( )12ل�سنة  2011م يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانياتاجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2012م .

102

103

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

á«bÉØJ’G ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω 2011 áæ°ùd (115) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 10.¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »FÉHô¡µdG §Hô∏d á«FÉæãdG
(Ω2012/02/7-5ê)
π≤ædG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω2011 áæ°ùd (121) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 11(Ω2012/02/21-6ê) .á«Hô©dG ∫hódG ÚH ™FÉ°†Ñ∏d §FÉ°SƒdG Oó©àe
¿CÉ°ûH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (16) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 12‘ äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°S’G ÚeCÉàd á«eÓ°S’G á°ù°SDƒŸG Öàµe π«¨°ûJh íàa
(Ω2012/05/10-8ê) .ádhódG
ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (17) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 13™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM
(Ω2012/05/10-8ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (18) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 14.QÉªãà°SÓd ádOÉÑàŸG ájÉª◊Gh ™«é°ûà∏d á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/05/10-8ê)
ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (29) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 15.äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ájÉªM ¿CÉ°ûH É«fƒà°SG ájQƒ¡ªLh ádhódG
(Ω2012/05/10-8ê)
ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (30) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 16ÉªÑ«Ñjô°†dG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«fƒà°SG ájQƒ¡ªLh ádhódG
(Ω2012/05/10-8ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj
ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω 2012 áæ°ùd (34) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 17.äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ájÉªM ¿CÉ°ûH IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªLh ádhódG
(Ω2012/06/12-12ê)
ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω 2012 áæ°ùd (35) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 18.πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG OÉ–’Gh
(Ω2012/06/12ê)
¿ƒYÉàdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (45) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe.19
(Ω2012/06/26-14ê) .hô¨«æ«àfƒe áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …OÉ°üàb’G
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ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

¿hÉ©J á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (8) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 1.ÉHƒc áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æah …QÉŒh …OÉ°üàbG
ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (13) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 2»Ñjô°†dG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªLh
(2011/11/15/01ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj ÉÃ
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (14) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe3¿hÉ©àdG ∫ƒM á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15/01ê) .»côª÷G
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (32) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe4≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd É«LQƒL áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQ ìÉHQCGh πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (33) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe5Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd ájQÉØ«dƒÑdG Ójhõæa ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQh πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG
ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (46) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 6∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d
(2011/11/15/01ê) .Éjõ«dÉeh á«Hô©dG è«∏ÿG
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (66) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 7≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd GóædôjG áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQ ìÉHQCGh πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (67) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe8Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15/01ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG
¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (92) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 9.¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªLh ádhódG ÚH á«côª÷G πFÉ°ùŸG ‘ ∫OÉÑàŸG …QGOE’G
(2011/12/13-2ê)
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äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G
ÚH ∞«°†ŸG ó∏ÑdG ¥ÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (9) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 1.IOóéàŸG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dGh ádhódG áeƒµM
(Ω2011/12/15-01ê)
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (34) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 2‘ ¿hÉ©àdG ∫ƒM á«dÉª°ûdG GóædôjEGh »ª¶©dG É«fÉ£jÈd IóëàŸG áµ∏ªŸG áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/15/11-1ê) .ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G ∫É›
πjó©J ∫ƒcƒJhôH ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω 2012 áæ°ùd(32) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 3.1997 ájhƒædG QGô°VC’G øY á«fóŸG á«dhDƒ°ùŸG ¿CÉ°ûH Éæ««a á«bÉØJG
(Ω2012/06/12/12-12ê)
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (103) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 1(Ω2011/11/15-1ê) .á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh ádhódG
á«Hô©dG á«bÉØJ’G ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (104) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 2(Ω2011/11/15-1ê) . »Hô©dG ‘É≤ãdG êÉàfE’G ∫É≤àfG Ò°ù«àd
á«bÉØJG ¤EG ádhódG ΩÉª°†fG ¿CÉ°ûH 2010 áæ°ùd (105) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 3(Ω2011/11/15-1ê) .‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éµ°TCG ´ƒæJ õjõ©Jh ájÉªM
π≤ædG äÉeóN á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (106) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 4(Ω2011/11/15-1ê) .¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G
π≤ædG äÉeóN á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (107) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 5Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°T ‘ ¿Éà°ùfÉªcôJ áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G
(Ω2011/11/15-1ê) . Éª¡FGQh Éª«ah
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (108) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 6ó©H øY QÉ©°ûà°SÓd »FÉ°†ØdG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .
∂µ°ùdG ¥ÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (15) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 7(Ω2011/11/15-1ê) .»Hô©dG ¥ô°ûŸG ‘ á«dhódG ájójó◊G
á«dhódG ¥ô£dG ¥ÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (16) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 8(Ω2011/11/15-1ê) .»Hô©dG ¥ô°ûŸG ‘
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (59) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 9ÚH …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN ¿CÉ°ûH á«fÉàjQƒŸG á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .Éª¡FGQh Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (61) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 10Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°ûH ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15-01ê) .Éª¡FGQh
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (62) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 11.Éª¡FGQh Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN ¿CÉ°T ‘ »∏«°ûJ áeƒµMh ádhódG
(2011/11/15-01ê)
á«bÉØJ’G ¤EG ádhódG ΩÉª°†fG ¿CÉ°ûH 2011 áæ°ùd (91) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 12(2011/12/13-02ê) .É¡JÉfÉ°üMh á°ü°üîàŸG ä’ÉcƒdG äGRÉ«àeÉH á≤∏©àŸG
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á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

∫É› ‘ á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (101) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 1.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æeC’G ¿hÉ©àdG
(Ω2011/11/15-1ê)
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (102) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 2á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (7) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 3á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ¢UÈb ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .áª¡ŸGh á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (47) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 4(Ω2011/11/15-1ê) .…ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH π°û«°S áeƒµMh ádhódG
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (48) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 5∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH á«cGÎ°T’G ΩÉæà«a ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .á«ª°SôdG / á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (60) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 6.ájô°ùdG äÉeƒ∏©ª∏d ácÎ°ûŸG ájÉª◊G ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê)
¿CÉ°ûH Úà«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (68) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 7.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ºFGôL áëaÉµeh ,ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe
(Ω2011/11/15-1ê)
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (69) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 8»∏eÉ◊ ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«°ShQ áeƒµMh ádhódG
(Ω2011/11/15-1ê) .á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (27) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 9.´ÉaódG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/05/10-8ê)
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (28) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 10á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH É«°ù«fhófCG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/05/10-8ê) .áeóÿGh á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊
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á«bÉØJ’G ¤EG ádhódG ΩÉª°†fG ¿CÉ°ûH 2011 áæ°ùd (91) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 12(2011/12/13-02ê) .É¡JÉfÉ°üMh á°ü°üîàŸG ä’ÉcƒdG äGRÉ«àeÉH á≤∏©àŸG
äÉeóN á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (120) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 13(2012/02/21-06ê) .ájOÉ–’G É«°ShQ áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G π≤ædG
á«bÉØJG ¤EG ádhódG ΩÉª°†fG ¿CÉ°ûH 2011 áæ°ùd (105) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 14(2012/02/07-05) .IóëàŸG ·C’G áÄ«¡d äÉfÉ°ü◊Gh ÉjGõŸG
áæ÷ AÉ°ûfEG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (15) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 15.∫É¨æ°ùdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe
(2012-5-10-08 ê)
ójÈdG OÉ–G ≥FÉKh ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (21) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 16.Ω2008 ¿hô°û©dGh ™HGôdG ∞«æL ô“Dƒe äGQGôb ¿CÉ°ûH »ŸÉ©dG
(2012-5-10-08 ê)
∫ƒcƒJhÈdG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ω 2012 áæ°ùd (33) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 17.Ω 1988 ΩÉ©d ¢ùjQÉH á«bÉØJGh Éæ««a á«bÉØJG ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH ∑Î°ûŸG
(2012-6-12-12ê)
äÉ«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°T ‘ Ω 2012 áæ°ùd (36) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 18.á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷Gh ádhódG ÚH
(2012/06/12-12ê)
´ƒªéŸG
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8

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

6

4

4

4
3

2

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
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ﺟﻠﺴﺎتاﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺗﻘﺮﻳﺮ

 1املو�ضوعات العامة : م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة املو�ضوعات العامة :بلغ عدد املو�ضوعات العامة التي تبناها الأع�ضاء خالل دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر ( )27مو�ضوع ًا عام ًا  ،انتهى املجل�س من مناق�شة عدد ( )2مو�ضوع ًا عام ًا  ،و�أ�صدر
ب�ش�أنهما تو�صيتني �إىل احلكومة *،ويالحظ �أن عدد ال�ساعات املخ�ص�صة ملناق�شة هذه املو�ضوعات قد بلغ
( � ) 8ساعات و( )50دقيقة و( )27ثانية وبن�سبة بلغت ( )%12.6من جممل زمن مناق�شات
اجلل�سات البالغ (� )70ساعة و( )12دقيقة و( )17ثانية  ،كما وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة عدد
( )1مو�ضوع ًا عام ًا �إىل جل�سات قادمة* ،وانتهت اللجان كذلك من �إعداد تقارير ب�ش�أن عدد ( )3مو�ضوع ًا
عام ًا و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س*  ،والزال هناك �أمامها ( )13مو�ضوع ًا عام ًا قيد الدرا�سة *،
و(  ) 8مو�ضوعات عامة �أخرى مت �إر�سالها ملجل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها* .

 ق�ضايا املو�ضوعات العامة :جدول ميثل ق�ضايا املو�ضوعات العامة والزمن امل�ستغرق ملناق�شة كل مو�ضوع عام :

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLG ÉjÉ°†b

á«Ä«H ÉjÉ°†b
´ƒªéŸG

äÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

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

1

äÓµ°ûŸG " ´ƒ°Vƒe
" ádhódG ‘ á«Ä«ÑdG

1

)(14)h äÉYÉ°S ( 4
á«fÉK (50)h á≤«bO

2

)(50)h äÉYÉ°S (8
á«fÉK (27)h á≤«bO

á°ûbÉæe áÑ°ùf
äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b
øeõdG øe áeÉ©dG
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

)(35)h äÉYÉ°S (4
á«fÉK (37)h á≤«bO

% 6.5
%6
%12.6

* ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن املو�ضوعات العامة �إىل احلكومة مرفق رقم ( )11يف التقرير.
* وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية « الذي مت طرحه يف اجلل�سة الثالثة ع�شرة املعقودة بتاريخ 2012/6/12م �إىل
جل�سة قادمة.
* جدول باملو�ضوعات العامة التي انتهت اللجان من �إعداد تقارير ب�ش�أنها و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س مرفق ( )12يف التقرير .
* جدول باملو�ضوعات العامة التي ال زالت �أمام اللجان مرفق رقم ( )13يف التقرير .
* جدول باملو�ضوعات العامة التي �أر�سلت �إىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها مرفق رقم ( )14يف التقرير .
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% 6.6
%6.5

% 6.5
% 6.4

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

% 6.3

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

% 6.2
% 6.1
%6
% 6.0
% 5.8
% 5.7
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 وقد جاءت مناق�شة املو�ضوعات العامة على النحو الآتي : 1مو�ضوع “ امل�شكالت البيئية يف الدولة “ وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار التيطرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن اجلهود التي قامت بها الوزارة للقيام بدورها يف حماية الرثوتني الزراعية واحليوانية كمان�صت املادة ( )121من الد�ستور على ذلك .
 الإ�شارة �إىل عدم ارتقاء اجلهود املبذولة يف حماية البيئة مب�ستوى دولة االمارات يف الأداء البيئي عاملي ًا. اال�ستف�سار عن �أ�سباب �ضعف التن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية املخت�صة بال�ش�ؤون البيئية يف الدولة. اال�ستف�سار عن �سبب عدم تعاون الوزارة يف توفري املعلومات التي طلبتها اللجنة املخت�صة بدرا�سة ومناق�شةمو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن امل�ؤ�شرات التي حتدد مكانة دولة االمارات عاملي ًا يف الت�صنيفات الدولية اخلا�صة بالأداءالبيئي.
 اال�ستف�سار عن اخلطط التي ت�ضعها وزارة البيئة لالرتقاء بالأداء البيئي واملكانة التي ت�صبو للو�صول �إليهاعاملي ًا.
 اال�ستف�سار عن وجود خطة ا�سرتاتيجية تتعامل بها وزارة البيئة مع احلوادث البحرية الطارئة حالوقوعها.
 اال�ستف�سار عن املدة الزمنية التي حتتاجها وزارة البيئة النت�شال ناقلة النفط الغارقة رغم مرور �أربعة�أ�شهر على غرقها.
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 اال�ستف�سار عن عدم تفعيل القانون اخلا�ص بحماية املوارد املائية لإحكام الرقابة على هذه املوارد يفالدولة.
 اال�ستف�سار عن عدم وجود قوانني متنع وتنظم قطع الأ�شجار املحلية املعمرة وتنظيم الرعي اجلائر وعنوجود نظام لإدارة املحميات الطبيعية يف الدولة .
 اال�ستف�سار عن وجود ت�شريعات و�أنظمة ت�ضبط ا�ستخدام املياه اجلوفية املاحلة يف الري والزراعة وحتديدجماالت و�أماكن ا�ستخدامها.
 اال�ستف�سار عن عدم ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة من خالل الأحزمة اخل�ضراء وذلكلتحقيق اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�صحر.
 اال�ستف�سار عن �إن�شاء الوزارة لقاعدة بيانات خا�صة مب�شكلة الت�صحر،مع الت�أكيد على �ضرورة ربطهابقاعدة البيانات الوطنية على م�ستوى الدولة.
 اال�ستف�سار عن �إجراءات وبرامج العمل التي قامت بها وزارة البيئة من �أجل الت�صدي للأمرا�ض والآفاتالزراعية وخا�صة العابرة للحدود منها.
 اال�ستف�سار عن دور الوزارة وجلانها التن�سيقية يف التعاون مع جهات االخت�صا�ص املحلية يف �ضبط ومتابعةاملواقع املخالفة اخلا�صة بالتخل�ص من النفايات.
 اال�ستف�سار عن مدى تطبيق تو�صيات الدرا�سة التي قامت بها وزارة البيئة حول مكبات النفايات يفالدولة.
 اال�ستف�سار عن اخلطوات العملية التي قامت بها وزارة البيئة لتو�ضيح �أهمية �إن�شاء وحدات �سكنية بعيد ًاعن الك�سارات وامل�صانع خلطورة هذا الأمر على �صحة الإن�سان.
 اال�ستف�سار عن الإ�شكاليات التي تواجهها وزارة البيئة يف التن�سيق مع اجلهات املحلية املعنية بال�ش�أنالبيئي يف الدولة
 اال�ستف�سار عن الأنظمة التي يتم من خاللها القيام مبراقبة عمل الك�سارات. املطالبة ب�ضرورة �إلزام امل�صانع بتطبيق كافة املعايري والأنظمة اخلا�صة بحماية البيئة. اال�ستف�سار عن الآليات التي تتبعها الوزراة يف الرقابة على ال�سفن والناقالت يف �ش�أن تخل�صها منخملفات الزيوت وامللوثات بالإ�ضافة ملياه التوازن وخملفاتها.
 املطالبة بزيادة االهتمام باملحميات الطبيعية املوجودة يف الدولة. اال�ستف�سار عن ت�أخر حتديث الوزارة للبيانات والإح�صائيات البيئية يف الدولة بعد موافقة جمل�س الوزراءعلى �إن�شاء قاعدة بيانات احتادية خا�صة بال�ش�أن البيئي.
 اال�ستف�سار عن النتائج التي حتققت يف �ش�أن التن�سيق بني وزارة البيئة ووزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلقباملناهج التعليمية وت�ضمينها مكونات بيئية تركز على توعية الطالب ب�أهمية احلفاظ على البيئة.
 اال�ستف�سار عن احللول املقرتحة واخلطط امل�ستقبلية التي و�ضعتها وزارة البيئة حلل م�شكلة �شح املياه يفاملناطق الو�سطى من الدولة.
 اال�ستف�سار عن الأ�ضرار التي ت�سببت بها ال�سدود يف ق�ضائها على الكثري من الأ�شجار والغطاء النباتي. اال�ستف�سار عن ال�سيا�سة الإعالمية التي تتبعها وزارة البيئة لتحقيق الأهداف البيئية يف الدولة.113
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 اال�ستف�سار عن التلوث الذي ت�سببه خملفات مزارع الأ�سماك يف البحر وت�أثريتر�سباتها على الأ�سماك. اال�ستف�سار عن امللوثات الناجتة عن �ضخ كميات كبرية من مياه ال�صرف ال�صحي يف مياه اخلليج وبالقربمن ال�شواطئ ومدى ت�أثري ذلك على احلياة البحرية ومرتادي البحر.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق مبو�ضوع الإعالم البيئي. اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف مراقبة الهواء يف املناطق ال�سكنية القريبة من املناطق ال�صناعية احلرةنظر ًا لت�أثرها مبا يحويه الهواء من ملوثات ت�ؤثر على �صحة ال�سكان.
 اال�ستف�سار عن اجلهود التي تقوم بها وزارة البيئة واملياه يف احلد من م�شكلة تلوث الهواء الناجت عنا�ستخدام مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل.
 اال�ستف�سار عن الدور الذي قامت به الوزارة يف �إن�شاء خمتربات ومراكز �أبحاث تقوم بتنفيذ �أبحاثودرا�سات تطبيقية ت�ساهم يف حتقيق �أهداف وجهود الوزارة يف حماية البيئة.
 اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف تطبيق القانون اخلا�ص بتعيني م�أموري ال�ضبط الق�ضائي للحد مناملخالفات التي تلحق �أ�ضرار ًا بالبيئة.
 اال�ستف�سار عن دور وزارة البيئة يف حماية البيئة بالرغم من تعطيل قانون حماية البيئة رقم ( )24ل�سنة1999م رغم مرور (� )13سنة على �صدوره.
 الإ�شارة �إىل �أن �أحد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عدم قدرة الوزارة على حتقيق �أهدافها وتنفيذ مبادراتهايرجع �إىل عدم تعيني وكيل وزارة لها منذ عام 2005م.
 الإ�شارة �إىل عدم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية حلماية البيئة البحرية وو�ضع الآليات لتنفيذها وذلكرغم مرور (� )13سنة على �إحاالتها �إىل جمل�س الوزراء.
 اال�ستف�سار عن مدى التطبيق الفعلي ال�سرتاتيجية وزارة البيئة على �أر�ض الواقع. اال�ستف�سار عن العائد الإيجابي الذي حتقق من االتفاقيات التي �أبرمتها وزارة البيئة يف �ش�أن تنمية البيئة. اال�ستف�سار عن عدم الأخذ بالتو�صيات التي �صدرت من املجل�س الوطني االحتادي ال�سابق يف �ش�أن وزارةالبيئة لغاية الآن.
 اال�ستف�سار عن ال�صعوبات والتحديات التي تواجه وزارة البيئة واملياه حتى يتمكن املجل�س الوطني االحتاديمن تقدمي الدعم الالزم للوزارة.
 اال�ستف�سار عن مدى تطبيق وزارة البيئة واملياه ملبد�أ ال�شفافية يف التعامل مع املجتمع مبختلف جماالته. اال�ستف�سار عن مدى التزام الوزارة مببد�أي ال�شفافية وامل�صداقية يف تقدميها لإح�صائيات و�أرقامبخ�صو�ص الو�ضع البيئي يف الدولة.
 الإ�شارة �إىل و�صول دولة الإمارات لن�سبة ( )10.7يف الب�صمة البيئية لال�ستهالك على م�ستوى العاملالأمر الذي يتطلب قيام الوزارة بجهود لإيجاد حلول لهذا الأمر.
 اال�ستف�سار عن جهود الوزارة يف حتقيق مبادرة (االقت�صاد الأخ�ضر لتحقيق التنمية امل�ستدامة) التي�أطلقها �صاحب ال�سمو /ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم -رئي�س جمل�س الوزراء -حاكم دبي للحفاظ على
البيئة.
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 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من املخاطر الناجتة عن االعتماد على حمطاتحتلية املياه يف احل�صول على املياه ال�صاحلة لل�شرب.
 اال�ستف�سار عن �أوجه التعاون بني وزارة البيئة واملياه ووزارة الطاقة يف اعتماد موا�صفات �آلية التنميةالنظيفة (برتوكول كيوتو) يف جمال معاجلة النفايات.
 اال�ستف�سار عن الآلية التي �ستتبعها الوزارة يف قيا�س الآليات واملبادرات التي من �ش�أنها التقليل منالأ�ضرار البيئية.
 اال�ستف�سار عن �أهم م�شكلة بيئية تواجه الدولة يف الوقت احلايل �أو امل�ستقبل القريب والإجراءات املتخذةكحلول لهذه امل�شكلة.
 اال�ستف�سار عن اجلهود التي تقوم بها الوزارة بالتن�سيق مع زارة التعليم العايل واجلامعات الوطنية ل�سداالحتياجات الوظيفية من الكوادر الب�شرية املواطنة يف التخ�ص�صات البيئية التي حتتاجها الوزارة يف
الوقت احلايل وم�ستقب ًال .
 الت�أكيد على �ضرورة توعية كافة �شرائح املجتمع وعلى ر�أ�سهم الطلبة ب�أهم امل�شكالت البيئية و�ضرورةاحلفاظ على املوارد البيئية يف الدولة.
 الت�أكيد على �ضرورة قيام الوزارة ب�إيجاد حلول عاجلة مل�شكلة الك�سارات التي تعاين منها بع�ض مناطقالدولة ملا لها من �آثار �سلبية على البيئة وعلى �صحة الإن�سان.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من ا�ستخدام املبيدات احل�شرية ملا لها من �آثار�سلبية على �صحة الإن�سان.
 اال�ستف�سار عن جهود الوزارة يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف �إعادة تدوير النفايات ومعاجلةمياه ال�صرف ال�صحي.
 اال�ستف�سار عن وجود تعاون بني وزارتي البيئة وال�صحة يف الرقابة على النفايات الطبية التي ترمى يفالقمامة من قبل بع�ض العيادات املنت�شرة يف الدولة.
 وقد جاء رد معايل /د.را�شد �أحمد بن فهد–وزير البيئة واملياه على هذه اال�ستف�ساراتوالأفكار كالآتي:
 تقع دولة الإمارات يف املرتبة ( )77من بني ( )152دولة يف الت�صنيف العاملي حلماية البيئة ،وذلكا�ستناد ًا للجهود املبذولة يف املجال البيئي.
 وزارة البيئة كانت متعاونة مع اللجنة املخت�صة بدرا�سة مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة ،وذلك منخالل ح�ضور ممثليها الجتماعات هذه اللجنة والرد على ا�ستف�سارات �أع�ضائها مع االكتفاء بهذا الأمر
دون احلاجة لإر�سال ردود مكتوبة للمجل�س.
 الت�أكيد على وجود خطة طوارئ م�شرتكة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع احلوادثالبحرية �إال �أنها مل تقر من احلكومة حتى الآن.
 �صعوبة و�ضع مدة زمنية النت�شال الباخرة الغارقة ،لكون هذا الأمر مرتبط با�ستقرار الأحوال املناخية يف115
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البحر.
 الزراعة تعترب �أحد م�سببات تدهور ومتلح الأرا�ضي من خالل ا�ستنزاف املياه اجلوفية نتيجة قلة �سقوطالأمطار.
 حتديث قواعد البيانات واخلطط اال�سرتاتيجية املتعلقة بالبيئة يتم القيام به بني فرتة و�أخرى. وزارة البيئة واملياه قامت بدرا�سة م�شرتكة بالتعاون مع مركز الزراعة امللحية وهي ب�صدد �إ�صدار القراراتالتنظيمية لتحلية املياه املاحلة بنا ًء على النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة.
 قدمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الأ�شغال درا�سة م�شرتكة حول التخل�ص من النفايات وقد القت موافقةمن جمل�س الوزراء.
 �إ�صدار جمل�س الوزراء لنظام خا�ص وا�شرتاطات بخ�صو�ص ت�شغيل الك�سارات،وذلك بالتن�سيق بني وزارتيالبيئة والأ�شغال واجلهات املحلية املعنية.
 نظام �إدارة الك�سارات وامل�صانع نظام متكامل مت و�ضعه من قبل الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنيةبتطبيق قانون حماية البيئة.
 جميع الناقالت البحرية يف منطقة اخلليج التوجد فيها م�شكلة مياه التوازن وكلها تخ�ضع لرقابة الهيئةالوطنية للموا�صالت.
 تبحث وزارة البيئة مع الهيئة الوطنية للموا�صالت تطوير منظومة املراقبة اجلوية للمياه البحرية للدولة. تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع ال�سلطات املحلية على رفع ن�سبة املحميات يف الدولة من (� )%6إىل(.)%10
 توجد يف الوزارة �إدارة خمت�صة ب�إعداد قواعد البيانات والإح�صاءات املتعلقة بالبيئة ،ويتم حتديثها بنيفرتة و�أخرى.
 تتعاون وزارة البيئة مع وزارة الرتبية والتعليم يف ت�ضمني املناهج كل ما يتعلق باملكونات البيئية لتوعيةالن�شء ب�أهمية احلفاظ على البيئة.
 تعترب العوامل املناخية املتمثلة يف قلة �سقوط الأمطار وكذلك قلة خمزون املياه اجلوفية ال�سبب يف �شحاملياه.
 تن�ش�أ ال�سدود حلماية املناطق ال�سكنية ولتخزين املياه وذلك بعد الت�شاور مع اجلهات املحلية لتحديداملكان الأن�سب لإن�شائها.
 الوزارة تتبع ا�سرتاتيجية �إعالمية مرتبطة باحلكومة االحتادية وهي حري�صة على ن�شر كل ما يتعلقبالبيئة من �أن�شطة ودرا�سات و�أبحاث لو�سائل الإعالم املختلفة.
 املناطق ال�صناعية احلرة تتم مراقبة الهواء فيها من خالل حمطات الر�صد التي تر�صد قراءات الهواءاملوجودة يف هذه املناطق.
 وزارة البيئة واملياه يف  2008قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العايل وذلك ال�ستحداثبرنامج الطب البيطري وذلك بال�شراكة مع جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية يف هذا املجال.
 الوزارة تعمل على حتديث القوانني املتعلقة بالبيئة وذلك لوجود ق�صور يف موادها.116
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 قامت الوزارة بالعديد من االجتماعات مع اجلهات املعنية يف �ش�أن خطة الطوارئ الوطنية للبيئة البحرية�إال �أنها مل تكتمل حتى الآن.
 الوزارة ت�سعى دائم ًا �إىل تقدم الدولة يف امل�ؤ�شرات واملقاي�س�س العاملية اخلا�صة بال�ش�أن البيئي. الوزارة حري�صة على مواكبة التطورات العاملية من خالل �إبرام االتفاقيات الدولية التي ت�سهم يف ارتفاعم�ؤ�شر الدولة بيئي ًا.
 تعاين وزارة البيئة واملياه حالي ًا من عدم توفر الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ل�شغل من�صب وكيل الوزارةبالإ�ضافة لبع�ض الوظائف الإدارية الهامة.
 الب�صمة البيئية لي�ست مقيا�س ًا للتلوث و�إمنا هي مقيا�س لنمط اال�ستهالك،وتعترب دولة الإمارات منالدول ال�سباقة لإطالقها يف عام 2007م،علم ًا ب�أن �آخر �إح�صائية يف الدولة ت�ؤكد �أن ن�سبة ( )%80من
اال�ستهالك م�صدره الكربون باعتباره امل�صدر الأ�سا�سي لإنتاج الطاقة بو�سائلها املختلفة.
 هناك �سيا�سات و�ضعتها الوزارة يف ا�سرتاتيجيتها للتقليل من الب�صمة البيئية ب�شكل �سنوي،من خاللتر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
 كل حمطات حتلية املياه يف الدولة تلتزم بالت�صريف الآمن لكافة املواد الكيميائية التي ت�ستخدم يف تنظيفحمطات التحلية ،حتى ال تت�سبب يف �أي م�شكالت بيئية.
 هناك درا�سات جدوى تقوم بها الوزارة لقيا�س الأثر البيئي للمبادرات وامل�شروعات الكبرية التي تنفذهاللحفاظ على البيئة.
 �أهم امل�شكالت البيئية التي تواجهها الدولة هي كيفية التعامل مع الأنواع املختلفة للنفايات الناجتة عناال�ستهالك العايل.
 خلق ثقافة بني �أفراد املجتمع ب�أهمية احلفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية �أمر هام يحتاج �إىل ت�ضافرجهود خمتلف امل�ؤ�س�سات املجتمعية لتنفيذه.
 الوزارة بالتعاون مع اجلهات املحلية البمخت�صة حري�صة على تطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر يف �ش�أنا�ستخدام وتداول مبيدات ال�صحة العامة.
 هناك تعاقد مع �إحدى ال�شركات العاملة يف �إمارة ال�شارقة ملعاجلة النفايات الطبية يف الإمارات ال�شمالية.( ج 9املعقودة بتاريخ2012/04/10م )
 2مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حول ال�ضمان االجتماعي “ وقد كانت �أهم اال�ستف�ساراتوالأفكارواملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن وجود تعريف ملفهوم ال�ضمان االجتماعي . اال�ستف�سار عن تقييم الوزارة لقانون الت�شريعات املنظمة لل�ضمان االجتماعي املعمول به ،ومدى قدرتهعلى التعامل مع التطورات االقت�صادية واالجتماعية للفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي .
 اال�ستفهام عن مدى توجه الوزارة لتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة (2001م) يف �ش�أن ال�ضماناالجتماعي  ،وما هي اجلوانب التي �ستقوم الوزارة بتعديلها يف م�شروع القانون اجلديد .
 اال�ستف�سار عن مدى توافق ا�سم قانون ال�ضمان االجتماعي مع م�ضمون القانون .117
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 الت�أكيد على �ضرورة حر�ص الوزارة على اتباع املمار�سات العاملية يف جمال ال�ضمان االجتماعي واحلمايةاالجتماعية من حيث تو�سعة دائرة امل�ستفيدين ونوعية اخلدمات املقدمة .
 اال�ستفهام عن قطع امل�ساعدات االجتماعية يف حال لدى املواطن دخل �آخر . اال�ستف�سار عن املعوقات التي تواجه الوزارة يف تطبيق ال�ضمان االجتماعي . اال�ستف�سار عن قيام الوزارة ب�إيجاد فر�ص عمل للخريجني للباحثني عن عمل . اال�ستفهام عن خطة الوزارة يف �ضم الباحثني عن عمل �إىل الفئات التي حت�صل على ال�ضمان االجتماعي. اال�ستف�سار عن �آليات التن�سيق التي حتققت بني الهيئة االحتادية واجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إطارتنمية وتدريب الفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي .
 اال�ستفهام عن خطط الوزارة يف تعزيز العالقات مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واالحتادية والقطاع اخلا�ص منخالل �إ�شراكهم يف عملية التنمية االجتماعية بح�سب مفهوم ال�ضمان االجتماعي .
 اال�ستف�سار عن ال�صعوبات التي تواجه الوزارة يف �سبيل تطوير عملية التن�سيق بينها وبني خمتلف اجلهات،وماهي احللول ملواجهة هذه التحديات .
 اال�ستفهام عن �أ�سباب غياب مبادرات وا�ضحة يف خطة الوزارة يف �ش�أن �إيجاد �آليات تن�سيق م�شرتكة بنيالوزارة وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة لتعزيز مفهوم امل�شاركة املجتمعية .
 الت�سا�ؤل عن جوانب التن�سيق بني الوزارة وبني خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�صة يف �سبيل �إن�شاءامل�شاريع التنموية يف �سبيل ا�ستحداث فر�ص عمل جديدة للفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي .
 اال�ستف�سار عن �أوجه ال�شراكة الفاعلة بني الوزارة وبني القطاع احلكومي واخلا�ص . الت�سا�ؤل عن املبلغ امل�صروف من �صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية لتمويل امل�شاريع التنموية واالجتماعية ،وماهي اجلهات امل�ساهمة يف هذا ال�صندوق .
 اال�ستفهام عن ن�سبة ر�ضا املجتمع عن �أن�شطة وبرامج الوزارة يف �ش�أن م�ستحقي ال�ضمان االجتماعي. املطالبة ب�شمول الباحثني عن عمل �ضمن احلاالت التي ت�ستحق وجوب ًا امل�ساعدات االجتماعية . اال�ستفهام عن خطة الوزارة الإعالمية لإبراز املبادرات التي تقوم بها يف املجتمع . اال�ستفهام عن وجود تن�سيق بني الوزارة ووزارة ال�صحة يدعم الفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعي. اال�ستف�سار عن ا�ستبعاد بع�ض الفئات كالطلبة املتزوجني وجمهويل الوالدين واملواطنة املتزوجة ب�أجنبي،واملطلقة دون �سن الـ ( )35من مكرمة رئي�س الدولة التي ن�صت على زيادة قيمة امل�ساعدات االجتماعية
بن�سبة (.)%20
 الت�سا�ؤل عن دور معايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية حول ماجاء يف املادة رقم ( )5من قانون ال�ضماناالجتماعي والتي تعطي الوزير حق اقرتاح زيادة قيمة امل�ساعدات.
 اال�ستفهام عن عدد امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي والذين مت توفري فر�ص عمل لهم بح�سب درجةالإعاقة .
 اال�ستف�سار عن �أوجة التن�سيق بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وخمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف�سبيل دمج فئة املعاقني يف املجتمع وتوفري فر�ص عمل منا�سبة لهم.
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 الت�سا�ؤل عن ال�صعوبات التي تواجه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �سبيل توظيف فئة املعاقني. اال�ستفهام عن طرق التوا�صل والتعرف على بع�ض الفئات كالأميني وامل�سنني والأ�سر املتعففة وامل�ستحقنيللم�ساعدة ممن الميكنهم التوا�صل مع الوزارة.
 اال�ستف�سارعن خطة الوزارة يف زيادة �أعداد الباحثني االجتماعيني مبا يتنا�سب مع �أعداد احلاالت التيتتعامل مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 الت�سا�ؤل عن تفعيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للفئات الواردة يف املادة ( )4من القانون االحتادي رقم( )2ل�سنة  2001يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي.
 اال�ستفهام عن �أحقية املواطنني يف احل�صول على امل�ساعدات االجتماعية لكونها حق �أ�صيل لهم اال�ستف�سار عن دعم فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة ومدى �أحقيتهم يف ا�ستمرار ح�صولهم على امل�ساعدةاالجتماعية يف حالة ح�صولهم على وظيفة.
 الت�سا�ؤل عن مدى دعم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للفئات امل�ساعدة للفئات امل�ستحقة للم�ساعدة االجتماعيةكفئة كبار ال�سن.
 اال�ستفهام عن دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف دعم الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية متا�شي ًامع الدعم املقدم من احلكومة املحلية لفئة ال�ضمان االجتماعي يف بع�ض الإمارات.
 اال�ستف�سار عن طلب الأوراق الثبوتية من كبار ال�سن ك�إثبات حالة الزواج �أو العمل ال�ستمرار �صرفامل�ساعدات االجتماعية لهم.
 الت�سا�ؤل عن مدى تطبيق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ال�سرتاتيجية احلكومة يف التحول من الرعايةاالجتماعية �إىل التنمية االجتماعية.
 الإ�شارة �إىل عدم وجود توافق بني م�ؤ�شرات القيا�س والأهداف يف اخلطة الإ�سرتاجية لوزارة ال�ش�ؤوناالجتماعية لعام (.)2013-2011
 اال�ستف�سار عن وجود درا�سات حول مدى ر�ضا امل�ستفيدين من خدمات ال�ضمان االجتماعي التي تقدمهاالوزارة.
 التنوية �إىل �أن �إيقاف الوزارة للم�ساعدات االجتماعية يف حال عدم الت�أخري يف جتديد امل�ستندات املطلوبةاليحقق الطم�أنية وال�ضمان للم�ستفيدين .
 اال�ستفهام عن ن�سبة �إجناز الوزارة مل�شروع (نرتابط) الإلكرتوين الذي �أطلقته �ضمن مبادراتها لعام(2008-2010م) والذي يهدف �إىل �إن�شاء بوابة �إلكرتونية موحدة جلميع اخلدمات االجتماعية.
 الت�سا�ؤل عن الأ�س�س القانونية التي ا�ستندت عليها الوزارة لت�صنيف فئة العاجزين �صحي ًا �إىل ق�سمنيعجز �صحي كلي وعجز �صحي جزئي.
 االقرتاح بتخ�صي�ص مندوب يقوم بتخلي�ص معامالت فئة كبار ال�سن يف �ش�أن جتديد امل�ستندات املطلوبةال�ستحقاق امل�ساعدة االجتماعية.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب اتخاذ معيار ال�سن واحلالة االجتماعية للأب يف حتديد قيمة امل�ساعدة االجتماعيةلفئة املطلقات املواطنات.
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 ا لتنويه �إىل وجود بع�ض فئات متلقي امل�ساعدات االجتماعية تقيم خارج الدولة. الت�سا�ؤل عن وجود تعاون قائم بني الوزارة والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء لتفادي �إيقاف خدمة الكهرباءواملاء يف حال تعرث متلقي امل�ساعدات االجتماعية عن �سداد ر�سومها.
 اال�ستف�سار عن مبادرات الوزارة يف تدريب وت�شغيل بع�ض فئات متلقي امل�ساعدات االجتماعية . اال�ستفهام عن قدرة ميزانية الوزارة على تنفيذ جميع �أهدافها اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها . اال�ستف�سار عن الفئات املقرتح �إ�ضافتها �إىل قانون ال�ضمان االجتماعي بعد تعديله. الإ�شارة �إىل �أن هناك اختالف ًا يف متو�سط عدد احلاالت التي ي�شرف عليها الباحثون االجتماعيون املعنيونبدرا�سة حاالت الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية من �إمارة لأخرى يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية �ضم �أطفال التوحد �إىل الفئات املقرتح �إ�ضافتها �إىل قانون ال�ضمان االجتماعيلدعم ويل الأمر يف حتمل تكاليف تعليم طفله امل�صاب بالتوحد.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد خلفان الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذهاال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات كالآتي:
 قيام الوزارة بعمل درا�سات مقارنة بني قوانني دول جمل�س التعاون وقوانني الدول الأخرى يف �ش�أن ال�ضماناالجتماعي فوجدت �أن القانون الإماراتي هو �أف�ضل القوانني املطبقة لكونه ي�شتمل على ( )19فئة يتم
منحها امل�ساعدات االجتماعية يف حني بقية القوانني هي الأقل .
مفهوم م�صطلح ال�ضمان االجتماعي هو الداللة على امل�ساعدات االجتماعية وهو نظام حماية اجتماعيةمتكامل يتكون من منظومة متداخلة تت�ضمن برامج الإ�سكان  ،امل�ساعدات االجتماعية  ،اخلدمات ال�صحية
والتعليم واملعا�شات التقاعدية والأجور وغريها .
 الوزارة �ستقوم بتعديل قانون ال�ضمان االجتماعي ليتوافق مع م�ضمونه . الوزارة �ستقوم بتعديل القانون من خالل و�ضع �أهداف وا�ضحة تتوافق مع ال�سيا�سة التي طلبتها احلكومة�ضمن ا�سرتاجتيتها االحتادية .
 الوزارة �ست�ضع مالحظات اللجنة بعني االعتبار مبا يتوافق مع ال�سيا�سة العامة للحكومة وهو االنتقال منجمال احلماية االجتماعية �إىل جمال التنمية االجتماعية .
 قيام الوزارة ب�إ�ضافة فئات جديدة عند تعديل القانون وهي غري م�شمولة يف هذا القانون وهي ما بني( )3-4فئات .
 مفهوم ال�ضمان االجتماعي وا�سع وت�شرتك يف تطبيقه عدة جهات �أخرى مع الوزارة  ،وتخت�ص الوزارةبامل�ساعدات االجتماعية .
 ال تقوم الوزارة بقطع امل�ساعدة االجتماعية عمن لديه دخل و�إمنا تخ�صم منه امل�ساعدة املفرت�ضة له حيثتق�سم على مبلغ دخله وت�صرف له بعد ذلك الفرق و�إذا كان املبلغ يفوق �ضعفي امل�ساعدات االجتماعية
فكون هذا ال�شخ�ص غري م�شمول بال�ضمان االجتماعي .
 قيام الوزارة بربنامج توعية خمتلفة على مدار العام يف مراكز التنمية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي120
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للتن�سيق مع ال�شركاء ذات العالقة لإعطاء الأولوية يف احل�صول على اخلدمات للفئات امل�ستحقة لل�ضمان
االجتماعي .
 قيام الوزارة بدعم الأ�سر املنتجة حيث يقوم �صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية بدعمها من خالل قيامهبربامج تدريب و�إقامة معار�ض لت�سويق منتجات هذه الأ�سر .
 قانون ال�ضمان االجتماعي قبل عام (2001م) كان ين�ص على �أن من اخت�صا�صات الوزارة ت�أهيلوتدريب الباحثني عن عمل لأنها كانت ت�سمى وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية �أما بعد تعديل القانون
بانف�صال وزارة العمل عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وت�أ�سي�س هيئة تنمية املوارد الب�شرية وهي هيئة
احتادية انتقلت �إليها مهمة تدريب وت�أهيل الباحثني عن عمل .
 قيام الوزارة ب�إ�صدار بطاقة معاق لكل معاق من امل�ستفدين وغري امل�ستفدين من خدمات ال�ضماناالجتماعي فيها مزايا عديدة  ،كذلك تقوم بعقد ور�ش تدريبة لتدريبهم على احلرف التقليدية والرتاثية
للحفاظ عليها .
 �إطالق الوزارة ثمانية �أهداف يف خطتها اال�سرتاتيجية من �ضمنها خم�سة �أهداف مرتبطة ب�شكل مبا�شرمب�ستحقي ال�ضمان االجتماعي .
 ال�ضمان االجتماعي هو العمود الفقري للوزارة حيث �إن �أغلب خدماتها تخت�ص بتقدمي امل�ساعداتاالجتماعية ب�شكل مبا�شر من خالل �سداد ر�سوم الكهرباء واملاء للفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعي يف
الإمارات التي متدها الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء باخلدمة ،كما �أن هناك وحدة رعاية �صحية متنقلة
تقوم بتقدمي الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن .
 حر�ص الوزارة على ت�أهيل وتدريب امل�ستفدين وامل�سجلني يف قواعد ال�ضمان االجتماعي عن طريق عقد�شراكات مع العديد من القطاعات اخلا�صة �أو الدوائر املحلية التي تقوم بتنظيم الربامج التدريبية الالزمة
التي ت�ؤهلهم للعمل .
 الوزارة حري�صة على عقد �شراكات مع القطاعات احلكومية والأهلية واخلا�صة فيما يخ�ص مو�ضوعال�ضمان االجتماعي،فالوزارة لديها �شراكات يف الوقت احلايل مع ( )69جهة تتوزع ما بني جهات
احتادية وحملية وخا�صة و�أهلية.
 الوزارة قامت بت�صنيف ال�شركاء �إىل �شركاء رئي�سيني وعددهم (� ،)7شركاء ا�سرتاتيجيني وعددهم(�،)8شركاء م�ساندين وعددهم (�،)30شركاء داعمني وعددهم ( ،)24بحيث يقوم ه�ؤالء ال�شركاء
بتقدمي خدماتهم لدعم الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية يف املجتمع.
 ابتدا ًء من �شهر يناير احلايل قامت الوزارة بت�شكيل ( )6جلان داخلية لديها داعمة لل�ضماناالجتماعي،وهي تعمل للح�صول على �إعفاءات وتخفي�ضات وخدمات تقدم جمان ًا للفئات امل�ستحقة
للم�ساعدات االجتماعية.
 يف ا�ستطالع للر�أي مت �إجرا�ؤه يف عام 2009م تبني �أن ن�سبة ر�ضا املجتمع عن �أن�شطة وبرامج الوزارةو�صل �إىل ما يعادل ( )%93ويف عام 2011م و�صل �إىل (،)%85.7وكل هذه الن�سب تفوق ن�سبة
امل�ستهدف الذي و�ضعه جمل�س الوزراء ملا ميكن حتقيقه.
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 الالئحة الداخلية لقانون ال�ضمان االجتماعي والقرارات ال�صادرة من جمل�س الوزراء بالإ�ضافة �إىل بحثاحلالة االجتماعية املجردة كل هذه الأمور تنظم عملية �صرف امل�ساعدات االجتماعية للم�ستفيدين منها.
 الوزارة و�ضعت خطة �إعالمية ممنهجة للمرحلة القادمة لإبراز املبادرات واجلهود والأن�شطة التي تقومبتفيذها يف املجتمع  ،حيث �إنه يتم حالي ًا �إن�شاء وحدة �إعالمية مرتبطة مبكتب الوزير مبا�شرة .
 هناك تن�سيق بني الوزارة ووزارة ال�صحة بخ�صو�ص دعم الوزارة للفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعيفعلى �سبيل املثال كل مركز للمعاقني تابع للوزارة يكون مال�صق ًا مل�ست�شفى عام ويعمل به طبيب زائر
وممر�ضة ثابتة لتقدمي الرعاية ال�صحية للمعاقني .
 وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مل ت�ستبعد �أي فئات من مكرمة رئي�س الدولة و�إمنا زيادة امل�ساعدات بن�سبة( )%20جاءت حمددة للفئات الدائمة ولي�س للفئات امل�ؤقتة و�أن هذه الزيادة مل تدخل يف موازنة الوزارة
بل ت�أتي �شهري ًا من وزراة املالية لهذه الفئات.
 قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتقدمي �سبع درا�سات حول زيادة امل�ساعدات االجتماعية ومدى كفايتهابالن�سبة مل�ستحقيها وبنا ًء عليها متت زيادة امل�ساعدات ثالث مرات �أولها ( )%75ثم ( )%50و�أخري ًا
(.)%20
 �إطالق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية العديد من املبادرات ب�ش�أن توظيف املعاقني كما قامت بتقدمي خم�سدرا�سات خا�صة بتدريبهم وتواجدهم يف �سوق العمل ،وقد مت توظيف ( )100من املعاقني عقلي ًا مبا
يتنا�سب مع قدراتهم العقلية ومت توظيف العديد من املعاقني �سمعي ًا يف عدة جهات كات�صاالت  ،ودو ،
و�إينوك البرتولية.
 ال�صعوبات التي تواجه الوزارة تكمن يف تعيني بع�ض فئات املعاقني عقلي ًا من خالل توفري وظائف ب�سيطةتراعي قدراتهم و�إعاقتهم العقلية.
 قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية ب�إطالق مبادرات خا�صة بدمج املعاقنيومن �ضمنها مبادرة ( الدمج ثم الدمج ) لتوفري فر�ص عمل للمعاقني ومبادرة ( املدر�سة للجميع )
بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم.
 وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على �أمت اال�ستعداد لتلقي �أي حاالت عن طريق �أي جهة ممن ي�صعب عليهمالتقدم لطلب امل�ساعدات االجتماعية.
 يبلغ عدد الباحثني التابعني لوزارة ال�ش�ؤون ( )96باحث ًا مقابل (� )83,970ألف م�ستفيد من امل�ساعداتاالجتماعية مما ي�شكل �ضغط ًا على الباحثني و�ست�سعى الوزارة لزيادة �أعدادهم يف حال توفر �شواغر ح�سب
ميزانية الوزارة .
 ال تعترب امل�ساعدات االجتماعية حق �أ�صيل �أو مكت�سب للمواطنني بل تخ�ضع لقوانني و�شروط ا�ستحقاق تلكامل�ساعدات.
 هناك �أولوية يف تقدمي امل�ساعدات االجتماعية للمواطنني وال توجد هناك فئات مل تفعل يف قانون ال�ضماناالجتماعي.
 ت�شجع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الأ�شخا�ص امل�ساعدين واملحت�ضنني لفئة امل�سنني وذلك �ضمن تعزيز122
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مبادئ التكافل االجتماعي ون�أمل �أن يتم �ضم هذه الفئة �ضمن الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية.
 ت�ؤيد وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الدعم املقدم من احلكومات املحلية لفئات ال�ضمان االجتماعي �سوا ًءب�شكل نقدي �أو ب�شكل خدمات مع �إمكانية رفع مقرتح لباقي احلكومات املحلية من �أجل تكامل اخلدمات
مع احلكومات االحتادية.
 جلوء وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لعقد �شراكات مع بع�ض اجلهات كجامعة ال�شارقة ومركز الإح�صاء من�أجل ا�ستخدام البحث العلمي يف درا�سات ال�ضمان االجتماعي يف الدولة.
 عدم قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بطلب �أوراق ثبوتية دورية من كبار ال�سن لإثبات احلالة االجتماعيةوالوظيفية وذلك بنا ًء على توجيهات احلكومة الر�شيدة.
 قامت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إعطاء الأولوية ل�صغار ال�سن والقادرين على العمل يف الفئة العمرية من(� )-30 18سنة لالنتقال بهم �إىل التنمية االجتماعية وذلك ب�إخ�ضاعهم للعديد من الربامج والدورات
التدريبية و�إطالق بع�ض املبادرات كالأ�سر املنتجة و العمل حياة.
 املجل�س الوزاري للخدمات حدد( )8ا�سرتاتيجيات حتقق اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية بنا ًءعلى درا�سات علمية اعتمدها جمل�س الوزراء من قبل بيوت خربة متخ�ص�صة.
 جتديد امل�ستندات املطلوبة خالل الفرتة املحددة �أمر �ضروري ال�ستمرار تقدمي امل�ساعدات االجتماعيةلكونها ترتبط �إلكرتوني ًا مع وزارة املالية من �أجل حفظ وحماية املال العام.
 هناك تفعيل مل�شروع (نرتابط) على موقع الوزارة ولكن من خالل الدخول برقم تعريف �سري من �أجلا�ستقطاب �أكرب قدر ممكن من اجلمهور لتطوير النظام.
 ت�صنيف الوزارة للعجز ال�صحي يتم من خالل التقارير الطبية التي يتم اعتمادها من قبل وزارة ال�صحة. الوزارة ال تقوم ب�إلغاء امل�ساعدة االجتماعية من امل�ستفيد يف حال الت�أخر عن جتديد امل�ستندات و�إمنا تقومبتجميدها حلني ا�ستكمال امل�ستفيد جميع امل�ستندات املطلوبة.
هناك موظف متخ�ص�ص يف جميع مكاتب الوزارة يقوم بالتوا�صل مع اجلهات املعنية التي اليوجد ربط�إلكرتوين معها ال�ستيفاء بع�ض امل�ستندات املطلوبة لبع�ض فئات م�ستحقي امل�ساعدات االجتماعية.
 القدرة املالية لفئة املطلقات تقا�س على معيار العائل �إذا كان مقتدر ًا مالي ًا وعلى ال�سن بحيث ميكنتدريب املطلقة دون �سن ( )35عام ًا و�إحلاقها ب�إحدى جهات العمل.
 من ال�شروط الأ�سا�سية لال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي �أن يكون امل�ستفيد مقيم ًا داخل الدولة. قيام الوزارة بتخ�صي�ص مبلغ مايل منف�صل �شهري ًا يقدم كدعم ال�ستهالك الكهرباء واملاء لفئة م�ستحقيامل�ساعدات االجتماعية الذين يقطنون مبنازل منف�صلة عن ذويهم .
 �إجمايل ميزانية الوزارة هي ( )2مليار و()595مليون و(� )268ألف درهم  ،ت�ستحوذ امل�ساعدات على( %)92من ميزانيتها ،كما يتم تنفيذ بع�ض �أهداف الوزارة من م�صادر متويليه �أخرى.
 الفئات املقرتح �إ�ضافتها لقانون ال�ضمان االجتماعي هي� :أ�سرة الغائب�،أ�سرة املفقود ،لكون هذه الأ�سرلي�س لها م�صدر دخل �أو معيل،بالإ�ضافة �إىل املتعايف من الإدمان لعدم �إمكانية ح�صوله على عمل ب�سهولة.
 التفاوت يف متو�سط عدد احلاالت التي ي�شرف عليها الباحثون االجتماعيون املعنيون بدرا�سة حاالت123
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ﺟﻠﺴﺎتاﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺗﻘﺮﻳﺮ

الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية من منطقة لأخرى يف الدولة يرجع �إىل اختالف عدد احلاالت
امل�سجلة من �إمارة �إىل �أخرى.
 طفل التوحد من الفئات التي ت�ستحق امل�ساعدة االجتماعية �إذا مل يكن لديه عائل مقتدر فقط لكونه منفئة املعاقني.
( اجلل�سة العا�شرة املعقودة بتاريخ 2012/05/08م )
 2الأ�سئلة : م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة الأ�سئلة :بلغ عدد الأ�سئلة التي وجهت �إىل الوزراء خالل دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر (� )73س�ؤا ًال � ،أدرج ( )50منها يف جدول �أعمال جل�سات املجل�س  ،متت الإجابة على ( )39منها
�شخ�صي ًا  ،و( )4كتابي ًا فبذلك يكون جمموع الأ�سئلة التي انتهى منها املجل�س (� )43س�ؤا ًال م�ستغرقة زمن ًا
قد بلغ ( � )11ساعة و( )44دقيقة و ( )34ثانية وبن�سبة بلغت (  ) %19من جممل زمن اجلل�سات
البالغ ( � ) 70ساعة و( )12دقيقة و( )17ثانية� ،أ�صدر ب�ش�أن (� )11س�ؤالأً تو�صيات �إىل احلكومة*
 ،كما وافق على �إحالة تو�صية يف �ش�أن �س�ؤالني �إىل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 ،وجلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية ل�صياغتهما وعر�ضهما عليه بعد ذلك* ،وبهذا الزال
�أمام املجل�س (� )18س�ؤا ًال خالل الفرتة القادمة * بعد �سحب (� )12س�ؤا ًال تقدم به �أ�صحاب ال�سعادة
الأع�ضاء* .

* ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن الأ�سئلة مرفق رقم ( )15يف التقرير.
* وافق املجل�س على حتويل تو�صية �س�ؤال « االمتيازات املمنوحة لأطباء االمتياز « املقدم من �سعادة  /د� .شيخة العوي�س �إىل جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اجلل�سة الثانية ع�شرة املعقودة بتاريخ 2012/06/12م  ،وتو�صية �س�ؤال « زيادة رواتب
املتقاعدين من بريد الإمارات « املقدم من �سعادة /د .عبداهلل حمد ال�شام�سي �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف اجلل�سة
الثالثة ع�شرة املعقودة بتاريخ 2012/06/19م .
* جدول بالأ�سئلة التي ال زالت �أمام املجل�س مرفق رقم ( )16يف التقرير.
* جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها مرفق رقم ( )17يف التقرير .
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وقد جاءت مناق�شة الأ�سئلة على النحو الآتي :
� 1س�ؤال حول»ا�ستيفاء مبلغ ( )3000درهم نظري ا�ستقدام كل عامل» واملقدم من �سعادةالع�ضو� /سامل حممد بن هويدن �إىل معايل �/صقر غبا�ش  -وزير العمل ،والذي �أو�ضح
يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 نظاما ( حماية الأجور) و( ال�ضمان امل�صريف ) اللذان تطبقهما الوزارة مكمالن لبع�ضهما وال ي�شكالنازدواجية حيث �إن نظام حماية الأجور نظام رقابي ووقائي ،ويعترب �آلية ملراقبة مدى التزام املن�ش�آت
ب�سداد �أجور العمال يف مواعيدها  ،وكذلك و�سيلة �آمنة ال�ستالمها،بينما ال�ضمان امل�صريف نظام وقائي
جرى تقديره لغاية حمددة وهي �ضمان التزام �صاحب العمل مبا هو من�صو�ص عليه يف املادة ()131
مكرر( )1من قانون العمل االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1980م وتعديالته كنفقات عودة العامل �إىل
اجلهة التي ا�ستقدم منها �أو املبالغ التي يقرها �صاحب العمل �أمام دائرة العمل املخت�صة با�ستحقاق العامل
لها.
 قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )26ل�سنة 2010م ا�ستثنى تقدمي ال�ضمان امل�صريف للمن�ش�آتامل�صنفة �ضمن الفئة الأوىل وهي املن�ش�آت امللتزمة بن�سب التوطني ،وكذلك هناك حد �أق�صى لل�ضمان
ح�سب ت�صنيف املن�ش�آت.
 الوزارة �صرفت �ضمانات م�صرفية بنحو()25مليون درهم ا�ستفاد منها ( )7000عامل يعملون يف( )25من�ش�أة .
 بلغت قيمة ال�ضمانات امل�صرفية التي مت ا�سرتدادها بحكم ق�ضائي ()55مليون درهم ا�ستفاد منها نحو()5500عامل يعملون يف ( )2000من�ش�أة.
 ال ميكن للوزارة اال�ستفادة ب�أي حال من الأحوال من مبلغ ال�ضمان امل�صريف حيث هناك فتوى �صادرة مندائرة الفتوى والت�شريع تلزم الوزارة باملطالبة بال�ضمان دون اال�ستفادة منه .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه اىل �أن مبالغ ال�ضمان امل�صريف التي يقدمها امل�ستثمر مبالغ راكدة اليتم اال�ستفادة منها لفرتاتطويلة.
 اال�ستف�سار عن وجود �آلية جديدة لتنظيم ال�ضمان امل�صريف يف ظل وجود نظام حتويل الأجور اىلامل�صارف.
 املطالبة ب�إلغاء ال�ضمان امل�صريف�،أو اال�ستفادة منه يف امل�شروعات االجتماعية التي تخدم املجتمع.رد �شخ�صي وتو�صية (ج 3املعقودة بتاريخ )2012/01/03
� 2س�ؤال حول « �إ�صدار قانون احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني «واملقدم من �سعادة الع�ضو � /أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل  /عبدالرحمن حممد
العوي�س – وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – وزير ال�صحة بالإنابة والذي �أو�ضح
يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
�أن اجلهة املعنية ب�إ�صدار قانون الـت�أمني ال�صحي ال�شامل هي وزارة املالية وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الوزراءرقم ( )258ل�سنة (2009م) .
129
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 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون الت�أمني ال�صحي ال�شاملللمواطنني يف ظل وجود قرارين يف عامي)2000م و2009م ) بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن.
 �شخ�صي (ج 3املعقودة بتاريخ )2012/01/03� 3س�ؤال حول «غرق �سفينة حتمل مئات الأطنان من الديزل قبالة �شواطئ �أم القيوين»املقدم من �سعادة الع�ضو/حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل/د.را�شد �أحمد بن فهد-
وزير البيئة واملياه،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 تعاقد الوزارة بتاريخ 2011/01/09م مع �شركة متخ�ص�صة النت�شال ال�سفينة  ،و�سيتم االنتهاء منانت�شالها خالل �أ�سبوعني من بدء العمل .
 هناك تعاون بني الوزارة واجلهات املعنية وهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث لو�ضع خطة طوارئ ملواجهةامل�شكالت البيئية البحرية الطارئة .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن وجود خطة طوارئ معدة من قبل الوزارة للتعامل مع تلك احلوادث البحرية الطارئةلتفادي �آثارها اخلطرية .
 الإ�شارة �إىل �أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لغرق ال�سفينة هي �إجراءات �شكلية دون وجود حلجذري للم�شكلة.
 املطالبة بو�ضع خطة و�آلية التعامل ب�شكل فوري مع مثل هذه احلوادث دون انتظار حكم �صادر من الق�ضاءب�ش�أنها .
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « و�ضع خطة و�آلية عمل وا�ضحة من خاللالتن�سيق بني اجلهات االحتادية واملحلية املعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
للتعامل ب�شكل فوري مع ال�سفن الغارقة يف املياه الإقليمية للدولة «
 �شخ�صي (ج 4املعقودة بتاريخ )2012/01/03� 4س�ؤال حول»جفاف الكثري من مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية والو�سطى منالدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل معايل  /د.را�شد �أحمد
بن فهد -وزير البيئة واملياه  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الأمن املائي يف الدولة منها التحول �إىل�أمناط زراعية جديدة خلف�ض ا�ستهالك املياه كالتحول �إىل الزراعة املائية وزراعة الأعالف والنباتات
املتحملة للملوحة.
 ال يوجد توجه من قبل احلكومة حالي ًا ل�ضخ املياه املحالة للمزارع حيث تبلغ تكلفتها �أكرث من ()11درهم للمرت املكعب الواحد .
 هناك توجه من الوزارة لإن�شاء حمطات ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ال�ستخدامها يف ري احلدائقوالغابات .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: �ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار الت�شريعات االحتادية التي �ست�ساهم يف �إيجاد حلول مل�شكالت نق�ص مياه130
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الري يف املزارع وخا�صة يف املنطقة ال�شرقية والو�سطى يف الإمارات ال�شمالية من الدولة.
 املطالبة بوجود م�شاريع احتادية ملواجهة نق�ص مياه الري يف املزارع بالدولة نظر ًا لأن هذه امل�شكلة مت�س�شريحة وا�سعة من املواطنني .
 االقرتاح بت�شكيل هيئة احتادية م�ستقلة متخ�ص�صة ب�إيجاد حلول وبدائل مل�شكلة نق�ص املياه يف الدولة.�شخ�صي (ج 4املعقودة بتاريخ 2012/01/17م)
� 5س�ؤال حول « �إ�صدار قانون احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني «املقدم من �سعادةالع�ضو � /أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية والذي
�أجاب عنه برد كتابي �أكد فيه على. :
 �أن وزارة املالية انتهت من �إعداد م�شروع القانون ورفعه للمجل�س الوزراء ،فوافق املجل�س على �إحالته �إىلاللجنة الفنية للت�شريعات يف وزارة العدل  ،والآن جاري العمل على �إجناز كافة مواد القانون بالتعاون بني
اللجنة وفريق عمل امل�شروع،وقد اكتفى �سعادة الع�ضو مقدم بالرد الكتابي وطلب من املجل�س تبني تو�صية
حول مو�ضوع ال�س�ؤال.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « �ضرورة الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات الالزمةلإ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني»
كتابي وتو�صية (ج 4املعقودة بتاريخ 2012/01/17م)
� 6س�ؤال حول «الآثار الناجتة عن تطبيق نظام الثالثة ف�صول درا�سية على العمليةالتعليمية» املقدم من �سعادة الع�ضو/د.حممد �سامل بن حم العامري �إىل معايل/حميد
حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 الت�أكيد على �أن نظام الثالثة ف�صول درا�سية له �آثار ايجابية على العملية التعليمية من خالل تخفي�ضال�ضغوط النف�سية على الطلبة،وتنفيذ املنهاج ب�شكل متكامل.
 طرح الوزارة ال�ستبيان على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها لأخذ ر�أي امليدان الرتبوي يف هذا النظام ،وقدجاءت النتائج ب�ش�أنه �إيجابية ،حيث �إن ( )%62من امل�شاركني باال�ستبيان �أيدوا تطبيق النظام،و()%7
كانوا حمايدين و( )%31من امل�شاركني باال�ستبيان اعرت�ضوا على تطبيق نظام الثالث ف�صول �إال بعد
�إجراء العديد من الدرا�سات.
 مل يتم تطبيق نظام الثالثة ف�صول درا�سية �إال بعد عمل درا�سة متكاملة فيما يتعلق بتطبيق املنهاج و�إعادةهيكلة التقومي حيث �أدخل نظام التقومي امل�ستمر يف كل مراحل التعليم.
 �سوف تقوم الوزارة بتزويد املجل�س الوطني االحتادي بكافة الدرا�سات ونتائج اال�ستبيانات التي تتعلقب�ش�أن نظام الثالثة ف�صول درا�سية خالل الفرتة املقبلة .
 الت�أكيد على �أن نظام الثالثة ف�صول درا�سية �أوجد بيئة تناف�سية بني الطالب  ،وامل�ؤ�شرات والدرا�ساتت�ؤكد على �أن معدالت النجاح يف ارتفاع م�ستمر.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة باالطالع على الدرا�سات واال�ستبيانات التي �أعدتها الوزارة ب�ش�أن نظام الثالثة ف�صول درا�سية.131
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 اال�ستف�سار عن �أ�سباب انخفا�ض عدد طالب الثانوية العامة املتفوقني الذين يتناف�سون على املراكز الأوىلبعد تطبيق نظام الثالثة ف�صول درا�سية ،حيث كان عدد طالب الق�سم العلمي ( )157طالب وطالبة
وبعد تطبيق النظام �أ�صبحوا ( )13طالب وطالبة ،وكذلك الق�سم الأدبي كان عدد الطالب الأوائل فيه
( )26طالب وطالبه وبعد تطبيق النظام �أ�صبحوا ( )10طالب فقط.
�شخ�صي (ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
� -7س�ؤال حول»�إن�شاء �شركة جلمع وحفظ املعلومات االئتمانية» املقدم من �سعادة الع�ضو/
علي عي�سى النعيمي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير -وزير املالية  ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها احلكومة بعد �إ�صدار القانون ،حيث قامت ب�إعداد الالئحةالتنفيذية بالت�شاور مع اجلهات املعنية من �أجل �أن تتما�شى مع مواد القانون  ،وكذلك مت تخ�صي�ص ر�أ�س
مال مدفوع لها يف ميزانية عام 2012م.
 �أقر جمل�س الوزراء املوقر خالل اجتماعه الأخري ت�شكيل جمل�س الإدارة ل�شركة املعلومات االئتمانية. الوزارة حتتاج مدة ال تقل عن (� )6أ�شهر لإطالق �أعمال ال�شركة اخلا�صة بجمع وحفظ املعلوماتاالئتمانية.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل وجود بطء يف تطبيق القانون اخلا�ص ب�إن�شاء �شركة جلمع وحفظ املعلومات االئتمانية. اال�ستف�سار عن الإجراءات التي �ستتخذها الوزارة وامل�صرف املركزي من �أجل متكني ال�شركة من �أداءعملها على الوجه الأمثل .
�شخ�صي (ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
� -8س�ؤال حول»اخت�صا�ص وزارة املالية يف و�ضع هيكل ملكتب التدقيق الداخلي وفق
املمار�سات وال�ضوابط العاملية» املقدم من �سعادة الع�ضو/علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /
عبيد حميد الطاير -وزير املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 االجراءات التي تقوم بها الوزارة يف �ش�أن مكاتب التدقيق الداخلي للوزارات االحتادية هي جزء مناملادة( )30من املر�سوم بقانون احتادي رقم( )8ل�سنة  2011ب�ش�أن قواعد �إعداد امليزانية العامة
واحل�ساب اخلتامي.
 الت�أكيد على �أن دور املدقق الداخلي للوزارات االحتادية يقت�صر على الإ�شارة �إىل �سند ال�صرف دون�أخذ املوافقة �أو عدمها يف عملية ال�صرف  ،وذلك وفق ًا لل�صالحيات الالمركزية التي منحت للوزارات
االحتادية.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ملراجعة ال�صالحيات املالية املمنوحة للوزارات واجلهاتاالحتادية املخالفة للنظم واللوائح املالية.
 اال�ستف�سار عن اخلطوات التي �ستقوم بها الوزارة لتفادي تكرار املالحظات واملخالفات املالية للوزاراتاالحتادية من �أجل تفادي �إهدار املال العام.
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 اال�ستف�سار عن وجود برنامج عمل م�شرتك مع مكاتب التدقيق الداخلي للوزارات االحتادية من �أجل توعيةالعاملني بالوزارات ب�ضرورة التعاون التام مع ديوان املحا�سبة.
�شخ�صي (ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
� -9س�ؤال حول « �إن�شاء (� )40ألف وحدة �سكنية للمواطنني يف خمتلف �إمارات الدولة «
املقدم من �سعادة الع�ضو /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي �إىل معايل ال�شيخ  /حمدان بن
مبارك �آل نهيان – وزير الأ�شغال العامة  ،وقد �أجاب عنه برد كتابي �أكد فيه على:
قيام الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع امل�صرف املركزي لتعديل بع�ض �ضوابط التمويل ال�سكني الذييقدمه القطاع امل�صريف بالدولة مما �سيرتتب عليه توفري الدعم الالزم لإ�صدار قرارات م�ساعدات �سكنية
للمواطنني تربو على ( )10,000م�ساعدة �سنوي ًا مع �إتاحة الإمكانية للح�صول على مبلغ �إ�ضايف على
قر�ض امل�ساعدة ال�سكنية ب�شروط مي�سرة جد ًا و�ستنفذ هذه املبادرة بوقت قريب .
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على قبوله الرد الكتابي مع التحفظ مطالب ًا اال�ستعجال يف مناق�شةمو�ضوع « �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان « .
كتابي (ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
� -10س�ؤال حول «تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني �إمارات الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو/
�أحمد حممد ال�شام�سي �إىل معايل/حممد بن ظاعن الهاملي -وزير الطاقة -والذي �أكد
معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على �أن :
 هناك قرار وزاري بتحديد �سعر الكيلوواط للكهرباء ب( )7.5فل�س  ،لكن هناك بع�ض اجلهات املحليةتقدمه ب�سعر �أقل من ذلك.
 �ساهم تباين �سعرالوقود والتكلفة بني اجلهات املعنية بتقدمي خدمات الكهرباء واملاء �إىل اختالفالت�سعرية بني �إمارات الدولة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن التباين يف ت�سعرية الكهرباء واملاء بني �إمارات الدولة. التنويه �إىل �أن املادة( )120من الد�ستور �أكدت على انفراد االحتاد بالت�شريع والتنفيذ يف ال�ش�ؤونال�سيادية ومنها الكهرباء واملاء.
 �ضرورة التن�سيق بني الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء والهيئات املحلية يف توحيد �أ�سعار خدمات الكهرباءواملاء وذلك من �أجل حتقيق مبد�أ العدالة االجتماعية الذي �أكد عليه الد�ستور يف املادة (. )14
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « حتقيق امل�ساواة بني املواطنني يف تكلفةتو�صيل وا�ستهالك خدمتي الكهرباء واملاء مل�ساكن املواطنني يف كافة �إمارات الدولة «.
�شخ�صي وتو�صية (ج 6املعقودة بتاريخ2012/02/07م)
� -11س�ؤال حول»ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو/
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�أحمد علي الزعابي �إىل معايل حممد بن ظاعن الهاملي -وزير الطاقة ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية بالدولة مرتبط بالأ�سعار العاملية ،بينما �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يفالدول املجاورة منخف�ضة لوجود دعم حكومي لهذه امل�شتقات .
 احلكومة حددت �سقف بيع البنزين يف الدولة وهذا ال�سعر يقل عن تكلفة ال�شراء  ،وت�سبب يف خ�سارة�شركات التوزيع �أكرث من ( )8.5مليار درهم خالل عام (2011م) .
 هناك درا�سة ت�ؤكد ب�أن تكلفة الطاقة يف جميع اخلدمات هي بني ( )%10و(.)%15 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل �أن �أ�سعار امل�شتقات البرتولية ال تتنا�سب مع �أ�صحاب ذوي الدخل املحدود يف الدولة. الإ�شارة �إىل �أن هذا االرتفاع �سي�ساهم يف الإ�ضرار مب�شروعات التنمية يف خمتلف �أنحاء الإمارات. املطالبة ب�إن�شاء م�صايف لتكرير النفط اخلام من �أجل حتقيق االكتفاء الذاتي يف امل�شتقات البرتولية وقد وافق املجل�س على ت�شكيل جلنة م�ؤقتة تتكون من بع�ض �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهملدرا�سة املو�ضوع ورفع تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال حول «ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة» املقدم من
�سعادة الع�ضو�/أحمد علي الزعابي �إىل معايل حممد بن ظاعن الهاملي -وزير الطاقة:
� 2سعادة  /حمد �أحمد الرحومي� 1سعادة� /أحمد علي الزعابي� 4سعادة �/سلطان �سيف ال�سماحي� 3سعادة  /د.منى جمعة البحر� 6سعادة /حممد بطي القبي�سي� 5سعادة  /مروان �أحمد بن غليطة�شخ�صي وتو�صية (ج 6املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
� 12س�ؤال حول»دخول �سلع م�سيئة للإ�سالم و�ضارة ب�صحة الإن�سان �إىل الدولة» املقدم من�سعادة الع�ضو/د.حممد بن م�سلم العامري �إىل معايل املهند�س �سلطان �سعيد املن�صوري-
وزير االقت�صاد ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 لي�س من اخت�صا�ص وزارة االقت�صاد الرقابة على دخول ال�سلع عرب منافذ الدولة حيث �إن هناك جهاتاحتادية وحملية معنية بالرقابة على تلك ال�سلع.
 القانون االحتادي رقم ( )110ل�سنة (2007م) وتعديالته يف �ش�أن ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�ستريادوالت�صدير ين�ص على �أن هيئة املوا�صفات واملقايي�س هي اجلهة املعنية بالرقابة على ال�سلع ولي�ست وزارة
االقت�صاد .
 ال يوجد ممثل لوزارة االقت�صاد يف منافذ الدولة ،و�إمنا اخت�صا�ص الوزارة يبد�أ بعد دخول ال�سلع وذلكبح�صر ال�سلع امل�ضرة بال�صحة واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة ل�ضبطها.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الت�أكيد على �أن اجلهة املخت�صة بالرقابة على ال�سلع هي وزارة االقت�صاد وذلك باال�ستناد �إىل الر�أي134
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القانوين للإدارة الت�شريعية واملتمثل يف الآتي :
 -1يرت�أ�س معايل وزير االقت�صاد جلنة حماية امل�ستهلك ،ومن �ضمن اخت�صا�صاتها ر�سم ال�سيا�سة العامة
حلماية امل�ستهلك واحلفاظ على �صحته و�سالمته.
 -2هناك �إدارة خمت�صة يف وزارة االقت�صاد تقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة حلماية امل�ستهلك.
 -3يحدد معايل وزير االقت�صاد ال�ضبطية الق�ضائية التي ي�صدر بها قرار من معايل وزير العدل.
 -4القانون االحتادي رقم ( )110ل�سنة (2007م) وتعديالته يف �ش�أن ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد
والت�صدير ن�ص على �أن هيئة املوا�صفات واملقايي�س هي اجلهة املعنية بالرقابة على ال�سلع ولي�ست وزارة
االقت�صاد .
 مطالبة الوزارة بتحديد وتو�ضيح �صالحياتها ب�ش�أن الرقابة على ال�سلع التي تدخل عرب منافذ الدولة. وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « ت�شديد الرقابة على منافذ الدولة ملنع دخولال�سلع واملنتجات امل�سيئة للإ�سالم وال�ضارة ب�صحة الإن�سان،وتفعيل دور اجلهات التي تناط بها امل�س�ؤولية
الالزمة التي حتول دون تداول هذه ال�سلع واملنتجات».
�شخ�صي (ج 6املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)  ،كتابي وتو�صية (ج 12املعقودة بتاريخ
2012/12/06م)
� -13س�ؤال حول « رفع قيمة قر�ض برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان وتعديل الإطار الزمني
ملنحه « املقدم من �سعادة الع�ضو علي عي�سى النعيمي �إىل معايل  /ال�شيخ حمدان بن مبارك
�آل نهيان – وزير الأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س �إدارة برنامج زايد للإ�سكان وقد �أجاب
عنه برد كتابي �أو�ضح فيه :
 ب�أنه يتم حتديد �سقف امل�ساعدة املالية بقرار من جمل�س الوزراء ويجوز ملجل�س الإدارة ا�ستثناء بع�ضاحلاالت من ال�سقف الذي مت حتديده وفق ًا لل�ضوابط التي ت�ضعها الالئحة التنفيذية.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو على �ضرورة �ضم ال�س�ؤال �إىل مو�ضوع « �سيا�سة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان»نظر ًا لأهميته  ،مع مطالبة جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التي تقوم بدرا�سة املو�ضوع
ب�إ�ضافة حمورين �آخرين �إىل حماور املو�ضوع هما  :حتديد �إطار زمني ملنح القر�ض �أو امل�ساعدة املالية ،
�شروط مقدمي الطلب للربنامج .
كتابي (ج 7املعقودة بتاريخ 2012/03/13م)
� -14س�ؤال حول «افتتاح م�ست�شفى م�سايف اجلديد بكامل �أق�سامه وتخ�ص�صاته» املقدم من
�سعادة الع�ضو/را�شد حممد ال�شريقي �إىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س -وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع-وزير ال�صحة بالإنابة،والذي �أكد معاليه يف معر�ض
�إجابته عنه على :
 يجري حالي ًا ت�شغيل امل�ست�شفى على ثالث مراحل هي : -1املرحلة الأوىل بتاريخ  2010/06/29والتي مت فيها افتتاح العيادات اخلارجية التي تخدم تخ�ص�ص
الرعاية ال�صحية الأولية مبنطقة م�سايف واملناطق املجاورة .
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 -2املرحلة الثانية وقد مت فيها ت�شغيل العيادات اخلارجية التخ�ص�صية للم�ست�شفى بعد توفري وتعيني
الكادرالوظيفي التخ�ص�صي وي�شمل ( )110وظائف من الأطباء والفنيني ،وتوفري املعدات الطبية.
 -3املرحلة الثالثة والأخرية والتي ت�شمل الأق�سام الداخلية للم�ست�شفى والعمليات وق�سم الوالدة والطوارئ ،
ويجري حالي ًا جتهيز املعدات الطبية والأنظمة الكهربائية والإلكرتونية وتوفري الكادر الطبي والفني الالزم
الفتتاحها .
 تقدمي جميع اخلدمات التخ�ص�صية املوجودة يف امل�ست�شفى �سيتم خالل الربع الأخري من هذا العام. يف حني كانت �أهم اال�ستف�سارات واملالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يفتعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 اال�ستف�سار عن العوائق وال�صعوبات التي �أدت �إىل ت�أجيل افتتاح م�ست�شفى م�سايف بكامل �أق�سامهوتخ�ص�صاته �أكرث من مرة.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفري الكادر الفني والطبي والإداري للم�ست�شفى حتىيتمكن من �أداء غر�ضة وتقدمي جميع اخلدمات التخ�ص�صية للمراجعني.
التنويه �إىل وجود العديد من املخالفات الهند�سية �أثناء عملية بناء امل�ست�شفى مثل عدم وجود حمرقةللنفايات الطبية ،وعدم توفر �صرف �صحي للم�ست�شفى.
املطالبة بتعجيل افتتاح م�ست�شفى م�سايف بكامل �أق�سامه وتخ�ص�صاته خالل الن�صف الأول من هذا العام.�شخ�صي (ج 7املعقودة بتاريخ )2012/03/13
 -15حول»خطة الوزارة يف تطويربرامج املراكز الثقافية» املقدم من �سعادة الع�ضو/مروان
�أحمد بن غليطة �إىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 تتلخ�ص حماورخطة الوزارة لتطوير برامج املراكزالثقافية يف الآتي: -1مراجعة وتقييم م�ستوى فعالية برامج عام2011م.
 -2حتديث احتياجات الفئات امل�ستفيدة من عمل الربامج الثقافية.
 -3ت�أهيل املوارد الب�شرية يف املراكز الثقافية على �سيا�سة اجلودة يف خدمة العمالء.
-4التن�سيق مع وزارة الأ�شغال العامة لإحالل بع�ض املراكز الثقافية و�إن�شاء مراكز ثقافية �أخرى
�-5إطالق الربامج التوجهية الكت�شاف املوهوبني ورعاية املبدعني يف املراكز الثقافية.
-6الرتويج لفعاليات املراكز الثقافية وقيا�س ومراجعة م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املراكز الثقافية.
 وفق ًا لآخر�إح�صائية للم�ؤ�شر الثقايف لعام( )2011-2010كان هناك منو �أكرث من امل�ستهدف املطلوب.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل
الوزير هي:
 التنويه اىل �أن ن�سبة الوعي الثقايف يف جدول امل�ؤ�شرات اخلا�ص باخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة قد بلغت( )%2فقط.
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 اال�ستف�سار عن �آلية تقييم الربامج التي تقدمها املراكز الثقافية وكيفية قيا�س �أثرها على املجتمع.�شخ�صي (ج 7املعقودة بتاريخ 2012/03/13م)
� -16س�ؤال حول»�إمكانية تطبيق نظام الدوام ال�صيفي وال�شتوي يف مدار�س الدولة» املقدم
من �سعادة الع�ضو� /شيخة عي�سى العري �إىل معايل  /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية
والتعليم  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك درا�سة �سابقة لهذا النظام �أكدت ب�أن تباين فروق التوقيت ال�صيفي وال�شتوي يف الدولة قليلةوالحتتاج اىل تطبيق توقيتني �صيفي و�شتوي .
 تطبيق التوقيت ال�صيفي وال�شتوي �سترتتب عليه م�شكالت لأولياء �أمور الطالب ب�سبب عدم متكنهم منتو�صيل �أبنائهم �إىل املدار�س يف الوقت املحدد وذلك لتعار�ض هذا التوقيت مع �أوقات الدوام الر�سمي .
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 املطالبة ب�إعادة النظر يف �إمكانية تطبيق التوقيت ال�صيف وال�شتوي يف مدار�س الدولة وخا�صة بعد �إطالةاليوم الدرا�سي.
 املطالبة ب�إعداد درا�سة لأخذ �آراء �أولياء الأمور يف �ش�أن تطبيق نظام الدوام ال�شتوي وال�صيفي يف مدار�سالدولة.
�شخ�صي (ج 7املعقودة بتاريخ 2012/03/13م)
� -17س�ؤال حول «نق�ص املدر�سني املواطنني يف املدار�س احلكومية» املقدم من �سعادة الع�ضو/
م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل معايل  /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم
،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه الآتي :
 الوزارة اتخذت العديد من الو�سائل لتعزيزن�سبة املواطنني يف قطاع التعليم منها ت�أنيث الهيئات التدري�سيةحتى ال�صف اخلام�س .
 الزيادة الأخرية يف رواتب املعلمني �ست�ساهم يف �إقبال املواطنني الذكور على االلتحاق مبهنة التدري�س . يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن مبادرات الوزارة يف ا�ستقطاب املواطنني الذكور لاللتحاق بقطاع التعليم. التنويه �إىل �أن احلوافز املقدمة للمواطنني الذكور يف قطاع التعليم غريجمزية وت�ساهم يف عدم �إقبالهمعلى العمل مبهنة التدري�س.
 اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني الوزارة واجلامعات يف الدولة ل�سد النق�ص احلا�صل يف �أعداد املعلمنياملواطنني الذكور يف قطاع التعليم .
 املطالبة بتبني الوزارة لعدد من خريجي الثانوية العامة وت�أهيلهم لاللتحاق مبهنة التدري�س.�شخ�صي (ج 7املعقودة بتاريخ 2012/03/13م)
� -18س�ؤال حول»ربط مدة اخلدمة ب�سن التقاعد» املقدم من �سعادة الع�ضو/د.عبدالرحيم
عبداللطيف ال�شاهني اىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية  ،والذي �أو�ضح يف
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معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 امل�شرع �أدخل تلك اال�شرتاطات �إىل التقاعد كي يتما�شى هذا الأمر مع متطلبات الهيئة بتوفري املبالغاملالية الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية عمل الهيئة لفرتات طويلة.
 التعديالت التي �أجريت على ا�شرتاطات التقاعد جاءت ل�صالح املواطنني وتوفري حياة كرمية للمتقاعد.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التو�ضيح ب�أن امل�شرع مل يراع العديد من االعتبارات عند ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي ببلوغ �سناخلم�سني ولي�س بانتهاء مدة اخلدمة املحددة ( )20عام ًا منها :
 -1الآثار الإجتماعية على املواطنني.
 -2عدم الإخالل باحلقوق املكت�سبة للمواطنني.
 -3عدم النظر اىل املو�ضوع ب�شكل مادي بحت.
 التنويه �إىل عدم تنا�سب ا�شرتاطات التقاعد مع التزام الدولة بتوفري حياة كرمية للمواطنني كما ن�صتر�ؤية الإمارات لعام (2012م) على ذلك .
 التنويه �إىل �أن تلك اال�شرتاطات تخالف املادتني ( )20 ،14من د�ستورالدولة ،حيث تن�ص املادة ()14على �أن امل�ساواة،والعدالة الإجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطني من دعامات املجتمع ،وكذلك تن�ص
املادة( )20على تهيئة الظروف املالئمة بو�ضع ت�شريعات ت�صون حقوق العمال وم�صالح �أرباب العمل
،على �ضوء الت�شريعات العمالية العاملية املتطورة.
 التنويه �إىل �أن تلك اال�شرتاطات مل تراع ظروف املر�أة العاملة والتي ت�شكل ما ن�سبته ( )%66من القطاعاحلكومي.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي للم�ؤمنعليهم املنتهية خدماتهم باال�ستقالة وذلك بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية رقم ( )7ل�سنة 1999م وتعديالته البالغة ( )20عام ًا،وعدم ربطه ببلوغ �سن اخلم�سني،من
�أجل حلفظ حقوق املوظف املواطن،وتوفري احلياة الكرمية له،كما كفلهما له الد�ستور ون�صت عليهما ر�ؤية
الإمارات لعام 2021م «.
�شخ�صي وتو�صية (ج 8املعقودة بتاريخ )2012/03/27
� -19س�ؤال حول»�إن�شاء هيئة عليا �شرعية للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية» املقدم من
�سعادة الع�ضو/علي عي�سى النعيمي �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون
املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �ضرورة تفعيل املادة( )5من القانون االحتادي رقم( )6ل�سنة 1985م يف �ش�أن امل�صارفالإ�سالمية ،يف ظل اختالف تباين وممار�سات البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .
 يجرى حالي ًا �إعداد م�شروع قانون يتعلق بجميع الأمور املالية ومنها ما يخ�ص امل�صارف الإ�سالمية و�سيتماالنتهاء منه قريب ًا.
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يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 مطالبة امل�صرف املركزي الإ�سراع يف �إن�شاء هيئة عليا �شرعية للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية. اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخري يف �إن�شاء هيئة عليا �شرعية للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية على الرغممن �صدورقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة (1985م) يف �ش�أن ذلك .
 �سبق �أن وجه هذا ال�س�ؤال �إىل معايل  /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وطلبحتويل هذا ال�س�ؤال �إىل وزارة املالية على اعتبار �أنها �صاحبة االخت�صا�ص ،وبالفعل مت توجيهه �إىل وزارة
املالية و�أجاب عليه وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية يف ج 8بتاريخ 2012/03/27م.
�شخ�صي (ج 8املعقودة بتاريخ )2012/03/27
� 20س�ؤال حول «الآلية التي اتبعت يف �ش�أن تطبيق الزيادة الأخرية للأطباء» املقدممن �سعادة الع�ضو/حممد بطي القبي�سي �إىل معايل/عبدالرحمن العوي�س-وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع -وزير ال�صحة بالإنابة،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته
عنه على :
الت�أكيد على �أنه مت تطبيق الزيادة الأخرية جلميع العاملني يف وزارة ال�صحة وفق ًا لآلية التنفيذ التيو�ضعتها وزارة املالية.
 الت�أكيد على �أنه لي�س من �صالحية وزارة ال�صحة زيادة الرواتب �أوتغيريها و�إمنا هناك جهات معنية بتلكالزيادات وكيفية تطبيقها.
 رواتب جميع الأطباء املواطنني يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة  ،تفوق رواتب الأطباء الوافدين ،بعد الزيادةالأخرية يف الرواتب مبعدالت و�صلت اىل ( )10000درهم.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن �أ�سباب التفاوت يف ن�سبة زيادة العالوة الفنية للأطباء حيث كانت للأطباء املواطنني( )%100يف حني بلغت للأطباء الوافدين (.)%150
�شخ�صي (ج 9املعقودة بتاريخ )2012/10/04
� 21س�ؤال حول»�إمكانية تطبيق نظام املناوبات الليلية يف املراكز ال�صحية التابعةللمناطق النائية» املقدم من �سعادة الع�ضو/عبيد ح�سن بن ركا�ض اىل معايل/
عبدالرحمن العوي�س-وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع -وزير ال�صحة بالإنابة ،
والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 اعتماد وزارة ال�صحة يف حتديد مواعيد عمل املراكز ال�صحية التابعة للوزارة على ثالثة حماور �أ�سا�سيةهي:
�أ-الكثافة ال�سكانية التي يغطيها املركز ال�صحي.
ب-قرب املراكز ال�صحية من امل�ست�شفيات.
ج-ا�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية الأولية املعتمدة من منظمة ال�صحة العاملية.
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الإ�شارة �إىل �أن اخلدمات املقدمة يف املراكز ال�صحية ال ت�شمل حاالت الطوارئ واجلراحة وذلك وفق ًاللمعايري ال�صحية العاملية.
هناك درا�سة فعلية بزيادة �ساعات العمل خالل املرحلة املقبلة يف املراكز ال�صحية التابعة للمناطقالنائية،وذلك بتمديد �ساعات العمل فيها �إىل ال�ساعة ( )10م�سا ًء.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 اال�ستف�سار عن �إمكانية تطبيق نظام املناوبات الليلية يف املراكز ال�صحية التابعة للمناطق النائية.�شخ�صي (ج9املعقودة بتاريخ )2012/10/04
� 22س�ؤال حول «ربط مو�ضوعات خطبة اجلمعة بالواقع الذي نعي�شه حملي ًا ودولي ًا»املقدم من �سعادة الع�ضو�/سلطان جمعة ال�شام�سي �إىل معايل/د�.أنور حممد قرقا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي،وقد عنه �أجاب �سعادة/حمدان م�سلماملزروعي –رئي�س الهيئة العامة للأوقاف والذي �أكد يف معر�ض �إجابته على :
 �إن الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف تويل خطبة اجلمعة �أهمية كبرية كونها �شعرية �إ�سالميةتنمي الوعي الديني لدى �أفراد املجتمع.
 يتم اعتماد خطبة اجلمعة من قبل جلنة متخ�ص�صة مكونة من ت�سعة �أع�ضاء ير�أ�سها �سعادة مدير عامالهيئة.
 يتم اعتماد خطبة اجلمعة وفق خطة �سنوية يراعى يف اختيار مو�ضوعاتها ما يلي:.1تعزيز ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.
.2التفاعل مع الأحداث واملنا�سبات الدينية والوطنية والعاملية.
.3التفاعل مع احتياجات الوزارات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية والهيئات يف الدولة.
.4ر�صد احتياجات املجتمع ومقرتحات اجلمهور والوعاظ واخلطباء.
هناك رابط خم�ص�ص يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة لإبداء املالحظات من قبل اجلمهور واال�ستفادةمن هذه املالحظات بعد ذلك يف تطوير خطب اجلمعة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل تكرار العديد من املو�ضوعات يف خطب اجلمعة وعدم ا�شتمالها على حلول ملعاجلة الق�ضايااملجتمعية .
الإ�شارة اىل وجود الكثري من الأخطاء يف متون اال�ست�شهادات الواردة يف خطب اجلمعة التي تعدها اللجنةاملخت�صة .
الت�أكيد على �ضرورة طرح الق�ضايا الأمنية يف خطب اجلمعة التي تو�ضح خطر �إثارة الفتنة واخلروج عنطاعة ويل الأمر.
الإ�شارة �إىل �أن التعاميم التي يتم طرحها بعد �صالة اجلمعة والتي هي �أ�سا�س ًا لي�ست مرتبطة بخطبة140
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اجلمعة �أو العبادة منهي عنها �شرع ُا الن�شغال امل�صلني بالعبادة يف ذلك الوقت.
هناك �ضعف يف املادة التي يلقيها خطباء اجلمعة كونهم جمرد قراء للخطبة ومل ي�ساهموا يف �إعدادها.املطالبة بدعاء جامع لإ�صالح �أحوال امل�سلمني والتخفيف من معاناتهم ومراعاة م�شاعر امل�صلني.�شخ�صي (ج 9املعقودة بتاريخ 2012/04/10م)
� 23س�ؤال حول»منع بع�ض املواطنني من ال�سفر» املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح بالعجيدالكتبي �إىل معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل والذي �أو�ضح يف معر�ض
�إجابته عنه الآتي:
 ي�صدر ق�ضاة املحاكم االحتادية �أوامر املنع من ال�سفر ا�ستناد ًا �إىل املواد( )331 ، 330 ،329منالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992يف �ش�أن قانون الإجراءات املدنية وتعديالته.
هناك �إجراءات اتخذتها دائرة التفتي�ش الق�ضائي بوزراة العدل واملحاكم االحتادية لتاليف �أي �ضرر قد يقعبحق �أ�شخا�ص غري معنيني بالق�ضايا املعرو�ضة �أمام املحاكم وهي:
�أ-يقدم �صاحب الدعوى �صورة من جواز �سفر املدين املطلوب منعه من ال�سفر وترفق املحكمة �صورة اجلواز
مع �أمر املنع من ال�سفر �إىل وزارة الداخلية لتنفيذ ذلك.
ب -يف حالة �سداد املبلغ لدى ال�شرطة �أو تقدمي كفالة م�صرفية به �أو كفيل مقتدر يقبله الدائن يتم �إلغاء
التعميم مبنعه من ال�سفر.
ج -الميكن تنفيذ �أمر املنع من ال�سفر و�إدراجه يف النظام الإلكرتوين لدى دوائر ال�شرطة واملنافذ احلدودية
�إال �إذا كان الأمر مرفق ًا به �صورة من جواز ال�سفر�أو بطاقة الهوية وذلك لتفادي الت�شابه بالأ�سماء.
املوافقة على اعتماد بطاقة الهوية كمرجع لإ�صدار �أوامر املنع من ال�سفر. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:التنويه �إىل وقوع العديد من الأخطاء يف �إجراءات �أوامر املنع من ال�سفر والذي عر�ض الكثري من املواطننيواملقيمني للحب�س والغرامات املالية ب�سبب وجود ت�شابه بالأ�سماء.
املطالبة ب�أن يكون االعتماد على بطاقة الهوية يف �إ�صدار �أوامر املنع من ال�سفر لتفادي وقوع �ضرر على�أ�شخا�ص غري معنيني بالق�ضايا املعرو�ضة �أمام املحاكم.
�شخ�صي (ج 9املعقودة بتاريخ 2012/04/10م)
� -24س�ؤال حول»توطني مهنة ت�سويق الرثوات املائية احلية بالدولة» املقدم من �سعادة
الع�ضو/حمد �أحمد الرحومي اىل معايل الدكتور/را�شد �أحمد بن فهد -وزير البيئة
واملياه  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك توا�صل بني الوزارة واجلهات املعنية من �أجل حتقيق التوطني يف كافة �أ�سواق الأ�سماك بالدولة. يوجد حالي ًا يف �أ�سواق الأ�سماك املحلية ( )28دال ًال مواطن ًا ،وبع�ض الأ�سواق يف الدولة مت االنتهاء منتوطني مهنة الدالل بها مثل �سوق الأ�سماك ب�إمارة �أبوظبي .
الت�أكيد على �سعي وزارة البيئة واملياه لتعزيز العائد املادي لل�صيادين املواطنني من خالل التن�سيق معاجلهات املحلية املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
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 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف توطني مهنة ت�سويق الرثوات املائية احلية يف الدولة.املطالبة بوجود �شركات ت�سويق وطنية للأ�سماك من �أجل ك�سر احتكار العمالة الوافدة لتلك املهنة �أ�سوةباملزارعني املواطنني.
التنويه �إىل عدم وجود خمزون للرثوة املائية احلية بالدولة يلبي احتياجات الدولة يف الظروف الطارئة.�شخ�صي (ج 9املعقودة بتاريخ 2012/04/10م)
� 25س�ؤال حول «ارتفاع ن�سبة العنو�سة يف جمتمع االمارات» املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح بالعجيدالكتبي �إىل معايل/د.ميثاء �سامل ال�شام�سي –وزيرةدولة -رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الزواج ،والتي
�أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه الآتي:
 عدم وجود �إح�صائيات ر�سمية موثقة حتدد ن�سبة العنو�سة يف جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة. هناك درا�سة �أثبتت ارتباط ظاهرة ت�أخر �سن زواج الإماراتيات بظاهرة غالء املهور وارتفاع تكاليفالزواج حيث كانت ن�سبة االرتباط بينهما (. )%78
 الي�ستطيع �صندوق الزواج �أن يقدم حلو ًال لظاهرة م�شكلة العنو�سة مبفرده و�إمنا البد �أن يكون هناك تعاونمع العديد من اجلهات املخت�صة يف هذا اجلانب .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: التنويه �إىل تزايد ن�سبة العنو�سة يف جمتمعنا حيث بلغ عدد العوان�س يف الدولة وفق �آخر �إح�صائية نحو(� )175ألف عان�س.
 �ضرورة و�ضع خطة وطنية على م�ستوى الدولة ،تركز على �أهمية الزواج من املواطنات ،والتحذير منتبعات الزواج من �أجنبيات و�أثرهذا الزواج يف الإخالل بالرتكيبة ال�سكانية .
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/04/10م)
� 26س�ؤال حول»املوارد املالية ل�صندوق الزواج» املقدم من �سعادة الع�ضو/علي عي�سىالنعيمي اىل معايل/د.ميثاء �سامل ال�شام�سي –وزيرةدولة -رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
الزواج  ،والتي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه الآتي:
 التو�ضيح على �أن ( %)95من املوارد املالية لل�صندوق هي من ميزانية الدولة ،واليعاين ال�صندوقمن �أي عجز مايل يف الوقت احلايل .
 الت�أكيد على �أن الدعم املايل املقدم للمقبلني على الزواج يكون مقدم ًا من احلكومة ،ولي�س منح ًا �أوهباتمقدمة من قبل رجال �أعمال �أو م�صادر �أخرى.
 الإيرادات اخلارجية التي يتم حت�صيلها من قبل امل�ؤ�س�س�سات االجتماعية يتم �صرفها يف الربامج والأن�شطةالتوعوية للمقبلني على الزواج فقط.
 ال�صندوق لديه خطة �سنوية للتوا�صل مع ال�شركات وامل�ؤ�س�س�سات املحلية الداعمة له. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكاروالآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل142
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الوزير هي:
 اال�ستف�سار عن وجود خطة لدى ال�صندوق لت�سويق �أهدافه لدى القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال من �أجلزيادة �إيراداته املالية.
 مطالبة ال�صندوق بو�ضع خطة عمل و�أهداف حمددة ال�ستثمار �أمواله. وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « �ضرورة قيام ال�صندوق ببذل املزيد من اجلهودلزيادة موارده ،وتنويع م�صادر �إيراداته ل�ضمان توفرها من �أجل دعم �أن�شطته وبراجمه من خالل تفعيل
البندين الثاين والثالث من املادة ( )11من القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة 1992م وتعديالته يف
�ش�أن �إن�شاء �صندوق الزواج «.
�شخ�صي وتو�صية (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� 27س�ؤال حول»توظيف اخلريجني املواطنني العاطلني عن العمل» املقدم من �سعادةالع�ضو�/سعيد نا�صر اخلاطري �إىل معايل /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية
والتعليم-رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية  ،والذي �أو�ضح
يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن البيانات ت�شري �إىل جتاوز ن�سبة التوطني يف الوظائف الإدارية �أكرث من ( )%94يفالوزارات واجلهات االحتادية  ،بينما ن�سبة التوطني يف الوظائف الطبية والفنية التتجاوز (.)%20
 هناك خطة وطنية للتوطني خالل ال�سنوات الثالث القادمة مت اعتمادها من قبل احلكومة. بلغت ن�سبة التوطني يف الوزارات والهيئات االحتادية (.)%53 قيام الهيئة بو�ضع م�ؤ�شرات للوزارات والهيئات االحتادية من �أجل �إحالل بع�ض الوظائف وتوطينها خاللال(� )5سنوات القادمة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكارواال�ستف�سارات التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على ردمعايل الوزير هي:
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة ن�سب التوطني يف وزارتي ال�صحة والرتبية والتعليم. اال�ستف�سار عن عدد الوظائف املدرجة �ضمن امليزانية العامة للوزارات وجميع الهيئات االحتادية امل�ستقلةلعام 2012م.
 اال�ستفهام عن وجود تن�سيق بني وزارة التعليم العايل والهيئة لكي تتنا�سب خمرجات التعليم العايل معمتطلبات �سوق العمل.
 اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني الهيئة والوزارات والهيئات االحتادية امل�ستقلة من �أجل توفري فر�ص عملللمواطنني.
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� 28س�ؤال حول»�صيانة املدار�س يف �إمارة الفجرية وتوفريالأجهزة الالزمة للعمليةالتعليمية فيها « املقدم من �سعادة الع�ضو/غريب �أحمد ال�صريدي �إىل معايل /حميد
حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم  ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
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 الوزارة حر�صت خالل الفرتة ال�سابقة على تهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة يف املدار�س من خالل اتخاذالعديد من الإجراءات منها �صيانة التكييف املدر�سي،وحتديث ال�شبكة الكهربائية للمدار�س ،وت�شييد
م�صاعد لذوي االحتياجات اخلا�صة الدار�سني يف املدار�س احلكومية .
 هناك ( )3مدار�س يف منطقة الفجرية التعليمية �سيتم �إحاللها،بالإ�ضافة �إىل �أنه مت ا�ستالم مدر�سةحديثة بالتعاون مع وزارة الأ�شغال العامة.
 �سيتم ح�صر جميع االحتياجات ال�ضرورية جلميع مدار�س �إمارة الفجرية بالتن�سيق مع مدير منطقةالفجرية التعليمية يف هذا اجلانب.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار واال�ستف�سارات التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد
معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل وجود بع�ض املدار�س يف �إمارة الفجرية حتتاج ل�صيانة و�إحالل للمبنى وتوفري الأجهزة الالزمةللعملية التعليمية فيها .
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ2012/05/22م)
� 29س�ؤال حول»احلد من ظاهرة االقرتا�ض من البنوك» املقدم من �سعادة الع�ضو/�أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية
 ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن امل�صرف املركزي يقوم حالي ًا بدرا�سة مبادرة جمتمعية لتثقيف العائلة الإماراتية بعادةاالدخار والتقليل من القرو�ض امل�صرفية.
 يجرى امل�صرف حالي ًا درا�سة تعديل قانون العمل امل�صريف بالتعاون مع وزارة املالية بهدف و�ضع �ضوابطوت�شريعات حلماية املقرت�ضني.
 التوجد حالي ًا عقوبات �أو جزءات تتعلق بعدم التزام البنوك بالت�شريعات والقوانني املنظمة لالقرتا�ضمنها.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الت�سا�ؤل عن دور امل�صرف املركزي يف احلد من ظاهرة القرو�ض ال�شخ�صية من البنوك. التنويه �إىل عدم التزام البنوك املقر�ضة بالقوانني والت�شريعات املنظمة للقرو�ض ال�شخ�صية والتي الت�سمح با�ستقطاع �أكرث من ربع الراتب ال�شهري للمقرت�ض.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « �ضرورة �إلزام امل�صرف املركزي جميع البنوكالعاملة يف الدولة بااللتزام بعقود القرو�ض ال�شخ�صية ،وذلك بعدم ال�سماح با�ستقطاع �أكرث من ()%25
من الراتب الأ�سا�سي للمقرت�ض �أو املعا�ش التقاعدي اخلا�ص به «.
�شخ�صي وتو�صية (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� 30س�ؤال حول»حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو/حممد بطي القبي�سي �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،
والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
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 ال يتدخل امل�صرف املركزي يف حتديد �أ�سعارالفوائد التي ن�ش�أت مبوجب عقود ثنائية بني البنك واملقرت�ض.التنويه �إىل �أن التدخل املبا�شر للم�صرف املركزي �سيرتتب عليه عدم قيام البنوك ب�إقرا�ض بع�ض الفئاتيف حال حاجتها لذلك .
 يف حني كانت �أهم اال�ستف�سارات التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن �إمكانية و�ضع امل�صرف املركزي �سقف معني لتثبيت ن�سبة الفوائد على القرو�ض التجاريةوال�شخ�صية.
 وقد وافق املجل�س على ت�شكيل جلنة م�ؤقتة تتكون من بع�ض �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهملدرا�سة املو�ضوع ورفع تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال حول « حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة « املقدم من
�سعادة الع�ضو /حممد بطي القبي�سي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة ل�ش�ؤون املالية وهم :
� 2سعادة  /حممد بطي القبي�سي� 1سعادة  /علي عي�سى النعيمي� 4سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي� 3سعادة  /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي� 5سعادة  /حمد �أحمد الرحومي�شخ�صي وتو�صية (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� 31س�ؤال حول»ت�شجيع ال�صناعة الوطنية وامل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية للمواطنني» املقدم من�سعادة الع�ضو/علي عي�سى النعيمي �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن توفريالتمويل الالزم لدعم وت�شجيع ال�صناعات وامل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية للمواطننيلي�س من اخت�صا�ص وزارة املالية .
 التنويه �إىل وجود مبادرة من احلكومة يف �ش�أن �إن�شاء م�صرف الإمارات للتنمية والذي يهدف �إىل ت�شجيعامل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة وت�أمني ال�سيولة يف حال وجود درا�سة جدوى اقت�صادية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 مطالبة امل�صرف املركزي بت�شجيع القطاع املايل وامل�صريف يف الدولة على توفري الدعم املايل املنا�سبلأ�صحاب امل�شاريع ال�صناعية الوطنية وعدم املبالغة يف طلب ال�ضمانات �أو زيادة ن�سبة الفائدة.
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� -32س�ؤال حول»ت�شكيل جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للجمارك» املقدم من �سعادة
الع�ضو/د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير
الدولة لل�ش�ؤون املالية  ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 ت�شكيل جمل�س الإدارة �سيتم بعد االنتهاء من تعديل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2003م يف �ش�أن�إن�شاء الهيئة االحتادية للجمارك مبا فيها املادة( )7اخلا�صة بت�شكيل جمل�س الإدارة.
 مل يتم اتخاذ �أي قرار يف �ش�أن �سيا�سة الهيئة االحتادية للجمارك دون �أخذ املوافقة من جمل�س الوزراءاملوقر.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
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 اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخري يف ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد للهيئة منذ انتهاء فرتة ع�ضوية جمل�سالإدارة ال�سابق بتاريخ 2009/02/01م.
 التنويه �إىل �أن الت�أخري يف ت�شكيل جمل�س الإدارة عطل م�صالح الهيئة كونه ال�سلطة املخت�صة قانون ًا يف�إ�صدار بع�ض القرارات التي ت�ضمن �سري العمل.
 التو�ضيح ب�أن اجتماعات وقرارات معايل الوزير مع مدراء اجلمارك غري قانونية كونها غري �صادرة منال�سلطة املخت�صة وهي جمل�س الإدارة.
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� 33س�ؤال حول»زيادة رواتب املتقاعدين الع�سكريني» املقدم من �سعادة الع�ضو/د.عبداهلل حمدال�شام�سي �إىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته
عنه الآتي:
 �إن املرا�سيم والقرارات ال�سامية ال�صادرة ب�ش�أن زيادة الرواتب تقوم وزارة املالية بتنفيذ ما جاء فيها دون�أي ت�أخري.
 هناك جهات خمت�صة تنظر يف تظلم الع�سكريني املتقاعدين وي�صدر قرار بهذا ال�ش�أن منها.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل �أن الع�سكريني واملدنيني املتقاعدين قبل 2008/01/01م مل ت�شملهم زيادة(%)70على راتب املعا�ش التقاعدي.
 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب عدم �شمول الزيادة معا�شات املتقاعدين الع�سكريني واملدنيني قبل 2008/01/01م اال�ستف�سار عن دور وزارة املالية يف �ش�أن حل م�شكلة تظلم املتقاعدين الع�سكريني قبل تاريخ2008/01/01م وعدم م�ساواتهم مع زمالئهم املتقاعدين بعد التاريخ املذكور.
 اال�ستف�سار عن وجود جلنة م�شكلة لدرا�سة زيادة رواتب املتقاعدين الع�سكريني قبل تاريخ2008/01/01م
�شخ�صي (ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
� -34س�ؤال حول « عدم توفري البيانات املطلوبة للمجل�س الوطني االحتادي « املقدم من
�سعادة الع�ضو/حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل/د�.أنور حممد قرقا�ش –وزير الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 مطالبة الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي ب�إخطار وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتاديب�أي ت�أخري يف توفريالبيانات املطلوبة للمجل�س الوطني االحتادي من قبل اجلهات املعنية .
 املطالبة بتفعيل الآلية ال�سابقة املتفق عليها خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف �إخطار وزارةالدولةل�ش�ؤون املجل�س الوطني عن الت�أخر يف تزويد املجل�س بالبيانات واملعلومات التي يطلبها من اجلهات املعنية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل146

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2012-2011م

الوزير هي:
 التنويه اىل عدم توفري ( %)80من املعلومات والبيانات التي يطلبها املجل�س الوطني االحتادي من قبلاجلهات املعنية الأمر الذي قد يت�سبب يف ت�أخري برامج املجل�س الت�شريعية والرقابية.
 �ضرورة وجود �آلية معينة لتزويد املجل�س بالبيانات واملعلومات الالزمة لت�سهيل عمله.�شخ�صي (ج 12املعقودة بتاريخ 2012/06/12م)
� 35س�ؤال حول» �إن�شاء ا�ستاد ريا�ضي لنادي دبا الفجرية « املقدم من �سعادة الع�ضو/غريب �أحمدال�صريدي اىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س-وزير الثقافة وتنمية املجتمع  ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن الهيئة العامة لقطاع ال�شباب والريا�ضة و�ضعت يف ا�سرتاتيجيتها �أهمية كبرية يف ا�ستكمالالبنية التحتية لقطاعي ال�شباب والريا�ضة وهناك ( )14م�شروع �ضمن خطة الوزارة للعام املقبل.
هناك العديد من امل�شروعات التي مت رفعها �إىل وزارة الأ�شغال ال�ستكمال البنى التحتية و�إجراء �صيانة�شاملة لبع�ض امل�ؤ�س�سات الريا�ضية ومن �ضمنها نادي دبا الفجرية الريا�ضي.
الت�أكيد على �أنه يف عام 2009م مت تخ�صي�ص بند ال�صيانة املخ�ص�ص لهيئة ال�شباب والريا�ضة لناديدبا الفجرية الريا�ضي  ،لكنه مت رف�ضه من قبل م�س�ؤويل النادي رغبة منهم ب�إن�شاء نادي ريا�ضي جديد.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبهعلى رد معايل الوزير هي:
 املدرجات احلالية لنادي دبا الفجرية م�صنوعة من حديد ومتهالكة ويف حال حدوث حادث تكون النتائجكارثية الأمر الذي يتطلب �إن�شاء ا�ستاد جديد يراعي تو�سعة املدرجات.
 التنويه �إىل ا�شرتاط الوزارة �أثناء �إجرائها ال�صيانه يف عام  2009بتخ�صي�ص ( )1200مقعد ًاللمدرج وهذا العدد غري كاف و�إمنا البد من زيادة املقاعد لت�صل �إىل ( )5000مقعد  ،ومل يتم رف�ض
ال�صيانة من قبل م�س�ؤويل النادي.
�شخ�صي (ج 12املعقودة بتاريخ2012/06/12م)
� 36س�ؤال حول « انت�شار مر�ض ال�سرطان يف الدولة»املقدم من �سعادة الع�ضو/حمد �أحمد الرحومياىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س-وزير الثقافة وتنمية املجتمع – وزير ال�صحة بالإنابه ،والذي
�أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 التنويه �إىل �أن مر�ض ال�سرطان هو امل�سبب الثالث للوفيات يف الدولة. الإ�شارة �إىل ت�شكيل جلنة وطنية عليا ملكافحة الأمرا�ض غري معدية ومنها مر�ض ال�سرطان . هناك خطة ا�سرتاتيجية ملكافحة مر�ض ال�سرطان ومن �أهم مالحمها الآتي:1الوقاية الأولية من مر�ض ال�سرطان من خالل حمالت التوعية.2الوقاية الثانوية من خالل الك�شف املبكر عن مر�ض ال�سرطان .147
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3العالج الفعال ملر�ض ال�سرطان من خالل مراكز متخ�ص�صة بالدولة �أو باخلارج.4التحكم بالأمل �أو املر�ض بعد العالج الكيميائي �أو الإ�شعاعي.5القيام ببحوث حول املر�ض بالتعاون مع العديد من اجلهات املخت�صة للوقوف على �أهم م�سبباتاملر�ض وكيفية الوقاية منه.
 مت االنتهاء من بناء م�ست�شفى خليفة التخ�ص�صي لعالج مر�ض ال�سرطان يف الإمارات ال�شمالية. هناك اتفاقية مت �إبرامها مع اجلهات املخت�صة من �أجل �إن�شاء �سجل واحد متخ�ص�ص ملر�ض ال�سرطانمن الأجل الو�صول مل�سبباته واحل�صول على ن�سب �صحيحه للم�صابني به.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه علىرد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل ت�صدر امل�صابني مبر�ض ال�سرطان املرتبة الأول للعالج يف اخلارج. اال�ستف�سار عن عدم وجود مركز متخ�ص�ص لر�صد حاالت الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان يف الدولة . الت�سا�ؤل عن �أ�سباب ارتفاع ن�سبة الأطفال امل�صابني مبر�ض ال�سرطان بالدولة. املطالبة بوجود مركز بحثي متخ�ص�ص لأمرا�ض ال�سرطان ملعرفة م�سبباته وو�ضع �أ�ساليب العالج املنا�سبلهذا املر�ض.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها «�إن�شاء مركز وطني لأبحاث مر�ض ال�سرطانعلى م�ستوى الدولة ،وتزويده بالكفاءات واخلربات الالزمة ،لر�صد جميع حاالت الإ�صابة بهذا املر�ض
وحتليلها ،بهدف معرفة الأ�سباب احلقيقية النت�شاره،وو�ضع احللول وبرامج التوعية املنا�سبة ملكافحته
والتقليل من معدالت الإ�صابة به».
�شخ�صي وتو�صية (ج 12املعقودة بتاريخ 2012/06/12م)
� -37س�ؤال حول « االمتيازات املمنوحة لأطباء االمتياز « املقدم من �سعادة الع�ضو /د�.شيخة
علي العوي�س �إىل معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س-وزير الثقافة وتنمية املجتمع –
وزير ال�صحة بالإنابة  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 و�ضعت الوزارة نظام يكفل ت�أهيل خريجي الطب املواطنني خالل فرتة االمتياز بناء على قرار جمل�سالوزراء رقم( )16ل�سنة 2012م.
 قامت الوزارة بتعميم املعايري اخلا�صة بتحويل امل�ست�شفيات العالجية �إىل تعليمية على امل�ست�شفيات اخلا�صةالتابعة لوزارة ال�صحة من �أجل توفري فر�صة لدى طبيب االمتياز الختيار املكان املنا�سب له للتدريب.
 الإ�شارة �إىل النظام الذي يطبق على �أطباء االمتياز يف الدولة هو نظام مطبق يف معظم القطاعاتال�صحية املحلية والعاملية.
 يف حال توفر وظيفة �شاغرة لأطباء االمتياز بعد اجتيازهم ال�سنه املطلوبة فال مانع من تعيينهم �ضمنكادر وزارة ال�صحة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل148
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الوزير هي:
 التنويه �إىل �أن القرار ال�سابق ملجل�س الوزراء رقم (  ) 11ل�سنة 1974م وتعديالته ن�صت الفقرة( )5من املادة ( )2منه على تعيني الأطباء املواطنني خالل برنامج(االمتياز) مب�سمى (طبيب امتياز)
وت�صرف له العالوة الفنية .
 الإ�شارة �إىل �أن النظام اجلديد لنظام �أطباء الأمتياز اليلزم الوزارة بتعيينهم يف امل�ست�شفيات التابعة لهابعد انتهاء فرتة التدريب  ،على خالف القرار ال�سابق الذي يلزم تعيينهم كطبيب مبتدئ.
 اال�ستف�سار عن عدم احت�ساب مدة �صرف املكاف�أة ب�أثر رجعي ملن التحقوا ب�سنة التدريب لأطباء االمتيازقبل �شهر يناير عام .2012
 التنويه �إىل �أن النظام اجلديد يتعار�ض مع �سيا�سة التوطني يف احلكومة حيث �إن القطاع ال�صحي يحتلاملركز الأخري يف ن�سبة التوطني بن�سبة ( %)35وال تزيد هذه الن�سبة يف التخ�ص�صات الطبية عن
(.%)21
املطالبة ب�إعادة تفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 11ل�سنة 1974م وتعديالته ،مع �إ�ضافة بع�ضالتعديالت املنا�سبة له.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ،و �إحالة التو�صية �إىل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعملوال�ش�ؤون االجتماعية
�شخ�صي (ج 12املعقودة بتاريخ2012/06/12م)
� -38س�ؤال حول» �ضم الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�شرطة �إىل مالك وزارة الداخلية «
املقدم من �سعادة الع�ضو�/أحمد حممد رحمة ال�شام�سي �إىل الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية  ،والذي �أكد �سموه يف معر�ض
�إجابته عنه على :
 هناك خطة لتحويل بع�ض الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�شرطة املحلية �إىل مالك وزارة الداخلية.هناك بع�ض املحليات يف الإمارات �أوجدت بع�ض الع�سكريني العاملني حتت املالك املحلي نظر ًا للتو�سعاالقت�صادي التي ت�شهده الإمارة
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على
رد معايل الوزير هي:
التنويه �إىل �أن الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�شرطة املحلية يحملون �شعارات وزارة الداخلية ويقومونبنف�س مهام الع�سكريني املنت�سبني ملالك وزارة الداخلية.
الإ�شارة �إىل �أن الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�شرطة املحلية اليخ�ضعون لنظام تقاعدي.�شخ�صي (ج 12املعقودة بتاريخ 2012/06/12م)
� 39س�ؤال حول « اعتماد هيئة الإمارات للهوية على مكاتب طباعة خا�صة « املقدم من �سعادةالع�ضو/د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني �إىل الفريق � /سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب
رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية  ،والذي �أكد �سموه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 نظر ًا لأهمية امل�شروع واالنتهاء من ت�سجيل جميع املواطنني واملقيمني يف بطاقة الهوية متت اال�ستعانة149
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مبكاتب طباعة خا�صة لإجنازه ب�أ�سرع وقت ممكن .
 قامت الهيئة بالرتخي�ص لأكرث من ( )1500مكتب طباعة بهدف �إي�صال اخلدمة لأكرب �شريحة منال�سكان.
 تلتزم هيئة الإمارات للهوية بتطبيق �أف�ضل املعايري العاملية الأمنية للت�أكد من �سرية البيانات يف نظامال�سجل ال�سكاين .
 الت�أكيد على حر�ص احلكومة على تنفيذ خطط التوطني يف القطاعني العام واخلا�ص ومنها مكاتبالطباعة.
 جتاوز عدد مدققي البيانات يف الهيئة ( )300موظف مواطف بن�سبة توطني(.%)100 تعترب الهيئة اجلهة الوحيدة يف العامل التي ح�صلت على �شهادة الأيزو ( )27001يف احلفاظ علىاملعلومات.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 التنويه �إىل �أن �أغلب العاملني يف مكاتب الطباعة من غري املواطنني ويقومون بطباعة جميع بياناتالأفراد للح�صول على بطاقة الهوية دون �إ�شراف من اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار بطاقة الهوية.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية حفظ مكاتب الطباعة جميع بيانات املواطنني واملقيمني وبيعها جلهات �أجنبيةوا�ستخدامها يف �إ�ضرار الأمن الوطني.
 اال�ستفهام عن �أ�سباب عدم توطني العاملني يف مكاتب الطباعة. الإ�شارة �إىل وجود العديد من الأخطاء يف عملية �إدخال البيانات حيث قامت الهيئة ب�إرجاع حوايل( )3000معاملة �إىل مكاتب الطباعة.
�شخ�صي (ج 12املعقودة بتاريخ 2012/06/12م)
� -40س�ؤال حول « االحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف الأماكن العامة « املقدم من
�سعادة الع�ضو/حمد �أحمد الرحومي اىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س-وزير
الثقافة وتنمية املجتمع  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك العديد من مبادرات التوعية التي توالها املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار من �أجل احلفاظ علىالعادات والتقاليد والعمل على التعريف بها لالرتقاء بالقطاع ال�سياحي يف الدولة.
 قام املجل�س بت�شكيل فريق عمل مكون من الهيئات ال�سياحية املحلية خالل عام  2011ملناق�شة �أف�ضلال�سبل للتوعية ال�سياحية ،ومت �إ�صدار ن�شرة توعوية مب�سمى»حياكم» لزيادة الوعي لدى املقيمني وال�سياح
بالعادات والتقاليد وجتنب ال�سلوكيات املمنوعة بالدولة.
 الت�أكيد على �أن توعية اجلاليات الأجنبية وال�سياح بعادات وتقاليد الدولة وال�سلوكيات املحظورة م�س�ؤوليةم�شرتكة مع اجلهات املخت�صة واليتعدى دور املجل�س �سوى التن�سيق مع تلك اجلهات.
 اجلهة املعنية ب�إ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن االحت�شام هو جمل�س الوزراء املوقر ولي�س جمل�س ال�سياحةوالآثار.
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 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه علىرد معايل الوزير هي:
 املطالبة بتطبيق احلد الأدنى لالحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف الأماكن العامة بالدولة. �ضرورة �إ�صدار قانون احتادي ملعاجلة ظاهرة االحت�شام وال�سلوكيات املنافية للعادات والتقاليد والدينالإ�سالمي .
 وقد وافق املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها « �إ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن االحت�شام يفالأماكن العامة ،يهدف �إىل بيان حرية الأفراد يف هذه الأماكن ،مع و�ضع العقوبات املنا�سبة للأفعال
وال�سلوكيات املخالفة التي ترتكب فيها،وذلك للمحافظة على قيم وعادات جمتمع الإمارات «.
�شخ�صي وتو�صية (ج 12املعقودة بتاريخ 2012/06/12م)
� 41س�ؤال حول « �إعفاء طلبة الدرا�سات العليا املواطنني خارج الدولة من ن�سبة احل�ضور الإلزاميةيف حال حدوث ظروف طارئة يف الدول التي يدر�سون بها « املقدم من �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد
الكتبي �إىل معايل  /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي،والذي �أكد
معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على :
 الت�أكيد على �أن اجلامعات املعرتف بها تطلب حد �أدنى حل�ضور الطالب �أثناء درا�سته من �أجل االعتمادالأكادميي للدرجات العلمية.
 ت�شرتط الوزارة من �أجل االعرتاف بالدرجات العلمية التي يح�صل عليها الطالب من جامعات خارجالدولة �أن ال تقل ن�سبة ح�ضور الطالب امللتحق بربامج الدرا�سات العليا عن ثلث احل�ضور الإلزامي الذي
حتدده اجلامعة للح�صول على الدرجة العلمية.
 الوزارة ت�ستثني حالي ًا بع�ض احلاالت من ن�سبة احل�ضور الإلزامية كالطالب الذي يدر�س يف دولة تعاين منعدم ا�ستقرار �سيا�سي �أو ظروف طارئة ،ويتم درا�سة كل حالة على حده.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الت�سا�ؤل عن الآليات والربامج التي و�ضعتها الوزارة للطلبة املبتعثني لتخطي العقبات التي تواجههم �أثناءدرا�ستهم.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حلماية الطلبة املبتعثني من بع�ض الأمرا�ض املعدية.اال�ستف�سار عن �إمكانية �إعفاء الطلبة من احل�ضور الإلزامي يف حال حدوث بع�ض اال�ضطرابات الأمنيةوال�سيا�سية �أو الكوارث طبيعية يف الدول التي يدر�سون فيها.
�شخ�صي (ج 13املعقودة بتاريخ 2012/06/19م)
� 42س�ؤال حول» �ضم العالوات يف الزيادة الأخرية للرواتب �إىل الراتب الأ�سا�سي للموظف املواطن «املقدم من �سعادة الع�ضو/حممد بطي القبي�سي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون
املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 العالوة التكميلية التي متت �إ�ضافتها �إىل رواتب موظفي احلكومة االحتادية يف عام  2008ومت �ضمهابعد �سنتني �إىل الراتب الأ�سا�سي للموظف املواطن كلفت احلكومة ( )13مليار و ( )900مليون درهم.
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احلكومة رفعت احلد الأدنى للرواتب �إىل(� )6آالف عام  ،2008ويف عام  2012رفعت احلد الأدنى�إىل (� )10آالف درهم ،لرفع م�ستوى املعي�شة للمواطنني.
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 -ر�سم بياين تو�ضيحي بالأ�سئلة التي مت الرد عليها �شخ�صي ًا وكتابي ًا :

 العالوة التكميلية التي �أ�ضيفت لبدل االنتقال للموظف املواطن اعتبار ًا من بداية عام 2012م  ،التوجدلها �أي خم�ص�صات يف ميزانية احلكومة االحتادية كي ت�ضاف �إىل الراتب الأ�سا�سي.
 لي�ست هناك نية لدى احلكومة حالي ًا للقيام بدرا�سة �إكتوارية لإ�ضافة العالوة التكميلية التي �أ�ضيفت لبدلاالنتقال �إىل الراتب الأ�سا�سي.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن �إمكانية �ضم هذه العالوات �إىل الراتب الأ�سا�سي للموظف املواطن ل�ضمان ا�ستفادته منهايف حال انتهاء خدمته من خالل املعا�ش التقاعدي.
التنويه �إىل �أن �إ�ضافة العالوة التكميلية �إىل الراتب الأ�سا�سي قد ي�ساهم يف تقاعد املوظف املواطن مبكر ًا،وبالتايل تتوافر فر�ص للمواطنني العاطلني عن العمل.
�شخ�صي (ج 13املعقودة بتاريخ 2012/06/19م)
� 43س�ؤال حول»زيادة رواتب املتقاعدين من بريد الإمارات» املقدم من �سعادة الع�ضو/د.عبداهلل حمدال�شام�سي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 اليوجد �صندوق تقاعدي خا�ص ملتقاعدي بريد الإمارات ،و�إمنا ينطبق عليهم ماهو معمول به يف الهيئةالعامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
 املتقاعد قبل عام 2010م يختلف عن املتقاعد بعد التاريخ املذكور و�إمنا يتم �صرف املعا�ش التقاعدي لهوفق ًا للقانون املعمول به يف الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل �أن املتقاعدين قبل عام  2008يتقا�ضون مبالغ زهيدة على خالف زمالئهم املتقاعدين بعدالتاريخ املذكور.
 وقد وافق املجل�س على تبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ،و �إحالة التو�صية �إىل جلنة جلنة ال�ش�ؤون املاليةواالقت�صادية وال�صناعية لدرا�سة املو�ضوع و�صياغة التو�صية املنا�سبة ِب�ش�أنه.
�شخ�صي (ج 13املعقودة بتاريخ2012/06/19م)

152

40

45
40
35
25
20
15
10

3

5
0

»HÉàc

»°üî°T

153

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اول

á«°UƒàdG á«gÉe

á«°UƒàdG

(م2012-2011) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- اﻻﺗﺤﺎدي دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻠﺴﺎتاﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺗﻘﺮﻳﺮ

∫GDƒ°ùdG

…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G §HQ äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG ¿ƒfÉb ‘ óYÉ≤àdG äÉWGÎ°TG º¡JÉeóN á«¡àæŸG º¡«∏Y øeDƒª∏d
º¡«∏Y øeDƒª∏d …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ±ô°U õ«éj’ á«YÉªàL’G
áeóÿG Ióe AÉ¡àfÉH ∂dPh ádÉ≤à°S’ÉH
º¡àeóN Ióe âfÉc GPEG ’EG ádÉ≤à°S’ÉH º¡JÉeóN á«¡àæŸG
kÉeÉY (50) ø°S Gƒ¨∏H ób GƒfÉch πbC’G ≈∏Y Ék eÉY(20)
äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG ¿ƒfÉb ‘ IOóëŸG
Ω1999 áæ°ùd (7) ºbQ á«YÉªàL’G
øe (20 ,14) ÚJOÉŸG ∞dÉîJ äÉWGÎ°T’G ∂∏Jh
¿CG ≈∏Y (14) IOÉŸG ¢üæJ å«M,ádhódGQƒà°SO ¬£HQ ΩóYh,Ék eÉY (20) á¨dÉÑdG ¬JÓjó©Jh
™«ª÷ ¢UôØdG DƒaÉµJh á«YÉªàL’G ádGó©dGh,IGhÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ßØM πLCG øe,Ú°ùªÿG ø°S Æƒ∏ÑH
áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJh,øWGƒŸG ∞XƒŸG
(20)IOÉŸG ¢üæJ ∂dòch ,™ªàéŸG äÉeÉYO øe ÚæWGƒŸG
¥ƒ≤M ¿ƒ°üJ äÉ©jô°ûJ ™°VƒH áªFÓŸG ±hô¶dG áÄ«¡J ≈∏Y Éª¡«∏Y â°üfh Qƒà°SódG ¬d Éª¡∏Øc Éªc,¬d
. Ω2021 ΩÉ©d äGQÉeE’G ájDhQ
äÉ©jô°ûàdG Aƒ°V ≈∏Y, πª©dG ÜÉHQCG ídÉ°üeh ∫Éª©dG
.IQƒ£àŸG á«ŸÉ©dG á«dÉª©dG

áeóÿG Ióe §HQ"∫ƒM ∫GDƒ°S ."óYÉ≤àdG ø°ùH

‘ Ω1992 áæ°ùd (47) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG OóM πjƒªàd á°ù«FQ OQGƒe áKÓK êGhõdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¿CÉ°T
ádhódG á«fGõ«e ‘ ¥hóæ°ü∏d ¢ü°üîj Ée :»g ¥hóæ°üdG
QÉªãà°SG óFGƒYh ,Ék jƒæ°S ºgQO ¿ƒ«∏e (50) øY π≤j ’ ÉÃ
»àdG á«æ«©dGh á«dÉŸG ÉjÉ°UƒdGh äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG h ¬dGƒeCG
á«dÉŸG OQGƒŸG øe %(95) ¿CG ’EG , ¥hóæ°üdG ¤EG OôJ
Ö∏£àj …òdG ôeC’G , ádhódG á«fGõ«e øe »g ¥hóæ°ü∏d
ÖfÉéH äGOGôjE’G QOÉ°üe ™jƒæàd IójóL äGQOÉÑe OÉéjEG
ájQGôªà°SG ¿Éª°†d êGhõdG ¥hóæ°üd »eƒµ◊G ºYódG
.äÉÑ∏£dG ºcGôJ …OÉØJh êGhõdG ¥hóæ°üd á«dÉŸG OQGƒŸG

ójõŸG ∫òÑH ¥hóæ°üdG ΩÉ«b IQhô°V ™jƒæJh ,√OQGƒe IOÉjõd Oƒ¡÷G øe
øe ÉgôaƒJ ¿Éª°†d ¬JGOGôjEG QOÉ°üe
∫ÓN øe ¬›GôHh ¬à£°ûfCG ºYO πLCG
IOÉŸG øe ådÉãdGh ÊÉãdG øjóæÑdG π«©ØJ
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG øe (11)
‘ ¬JÓjó©Jh Ω1992 áæ°ùd (47)
.êGhõdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¿CÉ°T

á«dÉŸG OQGƒŸG"∫ƒM ∫GDƒ°S ."êGhõdG ¥hóæ°üd

äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dÉH á°Vô≤ŸG ∑ƒæÑdG ΩGõàdG ΩóYÌcCG ´É£≤à°SÉH íª°ùJ ’ »àdGh á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d áª¶æŸG
äÉHƒ≤Y óLƒJ’ å«M, ¢VÎ≤ª∏d …ô¡°ûdG ÖJGôdG ™HQ øe
ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdÉH º¡eGõàdG Ωó©H ≥∏©àJ äGAõL hCG
.É¡æe ¢VGÎbÓd áª¶æŸG

…õcôŸG ±ô°üŸG ΩGõdEG IQhô°V ádhódG ‘ á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdG ™«ªL
á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG Oƒ≤©H ΩGõàd’ÉH
ÌcCG ´É£≤à°SÉH ìÉª°ùdG Ωó©H ∂dPh,
»°SÉ°SC’G ÖJGôdG øe (25%) øe
¢UÉÿG …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG hCG ¢VÎ≤ª∏d
.¬H
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Ω

5

IôgÉX øe ó◊G"∫ƒM ∫GDƒ°S ."∑ƒæÑdG øe ¢VGÎb’G

6

7

: جدول مباهية تو�صيات الأ�سئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور-

á«°UƒàdG á«gÉe

á«°UƒàdG

∫GDƒ°ùdG

™e πeÉ©à∏d IQGRƒdG πÑb øe Ió©e ÇQGƒW á£N OÉéjEG å«M, IÒ£ÿG ÉgQÉKBG …OÉØàd áFQÉ£dG ájôëÑdG çOGƒ◊G
øe Ék æW (450) øe ÌcCG É¡æàe ≈∏Y πª– áæ«Ø°S âbôZ
´Gô°SE’G ºàj ⁄h ,øjƒ«≤dG ΩCG ÅWGƒ°T ádÉÑb ∫õjódG Oƒbh
øY Ék jôëH Ók «e(11)ó©H ≈∏Y äô≤à°SG å«M É¡àdGREÉH
IQÉeE’G ÅWGƒ°T

∫ÓN øe áë°VGh πªY á«dBGh á£N ™°Vh á«∏ëŸGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG
ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dGh á«æ©ŸG
™e …Qƒa πµ°ûH πeÉ©à∏d çQGƒµdGh äÉeRC’Gh
.ádhó∏d á«ª«∏bE’G √É«ŸG ‘ ábQÉ¨dG øØ°ùdG

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

øe áfƒµe áæ÷ π«µ°ûàH QGôb (Ω2000) ΩÉY ‘ Qó°U »HOh »ÑXƒHCG ‘ áë°üdG »àÄ«gh á«dÉŸGh áë°üdG »JQGRh
ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb ´hô°ûŸ á°SGQO OGóYEÉH äÉ°TÉ©ŸG áÄ«gh
™e ¿B’G ≈àMQhó°üdG ‘ ôNCÉJ ¬fCG ’EG, ÚæWGƒª∏d »ë°üdG
á«dÉŸG IQGRh AQGRƒdG ¢ù∏› ∞∏c (Ω2009) ΩÉY ‘ ¬fCG
¢UÉN ójóL ¿ƒfÉb ´hô°ûe á°SGQód áæ÷ π«µ°ûàH áYÉæ°üdGh
.…OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y »ë°üdG ÚeCÉàdÉH

äGAGôLE’G PÉîJG ‘ ´Gô°SE’G IQhô°V ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UE’ áeRÓdG
.ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG »ë°üdG ÚeCÉàdG º«¶æJ

¿ƒfÉb QGó°UEG " ∫ƒM ∫GDƒ°S »ë°üdG ÚeCÉàdG º«¶æàd …OÉ–G
."ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG

±ô°ûJ »àdG äGQÉeE’G ÚH AÉŸGh AÉHô¡µdG IÒ©°ùJ ‘ øjÉÑJ áÄ«¡dG É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG äGQÉeE’Gh á«∏fi äÉÄ«g É¡«∏Y
•Ghƒ∏«µdG ô©°S ó‚ å«M ,AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G
RhÉéàj ’ á«∏fi áÄ«¡d ™°†îJ »àdGh »ÑXƒHCG ‘ AÉHô¡µ∏d
»àdG á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G ¢†©H ±ÓN ≈∏Y ,¢Sƒ∏a (5.5)
AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG á£°SGƒH AÉHô¡µdÉH ÉgOGóeEG ºàj
IÒéØdGh áª«ÿG ¢SCGQh øjƒ«≤dG ΩCGh ¿ÉªéY πãe , AÉŸGh
¤EG √ô©°S π°üj å«M ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ≥WÉæe ¢†©Hh
.¢Sƒ∏a (7.5)

áØ∏µJ ‘ ÚæWGƒŸG ÚH IGhÉ°ùŸG ≥«≤– AÉŸGh AÉHô¡µdG »àeóN ∑Ó¡à°SGh π«°UƒJ
.ádhódG äGQÉeEG áaÉc ‘ ÚæWGƒŸG øcÉ°ùŸ

ájOhófi πX ‘ Ék «∏fi á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸGQÉ©°SCG ´ÉØJQG , á«é«∏ÿG ∫hódÉH áfQÉ≤e √QÉ©°SCG ójóëàd »eƒµ◊G ºYódG
ÉjQƒ°S ó©H ) »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ∫hO áKÓK ≈∏YCG ÚH ƒ¡a
‘ øjõæÑdG ™jRƒJ äÉcô°T √ÉŒG ó©H á°UÉNh , (¢ùfƒJh
ô¡°T øe Ak GóàHG á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ √QÉ©°SCG ôjô– ¤EG ádhódG
∞«dÉµJ ‘ IOÉjR ¬«∏Y ÖJÎ«°S …òdGh ,Ω2010 πjôHEG
óM ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG áaÉc iód á«°û«©ŸG IÉ«◊G
.AGƒ°S

äÉ≤à°ûª∏d »eƒµ◊G ºYódG IOÉjR áÑjôb ÉgQÉ©°SCG íÑ°üJ å«ëH á«dhÎÑdG
ÉeEG ∂dPh ádhGóàŸG á«é«∏ÿG QÉ©°SC’G øe
ô°TÉÑe …ó≤f ºYO ÒaƒJ ∫ÓN øe
k ÉeÉY k É«dÉe Ék ªYO hCG ,ÚæWGƒª∏d
.á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûª∏d

Ω

1

2

IÒ©°ùJ øjÉÑJ" ∫ƒM ∫GDƒ°S äGQÉeEG ÚH AÉŸGh AÉHô¡µdG
."ádhódG

3

QÉ©°SCG ´ÉØJQG"∫ƒM ∫GDƒ°S ."ádhódG ‘ á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸG
4
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ﺟﻠﺴﺎتاﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
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á«°UƒàdG á«gÉe

()راﺑﻌ ًﺎ

أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ

á«°UƒàdG

∫GDƒ°ùdG

Ω

áÑ°ùf ójó–"∫ƒM ∫GDƒ°S ."ádhódG ‘ ∑ƒæÑdG ÚH óFGƒØdG

8

¢ûeÉg hCG óFGƒØdG áÑ°ùf ójóëàH ádhódG ‘ ∑ƒæÑdG Ωƒ≤J ’ å«M óFGƒØdG áÑ°ùf â«Ñãàd Ú©e ∞≤°S OƒLh ¿hO íHôdG
»àdG óFGƒØdGQÉ©°SCG ójó– ‘ …õcôŸG ±ô°üŸG πNóàj
.¢VÎ≤ŸGh ∂æÑdG ÚH á«FÉæK Oƒ≤Y ÖLƒÃ äCÉ°ûf

™°VƒH …õcôŸG ±ô°üŸG ΩÉ«b IQhô°V íHôdG ¢ûeÉg hCG IóFÉØdG QÉ©°SC’ áÑ°SÉæe á«dBG
ájQÉéàdGh á«°üî°ûdG äÓjƒªàdGh ¢Vhô≤∏d
QÉKB’G øe óë∏d á«fÉªàF’G äÉbÉ£ÑdGh
≈∏Y Ék XÉØM h ,ÚæWGƒŸG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG
äGÒ¨àª∏d Ék ≤ah »æWƒdG OÉ°üàb’G
.ájOÉ°üàb’G

¿ÉWô°ùdG ¢VGôeC’ ¢ü°üîàe »ãëH õcôe OƒLh ΩóY Gò¡d áÑ°SÉæŸG êÓ©dG Ö«dÉ°SCG ™°Vhh ¬JÉÑÑ°ùe áaô©Ÿ
¢VôÃ ÚHÉ°üŸG äÉ«ah áÑ°ùf ´ÉØJQG ‘ ºgÉ°S , ¢VôŸG
â∏àMG ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe äÉ«ah ¿EG å«M, ¿ÉWô°ùdG
áÑ°ùæH ÚæWGƒŸG ÚH IÉaƒdG ÜÉÑ°SC’ á«fÉãdG áÑJôŸG
.%(11)

¢Vôe çÉëHC’ »æWh õcôe AÉ°ûfEG √ójhõJh ,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ÉWô°ùdG
ó°Uôd ,áeRÓdG äGÈÿGh äGAÉØµdÉH
¢VôŸG Gò¡H áHÉ°UE’G ä’ÉM ™«ªL
ÜÉÑ°SC’G áaô©e ±ó¡H ,É¡∏«∏–h
∫ƒ∏◊G ™°Vhh,√QÉ°ûàf’ á«≤«≤◊G
¬àëaÉµŸ áÑ°SÉæŸG á«YƒàdG èeGôHh
.¬H áHÉ°UE’G ä’ó©e øe π«∏≤àdGh

¢Vôe QÉ°ûàfG " ∫ƒM ∫GDƒ°S ."ádhódG ‘ ¿ÉWô°ùdG

9

IQGRh ¤ƒàJ »àdG ÚfGƒ≤dG øª°V ¿ƒfÉb OƒLh ΩóYáHÉbôdG á«∏ª©H IQGRƒdG ΩÉ«b ≈∏Y ¢üæj Égò«ØæJ OÉ°üàb’G
πã‡ óLƒj’ ¬fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH , ¿ÉjOCÓd áÄ«°ùŸG ™∏°ùdG ≈∏Y
IQGRƒdG ¢UÉ°üàNG É‰EGh, ádhódG òaÉæe ‘ OÉ°üàb’G IQGRƒd
áë°üdÉH Iô°†ŸG ™∏°ùdG ô°üëH ∂dPh ™∏°ùdG ∫ƒNO ó©H CGóÑj
. É¡£Ñ°†d áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh

™æŸ ádhódG òaÉæe ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJΩÓ°SEÓd áÄ«°ùŸG äÉéàæŸGh ™∏°ùdG ∫ƒNO
QhO π«©ØJh,¿É°ùfE’G áë°üH IQÉ°†dGh
áeRÓdG á«dhDƒ°ùŸG É¡H •ÉæJ »àdG äÉ¡÷G
™∏°ùdG √òg ∫hGóJ ¿hO ∫ƒ– »àdG
.äÉéàæŸGh

áÄ«°ùe ™∏°S ∫ƒNO "∫ƒM ∫GDƒ°S ¿É°ùfE’G áë°üH IQÉ°Vh ΩÓ°SEÓd
."ádhódG ¤EG

10

øcÉeC’G ‘ ºgóLGƒJ AÉæKCG ÖfÉLC’G ¢†©H ΩGÎMG ΩóY™ªàéª∏d á¶aÉëŸG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©∏d ádhódÉH áeÉ©dG
óLƒj’ å«M ,¢ùÑ∏ŸG hCG ±ô°üàdG á«MÉf øe AGƒ°S »JGQÉeE’G
á«aÉæŸG äÉ«cƒ∏°ùdGh ΩÉ°ûàM’G IôgÉX èdÉ©j …OÉ–G ¿ƒfÉb
. »eÓ°SE’G øjódGh ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©∏d

ΩÉ°ûàM’G ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG ájôM ¿É«H ¤EG ±ó¡j ,áeÉ©dG øcÉeC’G ‘
™°Vh ™e ,øcÉeC’G √òg ‘ OGôaC’G
äÉ«cƒ∏°ùdGh ∫É©aCÓd áÑ°SÉæŸG äÉHƒ≤©dG
∂dPh,É¡«a ÖµJôJ »àdG áØdÉîŸG
™ªà› äGOÉYh º«b ≈∏Y á¶aÉëª∏d
.äGQÉeE’G

ΩÉ°ûàM’G " ∫ƒM ∫GDƒ°S ‘ ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ΩGÎMGh
." áeÉ©dG øcÉeC’G

11

:  البيانات التي �أ�صدرها املجل�س3* بيان �صادر يف �ش�أن زيارة رئي�س اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية جلزيرة �أبومو�سى الإماراتية املحتلة1) لتوحيد القوات امل�سلحة (اليوم ال�ساد�س من �شهر مايو لعام36( بيان �صادر مبنا�سبة الذكرى2*) يوم توحيد القوات امل�سلحة1976
)م2012 / 05 / 08  ) املعقودة بتارخ10 ( (�أحيط املجل�س علم ًا بها يف اجلل�سة
 و ن�ص بيان املجل�س مبنا�سبة، * ن�ص بيان املجل�س يف �ش�أن زيارة رئي�س اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية جلزيرة �أبومو�سى الإماراتية املحتلة
)18(  يوم توحيد القوات امل�سلحة) مرفق رقم1976 ) لتوحيد القوات امل�سلحة (اليوم ال�ساد�س من �شهر مايو لعام36( الذكرى
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

�أعمال مرتبطة ب�ش�ؤون ا ملجل�س :
 ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونة وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�شتها ( � ) 3ساعات و()13دقيقة و( )3ثوان ،وبن�سبة بلغت ( )% 4.6من جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )70ساعة و()12
دقيقة و( )17ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�ضوعاتها وزمن كل منها على النحو الآتي :

Ω

´ƒ°VƒŸG

á°ûbÉæª∏d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG

1

…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG Öàµe áÄ«g πªY ΩÉ¶f ´hô°ûe

)á«fÉK (32) h á≤«bO (99

2

.áªFGO á«ª«¶æJ áæé∏c ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ áæ÷ πªY ΩÉ¶f ´hô°ûe

)¿GƒK (3) h á≤«bO (47

3

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG á«fGõ«e ´hô°ûe

)á«fÉK (58) h á≤«bO (43

4

á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G
‘ ·2011/12/31
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 وقد جاءت مناق�شتها على النحو الآتي : 1م�شروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي*: وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول م�شروع النظام فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة ( )3يف �ش�أن اخت�صا�صات هيئة املكتب هي:
 املطالبة بتو�ضيح اخت�صا�ص هيئة املكتب بخ�صو�ص املوافقة على م�شروع خطة املجل�س الرقابية. التنويه �إىل �أن الفقرة( )10من املادة تتعار�ض مع الفقرة (ج) من املادة( )28لالئحة الداخليةللمجل�س الوطني االحتادي ،حيث �إن املوافقة على م�شروعي املجل�س واحل�ساب اخلتامي اخت�صا�ص �أ�صيل
للمجل�س ولي�س لهيئة املكتب.
 االقرتاح بتعديل نهاية الفقرة ( )10فيما يخ�ص م�شروعي ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتاميلتكون(وعر�ضهما على املجل�س لإقرارهما) وذلك من �أجل �إزالة التعار�ض مع املادة ( )28من الالئحة
الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي .
 التنويه �إىل �أن الفقرة( )14تتعار�ض مع املادة ( )40من الالئحة الداخلية والتي تن�ص على �أن املجل�س�صاحب االخت�صا�ص بت�شكيل جلان دائمة �أخرى �أو م�ؤقتة ولي�س هيئة مكتب املجل�س.
 االقرتاح بحذف الفقرتني(14و )15لأنهما حق �أ�صيل للمجل�س ولي�س لهيئة مكتب املجل�س الوطنياالحتادي.
 وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي: 1م�شروع خطة املجل�س الرقابية هو تنظيم عمل املجل�س عند مناق�شته للمو�ضوعات العامة التي تبنتهااللجان وفق خطة زمنية خالل الدور �أو الف�صل الت�شريعي.
 2التنويه �إىل حذف الفقرة ( )7والتي تخ�ص جلنة امل�سائل العاجلة حيث مت و�ضعها باخلط�أ ،لأنجلنة امل�سائل العاجلة يوجد لها قرار �سابق خالل الف�صل الت�شريعي العا�شر،وهي تتكون من ر�ؤ�ساء
اللجان من �أجل م�ساعدة هيئة املكتب على معرفة كل ما يطر�أ يف عمل اللجان .
3عدم وجود تعار�ض يف الفقرة( )10مع الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي حيث �إن �إقرارم�شروعي ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي حق �أ�صيل للمجل�س ولي�س لهيئة مكتب املجل�س.
 5تف�سري الفقرة ( )14هو �أنه عند اقرتاح املجل�س ت�شكيل جلان دائمة جديدة �أو م�ؤقتة يتم درا�ستهامن قبل هيئة املكتب من الناحية القانونية ثم يتم �إعداد تقرير ب�ش�أن ذلك يرفع �إىل املجل�س من �أجل
املوافقة عليه.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة كان كالآتي: وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)7 وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)14* نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف �صيغته النهائية مرفق رقم ( )19يف التقرير
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 وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)15 �أما �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )4منم�شروع النظام فهي :
 1اال�ستف�سار عن الفرق بني الفقرة( )1التي تخ�ص و�ضع جدول �أعمال اجتماعات الهيئة  ،والفقرة()6اخلا�صة ب�إعداد جدول �أعمال جل�سات املجل�س.
 2التنويه �إىل �أن املادة ( )5يف �ش�أن اخت�صا�ص الأمني العام ب�إعداد م�شروع جدول �أعمال االجتماعتتعار�ض مع الفقرة ( )1يف اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب.
 3االقرتاح بحذف الفقرة ( )6لأن �إعداد جدول �أعمال اجلل�سة حق �أ�صيل للرئي�س وفق ًا للمادة()62من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
4االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب وهي �إعداد الرئي�س ميزانيةاملجل�س واحل�ساب اخلتامي .
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: 1ال يوجد تعار�ض بني اخت�صا�ص الأمني العام يف املادة ( )5واخت�صا�ص رئي�س هيئة املكتب يفالفقرة ( ، )1حيث �إن الأمني العام يعد م�شروع جدول �أعمال االجتماع للرئي�س فقط ولي�س لهيئة مكتب
املجل�س ،والذي هو حق �أ�صيل للرئي�س.
2املوافقة على املقرتح ب�إ�ضافة بند جديد ميكن الرئي�س من �إعداد ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي. وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على حذف الفقرة( )6من املادة(.)4 املوافقة على املقرتح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف �ش�أن �إعداد الرئي�س ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي. �أما ما يتعلق باملادة ( )5فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء عليها هي:
 املطالبة بحذف الفقرة( )1من املادة ( )5حيث ال توجد مادة يف الالئحة الداخلية تن�ص على �أن يعدالأمني العام م�شروع جدول الأعمال .
 التنويه �إىل �أن الفقرة(� )4أعطت الأمني العام توقيع حما�ضر االجتماعات �إىل جانب رئي�س هيئة املكتببوجود املقرر الذي له الأف�ضلية يف توقيع املحا�ضر بجانب الرئي�س.
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: بخ�صو�ص الفقرة( )1الأمني العام يعد م�شروع جدول الأعمال فقط  ،و�صاحب القرار هو رئي�س املجل�س. يعترب توقيع الأمني العام بجانب الرئي�س يف حما�ضر اجتماعات هيئة املكتب ممار�سه متبعة منذ بدايةاملجل�س ،وكذلك الأمني العام يوقع على امل�ضبطة بجانب رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.
 فيما كان موقف املجل�س يف هذه املادة على النحو الآتي: املوافقة على حذف الفقرة( )1من املادة (.)5160
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 �أما املادة ( )10فقد كانت �أهم الأفكار واملالحظات التي �أبديت حولها هي: االقرتاح ب�إ�ضافة بند ميكن نائب رئي�س املجل�س من تر�أ�س اجتماع هيئة املكتب يف حال تعذر ح�ضورالرئي�س لالجتماع.
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: الالئحة الداخلية عاجلت هذه الإ�شكالية وهي تفوي�ض الرئي�س لنائبه للقيام بجميع اخت�صا�صاته �أوبع�ضها يف حال غيابه.
 وبخ�صو�ص املادة ( )13فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء عليهاهي:
 التنويه �إىل �أن هذه املادة خمالفة للمادة( )84من الد�ستور حيث ال ميلك املجل�س احلق يف تغيري النائبنيالأول �أو الثاين يف حال تغيبهما بدون عذر عن ح�ضور اجتماعات هيئة املكتب .
 الإ�شارة �إىل �أنه ال ي�شرتط ا�ستبعاد النائب �أو�أحد �أع�ضاء هيئة املكتب يف حال عدم ح�ضورهم اجتماعاتهيئة املكتب.
 وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي: التنويه �إىل �أن املادتني( )22و( )23من الالئحة الداخلية للمجل�س عاجلتا مو�ضوع تخلف الع�ضو عنح�ضور اجلل�سات واجتماعات اللجان بدون عذر من خالل �إجراءات حمددة تنتهي باعتبار الع�ضو م�ستقيال
ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،وال تنطبق هذه الإجراءات على �أع�ضاء هيئة املكتب يف حال عدم ح�ضورهم بدون
عذر و�إمنا االكتفاء ب�إخطار املجل�س بذلك .
 �أما موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كالآتي: موافقة املجل�س على حذف املادة(.)13 �أما املادة ( )16فقد كانت �أبرز املقرتحات والآراء حولها هي: االقرتاح بتعديل املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة(ثلث الأع�ضاء) من �أجل منح الأع�ضاء �صالحية تعديل نظامعمل هيئة املكتب.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على �إعادة �صياغة املادة وذلك بنا ًء على املقرتح املقدم من �سعادة الأع�ضاء.وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع “نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطنياالحتادي”فقد جاء على النحو الآتي :
 وافق املجل�س على م�شروع النظام من حيث املبد�أ. وافق املجل�س على م�شروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهمعليها .
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(ج 5املعقودة بتاريخ 2012/02/07م)
 2م�شروع نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان * : وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول م�شروع النظام فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظاتالتي مت طرحها حول املادة ( )4يف �ش�أن اخت�صا�ص اللجنة هي:
 التنويه �إىل �أن �إعداد م�شروع خطة املجل�س الرقابية والت�شريعية اخت�صا�ص �أ�صيل لهيئة املكتب ولي�س مناخت�صا�ص اللجان.
 االقرتاح بتعديل بداية الفقرة( )4من املادة ليكون اخت�صا�ص جلنة ر�ؤ�ساء اللجان هو متابعة وتن�سيقخطة املجل�س الرقابية والت�شريعية ولي�س �إعداد م�شروع اخلطة .
 اال�ستف�سار عن وجود تعار�ض بني عمل اللجنة و �إدارة اللجان يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي. اال�ستف�سار عن وجود �آلية معينة متكن �أع�ضاء اللجان من االطالع على عمل اللجنة. وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي: عدم وجود تعار�ض بني اخت�صا�صات هذه اللجنة واخت�صا�صات هيئة املكتب لأن هدف الفقرة ( )4هوت�سهيل عمل هيئة املكتب  ،و�أن تكون خطة عملها منبثقة من �أعمال اللجان ،لتفادي �أي ت�أخري قد يحدث يف
درا�سة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي �أمام املجل�س .
 هناك تن�سيق مبا�شر مع �إدارة اللجان لإعداد اخلطة الرقابية والت�شريعية للمجل�س وذلك من �أجل تفاديتعار�ض عمل اللجان مع جلنة ر�ؤ�ساء اللجان.
 يكون اطالع الأع�ضاء على عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان من خالل رئي�س اللجنة والذي يعتربممث ًال للجنةوينوب عنها يف اتخاذ القرارات ويقوم كذلك ب�إخطارهم بها .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي : وافق املجل�س على مقرتح �إعادة �صياغة بداية الفقرة( )4ليكون اخت�صا�ص اللجنة “تن�سيق ومتابعةم�شروع خطة املجل�س الرقابية والت�شريعية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها .
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة كان كالآتي: وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)7 وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)14 وافق املجل�س على حذف الفقرة(.)15 �أما �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )4منم�شروع النظام فهي :
 1اال�ستف�سار عن الفرق بني الفقرة( )1التي تخ�ص و�ضع جدول �أعمال اجتماعات الهيئة  ،والفقرة()6اخلا�صة ب�إعداد جدول �أعمال جل�سات املجل�س.
 2التنويه �إىل �أن املادة ( )5يف �ش�أن اخت�صا�ص الأمني العام ب�إعداد م�شروع جدول �أعمال االجتماعتتعار�ض مع الفقرة ( )1يف اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب.
 3االقرتاح بحذف الفقرة ( )6لأن �إعداد جدول �أعمال اجلل�سة حق �أ�صيل للرئي�س وفق ًا للمادة()62من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
4االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب وهي �إعداد الرئي�س ميزانيةاملجل�س واحل�ساب اخلتامي .
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: 1ال يوجد تعار�ض بني اخت�صا�ص الأمني العام يف املادة ( )5واخت�صا�ص رئي�س هيئة املكتب يفالفقرة ( ، )1حيث �إن الأمني العام يعد م�شروع جدول �أعمال االجتماع للرئي�س فقط ولي�س لهيئة مكتب
املجل�س ،والذي هو حق �أ�صيل للرئي�س.
2املوافقة على املقرتح ب�إ�ضافة بند جديد ميكن الرئي�س من �إعداد ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي. وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على حذف الفقرة( )6من املادة(.)4 املوافقة على املقرتح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف �ش�أن �إعداد الرئي�س ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي. �أما ما يتعلق باملادة ( )5فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادةالأع�ضاء عليها هي:
 املطالبة بحذف الفقرة( )1من املادة ( )5حيث ال توجد مادة يف الالئحة الداخلية تن�ص على �أن يعدالأمني العام م�شروع جدول الأعمال .
 التنويه �إىل �أن الفقرة(� )4أعطت الأمني العام توقيع حما�ضر االجتماعات �إىل جانب رئي�س هيئة املكتببوجود املقرر الذي له الأف�ضلية يف توقيع املحا�ضر بجانب الرئي�س.
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: بخ�صو�ص الفقرة( )1الأمني العام يعد م�شروع جدول الأعمال فقط  ،و�صاحب القرار هو رئي�س املجل�س. يعترب توقيع الأمني العام بجانب الرئي�س يف حما�ضر اجتماعات هيئة املكتب ممار�سه متبعة منذ بداية163
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املجل�س ،وكذلك الأمني العام يوقع على امل�ضبطة بجانب رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.
 فيما كان موقف املجل�س يف هذه املادة على النحو الآتي: -املوافقة على حذف الفقرة( )1من املادة (.)5

 وافق املجل�س على م�شروع النظام من حيث املبد�أ. وافق املجل�س على م�شروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهمعليها .

 �أما املادة ( )10فقد كانت �أهم الأفكار واملالحظات التي �أبديت حولها هي: االقرتاح ب�إ�ضافة بند ميكن نائب رئي�س املجل�س من تر�أ�س اجتماع هيئة املكتب يف حال تعذر ح�ضورالرئي�س لالجتماع.

(ج 5املعقودة بتاريخ2012/02/07م)
 -2م�شروع نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان * :
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول م�شروع النظام فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظاتالتي مت طرحها حول املادة ( )4يف �ش�أن اخت�صا�ص اللجنة هي:
 التنويه �إىل �أن �إعداد م�شروع خطة املجل�س الرقابية والت�شريعية اخت�صا�ص �أ�صيل لهيئة املكتب ولي�س مناخت�صا�ص اللجان.
 االقرتاح بتعديل بداية الفقرة( )4من املادة ليكون اخت�صا�ص جلنة ر�ؤ�ساء اللجان هو متابعة وتن�سيقخطة املجل�س الرقابية والت�شريعية ولي�س �إعداد م�شروع اخلطة .
 اال�ستف�سار عن وجود تعار�ض بني عمل اللجنة و �إدارة اللجان يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي. -اال�ستف�سار عن وجود �آلية معينة متكن �أع�ضاء اللجان من االطالع على عمل اللجنة.

 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: الالئحة الداخلية عاجلت هذه الإ�شكالية وهي تفوي�ض الرئي�س لنائبه للقيام بجميع اخت�صا�صاته �أوبع�ضها يف حال غيابه.
 وبخ�صو�ص املادة ( )13فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء عليهاهي:
 التنويه �إىل �أن هذه املادة خمالفة للمادة( )84من الد�ستور حيث ال ميلك املجل�س احلق يف تغيري النائبنيالأول �أو الثاين يف حال تغيبهما بدون عذر عن ح�ضور اجتماعات هيئة املكتب .
 الإ�شارة �إىل �أنه ال ي�شرتط ا�ستبعاد النائب �أو�أحد �أع�ضاء هيئة املكتب يف حال عدم ح�ضورهم اجتماعاتهيئة املكتب.
 وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي: التنويه �إىل �أن املادتني( )22و( )23من الالئحة الداخلية للمجل�س عاجلتا مو�ضوع تخلف الع�ضو عنح�ضور اجلل�سات واجتماعات اللجان بدون عذر من خالل �إجراءات حمددة تنتهي باعتبار الع�ضو م�ستقيال
ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،وال تنطبق هذه الإجراءات على �أع�ضاء هيئة املكتب يف حال عدم ح�ضورهم بدون
عذر و�إمنا االكتفاء ب�إخطار املجل�س بذلك .
 �أما موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كالآتي: موافقة املجل�س على حذف املادة(.)13 �أما املادة ( )16فقد كانت �أبرز املقرتحات والآراء حولها هي: االقرتاح بتعديل املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة(ثلث الأع�ضاء) من �أجل منح الأع�ضاء �صالحية تعديل نظامعمل هيئة املكتب.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على �إعادة �صياغة املادة وذلك بنا ًء على املقرتح املقدم من �سعادة الأع�ضاء. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع “نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطنياالحتادي”فقد جاء على النحو الآتي :
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 وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي: عدم وجود تعار�ض بني اخت�صا�صات هذه اللجنة واخت�صا�صات هيئة املكتب لأن هدف الفقرة ( )4هوت�سهيل عمل هيئة املكتب  ،و�أن تكون خطة عملها منبثقة من �أعمال اللجان ،لتفادي �أي ت�أخري قد يحدث يف
درا�سة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي �أمام املجل�س .
 هناك تن�سيق مبا�شر مع �إدارة اللجان لإعداد اخلطة الرقابية والت�شريعية للمجل�س وذلك من �أجل تفاديتعار�ض عمل اللجان مع جلنة ر�ؤ�ساء اللجان.
 يكون اطالع الأع�ضاء على عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان من خالل رئي�س اللجنة والذي يعتربممث ًال للجنةوينوب عنها يف اتخاذ القرارات ويقوم كذلك ب�إخطارهم بها .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي : وافق املجل�س على مقرتح �إعادة �صياغة بداية الفقرة( )4ليكون اخت�صا�ص اللجنة “تن�سيق ومتابعةم�شروع خطة املجل�س الرقابية والت�شريعية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها .
 وافق املجل�س على مقرتح �إعادة �صياغة الفقرة( )5لتكون”التن�سيق ب�ش�أن عقد الندوات ،والزياراتامليدانية للجان املجل�س ،وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها”..
 وافق املجل�س على حذف الفقرة()15* م�شروع نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان يف �صيغته النهائية مرفق رقم ( )20يف التقرير
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 �أما �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )8من م�شروع النظامفهي :
 االقرتاح ب�أن يكون اجتماع جلنة ر�ؤ�ساء اللجان ب�شكل �شهري ولي�س كل �شهرين وذلك من �أجل الإ�سراع يفالبت يف كافة امل�شكالت املتعلقة باللجان .
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: ميكن للجنة ر�ؤ�ساء اللجان عقد اجتماع خالل كل �شهر �إذا كانت هناك �ضرورة ملحة لذلك. وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على �إبقاء املادة كما جاءت من هيئة املكتب. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع نظام عمل” جلنة ر�ؤ�ساء اللجان “فقد جاء على النحو الآتي: وافق املجل�س على م�شروع النظام من حيث املبد�أ. وافق املجل�س على م�شروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهمعليها .
(ج 8املعقودة بتاريخ 2012/03/27م)
 3م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2013م : وافق املجل�س على ميزانيته لل�سنة املالية 2013م وعلى �إجمايل اعتماداتها على �أن يقوم �أ�صحابال�سعادة الأع�ضاء مبوافاة هيئة مكتب املجل�س مبالحظاتهم حول الربامج والأهداف اخلا�صة بها .
( ج 10املعقودة بتاريخ 2012/05/08م)
 4احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2011م :وافق املجل�س على اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية يف2011/12/31م .
(ج 11املعقودة بتاريخ 2012/05/22م)
 2الر�سائل الواردة من احلكومة : �أحيط املجل�س علم ًا بعدد (  ) 26ر�سالة واردة من احلكومة وهي على النحو الآتي : -1ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة املالية “ .
 -2ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة “ الهيئة العامة للطريان املدين “ .
 -3ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة “ موارد املياه يف الدولة “ .
(ج 1املعقودة بتاريخ 2012/11/15م)
 -4ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
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مناق�شة املو�ضوعات العامة يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وامل�ؤجل مناق�شتها من الف�صل الت�شريعي
الرابع ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي .
(ج 4املعقودة بتاريخ2012/01/17م)
 -5ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي”.
 6ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�سالوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة “.
(ج 5املعقودة بتاريخ2012/02/07م)
 -7ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء “.
 -8ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�صحة
يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة “.
 -9ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة هيئة تنمية
وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية”.
 10ر�سالة واردة من معايل/وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن �إعادة �صياغة طلباملجل�س الوطني االحتادي املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة الوطنية للبحث العلمي” لي�صبح
مناق�شة مو�ضوع”�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي”.
(ج 6املعقودة بتاريخ2012/02/21م)
 11ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة برنامجال�شيخ زايد للإ�سكان “.
 12ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارةالأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “.
 13ر�سالة واردة من معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل يف �ش�أن “ ن�شر املرا�سيمبقوانني والت�شريعات الأخرى يف اجلريدة الر�سمية “ .
(ج 7املعقودة بتاريخ2012/03/13م)
 14ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارةالبيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي “.
 -15ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س
االحتادي للرتكيبة ال�سكانية “.
(ج 8املعقودة بتاريخ2012/03/27م)
 -16ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ب�ش�أن اال�ستي�ضاح الوارد من املجل�س الوطني االحتادي حول ت�أخر �إر�سال القوانني واملرا�سيم االحتادية
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ال�صادرة يف غيابه .
 -17ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي حول مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية” .
 -18ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
قرار جمل�س الوزراء بتحديد اجلهة التي �سيناق�ش معها املجل�س مو�ضوع “التوطني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص”.
 -19ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف
�ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال
البحث العلمي”.
 -20ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف
�ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة العمل يف �ضبط �سوق العمل “
 -21ر�سالة واردة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي “
(ج 10املعقودة بتاريخ2012/05/08م)
 22ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتاديب�ش�أن قرار جمل�س الوزراء حول تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع “ا�سرتاتيجية توفري
الأمن الغذائي“ .
(ج 11املعقودة بتاريخ2012/05/22م)
 -23ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
تو�صيات املجل�س الوطني يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية “.
 -24ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
متابعة تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
 -25ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية “.
 -26ر�سالة واردة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية
املتحدة املركزي “.
(ج 12املعقودة بتاريخ2012/06/12م)
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد ورت ر�سالتني من احلكومة بتاريخ 2012 /02 /16م بطلب �سحب كل من
م�شروعي قانوين “ اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  2010 / 12 / 13و “ اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتاي عن
ال�سنتني املاليتني  2009و 2010م”.
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 -3الر�سائل ال�صادرة �إىل احلكومة :
 �أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )34ر�سالة �صادرة للحكومة وهي على النحو الآتي : -1ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان
االجتماعي “ .
 -2ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف �ش�أن
ا�سرتاتيجية الهيئة “ .
 -3ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز
الت�شريعات الإعالمية “ .
 -4ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة
يف الدولة “ .
(ج 4املعقودة بتاريخ2012/01/17م)
 -5ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم
العايل يف �ش�أن املعلمني و�أع�ضاء هيئة التدري�س “ .
 -6ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن
ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “ .
 -7ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان “ .
 -8ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء”
 -9ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية “ .
 -10ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة
والغطاء النباتي “ .
(ج 5املعقودة بتاريخ2012/02/07م)
 -11ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي “ .
 -12ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل
“.
(ج 6املعقودة بتاريخ2012/02/21م)
 -13ر�سالة �صادرة ب�ش�أن “ القوانني االحتادية ال�صادرة يف غياب املجل�س واملرا�سيم بقوانني”
(ج 7املعقودة بتاريخ2012/03/13م)
 14ر�سالة �صادرة يف �ش�أن مو�ضوع “ التوطني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص “ و�إمكانية مناق�شته .(ج 9املعقودة بتاريخ2012/04/10م)
 -15ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة
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املركزي “ .
 -16ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية “ .
 -17ر�سالة �صادرة ب�ش�أن متابعة تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة يف الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر “ .
(ج 10املعقودة بتاريخ2012/05/08م)
 -18ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية “ .
 -19ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة احلكومة يف زيادة �أعداد املواطنني “.
(ج 11املعقودة بتاريخ2012/05/22م)
 -20ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع “ امل�شكالت البيئية يف الدولة “.
 -21ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع “�سيا�سة وزارة ال�شئون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي “.
 -22ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن ال�س�ؤال حول “ ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة “ .
 -23ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “املوارد املالية ل�صندوق الزواج “.
 -24ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “احلد من االقرتا�ض من البنوك”
 -25ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع” �سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع “.
 -26ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء “.
 -27ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف
�ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س”.
 -28ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني”.
 -29ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
(ج 12املعقودة بتاريخ2012/06/12م)
 -30ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن ال�س�ؤال حول “ دخول �سلع م�سيئة للإ�سالم و�ضارة ب�صحة
الإن�سان �إىل الدولة “ .
 -31ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن ال�س�ؤال حول “ االحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف
الأماكن العامة “ .
 -32ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن ال�س�ؤال حول “ حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة “ .
 -33ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن ال�س�ؤال حول “ انت�شار مر�ض ال�سرطان يف الدولة “.
 -34ر�سالة �صادرة بطلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأقاف “.
(ج 13املعقودة بتاريخ2012/06/19م)
 4م�شروع الرد على خطاب االفتتاح : ناق�ش املجل�س “م�شروع الرد على خطاب االفتتاح” والذي ت�ضمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطنواملواطنني �أهمها:
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 -1الإ�شادة بالتوجيهات الر�شيدة والدعم الالحمدود للمجل�س من قبل القيادة احلكيمة التي ت�سعى لتعزيز
مكانة املجل�س ك�أحد الأركان الأ�سا�سية التي ترتكز عليها الدولة.
 -2ت�أييد املجل�س لر�ؤية القيادة احلكيمة يف التدرج املنتظم خلطوات م�سرية التمكني.
 -3الت�أكيد على �ضرورة و�ضع الت�شريعات الالزمة واتخاذ �إجراءات و�ضوابط لل�سيطرة على اخللل يف
الرتكيبة ال�سكانية .
 -4الإ�شادة مبكرمة القيادة احلكيمة املتزامنة مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الأربعني والتي من �ش�أنها
تعزيز اال�ستقرار والعي�ش الكرمي للمواطنني.
 -5تطلع املجل�س ب�أن تعمل احلكومة على و�ضع نظام متكامل لل�ضمان االجتماعي يلبي متطلبات احلياة
املعي�شية للمواطنني حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
 -6الإ�شادة ب�سيا�سة الدولة وجهودها الرامية لتعزيز الت�ضامن والعمل العربي امل�شرتك يف خمتلف
امليادين،وت�أييد كافة اجلهود حلل خمتلف الق�ضايا العربية.
 -7الت�أكيد على دعم املجل�س لتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التي ترتكز على منطلقات ثابتة عمادها
االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم ،واحرتام القوانني واملواثيق الدولية.
 8الت�أكيد على م�شاركات املجل�س الفعالة يف خمتلف امل�ؤمترات واملحافل الربملانية الإقليمية والدوليةوطرح مبادراته التي تلقى ترحيبا حيال خمتلف الق�ضايا التي تدرج على �أجندتها.
 وقد انتهى املجل�س �إىل �إقرار م�شروع الرد على خطاب االفتتاح بعد �أن �أبدى ال�سادة الأع�ضاء بع�ضالتعديالت عليه.
(ج 2املعقودة بتاريخ2012/12/13م)
 -5طلبات التمديد للجان :
 وافق املجل�س على عدد (  ) 20طلب متديد وارد من اللجان بخ�صو�ص التمديد لها ملناق�شة بع�ضاملو�ضوعات العامة واملحالة �إليها من املجل�س لإعداد تقاريرها ،وذلك ح�سب املادة ( )51من الالئحة
الداخلية :
 -1طلب جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الداخلية “.
 -2طلب جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة
املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة “.
 -3طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون الإجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة وزارة
ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة “ .
 -4طلب جلنة ال�ش�ؤون ا ل�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة هيئة
تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “ .
(ج 9املعقودة بتاريخ2012/04/10م)
 -5طلب جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الداخلية “.
 -6طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة هيئة
تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “ .
 -7طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة وزارة
الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “ .
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 8طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “برنامج ال�شيخزايد للإ�سكان “ .
 9طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة الهيئةاالحتادية للكهرباء واملاء “ .
 10طلب جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكيةالتمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن الرتبة والغطاء النباتي “ .
 11طلب جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارةاالقت�صاد “ .
 12طلب جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع“�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة” .
(ج  10املعقودة بتاريخ 2012/05/08م)
 13طلب جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س االحتاديللرتكيبة ال�سكانية “.
 14طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سةبرنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان “ .
 15طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سةهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “ .
 16طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سةوزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “ .
 17طلب جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارةاالقت�صاد “ .
 18طلب جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكيةالتمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن الرتبة والغطاء النباتي “ .
 19طلب جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع“�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي “ .
 20طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع “�سيا�سةوزارة العمل يف �ضبط �سوق العمل “.
(ج 12املعقودة بتاريخ2012/ 6 /19م)
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المرفق األول

مر�سوم احتادي رقم ( )102ل�سنة 2011
بت�شكيل �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
لدور انعقاد الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة  ،2006يف �ش�أن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات
يف املجل�س الوطني االحتادي وتعديالته ،
وبناء على موافقة جمل�س الوزراء ،
ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل
ُي�ش َّكل املجل�س الوطني االحتادي لدور انعقاد الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من ال�سادة الأع�ضاء التالية
�أ�سما�ؤهم بعد:
�إمارة �أبوظبي:
�سعادة � /أحمد حممد �سهيل باحلطم العامري
�سعادة � /أم ــل عبداهلل جمعة كــرم القبي�سـي
�سعادة  /خليفـ ـ ـ ــة نا�ص ـ ـ ــر ال�سوي ـ ـ ـ ــدي
�سعادة � /سامل حممد حمد بالركا�ض العامري
�سعادة � /سلطان را�ش ــد �سعي ــد الظاهـ ـ ــري
�سعادة  /حممد بطي �سالــم مو�س ــى القبي�ســي
�سعادة  /حممد م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري
�سعادة  /نـ ــورة حممـ ــد هـ ـ ـ ــالل الكعبـ ـ ــي

�سعادة  /مروان �أحمد علي خليفة بن غليطة
�سعادة  /من ـ ــى جمعـ ـ ــة البحـ ـ ـ ـ ــر
�إمارة ال�شارقة:
ا�سعادة � /أحمـ ــد علـ ــي مفت ــاح الزعاب ـ ــي
�سعادة � /أحمـ ــد حممـ ـ ــد را�ش ــد اجلــروان
�سعادة � /شيخـ ــة علـ ــي �سالـ ــم العويـ ـ ــ�س
�سعادة � /سالـم حممـد علي �سعيـ ــد هويـ ــدن
�سعادة  /م�صبح �سعيد علي حارب بالعجيد الكتبي
�سعادة  /يعقوب عل ــي �سعيد خلف النقبــي
�إمارة ر�أ�س اخليمة:
�سعادة  /را�شد حممد خلفان ال�شريقي املحرزي
�سعادة � /أحم ــد عبداهلل علي الأعمـ ــا�ش
�سعادة � /سعيد نا�صر حممد عبيد اخلاطـري
�سعادة  /في�ص ــل عبداهلل احمد الطنيج ـ ــي
�سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف عبداهلل ال�شاهني احلرمي
�سعادة  /عبدالعزيز عبداهلل �سامل الزعابي
�إمارة عجمان:
�سعادة  /احم ــد حممد رحم ــة ال�شام�سـ ــي
�سعادة � /سلطان جمعة علي �سلطان ال�شام�سي
�سعادة  /عبــداهلل حم ــد را�شـ ــد ال�شام�سـ ـ ــي
�سعادة  /علي عي�سى خلفان ال�شاقو�ش النعيمـي

�إمارة دبي:
�سعادة � /أحم ـ ـ ــد عبـ ـ ــدامللك �أهـل ـ ــي
�سعادة � /أحم ـ ــد عبي ـ ـ ــد املن�ص ـ ــوري
�سعادة  /حمـد �أحمد �سلطان عبيد الرحومي
�سعادة  /ر�شاد حممـد حممد �شريـف بوخـ�ش
معايل  /عف ـ ــراء را�ش ـ ــد الب�سط ـ ــي
معايل  /حمم ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــر
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�إمارة �أم القيوين:
�سعادة  /حميــد حممـد عل ــي بن �سالـ ـ ــم
�سعادة � /شيخة عي�سى غامن عي�سى العــري
�سعادة  /عبيد ح�سن حميد خلفان رك ــا�ض
�سعادة  /عل ــي جا�سـ ــم �أحمـ ــد جا�سـ ــم
�إمارة الفجرية:
�سعادة  /حممـ ــد �سعي ــد حمم ــد الرقبانــي
�سعادة � /سلط ــان �سيف �سلط ــان �سعيـد ال�سماحي
�سعادة  /عائ�شـ ـ ــة �أحمـ ـ ــد حمم ـ ــد اليماح ـ ـ ــي
�سعادة  /غريب �أحمد غريب هوي�شل ال�صريدي
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املادة الثانية
على اجلهات املعنية تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الر�سمية.
خليفة بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
						
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
			
		
رئي�س جمل�س الوزراء
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريــخ 14 :ذي احلجة 1432/هـ
املوافــق 10 :نوفمرب 2011م
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المرفق الثاني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مر�سوم احتادي رقم ( )102ل�سنة 2011م
بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

بعد الإطالع على الد�ستور،
وبناء على موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل
ُيدعى املجل�س الوطني االحتادي �إىل االنعقاد يف دوره العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر،
�صباح يوم الثالثاء  19ذي احلجة  1432هـ املوافق  15من نوفمرب 2011م .
املادة الثانية
على اجلهات املعنية تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
		
				
					
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ 14 :ذي احلجة 1432/هـ
املوافق 10 :نوفمرب2011/م
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خليفة بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �إىل �أع�ضاء املجل�س الوطني
مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد الأول للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
للمجل�س الوطني االحتادي
ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي املوقر،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يف هذا اليوم الذي نفتتح فيه دور االنعقاد الأول للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي،
وهو �أكرب متثي ًال ،و�أعظم قدر ًة على �أداء وظائفه ،نهنئكم مبا نلتم من ثقة ال�شعب وت�أييد القيادة ،ونذكركم
ب�أن ع�ضوية املجل�س الوطني لي�ست امتياز ًا �أو وجاه ًة اجتماعي ًة� ،إنها م�س�ؤولي ٌة ،و�أمان ٌة عظيمة ،وعبء
ثقيل ،وتكليف وطني ،فمن و�ضعوا الثقة فيكم ،و�أنابوكم تر�شيح ًا وتعيين ًا ينظرون �إليكم ،وينتظرون منكم،
فكونوا بقدر الثقة� ،أخل�صوا ونا�صحوا ،التزموا م�صلحة الوطن و�صالح املواطنني ،ويف احلق �سنكون معكم،
م�ساندين ومعا�ضدين ،وم�ؤيدين.
�إن انعقادكم اليوم هو تتويج موف ٌق للمرحلة الثانية يف م�سارنا املتدرج نحو تعميق ثقافة امل�شاركة وتطوير
ممار�ساتها ،وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية ،و�سنم�ضي به �إىل منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات
�أبناء �شعبنا وبناته يف وطن يت�شاركون بنائه ،وي�صونون مكت�سباته ،ويفتخرون بالعي�ش فيه ،واالنتماء له،
فالتمكني هو روح االحتاد ،ورهانه الكبري.
ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء املجل�س الوطني،
لقد خطت دولتنا خطوات م�شهودة يف املجاالت كافة ،وباتت منوذج ًا ُيحتذى يف الإجناز و�إدارة التحديات،
وذلك بف�ضل والء �أبنائها وبناتها وجهودهم املخل�صة ،وفعالية م�ؤ�س�ساتها ونظمها وقوانينها ،ور�شد �سيا�ساتها
الداخلية واخلارجية ،مما ر�سخ من مكانتنا بني الأمم ،و�أعلى من �ش�أن دولتنا بني الدول.
ويف كل هذا كان ملجل�سكم املوقر الدور املقدر ،ونحن على كامل الر�ضا مبا حقق من ك�سب خالل الأربعة
ع�شر ف�ص ًال املا�ضية .عمل يف تنا�سق تام ،وتعاون ف ّعال مع اجلهاز التنفيذي م�ساند ًا ومر�شد ًا ،و�أ�سهم
مب�س�ؤولي ٍة يف بناء دول ِة القانون وامل�ؤ�س�سات ،وتوطيد نهج ال�شورى ،وتعزيز ممار�سات امل�ساءلة وال�شفافية،
وتكري�س قيم الوالء واالنتماء والتالحم الوطني ،وننتظر منه اليوم ،يف ف�صله اخلام�س ع�شر وجود ًا �أكرث
فعالية ي�ست�شعره النا�س ،وم�شارك ًة �أعظم ت�أثري ًا يف الت�أ�سي�س تدرج ًا لنظام متثيلي وطني �أ�صيل ،ي�ستمد
عنا�صره من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومكونات ن�سيجنا االجتماعي والثقايف ،و ُير�سخ نهج ال�شورى وقيم
املتحرك بعزم وتط ّلع نحو
امل�شاركة ،ويعزز خ�صو�صية جتربتنا يف متيزها وتفردها ،وتعبريها عن جمتمعنا
ِ
م�ستقبل �أ�صدق وعد ًا و�أكرب �أم ًال.
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المرفق الثالث

�أبنائي وبناتي
الدعاء لكم بالتوفيق وال�سداد ،و�أنتم ت�شرعون يف �أداء م�س�ؤولياتكم الوطنية بثق ٍة ،ممثلني للوطن يف كل
مكوناته و�شرائحه وتطلعاته ،مدافعني عن الدولة ،م�شاركني يف بناء �صورتها احل�ضارية ،متم�سكني بالقيم
الأ�صيلة والثوابت الوطنية النبيلة ،مواكبني الع�صر يف روحه ومناهجه وتقنياته ،راعني للإبداع والتجديد،
م�ساهمني يف جهود الدولة لتمكني املواطن من لعب دو ٍر �أكرث �إيجابية وفاعلية يف املجتمع واحلياة العامة.
وفقكم اهلل ،و�سدد خطاكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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هيئة املكتب
.1رئي ـ ــ�س املجل ـ ــ�س  :معايل  /حمم ـ ــد �أحمـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــر .
.2النائب الأول للرئي�س � :سعادة  /الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي .
.3النائب الثاين للرئي�س � :سعادة  /الدكتور عبداهلل حمد ال�شام�سي .
.4مراقـ ــب املجلـ ــ�س � :سعادة  /حمـ ــد �أحمـ ـ ــد الرحوم ـ ــي .
.5مراق ــب املجل ـ ــ�س � :سعادة  /م�صبـ ـ ــح �سعيـ ــد الكتبـ ـ ــي

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة
�أبوظبي يف  15نوفمرب  2011م
املوافـق 19 :ذو احلجة 1432هـ
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المرفق الرابع

ت�شكيل جلان املجل�س

جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع
(رئي�س ًا)
� )1سعادة  /د .عبـداهلل حمد ال�شام�سـي.
(مقرر ًا)
� )2سعادة  /يعق ــوب علـ ــي النقبــي .
� )3سعادة � /سعيد نا�صــر اخلاطـري.
� )4سعادة  /د .منـى جمعــة البحـ ــر.
� )5سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي.
� )6سعادة  /عبيـد ح�سـن بن ركـا�ض.
� )7سعادة  /د� .أمل عبـداهلل القبي�ســي.

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
� )1سعادة � /سلطــان را�شـ ــد الظاه ــري( .رئي�س ًا)
� )2سعادة  /علــي عي�سـ ــى النعيم ـ ــي( .مقرر ًا)
� )3سعادة  /مـروان �أحمــد بن غليط ــة.
� )4سعادة � /أحم ــد عبـداهلل الأعم ـ ــا�ش.
� )5سعادة  /حممــد �سعي ـ ــد الرقبانـ ــي.
� )6سعادة  /عبــد العزيز عبـداهلل الزعابــي.
� )7سعادة � /أحمد حممد باحلطم العامري .

جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية

جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم
والثقافة
(رئي�س ًا)
� )1سعادة  /د .منـى جمعـة البحـ ــر.
(مقرر ًا)
� )2سعادة � /شيخــة عي�ســى العـ ــري.
� )3سعادة � /سالــم حممــد هوي ـ ــدن.
� )4سعادة  /ر�شـاد حممـ ــد بوخ ــ�ش.
� )5سعادة � /أحمــد حممــد اجلــروان.
� )6سعادة  /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي.
� )7سعادة  /نـ ــورة حمم ــد الكعب ـ ــي.

(رئي�س ًا)
� )1سعادة � /أحمــد علــي الزعاب ــي.
(مقرر ًا)
� )2سعادة  /م�صبــح �سعيــد الكتب ــي.
� )3سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني.
� )4سعادة  /مـروان �أحمـد بن غليطة.
� )5سعادة  /حممــد بطــي القبي�س ــي.
� )6سعادة  /د .حممد م�سلـم بن حم العامري.
� )7سعادة � /سلطـان جمعـة ال�شام�سي.
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جلنةال�ش�ؤونالت�شريعيةوالقانونية
جلنةال�ش�ؤونال�صحيةوالعملوال�ش�ؤوناالجتماعية

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية

� )1سعادة � /سامل حممد ركا�ض العامري( .رئي�س ًا)
� )2سعادة � /سلطـان �سيـف ال�سماحـ ـ ــي( .مقرر ًا)
� )3سعادة  /في�صــل عبداهلل الطنيج ـ ــي.
� )4سعادة � /سالـ ــم حمم ـ ــد هويـ ــدن.
� )5سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي.
� )6سعادة � /شيخـ ـ ــة عل ـ ــي العويـ ــ�س.
� )7سعادة � /شيخـ ــة عي�سـ ــى الع ـ ـ ــري.

� )1سعادة  /را�شــد حممـد ال�شريقـي( .رئي�س ًا)
� )2سعادة  /حمـد �أحمــد الرحومـي( .مقرر ًا)
� )3سعادة  /احمـد عبيد املن�صـوري.
� )4سعادة � /أحمـد عبدامللك �أهل ــي.
� )5سعادة  /عفـراء را�شــد الب�سطـي.
� )6سعـادة  /حميـد حممـد بن �سالــم.
� )7سعادة  /غريب �أحمد ال�صريدي.

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
� )1سعادة � /أحمـد عـبداهلل الأعمـ ــا�ش( .رئي�س ًا)
� )2سعادة  /ر�شـاد حممــد بوخـ ـ ــ�ش( .مقرر ًا )
� )3سعادة � /سلطـان �سيـف ال�سماحــي.
� )4سعادة  /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي .
� )5سعادة � /أحمـد �سيـف اجل ـ ــروان.
� )6سعادة  /حميــد حممد بن �سال ـ ــم.
� )7سعادة  /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.

جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى
� )1سعادة  /خليفـة نا�صـر ال�سويـدي( .رئي�س ًا)
� )2سعادة  /عفـراء را�شـد الب�سطــي( .مقرر ًا)
� )3سعادة  /في�صـل عبـداهلل الطنيجي.
� )4سعادة  /علــي عي�سـى النعيمــي.
� )5سعادة  /حممـد �سعيـد الرقبانــي.
� )6سعادة  /علـ ــي جا�ســم �أحمـ ــد.
� )7سعادة � /أحمـد عبيد املن�صوري.
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المرفق السادس

المرفق الخامس

جلنة الرد على خطاب االفتتاح
�.1سعادة  /م�صبـح �سعيــد الكتب ــي .
�.2سعادة � /أحمــد حممد اجلــروان .
�.3سعادة � /سلطان �سيف ال�سماحي .
�.4سعادة  /را�شد حممد ال�شريقــي .
�.5سعادة � /سامل حممـد العام ــري .
�.6سعادة � /أحمد علـي الزعاب ــي .
�.7سعادة � /سالــم حمم ــد هويــدن .
�.8سعادة � /سلطان جمعة ال�شام�سي.
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ت�شكيل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة
 جلنة ر�ؤ�ساء اللجان :� 1سعادة  /د .عبـداهلل حمـد ال�شام�سـي( .رئي�س ًا)� 3سعادة  /د .منـى جمعـة البحــر.� 5سعادة � /سامل حممـد ركا�ض العامري.� 7-سعادة  /خليفـة نا�صـر ال�سويـدي.

� 2أحمــد علــي الزعاب ــي( .مقرر ًا)� 4سعادة  /د .منـى جمعـة البحــر.� 6سعادة � /أحمـد عـبداهلل الأعمـا�ش.� 8-سعادة  /را�شــد حممـد ال�شريقي.
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المرفق السابع

اللجان امل�ؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة و�صياغة تو�صيات حول بع�ض
الأ�سئلة
�أو ًال :اللجان امل�ؤقتة التي وافق املجل�س على ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة :
 1اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص( ج 1املعقودة بتاريخ 2011/11/15م )
� 1سعادة  /ر�شاد حممد بوخ�ش .� 2سعادة  /حمد �سلطان الرحومي .� 3سعادة � /أحمد حممد اجلروان .� 4سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي .� 5سعادة  /م�صبح �سعيد الكتبي .� 6سعادة � /أحمد عبيد املن�صوري .� 7سعادة  /د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني. 2اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع " �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي" (ج 10املعقودة بتاريخ 2012/05/08م )
� 1سعادة  /د .عبد الرحيم عبداللطيف ال�شاهني.� 2سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي.� 3سعادة  /د� .أمل عبداهلل القبي�سي.� 4سعادة � /أحمد عبيد املن�صوري.� 5سعادة � /أحمد رحمة ال�شام�سي. 3اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع "�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية" (ج 13املعقودة بتاريخ 2012/06/19م )
� 1سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي.� 2سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني.� 3سعادة  /عفراء را�شد الب�سطي.� 4سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي.� 5-سعادة  /مروان �أحمد بن غليطة .
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ثاني ًا :اللجان امل�ؤقتة التي وافق املجل�س على ت�شكيلها ل�صياغة تو�صيات حول بع�ض الأ�سئلة:
 1ت�شكيل جلنة ل�صياغة تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال حول " ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية": وافق املجل�س يف جل�سته ال�ساد�سة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شراملعقودة بتاريخ 2012/02/21م على ت�شكيل جلنة م�ؤقتة تتكون من بع�ض �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء
الآتية �أ�سما�ؤهم لدرا�سة املو�ضوع ورفع تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال حول "ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف
الدولة" املقدم من �سعادة الع�ضو�/أحمد علي الزعابي �إىل معايل حممد بن ظاعن الهاملي -وزير الطاقة :
� 1سعادة � /أحمد علي الزعابي.� 2سعادة  /حمد �أحمد الرحومي.� 3سعادة  /د.منى جمعة البحر.� 4سعادة � /سلطان �سيف ال�سماحي.� 5سعادة  /مروان �أحمد بن غليطة.� 6سعادة  /حممد بطي القبي�سي. 2ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ل�صياغة تو�صية حول �س�ؤال "حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوكيف الدولة"
 وافق املجل�س يف اجلل�سة احلادية ع�شرة املعقودة بتاريخ 2012/05/22م على ت�شكيل جلنة م�ؤقتةتتكون من بع�ض �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهم لدرا�سة املو�ضوع ورفع تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال
حول " حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة " املقدم من �سعادة الع�ضو /حممد بطي القبي�سي �إىل
معايل  /عبيد حميد الطاير  -وزير الدولة ل�ش�ؤون املالية وهم :
� -1سعادة  /علي عي�سى النعيمي.
� -2سعادة  /حممد بطي القبي�سي.
� -3سعادة  /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.
� -4سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي.
� -5سعادة  /حمد �أحمد الرحومي .
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المرفق الثامن

ت�شكيل جلنة م�شرتكة لدرا�سة م�شروع قانون يف �ش�أن" اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد
واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
 2010/10/31م"
وافق املجل�س يف اجلل�سة الثامنة املعقودة بتاريخ 2012/03/23م على �إعادة م�شروع قانون احتادي يف
" �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  2010/12/13م " �إىل جلنة م�شرتكة من جلنتي ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
وال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية ملزيد من الدرا�سة و�إعادته مرة �أخرى �إىل املجل�س ملناق�شته.

المرفق التاسع

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مر�سوم احتادي رقم ( )46ل�سنة 2012م
بف�ض دور االنعقاد الأول من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي
رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة ،

			
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان
بعد االطالع على الد�ستور ،
وبناء على ما عر�ضه رئي�س املجل�س الوطني االحتادي  ،وموافقة جمل�س الوزراء ،
ر�سمنا مبا هو �آت :
املادة الأوىل
ُيف�ض دور االنعقاد الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�سة يوم
الثالثاء � 6شعبان �سنة 1433هـ املوافق  26يونيو �سنة 2012م .
املادة الثانية
على رئي�س املجل�س الوطني االحتادي تنفيذ هذا املر�سوم  ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
						
						

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي :
بتاريخ  23 :جمادى الآخرة 1433هـ
املوافق  14 :مايو 2012م
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المرفق العاشر

∫hC’G QhódG - ô°ûY ¢ùeÉÿG »©jô°ûàdG π°üØdG ÚfGƒb äÉYhô°ûÃ ¿É«H
äÉfÉ«H
á«ª°SôdG Iójô÷G

äÉ¶MÓe

á°ù∏÷G äÉfÉ«H

ºbQ ádÉME’G ïjQÉJ á°ù∏÷G ïjQÉJ ºbQ á``°üàîŸG áæé∏dG
ô°ûædG ïjQÉJ Oó©dG
á°ù∏÷G
áeƒµ◊G ¤EG

-

-

-

-

-

-

2012/02/21

2012/02/19 2012/02/07

2012/03/19 2012/03/13

6

2012/05/22

-

- 2012/05/28 2012/05/22

- 2012/06/19 2012/06/12

πÑb øe ´hô°ûŸG Öë°S ”
ïjQÉàH áeƒµ◊G
2012/16/02

ÜÉ°ù◊G øe √ƒ∏ÿ
»æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG
.…OÉ–’G
áæé∏d ´hô°ûŸG IOÉYEG ” ïjQÉàH ¬à°SGQO ∫Éªµà°S’

-

-

2012/05/24 2012/03/27
2012/05/22

Ω

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
6
(6) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
¿CÉ°T ‘ 2007 áæ°ùd
º«¶æJh ÚeCÉàdG áÄ«g AÉ°ûfEG
. ¬dÉªYCG

¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG 2011/11/20 ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 7
. áªLÎdG áæ¡e º«¶æJ ¿CÉ°T

7

¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG 2011/12/20 ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 8
. ºcÉëŸG ΩÉeCG IÈÿG ¿CÉ°T

11

11

´hô°ûŸG ∫GRÉe
. áæé∏dG ΩÉeCG Ék °Vhô©e
-

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
ájOÉ°üàb’Gh
2011/07/14
á«YÉæ°üdGh

´hô°ûe
¿ƒfÉ≤dG

5

´hô°ûŸG ∫GRÉe
áæé∏dG ΩÉeCG Ék °Vhô©e
‘ ´hô°ûŸG Öë°S ”
πÑb øe á°ù∏÷G
ïjQÉàH áeƒµ◊G
2012/05/22

OhQh ïjQÉJ
¤EG ¿ƒfÉ≤dG
¢ù∏éŸG

∫hC’G QhódG - ô°ûY ¢ùeÉÿG »©jô°ûàdG π°üØdG ÚfGƒb äÉYhô°ûÃ ¿É«H

12

8
11

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
9
2011/12/22
ájOÉ°üàb’Gh
.äÉcô°ûdG ¿CÉ°T
á«YÉæ°üdGh
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
¿hDƒ°ûdG áæ÷
¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
10
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
2012/01/08
á«FGõ÷G äGAGôLE’G
…OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG
.1992 áæ°ùd (35) ºbQ
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
ájOÉ°üàb’Gh
2011/07/19 QOÉ°üdG á«fóŸG äGAGôLE’G 11
á«YÉæ°üdGh
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dÉH
. 1992 áæ°ùd (11)
¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG 2012/02/12 …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 12
. ∫ó©dG ÖJÉµdG ¿CÉ°ûH
á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
2012/02/20
´ÉaódGh

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
áeóÿG ∫ÉªY ¿CÉ°ûH
. IóYÉ°ùŸG

13

‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T
ájOÉ°üàb’Gh
á«YÉæ°üdGh
OÉ–Ód »eÉàÿG
2012/02/16
+
á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh 14
áæé∏dG
á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡é∏d
ácÎ°ûŸG
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY
2012/12/31

äÉfÉ«H
á«ª°SôdG Iójô÷G

äÉ¶MÓe
πÑb øe ´hô°ûŸG Öë°S ”
ïjQÉàH áeƒµ◊G
2012/02/16 √ƒ∏ÿ
»eÉàÿG ÜÉ°ù◊G øe
»æWƒdG ¢ù∏éª∏d
…OÉ–’G.
áæé∏d ´hô°ûŸG IOÉYEG ”
ïjQÉàH ¬à°SGQO ∫Éªµà°S’
Ω2012/03/27

á°ù∏÷G äÉfÉ«H

ºbQ ádÉME’G ïjQÉJ á°ù∏÷G ïjQÉJ ºbQ á``°üàîŸG áæé∏dG
ô°ûædG ïjQÉJ Oó©dG
á°ù∏÷G
áeƒµ◊G ¤EG

8

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
ájOÉ°üàb’Gh
á«YÉæ°üdGh

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
ájOÉ°üàb’Gh
á«YÉæ°üdGh

OhQh ïjQÉJ
¤EG ¿ƒfÉ≤dG
¢ù∏éŸG
2011/7/13

´hô°ûe
¿ƒfÉ≤dG

Ω

‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ÜÉ°ù◊G OÉªàYG ¿CÉ°T 1
OÉ–Ód »eÉàÿG
á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh
á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡é∏d
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY
Ω2010/12/31

-

2012/03/27

2012/04/03

2012/03/27

8

-

- 2012/01/29 2012/01/17

4

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ájOÉ°üàb’Gh
2011/07/19 QÉŒ’G ≈∏Y áHÉbôdG ¿CÉ°ûH 3
á«YÉæ°üdGh
áª«≤dG äGP QÉéMC’G ‘
. É¡¨eOh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh

-

- 2012/03/04 2012/02/21

6

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
2011/07/19
ájOÉ°üàb’Gh
á«YÉæ°üdGh

-

- øe ´hô°ûŸG Öë°S ”
ïjQÉàH áeƒµ◊G πÑb
2012/02/16,
ÜÉ°ù◊G π°üa ” å«M
øY ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG
áæ°ùd á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG
ÜÉ°ù◊G øY 2010
2009 áæ°ùd »eÉàÿG
ÜÉ°ù◊G øª°V øe ¬©°Vhh
áæ°S øY ádhó∏d »eÉàÿG
Gòg OôaCGh 2010
øY ¿ƒµ«d ´hô°ûŸG
ΩÉ©d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G
§≤a 2009 .

-

Ék ≤aGƒe ¿ƒfÉ≤dG Qó°U
É¡∏NOCG »àdG äÓjó©à∏d
CÉ£N OƒLh GóY ¢ù∏éŸG 2012/05/07 537 2012/01/16 2012/01/03
¿ƒfÉ≤dG áLÉÑjO ‘ …OÉe
ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉb ¿CÉ°ûH
‘ 2009 áæ°ùd (18)
ó«dGƒŸG ó«b º«¶æJ ¿CÉ°T
.äÉ«aƒdGh

3

á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG
¿hDƒ°ûdGh πª©dGh
á«YÉªàL’G

2012/2/16

2011/07/19

‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
¢ù∏éŸG OÉªàYG ¿CÉ`°T
øY …OÉ–’G »æWƒdG 2
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG
Ω2009/12/31

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
. á°ùaÉæŸG ¿CÉ°ûH

4

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
∫ÉØWC’G ájÉYQ ¿CÉ°ûH
. Ö°ùædG ‹ƒ¡›

5

Ω2012/03/27
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المرفق الحادي عشر

ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن املو�ضوعات العامة

∫hC’G QhódG - ô°ûY ¢ùeÉÿG »©jô°ûàdG π°üØdG ÚfGƒb äÉYhô°ûÃ ¿É«H
Ω

´hô°ûe
¿ƒfÉ≤dG

OhQh ïjQÉJ
¤EG ¿ƒfÉ≤dG
¢ù∏éŸG

á°ù∏÷G äÉfÉ«H

ºbQ ádÉME’G ïjQÉJ á°ù∏÷G ïjQÉJ ºbQ á``°üàîŸG áæé∏dG
ô°ûædG ïjQÉJ Oó©dG
á°ù∏÷G
áeƒµ◊G ¤EG

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 2011/12/20 ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ájOÉ°üàb’Gh
ïjQÉàH ó«YoCG ºK
¢ù∏éŸG OÉªàYG ¿CÉ`°T 15
á«YÉæ°üdGh
2012/02/16
øY …OÉ–’G »æWƒdG
á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG
‘ . 2009/12/31

÷¿hDƒ°ûdG áæ
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G 2012/03/18 ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ójôH áYƒª› AÉ°ûfEG ¿CÉ°T 16
áeÉ©dG ≥aGôŸGh
. äGQÉeE’G
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
áªµ AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH
áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G 17
. IÒéØdG ÉHO

2012/04/10

÷¿hDƒ°ûdG áæ
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG

8

2012/04/03 2013/03/27

13

2012/06/19

11

‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
÷¿hDƒ°ûdG áæ
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG 2012/05/31 .á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ¿CÉ°T 19

-

-

äÉ¶MÓe
” πÑb øe ´hô°ûŸG Öë°S
ïjQÉàH áeƒµ◊G
å«M 2012/02/16
” »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G π°üa
á«dÉŸG áæ°ùdG øY ¢ù∏éª∏d
øY 2010 áæ°ùd á«¡àæŸG
áæ°ùd »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G
øª°V øe ¬©°Vhh 2009
ádhó∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G
OôaCGh 2010 áæ°S øY
øY ¿ƒµ«d ´hô°ûŸG Gòg
ΩÉ©d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G
. §≤a 2009

OÉªàY’G ºàj ⁄

2012/05/27 2012/05/22

÷á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG áæ
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 18
∫hÎÑdGh §«£îàdGh 2012/05/03 . á«fGƒ«◊G áë°üdG ¿CÉ°ûH
á«fó©ŸG IhÌdGh
IhÌdGh áYGQõdGh
á«µª°ùdG
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äÉfÉ«H
á«ª°SôdG Iójô÷G

´hô°ûŸG ∫GRÉe
. áæé∏dG ΩÉeCG Ék °Vhô©e
14

2012/05/26

 áeƒµ◊G âÑ∏W≈∏Y ´hô°ûŸG ‘ ô¶ædG
‘h ∫Éé©à°S’G ¬Lh
.ájô°S á°ù∏L

 1ر�سالة يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع " امل�شكالت البيئية يف الدولة". 2ر�سالة يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع " �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي" .معايل الأخ  /الدكتور �أنور حممد قرقا�ش
وزير الدرلة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...وبعد،
املو�ضوع :تو�صية مو�ضوع "امل�شكالت البيئية يف الدولة"
يرجى الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش بجل�سته التا�سعة من دور االنعقاد العادي الأول
يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء2012/04/10م مو�ضوع "امل�شكالت البيئية
يف الدولة" بح�ضور معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه  ،ويف نهاية مناق�شة املو�ضوع وافق
املجل�س على �إحالة تو�صياته للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
ال�سمكية لإعادة �صياغتها.
ويف جل�سته احلادية ع�شرة من دورانعقاده العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ
2012/05/22م اطلع املجل�س على التو�صيات اخلا�صة باملو�ضوع وانتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات الآتية :
6تعديل القانون االحتادي رقم (  ) 24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعةله ،ليتواكب مع املتغريات البيئية التي ت�شهدها الدولة خا�ص ًة يف �إطار الآتي:
1التزامات دولة الإمارات باالتفاقيات الدولية اخلا�صة بالت�صحر والتغري املناخي.2دعم �إن�شاء مراكز بحثية متخ�ص�صة و�إن�شاء قواعد بيانات موحدة يف ال�ش�أن البيئي.3رفع التقارير الدورية عن الو�ضع البيئي يف دولة الإمارات �إىل اجلهات املخت�صة.7و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية للتعامل مع الكوارث واحلوادث البيئية بجميع م�ستوياتها وما ينجم عنها منتداعيات على البيئة  ،بحيث تت�ضمن اخلطط الآتية:
�1أولويات التعامل مع احلوادث والكوارث البحرية ،وت�أ�سي�س نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية.�2آليات التن�سيق الالزمة للتعامل مع احلوادث والكوارث البحرية خا�ص ًة مع الهيئة الوطنية لإدارةالطوارئ والأزمات والكوارث.
3االعتمادات املالية والإمكانيات التقنية الالزمة للتعامل مع احلوادث والكوارث البحرية.193

8البدء يف تنفيذ م�شروع �إعادة تدوير النفايات الذي تدار�سته وزارة البيئة واملياه مع اجلهاتاال�ست�شارية املعنية وتدريب الكوادر املواطنة يف هذا ال�ش�أن  ،وذلك ملا �سيحققه هذا امل�شروع من �آثار
ايجابية يف التخل�ص من النفايات بطريقة علمية حتقق التنمية امل�ستدامة.
9ت�شديد الرقابة على الك�سارات واملحاجر واملقالع وامل�صانع املولدة للغبار واالنبعاثات.�10إن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات حول الن�شاط البيئي يف الدولة بحيث تت�ضمن جميع املعلوماتوالإح�صائيات والدرا�سات والتقارير ال�سنوية ال�صادرة من اجلهات احلكومية واجلهات املحلية املعنية
بال�ش�أن البيئي و�إتاحتها للأفراد وامل�ؤ�س�سات يف الدولة ،وزيادة خم�ص�صات الأبحاث العلمية ومراكز
الدرا�سات املعنية بالن�شاط البيئي.
11متكني الوزارة من ممار�سة اخت�صا�صها على النحو الذي يكفل لها الدور الريادي يف �إدارة ال�ش�ؤونالبيئية يف الدولة  ،من خالل �إقامة �شراكات وو�ضع برامج عمل وخطط للتعاون مع ال�سلطات املحلية
وجمعيات النفع العام و�أجهزة الإعالم.
-12و�ضع نظام عمل اللجنة الوطنية للتن�سيق البيئي واللجان املرتبطة بها ،بحيث يحدد النظام الآتي:
�-1آلية لتوثيق خمرجات �أعمال اللجنة.
-2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية وبرامج عمل �سنوية.
�-3آلية عمل ملتابعة القرارات ال�صادرة من اللجنة ورفع تقارير دورية.
-4ربط خمرجات اللجنة مع قاعدة البيانات البيئية املوحدة حال املوافقة عليها.
-13اعتماد م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء واملخرجات املتوقعة من برامج التوعية والتن�سيق مع الربامج املحلية
والدولية وحتديد مهددات الأمن البيئي.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
حممـد �أحـمـد الـمـر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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معايل الأخ  /الدكتور �أنور حممد قرقا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...وبعد،
املو�ضوع :تو�صية مو�ضوع " �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي"
يرجى الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش بجل�سته العا�شرة يف دور االنعقاد العادي الأول
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/05/08م مو�ضوع "�سيا�سة وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي " بح�ضور معايل /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية  ،ويف نهاية مناق�شة املو�ضوع وافق املجل�س على �إحالة تو�صياته للجنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل و
ال�ش�ؤون االجتماعية لإعادة �صياغتها.
ويف جل�سته احلادية ع�شرة من دور انعقاده العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة
بتاريخ 2012/05/08م اطلع املجل�س على التو�صيات اخلا�صة باملو�ضوع وانتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات
الآتية :
.1تعديل القانون االحتادي رقم (  )2ل�سنة  2001يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي بحيث يحقق الآتي:
�1إ�ضافة حالة الباحث عن العمل من �ضمن احلاالت التي ت�ستحق وجوبا امل�ساعدة االجتماعية ولي�سكحالة ا�ستثنائية وو�ضع قواعد �صرف امل�ساعدة بال�شراكة مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية بتوظيف
املواطنني.
2منح امل�ساعدة االجتماعية لكل من البنت غري املتزوجة والطالب املتزوج و املطلقة حتت  35عاما�إذا توافرت �شروط اال�ستحقاق،وعدم الأخذ مبعيار الأولوية يف �إ�صدار قرار املنح �أو الت�أجيل للطلبات
املرفوعة للجنة امل�ساعدات االجتماعية ،و�إمنا يتم اال�ستناد على معيار البحث االجتماعي للحالة.
3ربط امل�ساعدة االجتماعية مع التغريات االقت�صادية و التطورات االجتماعية يف الدولة..2تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 25ل�سنة  2009يف �ش�أن حتديد قيمة امل�ساعدة االجتماعية
بحيث يعامل باقي �أفراد الأ�سرة املعاملة املالية للفرد الثاين دون متييز.
.3تنفيذ �شامل ملكرمة رئي�س الدولة بزيادة قيمة امل�ساعدات االجتماعية بن�سبة ( )%02على جميع
الفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي.
.4و�ضع معايري و�ضوابط دقيقة ووا�ضحة لتحديد الفئات امل�ستحقة للم�ساعدة االجتماعية وذلك للحد
من جتاوز فئات على ح�ساب فئات �أخرى  ،وبحث حاالت الأ�سر املتعففة .
.5تو�سيع دائرة اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي من قبل الوزارة بحيث تت�ضمن
�إعفاءهم من بع�ض الر�سوم يف الدوائر احلكومية مع �ضرورة �إجراء تقييم دوري حول مدى فعالية
اخلدمات املقدمة من قبل الوزارة يف حت�سني �أو�ضاع امل�ستفيدين منها،ومدى ر�ضا امل�ستفيدين عن �إجراءات
الوزارة ،و�ضرورة �أخذ الوزارة مبفهوم ال�ضمان االجتماعي املتعارف عليه عامليا واال�ستفادة من الأنظمة
املوجودة يف الدول املتقدمة.
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المرفق الثاني عشر

�.6إن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات م�شرتكة بني الوزارة واجلهات املعنية بتوظيف وتعيني الباحثني عن
العمل يف الدولة،بحيث تت�ضمن جميع املعلومات والإح�صائيات والدرا�سات والتقارير ال�سنوية ال�صادرة
من اجلهات احلكومية واجلهات املعنية يف الدولة  ،واال�ستفادة من فئة "الباحثني عن العمل" كباحثني
ويكلفون مبهام مقابل ما يح�صلون عليه من م�ساعدة �إىل �أن يتم ح�صولهم على عمل بالإ�ضافة �إىل ا�ستقطاب
املتميزين منهم كباحثني يف الوزارة.
.7اال�ستفادة من مفهوم ال�شراكة امل�ؤ�س�ساتية بني خمتلف القطاعات يف �سبيل دعم و تطوير خدمات
ال�ضمان االجتماعي يف الوزارة وا�ستثمار الكفاءات من امل�ستفيدين من امل�ساعدة االجتماعية والقادرين
على العمل من خالل �إن�شاء امل�شاريع التنموية ال�ستحداث فر�ص عمل جديدة للفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان
االجتماعي وقادرة على العمل.
.8ت�أهيل وتنمية الباحثني االجتماعيني و زيادة �أعدادهم و�إتاحة الفر�ص التدريبية الالزمة لتطوير
معارفهم وقدراتهم للم�شاركة يف جمال �إعداد ال�سيا�سات االجتماعية املتعلقة بال�ضمان االجتماعي.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
حممـد �أحـمـد الـمـر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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جدول باملو�ضوعات العامة التي انتهت اللجان من �إعداد تقاريرها و�أ�صبحت جاهزة
للعر�ض على املجل�س
Ω
1

´ƒ°VƒŸG

á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S

áæé∏dG
÷á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ
´ÉaódGh.

ádÉME’G ïjQÉJ
Ω2012/05/31

2

áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d
á«YÉªàL’G

÷á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ
á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

Ω2012/06/6

3

ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S
AÉŸGh AÉHô¡µ∏d

÷á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh

Ω2012/06/26

»æWƒdG ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S
õjõ©J ¿CÉ°T ‘ ΩÓYEÓd
‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG
ádhódG

÷á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ
ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh
. áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

Ω2012/06/26

4

äÉ¶MÓe
´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe π«LCÉJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
"‘ ¬MôW ” …òdG " á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°ûY áãdÉãdG á°ù∏÷G
áeOÉb á°ù∏L ¤EG Ω2012/06/12
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المرفق الرابع عشر

المرفق الثالث عشر

جدول باملو�ضوعات العامة التي �أر�سلت �إىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها

äÉ¶MÓe

جدول باملو�ضوعات العامة التي الزالت �أمام اللجان

AGQRƒdG ¢ù∏éŸ ∫É°SQE’G ïjQÉJ
á°ûbÉæŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏£d

´ƒ°VƒŸG »æÑJ ïjQÉJ

Ω2012/05/30

Ω2012/05/28

º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh á°SÉ«°S
.Úª∏©ŸG ¿CÉ°T ‘

1

Ω2012/05/30

Ω2012/05/28 ‘ ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S
.¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG ¿CÉ°T

2

Ω2012/05/15

Ω2012/04/30

Ω2012/05/22

Ω2012/05/10

Ω2012/05/24

Ω2012/05/22

Ω2012/05/30

Ω2012/05/28

Ω2012/05/24

Ω2012/05/17

Ω2012/06/14

Ω2012/06/12

ΩÉ©dG ´ƒ°VƒŸG

IOÉjR ‘ áeƒµ◊G á°SÉ«°S
.ÚæWGƒŸG OGóYCG
äGQÉeE’G áÄ«g á°SÉ«°S
¿CÉ°T ‘ ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d
.áeÓ°ùdGh áë°üdG
»æWƒdG õcôŸG á°SÉ«°S
.AÉ°üMEÓd
õjõ©àd AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉ«°S
.á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµe
äGQÉeE’G ¥ƒ°Sh áÄ«g á°SÉ«°S
.™∏°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhCÓd
¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G

Ω

ádÉME’G ïjQÉJ
á°ù∏÷G ‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
.Ω2011/11/15 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ¤hC’G

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
. á«YÉæ°üdGh

´ƒ°VƒŸG

Ω

á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S

1

4

¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
.á«YÉªàL’G

´É£≤dG ‘ ÚWƒàdG
.¢UÉÿGh »eƒµ◊G
‘ áë°üdG IQGRh á°SÉ«°S
‘ áë°üdG ´É£b á«ªæJ ¿CÉ°T
.ádhódG
∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g á°SÉ«°S
.á«æWƒdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG

5

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷
.áeÉ©dG ≥aGôŸGh

ójGR ï«°ûdG èeÉfôH á°SÉ«°S
.¿Éµ°SEÓd

3

6

‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
.Ω2012/02/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á°SOÉ°ùdG á°ù∏÷G

‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
.Ω2012/03/13 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á©HÉ°ùdG á°ù∏÷G

ÜÉë°UCG ¢†©H øe áfƒµe áàbDƒe áæ÷
.AÉ°†YC’G IOÉ©°ùdG
¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
.á«YÉªàL’G

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷
.áeÉ©dG ≥aGôŸGh

7
8
‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
.Ω2012/03/27 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG áæeÉãdG á°ù∏÷G

‘ ¿Éé∏dG ¤EG äÉYƒ°VƒŸG √òg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
.Ω2012/05/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G
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áæé∏dG

∫É¨°TC’G IQGRh á°SÉ«°S
øcÉ°ùŸG AÉæH ¿CÉ°T ‘ áeÉ©dG
¥ô£dG ≥°Th á«Ñ©°ûdG
É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G
.É¡æ«°ù–h

2
3
4
5
6

§«£îàdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
áYGQõdGh á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdGh
.á«µª°ùdG IhÌdGh

√É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh á°SÉ«°S
áHÎdG ájÉªM ¿CÉ°T ‘
.»JÉÑædG AÉ£¨dGh

7

.´ÉaódGh á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

…OÉ–’G ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S
.á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎ∏d

8

ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷
.áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S
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ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن الأ�سئلة
 1ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال " غرق �سفينة حتمل مئات الأطنان من الديزل قبالة �شواطىء �أمالقيوين ".
 2ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "�إ�صدار قانون احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني".
 3ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال " تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني �إمارات الدولة". 4ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "ربط مدة اخلدمة ب�سن التقاعد ". 5ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة". 6ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال " املوارد املالية ل�صندوق الزواج". 7ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "احلد من االقرتا�ض من البنوك ". 8ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "دخول �سلع م�سيئة للإ�سالم و�ضارة ب�صحة الإن�سان �إىل الدولة ". 9ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال " االحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف الأماكن العامة". 10ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال " حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة ". 11-ر�سالة يف �ش�أن تو�صية �س�ؤال "انت�شار مر�ض ال�سرطان يف الدو لة ".

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال "غرق �سفينة حتمل مئات الأطنان من الديزل قبالة
�شواطىء �أم القيوين"
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة يف دور انعقاده العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/01/17م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بنــا ًء
على رد معال ــي  /د .را�شد �أحمد بن فهـ ــد – وزير البيئـ ــة وامليـاه على ال�س ـ ـ�ؤال املق ــدم مـن �سعادة
الع�ض ــو  /حمد �أحمد الرحومي حول ( غرق �سفينة حتمل مئات الأطنان من الديزل قبالـة �شواطــئ �أم
القيوين ) وفق ًا لل�صيغة التالية " و�ضع خطة و�آلية عمل وا�ضحة من خالل التن�سيق بني اجلهات االحتادية
واملحلية املعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل ب�شكل فوري مع ال�سفن
الغارقة يف املياه الإقليمية للدولة " .
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							
*مرفق تو�صيات املجل�س.
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال " �إ�صدار قانون احتادي لتنظيم الت�أمني
ال�صحي ال�شامل للمواطنني "
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة يف دور انعقاده العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/01/17م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر وذلك
ب�ضرورة الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم الت�أمني ال�صحي
ال�شامل للمواطنني .
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							

*مرفق تو�صيات املجل�س.

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية املجل�س ب�ش�أن �س�ؤال " تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني �إمارات الدولة "
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة يف دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/02/21م على تبني تو�صية بناء على رد معايل  /حممد
بن ظاعن الهاملي – وزير الطاقة – رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء حول ال�س�ؤال
املقدم من �سعادة الع�ضو � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي يف �ش�أن " تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني
�إمارات الدولة " وفقا لل�صيغة التالية :
حتقيق امل�ساواة بني املواطنني يف تكلفة تو�صيل وا�ستهالك خدمتي الكهرباء واملياه مل�ساكن املواطنني يف
كافة �إمارات الدولة  ،وت�شكيل جلنة احتادية لتنفيذ ذلك " .
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							
*مرفق تو�صيات املجل�س.
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال "ربط مدة اخلدمة ب�سن التقاعد"
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة يف دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 27/3/2012م على تبني تو�صية بناء على رد معايل  /عبيد
حميد الطاير  -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /د.عبدالرحيم ال�شاهني يف �ش�أن " ربط
مدة اخلدمة ب�سن التقاعد " وفقا لل�صيغة الآتية:
" ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليهم املنتهية خدماتهم باال�ستقالة
وذلك بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم
( )7ل�سنة 1999م وتعديالته البالغة ( )20عام ًا،وعدم ربطه ببلوغ �سن اخلم�سني،
وذلك حلفظ حقوق املوظف املواطن،وتوفري احلياة الكرمية له،كما كفلهما له الد�ستور
ون�صت عليهما ر�ؤية الإمارات لعام 2021م " .

املو�ضوع :تو�صية �س�ؤال عن "ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة"
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء  2012/02/21م ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد علي
الزعابي حول "ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات البرتولية يف الدولة"و�أحاله �إىل جلنة م�ؤقتة ل�صياغة تو�صية
حوله بناء على رد معـايل /حممد بن ظاعن الهاملي  -وزير الطاقة وتقرير اللجنة امل�ؤقتة ،وقد وافق
املجل�س يف اجلل�سة احلادية ع�شرة املعقودة يوم الثالثاء  22/05/2012م على التو�صية وفق ًا
لل�صيغة الآتية:
"زيادة الدعم احلكومي للم�شتقات البرتولية بحيث ت�صبح �أ�سعارها قريبة من الأ�سعار
اخلليجية املتداولة".

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							

204

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							
*مرفق تو�صيات املجل�س.
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال "املوارد املالية ل�صندوق الزواج"
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته احلادية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/05/22م على تبني تو�صية بناء على رد معايل/الدكتورة
ميثاء را�شد ال�شام�سي – وزيرة دولة – رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الزواج  -على ال�س�ؤال املقدم من
�سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن " املوارد املالية ل�صندوق الزواج " وفقا لل�صيغة الآتية:
" �ضرورة قيام ال�صندوق ببذل املزيد من اجلهود لزيادة موارده  ،وتنويع م�صادر �إيراداته
ل�ضمان توفرها من �أجل دعم �أن�شطته وبراجمه من خالل تفعيل البندين الثاين
والثالث من املادة ( )11من القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة 1992م وتعديالته يف
�ش�أن �إن�شاء �صندوق الزواج " .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال "احلد من االقرتا�ض من البنوك"
			
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 12/6/2012م على تبني تو�صية بناء على الرد
الكتابي من معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة
الع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري يف �ش�أن " دخول �سلع م�سيئة للإ�سالم و�ضارة ب�صحة الإن�سان
�إىل الدولة" وفقا لل�صيغة الآتية:
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							

حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال " االحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف الأماكن العامة"
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 12/6/2012م على تبني تو�صية بناء على رد معايل/
عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة
الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي يف �ش�أن " االحت�شام واحرتام العادات والتقاليد يف الأماكن العامة" وفقا
لل�صيغة الآتية:
" �إ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن االحت�شام يف الأماكن العامة ،يهدف �إىل بيان حرية
الأفراد يف هذه الأماكن ،مع و�ضع العقوبات املنا�سبة للأفعال وال�سلوكيات املخالفة
التي ترتكب فيها،وذلك للمحافظة على قيم وعادات جمتمع الإمارات "
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
حممد �أحمد املر
								
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							

ملو�ضوع :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال "حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة"

ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته احلادية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/05/22م ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /حممد بطي
القبي�سي حول "حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة"و�أحاله �إىل جلنة م�ؤقتة ل�صياغة تو�صية حوله
بناء على رد معـايل /عبيد حميد الطاير  -وزير املالية وتقرير اللجنة امل�ؤقتة ،وقد وافق املجل�س يف اجلل�سة
الثانية ع�شرة املعقودة يوم الثالثاء  2012/06/12م على التو�صية وفق ًا لل�صيغة الآتية”:
"�ضرورة قيام امل�صرف املركزي بو�ضع �آلية منا�سبة لأ�سعار الفائدة �أو هام�ش الربح
للقرو�ض والتمويالت ال�شخ�صية والتجارية والبطاقات االئتمانية للحد من الآثار
ال�سلبية على املواطنني ،وحفاظ ًا على االقت�صاد الوطني وفق ًا للمتغريات االقت�صادية" .
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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∞àµj ⁄ »HÉàc OQ ¬«∏Y AÉLh Ω2012/06/19
.ƒ°†©dG IOÉ©°S ¬H

.‘ô°üŸG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG áÑ°ùf IOÉjR

1

Ω2012/01/15

.ICGôŸG πª©H á≤∏©àŸG á«©jô°ûàdG Ωõ◊G ‘ ô¶ædG IOÉYEG

2

Ω2012/01/30

ó≤ædG ¥hóæ°U äÉ«°UƒJ ¿CÉ°T ‘ â“ »àdG äGAGôLE’G
.OÉ°üàb’G ôjRh ‹É©Ÿ ¬LƒŸG ‹hódG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉÄØdG ¢†©Ñd Ö°SÉæŸG ºYódG Ëó≤J
.AÉŸGh AÉHô¡µdG äÉeóN

3

Ω2012/02/18

.º¡d ¢UôØdG áMÉJEGh ÚæWGƒŸG πªY ™«é°ûJh ºYO

5

Ω2012/03/13

øWƒdG ‘ á∏°UÉ◊G äGÒ¨àdG øe äGQÉeE’G ádhO ∞bƒe
.»Hô©dG

6

Ω2012/03/21

.ádhódG ‘ áHƒÑŸG äÉfÓYE’G ¥ƒ°S º«¶æJ

7

Ω2012/03/27

.ádhódG ‘ ¿hGO áeRÓàÃ áHÉ°UE’G ä’ó©e ´ÉØJQG

8

Ω2012/03/27

.IÒéØdG IQÉeEG ‘ á«∏NGódG ´QGƒ°ûdG IQÉfEGh ó«Ñ©J

9

Ω2012/04/15

.∞«XƒàdG ¢VQÉ©e ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G ≈∏Y áHÉbôdG

10

Ω2012/04/17
Ω2012/04/19
Ω2012/05/06
á°ù∏÷G Qƒ°†M ΩóY øY πª©dG ôjRh ‹É©e QGòàYG

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (13) á°ù∏÷G ‘ ¬LGQOEG ”
Gòg ¬«LƒàH »HÉàc OQ ¬«∏Y AÉLh Ω2012/06/19
.AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRƒd ¢ù«dh áë°üdG IQGRƒd ∫GDƒ°ùdG

Ω2012/05/08

á©HÉàdG á«eÓ°SE’G òaGƒædGh ´hôØdG ≈∏Y áHÉbôdG
.ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d
á≤£æÃ á«°SQóŸG ÊÉÑŸG ôjƒ£J ‘ IQGRƒdG á£N
.á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH ÉgójhõJh ‘É°ùe
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG Òaƒàd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G
.AÉŸGh
.‘ô°üŸG ¿Éª°†dG øe AÉæãà°S’G

4

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي
عبدالرحمن/م على تبني تو�صية بناء على رد معايل2012/06/12 اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء
 على ال�س�ؤال املقدم من-حممد العوي�س – وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – وزير ال�صحة بالإنابة
: حمد �أحمد الرحومي يف �ش�أن " انت�شار مر�ض ال�سرطان يف الدولة" وفقا لل�صيغة الآتية/�سعادة الع�ضو

13

،، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

14
15

Ω2012/04/17

.á«FGò¨dGh á«FGhódG áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG

16

Ω2012/06/13

" تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال " انت�شار مر�ض ال�سرطان يف الدولة: املو�ضوع

12

11

Ω2012/05/08

á°SGQO ‘ ÚÑZGôdG áÑ∏£dG äGQÉeE’G á©eÉL ΩGõdG
¿ÉëàeGRÉ«àLÉH á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dG
‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ájò«ØæàdG É¡ëFGƒdh ÚfGƒ≤dG í«°VƒJ
.™ªàéŸG

		
 الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش/ معايل الأخ
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
،،  وبعد.... ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 وتزويده بالكفاءات،"�إن�شاء مركز وطني لأبحاث مر�ض ال�سرطان على م�ستوى الدولة
 بهدف معرفة، لر�صد جميع حاالت الإ�صابة بهذا املر�ض وحتليلها،واخلربات الالزمة
وو�ضع احللول وبرامج التوعية املنا�سبة ملكافحته والتقليل من،الأ�سباب احلقيقية النت�شاره
"معدالت الإ�صابة به
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر

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

Ω2012/06/07
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Ω

Ω2012/01/08

Ω2012/02/16
.á°ù∏÷G Qƒ°†M ΩóY øY πª©dG ôjRh ‹É©e QGòàYG

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe

املوقر

حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

					

17
18
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المرفق الثامنعشر

المرفقالسابععشر

البيانات التي �أ�صدرها املجل�س

جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
äÉ¶MÓe

 بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن زيارة رئي�س اجلمهورية الإيرانية1.الإ�سالمية جلزيرة �أبومو�سى الإماراتية املحتلة
) لتوحيد القوات امل�سلحة36( بيان املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة الذكرى2.) يوم توحيد القوات امل�سلحة1976 (اليوم ال�ساد�س من �شهر مايو لعام

á«æ©ŸG IQGRƒdG

∫GDƒ°ùdG Ωó≤e

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe

∞∏N ó«©°S »∏Y Üƒ≤©j äÉ°TÉ©e ÚH í°VGƒdG øjÉÑàdG
øjóYÉ≤àŸG ÚæWGƒª∏d óYÉ≤àdG
»Ñ≤ædG
áeƒµ◊G ‘ πª©dG øe
.ájOÉ–’G

Ω

á«dÉŸG IQGRh

Ω2012/04/10

√É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh

Ω2012/04/09

áªMQ óªfi óªMCG
»°ùeÉ°ûdG

áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG
.á«FGò¨dG

2

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

Ω2012/03/27

ó°TGQ óªfi óªMCG
»°ùeÉ°ûdG ¿Ghô÷G

É¡JòîJG »àdG äÉ°SÉ«°ùdG
OGóYCG IOÉjõd áeƒµ◊G
.ÚæWGƒŸG

3

á«dÉŸG IQGRh

Ω2012/03/27

á©ªL ˆGóÑY πeCG .O
»°ù«Ñ≤dG Ωôc

…óYÉ≤àdG ÖJGôdG ±ô°U
IóYÉ≤àŸG ICGôŸG áKQƒd

4

»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh
áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh
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Ëó≤àdG ïjQÉJ

¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¿ÉeôM
ÜQÉM »∏Y ó«©°S íÑ°üe Ú≤HÉ°ùdG …OÉ–’G »æWƒdG
Ω2012/03/24
ôØ°ùdG äGRGƒL øe
»ÑàµdG
.á°UÉÿG
¿ÉØ∏N ≈°ù«Y »∏Y
ádhO áeƒµM á«é«JGÎ°SG
Ω2012/03/11
»ª«©ædG ¢TƒbÉ°ûdG
.2013-2011 äGQÉeE’G
»∏Y ó«©°S íÑ°üe
»ÑàµdG ÜQÉM
óªM óªfi ⁄É°S
…ôeÉ©dG ¢VÉcôdÉH

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

Ω2012/03/03

áë°üdG IQGRh

Ω2012/02/14

á«dÉŸG IQGRh

Ω2012/02/13

¿ÉØ∏N ≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG ¢TƒbÉ°ûdG

á«dÉŸG IQGRh

Ω2013/01/12

¿ÉØ∏N ≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG ¢TƒbÉ°ûdG

»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh

Ω2011/12/14

»∏Y ˆGóÑY óªMCG
»é«æ£dG ¢TÉªYC’G

áë°üdG IQGRh

Ω2013/01/22

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe
»ÑàµdG

áÄ«¡dÉH ábÉ£dG IQGRh èeO
.AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G

1

5
6
7

‘ AÉÑW’G ¢ü«NôJ äGAGôLEG 8
.áë°üdG IQGRh
ôjQÉ≤J ‘ IOQGƒdG äÉ¶MÓŸG
IQGRh ¿CÉ°ûH áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO 9
.á«dÉŸG
ójó÷G ΩÉ¶ædG ∫ƒM ∫GDƒ°S 10
.á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d
‘ ácQÉ°ûŸG áÑ°ùf ÊóJ
»æWƒdG ¢ù∏éŸG äÉHÉîàfG
.…OÉ–’G

11

ájOÉ–’G áÄ«¡dG AÉ°ûfEG ¿ƒfÉb 12
. áë°ü∏d
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بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي
يف �ش�أن زيارة رئي�س اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية جلزيرة �أبومو�سى الإماراتية املحتلة
ُيعرب املجل�س الوطني االحتادي عن عميق ا�ستنكاره و�إدانته للزيارة التي قام بها الرئي�س الإيراين حممود
�أحمدي جناد جلزيرة �أبو مو�سى الإماراتية التي حتتلها �إيران مع جزيرتي طنب الكربى وطنب ال�صغرى
وخطابه اال�ستفزازي بهذا ال�ش�أن.
وي�ؤكد املجل�س الوطني االحتادي �أن هذه الزيارة تعترب انتهاك ًا �صارخا ل�سيادة الإمارات العربية املتحدة على
�أرا�ضيها ونق�ض ًا لكل اجلهود واملحاوالت التي ُتبذل لإيجاد ت�سوية �سلمية لإنهاء االحتالل الإيراين للجزر
الإماراتية الثالث طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى عرب املفاو�ضات املبا�شرة �أو اللجوء ملحكمة
العدل الدولية.
�إن املجل�س الوطني االحتادي �إذ ي�ستهجن قيام الرئي�س الإيراين بهذه الزيارة وخطابه اال�ستفزازي يف هذا
التوقيت ،ف�إنه ي�ؤكد خمالفتها ملا مت االتفاق عليه بني دولة الإمارات العربية املتحدة و�إيران لتجنب الت�صعيد
ب�ش�أن هذه الق�ضية لتهيئة الأجواء للتو�صل �إىل حل يعزز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ويعزز عالقات ح�سن
اجلوار بني دولها ،ويدعو �إيران �إىل الكف عن مثل هذه اخلطوات اال�ستفزازية وتبني مواقف بناءة تعزز
الثقة بني دول و�شعوب املنطقة وت�ساعد يف التو�صل �إىل حل عادل لق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث التي
حتتلها �إيران منذ عام .1971
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بيان املجل�س الوطني الإحتادي
مبنا�سبة الذكرى( )36لتوحيد القوات امل�سلحة
( اليوم ال�ساد�س من �شهر مايو لعام  1976يوم توحيد القوات امل�سلحة )

يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى ال�ساد�سة والثالثني لتوحيد القوات امل�سلحة  ،يوم �صدور القرار احلكيم
يف ال�ساد�س من مايو عام  1976بتوحيد القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة حتت راية االحتاد
حلماية �إجنازات وطننا العزيز ب�سواعد عامرة بالإميان م�ستعدة دائم ًا للدفاع عن تراب وطننا الغايل.
�إن ذكرى توحيد القوات امل�سلحة تمُ ثل تعبري ًا عن عمق الإميان بتجربة الوحدة وامل�صري امل�شرتك ،وبداية
ملرحلة من العمل اجلاد واملخطط من �أجل بناء قوات م�سلحة �إماراتية فاعلة وقادرة على �صيانة �أمن الوطن
وحماية مكت�سباته .و�سيظل هذا القرار دوم ًا واحد ًا من �أهم القرارات الداعمة مل�سرية احتادنا ُيوفر لها
�إمكانية مواجهة حتديات الع�صر ومواكبة الثورة التكنولوجية يف املجال الع�سكري  ،وتفعيل بنائها ب�شكل
م�ستمر ال ينقطع حتى تكون القدرات الع�سكرية الب�شرية والآلية درع ًا يحمي �أمن وا�ستقرار دولتنا.
لقد �أثبتت القوات امل�سلحة الإماراتية جدارتها وحرفيتها العالية يف العديد من املهمات التي قامت بها �سواء
يف م�ساعدة الأ�شقاء �أو حفظ ال�سالم والأمن الدوليني وامل�ساعدة يف مناطق الكوارث والنزاعات يف العديد
من مناطق العامل  ،وقدمت �صورة م�شرفة للإن�سان الإماراتي والعربي �شهد بها اجلميع.
�إنّ حر�ص قيادتنا الر�شيدة على تطوير وحتديث قواتنا امل�سلحة وجتهيزها ينبع من الإ�صرار على حماية
الوطن ومكت�سباته  ،وحفاظ ًا على �أمنه وا�ستقراره  ،ولتكون �سند ًا للأ�ش ّقاء وعون ًا للأمة  ،وجت�سيد ًا للمبادئ
ال�سلمية الثابتة والرا�سخة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
واملجل�س الوطني االحتادي �إذ ُيعبرّ عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات امل�سلحة  ،يتقدم ب�أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة "يحفظه اهلل" ُ ،م�شيد ًا بر�ؤيته احلكيمة وحر�صه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن
يتوجه بالتهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
واحلفاظ على منجزاته  ،كما ّ
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�إىل �إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
يتوجه بالتهنئة �إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان  -ويل عهد
الأعلى حكام الإمارات  ،كما ّ
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،و�إىل جميع �أبنائنا البوا�سل من منت�سبي القوات امل�سلحة  ،و�إىل
�شعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع.
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المرفق التاسع عشر

نظـــام عمـــل هيئـــة مكـــتب
املجلـــ�س الوطنـــي االحتـــادي

بعد االطالع على
الد�ستور،
والالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة باملر�سوم االحتادي رقم  97ل�سنة ،1977وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ش�أن باملوافقة على م�شروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س بتاريخ  22يناير،2012
وبناء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على م�شروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س بجل�سته
املعقودة بتاريخ  7فرباير ،2012
قررنا �إ�صدار نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي املرفق ،والعمل به اعتبارا
من تاريخ موافقة املجل�س.
حممد �أحمد املر
		
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
					
�صدر بتاريخ  7فرباير 2012
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املادة الأوىل
( تـعـاريـف)
هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي.
الهـيئـة:
رئي�س الهيئة :رئيـ�س املجلـ ــ�س الوطني االحت ــادي.
ع�ضو الهيئة :ع�ضو هيئة مكتب املجل�س الوطني الإحتادي.
املادة الثانية
هيئة مكتب املجل�س هي الهيئة الد�ستورية املنوط بها توجيه ،و�ضمان قيام �أع�ضاء املجل�س باخت�صا�صاتهم
ح�سب مواد الد�ستور والالئحة على �أكمل وجه  ،وتطوير ال�ش�أن العام للمجل�س.
املادة الثالثة
( اخت�صا�صات هيئة املكتب )

تخت�ص الهيئة بالآتي:
.1املوافقة على م�شروع خطة املجل�س الرقابية ورفعها �إىل املجل�س العتمادها.
�.2إجراء االت�صاالت واللقاءات الالزمة مع احلكومة لبناء خطط ت�شريعية مرحلية.
.3تقدمي الر�أي وامل�شورة لرئي�س املجل�س فيما يخ�ص جدول �أعمال اجلل�سات ،و�أعمال املجل�س
الأخرى.
.4مراجعة الأ�سئلة والت�أكد من االلتزام بتطبيق ال�شروط الواردة يف الالئحة الداخلية يف �ش�أنها.
.5متابعة تنفيذ تو�صيات املجل�س ،وتقدمي تقارير دورية عنها للمجل�س.
.6املوافقة على خطة عمل ال�شعبة الربملانية حيال امل�شاركات اخلارجية ،واعتمادها من اجلمعية
العمومية لل�شعبة.
.7املوافقة على م�شروعات نظم العمل التطويرية لأعمال املجل�س قبل اعتمادها من املجل�س.
.8املوافقة ،واعتماد خطط التن�سيق الالزمة يف كل ما يخ�ص اجتماعات و�أعمال املجل�س مع احلكومة،
وو�سائل الإعالم ،وجمعيات النفع العام ،وكل اجلهات املعنية الأخرى و�إخطار املجل�س بهذه اخلطط
ونتائج التن�سيق.
.9درا�سة م�شروعي ميزانية املجل�س وح�سابه اخلتامي ،وعر�ضهما على املجل�س لإقرارهما.
.10الف�صل فيما يحيله املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات.
.11الت�صديق على امل�ضابط التي مل يتم الت�صديق عليها حتى نهاية دور االنعقاد �أوالف�صل الت�شريعي.
.12الف�صل يف التعار�ض بني اخت�صا�صات اللجان الدائمة ،واللجان امل�ؤقتة وموافاة املجل�س بتقرير يف
هذا ال�ش�أن.
.13املوافقة على اقرتاحات عقد الندوات والزيارات امليدانية للجان املجل�س.
.14تقدمي تقارير دورية �إىل املجل�س عن انتظام اجتماعات اللجان واحل�ضور يف خمتلف �أجهزة املجل�س.
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.15درا�سة تقارير اللجان يف نهاية دور االنعقاد ،ونهاية الف�صل الت�شريعي و�إحالتها �إىل املجل�س
العتمادها.
.16اقرتاح م�ؤ�شرات �أداء جل�سات وجلان املجل�س ،وعر�ضها على املجل�س العتمادها.
.17درا�سة م�ؤ�شرات الأداء العام جلل�سات املجل�س وجلانه ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
.18الإطالع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة يف نهاية كل دور انعقاد ب�ش�أن ممار�سة
املجل�س الخت�صا�صاته الد�ستورية.
.19اختيار جهة �إيداع االعتمادات املالية املخ�ص�صة للمجل�س ،وممار�سة ال�صالحيات املقررة يف ال�ش�ؤون
املالية للمجل�س وفق �أحكام املادة (  ) 132من الالئحة.
.20ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية – بنا ًء على طلب الرئي�س فيما بني �أدوار االنعقاد ب�صفة
م�ؤقتة �إىل حني اجتماع املجل�س.
.21املوافقة على التعيني يف وظائف الأمانة العامة بالن�سبة �إىل احللقة الثانية وما فوقها.
.22اتخاذ ما يلزم من قرارات لتمكني الأمانة العامة ودعمها للقيام ب�أعمالها على �أكمل وجه بناء على
اقرتاح من الأمني العام.
املادة الرابعة

( اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب )
يخت�ص رئي�س الهيئة بالآتي:
.1و�ضع جدول �أعمال اجتماعات الهيئة.
.2الدعوة الجتماعات الهيئة  ،ورئا�ستها.
.3تلقي اقرتاحات �أع�ضاء الهيئة واملجل�س لإدراج مو�ضوعات بعينها يف جدول �أعمال االجتماع.
.4الت�صديق على حما�ضر اجتماعات الهيئة بعد املوافقة عليها.
.5عر�ض تقارير وقرارات الهيئة على املجل�س� ،أو تفوي�ض من يراه يف ذلك.
.6متكني �أع�ضاء الهيئة من امل�شاركة الفعالة يف �أعمال الهيئة واتخاذ الالزم جتاه املو�ضوعات املدرجة
على جدول �أعمالها.
�.7ضمان تزويد �أع�ضاء الهيئة بكافة املعلومات ال�ضرورية التي ت�ساعد الهيئة على اتخاذ قراراتها ب�شكل
فعال و�سليم.
.8تقدمي تقرير دوري يف نهاية كل دور انعقاد للمجل�س عن �أعمال الهيئة.
.9افتتاح االجتماعات ،و�إدارة النقا�ش ،و�إنهاء �أعمال االجتماع ،و�إعالن �إقفال باب املناق�شة يف كل
مو�ضوع وارد على جدول الأعمال ،وطرح االقرتاحات لأخذ الر�أي عليها.
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املادة اخلام�سة

(�إخت�صا�صات الأمني العام)
يح�ضر الأمني العام للمجل�س اجتماعات هيئة املكتب ويتوىل املهام التالية:
.1الإعداد الفني الجتماعات الهيئة وتقدمي امل�شورة يف �ش�أن بنود جدول الأعمال.
.2القيام بالتن�سيق والإعداد جلميع التقارير واملقرتحات والقرارات الالزمة ،الجتماعات الهيئة ،وتزويد
�أع�ضاء الهيئة باملعلومات والوثائق والبيانات التي �سيتم مناق�شتها يف اجتماع الهيئة و�إر�سالها لهم قبل
االجتماعات ب ( � 48ساعة ) على الأقل بعد موافقة الرئي�س.
�.3إعداد حما�ضر اجتماعات الهيئة ،وتدوين قراراتها ،وتوقيعها �إىل جانب رئي�س الهيئة.
.4تنفيذ توجيهات الرئي�س لعر�ض تقارير الهيئة على اجلل�سات العامة للمجل�س.
.5تقدمي تقرير دوري �إىل الهيئة حيال القرارات وما مت االتفاق عليه يف االجتماعات ال�سابقة التي مل
يتم تنفيذها ،ومتابعة تنفيذها بنا ًء على توجيهات الهيئة.
.6حفظ حما�ضر وقرارات الهيئة وتقاريرها.
.7القيام ب�إعداد املرا�سالت واملكاتبات نيابة عن الهيئة وح�سب توجيهاتها � ،أو توجيهات رئي�سها.
.8االت�صال باجلهات احلكومية ،وجلان املجل�س ،وغري ذلك من اجلهات ذات العالقة.
�.9أية تكليفات �أخرى من الهيئة� ،أو رئي�سها.
املادة ال�ساد�سة

( التزامات ع�ضو هيئة املكتب )
يلتزم ع�ضو الهيئة بالآتي:
)1ح�ضور اجتماعات الهيئة.
)2العمل بروح الفريق وبذل العناية الالزمة لتنفيذ �أي تكليف يطلبه منه رئي�س الهيئة.
)3تقدمي االقرتاحات الالزمة لتطوير �أعمال املجل�س يف حدود اخت�صا�صات الهيئة.
)4املحافظة على �سرية معلومات االجتماعات ،واحلر�ص على توجيه قرارات وتقارير الهيئة �إىل امل�صلحة
العامة للمجل�س.
املادة ال�سابعة
(املتحدث الر�سمي لهيئة املكتب)
رئي�س الهيئة هو املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة .
املادة الثامنة
جتتمع الهيئة دوري ًا يف الأ�سبوع الأخري من كل �شهر ميالدي �أثناء �أدوار االنعقاد ،ولها �أن تعقد اجتماعات
�أخرى بنا ًء على طلب الرئي�س� ،أو �أغلبية �أع�ضاء الهيئة.
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املادة التا�سعة

( �إقرار جدول �أعمال هيئة املكتب )
تقر الهيئة يف بداية كل اجتماع جدول �أعمالها  .ويف حال اعرتا�ض ع�ضو على جدول الأعمال� ،أو مو�ضوع
بعينه يثبت هذا االعرتا�ض يف حم�ضر االجتماع.
املادة العا�شرة
( ن�صاب االجتماعات والقرارات)
يكون اجتماع الهيئة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها� ،شريطة �أ ن يكون من بينهم الرئي�س .وت�صدر قرارات
الهيئة بالأغلبية املطلقة لأع�ضائها ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
املادة احلادية ع�شرة
( تقارير هيئة املكتب )
تعر�ض الهيئة تقارير ًا دورية الجتماعاتها على املجل�س على �أن تت�ضمن هذه التقارير:
و�صف ًا للمو�ضوعات �أو الق�ضايا املتعلقة ب�ش�ؤون املجل�س.نتائج املناق�شات يف هذه املو�ضوعات.القرارات املقرتحة من الهيئة يف �ش�أن هذه املو�ضوعات.املادة الثانية ع�شرة
للرئي�س �أن يطلب من �أحد �أع�ضاء الهيئة القيام بدور املقرر يف عر�ض تقاريرها �أمام املجل�س ،وتوزع التقارير
املقدمة يف مثل هذه امل�سائل على �أع�ضاء املجل�س قبل اجلل�سة بوقت كاف.
املادة الثالثة ع�شرة
( التن�سيق مع احلكومة )
تعمل الهيئة على عقد اجتماعات دورية مع احلكومة للتن�سيق معها يف كل ما يخ�ص �أعمال املجل�س .وتقدم
تقرير ًا عن ذلك للمجل�س.
املادة الرابعة ع�شرة
( املوافقة على النظام)
يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ �إقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.
املادة اخلام�سة ع�شرة

( تعديل النظام)
يعدل هذا النظام بنا ًء على اقرتاح يقدمه الرئي�س � ،أو اثنني من �أع�ضاء هيئة املكتب � ،أو ثلث �أع�ضاء املجل�س
على الأقل  ،ويقره املجل�س وفق �أحكام املادة ال�سابقة.
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بعد االطالع على

م�شروع نظام عمل" جلنة ر�ؤ�ساء اللجان " كلجنة دائمة

الد�ستوروالالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة باملر�سوم االحتادي رقم (  ) 97ل�سنة 1977م.وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ش�أن املوافقة على م�شروع �إن�شاء جلنة دائمة يف املجل�س ت�سمى "جلنة ر�ؤ�ساءاللجان " بتاريخ 2012 / 03 / 15م
وبنا ًء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على م�شروع �إن�شاء " جلنة ر�ؤ�ساء اللجان " كلجنةدائمة بجل�سته املعقودة بتاريخ 2012 / 03 / 27م
قررنا �إ�صدار نظام عمل " جلنة ر�ؤ�ساء اللجان " املرفق ،والعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل ملوافقة املجل�سعليه.
املادة الأوىل
تن�ش�أ جلنة دائمة باملجل�س ت�سمى " جلنة ر�ؤ�ساء اللجان " .
املادة الثانية
يهدف �إن�شاء اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل بني �أعمال جلان املجل�س ،وتدار�س �إ�شكاالت العمل بها،
وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطويرها.
املادة الثالثة
ت�شكل اللجنة يف بداية كل دور انعقاد �سنوي عادي من ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة.
املادة الرابعة

تخت�ص اللجنة بالآتي:
1درا�سة ما يحال �إليها من هيئة املكتب� ،أو رئي�سه فيما يخ�ص اللجان �شريطة �أال يتعار�ض معاخت�صا�صات اللجان النوعية وفق الالئحة .
2درا�سة امل�شكالت الرئي�سية والق�ضايا التي ت�ؤثر يف �أعمال اللجان  ،وتقدمي تقارير يف �ش�أنها �إىل هيئةمكتب املجل�س.
3درا�سة تطوير وحت�سني نظم عمل اللجان ،وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها للعر�ض على املجل�س.�4إعداد م�شروع خطة املجل�س الرقابية وموافاة هيئة املكتب يف تقرير يف �ش�أنها ،وكذلك الإخطاراتالزمنية عند درا�سة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة املحالة �إليها وتقدمي تقارير ب�ش�أنها �إىل
الهيئة.
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5درا�سة اقرتاحات عقد الندوات ،والزيارات امليدانية للجان املجل�س ،وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف�ش�أنها.
املادة اخلام�سة
تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا ،ومقرر ًا يف �أول اجتماع لها بالأغلبية املطلقة .ويف حالة غياب
الرئي�س ،ينوب عنه املقرر يف �صالحياته.
ويتوىل رئي�س املجل�س دعوة اللجنة �إىل االجتماع الأول �إىل حني انتخاب رئي�سها.
يخت�ص رئي�س اللجنة:
و�ضع م�شروع جدول �أعمال اللجنة.�إدارة املناق�شات يف االجتماعات.�إعالن قرارات وتو�صيات اللجنة.�إعالن انتهاء االجتماعات.-عر�ض تقارير اللجنة �أمام هيئة املكتب.

املادة ال�ساد�سة

املادة الثانية ع�شرة
تتوىل الأمانة العامة الإعداد الفني والإداري الالزم الجتماعات اللجنة.
يلغى قرار املجل�س رقم (

املادة الثالثة ع�شرة
) ل�سنة 1996م وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء جلنة امل�سائل العاجلة.

املادة الرابعة ع�شرة
يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ اليوم التايل لإقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.
املادة اخلام�سة ع�شرة
يعدل هذا النظام بنا ًء على اقرتاح يقدمه �أغلبية �أع�ضاء اللجنة� ،أو ثلث �أع�ضاء املجل�س على الأقل ،ويقره
املجل�س وفق �أحكام املادة ال�سابقة.

املادة ال�سابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بنا ًء على دعوة من رئي�سها� ،أو �إذا طلب ذلك �أغلبية �أع�ضائها .وتكون دعوة اللجنة
قبل موعد انعقادها بيومني على الأقل ،وير�سل الرئي�س للأع�ضاء جدول �أعمال االجتماع.
املادة الثامنة
تعقد اللجنة اجتماع ًا دوري ًا مرة كل �شهرين على الأقل خالل دور االنعقاد .ويجور لرئي�س اللجنة دعوتها
الجتماع غري عادي .وال يكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها.
املادة التا�سعة
ت�صدر قرارات اللجنة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين ،ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س اللجنة.
املادة العا�شرة
تقدم اللجنة تقرير ًا عن كل مو�ضوع يحال �إليها ،من الرئي�س �أو من هيئة املكتب خالل ثالثة �أ�سابيع من
تاريخ الإحالة  .على �أن يبني التقرير نتائج مداوالتها وتو�صياتها .
املادة احلادية ع�شرة
بنا ًء على طلب هيئة املكتب تعقد اللجنة اجتماعات دورية معها للتن�سيق فيما يخ�ص �أعمال اللجان.
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