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ملخ�ص متهيدي

اعتمد هذا التقرير ب�صفة �أ�سا�سية على م�ؤ�شرات الأداء العام للجل�سة و�إبراز الأن�شطة الت�شريعية والرقابية
التي دارت يف جل�سات املجل�س على مدى دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر،وهو
يهدف �إىل �إبراز دالالت �أ�سا�سية ترتبط ب�أعمال اجلل�سات هي:
 1ما يرتبط بالزمن املنجز يف �أعمال اجلل�سات ،والعائد املتح�صل من هذه الأعمال وفق م�ؤ�شراتالن�سبة الزمنية.
 2دالالت ترتبط بطبيعة الأعمال النوعية جلل�سات املجل�س �سواء كانت ت�شريعية �أو رقابية ،كما يو�ضحهذا التقرير �أن هناك ترابط ًا مو�ضوعي ًا بني العديد من القطاعات ،و�أنواع و�أعمال املجل�س كما �ستت�ضح
تفا�صيلها الحق ًا.
وهو يربز كذلك �أهم الأفكار والآراء واملقرتحات التي تقدم بها �سعادة �أع�ضاء املجل�س يف خمتلف الأعمال
الت�شريعية والرقابية ،ومدى ت�أثري هذه الأفكار واملقرتحات على ال�سيا�سات احلكومية العامة.
ونود �أن ن�شري هنا �إىل �أن هذا التقرير ال ميكن االعتداد به ب�أي حال من الأحوال يف تقييم �أداء املجل�س،
�أو تقييم �أداء �أع�ضائه ،و�إمنا هو حماولة علمية مت االعتماد فيها وفق املنهج اال�ستقرائي التحليلي لأعمال
اجلل�سات الربملانية ووفق ما يتم تطبيقه يف عدد من برملانات الدول املتقدمة ،ومثل هذا النوع من هذه
التقارير ي�ساير حركة التطور يف الربملانات احلديثة ،وما ميكن �أن يعقبه من نتائج حول درا�سة املعايري
والتوجهات.
ويف النهاية ن�أمل �أن ميثل هذا اجلهد �إ�ضافة حمايدة لنتائج �أعمال املجل�س خالل هذا الدور.
واهلل املوفق ،،،
�إدارة اجلل�سات

بد�أ املجل�س الوطني االحتادي اجتماعاته يف دور انعقاده العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر بجل�سته االفتتاحية -الأوىل التي عقدت يوم الثالثاء ال�ساعة ( )1:00ظهر ًا بتاريخ  21ذي احلجة
1433هـ املوافق  6نوفمرب2012م م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )97ل�سنة 2012م ال�صادر
من ح�ضرة �صاحب ال�سمو/ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان -رئي�س الدولة  -بدعوة املجل�س �إىل االنعقاد*
وذلك بح�ضور �صاحب ال�سمو/ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم -نائب رئي�س الدولة -رئي�س جمل�س
الوزراء -حاكم دبي -حفل افتتاح هذا الدور ،حيث افتتح اجلل�سة بالنطق ال�سامي* ثم تلي بعدها املر�سوم
االحتادي رقم ( )97ل�سنة 2012م بدعوة املجل�س �إىل االنعقاد ،و�ألقى بعد ذلك معايل/حممد �أحمد
املر  -رئي�س املجل�س -كلمة ترحيبية* ب�صاحب ال�سمو ،ثم �ألقى �صاحب ال�سمو -نائب رئي�س الدولة -رئي�س
جمل�س الوزراء -حاكم دبي -خطاب االفتتاح*،وبذلك انتهت مرا�سم حفل افتتاح الدور الثاين من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر حيث كانت ال�ساعة (  ) 1:35ورفعت اجلل�سة لتوديع �صاحب ال�سمو.
 ثم عقد املجل�س جل�سته الإجرائية  -الأوىل يف دور انعقاده العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�سع�شر ال�ساعة ( )2:15ظهر ًا ،برئا�سة معايل  /حممد �أحمد املر– رئي�س املجل�س الوطني االحتادي،
وقد �شارك يف هذه اجلل�سة ( )39ع�ضو ًا واعتذر عن عدم ح�ضورها �سعادة  /د�.أمل عبداهلل القبي�سي،
حيث انتخب املجل�س فيها مراقبيه ،وقد فاز بالتزكية مبن�صبي مراقبي املجل�س كل من � :سعادة  /م�صبح
بالعجيد الكتبي و�سعـادة  /حمد �سلطان الرحومي* ،كما مت يف هذه اجلل�سة ت�شكيل اللجان الثمانية الدائمة
للمجل�س• وجلنة الرد على خطاب االفتتاح*
 ويف اجلل�سة الثالثة املعقودة بتاريخ 2012 -12-11م ان�سحب �سعادة  /را�شد ال�شريقي من جلنةفح�ص الطعون وال�شكاوى وحل حمله �سعادة � /أحمد عبدامللك �أهلي ،كما مت ت�أجيل الطلب املقدم من �سعادة
�/أحمد عبداهلل الأعما�ش باالن�سحاب من جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية ،والطلب املقدم من
�سعادة/د.عبدالرحيم ال�شاهني باالن�سحاب من جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية يف اجلل�سة ذاتها �إىل
اجلل�سة القادمة ،لكن مل يتم البت يف الطلبني الأخريين حتى نهاية الدور.

* املر�سوم االحتادي رقم ( )97ل�سنة 2012م بدعوة املجل�س لالنعقاد مرفق رقم ( )1يف التقرير
* النطق ال�سامي مرفق رقم ( )2يف التقرير
* كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم ( )3يف التقرير
* خطاب االفتتاح مرفق رقم ( )4يف التقرير
* هيئة مكتب املجل�س مرفق رقم ( )5يف التقرير
* ت�شكيل جلان املجل�س مرفق رقم ( )6يف التقرير
* جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم ( )7يف التقرير
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كذلك يف اجلل�سة الثالثة ع�شرة املعقودة بتاريخ2013/05/21م ان�سحب �سعادة �/أحمد حممد اجلروان
من جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة وحل حمله �سعادة� /سعيد نا�صر اخلاطري.
وقد مت يف هذا الدور �أي�ض ًا ت�شكيل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان باعتبارها جلنة تنظيمية �أ�ضيفت �إىل جلان املجل�س
الدائمة يف دوراالنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر* ،ومت �أي�ض ًا ت�شكيل اللجنة
الدائمة حلقوق الإن�سان ،وكذلك مت ت�شكيل جلنة للتن�سيق بني ما بني املجل�س واحلكومة (وزارة اخلارجية)
للتن�سيق يف حمور معني ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل جلان م�ؤقتة لدرا�سة بع�ض املو�ضوعات العامة التي وافق
جمل�س الوزراء على مناق�شتها*
ح�صاد املجل�س خالل الدور الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر :
عقد املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر()17
جل�سة م�ستغرقة زمن ًا وقدره (� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية ،يف حني بلغ عدد املتحدثني
فيها (  ) 39ع�ضو ًا.
�أو ًال  :اجلانب الت�شريعي يف هذه اجلل�سات:
�أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )2مرا�سيم احتادية �صدرت  ،كما �أحيط علم ًا بعدد ( )5مرا�سيم بقوانني،
وبعدد ( )19معاهدة واتفاقية �أبرمتها احلكومة.
�أما ما يتعلق مب�شروعات القوانني فقد ورد �إىل املجل�س من احلكومة خالل هذا الدور عدد()14
م�شروع قانون ،وكان لدى املجل�س من دور االنعقاد العادي الأول عدد ( )3م�شروعات قوانني متبقية
هي(:م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�شركات ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الكاتب العدل ،م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن ال�صحة احليوانية)،وبذلك كان جمموع م�شروعات القوانني التي �أمام املجل�س عدد ()17
م�شروع قانون ،انتهى املجل�س من مناق�شة عدد(  )11م�شروع قانون منها م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره
(� )49ساعة و( )32دقيقة و( )39ثانية ،بن�سبة متثل ( )%47.8من �إجمايل زمن اجلل�سات البالغ
(� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية  ،يف حني بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء فيها () 1829
مداخلة من �إجمايل عدد املداخالت البالغ ( )2305مداخلة بن�سبة بلغت ( ،)%79.3وقد كان م�شروع
قانون احتادي يف �ش�أن “ ال�شركات “ هو �أطول امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته ()22
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�ساعة و( )31دقيقة و( )26ثانية بن�سبة بلغت ( )%21.7من �إجمايل الزمن الكلي للجل�سات ،يف حني
كان م�شروع قانون �إحتادي “ بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم االحتادي رقم (  ) 2ل�سنة 2004
ب�ش�أن هيئة الإمارات للهوية” هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة
واحدة و( )5ثوان  ،وال زال هناك عدد ( )6م�شروعات قوانني �أخرى �أمام املجل�س خالل الفرتة القادمة،
منها عدد ( )2م�شروع قانون انتهت اللجان من تقريريهما و�أ�صبحا جاهزين للعر�ض على املجل�س ،يف حني
ال زال هناك عدد ( )4م�شروعات قوانني �أمام اللجان قيد الدرا�سة.
ثاني ًا  :اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�سات :
�أ -املو�ضوعات العامة:
كان لدى املجل�س عدد ( )32مو�ضوع ًا عام ًا مطروح ًا خالل هذا الدور منها عدد( )17مو�ضوع ًا
عام ًا كان متبقي ًا من الدور الأول  ،و عدد ( )15مو�ضوع ًا عام ًا طرح �أثناء هذا الدور،انتهى املجل�س من
مناق�شة عدد ( )7مو�ضوع ًات عامة منها ،م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )28ساعة و( )43دقيقة
وثانيتان بن�سبة متثل (  )% 27.7من �إجمايل زمن اجلل�سات البالغ (� )103ساعات و( )38دقيقة
و( )15ثانية �أ�صدر ب�ش�أنها عدد( )7تو�صيات �إىل احلكومة ،يف حني بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء
فيها ( )476مداخلة ،وقد كان مو�ضوع عام حول “ �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن
ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �صيانتها و حت�سينها “ هو �أطول املو�ضوعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن
مناق�شته (� )4ساعات و( )54دقيقة وثانية واحدة ،يف حني كان مو�ضوع عام حول “ �سيا�سة وزارة البيئة
واملياه يف �شان حماية الرتبة والغطاء النباتي” هو الأق�صر زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �ساعتان
و( )43دقيقة و( )48ثانية  ،وبذلك بقي �أمام املجل�س عدد ( )25مو�ضوع ًا خالل الفرتة القادمة ،حيث
انتهت جلانه من �إعداد تقارير لعدد ( )7من املو�ضوعات العامة و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض عليه ،يف حني
الزال �أمامها عدد ( )11مو�ضوع ًا عام ًا قيد الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل ( )7مو�ضوعات عامة �أخرى يف انتظار
رد جمل�س الوزراء على طلب مناق�شتها.
ب -الأ�سئلة:
كان �أمام املجل�س عدد (� )88س�ؤا ً
ال منها عدد (� )16س�ؤا ًال متبقي ًا من دور االنعقاد العادي الأول،
وعدد ( )72تقدم بهم ال�سادة الأع�ضاء خالل هذا الدور ،انتهى من مناق�شة عدد (� )49س�ؤا ًال منها
م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )15ساعة و( )37دقيقة و ( )46ثانية وبن�سبة بلغت ( )% 15.1من

جلنة ر�ؤ�ساء اللجان مرفق رقم ( )8يف التقرير
* اللجان امل�ؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة مرفق رقم ( )9يف التقرير.

*
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�إجمايل زمن اجلل�سات البالغ (� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية مت الرد على ( )46منها
�شخ�صي ًا و( )3كتابي ًا � ،أ�صدر يف �ش�أن ( )7منها تو�صيات �إىل احلكومة ،وقد كان �س�ؤال حول “ارتفاع
معدالت الإ�صابة مبتالزمة داون يف الدولة” هو �أطول الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
( )49دقيقة و( )5ثوان  ،يف حني كان �س�ؤال حول “ الرقابة على ن�شاط اجلمعيات التعاونية “ هو �أق�صر
الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقتان و( )36ثانية  ،كما الزال �أمامه (� )27س�ؤا ًال
من هذه الأ�سئلة  ،بعد �سحب (� )12س�ؤا ًال من قبل مقدميها من ال�سادة الأع�ضاء.
ج -البيانات ال�صادرة عن املجل�س :
 �أ�صدر املجل�س خالل هذا الدور ( )6بيانات �سي�أتي ذكرها بالتف�صيل �ضمن �سياق هذا التقرير.ثالث ًا �أن�شطة �أخرى يف اجلل�سات :
ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونه وانتهى لإقرارها وهي( :اخلطة الإعالمية
للمجل�س ،م�شروع امليزانية العامة للمجل�س لعام 2014م ،تقرير اللجنة امل�ؤقتة للتن�سيق
بني املجل�س ووزارة اخلارجية ،مذكرة واردة من هيئة املكتب يف �ش�أن املو�ضوعات العامة،
التقارير الواردة من اللجان خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر ،تقرير وارد من هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور الثاين من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر،مذكرة واردة من هيئة املكتب يف �ش�أن �آلية متابعة تو�صيات املجل�س الوطني
االحتادي ،م�شروع احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2012/12/31م ) ،وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�شتها (� )8ساعات و( )34دقيقة و( )31ثانية،
بن�سبة متثل ( )% 8.3من �إجمايل زمن اجلل�سات البالغ (� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية .
و�أحيط املجل�س علم ًا خالل هذا الدور ب( )15ر�سالة واردة من احلكومة  ،وب( )21ر�سالة �صادرة
�إليها ،كما ناق�ش �أي�ضا م�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.
 وقد انتهى هذا الدور بتاريخ 2013/06/25م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )67ل�سنة2013م ،بف�ض دور االنعقاد العادي الثاين* من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني
االحتادي بنهاية جل�سة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .

ر�سم بياين ميثل الزمن امل�ستغرق ملناق�شة كل من اجلانب الت�شريعي والرقابي والأن�شطة
الأخرى للجل�سات
%47.8
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%40

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG

%27.7

%30

á∏Ä°SC’G
iôNC’G á£°ûfC’G

%20
%15.1
%8.3

%10

%0
iôNC’G á£°ûfC’G
)á«fÉK (34) h äÉYÉ°S(8
á«fÉK (31) h

á∏Ä°SC’G
(37)á≤«bO(15) h áYÉ°S
á«fÉK (64)h

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG
(28) á≤«bO (43) h áYÉ°S
¿Éà«fÉKh

áYÉ°S (49) ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
á≤«bO (32)h
á«fÉK(39)h

والتقرير املطروح يو�ضح دور املجل�س يف اجلانبني الت�شريعيوالرقابي وفق املناق�شات التي دارت يف
اجلل�سات كالآتي:

*املر�سوماالحتاديرقم()67ل�سنة2013م،بف�ضدوراالنعقادالعاديالثاينمنالف�صلالت�شريعياخلام�سع�شرللمجل�سالوطنياالحتاديمرفقرقم( )10يفالتقرير
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

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

)أو ً
ﻻ(

ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
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 اجلانب الت�شريعي (م�شروعات القوانني):بلغ عدد م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها (  )11م�شروع ًا م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا
وقدره (� )49ساعة و( )32دقيقة و( )39ثانية  ،وبن�سبة بلغت ( )47.8%من جممل زمن اجلل�سات
البالغ (� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية ،وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ال�شركات
« هو �أطول امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )22ساعة و( )31دقيقة و( )26ثانية
وبن�سبة بلغت ( )21.7%من جممل زمن اجلل�سات ،يف حني كان م�شروع قانون احتادي» بتعديل بع�ض
�أحكام املر�سوم االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2004ب�ش�أن هيئة الإمارات للهوية» هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا
يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة واحدة و( )5ثوان  ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق
يف مناق�شة هذه امل�شروعات :
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á£°ûfCG ô°TÉÑJ »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ≥ah

18

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

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

Ω

¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ¥É£f πjó©J
.§≤a ájQÉéàdG äÉcô°ûdG πª°û«d
‘ OQGƒdG AÉæãà°S’G ±òM
.á«æWƒdG áªgÉ°ùŸG áÑ°ùf
¿ÉeôëH ≥∏©àj •ô°T áaÉ°VEG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ∂jô°ûdG
.ácô°ûdG ‘ áàHÉK IóFÉa

áMƒª°ùŸG IÎØdG ójó“
.ácô°ûdG ´É°VhCG í«ë°üàd

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒëàdG ∫ÉM ‘ ácô°ûdG ™°Vh
á«°üî°ûdG AÉ≤H å«M øe
.É¡dÉM ≈∏Y ájQÉÑàY’G
¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ¥É£f πjó©J
.§≤a ájQÉéàdG äÉcô°ûdG πª°û«d

PGƒëà°SÓd AGôLEG áaÉ°VEG
ÚJójôL ‘ ô°ûædÉH ≥∏©àj
äGAGôL’G ó«Mƒàd Úà«ª°SQ
.êÉeóf’Gh ∫ƒëàdG ™e

øWGƒe π«ch Ú«©J á«eGõdEG
.á«ÑæLC’G ácô°û∏d

êPƒ‰ QGó°UEÉH áÄ«¡dG ΩGõdEG
ΩÉ¶ædGh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y
.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G
áeƒµë∏d áMÉàŸG áÑ°ùædG πjó©J
äGQGOEG ¢ùdÉ› ájƒ°†Y ‘
.äÉcô°ûdG
ºàj ¿CG óH’ äÉ≤Ø°üdG º««≤J
iód óªà©e º«≤e πÑb øe
.áÄ«¡dG
ƒ°†Y QÉÑàYG ºàj »àdG ä’É◊G
.É¡«a Ók «≤à°ùe IQGOE’G ¢ù∏›
¤EG ídÉ°üŸG ¢VQÉ©J áaÉ°VEG
≥bóe ôjô≤J äÓªà°ûe
.ácô°ûdG äÉHÉ°ùM

21

20

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

∫ƒ– π¡°ùJ IOÉe çGóëà°SG
áªgÉ°ùŸG ácô°T ¤EG ácô°T …CG
.áeÉ©dG
QGó°UEG Ióe ¢UÉ≤fEG
.äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ IOÉ¡°T

23

14

…OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG áaÉ°VEG
1993 áæ°ùd (15) ºbQ
áYGQRh π≤f º«¶æJ ¿CÉ°T ‘
ÚfGƒ≤dGh ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G
â“ óbh . ¬d ádó©ŸG
áÁôéH É¡àbÓ©d É¡àaÉ°VEG
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ºFGôL øe
hCG AÉ°†YC’G ∫É°üÄà°SG »gh
»àdGh ájô°ûÑdG áé°ùfC’G
(1) IOÉŸG ‘ äOQh
.(1)Qôµe

‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

" ™°Vhh á«YÉæ°üdG AÉ¨dEG
.É¡æY Ék °VƒY " ájôµØdG
πHÉ≤ŸG ¿CÉ°ûH óæÑdG ±òM
¬«∏Y π°üë«°S …òdG
‘ ÚªgÉ°ùŸGh AÉcô°ûdG
.á›óæŸG äÉcô°ûdG

äÉHÉ°ùM ≥«bóJ Ióe Ò«¨J
.á«dÉŸG áæ°ùdG

4

áeƒµ◊G OQ

≥bóe ôjô≤J äÓªà°ûe
.ácô°ûdG äÉHÉ°ùM

ácô°ûH ¢UÉÿG º«¶æàdG AÉ¨dEG
.∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G

%76

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

18

¿ÉàYÉ°S
´hô°ûe
(37)h
¿ƒfÉb
á≤«bO
…OÉ–G
(37)h πjó©J ¿CÉ°ûH
á«fÉK ΩÉµMCG ¢†©H
¿ƒfÉ≤dG
…OÉ–’G
(51) ºbQ
áæ°ùd
‘ Ω2006
¿CÉ°T
áëaÉµe
QÉŒE’G
ô°ûÑdÉH

8

á«°UƒdÉH º¡°SC’G ∫É≤àfG AÉ¨dEG
ób ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG å«M
º¡°SC’G ∫É≤àfG RGƒL ≈∏Y ¢üf
.á«°UƒdG ºµëH
Ék ≤bóe »Ø°üŸG πªY Ióe ó««≤J
äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN ácô°û∏d
.Ú«©àdG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG
¿CÉ°ûH 11 ÜÉÑdG πjó©J
É¡«a Rƒéj »àdG ºFGô÷G
.ájQƒà°SO ÜÉÑ°SC’ ídÉ°üàdG

QGôµJ ádÉM ‘ áHƒ≤Y çGóëà°SG
øe áæ°S ∫ÓN áÁô÷G
¤EG IOƒ©dG hCG É¡«∏Y ídÉ°üàdG
.áÁô÷G

22

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

ºFGôL øe π©Øc ∫ƒ°ùàdG áaÉ°VEG
.ô°ûÑdÉH QÉŒE’G
±ô©j øŸ ógÉ°ûdG áaÉ°VEG
IOÉŸG ‘ á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊ÉH
óæÑdG ‘ .(2) Qôµe (1)
.(1)
Qó≤J á«dÉe áeGôZ áaÉ°VEG
ÖfÉL ¤EG ºgQO ∞dCG áFÉÃ
…CG ÖµJQG øŸ âbDƒŸG øé°ùdG
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ºFGô÷G øe
(1)Qôµe (1) IOÉŸG ‘
.(2) IOÉŸG ‘ IOQGƒdGh

¤EG IQGOE’Gh ¢ù«°SCÉàdG áaÉ°VEG
AÉ°†YCÉH á≤∏©àŸG ∫É©aC’G
.á«eGôLEG áYÉªL

áHƒ≤Y ≥ëà°ùj øŸ óæH áaÉ°VEG
GPEG "Ü ≥∏©àj óHDƒŸG øé°ùdG
øe ÌcCG áÁô÷G ÖµJQG
." ¢üî°T

25

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG áaÉ°VEG
¿CÉ°T ‘ 1995 áæ°ùd (14)
IQóîŸG OGƒŸG áëaÉµe
ÚfGƒ≤dGh á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh
.¬d ádó©ŸG
äGóFÉ©dG ∞jô©J áaÉ°VEG
äÓ°üëàŸÉH É¡dGóÑà°SGh
å«M øe ™°ShCG É¡fC’
. É¡∏ª°ûJh ≈æ©ŸG
±GôWC’G ∞jô©J áaÉ°VEG
¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¤EG á«æ©ŸG
ÊÉ÷ÉH Égójó– ”h
.Oƒ¡°ûdGh ¬«∏Y »æéŸGh
á«ë°†dG ßØd ∫GóÑà°SG
.¬«∏Y »æéŸÉH

ÜÉ£≤à°S’G ∫É©aCG áaÉ°VEG
º∏°ùàdGh ΩGóîà°S’Gh
∫Ó¨à°SG ∂dòc º«∏°ùàdGh
.PƒØædG

24

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

Ω

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

øe ¿ƒØ©j ø‡ ‹ƒdG ±òM
≠«∏ÑàdG ΩóY ∫ÉM ‘ áHƒ≤©dG
´hôØdGh ∫ƒ°U’G IOÉŸG øª°†àd
.∫ƒ°UC’G óMCG ƒg ‹ƒdGh

áæé∏d äÉ°UÉ°üàNG áaÉ°VEG
ô°ûÑdÉH QÉŒE’G áëaÉµŸ á«æWƒdG
á«dhódG ôjQÉ≤àdG á°SGQO : πãe
™æÃ á≤∏©àŸG á«∏ëŸGh á«ª«∏bE’Gh
.ô°ûÑdÉH QÉŒE’G

A’Dƒg ádõæÃ ºg øe áaÉ°VEG
.IôgÉ°üŸG ºµëH AÉHôbC’G øe

(6) IOÉŸG ¤EG Oƒ¡°ûdG áaÉ°VEG
áHƒ≤©dG ¢ùØf GhòNCÉj ≈àM Qôµe
.ÉjÉë°†dG Qƒ°U ô°ûæj øŸ

êÉeóf’G ÚeCÉJ áaÉ°VEG
áæé∏dG äÉ°UÉ°üàN’ »©ªàéŸG
.≥«°ùæàdG ‘

%77.4

1

7

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿GƒæY πjó©J
õcôŸG AÉ°ûfEÉH " íÑ°ü«d
áëaÉµe ‘ õ«ªà∏d ‹hódG
" ∞«æ©dG ±ô£àdG
±ô£àdG Ωƒ¡Øe ∞jô©J
.∞«æ©dG
ábÓ©H ó«ØJ IQÉÑY áaÉ°VEG
õcôŸG

27

8

áYÉ°S
(30)h
á≤«bO
(10)h
¿GƒK

´hô°ûe
¿ƒfÉb
…OÉ–G
AÉ°ûfEÉH
õcôŸG
‹hódG
õ«ªà∏d
áëaÉµŸ
±ô£àdG
∞«æ©dG

9

ΩóY ≈∏Y ¢üæJ IOÉe áaÉ°VEG
»àdG áHƒ≤©dÉH ∫hõædG RGƒL
.¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£àd É¡H ºµëj

Rƒéj ’ »àdG ä’É◊G áaÉ°VEG
Ék «fóeh Ék «FÉæL ádAÉ°ùŸG É¡dÓN
¬H QÉŒE’ÉH ¬àªgÉ°ùe »àdÉM ‘
á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG ÆÓHEG ΩóYh
≈∏Y ¬JQób øe ºZôdG ≈∏Y
.∂dP

26

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

%73

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

3

14

QÉµaC’G

á«JB’G äÉØjô©àdG çGóëà°SG
áeÓ°ùdG - »KGQƒdG πcBÉàdG:
.»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG - á«FÉ«ME’G
: ±GógC’ÉH á°UÉÿG ( 2 ) IOÉŸG
(1) óæÑdG ‘ …ƒ¨d πjó©J
" ¿Éª°V " áª∏c áaÉ°VEÉH
ájÉªM " IQÉÑ©dG âëÑ°UCÉa
á«JÉÑædG á«KGQƒdG OQGƒŸG áfÉ«°Uh
øe ó◊Gh áYGQõdGh ájòZCÓd
áeGóà°SG ¿Éª°Vh É¡aGõæà°SG
º«¶æJh ,É¡æe IOÉØà°S’G
øe ,É¡dhGóJh É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G
."»FGò¨dG øeC’Gh áYGQõdG πLCG
: ±GógC’ÉH á°UÉÿG ( 2 ) IOÉŸG
∫É©aCÓd " ™«ªéàdG " π©a áaÉ°VEG
âëÑ°UCÉa ( 5 ) óæÑdG ‘ IOQGƒdG
∞«æ°üJh ™«ªŒh ô°üM ..."
ájòZCÓd á«KGQƒdG OQGƒŸG ≥«KƒJh
.ádhódG ‘ IOƒLƒŸG áYGQõdGh

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

17

(4)
äÉYÉ°S
(29)h
á≤«bO
(24)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

´hô°ûe
¿ƒfÉb
‘ …OÉ–G
OQGƒŸG ¿CÉ°T
á«KGQƒdG
á«JÉÑædG
ájòZCÓd
áYGQõdGh

10

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

IOÉŸG ‘ ióàæŸÉH
≥«≤–h ... " ‹ÉàdÉc (2)
≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh ¬aGógCG
¬d ¿ƒµjh , ióàæŸG ¢VGôZCG
."..... ‹ÉŸG ∫Ó≤à°S’G
¿C’ õcôª∏d ±GógCG áaÉ°VEG
.áeÉY âfÉc ¬aGógCG

õcôª∏d ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEG
™e ≥«°ùæàdG " `H ≥∏©àj
á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG
∫ÓN øe á«æ©ŸG á«æWƒdGh
πªY èeGôHh §£N
äÉ«dÉ©a ájCGh ácÎ°ûe
≥aGƒà«d ¬àaÉ°VEG ”h . iôNCG
.õcôŸG AÉ°ûfEG ±GógCG ™e
¢ù∏éŸG ¢ù«FQ Qƒ°†M áaÉ°VEG
.¢ù∏éŸG ó≤Y áë°üd
¢ù∏éŸ ¢UÉ°üàNG áaÉ°VG
OÉªàYÉH ≥∏©àj IQGOE’G
∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
õcôŸG

29

28

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
AÉ°ûfEÉH ≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG
äÉJÉÑæ∏d äÉæ«÷G ∂æH
.á«KGQƒdG
É¡∏FGƒe " áª∏c ∫GóÑà°SG
óæÑdG ‘ IOQGƒdG É¡©bGƒÃ "
»àdG IOÉŸG øe ∫hC’G
.(7) âëÑ°UCG
ó©H (10) É¡ªbQ íÑ°UCG
:πjó©àdG
´GƒfCÉH ≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG
.á≤Ñ°ùŸG á≤aGƒŸG
IOÉŸG øe ( 2 ) óæÑdG πjó©J
íÑ°UCÉa πjó©àdG ó©H ( 11 )
á°üàîŸG á£∏°ù∏d :‹ÉàdÉc
AÉ¨dEG hCG πjó©J ‘ ≥◊G
á«KGQƒdG OQGƒª∏d íjô°üàdG
áYGQõdGh ájòZCÓd á«JÉÑædG
•hô°ûH ∫ÓNE’G óæY
IQGRƒdG QÉ£NEGh íjô°üàdG
.∂dòH

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

±GógC’ÉH á°UÉÿG ( 2 ) IOÉŸG
:
IOÉŸG äGP ‘ óæH çGóëà°SG
±QÉ©ŸG ≥«KƒJ "``H ≥∏©àj
á«KGÎdG ájó«∏≤àdG äÉ°SQÉªŸGh
á«KGQƒdG OQGƒŸÉH á£ÑJôŸG
." á«JÉÑædG

¥É£æH á°UÉÿG ( 3 ) IOÉŸG
: ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¿Éjô°S
≈∏Y §HGƒ°†dG ™°Vh ádÉMEG
øe IOQGƒdG äGAÉæãà°S’G
™«ªéàdG ∫ƒM áeƒµ◊G
OQGƒª∏d ∫OÉÑàdGh ΩGóîà°S’Gh
øe ’óH á«JÉÑædG á«KGQƒdG
äOQh Éªc ôjRƒdG ¤EG ÉgOÉæ°SEG
.áeƒµ◊G øe
:πjó©àdG ó©H ( 4 ) IOÉŸG
" ≈∏Y ±Gô°TE’G " π©a áaÉ°VEG
IQGRƒdG ΩÉ¡e ¤EG á£°ûfC’G áaÉc
ó©H ( 4 ) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG
.πjó©àdG

πjó©àdG ó©H ( 12 ) IOÉŸG
” å«M

31

30

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áëFÓdG QGó°UE’ IÎa ójó–
ô¡°TCG áà°S ∫ÓN ájò«ØæàdG
.¿ƒfÉ≤dG PÉØf ïjQÉJ øe
πjó©àdG ó©H ( 17 ) IOÉŸG
ájQGOE’G äGAGõ÷ÉH á≤∏©àŸGh
OƒLƒd (3 + 2) øjóæÑdG
:Úà«MÉf øe ájQƒà°SO áØdÉfl
™«bƒJ ≥M IQGRƒdG AÉ£YEG1¿CG øe ºZôdG ≈∏Y äÉeGô¨dG
áHƒ≤Y ó©J äÉeGô¨dG √òg
’EG É¡©«bƒJ Rƒéj ’ á«FGõL
IOÉª∏d Ék ≤ÑW »FÉ°†b ºµëH
. Qƒà°SódG øe (28)
Qƒà°SódG ∞dÉîj óæÑdG Gòg -Ü
RÉLCG å«M iôNCG á«MÉf øe
óMGh π©a øY ÚàHƒ≤Y ™«bƒJ
áaô©Ã ™bƒJ äÉHƒ≤©dG ióMEG
ºµëH ™bƒJ á«fÉãdGh IQGRƒdG
. áªµëŸG

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

Ω
:‹ÉàdÉc É¡∏jó©J
áëFÓdG ¤EG ádÉME’G
äÉfÉ«ÑdG ójóëàd ájò«ØæàdG
. ™ª÷G íjô°üJ ‘ áHƒ∏£ŸG
≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG
OQGƒŸG ™«ªŒ §HGƒ°†H
.áYGQõdGh ájòZCÓd á«KGQƒdG
ó©H (13) É¡ªbQ íÑ°UCGh
. πjó©àdG
IOÉŸG øe ( 1 ) óæÑdG
á≤∏©àŸGh πjó©àdG ó©H ( 17 )
: ájQGOE’G äGAGõ÷ÉH
äGAGõ÷G Ö«JôJ IOÉYEG ”
AÉ¨dEG íÑ°UCG å«ëH ájQGOE’G
.QGòfE’G ó©H Ék «fÉK íjô°üàdG

:πjó©àdG ó©H ( 21 ) IOÉŸG
áªFÉb QGó°UE’ IÎa ójó–
ô¡°TCG áà°S ∫ÓN Ωƒ°SôdG
. ¿ƒfÉ≤dG PÉØf ïjQÉJ øe
ó©H ( 22 ) IOÉŸG ‘
:πjó©àdG
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

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

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

¤EG " äÉ¡÷G " á¶Ød áaÉ°VEG

™jQÉ°ûŸG

äÉ£∏°S â°ù«d »g á£°SƒàŸGh
»g É‰EGh ∞jô©àdG ‘ OQh Éªc
.áaÉ°VE’G äAÉL ∂dòd äÉ¡L

35

Ω

¿ÉàYÉ°S
(41)h
á≤«bO

´hô°ûe
¿ƒfÉb
‘ …OÉ–G

11

(22)h
á«fÉK

¿CÉ°T
™jQÉ°ûŸG
äBÉ°ûæŸGh

øe πc ºgQO ∞dCG øjô°ûY
Gòg ΩÉµMCG øe ºµM …CG ∞dÉîj
hCG ¬«a áHƒ≤Y ¬d Oó– ⁄ ¿ƒfÉ≤dG
hCG íFGƒ∏dG hCG áª¶fC’G ∞dÉîj
." ¬d Gk ò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG

á«gÉæàe äÉ°ù°SDƒŸG áaÉ°VEG
™jQÉ°ûŸG ∞jô©J ¤EG ô¨°üdG
É¡∏ª°ûj å«ëH äBÉ°ûæŸGh
.∞jô©àdG

IójóL ÒjÉ©e áaÉ°VEG
ºéM ) ™jQÉ°ûŸG ∞«æ°üàd
IQGO’G á«dÓ≤à°SG – ¢Vhô≤dG
áª«≤dG – ∫ÉŸG ¢SGQ – á«µ∏ŸGh
IÈÿG ≥ah ¬fC’ ( áaÉ°†ŸG
áaÉ°VEG ¿CG óLh ó≤a áfQÉ≤ŸG
øe Ók ãe ∫ÉŸG ¢SCGôc QÉ«©e
¿CG ¿ÉµÃ IQhô°†dG

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

øY π≤J ’ áeGô¨H ÖbÉ©j
ºgQO ±’BG Iô°ûY (10000)
(20000) ≈∏Y ójõJ ’h

√òg

øe ™HGôdG ±ó¡dG πjó©J
ºàj å«ëH ¿ƒfÉ≤dG ±GógCG
πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ±òM
¿ƒfÉ≤dG ±GógCG øe ±ó¡c
øe ¢Uôa ÒaƒàH ¬dGóÑà°SGh
OÉ°üàb’G ídÉ°üd πª©dG πLCG
. »æWƒdG

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

: πjó©àdG ó©H ( 18 ) IOÉŸG
": ‹ÉàdÉc ¿ƒµ«d ¢üædG πjó©J

‘ OQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞jô©J
¿CG QÉÑàYÉH äÉØjô©àdG IOÉe
πãe ájÉYQ ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ¡÷G
IÒ¨°üdG

QÉµaC’G

% 68.5

4

25

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿GƒæY πjó©J
äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG º«¶æJ) ¤G
IÒ¨°üdGh ô¨°üdG á«gÉæàe
.(á£°SƒàŸGh

´hô°ûŸÉH á≤∏©àe ÚfGƒb áaÉ°VEG
¿C’ á°ùaÉæŸG ¿ƒfÉb É¡ªgCG øe

29

IÒ¨°üdG
á£°SƒàŸGh

IÉæãà°ùe Èà©J äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG
»àdG §HGƒ°†dG ≥ah ¿ƒfÉ≤dG øe
.AGQRƒdG ¢ù∏› É¡©°†j

34

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
≥∏©àj ¢ù∏éª∏d ¢UÉ°üàNG âaÉ°VCG
ájƒ°†©d ÒjÉ©ŸGh •hô°ûdG ™°VƒH
øe áMÎ≤ŸG IOÉŸG ƒ∏ÿ èeÉfÈdG
øe ºZôdG ≈∏Y ¢UÉ°üàN’G Gòg
á≤M’ IOÉe ‘ ¢ù∏éŸG ∞«∏µJ
.∂dòH áæé∏dG É¡àdóY Éªc (9.Ω)
äÉ°UÉ°üàNG Oó– IOÉe çGóëà°SG
.èeÉfÈdG
øe äOQh Éªc (7) IOÉŸG πjó©J
á«Ø«µH ≥∏©àJ »àdGh áeƒµ◊G
Ωƒ≤j å«ëH ™jQÉ°ûŸG π«é°ùJ
äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH èeÉfÈdG
øe ’k óH ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«æ©ŸG
¿ƒµj ¿CG ¿hO á«æ©ŸG äÉ¡é∏d É¡côJ
.¬«a QhO èeÉfÈ∏d
IOÉe ‘ IOQGƒdG áÑ°ùædG πjó©J
íæ“ »àdG õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
å«ëH äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UC’
óbÉ©àdÉH ájOÉ–’G äÉ¡÷G Ωõà∏J
OQGƒdG øe ’óH (%10) áÑ°ùæH
´hô°ûŸG √OóM …òdGh áeƒµ◊G øe
. (%5) áÑ°ùæH
äÉcô°ûdG ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG
¿ƒµJ »àdG áeÉ©dG áªgÉ°ùŸG
π≤J ’ áÑ°ùæH É¡«a Ék aôW áeƒµ◊G
™e óbÉ©àdÉH (25%) øY
’ áÑ°ùæH ádhódÉH äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG
Oƒ≤©dG πª› øe (5%) øY π≤J
≥HÉ°ùdG óæÑdG ¿C’h á°ùaÉæe OƒLƒd
äÉ¡÷G ΩGõdEÉH ≥∏©àj ¿Éc
äÉcô°û∏d ôcP ¿hO §≤a ájOÉ–’G
.áeƒµ◊G É¡«a ºgÉ°ùJ »àdG

37

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ójó– ‘ √Qhód ¬àaÉ°VEG ºàj
á«MÉf øe ™jQÉ°ûŸG ∞«æ°üJ
∂dP ≈∏Y ÖJÎj ÉÃ ¬àbÓYh
ºYódG QGó≤e πãe ∞«æ°üàdG
É‡ ÉgÒZh äÓ«¡°ùàdG ´ƒfh
.É¡àaÉ°VEG IQhô°V ≈∏Y ócDƒj
™jQÉ°ûŸG ¢ù∏› ∫GóÑà°SG
ôjRƒdÉH á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG
ÒjÉ©e …CG áaÉ°VEG ìGÎbG ‘
™jQÉ°ûŸG ∞«æ°üàd √ójóL
ÉÃh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG
äÉ°UÉ°üàN’G ™e Ö°SÉæàj
ÉÃh ¢ù∏éª∏d Égójó– ” »àdG
√òg ºYO ‘ √QhO øe Rõ©j
.™jQÉ°ûŸG
¢UÉÿG ´É£≤dG áaÉ°VEG
É¡æe πµ°ûà«°S »àdG äÉ¡é∏d
äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG ¢ù∏›
.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG
É¡dÓN ºàj IOÉe çGóëà°SG
¢ù∏éª∏d äÉ°UÉ°üàNG ójó–
øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ƒ∏ÿ
≈∏Y ¢ù∏éª∏d äÉ°UÉ°üàNG
πYÉa ¢ù∏éŸG ¿ƒc øe ºZôdG
’h ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ‘ »°SÉ°SCG
ájò«ØæàdG áëFÓdG πjƒîJ Rƒéj
‘ øª°†J ¿CG óH ’h É¡©°VƒH
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

36

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG
≥∏©àJ õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
á«∏ëŸG ¢VQÉ©ŸG áeÉbEÉH
øª°V ácQÉ°ûŸG hCG á°ü°üîàŸG
èjhÎ∏d iôNCG á«∏NGO ¢VQÉ©e
™jQÉ°ûŸG äÉéàæŸ ≥jƒ°ùàdGh
.äBÉ°ûæŸGh
IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG
≥∏©àj õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG AÉØYEÉH
øe á«LÉàfE’G É¡°VGôZC’
äGó©ŸÉc á«côª÷G áÑjô°†dG
™∏°ùdGh á«dhC’G OGƒŸGh
Gòg ºgÉ°ù«°S å«M ,á«£°SƒdG
äÉ≤Øf ¢†«ØîJ øe AÉØYE’G
¢Uôa ôaƒjh π«¨°ûàdGh AÉ°ûfE’G
IÈÿG ¿CG Éªc É¡MÉéæd ôahCG
‘ õaÉ◊G ∂dP ≥Ñ£J á«dhódG
¿ÉHÉ«dÉc ádhO øe ÌcCG
.ÉµjôeCGh
IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG
≥∏©àj õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
øe äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG AÉØYEÉH
»àdG ádÉª©∏d ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG
.É¡eóîà°ùJ
≈∏Y ¢üæJ IOÉe çGóëà°SG
áª°†æŸG ™jQÉ°ûŸG IOÉØà°SG
§«°ùÑJ øe èeÉfÈdG ájƒ°†©d
Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJh äGAGôLE’G
á«côª÷G áÑjô°†dG øeh
∫ÓN ‘ô°üŸG ¿Éª°†dGh
á«dÉàdG äGƒæ°S çÓãdG

39

ΩGõàdÉH IOÉe çGóëà°SG
≥M íæÃ ájOÉ–’G äÉ¡÷G
™jQÉ°ûŸG äGAÉ£©d ájƒdhC’G
πbCG øe % 5 RhÉéàJ ’ å«ëH
. ádƒÑ≤ŸG äGAÉ£©dG
äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG áaÉ°VEG
ádCÉ°ùe ‘ á«∏ëŸG á«æ©ŸG
¢†«ØîJh äGAGôLE’G §«°ùÑJ
´ÉØàf’Gh ¢ü«NÎdG Ωƒ°SQ
á«YÉæ°U ¢VGôZC’ »°VGQC’ÉH
äÓ«¡°ùàdG IOÉe ‘ á«YGQõdGh
äGAGôLE’G ∂∏J ¿C’ õaGƒ◊Gh
»∏ëŸG ¢UÉ°üàN’G øe »g
.IQÉeEÓd
äÓ«¡°ùàdG ¤EG áaÉ°VE’G
íæ“ »àdG õaGƒ◊Gh
Iƒ°†©dG äBÉ°ûæŸGh äÉ°ù°SDƒª∏d
äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒàH èeÉfÈdG ‘
¥Gƒ°SC’G øY áeRÓdG
.á«LQÉÿG
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
¤EG ( á«æØdG ) áª∏c áaÉ°VEG
Qó°üj å«ëH (18) IOÉŸG
…õcôŸG äGQÉeE’G ±ô°üe
áaÉ°VEG á«æØdG ÒjÉ©ŸG
´hô°ûe ‘ IOQGƒdG á«FGôLEÓd
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¿ƒfÉ≤dG
. ¢Vhô≤dG
≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG
ÜÉë°UCG ΩÉª°†fG á«fÉµeEÉH
èeÉfÈ∏d áª¶æŸG ™jQÉ°ûŸG
≥ah äÉ°TÉ©ŸG ‘ ∑GÎ°T’G
áÄ«¡d ´ƒ°VƒŸG ΩÉ¶ædG
äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG
.á«YÉªàL’G
»àdGh (21) IOÉŸG πjó©J
áëFÓdG QGó°UEÉH ≥∏©àJ
∫ÓN ¿ƒµJ å«ëH ájò«ØæàdG
Gò¡H πª©dG ïjQÉJ øe ô¡°TCG 3
.¿ƒfÉ≤dG

å«ëH áHƒ≤©dG IOÉe πjó©J
5000 ≈fOC’G ó◊G ¿ƒµj
. ºgQO 1000 øe ’óH

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

èeÉfÈ∏dh èeÉfÈdG ájƒ°†©d
áæ°S IóŸ IOÉØà°S’G IÎa óe
Oóe hCG IóŸ ójóéà∏d á∏HÉb
. á∏KÉ‡ iôNCG
áëFÓd ádÉME’G ±òM
§HGƒ°†dG ™°Vƒd ájò«ØæàdG
ÚH ™ª÷G í«àJ »àdGh
.õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
øe ÊÉãdG óæÑdG ±òM
É¡àdóY Éªc (14) IOÉŸG
•hô°ûdÉH ≥∏©àŸGh áæé∏dG
íæŸ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG
õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG
á∏é°ùe ¿ƒµJ ¿CÉH ¢UÉÿGh
‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G iód
øe ¿C’ É¡aòM ”h ádhódG
π«é°ùàdG ájƒ°†©dG ΩRGƒd
.èeÉfÈdG iód
ΩGõàdG •ô°T áaÉ°VEG
»àdG äBÉ°ûæŸGh äÉYhô°ûŸG
É¡WÉ°ûf Ò«¨J ‘ ÖZôJ
øe É¡«∏Y Ée OGó°ùd
ájƒ°†©dG ÖÑ°ùH äÉeGõàdG
. èeÉfÈdG ‘
±ô°üe ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG
π≤J ’CÉH á«ªæà∏d äGQÉeE’G
á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG
É¡eó≤j »àdG πjƒªàdGh
IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûª∏d
èeÉfÈ∏d áª¶æŸG á£°SƒàŸGh
´ƒªéŸG øe (10%) øY

¬eó≤j ÉŸ …ƒæ°ùdG »∏µdG
äÓ«¡°ùJ øe ±ô°üŸG
.πjƒ“h á«fÉªàFG
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دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

ر�سم بياين بعدد الأفكار التي مت قبولها ورف�ضها يف م�شروعات القوانني

 2اجلانب الرقابي وي�شمل: 1املو�ضوعات العامة:بلغ عدد املو�ضوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد ( )7مو�ضوع ًا عام ًا م�ستغرق ًا يف ذلك
زمن ًا وقدره (� )28ساعة و( )43دقيقة وثانيتان وبن�سبة بلغت (  )% 27.7من �إجمايل زمن اجلل�سات
البالغ (� )103ساعات و( )38دقيقة و( )15ثانية ،وقد كان مو�ضوع عام حول “ �سيا�سة وزارة الأ�شغال
العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �صيانتها و حت�سينها “ هو �أطول املو�ضوعات
زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )4ساعات و( )54دقيقة وثانية واحدة ،يف حني كان مو�ضوع
عام حول “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �شان حماية الرتبة والغطاء النباتي” هو الأق�صر زمن ًا يف املناق�شة
حيث بلغ زمن مناق�شته �ساعتان و( )43دقيقة و( )48ثانية ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق
يف مناق�شة هذه املو�ضوعات :

140
115

120
100
80

É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G OóY
É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY

60
40
19

20

Ω

´ƒ°VƒŸG

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

QÉµaC’G

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

0
1

á°SÉ«°S
áÄ«¡dG
ájOÉ–’G
AÉHô¡µ∏d
AÉŸGh

)(4
äÉYÉ°S
(21)h
á≤«bO
(34)h
á«fÉK

28

øY »∏îàdÉH áÄ«¡dG ΩÉ«b
π«°UC’G É¡°UÉ°üàNG
¿CÉ°T ‘ Qƒà°SódÉH OQGƒdG
AÉHô¡µdG êÉàfEG
AGô°T ≈∏Y ÉgOÉªàYGh
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG

15

8

5

%71.4

áaô©e ‘ áÄ«¡dG á£N
á«∏©ØdG áLÉ◊G
É¡eó≤J »àdG äÉeóî∏d
äÉ«dÉµ°TE’G πM πLCG øe
âbƒdG ‘ É¡¡LGƒJ »àdG
‹É◊G
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

»àdG á«æeõdG IóŸG
™aôd áÄ«¡dG É¡à©°Vh
‘ ÚæWGƒŸG áÑ°ùf
ájò«ØæàdG ∞FÉXƒdG
äGP ∞FÉXƒdGh
, á«æØdG äÉ°ü°üîàdG
É¡à©°Vh »àdG §£ÿGh
´ƒ°VƒŸG Gòg ¿CÉ°T ‘
Ú«©àH áÄ«¡dG ΩÉ«b
áLQódG ≈∏Y Ú°Sóæ¡ŸG
≈∏Y π°UC’ÉH ºgh (9)
(11) áLQódG
ójhõàH áÄ«¡dG ΩÉ«b ΩóY
äÉfÉ«ÑdÉH áæé∏dG
Égôjô≤àd áeRÓdG

¤hC’G IÎØdG πªY èFÉàf
¢ù∏› πªY øe
AÉª∏d äGQÉeE’G
-Ω2009 AÉHô¡µdGh
äÉ°SGQódGh ,Ω2011
‘ ¢ù∏éŸG É¡H ΩÉb »àdG
§HôdG ´hô°ûe ¿CÉ°T
ádhódG ‘ »FÉŸG
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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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«dhDƒ°ùŸG áÄ«¡dG πª–
AÉHô¡µdG ÒaƒJ ‘ á∏eÉc
ÚæWGƒŸG áaÉµd

á«ªgCÉH ™ªàéŸG á«YƒJ
ΩGóîà°SG ‘ Qó¡dG π«∏≤J
ábÉ£dG ÒaƒJh √É«ŸG
‘ IOƒ≤ØŸG
á«eƒ«dG äÉeGóîà°S’G
áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
äÉeóÿG √òg áeƒÁOh
´hô°ûe ‘ RÉ‚E’G áÑ°ùf
á«æWƒdG äGQÉeE’G áµÑ°T
á©«ÑW , AÉHô¡µ∏d
πª©à°S »àdG äÓµ°ûŸG
, É¡∏M ≈∏Y áµÑ°ûdG
OóëŸG »æeõdG ióŸG
É¡æe AÉ¡àfÓd
âeÉb »àdG äGAGôLE’G
á÷É©Ÿ áÄ«¡dG É¡H
√É«ŸG áØdÉfl á∏µ°ûe
á«ë°üdG äÉØ°UGƒª∏d
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
∫ƒ∏M OÉéjEG IQhô°V
‹É©dG §¨°†dG •ƒ£ÿ
∫RÉæe ¢†©ÑH ô“ »àdG
äGQÉeE’G ‘ ÚæWGƒŸG
Gk ô¶f á«dÉª°ûdG
áë°üdG ≈∏Y É¡JQƒ£ÿ
áeÉ©dG
ójhõàH áÄ«¡dG ΩÉ«b ΩóY
‘ á«°ù«FôdG ¥ô£dG ¢†©H
á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G ¢†©H
¢Vô©j É‡ AÉHô¡µdÉH
äÉÑcôŸG …óFÉb IÉ«M
IQÉfEG OƒLh Ωó©d ô£î∏d

ﻏﻴﺮ
ﻭﺍﺿﺢ
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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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

AÉHô¡µdG QÉ©°SCG ºYO
É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG AÉŸGh
äGQÉeE’ÉH Iƒ°SCG áÄ«¡dG
iôNC’G
äGAGôLEG áÄ«¡dG π«¡°ùJ
AÓª©dG áeóN
âbƒdG QÉ°üàN’
äGAGôLEG áÄ«¡dG π«¡°ùJ
AÓª©dG áeóN
âbƒdG QÉ°üàN’

≈∏Y πª©j ΩÉ¶f ÒaƒJ
∑Ó¡à°SG ÒJGƒa ôjó≤J
≈àM ábóH AÉŸGh AÉHô¡µdG
πeÉ©àŸG π«ª– ºàj ’
IQƒJÉØdG áª«b
.¬«∏Y ÜGƒ÷Gá«FGƒ°û©dG

ábÉ£dG π«°UƒJ ΩóY
≥WÉæª∏d á«FÉHô¡µdG
‘ Iójó÷G á«YÉæ°üdG
≈àM øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG
¿B’G

É¡H âeÉb »àdG äGAGôLE’G
á∏µ°ûe π◊ áÄ«¡dG
ÚØXƒŸG äÉª∏¶J
å«M ,É¡jód Ú∏eÉ©dG
øe ÜQÉ≤j Ée Ωó≤J
äÉª∏¶àH Ék ØXƒe (379)
‘ äÉª∏¶àdG áæ÷ ¤EG
ÜhÉéàdG ºàj ⁄h áÄ«¡dG
πµ°ûH äÉÑ∏£dG √òg ™e
»HÉéjEG

ÉgôaƒJ »àdG √É«ŸG
‘ ÚæWGƒª∏d áÄ«¡dG
»g á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G
á◊É°U ÒZ √É«e
âàÑKCG óbh ,Üô°û∏d
âeÉb »àdG äÉ°SGQódG
äÉ¡÷G ¢†©H É¡H
Gòg áë°U á«HÉbôdG
ôeC’G
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

‘ á©ÑàŸG Ö«dÉ°SC’G
øÃ ÚØXƒŸG º««≤J
É«∏©dG IOÉ«≤dG º¡«a
áÄ«¡∏d
»àdG á«é«JGÎ°S’G
ÜÉ£≤à°SG ‘ É¡©ÑàJ
º¡∏«gCÉJh ÚæWGƒŸG
Qhôe ó©H É¡jód πª©∏d
≈∏Y áæ°S (13)
É¡FÉ°ûfEG
áëF’ hCG ΩÉ¶f OƒLh
á«∏ªY º¶æJ áÄ«¡dG ‘
äÉMÎ≤e á°SGQO
áª¶fC’G ≈∏Y πjó©àdG
ájô°ûÑdGh á«dÉŸG
äÉeóÿG AÉ≤JQG ΩóY
‘ áÄ«¡dG É¡eó≤J »àdG
É¡d á©HÉàdG äGQÉeE’G
äÉeóÿG iƒà°ùe ¤EG
äÉÄ«g ‘ áeó≤ŸG
á«∏ëŸG AÉHô¡µdG
áÄ«¡dG áHÉéà°SG ΩóY
¿hDƒ°ûdG áæ÷ Ö∏£d
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
≥aGôŸGh

49

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«∏Ñ≤à°ùe á£N ™°VƒH
RÉ¨dÉH ÚæWGƒŸG ójhõàd
É¡d á©HÉàdG äGQÉeE’G ‘
øjòdG ÚæWGƒŸÉH Iƒ°SCG
AÉHô¡µdG äÉÄ«g ¿ƒ©Ñàj
á«∏ëŸG

¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG
øe äGAÉØYEG ∑Éæg
∑Ó¡à°SG Ωƒ°SQ
¢†©Ñd AÉŸGh AÉHô¡µdG
ÚbÉ©ŸÉc äÉÄØdG
πNódG ÜÉë°UCGh
ÚæWGƒŸG øe OhóëŸG

á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
áÄ«¡dG É¡H âeÉb »àdG
hCG á«∏ëŸG äÉ¡÷G √ÉŒG
Ωƒ≤J »àdG á°UÉÿG
™£≤H Ú∏eÉ©àŸG ójó¡àH
á∏«°Sƒc AÉŸGh AÉHô¡µdG
äÉeóÿG ÒJGƒa ™aód
äÉ¡÷G √ò¡H á°UÉÿG
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

Ω

á°SÉ«°S
ójGR èeÉfôH
¿Éµ°SEÓd

2

äÉeóÿG ∞©°V
áÄ«¡dG øe áeó≤ŸG
, äƒØ°üe á≤£æŸ
äÉeóN Ék °Uƒ°üNh
√É«ŸG π«°UƒJ

âdÉM »àdG ≥FGƒ©dG
äÉÑ∏£dG OóY ™aQ ¿hO
øe É¡«∏Y ≥aGƒŸG
ºZôdG ≈∏Y èeÉfÈdG
‘ ¢†FÉØdG ºcGôJ øe
¤EG √OQ ΩóYh á«fGõ«ŸG
á«dÉŸG IQGRh

51

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

ÉgójhõJ ‘ áeÉ©dG
äÉYÉªàLG ô°VÉëÃ
,áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏›
‘ É¡à«ªgC’ ∂dPh
´ƒ°VƒŸ áæé∏dG á°SGQO
AÉHô¡µdG áÄ«g á°SÉ«°S
AÉŸGh

§£ÿGh äÉ°SGQódG
èeÉfÈdG É¡H ΩÉb »àdG
á«°û«©ŸG ±hô¶dG ∫ƒM
ióeh ÚæWGƒª∏d
øµ°ùª∏d º¡LÉ«àMG
•hô°T ójóëàd
áª«bh ¥É≤ëà°S’G
áeRÓdG äGóYÉ°ùŸG
AÉæÑdG ∞«dÉµJ á«£¨àd

‘ èeÉfÈdG á£N
á∏µ°ûe ≈∏Y Ö∏¨àdG
íæŸG äÉÑ∏W ºcGôJ
QÉWEG ≥ah ¢Vhô≤dGh
Oófi »æeR

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

âeÉb »àdG äÉ°SGQódG
∫Éªµà°S’ áÄ«¡dG É¡H
á«àëàdG á«æÑdG õ«¡Œ
ó©H AÉŸGh AÉHô¡µ∏d
áeRC’G ÖÑ°ùH É¡ØbƒJ
IóŸGh á«ŸÉ©dG á«dÉŸG
∂dP ò«Øæàd á«æeõdG

ÒZ
í°VGh

%86.2

6

ÒZ
í°VGh

4

19

»àdG äÉ«dB’Gh §£ÿG
ò«Øæàd èeÉfÈdG ÉgóYCG
IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG
»æWƒdG ¢ù∏éŸG øe
π°üØdG ‘ …OÉ–’G
ô°ûY ™HGôdG »©jô°ûàdG
É¡«∏Y ≥aGh »àdGh
ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏›

29

¿ÉàYÉ°S
(52)h
á≤«bO
(51)h
á«fÉK

50

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

(41) »æWƒdG
(10) AÉæH ¢Uƒ°üîH
á«æµ°S IóMh ±’BGh
äGQÉeEG OGóàeG ≈∏Y
ádhódG

ÒZ
í°VGh

ÒZ
í°VGh

™jƒæàd èeÉfÈdG á£N
á«£¨àd ¬∏NO QOÉ°üe
áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG ºéM
§Hôd á°SGQO OƒLh
èeÉfÈdG á«fGõ«e
ÚæWGƒŸG äÉLÉ«àMÉH
äÉÑ∏£dG ™e ájƒæ°ùdG
èeÉfÈdG ‘ áeó≤ŸG
ájƒæ°ùdG IOÉjõdGh
á«fGõ«eh á©bƒàŸG
ájƒæ°ùdG èeÉfÈdG
™bƒàŸG OGóYC’Gh
¿ƒµ«d É¡«∏Y á≤aGƒŸG
»Ñjô≤J ™bƒJ èeÉfÈ∏d
áëæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
IóYÉ°ùe πLCG øe
Ö«JôJ ≈∏Y øWGƒŸG
¬JÉjƒdhCG
Iôcòe OƒæH ºgCG
” »àdG ºgÉØàdG
ÚH É¡©«bƒJ

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

Ωƒ≤j »àdG ≥«°ùæàdG á«dBG
™e èeÉfÈdG É¡H
á«∏ëŸG äÉ¡÷G
™£b íæe ‘ äÉjó∏ÑdGh
á«æµ°ùdG »°VGQC’G
øe Ú≤ëà°ùª∏d
ióeh ÚæWGƒŸG
º¡æ«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG
ΩÉb »àdG äÉ°SGQódG
™aôd èeÉfÈdG É¡H
‘ ÖJGhôdG ∞≤°S
¥É≤ëà°S’G •hô°T
10000 øe ÌcC’
ºgQO
èeÉfÈdG º««≤J
•É≤ædG ΩÉ¶f áHôéàd
çGóME’ áLÉ◊G ióeh
¬«∏Y πjó©J hCG ôjƒ£J
øe ÖJGôdG ∞≤°S ™aQ
(20) ¤EG (15)
áëæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
èeÉfôH øe á«æµ°ùdG
¿Éµ°SEÓd ójGR
¿CÉ°T ‘ èeÉfÈdG á£N
¢ù«FQ áeôµe ò«ØæJ
áÑ°SÉæÃ É¡≤∏WCG »àdG
Ωƒ«dG

53

52

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

É¡H ΩÉb »àdG IQOÉÑŸG
¿Éµ°SEÓd ójGR èeÉfôH
∫ƒM Ω2008 ΩÉY ‘
∞dCG (40) AÉ°ûfEG
¿ƒµJ å«ëH øµ°ùe
≈∏Y Ék jƒæ°S á≤aGƒŸG
,É¡æe ±’CG (8)
Ú°TóJ ∂dòch
’ á«æµ°ùdG äÉ©ªŒ
IóMh (300) π≤J
∞∏àfl ‘ á«æµ°S
äGQÉeE’G
§≤°S »àdG ä’É◊G
¥É≤ëà°SG ‘ É¡≤M
ób É¡fƒc ™e ¢Vhô≤dG
≈∏Y á≤aGƒŸG â“
¢Vhôb É¡ëæe
á«dÉe äGóYÉ°ùeh
Ω2011 ΩÉY ∫ÓN
¢†©H èeÉfÈdG »æÑJ
»àdG iôNC’G äGQOÉÑŸG
πM OÉéjEG ‘ ºgÉ°ùJ
ÚæWGƒŸG øµ°S á∏µ°ûŸ
øcÉ°ùŸG ´hô°ûe :πãe
,∞«dÉµàdG á°†Øîæe
Ö°SÉæŸG ºYódG á°SÉ«°S
,AÉæÑdG OGƒe Òaƒàd
, »µ∏ªàdG ÒLCÉàdG
ô◊G ∂∏ªàdGh

55

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äGQÉeE’G ±ô°üe
ójGR èeÉfôHh …õcôŸG
ΩÉY ‘ ¿Éµ°SEÓd
±ó¡H (Ω2011)
äGóMƒdG πjƒ“ π«¡°ùJ
»æWGƒŸ á«æµ°ùdG
´É£≤dG πÑb øe ádhódG
‘ô°üŸG
±QÉ°üŸGh ∑ƒæÑdG
IƒYód âHÉéà°SG »àdG
…õcôŸG ±ô°üŸG
π«¡°ùJ ‘ èeÉfÈdGh
äGóMƒdG πjƒ“
πÑb øe á«æµ°ùdG
‘ ‘ô°üŸG ´É£≤dG
ádhódG
É¡©°Vh ” á«dBG OƒLh
¢Vhô≤dG ádhó÷
IÎa Öjô≤Jh á«æµ°ùdG
ÖZQ GPEG ÉgOGó°S
ó«Øà°ùŸG øWGƒŸG
∂dòH
¢UÉN ¿ƒfÉb ™°Vh
äGQÉ≤©dG §Ñ°†d
≥jôW øY á«æÑŸG
ΩÉ¶fh, èeÉfÈdG
äGQÉ≤©dG ‘ åjQƒàdG
¬≤jôW øY ádƒªŸG

54

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
»àdG á«bÉØJ’G áªgÉ°ùe
h èeÉfÈdG ÚH â©bh
äGQÉeE’G ±ô°üe
á÷É©e ‘ …õcôŸG
á«æµ°ùdG äÉÑ∏£dG
áªcGÎŸG
»àdG äÉjóëàdG RôHCG
ójGR èeÉfôH ¬LGƒJ
ò«ØæJ ‘ ¿Éµ°SEÓd
á«é«JGÎ°S’G ¬à£N
á°UÉN áæ÷ π«µ°ûJ
äÉÑ∏£dÉH ô¶æJ
AÉ°ùædG øe áeó≤ŸG
πeGQC’G áÄa á°UÉNh
äÉæWGƒŸGh äÉ≤∏£ŸGh
øe äÉLhõàŸG
øe ∂dPh ,ÖfÉLC’G
IÉ«◊G ÒaƒJ πLCG
º¡d áÁôµdG
¥hóæ°U AÉ°ûfEG
øe ΩƒYóe »YÉªàLG
Ωó≤j áeƒµ◊G πÑb
IóFÉa ¿hóH Ék °Vôb
™e ÜÉÑ°ûdG áÄØd
á«dÉŸG IóYÉ°ùŸG
á«æµ°ùdG

57

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

OóY ¢VÉØîfG ÜÉÑ°SCG
èeÉfÈd øjó«Øà°ùŸG
‘ ¿Éµ°SEÓd ójGR
øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
É¡H Ωƒ≤j »àdG
øe óë∏d èeÉfÈdG
º«∏°ùJ ôNCÉJ ä’ÉM
IóMƒ∏d ó«Øà°ùŸG
ôNCÉJ ÖÑ°ùH á«æµ°ùdG
AÉ¡àf’G ‘ ∫hÉ≤ŸG
‘ É¡dÉªµà°SG hCG É¡æe
á«æeõdG IÎØdG
º«∏°ùà∏d IOóëŸG
ÚH ¿hÉ©àdG ióe
»≤∏àeh èeÉfÈdG
á«æµ°ùdG äGóYÉ°ùŸG
AÉæÑdG ¿ƒÑZôj øjòdG
iôNCG IQÉeEG ‘
áªgÉ°ùe á«fÉµeEG
‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG
áæ«©e áÑ°ùf ¢ü«°üîJ
ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûŸG øe
á«æµ°ùdG ájQÉ≤©dG
ÚæWGƒª∏d

56

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

™jô°ûJ OƒLh ΩóY
≈∏Y áHÉbôdG ºµëj
´GƒfC’G øe OóY ∫ÉNOEG
øe á«JÉÑædG ±Éæ°UC’Gh
ádhódG êQÉN

≠∏Ñe ájÉØc ΩóY
á«æµ°ùdG IóYÉ°ùŸG
ºgQO ∞dCG (500)
èeÉfôH øe Ωó≤ŸG
AÉæÑd ¿Éµ°SEÓd OÉjR
áfƒµŸG á∏FÉ©∏d øµ°ùe
OGôaCG (8) øe ÌcCG

π«é°ùJ OƒLh ΩóY
óYGƒ≤d πeÉµàe »ª°SQ
äÉJÉÑædG äÉæ«L

…òdG •É≤ædG ΩÉ¶f
ójGR èeÉfôH ¬Kóëà°SG
≥≤ëj ’ ¿Éµ°SEÓd
‘ ÚæWGƒª∏d ádGó©dG
¢Vô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
á«æµ°ùdG áëæŸG hCG

™æ°U AÉæãà°SG ΩóY
hCG ájƒ«◊G äGó«ÑŸG
¿ƒfÉb øe á«Lƒdƒ«ÑdG
‘ Qó°U …òdG äGó«ÑŸG
ºZôdÉH Ω1999 ΩÉY
™é°ûj ¿ƒfÉb OƒLh øe
ájƒ°†©dG áYGQõdG ≈∏Y
º¶æJ ÚfGƒb ÜÉ«Z
ábÓY äGP äÉ«∏ªY
AÉ£¨dÉH Iô°TÉÑe
»YôdG πãe »JÉÑædG
äÉ«dBGh ÜÉ£àM’Gh
AÉ£¨dG ™e πeÉ©àdG
»JÉÑædG

59

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

âYO »àdG ÜÉÑ°SC’G
πjƒ– èeÉfÈdG Ö∏£d
¤EG ¢Vhô≤dG äGOGôjEG
»àdG IóFÉØdGh ,∫ƒ°UCG
Gòg ≈∏Y ÖJÎà°S
Ö∏£dG

% 97.1

5

1

28

" Ωƒ¡Øe ∞jô©J ÜÉ«Z
‘ " áHÎdG çƒ∏J
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
1999 áæ°ùd (24)
ájÉªM ¿CÉ°T ‘ Ω
É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG

34

¿ÉàYÉ°S
á°SÉ«°S
3
(43)h áÄ«ÑdG IQGRh
‘ √É«ŸGh
á≤«bO
(48)h ájÉªM ¿CÉ°T
á«fÉK
áHÎdG
AÉ£¨dGh
»JÉÑædG

58

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

IQGRƒdG èeGôHh §£N
øe Qƒ¡°T á°ùªN ó©H
´hô°ûe èFÉàf Qƒ¡X
ádhódG ‘ áHÎdG í°ùe

¬H Ωƒ≤J …òdG QhódG
ÖjQóJ ¿CÉ°T ‘ IQGRƒdG
‘ á«æWƒdG QOGƒµdG
áHÎdG äÉMƒ°ùe ∫É›

61

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ÜÉ«Z
á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ‘
ácQÉ°ûe ¿CÉ°T ‘
äÉ«bÉØJ’G ‘ ádhódG
á«bÉØJG) πãe á«dhódG
h …ƒ«◊G ´ƒæàdG
äÉKƒ∏ª∏d ⁄ƒ¡µà°SG
á«bÉØJG h ájƒ°†©dG
(ôë°üàdG áëaÉµe
‘ ÒKCÉJ É¡d ÉŸ ÉgÒZh
ádhó∏d »ŸÉ©dG º««≤àdG
ájÉªM ´ƒ°Vƒe ‘
»JÉÑædG AÉ£¨dGh áÄ«ÑdG

≥FGó◊G ÜÉ«Z
Ö©∏J »àdG á«JÉÑædG
á¶aÉëŸG ‘ Ék ª¡e Gk QhO
á«JÉÑædG ±Éæ°UC’G ≈∏Y

»àdG äÉ«é«JGÎ°S’G
≥«≤ëàd É¡©°Vh ”
øe áeGóà°ùe áÄ«H
äGQÉeE’G ájDhQ ∫ÓN
‘ Ω2021 ΩÉ©d
áHÎdG ájÉªM ∫É›
»JÉÑædG AÉ£¨dGh

QÉµaC’G

´GƒfCG øe ´ƒf …CG OƒLh
IOó¡ŸG äÉJÉÑædG
ádhódG ‘ ¢VGô≤f’ÉH
áªFÉ≤dG ‘ á∏é°ùe
OÉ–Ód AGôª◊G
¤EG óæà°ùJ »àdG ‹hódG
¿ƒ°üd (IUCN)
á©«Ñ£dG

ÒZ
í°VGh

∑ƒæH AÉ°ûfEG ΩóY
™«ªŒ õcGôeh á«KGQh
±Éæ°UC’Gh ´GƒfC’G
¿B’G ≈àM á«KGQƒdG

60

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
âeÉb »àdG äGAGôLE’G
á«Yƒàd IQGRƒdG É¡H
ôWÉîÃ ÚYQGõŸG
äÉ£fi ΩGóîà°SG
´QGõŸG ‘ √É«ŸG á«∏–
áHƒ°üN ≈∏Y ÉgÒKCÉJh
áHÎdG

πª©H IQGRƒdG ΩÉ«b
IQƒ£N ¢SÉ«≤d á°SGQO
√É«ŸG á«∏– äÉ£fi
≈∏Y ÉgÒKCÉJ ióeh
áHÎdG áMƒ∏eh áHƒ°üN
¿hÉ©àdG äÉLôfl
IQGRƒdG ¬H âeÉb …òdG
™ªàéŸG äÉYÉ£b ™e
á«YƒàdG ô°ûæd áØ∏àîŸG
¿CÉ°T ‘ É¡∏FÉ°Sh áaÉµH
äGó«ÑŸG ΩGóîà°SG
áYGQõdG ‘ ájô°û◊G

IQGRh ÚH ¿hÉ©J OƒLh
™fÉ°üŸGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG
óë∏d ádhódG ‘ á∏eÉ©dG
çƒ∏àdG QÉKBG øe
»YÉæ°üdG

63

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¿Éé∏dG äÉLôfl
ôjƒ£àH á°üàîŸG
áæ÷ πãe »Ä«ÑdG πª©dG
»Ä«ÑdG ≥«°ùæàdG
á«æWƒdG áæé∏dGh
ò«ØæJ á©HÉàŸ
á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G
πª©dG á£Nh á«Ä«ÑdG
áæé∏dGh ádhó∏d »Ä«ÑdG
á«bÉØJG á©HÉàŸ á«æWƒdG
áæé∏dGh ôë°üàdG
´ƒæà∏d á«æWƒdG
É¡JGRÉ‚EGh »Lƒdƒ«ÑdG
»àdG ¿hÉ©àdG ä’É›
áÄ«ÑdG IQGRh É¡H âeÉb
äÉ°ù°SDƒe ™e √É«ŸGh
‹É©dG º«∏©àdG
øe IOÉØà°SÓd
á«ÁOÉcC’G äGÈÿG
πM ‘ ºgÉ°ùJ »àdG
á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG
ádhódÉH
äÉLôfl á«Ñ∏J ióe
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
äÉLÉ«àM’ ‹É©dG
∫É› ‘ IQGRƒdG
»Ä«ÑdG πª©dG

62

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

É¡H âeÉb á°SGQO OƒLh
≥∏©àj Éª«a IQGRƒdG
äƒŸG" ´ƒ°VƒÃ
AÉ£¨dGh áHÎ∏d A»£ÑdG
áé«àf "»JÉÑædG
äGó«ÑŸG ΩGóîà°SG
ájô°û◊G

πeÉ©àdG ‘ IQGRƒdG QhO
áŒÉædG äÉKƒ∏ŸG ™e
IóLGƒàŸG ™fÉ°üŸG øY
Iô◊G ≥WÉæŸG ‘
AGƒ¡dG ≈∏Y ôKDƒJ »àdGh
áHÎdGh

¿ƒ°üd IQGRƒdG á£N
á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG
É¡à«ªæJh

ÚH â“ »àdG á«bÉØJ’G
IQGRhh áÄ«ÑdG IQGRh
ΩÉ«≤∏d áeÉ©dG ∫É¨°TC’G
ôjhóJ ´hô°ûÃ
äÉjÉØædG

¢SÉ«≤dG äGô°TDƒe
äÉ«dBGh á«∏«¨°ûàdG
Ée ‘ á©ÑàŸG πª©dG
≥WÉæŸG ájÉªëH ≥∏©àj
ádhódG ‘ á«ªëŸG
á°SGQóH IQGRƒdG ΩÉ«b
á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G áaô©Ÿ
äÉJÉÑædG ≈∏Y Ohó°ù∏d
É¡HÉ°UCG »àdG QÉé°TC’Gh
âfÉc ¿CG ó©H ±ÉØ÷G
»àdG ájOhC’G É¡«≤°ùJ
…ôŒ

65

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ºYO ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L
ÊÉÑŸG IQOÉÑe ò«ØæJh
AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸG hCG
≥WÉæe ∞∏àfl ‘
ádhódG
ÚH ≥«°ùæàdG ¬LhCG
äÉ¡÷Gh IQGRƒdG
iôNC’G ájOÉ–’G
¿CÉ°T ‘ á°üàîŸG
¢üîj Ée ≥«Ñ£J
ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG
ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG
áYGQõdG ‘ äGó«ÑŸG

64

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

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

67

2

46

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

IOÉjõd á£N OƒLh
IOÉYEG á«∏ªY áÑ°ùf
äÉjÉØædG ôjhóJ
É¡æe IOÉØà°SÓd
Ók Ñ≤à°ùe

á«£¨àd IQGRƒdG á£N
OGóYCG ‘ õé©dG
‘ Ú°ûàØŸGh ÚÑbGôŸG
OGóYCG ójGõJ πX
Ék jƒæ°S ´QGõŸG
12

‹ÉªLEG

QÉµaC’G

É¡©ÑàJ »àdG á«dB’G
≈∏Y áHÉbôdG ‘ IQGRƒdG
Qƒ«£dG ´QGõe
âÄ°ûfCG »àdG øLGhódGh
Ωƒ≤jh ,´QGõŸG ‘
ôª£H ÉgƒµdÉe
áHÎdG ‘ É¡JÉØ∏fl
ó©H É¡Kƒ∏j …òdG ôeC’G
∂dP

ÚH ¿hÉ©àdG ¬LhCG
äÉ¡÷Gh IQGRƒdG
≈∏Y áHÉbôdG ‘ á«∏ëŸG
´QGõŸG

%96.7

áeƒµ◊G OQ

QÉ£eC’G •ƒ≤°S π©ØH
É¡gÉ«e âëÑ°UCG ¿B’Gh
Ohó°ùdG √òg ‘ õéà–

á«æWh á£N ™°VƒH
±GógC’G IOófi
»æeõdG ióŸGh
¢VGôeCÓd …ó°üà∏d
»àdG á«æeõdG äÉaB’Gh
≈∏Y AÉ°†≤dG ¤EG …ODƒJ
‘ »JÉÑædG AÉ£¨dG
ádhódG

»æÑJ ‘ IQGRƒdG á£N
»éjôN ÜÓW
øe áeÉ©dG ájƒfÉãdG
»ª∏©dG º°ù≤dG
πLCG øe º¡KÉ©àH’
äÉ°ü°üîàdG á°SGQO
É¡LÉà– »àdG á«Ñ£dG
º¡∏«gCÉJ hCG ádhódG
äÉ©eÉ÷G ‘ á°SGQó∏d
ádhódÉH IOƒLƒŸG

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

60

á°SÉ«°S
(4)
IQGRh
äÉYÉ°S
(24)h ‘ áë°üdG
á≤«bO á«ªæJ ¿CÉ°T
´É£b
(46)h
á«fÉK ‘ áë°üdG
ádhódG

4

ºà«°S »àdG äÉ«dB’G
ò«ØæJ É¡à£°SGƒH
äÉeóN ôjƒ£J ´hô°ûe
äÉjÉØædG IQGOEG
” …òdG á∏eÉµàŸG
´ÉªàL’G ‘ √QGôbEG
¿hDƒ°ûd »≤«°ùæàdG
ióŸGh ,äÉjó∏ÑdG
Gòg ò«Øæàd »æeõdG
≈°†e …òdG ´hô°ûŸG
øe ÌcCG √QGôbEG ≈∏Y
ÚeÉY

66

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
QGó°UEG ‘ IQGRƒdG QhO
á«ë°U ÚeCÉJ äÉbÉ£H
πLCG øe ÚæWGƒª∏d
ádhódG πNGO êÓ©dG
ôeC’G Gòg ¿CG á°UÉNh
á«∏ªY øe ∞Øî«°S
‘ ∫GƒeC’G Qóg
πµ°ûH »ë°üdG ´É£≤dG
ÒÑc

‹hGõe ≈∏Y áHÉbôdG
Qôµàd Ö£dG áæ¡e
á«Ñ£dG AÉ£NC’G ´ƒbh

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¬eó≤J …òdG ºYódG
ÚæWGƒª∏d IQGRƒdG
äÉ°ü°üîàdG á°SGQód
‘ áHƒ∏£ŸG áÑ«£dG
≥jôW øY êQÉÿG
ádhódG äGQÉØ°S
ájƒdhCG ¢ü«°üîJ ΩóY
»Hô©dG OQƒÑdG ôZGƒ°T
ÚæWGƒª∏d ádhódG ‘
áHƒ©°üd Gk ô¶f
á«Ñ£dG äÉ°SGQódG
‘ á«°ü°üîàdG
êQÉÿG
‘ ájhOC’G ¢ü≤f
ájhOCG á°UÉN ádhódG
,ôµ°ùdG ,§¨°†dG )
øµÁ ∞«ch (Ö∏≤dG
á«dÉµ°TE’G √òg êÓY

∫ƒ– »àdG äÉHƒ©°üdG
ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ¿hO
ÚeCÉà∏d …OÉ–G
‘ πeÉ°ûdG »ë°üdG
ádhódG

69

68

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG
‘ IQGRƒ∏d á©HÉàdG
á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G
ÖjQóàdG á°SÉ«°S
iód á©ÑàŸG π«gCÉàdGh
á«gÉeh ,IQGRƒdG
á«dhódG ÒjÉ©ŸG
á«é«JGÎ°S’G á£ÿGh
õjõ©àd É¡©°Vh ” »àdG
ÖfÉ÷G Gòg á«ªæJh
ΩÉ¡dG
QOGƒc OƒLh ΩóY
‘ á°üàfl ájOÉ«b
πª©J áë°üdG IQGRh
á«ÑW á«©Lôªc
∫ÉéŸG ‘ ájQÉ°ûà°SG
ôKCG …òdGh »ë°üdG
´É£b πªY ≈∏Y
ádhódG ‘ áë°üdG
¢ü≤f áeRCG É¡æeh
AGhódG
õcGôe OƒLh ΩóY
á«ÑW äGOÉ«Yh
OóY ‘ á°ü°üîàe
ádhódG äÉ«Ø°ûà°ùe øe
QOGƒµdG ¢ü≤æd ∂dPh
á«°ü°üîàdG á«Ñ£dG
≈∏Y ôKDƒj É‡

71

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«Ñ£dG AÉ£NC’G áÑ°ùf
äGQÉeE’G ádhO ‘
™bƒe øYh, Ék «dÉM
¤EG áÑ°ùædÉH ádhódG
k,É«ŸÉY á∏Ñ≤ŸG AÉ£NC’G
øe óë∏d äGAGôLE’Gh
AÉ£NC’G √òg
¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG
π«Ñ°S ‘ IQGRƒdG
äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’G
ádhódG ‘ á«ë°üdG
áeRÓdG äÉ«fÉµeE’G
á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸÉH AÉaƒ∏d
ôjƒ£àH á°UÉÿG
á«ë°üdG äÉeóÿG
»àdG äGAGôLE’G
IQGRƒdG É¡JòîJG
´É°VhCG ájƒ°ùàd
ÚjQGOE’G ÚØXƒŸG
É¡«a Ú∏eÉ©dG
äÉeóÿG iƒà°ùe
áeó≤ŸG á«ë°üdG
‘ ÚæWGƒª∏d

70

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

πX ‘ äÉ«Ø°ûà°ùŸG
øe ÒãµdG QÉ°ûàfG
ÉjÒàµÑdG

äÉeóÿG á«Yƒf
áeó≤ŸG á«Ñ£dG
≈°Vôª∏d

ºYO ‘ IQGRƒdG QhO
QOGƒµdG ™«é°ûJh
¢ü°üîà∏d á«æWƒdG
äGÈàîŸG ‘ πª©dGh
äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH á«ë°üdG
á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

Ék «dÉM IQGRƒdG Ωƒ≤J
πÑ◊G äÉæ«Y ∫É°SQEÉH
‘ É¡æjõîàd …ô°ùdG
á«HhQhC’G ∫hódG

õcGôŸG ôjƒ£J ΩóY
»àdG áÁó≤dG á«Ñ£dG
ÌcCG É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y ôe
πX ‘ áæ°S 30 øe
Qƒ£àdGh ÊÉµ°ùdG ƒªædG
ádhódÉH …ƒªæàdG
AÉ°ùf AÉÑWCG OƒLh ΩóY
õcôŸG ‘ ∫ÉØWCGh
™bGƒdG »ë°üdG
∂dPh »©«æŸG á≤£æÃ
øY áaÉ°ùŸG ó©H πX ‘
øe ≈Ø°ûà°ùe ÜôbCG
á≤£æŸG
±É©°SE’G äGQÉ«°S á∏b
¢†©H ‘ ÉgôaƒJ ΩóYh
ΩóYh á«ë°üdG õcGôŸG

73

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

ÒZ
í°VGh

ÒZ
í°VGh

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

‘ IQGRƒdG Oƒ¡L
∫ƒM äÉ°SGQódG AGôLEG
á«°ûØàŸG ¢VGôeC’G
ádhódG ‘ á«FÉHh ¬Ñ°ûdG
á≤£æŸGh
äÉfÓYEG OƒLh
¿ÉWô°S QÉ≤©d á«éjhôJ
º¶©e ‘ ºMôdG ≥æY
ádhódG äÉ«Ø°ûà°ùe
øe ¬aô°U ºàj å«M
øe ójó©dG πÑb
á°UÉÿG äGOÉ«©dG
IQGRh ¿CG øe ºZôdÉH
Gòg óªà©J ’ áë°üdG
…òdG ôeC’G QÉ≤©dG
ΩÉªàg’G Ö∏£àj
‘ »ë°üdG øeC’ÉH
™ªàéŸG
É¡©ÑàJ »àdG ÒjÉ©ŸG
º«≤©J ‘ IQGRƒdG
áaÉ¶fh
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áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

õcôe AÉ°ûfEG
êÓ©d ¢ü°üîàe
¿Éæ°SC’Gh ôµ°ùdG ¢Vôe
≈£°SƒdG á≤£æŸG ‘
ábQÉ°ûdG IQÉeE’ á©HÉàdG
QGó°UE’ IQGRƒdG á£N
äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG
‘ º¡°ùJ »àdG á«Ñ£dG
´É£≤dÉH πª©dG º«¶æJ
»ë°üdG
"ójQh" ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG ‘
»àdG ájhOC’ÉH á°UÉÿG
óë∏d ≈°Vôª∏d ±ô°üJ
á«Ñ£dG AÉ£NC’G øe
á«∏ªY ‘ çó– »àdG
±ô°üdG

ÒZ
í°VGh

75

êÓ©d Ωƒ°SQ ™°VƒH
πeGƒ◊G AÉ°ùædG
øjóaGƒdG øe ∫ÉØWC’Gh
øe Úàæ°ùdG ¿hO Ée
πLCG øe ∂dPh ôª©dG
á«dÉŸG AÉÑYC’G ∞«ØîJ
IQGRƒdG ≈∏Y

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äGó©ŸÉH Égõ«¡Œ
áeRÓdG á«Ñ£dG
IòîàŸG äGAGôLE’G
ôjƒ£Jh Ú°ùëàd
‘ ÇQGƒ£dG ΩÉ°ùbCG
äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àfl
ádhódG
πÑb øe √ò«ØæJ ” Ée
∫ƒM áë°üdG IQGRh
…òdG QÉ°ùe èeÉfôH
áë°üdG IQGRh √òØæJ
Ω2009 òæe
äGQOÉÑe ™jRƒJ á«dBG
á°UÉÿG ádhódG ¢ù«FQ
øe ójó©dG ó««°ûàH
‘ á«Ñ£dG äBÉ°ûæŸG
á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G
IQGRh π«ch Ú«©J ΩóY
≈àM áë°üdG IQGRh ‘
QGôªà°S’Gh ¿B’G
IQGRh π«ch ∞«∏µàH
ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤∏d áHÉfE’ÉH
¬«dEG á∏cƒŸG
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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

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«fGõ«e ÒaƒJ á«ªgCG
íª°ùJ áë°üdG IQGRƒd
É¡›GôH ™«ªL ≥«Ñ£àH
É¡££Nh
≈∏Y É¡JÉ«é«JGÎ°SGh
πãeC’G ¬LƒdG

‘ QÉªãà°S’G á«ªgCG
,øWGƒŸG »Ñ£dG QOÉµdG
¿ôe ΩÉ¶f ™°Vhh
QOGƒµdG ≈∏Y AÉ≤HEÓd
‘ á«æWƒdG á«Ñ£dG
á©HÉàdG á«Ñ£dG äBÉ°ûæŸG
É¡Hô°ùJ ™æeh IQGRƒ∏d
hCG á«∏ëŸG äÉ¡÷G ¤EG
¢UÉÿG ´É£≤dG

ôjƒ£J á«ªgCG
áeó≤ŸG äÉeóÿG
º¡àjÉYQh ø°ùdG QÉÑµd
∫ÓN øe º¡dRÉæe ‘
»JQGRh ÚH ¿hÉ©àdG
¿hDƒ°ûdGh áë°üdG
Gòg ‘ á«YÉªàL’G
∫ÉéŸG

çƒëH õcôe AÉ°ûfEG
‘ ¿ÉWô°ùdG ¢VGôeC’
øe óë∏d ádhódG
¢VôŸG Gòg QÉ°ûàfG
OGôaCG ÚH Ò£ÿG
™ªàéŸG

77

QÉµaC’G

âeÉb »àdG äGQOÉÑŸG
áë°üdG IQGRh É¡H
´GƒfC’ÉH á«Yƒà∏d
¢Vôe øe áØ∏àîŸG
¿ÉWô°ùdG

™jRƒJ IQhô°V
ÚjQÉ°ûà°S’G
‘ øjOƒLƒŸG
πµ°ûH äÉ«Ø°ûà°ùŸG
º¡æe IOÉØà°SÓd ∫É©a
≥WÉæŸG ∞∏àfl ‘

øe ójó©dG OƒLh
ÚjQGOE’G ÚØXƒŸG
IQGRƒd Ú©HÉàdG
ºàJ ⁄ áë°üdG
øe ÌcCG º¡à«bôJ
äGƒæ°S(8)

” »àdG äÉ°SGQódG
´ƒ°VƒŸ ÉgOGóYEG
´É£≤dG á°üî°üN
,ádhódG ‘ »ë°üdG
áÄ«H ≥∏N ‘ º¡e ¬fƒµd
OGôaCG ΩóîJ á«°ùaÉæJ
™ªàéŸG

ÒZ
í°VGh
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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
õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
á©HÉàdG á«ë°üdG
áë°üdG IQGRƒd
Ö«ÑW OƒLh ΩóY
‘ ¢ü°üîàe ÇQGƒW
AÉÑ∏c ≈Ø°ûà°ùe
»eƒµ◊G
‘ ¢ü≤f OƒLh
äÉeóÿGh ájÉYôdG
É¡eó≤j »àdG á«Ñ£dG
πX ‘ AÉÑ∏c ≈Ø°ûà°ùe
áaÉãµdG OÉjORG
â∏°Uh »àdG á«fÉµ°ùdG
∞dCG (53)‹GƒM ¤EG
áª°ùf
á©HÉàŸ á«dBG OƒLh ΩóY
»àdG äÉ«°UƒàdG ò«ØæJ
¢ù∏éŸG øe äQó°U
…OÉ–’G »æWƒdG
¢ù∏› É¡«∏Y ≥aGhh
IQGRh ¿CÉ°T ‘ AGQRƒdG
áë°üdG
¢ü«NGôJ ô°üM
á«FGhódG äÉYÉæ°üdG
ájOÉ–’G äÉ¡÷G ≈∏Y
§≤a á°üàîŸG

79

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«ë°üdG äÉbÉ£ÑdG
IQGRh øe IQOÉ°üdG
áMƒæªŸGh áë°üdG
»£¨J ’ ÚæWGƒŸG Ò¨d
AGhódGh êÓ©dG áª«b
ΩÉ°ùbCG AÉ°ûfEG á«fÉµeEG
πÑ≤à°ùJ á°UÉN
¿ƒ°†≤j øjòdG ≈°VôŸG
‘ º¡àHƒ≤Y IÎa
á«HÉ≤©dG äBÉ°ûæŸG
¥hóæ°U OƒLh
IQGRh ‘ "áë°üdG"
á«Ø«ch, áë°üdG
¬∏ªY º«¶æJ
¢UÉN QOÉc OÉéjEG
‘ ÚæWGƒŸG AÉÑWCÓd
áë°üdG IQGRh
…ô°S ¥ƒ°ùàe OƒLƒH
ÊhÎµdE’G ™bƒª∏d
øe áë°üdG IQGRƒd
√ôjƒ£J á©HÉàe πLCG
áaô©Ÿ á°SGQO OƒLh
øjó«Øà°ùŸG É°VQ ióe
áeó≤ŸG äÉeóÿG øe
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QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

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

¢†jôªàdG ∫hDƒ°ùe
ΩÉ¡e äô°üàbG
á©HÉàŸG ‘ ¬àØ«Xh
¢VôªŸG πª©d ájQGOE’G
≈∏Y õ«cÎdG ¿hO
á«æØdGh á«æ¡ŸG QƒeC’G
Ú°ù– ‘ ºgÉ°ùJ »àdG
ºbÉW πªY AGOCG
¢†jôªàdG

%87.8

7

4

22

áeÓ°ùdG ÒjÉ©e
ájQhôŸGh á«©ªàéŸG
IQGRh Égóªà©J »àdG
AÉ°ûfEGh ≥°T ‘ ∫É¨°TC’G
¥ô£dG

81

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«æeõdG IóŸG ójó–
AÉ¡àf’G ºà«°S »àdG
´hô°ûe OGóYEG øe É¡«a
»ë°üdG ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb
øe ¢ü∏îàdG á«Ø«c
‘ á«Ñ£dG äÉØ∏îŸG
á«Ñ£dG äBÉ°ûæŸG
ádhódÉH
øe ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ
AGôLE’ á«fGõ«ŸG
ájƒæ°S á«ÑW äÉ°Uƒëa
∫ÉØWC’G ¢VÉjôd

≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG ôNCÉJ
õcGôŸG ¢†©Hh ‘É°ùe
IQÉeE’ á©HÉàdG á«ë°üdG
IÒéØdG
»≤∏àH á«æ©ŸG á¡÷G
ÚæWGƒŸG äÉÑ∏W
∫õæe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
IQGRh »gCG ,»Ñ©°T
‘ AÉL Éªc ∫É¨°TC’G
iôNCG á¡L ΩCG Qƒà°SódG

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

33

(4)
äÉYÉ°S
(53)h
á≤«bO
á«fÉKh
IóMGh

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

5

Ö£∏d õcôe AÉ°ûfEG
áë°üdGh »FÉbƒdG
ÉHO áæjóe ‘ á«°SQóŸG
IÒéØdG
QOÉc ´É°†NEG IQhô°V
èeGÈd ¢†jôªàdG
ôªà°ùe …QhO π«gCÉJ
äGQƒ£àdG áÑcGƒŸ
áãjó◊G á«Ñ£dG
ájOÉe õaGƒM Ëó≤àH
QOÉµd ájƒæ©eh
‘ ¢†jôªàdG
õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG
á©HÉàdG á«ë°üdG
IQGRƒ∏d
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á«dÉ©a áÑ°ùf
¥ô¨à°ùŸG øeõdG
´hô°ûe á°ûbÉæŸ
¿ƒfÉ≤dG

83

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

¿CG º∏©dG ™e ,á«dÉª°ûdG
¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U
É¡dÓMEÉH ôeCG ádhódG
`H Qó≤J áØ∏µH Ék ©«ªL
ºgQO äGQÉ«∏e 10

IOÉjR ‘ IQGRƒdG á£N
äGô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
á«ŸÉ©dG äÉ«≤à∏ŸGh
‘ á°ü°üîàŸG
¿Éµ°SE’G

ƒëf IQGRƒdG §£N
QOGƒµdG ÖjQóJh π«gCÉJ
‘ áæWGƒŸG ájô°ûÑdG
ΩÉ«≤∏d ¥ô£dG ∫É›
ájQÉ°ûà°S’G ∫ÉªYC’ÉH
äƒ«H øe IOÉØà°S’Gh
á«ŸÉ©dG IÈÿG
Ú«dhódG ÚjQÉ°ûà°S’Gh
¿CÉ°ûdG Gòg ‘

»àdG äÉHƒ©°üdG
IQGRh É¡¡LGƒJ
OÉªàY’G ‘ ∫É¨°T’G
≈∏Y á«°SÉ°SCG áØ°üH
á«ŸÉ©dG äÉ°SÉ«≤dG
™LGôŸGh áãjó◊G
‘ á«ŸÉ©dG äGÈÿGh
¿Éµ°SE’G ´É£b ¿CÉ°T

AÉ°ûfEG ‘ IQGRƒdG á£N
¢UÉN ≥jôW
»àdG á∏«≤ãdG äÉæMÉ°û∏d
çOGƒ◊G ‘ ÖÑ°ùàJ
ÖfÉL ¤EG ájQhôŸG
¥ô£∏d É¡aÓJEG
ÖÑ°ùH á«à∏Ø°SE’G
IóFGõdG É¡àdƒªM

‘ IQGRƒdG §£N
IÈN á∏b ≈∏Y Ö∏¨àdG
IòØæŸG ádÉª©dG
,á«fÉµ°SE’G ™jQÉ°ûª∏d
‘ í°VGƒdG ¢ü≤ædGh
äGP ádÉª©dG OGóYCG
á«dÉ©dG á«æØdG IÈÿG

äÉØ°UGƒŸG øjÉÑJ
‘ ájQhôŸGh á«æØdG
äÉbô£dG

áfÉ«°U ôNCÉJ ÜÉÑ°SCG
øcÉ°ùŸG ∫ÓMEGh
äGQÉeE’G ‘ áµdÉ¡àŸG

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω
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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
∫É¨°TC’G IQGRh »Øf
áfÉ«°U ‘ É¡à«dhDƒ°ùe
ºZôdG ≈∏Y øcÉ°ùŸG
øª°V ™≤j ∂dP ¿CG øe
Ö°ùM É¡JÉ°UÉ°üàNG
AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb
áæ°ùd (22) ºbQ
Ω1999
áæWGƒŸG ICGôŸG ¥ƒ≤M
øµ°S ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘
»àdÉc Ö°SÉæe »eƒµM
hCG êhõàJ ⁄h πª©J
ájô°SCG ±hôX ÊÉ©J
ΩóYh øjódGƒdG IÉaƒc
ºFÓe ∫õæe OƒLh
»°VGÎa’G ôª©dG
á«eƒµ◊G øcÉ°ùª∏d
ó©H ÉgDhÉ°ûfEG ” »àdG
äGQÉeE’G ádhO ΩÉ«b
øe ÌcCG â∏ªcCGh
áæ°S øjô°ûY
ΩGõdEG ‘ IQGRƒdG QhO
ádƒªëH äÉæMÉ°ûdG
ÉŸ ¿GRhC’G øe áæ«©e
øe IÒÑµdG É¡àdƒª◊
≈∏Y »Ñ∏°S ÒKCÉJ
á«à∏Ø°SE’G ¥ô£dG

85

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á«LQÉÿG ájOÉ–’G
ádhódÉH
≈∏Y ÖJGhôdG PGƒëà°SG
øe %100 áÑ°ùf
áLQóŸG á«fGõ«ŸG
±GógC’G Ö∏ZC’
á«é«JGÎ°S’G
´QÉ°ûdG á©°SƒJ πgÉŒ
IQÉeEG ÚH π°UGƒdG
ójòdG áæjóeh ábQÉ°ûdG
…òdGh IÒéØdG IQÉeEGh
øe ÒãµdG ¬eóîà°ùj
¤EG áaÉ°VE’ÉH ¢SÉædG
á∏«≤ãdG äÉæMÉ°ûdG

äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEG
‘ IóMƒe á«fÉµ°SEG
∫ÓN øe ádhódG
äÉ°SGQódGh äÉMƒ°ùŸG
¢SÉ«bh á«fGó«ŸG
á«fÉµ°SE’G äGô°TDƒŸG
√òg §ÑJôJ ¿CG ≈∏Y
èeGÈH IóYÉ≤dG
á«∏ëŸG ¿Éµ°SE’G

84

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

á«dÉ◊G äÉLÉ«àM’G
äÉÑ∏£àŸ á«∏Ñ≤à°ùŸGh
á«æÑdG ôjƒ£Jh ¿Éµ°ùdG
≥WÉæŸG ‘ á«àëàdG
ádhódG øe áØ∏àîŸG
ÒZ
í°VGh

ÒaƒJ ‘ IQGRƒdG QhO
áæeB’G ¥ô£dG äÉeƒ≤e
‘ á«∏NGódG ¥ô£∏d
»àdG á«Ñ©°ûdG AÉ«MC’G
ΩóY øe ÊÉ©J
É¡JQÉfEG ΩóYh ,É¡Ø°UQ
…òdG ôeC’G AÉHô¡µdÉH
áë°U ≈∏Y Ék Ñ∏°S ôKDƒj
√òg ‘ ÚæWÉ≤dG
AÉ«MC’G

87

‹ÉªLEG

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ôjƒ£J ‘ AóÑdG ôNCÉJ
…òdG OÉ–’G ´QÉ°T
»°ù«FôdG ´QÉ°ûdG Èà©j
ƒgh ¿ÉªéY IQÉeEG ‘
äGQÉeEG ™«ªéH É¡£Hôj
IQGRƒdG á£Nh ,ádhódG
á÷É©Ÿ á«∏Ñ≤à°ùe
áHGƒH QGhO ) ôjƒ£Jh
( ¿ÉªéY

™bƒŸG AGƒàMG ΩóY
≈∏Y ÊhÎµdE’G
IQGRƒdG ±GógCG
ádÉ°SôdÉH AÉØàc’Gh
§≤a º«≤dGh
‘ IQGRƒdG §£N
¥ô£dG ¢†©H áfÉ«°U
»àdG áeÉ¡dG ájOÉ–’G
¢†©H ÚH §HôJ
Aƒ°ùd Gk ô¶f äGQÉeE’G
âbƒdG ‘ É¡àdÉM
‹É◊G

áeƒµ◊G OQ

≥«aƒà∏d IQGRƒdG §£N
ÊÉµ°ùdG ƒªædG ÚH
‘ ¿Éµ°SE’G á°SÉ«°Sh
ádhódG
ÒZ
í°VGh

øcÉ°ùŸG ´É°†NEG ΩóY
íæ“ »àdG á«Ñ©°ûdG
ÒjÉ©Ÿ ÚæWGƒª∏d
ƒg Éªc IOƒ÷G á«dÉY
èeÉfôH ‘ ¬H ∫ƒª©e
¿Éµ°SEÓd ójGR
á«fÉµ°SEG á°SÉ«°S OƒLh
≈∏Y á∏eÉ°Th áeÉY
áªFÉb ádhódG iƒà°ùe
ƒªædG á°SGQO ≈∏Y
ôjó≤àd ÊÉµ°ùdG

86

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
ôeC’G ,∫ÉY OOôJ äGP
IQƒ£N πµ°ûj …òdG
,É¡«æWÉb ≈∏Y
AÉª°SCG êGQOEG á«fÉµeEGh
∫RÉæŸG √òg »µdÉe
ºFGƒ≤dG øª°V
øcÉ°ùª∏d á≤ëà°ùŸG
øª°V ÉgDhÉæH ºàj »àdG
äGQOÉÑe ™jQÉ°ûe
ádhódG ¢ù«FQ
¬LGƒJ »àdG äÉbƒ©ŸG
πÑb øe IQGRƒdG
øe á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G
∫ƒ∏◊G OÉéjEG πLCG
É¡d áÑ°SÉæŸG
IQGRƒdG ΩÉ«b IQhô°V
»àdG ¥ô£dG ójhõàH
πÑb øe É¡àfÉ«°U ºàJ
äÉMƒ∏dÉH IQGRƒdG
IQÉfE’Gh ájOÉ°TQE’G
QhôŸG ácô◊ áeRÓdG
É¡«a
‘ IQGRƒdG á«é«JGÎ°SG
¢ù«FQ IQOÉÑe ò«ØæJ
AÉæH ‘ á∏ãªàŸG ádhódG
øµ°ùe ±’BG (10)
∫ÓN ÚæWGƒª∏d
áeOÉ≤dG á∏MôŸG

89

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

‘ IQGRƒdG á«é«JGÎ°SG
øcÉ°ùŸG ∫ÓMEG
äGAGôLE’Gh ,á«Ñ©°ûdG
IQGRƒdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
øµ°ùŸG ¿Éc ∫ÉM ‘
∑ƒ∏‡ ¬dÓMEG OGôŸG
áKQƒd
¢ù«FQ äÉeôµe ÒKCÉJ
á«æµ°ùdG ádhódG
¥É≤ëà°SG ≈∏Y IÒNC’G
‘ Ú∏é°ùŸG ÚæWGƒŸG
¿Éµ°SEÓd ójGR èeÉfôH
,íæŸG hCG ¢Vhô≤∏d
èeÉfÈdG ¿CG á°UÉNh
ä’ÉM ¬jód á∏é°ùe
òæe QGó°UE’G á≤ëà°ùe
⁄h ,Ω2007 ΩÉY
≈àM É¡«a ô¶ædG ºàj
¿B’G
Ωƒ≤J ¿CÉH ìGÎb’G
áaÉc ô°üëH IQGRƒdG
ÚæWGƒŸG ∫RÉæe
â«æH »àdG hCG á«eƒµ◊G
,á°UÉÿG º¡à≤Øf ≈∏Y
≥WÉæe ‘ á©bGƒdGh
•ƒ£N É¡H ô“
AÉHô¡c

88

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

88.4%

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

8

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

5

26

¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG
h ΩÓYEÓd »æWƒdG
áÄ«g äÉ°UÉ°üàNG
ä’É°üJ’G º«¶æJ
, åÑdG ¢üîj Éª«a
¢üàîj ¢ù∏éŸG å«M
á«eÓYE’G »MGƒædÉH
ájƒ¡dG ádÉ°SQ πãe
¢üàîJ Éªæ«H, á«æWƒdG
»MGƒædÉH áÄ«¡dG
á≤∏©àŸG á«æØdGh á«æ≤àdG
äGOOÎdÉH

iƒàëª∏d IQGOEG ™°Vh
π«∏– ‘ »eÓYE’G
»eÓYE’G ÜÉ£ÿG

»æWƒdG ¢ù∏éŸG QhO
õjõ©J ‘ ΩÓYEÓd
á«eÓYE’G á«∏ª©dG
πãe Ék «∏NGO h Ék «∏fi
QOGƒµdG ÖjQóJ
äÉYÉæ°üdG ÖjQóJh
á«eÓYE’G á«∏ëŸG

91

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

43

¿ÉàYÉ°S
(51)h
á≤«bO
(57)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á°SÉ«°S 6
¢ù∏éŸG
»æWƒdG
‘ ΩÓYEÓd
¿CÉ°T
õjõ©J
É©jô°ûàdG
ä
á«eÓYE’G
ádhódG ‘

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¥ÉæàNG çhóM ÜÉÑ°SCG
á≤£æŸG ‘ …Qhôe
ÚH á£HGôdG ájOhó◊G
»HOh ábQÉ°ûdG »JQÉeEG
øH óªfi ´QÉ°T ‘
ójGR
IQGRƒdG πªY á«dBG
´hô°ûe ≥«Ñ£àd
¿Éµ°SE’G ‘ áeGóà°S’G
º«gÉØŸG ô°ûfh,
äÉÑ∏£àŸÉH á≤∏©àŸG
á°UÉÿG á«Ä«ÑdG
ádhódÉH
‘ ∫É¨°TC’G IQGRh QhO
á«dhDƒ°ùŸG Ωƒ¡Øe õjõ©J
™«ªL ™e á«©ªàéŸG
´É£≤H Ú«æ©ŸG
ádhódG ‘ ¿Éµ°SE’G
π«©ØàH áÑdÉ£ŸG
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
‘ 1986 áæ°ùd (8)
ádƒª◊G ójó– ¿CÉ°T
,äÉÑcôª∏d ájQƒëŸG
á«MÓ°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
á«LQÉÿG ¥ô£dG
á«dÉŸG áØ∏µàdG π«∏≤Jh
É¡àfÉ«°üd

90

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

á°UÉN íFGƒd hCG
øe πØ£dG ájÉªëH
á«°ùæ÷G äÉ°TôëàdG
äGÒKCÉJ É¡d »àdG
‘ ¬JÉ«M ≈∏Y á«Ñ∏°S
πÑ≤à°ùŸG

åÑdG äÉ£fi πªY
¢ù∏éŸG á∏¶e â–
¿C’ ΩÓYEÓd »æWƒdG
ójGõJ ‘ äGƒæ≤dG OóY
ádhódG ¥ƒ≤M ßØ◊
ÖfÉ÷G Gòg ‘

á¨d ‘ ô¶ædG IOÉYEG
ègÉæŸG ¢ùjQóJ
ΩÉ°ùbCG ‘ á«ª«∏©àdG
äÉ©eÉéH ΩÓYE’G
™e ≥«°ùæàdÉH ádhódG
‹É©dG º«∏©àdG IQGRh

»æWƒdG ¢ù∏éŸG QhO
≥«°ùæàdG ‘ ΩÓYEÓd
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ™e
QOGƒµdG ÖjQóJ ¿CÉ°T ‘
á«eÓYE’G

ègÉæŸG πjƒ–
ΩÉ°ùbCG ‘ á«ª«∏©àdG
äÉ©eÉéH ΩÓYE’G
á¨∏dG ¤EG ádhódG
QÉWEG ‘ á°UÉN á«Hô©dG
äÉLôfl áeAGƒe
äÉLÉ«àMG ™e º«∏©àdG
πª©dG ¥ƒ°S
≈∏Y á«ÁOÉcCG AÉ°ûfEG
ÖjQóàd ∫ÉY iƒà°ùe
≈∏Y á«æWƒdG QOGƒµdG
áeóÿ ádhódG iƒà°ùe
∞∏àîÃ ΩÓYE’G ´É£b
¬J’É›

93

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ΩGõdEG ‘ ¢ù∏éŸG QhO
á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
RGôHEÉH ≥∏©àj Éª«a
hCG á«æWƒdG ájƒ¡dG
á«æWƒdG èeGÈdG
áeÉY áØ°üH á«eÓYE’G
IOÉjõd á≤Ñ£ŸG äÉ«dB’G
‘ ÚWƒàdG áÑ°ùf
´É£≤H á«æØdG ∞FÉXƒdG
ΩÓYE’G
äÉ©jô°ûàdG Úª°†J
¢ù∏éŸG É¡©°†«°S »àdG
OGƒe …OÉ–’G »æWƒdG

92

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

»àdG äÉ«dÉµ°TE’G
‘ ¢ù∏éŸG É¡¡LGƒj
iƒàëŸG ≈∏Y áHÉbôdG
ΩÉY πµ°ûH »eÓYE’G
πµ°ûH ÊÓYE’Gh
äGAGôLE’Gh ,¢UÉN
É¡©°†j »àdG ∫ƒ∏◊Gh
»æWƒdG ¢ù∏éŸG
π«Ñ°S ‘ ΩÓYEÓd
É¡«∏Y Ö∏¨àdG

áZÉ«°U IOÉYEG ΩóY
á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG
á£°ûfC’G ¿ƒfÉb ‘
πÑb øe á«eÓYE’G
Ú«æWh Ú°ü°üîàe

95

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

‘ ¢ù∏éŸG §£N
¿RGƒàdG ≥«≤–
ƒg Ée ÚH »eÓYE’G
¤EG »ÑæLCGh »æWh
ºYój …òdG ó◊G
»æWƒdG ‘É≤ãdG ôµØdG

ÚWƒàdG á«eGõdE’
øcÉeC’G ‘ á°UÉNh
‘ ájƒ«◊G áª¡ŸG
á«eÓYE’G áYÉæ°üdG

äÉ«°SÉ°SC’Gh ÒjÉ©ŸG
¢ù∏éŸG É¡≤Ñ£j »àdG
iƒàfi ≈∏Y áHÉbô∏d
πFÉ°Sh ‘ äÉfÓYE’G
ΩÓYE’G

QÉµaC’G

õjõ©J ‘ ¢ù∏éŸG QhO
øe ¿ƒµàd áaÉë°üdG
ájôM ‘ ∫hódG π°†aCG
áaÉë°üdG ‘
ádhódG ¿CG É°Uƒ°üNh
¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d íª£J
‘ äÉjƒà°ùŸG π°†aCG
∫ÉéŸG Gòg
ÒZ
í°VGh

ÒZ
í°VGh

ÒZ
í°VGh

º¶ædG hCG äÉ©jô°ûàdG
»àdG äGAGôLE’G hCG
πØµàd É¡©°Vh øµÁ
∫É› ‘ ÒÑ©àdG ájôM
.áaÉë°üdG
‘ á«æWƒdG QOGƒµdG á∏b
á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
Oƒ≤©H áfQÉ≤e É«dÉM
á≤HÉ°S
»àdG äÉ«é«JGÎ°S’G
É¡©°Vh øµÁ
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
ºYód á£N OƒLh
»eÓYE’G êÉàfE’G
¬ëæeh »∏ëŸG
¢Vô©dG óæY á«∏°†aC’G
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘
á«∏ëŸG
ÚWƒJ IQhô°V
´É£b ‘ äGOÉ«≤dG
ÉŸ ¢UÉÿG ΩÓYE’G
ÒKCÉJ øe ôeC’G Gò¡d
¿RGƒàdG ≥«≤– ‘ ÒÑc
ƒg Ée ÚH »eÓYE’G
¤EG »ÑæLCGh »æWh
ºYój …òdG ó◊G
»æWƒdG ‘É≤ãdG ôµØdG

ô°UÉæ©dG áÑ°ùf ÊóJ
‘ á∏eÉ©dG áæWGƒŸG
á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
QOÉµdG ∞©°V ƒg ¬ÑÑ°S
√òg ‘ ‹ÉŸG
áaÉ°VE’ÉH ,äÉ°ù°SDƒŸG
äÉ°ù°SDƒŸG áÑZQ ΩóY
‘ á°UÉÿG á«eÓYE’G
ÚæWGƒŸG Ú«©J
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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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

Å°ùj Ée ¢û«ª¡J
ΩÉ¶f hCG ΩÓ°SEÓd
ídÉ°üŸG hCG ºµ◊G
‘ ádhó∏d É«∏©dG
á£°ûfC’G ´hô°ûe
á«eÓYE’G
IÉæb AÉ°ûfEG ΩóY
øY È©J ájOÉ–G
É¡JÉ°SÉ«°Sh ádhódG
‘ É¡££Nh É¡àaÉ≤Kh
ä’ÉéŸG ∞∏àfl
‘ ÚWƒàdG áÑ°ùf ™aQ
á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
á«eƒµ◊G á°UÉNh
¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ,É¡æe
ÚæWGƒŸG áÑ°ùf
´É£b ‘ Ú∏eÉ©dG
ΩÓYE’G
∑Éæg ¿ƒµj ¿CG
ádhó∏d »ª°SQ çóëàe
»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y
™ªàéŸG OGôaC’ π≤æj
á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdG
¢†©ÑH á≤∏©àŸG
’ »µd áeÉ¡dG ÉjÉ°†≤dG
…CG ∑Éæg ¿ƒµj
É¡fCÉ°ûH CÉ£N äGÒ°ùØJ
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

»æWƒdG ¢ù∏éŸG QhO
áHÉbôdG ‘ ΩÓYEÓd
äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y
á©HÉàdG á«eÓYE’G
‘ Iô◊G ≥WÉæª∏d
ádhódG

á©eÉL ÚH ≥«°ùæàdG
¢ù∏éŸGh äGQÉeE’G
‘ ΩÓYEÓd »æWƒdG
ÖjQóàdG ¿CÉ°T
AÉ°ûfEG Ú◊ »eÓYE’G
á«eÓYEG á«ÁOÉcCG
á°ü°üîàe

á«eÓYEG ÖJÉµe AÉ°ûfEG
ádhódG äGQÉØ°S ‘
≈∏Y Oô∏d êQÉÿÉH
äÉeÉ¡J’Gh äGRhÉéàdG
≈∏Y ,ádhó∏d á¡LƒŸG
ÖJÉµŸG √òg ¿ƒµJ ¿CG
äGAÉØc IOÉ«b â–
áæWGƒe

á∏≤à°ùe ÊÉÑe AÉ°ûfEG
»æWƒdG ¢ù∏éŸG ´hôØd
áaÉc ‘ ΩÓYEÓd
å«ëH ádhódG äGQÉeEG
á©HÉJ ¬«fÉÑe ¿ƒµJ ’
áaÉ≤ãdG IQGRh ÊÉÑŸ
á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh
ƒg Éªc ™ªàéŸG
âbƒdG ‘ ógÉ°ûe
‹É◊G

á«HÉÑ°T á∏› QGó°UEG
ÜÉÑ°T" ¿GƒæY â–
¿ƒµj "äGQÉeE’G
¿ƒcQÉ°ûŸGh ÉghQôfi
ÜÉÑ°ûdG øe É¡«a
øe ¿hÈ©j ÚæWGƒŸG
º¡JÉ©∏£J øY É¡dÓN
á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡JÉ¡LƒJh
§£Nh äGQOÉÑe OƒLh
´É£≤dG ôjƒ£àd á«æWh
¢UÉÿG »eÓYE’G
èeGÈdÉH
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¿ƒfÉ≤dG πjó©J
(15) ºbQ …OÉ–’G
‘ Ω1980 áæ°ùd
äÉYƒÑ£ŸG ¿CÉ°T
Ωó©d ∂dPh ô°ûædGh
äGóéà°ùe ¬àeAÓe
∞∏àîÃ ΩÓYE’G ´É£b
¬JÉ°SQÉ‡h ¬∏FÉ°Sh
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
»æWƒdG ¢ù∏éŸG QhO
õjõ©J ‘ ΩÓYEÓd
™ªàéŸ »≤«≤◊G ™bGƒdG
Oô∏d ∂dPh äGQÉeE’G
»àdG äÓª◊G ≈∏Y
äÉ°ù°SDƒe É¡H Ωƒ≤J
‘ »LQÉÿG ΩÓYE’G
ádhódG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ
ô°ûf ∫ÓN øe
áWƒ∏¨ŸG äÉeƒ∏©ŸG
ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM
á«æeC’Gh á«©ªàéŸG
ádhódÉH
á«∏«∏– á°SGQO OƒLh
±hõY ÜÉÑ°SC’
‘ πª©dG øY ÚæWGƒŸG
ΩÓYE’G ´É£b
»àdG èeGÈdGh §£ÿG
¢ù∏éŸG Égóªà©j
‘ ΩÓYEÓd »æWƒdG
á«æWƒdG ájƒ¡dG ï«°SôJ
∫ÓN øe ÚæWGƒª∏d
á«eÓYEG QOÉ°üe
OÉ–’G ºYóJ ábƒKƒe
…ó°üàdG øe º¡æµªàd
á«eÓYE’G äGójó¡à∏d
á«LQÉÿG
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ÉØWC’G »àÄØd á¡LƒŸG
Ée á«ªgC’ ÜÉÑ°ûdGh
¢SƒØf ‘ º«b øe ¬ãÑJ
áÄ°TÉædG
‘ á©ÑàŸG á«dB’G
¬ãÑJ Ée ≈∏Y áHÉbôdG
á«FÉ°†ØdG äÉ£ëŸG
ádhódG É¡Ø«°†à°ùJ »àdG
(85) ÉgOóY ≠dÉÑdGh
∂dòch ,á£fi
»àdG á«YGPE’G äÉ£ëŸG
(38) ÉgOóY ≠∏Ñj
á£fi
™ªàéŸG º«b ¢Vôa
≈∏Y »JGQÉeE’G
á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
‘ á∏eÉ©dG á«ÑæLC’G
∫É◊G ƒg Éªc ádhódG
á«ÑæLC’G ∫hódG ‘

â“ »àdG äGAGôLE’G
»eÓYE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y
ï«°SÎd »ª«∏©àdGh
á«æWƒdG ájƒ¡dG
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

%87.2

QÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

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

‹ÉªLEG

8

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

5

26

¿ƒfÉb OƒLh ΩóY
QÉªãà°SÓd …OÉ–G
´hô°ûeh »ÑæLC’G
øe ¢SÓaE’G ¿ƒfÉb
QÉWE’G ∫Éªµà°SG πLCG
OÉ°üàbÓd »©jô°ûàdG
»æWƒdG
áÄ«g AÉ°ûfEG ΩóY
´É£≤d á∏≤à°ùe ájOÉ–G
πLCG øe áYÉæ°üdG
á«ªæJh ºYO
á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG
ádhó∏d
»àdG äÉHƒ©°üdG
IQGRƒdG É¡¡LGƒJ
äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£àd
ájOÉ°üàb’G
á«YÉæ°üdGh
áÑbGôe ‘ IQGRƒdG QhO
ájƒ°†©dG äÉéàæŸG
‘ IQGRƒdG Oƒ¡L
áaô©ŸGh ¿ÉeC’G ≥«≤–
ôKCGh ,∂∏¡à°ùª∏d
»àdG èeGÈdG á«∏YÉa
IQGRƒdG É¡≤Ñ£J
¬àjÉª◊
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

39

(3)
äÉYÉ°S
(34)h
á≤«bO
(14)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

á°SÉ«°S
IQGRh
OÉ°üàb’G

Ω

7

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

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äGôcòe ™«bƒJ IQhô°V
äÉ¡÷G ™e ºgÉØJ
äGQÉeEG áaÉc ‘ á«æ©ŸG
áHÉbôdG º«¶æàd ádhódG
á«eÓYE’G äÉ¡÷G πY
‘ ô¶ædG IOÉYEG
≈∏Y á°VhôØŸG Ωƒ°SôdG
á«eÓYE’G ¢üNôdG
á°UÉÿG AGƒ°S
hCG ¢ü«NÎdÉH
∂dPh ójóéàdG
≈°TÉªàj ÉÃ É¡JOÉjõH
‘ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ™e
É¡«∏Y áHÉbôdG
íjQÉ°üJ ≈∏Y áHÉbôdG
á«æØdG äÓØ◊G
¢ù∏éŸG øe IQOÉ°üdG
ΩÓYEÓd »æWƒdG
äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH
á«æ©ŸG á«∏ëŸG
áHÉbôdG ‘ ¢ù∏éŸG QhO
èeGÈdG ≈∏Y
»àdG äÓ°ù∏°ùŸGh
äGƒæ≤dG ≈∏Y ¢Vô©J
ÉÃ á«∏ëŸG á«fƒjõØ∏àdG
™ªà› ™e Ö°SÉæàj
äGQÉeE’G
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
äGQÉeE’G ¢ù∏›
õjõ©àd á«°ùaÉæà∏d
iƒà°ùe ≈∏Y á«°ùaÉæàdG
ádhódG
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
´É£≤dG ôjƒ£àd IQGRƒdG
ádhódG ‘ …OÉ°üàb’G
ó◊G ‘ IQGRƒdG QhO
™∏°ùdG ∫ƒNO øe
¥Gƒ°SCG ¤EG á°Tƒ°û¨ŸG
ádhódG
Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G
á«Yƒàd IQGRƒdG É¡H
QÉKB’ÉH ∂∏¡à°ùŸG
™∏°ù∏d á«Ñ∏°ùdG
á°Tƒ°û¨ŸG
äÉéàæŸG ∫ƒNO ΩóY
™æ°üJ »àdG á«æWƒdG
äÉ°übÉæŸG ‘ ádhódÉH
ºZQ á«eƒµ◊G
πµd É¡FÉØ«à°SG
»àdG áHƒ∏£ŸG •hô°ûdG
ôeC’G Gò¡d É¡∏gDƒJ
IQGRƒdG á£N
ºYód á«∏Ñ≤à°ùŸG
á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG

105

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á∏eÉµàe á£N OƒLh
äGQÉeEG ™«ªL §HôJ
øe øµÁ ádhódG
QÉKBG ¢SÉ«b É¡dÓN
∂∏¡à°ùŸG ájÉªM
åëH ‘ IQGRƒdG QhO
ôFÉ°ùN ÜÉÑ°SCG
á«æWƒdG ™jQÉ°ûŸG
äÉ«é«JGÎ°S’G §HQ
äÉeƒµ◊ÉH á°UÉÿG
ájDhôH á«∏ëŸG
πµ°ûH (Ω2021)
äGQOÉÑe ò«ØæJh ∫É©a
≥«≤ëàd ≈©°ùJ á«∏ªY
,áYƒ°VƒŸG ±GógC’G
‘ óLƒj ’ å«M
§HQ ‹É◊G âbƒdG
ájDhQ ÚH ô°TÉÑe
(Ω2021) äGQÉeE’G
»ÑXƒHCG ájDhQh
á£Nh (Ω2030)
(Ω2015) »HO
IQGRƒdG á©HÉàe
IQOÉ°üdG äÉ«°Uƒà∏d
øe

104

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
áMÉàŸG á«Ø«XƒdG
äÉYÉ£b ‘ ÚæWGƒª∏d
áFõéàdG
IQGRƒdG èeGôHh §£N
øjôªãà°ùŸG ájÉªM ‘
,QÉªãà°S’G áaÉ≤K ô°ûfh
áªYGO áÄ«H ≥«≤–h
QÉªãà°S’Gh QÉNOÓd
≥«°ùæàdG èeGôH
IQGRƒdG ÚH ∑Î°ûŸG
á«∏ëŸG äÉ¡÷Gh
êhôî∏d á°üàîŸG
º¶æJ IóMƒe á¨«°üH
QÉªãà°S’G ´É£b
»ÑæLC’G
≥«≤– ‘ IQGRƒdG QhO
…OÉ°üàb’G πeÉµàdG
ádhódÉH
‘ IQGRƒdG §£N
»FGò¨dG øeC’G ≥«≤–
ádhódG OGÒà°SG πX ‘
øe (85%) ‹GƒM
á«FGò¨dG É¡JÉLÉ«àMG
êQÉÿG øe

107

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

≥WÉæŸG áªgÉ°ùe ióe
áeƒ¶æe ‘ Iô◊G
‘ »æWƒdG OÉ°üàb’G
øe ÒãµdG πX
»àdG äÓ«¡°ùàdG
ádhódG É¡àëæe
√òg ‘ øjôªãà°ùª∏d
≥WÉæŸG
Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G
áHÉbôdG ‘ IQGRƒdG É¡H
ájòZC’G áeÓ°S ≈∏Y
ÉŸ ádhódÉH ádhGóàŸG
QÉKBG øe ôeC’G Gò¡d
áë°U ≈∏Y á«Ñ∏°S
Úµ∏¡à°ùŸG
IôgÉX QGôªà°SG
™∏°ùdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
ΩÉ«b øe ºZôdÉH
QÉéàdG ôjòëàH IQGRƒdG
Gòg øe ™«ÑdG òaÉæeh
iód πgh ,ôeC’G
πgDƒŸG QOÉµdG IQGRƒdG
á©HÉàŸ ‘ÉµdGh
á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG
∂∏¡à°ùŸG ájÉªëH
” äÉ°SGQO OƒLh
áaô©Ÿ É¡H ΩÉ«≤dG
¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àMG
…ójC’G øe á«∏ëŸG
¢UôØdGh á∏eÉ©dG

106

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
á£N OƒLh
áë°VGh á«é«JGÎ°SG
ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y
‘ô©e OÉ°üàbG AÉæÑd
á«ªæàdG ≥≤ëj
ádhódG ‘ áeGóà°ùŸG
ÜÉ£≤à°S’ á£N OƒLh
ájƒfÉãdG »éjôN
ÚæWGƒŸG áeÉ©dG
‘ πª©∏d º¡∏«gCÉJh
OÉ°üàb’G IQGRh

á«eƒµM á¡L OƒLh
…OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y
‘ á°ü°üîàe
á«eƒµ◊G äGQÉªãà°S’G
‘ ájOÉ–’G
áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG
Égôjƒ£Jh

≥«≤– ‘ IQGRƒdG QhO
‘ …OÉ°üàb’G ´ƒæàdG
πLCG øe ,ádhódG
á«ªæàdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
áeGóà°ùŸG
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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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

ΩÉ¶f ‘ ∞©°V OƒLh
™∏°ùdG øY ∞°ûµdG
¿CGh á°UÉN ,Ió∏≤ŸG
Ò°ûJ äÉ«FÉ°üME’G
‹GƒM OƒLh ¤EG
á©∏°S ∞dCG (29)
IÎØdG á°Tƒ°û¨e
á«°VÉŸG
Ëó≤àH áÑdÉ£ŸG
õjõ©àd äGQOÉÑe
∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdG
ºYód äÉ¡÷G
á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG
ádhódÉH
πª©∏d IQGRƒdG §£N
á«ªæJ OÉéjEG ≈∏Y
‘ áfRGƒàe ájOÉ°üàbG
äÉjóëàdGh ,ádhódG
π«Ñ°S ‘ É¡¡LGƒJ »àdG
ôeC’G Gòg ≥«≤–
èeGôHh á£N OƒLh
IQGRƒdG É¡à©°Vh áæ«©e
ájÉªM πLCG øe
äÉÑ∏≤J øe ÚæWGƒŸG
ájhOC’Gh OƒbƒdG QÉ©°SCG
á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘
‘ á°üàîŸG á¡÷G
IOƒL ≈∏Y áHÉbôdG
™«ÑdG òaÉæe ‘ ™∏°ùdG
áØ∏àîŸG
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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
Èàfl AÉ°ûfEÉH áÑdÉ£ŸG
…OÉ–G …õcôe
áeÓ°S ¢üëØd
OGƒŸGh ájòZC’G
øe ócCÉà∏d á«cÓ¡à°S’G
ΩóYh É¡àeÓ°S
OGƒe ≈∏Y É¡FGƒàMG
áeÉ©dG áë°üdÉH IQÉ°V
‘ IQGRƒdG á£N
äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG
Ö«JôJ ™aôd á«æ©ŸG
äGô°TDƒŸG ¿CÉ°ûH ádhódG
πª©H á°UÉÿG
å«M ,äÉcô°ûdG
ádhódG â∏àMG
øe (143)áÑJôŸG
‘ (183) π°UCG
¥ÓZE’ âbƒdG QÉ«©e
ácô°ûdG

¿ƒfÉb ´hô°ûe OƒLh
¿CÉ°T ‘ …OÉ–G
≥WÉæŸG πªY º«¶æJ
äGQÉeEG ‘ Iô◊G
ádhódG

111

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

QÉµaC’G

ÒZ
≥aGƒe ‹ÉªLEG ≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äGô°†ëà°ùe OƒLh
äGô°†ëà°ùeh π«ªŒ
‘ ∫ÉØWC’ÉH á°UÉN
É¡«a Oóëj ⁄ ádhódG
hCG á«MÓ°U ïjQÉJ
É¡æjõîJ á«Ø«c
‘ ±ÓàNG OƒLh
iód ™∏°ùdG QÉ©°SCG
áØ∏àîŸG ™«ÑdG òaÉæe
ádhódG äGQÉeEG ‘
ájQGôªà°SÉH áÑdÉ£ŸG
á«YƒàdG Iô°ûædG
IQGRh øe IQOÉ°üdG
¿CÉ°ûH OÉ°üàb’G
™∏°ùdG QÉ©°SCG áfQÉ≤e
™«ÑdG òaÉæe iód
äGQÉeEG ‘ áØ∏àîŸG
ádhódG
‘ OÉ°üàb’G IQGRh QhO
ºî°†J øe ó◊G
AÉæKCG ™∏°ùdG QÉ©°SCG
ÚØXƒŸG ÖJGhQ IOÉjR
ádhódG ‘
¢UôØdG áMÉJEG ΩóY
QÉªãà°SÓd ÚæWGƒª∏d
äÉYÉ£≤dG ‘
áØ∏àîŸG ájOÉ°üàb’G
ádhódG πNGO
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

á«dÉ©a áÑ°ùf
øeõdG
¥ô¨à°ùŸG
á°ûbÉæŸ
∫GDƒ°ùdG

%75

áeƒµ◊G OQ
QÉµaC’G
‹ÉªLEG ≥aGƒe ÒZ

(1)

‹ÉªLEG

(1)

≥aGƒe
≥«Ñ£J IQhô°V
É¡à≤∏WCG »àdG äGQOÉÑŸG
Ió«°TôdG áeƒµ◊G
iôcòdG áÑ°SÉæÃ
OÉ–’G ΩÉ«≤d (41)
.ÚæWGƒŸG ∞«Xƒàd
≥«Ñ£àH ΩGõàd’G ΩóY
(14) h (8) ÚJOÉŸG
πª©dG ¿ƒfÉb øe
πªY ¢Uôa áMÉJE’
´É£≤dG ‘ ÚæWGƒª∏d
.¢UÉÿG

%100

(2)

É¡«a ” »àdG á«dB’G
òaGƒfh ´hôa ìÉààaG
∑ƒæÑ∏d á©HÉJ á«eÓ°SEG
ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG
áÄ«g OƒLh IQhô°V
á∏≤à°ùe á«Yô°T á«HÉbQ
òaGƒædGh ´hôØ∏d
á©HÉàdG á«eÓ°SE’G

113

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

Oó©dG
ÉªL’G
‹
QÉµaCÓd

øeR
á°ûbÉæŸG
‘
á°ù∏÷G

∫GDƒ°ùdG

Ω
: áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG ‘ É¡°†aQh É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G Oó©H ÊÉ«H º°SQ

(2)

(28)
á≤«bO
¿Éà«fÉKh

∫GDƒ°S
ºYO"∫ƒM
™«é°ûJ h
πªY
ÚæWGƒŸG
áMÉJEGh
¢UôØdG
" º¡d

1
50

46

45
40
35

32

30

28
22
19

20

10

á≤«bO(20) ∫ƒM ∫GDƒ°S
(2) ¿GƒK(4)h áHÉbôdG "
´hôØdG ≈∏Y
òaGƒædGh
á«eÓ°SE’G
á©HÉàdG
∑ƒæÑ∏d
ájQÉéàdG
" ájó«∏≤àdG

26

25

15

0

≥aGƒe ÒZ

15
8
4

5

2

≥aGƒe

1

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

ï«°ûdG êÉfôH
¿Éµ°SEÓd ójGR

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

2

4

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

5

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

5

IQGRh á°SÉ«°S
OÉ°üàbE’G

: á∏Ä°SC’G 2h á≤«bO (37)h áYÉ°S (15) √Qóbh Ék æeR ∂dP ‘ Ék bô¨à°ùe ’k GDƒ°S (49) É¡à°ûbÉæe øe ¢ù∏éŸG ≈¡àfG »àdG á∏Ä°SC’G OóY ≠∏H
¿Éc óbh ,á«fÉK (15)h á≤«bO (38)h áYÉ°S (103 ) ≠dÉÑdG äÉ°ù∏÷G øeR πª› øe (% 15.1) â¨∏H áÑ°ùæHh á«fÉK (46)
(49) ¬à°ûbÉæe øeR ≠∏H å«M á°ûbÉæŸG ‘ Ék æeR á∏Ä°SC’G ∫ƒWCG ƒg "ádhódG ‘ ¿hGO áeRÓàÃ áHÉ°UE’G ä’ó©e ´ÉØJQG" ∫ƒM ∫GDƒ°S
≠∏H å«M á°ûbÉæŸG ‘ Ék æeR á∏Ä°SC’G ô°übCG ƒg" á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G •É°ûf ≈∏Y áHÉbôdG " ∫ƒM ∫GDƒ°S ¿Éc ÚM ‘ ¿GƒK (5)h á≤«bO
IOÉ°ùdG ΩÉb É¡æe ’k GDƒ°S ( 49 ) á°ûbÉæe ‘ ¥ô¨à°ùŸG øeõdG á«dÉ©a πãÁ ≥aôŸG ∫hó÷Gh , á«fÉK (36)h ¿Éà≤«bO ¬à°ûbÉæe øeR
:É¡dƒM äÉ¶MÓŸGh QÉµaC’G ¢†©H ìô£H AÉ°†YC’G

112

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

%50

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(2)

ÒZ
≥aGƒe

‹ÉªLEG

QÉµaC’G
≥aGƒe
¬LGƒJ äÉHƒ©°U OƒLh
Ú°SQGódG ÜÓ£dG
äÉ°SGQódG ¢ü°üîJ
á¨∏dGh á«eÓ°SE’G
RÉ«àLG ‘ á«Hô©dG
á¨∏dG ¿ÉëàeG
á©eÉ÷ÉH ájõ«∏‚E’G
‘ ô¶ædG IOÉYEG
á©eÉL •GÎ°TG
∫ƒ°üM äGQÉeE’G
‘ Ú°SQGódG ÜÓ£dG
äÉ°SGQódG ¢ü°üîJ
á¨∏dGh á«eÓ°SE’G
(500) ≈∏Y á«Hô©dG
hCG πaƒàdG ‘ áLQO
‘ (5) iƒà°ùŸG
RÉ«àL’ ¢ùà∏jC’G
á¨∏dG ¿ÉëàeG
á©eÉ÷G ‘ ájõ«∏‚E’G

%50

(2)

á£N OƒLh ΩóY
í«°Vƒàd á«eÓYEG
™ªàéŸG OGôaC’ ¿ƒfÉ≤dG
¬ëFGƒdh √ô°ûf ó©H
Iójô÷G ‘ ájò«ØæàdG
.á«ª°SôdG
øe ójó©dG OƒLh
Ωó≤J ⁄ »àdG ÚfGƒ≤dG
äÉMÉ°†jEG …CG áeƒµ◊G
OGôaC’ ÉgGƒàfi ∫ƒM
á«ªgCG ºZQ ™ªàéŸG
.É¡H º¡àaô©e

115

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
(2) (31) á©eÉL ΩGõdEG" 5
á≤«bO
äGQÉeE’G
¿GƒK (5)h
áÑ∏£dG
‘ ÚÑZGôdG
á¨∏dG á°SGQO
á«Hô©dG
äÉ°SGQódGh
á«eÓ°SE’G
RÉ«àLÉH
á¨∏dG ¿ÉëàeG
"ájõ«∏‚E’G

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

(12)
á≤«bO
(47)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
í«°VƒJ"
ÚfGƒ≤dG
É¡ëFGƒdh
ájò«ØæàdG
É¡H ∫ƒª©ŸG
‘
."™ªàéŸG

6

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∑ƒæÑ∏d á©HÉàdG
ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG
%100

%100

(2)

áeƒµ◊G OQ

(1)

(1)

(1)

ÊÉÑŸG ôjƒ£J IQhô°V
á≤£æÃ á«°SQóŸG
ÉgójhõJh ‘É°ùe
áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH
á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d

áØ«Xh ÜÉ£≤à°SG ΩóY
ÚæWGƒŸG ¢UÉÑdG ≥FÉ°S
ΩóYh É¡ÑJGhQ Êóàd
±hô¶d É¡àeAÓe
‘ »°û«©ŸG AÓ¨dG
‹É◊G âbƒdG

(1)

(2)

»HÉàc
≥FÉbO (9)
(46)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
á£N"
‘ IQGRƒdG
ôjƒ£J
ÊÉÑŸG
á«°SQóŸG
á≤£æÃ
‘É°ùe
ÉgójhõJh
Iõ¡LC’ÉH
áeRÓdG
á«∏ª©∏d
."á«ª«∏©àdG

(14) ∫ƒM ∫GDƒ°S
á£N"
á≤«bO
á°ù°SD
ƒe
(25)h
äGQÉeE’G
á«fÉK äÓ°UGƒª∏d
äÉeóÿGh
ÚWƒJ ‘
áØ«Xh
≥FÉ°S
."¢UÉH

3

4

á«∏Ñ≤à°ùe á£N OƒLh
ÚæWGƒŸG ÜÉ£≤à°S’
≥FÉ°S áØ«Xh ‘ πª©∏d
¢UÉH
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(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

83.3%

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(1)

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(2)

≥aGƒe

äÉ°ü°üîàdG ÒaƒJ
äÉ«∏c ‘ áMÉàŸG ÒZ
äÉÑdÉ£∏d á«æ≤àdG
™e •ÓàN’G Öæéàd
ÜÓ£dG
õjõ©àH IQGRƒdG áÑdÉ£e
‘ á«æWƒdG ájƒ¡dG
á°UÉÿG ¢SQGóŸG
‘ Úª∏©ŸG ¢†©H OƒLh
ÒZ á°UÉÿG ¢SQGóŸG
ΩÉ°ûàM’ÉH Úeõà∏e
ádhódG ó«dÉ≤Jh äGOÉYh

100%

117

(2)

(3)

(473) OƒLh
¢SQóJ á°UÉN á°SQóe
óLƒj á«ÑæLCG ègÉæe
øe ÌcCG É¡«a
ÖdÉW ∞dCG (250)
øWGƒe
ìôW ‘ ¢ù∏éŸG QhO
èeGôH hCG äGQOÉÑe
»éjôÿ π«gCÉJ
’ »àdG äÉ°ü°üîàdG
‘ É¡«∏Y Ö∏W ó¡°ûJ
πª©dG ¥ƒ°S
ô°TÉÑe ∫É°üJG OƒLh
ádhódG »æWGƒe ™e
ôjƒ£Jh õjõ©àd
º¡à«°ùaÉæJ

Oó©dG
‹ÉªLE’G
QÉµaCÓd

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
á°ûbÉæŸG
‘
á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

‘ äÉÑdÉ£dGh
äÉ«∏c
á«æ≤àdG
."É«∏©dG

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

75%

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(2)

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(2)

≥aGƒe
ÚH ¢†bÉæJ OƒLh
‘ IQGRƒdG äÉëjô°üJ
¢†©H QÉ©°SCG â«ÑãJ
‘ ÉgQÉ©°SCGh , ™∏°ùdG
á°UÉNh ™«ÑdG òaÉæe
‘ ™∏°ùdG QÉ©°SCG IOÉjR
á«ª°SƒŸG äGÎØdG

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

(4)

(21)
á≤«bO
(11)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
IQGRƒdG QhO" 7
â«ÑãJ ‘
."™∏°ùdG QÉ©°SCG

òaÉæe ΩGõàdG ióe
‘ áØ∏àîŸG ™«ÑdG
™∏°ùdG QÉ©°SCÉH ádhódG
IQGRƒdG ÉgOó– »àdG

∫ƒM ∫GDƒ°S
á≤«bO (35) IQGRƒdG
QhO" 10
(3)
õjõ©J ‘
ájƒ¡dG
‘ á«æWƒdG
¢SQGóŸG
."á°UÉÿG

¢†©H ΩGõàdG ΩóY
øjhóàH ™«ÑdG òaÉæe
AÉæKCG ™∏°ùdG QÉ©°SCG
Ωƒ≤J å«M , É¡°VôY
áØ∏àfl QÉ©°SCÉH É¡©«ÑH
…Î°ûŸG á«°ùæL Ö°ùM
IQGRƒdG áÑbGôe á«Ø«c
‘ ™∏°ùdG QÉ©°SC’
á«MÉ«°ùdG ≥WÉæŸG
¥OÉæØdG QÉ©°SCG á°UÉNh

∫GDƒ°S
á≤«bO (24) ∫ƒMõjõ©J"
(5) á«fÉK (28)h
11
ºYOh
á«°ùaÉæJ
»æWGƒe
ádhO
" äGQÉeE’G

100%

75%

(1)

(1)

π«µ°ûJ QGôb ôNCÉJ
±ô°üe IQGOEG ¢ù∏›
á«ªæà∏d äGQÉeE’G

(1)

ÚH •ÓàNG OƒLh
‘ äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
á«æ≤àdG äÉ«∏c ≥aGôe
É«∏©dG

∫GDƒ°S
≥FÉbO (3) ∫ƒM
π«µ°ûJ"
(1) ¿GƒK (7)h
¢ù∏›
IQGOEG
±ô°üe
äGQÉeE’G
.á«ªæà∏d
(17) ∫ƒM ∫GDƒ°S
(2)
áHôŒ"
á≤«bO
¿GƒK (4)h •ÓàN’G
áÑ∏£dG ÚH

8

9

116

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

Oó©dG
‹ÉªLE’G
QÉµaCÓd

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
á°ûbÉæŸG
‘
á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

%100

(1)

‹GƒM OƒLh
Ék ØXƒe (5000)
øe ¿ƒfÉ©j Ék æWGƒe
äGAGôLEG ‘ äÉHƒ©°U
º¡JÉeóN º°V
º¡JÉeóN ¤EG á≤HÉ°ùdG
øe º¡∏≤f ó©H á«dÉ◊G
¤EG …OÉ–’G ∑ÓŸG
»∏ëŸG ∑ÓŸG
QGó°UEG ‘ ´Gô°SE’G
ÚH ™aÉæŸG ∫OÉÑJ ΩÉ¶f
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U
ádhódÉH á∏eÉ©dG

%75

119

(1)

(1)

AÉ°ûfEÉH áÑdÉ£ŸG
ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U
IhÌdG ±ÓYCG QÉ©°SCG
á«fGƒ«◊G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

AGOCG äGô°TDƒe OƒLh
äGQOÉÑeh èeGÈd
¢ù∏éŸG

äÉ«dÉµ°TEG OƒLh
‘ õcôŸG iód ≥FGƒYh
¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J
(9) ºbQ …OÉ–’G
‘ Ω2009 áæ°ùd
õcôŸG AÉ°ûfEG ¿CÉ°T
AÉ°üMEÓd »æWƒdG
(1)

≥aGƒe

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

™bƒŸG ôjƒ£J
¢ù∏éŸ ÊhÎµdE’G
á«°ùaÉæà∏d äGQÉeE’G
Ók ªà°ûe ¿ƒµj å«ëH
øe ójõŸG ≈∏Y
∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG
á«°ùaÉæàdG

á≤«bO(12) ∫ƒM ∫GDƒ°S
(2) á«fÉK(24)h QGó°UEG " 13
∫OÉÑJ ΩÉ¶f
™aÉæŸG
á«æ«eCÉàdG
áÄ«¡dG ÚH
áeÉ©dG
äÉ°TÉ©ª∏d
≥jOÉæ°Uh
äÉ°TÉ©ŸG
"á«∏ëŸG

ô°TDƒe çGóëà°SG
á«°ùaÉæJ ¢SÉ«≤d
ióe áaô©Ÿ ÚæWGƒŸG
™°Vh ™e º¡jód Ωó≤àdG
¢SÉ«≤d IOófi ±GógCG
Ωó≤àdG Gòg

83.3%

(2)

(13)
á≤«bO
(28)h
á«fÉK

∫GDƒ°S
AÉ°ûfEG"∫ƒM 14
¥hóæ°U
…OÉ–G
QÉ©°SCG ºYód
±ÓYCG
IhÌdG
á«fGƒ«◊G

(1)

(2)

äÉeƒ∏©ŸG Ωób
»àdG á«FÉ°üME’G
»æWƒdG õcôŸG É¡eó≤j
¢ù∏éŸG ¤EG AÉ°üMEÓd
…OÉ–’G »æWƒdG

õcôŸG ÒaƒJ IQhô°V
AÉ°üMEÓd »æWƒdG
øY áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸG
äÉ¡÷G

(3)

(19)
á≤«bO
(58)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
π«©ØJ" 12
¿ƒfÉ≤dG
…OÉ–’G
(9) ºbQ
áæ°ùd
‘ Ω1999
AÉ°ûfEG ¿CÉ°T
õcôŸG
»æWƒdG
"AÉ°üMEÓd

118

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

50%

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(3)

ÒZ
≥aGƒe

‹ÉªLEG

QÉµaC’G
≥aGƒe

Oó©dG
‹ÉªLE’G
QÉµaCÓd

øeR
á°ûbÉæŸG
‘
á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

áeƒµ◊G QGó°UEG
ÉjÉ°†≤dG ‘ äÉfÉ«H
¢ù“ »àdG ájƒ«◊G
É¡«æWGƒeh ádhódG øeCG
»æWƒdG ¢ù∏éŸG ΩÉeCG
πã‡ ¬fƒc …OÉ–’G
Ö©°û∏d

»àdG äGAGôLE’G
áÄ«ÑdG IQGRh É¡JòîJG
±ÓYCG Òaƒàd √É«ŸGh
øe á«fGƒ«◊G IhÌdG
ó©H IQhÉéŸG ∫hódG
∞∏Y áYGQR ±É≤jEG
πNGO (¢SOhôdG)
ádhódG

¢ù∏éŸG ´ÓWG IQhô°V
≈∏Y …OÉ–’G »æWƒdG
Égó©J »àdG ôjQÉ≤àdG
¥ƒ≤M ¿CÉ°T ‘ ádhódG
¿É°ùfE’G

≥«aƒàdG ¿É÷ áªgÉ°ùe
ºcÉëŸÉH á◊É°üŸGh
øe ójó©dG πM ‘
ájQÉéàdG äÉYRÉæŸG
äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ÚH
ádhódG ‘

º°SQ IQGRƒdG ¢Vôa
á«fhÎµdEG äÉeóN
Ék ªgQO(350) √Qób
ádGó©dG ΩÉ¶f ‘
Èà©j á«fhÎµdE’G
ájQƒà°SO áØdÉfl
øe (133) IOÉª∏d
Qƒà°SódG

ÚH á«LGhORG OƒLh
á«FÉ°†≤dG Ωƒ°SôdG
º°SQh, Éfk ƒfÉb IQô≤ŸG
á«fhÎµdE’G äÉeóÿG
ádGó©dG ΩÉ¶f ‘
á«fhÎµdE’G

121

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

100%

(3)

(24)
á≤«bO
(12)h
á«fÉK

(2)

∫ƒM ∫GDƒ°S
π«°ü–" 17
Ωƒ°SQ
äÉeóÿG
á«fhÎµdE’G
ΩÉ¶f ‘
ádGó©dG
á«fhÎµdE’G
"

áæ÷ π«µ°ûJ IQhô°V
á◊É°üŸGh ≥«aƒàdG
ójòdG »àªµëÃ
øe á«fóŸGh á«Yô°ûdG
AÉÑYC’G ∞«ØîJ πLCG
á≤£æŸG ‹ÉgCG ≈∏Y
AÉ°†≤dG ôjƒ£Jh
100%

(3)

AÉ°ûfEÉH áÑdÉ£ŸG
ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U
IhÌdG ±ÓYCG QÉ©°SCG
á«fGƒ«◊G

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

á≤«bO (14) ∫ƒM ∫GDƒ°S
(2) á«fÉK (58)h áæ÷ AÉ°ûfEG 15
≥«aƒà∏d
á◊É°üŸGh
»àªµ ‘
ójòdG
á«Yô°ûdG
á«fóŸGh

á≤«bO (40) ∫ƒM ∫GDƒ°S
(3) á«fÉK (38)h QGôb"
16
¿ÉŸÈdG
»HhQhC’G
¥ƒ≤M ∫ƒM
‘ ¿É°ùfE’G
ádhO
"äGQÉeE’G

120

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(1)

(2)

∫ƒM á°SGQO OGóYEG
ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG
á«FGhódG áHÉbô∏d

(3)

(13)
á≤«bO
¿GƒK (8)h

•hô°Th ÒjÉ©e ™°Vh
IQOÉ°üdG ájhOCÓd
ádhódG ¤EG IOQGƒdGh

∫ƒM ∫GDƒ°S
AÉ°ûfEG"
19
áÄ«g
ájOÉ–G
áHÉbô∏d
"á«FGhódG

•hô°Th ÒjÉ©e ™°Vh
IQOÉ°üdG ájhOCÓd
ádhódG ¤EG IOQGƒdGh
%75

(1)

(1)

∫ÓMEG ‘ ´Gô°SE’G
áØYGôdG á°SQóe
»°SÉ°SC’G º«∏©à∏d
ÚæÑ∏d …ƒfÉãdGh
IójóL á°SQóe AÉ°ûfEGh
á«∏ª©dG äÉÑ∏£àe »Ñ∏J
ádhódG ‘ á«ª«∏©àdG
‘ ¢ü≤f OƒLh
ΩRGƒ∏dGh Iõ¡LC’G
á«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG
á°SQóŸG ‘ á«ª«∏©àdG

123

(10)
≥FÉbO
(28)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
∫ÓMEG"
≈æÑŸG
»°SQóŸG
á°SQóŸ
áØYGôdG
º«∏©à∏d
»°SÉ°SC’G
…ƒfÉãdGh
‘ ÚæÑ∏d
ΩCG IQÉeEG
"øjƒ«≤dG

20

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

äÉeóÿG Ωƒ°SQ
ºàj »àdG á«fhÎµdE’G
ΩÉ¶f øe É¡∏«°ü–
á«fhÎµdE’G ádGó©dG
»àdG ácô°û∏d ÖgòJ
IÎa ∫ÓN É¡JóYCG
â°ù«dh áæ«©e á«æeR
áeƒµ◊G äGOGôjE’
ájOÉ–’G

øe IOÉØà°S’G IQhô°V
ÜQÉéàdGh äÉ°SQÉªŸG
‘ áeó≤àŸG á«ŸÉ©dG
≈∏Y áHÉbôdG ¿CÉ°T
ájòZC’G áeÓ°S
É¡JOƒLh
%66.6

≥aGƒe

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

%50

(3)

(1)

øe ójó©dG QÉ°ûàfG
ΩóY ÖÑ°ùH ¢VGôeC’G
á«FGò¨dG OGƒŸG á≤HÉ£e
á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d
á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸGh
áeÓ°ùH á°UÉÿG
ájòZC’G

(4)

(22)
á≤«bO
(27)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
AÉ°ûfEG"
18
áÄ«g
ájOÉ–G
áHÉbô∏d
"á«FGò¨dG

…OÉ–G RÉ¡L AÉ°ûfEG
πª©j πeÉµàe »FGòZ
áaÉc ™e ≥«°ùæàdG ≈∏Y
ádhódÉH á«æ©ŸG äÉ¡÷G
áeÓ°S πLCG øe
‘ ádhGóàŸG ájòZC’G
á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG
äÉ«fÉµeEG ähÉØJ
ájòZC’G áHÉbQ Iõ¡LCG
≈∏Y áHÉbôdG ‘ á«∏ëŸG
ájòZC’G áeÓ°S
É¡JOƒLh

122

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM á°SGQO AGôLEG
ΩGõdEG á«fÉµeEG
AGôLEÉH ÚæWGƒŸG
äÉ°UƒëØdG ¢†©H
èFÉàf ≥«Ñ£Jh, ájQhódG
™«ªL ‘ á°SGQódG √òg
ádhódG AÉëfCG

%100

%83.3

(1)

(1)

(2)

ò«ØæJ äGAGôLEG
QÉ°ùe èeÉfôH

¢SQGóŸG ¢†©H ΩGõdEG
QƒeCG AÉ«dhCG á°UÉÿG
ÖFÉ≤M AGô°T áÑ∏£dG
…OÉØàd äÓéY ¿hO
á°SQóŸG á«°VQCG ¢TóN

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

66.6%

»HÉàc OQ
(1) ≥FÉbO (4)
(21)h
á«fÉK
(3)

(14)
á≤«bO
(48)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
äGAGôLEG " 24
ò«ØæJ
èeÉfôH
"QÉ°ùe
∫ƒM ∫GDƒ°S
∞«ØîJ" 25
¿Rh
áÑ«≤◊G
á«°SQóŸG
"áÑ∏£∏d

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(1)

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(1)

62.5%

(1)

(2)

%75

125

(1)

(1)

(2)

∫ƒM ∫GDƒ°S
π°üØdG ôNCÉJ"
ÉjÉ°†≤dG ‘ 26
ΩÉeCG IQƒ¶æŸG
"ºcÉëŸG

(2)

äGô°TDƒŸGh èFÉàædG
∫óJ »àdG á«FÉ°üME’G
‘ IQOÉÑŸG ìÉ‚ ≈∏Y
É¡aGógCG ≥«≤–

(3)

‘ ¢ü≤f OƒLh
ΩRGƒ∏dGh Iõ¡LC’G
á«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG
á°SQóŸG ‘ á«ª«∏©àdG

Ω

(15)
á≤«bO
(21)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
áæ¡e ºYO" 21
ó«°U
‘ ∑Éª°SC’G
"ádhódG

(11)
á≤«bO
(31)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
èFÉàædG"
äGô°TDƒŸGh
á«FÉ°üME’G
IQOÉÑŸ
äGQÉeE’G"
øe á«dÉN
¢SÉ«cC’G
»µ«à°SÓÑdG
"I

(13)
á≤«bO
(53)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
äÉ°UƒëØdG"
ájQhódG
ÖLGƒdG
ÉgDhGôLEG
"ÚæWGƒª∏d

22

ÒãµdG IQGRƒdG Ëó≤J
á«YƒàdG èeGôH øe
ôWÉîÃ Qƒ¡ªé∏d
¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG
.á«µ«à°SÓÑdG

¢SQGóŸG á«YƒJ
¿Rh QGô°VCÉH á°UÉÿG
≈∏Y á«°SQóŸG áÑ«≤◊G
.áÑ∏£dG
(19)
á≤«bO
(34)h
á«fÉK

øe QOÉ°U ôjô≤J OƒLh
Ò°ûj OÉ°üàb’G IQGRh
øe ÌcCG ±hõY ¤EG
øjOÉ«°üdG ∞°üf
áæ¡e øY ÚæWGƒŸG
á∏≤d ∑Éª°SC’G ó«°U
»eƒµ◊G ºYódG
º¡d Ωó≤ŸG

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

ó«°U á∏MQ áØ∏µJ
IóMGƒdG ∑Éª°SC’G
%(70) ‹GƒM ≠∏ÑJ
‹ÉªLE’G óFÉ©dG øe

ÒjÉ©e OƒLh
áæ«©e äÉØ°UGƒeh
á«°SQóŸG áÑ«≤ë∏d

¢†©H ‘ ÒNCÉJ OƒLh
ΩÉeCG IQƒ¶æŸG ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ–’G ºcÉëŸG
óMCG ¿ƒµj »àdGh
É«k ÑæLCG É¡aGôWCG

≥aGƒe

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

75%

(1)

(1)

á«ÑW äÉ°Uƒëa AGôLEG
ÚæWGƒª∏d ájQhO
¢VGôeC’G øY ∞°ûµ∏d
øe ó◊Gh áæeõŸG
ÉgQÉ°ûàfG

(2)

23

124

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

%75

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(2)

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(2)

≥aGƒe
QhO IQGRƒdG AÉ¨dEG
‘ …ƒHÎdG ¬«LƒàdG
á«∏ª©dG á©HÉàŸG
á«ª«∏©àdG ájƒHÎdG

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

(4)

AGQóe ihÉµ°T OÉjORG
ÊóJ øe ¢SQGóŸG
¢†©H AGOCG iƒà°ùe
≈eGó≤dG Úª∏©ŸG
äGQÉjõdG ÜÉ«Z ÖÑ°ùH
¬«Lƒà∏d á«aGô°TE’G
…ƒHÎdG

(21)
á≤«bO
(5)h
¿GƒK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

(2)

(1)

áHÉbQ OƒLh ΩóY
∞«dÉµàdG ‘ á«©ªà›
¢SGôYCG äÓØ◊ á«dÉŸG
êGhõdG

127

‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

(2)

(1)

øe ÒãµdG Qô°†J
ÚæWGƒŸG ÚØXƒŸG
º¡JÉeóN â«¡fCG øjòdG
á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH
øe ójó©dG Aƒ÷
ÚæWGƒŸG ÚØXƒŸG
º¡JÉeóN á«¡àæŸG
á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH
¤EG º¡∏ªY äÉ¡L ‘
ájOÉ–’G áÄ«¡dG
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
’EG º¡YÉ°VhCG ájƒ°ùàd
…CÉH º≤J ⁄ áÄ«¡dG ¿CG
A»°T

(3)

(18)
á≤«bO
(32)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
IOÉYEG"
29
¿É÷
¥hóæ°U
"êGhõdG

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

Ióe ¢ü«∏≤J á«fÉµeEG
ÉjÉ°†≤dG ‘ π°üØdG
ºcÉëŸG ΩÉeCG IQƒ¶æŸG
É¡Jóe ¿ƒµàd ájOÉ–’G
ô¡°TCG (8) RhÉéàJ ’
∫ÉªYCÉH ¢SÉ°ùŸG ¿hO
AÉ°†≤dG
%66.6

¬LƒŸG ácQÉ°ûe
¢ü°üîàŸG …ƒHÎdG
º««≤J ‘ á°SQóŸG ôjóŸ
º∏©ª∏d á«ª∏©dG IAÉØµdG

%66.6

áeƒµ◊G OQ

∫ƒM ∫GDƒ°S
QhO AÉ¨dEG" 28
¬«LƒàdG
‘ …ƒHÎdG
áHÉbôdG
≈∏Y
IAÉØµdG
á«æ¡ŸG
"Úª∏©ª∏d

∫hõf IQGRƒdG Úæ≤J
¿Gó«ŸG ¤EG Ú¡LƒŸG
∫ÓN øe …ƒHÎdG
øe »ª°SQ Ö∏W
¢SQGóŸG äGQGOEG

¥hóæ°U QhO ô°üM
Ëó≤J ‘ êGhõdG
øe øjó«Øà°ùª∏d áëæŸG
¿ƒµj ¿CG ¿hO ÚæWGƒŸG
»©ªà› QhO …CG ¬d
∫É©a

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

(3)

(19)
á≤«bO
(59)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
IOÉYEG"
27
Ú«©J
∞XƒŸG
øWGƒŸG
” …òdG
AÉ¡fEG
¬àeóN
ÖÑ°ùH
IOÉYEG
"á∏µ«¡dG

¿ƒµJ ¿CÉH áÑdÉ£ŸG
ájOÉ–’G áÄ«¡dG
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
á¡÷G »g á«eƒµ◊G
á°üàîŸG Ió«MƒdG
äÉØdÉîŸG ≥«Ñ£àH
‘ ô¶ædGh ájQGOE’G
á°UÉÿG äÉª∏¶àdG
AGOC’G º««≤J ÊóàH
ÚØXƒª∏d …ƒæ°ùdG

126

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

™aQ ‘ ô¶ædG IOÉYEG
πNódG ∞≤°S •ô°T
∞dCG(20) øe ÌcC’
øe øjó«Øà°ùª∏d ºgQO
êGhõdG ¥hóæ°U áëæe

%62.5

(3)

(1)

êÉàfE’G ájOhófi
ádhódG ‘ »YGQõdG
ºYódG á∏≤d ∂dPh
äGQÉªãà°SÓd Ωó≤ŸG
∞©°Vh á«YGQõdG
êÉàfE’G á«ªæJh ™«é°ûJ
.»∏ëŸG »YGQõdG
ƒëf äGQÉeE’G OGÒà°SG
øe (80%)
™∏°ùdG øe É¡JÉLÉ«àMG
á«FGò¨dG
ádhòÑŸG Oƒ¡÷G
É¡à©°Vh »àdG äÉ«dB’Gh
√É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh
2008 ΩÉY òæe
»FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëàd

129

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

¿Éé∏dG πªY IOÉYEG
¥hóæ°üd á«YôØdG
¿CG πLCG øe ,êGhõdG
»©ªàéŸG ÉgQhO …ODƒJ

øe óë∏d á°SGQO OƒLh
øe ÚæWGƒŸG êGhR
OÉéjEGh,äÉæWGƒŸG ÒZ
IôgÉ¶dG ∂∏àd ∫ƒ∏◊G
OƒLh ΩóY
á«eƒµM á«é«JGÎ°SG
á£N hCG IóMƒe
øeCÓd áë°VGh
ádhódG ‘ »FGò¨dG

≥aGƒe

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

%83.3

(4)

(15)
á≤«bO
(27)h
á«fÉK

(1)

(2)

∫ƒM ∫GDƒ°S
»é«JGÎ°SG" 32
IQGRh I
áÄ«ÑdG
√É«ŸGh
≥«≤ëàd
øeC’G
"»FGò¨dG

»eƒ≤dG ÜÉ°ù◊G
ádhód Qƒ°ûæŸG »∏©ØdG
á«Hô©dG äGQÉe’G
ΩÉ©d ƒg IóëàŸG
Ω2009

∫ƒM ∫GDƒ°S
(21)
(3) (27)h á≤«bO ‘ ôNCÉàdG 30
OGóYEG
á«fÉK
QGó°UEGh
äÉHÉ°ù◊G
á«eƒ≤dG

™Lôe OƒLh ΩóY
äÉHÉ°ùë∏d »°ù«FQ
ádhO ‘ á«eƒ≤dG
á«Hô©dG äGQÉeE’G
IóëàŸG

%75

(2)

(2)

OGóYEG ‘ ádhódG ôNCÉJ
á«eƒ≤dG äÉHÉ°ù◊G
øe Èà©J »àdGh
§£N ™°Vh äÉÑ∏£àe
ádhódG ‘ á«ªæàdG
ÚæWGƒŸG êGhR ™«é°ûJ
ºgCG øe äÉæWGƒe øe
¥hóæ°U AÉ°ûfEG ±GógCG
êGhõdG
êGhR ä’ÉM ∑Éæg
øe áæWGƒe (652)
ΩÉY ‘ øWGƒe ÒZ
CÉ≤ah ∂dPh Ω2011
õcôŸG á«FÉ°üME’
AÉ°üMEÓd »æWƒdG

(4)

(20)
á≤«bO
(44)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
™«é°ûJ" 31
êGhR
ÚæWGƒŸG
øe
"äÉæWGƒe

128

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

»àdG äGAGôLE’G
IQGRh É¡JòîJG
πNóJ ¿CÉ°ûH á«LQÉÿG
‘ á«æ«Ñ∏ØdG IQÉØ°ùdG
ádÉª©dG ó≤Y OƒæH
á«dõæŸG

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

%83.3

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

(1)

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(2)

IQÉØ°ùdG ™°Vh
•hô°T á«æ«Ñ∏ØdG
ó≤Y OƒæH ‘ IOófi
å«M á«dõæŸG ádÉª©dG
ÖMÉ°U ΩGõdE’ Ωƒ≤J
É¡H πª©dG
%100

(2)

áë°VGh äGô°TDƒe ™°Vh
»æWGƒe AÉØYEG ¿CÉ°T ‘
∫ƒ°ü◊G øe ádhódG
IQÉjR äGÒ°TCÉJ ≈∏Y
ÉgÉjÉYQ ≈Ø©ŸG ∫hódG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe
ádhódG ∫ƒNO äGÒ°TCÉJ

»àdG äÉcô°ûdG ÚWƒJ
äGAGôLEG π¡°ùJ
≈∏Y ÚæWGƒŸG ∫ƒ°üM
¢†©H ∫ƒNO äGÒ°TCÉJ
ÉgÉjÉYQ ≈Ø©ŸG ∫hódG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe
ádhódG ∫ƒNO äGÒ°TCÉJ

131

(2)

(12)
á≤«bO

≥aGƒe
ÒaƒJ øY áÄ«¡dG õéY
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG
äBÉ°ûæª∏d AÉŸGh
á«æµ°ùdGh ájQÉéàdG
ΩÉY ‘ á«eƒµ◊Gh
ƒªædG π©ØH Ω2008
™jô°ùdG …OÉ°üàb’G
≈∏Y Ö∏£dG OGR …òdG
áÑ°ùæH ábÉ£dG
%(20)

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

3

(21)
á≤«bO
(22)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
»JGÎ°S’G" 33
á«L
á«æWƒdG
Òaƒàd
ábÉ£dG
á«FÉHô¡µdG
"AÉŸGh

IQƒ°üH ádhódG OÉªàYG
√É«ŸG ≈∏Y á«°SÉ°SCG
ôëÑdG øe IÓëŸG
øY ójõJ áÑ°ùæH
%(98)

∫ƒM ∫GDƒ°S
èFÉàf"
35
IQGRh
á«LQÉÿG
¿CÉ°T ‘
äGAGôLEG
AÉØYEG
ÚæWGƒŸG
∫ƒ°ü◊G øe
≈∏Y
äGÒ°TCÉJ
¢†©H IQÉjR
"∫hódG

á£N OƒLh
á«æWh á«é«JGÎ°SG
á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d
ƒªædG »Ñ∏J √É«ŸGh
ádhódG ‘ …OÉ°üàb’G
≈∏Y Ö∏£dG OGR …òdGh
áÑ°ùæH ábÉ£dG
%(20)
%83.3

(1)

(2)

ΩGõdEG á«fƒfÉb
•hô°ûdÉH ÚæWGƒŸG
É¡JOóMh É¡à©°Vh »àdG
‘ á«æ«Ñ∏ØdG IQÉØ°ùdG
á«dõæŸG ádÉª©dG ó≤Y

(3)

(19)
á≤«bO
(54)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
áØdÉ" 34
äGQÉØ°S
∫hódG ¢†©H
±GôYCÓd
ÚfGƒ≤dGh
"á«dhódG

130

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

Oó©dG
‹ÉªLE’G
QÉµaCÓd

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

øeR
á°ûbÉæŸG
‘
á°ù∏÷G

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

º«¶æJ" ∫ƒM ∫GDƒ°S
ádÉª©dG ™°Vh Úæ≤Jh
"ádhódG ‘ áØdÉîŸG

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

100%

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

(3)

™e IQOÉÑe OƒLh
™°Vƒd á«æ©ŸG äÉ¡÷G
ádÉª©dG IôgÉ¶d ∫ƒ∏M
ádhódG ‘ áØdÉîŸG
83.3%

(2)

(4)

áHÉ°UE’G ∫ó©e
‘ ¿hGO áeRÓàÃ
øe (1) ƒg ádhódG
Gk Oƒdƒe (319) ÚH
Ék «M
∫ÉØWCG øe %(80)
’ äÉ¡eC’ ¿hódƒj ¿hGO
øgQÉªYCG RhÉéàJ
áæ°S (35)
É¡H âeÉb á°SGQO OƒLh
áaô©Ÿ áë°üdG IQGRh
áHÉ°UE’G ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG
‘ ¿hGO áeRÓàÃ
ádhódG
äÉ°ù∏÷G ∞«dÉµJ
…hòd á«∏«gCÉàdG
á¶gÉH ¿hGO áeRÓàe
‹ÉgC’ áØ∏µeh
ÚHÉ°üŸG
AÉÑWCG äGOÉ«Y OƒLh
Ú«FÉ°üNCGh
êÓ©d Ú°ü°üîàe
áeRÓàe …hP π«gCÉJh
ádhódG ‘ ¿hGO
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(6)

∫ƒM ∫GDƒ°S
(49)
´ÉØJQG"
á≤«bO
ä’ó©e
¿GƒK (5)h áHÉ°UE’G
áeRÓàÃ
‘ ¿hGO
"ádhódG

≥aGƒe
QGôb π«©ØJ ΩóY
»æWƒdG ¢ù∏éŸG
(35)ºbQ ΩÓYEÓd
¿CÉ°ûH Ω2012 áæ°ùd
iƒàfi ÒjÉ©e
πFÉ°Sh ‘ ¿ÓYE’G
ΩÓYE’G

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

(3)

(11)
á≤«bO
(30)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
º«¶æJ" 36
¥ƒ°S
äÉfÓYE’G
"áHƒÑŸG

äÉ«MÓ°U AÉ£YEG
¢ù∏éª∏d ájò«ØæJ
ΩÓYEÓd »æWƒdG
äÓªë∏d …ó°üà∏d
ÒZ á«fÓYE’G
ábOÉ°üdG

38

QGó°UEG ‘ ´Gô°SE’G
á£°ûfC’ÉH ¢UÉN ¿ƒfÉb
Ωƒ≤j á«eÓYE’G
πµd á∏eÉ°T á÷É©Ã
ÉÃ äÉfÓYE’G ´GƒfCG
áfhôŸG ÒaƒJ øª°†j
™e á≤°ùàeh ¥ƒ°ù∏d
Ωƒ≤j »àdG âHGƒãdG
™ªàéŸG É¡«∏Y

100%

(3)

±Éc OóY óLGƒJ ΩóY
IQGRh »°ûàØe øe
øcÉeC’G ‘ πª©dG
ô°ûàæJ »àdG áeÉ©dG
áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG É¡«a
ádhódG ‘

(3)

(22)
á≤«bO
(57)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
º«¶æJ"
Úæ≤Jh
™°Vh
ádÉª©dG
‘ áØdÉîŸG
"ádhódG

37

132

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

»àdG äGƒ£ÿG
≥«Ñ£àd áÄ«¡dG É¡JòîJG
á°UÉÿG á«°UƒàdG
áæ¡e ÚWƒJ ¿CÉ°ûH
QGó°UEGh ¿PDƒŸGh ΩÉeE’G
É¡d ¢UÉN QOÉc

%75

(1)

(1)

(21)
(2)
á≤«bO
¿GƒK (5)h

∫ƒM ∫GDƒ°S
ìÉª°ùdG"
áªFC’
óLÉ°ùŸG
á°SQÉªÃ
á«bôdG
"á«Yô°ûdG

êÓ©∏d äGOÉ«Y AÉ°ûfEG
‘ á«Yô°ûdG á«bôdÉH
á©HÉàdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG
áë°üdG IQGRƒd

(2)

41

%100
%100

135

(2)

(2)

∫ƒM ∫GDƒ°S
≥FÉbO (9) ∫ƒª°T ΩóY"
¿GƒK (8)h äÉ«bÎdG 42
á«Ø«XƒdG
áÄa
»FÉ°üNC’G
»YÉªàL’G
äÉÄ«¡dGh
á«æØdG
á∏eÉ©dG
"IQGRƒdÉH

(2)

(18)
á≤«bO
(22)h
á«fÉK

IQGRƒdG á«fÉµeEG
áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG
¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
êÓ©∏d äGOÉ«Y íàØd
‘ á«Yô°ûdG á«bôdÉH
á©HÉàdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG
áë°üdG IQGRƒd

§HGƒ°Vh ™jô°ûJ ™°Vh
óLÉ°ùŸG áªFC’ ìÉª°ù∏d
á«bôdG á°SQÉªÃ
á«Yô°ûdG

äÉ«bÎdG ºFGƒb ƒ∏N
ÉgQGó°UEÉH äCGóH »àdG
ÈªàÑ°S òæe IQGRƒdG
øe (Ω2012)
Ú«FÉ°üNC’G AÉª°SCG
AÉæeCGh Ú«YÉªàL’G
äGÈàîŸGh äÉÑàµŸG

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

PÉîJÉH IQGRƒdG áÑdÉ£e
äGAGôLE’G øe ójó©dG
¿hGO áeRÓàe ájÉYôd

%50
Iôë°ùdG ∫Ó¨à°SG
áLÉM ÚdÉLódGh
AÉØ°ûà°SÓd ≈°VôŸG
á«°VôŸG ä’É◊G øe
É¡æe ¿ƒfÉ©j »àdG

≥aGƒe

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

(2)

áæ¡e ‘ ÚWƒàdG áÑ°ùf
’ Ék «dÉM ¿PDƒŸGh ΩÉeE’G
≈∏Y, %(4) ió©àJ
á≤aGƒe øe ºZôdG
ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏›
¿CÉ°ûH á«°UƒJ ≈∏Y
ΩÉeE’G áæ¡e ÚWƒJ
QOÉc QGó°UEGh ¿PDƒŸGh
É¡d ¢UÉN

(2)

(13)
á≤«bO
(22)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
íàa"
39
äGOÉ«Y
êÓ©∏d
á«bôdÉH
‘ á«Yô°ûdG
äÉ«Ø°ûà°ùŸG
"

∫ƒM ∫GDƒ°S
èFÉàf" 40
≥«Ñ£J
á«°UƒJ
‘ ¢ù∏éŸG
ÚWƒJ ¿CÉ°T
ΩÉeE’G áæ¡e
¿PDƒŸGh
QGó°UEGh
¢UÉN QOÉc
"É¡d

134

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

IÎØdG ájÉØc ΩóY
íæ“ »àdG á«LÓ©dG
¬HÉ°ùcEG ±ó¡H ÖdÉ£∏d
ó©H á«°SGQódG äGQÉ¡ŸG
»°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f

%62.5

(3)

(1)

¿ƒµj ¿CÉH áÑdÉ£ŸG
¢UÉN Ëƒ≤J ∑Éæg
¤hC’G á≤∏◊G áÑ∏£d
»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe
¤EG ∫É≤àf’G πLCG øe
á«ª«∏©àdG πMGôŸG
.iôNC’G
‘ IQGRƒdG êQóJ ΩóY
Ωƒ«dG øeR ádÉWEG
øe Ak GóàHG »°SGQódG
»°SGQódG ΩÉ©dG
,(2009-2010)
äÉYÉ°S â©ØJQG å«M
øe »°SGQódG Ωƒ«dG
¤EG áYÉ°S (750)
áYÉ°S (1200)
Ωƒ«dG øeR ádÉWEG
ÒKCÉJ ¬d »°SGQódG
iƒà°ùŸG ≈∏Y »Ñ∏°S
ÜÓ£∏d »∏«°üëàdG
»eƒ«dG OÉ¡LEÓd áé«àf
¬d ¿ƒ°Vô©àj …òdG
ΩÉ¶f OƒLh ΩóY
ôaƒàJ »°SQóe »FGòZ
á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG ¬«a
É¡LÉàëj »àdG á∏eÉµàŸG
ÖdÉ£dG

137

(4)

≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

´É°VhCG ‘ ô¶ædG IOÉYEG
Ú«FÉ°üNC’G
AÉæeCGh Ú«YÉªàL’G
äGÈàîŸGh äÉÑàµŸG
…ƒHÎdG ¿Gó«ŸG ‘
êGQOEG ≈∏Y πª©dGh,
‘ áYô°ùH º¡FÉª°SCG
ºFGƒb
CGóÑŸ Ék ≤«≤–,äÉ«bÎdG
á«YÉªàL’G ádGó©dG
™«ª÷ ¢UôØdG DƒaÉµJh
øjò∏dG ÚæWGƒŸG
IOÉŸG Éª¡«∏Y â°üf
Qƒà°SódG øe (14)

øe π«∏≤àdG
á≤«bO (16) Ωƒ«dG äÉYÉ°S
á«fÉK (31)h ‘ »°SGQódG 44
¢SQGóŸG
%75

(2)

(2)

øe ójó©dG OÉ≤àaG
º«∏©àdG äGQÉ¡e áÑ∏£dG
IAGô≤dG) á«°SÉ°SC’G
…OÉªàdGh (áHÉàµdGh
¿CG QÉÑàYÉH ÜÉ«¨dÉH
¿ƒª°†e ¬MÉ‚

(4)

(27)
á≤«bO
(35)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
≥«Ñ£J"
ΩÉ¶f
ìÉéædG
‹B’G

43

»ª∏©dG iƒà°ùŸG ÊóJ
ó©H ÜÓ£dG ¢†©Ñd
πMGôŸG ¤EG º¡dÉ≤àfG
≈∏YC’G á«°SGQódG
ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH
‹B’G ìÉéædG

136

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

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

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥ah ¢UÉN ΩÉ¶f ™°Vh
πª©∏d IOófi •hô°T
¿ôŸG hCG »Fõ÷G
ájQÉ«àNG IQƒ°üH
äÓeÉ©dG äÉæWGƒª∏d
»eƒµ◊G ´É£≤dÉH
âeÉb »àdG á°SGQódG
áaô©Ÿ áÄ«¡dG É¡H
ICGôŸG äÉLÉ«àMG
´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG
¢SQÉe ‘ »eƒµ◊G
¿CG âæ«H (Ω2011)
äÉ≤∏£ŸG áÑ°ùf
∫ƒ£H ≥∏©àJ ÜÉÑ°SC’
â¨∏H πª©dG äÉYÉ°S
(15.61%)

75%

(2)

(2)

83.3%

139

(2)

(4)

’ á«°SQóŸG áÄ«ÑdG
äÉØ°UGƒŸG ™e ΩAÓàJ
É¡∏©Œ »àdG á«ŸÉ©dG
Ωƒ«dG ádÉWE’ áÑ°SÉæe
ƒg Éªc »°SGQódG
∫hódG ‘ ¬H ∫ƒª©e
áeó≤àŸG
ÚH ¿hÉ©J OƒLh ΩóY
ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG
ÚWƒàdG ‘ ¢UÉÿGh

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

(22)
á≤«bO
(32)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
äÉ«dBG"
≥«Ñ£J
äGQOÉÑe
"ÚWƒàdG

(20)
á≤«bO
(33)h
á«fÉK

∫ƒM ∫GDƒ°S
áÄ«H Ú°ù–"
ICGôª∏d πª©dG 46
‘ á∏eÉ©dG
´É£≤dG
"»eƒµ◊G

(4)

∞dCG (30) OƒLh
‘ πª©dG øY πWÉY
ΩóY πHÉ≤e, ádhódG
áeƒµ◊G áYÉ£à°SG
iƒ°S ∞«XƒJ
k
‘ ÉØXƒe (1500)
»eƒµ◊G ´É£≤dG

ájOÉ–’G áÄ«¡dG Oƒ¡L
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
Òaƒàd á«eƒµ◊G
‘ ∫ÉØWCÓd äÉfÉ°†M
á«eƒµ◊G äÉ¡÷G
äÉÄ«¡dG ¢†©H QGó°UEG
áëF’ ájOÉ–’G
OQGƒª∏d ájò«ØæJ
É¡H á°UÉN ájô°ûÑdG
áÄ«¡dG ¤EG ´ƒLôdG ¿hO
OQGƒª∏d ájOÉ–’G
á«eƒµ◊G ájô°ûÑdG

≥aGƒe

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

(6)

∫ƒM ∫GDƒ°S
á≤«bO (22) ¢UÉ°üàNG íæe" 47
¿Éà«fÉKh
áÄ«¡∏d
ájOÉ–’G
OQGƒª∏d
ájô°ûÑdG
¿CÉ°ûH á«eƒµ◊G
áeóN AÉ¡fEG
∞XƒŸG
"øWGƒŸG

75%

(2)

(2)

á©HÉàe áÄ«¡dG ∞«∏µJ
äGQOÉÑe ≥«Ñ£J
ÚWƒàdG
ÚH ≥«°ùæJ OƒLh
ájOÉ–’G áÄ«¡dG
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
IQGRhh á«eƒµ◊G
‹É©dG º«∏©àdG
äÉLôfl Ö°SÉæààd
™e ‹É©dG º«∏©àdG
πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe
ô¶ædG IOÉYEG á«fÉµeEG
™°VƒdG IRÉLEG Ióe ‘
ÉgQÉÑàYÉH Ék eƒj(60)
á«aÉc ÒZ

(4)

Ω

45

138

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

%100

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

QÉµaC’G

‹ÉªLEG

≥aGƒe

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

äÉéàæŸG øjõîJ á«dBG
áª©WC’G hCG á«FGò¨dG
êQÉN hCG πNGO áéàæŸG
ádhódG

(3)

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

(3)

(14)
á≤«bO
(30)h
á«fÉK

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

∫ƒM ∫GDƒ°S
áHÉbôdG á«dBG" 48
ájòZC’G ≈∏Y
πNGO áéàæŸG
ádhódG
IOQƒà°ùŸGh

™e IQGRƒdG äGAGôLEG
øjòdG ÚdƒéàŸG áYÉÑdG
áéàæe Gk QÉ°†N ¿ƒ©«Ñj
ádhódG πNGO

%100

(1)

áeƒµ◊G OQ
‹ÉªLEG

ÒZ
≥aGƒe

‹ÉªLEG

QÉµaC’G
≥aGƒe

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

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

Ω

º««≤J øe ±ó¡dG
…ƒæ°ùdG AGOC’G
ƒg øWGƒŸG ∞Xƒª∏d
øe ¢ù«dh ¬JAÉØc ™aQ
.¬JÉeóN AÉ¡fEG πLCG
ájOÉ–’G áÄ«¡dG QhO
‘ ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
áeóN AÉ¡fEG ∫ÉM
QGô≤H øWGƒŸG ∞XƒŸG
óæ°S …CG ¿hO »Ø°ù©J
ÊƒfÉb

ó«°TÎd á«dBG OƒLh
ΩGóîà°SG ∫hGóJh
‘ á«FÉ«ª«µdG äGó«ÑŸG
á«YGQõdG äÉéàæŸG
≈∏Y áHÉbôdG IQhô°V
äÉ«©ª÷G •É°ûf
á«fhÉ©àdG

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

»HÉàc OQ " ∫ƒM ∫GDƒ°S
¿Éà≤«bO
(1) á«fÉK(36)h ≈∏Y áHÉbôdG 49
•É°ûf
äÉ«©ª÷G
" á«fhÉ©àdG

ádÉMEÉH ìGÎb’G
…òdG øWGƒŸG ∞XƒŸG
º««≤J ≈∏Y π°üëj
áØdÉfl hCG ¿óàe
¿hóH ÜÉ«¨dG hCG ájQGOEG
IAÉØµdG ΩóY hCG QòY
áæé∏dG ¤EG á«Ø«XƒdG
áÄ«¡∏d á©HÉàdG ájõcôŸG

: á∏Ä°SC’G ‘ É¡°†aQh É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G Oó©H ÊÉ«H º°SQ
80

76

70

É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY

60

58

É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY

º«¶æàd áeÈŸG Oƒ≤©dG
ÚH á«Ø«XƒdG ábÓ©dG
¬∏ªY á¡Lh ∞XƒŸG
á«MÓ°U äóLhCG,
AÉ¡fEÉH ¬∏ªY á¡÷
Ió©d ∞XƒŸG áeóN
ÜÉÑ°SCG

50
40
É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G OóY

141

É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY

140

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg

%45.5

%18.2

%9
%100

143

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe 1Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d
¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2OÉ–Ód »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G OÉªàYG
á∏≤à°ùŸG äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh
Ω2011/12/31
OÉªàYG" ¿CÉ°T ‘ ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d ‘É°VEG
øY á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh
" Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG
¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 4"äÉcô°ûdG"
™jQÉ°ûŸG" ¿CÉ°T ‘ ¿ƒfÉb ´hô°ûe 5."á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸGh
¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1."á«fGƒ«◊G áë°üdG"
¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2ájòZCÓd á«JÉÑædGh á«KGQƒdG OQGƒŸG
áYGQõdGh
ÖJÉc ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1∫ó©dG

äÉYhô°ûe OóY
ÚfGƒ≤dG

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

:(»Yƒ°VƒŸG §HGÎdG) äÉYƒ°VƒŸG á«dÉ©a :Ék «fÉK

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

:(ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe) »©jô°ûàdG ÖfÉ÷G -1
,áYƒæàe ÉjÉ°†b É¡à°ûbÉæe â“ »àdG ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe âdhÉæJ
:É¡YGƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùfh ,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh

5

ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg

% 27.3

2

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

1

iôNCG ÉjÉ°†b

11

´ƒªéŸG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
¢†©H πjó©àH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1(2 ) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCG
äGQÉeE’G áÄ«g ¿CÉ°ûH 2004 áæ°ùd
.ájƒ¡∏d
õcôŸG AÉ°ûfEÉH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG
πjó©J ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H
áëaÉµe ¿CÉ°T ‘ Ω2006 áæ°ùd (51)
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G

äÉYhô°ûe OóY
ÚfGƒ≤dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

3

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

142

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

:πª°ûjh »HÉbôdG ÖfÉ÷G 2:áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG 1áÑ°ùfh,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh ,ÉjÉ°†≤dG øe ÚYƒf É¡à°ûbÉæe â“ »àdG áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG âdhÉæJ
:É¡æe ´ƒf πc

:ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe É¡àdhÉæJ »àdG ÉjÉ°†≤dG Ö°ùæH ÊÉ«H º°SQ
%50
%45.5

%45
%40

øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG √òg ´GƒfCG

%35

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG OóY

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

%30

%27.3

%25
%18.2

%20

42.8%

AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S 1-

%15

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê) AÉŸGh

%10

á°SÉ«°S 2- 2- (Ω2012/11/20
IOƒ≤©ŸG 6ê) ¿Éµ°SEÓd ójGR èeÉfôH
(Ω2013/01/22 ïjQÉàH

3

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

%9

%5
%0

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG ÉjÉ°†b

‘ áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh á°SÉ«°S 3¥ô£dG ≥°Th á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG AÉæH ¿CÉ°T
10ê) É¡æ«°ù–h É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G
( Ω2013/04/23 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG
á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG
iôNCG ÉjÉ°†b

145

144

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

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

%45

% 14.3

¿CÉ°T ‘ √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh á°SÉ«°S 18ê)»JÉÑædG AÉ£¨dGh áHÎdG ájÉªM
( Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

1

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

% 14.3

¿CÉ°T ‘ áë°üdG IQGRh á°SÉ«°S 19ê) ádhódG ‘ áë°üdG ´É£b á«ªæJ
( Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

1

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

‘ ΩÓYEÓd »æWƒdG ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S 1‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG õjõ©J ¿CÉ°T
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê) ádhódG
( Ω2013/05/21

1

á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

OÉ°üàb’G IQGRh á°SÉ«°S 1( Ω2013/05/2 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 14ê)

1

ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

7

´ƒªéŸG

%42.8

%40
%35
%30
%25

% 14.3

%20
%14.3

%15

%14.3

%14.3

%14.3

%10
%5

% 14.3

%0

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

% 100

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG
á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG
á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

147

146

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

: á∏Ä°SC’G 2:É¡YGƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùfh ,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh ,áYƒæàe ÉjÉ°†b É¡à°ûbÉæe â“ »àdG á∏Ä°SC’G âdhÉæJ

áÑ∏£∏d á«°SQóŸG áÑ«≤◊G ¿Rh ∞«ØîJ .6
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê ) ( »°üî°T OQ)
(Ω23/04/2013
á©HÉàŸG ‘ …ƒHÎdG ¬«LƒàdG QhO AÉ¨dEG .7
( »°üî°T OQ) Úª∏©ª∏d Iôªà°ùŸG á«ª∏©dG
23/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê )
(Ω
áÄa á«Ø«XƒdG äÉ«bÎdG ∫ƒª°T ΩóY .8
á«æØdG äÉÄ«¡dGh »YÉªàL’G »FÉ°üNC’G
16ê ) ( »°üî°T OQ) IQGRƒdÉH á∏eÉ©dG
(Ω11/06/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
»°üî°T OQ) ‹B’G ìÉéædG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J .9
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) (
(Ω11/06/2013
‘ »°SGQódG Ωƒ«dG äÉYÉ°S øe π«∏≤àdG .10
IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) ¢SQGóŸG
Ω11/06/2013 ïjQÉàH

% 12.2

149

á«FGò¨dG áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG .1
IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ)
(Ω05/03/2013 ïjQÉàH

6

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

√òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf
ÉjÉ°†≤dG

á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe

äÉYƒ°Vƒe OóY
á∏Ä°SC’G

%20.4

ÚÑZGôdG áÑ∏£dG äGQÉeE’G á©eÉL ΩGõdEG .1
äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG á°SGQO ‘
ájõ«∏‚’G á¨∏dG ¿ÉëàeG RÉ«àLÉH á«eÓ°SE’G
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) ( »°üî°T OQ)
(Ω2012/11/20
‘ äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÚH •ÓàN’G .2
2ê ) ( »°üî°T OQ) É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c
(Ω2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
‘ á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©J ‘ IQGRƒdG QhO .3
( »°üî°T OQ) á°UÉÿG ¢SQGóŸG
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê )
á«°SQóŸG ÊÉÑŸG ôjƒ£J ‘ IQGRƒdG á£N .4
áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH ÉgójhõJh ‘É°ùe á≤£æÃ
3ê ) ( »HÉàc OQ) á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
áØYGôdG á°SQóŸ »°SQóŸG ≈æÑŸG ∫ÓMEG .5
ΩCG IQÉeEG ‘ ÚæÑ∏d …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d
IOƒ≤©ŸG 9ê ) ( »°üî°T OQ) øjƒ«≤dG
(Ω2013/03/19 ïjQÉàH

10

ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG

148

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

á«FGhódG áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG .2
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê ) ( »°üî°T OQ)
(Ω2013/03/19
ÖLGƒdG ájQhódG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG .3
9ê ) ( »°üî°T OQ) ÚæWGƒª∏d ÉgDhGôLEG
(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
¿hGO áeRÓàÃ áHÉ°UE’G ä’ó©e ´ÉØJQG .4
ê ) (á«°UƒJ + »°üî°T OQ) ádhódG ‘
(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 15
‘ á«Yô°ûdG á«bôdÉH êÓ©∏d äGOÉ«Y íàa .5
15ê ) ( »°üî°T OQ) äÉ«Ø°ûà°ùŸG
(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
πNGO áéàæŸG ájòZC’G ≈∏Y áHÉbôdG á«dBG .6
ê ) ( »°üî°T OQ) IOQƒà°ùŸGh ádhódG
(Ω2013/06/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16

äGQÉeE’G ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ .3
IOƒ≤©ŸG 11ê ) ( »°üî°T OQ) á«ªæà∏d
(Ω2013/04/30 ïjQÉàH
äÉHÉ°ù◊G QGó°UEGh OGóYEG ‘ ôNCÉàdG .4
IOƒ≤©ŸG 12ê ) (»°üî°T OQ) á«eƒ≤dG
(Ω2013/05/14-15 ïjQÉàH

%18.4

151

ádhO »æWGƒe á«°ùaÉæJ ºYOh õjõ©J .1
( »°üî°T OQ) äGQÉeE’G
(Ω2013/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 3ê )
ájò«ØæàdG íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG í«°VƒJ .2
OQ) Égò«ØæJ πÑb Ö°SÉæŸG πµ°ûdÉH ™ªàéª∏d
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/12/18
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ÚH ™aÉæŸG ∫OÉÑJ ΩÉ¶f .3
4ê ) ( »°üî°T OQ) ádhódÉH á∏eÉ©dG
(Ω2013/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
OQ) ádhódG ‘ ∑Éª°SC’G ó«°U áæ¡e ºYO .4
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/03/05
äÉæWGƒe øe ÚæWGƒŸG êGhR ™«é°ûJ .5
IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T OQ)
(Ω2013/05/14-15 ïjQÉàH

9

á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

% 8.2

á«eÓ°SE’G òaGƒædGh ´hôØdG ≈∏Y áHÉbôdG .1
OQ) ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á©HÉàdG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/12/18
QÉ©°SCG ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U AÉ°ûfEG .2
+ »°üî°T OQ) á«fGƒ«◊G IhÌdG ±ÓYCG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( á«°UƒJ
(Ω2013/03/05

4

ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

150

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

»°üî°T OQ) êGhõdG ¥hóæ°U ¿É÷ IOÉYEG .6
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 12ê ) (
(Ω14-15/05/2013
‘ áØdÉîŸG ádÉª©dG ™°Vh Úæ≤Jh º«¶æJ .7
ê ) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) ádhódG
(Ω04/06/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 15
‘ á∏eÉ©dG ICGôª∏d πª©dG áÄ«H Ú°ù– .8
) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) »eƒµ◊G ´É£≤dG
(Ω11/06/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê
á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G •É°ûf ≈∏Y áHÉbôdG .9
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17ê ) ( »HÉàc OQ)
(Ω-25/06/2013

áMÉJEGh ÚæWGƒŸG πªY ™«é°ûJ h ºYO .2
IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ) º¡d ¢UôØdG
(Ω11/12/2012 ïjQÉàH
AÉ¡fEG ” …òdG øWGƒŸG ∞XƒŸG Ú«©J IOÉYEG .3
+ »°üî°T OQ) á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH ¬àeóN
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê ) ( á«°UƒJ
(Ω19/03/2013
( »HÉàc OQ)QÉ°ùe èeÉfôH ò«ØæJ äGAGôLEG .4
(Ω30/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 11ê )
ÚWƒJ ¿CÉ°T ‘ ¢ù∏éŸG á«°UƒJ ≥«Ñ£J èFÉàf .5
É¡d ¢UÉN QOÉc QGó°UEGh ¿PDƒŸGh ΩÉeE’G áæ¡e
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ)
(Ω11/06/2013
OQ) ÚWƒàdG äGQOÉÑe ≥«Ñ£J äÉ«dBG .6
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T
(Ω11/06/2013
OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡∏d ¢UÉ°üàNG íæe .7
∞XƒŸG áeóN AÉ¡fEG ¿CÉ°ûH á«eƒµ◊G ájô°ûÑdG
IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) øWGƒŸG
(Ω11/06/2013 ïjQÉàH

153

%2

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫ƒM »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG QGôb .1
2ê ) ( »°üî°T OQ ) äGQÉeE’G ádhO ‘
(Ω20/11/2012 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

%2

äGAGôLEG ¿CÉ°T ‘ á«LQÉÿG IQGRh èFÉàf .1
äGÒ°TCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚæWGƒŸG AÉØYEG
ê ) ( »°üî°T OQ) ∫hódG ¢†©H IQÉjR
(Ω21/05/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13

1

á«fÉŸÈdG ÉjÉ°†≤dG

%2

±GôYCÓd ∫hódG ¢†©H äGQÉØ°S áØdÉfl .1
IOƒ≤©ŸG 13ê ) ( »°üî°T OQ) á«dhódG ÚfGƒ≤dGh
(Ω21/05/2013 ïjQÉàH

%2

IQOÉÑŸ á«FÉ°üME’G äGô°TDƒŸGh èFÉàædG .1
OQ) á«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G øe á«dÉN äGQÉeE’G
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T
(Ω05/03/2013

%6.1

% 14.3

‘ á«fhÎµdE’G äÉeóÿG Ωƒ°SQ π«°ü– .1
ê ) ( »°üî°T OQ) á«fhÎµdE’G ádGó©dG ΩÉ¶f
(Ω23/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10
ábÉ£dG Òaƒàd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G 2
13ê ) ( »°üî°T OQ) AÉŸGh á«FÉHô¡µdG
(Ω21/05/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
»°üî°T OQ) áHƒÑŸG äÉfÓYE’G ¥ƒ°S º«¶æJ .3
(Ω21/05/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê ) (
äÓ°UGƒª∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á£N .1
OQ)¢UÉH ≥FÉ°S áØ«Xh ÚWƒJ ‘ äÉeóÿGh
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) ( »°üî°T
(Ω20/11/2012

1

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

1

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

3

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

7

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

152

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ
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: ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها الأ�سئلة-

1
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áæ°ùd (9) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG π«©ØJ .1
»æWƒdG õcôŸG AÉ°ûfEG ¿CÉ°T ‘ 2009
IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ)AÉ°üMEÓd
(Ω11/12/2012 ïjQÉàH
»àªµfi ‘ á◊É°üŸGh ≥«aƒà∏d áæ÷ AÉ°ûfEG .2
6ê ) ( »°üî°T OQ) á«fóŸGh á«Yô°ûdG ójòdG
(Ω2013/01/22 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
OQ) ™∏°ùdG QÉ©°SCG â«ÑãJ ‘ IQGRƒdG QhO .3
12-13- ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 7ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/02/20-19
ΩÉeCG IQƒ¶æŸG ÉjÉ°†≤dG ‘ π°üØdG ôNCÉJ .4
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê ) ( »°üî°T OQ) ºcÉëŸG
(Ω2013/04/23
≥«≤ëàd √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh á«é«JGÎ°SG .5
12ê ) ( »°üî°T OQ) »FGò¨dG øe’G
(Ω2013/05/14-15 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
á«bôdG á°SQÉªÃ óLÉ°ùŸG áªFC’ ìÉª°ùdG .6
IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) á«Yô°ûdG
(Ω2013/06/11 ïjQÉàH

6

49

á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG

´ƒªéŸG
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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 (،)45.5%تلتها الق�ضايا الأمنية بن�سبة (،)%27.3ثم الق�ضايا
البيئية بن�سبة (،)%18.2و�أخري ًا الق�ضايا الأخرى بن�سبة (.)%9
 2يف اجلانب الرقابي :الذي ي�شمل املو�ضوعات العامة والأ�سئلة ،فقد جاءت الق�ضايا التي تناولتهامو�ضوعات كل منهما على النحو الآتي:
�أ -املو�ضوعات العامة :تنوعت الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة حيث حلت الق�ضايا اخلدمية يف
املرتبة الأوىل بن�سبة (،)%42.8يف حني جاءت الق�ضايا البيئية والق�ضايا ال�صحية والق�ضايا االجتماعية
والق�ضايا االقت�صادية يف املرتبة الثانية بن�سبة بلغت ( )%14.3لكل منها.
ب -الأ�سئلة :ت�صدرت الق�ضايا التعليمية قائمة ق�ضايا املو�ضوعات التي تناولتها الأ�سئلة بن�سبة
(،)%20.4تليها الق�ضايا االجتماعية بن�سبة (،)%18.4ثم ق�ضايا التوطني بن�سبة ( ،)%14.3وجاءت
بعدها الق�ضايا ال�صحية وق�ضايا �أخرى يف املرتبة الرابعة بن�سبة ( )%12.2لكل منهما ،ثم الق�ضايا
االقت�صادية بن�سبة (،)%8.2تلتها الق�ضايا اخلدمية بن�سبة ( ،)%6.1وحلت الق�ضايا الربملانية
والق�ضايا ال�سيا�سية والق�ضايا الأمنية والق�ضايا البيئية يف املرتبة الأخرية بن�سبة (.)%2
 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 عدة جوانب �أولها يف الق�ضايا اخلدمية
التي ت�صدرت مو�ضوعاتها قائمة ق�ضايا املو�ضوعات العامة بعدد ( )3مو�ضوعات وبن�سبة بلغت ()%42.8
من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،يقابلها يف الأ�سئلة عدد (� )3أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )%6.1من
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جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،كما �أن هذا االرتباط نراه يف الق�ضايا االجتماعية التي بلغ عدد �أ�سئلتها ()9
�أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )%18.4من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ()1
مو�ضوع عام هو “�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة” وبن�سبة
بلغت()%14.3من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،بالإ�ضافة �أي�ض ًا �إىل وجود ارتباط �آخر يف الق�ضايا
ال�صحية التي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها (� )6أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )%12.2من جمموع ق�ضايا
الأ�سئلة ،يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو” �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية
قطاع ال�صحة يف الدولة” وبن�سبة بلغت ( )%14.3من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،كما يالحظ
وجود ارتباط �أي�ض ًا يف الق�ضايا االقت�صادية التي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها (� )4أ�سئلة وبن�سبة بلغت
( )%8.2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو “�سيا�سة
وزارة االقت�صاد” ،و�أخري ًا هناك ارتباط يف اجلانب الرقابي بالق�ضايا البيئية التي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة
بها (� )1س�ؤال وبن�سبة بلغت ( )%2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ()1
مو�ضوع عام هو” �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي”.
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 ( )5م�شروعات قوانني وبن�سبة بلغت ()%45.5
من جمموع ق�ضايا امل�شروعات ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد ( )1مو�ضوع عام هو “ �سيا�سة وزارة
االقت�صاد” وبن�سبة بلغت ( )%14.3من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،بالإ�ضافة �إىل عدد ()4
�أ�سئلة تناولت ق�ضايا اقت�صادية وبن�سبة بلغت ( )%8.2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،كما �أن هناك ارتباط
يف الق�ضايا الأمنية فقد بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا �أمنية ( )3م�شروعات قوانني
وبن�سبة بلغت (  )%27.3من جمموع ق�ضايا امل�شروعات ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )1س�ؤال
تناول ق�ضية �أمنية هو”خمالفة �سفارات بع�ض الدول للأعراف والقوانني الدولية” وبن�سبة بلغت ()%2من
جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،وهناك ارتباط �آخر كذلك يف الق�ضايا البيئية فقد بلغ عدد م�شروعات القوانني التي
تناولت ق�ضايا بيئية ( )2م�شروع قانون ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد ( )1مو�ضوع عام هو “�سيا�سة
وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي” وبن�سبة بلغت ( )%14.3بالإ�ضافة �إىل عدد
(� )1س�ؤال تناول ق�ضية بيئية هو “النتائج وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ملبادرة الإمارات خالية من الأكيا�س
البال�ستيكية” وبن�سبة بلغت( )%2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،وهناك ارتباط كذلك يف الق�ضايا الأخرى
حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا �أخرى ( )1م�شروع قانون وبن�سبة بلغت ( )%9من
جمموع ق�ضايا امل�شروعات ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )6أ�سئلة تناولت ق�ضايا �أخرى وبن�سبة بلغت
( )%12.2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة.
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)ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ(

ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

 1املرا�سيم االحتادية التي �صدرت : �أحيط املجل�س علم ًا باملرا�سيم االحتادية الآتية التي �أ�صدرتها احلكومة وهي : 1مر�سوم احتادي رقم ( )32ل�سنة 2013م بت�شكيل جمل�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة .( ج  12املعقودة بتاريخي 2013/05/15-14م)
 2مر�سوم احتادي رقم ( )67ل�سنة 2013م بف�ض دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي.
( ج  17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 2املرا�سيم بقوانني التي �صدرت : �أحيط املجل�س علم ًا باملرا�سيم بقوانني التي �أ�صدرتها احلكومة وهي : 1املر�سوم بقانون احتادي رقم (  ) 3ل�سنة  2012ب�إن�شاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين . 2املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية. 3املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  2012يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات . 4املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  2012يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتادوميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2012م .
( ج  1املعقودة بتاريخ 2012/11/06م)
 5املر�سوم بقانون احتادي رقم (  ) 1ل�سنة  2012يف �ش�أن �إن�شاء كلية الدفاع الوطني .( ج  6املعقودة بتاريخ 2013/01/22م)
 3م�شروعات القوانني: ورد �إىل املجل�س من احلكومة يف هذا الدورعدد( )14م�شروع قانون* ،وكان لدى املجل�س من دوراالنعقاد العادي الأول عدد ( )3م�شروعات قوانني متبقية هي(:م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�شركات،
م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الكاتب العدل ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�صحة احليوانية)،وبذلك كان
جمموع م�شروعات القوانني التي �أمام املجل�س عدد ( )17م�شروع قانون ،انتهى املجل�س من مناق�شة عدد
(  )11م�شروع قانون ،ويالحظ �أن الزمن الإجمايل ملناق�شة م�شروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س
قد بلغ (� )49ساعة و( )32دقيقة و( )39ثانية وبن�سبة بلغت ( )%47.8من جممل زمن اجلل�سات

* بيان مب�شروعات قوانني الدور الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر مرفق رقم ( )11يف التقرير
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) م�شروعات6( وما زال هناك �أمام املجل�س عدد، ) ثانية15() دقيقة و38() �ساعات و103( البالغ
) م�شروع قانون انتهت اللجان من تقريريهما و�أ�صبحا جاهزين2(  منها عدد،قوانني خالل الفرتة القادمة
.) م�شروعات قوانني �أمام اللجان قيد الدرا�سة4(  يف حني ال زال هناك عدد،للعر�ض على املجل�س
πc á°ûbÉæe áÑ°ùf
øe ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG øeõdG

% 0.6
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¥ô¨à°ùŸG øeõdG
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á«fÉK (59)h

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

% 21.7

¿ƒfÉb ´hô°ûe 4¿CÉ°T ‘ …OÉ–G
"äÉcô°ûdG"

% 2.6

á≤«bO(41)h ÚàYÉ°S
á«fÉK(22)h

‘ ¿ƒfÉb ´hô°ûe 5äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG "¿CÉ°T
."á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

% 3.6

(45)h äÉYÉ°S (3)
á«fÉK (12)h á≤«bO

¿ƒfÉb ´hô°ûe 1¿CÉ°T ‘ …OÉ–G
."á«fGƒ«◊G áë°üdG"

% 4.3

(29)h äÉYÉ°S (4)
á«fÉK (24)h á≤«bO

¿ƒfÉb ´hô°ûe 2OQGƒŸG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G
á«JÉÑædGh á«KGQƒdG
áYGQõdGh ájòZCÓd

% 4.25

% 47.8

áYÉ°S(49)
á≤«bO(32)h
á«fÉK(39)h

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

¿CÉ°T ‘ ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3á«fGõ«ª∏d ‘É°VEG OÉªàYG"
äÉ«fGõ«eh OÉ–Ód áeÉ©dG
øY á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G
" Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG

áYÉ°S(22)
á≤«bO(31)h
á«fÉK(26)h

(24)h äÉYÉ°S (4)
á«fÉK (48)h á≤«bO

OóY
ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

¿ƒfÉb ´hô°ûe 1ÖJÉc ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G
∫ó©dG

2

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

1

iôNCG ÉjÉ°†b

11

´ƒªéŸG

واجلدول الآتي يبني �أهم الق�ضايا التي تناولتها م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من
πc á°ûbÉæe áÑ°ùf
:  كل م�شروع من الزمن الكلي للجل�ساتOóY
مناق�شتها ون�سبة مناق�شة
¥ô¨à°ùŸG øeõdG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

% 0.017

¿GƒK (5)h IóMGh á≤«bO

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG
¿CÉ°ûH 2004 áæ°ùd (2 )
.ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g

% 1.5

á≤«bO (30)h áYÉ°S
¿GƒK (10)h

øe ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG øeõdG

% 2.5

á≤«bO (37)h ¿ÉàYÉ°S
á«fÉK (37)h

% 3.3

(27)h äÉYÉ°S (3)
á«fÉK (44)h á≤«bO

% 3.3

(23)h äÉYÉ°S (3)
á«fÉK (52)h á≤«bO

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2‹hódG õcôŸG AÉ°ûfEÉH
±ô£àdG áëaÉµŸ õ«ªà∏d
∞«æ©dG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

3

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

5

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 3ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J ¿CÉ°ûH
ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG
‘ Ω2006 áæ°ùd (51)
QÉŒ’G áëaÉµe ¿CÉ°T
ô°ûÑdÉH
á«fGõ«ŸG ´hô°ûe 1áæ°ù∏d OÉ–Ód áeÉ©dG
Ω2013 á«dÉŸG
…OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2ÜÉ°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
Ω2011/12/31 ‘
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 -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 :
% 25.0

% 20.0

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم االحتادي رقم (  ) 2ل�سنة  2004ب�ش�أن هيئة الإمارات
للهوية :وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم االحتادي رقم ( )2ل�سنة
 “ 2004ب�ش�أن هيئة الإمارات للهوية” .
( ج 3املعقودة بتاريخ ) 2012/12/11

% 15.0

% 10.0

% 4.3 % 4.25

% 3.6

% 3.3 % 3.3

% 2.6

% 5.0
% 2.5

% 0.6

∫ó©dG ÖJÉc

á«YGQõdGh ájòZBÓd á«JÉÑædGh á«KGQƒdG OQGƒŸG

á«fGƒ«◊G áë°üdG

á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ¿BÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG

äÉcô°ûdG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–EG ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ¿BÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG

äÉcô°ûdG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–EG ¿ƒfÉb ´hô°ûe

á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh OÉ–EÓd áeÉ©dG á«fGõª∏d ‘É°VEG OÉªàYEG
Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG øY

á∏≤°ùŸG äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh OÉ–EÓd »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G OÉªàYEG
Ω2011/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh
á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh OÉ–EÓd áeÉ©dG á«fGõª∏d ‘É°VEG OÉªàYEG
Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG øY

á∏≤°ùŸG äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh OÉ–EÓd »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G OÉªàYEG
Ω2011/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d OÉ–EÓd áeÉ©dG á«fGõ«ŸG

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d OÉ–EÓd áeÉ©dG á«fGõ«ŸG

ô°ûÑdG ‘ QÉŒE’G áëaÉµe

ô°ûÑdG ‘ QÉŒE’G áëaÉµe

∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG õcôŸG AÉ°ûfEG

∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG õcôŸG AÉ°ûfEG

% 0.01

ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g

ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g

% 1.5
% 0.0

 2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن كاتب العدل :يتكون م�شروع القانون من ( )51مادة ،ويهدفهذا امل�شروع �إىل تنظيم مهنة الكاتب العدل من خالل ما احتوى عليه من معان و�أفكار رئي�سية لتحقيق
هذا الغر�ض مثل:
	�إعطاء وزير العدل اخت�صا�ص تعيني كتاب العدل العامني. و�ضع ا�شرتاطات لكتاب العدل العامني ك�أن يكون من مواطني دولة الإمارات و�أن يكون حا�ص ًال على�إجازة يف القانون �أو ال�شريعة والقانون من �إحدى اجلامعات املعرتف بها يف الدولة .
 حدد م�شروع القانون اخت�صا�صات الكاتب العدل ومنها حترير العقود واملحررات،توثيق توقيعات ذويالعالقة،توجيه اليمني،وو�ضع ال�صيغة التنفيذية على املحررات املحررة �أو املوثقة منه وفق ًا لأحكام هذا
امل�شروع.
 حدد امل�شروع املحظورات على كاتب العدل كتحرير �أو توثيق �أية عقود �أو حمررات متعلقة بالأحوالال�شخ�صية للم�سلمني �أو الوقف �،أو متعلقة ب�إن�شاء حق ملكية �أو �أي حق عيني على عقار �أو نقله �أو تغيريه
�أو زواله وغريها من املحظورات.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولاملادة ( )1من م�شروع القانون اخلا�صة بالتعريفات فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف املحرر ليكون كالآتي  (:كل وثيقة �أو عقد مت حتريره �أو توثيقه منالكاتب العدل �أو قام ب�إبالغ ذوي ال�ش�أن به وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر).
 الإ�شارة �إىل �أن تعريف الكاتب العدل ب�أنه �أخ�صائي قانوين مل يقلل من �أهميته و�إمنا رفع من �ش�أنه كونهخمت�ص يف املجال القانوين.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 -معظم كتاب العدل الذين يتم تعيينهم بالوزارة حا�صلني على �إجازة يف القانون �أو ال�شريعة والقانون.

á«fGƒ«◊G áë°üdG
á«YGQõdGh ájòZBÓd á«JÉÑædGh á«KGQƒdG OQGƒŸG
∫ó©dG ÖJÉc
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التعريف الذي �أدخلته اللجنة على الكاتب العدل ب�أنه (�أخ�صائي قانوين ي�ؤدي االخت�صا�صات الواردة يفهذا القانون) يقلل من �أهمية هذه الوظيفة ،والإبقاء عليه كما جاء من احلكومة ب�أنه موظف عام هو
الأف�ضل.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على تعريف املحرر ليكون كالآتي  (:كل وثيقة �أوعقد مت حتريره �أوتوثيقه من الكاتب العدل �أو قام ب�إبالغ ذوي ال�ش�أن به وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر).
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف مادة التعريفات. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )15والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )4من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن كيفية التعرف على الأ�شخا�ص الذين فقدوا وثائقهم الر�سمية املطلوبة التي تثبت�شخ�صيتهم وهويتهم.
 املطالبة بوجود معرفني عن ال�شخ�ص الذي يفقد وثائقه الر�سمية املطلوبة لتثبيت هويته و�شخ�صيته. التنويه �إىل �أنه يف حال فقدان �أحد الأ�شخا�ص وثائقه الر�سمية ب�إمكانه اللجوء �إىل اجلهات املعنيةلإ�صدار وثائق تعينه على �إثبات هويته و�شخ�صيته.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة.ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة.	�أما ما يتعلق باملادة ( )16والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )6من م�شروعالقانون فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها
هي :
 املطالبة ب�إحلاق البند( )1من هذه املادة باملادة ( )4ال�سابقة كونه متعلق بالتثبت من ذوي العالقةوالتي ذكرت يف املادة ال�سابقة.
االقرتاح ب�إ�ضافة البنود( )4، 3 ،2من هذه املادة �إىل املادة( )5ال�سابقة كونه متعلق ب�أ�صحاب ذوي
العالقة امل�صاب ب�إعاقة والتي ذكرت يف املادة ال�سابقة .
 التنويه �إىل اختالف هذه املادة عن املادة ( )5ال�سابقة كون املادة احلالية متعلقة بجهل كاتب العدللغة ذوي العالقة �أو وجود عاهة معينة حتتاج لأحد اخلرباء .
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
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 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة.ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. �أما مبا يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( )19والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )8من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أنه يف حال وجود خط�أ يف ال�سجل يتم الت�صحيح بو�ضع عالمة ت�شري �إىل التعديل وال يتم�شطبه من ال�سجل .
 التنويه �إىل �ضرورة توقيع ذوي العالقة على الت�صحيح �أو احلذف �أو التعديل يف ال�سجل الذي يتم فيه�إثبات املحررات والعقود.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل لذيل املادة لتكون(بح�ضور وتوقيع ذوي العالقة ويوقع الكاتب العدل علىالت�صحيح)
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلت على املادة.ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على جميع التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. املوافقة على تعديل ذيل املادة لتكون(بح�ضور وتوقيع ذوي العالقة ويوقع الكاتب العدل على الت�صحيح) �أما ما يتعلق باملادة ( )10امل�ستحدثة من قبل اللجنة بعنوان الفرع الثالث حتليف اليمنيوحترير وتوثيق الإقرارات امل�شفوعة باليمني فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات
التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح با�ستحداث هذه املادة وذلك لتنظيم حترير وتوثيق الإقرارات امل�شفوعة باليمني ملا لهذااالخت�صا�ص من �أهمية ك�سائر االخت�صا�صات الأخرى.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي : املوافقة على املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )21والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )11فهي :
 -االقرتاح ب�أن يتم �إعطاء �صاحب العالقة �أكرث من ن�سخة تنفيذية من املحرر وذلك ح�سب احلاجة لذلك.
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 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إال �أن �صاحب امل�صلحة ال يعطى �إال ن�سخة واحدة من ال�صيغة التنفيذية �إال يف حال فقدت فيتمتقدمي طلب جديد وبر�سوم �إ�ضافيه للح�صول عليها .
 �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 ( )23من الف�صل الثالث يف �ش�أن واجبات الكاتب العدل واملحظورات عليه والتي
�أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )13فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة بند برقم ( )3ين�ص على االحتفاظ بن�سخة من �أية م�ستندات �أو حمررات ا�ستند �إليهاعند �إجرائه املعاملة وفق ًا لأحكام القانون وذلك لتنظيم العمل يف مكتب الكاتب العدل وحلفظ احلقوق.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة البند ( )3املقرتح من اللجنة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على مقرتح اللجنة ب�إ�ضافة البند رقم ( )3للمادة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )24من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )14فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة بندين ( )1و( )2للمادة وذلك لتو�ضيح الأعمال املحظورة على كاتب العدل ب�شكلدقيق.
 االقرتاح بتعديل البند ( )7وذلك با�ستبدال كلمة (والديها) بكلمة (والديهما) وذلك ملنع التكرار يفاملعنى.
 االقرتاح بتعديل البند ( )8وذلك با�ستبدال كلمة (بحكم) بكلمة (ب�سبب) وذلك حل�سن ال�صياغة. االقرتاح بحذف البند ( )11املتعلق باحرتاف التجارة وذلك لت�شجيع ودعم املواطنني للعمل يف مهنةالكاتب العدل ولتح�سني دخلهم.
 الإقرتاح ب�إ�ضافة حرف (ل) لكلمة حمل جتاري يف البند ( )5وذلك لتو�ضيح املعنى وح�سن ال�صياغة. وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري– وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي :
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة البندين ( )1و( )2للمادة وذلك لتو�ضيح الأعمال املحظورة على كاتبالعدل ب�شكل دقيق.
 املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )7وذلك با�ستبدال كلمة (والديها) بكلمة (والديهما) وذلك ملنعالتكرار يف املعنى.
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 املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )8وذلك با�ستبدال كلمة (بحكم) بكلمة (ب�سبب) وذلك حل�سنال�صياغة.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة حرف (ل) لكلمة حمل جتاري يف البند ( )5وذلك لتو�ضيح املعنى وح�سنال�صياغة.
 الإ�شارة �إىل �أنه مينع على من يعمل يف �سلك الق�ضاء احرتاف التجارة �إال �أنه ميكنه القيام ببع�ض املعامالتالتجارية.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س مقرتح اللجنة ب�إ�ضافة البندين ( )1و( )2للمادة وذلك لتو�ضيح الأعمال املحظورة علىكاتب العدل ب�شكل دقيق.
 وافق املجل�س على مقرتح اللجنة يف تعديل البند ( )7وذلك با�ستبدال كلمة (والديها) بكلمة (والديهما)وذلك ملنع التكرار يف املعنى.
 وافق املجل�س على مقرتح اللجنة يف تعديل البند ( )8وذلك با�ستبدال كلمة (بحكم) بكلمة (ب�سبب)وذلك حل�سن ال�صياغة.
 وافق املجل�س على مقرتح اللجنة يف �إ�ضافة حرف (ل) لكلمة حمل جتاري يف الفقرة ( )5وذلك لتو�ضيحاملعنى وح�سن ال�صياغة.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )3من الف�صل الرابع لكاتب العدل العام والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )16فهي :
 االقرتاح بحذف جمال�س الت�أديب من البند ( )3نظر ًا لأن اجلرائم املخلة بال�شرف والأمانة تعترب جرائمجنائية ال يتم احلكم فيها يف جمال�س الت�أديب و�إمنا يف املحاكم اجلزائية.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح حذف جمال�س الت�أديب من البند ( )3يف املادة. املوافقة على مقرتح حذف البند ( )2من املادة (.)3 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح حذف جمال�س الت�أديب من الفقرة (.)3 وافق املجل�س على مقرتح حذف البند ( )2من املادة (.)3 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( ) 9والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )24فهي :
 االقرتاح مبنع املحامي امل�شتغل من مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص من خالل املكتب الذي يعمل بهحتى و�إن توافرت لديه اخلربة املطلوبة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .
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 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 �أجازت احلكومة للمحامي امل�شتغل مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص ت�سهي ًال لإجناز معامالت النا�سالذين يرتددون على مكاتب املحاماة م�سا ًء .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة والتي تن�ص على �أنه يجوز للمحامي امل�شتغل مزاولة�أعمال الكاتب العدل اخلا�ص �إن توفرت لديه اخلربة الالزمة يف هذا املجال.
 وبخ�صو�ص املادة امل�ستحدثة برقم ( )26يف هذا امل�شروع فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظاتالتي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 االقرتاح ب�أن يتم حتديد للر�سوم التي يتقا�ضاها كاتب العدل اخلا�ص نظري ما يقدمه من خدمات للأفرادالذين يرتددون على املكاتب اخلا�صة ،حتى ال ت�صبح هذه املهنة جتارة يت�ضرر منها الكثريون.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�أن يتم تعديل ن�ص هذه املادة امل�ستحدثة لي�صبح “ ميار�س الكاتب العدل اخلا�ص �أعماله منخالل مكتب مرخ�ص لهذا الغر�ض�،أو من خالل مكتب حماماة �أو ا�ست�شارات قانونية،وحتدد الالئحة
التنفيذية ال�شروط الالزمة لإن�شاء هذه املكاتب وعملها والإ�شراف عليها”.
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل ن�ص املادة ال�سابق ذكره. �أما ما يتعلق باملادة ( )28فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاءحولها هي:
 االقرتاح بحذف عبارة “ ومدير املكتب الذي يعمل من خالله “ التي �أ�ضافتها اللجنة �إىل البند ( )1مناملادة،لأن ال�شخ�ص املعني ب�أن يخطر بال�شكوى هو الكاتب العدل نف�سه ولي�س �صاحب املكتب الذي يعمل
فيه.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة. �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة. �أما املادة ( )29فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي: -االقرتاح ب�إ�ضافة بند ثالث �إىل املادة ن�صه هو” ملجل�س الت�أديب ال�سري يف الدعوى الت�أديبية يف غياب
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الكاتب العدل املحال للت�أديب �إذا امتنع عن ح�ضور جل�سات جمل�س الت�أديب دون �إبداء عذر مقبول” وهذه
الإ�ضافة هدفها �أن يكون هذا الأمر رادعا للكاتب العدل عن تخلفه ح�ضور جل�سات جمل�س الت�أديب دون
عذر مقنع.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة بند (� )3إىل املادة. �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة بند (� )3إىل املادة. وبخ�صو�ص املادة ( )34الواردة يف هذا امل�شروع فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداهاال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 املطالبة بت�شديد اجلزاءات الت�أديبية على الكاتب العدل اخلا�ص يف حال خمالفته الواجبات واملحظوراتاملن�صو�ص عليها يف هذا القانون لأن اجلزاءات الت�أديبية الواردة يف هذه املادة هي جزاءات خمففة �إذا ما
قورنت بغريها من اجلزاءات التي و�ضعت يف حق من ميار�س مهنة قانونية �أخرى كالرتجمة.
 وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة. �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة. �أما ما يتعلق باملادة ( )39الواردة يف هذا امل�شروع فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظاتالتي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 املطالبة بتحديد قيمة الغرامة التي يعاقب بها الكاتب العدل يف حال خمالفته �أحد الأحكام املن�صو�صعليها يف هذا القانون لكونها مبهمة غري وا�ضحة.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 االقرتاح بتعديل ن�ص املادة حتى يكون احلب�س فيها حمدد ًا وكذلك العقوبة فت�صبح كالآتي”:يعاقب الكاتبالعدل باحلب�س ملدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ثالثني �ألف درهم وال جتاوز
مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا خالف �أحد الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون”
 �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: -وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل ن�ص املادة ال�سابق ذكره.
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 �أما املادة ( )51والتي �أ�صبحت برقم ( )49بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 االقرتاح بحذف عبارة “كما ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجز املادة لأنالوزير ال ي�صدر �إال امليثاق املتعلق مبهنة الكاتب العدل �أما اللوائح والقرارات في�صدرها جمل�س الوزراء.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل على هذه الأفكار والآراءواملالحظات على النحو الآتي:
 املوافقة على حذف عبارة “كما ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجز املادة. �أما موقف املجل�س بخ�صو�ص هذه املادة فهو: وافق املجل�س على حذف عبارة “كما ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجزاملادة.
 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “الكاتب العدل” 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 �إ�ضافة مادة برقمها الأ�صلي ( )44الوارد يف م�شروع القانون كما جاء من احلكومةبعد �أن �سقطت �سهو ًا من اجلدول املقارن ون�صها هو “ لذوي العالقة �أن يح�صلوا على �صورة من �أية ورقة
من املحررات اخلا�صة بهم واملحفوظة يف ملفات الكاتب العدل �أو امل�سجلة يف ال�سجل” في�صبح بذلك عدد
مواد م�شروع القانون بعد تعديل اللجنة ( )52مادة بدال من ( )51مادة كما هو وارد يف اجلدول.
( ج 3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م )
 3م�شروع امليزانية العامة لالحتاد لل�سنة املالية 2013م ،وقد كانت �أبرز اال�ستف�ساراتواملالحظات التي طرحها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء فيه هي:
 اال�ستف�سار عن عدم تخ�صي�ص اعتمادات مالية لعدد من املبادرات الت�شغيلية الهامة يف اخلططاال�سرتاتيجية لبع�ض اجلهات الأمر الذي يعيق تنفيذ هذه املبادرات.
 التنويه �إىل �أن املوازنة ال�صفرية مل حتقق منو ًا خالل ال�سنوات التي و�ضعت لها (2011م-2013م)لكون املخ�ص�صات املالية التي زادت فيها كانت �أكرثها لبند الرواتب.
 الت�أكيد على و�صول امليزانية جمز�أة �إىل املجل�س بالرغم من �أن جمل�س الوزراء قد اعتمدها مبجملها،الأمر الذي �أعاق عمل اللجنة يف احل�صول على املعلومات الالزمة لدرا�سة امل�شروع.
 االقرتاح بو�ضع جدول زمني من قبل املجل�س الوطني االحتادي وبح�ضور وزير املالية ملناق�شة الوزاراتوالهيئات االحتادية يف قواعد �إعداد ميزانياتها ملعرفة كيفية تقدير املخ�ص�صات املالية التي يتم و�ضعها
للربامج املختلفة .
 اال�ستفهام عن كيفية معرفة الوزارة لقيمة الإيرادات املتوقعة من ميزانيات اجلهات االحتادية عندو�ضعها .
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 الت�سا�ؤل عن املعايري التي تعتمد عليها الوزارة يف تقييم امليزانية ب�صورة �سنوية . اال�ستف�سار عن مدى جاهزية الوزارات والهيئات االحتادية يف تطبيق امليزانية ال�صفرية بعد مرور �أكرثمن �سنتني على تطبيقها .
 الإ�شارة �إىل تدين ن�سبة الإنفاق العام يف الدولة من امليزانية االحتادية حيث يبلغ ( )17%فقط . التنويه �إىل �أن االعتماد على تقدير النفقات يف امليزانية يكون بناء على حجم الإيرادات املتوقعة �أ�سلوبغري �صحيح يف و�ضع امليزانيات،بل يجب �أن يتم و�ضع امليزانية بعد �أن حتدد الدولة احتياجاتها الفعلية
مل�شروعاتها التنموية ملعرفة الفائ�ض �أو العجز يف الإنفاق بعد ذلك .
 الت�أكيد على �أن امليزانية ال�صفرية احلالية ال تعك�س التوجهات التي ت�سعى احلكومة لتحقيقها وفق ر�ؤيتهالعام 2021م .
 اال�ستف�سار عن القطاع الذي ت�سعى ميزانية 2013م �إىل تنميته ب�صورة �أكرب من غريه من خالل الإنفاقعلى م�شروعاته التنموية ب�شكل كبري.
 هناك برامج مل تف�صح عنها ميزانية 2013م يف حني ر�صدت لها خم�ص�صات مالية كبع�ض الربامجالتي تنفذ مبعرفة وزارة الأ�شغال،وهذا الأمر يتعار�ض مع مبد�أ املوازنة ال�صفرية.
 اال�ستف�سار عن ن�سبة الفوائد التي �ستتحقق لكل قطاع يف الدولة بعد تطبيق ميزانية 2013م. الت�سا�ؤل عن ميزانية 2011م2013 -م عما �إذا كانت ميزانية �صفرية جممعة لثالث �سنوات �أممتفرقة كل �سنة على حده.
 اال�ستف�سار عن الدور الذي قامت به وزارة املالية يف �ش�أن املادة ( )27من الد�ستور والتي تن�ص على�ضرورة تخ�صي�ص كافة الإمارات ن�سبة معينة من مواردها ال�سنوية لتغطية امليزانية العامة لالحتاد.
 الت�سا�ؤل عن وجود خطة لتوفري م�صادر لدعم امليزانية العامة للدولة كفر�ض ر�سوم على ال�شركاتوامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بالدولة.
 املطالبة ب�ضرورة �إيجاد خم�ص�ص مايل ملتقاعدي وزارة الداخلية لتطبيق مكرمة �صاحب ال�سمو رئي�سالدولة يف �ش�أن زيادة معا�شات املتقاعدين ب�سنبة .70%
 الت�سا�ؤل عن اخلطط التي مت و�ضعها لالرتقاء بقدرات امل�ست�شفيات احلكومية والتي بلغ متو�سط قدرتهايف 2009م ( )1.15وفق معايري منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية للرعاية ال�صحية مع �أنه من
املفرت�ض �أن يكون هذا املتو�سط هو (.)6.1
 اال�ستف�سار عن الدور الذي �ستقوم به وزارة املالية يف �ش�أن الرقابة على القطاعني العام واخلا�ص من �أجلتوفري الدعم املادي لتنفيذ مبادرة �أب�شر لرئي�س الدولة وذلك بتوظيف  4000مواطن �سنوي ًا.
 اال�ستفهام عن عدم ترقية الكثري من املوظفني الذين ي�شغلون وظائف �أعلى و�أرقى من درجاتهم الوظيفيةمنذ �سنوات طويلة لعدم وجود خم�ص�صات مالية لرتقيتهم كاملعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم.
 اال�ستف�سار عن عدم زيادة موازنة وزارة ال�صحة بال�شكل املطلوب حيث توجد الكثري من امل�ست�شفيات التيمت �إن�شا�ؤها حديث ًا ولكنها مل تفتتح لغاية الآن وذلك لقلة املوارد املالية املخ�ص�صة لت�شغيلها.
 الت�سا�ؤل عن عدم االهتمام بتخ�صي�ص موارد مالية للبحث العلمي يف اجلامعات احلكومية فعلى �سبيلاملثال بلغ خم�ص�ص البحث العلمي يف كليات التقنية العليا (�صفر).
 -اال�ستفهام عن دور وزارة املالية يف الرقابة على مدى مالءمة الأهداف واخلطط والربامج التنموية
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للوزارات مع املوازنات املالية املخ�ص�صة لها.
 اال�ستف�سار عن قلة املخ�ص�صات املالية املر�صودة للبحث العلمي يف امليزانية رغم �أهميته يف بناء اقت�صاداملعرفة الذي ت�سعى الدولة لتحقيقه وفق ر�ؤيتها لعام 2021م.
 الت�سا�ؤل حول �إن�شاء قانون لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة واخلطة امل�ستقبلية لتنفيذ هذه امل�شاريع. اال�ستف�سار عن عدم تخ�صي�ص املوارد املالية لتطبيق التو�صيات ال�صادرة من املجل�س والتي متت املوافقةعليها من قبل جمل�س الوزراء وترجمتها �إىل برامج و�أن�شطة تخدم املجتمع.
 الإ�شارة �إىل عدم تغطية امليزانية لبع�ض بنود ا�سرتاتيجيات الوزارات . اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخري يف �إ�صدار م�شروع قانون الت�أمني ال�صحي للمواطنني يف الإمارات ال�شمالية. التنويه �إىل وجود خالف بني برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ووزارة املالية يف احت�ساب ما مت ا�سرتجاعه منالقرو�ض ك�أ�صول بينما حتت�سبها املالية ك�إيرادات.
 الإ�شارة �إىل رف�ض امل�صرف املركزي تقدمي �ضمانات حكومية للبنوك وامل�صارف التي تقدم قرو�ضاللم�ستفيدين من برنامج زايد للإ�سكان �أ�سوة ببع�ض الربامج املحلية.
 الإ�شارة �إىل عدم تفعيل دور هيئة البحث العلمي كهيئة م�ستقلة و�إحلاقها بجامعة الإمارات. اال�ستف�سار عن �إمكانية �أخذ بع�ض الهيئات واجلهات احلكومية قرو�ض ًا من البنوك لت�سديد التزاماتها. وقد جاء رد معايل  /حميد عبيد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذهاال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي :
 تقييم الإيرادات يف امليزانية االحتادية مت على مدار ثالث �سنوات بعد عمل �أكرث من درا�سة يف �ش�أن ذلكمن �أجل توزيع الربامج والأن�شطة ب�صورة متوازنة تعمل على تنويع الإيرادات وزيادتها .
 التنويه �إىل �أن ورود امليزانية العامة جمز�أة للمجل�س كان �سببه وزارة ال�صحة التي قامت بتوزيعاملخ�ص�صات املالية بداية على الأن�شطة يف حني �أنه من املفرت�ض �أن توزع على الربامج لكون امليزانية
ال�صفرية هي ميزانية برامج ولي�س ميزانية �أن�شطة .
 الت�أكيد على �أن هناك دليل �إجراءات عمل كامل حول كيفية �إعداد امليزانية ال�صفرية مو�ضوع على موقعالوزارة،يتم حتديثه ب�صورة م�ستمرة وفق املالحظات التي ترد من اجلهات احلكومية .
 وزارة املالية تقوم بتقييم ميزانيات الوزارات والهيئات كل ثالثة �أ�شهر بوا�سطة م�ؤ�شرات قيا�س ماليةتقي�س ما مت �صرفه على الربامج التي مت تنفيذها ،ثم تقوم برفع تقرير �إىل جمل�س الوزراء يف �ش�أن ذلك .
 جمل�س الوزراء يتابع ب�صورة �شهرية ما مت �إجنازه من اخلطط اال�سرتاتيجية للجهات االحتادية عن طريقتقارير ترفع �إليه من هذه اجلهات.
 التنب�ؤ بالإيرادات يتم من خالل منوذج مت و�ضعه لكافة اجلهات االحتادية ،ت�سجل فيه كل جهة ما ميكن�أن تتوقعه من �إيراداتها ملعرفة الأ�سباب التي قد ت�ؤدي �إىل زيادة �إيرادات كل جهة �أو قلتها.
 امليزانية ال�صفرية تعني �أن يحدد لكل برنامج �أو هدف يتم و�ضعه التكلفة الالزمة لتنفيذه مبختلفعنا�صره و�إجراءاته.
 -الوزارات والهيئات جاهزة من الآن لإعداد ميزانيتها ال�صفرية للأعوام (2014م – 2016م)
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بالتن�سيق مع وزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء يف هذا ال�ش�أن.
 معدل الإنفاق على امل�ستوى االحتادي يعترب من املعدالت العالية عاملي ًا،وهو يتعلق باحتياجات الوزاراتوامل�شروعات التنموية التي يتم تنفيذها،ومبالغ هذا الإنفاق تدرج على مدى (� )3سنوات،وفق اخلطط
الت�شغيلية التي ت�ضعها الوزارات وتتم مناق�شتها مع وزارة املالية.
 الإ�شارة �إىل �أن امليزانية املجمعة ت�شمل ميزانيات الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلدمية التي ت�صرف عليهااحلكومة ومل تكن تدرج يف امليزانية العامة وفق املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 2011م.
 يعترب جمل�س الوزراء هو اجلهة املعنية بتقدير مدى احلاجة لإيرادات احلكومات املحلية للم�ساهمة يفامليزانية العامة للدولة ولي�س هذا الأمر من اخت�صا�ص وزارة املالية.
 ال يوجد توجه لفر�ض ر�سوم احتادية على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�صة بالدولة وذلك بحكم الن�صالد�ستوري ال�ضريبة �إال بقانون.
 ال تقوم وزارة املالية بتوفري خم�ص�ص مايل للمتقاعدين الع�سكريني �إال من خالل مرا�سيم �سامية مناحلكومة الر�شيدة.
 الت�أكيد على �أنه مت تعديل موازنة وزارة ال�صحة وزيادة املخ�ص�صات املالية لل�صرف على براجمها ،كمامت ت�شكيل جلنة من وزارة ال�صحة ووزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء ووزارة املالية لدرا�سة املتطلبات امل�ستقبلية
لوزارة ال�صحة من �أجل و�ضع اخلطط الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية بالدولة.
 بنا ًء على توجيهات جمل�س الوزراء مت حتديد عام 2013م ليكون عام التوطني وبالتايل ف�إن جميعالوظائف ال�شاغرة املوجودة يف ميزانيات الوزارات �سيتم تعيني املواطنني عليها،كما �أنه �سيتم ا�ستحداث
وظائف �أخرى للمواطنني يف هياكل اجلهات االحتادية.
 التنويه �إىل �أنه مت ترقية نحو ( )7000معلم ًا يف هذا العام وفق قانون املوارد الب�شرية �سواء كانتالرتقية مالية �أو وظيفية ،كما مت م�ؤخر ًا ترقية الكثري من الأطباء واملوظفني يف وزارة ال�صحة.
 الإ�شارة �إىل �أن تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة للبحث العلمي هو من �ش�أن وزارة التعليم العايل والبحثالعلمي وذلك من خالل املوازنة املخ�ص�صة لها.
 تعمل اجلهات احلكومية على و�ضع وتنفيذ خططها اال�سرتاتيجية وفق متطلبات ر�ؤية دولة الإمارات لعام2021م.
 الت�أكيد على �أن احلكومة تويل اهتمام ًا كبري ًا بدعم ومتويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وذلك منخالل �إعادة هيكلة م�صرف االمارات للتنمية والعمل على �إ�صدار قانون ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة لت�سجيل الأ�صول
الر�أ�سمالية لدعم تلك امل�شاريع.
 الت�أكيد على �أن اعتماد املوازنات املقرتحة للوزارات االحتادية يكون بالتعاون مع اللجنة املالية واالقت�صاديةمبجل�س الوزراء .
 �سيتم �إ�صدار قانون الت�أمني ال�صحي بعد التن�سيق مع اجلهات ال�صحية املحلية يف الدولة. الت�أكيد على �أن ت�سديد القرو�ض بربنامج زايد للإ�سكان ال يعترب من الأ�صول و�إمنا من �إيرادات الربنامج. الت�أكيد على �أن مبادرات رئي�س الدولة-حفظه اهلل� -ستلبي متطلبات الإ�سكان يف الدولة خالل املرحلةالقادمة.
� -إن�شاء هيئة البحث العلمي جاء بقرار وزاري داخلي من الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ولي�س من جمل�س
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الوزراء.
 هناك قرار من جمل�س الوزراء ال ي�سمح للهيئات �أو اجلهات احلكومية االحتادية بفتح �أية ح�سابات �أو �أخذقرو�ض من البنوك وامل�صارف �إال بعد موافقة جمل�س الوزراء على هذا الأمر.
 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على �أبواب امليزانية باب ًا باب ًا كما وردت من احلكومة. ثم وافق على م�شروع قانون امليزانية من حيث املبد�أ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يف جمموعه واجلداولاملرافقة له.
( ج 4املعقودة بتاريخ 2012/12/18م )
 4مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ال�صحة احليوانية”:يتكون م�شروع القانون هذامن ( )22مادة ،ويهدف �إىل املحافظة على �صحة احليوان عن طريق تنفيذ برامج املكافحة والوقاية
من الأمرا�ض التي ت�صيب احليوانات والطيور وو�ضع اخلطط والربامج ملكافحة الأمرا�ض امل�شرتكة بني
احليوان والإن�سان والوقاية منها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولديباجة م�شروع القانون فهي :
 التنويه �إىل �أن اللجنة غريت م�سمى م�شروع القانون �إىل (الوقاية من الأمرا�ض احليوانية ومكافحتها)ليتوافق مع هدف و �أغرا�ض القانون .
 وقد جاء رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت علىالنحو الآتي:
 االقرتاح بتعديل م�سمى م�شروع القانون ليكون م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2013يف�ش�أن”الوقاية من الأمرا�ض احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها” كون القانون حم�صور يف
الأمرا�ض املعدية والوبائية.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س من هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على امل�سمى الذي اقرتحته احلكومة مل�شروع القانون كالآتي :م�شروع قانون احتادي رقم ( )ل�سنة  2013ب�ش�أن”الوقاية من الأمرا�ض احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها”.
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءحول املادة ( )1من م�شروع القانون اخلا�صة بالتعريفات فهي :
 االقرتاح با�ستبدال كلمتي(الرباز والبول) املوجودة يف تعريف العينات املر�ضية لتكون كالآتي :(جميع العينات امل�أخوذة من احليوانات من الأن�سجة واخلاليا واملخلفات �أو غريه لأغرا�ض الفح�ص
املخربي ).
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 الإ�شارة �إىل �أن املر�ض املعدي م�شمول يف تعريف املر�ض الوبائي وال حاجة لإدخاله يف التعريفات.التنويه �إىل �ضرورة وجود تعريف للأمرا�ض املعدية كون هذا امل�صطلح ورد يف م�سمى م�شروع القانونومواده.
 الإ�شارة �إىل وجود تعار�ض يف تعريف �صاحب احليوان بني م�شروع قانون ال�صحة احليوانية والقانوناالحتادي رقم ()16ل�سنة 2007م يف �ش�أن الرفق باحليوان الوارد بالديباجة بخ�صو�ص ت�سجيل امللكية
القانونية ل�صاحب احليوان .
 التنويه �إىل �أن �صاحب احليوان يف م�شروع القانون ترتتب عليه التزامات تتعلق بالإبالغ عن الأمرا�ضالتي ت�صيب احليوان � ،أما مالك احليوان فالتزاماته خمتلفة ينظمها قانون املعامالت املدنية.
 وقد جاء رد معايل  /د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 تعريف العينات املر�ضية الوارد من احلكومة يعترب �شام ًال جلميع العينات التي ت�أخذ من ج�سماحليوان.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعريف املر�ض املعدي ليكون كالآتي  (:املر�ض الناجت عن م�سبب مر�ضي والقابللالنتقال من كائن �إىل �آخر عن طريق االنتقال املبا�شر �أو غري املبا�شر) وذلك لتمييزه عن الأمرا�ض
الوبائية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف �ش�أن تعريف العينات املر�ضية. املوافقة على مقرتح احلكومة ب�إ�ضافة تعريف املر�ض املعدي. �أما ما يخ�ص املادة ( )2امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف هذا امل�شروع فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 الإ�شارة �إىل عدم وجود ن�ص كا�شف يف م�شروع القانون ميكن من خالله �إدراك حمتوى القانون وعنوانه. االقرتاح بتعديل املادة لتكون كالآتي (:يهدف هذا القانون �إىل احلفاظ على �صحة احليوان من خاللتنفيذ برامج الوقاية من الأمرا�ض احليوانية ومكافحتها).
 وقد جاء رد معايل  /د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 ال توجد �ضرورة ال�ستحداث مادة خم�ص�صة يف م�شروع القانون حتدد الهدف منه ،و�إمنا ميكن ذكرالهدف يف الديباجة.
االقرتاح بحذف عبارة “الإبالغ عن الأمرا�ض احليوانية” يف املادة كونها �إحدى الأدوات يف م�شروعالقانون وال تعرب عن جممله.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل املادة لتكون كالآتي (:يهدف هذا القانون �إىل احلفاظ على �صحة احليوان منخالل تنفيذ برامج الوقاية من الأمرا�ض احليوانية ومكافحتها).
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 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولاملادة ( )3اخلا�صة بالإبالغ عن الأمرا�ض احليوانية من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن الآلية التي �سيتم فيها �إبالغ اجلهات املعنية عن اال�شتباه ب�إ�صابة �أي حيوان باملر�ض. الإ�شارة �إىل �أن الفقرة ( )2من املادة فر�ضت على �صاحب احليوان التزام �إ�ضايف بفح�صه و�إبالغاجلهات املعنية باملر�ض امل�صاب به على الرغم من معرفة الطبيب البيطري ب�إ�صابة احليوان .
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب �إلزام �صاحب احليوان �إبالغ اجلهات املعنية عن �إ�صابة احليوان باملر�ض بعدفح�صه عند الطبيب البيطري.
 التنويه �إىل �أن هناك �أمرا�ض حيوانية تلزم �صاحب احليوان �أو الطبيب البيطري �إبالغ اجلهات املخت�صةبها من �أجل تفادي انت�شارها �أو �إ�صابة الإن�سان بها.
 الت�أكيد على �أن م�س�ؤولية �صاحب احليوان تقف عند فح�صه مبعرفة الطبيب البيطري املخت�ص . املطالبة بحذف �إخطار مراكز ال�شرطة عن �إ�صابات الأمرا�ض احليوانية واالكتفاء ب�إبالغ الوزارةوال�سلطة املخت�صة.
 وقد جاء رد معايل  /د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت علىالنحو الآتي:
 لقد مت و�ضع مراكز ال�شرطة �ضمن جهات الإبالغ عن الإ�صابة بالأمرا�ض احليوانية للتي�سري على ال�شخ�صاملبلغ .
 االقرتاح بحذف الفقرة الأوىل التي تلزم الأ�شخا�ص �إبالغ اجلهات املعنية عن اال�شتباه ب�إ�صابة �أي حيوانباملر�ض.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف الفقرة الأوىل التي تن�ص على الآتي (:على كل �شخ�ص الحظ �أو ا�شتبه ب�إ�صابة �أيحيوان باملر�ض �أن يقوم بالإبالغ عن ذلك ب�أ�سرع ما ميكن �إىل الوزارة �أو ال�سلطة املخت�صة �أو مركز ال�شرطة
).
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )2والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )3فهي :
 1االقرتاح بحذف كلمة (كليهما) وذلك ليكون الطبيب البيطري هو امل�س�ؤول وحده عن �إبالغال�سلطات املخت�صة ب�أي مر�ض من االمرا�ض الوبائية التي ت�صيب احليوان.
 2االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (�أحدهما) للفقرة الثانية من املادة فت�صبح كالآتي”:على �صاحب احليوانمتى الحظ �أو ا�شتبه �أو �أخطر ب�إ�صابة احليوان باملر�ض �سرعة فح�صه مبعرفة طبيب بيطري ،وعلى
�أحدهما �أو كليهما الإبالغ فور ًا عن �أي مر�ض من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول امللحق”.
 وقد جاء رد معايل الدكتور /را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح بحذف الفقرة رقم ( )1من املادة وذلك لأنه الميكن تطبيق العقوبات الواردة يف املواد الالحقةللقانون عليها .

176

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح حذف الفقرة ( )1من املادة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )4والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )5فهي:
 الإ�شارة �إىل املوافقة على حذف كلمة املنطقة امل�شبوهة من املادة. وقد جاء رد معايل الدكتور /را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح بحذف كلمة املنطقة امل�شبوهة واالكتفاء بكلمة املنطقة املوبوءة وذلك بعد الت�أكد من وجودمر�ض موبوء يف املنطقة ،حتى ال يكون اال�شتباه م�صدر ًا لإثارة القلق يف املجتمع.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 املوافقة على مقرتح حذف كلمة املنطقة املوبوءة من املادة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )7والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )8فهي:
 الإ�شارة �إىل �أن تطبيق الإجراءات اخلا�صة بالوقاية من الأمرا�ض احليوانية هي م�س�ؤولية الوزارة يف املقامالأول على �أن تتعاون معها ال�سلطات املخت�صة الأخرى يف هذا اجلانب.
 وقد جاء رد معايل الدكتور /را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح بدمج املادتني ( )8و( )9يف مادة واحدة وذلك الرتباطهما بالإجراءات اخلا�صة بالوقاية منالأمرا�ض احليوانية التي تقوم بها وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع ال�سلطات املخت�صة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح دمج املادتني ( )8و ( )9يف مادة واحدة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )10والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )11فهي :
 الت�أكيد على �أن تتحمل الوزارة التكاليف املرتتبة على احليوان يف حالة عزله عند �إ�صابته باملر�ض. �إ�ضافة عبارة (تكاليف التغذية) للمادة وهوما يتكفل به �صاحب احليوان يف حالة العزل. االقرتاح ب�إبقاء الفقرة ( )3الواردة يف املادة وذلك ملا فيه م�صلحة الوزراة حتى ال يتكا�سل �أ�صحاباحليوانات عن ا�ستالمها.
 وقد جاء رد معايل الدكتور /را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 -االقرتاح بدمج الفقرتني ( )1و ( )2من املادة مع حذف الفقرة ( )3على �أن يتحمل �صاحب احليوان
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التكاليف املرتتبة خالل فرتة العزل.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح دمج الفقرتني ( )1و (. )2 وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة ( )3والتي �أ�صبحت ( )2بعد دمج الفرتني ( )1و( )2ملا فيه م�صلحةالوزارة.
 �أما ما يتعلق باملادة ( )11التي �أ�صبح رقمها ( )12بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكار والآراءحولها هي :
 1اال�ستف�سار عن نوعية التجارب التي يتم �إجرا�ؤها على احليوانات يف عبارة ( �أو �إجراء �أي جتاربعلى احليوانات ).
 2االقرتاح بتعديل �صياغة هذه املادة لتكون ( يحظر �إر�سال عينات مر�ضية �أو جرثومية �إىل خارجالدولة �أو ا�ستريادها �أو �إجراء �أي جتارب على احليوانات دون احل�صول على �إذن م�سبق من الوزارة )
 3االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( العلمية) بعد كلمة (التجارب ) يف ن�ص املادة. وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه الأفكاروالآراء على النحو الآتي:
 1املوافقة على �إ�ضافة كلمة ( �أو ا�ستريادها ) �إىل ن�ص املادة لأهمية ذلك يف منع ا�سترياد وت�صديرالعينات املر�ضية �إىل خارج الدولة.
 2املوافقة على �إ�ضافة كلمة (العلمية ) بعد كلمة (التجارب ) �إىل ن�ص املادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة ( �أو ا�ستريادها ) �إىل ن�ص املادة. وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة (العلمية ) بعد كلمة (التجارب ) �إىل ن�ص املادة . وبخ�صو�ص املادة ( )12التي �أ�صبح رقمها ( )13بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز املقرتحات والآراءحولها هي :
 االقرتاح بعدم حذف عبارة (�إال �إذا كانت حلومه �صاحلة لال�ستخدام الآدمي فيكتفى بت�سليمها �إليه)الواردة يف عجز البند ( )1من املادة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( الآمن) بعد كلمة (التخل�ص ) يف البند ( )1من املادة. االقرتاح بدمج البندين ( )3،4امل�ستحدثني يف بند واحد ن�صه هو “يعو�ض الفرد مالك احليوانامل�صاب مبر�ض وبائي �أو م�شرتك واحليوانات املخالطة له املتخل�ص منها �إذا انتفى تق�صري
مالك احليوان،وذلك تبع ًا لل�شروط والإجراءات التي تقررها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون”.
 االقرتاح بحذف البنود ( )2،3،4التي ا�ستحدثتها اللجنة يف املادة لأن التعوي�ض املادي يف حال هالكاحليوان �أمر تقديري يف بع�ض احلاالت من قبل اجلهات املخت�صة يف الدولة.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي :
 املوافقة على مقرتح عدم حذف عبارة (�إال �إذا كانت حلومه �صاحلة لال�ستخدام الآدمي فيكتفى بت�سليمها�إليه) الواردة يف عجز البند ( )1من املادة لأنه ميكن اال�ستفادة من حلومها عندما يكون الذبح حتت
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�إ�شراف طبيب بيطري خمت�ص .
 املوافقة على حذف البنود ( )2،3،4امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف املادة وذلك لأن ال�سلطات املخت�صةهي من حتدد احلاالت التي حتتاج �إىل تعوي�ض يف حال هالك احليوان.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح حذف عبارة (�إال �إذا كانت حلومه �صاحلة لال�ستخدام الآدمي فيكتفىبت�سليمها �إليه) الواردة يف عجز البند ( )1من املادة لأنه ميكن اال�ستفادة من حلومها عندما يكون
الذبح حتت �إ�شراف طبيب بيطري خمت�ص .
 �أما ما يتعلق باملادة ( )14التي �أ�صبح رقمها ( )15بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز املقرتحات والآراءحولها هي :
 االقرتاح ب�إيقاء عبارة ( و�إجراءات دفنها) الواردة يف عجز املادة لأنه ميكن �أن يتم دفن احليوان بعدحرقه للتخل�ص منه يف حال �إ�صابته باملر�ض .
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (�آمن) بعد كلمة (التخل�ص) . وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء حولها هي :
 املوافقة على تعديل اللجنة يف حذف عبارة (�إجراءات دفنها) الواردة يف عجز املادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على التعديل الوارد من اللجنة يف �ش�أن املادة مع �إ�ضافة كلمة (�آمن) بعد كلمة (التخل�ص) . وبخ�صو�ص املادة ( )16التي �أ�صبح رقمها ( )17بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز املقرتحات والآراءحولها هي :
 االقرتاح بتعريف كلمة (التطهري) الواردة يف البند ( )5امل�ستحدث باملادة . االقرتاح با�ستبدال كلمة (الت�أكد) بكلمة ( التثبت ) الواردة يف البند ( )5امل�ستحدث باملادة. وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي :
 املوافقة على التعديالت الواردة من اللجنة يف �ش�أن املادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديالت اللجنة يف �ش�أن املادة مع ا�ستبدال كلمة (الت�أكد) بكلمة ( التثبت ) الواردة يفالبند ( )5امل�ستحدث باملادة.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )17من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )18فهي :
 االقرتاح بت�شديد العقوبة يف �ش�أن ما ورد يف املادتني ( )14،15لردع من ت�سول له نف�سه االجتار �أوالت�صرف باحليوانات امل�صابة باملر�ض �أو التخل�ص من هذه احليوانات يف حال نفوقها بطريقة غري �آمنة
ملا يرتتب على هذا الأمر من خطورة كبرية على �صحة �أفراد املجتمع.
 وقد جاء رد معايل/د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي :
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 املوافقة على ن�ص املادة كما عدلته اللجنة مع ترتيب �أرقام املواد التي فر�ضت يف �ش�أنها عقوبات بعد دمجاملادتني ( )8،9يف مادة واحدة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على ن�ص املادة كما عدلته اللجنة مع ترتيب �أرقام املواد التي فر�ضت يف �ش�أنها عقوبات بعد دمجاملادتني ( )8،9يف مادة واحدة.
 وبخ�صو�ص ما يتعلق باملادة ( )19امل�ستحدثة والتي �أ�صبح رقمها ( )20بعد تعديل اللجنة فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبدها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي:
 اال�ستف�سار عن ماهية اجلدول امللحق بهذا القانون الذي يعطي الوزير �صالحية تعديله ب�إ�ضافة �أو حذف�أية �أمرا�ض واردة فيه.
 وقد جاء رد معايل/د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي :
 االقرتاح بحذف العبارة الواردة يف ذيل املادة امل�ستحدثة من اللجنة وهي”مع اال�سرت�شاد بجداول منظمةال�صحة العاملية” لأن اجلهات التي ت�سرت�شد بها الوزارة يف حتديد الأمرا�ض الواردة يف هذا اجلدول لي�ست
فقط منظمة ال�صحة احليوانية حيث �إن هناك جهات �أخرى يف العامل ي�سرت�شد بها �أي�ض ًا.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س مقرتح احلكومة بحذف عبارة “مع اال�سرت�شاد بجداول منظمة ال�صحة العاملية” من ن�صاملادة امل�ستحدثة.
 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ال�صحة احليوانية” 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 بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.
( ج 5املعقودة بتاريخ2013/01/08م )
5مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ ال�شركات”:يتكون م�شروع القانون من ()383مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل امل�ساهمة يف تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة االقت�صادية ومكانتها
االقت�صادية ،ب�إعادة تنظيم ال�شركات ،ومواكبة هذا التنظيم للمتغريات العاملية ومن ذلك ما تعلق منها
بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية امل�ساهمني وال�شركاء ،ودعم تدفق اال�ستثمار الأجنبي.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت طرحها حول م�سمى م�شروع القانون هي:
 -االقرتاح ب�إ�ضافة باب خا�صة “لل�شركات املهنية “ يف هذا القانون.
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 االقرتاح ب�إ�صدار قانون جديد ي�سمى “ ال�شركات املهنية “ ويبقى هذا القانون على نف�س امل�سمى“ قانون ال�شركات “ .
 االقرتاح بتغيري م�سمى القانون من قانون “ ال�شركات “ �إىل قانون “ ال�شركات التجارية “ . االقرتاح با�ستثاء “ ال�شركات املدنية “ من “ قانون ال�شركات “ وا�ستمرارها يف قانون “املعامالتاملدنية “.
 االقرتاح ب�إبقاء م�سمى قانون “ ال�شركات “ كما جاء من احلكومة مع تعديل البند ( )2امل�ستحدث يفاملادة ( )2والتي �أ�صبحت برقم ( )3بعد تعديل اللجنة بحيث ت�صبح “ ال ت�سري �أحكام هذا القانون على
ال�شركات املدنية دون �أن يعترب عملها جتاري ًا”.
 االقرتاح بحذف البند ( )2امل�ستحدث يف املادة ( )2والتي �أ�صبحت برقم ( )3بعد تعديل اللجنة لأنهذا القانون الي�شمل هذه ال�شركات املدنية .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 الوزارة قامت بت�شكيل جلنة للعمل على �إ�صدار قانون خا�ص يف �ش�أن “ ال�شركات املهنية “ بهدف تنظيمعمل هذه ال�شركات.
 الهدف من �إ�صدار هذا القانون هو تنظيم عمل ال�شركات التجارية .ـ �أما موقف املجل�س يف �ش�أن م�سمى م�شروع القانون فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء م�سمى قانون “ ال�شركات “ كما جاء من احلكومة . وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )1يف �ش�أن التعريفات من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف تعريف احلكومة االحتادية واحلكومة املحلية من مادة التعريفات لأنها معرفة . االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف يوم عمل ليكون كالآتي �( :أيام العمل الر�سمية بالوزارات والهيئاتاحلكومية والدوائر املحلية وال�شركات ) لأن هذا القانون خا�ص بال�شركات .
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف القرار اخلا�ص ليكون كالآتي  (:القرار ال�صادر ب�أغلبية �أ�صواتامل�ساهمني الذين ميلكون ما اليقل عن ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية امل�ساهمة).
 االقرتاح بحذف كلمة (رئي�س ) من تعريف الأطراف ذات العالقة . االقرتاح با�ستحداث تعريف ال�شركات ال�شقيقة �أو ال�شركات احلليفة يف مادة التعريفات . االقرتاح بعدم �إ�ضافة تعريف ال�شركات ال�شقيقة �أو ال�شركات احلليفة �إىل التعريفات لوجودها يف قانوناحلوكمة .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 املطالبة ب�إبقاء تعريف احلكومة االحتادية واحلكومة املحلية �أ�سوة بالتعاريف الواردة يف قوانني دولةالإمارات العربية املتحدة .
 -الت�أكيد على �إبقاء تعريف يوم عمل كما جاء من احلكومة وهو (�أيام العمل الر�سمية بالوزارات والهيئات

181

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

احلكومية والدوائر املحلية ) لكون �أيام العمل مرتبطة بالعمل احلكومي �سواء على امل�ستوى املحلي �أو
االحتادي .
املوافقة على التعديل املقرتح يف �ش�أن تعريف القرار اخلا�ص لي�صبح ( القرار ال�صادر ب�أغلبية �أ�صواتامل�ساهمني الذين ميلكون ).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء تعريف يوم عمل الذي ين�ص على (�أيام العمل الر�سمية بالوزارات والهيئاتاحلكومية والدوائر املحلية ) كما جاء من احلكومة .
 وافق املجل�س على التعديل املقرتح يف �ش�أن تعريف القرار اخلا�ص ليكون كالآتي  (:القرار ال�صادر ب�أغلبية�أ�صوات امل�ساهمني الذين ميلكون ما اليقل عن ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية
امل�ساهمة ).
 �أما املادة ( )2امل�ستحدثة من اللجنة يف �ش�أن �أهداف القانون فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( حقوق ) �إىل املادة لت�صبح ( حماية حقوق امل�ساهمني ). االقرتاح بتعديل املادة لت�صبح ( يهدف هذا القانون �إىل امل�ساهمة يف تطوير بيئة الأعمالوتطوير قدرات الدولة ومكانتها االقت�صادية ب�إعادة تنظيم ال�شركات ،مواكبة للمتغريات
العاملية خا�صة ما تعلق منها بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية امل�ساهمني وال�شركاء ودعم
تدفق اال�ستثمار الأجنبي ) .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 االقرتاح بتعديل املادة امل�ستحدثة لت�صبح كالآتي  :يهدف هذا القانون �إىل :�أو ًال :توفري الأطر الت�شريعية االقت�صادية لتوفري الركائز الأ�سا�سية القت�صاد معريف تناف�سي عايل الإنتاجية.
ثاني ًا  :تطوير بيئة الأعمال و�سهولة ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية يف الدولة .
ثالث ًا � :إحداث نقلة نوعية للدولة على امل�ستوى التناف�سي الإقليمي والعاملي مبا ين�سجم مع �أف�ضل القوانني
واملعايري املطبقة على م�ستوى العامل .
رابع ًا  :دعم �سيا�سة التنوع واالنفتاح االقت�صادي مبا يحافظ على النمو امل�ستمر واملتوازن يف جميع القطاعات
االقت�صادية .
خام�س ًا  :تنظيم ال�شركات والقواعد والأ�س�س املوحدة لبلوغ �أعلى م�ستوى من النمو يف العمل و الإنتاج.
�ساد�س ًا :حماية حقوق الأقلية يف ال�شركات .
�سابع ًا :تنظيم قواعد احلوكمة .
ثامن ًا  :تقليل املدة الزمنية لت�أ�سي�س ال�شركات .
تا�سع ًا :تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -وافق املجل�س على تعديل املادة امل�ستحدثة لت�صبح كالآتي  ( :يهدف هذا القانون �إىل امل�ساهمة يف تطوير
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بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة ومكانتها االقت�صادية بتنظيم ال�شركات طبق ًا للمتغريات العاملية خا�صة
ما تعلق منها بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية حقوق امل�ساهمني وال�شركاء ودعم تدفق اال�ستثمار الأجنبي
وتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركاء) .
 وبخ�صو�ص املادة ( )2والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )3فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 اال�ستف�سار عن كيفية ممار�سة ال�شركات الأجنبية التي تن�شئ لها فروع ًا داخل الدولة لن�شاطها التجاري. االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة الثانية امل�ستحدثة من املادة لتكون كالآتي (:ت�سري �أحكام هذا القانونعلى ال�شركات املدنية دون �أن يعترب عملها جتاري ًا على �أن تتخذ �شكل ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة).
 الإ�شارة �إىل �أن ال�شركات املهنية املدنية هي ال�شركات التي تقوم بتقدمي عمل دون ر�أ�س مال ،وميكنالرجوع �إىل قانون املعامالت املدنية الذي ينظم عملها.
 التنويه �إىل �أن ال�شركات املدنية التي تتخذ �شكل ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ال حتفظ حقوق �أ�صحابالعالقة عند حلها.
 الهدف من �إ�ضافة ال�شركات املدنية املهنية هي حماية للفئة املالكة لها بحيث تكون حتت مظلة قانونال�شركات دون تغيري ن�شاطها املدين.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 هناك تن�سيق بني وزارة االقت�صاد واجلهات املخت�صة املحلية يف الإمارات لتنظيم عمل ال�شركات الأجنبيةوت�سجيلها داخل الدولة .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على ت�أجيل �إعادة �صياغة الفقرة ( )2من املادة.وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )3والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )4فهي :
 اال�ستف�سار عن ال�شروط التي �سيتم فيها ا�ستثناء بع�ض ال�شركات من �سريان �أحكام هذا القانون.الإ�شارة �إىل �أن منح اال�ستثناءات لبع�ض ال�شركات دون وجود �ضوابط حمددة لها يف القانون �أو الالئحةالتنفيذية يرتتب عليه �آثار �سلبية اقت�صادية وخ�صو�ص ًا يف �ش�أن املناف�سة بني ال�شركات .
 املطالبة بتو�ضيح ال�ضوابط العامة التي من خاللها يتم ا�ستثناء ال�شركات من �أحكام هذا القانون. االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي(:ال�شركات التي ي�صدر با�ستثنائها قرارمن جمل�س الوزراء وذلك كله فيما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف عقودها الت�أ�سي�سية �أو �أنظمتها الأ�سا�سية تبع ًا
لل�ضوابط التي ي�صدرها جمل�س الوزراء).
 االقرتاح بنقل عبارة (يجب على �أي من هذه ال�شركات توفيق �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام هذا القانون �إذا باعت�أو طرحت �أية ن�سبة من ر�أ�س مالها يف اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد �أ�سواق الأ�سهم بالدولة) والتي
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وردت يف البنود ( )4،3،2من هذه املادة على �أن تكون بند ًا جديد ًا برقم ( ،)4وذلك حل�سن ال�صياغة.
 اال�ستف�سار حول عدم ا�شتمال الفقرة ( )3من املادة على �شركات الطريان �ضمن ال�شركات امل�ستثناة منهذا القانون واملذكورة يف هذه املادة.
 االقرتاح بذكر ال�شركات التي مت ا�ستثنا�ؤها من �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أنال�شركات التجارية وتعديالته الواردة يف الفقرة ( )4كما جاءت من احلكومة.
 اال�ستفهام عن وجود تعار�ض بني ما جاء يف الفقرة ( )4با�ستثناء بع�ض ال�شركات و�أحكام قانون املعامالتاملدنية.
 الت�سا�ؤل عن ال�شركات امل�ستثناة من �أحكام هذا القانون مبوجب قوانني احتادية خا�صة كما جاء يف الفقرة(.)5
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 لقد مت و�ضع هذه املادة من �أجل منح جمل�س الوزراء �صالحيات ا�ستثناء بع�ض ال�شركات اململوكةللحكومات املحلية يف ق�ضايا تتعلق بر�أ�س املال و ت�شكيل جمل�س الإدارة و ال�شركة.
 جمل�س الوزراء هو الذي �سي�صدر الالئحة التنفيذية التي حتدد �شروط اال�ستثناءات لل�شركات التي الت�سري عليها �أحكام هذا القانون.
 املوافقة على مقرتح نقل عبارة (يجب على �أي من هذه ال�شركات توفيق �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام هذاالقانون �إذا باعت �أو طرحت �أية ن�سبة من ر�أ�س مالها يف اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد �أ�سواق
الأ�سهم بالدولة) والتي وردت يف البنود ( )4،3،2من هذه املادة على �أن تكون بند ًا جديد ًا برقم (،)4
وذلك حل�سن ال�صياغة.
 الإ�شارة �إىل �أن �شركات الطريان تخ�ضع للقوانني املحلية ولي�س للقوانني االحتادية . عدم �ضرورة ذكر ال�شركات التي مت ا�ستثنا�ؤها من �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984�ضمن هذا القانون.
 التنويه �إىل �أنه ال توجد حتى الآن �أي �شركات م�ستثناة من �أحكام هذا القانون مبوجب قوانني احتادية� ،إال�أنه من املمكن يف امل�ستقبل �أن ت�صدر لبع�ضها ا�ستثناءات جديدة ك�شركة قطار الإمارات.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على اقرتاح �إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي(:ال�شركات التي ي�صدربا�ستثنائها قرار من جمل�س الوزراء وذلك كله فيما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف عقودها الت�أ�سي�سية �أو �أنظمتها
الأ�سا�سية تبع ًا لل�ضوابط التي ي�صدرها جمل�س الوزراء).
 وافق املجل�س على مقرتح نقل عبارة (يجب على �أي من هذه ال�شركات توفيق �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام هذاالقانون �إذا باعت �أو طرحت �أية ن�سبة من ر�أ�سمالها يف اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد �أ�سواق
الأ�سهم بالدولة) والتي وردت يف البنود ( )4،3،2من هذه املادة على �أن تكون بند ًا جديد ًا برقم (،)4
وذلك حل�سن ال�صياغة.
 -وبخ�صو�ص املادة ( )4والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )5فقد كانت �أهم الأفكار والآراء
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واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�صدار قانون لال�ستثمار الأجنبي �أو �إ�ضافة ن�ص ل�ضبط ال�شركات التي تعمل يف املناطق احلرة. اال�ستف�سار عن الهدف من البند ( )2من املادة يف حني �أن البند ( )1ي�شري �إىل �أن ال�شركات العاملة يفاملنطقة احلرة والتي ترغب يف العمل داخل الدولة �ستخ�ضع لهذا القانون.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( مبراعاة البند ( )1يف بداية البند ( )2من �أجل تو�ضيح املعنى املق�صود منهذا البند.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الت�أكيد على �أن و�ضع �شروط لل�شركات العاملة يف املنطقة احلرة وترغب يف العمل داخل الدولة كما جاءيف البند (� )2إمنا هو �ضرورة حلماية ال�شركات الوطنية العاملة داخل الدولة .
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة } مبراعاة البند ( { )1يف بداية البند ( )2من املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على �إ�ضافة مقرتح عبارة } مبراعاة البند ( { )1يف بداية البند ( )2من املادة. وبخ�صو�ص ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء على املادة ( )6والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )7فهي :
 االقرتاح ب�أن يتم تعديل ما جاء بالبند ( )1وذلك ب�أن يتم تطبيق العقوبات والغرامات على ال�شركاتاملخالفة عن طريق ال�سلطة الق�ضائية بالدولة ولي�س امل�شرع نف�سه.
 اال�ستف�سار عن الغرامة الواردة يف البند ( )1واملحددة ب�أن ال تتجاوز ع�شرة ماليني درهم ،ما �إذا كانتمنا�سبة يف حق ال�شركات التي تخالف القرارات املنظمة للحوكمة املن�صو�ص عليها يف هذا البند.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن قيمة الغرامات التي تتخذ يف حق ال�شركات املخالفة يجب �أن تتم عن طريق ال�سلطةالق�ضائية � ،إال �أن الغرامة املحددة يف البند ( )1تعترب منا�سبة يف الوقت احلايل .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما عدلتها اللجنة. �أما ما يخ�ص املادة ( )7والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )8فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 اال�ستف�سار عن كيفية جواز ت�أ�سي�س �شركة عن طريق �شخ�ص واحد كما جاء يف البند ( )3من املادة. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( �أن تكون مملوكة ملواطن من �أ�صحاب املهن) وذلك لتو�ضيحها ب�شكل �أكرث. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:

185

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

 الإ�شارة �إىل �أن ما جاء يف البند ( )3بخ�صو�ص �أنه يجوز �أن ت�ؤ�س�س �شركة �أو �أن تكون مملوكة من �شخ�صواحد تعد �إحدى املمار�سات احلديثة التي توجد يف عدد من الدول احلديثة ب�شرط �أن يكون هذا ال�شخ�ص
املالك مواطن .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة بدون تعديل. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )8والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )9فهي :
 اال�ستف�سار عن �سبب قيام اللجنة بحذف (�شركة املحا�صة) يف البند ( )1ك�أحد �أ�شكال ال�شركات بالرغممن �أنها وردت يف معظم قوانني ال�شركات اخلليجية والعربية .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الت�أكيد على �أنه مت حذف �شركة املحا�صة من �ضمن �أ�شكال ال�شركات الواردة يف البند ( )1من املادة ملات�سببه هذه ال�شركات من م�شكالت وحتايالت يف تطبيق �أحكام هذا القانون.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على حذف �شركة املحا�صة من �ضمن �أ�شكال ال�شركات الواردة يف البند ( )1من املادة. وبعد �أن انتهى املجل�س من مناق�شة هذه املادة وافق املجل�س على رفع اجلل�سة ال�ساعة ( )3:20ظهر ًا على�أن ت�ست�أنف يوم الأربعاء املوافق 2013/02/13م،ال�ستكمال مناق�شة مواد امل�شروع .
 وقد ا�ستكمل املجل�س يف يوم الأربعاء املعقودة بتاريخ 2013/02/13م مناق�شة موادم�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ال�شركات” ،حيث بد�أ هذه املناق�شة باملادة (، )9والتي
�أ�صبحت برقم ( )10بعد تعديل اللجنة حيث كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي
�أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
 التنويه �إىل �أن البند (�أ) من الفقرة (� )2سيحد من الأن�شطة التجارية التي ميار�سها املواطن ،والأ�صل�أن تكون جميع الأن�شطة التجارية متاحة للمواطن.
 الإ�شارة �إىل �أن تطبيق البند(ب) من الفقرة (� )2سيرتتب عليه �آثار �سلبية على اقت�صاد الدولة  ،كونهذا الأمر �سيك�سب جمل�س الوزراء �صالحية منح ا�ستثناء ت�سمح متلك الأجنبي لل�شركة بالكامل �أو �أن تزيد
ح�صة ال�شريك الأجنبي فيها على ( %)49من ر�أ�س مال ال�شركة.
 املطالبة بحذف البند (ب) من الفقرة ( )2والتي تن�ص على ( �أن ي�صدر قرار ًا يحدد فيه �أ�شكال ال�شركاتوالأن�شطة �أو الفئات التي يجوز �أن ميتلكها بالكامل �شخ�ص �أجنبي �أو �أن تزيد ح�صة ال�شريك الأجنبي فيها
على ت�سعة و�أربعني باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة).
 التنويه �إىل �أن املناطق احلرة يف الدولة ت�سمح بتملك ال�شخ�ص الأجنبي بالكامل لل�شركة.املطالبة بت�شكيل جلنة خمت�صة من قبل جمل�س الوزراء املوقر لو�ضع �ضوابط وا�ضحة وحتديد �أن�شطةحم�صورة ميكن من خالل متلك ال�شخ�ص الأجنبي بالكامل لل�شركة.
-التنويه �إىل وجود �آلية ي�ستطيع من خاللها جمل�س الوزراء �أن ي�ستثني بع�ض ال�شركات التي تقدم م�شاريع
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ا�سرتاتيجية مهمة وذلك من خالل املادة ( )3التي و�ضعت ا�ستثناءات عدم �سريان �أحكام هذا القانون
على بع�ض ال�شركات.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على الإبقاء على البند (�أ) من الفقرة ( )2لتحديد الأن�شطة التجارية التي ميكن للمواطننيمزاولتها دون غريهم.
 جمل�س الوزراء �سي�سمح بتملك الأجانب فقط للم�شاريع اال�سرتاتيجية املهمة التي مل تتم مزاولتها من قبلاملواطن،والتي �ست�ساهم يف جذب فر�ص ا�ستثمارات مهمة للدولة ،ولي�ست للأن�شطة التجارية املوجودة
يف الدولة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
املوافقة على حذف البند (ب) من الفقرة ( )2والتي تن�ص على ( �أن ي�صدر قرار ًا يحدد فيه �أ�شكالال�شركات والأن�شطة �أو الفئات التي يجوز �أن ميتلكها بالكامل �شخ�ص �أجنبي �أو �أن تزيد ح�صة ال�شريك
الأجنبي فيها على ت�سعة و�أربعني باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )11من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )12فهي :
 التنويه �إىل �أن الفقرة ( )1من املادة ال تعطي الغري حق االنتفاع ب�أ�سماء ال�شركات التي متت ت�صفيتها،وكذلك مل تتطرق املادة �إىل توحيد الأ�سماء على م�ستوى الدولة.
 االقرتاح بتعديل الفقرة ( )1لتكون كالآتي (:يكون لل�شركة ا�سم جتاري ويجب �أال يخالف النظام العاممتبوعا بال�شكل القانوين لل�شركة ،وال يجوز ت�سجيل �أي �شركة جديدة با�سم �شركة
للدولة ،و�أن يكون اال�سم ً
قائمة يف الدولة �أو با�سم م�شابه �إىل درجة ت�ؤدي �إىل اللب�س ،وذلك ح�سب الإجراءات والقواعد القانونية
املقررة لذلك).
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 الإجراءات املتبعة يف دائرة التنمية االقت�صادية هو �أن يتم حجز اال�سم لفرتة معينة �إىل �أن يتم االنتهاءمن جميع �إجراءات �إن�شاء ال�شركة.
 ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�سجل ال�شركة اجلديدة با�سم ملغي من �سجل �أ�سماء ال�شركات لدى دوائر التنميةاالقت�صادية املحلية.
 هناك م�شروع �سجل جتاري موحد بني الوزارة ودوائر التنمية االقت�صادية املحلية يتم من خالله الت�أكدمن عدم ت�شابه �أ�سماء ال�شركات يف الدولة والتقليل من اللب�س الذي يحدث من ت�شابه �أ�سمائها.
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )20والتي �أ�صبحت برقم ( )21بعد تعديل اللجنة فهي :
 التنويه �إىل �أن الفقرة ( )2من املادة �ست�ساهم يف اختالل حقوق ال�شركاء من خالل بيع ح�صة ال�شريكاملدين املقيمة بالأ�سهم عن طريق املحكمة والتي �ست�ؤدي �إىل �إنقا�ص ر�أ�س مال ال�شركة.
 الإ�شارة �إىل �أن ر�أ�س مال ال�شركة ثابت وال يجوز تداوله و�إمنا يتم البيع يف �أ�سهم ال�شركة فقط ،ومن خاللهذا الأمر يتم نقل امللكية من املدين �إىل الدائن.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )21والتي �أ�صبحت برقم ( )22بعد تعديل اللجنة فهي :
 اال�ستف�سار عن �سبب �إدخال اللجنة م�صطلح عناية الرجل احلري�ص �إىل واجبات املفو�ض ب�إدارة ال�شركة. الإ�شارة �إىل �أن املق�صود من م�صطلح عناية الرجل احلري�ص هو ال�شخ�ص املحرتف الذي يتقا�ضى �أجر ًامقابل قيامه ب�أعماله يف �إطار نطاق امل�س�ؤولية والقيام بواجباته املتعددة.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة وهي( :يجب على املفو�ض ب�إدارة ال�شركة �أن يحافظعلى حقوقه،و�أن يبذل عناية الرجل احلري�ص وعليه �أن يقوم بجميع الت�صرفات التي تتفق مع غر�ض
ال�شركة وال�صالحيات املمنوحة له مبوجب تفوي�ض ي�صدر من ال�شركة بهذا ال�ش�أن).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )25والتي �أ�صبحت برقم( )26بعد تعديل اللجنة :
 الإ�شارة �إىل �أن جميع ال�شركات حتتفظ ب�سجالتها املحا�سبية ح�سب الطريقة املنا�سبة لها،وال داعيال�ستحداث بند يو�ضح كيفية حفظ �سجالتها املحا�سبية.
 التنويه �إىل �ضرورة حفظ �سجالت ال�شركة بن�سخ �إلكرتونية حلفظ حقوق امل�ساهمني وال�شركاء و�أ�صحابالعالقة.
اال�ستف�سار عن �أ�سباب ا�شرتاط حفظ ال�سجالت املحا�سبية ملدة(� )5سنوات من تاريخ انتهاء ال�سنة املاليةلل�شركة.
 -الإ�شارة �إىل �أن امل�شرع حدد (� )5سنوات حلفظ ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة كون مدة التقا�ضي لدعوى
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امل�س�ؤولية لل�شركات هي (� )3سنوات .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة ( )3امل�ستحدثة يف املادة كما جاءت من اللجنة دون تعديلها وهي( :يجوزلل�شركة االحتفاظ بن�سخة �إلكرتونية لأ�صول �أي من الوثائق وامل�ستندات املحفوظة واملودعة لديها وفق ًا
لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير).
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )28من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )29فهي :
 االقرتاح بتعديل الفقرة ( )3من املادة لتكون كالآتي�( :إذا اتفق يف عقد ال�شركة على حرمان �أحدال�شركاء من الربح �أو �إعفائه من اخل�سارة �أو ح�صوله على فائدة ثابتة عن ح�صته من ال�شركة ،كان العقد
باط ًال).
 الإ�شارة �إىل �أنه ميكن تطبيق هذا ال�شرط على جميع ال�شركات ك�أحكام عامة ،وا�ستثناء ال�شركاتامل�ساهمة التي ت�صدر �أ�سهم ممتازة متنح فائدة ثابتة مقابل عدم بيع ال�شركاء للأ�سهم.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 هناك بع�ض �شركات امل�ساهمة ت�صدر �أنواع من الأ�سهم متنح فائدة ثابتة مقابل عدم بيع ال�شركاء الأ�سهمو�إ�ضافة هذا التعديل يتعار�ض مع نظام ال�شركات امل�ساهمة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�شان هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على اقرتاح تعديل الفقرة ( )3من املادة لتكون كالآتي�( :إذا اتفق يف عقد ال�شركة علىحرمان �أحد ال�شركاء من الربح �أو �إعفائه من اخل�سارة �أو ح�صوله على فائدة ثابتة عن ح�صته من ال�شركة
،كان العقد باط ًال).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )33من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت برقم ( )34بعد تعديل اللجنة فهي :
 اال�ستف�سار على الآلية التي �سيتم فيها الإ�شراف على تنظيم الأ�سماء التجارية لل�شركات يف خمتلفالإمارات لتجنب التكرار فيما بينها.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 هناك بع�ض الأ�سماء التجارية لل�شركات مت�شابهة نتيجة للممار�سات ال�سابقة ويجرى حالي ًا �إعادة تنظيمالأ�سماء التجارية بالتن�سيق مع دوائر التنمية االقت�صادية املحلية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )42والتي �أ�صبح رقمها ( )43بعد تعديل اللجنة فهي :
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 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (عليه) �إىل البند( )5من املادة . وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة كلمة (عليه) �إىل البند( )5من املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة (عليه) �إىل البند( )5من املادة . �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )45والتي �أ�صبح رقمها ( )46بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( �شفهي ًا ) �إىل البند ( )1من املادة لتحديد موافقة ال�شركاء . وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( كتابي ًا) �إىل البند ( )1من املادة بد ًال من (�شفهي ًا ) .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة ( كتابي ًا) �إىل البند ( )1من املادة . �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )49والتي �أ�صبح رقمها ( )50بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )1ليكون ( ال يجوز للمدير �أن يتعاقد حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب �أيمن �أقاربه حتى الدرجة الثانية مع ال�شركة � ،إال ب�إذن كتابي �صادر من جميع ال�شركاء ي�صدر يف كل حالة
على حده ) .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل البند ( )1من املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل البند ( )1ليكون ( ال يجوز للمدير �أن يتعاقد حل�سابه اخلا�ص �أوحل�ساب �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثانية مع ال�شركة � ،إال ب�إذن كتابي �صادر من جميع ال�شركاء ي�صدر
يف كل حالة على حده ) .
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )53والتي �أ�صبح رقمها ( )54بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح بتعديل ال�صياغة يف عجز املادة لت�صبح ( وكل اتفاق بني ال�شركاء يف خالف ذلك اليحتج به يفمواجهة الغري ) بحذف ( يف ذلك الإف�صاح امل�شار �إليه ) .
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 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل �صياغة عجز املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل �صياغة املادة . وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )54والتي �أ�صبح رقمها ( )55بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على عجز البند ( )3من املادة لي�صبح ( مامل يقم بقيده يف ال�سجل التجاريوالإعالن عن ذلك يف �صحيفتني حمليتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار ) .
 االقرتاح بتحديد املدة الزمنية الن�سحاب ال�شريك يف ال�صحف الر�سمية يف البند ( )3من املادة . االقرتاح بتعديل عجز البند ( )3من املادة لي�صبح (ما مل يقم بقيد االن�سحاب يف ال�سجل التجاريبتنظيم ال�سلطة املخت�صة والإعالن عن ذلك يف �صحيفتني حمليتني يوميتني ت�صدر �إحداهما على الأقل
باللغة العربية)
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالتعلى النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إبقاء البند ( )3من املادة كما جاء من احلكومة بدون ذكر ( وا�سعتي االنت�شار ) لكون هناك�ضرر على الوزارة وتعدي على حقوق ال�صحف الر�سمية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل عجز البند ( )3من املادة لي�صبح (ما مل يقم بقيد االن�سحاب يف ال�سجلالتجاري والإعالن عن ذلك يف �صحيفتني حمليتني يوميتني ت�صدر �إحداهما على الأقل باللغة العربية
وم�ضي ثالثني يوم ًا على امتام الإجراء الأخري) .
وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )61والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )62فهي :
 االقرتاح بحذف كلمة “الب�سيطة” من تعريف �شركة التو�صية لعدم �أهميتها يف التعريف واالكتفاء ب�أنتكون الت�سمية �شركة التو�صية وذلك لكي تكون �أ�سهل يف اال�ستخدام.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن ت�سمية �شركة التو�صية الب�سيطة هو م�صطلح م�ستخدم وموجود يف قانون ال�شركات ال�سابقويف قوانني الدول املجاورة ومن الأف�ضل �إبقا�ؤها.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
-املوافقة على �إبقاء التعريف كما جاء من احلكومة من دون تعديل.
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 وبخ�صو�ص املادة ( )75والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )71فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 املطالبة ب�أن يتم تقلي�ص عدد ال�شركاء يف ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة وذلك ب�أن ال يزيد عن( )50بدال من (� )75شريك ًا كما هو وارد يف البند الأول من املادة ،وذلك خلطورة هذا العدد ف�ضرره
�أكرب من نفعه على الرتكيبة ال�سكانية للدولة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن الوزارة ترى �أن تقدير عدد ال�شركاء بـ (� )50شريك ًا ال يعد كافي ًا وذلك لأن �أعداد �أفرادال�شركات العائلية تفوق هذا العدد يف بع�ض الأحيان وبالتايل ف�إن عدد (� )75شريكا منا�سب يف الظروف
احلالية.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (مواطن) للفقرة ( )2من املادة لت�صبح (يجوز ل�شخ�ص واحد مواطن طبيعي�أو اعتباري) وذلك لأنه  -وكما جاء يف املواد ال�سابقة للقانون -ال يحق �أن يتملك �شخ�ص �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة �إال �أن يكون مواطن ًا.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 املوافقة على مقرتح تقلي�ص عدد ال�شركاء يف ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة وذلك ب�أن ال يزيد عن(� )50شريك ًا.
 املوافقة على �إ�ضافة كلمة (مواطن) للفقرة ( )2من املادة لت�صبح (يجوز ل�شخ�ص واحد مواطن طبيعي�أو اعتباري).
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة( )79والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )75فهي :
االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )2من املادة حول انتقال ملكية ح�صة ال�شريك وذلك ب�إ�ضافةعبارة (�أو بحكم ق�ضائي نهائي بنقل غري ر�ضائي للملكية) وذلك حتى تطابق ال�صفة القانونية.
 ت�أييد مقرتح احلكومة ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )2وذلك بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل�أو�ضاعها �إىل ثالثة �شهور �أخرى �إ�ضافية �أو يف حال حتولها �إىل �شركات ت�ضامن بحكم القانون.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 �صعوبة �إ�ضافة العبارة املقرتحة (�أو بحكم ق�ضائي نهائي بنقل غري ر�ضائي للملكية) لأنه �سيكلف الوزارة�أعباء كبرية للتحقق من كل ال�شركات التي تنتقل فيها ملكية ح�صة ال�شريك �سواء كان هذا النقل ر�ضائي ًا
�أم غري ر�ضائي.
 -االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )2وذلك بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل �أو�ضاعها �إىل
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ثالثة �شهور �أخرى �إ�ضافية �أو يف حال حتولها �إىل �شركات ت�ضامن بحكم القانون.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: الإبقاء على الفقرة ( )2من املادة كما عدلتها اللجنة. املوافقة على مقرتح احلكومة بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل �أو�ضاعها �إىل ثالثة �شهور �أخرى�إ�ضافية �أويف حال حتولها �إىل �شركات ت�ضامن بحكم القانون.
�أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )89والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )85فهي :
 االقرتاح ب�أن تتم �إ�ضافة ن�سبة  75%من ال�شركاء يف الفقرة ( )1التخاذ قرار خا�ص وب�إجماع اجلميعلعزل املدير من من�صبه.
 االقرتاح ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة برقم ( )4ن�صه هو ”:يف حال تعذر ا�ستمرار ال�شركة يف عملهاالذي �أن�شئت من �أجله نتيجة وفاة �أو ا�ستقالة �أو عزل املدير فيجب دعوة اجلمعية العمومية خالل مدة
�أق�صاها ( )14يوم ًا من تاريخ انتهاء خدمة املدير لإ�صدار القرار املنا�سب يف �ش�أن ا�ستمرار ال�شركة �أو
ت�صفيتها”.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل �أنه على اعتبار �أن ال�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ف�إن  49%لل�شريك الأجنبي وبالتايلالقرار اخلا�ص ميثل  75%من الأ�صوات فمن ال�صعب جد ًا اتخاذ قرار بعزل املدير ،و�إمنا يتم تنفيذ ما
مت االتفاق عليه يف عقد الت�أ�سي�س .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء الفقرة ( )1كما جاءت من احلكومة دون تعديل. وافق املجل�س على البند ( )3من املادة كما جاء من احلكومة دون تعديل. �أما ما يتعلق باملادة ( )90والتي �أ�صبحت برقم ( )86بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكار والآراءواملالحظات حولها هي:
 املطالبة ب�إ�ضافة عبارة “وم�ساءلته قانوني ًا” بعد عبارة “عزل املدير” يف املادة حتى يتم �إيقاع عقوبة �أ�شدعلى املدير يف حال قيامه بعمل مناف�س لل�شركة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة. وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )92والتي�أ�صبحت برقم ( )88بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات حولها هي:
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 االقرتاح با�ستبدال كلمة (يجوز لل�شركاء) ب (وجب على ال�شركاء) نظر ًا لأن العدد املطلوب لتعينيجمل�س الرقابة كبري وهو ( )3من (.)7
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )98والتي �أ�صبحت برقم( )94بعد تعديل اللجنة فقد كانت هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة “ املالية املنتهية” �إىل النقطة “ ”1يف �ش�أن اخت�صا�صات اجلمعية العموميةال�سنوية لت�صبح”تقرير املديرين عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل خالل ال�سنة املالية املنتهية وتقرير
مدقق احل�سابات”.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” �إىل عجز النقطة “ ”1من املادة. وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة “املالية املنتهية” بعد كلمة ال�سنة يف النقطة “ ”1من املادة. املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” �إىل عجز النقطة “ ”1من املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة “املالية املنتهية” بعد كلمة ال�سنة يف النقطة “ ”1من املادة. وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” �إىل عجز النقطة “ ”1من املادة. وبخ�صو�ص املادة ( )106والتي �أ�صبحت برقم ( )102بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (تعينهم) بكلمة (تختارهم) الواردة يف ن�ص املادة. وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذا املقرتح علىالنحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (تعينهم) بكلمة (تختارهم) الواردة يف ن�ص املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: -وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال كلمة (تعينهم) بكلمة (تختارهم) الواردة يف ن�ص املادة.
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 �أما ما يتعلق باملادة ( )107والتي �أ�صبحت برقم ( )103بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح بالإبقاء على لفظة (جتنب) كما جاءت من احلكومة وعدم تعديلها لت�صبح (تخ�ص�ص)،لأنالتجنيب ال ميكن فيه امل�سا�س بالأرباح التي مت حتديدها �إال ب�شروط وفيه كذلك التزام �أكرب.
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذا املقرتح علىالنحو الآتي:
 املوافقة على تعديل اللجنة يف ا�ستبدالها كلمة (تخ�ص�ص) بكلمة (جتنب) لأن م�صطلح تخ�صي�صالأموال هو من الأ�صول املحا�سبية امل�ستخدمة يف الدولة فيجب االلتزام به.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة. وبعد �أن انتهى املجل�س من مناق�شة املادة ( )108والتي �أ�صبحت برقم ( )104بعد تعديل اللجنة وافقعلى رفع اجلل�سة ال�ساعة ( )5:21م�سا ًء على �أن ت�ست�أنف يوم الثالثاء املوافق 2013/02/19م .
 وقد ا�ستكمل املجل�س يف يوم 2013/02/19م مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ال�شركات”،حيث بد�أ هذه املناق�شة باملادة (، )111والتي �أ�صبحت برقم ( )107بعد تعديل اللجنة،وقد كانت �أهم
الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
 االقرتاح با�ستبدال م�صطلح احلكومة املحلية الوارد يف البند ( )2باحلكومات املحلية لكي يكون هناكتوافق مع مادة التعريفات التي عرفت احلكومة املحلية ب�صيغة املفرد.
 االقرتاح بحذف البند ( )3امل�ستحدث من قبل اللجنة لأن احلكومة بطبيعة احلال م�ستثناة يف البند ()2من احلد الأدنى للعدد املطلوب لت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عامة.
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على ا�ستبدال م�صطلح احلكومة املحلية باحلكومات املحلية لكي يكون هناك توافق مع مادةالتعريفات التي عرفت احلكومة املحلية ب�صيغة املفرد.
 الت�أكيد على �أهمية �إبقاء البند ( )3امل�ستحدث من قبل اللجنة لأنه يتناول حتول �شركات ال�شخ�ص الواحد�أو ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة �إىل �شركات م�ساهمة عامة ولي�س ت�أ�سي�سها ،الأمر الذي له ت�أثري
�إيجابي على منو االقت�صاد الوطني نظر ًا لقلة عدد هذه ال�شركات يف الوقت احلايل فهي تبلغ ()123
�شركة م�ساهمة عامة فقط.
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على ا�ستبدال م�صطلح احلكومة املحلية باحلكومات املحلية الوارد يف البند ( )2من املادة . وافق املجل�س على الإبقاء على البند ( )3امل�ستحدث من قبل اللجنة مع �إ�ضافة عبارة” وفق ًا لل�ضوابطالتي ت�ضعها هيئة الأوراق املالية وال�سلع” �إىل عجز هذا النب
 وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )114والتي�أ�صبحت برقم ( )110بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة “عدد الأ�سهم التي اكتتب بها” �إىل عجز الفقرة (ج) يف البند ( )1من املادة. االقرتاح بتعديل عبارة “ وللهيئة �أن ت�صدر” الواردة يف عجز البند ( )2من املادة لت�صبح (وت�صدرالهيئة) لبيان وجوب �صدور عقد الت�أ�سي�س من الهيئة نف�سها.
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الت�أكيد على �أن عدد الأ�سهم والقيمة اال�سمية لكل �سهم واردان يف الفقرة (د) من البند (،)1فال حاجةلتكرارهما يف الفقرة (ج).
 املوافقة على تعديل عبارة “ وللهيئة �أن ت�صدر” الواردة يف عجز البند ( )2من املادة لت�صبح (وت�صدرالهيئة).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على الفقرة (ج) من البند ( ) 1كما جاءت من احلكومة بدون تعديل. وافق املجل�س على تعديل عبارة “ وللهيئة �أن ت�صدر” الواردة يف عجز البند ( )2من املادة لت�صبح(وت�صدر الهيئة).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ()116والتي �أ�صبحت برقم ( )112بعد تعديل اللجنة فقد كانت هي:
 االقرتاح با�ستبدال م�صطلح “اجلهات ذات العالقة” مب�صطلح “اجلهات املخت�صة” الوارد يف البند( )1املادة لأن اجلهات املخت�صة هي اجلهات املحلية فقط كما وردت يف مادة التعريفات.
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال م�صطلح “اجلهات ذات العالقة” مب�صطلح “اجلهات املخت�صة” الوارديف البند ( )1من املادة لأن اجلهات املخت�صة هي اجلهات املحلية فقط كما وردت يف مادة التعريفات.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: -وافق املجل�س على ا�ستبدال م�صطلح “اجلهات ذات العالقة” مب�صطلح “اجلهات املخت�صة” الوارد يف
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البند ( )1من املادة.
 وبخ�صو�ص املادة ( )118والتي �أ�صبحت برقم ( )114بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح با�ستبدال كلمة “موقوف ًا” بكلمة “ تناز ًال” الواردة يف عجز البند ( )2من املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على البند ( )2من املادة كما جاء من احلكومة بدون تعديل. �أما ما يتعلق باملادة ( )119والتي �أ�صبحت برقم ( )115بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح بتعديل عنوان هذه املادة لي�صبح”ت�صديق عقد الت�أ�سي�س” ليتفق مع م�ضمون ن�ص املادة. االقرتاح با�ستبدال عبارة “ن�سخة من قرار ال�سلطة املخت�صة “ بعبارة “ن�سخة من قرار ال�سلطة املخت�صةاملبدئي” الواردة يف ن�ص املادة.
 االقرتاح با�ستبدال لفظة “امل�صارف املرخ�ص لها” بلفظة “امل�صارف املعتمدة” الواردة يف ن�ص املادة. وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذا املقرتح علىالنحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن توثيق عقد الت�أ�سي�س يقوم به كاتب العدل �أما �إجراءات الت�صديق على هذا العقد فتتم يفاملحكمة.
 املوافقة على �إبقاء م�صطلح “ املرخ�ص لها” الوارد يف ن�ص املادة لأنه متداول و�أدق يف اال�ستخدام حيث�إن جهة الرتخي�ص يف الدولة وهي امل�صرف املركزي ت�ستخدم هذا امل�صطلح.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل. وبخ�صو�ص املادة ( )128والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )124فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 الإ�شارة �إىل �أن التعديل الذي �أدخلته اللجنة بزيادة مدة االكتتاب لتكون ال تقل عن (� )10أيام عمل والتزيد على ( )30يوم عمل ،قد يطيل هذه املدة ،الأمر الذي قد ترتتب عليه �أعباء �إ�ضافية على ال�شركة
وم�ؤ�س�سيها.
 التنويه �إىل �أن هذه املادة قد �أعطت ال�شركة �صالحية حتديد فرتة باب االكتتاب لتكون مدته ال تقل عن(� )10أيام عمل وال تزيد على ( )30يوم عمل ،ويحق لها �أن حتدد الفرتة املنا�سبة لها دون �أن تتجاوز
( )30يوم عمل.
 -وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالت
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كالآتي:
 التقليل يف مدة فرتة باب االكتتاب لل�شركات يتوافق مع املعايري الدولية العاملية ب�ش�أن التناف�سية التيت�سعى �إليها احلكومة االحتادية.
 املطالبة ب�إبقاء الفقرة ( )1من املادة كما وردت من احلكومة وهي كالآتي (:يجب �أن يظل باب االكتتابيوما).
مفتوح ًا ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام وال تزيد على (ً )30
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة وهي كالآتي ( :يجب �أن يظل باب االكتتاب مفتوح ًا ملدةيوما عمل.
ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام عمل وال تزيد على (ً )30
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( )132والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )128فهي :
 املطالبة بتعديل الفقرة ( )1من املادة لإلزام امل�ؤ�س�سني ب�إعادة املبالغ املدفوعة والعوائد التي ترتبتعليها من قبل املكتتبني خالل فرتة زمنية معينة يف حال عدم ت�أ�سي�س ال�شركة ،وذلك من �أجل تفادي
فرتة �إطالة التقا�ضي يف حال حدوث �أي نزاع.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي(:ا�سرتداد املكتتبني املبالغ التيدفعوها خالل (� )10أيام عمل من تاريخ �صدور الإعالن والعوائد التي ترتبت عليها ويكون امل�ؤ�س�سون
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الوفاء بها ف�ض ًال عن التعوي�ض عند االقت�ضاء).
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة وذلك من �أجل �إ�ضفاء �صفة الإلزامعلى امل�ؤ�س�سني ب�إعادة املبالغ املدفوعة والعوائد التي ترتبت عليها من قبل املكتتبني خالل فرتة زمنية
حمددة يف حالة عدم ت�أ�سي�س ال�شركة .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على اقرتاح �إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي(:ا�سرتداد املكتتبنياملبالغ التي دفعوها خالل (� )10أيام عمل من تاريخ �صدور الإعالن والعوائد التي ترتبت عليها ويكون
امل�ؤ�س�سون م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الوفاء بها ف�ض ًال عن التعوي�ض عند االقت�ضاء).
 �أما املادة ( )146والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )142فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 املطالبة بوجوب تقييم الهيئة للأ�صول التي قامت ال�شركة ب�شرائها والتي تزيد يف جمموعهاعلى( )20%من ر�أ�س مالها ،قبل اعتماد اجلمعية العمومية حل�سابات ال�سنة املالية الأوىل ب�شرائها
وفق ًا لأحكام القانون  ،وذلك من �أجل حماية حقوق امل�ساهمني.
 التنويه �إىل وجود �إخطار للهيئة يف حال �شراء ال�شركة لأ�صول بقيمة تزيد يف جمموعها على ()20%من ر�أ�س مالها ،وال داعي لوجوب تقييم الهيئة للأ�صول لكون ذلك �سيرتتب عليه عرقلة �أداء عمل
ال�شركة.
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )147والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )143اخلا�صة بتكوين جمل�س
الإدارة فهي :
 االقرتاح بتعديل عنوان املادة ليكون “ت�شكيل جمل�س الإدارة” بد ُال من “تكوين جمل�س الإدارة” لكوناملادة خا�صة بكيفية ت�شكيل جمل�س الإدارة.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب وجوب موافقة امل�صرف املركزي على قرارات انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة ونائبةوالع�ضو املنتدب يف ال�شركات املرخ�صة من قبله.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 هناك �صالحيات للم�صرف املركزي �أعطته احلق يف االطالع على قرارات جمال�س الإدارة يف ال�شركاتاملرخ�صة من قبله ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )5من املادة لتكون كالآتي ( :ي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرار ًايحدد فيه ال�شروط وال�ضوابط التي يتعني على ال�شركات االلتزام بها يف تكوين جمال�س �إدارتها ،والرت�شيح
لع�ضويتها ،ويف حال البنوك و�شركات التمويل و�شركات اال�ستثمار املالية و�شركات ال�صرافة والو�ساطة
النقدية ي�صدر امل�صرف املركزي القرار الالزم بهذا ال�ش�أن يف حال ال�شركات املرخ�صة من قبله).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل عنوان املادة ليكون “ت�شكيل جمل�س الإدارة” وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل على الفقرة لتكون كالآتي ( :ي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرار ًا يحدد فيهال�شروط وال�ضوابط التي يتعني على ال�شركات االلتزام بها يف تكوين جمال�س �إدارتها ،والرت�شيح لع�ضويتها،
ويف حال البنوك و�شركات التمويل و�شركات اال�ستثمار املالية و�شركات ال�صرافة والو�ساطة النقدية ي�صدر
امل�صرف املركزي القرار الالزم بهذا ال�ش�أن يف حال ال�شركات املرخ�صة من قبله).
 �أما ما يخ�ص املادة ( )148والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )144فقد كانت�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 املطالبة بتو�ضيح كيفية انتخاب اجلمعية العمومية �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت ال�سري الرتاكمي. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي (:مع مراعاة �أحكام املادة( )143منهذا القانون ،تنتخب اجلمعية العمومية �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت ال�سري الرتاكمي ،وا�ستثناء من
ذلك يجوز للم�ؤ�س�سني �أن يعينوا يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة).
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 الت�صويت ال�سري الرتاكمي هو �أن يكون لكل م�ساهم عدد �أ�صوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميلكها بحيثيكون الت�صويت بها ملر�شح واحد لع�ضوية جمل�س الإدارة �أو يوزعها بني من يختارهم من املر�شحني على
�أن ال يتجاوز عدد الأ�صوات التي مينحها للمر�شحني الذي اختارهم عدد الأ�سهم التي بحوزته ب�أي حال
من الأحوال.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: -وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة املادة.
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 -وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما عدلتها اللجنة.

 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )151والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )147فهي :
 اال�ستف�سارعن �إمكانية و�ضع �شرط يلزم امتالك املر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة عدد ًا حمدد ًا من الأ�سهمت�ؤهله للفوز بالع�ضوية ،وتخ�ص�ص ل�ضمان حقوق امل�ساهمني.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 ال يوجد هناك �شرط يلزم متلك املر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة عدد ًا حمدد ًا من الأ�سهم ،ل�صعوبةتطبيق ذلك على �أر�ض الواقع .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: -وافق املجل�س على هذه املادة كما جاءت من احلكومة بدون تعديل.

 �أما ما يخ�ص املادة ( )155والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )151فقد كانت�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 املطالبة ب�أن يكون �أغلبية الأع�ضاء و رئي�س جمل�س الإدارة من املتمتعني بجن�سية الدولة .االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على بداية الفقرة ( )1لتكون كالآتي (:يجب �أن يكون رئي�س و�أغلبية �أع�ضاءجمل�س الإدارة من املتمتعني بجن�سية الدولة).
املطالبة ب�إلغاء حذف الفقرة( )2التي ت�ستثني من حكم الفقرة( )1من املادة ال�شركات التي ي�صدربها قرار من جمل�س الوزراء بجواز متكلها بالكامل من �شخ�ص �أجنبي �أو بزيادة ح�صة م�ساهمة ال�شريك
الأجنبي فيها على ( %)49من ر�أ�س مال ال�شركة ،وذلك ليتما�شى مع التعديل ال�سابق باملادة ( )9من
م�شروع القانون والتي �أ�صبحت برقم ( )10بعد تعديل اللجنة حيث مت فيها حذف �أ�شكال ال�شركات التي
ي�سمح بتملك الأجنبي لل�شركة بالكامل �أو �أن تزيد ح�صة ال�شريك الأجنبي فيها على ( %)49من ر�أ�س
مال ال�شركة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل بداية الفقرة ( )1لتكون كالآتي (:يجب �أن يكون رئي�س و�أغلبية �أع�ضاء جمل�سالإدارة من املتمتعني بجن�سية الدولة).
 -وافق املجل�س على حذف الفقرة ( )2من املادة.

 وبخ�صو�ص املادة ( )153والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )149فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 اال�ستف�سار عن �إمكانية �أن يكون �أحد الوزراء ع�ضو ُا يف جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة. الإ�شارة �إىل �أن وجود الوزير يف �إدارة جمال�س ال�شركات يتعار�ض مع املادة ( )62من الد�ستور كونها الجتيز لرئي�س جمل�س الوزراء �أو لنوابه �أو لأحد وزراء احلكومة االحتادية �أثناء توليهم من�صبه �أن �أي يزاول
�أي عمل مهني �أو مايل .
 املطالبة بتخفي�ض عدد جمال�س ال�شركات امل�ساهمة التي ينت�سب ال�شخ�ص الواحد لع�ضوية �إدارتها بحيثتكون ع�ضويته يف �شركتني م�ساهمتني فقط كحد �أق�صى.
 االقرتاح بالإبقاء على �أن يكون ال�شخ�ص الواحد ع�ضو ًا يف خم�س جمال�س �إدارات عدة �شركات م�ساهمةمركزها يف الدولة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 هناك قرار من جمل�س الوزراء ينظم ع�ضوية الوزير يف جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة. نظر ُا لقلة الأ�شخا�ص املواطنني ذوي اخلربة املخت�صني يف الأمور املالية مت ال�سماح ب�أن يجمع ال�شخ�صالواحد بني ع�ضوية جمال�س �إدارة (� )5شركات م�ساهمة مركزها يف الدولة.
� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 وفيما يتعلق باملادة ( )156والتي �أ�صبحت برقم ( )152بعد تعديل اللجنة فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات حولها هي:
 املطالبة ب�إبقاء عبارة ( العاملني بال�شركة ) يف البند ( )1كما جاءت من احلكومة ملنع العاملني بال�شركةمن ا�ستغالل ع�ضويتهم �أو وظيفتهم لتحقيق م�صاحلهم ال�شخ�صية .
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( له �أولغريه ) �إىل البند ( )1من املادة . االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( مدقق ح�سابات من جهة حمايدة معتمدة من الهيئة) �إىل عجز البند ( )2مناملادة .
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ويتم تقييم ال�صفقات بوا�سطة مدقق ح�سابي غري مدقق ح�سابي لدى ال�شركة)�إىل عجز البند ( )2من املادة .
 االقرتاح بحذف عبارة (بغري موافقة من اجلمعية العمومية لل�شركة جتدد �سنوي ًا) من البند ( )3مناملادة لت�صبح ( اليجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ي�شرك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر
حل�سابه �أو حل�ساب غريه يف �أحد فروع الن�شاط التي تزاولها ال�شركة ) حتى ال يكون هناك ت�ضارب يف
امل�صالح .
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 -املوافقة على تعديل اللجنة بحذف عبارة ( العاملني بال�شركة ) من البند ( )1يف املادة ،لأنها موجودة
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يف املادة ( )1يف �ش�أن التعريفات .
 املوافقة على �إ�ضافة عبارة ( له �أولغريه ) �إىل البند ( )1من املادة . التنويه �إىل خطورة قيام مدقق ال�شركة بتقييم ال�صفقات لأنه هو من يقوم بتقدمي التقرير النهائي �إىلالإدارة �أو اجلمعية العمومية .
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ويتم تقييم ال�صفقات بوا�سطة مقيم معتمدة لدى الهيئة ) �إىل عجز البند ()2من املادة .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة ( له �أولغريه ) �إىل البند ( )1من املادة. وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة ( ويتم تقييم ال�صفقات بوا�سطة مقيم معتمد لدى الهيئة ) �إىل عجزالبند ( )2من املادة .
 وبخ�صو�ص ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء على املادة ( )157والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )153فهي :
 االقرتاح بتخفي�ض ن�سبة تقدمي قر�ض �إىل �شركة ميلك ع�ضو جمل�س الإدارة �أو زوجه �أو �أبنا�ؤه �أو �أي من�أقاربه املذكورين جمتمعني �أو منفردين من (� )20%إىل ( )10%يف البند ( )2حلماية احلقوق .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء البند ( )2كما جاء من احلكومة دون تعديل . �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )162والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )158فهي :
 االقرتاح بو�ضع �ضابط حل�ضور الع�ضو اجتماعات جمل�س الإدارة وهو �أن يكون ح�ضوره �أكرث من ثالثجل�سات متتالية �أو خم�س جل�سات متقطعة و�إال اعتربه املجل�س م�ستقي ًال يف حال جتاوز غيابه الفرتة
املقرتحة دون عذر .
 املطالبة بتحديد عدد جل�سات اجتماعات جمل�س الإدارة . االقرتاح بحذف كلمة (�أكرث) من املادة لت�صبح كالآتي � ( :إذا تغيب ع�ضو جمل�س الإدارة عن ح�ضوراجتماعات املجل�س ثالث جل�سات متتالية �أو خم�س جل�سات متقطعة خالل مدة جمل�س الإدارة دون عذر
يقبله املجل�س �أعترب م�ستقي ًال ).
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل �أن اجتماعات جمل�س الإدارة ( )4اجتماعات يف ال�سنة على الأقل ،وميكن �أن ت�صل االجتماعات(� )6أو( )7يف ال�سنة ،وحتديد احل�ضور ب( )5اجتماعات متقطعة قليل وقد ي�سبب �إ�شكالية يف هذا
ال�ش�أن .
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املقرتح املقدم لي�صبح � ( :إذا تغيب ع�ضو جمل�س الإدارة عن ح�ضوراجتماعات املجل�س ثالث جل�سات متتالية �أو خم�س جل�سات متقطعة خالل دورة جمل�س الإدارة دون عذر
يقبله املجل�س �أعترب م�ستقي ًال ).
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل املادة لت�صبح � (:إذا تغيب ع�ضو جمل�س الإدارة عن ح�ضور اجتماعات املجل�سثالث جل�سات متتالية �أو خم�س جل�سات متقطعة خالل مدة جمل�س الإدارة دون عذر يقبله املجل�س �أعترب
م�ستقي ًال).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )164والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )160فهي :
 االقرتاح بحذف البند ( )1من املادة لأن ن�صاب عدد الأع�ضاء يف جمل�س الإدارة مكتمل ،فالحاجة �إىل�إنابة ع�ضو �آخر حل�ضور اجتماعات املجل�س .
 املطالبة ب�إبقاء البند ( )1من املادة حلفظ حقوق ع�ضو جمل�س الإدارة يف الت�صويت . االقرتاح بتعديل عنوان هذه املادة لي�صبح � (:إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة يف اجتماعات املجل�س للت�صويت)ليتفق مع م�ضمون ن�ص املادة .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء البند ( )1من املادة كما جاء من احلكومة دون تعديل .وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )170والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )166فهي :
 االقرتاح بحذف عبارة (على �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى) وذلك لأحقية امل�ساهم يف رفعالدعوى دون �إخطار ال�شركة.
 االقرتاح ب�إبقاء املادة كما جاء ت من اللجنة وذلك لأن �أي حذف يف املادة �سيبطل �صحتها. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح حذف عبارة (على �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى) وذلك حلقه الد�ستورييف رفع الدعوى.
 االقرتاح بحذف عبارة (�إذا كان من �ش�أن اخلط�أ �إحلاق �ضرر خا�ص به كم�ساهم) لعدم جدوى وجودهايف املادة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة.
 وبخ�صو�ص املادة ( )173والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )169فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1من املادة وذلك بتحديد �سقف �أعلى للمكافات ال�سنوية لأع�ضاءجمل�س الإدارة.
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 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن �أغلب املمار�سات العاملية يف �إحت�ساب مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سنوية تتوافق مع ماجاءت يف املادة ( ،)1وذلك ب�أن ال تزيد املكاف�أة على ن�سبة ( )10%من الربح ال�سنوي ال�صايف.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 املوافقة على الإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )186والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )182فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة لتكون كالآتي ( :و�إذا كانت اجلمعية تبحث يف �أمر يتعلق برئي�ساالجتماع �أي ًا كان ،وجب �أن تختار اجلمعية من بني امل�ساهمني من يتوىل رئا�سة االجتماع خالل مناق�شة
هذا الأمر).
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل �صياغة املادة لت�صبح ( و�إذا كانت اجلمعية تبحث يف �أمر يتعلق برئي�س االجتماع�أي ًا كان ،وجب �أن تختار اجلمعية من بني امل�ساهمني من يتوىل رئا�سة االجتماع خالل مناق�شة هذا الأمر).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على تعديل �صياغة املادة لت�صبح ( :و�إذا كانت اجلمعية تبحث يف �أمر يتعلق برئي�س االجتماع �أي ًاكان ،وجب �أن تختار اجلمعية من بني امل�ساهمني من يتوىل رئا�سة االجتماع خالل مناق�شة هذا الأمر).
�أما املادة ( )190والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )186فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء عليها فهي :
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (�أ�سهم) بكلمة (ن�صيب) يف عجز الفقرة الثانية من املادة. االقرتاح بتعديل �صياغة العبارة الأخرية يف الفقرة الثانية من املادة لت�صبح (ويف حال كون ع�ضو جمل�سالإدارة �شخ�ص اعتباري ت�ستبعد �أ�سهم ذلك ال�شخ�ص االعتباري).
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (�أ�سهم) بكلمة (ن�صيب) يف الفقرة الثانية. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أو تعار�ض امل�صالح) للفقرة الثانية من املادة وذلك حلفظ احلقوق وتدعيماملعنى.
 املوافقة على مقرتح تعديل �صياغة الفقرة الأخرية من البند ( )2لت�صبح (ويف حال كون ع�ضو جمل�سالإدارة �شخ�ص اعتباري ت�ستبعد �أ�سهم ذلك ال�شخ�ص االعتباري).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (�أ�سهم) بكلمة (ن�صيب). املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (�أو تعار�ض امل�صالح) للفقرة الثانية من املادة.204
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 املوافقة على مقرتح تعديل �صياغة الفقرة الأخرية من البند ( )2لت�صبح (ويف حال كون ع�ضو جمل�سالإدارة �شخ�ص اعتباري ت�ستبعد �أ�سهم ذلك ال�شخ�ص االعتباري).
وبخ�صو�ص املادة ( )219والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )215فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على فهي :
 اال�ستف�سار عن املربرات التي جتيز ملجل�س �إدارة الهيئة �أن ي�صدر قرار ًا بزيادة �أو تخفي�ض فرتة احلظروذلك يف البند ( )3من املادة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أنه قد جاز ملجل�س �إدارة الهيئة �إ�صدار قرار زيادة �أو تخفي�ض فرتة احلظر �سي�ؤدي للمرونة يفالعمل ،ولوجود بع�ض املمار�سات ال�سابقة من خالل قيام بع�ض ال�شركات ببيع �أ�سهمها يف فرتة �سنة وذلك
بنا ًء على تقييم و�ضع ال�شركة.
 االقرتاح ب�إعادة �صياغة البند ( )3من املادة لي�صبح (يجوز ملجل�س �إدارة الهيئة �أن ي�صدر قرار ًا بزيادةفرتة احلظر املذكورة يف البند ( )1من هذه املادة بحيث ال تزيد عن ثالث �سنوات).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
املوافقة على مقرتح �إعادة �صياغة البند ( )3من املادة لي�صبح (يجوز ملجل�س �إدارة الهيئة �أن ي�صدرقرار ًا بزيادة فرتة احلظر املذكورة يف البند ( )1من هذه املادة بحيث ال تزيد عن ثالث �سنوات).
 �أما ما يتعلق باملادة ( )241والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )237فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�أن تقوم الهيئة بو�ضع املعايري والأ�س�س املحا�سبية وذلك ح�سب ما تراه منا�سب ًا لظروف الدولة. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن املعايري والأ�س�س املحا�سبية تكون موحدة على م�ستوى العامل وتقوم ال�شركات بتطبيقها.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 املوافقة على الإبقاء على هذه املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل. وبعد �أن انتهى املجل�س من مناق�شة هذه املادة وافق على رفع اجلل�سة ال�ساعة ( )06:44م�سا ًء على �أنت�ست�أنف يوم الأربعاء املوافق 2013/02/20م،ال�ستكمال مناق�شة مواد امل�شروع .
 وقد ا�ستكمل املجل�س يف يوم الأربعاء املوافق 2013/02/20م مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادييف �ش�أن “ال�شركات” ،حيث بد�أ هذه املناق�شة باملادة (، )246والتي �أ�صبحت برقم ( )242بعد تعديل
اللجنة وقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حولها هي :
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 املطالبة بوجوب �إلزام ال�شركة بعد انق�ضاء �سنتني ماليتني من تاريخ ت�أ�سي�سها وحتقيقها �أرباح ًا �أن تقدمتربعات  ،وذلك لتفادي تهرب ال�شركات من امل�س�ؤولية املجتمعية.
 التنويه �إىل �أن �إلزام ال�شركات بامل�س�ؤولية املجتمعية ،البد �أن يقابله حوافز تقدمها احلكومة لل�شركاتامللتزمة بامل�س�ؤولية املجتمعية.
 الإ�شارة �إىل �أن �إلزام ال�شركات بامل�س�ؤولية املجتمعية يتعار�ض مع الد�ستور كونه ال يلزم دفع �ضرائبللحكومة ،وهذا قد ي�ؤثر على اال�ستثمارات التجارية يف الدولة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة لتكون كالآتي( :يجوز لل�شركة بعد انق�ضاء �سنتني ماليتني من تاريخت�أ�سي�سها وحتقيقها �أرباح ًا ،مبوجب قرار خا�ص �أن تقدم تربعات �أو هبات �أو منح �أو تدريب �أو غريه من
�أ�شكال امل�س�ؤولية االجتماعية)
 االقرتاح بتغيري عنوان املادة لتكون”امل�ساهمات املجتمعية لل�شركات” بد ًال من م�سماها احلايل “امل�س�ؤوليةاملجتمعية لل�شركات”.
 االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل املادة وهي كالآتي�( :ضرورة �إ�صدار جمل�س الوزراء قرار ًا لتنظيمامل�س�ؤولية املجتمعية يف ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة).
 اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني وزارة االقت�صاد ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن امل�س�ؤولية املجتمعيةلل�شركات.
 التنويه �إىل �ضرورة �أن تلتزم كافة ال�شركات بامل�س�ؤولية املجتمعية �ضمن مبادئ �أحكام هذا القانون ولي�سفقط ال�شركات امل�ساهمة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة مادة م�ستحدثة يف الباب الثاين ع�شر من الأحكام االنتقالية واخلتامية وهي كالآتي:( ي�صدر جمل�س الوزراء ال�ضوابط الالزمة لتحفيز ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة على مبا�شرة
م�س�ؤوليتها املجتمعية بنا ًء على اقرتاح جمل�س �إدارة الهيئة �أو الوزير بح�سب الأحوال).
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة ب�إبقاء عنوان املادة كما عدلته اللجنة”امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات” كونه م�صطلح متعارفعليه دولي ًا.
 البد �أن تكون هناك تو�صية من الوزير �أو رئي�س الهيئة يف �ش�أن �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر قرار ًا لتنظيمامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات.
هناك بع�ض ال�شركات ال تقدم ميزانيتها �إىل اجلهات املعنية ،وي�صعب تطبيق امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركاتعليها.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة تعديل على املادة لتكون كالآتي( :يجوز لل�شركة بعد انق�ضاء �سنتني ماليتني من تاريخت�أ�سي�سها وحتقيقها �أرباح ًا ،مبوجب قرار خا�ص �أن تقدم تربعات �أو هبات �أو منح �أو تدريب �أو غريه من
�أ�شكال امل�س�ؤولية االجتماعية).
 املوافقة على �صياغة مادة م�ستحدثة يف الباب الثاين ع�شر من الأحكام االنتقالية واخلتامية يف �ش�أنامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات.
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 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )252والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )248فهي :
 اال�ستف�سار عن �آلية مراقبة حظر مدقق احل�سابات وموظفيه �شراء الأوراق املالية لل�شركة التي يدققح�ساباتها �أو تقدمي ا�ست�شارات لأي �شخ�ص ب�ش�أنها.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 هناك نظام يف �سوق الأوراق املالية يتم فيه ت�سجيل �أ�سماء مدققي احل�سابات وموظفيهم ويحظر عليهمتداول ال�شركة التي يدققون فيها ح�ساباتها.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . وبخ�صو�ص املادة ( )253والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )249فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 الإ�شارة �إىل �أن منح مدقق احل�سابات (� )10أيام لإخطار الهيئة ب�أي خمالفات لأحكام القانون �أو �أيةخمالفة ت�شكل جرمية جزائية يتم ك�شفها �أثناء �أداء مهامه بال�شركة تعترب فرتة طويلة ،والبد �أن يتم
�إخطار الهيئة فور ًا.
 التنويه �إىل وجوب �إيقاف الهيئة مدقق احل�سابات الذي يك�شف �أية خمالفات �أثناء �أداء مهامه بال�شركةوال يخطر الهيئة بذلك ،وعدم جعل الإيقاف جوازي ًا للهيئة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 ميكن ملدقق احل�سابات �إخطار الهيئة ب�أي خمالفات لأحكام القانون �أو �أية خمالفة ت�شكل جرمية جزائيةيتم ك�شفها �أثناء �أداء مهامه بال�شركة وبحد �أق�صى (� )10أيام لذلك.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . وبخ�صو�ص ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء على املادة ( )259والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )255فهي :
 االقرتاح بتعديل الفقرة (ب) من البند ( )2اخلا�صة با�ستثناء احلد الأعلى لعدد امل�ساهمني يف �شركةامل�ساهمة اخلا�صة لتكون كالآتي (:انتقال ملكية امل�ساهم بطريق الإرث) ،وحذف انتقال امللكية بطريق
الو�صية �أو بحكم ق�ضائي.
-االقرتاح بحذف ا�ستثناء ال�شخ�ص الطبيعي الواحد من ت�أ�سي�س ومتلك �شركة م�ساهمة خا�صة،وذلك من
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بداية الفقرة ( )3لتكون كالآتي (:ا�ستثناء من احلد الأدنى لعدد امل�ساهمني املقرر بالبند ( )1من هذه
املادة ،يجوز ل�شخ�ص اعتباري ت�أ�سي�س ومتلك �شركة م�ساهمة خا�صة وال ي�س�أل مالك ر�أ�س مال ال�شركة عن
التزاماتها �إال مبقدار ر�أ�س املال الوارد بعقد ت�أ�سي�سها ويجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة عبارة”�شركة ال�شخ�ص
الواحد م�ساهمة خا�صة”)
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على اقرتاح حذف ا�ستثناء ال�شخ�ص الطبيعي الواحد من ت�أ�سي�س ومتلك �شركة م�ساهمة خا�صة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل بداية الفقرة ( )3لتكون كالآتي (:ا�ستثناء من احلد الأدنى لعدد امل�ساهمنياملقرر بالبند ( )1من هذه املادة ،يجوز ل�شخ�ص اعتباري ت�أ�سي�س ومتلك �شركة م�ساهمة خا�صة وال ي�س�أل
مالك ر�أ�س مال ال�شركة عن التزاماتها �إال مبقدار ر�أ�س املال الوارد بعقد ت�أ�سي�سها ويجب �أن يتبع ا�سم
ال�شركة عبارة”�شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة”)
 �أما ما يخ�ص املادة ( )261والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )257فقد كانت�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 اال�ستف�سار عن كيفية تفوي�ض جلنة امل�ؤ�س�سني �شخ�ص من غري امل�ؤ�س�سني يف متابعة �إجناز �إجراءاتالت�أ�سي�س لدى اجلهات املخت�صة.
الإ�شارة �إىل �أن التفوي�ض يف هذه املادة هو ا�ستثناء من القاعدة العامة كون التفوي�ض جاء بن�ص يف القانونوهنا يجوز تفوي�ض �شخ�ص من غري امل�ؤ�س�سني يف متابعة �إجناز �إجراءات الت�أ�سي�س لدى اجلهات املخت�صة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
االقرتاح بتعديل الفقرة( )2من املادة لتكون كالآتي( :يجوز للجنة امل�ؤ�س�سني تفوي�ض �أحد �أع�ضائها �أو�شخ�ص من الغري يف متابعة و�إجناز �إجراءات الت�أ�سي�س لدى الوزارة وال�سلطة املخت�صة وفق لل�ضوابط التي
ت�ضعها الوزارة يف هذا ال�ش�أن)
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل الفقرة( )2من املادة لتكون كالآتي( :يجوز للجنة امل�ؤ�س�سني تفوي�ض �أحد�أع�ضائها �أو �شخ�ص من الغري يف متابعة و�إجناز �إجراءات الت�أ�سي�س لدى الوزارة وال�سلطة املخت�صة وفق
لل�ضوابط التي ت�ضعها الوزارة يف هذا ال�ش�أن).
 وفيما يتعلق باملادة ( )264والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )260فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح بتعديل الفقرة ( )1من املادة لتكون كالآتي(:يكون لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة �سجل يدونفيه �أ�سماء امل�ساهمني وح�صة �أ�سهم كل منهم يف ال�شركة و�أية ت�صرفات تطر�أ عليها ،وي�سلم هذا ال�سجل
لأمانة �سجل الأ�سهم)
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظات208
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والأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�أن يكون تعديل الفقرة ( )1من املادة كالآتي(:يكون لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة �سجل يدونفيه �أ�سماء امل�ساهمني وعدد �أ�سهم كل منهم و�أية ت�صرفات تطر�أ عليها ،وي�سلم هذا ال�سجل لأمانة �سجل
الأ�سهم).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل الفقرة ( )1من املادة كالآتي(:يكون لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة �سجل يدونفيه �أ�سماء امل�ساهمني وعدد �أ�سهم كل منهم و�أية ت�صرفات تطر�أ عليها ،وي�سلم هذا ال�سجل لأمانة �سجل
الأ�سهم).
 �أما املادة ( )274والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )270فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 الإ�شارة �إىل وجود معايري حملية معتمدة يف �أ�صول املحا�سبة والتدقيق الدولية املعتمدة ب�ش�أن ال�سنة املاليةلل�شركة القاب�ضة.
الإ�شارة �إىل عدم وجود مادة تو�ضح كيفية �إدارة ال�شركات القاب�ضة. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 ال توجد هناك معايري حملية يف الق�ضايا املتعلقة ب�أ�صول املحا�سبة والتدقيق الدولية املعتمدة يف �ش�أنال�سنة املالية لل�شركات .
 هناك نوعني من ال�شركات القاب�ضة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو �شركة م�ساهمة خا�صة وينطبقعليهما جميع الأحكام املتعلق بهما يف �إدارتهما.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . وبخ�صو�ص ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادةالأع�ضاء على املادة ( )279والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )274فهي:
 اال�ستف�سار عن املربرات املطلوبة لتحول �شركة امل�ساهمة العامة �إىل �شركة ت�ضامن �أو تو�صية ب�سيطة �أو�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو �شركة م�ساهمة عامة.
اال�ستف�سار عن كيفية تقييم �سعر الأ�سهم يف حال حتول �شركة امل�ساهمة العامة �إىل �شركة �أخرى. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 تعر�ض مربرات حتول �شركة امل�ساهمة على اللجنة امل�شرتكة مابني ال�سلطة املخت�صة التي وافقت علىت�أ�سي�س �شركة امل�ساهمة العامة للنظر يف حاجة ال�شركة �إىل التحول ل�شركة �أخرى.
� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . �أما ما يخ�ص املادة ( )288والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )283فقد كانت�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 الإ�شارة �إىل �أنه ال يجوز للجمعية العمومية يف حال ت�صفية ال�شركة �أن ت�صدر قرار ًا خا�ص ًا مبوجبه �أنتندمج مع �شركة �أخرى عن طريق قيام ال�شركات ب�إبرام عقد فيما بينها بهذا ال�ش�أن.
التنويه �إىل �أن امل�صفي يقوم ب�إبرام عقد بينه وبني ال�شركة املطلوب اندماجها يف املحكمة املخت�صة لإ�صدارقرار بهذا ال�ش�أن.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 اجلمعية العمومية قائمة خالل فرتة الت�صفية ولها احلق �أن ت�صدر قرار ًا خا�ص ًا مبوجبه �أن تندمج مع�شركة �أخرى .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة دون �إدخال �أي تعديالت عليها . وفيما يتعلق باملادة ( )289والتي �أ�صبحت برقم ( )284بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 اال�ستف�سار عن مدى ت�أثري بقاء البند ( )4من املادة على ال�شركاء �أو امل�ساهمني يف ال�شركات املندجمة. وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظات والأفكار والآراءعلى النحو الآتي:
 تواجه الوزارة �صعوبات يف موافقة بع�ض ال�شركاء �أوامل�ساهمني على االندماج لكون هذا الأمر قد ي�ؤدي�إىل ت�أخري حتول ح�ص�ص �أو �أ�سهم ميلكونها �إىل ال�شركة الداجمة �أو ال�شركة اجلديدة .
 االقرتاح بحذف البند ( )4من املادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على حذف البند ( )4من املادة . وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبدها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة( )292والتي �أ�صبحت برقم ( )287بعد تعديل اللجنة فهي:
 املوافقة على مقرتح املقدم من احلكومة بتعديل البند ( )1من املادة . وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح بتعديل البند ( )1من املادة لي�صبح ( فيما عدا ال�شركات امل�ساهمة لل�شركاء الذين اعرت�ضواعلى قرار االندماج طلب االن�سحاب من ال�شركة وا�سرتداد قيمة ح�ص�صهم وذلك بتقدمي طلب كتابي �إىل
ال�شركة خالل ( )15يوم عمل من تاريخ �صدور قرار االندماج)

210

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

 املوافقة على تعديل البنود ( )1،2،3من املادة بحذف كلمة (الأ�سهم) �أينما وردت فيها . االقرتاح بحذف كلمة (الأ�سهم ) من عنوان املادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل البند ( )1من املادة لي�صبح ( فيما عدا ال�شركات امل�ساهمة لل�شركاء الذيناعرت�ضوا على قرار االندماج طلب االن�سحاب من ال�شركة وا�سرتداد قيمة ح�ص�صهم وذلك بتقدمي طلب
كتابي �إىل ال�شركة خالل ( )15يوم عمل من تاريخ �صدور قرار االندماج)
 وافق املجل�س على تعديل البند ( )2من املادة لي�صبح ( يتم تقدير قيمة احل�ص�ص حمل االنح�سابباالتفاق ويف حالة االختالف على هذا التقدير يتعني عر�ض الأمر على جلنة ت�شكلها �سلطة خمت�صة لهذا
الغر�ض وذلك قبل اللجوء �إىل الق�ضاء).
 وافق املجل�س على تعديل البند ( )3من املادة لي�صبح ( يجب �أن ت�ؤدي القيمة غري املتنازع عليها للح�ص�صمو�ضوع االن�سحاب �إىل �أ�صحابها قبل �إمتام �إجراءات االندماج قبل االلتجاء �إىل اللجنة امل�شار �إليها يف
البند ال�سابق ب�ش�أن القيمة املتنازع عليها ).
 وافق املجل�س على تغري عنوان املادة لي�صبح ( ا�سرتداد قيمة احل�ص�ص ) . �أما ما يتعلق باملادة ( )297والتي �أ�صبحت برقم ( )292بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات حولها هي:
 االقرتاح بتغري عنوان املادة لي�صبح ( اال�ستحواذ ) بد ًال من ( عملية اال�ستحواذ ) ليتوافق مع بقية املواديف الت�سمية .
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح تغيري عنوان املادة لي�صبح ( اال�ستحواذ ) بد ًال من ( عملية اال�ستحواذ ). �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تغري عنوان املادة لي�صبح ( اال�ستحواذ ) بد ًال من ( عملية اال�ستحواذ ). �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )307والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )302فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( �إما بزيادة ر�أ�س مالها �أو �إعادة هيكلتها �أو دجمها مع �شركة �أخرى ) �إىل عجزالبند ( )1من املادة.
 وقد جاء رد معايل�/سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل �أن اجلمعية العمومية تقوم ب�إ�صدار القرارات اخلا�صة بال�شركة �إما بحلها �أو ا�ستمرارها. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء البند ( )1من املادة كما جاء من اللجنة .وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )334والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )329فهي :
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 االقرتاح با�ستبدال كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) يف �أول املادة وذلك للت�أكيد على �أن تعيني الوكيل بالوجوبيكون مق�صور ًا على مواطني الدولة دون غريهم.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن تقييم الوزارة مل�ستوى ال�ضرر والفائدة من وجوب �أن يكون وكيل ال�شركات الأجنبية منمواطني الدولة تبني �أنه نتج عنه العديد من امل�شكالت له�ؤالء املواطنني نتيجة هروب املوكول الأمر الذي
ترتب عليه فر�ض الغرامات وزج البع�ض يف ال�سجون و�أي�ض ًا تكبدهم اخل�سائر ،ناهيك �أن ال�شركات الأجنبة
ال حتبذ ذلك وبالتايل تقوم بالعمل يف الدول الأخرى ومنها الدول اخلليجية املجاورة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) يف �أول املادة. وبخ�صو�ص املادة ( )338والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )333فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ال�سلطة املخت�صة للبند ( )1ملا لها من دور رقابي على ال�شركات امل�ساهمة بجانبكل من الوزارة والهيئة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة ال�سلطة املخت�صة للبند ( )1من املادة ملا لها من �أهمية يف الدورالرقابي.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة ال�سلطة املخت�صة للبند ( )1من املادة.�أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )339والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )334فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة ( �أما باقي ال�شركات فتقوم ال�سلطة املخت�صةب�إ�صدار نظام التفتي�ش اخلا�ص بها) وذلك لأن ال�شركة ذكرت نوعني فقط من ال�شركات �أما باقي ال�شركات
مل يتم التطرق �إليها يف املادة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن الدوائر االقت�صادية املحلية تقوم بالتفتي�ش على بع�ض ال�شركات وتقوم بهذا الدور منخالل �إجراءاتها.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )344والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )339فهي :
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 االقرتاح ب�إ�ضافة بند جديد للمادة يحمل رقم ( )3وهو (يف حالة تكرار اجلرمية خالل �سنة من الت�صالحعليها� ،أو العودة �إىل اجلرمية بعد �صدور حكم بات فيها ت�ضاعف الغرامات املن�صو�ص عليها يف هذا
الف�صل يف حديها الأدنى والأق�صى) .
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على البند ( )3اجلديد املقرتح �إ�ضافته للمادة . �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على البند ( )3اجلديد املقرتح �إ�ضافته للمادة .�أما ما يخ�ص املادة ( )347والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )342فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء فيها هي :
املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة �إىل عجز املادة هي (�أو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى �أي م�ستندات �أووثائق تتعلق ب�صفقة قامت ال�شركة ب�إبرامها مع ذات العالقة)
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة �إىل عجز املادة هي (�أو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى �أي م�ستندات �أو وثائق تتعلقب�صفقة قامت ال�شركة ب�إبرامها مع ذات العالقة) .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة (�أو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى �أي م�ستندات �أو وثائق تتعلقب�صفقة قامت ال�شركة ب�إبرامها مع ذات العالقة) �إىل عجز املادة.
 �أما ما يتعلق باملادة ( )354والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )349فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح بت�شديد العقوبة على ال�شركات التي ال حتفظ ال�سجالت املحا�سبية للمدة املحددة بهذا القانونبحيت ال تقل الغرامة يف �ش�أن هذا الأمر عن خم�سني �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أنه من خالل مناق�شة هذه املادة مت تخفيف العقوبة وذلك لكي تتما�شى مع حجم اجلرمية.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على الإبقاء على املادة كما جاءت من اللجنة والتي ن�صت على تخفيف العقوبة متا�شي ًا معحجم اجلرمية.
-وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على
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املادة ( )365والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )360فهي :
 االقرتاح بحذف املادة وذلك لعدم �ضرورتها لوجود ف�صل يف هذا القانون يخت�ص بالعقوبات بينما هذهاملادة عامة ومل حتدد جلرم بعينه.
 االقرتاح ب�إبقاء املادة لأهميتها يف دعم تنفيذ هذا القانون واحرتام مواده. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 اال�شارة �إال �أن هذه املادة موجودة يف العديد من القوانني ومنها قانون ال�شركات التجارية ل�سنة ،1984وت�أتي �ضرورة هذه املادة يف دعم تنفيذ هذا القانون واحرتام مواده .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي:
وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. وبخ�صو�ص املادة ( )376والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )370فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة وذلك بت�شديد العقوبة على كل من ي�شارك يف الت�أثري على �أ�سعارالأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على ( )10مليون درهم .
 االقرتاح ب�أن تبد�أ العقوبة يف �ش�أن الت�أثري على �أ�سعار الأوراق املالية مببلغ (� )200ألف درهم وال تزيدعلى ( )10مليون درهم ويرتك تقدير العقوبة للمحكمة املخت�صة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح ت�شديد العقوبة الواردة يف هذه املادة على كل من ي�شارك يف الت�أثري على �أ�سعارالأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على ( )10مليون درهم .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 وافق املجل�س على مقرتح ت�شديد العقوبة الواردة يف هذه املادة على كل من ي�شارك يف الت�أثري على �أ�سعارالأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على  10مليون درهم .
�أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )380والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة ( )374فهي :
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال عبارة (توفيق �أو�ضاعها) بعبارة (تعديل عقودها الت�أ�سي�سية ونظمهاالأ�سا�سية) الواردة يف الفقرة ( )1من املادة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه املالحظاتوالأفكار والآراء على النحو الآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة ( )1وذلك با�ستبدال عبارة (توفيق �أو�ضاعها) بعبارة (تعديلعقودها الت�أ�سي�سية ونظمها الأ�سا�سية).
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال عبارة (توفيق �أو�ضاعها) بعبارة (تعديل عقودها الت�أ�سي�سية ونظمهاالأ�سا�سية) الواردة يف الفقرة ( )1من املادة.
 وبعد �أن انتهى املجل�س من مناق�شة املادة ( )381والتي �أ�صبحت برقم ( )375بعد تعديل اللجنة وافقعلى رفع اجلل�سة ال�ساعة ( )05:55م�سا ًء على �أن يتم ا�ستكمال مناق�شة املواد املتبقية واملواد امل�ؤجلة يف
جل�سة قادمة.
 وقد ا�ستكمل املجل�س يف اجلل�سة الرابعة ع�شر املعقودة بتاريخ 2013/05/28م مناق�شة املواد املعلقةمن قانون ال�شركات والذي �سبق للمجل�س مناق�شته يف اجلل�سة ال�سابعة من دور االنعقاد العادي الثاين
يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ 2013/02/20-19-13-12م ووافق املجل�س
فيها على �إعادته �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية ال�ستكمال �صياغة بع�ض مواده املعلقة
يف �ضوء املناق�شة التي دارت يف اجلل�سة ،وعر�ض ذلك على املجل�س يف جل�سة قادمة،وقد جاءت مناق�شة
هذه املواد على النحو الآتي:
 �أما ما يخ�ص عنوان م�شروع قانون احتادي رقم( )ل�سنة 2013م يف �ش�أن ال�شركات فقد كانت �أهمالأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت حوله هي:
 االقرتاح ب�أن يكون م�سمى م�شروع القانون هو (ال�شركات التجارية) كونه امل�سمى املتداول يف جميعالأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم يف الدولة.
 التنويه �إىل �أن م�سمى م�شروع قانون “ال�شركات” م�سمى عام ومل يحدد ال�شركات التي تخ�ضع لأحكامه.الإ�شارة �إىل �أن املادة( )3من م�شروع القانون حددت ال�شركات التي يخ�ضع لها القانون وهي ال�شركاتالتجارية ،ولي�ست هناك حاجة لإ�ضافة عبارة (ال�شركات التجارية) يف العنوان.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة على �إبقاء م�سمى م�شروع القانون كما جاء من احلكومة دون �إ�ضافة كلمة (ال�شركات التجارية)،وذلك لإتاحة �إمكانية حتول ال�شركات الأخرى �إىل �شركات جتارية.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن عنوان م�شروع القانون فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل م�سمى امل�شروع ليكون كالآتي(:م�شروع قانون احتادي رقم( )ل�سنة 2013م يف�ش�أن ال�شركات التجارية)
 �أما ما يتعلق باملادة ( )3والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )4فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 املطالبة ب�أن يتم حتديد فرتة زمنية لتعديل �أو�ضاع ال�شركات امل�ستثناة من �أحكام هذا القانون ،وعدمجعل فرتة التعديل دون قيود.
الإ�شارة �إىل �أن م�شروع القانون ا�شرتط على ال�شركات تعديل �أو�ضاعها �إذا باعت �أو طرحت �أية ن�سبة منر�أ�سمالها يف اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد �أ�سواق املال بالدولة.
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 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
االقرتاح ب�أن يتم حتديد مدة زمنية لتعديل �أو�ضاع تلك ال�شركات ،ليكون البند الثاين كالآتي  (:يجب على�أي من ال�شركات امل�شار �إليها بالبند(/1ب،ج،د) من هذه املادة تعديل �أو�ضاعها خالل (� )3أ�شهر وفق ُا
لأحكام هذا القانون �إذا باعت �أو طرحت �أية ن�سبة من ر�أ�سمالها يف اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد
�أ�سواق املال بالدولة.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة املدة الزمنية لتعديل �أو�ضاع ال�شركات امل�ستثناة من �أحكام هذا القانون يف البندالثاين ليكون كالآتي( :يجب على �أي من ال�شركات امل�شار �إليها بالبند(/1ب،ج،د) من هذه املادة توفيق
�أو�ضاعها خالل (� )3أ�شهر وفق ُا لأحكام هذا القانون �إذا باعت �أو طرحت �أية ن�سبة من ر�أ�سمالها يف
اكتتاب عام �أو �أدرجت �أ�سهمها يف �أحد �أ�سواق املال بالدولة).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة( )7من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن توجه احلكومة لإ�صدار قانون يف �ش�أن ال�شركات املهنية. االقرتاح بحذف نهاية البند ( )2من املادة ليكون كالآتي (:ي�شمل امل�شروع االقت�صادي يف حكم البند()1من هذه املادة كل ن�شاط جتاري �أو مايل �أو �صناعي �أو زراعي �أو عقاري)،حيث �إن الإبقاء على عبارة(غري
ذلك من �أوجه الن�شاط التجاري )يف هذا البند �سريتب عليه �إدخال �أن�شطة �أخرى غري جتارية لل�شركات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
 االقرتاح ب�أن يو�ضع تعريف خا�ص مل�سمى ال�شركات التجارية. وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 �سيتم �إ�صدار م�شروع قانون خا�ص ب�ش�أن ال�شركات املهنية قبل نهاية ال�سنة احلالية من الوزارة ،يف حالوجود تعاون كامل مع اجلهات املعنية .
 االقرتاح ب�أن يكون تعريف ال�شركة هي “ التي تبا�شر ًن�شاطا جتاري ًا وفق ًا لقانون املعامالت التجارية”.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل عنوان املادة ( )7ليكون م�سماها “مفهوم ال�شركة”. وفيما يتعلق باملادة ( )148والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )144فقد كانت �أهم الأفكاروالآراء واملالحظات التي �أبديت حولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على تعريف الت�صويت الرتاكمي ليكون كالآتي (:يق�صد بالت�صويت الرتاكمي�أن يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميلكها �أو له احلق يف ا�ستعمال حق
الت�صويت بها عن املالك الفعلي للأ�سهم بحيث يقوم الت�صويت بها ملر�شح واحد لع�ضوية جمل�س الإدارة
�أو توزيعها بني من يختارهم من املر�شحني ،على �أن يتجاوز عدد الأ�صوات التي مينحها للمر�شحني الذين
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اختارهم عدد الأ�صوات التي بحوزته).
 الإ�شارة �إىل �أن اللجنة التي و�ضعت تعريف الت�صويت الرتاكمي �ضمنت حق امل�ساهم الذي ميلك �أ�سهم �أومن ميثله قانون ًا طبق ًا للنظام املعمول به يف الت�صويت ،وال توجد هناك حاجة لإدخال تعديل على التعريف.
 التنويه �إىل �أن الهدف من تعريف الت�صويت الرتاكمي هو تو�ضيح �آلية توزيع الأ�سهم للت�صويت ،ولي�سقانونية ح�ضور �صاحب الأ�سهم �أو من ميثله قانون ًا.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 املادة ( )178من م�شروع القانون حددت �أن لكل م�ساهم عدد �أ�صوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميلكها،ويجوز ملن له حق ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية �أن ينيب من يختاره من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء تعريف الت�صويت الرتاكمي كما جاء من اللجنة وهو كالآتي (:يق�صد بالت�صويتالرتاكمي �أن يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميلكها بحيث يقوم الت�صويت
بها ملر�شح واحد لع�ضوية جمل�س الإدارة �أو توزيعها بني من يختارهم من املر�شحني ،على �أن يتجاوز عدد
الأ�صوات التي مينحها للمر�شحني الذين اختارهم عدد الأ�صوات التي بحوزته).
 �أما موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “ال�شركات “ 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 تعديل م�سمى امل�شروع ليكون كالآتي(:م�شروع قانون احتادي رقم( )ل�سنة 2013مب�ش�أن ال�شركات التجارية)
( ج7املعقودة بتاريخ2013/02/20-19-13-12م ) و(ج 14املعقودة بتاريخ2013/05/28م)
6مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتاميةللجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات
واملالحظات التي طرحها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء فيه هي:
 الإ�شارة �إىل عدم تعاون ديوان املحا�سبة مع جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية التي تدار�ستم�شروع القانون ورف�ضها ح�ضور اجتماعات اللجنة ،والذي ترتب عليه وجود العديد من املالحظات
املتكررة يف التقرير.
 اال�ستف�سار عن م�س�ؤولية املجل�س الوطني االحتادي يف حال املوافقة على م�شروع قانون احتادي يف�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية
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املنتهية يف 2011/12/31م  ،مع وجود بع�ض املخالفات املالية فيه.
 التنويه �إىل تعمد بع�ض الوزارات التنقل يف عملية �صرف البنود املخ�ص�صة يف امليزانية دون الرجوع �إىلوزارة املالية.
 هناك العديد من املالحظات التي تتكرر ب�شكل �سنوي يف تقارير ديوان املحا�سبة دون �أن تقوم وزارة املاليةمبعاجلتها.
 اال�ستفهام عن �إمكانية رف�ض املجل�س الوطني االحتادي مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماداحل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2011/12/31م  ،يف حال عدم التزام احلكومة باملدة املقررة يف الد�ستور لعر�ضه على املجل�س.
 التنويه �إىل �أن احلكومة �ست�سعى خالل املرحلة املقبلة �إىل عر�ض م�شروع قانون االحتادي يف �ش�أن اعتماداحل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية خالل
املدة املقررة يف الد�ستور.
 الت�سا�ؤل عن حل اخلالف بني وزارة املالية وديوان املحا�سبة يف �ش�أن مبلغ االحتياط العام.الإ�شارة �إىل وجود خمالفة د�ستورية للمادة ( )135حيث مل يتم عر�ض م�شروع القانون خالل الأربعة�أ�شهر التالية لنهاية ال�سنة املالية .
التنويه �إىل �أن اخت�صا�ص املجل�س الوطني االحتادي يف تقرير احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية هو�إبداء املالحظات ولي�س القبول �أو الرف�ض.
 الت�أكيد على �أن امل�شرع القانوين يكفل ا�ستقالل ديوان املحا�سبة يف جميع �أعماله ،لكن ال يحول ذلكعدم ح�ضوره �إىل املجل�س �أو جلانه �أثناء تدار�س اللجنة لتقرير م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن اعتماد
احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2011/12/31م .
 الإ�شارة �إىل انتقال احلكومة من النظام احل�سابي (كوبل)�إىل (�أوراكل) �أوجد مبلغ مليار و()375مليون درهم دون حتديد جهة �صرفه.
 اال�ستف�سار عن عدم تخ�صي�ص وزارة املالية �إيرادات لإدارة املرور �أو الإقامة �أو اجلهات الأخرى التيحت�صل الإيرادات .
 الت�سا�ؤل عن حت�صيل الإيرادات �أهو اخت�صا�ص وزارة املالية �أم اخت�صا�ص وزارات �أخرى . الإ�شارة �إىل وجود �إيرادات مت ت�ضييعها تقدر باملليارات يف حال حت�صيلها مثل (�ضريبة التبغ) حيثجتاوز مبلغ حت�صيلها ( )6مليارات درهم ،فقد مت و�ضع �آلية ملراقبة دخول التبغ بالتن�سيق مع اجلهات
املختلفة مثل �إدارة اجلمارك ،لكن الآلية مل يتم تطبيقها.
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق �آلية مراقبة دخول التبغ للدولة لتح�صيل الإيراداتالتي مت �ضياعها .
 االقرتاح بتعديل �آلية حت�صيل الإيرادات يف امليزانيات مقابل امل�صروفات . الإ�شارة �إىل عدم وجود �آلية معينة ل�ضمان عدم توريد بع�ض اجلهات الإيرادات االحتادية �إىل خزينةاحلكومة االحتادية.
 -اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف حت�صيل الإيرادات من اجلهات احلكومية املحلية و�إيداعها �إىل خزينة
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احلكومة االحتادية.
 الت�سا�ؤل عن كيفية احت�ساب برامج ميزانيات الوزارات واجلهات االحتادية خالل الفرتة املقبلة. التنويه �إىل وجود ازدواجية يف بع�ض اجلهات التي حت�صل الر�سوم املقررة قانو ًنا.اال�ستفهام عن وجود برامج خم�ص�صة يف امليزانية لعام التوطني 2013م. اال�ستف�سار عن وجود مالحظة يف تقرير ديوان املحا�سبة يف �ش�أن �إعادة فتح ميزانية مغلقة بعد اعتمادهاب�صورة ر�سمية و�صدور قانون بها.
 الإ�شارة �إىل �أن قلة الكوادر امل�ؤهلة لإجراء حت�صيل الإيرادات قد نتج عنه عدم حت�صيل هذه الإيرادات. اال�ستفهام عن الإجراءات التي يتخذها ديوان املحا�سبة جراء تقاع�س بع�ض اجلهات الوزارية بالرد علىا�ستف�ساراته.
 اال�ستف�سار عن ت�أخر و�صول امليزانية للمجل�س وهذا يتعار�ض مع توجه وا�سرتاتيجية احلكومة 2020التي تهدف �إىل احتالل الدولة للمراكز الأوىل يف املمار�سات العاملية .
 الإ�شارة �إىل عدم ربط بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات لبياناتها مع وزارة املالية والتي متثل عائق ًا يف ح�صولالوزارة على ن�سب التوطني و�صرف الرواتب وغريها من البيانات.
 اال�ستف�سار عن عدم رغبة ديوان املحا�سبة يف ح�ضور جل�سات املجل�س واالكتفاء بالتقارير التي يتم �إر�سالهاللمجل�س .
 اال�ستفهام عن الأ�ساليب التي �ستتبعها وزارة املالية ملواجهة العجز يف امليزانية االحتادية وذلك خللق منوم�ستدام بها.
 الت�سا�ؤل عن االختالف بني وزارة املالية وديوان املحا�سبة حول حجم االحتياطي العام للميزانية بفارقيقدر بـ  4مليار درهم .
 اال�ستف�سار عن فح�ص ديوان املحا�سبة للبيانات املالية للح�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية .2010 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذهاال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي :
 الت�أكيد على �أن ديوان املحا�سبة اكتفى مبا �أورده من املالحظات يف تقرير 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 2011/12/31م.
 هناك جتاوز يف �صرف بنود ميزانيات بع�ض الوزارات االحتادية لظروف طارئة ،وتتم معاجلة ذلكبالتن�سيق مع الوزارة ومعرفة دواعي هذا الأمر.
 ديوان املحا�سبة وف ًقا للقانون هو اجلهة املخت�صة يف التحقق من املخالفات املالية التي ترتكبها الوزاراتاالحتادية .
 هناك قرار ملجل�س الوزراء يخول حتويل �أرباح اال�ستثمارات اخلا�صة ببع�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي�آلت ملكيتها جلهاز الإمارات لال�ستثمار �إىل وزارة املالية.
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 �ستتم مناق�شة مو�ضوع املبلغ االحتياطي العام يف تقرير ديوان املحا�سبة للح�ساب اخلتامي يف ال�سنة املاليةلعام 2012م.
 هناك قرار وزاري �صدر من الوزارة جلميع اجلهات يف �ش�أن �إعداد ح�ساباتها اخلتامية عن ال�سنة املاليةاملنتهية يف عام 2011م بوقت كاف،مع حتديد كافة الإجراءات لإعداده ،واملدة الزمنية الالزمة لذلك.
هناك بع�ض الوزارات واجلهات االحتادية تت�أخر يف رفع تقاريرها عن ال�سنة املالية املنتهية �إىل وزارةاملالية  ،والذي يرتتب عليه ت�أخر وزارة املالية وديوان املحا�سبة يف �إعداد تقرير م�شروع القانون االحتادي
يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واجلهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية.
 يعترب مبلغ مليار و( )375مليون درهم قيود حما�سبية �أثناء حتول احلكومة من النظام احل�سابي(كوبل)�إىل (�أوراكل) و�سيتم �إيرادها يف احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية لعام 2012م.
 ما مت �إدراجه من اعتمادات مالية لوزارتي الداخلية والدفاع من قبل احلكومة االحتادية �شيء ب�سيط،حيث تقوم دائرة املالية يف حكومة �أبوظبي بتخ�صي�ص بع�ض االعتمادات لل�صرف على جهاز ال�شرطة يف
حكومة �أبوظبي ،وكذلك قامت بتخ�صي�ص اعتمادات مالية �إ�ضافية لوزارة الدفاع.
 وزارة املالية تقوم بو�ضع �آلية لتح�صيل الإيرادات تدخل �ضمن النظام الآيل عن طريق الدرهم الإلكرتوين،وحت�صيل الإيرادات هو من اخت�صا�ص جهات معينة مقابل خدمة معينة تقدمها هذه اجلهات بحيث ي�صدر
قرار من جمل�س الوزراء بهذا الأمر.
 �صدور القانون املوحد لدول جمل�س التعاون يف �ش�أن �ضريبة التبغ جعل بع�ض �إمارات الدولة ت�سقطال�ضريبة املفرو�ضة على التبغ ،وهناك اختالف وجهات نظر يف عملية حت�صيل هذه ال�ضريبة �أهو
اخت�صا�ص احتادي ام اخت�صا�ص حملي ،ويتم التوا�صل مع الإمارات املعنية التي لها حتفظ على �ضريبة
التبغ وعلى م�شروع القانون اجلديد املوحد .
 امل�شرع مل يعط وزارة املالية احلق يف حت�صيل الإيرادات وتوريدها �إىل خزينة احلكومة االحتادية. هناك ر�أي للفتوى والت�شريع بوجوب حت�صيل احلكومات املحلية ال�ضريبة واقت�سامها مع وزارة املاليةوذلك وفق ًا للقانون رقم ( )11ل�سنة 1981م .
مت ت�شكيل اللجنة املالية واالقت�صادية برئا�سة معايل وزير االقت�صاد للتوا�صل مع اجلهات التي ال تلتزمبتوريد الإيرادات �إىل خزينة احلكومة االحتادية.
 املخالفات التي ت�صل �إىل حد اجلرمية من اخت�صا�ص ديوان املحا�سبة وهو من ميلك ال�صالحيات املطلقةيف كافة املخالفات التي تندرج حتت املخالفات املالية ويتخذ الإجراءات الالزمة يف �ش�أنها بالتعاون مع
اجلهات املخت�صة.
 تن�ص املادة ( )8من قانون الإيرادات ( ال يجوز للجهات االحتادية عند حت�صيل الإيرادات العامة �إ�ضافة�أي ر�سم ل�صالح �أي �سلطة حملية وعلى اجلهات املنوط بها حت�صيل الإيرادات العامة وتوريدها للوزارة
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وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ) واملادة ( )7تن�ص على ( ال يجوز للجهات االحتادية
املنوط بها حت�صيل الإيرادات العامة خ�صم �أي مبالغ من تلك الإيرادات حتت �أي م�سمى �أو لأي �سبب كان
) فمواد القانون وا�ضحة واجلهات ملزمة بتطبيقها.
 الوزارة غري خمت�صة مبراقبة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء لأنها هيئة م�ستقلة بقانون خا�ص ،لذلكهي من تقوم بو�ضع �آليات التح�صيل اخلا�صة بها .
 التنويه �إىل �أنه مت �إعداد ميزانية الأعوام (2014م2016-م )،وقد مت �إلزام جميع الوزارات واجلهاتبتقدمي ميزانياتها يف املوعد املحدد بتاريخ 2013/05/05م ،ولي�س هناك نظام جديد للموازنة .
 جميع الوظائف ال�شاغرة يف امليزانية حت�سب على �أ�سا�س �أن �شاغلها مواطن وال حاجة �إىل و�ضع ميزانية�إ�ضافية لأن جميع املخ�ص�صات يف امليزانية بالن�سبة للوظائف ال�شاغرة �أو امل�ستحدثة تو�ضع على هذا
الأ�سا�س.
 تقوم وزارة املالية بو�ضع �آليات وتدريب املوظفني على ا�ستخدام هذه الآليات  ،ولي�س من اخت�صا�صالوزارة تعيني موظفني للوزارات الأخرى .
 الت�أكيد على �أن وزارة املالية تقوم مبتابعة وا�ستعجال كافة املذكرات التي تقوم برفعها ملجل�س الوزراء املوقر . الإ�شارة �إىل �أن نظام بياناتي هو من اخت�صا�ص الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ،وهناك ربطمع وزارة املالية يتم من خالله متابعة اجلهات املعنية.
 التنويه �إىل �أن ديوان املحا�سبة ي�سعى دائم ًا �إىل دعم وم�ساندة املجل�س الوطني االحتادي يف مناق�شةاحل�ساب اخلتامي وح�ضور كافة االجتماعات التي يعقدها املجل�س.
 الإ�شارة �إىل �أن العجز يف امليزانية يتم خ�صمه من االحتياطي العام وهذا ما مت خالل العام 2011م. التنويه �إىل �أن االحتياطي العام يت�أثر مبجموع الوفر املايل الناجت عن عملية تنفيذ امليزانية خالل عام2012م و�سيتم درا�سته من قبل ديوان املحا�سبة يف اخلتامي لالحتاد ل�سنة املالية املنتهية لعام .2012
 الت�أكيد على �أن ديوان املحا�سبة له ال�صالحية يف م�ساءلة واتخاذ الإجراءات الالزمة �ضد اجلهاتاملتقاع�سة بالرد على مالحظات الديوان.
 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي من حيث املبد�أ ثم مادة مادة ثم وافقعليه يف جمموعه كما عدلته اللجنة ،مرفق ًا به تقرير اللجنة كامال دون حذف الفقرة الأخرية منه وهي �أن
املجل�س ال يقبل �أرقام احل�ساب اخلتامي العام لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2011م
ما مل تتم معاجلة املخالفات والتجاوزات التي تغطى بالقانون وم�ساءلة امل�س�ؤول عنها قانون ًا مبا يتفق مع
القوانني والأنظمة النافذة.
(ج 11املعقودة بتاريخ 2013/04/30م)
 7م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلةعن ال�سنة املالية 2013م وقد كانت �أبرز اال�ستف�سارات واملالحظات التي طرحها �أ�صحاب ال�سعادة
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الأع�ضاء فيه هي:
 الإ�شارة �إىل �أن العجز احلا�صل يف امليزانيات التقديرية لعدد ( )11جهة احتادية �سببه هو �أن تقديراتاملوازنة ال�صفرية لي�ست �صحيحة بال�شكل الذي يعمل على تنفيذ اخلطط الت�شغيلية واملبادرات التي
و�ضعتها هذه اجلهات.
 التنويه �إىل �أن االعتمادات املالية الإ�ضافية يف امليزانية يجب �أن تكون للأمور امل�ستجدة الطارئة ،ولي�سلتنفيذ برامج و�أن�شطة مت�أكد من حدوثها م�سبق ًا ،فهذه يجب �أن تكون الوزارة �أو اجلهة قد ر�صدت لها
مبالغ يف ميزانيتها عند و�ضعها.
 الإ�شارة �إىل �أن جتربة تطبيق املوازنة ال�صفرية مل تثبت جناحها لعدم قدرة امليزانية ال�صفرية علىتغطية العجز احلا�صل يف ميزانيات بع�ض الوزارات واجلهات االحتادية.
 وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير-وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -على هذهاال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي:
 االعتمادات املالية الإ�ضافية التي مت تخ�صي�صها لهذه اجلهات �سببها هو وجود عدد من املبادراتالت�شغيلية الهامة يف اخلطط اال�سرتاتيجية لها تتطلب حتديد خم�ص�صات مالية ت�ساعدها على تنفيذها.
 معدالت الإنفاق على امل�ستوى االحتادي يعترب من املعدالت العالية عاملي ًا ،وهو يتعلق باحتياجات الوزاراتوامل�شروعات الهامة التي تقوم بتنفيذها ،لذلك ال بد من تخ�صي�ص مبالغ مالية �إ�ضافية يف حال حاجة
بع�ض اجلهات لها بعد مناق�شة هذا الأمر مع وزارة املالية.
 جتربة دولة الإمارات يف تطبيق امليزانية ال�صفرية قد �أثبتت جناحها ،فالدولة قد ح�صلت على الرتتيبالأول لل�سنة الثانية على التوايل بعد التقييم واملناف�سة مع ( )142دولة يف تطبيق هذه امليزانية ،وفق
تقرير التناف�سية الدولية ال�صادر عن املعهد ال�سوي�سري.
 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يفجمموعه واجلداول املرافقة له.
(ج 11املعقودة بتاريخ 2013/04/30م)
8م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة 2006م ب�ش�أن“مكافحة جرائم االجتار بالب�شر” :يتكون م�شروع القانون من ( )17مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل
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ت�أمني احلماية الق�صوى ل�ضحايا االجتار بالب�شر وذلك من خالل حمتواه الذين ت�ضمن الكثري من الأمور
املتعلقة بهذا الأمر �أهمها:
 حدد امل�شروع فعل االجتار بالب�شر ،والو�سيلة املتبعة فيه وغر�ض اال�ستغالل. حدد امل�شروع العديد من الإجراءات التي تتخذ يف جميع مراحل اال�ستدالل والتحقيق واملحاكمة يف جرائماالجتار بالب�شر كتعريف ال�ضحايا بحقوقهم وعر�ضهم على جهات طبية متى طلبوا ذلك.
فند امل�شرع يف العقوبات املن�صو�ص عليها من ارتكب �أيا من جرائم االجتار بالب�شر ،وحدد حاالت لل�سجنامل�ؤقت ،كما حدد �أحوال تكون العقوبة فيها بال�سجن امل�ؤبد.
 ا�ستحدث امل�شروع اخت�صا�صات للجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر.�أعفى امل�شروع ال�ضحية يف جرائم االجتار بال�شر من ر�سوم الدعوى املدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعوي�ض. وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها ال�سادة الأع�ضاء حول ديباجة م�شروع القانون هي:
 االقرتاح بالإبقاء على القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 1995م يف �ش�أن مكافحة املواد املخدرةوامل�ؤثرات العقلية وتعديالته الذي �أ�ضافته اللجنة ،نظرا لأن التجارب العاملية تفيد ا�ستخدام الأطفال
والن�ساء يف توزيع املخدرات.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 حتفظ احلكومة على �إ�ضافة اللجنة القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 1995م يف �ش�أن مكافحة املواداملخدرة وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته �إىل ديباجة امل�شروع وذلك لأن هذا القانون مل ي�صنف ا�ستغالل الغري
يف جتارة املخدرات من جرائم االجتار بالب�شر.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن ما ورد يف ديباجة م�شروع القانون فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 1995م يف �ش�أن مكافحة املواداملخدرة وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته الذي �أ�ضافته اللجنة لديباجة امل�شروع.
 وافق املجل�س على ديباجة م�شروع القانون. وبخ�صو�ص املادة ( ”)1م�ستبدلة” يف �ش�أن التعريفات فقد كانت �أهم الأفكار والآراءواملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 االقرتاح بالإبقاء على التعريف امل�ستحدث من اللجنة يف �ش�أن الأطراف املعنية وهي اجلاين واملجني عليهوال�شهود والذي مت �إ�ضافته ال�ستخدامه يف ن�صو�ص القانون لكونه يتوافق مع القوانني املحلية املعمول بها
يف الدولة.
 االقرتاح با�ستبدال لفظة “امل�ضبوطات” بلفظة “املتح�صالت” لأنها �أدق يف التعبري عن املعنى. وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 -املطالبة بحذف هذا التعريف وا�ستخدام لفظة “ال�ضحية” ملن يتم ا�ستغاللهم �إن�ساني ًا بدال” عن “
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املجني علية” لكون لفظة “ ال�ضحية” متعارف عليها يف كافة القوانني واالتفاقيات الدولية يف �ش�أن
االجتار بالب�شر ،كما �أن هذا الأمر �سيقدم للجاين �ضمانات ال ي�ستحقها.
 املطالبة بالإبقاء على لفظة املتح�صالت لأنها م�ستخدمة يف القوانني املحلية مثل :قانون الإرهاب وقانونغ�سيل الأموال.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على لفظة “املتح�صالت” كما جاءت من احلكومة. فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )1مكرر ًا ( ( )1م�ضافة ) من القانون فهي على النحو الآتي:
 االقرتاح بالإبقاء على لفظة “الت�سول” امل�ضافة من اللجنة �إىل البند ( )3من املادة لأنها �إ�ضافتها�سي�ساهم يف احلد من ظاهرة الت�سول يف املجتمع.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 الت�أكيد على �ضرورة حذف لفظة “ الت�سول” لأن وجودها �سيلقي عبئ ًا �إ�ضافي ًا على مراكز الإيواء ،وكذلكهي مل ترد يف برتوكول “بالريمو” الذي يهدف �إىل منع ومعاقبة االجتار بالب�شر.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على لفظة “ الت�سول” امل�ضافة من اللجنة �إىل البند ( )3من املادة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )1مكرر ًا(( )2امل�ضافة) من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف تعريف “الأطراف املعنية” والإبقاء على البند ( )1كما جاء من احلكومة ليكونكالآتي ”:تعريف ال�ضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع �إتاحة الفر�صة له للتعبري عن احتياجاته
القانونية واالجتماعية”
 املطالبة بالإبقاء على تعريف “الأطراف املعنية” كونه ي�شمل املجني عليه ،وال�شاهد الذي ذكر يفبروتوكول “بالريمو” ،كما �أن هذا التعريف كفل للجاين حقوق ًا البد من احلفاظ عليها.
 اال�ستف�سار عن الإ�شكاليات التي قد حتدث من وجود تعريف يف م�شروع القانون للجاين وال�شاهد يو�ضححقوقهما القانونية .
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة ليكون كالآتي ”:عر�ض ال�ضحية وال�شاهد �إذا تبني�أنهما يف حاجة لذلك على �أي جهة طبية لتلقي العالج النف�سي �أو الع�ضوي ،ويتم �إيداعهما �أحد مراكز
الت�أهيل الطبي �أو النف�سي �إذا لزم الأمر” .
 التنويه �إىل �ضرورة عر�ض ال�ضحية علي �أي جهة طبية دون االنتظار حلاجتها لذلك حيث هناك �أمرا�ضمعدية و�أخرى ،قد تتفاقم يف حالة الت�أخر يف عر�ضها على �أي جهة طبية .
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 التنويه �إىل �أن اجلاين له حقوق من�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية واملن�ش�آت العقابية ،ولي�سهناك داع لذكره ،والأمر كذلك بالن�سبة لل�شاهد فهناك توجه لإ�صدار قانون خا�ص به.
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 الغر�ض من هذا امل�شروع هو حماية ال�ضحية ولي�س حماية اجلاين حيث هناك قوانني �أخرى ت�ضمن لهحقوقه ،وكذلك االتفاقيات الدولية اخلا�صة بالإجتار بالب�شر مل تذكر اجلاين.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة تعديل للبند ( )1من املادة ليكون كالآتي ”:تعريف ال�ضحية وال�شاهد بحقوقهماالقانونية بلغة يفهمانها مع �إتاحة الفر�صة لهما للتعبري عن احتياجاتهما القانونية واالجتماعية”.
 املوافقة على �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة ليكون كالآتي ”:عر�ض ال�ضحية �إذا تبني �أنه يفحاجة لذلك على �أي جهة طبية لتلقي العالج النف�سي �أو الع�ضوي ،ويتم �إيداعه �أحد مراكز الت�أهيل الطبي
�أو النف�سي �إذا لزم الأمر” .
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )2امل�ستبدلة والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )2من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن الإبقاء على البند( )4من املادة الذي ين�ص على “�إذا ارتكب اجلرمية �أكرث من �شخ�ص”�سيقيد القا�ضي يف احلكم بالعقوبة امل�شددة وهي امل�ؤبد ،وخا�صة على الأ�شخا�ص الذين ال ينتمون �إىل
ع�صابات االجتار بالب�شر و�إمنا يقومون بنقل ال�ضحية من �إمارة �إىل �أخرى.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح بحذف البند( )4من املادة الذي ين�ص على “�إذا ارتكب اجلرمية �أكرث من �شخ�ص” والتيتخ�ص الأحوال التي تكون فيها العقوبة هي ال�سجن امل�ؤبد  ،حيث �إنه متت تغطيتها بالتعريف اخلا�ص
للجرمية التي يقوم بها �أكرث من �شخ�ص ،وكذلك خمالفة لالتفاقيات وبروتكول “ بالريمو” حيث مل يذكر
فيهما �شخ�صني و�إمنا �أكرث.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف البند( )4من املادة الذي ين�ص على “�إذا ارتكب اجلرمية �أكرث من �شخ�ص”. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )8امل�ستحدثة من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أنه مت ا�ستحداث هذه املادة لكي ال تقل العقوبة عن احلد الأدنى الوارد يف �أحكام هذاالقانون.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة بحذف املادة امل�ستحدثة التي تن�ص على “ال يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيق ًا لأحكامهذا القانون” ،حيث الإبقاء عليها �سي�ؤثر على ال�سلطة التقديرية للقا�ضي يف حتديد العقوبة املنا�سبة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف املادة ( )8امل�ستحدثة “ التي تن�ص على “ال يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بهاتطبيق ًا لأحكام هذا القانون”

225

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( )11مكرر ًا(( )1امل�ضافة) والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ()12
مكرر ًا( )1من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن هناك �أ�شخا�ص ًا ي�شرتكون يف ق�ضايا �أخالقية طواعية دون �إجبارهم على ممار�سة تلكالأفعال التي يعاقب عليها القانون.
 التنويه �إىل �أن حذف اال�ستثناءات التي �أدخلتها اللجنة يف �ش�أن م�ساءلة املجني عليه جنائي ًا �أو مدني ًا،�ستحد من م�ساءلة املجني عليه عن الأفعال التي ارتكبها طواعية يف جرائم االجتار بالب�شر.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة بالإبقاء على املادة كما جاءت احلكومة ،حيث �إن اال�ستثناءات التي �أدخلت على املادة مل�ساءلةاملجني عليه �ستحد من ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة يف تكييف اجلرمية.
 الإ�شارة �إىل �أن اال�ستثناءات التي �أدخلتها اللجنة مل�ساءلة املجني عليه جنائي ًا ومدني ًا عن جرمية االجتاربالب�شر �ستحد من �إبالغ ال�ضحية بوقوعه يف جرمية االجتار بالب�شر.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء اال�ضافات التي �أدخلتها اللجنة يف املادة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار الآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة (( )13امل�ستبدلة) والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )14من م�شروع
القانون اخلا�صة باخت�صا�صات اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر فهي :
 املطالبة بالإبقاء على البند( )7من املادة وهو “ن�شر الوعي بامل�سائل املتعلقة بالإجتار بالب�شر” كما جاءمن احلكومة.
 وقد جاء رد معايل  /د.هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة بحذف البند ( )3امل�ستحدث الذي ين�ص على “�إعداد قاعدة بيانات تت�ضمن الت�شريعاتالدولية ذات ال�صلة بجرمية االجتار بالب�شر و�أ�ساليب االجتار والدرا�سات املتعلقة بها” ،حيث �إن امليزانية
املخ�ص�صة للجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر ال متكنها من �إن�شاء قاعدة بيانات.
 املطالبة بحذف الإ�ضافة التي �أدخلتها اللجنة على البند( )7من املادة وهي “ن�شر الوعي بامل�سائل املتعلقةبالإجتار بالب�شر مبا يف ذلك احلمالت الإعالمية و�إقامة امل�ؤمترات والندوات و�إعداد الن�شرات والتدريب
واملبادرات االجتماعية واالقت�صادية ملنع ومكافحة االجتار بالب�شر وغريها مبا يحقق �أهداف اللجنة”،
حيث �إنها �ست�ضيف عبئ ًا مالي ًا �إ�ضافي ًا لأعمال اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -وافق املجل�س على البند ( )7كما جاء من احلكومة.
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 �أما موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة 2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر” 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 15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م)
 9مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف:يتكون م�شروع القانون من ( )15مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة
التطرف العنيف ويطلق عليه “مركز هداية” يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية الالزمة ملمار�سة ن�شاطه
وحتقيق �أغرا�ضه ،التي حددها ومن �أهمها:
 �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة للحوار وتبادل الر�أي وتن�سيق اجلهود مع الدول امل�ؤ�س�سة للمنتدى العاملي ملكافحةالإرهاب ال�ساعية ملواجهة التطرف العنيف يف �إطار من التعاون والتن�سيق مع املراكز الوطنية والدولية ذات
االخت�صا�ص امل�شابه وتقدمي ر�ؤى علمية مو�ضوعية هادفة.
 التعاون مع فرق العمل الأخرى املنبثقة عن املنتدى. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولعنوان م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إبقاء عنوان م�شروع القانون كما جاء من احلكومة وهو كالآتي (:م�شروع قانون احتادي يف�ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف) لأنه �أدق يف التعبري وتو�ضيح الهدف من هذا
امل�شروع.
 املطالبة ب�إبقاء عنوان م�شروع القانون كما جاء من اللجنة وهو كالآتي (:م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن�إن�شاء املركز الدويل للتميز يف مكافحة التطرف العنيف) لأنه و�صف للتميز .
 وقد جاء رد معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية  -وزيرالدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي:
 املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على عنوان امل�شروع .ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س يف �ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على عنوان امل�شروع . �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولاملادة امل�ستحدثة والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )2من م�شروع القانون اخلا�صة
بالتعريفات فهي:
 التنويه �إىل �أن م�شروع القانون يهدف �إىل �إن�شاء مركز بحثي ي�ضم باحثني من خمتلف اجلن�سيات ولديهممفاهيم خمتلفة بالن�سبة �إىل تعريف التطرف العنيف  ،وو�ضع تعريف للتطرف العنيف �سي�ؤدي �إىل ت�ضيق
هذه املفاهيم .
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 املطالبة بوجود تعريف للتطرف العنيف لأنه م�صطلح رئي�سي يف القانون ،ويعرب عن الغاية التي ي�سعىالقانون �إىل حتقيقها من خالل �إن�شاء هذا املركز البحثي.
 االقرتاح بتعريف �آخر للتطرف العنيف وهو كالآتي  ( :يق�صد بالتطرف العنيف يف تطبيق �أحكام هذاالقانون كل عملية يقوم بها �شخ�ص �أو �أكرث �أو جماعة يهدف بها �إىل زعزعة �سالمة وا�ستقرار املجتمع
�أو تهديد الأمن الوطني �أو تفوي�ض الد�ستور بو�سائل غري م�شروعة وخمالفة لن�صو�ص الد�ستور والقوانني
ال�سارية ) .
 وقد جاء رد معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية  -وزيرالدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي:
 االقرتاح بعدم وجود تعريف للتطرف العنيف يف م�شروع القانون حتى ال يكون هناك تقييد يف املفاهيم لأناملركز مركز بحثي ،وال يت�ضمن امل�شروع �أي عقوبات تخ�ص �أ�شخا�ص ًا بعينهم.
 االقرتاح بحذف كلمة ( ال�ستدراج) من املادة امل�ستحدثة لأنها تقيده ،وكذلك عبارة( لتحقيق �أهداف غريم�شروعة) لأنه من املمكن �أن يكون للتطرف العنيف �أهداف م�شروعة.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة امل�ستحدثة ب�إ�ضافة تعديل على تعريف التطرف العنيف ليكون كالآتي( :يق�صدبالتطرف العنيف يف تطبيق �أحكام هذا القانون كل عمل يقوم بها �شخ�ص �أو �أكرث �أو جماعة بدافع �أفكار �أو
�أيدولوجيات �أو قيم �أو مبادئ تخل بالنظام العام � ،أو تعر�ض �سالمة املجتمع و�أمنه للخطر �أو تلحق �ضرر ًا
بالبيئة �أو باالت�صاالت واملوا�صالت �أو بالأموال العامة �أو اخلا�صة �أو منع �أو عرقلة ممار�سة ال�سلطات
العامة �أو دور العبادة �أو معاهد العلم لأعمالها �أو تعطيل تطبيق الد�ستور والقوانني واللوائح ،ويكون ملجل�س
�إدارة املركز �إ�ضافة مفاهيم �أخرى لبيان املق�صود من التطرف العنيف )
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )3والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )4من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (وامل�ؤ�س�سات املحلية واملنظمات الإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص امل�شابه )للبند ( )1من املادة .
 وقد جاء رد معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية  -وزيرالدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي:
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة .ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة (وامل�ؤ�س�سات املحلية واملنظمات الإقليمية والدولية ذاتاالخت�صا�ص امل�شابه ) للبند ( )1من املادة .
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )6والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )7من م�شروع القانون فهي :
 -االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة (هـ) والتي �أ�صبحت الفقرة (و) من البند ( )1من املادة عبارة (
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حتديد �أتعابهم) .
 التنويه �إىل �أن جمل�س الإدارة هو من يقوم بتحديد �أتعاب مدققي احل�سابات وبعقود  ،وهي ق�ضية �إجرائيةيومية .
 االقرتاح بحذف عبارة ( �أي ع�ضو من �أع�ضائه ) من البند ( )2حل�صر اخت�صا�صات رئي�س جمل�سالإدارة .
 االقرتاح با�ستبدال ن�ص البند ( )2من املادة بالن�ص الآتي  ( :للرئي�س احلق �أن يعطي �صالحياته ملنيراه منا�سب ًا لأي �أحد من الأع�ضاء).
 وقد جاء رد معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية  -وزيرالدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي:
 املطالبة بعدم حذف عبارة ( �أي ع�ضو من �أع�ضائه ) من البند ( )2حتى ال يكون التفوي�ض مق�صور ًا علىالرئي�س وحده ،وميكن ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي ع�ضو من �أع�ضائه يف حالة تغيبه.
 املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة .ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )10والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )11من م�شروع القانون فهي :
 املطالبة بو�ضع عقوبة ملن ي�ستغل املركز بوا�سطة �أي �أن�شطة تخالف ت�شريعات الدولة �أو مت�س �ش�ؤونهاالداخلية .
 وقد جاء رد معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية  -وزيرالدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي:
 املركز يتكون من جمموعة من املوظفني ال يتمتعون باحل�صانة وبالتايل �أي خمالفات ت�صدر منهم ت�سريفيها عليهم قوانني العقوبات املطبقة بالدولة  ،وجمموعة �أخرى من الباحثني املعارين من الدول الأخرى
ال يتمتعون ب�أي ح�صانة من املركز �أي�ض ًا ،و�إذا قام �أحدهم ب�أي خمالفة �سوف ي�سري عليه قانون اتفاقية
فيينا حول عمل الدبلوما�سيني .
 التنويه �إىل وجود �ضوابط للكتابة يف املركز ،بوجود برامج للعمل و�أبحاث يف �إطار داخلي ينظمها ومبوافقةجمل�س الإدارة .
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرفالعنيف 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.
(ج 15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م)
10مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة :ويهدف هذاامل�شروع �إىل حماية املوارد ذات الأ�صل النباتي مبا يف ذلك مواد الإكثار اجلن�سي �أو اخل�ضري التي
حتتوي على وحدات وظيفية للوراثة ،وت�شمل �أية مواد وراثية ذات �أ�صل نباتي ،وذات قيمة فعلية �أو حمتملة
للأغذية والزارعة بهدف احلفاظ عليها.
 وكان املجل�س قد ناق�ش هذا امل�شروع يف اجلل�سة الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثاين يف الف�صلالت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م  ،وقد وافق على �إعادته �إىل جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�سمكية ملزيد من الدرا�سة.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت�أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي مت طرحها ال�سادة الأع�ضاء حول ديباجة م�شروع
القانون هي:
 االقرتاح بحذف املر�سوم احتادي رقم ( )7ل�سنة 2004م بان�ضمام دولة الإمارات العربية املتحدة �إىلاملعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ،ا�ستناد ًا �إىل العرف الد�ستوري يف عدم
ذكر املرا�سيم يف ديباجة م�شروعات القوانني ،لأنها �أقل مرتبة من القوانني من حيث الدرجة يف ترتيب
م�صادر ال�شرعية.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 املطالبة بالإبقاء على املر�سوم احتادي رقم ( )7ل�سنة 2004م بان�ضمام دولة الإمارات العربية املتحدة�إىل املعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ،الرتباطه الوثيق بهذا امل�شروع فهو
ميثل الأداة التطبيقية للمعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن ما ورد يف ديباجة م�شروع القانون فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف املر�سوم احتادي رقم ( )7ل�سنة 2004م بان�ضمام دولة الإمارات العربيةاملتحدة �إىل املعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من ديباجة م�شروع القانون.
 وبخ�صو�ص املادة ( )1يف �ش�أن التعريفات فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي�أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حولها على النحو الآتي :
 االقرتاح بحذف عبارة “يف الإمارة” والإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�سلطة املخت�صة. االقرتاح بنقل تعريف “االبتكارات” لي�صبح بعد تعريف “املعارف واملمار�سات التقليدية والرتاثية” الذيقامت بنقله اللجنة م�سبق ًا مراعاة لإعادة ترتيب امل�صطلحات ح�سب ترتيب الأفكار املنطقية.
 االقرتاح با�ستبدال عبارة “ من ا�ستخدام التقانات الإحيائية” بعبارة “بالتقانات الإحيائية” الواردة يفتعريف ال�سالمة الإحيائية امل�ستحدث من اللجنة.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
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 املوافقة على حذف عبارة “يف الإمارة” والإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�سلطة املخت�صة. املوافقة على نقل تعريف “االبتكارات” لي�صبح بعد تعريف “املعارف واملمار�سات التقليدية والرتاثية”. املوافقة على ا�ستبدال عبارة “ من ا�ستخدام التقانات الإحيائية” بعبارة “بالتقانات الإحيائية” الواردةيف تعريف ال�سالمة الإحيائية امل�ستحدث من اللجنة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف عبارة “يف الإمارة” والإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�سلطة املخت�صة. وافق املجل�س على نقل تعريف “االبتكارات” لي�صبح بعد تعريف “املعارف واملمار�سات التقليديةوالرتاثية”.
 وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة “ من ا�ستخدام التقانات الإحيائية” بعبارة “بالتقانات الإحيائية”الواردة يف تعريف ال�سالمة الإحيائية امل�ستحدث من اللجنة.
 فيما كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )2يف�ش�أن الأهداف هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة لفظة “االبتكارات” �إىل الهدف رقم ( )6الذي ا�ستحدثته اللجنة لي�صبح :توثيقاملعارف واملمار�سات التقليدية الرتاثية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية واالبتكارات.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل �أن االبتكارات �شيء خمتلف عن املعارف واملمار�سات التقليدية فلذلك يجب �أن ت�أتي يف �سياق�آخر ولي�س هذا ال�سياق.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة لفظة “االبتكارات” �إىل الهدف رقم ( )6الذي ا�ستحدثته اللجنة لي�صبح:توثيق املعارف واملمار�سات التقليدية الرتاثية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية واالبتكارات.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )3من م�شروع القانون فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة لفظة “االبتكارات” �إىل البند ( )2من املادة ( )3لي�صبح“ :املعارف واملمار�ساتالتقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ،لكونها قد �أ�ضيفت
�إىل البند ( )6الذي ا�ستحدثته اللجنة يف املادة ( )2اخلا�صة بالأهداف.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة لفظة “االبتكارات” �إىل البند ( )2من املادة ( )3لي�صبح“ :املعارف واملمار�ساتالتقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة لفظة “االبتكارات” �إىل البند ( )2من املادة ( )3لي�صبح“ :املعارف231
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واملمار�سات التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )5والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )4فهي:
 االقرتاح بالإبقاء على التعديل الذي �أدخلته اللجنة على هذه املادة وهو :تتوىل الوزارة الإ�شراف على كافةالأن�شطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وفق ًا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية”
لأن نظام الدولة فيه م�ستويان احتادي وحملي ،وحيث �إنهما ي�شرتكان يف تنفيذ �أحكام هذا القانون فقد
ترك الإ�شراف للوزارة ،لأن اجلهات املحلية تقوم �أي�ض ًا بدور يف تنفيذ بع�ض الأن�شطة املتعلقة بهذا القانون.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 املطالبة بالإبقاء على الن�ص كما جاء من احلكومة لأن الإ�شراف ي�ضعف من دور الوزارة كجهة احتادية،كما �أن هذا التعديل قد ق�صر دورها ليكون �إ�شرافي ًا فقط دون �أن يكون لها دور تنفيذي يف تطبيق �أن�شطة
هذا القانون.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ن�ص املادة كما جاء من احلكومة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )5امل�ستحدثة من م�شروع القانون فهي:
 االقرتاح بالإبقاء على هذا البند الذي ا�ستحدثته اللجنة يف �ش�أن �إن�شاء بنك جلينات املوارد الوراثيةالنباتية لأهميته يف ح�صر وتوثيق وت�صنيف وجتميع املوارد الوراثية النباتية بالدولة.
 الت�أكيد على �ضرورة �إن�شاء بنك للموارد الوراثية النباتية لأن ذلك �سي�ساعد الدولة يف تنفيذ ما جاءيف املعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي ان�ضمت لها الدولة يف عام
2004م.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه الأفكارواملالحظات والآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل �أن �إن�شاء بنك للموارد الوراثية النباتية يجب �أال يكون �ضمن �سياق هذا القانون ،لأن الغر�ضالذي ي�سعى لتحقيقه هذا القانون وهو حماية و�صيانة املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يتمثل يف
�ضمان اقت�سام املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد الوراثية على نحو عادل ومتكافئ مبا يتفق و�أحكام هذا
القانون مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف تنفيذ الربامج والأن�شطة املتعلقة بحماية املوارد الوراثية النباتية.
 املعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مل تن�ص على �إن�شاء بنك جليناتاملوارد الوراثية النباتية ،و�إمنا تطالب بحماية وحفظ هذه املوارد الوراثية ب�أي مكان مالئم لذلك.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على املادة ( )5امل�ستحدثة من اللجنة يف �ش�أن �إن�شاء بنك جلينات املواردالوراثية النباتية.
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 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادةامل�ستحدثة والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )13من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )3من املادة ليكون كالآتي ( :الت�آكل �أو التدهور الوراثي �أو فقدانبيئي مبوارده ومكوناته ).
 التنويه ب�أنه ال يوجد ت�ضارب بني الإدارة والبنك لأن اخت�صا�ص الإدارة �إجرائي (�إداري ) والبنكاخت�صا�صه فني وهو �أحد �آليات حتقيق �أهداف هذا القانون.
(
 االقرتاح بحذف (الإدارة املخت�صة ) من التعريفات ويف جميع مواد القانون وا�ستبدالها بكلمةالوزارة ) .
 االقرتاح بتعديل املادة لتكون ( :على الوزارة و�ضع �ضوابط على جتميع املوارد الوراثية النباتية للأغذيةوالزراعة �أو حظرها ح�سب احلاالت التي حتددها الوزارة ).
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة بحذف املادة امل�ستحدثة حتى ال يكون هناك ت�ضارب بني �إدارتني مما �سيخلق تداخ ًال يفاالخت�صا�صات وازدواجية بني اخت�صا�صات البنك والإدارة املخت�صة بالإ�شراف والرقابة ومتابعة تنفيذ
�أحكام القانون والئحته التنفيذية .
 املوافقة على املادة امل�ستحدثة مع تعديلها لتكون (:على الوزارة و�ضع �ضوابط على جتميع املوارد الوراثيةالنباتية للأغذية والزراعة �أو حظرها ح�سب احلاالت التي حتددها الوزارة ).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح تعديل املادة لتكون كالآتي (:على الوزارة و�ضع �ضوابط على جتميع املواردالوراثية النباتية للأغذية والزراعة �أو حظرها ح�سب احلاالت التي حتددها الوزارة ).
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )12والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )15من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( االبتكارات) يف ن�ص املادة لتكون كالآتي “ ت�شمل احلقوق النا�شئة من م�ساهماتاملزارعني يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل يف �صيانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
وحت�سينها و�إتاحتها واملعارف واملمار�سات التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة بها وامل�شاركة يف
اقت�سام املنافع ).
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على التعديل امل�ضاف �إىل املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة كلمة ( االبتكارات) على املادة لتكون كالآتي “ ت�شمل احلقوق النا�شئةمن م�ساهمات املزارعني يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل يف �صيانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة وحت�سينها و�إتاحتها واملعارف واملمار�سات التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة بها وامل�شاركة
يف اقت�سام املنافع ) .
 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )14والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )17من م�شروع القانون فهي:
 التنويه ب�أن دائرة الفتوى والت�شريع �أ�صدرت قراراٌ ب�أنه يحق للوزارات توقيع غرامات �إدارية يف بع�ضاحلاالت اال�ستثنائية .
 الت�أكيد على �أن دائرة الفتوى والت�شريع وافقت على تعديل البند ( )2من املادة لكونه ال يخالف الد�ستور. وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتكالآتي:
 املطالبة ب�إبقاء البند ( )2كما جاء من احلكومة لأن التعديل الذي قامت به اللجنة فيه خمالفة د�ستورية. التنويه �إىل �أن دائرة الفتوى و الت�شريع قد منحت جمل�س الوزراء يف البند رقم ( )5من املادة ()60بالد�ستور �صالحية �إ�صدار لوائح ال�ضبط  ،وهو ي�ستطيع �أن يقرر الإجراءات اجلزائية الإدارية التي تت�ضمن
غرامات وهذا لي�س ا�ستثناء و�إمنا �أ�صل ،وهو مطبق يف �أغلب دول العامل .
 الإ�شارة �إىل �أن دائرة الفتوى والت�شريع مل توافق على الن�ص املقرتح من املجل�س بتعديل البند ( )2مناملادة لكونه خمالف ملا هو مقرر يف قانون الإجراءات اجلزائية .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء البند ( )2من املادة كما جاء من اللجنة دون تعديل . �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )15والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )18من م�شروع القانون فهي :
 املطالبة بحذف البند ( ) 3امل�ستحدث يف املادة حتى ال يكون هناك تكرار واالكتفاء بالغرامات املوجودةالتي ن�ص عليها م�شروع القانون .
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على حذف البند ( )3امل�ستحدث يف املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف البند ( )3امل�ستحدث يف املادة حتى ال يكون تكرار واالكتفاء بالغرامات املوجودةالتي ن�ص عليها م�شروع القانون.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )18والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )21من م�شروع القانون فهي :
 -االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة ( بناء على اقرتاح الوزير قرار ًا بتحديد الر�سوم ) �إىل ن�ص املادة.
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 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالتكالآتي:
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة ( بناء على اقرتاح الوزير قرار ًا بتحديد الر�سوم ) �إىل ن�ص املادة. وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة“ 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 12املعقودة بتاريخي2013/05/15-14م (-ج 16املعقودة بتاريخ2013/06/11م)
11مناق�شة م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:يتكون م�شروع القانون من ( )23مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل دعم وتطوير امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة حتى تكون داعم ًا �أ�سا�سي ًا للتنمية االقت�صادية يف الدولة ولتوفري فر�ص العمل للمواطنني
وحتفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل يف هذا املجال ،ون�شر وت�شجيع ثقافة البحث والإبداع واالبتكار
وريادة الأعمال.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )1من م�شروع القانون اخلا�صة بالتعاريف فهي :
 املطالبة بحذف عبارة “الإمارة املعنية” الواردة يف تعريف اجلهات املعنية لتفادي التكرار حيث مت ذكرال�سلطة �أو اجلهة املحلية املخت�صة يف التعريف.
 التنويه �إىل �أن املق�صود باجلهة املحلية هي اجلهة التي يناط بها تنفيذ هذا القانون . اال�ستف�سار عن وجود تعار�ض يف التعريفات مع املن�ش�آت التجارية التي ميلكها �أكرث من �شخ�ص. اال�ستفهام عن �إمكانية تطبيق تعريفات هذا القانون على الأعمال التجارية املنزلية التي ميلكها املواطنون. الت�سا�ؤل عن �أ�سباب عدم ورود تعريف للم�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة. الإ�شارة �إىل �أنه مل يتم ذكر تعريف للم�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف التعريفات ،لكون هذاالأمر متغري مع الظروف التي حتكمه ،وترك للحكومة و�ضع تعريف منا�سب له.
 املطالبة بحذف “امل�ؤ�س�سة الفردية” يف تعريف امل�شاريع واملن�ش�آت التي تطبق �أحكام هذا القانون. التنويه �إىل �أنه مت و�ضع”امل�ؤ�س�سة الفردية”لدعم املواطنني الذين ميلكون م�شاريع ومن�ش�آت تتوافق مع�أحكام هذا القانون .
 -الت�سا�ؤل عن �إمكانية تطبيق �أحكام هذا القانون على امل�ؤ�س�سات الفردية التي تندمج مع بع�ضها ،وتكون
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�شركة واحدة ،كونها من الأهداف التي يرمي لتحقيقها هذا امل�شروع.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 الت�أكيد على �ضرورة ذكر ال�سلطة �أو اجلهة املحلية املخت�صة يف تعريف “اجلهات املعنية ” لإعطاء مرونةيف �إ�ضافات �صالحيات جلهات �أخرى.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف عبارة “يف الإمارة املعنية” من تعريف اجلهات املحلية ليكون كالآتي( :ال�سلطة �أواجلهة املحلية املخت�صة بتطبيق �أحكام هذا القانون).
 و بخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )2من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بتعديل البند ( )4ليكون كالآتي(:تعزيز تناف�سية امل�شاريع واملن�ش�آت من �أجل توفري فر�صالعمل ل�صالح االقت�صاد الوطني) كونه �سيعزز فر�ص عمل للمواطنني.
 الإ�شارة �إىل �أن الهدف من م�شروع القانون هو دعم االقت�صاد الوطني ولي�س فقط توفري فر�ص عملللمواطنني.
اال�ستف�سار عن مدى �أهمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف تنمية االقت�صاد الوطني. وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 الت�أكيد على �أن تعزيز التناف�سية يف امل�شاريع واملن�ش�آت �سي�ساهم يف حت�سني االقت�صاد الوطني  ،والذيبدوره �سيوفر فر�ص عمل للمواطنني.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على تعديل البند ( )4ليكون كالآتي(:تعزيز تناف�سية امل�شاريع واملن�ش�آت من �أجل توفري فر�صالعمل ل�صالح االقت�صاد الوطني) .
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )6امل�ستحدثة يف م�شروع القانون فهي :
 املطالبة بتحديد اجلهة املخت�صة التي يقدم لها جمل�س امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة مقرتحهبتعديل املعايري اخلا�صة بتنمية امل�شاريع واملن�ش�آت .
 التنويه �إىل �أن اقرتاحات التعديل اخلا�صة بفعالية املعايري تراجع دوري ًا من قبل املجل�س ثم تر�سل �إىلجمل�س الوزراء املوقر لإقرارها .
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح بتعديل البند( )4ليكون كالآتي(:املراجعة الدورية لفعالية معايري ت�صنيف امل�شاريع واملن�ش�آتواقرتاح التعديالت املنا�سبة عليها لرفعها �إىل جمل�س الوزراء).
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 االقرتاح ب�إ�ضافة بند جديد يف املادة وهو “و�ضع املعايري وال�شروط لع�ضوية الربنامج”،كونه جزء مناخت�صا�ص املجل�س.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على تعديل البند( )4ليكون كالآتي(:املراجعة الدورية لفعالية معايري ت�صنيف امل�شاريع واملن�ش�آتواقرتاح التعديالت املنا�سبة عليها لرفعها �إىل جمل�س الوزراء).
 املوافقة على �إ�ضافة بند جديد يف املادة وهو “و�ضع املعايري وال�شروط لع�ضوية الربنامج”. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )8امل�ستحدثة يف م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن كيفية التن�سيق بني الربنامج الوطني للم�شاريع واملن�ش�آت والربامج الأخرى املثيلة له علىامل�ستوى املحلي.
 الإ�شارة �إىل �أنه �سيتم تطبيق �أحكام هذا القانون على جميع الربامج الأخرى املثيلة له على امل�ستوىاملحلي.
 االقرتاح ب�إ�ضافة “حا�ضنة للم�شاريع” �إىل اخت�صا�صات الربنامج  ،من �أجل �إيجاد جهة ا�ست�شارية تدعم�أ�صحاب امل�شاريع وتوفر اخلربات املنا�سبة مل�شاريعهم ومن�ش�آتهم.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 التنويه �إىل �أنه لي�س هناك حاجة لإن�شاء “حا�ضنة م�شاريع “ �ضمن اخت�صا�صات الربنامج  ،كونها متوفرةيف اجلهات املخت�صة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل �إىل البند( )5ليكون كالآتي(:التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة الإقليمية والدوليةلدعم تطوير امل�شاريع واملن�ش�آت) ،وذلك من �أجل تو�ضيح املعنى .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة تعديل �إىل البند( )5ليكون كالآتي(:التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة الإقليميةوالدولية لدعم تطوير امل�شاريع واملن�ش�آت) .
 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )7والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )9من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن كيفية ت�سجيل �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت الذين مل ي�ستفيدوا من �أي برامج حملية �أخرى،يف برنامج امل�شاريع واملن�ش�آت.
 التنويه �إىل �أنه �سيتم تطبيق �أحكام هذا القانون على �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت التي تتوافر فيها املعايرياملحددة الواردة يف هذا القانون .
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي-: -الت�أكيد على ا�ستفادة �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت من الربنامج يف حال االن�ضمام �إىل اجلهة املعنية املحلية
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الأخرى.
 الإ�شارة �إىل ا�ستفادة �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت من الربنامج يف حال ا�ستيفائه ال�شروط التي و�ضعهاالقانون.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء اال�ضافات التي �أدخلتها اللجنة يف املادة. وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( )8والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )10من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن البند( )2يلزم اجلهات االحتادية بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت بالدولة بن�سبة ال تقلعن (، %)10وهو مبلغ مبالغ فيه كون امل�شاريع احلكومية كبرية احلجم مقارنة بامل�شاريع واملن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.
 التنويه �إىل �ضرورة مراعاة االتفاقيات التي تكون الدولة طرف ًا فيها قبل �إلزام اجلهات احلكوميةبالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت بالدولة بن�سبة ال تقل عن ( %)10لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية
واال�ست�شارية.
 الإ�شارة �إىل �ضرورة �إعطاء الأولوية للم�شاريع واملن�ش�آت التي تتمتع بع�ضوية الربنامج بالتعاقد مع اجلهاتاالحتادية بن�سبة ال تقل عن (،%)10وذلك من �أجل حتفيزهم واال�ستفادة من امل�شاريع احلكومية.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل �إىل الفقرة ( )3لتكون كالآتي (:التزام ال�شركات امل�ساهمة العامة التي تكونن�سبة م�ساهمة احلكومة فيها ال تقل عن ( %)25بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت بالدولة بن�سبة ال تقل
عن ( %)2من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�ست�شارية)،وذلك من
�أجل حتفيز ودعم امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 التنويه �إىل وجود �شركات م�ساهمة عامة ال متلك فيها احلكومة �أ�سهم و�إمنا تطرح لالكتتاب العام ويتمتداول �أ�سهمها يف الأ�سواق املالية.
 الإ�شارة �إىل وجود �شركات متلكها احلكومة �أو تكون طرف ًا فيها وال تندرج �ضمن �شركات امل�ساهمة. املطالبة ب�إلزام ال�شركات التي متلكها �أو تكون طرف ًا فيها اجلهات املحلية التعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آتامل�سجلة بالربنامج وذلك لتقدمي ت�سهيالت وحوافز لتلك امل�شاريع واملن�ش�آت التي ميلكها مواطنني.
 االقرتاح بتعديل الفقرة ( )3لتكون كالآتي(:التزام ال�شركات التي متلك احلكومة االحتادية ن�سبة فيهاال تقل عن ( %)25من ر�أ�س مالها بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت بالدولة بن�سبة ال تقل عن (%)5
من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�ست�شارية) ،وذلك من �أجل �شمولية
جميع ال�شركات التي تكون احلكومة طرف ًا فيها.
 االقرتاح ب�إلغاء الفقرة ( )8التي تعفي امل�شاريع واملن�ش�آت من ال�ضمان امل�صريف للعمالة التي ت�ستخدمها،كونه نظام معمول به يف وزارة العمل.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري– وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي-: -الإ�شارة �إىل وجود قرار �سابق من جمل�س الوزراء بتخ�صي�ص ( %)10من م�شرتيات اجلهات
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احلكومية لدعم امل�شاريع واملن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية املنتمية �إىل برامج دعم م�شاريع ال�شباب يف
اجلهات احلكومية املحلية.
 ال�سلطة االحتادية ال ميكن �أن تلزم اجلهات املحلية بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت امل�سجلة بالربنامجبن�سبة معينة من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�ست�شارية.
 الت�أكيد على وجود مبادرات من اجلهات املحلية لدعم امل�شاريع واملن�ش�آت امل�سجلة يف الربامج املحلية التيتدعم م�شاريع ال�شباب التجارية.
 الإ�شارة �إىل �صعوبة �إلزام ال�شركات امل�ساهمة العامة بالتعاقد بن�سبة معينة من جممل عقودها ال�شرائيةمع املن�ش�آت وامل�شاريع امل�سجلة بالربنامج ،كونه يعترب تدخل يف �أعمالها وتوجهات جمال�س �إدارتها.
 املوافقة على �إلزام ال�شركات التي تكون احلكومة االحتادية طرف ًا فيها بن�سبة ( %)25بالتعاقد معامل�شاريع واملن�ش�آت امل�سجلة بالربنامج بن�سبة معينة من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية
واخلدمية واال�ست�شارية.
 االقرتاح بتعديل الفقرة ( )7لتكون كالآتي( :يجوز ملجل�س الوزراء وال�سلطات املعنية وال�سلطات املخت�صةيف الإمارات بنا ًء على تو�صية الوزير �إعفاء امل�شاريع واملنتجات لأغرا�ضها الإنتاجية من ال�ضريبة اجلمركية
،كاملعدات واملواد الأولية وال�سلع الو�سيطة)،وذلك لأن �إعفاء امل�شاريع واملن�ش�آت من ال�ضريبة اجلمركية
يدخل �ضمن اخت�صا�ص احلكومة املحلية ولي�س من اخت�صا�ص احلكومة االحتادية.
 التنويه �إىل �ضرورة و�ضع وزارة العمل �ضوابط لإعفاء امل�شاريع واملن�ش�آت من ال�ضمان امل�صريف للعمالةالتي ت�ستخدمها.
االقرتاح بتعديل الفقرة( )8لتكون كالآتي(:يقوم املجل�س بالتن�سيق مع وزارة العمل بو�ضع ال�ضوابطوال�شروط لإعفاء امل�شاريع واملن�ش�آت من ال�ضمان امل�صريف للعمالة التي ت�ستخدمها).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل الفقرة ( )3لتكون كالآتي(:التزام ال�شركات التي متلك احلكومة االحتاديةن�سبة فيها ال تقل عن ( %)25من ر�أ�س مالها بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�ش�آت بالدولة بن�سبة ال تقل عن
( %)5من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�ست�شارية).
 وافق املجل�س على تعديل الفقرة ( )7لتكون كالآتي( :يجوز ملجل�س الوزراء وال�سلطات املعنية وال�سلطاتاملخت�صة يف الإمارات بنا ًء على تو�صية الوزير �إعفاء امل�شاريع واملنتجات لأغرا�ضها الإنتاجية من ال�ضريبة
اجلمركية ،كاملعدات واملواد الأولية وال�سلع الو�سيطة).
 وافق املجل�س على تعديل الفقرة( )8لتكون كالآتي(:يقوم املجل�س بالتن�سيق مع وزارة العمل و�ضعال�ضوابط وال�شروط لإعفاء امل�شاريع واملن�ش�آت من ال�ضمان امل�صريف للعمالة التي ت�ستخدمها).
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )11والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )14فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ( �إدارة ) �إىل البند ( )1لي�صبح كالآتي � ( :أن تكون مملوكة ملكية و�إدارة كاملةملواطني الدولة ).
 -االقرتاح بعدم �إ�ضافة كلمة ( �إدارة ) لوجود فرق بني امللكية والإدارة .
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 وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املطالبة بعدم �إ�ضافة كلمة (�إدارة) �إىل البند ( )1حتى ال تكون هناك م�ساءلة قانونية  ،لأن الإدارة تثبتعن طريق جهات �أخرى بالإ�ضافة �إىل الوزارة نف�سها.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ن�ص البند ( )1كما جاء من احلكومة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة ( )12والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )15فهي:
 االقرتاح بتق�سيم البند (� )2إىل فقرتني لي�صبح كالآتي  ( :عدم تغيري امل�شروع واملن�ش�أة �أو نقل ملكيته�إىل �شخ�ص �آخر �أو جهة �أخرى �ضمن ال�شروط الآتية � :أ -موافقة اجلهة املعنية  ،ب� -سداد ما عليه من
التزامات ) .
 االقرتاح ب�إبقاء البند ( )2كما جاء من احلكومة وحذف الإ�ضافة لأن ما جاء من احلكومة يفي بالغر�ض. وقد جاء رد معايل�/سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي:  -املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ن�ص البند ( )2كما جاء من احلكومة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاءعلى املادة ( )15والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )17فهي:
 االقرتاح ب�إبقاء البند( )1كما جاء من احلكومة لأن املجل�س هو من يقوم بالتعاون والتن�سيق مع م�صرفالإمارات للتنمية من �أجل �إعطاء الت�سهيالت االئتمانية .
 االقرتاح ب�إبقاء البند( )1كما جاء من اللجنة لأن م�س�ؤولية م�صرف الإمارات للتنمية و�ضع �آلية ومعايريلالئتمان ومتويل �أن�شطة امل�شاريع واملن�ش�آت بالتعاون مع املجل�س .
 املطالبة بحذف البند ( )2امل�ستحدث من املادة لأن م�صرف الإمارات للتنمية هو من ي�ضع �آلية وهومنيقوم بو�ضع ال�ضوابط .
 املطالبة ب�إبقاء البند ( )2امل�ستحدث ب�إلزام م�صرف الإمارات للتنمية ب�أال تقل الت�سهيالت االنتمائيةالتي يقدمها للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة املن�ضمة للربنامج عن ( )10%من املجموع الكلي ال�سنوي
ملا يقدمه امل�صرف من ت�سهيالت ائتمانية ومتويل .
 االقرتاح ب�إن�شاء �صندوق مايل لدعم امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أ�سوة ببع�ض دول اخلليج. وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي : املطالبة بالرجوع �إىل جمل�س الوزراء للت�شاور يف ن�سبة ( )10%حتى ال يكون هناك تدخل يف �أمورم�صرف الإمارات للتنمية .
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 وافق املجل�س على ن�ص البند ( )1كما جاء من اللجنة دون تعديل وافق املجل�س على ن�ص البند ( )2امل�ستحدث كما جاء من اللجنة دون تعديل . وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء علىاملادة امل�ستحدثة والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )22فهي:
 التنويه �إىل �أن هذه املادة تتعار�ض مع قانون الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية لأن نظاماملعا�شات احلايل ي�سمح للعامل املواطن دون رب العمل املواطن باال�شرتاك يف املعا�شات .
 املطالبة بحذف املادة امل�ستحدثة لتعار�ضها مع قانون الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية . وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية تقوم بو�ضع نظام ومتابعته،وهذه املادةامل�ستحدثة ال تغطي �أرباب العمل .
 التنويه �إىل �أن الوزارة �ستقوم مبخاطبة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية وجمل�س امل�شاريعال�صغرية واملتو�سطة لكي يتم تعديل القانون ب�شكل عام .
 املوافقة على حذف املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة . وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2013م ب�ش�أن “ امل�شاريع واملن�ش�آتال�صغرية واملتو�سطة 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 17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 االتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمتها احلكومة : بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س ( )19اتفاقية ومعاهدة واجلدول الآتي يو�ضح�أهم الق�ضايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:

241

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (60) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -8
.ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ÚàæLQ’G ájQƒ¡ªLh ádhódG
(Ω2013/06/25ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê )

OóY
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G
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á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd (63) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -9
ÉÃ ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ Ú£°ù∏a ádhO áeƒµMh ádhódG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .πNódGh ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y áÑjô°†dÉH ¢üàîj
(Ω2013/06/25

áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (55) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
.»FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe áæ÷ AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê )

ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàbE’G

ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (52) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -4
ïjQÉàH 1- ê ) .QÉªãà°SÓd ádOÉÑàŸG ájÉª◊Gh ™«é°ûàdG ¿CÉ°ûH ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªLh
(Ω2012/11/06
4

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (56) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-5
…GƒZQhC’G ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æØdGh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .á«bô°ûdG
¿hÉ©à∏d äÉ«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (58) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-6
ïjQÉàH 1- ê ) .É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù∏›h ádhódG áeƒµM ÚH …OÉ°üàb’G
(Ω2012/11/06
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (59) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-7
1- ê ) .»æØdGh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH

4

iôNCG

:  ر�سم بياين ميثل الق�ضايا التي تناولتها املعاهدات واالتفاقيات التي مت االطالع عليها12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

äÉ«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿É°T ‘ 2012 áæ°ùd (57) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -3
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .á«HôY
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (60) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -4
Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°ûH É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù∏›h ádhódG
(Ω2012/11/06ïjQÉàH 1- ê ) .Éª¡FGQh

11
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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11

ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (51) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -3
≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«æ«c ájQƒ¡ªLh
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH

ájÉª◊G á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2013 áæ°ùd (62) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -4
17 ê ) .É«fGôchCG AGQRh ¢ù∏›h ádhódG áeƒµM ÚH áØæ°üŸG äÉeƒ∏©ª∏d ácÎ°ûŸG
(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (53) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
) .»FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe áæ÷ AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH É«≤jôaG ÜƒæL ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (50) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªLh
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) . ∫ÉŸG ¢SCGQh πNódG ≈∏Y

áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (54) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
.»YÉaódG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«≤jôaG ÜƒæL ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (61) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -3
IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .»YÉaódG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«fÉÑ°SCG áµ∏‡ áeƒµMh ádhódG áeƒµM
(Ω2013/06/25ïjQÉàH

OóY
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (49) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
ïjQÉàH 1- ê ) .QÉªãà°S’G ájÉªMh ™«é°ûJ ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG
(Ω2012/11/06

ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (64) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -10
‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ »é«a ájQƒ¡ªL áeƒµM h ádhódG
(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .πNódG áÑjô°†H ≥∏©àj ÉÃ
ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (65) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -11
≥∏©àj Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd É«Hô°U ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM
(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH

á°†gÉæe á«bÉØJG ¤EG ádhódG ΩÉª°†fÉH 2012 áæ°ùd (73) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
ΩÉ©d á«æ¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ŸG Ühô°V øe √ÒZh Öjò©àdG
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .Ω1984

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

4

4

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ

´ƒªéŸG
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)ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ(

ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ :
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 1املو�ضوعات العامة: م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة املو�ضوعات العامة: كان لدى املجل�س عدد ( )32مو�ضوع ًا عام ًا مطروح ًا خالل هذا الدور منها عدد( )17مو�ضوع ًاعام ًا كان متبقي ًا من الدور الأول ،وعدد ( )15مو�ضوع ًا عام ًا طرح �أثناء هذا الدور،انتهى املجل�س من
مناق�شة عدد ( )7مو�ضوع ًات عامة منها،م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )28ساعة و( )43دقيقة
وثانيتان بن�سبة متثل (  )27.7%من �إجمايل زمن اجلل�سات� ،أ�صدر ب�ش�أنها عدد( )7تو�صيات �إىل
احلكومة*،وبذلك بقي �أمام املجل�س عدد ( )25مو�ضوع ًا خالل الفرتة القادمة ،حيث انتهت جلانه من
�إعداد تقارير لعدد ( )7من املو�ضوعات العامة و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض عليه* ،يف حني الزال �أمامها
عدد ( )11مو�ضوع ًا عام ًا قيد الدرا�سة* بالإ�ضافة �إىل ( )7مو�ضوعات عامة �أخرى يف انتظار رد
جمل�س الوزراء على طلب مناق�شتها*.

* ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن املو�ضوعات العامة �إىل احلكومة مرفق رقم ( )12يف التقرير
جدول باملو�ضوعات العامة التي انتهت اللجان من �إعداد تقارير ب�ش�أنها و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س مرفق رقم ( )13يف
*
التقرير
* جدول باملو�ضوعات العامة التي الزالت �أمام اللجان مرفق رقم ( )14يف التقرير
جدول باملو�ضوعات العامة التي �أر�سلت �إىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها مرفق رقم ( )15يف التقرير
*
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:  ق�ضايا املو�ضوعات العامةجدول ميثل ق�ضايا املو�ضوعات العامة والزمن امل�ستغرق ملناق�شة كل نوع من هذه الق�ضايا من
: الزمن الكلي للجل�سات

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

%3.3

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

äÉYÉ°S (3)
á≤«bO (25)h
á«fÉK (44)h

%3.7

äÉYÉ°S (3)
á≤«bO (52)h
á«fÉK (39)h

%27.7

áYÉ°S (28)
á≤«bO (43)h
¿Éà«fÉKh

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

1

1

7

äÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG
»æWƒdG ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S 1õjõ©J ¿CÉ°T ‘ ΩÓYEÓd
‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê) ádhódG
( Ω2013/05/21

OÉ°üàb’G IQGRh á°SÉ«°S 1ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 14ê)
( Ω2013/05/28

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

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

ÉjÉ°†≤dG
á«YÉªàL’G

%13.4

áYÉ°S (13
á≤«bO (51)h
á«fÉK (40)h

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

3

ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàb’G

´ƒªéŸG

%2.8

%4.5
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ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

h ¿ÉàYÉ°S
á≤«bO (54)
á«fÉK (20)h

äÉYÉ°S (4)
á≤«bO (38)h
á«fÉK (39)h

1

1

äÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG
áÄ«¡dG á°SÉ«°S 1AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê)
(Ω2012/11/02
ójGR èeÉfôH á°SÉ«°S 2IOƒ≤©ŸG 6ê) ¿Éµ°SEÓd
( Ω2013/1/22 ïjQÉàH
∫É¨°TC’G IQGRh á°SÉ«°S 3AÉæH ¿CÉ°T ‘ áeÉ©dG
≥°Th á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG
É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G ¥ô£dG
IOƒ≤©ŸG 10ê) É¡æ«°ù–h
( Ω2013/4/23 ïjQÉàH

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

áÄ«ÑdG IQGRh á°SÉ«°S 1áHÎdG ájÉªM ¿CÉ°T ‘ √É«ŸGh
IOƒ≤©ŸG 8ê)»JÉÑædG AÉ£¨dGh
(Ω2013/03/05 ïjQÉàH

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

áë°üdG IQGRh á°SÉ«°S 1áë°üdG ´É£b á«ªæJ ¿CÉ°T ‘
IOƒ≤©ŸG 9ê) ádhódG ‘
( Ω2013/03/19 ïjQÉàH

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG
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ر�سم بياين بالزمن امل�ستغرق ملناق�شة ق�ضايا املو�ضوعات العامة :
16.0 %
13.4 %

14.0 %
12.0 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ

10.0 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

8.0 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

6.0 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.5 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
3٫7%

3٫3%

2.8 %

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

4.0 %
2.0 %
0.0 %
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ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ

وقد جاءت مناق�شة املو�ضوعات العامة على النحو الآتي :
 1مو�ضوع « �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء» وقد كانت �أهم اال�ستف�ساراتوالأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستفهام عن خطة الهيئة يف معرفة احلاجة الفعلية للخدمات التي تقدمها من �أجل حل الإ�شكاليات التيتواجهها يف الوقت احلايل .
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب قيام الهيئة بالتخلي عن اخت�صا�صها الأ�صيل الوارد بالد�ستور يف �ش�أن �إنتاجالكهرباء واعتمادها على �شراء الطاقة الكهربائية .
 املطالبة بتحمل الهيئة امل�س�ؤولية كاملة يف توفري الكهرباء لكافة املواطنني . الت�سا�ؤل عن توعية املجتمع ب�أهمية تقليل الهدر يف ا�ستخدام املياه وتوفري الطاقة املفقودة يف اال�ستخداماتاليومية للحفاظ على البيئة ودميومة هذه اخلدمات .
 اال�ستفهام عن ن�سبة الإجناز يف م�شروع �شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء  ،طبيعة امل�شكالت التي �ستعملال�شبكة على حلها  ،املدى الزمني املحدد لالنتهاء منها .
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة ملعاجلة م�شكلة خمالفة املياه للموا�صفات ال�صحية . اال�ستف�سار عن املدة الزمنية التي و�ضعتها الهيئة لرفع ن�سبة املواطنني يف الوظائف التنفيذية والوظائفذات التخ�ص�صات الفنية  ،واخلطط التي و�ضعتها يف �ش�أن هذا املو�ضوع .
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب قيام الهيئة بتعيني املهند�سني على الدرجة ( )9وهم بالأ�صل على الدرجة (.)11 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب عدم قيام الهيئة بتزويد اللجنة بالبيانات الالزمة لتقريرها . اال�ستف�سار عن نتائج عمل الفرتة الأوىل من عمل جمل�س الإمارات للماء والكهرباء 2009م – 2011م،و الدرا�سات التي قام بها املجل�س يف �ش�أن م�شروع الربط املائي يف الدولة .
 املطالبة بت�سهيل الهيئة �إجراءات خدمة العمالء الخت�صار الوقت . املطالبة بدعم �أ�سعار الكهرباء واملاء التي ت�شرف عليها الهيئة �أ�سوة بالإمارات الأخرى . االقرتاح ب�إيجاد نظام يعمل على تقدير فواتري ا�ستهالك الكهرباء واملاء بدقة حتى ال يتم حتميل املتعاملقيمة الفاتورة الع�شوائية.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب عدم تو�صيل الطاقة الكهربائية للمناطق ال�صناعية اجلديدة يف �إمارة �أم القيوينحتى الآن.
 الإ�شارة �إىل �أن املياه التي توفرها الهيئة للمواطنني يف الإمارات ال�شمالية هي مياه غري �صاحلة لل�شرب،وقد�أثبتت الدرا�سات التي قامت بها بع�ض اجلهات الرقابية �صحة هذا الأمر.
 الت�أكيد على �ضرورة �إيجاد حلول خلطوط ال�ضغط العايل التي متر ببع�ض منازل املواطنني يف الإماراتال�شمالية نظر ًا خلطورتها على ال�صحة العامة.
 اال�ستف�سار عن عدم قيام الهيئة بتزويد بع�ض الطرق الرئي�سية يف بع�ض الإمارات ال�شمالية بالكهرباء ممايعر�ض حياة قائدي املركبات للخطر لعدم وجود �إنارة.
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة حلل م�شكلة تظلمات املوظفني العاملني لديها،حيث تقدمما يقارب من ( )379موظف ًا بتظلمات �إىل جلنة التظلمات يف الهيئة ومل يتم التجاوب مع هذه الطلبات
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ب�شكل �إيجابي.
 االقرتاح ب�أن تقوم الهيئة بو�ضع خطة م�ستقبلية لتزويد املواطنني بالغاز يف الإمارات التابعة لها �أ�سوةباملواطنني الذين يتبعون هيئات الكهرباء املحلية.
 الت�أكيد على �أن تكون هناك �إعفاءات من ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء واملاء لبع�ض الفئات كاملعاقنيو�أ�صحاب الدخل املحدود من املواطنني.
 اال�ستفهام عن �أ�سباب قيام معايل الوزير ب�إعادة التظلمات املرفوعة على التقييمات ال�سنوية �إىل مديرعام الهيئة والذي ميثل رئي�س جلنة التقييم يف ذات الوقت.
 اال�ستف�سار عن خطة الهيئة امل�ستقبلية يف توفري الطاقة النظيفة واملتجددة. الت�سا�ؤل عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الهيئة اجتاه اجلهات املحلية �أو اخلا�صة التي تقومبتهديد املتعاملني بقطع الكهرباء واملاء كو�سيلة لدفع فواتري اخلدمات اخلا�صة بهذه اجلهات.
 اال�ستفهام عن الأ�ساليب املتبعة يف تقييم املوظفني مبن فيهم القيادة العليا للهيئة. اال�ستف�سار عن اال�سرتاتيجية التي تتبعها يف ا�ستقطاب املواطنني وت�أهيلهم للعمل لديها بعد مرور ()13�سنة على �إن�شائها.
 الت�سا�ؤل عن ال�سيا�سة املتبعة من قبل الهيئة يف التعامل مع تظلمات التقاييم ودور جمل�س الإدارة يف هذااجلانب.
 اال�ستفهام عن وجود نظام �أو الئحة يف الهيئة تنظم عملية درا�سة مقرتحات التعديل على الأنظمة املاليةوالب�شرية.
 اال�ستف�سار عن عدم ارتقاء اخلدمات التي تقدمها الهيئة يف الإمارات التابعة لها �إىل م�ستوى اخلدماتاملقدمة يف هيئات الكهرباء املحلية.
 الت�سا�ؤل عن عدم ا�ستجابة الهيئة لطلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة يف تزويدهامبحا�ضر اجتماعات جمل�س �إدارة الهيئة ،وذلك لأهميتها يف درا�سة اللجنة ملو�ضوع �سيا�سة هيئة الكهرباء
واملاء.
 اال�ستفهام عن �ضعف اخلدمات املقدمة من الهيئة ملنطقة م�صفوت  ،وخ�صو�ص ًا خدمات تو�صيل املياه. املطالبة با�ستقالة املدير العام للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء من من�صبه نظر ًا لوجود قرابة ()376من موظفي الهيئة ممن تقدموا ب�شكاوى تظلمات �إىل جلنة ال�شكاوى والطعون لدى املجل�س الوطني
االحتادي �سببها املدير العام.
 اال�ستفهام عن الدرا�سات التي قامت بها الهيئة ال�ستكمال جتهيز البنية التحتية للكهرباء واملاء بعدتوقفها ب�سبب الأزمة املالية العاملية واملدة الزمنية لتنفيذ ذلك.

 وقد جاء رد معايل /حممد بن ظاعن الهاملي – وزيرالطاقة – رئي�س جمل�س �إدارة الهيئةاالحتادية للكهرباء واملاء على هذه اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات كالآتي:
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 ت�سعى الهيئة للو�صول �إىل حلول �أقل تكلفة  ،يف �إنتاج الكهرباء �أو ا�ستريادها حيث مت تخفي�ض هذه التكلفة�إىل ( )500مليون درهم �سنوي ًا حتى ت�ستفيد جهات �أخرى من هذه املبالغ .
 يوجد خطة لدى الهيئة ال�سترياد ( )2500ميغاواط من هيئة كهرباء ومياه �أبوظبي عن طريق معلوماتوبيانات توفرها من خالل عدد الطلبات  ،كذلك يتم حالي ًا تو�صيل الكهرباء �إىل كافة م�ساكن املواطنني
واال�ستثمارات التجارية وال�صناعية .
 هناك م�شكلة يف تو�صيل الكهرباء لبع�ض املواطنني ب�سبب ال�شبكة وم�سارات اخلطوط �أو ب�سبب ال�شركاتاملنفذة للح�صول على اخلطوط الكهربائية
 قيام هيئة �أبوظبي للكهرباء واملاء بو�ضع عدة مبادرات وا�ستثمارات يف بناء املحطات وبناء اخلطوطوغريها من املبادرات .
 هناك اتفاقيات مع هيئات �أخرى وخطط م�ستقبلية لتوعية الفرد با�ستهالك الكهرباء ومدى �أهميتها . الإ�شارة �إىل �أن دولة الإمارات من الدول املتقدمة يف ا�ستهالك الكهرباء واملاء  ،حيث تطمح الهيئة �إىلالتخفي�ض التدريجي يف ا�ستهالك الفرد لها .
 لدى الهيئة ربط كهربائي بني �شبكات الكهرباء يف الدولة  ،فلو ح�صل انقطاع تلقائي تدخل ال�شبكة يفتعوي�ض الفاقد .
 يوجد لدى الهيئة نظام متطور يف العمل والدليل ح�صول الهيئة على جائزة الإمارات للأداء احلكومياملتميز لعام 2012م .
 خ�ضوع نظام عمل الهيئة ملراجع خارجي ولديوان املحا�سبة وهي تعمل �ضمن منظومة احتادية تتقيدب�أنظمة وخطط وا�سرتاتيجيات .
 �إن هيئة كهرباء ومياه �أبوظبي وعدت الهيئة ب�أنه �ستتم درا�سة مو�ضوع املخالفات ال�صحية للمياه من �أجلمعاجلته .
 ت�سعى الهيئة لرفع ن�سبة التوطني يف الوظائف الفنية من خالل تعديل الكادر الوظيفي جلعلها بيئة جاذبة . تقوم الهيئة بتعيني املهند�س على الدرجة ( )9وبعد ثالثة �شهور يعني على الدرجة ( )11كما هو معمولبه يف نظام الدرجات الوظيفية لديها .
 جمل�س الإمارات للكهرباء واملاء مل يفعل وكان دوره ا�ست�شاري ًا يف الفرتة املا�ضية . ال يوجد عجز لدى الهيئة فطاقة ( )2500ميغاواط تكفي الطلبات احلالية وامل�ستقبلية ل�سكن املواطننيواال�ستثمارات ال�صناعية والتجارية .
 هناك تباين يف ت�سعرية الكهرباء واملاء بني �إمارات الدولة فالت�سعرية يف �أبوظبي تبلغ للمواطن ( )5فل�س�أما يف الإمارات التابعة للهيئة فتبلغ ( )7فل�س �إىل ( )7.5فل�س .
 هناك �سيا�سة تتبعها الهيئة يف نقل املوظفني من �إمارة �إىل �أخرى لتطوير مهارات ال�شخ�ص و�إعطائهفر�صة �أف�ضل  ،وهي �إجراءات داخلية و�ضمن �أنظمة الهيئة .
 هنالك خطط م�ستقبلية بتحويل اخلطوط الهوائية �إىل كيبالت مع نهاية عام 2013م . قطع خدمة الكهرباء عن امل�ستهلك ال تتم مرة واحدة بل يتم تنفيذها على مراحل يتخللها �أكرث من �إنذار�إىل �أن يتم قطع اخلدمة ب�شكل نهائي بعد ذلك �إذا مل يتم الدفع.
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 تزويد املناطق ال�صناعية يف �أم القيوين بالطاقة الكهربائية �سيتم قريب ًا لأن الهيئة قامت ب�إن�شاء حمطةجديدة تغذي هذه املناطق بالكهرباء.
 �إمارة عجمان تعاين من م�شكلة ملوحة املياه و�سيتم �إيجاد حلول لهذه امل�شكلة يف القريب العاجل. خطوط ال�ضغط العايل ال تقوم الهيئة ب�إن�شائها �إال مبوافقة البلديات وهي تكلف مبالغ كبرية تقدر باملاليني. تزويد الطرق بالطاقة الكهربائية من �أجل �إنارتها يجب �أن تتحمل تكاليف �سداده اجلهات املحلية املعنيةيف كل �إمارة ،ويكون باالتفاق مع الهيئة.
 املوظف ال يتم ف�صله تع�سفي ًا،فهذا الأمر يخ�ضع ل�ضوابط و�شروط يتم تطبيقها وفق الئحة قانون املواردالب�شرية االحتادي االحتادي.
 ر�سوم خدمة تو�صيل الكهرباء واملاء للمواطن يتحمل املواطن ما ن�سبته ( )10%منها فقط �أما باقياملبلغ فتتحمله الهيئة.
 قيام الهيئة بتوقيع اتفاقية مع (م�صدر) يف عام 2008م ال�ستخدام طاقة الرياح كطاقة نظيفة لتوفريالكهرباء يف الإمارات ال�شمالية.
 قيام الهيئة ر�سمي ًا مبخاطبة اجلهات املحلية �أو اخلا�صة التي تقوم بتهديد املتعاملني بقطع الكهرباء واملاءكو�سيلة لدفع فواتري اخلدمات اخلا�صة بهذه اجلهات،كما تقوم الهيئة ب�إعادة التيار الكهربائي يف حال
قطعه.
 ا�ستعانة الهيئة ببيت خربة عاملي لتطوير الأ�ساليب املتبعة يف تقييم موظفيها من �أجل حتفيزهم علىالعطاء والإنتاجية.
 هناك اتفاقية قامت الهيئة بتوقيعها مع معهد �أبوظبي للتدريب من �أجل ت�أهيل موظفي الهيئة،كما �أنهناك اتفاقية مماثلة �سيتم عقدها مع م�ؤ�س�سة «ات�صاالت» يف الفرتة القادمة.
 توجد لدى الهيئة خطة ا�سرتاتيجية فبالن�سبة للكهرباء اخلطة مداها الزمني حتى عام  2020وبالن�سبةللماء اخلطة مداها الزمني حتى عام  2025ويتم حتديثها با�ستمرار.
 توجد لدى الهيئة لوائح و�أنظمة وقوانني تنظم العمل داخل الهيئة كما �أن ديوان املحا�سبة مطلع على كل�أعمال وحما�ضر جمل�س �إدارة الهيئة.
 الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء تعمل بكل �شفافية ومتعاونة وهي م�ستعدة لتقدمي حما�ضر اجتماعاتجمل�س الإدارة للمجل�س الوطني االحتادي.
 تقوم الهيئة حالي ًا ب�إن�شاء خط جديد لتزويد منطقة م�صفوت باملياه . الهيئة �ستعمل على تخفي�ض فرتة تعهدات املواطنني بعدم ت�أجري منازلهم وتخفي�ضها من (� )5سنوات�إىل (� )3سنوات.
 على الرغم من ح�صول الهيئة على جائزة الأداء احلكومي املتميز لعام � 2012إال �أن املجل�س الوطنييطالب با�ستقالة مدير عام الهيئة.
( ج 2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
				
 2-مو�ضوع « �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان « وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار التي طرحت من
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قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سارعن اخلطط والآليات التي �أعدها الربنامج لتنفيذ التو�صيات ال�صادرة من املجل�س الوطنياالحتادي يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والتي وافق عليها جمل�س الوزراء املوقر.
 اال�ستفهام عن الدرا�سات واخلطط التي قام بها الربنامج حول الظروف املعي�شية للمواطنني ومدىاحتياجهم للم�سكن لتحديد �شروط اال�ستحقاق وقيمة امل�ساعدات الالزمة لتغطية تكاليف البناء.
 الت�سا�ؤل عن العوائق التي حالت دون رفع عدد الطلبات املوافق عليها من الربنامج على الرغم من تراكمالفائ�ض يف امليزانية وعدم رده �إىل وزارة املالية.
 اال�ستف�سار عن خطة الربنامج يف التغلب على م�شكلة تراكم طلبات املنح والقرو�ض وفق �إطار زمنيحمدد.
 اال�ستفهام عن �آلية التن�سيق التي يقوم بها الربنامج مع اجلهات املحلية والبلديات يف منح قطع الأرا�ضيال�سكنية للم�ستحقني من املواطنني ومدى التعاون القائم بينهم.
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي يقوم بها الربنامج للتن�سيق مع اجلهات املخت�صة لتهيئة وتوفري اخلدماتالأ�سا�سية للأرا�ضي ال�سكنية.
 اال�ستف�سار عن الدرا�سات التي قام بها الربنامج لرفع �سقف الرواتب يف �شروط اال�ستحقاق لأكرث من10000درهم.
 اال�ستفهام عن تقييم الربنامج لتجربة نظام النقاط ومدى احلاجة لإحداث تطوير �أو تعديل عليه. املطالبة برفع �سقف الراتب من (� )15إىل ( )20للح�صول على املنحة ال�سكنية من برنامج زايدللإ�سكان .
 الت�سا�ؤل عن خطة الربنامج يف �ش�أن تنفيذ مكرمة رئي�س التي �أطلقها مبنا�سبة اليوم الوطني ()41بخ�صو�ص بناء ( )10و�آالف وحدة �سكنية على امتداد �إمارات الدولة .
 اال�ستف�سار عن و�ضع الربنامج م�ؤ�شر زمني متوقع حلل م�شكلة تراكم طلبات الإ�سكان. اال�ستفهام حول خطة الربنامج لتنويع م�صادر دخله لتغطية حجم الطلبات املقدمة . الت�سا�ؤل عن وجود درا�سة لربط ميزانية الربنامج باحتياجات املواطنني ال�سنوية مع الطلبات املقدمةيف الربنامج والزيادة ال�سنوية املتوقعه وميزانية الربنامج ال�سنوية والأعداد املتوقع املوافقة عليها ليكون
للربنامج توقع تقريبي للح�صول على املنحة من �أجل م�ساعدة املواطن على ترتيب �أولوياته .
 اال�ستف�سار عن �أهم بنود مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني م�صرف الإمارات املركزي وبرنامج زايدللإ�سكان يف عام (2011م) بهدف ت�سهيل متويل الوحدات ال�سكنية ملواطني الدولة من قبل القطاع
امل�صريف.
 الت�سا�ؤل عن البنوك وامل�صارف التي ا�ستجابت لدعوة امل�صرف املركزي والربنامج يف ت�سهيل متويلالوحدات ال�سكنية من قبل القطاع امل�صريف يف الدولة.
 اال�ستفهام عن وجود �آلية مت و�ضعها جلدولة القرو�ض ال�سكنية وتقريب فرتة �سدادها �إذا رغب املواطنامل�ستفيد بذلك .
 -اال�ستف�سار عن و�ضع قانون خا�ص ل�ضبط العقارات املبنية عن طريق الربنامج ،ونظام التوريث يف
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العقارات املمولة عن طريقه.
 الإ�شارة �إىل املبادرة التي قام بها برنامج زايد للإ�سكان يف عام 2008م حول �إن�شاء (� )40ألف م�سكنبحيث تكون املوافقة �سنوي ًا على (� )8أالف منها،وكذلك تد�شني جتمعات ال�سكنية ال تقل ( )300وحدة
�سكنية يف خمتلف الإمارات .
 الت�سا�ؤل عن احلاالت التي �سقط حقها يف ا�ستحقاق القرو�ض مع كونها قد متت املوافقة على منحهاقرو�ض وم�ساعدات مالية خالل عام 2011م .
 اال�ستف�سار عن تبني الربنامج بع�ض املبادرات الأخرى التي ت�ساهم يف �إيجاد حل مل�شكلة �سكن املواطننيمثل :م�شروع امل�ساكن منخف�ضة التكاليف�،سيا�سة الدعم املنا�سب لتوفري مواد البناء ،الت�أجري التملكي ،
والتملك احلر .
 التنويه �إىل �أن �أعداد امل�ستفيدين من برنامج زايد للإ�سكان يف �إمارة �أم القيوين كان الأقل من بنيالإمارات الأخرى .
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات القانونية التي يقوم بها الربنامج للحد من حاالت ت�أخر ت�سليم امل�ستفيد للوحدةال�سكنية ب�سبب ت�أخر املقاول يف االنتهاء منها �أو ا�ستكمالها يف الفرتة الزمنية املحددة للت�سليم.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب انخفا�ض عدد امل�ستفيدين لربنامج زايد للإ�سكان يف �إمارة �أم القيوين. اال�ستفهام عن مدى التعاون بني الربنامج ومتلقي امل�ساعدات ال�سكنية الذين يرغبون البناء يف �إمارة�أخرى.
 الت�سا�ؤل عن �إمكانية م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تخ�صي�ص ن�سبة معينة من امل�شاريع التطويرية العقاريةال�سكنية للمواطنني.
 اال�ستف�سار عن خطة الربنامج امل�ستقبلية يف معاجلة طلبات امل�ساعدات ال�سكنية املرتاكمة خالل ال�سنواتال�سابقة.
 اال�ستف�سار عن م�ساهمة االتفاقية التي وقعت بني الربنامج و م�صرف الإمارات املركزي يف معاجلةالطلبات ال�سكنية املرتاكمة .
 اال�ستف�سار عن �أبرز التحديات التي تواجه برنامج زايد للإ�سكان يف تنفيذ خطته اال�سرتاتيجيه. االقرتاح بت�شكيل جلنة خا�صة تنظر بالطلبات املقدمة من الن�ساء وخا�صة فئة الأرامل واملطلقاتواملواطنات املتزوجات من الأجانب،وذلك من �أجل توفري احلياة الكرمية لهم.
 االقرتاح ب�إن�شاء �صندوق اجتماعي مدعوم من قبل احلكومة يقدم قر�ض ًا بدون فائدة لفئة ال�شباب معامل�ساعدة املالية ال�سكنية.
 الإ�شارة �إىل عدم كفاية مبلغ امل�ساعدة ال�سكنية املقدم من برنامج زايد للإ�سكان يف ظل ارتفاع تكاليفالبناء.
 املطالبة ب�إن�شاء م�صرف عقاري يقدم قرو�ض �سكنية للمواطنني بفوائد منخف�ضة. التنويه �إىل عدم كفاية مبلغ امل�ساعدة ال�سكنية (� )500ألف درهم املقدم من برنامج زياد للإ�سكانلبناء م�سكن للعائلة املكونة �أكرث من (� )8أفراد.
 -الإ�شارة �إىل �أن نظام النقاط الذي ا�ستحدثه برنامج زايد للإ�سكان ال يحقق العدالة للمواطنني يف
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احل�صول على القر�ض �أو املنحة ال�سكنية.
 اال�ستف�سار عن الأ�سباب التي دعت لطلب الربنامج حتويل �إيرادات القرو�ض �إىل �أ�صول،والفائدة التي�سترتتب على هذا الطلب.
 اال�ستفهام عن عدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص بالدولة يف ميزانية الربنامج من �أجل م�ساعدته يف تنفيذاخلطط والربامج الإ�سكانية بالدولة.
 وقد جاء رد معايل ال�شيخ  /حمدان بن مبارك �آل نهيان – وزيرة الأ�شغال العامة – رئي�سجمل�س �إدارة برنامج زايد للإ�سكان على هذه اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات على
النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن اخلطط امل�ستقبلية حتتاج �إىل وقت طويل والكثري من الدرا�سات يتم و�ضعها بالتعاون معاجلهات املخت�صة املحلية احلكومية.
 الت�أكيد على �أن الربنامج ومنذ �إن�شائه قام ب�إن�شاء ( ) 27,000وحدة �سكنية �أي مبعدل ( )2500وحدة�سكنية يف العام ،و�أن الربنامج �سي�سعى خالل الفرتة القادمة �إىل رفع عدد هذه الوحدات �إىل ( )7000
وحدة �سكنية خالل العام وبالتايل �ستتقل�ص فرتة االنتظار من � 6سنوات �إىل � 3سنوات.
 التنويه �إىل �أن �أرقام الطلبات املقدمة وامل�شار �إليها يف التقرير غري حقيقية نظر ًا لوجود الكثري منالطلبات غري امل�ستوفيه لل�شروط  ،و�أن عدد الطلبات التي ت�ستحق الدرا�سة فترتاوح بني  20و� 24ألف طلب.
 الت�أكيد على توجيهات احلكومة برفع ن�سبة املجمعات ال�سكنية التي يقوم الربنامج ب�إن�شائها من ()%3�إىل ( )%30وبذلك يتم حتى الآن �إن�شاء(  ) 400وحدة �سكنية يف جممع ال�سيوح بال�شارقة ،و() 400
وحدة بالفجرية ،و( )300وحدة يف عجمان ،و( ) 300وحدة يف ر�أ�س اخليمة.
 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إبرام اتفاق �سابق مع م�صرف الإمارات املركزي لإزالة القيود عن البنوك للم�ساهمةيف متويل بناء امل�ساكن للمواطنني بن�سبة فوائد مي�سرة على �أمل �أن يتم ذلك يف الربع الأول من العام
اجلاري.
 التنويه �إىل �أن الربنامج ي�سعى �إىل تقدمي امل�ساعدات للمواطنني بطريقة علمية وذلك ح�سب �أولوية الأكرثحاجة ولي�س الأقدم تقدمي ًا.
 التنويه �إىل �أن رفع �سقف كل من �شرط ا�ستحقاق املنحة ب�أن ال يتجاوز الراتب ال�شهري ()10,000درهم وقيمة املنح والقرو�ض يحتاج �إىل مزيد من الدرا�سات ووفق ًا للظروف واملتغريات ويتم �إتخاذ القرار
عن طريق جمل�س الوزراء املوقر.
 الت�أكيد على �أن هناك توا�صل وتعاون كبري مع اجلهات املحلية والبلديات يف �ش�أن تخ�صي�ص وتوفري �أرا�ضمل�ستحقي امل�ساعدة من الربنامج وذلك ب�إعطائهم ر�سائل تفيد ا�ستحقاقهم بتوفري �أرا�ض �سكنية لهم مع
مراعاة الذين لديهم ظروف متنعهم ويت�أخرون يف بناء م�ساكنهم.
 الإ�شارة �إىل �أنه توجد �شراكات وتوا�صل وربط �إلكرتوين ما بني الربنامج واجلهات املحلية املخت�صةوالبلديات وبرامج الإ�سكان الأخرى ،كما يتم عقد اجتماعات دورية مع تلك اجلهات لتبادل اخلربات
والإجراءات وال�سيا�سات املتبعة ودرا�سة �آخر م�ستجدات الإ�سكان.
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 الت�أكيد على �أنه مت توقيع الكثري من االتفاقيات وال�شراكات مع ال�شركات املتخ�ص�صة يف البناء ،حيث متاالتفاق على �إعطاء امل�ستفيدين من الربنامج خ�صم (  )%25على مواد البناء .
 الإ�شارة �إىل �أن نظام النقاط املتبع يف الربنامج ي�سهم يف تنظيم وترتيب الأولويات يف ا�ستحقاق املتقدمني. يقوم برنامج زايد بدار�سة لرفع �سقف الراتب من (� )10إىل (� )15ألف درهم للح�صول على املنحال�سكنية بهدف دخول (� )4000آالف �أ�سرة �أخرى �ضمن الفئة امل�ستحقة للح�صول على هذه املنح �،أما
�إذا مت رفع �سقف الراتب �إىل (� )20ألف فهذا يعني م�ضاعفة عدد امل�ستحقني للمنح ،الأمر الذي �سي�ؤدي
�إىل تقليل �سقف املنحة .
 مبادرة رئي�س الدولة ب�إن�شاء (� )10آالف م�سكن هي من اخت�صا�ص جلنة مبادرات رئي�س الدولة والتنفيذفقط من وزارة الأ�شغال ،وقد مت توزيع حوايل (� )3آالف ومئة بيت مت حتديدها ح�سب املناطق واالحتياجات
.
 هناك ميزانية �صفرية وهي معتمدة من جمل�س الوزراء ملدة ثالث �سنوات يحاول الربنامج ال�صرف منهالأكرث الأ�شخا�ص ا�ستحقاقا.
 �أهم بنود االتفاقية التي مت توقيعها مع امل�صرف املركزي من قبل الربنامج تتمثل يف موافقة امل�صرف علىرفع �سقف التمويل العقاري والدفعات امل�ستحقة لأنها كانت من �أهم املعوقات التي تواجه البنوك يف هذا
اجلانب .
 جدولة القر�ض تكون ملدة (� )25سنة ف�إذا تعر�ض املقرت�ض لأي معوقات مالية يف ال�سداد تتم مراعاةظروفه وفق ال�شروط ويتم تخفي�ض قيمة الق�سط ح�سب كل حالة.
 ال�سداد املبكر له �سيا�سة فهناك خ�صم على املبلغ الكلي يف �أول (� )10سنوات ن�سبته ( )%20و�إذاالتزم املقرت�ض بال�سداد يكون اخل�صم (،) %10ونظام التوريث ال يتدخل الربنامج فيه لأنه يكون تابع
للق�ضاء.
 واجه برنامج زايد للإ�سكان ووزارة املالية م�شاكل مالية يف بداية (2009م) وحتى ال تتحمل احلكومةعبئ ًا ماليا �إ�ضافي ًا،فقد مت تعديل احل�سابات املالية يف بداية (2009م) وقريب ًا يف 2013م �سيتم �إن�شاء
(� )7آالف وحدة �سكنية.
 مينح الربنامج املتقدم فر�صة �أخرى مدتها �سنة كاملة لفتح امللف مرة �أخرى للذين �سقطت �أحقيتهم يفاحل�صول على منح �سكنية .
 عدد مقدمي الطلب من �إمارة �أم القيوين ميثلون( )%2من جمموع الطلبات يف الربنامج وهذه ن�سبةب�سيطة مقارنة بطلبات الإ�سكان يف الإمارات الأخرى .
 الت�أكيد على عدم تدخل الربنامج مبكان �إن�شاء امل�ستفيد من امل�ساعدة ال�سكنية منزله اخلا�ص . الت�أكيد على عدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تنفيذ برامج الإ�سكان يف الدولة. �ست�ساهم االتفاقية املربمة بني برنامج زايد للإ�سكان وم�صرف الإمارات املركزي �إىل زيادة عددامل�ستفيدين من امل�ساعدات ال�سكنية لي�صل حوايل ( )10000م�ستفيد.
 �أبرز التحديات التي تواجه الربنامج يف عمله هو �ضعف التوا�صل مع بع�ض امل�ستفيدين والذي يرتتب عليهحجز بع�ض املبالغ املالية وعدم اال�ستفادة منها.
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هناك جلنة خا�صة بربنامج زايد للإ�سكان تدر�س طلبات الن�ساء من فئة الأرامل واملطلقات ،ولهم الأولويةيف امل�ساعدات ال�سكنية.
املبلغ املقدم من برنامج زايد للإ�سكان يعترب م�ساعدة �سكنية لبناء امل�سكن وميثل ( %)70من تكلفةالبناء.
 برنامج زايد للإ�سكان لي�س �صاحب االخت�صا�ص ب�إن�شاء م�صرف عقاري يقدم قرو�ض �سكنية للمواطنني. يتم رفع قيمة امل�ساعدات ال�سكنية للعائالت الكبرية لت�صل امل�ساعدة املالية املقدمة من برنامج زايدللإ�سكان �إىل (� )750ألف درهم.
 نظام النقاط املطبق يعطي نوع من ال�شفافية والعدالة يف اختيار امل�ستحق للقر�ض �أو املنحة ال�سكنية. ديوان املحا�سبة هو من طلب حتويل �إيرادات القرو�ض �إىل �أ�صول يف ميزانية (2013م) ولي�س الربنامجنف�سه.
 الربنامج يتطلع �إىل م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف الربنامج مل�ساعدته يف حتقيق �أهدافه وخططه.(ج 6املعقودة بتاريخ2013/01/22م)
 3مو�ضوع « �سيا�سة وزارة البيئة يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي « وقد كانت �أهم اال�ستف�ساراتوالأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن غياب تعريف مفهوم « تلوث الرتبة « يف القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م يف�ش�أن حماية البيئة وتنميتها .
 اال�ستفهام عن عدم وجود ت�شريع يحكم الرقابة على �إدخال عدد من الأنواع والأ�صناف البناتية من خارجالدولة .
 الت�سا�ؤل عن عدم وجود ت�سجيل ر�سمي متكامل لقواعد جينات النباتات . اال�ستف�سار عن عدم ا�ستثناء �صنع املبيدات احليوية �أو البيولوجية من قانون املبيدات الذي �صدر يف عام1999م بالرغم من وجود قانون ي�شجع على الزراعة الع�ضوية .
 الإ�شارة �إىل غياب قوانني تنظم عمليات ذات عالقة مبا�شرة بالغطاء النباتي مثل الرعي واالحتطابو�آليات التعامل مع الغطاء النباتي .
 اال�ستف�سار عن غياب تبادل املعلومات يف املواقع الإلكرتونية يف �ش�أن م�شاركة الدولة يف االتفاقياتالدولية مثل (اتفاقية التنوع احليوي و ا�ستكهومل للملوثات الع�ضوية و اتفاقية مكافحة الت�صحر) وغريها
ملا لها ت�أثري يف التقييم العاملي للدولة يف مو�ضوع حماية البيئة والغطاء النباتي .
 الت�سا�ؤل عن وجود �أي نوع من �أنواع النباتات املهددة باالنقرا�ض يف الدولة م�سجلة يف القائمة احلمراءلالحتاد الدويل التي ت�ستند �إىل ()IUCNل�صون الطبيعة .
 اال�ستف�سار عن عدم �إن�شاء بنوك وراثية ومراكز جتميع الأنواع والأ�صناف الوراثية حتى الآن . الت�سا�ؤل عن غياب احلدائق النباتية التي تلعب دور ًا مهم ًا يف املحافظة على الأ�صناف النباتية . -اال�ستفهام عن خطط وبرامج الوزارة بعد خم�سة �شهور من ظهور نتائج م�شروع م�سح الرتبة يف الدولة.
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 الت�سا�ؤل عن الدور الذي تقوم به الوزارة يف �ش�أن تدريب الكوادر الوطنية يف جمال م�سوحات الرتبة . اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حلماية الغطاء النباتي بالدولة . الت�سا�ؤل عن اال�سرتاتيجيات التي مت و�ضعها لتحقيق بيئة م�ستدامة من خالل ر�ؤية الإمارات لعام2021م يف جمال حماية الرتبة والغطاء النباتي .
 اال�ستف�سار عن خمرجات اللجان املخت�صة بتطوير العمل البيئي مثل جلنة التن�سيق البيئي واللجنةالوطنية ملتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة واللجنة الوطنية ملتابعة
اتفاقية الت�صحر واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي و�إجنازتها .
 اال�ستف�سار عن جماالت التعاون التي قامت بها وزارة البيئة واملياه مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لال�ستفادةمن اخلربات الأكادميية التي ت�ساهم يف حل امل�شكالت البيئية بالدولة.
 الت�سا�ؤل عن مدى تلبية خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل الحتياجات الوزارة يف جمال العمل البيئي. اال�ستفهام عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوعية املزارعني مبخاطر ا�ستخدام حمطات حتليةاملياه يف املزارع وت�أثريها على خ�صوبة الرتبة.
 اال�ستف�سار عن قيام الوزارة بعمل درا�سة لقيا�س خطورة حمطات حتلية املياه ومدى ت�أثريها على خ�صوبةوملوحة الرتبة.
 الت�سا�ؤل عن خمرجات التعاون الذي قامت به الوزارة مع قطاعات املجتمع املختلفة لن�شر التوعية بكافةو�سائلها يف �ش�أن ا�ستخدام املبيدات احل�شرية يف الزراعة.
 اال�ستفهام عن وجود تعاون بني وزارة البيئة واملياه وامل�صانع العاملة يف الدولة للحد من �آثار التلوثال�صناعي.
 اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف التعامل مع امللوثات الناجتة عن امل�صانع املتواجدة يف املناطق احلرة والتيت�ؤثر على الهواء والرتبة.
 الت�سا�ؤل عن االتفاقية التي متت بني وزارة البيئة ووزارة الأ�شغال العامة للقيام مب�شروع تدوير النفايات. اال�ستفهام عن جهود الوزارة يف دعم وتنفيذ مبادرة املباين �أو امل�ساحات اخل�ضراء يف خمتلف مناطقالدولة.
 اال�ستف�سار عن �أوجه التن�سيق بني الوزارة واجلهات االحتادية الأخرى املخت�صة يف �ش�أن تطبيق ما يخ�صالت�شريعات والقوانني املتعلقة با�ستخدام املبيدات يف الزراعة.
 اال�ستفهام عن وجود درا�سة قامت بها الوزارة فيما يتعلق مبو�ضوع «املوت البطيء للرتبة والغطاء النباتي»نتيجة ا�ستخدام املبيدات احل�شرية.
 الت�سا�ؤل عن خطة الوزارة ل�صون املحميات الطبيعية وتنميتها. اال�ستف�سار عن م�ؤ�شرات القيا�س الت�شغيلية و�آليات العمل املتبعة يف ما يتعلق بحماية املناطق املحمية يفالدولة.
 اال�ستفهام عن قيام الوزارة بدرا�سة ملعرفة الآثار ال�سلبية لل�سدود على النباتات والأ�شجار التي �أ�صابهااجلفاف بعد �أن كانت ت�سقيها الأودية التي جتري بفعل �سقوط الأمطار والآن �أ�صبحت مياهها حتتجز يف
هذه ال�سدود.
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 الت�سا�ؤل عن الآلية التي تتبعها الوزارة يف الرقابة على مزارع الطيور والدواجن التي �أن�شئت يف املزارع،ويقوم مالكوها بطمر خملقاتها يف الرتبة الأمر الذي يلوثها بعد ذلك.
 اال�ستف�سار عن وجود خطة لزيادة ن�سبة عملية �إعادة تدوير النفايات لال�ستفادة منها م�ستقب ًال. اال�ستفهام عن الآليات التي �سيتم بوا�سطتها تنفيذ م�شروع تطوير خدمات �إدارة النفايات املتكاملة الذيمت �إقراره يف االجتماع التن�سيقي ل�ش�ؤون البلديات،واملدى الزمني لتنفيذ هذا امل�شروع الذي م�ضى على
�إقراره �أكرث من عامني.
 االقرتاح بو�ضع خطة وطنية حمددة الأهداف واملدى الزمني للت�صدي للأمرا�ض والآفات الزمنية التيت�ؤدي �إىل الق�ضاء على الغطاء النباتي يف الدولة.
 الت�سا�ؤل عن �أوجه التعاون بني الوزارة واجلهات املحلية يف الرقابة على املزارع. اال�ستف�سار عن خطة الوزارة لتغطية العجز يف �أعداد املراقبني واملفت�شني يف ظل تزايد �أعداد املزارع�سنوي ًا.
 وقد جاء رد معايل /د.را�شد �أحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه اال�ستف�ساراتوالأفكار واملالحظات كالآتي:
 التنويه �إىل قيام الوزارة با�ستحداث تعريفات للرتبة وت�صنيفاتها يف القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة1999م يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها و�إر�سالها �إىل وزارة العدل لإقرارها .
 الت�أكيد على التزام الوزارة برفع تقارير دولية وو�ضعها على املواقع الإلكرتونية اخلا�صة بهذه االتفاقياتمثل (التقرير الوطني للتنوع البيولوجي يف الدولة الذي مت رفعه يف عام 2010م) وغريها من تقارير
االتفاقيات .
 الت�أكيد على �سعي الوزارة �إىل تطوير الت�شريعات والقوانني الالزمة ل�ضبط وتنظيم �إدخال اال�صنافالنباتية �إىل الدولة.
 الإ�شارة �إىل قيام الوزارة برفع ت�صريح �إىل جمل�س الوزاراء لإنتاج املبيدات احليوية والع�ضوية من �أجلالت�شجيع على الزراعة الع�ضوية بالدولة .
 تعد الوزارة الئحة تنفيذية للمادة ( )44من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م يف �ش�أنحماية البيئة وتنميتها للعمل على تنظيم االحتطاب والرعي بالدولة .
 م�شروع م�سح الرتبة �شراكة بني الوزارة وهيئة البيئة يف �أبوظبي حيث طبق هذا امل�شروع على الإماراتال�شمالية وقد مت �إر�سال تقرير بنتائجه �إىل ال�سلطات املحلية لتحديد نوعية الرتبة ال�صاحلة للزراعة يف
تلك املناطق .
 يوجد لدى الوزارة برامج تدريبية بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية لال�ستفادة من امل�ست�شارين �أو املنظماتاخلارجية يف مو�ضوع حماية الرتبة والغطاء النباتي ،فعلى �سبيل املثال مت عقد ور�ش عمل مت فيها �إ�شراك
جميع اجلهات لتطوير درا�سة م�سح الرتبة بالدولة .
 قيام الوزارة يف العام املا�ضي بتنظيم امللتقى الأول للبلديات حتت �شعار»ا�ستخدامات النباتات املحلية»،وقد ح�ضر فيه �أكرث من  200م�شارك من كافة بلديات الدولة ،ومت عر�ض التجارب املختلفة يف �ش�أن
مو�ضوع امللتقى لال�ستفادة وتبادل اخلربات.
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 قيام الوزارة ب�إدراج عدة م�ؤ�شرات للأداء يف خطتها اال�سرتاتيجية عام (2011م -2013م ) مثل:ن�سبة خف�ض الطلب على املياه اجلوفية – ن�سبة زيادة �إنتاج اخل�ضروات – م�سح وتقيم م�صادر املياه
اجلوفيه – حت�سني م�ستوى مناطق املحميات الطبيعية ،وذلك بهدف حماية الغطاء النباتي يف الدولة.
 �شكلت الوزارة جلنة التن�سيق البيئي التي تتكون من �ستة فرق وهي تعقد �أربع اجتماعات يف ال�سنة للعملعلى مراجعة تقييم الإجراءات املتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سات وخطط العمل البيئي.
 الإ�شارة �إىل �أنه يوجد يف الدولة ( )21حممية طبيعية بحرية وبرية معلنة يف نهاية  2012وت�شكل %5من م�ساحة الدولة ،وكما توجد �أكرث من  50حممية يف الدولة غري معلنة وغري م�سجلة دولي ًا ،وتعمل
الوزارة حالي ًا على خطة لرفع ن�سبة املحميات �إىل  %17من م�ساحة الدولة وذلك ح�سب امل�ستهدف
العاملي يف هذا ال�ش�أن.
 الت�أكيد على �أن وزارة البيئة لديها تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من م�ؤ�س�سات التعليم العايلواجلامعات املحلية والعاملية ومنها جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا واملركز الدويل للبحوث والزراعة
امللحية وغريها لال�ستفادة من الدرا�سات التي تقوم بها هذه امل�ؤ�س�سات يف جمال العمل البيئي .
 الإ�شارة �إىل �أنه مت طرح العديد من التخ�ص�صات والربامج وخ�صو�ص ًا يف كلية الزراعة لتخريج كوادرمتخ�ص�صة يف املجاالت املتعلقة بالتطوير والإنتاج الزراعي ،وت�سعى اجلامعات لتطوير املناهج التعليمية
لتتواكب مع متطلبات العمل البيئي.
 التنويه �إىل �أن وزارة البيئة واملياه قامت بالتعاون مع املركز الدويل للزراعة امللحية يف �إجراء درا�سةلتطوير ت�شريع لتنظيم ا�ستخدام حمطات حتلية املياه ،وقد ت�أخر �إ�صدار هذا الت�شريع نظر ًا لوجود الكثري
من الإجراءات والتن�سيق مع ال�سلطات املحلية وهو الآن يف املرحلة النهائية وقريب ًا �سيتم االنتهاء منه
و�إ�صداره.
 الإ�شارة �إىل �أن املجل�س الوزاري للخدمات وافق قبل ثالث �سنوات على مبادرة �إحكام الرقابة على ا�ستخداماملبيدات احل�شرية �ضمن �أربعة حماور هي الت�شريعات ومراقبة اال�ستخدام وفح�ص املتبقيات و�إن�شاء مركز
وطني ملراقبة ت�أثريات املبيدات.
 الت�أكيد على �أنه مت ا�ستكمال معظم الت�شريعات املتعلقة باملبيدات وهي تخ�ضع لالتفاقيات الدولية ومن�ضمنها مدونة ال�سلوك البيئي ومت ت�شكيل جلنة وفريق وطني من كافة اجلهات املعنية لو�ضع قوائم املبيدات
املمنوعة واملقيدة ،كما مت �إ�صدار الدليل الإر�شادي للتفتي�ش على ا�ستخدام املبيدات عن طريق التدقيق
اخلارجي على مراكز البيع ،وتوجد مبادرة لتطوير مركز وطني بالتعاون مع وزارة ال�صحة لفح�ص وقيا�س
ت�أثريات متبقيات املبيدات داخل اجل�سم لإحكام الرقابة عليها.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع امل�صانع املختلفة يف �ش�أن �ضرورة حتول خمتلف ال�صناعاتبالتدريج �إىل �صناعات خ�ضراء �صديقة للبيئة للحد من م�شكلة التلوث البيئي.
 الت�أكيد على �أنه يف الوقت احلايل يوجد قرابة  23مكبا ع�شوائي ًا للنفايات يف الإمارات ال�شمالية وبالتايلف�إنه �سيتم يف الفرتة القادمة تنفيذ م�شروع �إدارة النفايات يف هذه الإمارات مبكرمة من رئي�س الدولة.
 التنويه �إىل �أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ ور�ش عمل ت�سعى من خاللها �إىل تر�سيخ مفهوم املدن اخل�ضراءواملباين اخل�ضراء ،ويوجد تعاون ومبادرات مع بع�ض اجلهات االحتادية واملحلية واخلا�صة للقيام مب�شاريع
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تعنى بزيادة امل�ساحات اخل�ضراء يف الدولة.
 املادة رقم ( )45من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها ن�صتعلى �أن وزارة البيئة هي من تتوىل التن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية بالدولة يف و�ضع اللوائح
املنظمة لآليات ا�ستخدام املبيدات ب�شكل �سليم حتى ال تلحق �أي �أ�ضرار بالبيئة.
 ا�سرتاتيجية الوزارة (2014م2016 -م) تهدف �إىل زيادة عدد املحميات الطبيعية بالدولة لتتوافقمع املعدالت العاملية املتعارف عليها،وهذا الأمر �سيتم بالتن�سيق مع هيئات البيئة املحلية.
 كل ال�سدود التي تن�ش�أ يتم ما ي�سمى بدرا�سة تقييم الأثر البيئي يف �ش�أنها لقيا�س مدى ت�أثريها على البيئةالتي �شيدت يف حميطها.
 مزارع الإنتاج احليواين تخ�ضع لرقابة الوزارة بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة يف هذا اجلانب. ن�سبة عملية �إعادة تدوير النفايات ال تتعدى يف الوقت احلايل ( )%35وهي ن�سبة قابلة للزيادة نتيجةتزايد النفايات الناجتة عن ال�صناعات،وهذه تتطلب �إعادة تدوير لأن الكثري منها يعترب مدخل ل�صناعات
�أخرى.
 م�شروع �إدارة النفايات املتكاملة �سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الأ�شغال وهو �سيخدم �أربع �إمارات يفاملرحلة القادمة لأن بع�ضها يعاين يف الوقت احلايل من م�شكلة التخل�ص من النفايات.
 الوزارة حري�صة على تعزيز اخلربات وتبادل املعلومات مع الدول واملنظمات الدولية والإقليمية يف جمالمكافحة الآفات الزراعية التي تعترب �إحدى امل�شكالت الزراعية التي تت�سبب يف انخفا�ض الإنتاج الزراعي.
 الوزارة هي من تقوم بالرقابة على املزارع وتزويدها باخلدمات وذلك بالتعاون مع اجلهات املحليةوالقطاع اخلا�ص كذلك.
 الوزارة عملت يف الفرتة القليلة املا�ضية على تقدمي خدمات الإر�شاد الزراعي والبيطري،وخدمات احلجرال�صحي من خالل الكوادر الوطنية الفنية امل�ؤهلة باملناطق واملكاتب التابعة لها،وهي حري�صة على زيادة
ن�سبة هذه الكوادر يف املرحلة القادمة.
(ج 8املعقودة بتاريخ 2013/03/05م)
 4مو�ضوع « �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن قطاع تنمية ال�صحة يف الدولة « وقد كانت �أهماال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن خطة الوزارة يف تبني طالب خريجي الثانوية العامة من الق�سم العلمي البتعاثهم من �أجلدرا�سة التخ�ص�صات الطبية التي حتتاجها الدولة �أو ت�أهيلهم للدرا�سة يف اجلامعات املوجودة بالدولة.
 الت�سا�ؤل عن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنني لدرا�سة التخ�ص�صات الطيبة املطلوبة يف اخلارج عنطريق �سفارات الدولة.
 اال�ستفهام عن �سبب عدم تخ�صي�ص �أولوية �شواغر البورد العربي يف الدولة للمواطنني نظر ًا ل�صعوبةالدرا�سات الطبية التخ�ص�صية يف اخلارج .
 اال�ستف�سار عن الأ�سباب احلقيقية وراء نق�ص الأدوية يف الدولة خا�صة �أدوية ( ال�ضغط ،ال�سكر ،القلب)وكيف ميكن عالج هذه الإ�شكالية .
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 الت�سا�ؤل عن ال�صعوبات التي حتول دون تطبيق نظام احتادي للت�أمني ال�صحي ال�شامل يف الدولة . اال�ستفهام عن دور الوزارة يف �إ�صدار بطاقات ت�أمني �صحية للمواطنني من �أجل العالج داخل الدولةوخا�صة �أن هذا الأمر �سيخفف من عملية هدر الأموال يف القطاع ال�صحي ب�شكل كبري .
 اال�ستف�سار عن �سبب قيام الوزارة بتجميد �أو �إلغاء دور معاهد التمري�ض التابعة �إليها والتعاقد مع كلياتالتقنية للإ�شراف الفني على قطاع التمري�ض .
 الت�سا�ؤل عن �سبب ت�أخري اعتماد الوزارة كليات التقنية بدي ًال ملعاهد التمري�ض التابعة للوزارة . اال�ستف�سار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ل�ضمان التطبيق الفعلي ملعايري تقييم الكادر الطبي. اال�ستفهام حول غياب املعايري املوحدة لتعيني وتقييم الأطباء يف الدولة . املطالبة بت�شديد الرقابة على مزاويل مهنة الطب لتكرر وقوع الأخطاء الطبية. اال�ستفهام عن ن�سبة الأخطاء الطبية يف دولة الإمارات حالي ًا ،وعن موقع الدولة بالن�سبة �إىل الأخطاءاملقبلة عاملي ًا ،والإجراءات للحد من هذه الأخطاء .
 اال�ستف�سار عن ال�صعوبات التي تواجه الوزارة يف �سبيل االرتقاء باخلدمات ال�صحية يف الدولة . اال�ستفهام عن الإمكانيات الالزمة للوفاء باملعايري العاملية اخلا�صة بتطوير اخلدمات ال�صحية . اال�ستف�سار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لت�سوية �أو�ضاع املوظفني الإداريني العاملني فيها . الت�سا�ؤل عن م�ستوى اخلدمات ال�صحية املقدمة للمواطنني يف املن�ش�آت ال�صحية التابعة للوزارة يفالإمارات ال�شمالية .
 اال�ستفهام عن �سيا�سة التدريب والت�أهيل املتبعة لدى الوزارة ،وماهية املعايري الدولية واخلطةاال�سرتاتيجية التي مت و�ضعها لتعزيز وتنمية هذا اجلانب الهام .
 الت�سا�ؤل عن عدم وجود كوادر قيادية خمت�صة يف وزارة ال�صحة تعمل كمرجعية طبية ا�ست�شارية يفاملجال ال�صحي والذي �أثر على عمل قطاع ال�صحة يف الدولة ومنها �أزمة نق�ص الدواء.
 اال�ستف�سار عن عدم وجود مراكز وعيادات طبية متخ�ص�صة يف عدد من م�ست�شفيات الدولة وذلك لنق�صالكوادر الطبية التخ�ص�صية مما ي�ؤثر على نوعية اخلدمات الطبية املقدمة للمر�ضى.
 الت�سا�ؤل عن ما �إذا تقوم الوزارة حالي ًا ب�إر�سال عينات احلبل ال�سري لتخزينها يف الدول الأوروبية. اال�ستف�سار عن جهود الوزارة يف �إجراء الدرا�سات حول الأمرا�ض املتف�شية ال�شبه وبائية يف الدولةواملنطقة.
 اال�ستفهام عن وجود �إعالنات ترويجية لعقار �سرطان عنق الرحم يف معظم م�ست�شفيات الدولة حيث يتم�صرفه من قبل العديد من العيادات اخلا�صة بالرغم من �أن وزارة ال�صحة ال تعتمد هذا العقار الأمر الذي
يتطلب االهتمام بالأمن ال�صحي يف املجتمع.
 الت�سا�ؤل عن املعايري التي تتبعها الوزارة يف تعقيم ونظافة امل�ست�شفيات يف ظل انت�شار الكثري من البكترييا. اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف دعم وت�شجيع الكوادر الوطنية للتخ�ص�ص والعمل يف املختربات ال�صحيةبامل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة.
 اال�ستفهام عن عدم تطوير املراكز الطبية القدمية التي مر على �إن�شائها �أكرث من � 30سنة يف ظل النموال�سكاين والتطور التنموي بالدولة.
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 اال�ستف�سار عن عدم وجود �أطباء ن�ساء و�أطفال يف املركز ال�صحي الواقع مبنطقة املنيعي وذلك يف ظل بعدامل�سافة عن �أقرب م�ست�شفى من املنطقة.
 الت�سا�ؤل عن قلة �سيارات الإ�سعاف وعدم توفرها يف بع�ض املراكز ال�صحية وعدم جتهيزها باملعداتالطبية الالزمة.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات املتخذة لتح�سني وتطوير �أق�سام الطوارئ يف خمتلف م�ست�شفيات الدولة. اال�ستفهام عن ما مت تنفيذه من قبل وزارة ال�صحة حول برنامج م�سار الذي تنفذه وزارة ال�صحة منذ2009م.
 الت�سا�ؤل عن �آلية توزيع مبادرات رئي�س الدولة اخلا�صة بت�شييد العديد من املن�ش�آت الطبية يف الإماراتال�شمالية.
 اال�ستف�سار عن عدم تعيني وكيل وزارة يف وزارة ال�صحة حتى الآن واال�ستمرار بتكليف وكيل وزارة بالإنابةللقيام باملهام املوكلة �إليه.
 الت�سا�ؤل عن �إن�شاء مركز متخ�ص�ص لعالج مر�ض ال�سكر والأ�سنان يف املنطقة الو�سطى التابعة لإمارةال�شارقة.
 اال�ستف�سار عن خطة الوزارة لإ�صدار القوانني والت�شريعات الطبية التي ت�سهم يف تنظيم العمل بالقطاعال�صحي.
 االقرتاح بتطبيق نظام «وريد» يف الو�صفات الطبية اخلا�صة بالأدوية التي ت�صرف للمر�ضى للحد منالأخطاء الطبية التي حتدث يف عملية ال�صرف.
 املطالبة بو�ضع ر�سوم لعالج الن�ساء احلوامل والأطفال من الوافدين ما دون ال�سنتني من العمر الذينتقوم املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة بتقدمي اخلدمات العالجية لهم جمان ًا يف الوقت احلايل
وذلك من �أجل تخفيف الأعباء املالية على الوزارة.
 الت�أكيد على �أهمية توفري ميزانية لوزارة ال�صحة ت�سمح بتطبيق جميع براجمها وخططها وا�سرتاتيجياتهاعلى الوجه الأمثل.
 الإ�شارة �إىل �أهمية تطوير اخلدمات املقدمة لكبار ال�سن ورعايتهم يف منازلهم من خالل التعاون بنيوزارتي ال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية يف هذا املجال.
 اال�ستف�سار عن قيام الوزارة بتطوير الئحة العالج يف اخلارج نظر ًا لأهمية هذا الأمر. الت�أكيد على �ضرورة توزيع اال�ست�شاريني املوجودين يف امل�ست�شفيات ب�شكل فعال لال�ستفادة منهم يفخمتلف املناطق.
 الت�سا�ؤل عن الدرا�سات التي مت �إعدادها ملو�ضوع خ�صخ�صة القطاع ال�صحي يف الدولة ،لكونه مهم يفخلق بيئة تناف�سية تخدم �أفراد املجتمع.
 الت�أكيد على �أهمية اال�ستثمار يف الكادر الطبي املواطن ،وو�ضع نظام مرن للإبقاء على الكوادر الطبيةالوطنية يف املن�ش�آت الطبية التابعة للوزارة ومنع ت�سربها �إىل اجلهات املحلية �أو القطاع اخلا�ص.
 املطالبة ب�إن�شاء مركز بحوث لأمرا�ض ال�سرطان يف الدولة للحد من انت�شار هذا املر�ض اخلطري بني �أفراداملجتمع.
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 اال�ستف�سار عن املبادرات التي قامت بها وزارة ال�صحة للتوعية بالأنواع املختلفة من مر�ض ال�سرطان. الإ�شارة �إىل وجود العديد من املوظفني الإداريني التابعني لوزارة ال�صحة مل تتم ترقيتهم �أكرث من ()8�سنوات.
 التنويه �إىل �أن البطاقات ال�صحية ال�صادرة من وزارة ال�صحة واملمنوحة لغري املواطنني ال تغطي قيمةالعالج والدواء.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية �إن�شاء �أق�سام خا�صة ت�ستقبل املر�ضى الذين يق�ضون فرتة عقوبتهم يف املن�ش�آتالعقابية .
 الت�سا�ؤل عن وجود �صندوق «ال�صحة» يف وزارة ال�صحة ،وكيفية تنظيم عمله. االقرتاح ب�إيجاد كادر خا�ص للأطباء املواطنني يف وزارة ال�صحة.املطالبة بوجود مت�سوق �سري للموقع الإلكرتوين لوزارة ال�صحة من �أجل متابعة تطويره.اال�ستفهام عن وجود درا�سة ملعرفة مدى ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة للم�ست�شفيات واملراكزال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة.
الإ�شارة �إىل عدم وجود طبيب طوارئ متخ�ص�ص يف م�ست�شفى كلباء احلكومي.التنويه �إىل وجود نق�ص يف الرعاية واخلدمات الطبية التي يقدمها م�ست�شفى كلباء يف ظل ازدياد الكثافةال�سكانية التي و�صلت �إىل حوايل(� )53ألف ن�سمة.
الإ�شارة �إىل عدم وجود �آلية ملتابعة تنفيذ التو�صيات التي �صدرت من املجل�س الوطني االحتادي ووافقعليها جمل�س الوزراء يف �ش�أن وزارة ال�صحة.
 املطالبة بح�صر تراخي�ص ال�صناعات الدوائية على اجلهات االحتادية املخت�صة فقط . املطالبة بتحديد املدة الزمنية التي �سيتم االنتهاء فيها من �إعداد م�شروع قانون الت�أمني ال�صحي. اال�ستف�سار عن كيفية التخل�ص من املخلفات الطبية يف املن�ش�آت الطبية بالدولة.االقرتاح بتخ�صي�ص مبلغ من امليزانية لإجراء فحو�صات طبية �سنوية لريا�ض الأطفال. املطالبة ب�إن�شاء مركز للطب الوقائي وال�صحة املدر�سية يف مدينة دبا الفجرية.التنويه �إىل �ضرورة �إخ�ضاع كادر التمري�ض لربامج ت�أهيل دوري م�ستمر ملواكبة التطورات الطبية احلديثة. املطالبة بتقدمي حوافز مادية ومعنوية لكادر التمري�ض يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة. الإ�شارة �إىل �أن م�س�ؤول التمري�ض اقت�صرت مهام وظيفته يف املتابعة الإدارية لعمل املمر�ض دون الرتكيزعلى الأمور املهنية والفنية التي ت�ساهم يف حت�سني �أداء عمل طاقم التمري�ض.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب ت�أخر افتتاح م�ست�شفى م�سايف وبع�ض املراكز ال�صحية التابعة لإمارة الفجرية. وقد جاء رد معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير ال�صحة على هذه اال�ستف�ساراتوالأفكار واملالحظات كالآتي:
 قيام الوزارة بتطبيق برنامج م�سار الذي ي�ستهدف تبني طلبة الثانوية العامة للدرا�سة يف التخ�ص�صاتالتي حتتاجها الوزارة مع �صرف مكاف�أة �شهرية تقدرب ( )5000درهم �شهري ًا لكل طالب ،وقد بلغ
عدد املبتعثني ( )195طالب ًا يف عام (2012م) ،كما �أن الوزارة وفرت هذا العام ( )60منحة
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درا�سية ويف ال�سنة املقبلة �سيتجاوز العدد ( )170منحة درا�سية.
 هناك تن�سيق بني وزارة ال�صحة ووزارة التعليم العايل للح�صول على التخ�ص�صات الطبية املطلوبة وكيفيةا�ستقطاب الكوادر املواطنة للعمل يف املن�ش�آت ال�صحية التابعة للوزارة ،لأن هناك جهات كثرية تناف�س
الوزارة يف ا�ستقطاب هذه الكفاءات املواطنة.
 هناك �آلية عمل و�ضعتها الوزارة بحيث يتم ت�سجيل كل املواطنني الراغبني باحل�صول على البورد العربيويف حال نق�ص �أعداد الأطباء املواطنني ،يتم ت�سجيل الأطباء العرب من غري املواطنني للح�صول على
�شهادة البورد .
 الإ�شارة �إىل �أن الوزارة يف �صدد تطبيق البورد الإماراتي مبعايري �أف�ضل و�أعلى و�أقوى من البورد العربيو�سيعر�ض هذا الأمر قريبا على جمل�س الوزراء بتو�صية من وزارتي ال�صحة والتعليم العايل لإقراره
وتطبيقه بعد ذلك .
 الوزارة حري�صة على توفري الدواء الذي يحتوي على املادة الفعالة للعالج لأن النظام الإلكرتوين « وريد»ال ي�سجل ا�سم الدواء فقط بل يقدم �أي�ض ًا املادة العالجية العلمية كما هو متبع يف جميع �أنحاء العامل .
 قيام وزارة املالية بتكليف �صندوق النقد الدويل بو�ضع درا�سة لتفعيل مو�ضوع الت�أمني ال�صحي ال�شاملللمواطنني ،كما قدمت وزارة ال�صحة كل الإمكانيات لتطوير �آلية الت�سعري ونظام املحا�سب الذي �سيطبق
يف امل�ستقبل .
 مت االتفاق مع كلية ال�شيخة فاطمة للتمري�ض ب�أبوظبي وجامعة ال�شارقة وكلية عجمان واخلليج بر�أ�ساخليمة لتدري�س مواطنات كل يف �إماراتهن لال�ستفادة منهن يف وزارة ال�صحة مع �صرف حمفزات
للمواطنات ومك�آفات �شهرية تقدرب ( )2000درهم لكل طالبة ،كما �أن هناك مفاو�ضات مع جامعة
ال�شارقة لرفع الدرجة العلمية للتمري�ض من الدبلوم �إىل البكالوريو�س لرتغيب املواطنات للدخول يف جمال
التمري�ض .
 قيام الوزارة بتوحيد معايري تقييم وتعيني الأطباء على م�ستوى الدولة  ،حيث مت االتفاق على �أن تتعاملكافة اجلهات ال�صحية بالدولة مع نف�س ال�شركة التي تدقق على البيانات ومع نف�س اجلهة التي تعتمد
اجتياز االختبارات الطبية  ،كذلك الالئحة ال�سوداء �أ�صبحت موحدة حيث يحظر على كل طبيب مزاولة
املهنة يف كل م�ست�شفيات الدولة �إذا منع من مزاولة املهنة من قبل الوزارة �أو الهيئات ال�صحية املحلية ،كما
�أن هناك تن�سيق مع دول جمل�س التعاون يف هذا املو�ضوع  ،وحالي ًا تقوم الوزارة ب�إجراء �شراكات مع الدول
الأوروبية يف هذا اجلانب �أي�ض ًا.
 ن�سبة الأخطاء الطبية يف الدولة قليلة ت�صل �إىل (� )%1أو ( ) % .5مقارنة باملعدل العاملي الذيتبلغ الن�سبة فيه (،) %2وقد و�صلت ن�سبة الأخطاء يف عام (2008م) �إىل ( )%15ويف عام
(2012م) �إىل (،)%10وهناك جلنة متخ�ص�صة يف الوزارة للتحقيق يف كل الأخطاء وهناك جلان
على م�ستوى امل�ست�شفيات كذلك.
 امل�ستحقني للرتقية ولت�سوية �أو�ضاعهم كرث ،والوزارة ب�صدد عمل م�شروع حل�صر احلاالت التي حتتاج �إىلترقيات وحل م�شكلتها ب�شكل جذري .
 -تخ�صي�ص الوزارة ميزانية لتطوير الكفاءات وتدريبها وت�أهيلها ،فقد مت ا�ستحداث املقر يف �إمارة ال�شارقة
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املخ�ص�ص ملعاهد التمري�ض مبركز التدريب والت�أهيل  ،ومت التوقيع على اتفاقيات مع جمموعة من املعاهد
واجلامعات املتخ�ص�صة لتطوير هذا القطاع ،كما �أن هناك جهات موجودة يف �أبوظبي ودبي ت�ضيف بع�ض
التخ�ص�صات لتطوير مهارات الكثري من الأطباء.
 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إقرار هيكل تنظيمي جديد لوزارة ال�صحة من قبل جمل�س الوزراء ل�سد النق�ص يفالوظائف القيادية الإ�شرافية ،وهو �سريى النور قريب ًا.
 التنويه �إىل وجود جلان متخ�ص�صة بالوزارة تعترب مرجعية طبية لها� ،إال �أنه �سيتم اتباع نظام عمل جديدمن خالل الهيكل التنظيمي اجلديد.
 الإ�شارة �إىل �أن هناك عدد من مبادرات رئي�س الدولة يف الإمارات ال�شمالية كامل�ست�شفى اجلديد الواقعبني �إمارتي ر�أ�س اخليمة و�أم القيوين والذي يت�ضمن مركز لعالج �أمرا�ض القلب والأمرا�ض ال�سرطانية
و�أي�ض ًا مركز للحوادث والطوارئ على الطريق العابر يف ال�شارقة و�سيتم العمل على تطوير �أق�سام الطوارئ
يف كافة م�ست�شفيات الدولة.
 التنويه �إىل �أن الوزارة تعتمد يف رقابتها على الأدوية على �أنظمة منظمات عاملية معتمدة وبالتايل ف�إنعقار �سرطان عنق الرحم مل يعتمد من قبل الوزارة ولكنه م�سجل لدينا ويف الكثري من دول العامل.
 الت�أكيد على �أن وزارة ال�صحة لديها مبادرات يف جمال الر�صد ال�صحي وتتم اال�ستفادة من الدرا�ساتاملعدة من قبل اجلامعات املحلية والعاملية يف هذا اجلانب.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة ال�صحة تعمل حالي ًا على �صياغة �آلية املناق�صة اخلا�صة بالنظافة ،وذلك من �أجلالتو�صل �إىل �أف�ضل م�ستويات النظافة والتعقيم بامل�ست�شفيات.
 التنويه �إىل وجود اتفاق مع جميع اجلهات املخت�صة بتخزين احلبل ال�سري بالدولة على �أن تكون عمليةالتخزين مقت�صرة على املن�ش�آت احلكومية املراقبة فقط ،و�سيتم تطبيق ذلك خالل ال�ستة �شهور القادمة.
 الت�أكيد على �أن وزارة ال�صحة ت�سعى �إىل تنويع م�صادر ا�سترياد الأدوية ،وحالي ًا يتم اال�سترياد من �أكرثمن  20دولة �إ�ضافة �إىل وجود �شركات حملية ت�صدر الأدوية �إىل العديد من دول العامل.
 الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة التوطني يف امل�ست�شفيات احلكومية التابعة لوزارة ال�صحة تبلغ  %40فقط ،كما �أنالوزارة يف �صدد �إيجاد �آلية للتوطني يف القطاع اخلا�ص.
 التنويه �إىل �أن وزارة ال�صحة تقوم بالتن�سيق مع وزارة الأ�شغال ال�ستحداث ت�صاميم ع�صرية للمراكزال�صحية.
 الإ�شارة �إىل امل�ستوى العاملي يف �ش�أن امل�سافة املحددة لوجود �أقرب مركز �أو م�ست�شفى عن �أي منطقة والتيتقدر ب ( )40كيلو مرت وبالتايل ف�إن م�ست�شفى كلباء يبعد عن منطقة املنيعي �أقل من ذلك.
 الت�أكيد على �أن وزارة ال�صحة ت�سعى �إىل االرتقاء بجودة اخلدمات ال�صحية املقدمة يف املراكز ال�صحيةوحتديد جدول لتوفري خمتلف التخ�ص�صات.
 الإ�شارة �إىل �أن �سيارات الإ�سعاف هي من اخت�صا�ص وزارة الداخلية وي�أتي دور الوزارة يف نقل املر�ضى�إىل امل�ست�شفيات الأخرى ،وبالرغم من ذلك تتوفر �سيارات الإ�سعاف يف معظم املراكز ال�صحية.
 التنويه �إىل �أن وزارة ال�صحة قامت بدرا�سة لتحديد مدى فعالية �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات الدولةحيث �إن معدل االنتظار العاملي للمر�ضى �أ�صحاب احلاالت العادية ولي�ست الطارئة ،يجب �أن ال يتجاوز
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(� )4ساعات وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ست�شفيني فقط جتاوزا الفرتة املتعارف عليها عاملي ًا.
 الت�أكيد على �أن وزارة ال�صحة ت�سعى لتفعيل عالقتها مع اجلامعات ومعاهد التمري�ض لتوفري التخ�ص�صاتالتي حتتاجها لتطوير وتنفيذ برنامج م�سار.
 الإ�شارة �إىل وجود تن�سيق بني وزارة ال�صحة والقائمني على تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة لتحديد املناطقاملنا�سبة لإقامة املن�ش�آت ال�صحية الالزمة.
 الإ�شارة �إىل �أنه مع الهيكل التنظيمي اجلديد لوزارة ال�صحة �سيتم �سد كافة ال�شواغر ومن �ضمنها وكيلالوزارة.
 التنويه �إىل �أنه توجد مبادرة من جلنة مبادرة رئي�س الدولة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص لإدارة م�ست�شفينيوذلك للتخفيف من العبء امللقى على كاهل وزارة ال�صحة لتقدمي خدمات �صحية �أف�ضل.
 الت�أكيد على �أنه توجد درا�سة لتوفري �أق�سام خا�صة لعالج ال�سكر والربو يف بع�ض املراكز ال�صحية يفالوقت احلا�ضر على �أن تعمم على كافة املراكز يف امل�ستقبل.
 الإ�شارة �إىل �أن الوزارة يف �صدد �إ�صدار وحتديث عدد من الت�شريعات والقوانني املتعلقة بال�صحة،كاملن�ش�آت ال�صحية وال�صيدالنية وامل�س�ؤولية الطبية ومكافحة التبغ بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية
وقريب ًا �سوف ترى النور .
 الت�أكيد على �أن الوزارة تقوم بتطبيق نظام» وريد» ذاته الذي تطبقه هيئة ال�صحة يف �أبوظبي ،وهوم�ستخدم يف جماالت متعددة من �ضمنها التدقيق على الو�صفات الطبية.
 الوزارة تقوم بتقدمي اخلدمات العالجية للن�ساء احلوامل والأطفال من الوافدين ما دون ال�سنتني جمان ًاكخدمة �إن�سانية ،كما �أن هذا الأمر يكلف الدولة يف الوقت احلايل مبالغ تعترب زهيدة �إذا ما قورنت
بالتكاليف املالية الكبرية التي قد ت�صرف على هذه الفئات �إذا تركت دون عالج �أو تطعيمات الزمة.
 الت�أكيد على �أن للميزانية دور كبري يف االرتقاء بكافة اخلدمات التي يتم تقدميها ،ولذلك ف�إن �ضرورةتوفريها مطلب �ضروري للوزارة.
 الوزارة �أولت كبار ال�سن اهتماما كبريا ولهم مراكز متخ�ص�صة ،كما �أنه مت �إطالق مبادرة من عام 2008يف �ش�أن رعاية هذه الفئة يف منازلها ،ولدى الوزارة �أكرث من ( )16مركز ًا ي�ستفيد منه حوايل
( )500م�سن على م�ستوى الدولة.
 التنويه �إىل قيام الوزارة بتطوير الئحة العالج يف اخلارج و�ستقوم بتطبيقها قريب ًا. توزيع اال�ست�شاريني مطبق حاليا وهناك الكثري منهم بحكم تخ�ص�صاتهم النادرة يناوبون يف �أكرث منم�ست�شفى �إ�ضافة �إىل مو�ضوع الأطباء الزائرين.
 الإ�شارة �إىل وجود �آلية جديدة تطبق �ضمن مكرمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بحيث يتعاون القطاعاخلا�ص والعام يف �إدارة بع�ض امل�ست�شفيات احلكومية لتطويرها واالرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها.
 الوزارة قامت بو�ضع خطة طويلة الأمد لتوفري الكوادر الطبية املواطنة ،والإبقاء عليها يف املن�ش�آت الطبيةالتابعة لها.
 هناك تو�صية �صادرة من املجل�س ب�إن�شاء مركز لبحوث �أمرا�ض ال�سرطان ،وقد قامت الوزارة برفع�إح�صائية ب�أعداد امل�صابني بهذا املر�ض للمجل�س الوزاري للخدمات من �أجل �إيجاد مبادرة م�شرتكة بني
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هيئة البحث العلمي وجامعة الإمارات لتقدمي الدرا�سات والأبحاث الالزمة للحد من انت�شار هذا املر�ض
بالدولة.
 عدم و�ضوح �أ�سباب الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان �أدى �إىل عدم تبني الوزارة مبادرات عديدة للتوعيةبه ،ورغم ذلك قامت الوزارة بالتن�سيق مع عدد من اجلهات لتنفيذ حمالت حول التبغ ك�أحد م�سبباته،
وب�ضرورة الفح�ص الدوري للوقاية منه.
 هناك تن�سيق مع وزارة املالية لتعديل الأو�ضاع الوظيفية لبع�ض املوظفني التابعني لوزارة ال�صحة ،و�سيتمرفع ك�شوفات ب�أ�سماء امل�ستحقني للرتقيات.
 التنويه �إىل وجود جلنة بوزارة ال�صحة تقوم ب�إعداد درا�سة بخ�صو�ص البطاقات ال�صحية واخلدمات التيتقدمها الوزارة لتتالءم مع احتياجات املرحلة املقبلة.
 الإ�شارة �إىل وجود جلنة م�شرتكة بني وزارة ال�صحة ووزارة الداخلية من �أجل و�ضع حلول لكيفية ا�ستقبالاملر�ضى الذين يق�ضون فرتة عقوبتهم يف املن�ش�آت العقابية.
 هناك �صندوق ي�سمى �صندوق الدعم املايل لوزارة ال�صحة يخت�ص بال�صرف على الدرا�سات والبحوثالعلمية ،ويتم حال ًيا و�ضع الآليات املنا�سبة لتفعيله.
 �أبرز التحديات التي تواجه املوارد الب�شرية يف وزارة ال�صحة هي عدم وجود كادر خا�ص للأطباء والفنيني،وت�سعى الوزارة حالي ًا لإيجاد كادر خا�ص لهم.
هناك درا�سات من قبل جمل�س الوزراء يف �ش�أن معرفة ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة من قبلالوزارات االحتادية ،ويتم تطويرها ومتابعتها مع الوزير املعني.
 وزارة ال�صحة قدمت كل املعلومات والدرا�سات املتعلقة بالت�أمني ال�صحي �إىل وزارة املالية للعمل على�إ�صداره.
 هناك جلنة احتادية عليا واحدة ت�ضم جميع اجلهات املعنية برتاخي�ص الدواء ،وهي تقوم بت�سجيل وت�سعريالأدوية بالدولة.
 قيام وزارة ال�صحة ب�إلزام جميع املن�ش�آت الطبية عند منحها ترخي�ص مزاولة املهنة �أن تتعاقد مع جهاتمتخ�ص�صة متكنها من التخل�ص من خملفاتها الطبية بطريقة �آمنة.
هناك اتفاقية بني وزارة ال�صحة و �شركة بيئة يف ال�شارقة ،تقوم الأخرية بالتخل�ص من جميع النفاياتالطبية اخلا�صة بالوزارة بطريقة منا�سبة وال ت�ؤثر على البيئة.
 �سيتم �إعداد درا�سة يف �ش�أن �إن�شاء مركز للطب الوقائي وال�صحة املدر�سية يف مدينة دبا الفجرية. �سيتم التوا�صل مع وزارة املالية من �أجل توفري الدعم املايل الفتتاح جميع امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحيةالتابعة لوزارة ال�صحة يف �أ�سرع وقت ممكن.
(ج 9املعقودة بتاريخ 2013/03/19م)
 5مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرقاالحتادية و�صيانتها وحت�سينها» وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار والآراء التي
طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
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 الت�سا�ؤل عن اجلهة املعنية بتلقي طلبات املواطنني للح�صول على منزل �شعبي� ،أهي وزارة الأ�شغال كماجاء يف الد�ستور �أم جهة �أخرى.
 اال�ستفهام عن معايري ال�سالمة املجتمعية واملرورية التي تعتمدها وزارة الأ�شغال يف �شق و�إن�شاء الطرق. اال�ستف�سار عن خطة الوزارة يف زيادة امل�شاركة يف امل�ؤمترات وامللتقيات العاملية املتخ�ص�صة يف الإ�سكان. الت�سا�ؤل عن ال�صعوبات التي تواجهها وزارة اال�شغال يف االعتماد ب�صفة �أ�سا�سية على القيا�سات العامليةاحلديثة واملراجع واخلربات العاملية يف �ش�أن قطاع الإ�سكان.
 اال�ستفهام عن خطط الوزارة يف التغلب على قلة خربة العمالة املنفذة للم�شاريع الإ�سكانية ،والنق�صالوا�ضح يف �أعداد العمالة ذات اخلربة الفنية العالية.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب ت�أخر �صيانة و�إحالل امل�ساكن املتهالكة يف الإمارات ال�شمالية ،مع العلم �أن �صاحبال�سمو رئي�س الدولة �أمر ب�إحاللها جميع ًا بكلفة تقدر بـ  10مليارات درهم.
 الت�سا�ؤل عن خطط الوزارة نحو ت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية املواطنة يف جمال الطرق للقيام بالأعمالاال�ست�شارية واال�ستفادة من بيوت اخلربة العاملية واال�ست�شاريني الدوليني يف هذا ال�ش�أن.
 اال�ستف�سار عن خطة الوزارة يف �إن�شاء طريق خا�ص لل�شاحنات الثقيلة التي تت�سبب يف احلوادث املرورية�إىل جانب �إتالفها للطرق الإ�سفلتية ب�سبب حمولتها الزائدة.
 اال�ستفهام عن تباين املوا�صفات الفنية واملرورية يف الطرقات االحتادية اخلارجية بالدولة. اال�ستف�سار عن �سبب ا�ستحواذ الرواتب على ن�سبة  %100من امليزانية املدرجة لأغلب الأهدافاال�سرتاتيجية .
 الت�سا�ؤل عن �سبب جتاهل تو�سعة ال�شارع الوا�صل بني �إمارة ال�شارقة ومدينة الذيد و�إمارة الفجرية والذيي�ستخدمه الكثري من النا�س بالإ�ضافة �إىل ال�شاحنات الثقيلة.
 اال�ستف�سار عن �إن�شاء قاعدة بيانات �إ�سكانية موحدة يف الدولة من خالل امل�سوحات والدرا�سات امليدانيةوقيا�س امل�ؤ�شرات الإ�سكانية على �أن ترتبط هذه القاعدة بربامج الإ�سكان املحلية.
 اال�ستفهام عن نفي وزارة الأ�شغال م�س�ؤوليتها يف �صيانة امل�ساكن على الرغم من �أن ذلك يقع �ضمناخت�صا�صاتها ح�سب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )22ل�سنة 1999م.
 الت�سا�ؤل حول حقوق املر�أة املواطنة يف احل�صول على �سكن حكومي منا�سب كالتي تعمل ومل تتزوج �أو تعاينظروف �أ�سرية كوفاة الوالدين وعدم وجود منزل مالئم.
 اال�ستف�سار عن العمر االفرتا�ضي للم�ساكن احلكومية التي مت �إن�شا�ؤها بعد قيام دولة الإمارات و�أكملت�أكرث من ع�شرين �سنة.
 الت�سا�ؤل عن دور الوزارة يف �إلزام ال�شاحنات بحمولة معينة من الأوزان ملا حلمولتها الكبرية من ت�أثري�سلبي على الطرق الإ�سفلتية.
 اال�ستفهام عن ت�أخر البدء يف تطوير �شارع االحتاد الذي يعترب ال�شارع الرئي�سي يف �إمارة عجمان وهويربطها بجميع �إمارات الدولة .
 اال�ستف�سار عن وجود خطة م�ستقبلية ملعاجلة وتطوير ( دوار بوابة عجمان ) . -الت�سا�ؤل عن خطط الوزارة للتوفيق بني النمو ال�سكاين و�سيا�سة الإ�سكان يف الدولة .
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 اال�ستف�سار عن عدم �إخ�ضاع امل�ساكن ال�شعبية التي متنح للمواطنني ملعايري عالية اجلودة كما هو معمولبه يف برنامج زايد للإ�سكان .
 اال�ستفهام عن وجود �سيا�سة �إ�سكانية عامة و�شاملة على م�ستوى الدولة قائمة على درا�سة النمو ال�سكاينلتقدير االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ملتطلبات ال�سكان وتطوير البنية التحتية يف املناطق املختلفة من
الدولة .
 اال�ستف�سار عن عدم احتواء املوقع الإلكرتوين على �أهداف الوزارة واالكتفاء بالر�سالة والقيم فقط. اال�ستف�سار عن خطط الوزارة يف �صيانة بع�ض الطرق االحتادية الهامة التي تربط بني بع�ض الإماراتنظر ًا ل�سوء حالتها يف الوقت احلايل.
 الت�سا�ؤل عن دور الوزارة يف توفري مقومات الطرق الآمنة للطرق الداخلية يف الأحياء ال�شعبية التي تعاينمن عدم ر�صفها ،وعدم �إنارتها بالكهرباء الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على �صحة القاطنني يف هذه الأحياء.
 اال�ستفهام عن ا�سرتاتيجية الوزارة يف �إحالل امل�ساكن ال�شعبية ،والإجراءات التي تقوم بها الوزارة يف حالكان امل�سكن املراد �إحالله مملوك لورثة.
 اال�ستف�سار عن ت�أثري مكرمات رئي�س الدولة ال�سكنية الأخرية على ا�ستحقاق املواطنني امل�سجلني يفبرنامج زايد للإ�سكان للقرو�ض �أو املنح ،وخا�صة �أن الربنامج م�سجلة لديه حاالت م�ستحقة الإ�صدار منذ
عام 2007م ،ومل يتم النظر فيها حتى الآن.
 االقرتاح ب�أن تقوم الوزارة بح�صر كافة منازل املواطنني احلكومية �أو التي بنيت على نفقتهم اخلا�صة،والواقعة يف مناطق متر بها خطوط كهرباء ذات تردد عال ،الأمر الذي ي�شكل خطورة على قاطنيها،
و�إمكانية �إدراج �أ�سماء مالكي هذه املنازل �ضمن القوائم امل�ستحقة للم�ساكن التي يتم بنا�ؤها �ضمن م�شاريع
مبادرات رئي�س الدولة.
 الت�سا�ؤل عن املعوقات التي تواجه الوزارة من قبل احلكومات املحلية من �أجل �إيجاد احللول املنا�سبة لها. الت�أكيد على �ضرورة قيام الوزارة بتزويد الطرق التي تتم �صيانتها من قبل الوزارة باللوحات الإر�شاديةوالإنارة الالزمة حلركة املرور فيها.
 اال�ستف�سار عن ا�سرتاتيجية الوزارة يف تنفيذ مبادرة رئي�س الدولة املتمثلة يف بناء (� )10آالف م�سكنللمواطنني خالل املرحلة القادمة.
 -الإ�شارة �إىل خلو ميزانية الوزارة للأعوام ( )2011-2013من حتديد �أي مبالغ للم�شروعات التي
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�ستقوم بتنفيذها ،و�إمنا ا�ستحوذت الرواتب على ما ن�سبته ( )%100من ميزانية الوزارة خالل الأعوام
املذكورة.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب حدوث اختناق مروري يف املنطقة احلدودية الرابطة بني �إمارتي ال�شارقة ودبييف �شارع حممد بن زايد.
 اال�ستفهام عن �آلية عمل الوزارة لتطبيق م�شروع اال�ستدامة يف الإ�سكان ،ون�شر املفاهيم املتعلقة باملتطلباتالبيئية اخلا�صة بالدولة .
 الت�سا�ؤل عن دور وزارة الأ�شغال يف تعزيز مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية مع جميع املعنيني بقطاع الإ�سكانيف الدولة.
 املطالبة بتفعيل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1986يف �ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركبات،للحفاظ على �صالحية الطرق اخلارجية وتقليل التكلفة املالية ل�صيانتها.
 وقد جاء رد معايل /د .عبداهلل بلحيف النعيمي – وزير الأ�شغال العامة –على هذهاال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن اجلهة املعنية بتلقي طلبات املواطنني للح�صول على م�سكن �أو �صيانة �أو �إحالل هي وزارةالأ�شغال العامة بالتعاون مع برنامج زايد للإ�سكان.
 الإ�شارة �إىل �أن جميع الأعمال وامل�شاريع التي تقوم بها وزارة الأ�شغال العامة تخ�ضع للمعايري واملوا�صفاتالعاملية التي تراعي الأمن وال�سالمة.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة الأ�شغال ت�سعى للم�شاركة يف امل�ؤمترات املتعلقة بالإ�سكان وتعترب هي املرجع يف هذااملجال لدول املنطقة ،ويف الوقت احلايل ي�شارك �أحد موظفي الوزارة يف م�ؤمتر الإ�سكان الذي يعقد يف
كينيا.
 التنويه �إىل وجود جلنة خا�صة ملتابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة  ،حيث مت ت�شكيل عدد ( )21فريقعمل جلمع املعلومات املطلوبة حول م�ساكن املواطنني ،وبناء على النتائج يتم تنفيذ الالزم �سوا ًء بالإحالل
�أو ال�صيانة لبع�ض امل�ساكن ،وفق مدى زمني مقداره (� )5سنوات.
 الت�أكيد على �أن وزارة الأ�شغال ت�شرتط �أن يتم تنفيذ بع�ض امل�شاريع من خالل املكاتب اال�ست�شارية اخلا�صةباملواطنني ،و�أن معظم امل�شاريع املنفذة يكون منفذوها من املهند�سني املواطنني.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة الأ�شغال �أعدت خمططات لطرق خا�صة بال�شاحنات متر ب�أربع �إمارات على �أن يتمالربط بينها ،وبالرغم من وجود بع�ض املعوقات �إال �أنه يتم التوا�صل مع اجلهات املحلية لإيجاد حلول لها.
 الت�أكيد على �أنه توجد بع�ض املخارج على الطرقات اخلارجية حتتاج �إىل �إعادة النظر ،ويوجد م�شروعلتوحيد املوا�صفات على الطرق االحتادية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املحلية املخت�صة.
 التنويه �إىل مبادرات رئي�س الدولة لها الدور الأكرب يف تنفيذ امل�شاريع واال�ستثمارات يف خمتلف مناطقالدولة ويكمن دور وزارة الأ�شغال يف تنفيذ و�إجناز تلك امل�شاريع .
 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إر�ساء م�شروع تو�سعة ورفع كفاءة طريق الذيد الفجرية لأحد املكاتب الهند�سيةلت�صميمه على �أن يتم االنتهاء منه خالل الن�صف الثاين من ال�سنة القادمة و�أي�ض ًا �ستتم تو�سعة �شارعي
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مليحة والطويني وذلك خالل الفرتة القادمة.
 الت�أكيد على وجود قاعدة بيانات يف بوابة الإ�سكان �إال �أن هذه البيانات حتتاج �إىل تطوير وذلك من قبلوزارة الأ�شغال �أو برنامج زايد للإ�سكان.
 التنويه �إىل �أن وزارة الأ�شغال يكمن دورها يف درا�سة امل�ساكن احلكومية التي حتتاج �إىل �صيانة �أو �إحاللومن ثم يتم �إعالم برنامج زايد للإ�سكان �أو جلنة مبادرات رئي�س الدولة لعمل الالزم يف �ش�أنها.
 الإ�شارة �إىل �أن الوزارة �ست�سعى لإيجاد حلول حلاالت الن�ساء املواطنات الالتي يعانني ظروف حتتمحاجتهن للم�سكن املالئم ،و�أي�ض ًا العمل على تعديل املعايري اخلا�صة باملر�أة املواطنة يف احل�صول على
�سكن �ضمن برنامج زايد للإ�سكان.
 الإ�شارة �إىل �أن العمر االفرتا�ضي املعتمد للم�ساكن احلكومية يرتاوح ما بني (� )30-25سنة ثم يتمدرا�سة حالة كل منزل على حده وذلك على ح�سب ال�صيانة التي متت للمنزل.
 اجلهة املعنية بتحديد الأوزان املحورية هي وزارة الداخلية فقد و�ضعت قانون لتحديد الأوزان املحوريةو�أخذ املوافقة عليه �إال �أنه مل يطبق لوجود بع�ض املالحظات.
 التنويه �إىل �أن م�شروع دوار عجمان يف املرحلة الأخرية ومت �أخذ موافقة �إمارتي عجمان وال�شارقة علىتطويره �،أما بالن�سبة لطريق االحتاد فقد متت دار�سة حالته وتبني �أن املعوقات هي مداخل بع�ض الإمارات
املحيطة وقد متت �صيانة بع�ض هذه املداخل .
 قامت الوزارة بعدة �أمور للتوفيق بني النمو ال�سكاين و�سيا�سة الإ�سكان مثل � :إعداد ت�صاميم مل�ساكن تكونقادرة على ا�ستيعاب الأ�سرة املمتدة ،كما �أن هناك نظرة م�ستقبلية ملواجهة الزيادة يف الكثافة ال�سكانية
فقد مت تنفيذ جمموعة من املجمعات ال�سكنية كاملة اخلدمات يف �إمارة �أبوظبي و�إمارة الفجرية ال�ستيعاب
الأ�سر الكبرية .
 هناك اختالف يف املعايري بني برنامج زايد للإ�سكان وبني مبادرات رئي�س الدولة ،فربنامج زايد للإ�سكانينظر �إىل ال�شخ�ص مقدم الطلب �إذا كان م�ستحق ًا للقر�ض �أو املنحة �أو غري م�ستحق � ،أما مبادرات رئي�س
الدولة فهي خا�صة ب�إحالل امل�ساكن القائمة غري القادرة على ا�ستيعاب الأ�سر الكبرية فيتم �إحالل املنزل،
�أما دمج الربنامج مع مبادرات رئي�س الدولة يف الوقت احلايل فهو �صعب لأن املبادرات ت�سري ب�سرعة كبرية
تفوق التوقعات .
 قامت الوزارة بو�ضع خطة �شاملة للدولة عامي (  2006م  2007-م ) ومت ت�سميتها (خطة �شاملةلعام 2030م) ت�شتمل هذه اخلطة على بناء مدار�س وم�ساكن وم�صحات وما �سيحدث من تطور
يف اخلم�س �سنوات القادمة واخلم�س ال�سنوات التي تليها وغريها  ،وهي ت�شتمل على معايري عالية اجلودة
حيث قامت �إحدى ال�شركات الكربى بتنفيذها ،كما و�ضعت اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان و�سيتم العمل
بها .
 الوزارة �ضمن ا�سرتاتيجيتها احلالية تقوم ب�صيانة بع�ض الطرق االحتادية احليوية التي تربط بنيالإمارات املختلفة ك�شارع االحتاد الذي يربط بني �إمارتي ال�شارقة ور�أ�س اخليمة وفق مراحل زمنية حمددة
حيث بد�أت �أو ًال بالتقاطعات لتنتهي بالطرق الرئي�سية ذاتها.
 -وزارة الأ�شغال لي�ست هي اجلهة املخت�صة بالطرق الداخلية يف الإمارات املختلفة لأن هذا الأمر �ش�أن
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حملي بكل �إمارة.
 الإ�شارة �إىل قيام الوزارة بت�شكيل ( )21فريق عمل لدرا�سة كافة الطلبات املقدمة من املواطنني للح�صولعلى م�ساكن ،من �أجل �إيجاد حلول مالئمة لها.
 التنويه �إىل وجود بع�ض املعوقات التي تواجه الوزارة مع احلكومات املحلية �أثناء �إن�شاء الطرق �أو امل�ساكنال�شعبية ،والتي ت�سعى الوزارة �إىل �إيجاد حلول لها من خالل جلان التن�سيق امل�شرتكة التي �شكلتها مع
احلكومات املحلية ملعاجلة مثل هذه الأمور.
 الوزارة حري�صة �أثناء �صيانتها للطرق على توفري كافة مقومات ال�سالمة الالزمة يف هذه الطرق منلوحات �إر�شادية وموا�صفات فنية ومرورية.
 تنفيذ مبادرة رئي�س الدولة اخلا�صة ببناء (� )10آالف م�سكن للمواطنني ،مت التخطيط لالنتهاء منهاخالل (� )5سنوات على �أن يتم توفري املواقع املالئمة للبناء من قبل الإمارات املحلية.
 الت�أكيد على وجود العديد من املبادرات وامل�شاريع التي تنفذها وزارة الأ�شغال العامة للأعوام (2011  )2013وذلك من خالل الربامج اال�ستثمارية يف امليزانية العامة. يتم حال ًيا تطوير �شارع حممد بن زايد الذي يربط بني �إمارتي ال�شارقة ودبي وخا�صة املنطقة احلدوديةبينهما التي حتدث فيها اختناقات مرورية ،و�سيتم االنتهاء من تطويره يف نهاية عام 2013م.
 تخ�ضع جميع امل�شاريع ال�سكنية التي ت�شرف على تنفيذها وزارة الأ�شغال العامة ملعايري اال�ستدامة العامليةمن حيث اختيار مواد �صديقة للبيئة ،وتكرير مياه ال�صرف ال�صحي لإعادة ا�ستخدامه يف ري املزروعات.
 هناك خطة للوزارة ب�إن�شاء طريق خا�ص لل�شاحنات يربطها بجميع املناطق يف الدولة ،وذلك من �أجلاحلفاظ على �صالحية الطرق امل�ستخدمة لل�سيارات ،وكذلك �سيتم االنتهاء من املرحلة الثالثة مل�شروع
قطار االحتاد خالل (� )10سنوات املقبلة والذي �سي�ساهم بنقل ال�شاحنات.
(ج10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م)
 6مو�ضوع « �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �شان تعزيز الت�شريعات االعالمية يف الدولة « وقدكانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار والآراء التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 الت�سا�ؤل عن اخت�صا�صات املجل�س الوطني للإعالم و اخت�صا�صات هيئة تنظيم االت�صاالت فيما يخ�صالبث  ،حيث املجل�س يخت�ص بالنواحي الإعالمية مثل ر�سالة الهوية الوطنية ،بينما تخت�ص الهيئة بالنواحي
التقنية والفنية املتعلقة بالرتددات .
 االقرتاح بو�ضع �إدارة للمحتوى الإعالمي يف حتليل اخلطاب الإعالمي . اال�ستف�سار عن دور املجل�س الوطني للإعالم يف تعزيز العملية الإعالمية حملي ًا و داخلي ًا مثل تدريبالكوادر وتدريب ال�صناعات املحلية الإعالمية .
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 املطالبة بعمل حمطات البث حتت مظلة املجل�س الوطني للإعالم لأن عدد القنوات يف تزايد حلفظ حقوقالدولة يف هذا اجلانب .
 الت�سا�ؤل عن دور املجل�س الوطني للإعالم يف التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �ش�أن تدريب الكوادرالإعالمية .
 اال�ستفهام عن دور املجل�س يف �إلزام امل�ؤ�س�سات الإعالمية فيما يتعلق ب�إبراز الهوية الوطنية �أو الربامجالوطنية الإعالمية ب�صفة عامة .
 اال�ستف�سار عن الآليات املطبقة لزيادة ن�سبة التوطني يف الوظائف الفنية بقطاع الإعالم . املطالبة بت�ضمني الت�شريعات التي �سي�ضعها املجل�س الوطني االحتادي مواد �أو لوائح خا�صة بحماية الطفلمن التحر�شات اجلن�سية التي لها ت�أثريات �سلبية على حياته يف امل�ستقبل.
 الت�سا�ؤل عن �إعادة النظر يف لغة تدري�س املناهج التعليمية يف �أق�سام الإعالم بجامعات الدولة بالتن�سيقمع وزارة التعليم العايل .
 املطالبة بتحويل املناهج التعليمية يف �أق�سام الإعالم بجامعات الدولة �إىل اللغة العربية خا�صة يف �إطارمواءمة خمرجات التعليم مع احتياجات �سوق العمل .
 املطالبة ب�إن�شاء �أكادميية على م�ستوى عال لتدريب الكوادر الوطنية على م�ستوى الدولة خلدمة قطاعالإعالم مبختلف جماالته.
 اال�ستف�سار عن خطط املجل�س يف حتقيق التوازن الإعالمي بني ما هو وطني و�أجنبي �إىل احلد الذي يدعمالفكر الثقايف الوطني .
 الت�سا�ؤل عن دور املجل�س يف تعزيز ال�صحافة لتكون من �أف�ضل الدول يف حرية يف ال�صحافة وخ�صو�صا �أنالدولة تطمح للو�صول �إىل �أف�ضل امل�ستويات يف هذا املجال .
 اال�ستفهام عن الت�شريعات �أو النظم �أو الإجراءات التي ميكن و�ضعها لتكفل حرية التعبري يف جمالال�صحافة .
 اال�ستف�سار عن قلة الكوادر الوطنية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية حاليا مقارنة بعقود �سابقة . الت�سا�ؤل عن اال�سرتاتيجيات التي ميكن و�ضعها لإلزامية التوطني وخا�صة يف الأماكن املهمة احليوية يفال�صناعة الإعالمية .
 اال�ستفهام عن الإ�شكاليات التي يواجهها املجل�س يف الرقابة على املحتوى الإعالمي ب�شكل عام والإعالينب�شكل خا�ص ،وما هي الإجراءات واحللول التي ي�ضعها املجل�س الوطني للإعالم يف �سبيل التغلب عليها.
 الت�سا�ؤل عن املعايري والأ�سا�سيات التي يطبقها املجل�س للرقابة على حمتوى الإعالنات يف و�سائل الإعالم . اال�ستف�سار عن عدم �إعادة �صياغة الت�شريعات الإعالمية يف قانون الأن�شطة الإعالمية من قبل متخ�ص�صنيوطنيني .
 الت�سا�ؤل عن تهمي�ش ما ي�سئ للإ�سالم �أو نظام احلكم �أو امل�صالح العليا للدولة يف م�شروع الأن�شطةالإعالمية .
 اال�ستفهام عن عدم �إن�شاء قناة احتادية تعرب عن الدولة و�سيا�ساتها وثقافتها وخططها يف خمتلفاملجاالت.
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 املطالبة برفع ن�سبة التوطني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وخا�صة احلكومية منها ،ب�سبب انخفا�ض ن�سبةاملواطنني العاملني يف قطاع الإعالم.
 االقرتاح ب�أن يكون هناك متحدث ر�سمي للدولة على امل�ستوى املحلي ينقل لأفراد املجتمع ال�سيا�ساتاحلكومية املتعلقة ببع�ض الق�ضايا الهامة لكي ال يكون هناك �أي تف�سريات خط�أ ب�ش�أنها.
 اال�ستف�سار عن وجود خطة لدعم الإنتاج الإعالمي املحلي ومنحه الأف�ضلية عند العر�ض يف و�سائل الإعالماملحلية.
 التنويه �إىل �ضرورة توطني القيادات يف قطاع الإعالم اخلا�ص ملا لهذا الأمر من ت�أثري كبري يف حتقيقالتوازن الإعالمي بني ما هو وطني و�أجنبي �إىل احلد الذي يدعم الفكر الثقايف الوطني.
 الإ�شارة �إىل �أن تدين ن�سبة العنا�صر املواطنة العاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية �سببه هو �ضعف الكادر املايليف هذه امل�ؤ�س�سات ،بالإ�ضافة عدم رغبة امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة يف تعيني املواطنني.
 االقرتاح ب�أن يكون هناك تن�سيق بني جامعة الإمارات واملجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن التدريب الإعالميحلني �إن�شاء �أكادميية �إعالمية متخ�ص�صة.
 املطالبة ب�إن�شاء مباين م�ستقلة لفروع املجل�س الوطني للإعالم يف كافة �إمارات الدولة بحيث ال تكونمبانيه تابعة ملباين وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع كما هو م�شاهد يف الوقت احلايل.
 االقرتاح بتعديل القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة 1980م يف �ش�أن املطبوعات والن�شر وذلك لعدممالءمته م�ستجدات قطاع الإعالم مبختلف و�سائله وممار�ساته.
 املطالبة ب�إن�شاء مكاتب �إعالمية يف �سفارات الدولة باخلارج للرد على التجاوزات واالتهامات املوجهةللدولة ،على �أن تكون هذه املكاتب حتت قيادة كفاءات مواطنة.
 اال�ستفهام عن دور املجل�س الوطني للإعالم يف الرقابة على امل�ؤ�س�سات الإعالمية التابعة للمناطق احلرةيف الدولة.
 االقرتاح ب�إ�صدار جملة �شبابية حتت عنوان «�شباب الإمارات» يكون حمرروها وامل�شاركون فيها من ال�شباباملواطنني يعربون من خاللها عن تطلعاتهم وتوجهاتهم امل�ستقبلية.
 الت�أكيد على �ضرورة وجود مبادرات وخطط وطنية لتطوير القطاع الإعالمي اخلا�ص بالربامج املوجهةلفئتي الأطفال وال�شباب لأهمية ما تبثه من قيم يف نفو�س النا�شئة.
 الت�سا�ؤل عن الآلية املتبعة يف الرقابة على ما تبثه املحطات الف�ضائية التي ت�ست�ضيفها الدولة والبالغعددها ( )85حمطة ،وكذلك املحطات الإذاعية التي يبلغ عددها ( )38حمطة.
 الت�سا�ؤل عن �إمكانية فر�ض قيم املجتمع الإماراتي على امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأجنبية العاملة يف الدولةكما هو احلال يف الدول الأجنبية.
 اال�ستفهام عن فر�ض قيود عند الرتخي�ص لل�شركات الإعالمية اململوكة لأجانب مبا يتوافق مع م�صلحةالدولة.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي متت على امل�ستوى الإعالمي والتعليمي لرت�سيخ الهوية الوطنية . الت�سا�ؤل عن دور املجل�س الوطني للإعالم يف تعزيز الواقع احلقيقي ملجتمع الإمارات وذلك للرد علىاحلمالت التي تقوم بها م�ؤ�س�سات الإعالم اخلارجي يف ت�شويه �صورة الدولة من خالل ن�شر املعلومات
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املغلوطة حول الق�ضايا املجتمعية والأمنية بالدولة .
 اال�ستفهام عن وجود درا�سة حتليلية لأ�سباب عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع الإعالم. اال�ستف�سار عن اخلطط والربامج التي يعتمدها املجل�س الوطني للإعالم يف تر�سيخ الهوية الوطنيةللمواطنني من خالل م�صادر �إعالمية موثوقة تدعم االحتاد لتمكنهم من الت�صدي للتهديدات الإعالمية
اخلارجية.
 الت�سا�ؤل عن �ضرورة توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات املعنية يف كافة �إمارات الدولة لتنظيم الرقابة علاجلهات الإعالمية.
 اال�ستف�سار عن �إعادة النظر يف الر�سوم املفرو�ضة على الرخ�ص الإعالمية �سواء اخلا�صة بالرتخي�ص �أوالتجديد وذلك بزيادتها مبا يتما�شى مع اجلهود املبذولة يف الرقابة عليها.
 اال�ستفهام عن الرقابة على ت�صاريح احلفالت الفنية ال�صادرة من املجل�س الوطني للإعالم بالتن�سيق معاجلهات املحلية املعنية.
 اال�ستف�سار عن دور املجل�س يف الرقابة على الربامج وامل�سل�سالت التي تعر�ض على القنوات التلفزيونيةاملحلية مبا يتنا�سب مع جمتمع الإمارات.
 وقد جاء رد معايل �سمو ال�شيخ  /عبداهلل بن زايد �آل نهيان – وزير اخلارجية  -رئي�ساملجل�س الوطني للإعالم على هذه اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات على النحو الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن عملية تنظيم االت�صال يف البث الإذاعي الداخلي ال تقوم هيئة تنظيم االت�صاالت ب�إ�صدار�أي ترخي�ص يف �ش�أنها �إال مبوافقة من املجل�س الوطني للإعالم .
 التنويه �إىل �أن حتليل حمتوى اخلطاب الإعالمي نقطة جديرة بالدرا�سة والتنفيذ . الإ�شارة �إىل �أن �صناعة الإعالم ال توجد لها �أرقام �أو ن�سب ،ولكن حجم عدد ال�ساعات يف �سنة (2013م)�أكرث من ال�سنوات املا�ضية ،ويف بع�ض الأحيان هناك م�ؤ�س�سات ت�ستعني با�ستديوهات خارجية لبع�ض
الأن�شطة الإعالمية نظر ًا الرتفاع التكلفة �أو ان�شغال بع�ض هذه اال�ستديوهات  ،فحجم �صناعة الإعالم
�سواء يف �إنتاج برنامج �أو فيلم �سينمائي يف الإمارات خا�صة يف الأفالم الق�صرية �شهد قفزات كبرية كم ًا
�أو كيف ًا .
 التنويه �إىل �أن هناك الكثري من الدول التي ت�ضع معايري وا�ضحة و�صارمة يف ما يخ�ص حقوق الطفل يفاملحتوى الإعالمي ،و�سيقوم املجل�س بالتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لو�ضع �أف�ضل املعايري املتعلقة
بالطفل يف هذا املو�ضوع .
 الإ�شارة �إىل املجل�س الوطني للإعالم لي�س من اخت�صا�صه اعتماد اللغة الإجنليزية يف املناهج التعليميةب�أق�سام الإعالم يف جامعات الدولة �،إال �أن اللغة الإجنليزية �أ�صبحت �أداة للتوا�صل مع العامل  ،وعن�صر
رئي�سي لتطوير �أي فرد يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مع �إتقان اللغة العربية .
 الت�أكيد على الإملام الكامل باللغة العربية يف جمال الإعالم ،ولكن �إتقان اللغة الإجنليزية �شرط �آخر . �سيقوم املجل�س بو�ضع درا�سة لتوفري معهد �أو كلية �أو �أكادميية لتدريب الكوادر الوطنية الإعالمية علىم�ستوى عال على غرار الأكادمييات املتخ�ص�صة يف الدولة مثل معهد التدريب امل�صريف �أو �أكادمييات
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الطريان وغريها  ،وعند االنتهاء منها �سيتم �إر�سالها �إىل املجل�س الوطني االحتادي لعر�ضها على اللجنة
املخت�صة لو�ضع املالحظات عليها .
 مت ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية للمجل�س الوطني للإعالم ت�ضم يف ع�ضويتها ( )15من الكفاءات الوطنيةيف هذه املجال وهذه من التحديات التي قد مت و�ضع �أ�س�س ملعاجلتها  ،وهناك تن�سيق ولقاءات دائمة
وم�ستمرة مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية املرئية �أو املطبوعة يف الدولة .
 الإ�شارة �إىل قيام املجل�س باالنتهاء من قانون الأن�شطة الإعالمية الذي �سيعزز مكانة الدولة عاملي ًا  ،لأنالتقييم مبني على القانون ولي�س على التطبيق.
 توجد هناك �إ�شكالية حقيقية يف مو�ضوع توطني قطاع الإعالم فمعظم خريجي الإعالم ال يعملون يف جمالالإعالم  ،و�إمنا يف دوائر حكومية �أخرى  ،ولكن بوجود �أكادميية �إعالمية �سيتحقق هدف رفع ن�سبة التوطني
يف القطاع الإعالمي .
 قيام املجل�س الوطني للإعالم بالتن�سيق و التوا�صل الدائم مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،لوجود كم كبري منالقنوات وال�صحف واملواقع الإلكرتونية ،وال يوجد هناك تناق�ض يف حمتوى الر�سائل و�إمنا هناك تنوع يف
حمتواها.
 هناك �أكرث من قناة �إماراتية تعك�س �أخبار الدولة وق�ضاياها و�سيا�ساتها وثقافتها وخططها  ،ولكن ب�أ�سماءخمتلفة ،وهناك توجهان خمتلفان هما :تقليل الدور احلكومي يف الإعالم والتوجه الآخر زيادة الدور
احلكومي .
 الت�أكيد على اهتمام املجل�س الوطني للإعالم برفع ن�سبة التوطني يف قطاع الإعالم من خالل التن�سيق معكافة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ملعرفة ن�سبة املواطنني العاملني يف كل م�ؤ�س�سة.
 وجود متحدث ر�سمي للدولة �أ�صبح �أمر ًا ملح ًا يف الوقت احلايل حتى ال يكون هناك �أي لغط يف املعلوماتالتي ت�صل لأفراد املجتمع حول مو�ضوع ما ،واملجل�س �سيقوم برفع هذا املقرتح ملجل�س الوزراء مع املطالبة
ب�سرعة تنفيذه.
 منح املنتج الإعالمي املحلي الأولوية يف العر�ض بالقنوات املحلية فيه خمالفة التفاقية منظمة التجارةالدولية.
 وجود �أكادميية متخ�ص�صة للقطاع الإعالمي �سي�ساهم كثري ًا يف تدريب و�صقل مهارات كافة العاملني يفامل�ؤ�س�سات الإعالمية احلكومية واخلا�صة ،و�سيعمل على حل الكثري من الإ�شكاليات املتعلقة بهذا القطاع.
 هناك �أولويات ل�صرف امليزانية املخ�ص�صة للمجل�س الوطني للإعالم تتطلب النظر فيها قبل �إن�شاء مبانجديدة لفروع املجل�س بالدولة.
 الرقابة على امل�ؤ�س�سات الإعالمية التابعة للمناطق احلرة يف الدولة �أمر �ضروري حتى ال تكون هناك�أي جتاوزات يف املحتوى الإعالمي الذي تقدمه هذه املناطق ومدى توافقه العام مع ال�سيا�سة الإعالمية
للدولة.
 االقرتاح ب�أن يقوم املجل�س الوطني االحتادي برفع تو�صية ملجل�س الوزراء ب�ش�أن زيادة رواتب املوظفنيالعاملني يف املجل�س الوطني للإعالم.
 -مقرتح �إ�صدار جملة �شبابية الأوىل �أن تتبناه �إحدى اجلامعات احلكومية ،واملجل�س الوطني للإعالم على
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�أمت اال�ستعداد لتقدمي الدعم والإمكانيات املطلوبة لإ�صدار مثل هذه املجلة.
 لي�س من مهام املجل�س الوطني للإعالم �إن�شاء قنوات تلفزيونية ،لكن من الأهمية مبكان �أن تبادر �إحدىالقنوات املحلية ب�إن�شاء قناة خا�صة للأطفال تكون ناطقة باللغة الف�صحى �أو اللهجة املحلية الإماراتية.
 الإ�شارة �إىل �أنه ينبغي على ال�صحافة التحلي بامل�س�ؤولية الأخالقية وبامل�صداقية لك�سب احرتام النا�س. التنويه �إىل �أن املجل�س الوطني للإعالم يف طور املراجعة لقانون الأن�شطة الإعالمية قبل �إ�صداره. الت�أكيد على �أن �أف�ضل امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل ال حتكمها قوانني البلد التي تعمل من خاللها و�إمناحتكمها اللوائح الداخلية للم�ؤ�س�سة.
 الت�أكيد على �أن �أف�ضل و�سيلة للرد على من ي�سعى لت�شويه �صورة الدولة من خالل توفري املعلوماتال�صحيحة واحلقيقية لواقع الدولة.
 الإ�شارة �إىل �أن املجل�س الوطني للإعالم ي�سعى يف الوقت احلايل لتطوير خدمة وكالة �أنباء الإمارات مبايخدم الق�ضايا التي مت�س مواطني الدولة.
 التنويه �إىل �أن املجل�س الوطني للإعالم �سيقوم ب�إعادة النظر يف ال�شروط والر�سوم املفرو�ضة علىالرتاخي�ص الإعالمية.
 الت�أكيد على وجود مذكرات تفاهم بني املجل�س الوطني للإعالم وغرف التجارة يف �إمارات الدولة املختلفة،كما �أن املجل�س ي�سعى لتوقيع مذكرات �أخرى مع احلكومات املحلية.
 الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية الوطنية هي �شريك رئي�سي للمجل�س يف الدولة و�أكرث معرفةبال�ضوابط ،واملجل�س حري�ص على ما يتم نقله عرب �شا�شاتها.
(ج 13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م)
 7مو�ضوع « �سيا�سة وزارة االقت�صاد « وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظاتالتي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن عدم وجود قانون احتادي لال�ستثمار الأجنبي وم�شروع قانون الإفال�س من �أجل ا�ستكمالالإطار الت�شريعي لالقت�صاد الوطني .
 الت�سا�ؤل عن عدم �إن�شاء هيئة احتادية م�ستقلة لقطاع ال�صناعة من �أجل دعم وتنمية ال�صادرات ال�صناعيةللدولة .
 اال�ستفهام عن ال�صعوبات التي تواجهها الوزارة لتطوير الت�شريعات االقت�صادية وال�صناعية . اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف مراقبة املنتجات الع�ضوية . اال�ستفهام عن جهود الوزارة يف حتقيق الأمان واملعرفة للم�ستهلك ،و�أثر فاعلية الربامج التي تطبقهاالوزارة حلمايته.
 اال�ستف�سار عن وجود خطة متكاملة تربط جميع �إمارات الدولة ميكن من خاللها قيا�س �آثار حمايةامل�ستهلك .
 الت�سا�ؤل عن دور الوزارة يف بحث �أ�سباب خ�سائر امل�شاريع الوطنية. -املطالبة ب�أن يتم ربط اال�سرتاتيجيات اخلا�صة باحلكومات املحلية بر�ؤية (2021م) ب�شكل فعال وتنفيذ
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مبادرات عملية ت�سعى لتحقيق الأهداف املو�ضوعة ،حيث ال يوجد يف الوقت احلايل ربط مبا�شر بني ر�ؤية
الإمارات (2021م) ور�ؤية �أبوظبي (2030م) وخطة دبي (2015م).
 املطالبة مبتابعة الوزارة للتو�صيات ال�صادرة من جمل�س الإمارات للتناف�سية لتعزيز التناف�سية على م�ستوىالدولة .
 اال�ستف�سار عن ال�ضوابط واحلوافز التي ت�ضعها الوزارة ل�ضمان تدفق اال�ستثمار الأجنبي للقطاعاتاال�سرتاتيجية و �إ�شراك ال�شركات املحلية يف عملية تنفيذ امل�شاريع وتخ�صي�ص ح�صة للمنتج الوطني
لتنمية ال�صناعات املحلية ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء تو�ضح مدى اال�ستفادة من اال�ستثمارات املحلية بهدف
تعزيز القدرة التناف�سية لهذه اال�ستثمارات .
 الت�سا�ؤل عن و�ضع ا�سرتاتيجية موحدة خا�صة باملناطق احلرة يتم �إدارتها من قبل الوزارة . اال�ستف�سار عن التحديات التي تواجه الوزارة لتطوير القطاع االقت�صادي يف الدولة . اال�ستفهام عن دور الوزارة يف احلد من دخول ال�سلع املغ�شو�شة �إىل �أ�سواق الدولة . اال�ستفهام عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوعية امل�ستهلك بالآثار ال�سلبية لل�سلع املغ�شو�شة . الإ�شارة �إىل عدم دخول املنتجات الوطنية التي ت�صنع بالدولة يف املناق�صات احلكومية رغم ا�ستيفائهالكل ال�شروط املطلوبة التي ت�ؤهلها لهذا الأمر.
 اال�ستف�سار عن خطة الوزارة امل�ستقبلية لدعم ال�صناعات الوطنية. اال�ستفهام عن مدى م�ساهمة املناطق احلرة يف منظومة االقت�صاد الوطني يف ظل الكثري من الت�سهيالتالتي منحتها الدولة للم�ستثمرين يف هذه املناطق.
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة يف الرقابة على �سالمة الأغذية املتداولة بالدولة ملا لهذاالأمر من �آثار �سلبية على �صحة امل�ستهلكني.
 اال�ستف�سار عن ا�ستمرار ظاهرة ارتفاع �أ�سعار ال�سلع بالرغم من قيام الوزارة بتحذير التجار ومنافذ البيعمن هذا الأمر ،وهل لدى الوزارة الكادر امل�ؤهل والكايف ملتابعة الق�ضايا املتعلقة بحماية امل�ستهلك.
 اال�ستفهام عن وجود درا�سات مت القيام بها ملعرفة احتياجات ال�سوق املحلية من الأيدي العاملة والفر�صالوظيفية املتاحة للمواطنني يف قطاعات التجزئة.
 الت�سا�ؤل عن خطط وبرامج الوزارة يف حماية امل�ستثمرين ون�شر ثقافة اال�ستثمار ،وحتقيق بيئة داعمةلالدخار واال�ستثمار.
 اال�ستف�سار عن برامج التن�سيق امل�شرتك بني الوزارة واجلهات املحلية املخت�صة للخروج ب�صيغة موحدةتنظم قطاع اال�ستثمار الأجنبي.
 اال�ستفهام عن دور الوزارة يف حتقيق التكامل االقت�صادي بالدولة. الت�سا�ؤل عن خطط الوزارة يف حتقيق الأمن الغذائي يف ظل ا�سترياد الدولة حوايل ( )85%مناحتياجاتها الغذائية من اخلارج.
 الإ�شارة �إىل وجود �ضعف يف نظام الك�شف عن ال�سلع املقلدة ،خا�صة و�أن الإح�صائيات ت�شري �إىل وجودحوايل (� )29ألف �سلعة مغ�شو�شة الفرتة املا�ضية.
 -املطالبة بتقدمي مبادرات لتعزيز التعاون مع خمتلف اجلهات لدعم ال�صناعات الوطنية بالدولة.
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 اال�ستف�سار عن خطط الوزارة للعمل على �إيجاد تنمية اقت�صادية متوازنة يف الدولة ،والتحديات التيتواجهها يف �سبيل حتقيق هذا الأمر.
 الت�سا�ؤل عن وجود خطة وبرامج معينة و�ضعتها الوزارة من �أجل حماية املواطنني من تقلبات �أ�سعار الوقودوالأدوية يف ال�سوق املحلية.
 اال�ستف�سار عن اجلهة املخت�صة يف الرقابة على جودة ال�سلع يف منافذ البيع املختلفة. اال�ستفهام عن وجود خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة على م�ستوى الدولة لبناء اقت�صاد معريف يحقق التنميةامل�ستدامة يف الدولة .
 الت�سا�ؤل عن وجود خطة ال�ستقطاب خريجي الثانوية العامة املواطنني وت�أهيلهم للعمل يف وزارة االقت�صاد. اال�ستف�سار عن وجود جهة حكومية على امل�ستوى االحتادي متخ�ص�صة يف اال�ستثمارات احلكوميةاالحتادية يف القطاعات املختلفة وتطويرها.
 اال�ستفهام عن دور الوزارة يف حتقيق التنوع االقت�صادي يف الدولة ،من �أجل الو�صول �إىل التنمية امل�ستدامة.الإ�شارة �إىل وجود م�ستح�ضرات جتميل وم�ستح�ضرات خا�صة بالأطفال يف الدولة مل يحدد فيها تاريخ�صالحية �أو كيفية تخزينها.
التنويه �إىل وجود اختالف يف �أ�سعار ال�سلع لدى منافذ البيع املختلفة يف �إمارات الدولة.املطالبة با�ستمرارية الن�شرة التوعية ال�صادرة من وزارة االقت�صاد ب�ش�أن مقارنة �أ�سعار ال�سلع لدى منافذالبيع املختلفة يف �إمارات الدولة.
اال�ستف�سار عن دور وزارة االقت�صاد يف احلد من ت�ضخم �أ�سعار ال�سلع �أثناء زيادة رواتب املوظفني يفالدولة.
 التنويه �إىل عدم �إتاحة الفر�ص للمواطنني لال�ستثمار يف القطاعات االقت�صادية املختلفة داخل الدولة. املطالبة ب�إن�شاء خمترب مركزي احتادي لفح�ص �سالمة الأغذية واملواد اال�ستهالكية للت�أكد من �سالمتهاوعدم احتوائها على مواد �ضارة بال�صحة العامة.
 الت�سا�ؤل عن خطة الوزارة يف التن�سيق مع اجلهات املعنية لرفع ترتيب الدولة ب�ش�أن امل�ؤ�شرات اخلا�صةبعمل ال�شركات ،حيث احتلت الدولة املرتبة( )143من �أ�صل ( )183يف معيار الوقت لإغالق ال�شركة.
 اال�ستف�سار عن وجود م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم عمل املناطق احلرة يف �إمارات الدولة. وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه اال�ستف�ساراتوالأفكار واملالحظات كالآتي:
 الإ�شارة �إىل االنتهاء من �إعداد م�شروع قانون اال�ستثمار الأجنبي وهو يف اللجنة الوزارية للت�شريعات� ،أماقانون الإفال�س فهو لي�س من اخت�صا�ص وزارة االقت�صاد و�إمنا م�س�ؤولية وزارة املالية.
 مت احل�صول على موافقة من جمل�س الوزراء لدرا�سة مقرتح �إن�شاء هيئة م�ستقلة بقطاع ال�صناعة ،وقدقامت الوزارة بدرا�سة تف�صيلية للمقرتح ،لكن مل يتم عر�ضه على جمل�س الوزراء حتى الآن .
 الإ�شارة �إىل �أهمية ت�سويق املنتجات الوطنية عرب املعار�ض الدولية �أو بع�ض اللجان االقت�صادية امل�شرتكة،مع �ضرورة و�ضع �إطار خللق نوع من التوازن يف التبادل التجاري مع بع�ض الدول.
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 مت تقدمي العديد من اخلدمات للم�ستهلكني وتطوير التقنيات املتعلقة بهذا اجلانب �إال �أن ا�ستخدامها الزال حمدود ًا.
 تكلفة املنتجات الع�ضوية مرتفعة جد ًا ،فالدولة ال تقوم ب�إنتاج املنتجات الع�ضوية بكرثة مقارنة بالدولالأخرى وبالتايل ف�إن ارتفاع �سعرها والطلب عليها يكون �أكرث من غريها.
 الت�أكيد على اهتمام الوزارة بثقافة امل�ستهلك ،حيث يوجد برنامج �صوت امل�ستهلك الذي ي�ستقبل املالحظاتوال�شكاوى ويتابعها ويعمل على حلها.
 تعقد اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك اجتماعاتها ب�شكل دوري تطرح خاللها جميع الق�ضايا املتعلقة بحمايةامل�ستهلك �سواء من ناحية الأ�سعار �أو التحديات التي تواجه امل�ستهلك ويتم مناق�شتها ،وقد مت �إ�صدار
الكثري من التو�صيات املتعلقة بعقود �شراء بع�ض ال�سلع التجارية.
 الإ�شارة �إىل �أن للوزارة يف ال�سنوات الأخرية جهود وا�ضحة فيما يتعلق بخف�ض �أ�سعار ال�سلع من �أجلحماية امل�ستهلك  ،ولكن ال�سوق قد يت�أثر مبعطيات خارجية ت�ؤثر على ا�ستقرار �أ�سعارها مثل �سعر النفط،
وقد متت معاجلة الكثري من الأمور املتعلقة بارتفاع الأ�سعار من خالل التعاون مع الدوائر االقت�صادية
املحلية.
 قطاع ال�صناعة قطاع مهم جد ًا ،وله دور يف الناجت الوطني ،فح�سب �آخر التقديرات ارتفعت م�ساهماتهمن (� )%9إىل (،)%11وهناك خطة لرفعها �إىل (. )%20
 الت�أكيد على �أن هناك �صناعات كبرية فر�ضت الدولة فيها نف�سها حملي ًا وعاملي ًا مثل :الأملونيوم واحلديدوالبرتوكيماويات.
 التنويه �إىل �أن الدولة ملتزمة بقوانني دولية تلزمها بتطبيق املعايري اخلا�صة بحماية ال�صناعات الوطنية. �إن ح�صة الإمارات من تدفق اال�ستثمار الأجنبي �إىل دول اخلليج العربي حوايل ( )7مليارات و()700مليون دوالر من حوايل ( )26مليار دوالر يف عام 2011م .
 تغلبت دولة الإمارات على الآثار الناجتة عن الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية  ،فقد مت �إن�شاء جمل�سملتابعة اال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج برئا�سة وزير االقت�صاد ،و و�ضعت �سيا�سة م�شرتكة متعلقة
بكيفية جذب اال�ستثمارات �إىل الإمارات ،وكذلك متابعة ال�صعوبات التي تواجه امل�ستثمرين الإماراتيني
يف بع�ض الدول .
 التنويه �إىل �أن املناطق احلرة تنظم عملها القوانني املحلية والد�ستور ،فلذلك ال بد من التن�سيق بنيالقطاعني املحلي واالحتادي يف ما يخ�ص هذه املناطق.
 اقت�صاد الإمارات ال ميكن �أن ينمو ويتطور دون معاجلة الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية التي حتدث يفدول العامل ب�شكل عام ،فكل الظروف املحيطة متثل حتدي ًا لأي اقت�صاد .
 خمتلف دول العامل تعاين من م�شكلة الغ�ش التجاري وتتخذ الكثري من الإجراءات للتعامل معه ،ودورامل�ستهلك يتمثل يف التوا�صل مع الوزارة والدوائر االقت�صادية ل�ضبط �أي منتج مغ�شو�ش يدخل الدولة.
 قيام الوزارة ب( )24065جولة تفتي�شية عام (2012م)  ،وقد مت على �إثرها حترير حوايل( )40160خمالفة فيما يتعلق باملنتجات املغ�شو�شة.
 -ال�صناعات يف الدولة تعاين من ق�ضية عدم الت�أهيل التي يتم من خاللها دخولها يف املناق�صات احلكومية
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وفق معايري موجودة يف الدوائر املحلية.
 الرقابة على مكونات �سالمة الأغذية هي من اخت�صا�ص وزارة البيئة واملياه� ،أما وزارة االقت�صاد فهياجلهة املخت�صة بتلقي املالحظات وال�شكاوى حول �سالمة الأغذية املتداولة يف ال�سوق املحلية.
 التنويه �إىل �أن الوزارة ا�ستطاعت �أن حتد من ظاهرة ارتفاع الأ�سعار ،فالتقرير ال�صادر من املركز الوطنيللإح�صاء قد �أ�شار �إىل �أن الت�ضخم االقت�صادي قد �سجل يف الدولة ب�أقل من ( )1باملئة يف عام 2012م
 الت�أكيد على �أن امل�سببات الرئي�سية الرتفاع الأ�سعار خالل العاميني املا�ضيني متعلقة ب�أ�سعار النفط وتكلفةالإنتاج ،والتي �أثرت على بع�ض جزئيات الإنتاج.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة العمل هي اجلهة املعنية بعمل الدرا�سات املتعلقة بق�ضية التوطني ،ولي�س وزارةاالقت�صاد.
 الت�أكيد على وجود جمل�س خمت�ص مبتابعة اال�ستثمار والوزارة تتابع كل الق�ضايا املتعلقة باال�ستثمار بعد�ضم قطاع التجارة �إليها.
 للعمل على حتقيق التكامل االقت�صادي هناك تن�سيق مع كل الإمارات ولكل �إمارة احلق يف حتديد �سيا�ستهااالقت�صادية ،والقطاعات التي تركز عليها لتحقيق التنمية االقت�صادية فيها.
 الت�أكيد على �أهمية ت�ضافر اجلهود والتن�سيق بني الوزارة واجلهات املخت�صة ملتابعة ق�ضايا الغ�ش التجاريواتخاذ القرارات املنا�سبة يف �ش�أنها.
 الت�أكيد على �أن دور الوزارة فيما يخ�ص القطاع الغذائي هو دور م�ساند ،من خالل القيام بت�شجيع بع�ضال�شركات الرئي�سية لال�ستثمار يف هذا القطاع يف �سبيل حتقيق الأمن الغذائي.
 ال�سيا�سة االقت�صادية لكل �إمارة هي �ش�أن حملي ،فكل �إمارة قامت بو�ضع خطتها االقت�صادية تبع ًا لر�ؤيتهاامل�ستقبلية ،فلذلك ال بد من وجود توافق يف ال�سيا�سات االقت�صادية بني جميع الإمارات ملا لهذه ال�سيا�سات
من ت�أثري وانعكا�س كبريين على كافة القطاعات واخلدمات يف املجتمع.
 هناك جلنة خمت�صة يف وزارة ال�صحة للرقابة على �أ�سعار الأدوية ،فمو�ضوع �أ�سعار الدواء لي�س مناخت�صا�ص اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك� ،أما ما يتعلق ب�أ�سعار الوقود فهو من اخت�صا�ص وزارة الطاقة.
 اجلهة املخت�صة يف الرقابة على جودة ال�سلع يف الدولة هي هيئة املوا�صفات واملقايي�س. الت�أكيد على وجود خطة طويلة املدى لتحقيق االقت�صاد املعريف من خالل العديد من الإجراءات التياتخذتها احلكومة.
 تعترب وزارة االقت�صاد من اجلهات احلكومية التي ت�ستقطب وت�ؤهل املواطنني حيث و�صلت ن�سبة التوطنييف الوزارة �إىل (، %)89وو�صلت ن�سبة التوطني يف الوظائف القيادية (، %)100ويف الوظائف
الإ�شرافية ( %)100ويف الوظائف التخ�ص�صية الفنية نحو(.%)77
 جهاز الإمارات لال�ستثمار يتابع جميع ما يتعلق باال�ستثمارات احلكومية االحتادية يف القطاعاتاالقت�صادية املختلفة.
 هناك ن�شرة توعية تف�صيلية من�شورة يف املوقع الإلكرتوين لوزارة االقت�صاد يحدد فيها �أ�سعار ال�سلع لدىمنافذ البيع املختلفة يف �إمارات الدولة.
 -الت�أكيد على عدم �إمكانية رفع �أ�سعار ال�سلع لدى منافذ البيع �إال بعد �أخذ املوافقة من اللجنة العليا حلماية
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امل�ستهلك التابعة لوزارة االقت�صاد.
 الت�أكيد على م�صادرة الوزارة م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الأطفال ال�ضارة بعد الت�أكد من �أ�ضرارهاعلى ال�صحة العامة.
 الت�أكيد على التن�سيق مع جمل�س الإمارات للتناف�سية واجلهات املعنية لرفع ترتيب الدولة ب�ش�أن امل�ؤ�شراتاخلا�صة بعمل ال�شركات.
 هناك قوانني �صدرت لتنظيم ن�شاط املناطق احلرة يف نطاق حدودها فقط.				

(ج 14املعقودة بتاريخ 2013/05/28م)
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:  جدول يو�ضح مو�ضوعات الأ�سئلة والق�ضايا التي تناولتهاá°ûbÉæe áÑ°ùf
äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b
øeõdG øe áeÉ©dG
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

%3.1
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ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

äÉYÉ°S (3)
á≤«bO (12)h
á«fÉK (30)h

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG
ÚÑZGôdG áÑ∏£dG äGQÉeE’G á©eÉL ΩGõdEG.11
äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG á°SGQO ‘
ájõ«∏‚’G á¨∏dG ¿ÉëàeG RÉ«àLÉH á«eÓ°SE’G
( »°üî°T OQ)
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê )
‘ äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÚH •ÓàN’G.12
É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c
( »°üî°T OQ)
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê )
‘ á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©J ‘ IQGRƒdG QhO.13
2ê ) ( »°üî°T OQ) á°UÉÿG ¢SQGóŸG
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
á«°SQóŸG ÊÉÑŸG ôjƒ£J ‘ IQGRƒdG á£N.14
áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH ÉgójhõJh ‘É°ùe á≤£æÃ
á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d
( »HÉàc OQ)
(Ω 2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 3ê )
áØYGôdG á°SQóŸ »°SQóŸG ≈æÑŸG ∫ÓMEG.15
ΩCG IQÉeEG ‘ ÚæÑ∏d …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d
øjƒ«≤dG
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê )
áÑ∏£∏d á«°SQóŸG áÑ«≤◊G ¿Rh ∞«ØîJ.16
( »°üî°T OQ)
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê )
(Ω2013/04/23
á©HÉàŸG ‘ …ƒHÎdG ¬«LƒàdG QhO AÉ¨dEG.17
Úª∏©ª∏d Iôªà°ùŸG á«ª∏©dG
( »°üî°T OQ)
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê )
(Ω2013/04/23
áÄa á«Ø«XƒdG äÉ«bÎdG ∫ƒª°T ΩóY.18
á«æØdG äÉÄ«¡dGh »YÉªàL’G »FÉ°üNC’G
16ê ) ( »°üî°T OQ) IQGRƒdÉH á∏eÉ©dG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
(Ω2013/06/11
‹B’G ìÉéædG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J.19
( »°üî°T OQ)
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )
(Ω2013/06/11
‘ »°SGQódG Ωƒ«dG äÉYÉ°S øe π«∏≤àdG.20
( »°üî°T OQ) ¢SQGóŸG
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )
(Ω2013/06/11

OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

10

á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG

:  الأ�سئلة2:  م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة الأ�سئلة) �س�ؤا ًال متبقي ًا من دور االنعقاد16( ) �س�ؤا ًال منها عدد88( كان �أمام املجل�س خالل هذا الدور عدد
)49(  انتهى من مناق�شة عدد،) تقدم بهم ال�سادة الأع�ضاء خالل هذا الدور72(  وعدد،العادي الأول
) ثانية وبن�سبة بلغت46( ) دقيقة و37() �ساعة و15( �س�ؤا ًال منها م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره
 �أ�صدر يف �ش�أن، ) كتابي ًا3() منها �شخ�صي ًا و46( ) من �إجمايل زمن اجلل�سات مت الرد على% 15.1(
 بعد �سحب، *) �س�ؤا ًال من هذه الأ�سئلة27(  وبذلك بقي �أمام املجل�س،*) منها تو�صيات �إىل احلكومة7(
.*) �س�ؤا ًال من قبل مقدميها من ال�سعادة الأع�ضاء12(

) يف التقرير16( * ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن الأ�سئلة مرفق رقم
) يف التقرير17( * جدول بالأ�سئلة التي الزالت �أمام املجل�س مرفق رقم
) يف التقرير18( * جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها مرفق رقم
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ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

áYÉ°S
≥FÉbO (3)h
á«fÉK (51)h

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG
á«eÓ°SE’G òaGƒædGh ´hôØdG ≈∏Y áHÉbôdG.10
ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á©HÉàdG
( »°üî°T OQ)
(Ω2012/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê )
QÉ©°SCG ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U AÉ°ûfEG.11
á«fGƒ«◊G IhÌdG ±ÓYCG
( á«°UƒJ + »°üî°T OQ)
(Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê )
äGQÉeE’G ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ.12
á«ªæà∏d
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/04/30 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 11ê )
äÉHÉ°ù◊G QGó°UEGh OGóYEG ‘ ôNCÉàdG.13
IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T OQ) á«eƒ≤dG
(Ω2013/05/15-14 ïjQÉàH
äGQÉeE’G ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ.12
IOƒ≤©ŸG 11ê ) ( »°üî°T OQ) á«ªæà∏d
(Ω2013/04/30 ïjQÉàH
äÉHÉ°ù◊G QGó°UEGh OGóYEG ‘ ôNCÉàdG.13
IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T OQ) á«eƒ≤dG
(Ω2013/05/15-14 ïjQÉàH

OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

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

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

ÉjÉ°†≤dG
ájOÉ°üàbE’G
4

%2.2

(14)h ¿ÉàYÉ°S
¿GƒK (5)h á≤«bO

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

OQ) á«FGò¨dG áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG.7
( á«°UƒJ + »°üî°T
(Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê )
á«FGhódG áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG.8
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê )
ÖLGƒdG ájQhódG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG.3
ÚæWGƒª∏d ÉgDhGôLEG
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê )
¿hGO áeRÓàÃ áHÉ°UE’G ä’ó©e ´ÉØJQG.10
ê ) (á«°UƒJ + »°üî°T OQ) ádhódG ‘
(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 15
‘ á«Yô°ûdG á«bôdÉH êÓ©∏d äGOÉ«Y íàa.11
äÉ«Ø°ûà°ùŸG
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 15ê )
πNGO áéàæŸG ájòZC’G ≈∏Y áHÉbôdG á«dBG.12
IOQƒà°ùŸGh ádhódG
( »°üî°T OQ)
(Ω2013/06/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )

6

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

286

(م2013-2012) اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

%3

á≤«bO (19)
á«fÉK (54)h

±GôYCÓd ∫hódG ¢†©H äGQÉØ°S áØdÉfl.1
13ê ) ( »°üî°T OQ) á«dhódG ÚfGƒ≤dGh
(Ω2013/05/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

%2

á≤«bO (11)
á«fÉK (31)h

IQOÉÑŸ á«FÉ°üME’G äGô°TDƒŸGh èFÉàædG.1
OQ) á«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G øe á«dÉN äGQÉeE’G
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/05/21

%9

%2.3
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ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

(4)h á≤«bO (57)
¿GƒK

(20)h ¿ÉàYÉ°S
á«fÉK (55)h á≤«bO

‘ á«fhÎµdE’G äÉeóÿG Ωƒ°SQ π«°ü–.1
ê ) ( »°üî°T OQ) á«fhÎµdE’G ádGó©dG ΩÉ¶f
(Ω2013/04/23 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10
ábÉ£dG Òaƒàd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’.2
13ê ) ( »°üî°T OQ) AÉŸGh á«FÉHô¡µdG
(Ω2013/05/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
»°üî°T OQ) áHƒÑŸG äÉfÓYE’G ¥ƒ°S º«¶æJ.3
(Ω2013/05/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê )
äÓ°UGƒª∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á£N1
OQ)¢UÉH ≥FÉ°S áØ«Xh ÚWƒJ ‘ äÉeóÿGh
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) ( »°üî°T
(Ω2012/11/20
áMÉJEGh ÚæWGƒŸG πªY ™«é°ûJ h ºYO.2
IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ) º¡d ¢UôØdG
(Ω2012/12/11 ïjQÉàH
AÉ¡fEG ” …òdG øWGƒŸG ∞XƒŸG Ú«©J IOÉYEG.3
+ »°üî°T OQ) á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH ¬àeóN
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê ) ( á«°UƒJ
(Ω2013/03/19
( »HÉàc OQ)QÉ°ùe èeÉfôH ò«ØæJ äGAGôLEG.4
(Ω30/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 11ê )
¿CÉ°T ‘ ¢ù∏éŸG á«°UƒJ ≥«Ñ£J èFÉàf.12
QOÉc QGó°UEGh ¿PDƒŸGh ΩÉeE’G áæ¡e ÚWƒJ
IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) É¡d ¢UÉN
(Ω2013/06/11 ïjQÉàH
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OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG
1

1

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

ÉjÉ°†≤dG
á«æeC’G
ÉjÉ°†≤dG
á«Ä«ÑdG

ÉjÉ°†≤dG
á«eóÿG
3

7

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

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

%2.4

¿ÉàYÉ°S
≥FÉbO (27)h
á«fÉK (40)h

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG
ádhO »æWGƒe á«°ùaÉæJ ºYOh õjõ©J.5
IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ) äGQÉeE’G
(Ω2012/12/11 ïjQÉàH
™ªàéª∏d ájò«ØæàdG íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG í«°VƒJ.6
( »°üî°T OQ) Égò«ØæJ πÑb Ö°SÉæŸG πµ°ûdÉH
(Ω2012/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê )
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ÚH ™aÉæŸG ∫OÉÑJ ΩÉ¶f.7
4ê ) ( »°üî°T OQ) ádhódÉH á∏eÉ©dG
(Ω2012/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
OQ) ádhódG ‘ ∑Éª°SC’G ó«°U áæ¡e ºYO.8
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/03/05
OQ) äÉæWGƒe øe ÚæWGƒŸG êGhR ™«é°ûJ.14
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T
(Ω2013/05/15-14
»°üî°T OQ) êGhõdG ¥hóæ°U ¿É÷ IOÉYEG.15
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 12ê ) (
(Ω2013/05/15-14
‘ áØdÉîŸG ádÉª©dG ™°Vh Úæ≤Jh º«¶æJ.16
15ê ) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) ádhódG
(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
‘ á∏eÉ©dG ICGôª∏d πª©dG áÄ«H Ú°ù–.17
) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) »eƒµ◊G ´É£≤dG
(Ω2013/06/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê
á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G •É°ûf ≈∏Y áHÉbôdG.18
( »HÉàc OQ)
(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17ê )

OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

9

ÉjÉ°†≤dG
á«YÉªàLE’G
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ر�سم بياين تو�ضيحي لبيان نوع الق�ضايا التي تناولتها مو�ضوعات الأ�سئلة ون�سبة كل نوع
:منها

3.5 %

3.1 %

á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG

%7

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG
á≤«bO (40)
á«fÉK (38)h

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

3.0 %
2.4 %

2.5 %

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

2.4 %

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

2.2 %

2.0 %

1.9 %

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG
á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

%2

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

1.5%

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b
1%

1.0 %

0.9 %

á≤«bO (12)
IóMGh áYÉ°S
á≤«bO (57)h
á«fÉK (38)h

á«fÉŸôH ÉjÉ°†b

á«°SÉ«°S ÉjÉ°†b

0.7 %

0.3%

0.5%

iôNCG ÉjÉ°†b

É°†
H Éj
ÉŸô
á«f

SÉ
SÉ«°

á«°

b

jÉ°†

b

†b
ƒàdG

ÉjÉ°

≤dG
É°†

ÚW

G Éj
óÿ
á«e

ÑdG

ÉjÉ°

†≤d

≤dG
É°†

á«Ä«

G Éj
eC’
á«æ

G Éj
LE’
Éªà
á«Y

ájO

É°ü

àbE’

G Éj

É°†

É°†

≤dG

≤dG

≤dG
É°†
G Éj

°üd
á«ë

«∏

á«ª

≤dG

É°†

Éj
©àdG

G

0.2 %

0.0 %
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á°ûbÉæe áÑ°ùf
äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b
øeõdG øe áeÉ©dG
äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

iô

b

É°†

Éj
NGC

%1.9

IóMGh áYÉ°S
á≤«bO (57)h
á«fÉK (38)h

%15.1

áYÉ°S (15)
á≤«bO (37)h
á«fÉK (46)h

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

OóY
äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫ƒM »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG QGôb.1
2ê ) ( »°üî°T OQ ) äGQÉeE’G ádhO ‘
(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

1

ÉjÉ°†≤dG
á«fÉŸÈdG

1

ÉjÉ°†≤dG
á«°SÉ«°ùdG

äGAGôLEG ¿CÉ°T ‘ á«LQÉÿG IQGRh èFÉàf.1
äGÒ°TCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚæWGƒŸG AÉØYEG
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وقد جاءت مناق�شة الأ�سئلة على النحو الآتي :
� 1س�ؤال حول “�إلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبني يف درا�سة اللغة العربيةوالدرا�سات الإ�سالمية باجتياز امتحان اللغة الإجنليزية “ املقدم من �سعادة الع�ضو/
�سامل حممد العامري �إىل معايل ال�شيخ  /نهيان بن مبارك �آل نهيان – وزير التعليم العايل
والبحث العلمي – الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 يتم ت�أهيل الطالب يف جامعة الإمارات ليكون قادر ًا على ا�ستخدام اللغتني العربية والإجنليزية بطالقةقراءة وكتابة وحمادثة مهما كان تخ�ص�صه ،وذلك من �أجل االطالع على الثقافات والعلوم الأخرى.
 الدرجة املطلوبة الجتياز الطالب امتحان اللغة الإجنليزية يف اجلامعة متثل احلد الأدنى لال�ستخداماجليد للغة �سواء يف املجال الأكادميي �أو التوا�صل االجتماعي .
 يتم ت�أهيل الطالب يف اجلامعة ليكون قادر ًا على ا�ستكمال درا�ساته العليا وااللتحاق ب�سوق العمل والذييتطلب �إجادة اللغة الإجنليزية .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 الإ�شارة �إىل وجود �صعوبات تواجه الطالب الدار�سني تخ�ص�ص الدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية يفاجتياز امتحان اللغة الإجنليزية باجلامعة.
 املطالبة ب�إعادة النظر يف ا�شرتاط جامعة الإمارات ح�صول الطالب الدار�سني يف تخ�ص�ص الدرا�ساتالإ�سالمية واللغة العربية على ( )500درجة يف التوفل �أو امل�ستوى ( )5يف الأيلت�س الجتياز امتحان اللغة
الإجنليزية يف اجلامعة .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سامل حممد العامري بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 2املعقودة بتاريخ2012/11/20م )
� 2س�ؤال حول”جتربة االختالط بني الطلبة والطالبات يف كليات التقنية العليا” املقدم من �سعادةالع�ضو/حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل ال�شيخ  /نهيان بن مبارك �آل نهيان – وزير التعليم العايل ،
والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك رغبة من بع�ض الطالبات لاللتحاق بتخ�ص�صات متاحة للطالب فقط يف كليات التقنية العلياوال يتجاوز عددهن ( )150طالبة من بني (� )20ألف طالب وطالبة يدر�سون يف كليات التقنية العليا
بالدولة.
 الت�أكيد على �أن هذا االختالط بني الطلبة والطالبات مل يكن �إلزامي ًا،و�إمنا كان ا�ستجابة ملطالبهن وذلكبعد �أخذ موافقة كتابية من �أولياء �أمورهن دون تدخل من قبل امل�س�ؤولني يف الكليات.
-هناك �ضوابط تكفل عدم اختالط الطالب والطالبات خالل �ساعات الدرا�سة �أو اال�سرتاحة ،بالإ�ضافة
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�إىل تخ�صي�ص مدخل خا�ص بهن .
 ال توجد لدينا خطط م�ستقبلية للتو�سع يف طرح تخ�ص�صات بها اختالط بني الطالب والطالبات يف كلياتالتقنية العليا.
 الت�أكيد على توفري تلك التخ�ص�صات غري املتاحة يف كليات التقنية العليا للطالبات يف حال �إقبال عددكبري من الطالبات على االلتحاق بهذه التخ�ص�صات.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 الإ�شارة �إىل وجود اختالط بني الطلبة والطالبات يف مرافق كليات التقنية العليا .املطالبة بتوفري التخ�ص�صات غري املتاحة يف كليات التقنية للطالبات لتجنب االختالط مع الطالب . وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
� 3س�ؤال حول”خطة م�ؤ�س�سة الإمارات للموا�صالت واخلدمات يف توطني وظيفة �سائقبا�ص “ املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل معايل/حميد حممد
القطامي -وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للنقل
واخلدمات ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 امل�ؤ�س�سة حر�صت خالل الفرتة ال�سابقة على ا�ستقطاب املواطنني للعمل ك�سائقي حافالت ،ويبلغ عددهم(� )66سائق حافلة و(� )143سائقا للموا�صالت احلكومية.
 عدم �إقبال املواطنني على االلتحاق بامل�ؤ�س�سة للعمل يف وظيفة �سائق با�ص حيث تقدم خالل عام2011م(� )9أ�شخا�ص فقط .
 امل�ؤ�س�سة متنح املواطنني العاملني يف وظيفة �سائق با�ص جميع االمتيازات التي متنح للموظفني املواطننيالعاملني يف احلكومة االحتادية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه علىرد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل عدم ا�ستقطاب وظيفة �سائق البا�ص املواطنني لتدين رواتبها وعدم مالءمتها لظروف الغالءاملعي�شي يف الوقت احلايل
 الإ�شارة �إىل وجود ( )7000وظيفة �سائق يف م�ؤ�س�سة الإمارات للموا�صالت واخلدمات ي�شغلها فقط(� )200سائق مواطن.
 اال�ستف�سار عن وجود خطة م�ستقبلية ال�ستقطاب املواطنني للعمل يف وظيفة �سائق با�ص. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
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( رد �شخ�صي ) (ج 2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
			
� 4س�ؤال حول”دور الوزارة يف تعزيز الهوية الوطنية يف املدار�س اخلا�صة” املقدم من �سعادة الع�ضو/�أحمد حممد ال�شام�سي �إىل معايل/حميد حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم  ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن املدار�س اخلا�صة مل حتظ باالهتمام الذي حظيت به املدار�س احلكومية يف �ش�أن تعزيزالهوية الوطنية.
 �أجرت الوزارة خالل الفرتة املا�ضية مراجعة �شاملة للقوانني واللوائح والأنظمة التعليمية داخل الدولة،ومنبينها القوانني املتعلقة باملدار�س اخلا�صة،والوزارة ب�صدد االنتهاء من قانون جديد لتنظيم عمل املدار�س
اخلا�صة حالي ًا.
 هناك قرار وزاري ملزم لكافة املدار�س احلكومية واخلا�صة ب�ش�أن حتية العلم و�أداء ال�سالم الوطني ب�شكليومي يف الطابور ال�صباحي .
 الت�أكيد على تطبيق مناهج الرتبية الوطنية والدرا�سات االجتماعية يف املدار�س اخلا�صة التي تطبق مناهجوزارة الرتبية والتعليم والتي تت�ضمن الكثري من مفاهيم الهوية الوطنية.
 �سيتم تدري�س منهج مف�صل عن دولة الإمارات العربية املتحدة باللغة الإجنليزية يف املدار�س اخلا�صة منذبداية العام الدرا�سي املقبل.
 هناك قرار وزاري يلزم املعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�صة باالحت�شام واحرتام عادات وتقاليدالدولة.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير
هي:
 التو�ضيح عن وجود ( )13منهاجا يدر�س يف املدار�س اخلا�صة ب�إمارة واحدة فقط. الإ�شارة �إىل وجود ( )473مدر�سة خا�صة تدر�س مناهج �أجنبية يوجد فيها �أكرث من (� )250ألف طالبمواطن.
 مطالبة الوزارة بتعزيز الهوية الوطنية يف املدار�س اخلا�صة. التنويه �إىل وجود بع�ض املعلمني يف املدار�س اخلا�صة غري ملتزمني باالحت�شام وعادات وتقاليد الدولة. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
			
� 5س�ؤال حول”قرار الربملان الأوروبي حول حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات” املقدم من�سعادة الع�ضو/د.عبدالرحيم ال�شاهني �إىل معايل/د�.أنور حممد قرقا�ش –وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن القرار مل يو�ضح اجلهود وال�ضمانات التي تبذلها الدولة حلماية و�صون حقوق الإن�سانفيها.
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 متت �صياغة موقف ر�سمي للدولة موجه �إىل الربملان الأوروبي يت�ضمن �إجابات و�أدلة جلميع املو�ضوعاتالتي تطرق لها القرار.
 الهدف من �إ�صدار الربملان الأوروبي قرار ًا حول حقوق الإن�سان يف الدولة هو �إر�سال ر�سالة �سيا�سية ب�ش�أنحما�سبة الدولة جمموعة من املتهمني بق�ضايا تتعلق ب�أمن الدولة و�سيادتها.
 قامت الوزارة بتكليف �سفري الدولة يف بروك�سل بالتوا�صل مع الربملان الأوروبي لفتح حوار حول حقوقالإن�سان يف الدولة ،ومت التو�صل �إىل تو�صية م�ضمونها �أن يتم التعامل مع قرار الربملان الأوروبي على �أنه ال
يعرب بال�ضرورة عن موقف االحتاد الأوروبي .
 هناك تقارير دولية تقدمها الدولة يف جمال حقوق الإن�سان تعك�س جهودها امل�ستمرة يف تعزيز وحمايةهذه احلقوق .
 �شكلت الدولة العديد من اللجان املعنية بحقوق الإن�سان ومن تلك اللجان اللجنة الوطنية ملكافحة االجتاربالب�شر.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على
رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل �ضرورة اطالع املجل�س الوطني االحتادي على التقارير التي تعدها الدولة يف �ش�أن حقوقالإن�سان .
 املطالبة بت�شكيل جلان م�شرتكة بني املجل�س الوطني االحتادي ووزارة اخلارجية لتوحيد املواقف يف املحافلالربملانية والدولية .
 املطالبة ب�إ�صدار احلكومة بيانات يف الق�ضايا احليوية التي مت�س �أمن الدولة ومواطنيها �أمام املجل�سالوطني االحتادي كونه ممثل لل�شعب.
 االقرتاح بت�شكيل جلنة دائمة يف املجل�س الوطني االحتادي تعنى بحقوق الإن�سان . وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د .عبدالرحيم ال�شاهني بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
			
� 6س�ؤال حول “ تعزيز ودعم تناف�سية مواطني دولة الإمارات “ املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سىخلفان النعيمي �إىل معايل  /رمي �إبراهيم الها�شمي  -وزيرة دولة – رئي�سة جمل�س الإمارات للتناف�سية
 ،والذي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه الآتي:
 تعزيز تناف�سية مواطني دولة الإمارات جزء من �أهداف ر�ؤية الإمارات لعام 2021م والتي ي�سعى جمل�سالإمارات للتناف�سية �إىل حتقيقها بهدف االرتقاء مب�ستوى الدولة يف الت�صنيفات العاملية.
 �سعى جمل�س الإمارات لتعزيز تناف�سية مواطني دولة الإمارات من خالل عدة مبادرات و�أن�شطة قام بهاوتتمثل يف عدة جماالت �أهمها :
�أ -التعليم ( وذلك من خالل ن�شر امتحانات  pish,timيف جميع مدار�س الدولة ل�ضمان
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خمرجات �أف�ضل يف مواد العلوم والريا�ضيات وقد مت تطبيقها على  100مدر�سة يف الدولة
كمرحلة �أوىل ).
ب -بيئة الأعمال ( حيث مت ا�ستقطاب عدد من رواد الأعمال الإماراتيني يف م�ؤمترات
عاملية عر�ضوا فيها �أبرز خدماتهم و�إنتاجهم)
ج -درا�سة �إ�صدار م�شروع قانون بخ�صو�ص امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يركز على �ضرورة
منح مواطني الدولة عدد ًا من االمتيازات والت�سهيالت لتحفيزهم على ريادة الأعمال
و�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 هناك برامج �شاملة ودرا�سات موثقة من قبل وزارتي العمل والتعليم العايل تهدف �إىل رفع كفاءاتومهارات املواطنني يف �سوق العمل .
 عالقة جمل�س الإمارات للتناف�سية وثيق جد ًا مع القطاعني العام واخلا�ص لتنفيذ عدد من الدواراتوالندوات التي تهدف �إىل توعية املوظفني املواطنني باملفهوم احلقيقي للتناف�سية .
 ترتبط م�ؤ�شرات التناف�سية مب�ؤ�شرات �أداء عدد من الوزارات والهيئات احلكومية �ضمن برنامج “�أداء”املرتبط بر�ؤية الإمارات لعام 2021م .
 قيام جمل�س للإمارات التناف�سية بالعمل على تطوير املوقع الإلكرتوين اخلا�ص خالل عام 2013مليعك�س كل هذه املبادرات والأهداف .
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزيرة هي:
 اال�ستف�سار عن قيام جمل�س الإمارات للتناف�سية بتنفيذ ور�ش عمل مل�س�ؤويل املوارد الب�شرية يف القطاعنياحلكومي واخلا�ص بهدف تعزيز تناف�سية مواطني دولة الإمارات .
 الت�سا�ؤل عن دور املجل�س يف طرح مبادرات �أو برامج ت�أهيل خلريجي التخ�ص�صات التي ال ت�شهد طلبعليها يف �سوق العمل تعمل على �إك�سابهم مهارات ت�ؤهلهم لاللتحاق ب�سوق العمل بهدف دعم تناف�سيتهم
فيه.
 اال�ستفهام عن وجود ات�صال مبا�شر مع مواطني الدولة لتعزيز وتطوير تناف�سيتهم. اال�ستف�سار عن وجود م�ؤ�شرات �أداء لربامج ومبادرات املجل�س . املطالبة بتطوير املوقع الإلكرتوين ملجل�س الإمارات للتناف�سية بحيث يكون م�شتم ًال على املزيد مناملعلومات حول التناف�سية .
 االقرتاح با�ستحداث م�ؤ�شر لقيا�س تناف�سية املواطنني ملعرفة مدى التقدم لديهم مع و�ضع �أهداف حمددةلقيا�س هذا التقدم .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى خلفان النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م )
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� 7س�ؤال حول” تفعيل القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2009يف �ش�أن �إن�شاء املركزالوطني للإح�صاء “ املقدم من �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد �سلطان الرحومي �إىل معايل
 /رمي �إبراهيم الها�شمي  -وزيرة دولة  -رئي�سة جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء ،
والذي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عن الآتي:
 يهدف املركز الوطني للإح�صاء منذ �إن�شائه يف عام 2009م �إىل توفري بيانات ومعلومات �إح�صائيةحديثة ذات جودة عالية ت�ساهم يف �صنع القرارات ور�سم ال�سيا�سات وتقييم الأداء من خالل القيام بالعديد
من املبادرات التي تهدف �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
�أ -الهدف الأول (بناء قواعد البيانات الإح�صائية وفق املعايري الدولية عن طريق
تنفيذ عدد من امل�سوحات منها :م�سح املناطق النائية،م�سح تكنولوجيا لالت�صاالت،وم�سح
اال�ستثمار الأجنبي).
ب -الهدف الثاين( ت�أهيل ال�سجالت الإدارية كم�صدر �أ�سا�سي للإح�صاءات الر�سمية من
خالل التوا�صل مع اجلهات االحتادية بهدف ت�أ�سي�س وحدة اح�صائية وكذلك �إعداد
مناذج وح�صر بيانات لتقدميها للجهات املحلية).
ج -الهدف الثالث ( توفري و�إتاحة البيانات الإح�صائية ون�شرها ب�أحدث الو�سائل منها:
املوقع الإلكرتوين والأقرا�ص املمغنطة ونظم املعلومات اجلغرافية ).
د -الهدف الرابع ( تطوير املهارات واملعارف الإح�صائية وبناء القدرات الوطنية يف جمال
الإح�صاء وقد مت ا�ستحداث مركز التدريب االح�صائي الذي �ساهم يف رفع قدرات العاملني
يف جمال الإح�صاء بكافة اجلهات االحتادية واملحلية )
هـ  -الهدف اخلام�س( تعزيز الثقافة والوعي الإح�صائي يف املجتمع من خالل �إطالق احلملة
الوطنية للتوعية الإح�صائية).
و -الهدف ال�ساد�س (بناء املركز على قاعدة م�ؤ�س�سية متميزة تت�ضمن تطوير العمل
و�إجراءاته داخلي ًا من خالل تطوير دليل �إجراءات العمل على م�ستوى الإدارات،و�إ�صدار
�أدلة عمل داخلية).
 اهتمام املركز الوطني للإح�صاء بالتعاون مع املجل�س الوطني االحتادي يف توفري املعلومات التي يطلبهاب�شكل �أف�ضل .
 هناك تفاوت بني �إمارات الدولة يف املعايري اخلا�صة بجمع البيانات الإح�صائية يف املجاالت املختلفة،الأمر الذي يدعو �إىل �ضرورة و�ضع معايري موحدة جلمع البيانات على م�ستوى الدولة حتى يتمكن املركز
الوطني للإح�صاء من القيام بدوره على الوجه الأمثل .
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على
رد معايل الوزيرة هي:
 -الإ�شارة �إىل قدم املعلومات الإح�صائية التي يقدمها املركز الوطني للإح�صاء �إىل املجل�س الوطني
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االحتادي .
 املطالبة ب�أن يقوم املركز الوطني للإح�صاء بتوفري املعلومات الالزمة عن اجلهات املختلفة ب�سهولة وي�سر . اال�ستف�سار عن وجود �إ�شكاليات وعوائق لدى املركز يف تطبيق القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة 2009ميف �ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 3املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
			
� 8س�ؤال حول” دعم و ت�شجيع عمل املواطنني و�إتاحة الفر�ص لهم “ املقدم من �سعادةالع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل� /صقر غبا�ش  -وزير العمل  ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عن الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن مو�ضوع التوطني يف القطاع العام واخلا�ص �سيناق�ش يف املجل�س خالل الفرتة القادمة وقد�أعدت اللجنة املخت�صة تقرير ًا ب�ش�أنه .
 وجود ( )4ماليني عامل يف القطاع العام واخلا�ص من بينهم (� )20ألف من املواطنني غالبيتهم يفالقطاع املايل وترتاوح ن�سبتهم فيه بني (.) %65 - %60
 تواجه الوزارة �صعوبات يف تعيني املواطنني يف القطاع اخلا�ص لوجود فروقات بني القطاع العام واخلا�صيف الأجور ،الإجازات ال�سنوية ،طول �ساعات العمل اليومية �ضعف الأمن الوظيفي وغريها.
 ت�سعى الوزارة �إىل عمل درا�سة ل�سوق العمل يف القطاع اخلا�ص ت�سهم نتائجها يف معاجلة التحديات التيتواجهها يف توظيف املواطنني يف هذا القطاع .
 �إطالق الوزارة ملبادرات عديدة منها :تطبيق �ضوابط جديدة لتنظيم وكاالت التوظيف ووكاالت التو�سيطوالتوظيف امل�ؤقت ،فعملت على تقدمي خدماتها من خالل مراكز يطلق عليها ( ت�سهيل) التي مت فيها
ا�ستحداث ( )47مركز ًا على م�ستوى الدولة يعمل فيها ( )660مواطن ًا .
 ال�صعوبات التي تواجه الوزارة لي�ست يف غياب الوظائف يف القطاع اخلا�ص و�إمنا يف قبول املواطنني لهذهالوظائف باملميزات املوجودة  ،وترتكز البطالة يف �إمارات معينة منها الفجرية وخور فكان ور�أ�س اخليمة
حيث متثل ن�سبتها ( )%83غالبيتهم من الن�ساء ،فهذه البطالة ذات طابع جغرايف وطابع مرتبط
باجلن�س والثقافة يف الدولة.
 �إطالق �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة مبنا�سبة الذكرى ( )41لقيام االحتاد عدة مبادرات لتوظيفاملواطنني وهي� :إن�شاء هيئة للتوطني ومبادرة �أب�شر وكذلك اعتبارعام 2013م عام ًا للتوطني للو�صول
�إىل �أعلى امل�ستويات له يف توظيف املواطنني.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على
رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل مبادرة ال�شيخ خليفة يف �إن�شاء ( �صندوق خليفة ) للتوطني حيث �صرح وزير العمل يف /1مار�س 2011/م ب�سرعة تطبيق هذه املبادرة � ،إال �أنه مل يتم تطبيقها حتى الآن .
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 املطالبة ب�سرعة تطبيق املبادرات التي �أطلقتها احلكومة الر�شيدة مبنا�سبة الذكرى ( )41لقيام االحتادلتوظيف املواطنني وهي� :إن�شاء هيئة للتوطني ومبادرة �أب�شر وكذلك اعتبارعام 2013م عام ًا للتوطني من
�أجل العمل على حل م�شكلة البطالة لدى املواطنني.
 املطالبة بتطبيق قانون العمل وااللتزام به خ�صو�ص ًا املادتني ( )8و ( )14منه لإتاحة فر�ص عملللمواطنني يف القطاع اخلا�ص .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م )
			
� 9س�ؤال حول “خطة الوزارة يف تطوير املباين املدر�سية مبنطقة م�سايف وتزويدهابالأجهزة الالزمة للعملية التعليمية “ املقدم من �سعادة الع�ضو  /را�شد حممد ال�شريقي
�إىل معايل  /حميد حممد القطامي  -وزير الرتبية والتعليم والذي �أجاب عنه برد كتابي
�أكد فيه على:
 �أن الوزارة حري�صة على و�ضع خطتها اال�سرتاتيجية ومبادراتها الت�شغيلية بحيث ت�شمل املباين التعليميةمبا ين�سجم مع تطلعات احلكومة االحتادية ور�ؤيتها وعملت على �إجناز عمليات الإحالل والتطوير للمن�ش�آت
التعليمية يف خمتلف مناطق الدولة.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على قبوله الرد الكتابي مع التحفظ مطالب ًا باحل�صول على �أرقاموحقائق وبرامج درا�سية مع حتديد وقت زمني حلل م�شكلة مدار�س منطقة م�سايف .
( رد كتابي ) (ج 3املعقودة بتاريخ 2012/11/20م )
� 10س�ؤال حول “ تو�ضيح القوانني واللوائح التنفيذية للمجتمع بال�شكل املنا�سب قبلتنفيذها”املقدم من �سعادة الع�ضو�/سامل حممد العامري �إىل معايل /حممد عبداهلل
القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على التزام احلكومة بن�شر القوانني ولوائحها التنفيذية بعد �صدورها من خالل اجلريدة الر�سميةالتي ت�صدرها الدولة.
 يتم التعامل مع القانون بنا ًء على معطياته وانعكا�ساته على املجتمع فقانون امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطةوقانون ودمية يف �ش�أن الطفل وحقوقه مت تناولهما ب�شكل مف�صل من خالل خمتلف و�سائل الإعالم.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة بوجود خطة �إعالمية لتو�ضيح القانون لأفراد املجتمع بعد ن�شره ولوائحه التنفيذية يف اجلريدةالر�سمية .
 التنويه �إىل وجود العديد من الدول تقدم �إي�ضاحات للقوانني واللوائح التنفيذية املعمول بها يف املجتمع. -الإ�شارة �إىل وجود العديد من القوانني التي مل تقدم احلكومة �أي �إي�ضاحات حول حمتواها لأفراد املجتمع

299

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

رغم �أهمية معرفتهم بها.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سامل حممد العامري بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 4املعقودة بتاريخ 2012/12/18م )
			
� 11س�ؤال حول” نظام تبادل املنافع بني �صناديق التقاعد العاملة بالدولة” املقدم من�سعادة الع�ضو /د.حممد م�سلم العامري �إىل معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك قرار �صادر من جمل�س الوزراء يف عام 2005م لت�سوية مدد خدمة املوظفنياملواطنني املنقولني من وزارة ال�صحة �إىل هيئة ال�صحة ب�أبوظبي وذلك وفق ُا ملا يلي:
�أ -املوظفون الذين تقل مدة خدمتهم عن (� )15سنة يتم �صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة لهم من الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية،مع �إمكانية �ضم خدمتهم �إىل �صندوق املعا�شات ب�أبوظبي دون
حتملهم �أي �أعباء �أخرى.
ب -املوظفون الذين �أم�ضوا مدة (� )15سنة �أو �أكرث يف اخلدمة ،ت�صرف لهم معا�شات تقاعدية وتوقف ملدة
م�ؤقتة وذلك وفق ًا ملا تق�ضي به املادة ( )35من قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية التي جتيز اجلمع
بني املعا�ش والراتب حلني التو�صل لآلية منا�سبة يتم فيها تقدير القيمة الر�أ�سمالية للمعا�ش التقاعدي بني
�صناديق التقاعد العاملة بالدولة.
 الت�أكيد على تقدير املبالغ التي �سيتم حتويلها من هيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية �إىل �صندوقاملعا�شات ب�أبوظبي عن املوظفني املنقولني من املالك االحتادي للمحلي.
 هناك م�شروع �سيتم رفعه ملجل�س الوزراء خالل الفرتة املقبلة ب�ش�أن نظام تبادل املنافع بني �صناديقالتقاعد العاملة بالدولة.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل وجود حوايل ( )5000موظف ًا مواطن ًا يعانون من �صعوبات يف �إجراءات �ضم خدماتهمال�سابقة �إىل خدماتهم احلالية بعد نقلهم من املالك االحتادي �إىل املالك املحلي .
 املطالبة بالإ�سراع يف �إ�صدار نظام تبادل املنافع بني �صناديق التقاعد العاملة بالدولة . وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د.حممد م�سلم العامري بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 4املعقودة بتاريخ 2012/12/18م )
			
� 12س�ؤال حول” الرقابة على الفروع والنوافذ الإ�سالمية التابعة للبنوك التجاريةالتقليدية “ املقدم من �سعادة الع�ضو /د.يعقوب علي النقبي �إىل معايل /عبيد حميد
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الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على موافقة امل�صرف املركزي على فتح البنوك التجارية فروع ًا ونوافذ لها تقدم خدمات �إ�سالميةبعد التزامها تقدمي تلك اخلدمات مبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية والأنظمة االحرتازية التي تطبق على
البنوك التقليدية.
 هناك توجه من قبل احلكومة ب�إن�شاء هيئة للرقابة ال�شرعية على البنوك والفروع التي تقدم خدماتم�صرفية �إ�سالمية للمتعاملني معها ،بالإ�ضافة �إىل اللجان ال�شرعية املوجودة يف البنوك وامل�صارف
الإ�سالمية.
 هناك قانون �سيحدد �إن�شاء هيئة عليا �شرعية للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية والبنوك التقليدية التيتقدم خدمات �إ�سالمية عن طريق فروع ونوافذ لها.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 اال�ستف�سار عن الآلية التي مت فيها افتتاح فروع ونوافذ �إ�سالمية تابعة للبنوك التجارية التقليدية. اال�ستفهام عن وجود هيئة رقابية �شرعية م�ستقلة للفروع والنوافذ الإ�سالمية التابعة للبنوك التجاريةالتقليدية
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د .يعقوب علي النقبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 4املعقودة بتاريخ 2012/12/18م )
				
� 13س�ؤال حول “�إن�شاء جلنة للتوفيق وامل�صاحلة يف حمكمتي الذيد ال�شرعية واملدنية”املقدم من�سعادة الع�ضو/م�صبح �سعيد الكتبي �إىل معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
�إن�شاء جلان التوفيق وامل�صاحلة باملحاكم االحتادية �أمر جوازي يخ�ضع لل�سلطة التقديرية للوزير ح�سبمقت�ضيات امل�صلحة العامة.
الق�ضايا املدنية والتجارية والعمالية املنظورة مبحكمة الذيد االحتادية قليلة جد ًا باملقارنة مع املحاكماالحتادية الأخرى حيث بلغت الق�ضايا الوارد للمحكمة يف عام 2012م ( )110ق�ضية فقط.
 جاري العمل حالي ًا لإ�صدار قرار وزاري بت�شكيل جلنة للتوفيق وامل�صاحلة مبحكمة الذيد االحتادية.هناك درا�سة وتقييم لتطوير عمل جلان التوفيق وامل�صاحلة باملحاكم االحتادية خالل املرحلة املقبلة. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل م�ساهمة جلان التوفيق وامل�صاحلة باملحاكم يف حل العديد من املنازعات التجارية بني الأفرادوامل�ؤ�س�سات يف الدولة والتي بلغت قيمتها ماليني الدراهم.
 املطالبة ب�ضرورة ت�شكيل جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبحكمتي الذيد ال�شرعية واملدنية من �أجل تطوير �أداءال�سلطة الق�ضائية يف الدولة.
 التنويه �إىل تكبد �أ�صحاب الق�ضايا من �سكان مدينة الذيد واملنطقة الو�سطى عناء الذهاب �إىل مدينةال�شارقة مل�سافة تزيد عن ( )60كيلو مرت ًا للنظر يف ق�ضاياهم �أمام جلان التوفيق وامل�صاحلة هناك.
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 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 6املعقودة بتاريخ 2013/01/22م )
			
� 14س�ؤال حول “دور الوزارة يف تثبيت �أ�سعار ال�سلع “املقدم من �سعادة الع�ضو/حمد �أحمد �إىلمعايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك منظومة متكاملة لدى الوزارة ملعرفة �أ�سعار ال�سلع والتغريات التي قد تطر�أ عليها وذلك من خاللاتباع �إجراءات معينة وهي كالآتي:
�أ -التعاون مع املنظمة العاملية للأغذية(الفاو) ملتابعة ومراقبة �أ�سعار ال�سلع املنتجة يف اخلارج وخا�صة
ال�سلع الأ�سا�سية.
ب -الربط الإلكرتوين مع اجلمارك االحتادية ملعرفة �أ�سعار وكميات ال�سلع حلظة دخولها �إىل الدولة.
ج -وجود نظام لدى الوزارة يقوم بربط �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية لدى املنافذ الرئي�سية للبيع ملعرفة �أي تغريات
قد تطر�أ على الأ�سعار.
هناك جلنة عليا حلماية امل�ستهلك بوزارة االقت�صاد تعر�ض عليها جميع طلبات منافذ البيع التي ترغببرفع �أ�سعار بع�ض ال�سلع،ويتم اتخاذ القرار باملوافقة �أو الرف�ض بنا ًء على املنظومة املتبعة لدى الوزارة.
هناك �أكرث من (� )167شركة تقدمت بطلب زيادة �أ�سعار بع�ض ال�سلع ،وقد متت املوافقة على بع�ضهاللحفاظ على توفر ال�سلع يف الدولة.
 هناك �أكرث من (�)100ألف �سلعه يف الأ�سواق  ،ي�صعب على الوزارة مبفردها مراقبة �أ�سعارها،و�إمنايكون ذلك بالتعاون مع اجلهات املحلية املعنية وامل�ستهلك.
 يوجد لدى الوزارة جهة خمت�صة ت�ستقبل �شكاوى امل�ستهلكني يف �أي تغريات لأ�سعار ال�سلع لدى منافذ البيعوخا�صة يف الفرتات املو�سمية.
القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 2006م ب�ش�أن حماية امل�ستهلك �ألزم البائع بعر�ض �سعر ال�سلعةمبكان وا�ضح ،ويف حال خمالفته لذلك يرتتب عليه خمالفة ت�صل �إىل(� )5آالف درهم.
 وزارة االقت�صاد لي�ست اجلهة املخت�صة يف الرقابة على �أ�سعار الفنادق و�أ�سعار تذاكر الطريان،و�إمناهناك جهات �أخرى معنية بذلك.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 الإ�شارة �إىل وجود تناق�ض بني ت�صريحات الوزارة يف تثبيت �أ�سعار بع�ض ال�سلع  ،و�أ�سعارها يف منافذ البيعوخا�صة زيادة �أ�سعار ال�سلع يف الفرتات املو�سمية.
 اال�ستف�سار عن مدى التزام منافذ البيع املختلفة يف الدولة ب�أ�سعار ال�سلع التي حتددها الوزارة . التنويه �إىل عدم التزام بع�ض منافذ البيع بتدوين �أ�سعار ال�سلع �أثناء عر�ضها  ،حيث تقوم ببيعها ب�أ�سعارخمتلفة ح�سب جن�سية امل�شرتي.
 اال�ستف�سار عن كيفية مراقبة الوزارة لأ�سعار ال�سلع يف املناطق ال�سياحية وخا�صة �أ�سعار الفنادق. -وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد
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التعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 7املعقودة بتاريخ 2013/02/20-19-13-12م )
		
� 15س�ؤال حول “ �إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية “واملقدم من �سعادةالع�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:
 لي�س من اخت�صا�ص وزارة البيئة واملياه �إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية. الت�أكيد على �أنه مت التن�سيق مع وزارة االقت�صاد من �أجل �ضبط ومراقبة �أ�سعار الأعالف احليوانية والأدويةالبيطرية يف ال�سوق املحلية .
 التنويه �إىل �إيقاف وت�سويق زراعة بع�ض الأعالف يف بع�ض الإمارات بهدف تر�شيد ا�ستهالك املياهواملحافظة عليها.
 هناك مبادرات حملية بخ�صو�ص �إمكانية زراعة �أعالف حملية تتالءم مع ملوحة املياه يف الدولة وت�ستهلكمياه قليلة من �أجل توفري الأعالف احليوانية.
 ال يوجد �أي عائق من قبل الوزارة بخ�صو�ص ا�سترياد �أي نوع من �أنواع الأعالف احليوانية من الدولاملجاورة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة ب�إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية. اال�ستف�سار عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة واملياه لتوفري �أعالف الرثوة احليوانية من الدولاملجاورة بعد �إيقاف زراعة علف (الرود�س) داخل الدولة.
 الإ�شارة �إىل وجود مبادرة يف �إمارة �أبوظبي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية بالدولة. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن”�إن�شاء �صندوق احتادي
لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية يف الدولة “ وقد وافق املجل�س على �إ�صدار هذه
التو�صية.
( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 8املعقودة بتاريخ 2013/03/05م )
			
� 16س�ؤال حول” دعم مهنة �صيد الأ�سماك يف الدولة “ املقدم من �سعادة الع�ضو /عليعي�سى النعيمي �إىل معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه  ،والذي �أو�ضح
يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 �إ�صدار احلكومة العديد من الت�شريعات التي تنظم مهنة �صيد الأ�سماك ،ومن �أهم تلك الت�شريعاتالقانون االحتادي رقم  23ل�سنة 1999م يف �ش�أن ا�ستغالل وحماية وتنمية الرثوة املائية احلية.
 هناك الكثري من املبادرات التي قدمتها احلكومة لدعم مهنة �صيد الأ�سماك ومن �أهمها:�أ -توفري م�ستلزمات �أدوات �صيد الأ�سماك بن�صف قيمتها لل�صيادين املواطنني .
ب� -إن�شاء وتطوير �أكرث من ( )24مينا ًء بحري ًا لل�صيادين خالل ( )3ال�سنوات املا�ضية ،لدعم قطاع
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الرثوة ال�سمكية.
ج� -إلغاء ر�سوم جتديد تراخي�ص قوارب ال�صيد.
د� -إن�شاء ور�ش بحرية لل�صيادين يف جميع �أنحاء الإمارات .
هـ� -إن�شاء مركز “ال�شيخ خليفة للأبحاث البحرية” لإعداد الدرا�سات وو�ضع خطط لتنمية الرثوة ال�سمكية
واملحافظة عليها.
 الت�أكيد على �أن مهنة �صيد الأ�سماك �أ�صبحت غري جاذبة ب�سبب انخفا�ض م�صايد الأ�سماك �أكرث من( %)85باملقارنة بني عامي 1975م و2010م .
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الت�أكيد على �أن تكلفة رحلة �صيد الأ�سماك الواحدة تبلغ حوايل ( %)70من العائد الإجمايل. التنويه �إىل وجود تقرير �صادر من وزارة االقت�صاد ي�شري �إىل عزوف �أكرث من ن�صف ال�صيادين املواطننيعن مهنة �صيد الأ�سماك لقلة الدعم احلكومي املقدم لهم.
 اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق مع وزارة االقت�صاد ملعرفة �أ�سباب عزوف املواطنني عن مهنة �صيد الأ�سماك. املطالبة ب�إجراء درا�سة ميدانية ملعرفة جميع العوائق التي تواجه ال�صيادين املواطنني وو�ضع احللولاملنا�سبة لها .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .( رد �شخ�صي ) (ج 8املعقودة بتاريخ 2013/03/05م )
� 17س�ؤال حول” النتائج وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ملبادرة “ الإمارات خالية من الأكيا�سالبال�ستيكية “ واملقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �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 قامت بها الوزارة منذ �إطالق مبادرة “ الإمارات خالية من الأكيا�سالبال�ستيكية “ ومن �أهمها:
�أ� -أ�صدرت الوزارة بالتعاون مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ،موا�صفات قيا�سية للأكيا�س القابلة
للتحلل.
ب -مت �إجراء درا�سات ميدانية حول حجم �إنتاج الدولة للأكيا�س البال�ستيكية وات�ضح من خاللها �أن �أكرث
من ( %)85من الأكيا�س البال�ستيكية يتم انتاجها داخل الدولة .
ج-هناك �أكرث من ( )117من�ش�أة م�سجلة لدى هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ملتزمة بال�ضوابط
التي و�ضعتها الهيئة ل�صناعة الأكيا�س البال�ستيكية .
 ت�ستهلك الإمارات حوايل (� )140ألف طن من الأكيا�س �سنوي ًا ،وهو من �أعلى املعدالت عامل ًيا ويتم �إنتاج( )120طن منها حمل ًيا.
 قامت الوزارة بتوعية اجلمهور خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية مبخاطر الأكيا�س البال�ستيكية وطرحالعديد من البدائل املنا�سبة لها.
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 ت�سعى الوزارة خالل املرحلة املقبلة �إىل خف�ض ا�ستهالك الأكيا�س البال�ستيكية داخل الدولة من خاللفر�ض ر�سوم على الأكيا�س البال�ستيكية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن النتائج وامل�ؤ�شرات الإح�صائية التي تدل على جناح املبادرة يف حتقيق �أهدافها. التنويه �إىل �ضرورة توفري الوزارة بدائل منا�سبة ومتناولة جلميع م�ستخدمي الأكيا�س البال�ستيكية . املطالبة بتقدمي الوزارة الكثري من برامج التوعية للجمهور مبخاطر ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو/علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.( رد �شخ�صي ) (ج 8املعقودة بتاريخ 2013/03/05م )
� 18س�ؤال حول” �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية “ واملقدم من �سعادة الع�ضو/�أحمد رحمة ال�شام�سي �إىل معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه ،
والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك جلنة وطنية لل�سالمة الغذائية برئا�سة وزارة البيئة واملياه وع�ضوية اجلهات املخت�صة يف الدولة،وهيتقوم بو�ضع �إجراءات و�أنظمة العمل ل�ضمان تطبيق الت�شريعات املعنية ب�سالمة الأغذية داخل الدولة.
 تقوم وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع ال�سلطات املحلية املعنية مبراقبة املوا�صفات القيا�سية ل�سالمة ال�سلعالغذائية داخل الدولة.
 هناك تفاوت يف نتائج فحو�صات �سالمة الأغذية الختالف الرقابة والإمكانيات بني ال�سلطات املحليةاملخت�صة داخل الدولة.
 هناك م�ؤ�شر ا�سرتاتيجي لقيا�س ال�سالمة الغذائية والذي �سيوحد جميع الإجراءات املتعلقة ب�سالمةالأغذية يف خمتلف الإمارات.
 ال يوجد توجه لدى احلكومة يف �ش�أن �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية  ،كون الأجهزة املعنية بالتنفيذتخ�ضع لل�سلطات املحلية.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل انت�شار العديد من الأمرا�ض ب�سبب عدم مطابقة املواد الغذائية للموا�صفات القيا�سية واملعايريالعاملية اخلا�صة ب�سالمة الأغذية .
 املطالبة ب�إن�شاء جهاز احتادي غذائي متكامل يعمل على التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية بالدولة من �أجل�سالمة الأغذية املتداولة يف ال�سوق املحلية.
 الإ�شارة �إىل تفاوت �إمكانيات �أجهزة رقابة الأغذية املحلية يف الرقابة على �سالمة الأغذية وجودتها. الت�أكيد على �ضرورة اال�ستفادة من املمار�سات والتجارب العاملية املتقدمة يف �ش�أن الرقابة على �سالمةالأغذية وجودتها.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو�/أحمد رحمة ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن”�إن�شاء هيئة احتادية ل�سالمة الغذاء تخت�ص باملحافظة على
�صحة و�سالمة الأغذية يف الدولة “.
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( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 8املعقودة بتاريخ 2013/03/05م )
� 19س�ؤال حول “ �إحالل املبنى املدر�سي ملدر�سة الراعفة للتعليم الأ�سا�سي والثانويللبنني يف �إمارة �أم القيوين” املقدم من �سعادة الع�ضو /عبيد ح�سن بن ركا�ض �إىل معايل/
حميد حممد عبيد القطامي – وزير الرتبية والتعليم  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته
عنه الآتي:
 وزارة الأ�شغال العامة هي اجلهة املعنية بت�شييد و�إحالل و�صياين املباين احلكومية االحتادية . و�ضعت اللجنة امل�شرتكة بني وزارتي الرتبية والتعليم والأ�شغال العامة خطة لإحالل ( )160مدر�سة حتىعام 2030م.
 لقد مت �إدراج �إحالل مدر�سة الراعفة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنني يف �إمارة �أم القيوين �ضمن خطةالإحالل لعام 2015م .
 قيام وزارة الأ�شغال العامة ب�إجراء ال�صيانة الالزمة ملدر�سة الراعفة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنني يف�إمارة �أم القيوين ،وكذلك مت حتديث جميع مرافقها لتتنا�سب مع متطلبات العملية التعليمية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل وجود تقارير هند�سية �أو�صت ب�إحالل مدر�سة الراعفة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنني منذ�أكرث من (� )6سنوات النتهاء العمر االفرتا�ضي ملبناها وافتقاره ل�شروط الأمن وال�سالمة.
 الإ�شارة �إىل حدوث �أعطال متكررة يف �شبكة الكهرباء نظر ًا لطول عمر ال�شبكات الكهربائية باملدر�سة. التنويه �إىل وجود نق�ص يف الأجهزة واللوازم املتعلقة بالعملية التعليمية يف املدر�سة . املطالبة ب�ضرورة الإ�سراع يف �إحالل مدر�سة الراعفة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنني و�إن�شاء مدر�سةجديدة تلبي متطلبات العملية التعليمية يف الدولة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /عبيد ح�سن بن ركا�ض بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .( رد �شخ�صي ) (ج 9املعقودة بتاريخ 2013/03/19م )
� 20س�ؤال حول” �إعادة تعيني املوظف املواطن الذي مت �إنهاء خدمته ب�سبب �إعادةالهيكلة “ املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش �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 امل�شرع يف املادة ( )111من املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته  ،قد ن�ص على �إنهاء خدمة املوظف املواطن ب�سبب
�إعادة الهيكلة ،لكنه ا�شرتط على كافة الوزارات واجلهات االحتادية التن�سيق مع الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية قبل �أن تقوم ب�أي �إجراء لإنهاء خدمة املوظف لهذا ال�سبب.
 �صدر القرار رقم ( )160/5ل�سنة 2009م من املجل�س الوزاري للخدمات يف �ش�أن ت�سوية الأو�ضاعاملالية ملوظفي الوزارات والهيئات االحتادية املت�أثرين من �إعادة الهيكلة.
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 التحاق جميع املوظفني املواطنني الذين �أنهيت خدماتهم يف اجلهات احلكومية االحتادية ب�سبب �إعادةالهيكلة بوظائف يف جهات حكومية �أخرى لال�ستفادة من قدرات وم�ؤهالت ه�ؤالء املوظفني املواطنني.
 هناك �أدوات وقنوات �أوجدها املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن املوارد الب�شريةيف احلكومة االحتادية وتعديالته ،متكن املوظف �أن يتظلم من �أي قرار ي�صدر بحقه ،وكذلك له احلق �أن
يلج�أ �إىل املحاكم االحتادية.
 يحق للموظف الذي �أوقع عليه �أي جزاء ت�أديبي �أو ب�سبب تدين تقييم الأداء ال�سنوي اخلا�ص به �أن يتظلم�أمام اللجان املتخ�ص�صة �سواء بالوزارة �أو اللجان املركزية يف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الت�أكيد على ت�ضرر الكثري من املوظفني املواطنني الذين �أنهيت خدماتهم ب�سبب �إعادة الهيكلة ،وهناكالعديد من الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم بهذا ال�ش�أن.
 الإ�شارة �إىل �إجبار بع�ض املوظفني املواطنني على التقاعد املبكر ب�سبب �إعادة الهيكلة يف جهات عملهم. التنويه �إىل جلوء العديد من املوظفني املواطنني املنتهية خدماتهم ب�سبب �إعادة الهيكلة يف جهات عملهم�إىل الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية لت�سوية �أو�ضاعهم �إال �أن الهيئة مل تقم ب�أي �شيء يف هذا اجلانب.
 الإ�شارة �إىل �أن د�ستور الدولة قد كفل حق املواطن يف احل�صول على عمل وتطوير خرباته ومهاراته ،و�أنال يكون الهدف من تطوير �أي بيئة عمل �سبب ًا لإنهاء خدماته .
 املطالبة ب�أن تكون الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية هي اجلهة الوحيدة املخت�صة بتطبيقاملخالفات الإدارية والنظر يف التظلمات اخلا�صة بتدين تقييم الأداء ال�سنوي للموظفني .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني  ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن” �إجراء تعديل ت�شريعي للبند ( )12من املادة ()101
يف املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وتعديالته على النحو الآتي“ :يف حال �إعادة الهيكلة يتم نقل املوظف املواطن �إىل وظيفة �أخرى من ذات
الدرجة وبذات املزايا املالية التي حتفظ له العي�ش الكرمي”
( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 9املعقودة بتاريخ 2013/03/19م )
� 21س�ؤال حول” �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الدوائية “املقدم من �سعادة الع�ضو/�أحمد حممد رحمة ال�شام�سي �إىل معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س وزير ال�صحة ،
والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة للرقابة على الأدوية مع �شركائها اال�سرتاتيجينيومن �أهمها:
�أ -الرقابة على خطوط �إنتاج الأدوية داخل وخارج الدولة.
ب -الرقابة على ت�سجيل الأدوية و�شركاتها.
ت -الرقابة على ت�سعرية الأدوية.
ج -الرقابة على دخول الأدوية من خالل �أذونات اال�سترياد.
د -الرقابة على تخزين م�ستودعات الأدوية.
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هـ -الرقابة على منافذ التوزيع بال�صيدليات.
 يتم �سحب بع�ض الأدوية بنا ًء على تو�صيات الوكاالت الدولية والإقليمية املتخ�ص�صة يف �إنتاج الدواء. يتم حالي ُا �إعداد م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “املنتجات الطبية ومزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�ساتال�صيدالنية”.
 هناك قرار وزاري رقم ( )846ل�سنة 2010م يف �ش�أن ت�شكيل جلنة مكون من اخلرباء واملخت�صنيبالوزارة وكافة اجلهات املعنية لإعداد درا�سة حول �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الدوائية ،ولكن الأمر
يتطلب املزيد من الدرا�سة املقارنة بالتعاون مع املنظمات واملن�ش�آت الإقليمية و العاملية ال�صحية للو�صول
�إىل املعايري العاملية يف هذه الدرا�سة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة ب�إعادة النظر يف �ش�أن ت�شكيل اللجنة املكونة من اخلرباء واملخت�صني بالوزارة وكافة اجلهاتاملعنية لإعداد درا�سة حول �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الدوائية بنا ًء على القرار الوزاري رقم ()846
ل�سنة 2010م .
 املطالبة بو�ضع معايري و�شروط للأدوية ال�صادرة والواردة �إىل الدولة. الإ�شارة �إىل �ضعف دور �إدارة الت�سجيل الدوائي التابعة لوزارة ال�صحة يف الرقابة على الأدوية بالدولة. التنويه �إىل وجود �أدوية غري مرخ�صة يتم تداولها يف منافذ البيع داخل الدولة . �ضرورة �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة على الأدوية داخل الدولة ،توفر الت�شريعات الالزمة جلميع اجلهاتاالحتادية واملحلية ذات ال�صلة بالأدوية.
 التنويه �إىل وجود العديد من املمار�سات العاملية يف الرقابة على الأدوية ميكن اال�ستفادة من جتاربها يفهذا املجال.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرة واحدة.
( رد �شخ�صي ) (ج 9املعقودة بتاريخ 2013/03/19م )
� 22س�ؤال حول” الفحو�صات الطبية الدورية الواجب �إجرا�ؤها للمواطنني “ املقدم من �سعادةالع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س –وزير ال�صحة  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
الت�أكيد على قيام الوزارة ب�إجراء ك�شف مبكر على الأمرا�ض الوراثية يف جميع املراكز ال�صحية الأوليةومراكز الأمومة والطفولة وبرنامج الفح�ص الدوري يف ( )18مركز �صحي ًا موزعة على م�ستوى الدولة.
 هناك فحو�صات طبية دورية �إجبارية لفئة املواليد اجلدد وفئة الأطفال يف مراكز الأمومة والطفولةومراكز ال�صحية الأولية التابعة للوزارة.
 الت�أكيد على قيام الوزارة بتوعية اجلمهور ب�أهمية الفحو�صات الطبية الدورية املبكرة للك�شف عنالأمرا�ض وعالجها من خالل و�سائل الإعالم املختلفة .
هناك العديد من الدرا�سات وامل�سوحات ال�صحية التي �أجرتها الوزارة للك�شف على الأمرا�ض املزمنةاملنت�شرة يف الدولة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:308

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

 الإ�شارة �إىل �أن التدخل املبكر و�إجراء الفحو�صات الطبية الدورية ثقافة غائبة عن املجتمع الإماراتي. املطالبة ب�إجراء فحو�صات طبية دورية للمواطنني للك�شف عن الأمرا�ض املزمنة واحلد من انت�شارها. هناك درا�سات طبية عاملية �أكدت �أن �إجراء الفحو�صات الطبية الدورية املبكرة �سيحد من انت�شارالأمرا�ض والوقاية منها.
 املطالبة ب�إجراء درا�سة حول �إمكانية �إلزام املواطنني ب�إجراء بع�ض الفحو�صات الدورية ،وتطبيق نتائجهذه الدرا�سة يف جميع �أنحاء الدولة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو/مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 9املعقودة بتاريخ 2013/03/19م )
			
 23حول “ ت�أخر الف�صل يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم “املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل معايل /د.هادف جوعان الظاهري – وزير العدل  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد �إىل عدم التمييز يف �إجراءات الف�صل يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية التي يكون �أحد�أطرافها �أجنب ًيا.
 هناك م�ؤ�شرات �أداء ومتابعة من خالل دائرة التفتي�ش الق�ضائي  ،وذلك �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجيةللوزارة يتم من خاللها �إعداد تقرير عن ن�سبة الف�صل يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية
وحتديد حاالت الق�ضايا املت�أخرة و�أ�سبابها.
 لقد مت ت�شكيل دوائر متخ�ص�صة يف الق�ضايا املدنية والتجارية ،وكذلك �أن�شئت دوائر متخ�ص�صة م�سائيةللأحوال ال�شخ�صية والعمالية من �أجل �سرعة البت يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية.
 مت ا�ستحداث نظام �إدارة الدعوى يف م�شروع قانون الإجراءات املدنية الذي يتم �إعداده حال ًيا و�سي�سهمالنظام يف �سرعة الف�صل يف الق�ضايا ب�أ�سرع وقت ممكن من خالل مكتب �إدارة الدعوى.
 �سبب الت�أخر يف الف�صل بالق�ضايا اجلنائية التي يكون �أحد �أطرافها �أجنب ًي ًا هو �صعوبة الو�صول �إىل �أولياءالدم �أو معرفة عناوينهم خارج الدولة.
 عقدت وزارة العدل ور�شة عمل مع جميع املحاكم االحتادية يف يناير 2013م ،لتفادي الت�أخر يف الف�صليف الق�ضايا التي يكون �أحد �أطرافها �أجنبي ًا ويكون خارج الدولة ،ومت االتفاق على �أن ت�صدر التعاميم من
النيابة العامة واملحاكم ملدة ال تتجاوز �شهرين للبحث عن �أولياء الدم وعناوينهم ،والتوا�صل مع وزارة
اخلارجية لإخطار ال�سفارات الأجنبية التي يكون �أحد �أطراف الق�ضية من رعاياها.
 هناك تعديل ت�شريعي �سي�ساهم يف �سرعة البت يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل وجود ت�أخري يف بع�ض الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية والتي يكون �أحد �أطرافها�أجنب ًيا .
 -املطالبة ب�سرعة البت يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية التي يكون �أحد �أطرافها �أجنب ًيا
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لتفادي تدخل الدول التي يكون �أحد الأطراف يف هذه الق�ضايا من رعاياها مما ي�ؤثر على �سمعة الق�ضاء
يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية تقلي�ص مدة الف�صل يف الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم االحتادية لتكون مدتها التتجاوز (� )8أ�شهر دون امل�سا�س ب�أعمال الق�ضاء.

 التنويه �إىل �أن ر�سوم اخلدمات الإلكرتونية التي يتم حت�صيلها من نظام العدالة الإلكرتونية تذهبلل�شركة التي �أعدتها خالل فرتة زمنية معينة ولي�ست لإيرادات احلكومة االحتادية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد علي الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .( رد �شخ�صي ) (ج 10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م )

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م )
			

� 25س�ؤال حول” تخفيف وزن احلقيبة املدر�سية للطلبة “ املقدم من �سعادة الع�ضو/علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتخفيف وزن احلقيبة املدر�سية من �أهمها:�أ� -إعداد جدول مدر�سي متوازن للطلبة يخفف وزن احلقيبة املدر�سية.
ب -دمج بع�ض الكتب املدر�سية وتقليل �صفحاتها ،وتعديل املوا�صفات الورقية للكتاب ليكون خفيف ًا من
ناحية الوزن مع عدم �إغفال جودة الأوراق.
ج -تق�سيم الكتاب املدر�سي على ثالث ف�صول درا�سية لتخفيف وزنه وحجمه.
د� -إن�شاء خزائن يف الف�صول الدرا�سية حلفظ احلقائب داخل املدر�سة.
هـ -يف عام 2011م مت حتميل جميع املناهج الدرا�سية يف متجر الربامج الإلكرتونية والتي تتيح للطالب
ت�صفح املواد الدرا�سية على الأجهزة اللوحية.
و�-أطلقت الوزارة يف عام 2012م م�شروع برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي،والذي �سي�ساهم يف
تخفيف وزن احلقيبة املدر�سية يف املدار�س احلكومية واخلا�صة .
 تتم مراجعة جميع الأمور املتعلقة باملدار�س اخلا�صة يف الدولة خالل املرحلة احلالية  ،ومن �ضمنها وزناحلقيبة املدر�سية للطلبة وموا�صفاتها.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير
هي:
 الإ�شارة �إىل �إلزام بع�ض املدار�س اخلا�صة �أولياء �أمور الطلبة �شراء حقائب دون عجالت لتفادي خد�ش�أر�ضية املدر�سة.
 اال�ستف�سار عن وجود معايري وموا�صفات معينة للحقيبة املدر�سية.� -ضرورة توعية املدار�س اخلا�صة ب�أ�ضرار وزن احلقيبة املدر�سية على الطلبة.

� 24س�ؤال حول” حت�صيل ر�سوم اخلدمات الإلكرتونية يف نظام العدالة الإلكرتونية “املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد علي الزعابي �إىل معايل/د .هادف جوعان الظاهري –
وزير العدل  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 ا�ستنادًا �إىل قرار املجل�س الوزاري للخدمات رقم (14/167م) ل�سنة 2007م يف �ش�أن املوافقةاملبدئية على برنامج العدالة الإلكرتونية �،أ�صدر وزير املالية قرار ًا وزاري ًا رقم( )128ل�سنة 2009
ب�ش�أن ا�ستحداث بع�ض الر�سوم التي تقدمها وزارة العدل يف برنامج العدالة الإلكرتونية.
 الت�أكيد على �أن الر�سوم الق�ضائية املقررة قانو ًنا تختلف عن الر�سوم املقررة يف برنامج العدالة الإلكرتونية،كون الأخرية ر�سوم خدمات �إلكرتونية مرتتبة على كل م�ستخدم لربنامج العدالة الإلكرتونية .
 التنويه �إىل �أن برنامج العدالة الإلكرتونية �أتاح للمتقا�ضني واملحامني واملراجعني العديد من اخلدماتالتي �سهلت عليهم �إجناز معامالتهم ووفرت عليهم اجلهد والوقت املطلوبني.
 الت�أكيد على قانونية ر�سوم برنامج العدالة الإلكرتونية كونها متوافقة مع ن�ص املادة ( )126من الد�ستوريف البند( )2الذي يخ�ص الر�سوم والأجور التي يح�صلها االحتاد مقابل اخلدمات التي يقدمها.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل
الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل �أن فر�ض الوزارة ر�سم خدمات �إلكرتونية قدره ()350درهم ًا يف نظام العدالة الإلكرتونيةيعترب خمالفة د�ستورية حيث ن�صت املادة ( )133من الد�ستور ب�أنه ال يجوز فر�ض �أي �ضريبة �أو تعديلها
�أو �إلغائها �إال بقانون ،كما ال يجوز تكليف �أي �أحد ب�أداء �أموال �أو ر�سوم �أو عوائد احتادية �إال يف حدود
القانون وطب ًقا لأحكامه.
 التنويه �إىل �أن حت�صيل ر�سم خدمات �إلكرتونية يف نظام العدالة الإلكرتونية قدره ()350درهم ًا عنكل ق�ضية يف كافة مراحل التقا�ضي دون وجود �سند قانوين يربر لذلك الر�سم .
 الإ�شارة �إىل وجود ازدواجية بني الر�سوم الق�ضائية املقررة قانو ًنا ،ور�سم اخلدمات الإلكرتونية يف نظامالعدالة الإلكرتونية.
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 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م )
			
� 26-س�ؤال حول” �إلغاء دور التوجيه الرتبوي يف املتابعة العلمية امل�ستمرة للمعلمني “
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املقدم من �سعادة الع�ضو /عائ�شة �أحمد اليماحي �إىل معايل  /حميد حممد القطامي-
وزير الرتبية والتعليم  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 لقد مت ا�ستحداث �إدارة ترخي�ص املعلمني وتقييم �أدائهم ،حيث تقوم برتخي�ص وتوجيه املعلم اجلديدوتطوير عمل املعلم املتدين.
 التوجيه الرتبوي �سيكون موجودًا للإ�شراف على جميع املعلمني القدامى واجلدد خالل املرحلة املقبلة،ولي�س املعلمون اجلدد وذوو الكفاءات املتدنية فقط.
 �أطلقت الوزارة هذا العام م�شروع برنامج القيادات املدر�سية الذي يتوىل تعزيز دور مدير املدر�سة و�سيتمتطبيقه على ( )700مدير ومديرة خالل الفرتة املقبلة من �أجل رفع الكفاءة الإدارية املدر�سية ورفع
�أداء املعلمني.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل �إلغاء الوزارة دور التوجيه الرتبوي يف املتابعة العملية الرتبوية التعليمية ،واملتمثل يف رفعالكفاءة العلمية واملهنية للمعلمني من خالل متابعتهم و�إر�شادهم وتدريبهم.
التنويه �إىل تقنني الوزارة نزول املوجهني �إىل امليدان الرتبوي من خالل طلب ر�سمي من �إدارات املدار�س . الإ�شارة �إىل ازدياد �شكاوى مدراء املدار�س من تدين م�ستوى �أداء بع�ض املعلمني القدامى ب�سبب غيابالزيارات الإ�شرافية للتوجيه الرتبوي �أو توقف دورات التدريب اخلا�صة بهم من قبل موجهي الوزارة.
 املطالبة ب�إعادة النظر يف قرار �إلغاء دور التوجيه الرتبوي ،حيث �إن مديري املدار�س يقومون ب�أدوارومهمات املوجه ولكن لي�س بامل�ستوى الذي يقوم به املوجه الرتبوي يف املتابعة العلمية امل�ستمرة للمعلمني.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية �أن يقوم مدير املدر�سة لوحده بتقييم الكفاءة العلمية للمعلم ومتكنه من مادةتخ�ص�صه.
 املطالبة مب�شاركة املوجه الرتبوي املتخ�ص�ص ملدير املدر�سة يف تقييم الكفاءة العلمية للمعلم. املطالبة ب�أن يرت�أ�س فريق الرقابة املدر�سية موجه خمت�ص لتقييم �أعمال مدير املدر�سة وخططه. وقد اكتفت �سعادة الع�ضو/عائ�شة �أحمد اليماحي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.( رد �شخ�صي ) (ج 10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م )
� 27س�ؤال حول “ �إجراءات تنفيذ برنامج م�سار” املقدم من �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيدالكتبي �إىل معايل  /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم-رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية  ،والذي �أجاب عنه برد كتابي �أكد فيه على
الآتي:
 قيام الهيئة بالتعريف بربنامج “م�سار” فور �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم ( )31ل�سنة 2010مب�ش�أنه ومتابعة تنفيذه ،وكذلك �أ�صدرت تعميم لكافة الوزارات واجلهات االحتادية يت�ضمن �إعالمها
مب�ضمون القرار والت�أكيد على �ضرورة تنفيذه .
 -قيام الهيئة بعقد ور�ش عمل ولقاءات مع املعنيني يف الوزارات والهيئات االحتادية مت خاللها التعريف
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بالربنامج وبيان �أهميته و�آليات تنفيذه وكيفية متابعته.
 مت تخ�صي�ص زاوية على املوقع االلكرتوين للهيئة خا�صة بالربنامج تت�ضمن قرار جمل�س الوزراء وعقداالبتعاث �،إ�ضافة لإن�شاء بريد �إلكرتوين خا�ص بالربنامج .
 يعترب دور الهيئة دور ًا داعم ًا للوزارات والهيئات االحتادية ويرتتب على الوزارات واجلهات االحتاديةم�س�ؤولية تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن (برنامج م�سار).
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على الرد الكتابي هي:
 الإ�شارة �إىل �أن هناك ( )6وزارات احتادية فقط التزمت بتنفيذ برنامج م�سار الذي ي�ستقطب خريجيالثانوية العامة املواطنني يف القطاع احلكومي االحتادي.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي بالرد الكتابي املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرة واحدة.
( رد كتابي ) (ج 11املعقودة بتاريخ 2013/04/30م )
			
� 28س�ؤال حول” ت�شكيل جمل�س �إدارة م�صرف الإمارات للتنمية “ املقدم من �سعادةالع�ضو/عبدالعزيز عبداهلل الزعابي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية  -والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 لقد مت ت�شكيل جلنة تنفيذية ت�ضم جميع اجلهات املعنية لإجراء ت�سويات مالية وحما�سبية للم�صرفالعقاري وامل�صرف ال�صناعي ،وذلك متهيد ًا لإن�شاء م�صرف الإمارات للتنمية.
 مت �إعداد مذكرة من اجلهات املعنية املخت�صة تت�ضمن املوافقة على ت�شكيل �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صرفاالمارات للتنمية ،ومت رفعها �إىل جمل�س الوزراء املوقر لإقرارها.
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 ت�أخري قرار ت�شكيل جمل�س �إدارة م�صرف االمارات للتنمية وقد اكتفى �سعادة الع�ضو/عبدالعزيز عبداهلل الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزيربعد التعقيب عليه مرة واحدة .
( رد �شخ�صي ) (ج 11املعقودة بتاريخ 2013/04/30م )
			
� 29س�ؤال حول” الت�أخر يف �إعداد و�إ�صدار احل�سابات القومية “ املقدم من �سعادةالع�ضو�/أحمد عبيد املن�صوري �إىل معايل  /رمي �إبراهيم الها�شمي  -وزيرة دولة -
رئي�سة جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء  ،والذي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه
الآتي:
 -هناك ثالث مراحل لإعداد احل�سابات القومية وهي مرحلة التوقعات ومرحلة التقديرات ومرحلة �إعداد
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الأرقام الفعلية.
 الت�أكيد على عدم وجود تاريخ �أو موعد حمدد ثابت لإ�صدار احل�سابات القومية حيث لكل دولة خ�صو�صيتهاوظروفها.
 �آخر احل�سابات القومية التي مت �إعدادها يف الدولة هي لعام 2011م،وفيما يخ�ص احل�سابات القوميةلعام 2012م فالعمل جار حالي ًا على �إعدادها و�سيتم االنتهاء منها يف �أقرب وقت ممكن.
التطبيق ال�شامل للنظام يتطلب توفري البيانات الإح�صائية الالزمة وال�شاملة ب�شكل منتظم ح�سبما تن�صعليه التو�صيات الدولية والتجارب الناجحة للدول املتقدمة يف هذا املجال.
 �شملت اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز للأعوام ( )2016-2014عدة بنود تعزز التن�سيق مع كافةاجلهات االحتادية واملحلية املعنية ب�إعداد االح�صاءات ،ومنها احل�سابات القومية.
 الت�أكيد على عدم وجود ميزانية مالية للمركز الوطني للإح�صاء متكنه من تنفيذ برنامج امل�سوحاتالوطنية الإح�صائية ،لتوفري البيانات ومعاجلتها وفق ُا للح�سابات القومية لعام 2008م.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:
 الإ�شارة �إىل �أن احل�ساب القومي الفعلي املن�شور لدولة االمارات العربية املتحدة هو لعام 2009م. التنويه �إىل عدم وجود مرجع رئي�سي للح�سابات القومية يف دولة االمارات العربية املتحدة. اال�ستف�سار عن �أ�سباب ت�أخر الدولة يف �إعداد احل�سابات القومية والتي تعترب من متطلبات و�ضع خططالتنمية يف الدولة ومن م�ؤ�شرات �صانعي القرارات لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبيد املن�صوري بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م )
			
� 30س�ؤال حول” ت�شجيع زواج املواطنني من مواطنات “ املقدم من �سعادة الع�ضو /عليعي�سى النعيمي �إىل معايل /د .ميثاء �سامل ال�شام�سي  -وزيرة دولة  -رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق الزواج  ،والذي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه الآتي:
 الت�أكيد على ت�شجيع �صندوق الزواج زواج املواطنني من املواطنات وذلك من خالل �آليتني:�أ -اتخاذ عدد من القرارات لتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من منحة �صندوق الزواج لأبناء دولة الإمارات
ومن �أهم تلك القرارات رفع �سقف الدخل �إىل (� )20ألف درهم بد ًءا من عام 2012م،وت�شجيع �إقامة
الأعرا�س اجلماعية.
ب -ن�شر الوعي بني ال�شباب الإماراتي وبني الأهايل وذلك من خالل املنتديات واملحا�ضرات.
 لقد مت تنفيذ مبادرة امللتقى العائلي ،وهو ملتقى ينظم يف جميع �إمارات الدولة ،يجمع الأمهات و�آخريجمع الآباء ،من �أجل �إر�شادهم وتوجيههم ب�أهمية زواج املواطنني من مواطنات وخف�ض املهور وتكاليف
الزواج ،وكذلك تعريفهم بالآثار ال�سلبية بالزواج من غري املواطنات.
 -هناك درا�سة مع وزارة االقت�صاد مت فيها حتديد حمدود الدخل وهو الذي ال يتجاوز دخله (� )13ألف
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درهم �شهري ًا ،و�صندوق الزواج رفع �سقف الدخل �إىل (� )20ألف درهم لتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من
منحة �صندوق الزواج.
 ال ي�ستطيع �صندوق الزواج احلد من زواج املواطنني من غري املواطنات كونه مرتبط باحلرية ال�شخ�صية،و�إمنا يتم التوجيه والإر�شاد ب�أهمية زواج املواطنني من املواطنات.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:
 التنويه �إىل �أن ت�شجيع زواج املواطنني من مواطنات من �أهم �أهداف �إن�شاء �صندوق الزواج. الإ�شارة �إىل وجود �شريحة من املواطنني ال ي�ستطيعون الزواج من املواطنات لعدم �شموليتهم منحة�صندوق الزواج .
 التنويه �إىل جلوء بع�ض املواطنني غري امل�ستفيدين من منحة �صندوق الزواج �إىل االقرتا�ض من البنوكلإمتام زواجهم �أو الزواج من غري املواطنات
 الإ�شارة �إىل �أن هناك حاالت زواج ( )652مواطنة من غري مواطن يف عام 2011م وذلك وفق�ألإح�صائية املركز الوطني للإح�صاء.
 اال�ستف�سار عن احللول والربامج التي و�ضعها �صندوق الزواج لت�شجيع زواج املواطنني الذي جتاوز راتبهمال�شهري (� )20ألف درهم.
 الت�سا�ؤل عن وجود درا�سة للحد من زواج املواطنني من غري املواطنات ،و�إيجاد احللول لتلك الظاهرة. املطالبة ب�إعادة النظر يف رفع �شرط �سقف الدخل لأكرث من (�)20ألف درهم للم�ستفيدين من منحة�صندوق الزواج.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م )
			
� 31س�ؤال حول “�إعادة جلان �صندوق الزواج “ املقدم من �سعادة الع�ضو� /سامل حممدبن هويدن �إىل معايل /د .ميثاء �سامل ال�شام�سي  -وزيرة دولة  -رئي�س جمل�س �إدارة
�صندوق الزواج  ،والذي �أو�ضحت يف معر�ض �إجابتها عنه الآتي:
 لقد مت �إلغاء املادة ( )10اخلا�صة “بلجان �صندوق الزواج “ الواردة يف القانون االحتادي رقم ()47ل�سنة  1992ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق الزواج ،لكون كافة املهام التي تخت�ص بها تلك اللجان �أ�صبحت تتم عن
طريق نظام �إلكرتوين ،وكذلك تتم مراجعة الطلبات ودرا�ستها �ضمن نظام �إلكرتوين يف �صندوق الزواج.
 الإ�شارة �إىل �أن الفرتة ال�سابقة لعمل جلان �صندوق الزواج كانت بها بع�ض املالحظات مثل فقدان بع�ضطلبات امل�ستفيدين ،و�صرف املنحة يتم كذلك بعد �سنتني من تقدمي الطلبات ،وحالي ًا كل من يتقدم ي�ستلم
منحته مبا ال يتجاوز �شهرين من تاريخ تقدمي الطلب.
 الت�أكيد على �أن جلان �صندوق الزواج مل تقدم �أي دور جمتمعي �سوى ت�سلم طلبات امل�ستفيدين من منحة�صندوق الزواج.
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يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:
 الإ�شارة �إىل �أن دور �صندوق الزواج ينح�صر فقط يف تقدمي املنحة للم�ستفيدين من املواطنني دون �أنيكون له �أي دور جمتمعي فعال.
 التنويه �إىل عدم وجود رقابة جمتمعية يف التكاليف املالية حلفالت �أعرا�س الزواج. اال�ستف�سار عن �أ�سباب �إلغاء جلان �صندوق الزواج الفرعية ،على الرغم من الدور املجتمعي الذي كانتتقدمه.
 االقرتاح ب�إعادة عمل اللجان الفرعية ل�صندوق الزواج ،من �أجل �أن ت�ؤدي دورها املجتمعي. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سامل حممد بن هويدن بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م )
			
� 32س�ؤال حول” ا�سرتاتيجية وزارة البيئة واملياه لتحقيق الأمن الغذائي “ املقدممن �سعادة الع�ضو �/أحمد عبيد املن�صوري �إىل معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير
البيئة واملياه  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 دور وزارة البيئة واملياه يف حتقيق الأمن الغذائي يتمثل يف تعزيز الإنتاج املحلي احليواين والزراعيوال�سمكي وحمور �سالمة الأغذية.
 هناك العديد من الت�شريعات االحتادية التي ت�ضمن �سالمة الأغذية يف الدولة وخا�صة التي يتم ا�ستريادهامن خارج الدولة.
 هناك خدمات تقدمها الوزارة يف القطاع الزراعي مثل دعم املزارعني و�إدخال تقنيات حديثة من �أجلحتقيق الأمن الغذائي.
 تقوم وزارة البيئة واملياه بتوفري م�ستلزمات الرثوة احليوانية من �أعالف و�أدوية بيطرية وفق برنامجوطني.
هناك دعم مقدم لدعم الرثوة ال�سمكية بتوفري م�ستلزمات ال�صيادين و�إن�شاء وت�أهيل �أكرث من ()27مينا ًء يف الإمارات ال�شمالية.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل عدم وجود ا�سرتاتيجية حكومية موحدة �أو خطة وا�ضحة للأمن الغذائي يف الدولة. الإ�شارة �إىل حمدودية الإنتاج الزراعي يف الدولة وذلك لقلة الدعم املقدم لال�ستثمارات الزراعية و�ضعفت�شجيع وتنمية الإنتاج الزراعي املحلي.
 الإ�شارة �إىل ا�سترياد الإمارات نحو ( )%80من احتياجاتها من ال�سلع الغذائية ،و�أن (  )%60من�إجمايل الواردات الغذائية ت�أتي من ( )10دول فقط.
 اال�ستف�سار عن وجود ا�سرتاتيجية �شاملة على م�ستوى الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. -الت�سا�ؤل على اجلهود املبذولة والآليات التي و�ضعتها وزارة البيئة واملياه منذ عام  2008لتحقيق الأمن
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الغذائي.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبيد املن�صوري بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م )
			
� 33س�ؤال حول” اال�سرتاتيجية الوطنية لتوفري الطاقة الكهربائية واملاء “ املقدم من �سعادة الع�ضو/را�شد حممد ال�شريقي �إىل معايل � /سهيل حممد فرج املزروعي  -وزير الطاقة  -رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على وجود خطة ا�سرتاتيجية وطنية لتوفري الطاقة الكهربائية واملاء حتى عام 2020م. مت االنتهاء من اخلطة التطويرية الأوىل يف عام 2012م بتكلفة وقدرها( )2.7مليار درهم حيث مت رفعكفاءة ال�شبكة الكهربائية بزيادة قدرها (، %)52وكذلك زيادة طول �شبكات املياه من ( )5075كيلو
مرت �إىل()5518كيلو مرت ،بالإ�ضافة �إىل زيادة ال�سعة التخزينية بواقع وقدره (.%)94
 مت البدء يف املرحلة التطويرية الثانية يف عام 2012م واملتوقع انتها�ؤها يف نهاية عام 2014م بتكلفةتقديرية وقدرها()2.7مليار درهم ،و�سيتم من خاللها رفع كفاءة ال�شبكة �إىل ( )7000ميغا فولت
�أمبري ورفع �سعة توزيع الكهرباء �إىل( )6600ميغا فولت �أمبري ،وكذلك زيادة طول �شبكة املياه �إىل
( )5882كيلو مرت ،وزيادة ال�سعة التخزينية للمياه �إىل ( )278مليون جالون.
 الت�أكيد على توا�صل الهيئة مع اجلهات املحلية يف الإمارات من �أجل �إفادتها بخطتها التنموية لدرا�سة �أيزيادة على طلب الطاقة الكهربائية.
 الت�أكيد على �أن الهيئة تقوم بتو�صيل الطاقة الكهربائية واملاء للمن�ش�آت ال�سكنية واحلكومية االحتاديةواملحلية ،ولي�ست لديها قائمة انتظار لتو�صيل الطاقة للمباين ال�سكنية للمواطنني.
 الإ�شارة �إىل وجود مذكرة تفاهم مع البلديات املحلية تلزم الهيئة بتلبية احتياجات امل�شاريع اال�ستثماريةبن�سبة منو (، %)6وذلك وفق ًا لالتفاق امل�سبق مع املزود الرئي�سي للطاقة (هيئة كهرباء ومياه �أبوظبي ).
 مت تو�صيل الطاقة الكهربائية واملاء جلميع الطلبات التجارية للمواطنني املقدمة للهيئة من �شهر مار�سعام 2013م و�سي�ستمر ذلك حتى نهاية العام احلايل.
 ت�سعى الهيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية �إىل ن�شر ثقافة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية واملياه.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل عجز الهيئة عن توفري الطاقة الكهربائية واملاء للمن�ش�آت التجارية وال�سكنية واحلكومية يفعام 2008م بفعل النمو االقت�صادي ال�سريع الذي زاد الطلب على الطاقة بن�سبة (. %)20
 التنويه �إىل زيادة ا�ستهالك موارد املياه نحو(� )24ضعف التجدد الطبيعي ملوارد املياه. التنويه �إىل اعتماد الدولة ب�صورة �أ�سا�سية على املياه املحالة من البحر بن�سبة تزيد عن (.%)98هناك درا�سات وتقارير دولية �أ�شارت �إىل �أن ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف الإمارات �سيزيد خاللال�سنوات القادمة عن ( )120%ا�ستناد ًا �إىل النمو االقت�صادي الوا�سع الذي ت�شهده الدولة.
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 املطالبة بوجود خطة ا�سرتاتيجية وطنية للطاقة الكهربائية واملياه تلبي النمو االقت�صادي يف الدولة والذيزاد الطلب على الطاقة بن�سبة (. %)20
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /را�شد حممد ال�شريقي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م )
			
� 34س�ؤال حول” خمالفة �سفارات بع�ض الدول للأعراف والقوانني الدولية “ املقدممن �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومى �إىل �سمو ال�شيخ  /عبداهلل بن زايد �آل نهيان–
وزير اخلارجية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن املادة( )41من “اتفاقية فيينا” �أوجبت على ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية عدمالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة .
 الت�أكيد على ا�ستدعاء وزارة اخلارجية ال�سفري �أو القائم ب�أعمال �أي �سفارة تقوم ب�أي عمل خمالف“التفاقية فيينا” التي تنظم عمل البعثات الدبلوما�سية ،وتنبيهه بعدم تكرار ن�شاطاتها املخالفة.
 احلكومة الفلبينية لها احلق يف �أن ت�ضع �أنظمتها يف تنظيم العمالة داخل �إطار دولتها فقط ،ولي�س لهااحلق �أن ت�صدر تعليمات و�أوامر خارج حدود دولتها.
 املطالبة ب�أن يتم �إبالغ وزارة اخلارجية يف حال وجود �أي تعدي على القوانني والأنظمة اخلا�صة بانتهاك�سفارات الدول الأجنبية �سيادة الدولة.
 وزارة الداخلية هي اجلهة املعنية بعقود ا�ستقدام العمالة املنزلية ،ولي�ست وزارة اخلارجية.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل تدخل ال�سفارة الفلبينية يف بنود عقد العمالة املنزلية حيث تقوم بو�ضع �شروط و�إجراءاتحمددة لإلزام �صاحب العمل بها.
 الإ�شارة �إىل وجود عقود عمالة منزلية �صورية خمالفة لبنود العقد. الت�سا�ؤل عن قانونية �إلزام املواطنني بال�شروط التي و�ضعتها وحددتها ال�سفارة الفلبينية يف عقد العمالةاملنزلية.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة اخلارجية ب�ش�أن تدخل ال�سفارة الفلبينية يف بنود عقدالعمالة املنزلية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومى بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م )
				
� 35س�ؤال حول “ نتائج وزارة اخلارجية يف �ش�أن �إجراءات �إعفاء املواطنني من احل�صول علىت�أ�شريات زيارة بع�ض الدول “ املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل �سمو ال�شيخ /
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عبداهلل بن زايد �آل نهيان– وزير اخلارجية  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 قيام وزارة اخلارجية ب�إجراء العديد من االت�صاالت مع الدول املعفى رعاياها من احل�صول على ت�أ�شرياتدخول الدولة ،من �أجل تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل ملواطني الدولة.
 توجد حالي ُا ( )55دولة متنح املواطنني حق الدخول �إىل �أرا�ضيها دون ت�أ�شرية م�سبقة.هناك تعهد من احلكومة الربيطانية بدرا�سة �إعفاء مواطني الدولة من احل�صول على ت�أ�شريات م�سبقةمع نهاية عام 2013م.
 هناك موافقة مبدئية لإعفاء مواطني الدولة من احل�صول على ت�أ�شريات م�سبقة لزيارة دول االحتادالأوروبي.
 �سيتم النظر يف �إعفاء مواطني الدولة من احل�صول على ت�أ�شريات م�سبقة لزيارة دول (ال�شينغن) خاللالفرتة املقبلة يف الربملان الأوروبي.
هناك م�ؤ�شرات �إيجابية خالل (� )12شهر ًا املقبلة ب�ش�أن �إعفاء املواطنني من ت�أ�شريات دول (ال�شينغن)واململكة املتحدة واليابان.
 هناك درا�سة تقوم بها الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لتوطني ال�شركات التي ت�سهل �إجراءاتح�صول املواطنني على ت�أ�شريات دخول بع�ض الدول.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل عدم تطبيق الدول ( )34املعفى رعاياها من احل�صول على ت�أ�شريات دخول الدولة ،ملبد�أاملعاملة باملثل ملواطني الدولة يف �ش�أن احل�صول على الت�أ�شريات الالزمة لدخول هذه الدول .
 املطالبة بو�ضع م�ؤ�شرات وا�ضحة يف �ش�أن �إعفاء مواطني الدولة من احل�صول على ت�أ�شريات زيارة الدولاملعفى رعاياها من احل�صول على ت�أ�شريات دخول الدولة.
 الإ�شارة �إىل عدم ت�سهيل �إجراءات ح�صول املواطنني على ت�أ�شريات دخول بع�ض الدول املعفى رعاياهامن احل�صول على ت�أ�شريات دخول الدولة .
 االقرتاح ب�أن يتم توطني ال�شركات التي ت�سهل �إجراءات ح�صول املواطنني على ت�أ�شريات دخول بع�ضالدول املعفى رعاياها من احل�صول على ت�أ�شريات دخول الدولة .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م )
� 36س�ؤال حول” تنظيم �سوق الإعالنات املبوبة “ املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سىالنعيمي �إىل �سمو ال�شيخ  /عبداهلل بن زايد �آل نهيان– وزير اخلارجية  -رئي�س املجل�س
الوطني للإعالم  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 �ستتم �إعادة النظر يف القانون االحتادي رقم( )15ل�سنة 1980م يف �ش�أن املطبوعات والن�شر من �أجلتنظيم �سوق الإعالنات املبوبة.
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 لقد مت �إ�صدار الئحة من قبل املجل�س الوطني للإعالم ،حددت ال�شروط التي تنظم �سوق الإعالناتاملبوبة يف الدولة.
 الت�أكيد على �أن امل�ؤ�س�سات الإعالنية املرخ�صة يف الدولة تنظم عملها القوانني املتخ�ص�صة يف هذا املجال.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل �أن حجم الإنفاق على الإعالنات املبوبة بالدولة و�صل �إىل( )5.67مليار درهم يف عام2012م.
 الإ�شارة �إىل عدم تفعيل قرار املجل�س الوطني للإعالم رقم( )35ل�سنة 2012م ب�ش�أن معايري حمتوىالإعالن يف و�سائل الإعالم.
 الإ�شارة �إىل هناك درا�سة �أجرتها الإدارة العامة للتحريات واملباحث الإلكرتونية ك�شفت قيام جمرمنيوع�صابات با�ستغالل الإعالم يف ارتكاب جرائم متنوعة.
 االقرتاح ب�إعطاء �صالحيات تنفيذية للمجل�س الوطني للإعالم للت�صدي للحمالت الإعالنية غري ال�صادقة . املطالبة بالإ�سراع يف �إ�صدار قانون خا�ص بالأن�شطة الإعالمية يقوم مبعاجلة �شاملة لكل �أنواع الإعالناتمبا ي�ضمن توفري املرونة لل�سوق ومت�سقة مع الثوابت التي يقوم عليها املجتمع.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م )
		
� 37س�ؤال حول” تنظيم وتقنني و�ضع العمالة املخالفة يف الدولة “املقدم من �سعادةالع�ضو/علي عي�سى النعيمي �إىل معايل � /صقر غبا�ش  -وزير العمل  ،والذي �أو�ضح يف
معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 لقد ا�ستفاد (� )60ألف من العمالة املخالفة خالل العام احلايل من قرار جمل�س الوزراء املوقر مبنحهممهلة �شهرين تنتهي يف �شهر �إبريل لعام 2013م لت�سوية �أو�ضاعهم مبا يتفق مع القوانني و�إعفائهم من
جميع الغرامات املرتتبة عليهم يف هذا ال�ش�أن.
 مت �ضبط ( )12345عام ًال خمالف ًا منذ نهاية املهلة التي قررها جمل�س الوزراء املوقر لت�سوية �أو�ضاعالعمالة املخالفة يف الدولة حتى تاريخ 2012/05/18م.
 هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم وتقنني العمالة يف الدولة هي كالآتي: 1الت�أكد من وجود حاجة حقيقية للعمالة ملنحهم ت�صريح عمل لدى املن�ش�آت يف الدولة. 2الت�أكد من ا�شرتاك املن�ش�أة يف نظام حماية الأجور. 3التدقيق على �سجل املن�ش�أة للت�أكد من عدم وجود قيود للمن�ش�أة �سواء للأجور �أو ت�صاريح عمل مليتم جتديدها.
 4الت�أكد من وجود �سكن منا�سب للعمال. 5زيارة املن�ش�أة من قبل املفت�شني يف بع�ض احلاالت التي ت�ستدعي ذلك. -هناك عقوبات رادعة ت�صل �إىل (� )50ألف درهم للحد من ا�ستخدام العمالة املخالفة يف الدولة.
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 الت�أكيد على �إيقاف التعامل مع املن�ش�أة �أو �أي من�ش�أة �أخرى ل�صاحب العمل يف حال ترك العامل العمل لدىالغري دون ت�سوية �أو�ضاعه.
 هناك تعاون مع دوائر التنمية االقت�صادية واجلهات املعنية الأخرى من �أجل �إيقاف منح ت�صاريح ل�صاحباملن�ش�أة املخالف لقوانني العمل املعمول بها يف الدولة.
 نفذت فرق التفتي�ش لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية (� )50ألف حملة تفتي�شية م�شرتكة ل�ضبطالعمالة املخالفة خالل عام 2012م.
هناك ( )81من�ش�أة قامت بت�شغيل عمالة خمالفة دون ت�سوية �أو�ضاعها. الت�أكيد على حتويل وزارة العمل بع�ض �أ�صحاب املن�ش�آت املخالفة �إىل الق�ضاء للحد من العمالة املخالفةيف الدولة.
 يتطلب �سوق العمل يف الدولة زيادة يف �أعداد املفت�شني للرقابة على �أو�ضاع العمالة يف الدولة ،حيثبلغ عدد املفت�شني التابعني لوزارة العمل ( )350مفت�ش ًا مقابل ( )4مليون عامل و( )300من�ش�أة يتم
متابعتها.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل عدم تواجد عدد كاف من مفت�شي وزارة العمل يف الأماكن العامة التي تنت�شر فيها العمالةال�سائبة يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن كيفية تنظيم �سوق العمل يف ظل وجود العمالة املخالفة. الت�سا�ؤل عن وجود مبادرة مع اجلهات املعنية لو�ضع حلول لظاهرة العمالة املخالفة يف الدولة. املطالبة بتدخل الوزارة من �أجل تنظيم وتقنني العمالة املخالفة للحد من امل�شكالت الأمنية واالجتماعيةاملتعلقة بها.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني ،كما طالب املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن” زيادة �أعداد مفت�شي العمل للتفتي�ش
و�ضبط العمالة ال�سائبة ،وذلك من خالل التن�سيق بني اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية ذات العالقة ب�ضبط وتنظيم �سوق العمل” ،وقد وافق املجل�س على هذه التو�صية.
( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م )
		
� 38س�ؤال حول” ارتفاع معدالت الإ�صابة مبتالزمة داون يف الدولة “ املقدم من �سعادةالع�ضو /د� .أمل عبداهلل القبي�سي �إىل معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير
ال�صحة  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن �أهم �أ�سباب الإ�صابة مبتالزمة داون هي حمل املر�أة بعد �سن (� )35سنة و�سوء التغذية�أثناء فرتة احلمل ،ولي�س من بينها زواج الأقارب.
 هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من اال�صابة مبتالزمة داون وذلك من خاللعيادات الأمرا�ض الوراثية التابعة لوزارة ال�صحة ،ومن �أهم تلك الإجراءات:
 1خدمة اال�سرت�شاد الوراثي لفح�ص قبل الزواج.� 2إعطاء جميع الفيتامينات املطلوبة للمر�أة احلامل للحد من الت�شوهات اخللقية �أثناء احلمل. 3اكت�شاف احلاالت احلاملة للمر�ض وخا�صة التي يوجد لها تاريخ عائلي. 4-التعاون مع برامج ومراكز الت�أهيل املختلفة يف جمال الأبحاث اخلا�ص مبتالزمة داون.
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 5االطالع على ال�سجل الوطني للت�شوهات اخللقية والأمرا�ض الوراثية ملعرفة املعدالت والعوامل امل�سببةوالفئات الأكرث عر�ضة.
 بلغ عدد امل�سجلني بعيادة الأمرا�ض الوراثية يف مار�س 2000م �إىل دي�سمرب 2012م ( )704حالةمنها ( )275مواطن ًا.
 �سيتم التن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للتوعية ب�ش�أن كيفية التعامل مع ذوي متالزمة داون. التنويه �إىل عدم التزام العديد من الأمهات للأدوية التي حتد من الت�شوهات اخللقية �أثناء فرتة احلمل. الت�أكيد على وجود �سجل طبي لكل طفل مولود يف الدولة بهدف متابعة حالته ال�صحية. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايل الوزيرهي:
 التنويه �إىل �أن معدل الإ�صابة مبتالزمة داون يف الدولة هو ( )1من بني ( )319مولود ًا حي ًا ،ويعترب هذااملعدل هو املعدل الأعلى عاملي ًا.
 الإ�شارة �إىل �أن ( %)80من �أطفال داون يولدون لأمهات ال تتجاوز �أعمارهن (� )35سنة. اال�ستف�سار عن وجود درا�سة قامت بها وزارة ال�صحة ملعرفة �أ�سباب ارتفاع الإ�صابة مبتالزمة داون يفالدولة.
 اال�ستف�سار عن العدد الإجمايل للم�صابني مبتالزمة داون يف الدولة. الإ�شارة �إىل تعر�ض ذوي متالزمة داون �إىل العديد من الأمرا�ض ومن �أهمها الأمرا�ض العقلية والع�صبيةوالقلبية.
 التنويه �إىل �أن عدد طالب ذوي متالزمة داون هو ( )938طالب ًا يف مراكز رعاية وت�أهيل املعاقني يفالدولة للعام الدرا�سي ( )2012-2011وي�شكلون ( %)21من طالب هذه املراكز.
 الت�أكيد على �أن تكاليف اجلل�سات الت�أهيلية لذوي متالزمة داون باهظة ومكلفة لأهايل امل�صابني. اال�ستف�سار عن الربامج ال�صحية التي قامت بها الوزارة لتفادي الإ�صابة مبتالزمة داون بالدولة يفامل�ستقبل.
 اال�ستف�سار عن وجود عيادات �أطباء و�أخ�صائيني متخ�ص�صني لعالج وت�أهيل ذوي متالزمة داون يف الدولة. الت�سا�ؤل عن وجود تن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�ش�أن ذوي متالزمة داون. مطالبة الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات لرعاية متالزمة داون ومن �أهمها: 1املطالبة بوجود �سجل �صحي طبي لكل طفل مولود يف الدولة. 2توفري الرعاية ال�صحية الكاملة لطفل متالزمة داون منذ حلظة الوالدة وت�سجيله ومتابعته �صحياب�شكل دوري وم�ستمر للوقاية و لتح�سني و�ضعه ال�صحي.
� 3إن�شاء عيادات تخ�ص�صية لعالج حاالت متالزمة داون يف كل �إمارة يف �أحد املراكز ال�صحية التابعةلوزارة ال�صحة.
 4توفري عالج جماين و�سن ت�شريع �أو قرار مبجانية البطاقة ال�صحية والت�أمني لذوي الإعاقة ب�شكلعام ومتالزمة داون ب�شكل خا�ص.
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 5تدريب وت�أهيل الطاقم الطبي املخت�ص ( الأطباء واملمر�ضون خا�صة �أطباء الن�ساء والأطفال والطبالعام) يف كيفية التعامل وعالج حاالت متالزمة داون وكيفية التعامل مع �أ�سرهم.
 وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /د� .أمل عبداهلل القبي�سي بالرد املقدم من معايل الوزيربعد التعقيب عليه مرتني كما طالبت املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن” �أن تقوم وزارة
ال�صحة بو�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة مت�ضمنة برامج و�أهداف ومقايي�س حمددة ت�ضمن
توفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة وبرامج التدخل املبكر وجل�سات الت�أهيل جمان ًا جلميع
حاالت متالزمة داون منذ حلظة الوالدة ومتابعتهم �صحيا ب�شكل م�ستمر للوقاية والعالج
والت�أهيل عن طريق �إن�شاء عيادات تخ�ص�صية لعالج حاالت متالزمة داون يف �أحد املراكز
ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة يف كل �إمارة ،وت�أهيل الطاقم الطبي املخت�ص بالتعامل
مع حاالت متالزمة داون و�أ�سرهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،و�ضرورة �إ�صدار قرار للحد
من ارتفاع �أ�سعار اجلل�سات الت�أهيلية يف املراكز اخلا�صة بو�ضع حد �أق�صى لر�سوم جل�سات
العالج اخلا�صة ال يتجاوز  150درهما  ،مع الت�أكيد على �ضرورة تفعيل دور الوزارة يف
�إعداد وت�شجيع البحوث العلمية يف هذا املجال و توعية املجتمع مبتالزمة داون”،وقد
وافق املجل�س على هذه التو�صية.
( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م )
			
� 39س�ؤال حول” فتح عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�ست�شفيات “ املقدم من�سعادة الع�ضو  /حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير
ال�صحة  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على قيام وزارة ال�صحة بتقدمي وتوفري الرعاية ال�صحية الالزمة للمر�ضى وفق ًا لأحدث معايرياجلودة والتقنيات العاملية .
 الت�أكيد على عدم احلاجة لإن�شاء عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�ست�شفيات حيث ميكن للراقي �أنميار�سها ب�أي مكان.
 هناك قوانني و�أنظمة ومعايري حملية وعاملية حتكم قطاع ال�صحة واملمار�سات اخلا�صة به ،والرقيةال�شرعية ال تندرج �ضمن تلك العلوم.
 الإ�شارة �إىل عدم قيام امل�ست�شفى مبنع املري�ض من �إجراء الرقية ال�شرعية يف العالج. الت�أكيد على عدم اخت�صا�ص وزارة ال�صحة يف �ش�أن فتح �أق�سام �أو عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يفامل�ست�شفيات.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل
الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل �ضرورة تنظيم ممار�سة الرقية ال�شرعية لتفادي ذهاب املر�ضى �إىل امل�شعوذين والدجالنيالذين ي�ستغلون حاجتهم للعالج.
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 املطالبة ب�إن�شاء عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة. اال�ستف�سار عن �إمكانية الوزارة التن�سيق مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف لفتح عياداتللعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م )
			
� 40س�ؤال حول” نتائج تطبيق تو�صية املجل�س يف �ش�أن توطني مهنة الإمام وامل�ؤذنو�إ�صدار كادر خا�ص لها “ املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل
 /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ،وقد �أجاب عنه
�سعادة /د .حمدان بن م�سلم املزروعي –رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على ت�شجيع انخراط املواطنني يف مهنة الإمامة من خالل ال�سماح لهم اجلمع بني وظيفتني،ودفعمكاف�أة ملمار�سة مهنة الإمامة  ،مع الإعفاء من �إمامة �إحدى ال�صلوات اخلم�س.
 قامت الهيئة خالل ال�سنوات الأخرية با�ستقطاب ( )100مواطن للعمل يف مهنة الإمامة. هناك تعاون قائم بني جمل�س �أبوظبي للتعليم وجامعة الإمام حممد اخلام�س لت�أهيل املواطنني بالعمل يفمهنة الإمامة واملراكز الدعوية الإر�شادية .
 مت تكليف مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية بعمل درا�سة يف �ش�أن توطني مهنة الإمامامل�ؤذن  ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء املوقر لإقرار ما جاء فيها.
 الت�أكيد على �أن الهيئة قامت ب�إعداد كادر وظيفي جديد ملهنة الإمام وامل�ؤذن ال�ستقطاب ()1000مواطن خالل الفرتة املقبلة ،ومت رفعه �إىل جمل�س الوزراء املوقر لإقراره.
 الإ�شارة �إىل �ضرورة تعديل الكادر الوظيفي لتوطني مهنة الإمام وامل�ؤذن ،من �أجل ا�ستقطاب املواطننييف هذه املهنة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد �سعادة رئي�سالهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف هي:
 الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة التوطني يف مهنة الإمام وامل�ؤذن حالي ًا ال تتعدى (، %)4على الرغم من موافقةجمل�س الوزراء املوقر على تو�صية ب�ش�أن توطني مهنة الإمام وامل�ؤذن و�إ�صدار كادر خا�ص له �،إثر مناق�شة
املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثالثة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي
الرابع ع�شر املعقودة بتاريخ 2008/05/20م مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف”.
 اال�ستف�سار عن اخلطوات التي اتخذتها الهيئة لتطبيق التو�صية اخلا�صة ب�ش�أن توطني مهنة الإمام وامل�ؤذنو�إ�صدار كادر خا�ص لها.
 -وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد
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التعقيب عليه مرتني
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م ).
			
� 41س�ؤال حول” ال�سماح لأئمة امل�ساجد مبمار�سة الرقية ال�شرعية “ املقدم من �سعادةالع�ضو /حمد �أحمد الرحومى �إىل معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي  ،وقد �أجاب عنه �سعادة /د .حمدان بن م�سلم املزروعي
–رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه
الآتي:
 الت�أكيد على �أن الهيئة ت�شجع النا�س على ا�ستخدام الرقية ال�شرعية يف العالج بطريقة �صحيحة ،ومتوافقةمع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 الإ�شارة �إىل �أن قانون �إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف مل ين�ص على ال�سماح لأئمةامل�ساجد مبمار�سة الرقية ال�شرعية.
 �ضرورة وجود ا�ست�شارة طبية مع ممار�سة الرقية ال�شرعية لتحديد نوع املر�ض امل�صاب به املرقى. املطالبة ب�أن يكون هناك تعاون مع اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط لل�سماح لأئمة امل�ساجد مبمار�سة الرقيةال�شرعية.
 الت�أكيد على �صعوبة ال�سماح لأئمة امل�ساجد مبمار�سة الرقية ال�شرعية ،دون وجود ت�شريع يقنن تلكاملمار�سة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد �سعادة رئي�سالهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف هي:
 التنويه �إىل ا�ستغالل ال�سحرة والدجالني حاجة املر�ضى لال�ست�شفاء من احلاالت املر�ضية التي يعانونمنها.
 املطالبة بو�ضع ت�شريع و�ضوابط لل�سماح لأئمة امل�ساجد مبمار�سة الرقية ال�شرعية ،من �أجل احلد من جلوءالكثري من املر�ضى �إىل ال�سحرة والدجالني لال�ست�شفاء من احلاالت التي يعانون منها.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومى بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
			
� 42س�ؤال حول” عدم �شمول الرتقيات الوظيفية فئة الأخ�صائي االجتماعي والهيئاتالفنية العاملة بالوزارة “املقدم من �سعادة الع�ضو/عائ�شة �أحمد حممد اليماحي �إىل
معايل  /حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته
عنه الآتي:
 -هناك توجيهات ب�إعطاء الأولوية يف الرتقيات خالل املرحلة الأوىل للمعلمني وغريهم من العاملني بكادر
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الهيئات التعليمية من املوجهني ومديري املدار�س ونوابهم.
 الت�أكيد على قيام الوزارة خالل الفرتة احلالية بح�صر فئة الأخ�صائي االجتماعي والهيئات الفنية العاملةبوزارة الرتبية والتعليم ،وو�ضعهم �ضمن قائمة الرتقيات العتمادها.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل خلو قوائم الرتقيات التي بد�أت ب�إ�صدارها الوزارة منذ �سبتمرب (2012م) من �أ�سماءالأخ�صائيني االجتماعيني و�أمناء املكتبات واملختربات واقت�صارها على �أ�سماء املعلمني ومديري املدار�س
ونوابهم واملوجهني فقط.
 الإ�شارة �إىل اجلهود التي يقوم بها الأخ�صائيني االجتماعيني و�أمناء املكتبات واملختربات يف امليدانالرتبوي والذي ميثل دور ًا م�ساند ًا للهيئتني الإدارية والتدري�سية.
 املطالبة ب�إعادة النظر يف �أو�ضاع الأخ�صائيني االجتماعيني و�أمناء املكتبات واملختربات يف امليدان الرتبوي،والعمل على �إدراج �أ�سمائهم ب�سرعة يف قوائم الرتقيات ،حتقيق ًا ملبد�أ العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص
جلميع املواطنني اللذين ن�صت عليهما املادة ( )14من الد�ستور.
 وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي بالرد املقدم من معايل الوزيربعد التعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
			
� 43س�ؤال حول” تطبيق نظام النجاح الآيل” املقدم من �سعادة الع�ضو /د� .شيخةعي�سى العري �إىل معايل  /حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم  ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 لقد مت و�ضع نظام التقومي املدر�سي بعد االطالع على جتارب الدول املتقدمة. الت�أكيد على �أنه مت تطبيق نظام التقومي املدر�سي امل�ستمر مع و�ضع نظام قيا�س ملتابعة م�ستوى �أداء الطالب.هناك بع�ض ال�سلبيات التي ات�ضحت من تطبيق التقومي املدر�سي احلايل وهي عدم مقدرة بع�ض املعلمنيالتوافق مع هذا النظام.
 �شاركت الوزارة يف العديد من االختبارات الدولية ملعرفة م�ستوى التناف�سية للطالب يف بع�ض جماالتالتعليم .
 تقييم نظام �أداء املعلم لتح�سني امل�ستوى التعليمي للطالب �سيكون وفق ًا لل�ضوابط املعتمدة يف امليدانالرتبوي.
 عقد حلقة نقا�شية خالل املرحلة احلالية ب�ش�أن نظام النجاح الآيل ملعرفة ال�سلبيات التي تواجه املعلمنييف تطبيقه وو�ضع احللول املنا�سبة لذلك.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على ردمعايل الوزير هي:
 -التنويه �إىل افتقاد العديد من الطلبة مهارات التعليم الأ�سا�سية (القراءة والكتابة) والتمادي بالغياب

326

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

باعتبار �أن جناحه م�ضمون مهما كان م�ستواه التعليمي ،وذلك نتيجة لتطبيق نظام النجاح الآيل.
 الإ�شارة �إىل تدين امل�ستوى العلمي لبع�ض الطالب بعد انتقالهم �إىل املراحل الدرا�سية الأعلى ب�سببتطبيق نظام النجاح الآيل.
 التنويه �إىل عدم كفاية الفرتة العالجية التي متنح للطالب بهدف �إك�سابه املهارات الدرا�سية بعد نهايةالعام الدرا�سي .
 املطالبة ب�أن يكون هناك تقومي خا�ص لطلبة احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي من �أجل االنتقال �إىلاملراحل التعليمية الأخرى.
 وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /د� .شيخة عي�سى العري بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني.
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
			
� 44س�ؤال حول” التقليل من �ساعات اليوم الدرا�سي يف املدار�س “ املقدم من �سعادةالع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري �إىل معايل  /حميد حممد القطامي – وزير
الرتبية والتعليم  ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن دولة الإمارات من الدول املنخف�ضة يف معدل �أيام و�ساعات اليوم الدرا�سي خا�صة مع وجودالكثري من الإجازات الر�سمية.
 الت�أكيد على �أن نظام �أيام و�ساعات اليوم الدرا�سي القدمي  ،مل تكن كافية لتنفيذ املنهاج لل�سنة الدرا�سيةاملطلوبة.
 التنويه �إىل �أن اليوم الدرا�سي للطالب ينتهي مع �أوقات نهاية العمل لأولياء �أمورهم. التعاون قائم حالي ًا مع بع�ض اجلهات املعنية لتعديل نظام التغذية للطالب يف املدار�س.يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل
الوزير هي:
 التنويه �إىل عدم تدرج الوزارة يف �إطالة زمن اليوم الدرا�سي ابتدا ًء من العام الدرا�سي (2009- ،)2010حيث ارتفعت �ساعات اليوم الدرا�سي من (� )750ساعة �إىل (� )1200ساعة .
 الإ�شارة �إىل �أن �إطالة زمن اليوم الدرا�سي له ت�أثري �سلبي على امل�ستوى التح�صيلي للطالب نتيجة للإجهاداليومي الذي يتعر�ضون له ب�سبب ت�أخرهم يف العودة �إىل منازلهم.
 التنويه �إىل عدم وجود نظام غذائي مدر�سي تتوفر فيه العنا�صر الغذائية املتكاملة التي يحتاجها الطالب. الإ�شارة �إىل �أن البيئة املدر�سية ال تتالءم مع املوا�صفات العاملية التي جتعلها منا�سبة لإطالة اليوم الدرا�سيكما هو معمول به يف الدول املتقدمة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن”�ضرورة مراجعة تقومي العام الدرا�سي و�ساعات
اليوم الدرا�سي مبا يتالءم مع الظروف املناخية واملجتمعية ال�سائدة يف الدولة “.
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( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
� 45س�ؤال حول “�آليات تطبيق مبادرات التوطني” املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عليالزعابي �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:
 الإ�شارة �إىل وجود تعاون بني الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية والوزارات واجلهات االحتاديةلزيادة �أعداد املواطنني يف القطاع احلكومي ،حيث و�صلت ن�سب التوطني يف الوزارات االحتادية (،%)70
وامل�ستهدف الذي مت و�ضعه للو�صول �إليه خالل العام احلايل (.%)75
 لقد مت رفع تقرير �إىل جمل�س الوزراء املوقر واملجل�س الوزاري للخدمات ،لأجل �إيجاد م�ستهدفات و�آلياتللتوطني يف القطاع احلكومي ،ومت حتديد الوزارات امل�ستهدفة مع حتديد املدد والن�سب املطلوبة.
 و�صلت ن�سب التوطني يف الوظائف القيادية للوزارات( ،%)100وبع�ض الوزارات و�صلت ن�سب التوطنيفيها (.%)95
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة تقوم برفع تقارير دورية �إىل جمل�س الوزراء املوقر عن م�ؤ�شرات الأداء للوزاراتيف �ش�أن مبادرة جعل عام 2013م عام ًا للتوطني.
 التو�ضيح �إىل �أن هناك جهات �أخرى مناط بها تنفيذ مبادرات التوطني يف القطاع اخلا�ص ،ولي�س للهيئةاالحتادية للموارد الب�شرية دور يف التوطني بالقطاع اخلا�ص.
 قامت الهيئة ب�إعداد درا�سة بالتن�سيق مع التعليم العايل ملعرفة التخ�ص�صات التي تتنا�سب مع متطلبات�سوق العمل يف الدولة.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 التنويه �إىل وجود حتديات تواجه التوطني يف �شتى قطاعات العمل املختلفة يف الدولة ،ب�سبب عدم وجودتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص.
 الإ�شارة �إىل �أن عدد املواطنني العاملني يف القطاع العام واخلا�ص (� )225ألف مواطن ،ميثلون( %)11.5من ن�سبة القوى العاملة يف الدولة.
 التنويه �إىل وجود (� )30ألف عاطل عن العمل يف الدولة ،مقابل عدم ا�ستطاعة احلكومة توظيف �سوى( )1500موظف ًا يف القطاع احلكومي.
 مطالبة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية التعاون مع وزارة العمل من �أجل �إزالة العقبات التيتواجه توطني القطاع اخلا�ص.
 الت�سا�ؤل عن وجود تكليف للهيئة من �أجل متابعة تطبيق مبادرات التوطني. اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ووزارة التعليم العايللتتنا�سب خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �سوق العمل .
 -الإ�شارة �إىل وجود العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مبادرات التوطني ومنها:
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 1اختالف الرواتب بني القطاعني العام واخلا�ص. 2عدم وجود ت�شريع يلزم ال�شركات بن�سب معينة يف التوطني.3ال�شروط التي ي�ضعها القطاع اخلا�ص ب�ش�أن اخلربة واللغة. املطالبة بتعديل قانون املوارد الب�شرية االحتادي مبا يتالءم مع خمرجات �سوق العمل وحتفيز املواطننيعلى االلتحاق بالقطاع اخلا�ص.
 املطالبة مب�ساهمة احلكومة يف دفع جزء من راتب املواطن يف القطاع اخلا�ص لتحقيق التقارب يف الرواتببني القطاعني العام واخلا�ص.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد علي الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ ) 2013/06/11
			
� 46س�ؤال حول “حت�سني بيئة العمل للمر�أة العاملة يف القطاع احلكومي “ املقدم من�سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �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 توفري احلكومة بيئة عمل منا�سبة للمر�أة العاملة يف القطاع احلكومي ،متكنها من ت�أديةمهامها الوظيفية على �أكمل وجه ،وذلك من خالل العديد من املبادرات ومن �أهمها:
 1ال�سعي لتوفري ح�ضانات للأطفال يف مقر عمل املر�أة املتزوجة يف القطاع احلكومي.� 2أجازت الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�شرية االحتادي وتعديالته للموظفة العاملة اجلمع بني�إجازة الو�ضع والإجازة الدورية و�إجازة بدون راتب دون حتديد �سقف معني .
� 3أجاز امل�شرع �أن يتم متديد فرتة االختبار للمر�أة التي حت�صل على �إجازة و�ضع مبقدار الإجازة التيح�صلت عليها .
� 4صرف تذكرة �سفر للموظفة املواطنة و�أحد �أفراد عائلتها ملرافقتها على نفقة جهة عملها �أثناءت�أديتها ملهمة ر�سمية �أو دورة تدريبية .
5هناك قرار �صادر من جمل�س الوزراء املوقر يف عام 2010م مبنح املوظفة املواطنة العاطل زوجهاعن العمل عالوة �أبناء .
 6معاملة املوظفة املواطنة التي تعول �أبنائها معاملة املوظف املتزوج ومنحها ( %)60من بدلال�سكن ،ولي�س ( %)40للأعزب.
 7منح امل�شرع املر�أة املتزوجة امل�سلمة يف حالة وفاة زوجها �إجازة عدة مدتها (�)4أ�شهر و(�)10أياممدفوعة الراتب وحم�سوبة �ضمن مدة خدمتها.
 قامت الهيئة ب�إجراء درا�سة مع اجلهات املعنية ب�ش�أن عمل املر�أة يف القطاع احلكومي وتوفري بيئة منا�سبةلها.
 لي�س من اخت�صا�ص الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية تعديل مدة اخلدمة للمر�أة العاملة يفالقطاع احلكومي.
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 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على ردمعايل الوزير هي:
 املطالبة بو�ضع نظام خا�ص وفق �شروط حمددة للعمل اجلزئي �أو املرن ب�صورة اختيارية للمواطناتالعامالت بالقطاع احلكومي.
 الت�سا�ؤل عن �إمكانية �إعادة النظر يف مدة �إجازة الو�ضع ()60يوم ًا باعتبارها غري كافية . الإ�شارة �إىل الدرا�سة التي قامت بها الهيئة ملعرفة احتياجات املر�أة العاملة يف القطاع احلكومي يف مار�س(2011م) بينت �أن ن�سبة املطلقات ب�سبب عملهن ( )15.61%لأ�سباب تتعلق بطول �ساعات العمل،
وكذلك معظمهم ال ي�ؤيدن ا�ستكمال مدة (� )20سنة كمدة اخلدمة فعلية للح�صول على املعا�ش التقاعدي
للمر�أة (� )50سنة.
 اال�ستف�سار عن جهود الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية لتوفري ح�ضانات للأطفال يف اجلهاتاحلكومية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني  ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن” تفعيل الآلية املتعلقة بال�سماح
ملن يرغب من املواطنات العامالت يف القطاع احلكومي بالعمل يف النظام اجلزئي �أو املرن،
والت�أكيد على الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية ب�ضرورة توفري ح�ضانات يف مقار
العمل  ،والنظر يف زيادة مدة �إجازة الو�ضع �أ�سوة ب�أف�ضل املمار�سات العاملية”.
( رد �شخ�صي  +تو�صية ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
		
� 47س�ؤال حول “منح اخت�صا�ص للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ب�ش�أن�إنهاء خدمة املوظف املواطن “ املقدم من �سعادة الع�ضو �/أحمد عبداهلل الأعما�ش �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 قانون �إن�شاء الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ن�ص على �أن الهيئة تقرتحالت�شريعات املتعلقة باملوارد الب�شرية وم�ساعدة الوزارات على التنفيذ والتزامها ب�أحكام تلك الت�شريعات،
والنظر يف االعرتا�ضات على قرارات اللجان بالتظلمات.
 الت�أكيد على �أن قانون املوارد الب�شرية وتعديالته والالئحة التنفيذية له حددت ال�ضوابط ال�ضامنة حلقوقاملوظفني وجهات عملهم.
 التنويه �إىل �أن العالقة بني املوظف والوزارة ينظمها القانون ،بالإ�ضافة �إىل العقد املوقع بني الطرفني. الإ�شارة �إىل وجود جهات رقابية وجلان داخل الوزارات و�أخرى حددها القانون موجودة يف الهيئة. الت�أكيد على �صعوبة منح اخت�صا�ص للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية بخ�صو�ص �إنهاء خدمةاملوظف املواطن ،كونه مرتبط بجهة عمله وهي اجلهة الوحيدة املخت�صة بالرقابة على �أداء عمله وف ًقا
ملا حدده القانون.
 امل�شرع حفظ حقوق املوظف املواطن من خالل ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف القانون وهي جلنة التظلماتيف جميع الوزارات للنظر يف اعرتا�ضات املوظفني ،ويف حال االختالف ترفع للجنة املركزية يف الهيئة
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االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
 هناك جلنة مركزية تنظر يف اعرتا�ضات املوظفني ،ويتم �إعادة املوظف يف حالة وجود قرار تع�سفي. الت�أكيد على اعتماد جمل�س الوزراء م�ؤخر ًا الالئحة املوحدة للموارد الب�شرية للهيئات االحتادية و�ست�صدريف اجلريدة الر�سمية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل �أن العقود املربمة لتنظيم العالقة الوظيفية بني املوظف وجهة عمله �،أوجدت �صالحيةجلهة عمله ب�إنهاء خدمة املوظف لعدة �أ�سباب ومنها:عدم الكفاءة الوظيفية �أو الرتكابه خمالفة �إدارية
�أو انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول ملدة تزيد عن (�)10أيام مت�صلة �أو ( )20يوما متقطعة خالل
ال�سنة.
 الإ�شارة �إىل �أن الهدف من تقييم الأداء ال�سنوي للموظف املواطن هو رفع كفاءته ولي�س من �أجل �إنهاءخدماته.
 التنويه �إىل وجود العديد من املعوقات يف الوزارات والهيئات االحتادية جعلت منها بيئة طاردة للموظف،وتتعار�ض مع الأداء امل�ؤ�س�سي .
 الإ�شارة �إىل �إ�صدار بع�ض الهيئات االحتادية الئحة تنفيذية للموارد الب�شرية خا�صة بها دون الرجوع �إىلالهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
 اال�ستف�سار عن الدور الذي تقوم به الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية يف حال �إنهاء خدمة املوظف املواطنبقرار تع�سفي دون �أي �سند قانوين.
 الإ�شارة �إىل جلوء بع�ض املوظفني الذين �أنهيت خدماتهم من جهات عملهم احلكومية ب�سبب خمالفة�إدارية �أو تدين م�ستوى تقييمهم ال�سنوي �إىل املحاكم من �أجل �إعادتهم �إىل العمل.
 االقرتاح ب�إحالة املوظف املواطن الذي يح�صل على تقييم متدن �أو خمالفة �إدارية �أو الغياب بدون عذر �أوعدم الكفاءة الوظيفية �إىل اللجنة املركزية التابعة للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية االحتادية .
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعدالتعقيب عليه مرتني .
( رد �شخ�صي ) (ج 16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م )
			
� 48س�ؤال حول “ �آلية الرقابة على الأغذية املنتجة داخل الدولة وامل�ستوردة “ املقدممن �سعادة الع�ضو � /أحمد حممد اجلروان �إىل معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير
البيئة واملياه – رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س  ،والذي �أو�ضح
يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 التنويه �إىل ا�سترياد الدولة �أكرث من ( %)48من املواد الغذائية من اخلارج. هناك ت�شريعات و�ضعتها وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع اجلهات املعنية ب�ش�أن الإنتاج احليواين والنباتيل�ضمان �سالمتها.
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á«°UƒàdG á«gÉe
áHÉbôdG ‘ á«∏ëŸG ájòZC’G áHÉbQ Iõ¡LCG äÉ«fÉµeEG ähÉØJ
¢†©H Üô°ùJ ¤EG iOCG ,É¡JOƒLh ájòZC’G áeÓ°S ≈∏Y
çhóMh, ádhódG ¥Gƒ°SCG ¤EG á°Tƒ°û¨ŸGh Ió°SÉØdG ájòZC’G
øe á«FGò¨dG äÉæ«©dG ¢üëa ‘ ÜQÉ°†àdG ä’ÉM ¢†©H
¿ƒfÉb OƒLh ΩóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ôNBG ¤EG »HÉbQ RÉ¡L
.ádhódG ‘ ájòZC’G ≈∏Y áHÉbôdG á«∏ªY º¶æj …OÉ–G
ó©H á°UÉNh á«°TÉª∏d á°ü°üîŸG ±ÓYC’G QÉ©°SCG ´ÉØJQG
äGQÉeE’G ¢†©H ‘ ±ÓYC’G ¢†©H áYGQR ≥jƒ°ùJh ±É≤jEG
¿EG å«M , É¡«∏Y á¶aÉëŸGh √É«ŸG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ ±ó¡H
(48) ¤EG π°Uh Ék eGôLƒ∏«c (50) “Ò©°ûdG” ô©°S
¢ù«ch ,Ék ªgQO (30) øe πbCG ¿Éc ¿CG ó©H Ék ªgQO
(43) ÚH √ô©°S ìhGÎj Ék eGôLƒ∏«c (40) “¢SƒÑ°ùdG”
,Ék ªgQO (25) øe ÌcCÉ`H ´ÉÑj ¢û«°û◊Gh ,Ék ªgQO (48)h
±ÓYC’G AGô°T πLCG øe »°TGƒŸG »Hôe ¢†©H ô£°VGh
äÉeGõàd’Gh ∞jQÉ°üŸG á«≤H á«£¨Jh ájô£«ÑdG ájhOC’Gh
Òaƒàd »°TGƒŸG ¢†©H ™«H ¤EG ,äÉfGƒ«◊G √ÉŒ
.º¡JÉLÉ«àMG
‘ ºgÉ°S ájOÉ–’G á«eƒµ◊G ôFGhó∏d á∏µ«¡dG IOÉYEG ájOÉ–’G ºcÉëŸG ΩÉeCG IQƒ¶æŸG ÉjÉ°†≤dG OóY IOÉjR
ádÉWEGh, á∏µ«¡dG IOÉYE’ ∞XƒŸG áeóN AÉ¡fEÉH á°UÉÿG
áëFÓdG ‘ í°VGh ¢üf OƒLh Ωó©d ∂dPh , É¡«a ô¶ædG
áæ°ùd(11)ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d ájò«ØæàdG
ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG ¿CÉ°T ‘ Ω2008
øWGƒŸG ∞XƒŸG Ú«©J IOÉYEÉH áeƒµ◊G Ωõ∏j ,¬JÓjó©Jh
πªY á¡L ‘ á∏µ«¡dG IOÉYG ÖÑ°ùH ¬àeóN â«¡fCG …òdG
.iôNCG
»©«ÑW êÓY π«gCÉJ äÉ°ù∏L ¤EG ¿hGO áeRÓàe hhP êÉàëj
øe ádÉM πc Ö°ùM äÉ°ù∏÷G OóY ähÉØàjh ,≥£f h »Ø«Xh
≠∏Ñj h ,»YƒÑ°SCG πµ°ûH hCG ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe çÓK ¤EG Iôe
∞dCG (240000 – 180000) ájƒæ°ùdG áØ∏µàdG ∫ó©e
…hòd ÊÉ› êÓY ÒaƒJ ΩóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH , ºgQO
k
™e É«°TÉ“ ¢UÉN πµ°ûH ¿hGO áeRÓàeh ΩÉY πµ°ûH ábÉYE’G
áeRÓàÃ áHÉ°UE’G ∫ó©e ¿EG å«M ,áeó≤àŸG ∫hódG ÜQÉŒ
,Ék «M Gk Oƒdƒe (319) ÚH øe (1) ƒg ádhódG ‘ ¿hGO
.Ék «ŸÉY ≈∏YC’G ∫ó©ŸG ƒg ∫ó©ŸG Gòg Èà©jh
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á«°UƒàdG

¢üàîJ AGò¨dG áeÓ°ùd ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG
‘ ájòZC’G áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëŸÉH
.ádhódG
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∫GDƒ°ùdG

áÄ«g AÉ°ûfEG ∫ƒM ∫GDƒ°S
á«FGò¨dG áHÉbô∏d ájOÉ–G

Ω

1

¥hóæ°U AÉ°ûfEG " ∫ƒM ∫GDƒ°S
±ÓYCG QÉ©°SCG ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U AÉ°ûfEG
IhÌdG
±ÓYC
G QÉ©°SCG ºYód …OÉ–G
ádhódG ‘ á«fGƒ«◊G IhÌdG
"á«fGƒ«◊G 2

¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ‘ (101) IOÉŸG øe (12) ∞XƒŸG Ú«©J IOÉYEG " ∫ƒM ∫GDƒ°S
¿CÉ°ûH Ω2008 áæ°ùd (11) ºbQ …OÉ–G
¬àeóN AÉ¡fEG ” …òdG øWGƒŸG
ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG
" á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH
IOÉYEG ∫ÉM ‘" :»JB’G ƒëædG ≈∏Y ¬JÓjó©Jh
áØ«Xh ¤EG øWGƒŸG ∞XƒŸG π≤f ºàj á∏µ«¡dG
á«dÉŸG ÉjGõŸG äGòHh áLQódG äGP øe iôNCG
3
.ËôµdG ¢û«©dG ¬d ßØ– »àdG
á«é«JGÎ°SG ™°VƒH áë°üdG IQGRh Ωƒ≤J ¿CGä’ó©e ´ÉØJQG " ∫ƒM ∫GDƒ°S
¢ù«jÉ≤eh ±GógCGh èeGôH áæª°†àe á∏eÉµàe " ádhódG ‘ ¿hGO áeRÓàÃ áHÉ°UE’G
á«ë°üdG ájÉYôdG ÒaƒJ øª°†J IOófi
äÉ°ù∏Lh ôµÑŸG πNóàdG èeGôHh á∏eÉ°ûdG
¿hGO áeRÓàe ä’ÉM ™«ª÷ Ék fÉ› π«gCÉàdG
πµ°ûH É«ë°U º¡à©HÉàeh IO’ƒdG á¶◊ òæe
≥jôW øY π«gCÉàdGh êÓ©dGh ájÉbƒ∏d ôªà°ùe
ä’ÉM êÓ©d á«°ü°üîJ äGOÉ«Y AÉ°ûfEG
á©HÉàdG á«ë°üdG õcGôŸG óMCG ‘ ¿hGO áeRÓàe
ºbÉ£dG π«gCÉJh ,IQÉeEG πc ‘ áë°üdG IQGRƒd
4
áeRÓàe ä’ÉM ™e πeÉ©àdÉH ¢üàîŸG »Ñ£dG
,º¡d ΩRÓdG ºYódG Ëó≤Jh ºgô°SCGh ¿hGO
QÉ©°SCG ´ÉØJQG øe óë∏d QGôb QGó°UEG IQhô°Vh
™°VƒH á°UÉÿG õcGôŸG ‘ á«∏«gCÉàdG äÉ°ù∏÷G
’ á°UÉÿG êÓ©dG äÉ°ù∏L Ωƒ°Sôd ≈°übCG óM
IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e , ÉªgQO 150 RhÉéàj
çƒëÑdG ™«é°ûJh OGóYEG ‘ IQGRƒdG QhO π«©ØJ
™ªàéŸG á«YƒJ h ∫ÉéŸG Gòg ‘ á«ª∏©dG
.¿hGO áeRÓàÃ

 الت�أكيد على خ�ضوع الأغذية امل�صنعة داخل �أو خارج الدولة ملوا�صفات و�ضعتها اللجنة الوطنية لل�سالمة.الغذائية برئا�سة وزارة البيئة واملياه وع�ضوية اجلهات املعنية بالدولة
 تقوم وزارة البيئة واملياه باحلجر الزراعي والبيطري للأغذية ال�ضارة ب�صحة االن�سان الت�أكيد على قيام ال�سلطات املحلية مب�سح الأ�سواق والت�أكد من عدم وجود منتجات غذائية �ضارة بال�صحة.العامة
 بالتعاون مع دول، الت�أكيد على �أن املوا�صفات الوطنية التي ت�ضعها هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س هي املعيار الذي يحكم �أنظمة الرقابة على الأغذية من،اخلليج والدول العربية ومنظمات دولية معنية
.حيث �صالحيتها يف الدولة
 هناك جلنة وطنية مكونة من اجلهات املخت�صة و�ضعت قوائم للمبيدات الكيميائية امل�ستخدمة وكيفية.ا�ستخدامها
. هناك م�شروع قانون احتادي يتعلق بال�سالمة الغذائية �سي�صدر قريب ًا: يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي. اال�ستف�سار عن �آلية تخزين املنتجات الغذائية �أو الأطعمة املنتجة داخل �أو خارج الدولة. اال�ستفهام عن �إجراءات الوزارة مع الباعة املتجولني الذين يبيعون خ�ضار ًا منتجة داخل الدولة. الت�سا�ؤل عن وجود �آلية لرت�شيد وتداول ا�ستخدام املبيدات الكيميائية يف املنتجات الزراعية.  �أحمد حممد اجلروان بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني/ وقد اكتفى �سعادة الع�ضو) م2013/06/11  املعقودة بتاريخ16( رد �شخ�صي ) (ج
 مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية من/  �س�ؤال موجه �إىل معايل49“  علي عي�سى النعيمي حول “الرقابة على ن�شاط اجلمعيات التعاونية/�سعادة الع�ضو
. الذي ورد يف �ش�أنه رد كتابي من معايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية اكتفى �سعادة الع�ضو به
) م2013/06/25  املعقودة بتاريخ17( رد كتابي ) (ج
: ر�سم بياين تو�ضيحي بالأ�سئلة التي مت الرد عليها �شخ�صي ًا وكتابي ًا
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:* البيانات التي �أ�صدرها املجل�س3م يف �ش�أن قرار الربملان2012/09/28  بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي بتاريخ1. الأوروبي حول حالة حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة
. بيان �صادر من املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن العدوان الإ�سرائيلي على غزة2)م2012/ 11 / 20  ) املعقودة بتاريخ2 ( (�أحيط املجل�س علم ًا بهما يف اجلل�سة
) عاما على احتالل جزر الإمارات41(  بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة مرور3.“ الثالث “ طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى
)م2012 / 12 / 11  ) املعقودة بتاريخ3 ( (�أحيط املجل�س علم ًا به يف اجلل�سة
 بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي حول اعتزام �أع�ضاء مبجل�س ال�شورى الإيراين القيام4.بجولة تفقدية للجزر الإماراتية املحتلة
)م2013 / 2 / 12-13  ) املعقودة بتاريخ7 ( (�أحيط املجل�س علم ًا به يف اجلل�سة
 بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي حول قيام وفد جمل�س ال�شورى الإيراين بزيارة اجلزر5. الإيرانية املحتلة
)م2013 / 5 / 14  ) املعقودة بتاريخ12 ( (�أحيط املجل�س علم ًا به يف اجلل�سة
.) لتوحيد القوات امل�سلحة37(  بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة الذكرى6)م2013 / 5 / 14  ) املعقودة بتاريخ12 ( (�أحيط املجل�س علم ًا به يف اجلل�سة
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á«°UƒàdG
á«°UƒàdG á«gÉe
á«gÉe
äÉ¡÷Gh πª©dG IQGRh »°ûàØe øe ±Éc OóY óLGƒJ ΩóY
§°Shh áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG §Ñ°†d á«æ©ŸG
á«æeC’G äÓµ°ûŸG øe ójó©dG óLhCG ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G
øe ójó©dG »µà°ûj å«M, ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
óLƒJ »àdG ≥WÉæŸG ‘ áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG ∫ƒŒ øe ÚæWGƒŸG
¤EG áaÉ°VE’ÉH, ábô°ùdG ±ó¡H AÉ°ûfE’G â– ∫RÉæe É¡«a
IôµÑe äÉYÉ°S ‘ º¡dGƒŒ AÉæKCG ∫ÉØWC’G ≥∏b ‘ º¡ÑÑ°ùJ
ójGõJ πX ‘ á°UÉNh ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G §°Sh ìÉÑ°üdG øe
IQGRh ôjô≤J Ö°ùM â∏°Uh »àdGh ádhódG ‘ ádÉª©dG OóY
¿ƒ∏ª©j »ÑæLCG πeÉY ∞dCG( 113)h ÚjÓe (3)¤EG πª©dG
.ácô°T ∞dCG (260) ƒëf iód
¤EG áYÉ°S (750) øe »°SGQódG Ωƒ«dG øeR ádÉWEG
2009-) »°SGQódG ΩÉ©dG øe Ak GóàHG áYÉ°S (1200)
ÜÓ£∏d »∏«°üëàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »Ñ∏°S ÒKCÉJ ¬d ,(2010
ºgôNCÉJ ÖÑ°ùH ¬d ¿ƒ°Vô©àj …òdG »eƒ«dG OÉ¡LEÓd áé«àf
ΩAÓàJ ’ á«°SQóŸG áÄ«ÑdG ¿CG Éªc ,º¡dRÉæe ¤EG IOƒ©dG ‘
Ωƒ«dG ádÉWE’ áÑ°SÉæe É¡∏©Œ »àdG á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸG ™e
.áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ¬H ∫ƒª©e ƒg Éªc »°SGQódG

ájô°ûÑdG OQGƒª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡H âeÉb á°SGQO OƒLh
´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG äÉLÉ«àMG áaô©Ÿ á«eƒµ◊G
äÉ≤∏£ŸG áÑ°ùf ¿CG âæ«H (Ω2011) ¢SQÉe ‘ »eƒµ◊G
,(15.61%)≠∏H πª©dG äÉYÉ°S ∫ƒ£H ≥∏©àJ ÜÉÑ°SC’
(20) Ióe ∫Éªµà°SG ¿ójDƒj ’ äÓeÉ©dG º¶©e ∂dòch
…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«∏©a áeóN Ióªc áæ°S
, Ú°ùªÿG ø°S Æƒ∏ÑH ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G §HQh, ICGôª∏d
Ék eƒj(60) ™°VƒdG IRÉLEG Ióe ájÉØc ΩóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH
πÑb øe Iô°TÉÑŸG ájÉYô∏d πØ£dG áLÉM »Ñ∏J ’ ÉgQÉÑàYÉH
.ΩC’G
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á«°UƒàdG
á«°UƒàdG

∫GD
∫GDƒƒ°ùdG
°ùdG

Ω

¢û«àØà∏d πª©dG »°ûàØe OGóYCG IOÉjR
∫ÓN øe ∂dPh ,áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG §Ñ°Vh
ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG
º«¶æJh §Ñ°†H ábÓ©dG äGP á«∏ëŸGh
.πª©dG ¥ƒ°S

Úæ≤Jh º«¶æJ " ∫ƒM ∫G
‘ áØdÉîŸG ádÉª©dG ™°Vh
ádhódG

5

»°SGQódG ΩÉ©dG Ëƒ≤J á©LGôe IQhô°V- äÉYÉ°S øe π«∏≤àdG " ∫ƒM ∫GDƒ°S ™e ΩAÓàj ÉÃ »°SGQódG Ωƒ«dG äÉYÉ°Sh
."¢SQGóŸG ‘ »°SGQódG Ωƒ«dG 6
‘ IóFÉ°ùdG á«©ªàéŸGh á«NÉæŸG ±hô¶dG
. ádhódG

øe ÖZôj øŸ ìÉª°ùdÉH á≤∏©àŸG á«dB’G π«©ØJ
»eƒµ◊G ´É£≤dG ‘ äÓeÉ©dG äÉæWGƒŸG
ó«cCÉàdGh ,¿ôŸG hCG »Fõ÷G ΩÉ¶ædG ‘ πª©dÉH
ájOÉ–’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ≈∏Y
, πª©dG QÉ≤e ‘ äÉfÉ°†M ÒaƒJ IQhô°†H
Iƒ°SCG ™°VƒdG IRÉLEG Ióe IOÉjR ‘ ô¶ædGh
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:  �أن�شطة �أخرى يف جل�سات املجل�س: رابع ًا
�أعمال مرتبطة ب�ش�ؤون ا ملجل�س-1
)34() �ساعات و8(  ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونه وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�شتها)38() �ساعة و103( ) من جممل زمن اجلل�سات البالغ8.3%(  وبن�سبة بلغت،) ثانية31(دقيقة و
: ) ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�ضوعاتها وزمن كل منها على النحو الآتي15(دقيقة و
á°ûbÉæª∏d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG
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 وقد جاءت مناق�شتها على النحو الآتي :� 1إن�شاء جلنة دائمة حلقوق الإن�سان يف املجل�س* : ناق�ش املجل�س م�شروع نظام اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان يف املجل�س : يتكون م�شروع النظام من ( )7مواد ويهدف �إىل تعزيز حماية احرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سيةوفق ًا ملعايري حقوق االن�سان الد�ستورية ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول م�شروع النظام فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة ( )4يف �ش�أن اخت�صا�صات هيئة املكتب هي:
 املطالبة بتو�ضيح كيفية م�ساهمة املجل�س الوطني االحتادي يف �إعداد التقارير الدورية التي تلتزم الدولةبتقدميها �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل �إىل الفقرة( )7من املادة لتكون كالآتي (:تقدمي تقرير �سنوي للمجل�س يف نهايةكل دور وفق �أعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية عن حالة حقوق الإن�سان) ،وذلك لتو�ضيح اجلهة املقدم
لها التقرير ال�سنوي.
 االقرتاح بتعديل نهاية الفقرة ( )8من املادة لتكون كالآتي (التن�سيق مع اجلهات املعنية لر�صد ما قدتثريه اجلهات اخلارجية-حكومية وغري حكومية -من مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف الدولة،
(واقرتاح الآليات املنا�سبة للتعامل معها) حيث �إنها �أ�شمل من الناحيتني الدبلوما�سية وال�سيا�سية.
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 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه الأفكار واملالحظات كالآتي: ي�ساهم الربملان مع ال�سلطة التنفيذية يف �إعداد التقارير الدورية التي تلتزم الدولة بتقدميها �إىلامل�ؤ�س�سات الدولية وبالأخ�ص �أجهزة الأمم املتحدة وجلانها ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل �إىل الفقرة( )7من املادة لتكون كالآتي (:تقدمي تقرير �سنوي للمجل�سيف نهاية كل دور وفق �أعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية عن حالة حقوق الإن�سان) ،وذلك لتو�ضيح اجلهة
املقدم لها التقرير.
 وافق املجل�س على تعديل نهاية الفقرة ( )8من املادة لتكون كالآتي (التن�سيق مع اجلهات املعنية لر�صدما قد تثريه اجلهات اخلارجية-حكومية وغري حكومية -من مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف الدولة،
واقرتاح الآليات املنا�سبة للتعامل معها) حيث �إنها �أ�شمل من الناحيتني الدبلوما�سية وال�سيا�سية.
 وبخ�صو�ص �أبرز الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول انتخاب�أع�ضاء اللجنة الدائمة حلقوق االن�سان فهي :
 االقرتاح بتعديل نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان ،بحيث ي�سمح للع�ضو �أن ين�ضم لع�ضوية �أكرث من جلنتنيدائمتني .وذلك من �أجل �إتاحة الفر�صة للأع�ضاء يف االن�ضمام لع�ضوية جلنة حقوق الإن�سان ،حيث ال
يجوز للع�ضو �أن ين�ضم لع�ضوية �أكرث من جلنتني دائمتني وفق ُا ملا ن�صت عليه املادة ( )41من الالئحة
الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
 جلنة ر�ؤ�ساء اللجان لي�ست دائمة و�إمنا م�ؤقتة حيث تقوم بالتن�سيق بني اللجان ،و ال ينطبق عليها ن�صاملادة ( )41من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
 وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو الآتي: املوافقة على تعديل نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان لتكون جلنة غري دائمة و ال تطبق عليها �أحكام املادة( )41من الالئحة الداخلية التي ال جتيز للأع�ضاء امل�شاركة يف �أكرث من جلنتني دائمتني ،وذلك من �أجل
�إتاحة املجال لأع�ضائها يف االن�ضمام لع�ضوية اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان.
 جلنة ر�ؤ�ساء اللجان جلنة تن�سيقية ولي�ست متخ�ص�صة يف جمال معني. الإ�شارة �إىل �أن املادة ( )40من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي �أجازت �أن ين�شئ املجل�سجلان �أخرى دائمة �أو م�ؤقتة وي�ضع �أحكام ًا خا�صة لها.
 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع “نظام عمل اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان “فقدجاء على النحو الآتي :
 -وافق املجل�س على م�شروع النظام من حيث املبد�أ.
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 وافق املجل�س على م�شروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهمعليها .
 وافق املجل�س على ت�شكيل اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان من ال�سادة الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهم :� 2سعادة  /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.� 1سعادة � /سلطان جمعة ال�شام�سي.� 4سعادة  /علي جا�سم �أحمد.� 3سعادة /عبيد ح�سن بن ركا�ض.� 6سعادة  /د .حممد م�سلم بن حم العامري.� 5سعادة  /علي عي�سى النعيمي.� 7سعادة  /نورة حممد الكعبي.(ج 4املعقودة بتاريخ 2012-12-18م) – (ج 11املعقودة بتاريخ 2013-04-30م)
2ت�شكيل جلنة م�ؤقته ما بني املجل�س واحلكومة (وزارة اخلارجية) للتن�سيق يف حمورمعني :
 وافق املجل�س على ت�شكيل جلنة م�ؤقته ما بينه وبني احلكومة (وزارة اخلارجية) للتن�سيق يف حمور معني،واقرتاح ان�ضمام كل من �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهم لع�ضوية هذه اللجنة :
� 2سعادة � /أحمد عبيد املن�صوري.� 1سعادة  /د .عبدالرحيم ال�شاهني.� 4سعادة  /نورة حممد الكعبي.� 3سعادة  /د� .أمل عبداهلل القبي�سي.(ج 4املعقودة بتاريخ 2012-12-18م)
3م�شروع الرد على خطاب �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة : ناق�ش املجل�س “م�شروع الرد على خطاب االفتتاح” والذي ت�ضمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطنواملواطنني �أهمها:
 1ت�أييد املجل�س توجهات وتطلعات القيادة احلكيمة املنبثقة من الثوابت الد�ستورية التي �أر�ساها الآباءامل�ؤ�س�سون.
 2الت�أكيد على وقوف املجل�س مع القيادة احلكيمة يف مواجهة �أخطار الفنت وحماوالت اال�ستقواءباخلارج وذلك حفاظ ًا على مكت�سبات و�أمن الوطن وا�ستقراره ووحدته الوطنية.
 3الإ�شادة بالإجنازات التي حققتها املر�أة الإماراتية عرب متكينها يف خمتلف امليادين التعليميةوال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والتنموية.
 4الإ�شادة بجهود الدولة يف جمال حقوق الإن�سان والذي يعاي�شها اجلميع على �أر�ض الواقع وت�شهد بهاالعديد من التقارير الدولية املو�ضوعية وذات امل�صداقية يف خمتلف ق�ضايا حقوق الإن�سان.
 5الت�أكيد على م�ضي املجل�س يف متابعة م�سريته لتعزيز ح�ضارة وتقدم الوطن كونه �أحد الأعمدةالد�ستورية اخلم�س.
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 6ت�أييد املجل�س لر�ؤية القيادة احلكيمة يف التدرج املنتظم خلطوات م�سرية التمكني. 7الإ�شادة بدعوة القيادة احلكيمة لأع�ضاء املجل�س التوا�صل مع املواطنني من �أجل متابعة ق�ضايااملواطنني وحتقيق م�صاحلهم.
 8الإ�شادة مببادرات القيادة احلكيمة املتزامنة مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني احلادي الأربعنيوالتي من �ش�أنها تعزيز اال�ستقرار والعي�ش الكرمي للمواطنني.
 9تطلع املجل�س ب�أن تتفاعل احلكومة مع هذه املبادرات وترجمتها �إىل برامج عمل على �أر�ض الواقع. 10الت�أكيد على �ضرورة و�ضع الت�شريعات الالزمة واتخاذ �إجراءات و�ضوابط لل�سيطرة على اخللل يفالرتكيبة ال�سكانية.
 11تطلع املجل�س ب�أن تعمل احلكومة على و�ضع نظام متكامل لل�ضمان االجتماعي يلبي متطلباتاحلياة املعي�شية للمواطنني حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
 12حر�ص املجل�س على ك�سب الدعم والت�أييد ملوقف الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا على ر�أ�سها الق�ضيةالوطنية �إنهاء احتالل جمهورية �إيران الإ�سالمية للجزر الإماراتية الثالث.
 13الإ�شادة بجهود الدولة يف تعزيز �أمنها وم�صاحلها الوطنية ،و�سيا�ستها ومواقفها �إزاء ما ت�شهدهاملنطقة من تطورات و�إ�سهامها يف حل ما تواجهه بع�ض الدول العربية ال�شقيقة.
 14الإ�شادة ب�سيا�سة الدولة وجهودها الرامية لتعزيز الت�ضامن والعمل العربي امل�شرتك يف خمتلفامليادين ،وت�أييد كافة اجلهود حلل خمتلف الق�ضايا العربية.
 15الت�أكيد على دعم املجل�س لتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التي ترتكز على منطلقات ثابتةعمادها االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم ،واحرتام القوانني واملواثيق الدولية.
 16الت�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 مالحظاتهمعليه ،وتكليف اللجنة �إ�ضافة فقرة عن التنمية امل�ستدامة.
(ج 5املعقودة بتاريخ 2103/01/08م)
4اخلطة الإعالمية للمجل�س : ناق�ش املجل�س “اخلطة الإعالمية للمجل�س” الواردة من هيئة املكتب والتي ت�ضمنتاملحاور الآتية يف جل�سة �سرية:
 1م�شروع تطوير التغطية الإعالمية الربملانية الخت�صا�صات و�أن�شطة وفعاليات وجهوداملجل�س الوطني االحتادي والأمانة العامة
 2-مقرتح �إ�صدار جملة “الوطني االحتادي”
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 3مقرتح م�شروع “برنامج لقاءات �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يف جميع �إماراتالدولة”
 4مقرتح “منتدى الإعالم الربملاين 2013م” 5الربنامج الإعالمي ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على اخلطة الإعالمية الواردة من هيئة املكتب على �أنيتم موافاة الأمانة العامة �أو هيئة املكتب ب�أي مالحظات من ال�سادة الأع�ضاء حولها.
(ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م)
 5م�شروع امليزانية العامة للمجل�س لعام 2014م : وافق املجل�س على م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2014م يف جل�سة �سرية بعد�إبداء بع�ض املالحظات عليها.
(ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م)
 6تقرير اللجنة امل�ؤقتة للتن�سيق بني املجل�س ووزارة اخلارجية: وافق املجل�س على تقرير اللجنة امل�ؤقتة للتن�سيق بني املجل�س ووزارة اخلارجية يف جل�سة �سرية بعد �إدخالبع�ض التعديالت عليه.
(ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/15-14م)
 7مذكرة واردة من هيئة املكتب يف �ش�أن عر�ض املو�ضوعات العامة على املجل�س*: وافق املجل�س على املذكرة الواردة من هيئة املكتب ب�ش�أن “املو�ضوعات العامة املتبناة” من �أع�ضاء املجل�س“على �أن يتم �إر�سال هذه املو�ضوعات �إىل احلكومة لأخذ املوافقة على مناق�شتها .
(ج 12املعقودة بتاريخ 2013/05/28م)

342

دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ)(2013-2012م

 5تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية . 6تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�سمكية. 7تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة . 8تقرير جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوي . 9تقرير جلنة حقوق الإن�سان . 10تقرير جلنة ر�ؤ�ساء اللجان .( ج 17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 9تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي الثاين من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر:
 وافق املجل�س على تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي الثاين من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر .
( ج 17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 10مذكرة هيئة املكتب يف �ش�أن �آلية متابعة تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي*: وافق املجل�س على مذكرة هيئة املكتب يف �ش�أن �آلية متابعة تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي بعد �أن �أبدىال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليها  ،وذلك ب�أن يتم حتديد وقت للرد على هذه التو�صيات .
( ج 17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 11م�شروع احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية يف2013/12/31م:
 وافق املجل�س على م�شروع احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية يف2013/12/31م:
( ج 17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 2-الر�سائل الواردة من احلكومة :

 8التقارير الواردة من اللجان:وافق املجل�س على التقارير الواردة من اللجان وهي :
 1تقرير جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع . 2تقرير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية . 3تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية . 4-تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة .

 �أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )15ر�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 االحتاديب�ش�أن �سحب م�شروع قانون احتادي بتعديل قانون الإجراءات اجلزائية .
 2ر�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 ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء “.
 3ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني يف �ش�أن مو�ضوع “ امل�شكالت البيئة يف

* مذكرة يف �ش�أن عر�ض املو�ضوعات العامة على املجل�س مرفق رقم ( )21يف التقرير

* تقرير للعر�ض على هيئة مكتب املجل�س يف �ش�أن �آليات مقرتحة ملتابعة تو�صيات املجل�س يف املو�ضوعات العامة مرفق رقم ( )22يف التقرير
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الدولة “.
 4ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س
يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة”.
 5ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س”.
 6ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية
والأوقاف “
 7ر�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 احلكومة يف زيادة �أعداد املواطنني “ .
( ج  1املعقودة بتاريخ 2012/06/11م)
 8ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة
العربية”
 9ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية
وال�سلع “.
( ج  2املعقودة بتاريخ 2012/11/20م)
 - 10ر�سالة واردة من احلكومة يف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “�سيا�سة وزارة
الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني “.
( ج 3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م)
 11ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادييف �ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء “.
( ج  6املعقودة بتاريخ 2013/01/22م)
 - 12ر�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 الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة
يف تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب “.
( ج  7املعقودة بتاريخ2013/06/20 -19-13-12م)
 13-ر�سالة واردة من معايل /د� .أنور قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن
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ا�ستكمال مناق�شة قانون ال�شركات.
( ج  11املعقودة بتاريخ 2012/04/30م)
 14ر�سالة واردة من معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتاديب�ش�أن طلب معايل وزير االقت�صاد ت�أجيل موعد مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة االقت�صاد .
( ج  12املعقودة بتاريخي2013/06/15 -14م)
 15ر�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 يف �ش�أن مو�ضوع “�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي “.
( ج  17املعقودة بتاريخ 2013/06/25م)
 3الر�سائل ال�صادرة �إىل احلكومة : �أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )21ر�سالة �صادرة للحكومة وهي على النحو الآتي : 1ر�سالة �صادرة ب�ش�أن “ حتديد موعد اجلل�سات القادمة للمجل�س “ . 2ر�سالة �صادرة ب�ش�أن “ موافاة املجل�س بالتقارير الدورية املعنية بحقوق الإن�سان واملواقف ال�سيا�سيةاخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة “ .
 3ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شبابوالريا�ضة يف تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب “ .
( ج  5املعقودة بتاريخ 2013/01/08م)
 4ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني حول مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباءواملاء “ .
( ج  6املعقودة بتاريخ 2013/01/22م)
5ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال “ �إعادة تعيني املوظف املواطن الذي مت �إنهاءخدمته ب�سبب �إعادة الهيكلة “ .
( ج  10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م)
 6ر�سالة �صادرة من املجل�س يف �ش�أن تو�صية مو�ضوع “برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان”( ج  11املعقودة بتاريخ 2013/04/30م)
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 7ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاعال�صحة يف الدولة “.
 8ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حمايةالرتبة والغطاء النباتي “ .
( ج  10املعقودة بتاريخي 2013/05/15-14م)
 9ر�سالة �صادرة من املجل�س ب�ش�أن الرد على طلب ت�أجيل مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة االقت�صاد “( ج  13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م)
 10ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناءامل�ساكن و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها”.
( ج  14املعقودة بتاريخ 2013/05/28م)
 11ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف �ش�أنالدولة “.
 12ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاعاالت�صاالت “.
 14ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت 15ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحثالعلمي”.
( ج  15املعقودة بتاريخ 2013/06/04م)
 16ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة االقت�صاد”. 17ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أنتعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة”.
 18ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال “ تنظيم وتقنني و�ضع العمالة املخالفة يف الدولة”. 19ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال “ ارتفاع معدالت الإ�صابة مبتالزمة داون يفالدولة”.
( ج  16املعقودة بتاريخ 2013/06/11م)
 20ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال” التقليل من �ساعات اليوم الدرا�سي يف املدار�س . 21-ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال “ حت�سني بيئة العمل للمر�أة العاملة يف القطاع
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احلكومي “ .
( ج  17املعقودة بتاريخ 2013/06/17م)
 4طلبات اللجان :1طلب �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش االن�سحاب من جلنة ال�ش�ؤون املاليةواالقت�صادية وال�صناعية .
 وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة طلب �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش باالن�سحاب من جلنةال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية �إىل اجلل�سة القادمة.
( ج  3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م)
 2طلب �سعادة الع�ضو  /د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني االن�سحاب من جلنة ال�ش�ؤونالت�شريعية والقانونية
 وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة طلب �سعادة الع�ضو /د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني االن�سحاب منجلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية �إىل اجلل�سة القادمة ،ومل يتم البت يف هذا الطلب حتى نهاية الدور.
( ج  3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م)
 3طلب �سعادة الع�ضو  /را�شد حممد ال�شريقي االن�سحاب من جلنة فح�ص الطعونوال�شكاوى
 وافق املجل�س على ان�سحاب �سعادة الع�ضو  /را�شد حممد ال�شريقي من جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوىحيث حل حمله �سعادة الع�ضو� /أحمد عبدامللك �أهلي ،ومل يتم البت يف هذا الطلب حتى نهاية الدور.
( ج  3املعقودة بتاريخ )2012/12/11
 4طلب مقدم من �سعادة الع�ضو � /أحمد عبيد املن�صوري باالن�سحاب من ع�ضوية اللجنةامل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من �سعادة الع�ضو�/أحمد عبيد املن�صوري باالن�سحاب من ع�ضوية اللجنةامل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،على �أن يبقى ا�سمه يف التقرير.
( ج  10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م)
 5طلب �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد اجلروان االن�سحاب من جلنة �ش�ؤون الرتبيةوالتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة
 وافق املجل�س على ان�سحاب �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد اجلروان من جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليموال�شباب والإعالم والثقافة وحل حمله �سعادة الع�ضو� /سعيد نا�صر اخلاطري.
( ج  13املعقودة بتاريخ 2013/05/21م)
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المرفق األول

املر�سوم االحتادي ( )97ل�سنة 2012م
بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان		

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
بعد االطالع على الد�ستور ،
وبنا ًء على موافقة جمل�س الوزراء ،
ر�سمنا مبا هو �آت :

املادة الأوىل
“ يدعى املجل�س الوطني االحتادي �إىل االنعقاد يف دوره العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر �صباح يوم الثالثاء املوافق  06نوفمرب ل�سنة 2012م “ .
املادة الثانية
ينفذ 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  / 16 :ذي احلجة 1433 /هـ
املوافق  / 1نوفمرب 2012 /م
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المرفق الثاني

النطق ال�سامي حل�ضرة �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء – حاكم دبي
“ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم � ،إخواين و�أخواتي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي  ،على بركة اهلل
وتوفيقه نفتتح جمل�سكم امليمون ونرجو من اهلل  -عز وجل � -أن يكون هذا االفتتاح افتتاح خري وبركة
للعباد والبالد وال�سالم عليكم “ .

المرفق الثالث

كلمة معايل رئي�س املجل�س مبنا�سبة “ افتتاح املجل�س يف دور انعقاده العادي الثاين
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ترحيب ًا ب�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة  -رئي�س
جمل�س الوزراء – حاكم دبي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -نائب رئي�س الدولة  -رئي�س جمل�س ال ــوزراء  -حاكم دبي،
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ ..
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ..
�أخواتي و�إخواين �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي ..
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام  ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
يطيب يل �أن �أرحب بكم جميع ًا يف افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
للمجل�س الوطني االحتادي وال ي�سعنا يف هذه املنا�سبة �إال �أن ن�سجل عميق تقديرنا وعرفاننا ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة “ يحفظه اهلل “  ،ول�سموكم و�إخوانكم �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات على الدعم الالحمدود للمجل�س واحلر�ص الدائم على رعاية
بروح
م�سريته وتعزيز مكانته وتطوير دوره يف حياتنا الوطنية بامل�شاركة الفاعلة يف �صناعة القرار  ،ومتكينه ٍ
ت�ستجيب ملتطلبات الع�صر وتتفاعل مع م�ستجداته .
�صاحب ال�سمو ،،،
�إن التطورات اجلوهرية يف جتربتنا الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية التي تتطلع �إليها القيادة و�أبناء الإمارات
مت�ضي بخطى حثيثة وفق الربنامج ال�سيا�سي الذي طرحه �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة عام ، 2005
وهي خيارات اتخذت بكامل الإرادة الوطنية عرب م�سار متدرج ال يحرق املراحل �أو يحاكي جتارب �أخرى ال
تتنا�سب وطبيعة وظروف جمتمعنا وخ�صو�صيته  ،فكانت التجربتني االنتخابيتني عامي  2006و 2011
وتو�سيع الهيئات االنتخابية النتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س تتويج ًا للم�سار املتدرج نحو تطوير وتعميق ثقافة
امل�شاركة ال�سيا�سية و�صو ًال بهذا اخليار �إىل منتهاه  ،فالتمكني  -كما و�صفه �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة “
يحفظه اهلل “ هو روح االحتاد ورهانه الكبري .
�صاحب ال�سمو ،،،
�إن ما حققته دولة الإمارات يف غ�ضون �سنوات قالئل من منجزات الفتة يف البناء والتنمية والأمن ومتكني
املواطن هو ما جعلها حتتل الت�صنيف الدويل املتقدم وفق ًا للكثري من امل�ؤ�شرات التي ت�صدر عن العديد
من املنظمات الإقليمية والدولية  ،ويف هذا املجال احليوي والهام يتقدم املجل�س بال�شكر والعرفان اجلزيل
ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على مبادراته الكرمية والتي �شملت زيادة رواتب جميع موظفي احلكومة
االحتادية خالل العام احلايل ومنح اجلن�سية لأبناء املواطنات املتزوجات من غري املواطنني  ،و�إن�شاء
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�صندوق ملعاجلة الديون املتعرثة للمواطنني ،ومنح مئات من امل�ساكن لأبناء الوطن  ،وبناء امل�ساجد وتعبيد
ور�صف العديد من الطرق الداخلية يف خمتلف مدن و�إمارات الدولة  ،وحتويل املري الرم�ضاين �إىل م�شروع
دائم لدعم ال�سلع الغذائية للمواطنني  ،فجزاه اهلل خري ًا عن هذه املبادرات املتتابعة التي يقابلها �أبناء
الإمارات الأوفياء بالتقدير واحلب والوالء .
�صاحب ال�سمو ،،،
�إن ما تنعم به بالدنا من �أمن و�أمان وتنمية وا�ستقرار كان عام ًال �أ�سا�سي ًا يف حتقيق نه�ضتنا امل�شهودة يف
خمتلف امليادين  ،وهذه الإجنازات الوطنية ال جمال للتفريط فيها �أو املجازفة بها ،الأمر الذي ي�ستدعي منا
جميع ًا الوقوف �صف ًا واحد ًا وراء القيادة الر�شيدة يف مواجهة �أخطار �إثارة الفنت  ،و�شق ال�صف  ،وحماوالت
اال�ستقواء باخلارج  ،وذلك حفاظ ًا على �أمننا وا�ستقرارنا ووحدتنا الوطنية  ،ويف هذا الإطار  -يا �صاحب
ال�سمو  -ي�ؤدي املجل�س الوطني االحتادي دوره الد�ستوري ليكون على الدوام داعم ًا لال�ستقرار والتنمية
ال�شاملة امل�ستدامة التي تتحقق بكل املقايي�س على �أر�ض وطننا احلبيب .
�صاحب ال�سمو ،،،
لقد و�ضع التطور يف م�سرية العمل ال�سيا�سي الربملاين يف الدولة املجل�س �أمام حتديات على ر�أ�سها االرتقاء
ب�أدائه العام يف �إطار اخت�صا�صاته الد�ستورية الت�شريعية والرقابية  ،فجاء دور االنعقاد العادي الأول ثري ًا
ب�أعماله  ،غني ًا ب�إجنازاته .
فقد �أحالت احلكومة �إىل املجل�س عدد ًا من م�شروعات القوانني ف�أقرها بعد �أن تدار�سها بعناية  ،وتناولها
مبداوالت وحماورات معمقة مع كل اجلهات املعنية لتواكب امل�ستجدات يف �إطار العمل املتوا�صل لتحديث بنية
الدولة الت�شريعية يف خمتلف امليادين  ،وبعني املتابع واملراقب عن كثب ،وا�صل املجل�س دوره يف التعبري عن
ق�ضايا وهموم الوطن واملواطنني يف خمتلف املجاالت  ،وقدم تو�صياته الب ّناءة حولها للحكومة  ،وا�ستجابة
لتوجيهات القيادة احلكيمة  -يا �صاحب ال�سمو  -ف�إن املجل�س اعتمد كمنهج �أ�صيل ودائم ًا �أ�سلوب االرتقاء
يف �أدائه على ال�صعيدين الت�شريعي والرقابي عرب التحديث املتوا�صل لآليات عمله والتوا�صل املبا�شر مع
املواطنني وخمتلف قطاعات و�شرائح املجتمع للتعبري عن تطلعاتهم وهمومهم وق�ضاياهم .
وحتر�ص جلان املجل�س دائم ًا على عقد احللقات النقا�شية والقيام بالزيارات امليدانية للوقوف عن قرب على
وتفح�ص امل�شكالت واال�ستماع بعناية لكل �آراء ومقرتحات و�أفكار املواطنني  ،وكل اجلهات
حقيقة الق�ضايا ّ
املعنية وذوي اخلربة واالخت�صا�ص  ،واال�ستعانة بالدرا�سات العلمية والفنية ب�ش�أن كل ما يتدار�سه املجل�س
من م�شروعات قوانني ومو�ضوعات عامة .
و�إ�ضافة �إىل تفاعل املجل�س الإيجابي مع الأحداث على ال�صعيد املحلي فقد وا�صل ن�شاطه الد�ؤوب عرب
م�شاركاته اخلارجية يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية  ،فكان عطاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية وافر ًا
 ،ح ّقق العديد من النتائج النوعية الإيجابية يف خمتلف الق�ضايا واملجاالت ،وجنحت يف التعبري عن مواقف
الدولة �إزاء خمتلف الأحداث والق�ضايا الوطنية والإقليمية والدولية ويف مقدمتها ك�سب الدعم والت�أييد
ملوقف الدولة جتاه ا�ستعادة �سيادتها على جزرها الثالث وفقا ملبادئ ال�شرعية الدولية .
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ويف �إطار متابعات املجل�س الربملانية لق�ضايانا الوطنية  ،فقد �أ�صدر املجل�س بيان ًا* بخ�صو�ص القرار املتحيز
للربملان الأوروبي حول ملف حقوق الإن�سان يف الإمارات  ،الذي ا�ستند يف كليته �إىل معلومات مغلوطة ،
وادعاءات باطلة  ،متجاه ًال ب�شكل متع ّمد ما حققته الإمارات من �إجنازات معروفة يعاي�شها اجلميع على
�أر�ض الواقع وت�شهد بها العديد من التقارير الدولية املو�ضوعية وذات م�صداقية يف خمتلف ق�ضايا حقوق
الإن�سان يف الإمارات اخلا�صة باحرتام �سيادة القانون ومكافحة االجتار بالب�شر والت�شريعات العادلة
وال�ضامنة حلقوق العمالة الوافدة وتعزيز مكانة املر�أة واحرتام حقوقها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
.
�صاحب ال�سمو ،،،
�إن عملية تكامل الأدوار املنوطة باملجل�س واحلكومة مبوجب الد�ستور ت�شكل �سند ًا �أ�سا�سي ًا للمجل�س للوفاء
مب�س�ؤولياته الوطنية و�إن املجل�س �إذ يث ّمن عالي ًا تعاون �سموكم و�أع�ضاء حكومتكم �سوا ًء بح�ضور �أ�صحاب
ال�سمو واملعايل الوزراء اجلل�سات عند مناق�شة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة �أو الرد على �أ�سئلة
الأع�ضاء ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا  ،ف�إنه يتطلع �إىل مزيد من االهتمام بتو�صيات املجل�س و�إقرارها وو�ضعها
مو�ضع التنفيذ ملعاجلة الق�ضايا التي تت�ضمنها ،ويف مقدمتها ما يلبي احتياجات املواطنني ومعاجلة همومهم
وق�ضاياهم  ،كما يتطلع �إىل املزيد من الإثراء والتوا�صل يف هذا التعاون الب ّناء .
�صاحب ال�سمو ،،،
لقد �ألقت على عاتقنا القيادة و�أبناء الوطن حتمل م�س�ؤولية ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الد�ستورية يف
هذه املرحلة  ،ومع بداية هذا الدور تغمرنا حما�سة الهمة والعطاء على ا�ستكمال ما بد�أناه عرب التعاون
الوثيق واملتبادل بني املجل�س واحلكومة والذي كان دائم ًا حجر الزاوية يف حتقيق ما ن�صبو �إليه جميع ًا يف
احلفاظ على مكت�سبات و�إجنازات الوطن  ،وكعادتنا مع قيادتنا احلكيمة ف�إننا جندد العهد ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة “يحفظه اهلل” ،ول�سموكم “ يرعاكم اهلل “  ،و�إخوانكم
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد  ،ول�شعبنا العزيز  ،ب�أن نكون  -ب�إذن اهلل عز وجل  -على قدر
امل�س�ؤولية والثقة التي �أوليتمونا �إياها  ،ولن ن�ألو جهد ًا جتاه �أي م�س�ؤولية وطنية  ،ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن
يوفقنا جميع ًا ملا فيه خري الوطن واملواطنني � ،إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

353

المرفق الرابع

خطاب االفتتاح الذي �ألقاه ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
– نائب رئي�س الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء – حاكم دبي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إخواين �سمو �أولياء العهود  ..ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي  ..احل�ضور الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .ب�سم اهلل تعاىل  ،وبت�شريف من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان  -رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ نفتتح اليوم دور االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي يتواكب انعقاد دورتكم اجلديدة مع اجلهود املخل�صة التي يبذلها �أبناء
وطننا الغايل يف م�سرية حتقيق ر�ؤية الإمارات يف عام 2021م  ،مت�سلحني بالعزم والت�صميم  ،وم�ستلهمني
مرياث الآباء والأجداد  ،وم�ستندين �إىل برنامج �شامل للعمل الوطني  ،وخطة ا�سرتاتيجية متكاملة للحكومة
االحتادية  .الإخوة والأخوات �أع�ضاء املجل�س الوطني  ...لقد �شهد جمل�سكم تطورا نوعيا على �صعيد تر�سيخ
جتربته يف تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية ب�إجراء االنتخابات الثانية يف 2011/09/24م  ،والتي ج�سدت
�إحدى املراحل املتدرجة لربنامج التمكني الذي �أطلقناه يف عام 2005م لتعزيز امل�شاركة  ،وتفعيل دور
املجل�س الوطني االحتادي � .إن جمل�سكم اليوم قد تعاظم دوره وم�س�ؤولياته  ،وبات �أكرب متثيال وقدرة
على �صيانة املكت�سبات وتعزيز امل�سرية االحتادية املباركة التي �أر�سى دعائمها املغفور له  -ب�إذن اهلل -
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب اهلل ثراه “  ،واملغفور له  -ب�إذن اهلل  -ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم  ،و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات � .إننا من�ضي بثبات نحو الو�صول
بالتجربة ال�سيا�سية الإماراتية �إىل مقا�صدها  ،وحتقيق التنمية املن�شودة  ،وتو�سيع نطاق امل�شاركة متطلعني
�إىل الدور املحوري املناط مبجل�سكم املوقر ك�سلطة م�ساندة ومر�شدة  ،وحري�صني على تفعيل م�شاركته يف
دعم احلكومة و�سيا�ساتها بالر�ؤى والأفكار املبدعة واملبتكرة على كافة الأ�صعدة  .الإخوة والأخوات �أع�ضاء
املجل�س الوطني  ...لقد حر�ص د�ستور دولة الإمارات على �صون جميع احلقوق واحلريات على �أر�ض الدولة
 ،وقد عملت ال�سلطة يف الدولة على احرتام هذه احلقوق واحلريات مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن
خال
والوافد على حد �سواء حيث متتع اجلميع فيها ب�أرقى م�ستويات العي�ش والأمن والأمان يف جمتمع ٍ
من التفرقة والإجحاف  .و�إننا ملتزمون ب�أن من�ضى قدما مبا ر�سمه وا�ضعو الد�ستور ليظل �صون احلقوق
واحلريات �أهم ركائز عمل ال�سلطة ال�سيا�سية بجميع م�ؤ�س�ساتها ،وهذا كله يف �إطار احرتام عقيدتنا
الإ�سالمية و�أعرافنا وعاداتنا يف جمتمع الإمارات العربية املتحدة  .الإخوة والأخوات �أع�ضاء املجل�س
الوطني  ...لقد حظيت املر�أة خالل م�سريتنا بكل م�ساندة ودعم  ،وقد �أثبتت التجربة �أن املر�أة الإماراتية
قدر امل�س�ؤولية يف جميع املنا�صب التي تولتها  ،و�إنني �أدعو �أخواتي وبناتي �إىل التحلي بذات االندفاع والثقة
التي رافقت املر�أة الإماراتية يف ظل ما حتظى به ت�شجيع وت�أييد من قبل القيادة ال�سيا�سية  ،ومبا يتالءم
مع متطلبات تفعيل امل�شاركة والتنمية ال�سيا�سية يف الدولة  .الإخوة والأخوات �أع�ضاء املجل�س الوطني ...
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�إن ع�ضويتكم يف هذا املجل�س م�س�ؤولية و�أمانة عظيمة  ،واحلكم فيها يعود ملن �أوالكم ثقته  ،فاحر�صوا على �أن
تكونوا �أهال للثقة  ،والتزموا م�صلحة الوطن وم�صالح املواطنني  ،وتوا�صلوا مع �إخوانكم املواطنني ،وحافظوا
على الروابط التي جتمعكم مع خمتلف مكونات املجتمع الإماراتي الأ�صيل تر�سيخا لثقافة الت�شاور وامل�شاركة
يف �صنع القرار  ،والت�أكيد على �أهمية ر�أي الفرد يف توجيه ر�أي اجلماعة  .ويف ختام حديثي من على منربكم
هذا � ،أتوجه بالتحية والتقدير �إىل �إخواين �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات على
جهودهم اخلرية يف تعزيز �أركان االحتاد  ،كما �أتوجه بالتحية والتقدير �إىل كل مواطن ومواطنة �ساهموا
بالعمل واجلد يف بناء احتادنا الغايل ووطننا العزيز .ن�شكركم �أيها الإخوة الأع�ضاء �أنتم ومن �سبقكم يف
هذا املجل�س  ،فقد كنتم عند ح�سن الظن بكم  ،و�أديتم واجبكم ب�أمانة و�إخال�ص  ،وننتظر منكم املزيد من
اجلهد والعطاء � .أعانكم اهلل  ،ووفقكم  ،ورعاكم  ،و�سدد على دروب اخلري خطاكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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المرفق السادس

المرفق الخامس

هيئة املكتب
.1
.2
.3
.4
.5

رئي ـ ــ�س املجل ـ ــ�س  :معايل  /حمم ـ ــد �أحمـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــر .
النائب الأول للرئي�س � :سعادة  /الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي .
النائب الثاين للرئي�س � :سعادة  /الدكتور عبداهلل حمد ال�شام�سي .
مراقـ ــب املجلـ ــ�س � :سعادة  /حمـ ــد �أحمـ ـ ــد الرحوم ـ ــي .
مراق ــب املجل ـ ــ�س � :سعادة  /م�صبـ ـ ــح �سعيـ ــد الكتبـ ـ ــي .

جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية

� )1سعادة  /د .يعقــوب علـي النقبــي (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /عبيـد ح�سـن بن ركـا�ض (مقرر ًا)
� )3سعادة � /أحمد حممــد اجل ــروان
� )4سعادة � /سعيد نا�صر اخلاطري
� )5سعادة  /د� .أمل عبـداهلل القبي�سـي
� )6سعادة  /د .عبداهلل حمد ال�شام�سي
� )7سعادة  /ر�ش ــاد حمم ــد بوخـ�ش

� )1سعادة � /سلطــان را�شـ ــد الظاه ــري (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /علــي عي�سـ ــى النعيم ـ ــي (مقرر ًا)
� )3سعادة  /عبــد العزيز عبـداهلل الزعابي
� )4سعادة  /م ــروان �أحمد بن غليط ــة
� )5سعادة � /أحمـ ــد عبداهلل الأعمـ ــا�ش
� )6سعادة  /مــحمـ ــد �سعيـ ــد الرقبان ـ ــي
� )7سعادة � /أحمد حممد باحلطم العامري

جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية

جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم
والثقافة

� )1سعادة � /أحمـد عل ــي الزعاب ــي (رئي�س ًا)
� )2سعادة � /سلطـان جمعـة ال�شام�سي (مقرر ًا
� )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  /م�صبــح �سعيــد الكتب ــي
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� )1سعادة  /د .منـى جمعـة البح ـ ــر
� )2سعادة  /حم ــد �أحم ــد الرحومي
� )3سعادة  /نـ ــورة حمم ــد الكعب ـ ــي
� )4سعادة � /سعيد نا�صر اخلاطري
� )5سعادة  /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي
� )6سعادة � /شيخــة عي�ســى العـ ــري
� )7سعادة  /غريب �أحمــد ال�صريدي

(رئي�س ًا)
(مقرر ًا)
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المرفق السابع

تابع ت�شكيل اللجان
جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية
			
� )1سعادة � /سامل حممد بالركا�ض العامري
(رئي�س ًا)
� )2سعادة � /سلطــان �سيـف ال�سماحـ ــي (مقرر ًا)
� )3سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سـي
� )4سعادة � /شيخ ــة عي�س ــى العـ ـ ــري
� )5سعادة � /شيخ ـ ـ ــة عل ـ ــي العويـ ــ�س
� )6سعادة � /سالـ ــم حمم ـ ــد هويـ ــدن
� )7سعادة  /في�صــل عبداهلل الطنيج ـ ــي

جلنة الرد على خطاب االفتتاح
جلنةال�ش�ؤوناخلارجيةوالتخطيطوالبرتول
والرثوةاملعدنيةوالزراعةوالرثوةال�سمكية
� )1سعادة � /سعادة  /را�شــد حممـد ال�شريقــي (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /عفـراء را�شــد الب�سط ــي (مقرر ًا)
� )3سعادة � /أحم ــد عبدامللك �أهلـ ــي
� )4سعادة  /حمي ــد حممـد بن �سال ــم
� )5سعادة  /احمــد عبيــد املن�صـوري
� )6سعادة  /غريب �أحم ــد ال�صريــدي
� )7سعادة � / /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي

�سعادة � /سامل حممد بالركا�ض العامري (رئي�س اللجنة)
�سعادة/ر�شــــــادحممــــــدبـــــوخ�ش( .مقرراللجنة)
�سعادة/م�صبــــــح�سعيــــدالكتبــــــي.
�سعادة�/أحمــــدحممـــــداجلـــــروان.
�سعادة�/أحمــــــدعلــــــيالزعابــــي.
�سعادة�/سلطــــان�سيـــفال�سماحـــي.
�سعادة�/أحمــــدعبـــــدامللك�أهلـــــي.
�سعادة/علـــــيعي�ســــىالنعيمـــــي.

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق جلنةفح�صالطعونوال�شكاوي
العامة
� )1سعادة � /أحمـد عـبـداهلل الأعمـ ــا�ش (رئي�س ًا) � )1سعادة /د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /ر�شـاد حمم ــد بوخـ ـ ــ�ش (مقرر ًا) � )2سعادة  /عفراء را�شــد الب�سطــي (مقرر ًا)
� )3سعادة  /خليفة نا�صر ال�سويــدي
� )3سعادة � /سالـم حممــد بن هوي ــدن
� )4سعادة  /في�صــل عبداهلل الطنيجي
� )4سعادة � /سلط ــان �سيــف ال�سماح ــي
� )5سعادة  /علـ ــي جا�سـم �أحمـ ــد
� )5سعادة  /حميــد حممــد بن �سال ـ ــم
� )6سعادة � /أحمد عبدامللك �أهلي
� )6سعادة  /عائ�شــة �أحمـ ــد اليماحـ ــي
� )7سعادة  /م�صبح �سعيــد الكتب ــي
� )7سعادة � /أحمد حممد باحلطم العامري
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المرفق التاسع

المرفق الثامن

جلنة ر�ؤ�ساء اللجان
� 1سعادة  /د  .يعقوب علي النقبي� 3سعادة � /أحمد علي الزعابي� 5سعادة � /سامل حممد بالركا�ض العامري� 7-سعادة � /أحمد عبداهلل الأعما�ش

اللجان امل�ؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة
� 2سعادة � /سلطان را�شد الظاهري� 4سعادة  /د .منى جمعة البحر� 6سعادة  /را�شد حممد ال�شريقي� 8-سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني

 1اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع “�سيا�سة احلكومة يف زيادة �أعداد املواطنني” يف اجلل�سة الأوىلاملعقودة بتاريخ 2012/11/06م
� 2أحمد عبيد املن�صوري� 1أحمد عبداهلل الأعما�ش 		� 4أحمد حممد باحلطم العامري� 3أحمد حممد اجلروان� 6سلطان جمعة ال�شام�سي 5حميد حممد بن �سامل 8د� .شيخة علي العوي�س� 7سلطان �سيف ال�سماحي 10عائ�شة �أحمد حممد اليماحي 9د� .شيخة عي�سى العري 12غريب �أحمد ال�صريدي11د .عبداهلل حمد ال�شام�سي 14حممد بطي القبي�سي13د.عبداهلل الطنيجي 16م�صبح �سعيد الكتبي 15مروان �أحمد بن غليطة 18نورة حممد الكعبي 17د .منى جمعة البحر 19د .يعقوب علي النقبيمالحظة  :ويف اجلل�سة العا�شرة املعقودة بتاريخ 2013/04/30م وافق املجل�س على دمج هذا
املو�ضوع ومو�ضوع “�سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية” املحال �إىل جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع
يف اجلل�سة الثامنة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ
2012/03/27م ،على �أن يفتح املجال لأع�ضاء اللجنة امل�ؤقتة لالن�ضمام للجنة الدائمة.

 2اللجنة م�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأنديةالريا�ضية ومراكز ال�شباب” يف اجلل�سة الثامنة املعقودة بتاريخ 2013/03/05م
 2مروان �أحمد بن غليطة		
�1أحمد عبدهلل الأعما�ش� 4سلطان �سيف ال�سماحي		
3في�صل عبدهلل الطنيجي� 6أحمد عبدامللك �أهلي 5خليفة نا�صر ال�سويدي 8د.منى جمعة البحر 7-حمد �أحمد الرحومي
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المرفق الحادي عشر

المرفق العاشر

بيان مب�شروعات القوانني يف دور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

مر�سوم احتادي رقم ( )67ل�سنة 2013
بف�ض دور االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
للمجل�س الوطني االحتادي
Ω

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

1

بعد االطالع على الد�ستور ،
وبنا ًء 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 الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  25يونيو . 2013

						
						

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ

3

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ )(2
ﻟﺴﻨﺔ 2004ﻡ ﺑﺸﺄﻥ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

4

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2013ﻡ

2

5

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي :
بتاريخ � 11 :شعبان 1434هـ
املوافقة  20 :يونيو 2013م
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ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺷﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
ﳉﻨﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

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

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

áæé∏dG

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ
ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻭﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
2011/12/31ﻡ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ádÉME’G ïjQÉJ

äÉ¶MÓe

ﺝ) (1ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2012/11/06ﻡ

ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2013/05/15-14ﻡ
ﻭﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2013/06/11ﻡ

ﺝ) (1ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2012/11/06ﻡ

ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 2013/01/15ﻡ

ﺝ) (1ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2012/11/20ﻡ

ﺝ) (1ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2013/01/08ﻡ

ﺝ (5ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ(
2013/08/01ﻡ

ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2012/12/11ﻡ

ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2012 /12/ 18ﻡ

ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2013 / 04/30ﻡ
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المرفق الثاني عشر
äÉ¶MÓe

املوقر

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

 “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن: تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع: املو�ضوع
”حماية الرتبة والغطاء النباتي
 مو�ضوع2013/03/05 نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ
2013/04/30 “ �سيا�سة وزارة االبيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي “ ويف جل�سته بتاريخ
.انتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات املرفقة
.برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�صادر يف �ش�أنها
،،،وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

ádÉME’G ïjQÉJ

áæé∏dG

Ω

” å«M ¢ù∏éŸG ≈∏Y ¢Vô©∏d õgÉL ´hô°ûŸG
ïjQÉàH √ôjô≤J OÉªàYG
Ω2013 / 06/ 12

(ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (5ê
Ω2013/01/08

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

‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
áÁOh ¿ƒfÉb " ¿CÉ°T"

6

Iô°ûY á©HÉ°ùdG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“
Ω2013 / 06/ 25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (7ê)
Ω 2013/02/20-19-13-12

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

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG
á£°SƒàŸGh

7

Iô°ûY á°ùeÉÿG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
Ω2013 / 06/ 4

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (7ê)
Ω 2013/02/20-19-13-12

á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«fƒfÉ≤dGh

á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
áæé∏dG ΩÉeCG

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (9ê)
Ω2013/03/19

äÉ¶MÓe
Iô°ûY á°ùeÉÿG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
Ω2013/06/04

ádÉME’G ïjQÉJ
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (10ê)
Ω2013/04/23

Iô°ûY ájOÉ◊G á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
Ω2013 / 04/ 03

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (10ê)
Ω2013/04/23

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (12ê)
Ω2013/05/15-14

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

áæé∏dG

.*مرفق تو�صيات املجل�س

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J
áæ°ùd (51) ºbQ …OÉ–’G
áëaÉµe ¿CÉ°T ‘ Ω2006
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
…QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµe""

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

§«£îàdGh á«LQÉÿG áæ÷
á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdGh AÉ°ûfEÉH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á«µª°ùdG IhÌdGh áYGQõdGh áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG õcôŸG
∞«æ©dG ±ô£àdG

8

9
Ω
10

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

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
‘É°VEG OÉªàYG ôjô≤J
OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d
á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh
Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG øY

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

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G áëaÉµe

12

13

حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

11

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (15ê)
Ω2013/04/06

á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
´ÉaódGh

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ«dÉ©ØdGh äBÉ°ûæŸG øeCG
á«°VÉjôdG

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (16ê)
Ω2013/06/11

á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«fƒfÉ≤dGh

AÉ°ûfEÉH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G áªµ
14
ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH ójòdG
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تو�صيات مو�ضوع
�سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي
 .1ا�ستكمال املنظومة الت�شريعية الالزمة لتطوير الرعي ومراقبة املراعي و االحتطاب ،و�ضبط وتنظيم
�إدخال الأ�صناف النباتية ،واملحميات الطبيعية،مع الأخذ بعني االعتبار �أن تتواءم هذه الت�شريعات مع
االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها الدولة.
 .2االلتزام باملعايري الدولية ومدونات ال�سلوك البيئية فيما يتعلق با�ستخدام املواد الكيماوية و املبيدات
والرقابة عليها والتخل�ص من النفايات و املخلفات الزراعية.
� .3صون النظم البيئية و املحميات الطبيعة و النباتات املهددة باالنقرا�ض و�ضع �آليات فيما يتعلق
ب�إدخال الأنواع و الأ�صناف النباتية اجلديدة.
 .4ت�شجيع البحوث واملمار�سات العلمية احلديثة ،واعتبارها جزءا رئي�سيا ومكونا يف ا�سرتاتيجيات
وخطط العمل البيئي و �إجراء درا�سات وبرامج لتقييم الأثر البيئي و املخاطر على �صحة االن�سان
واحليوان.
 .5و�ضع خطط طوارئ ،وبرامج حتتوي على اجراءات لر�صد واحتواء ومعاجلة التلوث الناجت عن
ا�ستخدام املبيدات والأ�سمدة الكيماوية.
�	.6إن�شاء قاعدة بيانات للأنواع النباتية املهددة باالنقرا�ض والعمل على حتديثها وت�صنيفها وحتديد
قيمتها االقت�صادية واالجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�سـ�سات واملراكز العلمية والبحثية.
 .7و�ضع برامج وخطط العمل الالزمة لدعم اخلدمات االر�شادية واال�ست�شارية للمزارعني و تطبيق
املعايري الدولية العلمية املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
 .8و�ضع نظم منهجية و �آليات عمل وا�ضحة ت�ضمن فعالية اللجان امل�شكلة حلماية البيئة وخطط للتعاون
والتن�سيق بني هذه اللجان يف �إطار اال�ستغالل الأمثل للموارد البيئية.
 .9و�ضع برامج للتعاون و التن�سيق مع خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،والأكادميية ،وامل�ؤ�س�سات
املحلية و جمعيات النفع العام يف �ش�أن املحافظة على املوارد البيئية وتنميتها وتبادل اخلربات مع
امل�ؤ�س�سات الدولية يف هذا ال�ش�أن.
.10ت�أهيل الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة يف العمل البيئي من خالل برامج تدريب حملية ودولية.
�.11إدخال املفاهيم و احلقائق والقوانني والنظريات والق�ضايا البيئية الهادفة للتنمية امل�ستدامة يف
املناهج الدرا�سية والتعليمية والتن�سيق امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي.
.12توثيق اخلربات املحلية الفردية وامل�ؤ�س�سية يف نقل املعارف واملهارات اخلا�صة باملوارد البيئية
واحلياة الفطرية و�صيانتها.
�.13إلزام املطورين العقاريني بتخ�صي�ص م�ساحات خ�ضراء و زراعية ال تقل عن  25%من م�ساحة
الأر�ض الكاملة تخدم املجمعات ال�سكنية ،وت�صلح لتنفيذ برامج زراعية م�شرتكة للم�ساكن.
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.14التعاون مع وزارة االقت�صاد لتنفيذ القوانني التي تن�ص على �إلزام �أ�صحاب امل�شاريع بتحمل جميع
امل�س�ؤوليات والتبعات جتاه البيئة بعد انتهاء امل�شاريع املنفذة لهذه ال�شركات.
.15ت�شجيع وحتفيز ال�شركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات ومنحها الت�سهيالت الالزمة ،والعمل
على �إزالة ال�صعوبات التي تعيق قيامها بعملها.
.16منح ال�صالحية الكاملة للوزارة لغر�ض الرقابة وو�ضع ال�شروط الالزمة على املناطق احلرة يف
الدولة يف ال�ش�أن البيئي ،مع �ضرورة حتديد م�ستوى املخلفات ال�صناعية الناجتة عن ال�شركات
ال�صناعية.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة هلل وبركاته  ..وبعد ،

تو�صيات مو�ضوع
“ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة “
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ  2013/03/19مو�ضوع
“ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة “ ويف جل�سته بتاريخ 2013/04/30
انتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات املرفقة”.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�صادر يف �ش�أنها.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

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

تو�صيات مو�ضوع
“ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة “
.1للقانون االحتادي رقم  10ل�سنة 2008م ب�ش�أن امل�س�ؤولية الطبية ،و�إعداد املنظومة الت�شريعية الالزمة
واملتعلقة بالعمل الطبي.
 .2و�ضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي يف الوزارة و خمتلف امل�ؤ�س�سات التابعة لها ويف خمتلف
الإدارات نظرا الرتباط البحث العلمي و الدرا�سات مع متطلبات حتقيق �أهداف احلكومة االحتادية،
و�إن�شاء مركز معلومات يحتوي على �سجالت الأمرا�ض املختلفة يف الدولة.
 .3زيادة عدد الكوادر الب�شرية �سواء الفنية �أو الإدارية مبا يتواءم مع احتياجات و متطلبات حتقيق
معايري ال�صحة العاملية وا�ستقطاب الكوادر الب�شرية املواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم يف
املجاالت والتخ�ص�صات الطبية املطلوبة.
 .4زيادة ميزانية وزارة ال�صحة لتمكينها من �أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة اخلدمات الطبية.
�	.5إيجاد �آلية يف الوزارة متكن من توفري الأدوية الناق�صة للأمرا�ض املزمنة يف امل�ست�شفيات ب�شكل
م�ستمر وعمل خمزون ا�سرتاتيجي ملواجهة الأزمات والطوارئ.
�	.6إعادة النظر يف الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيني والإداريني املعينني على درجة �أقل من الدرجة
امل�ستحقة وح�سب ال�شهادات املتفق عليها يف التقييم الفني.
 .7زيادة الدعم املخ�ص�ص للأطباء املواطنني الراغبني يف ا�ستكمال تعليمهم التخ�ص�صي داخل وخارج
الدولة.
�	.8إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الدوائية ذات �شخ�صية اعتبارية.
� .9ضرورة اعتماد امل�شروعات الطبية بالدولة مع املوازنات الت�شغيلية لها.
.10تخ�ص�ص �شواغر البورد العربي يف الدولة للمواطنني وذلك نظرا ل�صعوبة الدرا�سات الطبية
التخ�ص�صية يف اخلارج.
.11تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة العاملة يف املجال ال�صحي ب�شقية الطبي
والدوائي  ،وذلك بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات الطبية يف الدولة لتتواءم و�أرقى املعايري العاملية .
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .

*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

تو�صيات مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة
يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع� “ :سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء
امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها وحت�سينها “
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني الإحتادي قد ناق�ش جل�سته املعقودة بتاريخ 2013/04/13
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�صيانتها
وحت�سينها “ ويف جل�سته بتاريخ  21/5/2013انتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات املرفقة.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�صادر يف �ش�أنها.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
*مرفق تو�صيات املجل�س.
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التو�صيات املتعلقة مب�ساكن املواطنني التي بحاجة �إىل �صيانة �أو �إحالل-:
.12و�ضع معايري وخطط زمنية حمددة لربامج �صيانة امل�ساكن و�إعطاء الأولوية مل�ساكن كبار ال�سن
والأرامل واملطلقات واملعاقني.
.13زيادة االعتمادات املالية الالزمة لإجناز امل�شاريع اال�سكانية وفق اخلطط الزمنية املقررة لها.
.14و�ضع �آليات عمل حمددة للتن�سيق بني اجلهات املعنية بقطاع الإ�سكان االحتادية منها واملحلية
وكذلك التن�سيق مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املجتمعية .
.15و�ضع الآليات وال�سيا�سات التي ت�ضمن لكل مواطن ومواطنة توفري م�سكن حكومي منا�سب لهم
وعدم ربط ذلك بالزواج.
�.16أن تكون وزارة الأ�شغال هي اجلهة االحتادية التي تقوم با�ستقبال طلبات املواطنني للح�صول على
م�سكن حكومي.
التو�صيات املتعلقة بواقع الطرق االحتادية:
 .1ت�شكيل جلنة عليا على امل�ستويني االحتادي واملحلي يف الدولة تتوىل �أعمال التخطيط والتن�سيق
مل�شروعات الطرق و�صيانتها ،و�إيجاد �آلية منا�سبة تعمل على �إزالة املعوقات.
 .2ت�أهيل وتدريب الكوادر الوطنية يف جمال الطرق للقيام بالأعمال اال�ست�شارية ،واال�ستفادة من بيوت
اخلربة العاملية واال�ست�شاريني الدوليني الذين يتم اال�ستعانة بهم يف هذا ال�صدد.
� .3ضرورة تطوير الطرق االحتادية الرئي�سية مثل �شارع االحتاد و�شارع الفجرية وطريق ر�أ�س اخليمة -
الذيد واالهتمام بتوفري اخلدمات على هذه الطرق.
 .4اعتماد خطة طوارئ يف �ش�أن مواجهة الأزمات الطارئة خا�صة ما يتعلق منها باحلوادث واالنهيارات
ال�صخرية ،وزحف الرمال على بع�ض الطرق وال�شوارع املفتوحة يف املناطق الرملية.
 .5العمل على زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لتطوير �شبكة الطرق االحتادية وتنفيذ نظام ال�صيانة
الوقائية.
 .6حث احلكومة على تطبيق قانون الأوزان املحورية وذلك ب�سبب الأ�ضرار الكبرية واخل�سائر املادية
التي تتحملها احلكومة االحتادية ب�سبب الت�صرفات ال�سلبية من حتمل الأوزان الزائدة والت�سبب يف
تلف ال�شوارع.
 .7و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لال�ستفادة من التكامل بني م�شروع قطار االحتاد و�شبكة الطرق االحتادية.
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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 :ملو�ضوع :تو�صية مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء “
يرجى الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش بجل�سته الثانية يف دور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2012/11/20م مو�ضوع “ �سيا�سة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء “ بح�ضور معايل/حممد بن طاغن الهاملي – وزير الطاقة،ويف نهاية مناق�شة
املو�ضوع وافق املجل�س على �إحالة تو�صياته للجنة جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
لإعادة �صياغتها.
ويف جل�سته اخلام�سة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ
2013/01/08م اطلع املجل�س على التو�صيات اخلا�صة باملو�ضوع وانتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات
الآتية :
�	.1إعادة النظر يف القرار الوزاري رقم ( )2/190ل�سنة 2008م ب�ش�أن �إلغاء كافة الإعفاءات
ال�سابقة لكافة فئات املتعاملني بالهيئة،والت�أكيد على �أهمية �إقرار الإعفاءات للفئات امل�ستحقة مثل:
حمدودي الدخل من املتقاعدين واملعاقني الذين ال ي�شملهم ال�ضمان االجتماعي،واملع�سرين مالي ًا وفق
�أحكام املحاكم.
 .2و�ضع �آليه عملية لنظام الفواتري الدورية ال�ستهالك الكهرباء واملاء لتجنب الأخطاء والر�صد الع�شوائي
لفواتري اال�ستهالك الذي ي�ؤدي �إىل �إرهاق املتعاملني بالرغم من تعاقد الهيئة ال�ستخدام نظام (�ساب)
.
�	.3إعادة النظر يف دعم �أ�سعار تو�صيل وخدمات الكهرباء واملاء من قبل احلكومة مل�ساكن املواطنني يف
املناطق التي ت�شرف عليها الهيئة وفق ا�شرتاطات تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء.
 .4درا�سة ال�شكاوى املتكررة من املوظفني املواطنني يف الهيئة واملقدرة بـ ( )25.8%من �أجمايل
عددهم،والت�أكيد على حلها مبا يحقق العدالة الوظيفية وفقا للأنظمة املعمول بها يف الدولة وبالآليات
التي يراها جمل�س الوزراء منا�سبة.
 .5رفع ن�سبة التوطني يف الهيئة والتي ال زالت ت�شكل ما ن�سبته ( )26.3%من �إجمايل عدد موظفي
الهيئة  ،وااللتزام بقراري املجل�س الوزاري للخدمات رقم ( )338ل�سنة  2011ب�ش�أن �آلية التوطني
يف القطاع احلكومي االحتادي  ،2013-2011ورقم ( )102ل�سنة  2012ب�ش�أن اعتماد
م�ستهدفات و�آليات التوطني يف القطاع احلكومي االحتادي.
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 .6القيام بالدرا�سات التحليلية لقيا�س نتائج اال�ستبيانات التي جتريها على ر�ضا املتعاملني وعلى
�	.7إلغاء املركزية عرب �سد ال�شواغر الكثرية يف الوظائف القيادية ومنح �صالحيات �أكرب لإدارات املناطق
وخ�صو�صا النائية منها .لت�سهيل الإجراءات على املواطنني القاطنني بها يف �إطار تقدمي خدمات
متميزة جلميع فئات املتعاملني.
 .8تفعيل دور مكتب الرقابة الداخلية والعمل على حتقيق ا�ستقالليته يف ممار�سة جميع اخت�صا�صاته
لتحقيق دوره احلقيقي يف الرقابة على �أداء الهيئة،يف �إطار ال�ضوابط التي حددها قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )29ل�سنة  2011يف �ش�أن نظام حوكمة جمال�س الإدارة يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة االحتادية.
 .9تطوير خدمات الكهرباء واملاء مبا يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطور ال�سريع يف الدولة  ،والعمل
على تطبيق املفاهيم احلديثة املعتمدة يف خدمة العمالء ور�ضا املوظفني �أ�سوة مبا هو مطبق يف هيئات
الكهرباء واملاء املحلية ب�أبوظبي ودبي.

�.10إن�شاء خمتربات للرقابة على املياه امل�ستهلكة حفاظا على �سالمة امل�ستهلك.
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 وبركات
حممد �أحـمـد الـمـر
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
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية مو�ضوع “ �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان”
يرجى الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش بجل�سته ال�ساد�سة يف دور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/01/22م مو�ضوع “�سيا�سة برنامج
زايد للإ�سكان “ بح�ضور معايل  /ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان – وزير الأ�شغال العامة – رئي�س
برنامج زايد للإ�سكان  ،ويف نهاية مناق�شة املو�ضوع وافق املجل�س على �إحالة تو�صياته للجنة ال�شئون
الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة لإعادة �صياغتها ،ويف جل�سته الثامنة بتاريخ 2013/03/05م
اطلع املجل�س على التو�صيات اخلا�صة باملو�ضوع وانتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات التالية :
 .1زيادة ميزانية برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ،وزيادة قيمة املنح من (� )500ألف �إىل (� )800ألف
كحد �أدنى  ،والقرو�ض مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق و�إمكانية امل�ستفيد من امل�ساعدة ال�سكنية ،ومبا
يتوافق مع �أ�سعار تكلفة البناء  ،وحتديد �سقف زمني لتقدمي الطلبات بحيث ال تزيد مدة املوافقة على
ا�ستيفاء ال�شروط عن �سنة واحدة .
 .2رفع �سقف معيار راتب امل�ستفيد من املنحة �إىل ( � 20ألف) درهم متا�شيا مع ظروف حمدودي
الدخل.
�	.3إعداد ا�سرتاتيجية عامة للإ�سكان على م�ستوى الدولة بالتن�سيق مع اجلهات املحلية املعنية واطالع
الر�أي العام عليها من خالل و�سائل الإعالم .
 .4تفعيل ا�شراك القطاع اخلا�ص يف تنفيذ برامج اال�سكان يف الدولة  ،وذلك من خالل التعاقد مع هذه
ال�شركات لت�شييد املجمعات ال�سكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية واملرافق وا�ستحداث
برامج متويلية ذات �أ�سعار معتدلة وفرتات �سداد مقبولة من قبل الربنامج وتطبيق نظام الت�أجري التملكي
بالدولة للمواطنني واال�ستفادة منها خالل مدد زمنية حمددة.
 .5تفعيل االتفاقية املربمة بني الربنامج وامل�صرف املركزي مبنح املواطنني قرو�ض تتحمل احلكومة
الفوائد والر�سوم املرتتبة عليها لتمويل امل�شاريع ال�سكنية للمواطنني امل�ستحقني للقرو�ض و�إبقاء ميزانية
الربنامج املخ�ص�صة من الدولة للمنح فقط  ،مما �سيحقق زيادة يف عدد امل�ستفيدين من الربنامج ويقلل
من عدد الطلبات املرتاكمة .
 .6و�ضع خطط عمل تت�ضمن تعزيز التن�سيق والتعاون بني الربنامج والقطاعات احلكومية واملحلية
والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة بالإ�سكان يف �ش�أن �آلية منح الأرا�ضي ال�سكنية للم�ستفيدين وتوفري
املرافق اال�سا�سية للمجمعات ال�سكنية على �سبيل املثال �إمدادات الكهرباء واملاء والطرق واملرافق
الأخرى.
 .7ت�شجيع امل�ستفيدين بتنفيذ النماذج ال�سكنية اجلاهزة واملعرو�ضة يف الربنامج وذلك للحد من زيادة
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تكلفة البناء  ،وو�ضع معايري و�آليات تنفيذ وا�ضحة ل�شركات املقاوالت املتعاقدة مع الربنامج لإجناز
الأعمال يف املواعيد املقررة وفق التعاقد.
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 وبركات
حممد �أحـمـد الـمـر
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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد ،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع� “ :سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن
تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة “
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ 2013/05/21م
مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة “ ويف جل�سته
بتاريخ  2013/06/04انتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات املرفقة.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�صادر يف �ش�أنها.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

						

تو�صيات مو�ضوع “ �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن
تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة “
� 1إ�صدار قانون يواكب التغريات ال�سريعة للحالة الإعالمية ويتنا�سب مع التطور الإعالمي الذي متربه الدولة .
� 2إعادة النظر يف االعتمادات املالية املخ�ص�صة مليزانية املجل�س الوطني للإعالم  ،مبا ميكنه منتنفيذ براجمه وم�شروعاته اال�سرتاتيجية خا�صة فيما يتعلق ب�إبراز الهوية الوطنية للإعالم.
� 3ضرورة �أن ين�سق املجل�س الوطني للإعالم مع القنوات التلفزيونية والإذاعات املحلية بحيث تعربهذه الو�سائل الإعالمية اجلماهريية عن �سيا�سات الدولة وثقافتها وخططها يف خمتلف املجاالت.
� 4إن�شاء مكاتب �إعالمية يف �سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة و�صورة الدولة يف اخلارج.� 5إن�شاء �أكادميية خمت�صة لت�أهيل وتدريب الكوادر املواطنة يف املجال الإعالمي. 6التن�سيق مع اجلامعات احلكومية لتدريب وت�أهيل االعالميني املواطنني حلني �إن�شاء الأكادميية. 7حث امل�ؤ�س�سات االعالمية على تعيني الكوادر الوطنية امل�ؤهلة. 8-توطني املنا�صب القيادية والفنية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مبا يف ذلك املناطق الإعالمية احلرة.

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�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع� “ :سيا�سة وزارة االقت�صاد “
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ2013/05/21م
مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة االقت�صاد “ ويف جل�سته بتاريخ  2013/06/04انتهى �إىل �إ�صدار التو�صيات
املرفقة.
برجاء التف�ضل بعر�ض التو�صيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�صادر يف �ش�أنها.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
حممد �أحمد املر
							
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
						
*مرفق تو�صيات املجل�س.

تو�صيات مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة االقت�صاد “
�أوال -:القوانني والت�شريعات
1حث الوزارة على االنتهاء من حزمة الت�شريعات ال�ستكمال الإطار الت�شريعي لالقت�صاد الوطنيوجتهيز بيئة الأعمال يف جمال التناف�سية املتكاملة.
�2ضرورة ربط ال�سيا�سات والت�شريعات بر�ؤية دولة الإمارات � 2021ضمن �أهداف حمددة ت�ضمنالو�صول �إىل اقت�صاد معريف ونتائج ملمو�سة �ضمن م�ؤ�شرات تناف�سية والتن�سيق مع اجلهات املحلية
املعنية يف جمال ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية و التجارية.
�3ضرورة التن�سيق مع اجلهات املحلية لتحديد القطاعات اال�سرتاتيجية امل�ستهدفة من خالل املناطقاحلرة.
ثانيا -:ا�سرتاتيجية وزارة االقت�صاد
�1ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي و الو�صف الوظيفي وحتديد اخت�صا�صات الإداراتوالأق�سام حر�ص ًا على حتديد امل�س�ؤوليات وف�صل املهام والتزام الوزارة مبعايري احلوكمة امل�ؤ�س�سية
وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.
2مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة مبا ي�ضمن حتقيق اخلطط للأهداف اال�سرتاتيجية العامةلوزارة االقت�صاد يف �إطار الفعالية الالزمة و مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية حكومة دولة االمارات للأعوام
(.)2013-2011
�3ضرورة �إن�شاء ال�سجل التجاري االلكرتوين املوحد وو�ضع الآليات املنا�سبة مع اجلهات املحلية وفقالقوانني النافذة يف هذا ال�ش�أن يف �سبيل حت�صيل الر�سوم ،وذلك حفاظا ً على موارد اخلزانة العامة
للدولة ،مع �ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية يف هذا ال�ش�أن.
4القيام بدرا�سة م�سحية لتجارة اجلملة والتجزئة يف القطاعات التالية :الذهب واملجوهرات،االلكرتونيات ،املواد الغذائية ،الأقم�شة والألب�سة�....إلخ) لتوطينها ولتمكني املواطن من الدخول يف
هذه القطاعات ب�شكل فعلي وعملي حتى ت�ستفيد الأجيال املواطنة القادمة من هذا املجال الهام من
جماالت االقت�صاد الوطني الذي لي�س للمواطنني تواجد م�ؤثر وفعال فيه.
ثالثا -:تطوير الت�شريعات ال�صناعية يف دولة الإمارات
1تعديل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة ( )1979ب�ش�أن تنظيم �ش�ؤون ال�صناعة ليتوافق مع معطياتالبيئة االقت�صادية الوطنية الراهنة من خالل �إن�شاء هيئة احتادية م�ستقلة لل�صناعة تعنى بالقطاع
وتتوىل مهمة �إعادة هيكلة وتنظيم القطاع ال�صناعي ور�سم ال�سيا�سات وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية
لهذا القطاع املهم على م�ستوى الدولة.
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�2ضرورة و�ضع �ضوابط وحوافز ل�ضمان تدفق اال�ستثمار الأجنبي للقطاعات اال�سرتاتيجية و�إ�شراكال�شركات املحلية يف عملية تنفيذ امل�شاريع وتخ�صي�ص ح�صة للمنتج الوطني لتنمية ال�صناعات
املحلية ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء تو�ضح مدى اال�ستفادة من هذه اال�ستثمارات على ال�شركات املحلية
خ�صو�صا ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة (.)SME
رابعا -:دور الوزارة يف تطوير القطاع االقت�صادي يف الدولة
� .1ضرورة دعم وتطوير و �إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية وخطط
تنظم عملية توريد هذه املنتجات للجهات احلكومية� ،أ�سو ًة با�سرتاتيجية برنامج امل�شرتيات احلكومية
يف �إمارة دبي والقانون املحلي رقم  23ل�سنة  2009ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
 .2الت�أكيد على �أهمية مطالبة وزارة االقت�صاد للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء يف تو�صيل خدمات
الكهرباء واملاء �إىل امل�شاريع ال�صناعية والتجارية الوطنية.
خام�سا -:دور الوزارة يف حماية امل�ستهلك ومراقبة جودة ال�سلع واخلدمات
قيام الوزارة بدعم ال�صناعات الوطنية للحد من الآثار ال�سلبية للت�ضخم وحماولة تثبيت �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية لفرتات طويلة.
�ضرورة قيام الوزارة ب�إطالق خدمات الكرتونية تفاعلية تلبي احتياجات امل�ستهلك وتوفر املعلومة مثل م�ؤ�شر
الأ�سعار ومنافذ بيع ال�سلع ومقارنة �أ�سعار ال�سلع.
قيام الوزارة مبراجعة اخلطط والربامج املتعلقة بحماية امل�ستهلك مبا ي�ضمن:
 الت�أكيد على �أن تر�شيد اال�ستهالك ثقافة حياتية يجب العمل على �إر�سائها ون�شرها بني اجلميع. �ضمان حماية امل�ستهلك وحتقيق جميع حقوقه من حق املعرفة وحق الأمان وحق االختيار وحق اال�ستماعوحق التثقيف.
 العمل على حتقيق املناف�سة ال�شريفة وحماربة االحتكار. العمل على �أن تكون الأ�سعار يف الدولة مقاربة للدول املجاورة ( الدواء –الغذاء – الوقود – الطاقة –التزامات احلياة كافة)
 حماربة الغ�ش التجاري للب�ضائع ( التقليد ،قلة الوزن ،اختالف حمتوى العلبة عن املكتوب عليها  ،تزويرتاريخ انتهاء املنتج ) وكثري من فنون الغ�ش والتالعب التجاري حيث �أن هذا ال�سلوك له �آثاره ال�سلبية
الكبرية يف جماالت الأمن وال�سالمة وال�صحة واالقت�صاد ويهدد حياة الب�شر ويكون �سبب ًا لكثري من
الأمرا�ض.

380

جدول باملو�ضوعات العامة التي انتهت اللجان من �إعداد تقاريرها و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض
على املجل�س
Ω

´ƒ°VƒŸG

1

IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
á«∏NGódG

2

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

3

4

5

6
7

áæé∏dG
÷á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ
´ÉaódGh

÷á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ
ájOÉ°üàb’Gh

ádÉME’G ïjQÉJ
2011/11/15

äÉ¶MÓe
” Ω2012/05/31 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG
á°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ ´ƒ°VƒŸG êQOCG óbh
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°ûY áãdÉãdG
≥aGh øµd á°ûbÉæª∏d Ω2012/06/12
áeOÉb äÉ°ù∏÷ ¬∏«LCÉJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG
” Ω2012/04/29 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG

Ω2011/11/15

‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S
∫É› ‘ »ª∏©dG åëÑdGh
»ª∏©dG åëÑdG

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

»eƒµ◊G ´É£≤dG ‘ ÚWƒàdG
¢UÉÿGh

÷¢†©H øe áfƒµe áàbDƒe áæ
AÉ°†YC’G IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG

Ω2011/11/15

äGQÉeE’G áÄ«g á°SÉ«°S
¿CÉ°T ‘ ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d
áeÓ°ùdGh áë°üdG

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

Ω2012/11/06

õjõ©àd AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉ«°S
á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµe

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

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

÷á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ
´ÉaódGh

Ω2012/05/08

Ω2012/11/20

Ω2012/03/27

” Ω2013/02/25 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG

” Ω2013/05/2 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG

” Ω2013/05/28 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG

Ω2013/06/03

Ω2013/06/25
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جدول باملو�ضوعات العامة التي ال زالت �أمام اللجان
áæé∏dG ¤EG ádÉME’G ïjQÉJ
‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á«fÉãdG á°ù∏÷G
Ω2012/ 11/ 20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe áãdÉãdG á°ù∏÷G
Ω2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á°ùeÉÿG á°ù∏÷G
Ω2013/01/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

øe áàbDƒe áæ÷ ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
…OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe áæeÉãdG á°ù∏÷G Ö∏£dG »eó≤e
Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ÊÉãdG

Ω

áæé∏dG ¤EG ádÉME’G ïjQÉJ

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

¥GQhCÓd äGQÉeE’G ¥ƒ°Sh áÄ«g á°SÉ«°S
™∏°ùdGh á«dÉŸG

8

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á°SOÉ°ùdG á°ù∏÷G
Ω2012/02/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

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

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

9

É¡«dEG ∫ÉëŸG áæé∏dG

´ƒ°VƒŸG

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

´ƒ°VƒŸG
OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g á°SÉ«°S
á«æWƒdG ájô°ûÑdG

ÜÉë°UCG ¢†©H øe áfƒµe øe áàbDƒe áæ÷
AÉ°†YC’G IOÉ©°ùdG

AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG á°SÉ«°S

á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
õcGôeh á«°VÉjôdG ájófC’G ôjƒ£J ‘
ÜÉÑ°ûdG

á°ûbÉæe Ö∏W »eó≤e øe áàbDƒŸG áæ÷
´ƒ°VƒŸG

10

11

1

2

¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
…OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G ‘ ¿Éé∏dG
Ω2012/05/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ∫hC’G
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
á«YÉæ°üdGh

Ω

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ πª©dG ¥ƒ°S §Ñ°V ‘ πª©dG IQGRh á°SÉ«°S

¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh á°SÉ«°S
…OÉ–’G »æWƒdG

3

á°ù∏÷G ‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°ûY á«fÉãdG
Ω2012/06/12

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe á°SÉ«°S
…õcôŸG

4

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°ûY áãdÉãdG á°ù∏÷G
Ω2012/06/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

á°ûbÉæe Ö∏W »eó≤e øe áàbDƒe áæ÷
´ƒ°VƒŸG

ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S
á«eƒµ◊G

5

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

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

6

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

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
±ÉbhC’Gh

Éª¡fÉ÷ ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh
ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe ¤hC’G á°ù∏÷G ‘
ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
Ω2012/11/06
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جدول باملو�ضوعات العامة التي وافق املجل�س على �إر�سالها �إىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة
على مناق�شتها
´ƒ°VƒŸG »æÑJ ïjQÉJ

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

1

ádhódG ¿CÉ°T ‘ á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG ôjQÉ≤J

Ω2013/01/08

Ω2013/05/30

2

åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S
»ª∏©dG

Ω2013/03/05

Ω2013/05/30

3

´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
ä’É°üJ’G

Ω2013/04/21

Ω2013/05/30

Ω

ΩÉ©dG ´ƒ°VƒŸG

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال
“ �إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية “
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/03/05م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بناء
على رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد -وزير البيئة واملياه على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح
بالعجيد الكتبي يف �ش�أن “ �إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية” وفق ًا لل�صيغة
الآتية:

Ω2013/05/30

“ �إن�شاء �صندوق احتادي لدعم �أ�سعار �أعالف الرثوة احليوانية يف الدولة”

Ω2013/04/21

Ω2013/05/30

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر

6

¿CÉ°T ‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á°SÉ«°S
á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G

Ω2013/06/19

Ω2013/07/02

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

7

IQóîŸG OGƒŸG øe ™ªàéŸG ájÉªM

Ω2013/06/04

Ω2013/07/02

4
5

ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S
äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

Ω2013/04/21
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “ �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية “

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/03/05م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بناء على
رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد -وزير البيئة واملياه على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد رحمة
ال�شام�سي يف �ش�أن “ �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية” وفق ًا لل�صيغة الآتية:
“ �إن�شاء هيئة احتادية ل�سالمة الغذاء تخت�ص باملحافظة على �صحة و�سالمة الأغذية يف الدولة”
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “ �إعادة تعيني املوظف املواطن الذي مت �إنهاء
خدمته ب�سبب �إعادة الهيكلة “
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/03/19م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بناء
رد معايل /حميد حممد القطامي -وزير الرتبية والتعليم -رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش يف �ش�أن “ �إعادة تعيني
املوظف املواطن الذي مت �إنهاء خدمته ب�سبب �إعادة الهيكلة” وفق ًا لل�صيغة الآتية:
“ �إجراء تعديل ت�شريعي للبند ( )12من املادة ( )101يف املر�سوم بقانون احتادي رقم ()11
ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته على النحو الآتي“ :يف حال �إعادة
الهيكلة يتم نقل املوظف املواطن �إىل وظيفة �أخرى من ذات الدرجة وبذات املزايا املالية التي حتفظ له
العي�ش الكرمي”
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

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

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “ تنظيم وتقنني و�ضع العمالة املخالفة يف الدولة”

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال “ ارتفاع معدالت الإ�صابة مبتالزمة داون يف
الدولة “

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته اخلام�سة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/04م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر
بناء على رد معايل � /صقر غبا�ش  -وزير العمل على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي
يف �ش�أن “ تنظيم وتقنني و�ضع العمالة املخالفة يف الدولة “ وفق ًا لل�صيغة الآتية:
“ زيادة �أعداد مفت�شي العمل للتفتي�ش و�ضبط العمالة ال�سائبة،وذلك من خالل التن�سيق بني اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية ذات العالقة ب�ضبط وتنظيم �سوق العمل”

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته اخلام�سة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 4/6/2013م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر
بناء على رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /د.
�أمل عبداهلل القبي�سي يف �ش�أن “ ارتفاع معدالت الإ�صابة مبتالزمة داون يف الدولة “ وفق ًا لل�صيغة الآتية:

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
				

حممد �أحمد املر
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“�أن تقوم وزارة ال�صحة بو�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة مت�ضمنة برامج و�أهداف ومقايي�س
حمددة ت�ضمن توفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة وبرامج التدخل املبكر وجل�سات الت�أهيل
جمان ًا جلميع حاالت متالزمة داون منذ حلظة الوالدة ومتابعتهم �صحيا ب�شكل م�ستمر
للوقاية والعالج والت�أهيل عن طريق �إن�شاء عيادات تخ�ص�صية لعالج حاالت متالزمة داون
يف �أحد املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة يف كل �إمارة ،وت�أهيل الطاقم الطبي املخت�ص
بالتعامل مع حاالت متالزمة داون و�أ�سرهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،و�ضرورة �إ�صدار
قرار للحد من ارتفاع �أ�سعار اجلل�سات الت�أهيلية يف املراكز اخلا�صة بو�ضع حد �أق�صى لر�سوم
جل�سات العالج اخلا�صة ال يتجاوز  150درهما  ،مع الت�أكيد على �ضرورة تفعيل دور الوزارة
يف �إعداد وت�شجيع البحوث العلمية يف هذا املجال و توعية املجتمع مبتالزمة داون”
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال” التقليل من �ساعات اليوم الدرا�سي يف املدار�س”

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/11م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر
بناء على رد معايل  /حميد حممد القطامي  -وزير الرتبية والتعليم على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو/
د.حممد م�سلم بن حم العامري يف �ش�أن “ التقليل من �ساعات اليوم الدرا�سي “ وفق ًا لل�صيغة الآتية:
“�ضرورة مراجعة تقومي العام الدرا�سي و�ساعات اليوم الدرا�سي مبا يتالءم مع الظروف
املناخية واملجتمعية ال�سائدة يف الدولة “
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ،،

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال” حت�سني بيئة العمل للمر�أة العاملة يف القطاع
احلكومي”
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/11م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر
بناء على رد معايل  /حميد حممد القطامي  -وزير الرتبية والتعليم -رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن “ حت�سني
بيئة العمل للمر�أة العاملة يف القطاع احلكومي” وفق ًا لل�صيغة الآتية:
“ تفعيل الآلية املتعلقة بال�سماح ملن يرغب من املواطنات العامالت يف القطاع احلكومي بالعمل يف
النظام اجلزئي �أو املرن ،والت�أكيد على الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية ب�ضرورة توفري ح�ضانات
يف مقار العمل  ،والنظر يف زيادة مدة �إجازة الو�ضع �أ�سوة ب�أف�ضل املمار�سات العاملية”.
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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المرفق السابع عشر

جدول بالأ�سئلة التي الزالت �أمام املجل�س
äÉ¶MÓe

á¡÷G
áë°üdG IQGRh

á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG áÄ«¡dG

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

∫GDƒ°ùdG Ωó≤e

Ω2013/02/13

¢TÉªYC’G ˆGóÑY óªMCG

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

Ω2013/04/24

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

Ω2013/05/06
Ω2013/05/06

Ω2013/05/13

Ω2013/05/26

Ω2013/05/26

äÉ¡÷G ÚH ÊhÎµdE’G §HôdG
IÉah ádÉM π«é°ùàd ábÓ©dG äGP
…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°U

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O äÉfÉ«H åjó– äGAGôLEG π«¡°ùJ
øjóYÉ≤àŸG
óª OÉ°TQ
¢ûNƒH
»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

QÉKB’G ájÉªM ¿ƒfÉb QGó°UEG ôNCÉJ

15

18

ó«ÑY óªMCG
…Qƒ°üæŸG

iƒà°ùÃ …óYÉ≤àdG ÖJGôdG §HQ
á°û«©ŸG ∞«dÉµJ

19

¢TÉªYC’G ˆGóÑY óªMCG

»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe

Ω

Ω2012/01/15

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

ΩÉ¶f ‘ ô¶ædG IOÉYEG
ICGôª∏d ôµÑŸG óYÉ≤àdG

1

Ω2012/01/15

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

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

2

Ω2012/10/21

»ª«©ædG ≈°ù«Y »∏Y

QÉ£NEG ‘ IQGRƒdG ôNCÉJ
á≤aGƒÃ »æWƒdG ¢ù∏éŸG
≈∏Y ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏›
¢ù∏éŸG äÓ°SGôe

Ω2012/11/12

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

Ω2012/11/22

á«dÉŸG IQGRh

ójôH áYƒª› IQGOEG ¢ù∏›
äGQÉeE’G
AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

21

á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©J

22

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

ÚæWGƒª∏d ìÉª°ùdG
´ƒªéÃh πª©dÉH øjóYÉ≤àŸG
øe ÌcCG ¢TÉ©eh ÖJGQ
ºgQO (9000)
≈∏Y ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ
ádhódG πNGO áMÉ«°ùdG
É¡LQÉNh

4
5

Ω2012/12/24

óªM ˆGóÑY .O
»°ùeÉ°ûdG

Ω2013/01/13

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe
»ÑàµdG

äGQÉeE’G ójÈd Öàµe AÉ°ûfEG
á©HÉàdG áë«∏e á≤£æe ‘
ábQÉ°ûdG IQÉeE’

Ω2013/01/13

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe
»ÑàµdG

π«ch áØ«Xƒd ôZÉ°T OƒLh
äGQGRƒdG ¢†©H ‘ IQGRh
ájOÉ–’G

8

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O

äÉ«dGó«eh äBÉaÉµe ±ô°U
øjóYÉ≤àŸG •ÉÑ°†∏d

9

20

É¡à°Vôa »àdG Oƒ≤©dG áë°U
øe ÉgÉjÉYôd á«æ«Ñ∏ØdG IQÉØ°ùdG
øe IófÉ°ùŸG áeóÿG ∫ÉªY
á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG

»eƒMôdG óªMCG óªM

3

AÓch äÉ°TÉ©e IOÉjR
ÚØXƒŸGh AGQóŸGh äGQGRƒdG
º¡àdÉMEG â“ øjòdG Ú«fóŸG
ïjQÉJ πÑb óYÉ≤àdG ¤EG
Ω2008/1/1

16

‘ …QÉ«àN’G ∑GÎ°T’G
á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG

óªMCG óªM
»eƒMôdG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

∫GDƒ°ùdG Ωó≤e

Ëó≤àdG ïjQÉJ

14

ó«ÑY óªMCG
…Qƒ°üæŸG

ºM øH º∏°ùe óª.O
…ôeÉ©dG

á¡÷G

á«dÉŸG IQGRh

ádhódG ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b ÚWƒJ 17

Ωƒ°SôŸG øe (60) IOÉŸG AÉ¨dEG
(11) ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H
OQGƒŸG ¿CÉ°ûH Ω2008 áæ°ùd
ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ájô°ûÑdG
¬JÓjó©Jh

äÉ¶MÓe

º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O

Ω2013/01/30

™ªàéŸG á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh

12

Ω2012/04/08

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

á«∏NGódG IQGRh

É¡H ΩÉ«≤dG ” »àdG äGAGôLE’G
¿CÉ°T ‘ ¢ù∏éŸG á«°UƒJ π«©Øàd
º«¶æàd …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG
πeÉ°ûdG »ë°üdG ÚeCÉàdG
ÚæWGƒª∏d

Ω

Ω2013/03/05

Ω2013/04/08

ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG
á«eƒµ◊G

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe

á£«∏Z øH óªMCG ¿Ghôe ‘ ÖfÉLC’G ÚÑYÓdG øe IOÉØà°S’G
á«YÉª÷G ÜÉ©dC’G
13

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

äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
á«YÉªàL’G
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Ëó≤àdG ïjQÉJ

á«∏NGódG IQGRh

Ω2013/01/22

á«∏NGódG IQGRh

Ω2013/01/22

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe
»ÑàµdG

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

Ω2013/01/30

OÉ°TQ
¢ûNƒH óªfi

6

7

á«dõæŸG ádÉª©dG IOƒY IôgÉX
10
ádhódG øe Ió©ÑŸG
πªY º«¶æàd ¿ƒfÉb QGó°UEG
á«dhódG á«æ¡ŸG äÉª¶æŸG
ádhódG πNGO

11
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جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها
äÉ¶MÓe

á¡÷G
á«dÉŸG IQGRh
ábÉ£dG IQGRh
OÉ°üàb’G IQGRh

395

Ëó≤àdG ïjQÉJ

∫GDƒ°ùdG Ωó≤e

Ω 2012/01/08

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

Ω2012/02/16

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

Ω2012/01/30

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe

Ω

‘ ÚWƒàdG áÑ°ùf ™LGôJ
‘ô°üŸG ´É£≤dG

1
2

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

É¡H âeÉb »àdG äGAGôLE’G
≠dÉÑe AÉØ«à°SG ¿CÉ°T ‘ IQGRƒdG
äBÉ°ûæª∏d ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG
øe áeƒYóŸG ájOôØdG
≥jOÉæ°üdGh äÉ°ù°SDƒŸG
™jQÉ°ûe ºYód á°ü°üîŸG
ÚWƒàdGh ÜÉÑ°ûdG

3

4

πª©dG IQGRh

Ω2012/05/08

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

Ω2012/04/17

OÉ°üàb’G IQGRh

Ω2012/12/24

OÉ°üàb’G IQGRh

Ω2012/11/18

óª óªMCG
¿Ghô÷G

ácô°T º¡°SCG ∫hGóJ IOÉYEG
πjƒªà∏d ∑ÓeCG""

7

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

Ω2012/09/25

óªMCG óªM
»eƒMôdG

êÓ©∏d á°ü°üîàe õcGôe AÉ°ûfEG
á«Yô°ûdG á«bôdÉH

8

áë°üdG IQGRh

Ω2013/03/04

óªMCG óªM
»eƒMôdG

øe á«Ñ£dG QOGƒµdG ¢ü≤f
äÉæWGƒŸG

9

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

Ω2014/04/03

óª óªMCG
¿Ghô÷G

õcGôe OGóYCG IOÉjRh ôjƒ£J
ádhódG ‘ ÚbÉ©ŸG π«gCÉJ

10

AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG

Ω2013/05/01

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh
…OÉ–’G

Ω2013/01/28

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

á£«∏Z øH óªMCG ¿Ghôe

áªMQ óª óªMCG
»°ùeÉ°ûdG

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

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY .O ÚæWGƒª∏d á«æjƒ“ ábÉ£H QGó°UEG

äÉ¶MÓe

Ëó≤àdG ïjQÉJ

∫GDƒ°ùdG Ωó≤e

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g
zá«ªæJ{ á«æWƒdG

Ω2013/06/10

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

ÚeCÉàdG á`Ä«g

Ω2013/06/10

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

Ω2013/06/11

á£«∏Z øH ¿Ghôe

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh

Ω2013/06/23

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

OÉ°üàb’G IQGRh

Ω2013/06/23

≈°ù«Y »∏Y
»ª«©ædG

á¡÷G

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°Vƒe
‘ Ú∏eÉ©àŸG ≈∏Y õ«cÎdG
á«ªæJ" áÄ«g"

Ω
23

áÄ«g ‘ Ú∏eÉ©àŸG áeóîH AÉ≤JQ’G
24
ÚeCÉàdG
áëFÓdG QGó°UEG ‘ ôNCÉàdG
∫ÉØWC’G ájÉYQ ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG
Ö°ùædG ‹ƒ¡›

25

á«°ù«°SCÉàdG áæ°ùdG IQGRƒdG •GÎ°TG
26
»©eÉ÷G º«∏©àdG ‘
ádÉª©dG Ö∏L QÉ©°SCG ´ÉØJQG
á«dõæŸG

27

5
6

ΩÉªàg’Gh Ú∏eÉ©àŸG É°VQ ¢SÉ«b
ájOÉ–’G áÄ«¡dG ‘ ÚØXƒŸÉH 11
AÉŸGh AÉHô¡µ∏d

á«∏ª©H ∞«≤ãàdG ‘ IQGRƒdG QhO
äÉHÉîàf’G
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المرفق التاسع عشر

بيان املجل�س الوطني االحتادي ال�صادر بتاريخ 2012/09/28م يف �ش�أن قرار الربملان
الأوروبي حول حالة حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة
�إن املجل�س الوطني االحتادي ،وبعد �أن اطلع على مناق�شة الربملان الأوروبي لقرار حول حقوق الإن�سان يف
الإمارات ف�إنه يبدي ا�ستغرابه للأ�سلوب الذي تعامل به الربملان الأوروبي مع مو�ضوعات ذات ح�سا�سية من
دون الرجوع �إىل الطرف الإماراتي ،ومن خالل م�ؤ�س�ساته الد�ستورية “التنفيذية والت�شريعية� ،إىل جانب
م�ؤ�س�ساته االجتماعية.
�إن املجل�س الوطني كان ي�أمل من الربملان الأوروبي عدم اال�ستعجال يف اتخاذ القرار والنظر �إىل املو�ضوع
بحيادية ومو�ضوعية ،مع �إعطاء اجلهات املعنية يف الدولة فر�صتها الكاملة لتو�ضيح وجهة النظر الإماراتية
جتاه الق�ضايا التي يتطرق �إليها القرار ،مع عدم اال�ستماع �إىل جانب واحد من التقارير املتحيزة ،والتي
حتوي الكثري من االدعاءات الباطلة وغري الدقيقة ،وت�ستند �إىل معلومات مغلوطة عن حقيقة الأو�ضاع يف
الإمارات.
�إن هذا القرار املتحامل وامل�سيء �إىل مواقف دولة الإمارات العربية املتحدة من الق�ضايا التي يناق�شها،
وبالطريقة امل�ستعجلة ،يدل على عدم املو�ضوعية من جانب هذه امل�ؤ�س�سة الربملانية العريقة التي يبدو �أنها
وقعت حتت ت�أثري عنا�صر ذات �أجندات خا�صة ت�سيء �إىل العالقات التاريخية املتميزة بني االحتاد الأوروبي
ودول جمل�س التعاون ب�شكل عام ،ومع الإمارات ب�شكل خا�ص.
�إن ما حققته دولة الإمارات العربية املتحدة خالل العقود الأربعة املا�ضية يعد مثاال يف احرتام حقوق الإن�سان
على �أر�ضها �سواء ملواطنيها �أو املقيمني مع حتقيق معدالت تنموية وح�ضارية كانت والتزال حمل �إ�شادة من
اجلميع ،ومن خالل ت�آلف �شعبها وقيادته.
�إن كل الق�ضايا مو�ضوع القرار كحقوق املر�أة والعمالة الوافدة وحتى العمالة املنزلية واالجتار بالب�شر كانت
مو�ضع عناية واهتمام الدولة ،حيث نالت املر�أة الإماراتية حقوقها يف التعليم والوظيفة العامة وامل�شاركة
ال�سيا�سية ،كما �أن العمالة الوافدة وفرت لها �أف�ضل الظروف من خالل ال�سكن املالئم والأجور العادلة
و�شروط العمل الإن�سانية ،كما �أن املجل�س الوطني ناق�ش م�شروع قانون العمالة املنزلية وامل�ساندة يف دورته
املا�ضية الذي يعد �إ�ضافة ح�ضارية يف حتقيق متطلبات هذه الفئة.
�أما مو�ضوع االجتار بالب�شر فقد قدمت الدولة �أمام املنظمات الدولية ذات العالقة تقارير كانت حمل �إ�شاد ًة
بجهودها املتوا�صلة يف هذا املو�ضوع� ،أما بالن�سبة ملو�ضوع املوقوفني من �أبناء الإمارات فقد التزمت الدولة
يف هذا املو�ضوع املهم بطرحه �أمام الق�ضاء الذي �سيف�صل فيه من دون تدخل من �أحد �سواه ،و�أن �أحكامه
التي �ست�صدر �ستكون  -من دون �شك  -وفق ًا لل�ضوابط التي حتقق العدالة وال�شفافية.
�إن دولة االمارات قيادة و�شعبا لن ترتدد يف الدفاع عن مواقفها العادلة وحماية حقوق مواطنيها ،وهي
ما�ضية يف طريق التنمية والبناء لت�أ�سي�س دولة ع�صرية رائدة يف املجاالت كافة ،قوامها مبادئ دينها
وتقاليدها وموروثاتها و�إرثها ال�سيا�سي الذي خلفه الآباء امل�ؤ�س�سون ،وعلى ر�أ�سهم املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
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بيان �صادر من املجل�س الوطني االحتادي بتاريخ 2012/11/20م يف �ش�أن العدوان
الإ�سرائيلي على غزة
ي�ستنكر املجل�س الوطني االحتادي و يدين ب�شدة العدوان الإ�سرائيلي الغا�شم على قطاع غزه  ،ويدعو
املجل�س برملانات العامل واملجتمع الدويل وجمل�س الأمن الدويل لتحمل م�س�ؤولياته وكافة القوى امل�ؤثرة
يف املنطقة �أن متار�س �أق�صى �سيا�سات ال�ضغط الدويل وفق ميثاق الأمم املتحدة والتحرك لإيقاف هذه
االعتداءات الإ�سرائيلية والعمل على و�ضع حد لها وتهديدها لأمن وا�ستقرار املنطقة وال�سالم الدويل.
�إن هذا العدوان الآثم يجب �أن ال مير دون عقاب حيث �أن الإدانة وال�شجب فقط مل يعد كافيا لوقف الآلة
الإ�سرائيلية الغا�شمة عن القتل والتدمري.
وي�ؤكد املجل�س على �أن ما ترتكبه �إ�سرائيل من اعتداءات م�ستمرة على ال�شعب الفل�سطيني واحل�صار
الظامل لقطاع غزة يعد انتهاك ًا �صارخ ًا ملبادئ القانون الدويل الإن�ساين واملواثيق والأعراف الدولية.
ويتوجه املجل�س الوطني االحتادي بالتحية والتقدير �إىل ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق الذي يثبت كل يوم �أنه
�شعب �أبي يرف�ض الظلم واالحتالل بالرغم من املمار�سات العدوانية التي متار�سها ا�سرائيل ب�شتى �أ�شكالها
على مر ال�سنوات املا�ضية  ،ويجدد دعمه وت�ضامنه ووقوفه �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني يف مواجهة
هذه االعتداءات الإ�سرائيلية ورفع احل�صار الظامل عن قطاع غزة  ،وي�ؤكد على �ضرورة توحيد ال�صف
الفل�سطيني وت�سريع عملية امل�صاحلة الفل�سطينية ل�ضمان حتقيق ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه امل�شروعة
وقيام دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.
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بيان �صادر عن املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة مرور ( )41عام ًا على احتالل جزر
الإمارات الثالث

�صادر عن املجل�س الوطني االحتادي
حول اعتزام �أع�ضاء مبجل�س ال�شورى الإيراين
القيام بجولة تفقدية للجزر الإماراتية املحتلة

إن املجل�س الوطني االحتادي ومبنا�سبة مرور واحد و�أربعني عام ًا على احتالل جمهورية �إيران الإ�سالمية
جلزر الإمارات الثالث ليجدد دعوة الدولة ال�سلمية �إىل جمهورية �إيران الإ�سالمية لإنهاء احتاللها للجزر
الإماراتية الثالث “ طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى “ وي�ؤكد على �أن �أر�ض اجلزر الثالث ملك
ل�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة.

ُيعرب املجل�س الوطني االحتادي عن عميق ا�ستنكاره و�إدانته ملا دُعي باجلولة التفقدية التي يعتزم القيام
بها �أع�ضاء جلنة الأمن القومي و�ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية مبجل�س ال�شورى االيراين �إىل اجلزر االماراتية
املحتلة طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى.
�إن املجل�س الوطني االحتادي �إذ ي�ستهجن مثل هذه اخلطوات الإيرانية اال�ستفزازية ي�ؤكد على �أنها تعترب
�سوابق خطرية وانتهاك ًا 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.
وينوه املجل�س �إىل �أن مثل هذه اخلطوات الت�صعيدية التي د�أبت �إيران على القيام بها ال ميكن �أن تغري
احلقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية اجلزر الثالث املحتلة لدولة االمارات العربية املتحدة  ،ولن
يدخر املجل�س يف بذل كل جهوده لدعم املوقف الثابت لدولة االمارات من هذه الق�ضية واملتمثل يف �إنهاء
احتالل جمهورية �إيران الإ�سالمية جلزرنا الثالث بالو�سائل ال�سلمية عن طريق املفاو�ضات املبا�شرة وفق
جدول زمني حمدد �أو �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية من �أجل ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة وبناء عالقات �أخوية طبيعية ي�سودها ال�صفاء وح�سن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.
�إن املجل�س الوطني االحتادي �إذ ي�ستهجن مثل هذه اخلطوات العدائية  ،ف�إنه ي�ؤكد �أنها تتعار�ض مع
التوجهات ال�سلمية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي والنداءات واملبادرات املتكررة التي توجهت
بها الدولة لإنهاء �إيران احتاللها لهذه اجلزر وفقا ملبادئ القانون الدويل وانطالقا من الروابط التاريخية
وعالقات ال�صداقة وامل�صالح امل�شرتكة وتتناق�ض مع ما مت االتفاق عليه بني دولة االمارات العربية املتحدة
و�إيران لتجنب الت�صعيد ب�ش�أن هذه الق�ضية لتهيئة الأجواء للتو�صل اىل حل يعزز الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة ويعزز عالقات ح�سن اجلوار بني دولها.
ويدعو �إيران وجمل�س ال�شورى الإيراين �إىل الكف عن القيام مبثل هذه اخلطوات اال�ستفزازية التي ال مربر
لها  ،وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بني دول و�شعوب املنطقة وت�ساعد يف التو�صل اىل حل عادل لق�ضية
اجلزر الإماراتية الثالث التي حتتلها �إيران منذ عام .1971
ويف هذا الإطار ُيثمن املجل�س عالي ًا مواقف الدول ال�شقيقة وال�صديقة بدعوتها �إيران لال�ستجابة �إىل
املبادرات الإماراتية حلل ق�ضية احتاللها للجزر بالطرق ال�سلمية ،وتعبريها عن الت�ضامن مع حق و�سيادة
الإمارات على جزرها الثالث ،وتقديرها وت�أييدها ل�سيا�سة دولة الإمارات احلكيمة ونهجها ال�سلمي
احل�ضاري يف التعامل مع هذه الق�ضية حفاظ ًا على �أمن وا�ستقرار املنطقة.

وينوه املجل�س �إىل �أن ا�ستمرار احتالل �إيران للجزر الإماراتية الثالث يتعار�ض مع التوجهات ال�سلمية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي والنداءات واملبادرات املتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتاللها
لهذه اجلزر وفقا ملبادئ القانون الدويل وانطالقا من الروابط التاريخية وعالقات ال�صداقة وامل�صالح
امل�شرتكة.
وي�ؤكد املجل�س الوطني �أنه لن يدخر جهد ًا يف بذل كل جهوده لدعم املوقف الثابت للدولة من هذه الق�ضية
واملتمثل يف �إنهاء احتالل جمهورية �إيران الإ�سالمية جلزرنا الثالث بالو�سائل ال�سلمية عن طريق املفاو�ضات
املبا�شرة وفق جدول زمني حمدد �أو �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية من �أجل ا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة وبناء عالقات �أخوية طبيعية ي�سودها ال�صفاء وح�سن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.
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بيان املجل�س الوطني االحتادي حول زيارة
جمل�س ال�شورى الإيراين للجزر الإماراتية املحتلة

بيان املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة
الذكرى( )37لتوحيد القوات امل�سلحة

ُتوا�صل �إيران �سيا�ساتها اال�ستفزازية اخلطرية والتي كان �آخرها قيام وفد جمل�س ال�شورى الإيراين بزيارة
اجلزر الإماراتية املحتلة طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى.
�إن املجل�س الوطني االحتادي �إذ ي�ستنكر ويدين ب�شدة ما �أقدم عليه جمل�س ال�شورى الإيراين ،وي�ستهجن
مثل هذه اخلطوة واملمار�سات الإيرانية اال�ستفزازية امل�ستمرة التي تعترب انتهاك ًا �صارخ ًا 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.
و ُينوه املجل�س �إىل �أن �سيا�سة الأمر الواقع التي تنتهجها �إيران لتكري�س احتاللها للجزر الإماراتية لن ُتغري
من احلقائق التاريخية والقانونية التي ُت�ؤكد �سيادة الإمارات الكاملة على هذه اجلزر وعلى املياه الإقليمية،
و�إقليمها اجلوي وجرفها القاري واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة التابعة لها واعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من
دولة الإمارات.
�إن املجل�س الوطني االحتادي لن يدخر جهد ًا لدعم املوقف الثابت لدولة الإمارات من هذه الق�ضية ،واملتمثل
يف �إنهاء احتالل جمهورية �إيران الإ�سالمية جلزرنا الثالث بالو�سائل ال�سلمية عن طريق املفاو�ضات املبا�شرة
وفق جدول زمني حمدد �أو �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية من �أجل ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة ،ويدعو �إيران لرتجمة ما ُتعلنه عن رغبتها يف حت�سني العالقات مع الدول العربية �إىل خطوات
عملية ملمو�سة باال�ستجابة �إىل الدعوات ال�صادقة واجلادة من دولة الإمارات �إىل حل ق�ضية اجلزر وفق ًا
ملبادئ القانون الدويل ،وبناء عالقات �أخوية طبيعية ي�سودها ال�صفاء وح�سن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.
ويدعو املجل�س �إيران �إىل الكف عن االدعاءات واملزاعم املرفو�ضة ب�ش�أن جزرنا املحتلة والتي ال ت�ستند �إىل
�أي �أ�سا�س ،وعن القيام مبثل هذه اخلطوات العدائية غري ال�سوية التي ال مربر لها وتفتقر �إىل احلد الأدنى
من احلر�ص على تعزيز عالقات ح�سن اجلوار ،وتبني مواقف بناءة ُتعزز الثقة بني دول و�شعوب املنطقة
و ُت�ساعد يف التو�صل اىل حل عادل لق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة منذ عام .1971

يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى ال�سابعة 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
واحلفاظ على منجزاته  ،كما ّ
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  ،و�إىل �إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
يتوجه بالتهنئة �إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
املجل�س الأعلى حكام الإمارات  ،كما ّ
 ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،و�إىل جميع �أبنائنا البوا�سل من منت�سبي القواتامل�سلحة  ،و�إىل �شعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع.
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المرفق الواحد والعشرون

المرفق عشرون

م�شروع نظام عمل
اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان
(بعد العر�ض على هيئة املكتب بتاريخ ) 2013/01/06
بعد االطالع على:
الد�ستوروالالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة باملر�سوم االحتادي رقم (  ) 97ل�سنة .1977وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ش�أن املوافقة على م�شروع �إن�شاء جلنة دائمة يف املجل�س ت�سمى ( جلنة حقوقالإن�سان ) بتاريخ 2013 / ....... / .......م.
وبنا ًء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على �إن�شاء ( جلنة حقوق الإن�سان ) كلجنة دائمةبجل�سته املعقودة بتاريخ 2013 / ....... / .......م.
قررنا �إ�صدار نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان الآتي:
املادة الأوىل
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة �أمام كل منها :
الدولة :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الالئحة :الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
املجل�س :املجل�س الوطني االحتادي.
اللجنة :جلنة حقوق الإن�سان.
الأمانة العامة :الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي.
املادة الثانية
تن�ش�أ مبوجب هذا النظام جلنة دائمة باملجل�س ت�سمى ( جلنة حقوق الإن�سان ) .
املادة الثالثة
تهدف هذه اللجنة �إىل تعزيز حماية واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وفق ًا ملعايري حقوق الإن�سان
الد�ستورية ،والقانونية ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها.
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املادة الرابعة

تخت�ص اللجنة بالآتي:
.1درا�سة ما يحال �إليها من املجل�س فيما يخ�ص حقوق الإن�سان.
.2النظر يف االتفاقيات الدولية� ،أو الثنائية� ،أو الإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان املحالة �إليها من
املجل�س ،ملناق�شتها وفق ًا للمادة ( ) 91من الد�ستور.
�.3إبداء الر�أي للجان املخت�صة يف م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س من حيث توافقها مع حقوق
الإن�سان الد�ستورية ،والتزامات الدولة يف اتفاقياتها الدولية.
.4الإ�سهام يف �إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقدميها دوري ًا �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية وبالأخ�ص �أجهزة
الأمم املتحدة وجلانها ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
.5اقرتاح �سبل التعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية ،وغري احلكومية العاملة يف جمال
حقوق الإن�سان.
.6اقرتاح �سبل العمل على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،والتوعية بها من خالل امل�ؤ�س�سات والأجهزة
املخت�صة بالتعليم ،والتدريب ،والإعالم وغريها.
.7تقدمي تقرير �سنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن حالة حقوق الإن�سان يف جانبها الت�شريعي.
.8ر�صد ما قد تثريه اجلهات اخلارجية – حكومية وغري حكومية – من مالحظات يف جمال حقوق
الإن�سان يف الدولة ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف اقرتاح الرد عليها.
.9حتال جميع اقرتاحات وتقارير اللجنة الواردة يف البنود  8-7-6-5امل�شار �إليها يف ذات املادة �إىل
هيئة مكتب املجل�س لدرا�ستها وتقدميها �إىل املجل�س.
 .10تنفيذ �أي تكليفات �أخرى واردة �إليها من املجل�س� ،أو هيئة مكتبه.
املادة اخلام�سة
تتوىل الأمانة العامة الإعداد الفني والإداري الالزم الجتماعات اللجنة.
املادة ال�ساد�سة
يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ �إقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.
املادة ال�سابعة
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.

403

مذكرة يف �ش�أن عر�ض املو�ضوعات على املجل�س

ádhódG ¿CÉ°T ‘ á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG ôjQÉ≤J
2013/1/8

πª°ûJ äÉYƒ°VƒŸ áÑ°ùædÉH ⁄É©dG ∫hO Ö«JôJ ‘ ájƒæ°S ôjQÉ≤J á°ü°üîàŸGh á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG Qó°üJ
ájOÉ°üàb’G äÉjô◊Gh ,ájOÉ°üàb’G á«°ùaÉæàdGh ,ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdGh ,QÉªãà°S’Gh ,ájô°ûÑdG á«ªæàdG
.ÉgÒZh
k
k
IÒÿG á°ùªÿG ΩGƒYC’G ‘ á°UÉN GOô£°†e Éeó≤J áeÉ¡dG á«dhódG ôjQÉ≤àdG √òg ‘ ádhódG â∏é°S óbh
.Ék «ŸÉYh Ék «HôY ¤ƒdG õcGôŸG É¡æe ójó©dG ‘ â∏àMGh
≈∏Y ádhódG áfÉµeh á©ª°S ó«cCÉJh á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜòL ‘ ÉgQhOh ôjQÉ≤àdG √òg á«ªgC’ Gk ô¶fh
.ádhó∏d á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ≈∏Y ∂dP ôKCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH »LQÉÿG ó«©°üdG
∫ÓN øe "á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ äGQÉeE’G ™°Vh" ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe Ö∏£H Ωó≤àf ÉæfEÉa ¬«∏Yh
:á«dÉàdG QhÉëŸG
. á«dhódG äGô°TDƒŸGh ÒjÉ©ŸG ™e ádhódG É¡©ÑàJ »àdG èeGÈdGh §£ÿG ΩDhÓJ
á£°Sƒàe §£N AÉæHh ,ôjQÉ≤àdG √òg ‘ Ωó≤àŸG ádhódG Ö«JôJ ≈∏Y ®ÉØë∏d á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdGh iDhôdG
.ádhódÉH ájô°ûÑdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ™bGh ™e πeÉ©à∏d (Ék «°SÉ«°S-Ék jOÉ°üàbG-Ék «©jô°ûJ)ióŸG á∏jƒWh
ôjQÉ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G Aƒ°V ‘ Ék «ª«∏bEGh Ék «dhO ádhódG ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«LQÉÿG IQGRh QhO
.á«dhódG
.á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ ádhódG áfÉµŸ Rõ©ŸG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ÚµªàdG èeÉfôH
¤EG áaÉ°VE’ÉH ∫hódG áfÉµeh á©ª°S ó«cCÉJh á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜòL ‘ á«dhódG ôjQÉ≤àdG á«ªgC’ Gk ô¶f
,á«Ä«ÑdGh á«ë°üdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘ ádhO …C’ á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ≈∏Y ÉgôKCG
ÒjÉ©eh äGô°TDƒe ≥ah ⁄É©dG ∫hO Ö«JôJ ‘ ájƒæ°S ôjQÉ≤J á°ü°üîàŸGh áeÉ©dG á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG Qó°üJ
,ájOÉ°üàb’G á«°ùaÉæàdG,ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG,QÉªãà°S’G,ájô°ûÑdG á«ªæàdG πª°ûJ áeÉg äÉYƒ°VƒŸ Ióªà©e
.ÉgÒZh ájOÉ°üàb’G äÉjô◊G
ΩGƒYC’G ‘ Ék Xƒë∏e Ék eó≤J IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO â∏é°S ó≤a ôjQÉ≤àdG √òg ‘ OQh ÉŸ Ék ≤ahh
IQhô°V ¤EG ƒYój …òdG ôeC’G ,Ék «ŸÉYh Ék «HôY ¤hC’G õcGôŸG É¡æe ójó©dG ‘ äCGƒÑJh,IÒNC’G á°ùªÿG
ΩÉ©d äGQÉeE’G ájDhôd Gk ó«°ùŒ Iõ«ªàŸG áfÉµŸG √òg ≈∏Y ®ÉØë∏d ™ªàéŸG äÉYÉ£b ∞∏à Oƒ¡L ôaÉ°†J
.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≈∏Y áªFÉb ájô°üY ádhO AÉæH ¤EG á«eGôdG Ω2021
:á«JB’G QhÉëŸG øª°V ´ƒ°VƒŸG á°ûbÉæe ƒLôf ÉæfEÉa ¬«∏Yh

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf

 مذكرة يف �ش�أن عر�ض املو�ضوعات2013/03/13 تدار�ست هيئة مكتب املجل�س يف اجتماعها بتاريخ
العامة التي يتبناها �أع�ضاء املجل�س �سواء من خالل جلانهم �أو �أن يتقدم خم�سة �أع�ضاء على الأقل لطلب
 والذي قد، وقد تالحظ امام الهيئة خالل املدة املا�ضية ت�شابه بع�ض حماور املو�ضوعات املقدمة،املناق�شة
 ولكون كافة �أع�ضاء املجل�س �سيناق�شون املو�ضوع يف،يوجد بع�ض الإ�شكاليات �أثناء طرحها �أمام املجل�س
اجلل�سة العامة التي يعر�ض فيها فقد ارت�أت الهيئة �أخذ موافقة املجل�س على املو�ضوعات املتبناة قبل �إحالتها
.للحكومة للموافقة على مناق�شتها
،،،وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
			
حممد �أحمد املر
		
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf
IQGOE’G á¶MÓe
á«fƒfÉ≤dG

ádhódG Ö«JôJ ≈∏Y ®ÉØë∏d á«dhódG äGô°TDƒŸGh ÒjÉ©ŸG ™e ádhódG É¡©ÑàJ »àdG èeGÈdGh §£ÿG ΩDhÓJ
.Ωó≤àŸG
.ôjQÉ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G Aƒ°V ‘ Ék «dhOh Ék «ª«∏bEG ádhódG ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«LQÉÿG IQGRh QhO
.á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ ádhódG áfÉµŸ Rõ©ŸG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ÚµªàdG èeÉfôH RGôHEG
. ôjQÉ≤àdG √òg ‘ IOQGƒdG äÉ«Ñ∏°ùdG ‘Óàd áYƒ°VƒŸG äÉ«é«JGÎ°S’Gh §£ÿG
ÚgÉ°ûdG º«MôdGóÑY.O /IOÉ©°S
»≤jô°ûdG óª ó°TGQ /IOÉ©°S
»é«æ£dG ˆGóÑY π°ü«a /IOÉ©°S
»£°ùÑdG ó°TGQ AGôØY/IOÉ©°S
⁄É°S øH óª ó«ªM /IOÉ©°S

Ö∏£dG ƒeó≤e

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe
¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe
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ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S

ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

2013/04/21

2013/1/8

äGQÉeE’G ójôH áYƒªéŸ á©HÉàdG á£°ûædG äGóMƒdG øe "äGQÉeE’G ójôH" ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ó©J
¿CG ’EG ,IófÉ°ùŸGh ájójÈdG É¡JÉeóîH ¢Vƒ¡ædGh äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥«≤– øe âæµ“ å«M , á°†HÉ≤dG
.ájójÈdG áeóÿG ≈∏Y »eÉæàŸGh ´QÉ°ùàŸG Ö∏£dG á¡LGƒŸ á∏µ°ûe íÑ°UCG äÉeóÿG ‘ ™°SƒàdG
:á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd
.á°ù°SDƒª∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG
.á°ù°SDƒŸG øe áeó≤ŸG äÉeóÿG IOƒL
.iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e ≥«°ùæàdGh á°ù°SDƒŸG ôjƒ£J
.ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe
äÓjó©J óLƒJ ’
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf

IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf
á«fƒfÉ≤dG
Ö∏£dG Gƒeó≤e
¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe

2013/04/21

¿ƒfÉb ÉgOóM »àdG äÉ°UÉ°üàN’G ÖLƒÃ á°ùaÉæŸG á«∏ªY º«¶æJ á«dhDƒ°ùe áÄ«¡dG ‹ƒJ øe ºZôdG ≈∏Y
´É£b ‘ á°ùaÉæŸG ÚeCÉJh º«¶æJ " ™HGôdG óæÑdG ‘ Iô°ûY á©HGôdG IOÉŸG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æJ
äÉcô°ûdG ÚH ‹É◊G ¢ùaÉæàdG OhOôe ∞©°V ¬fCG ’EG "IòaÉædG áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dÉH πîj ’ ÉÃ ä’É°üJ’G
á«∏ª©H ∂∏¡à°ùŸG Qƒ©°T ΩóYh ´É£≤dG ‘ á«eóÿG ¢Vhô©dG ™°VGƒJ ¤EG iOCG ä’É°üJ’G ´É£≤d á∏¨°ûŸG
.äÉeóÿG QÉ©°SCG ≈∏Y ôKCG øe ¬«∏Y ÖJôJ É‡ á°ùaÉæŸG
:á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd
.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ∞FÉXƒdG ÚWƒJ ‘ áÄ«¡∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG
.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæª∏d »ª«¶æàdG QÉWE’G
.á≤£æŸG ‘ QÉ©°SC’G ™e É¡≤aGƒJ ióeh áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SCG
.áãjó◊G á«æ≤àdG IôØ£dG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂∏¡à°ùª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ôjƒ£J
¿ƒfÉb ÉgOóM »àdG äÉ°UÉ°üàN’G ÖLƒÃ á°ùaÉæŸG á«∏ªY º«¶æJ á«dhDƒ°ùe áÄ«¡dG ‹ƒJ øe ºZôdG ≈∏Y
" `H áÄ«¡dG ¢UÉ°üàNG ≈∏Y ¢üæj …òdGh Iô°ûY á©HGôdG IOÉŸG øe ™HGôdG óæÑdG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æJ
OhOôe ∞©°V ¿CG ’EG "IòaÉædG áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dÉH πîj ’ ÉÃ ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæŸG ÚeCÉJh º«¶æJ
´É£≤dG ‘ á«eóÿG ¢Vhô©dG ™°VGƒJ ¤EG iOCG ä’É°üJ’G ´É£≤d á∏¨°ûŸG äÉcô°ûdG ÚH ‹É◊G ¢ùaÉæàdG
.É¡æe áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SG ≈∏Y á°ùaÉæŸG á«∏ª©d ôKG …CÉH ∂∏¡à°ùŸG Qƒ©°T ΩóYh
:á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd
.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ∞FÉXƒdG ÚWƒJ ‘ áÄ«¡∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG
.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæª∏d »ª«¶æàdG QÉWE’G
.á≤£æŸG ‘ QÉ©°SC’G ™e É¡≤aGƒJ ióeh áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SCG
.áãjó◊G á«æ≤àdG IôØ£dG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂∏¡à°ùª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ôjƒ£J
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

ájôëÑdG äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh Ú°ù–h º«¶æàd áeRÓdG §£ÿG ™°VƒH äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ¢üàîJ
¿ƒfÉb ÉgOóM »àdG ¢ù°SC’Gh óYGƒ≤dG ≥ah Égôjƒ£Jh π≤æàdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ πØµj ÉÃ ádhódG êQÉNh πNGO
ƒLôf Gòd .…ôëÑdG π≤ædG ácôMh ájôëÑdG ÅfGƒŸG Qƒ£J ™e ≈°TÉªàj ÉÃh 2006 ΩÉY áÄ«¡dG AÉ°ûfG
:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ ájôëÑdG áMÓŸG - äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°ùd á°ûbÉæŸG
.ádhódG ‘ ájôëÑdG áMÓª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG á£ÿG.É¡ÄfGƒeh ádhódG √É«e ‘ áMÓª∏d áª¶æŸG óYGƒ≤dG.ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG¢üàîJ ,2006 áæ°ùd (52) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh 2006 áæ°ùd (1) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d Ék ≤ah
πNGO ájôëÑdG äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh Ú°ù–h º«¶æàd áeRÓdG §£ÿG ™°VƒH äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG
ájôëÑdG ÅfGƒŸG Qƒ£J ™e ≈°TÉªàj ÉÃ Égôjƒ£Jh π≤ædG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ πØµj ÉÃ QÉëÑdG ‹ÉYCG ‘h ádhódG
.…ôëÑdG π≤ædG ácôMh
-:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd
.É¡ÄfGƒeh ádhódG √É«e ‘ áMÓª∏d áª¶æŸG óYGƒ≤dG
.ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G h äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ÚH ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
ádhódG ‘ ájôëÑdG áMÓª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG á£ÿG
.áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf

: á«dÉàdG QhÉëŸG ≥ah ô°ûY ™HGôdG »©jô°ûàdG π°üØdG ‘ ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ”
ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g á«é«JGÎ°SG
ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ÚWƒàdG
ä’É°üJ’G ´É£b ‘ äÉeóÿG
øe ™HGôdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ‘ 2010/03/23 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj IOƒ≤©ŸG á©°SÉàdG á°ù∏÷G ‘h
IOQGƒdG äÉ«°UƒàdG â°VôYh "ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g" ΩÉ©dG ´ƒ°VƒŸG ¢ûbƒf ô°ûY ™HGôdG »©jô°ûàdG π°üØdG
.áæé∏dG ôjô≤J ‘
OQ øª°†àj …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh øe ÜÉàc OQh 2010/07/15 ïjQÉàHh
.IóMGh á«°UƒJ GóYÉe IOQGƒdG äÉ«°UƒàdG ™«ªL ≈∏Y á≤aGƒŸG äAÉLh, äÉ«°UƒàdG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏›

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf
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ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf
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»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S

∞bƒdG IQGOEG ‘ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S
2013/04/21 ïjQÉàdG

2013/03/05
º«∏©àdG πãÁ å«M ájô°ûÑdG IhÌdG á«ªæJ ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG øe Ék bÓ£fG
≥«≤–h πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd á∏gDƒŸG QOGƒµdG OGóYEÉH Ωƒ≤j …òdG »ª«∏©àdG º∏°ùdG áªb »©eÉ÷G
Ée πµH ÉgójhõJh äÉ°ù°SDƒŸG √òg ‘ áªFÓŸG á«ª«∏©àdG áÄ«ÑdG áÄ«¡J ∫ÓN øe ∂dPh,™ªàéŸG ‘ á«ªæàdG
¤EG áaÉ°VE’ÉH,´ÓWE’Gh åëÑdG ≈∏Y ÖdÉ£dG ™é°ûJ ¢ùjQóJ ègÉæeh á∏gDƒe á«ª«∏©J QOGƒc øe ¬LÉà–
∞∏àîÃ »∏ëŸG ™ªàéŸG áeóN ‘ É¡©jƒ£Jh á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸG √òg QhO π«©ØàH ΩÉªàg’G IQhô°V
.ôjƒ£àdGh åëÑdG ≈∏Y ºFÉ≤dG ‘ô©ŸG OÉ°üàbÓd áÑ∏°U IóYÉb OÉéjEG ‘ ºgÉ°ùj …òdG ôeC’G ,¬JÉYÉ£b
:á«JB’G QhÉëŸG øª°V »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf ÉæfEÉa
.á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ‘ á∏eÉ©dG QOGƒµdG ÚWƒJ äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ‘ á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äÉLôfl ôjƒ£àd á≤Ñ£ŸG á«ª«∏©àdG ègÉæŸGh èeGÈdG .á«eƒµ◊G
.áÑ∏£∏d »ª∏©dG π«°üëàdG iƒà°ùe ‘ ÉgôKCGh á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ‘ áeóîà°ùŸG ¢ùjQóàdG á¨d .á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉé∏d »©ªàéŸG QhódÉH AÉ≤JQÓd IQGRƒdG á£N .äÓjó©J óLƒJ ’
»∏gCG ∂∏ŸGóÑY óªMCG / IOÉ©°S ¢ùjƒ©dG »∏Y áî«°T.O / IOÉ©°S »é«æ£dG ˆGóÑY π°ü«a / IOÉ©°S »ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe / IOÉ©°S »eƒMôdG óªMCG óªM/ IOÉ©°S -

OQh ÉªµH ´ƒ°VƒŸG ¢üf

IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf
á«fƒfÉ≤dG
Ö∏£dG ƒeó≤e

∞bƒdG º«¶æJ É¡æe ±GógC’G øe áYƒªéÃ ΩÉ«≤∏d ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG âÄ°ûfCG
ΩÉµMC’ Ék ≤ÑW AÉ£©dG QGôªà°SGh AÉªædG ¬d ≥≤ëj ÉÃ , ¬dGƒeCG QÉªãà°SGh IQGOEG ø°ùMh ¬d IƒYódGh »eÓ°SE’G
≈∏Y ≥Øæàd ádhódG äGQÉeEG ‘ ±ÉbhCG øe É¡«dEG óæ°ùj Ée ≈∏Y áÄ«¡dG ±Gô°TEG ∫ÓN øe á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
IQGOEG ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ƒLôf Gòd .¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y Ak ÉæH É¡JQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG ¿ÉcQC’Gh ±QÉ°üŸG
:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ ∞bƒdG
.¬à«ªæJh ∞bƒdG IQGOEG
.2010-2011-2012 ΩGƒY’G ∫ÓN ∞bƒdG ∫ÉªYG èFÉàf
.∞bƒdG ∫ÉªYC’ áª¶æŸG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG º¶ædG
∞bƒdG IQGOEG É¡æe ±GógC’G øe áYƒªéÃ ΩÉ«≤∏d ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG âÄ°ûfCG
ΩÉµMC’ Ék ≤ÑW ∂dPh , AÉ£©dG QGôªà°SGh AÉªædG ¬d ≥≤ëj ÉÃ ¬dGƒeCG QÉªãà°SGh º«¶æJ ø°ùMh ¬d IƒYódGh
ádhódG äGQÉeEG ‘ ∞bƒdG ∫ÉªYCG øe É¡«dEG óæ°ùj Ée ≈∏Y áÄ«¡dG ±Gô°TEG ∫ÓN øe á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
.¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y Ak ÉæH É¡JQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG §£ÿG ¤G áaÉ°VE’ÉH
QÉWEG ‘ ( ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ) ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ƒLôf Gòd
:á«dÉàdG QhÉëŸG
.∞bƒdG ∫ÉªYC’ áª¶æŸG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG º¶ædG
¬JGQÉªãà°SG á«ªæJh ∞bƒdG IQGOG º«¶æàH á°UÉÿG óYGƒ≤dG
.2010-2011-2012 ΩGƒY’G ∫ÓN ∞bƒdG ∫ÉªYG èFÉàf
.¬d IƒYódGh ∞bƒdG IóFÉØH ÚæWGƒŸG ∞jô©àd áÄ«¡dG IQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG §£ÿG
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe

»©jô°ûàdG π°üØdG øe ∫hC’G QhódG ‘ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe »æÑJ ”
:á«JB’G QhÉëŸG ≥ah , ô°ûY ¢ùeÉÿG
.É¡«a Ú∏eÉ©dG ôjƒ£Jh ÉgQhO π«©ØJh óLÉ°ùª∏d ájQÉ°†◊G IQƒ°üdG RGôHEG ‘ áÄ«¡dG QhO
.á«©ªàéŸG ôgGƒ¶dG á÷É©eh »æjódG »YƒdG á«ªæJ ‘ ßYƒdG QhO π«©Øàd áÄ«¡dG á£N
.á«ØbƒdG ™jQÉ°ûŸG OQGƒe ™jƒæJh á«ªæJ ‘ áÄ«¡dG á«é«JGÎ°SG
≥∏©àj Éª«a ìÎ≤ŸG ´ƒ°VƒŸG ¢üf ‘ ∫hC’G QƒëŸG ™e , êQóŸG ´ƒ°VƒŸG øe ådÉãdG QƒëŸG ¬HÉ°ûJ ßMƒd
.∞bƒ∏d á«dÉŸG OQGƒŸÉH
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IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf
á«fƒfÉ≤dG

Ö∏£dG ƒeó≤e
¿Éé∏dG äÉ¶MÓe
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المرفق الثاني والعشرون

تقرير للعر�ض على هيئة مكتب املجل�س
فـــــي �شــــ�أن
�آليات مقرتحة ملتابعة تو�صيات املجل�س
يف املو�ضوعات العامة
بنا ًء على قرار املجل�س يف جل�سته العا�شرة بتاريخ  / 5مايو  2012 /بتكليف هيئة املكتب ب�إعداد ت�صور
لكيفية متابعة التو�صيات مع احلكومة نرفق لكم هذا التقرير.
وفق ما ا�ستقرت عليه املفاهيم الربملانية ف�إن التو�صية الربملانية “ هي رغبة حمددة� ،أو �أمنية معينة� ،أو
طلب مو�صوف ب�أركانه يقرره �أع�ضاء الربملان .ويكون لها �صفة القرار الربملاين دومنا �أن يكون لها قيمة
قانونية �إلزامية ملن وجهت بحقهم التو�صية و�إمنا لها �صفة االلتزام الأدبي واملعنوي يف �إطار مبد�أ تعاون
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية لتحقيق امل�صلحة العامة للوطن ،واملواطنني “ .
ووفق املدار�س الربملانية الدولية ف�إن هناك �أربعة �أنواع �أ�سا�سية من التو�صيات :
تو�صيات تتعلق بتعديل �سيا�سات وقرارات و�إجراءات حكومية.
تو�صيات تتعلق بتغيري �سيا�سات ،وقرارات و�إجراءات حكومية.
تو�صيات تتعلق ب�إلغاء قرارات و�سيا�سات ،و�إجراءات حكومية.
تو�صيات تتعلق بتقدمي مقرتحات و�أفكار جديدة.
ومل ي�ضع الد�ستور ومن باب �أوىل الالئحة قيد ًا على �أن ي�صدر املجل�س تو�صياته يف �أي جمال من الأنواع
الأربعة امل�شار �إليها ،بل ويحق للمجل�س �أن يجمع يف تو�صيانه بني الأنواع الأربعة ،كما يحق له ذلك يف كل
تو�صية منفردة من تو�صيات املو�ضوع العام.
وهناك خم�سة معايري �أ�سا�سية ل�صياغة �أي تو�صية هي:
فكرة التو�صية ومربراتها .والأثر املتوقع منها.
واقعية التو�صية.
و�ضوح التو�صية.
حتديد معنى التو�صية.
�آليات التنفيذ املقرتحة للتو�صية.
وملا كان املجل�س يواجه بع�ض امل�صاعب العملية يف متابعة تنفيذ التو�صيات ف�إنه من املقرتح تدار�س الآليات
التالية ملتابعة تنفيذ التو�صيات:
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ملا كان املجل�س يهمه يف املقام الأول موافقة احلكومة وتنفيذها لتو�صياته حتى يحقق الفعالية امل�أمولة من
مناق�شة املو�ضوع العام ف�إنه من الأهمية حتقيق �أكرب قدر من االتفاق بني ممثل احلكومة واملجل�س على
التو�صيات قبل �إر�سالها �إىل احلكومة ويف هذا ال�ش�أن ف�إن املقرتحات هي ما يلي:
دعوة الوزير املخت�ص حل�ضور جل�سة املجل�س التي تنظر وتناق�ش تو�صيات املو�ضوعات العامة ،و�إتاحة
الفر�صة للوزير ب�إبداء ر�أيه ب�ش�أن هذه التو�صيات ،وللمجل�س �أن يتخذ قراره النهائي بعد �إبداء ر�أي الوزير.
وامليزة الأ�سا�سية التي �ستحققها هذه اخلطوة هو �أن تو�صيات املجل�س يف �أغلبها العام �ستكون قد قررت يف
�ضوء اقتناع احلكومة بقدرتها على تنفيذ هذه التو�صيات.
ترد احلكومة ر�سمي ًا على املجل�س بعد العر�ض على جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صياته من جدول متابعة التو�صيات
املعمول به حالي ًا والذي تبني فيه احلكومة حالة التو�صية من حيث املوافقة عليها �أو رف�ضها �شريطة �أن يكون
ذلك م�سبب ًا �أو �إبداء مالحظات وتعديالت عليها �شريطة �أن يكون ذلك �أي�ض ًا م�سبب ًا.
بعد و�صول هذا الرد الر�سمي �إىل املجل�س �ستقوم هيئة املكتب ب�إبالغ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي بجدول “املتابعة لتو�صيات املجل�س” وذلك بالن�سبة للتو�صيات التي مت املوافقة عليها لإبالغها
للحكومة.
á«°UƒàdG

áeƒµ◊G øe áMÎ≤ŸG ò«ØæàdG äÉ«dBG

ò«Øæà∏d »æeõdG èeÉfÈdG

äÉÑ«≤©Jh äÉ¶MÓe

ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺃﻭ
ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
.ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

د� .أما بالن�سبة للتو�صيات التي مت رف�ضها� ،أو �أبدت احلكومة مالحظات ب�ش�أنها للتعديل� ،أو التغيري� ،أو
التبديل ف�إنه من املقرتح عقد اجتماعات تن�سيقية دورية مع الوزارة املخت�صة ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
الوطني واللجنة املعنية ملناق�شة �أمر هذه التو�صيات .ثم يتم رفع تقرير منها �إىل هيئة املكتب حيال نتائج هذا
االجتماع التن�سيقي و�ستقوم هيئة املكتب بدورها برفعه �إىل املجل�س م�شفوع ًا بر�أيها.
ذ .كذلك ف�إن االجتماعات التن�سيقية الدورية مع احلكومة �ستتناول مناق�شة �آليات التنفيذ والربنامج الزمني
املقرتح للتو�صيات التي مت املوافقة عليها.
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øe Qób ÈcCG ≥«≤–
≥aGƒàdG
áeƒµ◊G ÚH ¥ÉØJ’Gh
¢ù∏éŸGh

¤hC’G á∏MôŸG
É¡«a ô¶æj »àdG ¢ù∏éŸG á°ù∏÷ ¢üàîŸG ôjRƒdG Qƒ°†M
¬jCGQ AGóHEGh äÉ«°UƒàdG
á«fÉãdG á∏MôŸG
¢ù∏éŸG äÉ«°UƒJ ≈∏Y »ª°SôdG áeƒµ◊G OQ
áãdÉãdG á∏MôŸG
äÉ«°UƒàdG á©HÉàe

É¡°†aQ ” »àdG äÉ«°UƒàdG
É¡«∏Y äÓjó©Jh äÉ¶MÓe AGóHEG hCG

πjó©àdG hCG ¢†aôdG ÜÉÑ°SCÉH ¢ù∏éŸG áeƒµ◊G ≠∏ÑJ

É¡«∏Y á≤aGƒŸG ” »àdG äÉ«°UƒàdG

¢ù∏éŸG äÉ«°Uƒàd á©HÉàŸG á©HÉàe ∫hóL ÖàµŸG áÄ«g π°SôJ
äÉÑ«≤©Jh äÉ¶MÓe »æeõdG èeÉfÈdG ò«ØæàdG äÉ«dBG á«°UƒàdG

á°ûbÉæŸ IQGRƒdG ™e á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG ó≤Y
áæé∏dG ∫ÓN øe ò«ØæàdG äÉ«dBG hCG »æeõdG èeÉfÈdG
á«æØdG áæé∏dG ™e ∑GÎ°T’ÉH á°üàîŸG

ôeCG á°ûbÉæŸ á°üàîŸG IQGRƒdG ™e ájQhO á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG ó≤Y
áæé∏dG ™e ∑GÎ°T’ÉH á°üàîŸG áæé∏dG ∫ÓN øe äÉ«°UƒàdG √òg
á«æ©ŸG

¢ù∏éŸG ¤EG ôjô≤J ÖàµŸG áÄ«g ™aQ
¬jCGôH Ék YƒØ°ûe ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

¿CÉ°ûH ÖàµŸG áÄ«g ¤EG ôjô≤J ™aQ
áeƒµ◊G ™e á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G èFÉàf

¿CÉ°ûH ÖàµŸG áÄ«g ¤EG ôjô≤J ™aQ
áeƒµ◊G ™e á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G èFÉàf

¢ù∏éŸG ¤EG ôjô≤J ÖàµŸG áÄ«g ™aQ
¬jCGôH Ék YƒØ°ûe ¿CÉ°ûdG Gòg ‘
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