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مقدمة

اعتمد هذا التقرير في إعداده بصفة أساسية على مؤشرات األداء
العام للجلسات وإبراز األنشطة التشريعية والرقابية التي دارت في
جلسات المجلس على مدى دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الخامس عشر ،وهو  -كما هو الحال بالنسبة لتقريري فعالية
جلسات المجلس خالل دوري االنعقاد العاديين األول والثاني من الفصل
التشريعي الخامس عشر  -يهدف إلى إبراز دالالت أساسية ترتبط بأعمال
الجلسات هي:
 .1ما يرتبط بالزمن المنجز في أعمال الجلسات ،والعائد المتحصل من
هذه األعمال وفق مؤشرات النسبة الزمنية.
 .2دالالت ترتبط بطبيعة األعمال النوعية لجلسات المجلس سواء كانت
تشريعية أو رقابية ،كما يوضح هذا التقرير أن هناك ترابط ًا موضوعي ًا بين
العديد من القطاعات ،وأنواع وأعمال المجلس كما ستتضح تفاصيلها
الحق ًا.
وهو يبرز كذلك أهم األفكار واآلراء والمقترحات التي تقدم بها سعادة
أعضاء المجلس في مختلف األعمال التشريعية والرقابية ،ومدى تأثير هذه
األفكار والمقترحات على السياسات الحكومية العامة ،باإلضافة إلى
إبرازه لنشاط األعضاء في األعمال األخرى المرتبطة بشؤون المجلس.
وفي النهاية نأمل أن يمثل هذا الجهد إضافة محايدة لنتائج أعمال
المجلس خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس
عشر.
واهلل الموفق ،،،
د .محمد سالم المزروعي
االمين العام للمجلس الوطني االتحادي
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ملخص تمهيدي

بد�أ املجل�س الوطني االحتادي اجتماعاته يف دور انعقاده العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
بجل�سته االفتتاحية -الأوىل التي عقدت يوم الثالثاء ال�ساعة ( )12:05ظهر ًا بتاريخ  8حمرم 1435هـ
املوافق  11نوفمرب2013م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )146ل�سنة 2013م ال�صادر من ح�ضرة
�صاحب ال�سمو/ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان -رئي�س الدولة  -بدعوة املجل�س �إىل االنعقاد 1وذلك 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 2ثم تلي بعدها املر�سوم االحتادي رقم ()146
ل�سنة 2013م بدعوة املجل�س �إىل االنعقاد ،و�ألقى بعد ذلك معايل/حممد �أحمد املر  -رئي�س املجل�س -كلمة
ترحيبية 3ب�صاحب ال�سمو ،ثم �ألقى �صاحب ال�سمو -نائب رئي�س الدولة -رئي�س جمل�س الوزراء -حاكم
دبي -خطاب االفتتاح،4وبذلك انتهت مرا�سم حفل افتتاح الدور الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
حيث كانت ال�ساعة ( )12:26ورفعت اجلل�سة لتوديع �صاحب ال�سمو.
 ثم عقد املجل�س جل�سته الإجرائية  -الأوىل يف دور انعقاده العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�سع�شر ال�ساعة ( )1:26ظهر ًا ،برئا�سة معايل  /حممد �أحمد املر– رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ،وقد
�شارك يف هذه اجلل�سة ( )38ع�ضو ًا واعتذر عن عدم ح�ضورها �سعادة  /خليفة نا�صر ال�سويدي ،و�سعادة /
د.عبداهلل حمد ال�شام�سي حيث انتخب املجل�س فيها مراقبيه ،وقد فاز باالنتخاب مبن�صبي مراقبي املجل�س
كل من � :سعادة  /علي عي�سى النعيمي و�سعـادة  /م�صبح بالعجيد الكتبي ،5كما مت يف هذه اجلل�سة ت�شكيل
7
اللجان الدائمة للمجل�س 6وجلنة الرد على خطاب االفتتاح
 ويف اجلل�سة الرابعة املعقودة بتاريخ 2013-12-24م ان�سحب �سعادة  /د .حممد م�سلم بن حم العامريمن جلنة حقوق الإن�سان وحل حمله �سعادة  /عائ�شة �أحمد اليماحي.
 -1املر�سوم االحتادي رقم ( )146ل�سنة 2013م بدعوة املجل�س لالنعقاد مرفق رقم ( )1يف التقرير
 -2النطق ال�سامي مرفق رقم ( )2يف التقرير
 -3كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم ( )3يف التقرير
 -4خطاب االفتتاح مرفق رقم ( )4يف التقرير
 -5هيئة مكتب املجل�س مرفق رقم ( )5يف التقرير
 -6ت�شكيل جلان املجل�س مرفق رقم ( )6يف التقرير
 -7جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم ( )7يف التقرير
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 كذلك يف اجلل�سة التا�سعة املعقودة بتاريخ 2014-3-11م ان�سحب �سعادة/م�صبح بالعجيد الكتبي منجلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى وحل حمله �سعادة /حممد بطي القبي�سي.
 كما مت يف هذا الدور ت�شكيل جلان م�ؤقتة لدرا�سة بع�ض املو�ضوعات العامة التي وافق جمل�س الوزراء على1
مناق�شتها
 ح�صاد املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر :عقد املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر()17
جل�سة م�ستغرقة زمن ًا وقدره (� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية ،يف حني بلغ عدد املتحدثني فيها ()39
ع�ضو ًا.
�أو ًال  :اجلانب الت�شريعي يف هذه اجلل�سات:
 �أحيط املجل�س علم ًا بعدد ( )6مرا�سيم بقوانني ،وبعدد ( )48معاهدة واتفاقية �أبرمتها احلكومة. �أما ما يتعلق مب�شروعات القوانني ورد �إىل املجل�س من احلكومة يف هذا الدور عدد ( )18م�شروع قانون،وكان لدى املجل�س من دور االنعقاد العادي الثاين عدد ( )6م�شروعات قوانني متبقية هي( :م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن التعليم الإلزامي ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن قانون «ودمية» ،م�شروع قانون احتادي يف
�ش�أن «مكافحة الغ�ش التجاري» ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية ،م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية ،م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية
مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة) وبذلك كان جمموع م�شروعات القوانني التي �أمام املجل�س عدد ()24
م�شروع قانون ،انتهى املجل�س من مناق�شة عدد ( )15م�شروع قانون ،ويالحظ �أن الزمن الإجمايل ملناق�شة
م�شروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س قد بلغ (� )49ساعة و ( )57دقيقة و ( )15ثانية وبن�سبة بلغت
( )%52.3من جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية ،يف حني بلغ عدد
مداخالت الأع�ضاء فيها ( )1502مداخلة من �إجمايل عدد املداخالت البالغ (  )1881مداخلة وبن�سبة
بلغت ( )%79.9وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «قانون ودمية» هو �أطول امل�شروعات زمن ًا
يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )13ساعة و( )42دقيقة و( )27ثانية ،يف حني كان م�شروع قانون
احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق
والبحوث هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة واحدة و( )55ثانية ،وما
زال هناك �أمام املجل�س عدد ( )9م�شروعات قوانني �أخرى خالل الفرتة القادمة ،منها عدد ( )5م�شروعات
قوانني انتهت اللجان من تقاريرها و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س ،يف حني ال زال هناك عدد ()4
م�شروعات قوانني �أمام اللجان قيد الدرا�سة.
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 كما ناق�ش املجل�س حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على بع�ض التعديالت التي �أدخلها املجل�سالوطني االحتادي على م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية ووافق عليها.
ثانياً  :اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�سات :
�أ -املو�ضوعات العامة:
 كان لدى املجل�س عدد ( )32مو�ضوعاً عاماً مطروح ًا خالل هذا الدور منها عدد ( )25مو�ضوع ًا عام ًاكان متبقي ًا من الدور الثاين ،وعدد ( )7مو�ضوع ًات عامة طرحت �أثناء هذا الدور ،انتهى املجل�س من مناق�شة
عدد ( )6مو�ضوع ًات عامة منها ،م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )21ساعة و( )26دقيقة و( )56ثانية
بن�سبة متثل ( )%22.5من �إجمايل زمن اجلل�سات� ،أ�صدر ب�ش�أنها عدد ( )6تو�صيات �إىل احلكومة ،يف حني
بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء فيها ( )239مداخلة من �إجمايل عدد املداخالت البالغ ( )1881مداخلة
وبن�سبة بلغت (  ،)%12.7وقد كان مو�ضوع عام حول «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» هو �أطول
املو�ضوعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )5ساعات و( )32دقيقة و( )46ثانية ،يف حني كان
مو�ضوع عام حول «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» هو الأق�صر زمن ًا
يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �ساعة واحدة و( )38دقيقة و( )54ثانية وبذلك بقي �أمام املجل�س عدد
( )26مو�ضوع ًا خالل الفرتة القادمة ،حيث انتهت جلانه من �إعداد تقارير لعدد ( )6من املو�ضوعات العامة
و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض عليه ،يف حني الزال �أمامها عدد ( )19مو�ضوع ًا عام ًا قيد الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل
عدد ( )1مو�ضوع عام يف انتظار رد جمل�س الوزراء على طلب مناق�شته.
ب -الأ�سئلة:
 كان �أمام املجل�س خالل هذا الدور عدد (� )122س�ؤا ًال منها عدد (� )30س�ؤا ًال متبقي ًا من دور االنعقاد العاديالثاين ،وعدد ( )92تقدم بهم ال�سادة الأع�ضاء خالل هذا الدور ،انتهى من مناق�شة عدد (� )79س�ؤا ًال منها
م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )17ساعة و( )34دقيقة و( )13ثانية وبن�سبة بلغت ( )%18.4من �إجمايل
زمن اجلل�سات البالغ(� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية ،مت الرد على ( )56منها �شخ�صي ًا و()23
كتابي ًا� ،أ�صدر يف �ش�أن ( )17منها تو�صية �إىل احلكومة ،يف حني بلغ عدد مداخالت الأع�ضاء فيها ()140
مداخلة من �إجمايل عدد املداخالت البالغ ( )1881مداخلة وبن�سبة بلغت ( )%7.4وقد كان �س�ؤال حول
«ت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين» هو �أطول الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته
( )38دقيقة و( )24ثانية يف حني كان �س�ؤال حول «الن�شيد الوطني» هو �أق�صر الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة
حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة و( )18ثانية ،وبذلك بقي �أمام املجل�س (� )26س�ؤا ًال من هذه الأ�سئلة ،بعد
�سحب (� )17س�ؤا ًال من قبل مقدميها من ال�سادة الأع�ضاء.
ج -البيانات ال�صادرة عن املجل�س :
� -أ�صدر املجل�س خالل هذا الدور عدد ( )2بيان �سي�أتي ذكرها بالتف�صيل �ضمن �سياق هذا التقرير.

 -1اللجان امل�ؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة مرفق رقم ( )8يف التقرير
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ثالثاً �أن�شطة �أخرى يف اجلل�سات :
 ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونه وانتهى لإقرارها وهي�( :آلية مناق�شة الأ�سئلة،اجتماعات اللجان التي تعقد يف الأمانة العامة ب�أبوظبي ،وارد من هيئة املكتب :تقارير اللجان يف �ش�أن
رد جمل�س الوزراء على تو�صيات بع�ض املو�ضوعات العامة  ،وارد من هيئة املكتب :م�شروع تعديل نظام
عمل جلنة حقوق الإن�سان ،م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2015م ،تقارير
ن�شاط اللجان عن �أعمالها يف دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،وارد
من هيئة املكتب :تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر) ،وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�شتها (�)3ساعات و( )19دقيقة و( )43ثانية ،وبن�سبة بلغت
( )%3.5من جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية.
 كما وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطنى االحتادىال�صادره باملر�سوم االحتادى رقم  97ل�سنه  1977الوارد من هيئة املكتب و�إحالته �إىل جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية ومن يرغب من الأع�ضاء االن�ضمام �إليها من �أجل مناق�شته وتعديل الالئحة الداخلية
للمجل�س كاملة.
 و�أحيط املجل�س علم ًا خالل هذا الدور ب( )21ر�سالة واردة من احلكومة  ،وب( )28ر�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.

 ر�سم بياين ميثل الزمن امل�ستغرق ملناق�شة كل من اجلانبني الت�شريعي والرقابي والأن�شطة الأخرىللجل�سات :
%60
% 52.3
%50

م�شروعات القوانني
%40

املو�ضوعات العامة
%30

الأ�سئلة

% 22.5
% 18.4

الأن�شطة الأخرى

%20

%10
% 3.5

 وقد انتهى هذا الدور بتاريخ 2014/6/24م بناء على املر�سوم االحتادي رقم ( )59ل�سنة 2014م،بف�ض دور االنعقاد العادي الثالث 1من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية
جل�سة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .

الأن�شطة الأخرى
(� )3ساعات و()19
و( )43ثانية

الأ�سئلة
(� )17ساعات و()34
و( )13ثانية

املو�ضوعات العامة
(� )21ساعات و()26
و( )56ثانية

م�شروعات القوانني
(� )49ساعات و()57
و( )15ثانية

%0

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

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

10
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

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

(أو ً
ال)
مؤشرات فعالية جلسات المجلس
في دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي الخامس عشر

12
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

�أو ًال :فعالية الزمن امل�ستغرق للجل�سات ويت�ضمن:
 اجلانب الت�شريعي (م�شروعات القوانني):بلغ عدد م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها ( )15م�شروع ًا م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره
(� )49ساعة و( )57دقيقة و( )15ثانية  ،وبن�سبة بلغت ( )%52.3من جممل زمن اجلل�سات البالغ ()95
�ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية ،وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «ودمية» هو �أطول امل�شروعات
زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته (� )13ساعة و( )42دقيقة و( )22ثانية وبن�سبة بلغت ()%14.4
من جممل زمن اجلل�سات ،يف حني كان م�شروع قانون احتادي «بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم
( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث» هو �أق�صر امل�شروعات زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ
زمن مناق�شته دقيقة واحدة و( )55ثانية  ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة هذه
امل�شروعات :

14

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

م�شروع قانون
احتادي ب�ش�أن
�إن�شاء حمكمة ()27
مل يتم اعداد �أوراق
دقيقة و(� )6أو درا�سات فنية
 1احتادية
مل�شروع القانون
ثوان
ابتدائية
مبدينة الذيد
ب�إمارة ال�شارقة

-

م�شروع قانون
احتادي
بتعديل بع�ض
�أحكام القانون
االحتادي
 2رقم ()7
ل�سنة 2008م
ب�ش�أن املركز
الوطني
للوثائق
والبحوث

دقيقة واحدة مل يتم اعداد �أوراق
و()55
�أو درا�سات فنية
مل�شروع القانون
ثانية

-

م�شروع قانون
احتادي يف
�ش�أن تقرير
اعتماد �إ�ضايف
للميزانية
 3العامة لالحتاد
وميزانيات
اجلهات
امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية
2013م

()11
دقيقة
و()38
ثانية

مل يتم اعداد �أوراق
�أو درا�سات فنية
مل�شروع القانون

-

المالحظات

-

-

-
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن
ربط امليزانية
العامة لالحتاد
وميزانيات
4
اجلهات
امل�ستقلة
امللحقة عن
ال�سنة املالية
2014م

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�ساعتان
و()51
دقيقة
و()39
ثانية

رأي اللجنة

رأي المجلس

مل يتم اعداد �أوراق
�أو درا�سات فنية
مل�شروع القانون

-

(� )13ساعة تعديل عنوان
م�شروع القانون
م�شروع قانون و()42
من «م�شروع قانون م�شروع قانون
 5احتادي يف �ش�أن دقيقة
ودميه» �إىل «م�شروع الطفل
«قانون ودمية» و()22
قانون حقوق الطفل
ثانية
(ودميه)»
�إ�ضافة العديد
من القوانني ذات
العالقة بالأحكام
الواردة يف م�شروع
القانون للديباجة.

تعديل التعريف
اخلا�ص بالطفل
ب�إ�ضافة عبارة
«منذ والدته حي ًا».

16

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

•

بدون «ودمية»

•

•

ا�ستبدال كلمة
«اخت�صا�صي» بكلمة
«اخ�صائي»

•

•

•

�أدخل املجل�س عدد
( )68تعدي ًال
( )55من تلك
التعديالت من
الأوراق الفنية
�أما اللجنة فقد
�أدخلت عدد ()7
تعديالت و�أ�ضاف
املجل�س عدد ()6
تعديالت .وبلغت
ن�سبتها وفق مقيا�س
باركنز ()%93

رأي اللجنة

�إ�ضافة لفظة
«املرخ�ص»
الخت�صا�صي حماية
الطفل.

-

�إ�ضافة تعريف
يتعلق مب�صطلح
�أ�سا�سي يف القانون
وهو «�سوء املعاملة».

•

�إ�ضافة تعريف
يتعلق مب�صطلح
�أ�سا�سي يف القانون
وهو «�إهمال
الطفل».

•

�إ�ضافة معنى يتعلق
بتمكني الطفل من
حقوقه مبا يتالءم
مع غاية امل�شروع
و�أهدافه يف املادة
(.)2
�إ�ضافة حق الطفل
يف احلياة والبقاء
والنماء وتوفري كل
الفر�ص لت�سهيل
ذلك( .م)2.

رأي المجلس

المالحظات

•

لكنه ا�ستبدل عبارة
«اعتداء» ب�سوء
«املعاملة» مع الإبقاء
على التعريف

•
�إ�ضافة تعريف
للم�صالح الف�ضلى

-

•
•

•
•

�إعادة ترتيبه بحيث
يكون البند الأول يف
ذات املادة
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة حق الطفل
يف احلماية من
�أي اعتداء بدين
�أو نف�سي �أو
جن�سي ومن كل
مظاهر الإهمال
واال�ستغالل (م)2.

18

رأي اللجنة

رأي المجلس

•

�إ�ضافة عبارة
«يتجاوز املتعارف
عليه �شرع ًا وقانون ًا
من حق للآباء
ومن يف حكمهم يف
ت�أديب �أبنائهم»

�إ�ضافة العقيدة
الدينية �إىل ما
يجب �أن ين�ش�أ عليه
الطفل �إىل جانب
الهوية الوطنية.
(م)2.

•

�إ �ضافة مفاهيم
تتعلق باحلق يف
عدم التمييز ب�سبب
اجلن�س �أو اللغة �أو
الإعاقة �أو اجلن�سية
للمادة (.)3

•

�إ�ضافة حق الطفل
يف �أن تكون
مل�صاحله الف�ضلى
االعتبار الأول يف
كل ما يتعلق به من
قرارات و�إجراءات.

•

•

•

ا�ستبدال العقيدة
الإ�سالمية ب ـ
«العقيدة الدينية»

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

الن�ص على �أن
م�صلحة الطفل
الف�ضلى هي يف
�أ�سرته الطبيعية
والتي ي�ستعا�ض
عنها عند االقت�ضاء
بالأ�سرة البديلة.

•

�إ�ضافة ال�صحة
النف�سية للحاالت
التي تكون مل�صالح
الطفل الأولوية فيها

•

التعديل ال�شكلي
بتجميع كافة
احلاالت املتعلقة
بامل�صالح الف�ضلى
التي وردت متفرقة
يف القانون يف مادة
واحدة.

-

•
ا�ستحداث
ن�ص يتعلق
بعدم الإ�ضرار
النف�سي بالطفل
يف كافة مراحل
جمع اال�ستدالل
والتحقيق.

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•

•
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م

20

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة حظر ت�شغيل
الأطفال يف الأعمال
التي تعر�ضهم
للخطر �سواء بحكم
طبيعتها �أو لظروف
القيام بها.

•

�إ�ضافة التزام على
القائم على رعاية
الطفل بتوفري
احلماية له من
الإهمال واالعتداء
 ،وبذل العناية
الالزمة يف ذلك.
(م )16.كما ورد
من احلكومة

•

�إعادة ترتيب املواد
املتعلقة باحلقوق
الأ�سا�سية وفق ًا
لت�سل�سل املعاين
وجتاورها.

•

�إ�ضافة احلق يف
الن�سب �إىل والديه
ال�شرعيني

•

رأي المجلس

•

�إ�ضافة اال�ستغالل
االقت�صادي

•

•
•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

رأي اللجنة

رأي المجلس

و�ضع التزام على
والدي الطفل
ال�ستخراج الأوراق
التي تثبت واقعة
ميالده وجن�سيته
للحد من تراخي
الآباء يف ا�ستخراج
�أوراق �أبنائهم.

•

�إ�ضافة احلق
يف احل�ضانة
والر�ضاعة للحق
يف النفقة الوارد يف
م�شروع القانون.

•

�إ�ضافة التزام
على من يف حكم
الوالدين بذات
االلتزامات الواردة
على والدا الطفل
(م )16.كما وردت
من احلكومة

•

�إ�ضافة التزام على
القائم على رعاية
الطفل لتوفري
احلماية للطفل من
�أي اعتداء �أو اهمال
�أو ا�ستغالل.

•

المالحظات

•

مع حذف
الر�ضاعة ،و�إ�ضافة
حماية النف�س
والعر�ض

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

رأي اللجنة

�إ�ضافة بند يف
احلقوق ال�صحية
يتعلق بو�ضع
الربامج اخلا�صة
بتدريب العاملني يف
قطاع �صحة الطفل
والأم و�إعدادهم
لتحقيق �أهداف
هذا القانون.
�إ�ضافة اتخاذ
التدابري الالزمة
للنهو�ض بالإعالم
ال�صحي من
املجاالت التي على
الدولة النهو�ض بها

22

�إ�ضافة التزام على
القائم على رعاية
الطفل بت�أمني
ظروف املعي�شة
الالزمة لنمو الطفل
يف حدود �إمكانياته.

-

�إ�ضافة الرعاية
النف�سية للمجاالت
التي تعمل الدولة
على تطوير قدراتها
فيها.

رأي المجلس

•

•
كفالة الرعاية
ال�صحية للأم قبل
وبعد الوالدة

-

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة الرعاية
النف�سية للحقوق
ال�صحية.

•

�إ�ضافة الأمرا�ض
املزمنة للأمرا�ض
التي ينبغي على
الدولة اتخاذ
التدابري للوقاية
منها عالوة على
املعدية واخلطرة.

•

�إ�ضافة اتخاذ
التدابري الالزمة
للك�شف املبكر على
الأطفال لت�شخي�ص
حاالت الإعاقة
والأمرا�ض املزمنة
دون مقابل.

•

�إ�ضافة توفري
الأجهزة التعوي�ضية
الالزمة و�إعفائها
من جميع �أنواع
الر�سوم.

•

�إ�ضافة الأماكن
املغلقة للأماكن
التي يحظر
التدخني فيها يف
حالة وجود طفل.

•

رأي المجلس

المالحظات

•
•

�إ�ضافة توفري
التطعيمات �أو
التح�صينات
الالزمة.

•

•
•
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24

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

-

�إ�ضافة عبارة يف
البند ( )3من
م 22.بتحديد
الالئحة التنفيذية
حتديد املواد التي
ت�شكل خطورة على
�صحة الطفل

�إ�ضافة املكمالت
الغذائية �أو
ال�صحية �أو
الهرمونية
للمحظورات يف
البند ( )4من
املادة 22

•

�إ�ضافة مراعاة
قانون جمهويل
الن�سب �إىل جانب
قانون الأحوال
ال�شخ�صية ملا يجب
مراعاته يف حالة
الرعاية البديلة
للطفل

•

رأي المجلس

•

جعل القرار
�إىل جمل�س الوزراء
بد ًال من الالئحة
التنفيذية

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة التزام
(يف احلقوق
ال�صحية) تعمل
مبوجبه الدولة
على توفري الفر�ص
والت�سهيالت
الالزمة للأم
العاملة حلماية
�أطفالها بدني ًا
ونف�سي ًا ووقايتهم
من الإهمال
�أو اجلنوح �أو
اال�ستغالل �أو العنف
مبا يف ذلك �إن�شاء
دور حا�ضنة يف مقر
عمل الأم العاملة
وفق ًا ملا حتدده
الالئحة التنفيذية.

�إ�ضافة حق الطفل
يف الراحة ووقت
الفراغ ومزاولة
الألعاب املنا�سبة
ل�سنه للحقوق
الثقافية.

رأي اللجنة

•

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•
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م

26

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة معنى ملا
يت�ضمنه اجلانب
الفني والثقايف
يتعلق ب�إقامة
املعار�ض للمادة
( )31كما وردت
من احلكومة.

•

�إ�ضافة اجلنوح
الفكري للمواد التي
يحظر ن�شرها �أو
طباعتها باعتبارها
من النتائج
واحلاالت التي قد
ي�صل �إليها الطفل
بفعل الت�أثر بتلك
املطبوعات.

•

ا�ستبدال عبارة
تكاف�ؤ الفر�ص
بت�ساوي الفر�ص
فيما يتعلق باحلق
يف التعليم.

•

حذف لفظة
«املبكر» من مفهوم
الت�سرب من
املدار�س الذي تعمل
الدولة على اتخاذ
التدابري ملنع.

•

رأي المجلس

•

•

•
•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة نظام ريا�ض
الأطفال للحقوق
التعليمة لغياب
تلك املرحلة عن
املواد التي �أوردها
امل�شروع.

•

�إ�ضافة بنود
للحقوق التعليمة
تتعلق بو�ضع
برامج للإبالغ
عن التجاوزات
واملخالفات للحقوق
التعليمية.

•

�إ�ضافة الفعل املهدد
ل�سالمة الطفل
�أو االمتناع عن
الفعل للأمور التي
ت�ستدعي احلماية
وتعترب مما يهدد
الطفل.

•

�إ�ضافة تعر�ض
الطفل للخطف �أو
البيع �أو االجتار
به للأمور املهددة
للطفل وت�ستدعي
التدخل بوجه
خا�ص.

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة �إ�صابة
الطفل ب�إعاقة بدنية
�أو عقلية �أو نف�سية
ت�ؤثر يف قدرته على
الإدراك للأمور
املهددة للطفل
وت�ستدعي التدخل
بوجه خا�ص.
�إ�ضافة تهديد
الرتبية الدينية ملا
ي�ستدعي احلق يف
احلماية.
�إ�ضافة تعر�ض
الطفل لال�ستغالل
�أو الإ�ساءة اجلن�سية
ملا ي�ستدعي احلق
يف احلماية.
�إ�ضافة ت�شغيل الطفل
يف ظروف خمالفة
للقانون للمحظورات
(م)39.الواردة من
احلكومة
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رأي المجلس

•

•

•

•
�إ�ضافة النبذ
للإهمال والت�شرد
ملا ي�ستدعي احلق
يف احلماية.

-

•

•

�إ�ضافة فعل الفجور
ملا يحظر تعري�ض
الأطفال له.

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

�إ�ضافة حالة
ترك الطفل يف
حالة انقطاع عن
الدرا�سة ملا يحظر
على القائم على
رعاية الطفل تركه
عليه دون تدخل.

•

•

�إ�ضافة حقوق
للطفل املعاق.

•

•

�إ�ضافة فكرة تتعلق
ب�إن�شاء جلنة وطنية
تعنى بالطفولة
وو�ضع اخت�صا�صات
لها تكون تكميلية
الخت�صا�صات
املجل�س الأعلى
ومكملة له.

•

�إ�ضافة �أهداف
لوحدات احلماية
لورودها جمهولة
يف مواد م�شروع
القانون دون حتديد
لهدف �إن�شائها
�أو �أغرا�ضها �أو
اخت�صا�صاتها.

•

المالحظات

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة مادة تتعلق
بحظر الك�شف عن
هوية الطفل الذي
تعر�ض للإهمال �أو
�سوء املعاملة.

-

30

رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

التزام على اجلهات
املعنية واملخت�صة
بتوفري احلماية
لل�شهود يف جميع
مراحل الدعوى
اجلزائية

•

�إ�ضافة عبارة
االمتناع عن فعل ملا
يعترب �ضرر ًا بليغ ًا
يهدد حياة الطفل
وي�ستدعي التدخل.

•

�إ�ضافة احلماية
من املواد املخدرة
وكافة �أنواع املواد
امل�ؤثرة على العقل
�أو امل�ساهمة يف
انتاجها �أو االجتار
بها �أو ترويجها ملواد
التدابري احلماية.

•

�إ�ضافة ال�صيغة
االتفاقية املكتوبة
لكل اتفاق يتم بني
االخت�صا�صي وذوي
الطفل.

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إيجاد رابط
مبا�شر بني عمل
االخت�صا�صي
االجتماعي ووحدة
حماية الطفل يف
اجلهة التي يعمل
بها ،حيث مل
تت�ضح هذه ال�صلة
ب�شكل مبا�شر مما
ا�ستدعى �إ�ضافتها
يف (م )49.كما
وردت من احلكومة.

•
-

•

•

�إ�ضافة عبارة «و�إن
رد �إليه اعتباره»
بالن�سبة للحظر الذي
يطال من �أدين يف
جرمية من جرائم
االعتداء اجلن�سي �أو
�أية جرمية �إباحية
للأطفال .

رأي اللجنة

•

�إ�ضافة فعل الوجوب
بدال من االختيار
على النيابة العامة
واجلهات الق�ضائية
باال�ستعانة
باخت�صا�صي الطفل
يف التحقيقات
واملحاكمات التي
يتواجد فيها الطفل.

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إن�شاء �سجل لقيد
حاالت �سوء املعاملة
للأطفال بالوزارة.
�إ�ضافة التزامات
على الدولة تتعلق
ب�ضمان �سالمة
منتجات الأطفال
من �أغذية و�ألعاب
وحمايتهم مما ميكن
�أن ين�ش�أ من تلوث
ب�سبب الأن�شطة
التجارية.
�إ�ضافة �ضوابط
حلماية الطفل يف
املدار�س وو�سائل
النقل العامة
�إ�ضافة حقوق تتعلق
بال�سالمة املرورية
فيما يتعلق بو�ضع
�ضوابط ال�ستخدام
الأطفال للدراجات
النارية.
�إلزام املحكمة
املخت�صة وقبل احلكم
باحل�ضانة طلب
تقرير نف�سي و�صحي
عن طالب احل�ضانة.
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة املر�سوم
م�شروع قانون (� )4ساعات بقانون احتادي رقم
احتادي يف �ش�أن و()18
( )5ل�سنة 2012
6
ب�ش�أن مكافحة
مكافحة الغ�ش دقيقة
و( )44ثانية جرائم تقنية
التجاري
املعلومات

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

•

المالحظات

وافق املجل�س على:
( )33تعديال منها
( )14من الأوراق
الفنية وعدد ()15
من اللجنة وعدد
( )4من املجل�س،
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%48

•

•

مت تعديلها بالإبقاء
على و�سائل النقل
وحذف املدار�س
و�إ�ضافة الأماكن
العامة والرتفيهية.

•

•

•

•

�إ�ضافة القانونني :
 احلجز البيطري. -قانون املبيدات.

�إ�ضافة تعريف الغ�ش
يف اخلدمة

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة عبارة ب�أية
و�سيلة لتعريف
اخلدمة وذلك
العتبارات تتعلق
بتطور و�سائل البيع
وعدم اقت�صارها
على منافذ البيع
التقليدية ودخول
التجارة الإلكرتونية
التي تتم عرب
املواقع الإلكرتونية
 .فتم تعديل الن�ص
كالتايل « :الغ�ش
التجاري  :خداع �أحد
املتعاملني ب�أية و�سيلة
كانت وذلك بتبديل
�أو تغيري ماهية
ال�سلع �أو مقدارها �أو
جن�سها �أو �سعرها �أو
�صفاتها اجلوهرية �أو
من�شئها �أو م�صدرها
�أو �صالحيتها �أو �أي
�أمر �آخر متعلق بها
�أو تقدمي بيانات
جتارية غري �صحيحة
�أو م�ضللة عن
املنتجات املر ّوجة،
وي�شمل ذلك
التدلي�س والتقليد».
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رأي اللجنة

•

رأي المجلس

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

تعديل تعريف
التاجر مبا يتفق مع
القوانني ال�سارية
التي عرفت التاجر
لي�صبح «التاجر :
�أي �شخ�ص طبيعي
�أو اعتباري ي�شتغل
با�سمه وحل�سابه يف
الأعمال التجارية
املحددة يف قانون
املعامالت التجارية،
�أو يبا�شر ن�شاط ًا
جتاري ًا� ،أو يتخذ
�أحد الأ�شكال
املن�صو�ص عليها
يف قانون ال�شركات
التجارية حتى ولو
كان الن�شاط الذي
تبا�شره مدني ًا� ،أو
يعلن للجمهور ب�أية
طريقة عن ن�شاط
�أ�س�سه للتجارة� ،أو
يحرتف التجارة
با�سم م�ستعار
�أو م�سترتا وراء
�شخ�ص �آخر �أو
مت�سرتا على �شخ�ص
�آخر».

•

المالحظات
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة متطلبات
املوا�صفات �إىل
تعريف ال�سلع
املغ�شو�شة
�إعادة ترتيب
تعريف ال�سلع
الفا�سدة ب�إعادة
ترتيب عباراته
وتقدمي الو�صف
املتعلق ب�أنها غري
�صاحلة لال�ستهالك
والأ�سباب ثم
خمالفة ا�شرتاطات
املوا�صفات الفنية
كالتايل « :ال�سلع
الفا�سدة  :هي ال�سلع
التي مل تعد �صاحلة
لال�ستخدام ب�سبب،
عوامل اخلزن �أو
النقل �أو تعر�ضها
لعوامل طبيعية
�أخرى �أو خمالفة
ال�شروط املحددة
بالقوانني والأنظمة
واملوا�صفات الفنية
املعتمدة .وي�شمل
ذلك ال�سلع التالفة».
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رأي المجلس

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

تعديل تعريف ال�سلع
املقلدة ب�إ�ضافة
امل�شابهة للعالمة
التجارية امل�سجلة
دون ح�صول على
�إذن.

�إ�ضافة املناطق
احلرة .لنطاق
�سريان القانون.
(م)2.

•

رأي اللجنة

•

•
�إ�ضافة التخفي�ضات
الوهمية ملا يعده
القانون غ�شا جتاري ًا
حذف الوعد بتقدمي
الإعالنات (/2د)*

•
�إ�ضافة عر�ض �أو
تقدمي �أو الرتويج �أو
االعالن عن خدمات
جتارية مغ�شو�شة
متا�شيا مع �إ�ضافة
الغ�ش يف اخلدمة
مل�شروع القانون.
(/2هـ)

•

رأي المجلس

المالحظات

•
موافقة مع تعديل
ال�صياغة فقط
فت�صبح «ت�سري
�أحكام هذا القانون
على كل من ارتكب
غ�ش ًا جتاري ًا وال
ت�ستثنى املناطق
احلرة يف الدولة من
تطبيق هذا القانون»

•
•
•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستحداث ن�ص يتم
من خالله �إ�ضافة
ال�شروع �أو التحري�ض
�أو امل�ساهمة يف
الأفعال ال�سابقة
باعتبار �أن ذلك
قد ي�ؤدي �إىل ذات
النتائج وهو ما �أكد
عليه امل�شرع يف مواد
العقوبات.

رأي اللجنة

رأي المجلس

حذف الوعد بتقدمي
الإعالنات الوارد يف
البند د*2/

•

•
�إ�سناد �أمر �إ�صدار
قرار �إلزام
امل�ستوردة �إىل
م�صدرها بدال من
الوزير (م)3.
�إ�سناد �أمر تويل
�إعادة ال�سلع
املغ�شو�شة �أو
الفا�سدة مل�صدرها
(م)3.

•

•
•
•

�إلزام التاجر بو�ضع
البيانات الإي�ضاحية ا�ستبدال القوانني
النافذة يف الدولة
على ال�سلع
ب» الالئحة
(م)2/4.
التنفيذية «
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المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إلزام التاجر بتقدمي
كل ما من �ش�أنه
حتديد بيانات
اخلدمة املقدمة
�إ�ضافة اخت�صا�صا
للجنة العليا بو�ضع
اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات ملكافحة
الغ�ش التجاري.

�إ�ضافة اخت�صا�ص
للجنة العليا يتعلق
ب�إ�صدار نظام عمل
اللجان الفرعية
للربط بني اللجنة
العليا وتلك اللجان
وحتقيق الوحدة
املعيارية للعمل.
ح�صر عمليات
ال�صلح لتتم وفق ًا
لل�ضوابط التي
ي�ضعها جمل�س
الوزراء (م )7.التي
ا�صبحت ()6

رأي اللجنة

•
•
نقل اخت�صا�ص
�إغالق املن�ش�آت
املخالفة ملدة ال
تزيد عن �أ�سبوعني
بالتن�سيق مع ال�سلطة
املخت�صة �إىل اللجان
الفرعية.

•

•

رأي المجلس

المالحظات

•
•

و�ضع كلمة اقرتاح
بدال من و�ضع
اال�سرتاتيجيات

•

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

نقل اخت�صا�ص غلق
املن�ش�آت من اللجنة
العليا �إىل اللجان
الفرعية(.م)7.
التي ا�صبحت ()6

•

�إ�ضافة متابعة �إعادة
املواد املغ�شو�شة
�أو التالفة للجان
الفرعية(م )7.التي
�أ�صبحت (.)6

•
حتديد املدد الزمنية
للتظلم من قرارات
اللجان الفرعية
(املادة7بتعديل
اللجنة)

40

رأي المجلس

•
•
•

�إ�ضافة يجوز للجنة
العليا �أن تفو�ض
الأمر لبع�ض
�أع�ضائها

رفع الغرامة عند
ال�صلح بحيث ال
تقل عن مثلي احلد
الأدنى للغرامة
املقررة بالقانون
بدال من �أال جتاوز
ن�صف احلد
الأق�صى للغرامة
املقررة (م)8.

•

مت ا�ستبدال املن�ش�أة
املخالفة بـ «مالك
املن�ش�أة» (م)9.

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�أن ال يتم الإفراج عن
الب�ضاعة امل�ضبوطة
�إال بحكم من املحكمة
وال ترتك للحكم
الوارد من احلكومة
والذي يق�ضي ب�أن يتم
الإفراج �إذا مل يتم
احلكم بت�أييد ال�ضبط
من املحكمة خالل
 30يوما من تاريخ
ال�ضبط
حذف التحري�ض
من املادة ()14
واخلا�صة بجرائم
الغ�ش يف �أغذية
الإن�سان �أو احليوان
�أو العقاقري الطبية
�أو احلا�صالت
الزراعية.
تعميم احلكم
اخلا�ص بعدم �إعفاء
التاجر من العقوبة
املقررة وعلم امل�شرتي
بذلك وعدم ق�صره
على جرمية الغ�ش يف
الطعام �أو العقاقري
و�إمنا �أن يعمم
احلكم على كافة
�أنواع جرائم الغ�ش.
(م)14.

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

حذف ق�صر الإدانة
على مالك املن�ش�أة
لترتك ملن يتحمل
امل�س�ؤولية (م.)18.

•
�إ�ضافة مادة «تلتزم
ال�سلطة املخت�صة كل
يف جمال اخت�صا�صه
بتطبيق �أحكام
الغ�ش يف اخلدمة،
ووفق ال�ضوابط التي
يحددها جمل�س
الوزراء».

حتديد فرتة �ستة
�أ�شهر ل�صدور
الالئحة التنفيذية
للقانون.
تعديل مادة ال�سريان
للعمل مب�شروع
القانون ليكون من
تاريخ ن�شره

42

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

م�شروع قانون
احتادي يف
� 7ش�أن اخلدمة
الوطنية
واالحتياطية

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

تعديل م�سمى م�شروع
القانون لي�صبح
م�شروع قانون احتادي
رقم ( ) ل�سنة
 2014يف �ش ـ�أن �أداء
اخلدمــة الع�سكرية
الإلزامية واالحتياطية
لأ�سباب تتعلق ب�أن
مفهوم اخلدمة
الوطنية ين�صرف �إىل
خدمة الوطن يف كل
املجاالت التنموية مثل
ال�صحة ،والزراعة،
وال�صناعة وغريها.
فتحديد ًا هو �أداء عمل
يقوم به املواطن يف
الأغرا�ض ال�سيا�سية،
(� )9ساعات �أو االقت�صادية،
و()57
�أو االجتماعية� ،أو
الثقافية �أو الع�سكرية.
دقيقة
و( )23ثانية وملا كان مو�ضوع
القانون يقت�صر فقط
على اجلانب الع�سكري
وهو نوع من �أنواع
اخلدمة الوطنية،
وغر�ض القانون
هو تنظيم �أداء
اخلدمة الع�سكرية
الإلزامية واالحتياطية
وامل�صلحة املراد
حمايتها يف القانون
�أمن وا�ستقرار الوطن
من خالل التجنيد
الإلزامي ،واالحتياطي
فقد ارت�أى التعديل
�أن يتم تغيري م�سمى
القانون على النحو
امل�شار �إليه.

•

رأي المجلس

•

المالحظات

وافق املجل�س على:
( )20تعدي ًال منها
( )9من الأوراق
الفنية وعدد ()2
من اللجنة وعدد
( )9من املجل�س،
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%51
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م

44

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة املر�سوم
بقانون احتادي
ب�إن�شاء هيئة
الإمارات للهوية �إىل
الديباجة الت�صاله
باملو�ضوع يف �ضوء
ا�ستحداث مادة
تعطي دور ًا للهيئة.

•

�إ�ضافة القانون
االحتادي يف �ش�أن
�إن�شاء املجل�س
الأعلى للأمن
الوطني �إىل
الديباجة الت�صاله
باملو�ضوع كون
امل�شروع ن�ص على
دور للمجل�س الأعلى
للأمن الوطني.

•

تعديل تعريف
التعبئة العامة
ب�إ�ضافة حالة
اال�ستعداد للحرب
ليتوافق التعريف
مع التعريف الوارد
يف م�شروع قانون
اخلدمة االحتياطية

•

رأي المجلس

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

تعديل (تعريف
الطالب)ب�إ�ضافة
التدريب اتفاق ًا مع
تعريف امل�ؤ�س�سات
التعليمية الوارد يف
امل�شروع ولالعتداد
بالتدريب ك�سبب
لت�أجيل اخلدمة
الوطنية.

رأي اللجنة

•

تعديل تعريف
اخلدمة الوطنية �إىل
اخلدمة الع�سكرية
الإلزامية ليتوافق مع
الأحكام الواردة يف
القانون.

•

تعديل تعريف املجند
يف �إطار التكليف
الوارد له يف �أحكام
هذا القانون.

•

ا�ستخدام تعريف
للمتطوع لورود هذه
الكلمة يف م�شروع
القانون دون تعريف
لها .

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
•
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46

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

ا�ستبدال كلمة
(يكلف) بكلمة
(يفر�ض) لأن لفظة
يفر�ض يف مفهومها
تعني الن�صيب
املقدر قانون ًا �أو
�شرع ًا فيقال فر�ض
ال�صالة لأنها حتتوي
على ن�صيب �أربع �أو
ثالث ركعات ويقال
فر�ض العقوبات
لأنها حتتوي على
مدة زمنية وا�ضحة
يف حني �أن القانون
يكلف بالتزاماته
و�أدائه بالإ�ضافة
�إىل �أن فر�ض املدة
الإلزامية يتبعه مدة
�أخرى احتياطية
وبديلة ولذلك ف�إنه
من الأوفق ا�ستخدام
لفظة «التكليف».

•

حذف كلمة (تنظيم
�سيا�سي) لأن الأ�صل
�أن التنظيم ال�سيا�سي
يف حد ذاته قد يكون
م�شروع ًا �أو �أن عدم
امل�شروعية القانونية
تتعلق مبا هو حمظور
فقط .كما �أن لفظة
(�أي تنظيم) تت�ضمن
ال�سيا�سي املحظور.

•

رأي المجلس

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إعادة �صياغة البند
( )4من املادة
( )5بحيث يتم
الن�ص على حكم
متديد اخلدمة
الع�سكرية و�أحال
ا�شرتاطاته لالئحة
التنفيذية عالوة على
�إ�ضافة و�صف حلاالت
ال حتت�سب من مدة
اخلدمة الفعلية.
تعديل حاالت ت�أجيل
اخلدمة فيما يتعلق
ببند فرتة الدرا�سة
يف املعاهد ومراكز
التدريب لت�شمل
احلاالت التي تكون
فيها مدة الدرا�سة
�سنتني �أو �أكرث عو�ضاً
عن الفرتة املقررة يف
م�شروع القانون والتي
كانت ت�شرتط �أن تكون
�أكرث من ال�سنتني
حتى ي�شمل التعديل
كل املراكز واملعاهد
العلمية بالدولة والتي
تكون الدرا�سة بها
�سنتني فقط والتي
تعادل الدبلومات
املهنية بعد الثانوية
العامة مثل :الدبلوم
امل�صريف (معهد
الإمارات للدرا�سات
امل�صرفية واملالية)

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

المالحظات

نوق�شت يف جل�سة
�سرية

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة مفهوم
االن�ضباط الع�سكري
�إىل واجبات املجند
باعتباره مفهوما
�أ�سا�سيا يف احلياة
الع�سكرية يعني
ال�سمع والطاعة
للرتب الأعلى كما
�أنه مفهوم يت�ضمن
العمل بروح الفريق،
والقدرة على �ضبط
النف�س واملحافظة
على الزي الع�سكري،
والتفاين يف �أداء
التدريبات والعمليات
الع�سكرية ،والروح
املعنوية العالية.
�إ�ضافة هيئة الهوية
�إىل امل�ؤ�س�سات
التعليمية باعتبارهما
اجلهتني امللتزمتني
مبوافاة اجلهات
املخت�صة بالتجنيد
ب�أ�سماء املكلفني

48

رأي اللجنة

تعديل حاالت ت�أجيل
اخلدمة الوطنية
لي�صبح املعدل
املطلوب للحا�صل
على الثانوية العامة
()%80

•

•

رأي المجلس

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة عبارة ما
يعادلها �إىل كل مادة
تت�ضمن حكم �إنهاء
الثانوية العامة.
�إ�ضافة املعيل
الوحيد الذي تثبت
�إعالته لبع�ض �أ�صوله
�أو فروعه �أو �أقاربه
امل�صابني بعاهة
م�ستدمية �أو �أمرا�ض
متنعهم من �إعالة
�أنف�سهم حلاالت
الإعفاء النهائي لأنها
من احلاالت التي
تنطبق عليها ذات
الظروف الواردة يف
احلالتني ال�سابقتني
لها وت�شرتك معهما
يف �أن ال ي�ؤدي غياب
العائل �إىل ا�ضطراب
�أحوال هذه الأ�سر
كما �أن هذا التعديل
يتفق مع املقت�ضيات
الدولية يف مراعاة
ذوي االحتياجات
اخلا�صة ومكانة
الإمارات الدولية يف
حماية و�إقرار حقوق
ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت ا�ستحداث مادة
تتعلق مبكاف�آت
�أ�صحاب احلرف
والعاملني باملهن
احلرة و�أ�صحاب
امل�شاريع الفردية
لعدم ورود �أي حكم
يتعلق بهم يف م�شروع
القانون .وحيث �إن
ه�ؤالء ممن �سيتم
جتنيدهم باعتبار
انطباق باقي �شروط
القانون عليهم وحتى
يتحقق مبد�أ امل�ساواة
املو�ضوعية الوارد
يف م�شروع القانون
فكان البد من
ت�ضمينهم م�شروع
القانون.

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

تعديل العقوبة
الواردة يف املادة
( )38لت�صبح
ال�سجن امل�ؤقت.

•

مت حتديد فرتة
لإ�صدار الالئحة
التنفيذية مل�شروع
القانون الرتباط
�إجراءات الكثري من
الأحكام بها.

•

�إ�ضافة بند ين�ص
على حتمل القوات
امل�سلحة لتكاليف
ال�ضم للموظفني
والعمال.
حذف عبارة (حتى
جاوز عمره التا�سعة
والع�شرين عام ًا)
من مادة العقوبات
رقم (.)37
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة املر�سوم
بقانون احتادي رقم
( )5ل�سنة 2012
يف �ش�أن مكافحة
جرائم تقنية
املعلومات .لأ�سباب
تتعلق بارتباط هذا
القانون مبكافحة
غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب
وما ت�ضمنه �صراح ًة
م�شروع قانون
باعتبار �أن �إحدى
احتادي
الو�سائل احلديثة
بتعديل بع�ض
�ساعتان
والهامة يف القيام
�أحكام القانون
و()41
بعمليات غ�سل
 8االحتادي رقم
دقيقة
الأموال ون�شرها
( )4ل�سنة
و( )39ثانية
تتم بوا�سطة تقنية
2002م يف �ش�أن
املعلومات بالإ�ضافة
مكافحة جرائم
�إىل �أن ن�شر الأفكار
غ�سل الأموال
الإرهابية� ،أو متويل
العمليات الإرهابية
تتم �أي�ض ًا بوا�سطة
تقنية املعلومات
ولهذا الأغرا�ض
�سارعت الدولة
باالن�ضمام �إىل
اتفاقية مكافحة
جرائم تقنية
املعلومات.

52

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

•

المالحظات

بلغ جمموع
التعديالت ()18
تعدي ًال منها ()11
تعدي ًال مقرتح ًا من
الأوراق الفنية وعدد
( )6من اللجنة
،و�أ�ضاف املجل�س
تعدي ًال واحد ًا،
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%67.1

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستبدال كلمة
«ي�ستبدل» بكلمة
«يعدل» لأن مفهوم
التعديل هو تغيري
جزئي لأحكام الن�ص
�أو العبارة القانونية
مع الإبقاء على ذات
املعاين الواردة� .أما
مفهوم اال�ستبدال
فهو يعني �إن�شاء
و�ضع جديد للعبارة
القانونية �أو الن�ص
القانوين ،و�إلغاء �أو
�إنهاء الو�ضع الذي
كان قائم ًا  ،وهو
الأمر الذي حدث
فعال ب�إ�ضافة متويل
الإرهاب �إىل غ�سيل
الأموال ومل يقف الأمر
فقط عند حد �إعادة
تنظيم غ�سيل الأموال .

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

حذف املرا�سيم
االحتادية الواردة يف
ديباجة امل�شروع لأنه
مل يجر العرف على
�إدراجها يف ديباجة
القوانني عالوة على
�أن املهم هو ت�ضمني
الأحكام الواردة يف
االتفاقيات .

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

ا�ستبدال كلمة
«مواجهة» بكلمة
«مكافحة» لأنها
معاجلة ا�ستباقية
قبل وقوع اجلرمية،
في�صبح مواجهة
جرائم غ�سل الأموال.
الف�صل بني اجلرائم
الواردة لأنها وردت
جمتمعة على الرغم
من كونها ثالث
جرائم منف�صلة.
في�صبح غ�سل الأموال
�أو متويل الإرهاب �أو
متويل التنظيمات غري
امل�شروعة .

54

تعديل تعريف
الأموال ب�إ�ضافة
العملة الوطنية
والعمالت الأجنبية .
لأن العملة هي املحل
الغالب للجرمية.

•

�إ�ضافة ال�شكل
الإلكرتوين �أو الرقمي
لتعريف الأموال
باعتبارها الطريقة
الأكرث �شيوع ًا يف
جرائم غ�سل الأموال
هو ا�ستخدام الإيداع
الإلكرتوين والتجارة
الإلكرتونية.

•

رأي المجلس

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة فعلي احلفظ
واال�ستثمار حيث
�أغفل امل�شروع فعلي
احلفظ  ،واال�ستثمار
خالل تعداد امل�شرع
لأفعال غ�سل الأموال.
و�ضرورة ذلك تنبع
من كون �أن جرمية
غ�سل الأموال تتم
�أحيان ًا بحفظ
الأموال �أي �صيانتها
من تتبع الأجهزة
الأمنية وا�ستظهارها
يف الوقت املالئم
بالإ�ضافة �إىل رعايتها
من ال�ضياع �أو التلف
وذلك وفق نتائج
درا�سة امل�ؤ�شرات
واملعايري الدولية.
كما �أن �إ�ضافة فعل
اال�ستثمار باعتباره
�أحد الأفعال الرئي�سية
جلرمية غ�سل الأموال
يغدو هاما لأن اجلناة
ينتقلون ب�أموالهم
املغ�سولة لال�ستثمار
املبا�شر �أو الغري
املبا�شر يف الدول �أو
املناطق التي تعطي
ميزات ن�سبية لزيادة
�أموالهم املغ�سولة .كما
�أن اال�ستثمار يعد �أكرث
الو�سائل �أمان ًا حلماية
الأموال املغ�سولة
وفق تقارير الهيئات
االقت�صادية الدولية.

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

المالحظات

•

55

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

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة الن�ص على
«�إن�شاء الوحدة قاعدة
بيانات �أو �سجل
خا�ص ملا يتوافر
لديها من معلومات،
على �أن يتم حتديثه
دوري ًا» ليتوافق مع
االعتبارات الدولية
واملعايري املقررة
ب�ش�أن �إن�شاء �سجل �أو
قاعدة بيانات لوحدة
املعامالت املالية عن
كل العمليات املالية
التي ي�شتبه يف �أنها
ذات �صلة بعمليات
غ�سل الأموال.
�إ�ضافة ما يتعلق
بالن�ص على عدم
ا�ستخدام املعلومات
�إال يف �إطار حمدد هو
مكافحة غ�سل الأموال
�أو متويل الإرهاب
�أو متويل التنظيمات
غري امل�شروعة وهو ما
يعني حظر ا�ستخدام
هذه املعلومات يف
�أية �أغرا�ض �سيا�سية
�أو �أغرا�ض تنتهك
خ�صو�صية الإن�سان
مما يتعار�ض مع
املبادئ الد�ستورية
املقررة ومبد�أ ال�سرية
الذي �أقره م�شروع
القانون.
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ال�سماح للوحدة
بطلب معلومات �أو
بيانات �أو تقارير
من �أي جمعية �أو
م�ؤ�س�سة غري هادفة
للربح ويرتكز
ن�شاطها يف جمع
الأموال �أو تلقيها
�أو منحها يف حال
اال�شتباه بغ�سل
الأموال �أو متويل
الإرهاب �أو متويل
التنظيمات غري
امل�شروعة �أو ورود
بالغات �أو معلومات
عن هذه اجلمعيات
�أو امل�ؤ�س�سات ،
لأن اجلمعيات �أو
امل�ؤ�س�سات غري
الهادفة للربح
قد تكون م�صدرا
لتمويل جماعات
�إرهابية �أو تنظيمات
غري م�شروعة وهو
الأمر امللحوظ يف
التطورات الإقليمية
املعا�صرة .

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

المالحظات

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة النيابة
العامة للجنة
الوطنية

�إ�ضافة اخت�صا�صات
للجنة تتعلق باقرتاح
الالئحة التنظيمية
ومتثيل الدولة يف
املحافل الدولية
املتعلقة مبواجهة
غ�سل الأموال.

رأي المجلس

-

•

•

�إ�ضافة ال�شروع �إىل
ارتكاب الأفعال
املن�صو�ص عليها يف -
البند ( )1من املادة
()2

تفنيد اجلرائم
وعدم �إيرادها
جمتمعة كجناية �أو
جنحة.
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-

•

-

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

�إ�ضافة ن�ص ي�ؤكد على
�أن يعاقب على متويل
الإرهاب بالعقوبات
الواردة يف املر�سوم
بقانون احتادي رقم
 1ل�سنة  2004يف
�ش�أن مكافحة اجلرائم
الإرهابية  ،وعلى
�أنه ال يخل �أحكام
هذا امل�شروع مبا ورد
باملر�سوم بقانون رقم
 1ل�سنة ،200و�أن
املحكمة االحتادية
العليا تخت�ص دون
غريها بالف�صل يف
اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون
متى كانت مرتبطة
بتمويل الإرهاب  ،حتى
يكون هذا امل�شروع
جمرد �إ�ضافة ملا
ورد مبر�سوم بقانون
مكافحة الأعمال
الإرهابية فتبقى
�أحكامه احلالية ب�ش�أن
الإرهاب ومتويله
وغريها قائمة ال
م�سا�س بها من
قبل هذا امل�شروع ،
واحرتاما للد�ستور
الإماراتي يف مادته
رقم  99والتي جتعل
االخت�صا�ص باجلرائم
املا�سة ب�أمن الدولة
من اخت�صا�ص
املحكمة االحتادية
العليا .

•

المالحظات
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة ن�ص ي�سمح
للمحكمة �أن تقدر
�إعفاء اجلاين يف
حال تعدد اجلناة
يف جرمية غ�سل
الأموال �إذا بادر
ب�إبالغ ال�سلطات
املخت�صة مبعلومات
عن اجلرمية وباقي
اجلناة قبل علم
ال�سلطات املخت�صة
و�أدى تبليغه �إىل
�ضبط باقي اجلناة
�أو الأموال حمل
اجلرمية مل�صلحة
الك�شف عن
اجلرمية والأموال
حمل اجلرمية
وهذا ما �أكدت عليه
امل�ؤ�شرات الدولية
ك�أحد احللول
الأ�سا�سية للحد
من جرائم غ�سل
الأموال.

رأي اللجنة

•

الن�ص على �صدور
الالئحة التنفيذية
خالل �ستة �أ�شهر
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رأي المجلس

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

�إ�ضافة عبارة ال تخل
�أحكام هذا القانون
مبا ورد يف باملر�سوم
بقانون رقم  1ل�سنة
 2004يف �ش�أن
مكافحة الأعمال
الإرهابية بحيث
يكون هذا امل�شروع
�إ�ضافة ملا ورد
باملر�سوم بالقانون
وتبقى �أحكامه دون
م�سا�س.

�إ�ضافة حكم
باخت�صا�ص املحكمة
االحتادية العليا دون
غريها بالف�صل يف
اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا
القانون متى كانت
مرتبطة بتمويل
الإرهاب.

موافقة
مع تعديل الن�ص
كالتايل «تخت�ص
املحكمة االحتادية
العليا دون غريها
بالف�صل يف جرمية
متويل الإرهاب»
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

م�شروع قانون
احتادي ب�ش�أن
� 9أمن املن�ش�آت
والفعاليات
الريا�ضية

ا�ستحداث مفهوم
�أمن املن�ش�آت
الريا�ضية ليكون
هو ت�أمني �سالمة
الأماكن واملن�ش�آت
املخ�ص�صة لأنواع
الريا�ضات املختلفة
مبا حتتويه من
�ساعة
مباين وجتهيزات
و()44
ومرتادين ،والتي
دقيقة
و( )10ثوان يتم ا�ستخدامها
يف �إدارة وتنفيذ
الفعاليات الريا�ضية
�سوا ًء كانت حكومية
�أو خا�صة ،وذلك من
الأخطار والتهديدات
الداخلية
واخلارجية.

•

ا�ستحداث مفهوم
�أمن الفعالية
الريا�ضية ليكون هو
توفري و�سائل الأمن
وال�سالمة لكل ن�شاط
�أو حدث ريا�ضي
يقام يف من�ش�أة
ريا�ضية �أو مكان
معد لإقامة مثل هذه
الأن�شطة.

•

م
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رأي المجلس

•

•

المالحظات

بلغ جمموع
التعديالت ()33
تعدي ًال منها ()29
مقرتح ًا من الأوراق
الفنية وتعدي ًال
واحد ًا من اللجنة
كما �أ�ضاف املجل�س
( )3تعديالت،
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%93.8

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستحداث مفهوم
اجلمهور الريا�ضي
ليكون تعريفه هو
«م�شجعو الفعاليات
الريا�ضية داخل
املن�ش�أة الريا�ضية �أو
النطاق املكاين»
دمج فكرة �إر�ساء
قواعد حماية
اجلمهور الريا�ضي
مع حفظ الأمن يف
املن�ش�آت والفعاليات
الريا�ضية ،حيث
�إنه متطلب رئي�سي
لهدف تعزيز
م�ستويات الأمن .
الف�صل بني
التزامات �ضابط
�أمن الفعالية
و�ضابط �أمن
املن�ش�أة الريا�ضية،
لإنهاء التداخل بني
اخت�صا�صاتهما.
تعديل عبارة
االرتقاء ب�سلوكيات
اجلمهور الريا�ضي
و�ضبط �أفعاله،
�إىل �ضبط �أفعال
اجلمهور الريا�ضي
ب�سلوكياته .

رأي اللجنة

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•

•

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

حذف عبارة
(وحتديد �آليات
العمل ،وحماية
ال�شخ�صيات املهمة
داخل املن�ش�أة
الريا�ضية �أو يف
�أماكن تواجدها
�أثناء الفعالية
الريا�ضية) لأن
ذكرها على �سبيل
احل�صر قد مينع
�أفعال �أخرى
قد ن�صت عليها
اللوائح الدولية
الأخرى كحماية
ذوي االحتياجات
اخلا�صة واجلمهور.
وذلك ف�إنه كان
من الأوىل وفق ما
ارت�آه التعديل �أن
تكون عبارة الن�ص
عامة ب�ش�أن الت�أمني
وال�سالمة حتى يتم
ا�ستغراق الن�ص
لكل الأفعال املكونة
خلطط الت�أمني
وال�سالمة املرتبطة
ب�أهداف القانون
من ناحية حماية
اجلمهور الريا�ضي
=
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رأي اللجنة

•

رأي المجلس

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

= و�ضبط �أفعاله
واالرتقاء ب�سلوكياته.
ومت �إ�ضافة
«املن�ش�آت» لأن معنى
اجلهة املنظمة
ي�شري ويرتبط
بتنظيم الفعاليات
الريا�ضية ،يف حني
�أن خطط الت�أمني
وال�سالمة متتد
�أي�ض ًا �إىل املن�ش�آت
الريا�ضية بالإ�ضافة
�إىل �أن اجلهة
املنظمة قد تكون
طرف ًا �أجنبي ًا �أو
خارج ًا عن �إرادة
املن�ش�أة مما يعني
غياب طرف املن�ش�أة
يف خطط التن�سيق
لت�أمني و�سالمة
مبناها.
كما مت �إ�ضافة
لفظة «ال�سالمة»
لأن الت�أمني خطط
عمل وقتية مرتبطة
ب�أحداث الفعالية،
�أما ال�سالمة فهي
خطط عمل دائمة
�أو طويلة الأمد وهي
من متطلبات �أمن
املن�ش�آت الريا�ضية.

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

المالحظات

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

حتديد اخت�صا�صات
و�أعمال �ضابط �أمن
املن�ش�أة الريا�ضية
ب�صفة عامة ودون
�أن يقت�صر دوره
�أثناء �إقامة الفعالية
الريا�ضية كما جاء
يف امل�شروع الأ�صلي.
و�إ�ضافة اخت�صا�صات
تتعلق ب�إجراء
التفتي�ش الأمني على
الأفراد واملركبات
عند نقاط الدخول.
�إ�ضافة بند
الخت�صا�صات
و�أعمال �ضابط �أمن
املن�ش�أة الريا�ضية
وهو �إعداد �سجالت
الأمن وال�سالمة
للمن�ش�أة.
�إ�ضافة بند
الخت�صا�صات
و�أعمال �ضابط �أمن
املن�ش�أة الريا�ضية
وهو مراجعة
ال�سجالت بالتن�سيق
مع �ضابط �أمن
الفعالية ومراقب
ال�شرطة �أثناء
الفعالية.
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

تعديل وا�ستحداث
بع�ض اخت�صا�صات
�ضابط �أمن املن�ش�أة
الريا�ضية عن
�ضابط �أمن الفعالية
الريا�ضية بحيث
�أ�ضيف الخت�صا�صاته
ت�أمني ميدان
الفعالية الريا�ضية
من كل ما ي�شكل
خطر ًا وت�أمني نقاط
الو�صول يف حاالت
الطوارئ.
ا�ستحداث
اخت�صا�ص ل�ضابط
�أمن الفعالية
الريا�ضية يتعلق
بتن�سيق خطط
الإخالء والطوارئ
مع �ضابط �أمن
املن�ش�أة ومراقب
ال�شرطة.
حذف التخيري الوارد
يف التزامات املن�ش�آت
الريا�ضية واجلهات
املنظمة للفعالية
باختيار عنا�صر
�شركات الأمن
وال�سالمة لتقوم
اجلهتني بذات الفعل
دون تخيري.

رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

•

المالحظات

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستحداث التزامات
للمن�ش�أة الريا�ضية
فيما يتعلق
بتخ�صي�ص �أماكن
لكبار ال�شخ�صيات
ولذوي العالقة.
ا�ستحداث التزامات
للمن�ش�أة الريا�ضية
فيما يتعلق بن�شر
الوعي ب�أمن
املن�ش�آت.
ا�ستحداث التزامات
للمن�ش�أة الريا�ضية
فيما يتعلق بتوفري
ات�صال مبا�شر
باجلمهور.
ا�ستحداث التزامات
للمن�ش�أة الريا�ضية
فيما يتعلق بتوفري
�سجالت الأمن
وال�سالمة جلميع
املباريات.
ا�ستحداث التزامات
للمن�ش�أة الريا�ضية
فيما يتعلق بو�ضع
تدابري وقائية �ضد
احلريق بالتعاون
مع اجلهة املخت�صة
واجلهات املعنية.
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رأي اللجنة

•
•
•
•

•

رأي المجلس

•

مت ا�ستبدال لفظة
تعمل بتلتزم

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

الن�ص على �أن
تتوافق ا�شرتاطات
الأمن وال�سالمة
التي تلتزم بتوفريها
املن�ش�آت واجلهات
املنظمة مع املعايري
الدولية.

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

المالحظات

•

مت ا�ستبدال لفظة
تعمل بتلتزم

•

مت ا�ستبدال لفظة
تعمل بتلتزم

الن�ص على �إ�شراف
ال�سلطة املخت�صة
على اال�شرتاطات
الفنية لتوحيدها
على م�ستوى الدولة.

•

•

مت ا�ستبدال التن�سيق
بالإ�شراف

•

مت ا�ستبدال لفظة
تعمل بتلتزم

•

مت ا�ستبدال لفظة
تعمل بتلتزم

و�ضع التزام على
اجلمهور يتعلق
ب�ضبط �سلوكه
تتعلق بعدم الدخول
�إىل �أر�ض امللعب
�أو النطاق املكاين
للفعالية الريا�ضية
بدون ترخي�ص.

•

•
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م

70

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
عدم �إدخال �أو
حيازة �أية مواد
ممنوعة �أو خطرة
خا�صة الألعاب
النارية �إىل املن�ش�أة
الريا�ضية �أو مكان
�إقامة الفعالية
الريا�ضية .على
�أن حتدد الالئحة
التنفيذية �أنواع
وطبيعة هذه املواد.

•

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
خمالفة ا�شرتاطات
حمل ال�سالح �أو
اقتنائه يف املن�ش�أة
الريا�ضية �أو �أثناء
�إقامة الفعالية
الريا�ضية والتي
ي�صدر بها قرار من
الوزير

•

رأي المجلس

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
ارتكاب �أو م�شاركة
�أو حتري�ض �أو
ال�شروع يف �أعمال
العنف.

•

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
رمي �أي مواد �أو
�سوائل من �أي نوع
باجتاه املتفرج الآخر
�أو يف اجتاه املنطقة
املحيطة بامللعب او
امللعب نف�سه.

•

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
التلفظ ب�ألفاظ
بذيئة �أو كتابتها
�أو �أية �إمياءات من
�ش�أنها الإ�ساءة
�أو بدعوات ذات
طبيعة عن�صرية
�أثناء �إقامة الفعالية
الريا�ضية.

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق
بااللتزام باجللو�س
يف الأماكن
املخ�ص�صة.
و�ضع التزام على
اجلمهور ب�ضبط
�سلوكه تتعلق بعدم
ا�ستغالل امللعب
لأغرا�ض �سيا�سية
-

•

•

•

•

-

-

-

-
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رأي المجلس

�إ�ضافة عقوبة
للمادة امل�ستحدثة
املتعلقة بااللتزامات
املن�صو�ص عليها
بحق املن�ش�آت
الريا�ضية بغرامة ال
تقل عن ع�شرة �آالف
درهم وال جتاوز
خم�سمائة �ألف
درهم .م( )20بعد
التعديل.

�إ�ضافة البند (ز)
�إىل املادة ()18
�إ�ضافة البند (ح)
�إىل املادة ()19

•

�إ�ضافة حكم ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية
خالل � 6أ�شهر.

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

حتديد املدة التي
ميكن للوزير متديد
فرتة توفيق �أو�ضاع
املن�ش�آت الريا�ضية
لتوفيق �أو�ضاعها مبا
يتنا�سب ومتطلبات
القانون �إىل مرتني
فقط.

م�شروع قانون
احتادي
بتعديل بع�ض
�أحكام القانون
االحتادي
10
رقم ()11
ل�سنة 1992م
ب�إ�صدار قانون
الإجراءات
املدنية

�ساعتان
و()28
دقيقة
و( )28ثانية

رأي اللجنة

•

�إ�ضافة قانوين
تنظيم مهنة
املحاماة ومهنة
الرتجمة �إىل ديباجة
امل�شروع الرتباطهما
به

رأي المجلس

المالحظات

•

•

 .1قدمت الدرا�سات
الفنية ()14
مقرتح ًا جوهري ًا
ووافقت اللجنة على
( )7مقرتحات.
 .2قدمت اللجنة
( )14تعدي ًال ووافق
املجل�س عليها.
 .3قدم املجل�س
تعدي ًال ( )1ومتت
املوافقة عليه.
 .4قدمت الوزارة
تعدي ًال ( )1ومتت
املوافقة عليه.
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%54.2
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

تعديل النظام
اخلا�ص بالإعالن
الذي يحدده جمل�س
الوزراء بحيث يراعى
فيه الطبيعة اخلا�صة
للمنازعات التجارية
(م )3/5
�إ�ضافة بند يتعلق
بالأوامر امل�ستعجلة
بحيث يتم الإعالن
فيها من قبل موظف
املحكمة (م/5
مقرتح)4

-

�إ�ضافة بند ين�ص على
جواز اتفاق الأطراف
على كيفية الإعالن
(م/5مقرتح)6
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رأي اللجنة

رأي المجلس

�إ�ضافة املواد التالية
للمواد املعدلة
الرتباطها بها
(، )153( ، )152
(، )155( ، )154
()180

•

•

-

•

-

الت�سهيل من �أمر
التغيري يف الإعالن
وذلك باالكتفاء
بعر�ض الأمر على
رئي�س الدائرة بدال
من املحكمة جمتمعة
(م 5و م)6

•

•
-

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت تعديل املادة
( )1/8ب�إ�ضافة
حالة جديدة وهي
رف�ض ا�ستالم
الإعالن من قبل
املعلن �إليه
�إ�ضافة فقرة على
املادة( )2/8تن�ص
على اعتبار بع�ض
احلاالت قرينه على
علم املعلن �إليه
باجلل�سة مامل يدفع
ب�إثبات العك�س
مت تعديل املادة
( )3/8بحيث
يتم الت�أكد من �سن
املعلن �إليه �أو م�ستلم
الإعالن وذلك
بالتحقق من هويته
وتدوينه يف املح�ضر
�أ�ضيف اىل املادة
( )4/8ب�أن يل�صق
الإعالن ب�شكل وا�ضح
على باب �آخر مكان
كان يقيم فيه املراد
�إعالنه

رأي اللجنة

رأي المجلس

�إ�ضافة املوطن املختار
�إىل بيانات ورقة
الإعالن كبديل عن
املوطن (م 7و م)8

•

•
•

•

•

المالحظات

•

-

-

•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت ا�ضافة بند ين�ص
على �أن يتم ت�ضمني
ملف الق�ضية ورقة
الإعالن (م/8بند
م�ستحدث)5

-

اعتبار الإعالن
منتجا �آثاره
با�شرتاط ورود كتاب
وزارة اخلارجية �أو
البعثة الدبلوما�سية
مبا يفيد ا�ستالم
املعلن �إليه �صورة
الإعالن �أو امتناعه
عن ا�ستالمه
(م)2/10
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رأي اللجنة

�إ�ضافة الإعالن يف
جريدة �أجنبية �إذا
كان املراد �إعالنه
�أجنبيا (م)4/8

رأي المجلس

•

•

•

حذف جواز الإعالن
بالفاك�س �أو الربيد
االلكرتوين �أو الربيد
امل�سجل يف حالة
الإعالن باخلارج
حتوطا ل�ضمان
و�صول الإعالن
للمعلن �إليه يف
اخلارج (م)7/ 9

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت �إفراد بند خا�ص
على �أن يعترب
الإعالن منتج لآثاره
من تاريخ فتح
الربيد االلكرتوين
(م)4/10
مت تعديل املادة
( )25بحيث
تخت�ص املحاكم
االحتادية بالنظر
يف املنازعات
ولي�س االبتدائية ،
وذلك لوجود �شبهة
د�ستوريه يف املادة
( )25وهي تتعار�ض
مع ن�ص املادة
( )102حيث من
املعلوم �أنه متى عهد
الد�ستور باخت�صا�ص
ق�ضائي �إىل الق�ضاء
االحتادي  ،فال يجوز
لغري ن�ص د�ستوري
�أن ي�سلب هذا
االخت�صا�ص منه
تعديل االخت�صا�ص
القيمي للمحاكم
بحيث يتنا�سب
مع الدخل القومي
للفرد والت�ضخم
االقت�صادي للدولة
(م)30

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

-

•

•

المالحظات

•

-
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�أ�ضيف اىل املواد
رقم الهوية ،لأن
التفا�صيل املذكورة
يف ن�ص املادة غري
كافية للإحاطة
ب�شمول اال�سم
الن�ص على �أن
امل�ستندات املرتجمة
يجب �أن تكون
معتمده وجاء املقرتح
بالتعديل ات�ساق ًا مع
م�شروع قانون تنظيم
مهنة الرتجمة
ل�سنة  2012والذي
�أكد على �أن تكون
الرتجمة معتمدة من
خالل مرتجم مقيد
يف �سجل املرتجمني
وي�سجل يف مكتب
معتمد للرتجمة
(م)4/45

-
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

الت�أكيد على �أن
يرفق امل�ست�أنف بكل
�صورة امل�ستندات
امل�ؤيدة لال�ستئناف
حتى يطلع كل
م�ست�أنف على
�صحيفة اال�ستئناف
وم�ستنداتها
(م)2/162

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

-

-

رأي اللجنة

و�ضع ما يقابل
املحكمة االحتادية
العليا يف الإمارات
�سواء كان النق�ض �أو
التمييز (م)177
ا�ستبدال قيمة
احلد الأق�صى
حلكم امل�صادقة
�أو البطالن على
حكم املحكم الغري
قابل لال�ستئناف
من خم�سني �ألف
درهم �إىل ع�شرين
�ألف درهم متا�شيا
مع حدود الن�صاب
االنتهائي ملحكمة �أول
درجة (م)3/ 217
ا�ستبدال الغرامة
املفرو�ضة على
امل�ست�شكل يف
اال�ست�شكال املوقف
للتنفيذ يف حال
خ�سر ا�ست�شكاله من
الغرامة التي ال تزيد
على ع�شرة �آالف
درهم �إىل الغرامة
التي ال تقل عن مائة
درهم وال تزيد على
خم�سة �آالف درهم
(م)2/246

رأي المجلس

المالحظات

•

•

املوافقة مع ا�ستبدال
احلد الأدنى من
� 100إىل 1000
درهم
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

-

-

-

-
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رأي اللجنة

الن�ص على �أن البينة
الطبية يجب �أن تكون
معتمدة ملنع �أو ت�أجيل
�أمر احلب�س حتى
يعتد بالبينة الر�سمية
(م)326
االكتفاء باحلمل فقط
دون غريه لت�أجيل
�إ�صدار �أمر احلب�س
(م�/2/326أ)
�إ�ضافة �أجرة العمل
باملادة �إىل اال�ستثناء
الوارد على الديون
املنفذ بها التي تقل
عن ع�شرة �آالف
درهم  ،ليحب�س
املدين ب�سببها
ل�ضمان حقوق
العمال بالن�سبة
للمبالغ الب�سيطة
(م/1/326و)
تعديل مادة العمل
بالقانون ليكون بعد
ثالثة �أ�شهر من
تاريخ ن�شره (املادة
ال�ساد�سة)

رأي المجلس

�إلزام القا�ضي
بالتحقيق قبل
�إ�صدار �أمر احلب�س
(م)1/325

•
•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

م�شروع قانون
احتادي يف
� 11ش�أن مكافحة
الأمرا�ض
ال�سارية

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة القانون
االحتادي يف
�ش�أن مزاولة مهنة
الطب البيطري،
والقانون االحتادي
�ساعة
و( )59ثانية ب�ش�أن الوقاية من
و( )28ثانية الأمرا�ض احليوانية
املعدية والوبائية
ومكافحتها �إىل
ديباجة امل�شروع
الرتباطهما به

•

مت ا�ستحداث تعريف
للمكافحة (م)1/

•

ا�ستحداث تعريف
للمنطقة املوبوءة يف
(م)1/
تعديل تعريف
املر�ض ال�ساري
(م)1/

•

•

•

•

رأي المجلس

•

المالحظات

 .1قدمت الدرا�سات
الفنية ()31
مقرتح ًا جوهري ًا
ووافقت اللجنة على
( )15مقرتح ًا.

 .2قدمت اللجنة
مت الأخذ بالتعريف
( )6تعديالت
ولكن على هيئة
ووافق املجل�س
ن�ص كا�شف (م/2
عليها.
م�ستحدث)

تعديل تعريف حامل
العامل املمر�ض
وذلك ات�ساق ًا مع
تعديل تعريف
املر�ض ال�ساري
(م)1/

•

•

مت تعديل تعريف
التطهري (م)1/

•

•

 .3قدم املجل�س
( )4تعديالت ومتت
املوافقة عليها.
 .4قدمت الوزارة
تعديلني ومتت
املوافقة عليها.
وبلغت ن�سبتها وفق
مقيا�س باركنز
()%91
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

رأي اللجنة

رأي المجلس

تعديل تعريف
امل�صاب لي�شمل
التعريف الإفرازات
واملنتجات ال�سمية
معا (م)1/

•

•

تعديل تعريف
املخالط (م)1/
تعديل تعريف
العزل ال�صحي
وذلك ليكون التعديل
متوافق مع تعديل
املخالط (م)1/
تعديل تعريف
احلجر وذلك
لتو�ضيح املعنى
املراد منه (م)1/
�إ�ضافة قطاع
التمري�ض �إىل
املكلفني بتبليغ
اجلهة التي يتبعونها
متى علمت �أو
ا�شتبهت يف �إ�صابة
�أي �شخ�ص ب�أي من
الأمرا�ض ال�سارية
املدرجة بالق�سم «�أ»
(م�/1/3/أ)
-

82

•

تعديل تعريف
العزل ال�صحي
وذلك بتبديل كلمة
«انت�شار» بـ»عدوى»
(م)1/

•

•

•

-

•

•

حذف «والعاملون»
من (م�/1/3/أ)

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة القطاع
احلكومي �أو
اخلا�ص لل�صيادلة
وفنيي ال�صيدلة
املكلفني بالتبليغ
لتو�ضيح جهة العمل
التي يعملون بها
(م/1/3/ب)

-

رأي اللجنة

•

�إ�ضافة قطاع
مزاويل املهن الطبية
من غري الأطباء
وال�صيادلة يف
القطاع احلكومي
واخلا�ص �إىل
املكلفني بتبليغ
اجلهة التي يتبعونها
حال العلم �أو
اال�شتباه يف �إ�صابة
�أي �شخ�ص ب�أي من
الأمرا�ض ال�سارية
املدرجة بالق�سم
«�أ» نظر ًا خلطورته
ولتو�سيع نطاق
امللتزمني بالتبليغ

رأي المجلس

المالحظات

•

•
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م

84

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

حذف عبارة
«بغ�ض النظر عن
تعديل البند اخلا�ص
درجة قرابتهم له»
باملخالطني للمري�ض
الواردة يف فقرة
من الرا�شدين بغ�ض
املخالطني للمري�ض
النظر عن درجة
من الرا�شدين
قرابتهم له وذلك
وامللتزمني بالإبالغ
ب�إ�ضافة «عالقتهم
عنه ليكون االعتداد
به» �إىل البند
باملخالطة وحدها
(م�/2/3/أ)
ال بالقرابة ودرجتها
(م�/2/3/أ)

•

�إ�ضافة التزام على
مدير التجمعات
ال�سياحية التي
يتواجد بها املري�ض
�أو امل�شتبه فيه �إىل
قائمة امللتزمني
بالإبالغ (م/2/
مقرتح)

•

•

تعديل املواد املتعلقة
بالتبليغ الفوري ب�أن
يكون خالل مدة ال
تتجاوز � 24ساعة
ل�ضبط الأمر

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

�إ�ضافة تعديل يف
(م )5/ين�ص
على حتديد نوعية
الإجراءات الواجب
اتخاذها من قبل
اجلهة البيطرية
ملنع انت�شار املر�ض
ال�ساري

رأي اللجنة

رأي المجلس

�إ�ضافة �إلزام على
املن�ش�آت ال�صحية
اخلا�صة ب�إبالغ
الإدارة املعنية عن
الأمرا�ض ال�سارية
الواردة يف اجلدول
رقم  1املرفق
بالقانون �إ�ضافة
للوزارة وللجهة
ال�صحية امللتزمني
بالن�ص الأ�صلي
للم�شروع

•

•

المالحظات

مت �إ�ضافة «اجلهة
البيطرية احلكومية»
وذلك باعتبار �أن
اجلهة احلكومية
البيطرية هي
الأجدر ولها ات�صال
مع باقي اجلهات
احلكومية ،كما مت
�إ�ضافة «�أو انتقاله
�إىل الإن�سان» وكذلك
مت فر�ض التزام على
اجلهة البيطرية
احلكومية ب�أن تبلغ
فورا الإدارة املعنية
بذلك (م)5/
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

حتديد بع�ض الأمثلة
على الإجراءات
الطارئة ملنع انت�شار
املر�ض وعالج
املر�ضى (م)6/
�إ�ضافة �إجراءات
تتعلق بالرت�صد
على �سبيل املثال ال
احل�صر (م)8/
�إ�ضافة اجلدول رقم
( )3للمواد وذلك
ات�ساقا مع �إ�ضافة
انتقال املر�ض من
احليوان �إىل الإن�سان
(م)9/
الن�ص على جمانية
الفحو�صات والعالج
(م)9/
ا�ستحداث بند
يفر�ض التزاما على
الوزارة واجلهة
املخت�صة ب�إن�شاء
�أماكن للعزل
مت ا�ستحداثه يف
وفق املوا�صفات
(م)2/24/
واملقايي�س املعتمدة
التي حتددها
الالئحة التنفيذية
لهذا القانون
(م/9/مقرتح)

•
•
•
•
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رأي المجلس

•
•
•
•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

مت تغيري ال�صيغة
يف (م )12/من
اجلواز �إىل اللزوم
وذلك ملنع انت�شار
املر�ض �أو احلد من
انت�شاره وكذلك
مت �إ�ضافة عبارة
تغيري ال�صيغة
يف (م )12/من «متى ا�ستلزم
اجلواز �إىل اللزوم الأمر» و «بالتن�سيق
وذلك ملنع انت�شار مع اجلهات ذات
املر�ض �أو احلد من العالقة» وذلك لأن
التطهري �أحيانا
انت�شاره
يحتاج لتدخل جهات
�أخرى و�أي�ضا بدلت
«القواعد» «باللوائح»
وذلك تقيدا
بامل�صطلح الدويل
يف هذا ال�ش�أن.
مت تعديل ن�ص
(م )13/با�ستبدال
لفظة «منح» بـ
«العزل الطبي»
وذلك لأن العزل
يتنا�سب مع الهدف
من منع نقل العدوى
ويالئم بع�ض
احلاالت التي يكون
فيها االنت�شار �سريع ًا

•

رأي المجلس

المالحظات

•

•
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م

88

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة �إلزام على
الوزارة واجلهة
ال�صحية بالتن�سيق
فيما بينهما ومع
اجلهة املعنية بردم
م�صادر املياه وذلك
خلطورة م�صادر
املياه (م)1/16/

•

�إ�ضافة �إلزام على
الوزارة واجلهة
ال�صحية بالتن�سيق
فيما بينهما ومع
اجلهة �إعالن �أي
مكان �أو منطقة
جغرافية مكانا
موبوء ًا ،وتنظيم
الدخول �إليه
واخلروج منه مع
تعيني حدوده وعزله
(م)17/

•

مت الن�ص على
جمانية حت�صني
املواليد �ضد
الأمرا�ض ال�سارية
(م)1/19/

•

رأي المجلس

مت حذف كلمة
«�إبادة» وا�ستبدالها
بعبارة «التخل�ص
الآمن من»
(م)1/16/

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

ا�ستحداث مادة تلزم
املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات
التعليمية حت�صني
الطالب والعاملني
�ضد الأمرا�ض
ال�سارية امل�ستهدفة
عند االقت�ضاء جمانا
(م/21/مقرتح)

•

ا�ستحداث مادة
تن�ص على �أنه
يجوز لأي �شخ�ص
�أن يتقدم للجهة
ال�صحية املخت�صة
لتح�صينه عند
االقت�ضاء جمان ًا
(م/22/مقرتح)

•

�إ�ضافة فقرة على
(م )25/تفيد ب�أنه
يتم ت�أجيل التح�صني
حلني زوال �أ�سباب
الت�أجيل

•

-

•
-

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
مت �إ�ضافة عبارة
«املخالط له» لن�ص
املادة (م)31/
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت ا�ستحداث مادة
تن�ص على �أنه ال
ي�شرتط احل�صول
على العالج
املجاين� ،أو الفح�ص
�أو التح�صني �أو
اخلدمات الطبية يف
الأمرا�ض ال�سارية
وجود بطاقة �صحية
(م/36/مقرتح)
مت ا�ستحداث مادة
تن�ص على �أنه
تكون هناك قاعدة
بيانات �إح�صائية
للأمرا�ض ال�سارية
داخل الدولة عن
طريق �سجل وطني
ين�ش�أ بالوزارة لر�صد
وح�صر الأمرا�ض
ال�سارية (م/45/
مقرتح)
الإلزام بالن�شر
باجلريدة الر�سمية
لأي تعديالت على
اجلداول امللحق
خ�صو�صا و�أن هناك
عقوبات جنائية
ترتتب تبعا ملا يرد
بتلك اجلداول
(م)46/
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

مت حتديد مدة
زمنية حمددة وهي
 180يوما ل�صدور
الالئحة التنفيذية
للقانون (م)47/

م�شروع قانون
احتادي بتعديل
( )9دقائق
 12م�سمى الهيئة
و( )8ثوان
الوطنية
للموا�صالت

م�شروع قانون
احتادي
بتعديل بع�ض
�أحكام القانون
االحتادي رقم
 )8( 13ل�سنة
2009م ب�ش�أن
الأو�سمة
وامليداليات
وال�شارات
الع�سكرية

()26
دقيقة
و()32
ثانية

مل يتم اعداد �أوراق
�أو درا�سات فنية
مل�شروع القانون

مل يتم اعداد �أوراق
�أو درا�سات فنية
مل�شروع القانون

رأي اللجنة

رأي المجلس

•

المالحظات

•

-

-

-

-
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

حذف قرار رئي�س
جمل�س الوزراء
بت�شكيل هيئة
م�شروع قانون
�سباقات اخليل
احتادي يف
وقرار وزارة
�ش�أن مكافحة ()172
ال�صحة ب�ش�أن املواد
 14املواد املحظورة دقيقة
البيطرية املحظورة
و( )10ثوان
يف جمال
من الديباجة لأن
ريا�ضات اخليل
االخرية يتم اال�شارة
والفرو�سية
فيها �إىل القوانني
االحتادية واملرا�سيم
بقوانني فقط.
�إ�ضافة قانون قمع
الغ�ش والتدلي�س يف
املعامالت التجارية
للديباجة لوجود
مادة تتعلق بالتزام
املن�ش�آت العاملة
يف جمال املنتجات
املخ�ص�صة للخيل|.
�إ�ضافة قانون
مزاولة مهنة
الطب البيطري
كون الأخري من
املخت�صني يف
م�شروع القانون.
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رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

•

•

حذف الهيئة من
�ضمن التعريفات
لأنها من �ضمن
ال�سلطة املخت�صة.

•

المالحظات

�أدخل املجل�س عدد
( )25تعديال بلغت
التعديالت من
الدرا�سات الفنية
فيها عدد ()19
تعدي ًال وبن�سبة
( )79من تلك
التعديالت �أما
اللجنة فقد �أدخلت
عدد ( )5تعديالت.

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

رأي المجلس

تعديل كلمة
«ال�سرعة»
وا�ستبدالها ب ـ
«اجلري» .

•

تعديل تعريف املالك
ليقت�صر على مالك
اخليل �أو القائم على
رعايته وحذف «ومن
له حق ال�سيطرة
املبا�شرة عليه» لأن
لها معنا وا�سعا ميتد
اىل الفار�س.

•

•

�إ�ضافة ن�شاط الإيواء
�إىل تعريف املن�ش�أة

•

�إ�ضافة تعريف
للو�سائل باعتبار
�أنها �ضمن املواد
املحظورة.
�إ�ضافة الو�سائل
للمواد املحظورة
�إ�ضافة �شمول
الالئحة التنفيذية
للقائمة املتعلقة بتلك
املواد.
�إ�ضافة الفح�ص
�إىل تعريف الرقابة
باعتبارها مفهوما
خمتلف عن املعاجلة
والتحليل.

•

•

•

•

•

•

•

•

المالحظات

•
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م

94

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة تعريف
املواد املقيدة لأنها
املق�صودة باحلظر
الن�سبي ولي�ست
املواد املحظورة
والتي يكون احلظر
فيها مطلق ًا.

•

�إ�ضافة لفظ التداول
للهدف الأول مل�شروع
القانون لأنه يختلف
عن اال�ستخدام وفق
التعريفات الواردة
يف �صدر م�شروع
القانون.

•

ا�ستبدال «احلماية»
ب ـ «املحافظة» لأنها
لفظة تفيد الإجراء
اال�ستباقي وهو ما
يتنا�سب مع هدف
م�شروع القانون.

•

�إعادة ترتيب مكان
املادة الرابعة يف
م�شروع القانون كما
ورد من احلكومة
لتكون املادة الثانية
وفقا ملنهجية البناء
ال�شكلي.

•

رأي المجلس

•

•

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

�إ�ضافة مادة تن�ص
على ت�شكيل جلنة
فنية ملنح تراخي�ص
ا�ستخدام املواد
املحظورة للأغرا�ض
العالجية وذلك
اتباع ًا ملا تقرر يف
االلتزامات الدولية.
�إ�ضافة مادة تن�ص
على قيام الالئحة
التنفيذية بتحديد
قائمة العقاقري
والو�سائل واملواد
الأخرى املحظورة.
تعديل تعريف املادة
املتعلقة باخت�صا�صات
الهيئة و�إ�ضافة
الوزارة لها.
�إ�ضافة عبارة
بح�سب الأحوال ملادة
االخت�صا�صات لوجود
جهتني يناط بهما
الأفعال الواردة يف
املادة.
ا�ستحداث بند
ين�ص على �إن�شاء
برنامج وطني لر�صد
املواد املحظورة
وفق ًا لال�شرتاطات
املعتمدة يف هذا
ال�ش�أن.

رأي اللجنة

•

رأي المجلس

املوافقة على
االخت�صا�ص
و�إ�سناده �إىل الوزارة
بدال من اللجنة
الفنية

•

•

•

•

•
•

المالحظات

•
•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستحداث بند يف
الأفعال املحظورة
يتعلق بحظر �إف�شاء
املخت�صني لبيانات
العينات وكل ما
يتعلق باملعلومات.
�إ�ضافة الفار�س
لتمتد له الأفعال
املحظورة باعتباره
م�ؤثر ًا يف نتيجة
ال�سباق.

96

رأي اللجنة

رأي المجلس

•

•

•

•

تعديل احلد الأعلى
للعقوبة املالية ليكون
(� )200ألف بد ًال
من (� )100ألف
درهم كما ورد من
احلكومة.
حذف مادة
اخت�صا�صات الهيئة
يف �إيقاع العقاب
باعتبارها �إحدى
اجلهات املخت�صة
التي ن�ص عليها
القانون .
الن�ص على
عقوبات يف حالة
العود ي�شطب على
�إثرها املت�سبب من
�سجالت ريا�ضة
اخليل والفرو�سية.

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

م�شروع قانون
احتادي يف
� 15ش�أن تنظيم
مهنة مدققي
احل�سابات

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إ�ضافة قانون
�إ�ضافة قانون
املعامالت املدنية املعامالت املدنية
وتعديالته الرتباطه وتعديالته  ،وقانون
()157
مب�شروع القانون  ،تنظيم ديوان
دقيقة
وكذلك قانون تنظيم املحا�سبة  ،وكذلك
و( )17ثانية
قانون تنظيم مهنة
ديوان املحا�سبة
�إىل ديباجة م�شروع الرتجمة �إىل ديباجة
م�شروع القانون
القانون

-

-

•
•

تعديل تعريف قواعد
�سلوك و�آداب املهنة
 ،وذلك اخت�صارا
للعبارة وفقا لقواعد
ال�صياغة الت�شريعية
(م)1/

-

•

�إً�ضافة ن�ص كا�شف
مل�شروع القانون

•

-

•

رأي المجلس

المالحظات

•
 .1قدمت الدرا�سات
�إ�ضافة قانون
الإثبات يف املعامالت الفنية ()24
املدنية والتجارية  ،مقرتح ًا جوهري ًا
وكذلك قانون تنظيم ووافقت اللجنة على
عالقات العمل �إىل ( )15مقرتح ًا.
ديباجة م�شروع
 .2قدمت اللجنة
القانون
( )8تعديالت
ووافق املجل�س
عليها.

•

تعديل تعريف
الأطراف ذات
العالقة وذلك
ب�إ�ضافة �شركات
امل�ساهمة اخلا�صة
(م)1/

 .3قدم املجل�س
( )11تعديال ومت
املوافقة عليها.

-
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

م�ساواة الدكتوراه مع
الزمالة من ناحية
مدة ال�سنة الالزمة
للخربة الالحقة
تقديرا للقيمة
العلمية ل�شهادة
الدكتوراه (م/4/
�أ�صبح�/6أ)
�إ�ضافة بند
للحا�صلني على
درجة املاج�ستري
يف جمال املحا�سبة
لقيد مدقق
احل�سابات يف �سجل
املدققني  ،ليكتفى
ب�ش�أنهم باخلربة
العملية الالحقة
على احل�صول على
امل�ؤهل ملدة �سنتني
ولي�س ثالث �سنوات
تبعا للمقرر بالن�سبة
للحا�صلني على
البكالوريو�س يف
املحا�سبة (م)4/

-

98

-

رأي المجلس

•

•

•

•

تغيري (االمتحان)
الت�أهيلي وجعله
(اختبار) والذي
يجب �أن يجتازه
مدقق احل�سابات
لقيده يف �سجل
املدققني (م)7/4/

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

ا�ستحداث مادة
تن�ص على ت�أكيد
�شرط القيد بجدول
املتدربني ولي�س كل
متقدم لأول مرة
يتعني تدريبه حيث
قد يكون له خربة
عملية بالقطاع
احلكومي �أو خربة
خارج الدولة.

•

يف املادة  5مت دمج
البند  2يف البند
 1و�إزالة التناق�ض
املوجود باملادة حيث
�إن العمل يف فرع
�شركة تدقيق �أجنبية
مقيدة يف �سجل
مدققي احل�سابات
لي�س �شرطا ملزما
للقيد و�إمنا حالة من
�ضمن ثالث حاالت
منها ال�شراكة ومنها
العمل لدى مواطن
مقيد ويكفي توافر
�إحداها لإجراء
القيد.

•

رأي المجلس

المالحظات

-

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

تعديل املواد املتعلقة
بن�سبة ح�صة
ال�شراكة الوطنية
ملكاتب التدقيق من
 %25اىل %51
للحفاظ على الطابع
الوطني للمهنة �أ�سوة
بالقوانني الأخرى

-

100

رأي المجلس

رأي اللجنة

تعديل يف �شروط
قيد الأ�شخا�ص
الطبيعيني من غري
مواطني الدولة
يف �سجل مدققي
احل�سابات وذلك
ب�إ�ضافة على �أن
يكون عامال لدى
�شركة (م)1/5/

-

•
ال�سماح ملجل�س
الوزراء بزيادة ن�سبة
امل�شاركة الوطنية
يف �شركات مزاولة
املهنة يف الدولة ملا
هو �أكرث من الن�سبة
املقررة بامل�شروع
وهي  %25حت�سبا
ملا قد ت�سمح به
الظروف م�ستقبال
من زيادة امل�شاركة
الوطنية لتحقيق
�أغرا�ض امل�شروع
(م)6/

-

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

مت تعديل املادة ()8
ا�ستحداث مادة
تن�ص على �إن�شاء بالن�ص على �إن�شاء
�إدارة م�ستقلة يف
�إدارة م�ستقلة يف
الوزارة تعني مبهنة الوزارة تعني مبهنة
مدققي احل�سابات مدققي احل�سابات
ا�ستحداث بند
ب�ش�أن اخت�صا�صات
الوزارة مبا يتفق
مع �أهداف القانون
ب�ش�أن االرتقاء
باملهنة وتطويرها
من خالل التدريب
والتعليم امل�ستمر
(م)5/8/
تقليل مدة �إخطار
الوزارة لطالب القيد
�إىل خم�سة �أيام
عمل بدال من ع�شرة
�أيام عمل لت�سريع
وت�سهيل الإجراءات
(م)1/10/

•

-

-

-

-

رأي المجلس

المالحظات

•

•

•
تعديل املادة ()10
بو�ضع �ضابط
للو�سائل احلديثة
وهي التي يحددها
الوزير
تعديل املادة ()14
وذلك ب�إ�ضافة
ال�شركات �إىل
املكاتب
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

الن�ص على �إلغاء
قيد ال�شخ�ص
الطبيعي املقيد
يف �سجل مدققي
احل�سابات املزاولني
للمهنة يف حال عدم
مزاولته للمهنة
نهائيا خالل مدة
القيد (م)19/

-

�إ�ضافة ممكنات
للحقوق التي منحها
القانون ملدققي
احل�سابات (م)20/

102

رأي المجلس

رأي اللجنة

حذف املادة ()16
والتي تن�ص على
ت�صنيف مدققي
احل�سابات ح�سب
املعايري وال�ضوابط
التي ت�ضعها الوزارة

-

•

-

حذف كلمة
(واعتماد) من ن�ص
املادة ( )20وذلك
لأن مدقق احل�سابات
ال يقوم باالعتماد
و�إمنا يقوم ب�إعداد
التقارير عن القوائم
املالية وامليزانيات
لل�شركة.

•

•

-

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

ا�ستحداث مادة
تن�ص على �إ�ضافة
حق عدم عزل مدقق
احل�سابات خالل
ال�سنة املالية التي
يقوم مبهامه فيها ،
و�أي�ضا �إ�ضافة بند
ين�ص على ا�ستقالة
مدقق احل�سابات
التعديل يف مادة
املحظورات على
مدقق احل�سابات
ليمتد احلظر ف�ضال
عن ال�شركات لكافة
العمالء من هيئات
وم�ؤ�س�سات عامة
وخا�صة (م)21/
التعديل يف مادة
املحظورات حيث
يحظر على مدقق
احل�سابات �أن
يجمع بني عمل
تدقيق احل�سابات
باجلهة حمل
التدقيق اال�شرتاك
يف ت�أ�سي�سها �أو
امل�شاركة فيها �أو
�إدارتها �أو �سبق
العمل بها ب�صفة
دائمة �أو ا�ست�شارية
ما مل مي�ض على
تركه للعمل �سنتان
(م�/21/أ�صبح
�/6أ)

رأي اللجنة

•

•

•

رأي المجلس

المالحظات

-

•

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

�إلزام مدقق
احل�سابات ببذل
عناية ال�شخ�ص
احلري�ص يف �أداء
عمله  ،وذلك بو�صفه
م�أجورا عليه ،وهو
ما يقت�ضي بذل
املزيد من العناية
(م)24/

104

رأي المجلس

•

•

-

تعديل املادة
( )2/26بانتقال
االلتزام املفرو�ض
على مدقق
احل�سابات يف حال
توقف �أو اعتزل
املهنة لل�شركاء
حال انق�ضاء �شركة
التدقيق.

•

-

-

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

-

تعديل املادة ()27
ب�أن تقدم املعلومات
�إىل الوزير �أو من
يفو�ضه الوزير بذلك
عند االقت�ضاء.

تغيري ت�شكيل
جمل�س الت�أديب
وجعل الأغلبية من
الق�ضاء لتوفري
�ضمانات �أكرث ملدقق
احل�سابات.
(م)29/
الن�ص على �أنه يكون
ال�شطب من ال�سجل
نهائيا (م)31/
-

رأي اللجنة

رأي المجلس

حذف ا�شرتاط
احل�صول على �إذن
ال�سلطة الق�ضائية
لتقدمي مدقق
احل�سابات لوزير
االقت�صاد املعلومات
التي يطلبها لأن
الوزير يطلب
معلومات ب�صفته ال
ب�شخ�صه وم�س�ؤول
�سيا�سيا عن عمله
ف�ضال عن �أن املادة
قيدت الأمر ب�أحوال
االقت�ضاء وال�ضرورة
(م)27/

•

-

•

-

•

-

المالحظات

تغيري اجلزاء
الذي يوقعه جمل�س
الت�أديب وذلك
با�ستبدال التنبيه
بالإنذار الكتابي
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

ا�ستحداث بند
ي�سمح ملجل�س
الت�أديب بوقف مدقق
احل�سابات م�ؤقتا عن
مبا�شرة املهنة حتى
انتهاء حماكمته
(م)33/

•

•

-

الن�ص على �أن ت�سمع
�أقوال غري الناطقني
بالعربية عن طريق
مرتجم معتمد
(م)33/

•

-

-

تعديل املادة ()36
ب�إلزام الوزارة
ب�شطب قيد مدقق
احل�سابات يف
حال فقد ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون

106

رأي المجلس

تعديل املادة ()34
بتحديد بداية
التاريخ للطعن على
قرار جمل�س الت�أديب
وهي �أن تكون خالل
 30يوم تبد�أ من
تاريخ العلم بالقرار.

•

•

المالحظات

م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

رأي اللجنة

تغيري م�سمى
الف�صل ال�ساد�س
من (الغرامات
الإدارية) �إىل
(اجلرائم التي يجوز
فيها الت�صالح)

•

و�ضع مادة مغايرة
للمادة ( )39تن�ص
على جواز الت�صالح

•

-

تغيري م�سمى
الف�صل ال�سابع
من (العقوبات)
�إىل (اجلرائم
التي ال يجوز فيها
الت�صالح)

-

رأي المجلس

المالحظات

•
•
تعديل املادة ()39
ب�إ�ضافة من يفو�ضه
الوزير �إىل البند
( )2وذلك لرف�ض
الت�صالح وطلب
�إحالة الدعوى
للمحاكمة اجلزائية

-

•
التعديل على مادة
�إ�صدار الالئحة
التنفيذية لتحديد
وقت لإ�صدار
الالئحة التنفيذية
(م)46/

•
•
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م

مشروعات
القوانين

أهم التعديالت
زمن
المناقشة المقترحة من
في الجلسة الدراسات الفنية

53

موافق

1

التوطني
يف القطاع
احلكومي
واخلا�ص

(� )5ساعات
و( )32دقيقة
و( )46ثانية

التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
املعنية بالتوطني والتعليم
العايل و�سوق العمل

•

دور الإر�شاد الأكادميي
للطلبة يف توجيه خمرجات
التعليم نحو التخ�ص�صات
التي تلبي متطلبات �سوق
العمل

•

النتائج التي حققتها
معار�ض التوظيف التي تقام
�سنوي ًا لتوظيف املواطنني

•

�إن�شاء جهة واحدة لتلقي
طلبات التوظيف واعتبارها
املرجع الأ�سا�سي يف كل
ما يتعلق بالتوطني وتوفري
الإح�صاءات والدرا�سات
ذات ال�صلة بالتوطني

•

إجمالي

•

األفكار

41

إجمالي

التعديل على مادة
�إ�صدار قواعد
ال�سلوك و�آداب
املهنة وحتديد مدة
ال تزيد على � 6أ�شهر
لإ�صدارها (م)47/

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

1

غير واضح

108

•

-

إجمالي

-

رأي اللجنة

غير موافق

تعديل املادة ()47
ب�أن ي�صدر الوزير
قواعد �سلوك و�آداب
املهنة م�ستهديا
باال�شرتاطات
الدولية خالل مدة ال
تزيد عن  180يوما

رأي المجلس

المالحظات

 اجلانب الرقابي وي�شمل: 1املو�ضوعات العامة:بلغ عدد املو�ضوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد ( )6مو�ضوعات عامة م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره ()21
�ساعة و( )26دقيقة و( )56ثانية وبن�سبة بلغت (  )%22.5من �إجمايل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة
و( )48ثانية ،وقد كان املو�ضوع العام حول «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» هو �أطول املو�ضوعات زمن ًا يف املناق�شة
حيث بلغ زمن مناق�شته (� )5ساعات و( )32دقيقة و( )46ثانية ،يف حني كان املو�ضوع العام حول «�سيا�سة وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» هو الأق�صر زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �ساعة واحدة و( )38دقيقة و()54
ثانية ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة هذه املو�ضوعات :
نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

% 98.1 11
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

إجمالي

موافق

•

إجمالي

•
•

غير موافق

110

•

وجود ر�ؤية لإعداد قوانني
تلزم القطاع اخلا�ص
بتوظيف املعاقني كجزء من
امل�س�ؤولية املجتمعية

إجمالي

النتائج التي خل�صت �إليها
املبادرات العديدة املتعلقة
بالتوطني والتي �أطلقها
جمل�س الوزراء املوقر
غياب ر�ؤية ا�سرتاتيجية
�شاملة ووا�ضحة يف التعامل
مع م�شكلة التوطني
اخلطوات التي ت�سعى
احلكومة من خاللها
لتوظيف املواطنني يف
ال�شواغر املتوفرة يف القطاع
اخلا�ص
ت�أخر هيئة التنمية يف
االنتهاء من �إعداد م�شروع
قانون احتادي للحد من
مو�ضوع العاطلني عن العمل
الإجراءات التي متت لتنفيذ
قرار جمل�س الوزراء رقم
( )57لتعزيز م�شاركة
املوارد الب�شرية الوطنية
�أعداد املواطنني الذين
التحقوا ب�سوق العمل يف
اجلهات احلكومية واخلا�صة
غياب �سيا�سة الإحالل
يف الدولة وعدم ر�صد
ميزانيات لتطبيقها للحد
من م�شكلة زيادة معدالت
البطالة

درا�سة �أ�سباب ا�ستقالة
عدد كبري من املواطنني من
وظائفهم يف القطاع اخلا�ص

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

�إعطاء م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص التي تدعم التوطني
�أولوية يف دخول املناق�صات
التي تطرحها احلكومة
وذلك كتحفيز وت�شجيع لها

•

وجود �أرقام حقيقية
للعاطلني عن العمل

•

•

وجود قاعدة بيانات موحدة
للعاطلني عن العمل لبناء
برامج وخطط و�سيا�سات
التوطني

•

•

عدم فاعلية هيئة تنمية يف
توظيف املواطنني

•

وجود قائمة �شهرية ب�أعداد
امل�سجلني للوظائف
توعية املواطن مبواءمة
خمرجات التعليم مع
خمرجات �سوق العمل

•
•
•
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موافق

•

دور التعليم العايل يف توجيه
وتهيئة الطالب لبع�ض
للقطاعات املهمة

•

112

•

•

متابعة دائمة لت�سجيل
املواطنني �ضمن برنامج
م�سار

•

�ضرورة االطالع على جتارب
الدول الأخرى يف الإحالل
وتوطني الوظائف لال�ستفادة
منها �أوروبية كانت �أم عربية

•

�أهمية ا�ستحداث حوافز
وترقيات للموظفني املنتجني
واملتميزين يف الوزارات
واجلهات االحتادية

•

م�ساءلة القطاع اخلا�ص يف
تطوير الكفاءات املواطنة
خطة الهيئة يف التقليل من
العمالة الأجنبية �ضمن قوة
العمل الإجمالية

إجمالي

وجود حوافز يف القطاع
اخلا�ص للمواطنني

غير موافق

•

إجمالي

دور وزارة العمل يف �إلزام
القطاع اخلا�ص بتوطني
الوظائف الفنية والإدارية

غير واضح

•

إجمالي

بو�ضع قانون لتوظيف
املواطنني يف القطاع
اخلا�ص

موافق

•

إجمالي

القيام بدور رقابي على
معار�ض التوظيف لتكون
�أكرث �إنتاجية للباحثني عن
عمل

غير موافق

•

إجمالي

دور احلكومة يف خلق
وظائف عمل للخريجني
والباحثني عن عمل يف جميع
�إمارات الدولة

التن�سيق الذي تقوم به
الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية لتطبيق
برنامج م�سار مع الوزارات
والهيئات احلكومية

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

بو�ضع خطة ال�ستثمار
 %1من حتويالت العمالة
الأجنبية �إىل بلدانها
والتي قدرت ح�سب �إحدى
م�ؤ�س�سات ال�صرافة يف عام
2010م مبا يزيد على
(120مليار دوالر) يف
توظيف الباحثني عن عمل
من املواطنني ودفع رواتبهم

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

إجمالي

•

موافق

•

•

�إن�شاء جمل�س وطني احتادي
ي�ضم اجلهات االحتادية
واملحلية وجهات القطاع
اخلا�ص املعنية بالتوطني يف
الدولة

إجمالي

•

تخ�صي�ص ميزانية
للوزارات والهيئات
االحتادية ب�ش�أن تنفيذ
قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )7/338ل�سنة
2011م اخلا�ص بو�ضع
خطة ت�شغيلية للتوطني و
�آلية للتن�سيق مع اجلهات
االحتادية بهذا ال�ش�أن

غير موافق

114

•

•

إجمالي

وجود ا�سرتاتيجيات وطنية
تطالب ال�شركات اخلا�صة
بالتوطني عن طريق حزمة
من احلوافز االقت�صادية
يف عالقتها مع احلكومة
االحتادية واحلكومات
املحلية يف امل�شاريع وغريها
من الأمور االقت�صادية
مدى التزام امل�صارف
العاملة يف الدولة بتنفيذ
قرار جمل�س الوزراء رقم
( )10ل�سنة 1998م يف
�ش�أن زيادة �أعداد املواطنني
العاملني فيها بن�سبة %4
�سنوي ًا من �إجمايل عدد
العاملني
مدى التزام �شركات الت�أمني
بالتوطني تطبيق ًا للقرار
الوزاري ( )202/2لعام
2003م الذي ين�ص على
�أن تقوم هذه ال�شركات
بتوظيف مواطنني لديها
بن�سبة � % 5سنوي ًا
خطط احلكومة يف جعل
خمرجات التعليم العايل
تتالءم مع متطلبات �سوق
العمل وخا�صة يف الوظائف
الفنية

�أهمية ن�شر الوعي بني
الطلبة لالنخراط يف
الوظائف املهنية التي
تتنا�سب مع ميولهم وحتقق
فائدة ونفع ًا للمجتمع

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

�ضرورة و�ضع قاعدة بيانات
موحدة على م�ستوى الدولة
ملعرفة �أعداد املواطنني
العاطلني عن العمل

•

�سن قوانني وت�شريعات
ملزمة ب�ش�أن توطني
املواطنني يف القطاع
اخلا�ص

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

إجمالي

•

عدم قدرة القطاع احلكومي
االحتادي توفري فر�ص
وظائف للمواطنني يف
الوظائف القابلة للتوطني
حيث ال تتعدى ()2000
وظيفة �سنوي ُا مقابل منو
�إجمايل للقوى العاملة
الوطنية التي تقدر بـ ()15
�ألف كمتو�سط �سنوي بني
عامي ( )2020-2011م

ن�سبة املعلمني الذكور
املواطنني يف املدار�س
احلكومية تبلغ ،%14
بالإ�ضافة �إىل وجود نق�ص
حاد يف قطاع ال�صحة

•
•

موافق

•

�أ�سباب ا�ستثناء املن�ش�آت
الفندقية ذات الفئة ()5
من ن�سب التوطني وعدم
�إخ�ضاعها لأحكام قانون
العمل

وجود �صعوبات يف تنفيذ
القرارات ال�سيا�سية املتعلقة
بالتوطني يف القطاع اخلا�ص

إجمالي

توطني امل�ؤ�س�سات التي
متتلك احلكومة احل�صة
الأعلى فيها وامل�ؤ�س�سات
والهيئات االحتادية التي
تقل فيها ن�سبة التوطني يف
الوظائف

غير موافق

•

إجمالي

تفعيل قانون العمل ب�ش�أن
�أولوية املواطنني يف
احل�صول على فر�ص عمل
يف القطاع اخلا�ص ،و�ضبط
�سيا�سات اال�ستقدام من
اخلارج

تقدمي حوافز مادية للطالب
الذكور الدار�سني يف كليات
الرتبية و التمري�ض  ،مقابل
�إلزامهم توقيع عقد عمل
لدى اجلهات االحتادية
خالل مدة زمنية معينة
عدم وجود خطة وا�ضحه
من احلكومة لإلزام املدار�س
اخلا�صة بتوفري فر�ص عمل
للمواطنني

116

�أ�سباب �سماح �إدارة
اال�ستخدام يف وزارة
العمل للوافدين العمل يف
مهن كانت مقت�صرة على
املواطنني فقط مثل :مدير
عالقات عامة ومدير موارد
ب�شرية ومندوب عالقات
عامة

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

•

•
117

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

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

•

املعايري و املوا�صفات التي
�ستعتمدها الوزارة لتقدمي
خدمات الإ�سعاف

•

إجمالي

الآليات التي �ستعتمدها
الوزارة يف عملية دعم
توطني وظائف امل�سعفني
واملنقذين

غير موافق

•

إجمالي

�آخر امل�ستجدات يف �ش�أن
�إن�شاء معهد الطوارئ
بالتعاون مع جامعة هارفرد

غير واضح

•

إجمالي

�ضرورة وجود خطة تثقيفية
موجهة للمواطنني لإبراز
مزايا العمل يف القطاع
اخلا�ص ودوره يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف الدولة

موافق

•

تفعيل القرية املرورية
لطلبة املدرا�س بهدف تعليم
الثقافة املرورية

•
•

رفع �سقف رواتب امل�شرفني
على احلافالت ال�ستقطاب
املواطنني
دور الوزارة يف خمالفة
ال�سائقني الذين ال يتقيدون
ب�إجراءات ال�سالمة
للأطفال يف ال�سيارة
21

0

1

% 100

إجمالي

وجود ت�صنيف للقطاعات
االقت�صادية التي توفر
معظم الوظائف الأ�سا�سية
وت�ساهم يف حت�سني تناف�سية
الدولة وحتقيق التنمية
امل�ستدامة

غير موافق

•

إجمالي
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22

وجود جهة مركزية على
م�ستوى الدولة ملتابعة
اجلهات املعنية لتنفيذ
مبادرة �أب�شر

دور الوزارة يف التن�سيق
وحث خمتلف امل�ؤ�س�سات
على تبني خطط ومبادرات
ذات خمرجات وا�ضحة
يف عملية تعزيز الثقافة
املرورية يف املجتمع

غير واضح

(� )3ساعات
�سيا�سة وزارة
و( )14دقيقة
2
الداخلية
و( )59ثانية

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

الإجراءات التي قامت
بها الوزارة لدعم مفهوم
ال�شرطة املجتمعية يف
الدولة ،وما هي التحديات
التي تواجه الوزارة يف تعزيز
دور ال�شرطة املجتمعية؟

•

دور الوزارة يف زيادة توعية
مهام ال�شرطة املجتمعية
لدى الأطفال وامل�سنني

•
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موافق

•

إجمالي

نق�ص الإمكانيات الب�شرية
والفنية امل�شرفة واملعنية
بال�سالمة املرورية على
الطرق اخلارجية

غير موافق

•

إجمالي

نتائج الدرا�سات التي
قامت بها الوزارة لقيا�س
عائد حمالت التوعية على
ال�سلوك املروري

غير واضح

•

إجمالي

الإجراءات التي قامت
بها الوزارة يف �سبيل و�ضع
ا�سرتاتيجية لتوطني قطاع
البحث العلمي يف الوزارة
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها

موافق

•

•

خطة الوزارة للتو�سع يف
تقدمي خدمات الإ�سعاف يف
كافة مناطق الدولة

•

ب�ضم وزارة الداخلية
�إىل اللجان املخت�صة يف
التخطيط احل�ضاري للمدن
يف �إمارات الدولة املختلفة
تطبيق «حمايتي» الذي
�أطلقته وزارة الداخلية
ومدى حمايته للأطفال
من �أجل حتقيق ال�سالمة
املرورية لهم
الإجراءات التي تقوم
بها ال�شرطة املجتمعية
يف التعامل مع امل�شكالت
الأ�سرية قبل حتويلها
للق�ضاء

إجمالي

�أوجه التن�سيق مع و�سائل
الإعالم والقطاع اخلا�ص
لتعزيز الثقافة املرورية

�إمكانية توطني خدمة �ساعد
جلذب �أ�صحاب امل�ؤهالت
الدرا�سية الب�سيطة لها

غير موافق

•

•

إجمالي

الإجراءات التي قامت بها
الوزارة لتحقيق اال�ستفادة
الق�صوى من خمتلف و�سائل
االت�صال والتوا�صل ،وما
ال�صعوبات التي حتول دون
اال�ستفادة منها؟

توجه الوزارة لتخفي�ض
ال�سن القانونية �إىل ()16
�سنة للح�صول على رخ�صة
ال�سواقة ومدى خمالفة ذلك
لقانون حقوق الطفل

غير واضح
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األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•
•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

122

13

•

غير واضح

تفعيل مراكز البحث
املوجودة يف جامعة الإمارات
واال�ستفادة من ر�سائل
الدكتوراه املقدمة عن
جمتمع الإمارات والرتكيز
على الأبحاث التي تهم
املجتمع خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق باملجال ال�صحي

إجمالي

عدم مواءمة امليزانية
املخ�ص�صة للبحث العلمي
مع طموحات وا�سرتاتيجية
احلكومة االحتادية التي
تهدف �إىل دعم وت�شجيع
البحث العلمي

موافق

•

املالمح العامة للخطة
اال�سرتاتيجية لوزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف
ال�سنوات القادمة
1

•

% 96.4 14

توا�ضع الدعم للربامج
البحثية يف الدرا�سات
العليا رغم اعتمادها من
قبل الوزارة يف خطتها
اال�سرتاتيجية

•
•
•

م�صادر التمويل البديلة التي
تعتمد عليها اجلامعة لتعزيز
ودعم برامج البحوث
والتطوير واالبتكارات
الربامج التي اعتمدتها
اجلامعة لإ�شراك القطاع
اخلا�ص يف دعم امل�شاريع
البحثية

إجمالي

وجود ت�شريع احتادي تعمل
الوزارة على �إعداده لينظم
ا�ستخدام الدراجات النارية
ب�أنواعها

غير موافق

•

إجمالي

29

الإجراءات التي تقوم بها
�إدارات املرور يف �ضبط
وخمالفة الدراجات النارية
املخالفة لقوانني ال�سري
واملرور

نتائج املبادرات التي
ت�ضمنها ا�سرتاتيجية وزارة
التعليم العايل والبحث
العلمي للأعوام -2011
 2013والأهداف التي مت
حتقيقها

غير واضح

�سيا�سة وزارة
التعليم
�ساعة و()38
العايل
والبحث دقيقة و()54
3
ثانية
العلمي يف
جمال البحث
العلمي

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

إجمالي

•
•
•

موافق

•

•

ال يوجد توافق بني م�ساهمة
البحث العلمي يف دعم
القطاعات الرئي�سية يف
الدولة مع توجهات الدولة
التوطني النوعي يف قطاع
البحث العلمي ولي�س الكمي

إجمالي

•

•

غير موافق

124

•

•

إجمالي

الدرا�سات التي قامت
بها وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي لف�صل
الهيئة الوطنية للبحث
العلمي عن الوزارة
ال�ستقاللها ماليا و�إداري ًا
نتائج تطبيق مبادرة تطوير
القدرات البحثية الوطنية
التي ت�ضمنها اخلطة
اال�سرتاتيجية للوزارة خالل
عامي 2012 -2011
عدد اجلوائز ومنح البحث
والتطوير واالبتكار التي
تلقت دعم من الهيئة
الوطنية للبحث العلمي
الدور الذي ميار�سه اخلرباء
وامل�ست�شارون يف الهيئة
الوطنية للبحث العلمي
لدعم الدرا�سات وور�ش
العمل ونتائج عملهم
نتائج امل�شاريع البحثية
التي قامت الهيئة الوطنية
للبحوث بتمويلها ودعمها
الربامج التي و�ضعتها الهيئة
الوطنية للبحث العلمي يف
�ش�أن الإعداد لبناء قاعدة
معلومات للأن�شطة البحثية
يف جامعات دولة الإمارات

دور الهيئة الوطنية
للبحث العلمي يف ت�شجيع
امل�ؤ�س�سات احلكومية على
القيام بعمل �أبحاث تخ�ص
املجتمع املحلي واال�ستعانة
بالكفاءات املواطنة لتنفيذ
ذلك

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

املقيا�س الفعلي مل�ساهمة
البحث العلمي يف حتقيق
ر�ؤية القيادة العليا فيما
يتعلق بتحقيق االقت�صاد
املعريف

•

وجود ا�سرتاتيجية لعملية
التكامل بني القطاعات
الرئي�سية ودور قطاع البحث
العلمي يف ربط القطاع
احلكومي والقطاع اخلا�ص
والقطاع الأكادميي مل�صلحة
الأجندة الوطنية

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

•
•

إجمالي

•

موافق

126

•

إجمالي

وجود نية يف فتح فرع
جلامعة الإمارات يف
الإمارات ال�شمالية
�أن يتمكن الطالب من
درا�سة اللغة العربية واللغة
الإجنليزية يف مراحل
التعليم الأ�سا�سي لت�سهيل
البحث العلمي يف املراحل
العلمية املتقدمة
الإجراءات التي قامت بها
الوزارة حول تو�صيات يونيو
2010م يف �ش�أن �إعداد
الهيئة الوطنية للبحث
العلمي درا�سة بالتعاون مع
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء
لإيجاد التمويل املنا�سب
للبحوث العلمية

•

غير موافق

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
الذين تلقوا دعم من الهيئة
الوطنية للبحث العلمي

•

إجمالي

امل�شكالت واملعوقات التي
يواجهها �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف �إعداد البحوث
العلمية
اخلطط والربامج التي
و�ضعتها اجلامعة يف �ش�أن
تطوير القدرات البحثية
الوطنية للباحثني

نتائج �إعداد الهيئة
الوطنية للبحث العلمي
لعدد من مذكرات التفاهم
واملباحثات وامل�شاريع
الوطنية �سواء على امل�ستوى
املحلي �أو االحتادي

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

•

النتائج العلمية التي
حققها مركز �أبحاث البيئة
ال�صحراوية والبيئة البحرية
ووحدة درا�سة النخيل

•

دعم الباحثني وتوجيههم
للعمل البحثي لأن هناك
العديد من اجلهات املحلية
واالحتادية تدعو �إىل
امل�ؤمترات والور�ش العلمية
وال جند امل�ساهمة الوطنية
وا�ضحة فيها

•

توفري قاعدة بيانات موحدة
ودقيقة للبحث العلمي يف
الدولة
�إن�شاء وقف للبحوث العلمية
ليكون هناك دخل ثابت له

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

128

إجمالي

دور الهيئة يف ا�ستثمار
حدث �إك�سبو 2020م
لتعزيز ال�صادرات الوطنية
وت�سويقها عاملي ًا ورفع جودة
معايري و�شروط ا�سترياد
ال�سلع واملنتجات من اخلارج

•

•

موافق

دور الهيئة يف �إيجاد التكامل
بني القطاعني االحتادي
واملحلي يف جمال املوا�صفات
واملقايي�س

•

إجمالي

ن�سبة �إجناز اخلطة
اال�سرتاتيجية
للهيئة للأعوام
(2011م2013-م)
ودورها يف تعزيز مكانة
الدولة اقت�صادي ًا على
ال�صعيدين املحلي والعاملي
ورفع ال�صحة وال�سالمة
ح�سب اخت�صا�صات الهيئة

1

غير موافق

•

35

% 97.8 10

إجمالي

60

مدى ا�ستفادة الهيئة
من الربامج واملبادرات
احلكومية مثل احلكومة
الذكية ور�ؤية الإمارات
2021م وغريها بحيث
ت�ساهم يف دعم القطاعات
املختلفة

غير واضح

4

�سيا�سة هيئة
االمارات
(� )3ساعات
للموا�صفات
و( )4دقائق
واملقايي�س يف
و( )13ثانية
�ش�أن ال�صحة
وال�سالمة

األفكار

م

الموضوع

األفكار

ن�سبة الإجناز التي
حققتها الهيئة يف
ا�سرتاتيجيتها للأعوام
(2011م2013-م) فيما
يتعلق بربامج التعاون بني
الهيئة واجلهات املخت�صة
االحتادية واملحلية

•

التحديات التي تواجه الهيئة
يف التعاون مع اجلهات
املخت�صة االحتادية واملحلية
لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها
(2014م – 2016م )

•

مدى ا�ستفادة الهيئة من
عقد القمة احلكومية
الثانية لتحقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية

•

التعديالت التي �أدخلتها
الهيئة على خطتها
اال�سرتاتيجية بناء على
خمرجات القمة احلكومية

•

مدى مطابقة ا�سرتاتيجية
الهيئة يف �ش�أن ال�صحة
وال�سالمة مع ا�سرتاتيجية
اجلهات املخت�صة
االحتادية واملحلية
(2011م2013-م)

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

130

اخلطة الزمنية للهيئة من
�أجل ا�ستكمال �إ�صدار
املوا�صفات واملعايري
اخلا�صة بجميع ال�سلع
املتداولة يف �أ�سواق الدولة
والتي قدرت ب�أكرث من
(� )200ألف �سلعة ومنتج
مت اعتماد ()6500
موا�صفة فقط لها
مدى تعاون اجلهات
االحتادية واملحلية يف تطبيق
�ضوابط �أو �شروط منح
�شهادات اجلودة و�شهادات
املطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة لدى
الهيئة

•

�آلية الرقابة على املنتجني
املحليني للمواد الزراعية

•

كيفية الرقابة على البائعني
املتجولني لل�سلع الغذائية
وخا�صة الزراعية

•

إجمالي

وجود نظام وطني ي�شارك
فيه جميع �أفراد املجتمع
من خالل جلان معينة
ت�شارك الهيئة يف و�ضع
املوا�صفات واملقايي�س جلميع
ال�سلع واملنتجات

موافق

•

إجمالي

اخلطة الإعالمية التي
اعتمدتها الهيئة لتثقيف
امل�ستهلكني وتعرفيهم
بدور الهيئة بالإ�ضافة �إىل
توعيتهم مب�ضار املنتجات
املغ�شو�شة واملقلدة و�ضرورة
قراءة البطاقة املرفقة
باملنتج

غير موافق

•

إجمالي

جماالت التعاون والتن�سيق
بني الهيئة واجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية
املخت�صة ب�ش�أن اعتماد
اجلهات املنتجة �أو امل�ستوردة
للمواد اال�ستهالكية
والغذائية

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

كيفية ت�أكد الهيئة من خلو
الأ�سواق املحلية من ال�سلع
الغذائية التي ال تنطبق
عليها املوا�صفات واملقايي�س
املعتمدة لدى الهيئة

•

التعاقد مع جهات خمت�صة
بالتقيي�س واملعايرة يف الدول
امل�صدرة لل�سلع واملنتجات
وخ�صو�ص ًا الغذائية
،لتتنا�سب مع موا�صفات
و�شروط الدولة

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

•

�أ�سباب الت�أخر يف �إن�شاء
املعهد الوطني للقيا�س على
الرغم من �صدور قرار من
جمل�س الوزراء رقم ()31
ل�سنة 2006م يف �ش�أن
�إن�شاء هذا املعهد

•

�ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية
حكومية لتطوير املعهد
الوطني للقيا�س عند �إن�شائه
وت�أهيل كوادر وطنية يف هذا
املجال

•

إجمالي

�ضرورة توحيد �إجراءات
دخول ال�سلع واملنتجات عرب
منافذ الدولة

موافق

•

�إمكانية ا�ستفادة الهيئة من
املوا�صفات العاملية للأغذية
يف بع�ض الدول والتي ميكن
تطبيقها على ال�سلع الغذائية
يف الدولة
العوائق التي تواجه الهيئة
يف توحيد اجلهود املبذولة
من قبل اجلهات املخت�صة
يف �ش�أن �أعمال التقيي�س
واملعايرة ،وتن�سيق تطبيقها
مع اجلهات املخت�صة
بالتفتي�ش واملنافذ واحلدود
واجلمارك

إجمالي

خطة الهيئة خالل ال�سنوات
القادمة يف �ش�أن �إ�صدار
املوا�صفات واملقايي�س جلميع
ال�سلع واملنتجات واخلدمات
ا�ستعداد ًا ال�ست�ضافة
املعر�ض الدويل «�إك�سبو
»2020

غير موافق

132

•

إجمالي

اجلهة التي تقوم مبراقبة
ال�سلع واملنتجات يف الدول
امل�صدرة �إىل الإمارات يف
الوقت احلايل

ت�سبب الكثري من ال�سلع
غري املطابقة للموا�صفات
واملعايري الوطنية يف حدوث
وفيات و�أمرا�ض حيث
ت�سببت الإطارات غري
املطابقة للموا�صفات �إىل
حدوث ( )88حالة وفاة
و(� )656إ�صابة خالل
الأعوام املا�ضية (-2010
2012م) بالإ�ضافة �إىل
ت�سبب بع�ض املالب�س يف
�أمرا�ض جلدية

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

•

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

إجمالي

134

•
•
•

•

5

مو�ضوع
«�سيا�سة
الهيئة
العامة
لل�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف»

(� )3ساعات
و( )35دقيقة
و( )48ثانية

32

موافق

وجود وثيقة م�شرتكة بني
الهيئة والتجار يف �ش�أن
الرقابة على ال�سلع
�ضرورة �أن تكون الهيئة هي
اجلهة االحتادية الر�سمية
التي تندرج حتتها كافة
اجلهات الرقابية املحلية يف
الدولة
قيام الهيئة ب�سحب �أي منتج
من بقية �أ�سواق الدولة يف
حال قيام بع�ض اجلهات
املحلية املخت�صة كجهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية
مث ًال ب�سحبه من �أ�سواق
الإمارة بناء على نتائج
الفحو�صات املخربية التي
مت التو�صل �إليها

دور الهيئة يف دعم
ال�شركات الوطنية ال�صغرية
واملتو�سطة كي تكون معتمدة
وفق املوا�صفات واملقايي�س
العاملية التي جتعلها قادرة
على املناف�سة يف ال�سوق
املحلية والعاملية

إجمالي

خطة الهيئة يف تو�صيف
وو�ضع معايري خا�صة لكافة
اخلدمات املقدمة وخا�صة
�أن اقت�صاد الدولة يقوم على
الكثري من هذه اخلدمات

غير موافق

•

إجمالي

خطة الهيئة للتكامل مع
اجلهات املحلية املخت�صة
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
املخت�صة ب�أعمال املختربات
والقيا�س

االختبارات التي تقوم بها
الهيئة لقيا�س ن�سبة املعادن
الثقيلة يف املواد الغذائية
كالر�صا�ص والزنك والزئبق
ملا له من �أثر �سيئ على
�صحة الإن�سان

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

•

ا�ستعدادات الهيئة للحدث
العاملي �إك�سبو 2020م

22

ا�سرتاتيجية الهيئة يف
توطني الوظائف

•

دور الهيئة يف الإ�شراف
على مراكز امل�سلمني اجلدد
التي �أن�شئت بقرارات حملية
وهي تنت�شر يف جميع �أنحاء
الدولة

•

2

•

5

% 94.8
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

•

املعايري التي تعتمدها الهيئة
يف ت�صاميم امل�ساجد،
وعن خطط الهيئة لتطوير
امل�ساجد القدمية وذلك
بتطبيق املعايري اجلديدة
عليها

•

خطط الهيئة يف فتح
م�صارف جديدة للوقف

•

برامج الهيئة لت�شجيع
الواقفني على توجيه
�أوقافهم �إىل جماالت �أخرى
لتو�سيع مدى اال�ستفادة

•

إجمالي

اخلطط واملعايري التي
و�ضعتها الهيئة يف بناء
وتوزيع امل�ساجد

موافق

136

•

•

النتائج املبذولة يف التن�سيق
مع اجلهات املحلية
لتخ�صي�ص بع�ض الأرا�ضي
الوقفية

•

امل�ستوى الثقايف لإمام
امل�سجد ،وعن قيام الهيئة
بتقييم مدى ت�أثري خطبة
اجلمعة على النا�س

•

�ضرورة توطني وظائف
الأئمة واخلطباء نظر ًا
لأهميتها يف املجتمع ،والعمل
على �إيجاد من ي�شغل تلك
الوظائف من املواطنني
القاطنني بالقرب من
امل�ساجد
اخلطة والربامج التي
اعتمدتها الهيئة لتطوير
�إدارة وا�ستثمار الوقف لديها

إجمالي

قيام الهيئة بدرا�سة
تطوير التطبيقات الذكية
على فئات املجتمع ومدى
تفاعلهم معها

غير موافق

•

إجمالي

مدى ا�ستفادة الهيئة
من التطبيقات الذكية و
ا�ستخدام الأجهزة الذكية
يف غر�س القيم الوطنية
واالجتماعية والدينية
وتعزيز الهوية الوطنية لدى
فئات املجتمع املختلفة

الربامج التي ت�ضعها الهيئة
للتوعية ولت�شجيع القطاع
اخلا�ص وباقي �شرائح
املجتمع على امل�ساهمة يف
�أموال الوقف

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

•

إجمالي

•

غير واضح

•

إجمالي

•

موافق

الأذان املوحد و�ضرورة
مراعات فروق التوقيت
بني �إمارات الدولة طبق ًا
خلطوط الطول والعر�ض

•

�إن�شاء مراكز متخ�ص�صة
للرقية ال�شرعية تكون حتت
�إ�شراف الهيئة ومتابعتها

إجمالي

•

تبني الهيئة خلطة تتعاون
فيها مع الأندية الريا�ضية
ومراكز ال�شباب لتوعية
ال�شباب و�إر�شادهم من
خالل الأن�شطة والربامج
التي تتنا�سب مع �أعمارهم
وميولهم

غير موافق

عدم قيام الهيئة بدرا�سة
االحتياجات من امل�ساجد
على الطرق اخلارجية والتي
تفتقد وجود م�ساجد تخدم
الكثري من مرتادي الطرق

وقف دعم انت�شار م�شروع
ال�شيخ زايد لتحفيظ القر�آن
واقت�صار مراكز التحفيظ
على دعم احلكومات املحلية
ت�أخر �إدراج خطبة اجلمعة
على املوقع االلكرتوين
للهيئة قبل يوم اجلمعة مما
ي�ؤثر على اخلطيب و�صالة
اجلمعة
كيفية ا�ستفادة اجلاليات
امل�سلمة غري الناطقة باللغة
العربية من خطب اجلمعة

138

•

•

إجمالي

تتوىل الهيئة م�س�ؤولية
العالج بالرقية ال�شرعية
وتنظيم وترخي�ص العمل
به وفق ال�ضوابط ال�شرعية
كبديل للممار�سات ال�سلبية
كال�شعوذة وال�سحر

برامج التوعية والإر�شاد
للم�سلمني وغري
امل�سلمني التي �أعدتها
الهيئة �ضمن خطتها
اال�سرتاتيجية للأعوام
(2014م2016-م)

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

التحديات التي تواجه الهيئة
يف توظيف العدد الكايف
من املفت�شني الذين يقومون
بالرقابة على امل�ساجد يف
الدولة

•

خطة الهيئة يف �إدخال
الأجهزة الذكية يف �أعمال
التفتي�ش امليداين الذي يقوم
به مفت�شو الهيئة

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

140

•

كيفية �إ�شراف الهيئة
على امل�ساجد يف املناطق
ال�صناعية والزراعية ويف
املنازل اخلا�صة التي مت
�إن�شا�ؤها دون وجود ت�صريح
م�سبق من قبل اجلهات
املعنية

•

وجود ح�صر �شامل
للعقارات املوقوفة يف الدولة
ونوعها وحتديد �ضوابط
�صرف الوقف

•

إجمالي

�شمولية اخت�صا�صات الهيئة
�إدارة مغا�سل املوتى وكذلك
املقابر

غير واضح

•

إجمالي

الربامج التي اتبعتها الهيئة
ل�ضمان ا�ستدامة الوقف
لديها

موافق

•

تقارير ديوان املحا�سبة
لعام (2012-2009م)
�أ�شارت �إىل وجود ق�صور
يف �إعداد اللوائح والأنظمة
املالية للهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف

•
•

•

تعديل قانون �إن�شاء الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف لتو�سيع �صالحيتها
مبا يتوافق مع متطلبات
حاجة املجتمع
وجود تعاون مع اجلهات
املخت�صة يف الإمارات ب�ش�أن
توزيع امل�ساجد يف املناطق
ال�سكنية اجلديدة

إجمالي

جهود الهيئة يف تقييم
املو�ضوعات التي تطرحها يف
خطب اجلمعة ب�شكل دوري

ا�ستخدام الهيئة الأجهزة
الكهربائية التي توفر
ا�ستهالك الطاقة
واال�ستفادة من املياه بعد
ا�ستخدامه يف الو�ضوء

غير موافق

•

إجمالي

وجود خطة للهيئة لتطوير
�أنظمة العمل لديها مبا
يتما�شى مع توجهات
احلكومة يف تطبيق م�شروع
احلكومة الذكية

�ضرورة زيادة املكاف�أة
للإمام الذي يقوم بتحفيظ
الأطفال القر�آن الكرمي يف
امل�سجد

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

•

ا�ستفادة الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
من البنك الإ�سالمي للتنمية
يف متويل امل�شاريع الوقفية

•

إجمالي

وجود معهد ديني تابع للهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف لتخريج وت�أهيل
�أئمة مواطنني ووعاظ
ومدر�سي تربية �إ�سالمية

موافق

•

•

تفاعل الهيئة مع توجهات
القيادة الر�شيدة يف �ش�أن
زيادة التوطني يف القطاع
اخلا�ص ع�شرة �أ�ضعاف يف
ال�سنوات القادمة

•

الإجراءات التي �ستقوم
بها الهيئة لتطبيق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة يف �ش�أن
الأجندة الوطنية لت�شجيع
املواطنني على العمل يف
القطاع اخلا�ص من خالل
رفع �سقف الرواتب يف هذا
القطاع وتعديل �سيا�سة
الهيئة

إجمالي

و�ضع مواقيت ال�صالة
جلميع مدن العامل وعدم
اقت�صارها على مواقيت
دولة الإمارات يف املوقع
الإلكرتوين للهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

�إعادة النظر يف زيادة
رواتب املتقاعدين من
�ضباط و�أفراد وزارة
الداخلية الذين مل ت�شملهم
مكرمة ال�شيخ خليفة

غير موافق

142

•

6

•

18

إجمالي

وجود خطة م�ستقبلية لدمج
الهيئات املحلية املخت�صة
بال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف مع الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

مو�ضوع
«�سيا�سة
(� )4ساعات
الهيئة
و( )20دقيقة 41
العامة
للمعا�شات و( )16ثانية
والت�أمينات
االجتماعية»

الإجراءات التي تقوم
بها الهيئة حيال الأفراد
املتقاعدين من العجزة
واملقعدين واملر�ضى الذين
ال ميلكون و�سائل النقل
ويقنطون يف مناطق بعيدة
عن مراكز اخلدمات

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

5

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

% 87.8 18

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

144

غير موافق

وجود �آلية معينة لدى الهيئة
لقيا�س ال�ضرر والنفع
للمتقاعد حيث �إن �أكرث من
( )% 86ال يعملون وهم
من املنت�سبني للهيئة

إجمالي

نتائج ا�ستثمارات الهيئة
ل�ضمان زيادة �أموالها
و�ضمان حقوق امل�شرتكني

غير واضح

م�ؤ�شرات الر�ضا التي
و�ضعتها الهيئة للمتقاعدين
لقيا�س حاجتهم من واقعهم
االجتماعي واملعي�شي

•
•

•

إجمالي

•

موافق

الأدوات وم�ؤ�شرات القيا�س
يف اخلطة اال�سرتاتيجية
(2013م 2016-م)
للهيئة يف فاعلية �إدارة
ا�ستثمار الأموال

•

إجمالي

قيام الهيئة بعقد مذكرات
تفاهم بينها وبني هيئة
تنمية لتبادر ب�إيجاد فر�ص
عمل للمتقاعدين

غير موافق

•

إجمالي

منح املتقاعدين امتيازات
خا�صة بهم متيزهم عن
العاملني وت�سهم يف مواجهة
غالء املعي�شة

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

قيام الهيئة بدرا�سة علمية
لربط الأثر االجتماعي
بقرار ربط اخلدمة ب�سن
التقاعد

•

التزام الهيئة بتطبيق تو�صية
�صادرة من املجل�س عام
2007م ومتت موافقة
جمل�س الوزراء عليها
والتي تن�ص على «منح
املتقاعدين بطاقات خلف�ض
ر�سوم بع�ض اخلدمات
العامة والر�سوم احلكومية
والإعفاءات لبع�ض احلاالت
وتقدمي بطاقات الدعم
لل�سلع الغذائية والتن�سيق
مع الربامج املحلية لإعطاء
املتقاعدين الأولوية يف
الربامج االقت�صادية
لدعم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة»

•

وجود دعم مايل من
احلكومة للهيئة

•

تطوير عمل الهيئة �إداري ًا
�سواء من ناحية تعديل
الئحة الهيئة �أو تطوير
كوادرها

•

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

موافق

إجمالي

غير موافق

•

إجمالي

عدم �شمولية �أع�ضاء
املجل�س ال�سابقني يف الف�صل
( )14قرار جمل�س الوزراء
ل�سنة 2007م بزيادة
معا�شات التقاعد %70
ابتداء من عام 2008م

غير واضح

•

إجمالي

هناك بع�ض البنوك تقوم
با�ستقطاع �أكرث من %25
من املعا�ش التقاعدي
للمقرت�ضني

موافق

•

إجمالي

�إمكانية تقدمي قرو�ض
مي�سرة للمتقاعدين من
خالل �إيرادات ال�صناديق
اال�ستثمارية التابعة لهيئة
املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية

غير موافق

•

•

نتائج الدرا�سة التي قامت
بها الهيئة يف �ش�أن �ضم
العالوة التكميلية �إىل
الراتب التقاعدي للذين
تقاعدوا بعد 2008/1/1م

•

عن وجود خطة لدى الهيئة
ملعاجلة الت�ضخم يف املعا�ش
التقاعدي للمتقاعدين

•

عدم ا�ستطاعة املتقاعدين
الذي ي�ستلمون �أكرث من
(� )10آالف درهم و�أم�ضوا
يف العمل احلكومي �أقل
من ( )25عام ًا البحث
عن وظيفة �أخرى لتح�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية وذلك
وفق ًا لأحكام قانون املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية

•

منح املتقاعدين ت�أمني
�صحي �شامل لتوفري الرعاية
ال�صحية الالزمة لهم

إجمالي

تنفيذ التو�صيات التي
�صدرت من املجل�س يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر حيث ناق�ش مو�ضوع
�سيا�سة هيئة املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية ورفع
يف �ش�أنها ( )23تو�صية
�إىل جمل�س الوزراء �أقر منها
( )13تو�صية

�إ�ضافة مكاف�أة نهاية
اخلدمة �ضمن املعا�ش
التقاعدي للمتقاعد من �أجل
حت�سني الو�ضع املعي�شي له

غير واضح

146

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

اخلطة اال�ستثمارية لأموال
الهيئة والتي تبلغ  40مليار
درهم ،ومدى تنا�سب العائد
الربحي البالغ  % 10الذي
حتقق من ا�ستثمار الهيئة
ملبلغ  13مليار درهم

•

إجمالي

•

موافق

تعديل قانون املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية
احلايل لإزالة بع�ض العقبات
التي تقف �أمام املواطنني يف
حت�سني دخلهم

إجمالي

•

غير موافق

وجود �آلية لدى الهيئة
لإلزام اجلهات امل�شرتكة يف
الت�أمينات االجتماعية بدفع
جميع امل�ستحقات عليها
لتفادي �أي عجز يتعر�ض
له �صندوق املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية

ن�سبة اال�ستثمار الداخلي
واخلارجي لأموال الهيئة
و�أ�شكال تلك اال�ستثمارات

148

•

•

�أ�سباب انخفا�ض ن�سبة
الر�ضا الوظيفي بالن�سبة
للعاملني يف الهيئة بن�سبة

•

% 35

عدم تعيني مدراء يف
اجلهات التي تخ�ضع حتت
�إ�شراف معايل الوزير
ومن �ضمنها الهيئة العامة
للمعا�شات

•

خمالفة الهيئة لقرار جمل�س
الوزراء رقم (/ )300
 4ل�سنة  2009ب�ش�أن
زيادة معا�شات املواطنني
املتقاعدين العاملني
يف احلكومة االحتادية
بن�سبة  % 70من تاريخ
2008/1/1م

إجمالي

�إمكانية التقاعد املبكر
للن�ساء العامالت من خالل
زيادة قيمة اال�شرتاكات
يف الت�أمينات االجتماعية
للراغبات يف التقاعد

�أ�سباب انخفا�ض ن�سبة
التوطني بالهيئة يف الوظائف
الفنية التخ�ص�صية نهاية
عام  2011بن�سبة % 27
بالرغم من موافقة احلكومة
على تو�صية املجل�س
بالإ�سراع يف �شغل املواطنني
للوظائف ال�شاغرة يف الهيئة
عام 2007م

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

••
•
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موافق

إجمالي

غير موافق

إجمالي

غير واضح

•

�إجراءات �ضم اخلدمة لدى
الهيئة والتي ت�شكل عائق
للأ�شخا�ص الراغبني يف
االنتقال �إىل وظيفة جديدة
يف احلكومة االحتادية حيث
�إن الهيئة تطلب �أ�ضعاف
تكاليف �ضم اخلدمة

•

مدى تطبيق قرار جمل�س
�إدارة الهيئة يف �ش�أن �صرف
املعا�ش التقاعدي للموظف
املتقاعد بعد م�ضي ()15
يوم ًا على تقاعده

•

إجمالي

عدم �إدراج اخلطة
اال�سرتاتيجية للهيئة العامة
للمعا�شات 2016-2014
على املوقع الإلكرتوين للهيئة

موافق

•

عمل درا�سة خا�صة
باحتياجات املر�أة العاملة
على �أن يكون لأع�ضاء
وع�ضوات املجل�س الوطني
االحتادي ن�صيب من
امل�شاركة يف هذه الدرا�سة

إجمالي

نقاط ال�ضعف الواردة يف
املوقع االلكرتوين للهيئة
العامة للمعا�شات خالل
خطتها اال�سرتاتيجية
2013-2011

غير موافق
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•

إجمالي

�سبب عدم التزام الهيئة
ب�إجراءات التعيني الواردة
يف الئحة �ش�ؤون املوظفني
وفق ما جاء يف تقرير ديوان
املحا�سبة

جهود الهيئة يف و�ضع قاعدة
بيانات خا�صة باملتقاعدين
من ذوي االحتياجات
اخلا�صة

غير واضح

األفكار

م

الموضوع

األفكار

إجمالي

م

الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

ت�شكيل جمعية للمتقاعدين
املدنيني كما هو احلال مع
املتقاعدين الع�سكريني
ملعرفة احتياجات ه�ؤالء
املتقاعدين وامل�شكالت التي
تواجههم بعد التقاعد

•

�أهمية توعية �أفراد املجتمع
بالدور الذي تقوم به
الهيئة ،وكذلك معرفة كافة
اجلوانب املتعلقة مبو�ضوع
التقاعد ب�صورة �صحيحة

•
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 ر�سم بياين بعدد الأفكار التي مت قبولها ورف�ضها يف املو�ضوعات العامة:41

45
40

35

35

موافق

30
22

25

21

20

18

غري موافق

15

13

موافق

0

�سيا�سة الهيئة العامة �سيا�سة الهيئة العامة �سيا�سة هيئة االمارات �سيا�سة وزارة التعليم �سيا�سة وزارة الداخلية التوطني يف القطاع
احلكومي واخلا�ص
للمعا�شات والت�أمينات لل�ش�ؤون اال�سالمية للموا�صفات واملقايي�س العايل والبحث العلمي
يف جمال البحث
يف �ش�أن ال�صحة
والأوقاف
االجتماعية
العلمي
وال�سالمة

�س�ؤال حول
«�إعادة النظر يف ( )35دقيقة
نظام التقاعد و( )34ثانية
املبكر للمر�أة»

1

152

إجمالي

2

1

0

1

األفكار

()4

الآثار ال�سلبية التي تنتج عن غياب
املر�أة العاملة ل�ساعات طويلة عن
�أ�سرتها نتيجة لرفع �سن التقاعد
للمر�أة من (�15إىل � 20سنة
وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني) .

املطالبة ب�إعادة النظر يف نظام
التقاعد املبكر للمر�أة وذلك
كي تتمكن من القيام بدورها
ك�أم وامر�أة عاملة على الوجه
الأمثل،وهذا يتوافق مع ما ن�صت
عليه املادة ( )15من الد�ستور ب�أن
(الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها
الدين والأخالق وحب الوطن ،
ويكفل القانون كيانها  ،وي�صونها
ويحميها من االنحراف).

()2

•

•

إجمالي

5

5

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة
غير موافق

10
1

 2الأ�سئلة :بلغ عدد الأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها (� )79س�ؤا ًال م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )17ساعة و( )34دقيقة
و( )13ثانية وبن�سبة بلغت ( )%18.4من جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية  ،وقد كان
�س�ؤال حول «ت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين» هو �أطول الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته ( )38دقيقة
و(  )24ثانية يف حني كان �س�ؤال حول» الن�شيد الوطني «هو �أق�صر الأ�سئلة زمن ًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة
و( )18ثانية  ،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�شة (� )79س�ؤا ًال قام ال�سادة الأع�ضاء بطرح بع�ض الأفكار
واملالحظات حولها:

()2

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

%75

-
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موافق

�ضرورة ال�سماح للمواطنني
املتقاعدين بالعمل دون و�ضع
�شروط و�سقف معني ملجموع
الراتب الذي يتقا�ضاه من جهة
عمله واملعا�ش التقاعدي.

إجمالي

وجود ن�ص مادة يف القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م
ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته مينع
املواطن املتقاعد اجلمع بني املعا�ش
التقاعدي والراتب مبجموع �أكرث
من ( )9000درهم ملن مل مي�ض
(� )2أكرث من ( )25عام ًا يف العمل
احلكومي.

غير موافق

-

•

•

�س�ؤال حول
«�إ�صدار قانون
لتنظيم عمل
املنظمات
( )6دقائق
 4املهنية الدولية
و( )59ثانية
داخل الدولة»
(وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية)

2

•

إجمالي

املطالبة ب�إجراء ا�ستبيان للمر�أة
املواطنة العاملة ب�ش�أن رفع �سن
التقاعد للمر�أة �إىل مدة خدمة
( )20عام ًا وربطه ببلوغ �سن
اخلم�سني.

-

%100

5

-

�س�ؤال حول
«ت�شجيع
املواطنني ( )11دقيقة
على ال�سياحة و( )39ثانية
داخل الدولة
وخارجها»

موافق

•

-

إجمالي
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وجود درا�سات يف بع�ض دول
جمل�س التعاون اخلليجي خلف�ض
�سن التقاعد للمر�أة العاملة �إىل
( )15عام ًا ،وكذلك �صندوق
املعا�شات لإمارة �أبوظبي حيث
يكون التقاعد بعد مرور مدة خدمة
( )15عام ًا.

�س�ؤال حول
«وجود �شاغر
كتابي
لوظيفة وكيل
( )3دقائق
3
وزارة يف بع�ض
و( )18ثانية
الوزارات
االحتادية»

غير موافق

�س�ؤال حول
«ال�سماح
للمواطنني
املتقاعدين
( )13دقيقة
بالعمل
2
و( )20ثانية
ومبجموع راتب
ومعا�ش �أكرث
من ()9000
درهم»

األفكار

م

السؤال

األفكار

وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف
()1
بع�ض الوزارات االحتادية.

•

�ضرورة اال�ستفادة من خربات
املنظمات املهنية الدولية املختلفة
يف جميع املجاالت ذات العالقة
داخل الدولة .

•

-

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع
( )2عام ويتم �إ�صدار تراخي�ص لعمل
جمعيات النفع العام داخل الدولة
من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
لال�ستفادة من اخلربات الدولية
التي تقدمها جمعيات النفع العام
الدولية يف خمتلف املجاالت
بالدولة.

•

()1

ت�شجيع املواطنني على ال�سياحة
داخل الدولة وخارجها.

•

1

-

1

()1

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

-

1

-

-

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

%100

%75

%100
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موافق

إجمالي

غير موافق

()3

()1

-

2

•

%75

•

•

عدم وجود مكان خم�ص�ص لفتح
فرع لربيد الإمارات يف املبنى
احلايل لفرع جمعية ال�شارقة
التعاونية مبنطقة مليحة ،و�أنه
�سيتم االنتهاء من مبنى جمعية
ال�شارقة التعاونية اجلديد بعد
(�)5سنوات.

إجمالي

()1

1

-

موافق
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•

إجمالي

�س�ؤال حول
«�إن�شاء
مكتب لربيد
( )10دقائق
 7الإمارات يف
و( )11ثانية
منطقة مليحة
التابعة لإمارة
ال�شارقة»

املطالبة مب�ساواة جميع املتقاعدين
املدنيني �أو الع�سكريني يف املعا�ش
التقاعدي بغ�ض النظر عن تاريخ
التقاعد تطبيق ًا ملا ن�ص عليه
الد�ستور يف املادة ( )14التي تن�ص
على «امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية
،وتوفري الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ
الفر�ص جلميع املواطنني ،من
()2
دعامات املجتمع ،والتعا�ضد
والرتاحم �صلة وثقى بينهم».
�أكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون
الذين تقاعدوا قبل عام 2000م
حيث يبلغ املعا�ش التقاعدي الذي -
يتقا�ضاه وكيل الوزارة امل�ساعد()14
�ألف درهم فقط.
افتتاح فرع لربيد الإمارات يف
منطقة مليحة لال�ستفادة من
اخلدمات العديدة واملختلفة التي
يتم تقدميها يف ظل وجود العديد
من املباين احلكومية يف تلك
املنطقة.

االقرتاح با�ستئجار موقع م�ؤقت يف
منطقة مليحة الفتتاح مكتب لربيد
االمارات وذلك من �أجل تقدمي
حزمة وا�سعة من اخلدمات املنوعة
للعمالء.

%83.3

�س�ؤال حول
كتابي
«ظاهرة عودة
 8العمالة املنزلية ( )5دقائق
املبعدة من و( )28ثانية
الدولة»

�س�ؤال
«الإجراءات
التي مت القيام
بها لتفعيل
تو�صية املجل�س
يف �ش�أن �إ�صدار ( )17دقيقة
9
قانون احتادي و( )35ثانية
لتنظيم
الت�أمني
ال�صحي
ال�شامل
للمواطنني»

()1

ظاهرة عودة العمالة املنزلية
املبعدة من الدولة.

تكليف جمل�س الوزراء يف عام
(2009م) وزارة املالية بت�شكيل
جلنة لدرا�سة م�شروع قانون جديد
خا�ص بالت�أمني ال�صحي على
امل�ستوى االحتادي ،و�إىل الآن مل
يتم �إ�صداره.

غير موافق

�س�ؤال حول
«زيادة معا�شات
وكالء الوزارات
واملدراء
واملوظفني ( )16دقيقة
6
املدنيني الذين و( )16ثانية
متت �إحالتهم
�إىل التقاعد
قبل تاريخ
2008/1/1م»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•
•

1

•

-

-

1

()2
عدم �إمكانية وزارة ال�صحة عالج
كافة امل�شكالت ال�صحية لعدم -
توافر الت�أمني ال�صحي االحتادي.

-

%100

1

%75

•
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موافق

إجمالي

•

•

�س�ؤال حول
«اال�ستفادة
من الالعبني ( )17دقيقة
11
الأجانب
و( )10ثوان
يف الألعاب
اجلماعية»

158

عدم حتقيق بطوالت يف الألعاب
اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل
(« )3كرة اليد ،كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة
«على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
املطالبة ب�إعداد درا�سة ملعرفة
مدى اال�ستفادة الفنية واملادية من
م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب
اجلماعية.

•

غير موافق

( )11دقيقة
و( )46ثانية

إجمالي

�س�ؤال حول
«ت�أخر �إ�صدار
10
قانون حماية
الآثار»

1

%83.3

�س�ؤال حول
( )23دقيقة
« 12تعزيز الهوية
و( )12ثانية
الوطنية»

()3

•
1

-

•

•
2

•

-

•

موافق

•

2

-

إجمالي

�ضرورة وجود قانون حلماية الآثار يف
الدولة وذلك لت�سجيل بع�ض املواقع
الأثرية والتاريخية لدى الرتاث
العاملي «اليون�سكو».
وجود �أكرث من ( )2800موقع �أثري
يف الدولة ح�سب الإح�صائيات الأولية
جلمعية الرتاث العمراين  ،يف ظل
عدم وجود قانون احتادي يحدد
()3
وينظم املواقع التاريخية الأثرية
للحفاظ عليها واالكتفاء بالقوانني
املحلية لدى بع�ض الإمارات.
عدم وجود قانون احتادي يف �ش�أن
حماية الآثار ترتب عليه النهب
وال�سرقة لبع�ض املواقع الأثرية
،بالإ�ضافة �إىل هدم بع�ض املواقع
الأثرية لإن�شاء بع�ض امل�شاريع.
عدم وجود درا�سة تظهر نتائج
اال�ستفادة من وجود الالعبني
الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

وجود �أكرث من ( )200جن�سية
يف الدولة ولكل جن�سية زي خا�ص
بها مما كان له �أثر كبري يف ذوبان
العادات والتقاليد.
وجود �أكرث من ( )470مدر�سة
خا�صة يف الإمارات فيها العديد من
الطلبة املواطنني الذين يدر�سون
املناهج الأجنبية ،وت�شرتط هذه
املدار�س ارتداء زي مدر�سي موحد
مما �أثر على عاداتهم وتقاليدهم.
الإمكانيات املادية التي متتلكها
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع من �أجل احلفاظ على
الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها.
اجلهة امل�س�ؤولة عن فتح جزء من
امل�شروع لت�سهيل حركة املرور،
والذي حدثت يف �أحد �أجزائه
�أ�ضرار بعد �سقوط الأمطار.
ارتفاع م�ستوى ال�شارع عن املحالت
املوازية له �أدى �إىل جتمع الأمطار
يف جوانب الطريق وحدوث نحر
كبري للطبقات يف ال�شارع.
عدم وجود جمار للوديان التي متر
حتت ال�شارع مما �أدى �إىل جتمع
مياه الأمطار يف جوانب الطريق.

2

%66.7

�س�ؤال حول
«حدوث �أ�ضرار ( )33دقيقة
13
ب�شارع �شمل و( )13ثانية
الق�صيدات»

()4

-

•
•

-

•

1

%83.3

-

-

•

املدة الزمنية النتهاء م�شروع تطوير
�شارع «�شمل الق�صيدات» ب�إمارة
ر�أ�س اخليمة.

غير موافق

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

4

-

%100

-

-
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موافق

إجمالي

-

وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني
على امل�ستوى االحتادي فقط منذ
ت�أ�سي�س وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
()6

غير موافق

•

إجمالي

مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ت�ستوعب  % 12من جمموع
املعاقني يف الدولة.

�س�ؤال حول
«الت�أخر
يف �إ�صدار
الالئحة
( )12دقيقة
 15التنفيذية
و( )24ثانية
لقانون رعاية
الأطفال
جمهويل
الن�سب»

•

مراكز ت�أهيل املعاقني ال ت�ستقبل
حاالت الإعاقات التي حتتاج
للرعاية والت�أهيل بعد بلوغ املعاق
�سن ( )18عام ًا.

•

�إمكانية ا�ستقبال مراكز ت�أهيل
املعاقني االحتادية الأعداد
املتزايدة حلاالت الإعاقة ومر�ضى
التوحد من املواطنني وعدم
و�ضعهم يف قوائم االنتظار.

•

عدم وجود �إح�صائية موحدة على
امل�ستوى االحتادي حلاالت الإعاقة
ال�شديدة ومر�ضى التوحد من
املواطنني.

-

2

4

()3

كيفية تنفيذ بع�ض �أحكام قانون
رعاية الأطفال جمهويل الن�سب
دون �إ�صدار الالئحة التنفيذية له.
وجود �أكرث من ( )32حالة من
فئة املهجورات على م�ستوى الدولة
،حيث �إنه يف بع�ض الإمارات تزيد
�أعدادها عن �أكرث من ( )40حالة.

%83.3

-

-

•

16

�س�ؤال حول
«فئة الن�ساء
املواطنات
املهجورات»

( )12دقيقة
و( )53ثانية

()3

موافق

•

-

إجمالي

160

�ضرورة �إعطاء الأولوية يف �إحلاق
حاالت الإعاقات ال�شديدة مبراكز
ت�أهيل املعاقني يف احلكومية
االحتادية.

�أ�سباب الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة
التنفيذية للقانون االحتادي
رقم( )1ل�سنة 2012م يف �ش�أن
رعاية الأطفال جمهويل الن�سب
على الرغم من نفاذه لأكرث من
�سنة.
عدم وجود عالقة بني �إ�صدار
الالئحة التنفيذية لقانون رعاية
الأطفال جمهويل الن�سب وبني
�إن�شاء قرية ال�شيخ خليفة للرعاية
االجتماعية.

•
•

-

3

-

•
•

املطالبة بالتعاون مع اجلهات
املعنية من �أجل اتخاذ التدابري
الالزمة للق�ضاء على ظاهرة فئة
الن�ساء املواطنات املهجورات يف
املجتمع.

-

-

%100

-

•

�أ�سباب ا�ستحداث فئة الن�ساء
املواطنات املهجورات �ضمن
امل�ستفيدات من قانون ال�ضمان
االجتماعي.

غير موافق

�س�ؤال حول
«�إن�شاء مراكز
حكومية
لعالج وت�أهيل
( )18دقيقة
 14حاالت الإعاقة
و( )48ثانية
ال�شديدة
ومر�ضى
التوحد من
املواطنني»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

2

-

1

%83.3

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

-

1

•

خطط الوزارة يف زيادة عدد
احل�ضانات يف الدولة لتخفيف
معاناة الأمهات العامالت.

•

�آلية تطبيق القرار الوزاري يف
�ش�أن �إلغاء ال�سنة الت�أ�سي�سية من
التعليم اجلامعي ال�صادر �أثناء
اخللوة الوزارية يف �شهر دي�سمرب
2013م.

-

ا�شرتاط الوزارة ح�صول الطالب
اجلامعي على �شهادة(التوفل)
ك�شرط مبدئي للقبول يف بع�ض
التخ�ص�صات اجلامعية.

•

إجمالي

162

2

عدم وجود دعم حكومي مقدم
للح�ضانات احلكومية �أو اخلا�صة
مثل منح �أرا�ضي بدون مقابل
لإن�شاء احل�ضانات و�إعفائها من
بع�ض الر�سوم.

2

2

•

()4

ا�ستغالل مكاتب جلب العمالة
املنزلية املنا�سبات لرفع �أ�سعارها
مثل بداية العام الدرا�سي دون
وجود جهة رقابية عليها.

-

جهود الوزارة ملنع املمار�سات
غري امل�شروعة لبع�ض مكاتب
جلب العمالة املنزلية التي ترفع
�أ�سعارها.

•

-

•
2

%100

�س�ؤال حول
«جهود الوزارة
( )14دقيقة
لتنمية
20
و( )51ثانية
ال�صادرات
الإماراتية»

()5

2

%75

-

�ضرورة التعاون والتن�سيق مع
اجلهات املعنية يف عقد اتفاقيات
مع الدول امل�صدرة للعمالة لتحديد
�أ�سعار ا�ستقدامها.

-

%66.7

�س�ؤال حول
«ارتفاع �أ�سعار ( )12دقيقة
19
جلب العمالة و( )14ثانية
املنزلية»

موافق

�س�ؤال حول
«ا�شرتاط
الوزارة ال�سنة ( )9دقائق
18
الت�أ�سي�سية و( )56ثانية
يف التعليم
اجلامعي»

•

-

•

إجمالي

( )16دقيقة
و( )34ثانية

()3

عدم توفر ح�ضانات حكومية لأبناء
الأمهات العامالت يف بع�ض �أفرع
اجلهات احلكومية التي تقع خارج
املدن الكبرية.

عدم وجود رقابة على �أ�سعار
مكاتب جلب العمالة املنزلية
والعمل على احلد من ارتفاعها.

غير موافق

�س�ؤال حول
«زيادة عدد
 17احل�ضانات
احلكومية يف
الدولة»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

املطالبة ب�إن�شاء هيئة احتادية
لتنمية ال�صادرات الإماراتية
وتذليل جميع العقبات التي
تواجه تنميتها من خالل تقدمي
الت�سهيالت املنا�سبة لها.

•

عدم وجود تن�سيق بني وزارة
االقت�صاد ووزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي
لال�ستفادة من عالقات املجل�س
الربملانية يف عقد االتفاقيات
التجارية العاملية.

•

3

2

%80
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موافق

-

�ضرورة التن�سيق مع جميع اجلهات
املخت�صة من �أجل توفري فر�ص
ا�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة �أثناء
ا�ست�ضافة الدولة املعر�ض التجاري
الدويل»�إك�سبو2020

•

املطالبة بتخ�صي�ص ن�سبة معينة
من امل�شاريع واخلدمات املرتبطة
بتنظيم وت�شغيل املعر�ض التجاري
الدويل»�إك�سبو »2020لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
اململوكة للمواطنني.

إجمالي

االقرتاح بن�شر الثقافة املجتمعية
اخلا�صة بالت�صدير وجميع
الإجراءات التجارية املتعلقة بها.

غير موافق

-

•

�س�ؤال حول
«الرقابة
على �أن�شطة ( )10دقائق
22
ال�شركات يف و( )13ثانية
املناطق احلرة
بالدولة»

•

-

-

تقدمي املناطق احلرة بالدولة
العديد من الت�سهيالت التي
�ساهمت يف ا�ستقطاب العديد من
ال�شركات العاملية

-

املطالبة بت�شديد الرقابة على
(� )4أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة
بالدولة ،حيث �أفادت �إحدى دوائر
التنمية االقت�صادية املحلية ب�ضبط
نحو (� )453ألف قطعة �سلعية
مقلدة حتمل ( )18عالمة جتارية
عاملية
�إمكانية ت�أثري ال�سلع املغ�شو�شة
التي يتم ت�صنيعها يف املناطق
احلرة على امل�ستهلك املحلي وعلى
املكانة االقت�صادية لدولة االمارات
العربية املتحدة يف حال ت�صديرها
�إىل اخلارج

-

2

•

إجمالي

�ضرورة توفري الفر�ص الت�صديرية
لل�صناعات الإماراتية من خالل
التطبيقات الإلكرتونية.

%100

�س�ؤال حول
«توطني قطاع ( )17دقيقة
23
ال�سياحة يف و( )8ثوان
الدولة»

()4

موافق

•

•

وجود �سياح غري مواطنني يقدمون
معلومات مغلوطة عن الأماكن
ال�سياحية يف الدولة

إجمالي

164

( )11دقيقة
و( )34ثانية

()2

املطالبة با�ستحداث تطبيقات
�إلكرتونية ت�ساعد �أ�صحاب الأعمال
التجارية على معرفة احلقوق
وااللتزامات يف االتفاقيات الدولية
مع منظمة التجارة العاملية.

ا�ستحواذ الإمارات العربية املتحدة
على  % 25من �إجمايل املناطق
احلرة يف العامل العربي ،حيث �إن
هناك ما يقارب ( )40منطقة
حرة منها ( )10حتت الإن�شاء.

غير موافق

21

�س�ؤال حول
«توفري
الفر�ص
اال�ستثمارية
لأ�صحاب
امل�شاريع
ال�صغرية
واملتو�سطة
بالدولة
يف «�إك�سبو
2020م»

األفكار

م

السؤال

األفكار

-

•
3

•

1

%87.5

-

•
•

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

3

-

1

%87.5
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موافق

إجمالي

166

غير موافق

•

املطالبة بو�ضع معلومات وا�ضحة
يف بطاقة املنتج للأغذية املعدلة
وراثي ًا يف الدولة

•

•

�ضرورة وجود �إطار قانوين احتادي
للرقابة على الأغذية وخا�صة
الأغذية املعدلة وراثي ًا املوجودة
يف �أ�سواق الدولة للحفاظ على
()5
ال�صحة العامة للم�ستهلكني .
االقرتاح ب�إ�صدار دليل عن الأغذية
املعدلة وراثي ًا للم�ستهلكني يف
�أ�سواق الدولة

•

إجمالي

�س�ؤال حول
«الإجراءات
التي تقوم
بها الهيئة
( )15دقيقة
 24ملراقبة الأغذية
ً و( )57ثانية
املعدلة وراثيا
واملوجودة
يف الأ�سواق
املحلية»

•

-

-

2

3

•
-

%80

�س�ؤال حول»
دور الوزارة
يف حماية
املواطنني
25
العاملني يف
مهنتي �صيد
الأ�سماك
والزراعة»

( )15دقيقة
و( )13ثانية

()5

موافق

الإجراءات التي تقوم بها الوزارة
ملراقبة الأغذية املعدلة وراثي ًا
املوجودة يف �أ�سواق الدولة.

•

-

إجمالي

اال�ستف�سار عن اخلطط والربامج
التي يقوم بها املجل�س لتوطني
القطاع ال�سياحي يف الدولة
اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني
املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار
واجلهات املحلية ب�ش�أن التوطني يف
القطاع ال�سياحي
ا�ستقالة  %60من املواطنني
العاملني يف القطاع ال�سياحي
لأ�سباب عديدة منها املزايا
املمنوحة لهم

غير موافق

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

الت�أكيد على �أهمية �إن�شاء هيئة
احتادية للرقابة الغذائية والأدوية

-

نتائج قيا�س تنفيذ امليزانية
لل�سنوات الثالث القادمة فيما
يخ�ص حماية املواطنني يف مهنتي
�صيد الأ�سماك والزراعة.

-

•

م�ساهمة مهنتي �صيد الأ�سماك
والزراعة يف حتقيق الأمن الغذائي -
للدولة.

•

وجود زيارات ميدانية لقيادات
وزارة البيئة واملياه لالطالع على
احتياجات املزارعني وال�صيادين.

•

القرارات التي ت�صدرها الوزارة
دون �أخذ ر�أي العاملني يف مهنة
ال�صيد والذي �سي�ساهم يف هجرة
املهنة.

-

•

املطالبة بو�ضع ا�سرتاتيجية ت�أمني
�شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي
�صيد الأ�سماك والزراعة لتحقيق -
اال�ستقرار االجتماعي لأ�سر
العاملني بتلك املهن.

•

1

-

4

%60
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موافق

قيام مالك الأرا�ضي الزراعية
با�ستغالل �أرا�ضيهم يف غري
الأغرا�ض املرخ�ص لهم بها
كبناء وحدات �سكنية وت�أجريها
للعمال نتيجة لقلة الدعم املقدم
للمزارعني.

•

دور الوزارة يف احلفاظ على
الأرا�ضي الزراعية و�ضمان عدم
ا�ستغالليتها يف غري الأغرا�ض
املخ�ص�صة لها.

إجمالي

•

غير موافق

املطالبة ب�إن�شاء مبنى جديد
مل�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت
يتنا�سب مع اخلدمات التي يقدمها
للمراجعني يف الإمارة واملناطق
املجاورة لها.

2

-

املطالبة بتنظيم دور اجلمعيات
الزراعية يف الدولة ب�ش�أن ت�سويق
املنتجات الزراعية.

-

االقرتاح بتقنني حفر الآبار
االرتوازية للحفاظ على املياه
اجلوفية وفر�ض النظم احلديثة يف
الري.

•

املطالبة بالإ�شراف على �أ�سعار
املواد الزراعية وتوفريها ب�أ�سعار
منا�سبة للمزارعني.

-

4

•

إجمالي

()6

•

3

-

-

%100

%83.3

�س�ؤال حول
«�إلغاء املادة
( )60من
املر�سوم بقانون
كتابي
احتادي رقم
 )11( 28ل�سنة ( )6دقائق
2008م ب�ش�أن و( )46ثانية
املوارد الب�شرية
يف احلكومة
االحتادية
وتعديالته»

موافق

�س�ؤال حول
( )16دقيقة
«احلفاظ
27
على الأرا�ضي و( )6ثوان
الزراعية»

�ضيق م�ساحة مبنى م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت وعدم
ا�ستيعابه لأعداد العاملني فيه
 ،وعدم تخ�صي�ص مكان للن�ساء
املراجعني.

•

�إلغاء املادة ( )60من املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة
2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية وتعديالته.

إجمالي

()3

•

-

الت�سا�ؤل عن وجود تن�سيق بني
الوزارة واجلهات املحلية من �أجل
احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

-

•
-

•

-

•

غير موافق

مبنى م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت يف �إمارة �أم القيوين
مت �إن�شا�ؤه يف بداية ال�سبعينات من
القرن املا�ضي يف م�ساحة ال تتعدى
( )20مرت ًا مربعا.

�س�ؤال حول
«�إن�شاء مبنى
جديد مل�ؤ�س�سة
( )10دقائق
الإمارات
26
لالت�صاالت و( )5ثوان
«ات�صاالت»
ب�إمارة �أم
القيوين»

168

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

1

-

-

%100
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موافق

إجمالي

•

معاناة املواطنني املر�ضى يف املناطق
التي مل يتم افتتاح مراكز �صحية
بها حيث ينتقلون �إىل م�ست�شفيات
تبعد عنهم مل�سافة ال تقل عن ()40
كيلو مرت ًا.

•

2

-

1

•

•

170

غير موافق

الت�أخر يف
افتتاح بع�ض ( )10دقائق
30
املراكز ال�صحية و( )56ثانية
يف الدولة

هناك بع�ض املراكز ال�صحية التابعة
لوزارة ال�صحة مت االنتهاء من
(� )3إن�شائها ومل يتم ت�شغيلها والذي قد
يرتتب عليه هدر ًا للمال العام.

•

إجمالي

املخ�ص�صات
املالية للمر�ضى
 29الذين ير�سلون ( )12دقيقة
للعالج يف
اخلارج

وجود توا�صل بني الوزارة واملر�ضى
الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج
للتحقق من تنا�سب املخ�ص�صات
( )3املالية التي ت�صرف لهم مع تكاليف
املعي�شة يف الدول التي ير�سلون
�إليها.
املطالبة با�ستحداث مركز ات�صال
لقيا�س ر�ضا املر�ضى ومرافقيهم
الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج -
للتحقق من مالءمة املخ�ص�صات
املالية التي ت�صرف لهم.
عدم ت�شغيل مركزي الرحيب
واخلليبية ال�صحيني على الرغم من
االنتهاء من �إن�شائهما قبل �أكرث من
(� )4سنوات بتكلفة تقدر ب()40
مليون درهم.

-

32

33

3

-

-

-

%100

كتابي
دقيقتان
و( )50ثانية

()1

�س�ؤال حول
«تفعيل دور
جمل�س
الإمارات
للتميز
احلكومي»

كتابي
دقيقة و()54
ثانية

()1

�س�ؤال حول
«حترير
التجارة»

كتابي
( )6دقائق
و( )3ثوان

()1

�س�ؤال حول
«زيادة بدل
ال�سكن
( )19دقيقة
للموظف
34
املواطن الذي و( )46ثانية
يقرتن ب�أكرث
من زوجة
مواطنة»

()3

العنا�صر املعتمدة من قبل
الوزارات لتحقيق التناف�سية.

تفعيل دور جمل�س الإمارات للتميز
احلكومي.

حترير التجارة

�ضرورة زيادة بدل ال�سكن
والبدالت الأخرى التي متنح
للمواطنني العاملني يف الوزارات
واجلهات االحتادية من �أجل
امل�ساهمة يف عالج اخللل احلا�صل
يف الرتكيبة ال�سكانية.

موافق

•

%83.3

•

•
•
•

إجمالي

وجود مراجعة دورية للمخ�ص�صات
املالية للمر�ضى الذين ير�سلون
للعالج يف اخلارج بحيث تتفق مع
تكاليف املعي�شة يف الدول الأجنبية.

�س�ؤال حول
«العنا�صر
املعتمدة من
قبل الوزارات
لتحقيق
31
التناف�سية»
(وزارة �ش�ؤون
جمل�س
الوزراء)

1

1

1

3

غير موافق

األفكار

م

السؤال

األفكار

-

-

-

-

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

-

-

-

-

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

%100

%100

%100

%100
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موافق

إجمالي

غير موافق

172

•

1

1

%75

•

-

•

إجمالي

()1

ت�شجيع العمل التطوعي.

•

-

1

-

-

%100

�س�ؤال حول
«ت�سهيل
( )38دقيقة
� 38إجراءات
و( )24ثانية
حتديث بيانات
املتقاعدين»

�س�ؤال حول
«ال�شرتاك
 39االختياري
يف الت�أمينات
االجتماعية»

( )14دقيقة
و( )29ثانية

()2

الآلية �ستقوم بها الهيئة للربط
الإلكرتوين بني اجلهات ذات
العالقة لت�سجيل حالة وفاة �صاحب
املعا�ش التقاعدي.

موافق

�س�ؤال حول
«ت�شجيع العمل
( )4دقائق
التطوعي»
36
(وزارة �ش�ؤون و( )36ثانية
جمل�س
الوزراء)

ممار�سة بع�ض اجلمعيات املهنية
الدولية �أن�شطتها داخل الدولة عن
طريق دوائر التنمية االقت�صادية
املحلية واملناطق احلرة.

•

-

�س�ؤال حول
«الربط
الإلكرتوين
بني اجلهات
( )12دقيقة
 37ذات العالقة
و( )30ثانية
لت�سجيل
حالة وفاة
�صاحب املعا�ش
التقاعدي»

•

()4

الإجراءات املتخذة من قبل
الهيئة ل�شمول جميع املواطنني يف
مظلة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية.

2

•

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني
وتفتقر �إىل الكثري من اخلدمات
الإلكرتونية لت�سهيل �إجراءات
حتديث بيانات املتقاعدين بينما
�أطلقت احلكومة الر�شيدة م�ؤخر ًا
�أنها �ستنتقل بخدماتها �إىل
( )2احلكومة الذكية وذلك خالل العام
القادم.
الإجراءات والتقنيات احلديثة
امل�ستخدمة يف الهيئة لت�سهيل
�إجراءات املتقاعدين ،ومدى �سعى
الهيئة لقيا�س ر�ضا املتعاملني

إجمالي

()2

نتائج درا�سة الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية
اخلا�صة بزيادة بدل ال�سكن يف
جدول رواتب موظفي الوزارات
واجلهات االحتادية.
�إيقاف قرار جمل�س الوزراء املوقر
رقم ( )23ل�سنة 2012م ب�ش�أن
منح كال الزوجني العاملني يف
احلكومة االحتادية �أو اللذين يعمل
�أحدهما باحلكومة االحتادية والآخر
باملحلية تعوي�ض بدل ال�سكن.
�ضرورة تنظيم عمل املنظمات
واجلمعيات الدولية العاملة يف
الدولة وذلك لال�ستفادة من
خربات تلك اجلمعيات يف بع�ض
املجاالت كالطب والهند�سة.

املطالبة بالتو�سع يف الربط
الإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن
�أن تثبت حاالت الوفاة كوزارة
العدل ووزارة الداخلية وذلك
من �أجل تفادي �إيقاف معا�ش
امل�ستحقني من ورثة املتويف.

غير موافق

�س�ؤال حول
«�إ�صدار قانون
لتنظيم عمل
املنظمات
( )5دقائق
 35واجلمعيات
و( )49ثانية
املن�ش�أة خارج
الدولة»
(وزارة
اخلارجية)

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

%100

-

•
1

•
•

1

%75

-

2

-

2

%75
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موافق

-

الإجراءات املتخذة يف �ش�أن ربط
الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف
املعي�شة.

•

الإطار الزمني لتطبيق ربط
الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف
املعي�شة.

-

مدى توفري الهيئة لبع�ض اخلدمات
مل�ساعدة املتقاعدين وتخفيف
الأعباء عنهم كالت�أمني ال�صحي �أو -
اخل�صومات اخلا�صة حلني �صدور
القانون.

إجمالي

املعوقات التي تواجه الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
يف تطبيق نظام اال�شرتاك
االختياري.

غير موافق

•

إجمالي

هناك بع�ض الدول ت�سمح لربات
البيوت باال�شرتاك االختياري
يف نظام املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية مثل اململكة الأردنية
الها�شمية.

�س�ؤال حول
«�صرف
 41املعا�ش لورثة
املر�أة العاملة
املتوفاة»

-

( )23دقيقة
و( )3ثوان

•
-

1

•
•

2

%66.7

�س�ؤال حول
«ت�شكيل جمل�س
( )13دقيقة
� 42إدارة م�ؤ�س�سة
و()8ثوان
الإمارات
العقارية»

()3

موافق

-

•

إجمالي

174

( )11دقيقة
و( )8ثوان

()3

الو�سائل املتبعة يف الهيئة يف حال
توقف ا�شرتاك املواطن الإلزامي
لأي �سبب ما عن دفع قيمة مبلغ
اال�شرتاك يف املعا�شات بحيث
ت�ستمر التغطية الت�أمينية.

ا�ستقطاع �شهري ًا  %5من راتب
ا�شرتاك امل�ؤمن عليهما �سواء الرجل
�أو املر�أة العاملني يف احلكومة
االحتادية لأجل نهاية اخلدمة
والتقاعد ،وعند توافر ال�شروط
املطلوبة يتم ا�ستحقاق املعا�ش
التعاقدي لكليهما �إال �أن املعا�ش
التقاعدي للمر�أة يتوقف عند وفاتها
وال يتم �صرفه لورثتها.

•

حالة وفاة املوظفة املر�أة ف�إنه يتم
�صرف م�ستحقاتها للورثة على �شكل
مكاف�أة نهاية خدمة فقط ا�ستناد ًا
�إىل ن�ص �أن املر�أة غري مكلفة
بالإنفاق على �أ�سرتها.
�سيطرة املر�أة الإماراتية على �أهم
القطاعات احليوية يف الدولة مثل
ال�صحة والتعليم ،ففي وزارة الرتبية -
والتعليم بلغت ن�سبة املواطنات
العامالت .% 80

-

2

•

املطالبة بالإ�سراع يف ت�شكيل جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية
لتحقيق الغر�ض من �إن�شائها وهو
�إدارة املباين احلكومية.
( )2عدم �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر
قرار بت�شكيل جمل�س �إدارة الإمارات
العقارية على الرغم من انتهاء وزارة
املالية من �إعداد الدرا�سة اخلا�صة
ب�إعادة هيكلتها قبل (� )5سنوات.

غير موافق

40

�س�ؤال حول»
ربط الراتب
التقاعدي
مب�ستوى
تكاليف
املعي�شة»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

1

%83.3

-

•

•

2

-

%100

-
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موافق

إجمالي

الهيئة يجب عليها �أن متار�س دورها
يف امل�س�ؤولية االجتماعية وذلك من
خالل ال�صالحيات التي �أعطيت لها
من قبل جمل�س الوزراء.

•

�ضرورة زيادة عالوة الأبناء وذلك
لت�شجيع املواطنني على زيادة
الإجناب للم�ساهمة يف حل م�شكلة
الرتكيبة ال�سكانية.

•

غالء املعي�شة ومتطلبات الأبناء
التعليمية وال�صحية �أ�صبحت ترهق
كاهل املواطنني وخ�صو�ص ًا من
املتقاعدين والعاملني يف الوظائف
املحلية.

•

ت�شري الدرا�سات امليدانية لبع�ض
اجلمعيات اخلريية �إىل وجود حاالت
لبع�ض املواطنني ممن يواجهون -
�صعوبة يف توفري احلياة الكرمية
لأ�سرهم.

غير موافق

•

إجمالي

176

()4

اجلهود التي قامت بها الهيئة للتوفيق
بني ر�ؤية دولة الإمارات 2021م
والواقع االجتماعي للمواطنني ب�ش�أن
عالوة الأبناء.

3

%100

-

-

�س�ؤال حول
«زيادة ن�صيب
( )26دقيقة
 45الفرد من
و( )12ثانية
الدخل القومي
الإجمايل»

-

2

-

•

2

%75

حاجة القطاع ال�صناعي �إىل
العديد من املبادرات لدعمه
من خالل الت�سهيالت واحلوافز
املقدمة له وخا�صة �أنه ي�ساهم
باكرث من  %10من الناجت املحلي.
()5

موافق

�س�ؤال حول
«زيادة عالوة
الأبناء
( )17دقيقة
 44للمواطنني
و( )17ثانية
من ()600
�إىل ()1000
درهم»

•

-

إجمالي

�س�ؤال حول
«�إ�ضافة عالوة
( )16دقيقة
 43الأبناء اجلدد
وثانيتان
�إىل معا�شات
املتقاعدين»

عدم امل�ساواة يف املبلغ املخ�ص�ص
لعالوة �أبناء املتقاعدين املواطنني
مبا ال يتوافق مع ر�ؤية احلكومة
الر�شيدة يف توفري احلياة الكرمية
للمواطنني.

املطالبة ب�أن تقوم الهيئة العامة
للمعا�شات بدرا�سة الأو�ضاع
املعي�شية للمواطنني �أ�صحاب
الرواتب املنخف�ضة للوفاء
مبتطلبات �أبنائهم احلياتية.
الإ�سراع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات
حكومية تكون م�صدر للدخل
القومي الإجمايل مثل �شركة
االحتاد للمعلومات االئتمانية
وم�صرف الإمارات للتنمية وذلك
لدعم االقت�صاد الوطني.

غير موافق

()3

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

-

•

-

•

3

�أ�سباب الت�أخري يف �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�ساهم
يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل.

-

وجود خطة وطنية لتوفري فائ�ض
من امليزانية للأجيال القادمة �أو
متويل امليزانية االحتادية بن�سبة
.%100

•

-

املطالبة بزيادة رواتب املوظفني
املواطنني يف احلكومة االحتادية
من فئة متو�سطي الدخل مبا
يتنا�سب مع ارتفاع تكاليف املعي�شة.

•

•

2

%80
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موافق

إجمالي

2

()4

-

غير موافق

•

2

امل�صرف املركزي ي�سمح للبنوك
مبنح متويالت ال تتجاوز % 20
من ودائعها للقطاع العقاري لتوزيع
املخاطر.

•

�ضرورة وجود معايري ثابتة من
امل�صرف املركزي ب�ش�أن التقييم
العقاري للم�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية التي تقدم قرو�ض ًا عقارية.

•

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

-

-

إجمالي

178

�آلية امل�صرف املركزي للت�أكد
من �سالمة التقييم العقاري ملنح
القرو�ض العقارية.

-

-

-

%75

-

( )11دقيقة
و( )20ثانية

( )11دقيقة
و( )20ثانية

-

-

( )11دقيقة
و( )20ثانية

-

�س�ؤال حول
«�ضرورة فح�ص
( )11دقيقة
 51خدم املنازل
و( )20ثانية
مبنافذ دخول
الدولة»

-

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

موافق

�س�ؤال حول
«�صرف مكاف�آت
( )11دقيقة
 47وميداليات
و( )20ثانية
لل�ضباط
املتقاعدين»

•

-

-

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

-

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

إجمالي

( )13دقيقة
و()8ثوان

تقدمي بع�ض امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية ت�سهيالت مالية للمتعاملني
لتقدمي قرو�ض عقارية دون وجود
�أي معايري ثابته من امل�صرف
املركزي ب�ش�أن تقييم قيمة العقار.

�س�ؤال حول
«م�ساواة
معا�شات
ال�ضباط
املتقاعدين
48
القدامى
مبعا�شات
ال�ضباط
املتقاعدين
حديثاً»
�س�ؤال حول
�صحة العقود
التي فر�ضتها
ال�سفارة
49
الفلبينية
لرعاياها من
عمال»
�س�ؤال حول
«هروب الفئة
امل�ساندة»
العمالة
50
املنزلية»
وت�ضرر
املواطنني»

-

-

-

-

غير موافق

�س�ؤال حول
«الرقابة
على التقييم
46
العقاري ملنح
القرو�ض
العقارية»

األفكار

م

السؤال

األفكار

-

-

-

-

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

-

-

-

-

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

-

-

-
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كتابي
دقيقة و()18
ثانية

()1

55

180

�س�ؤال حول
«الن�شيد
الوطني
للدولة»

الن�شيد الوطني للدولة.

موافق

()1

اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري
خدمات �أف�ضل للمعاقني.

إجمالي

�س�ؤال حول
«اللجان التي
كتابي
مت ت�شكيلها
( )12دقيقة
54
لتوفري
و( )21ثانية
خدمات �أف�ضل
للمعاقني»

غير موافق

53

2

•
•
•

إجمالي

( )14دقيقة
و( )38ثانية

•

-

%100

56

-

1

1

-

-

-

-

%100

%100

�س�ؤال حول
«التغيري
امل�ستمر
يف املناهج
الدرا�سية
يف التعليم
اخلا�ص»

( )15دقيقة
و( )9ثوان

()5

موافق

�س�ؤال حول
«توفري
البيانات
الإح�صائية
الق�ضائية»

عدم وجود بيانات �إح�صائية
وا�ضحة للم�ؤ�س�سات التعليمية
و بع�ض طلبة القانون الختيار
التخ�ص�ص املطلوب بنا ًء على حجم
( )2الق�ضايا املنظورة يف حماكم الدولة.
�إمكانية و�ضع البيانات وامل�ؤ�شرات
الق�ضائية يف املوقع الإلكرتوين
لوزارة العدل لكي ت�ستطيع كافة
فئات املجتمع االطالع عليها.

•

عدم تنا�سب املناهج يف املدار�س
اخلا�صة مع البيئة املحلية والتي
مت�س م�ضامينها الثوابت الدينية
والوطنية مما لها ت�أثري �سلبي على
الطلبة.

-

مبادرة ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري
للمدار�س اخلا�صة الذي �أعلنت
عنه الوزارة م�سبق ًا ،وعن دوره يف
االرتقاء بالتعليم اخلا�ص والرقابة
عليه

إجمالي

( )11دقيقة
و( )20ثانية

-

نوق�ش ال�س�ؤال يف جل�سة �سرية بناء
على طلب احلكومة

-

-

-

-

-

�ضعف �آلية الرقابة املتبعة من قبل
الوزارة على املدار�س اخلا�صة.

-

•
3

�إمكانية و�ضع خط �ساخن جماين
�أو تطبيق �إلكرتوين يتيح لأولياء
الأمور �سهولة التوا�صل مع الوزارة

•

دور الوزارة يف التحقق من
ال�شهادات التخ�ص�صية احلا�صلني
عليها معلمي املدار�س اخلا�صة

•

غير موافق

�س�ؤال حول
«�آلية تنفيذ
قرار منح
52
جن�سية
الدولة لأبناء
املواطنات»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

•

2

%80

-

-
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موافق

182

•

إجمالي

()1

�إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي
يف جمال�س �إدارات جميع الهيئات
وال�شركات احلكومية بالدولة.

غير موافق

�س�ؤال حول
«�إلزامية
متثيل العن�صر
كتابي
الن�سائي يف
 59جمال�س �إدارات ( )5دقائق
جميع الهيئات و( )22ثانية
وال�شركات
احلكومية
بالدولة»

•

إجمالي

()1

نتائج تقارير �أداء الوزارات
والهيئات االحتادية للأعوام
(2011م2013-م)».

�س�ؤال حول
«تدين م�ستوى
اخلدمات ( )19دقيقة
60
ال�صحية
و( )8ثوان
يف الإمارات
ال�شمالية»
1

1

-

-

-

%100

%100

�س�ؤال حول
«ت�شجيع العمل
التطوعي» ( )27دقيقة
61
(وزارة ال�ش�ؤون و( )57ثانية
االجتماعية)

موافق

�س�ؤال حول
«نتائج تقارير
�أداء الوزارات
كتابي
 58والهيئات
( )3دقائق
االحتادية
و( )6ثوان
للأعوام»
(2011م2013-م)

•

1

-

-

%100

إجمالي

()1

التوطني يف م�شاريع تطوير البنية
التحتية والطرق والإ�شراف على
تنفيذها.

املطالبة بوجود ر�ؤية م�ستقبلية
وتخطيط ا�سرتاتيجي لوزارة
ال�صحة ب�ش�أن م�ستوى اخلدمات
ال�صحية التي تقدمها.

•

املطالبة بوجود جهة رقابية م�ستقلة
على وزارة ال�صحة لتقييم م�ستوى
اخلدمات ال�صحية التي تقدمها
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
التابعة للوزارة.
( )4االقرتاح ب�إن�شاء غرفة عمليات
تابعة لوزارة ال�صحة يتم من
خاللها معرفة امل�ست�شفيات التي
يوجد بها �شواغر للمر�ضى وذلك
للتخفيف من ازدحامات املر�ضى
يف بع�ض امل�ست�شفيات.

غير موافق

�س�ؤال حول
«التوطني يف
كتابي
م�شاريع تطوير
 57البنية التحتية ( )6دقائق
والطرق
و( )28ثانية
والإ�شراف على
تنفيذها»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

•
2

2

%75

•

فر�ض ر�سوم على الوافدين �ساهم
يف التقليل من املرتددين الوافدين
على امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
التابعة لوزارة ال�صحة.

•

القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة
1974م ب�ش�أن اجلمعيات ذات
النفع العام والعمل الأهلي ركز على
تراخي�ص اجلمعيات وعملها دون
( )6الت�شجيع على العمل التطوعي.

•

عدم توافر الأماكن املخ�ص�صة
ملمار�سة املتطوع العمل التطوعي يف -
الدولة.

-

3

3

%75

•
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موافق

إجمالي

غير موافق

•

منح جائزة العمل التطوعي لغري
املوظفني الذين ي�شاركون يف
الأن�شطة التطوعية.

-

•

املطالبة بوجود جهة على امل�ستوى
االحتادي تعنى بالعمل التطوعي يف -
الدولة.

•

عدم وجود خطة �إعالمية تن�شر
الوعي للوقاية من فريو�س كورونا.

-

•

مل يتم التعرف على الأ�سباب
الرئي�سية النت�شاره رغم �أن هناك
بع�ض ال�شكوك ب�أن يكون هناك
ارتباط بني فريو�س كورونا وحلم
وحليب الإبل.

•

�أ�سباب ت�أخر الوزارة يف اتخاذ
الإجراءات الالزمة ملواجهة
فريو�س كورونا.

•

إجمالي

�إلزامية منح املوظف �إجازة �أثناء
م�شاركته يف العمل التطوعي خارج
الدولة.

-

4

-

-

�س�ؤال حول
«�إلغاء �شرط
حتديد
�سقف الدخل
( )12دقيقة
 63ال�شهري
و( )39ثانية
اخلا�ص
باحل�صول على
منحة �صندوق
الزواج»

1

%90

�س�ؤال حول
«الطلبات
كتابي
التي �ست�شملها
 64الزيادة يف قيمة ( )4دقائق
امل�ساعدة املالية و( )33ثانية
بربنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان»

()2

()1

عدم وجود بحث علمي لوزارة
ال�صحة ملعرفة �أ�سباب الإ�صابة
بفريو�س كورونا وعالقته بالإبل
وكيفية انتقاله للب�شر.
 املطالبة ب�إلغاء حتديد �سقفالدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول
على منحة �صندوق الزواج وزيادة
املنحة املقدمة من (� )70ألف
درهم �إىل (� )100ألف درهم.
عدم ا�ستفادة �شريحة كبرية من
ال�شباب من منحة �صندوق الزواج
نظر ًا الرتفاع الرواتب لأكرث عن
(� )20ألف درهم.

الطلبات التي �ست�شملها الزيادة
يف قيمة امل�ساعدة املالية بربنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان.

موافق

•

-

إجمالي

184

()5

مواجهة بع�ض املتطوعني �صعوبات
من جهات عملهم ب�ش�أن منحهم
�إجازات ملمار�سة العمل التطوعي
يف الأن�شطة احلكومية وغري
احلكومية.

املطالبة بوجود خطة وطنية
وا�ضحة ملواجهة فريو�س كورونا
والوقاية منه ومعرفة �أي
م�ستجدات عاملية ب�ش�أنه.

•

غير موافق

62

�س�ؤال حول
«فريو�س
كورونا»

( )23دقيقة
و( )47ثانية

األفكار

م

السؤال

األفكار

-

•

-

•

2

•

•

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

%100

-

1

-

-

%100
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( )24دقيقة
و( )57ثانية

موافق

()4

عدم وجود ت�شريع قانوين مينح
وزارة البيئة واملياه �صالحية
الرقابة والإ�شراف على حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
ومنح الت�صاريح البيئية لتلك
املحطات.

-

قيام بع�ض اجلهات احلكومية
املحلية بالإ�شراف والرقابة على
حمطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي نظر ًا لغياب دور وزارة
البيئة واملياه يف الرقابة عليها.

إجمالي

�س�ؤال حول
«الرقابة
على حمطات
67
معاجلة مياه
ال�صرف
ال�صحي»

•

1

غير موافق

()1

فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية يف املناطق اجلنوبية من
مدينة العني

-

-

%100

�س�ؤال حول
«التن�سيق مع
اجلهات املحلية
كتابي
يف ت�سهيل
( )7دقائق
� 68إجراءات
ح�صول
و( )39ثانية
املواطنني
على �أرا�ضيهم
ال�سكنية»

•
2

•

إجمالي

�س�ؤال حول «فتح
�أفرع مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل
كتابي
 66احلكومية
( )3دقائق
يف املناطق
و( )3ثوان
اجلنوبية من
مدينة العني»

2

-

موافق

()1

•

1

-

-

%100

•

املطالبة بتقدمي دعم احتادي
ملحطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي يف خمتلف �أنحاء �إمارات
الدولة.

-

التن�سيق مع اجلهات املحلية يف
( )1ت�سهيل �إجراءات ح�صول املواطنني
على �أرا�ضيهم ال�سكنية

•

إجمالي

كتابي
( )3دقائق
و( )5ثوان

و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات
بني اجلامعات واملدار�س.

ارتكاب بع�ض حمطات معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي التابعة
لل�شركات اخلا�صة خمالفات ت�ؤثر
على البيئة دون وجود �أي جهة
رقابية عليها.

غير موافق

�س�ؤال حول
«و�ضع نظام
دائم لتوحيد
65
الإجازات بني
اجلامعات
واملدار�س»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

•

1

-

-

%100

%75

�س�ؤال حول
«الت�أخر
يف �إن�شاء
69
(� )40ألف
وحدة �سكنية
للمواطنني»

كتابي
( )4دقائق
و( )15ثانية

الت�أخر يف �إن�شاء (� )40ألف وحدة
()1
�سكنية للمواطنني

•

1

-

-

%100
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موافق

188

•

وجود فروقات يف املكاف�آت املالية
التي اعتمدتها الهيئة بني املوظفني -
الأجانب واملواطنني
املطالبة ب�إعادة النظر يف الكادر
املايل والوظيفي للهيئة وذلك
للمحافظة على الكوادر الوظيفية
املواطنة العاملة فيها

جعل التوطني �أحد معايري تر�سية
املناق�صات احلكومية على
ال�شركات اخلا�صة

إجمالي

()1

ا�ستقالة ن�سبة  % 16من جمموع
املوظفني املواطنني بالهيئة هي
ن�سبة غري مقبولة وال تر�ضي طموح
و�سيا�سة التوطني يف الدولة

غير موافق

�س�ؤال حول
«جعل التوطني
�أحد معايري
كتابي
تر�سية
( )5دقائق
72
املناق�صات
و( )53ثانية
احلكومية
على ال�شركات
اخلا�صة»

•

•

إجمالي

()3

وجود ارتباط بني عنا�صر
التناف�سية املعتمدة لكل وزارة يف
جمالها مع اخلطة اال�سرتاتيجية
املعتمدة للوزارة.

2

-

%100

م�شروع �إن�شاء ال�سجل التجاري
املوحد �سيمكن الوزارة من
معرفة �أعداد امل�ستثمرين ونوعية
القطاعات الأكرث �إقبا ًال والتي
�ست�ساهم يف حتديث الت�شريعات
والقوانني يف هذا ال�ش�أن

-

-

1

•

2

%66.7

•
1

-

-

%100

73

�س�ؤال حول
«ال�سجل
التجاري
املوحد»

( )13دقيقة
وثانيتان

موافق

�س�ؤال حول
«منح املكاف�أة
ال�سنوية
للموظفني
املواطنني
( )13دقيقة
و�أعداد
71
امل�ستقيلني و( )40ثانية
من الهيئة
االحتادية
للرقابة
النووية يف �سنة
2013م»

•

-

•

-

•

 �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد�سيجنب تكرار الأ�سماء التجارية
()5
يف خمتلف �إمارات الدولة من
خالل بناء قاعدة بيانات جتارية
موحدة وتوحيد ت�صنيف (كود)
الأن�شطة التجارية يف نطاق الدولة.

•

ت�ضرر بع�ض �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية من ت�شابه الأ�سماء
التجارية وجلوئهم �إىل الق�ضاء
حلل النزاع احلا�صل يف ت�شابه هذه
الأ�سماء.

•

املطالبة بالإ�سراع يف تفعيل قرار
جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر
يف عام 2004م يف �ش�أن �إن�شاء
ال�سجل التجاري املوحد.

إجمالي

( )8دقائق
و( )13ثانية

()2

العنا�صر التي مت اعتمادها لكل
وزارة لتحقيق التناف�سية.

الت�أخري يف �إن�شاء ال�سجل التجاري
املوحد على الرغم من مرور ()10
�سنوات على �إ�صدار جمل�س الوزراء
قرار ًا ب�إن�شاء هذا ال�سجل

•

غير موافق

�س�ؤال حول
«العنا�صر
املعتمدة من
قبل الوزارات
لتحقيق
70
التناف�سية»
(جمل�س
الإمارات
للتناف�سية)

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

-

5

-

-

%100

-

-
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موافق

إجمالي

غير موافق

•

إجمالي

عدم جتاوز ن�سبة التوطني بقطاع
الت�أمني  % 8بالرغم من �إ�صدار
جمل�س الوزراء املوقر قرار رقم
( )2/202ل�سنة 2003م ب�ش�أن
تعزيز التوطني بقطاع الت�أمني
بن�سبة  % 15بنهاية عام 2003م
مع ازدياد الن�سبة � % 5سنوي ًا.

�س�ؤال حول
«�إن�شاء هيئة
75
عليا للمناطق
احلرة»

تعيني بع�ض املواطنني يف �شركات
()5
الت�أمني بوظائف دنيا من �أجل
ا�ستيفاء ن�سبة التوطني يف ال�شركة،
بالإ�ضافة �إىل التمييز يف التعامل
مع الكفاءات املواطنة وجعل بيئة
العمل بيئة طاردة لها
عدم قيام الهيئة بو�ضع �آلية
لتوطني الوظائف العليا يف �شركات
الت�أمني

•

املطالبة بتوفري منح درا�سية مع
تقدمي مكاف�آت مالية للطلبة
املواطنني املتخ�ص�صني يف درا�سة
علوم الت�أمني وفروعه املختلفة.

-

( )9دقائق
وثانية

()2

املطالبة ب�إن�شاء هيئة عليا للمناطق
احلرة تكون وزارة االقت�صاد ممثلة
فيها ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني
االحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن.

-

2

3

•
-

•

%80

�س�ؤال حول
«املعا�ش
كتابي
التقاعدي
( )3دقائق
76
لأع�ضاء
املجل�س الوطني و( )49ثانية
ال�سابقني»
�س�ؤال حول
«ت�أخر �صرف
77
معا�شات
املتقاعدين»

كتابي
( )6دقائق
و( )54ثانية

�س�ؤال حول
«تطوير اخلدمات كتابي
الربيدية
( )11دقيقة
78
وت�سهيل �إجراءات
املتعاملني مع و( )3ثوان
بريد الإمارات»

()1

()1

()1

املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س
الوطني ال�سابقني

ت�أخر �صرف معا�شات املتقاعدين

تطوير اخلدمات الربيدية وت�سهيل
�إجراءات املتعاملني مع بريد
الإمارات

موافق

•

-

إجمالي

190

( )19دقيقة

الإجراءات التي قامت بها الوزارة
لزيادة ن�سبة التوطني يف قطاع
الت�أمني.

وجود ما يقارب ( )40منطقة
حرة منها ( )10حتت الإن�شاء يف
الدولة يقابل ذلك �صعوبة الرقابة
على �أن�شطة ال�شركات التجارية
التي يتم �إن�شا�ؤها يف تلك املناطق.

•

غير موافق

74

�س�ؤال حول
«التوطني
بقطاع
الت�أمني»

األفكار

م

السؤال

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

2

•
•
•
•

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

%100

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

%100

%100

%100
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موافق

إجمالي

192

غير موافق

�س�ؤال حول
« 79ال�شفافية يف
الأ�سواق املالية»

( )23دقيقة
و( )41ثانية

األفكار

إجمالي

م

السؤال

زمن
العدد
المناقشة االجمالي
في الجلسة لألفكار

رد الحكومة

نسبة
فعالية
الزمن
المستغرق
لمناقشة
الموضوع

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

160
139

متت ترقية الأ�سواق املالية يف
الدولة �إىل �أ�سواق نا�شئة وهذا
يتطلب احلفاظ على امل�ستوى الذي
و�صلت �إليه عند �إعادة تقييمها مرة
�أخرى من �أجل ترقيتها �إىل الأعلى
للو�صول �إىل العاملية.

•

�ضرورة تعزيز ثقة امل�ستثمرين
املحليني والأجانب يف ال�سوق وفتح
املجال �أمام اال�ستثمار الأجنبي
الذي �سيعزز عمل الأ�سواق املالية
يف الدولة.

•

-

( )5مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات
املنا�سبة للحد من امل�ضاربات التي
حتدث يف الأ�سواق وت�ؤثر يف �سري
عملها.

•

140
120

عدد الأفكار التي
مت قبولها

-

100
80
59

60

عدد الأفكار التي
مت رف�ضها

40
20
0

عدد الأفكار التي مت رف�ضها

3

املطالبة بحماية �صغار امل�ستثمرين
من التجاوزات املرتكبة من كبار
امل�ستثمرين و�أع�ضاء جمال�س �إدارة -
ال�شركات والتي ت�ؤثر يف القيمة
املالية لأ�سهم ال�شركات.

•

الإجراءات املتخذة من قبل
الهيئة لتعزيز ال�شفافية وحما�سبة
امل�س�ؤولني بتلك ال�شركات عند
حدوث جتاوزات ت�ضر بامل�ساهمني.

-

•

2

عدد الأفكار التي مت قبولها

%80
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ثانياً :فعالية املو�ضوعات (الرتابط املو�ضوعي):
 1اجلانب الت�شريعي (م�شروعات القوانني):تناولت م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها ق�ضايا متنوعة ،واجلدول املرفق يو�ضح هذه الق�ضايا ،ون�سبة كل نوع من
�أنواعها:
القضايا الرئيسية

عدد مشروعات القوانين

مشروعات القوانين

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

الق�ضايا الأمنية

 -1م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن اخلدمة الوطنية
واالحتياطية .
 -2م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات
الريا�ضية
 -1م�شروع قانون احتادي يف
�ش�أن «قانون ودمية»
 -1م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن ربط امليزانية العامة
لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية.
 -2م�شروع قانون احتادي يف
�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف
للميزانية العامة لالحتاد
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة
عن ال�سنة املالية 2013م.
 -3م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
 -4م�شروع قانون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة
2002م يف �ش�أن مكافحة
جرائم غ�سل الأموال.
 -5م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي
احل�سابات

2

%13.3

1

% 6.7

5

%33.3

الق�ضايا االجتماعية
الق�ضايا االقت�صادية

194

القضايا الرئيسية

عدد مشروعات القوانين

مشروعات القوانين

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

الق�ضايا اخلدمية

 -1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
«�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية
مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة».
 -2م�شروع قانون احتادي
بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية
للموا�صالت
-1م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض
ال�سارية.
 -1م�شروع قانون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة
2008م ب�ش�أن املركز الوطني
للوثائق والبحوث.
 -2م�شروع قانون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة
1992م ب�إ�صدار قانون
الإجراءات املدنية.
-3م�شروع قانون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )8ل�سنة
2009م ب�ش�أن الأو�سمة
وال�شارات
وامليداليات
الع�سكرية.
 -4م�شروع قانون احتادي يف
�ش�أن مكافحة املواد املحظورة
يف جمال ريا�ضات �سباقات
اخليل والفرو�سية.

2

%13.3

املجموع

-

الق�ضايا ال�صحية
الق�ضايا الأخرى

1

% 6.7

4

%26.7

15

% 100
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 ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها م�شروعات القوانني:%35

%33.3

 2اجلانب الرقابي وي�شمل: 1املو�ضوعات العامة:تناولت املو�ضوعات العامة التي متت مناق�شتها نوعني من الق�ضايا ،واجلدول املرفق يو�ضح هذه الق�ضايا ،ون�سبة كل نوع منها :

%30
%26.7
%25

القضايا الرئيسية

عدد الموضوعات العامة

%20

ق�ضايا التوطني
%13.3

%13.3

1

%15
%10

%6.7

الق�ضايا التعليمية

%6.7

1

%5

 -1التوطني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص (ج 2املعقودة بتاريخ
2013/11/19م)

%16.7

� -1سيا�سة وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي يف جمال البحث
العلمي (ج 7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)

%16.7

ق�ضايا املعا�شات

1

� -1سيا�سة الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
(ج 12املعقودة بتاريخي -29
)2014/4/30

%16.7

الق�ضايا الأمنية

1

� -1سيا�سة وزارة الداخلية (ج13
املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)

%16.7

الق�ضايا ال�صحية

1

� -1سيا�سة هيئة الإمارات
للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن
ال�صحة وال�سالمة (ج 9املعقودة
بتاريخ 2014/3/11م)

%16.7

الق�ضايا االجتماعية

1

� -1سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف (ج11
املعقودة بتاريخ 2014/4/8م)

%16.7

املجموع

6

%0

196

الموضوعات العامة

نسبة كل نوع من
أنواع هذه القضايا

%100
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

 2-الأ�سئلة :

 ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة:%16.7

%16.7

%16.7

%16.7

%16.7

%16.7

%18

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

%16
%14

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b
á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG
äÉ°TÉ©ŸG ÉjÉ°†b
á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG
á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG
á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

%12
%10

نوع القضايا

الق�ضايا التعليمية

عدد موضوعات
األسئلة

4

%8
%6
%4
%2
%0

الق�ضايا ال�صحية

198

8

موضوعات األسئلة

 -1ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم
اجلامعي (رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)
 -2التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم
اخلا�ص( .رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  15املعقودة
بتاريخ 2014/06/03م)
 -3فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
يف املناطق اجلنوبية من مدينة العني( .رد كتابي)
(ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).
 -4و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني
اجلامعات واملدار�س( .رد كتابي) (ج  16املعقودة
بتاريخ 2014/06/17م).
 -1الإجراءات التي مت القيام بها لتفعيل تو�صية
املجل�س يف �ش�أن �إ�صدار قانون احتادي لتنظيم
الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني (رد �شخ�صي)
(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م
� -2إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت
الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني.
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)
 -3الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة
الأغذية املعدلة وراثيا واملوجودة يف الأ�سواق
املحلية (رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

% 5.1

% 10.1
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

الق�ضايا ال�صحية

8

الق�ضايا االقت�صادية

16

200

موضوعات األسئلة

 -4الت�أخر يف افتتاح بع�ض املراكز ال�صحية يف
الدولة (رد �شخ�صي) (ج  10املعقودة بتاريخ -25
2014/3/26م)
 -5املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون
للعالج يف اخلارج (رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج 10
املعقودة بتاريخ 2014/3/26-25م)
� -6ضرورة فح�ص خدم املنازل مبنافذ دخول
الدولة( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)
 -7تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف الإمارات
ال�شمالية( .رد �شخ�صي) (ج  15املعقودة بتاريخ
2014/06/03م)
 -8فريو�س كورونا( .رد �شخ�صي) (ج  15املعقودة
بتاريخ 2014/06/03م)
 -1ت�شجيع املواطنني على ال�سياحة داخل الدولة
وخارجها (رد كتابي) (ج  4املعقودة بتاريخ
2013/12/24م)
 -2زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني
املدنيني الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل تاريخ
2008/01/01م (رد �شخ�صي +تو�صية) (ج 4
املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)
 -3الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة
بالدولة (رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  8املعقودة
بتاريخ 2014/3/4م)
 -4توفري الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة يف (�إك�سبو ( )2020رد
�شخ�صي) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

% 10.1

% 20.2

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

 -5جهود وزارة االقت�صاد لتنمية ال�صادرات
الإماراتية(رد �شخ�صي) (ج  8املعقودة بتاريخ
2014/3/4م)
 -6ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية (رد �شخ�صي
 +تو�صية) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
 -7حترير التجارة (رد كتابي) (ج  10املعقودة
بتاريخ2014/03/26-25م)
 -8العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق
التناف�سية املوجه �إىل معايل  /حممد عبداهلل
القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء( .رد كتابي)
(ج  10املعقودة بتاريخ2014/03/26-25م)
 -9ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
 -10زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخي
2014/04/30-29م)
 -11الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض
العقارية (رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -12ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف
املعي�شة (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخي
2014/04/30-29م)
� -13إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة( .رد �شخ�صي)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).
 -14ال�سجل التجاري املوحد( .رد �شخ�صي) (ج
 17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

الق�ضايا االجتماعية

17

موضوعات األسئلة

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

 -15ال�شفافية يف الأ�سواق املالية( .رد �شخ�صي)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).
 -16العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق
التناف�سية املوجه �إىل معايل  /رمي �إبراهيم
الها�شمي – وزير دولة – رئي�س جمل�س الإمارات
للتناف�سية( .رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م).
� -1إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة (ج
 2املعقودة بتاريخ 2013/11/19م) (�شخ�صي+
تو�صية)
 -2ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل ومبجموع
راتب ومعا�ش �أكرث من ( )9000درهم (ج 2
املعقودة بتاريخ 2013/11/19م) (�شخ�صي)
� -3إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات املهنية
الدولية داخل الدولة (رد �شخ�صي) (ج  3املعقودة
بتاريخ 2013/12/11م)
 -4تعزيز الهوية الوطنية (رد �شخ�صي  +تو�صية)
(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
 -5الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون
رعاية الأطفال جمهويل الن�سب( .رد �شخ�صي)
(ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
 -6فئة الن�ساء املواطنات املهجورات (رد
�شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
 -7زيادة عدد احل�ضانات احلكومية يف الدولة (رد
�شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)

202

% 21.5

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

� -8إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي
رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية وتعديالته (رد كتابي  +تو�صية)
(ج  10املعقودة بتاريخ 2014/03/26-25م)
 -9زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن الذي يقرتن
ب�أكرث من زوجة مواطنة (رد �شخ�صي  +تو�صية)
(ج  11املعقودة بتاريخ 2014/04/08م)
 -10ت�شجيع العمل التطوعي املوجه �إىل معايل /
حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س
الوزراء (رد كتابي) (ج  11املعقودة بتاريخ
2014/04/08م)
 -11اال�شرتاك االختياري يف الت�أمينات االجتماعية
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
 -12اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات
�أف�ضل للمعاقني .رد كتابي) (ج  14املعقودة بتاريخ
2014/05/20م)
 -13ت�شجيع العمل التطوعي املوجه �إىل معايل /
مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  15املعقودة بتاريخ
2014/06/03م)
� -14إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س
�إدارات جميع الهيئات وال�شركات احلكومية
بالدولة( .رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ
2014/06/03م)
 -15الطلبات التي �ست�شملها الزيادة يف
قيمة امل�ساعدة املالية بربنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان( .رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

الق�ضايا الأمنية

2

موضوعات األسئلة

� -16إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري
اخلا�ص باحل�صول على منحة �صندوق الزواج.
(رد �شخ�صي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).
 -17منح املكاف�أة ال�سنوية للموظفني املواطنني
و�أعداد امل�ستقيلني من الهيئة االحتادية للرقابة
النووية يف �سنة 2013م( .رد �شخ�صي) (ج 17
املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
 -1ظاهرة عودة العمالة املنزلية املبعدة �إىل
الدولة (رد كتابي) (ج  4املعقودة بتاريخ
2013/12/24م)
 -2هروب الفئة امل�ساندة (العمالة املنزلية)
وت�ضرر املواطنني( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة
بتاريخ 2014/05/06م)

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

 -4الربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة
لإثبات وفاة �صاحب املعا�ش التقاعدي (رد �شخ�صي)
(ج  12املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -5الت�أخر يف �إن�شاء (� )40ألف وحدة �سكنية
للمواطنني( .رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).
 -6التن�سيق مع اجلهات املحلية يف ت�سهيل �إجراءات
ح�صول املواطنني على �أرا�ضيهم ال�سكنية( .رد
كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).
 -7تطوير اخلدمات الربيدية وت�سهيل �إجراءات
املتعاملني مع بريد الإمارات( .رد كتابي) (ج 17
املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).

% 2.5

ق�ضايا التوطني

الق�ضايا البيئية

2

 -1احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية (رد �شخ�صي)
(ج  9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
 -2الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي( .رد �شخ�صي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).

% 2.5

الق�ضايا اخلدمية

7

� -1إن�شاء مكتب بريد الإمارات يف منطقة مليحة
التابعة لإمارة ال�شارقة (رد �شخ�صي) (ج 4
املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)
� -2إن�شاء مبنى جديد مل�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت
(ات�صاالت) ب�إمارة �أم القيوين (رد �شخ�صي) (ج
 9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
 -3تفعيل دور جمل�س الإمارات للتميز احلكومي
(رد كتابي) (ج  10املعقودة بتاريخي -25
2014/03/26م)

% 8.9

204

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

6

 -1وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف بع�ض
الوزارات االحتادية (ج  2املعقودة بتاريخ 19
2013/11/م) (كتابي)
 -2توطني قطاع ال�سياحة يف الدولة (رد �شخ�صي)
(ج  9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
 -3دور الوزارة يف حماية املواطنني العاملني يف
مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة (رد �شخ�صي) (ج
 9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
 -4التوطني يف م�شاريع تطوير البنية التحتية
والطرق والإ�شراف على تنفيذها( .رد كتابي) (ج
 15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م).
 -5جعل التوطني �أحد معايري تر�سية املناق�صات
احلكومية على ال�شركات اخلا�صة( .رد كتابي) (ج
 17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).
 -6التوطني بقطاع الت�أمني( .رد �شخ�صي  +تو�صية)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)

% 7.6
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نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

الق�ضايا ال�سيا�سية

4

الق�ضايا الثقافية

1

ق�ضايا البنية
التحتية
ق�ضايا املعا�شات

1

206

7

موضوعات األسئلة

� -1صحة العقود التي فر�ضتها ال�سفارة الفلبينية
لرعاياها من عمال اخلدمة امل�ساندة من الناحية
القانونية( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)
� -2آلية تنفيذ قرار منح جن�سية الدولة لأبناء
املواطنات( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)
 -3نتائج تقارير �أداء الوزارات والهيئات االحتادية
للأعوام (( .)2013 – 2011رد كتابي) (ج 15
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -4الن�شيد الوطني للدولة( .رد كتابي) (ج 15
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -1ت�أخر �إ�صدار قانون حماية الآثار (رد �شخ�صي)
(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
 -1حدوث �أ�ضرار ب�شارع �شمل الق�صيدات (رد
�شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
 -1زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من (� )600إىل
( )1000درهم (رد �شخ�صي) (ج 12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -2ت�سهيل اجراءات حتديث بيانات املتقاعدين
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
� -3صرف املعا�ش لورثة املر�أة العاملة املتوفاة
(رد �شخ�صي) (ج 12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
� -4إ�ضافة عالوة الأبناء اجلدد �إىل معا�شات
املتقاعدين (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

نوع القضايا

عدد موضوعات
األسئلة

% 5.1

% 1.3

الق�ضايا الريا�ضية

1

الق�ضايا الأخرى

3

% 1.3
% 8.9

املجموع

79

موضوعات األسئلة

 -5م�ساواة معا�شات ال�ضباط املتقاعدين
القدامى مبعا�شات ال�ضباط املتقاعدين
حديثا( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)
 -6ت�أخر �صرف معا�شات املتقاعدين( .رد كتابي)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
 -7املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س الوطني
ال�سابقني( .رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م)
 -1اال�ستفادة من الالعبني الأجانب يف الألعاب
اجلماعية (رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ
2014/1/7م)
� -1إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات
واجلمعيات املن�ش�أة خارج الدولة (رد �شخ�صي)
(ج  11املعقودة بتاريخ 2014/04/08م)
� -2صرف مكاف�آت وميداليات لل�ضباط
املتقاعدين( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)
 -3توفري البيانات الإح�صائية الق�ضائية.
(رد �شخ�صي) (ج  14املعقودة بتاريخ
2014/05/20م)
-

نسبة كل نوع من أنواع
هذه القضايا

% 1.3

% 3.8

% 100
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يالحظ من اجلداول ال�سابقة الآتي:

 ر�سم بياين بن�سب الق�ضايا التي تناولتها الأ�سئلة:%25

%21.5
%20.2
%20

 -1يف اجلانب الت�شريعي :تنوعت الق�ضايا التي ناق�شتها م�شروعات القوانني حيث حلت الق�ضايا االقت�صادية
يف املرتبة الأوىل بن�سبة ( )% 33.3تلتها الق�ضايا الأخرى بن�سبة ( ،)% 26.7ثم الق�ضايا اخلدمية
والق�ضايا الأمنية بن�سبة ( )% 13.3لكل منهما ،وجاءت كل من :الق�ضايا االجتماعية والق�ضايا ال�صحية
يف املرتبة الأخرية بن�سبة ( )% 6.7لكل منهما.
 -2يف اجلانب الرقابي :الذي ي�شمل املو�ضوعات العامة والأ�سئلة ،فقد جاءت الق�ضايا التي تناولتها
مو�ضوعات كل منهما على النحو الآتي:
�أ -املو�ضوعات العامة :ت�ساوت ن�سب الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة التي متت مناق�شتها
حيث كانت ( )% 16.7لكل من :الق�ضايا التعليمية والق�ضايا ال�صحية والق�ضايا االجتماعية والق�ضايا
الأمنية وق�ضايا التوطني وق�ضايا املعا�شات.

%15

%10.1
%8.9

%10

%8.9

 -3وعلى �إثر ما �سبق ذكره ن�ستنتج الآتي:

%7.6

%5.1

%5.1

%3.8

%5

%2.5 %2.5
%1.3

%1.3 %1.3
%0
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ب -الأ�سئلة :ت�صـدرت القـ�ضـايــا االجتماعية قائمة ق�ضايا املو�ضوعات التي تناولتها الأ�سئلة بن�سبة (21.5
،)%تلتها الق�ضايا االقت�صادية بن�سبة (،)% 20.2ثم الق�ضايا ال�صحية بن�سبة ( ،)% 10.1تلتها
الق�ضايا اخلدمية وق�ضايا املعا�شات يف املرتبة الرابعة وبن�سبة ( )% 8.9لكل منهما ،ثم ق�ضايا التوطني
بن�سبة ( ،)% 7.6تلتها كل من :الق�ضايا التعليمية والق�ضايا ال�سيا�سية بن�سبة ( )% 5.1لكل منهما،
وجاءت يف املرتبة ال�سابعة الق�ضايا الأخرى بن�سبة ( ،)% 3.8وحلت يف املرتبة الثامنة كل من :الق�ضايا
الأمنية والق�ضايا البيئية بن�سبة ( )2.5%لكل منها ،وتقا�سمت املرتبة التا�سعة والأخرية كل من:
الق�ضايا الثقافية والق�ضايا الريا�ضية وق�ضايا البنية التحتية بن�سبة ( )% 1.3لكل منها.

�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 الق�ضايا االجتماعية التي ت�صدرت
قائمة ق�ضايا الأ�سئلة بعدد (� )17س�ؤا ًال وبن�سبة بلغت ( )% 21.5من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها
يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف»
وبن�سبة بلغت ( ،)% 16.7كما �أن هناك هذا االرتباط نراه يف الق�ضايا ال�صحية التي بلغ عدد �أ�سئلتها
(� )8أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 10.1من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ()1
مو�ضوع عام هو «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» وبن�سبة بلغت
( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،بالإ�ضافة �إىل وجود ارتباط �آخر يف ق�ضايا املعا�شات
حيث بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها (� )7أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 8.9من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة
يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،كما يالحظ وجود ارتباط
�أي�ض ًا يف ق�ضايا التوطني التي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها (� )6أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 7.6من
ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ( )1مو�ضوع عام هو» التوطني يف القطاع احلكومي
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واخلا�ص» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،ويالحظ �أي�ض ًا وجود ارتباط
يف الق�ضايا التعليمية التي بلغ جمموع الأ�سئلة املرتبطة بها (� )4أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 5.1من
جمموع ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد( )1مو�ضوع عام هو» �سيا�سة وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات
العامة ،و�أخري ًا هناك ارتباط يف اجلانب الرقابي يف الق�ضايا الأمنية التي بلغ عدد الأ�سئلة املتعلقة بها
(� )2س�ؤال وبن�سبة بلغت ( )% 2.5من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة يقابلها يف املو�ضوعات العامة عدد ()1
مو�ضوع عام هو «�سيا�سة وزارة الداخلية» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات
العامة.
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 ()% 33.3
من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )16س�ؤا ًال تناولت ق�ضايا
اقت�صادية وبن�سبة بلغت ( )% 20.2من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،كما �أن هناك ارتباط ًا يف الق�ضايا
الأخرى فقد بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا �أخرى ( )4م�شروعات قوانني وبن�سبة
بلغت ( )% 26.7من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد (� )3أ�سئلة
تناولت ق�ضايا �أخرى وبن�سبة بلغت ( )% 3.8من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،وهناك ارتباط �آخر كذلك
يف الق�ضايا اخلدمية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا خدمية ( )2م�شروع قانون
وبن�سبة بلغت ( )% 13.3من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد ()7
�أ�سئلة تناولت ق�ضايا خدمية وبن�سبة بلغت ( )% 8.9من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،وكذلك هناك ارتباط
يف الق�ضايا الأمنية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا �أمنية ( )2م�شروع قانون
وبن�سبة بلغت �أي�ض ًا( )% 13.3من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد
( )1مو�ضوع عام هو «�سيا�سة وزارة الداخلية» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات
العامة ،بالإ�ضافة �إىل عدد (� )2س�ؤال وبن�سبة بلغت ( )% 2.5من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة ،كما يوجد
ارتباط �أي�ض ًا يف الق�ضايا االجتماعية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�ضايا اجتماعية
عدد ( )1م�شروع قانون وبن�سبة بلغت( )% 6.7من جمموع ق�ضايا م�شروعات القوانني ،يقابلها يف
اجلانب الرقابي عدد ( )1مو�ضوع عام هو «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» وبن�سبة
بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة ،بالإ�ضافة �إىل عدد (� )17س�ؤا ًال ت�صدرت
قائمة ق�ضايا الأ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 21.5من جمموع هذه الق�ضايا ،و�أخري ًا يالحظ وجود ارتباط
مو�ضوعي بني اجلانبني الت�شريعي والرقابي يف الق�ضايا ال�صحية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي
تناولت ق�ضايا �صحية عدد ( )1م�شروع قانون وبن�سبة بلغت( )% 6.7من جمموع ق�ضايا م�شروعات
القوانني ،يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد ( )1مو�ضوع عام هو «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات
واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» وبن�سبة بلغت ( )% 16.7من جمموع ق�ضايا املو�ضوعات العامة،
بالإ�ضافة �إىل عدد (� )8أ�سئلة وبن�سبة بلغت ( )% 21.5من جمموع ق�ضايا الأ�سئلة.
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 -1املرا�سيم بقوانني التي �صدرت :
 �أحيط املجل�س علماً باملرا�سيم بقوانني التي �أ�صدرتها احلكومة وهي : -1مر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة 2013م ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ()12
ل�سنة 2009م ب�ش�أن نظام الإجراءات اجلزائية الع�سكرية .
(ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -2مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة 2013م بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
1972م ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء .

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

ق�ضايا �أمنية

2

 -3مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة 2013م ب�إن�شاء وتنظيم ديوان ممثل رئي�س الدولة .
 -4مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة 2013م ب�إن�شاء املركز الوطني للبحث والإنقاذ .
 -5مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2013م يف �ش�أن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد الع�سكري.

 -1م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن اخلدمة الوطنية
واالحتياطية (متت مناق�شته
يف جل�سة �سرية)(ج10
املعقودة بتاريخي -25
2014/03/26م)
 -2م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن �أمن املن�ش�آت
والفعاليات الريا�ضية
(ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)

 -6مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة 2013م يف �ش�أن تعديل املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة
2011م يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
(ج  3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م)
 -2م�شروعات القوانني:
 ورد �إىل املجل�س من احلكومة يف هذا الدور عدد ( )18م�شروع قانون ،وكان لدى املجل�س من دوراالنعقاد العادي الثاين عدد ( )6م�شروعات قوانني متبقية هي(:م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن التعليم
الإلزامي ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن قانون «ودمية» ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «مكافحة الغ�ش
التجاري» ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية ،م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن
املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية ،م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة
ال�شارقة) وبذلك كان جمموع م�شروعات القوانني التي �أمام املجل�س عدد ( )24م�شروع قانون ،انتهى
املجل�س من مناق�شة عدد ( )15م�شروع قانون ،ويالحظ �أن الزمن الإجمايل ملناق�شة م�شروعات القوانني
التي انتهى منها املجل�س قد بلغ (� )49ساعة و ( )57دقيقة و ( )15ثانية وبن�سبة بلغت ( )% 52.3من
جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة و( )48ثانية ،وما زال هناك �أمام املجل�س عدد
( )9م�شروعات قوانني خالل الفرتة القادمة ،منها عدد ( )5م�شروعات قوانني انتهت اللجان من تقاريرها
و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س ،1يف حني ال زال هناك عدد ( )4م�شروعات قوانني �أمام اللجان قيد
الدرا�سة.2

مشروعات القوانين

نسبة مناقشة كل
الزمن المستغرق مشروع قانون من
الزمن الكلي للجلسات

(� )9ساعات و()57
دقيقة و( )23ثانية

�ساعة واحدة و()44
دقيقة و( )8ثوان

% 10.43

% 1.81

ق�ضايا اجتماعية

1

 -1م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن «قانون ودمية»
(ج 3املعقودة بتاريخ
2013/12/11م) و (ج6
املعقودة بتاريخي -21
2014/01/22م)

(� )13ساعة و()42
دقيقة و( )27ثانية

% 14.4

ق�ضايا اقت�صادية

5

 -1م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن ربط امليزانية العامة
لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية 2014م(ج 4املعقودة
بتاريخ 2013/12/24م)

�ساعتان و()51
دقيقة و( )39ثانية

% 2.10

 -1جدول مب�شروعات القوانني التي انتهت اللجان من �إعداد تقارير ب�ش�أنها مرفق رقم ( )10يف التقرير
 -2جدول مب�شروعات القوانني التي الزالت �أمام اللجان مرفق رقم ( )11يف التقرير
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عدد مشروعات
القضايا الرئيسية
القوانين

مشروعات القوانين

 -2م�شروع قانون احتادي يف ( )11دقيقة و()38
�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف
ثانية
للميزانية العامة لالحتاد
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة
عن ال�سنة املالية 2013م
(ج 4املعقودة بتاريخ
2013/12/24م)

% 0.2

(� )4ساعات و()18
دقيقة و( )44ثانية

% 4.5

 -4م�شروع قانون احتادي
�ساعتان و()41
بتعديل بع�ض �أحكام القانون دقيقة و( )39ثانية
االحتادي رقم ( )4ل�سنة
2002م يف �ش�أن مكافحة
جرائم غ�سل الأموال( .ج12
املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
-5م�شروع قانون احتادي
�ساعتان و()37
ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي دقيقة و( )17ثانية
احل�سابات (ج  17املعقودة
بتاريخ 2014/06/24م)

% 2.8

 -3م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن مكافحة الغ�ش
التجاري (ج 8املعقودة
بتاريخ 2014/03/04م)

ق�ضايا خدمية
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2

نسبة مناقشة كل
الزمن المستغرق مشروع قانون من
الزمن الكلي للجلسات

 -1م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن «�إن�شاء حمكمة
احتادية ابتدائية مبدينة
الذيد ب�إمارة ال�شارقة»
(ج 3املعقودة بتاريخ
2013/12/11م)

( )27دقيقة و()6
ثوان

عدد مشروعات
القضايا الرئيسية
القوانين

( )9دقائق و()8
ثوان

ق�ضايا �صحية

ق�ضايا �أخرى

% 2.7

% 0.5

مشروعات القوانين

نسبة مناقشة كل
الزمن المستغرق مشروع قانون من
الزمن الكلي للجلسات

1

4

-2م�شروع قانون احتادي
بتعديل م�سمى الهيئة
الوطنية للموا�صالت.
(ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م)
-1م�شروع قانون احتادي �ساعة واحدة و()59
يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض دقيقة و( )28ثانية
ال�سارية( .ج  15املعقودة
بتاريخ 2014/06/03م)
 -1م�شروع قانون احتادي دقيقة واحدة و()55
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
ثانية
االحتادي رقم ( )7ل�سنة
2008م ب�ش�أن املركز
الوطني للوثائق والبحوث.
(ج 3املعقودة بتاريخ
2013/12/11م
 -2م�شروع قانون احتادي
�ساعتان و()28
بتعديل بع�ض �أحكام القانون دقيقة و( )28ثانية
االحتادي رقم ()11
ل�سنة 1992م ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية.
(ج  14املعقودة بتاريخ
2014/05/20م)
-3م�شروع قانون احتادي ( )26دقيقة و()32
بتعديل بع�ض �أحكام القانون
ثانية
االحتادي رقم ( )8ل�سنة
2009م ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات
الع�سكرية(.ج 16املعقودة
بتاريخ 2014/6/17م)

% 0.2

% 2.1

% 0.03

% 2.6

% 0.5
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عدد مشروعات
القضايا الرئيسية
القوانين

املجموع

15

مشروعات القوانين

 -4م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن مكافحة املواد
املحظورة يف جمال ريا�ضات
�سباقات اخليل والفرو�سية.
(ج 16املعقودة بتاريخ
2014/6/17م)
-

نسبة مناقشة كل
الزمن المستغرق مشروع قانون من
الزمن الكلي للجلسات

�ساعتان و()52
دقيقة و( )10ثوان

% 3.06

(� )49ساعة و
( )57دقيقة و
( )15ثانية

% 52.3

 ر�سم بياين ميثل الزمن امل�ستغرق ملناق�شة م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها :%16

"

%14.4

"

%14
2014

%12

2013

%10.4
)( 4

%10

2002

"

%8
"

%6
%4.5
)( 7

2008

%4
%3.1

)( 11

)( 8

1992

%2.1

%2.1

%1.8

%2

2009

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ
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%2.6

%2.7

%2.8

%0.5
%0.0

%0.2

%0.5

%0.2
%0
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 وقد جاءت مناق�شة م�شروعات القوانني على النحو الآتي : -1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة :يتكون
م�شروع القانون من ( )4مواد ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل التي�سري على املتقا�ضني وذلك بالتو�سع يف املحاكم
االبتدائية مبا يخدم امل�صلحة العامة ،وي�ساعد على �سرعة الف�صل يف الق�ضايا ،خ�صو�صا يف ظل الزيادة
امل�ضطردة يف عدد الق�ضايا على اختالف �أنواعها يف مدينة الذيد وبعد امل�سافة بني منطقة الذيد وحماكم
ال�شارقة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1منامل�شروع فهي :

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

 وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل على املادة الأوىل لتكون كالآتي (:تن�ش�أ حمكمة احتادية ابتدائية يفمدينة الذيد التابعة لإمارة ال�شارقة ،ت�سمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية ،وميتد اخت�صا�صها �إىل
املنطقة الو�سطى التابعة لإمارة ال�شارقة ،وتكون حمكمة املدام اجلزئية �إحدى الدوائر التابعة لها).
(ج 3املعقودة بتاريخ 2013-12-11م)
 -2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز
الوطني للوثائق والبحوث:
 وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008مب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث.

 املطالبة ب�إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة على النحو الآتي (:تن�ش�أ حمكمة احتادية ابتدائية يف مدينةالذيد التابعة لإمارة ال�شارقة ،ت�سمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية) دون ذكر نطاقها اجلغرايف ،حيث
�إن حتديد النطاق اجلغرايف يكون بني الإمارات فقط دون �إمارة واحدة.

(ج 3املعقودة بتاريخ 2013-12-11م)

 التنويه �إىل �أن التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف حتديد النطاق اجلغرايف ملحكمة الذيد االحتادية هوالتي�سري على املتقا�ضني يف املنطقة الو�سطى لقرب مدينة الذيد وبعدها عن �إمارة ال�شارقة ،وتفادي التنازع
االخت�صا�صي ملحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية بالنظر يف الدعوى.

 -3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة عن ال�سنة املالية 2013م:

 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة الأوىل لتكون كالآتي (:تن�ش�أ حمكمة احتادية ابتدائية يف مدينة الذيدالتابعة لإمارة ال�شارقة ،ت�سمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية ،وميتد اخت�صا�صها �إىل املنطقة الو�سطى
التابعة لإمارة ال�شارقة ،وتكون حمكمة املدام اجلزئية �إحدى الدوائر التابعة لها).

 وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتادوميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية 2013م ،من حيث املبد�أ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يف
جمموعه واجلداول املرافقة له.
(ج 4املعقودة بتاريخ 2013-12-24م)

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة تعديل على املادة الأوىل لتكون كالآتي (:تن�ش�أ حمكمة احتادية ابتدائيةيف مدينة الذيد التابعة لإمارة ال�شارقة ،ت�سمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية ،وميتد اخت�صا�صها �إىل
املنطقة الو�سطى التابعة لإمارة ال�شارقة ،وتكون حمكمة املدام اجلزئية �إحدى الدوائر التابعة لها).

 -4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية 2014م  :وقد كانت �أبرز اال�ستف�سارات واملالحظات التي طرحها �أ�صحاب ال�سعادة
الأع�ضاء فيه هي:

 وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينةالذيد ب�إمارة ال�شارقة» فهو كالآتي :

 -اال�ستف�سار عن �أ�سباب تركيز جممل امليزانية على الأجور والرواتب والتي بلغت  % 95.8من ميزانية .2014

 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.
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 اال�ستفهام عن عدم الرتكيز على امل�شاريع والأولويات املجتمعية يف خطط الوزارات عند �إعداد امليزانيةحيث بلغت الن�سبة املخ�ص�صة لها  % 4فقط من جممل امليزانية ،وهذا ال يتما�شى مع التطلعات املجتمعية
واحلكومية يف حتقيق التنمية املتوازنة.
 اال�ستف�سار عن عدم تخ�صي�ص موارد مالية يف توزيعات امليزانية للمتطلبات االجتماعية والتي �أثارهااملجل�س خالل مناق�شة التو�صيات التي متت املوافقة عليها من قبل احلكومة.
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 الت�سا�ؤل عن الدور الذي قامت به وزارة املالية يف �ش�أن املادة ( )27من الد�ستور والتي تن�ص على �ضرورةتخ�صي�ص كافة الإمارات ن�سبة معينة من مواردها ال�سنوية لتغطية امليزانية العامة لالحتاد.

 اال�ستف�سار عن قيام وزارة املالية بعمل درا�سة جدوى لقيا�س عائد م�شروع الت�أمني ال�صحي ال�شاملللمواطنني اقت�صادي ًا �إذا ما مت تطبيقه.

 اال�ستفهام عن جهود وزارة املالية يف ا�ستحداث موارد مالية لت�أهيل الطلبة املواطنني يف اجلامعات وذلكل�شغل االحتياجات الوظيفية يف الوزارات وخا�صة الوظائف الفنية.

 الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة ما مت ر�صده من مبالغ مالية يف ميزانية وزارة الرتبية والتعليم للهدف اال�سرتاتيجي»تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح املواطنة لدى الطلبة» هو ما يعادل ( )% 0.4من ميزانية الوزارة ،والهدف
اال�سرتاتيجي» توفري بيئة مدر�سية �آمنة وداعمة وحمفزة» هو ( )% 2فقط من جممل امليزانية وهذه املبالغ
تعترب قليلة جدا لهذه الأهداف نظرا لأهميتها.

 اال�ستف�سار عن وجود �إ�شكالية تواجه الوزارات عند �إحالل وتوطني الوظائف حيث �إن العن�صر املواطن يتطلب�شغل قرابة الثالثة �إىل �أربعة �شواغر مالية للوفاء براتبه مما ي�ؤدي �إىل تكد�س العمل لدى هذه الوزارات.
 الت�سا�ؤل عن دور وزارة املالية يف ال�صعوبات التي تواجهها الوزارات يف حتقيق مبادرات التوطني وذلكنظر ًا لقلة املخ�ص�صات املالية لذلك.
 الت�سا�ؤل عن عدم تخ�صي�ص ميزانية لتوظيف املواطنني يف الدوائر والهيئات االحتادية. اال�ستفهام عن تخ�صي�ص ميزانية ملبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ /حممد بن را�شد �آل مكتوم  -حاكمدبي «رعاه اهلل» التي �أعلن عنها يف اخللوة الوزارية ملجل�س الوزراء.
 املطالبة ب�إعادة النظر يف املوازنات بو�ضعها كل �سنة و زيادتها ال�ستيعاب كل ما هو جديد من برامج �سواءكانت مقدمة من احلكومة �أو كل ما جاء يف تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي �أو حول مبادرة الع�صف
الذهني حتى ميكن تطبيقها يف امل�ستقبل.
 اال�ستفهام عن نق�ص املخ�ص�صات املالية اخلا�صة برتقيات املوظفني و حماية امل�ستهلك وكليات التقنية العليا. الت�سا�ؤل عن كيفية تلبية امليزانية االحتادية لالحتياجات املجتمعية املختلفة وخ�صو�ص ًا التنموية منها. اال�ستف�سار عن عدم زيادة ميزانية بنك الإمارات للتنمية الذي يدعم امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية وبرنامج زايد للإ�سكان والبنية التحتية.
 -اال�ستفهام عن عدم و�ضع �آلية لتح�صيل الإيرادات خالل الثالث �سنوات القادمة.

 التنويه �إىل قيام الوزارة بدمج بع�ض املدار�س يف �إمارات الدولة نتيجة قلة املبالغ املالية املدرجة للبنىالتحتية يف ميزانيتها ،الأمر الذي �أدى �إىل تكد�س �أعداد كبرية من الطلبة يف الف�صول الدرا�سية مما له �أثر
�سلبي على العملية التعليمية.
 اال�ستف�سار عن وجود �إ�شكالية يف توفري املتطلبات املالية لوزارة الرتبية والتعليم وذلك الختالف مواعيدبداية العام الدرا�سي عن بداية ال�سنة املالية.
 اال�ستفهام عن وجود خطة وا�ضحة بني وزارتي املالية والطاقة لتلبية االحتياجات املتزايدة للطاقة يفالإمارات ال�شمالية.
 االقرتاح بوجود تن�سيق مع وزارة البيئة واملياه لتقدمي دعم منا�سب لفئتي املزارعني وال�صيادين من خاللتوفري املخ�ص�صات املالية املنا�سبة لهم بنا ًء على احتياجاتهم الفعلية.
 الت�سا�ؤل عن جهود الوزارة يف زيادة املخ�ص�صات املالية للكوادر الطبية العاملة يف وزارة ال�صحة. الت�سا�ؤل عن �أ�سباب تقليل االعتمادات املالية لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على الرغم من �أن املخ�ص�صاتاملالية ال�سابقة ال تغطي جميع الفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعي.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة املالية حتدد احتياجات اجلهات االحتادية كمبالغ مالية دون النظر �إىل االحتياجاتالفعلية واملجتمعية لتلك اجلهات وتقدمي الدعم املنا�سب لها.

 الت�سا�ؤل عن عدم زيادة ميزانية م�شروع زايد للإ�سكان فقد مت رفع �سقف املنح والقرو�ض من (� )500ألف�إىل (� )800ألف ح�سب توجيهات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة.

 التنويه �إىل عدم وجود اعتمادات يف امليزانية لوزارة البيئة واملياه ب�ش�أن �إن�شاء بنك اجلينات الوراثيةللحفاظ على املوارد النباتية يف الدولة.

 اال�ستف�سار عن �آلية تطبيق مبادرة ال�سلم الوظيفي للمعلمني التي �أعلن عنها جمل�س الوزراء يف خلوتهالوزارية الأخرية ك�إحدى املبادرات لهذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع.

 -املطالبة بتحديد املخ�ص�صات املالية املنا�سبة للقوانني منذ �إ�صدارها لتفادي وجود �أي عوائق لتنفيذها.

 اال�ستفهام عن املبلغ الذي تقدمت به وزارة ال�صحة للح�صول عليه كميزانية للأعوام(2014م 2016-م)وما مت تخ�صي�صه لها بعد ذلك.
 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب انخفا�ض ميزانية وزارة ال�صحة يف العامني (2015م و2016م) عما كانت عليه يفعام 2014م.
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 وقد جاء رد معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه اال�ستف�ساراتواملالحظات كالآتي :
 الإ�شارة �إىل وجود جمل�س لتن�سيق ال�سيا�سات املالية على م�ستوى الدولة ،يعمل على التن�سيق يف حتديدتوزيع امل�صروفات على كافة املجاالت وذلك وفق معايري �صندوق النقد الدويل.
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 اخلطة اال�سرتاتيجية وم�ؤ�شرات الأداء يتم االتفاق عليها بني مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء واجلهة �أوالوزارة املعنية ،ومت �إ�ضافة قيا�س اخلدمات التكميلية يف اخلطة اال�سرتاتيجية .2016 - 2014

 ال تقوم وزارة املالية بتحديد املبالغ الالزمة لبنك التنمية ،و�إمنا يقوم البنك بتحديد متطلباته وتعر�ض علىجمل�س الوزراء وبعد املوافقة عليها يتم العمل على تخ�صي�ص املبالغ املالية الالزمة لها من قبل وزارة املالية.

 الت�أكيد على �أن احلكومة ت�أخذ تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي بعني االعتبار وت�سعى �إىل �إيجاد امل�صادراملالية وح�ساب التكلفة لتطبيق تلك التو�صيات على �أر�ض الواقع.

 تقوم الوزارة بدرا�سة �أي خدمة جديدة بتقييمها وفر�ض ر�سوم عليها� ،أما اخلدمات احلالية فتقوم الوزارةب�إعادة درا�ستها كل �سنة �أو �سنتني مع اجلهات والوزارات املعنية �إذا كانت ما تقدمه يوازي تكلفتها التي
و�ضعت لها.

 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.
 هناك جمل�س لتن�سيق ال�سيا�سات املالية ون�سب ال�صرف على م�ستوى الدولة وم�شاركة الإمارات الأخرى يفامليزانية هي من اخت�صا�ص املجل�س الأعلى لالحتاد وجمل�س الوزراء.
 طبق ًا لقرار جمل�س الوزراء هناك �إمكانية للتن�سيق بني اجلهات املعنية واجلامعات يف �إعداد وت�أهيلاخلريجني الدار�سني من املواطنني وذلك ح�سب احتياجات الوزارات الوظيفية من خالل تقديراتها
للميزانية.
 حتقيق مبادرات التوطني يتم من خالل الوظائف ال�شاغرة والإحالل وتوجد لدى احلكومة االحتادية 1566وظيفة �شاغرة.
 تقوم الوزارة بالإحالل والتوطني بطريقة منظمة ،وذلك ب�إيجاد الكفاءات املواطنة وتدريبها لالرتقاءبامل�ستوى الوظيفي.
 التزام وزارة املالية بتنفيذ �أي توجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ  /حممد بن را�شد �آل مكتوم – حفظهاهلل حول مبادرة الع�صف الذهني للوزارات.
 التنويه �إىل �أن كل ميزانية ت�شمل التدريب والت�أهيل ،ولأي وزارة احلرية يف �إدراج بند يف ميزانيتهاوتخ�صي�ص مبلغ حمدد ملجاالت التدريب املختلفة.
 دور وزارة املالية يف �ش�أن التو�صيات التي �صدرت عن اخللوة الوزارية �أو املجل�س الوطني االحتادي بعدموافقة جمل�س الوزراء عليها ومناق�شتها يف اخلطة اال�سرتاتيجية �أو اجلهة املعنية يتمثل يف حتديد التكلفة
الالزمة لتنفيذها.
 هناك جلنة خمت�صة ب�ش�أن التعليم العايل تت�شكل من وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ووزارة املالية وديوان املحا�سبةفالديوان هو من يقوم بالتدقيق على عدد الطلبة وتخ�صي�ص االعتمادات املالية الالزمة لكافة التخ�ص�صات
يف اجلامعات احلكومية.
 الت�أكيد على �أن امليزانية االحتادية تلبي كافة االحتياجات املجتمعية ،حيث ح�صلت الدولة على املركزالأول عربي ًا �ضمن م�ؤ�شر قيا�س الرفاهية وال�سعادة للدول ،فقد مت �صرف نحو ( )400مليار عام 2013م
لتلبية هذه االحتياجات.
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 يقوم برنامج ال�شيخ زايد بتقدمي متطلباته لوزارة املالية واللجنة املالية واالقت�صادية ثم جمل�س الوزراءلو�ضع املخ�ص�صات املالية الالزمة لها وبعد املوافقة عليها يتم تنفيذها من قبل وزارة املالية.
 عندما يتم �إقرار �سلم الرواتب اجلديد للمعلمني من قبل جمل�س الوزراء والعمل على توفري اعتماداتمالية �إ�ضافية لهذه املبادرة� ،ستعمل وزارة املالية على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا الأمر.
 م�شروع قانون الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني ال يزال حتى الآن يف دائرة الفتوى والت�شريع قيدالدرا�سة قبل �إ�صداره وتطبيقه.
 مت تخ�صي�ص مبلغ ( )3مليارات و(� )413ألف درهم كميزانية مدرجة لوزارة ال�صحة يف عام 2014موقد انخف�ض هذا الرقم يف عامي (2015م2016-م) نظر ًا لعدم وجود م�شروعات مدرجة للتنفيذ يف
ميزانية هذين العامني كما هو احلال يف عام 2014م.
 الت�أكيد على عدم وجود �إ�شكالية يف توفري املتطلبات واالحتياجات املادية لوزارة الرتبية والتعليم الختالفبداية العام الدرا�سي عن بداية ال�سنة املالية ،وذلك لوجود خطة ا�سرتاتيجية �سابقة �أعدتها وزارة الرتبية
والتعليم و�ضعت فيها جميع احتياجاتها املالية.
 التنويه �إىل �أن الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء هي اجلهة املخت�صة بتوفري احتياجات الطاقة يف الإماراتال�شمالية ،وهي جهة م�ستقلة لها ميزانية منف�صله عن وزارة الطاقة.
 الت�أكيد على �أن املبلغ املخ�ص�ص يف امليزانية لدعم مهنة فئتي املزارعني وال�صيادين حدد بنا ًء على اتفاقبني جمل�س الوزراء املوقر ووزارة البيئة واملياه ،حيث مل يتم �إخطار وزارة املالية بزيادة قيمة الدعم املقدم
لتلك الفئة.
 متت زيادة بدل طبيعة العمل ( )% 100للكوادر الطبية يف وزارة ال�صحة منذ بداية عام 2012م،بالإ�ضافة�إىل �أنه مت تخ�صي�ص مبلغ ( )300مليون درهم يف م�شروع القانون لدعم الكوادر الطبية يف الوزارة.
 هناك قرار من جمل�س الوزراء املوقر حدد جميع الفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعي وكيفية �صرفامل�ساعدات املالية للم�ستحقني.
 الت�أكيد على قيام وزارة املالية ب�إعداد درا�سات مع اجلهات املعنية ملعرفة احتياجات الوزارات واجلهاتاالحتادية وحتديد املبالغ املالية املنا�سبة لها يف امليزانية ورفعها �إىل جمل�س الوزراء املوقر لإقرارها.
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 وزارة البيئة واملياه هي اجلهة املخت�صة ب�إن�شاء بنك اجلينات الوراثية الذي ي�سهم يف حفظ و�صيانة املواردالنباتية يف الدولة.

را�شد حاكم دبي «رعاه اهلل» لوقوع الفاجعة التي �أملت بالطفلة ودمية وهزت الر�أي العام الإماراتي ،الأمر
الذي كان له ت�أثري كبري بالإ�سراع يف �إ�صدار قانون يحمي الطفل بالدولة.

 -ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على �أبواب امليزانية باب ًا باب ًا كما وردت من احلكومة.

 االقرتاح بدمج امل�سميني قانون (ودمية) و (حقوق الطفل) لي�صبح (قانون ودمية حلقوق الطفل)حلماية حقوق الطفل ولي�س ال�ش�ؤون الأخرى املخت�صة بالطفولة.

 ثم وافق على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يف جمموعه واجلداول املرافقة له.(ج 4املعقودة بتاريخ 2013-12-24م)
 -5م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «قانون ودمية» :يتكون م�شروع القانون من ( )72مادة ،ويهدف هذا
امل�شروع �إىل متتع الطفل بكافة حقوقه وحمايتها ،وو�ضع الآليات املنا�سبة حلماية تلك احلقوق.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول م�سمى م�شروع القانون هي:
 االقرتاح بتعديل م�سمى م�شروع القانون �إىل (حقوق الطفل) ليتما�شى مع املنظمات العاملية واملتعارفعليه يف القوانني املحلية.
 االقرتاح ب�إبقاء م�سمى م�شروع القانون ب�ش�أن (الطفل) كما جاء من اللجنة ل�شموليته من ناحيةالواجبات وحقوق الوالدين والواجبات املرتتبة على الدولة للطفل وعدم ح�صره يف جهة معينة بت�سميته
(حقوق الطفل) لأن امل�سمى جزئي.
 االقرتاح ب�إبقاء م�سمى م�شروع القانون ب�ش�أن (الطفل) كما جاء من اللجنة لأن م�سمى (قانون ودمية)يتعار�ض مع حق هذا ال�شخ�ص و�أ�سرته يف حماية ا�سمه وما يتعلق بهذا اال�سم من جرائم يكون الزمن كفي ًال
بن�سيان املجتمع لها وبالتايل ال ت�ؤثر تلك اجلرائم على �سمعة باقي �أفراد �أ�سرته.
 االقرتاح بتعديل م�سمى م�شروع القانون �إىل (حماية حقوق الطفل) ملا يعك�س ما بداخل هذا القانونومعرب عنه من بنود ومواد ب�شكل وا�ضح.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت علىالنحو الآتي:
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ت�سمية م�شروع القانون ب (م�شروع قانون احتادي رقم () ل�سنة 2013م ب�ش�أن حقوقالطفل).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول ديباجةم�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة بند م�ستحدث وهو (القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1996م ب�ش�أن اخت�صا�ص املحاكمال�شرعية بنظر بع�ض اجلرائم) لأنه مت نقل اخت�صا�صات املحاكم املدنية �إىل املحاكم ال�شرعية.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت علىالنحو الآتي:
 التنويه �إىل تطبيق قانون الأحداث من (� )25سنة وهذا القانون تنطبق �أحكامه على جميع الأطفالو�إذا متت �إ�ضافة قانون املحاكم ال�شرعية ف�إن �أحكامه تنطبق على ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا القانون لي�س
موجه ًا فقط للطفل الإماراتي امل�سلم و�إمنا جلميع الأطفال املقيمني على �أر�ض هذه الدولة من �أجل حمايتهم
وحفظ حقوقهم.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ت�أجيل �إ�ضافة البند امل�ستحدث يف الديباجة وهو (القانون رقم ( )3ل�سنة 1996مب�ش�أن اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية بنظر بع�ض اجلرائم)
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()1من م�شروع القانون اخلا�صة بالتعريفات فهي :
 االقرتاح بتعديل ا�سم التعريف من (اجلهات املعنية) �إىل (ال�سلطات املعنية) لأنه متعارف عليه يف املجل�سواحلكومة.

 االقرتاح ب�إبقاء م�سمى م�شروع القانون ب�ش�أن (قانون ودمية) كما جاء من احلكومة ،فهناك العديدمن الدول ت�سمي م�شروعات قوانينها ب�أ�سماء �أ�شخا�ص �إما تكرمي ًا لهم الجتهادهم يف جمال معني �أو لوقوع
جرمية �شنيعة له�ؤالء الأ�شخا�ص ت�ستلزم �إ�صدار قانون يعاقب ب�شدة على �أية �أفعال م�شابهة يف امل�ستقبل
في�سمى القانون با�سم ال�ضحية للتذكري.

 االقرتاح بتحديد �سن البلوغ يف تعريف الطفل لي�صبح (كل �إن�سان ولد حي ًا ما مل يبلغ ال�سن الثامنةع�شرة �سنة ميالدية من عمره)

 -التنويه �إىل �أن ت�سمية هذا القانون ب(قانون ودمية) كان مقرتح ًا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ  /حممد بن

 -االقرتاح ب�إبقاء ا�سم التعريف كما جاء من احلكومة وهو (�أخ�صائي حماية الطفل) لأنه متعارف عليه
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مهنياً و�أكادميياً ولي�س (اخت�صا�صي حماية الطفل).

 -وافق املجل�س على تعديل تعريف (اجلهات املعنية) لي�صبح (ال�سلطات املعنية).

 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (مرخ�ص) �إىل تعريف اخت�صا�صي حماية الطفل لي�صبح كالآتي (ال�شخ�صامل�ؤهل املرخ�ص واملكلف من ال�سلطة املخت�صة �أو اجلهات املعنية ح�سب الأحوال باملحافظة على حقوق
الطفل وحمايته يف حدود اخت�صا�صاته ح�سبما ورد يف هذا القانون).

 وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة (مرخ�ص) �إىل تعريف اخت�صا�صي حماية الطفل لي�صبح كالآتي:(ال�شخ�ص املرخ�ص واملكلف من ال�سلطة املخت�صة �أو اجلهات املعنية ح�سب الأحوال باملحافظة على
حقوق الطفل وحمايته يف حدود اخت�صا�صاته ح�سبما ورد يف هذا القانون)

 التنويه �إىل �ضرورة عدم حذف عبارة (الرتبية الدينية) يف البند امل�ستحدث يف تعريف �إهمال الطفللأن دولة الإمارات دولة �إ�سالمية.

 -وافق املجل�س على �إبقاء التعريف امل�ستحدث (�سوء معاملة الطفل) كما جاء من اللجنة.

 االقرتاح ب�إ�ضافة تعريفات م�ستحدثة وهي( :عنف الطفل) و(ا�ستغالل الطفل). االقرتاح بتعديل تعريف �سوء معاملة الطفل لي�صبح كالآتي �( :أي فعل �أو امتناع عن فعل من �ش�أنه �أني�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى ب�صحة الطفل النف�سية �أو اجل�سدية وي�شمل ذلك �أي �أذى متعمد �أو غري متعمد
بالطفل).
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمتني �إىل التعريف امل�ستحدث من اللجنة يف �ش�أن �سوء معاملة الطفل لي�صبح (ي�ؤدي�إىل �أذى بدين �أو نف�سي للطفل).
 االقرتاح با�ستحداث تعريف للعنف �ضد الطفل وهو كالآتي(:اال�ستخدام املتعمد للقوة �أو الطاقةالبدنية الفعلية �أو التهديد با�ستخدامها �ضد الذات �أو �ضد �أي طفل من قبل �أي فرد �أو جماعة ت�ؤدي
�ضرراً فعلياً حمتم ً
ال ل�صحة الطفل �أو بقائه على قيد احلياة �أو منوه �أو كرامته)
 االقرتاح با�ستحداث تعريف امل�صالح الف�ضلى للطفل وهو كالآتي( :جعل م�صالح الطفل فوق كلاعتبار وذات �أولوية �أو �أف�ضلية يف جميع الظروف مهما كانت م�صالح الأطراف الأخرى).
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت علىالنحو الآتي:
 املوافقة على �إ�ضافة كلمة (مرخ�ص) �إىل تعريف اخت�صا�صي حماية الطفل. االقرتاح بتعديل تعريف �إهمال الطفل يف البند امل�ستحدث ليتوافق مع منظمة ال�صحة العاملية في�صبحكالآتي(:عدم تقدمي االحتياجات الأ�سا�سية للطفل من قبل �أحد والديه �أو ال�شخ�ص الذي يقوم برعايته
يف جماالت ال�صحة والتعليم والتغذية وامل�سكن والتطور العاطفي والظروف احلياتية الآمنة مما
ي�ؤدي �إىل الإخفاق يف الرقابة املنا�سبة وحماية الطفل من الأذى وي�ؤثر على تطوره اجل�سدي والعقلي
والعاطفي واالجتماعي والأخالقي).
 االقرتاح بحذف عبارة (الرتبية الدينية) لأن هذا القانون موجه �إىل جميع الأطفال املوجودين على�أر�ض الدولة من �أجل حماية حقوقهم.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 وافق املجل�س على �إبقاء التعريف امل�ستحدث (�إهمال الطفل) كما جاء من اللجنة. وافق املجل�س على تعديل تعريف �إهمال الطفل با�ستبدال كلمة تربيته (الإ�سالمية) بكلمة تربيته(الدينية) والذي �أ�صبح كالتايل (�إهمال الطفل :عدم قيام الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ
التدابري الالزمة للمحافظة على حياته وتربيته الإ�سالمية و�سالمته البدنية و النف�سية و العقلية و الأخالقية
من اخلطر ،وحماية حقوقه املختلفة).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )2فهي : اال�ستف�سار عن مفهوم عبارة متكني الطفل من حقوقه الواردة يف املادة. الإ�شارة �إىل �أن عبارة متكني الطفل من حقوقه متت �إ�ضافتها �إىل �صدر املادة وذلك حتى ي�ضمن القانونح�صول الطفل على حقوقه لكونه طفل عاجز عن احل�صول على حقوقه لوحده.
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (كحق للوالدين) بعبارة (حق للآباء) يف البند ( )2من املادة وذلك لأنها�أ�شمل يف معناها لكل من الأم والأب.
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (العنف) بكلمة (اعتداء) يف البند ( )2من املادة. االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند رقم ( )3من املادة لي�صبح كالآتي( :تن�شئة الطفل على التم�سكبعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة الت�آخي الإن�ساين).
 االقرتاح بالإبقاء على البند ( )4امل�ستحدث باملادة يف �ش�أن حماية امل�صالح الف�ضلى للطفل. االقرتاح ب�أن يتم نقل البند ( )6كما جاء من اللجنة لي�صبح برقم ( )4يف املادة مراعاة لرتتيب الأفكاروت�سل�سلها.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح با�ستبدال عبارة (متتع الطفل بحقوقه) الواردة يف املادة بعبارة (متكني الطفل من حقوقه). املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند رقم ( )3من املادة لي�صبح كالآتي( :تن�شئة الطفل علىالتم�سك بعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة الت�آخي الإن�ساين).
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 املوافقة على البند ( )4امل�ستحدث من اللجنة يف �ش�أن حماية امل�صالح الف�ضلى للطفل.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على الن�ص كما جاء من احلكومة وذلك كالآتي (تعمل ال�سلطات املخت�صةواجلهات املعنية على حتقيق الآتي).
 وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال عبارة (كحق للوالدين) بعبارة (حق للآباء) يف البند ( )2من املادةوذلك لأنها �أ�شمل يف معناها لكل من الأم والأب.
 وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال كلمة (العنف) بكلمة (اعتداء) يف البند ( )2من املادة. وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند رقم ( )3من املادة لي�صبح كالآتي (تن�شئة الطفل علىالتم�سك بعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة الت�آخي الإن�ساين).
 وافق املجل�س على البند ( )4امل�ستحدث من اللجنة يف �ش�أن حماية امل�صالح الف�ضلى للطفل. وافق املجل�س على نقل البند ( )6كما جاء من اللجنة لي�صبح برقم ( )4يف املادة مراعاة لرتتيب الأفكاروت�سل�سلها.
 وبخ�صو�ص املادة ( )3من م�شروع القانون فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديتحولها هي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة مفاهيم «لونه �أو مولده �أو لغته �أو والديه» �إىل املادة لكونها من العنا�صر املتعارف عليهادولي ًا يف عدم التمييز.
 االقرتاح بعدم حذف البند ( )2من املادة بل نقله لي�صبح �أحد بنود املادة ( )2يف م�شروع القانون. وقد جاء رد معايل /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو الآتي: املوافقة على املادة ( )3كما جاءت معدلة من اللجنة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )3كما جاءت من اللجنة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبديت فقد كانت هي: االقرتاح با�ستبدال لفظة (�صونها) ب(�صيانتها) الواردة يف البند ( )1من املادة. االقرتاح با�ستبدال لفظة (احتياجات) ب(حاجات) الواردة يف البند ( )2من املادة االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (وعدم الك�شف عن هويته) �إىل ذيل البند (ج) امل�ستحدث يف املادة.230

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

 املطالبة ب�أن تكون هناك �أماكن خا�صة لأخذ �أقوال الأطفال يف الق�ضايا التي يتعر�ضون لها ملنع تعر�ضهملأي �أذى نف�سي �إزاء هذا الأمر.
 وقد جاء رد معايل /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو الآتي: املطالبة بالإبقاء على لفظة (حاجات) امل�ستحدثة من قبل اللجنة لأنها مرتبطة بالأ�شياء النف�سية �أمالفظة (احتياجات) فهي مرتبطة بالأ�شياء املادية.
 الإ�شارة �إىل �أن مو�ضوع الك�شف عن هوية الطفل تناولته املادة ( )46من م�شروع القانون فال داعيلت�ضمينه هنا.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة ( )4كما جاءت من اللجنة. اما املادة ( )8والتي �أ�صبحت برقم ( )6بعد تعديل اللجنة فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظاتالتي �أبديت حولها هي:
 اال�ستف�سار عن تو�ضيح من هي اجلهات املعنية امل�س�ؤولة عن رعاية الطفل وحمايته. وقد جاء رد معايل /مرمي الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو الآتي: اجلهات املعنية هنا هي كل اجلهات التي تقدم خدمات للطفل �سواء كانت تعليمية �أو �صحية �أو اجتماعية�أو غريها من خالل ال�سيا�سات العامة املر�سومة لهذه اجلهات.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ال�صيغة اجلديدة املقرتحة من م�ست�شار املجل�س للمادة وهي« :تعمل اجلهات املعنيةامل�س�ؤولة على تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي ت�ضعها ال�سلطات املخت�صة يف جميع املجاالت اخلا�صة
بالطفل»
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()9والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة برقم ( )7من م�شروع القانون اخلا�صة باحلقوق الأ�سا�سية للأطفال
فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن رعاية وكفالة احلكومة لنمو وتطور الأطفال بغ�ض النظر عن جن�سياتهم �سريتب علىالدولة التزامات مادية كبرية.
 وقد جاء رد معايل/مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: -املق�صود بهذه املادة رعاية وكفالة ومنو وتطور الطفل وحفظ حقوقه وفق ًا لأحكام م�شروع هذا القانون،

231

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

ولي�س التكفل بااللتزامات املالية لرعايته.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )10بعد تعديلاللجنة والتي نقلت من املادة( )15من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف املادة ( )10والتي تن�ص على �أن «للطفل احلق يف جن�سية وفقاً لأحكام القواننياملعمول بها يف الدولة» ،حيث �إنها ال ت�سمح مبنح اجلن�سية الإماراتية للطفل املولود يف الدولة بغ�ض
النظر عن جن�سيته.
 التنويه �إىل �أن املق�صود من هذه املادة هو حفظ حق الطفل يف احل�صول على جن�سيته وفق ًا للقواننياملعمول بها يف الدولة
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على الإبقاء على املادة كما جاءت يف م�شروع القانون. وفيما يتعلق باملادة ( )11امل�ستحدثة من قبل اللجنة فقد كانت �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي�أبديت حولها هي:
 االقرتاح بنقل املادة ( )18من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل احلكومة املادة( )17والتيتن�ص على �أن «للطفل احلق يف احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة وحماية املال والنف�س وفقاً للقوانني املعمول
بها يف الدولة» �إىل املادة ( )11امل�ستحدثة كونها من احلقوق الأ�سا�سية التي ت�ضمن وتكفل معرفة والديه
وتلقي رعايتهما.
 الإ�شارة �إىل �أن املادة ( )18من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت بعد تعديل احلكومة املادة( )17تتعلقباحلقوق الأ�سرية وتو�ضح كيفية توا�صل الطفل مع �أ�سرته ،ولي�ست لها عالقة باحلقوق الأ�سا�سية للطفل
الواردة يف املادة امل�ستحدثة.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذا التعديل فقد كان كالآتي :
 -وافق املجل�س على املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة دون �إ�ضافة �أي تعديالت عليها.
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 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()14من م�شروع القانون والتي نقلت �إىل املادة ( )8فهي :
 االقرتاح ب�إعادة �صياغة املادة وتق�سيمها �إىل بندين لتكون كالآتي: -1للطفل حق التعبري عن �آرائه بحرية وفق ًا ل�سنه ودرجة ن�ضجه ومبا يتفق مع النظام العام والآداب
والقوانني ال�سارية يف الدولة.
 -2وتتاح له الفر�صة الالزمة للإف�صاح عن �آرائه فيما يتخذ ب�ش�أنه من تدابري يف حدود القوانني املعمول
بها يف الدولة.
 التنويه �إىل �أن الغر�ض من �إعادة �صياغة املادة هو �ضمان عدم ا�ستغالل الأطفال يف التعبري عن �آرائهمواحلفاظ على النظام العام والآداب و الأمن القومي.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:
 املوافقة على مقرتح �إعادة �صياغة املادة وجعلها فقرتني. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح �إعادة �صياغة املادة لتكون كالآتي: -1للطفل حق التعبري عن �آرائه بحرية وفق ًا ل�سنه ودرجة ن�ضجه ومبا يتفق مع النظام العام والآداب
والقوانني ال�سارية يف الدولة.
 -2تتاح له الفر�صة الالزمة للإف�صاح عن �آرائه فيما يتخذ ب�ش�أنه من تدابري يف حدود القوانني املعمول بها
يف الدولة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()12والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )14من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن وجود ا�ستثناءات حلظر عمل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة ،وخا�صة املبدعنيمنهم كالذين يعملون يف املجاالت الفنية �أو غريها.
 اال�ستفهام عن وجود �ضوابط و�أ�س�س لت�شغيل الأطفال يف قانون العمل ،والعقوبات املرتتبة على خمالفةت�شغيل الأطفال قبل بلوغ �سن اخلام�سة ع�شرة.
 التنويه �إىل �أن حظر ت�شغيل الأطفال قبل �سن اخلام�سة ع�شرة يف قانون العمل ال ينطبق على القطاعاحلكومي.
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 االقرتاح ب�إعادة �صياغة هذه املادة مرة �أخرى لتتوافق يف م�ضمونها مع قانون العمل الوارد يف الديباجة�أو �إلغائها.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ح�سب الالئحة التنفيذية) �إىل عجز املادة لت�سهيل عملية التعديل عليها يفامل�ستقبل.
 االقرتاح بتعديل املادة لت�صبح كالآتي( :تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية حظر ت�شغيل الأطفالقبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة يف �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال وينظم قانون العمل �شروط و�أ�س�س
ت�شغيل الأطفال) لأن هذه التف�صيالت قد وردت يف املادتني ( )3و ( )182من اتفاقية منظمة العمل
الدولية.
 االقرتاح بتعديل الفقرة (ب) من البند ( )1يف املادة بعد تعديل اللجنة لت�صبح كالآتي (:حظر اال�ستغاللاالقت�صادي �أو �أي �أعمال تعر�ض الأطفال للخطر �سواء بحكم طبيعتها �أو لظروف القيام بها �أو متثل
�إعاقة لتعليمه �أو �ضارة ب�صحة الطفل �أو منوه).
 اال�ستف�سار عن تغطية قانون العمل ملو�ضوع ت�شغيل الأطفال يف �أي مكان ويف �أي قطاع. االقرتاح ب�إ�ضافة تعريف اال�ستغالل االقت�صادي �إىل مادة التعريفات. وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة ينطبق على العمل املنتظم وامل�ستمر امل�أجور وفق ًالقانون العمل� ،أما الأعمال غري امل�ستمرة يف جمال الإعالم �أو غريه فال ينطبق عليها احلظر.
 هناك عقوبات يف قانون العمل مرتتبة على خمالفة ت�شغيل الأطفال قبل �سن اخلام�سة ع�شرة ،وقد �أكدعليها م�شروع القانون.
 الت�أكيد على �أن حظر ت�شغيل الأطفال قبل �سن اخلام�سة ع�شرة ينطبق على القطاعني العام واخلا�ص. الإ�شارة �إىل �أن معظم العقود التي يتم �إبرامها لعمل الأطفال املوهوبني يف املجال الإعالمي �أو غريه مناملجاالت الأخرى تكون مع ويل الأمر ولي�ست مبا�شرة مع الطفل.
 الت�أكيد على وجود قانون العمل يف ديباجة م�شروع القانون مع �ضرورة �إ�ضافة عبارة (وتنظمها الالئحةالتنفيذية) لت�سهيل عملية التعديل على القانون يف امل�ستقبل وحذف التفا�صيل التي �أ�ضافتها اللجنة �إىل
املادة.
 املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة مع �إ�ضافة عبارة (وتنظمها الالئحة التنفيذية). املوافقة على �إ�ضافة (اال�ستغالل االقت�صادي) �إىل الفقرة (ب) من البند ( )1يف املادة لو�ضع حد فا�صللت�شغيل الأطفال فوق ال�سن (� )15أو دون ال�سن ( )15و�ستحدد الالئحة التنفيذية تفا�صيل ذلك.
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة يف التعديل الأول مع تعديل الفقرة (ب) يف البند ( )1لت�صبحكالآتي (:حظر اال�ستغالل االقت�صادي والت�شغيل يف �أي �أعمال تعر�ض الأطفال للخطر �سواء بحكم طبيعتها
�أو لظروف القيام بها وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون وقانون العمل �شروط و�أ�س�س ت�شغيل الأطفال).
 وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )16والتي �أ�صبحتبرقم ( )15بعد تعديل اللجنة فهي:
 اال�ستفهام عن ماهية االلتزام الأ�سري الذي �سيحقق للطفل متطلبات الأمان الأ�سري. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ويتحمل كال الوالدين م�س�ؤوليات م�شرتكة عن تربية الطفل وتكون م�صالحالطفل الف�ضلى مو�ضع اهتمامهم الأ�سا�سي يف ذلك) وهي م�أخوذة من املادة ( )12من اتفاقية حقوق الطفل.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أو �سوء معاملة �أو العنف بكافة �أنواعه) �إىل عجز الفقرة (ج) من البند ( )2يف املادة. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (وت�أمني ظروف املعي�شة املنا�سبة الالزمة لنموه الطفل يف حدود �إمكانيات املاليةوقدراته) �إىل عجز الفقرة (ج) من البند ( )2يف املادة.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:
 الت�أكيد على �أهمية وجود البند ( )1لأنه من الأ�س�س التي قام عليها هذا القانون من �أجل توفري الأمان للطفليف ظل �أ�سرة متما�سكة ومت�ضامنة.
 االقرتاح بدمج الفقرات (�أ ،ب ،ج ،د) الواردة يف البند ( )2من املادة يف فقرة واحدة �شاملة لي�صبح هناكبندان يف املادة هما (.)1،2
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على بقاء البند ( )1كما جاء من اللجنة. وافق املجل�س على �إلغاء املادة ( )5من القانون. وافق املجل�س على بقاء البند ( )2كما جاء من احلكومة مع �إ�ضافة (توجيهه و�إر�شاده). �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )17والتي �أ�صبحتبرقم ( )16بعد تعديل اللجنة فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (�أ�سرته الطبيعية ووالديه وتلقي رعايتهما ،واالحتفاظ بعالقات �شخ�صيةوات�صاالت مبا�شرة مع كليهما).
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 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:

 التنويه �إىل وجود التطعيمات يف قانون الرعاية ال�صحية وذكره يف املادة حت�صيل حا�صل.� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -املوافقة على �إ�ضافة عبارة (�أ�سرته الطبيعية ووالديه وتلقي رعايتهما) �إىل املادة.

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

 -وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة (�أ�سرته الطبيعية ووالديه وتلقي رعايتهما) �إىل املادة.

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )21والتي �أ�صبحت برقم( )20بعد تعديل اللجنة فهي:

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )18والتي �أ�صبحتبرقم ( )17بعد تعديل اللجنة فهي:

 االقرتاح ب�إ�ضافة بند جديد برقم ( )1قبل البند ( )1الوارد يف املادة للت�سل�سل يف �أخذ التدابري ال�صحيةالالزمة للطفل وهو (كفالة الرعاية ال�صحية املنا�سبة للأمهات قبل وبعد الوالدة).

� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (حماية عر�ضه ودينه) �إىل املادة. التنويه �إىل �إبقاء كلمة (الر�ضاعة) يف املادة لأنها حق من حقوق الطفل ولتتوافق مع ما ورد يف قانون الأحوالال�شخ�صية.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:
 التنويه �إىل حذف كلمة (الر�ضاعة) لأن فيها �إلزام للأم بالر�ضاعة الطبيعية للطفل الأمر الذي قد ترتتبعليه ق�ضايا.
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف املادة مع تعديل (حماية ماله ونف�سه). �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة وفق ال�صياغة الآتية( :للطفل احلق يف احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة وحماية نف�سهوعر�ضة ودينه وماله وفقاً للقوانني املعمول بها يف الدولة).
 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )19والتي �أ�صبحتبرقم ( )18بعد تعديل اللجنة فهي:

 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة على البند ( )2والذي �أ�صبح برقم ( )3بعد التعديل ليكون كالآتي( :والوقايةمن الأمرا�ض املعدية واملزمنة وااللتزام بالربنامج الوطني للتح�صينات والوقاية من احلوادث وم�ضار
التدخني وال�سمنة واملواد املخدرة).
 االقرتاح ب�إ�ضافة (امل�سكرات واملن�شطات) لأنها م�ضرة بال�صحة وهناك دول متنع تعاطي الأطفالللمن�شطات دون �سن اخلام�سة ع�شرة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (بتوفري التح�صينات والتطعيمات الالزمة) �إىل عجز البند ( )4من املادةوالذي �أ�صبح برقم ( )6بعد التعديل.
 الت�أكيد على �إبقاء املادة كما جاءت من احلكومة و�إ�ضافة البنود التي ا�ستحدثتها اللجنة وهي ()5،6،7،8�إىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون لأنها متثل جزئيات من التدابري الوقائية للطفل.
 املطالبة ب�إ�ضافة بند يف �ش�أن توفري تدابري ال�سالمة والوقاية وذلك بتوفري م�ستلزمات الإ�سعاف وحمايةالأطفال يف دور احل�ضانة ويف البنايات.
 الإ�شارة �إىل �أهمية البنود امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف �ش�أن �أخذ التدابري الالزمة للك�شف املبكر عنالأمرا�ض التي يعاين منها الطفل ،وكذلك تدريب العاملني يف قطاع اخلا�ص ب�صحة الأم والطفل.
 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:

 اال�ستف�سار عن �إلزام الوالدين بالتطعيمات التي تعطى للطفل باعتبارها �إحدى و�سائل الرعاية ال�صحيةاملتاحة له.

 التنويه �إىل �أن �إفراد بند لرعاية الأم فيه خروج عن قانون حقوق الطفل لأن هذا الأمر يت�ضمنه قانونالرعاية ال�صحية.

 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (�أف�ضل) لت�صبح املادة كالآتي( :للطفل احلق يف احل�صول على �أف�ضل اخلدماتال�صحية )...من �أجل توفري �أف�ضل اخلدمات ال�صحية للطفل.

 الربامج الوطنية للتطعيمات جزء من اال�سرتاتيجيات التي تتغري كل ثالث �سنوات وهذا قانون ،والدولةقد تكون حققت �أهداف يف الربنامج الوطني للتح�صينات ،فالأف�ضل �إ�ضافة ذلك �إىل الالئحة التنفيذية.

 وقد جاء رد معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه املالحظات والأفكاروالآراء على النحو الآتي:
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 االقرتاح ب�إفراد بند خا�ص (للمواد املخدرة) حلماية الطفل منها و�أخذ التدابري الالزمة بها وذلك بنقلاملادة ( )47من القانون �إىل املادة ( )20وت�ضمينها �ضمن البنود بو�ضعها ح�سب �أهميتها.
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 التنويه �إىل �أن التطعيمات عن�صر من عنا�صر الوقاية ،وممكن �أن ت�ستجد يف امل�ستقبل. االقرتاح ب�إ�ضافة البند امل�ستحدث (� )5إىل الالئحة التنفيذية للقانون وحذفه من املادة لأنه ميثل جزئيةمن تدابري الوقاية.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على �إ�ضافة بند قبل البند (� )1إىل املادة وهو (توفري الرعاية ال�صحية املنا�سبة للأمهاتقبل وبعد الوالدة).
 وافق املجل�س على نقل املادة ( )47من القانون �إىل بنود املادة ( )20وهي تن�ص على (تعمل ال�سلطاتاملخت�صة واجلهات املعنية على اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية وحماية الأطفال من ا�ستخدام املواد
املخدرة ،وكافة �أنواع املواد امل�ؤثرة على العقل �أو امل�ساهمة يف انتاجها �أو االجتار بها �أو ترويجها).
 وافق املجل�س على البند ( )2والذي �أ�صبح البند ( )3بعد التعديل ليكون كالآتي( :القيام بدور بناءوفاعل يف التوعية يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي وبخا�صة فيما يتعلق مبجاالت �صحة الطفل
وتغذيته ومزايا الر�ضاعة الطبيعية والوقاية من الأمرا�ض واحلوادث وم�ضار التدخني وو�ضع
ال�سيا�سات والربامج الالزمة للنهو�ض بالإعالم ال�صحي يف هذا ال�ش�أن).
 وافق املجل�س على �إ�ضافة (امل�سكرات واملن�شطات) لبند املواد املخدرة. وافق املجل�س على �إ�ضافة عبارة (توفري التح�صينات والتطعيمات الالزمة) لعجز البند ( )4والذي�أ�صبح ( )6بعد التعديل.
 وافق املجل�س على �إبقاء البنود امل�ستحدثة كما جاءت من اللجنة مع �إ�ضافة بع�ض التعديالت عليها. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()22من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت ( )21بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) للبند ( )1من املادة على �أن ي�صبح البند كالآتي( :التدخني يف و�سائلاملوا�صالت العامة واخلا�صة والأماكن املغلقة حال وجود طفل) وذلك ح�سب ما جاء يف قانون التبغ.
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (امل�شروبات الكحولية) بكلمة (الكحول) حتى تتم التفرقة بني امل�شروباتامل�سكرة والكحول الطبية.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال عبارة (يتم حتديدها بقرار منجمل�س الوزراء) بعبارة (يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية) وذلك ل�صعوبة تعديل الالئحة.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: -املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) للبند ( )1من املادة حتى تكون �أكرث �شمو ًال.
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 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (امل�شروبات الكحولية) بكلمة (الكحول) لأن املق�صود هنا امل�شروباتامل�سكرة.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال عبارة (يتم حتديدها بقرارمن جمل�س الوزراء) بعبارة (يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية) وذلك ل�صعوبة تعديل الالئحة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) للبند ( )1من املادة حتى يكون �أكرث �شمو ًال ومتوافق ًا معقانون التبغ.
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (امل�شروبات الكحولية) بكلمة (الكحول) لكونها �أكرث دقة. املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال عبارة (يتم حتديدها بقرارمن جمل�س الوزراء) بعبارة (يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية) وذلك ل�صعوبة تعديل الالئحة.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )23من م�شروعالقانون والتي �أ�صبحت ( )22بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (تعمل) بكلمة (ت�سعى) يف �صدر املادة وذلك لأن احلكومة تعمل وتقوم على توفريامل�ستوى املعي�شي املالئم للأطفال.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (تعمل) بكلمة (ت�سعى) يف �صدر املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (تعمل) بكلمة (ت�سعى) يف �صدر املادة وذلك حل�سن ال�صياغة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()24من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت ( )23بعد تعديل اللجنة فهي :
(كاف) للمادة لت�صبح كالآتي (مع مراعاة �أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي،
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة ٍكاف احلق يف احل�صول على امل�ساعدات االجتماعية،
للأطفال الذين لي�س لديهم عائل مقتدر �أو م�صدر دخل ٍ
وذلك لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية للأطفال.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي:(كاف) قد تكون ن�سبية ويرتك تقديرها للوزارة فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي.
 الإ�شارة �إىل �أن �إ�ضافة كلمة ٍ االقرتاح ب�إعادة �صياغة املادة على �أن ت�صبح كالآتي( :للأطفال الذين لي�س لديهم عائل مقتدر �أوم�صدر دخل احلق يف احل�صول على م�ساعدات الدولة وفق القوانني املعمول بها) وذلك حتى ال ترتبط
امل�ساعدات بقانون ال�ضمان االجتماعي فقط بل ترتبط بالقوانني الأخرى �أي�ض ًا.
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح احلكومة ب�إعادة �صياغة املادة لت�صبح كالآتي( :للأطفال الذين لي�س لديهم عائلمقتدر �أو م�صدر دخل احلق يف احل�صول على م�ساعدات الدولة وفق القوانني املعمول بها).
 وفيما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة( )25امل�ستحدثة من اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (القوانني املنظمة لعمل املر�أة و�إجازات الو�ضع و�ساعات الر�ضاعة) للمادة حتىتكون و�سائل دعم للمر�أة العاملة و�شاملة ومتوافقة مع املادة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (ح�سب القوانني املعمول بها يف الدولة) �إىل عجز املادة لدعم قوانني عمل املر�أة. الإ�شارة �إىل �أهمية هذه املادة يف توفري الت�سهيالت الالزمة للأم لتمكنها من حماية �أطفالها ك�إن�شاء دوراحل�ضانة يف مقر عمل املر�أة.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بحذف هذه املادة امل�ستحدثة من اللجنة وذلك لكونها تتداخل مع العديد من القوانني التي تنظمعمل وحقوق املر�أة يف الدولة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف املادة وذلك لكونها تركز على حقوق املر�أة وال تركز على حقوق الطفل. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )29الواردة مناحلكومة والتي �أ�صبحت برقم ( )28بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (منع) للمادة لكي ت�صبح ال�صياغة كالآتي( :على مديري دور العر�ض التي تعر�ض�أفالم ًا �سينمائية وقنوات البث التلفزيوين وغريها من الأماكن املماثلة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �أن
يعلنوا ويف مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر و(منع) الدخول �أو امل�شاهدة للأطفال طبق ًا ملا تن�ص عليه
الالئحة التنفيذية لهذا القانون).
 االقرتاح ب�إ�ضافة عقوبة لهذه املادة يف حال وجود خمالفات لها. وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عقوبات للمخالفني لهذه املادة على �أن يتم و�ضعها يف مادة العقوبات. االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (واللوائح الأخرى املعمول بها) �إىل عجز املادة لوجود ت�صنيفات وقوائم متغريةيف العديد من اللوائح لدى املجل�س الوطني للإعالم.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 املوافقة على مقرتح احلكومة ب�إ�ضافة عبارة (واللوائح الأخرى املعمول بها) �إىل عجز املادة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()30الواردة من احلكومة و التي �أ�صبحت برقم ( )29بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (�شبكة املعلومات الإلكرتونية) بكلمة (الإنرتنت) وذلك حل�سن ال�صياغةوكتابتها باللغة العربية ال�صحيحة.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة عل مقرتح ا�ستبدال عبارة (�شبكة املعلومات الإلكرتونية) بكلمة (الإنرتنت) وذلك حل�سنال�صياغة وكتابتها باللغة العربية ال�صحيحة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة عل مقرتح ا�ستبدال عبارة (�شبكة املعلومات الإلكرتونية) بكلمة (الإنرتنت) وذلك حل�سنال�صياغة وكتابتها باللغة العربية ال�صحيحة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()31الواردة من احلكومة والتي �أ�صبحت برقم ( )30بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (�إن�شاء) بكلمة (تكوين) وذلك حل�سن ال�صياغة. وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بحذف التعديل الذي �أ�ضافته اللجنة على عجز املادة بذكرها للجوانب املختلفة املتعلقة بتنميةالطفل واالكتفاء باملادة كما جاءت من احلكومة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على حذف التعديل الذي �أدخلته اللجنة والإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديللعدم الزيادة.
 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()32الواردة من احلكومة والتي �أ�صبحت برقم ( )31بعد تعديل اللجنة فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن كلمة تكاف�ؤ يف البند ( )1من املادة كما عدلته اللجنة تكفل ح�صول كافة الأطفال علىالتعليم ب�شكل متكافئ.
 الت�أكيد على �أن الفقرة ( )1من املادة كما جاءت من احلكومة حتقق مبد�أ الت�ساوي يف التعليم بني الأطفال. االقرتاح بنقل البند ( )3من املادة �إىل املادة ( )33التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذة من الدولةيف جمال التعليم.
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 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح با�ستبدال كلمة (ت�ساوي) بكلمة (تكاف�ؤ) يف البند ( )1من املادة وذلك كما جاءت من احلكومةلتحقيق امل�ساواة بني جميع الأطفال يف التعليم.
 املوافقة على مقرتح نقل البند ( )3من املادة �إىل املادة ( )33التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذةمن الدولة يف جمال التعليم.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على ا�ستبدال كلمة (ت�ساوي) بكلمة (تكاف�ؤ) يف البند ( )1كما جاءت من احلكومة. املوافقة على مقرتح نقل البند ( )3من املادة �إىل املادة ( )33التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذةمن الدولة يف جمال التعليم.

 الت�أكيد على �أن القانون يوفر احلماية لكافة الأطفال مبختلف دياناتهم دون ا�ستثناء وذلك مبا يتما�شى معاالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الطفل.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (نبذ الطفل) للفقرة ( )2من املادة على �أن ت�صبح (تعري�ض الطفل للنبذوالإهمال والت�شرد).
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (العنف) للفقرة ( )5من املادة لت�صبح (تعر�ض الطفل لال�ستغالل �أو الإ�ساءةاجلن�سية والعنف).
 االقرتاح ب�إ�ضافة بند م�ستحدث حلماية الطفل �أثناء نبذه من والديه يف حال وقوع خالف عائلي كالطالق�أو غريه.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بحذف عبارة (تربيته الدينية) من مقدمة املادة وذلك لأن هذا القانون جاء حلماية حقوقالأطفال ككل دون حتديد ديانتهم ،مع �إمكانية ذكرها يف الالئحة التنفيذية.

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )33كما وردتمن احلكومة و التي �أ�صبحت برقم ( )32بعد تعديل اللجنة فهي :
 االقرتاح بدمج البندين ( )3،2يف بند واحد على �أن تكون �صياغته كالآتي( :حظر جميع �أ�شكال العنفيف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات �أو و�ضع الربامج).

 االقرتاح بحذف عبارة (مما ي�شكل خطراً على نف�سه �أو على الغري) من الفقرة ( )10من املادة لكي اليكون هناك متييز �سلبي للمعاقني عقلي ًا.

 -اال�ستف�سار عن مدى �إلزامية التعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال يف الدولة.

 -الإ�شارة �إىل �أن املادة ( )36من القانون عاجلت مو�ضوع نبذ الطفل.

 الإ�شارة �إىل �أن البند ( )4امل�ستحدث جاء لتطوير النظام التعليمي ملرحلة ريا�ض الأطفال كونها مرحلةهامة يف ت�شكيل وعي ووجدان الطفل.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -املوافقة على �إبقاء عبارة (تربيته الدينية) يف مقدمة املادة كما عدلتها اللجنة.

 -وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي:

 -املوافقة على مقرتح حذف عبارة (مما ي�شكل خطراً على نف�سه �أو على الغري) من الفقرة ( )10من املادة.

 -املوافقة على مقرتح دمج البندين ( )3،2يف بند واحد.

 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (نبذ الطفل) للفقرة ( )2من املادة لت�صبح كالآتي( :تعري�ض الطفلللنبذ والإهمال والت�شرد).

 االقرتاح بحذف كلمة (ريا�ض الأطفال) من البند ( )4امل�ستحدث وذلك حتى تكون �أ�شمل لكل مراحل التعليم.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح دمج البندين ( )2،3يف بند واحد. الإبقاء على البند ( )4امل�ستحدث من اللجنة دون تعديل. وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()34الواردة من احلكومة والتي �أ�صبحت برقم ( )33بعد تعديل اللجنة فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن عبارة (تربيته الدينية) الواردة يف مقدمة املادة املعدلة من اللجنة مل حتدد ديانة بعينهالكون الرتبية والأخالق مرتبطة بالديانة.
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 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )40من م�شروعالقانون اخلا�صة ب�آليات احلماية فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة (ب) من املادة ليكون الن�ص كالآتي« :ا�ستقبال والتعامل مع احلاالتاملبلغ عنها ب�ش�أن انتهاك احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا القانون من خالل تخ�صي�ص خط ات�صال مبا�شر
وموقع �إلكرتوين و�إن�شاء �سجل حتكمه اخل�صو�صية بذلك �أو غريها من الآليات املنا�سبة» وذلك لتفادي
تداول معلومات الأطفال الذين يتعر�ضون للإ�ساءة اجلن�سية لدى اجلهات غري املخت�صة.
 -الإ�شارة �إىل �ضرورة الف�صل بني الأهداف و�آليات �إن�شاء وحدات حلماية الطفل يف املادة.
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 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن اللجنة حددت �أهداف �إن�شاء وحدات حلماية الأطفال يف املادة والأف�ضل �إحالتها �إىلالالئحة التنفيذية وذلك لإمكانية ا�ستيعاب �أهداف جديدة �أو تعديلها م�ستقب ًال.
التنويه �إىل �أن بع�ض الأهداف التي ذكرتها اللجنة حتتوي على �آليات وبرامج لعمل وحدات حماية الطفل.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على �صياغة املادة لتكون كالآتي -1»:تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية بالتن�سيق معالوزارة على �إن�شاء وحدات حلماية الطفل تهدف �إىل و�ضع تنفيذ ال�سيا�سات وتدابري حماية الطفل املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
 -2حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما ي�أتي :
�أ -اخت�صا�صات وحدات حماية الطفل و�آليات عملها.

 �أما ما يتعلق باملادة ( )47امل�ستحدثة من قبل اللجنة واخلا�صة بتدابري احلماية فقد مت نقلها �إىلاملادة ( )20من م�شروع القانون.
 وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()47والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )49من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �ضرورة �إلزام اخت�صا�صي حماية الطفل باتخاذ التدابري الالزمة يف حال ثبوت وجود مايهدد�سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية �أو تربيته الدينية ،دون االكتفاء بتقدمي
اقرتاحات حلماية الطفل.
 وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي: الت�أكيد على اتخاذ اخت�صا�صي حماية الطفل �إجراءات معينه حلماية الطفل من �أي �ضرر يقع عليه يفحال عدم التزام والدي الطفل �أو من يرعاه باالقرتاحات املقدمة حلماية الطفل من �أي �ضرر قد يهدد
�سالمته �أو �صحته.

ب-ال�شروط الالزم توافرها يف اخت�صا�صي حماية الطفل.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )45منم�شروع القانون فهي :

 -املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف املادة.

 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل يف البند( )1ليكون كالآتي« :ال يجوز الإف�صاح عن هوية من قام بالإبالغ �إال بر�ضااملبلغ �أو بال�شكل الذي يتطلبه القانون».
 التنويه �إىل �أن االف�صاح عن هوية املبلغ قد يحد من الإبالغ بوقوع �ضرر على الطفل ،ويعر�ض حياة املبلغ�إىل خطر.
الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطات املخت�صة تقوم بالتحري عن الواقعة بح�صول �ضرر على الطفل وذلك لتفاديالكيدية.

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()49والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )52من م�شروع القانون فهي :
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب حتديد مدة( )15يوم ًا لرفع اخت�صا�صي حماية الطفل �إىل اجلهات املعنية �أمررف�ض والدي الطفل �أو من يرعاه التدبري املقرتح لهم لرعاية الطفل.
هناك مادة يف م�شروع القانون ت�سمح باتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل يف حال وقوع �ضرر ج�سيمله.
 -وقد جاء رد معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية على هذه التعديالت كالآتي:

 املطالبة بوجوب الإف�صاح عن هوية اجلاين وذلك من �أجل اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل الذيوقع عليه ال�ضرر.

 حدد م�شروع القانون مدة( )15يوم ًا لرفع اخت�صا�صي حماية الطفل �إىل اجلهات املعنية �أمر رف�ضوالدي الطفل �أو من يرعاه التدبري املقرتح لهم لرعاية الطفل من �أجل �إتاحة الفر�صة للعائلة للو�صول �إىل
اتفاق منا�سب للتدابري الالزمة لرعاية الطفل.

 وافق املجل�س على دمج الفقرة ( )1مع املادة ( )46امل�ستحدثة لتكون كالآتي»:اليجوز الإف�صاح عن هويةمن قام بالإبالغ �إال بر�ضاه ويح�ضر الك�شف عن هوية كافة �أطراف الواقعة وال�شهود يف ق�ضايا االعتداء
على الطفل �أو �سوء معاملته وذلك عند ا�ستخدام املعلومات يف التحليالت �أو التقارير الإعالمية �أو ن�شر كل
ماميكن من التعرف على �شخ�صيته».

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف املادة.(ج 3املعقودة بتاريخ 2013-12-11م ،ج 6املعقودة بتاريخ 2014-1-22/21م)
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 -6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري :يهدف م�شروع القانون �إىل حتديث قانون
الغ�ش التجاري مبا يتنا�سب مع النمو االقت�صادي لدولة الإمارات ،ومبا يتوافق مع �أف�ضل الأنظمة واملعايري
الدولية ،حيث يندرج م�شروع القانون �ضمن منظومة من الت�شريعات االقت�صادية التي تعمل الدولة على
حتديثها مبا يتالءم مع املكانة التي حتتلها دولة الإمارات.
 وفيما يخ�ص مالحظات ال�سادة الأع�ضاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت �أبرز الأفكاروالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول ديباجة م�شروع القانون هي:
 املطالبة ب�إبقاء عبارة (والقوانني املعدلة له) كما جاءت من احلكومة لأنها �أكرث دقة. االقرتاح ب�إ�ضافة قانونيني جديدين �إىل الديباجة الرتباطهما بامل�شروع وهما : -1القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1979م يف �ش�أن احلجر البيطري وتعديالته.
 -2القانون االحتادي رقم ( )41ل�سنة 1992م يف �ش�أن مبيدات الآفات الزراعية.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحو الآتي: هناك ارتباط وثيق بني هذا القانون والقوانني الأخرى ف�إذا مت حذف عبارة (والقوانني املعدلة له)وا�ستبدلت بكلمة (وتعديالته) قد ي�ؤثر على القوانني الأخرى مثل قانون العقوبات.
 االقرتاح بالتن�سيق بني املجل�س الوطني االحتادي ووزارتي العدل واالقت�صاد لو�ضع �صيغة واحدة لكلالقوانني الأخرى املعدلة متفق عليها مع هذه اجلهات.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ا�ستبدال كلمة (وتعديالته) بعبارة (والقوانني املعدلة له). وافق املجل�س على �إ�ضافة قانونيني جديدين �إىل الديباجة الرتباطهما بامل�شروع وهما : -1القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1979م يف �ش�أن احلجر البيطري وتعديالته.
 -2القانون االحتادي رقم ( )41ل�سنة 1992م يف �ش�أن مبيدات الآفات الزراعية.
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1يف�ش�أن التعريفات من م�شروع القانون فهي :
 املطالبة ب�إبقاء (غ�ش اخلدمة) كما جاء من اللجنة ،لأنه ال يوجد فرق بني غ�ش ال�سلع وغ�ش اخلدمةووجوده يف القانون �أمر �ضروري.
 االقرتاح بتعديل تعريف (الغ�ش التجاري) ليكون كالآتي( :قيام �صاحب ال�سلعة �أو مقدم اخلدمة بخداع�أحد املتعاملني ب�أية و�سيلة كانت وذلك بتبديل �أو تغيري.)....
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 االقرتاح بتعريف �آخر (للغ�ش التجاري) وهو كالآتي( :خداع �أحد املتعاملني ب�أية و�سيلة كانت وذلكبتبديل �أو تغيري املوا�صفات القيا�سية املعتمدة ،وي�شمل )...لأنه م�شابه ملا هو موجود يف قانون املوا�صفات
واملقايي�س.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحو الآتي: الإ�شارة �إىل �أن معظم دول اخلليج مل ت�ضف عبارة (غ�ش اخلدمة) �إىل قانون الغ�ش التجاري ،لأن ذلك�سي�صبح جزء ًا من م�س�ؤوليات وزارة االقت�صاد يف الرقابة على كافة �أنواع اخلدمات مثل :اخلدمات الطبية
وخدمات االت�صاالت واخلدمات التعليمية وغريها وقانوني ًا هي �ضمن �صالحيات جهات �أخرى.
 التنويه �إىل �أنه لي�س من اخت�صا�ص وزارة االقت�صاد التدقيق يف اخلدمات املقدمة والغ�ش فيها كاخلدماتال�صحية �أو التعليمية وغريها.
 االقرتاح ب�إ�ضافة مادة جديدة تلزم ال�سلطة املخت�صة �سواء كانت حملية �أو احتادية كل يف جمال اخت�صا�صهبتطبيق �أحكام الغ�ش يف اخلدمة وفق ال�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء ب�إقرار منه.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة مادة جديدة �إىل الأحكام اخلتامية يف هذا امل�شروع برقم ( )22ن�صهاهو «تلتزم ال�سلطة املخت�صة كل يف جمال اخت�صا�صه بتطبيق �أحكام الغ�ش يف اخلدمة وفق ال�ضوابط التي
يحددها جمل�س الوزراء».
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )2يف�ش�أن التعريفات من م�شروع القانون فهي :
 املطالبة ب�إبقاء عبارة (مبا فيها املناطق احلرة) الواردة يف البند ( )1من املادة كما جاءت من اللجنةلأن هناك قوانني ذكرت فيها وطبقت مثل قانون الأ�سلحة والذخائر وقانون ال�صحة وهي مناطق �صناعية
تعنى بال�سلع.
 االقرتاح بحذف عبارة (داخل الدولة) الواردة يف البند ( )1من املادة لي�صبح كالآتي( :ت�سري �أحكامهذا القانون على كل من ارتكب غ�شاً جتارياً مبا فيها املناطق احلرة) حتى ال يكون هناك لب�س يف عدم
تطبيق هذا القانون داخل �إقليم الدولة.
 االقرتاح بتعديل البند ( )1من املادة لي�صبح (ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غ�شاًجتارياً وال ت�ستثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق �أحكام هذا القانون).
 االقرتاح ب�إعادة �صياغة الفقرة (د) من البند ( )2الواردة من احلكومة والتي �أ�صبحت (ج) بعد تعديلاللجنة على �أن تكون كالآتي( :توظيف الإعالنات التجارية للرتويج امل�ضلل والدعاية غري ال�صحيحة �أو
الرتويج ل�سلع مغ�شو�شة �أو فا�سدة �أو مقلدة).
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 املطالبة بالإبقاء على الفقرة (د) من البند ( )2كما جاءت من احلكومة ،وذلك لكونها تتما�شى معقوانني �سابقة.
 االقرتاح بدمج الفقرة (هـ) من البند ( )2امل�ستحدثة من اللجنة مع الفقرة (ج) الت�ساقها معها. االقرتاح ب�إعادة �صياغة الفقرة (هـ) من البند ( )2امل�ستحدثة من اللجنة والتي �أ�صبحت (د) بعد تعديلاملجل�س على �أن تكون كالآتي( :الإعالن �أو الرتويج خلدمات جتارية مغ�شو�شة) وذلك حل�سن ال�صياغة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على الفقرة (و) امل�ستحدثة من اللجنة على تكون كالآتي( :الغ�ش املرتبط بعقدمقاولة فيما يتعلق بال�سلع امل�ستخدمة) وذلك حل�سن ال�صياغة.
 االقرتاح بحذف الفقرة (و) امل�ستحدثة من اللجنة والتي �أ�صبحت (هـ) ح�سب الت�سل�سل من البند ()2وذلك لت�ضمينها يف الفقرة (د) التي وافق عليها املجل�س وت�ؤدي نف�س املعنى.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 االقرتاح بحذف (املناطق احلرة) الواردة يف البند ( )1من املادة لأن املتعارف عليه يف الد�ستور �أن �إقليمالدولة ي�شمل كل �شيء ،وهناك �أكرث من ( )300قانون �صدر مل تذكر فيه (املناطق احلرة) واالكتفاء بعبارة
(داخل الدولة).
 موافقة احلكومة على التعديل الوارد من اللجنة يف و�ضع املناطق احلرة �ضمن املناطق التي يتم فيهامعاجلة الغ�ش التجاري �إذا مل يكن يف هذا الأمر خمالفة د�ستورية.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على �صياغة البند ( )1من املادة لي�صبح كالآتي( :ت�سري �أحكام هذا القانونعلى كل من ارتكب غ�شاً جتارياً ،وال ت�ستثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق �أحكام هذا القانون).
 املوافقة على مقرتح �إعادة �صياغة الفقرة (د) من البند ( )2الواردة من احلكومة والتي �أ�صبحت (ج)بعد تعديل اللجنة على �أن تكون كالآتي( :توظيف الإعالنات التجارية للرتويج امل�ضلل والدعاية غري
ال�صحيحة �أو الرتويج ل�سلع مغ�شو�شة �أو فا�سدة �أو مقلدة).
 االقرتاح بدمج الفقرة (و) امل�ستحدثة من اللجنة والفقرة (د) وذلك الرتباطهما يف املعنى وهو «تقدمياخلدمة».
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح تعديل البند ( )1من املادة على �أن يكون كالآتي( :ت�سري �أحكام هذا القانونعلى كل من ارتكب غ�شاً جتارياً ،وال ت�ستثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق �أحكام هذا القانون).
 وافق املجل�س على الإبقاء على الفقرة (د) من البند ( )2كما جاءت من احلكومة والتي �أ�صبحت (ج)بعد تعديل اللجنة ،وذلك لتتما�شى مع القوانني ال�سابقة.
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 وافق املجل�س على الإبقاء على الفقرة (هـ) امل�ستحدثة كما جاءت من اللجنة على �أن ت�صبح (د) وذلكح�سب الت�سل�سل.
 وافق املجل�س على حذف الفقرة (و) امل�ستحدثة من اللجنة والتي �أ�صبحت (هـ) ح�سب الت�سل�سل من البند(.)2
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )4فهي : االقرتاح ب�إعادة �صياغة الفقرة ( )2من املادة لكونها تلزم التاجر بو�ضع البيانات الإي�ضاحية على ال�سلعبينما هذه امل�س�ؤولية تقع على املنتج.
 الإ�شارة �إىل �أن م�س�ؤولية االلتزام ب�شروط وجود البيانات الإي�ضاحية على ال�سلع تقع على التاجر ال علىاملنتج.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير ال�ش�ؤون االقت�صاد على هذه التعديالتكالآتي:
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (بح�سب القوانني النافذة يف الدولة) الواردة يف �آخر الفقرة ( )2من املادةبعبارة (على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون) لكون القوانني هي من حتدد التزام
التاجر بالبيانات الإي�ضاحية على ال�سلع.
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (بيانات ومعلومات) الواردة يف الفقرة ( )3من املادة بعبارة (املوا�صفاتواملقايي�س) لكون املوا�صفات واملقايي�س لي�ست من اخت�صا�ص التاجر.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال عبارة (بح�سب القوانني النافذة يف الدولة) الواردة يف �آخر الفقرة( )2من املادة بعبارة (على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون) لكون القوانني هي من
حتدد التزام التاجر بالبيانات الإي�ضاحية على ال�سلع.
 وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة (البيانات واملعلومات) الواردة يف الفقرة ( )3من املادة بعبارة(املوا�صفات واملقايي�س) لأن املوا�صفات واملقايي�س لي�ست من اخت�صا�ص التاجر ،لت�صبح كالآتي�(:أن يقدم
لل�سلطة املخت�صة كل ما من �ش�أنه حتديد بيانات ومعلومات اخلدمة املقدمة).
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()7والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )6من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل �إىل البند ( )1يف �ش�أن اخت�صا�صات اللجان الفرعية ملكافحة الغ�ش التجاري يفطلب ال�صلح مع املن�ش�آت املخالفة ،من �أجل جتديد العقوبة يف حال كان الغ�ش �أغذية للإن�سان �أو احليوان
�أو عقاقري طبية �أو حا�صالت زراعية �أو منتجات طبيعية ليكون الن�ص كالآتي :النظر يف طلب ال�صلح يف
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خمالفات املن�ش�آت التي تعر�ض عليها ،وذلك با�ستثناء املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )14والفقرة
الثانية من املادة( )15من هذا القانون.

التي ت�صدرها اللجان الفرعية �أمام اللجنة العليا ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام عمل من تاريخ
�إبالغهم بها وعليها �إ�صدار قرارها يف التظلم خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدميه».

 التنويه �إىل �أن طلب ال�صلح يكون يف املخالفات التي ن�صت عليها املادة (� ،)14أما املخالفات املن�صو�صعليها يف الفقرة الثانية من املادة ( )15فهي لي�ست من اخت�صا�ص اللجنة.

 �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()9من م�شروع القانون فهي :

 -وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي:

 -الإ�شارة �إىل �أن ال�سلع القابلة للتلف وغري ال�صاحلة للتداول يتم التحفظ عليها و�إتالفها

 -املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة.

 -وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 التنويه �إىل �أن �أحكام م�شروع القانون مل تو�ضح كيفية الت�صرف بال�سلع القابلة للتلف �أثناء التحفظ عليهامن قبل ال�سلطة املخت�صة ،و�إمنا اكتفى امل�شروع بتو�ضيح كيفية الت�صرف يف التحفظ على ال�سلع غري القابلة
للتلف.

 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )7بعدتعديل اللجنة والتي كانت املادة( )6من م�شروع القانون فهي:
 الإ�شارة �إىل �أنه مت حتديد املدة الزمنية لتظلم ذوي ال�ش�أن من قرارات الغلق التي ت�صدرها اللجنةالفرعية و�إ�صدار اللجنة العليا قرارها يف التظلم بعد �أخذ العديد من االعتبارات وهي �إمكانية تفوي�ض
اللجان �إ�صدار القرارات لتخفيف �أعباء �أعمالهم و�إبالغ ذوي ال�ش�أن بقراراتهم من خالل و�سائل الإعالم
احلديثة.
الإ�شارة �إىل �أن حتديد (� )3أيام عمل للبت يف التظلم كافية حلفظ حقوق ذوي ال�ش�أن وتفادي وقوع �أ�ضرارعليهم.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن حتديد املدة الزمنية لتظلم ذوي ال�ش�أن من قرارات الغلق التي ت�صدرها اللجان الفرعية�أمام اللجان املركزية يتطلب �أن يكون هناك اجتماع دائم للجنة العليا وخا�صة �أنه عليها �إ�صدار قرارها
خالل (� )3أيام عمل من تاريخ تقدمي التظلم وهذا �سيرتتب عليه عبء على �أعمال اللجنة.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل يف ذيل املادة لتكون كالآتي :يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرارات الغلق التيت�صدرها اللجان الفرعية �أمام اللجنة العليا ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إبالغهم
بها وعليها �إ�صدار قرارها يف التظلم خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدميه ،ويجوز للجنة العليا تفوي�ض
بع�ض �صالحياتها �إىل بع�ض الأع�ضاء» ،وذلك لتخفيف الأعباء عن وكيل الوزارة الذي يرت�أ�س اللجنة العليا
الذي يتطلب منها القانون �إ�صدار قراراته من التظلم خالل (� )3أيام عمل من تقدميه.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -املوافقة على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة وهي «»:يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرارات الغلق
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()10من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أنه قد مت تعديل املادة وجعل طلب الإفراج عن ال�سلع امل�ضبوطة بحكم من املحكمة خلطورةالإفراج عنها مبجرد فوات ميعاد ت�أييد املحكمة ال�ضبط خالل ( )30يوم ُا التالية ليوم ال�ضبط.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: اال�شارة �إىل �أن التعديل الذي �أدخلته اللجنة قد يرتتب عليه �ضرر لذوي ال�ش�أن من حيث عدم �إمكانهمالإفراج عن �ضبط ال�سلع �إال بحكم من املحكمة املخت�صة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()13من م�شروع القانون فهي :
 املطالبة بو�ضع تعريف خا�ص لل�شروع يف جرمية الغ�ش التجاري حيث مت حتديد عقوبة لها دون و�ضعتعريف له يف التعريفات اخلا�صة مب�شروع القانون وذلك من �أجل التمييز بني عقوبة ال�شروع والعقوبة التامة
للغ�ش التجاري.
 -التنويه �إىل �أن ال�شروع يف ارتكاب اجلرمية قد مت تعريفه يف قانون العقوبات فال حاجة �إىل �إعادة تعريفه
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يف م�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة.

 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة.� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()14من م�شروع القانون فهي:

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

 -الإ�شارة �إىل �أن م�س�ألة ال�شروع يف الغ�ش التجاري قد �أفردت لها عقوبة يف املادة ( )13من هذا القانون.

 -وافق املجل�س على تق�سيم املادة �إىل فقرتني.

 االقرتاح با�ستحداث تعريف «للمنتجات الطبيعية» الواردة يف هذه املادة نظر ًا لعدم ا�شتمال مادةالتعريفات يف هذا القانون �أو قانون حماية امل�ستهلك عليها.

 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )17من م�شروعالقانون فهي:

 التنويه �إىل �أن اللجنة مل تقم بو�ضع عقوبة ملن يحر�ض �إعالمي ًا على ا�ستعمال الأغذية �أو العقاقري الطبية�أو احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية يف الغ�ش التجاري رغم خطورة هذا الأمر.

 االقرتاح بتعديل ن�ص املادة كما جاء من اللجنة لي�صبح كالآتي :على املحكمة يف حالة الإدانة بجرمية مناجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة (� )14أو البند ( )2من املادة ( )15من هذا القانون� -أن تق�ضي ف�ض ًال
عن العقوبة املقررة -مب�صادرة �أو �إتالف الأغذية �أو العقاقري الطبية �أو احلا�صالت �أو املنتجات والأدوات
امل�ستخدمة فيها ،و�أن ت�أمر بن�شر احلكم على نفقة املحكوم عليه يف �صحيفتني يوميتني حمليتني �إحداهما
باللغة العربية.

 االقرتاح با�ستبدال عبارة «املنتجات الغذائية الع�ضوية» بعبارة «املنتجات الطبيعية» الواردة يف ذيلاملادة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. املوافقة على ا�ستبدال عبارة «املنتجات الغذائية الع�ضوية» بعبارة «املنتجات الطبيعية» الواردة يف ذيلاملادة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة «املنتجات الغذائية الع�ضوية» بعبارة «املنتجات الطبيعية» الواردة يفذيل املادة.
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()16من م�شروع القانون والتي �أ�صبحت برقم ( )15بعد تعديل اللجنة فهي:
 االقرتاح بتق�سيم هذه املادة كما عدلتها اللجنة �إىل فقرتني. االقرتاح بالإبقاء على عبارة «ال�سلطة املخت�صة» الواردة يف ذيل املادة كما جاءت من احلكومة لأنها �أعمو�أ�شمل من عبارة «اللجنة الفرعية» كما عدلتها اللجنة.
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 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 املوافقة على التعديالت املقرتحة التي �أدخلت على ن�ص املادة كما جاء من اللجنة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على التعديالت املقرتحة التي �أدخلت على ن�ص املادة كما جاء من اللجنة. �أما ما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )18من م�شروعالقانون فهي:
 االقرتاح بتعديل ن�ص البند ( )1املادة كما جاء من اللجنة لي�صبح كالآتي :للمحكمة عند احلكم بالإدانةيف �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ( )14من هذا القانون �أو البند ( )2من املادة (� )15أن تق�ضي
ف�ض ًال عن العقوبة املقررة ب�إغالق املن�ش�أة التي متت بها املخالفة ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 -املوافقة على التعديل املقرتح الذي مت �إدخاله على ن�ص البند ( )1من املادة كما جاء من اللجنة.
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� -أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ.

 -وافق املجل�س على التعديل املقرتح الذي مت �إدخاله على ن�ص البند ( )1من املادة كما جاء من اللجنة.

 وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاءمالحظاتهم عليه.

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )20من م�شروعالقانون فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة عقوبة �أخرى �إىل جانب �إلغاء الرتخي�ص الواردة يف البند ( )1من املادة وهي �إبعاداملحكوم عليه الأجنبي من البالد يف حالة العود.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 املوافقة على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على املادة مع ت�ضمني �أحكام البند ( )2من املادة( )15العقوبات الواردة فيها.
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )22والتي�أ�صبحت برقم ( )23من م�شروع القانون نظرا ال�ستحداث احلكومة مادة جديدة برقم ( )22وافق
عليها املجل�س ن�صها هو «تلتزم ال�سلطة املخت�صة كل يف جمال اخت�صا�صه بتطبيق �أحكام الغ�ش يف اخلدمة
وفق ال�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء» فقد كانت على النحو الآتي:
 االقرتاح بتحديد مدة �ستة �أ�شهر ل�صدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانونبعد ن�شره.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري-وزير االقت�صاد على هذه التعديالت على النحوالآتي:
 املوافقة على مقرتح حتديد مدة �ستة �أ�شهر ل�صدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامهذا القانون بعد ن�شره.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح حتديد مدة �ستة �أ�شهر ل�صدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ�أحكام هذا القانون بعد ن�شره.
 -وبخ�صو�ص موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «مكافحة الغ�ش التجاري» فهو كالآتي:
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(ج 8املعقودة بتاريخ 2014-3-4م)
 -7م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية :يتكون م�شروع القانون من ( )44مادة
و يهدف م�شروع القانون �إىل ت�شكيل قوة دفاع وطني �إ�ضافية من �شباب الوطن حلماية الوطن وحفظ حدوده
وحماية مقدراته ومكت�سباته و�إك�ساب الأجيال خربات تعزز لديهم قيم الوالء وامل�شاركة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول م�شروعالقانون هي :
 التنويه �إىل �أن تواجد وزارة الداخلية وجهاز �أمن الدولة واملجل�س الأعلى للدفاع يف اجتماعات اللجنةملناق�شة هذا امل�شروع كان �أمر ًا �ضروري ًا الت�ساع نطاق الر�ؤية حوله .
 املطالبة مبناق�شة مو�ضوع الرتكيبة ال�سكانية قبل م�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ملعاجلةاخللل يف الرتكيبة ال�سكانية قبل تطبيقه.
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1يف�ش�أن التعريفات من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة (القوات امل�سلحة) �إىل تعريف التعبئة اجلزئية لي�صبح كالآتي (جمموعة منالإجراءات تتهي�أ من خاللها بع�ض القوات امل�سلحة وبع�ض قوى الدولة ومواردها )...لأن القوات امل�سلحة
منف�صلة عن باقي قوى الدولة واملق�صود بها امل�ؤ�س�سات املدنية.
 االقرتاح بتعديل تعريف املوظف لي�صبح ( :كل �شخ�ص ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة يف امليزانيةاالحتادية �أو املحلية).
 االقرتاح بجعل تعريف املوظف �شام ًال للموظف والعامل مع حذف تعريف العامل من مادة التعريفات
لي�صبح كالآتي(:كل �شخ�ص ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة يف امليزانية االحتادية �أو املحلية �أو القطاع اخلا�ص).
 االقرتاح با�ستبدال تعريف املوظف العام باملوظف ليكون على النحو الآتي(:كل �شخ�ص ي�شغل �إحدىالوظائف الواردة يف امليزانية االحتادية �أو املحلية) لأنه �أ�شمل و�أو�ضح.
 االقرتاح با�ستبدال تعريف املوظف اخلا�ص بالعامل ليكون على النحو الآتي(:كل من يعمل بالقطاعاخلا�ص مقابل �أجر �أيا كان نوعه) لأنه �أ�شمل و�أو�ضح.
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 التنويه ب�إبقاء تعريف الطالب كما جاء من احلكومة لأن (التدريب) حالة م�ؤقتة مما ي�ؤدي �إىل التهربمن التجنيد.
 املطالبة ب�إ�ضافة تعريف �أ�صحاب املهن لوجود ن�ص د�ستوري ورد ب�ش�أنه يف املادة (( )34كل مواطن حريف اختيار عمله �أو مهنته �أو حرفته يف حدود القانون ومبراعاة الت�شريعات املنظمة لبع�ض هذه املهن
واحلرف وال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون
وب�شرط التعوي�ض عنه).
 االقرتاح بتعديل تعريف العامل لي�صبح(:كل من ميار�س عم ًال حراً �أو يعمل بالقطاع اخلا�ص مقابل
�أجر �أيا كان نوعه) لي�شمل �أ�صحاب املهن والعاملني يف القطاع اخلا�ص وال يكون هناك ثغرة يف القانون.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت على النحو الآتي: املطالبة ب�إبقاء تعريف التعبئة اجلزئية كما جاء من احلكومة لأنه منقول من مر�سوم بقانون رقم ()3لعام (2009م) بنف�س ال�صياغة.
 املطالبة ب�إبقاء تعريف املوظف كما جاء من احلكومة (كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة يف امليزانيةاالحتادية �أو املحلية) وعدم �إ�ضافة (القطاع اخلا�ص) لأن القطاع اخلا�ص حر وينال املوظف فيه �أجر
مقابل عمله.
 التنويه �إىل �أن قانون العمل يف الدولة حدد للعامل �أجر مقابل العمل الذي يقوم به ولي�س لأ�صحاب املهنو�أ�صحاب احلرف اخلا�صة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على بقاء تعريف التعبئة اجلزئية كما جاء من احلكومة. وافق املجل�س على بقاء تعريف املوظف كما جاء من احلكومة. -وافق املجل�س على بقاء تعريف العامل كما جاء من احلكومة.

 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()2من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة وذلك با�ستبدال عبارة (على �أن حتدد الالئحة التنفيذية �شروطااللتحاق وطريقة �أداء اخلدمة) بعبارة (واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات املنفذة له) الواردة يف
عجز املادة وذلك لأنها قد تكون مغايرة ملا ين�ص عليه القانون.
 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن املادة كما جاءت من احلكومة منا�سبة بحيث �أن اخلدمة يف القوات امل�سلحة تخ�ضع لعددمن القرارات واالجراءات مبا يتنا�سب مع القانون.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل املادة ( )2لت�صبح كالآتي ( :تفر�ض اخلدمة الوطنية على كل مواطن منالذكور ويكون التحاق الإناث بهذه اخلدمة اختياري ًا ب�شرط موافقة ويل الأمر وفق ًا للأحكام املقررة يف
هذا القانون واللوائح والقرارات واالنظمة والتعليمات املنفذة له).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )3من م�شروع فهي: الإ�شارة �إىل �أن �شرط االلتحاق باخلدمة الوطنية بعد التعليم الثانوي كما جاء من احلكومة هو الأن�سبيف حتقيق �أهداف هذا القانون.
 االقرتاح بحذف عبارة (ويجوز ملن �أمت ال�سابعة ع�شر من عمره و�أنهى الثانوية العامة �أو ما يعادلها االلتحاقباخلدمة الوطنية بنا ًء على اختياره وموافقة ويل �أمره) وذلك لكون من هم يف �سن ال�سابعة ع�شر يعتربون
�ضمن الأطفال وفق ًا التفاقية حقوق الطفل.
 الإ�شارة �إىل �أن �إلزام الطالب باالنخراط يف اخلدمة الوطنية بعد االنتهاء من الثانوية العامة �سي�ؤدي �إىلالت�أخري يف مو�ضوع التوطني والتنمية يف الدولة.
 االقرتاح ب�أن تتم فرتة اخلدمة الوطنية بعد التخرج من اجلامعة ولي�س بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية،وذلك حتى يت�سنى للطالب االنتهاء من تعليمه وال تكون هذه اخلدمة �سبب ًا يف ت�سيبه الدرا�سي.

 وافق املجل�س على تعديل تعريف اخلدمة الوطنية ليكون كالآتي ( :هي اخلدمة التي يجب على من تقررجتنيده �أدا�ؤها يف �سبيل الوطن ملدة زمنية حمددة وفق ًا لأحكام هذا القانون).

 االقرتاح بالإبقاء على �شرط ال�سن فقط لاللتحاق باخلدمة الع�سكرية وهو �أن يكون املجند قد �أمت الثامنة ع�شرمن عمره وال يجاوز عمره الثالثني عام ًا ،و�أن ينقل �شرط التعليم �إىل املواد الالحقة املتعلقة ب�ضوابط االلتحاق.

 وافق املجل�س على ا�ستحداث تعريف �آخر يف مادة التعريفات هو اخلدمة البديلة على النحو الآتي:(اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية وت�ؤدى يف مدة زمنية حمددة ممن مل تنطق عليهم �شروط االلتحاق
باخلدمة الوطنية).

 -اال�ستف�سار عن �إمكانية التحاق من لي�س ح�سن ال�سرية وال�سلوك باخلدمة الع�سكرية.

 وافق املجل�س على تعديل تعريف اخلدمة االحتياطية ليكون كالآتي ( :اخلدمة التي ي�ؤديها االحتياط يف�سبيل الوطن ملدة زمنية حمددة وفق ًا لأحكام هذا القانون).
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 املطالبة ب�أن يكون هناك �إقرار من ال�شخ�ص الذي يرغب بااللتحاق باخلدمة الع�سكرية ب�أنه ال ينتمي لأيتنظيم �سيا�سي.
 االقرتاح ب�إلغاء البندين ( )3،5من املادة لكونهما قد يكونان من و�سائل تهرب املجند من االلتحاقباخلدمة الع�سكرية من خالل ارتكاب بع�ض اجلرائم التي يكون ب�سببها غري ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
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 املطالبة بحذف البند ( )3اخلا�ص ب�شرط �أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك لأن البند ( )6وهو موافقةجلنة اخلدمة الوطنية واالحتياطية �سيحدد ويغطي هذا الأمر.
 االقرتاح بحذف البند ( )5لأن د�ستور الدولة ال ينظم �أي �أحزاب �أو جمعيات �سيا�سية حمظورة. االقرتاح با�ستحداث بند جديد يف املادة ين�ص على موافقة ويل �أمر املر�أة يف حال رغبتها االلتحاقباخلدمة الوطنية.
 الإ�شارة �إىل �أن م�شروع القانون ا�شرتط التحاق الإناث باخلدمة الوطنية ملن �أمتت �سن ( )18عام ًا وهذايعترب �سن الر�شد وال يحتاج �إىل موافقة ويل الأمر وفق�أ ملبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني.
 اال�ستف�سار عن وجود �شرط موافقة ويل الأمر يف حال التحاق الإناث مبدر�سة خولة بنت الأزور الع�سكرية. وقد جاء رد معايل  /هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املطالبة بالإبقاء على البند ( )2من املادة كما جاء من احلكومة وذلك لأن القانون ي�ستهدف الفئاتالعمرية من �سن الثامنة ع�شرة وحتى الثالثني بعد االنتهاء من التعليم الثانوي مبا�شرة لأهمية هذه املرحلة
يف �صقل ال�شخ�صية وتعزيز روح الوالء واالنتماء للوطن لديها.
 هناك خطة لدى القوات امل�سلحة مل�ساعدة املجندين الذين مل ينهوا الثانوية العامة والتحقوا باخلدمةالع�سكرية على �إكمال تعليمهم واحل�صول على �شهادة الثانوية العامة خالل فرتة تدريبهم التي متتد لعامني.
 االقرتاح بالإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة لأن اخلدمة الع�سكرية لن تكون عائق ًا يف عدم �إكمالمن يلتحق بها لتعليمه اجلامعي لأنها �ستمدد فقط ملدة �سنة ي�ستطيع الطالب بعدها ا�ستكمال تعليمه بكل
ي�سر و�سهولة.
 -الت�أكيد على وجود �شرط موافقة ويل الأمر اللتحاق الإناث مبدر�سة خولة بنت الأزور الع�سكرية.

ومكافحة متويل الإرهاب لدولة الإمارات ،ومن �أجل جتنب الدولة لإجراءات املتابعة املعززة والتي ت�شمل ن�شر
عدم التزام الدول بتو�صيات جمموعة العمل املايل الدولية ،وتعليق ع�ضوية الدول يف جمموعة العمل املايل
الدولية �أو املجموعات الإقليمية التابعة لها ،ودعم عملية حتديث منظومة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة
متويل الإرهاب يف الدولة وااللتزام باملعايري الدولية من خالل ا�ستيفاء متطلبات تو�صيات جمموعة العمل
املايل وتطبيق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول ديباجةم�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف املر�سوم االحتادي رقم ( )55ل�سنة 1990م ب�ش�أن املوافقة على» االن�ضمام �إىل اتفاقيةالأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام 1988م» �أو �أي مرا�سيم
احتادية ت�شري الن�ضمام الدولة التفاقيات �أو معاهدات التي تربمها الدولة مع املنظمات الدولية يف ديباجة
القوانني لتفادي ترتيب �أي التزامات على الدولة.
 التنويه �إىل �أن القوانني �أعلى مرتبة من املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن املعاهدات واالتفاقيات التي تربمها الدولةوميكن الإ�شارة يف الديباجة �إىل االتفاقيات واملعاهدات التي لها عالقة مب�شروع القانون.
 الإ�شارة �إىل �أن الديباجة ال تعترب جزء ًا من �أحكام القانون من الناحية القانونية و�إمنا تتم الإ�شارة فيها�إىل القوانني املرتبطة به ،بالإ�ضافة يف حال وجود تعار�ض يف �أحكام االتفاقيات ال�سابقة مع القانون الالحق
ف�إنه يعدل �أو يلغى �أحكام االتفاقيات.
 وقد جاء رد معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه التعديالت كالآتي: التنويه �إىل �أنه يف حال �إبرام الدولة اتفاقيات �أو معاهدات دولية وت�صدر مرا�سيم بقوانني يف �ش�أنها ف�إنهيرتتب عليها التزام الدولة ببنود االتفاقيات وت�صبح جزء ًا من القوانني يف الدولة.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 وافق املجل�س على ن�ص البند ( )2من املادة ( )3ليكون كالآتي�« :أن يكون قد �أمت الثامنة ع�شر من عمرهو�أال يجاوز عمره الثالثني عام ًا».

 وافق املجل�س على حذف املر�سوم االحتادي رقم ( )55ل�سنة 1990م باملوافقة على» االن�ضمام �إىلاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية لعام 1988م» �أو �أي مرا�سيم احتادية تتعلق باالتفاقيات التي تربمها الدولة و ذكرت يف
الديباجة.

 وافق املجل�س على حذف البندين ( )3و( )5من املادة.(ج 10املعقودة بتاريخي 2014/3/26-25م)
 -8م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2002م يف �ش�أن مكافحة
جرائم غ�سل الأموال :يتكون م�شروع القانون من ()29مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل معاجلة �أوجه بع�ض
الق�صور الأ�سا�سية املثارة من قبل خرباء �صندق النقد الدويل يف تقرير تقييم نظام مواجهة غ�سل الأموال
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 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1من م�شروعالقانون فهي:
 املطالبة بالإبقاء على م�سمى م�شروع القانون كما جاء من احلكومة حيث مت ا�ستبدال عبارة «مكافحة»التي جاءت من احلكومة بعبارة «مواجهة» ليكون م�سماه كالآتي« :القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
2002م ب�ش�أن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب»
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 اال�ستف�سار عن �أ�سباب �إ�ضافة احلكومة لعبارة «متويل التنظيمات غري امل�شروعة» يف عبار ة «غ�سلالأموال» �أينما وردت يف مواد م�شروع القانون.
 الإ�شارة �إىل �أنه مت ا�ستبدال عبارة «مكافحة» التي جاءت من احلكومة بعبارة «مواجهة» يف م�سمىم�شروع القانون التخاذ الإجراءات الالزمة ملنع وقوع جرائم غ�سل الأموال داخل الدولة ولي�س االكتفاء فقط
مبكافحة جرائم غ�سل الأموال �أثناء وقوع اجلرمية داخل الدولة.
 وقد جاء رد معايل  /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف م�سمى م�شروع القانون وهو كالآتي« :القانون االحتادي رقم( )4ل�سنة 2002م ب�ش�أن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب» وذلك ليكون متنا�سق ًا
مع التعريفات الدولية اخلا�صة بجرائم غ�سل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على التعديل الذي �أدخلته اللجنة يف م�سمى م�شروع القانون وهو كالآتي« :القانون االحتاديرقم ( )4ل�سنة 2002م ب�ش�أن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب».
 وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()1املتعلقة بالتعريفات فهي :
 اال�ستف�سار عن معنى كلمة الأ�صول املعنوية الواردة يف تعريف الأموال. الت�سا�ؤل عن املق�صود من كلمة امل�ستندات الواردة يف تعريف الأموال. الإ�شارة �إىل �أن كلمة امل�ستندات الواردة يف تعريف الأموال تعني كافة ال�سندات والإي�صاالت املالية. اال�ستفهام عن املق�صود من عبارة املن�ش�آت املالية واملن�ش�آت املالية الأخرى الواردة يف تعريف اجلهاتالرقابية.
 الإ�شارة �إىل �أن عبارة املن�ش�آت املالية واملن�ش�آت املالية الأخرى الواردة يف تعريف اجلهات الرقابية تعنياجلهات ذات االخت�صا�ص املايل املبا�شر واجلهات ذات االخت�صا�ص املايل غري املبا�شر.
 اال�ستف�سار عن عدم تعريف غ�سيل الأموال يف مادة التعريفات و�إمنا تعريفها يف املادة رقم ( )2مناملادة ،واالقرتاح ب�أن يتم تعريفها يف املادة املتعلقة بالتعريفات.
 الإ�شارة �إىل �أن طبيعة هذا القانون هي متعلقة بالعقوبات االقت�صادية فلذلك مت ذكر تعريف غ�سيلالأموال �ضمن املادة رقم ( )2املتعلقة بذكر �أنواع الأعمال املتعلقة بغ�سيل الأموال.
 وقد جاء رد معايل  /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن كلمة الأ�صول املعنوية الواردة يف تعريف الأموال تعني القيمة للعالمة التجارية.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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 املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون �إجراء �أي تعديل �إ�ضايف عليها. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()2من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمتي (�أقر�ض و�ضمن) للفقرة (�أ) من البند ( )1من املادة لت�صبح (حول �أو نقل�أو �أودع �أو ا�ستبدل �أو �أقر�ض �أو �ضمن املتح�صالت �أو قام ب�إدارتها بق�صد �إخفاء �أو متويه م�صدرها غري
امل�شروع) وذلك لتدعيم املادة.
 الإ�شارة �إىل �أن �إ�ضافة كلمتي (�أقر�ض و�ضمن) للفقرة (�أ) من البند ( )1من املادة يعترب تزيد وت�شدديف املادة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون �إجراء �أي تعديل �إ�ضايف عليها. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )5من م�شروعالقانون فهي :
 االقرتاح ب�إعادة �صياغة البند ( )3من املادة ليكون كالآتي( :ال يتم تنفيذ قرارات التجميد واحلجزالتحفظي على الأموال لدى املن�ش�آت املالية �إال ب�أمر من النيابة العامة وذلك عن طريق امل�صرف املركزي).
 الإ�شارة �إىل �أن كلمة التحفظ الواردة يف البند ( )3هي الأ�صح وذلك لكون التحفظ على الأموال هو مناخت�صا�ص امل�صرف املركزي وال تطلب بذلك �أمر من النيابة العامة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون �إجراء �أي تعديل �إ�ضايف عليها. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )9فهي: االقرتاح ب�إ�ضافة ممثل من النيابة العامة للجهات. وقد جاء رد معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه التعديالت كالآتي: التنويه بعدم �إ�ضافة ممثل من النيابة العامة ،لأن هناك نيابات حملية ولها نف�س االخت�صا�صات وعلىامل�ستوى االحتادي يف �إمارات معينة ،ومل يتم �إر�سال ر�سالة وا�ضحة من النائب العام لعر�ض املو�ضوع على
احلكومة ،ولذلك ترك امل�شرع للمحافظ �إذا ر�أى �ضرورة ب�إ�ضافة من يراه يف اللجنة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة.� -أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )13فهي:
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 االقرتاح بتغيري كلمة (احلب�س) ب (ال�سجن) لأن مدة احلب�س ثالث �سنوات. االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (ي�شرع) لت�صبح كالآتي ( :يعاقب كل من يرتكب �أحد الأفعال التالية �أو ي�شرعفيها) يف بداية البند ( )1بح�سب قانون العقوبات �إذا مل ين�ص على معاقبة ال�شروع يف اجلرمية ف�إنه ال
يدخل �ضمن العقوبات.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل البند ( )1من املادة ( )2لي�صبح كالآتي (:يعاقب كل من يرتكب �أحد الأفعالاملن�صو�ص عليها يف البند ( )1من املادة ( )2من هذا القانون وي�شرع فيها باحلب�س مدة ال تزيد)......
 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 12املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -9م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية :يتكون م�شروع القانون من ()25
مادة ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل تنظيم النواحي الأمنية املتعلقة باملن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية ،ويبني م�شروع
القانون مدى حر�ص الدولة على �أمن املن�ش�آت وحر�صها كذلك على �سري الفعاليات الريا�ضية ب�أمن و�أمان.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()1اخلا�صة بالتعريفات من م�شروع القانون فهي:
 االقرتاح با�ستبدال كلمة «م�شجعو» يف مقدمة تعريف «اجلمهور الريا�ضي» لتكون كالآتي :هم الأ�شخا�صاملتابعني للفعاليات الريا�ضية داخل املن�ش�أة الريا�ضية �أو النطاق املكاين املحيط لها» حيث �إن التعريف
اقت�صر على امل�شجعني وهناك �أ�شخا�ص يتابعون الفعاليات الريا�ضية.
 اال�ستف�سار عن تطبيق �أحكام م�شروع القانون على الفعاليات الريا�ضية التي تقام يف املكان غري املخ�ص�ص لها. التنويه �إىل �أن �أحكام م�شروع القانون تغطي جميع الفعاليات الريا�ضية بغ�ض النظر عن املكان الذي تقام بها. االقرتاح بحذف الفقرة الأخرية من تعريف اجلهة املنظمة :وهي «كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقومبتنظيم فعالية ريا�ضية يف مكان معد لذلك» وذلك ليت�سنى تطبيق �أحكام م�شروع القانون على جميع
الفعاليات الريا�ضية بغ�ض النظر عن وجود مكان معد لها.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 -االقرتاح ب�أن يكون تعديل تعريف اجلمهور الريا�ضي كالآتي ( :هم احل�ضور من م�شجعي الفعاليات

262

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

الريا�ضية داخل املن�ش�أة الريا�ضية �أو النطاق املكاين املحيط لها) ،لأن هم املعنيني مبتابعة الفعاليات
الريا�ضية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل تعريف «اجلمهور الريا�ضي ليكون كالآتي( :هم الأ�شخا�ص املتابعون للفعالياتالريا�ضية داخل املن�ش�أة الريا�ضية ويف النطاق املكاين املحيط بها)
 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة على مادة التعريفات. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )6من م�شروعالقانون فهي:
 الإ�شارة �إىل �ضرورة �أن يكون �ضابط الأمن املعني لدى املن�ش�أة الريا�ضية والفعالية الريا�ضية مواطن ًا. التنويه �إىل �إمكانية و�ضع �شرط تعيني �ضابط �أمن مواطن يف املن�ش�أة الريا�ضية والفعالية الريا�ضية يفالالئحة التنفيذية للقانون التي �ست�ضعها احلكومة بعد تطبيق القانون.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة يف نهاية املادة لتكون كالآتي( :تلتزم كل من�ش�أة ريا�ضية وجهة منظمة بتعيني�ضابط �أمن لكل من�ش�أة وفعالية ريا�ضية بعد موافقة الإدارة املعنية ب�ش�ؤون �شركات الأمن اخلا�صة ووفقاً
لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية).
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة فقرة يف نهاية املادة لتكون كالآتي( :تلتزم كل من�ش�أة ريا�ضية وجهة منظمةبتعيني �ضابط �أمن لكل من�ش�أة وفعالية ريا�ضية بعد موافقة الإدارة املعنية ب�ش�ؤون �شركات الأمن اخلا�صة
ووفقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()7اخلا�صة بالتعريفات من م�شروع القانون فهي:
 الإ�شارة �إىل �أن اللجنة �أدخلت تعديل يف املادة �أوجبت على �ضابط الأمن الذي مت تعيينه يف املن�ش�أةالريا�ضية ب�إجراء تفتي�ش �أمني على الأفراد واملركبات عند نقاط الدخول وهذا ي�صعب على �شخ�ص واحد
�أن يجري التفتي�ش والأف�ضل �أن يكون متابع ًا لإجراءات التفتي�ش.
 التنويه �إىل �إمكانية وجود فريق �أمني مع �ضابط الأمن مل�ساندته �أثناء �إجراء التفتي�ش الأمني على الأفرادواملركبات عند نقاط الدخول.
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 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إدخال تعديل يف مقدمة املادة ليتم تعيني �ضابط �أمن املن�ش�أة الريا�ضية ب�صفةم�ستمرة ولي�س فقط �أثناء �إقامة الفعالية الريا�ضية ،ولتكون متوافقة مع املبادئ الدولية املتعارف عليها يف
الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا 2012م.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 املطالبة ب�إبقاء مقدمة املادة كما جاءت من احلكومة وهي كالآتي( :يخت�ص �ضابط �أمن املن�ش�أة الريا�ضية�أثناء �إقامة الفعالية الريا�ضية) ،للت�أكيد على �ضرورة وجود �ضابط �أمن للمن�ش�أة الريا�ضية �أثناء الفعالية.
 -االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف املادة وهي (�أي اخت�صا�صات �أخرى حتددها الالئحة التنفيذية).

 اللجنة ا�ستحدثت هذه املادة لتحقيق متطلبات الأمن وال�سالمة للمن�ش�آت الريا�ضية وحماية اجلمهورولتكون متوافقة مع القوانني الدولية اخلا�صة باملن�ش�آت الريا�ضية.
 التنويه �إىل وجود بع�ض املن�ش�آت الريا�ضية ال�صغرية التي ال ت�ستطيع �أن تلتزم بجميع بنود املادة مثل توفريمكان خم�ص�ص للعائالت �أو كبار ال�سن وهذا �سيرتتب عليها عقوبات.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
 االقرتاح با�ستبدال كلمة تلتزم يف بداية املادة لتكون كالآتي ( :تعمل املن�ش�آت الريا�ضية على الآتي)،وذلك من �أجل حث املن�ش�آت على التقيد بها ولي�س �إلزامها.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف املادة.

 وافق املجل�س على ا�ستبدال كلمة تلتزم يف بداية املادة لتكون كالآتي ( :تعمل املن�ش�آت الريا�ضية علىالآتي).

 وافق املجل�س على �إ�ضافة فقرة جديدة يف املادة وهي (�أي اخت�صا�صات �أخرى حتددها الالئحةالتنفيذية).
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()10من م�شروع القانون فهي:
 اال�ستف�سار عن وجود اختالف بني �ضابط �أمن املن�ش�أة و�شركات الأمن اخلا�صة املتعاقدة مع املن�ش�آتالريا�ضية.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:
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 وفيما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادةامل�ستحدثة ( )17اخلا�صة بالتزامات اجلمهور الريا�ضي يف م�شروع القانون فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف نهاية املادة ب�ش�أن �إ�ضافة �أي التزامات �أخرى للجمهور الريا�ضي يفالالئحة التنفيذية للقانون.
 الإ�شارة �إىل �صعوبة الرقابة على التزام اجلمهور الريا�ضي بالبنود التي ذكرت يف م�شروع القانون مثل:االلتزام مبقاعد اجللو�س �أو عدم دخول �أر�ض امللعب للفعالية الريا�ضية.
 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:

 �ضابط �أمن املن�ش�أة هو �شخ�ص دائم للمن�ش�أة الريا�ضية وميكنه اال�ستعانة ب�شركات الأمن اخلا�صة لتوفريالأمن والنظام �أثناء �إقامة الفعاليات الريا�ضية.

 -املوافقة على املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة ب�ش�أن التزامات اجلمهور الريا�ضي.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف املادة.

 -وافق املجل�س على �إبقاء املادة امل�ستحدثة ( )17ب�ش�أن التزامات اجلمهور الريا�ضي.

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )12امل�ستحدثةمن م�شروع القانون فهي:

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )16والتي�أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )18يف م�شروع القانون فهي:

 االقرتاح بحذف املادة حيث �إن جميع البنود التي ذكرت فيها ب�ش�أن ت�أمني ال�سالمة والأمن للمن�ش�آتالريا�ضية قد جاءت يف �أحكام مواد م�شروع القانون.

 التنويه �إىل عدم تغطية العقوبات كل من حاول �إدخال �أ�سلحة للمن�ش�أة الريا�ضية �أثناء �إقامة الفعاليةالريا�ضية.
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 الإ�شارة �إىل �صعوبة تطبيق العقوبات على �أحكام البند (�أ) من املادة امل�ستحدثة ب�ش�أن التزامات اجلمهورالريا�ضي حيث مت التو�سع يف تطبيق العقوبة لت�شمل النطاق املكاين للفعالية الريا�ضية وعدم اقت�صارها
على �أر�ض امللعب.
 التنويه �إىل �أن املق�صود من النطاق املكاين اللتزامات اجلمهور الريا�ضي هو مكان �إقامة الفعالية �سواءيف امللعب �أو مكان �آخر �أقيمت فيه الفعالية الريا�ضية.
 الإ�شارة �إىل �أن البند (ز) اخلا�ص بالتزام اجللو�س يف الأماكن املخ�ص�صة و(ح) اخلا�ص بعدم ا�ستغاللامللعب لأغرا�ض �سيا�سية من التزامات اجلمهور الريا�ضي مل يتم و�ضع لهم عقوبات كباقي �أحكام البنود
الأخرى.

 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على املادة لتكون كالآتي( :ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون،والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه خالل مدة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به) .
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على تعديل املادة لتكون كالآتي( :ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون،والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه خالل مدة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به) .
 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.

 وقد جاء رد الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزيرالداخلية على هذه التعديالت كالآتي:

(ج 13املعقودة بتاريخ 6-5-2014م)

 الإ�شارة �إىل �أن العقوبات �شملت �أحكام البند (ب) من املادة ( )17امل�ستحدثة وهي (عدم �إدخال �أوحيازة �أية مواد ممنوعة �أو خطرة خا�صة الألعاب النارية �إىل املن�ش�أة الريا�ضية �أو مكان �إقامة الفعالية
الريا�ضية .على �أن حتدد الالئحة التنفيذية �أنواع وطبيعة هذه املواد) ،وبالتايل ف�إن �أحكامها ت�شمل كل
�شخ�ص حاول �إدخال �أ�سلحة للمن�ش�أة الريا�ضية �أثناء �إقامة �أي فعالية ريا�ضية.

 -10م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية :يتكون م�شروع القانون من ( )6مواد ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل حتديث وتطوير
النظام الق�ضائي يف دولة االمارات مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات اجلديدة خ�صو�ص ًا يف جمال التناف�سية
العاملية املتعلقة باملجال التجاري واالقت�صادي بحيث يعك�س النظام الإجرائي يف املحاكم مدى قدرة الدول
على التناف�س وهو ما ي�ؤثر مبا�شرة يف مكانة الدولة يف هذا املجال.

 الالئحة التنفيذية مل�شروع القانون �ستحدد ب�شكل وا�ضح النطاق املكاين اللتزامات اجلمهور الريا�ضي�أثناء �إقامة �أي فعالية ريا�ضية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة كل من خالف �أحكام البند (ز) �إىل املادة ( )18لتكون املادة كالآتي( :يعاقبباحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم وال
جتاوز ثالثني �ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف �أي حكم من �أحكام البنود (�أ – ب –
ج -ز) من املادة ( )17بعد التعديل.
ـ وبخ�صو�ص موقف املجل�س من املادة ( )17والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )19فقد كان
كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة كل من خالف �أحكام البند (ح) �إىل املادة ( )19لتكون املادة كالآتي( :يعاقبباحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال جتاوز ثالثني �ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من خالف �أي حكم من �أحكام البنود (د – هـ – و – ح) من املادة (.)17
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()23والتي �أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة( )25من م�شروع القانون فهي:
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 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على البند امل�ستحدثرقم ( )5من املادة ( )8فهي :
 املطالبة ب�إبقاء كلمة (يجب) لأنها حتد من البطالن �إذا مت �إعالن ملف الدعوى بطريقة �صحيحة �أم ال. وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بحذف كلمة (يجب) لي�صبح البند كالآتي �( :أن يرفق �أ�صل ورقة الإعالن مبلف الدعوى) وذلكلأن عدم �إيداع ورقة الإعالن ي�ؤدي �إىل البطالن ،وكذلك يعطي للمدعي الطعن والدفع بالبطالن حتى لو
كان اخل�صم املعلن موجود يف اجلل�سة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على بقاء البند امل�ستحدث كما جاء من اللجنة . �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )9فهي : االقرتاح ب�إبقاء البند ( )7كما جاء من احلكومة لأن وكيل الوزارة هو على ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ويخولمن يراه منا�سب ًا من مدراء الإدارات ،وكذلك حذف (الفاك�س �أو الربيد) �سيزيد الأمر تعقيد ًا لأنها من
و�سائل االت�صال احلديثة.
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 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري  -وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: موافقة احلكومة على تعديل اللجنة للبند ( )7ب�إبقاء الو�سائل التقليدية مثل الر�سائل امل�سجلة من وزارةاخلارجية يف الق�ضايا اخلارجية وذلك مل�صلحة الأ�شخا�ص الذين يلج�ؤون �إىل املحاكم لل�شكوى التي ترد على
�أفراد من الدولة �أو �شركات من الدولة �أو على الدولة من اخلارج.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء البند ( )7كما عدلته اللجنة . وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()152من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن اللجنة قامت بحذف عبارة (ويجري امليعاد يف حق من �أعلن احلكم) لكونها وردت يفالبند ( )1من املادة.
 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: الت�أكيد على �أن البند ( )3من املادة كما جاء من احلكومة هو الأ�صح وذلك لكون عبارة (ويجري امليعاديف حق من �أعلن احلكم) والتي حذفت من قبل اللجنة جاءت للت�أكيد على �سريان امليعاد.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على البند ( )3من املادة ( )152كما عدلته اللجنة. وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()153من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أن البند ( )2من املادة كما عدلته اللجنة �أكرث منطقيه وذلك ل�سرعة الف�صل يف الق�ضاياوالأحكام ،ب�أن يتم �إعالن احلكم �إىل الورثة جملة دون ذكر �أ�سمائهم و�صفاتهم لكون املحكمة غري م�س�ؤولة
عن تتبع جميع الورثة �سواء املعروفني �أو غري املعروفني على �أن يتم ذكر �أ�سماء و�صفات الورثة يف حال �إعادة
الإعالن.
 االقرتاح ب�أن يتم تعديل البند ( )2من املادة لي�صبح كالآتي(:ال يزول الوقف �إال بعد �إعالن احلكم �إىلالورثة جمله دون ذكر �أ�سمائهم و�صفاتهم وذلك يف �آخر موطن كان ملورثهم �إذا مل يكن الورثة معروفني
�أو �إعالنه �إىل من يقوم مقام من فقد �أهليته للتقا�ضي �أو زالت �صفته).
 االقرتاح ب�أن يتم تعديل البند ( )3من املادة لي�صبح كالآتي( :يف حالة معرفة الورقة يكون الإعالن وفقالأو�ضاع املقررة يف املادة ( )8من هذا القانون).
 وقد جاء رد معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: -االقرتاح بتعديل البند ( )2من املادة وذلك لي�صبح كالآتي( :ال يزول الوقف �إال بعد �إعالن احلكم
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�إىل الورثة �أو �إعالنه �إىل من يقوم مقام من فقد �أهليته للتقا�ضي �أو زالت �صفته ،ويكون الإعالن وفق
الأو�ضاع املقررة يف املادة ( )8من هذا القانون) ،وذلك لكون العمل جرى يف املحاكم على �إعالم الورثة
�سواء كانوا معلومني �أو غري معلومني.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )2من املادة لي�صبح كالآتي( :ال يزول الوقف �إال بعد �إعالن احلكم�إىل الورثة جمله دون ذكر �أ�سمائهم و�صفاتهم وذلك يف �آخر موطن كلن ملورثهم �إذا مل يكن الورثة
معروفني �أو �إعالنه �إىل من يقوم مقام من فقد �أهليته للتقا�ضي �أو زالت �صفته).
 املوافقة على مقرتح بتعديل البند ( )3من املادة وذلك لي�صبح كالآتي( :يف حالة معرفة الورقة يكونالإعالن وفق الأو�ضاع املقررة يف املادة ( )8من هذا القانون).
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ()155من املادة ( )2من م�شروع القانون فهي:
 التنويه �إىل ذكر كافة البيانات اخلا�صة باملدعي �أو املدعي عليه يف �صحيفة افتتاح الدعوى منها موطنهالأ�صلي �أو حمل عمله ورقم بطاقة الهوية �إن وجدت �أو من ميثله قانوني ًا وغريها وال داعي للإبقاء على
الفقرة ( )2من املادة.
 وقد جاء رد معايل /د .هادف بن جوعان الظاهري– وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املطالبة بالإبقاء على الفقرة( )2من املادة وذلك لتفادي �إ�شغال حمكمة اال�ستئناف بالبحث عن عنواناملطعون �ضده الذي مل يذكر يف �صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأ�صلي �أو حمل عمله.
الإ�شارة �إىل �أن اتباع حالة الإعالن عن الطعن وفق الأو�ضاع املقررة يف املادة ( )8من القانون قد يطيلالدعوى.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل على الفقرة( )2لتكون كالآتي« :و�إذا كان املطعون �ضده هو املدعي �أوامل�ست�أنف ومل يكن قد بني يف �صحيفة افتتاح الدعوى �أو �صحيفة اال�ستئناف العنوان الذي يعلن عليه ومل
يت�ضح هذا البيان من �أوراق �أخرى يف الدعوى �أعلن بالطعن طبق ًا للأو�ضاع املقررة يف املادة( )8من هذا
القانون.
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري– وزير العدل على تعديالت اللجنة للمادة ()246من املادة ( )2من م�شروع القانون كالآتي:
 املطالبة بزيادة قيمة احلد الأدنى للغرامة املالية من (� )100إىل ( )1000درهم وذلك لتفادي املماطلةيف تنفيذ احلكم و�إ�ضافة اجلدية للم�ست�شكل �إذا خ�سر الإ�شكال املوقف للتنفيذ.
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -وقد جاء رد معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي:

وافق املجل�س على تعديل الفقرة( )2لتكون كالآتي�« :إذا خ�سر امل�ست�شكل الإ�شكال املوقف للتنفيذ ،جازاحلكم عليه بغرامة مالية ال تقل عن �ألف درهم وال تزيد عل خم�سة �آالف درهم وذلك مع عدم الإخالل
بالتعوي�ضات �إن كان لها وجه».

 موافقة احلكومة على ا�ستبدال عبارة (مدة عدوى املر�ض) بعبارة (مدة انت�شار املر�ض) الواردة يفتعريف العزل ال�صحي.

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()325من املادة( )2يف م�شروع القانون فهي :
 املطالبة بتعديل الفقرة ( )1لإ�ضفاء الوجوب يف �إجراء قا�ضي التنفيذ حتقيق ًا خمت�صر ًا �إذا مل تكفهامل�ستندات امل�ؤيدة لإ�صدار �أمر احلب�س للمدين .
 التنويه �إىل �أن القا�ضي هو من له �سلطة تقديرية يف �إ�صدار �أمر حب�س املدين وال ي�ستلزم �إلزام قا�ضيالتنفيذ �إجراء حتقيق ملعرفة قدرة املدين على �سداد الدين .
 وقد جاء رد معايل /د.هادف بن جوعان الظاهري– وزير العدل على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح وجوب �إجراء قا�ضي التنفيذ حتقيق ًا خمت�صر ًا �إذا مل تكفه امل�ستندات امل�ؤيدة لإ�صدار�أمر احلب�س للمدين .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل يف الفقرة( )1لتكون كالآتي« :على قا�ضي التنفيذ قبل �إ�صداره �أمراحلب�س �أن يجري حتقيق ًا خمت�صر ًا �إذا مل تكفه امل�ستندات امل�ؤيدة للطلب».
(ج 14املعقودة بتاريخ 20-5-2014م)
 -11م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية :يتكون م�شروع القانون من ( )45مادة،
ويهدف م�شروع القانون �إىل مكافحة الأمرا�ض ال�سارية التي قد تودي بحياة الكثري من الب�شر والتي تنجم
عن انتقال عامل ممر�ض �أو منتجاته ال�سمية �أو �إفرازاته ب�شكل غري مبا�شر �إىل الغري و�إ�صابته باملر�ض.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )1من م�شروعالقانون اخلا�صة بالتعريفات فهي:
 االقرتاح با�ستبدال عبارة (مدة عدوى املر�ض) بعبارة (مدة انت�شار املر�ض) الواردة يف تعريف العزلال�صحي لأنها �أدق يف التعبري عن املعنى.
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (يتواجد) �إىل تعريف املن�ش�أة لي�صبح كالآتي« :املحل �أو امل�صنع �أو ال�شركة �أو غريذلك من الأماكن التي يعمل �أو يتواجد فيها عدد من الأ�شخا�ص».
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 الإ�شارة �إىل �أن امل�شرع قد ق�صد باملن�ش�أة يف هذا القانون �أنها مكان العمل ولي�س مكان ال�سكن �أو الإقامةلأن التواجد واملخالطة مع ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية �ستتوىل املادة ( )3يف هذا القانون
بيان التفا�صيل املتعلقة بهما.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة (مدة عدوى املر�ض) بعبارة (مدة انت�شار املر�ض) الواردة يف تعريفالعزل ال�صحي.
 وافق املجل�س على بقاء تعريف «املن�ش�أة» كما جاء من احلكومة. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )3من م�شروعالقانون فهي:
 االقرتاح بحذف كلمة (والعاملون) الواردة يف الفقرة (�أ) من البند ( )1يف املادة لأن الفقرتني (ب)(،ج)يف املادة قد و�ضحتا بقية الفئات العاملة يف املن�ش�آت ال�صحية من غري الأطباء.
 وقد جاء رد معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: موافقة احلكومة على حذف كلمة (والعاملون) الواردة يف الفقرة (�أ) من البند ( )1يف املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف كلمة (والعاملون) الواردة يف الفقرة (�أ) من البند ( )1يف املادة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )5من م�شروعالقانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل يف املادة لتكون كالآتي :على كل �شخ�ص يعلم �أو ي�شتبه يف �أن �أي حيوان مملوك له�أو حتت �إ�شرافه �أو م�س�ؤوليته ،م�صاب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل �إىل الإن�سان والواردة يف اجلدول
رقم ( )3املرفق يف القانون� ،أن يبلغ اجلهة البيطرية احلكومية عن مر�ض احليوان فورا ،ف�إذا ظهر لها �أن
احليوان م�صاب مبر�ض �سار ،فعليها �أن تبادر �إىل اتخاذ ما يلزم ملنع انت�شار املر�ض �أو انتقاله �إىل الإن�سان
و�أن تبلغ الإدارة املعنية فورا ،وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون» .وذلك من �أجل الإي�ضاح
وحتديد اجلهة احلكومية املعنية بالإبالغ عن املر�ض وعدم ترك الإبالغ لأي جهة .
 -وقد جاء رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي:
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 املوافقة على الإ�ضافات التي �أدخلت يف املادة .ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل املادة لتكون كالآتي « :على كل �شخ�ص يعلم �أو ي�شتبه يف �أن �أي حيوان مملوك له�أو حتت �إ�شرافه �أو م�س�ؤوليته ،م�صاب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل �إىل الإن�سان والواردة يف اجلدول
رقم ( )3املرفق يف القانون� ،أن يبلغ اجلهة البيطرية احلكومية عن مر�ض احليوان فورا ،ف�إذا ظهر لها �أن
احليوان م�صاب مبر�ض �سار ،فعليها �أن تبادر �إىل اتخاذ ما يلزم ملنع انت�شار املر�ض �أو انتقاله �إىل الإن�سان
و�أن تبلغ الإدارة املعنية فورا ،وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون».
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )10من م�شروعالقانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �ضرورة �إلزام امل�صابني بالأمرا�ض الواردة يف اجلدول رقم ( )1املرفق بهذا القانون العالجوكذلك فح�ص املخالطني للت�أكد من ال�صحة العامة وجعل ذلك �إجباري ًا.
 وقد جاء رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: الت�أكيد على �أن امل�صابني واملخالطني ملزمون بتلقي العالج وبعد اال�ست�شفاء يتم ترحيلهم وذلك للحفاظعلى ال�صحة العامة.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على الإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة. وبالن�سبة لأهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )16من م�شروعالقانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل يف الفقرة ( )1من املادة وحذف عبارة «�إبادة �أي حيوان» وا�ستبدالها بعبارة�أخرى لتكون متنا�سقة مع القوانني الأخرى لتكون الفقرة كالآتي �« :إتالف �أي طعام �أو �شراب �أو �أي مواد
ت�ستخدم يف حت�ضري و جتهيز �أطعمه مت الت�أكد من تلوثها بالعامل املمر�ض لأي من الأمرا�ض ال�سارية التي
تنتقل عن طريق الأغذية �أو امل�شروبات� ،أو التخل�ص الآمن من �أي حيوان م�صاب مت اال�شتباه ب�إ�صابته
بالعامل املمر�ض».
 وقد جاء رد معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل يف الفقرة ( )1من املادة.ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 -وافق املجل�س على �إ�ضافة تعديل على املادة لتكون كالآتي «�إتالف �أي طعام �أو �شراب �أو �أي مواد ت�ستخدم
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يف حت�ضري و جتهيز �أطعمه مت الت�أكد من تلوثها بالعامل املمر�ض لأي من الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل
عن طريق الأغذية �أو امل�شروبات� ،أو التخل�ص الآمن من �أي حيوان م�صاب مت اال�شتباه ب�إ�صابته بالعامل
املمر�ض».
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )31من م�شروعالقانون فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (واملخالطني له) للمادة وذلك حل�سن ال�صياغة واكتمال املعنى. وقد جاء رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (واملخالطني له) للمادة لت�صبح كالآتي (يجب على امل�صاب عند معرفة�إ�صابته مبر�ض من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول رقم ( )1املرفق بهذا القانون واملخالطني له ،التوجه �إىل
الوزارة �أو اجلهة ال�صحية لتلقي العالج وامل�شورة والتوعية مبخاطر الإ�صابة وطرق انتقال العدوى).
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (واملخالطني له) للمادة وذلك حل�سن ال�صياغة واكتمال املعنى. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )42امل�ستحدثة مناللجنة فهي :
 االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة عبارة (و�أية �أنظمة �أخرى ذات �صلة) �إىل عجز املادة لت�صبح كالآتي (تن�شئالوزارة �سج ً
ال وطنياً لر�صد وح�صر الأمرا�ض ال�سارية ،و�أية �أنظمة �أخرى ذات �صلة).
 وقد جاء رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة (و�أية �أنظمة �أخرى ذات �صلة) �إىل عجز املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة (و�أية �أنظمة �أخرى ذات �صلة) �إىل عجز املادة لت�صبح كالآتي
(تن�شئ الوزارة �سج ً
ال وطنياً لر�صد وح�صر الأمرا�ض ال�سارية ،و�أية �أنظمة �أخرى ذات �صلة).
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )2امل�ستحدثةمن املجل�س فهي :
 االقرتاح با�ستحداث هذه املادة وذلك لتو�ضيح الهدف من هذا القانون ن�صها كالآتي (يهدف هذا القانون�إىل ال�صحة العامة بتعزيز جهود الدولة يف تنفيذ ا�سرتاتيجية مكافحة الأمرا�ض ال�سارية ومنع انت�شارها
مع املوازنة بني مقت�ضيات ال�صحة العامة وحقوق الأفراد وفق اللوائح ال�صحية الدولية).
 وقد جاء رد معايل  /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على املادة امل�ستحدثة من املجل�س لتو�ضيح الهدف من القانون.273
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 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة امل�ستحدثة لتو�ضيح الهدف من القانون. ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 15املعقودة بتاريخ 03-06-2014م)
 -12م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 2009م ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية :
يتكون م�شروع القانون من مادتني ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل االرتقاء مب�ستوى الأداء وذلك من خالل
حر�ص احلكومة على تكرمي منت�سبي القوات امل�سلحة وت�شجيعهم على البذل والعطاء والت�ضحية �أثناء ت�أدية
واجباتهم ،وقد �أ�ضاف م�شروع القانون املعرو�ض حكم ًا يجيز منح و�سام الإمارات الع�سكري لغري العاملني
يف القوات امل�سلحة من الع�سكريني �أو املدنيني الأجانب الذين �أدوا خدمات �أو قاموا ب�أعمال متميزة جديرة
بالتقدير للدولة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على ديباجة م�شروعالقانون فهي:
 املطالبة بحذف القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2006م يف �ش�أن اخلدمة االحتياطية يف القواتامل�سلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�ستبداله بالقانون االحتادي رقم( )6ل�سنة 2014م يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية يف �آخر ديباجة القانون.
التنويه �إىل �أن م�شروع القانون مل يت�ضمن تعديل تعريف قائد القوات املذكور يف القانون الأ�صلي والذيمن �ضمنه قائد احلر�س الأمريي والذي مت �إلغاء م�سماه الوظيفي وا�ستبداله بقائد حر�س الرئا�سة.
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 الت�أكيد على �إلغاء م�سمى قائد احلر�س الأمريي وا�ستبداله بقائد حر�س الرئا�سة. املوافقة على تعديل التعريفات املذكورة يف القانون الأ�صلي والتي مل تذكر يف م�شروع القانون وهي:«تعريف قائد القوات» و»تعريف االحتياط».
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2006م يف �ش�أن اخلدمة االحتياطية يفالقوات امل�سلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�ستبداله بالقانون االحتادي رقم( )6ل�سنة 2014م يف �ش�أن
اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف �آخر ديباجة القانون.
 وافق املجل�س على التعديالت التي �أدخلتها اللجنة يف ديباجة م�شروع القانون. �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1من م�شروعالقانون فهي:
 االقرتاح ب�أن تتم �إ�ضافة تعديل يف الفقرة ( )1من ن�ص املادة ( )7اخلا�صة مبنح الو�سام ملن ي�ؤ�سر �أويفقد �أثناء �أو ب�سبب اخلدمة يف القوات امل�سلحة من خالل حتديد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أحكام
�إعالن ال�شخ�ص مفقوداً.
 االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي �أو ًال :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )1يف القانون الأ�صليالن�ص الآتي:
 قائد القوات  :قائد �إحدى القوات الرئي�سية �أو قائد حر�س الرئا�سة ومن يف م�ستواهم. االحتياط  :كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفق ًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية. وقد جاء رد احلكومة على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على االقرتاح ب�إ�ضافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي كالآتي� :أو ًال :ي�ستبدل بن�ص املادة ()1الن�ص الآتي:

 الإ�شارة �إىل �أن تعريف االحتياط يف القانون الأ�صلي جاء على كل من ترتتب عليه اخلدمة االحتياطيةوفق ًا للقانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2006م يف �ش�أن اخلدمة الوطنية يف القوات الوطنية وهذا القانون
مت حذفه بالديباجة.

 -قائد القوات :قائد �إحدى القوات الرئي�سية �أو قائد حر�س الرئا�سة ومن يف م�ستواهم.

 -وقد جاء رد احلكومة على هذه التعديالت كالآتي:

 -االحتياط  :كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفق ًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية».

 املوافقة على حذف القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2006م يف �ش�أن اخلدمة االحتياطية يف القواتامل�سلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�ستبداله بالقانون االحتادي رقم( )6ل�سنة 2014م يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية يف �آخر ديباجة القانون.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي كالآتي �« :أو ًال :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )1يفالقانون الأ�صلي الن�ص الآتي :
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 قائد القوات  :قائد �إحدى القوات الرئي�سية �أو قائد حر�س الرئا�سة ومن م�ستواهم. االحتياط  :كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفق ًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية». ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 16املعقودة بتاريخ 17-06-2014م)
 -13م�شروع قانون احتادي بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.
وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.
(ج 16املعقودة بتاريخ 17-06-2014م)

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

 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )1من م�شروعالقانون اخلا�صة بالتعريفات فهي:
 االقرتاح بالإبقاء على تعريف «الهيئة» لأنها اجلهة املعنية بتطبيق �أحكام هذا القانون. الإ�شارة �إىل �أن تعريف الهيئة يدخل �ضمن تعريف ال�سلطة املخت�صة ،وال يجب �أن يفرد لها تعريف خا�صبها حتى ال تكون هناك ازدواجية يف التعريفات.
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (اجلري) بكلمة (ال�سرعة) الواردة يف تعريف ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية. املطالبة بالإبقاء على تعريف «الو�سائل» امل�ستحدث من اللجنة لأن الو�سائل تدخل �ضمن املواد املحظورةوهي موجودة �ضمن االتفاقية الدولية ملكافحة املن�شطات يف جمال الريا�ضة التي ان�ضمت لها الدولة.
 التنويه �إىل �ضرورة الإبقاء على تعريف «املواد املقيدة» امل�ستحدث من قبل اللجنة لأن املواد املقيدة �إنا�ستخدمت يف �سباقات اخليل قد ت�ؤثر يف نتائج املناف�سات فيحظر ا�ستخدامها.
 -وقد جاء رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي:

 -14م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية:

 -املطالبة بالإبقاء على تعريف «الهيئة» لأنها اجلهة املعنية بتطبيق �أحكام هذا القانون.

يهدف م�شروع القانون �إىل مكافحة ا�ستخدام املواد املحظورة يف جمال �سباقات اخليل والفرو�سية
واملحافظة على املناف�سة امل�شروعة وتعزيز مبد�أ الروح الريا�ضية والق�ضاء على الغ�ش ودعم وت�شجيع البحوث
الرامية �إىل تطوير عمليات الك�شف عن تداول وا�ستخدام تلك املواد وت�أمني �أق�صى قدر ممكن من الفعالية
اال�سرتاتيجية الوقائية والتثقيف امل�ستمر للمالكني واملخت�صني.

 االقرتاح با�ستبدال كلمة (اجلري) م�صطلح (�سباقات ال�سرعة) الواردة يف تعريف ريا�ضة �سباقاتاخليل والفرو�سية.

 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على ديباجة م�شروع القانون فهي: املطالبة بوجوب حذف «قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )11ل�سنة 2006م ،بت�شكيل هيئة ل�سباقاتاخليل والقوانني املعدلة له» من ديباجة م�شروع القانون ،لأنه ال يتم الإ�شارة يف الديباجة �إال �إىل القوانني
االحتادية واملرا�سيم بقوانني.
 -وقد جاء رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي:

276

 املطالبة بحذف تعريف «الو�سائل» امل�ستحدث من قبل اللجنة لأن هذا القانون يخت�ص فقط مبكافحةالعقاقري املحظورة يف �سباقات اخليل وال عالقة له بو�سائل �أخرى ت�ستخدم لتن�شيط اخليل يف ال�سباقات.
 املطالبة بحذف تعريف «املواد املقيدة» امل�ستحدث من اللجنة لأن هذه املواد م�شروع تداولها خارجال�سباقات كعالج للخيول� ،أما داخل ال�سباقات فيمنع تداولها لكونها قد ت�ؤثر يف النتائج.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على تعديل اللجنة بحذف تعريف «الهيئة» من مادة التعريفات. وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال كلمة (اجلري) بكلمة (ال�سرعة) الواردة يف تعريف ريا�ضة �سباقاتاخليل والفرو�سية.

 املطالبة بالإبقاء على «قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )11ل�سنة 2006م،بت�شكيل هيئة ل�سباقات اخليلوالقوانني املعدلة له» يف ديباجة م�شروع القانون ،لأن الهيئة هي اجلهة املنوط بها تنظيم �سباقات اخليل
والإ�شراف عليها داخل الدولة وخارجها.

 -وافق املجل�س على الإبقاء على تعريف «الو�سائل» امل�ستحدث من اللجنة.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن ديباجة م�شروع القانون فقد كان كالآتي:

 -وافق املجل�س على الإبقاء على تعريف «املواد املقيدة» امل�ستحدث من اللجنة.

 وافق املجل�س على تعديل اللجنة بحذف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )11ل�سنة 2006م،بت�شكيلهيئة ل�سباقات اخليل والقوانني املعدلة له» من ديباجة م�شروع القانون.

 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )4امل�ستحدثةمن اللجنة فهي :
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 الت�أكيد على �أن اللجنة من خالل هذه املادة متنح لوزارة البيئة ال�صالحية وال�سلطة يف تر�أ�س اللجنةوت�شكيلها والتن�سيق من خاللها مع اجلهات املخت�صة وتوزيع االخت�صا�صات على ال�شركاء وذلك حتت مظلة
الوزارة حتى ال يحدث تنازع �صالحيات بني اجلهات املعنية.
 االقرتاح بتعديل �صياغة املادة لتكون كالآتي( :تقوم الوزارة مبنح موافقات ا�ستخدام املواد املقيدةللأغرا�ض العالجية والبحثية وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ا�شرتاطات منح هذه املوافقات
و�إلغائها ومدتها واجراءاتها).
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بنقل هذه املادة امل�ستحدثة من اللجنة يف �ش�أن ت�شكيل جلنة فنية ملنح موافقات ا�ستخدام املواداملقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية �إىل املادة ( )6واملتعلقة باخت�صا�صات الوزارة وال�سلطة املخت�صة ،وال
تفرد لها جلنة خا�صة وذلك لت�سهيل تطبيق القانون ولكي متار�س كل جهة اخت�صا�صها.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على مقرتح تعديل �صياغة املادة لتكون كالآتي( :تقوم الوزارة مبنح موافقات ا�ستخدام املواداملقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ا�شرتاطات منح هذه
املوافقات و�إلغائها ومدتها واجراءاتها).
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سادة الأع�ضاء حول املادة ( )5امل�ستحدثةمن اللجنة فهي :
 االقرتاح ب�أن يتم ا�ستبدال كلمة (قائمة) بكلمة (جداول) يف البند ( )1من املادة وذلك على غرار ما هومعمول به يف قانون املخدرات.
 االقرتاح بحذف كلمة (اللجنة الفنية) نظر ًا حلذف املجل�س اللجنة الفنية من املادة ( )4و�أن يكوناالعتماد من قبل الوزير.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزيرة ال�صحة على هذه التعديالت كالآتي: االقرتاح بحذف البند ( )2من املادة وذلك لكونه تزيد ،كما �أن حتديث قائمة املواد املحظورة هو �أمر�إجرائي ومرتبط بالقوانني الدولية.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (قائمة) بكلمة (جداول) يف البند ( )1من املادة وذلك على غرار ماهو معمول به يف قانون املخدرات.
 املوافقة على مقرتح حذف كلمة (اللجنة الفنية) نظر ًا حلذف املجل�س اللجنة الفنية من املادة ( )4و�أنيكون االعتماد من قبل الوزير.
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 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )3والتي �أ�صبحتبعد تعديل اللجنة املادة ( )6من م�شروع القانون فهي :
 التنويه �إىل �أن �إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة يعترب �شرط ًا ملزم ًا بنا ًء على االتفاقية الدوليةالتي وقعتها الدولة يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف �سباقات اخليل.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن البند امل�ستحدث يف �ش�أن «�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطاتاملعتمدة بهذا ال�ش�أن» يتطلب �إعادة �صياغة لأن �إن�شاء الربنامج للر�صد يخ�ضع لالتفاقيات الدولية ولي�س
فقط برنامج وطني .
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء البند امل�ستحدث يف املادة كما جاء من اللجنة. �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )5والتي�أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )7من م�شروع القانون فهي :
 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إ�ضافة ا�ستخدام الفار�س احلقن �أو حماولته ا�ستخدامها �ضمن الأفعال املحظورة يفاملادة لكون ذلك مرتبط ًا بريا�ضات و�سباقات اخليل وا�ستخدام تلك احلقن قد ي�ؤثر على النتائج.
 الإ�شارة �إىل �أن الفار�س يعترب �شخ�ص ًا ريا�ضي ًا ويخ�ضع لقوانني �أخرى تنظم ممار�سة الريا�ضة وهو يخالفما جاء يف م�شروع القانون.
 التنويه �إىل عدم وجود قانون معمول به يف الدولة يحظر ا�ستخدام املن�شطات الريا�ضية . وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي: التنويه �إىل �أن البند الأول من املادة يحظر ا�ستخدام الفار�س للحقن �أو حماولة و�ضع حقن ملن�شطاتحمظورة وهذا يعترب خارج نطاق م�شروع القانون كونه يخت�ص باخليل فقط ولي�س بالفار�س وهناك درا�سة
لإ�صدار قانون خا�ص بالفار�س.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على حذف كلمة «الفار�س» من املادة لكون القانون مرتبط باخليل ولي�س بالفار�س. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها ال�سادة الأع�ضاء على املادة ( )9والتي�أ�صبحت بعد تعديل اللجنة املادة ( )11من م�شروع القانون فهي :
 -الإ�شارة �إىل �أنه مت تعديل املادة وجعل التن�سيق بني ال�سلطة املخت�صة ووزارة البيئة واملياه ب�ش�أن خماطبة
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وزير العدل ملنح �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �إجرا ًء تنظيمي ًا تفادي ًا لعدم جتاوز ال�سلطة املخت�صة وزارة
البيئة واملياه.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد  -وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت كالآتي: املطالبة بالإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة وذلك من �أجل منح ال�سلطات املخت�صة �صالحيةخماطبة وزير العدل ملنح موظفي ال�سلطة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �ضبط الأفعال التي تقع
خمالفة لأحكام هذا القانون.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 16املعقودة بتاريخ 17-06-2014م)
 -15م�شروع قانون احتادي رقم () ل�سنة 2014م ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي احل�سابات:
 يهدف م�شروع القانون �إىل االرتقاء مبهنة مدققي احل�سابات عن طريق التعليم امل�ستمر للمهنينيوالتطوير العلمي للمهنة ملواكبة التطور العاملي وزيادة الثقة يف مهنة تدقيق احل�سابات من قبل اجلمهور �أو ًال
وامل�ستثمرين ثاني ًا مبا ينعك�س على اقت�صاد الدولة.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على ديباجة م�شروعالقانون فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة القانونني الآتيني �إىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما: القانون االحتادي رقم ( )8يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له. القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة1992م ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجاريةوالقوانني املعدلة له.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: -املوافقة على �إ�ضافة القانونني الآتيني �إىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما:
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 القانون االحتادي رقم ( )8يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له. القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة1992م ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجاريةوالقوانني املعدلة له.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن ديباجة م�شروع القانون فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة القانونني الآتيني �إىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما: القانون االحتادي رقم ( )8يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له. القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة1992م ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجاريةوالقوانني املعدلة له.
 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء على املادة ( )1منم�شروع القانون اخلا�صة بالتعريفات فهي:
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) �إىل تعريف الأطراف ذات العالقة ليكون كالآتي« :رئي�س و�أع�ضاءجمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا بال�شركة امل�ساهمة العامة واخلا�صة ،وال�شركات التي ي�ساهم
فيها �أي من ه�ؤالء مبا ال يقل عن ( )% 30من ر�أ�سمالها ،وكذا ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة».
 التنويه �إىل �ضرورة �إعادة النظر يف الن�سبة التي ي�ساهم بها �أحد الأطراف ذات العالقة وهي ()% 30لأنها قد تقل يف بع�ض الأحيان حتى و�إن كان �أحد الأطراف يتوىل من�صب ًا مرموق ًا يف ال�شركة.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على �إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) �إىل تعريف الأطراف ذات العالقة. الت�أكيد على �أن ن�سبة ( )% 30الواردة يف تعريف الأطراف ذات العالقة هي ن�سبة منا�سبة وتتوافق معالقوانني التي مت �إ�صدارها �سابق ًا وكان املجل�س قد وافق عليها يف قانون ال�شركات.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إ�ضافة كلمة (واخلا�صة) �إىل تعريف الأطراف ذات العالقة. وافق املجل�س على بقاء ن�سبة ( )% 30الواردة يف تعريف الأطراف ذات العالقة كما جاءت من احلكومة. وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()4من م�شروع القانون فهي:
 االقرتاح با�ستبدال لفظ (ح�سن) بلفظ (حممود) الوارد يف البند ( )4من املادة ليتوافق مع �شروط منيزاولون املهنة الواردة يف قوانني من يزاولون مهن الرتجمة �أو اخلربة �أو الكاتب العدل.
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 االقرتاح بحذف �شرط اخلربة العملية املحددة ب�سنة الواردة يف الفقرة (�أ) من البند ( )7يف املادةوالذي �أ�صبح برقم ( )6بعد تعديل اللجنة للحا�صل على درجة زميل ويرغب يف تقييد ا�سمه يف �سجل مدققي
احل�سابات لأن احلا�صل على درجة زمالة هو غالب ًا ممار�س للمهنة ولديه خربة كافية يف جمال التدقيق.
 االقرتاح با�ستبدال لفظ (اختبار) (بامتحان) الوارد يف البند رقم ( )6والذي نقل و�أ�صبح برقم ()7بعد تعديل اللجنة لأن االختبار ي�شمل اجلانبني ال�شفهي والتحريري �أما االمتحان فهو حتريري فقط ،كما
�أن املجل�س قد وافق عليها يف القوانني املهنية التي ناق�شها ومت �إ�صدارها.
 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على ا�ستبدال لفظ (ح�سن) بلفظ (حممود) الوارد يف البند ( )4من املادة. االقرتاح بتعديل الفقرة (�أ) من البند ( )7والذي �أ�صبح برقم ( )6يف املادة بعد تعديل اللجنة وذلكب�إ�ضافة عبارة (الدكتوراه يف جمال املحا�سبة) لي�صبح كالآتي�« :سنة للحا�صلني على درجة الدكتوراه يف
جمال املحا�سبة �أو درجة زميل من �أحد معاهد �أو جممعات املحا�سبني القانونيني التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الوزير».
 املطالبة بالإبقاء على لفظ «امتحان» كما جاء من احلكومة لأنه يتنا�سب مع الإجراءات املتبعة واملعمولبها يف الوزارة ،فهي تقوم حالي ًا ب�إجراء امتحان حتريري للمتقدمني فقط.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ا�ستبدال لفظ (ح�سن) بلفظ (حممود) الوارد يف البند ( )4من املادة. وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل الفقرة (�أ) من البند ( )7والذي �أ�صبح برقم ( )6يف املادةبعد تعديل اللجنة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (الدكتوراه يف جمال املحا�سبة) لي�صبح كالآتي�« :سنة للحا�صلني
على درجة الدكتوراه يف جمال املحا�سبة �أو درجة زميل من �أحد معاهد �أو جممعات املحا�سبني القانونيني
التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير».
 وافق املجل�س على ا�ستبدال لفظ (اختبار) (بامتحان) الوارد يف البند رقم ( )6والذي نقل و�أ�صبح برقم( )7بعد تعديل اللجنة له.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )5من م�شروعالقانون فهي:
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 وقد جاء رد معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: ن�سبة امل�شاركة الوطنية يف ال�شركات املهنية والتي تقدر ( )% 25حددها قانون املعامالت املدنية وهيتختلف عن ال�شركات التجارية.
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على ن�ص املادة ( )5لتكون كالآتي� :أن يكون �شريك ًا لأحد مدققي احل�سابات املواطننياملقيدين يف �سجل مدققي احل�سابات املزاولني للمهنة ،على �أال تقل ن�سبة امل�شاركة الوطنية عن ()% 25
ال لدى �شركة �أو مكتب مدقق ح�سابات مقيد يف �سجل مزاويل املهنة �أو عام ً
من ر�أ�س املال� ،أو عام ً
ال لدى
فرع �شركة تدقيق �أجنبية مقيدة يف �سجل مدققي احل�سابات.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )7منم�شروع القانون فهي :
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (الوكيل) بكلمة (ممثل) يف البند ( )1مع �إعادة �صياغة البند لي�صبح كالآتي(�أن يكون لكل فرع منها يف الدولة وكيل مفو�ض من ال�شركة الأم ومقيد يف �سجل مدققي احل�سابات
للأ�شخا�ص الطبيعيني املزاولني للمهنة يف الدولة وفق �أحكام هذا القانون) وذلك وفق ما مت العمل به يف
قانون ال�شركات.
 االقرتاح با�ستبدال كلمة (من قبلها) بكلمة (من قبل ال�شركة الأم) وذلك حل�سن ال�صياغة. االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة �إلزام لل�شركات الأجنبية بن�سبة توظيف يف هذه املادة وذلك من خالل الالئحةالتنفيذية لهذا القانون.
 الإ�شارة �إىل �أن الن�ص الوارد ال يحتاج فيه �إلزام ال�شركات الأجنبية بالتوطني. وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: الإ�شارة �إىل �أن الوكيل يف القوانني ال�سابقة هو وكيل مواطن بينما هذا القانون يخت�ص باملحا�سب املمثللل�شركة لذا يجب الإبقاء على كلمة ممثل.
 -املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة (من قبلها) بكلمة (من قبل ال�شركة الأم) وذلك حل�سن ال�صياغة.

 الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة امل�شاركة الوطنية التي تقدر ب( )% 25من ر�أ�س املال هي ن�سبة قليلة يف ال�شركاتاملهنية الوارد ذكرها يف هذه املادة.

 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح ا�ستبدال كلمة (من قبلها) بكلمة (من قبل ال�شركة الأم) وذلك حل�سنال�صياغة.

 التنويه �إىل �أن البند ( )2من املادة والذي مت دجمه مع البند ( )1منها ون�صه «�أن يعمل لدى فرع �شركةتدقيق �أجنبية مقيدة يف �سجل مدققي احل�سابات» يتعار�ض ما ورد يف البند ( )1لكونه ي�ضر مب�صالح املواطنني.

 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()14من م�شروع القانون فهي :
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 االقرتاح ب�أن يتم �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال حرف (ل) بحرف (على)ملنع الإلزام �أو الوجوب مع �إ�ضافة كلمة (�شركة) لي�صبح البند كالآتي (ملدقق احل�سابات الذي مت قيده يف
�سجل مدققي احل�سابات املزاولني للمهنة �أن يتقدم لل�سلطة املخت�صة بطلب الرتخي�ص له بفتح �شركة
�أو مكتب �أو فرع يف �أية �إمارة ملزاولة املهنة).
 االقرتاح ب�إ�ضافة كلمة (ال�شركات) للبند ( )2من املادة وذلك ات�ساق ًا مع املواد ال�سابقة يف القانون. االقرتاح با�ستبدال كلمتي (ال�شركة �أو املكتب) بكلمتي (�صاحب املكتب) يف البند ( )4من املادة وذلكحل�سن ال�صياغة.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح تعديل البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال حرف (ل) بحرف (على) ملنع الإلزام مع�إ�ضافة كلمة (�شركة) لي�صبح البند كالآتي (ملدقق احل�سابات الذي مت قيده يف �سجل مدققي احل�سابات
املزاولني للمهنة �أن يتقدم لل�سلطة املخت�صة بطلب الرتخي�ص له بفتح �شركة �أو مكتب �أو فرع يف �أية
�إمارة ملزاولة املهنة).
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة كلمة (ال�شركات) للبند ( )2من املادة وذلك ات�ساق ًا مع املواد ال�سابقة يفالقانون.
 املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمتي (ال�شركة �أو املكتب) بكلمتي (�صاحب املكتب) يف البند ( )4من املادةوذلك حل�سن ال�صياغة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح تعديل البند ( )2من املادة وذلك با�ستبدال حرف (ل) بحرف (على) ملنعالإلزام مع �إ�ضافة كلمة (�شركة) لي�صبح البند كالآتي( :ملدقق احل�سابات الذي مت قيده يف �سجل مدققي
احل�سابات املزاولني للمهنة �أن يتقدم لل�سلطة املخت�صة بطلب الرتخي�ص له بفتح �شركة �أو مكتب �أو فرع
يف �أية �إمارة ملزاولة املهنة).
	-وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة كلمة (ال�شركات) للبند ( )2من املادة وذلك ات�ساق ًا مع املواد ال�سابقة
من القانون.
 وافق املجل�س على ا�ستبدال كلمتي (ال�شركة �أو املكتب) بكلمتي (�صاحب املكتب) من البند ( )4من املادةوذلك حل�سن ال�صياغة.
 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )15من م�شروعالقانون فهي :
 االقرتاح بحذف عبارة (املدرجة يف �أ�سواق الأوراق املالية) و�إ�ضافة كلمة (الوطنية) للبند ( )2من املادةلت�صبح كالآتي( :دون �إخالل ب�أحكام قيد مدققي احل�سابات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ال يجوز
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لغري �شركات التدقيق املقيدة بال�سجل املعد لهذا الغر�ض بالهيئة تدقيق احل�سابات �أو �إعداد التقارير عن
احل�سابات الدورية �أو ال�سنوية �أو القوائم املالية ل�شركات امل�ساهمة العامة الوطنية و�صناديق اال�ستثمار،
وت�صدر الهيئة قراراً حتدد فيه ال�ضوابط والإجراءات وال�شروط الالزمة للقيد بهذا ال�سجل).
 وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح املادة امل�ستحدثة من املجل�س لتو�ضيح الهدف من م�شروع القانون. املوافقة على مقرتح حذف عبارة (املدرجة يف �أ�سواق الأوراق املالية) و�إ�ضافة كلمة (الوطنية) بعدال�شركات امل�ساهمة العامة للبند ( )2من املادة.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على املادة امل�ستحدثة املقرتحة من املجل�س لتو�ضيح الهدف من م�شروع القانون. وافق املجل�س على مقرتح حذف عبارة (املدرجة يف �أ�سواق الأوراق املالية) و�إ�ضافة كلمة (الوطنية) بعدال�شركات امل�ساهمة العامة للبند ( )2من املادة لت�صبح كالآتي (دون �إخالل ب�أحكام قيد مدققي احل�سابات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ال يجوز لغري �شركات التدقيق املقيدة بال�سجل املعد لهذا الغر�ض
بالهيئة تدقيق احل�سابات �أو �إعداد التقارير عن احل�سابات الدورية �أو ال�سنوية �أو القوائم املالية ل�شركات
امل�ساهمة العامة الوطنية و�صناديق اال�ستثمار ،وت�صدر الهيئة قراراً حتدد فيه ال�ضوابط والإجراءات
وال�شروط الالزمة للقيد بهذا ال�سجل).
 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()16من م�شروع القانون فهي :
 االقرتاح بحذف هذه املادة لكونها تتعار�ض مع م�صلحة املواطنني فهي تدعم ت�صنيف مهنة مدققياحل�سابات بينما املواطنون لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.
 وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح حذف هذه املادة لكونها تتعار�ض مع م�صلحة املواطنني فهي تدعم ت�صنيف مهنةمدققي احل�سابات بينما املواطنون لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.
 �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح حذف هذه املادة لكونها تتعار�ض مع م�صلحة املواطنني فهي تدعم ت�صنيفمهنة مدققي احل�سابات بينما املواطنون لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()25من م�شروع القانون فهي :
 -االقرتاح ب�إ�ضافة بند م�ستحدث يف املادة وهو «على مدقق احل�سابات �أن يخطر العميل كتابي ًا قبل �شهرين
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�إذا �أراد التخلي عن العمل املتفق عليه و�أن ي�ستمر يف �أداء العمل �إىل انتهاء املهلة املقررة مامل يتفق الطرفان
على خالف ذلك» وذلك من �أجل �ضبط عملية التدقيق احل�سابي وخا�صة يف نهاية ال�سنة املالية لل�شركات
التجارية الذي يتطلب �سرعة االنتهاء من عملية التدقيق على احل�سابات.
 -وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي:

 التنويه �إىل �أنه مت حتديد الغرامة التي ال تتجاوز مليون درهم خلطورة �أعمال مدقق احل�سابات وما قديرتتب عليه من خطورة اقت�صادية يف حال ارتكابه املحظورات املن�صو�ص عليها يف �أحكام هذا القانون.
 التنويه �إىل �أن جمل�س الت�أديب يحق له �أن يوقع غرامية مالية �إذا كان ير�أ�سه قا�ضي ويقوم مقام املحكمةيف توقيع الغرامات املالية.

 الإ�شارة �إىل �أنه �سيتم التطرق �إىل �ضوابط عملية التدقيق احل�سابي يف الالئحة التنفيذية وال توجد هناكحاجة لإ�ضافة البند امل�ستحدث يف املادة.

 االقرتاح بحذف كلمة التنبيه التي توجه للموظفني من �ضمن اجلزاءات الت�أديبية وا�ستبدالها بالإنذارالكتابي.

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:

 -وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة.

 -وافق املجل�س على حذف كلمة التنبيه من �ضمن اجلزاءات الت�أديبية وا�ستبدالها بالإنذار الكتابي.

 �أما ما يخ�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()27من م�شروع القانون فهي :

 �أما �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )38من م�شروعالقانون فهي :

 اال�ستف�سار عن �أ�سباب ح�صر تقدمي مدقق احل�سابات �أي معلومات يطلبها للوزير فقط دون الوزارة عنال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يقوم �أو قام بالتدقيق عليها.

 االقرتاح ب�إ�ضافة املادة( )21اخلا�صة باملحظورات على عمل مدقق احل�سابات �ضمن الغرامات التي التقل عن (� )10آالف درهم وال تزيد على (� )200ألف درهم.

الإ�شارة �إىل �أن املادة �أوجبت تقدمي مدقق احل�سابات املعلومات للوزير فقط دون �سواه خل�صو�صيةاملعلومات املقدمة عن ال�شركات وتفادي ا�ستغاللها ويحق للوزير �أن يفو�ض الأ�شخا�ص املعنيني لالطالع على
تلك املعلومات.

 الإ�شارة �إىل �أنه يف حال ارتكاب مدقق احل�سابات املحظورات التي �أقرتها �أحكام القانون ف�إنه يحيل �إىلجمل�س الت�أديب لتوقيع اجلزاءات الت�أديبية املنا�سبة .

 وقد جاء رد معايل � /سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على تعديل اللجنة مع �إ�ضافة تعديل يف املادة لتكون كالآتي »:على مدقق احل�سابات -عنداالقت�ضاء � -أن يقدم �إىل الوزير �أو من يفو�ضه �أية معلومات يطلبها عن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يقوم �أو
قام بتدقيق ح�ساباتها».
ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
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ـ �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي:
 وافق املجل�س على �إبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبد�أ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدولاملقارن و�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 17املعقودة بتاريخ 24-06-2014م)

 وافق املجل�س على تعديل هذه املادة لتكون كالآتي« :على مدقق احل�سابات -عند االقت�ضاء � -أن يقدم �إىلالوزير �أو من يفو�ضه �أية معلومات يطلبها عن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يقوم �أو قام بتدقيق ح�ساباتها».

 -3حتفظات رئي�س الدولة على م�شروعات القوانني:

 وفيما يتعلق ب�أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ()31من م�شروع القانون فهي :

 حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على بع�ض التعديالت التي �أدخلها املجل�س الوطني االحتاديعلى م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

 الإ�شارة �إىل �أن املادة �أتاحت ملجل�س الت�أديب �أن يوقع جزاءات ت�أديبية على كل مدقق ح�سابات يخلبواجباته ومن تلك اجلزاءات الت�أديبية الغرامة التي ال تتجاوز مليون درهم وهي غرامة تتطلب �أن ت�صدر
بحكم ق�ضائي ولي�س من جمل�س ت�أديب.

 وافق املجل�س على حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على بع�ض التعديالت التي �أدخلها املجل�س الوطنياالحتادي على م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن «اخلدمة الوطنية واالحتياطية».
(ج 14املعقودة بتاريخ 20-05-2014م)
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 -4االتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمتها احلكومة :
 بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س ( )48اتفاقية ومعاهدة واجلدول الآتي يو�ضح�أهم الق�ضايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:
عدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

ق�ضايا اقت�صادية
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عدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

 -7مر�سوم احتادي رقم ( )12ل�سنة  2014بالت�صديق على
اتفاقية التجارة احلرة بني الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة الأوروبية
(�إفتا)( .ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26-25م)
 -8مر�سوم احتادي رقم ( )13ل�سنة  2014بالت�صديق
على اتفاقية بني الدولة وجمهورية الربتغال ب�ش�أن التعاون
االقت�صادي( .ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26-25م)
 -9مر�سوم احتادي رقم ( )47ل�سنة 2014م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية التعاون الإداري املتبادل يف امل�سائل
اجلمركية بني الدولة وحكومة جمهورية �أرمينيا( .ج 14
املعقودة بتاريخ 2014 /5/ 20م)
 -10مر�سوم احتادي رقم ( )48ل�سنة 2014م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
بنني للت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمار( .ج  14املعقودة
بتاريخ 2014 /5/ 20م)
 -11مر�سوم احتادي رقم ( )50ل�سنة 2014م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة ودولة ليبيا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع الهرب ال�ضريبي فيما يتعلق
بال�ضرائب على الدخل( .ج  14املعقودة بتاريخ /5/ 20
2014م)
 -12مر�سوم احتادي رقم ( )52ل�سنة  2014باملوافقة على
ان�ضمام الدولة �إىل جمل�س البرتول العاملي( .ج  14املعقودة
بتاريخ 2014 /5/ 20م)

االتفاقيات والمعاهدات

 -1مر�سوم احتادي رقم ( )78ل�سنة  2013بالت�صديق على
اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية رو�سيا االحتادية
للت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمار والربوتوكول امللحق
بها( .ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -2مر�سوم احتادي رقم ( )79ل�سنة  2013بالت�صديق على
اتفاقية بني الدولة وجمهورية الواليات املتحدة املك�سيكية
يف �ش�أن جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل مبا
يخت�ص بال�ضريبة على الدخل والربوتوكول امللحق بها( .ج 1
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -3مر�سوم احتادي رقم ( )90ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية ثنائية بني الدولة وجمهورية تركيا ب�ش�أن التعاون
لتوليد الكهرباء وا�ستخراج فحم اللجنيت «الفحم البني» يف
منطقة �أف�شني – الب�ستان الرتكية ( .ج  1املعقودة بتاريخ 11
2013/11/م)
 -4مر�سوم احتادي رقم ( )96ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة تركمان�ستان ب�ش�أن
التعاون يف جمال التقيي�س واملرتولوجيا و�شهادات املطابقة
واالعتماد( .ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -5مر�سوم احتادي رقم ( )154ل�سنة  2013ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية تعاون �إداري متبادل يف امل�سائل
اجلمركية بني الدولة وجمهورية الأرجنتني ( .ج  5املعقودة
بتاريخ 2014/1 /7م)
 -6مر�سوم احتادي رقم ( )162ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على تعديل بع�ض مواد اتفاقية �إن�شاء ال�شركة
العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن ( .ج  5املعقودة بتاريخ
2014/1/7م)

االتفاقيات والمعاهدات

ق�ضايا �أمنية

5

 -1مر�سوم احتادي رقم ( )80ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
�صربيا ب�ش�أن التعاون الدفاعي ( .ج  1املعقودة بتاريخ 11
2013/11/م)
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عدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

االتفاقيات والمعاهدات

 -2مر�سوم احتادي رقم ( )137ل�سنة  2013بالت�صديق
على االتفاقية الأمنية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية( .ج 2املعقودة بتاريخ 2013/11/ 19م)
 -3مر�سوم احتادي رقم ( )147ل�سنة  2013بالت�صديق
على اتفاقية نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بني حكومة
الدولة وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا
ال�شمالية(.ج  3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م)
 -4مر�سوم احتادي رقم ( )151ل�سنة  2013ب�ش�أن الت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيالرو�س حول
االعفاء املتبادل من الت�أ�شريات حلاملي اجلوازات الدبلوما�سية .
(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1 /7م)
 -5مر�سوم احتادي رقم ( )11ل�سنة 2014م بالت�صديق على
اتفاقية تعاون يف جمال الدفاع بني حكومة الدولة وحكومة
ماليزيا( .ج  10املعقودة بتاريخي 2014/03/26-25م)
ق�ضايا بيئية
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 -1مر�سوم احتادي رقم ( )88ل�سنة 2013م بالت�صديق
على تعديل اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات
والتخل�ص منها عرب احلدود ( .ج  1املعقودة بتاريخ 11
2013/11/م)
 -2مر�سوم احتادي رقم ( )91ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة رو�سيا االحتادية
للتعاون يف جمال اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية .
(ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -3مر�سوم احتادي رقم ( )150ل�سنة  2013ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة اليابان
للتعاون يف جمال اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية( .ج
 5املعقودة بتاريخ 2014/1 /7م)
 -4مر�سوم احتادي رقم ( )51ل�سنة 2014م ب�ش�أن الت�صديق
على اتفاقية التعوي�ض التكميلي عن الأ�ضرار النووية( .ج 14
املعقودة بتاريخ 2014 /05/ 20م)

عدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

�أخرى

27

االتفاقيات والمعاهدات

 -1مر�سوم احتادي رقم ( )89ل�سنة 2013م بالت�صديق على
اتفاقية يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني حكومة الدولة وحكومة
مونتينيغرو( .ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -2مر�سوم احتادي رقم ( )92ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة اجلمهورية الفرن�سية
ب�ش�أن تعاون اال�ست�شعار عن بعد يف املجال الف�ضائي( .ج 1
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -3مر�سوم احتادي رقم ( )93ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية ثنائية بني حكومة الدولة واحتاد النقل اجلوي
الدويل (�إياتا)( .ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -4مر�سوم احتادي رقم ( )94ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية �سريالنكا
الدميوقراطية اال�شرتاكية لإن�شاء جلنة م�شرتكة ( .ج 1
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -5مر�سوم احتادي رقم ( )95ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة دوقية لوك�سمبورج
الكربى للخدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج 1
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
 -6مر�سوم احتادي رقم ( )138ل�سنة  2013بالت�صديق
على اتفاقية التعاون بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
�صربيا (ج 2املعقودة بتاريخ 2013/11/ 19م)
 -7مر�سوم احتادي رقم ( )139ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقيات بني الدولة و�أوكرانيا ( .ج 2املعقودة
بتاريخ 2013/11/ 19م)
 -8مر�سوم احتادي رقم ( )140ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية مايل يف
�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج2
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 19م)
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عدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

االتفاقيات والمعاهدات

 -9مر�سوم احتادي رقم ( )141ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة كولومبيا يف �ش�أن
اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج 2املعقودة
بتاريخ 2013/11/ 19م)
 -10مر�سوم احتادي رقم ( )142ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية بت�سوانا يف
�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج2
املعقودة بتاريخ 2013/11/ 19م)
 -11مر�سوم احتادي رقم ( )143ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة اجلمهورية
اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية يف �ش�أن اخلدمات اجلوية
بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج 2املعقودة بتاريخ 19
2013/11/م)
 -12مر�سوم احتادي رقم ( )144ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وجمل�س وزراء �أوكرانيا ب�ش�أن
تنظيم خدمات النقل اجلوي ( .ج 2املعقودة بتاريخ 19
2013/11/م)
 -13مر�سوم احتادي رقم ( )145ل�سنة 2013م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية ال�سنغال
يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما (.ج2
املعقودة بتاريخ 2013/11/19م)
 -14مر�سوم احتادي رقم ( )152ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
بيالرو�س ب�ش�أن تبادل الأرا�ضي ملقرات البعثات الدبلوما�سية.
(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/01/07م)
 -15مر�سوم احتادي رقم ( )153ل�سنة  2013ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة الواليات
املتحدة الأمريكية ب�ش�أن املوافقة امل�سبقة للنقل اجلوي ( .ج
 5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
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 -16مر�سوم احتادي رقم ( )155ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
الو�س ال�شعبية الدميوقراطية يف �ش�أن اخلدمات اجلوية
بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج  5املعقودة بتاريخ
2014/1/7م)
 -17مر�سوم احتادي رقم ( )156ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة رومانيا
للخدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج 5
املعقودة بتاريخ 2014/01/07م)
 -18مر�سوم احتادي رقم ( )156ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة �أرمينيا يف
�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما ( .ج 5
املعقودة بتاريخ 2014/01/07م)
 -19مر�سوم احتادي رقم ( )158ل�سنة 2013م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية خدمات النقل اجلوي بني حكومة
الدولة وحكومة الواليات املتحدة املك�سيكية ( .ج  5املعقودة
بتاريخ 2014/01/07م)
 -20مر�سوم احتادي رقم ( )159ل�سنة  2013ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
النيجر يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما
ورائهما( .ج  5املعقودة بتاريخ 2014/01/07م)
 -21مر�سوم احتادي رقم ( )160ل�سنة  2013ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
�أورغواي ال�شرقية يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما
وفيما ورائهما ( .ج  5املعقودة بتاريخ 2014/01 /07م)
 -22مر�سوم احتادي رقم ( )161ل�سنة 2013م
ب�ش�أن الت�صديق على اتفاقية خدمات جوية بني حكومة
الدولة وحكومة جمهورية فنلندا (.ج  5املعقودة بتاريخ
2014/01/07م)
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 ر�سم بياين ميثل الق�ضايا التي تناولتها املعاهدات واالتفاقيات التي مت االطالع عليهاعدد االتفاقيات
القضايا الرئيسية
والمعاهدات

املجموع
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االتفاقيات والمعاهدات
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 -23مر�سوم احتادي رقم ( )14ل�سنة  2014بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية جيبوتي يف
�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج 10
املعقودة بتاريخ 2014/03/26-25م)
 -24مر�سوم احتادي رقم ( )15ل�سنة  2014بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة مملكة �سوازيالند يف
�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج 10
املعقودة بتاريخ 2014/03/26-25م)
 -25مر�سوم احتادي رقم ( )16ل�سنة  2014بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية باراغواي
يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج
 10املعقودة بتاريخ 2014/03/26-25م)
 -26مر�سوم احتادي رقم ( )53ل�سنة 2014م ب�ش�أن
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية
�أفغان�ستان اال�سالمية ب�ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما
وفيما ورائهما( .ج  14املعقودة بتاريخ 2014 /05/ 20م)
 -27مر�سوم احتادي رقم ( )54ل�سنة 2014م بالت�صديق
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية ال�سلفادور
يف �ش�أن اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفيما ورائهما( .ج
 14املعقودة بتاريخ 2014 /05/ 20م)
-
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 -1املو�ضوعات العامة:

ق�ضايا املو�ضوعات العامة :

 -م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة املو�ضوعات العامة:

جدول ميثل ق�ضايا املو�ضوعات العامة والزمن امل�ستغرق ملناق�شة كل نوع من هذه الق�ضايا من الزمن الكلي للجل�سات :

 كان لدى املجل�س عدد ( )32مو�ضوعاً عاماً مطروح ًا خالل هذا الدور منها عدد ( )25مو�ضوع ًاعام ًا كان متبقي ًا من الدور الثاين ،وعدد ( )7مو�ضوعات عامة طرحت �أثناء هذا الدور ،انتهى املجل�س
من مناق�شة عدد ( )6مو�ضوعات عامة منها ،م�ستغرق ًا يف ذلك زمن ًا وقدره (� )21ساعة و( )26دقيقة
و( )56ثانية بن�سبة متثل ( )% 22.5من �إجمايل زمن اجلل�سات� ،أ�صدر ب�ش�أنها عدد ( )6تو�صيات �إىل
احلكومة،1وبذلك بقي �أمام املجل�س عدد ( )26مو�ضوع ًا خالل الفرتة القادمة ،حيث انتهت جلانه من
�إعداد تقارير لعدد ( )6من املو�ضوعات العامة و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض عليه ،2يف حني الزال �أمامها عدد
( )19مو�ضوع ًا عام ًا قيد الدرا�سة 3بالإ�ضافة �إىل عدد ( )1مو�ضوع عام يف انتظار رد جمل�س الوزراء على
طلب مناق�شته.4

القضايا الرئيسية

الموضوعات العامة

ق�ضايا التوطني

 -1التوطني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص (ج 2املعقودة بتاريخ
2013/11/19م)

1

(� )5ساعات ()32
دقيقة و( )46ثانية

% 5.8

ق�ضايا تعليمية

� -1سيا�سة وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي يف جمال البحث
العلمي (ج 7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)
� -1سيا�سة الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
(ج 12املعقودة بتاريخي -29
)2014/4/30

1

�ساعة واحدة
و( )38دقيقة
و( )54ثانية

% 1.7

1

(� )4ساعات
و( )20دقيقة
و( )16ثانية

% 4.5

ق�ضايا �أمنية

� -1سيا�سة وزارة الداخلية
(ج  13املعقودة بتاريخ
2014/5/6م)

1

(� )3ساعات
و( )14دقيقة
و( )59ثانية

% 3.4

ق�ضايا �صحية

� -1سيا�سة هيئة الإمارات
للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن
ال�صحة وال�سالمة (ج 9املعقودة
بتاريخ 2014/3/11م)

1

(� )3ساعات و()4
دقائق و( )13ثانية

% 3.2

ق�ضايا اجتماعية � -1سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف (ج11
املعقودة بتاريخ 2014/4/8م)

1

(� )3ساعات
و( )35دقيقة
و( )48ثانية

% 3.8

6

(� )21ساعة و
( )26دقيقة و
( )56ثانية

% 22.5

ق�ضايا املعا�شات

 -1ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن املو�ضوعات العامة ()12
 -2جدول باملو�ضوعات العامة التي انتهت اللجان من �إعداد تقارير ب�ش�أنها مرفق رقم ( )13يف التقرير
 -3جدول باملو�ضوعات العامة التي الزالت �أمام اللجان مرفق رقم ( )14يف التقرير
 -4جدول باملو�ضوعات العامة التي �أر�سلت ملجل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها مرفق رقم ( )15يف التقرير
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عدد
الموضوعات
العامة

الساعات
المستغرقة

نسبة مناقشة قضايا
الموضوعات العامة من
الزمن الكلي للجلسات

املجموع

-

299

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

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

 اال�ستف�سار عن اخلطوات التي ت�سعى احلكومة من خاللها لتوظيف املواطنني يف ال�شواغر املتوفرة يفالقطاع اخلا�ص.

 ر�سم بياين تو�ضيحي لبيان نوع الق�ضايا التي تناولتها املو�ضوعات العامة ون�سبة كل نوع منها:%7
% 5.8

ق�ضايا التوطني
ق�ضايا تعليمية
ق�ضايا املعا�شات
ق�ضايا �أمنية
ق�ضايا �صحية
ق�ضايا اجتماعية

%6
%5

% 4.5
% 3.8

%4
% 3.2

% 3.4
%3
%2

1.7%

%1

ق�ضايا اجتماعية

ق�ضايا �صحية

�أمنية

ق�ضايا املعا�شات

ق�ضايا تعليمية

ق�ضايا التوطني

%0

 اال�ستفهام عن الإجراءات التي متت لتنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57لتعزيز م�شاركة املواردالب�شرية الوطنية.
 اال�ستف�سار عن �أعداد املواطنني الذين التحقوا ب�سوق العمل يف اجلهات احلكومية واخلا�صة. اال�ستفهام عن غياب �سيا�سة الإحالل يف الدولة وعدم ر�صد ميزانيات لتطبيقها للحد من م�شكلة زيادةمعدالت البطالة.
 اال�ستف�سار عن درا�سة �أ�سباب ا�ستقالة عدد كبري من املواطنني من وظائفهم يف القطاع اخلا�ص. الت�سا�ؤل عن وجود ر�ؤية لإعداد قوانني تلزم القطاع اخلا�ص بتوظيف املعاقني كجزء من امل�س�ؤوليةاملجتمعية.
 اال�ستفهام عن �إعطاء م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي تدعم التوطني �أولوية يف دخول املناق�صات التيتطرحها احلكومة وذلك كتحفيز وت�شجيع لها.

 -وقد جاءت مناق�شة املو�ضوعات العامة على النحو الآتي:

 -الت�سا�ؤل عن وجود �أرقام حقيقية للعاطلني عن العمل.

 -1مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات
التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :

 -املطالبة بوجود قاعدة بيانات موحدة للعاطلني عن العمل لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني.

 اال�ستف�سار عن مدى التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املعنية بالتوطني والتعليم العايل و�سوق العمل. الت�سا�ؤل عن دور الإر�شاد الأكادميي للطلبة يف توجيه خمرجات التعليم نحو التخ�ص�صات التي تلبيمتطلبات �سوق العمل.
 اال�ستفهام عن النتائج التي حققتها معار�ض التوظيف التي تقام �سنوي ًا لتوظيف املواطنني. اال�ستف�سار عن عدم �إن�شاء جهة واحدة لتلقي طلبات التوظيف واعتبارها املرجع الأ�سا�سي يف كل ما يتعلقبالتوطني وتوفري الإح�صاءات والدرا�سات ذات ال�صلة بالتوطني.
 الت�سا�ؤل عن النتائج التي خل�صت �إليها املبادرات العديدة املتعلقة بالتوطني والتي �أطلقها جمل�س الوزراءاملوقر.
 -اال�ستفهام عن غياب ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة ووا�ضحة يف التعامل مع م�شكلة التوطني.
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 الت�سا�ؤل عن ت�أخر هيئة التنمية يف االنتهاء من �إعداد م�شروع قانون احتادي للحد من مو�ضوع العاطلنيعن العمل.

 اال�ستفهام عن عدم فاعلية هيئة تنمية يف توظيف املواطنني. املطالبة بوجود قائمة �شهرية ب�أعداد امل�سجلني للوظائف. التنويه �إىل توعية املواطن مبواءمة خمرجات التعليم مع خمرجات �سوق العمل. الت�سا�ؤل عن دور احلكومة يف خلق وظائف عمل للخريجني والباحثني عن عمل يف جميع �إمارات الدولة. مطالبة هيئة تنمية بالقيام بدور رقابي على معار�ض التوظيف لتكون �أكرث �إنتاجية للباحثني عن عمل. املطالبة بو�ضع قانون لتوظيف املواطنني يف القطاع اخلا�ص. اال�ستفهام عن دور وزارة العمل يف �إلزام القطاع اخلا�ص بتوطني الوظائف الفنية والإدارية. الت�سا�ؤل عن وجود حوافز يف القطاع اخلا�ص للمواطنني. -اال�ستفهام عن دور التعليم العايل يف توجيه وتهيئة الطالب لبع�ض للقطاعات املهمة.
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 اال�ستف�سار عن م�ساءلة القطاع اخلا�ص يف تطوير الكفاءات املواطنة . الت�سا�ؤل عن خطة الهيئة يف التقليل من العمالة الأجنبية �ضمن قوة العمل الإجمالية . اال�ستفهام عن التن�سيق الذي تقوم به الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية لتطبيق برنامج م�سار معالوزارات والهيئات احلكومية.
 املطالبة مبتابعة دائمة لت�سجيل املواطنني �ضمن برنامج م�سار. الإ�شارة �إىل �ضرورة االطالع على جتارب الدول الأخرى يف الإحالل وتوطني الوظائف لال�ستفادة منها�أوروبية كانت �أم عربية.
 الت�أكيد على �أهمية ا�ستحداث حوافز وترقيات للموظفني املنتجني واملتميزين يف الوزارات واجلهاتاالحتادية.

 الإ�شارة �إىل �ضرورة و�ضع قاعدة بيانات موحدة على م�ستوى الدولة ملعرفة �أعداد املواطنني العاطلنيعن العمل .
 املطالبة ب�سن قوانني وت�شريعات ملزمة ب�ش�أن توطني املواطنني يف القطاع اخلا�ص. املطالبة بتفعيل قانون العمل ب�ش�أن �أولوية املواطنني يف احل�صول على فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص،و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من اخلارج.
 املطالبة بتوطني امل�ؤ�س�سات التي متتلك احلكومة احل�صة الأعلى فيها وامل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية التيتقل فيها ن�سبة التوطني يف الوظائف.
 االقرتاح بتقدمي حوافز مادية للطالب الذكور الدار�سني يف كليات الرتبية و التمري�ض ،مقابل �إلزامهمتوقيع عقد عمل لدى اجلهات االحتادية خالل مدة زمنية معينة.
 -الإ�شارة �إىل عدم وجود خطة وا�ضحه من احلكومة لإلزام املدار�س اخلا�صة بتوفري فر�ص عمل للمواطنني.

 االقرتاح بو�ضع خطة ال�ستثمار ( )% 1من حتويالت العمالة الأجنبية �إىل بلدانها والتي قدرت ح�سب �إحدىم�ؤ�س�سات ال�صرافة يف عام 2010م مبا يزيد على (120مليار دوالر) يف توظيف الباحثني عن عمل من
املواطنني ودفع رواتبهم.

 التنويه �إىل �أن ن�سبة املعلمني الذكور املواطنني يف املدار�س احلكومية تبلغ ( ،)% 14بالإ�ضافة �إىل وجودنق�ص حاد يف قطاع ال�صحة.

 اال�ستف�سار عن وجود ا�سرتاتيجيات وطنية تطالب �شركات اخلا�ص بالتوطني عن طريق حزمة من احلوافزاالقت�صادية يف عالقتها مع احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية يف امل�شاريع وغريها من الأمور االقت�صادية.

 اال�ستف�سار عن �أ�سباب �سماح �إدارة اال�ستخدام يف وزارة العمل للوافدين العمل يف مهن كانت مقت�صرةعلى املواطنني فقط مثل :مدير عالقات عامة ومدير موارد ب�شرية ومندوب عالقات عامة.

 الت�سا�ؤل عن مدى التزام امل�صارف العاملة يف الدولة بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم ( )10ل�سنة 1998ميف �ش�أن زيادة �أعداد املواطنني العاملني فيها بن�سبة (� )% 4سنوي ًا من �إجمايل عدد العاملني.

 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب ا�ستثناء املن�ش�آت الفندقية ذات الفئة ( )5من ن�سب التوطني وعدم �إخ�ضاعها لأحكامقانون العمل.

 اال�ستفهام عن مدى التزام �شركات الت�أمني بالتوطني تطبيق ًا للقرار الوزاري ( )202/2لعام 2003م الذيين�ص على �أن تقوم هذه ال�شركات بتوظيف مواطنني لديها بن�سبة (� )% 5سنوي ًا.

 الإ�شارة �إىل عدم قدرة ا�ستيعاب القطاع احلكومي االحتادي توفري فر�ص وظائف للمواطنني يف الوظائفالقابلة للتوطني حيث ال تتعدى ( )2000وظيفة �سنوي ُا مقابل منو �إجمايل للقوى العاملة الوطنية التي تقدر
بـ (� )15ألف كمتو�سط �سنوي بني عامي ()2020-2011م.

 اال�ستف�سار عن خطط احلكومة يف جعل خمرجات التعليم العايل تتالءم مع متطلبات �سوق العمل وخا�صةيف الوظائف الفنية.
 الإ�شارة �إىل �أهمية ن�شر الوعي بني الطلبة لالنخراط يف الوظائف املهنية التي تتنا�سب مع ميولهم وحتققفائدة ونفع ًا للمجتمع.
 اال�ستف�سار عن تخ�صي�ص ميزانية للوزارات والهيئات االحتادية ب�ش�أن تنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم( )7/338ل�سنة 2011م اخلا�ص بو�ضع خطة ت�شغيلية للتوطني و �آلية للتن�سيق مع اجلهات االحتادية بهذا
ال�ش�أن.
 االقرتاح ب�إن�شاء جمل�س وطني احتادي ي�ضم اجلهات االحتادية واملحلية وجهات القطاع اخلا�ص املعنيةبالتوطني يف الدولة.

302

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

 اال�ستف�سار عن وجود �صعوبات يف تنفيذ القرارات ال�سيا�سية املتعلقة بالتوطني يف القطاع اخلا�ص.املطالبة بوجود جهة مركزية على م�ستوى الدولة ملتابعة اجلهات املعنية لتنفيذ مبادرة �أب�شر. اال�ستفهام عن وجود ت�صنيف للقطاعات االقت�صادية التي توفر معظم الوظائف الأ�سا�سية وت�ساهم يفحت�سني تناف�سية الدولة وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
 التنويه �إىل �ضرورة وجود خطة تثقيفية موجهة للمواطنني لإبراز مزايا العمل يف القطاع اخلا�ص ودوره يفحتقيق التنمية امل�ستدامة يف الدولة.
 وقد جاء رد معايل /حميد حممد عبيد القطامي – وزير الرتبية والتعليم -رئي�س جمل�س �إدارةالهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ومعايل  /عبداهلل غبا�ش – وزير دولة -رئي�س جمل�س
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�إدارة هيئة املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية) على هذه اال�ستف�سارات والأفكار واملالحظات كالآتي:

�شخ�ص ،ويف عام  2013حتى الآن يتجاوز � 1000شخ�ص.

 مت حتديد احتياجات الوزارات الوظيفية يف عام  2012ومن ثم مت عقد اجتماع مع وزارة التعليم العايلوتزويدها بهذه االحتياجات للعمل على توجيه م�سار خمرجات التعليم العايل ل�سد تلك االحتياجات.

 الإ�شارة �إىل �أن عدد املواطنني الذي مت ا�ستيعابهم يف القطاع اخلا�ص عن طريق هيئة تنمية يبلغ�شخ�ص �سنوي ًا.

 الإ�شارة �إىل �أنه جاري �إجراء درا�سة �شاملة عن مدى مالءمة خمرجات التعليم العايل ل�سوق العمل وذلك�ضمن فرق عمل ت�شرتك فيها كل اجلهات ذات العالقة حتت �إ�شراف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

 التنويه �إىل �أنه مت التن�سيق ما بني وزارة العمل واجلهات املعنية بالتوطني وذلك من �أجل خلق منظومةتعمل على توفري فر�ص توظيف للمواطنني.

 الت�أكيد على �أهمية دور معار�ض التوظيف يف خلق فر�ص توظيف للمواطنني وخا�صة يف القطاع اخلا�صكالقطاع امل�صريف.

 يوجد لدى هيئة تنمية توجه من خالل جمل�س الأمناء لتق�سيم القطاع اخلا�ص �إىل فئات وذلك من �أجلت�سهيل توفري فر�ص عمل للمواطنني.

 الإ�شارة �إىل �أنه مت االقرتاح ب�أن ت�سند مهمة �إقامة وتنظيم معار�ض التوظيف وو�ضع ال�شروط واملعايرياخلا�صة بالتوظيف لهيئة تنمية و�أن تكون هي اجلهة امل�شرفة على ذلك.

 الت�أكيد على �أهمية �إتاحة الفر�صة للمعاقني بدخول القطاع اخلا�ص من خالل توفري فر�ص عمل حقيقيةلهم.

 الت�أكيد على �أن �أعداد العاطلني الباحثني عن عمل وامل�سجلني لدى هيئة تنمية ال متثل �أعدادهم ن�سبةكبرية وال تدعو للقلق.

 امل�سجلني يف هيئة تنمية من املواطنني حتى نهاية  /31مايو 2013/م (�( 16432ألف مواطن من عدةفئات منهم من على ر�أ�س عمله ومنهم على مقاعد الدرا�سة وغريهم ،وعند حتليل بيانات امل�سجلني وجد
( )6696مواطن ًا باحثا بالفعل عن العمل.

1600

 نظر ًا لتعدد املبادرات املتعلقة بالتوطني تبذل خمتلف اجلهات املخت�صة بالتوظيف والتوطني جهودها يفحتقيق التطلعات كل ح�سب اخت�صا�صه �سواء احتادي �أو خا�ص.

 -تقوم هيئة تنمية بتحديث البيانات والأرقام كل ثالثة �شهور للح�صول على �إح�صائية موحدة.

 ت�سعى الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية �إىل ا�ستكمال ت�سجيل كافة اجلهات يف نظام بياناتيعلى �أن يتم االنتهاء منه خالل نهاية العام.

 ال تقوم هيئة تنمية بدور �إ�شرايف على معار�ض التوظيف �أما الرتخي�ص فيتم من دوائر التنمية االقت�صاديةيف املحليات.

 مت ت�شكيل جمل�س �أمناء يف هيئة تنمية مكون من عدة ممثلني عن امل�صرف املركزي ووزارة االقت�صادوهيئة تنظيم االت�صاالت وبع�ض اجلهات الأخرى حيث �ست�سعى كل جهة ح�سب قطاعها �إىل توفري فر�ص
توظيف للمواطنني.

 قيام هيئة تنمية باجتماع تن�سيقي مع وزارة العمل ت�ستدعي فيه اجلهات املخت�صة باملوارد الب�شرية �سواءيف احلكومة االحتادية �أو احلكومات املحلية ،فدور وزارة العمل هو �إيجاد فر�ص عمل من خالل �إ�صدار
ت�شريعات وقوانني احتادية يف هذا ال�ش�أن.

 التنويه �إىل �أن قانون التعطل عن العمل والذي تقدمت به وزارة العمل متت درا�سته �إال �أنه يحتاج �إىل املزيدمن الدرا�سة والبحث.

 ت�سعى الهيئة �إىل متكني املواطن يف الوظيفة وهو على ر�أ�س عمله بحيث �إذا مت ح�صوله على فر�صة عمل�أخرى ذات مزايا �أف�ضل ينتقل ب�سهولة �إليها.

 الإ�شارة �إىل �أن احلكومة �أن�ش�أت الهيئة الوطنية للم�ؤهالت التي قامت بو�ضع دليل للوظيفة وامل�ؤهالت ومتتعميمه على كافة اجلهات بعد موافقة جمل�س الوزراء عليه.

 متابعة هيئة تنمية �أو �أي هيئات �أخرى املواطن الذي مت تعينه من قبلهم يف جمال عمله اجلديد ملواجهالتحديات التي تواجهه يف هذه الوظيفة.

 توجد لدى احلكومة توجهات لتقليل الفجوة بني القطاع االحتادي واخلا�ص يف الأجور والإجازات و�ساعاتالعمل لتحفيز املواطنني على العمل يف القطاع اخلا�ص.

 قانون هيئة تنمية من اخت�صا�صه تخفي�ض العمالة الأجنبية �ضمن القوة الإجمالية يف الإمارات ،و(القوةالإجمالية) يق�صد بها تنمية ويق�صد بها اجلهات التي تعتمد عليها تنمية ومن �أهمها وزارة العمل.

 الإ�شارة �إىل �أن م�شروع �صندوق خليفة لتمكني التوطني ال يزال قيد الدرا�سة وذلك لتنظيم عمل �آلية عملال�صندوق و�أنه يف �صدد االنتهاء منه.

 الت�أكيد على �أن من �أهم �أهداف تنمية دفع املواطن �إىل دخول �سوق العمل ،وخلق الثقافة لدفع خريجيالثانوية لقبول الوظائف املتاحة يف القطاع اخلا�ص �ضمن الإمكانيات املوجودة واملتاحة.

 -التنويه �إىل �أنه بلغ عدد املواطنني الذين مت تعيينهم يف الوظائف احلكومية يف عام 2012م قرابة 1700

 -ال�صعوبات التي تواجه تطبيق برنامج م�سار التمويل املايل فميزانية الوزارات حمددة ،ففي عام
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(2013م) در�س ( )57طالب ًا من وزارة ال�صحة التمري�ض ،ومن وزارة البيئة ( )15طالب ًا يدر�سون
تخ�ص�صات فنية ،و( )60طالب ًا من وزارة املالية يدر�سون املحا�سبة و ( )200طالب موزعني على الوزارات
الأخرى ،وهناك فريق فني يتابع مع الوزارات التخ�ص�صات ذات الأولوية.
 الإحالل يف الوظائف �سيكون تدريجي ًا بعد �إعداد املوظف املواطن من خالل الت�أهيل والتعليم والتدريبامل�ستمر كعن�صر �أ�سا�سي يف �إقرار وتنفيذ �سيا�سة الإحالل.
 قيام الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ب�إطالق برنامج» �إدارة الأداء» الذي بد�أت الوزاراتواجلهات االحتادية بتطبيقه منذ عامني ،وقد ا�ستطاع الكثري من املوظفني املتميزين من خالله احل�صول
على ترقيات وعالوات وحوافز ا�ستثنائية ووظيفية.

 الت�أكيد على وجود جهات معنية تدعم وتنفذ القرارات ال�سيا�سية املتعلقة بالتوطني مثل مبادرة �أب�شر التي�أطلقتها القيادة احلكيمة.
 الت�أكيد على قيام هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية ب�إعداد ت�صنيف للوظائف ح�سب القطاعاتاالقت�صادية الرئي�سية يف الدولة والتي من خاللها ميكن �أن ت�ساهم يف توفري فر�ص عمل للمواطنني.
 ال يوجد حالي ًا جهة معنية يف الدولة تقوم بتثقيف املواطنني لاللتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�ص. مت التوا�صل مع جمل�س الوزراء املوقر لرت�شيح �أحد �أع�ضاء املجل�س الوطني للإعالم لالن�ضمام �إىل جمل�س�أمناء هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية والذي �سي�ساهم بدوره يف ن�شر الوعي الثقايف للمواطنني
مبزايا العمل يف القطاع اخلا�ص.

 بع�ض �شركات القطاع اخلا�ص التي ميتلكها رجال �أعمال مواطنون �ساهمت يف توظيف �أعداد كبرية مناملواطنني تلبية ملبادرات التوطني التي �أطلقتها احلكومة.

(ج  2املعقودة بتاريخ 2013 /11/ 19م)

 قطاعا البنوك والت�أمني غري قادرين لوحدهما على ا�ستيعاب كل �أعداد املواطنني الباحثني عن عمل وذلكملحدودية عدد الوظائف يف كل قطاع ،حيث يبلغ جمموع الوظائف يف قطاع البنوك (� )40ألف وظيفة يف
حني يبلغ عدد الوظائف يف قطاع الت�أمني (� )7آالف وظيفة.

 -2مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» وقد كانت �أهم
اال�ستف�سارات والأفكار التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :

 خمرجات التعليم يجب �أن يتم حتديدها مبا يحتاجه �سوق العمل من خالل برامج الإر�شاد املهني يفاجلامعات ،وذلك لي�سهل توفري وظائف منا�سبة للخريجني بعد ذلك.

 اال�ستف�سار عن عدم مواءمة امليزانية املخ�ص�صة للبحث العلمي مع طموحات وا�سرتاتيجية احلكومةاالحتادية التي تهدف �إىل دعم وت�شجيع البحث العلمي.

 مت التن�سيق مع وزارة املالية بتخ�صي�ص ميزانية للوزارات االحتادية لتنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم( )7/338ل�سنة 2011م ب�ش�أن و�ضع خطة ت�شغيلية للتوطني.

 املطالبة بتفعيل مراكز البحث املوجودة يف جامعة الإمارات واال�ستفادة من ر�سائل الدكتوراه املقدمة عنجمتمع الإمارات والرتكيز على الأبحاث التي تهم املجتمع خ�صو�ص ًا فيما يتعلق باملجال ال�صحي.

 -يجري حالي ًا �إعداد ر�ؤية �شاملة على م�ستوى الدولة لتوطني الوظائف يف القطاع احلكومي واخلا�ص.

 اال�ستف�سار عن نتائج املبادرات التي ت�ضمنها ا�سرتاتيجية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للأعوام 2013 -2011والأهداف التي مت حتقيقها.

 هناك تن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية يف �ش�أن توفري فر�ص عمل للمواطنني يف القطاع اخلا�ص . يجري حالي ًا �إعداد م�شروع لتعديل قانون العمل من �أجل تعزيز التوطني يف القطاع اخلا�ص و�سد الفجوةبينه وبني القطاع احلكومي وخا�صة �ساعات العمل والأجور.
 هناك م�شروع يتم �إعداده حالي ًا لتحفيز الذكور خريجي الثانوية العامة على االلتحاق بكليات الرتبية يفاجلامعات.
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 الت�سا�ؤل عن املالمح العامة للخطة اال�سرتاتيجية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف ال�سنوات القادمة. اال�ستفهام عن �أ�سباب توا�ضع الدعم للربامج البحثية يف الدرا�سات العليا رغم اعتمادها من قبل الوزارةيف خطتها اال�سرتاتيجية.
 اال�ستف�سار عن م�صادر التمويل البديلة التي تعتمد عليها اجلامعة لتعزيز ودعم برامج البحوث والتطويرواالبتكارات.

 هناك م�شروع يتم �إعداده حالي ًا مع اجلهات املعنية يف الدولة من �أجل توفري فر�ص عمل للمواطنني يفاملدار�س اخلا�صة وخا�صة يف بع�ض املواد مثل الرتبية الوطنية.

 -الت�سا�ؤل عن الربامج التي اعتمدتها اجلامعة لإ�شراك القطاع اخلا�ص يف دعم امل�شاريع البحثية.

 هناك تن�سيق بني وزارة العمل و الهيئات االحتادية واملحلية املعنية بالتوطني لإيجاد قاعدة بياناتمعلوماتية موحدة ت�ساهم يف توفري فر�ص عمل للمواطنني.

 اال�ستفهام عن الدرا�سات التي قامت بها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لف�صل الهيئة الوطنية للبحثالعلمي عن الوزارة ال�ستقاللها ماليا و�إداري ًا.
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 اال�ستف�سار عن نتائج تطبيق مبادرة تطوير القدرات البحثية الوطنية التي ت�ضمنها اخلطة اال�سرتاتيجيةللوزارة خالل عامي .2012 -2011

الوطنية �سواء على امل�ستوى املحلي �أو االحتادي.

 -الت�سا�ؤل عن عدد اجلوائز ومنح البحث والتطوير واالبتكار التي تلقت دعم من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

 الت�سا�ؤل عن النتائج العلمية التي حققها مركز �أبحاث البيئة ال�صحراوية والبيئة البحرية ووحدة درا�سةالنخيل.

 اال�ستفهام عن الدور الذي ميار�سه اخلرباء وامل�ست�شارون يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي لدعم الدرا�ساتوور�ش العمل ونتائج عملهم.

 املطالبة بدعم الباحثني وتوجيههم للعمل البحثي لأن هناك العديد من اجلهات املحلية واالحتادية تدعو �إىلامل�ؤمترات والور�ش العلمية وال جند امل�ساهمة الوطنية وا�ضحة فيها.

 -اال�ستف�سار عن نتائج امل�شاريع البحثية التي قامت الهيئة الوطنية للبحوث بتمويلها ودعمها.

 -اال�ستفهام عن توفري قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للبحث العلمي يف الدولة.

 الت�سا�ؤل عن الربامج التي و�ضعتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف �ش�أن الإعداد لبناء قاعدة معلوماتللأن�شطة البحثية يف جامعات دولة الإمارات.

 -املطالبة ب�إن�شاء وقف للبحوث العلمية ليكون هناك دخل ثابت له.

 اال�ستفهام عن دور الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف ت�شجيع امل�ؤ�س�سات احلكومية على القيام بعمل �أبحاثتخ�ص املجتمع املحلي واال�ستعانة بالكفاءات املواطنة لتنفيذ ذلك.
 التنويه �إىل �أنه ال يوجد توافق بني م�ساهمة البحث العلمي يف دعم القطاعات الرئي�سية يف الدولة معتوجهات الدولة.
 اال�ستف�سار عن التوطني النوعي يف قطاع البحث العلمي ولي�س الكمي. الت�سا�ؤل عن املقيا�س الفعلي مل�ساهمة البحث العلمي يف حتقيق ر�ؤية القيادة العليا فيما يتعلق بتحقيقاالقت�صاد املعريف.
 اال�ستف�سار عن وجود ا�سرتاتيجية لعملية التكامل بني القطاعات الرئي�سية ودور قطاع البحث العلمي يفربط القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص والقطاع الأكادميي مل�صلحة الأجندة الوطنية.
 الت�سا�ؤل عن امل�شكالت واملعوقات التي يواجهها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إعداد البحوث العلمية. اال�ستفهام عن اخلطط والربامج التي و�ضعتها اجلامعة يف �ش�أن تطوير القدرات البحثية الوطنية للباحثني. اال�ستف�سار عن عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تلقوا دعم من الهيئة الوطنية للبحث العلمي. الت�سا�ؤل عن وجود نية يف فتح فرع جلامعة الإمارات يف الإمارات ال�شمالية. املطالبة ب�أن يتمكن الطالب من درا�سة اللغة العربية واللغة الإجنليزية يف مراحل التعليم الأ�سا�سي لت�سهيلالبحث العلمي يف املراحل العلمية املتقدمة.
 اال�ستفهام عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حول تو�صيات يونيو 2010م يف �ش�أن �إعداد الهيئة الوطنيةللبحث العلمي درا�سة بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء لإيجاد التمويل املنا�سب للبحوث العلمية.
 -اال�ستف�سار عن نتائج �إعداد الهيئة الوطنية للبحث العلمي لعدد من مذكرات التفاهم واملباحثات وامل�شاريع
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 وقد جاء رد معايل  /ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي على هذهاال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي :
 الإ�شارة �إىل �أن امليزانية املعتمدة للبحث العلمي يف كل املعاهد واجلامعات البحثية يف الإمارات ت�صل �إىلقرابة  600مليون درهم.
 التنويه �إىل �أن من �شروط متويل البحوث يف التعليم العايل �أن نتائجها يجب �أن تخدم جمتمع الإمارات يفكل القطاعات ومنها القطاع ال�صحي حيث مت ت�شكيل جلنة بقرار من جمل�س الوزراء لدرا�سة مر�ض ال�سرطان
يف الدولة.
 الإ�شارة �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للتعليم العايل للأعوام � 2016-2014سيتم العمل على حتقيقالأهداف املرجوة منها يف البحث العلمي.
 الت�أكيد على وجود تعاون بني وزارة التعليم العايل واجلامعات من خالل اللقاءات وور�ش العمل واملنتدياتالتي تتعلق بالبحث العلمي.
 الإ�شارة �إىل �أن التناف�س هو الأ�سا�س لتقييم ومتويل البحوث وبراءات االخرتاع امل�ستقبلية وتطويرها. الإ�شارة �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للتعليم العايل والبحث العلمي طموحة وتهدف خلدمة جمتمع الإماراتوقابلة للتنفيذ.
 التنويه �إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تقدم الدعم للربامج البحثية يف جامعة االمارات وذلكعلى ح�سب تكلفة البحوث املقدمة.
 الإ�شارة �إىل حمدودية الدعم اخلا�ص املقدم للم�شاريع والربامج البحثية من قبل ال�شركات والقطاع اخلا�ص. الإ�شارة �إىل �أن الوزارة قامت قبل فرتة �ستة �أ�شهر بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وحتويلها �إىل�إدارة وذلك متا�شي ًا مع اخت�صا�صاتها.
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 -الإ�شارة �إىل �أنه مت تلقي عدد ( )900بحث ت�أهل منها ( )250بحث ًا وحاز ( )120بحث ًا منها على جوائز.

للم�صلحة الوطنية.

 التنويه �إىل �أنه مت ابتعاث ( )11زيارة بحثية خارج الدولة يف � 2013أ�سفرت عن ( )11بحث ًا ،كما متالقيام بعدد ( )6زيارات علمية داخلية للمبتكرين الإماراتيني.

 -وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار والآراء التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء حول املو�ضوع هي :

 الإ�شارة �إىل �أنه توجد قاعدة بيانات على املوقع الر�سمي لوزارة التعليم العايل ت�ضم عدد ( )5000باحثوتغطي عدد ( )57جامعة.
 الت�أكيد على �أن الهيئة الوطنية للبحث العلمي قامت بتمويل عدد ( )85بحث ًا يخدم جمتمع الإمارات. الإ�شارة �إىل قيام �إدارة البحوث بالتن�سيق مع الوزارات والهيئات االحتادية احلكومية وغري احلكوميةلتنفيذ بع�ض املبادرات املتعلقة بالبحث العلمي.
 -التنويه �إىل �صعوبة توطني قطاع البحث العلمي ب�شكل كامل يف وقت ق�صري تبلغ مدته ( )40عام ًا فقط.

 الت�سا�ؤل عن ن�سبة �إجناز اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة للأعوام (2011م2013-م) ودورها يف تعزيزمكانة الدولة اقت�صادي ًا على ال�صعيدين املحلي والعاملي ورفع ال�صحة وال�سالمة ح�سب اخت�صا�صات الهيئة .
 اال�ستفهام عن دور الهيئة يف �إيجاد التكامل بني القطاعني االحتادي واملحلي يف جمال املوا�صفات واملقايي�س. اال�ستف�سار عن دور الهيئة يف ا�ستثمار حدث �إك�سبو 2020م لتعزيز ال�صادرات الوطنية وت�سويقها عاملي ًاورفع جودة معايري و�شروط ا�سترياد ال�سلع واملنتجات من اخلارج.

 الت�أكيد على �أهمية توثيق البحوث بو�ضعها يف املوقع الإلكرتوين للوزارة ،ف�أغلب البحوث موجودة وتعلنعنها الوزارة ومتنح ملقدميها جوائز.

 الت�سا�ؤل عن ن�سبة الإجناز التي حققتها الهيئة يف ا�سرتاتيجيتها للأعوام (2011م2013-م) فيما يتعلقبربامج التعاون بني الهيئة واجلهات املخت�صة االحتادية واملحلية.

 هناك ات�صال دائم مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية واملحلية اخلا�صة بالبحوث وميثلالباحثون الإماراتيون ما ن�سبته ( ،)% 60وال ميكن توطني قطاع البحث العلمي ب�شكل كامل يف الوقت
احلايل.

 اال�ستفهام عن التحديات التي تواجه الهيئة يف التعاون مع اجلهات املخت�صة االحتادية واملحلية لتنفيذا�سرتاتيجيتها (21014م – 2016م).

 التنويه �إىل تخفي�ض عدد �ساعات التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة من (� )12ساعة �إىل ()9�ساعات لت�سهيل عملية �إجراء البحوث والدرا�سات ،وهناك ( )20باحث ًا من هيئة التدري�س يف جامعة الإمارات.
 مركز البحوث البحرية الذي كان يف جامعة الإمارات �أ�س�س لغر�ض معني مت حتقيقه وانتهى دوره� ،أمامركز النخيل فهو من �أح�سن املراكز املوجودة يف املنطقة فيما يتعلق بالإنتاج.
(ج  7املعقودة بتاريخ 2014/02/04م)
 -3مو�ضوع «�سيا�سة هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» ،وقد وكانت �أهم
املالحظات واال�ستف�سارات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء على التقرير هي:
 �ضعف التعاون بني هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف تزويد اللجنة باملعلومات التي تدعم التقرير. وقد جاء رد معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه -رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإماراتللموا�صفات واملقايي�س على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات والأفكار كالآتي :
 -الت�أكيد على �أهمية تعاون الهيئة مع املجل�س يف تزويده بكافة املعلومات املطلوبة عن عمل الهيئة حتقيق ًا
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 اال�ستف�سار عن مدى ا�ستفادة الهيئة من الربامج واملبادرات احلكومية مثل احلكومة الذكية ور�ؤية الإمارات2021م وغريها بحيث ت�ساهم يف دعم القطاعات املختلفة.

 اال�ستف�سار عن مدى ا�ستفادة الهيئة من عقد القمة احلكومية الثانية لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية. الت�سا�ؤل عن التعديالت التي �أدخلتها الهيئة على خطتها اال�سرتاتيجية بناء على خمرجات القمة احلكومية. اال�ستف�سار عن مدى مطابقة ا�سرتاتيجية الهيئة يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة مع ا�سرتاتيجية اجلهاتاملخت�صة االحتادية واملحلية (2011م 2013-م).
 الت�سا�ؤل عن جماالت التعاون والتن�سيق بني الهيئة واجلهات احلكومية االحتادية واملحلية املخت�صة ب�ش�أناعتماد اجلهات املنتجة �أو امل�ستوردة للمواد اال�ستهالكية والغذائية.
 اال�ستف�سار عن اخلطة الإعالمية التي اعتمدتها الهيئة لتثقيف امل�ستهلكني وتعريفهم بدور الهيئة بالإ�ضافة�إىل توعيتهم مب�ضار املنتجات املغ�شو�شة واملقلدة و�ضرورة قراءة البطاقة املرفقة باملنتج.
 اال�ستف�سار عن وجود نظام وطني ي�شارك فيه جميع �أفراد املجتمع من خالل جلان معينة ت�شارك الهيئةيف و�ضع املوا�صفات واملقايي�س جلميع ال�سلع واملنتجات.
 اال�ستفهام عن �آلية الرقابة على املنتجني املحليني للمواد الزراعية. الت�سا�ؤل عن كيفية الرقابة على البائعني املتجولني لل�سلع الغذائية وخا�صة الزراعية. -اال�ستف�سار عن اخلطة الزمنية للهيئة من �أجل ا�ستكمال �إ�صدار املوا�صفات واملعايري اخلا�صة بجميع
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ال�سلع املتداولة يف �أ�سواق الدولة والتي قدرت ب�أكرث من (� )200ألف �سلعة ومنتج مت اعتماد ()6500
موا�صفة فقط لها.
 اال�ستفهام عن مدى تعاون اجلهات االحتادية واملحلية يف تطبيق �ضوابط �أو �شروط منح �شهادات اجلودةو�شهادات املطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة لدى الهيئة.
 اال�ستف�سار عن كيفية ت�أكد الهيئة من خلو الأ�سواق املحلية من ال�سلع الغذائية التي ال تنطبق عليهااملوا�صفات واملقايي�س املعتمدة لدى الهيئة.
 املطالبة بالتعاقد مع جهات خمت�صة بالتقيي�س واملعايرة يف الدول امل�صدرة لل�سلع واملنتجات وخ�صو�ص ًاالغذائية ،لتتنا�سب مع موا�صفات و�شروط الدولة.
 اال�ستف�سار عن اجلهة التي تقوم مبراقبة ال�سلع واملنتجات يف الدول امل�صدرة �إىل الإمارات يف الوقتاحلايل.
 الت�سا�ؤل عن خطة الهيئة خالل ال�سنوات القادمة يف �ش�أن �إ�صدار املوا�صفات واملقايي�س جلميع ال�سلعواملنتجات واخلدمات ا�ستعداد ًا ال�ست�ضافة املعر�ض الدويل «�إك�سبو.»2020
 -التنويه �إىل �ضرورة توحيد �إجراءات دخول ال�سلع واملنتجات عرب منافذ الدولة.

الدولة يقوم على الكثري من هذه اخلدمات.
 اال�ستف�سار عن وجود وثيقة م�شرتكة بني الهيئة والتجار يف �ش�أن الرقابة على ال�سلع. الت�أكيد على �ضرورة �أن تكون الهيئة هي اجلهة االحتادية الر�سمية التي تندرج حتتها كافة اجلهاتالرقابية املحلية يف الدولة.
 الت�سا�ؤل عن قيام الهيئة ب�سحب �أي منتج من بقية �أ�سواق الدولة يف حال قيام بع�ض اجلهات املحليةاملخت�صة كجهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية مث ًال ب�سحبه من �أ�سواق الإمارة بناء على نتائج الفحو�صات
املخربية التي مت التو�صل �إليها.
 اال�ستفهام عن االختبارات التي تقوم بها الهيئة لقيا�س ن�سبة املعادن الثقيلة يف املواد الغذائية كالر�صا�صوالزنك والزئبق ملا لها من �أثر �سيئ على �صحة الإن�سان.
 اال�ستف�سار عن دور الهيئة يف دعم ال�شركات الوطنية ال�صغرية واملتو�سطة كي تكون معتمدة وفق املوا�صفاتواملقايي�س العاملية التي جتعلها قادرة على املناف�سة يف ال�سوق املحلية والعاملية.
 وقد جاء رد معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه -رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإماراتللموا�صفات واملقايي�س على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات والأفكار كالآتي :

 اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخر يف �إن�شاء املعهد الوطني للقيا�س على الرغم من �صدور قرار من جمل�سالوزراء رقم ()31ل�سنة 2006م يف �ش�أن �إن�شاء هذا املعهد.

 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة مطالبة بتنفيذ املبادرات احلكومية مثل :احلكومة الذكية حيث مت حتويل كافةاخلدمات التي تقدمها �إىل خدمات �إلكرتونية ذكية.

 الإ�شارة �إىل �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية حكومية لتطوير املعهد الوطني للقيا�س عند �إن�شائه وت�أهيل كوادروطنية يف هذا املجال.

 هناك تن�سيق بني الهيئة وال�سلطات املحلية يف �ش�أن تقدمي خدمات املعايرة القانونية مثل جمل�س �أبوظبيللجودة ،وكذلك بلدية دبي وغريها من اجلهات املحلية الأخرى املخت�صة من �أجل تعزيز امل�صداقية والثقة
مبا يقدم يف الدولة من �سلع �أو خدمات.

 التنويه �إىل ت�سبب الكثري من ال�سلع غري املطابقة للموا�صفات واملعايري الوطنية يف حدوث وفيات و�أمرا�ضحيث ت�سببت الإطارات غري املطابقة للموا�صفات �إىل حدوث ( )88حالة وفاة و(� )656إ�صابة خالل
الأعوام املا�ضية(2012-2010م)،بالإ�ضافة �إىل ت�سبب بع�ض املالب�س يف �أمرا�ض جلدية.
 الإ�شارة �إىل �إمكانية ا�ستفادة الهيئة من املوا�صفات العاملية للأغذية يف بع�ض الدول والتي ميكن تطبيقهاعلى ال�سلع الغذائية يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن العوائق التي تواجه الهيئة يف توحيد اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املخت�صة يف �ش�أن�أعمال التقيي�س واملعايرة ،وتن�سيق تطبيقها مع اجلهات املخت�صة بالتفتي�ش واملنافذ واحلدود واجلمارك.
 اال�ستفهام عن خطة الهيئة للتكامل مع اجلهات املحلية املخت�صة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة املخت�صة ب�أعمالاملختربات والقيا�س.
 -الت�سا�ؤل عن خطة الهيئة يف تو�صيف وو�ضع معايري خا�صة لكافة اخلدمات املقدمة وخا�صة �أن اقت�صاد
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 الأنظمة التي ت�ضعها الهيئة تهدف �إىل ال�سالمة وحماية الإن�سان والبيئة وتقنني جودة الأغذية حيث ت�ستوردالدولة ( )10ماليني طن �سنوي ًا من الأغذية ،تبلغ ن�سبة الأغذية غري املطابقة للموا�صفات واملقايي�س منها
(.)% 3
 عمل اجلهات املحلية �أكرب لكونها جهات تنفيذية والهيئة جهة ت�شريعية لو�ضع الأنظمة واملعايري بالتعاونمع اجلهات املحلية.
 تتكامل اجلهود بني الهيئة واجلهات املحلية املخت�صة الأخرى للتغلب على كافة التحديات التي تواجهالهيئة يف �ش�أن تطبيق الهيئة ال�سرتاتيجيتها فيما يتعلق مبو�ضوع �صحة و�سالمة ال�سلع حيث قامت بع�ض هذه
اجلهات بتطوير املختربات ومعايري �إ�صدار �شهادات االعتماد لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة.
� -أ�صبحت دولة الإمارات مرجعية يف تطوير وتقدمي اخلدمات احلكومية من خالل �أنظمة اجلودة ،حيث

313

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

قامت ب�إطالق �أول موا�صفة للعمل احلكومي املميز �أثناء عقد القمة احلكومية الثانية ومت اعتمادها كموا�صفة
قيا�سية عربية لتقييم مراكز اخلدمة ومقدمي اخلدمة ،وبحكم اخت�صا�ص الهيئة قامت بتطوير خدماتها مع
ال�شركاء الآخرين لال�ستفادة منها داخل �أو خارج الدولة.
 مت االنتهاء من ا�سرتاتيجية (2011م 2013-م) وقد عر�ض ما �أجنز منها على املجل�س ،وت�سعى الهيئةلفتح جماالت �أكرب العتماد اجلهات امل�شاركة يف تقدمي اخلدمة ب�إطار قانوين ي�ضمن كافة جماالت تقدمي
اخلدمة.
 تتفق الهيئة ب�أن هناك تق�صري ًا يف اجلانب الإعالمي والتوعوي ب�سبب ان�شغال الهيئة بتطوير الأنظمة،فهناك نظام مانع املطور يف جمل�س �أبوظبي للجودة وهو مطروح على م�ستوى الدولة ومت درا�سته مع وزارة
االقت�صاد لتطبيقه يف �ش�أن ا�ستدعاء ال�سلع و�سحبها.
 الت�أكيد على �إ�شراك ذوي االخت�صا�ص مع هيئة املوا�صفات واملقايي�س يف �إ�صدار وتطوير املوا�صفاتواملقايي�س جلميع ال�سلع واملنتجات واخلدمات ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من بع�ض الأ�شخا�ص امل�شرتكني يف
الربامج العاملية املخت�صة ب�إ�صدار وتطوير املوا�صفات القيا�سية.
 يوجد لدى الهيئة موا�صفات ومقايي�س خا�صة للمواد الزراعية ويتم تطبيقها من قبل وزارة البيئة واملياهوال�سلطات املحلية يف الأ�سواق املحلية.
 يجرى حالي ًا درا�سة مع اجلهات املعنية لو�ضع ت�شريع ينظم عمل البائعني املتجولني وخا�صة من يبيعونال�سلع الغذائية.
 الت�أكيد على �أنه يتم التعامل مع ال�سلع كمجموعات معنية ولي�س ك�أعداد ويتم حتديد موا�صفاتها وفق الأ�صنافالتي تنتمي �إليها ال�سلع والذي �ساهم يف وجود موا�صفات ومقايي�س ملعظم ال�سلع اال�ستهالكية يف �أ�سواق الدولة.
 الإ�شارة �إىل �أنه ي�صعب الت�أكد من توافر جميع املوا�صفات القيا�سية التي تعتمدها الهيئة على ال�سلعوخا�صة ال�سلع الغذائية يف �أ�سواق الدولة حيث هناك بع�ض ال�سلع تف�سد وت�صبح غري �صاحلة لال�ستهالك
�أثناء التخزين �أو النقل وكذلك دخول بع�ض ال�سلع �إىل �أ�سواق الدولة من خالل تهريبها.
 الإ�شارة �إىل �أن الدولة تعرتف ب�شهادات املوا�صفات واملقايي�س ل�سلع الدولة امل�صدرة وفق ًا التفاقية التجارةالعاملية التي توجب االعرتاف املتبادل ب�شهادات املوا�صفات واملقايي�س.
 الت�أكيد على خمالفات اجلهات التي تدخل ال�سلع الغذائية غري املتطابقة مع املوا�صفات واملقايي�س املعتمدةلدى الهيئة.
 يجرى حالي ًا و�ضع �أنظمة مرجعية وتطوير املعايري اخلا�صة للقيا�س من �أجل �إن�شاء املعهد الوطني للقيا�س. هناك تعاون مع جمل�س �أبوظبي للجودة يف تعيني �أكرث من ( )14مواطن ًا وتدريبهم وت�أهيلهم يف جمالالقيا�س.
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 الت�أكيد على و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لعام 2014م بالتعاون مع بلدية دبي لتطوير موا�صفات �أقم�شةاملالب�س لتكون �أكرث �سالمة ل�صحة امل�ستهلك.
 الت�أكيد على �أن الهيئة تطبق املوا�صفات العاملية التي يعمل بها يف الدول املتقدمة وفق ًا الحتياجات الدولةومبا ي�ساهم يف حتقيق ال�سالمة العامة.
 للجهات املحلية املخت�صة يف جمال التقيي�س واملعايرة جهود كبرية يف هذا املجال ،وهناك �شراكة بنيالهيئة وبني هذه اجلهات من جهة وبينها وبني القطاع اخلا�ص من جهة �أخرى يف �ش�أن تطبيق الأنظمة املتعلقة
مبوا�صفات ال�سلع واملعايري اخلا�صة بجميع ال�سلع املتداولة يف �أ�سواق الدولة حتقيق ًا للأمن وال�سالمة.
 مقدمو اخلدمات متفاوتون يف م�ستوى اخلدمات التي يقدمونها ،فالبع�ض منهم يقدمون خدمات مبا�شرةكجهات التفتي�ش ومنح ال�شهادات ،وه�ؤالء خا�ضعون لأنظمة اعتماد ر�سمية من قبل الهيئة ،كما �أن الهيئة يف
�صدد و�ضع معايري خا�صة للكثري من اخلدمات املقدمة من قبل بع�ض اجلهات كاخلدمات الإدارية واملالية
وال�صحية وغريها.
 عالقات الهيئة بتجار ال�سلع على اختالف �أنواعها هي عالقة قائمة على التفاهم وال�شراكة ،بهدف حتقيقالتناف�سية بني التجار من خالل املعايري واملوا�صفات التي يتم و�ضعها لل�سلع املتداولة.
 الإعالن عن �سحب �أي منتج غذائي من �أ�سواق الدولة يتم عن طريق الهيئة الوطنية ل�سالمة الأغذية كما�أن هناك تكامال يف الأدوار بني الهيئة واجلهات املحلية املخت�صة يف هذا اجلانب.
 الت�أكيد على �أنه يتم فح�ص خمتلف الأغذية ومنها الأ�سماك وقيا�س ن�سبة املعادن الثقيلة فيها حفاظ ًا على�سالمة �أفراد املجتمع.
 الأنظمة واملعايري التي مت و�ضعها العتماد املنتجات هي التي تدفع بال�شركات الوطنية ال�صغرية واملتو�سطةللمناف�سة العاملية لكون ما مت و�ضعه من هذه الأنظمة واملعايري مطبق على امل�ستوى العاملي.
(ج  9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
 -4مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار
التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء فيه هي :
 اال�ستف�سار عن ا�ستعدادات الهيئة للحدث العاملي �إك�سبو 2020م. الت�سا�ؤل عن ا�سرتاتيجية الهيئة يف توطني الوظائف. اال�ستفهام عن دور الهيئة يف الإ�شراف على مراكز امل�سلمني اجلدد التي �أن�شئت بقرارات حملية وهيتنت�شر يف جميع �أنحاء الدولة.
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 اال�ستف�سار عن مدى ا�ستفادة الهيئة من التطبيقات الذكية و ا�ستخدام الأجهزة الذكية يف غر�س القيمالوطنية واالجتماعية والدينية وتعزيز الهوية الوطنية لدى فئات املجتمع املختلفة.

 الت�سا�ؤل عن برامج التوعية والإر�شاد للم�سلمني وغري امل�سلمني التي �أعدتها الهيئة �ضمن خطتها اال�سرتاتيجيةللأعوام (2014م2016-م).

 -الت�سا�ؤل عن قيام الهيئة بدرا�سة تطوير التطبيقات الذكية على فئات املجتمع ومدى تفاعلهم معها.

 االقرتاح بتبني الهيئة خلطة تتعاون فيها مع الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب لتوعية ال�شباب و�إر�شادهممن خالل الأن�شطة والربامج التي تتنا�سب مع �أعمارهم وميولهم.

 اال�ستفهام عن اخلطط واملعايري التي و�ضعتها الهيئة يف بناء وتوزيع امل�ساجد. اال�ستف�سار عن املعايري التي تعتمدها الهيئة يف ت�صاميم امل�ساجد ،وعن خطط الهيئة لتطوير امل�ساجدالقدمية وذلك بتطبيق املعايري اجلديدة عليها.
 الت�سا�ؤل عن خطط الهيئة يف فتح م�صارف جديدة للوقف. اال�ستفهام عن برامج الهيئة لت�شجيع الواقفني على توجيه �أوقافهم �إىل جماالت �أخرى لتو�سيع مدى اال�ستفادة. اال�ستف�سار عن الربامج التي ت�ضعها الهيئة للتوعية ولت�شجيع القطاع اخلا�ص وباقي �شرائح املجتمع علىامل�ساهمة يف �أموال الوقف.
 الت�سا�ؤل عن النتائج املبذولة يف التن�سيق مع اجلهات املحلية لتخ�صي�ص بع�ض الأرا�ضي الوقفية. اال�ستفهام عن امل�ستوى الثقايف لإمام امل�سجد ،وعن قيام الهيئة بتقييم مدى ت�أثري خطبة اجلمعة على النا�س. الت�أكيد على �ضرورة توطني وظائف الأئمة واخلطباء نظر ًا لأهميتها يف املجتمع ،والعمل على �إيجاد من ي�شغلتلك الوظائف من املواطنني القاطنني بالقرب من امل�ساجد.
 الت�سا�ؤل عن اخلطة والربامج التي اعتمدتها الهيئة لتطوير �إدارة وا�ستثمار الوقف لديها. االقرتاح ب�أن تتوىل الهيئة م�س�ؤولية العالج بالرقية ال�شرعية وتنظيم وترخي�ص العمل به وفق ال�ضوابطال�شرعية كبديل للممار�سات ال�سلبية كال�شعوذة وال�سحر.
 اال�ستف�سار عن عدم قيام الهيئة بدرا�سة االحتياجات من امل�ساجد على الطرق اخلارجية والتي تفتقد وجودم�ساجد تخدم الكثري من مرتادي الطرق.
 الت�سا�ؤل عن الأذان املوحد و�ضرورة مراعات فروق التوقيت بني �إمارات الدولة طبق ًا خلطوط الطول والعر�ض. اال�ستفهام عن وقف دعم انت�شار م�شروع ال�شيخ زايد لتحفيظ القر�آن واقت�صار مراكز التحفيظ على دعماحلكومات املحلية.
 اال�ستف�سار عن ت�أخر �إدراج خطبة اجلمعة على املوقع االلكرتوين للهيئة قبل يوم اجلمعة مما ي�ؤثر علىاخلطيب و�صالة اجلمعة.
 -اال�ستف�سار عن كيفية ا�ستفادة اجلاليات امل�سلمة غري الناطقة باللغة العربية من خطب اجلمعة.
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 االقرتاح ب�إن�شاء مراكز متخ�ص�صة للرقية ال�شرعية تكون حتت �إ�شراف الهيئة ومتابعتها. اال�ستفهام عن التحديات التي تواجه الهيئة يف توظيف العدد الكايف من املفت�شني الذين يقومون بالرقابةعلى امل�ساجد يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن خطة الهيئة يف �إدخال الأجهزة الذكية يف �أعمال التفتي�ش امليداين الذي يقوم به مفت�شوالهيئة.
 الت�سا�ؤل عن وجود خطة للهيئة لتطوير �أنظمة العمل لديها مبا يتما�شى مع توجهات احلكومة يف تطبيقم�شروع احلكومة الذكية.
 اال�ستف�سار عن جهود الهيئة يف تقييم املو�ضوعات التي تطرحها يف خطب اجلمعة ب�شكل دوري. اال�ستفهام عن الربامج التي اتبعتها الهيئة ل�ضمان ا�ستدامة الوقف لديها. الت�سا�ؤل عن �شمولية اخت�صا�صات الهيئة �إدارة مغا�سل املوتى وكذلك املقابر. اال�ستف�سار عن كيفية �إ�شراف الهيئة على امل�ساجد يف املناطق ال�صناعية والزراعية ويف املنازل اخلا�صةالتي مت �إن�شا�ؤها دون وجود ت�صريح م�سبق من قبل اجلهات املعنية.
 اال�ستف�سار عن وجود ح�صر �شامل للعقارات املوقوفة يف الدولة ونوعها وحتديد �ضوابط �صرف الوقف. التنويه �إىل �ضرورة زيادة املكاف�أة للإمام الذي يقوم بتحفيظ الأطفال القر�آن الكرمي يف امل�سجد. املطالبة با�ستخدام الهيئة الأجهزة الكهربائية التي توفر ا�ستهالك الطاقة واال�ستفادة من املياه بعدا�ستخدامها يف الو�ضوء.
 التنويه �إىل �أن تقارير ديوان املحا�سبة لعام (2012-2009م) �أ�شارت �إىل وجود ق�صور يف �إعداداللوائح والأنظمة املالية للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
 املطالبة بتعديل قانون �إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف لتو�سيع �صالحيتها مبا يتوافق معمتطلبات حاجة املجتمع.
 اال�ستف�سار عن وجود تعاون مع اجلهات املخت�صة يف الإمارات ب�ش�أن توزيع امل�ساجد يف املناطق ال�سكنيةاجلديدة.
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 الت�سا�ؤل عن وجود خطة م�ستقبلية لدمج الهيئات املحلية املخت�صة بال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف مع الهيئةالعامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

كاجلانب االجتماعي الذي ي�شمل الدرا�سات والبحوث واالهتمام باملرافق العامة والرفق باحليوان� ،إال �أن
الإ�شكالية التي تواجه الهيئة هي �إقناع النا�س بامل�ساهمة �أو التربع لهذه الق�ضايا.

 االقرتاح ب�أن يتم و�ضع مواقيت ال�صالة جلميع مدن العامل وعدم اقت�صارها على مواقيت دولة الإماراتيف املوقع الإلكرتوين للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

 تقوم الهيئة بتنفيذ حملة من خالل و�سائل الإعالم عن طريق الإعالنات والكتيبات لتنمية ثقافة النا�سمبو�ضوع الوقف وهي مطبقة يف ال�سنوات املا�ضية والآن يف �صدد ن�شر مقاطع م�صورة لهذه احلملة على
مواقع التوا�صل االجتماعي لت�شجيع النا�س على الوقف اخلريي.

 اال�ستف�سار عن وجود معهد ديني تابع للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف لتخريج وت�أهيل �أئمةمواطنني ووعاظ ومدر�سي تربية �إ�سالمية.
 اال�ستفهام عن ا�ستفادة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف من البنك الإ�سالمي للتنمية يف متويلامل�شاريع الوقفية.
 وقد جاء رد �سعادة  /د .حمدان م�سلم املزروعي  -رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقافعلى هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي :
 ت�ضع الهيئة خطة �سنوية ت�سمى خطة الوعظ ت�شمل كل الربامج الوعظية للعام الواحد من حيث موا�ضيعهاوطرق عر�ضها وبراجمها وهي تتغري بطبيعة الزمان واملكان تبع ًا للأحداث و�أهميتها وتراجع �سنوي ًا ،كذلك
هناك م�شروع درو�س امل�ساجد حيث تتناول هذه الدرو�س اجلوانب الفقهية والثقافية واالجتماعية التي تهم
�أفراد املجتمع.
 تواجه الهيئة �صعوبات يف جانب التوطني وذلك ب�سبب امليزانية املر�صودة لها� ،إال �أنها قد قطعت �شوط ًا كبريايف هذا اجلانب فقد كانت ن�سبة التوطني يف عام 2006م ( )% 30وو�صلت يف عام 2014م �إىل ( )% 98يف
الوظائف الإدارية ،وهناك خطط م�ستقبلية لتوطني خطباء اجلمعة وربط هذا الأمر مبكاف�أة جزئية.
 بحكم قانون �إن�شاء الهيئة ال يوجد للهيئة اخت�صا�ص يف الإ�شراف على مراكز امل�سلمني اجلدد ،ولكنهناك تبادل للزيارات مع هذه اجلهات ،كما يقوم واعظو الهيئة بتنظيم دورات وحما�ضرات وبرامج تثقيفية
للم�سلمني اجلدد يف هذه املراكز.
 بادرت الهيئة بتنزيل تطبيق �إلكرتوين وهو من �أف�ضل التطبيقات الذكية املوجودة على م�ستوى الدولةحيث كان معرو�ض ًا يف القمة احلكومية للفوز باجلائزة الأوىل وقد فاز باملركز الثالث بعد ذلك ،وهو مرتجم
باللغتني العربية والإجنليزية خلدمة �أفراد املجتمع.
 هناك معايري مت و�ضعها لت�صاميم امل�ساجد موثقة ومكتوبة على م�ستوى الدولة� ،إال �أن هناك �إ�شكاليةيف رغبة بع�ض املح�سنني بالتدخل يف ت�صميم امل�سجد� ،أما البع�ض الآخر من املح�سنني في�سرتخ�ص يف
ال�صيانة ويف البناء وغريها ،وم�ؤخر ًا اتخذ جمل�س الإدارة قرار ًا ب�إقناع املح�سنني يف �إعطاء �أموالهم للهيئة
ودجمها مع متربعني �آخرين لبناء م�سجد منوذجي ب�أح�سن املعايري ،والهيئة تقوم بتطبيق هذا القرار
ب�صورة تدريجية.
 -مت تقدمي درا�سة ملجل�س الوزراء بفتح جماالت التربع وال�صرف من �إيرادات الوقف يف م�صارف جديدة
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 القطاع اخلا�ص مملوك للتجار حيث قامت الهيئة بو�ضع برنامج مبتكر ومطور من خالل �إ�صدار مقاطعوو�ضعها على �أجهزة الأيباد وتوزيعها كهدايا على كبار املح�سنني واملنفقني لت�شجيعهم على الإنفاق ،وكان
لهذه املبادرة �أثر طيب يف حياة النا�س.
 قامت الهيئة مبخاطبة بع�ض احلكومات املحلية لتخ�صي�ص الأرا�ضي الوقفية يف خمتلف الإمارات. كانت الهيئة تلزم جميع خطباء امل�ساجد بخطبة موحدة من قبلها وتوزع على امل�ساجد ،ونظر ًا لو�صولمالحظات للهيئة من قبل اجلمهور عن �أداء اخلطباء ،فقد مت اتخاذ قرار يت�ضمن ت�صنيف الهيئة اخلطباء
�إىل ثالثة �أ�صناف ،ال�صنف الأول هو اخلطيب املرجتل الذي ال يتقيد مبو�ضوع اخلطبة ب�شكل حريف ويكون
على م�ستوى عال من الثقافة� ،أما ال�صنف الثاين فيعطى مو�ضوع اخلطبة لكن ال يتقيد بالأفكار والكلمات،
�أما ال�صنف الثالث وهو �صنف جديد على املنابر وال ي�سمح له باخلطبة �إال بعد مروره على اللجنة املخت�صة.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة من خالل جلنة خمت�صة تقوم مبراعاة م�ضمون خطبة اجلمعة بحيث تكون متوازنةتتما�شى مع كافة �شرائح املجتمع من الناحية العمرية والفكرية.
 التنويه �إىل �أن الهيئة من خالل املوقع الإلكرتوين لها �أو من خالل تطبيقها على الهواتف الذكية �أتاحتلأفراد املجتمع �إمكانية �إر�سال مالحظاتهم عن �أداء اخلطباء والأئمة واالقرتاحات والأفكار �أي�ض ًا.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة تقوم ب�إخ�ضاع اخلطباء والأئمة لدورات تدريبية ولقاءات دورية من �أجل االرتقاءمب�ستويات �أدائهم.
 الت�أكيد على �أن خطبة اجلمعة يف دولة الإمارات تعد من �أف�ضل اخلطب وتلقى ا�ستح�سان الكثري من النا�سويتم اال�ستعانة بها من قبل بع�ض الدول الإ�سالمية.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة و�ضعت خطة خم�سية لتوطني الوظائف املرتبطة بامل�ساجد �إال �أن تنفيذ هذه اخلطةمرتبط بتوفر امليزانية ،ويعتمد ذلك على مدى توفريها من قبل احلكومة.
 الت�أكيد على �أن الهيئة تعمل على ا�ستثمار الأرا�ضي املخ�ص�صة لديها للوقف وفق املبالغ املتوفرة واملر�صودةلها ،و�أن الأرا�ضي غري امل�ستثمرة يعترب عددها �ضئي ًال جد ًا وا�ستثمارها يرتبط بتوفر املال ودعم املح�سنني.
 الإ�شارة �إىل �أن ممار�سة الرقية ال�شرعية لي�ست من اخت�صا�صات الهيئة وال يوجد غطاء قانوين يتيح لأئمةامل�ساجد القيام بهذا الدور.
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 االقرتاح ب�أن يتم ت�شكيل جلنة مكونة من عدة جهات مثل :وزارة الداخلية ووزارة ال�صحة ووزارة العدلوالهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية والأوقاف لو�ضع ت�شريع ينظم ممار�سة الرقية ال�شرعية ويحدد اجلهة
املنوطة للقيام بهذا الدور.
 الت�أكيد على �أن الهيئة قامت بدرا�سة حددت من خاللها الأماكن التي حتتاج لإن�شاء م�ساجد على الطرقاخلارجية� ،إال �أن �إن�شاءها يعتمد على رغبات املح�سنني الذي يف�ضلون دائم ًا �إن�شاءها بالقرب من الأحياء ال�سكنية.
 التنويه �إىل �أن الأذان املوحد هو عبارة عن �أذان حي مت فيه حتديد م�ساجد معينة يتم من خاللها الأذان،وتتم مراعاة توقيت الأذان بالتعاون مع اجلهات املخت�صة بالعلوم الفلكية والتي �أكدت �أن فروق التوقيت بني
املدن غري ثابته ومتغرية على مدار العام.
 الإ�شارة �إىل �أنه يوجد �أكرث من (� )30ألف منت�سب لأكرث من ( )60مركز ًا لتحفيظ القر�آن الكرمي علىم�ستوى الدولة ،وقد قامت الهيئة بحفل تكرمي للفائزين يف م�سابقة دبي للقر�آن الكرمي من منت�سبي مراكز
الهيئة لتحفيظ القر�آن والذين احتلوا املراكز الأوىل يف امل�سابقة.
 الت�أكيد على �أن الهيئة تقوم بو�ضع خطبة اجلمعة على موقعها الإلكرتوين قبل (� )48ساعة من �صالةاجلمعة كما تقوم بتوزيعها على اخلطباء ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع كتاب يف كل م�سجد يحتوي على جمموعة من
خطب اجلمعة لال�ستفادة منها يف حال حدوث �أمر طارئ.
 الهيئة تقوم حاليا برتجمة خطبة اجلمعة �إىل ثالث لغات فقط وهي تعترب ذلك جهود ًا متوا�ضعة ،كما �أنلديها خطة تعمل على �إجنازها يف هذا اجلانب وهي �إعطاء درو�س دينية بعد خطبة اجلمعة �أو قبلها لغري
الناطقني باللغة العربية من امل�سلمني تتناول مو�ضوعات ت�ستفيد منها هذه ال�شريحة.
 خطة الهيئة فيما يتعلق بربامج التوعية والإر�شاد للم�سلمني تتمثل يف �أنها تخ�ص�ص لكل مو�ضوع تود توعيةالنا�س به �أ�سبوع ًا كامال �سواء كان ذلك من خالل املحا�ضرات والدرو�س �أو احللقات الدينية يف امل�ساجد �أو
من خالل الربامج الإذاعية �أو التلفزيونية� ،أما غري امل�سلمني من �أفراد املجتمع فلم تقنن الهيئة �أو تخ�ص�ص
لهم �أي برامج تذكر.
 جهود الهيئة يف التوعية ون�شر القيم بني كافة فئات املجتمع مبن فيهم ال�شباب وا�ضحة حيث يقوم الوعاظبذلك يف �أندية ال�شباب واملراكز الن�سائية واملدار�س مبختلف مناطق الدولة.
 �إن�شاء مراكز للرقية ال�شرعية يتطلب تت�ضافر �أكرث من جهة حكومية والهيئة م�ستعدة للإ�شراف على هذهاملراكز �إن �صدر قرار �أو قانون ب�إن�شائها من جمل�س الوزراء املوقر.
 العدد املوجود من املفت�شني الذين يقومون بالرقابة على امل�ساجد و�أن�شطتها هو عدد كاف يف الوقتاحلايل ،والهيئة �ستقوم بزيادة هذا العدد �إن دعت احلاجة لذلك.
 الهيئة جزء من منظومة احلكومة وهي الآن يف �صدد تطبيق م�شروع احلكومة الذكية يف كافة الأعمالواالخت�صا�صات التي متار�سها.
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 تقوم الهيئة بجدولة خطب اجلمعة تبع ًا للمنا�سبات والأحداث يف املجتمع فهناك �أكرث من ( )52جمعة يفال�سنة و�أكرث من ( )13منا�سبة متكررة يتم توزيع مو�ضوعات خطب اجلمعة تبع ًا لها.
 الهيئة قامت باتباع و�سائل لتطوير �إدارة �أموال الوقف لديها منها اال�ستعانة ببع�ض ال�شركات املتخ�ص�صةيف العقارات لإدارة العقارات الوقفية التي كانت تدار من قبل الهيئة نف�سها وذلك من �أجل ا�ستثمار هذه
العقارات ب�شكل �أف�ضل وقد �أثبتت هذه التجربة جناحها.
 الهيئة ال متلك حق الإ�شراف على مغا�سل املوتى واملقابر و�إن كانت حتى هذه اللحظة تقوم ب�صرف بع�ضعوائد الوقف كمكاف�آت ملغ�سلي املوتى وكذلك حفاري القبور.
 الهيئة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن بناء امل�ساجد يف الدولة و�أي م�سجد خا�ص ال يتمتع باملوا�صفات املطلوبة لنتقبل الهيئة الإ�شراف عليه.
 الت�أكيد على ح�صر جميع العقارات املوقوفة التابعة للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف مع حتديدالإيرادات اخلا�صة بها.
 الت�أكيد على ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية التي توفر الطاقة يف امل�ساجد اجلديدة وا�ستخدام املياه بعدالو�ضوء يف الزراعة.
 الإ�شارة �إىل �أن اجلهة املالية بالهيئة قامت يف الآونة الأخرية مبعاجلة املالحظات املالية التي ذكرت يفتقارير ديوان املحا�سبة.
 التنويه �إىل �أنه مت حتديد �أماكن �إن�شاء امل�ساجد يف املناطق ال�سكنية احلديثة ويتطلب توفري موارد ماليةمن �أجل بنائها.
 يجرى حالي ًا درا�سة و�ضع مواقيت ال�صالة ملدن العامل يف املوقع الإلكرتوين للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالميةوالأوقاف.
 هناك تعاون مع جامعة الإمام حممد اخلام�س لت�أهيل وتخريج الأئمة والوعاظ يف الدولة وبلغ عدداملنت�سبني لها �أكرث من ( )110مواطن ومواطنة.
 مت �إيقاف ال�شراكة مع بنك دبي الإ�سالمي للتنمية لعدم و�ضوح بنود االتفاقية ال�سابقة التي �أبرمت معجمل�س �إدارة الهيئة ال�سابق.
(ج  11املعقودة بتاريخ 2014/04/08م)
 -5مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» ،وقد وكانت �أهم املالحظات
واال�ستف�سارات التي طرحت من قبل ال�سادة الأع�ضاء حول املو�ضوع هي :
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 اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة حيال الأفراد املتقاعدين من العجزة واملقعدين واملر�ضىالذين ال ميلكون و�سائل النقل ويقنطون يف مناطق بعيدة عن مراكز اخلدمات.
 املطالبة ب�إعادة النظر يف زيادة رواتب املتقاعدين من �ضباط و�أفراد �شرطة وزارة الداخلية الذين ملت�شملهم مكرمة ال�شيخ خليفة.
 الت�سا�ؤل عن تفاعل الهيئة مع توجهات القيادة الر�شيدة يف �ش�أن زيادة التوطني يف القطاع اخلا�ص ع�شرة�أ�ضعاف يف ال�سنوات القادمة.
 اال�ستفهام عن الإجراءات التي �ستقوم بها الهيئة لتطبيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف �ش�أن الأجندة الوطنيةلت�شجيع املواطنني على العمل يف القطاع اخلا�ص من خالل رفع �سقف الرواتب يف هذا القطاع وتعديل
�سيا�سية الهيئة.
 اال�ستف�سار عن منح املتقاعدين امتيازات خا�صة بهم متيزهم عن العاملني وت�سهم يف مواجهة غالء املعي�شة. الت�سا�ؤل عن قيام الهيئة بعقد مذكرات تفاهم بينها وبني هيئة تنمية لتبادر ب�إيجاد فر�ص عمل للمتقاعدين. اال�ستفهام عن الأدوات وم�ؤ�شرات القيا�س يف اخلطة اال�سرتاتيجية (2013م 2016-م) للهيئة يففاعلية �إدارة ا�ستثمار الأموال.
 اال�ستف�سار عن م�ؤ�شرات الر�ضا التي و�ضعتها الهيئة للمتقاعدين لقيا�س حاجتهم من واقعهم االجتماعيواملعي�شي.
 الت�سا�ؤل عن نتائج ا�ستثمارات الهيئة ل�ضمان زيادة �أموالها و�ضمان حقوق امل�شرتكني. اال�ستفهام عن وجود �آلية معينة لدى الهيئة لقيا�س ال�ضرر والنفع للمتقاعد حيث �إن �أكرث من ( )% 86اليعملون وهم من املنت�سبني للهيئة.
 الت�سا�ؤل عن قيام الهيئة بدرا�سة علمية لربط الأثر االجتماعي بقرار ربط اخلدمة ب�سن التقاعد. اال�ستف�سار عن التزام الهيئة بتطبيق تو�صية �صادرة من املجل�س عام 2007م ومتت موافقة جمل�سالوزراء عليها والتي تن�ص على «منح املتقاعدين بطاقات خلف�ض ر�سوم بع�ض اخلدمات العامة والر�سوم
احلكومية والإعفاءات لبع�ض احلاالت وتقدمي بطاقات الدعم لل�سلع الغذائية والتن�سيق مع الربامج املحلية
لإعطاء املتقاعدين الأولوية يف الربامج االقت�صادية لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة «.
 الت�سا�ؤل عن وجود دعم مايل من احلكومة للهيئة. اال�ستفهام عن تطوير عمل الهيئة �إداري ًا �سواء من ناحية تعديل الئحة الهيئة �أو تطوير كوادها. اال�ستف�سار عن تنفيذ التو�صيات التي �صدرت من املجل�س يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر حيث ناق�شمو�ضوع �سيا�سة هيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ورفع يف �ش�أنها ( )23تو�صية �إىل جمل�س الوزراء �أقر
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منها ( )13تو�صية.
 الت�سا�ؤل عن �إمكانية تقدمي قرو�ض مي�سرة للمتقاعدين من خالل �إيرادات ال�صناديق اال�ستثمارية التابعةلهيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
 التنويه �إىل �أن هناك بع�ض البنوك تقوم با�ستقطاع �أكرث من ( )%25من املعا�ش التقاعدي للمقرت�ضني. الإ�شارة �إىل عدم �شمولية �أع�ضاء املجل�س ال�سابقني يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر قرار جمل�س الوزراءل�سنة 2007م بزيادة معا�شات التقاعد ( )%70ابتداء من عام 2008م.
 املطالبة ب�إ�ضافة مكاف�أة نهاية اخلدمة �ضمن املعا�ش التقاعدي للمتقاعد من �أجل حت�سني الو�ضع املعي�شي له. اال�ستف�سار عن نتائج الدرا�سة التي قامت بها الهيئة يف �ش�أن �ضم العالوة التكميلية �إىل الراتب التقاعديللذين تقاعدوا بعد 2008/1/1م
 الت�سا�ؤل عن وجود خطة لدى الهيئة ملعاجلة الت�ضخم يف املعا�ش التقاعدي للمتقاعدين. الإ�شارة �إىل عدم ا�ستطاعة املتقاعدين الذي ي�ستلمون �أكرث من (� )10آالف درهم و�أم�ضوا يف العملاحلكومي �أقل من ( )25عام ًا البحث عن وظيفة �أخرى لتح�سني �أو�ضاعهم املعي�شية وذلك وفق ًا لأحكام
قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
 املطالبة مبنح املتقاعدين ت�أمني �صحي �شامل لتوفري الرعاية ال�صحية الالزمة لهم.الإ�شارة �إىل �إمكانية التقاعد املبكر للن�ساء العامالت من خالل زيادة قيمة اال�شرتاكات يف الت�أميناتاالجتماعية للراغبات يف التقاعد.
 اال�ستف�سار عن وجود �آلية لدى الهيئة لإلزام اجلهات امل�شرتكة يف الت�أمينات االجتماعية بدفع جميعامل�ستحقات عليها لتفادي �أي عجز يتعر�ض له �صندوق املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
 املطالبة بتعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية احلايل لإزالة بع�ض العقبات التي تقف �أماماملواطنني يف حت�سني دخلهم.
 الت�سا�ؤل عن اخلطة اال�ستثمارية لأموال الهيئة والتي تبلغ  40مليار درهم ،ومدى تنا�سب العائد الربحيالبالغ  % 10الذي حتقق من ا�ستثمار الهيئة ملبلغ  13مليار درهم.
 اال�ستفهام عن ن�سبة اال�ستثمار الداخلي واخلارجي لأموال الهيئة و�أ�شكال تلك اال�ستثمارات. اال�ستف�سار عن �أ�سباب انخفا�ض ن�سبة التوطني بالهيئة يف الوظائف الفنية التخ�ص�صية نهاية عامبن�سبة  % 27بالرغم من موافقة احلكومة على تو�صية املجل�س بالإ�سراع يف �شغل املواطنني للوظائف
ال�شاغرة يف الهيئة عام 2007م.

2011

323

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب انخفا�ض ن�سبة الر�ضا الوظيفي بالن�سبة للعاملني يف الهيئة بن�سبة .% 35 اال�ستفهام عن عدم تعيني مدراء يف اجلهات التي تخ�ضع حتت �إ�شراف معايل الوزير ومن �ضمنها الهيئةالعامة للمعا�شات.
 اال�ستف�سار عن خمالفة الهيئة لقرار جمل�س الوزراء رقم ( 4 / )300ل�سنة  2009ب�ش�أن زيادة معا�شاتاملواطنني املتقاعدين العاملني يف احلكومة االحتادية بن�سبة  % 70من تاريخ 2008/1/1م.
 الت�سا�ؤل عن �سبب عدم التزام الهيئة ب�إجراءات التعيني الواردة يف الئحة �ش�ؤون املوظفني وفق ما جاء يفتقرير ديوان املحا�سبة.
 اال�ستف�سار عن نقاط ال�ضعف الواردة يف املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للمعا�شات خالل خطتهااال�سرتاتيجية .2013-2011
 اال�ستفهام حول عدم �إدراج اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة العامة للمعا�شات  2016-2014على املوقعالإلكرتوين للهيئة.
 الت�سا�ؤل عن �إجراءات �ضم اخلدمة لدى الهيئة والتي ت�شكل عائق للأ�شخا�ص الراغبني يف االنتقال �إىلوظيفة جديدة يف احلكومة االحتادية حيث �إن الهيئة تطلب �أ�ضعاف تكاليف �ضم اخلدمة.

عن الذين مل يتم التوا�صل معهم يف الفئة العمرية الواقعة بني ( )75 -65عام ًا وهذه �ستكون متواجدة يف
املراكز ،والفئات امل�ستهدفة يبلغ جمموعها (� )7آالف حالة.
 الهيئة تنفذ جميع املرا�سيم ال�سامية والقرارات ال�صادرة من اجلهة املعنية وهي من ت�صدر الأوامروتخ�ص�ص املخ�ص�صات للهيئة للبدء بال�صرف.
 حاليا يتم تعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م يف �ش�أن قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعيةلرفع �سقف رواتب املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص من �أجل م�ساواة القطاع العام مع القطاع اخلا�ص
توافق ًا مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة.
 هيئة التنمية هي املعنية بالتعيني يف القطاع اخلا�ص ومت مراجعة ما هو مطلوب من خالل تعديل القانونبرفع �سقف الراتب و�سهولة �إجراءات االنتقال بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص وبني القطاع اخلا�ص
والقطاع اخلا�ص.
 املتقاعدون را�ضون مب�ستوى ( )% 84.7وامل�ستحقون ( )% 92و�أ�صحاب الأعمال ( )% 89وامل�شرتكون( )% 62.7ون�سبة امل�شرتكني متدنية ب�سبب انتقال ال�شخ�ص من القطاع اخلا�ص �إىل دائرة حكومية �أو �إىل
قطاع خا�ص �آخر وهذه �سيتم معاجلتها بتعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م يف �ش�أن قانون
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

 اال�ستف�سار عن مدى تطبيق قرار جمل�س �إدارة الهيئة يف �ش�أن �صرف املعا�ش التقاعدي للموظف املتقاعدبعد م�ضي ( )15يوم ًا على تقاعده.

 الر�ؤية والر�سالة ترتجم يف اخلطة اال�سرتاتيجية ثم اخلطة الت�شغيلية وتو�ضع جلميع الأهداف واملحاور ن�سب،وتقوم الهيئة بعمل قيا�س الأداء ربع ال�سنوي �أو ال�سنوي ح�سب اخلطة اال�سرتاتيجية حيث يتم االتفاق مع جمل�س
الوزراء بو�ضع م�ؤ�شرات ون�سب يف �ش�أن ذلك.

 مطالبة الهيئة بعمل درا�سة خا�صة باحتياجات املر�أة العاملة على �أن يكون لأع�ضاء وع�ضوات املجل�سالوطني االحتادي ن�صيب من امل�شاركة يف هذه الدرا�سة.

 مت و�ضع خطة اعتمدتها الهيئة ال�ستثمار �أموالها �ستطبقها ملدة ثالث �سنوات حيث مت ا�ستثمار ( )13.1مليارلعام (2013م) عائدها بلغ ( )% 10ويف عامي (2014م) و (2015م) �سيكون هناك ا�ستكمال لتنفيذ هذه
اخلطة حتى ت�صبح املحفظة كاملة م�ستثمرة ،ومت اختيار ( )% 7.5و ( )% 8ن�سب خماطر.

 -الت�سا�ؤل عن جهود الهيئة يف و�ضع قاعدة بيانات خا�صة باملتقاعدين من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

 االقرتاح بت�شكيل جمعية للمتقاعدين املدنيني كما هو احلال مع املتقاعدين الع�سكريني ملعرفة احتياجاته�ؤالء املتقاعدين وامل�شكالت التي تواجههم بعد التقاعد.
 الت�أكيد على �أهمية توعية �أفراد املجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة ،وكذلك معرفة كافة اجلوانب املتعلقةمبو�ضوع التقاعد ب�صورة �صحيحة.
 وقد جاء رد معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية على هذه اال�ستف�ساراتواملالحظات والأفكار كالآتي :
 هناك خطة مقرتحة لتحديث بيانات املتقاعدين لعام 2014م ومل يتم الإعالن عنها بعد ،واملرحلة الأوىلمنها بد�أت ب�إثبات البيانات والإقرارات ال�سنوية للم�سنني وت�ستقطب ما فوق (� )95سنة وبعدها (� )85سنة
على مراحل بالتوا�صل مع هذه الفئات مبا�شرة وزيارتها وت�سجيلها وبعدها يف فرتة ال�صيف يتم الإعالن
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دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي الخامس عشر ( )2014 - 2013م

 تقوم الهيئة بعمل درا�سة �إكتوارية ملعرفة ا�ستدامة الهيئة ومتطلبات الهيئة وتعر�ض على جمل�س الإدارةوتناق�ش مع جمل�س الوزراء بدرا�سة كيفية زيادة ا�ستثمار الهيئة وتقوم الهيئة بالدرا�سة كل ثالث �سنوات.
 هناك �إقبال من املر�أة على العمل والربط ب�سن التقاعد ملنع التقاعد املبكر ،فن�سبة اال�شرتاكات من املر�أةالعاملة املواطنة يف القطاع اخلا�ص بلغت (.)% 80
 الهيئة جهة م�ستقلة لديها مواردها املالية والهيئة جزء من احلكومة ،فقد ح�صلت على �أر�ض يف �إمارة �أبوظبيلبناء مقر لها وكذلك يف �إمارة دبي لبناء مقر لها ،وهناك تن�سيق يف العمل مع اجلهات املحلية واالحتادية
لالرتقاء مب�ستوى عمل الهيئة.
 -ال�صناديق اال�ستثمارية التابعة لهيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية هي عبارة عن حمافظ ا�ستثمارية وال
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تقدم �أي قرو�ض للمتقاعدين.
 هناك توا�صل مع امل�صرف املركزي لو�ضع �آلية لتح�سني �أو�ضاع املتقاعدين املتعرثين يف �سداد مديونتهم. املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي تنظمه قرارات وزاريه �سابقة وحددته مببلغ (� )25ألفدرهم وهو تقريب ًا ن�صف املكاف�أة امل�ستحقة للع�ضو.
 وفق�أً لقانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية يتم �صرف مكاف�أة للموظف الذي �أكمل �أكرث من (� )35سنه يفوظيفته فلكل �سنة بعد ذلك ي�ستحق جمموع رواتب (� )3أ�شهر مع املعا�ش التقاعدي.
 هناك مقرتح يف التعديل اجلديد لقانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية بربط الت�ضخم بزيادة املعا�شالتقاعدي للمتقاعدين.
 الت�أكيد على تعديل �أو�ضاع املتقاعدين بعد تاريخ  2008/1/1م وزيادة احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي من(� )6آالف درهم �إىل (�)10آالف درهم �شهري ًا.

 الت�أكيد على �أن الهيئة قامت بتعيني مدراء تنفيذيني من املواطنني يف الهيئة وهي تعمل على تطبيق �سيا�سةالتوطني والإحالل والتمكني.
 التنويه �إىل �أن زيادة تكاليف �ضم اخلدمة ت�أتي نتيجة الفارق الكبري يف الرواتب بني الوظائف التي ينتقل�إليها املوظف يف احلكومة االحتادية ،و�أنه �سوف �سيتم النظر يف م�س�ألة �ضم اخلدمة يف تعديل قانون املعا�شات.
 الهيئة تقوم بتطبيق قرار �صرف املعا�ش التقاعدي للموظف املتقاعد بعد م�ضي ( )15يوم ًا على تقاعده �إذاا�ستوفى كافة الأوراق والإثباتات املطلوبة للتقاعد.
 الت�أكيد على �أن جزءا من ا�سرتاتيجية الهيئة يف حتديث بيانات املتقاعدين يتمثل يف التعرف على فئة ذوياالحتياجات اخلا�صة وح�صرها من �أجل تلبية متطلباتها واحتياجاتها.
(ج  12املعقودة بتاريخ 2014/04/30-29م)

 الت�أكيد على �إمكانية اجلمع بني الراتب واملعا�ش �إذا �أم�ضى املتقاعد �أكرث من ( )25عام ًا يف العمل احلكوميوفق ًا لأحكام قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

 -6مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية» وقد كانت �أهم اال�ستف�سارات والأفكار التي طرحت من قبل ال�سادة
الأع�ضاء فيه هي :

 تقوم احلكومة بتقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة للمتقاعد جمان ًا وهي �صاحبة االخت�صا�ص مبنح املتقاعد �أواملوظف ت�أمني �صحي.

 -اال�ستف�سار عن �آخر امل�ستجدات يف �ش�أن �إن�شاء معهد الطوارئ بالتعاون مع جامعة هارفرد.

 تطبق الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية الغرامة املالية املقررة يف القانون حال ت�أخر �أي جهاتعن �سداد املبالغ امل�ستحقة عن اال�شرتاكات يف �صندوق املعا�شات.
 الت�أكيد على �أن الهيئة العامة للمعا�شات ال تقوم بو�ضع العرثات �أمام املواطنني يف اجلمع بني املعا�ش التقاعديوالراتب و�إمنا تعمل على تطبيق القانون وعدم خمالفته كونها تخ�ضع للجهات الرقابية.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة انتهت من تعديل قانون املعا�شات بن�سبة  % 90وذلك بعد احل�صول على موافقةاملجل�س الوزاري للخدمات بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى حلل بع�ض الإ�شكاليات واملعوقات التي تواجه
املواطنني يف تطبيقه.
 التنويه �إىل �أن املبالغ النقدية التابعة للهيئة بع�ضها يتم ا�ستثمارها داخلي ًا وخارجي ًا و�أما الباقي فهو موجوديف امل�صارف الوطنية.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة تعمل على تنويع م�صادر اال�ستثمار على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي من خاللخطة تراعي حجم املخاطر ال�ستدامة موارد الهيئة املالية.
 الإ�شارة �إىل �أن قرار جمل�س الوزراء رقم ( 4 / )300ل�سنة  2009مت تطبيقه بحذافريه وهو ينطبق علىموظفي احلكومة االحتادية ومل ي�شمل موظفي القطاع اخلا�ص واحلكومات املحلية.
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 الت�سا�ؤل عن الآليات التي �ستعتمدها الوزارة يف عملية دعم توطني وظائف امل�سعفني واملنقذين. اال�ستف�سار عن املعايري و املوا�صفات التي �ستعتمدها الوزارة لتقدمي خدمات الإ�سعاف. اال�ستفهام عن دور الوزارة يف التن�سيق وحث خمتلف امل�ؤ�س�سات على تبني خطط ومبادرات ذات خمرجاتوا�ضحة يف عملية تعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع.
 الت�سا�ؤل عن تفعيل القرية املرورية لطلبة املدرا�س بهدف تعليم الثقافة املرورية . املطالبة برفع �سقف رواتب امل�شرفني على احلافالت ال�ستقطاب املواطنني. اال�ستفهام عن دور الوزارة يف خمالفة ال�سائقني الذين ال يتقيدون ب�إجراءات ال�سالمة للأطفال يف ال�سيارة. اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لدعم مفهوم ال�شرطة املجتمعية يف الدولة ،وما هيالتحديات التي تواجه الوزارة يف تعزيز دور ال�شرطة املجتمعية؟
 الت�سا�ؤل عن دور الوزارة يف زيادة توعية مهام ال�شرطة املجتمعية لدى الأطفال وامل�سنني. اال�ستفهام عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من خمتلف و�سائل االت�صالوالتوا�صل ،وما ال�صعوبات التي حتول دون اال�ستفادة منها؟
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 اال�ستف�سار عن �أوجه التن�سيق مع و�سائل الإعالم والقطاع اخلا�ص لتعزيز الثقافة املرورية. اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة يف �سبيل و�ضع ا�سرتاتيجية لتوطني قطاع البحث العلمي يفالوزارة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها.
 الت�سا�ؤل عن نتائج الدرا�سات التي قامت بها الوزارة لقيا�س عائد حمالت التوعية على ال�سلوك املروري. اال�ستفهام عن نق�ص الإمكانيات الب�شرية والفنية امل�شرفة واملعنية بال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية. اال�ستف�سار عن توجه الوزارة لتخفي�ض ال�سن القانونية �إىل (� )16سنة للح�صول على رخ�صة ال�سواقة ومدىخمالفة ذلك لقانون حقوق الطفل.
 الت�سا�ؤل عن �إمكانية توطني خدمة �ساعد جلذب �أ�صحاب امل�ؤهالت الدرا�سية الب�سيطة لها. اال�ستفهام عن خطة الوزارة للتو�سع يف تقدمي خدمات الإ�سعاف يف كافة مناطق الدولة. املطالبة ب�ضم وزارة الداخلية �إىل اللجان املخت�صة يف التخطيط احل�ضاري للمدن يف �إمارات الدولة املختلفة. اال�ستف�سار عن تطبيق «حمايتي» الذي �أطلقته وزارة الداخلية ومدى حمايته للأطفال من �أجل حتقيقال�سالمة املرورية لهم.
 الت�سا�ؤل عن الإجراءات التي تقوم بها ال�شرطة املجتمعية يف التعامل مع امل�شكالت الأ�سرية قبل حتويلها للق�ضاء. اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها �إدارات املرور يف �ضبط وخمالفة الدراجات النارية املخالفة لقواننيال�سري واملرور.
 الت�سا�ؤل عن وجود ت�شريع احتادي تعمل الوزارة على �إعداده لينظم ا�ستخدام الدراجات النارية ب�أنواعها. وقد جاء رد الفريق �سمو /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  -وزير الداخليةعلى هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالآتي :
 هناك �شراكة مع جامعة هارفرد ب�إن�شاء معهد للطوارئ يف الدولة ويجرى حالي ًا العمل على �إن�شائه. حر�ص الوزارة ال�شديد �أن يكون هذا املعهد موجود يف دولة الإمارات ل�سببني رئي�سني هما :نوعية امل�سعفنياملواطنني و املواطنات بالإ�ضافة اىل �إعطاء فر�صه ل�شريحة �أكرب من العن�صر الن�سائي للم�شاركة.
 و�ضعت الوزارة �آليات لتمكني العن�صر املواطن ببدء الدفعة الأوىل ب( )80طالب ًا من املواطنني و �سوفيحتاجون �إىل (� )4-3سنوات من الإعداد لي�صلوا اىل امل�ستوى املطلوب من الكفاءة� ،إ�ضافة اىل ذلك �سيح�صلون
على �شهادة دولية متكنهم من العمل داخل و خارج الدولة ،وبعد كل (� )4سنوات �ستكون هناك دفعات جديدة.
 الإ�شارة �إىل �أنه �سوف تتوفر مقاعد يف املعهد للدول التي حتتاج اىل دعم ب�سبب نق�ص �إمكانياتها املاديةلت�أهيل كوادرها.
 -هناك حتديات تواجه الوزارة لتواجد �أكرث من ( )200جن�سية يف الدولة ،و بالتايل هناك �أكرث من ()200
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لغة ،فقد مت �إن�شاء مدر�سة الإمارات لتعليم القيادة ،ومل تكن نتائج هذه املدر�سة بالقدر املطلوب لذلك مت
التوجه �إىل القطاع اخلا�ص و�أ�صبح املرور �سلطة رقابية على هذه امل�ؤ�س�سات.
 الإ�شارة �إىل �أنه مت �إعداد خطة خالل (� )3سنوات �سابقة يف �ش�أن التوعية املرورية ب�إطالق املواقع الإلكرتونيةمن خالل حملة (مع ًا) وهو برنامج توا�صل عن طريق املواقع االجتماعية� ،أو التوعية املبا�شرة ب�إلقاء املحا�ضرات
يف املدار�س وللعمالة يف مواقع العمل ،وللوزارة عالقات متعددة مع امل�ؤ�س�سات منها وزارة الرتبية والتعليم
والتنمية الأ�سرية ،وكذلك �إطالق عدة مبادرات يف كل �أ�سبوع مرور.
 حتر�ص الوزارة على االهتمام بالطفل من خالل �إن�شاء �إدارة خا�صة لالهتمام بالطفل ب�شكل عام وكانتنتائج هذا املركز جيدة ،فقد مت التوا�صل مع املراكز امل�شابهة يف خمتلف دول العامل فمن خالل هذا املركز
مت التمكن يف ال�شهر الأول من التعرف على (� )7أ�شخا�ص كانوا متهمني با�ستغالل الأطفال جن�سي ًا عن طريق
التوا�صل االجتماعي ،وقد مت ا�ستبعادهم من الدولة.
 الإ�شارة �إىل �أنه يف امل�ستقبل �ستكون هناك �شراكة مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة لتفعيل دور القرية املرورية. هناك قانون �سيتم �إ�صداره حلماية الطفل يف ال�سيارة بو�ضع حزام الأمان للأطفال ،و�أي �سائق �سوف يخالفالقانون بو�ضع الطفل يف املقعد الأمامي بدون حزام �سيخالف.
 ال�شرطة املجتمعية هي مفهوم �شامل يعتمد على احتياجات املجتمع ،وقد بد�أ تطبيق التجربة يف مدينة بنييا�س يف �أبوظبي عام (2003م) وتعميمها على باقي الإمارات مبطلع (2011م) حيث مت ت�شكيل جلنة تن�سيقية
على م�ستوى الدولة لو�ضع �إجراءات وخطة ا�سرتاتيجية من (2012م 2016-م) لتفعيل ال�شرطة املجتمعية
من ناحية الهيكل و�إجراءات العمل.
 التوا�صل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة يف نقاط ال�شرطة مت تفعيلها يف النادي ال�سياحي يف �أبوظبي للتوا�صلمع �أفراد املجتمع فهي نقطة �صغرية جد ًا م�ساحتها (� )9-8أمتار حتتوي على ا�ستقبال وا�سرتاحة �أفراد ومكتب
�ضابط ،الهدف منها التوا�صل مع املجتمع ب�شكل �سريع ،و�سيتم تطبيقها قريب ًا يف الأحياء ال�سكنية للتوا�صل
ب�شكل مبا�شر ويومي و�سريع مع اجلمهور.
 طبقت وزارة الداخلية �أكرث من ( )15برناجم ًا توعوي ًا جلميع فئات املجتمع ،ففرق ال�شرطة املجتمعيةاملتواجدة يف الأحياء ال�سكنية دورها الرتكيز على ذوي االحتياجات اخلا�صة و الأطفال وامل�سنني وطريقة �آليات
ال�شركاء يف مراكز االخت�صا�ص تقدمي دعم معني لهذه الفئات.
 توجد ا�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة والقدمية ،وقد و�ضعت احلكومة معايري للرقابة علىمدى حر�ص امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة يف متابعة اخلدمات ،مثل مبادرة املت�سوق ال�سري.
 ال توجد ميزانية كافية لتغطية الر�سائل الإعالمية� ،إال �أن بع�ض الو�سائل الإعالمية قد تعطى م�ساحة بدونتكلفة �إذا كانت تقدم فائدة للمجتمع ،و�ست�سعى الوزارة جاهدة للتوا�صل مع املجتمع من خالل هذه الو�سائل.
 الإ�شارة �إىل �أنه يوجد لدى الوزارة ( )1500منت�سب ًا للدرا�سات العليا داخل وخارج الدولة ،وخالل العاماملا�ضي �شاركت بعدد( )16تقرير ًا يف �ش�أن م�ستويات ال�سالمة املرورية عاملي ًا و�شاركت بعدد ( )20درا�سة
فنية متخ�ص�صة لواقع احلوادث املرورية ومت قبول( )16بحث ًا علمي ًا من قبل اللجنة العلمية للم�ؤمترات ،وخالل
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هذا العام مت قبول( )14بحث ًا علمي ًا للوزارة �أي�ض ًا.
 الت�أكيد على �أن عائد حمالت التوعية التي قامت بها الوزارة يف �ش�أن ال�سلوك املروري يظهر من خاللهاانخفا�ض عدد احلوادث يف الدولة بن�سبة(  ،)%37وانخفا�ض ن�سبة الوفيات بن�سبة(  ،)%24وانخفا�ض عدد
الإ�صابات بن�سبة (.)% 21
 الإ�شارة �إىل �أنه بالفعل يوجد نق�ص لدى الوزارة يف الإمكانيات الب�شرية على الطرق اخلارجية يف بع�ضالأماكن ،و�أن الوزارة �ست�سعى جاهدة �إىل �سد هذا النق�ص وذلك للوفاء مبتطلب احلكومة �إىل اال�ستجابة
املروية يف �أقل من( )4دقائق وهو مامل حتققه �أي دولة يف العامل.
 التنويه �إىل �أن خف�ض ال�سن القانونية للح�صول على رخ�صة ال�سواقة هي فكرة لكثري من املطالب الأ�سرية� ،إال�أن الوزارة تعمل على دار�ستها للو�صول �إىل نتائج تطبيقها و�ستخ�ضعها جلملة من ال�ضوابط يف حال �إقرارها.

 -2الأ�سئلة :
 م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة الأ�سئلة :كان �أمام املجل�س خالل هذا الدور عدد (� )122س�ؤا ًال منها عدد (� )30س�ؤا ًال متبقي ًا من دور االنعقاد
العادي الثاين ،وعدد ( )92تقدم بهم ال�سادة الأع�ضاء خالل هذا الدور ،انتهى من مناق�شة عدد ()79
�س�ؤا ًال مـنـهــا مـ�ستـغـرق ـ ًا يف ذلـك زمـنـ ًا وقدره (� )17ساعة و( )34دقيقة و( )13ثانية وبن�سبة بلغت
( )% 18.4من �إجمايل زمن اجلل�سات مت الرد على ( )56منها �شخ�صي ًا و( )23كتابي ًا� ،أ�صدر يف �ش�أن
( )17منها تو�صية �إىل احلكومة ،1وبذلك بقي �أمام املجل�س (� )26س�ؤا ًال من هذه الأ�سئلة ،2بعد �سحب
(� )17س�ؤا ًال من قبل مقدميها من ال�سادة الأع�ضاء.3

 الت�أكيد على �أن لدى الوزارة خطة لتوطني الوظائف يف �شركة �ساعد ورفع ن�سبة التوطني من (� )% 20إىل( )% 80وت�أهيل العاملني فيها و�ضم العنا�صر املتميزة فيها لكادر الوزارة ،علم ًا ب�أن العاملني يف �شركة �ساعد
يح�صلون على مزايا ورواتب تبلغ من (� )8آالف درهم �إىل (� )35ألف درهم.
 الإ�شارة �إىل �أن الإ�سعاف الوطني هو من �أهم املبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خالل تخ�صي�صجزء من ميزانية الوزارة لتنفيذها وتقدمي اجلودة يف خدماتها وتوفري �إ�سعاف الطريان اجلوي و�ستعمل الوزارة
م�ستقب ًال على تو�سيع نطاق خدماتها لتعم �أرجاء الدولة.
 التنويه �إىل �أن تطبيق «حمايتي» هو م�شروع فريد من نوعه يف العامل حلماية الأطفال ،يعمل على متكني الأ�سرمن متابعة �أبنائهم يف احلافالت واملدار�س و�سيتم تطبيقه يف �أبوظبي يف الوقت احلا�ضر على �أن يتم تعميمه
على باقي �إمارات الدولة م�ستقب ًال يف حال جناحه.
 التنويه �إىل �أنه �سيتم تركيب نظام يرتبط بغرفة العمليات املركزية ،ي�ست�شعر حالة ال�ضباب وير�سل توعيةمل�ستخدمي الطريق عن طريق لوحات �إلكرتونية وبناء عليه �سيتم حتديث ال�سرعات على الطرق يف حالة
ال�ضباب ب�شكل �آيل.
 الإ�شارة �إىل �أن وزارة الداخلية ت�شارك يف تخطيط املدن� ،إال �أنه لي�س لها الدور الأكرب يف ذلك و�إمنا يقع�ضمن اخت�صا�ص اجلهات املعنية يف كل �إمارة.
 التنويه �إىل �أن �إدارات ال�شرطة املجتمعية تعمل على تلقي احلاالت الأ�سرية ودرا�ستها وتقدمي احللول والبدائلاملنا�سبة لعالجها� ،إال �أن اختيار الطريقة الأن�سب يعود للأ�سرة يف نهاية املطاف.
 الت�أكيد على �أن �إدارات املرور تعمل على خمالفة الدراجات النارية املخالفة ،وت�ضع برامج توعية مروريةمل�ستخدمي الدراجات النارية.
 الإ�شارة �إىل �أن قانون ال�سري واملرور نظم ترخي�ص وا�ستخدام الدراجات النارية وو�ضع العقوبات واملخالفاتاملرورية للمخالفني من م�ستخدميها.
(ج  13املعقودة بتاريخ 2014/05/06م)
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 -1ر�سائل تو�صيات املجل�س يف �ش�أن الأ�سئلة مرفق رقم ( )16يف التقرير
 -2جدول بالأ�سئلة التي ال زالت �أمام املجل�س مرفق رقم ( )17يف التقرير
 -3جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها مرفق رقم ( )18يف التقرير
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 جدول يو�ضح مو�ضوعات الأ�سئلة التي مت االنتهاء من مناق�شتها والق�ضايا التي تناولتها :نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

ق�ضايا تعليمية

4

 -1ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية ( )31دقيقة و()13
يف التعليم اجلامعي (رد �شخ�صي) (ج 7
ثانية
املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
 -2التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف
التعليم اخلا�ص( .رد �شخ�صي  +تو�صية)
(ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -3فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية يف املناطق اجلنوبية من مدينة
العني( .رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).
 -4و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني
اجلامعات واملدار�س( .رد كتابي) (ج 16
املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).

% 0.5

ق�ضايا �صحية

8

 -1الإجراءات التي مت القيام بها لتفعيل �ساعتان و( )9دقائق
تو�صية املجل�س يف �ش�أن �إ�صدار قانون و( )49ثانية
احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل
للمواطنني (رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة
بتاريخ 2014/1/7م
� -2إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل
حاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد
من املواطنني(.رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج 7
املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
 -3الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة
الأغذية املعدلة وراثيا واملوجودة يف الأ�سواق
املحلية (رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)

% 2.3

332

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

 -4الت�أخر يف افتتاح بع�ض املراكز ال�صحية
يف الدولة (رد �شخ�صي) (ج  10املعقودة
بتاريخ 2014/3/26-25م)
 -5املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين
ير�سلون للعالج يف اخلارج (رد �شخ�صي
 +تو�صية) (ج  10املعقودة بتاريخ -25
2014/3/26م)
� -6ضرورة فح�ص خدم املنازل مبنافذ
دخول الدولة( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة
بتاريخ 2014/05/06م)
 -7تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف
الإمارات ال�شمالية( .رد �شخ�صي) (ج 15
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -8فريو�س كورونا( .رد �شخ�صي) (ج 15
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)

ق�ضايا اقت�صادية

16

 -1ت�شجيع املواطنني على ال�سياحة داخل (� )3ساعات و()49
الدولة وخارجها (رد كتابي) (ج  4املعقودة دقيقة و( )49ثانية
بتاريخ 2013/12/24م)

%4

 -2زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء
واملوظفني املدنيني الذين متت �إحالتهم �إىل
التقاعد قبل تاريخ 2008/01/01م (رد
�شخ�صي +تو�صية) (ج  4املعقودة بتاريخ
2013/12/24م)
 -3الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق
احلرة بالدولة (رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج
 8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
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دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي الخامس عشر ( )2014 - 2013م

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

 -4توفري الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة
يف (�إك�سبو ( )2020رد �شخ�صي) (ج 8
املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
 -5جهود وزارة االقت�صاد لتنمية ال�صادرات
الإماراتية(رد �شخ�صي) (ج  8املعقودة
بتاريخ 2014/3/4م)
 -6ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية (رد
�شخ�صي  +تو�صية) (ج  8املعقودة بتاريخ
2014/3/4م)
 -7حترير التجارة (رد كتابي) (ج 10
املعقودة بتاريخ2014/03/26-25م)
 -8العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات
لتحقيق التناف�سية املوجه �إىل معايل /
حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون
جمل�س الوزراء( .رد كتابي) (ج  10املعقودة
بتاريخ2014/03/26-25م)
 -9ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
العقارية (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -10زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -11الرقابة على التقييم العقاري
ملنح القرو�ض العقارية (رد �شخ�صي +
تو�صية) (ج  12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)
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الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

 -12ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى
تكاليف املعي�شة (رد �شخ�صي) (ج 12
املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29م)
� -13إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة.
(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م).
 -14ال�سجل التجاري املوحد( .رد �شخ�صي)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م).
 -15ال�شفافية يف الأ�سواق املالية.
(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م).

ق�ضايا اجتماعية

17

 -16العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات
لتحقيق التناف�سية املوجه �إىل معايل  /رمي
�إبراهيم الها�شمي – وزير دولة – رئي�س
جمل�س الإمارات للتناف�سية( .رد �شخ�صي)
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -1إعادة النظر يف نظام التقاعد (� )4ساعات و()3
املبكر للمر�أة (ج  2املعقودة بتاريخ دقائق و( )5ثوان
2013/11/19م) (�شخ�صي +تو�صية)

% 4.2

 -2ال�سماح للمواطنني املتقاعدين
بالعمل ومبجموع راتب ومعا�ش �أكرث من
( )9000درهم (ج  2املعقودة بتاريخ
2013/11/19م) (رد �شخ�صي)
� -3إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات
املهنية الدولية داخل الدولة (رد �شخ�صي)
(ج  3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م)
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دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي الخامس عشر ( )2014 - 2013م

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

نوع القضايا

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

 -11اال�شرتاك االختياري يف الت�أمينات
االجتماعية (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)

 -5الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب.
(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)

 -12اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات
�أف�ضل للمعاقني .رد كتابي) (ج  14املعقودة
بتاريخ 2014/05/20م)

 -6فئة الن�ساء املواطنات املهجورات
(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)
 -7زيادة عدد احل�ضانات احلكومية يف
الدولة (رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ
2014/2/4م)
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الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

عدد
موضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

 -13ت�شجيع العمل التطوعي املوجه �إىل
معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية (رد �شخ�صي  +تو�صية)
(ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
� -14إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف
جمال�س �إدارات جميع الهيئات وال�شركات
احلكومية بالدولة( .رد كتابي) (ج 15
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)

� -8إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون
احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن
املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وتعديالته (رد كتابي  +تو�صية) (ج 10
املعقودة بتاريخ 2014/03/26-25م)

 -15الطلبات التي �ست�شملها الزيادة يف
قيمة امل�ساعدة املالية بربنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان( .رد كتابي) (ج  16املعقودة
بتاريخ 2014/06/17م).

 -9زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن
الذي يقرتن ب�أكرث من زوجة مواطنة (رد
�شخ�صي  +تو�صية) (ج  11املعقودة بتاريخ
2014/04/08م)

� -16إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل
ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على منحة
�صندوق الزواج( .رد �شخ�صي) (ج 16
املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).

 -10ت�شجيع العمل التطوعي املوجه �إىل
معايل  /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير
�ش�ؤون جمل�س الوزراء (رد كتابي) (ج 11
املعقودة بتاريخ 2014/04/08م)

 -17منح املكاف�أة ال�سنوية للموظفني
املواطنني و�أعداد امل�ستقيلني من الهيئة
االحتادية للرقابة النووية يف �سنة 2013م.
(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م)
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

ق�ضايا �أمنية

2

ق�ضايا بيئية

2

ق�ضايا خدمية

7

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

 -1ظاهرة عودة العمالة املنزلية املبعدة �إىل ( )16دقيقة و()48
الدولة (رد كتابي) (ج  4املعقودة بتاريخ
ثانية
2013/12/24م)
 -2هروب الفئة امل�ساندة (العمالة املنزلية)
وت�ضرر املواطنني( .رد �شخ�صي) (ج 13
املعقودة بتاريخ 2014/05/06م)
 -1احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية ( )41دقيقة و()3
ثوان
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)
 -2الرقابة على حمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي( .رد �شخ�صي) (ج 16
املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).
� -1إن�شاء مكتب بريد الإمارات يف منطقة
مليحة التابعة لإمارة ال�شارقة (رد �شخ�صي)
(ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)
� -2إن�شاء مبنى جديد مل�ؤ�س�سة االمارات
لالت�صاالت (ات�صاالت) ب�إمارة �أم القيوين
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)
 -3تفعيل دور جمل�س الإمارات للتميز
احلكومي (رد كتابي) (ج  10املعقودة بتاريخ
2014/03/26-25م)
 -4الربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات
العالقة لإثبات وفاة �صاحب املعا�ش
التقاعدي (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
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الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

نوع القضايا

% 0.3

% 0.7

ق�ضايا التوطني
( )57دقيقة
و( )37ثانية

عدد
موضوعات
األسئلة

%1

6

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

 -5الت�أخر يف �إن�شاء (� )40ألف وحدة
�سكنية للمواطنني( .رد كتابي) (ج 16
املعقودة بتاريخ 2014/06/17م).
 -6التن�سيق مع اجلهات املحلية يف ت�سهيل
�إجراءات ح�صول املواطنني على �أرا�ضيهم
ال�سكنية( .رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ
2014/06/17م).
 -7تطوير اخلدمات الربيدية وت�سهيل
�إجراءات املتعاملني مع بريد الإمارات.
(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م).
 -1وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف بع�ض �ساعة و( )7دقائق
الوزارات االحتادية (ج  2املعقودة بتاريخ
2013/11/ 19م) (رد كتابي)
 -2توطني قطاع ال�سياحة يف الدولة
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)
 -3دور الوزارة يف حماية املواطنني
العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ
2014/03/11م)
 -4التوطني يف م�شاريع تطوير البنية
التحتية والطرق والإ�شراف على تنفيذها.
(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ
2014/06/03م).
 -5جعل التوطني �أحد معايري تر�سية
املناق�صات احلكومية على ال�شركات
اخلا�صة( .رد كتابي) (ج  17املعقودة
بتاريخ 2014/06/24م).

النسبة الكلية
للموضوعات

% 1.2
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

ق�ضايا �سيا�سية

4

ق�ضايا ثقافية

1

ق�ضايا البنية التحتية

1

ق�ضايا املعا�شات

7

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

 -6التوطني بقطاع الت�أمني( .رد �شخ�صي
 +تو�صية) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م)
� -1صحة العقود التي فر�ضتها ال�سفارة ( )27دقيقة و()4
الفلبينية لرعاياها من عمال اخلدمة
ثوان
امل�ساندة من الناحية القانونية( .رد
�شخ�صي) (ج  13املعقودة بتاريخ
2014/05/06م)

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

 -2ت�سهيل اجراءات حتديث بيانات
املتقاعدين(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)

% 0.5

� -3صرف املعا�ش لورثة املر�أة العاملة
املتوفاة (رد �شخ�صي) (ج 12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)
� -4إ�ضافة عالوة الأبناء اجلدد �إىل معا�شات
املتقاعدين (رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة
بتاريخي 2014/04/30-29م)

� -2آلية تنفيذ قرار منح جن�سية الدولة
لأبناء املواطنات( .رد �شخ�صي) (ج 13
املعقودة بتاريخ 2014/05/06م)

 -5م�ساواة معا�شات ال�ضباط املتقاعدين
القدامى مبعا�شات ال�ضباط املتقاعدين
حديثا( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة
بتاريخ 2014/05/06م)

 -3نتائج تقارير �أداء الوزارات والهيئات
االحتادية للأعوام (.)2013 – 2011
(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ
2014/06/03م)
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 -4الن�شيد الوطني للدولة( .رد كتابي) (ج
 15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -1ت�أخر �إ�صدار قانون حماية الآثار
(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ
2014/1/7م)
 -1حدوث �أ�ضرار ب�شارع �شمل الق�صيدات
(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ
2014/1/7م)
 -1زيادة عالوة الأبناء للمواطنني
من (� )600إىل ( )1000درهم (رد
�شخ�صي) (ج 12املعقودة بتاريخي -29
2014/04/30م)

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

النسبة الكلية
للموضوعات

 -6ت�أخر �صرف معا�شات املتقاعدين.
(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ
2014/06/24م)
( )11دقيقة و()46
ثانية

% 0.2

( )33دقيقة و()13
ثانية

% 0.6

ق�ضايا ريا�ضية

1

�ساعة واحدة و()56
دقيقة و( )49ثانية

%2

�أخرى

3

 -7املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س
الوطني ال�سابقني( .رد كتابي) (ج 17
املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
 -1اال�ستفادة من الالعبني الأجانب يف ( )17دقيقة و()10
ثوان
الألعاب اجلماعية (رد �شخ�صي) (ج 5
املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
� -1إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات ( )31دقيقة
واجلمعيات املن�ش�أة خارج الدولة (رد و( )47ثانية
�شخ�صي) (ج  11املعقودة بتاريخ
2014/04/08م)

% 0.3

% 0.5

341

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

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

نوع القضايا

عدد
موضوعات
األسئلة

املجموع

79

الوقت المستغرق
لموضوعات
األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

وقد جاءت مناق�شة الأ�سئلة على النحو الآتي:
النسبة الكلية
للموضوعات

� -2صرف مكاف�آت وميداليات لل�ضباط
املتقاعدين( .رد �شخ�صي) (ج  13املعقودة
بتاريخ 2014/05/06م)

 مت تعديل املادة ( )16من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م يف �ش�أن املعا�شات والت�أميناتاالجتماعية لي�صبح الرجل واملر�أة امل�ستقيالن من العمل ال ي�ستطيعان احل�صول على املعا�ش التقاعدي �إال
ببلوغ �سن ( )50عام ًا.

 -3توفري البيانات الإح�صائية الق�ضائية.
(رد �شخ�صي) (ج  14املعقودة بتاريخ
2014/05/20م)

 الهدف من تعديل قانون املعا�شات وربط مدة اخلدمة بال�سن وب�شكل تدريجي هو ما يلي:(� )17ساعة و()34
دقيقة و( )13ثانية

-

% 18.4

 ر�سم بياين تو�ضيحي لبيان نوع الق�ضايا التي تناولتها مو�ضوعات الأ�سئلة ون�سبة كل نوع منها:%4.50

%4.2
%4

%4.00
%3.50
%3.00
%2.50

%2.3
%2

%2.00
%1.50

%1.2
%1
%0.5
%0.3

%1.00

%0.7

%0.6

%0.5
%0.2

%0.5
%0.3

%0.50
%0
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� -1س�ؤال حول «�إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة» املقدم من �سعادة الع�ضو/م�صبح �سعيد
الكتبي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على الآتي:

 .1احلد من ظاهرة التقاعد املبكر للم�ساهمة يف احلفاظ على القوى العاملة املواطنة.
 .2احلد من تفاقم العجز االكتواري وت�أمني اال�ستدامة املالية للهيئة حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها
امل�ستقبلية جتاه الأجيال القادمة.
 التنويه �إىل �أن �إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة �سي�ؤدي �إىل خروج الأيدي العاملة املدربةاملواطنة من �سوق العمل بعد �أن �أنفقت عليها الدولة �أموا ًال طائلة لغاية التدري�س والت�أهيل للعمل وبالتايل
زيادة اختالل الرتكيبة ال�سكانية.
 الإ�شارة �إىل �أن معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي اتخذت �إجراءات ت�صحيحية من خالل رفع �سنالتقاعد وذلك حلماية �صناديق تقاعد املعا�شات من العجز االكتواري وحتقيق اال�ستدامة املالية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل الآثار ال�سلبية التي تنتج عن غياب املر�أة العاملة ل�ساعات طويلة عن �أ�سرتها نتيجة لرفع �سنالتقاعد للمر�أة من (�15إىل � 20سنة وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني).
 املطالبة ب�إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة وذلك كي تتمكن من القيام بدورها ك�أم وامر�أةعاملة على الوجه الأمثل،وهذا يتوافق مع ما ن�صت عليه املادة ( )15من الد�ستور ب�أن (الأ�سرة �أ�سا�س
املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها ،وي�صونها ويحميها من االنحراف).
 الإ�شارة �إىل وجود درا�سات يف بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي خلف�ض �سن التقاعد للمر�أة العاملة �إىل( )15عام ًا ،وكذلك �صندوق املعا�شات لإمارة �أبوظبي حيث يكون التقاعد بعد مرور مدة خدمة ( )15عام ًا.
 املطالبة ب�إجراء ا�ستبيان للمر�أة املواطنة العاملة ب�ش�أن رفع �سن التقاعد للمر�أة �إىل مدة خدمة ()20عام ًا وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن «ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي للمر�أة بانتهاء
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مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم ( )7ل�سنة 1999م ،وعدم ربطه
ببلوغ �سن اخلم�سني».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج 2املعقودة بتاريخ )2013/11/19
 -2حول «ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل ومبجموع راتب معا�ش ومعا�ش �أكرث من ()9000
درهم» املقدم من �سعادة الع�ضو/حمد �أحمد الرحومي اىل معايل/عبيد حميد الطاير -وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي
�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على رفع جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية خالل االجتماع الأخري لهامذكرة ملجل�س الوزراء من �أجل املوافقة على تعديل ن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
1999م ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية وتعديالته ،مبا ي�سمح للمتقاعد املواطن الذي �أكمل
( )25عام ًا يف اخلدمة بالقطاع اخلا�ص اجلمع بني معا�شه وراتبه الذي يتقا�ضاه دون النظر �إىل قيمة جمموعهما.
 �ضرورة و�ضع قيود يف ال�سماح للمواطن اجلمع بني الراتب واملعا�ش لتفادي العديد من ال�سلبيات منها �أناملواطن املتقاعد �سيح�صل على فر�صة عمل بد ًال من مواطن �آخر �سيح�صل على تلك الوظيفة.
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 وجود ن�ص مادة يف القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�ش�أن املعا�شاتوالت�أمينات االجتماعية وتعديالته مينع املواطن املتقاعد اجلمع بني املعا�ش التقاعدي والراتب مبجموع
�أكرث من ( )9000درهم ملن مل مي�ض �أكرث من ( )25عام ًا يف العمل احلكومي.
 �ضرورة ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع �شروط و�سقف معني ملجموع الراتب الذييتقا�ضاه من جهة عمله واملعا�ش التقاعدي.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.(رد �شخ�صي) (ج 2املعقودة بتاريخ )2013/11/19
� -3س�ؤال حول «وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف بع�ض الوزارات االحتادية» ،وقد �أجاب عنه معايل-
وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على:
 قيام جمل�س الوزراء املوقر بتوجيه الوزراء املعنيني ب�ضرورة العمل على �شغل تلك الوظائف القياديةب�أ�شخا�ص �أكفاء وذوي خربة يف �أ�سرع وقت ممكن.

 واكتفى �سعادة الع�ضو بالرد الكتابي املقدم من معايل الوزير.(رد كتابي) (ج 2املعقودة بتاريخ 2013/11/19م)
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� -4س�ؤال حول «�إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات املهنية الدولية داخل الدولة» املقدم من �سعادة
الع�ضو/ر�شاد حممد بوخ�ش �إىل معايل /مرمي حممد الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،والذي
�أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها عنه على:
 الت�أكيد على �أن وزارة اخلارجية هي اجلهة املكلفة ر�سمي ًا ب�إ�صدار ت�صاريح للمنظمات الإقليمية والدوليةداخل الدولة �سواء مهنية �أو غري ذلك.
 تكليف جمل�س الوزراء املوقر وزارة اخلارجية درا�سة �إ�صدار ت�صاريح لتنظيم عمل املنظمات املهنية داخلالدولة بالتن�سيق مع اجلهات االحتادية املعنية ،متهيد ًا لإ�صدار جمل�س الوزراء املوقر تلك الت�صاريح.
 �شروط ت�أ�سي�س املنظمات الدولية املهنية ال تنطبق على ما ين�ص عليه قانون اجلمعيات ذات النفع العاموال يوجد قانون ينظم هذه العملية يف الدولة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: التنويه �إىل �ضرورة اال�ستفادة من خربات املنظمات املهنية الدولية املختلفة يف جميع املجاالت ذاتالعالقة داخل الدولة.
 الإ�شارة �إىل �أن املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم �إ�صدار تراخي�ص لعمل جمعيات النفع العامداخل الدولة من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لال�ستفادة من اخلربات الدولية التي تقدمها جمعيات النفع
العام الدولية يف خمتلف املجاالت بالدولة.
 ومل يكتف �سعادة الع�ضو /ر�شاد حممد بوخ�ش بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليهمرتني ،وطلب �إحالة ال�س�ؤال �إىل معايل /وزير اخلارجية للرد عليه ،فوافق املجل�س على ذلك.
(رد كتابي) (ج  3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م)
� -5س�ؤال حول «ت�شجيع املواطنني على ال�سياحة داخل الدولة وخارجها» املقدم من �سعادة الع�ضو  /علي
عي�سى النعيمي موجه �إىل معايل  /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان – وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع – رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار:
 وقد �أجاب عنه معايل وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س الوطنيلل�سياحة والآثار برد كتابي �أكد فيه على:
 قيام املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار بتنمية وترويج �أن�شطة ال�سياحة داخلي ًا وخارجي ًا وذلك يف حدودامليزانيات واملوارد املتاحة له ،وكذلك التعاون مع اجلهات املتخ�ص�صة الأخرى يف الدولة بتنظيم حمالت
ت�سويقية جلعل كافة �إمارات الدولة مقا�صد �سياحية.
 يف حني طالب �سعادة الع�ضو يف تعقيبه ب�إعطاء املواطنني �أ�سعار تف�ضيلية ت�شجيعاً لل�سياحة الداخليةواخلارجية ،واكتفى بهذا الرد الكتابي.
(رد كتابي) (ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)
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� -6س�ؤال حول «زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني الذين متت �إحالتهم �إىل
التقاعد قبل تاريخ 2008/01/01م» املقدم من �سعادة الع�ضو /د .عبداهلل حمد ال�شام�سي �إىل معايل /
عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على �أن زيادة املعا�ش التقاعدي تكون بقرار �صادر من احلكومة الرتباطها بزيادة املخ�ص�صاتاملالية للحكومة االحتادية ،ولي�س من اخت�صا�ص الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية زيادة
املعا�ش التقاعدي.

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

 الإ�شارة �إىل �أن �إن�شاء مبنى خا�ص لربيد الإمارات يف منطقة مليحة يتطلب املزيد من الوقت لإنهاء جميعالإجراءات املطلوبة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل �أهمية افتتاح فرع لربيد الإمارات يف منطقة مليحة لال�ستفادة من اخلدمات العديدةواملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود العديد من املباين احلكومية يف تلك املنطقة.
 التنويه �إىل عدم وجود مكان خم�ص�ص لفتح فرع لربيد الإمارات يف املبنى احلايل لفرع جمعية ال�شارقةالتعاونية مبنطقة مليحة ،و�أنه �سيتم االنتهاء من مبنى جمعية ال�شارقة التعاونية اجلديد بعد (�)5سنوات.

 يجري حال ًيا مراجعة ودرا�سة القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة ( )1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أميناتاالجتماعية وتعديالته ،من �أجل ربط زيادة املعا�ش التقاعدي �سنو ًيا مبا يتنا�سب مع الت�ضخم ال�سنوي
والأ�سعار يف الدولة.

 االقرتاح با�ستئجار موقع م�ؤقت يف منطقة مليحة الفتتاح مكتب لربيد االمارات وذلك من �أجل تقدميحزمة وا�سعة من اخلدمات املنوعة للعمالء.

يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

 -وقد اكتفى �سعادة الع�ضو/م�صبح �سعيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.

 املطالبة مب�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني يف املعا�ش التقاعدي بغ�ض النظر عن تاريخالتقاعد تطبيق ًا ملا ن�ص عليه الد�ستور يف املادة ( )14التي تن�ص على «امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفري
الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني ،من دعامات املجتمع ،والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى بينهم».

(رد �شخ�صي) (ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)

 الإ�شارة �إىل �أن �أكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 2000م حيث يبلغ املعا�شالتقاعدي الذي يتقا�ضاه وكيل الوزارة امل�ساعد(�)14ألف درهم فقط.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د .عبداهلل حمد ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن»�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين قبل تاريخ
 ،2008 /1/1من املدنيني والع�سكريني ،وذلك بزيادة معا�شاتهم وربطها مب�ؤ�شرات ومعدالت الت�ضخم
يف الدولة ،حتقيقاً للعدالة االجتماعية.
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)

� -8س�ؤال حول «ظاهرة عودة العمالة املنزلية املبعدة �إىل الدولة» املقدم �سعادة الع�ضو  /م�صبح �سعيد
الكتبي �إىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:
 فقد �أجاب عنه �سمو  /نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية برد كتابي �أكد فيه على: �إدراج وزارة الداخلية �أكرث من ( )25حالة يف قوائم املمنوعني من دخول الدولة من العمالة املبعدة مندول جمل�س التعاون بكافة فئاتها خالل الأعوام الثالثة املا�ضية.
 يف حني طالب �سعادة الع�ضو يف تعقيبه ب�إن�شاء قاعدة بيانات موحدة على م�ستوى دول جمل�س التعاوناخلليجي متنع عودة العمالة املنزلية املبعدة �إىل الدولة ،واكتفى بهذا الرد الكتابي.
(رد كتابي) (ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)

 -7حول «�إن�شاء مكتب بريد الإمارات يف منطقة مليحة التابعة لإمارة ال�شارقة» املقدم من �سعادة
الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية  -رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على عدم خماطبة اجلهات املعنية ب�إمارة ال�شارقة جمموعة بريد االمارات القاب�ضة ب�ش�أنتخ�صي�ص قطعة �أر�ض يف منطقة مليحة لإن�شاء مكتب لربيد الإمارات.
 هناك خطة م�ستقبلية بفتح مقر يف فرع جمعية ال�شارقة التعاونية مبنطقة مليحة ،وكذلك تركيب ()250�صندوق بريد يف املنطقة خالل املرحلة الأوىل.
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� -9س�ؤال حول «الإجراءات التي مت القيام بها لتفعيل تو�صية املجل�س يف �ش�أن �إ�صدار قانون احتادي لتنظيم
الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل /د.
�أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته
عنه الآتي:
 مت االنتهاء من �إعداد م�سودة مل�شروع القانون من قبل اللجنة املكلفة ب�إعداده ،و�إحالته لدائرة الفتوىوالت�شريع بوزارة العدل لدرا�سته و�إبداء �أي مالحظات حول امل�شروع.
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 هناك بع�ض القوانني تتطلب املزيد من الوقت لالنتهاء من دورتها الت�شريعية املطلوبة لإ�صدارها.هناك اعتمادات مالية �إ�ضافية مليزانية الوزارات اخلدمية التي ت�ضمن ا�ستمرارية تقدمي خدماتها للمواطنني. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل تكليف جمل�س الوزراء يف عام (2009م) وزارة املالية بت�شكيل جلنة لدرا�سة م�شروع قانونجديد خا�ص بالت�أمني ال�صحي على امل�ستوى االحتادي ،و�إىل الآن مل يتم �إ�صداره.

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

 التنويه �إىل عدم وجود قانون احتادي يف �ش�أن حماية الآثار ترتب عليه النهب وال�سرقة لبع�ض املواقعالأثرية ،بالإ�ضافة �إىل هدم بع�ض املواقع الأثرية لإن�شاء بع�ض امل�شاريع.
 املطالبة بالإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي حلماية الآثار للحفاظ على املواقع الأثرية والتاريخية يف الدولة. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /ر�شاد حممد بوخ�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)

 اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخري يف �إ�صدار م�شروع قانون الت�أمني ال�صحي االحتادي. الإ�شارة �إىل عدم �إمكانية وزارة ال�صحة عالج كافة امل�شكالت ال�صحية لعدم توافر الت�أمني ال�صحي االحتادي. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)

 الإ�شارة �إىل �أن وجود الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية ي�ؤدي �إىل زيادة االهتمام باللعبة واجتذاب�أعداد �أكرب من الالعبني املواطنني �إليها.

� -10س�ؤال حول» ت�أخر �إ�صدار قانون حماية الآثار» املقدم من �سعادة الع�ضو/ر�شاد حممد بوخ�ش �إىل
معايل  /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – رئي�س املجل�س
الوطني لل�سياحة والآثار ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:
 الإ�شارة �إىل �أن بداية العمل يف �إعداد م�شروع القانون كانت يف منت�صف عام  2010وهو حالي ًا ميرباخلطوات الالزمة يف وزارة العدل لإ�صداره.

 الت�أكيد على �أن تواجد الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية ال ميثل ظاهرة وا�سعة االنت�شار حيثيرتكزون يف كرة الطائرة ،وكرة اليد وكرة ال�سلة ،ويبلغ العدد الكلي له�ؤالء يف الدولة ()27العب ًا يكلفون
حوايل ( )18مليون درهم.

 الت�أكيد على وجود تن�سيق وت�شاور مع جميع اجلهات املحلية امل�س�ؤولة عن الآثار يف جميع الإمارات ملراجعةكافة مواد م�شروع القانون.

 تقوم الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة بتقييم �أداء االحتادات الريا�ضية يف نهاية كل مو�سم ريا�ضيمبا يف ذلك تقييم م�شاركة الالعب الأجنبي.

 �أجريت مقارنة بني م�سودة القانون مع ما هو معمول به يف القوانني التي لدى الدول العربية وخا�صة دولجمل�س التعاون اخلليجي.
 اخلطوات الالزمة لإ�صدار القانون تتطلب املزيد من الوقت نظر ُا حلجم العمل يف وزارة العدل وما يتطلبهمن تنظيم يف درا�سة القوانني االحتادية.

 قامت الهيئة ب�إعداد الئحة جديدة لالحتادات الريا�ضية من �أجل ت�شجيع االحتادات على تنمية مواردهاو�إعطائها حرية ا�ستقطاب الالعبني الأجانب.

 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل �ضرورة وجود قانون حلماية الآثار يف الدولة وذلك لت�سجيل بع�ض املواقع الأثرية والتاريخيةلدى الرتاث العاملي «اليون�سكو».
 الإ�شارة �إىل وجود �أكرث من ( )2800موقع �أثري يف الدولة ح�سب الإح�صائيات الأولية جلمعية الرتاثالعمراين ،يف ظل عدم وجود قانون احتادي يحدد وينظم املواقع التاريخية الأثرية للحفاظ عليها واالكتفاء
بالقوانني املحلية لدى بع�ض الإمارات.
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� -11س�ؤال حول «اال�ستفادة من الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية» املقدم من �سعادة الع�ضو/
مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل  /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان  -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع – رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة ،والذي �أو�ضح يف معر�ض �إجابته عنه الآتي:

 التنويه �إىل �أهمية االحتكاك والتناف�س بني الالعب املواطن وزمالئه يف اللعبة من الالعبني الأجانبوذلك من خالل �إيجاد �شراكات حقيقية ولقاءات متجددة مع الأندية وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية العاملية.

 الدرا�سات اخلا�صة مبدى اال�ستفادة من الالعب الأجنبي تتم بالتعاون مع الهيئة واالحتادات الريا�ضية،ويقت�صر دور الهيئة يف تقدمي الدعم املايل للأندية وتوجيه االحتادات �إىل اتخاذ القرارات التي ت�صب يف
م�صلحة الريا�ضة.
يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:
 الإ�شارة �إىل عدم وجود درا�سة تظهر نتائج اال�ستفادة من وجود الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية. التنويه �إىل عدم حتقيق بطوالت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل «كرة اليد ،كرة ال�سلة ،وكرةالطائرة «على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
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 املطالبة ب�إعداد درا�سة ملعرفة مدى اال�ستفادة الفنية واملادية من م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاباجلماعية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرة واحدة.

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

 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 «و�ضع ا�سرتاتيجية يف �ش�أن التوعية ب�أهمية االلتزام
واملحافظة على الزي الوطني الذي ميثل �إحدى ركائز هويتنا الوطنية».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)

(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
� -12س�ؤال حول «تعزيز الهوية الوطنية» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل
 /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان  -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،والذي �أو�ضح يف معر�ض
�إجابته عنه الآتي:
 الت�أكيد على اهتمام وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع باملحافظة على الهوية الوطنية ومقوماتها. هناك العديد من املبادرات والربامج التي �أطلقتها الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية ومنها: -1مبادرة «ال�سنع الإماراتي» التي تهدف �إىل ت�سجيل وحماية الرتاث وال�سلوكيات الأ�صيلة والعريقة لأبناء
وبنات الإمارات.
� -2إ�صدار جملة «مبدع» التي يتم توزيعها يف املدار�س ،وكذلك �إ�صدار الق�ص�ص الق�صرية الفائزة يف
امل�سابقات الدورية التي تنظمها الوزارة حول الرتاث الوطني وعنا�صره.
 -3تنظيم فعاليات االحتفاالت ال�سنوية باليوم الوطني والتي تركز على تعميق الثقة باملواطنة.
 -4تنظيم امل�سابقات واجلوائز ومنها تلك التي تتعلق بالزي الوطني.
 الت�أكيد على �إن�شاء الوزارة يف عام 2014م م�ؤ�شر ا�سرتاتيجي لقيا�س مقومات الهوية الوطنية ومن تلكاملحاور التي �سيتناولها االعتزاز بالزي الوطني.
 التنويه �إىل �أن الهوية الوطنية لي�ست جمرد زي �أو مظهر خارجي و�إمنا فكر و�سلوك ومنظمة �أخالقية عليا. -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

 الت�أكيد على �أن امل�شروع اليزال قيد التنفيذ ومل يتم ا�ستالمه من املقاول �إال بعد �إ�صالح ال�ضرر واالنتهاءمن تطوير �شارع «�شمل الق�صيدات».
 اجلزء املت�ضرر غري مكتمل عند �سقوط الأمطار ،ومل يكن قد مت تنفيذ الأجزاء التي متثل احلمايةالرئي�سية للطريق.
 هناك خمترب فني يقوم مبتابعة م�شروع تطوير �شارع «�شمل الق�صيدات» والأ�ضرار التي حدثت بالطريقو�إعداد تقرير فني للوزارة للت�أكد من �أن الأ�ضرار التي وقعت كانت ب�سبب الأمطار ولي�ست من الأعمال الإن�شائية.
 الت�أكيد على �أهمية افتتاح جزء من امل�شروع لت�سهيل حركة املرور نظر ًا لطبيعة امل�شروع ،حيث مير الطريقمبنطقه جتارية و�سكنية.

 �سيتم االنتهاء من م�شروع تطوير �شارع «�شمل الق�صيدات» بكافة مرافقه يف بداية عام 2015م. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن اجلهة امل�س�ؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�سهيل حركة املرور ،والذي حدثت يف �أحد�أجزائه �أ�ضرار بعد �سقوط الأمطار.
 التنويه �إىل �أن ارتفاع م�ستوى ال�شارع عن املحالت املوازية له �أدى �إىل جتمع الأمطار يف جوانب الطريقوحدوث نحر كبري للطبقات يف ال�شارع.

 التنويه �إىل وجود �أكرث من ( )200جن�سية يف الدولة ولكل جن�سية زي خا�ص بها مما كان له �أثر كبري يفذوبان العادات والتقاليد.

 الإ�شارة �إىل عدم وجود جمار للوديان التي متر حتت ال�شارع مما �أدى �إىل جتمع مياه الأمطار يف جوانبالطريق.

 الإ�شارة �إىل وجود �أكرث من ( )470مدر�سة خا�صة يف الإمارات فيها العديد من الطلبة املواطنني الذينيدر�سون املناهج الأجنبية ،وت�شرتط هذه املدار�س ارتداء زي مدر�سي موحد مما �أثر على عاداتهم وتقاليدهم.

 -اال�ستف�سار عن املدة الزمنية النتهاء م�شروع تطوير �شارع «�شمل الق�صيدات» ب�إمارة ر�أ�س اخليمة.

 اال�ستف�سار عن الإمكانيات املادية التي متتلكها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع من �أجل احلفاظعلى الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها.
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� -13س�ؤال حول «حدوث �أ�ضرار ب�شارع �شمل الق�صيدات» املقدم من �سعادة الع�ضو /في�صل عبداهلل
الطنيجي �إىل معايل  /د .عبداهلل باحليف النعيمي – وزير الأ�شغال العامة ،والذي �أو�ضح يف معر�ض
�إجابته عنه الآتي:

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /في�صل عبداهلل الطنيجي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.(رد �شخ�صي) (ج  5املعقودة بتاريخ 2014/1/7م)
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� -14س�ؤال حول «�إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من
املواطنني» املقدم من �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل /مرمي حممد الرومي -وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،والذي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها عنه على:
 الت�أكيد على افتتاح الوزارة (� )5أق�سام ملر�ضى التوحد من املواطنني يف مراكز رعاية وت�أهيل املعاقني التابعةلوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 الإ�شارة �إىل ا�ستقبال ( )150طف ًال من حاالت الإعاقات ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني يف مراكزت�أهيل املعاقني للحكومة االحتادية يف العام الدرا�سي ()2013-2012م.
 مت دمج بع�ض �أ�صحاب الإعاقات الب�سيطة واملتو�سطة القابلة للتعلم يف املدار�س احلكومية ،وذلك لزيادةقدرة مراكز ت�أهيل املعاقني احلكومية على ا�ستيعاب �أعداد �أكرب من �أ�صحاب الإعاقات ال�شديدة ومر�ضى
التوحد من املواطنني.
 �سيتم افتتاح مركز خا�ص ملر�ضى التوحد من املواطنني يف �إمارة �أم القيوين يف عام 2015م،و�سيكوننطاقه اجلغرايف �شام ًال جلميع حاالت التوحد يف الإمارات ال�شمالية.
 الإ�شارة �إىل �صعوبة توفري الأ�شخا�ص املتخ�ص�صني يف عالج مر�ضى التوحد على امل�ستوى العاملي. التنويه �إىل وجود اتفاقية بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وم�ست�شفى وا�شنطن لتدريب املعلمني يف مراكز ت�أهيلاملعاقني على ت�شخي�ص حاالت متعددي الإعاقة و عمل االختبارات النف�سية اخلا�صة ملر�ضى التوحد.
 الإ�شارة �إىل قيام الوزارة ب�إن�شاء مراكز ت�أهيل للمعاقني يف الإمارات التي ال يوجد فيها مراكز حكومية �سواءحملية �أو احتادية.
 الت�أكيد على عدم وجود قوائم انتظار ال�ستيعاب حاالت الإعاقات ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني يفمراكز ت�أهيل املعاقني.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: التنويه �إىل �ضرورة �إعطاء الأولوية يف �إحلاق حاالت الإعاقات ال�شديدة مبراكز ت�أهيل املعاقني يف احلكوميةاالحتادية.
 الإ�شارة �إىل �أن مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ت�ستوعب ( )%12من جمموعاملعاقني يف الدولة.
 الإ�شارة �إىل وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني على امل�ستوى االحتادي فقط منذ ت�أ�سي�س وزارة ال�ش�ؤوناالجتماعية.
 التنويه �إىل �أن مراكز ت�أهيل املعاقني ال ت�ستقبل حاالت الإعاقات التي حتتاج للرعاية والت�أهيل بعد بلوغاملعاق �سن ( )18عام ًا.
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 اال�ستف�سار عن �إمكانية ا�ستقبال مراكز ت�أهيل املعاقني االحتادية الأعداد املتزايدة حلاالت الإعاقةومر�ضى التوحد من املواطنني وعدم و�ضعهم يف قوائم االنتظار.
 الإ�شارة �إىل عدم وجود �إح�صائية موحدة على امل�ستوى االحتادي حلاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضىالتوحد من املواطنني.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليهمرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن ال�س�ؤال ن�صها هو «ا�ستناداً ملا ن�صت عليه املادة ()16
من الد�ستور ب�أن ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي الق�صر وغريهم من الأ�شخا�ص
العاجزين عن حماية �أنف�سهم ل�سبب من الأ�سباب كاملر�ض �أو العجز �أو ال�شيخوخة �أو البطالة الإجبارية،
ويتوىل م�ساعدتهم وت�أهيلهم ل�صاحلهم و�صالح املجتمع ،تقوم الوزارة بتوفري مراكز رعاية وت�أهيل
للمعاقني جمهزة بكافة الو�سائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حاالت الإعاقة على اختالف فئاتها
العمرية»
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
� -15س�ؤال حول «الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب»
املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل /مرمي حممد الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،والذي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها عنه على:
 مت عقد ( )13اجتماع ًا مع اجلهات املعنية ملناق�شة �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال جمهويلالن�سب ،وتعديل �أنظمتها ولوائحها الداخلية مبا يتوافق مع القانون اجلديد من �أجل �إ�صدار الالئحة التنفيذية له.
 الإ�شارة �إىل �أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب مرتبط ب�إن�شاء قريةال�شيخ خليفة للرعاية االجتماعية بكلفة مالية �إجمالية قدرها ( )70مليون درهم ،والتي �سيتم االنتهاء
منها يف نهاية عام 2015م.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم( )1ل�سنة 2012م يف�ش�أن رعاية الأطفال جمهويل الن�سب على الرغم من نفاذه لأكرث من �سنة.
 الإ�شارة �إىل عدم وجود عالقة بني �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب وبني�إن�شاء قرية ال�شيخ خليفة للرعاية االجتماعية.
 التنويه �إىل �ضرورة �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب من �أجل تنفيذبع�ض �أحكام القانون التي تتطلب وجودها.
 -اال�ستف�سار عن كيفية تنفيذ بع�ض �أحكام قانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب دون �إ�صدار الالئحة
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التنفيذية له.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
� -16س�ؤال حول «فئة الن�ساء املواطنات املهجورات» املقدم من �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل
معايل /مرمي حممد الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،والذي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها
عنه على:
 الإ�شارة �إىل �أن املهجورة هي كل امر�أة ثبت �شرع ًا هجر زوجها لها ولي�س لها م�صدر دخل �أو عائل مقتدر. الإ�شارة �إىل �أن قيمة امل�ساعدات امل�ستحقة للمهجورة فوق(�)35سنة هي القيمة املقررة للمطلقة فوق(� )35سنة والتي تبلغ()5280درهم.
 عدد فئة املهجورات امل�ستفيدات من قانون ال�ضمان االجتماعي ( )32حالة على م�ستوى الدولة منجمموع ( )92515م�ستفيد �أي ما ن�سبته ( ،)%0.035وال تعترب ظاهرة اجتماعية تتطلب اتخاذ تدابري
للحد منها.
 الإ�شارة �إىل ا�ستحقاق الن�ساء املهجورات امل�ساعدات االجتماعية وفق �ضوابط و�ضعتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: الإ�شارة �إىل �أن الد�ستور الإماراتي �أكد يف بع�ض مواده على رعاية الأ�سرة واحلفاظ على كيانها ،وحمايتهامن االنحراف من خالل قوانني امل�ساعدات العامة والت�أمينات االجتماعية.
 الت�أكيد على وجود �أكرث من ( )32حالة من فئة املهجورات على م�ستوى الدولة ،حيث �إنه يف بع�ضالإمارات تزيد �أعدادها عن �أكرث من ( )40حالة.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب ا�ستحداث فئة الن�ساء املواطنات املهجورات �ضمن امل�ستفيدات من قانون ال�ضماناالجتماعي.
 املطالبة بالتعاون مع اجلهات املعنية من �أجل اتخاذ التدابري الالزمة للق�ضاء على ظاهرة فئة الن�ساءاملواطنات املهجورات يف املجتمع.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
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� -17س�ؤال حول «زيادة عدد احل�ضانات احلكومية يف الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو� /سامل حممد
بالركا�ض العامري �إىل معايل /مرمي حممد الرومي -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،والذي �أكدت
معاليها يف معر�ض �إجابتها عنه على:
 الت�أكيد على ازدياد عدد احل�ضانات احلكومية من ح�ضانة واحدة يف عام  2008م �إىل ( )37ح�ضانةيف نهاية عام 2013م.
 الإ�شارة �إىل �إن�شاء بع�ض اجلهات احلكومية ح�ضانة حكومية م�شرتكة لأطفال الأمهات العامالت يف تلكاجلهات احلكومية.
 جترى حالي ًا درا�سة لتعديل قانون احل�ضانات احلايل لإلزام امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات الكبرية يفالقطاع اخلا�ص ب�إن�شاء ح�ضانات لأطفال الأمهات العامالت لديها.
 الإ�شارة �إىل قيام الوزارة ب�إ�صدار دليل جودة احل�ضانات يف عام 2011م لالرتقاء باخلدمات املقدمة يفاحل�ضانات احلكومية.
 الت�أكيد على �أهمية التن�سيق مع اجلهات املحلية لتخ�صي�ص �أرا�ضي لإن�شاء احل�ضانات لأبناء الأمهاتالعامالت.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: الإ�شارة �إىل عدم توفر ح�ضانات حكومية لأبناء الأمهات العامالت يف بع�ض �أفرع اجلهات احلكومية التيتقع خارج املدن الكبرية.

 التنويه �إىل بعد �أماكن بع�ض احل�ضانات احلكومية عن مقر عمل الأمهات العامالت. الإ�شارة �إىل عدم وجود دعم حكومي مقدم للح�ضانات احلكومية �أو اخلا�صة مثل منح �أرا�ضي بدونمقابل لإن�شاء احل�ضانات و�إعفائها من بع�ض الر�سوم.
 اال�ستف�سار عن خطط الوزارة يف زيادة عدد احل�ضانات يف الدولة لتخفيف معاناة الأمهات العامالت. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سامل حممد بالركا�ض العامري بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعدالتعقيب عليه مرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)
� -18س�ؤال حول «ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم اجلامعي» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي
عي�سى النعيمي �إىل معايل  /ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان -وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،
والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
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 التنويه �إىل �أن من متطلبات التعليم العايل قبل دخول الطالب يف التخ�ص�ص اجتياز ال�سنة الت�أ�سي�سيةمن التعليم اجلامعي.
 يجرى حالي ًا �إعداد درا�سة مع وزارة الرتبية والتعليم لت�أ�سي�س الطالب يف املدر�سة قبل التحاقه بالتعليماجلامعي يف عام 2018م.
 �سيتم تدريب املعلمني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم يف بداية الف�صل الدرا�سي القادم على ت�أهيلالطالب للتعليم اجلامعي �أثناء املرحلة الثانوية متهيد ًا لإلغاء ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم اجلامعي يف عام
2018م.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن �آلية تطبيق القرار الوزاري يف �ش�أن �إلغاء ال�سنة الت�أ�سي�سية من التعليم اجلامعي ال�صادر�أثناء اخللوة الوزارية يف �شهر دي�سمرب 2013م.
 التنويه �إىل ا�شرتاط الوزارة ح�صول الطالب اجلامعي على �شهادة(التوفل) ك�شرط مبدئي للقبول يفبع�ض التخ�ص�صات اجلامعية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.

 الت�أكيد على عدم وجود �سند قانوين لوزارة االقت�صاد تفر�ض من خالله خمالفات على مكاتب جلبالعمالة املنزلية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل عدم وجود رقابة على �أ�سعار مكاتب جلب العمالة املنزلية والعمل على احلد من ارتفاعها. التنويه �إىل ا�ستغالل مكاتب جلب العمالة املنزلية املنا�سبات لرفع �أ�سعارها مثل بداية العام الدرا�سي دونوجود جهة رقابية عليها.
 اال�ستف�سار عن جهود الوزارة ملنع املمار�سات غري امل�شروعة لبع�ض مكاتب جلب العمالة املنزلية التيترفع �أ�سعارها.
 التنويه �إىل �ضرورة التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف عقد اتفاقيات مع الدول امل�صدرة للعمالةلتحديد �أ�سعار ا�ستقدامها.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،وكما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن «�ضرورة احلد من ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية
من خالل عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها ،على �أن حتدد يف هذه االتفاقيات
�أ�سعار ا�ستقدام هذه العمالة حماية حلقوق امل�ستهلكني».

(رد �شخ�صي) (ج  7املعقودة بتاريخ 2014/2/4م)

(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)

� -19س�ؤال حول «ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي
�إىل معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه عل:

� -20س�ؤال حول «جهود وزارة االقت�صاد لتنمية ال�صادرات الإماراتية» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي
عي�سى النعيمي �إىل معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض
�إجابته عنه على:
 الت�أكيد على انت�شار ال�صادرات الإماراتية يف �أكرث من (� )190سوق ًا دولي ًا منها ( )%50يف ال�سوقالأ�سيوي و( )%23يف ال�سوق الأوروبي ،وت�شكل �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي ( )%12بينما �أ�سواق
الدول العربية (.)%8

 التنويه �إىل �أن اخت�صا�ص الرقابة على مكاتب جلب العمالة املنزلية يندرج �ضمن اخت�صا�ص وزارة العملوفق ًا ملا جاء يف �أحكام املادة( )17من قانون العمل.
 �أطلقت اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك مبادرة يف عام 2013م خلف�ض �أ�سعار جلب العمالة املنزلية منخالل توحيد عقود العمالة املنزلية ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة.
 الإ�شارة �إىل �أن �أهم �أ�سباب ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية هي الر�سوم التي تفر�ضها الدولة امل�صدرةللعمالة املنزلية.
 يجري حالي ًا �إعداد درا�سة ب�ش�أن ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية والتي �ستت�ضمن بع�ض احللول لتلكالإ�شكالية و�سيتم رفعها �إىل اجلهات املعنية بعد االنتهاء منها.
 تقوم الوزارة بالتحقيق يف ال�شكاوى التي تقدم لها يف �ش�أن ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية بالتن�سيقمع اجلهات املعنية.
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 الإ�شارة �إىل و�صول ن�سبة منو ال�صادرات الإماراتية �إىل ( )%33خالل ( )10ال�سنوات املا�ضية. التنويه �إىل و�صول الدولة �إىل الرتتيب ( )17من الدول امل�صدرة وفق �إح�صائيات املنظمة التجاريةالعاملية يف عام 2012م ،ومتثل ( )%2من ال�صادرات العاملية.
 الت�أكيد على تركيز الوزارة على ثالثة حماور رئي�سية لتطوير تنمية ال�صادرات الإماراتية وهي: -1دعم تناف�سية ال�صادرات الإماراتية.
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 -2الرتويج لل�صادرات الإماراتية.
 -3حماية ال�صادرات الإماراتية.
 مت �إعداد ()119من الدرا�سات ال�سلعية املتخ�ص�صة لتوجيه ال�صادرات الإماراتية �إىل الأ�سواق بنا ًء علىاحتياجاتها.
 ا�ستطاعت وزارة االقت�صاد �إغالق ( )15من �أ�صل ( )39حتقيق ًا �ضد منتجات و�شركات �إماراتية ب�ش�أنمكافحة الإغراق يف ( )16دولة.
 مت التوا�صل مع بع�ض الدول التي تقوم بفر�ض ر�سوم على ال�صادرات الإماراتية لتخفي�ض التناف�سية ل�سلعالدولة.
 يجري حالي ًا �إعداد م�شروع من قبل وزارة املالية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة والتي من �ضمنها وزارةاالقت�صاد لإن�شاء هيئة ت�أمني لل�صادرات الإماراتية.
 الت�أكيد على عدم ممانعة وزارة االقت�صاد يف و�ضع �آلية مع وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتاديلال�ستفادة من عالقات املجل�س الربملانية يف عقد االتفاقيات التجارية العاملية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرهي:
 املطالبة ب�إن�شاء هيئة احتادية لتنمية ال�صادرات الإماراتية وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنميتها منخالل تقدمي الت�سهيالت املنا�سبة لها.
 الإ�شارة �إىل وجود مبادرات حملية لدعم وتنمية ال�صادرات الإماراتية يف ظل غياب مظلة احتادية تدعمهذه ال�صادرات.
 اال�ستف�سار عن عدم وجود تن�سيق بني وزارة االقت�صاد ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتاديلال�ستفادة من عالقات املجل�س الربملانية يف عقد االتفاقيات التجارية العاملية.
 املطالبة با�ستحداث تطبيقات �إلكرتونية ت�ساعد �أ�صحاب الأعمال التجارية على معرفة احلقوق وااللتزاماتيف االتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العاملية.
 �ضرورة توفري الفر�ص الت�صديرية لل�صناعات الإماراتية من خالل التطبيقات الإلكرتونية. االقرتاح بن�شر الثقافة املجتمعية اخلا�صة بالت�صدير وجميع الإجراءات التجارية املتعلقة بها. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
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 -21حول «توفري الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة يف (�إك�سبو
 »)2020املقدم من �سعادة الع�ضو /حممد �سعيد الرقباين �إىل معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري –
وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الإ�شارة �إىل توا�صل وزارة االقت�صاد مع اللجنة املنظمة ال�ست�ضافة املعر�ض التجاري الدويل»�إك�سبو»2020من �أجل توفري فر�ص ا�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 الت�أكيد على و�ضع �آلية لتوفري فر�ص ا�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالدولةيف»�إك�سبو »2020بعد انتهاء اللجنة املنظمة من تنظيم �أعمالها.
 الت�أكيد على وجود �أحكام يف قانون امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يتيح ا�ستفادة �أ�صحاب ال�شركاتاملتو�سطة وال�صغرية ( )%10من جممل امل�شاريع يف الدولة.
 الت�أكيد على �إعداد خطة وطنية ال�ستفادة �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة من ا�ست�ضافة الدولةاملعر�ض التجاري الدويل»�إك�سبو.»2020
 يتم حالي ًا �إعداد درا�سة ب�ش�أن ت�أثري ا�ست�ضافة املعر�ض التجاري الدويل»�إك�سبو »2020على االقت�صاداملحلي للدولة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل �ضرورة التن�سيق مع جميع اجلهات املخت�صة من �أجل توفري فر�ص ا�ستثمارية لأ�صحابامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة �أثناء ا�ست�ضافة الدولة املعر�ض التجاري الدويل»�إك�سبو.»2020
 املطالبة بتخ�صي�ص ن�سبة معينة من امل�شاريع واخلدمات املرتبطة بتنظيم وت�شغيل املعر�ض التجاريالدويل»�إك�سبو »2020لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة للمواطنني.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حممد �سعيد الرقباين بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرة واحدة.
(رد �شخ�صي) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
� -22س�ؤال كان حول «الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو/
مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه
يف معر�ض �إجابته عنه على:
 �أحكام قانون ال�شركات االحتادية حتكم العالقة بني وزارة االقت�صاد واملناطق احلرة ب�ش�أن الرتخي�صوالأن�شطة للمن�ش�آت التجارية يف املناطق احلرة بالدولة.
 -الت�أكيد على �أن املادة ( )2من قانون ال�شركات االحتادية ا�ستثنى عدم �سريان �أحكام القانون على
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ال�شركات التي مت ت�أ�سي�سها يف املناطق احلرة التي يوجد بها قوانني خا�صة تنظم عملها.

قطاع ال�سياحة منها:

 �أ�صدر جمل�س الوزراء املوقر يف عام 2004م قراره بت�شكيل جلنة التن�سيق والتعاون االقت�صادي من �أجلو�ضع �آلية للرقابة على املناطق احلرة وتطبيق القوانني املنظمة لعملها.

�أ -ت�شكيل جلنة لتوطني قطاع ال�سياحة ت�ضم جميع اجلهات املعنية.

 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل ا�ستحواذ الإمارات العربية املتحدة على ( )%25من �إجمايل املناطق احلرة يف العامل العربي،حيث �إن هناك ما يقارب ( )40منطقة حرة منها ( )10حتت الإن�شاء.
 الإ�شارة �إىل تقدمي املناطق احلرة بالدولة العديد من الت�سهيالت التي �ساهمت يف ا�ستقطاب العديد منال�شركات العاملية.
 املطالبة بت�شديد الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة ،حيث �أفادت �إحدى دوائرالتنمية االقت�صادية املحلية ب�ضبط نحو (� )453ألف قطعة �سلعية مقلدة حتمل ( )18عالمة جتارية عاملية.
 �إمكانية ت�أثري ال�سلع املغ�شو�شة التي يتم ت�صنيعها يف املناطق احلرة على امل�ستهلك املحلي وعلى املكانةاالقت�صادية لدولة االمارات العربية املتحدة يف حال ت�صديرها �إىل اخلارج.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرة واحدة ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن «التن�سيق بني وزارة االقت�صاد واجلهات املعنية
املحلية يف �ش�أن و�ضع �آلية تفتي�ش على ال�شركات العاملة يف املناطق احلرة ل�ضمان الرقابة على �أن�شطة
هذه ال�شركات».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م)
� -23س�ؤال حول «توطني قطاع ال�سياحة يف الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي
�إىل معايل /ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان  -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – رئي�س جمل�س
�إدارة املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار ،حيث �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على �أن:
 هناك العديد من الأ�سباب التي تعوق حتقيق توطني القطاع ال�سياحي يف الدولة منها �أ�سباب تتعلق بظروفالعمل ومتطلباته ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب اجتماعية ال جتذب املواطنني للعمل يف القطاع ال�سياحي.
 ت�شري الإح�صاءات املتاحة �أن ن�سبة املواطنني العاملني يف القطاع ال�سياحي تبلغ ( )%2وهي ن�سبة قريبةمن ن�سبة املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص.
 الت�أكيد على �أن دور املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار دور تن�سيقي فقط وجميع الأن�شطة ال�سياحية خا�ضعةللحكومات املحلية.
 -هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت من قبل املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار لتحقيق التوطني يف
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ب -االقرتاح ب�إن�شاء قانون لتنظيم مهنة الإر�شاد ال�سياحي يف الدولة.
ت� -إطالق جوائز التميز يف جمال التوطني يف القطاع ال�سياحي.
 الت�أكيد على قيام املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار حالي ًا ب�إعداد ا�سرتاتيجية لتوطني الوظائف يف قطاعال�سياحة.
 مت االنتهاء من و�ضع دليل �شامل عن الأماكن الأثرية يف الدولة ال�ستخدامه يف الإر�شاد ال�سياحي. هناك تن�سيق مع اجلهات املحلية يف �ش�أن امل�شاركة يف املعار�ض اخلارجية التي ت�ستقطب ال�سياح �إىل الدولة. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 التنويه �إىل وجود �سياح غري مواطنني يقدمون معلومات مغلوطة عن الأماكن ال�سياحية يف الدولة. اال�ستف�سار عن اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع ال�سياحي يف الدولة.اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار واجلهات املحلية ب�ش�أن التوطني يفالقطاع ال�سياحي.
 الإ�شارة �إىل ا�ستقالة ( )%60من املواطنني العاملني يف القطاع ال�سياحي لأ�سباب عديدة منها املزايااملمنوحة لهم..
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ 2014/3/11م)
� -24س�ؤال حول «الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثيا واملوجودة يف الأ�سواق
املحلية» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير
البيئة واملياه ،حيث �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 �أ�صدرت احلكومة من خالل اللجنة الوطنية ل�سالمة الأغذية التي ترت�أ�سها وزارة البيئة واملياه وت�ضم يف ع�ضويتهاجميع اجلهات املعنية العديد من الت�شريعات التي تراقب الأغذية املعدلة وراثي ًا واملوجودة يف �سوق الدولة.
 -التنويه �إىل تفاوت الإجراءات بني الدول يف �ش�أن الرقابة على الأغذية املعدلة وراثي ًا.
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 الإ�شارة �إىل �أن ال�ضرر الذي يرتتب على الأغذية املعدلة وراثي ًا يكون �أثره بيئي على الإنتاج ولي�س علىال�سالمة ال�صحية للم�ستهلكني.

 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:

 الت�أكيد على وجود م�شروع احتادي ب�ش�أن ال�سالمة الغذائية والذي �سيت�ضمن الرقابة على الأغذية املعدلةوراثي ًا املوجودة يف �أ�سواق الدولة.

 اال�ستف�سار عن نتائج قيا�س تنفيذ امليزانية لل�سنوات الثالث القادمة فيما يخ�ص حماية املواطنني يفمهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة.

 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
 -اال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثي ًا املوجودة يف �أ�سواق الدولة.

 -اال�ستفهام عن م�ساهمة مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة يف حتقيق الأمن الغذائي للدولة.

التنويه �إىل �ضرورة وجود �إطار قانوين احتادي للرقابة على الأغذية وخا�صة الأغذية املعدلة وراثي ًا املوجودةيف �أ�سواق الدولة للحفاظ على ال�صحة العامة للم�ستهلكني.
 االقرتاح ب�إ�صدار دليل عن الأغذية املعدلة وراثي ًا للم�ستهلكني يف �أ�سواق الدولة. املطالبة بو�ضع معلومات وا�ضحة يف بطاقة املنتج للأغذية املعدلة وراثي ًا يف الدولة. الت�أكيد على �أهمية �إن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية والأدوية. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ 2014/3/11م)
� -25س�ؤال حول «دور الوزارة يف حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة» املقدم
من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه،
حيث �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على الآتي:
 التنويه �إىل وجود �أكرث من ( )6500قارب �صيد م�سجل لدى وزارة البيئة واملياه. الإ�شارة �إىل قيام احلكومة يف الآونة الأخرية بتطوير البنية التحتية لل�صيادين من خالل �إن�شاء �أكرث من( )24ميناء ،وتوفري م�ستلزمات ال�صيد وور�ش �إ�صالح قوارب ال�صيد.
 -مت �سن العديد من الت�شريعات التي تهدف �إىل احلفاظ على الرثوات املائية وتنميتها.
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 اال�ستف�سار عن وجود زيارات ميدانية لقيادات وزارة البيئة واملياه لالطالع على احتياجات املزارعنيوال�صيادين.
 هناك بع�ض القرارات التي ت�صدرها الوزارة دون �أخذ ر�أي العاملني يف مهنة ال�صيد والذي �سي�ساهم يفهجرة املهنة.
 املطالبة بو�ضع ا�سرتاتيجية ت�أمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة لتحقيقاال�ستقرار االجتماعي لأ�سر العاملني بتلك املهن.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ 2014/3/11م)
� -26س�ؤال حول «�إن�شاء مبنى جديد مل�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت) ب�إمارة �أم القيوين» املقدم
من �سعادة الع�ضو /د� .شيخة عي�سى العري �إىل معايل /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي ،حيث �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على الآتي:
 الإ�شارة �إىل قيام امل�ؤ�س�سة يف �إمارة القيوين بتوفري ال�شبكات الأر�ضية عالية ال�سرعة للأنرتنت واخلدماتال�صوتية وخدمات الهاتف املتحرك ب�شبكاتها املتطورة.
 الت�أكيد على وجود درا�سات م�ستمرة مل�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت لتطوير مرافقها ومبانيها يف جميع�إمارات الدولة وفق ًا ملعطيات منوها.
-الإ�شارة �إىل �إن�شاء مركز مبيعات الأفراد بالإ�ضافة �إىل وجود مكتب خلدمة الدوائر احلكومية وكبار ال�شخ�صيات.

 -الت�أكيد على وجود توا�صل دائم وزيارات ميدانية من قبل الوزارة لالطالع على احتياجات ال�صيادين واملزارعني.

 التنويه �إىل ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة توفري كل ما يدعم راحة امل�شرتكني يف حال احلاجة لإن�شاء �أو ا�ستئجار مبنىوفق اخلطط التنموية امل�ستقبلية.

 الت�أكيد على وجود العديد من اجلهود املقدمة من قبل الوزارة لدعم املواطنني العاملني مبهنتي �صيدالأ�سماك والزراعة.

 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايلالوزير هي:
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 التنويه �إىل �أن مبنى م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يف �إمارة �أم القيوين مت �إن�شائه يف بداية ال�سبعينات منالقرن املا�ضي يف م�ساحة ال تتعدى ( )20مرت ًا مربع ًا.

 الإ�شارة �إىل قيام مالك الأرا�ضي الزراعية با�ستغالل �أرا�ضيهم يف غري الأغرا�ض املرخ�ص لهم بها كبناءوحدات �سكنية وت�أجريها للعمال نتيجة لقلة الدعم املقدم للمزارعني.

الإ�شارة �إىل �ضيق م�ساحة مبنى م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت وعدم ا�ستيعابه لأعداد العاملني فيه ،وعدمتخ�صي�ص مكان للن�ساء املراجعني.

 اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية و�ضمان عدم ا�ستغالليتها يف غري الأغرا�ضاملخ�ص�صة لها.

 املطالبة ب�إن�شاء مبنى جديد مل�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت يتنا�سب مع اخلدمات التي يقدمها للمراجعنييف الإمارة واملناطق املجاورة لها.

 -الت�سا�ؤل عن وجود تن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د� .شيخة عي�سى العري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ 2014/3/11م)
� -27س�ؤال حول «احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية» املقدم من �سعادة الع�ضو� /سعيد نا�صر اخلاطري �إىل
معايل /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه ،حيث �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الت�أكيد على وجود ا�سرتاتيجية حكومية وت�شريعات احتادية للحفاظ على القطاع الزراعي الذي ي�ضم�أكرث من (� )40ألف مزرعة.
 هناك العديد من اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعني منها الإر�شاد الزراعي واخلدمات امل�ساندةملكافحة الآفات الزراعية.
 هناك درا�سة مت تنفيذها م�ؤخر ًا ب�ش�أن م�سح الرتبة يف الإمارات ال�شمالية ومت تقدميها للجهات املحليةاملخت�صة با�ستغالل الأرا�ضي الزراعية.
 الت�أكيد على �أن اجلهات املحلية هي اجلهات املخت�صة بالرقابة على �سوء ا�ستغالل مالك الأرا�ضيالزراعية لغري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
 �أطلقت الوزارة العديد من املبادرات للحفاظ على الأرا�ضي الزراعية مثل مبادرة «نخيل» للحفاظ على�شجرة النخيل يف الدولة.
 الت�أكيد على وجود تن�سيق مع اجلهات املحلية للحفاظ على الأرا�ضي الزراعية يف ظل وجود هجرة لهذهالأرا�ضي من قبل مالكيها ب�سبب �شح املياه.
هناك م�شروع قانون للموارد املائية �سي�ضع ت�أطري �شامل ال�ستخدام املياه اجلوفية وحفر الآبار االرتوازية. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار والآراء التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايلالوزير هي:
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 املطالبة بتنظيم دور اجلمعيات الزراعية يف الدولة ب�ش�أن ت�سويق املنتجات الزراعية. االقرتاح بتقنني حفر الآبار االرتوازية للحفاظ على املياه اجلوفية وفر�ض النظم احلديثة يف الري. املطالبة بالإ�شراف على �أ�سعار املواد الزراعية وتوفريها ب�أ�سعار منا�سبة للمزارعني. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سعيد نا�صر اخلاطري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  9املعقودة بتاريخ 2014/3/11م)
� -28س�ؤال حول «�إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته» املقدم من �سعادة الع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري
اىل معايل  /حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية.
وقد �أجاب عنه معايل /وزير الرتبية والتعليم  -رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية -برد كتابي �أكد فيه على:
 �أنه �سيتم �إجراء درا�سة ب�ش�أن �إعادة املادة (� )60أثناء مراجعة مواد املر�سوم بقانون احتادي رقم ()11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته لتحديثه.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أن �إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم ()11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته يتعار�ض مع املادة ( )15من الد�ستور
التي تن�ص على �أن «الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها،
وي�صونها ويحميها من االنحراف» ،وقد اكتفى �سعادة الع�ضو بالرد الكتابي بعد التعقيب عليه مرة واحدة،
وطلب من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن ذلك.
(رد كتابي  +تو�صية) (ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26 -25م)
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� -29س�ؤال حول «املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج» املقدم من �سعادة
الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة ،والذي �أكد
معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الت�أكيد على �أن املخ�ص�صات املالية التي ت�صرفها الوزارة للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارجتت�ساوى مع املخ�ص�صات املالية التي ت�صرفها اجلهات الأخرى للمر�ضى الذين تر�سلهم للعالج يف اخلارج
بن�سبة (.)% 95
الإ�شارة �إىل �أن الدولة تعترب الأعلى بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املخ�ص�صات املالية التي ت�صرفللمر�ضى خارج الدولة.
 التنويه �إىل �أن الدولة هي الوحيدة التي تقدم خم�ص�صات مالية للأطفال الذين ير�سلون خارج الدولةللعالج ،بالإ�ضافة �إىل تكلفة العالج نف�سه.
 الإ�شارة �إىل �أنه يتم �صرف مبلغ ( )150يورو يومي ًا للمري�ض الذي ير�سل للعالج يف �أوروبا وهذا املبلغي�ضمن له حياة كرمية يف اخلارج.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن وجود مراجعة دورية للمخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارجبحيث تتفق مع تكاليف املعي�شة يف الدول الأجنبية.
 اال�ستفهام عن وجود توا�صل بني الوزارة واملر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج للتحقق من تنا�سباملخ�ص�صات املالية التي ت�صرف لهم مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�سلون �إليها.

366

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

يف الدولة بعد االنتهاء من �إن�شائها.
 هناك بع�ض املراكز ال�صحية مل ت�ستلمها الوزارة لوجود بع�ض الإ�شكاليات الت�شغيلية مثل مركز العكاميةيف �إمارة الفجرية.
 الإ�شارة �إىل �أن بع�ض املناطق يف الدولة ال حتتاج �إىل مراكز �صحية لقربها من مناطق جماورة يوجد بهامراكز �صحية.
 التنويه �إىل بناء وزارة الأ�شغال العامة وبع�ض اجلهات الأخرى مراكز �صحية دون ا�ست�شارة وزارة ال�صحة. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايل الوزيرهي:
 الإ�شارة �إىل عدم ت�شغيل مركزي الرحيب واخلليبية ال�صحيني على الرغم من االنتهاء من �إن�شائهما قبل�أكرث من (� )4سنوات بتكلفة تقدر ب( )40مليون درهم.
هناك بع�ض املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحية مت االنتهاء من �إن�شائها ومل يتم ت�شغيلها والذي قديرتتب عليه هدر للمال العام.
 الإ�شارة �إىل معاناة املواطنني املر�ضى يف املناطق التي مل يتم افتتاح مراكز �صحية بها حيث ينتقلون �إىلم�ست�شفيات تبعد عنهم مل�سافة ال تقل عن ( )40كيلو مرت ًا.
 اال�ستف�سار عن خطة وزارة ال�صحة لت�شغيل املراكز ال�صحية التي مت �إن�شا�ؤها ومل يتم افتتاحها وذلكخلدمة املواطنني يف تلك املناطق.
 -وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /د .منى جمعة البحر بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.

 املطالبة با�ستحداث مركز ات�صال لقيا�س ر�ضا املر�ضى ومرافقيهم الذين ير�سلون للعالج يف اخلارجللتحقق من مالءمة املخ�ص�صات املالية التي ت�صرف لهم.

(رد �شخ�صي) (ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26 -25م)

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن» �ضرورة املراجعة الدورية للمخ�ص�صات املالية التي ت�صرف
للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج مبا يتنا�سب مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�سلون �إليها».

� -31س�ؤال حول «تفعيل دور جمل�س الإمارات للتميز احلكومي» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى
النعيمي اىل معايل  /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء:

(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26 -25م)

وقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن املجل�س بادر بتفعيل دوره من
خالل عقد اجتماعات مع اجلهات املعنية يف الدولة لتحقيق التميز احلكومي.

� -30س�ؤال حول «الت�أخر يف افتتاح بع�ض املراكز ال�صحية يف الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو /د .منى
جمعة البحر �إىل معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض
�إجابته عنه على:

 يف حني طالب �سعادة الع�ضو يف تعقيبه بو�ضع خطة عمل وا�ضحة يف �إطار زمني معني ملجل�س الإماراتللتميز احلكومي لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة ور�ؤية الإمارات 2021م ،وقد اكتفى �سعادة الع�ضو بالرد
الكتابي بعد التعقيب عليه مرة واحدة.

 -الت�أكيد على عدم تخ�صي�ص موازنة ت�شغيلية يف ميزانية وزارة ال�صحة الفتتاح بع�ض املراكز ال�صحية

(رد كتابي) (ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26 -25م)
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� -32س�ؤال حول «حترير التجارة» املقدم من �سعادة الع�ضو /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي اىل معايل/
حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء:

 الإ�شارة �إىل �ضرورة زيادة بدل ال�سكن والبدالت الأخرى التي متنح للمواطنني العاملني يف الوزارات واجلهاتاالحتادية من �أجل امل�ساهمة يف عالج اخللل احلا�صل يف الرتكيبة ال�سكانية.

 فقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن وزارة االقت�صاد هياجلهة املخت�صة بتحرير التجارة.

 اال�ستف�سار عن نتائج درا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية اخلا�صة بزيادة بدل ال�سكن يفجدول رواتب موظفي الوزارات واجلهات االحتادية.

 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على وجود (� )12ألف وكالة جتارية م�سجلة يف وزارة االقت�صاد منذعام 1983م ومت �شطب ( )15وكالة جتارية ومل يتم تنفيذ القرار على �أكمل وجه ،وطلب حتويل ال�س�ؤال
�إىل معايل  /وزير االقت�صاد فوافق املجل�س على طلبه.

 الت�سا�ؤل عن �أ�سباب �إيقاف قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )23ل�سنة 2012م ب�ش�أن منح كال الزوجنيالعاملني يف احلكومة االحتادية �أو اللذين يعمل �أحدهما باحلكومة االحتادية والآخر باملحلية تعوي�ض بدل
ال�سكن.

(رد كتابي) (ج  10املعقودة بتاريخي 2014/3/26 -25م)

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،وطالب املجل�س بتبني تو�صية ب�ش�أن ال�س�ؤال فوافق املجل�س على �أن يتم عر�ض هذه التو�صية يف
اجلل�سة القادمة.

� -33س�ؤال حول «العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التناف�سية» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد
حممد رحمة ال�شام�سي �إىل معايل /حممد عبداهلل القرقاوي  -وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء:
 فقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن جمل�س الإمارات للتناف�سيةهي اجلهة املخت�صة مبو�ضوع ال�س�ؤال.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أن جمل�س الإمارات للتناف�سية يخت�ص برفع م�ستوى الدولة عاملي ًاولي�س خمت�ص ًا بتناف�سية الوزارات احلكومية ،وطالب با�ستمرارية توجيه ال�س�ؤال �إىل معايل وزير�/ش�ؤون
جمل�س الوزراء ما مل يكن هناك �سند قانوين لتحويل ال�س�ؤال �إىل معايل /رئي�س جمل�س الإمارات للتناف�سية.
� -34س�ؤال حول «زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن الذي يقرتن ب�أكرث من زوجة مواطنة» 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 �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 التنويه �إىل �أن احلكومة تنفق ما يقارب()741مليون و(� )517ألف درهم �سنوي ًا على بدل ال�سكن ملوظفيالوزارات واجلهات االحتادية.
 الت�أكيد على �أن الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية لي�ست جهة اخت�صا�ص للنظر يف مو�ضوع زيادةبدل ال�سكن.
 هناك قرار من جمل�س الوزراء املوقر بتكليف وزارة املالية بدرا�سة مو�ضوع بدل ال�سكن املمنوح ملوظفيالوزارات واجلهات االحتادية .
 لقد مت ت�أجيل تطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )23ل�سنة 2012م حلني انتهاء وزارة املالية مندرا�ستها االكتوارية ب�ش�أن بدل ال�سكن ومعرفة تبعاته املالية وخا�صة ما يتعلق بت�أثريه على مكاف�أة نهاية اخلدمة.
 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

368

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

(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  11املعقودة بتاريخ 2014/4/8م)
� -35س�ؤال حول «�إ�صدار قانون لتنظيم عمل املنظمات واجلمعيات املن�ش�أة خارج الدولة» املقدم من �سعادة
الع�ضو /ر�شاد حممد بوخ�ش �إىل معايل /د� .أنور حممد قرقا�ش – وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ،والذي
�أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 التنويه �إىل �أن الت�شريعات والقوانني املوجودة يف الدولة تنظم حالي ًا عمل املنظمات واجلمعيات املن�ش�أة داخلالدولة فقط.
 الت�أكيد على عدم وجود ت�شريع �أو قانون ينظم عمل فروع اجلمعيات �أو املنظمات الدولية احلكومية �أو غرياحلكومية يف حال رغبتها ممار�سة ن�شاطها يف الدولة.
 يتم حالي ًا �إعداد م�شروع قانون ب�ش�أن تنظيم عمل املنظمات واجلمعيات املن�ش�أة خارج الدولة والذي �سيتماالنتهاء منه يف عام 2015م.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:الإ�شارة �إىل �ضرورة تنظيم عمل املنظمات واجلمعيات الدولية العاملة يف الدولة وذلك لال�ستفادة من خرباتتلك اجلمعيات يف بع�ض املجاالت كالطب والهند�سة.
 التنويه �إىل ممار�سة بع�ض اجلمعيات املهنية الدولية �أن�شطتها داخل الدولة عن طريق دوائر التنميةاالقت�صادية املحلية واملناطق احلرة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /ر�شاد حممد بوخ�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرة واحدة.(رد �شخ�صي) (ج  11املعقودة بتاريخ 2014/4/8م)
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� -36س�ؤال حول «ت�شجيع العمل التطوعي» مقدم من �سعادة الع�ضو � /سامل حممد بالركا�ض العامري
اىل معايل  /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء:
 فقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعيةهي اجلهة املخت�صة بالعمل التطوعي ،وطالب �سعادة الع�ضو ب�إحالة ال�س�ؤال �إىل معايل /وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية للإجابة عنه فوافق املجل�س على ذلك.
(رد كتابي) (ج  11املعقودة بتاريخ 2014/4/8م)
� -37س�ؤال حول «الربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة لإثبات وفاة �صاحب املعا�ش التقاعدي»
املقدم من �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية  -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد
معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 التنويه �إىل �أن قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية يحدد �أحكام ًا بحالة وفاة �صاحب املعا�ش حيثينتقل املعا�ش للم�ستحقني من ورثته وفق ًا لل�شروط والقواعد املقررة.
 انتهت الهيئة من �إعداد قاعدة بياناتها لغايات الربط الإلكرتوين مع هيئة الهوية لت�سهيل ت�سجيل حالةالوفاة مل�ستحقي املعا�ش ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ب�إثبات حاالت الوفاة يف الدولة.
 هناك حمالت تقوم بها الهيئة لتحديث بيانات م�ستحقي املعا�ش ويجب على �أهل املتوفى م�س�ؤولية �إخطارهيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية بواقعة الوفاة حتى يتم توزيع املعا�ش على امل�ستحقني منهم.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة بالتو�سع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن �أن تثبت حاالت الوفاة كوزارة العدل ووزارةالداخلية وذلك من �أجل تفادي �إيقاف معا�ش امل�ستحقني من ورثة املتوفى.
 اال�ستف�سار عن الآلية �ستقوم بها الهيئة للربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة لت�سجيل حالة وفاة�صاحب املعا�ش التقاعدي.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
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الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الهدف من حتديث بيانات املتقاعدين ومطالبتهم بالإقرار ال�سنوي هو التحقق من قانونية ا�ستمرار �صرفمعا�شاتهم التقاعدية وذلك تنفيذ ًا للقرار الوزاري رقم ( )6ل�سنة 1984م.
خاللها حتديث بيانات حوايل 13000

 قامت الهيئة بحملة لتحديث بيانات املتقاعدين عام  2013ومتمتقاعد من �أ�صل  16000متقاعد خالل ثالثة �أ�شهر ،بوا�سطة عدد من الإجراءات للت�سهيل على املتقاعدين
ومنها احلمالت الإعالنية ،وتوقيع مذكرات تفاهم مع جمعية املتقاعدين الع�سكريني ووزارة العمل لتوفري مراكز
لتوفري اخلدمة للمتقاعدين ،وتخ�صي�ص نوافذ لتقدمي اخلدمة للم�ستهدفني من (الن�ساء ،كبار ال�سن ،املعاقني).
 �ستقوم الهيئة بحملة لتحديث البيانات لعام  2014حتت �شعار «طمنا عليك» للتعرف على املتغرياتاالجتماعية التي طر�أت على حالة امل�ستحقني للمعا�ش التقاعدي.
 بد�أت الهيئة ب�سل�سة من الزيارات للمتقاعدين بداية بالفئات العمرية ممن جتاوزت �أعمارهم � 95سنة ومن ثممن هم �أقل وذلك وفق جدول زمني حمدد لت�سهيل الإجراءات و�ضمان �سرعة �صرف امل�ستحقات الت�أمينية لهم.
 قامت الهيئة العامة للمعا�شات من خالل اخلطة املو�ضوعة باتخاذ كافة الإجراءات ا�ستعداد ًا لتقدميخدماتها كحكومة ذكية وذلك من خالل بنية �إلكرتونية �شاملة لت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل �أن الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر �إىل الكثري من اخلدمات الإلكرتونية لت�سهيل �إجراءاتحتديث بيانات املتقاعدين بينما �أطلقت احلكومة الر�شيدة م�ؤخر ًا �أنها �ستنتقل بخدماتها �إىل احلكومة الذكية
وذلك خالل العام القادم.
 تعمل احلكومة يف الدولة على �إ�سعاد املواطنني عرب ت�سهيل تقدمي خدماتها ،بينما مازال املتقاعدون يعانونمن الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.
 اال�ستف�سار عن الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف الهيئة لت�سهيل �إجراءات املتقاعدين ،ومدى�سعى الهيئة لقيا�س ر�ضا املتعاملني.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)

(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -38س�ؤال كان حول «ت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين» املقدم من �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل
حمد ال�شام�سي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزيرا لدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة
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� -39س�ؤال حول «اال�شرتاك االختياري يف الت�أمينات االجتماعية» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد عبيد
املن�صوري �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
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 التنويه �إىل �أن القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة ( )1999يف �ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية والقواننياملعدلة له �شمل ب�أحكامه كل الفئات العاملة يف القوانني ال�سابقة التي �صدرت تبع ًا لن�ص املادة()16من الد�ستور.
 الإ�شارة �إىل �أن املادة ()3من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة ( )1999يف �ش�أن املعا�شات والت�أميناتاالجتماعية والقوانني املعدلة له �أوجبت الهيئة �أن ت�ضع القواعد التنفيذية و�شروط انتفاع �أ�صحاب الأعمال
وامل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة على �أن ي�صدر بذلك قرار من وزير املالية بعد موافقة
جمل�س �إدارة الهيئة.
 قامت الهيئة ب�إعداد درا�ستني الأوىل يف عام 2011م والثانية يف عام 2013م يف �ش�أن كيفية تنفيذ املادة( )3وخل�صت نتائجهما �إىل �أن تطبيق �أحكام قانون املعا�شات على �أ�صحاب الأعمال وامل�شتغلني حل�سابهم
اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة يكون اختياريا.
 الإ�شارة �إىل �أن عدد الن�ساء ي�شكل ن�سبة ( )%68من عدد امل�شرتكني يف الهيئة وي�شجع ربات البيوت علىاال�ستمرار يف العمل وال ميكن �إ�شراكهم يف نظام املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
 مت �إ�صدار قرار وزاري رقم ( )19ل�سنة 2013م ب�ش�أن القواعد التنفيذية اخلا�صة با�شرتاك �أ�صحابالأعمال وامل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن الإجراءات املتخذة من قبل الهيئة ل�شمول جميع املواطنني يف مظلة الهيئة العامة للمعا�شاتوالت�أمينات االجتماعية.
 الت�سا�ؤل عن الو�سائل املتبعة يف الهيئة يف حال توقف ا�شرتاك املواطن الإلزامي لأي �سبب ما عن دفع قيمةمبلغ اال�شرتاك يف املعا�شات بحيث ت�ستمر التغطية الت�أمينية.
 الإ�شارة �إىل �أن هناك بع�ض الدول ت�سمح لربات البيوت باال�شرتاك االختياري يف نظام املعا�شاتوالت�أمينات االجتماعية مثل اململكة الأردنية الها�شمية.
 اال�ستف�سار عن املعوقات التي تواجه الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية يف تطبيق نظاماال�شرتاك االختياري.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبيد املن�صوري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -40س�ؤال كان حول «ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف املعي�شة» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد
عبيد املن�صوري �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية  -نائب رئي�س جمل�س �إدارة

372

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

الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 تعد املنافع التي يقررها قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم ( )7ل�سنة  1999من �أف�ضل املنافعيف العامل وذلك بالنظر �إىل ن�سبة اال�شرتاكات املح�صلة لتمويل تلك املنافع والتي تبلغ  % 5من راتب
اال�شرتاك مقارنة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
 ت�شري الدرا�سة االكتوارية التي �أجرتها الهيئة لفح�ص مركزها املايل يف نهاية  2012م �إىل �أن اال�شرتاكاتامل�سددة للهيئة من امل�شرتكني والبالغة  % 20ال تغطي املنافع التي يقررها القانون وهي .% 30
 التنويه �إىل �أن �أي زيادة يف املعا�ش التقاعدي بن�سبة  % 1يجب �أن يقابلها زيادة يف ن�سبة اال�شرتاكاتبواقع  % 3فور ًا لتمويلها.
 الإ�شارة �إىل �أن الهيئة ح�صلت على موافقة من املجل�س الوزاري للخدمات على �إجراء تعديل لقانوناملعا�شات ،و�ست�ضع الهيئة عدد من املقرتحات لتعديل القانون ومنها ربط املعا�شات بن�سبة معينة من
الت�ضخم وذلك وفق التوجهات احلكومية.
 الهيئة انتهت من تعديل قانون املعا�شات بن�سبة  % 90و�إن موعد �إ�صدار القانون يتم عن طريق جمل�سالوزراء.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: اال�ستف�سار عن الإجراءات املتخذة يف �ش�أن ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف املعي�شة. الت�سا�ؤل عن الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف املعي�شة. اال�ستفهام عن مدى توفري الهيئة لبع�ض اخلدمات مل�ساعدة املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالت�أمنيال�صحي �أو اخل�صومات اخلا�صة حلني �صدور القانون.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبيد املن�صوري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -41س�ؤال حول «�صرف املعا�ش لورثة املر�أة العاملة املتوفاة» املقدم من �سعادة الع�ضو /د .منى جمعة
البحر �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 التنويه �إىل �أن قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ال مييز بني �صاحب املعا�ش �سواء كان ذكر ًا �أو �أنثىحيث عرفت املادة ( )1ب�أنه(كل من انتهت خدمته وي�ستحق معا�ش ًا بوجب �أحكام القانون).
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 الت�أكيد على �أن حق �صاحب املعا�ش امر�أة �أو رج ًال بعد وفاته ينتقل للم�ستحقني من ورثته وفق ًا لأحكاماملواد(� 25إىل  )34من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة ( )1999يف �ش�أن املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية والقوانني املعدلة له.
 ي�سمح قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية للمر�أة ب�ضم مدد خدمة اعتبارية لزيادة معا�شها بواقع(� )10سنوات ،بينما الرجل (� )5سنوات.
 ي�سمح قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية للمر�أة الأرملة باجلمع بني ن�صيبها يف معا�ش زوجهاومعا�شها ب�صفتها ال�شخ�صية.
 الت�أكيد على �أن قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ال يجيز للزوج ا�ستحقاق ن�صيبه يف معا�ش زوجته�صاحبة املعا�ش املتوفاة �إال �إذا كان عاجز ًا عن الك�سب.
 الإ�شارة �إىل وجود ( )500حالة وفاة المر�أة �صاحبة معا�ش ومت توزيع م�ستحقاتها على الزوج والأبناء �إذاكان الزوج عاجز ًا عن الك�سب.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي:الإ�شارة �إىل �أنه يتم ا�ستقطاع �شهري ًا ( )%5من راتب ا�شرتاك امل�ؤمن عليهما �سواء الرجل �أو املر�أةالعاملني يف احلكومة االحتادية لأجل نهاية اخلدمة والتقاعد ،وعند توافر ال�شروط املطلوبة يتم ا�ستحقاق
املعا�ش التعاقدي لكليهما �إال �أن املعا�ش التقاعدي للمر�أة يتوقف عند وفاتها وال يتم �صرفه لورثتها.
 الإ�شارة �إىل �أنه يف حالة وفاة املوظفة املر�أة ف�إنه يتم �صرف م�ستحقاتها للورثة على �شكل مكاف�أة نهايةخدمة فقط ا�ستناد ًا �إىل ن�ص �أن املر�أة غري مكلفة بالإنفاق على �أ�سرتها.
 التنويه �إىل �سيطرة املر�أة الإماراتية على �أهم القطاعات احليوية يف الدولة مثل ال�صحة والتعليم ففيوزارة الرتبية والتعليم بلغت ن�سبة املواطنات العامالت (.)%80
 وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /د .منى جمعة البحر بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -42س�ؤال حول «ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية» املقدم من �سعادة الع�ضو /عبدالعزيز
الزعابي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض
�إجابته عنه على:
 الإ�شارة �إىل وجود درا�سة لإعادة هيكلة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية لتح�سني طبيعة عملها ورفع الكفاءةالت�شغيلية للم�ؤ�س�سة.
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 ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية من اخت�صا�ص جمل�س الوزراء املوقر. الت�أكيد على االنتهاء من جميع الإجراءات املتعلقة ب�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة قبل نهاية عام 2014م ،والذي�سيرتتب عليه �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر قرار بت�شكيل م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: املطالبة بالإ�سراع يف ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية لتحقيق الغر�ض من �إن�شائها وهو�إدارة املباين احلكومية.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب عدم �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر قرار بت�شكيل جمل�س �إدارة الإمارات العقاريةعلى الرغم من انتهاء وزارة املالية من �إعداد الدرا�سة اخلا�صة ب�إعادة هيكلتها قبل (� )5سنوات.

 الإ�شارة �إىل مرور حوايل (� )9سنوات دون ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات العقارية . وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /عبدالعزيز الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -43س�ؤال حول «�إ�ضافة عالوة الأبناء اجلدد �إىل معا�شات املتقاعدين» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد
عبداهلل الأعما�ش �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزيرا لدولة لل�ش�ؤون املالية  -نائب رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الراتب املحدد بالقانون هو نف�س الراتب الذي حت�سب على �أ�سا�سه املعا�شات التقاعدية ،ومن �ضمنعنا�صره عالوة الأبناء التي يكون قد ا�ستحقها املوظف قبل انتهاء خدمته ،و�سددت عنها اال�شرتاكات للهيئة
وفق ًا للقانون.
 هيئة املعا�شات لي�ست اجلهة املعنية ب�إ�ضافة عالوة الأبناء للموظف الذي يرزق ب�أوالد بعد تقاعده من العمل. عالوة الأبناء ت�صرف ملوظفي احلكومة االحتادية واملحلية ،وال ت�شمل العاملني يف القطاع اخلا�ص رغمخ�ضوعهم جميع ًا لأحكام قانون املعا�شات.
 ت�ستحق الأ�سر امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي مبلغ ًا وقدره  1500درهم عن كل طفل جديد. هناك مبالغ �شهرية ت�صرف للم�سن و�أفراد �أ�سرته يف حال الراتب التقاعدي ال يفي مبتطلبات احلياة بواقع( )5280درهم لرب الأ�سرة ،والزوجة ( )3120درهم ومبلغ ( )1560درهم عن عدد الأبناء بدون حد �أق�صى.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: -الإ�شارة �إىل عدم امل�ساواة يف املبلغ املخ�ص�ص لعالوة �أبناء املتقاعدين املواطنني مبا ال يتوافق مع ر�ؤية
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احلكومة الر�شيدة يف توفري احلياة الكرمية للمواطنني.

�ضمن مبادرات رئي�س الدولة بالإ�ضافة �إىل الرواتب واملزايا املالية.

 اال�ستف�سار عن اجلهود التي قامت بها الهيئة للتوفيق بني ر�ؤية دولة الإمارات 2021م والواقع االجتماعيللمواطنني ب�ش�أن عالوة الأبناء.

 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

 التنويه �إىل �أن الهيئة يجب عليها �أن متار�س دورها يف امل�س�ؤولية االجتماعية وذلك من خالل ال�صالحياتالتي �أعطيت لها من قبل جمل�س الوزراء.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -44س�ؤال حول «زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من (� )600إىل ( )1000درهم» املقدم من �سعادة
الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،والذي
�أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 الإ�شارة �إىل �أن ما هو مدرج كعالوة خم�ص�صة للأبناء حالي ًا يف امليزانيات للوزارات واجلهات امل�ستقلةيبلغ  455مليون درهم �سنوي ًا.
 الزيادة املقرتحة لزيادة عالوة الأبناء من ( )600درهم �إىل ( )1000درهم تبلغ ن�سبتها  % 67و�سوفتكلف احلكومة ( )305مليون درهم �سنوي ًا.
 ت�شري الدرا�سة االكتوارية �إىل �أن احلكومة يجب �أن تخ�ص�ص ما يقارب  4مليار ون�ص درهم للوفاءمبتطلبات الهيئة العامة للمعا�شات يف حال �إقرار الزيادة املقرتحة لعالوة االبناء لكونها تدخل يف ح�ساب
اال�شرتاك التقاعدي.
 الزيادة الأخرية التي �أقرتها احلكومة يف عام  2008البالغة  % 70من الراتب اال�سا�سي على العالوةالتكميلية كلفت احلكومة ( )14مليار درهم والذي �أ�سهم يف زيادة الراتب التقاعدي للمواطنني العاملني
يف اجلهات احلكومية.
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 الإ�شارة �إىل �ضرورة زيادة عالوة الأبناء وذلك لت�شجيع املواطنني على زيادة الإجناب للم�ساهمة يف حلم�شكلة الرتكيبة ال�سكانية.
 غالء املعي�شة ومتطلبات الأبناء التعليمية وال�صحية �أ�صبحت ترهق كاهل املواطنني وخ�صو�ص ًا مناملتقاعدين والعاملني يف الوظائف املحلية.
 ت�شري الدرا�سات امليدانية لبع�ض اجلمعيات اخلريية �إىل وجود حاالت لبع�ض املواطنني ممن يواجهون�صعوبة يف توفري احلياة الكرمية لأ�سرهم.
 املطالبة ب�أن تقوم الهيئة العامة للمعا�شات بدرا�سة الأو�ضاع املعي�شية للمواطنني �أ�صحاب الرواتباملنخف�ضة للوفاء مبتطلبات �أبنائهم احلياتية.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /م�صبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)
� -45س�ؤال حول «زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي
عي�سى النعيمي �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،والذي �أكد معاليه يف
معر�ض �إجابته عنه على:
 التنويه �إىل انخفا�ض م�ساهمة القطاع النفطي يف الدخل القومي من ( )%60يف عام 1980م �إىل( )%25يف عام 2013م.
 بلغ الناجت املحلي الإجمايل ( )956مليار درهم يف عام 2009م وارتفع يف عام  2014م �إىل ()1460مليار درهم ،وكذلك توقع �صندوق النقد الدويل ب�أن يرتفع الناجت املحلي يف عام 2018م لي�صل �إىل
( )1742مليار درهم.

 منظومة الراتب منظومة متكاملة ال يجب �أن يتم جتزئتها يف ما تقدمه احلكومة من خدمات للمواطنني. �إن رواتب املواطنني يف الإمارات مرتفعة جد ًا مقارنة بباقي دول العامل ،و�أن حجم الرواتب يجب �أن يتوافقمع طبيعة الوظائف.

 بلغ معدل االدخار القومي من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2009م ( )%22.7وارتفع يف عام2014م لي�صل �إىل( )%32.9ويعترب من �أكرب معدالت االدخار العاملية مقارنة مع دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية.

 ت�صرف احلكومة االحتادية لتوفري التعليم العام والتعليم اجلامعي والبعثات الدرا�سية يف اخلارج مبلغ 9مليار و 420مليون �سنويا يف  2014وتوفر �أي�ضا اخلدمات ال�صحية احلكومية املجانية للمواطنني بالإ�ضافة
�إىل امل�شروعات الطبية املخ�ص�ص لها مليارو 845مليون وامل�شاريع الإ�سكانية �إىل جانب اخلدمات املقدمة

 الت�أكيد على تطوير الأجندات الوطنية لزيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بن�سبة ()%65يف عام 2020م.
 -الإ�شارة �إىل �أنه �سيتم تطوير وتنفيذ العديد من ال�سيا�سات بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات احلكومية االحتادية
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واملحلية املخت�صة من خالل التنويع االقت�صادي وتقلي�ص االعتماد على املوارد النفطية وت�شجيع القطاعات
االقت�صادية ذات الأطر العالية وتنمية ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية وغريها من ال�سيا�سات االقت�صادية.
 تقوم احلكومة االحتادية حالي ًا ب�إعداد زيارات للجهات املحلية واالجتماع مع املجال�س التنفيذية للإماراتملناق�شة �آلية تنفيذ الأجندة الوطنية ومنها زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل.

 الت�أكيد على �أن امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية تقوم بتقييم �شامل للعقارات بوا�سطة طرف ثالث متخ�ص�صحمايد عن كل �أطراف �أ�صحاب العالقة لتقدمي قرو�ض الرهن العقاري.
 �أ�صدر جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي نظام «قرو�ض الرهن العقاري» اجلديد الذي ي�ضع حدا �أدنىمقبو ًال ملعايري �ضمانات الرهن العقاري املقدمة من البنوك و�شركات التمويل وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
العاملة بالدولة.

 مت اختيار وزارة االقت�صاد لتكون من�سق رئي�سي مع اجلهات املعنية ب�ش�أن زيادة ن�صيب الفرد من الدخلالقومي الإجمايل.

 -الإ�شارة �إىل وجود �إدارة للمخاطر لكل م�صرف وم�ؤ�س�سة مالية تقدم قرو�ض الرهن العقاري ملتعامليها.

مت ت�صنيف الدولة يف املرتبة ( )13من ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل يف �آخر �إح�صائيات�صادرة للبنك الدويل يف عام 2012م بحيث بلغ متو�سط الدخل الفردي (�)41.430ألف دوالر.

 يتم الت�أكد من �سالمة التقييم العقاري من خالل جمال�س الإدارة يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التيحتدد �آلية منح القرو�ض العقارية.

 ي�شرف جهاز الإمارات لال�ستثمار الذي بد�أ عمله يف عام  2008م على ا�ستثمارات احلكومة االحتاديةويخ�ص�ص له مليار درهم �سنوي ًا ويف حال وجود فائ�ض للميزانية االحتادية يتم حتويل (� )%70إىل جهاز
الإمارات لال�ستثمار والباقي يبقى كاحتياط للحكومة االحتادية.

هناك فرق تفتي�ش ميدانية تابعة للم�صرف املركزي وموزعة على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي تقدمقرو�ض ًا عقارية للت�أكد من وجود �آلية ب�ش�أن التثبت من �سالمة التقييم العقاري الذي مبوجبه يتم منح
القرو�ض العقارية .

 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

الت�أكيد على عدم ا�ستطاعة امل�صرف املركزي و�ضع معايري ل�شركات التقييم العقاري و�إمنا هناك جهات�أخرى تقوم بتقييم املقيم العقاري الذي متنحه رخ�صة يف التقييم.

 املطالبة بالإ�سراع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات حكومية تكون م�صدر للدخل القومي الإجمايل مثل �شركة االحتادللمعلومات االئتمانية وم�صرف الإمارات للتنمية وذلك لدعم االقت�صاد الوطني.
 الإ�شارة �إىل حاجة القطاع ال�صناعي �إىل العديد من املبادرات لدعمه من خالل الت�سهيالت واحلوافزاملقدمة له وخا�صة �أنه ي�ساهم �أكرث من ( )%10من الناجت املحلي.
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 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرهي:
التنويه �إىل تقدمي بع�ض امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ت�سهيالت مالية للمتعاملني لتقدمي قرو�ض عقاريةدون وجود �أي معايري ثابته من امل�صرف املركزي ب�ش�أن تقييم قيمة العقار.

 اال�ستف�سار عن �أ�سباب الت�أخري يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�ساهم يف زيادة الناجت املحليالإجمايل.

 -اال�ستف�سار عن �آلية امل�صرف املركزي للت�أكد من �سالمة التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية.

 الت�سا�ؤل عن وجود خطة وطنية لتوفري فائ�ض من امليزانية للأجيال القادمة �أو متويل امليزانية االحتاديةبن�سبة (.)%100

الإ�شارة �إىل �أن امل�صرف املركزي ي�سمح للبنوك مبنح متويالت ال تتجاوز(  ٪ )20من ودائعها للقطاعالعقاري لتوزيع املخاطر.

 املطالبة بزيادة رواتب املوظفني املواطنني يف احلكومة االحتادية من فئة متو�سطي الدخل مبا يتنا�سب معارتفاع تكاليف املعي�شة.

الإ�شارة �إىل �ضرورة وجود معايري ثابتة من امل�صرف املركزي ب�ش�أن التقييم العقاري للم�صارف وامل�ؤ�س�ساتاملالية التي تقدم قرو�ض ًا عقارية.

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،وطلب من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن «الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية».

(رد �شخ�صي) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)

(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  12املعقودة بتاريخ 2014/4/30-29م)

� -46س�ؤال حول «الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية» املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان
�أحمد بن غليطة �إىل معايل /عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،والذي �أكد معاليه يف
معر�ض �إجابته عنه على:

� -47س�ؤال حول «�صرف مكاف�آت وميداليات لل�ضباط املتقاعدين» املقدم من �سعادة الع�ضو  /د .عبداهلل حمد
ال�شام�سي اىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:
(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)
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� -48س�ؤال حول «م�ساواة معا�شات ال�ضباط املتقاعدين القدامى مبعا�شات ال�ضباط املتقاعدين حديثا»
املقدم من �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي اىل �إىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:
(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)
� -49س�ؤال حول «�صحة العقود التي فر�ضتها ال�سفارة الفلبينية لرعاياها من عمال اخلدمة امل�ساندة
من الناحية القانونية» املقدم من �سعادة الع�ضو  /حمد �أحمد الرحومي اىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف
بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:
(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)
� -50س�ؤال حول «هروب الفئة امل�ساندة (العمالة املنزلية) وت�ضرر املواطنني» املقدم �سعادة الع�ضو  /حمد
�أحمد الرحومي �إىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير
الداخلية:
(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)
� -51س�ؤال حول «�ضرورة فح�ص خدم املنازل مبنافذ دخول الدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو  /م�صبح بالعجيد
الكتبي اىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:
(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)
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 يتم ا�ستخراج البيانات الق�ضائية من نظام �إدارة الق�ضايا الإلكرتوين لإ�صدار تقارير �شهرية �أو دورية �أو�سنوية ت�ستخدم يف ر�صد عمل املحاكم واتخاذ القرارات املنا�سبة.
 الت�أكيد على ت�شكيل جلنة مركزية للتن�سيق الإح�صائي يف املجال الق�ضائي وحتديد اخت�صا�صاتها ملعاجلةكافة ق�ضايا العمل الإح�صائي الق�ضائي يف الدولة.
 هناك تن�سيق بني اللجنة املركزية للتن�سيق الإح�صائي ووزارة العدل لإ�صدار التقرير الإح�صائي الق�ضائيعلى م�ستوى الدولة ون�شرة على املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل.
 مت �إن�شاء قاعدة بيانات �إلكرتونية للإح�صائيات ت�شمل كافة املتغريات املطلوبة لأعداد الإح�صاءاتوامل�ؤ�شرات الق�ضائية و�أداء املحاكم.
 الإ�شارة �إىل �إعداد ق�سم الإح�صاء بوزارة العدل ( )27جدو ًال �إح�صائي ًا منها الطعون يف املحكمة االحتاديةالعليا و�أنواعها والدعاوى املدنية واجلزائية ،وكذلك ( )26م�ؤ�شر �أداء يتم �إعدادها لإدارة التخطيط
اال�سرتاتيجي.
 التنويه �إىل ا�ستفادة اجلهات املخت�صة من الإح�صاءات الق�ضائية التي �أعدتها وزارة العدل ومن تلكاجلهات وزارة �ش�ؤون الرئا�سة� ،صندوق الزواج ،املركز الوطني للإح�صاء ،املجل�س االحتادي للرتكيبة
ال�سكانية ،املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،وزارة اخلارجية ووزارة العمل.
 الت�أكيد على �إر�سال امل�ؤ�شرات والبيانات الإح�صائية �إىل جمل�س الوزراء املوقر ،و�سيتم خالل املرحلةاملقبلة و�ضع البيانات وامل�ؤ�شرات الق�ضائية يف املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: التنويه �إىل عدم وجود بيانات �إح�صائية وا�ضحة للم�ؤ�س�سات التعليمية و بع�ض طلبة القانون الختيارالتخ�ص�ص املطلوب بنا ًء على حجم الق�ضايا املنظورة يف حماكم الدولة.
 اال�ستف�سار عن �إمكانية و�ضع البيانات وامل�ؤ�شرات الق�ضائية يف املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل لكي ت�ستطيعكافة فئات املجتمع االطالع عليها.

� -52س�ؤال حول «�آلية تنفيذ قرار منح جن�سية الدولة لأبناء املواطنات» املقدم من �سعادة الع�ضو /
مروان �أحمد بن غليطة �إىل الفريق �سمو  /ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء
– وزير الداخلية:

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.

(رد �شخ�صي يف جل�سة �سرية) (ج  13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م)

(رد �شخ�صي) (ج  14املعقودة بتاريخ 2014/5/20م)

� -53س�ؤال حول «توفري البيانات الإح�صائية الق�ضائية» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي
�إىل معايل  /د .هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:

� -54س�ؤال حول «اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني» املقدم من �سعادة الع�ضو/
د� .شيخة علي العوي�س اىل معايل  /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية:

 الت�أكيد على وجود ترابط بني البيانات الإح�صائية وجودة العمل الق�ضائي من خالل �إخراج بيانات معربةتتيح ملتخذي القرار �إ�صدار القرارات املنا�سبة.

 فقد �أجابت عنه معايل  /وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية برد كتابي �أكدت فيه على ت�شكيل جلان لتوفريخدمات �أف�ضل للمعاقني وهي اللجنة ال�صحية وتتوىل م�س�ؤوليتها وزارة ال�صحة ،واللجنة التعليمية وتتوىل
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م�س�ؤوليتها وزارة الرتبية والتعليم ،وجلنة العمل وتتوىل م�س�ؤوليتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،واللجنة
املتخ�ص�صة بالريا�ضة والثقافة وتتوىل م�س�ؤوليتها وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب وتنمية املجتمع.
 يف حني �أكدت �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على �ضرورة متابعة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أعمال اللجانوالتن�سيق بني اجلهات املعنية لتقدمي خدمات �أف�ضل للمعاقني ،وطالبت من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن ذلك.
(رد كتابي  +تو�صية) (ج  14املعقودة بتاريخ 2014/5/20م)
� -55س�ؤال حول «ت�شجيع العمل التطوعي» املقدم من �سعادة الع�ضو� /سامل حممد بالركا�ض العامري
�إىل معايل /مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والذي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها
عنه على:
 تقدم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع و احلكومات املحلية الدعم املاديوالفني للجمعيات الأهلية يف الدولة.
 هناك ( )424جمعية ذات نفع عام يف الدولة منها ( )184جمعية مرخ�صة من قبل وزارة ال�ش�ؤوناالجتماعية واجلمعيات الأخرى مرخ�صة من قبل احلكومات املحلية.
 هناك العديد من الربامج التي ت�شجع على التطوع يف الدولة منها :برنامج (تكاتف) و (جمعية متطوعيالإمارات) بالإ�ضافة �إىل اجلوائز املحفزة التي متنح للمتطوعني الأمر الذي �سي�ساهم يف ا�ستقطابهم.
 �أطلقت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مبادرة (�أنا متطوع) لطالب املدار�س وذلك لت�شجيعهم على االنخراطيف العمل التطوعي.
 وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ت�أخذ الأعمال التطوعية ك�أحد م�ؤ�شرات ومعايري جائزة النامو�س التي متنحملوظفي الوزارة املتميزين وكذلك معظم الوزارات لديها جائزة داخلية حتفيزية ملوظفيها على التميز.
 الت�أكيد على منح املتطوع املوظف الذي ي�شارك يف امل�شاركات اخلارجية مهمة ر�سمية وذلك وفق ًا للقانون. يتم تكرمي الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون يف الأعمال التطوعية من خالل بع�ض اجلوائز التي تقدم من جهاتخمتلفة على م�ستوى الدولة.
 هناك (� )95ألف و ( )500متطوع م�سجلني بقاعدة البيانات عن املتطوعني والعمل التطوعي يف اجلمعياتاملرخ�صة من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 الت�أكيد على ال�سماح لأي جمعية تعنى بالعمل التطوعي فتح �أفرع لها يف �أي مكان يف الدولة. يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: -التنويه �إىل �أن العمل التطوعي ي�ساهم يف ق�ضاء �أوقات الفراغ يف �أمور تخدم املجتمع وخا�صة من هم من
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فئتي ال�شباب واملتقاعدين.
 الإ�شارة �إىل �أن القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1974م ب�ش�أن اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهليركز على تراخي�ص اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل التطوعي.
 التنويه �إىل عدم توافر الأماكن املخ�ص�صة ملمار�سة املتطوع العمل التطوعي يف الدولة. الإ�شارة �إىل مواجهة بع�ض املتطوعني �صعوبات من جهات عملهم ب�ش�أن منحهم �إجازات ملمار�سة العملالتطوعي يف الأن�شطة احلكومية وغري احلكومية.
 اال�ستف�سار عن �إلزامية منح املوظف �إجازة �أثناء م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة. اال�ستفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري املوظفني الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية. املطالبة بوجود جهة على امل�ستوى االحتادي تعنى بالعمل التطوعي يف الدولة. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /سامل حممد بالركا�ض العامري بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيبعليها مرتني ،وطلب من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن «�إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل
التطوعي يف الدولة».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
� -56س�ؤال حول «التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي
عي�سى النعيمي �إىل معايل  /حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم والذي �أكد معاليه يف
معر�ض �إجابته عنه على:
 الإ�شارة �إىل �أن قطاع التعليم يف الدولة ي�ضم ( )17منهج ًا خمتلف ًا وال يتم اعتماد �أو �إجراء �أي تعديل يفاملناهج �إال بعد درا�ستها واعتمادها من قبل الوزارة.
 التنويه �إىل �أن الوزارة يف �صدد مراجعة كلية للمعايري املوحدة وهناك خطة مت درا�ستها مع كافة الأطرافذات العالقة لإقرار معايري موحدة ت�شكل ناجت تتطلع له الوزارة يف التعليم.
 الت�أكيد على �أن قانون التعليم اخلا�ص يف مراحله النهائية وتعطي الالئحة التنفيذية للقانون ال�سلطة الرقابيةللوزارة على املدار�س اخلا�صة.
 التنويه �إىل �أن مواد اللغة العربية والرتبية الوطنية والرتبية الإ�سالمية �ستكون �إلزامية لعالج �ضعف �شخ�صيةالطلبة يف املدار�س اخلا�صة.
 الإ�شارة �إىل �أن هناك خطة لرتخي�ص املعلمني وفق معايري �شاملة يف القطاع العام واخلا�ص وذلك عن طريقالهيئة الوطنية للم�ؤهالت.
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 الإ�شارة �إىل �أنه يوجد خط �ساخن لدى الوزارة ميكن من خالله �أن يتقدم �أولياء الأمور ب�شكواهم ومالحظاتهمومقرتحاتهم للوزارة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل �ضعف �آلية الرقابة املتبعة من قبل الوزارة على املدار�س اخلا�صة. الإ�شارة �إىل عدم تنا�سب املناهج يف املدار�س اخلا�صة مع البيئة املحلية والتي مت�س م�ضامينها الثوابتالدينية والوطنية مما لها ت�أثري �سلبي على الطلبة.
 اال�ستف�سار عن مبادرة ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري للمدار�س اخلا�صة الذي �أعلنت عنه الوزارة م�سبق ًا ،وعندوره يف االرتقاء بالتعليم اخلا�ص والرقابة عليه.

� -58س�ؤال حول «�إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارات جميع الهيئات وال�شركات احلكومية
بالدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير
�ش�ؤون جمل�س الوزراء:
-وقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أنه مت جتديد حوايل 17

جمل�س �إدارة للجهات وامل�ؤ�س�سات االحتادية خالل الفرتة املا�ضية ،حيث كان هناك متثيل للعن�صر الن�سائي
يف  13منها ،و�سوف حتر�ص الوزارة خالل الفرتة املقبلة على رفع تلك الن�سبة عند جتديد باقي جمال�س
الإدارات للجهات وامل�ؤ�س�سات االحتادية التي مل تنته بعد.

 يف حني طالب �سعادة الع�ضو يف تعقيبه ب�إتاحة الفر�صة لأكرب عدد من املواطنات امل�ؤهالت ليتمكن منامل�شاركة يف جمال�س الإدارات مما �سوف ي�ساعدهن على تطوير مهاراتهن القيادية واتخاذ القرار.

 الت�سا�ؤل عن �إمكانية و�ضع خط �ساخن جماين �أو تطبيق �إلكرتوين يتيح لأولياء الأمور �سهولة التوا�صل معالوزارة.

(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)

 -اال�ستفهام عن دور الوزارة يف التحقق من ال�شهادات التخ�ص�صية احلا�صلني عليها معلمي املدار�س اخلا�صة.

� -59س�ؤال حول «نتائج تقارير �أداء الوزارات والهيئات االحتادية للأعوام ( »)2013 – 2011املقدم من
�سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل معايل  /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س
الوزراء:

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�صية يف �ش�أن «�ضرورة مراجعة وتطوير الالئحة التنظيمية للتعليم
اخلا�ص مبا يحقق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،وي�ضمن تطبيق املدار�س اخلا�صة للمناهج الدرا�سية املعتمدة
من قبل الوزارة».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
� -57س�ؤال حول «التوطني يف م�شاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإ�شراف على تنفيذها» املقدم من
�سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل /د .عبداهلل حممد باحليف النعيمي – وزير الأ�شغال العامة.
 وقد �أجاب عنه معايل وزير الأ�شغال العامة برد كتابي �أكد فيه على �أن جميع امل�شاريع التي ت�شرفالوزارة على تنفيذها ويف جميع مراحل امل�شروع تتم من خالل املهند�سني املواطنني بكفاءة عالية ،كما
�أطلقت الوزارة مبادرة تقوم على ت�ضمني اال�ست�شاريني تعيني عدد من املهند�سني املواطنني احلديثي التخرج
ليتم تدريبهم وت�أهيلهم من خالل م�شاريع الوزارة.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أهمية مو�ضوع التوطني وخ�صو�ص ًا يف م�شاريع تطوير البنيةالتحتية والطرق لكونها م�شاريع تقدر قيمتها مبليارات الدراهم حيث يتم دفع جزء من هذه املبالغ ل�شركات
اال�ست�شارات الهند�سية واملقاوالت الأجنبية امل�شرفة على امل�شاريع وبالتايل يتم حتويل تلك املبالغ للخارج
مما له �ضرر على الدولة.
(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
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وقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن اجلهات احلكوميةاالحتادية قامت بتطوير خططها وم�شاريعها ومبادراتها للفرتة من  2013-2011متا�شي ًا مع هذه الر�ؤية،
ومتكنت خالل الأعوام الثالثة هذه من حتقيق العديد من النتائج يف خمتلف القطاعات التي �ساهمت يف
تر�سيخ مكانة الدولة وريادتها يف م�سريتها نحو حتقيق ر�ؤية الإمارات .2021
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أهمية تقارير الأداء اخلا�صة باجلهات احلكومية للمجل�سالوطني االحتادي يف الرقابة عليها لربطها بالأداء واملوازنة ،حيث �إن املعايري وامل�ؤ�شرات �أداة �ضرورية
لقيا�س نتائج التنفيذ الفعلي ومقارنتها بامل�ستهدفات وحتديد االنحرافات و�أ�سبابها والبحث عن عالجها.
(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
� -60س�ؤال حول «الن�شيد الوطني للدولة» املقدم من �سعادة الع�ضو  /د� .شيخة عي�سى العري �إىل معايل
 /حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء:
وقد �أجاب عنه معايل  /وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء برد كتابي �أكد فيه على �أن اعتماد الن�شيد الوطنيللدولة يدخل �ضمن اخت�صا�صات رئي�س الدولة.
 يف حني �أكدت �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على �ضرورة اعتماد الن�شيد الوطني احلايل ب�شكل ر�سمي.(رد كتابي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
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� -61س�ؤال حول «تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف الإمارات ال�شمالية» املقدم من �سعادة الع�ضو /د.
�شيخة عي�سى العري �إىل معايل /عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير ال�صحة :والذي �أكد معاليه يف
معر�ض �إجابته عنه على:
 يوجد لدى الوزارة ( )10472موظف ًا منهم الأطباء ،املمر�ضون ،ال�صيادلة ،الفنيون ،الإداريون،املهند�سون وغريهم.
 الإ�شارة �إىل �أن املرتددين على العيادات التخ�ص�صية التابعة للوزارة يف عام 2013م بلغ ()1.115.900مري�ض ًا واملرتددين على امل�ست�شفيات بلغ يف عام 2013م ( )1.960.707مري�ض ًا.
 التنويه �إىل �أن ر�ضا املتعاملني مع وزارة ال�صحة و�صل يف عام 2013م �إىل ( )%77.8وامل�ستهدف مناحلكومة هو (.)%77

 مت ت�سجيل �أول حالة �إ�صابة لفريو�س كورونا بالدولة بتاريخ  26مار�س  2013وهي احلالة التي مت ت�شخي�صهاب�أملانيا ملواطن يتعالج من مر�ض ال�سرطان هناك.
 بلغ عدد الإ�صابات يف الدولة (� )68إ�صابة منها عدد (� )18شخ�صا مواطنا وميثلون( )%26.5من�إجمايل الإ�صابات بالدولة و �إجمايل الوفيات عددها ( )10وفيات من بينها ( )4وفيات من املواطنني.
 الت�أكيد على جاهزية امل�ست�شفيات للقيام ب�إجراءات العزل ال�صحي للحاالت امل�شتبهة وامل�ؤكدة خمربي ًاب�إ�صابتها بفريو�س كورونا.
 التنويه �إىل �أن ما يقارب (� )50شخ�ص ًا من امل�صابني بفريو�س كورونا مل تظهر عليهم �أي �أعرا�ض جانبيةت�ؤكد �إ�صابتهم بهذا الفريو�س.
 بعد اكت�شاف احلالة الأوىل لفريو�س كورونا يف الربع الأول من عام 2013م مل يتم اكت�شاف حالة �أخرىبالإ�ضافة �إىل وفاة احلالة التي مت اكت�شافها ب�أملانيا.

 هناك ق�صور يف ت�سهيل اخلدمات املقدمة من وزارة ال�صحة وذلك الرتباطها بنظام امليزانية ال�صفرية. الت�أكيد على �أن مدة مكوث املري�ض يف امل�ست�شفى بعد تلقيه العالج الالزم و�صلت �إىل ( )3.725يوم ًا منامل�ستهدف ( )4.2يوم ًا يف عام 2013م.

 هناك توا�صل دائم مع منظمة ال�صحة العاملية واجلهات املعنية ملعرفة �أي م�ستجدات ب�ش�أن فريو�س كوروناوالوقاية منه.

 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكدت عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي:

 -هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها احلكومة ملواجهة فريو�س كورونا منها:

 املطالبة بوجود ر�ؤية م�ستقبلية وتخطيط ا�سرتاتيجي لوزارة ال�صحة ب�ش�أن م�ستوى اخلدمات ال�صحيةالتي تقدمها .

� -1شكلت جلنة عليا للجائحات برئا�سة الوكيل امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�صحية بوزارة ال�صحة
وبتمثيل الهيئات والوزارات املعنية.

 املطالبة بوجود جهة رقابية م�ستقلة على وزارة ال�صحة لتقييم م�ستوى اخلدمات ال�صحية التي تقدمهاامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة.

 -2مت �إعداد خطة وطنية �شاملة للجائحات ومتالزمة ال�شرق الأو�سط كورونا و�إن�شاء فريق عمل على م�ستوى
خمتلف الهيئات ملتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية.

 االقرتاح ب�إن�شاء غرفة عمليات تابعة لوزارة ال�صحة يتم من خاللها معرفة امل�ست�شفيات التي يوجد بها�شواغر للمر�ضى وذلك للتخفيف من ازدحامات املر�ضى يف بع�ض امل�ست�شفيات.

� -3إ�صدار تعميم خا�ص بااللتزام بربوتوكوالت مكافحة العدوى يف جميع املن�ش�آت ال�صحية يف الدولة ملكافحة
انت�شار العدوي بني العاملني واملراجعني.

 التنويه �إىل �أن فر�ض ر�سوم على الوافدين �ساهم يف التقليل من املرتددين الوافدين على امل�ست�شفياتواملراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة.

 -4ت�شكيل فريق عمل فني خا�ص بالتفتي�ش على امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة ل�ضمان تطبيق �إجراءات
ال�سيطرة ومكافحة العدوى.

 وقد اكتفت �سعادة الع�ضو /د� .شيخة عي�سى العري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.

 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

(رد �شخ�صي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
� -62س�ؤال كان حول «فريو�س كورونا» املقدم من �سعادة الع�ضو /را�شد حممد ال�شريقي �إىل معايل/
عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير ال�صحة ،فقد �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
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 التنويه �إىل عدم وجود خطة �إعالمية تن�شر الوعي للوقاية من فريو�س كورونا. الإ�شارة �إىل �أنه مل يتم التعرف على الأ�سباب الرئي�سية النت�شاره رغم �أن هناك بع�ض ال�شكوك ب�أن يكونهناك ارتباط بني فريو�س كورونا وحلم وحليب الإبل.
 اال�ستف�سار عن �أ�سباب ت�أخر الوزارة يف اتخاذ الإجراءات الالزمة ملواجهة فريو�س كورونا. -املطالبة بوجود خطة وطنية وا�ضحة ملواجهة فريو�س كورونا والوقاية منه ومعرفة �أي م�ستجدات عاملية ب�ش�أنه.
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 التنويه �إىل عدم وجود بحث علمي لوزارة ال�صحة ملعرفة �أ�سباب الإ�صابة بفريو�س كورونا وعالقته بالإبلوكيفية انتقاله للب�شر.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /را�شد حممد ال�شريقي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
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� -65س�ؤال حول «الطلبات التي �ست�شملها الزيادة يف قيمة امل�ساعدة املالية بربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان»
املقدم من �سعادة الع�ضو � /سلطان �سيف ال�سماحي موجه �إىل معايل  /د .عبداهلل باحليف النعيمي –
وزير الأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
 وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان بردكتابي �أكد فيه على �أن الربنامج اعتمد معيار وا�ضح وحمدد وهو �أن يتم حتديد مبلغ امل�ساعدة على �أ�سا�س
مقدار ح�صة الفرد من الدخل يف �أ�سرة مقدم الطلب ،و�أن تطبيقه فقط على قرارات امل�ساعدات املالية بعد
�صدور قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن مبلغ الدعم ال�سكني.

� -63س�ؤال حول «فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية يف املناطق اجلنوبية من مدينة العني»
املقدم من �سعادة الع�ضو � /سامل حممد بالركا�ض العامري �إىل �سمو  /ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل
نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي:

 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أن حتديد الربنامج ملبلغ امل�ساعدة على �أ�سا�س مقدار ح�صة الفردمن الدخل يف الأ�سرة �سيحرم الكثري من املواطنني من احل�صول على مبلغ الدعم ال�سكني ()800,000
بالرغم من كونها قر�ض ًا ،وذلك يف ظل ارتفاع تكلفة بناء امل�سكن يف الدولة.

 وقد �أجاب عنه معايل /وزير التعليم العايل والبحث العلمي برد كتابي� ،أكد فيه على �أن جامعة الإماراتالعربية املتحدة وكليات التقنية العليا ت�ستقبل الطلبة والطالبات من خمتلف �إمارات الدولة ،وتوفر لهم كافة
الإمكانيات لال�ستفادة منها.

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

 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أنه تواجه الطالبات يف املناطق اجلنوبية من مدينة العني�صعوبات يف انتقالهن يومي ًا �إىل مقر جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا نظر ًا لبعد امل�سافة والتي تقارب
( )120كيلومرت ًا ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم توفري و�سيلة موا�صالت لطلبة كليات التقنية العليا يف تلك
املناطق وخ�صو�ص ًا يف الفرتة امل�سائية.
(رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)
� -64س�ؤال حول «و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات واملدار�س» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي
عي�سى النعيمي موجه �إىل �سمو /ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي:
 وقد �أجاب عنه معايل/وزير التعليم العايل والبحث العلمي برد كتابي� ،أكد فيه على �أنه مت التن�سيق معوزارة الرتبية والتعليم ب�ش�أن توحيد الإجازات الدرا�سية يف مدار�س التعليم العام وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف الدولة ،وبنا ًء عليه مت التعميم على كافة م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي واخلا�ص بااللتزام بالإجازات
املحددة لكل عام مدر�سي.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أن حتديد الإجازات وتوحيدها تلقائي ًا بني املدار�س وم�ؤ�س�ساتالتعليم العايل �سيمكن �أولياء الأمور من ترتيب �أجندتهم وبراجمهم االجتماعية.
(رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)

� -66س�ؤال حول «الت�أخر يف �إن�شاء (� )40ألف وحدة �سكنية للمواطنني» املقدم من �سعادة الع�ضو /
عبدالعزيز عبداهلل الزعابي موجه �إىل معايل  /د .عبداهلل باحليف النعيمي – وزير الأ�شغال العامة –
رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
 وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الأ�شغال العامة برد كتابي �أكد فيه على �أن الربنامج �أ�صدر ما يقارب( )15,000قرار م�ساعدة �سكنية ،وبنا ًء على التوجهات احلكومية احلالية التي تق�ضي ب�سرعة البت يف
طلبات امل�ساعدات ال�سكنية فقد قام الربنامج بو�ضع خطط ًا م�ستقبلية ت�ضمن له البت يف الطلبات املقدمة
بحد �أق�صى خالل �سنتني على �أن يتم الو�صول ملرحلة �أن ت�صدر املوافقة على الطلب بذات ال�سنة املقدم فيها
�إن مل يكن بنف�س الوقت.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أنه بالرغم من �صدور قرار من احلكومة ب�إن�شاء (� )40ألفوحدة �سكنية يف 2008م ومرور � 6سنوات على ذلك �إال �أن الربنامج مل ي�صدر �إال ( )15,000قرار م�ساعدة
�سكنية فقط ،وبالتايل ف�إن �أعداد الطلبات يف ازدياد �إىل الآن.
(رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)
� -67س�ؤال حول «التن�سيق مع اجلهات املحلية يف ت�سهيل �إجراءات ح�صول املواطنني على �أرا�ضيهم
ال�سكنية» املقدم من �سعادة الع�ضو  /علي عي�سى النعيمي موجه �إىل معايل  /د .عبداهلل باحليف النعيمي
– وزير الأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
 -وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الأ�شغال العامة -رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان برد

388

389

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

كتابي �أكد فيه على �أن الربنامج عقد اجتماعات متوالية مع اجلهات املحلية حيث مت توقيع مذكرات تفاهم
وت�شكيل جلان م�شرتكة للتن�سيق يف �سبيل تذييل �أية عوائق قد ت�ؤدي لعدم متكني املواطنني من عدم اال�ستفادة
من امل�ساعدة ال�سكنية ،ومت االتفاق على �أن يكون للحا�صل على م�ساعدة مالية من الربنامج �أف�ضلية يف
أرا�ض للبناء عليها بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء املجمعات ال�سكنية.
احل�صول على � ٍ
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أهمية ق�ضية الإ�سكان يف ت�أمني اال�ستقرار للمواطنني ،يف حني �أنالربنامج قام ب�إلغاء الكثري من املوافقات ال�سكنية ال�صادرة للمواطنني والتي بلغت ( )2000موافقة تبلغ تكلفتها
مليار درهم ،نظر ًا لعدم ا�ستكمالهم الإجراءات املتبعة للح�صول على امل�سكن ومن �ضمنها الأر�ض ال�سكنية ،مما
يدل على وجود م�شكالت وعوائق تتطلب �إيقاف �إلغاء املوافقات ال�سكنية و�إيجاد �آلية حلل هذه الإ�شكاليات.
(رد كتابي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)
� -68س�ؤال حول «�إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على منحة �صندوق
الزواج» املقدم من �سعادة الع�ضو /حممد بطي القبي�سي �إىل معايل  /د .ميثاء �سامل ال�شام�سي – وزيرة
دولة – رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الزواج ،والذي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابتها عنه على:
 القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة 1992م ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج حدد الفئة امل�ستحقةملنحة ال�صندوق وهي فئة ذوي الدخل املحدود ،ومل يتم حتديدها من قبل جمل�س �إدارة �صندوق الزواج.

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حممد بطي القبي�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني.
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)
� -69س�ؤال حول «الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي» املقدم من �سعادة الع�ضو � /أحمد
حممد رحمة ال�شام�سي �إىل معايل  /د .را�شد �أحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه ،والذي �أكد معاليه
يف معر�ض �إجابته عنه على:

 هناك ا�سرتاتيجية لإدارة املياه املتكاملة على م�ستوى الدولة ومنها مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة. الإ�شارة �إىل وجود ( )79حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي موزعة يف خمتلف �إمارات الدولة ،يتما�ستخدام ( )%64من املياه املعاجلة فيها يف قطاع الزراعة وبع�ض الأن�شطة الأخرى.
 تقوم وزارة البيئة واملياه بالرقابة على عمل حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وقيا�س مدى ت�أثريت�صريف تلك املياه على البيئة.
 يتم حالي ًا �إجراء درا�سة لو�ضع معايري وطنية على م�ستوى الدولة يف �ش�أن توحيد موا�صفات املياه املعاجلةيف حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.

 الإ�شارة �إىل �أنه لي�س من اخت�صا�ص جمل�س �إدارة �صندوق الزواج �إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهريال�ستحقاق منحة ال�صندوق.

 معظم املعاجلات ملياه ال�صرف ال�صحي يف الدولة تكون معاجلة ثالثية وذلك من �أجل �إزالة جميعال�شوائب التي حتتوي عليها ولها ت�أثري �سلبي على البيئة.

 التنويه �إىل �أنه مت رفع �سقف راتب م�ستحقي منحة �صندوق الزواج �إىل (� )20ألف درهم من �أجل ا�ستيعاب�أكرب عدد ممكن من ال�شباب املقبلني على الزواج.

 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

 التنويه �إىل �أن ميزانية �صندوق الزواج تنق�سم �إىل ق�سمني :ميزانية ت�شغيلية وميزانية �إعانات تقدممل�ساعدة ال�شباب يف تقلي�ص تكلفة الزواج.
 -يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:
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 التنويه �إىل عدم وجود ت�شريع قانوين مينح وزارة البيئة واملياه �صالحية الرقابة والإ�شراف على حمطاتمعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ومنح الت�صاريح البيئية لتلك املحطات.
 الإ�شارة �إىل قيام بع�ض اجلهات احلكومية املحلية بالإ�شراف والرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�صرفال�صحي نظر ًا لغياب دور وزارة البيئة واملياه يف الرقابة عليها.

 املطالبة ب�إلغاء حتديد �سقف الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على منحة �صندوق الزواج وزيادة املنحةاملقدمة من (� )70ألف درهم �إىل (� )100ألف درهم.

 التنويه �إىل ارتكاب بع�ض حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي التابعة لل�شركات اخلا�صة خمالفاتت�ؤثر على البيئة دون وجود �أي جهة رقابية عليها.

 الإ�شارة �إىل �أن تكاليف الزواج باهظة وال ي�ستطيع املقبل على الزواج تغطيتها من م�صدر دخله مماي�ضطره للجوء �إىل البنوك لالقرتا�ض.
 الإ�شارة �إىل عدم ا�ستفادة �شريحة كبرية من ال�شباب من منحة �صندوق الزواج نظر ًا الرتفاع الرواتبلأكرث عن (� )20ألف درهم.

 املطالبة بتقدمي دعم احتادي ملحطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف خمتلف �أنحاء �إمارات الدولة. وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)
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� -70س�ؤال حول «منح املكاف�أة ال�سنوية للموظفني املواطنني و�أعداد امل�ستقيلني من الهيئة االحتادية
للرقابة النووية يف �سنة 2013م» املقدم من �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي �إىل معايل /د� .أنور
حممد قرقا�ش – وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ،والذي �أكدت احلكومة يف معر�ض
�إجابتها عنه على:
 �أعطت الالئحة الداخلية للهيئة االحتادية للرقابة النووية ملجل�س الإدارة ال�سلطة التقديرية لتقدير مكاف�أة�سنوية ملوظفي الهيئة.
 اعتمدت الهيئة �آلية منح املكاف�أة ال�سنوية جلميع موظفي الهيئة املواطنني وذلك ح�سب تقييم الأداء ال�سنويللموظف ب�أن ال يقل عن جيد جد ًا.
 يعمل جمل�س الإدارة على درا�سة ومراجعة �آلية منح املكاف�أة ال�سنوية للموظفني للعمل على حل الإ�شكالياتاملتعلقة بها ،ولذلك ف�إنه مل يتم اعتماد املكاف�أة ال�سنوية ل�سنة  2013حتى الآن.
 يقوم جمل�س �إدارة الهيئة بدرا�سة �أ�سباب تقدمي ( )13مواطن ًا ا�ستقالتهم من وظائفهم يف الهيئة للوقوفعليها وعالجها.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد احلكومة هي: الت�أكيد على �أن ا�ستقالة ن�سبة ( )% 16من جمموع املوظفني املواطنني بالهيئة هي ن�سبة غري مقبولة والتر�ضي طموح و�سيا�سة التوطني يف الدولة.
 اال�ستف�سار عن وجود فروقات يف املكاف�آت املالية التي اعتمدتها الهيئة بني املوظفني الأجانب واملواطنني. املطالبة ب�إعادة النظر يف الكادر املايل والوظيفي للهيئة وذلك للمحافظة على الكوادر الوظيفية املواطنةالعاملة فيها.
 الإ�شارة �إىل �أن �أغلب ا�ستقاالت املوظفني املواطنني تتمركز يف �إدارة واحدة ،لذا يجب الوقوف على الأ�سبابوالإ�شكاليات املتعلقة بتلك الإدارة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي بالرد املقدم من احلكومة بعد التعقيب عليها مرتني.(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -71س�ؤال حول «العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التناف�سية» املقدم من �سعادة الع�ضو/
�أحمد حممد رحمة ال�شام�سي �إىل معايل /رمي �إبراهيم الها�شمي – وزير دولة – رئي�س جمل�س الإمارات
للتناف�سية ،والتي �أكدت معاليها يف معر�ض �إجابته عنه على:
 اعتمدت الوزارات االحتادية عددا من امل�ؤ�شرات املرتبطة بنطاق عملها لتحقيق التناف�سية وهي ( )50م�ؤ�شرك ُل يف جمال عملها.
 -مت تنظيم ور�ش عمل للوزارات من قبل فريق عمل جمل�س الإمارات للتناف�سية لعر�ض �أهم امل�ؤ�شرات الرئي�سية
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يف خمتلف التقارير العاملية و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة ب�آليات التقييم التي تتبعها اجلهات العاملية النا�شرة
لتلك امل�ؤ�شرات.
 الت�أكيد على اعتماد جمل�س الإمارات للتناف�سية عدة م�ؤ�شرات للوزارات لتحقيق عن�صر من عنا�صر التناف�سيةكل يف جمال عملها بعد الت�أكد من وجود �آلية يف الوزارات لتحقيق ذلك.
 التنويه �إىل �أن هناك بع�ض امل�ؤ�شرات التي مت اختيارها من قبل الوزارات لتحقيق عن�صر من عنا�صرالتناف�سية مرتبطة ب�شكل مبا�شر مع اخلطة اال�سرتاتيجية ،وهناك بع�ض امل�ؤ�شرات ال ترتبط ب�شكل مبا�شر مع
اخلطة اال�سرتاتيجية املعتمدة.
 هناك بع�ض امل�ؤ�شرات التي حتقق عن�صر من عنا�صر التناف�سية للوزارات غري مرتبطة بالعنا�صر الدوليةللتناف�سية كونها تهتم بالأولويات الوطنية مثل م�ؤ�شرات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: اال�ستف�سار عن العنا�صر التي مت اعتمادها لكل وزارة لتحقيق التناف�سية. اال�ستف�سار عن وجود ارتباط بني عنا�صر التناف�سية املعتمدة لكل وزارة يف جمالها مع اخلطة اال�سرتاتيجيةاملعتمدة للوزارة.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيبعليها مرتني.
(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -72س�ؤال حول «ت�أخر �صرف معا�شات املتقاعدين» املقدم من �سعادة الع�ضو  /علي عي�سى النعيمي �إىل
معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية:
 وقد �أجاب عنه معايل /وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شاتوالت�أمينات االجتماعية برد كتابي �أكد فيه على �أنه نتيجة لتطبيق نظام �آيل جديد ل�صرف املعا�شات والتحوط
من �أية �أخطاء قد حتدث ،ح�صل ت�أخري يف �صرف بع�ض املعا�شات امل�ستحقة عن �شهر �أبريل ملدة يوم واحد
ويومني يف بع�ض البنوك ،ورغم ذلك فقد قام جمل�س �إدارة الهيئة بت�شكيل جلنة حتقيق مكونة من �أع�ضاء
املجل�س لبيان مالب�سات الت�أخري.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �أن ت�أخر �صرف معا�شات املتقاعدين يعر�ضهم للغرامات والر�سوممن قبل م�صارف وبنوك الدولة ،حيث كان الأجدر بالهيئة �أن ت�ضع خطة طوارئ من قبل مركز �إدارة املخاطر
يف حال وجود �أية �أعطال يف الأنظمة الإلكرتونية �أو املالية قد حتدث للهيئة وامل�ستفيدين منها.
(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
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� -73س�ؤال حول «املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س الوطني ال�سابقني» املقدم من �سعادة الع�ضو/
�سلطان جمعة ال�شام�سي موجه �إىل معايل  /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – نائب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية:
 وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامةللمعا�شات والت�أمينات االجتماعية برد كتابي �أكد فيه على �أن الهيئة لي�ست اجلهة املخت�صة بتعديل مقدار
املكاف�أة التي ت�صرف لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
 يف حني احتفظ �سعادة الع�ضو بحقه يف توجيه ال�س�ؤال �إىل اجلهة املخت�صة.(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -74س�ؤال حول «جعل التوطني �أحد معايري تر�سية املناق�صات احلكومية على ال�شركات اخلا�صة» املقدم
من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي موجه �إىل معايل /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون
املالية:
 وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية برد كتابي �أكد فيه على �أنه جاري ا�ست�صدار القرارالتنظيمي ب�سيا�سات م�شرتيات احلكومة االحتادية ،و�أن املعمول به يف الوزارة عند ت�سجيل املوردين هو �أن يكون
من �شروط الت�سجيل امتالك املواطن مبا ال يقل ن�سبته  % 51من ر�أ�س املال ،حيث �إن دور الوزارة يقت�صر على
و�ضع �سيا�سات و�إجراءات ال�شراء و�إدارة ال�شراء الإلكرتوين ويتم التطبيق عن طريق اجلهات االحتادية.
 يف حني �أكد �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على �ضرورة و�ضع �سيا�سات حمددة ت�شجع جميع املوردين يف القطاعاخلا�ص بزيادة ن�سب التوطني لديهم ،و�إعطاء ال�شركات امللتزمة الأولوية يف التعاقد معها ودعمها لتحقيق
�أحد �أهداف الأجندة الوطنية وهو م�ضاعفة ن�سب التوطني يف القطاع اخلا�ص مبعدل (� )10أ�ضعاف.
(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -75س�ؤال حول «تطوير اخلدمات الربيدية وت�سهيل �إجراءات املتعاملني مع بريد الإمارات» املقدم من
�سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي موجه �إىل معايل /عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون
املالية – رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة:
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على اخلدمات ،و�ضرورة تطوير املوقع الإلكرتوين للمجموعة لي�شمل �أكرب عدد من خدمتها املقدمة عرب
ال�شباك ،وتطوير خدمة الربيد امل�سجل ،حيث �إن الكثري من عمالء الربيد يتذمرون من م�ستوى اخلدمات
املقدمة لهم ،وعدم وجود ميثاق خلدمة املتعاملني وفق ما هو متعارف عليه يف الوزارات واجلهات الأخرى
عرب مواقعها الإلكرتونية.
(رد كتابي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -76س�ؤال حول «�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل
معايل� /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 وزارة االقت�صاد لي�ست هي اجلهة املنوط بها الإ�شراف على املناطق احلرة يف الدولة والذي ميكنها من�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة.
 هناك درا�سة �أعدتها وزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء حول الرقابة والإ�شراف على املناطق احلرة يف الدولةومل يتم تكليف وزارة االقت�صاد بالإ�شراف على هذه املناطق.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: الإ�شارة �إىل وجود ما يقارب ( )40منطقة حرة منها ( )10حتت الإن�شاء يف الدولة يقابل ذلك �صعوبةالرقابة على �أن�شطة ال�شركات التجارية التي يتم �إن�شا�ؤها يف تلك املناطق.
 املطالبة ب�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة االقت�صاد ممثلة فيها ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستوينياالحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن.
 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرة واحدة ،وطلب من املجل�س تبني تو�صية حول ال�س�ؤال فوافق املجل�س على تفوي�ض معايل الرئي�س
بالنظر يف �إ�صدار التو�صية.
(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -77س�ؤال حول «التوطني بقطاع الت�أمني» املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي �إىل معايل/
�سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد -رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني والذي �أكد معاليه يف
معر�ض �إجابته عنه على:

 وقد �أجاب عنه معايل  /وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بريد الإماراتالقاب�ضة برد كتابي �أكد فيه على �أن جمموعة بريد الإمارات تبنت العديد من امل�شاريع التطويرية التي تعتمد
على الريادة والإبداع ،توفر خدمات تلبي احتياجات عمالئها الداخلني واخلارجني احلالية والتنب�ؤ باالحتياجات
امل�ستقبلية ومواكبة التطورات للحفاظ على تقدمي م�ستوى �أف�ضل من اخلدمات للمواطنني واملقيمني يف الدولة.

 الإ�شارة �إىل وجود (� )60شركة ت�أمني عاملة يف الدولة منها (� )34شركة وطنية و(� )26شركة �أجنبية،وبلغ عدد الو�سطاء للت�أمني ( )168منهم ( )161و�سيط ت�أمني وطني.

 -يف حني طالب �سعادة الع�ضو يف تعقيبه با�ستحداث تطبيق �إلكرتوين للربيد ي�سهل على املتعاملني احل�صول

 -ارتفاع ن�سبة التوطني يف �شركات الت�أمني يف الدولة لت�صل �إىل ( )%8.9يف عام 2013م مقارنة
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ب( )%5.5يف عام 2010م.
 بلغ عدد املواطنني العاملني يف قطاع الت�أمني ( )768مواطن ًا من �إجمايل العاملني يف ال�شركات الوطنيةوالأجنبية يف قطاع الت�أمني والبالغ عددهم ( )8590عامل.
 التوطني يف ال�شركات الأجنبية �أكرث من ن�سبة التوطني يف ال�شركات الوطنية والتي بلغت ن�سبتها ()%8.8مقارنة بال�شركات الأجنبية والتي بلغت (.)%9.8
 هناك خطة وا�ضحة و�ضعتها هيئة الت�أمني لرفع ن�سبة التوطني يف هذا القطاع لت�صل يف عام 2015م �إىل( )%15من خالل العديد من الإجراءات منها:
 -1ت�أهيل وتدريب ( )36مواطن ًا عاملأ يف قطاع الت�أمني عن طريق هيئة الت�أمني يتم منحهم �شهادات
دبلوم بوا�سطة معهد الت�أمني القانوين بلندن.
 -2ا�شرتاط الهيئة �شرط افتتاح �أي فرع �إ�ضايف ل�شركات الت�أمني العاملة يف الدولة بتحقيق ن�سبة توطني
لل�شركة ال تقل عن (.)%15
 -3ت�أ�سي�س مركز تدريب الت�أمني بالتعاون مع مركز الإمارات للدرا�سات امل�صرفية.
 -4تنظيم معر�ض للوظائف يف �ش�أن التوطني بقطاع الت�أمني.
� -5إقامة تكرمي �سنوي لل�شركات التي حتقق ن�سبة عالية يف التوطني بقطاع الت�أمني.
 هناك بع�ض العقبات التي تواجه التوطني بقطاع الت�أمني من �أهمها �ضعف الرواتب واحلوافز املاديةوالتخ�ص�ص الفني والأكادميي يف جمال الت�أمني و�ساعات العمل الطويلة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: -اال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لزيادة ن�سبة التوطني يف قطاع الت�أمني.

مرتني ،وطلب من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن «�ضرورة قيام هيئة الت�أمني بتح�سني ظروف العمل
للمواطنني العاملني يف قطاع الت�أمني ،والعمل على توفري بيئة عمل جاذبة لهم».
(رد �شخ�صي  +تو�صية) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
� -78س�ؤال حول «ال�سجل التجاري املوحد» املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة �إىل
معايل� /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد ،والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:
 قيام الوزارة بالعديد من اخلطوات من �أجل �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد وتتمثل يف: -1توحيد دليل الأن�شطة التجارية.
� -2إن�شاء نظام تخزين مركزي يف وزارة االقت�صاد لتجميع كافة ال�سجالت التجارية يف الدولة لتفادي
ت�شابه الأ�سماء التجارية يف الإمارات.
 -3التعاون مع اجلهات املحلية لتطوير نظام ال�سجل التجاري املوحد يف بع�ض الإمارات.
 الإ�شارة �إىل متابعة بع�ض اجلهات املحلية التي مل تقم بالربط الإلكرتوين مع وزارة االقت�صاد لإن�شاءال�سجل التجاري املوحد.
 التنويه �إىل �أنه قبل �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد مل يكن هناك نظام يربط بني اجلهات املحلية التيتن�ش�أ من خاللها الأ�سماء التجارية مما ترتب عليه ت�شابه يف بع�ض الأ�سماء لل�شركات التجارية.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرهي:
 الإ�شارة �إىل الت�أخري يف �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد على الرغم من مرور (� )10سنوات على �إ�صدارجمل�س الوزراء قرار ًا ب�إن�شاء هذا ال�سجل.

 الإ�شارة �إىل عدم جتاوز ن�سبة التوطني بقطاع الت�أمني ( )% 8بالرغم من �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقرقرار رقم ( )2/202ل�سنة 2003م ب�ش�أن تعزيز التوطني بقطاع الت�أمني بن�سبة ( )% 15بنهاية عام
2003م مع ازدياد الن�سبة (� )% 5سنوي ًا.

 التنويه �إىل �أن م�شروع �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد �سيمكن الوزارة من معرفة �أعداد امل�ستثمرينونوعية القطاعات الأكرث �إقبا ًال والتي �ست�ساهم يف حتديث الت�شريعات والقوانني يف هذا ال�ش�أن.

 التنويه �إىل تعيني بع�ض املواطنني يف �شركات الت�أمني بوظائف دنيا من �أجل ا�ستيفاء ن�سبة التوطني يفال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل التمييز يف التعامل مع الكفاءات املواطنة وجعل بيئة العمل بيئة طاردة لها.

 �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد �سيجنب تكرار الأ�سماء التجارية يف خمتلف �إمارات الدولة من خالل بناءقاعدة بيانات جتارية موحدة وتوحيد ت�صنيف (كود) الأن�شطة التجارية يف نطاق الدولة.

 -اال�ستف�سار عن �أ�سباب عدم قيام الهيئة بو�ضع �آلية لتوطني الوظائف العليا يف �شركات الت�أمني.

 الإ�شارة �إىل ت�ضرر بع�ض �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية من ت�شابه الأ�سماء التجارية وجلوئهم �إىل الق�ضاءحلل النزاع احلا�صل يف ت�شابه هذه الأ�سماء.

 املطالبة بتوفري منح درا�سية مع تقدمي مكاف�آت مالية للطلبة املواطنني املتخ�ص�صني يف درا�سة علومالت�أمني وفروعه املختلفة.
 -وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه
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 املطالبة بالإ�سراع يف تفعيل قرار جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر يف عام 2004م يف �ش�أن �إن�شاء ال�سجلالتجاري املوحد.
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 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليهمرتني ،وطلب من املجل�س تبني تو�صية يف �ش�أن «الإ�سراع يف �إجراءات الربط الإلكرتوين بني اجلهات
املخت�صة ووزارة االقت�صاد تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )14ل�سنة 2004م وتعديالته يف �ش�أن
�إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد».
(رد �شخ�صي +تو�صية) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
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 الإ�شارة �إىل �أنه يف الآونة الأخرية متت ترقية الأ�سواق املالية يف الدولة �إىل �أ�سواق نا�شئة وهذا يتطلباحلفاظ على امل�ستوى الذي و�صلت �إليه عند �إعادة تقييمها مرة �أخرى من �أجل ترقيتها �إىل الأعلى للو�صول
�إىل العاملية.
 التنويه �إىل �ضرورة تعزيز ثقة امل�ستثمرين املحليني والأجانب يف ال�سوق وفتح املجال �أمام اال�ستثمارالأجنبي الذي �سيعزز عمل الأ�سواق املالية يف الدولة.
 مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات املنا�سبة للحد من امل�ضاربات التي حتدث يف الأ�سواق وت�ؤثر يف �سريعملها.

 -79حول «ال�شفافية يف الأ�سواق املالية» املقدم من �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي �إىل
معايل� /سلطان �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد – رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع،
والذي �أكد معاليه يف معر�ض �إجابته عنه على:

 املطالبة بحماية �صغار امل�ستثمرين من التجاوزات املرتكبة من كبار امل�ستثمرين و�أع�ضاء جمال�س �إدارةال�شركات والتي ت�ؤثر يف القيمة املالية لأ�سهم ال�شركات.

 التنويه �إىل حدوث حركة ت�صحيحية يف الآونة الأخرية يف �أ�سواق املال جلني الأرباح وخلق توازن يف ال�سوقوتفادي حدوث فقاعة يف الأ�سعار نتيجة لالرتفاع امل�ستمر لقيمة الأ�سهم.

 اال�ستف�سار عن الإجراءات املتخذة من قبل الهيئة لتعزيز ال�شفافية وحما�سبة امل�س�ؤولني بتلك ال�شركاتعند حدوث جتاوزات ت�ضر بامل�ساهمني.

 الت�أكيد على تعزيز ال�شفافية والإف�صاح يف الأ�سواق املالية من خالل القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة2000م ب�ش�أن هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع الذي يلزم الأ�شخا�ص �سواء ال�شخ�ص الطبيعي
�أو االعتباري بالإف�صاح العلني �أو اخلا�ص عن الو�ضع املايل لل�شركة املدرجة يف �أ�سواق املال.

 وقد اكتفى �سعادة الع�ضو� /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيبعليه مرتني.

 الت�أكيد على عدم جواز ا�ستغالل املعلومات غري املعلنة التي ت�ؤثر يف �سعر الأوراق املالية لتحقيق املنافعال�شخ�صية وفق ًا ملا ن�ص عليه القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2000م ب�ش�أن هيئة و�سوق الإمارات للأوراق
املالية وال�سلع.

(رد �شخ�صي) (ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)

 الت�أكيد على �إلزام ال�شركات امل�ساهمة العامة بتطبيق نظام الإف�صاح الإلكرتوين يف بداية عام 2014موالذي يلزمها بالإف�صاح عن البيانات املالية بعد �إقرارها من جمل�س �إدارة ال�شركة.
 يتم تطبيق نظام �إلكرتوين للرقابة على التداول يف الأ�سواق املالية لتنبيه املحللني ب�أي انتهاكات لقواعدالتداول �أو �أي �سلوك غري عادي متعلق بتقلبات �أ�سعار ال�سوق.
 الت�أكيد على ارتفاع ن�سبة الإف�صاح البيانية لل�شركات من ( )% 91يف عام 2011م �إىل ( )% 94يف عام2013م.
 الهيئة خالفت (� )34شركة لعدم �إف�صاحها عن بياناتها املالية املتعلقة بالتقارير الربع ال�سنوية لهاوخمالفة بع�ض ال�شركات املالية لعدم �إف�صاحها عن املواعيد املقررة الجتماعات جمل�س الإدارة ،وتوجيه
(� )80إنذارا لبع�ض املخالفني بالإ�ضافة �إىل �إقرار بع�ض الغرامات املالية التي و�صلت �إىل �أكرث من مليون
درهم ،و�إحالة بع�ض املخالفني �إىل النيابة العامة.
 يف حني كانت �أهم املالحظات والأفكار التي �أكد عليها �سعادة الع�ضو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرهي:
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 -ر�سم بياين تو�ضيحي بالأ�سئلة التي مت الرد عليها �شخ�صياً وكتابياً:

 جدول مباهية تو�صيات الأ�سئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور:56
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م

السؤال

التوصية

� - 1س�ؤال حول «�إعادة النظر يف نظام  -ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي
للمر�أة بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف
التقاعد املبكر للمر�أة»
قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
رقم ( )7ل�سنة 1999م ،وعدم ربطه
ببلوغ �سن اخلم�سني.

 غياب املر�أة العاملة ل�ساعات طويلةعن املنزل نتيجة لرفع �سن التقاعد
للمر�أة من (�15إىل � 20سنة وربطه
ببلوغ �سن اخلم�سني) بعد تعديل
القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
1999م الذي كان ين�ص على �إنهاء
خدمة املوظف متى بلغت مدة ا�شرتاكه
يف الت�أمني (� )15سنة على الأقل ،فتم
رفع مدة اال�شرتاك يف الت�أمني �إىل
(� )20سنة يف �سنة 2007م وبلوغ
عمره ( )50عام ًا.

� - 2س�ؤال حول «زيادة معا�شات وكالء � -إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين
الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني قبل تاريخ  ،2008 /1/1من املدنيني
الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل والع�سكريني ،وذلك بزيادة معا�شاتهم
تاريخ 2008/1/1م»
وربطها مب�ؤ�شرات ومعدالت الت�ضخم
يف الدولة ،حتقيق ًا للعدالة االجتماعية.

املوظفون الذين تقاعدوا قبل تاريخ2008/1/1م مل ت�شملهم الزيادة
�أ�سوة بغريهم ممن تقاعدوا بعد هذا
التاريخ مع �أنهم قدموا للدولة خدمات
جليلة يف مرحلة الت�أ�سي�س حتى
تقاعدهم ،وخا�صة �أن معا�شات بع�ض
املتقاعدين مل تعد تلبي متطلبات
احلياة الكرمية بعد االرتفاعات
املتتالية يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
والتي ترتب عليها ت�آكل القوة ال�شرائية
لدخولهم وتالي ًا �صعوبة احل�صول على
احتياجاتهم وال�سيما املتقاعدين الذين
يعتمدون على م�صدر دخل واحد هو
املعا�ش التقاعدي.

20

رد كتابي

10

رد كتابي
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ما هية التوصية
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م

السؤال

التوصية

ما هية التوصية

� - 3س�ؤال حول «تعزيز الهوية الوطنية»  -و�ضع ا�سرتاتيجية يف �ش�أن التوعية � -ضعف الهوية والثقافة الوطنية
ب�أهمية االلتزام واملحافظة على الزي وظهور العديد من العادات املنافية
الوطني الذي ميثل �إحدى ركائز هويتنا لعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي،
ومن تلك العادات ت�أثر ال�شباب
الوطنية.
الإماراتي بثقافة اجلن�سيات الأخرى
يف الزي وعدم التزامهم بالزي الوطني
الإماراتي حيث بلغ عدد اجلن�سيات
املوجودة بالدولة( )202جن�سية ،ولكل
جن�سية زي خا�ص بها مما له �أثر كبري
يف ذوبان العادات والتقاليد.
� - 4س�ؤال حول «�إن�شاء مراكز حكومية -ا�ستناد ًا ملا ن�صت عليه املادة ()16
لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة من الد�ستور ب�أن ي�شمل املجتمع برعايته
الطفولة والأمومة ويحمي الق�صر
ومر�ضى التوحد من املواطنني»
وغريهم من الأ�شخا�ص العاجزين عن
حماية �أنف�سهم ل�سبب من الأ�سباب
كاملر�ض �أو العجز �أو ال�شيخوخة �أو
البطالة الإجبارية ،ويتوىل م�ساعدتهم
وت�أهيلهم ل�صاحلهم و�صالح املجتمع،
تقوم الوزارة بتوفري مراكز رعاية
وت�أهيل للمعاقني جمهزة بكافة
الو�سائل الطبية والفنية للتعامل مع
كافة حاالت الإعاقة على اختالف
فئاتها العمرية
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 مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة لوزارةال�ش�ؤون االجتماعية ت�ستوعب ()%12
من جمموع املعاقني يف الدولة ،يف ظل
وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني على
امل�ستوى االحتادي فقط منذ ت�أ�سي�س
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وال ت�ستقبل
حاالت الإعاقات التي حتتاج للرعاية
والت�أهيل بعد بلوغ املعاق �سن ()18
عام ًا ،كما �أن مراكز ت�أهيل املعاقني
تعاين ق�صور ًا يف قلة عدد املخت�صني يف
جمال التوحد خا�صة الناطقني باللغة
العربية ،ف�ض ًال عن عدم ا�ستيعاب
مراكز التوحد احلكومية لأعداد
مر�ضى التوحد من املواطنني وجعلهم
حتت قائمة االنتظار.

م

السؤال

التوصية

ما هية التوصية

� 5س�ؤال حول «ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة �-ضرورة احلد من ارتفاع �أ�سعار
جلب العمالة املنزلية من خالل عقد
املنزلية»
اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب
هذه العمالة منها ،على �أن حتدد يف
هذه االتفاقيات �أ�سعار ا�ستقدام هذه
العمالة حماية حلقوق امل�ستهلكني

عدم توفر جهة رقابية على مكاتبجلب العمالة املنزلية �ساهم يف قيام
مكاتب ووكاالت ت�شغيل العمالة املنزلية
برفع �أ�سعار خدماتها ب�صورة مبالغ
فيها من دون مربرات مقبولة خ�صو�ص ًا
يف �أوقات معينة من العام حيث �إن كلفة
ا�ستقدام خادمة �أ�صبح يرتاوح بني 10
�آالف �إىل � 12ألف درهم بالإ�ضافة �إىل
الر�سوم احلكومية الأخرى.

� - 6س�ؤال حول «الرقابة على �أن�شطة  -التن�سيق بني وزارة االقت�صاد
ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة» .واجلهات املعنية املحلية يف �ش�أن و�ضع
�آلية تفتي�ش على ال�شركات العاملة يف
املناطق احلرة ل�ضمان الرقابة على
�أن�شطة هذه ال�شركات

 تواجه وزارة االقت�صاد �صعوباتب�ش�أن الرقابة على �أن�شطة ال�شركات
يف املناطق احلرة حيث �إن غالبية هذه
املناطق ال تتواجد بها نظم قانونية �أو
رقابية �صارمة حتول دون دخول ال�سلع
املغ�شو�شة واملقلدة ،كما ال يوجد تن�سيق
وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية بال�سلع
املغ�شو�شة بحيث يتم و�ضع ا�سرتاتيجية
احتادية للرقابة على الأن�شطة
التجارية يف املناطق احلرة وخا�صة
الب�ضائع املقلدة والتي تت�ضمن خماطر
�صحية ،يف ظل ا�ستحواذ الدولة على
( )%25من �إجمايل املناطق احلرة
يف العامل العربي ،حيث �إن هناك ما
يقارب ( )40منطقة حرة يف الدولة
منها ( )10حتت الإن�شاء.

403

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

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

م

السؤال

التوصية
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� - 7س�ؤال حول «�إلغاء املادة ( )60من � -ضرورة �إعادة املادة ( )60من � -إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون
املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م
ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية وتعديالته والتي تن�ص على
يف احلكومة االحتادية وتعديالته» .يف احلكومة االحتادية وتعديالته
منح الزوجة �إجازة بدون راتب ملرافقة
زوجها يف بعثته الدبلوما�سية خارج
الدولة وهذا يتعار�ض مع املادة ()15
من الد�ستور التي تن�ص على �أن» الأ�سرة
�أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق
وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها،
وي�صونها ويحميها من االنحراف»

� 8س�ؤال حول» املخ�ص�صات املالية � -ضرورة املراجعة الدورية
للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف للمخ�ص�صات املالية التي ت�صرف
للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف
اخلارج «.
اخلارج مبا يتنا�سب مع تكاليف املعي�شة
يف الدول التي ير�سلون �إليها

404

 تخ�صي�ص وزارة ال�صحة مبالغنقدية قليلة للمر�ضى املبتعثني خارج
الدولة للعالج ال تتنا�سب مع غالء
املعي�شة يف تلك الدول من موا�صالت
و�سكن وعالج وغريها من �أمور تكاليف
املعي�شة اليومية وخا�صة يف �أوروبا،
بالإ�ضافة �إىل تكفل الوزارة لتكلفة عالج
بع�ض املر�ضى دون املوا�صالت وال�سكن
مما يرتتب عليه �إيقاف املري�ض عالجه
ورجوعه �إىل الدولة.

م

السؤال

التوصية

� 9س�ؤال حول «زيادة بدل ال�سكن للموظف  -تعديل �أحكام املر�سوم بقانون
املواطن الذي يقرتن ب�أكرث من زوجة احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م
مواطنة».
يف �ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية وتعديالته مبا ي�سمح مبنح
املوظف املواطن بدل �سكن لكل زوجة
مواطنة يقرتن بها ل�ضمان �سعادة
الأ�سرة وتوفري العي�ش الكرمي لها.

ما هية التوصية

 يتقا�ضى املوظف املواطن الأعزب�صاحب الدرجة الرابعة بدل �سكن
مقداره ( )1500درهم �شهري ًا وعند
تغيري حالته االجتماعية �إىل متزوج
يتم زيادتها لت�صبح ( )2000درهم
�شهريا� ،إال �أنه يف حال اقرتان املوظف
املواطن بزوجه �أخرى ف�إنه ال يتم زيادة
البدل مما قد يرتتب عليه التزامات
مادية لغالء املعي�شة وعدم ا�ستطاعته
االقرتان بزوجه �أخرى ،مع �أن حتفيز
ال�شباب االرتباط بزوجة �أخرى ي�ؤدي
�إىل الق�ضاء على العنو�سة يف املجتمع
الإماراتي.

� 10س�ؤال حول» الرقابة على التقييم  -الرقابة على التقييم العقاري ملنح  -اعتماد عمليات التمويل العقاري على
التثمني ،من خالل املق ّيمني التابعني
القرو�ض العقارية.
العقاري ملنح القرو�ض العقارية».
للبنوك من �أجل حتديد القيمة الفعلية
للعقار املمول الذي يعتمد البع�ض على
كلفة العقار لتحديد قيمته ،دون وجود
جهة تابعة للم�صرف املركزي تت�أكد
من �سالمة الإجراءات املتخذة يف
التقييم ،كونها و�سيلة عملية تكفل
الق�ضاء على ع�شوائية الأ�سعار ،واحلد
من امل�ضاربات الوهمية يف العقارات.
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� 11س�ؤال حول «اللجان التي مت ت�شكيلها  -ت�شكيل جلنة عليا ت�ضم ممثلني
عن كافة اجلهات االحتادية واملحلية
لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني»
والقطاع اخلا�ص وممثلني عن
املعاقني على �أن تر�أ�سها وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية يكون دورها و�ضع
ا�سرتاتيجية موحده للدولة فيما يخ�ص
حقوق املعاقني ،وتعمل على التن�سيق
بني كافة الأطراف املعنية واملتابعة
والإ�شراف على التنفيذ ال�صحيح لكل
ما يتعلق بهذا املو�ضوع.

 �ضرورة متابعة وزارة ال�ش�ؤوناالجتماعية �أعمال اللجان والتن�سيق
بني اجلهات املعنية لتقدمي خدمات
�أف�ضل للمعاقني ل�ضمان ا�ستمرارية
توفري اخلدمات لهذه الفئة يف كافة
املراحل العمرية وعدم االكتفاء مبراكز
ت�أهيل املعاقني التي ت�ؤهل املعاق لفرتة
عمرية حمددة ،وخا�صة �أن الرعاية
ال�صحية والنف�سية واالجتماعية للمعاق
تتطلب وعي ًا ،وتتطلب قدرات مادية
ومعنوية ،تقدم دعمها �إىل الأ�سرة
واملعاقني �أنف�سهم ،مما يعني �أنها
تبقى بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات �صحية
واجتماعية وت�أهيلية.

� 12س�ؤال حول «التغيري امل�ستمر يف املناهج � -ضرورة مراجعة وتطوير الالئحة
التنظيمية للتعليم اخلا�ص مبا يحقق
الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص»
�أهدافها اال�سرتاتيجية ،وي�ضمن
تطبيق املدار�س اخلا�صة للمناهج
الدرا�سية املعتمدة من قبل الوزارة.

عدم تنا�سب املناهج يف املدار�ساخلا�صة مع البيئة املحلية والتي مت�س
م�ضامينها الثوابت الدينية والوطنية
مما لها ت�أثري �سلبي على الطلبة يف
ظل �ضعف �آلية الرقابة املتبعة من قبل
الوزارة على املدار�س اخلا�صة التي
تدر�س حوايل ( )18منهج ًا يف الدولة
وهي مناهج م�ستوردة ال تتنا�سب مع
البيئة املحلية.
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م

السؤال

التوصية

ما هية التوصية

� 13س�ؤال حول «ت�شجيع العمل التطوعي» � -إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم  -القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة
وت�شجيع العمل التطوعي يف الدولة 1974م ب�ش�أن اجلمعيات ذات النفع
العام والعمل الأهلي ركز على تراخي�ص
اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على
العمل التطوعي بالإ�ضافة �إىل عدم
توافر الأماكن املخ�ص�صة ملمار�سة
املتطوع العمل التطوعي يف الدولة
ومواجهة بع�ض املتطوعني �صعوبات من
جهات عملهم ب�ش�أن منحهم �إجازات
ملمار�سة العمل التطوعي يف الأن�شطة
احلكومية وغري احلكومية.

� 14س�ؤال حول «�إلغاء �شرط حتديد �سقف � -ضرورة �إلغاء �شرط حتديد �سقف  -و�ضع جمل�س �إدارة �صندوق الزواج
الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على �شروط ًا و�ضوابط ملنحة ال�صندوق منها
منحة �صندوق الزواج ،ورفع قيمة املنحة �أن ال يتجاوز �سقف الراتب (� )20ألف
على منحة �صندوق الزواج»
املقدمة.
درهم ،وهذا ال�شرط ي�ستثني �أعداد ًا
كبرية من ال�شباب املواطنني الذين
ي�ستحقون احل�صول على املنحة نتيجة
الرتفاع معدالت الرواتب على امل�ستوى
االحتادي واملحلي بالدولة ،بالإ�ضافة
�إىل �ضرورة زيادة املنحة املقدمة من
(� )70ألف درهم �إىل (� )100ألف
درهم.
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م

السؤال

التوصية

� 15س�ؤال حول «ال�سجل التجاري املوحد»  -الإ�سراع يف �إجراءات الربط
الإلكرتوين بني اجلهات املخت�صة
ووزارة االقت�صاد تنفيذ ًا لقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )14ل�سنة 2004م
وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء ال�سجل
التجاري املوحد.

ما هية التوصية

 عدم االنتهاء من �إن�شاء �سجل جتاريللأ�سماء التجارية على م�ستوى الدولة
وربطه �إلكرتون ًيا مع اجلهات املعنية
وفق ًا ملا ن�ص عليه قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )14ل�سنة 2004م وتعديالته يف
�ش�أن �إن�شاء �سجل جتاري موحد وفر�ض
ر�سوم القيد والتجديد والت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري املوحد ،والذي ترتب
عليه تكرار الأ�سماء التجارية التي �أدت
�إيل حدوث م�شكالت داخل جمتمع
امل�ستثمرين ومع دوائر حكومية خالل
ال�سنوات املا�ضية ،مما دفع امل�ستثمرون
�إىل رفع دعاوى �أمام الق�ضاء لت�أكيد
�أحقيتهم يف �أ�سماء جتارية ،بعد
اكت�شاف وجود تكرار يف بع�ض الأ�سماء
بني �إمارة و�أخرى.

� 16س�ؤال حول «التوطني بقطاع الت�أمني» � -ضرورة قيام هيئة الت�أمني بتح�سني  -انح�سار وظائف املواطنني بقطاع
ظروف العمل للمواطنني العاملني يف الت�أمني يف الوظائف الدنيا مثل
قطاع الت�أمني ،والعمل على توفري بيئة اال�ستقبال وخدمة املتعاملني والطباعة
حيث بلغ عدد العاملني ب�شركات
عمل جاذبة لهم.
الت�أمني العاملة بالدولة خالل عام
()2012م( )8586موظف ًا ،من بني
هذا العدد ( )662من مواطني الدولة
بن�سبة()% 7.7من �إجمايل عدد
العاملني بهذه ال�شركات.

م

السؤال

� 17إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة

التوصية

ما هية التوصية

 �إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة يف  -دخول العديد من ال�سلع املقلدةالدولة ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني واملغ�شو�شة �إىل الدولة من خالل
املناطق احلرة التي ال تخ�ضع لرقابة
االحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن
وزارة االقت�صاد ،وعدم وجود قانون
احتادي مينح ال�ضبطية الق�ضائية
لوزارة االقت�صاد للرقابة على الأن�شطة
التجارية لل�شركات التي تعمل داخل
املناطق احلرة التابعة للإمارات.

 -3البيانات التي �أ�صدرها املجل�س:1
 1بيان �صادر مبنا�سبة الذكرى ( )38لتوحيد القوات امل�سلحة .(�أحيط املجل�س علماً به يف اجلل�سة ( )13املعقودة بتاريخ 2014 / 05 / 06م)
 1بيان �صادر مبنا�سبة الذكرى ( )33لقيام جمل�س التعاون اخلليجي .(�أحيط املجل�س علماً به يف اجلل�سة ( )15املعقودة بتاريخ 2014 / 06 / 03م)

 -1البيانات ال�صادرة عن املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثالث مرفق رقم ( )19يف التقرير
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(رابع ًا)
أنشطة أخرى
في جلسات المجلس
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�	1-أعمال مرتبطة ب�ش�ؤون ا ملجل�س :

 -وقد جاءت مناق�شتها على النحو الآتي :

 ناق�ش املجل�س بع�ض الأعمال املرتبطة ب�ش�ؤونه وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�شتها (�)3ساعات و()19دقيقة و( )43ثانية ،وبن�سبة بلغت ( )% 3.5من جممل زمن اجلل�سات البالغ (� )95ساعة و( )25دقيقة
و( )48ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�ضوعاتها وزمن كل منها على النحو الآتي :

� -1آلية مناق�شة الأ�سئلة :

م

� 1آلية مناق�شة الأ�سئلة يف اجلل�سة الرابعة املعقودة بتاريخ 2013-12-24م

دقيقة و( )16ثانية

اجتماعات اللجان التي تعقد يف الأمانة العامة ب�أبوظبي يف اجلل�سة الرابعة
2
املعقودة بتاريخ 2013-12-24م.

دقيقة و( )15ثانية

مناق�شة م�شروع الرد على خطاب االفتتاح و�إقراره يف اجلل�سة اخلام�سة
3
املعقودة بتاريخ 2014-1-7م.

�ساعة واحدة
و( )36دقيقة
و( )37ثانية

4
5
6
7

8
9

-
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الموضوع

الزمن المستغرق
للمناقشة

وارد من هيئة املكتب :تقارير اللجان يف �ش�أن رد جمل�س الوزراء على
دقيقة واحدة
تو�صيات بع�ض املو�ضوعات العامة يف اجلل�سة العا�شرة املعقودة بتاريخي
2014/3/26-25
( )24دقيقة
وارد من هيئة املكتب :م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان يف
و( )40ثانية
اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة املعقودة بتاريخ 2014-6-3م.
م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2015م يف اجلل�سة ( )53دقيقة
و( )12ثانية
اخلام�سة ع�شرة املعقودة بتاريخ 2014-6-3م.
تقارير ن�شاط اللجان عن �أعمالها يف دور االنعقاد العادي الثالث من
( )18دقيقة
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة املعقودة بتاريخ
و( )43ثانية
2014-6-24م.
وارد من هيئة املكتب :تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي
( )2دقيقة
الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2014-6-24م.
وارد من هيئة املكتب م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س يف اجلل�سة
دقيقة و( )29ثانية
ال�سابعة ع�شرة املعقودة بتاريخ 2014-6-24م
(� )3ساعات
املجموع
و( )20دقيقة
و( )43ثانية
% 3.5
الن�سبة

 وافق املجل�س على الآليات املقرتحة يف مناق�شة الأ�سئلة التي �أمامه على النحو الآتي :� -1إدراج الأ�سئلة املقدمة من �أع�ضاء املجل�س على جداول �أعمال اجلل�سات وفق ًا لأقدمية تقدميها.
� -2إدراج الأ�سئلة املوجهة �إىل معايل الوزير الذي يح�ضر اجلل�سة ملناق�شة م�شروع قانون �أو مو�ضوع عام
بغ�ض النظر عن تاريخ تقدميها.
� -3إدراج �س�ؤال الع�ضو الذي مل ي�سبق له التقدم �سابق ًا بجدول �أعمال اجلل�سات.
(ج 4املعقودة بتاريخ 2013-12-24م)
 -2اجتماعات اللجان التي تعقد يف الأمانة العامة ب�أبوظبي :
 وافق املجل�س على �أن تعقد جلان املجل�س اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة بدبي فقط ،واقت�صار االجتماعاتالتن�سيقية للمو�ضوع العام وم�شروع القانون املطروح على جدول �أعمال اجلل�سة يف مقر الأمانة العامة ب�أبوظبي.
(ج 4املعقودة بتاريخ 2013-12-24م)
 -1م�شروع الرد على خطاب االفتتاح:
ناق�ش املجل�س م�شروع الرد على خطاب االفتتاح الذي ت�ضمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطن
واملواطنني �أهمها:
 -1ت�أييد املجل�س لتوجهات وتطلعات القيادة احلكيمة املنبثقة من الثوابت الد�ستورية التي �أر�ساها الآباء
امل�ؤ�س�سون.
 -2تطلع املجل�س �إىل ممار�سة اخت�صا�صاته الد�ستورية املنوطة به بالتن�سيق والتعاون املتبادل مع احلكومة
يف �إطار من ال�شفافية وحتمل امل�س�ؤولية يف اتخاذ القرار.
 -3ت�أييد املجل�س لر�ؤية القيادة احلكيمة يف التدرج املنتظم خلطوات م�سرية التمكني.
 -4الإ�شادة بالإجنازات الكبرية واملراتب الأوىل املتقدمة التي حققتها الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
يف خمتلف ميادين التنمية وم�ؤ�شراتها ،ويف ريادتها حلقوق الإن�سان ،ومتكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني.
 -5الإ�شادة مببادرات القيادة احلكيمة باعتماد ()20مليار درهم لل�صرف على امل�شاريع التنموية ،وبناء
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(� )10آالف م�سكن للمواطنني يف خمتلف الإمارات ،ورفع قيمة الدعم ال�سكني من (� )500ألف درهم �إىل
(� )800ألف درهم.

 -1تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء».

 -6الت�أكيد على �ضرورة و�ضع الت�شريعات الالزمة واتخاذ �إجراءات و�ضوابط لل�سيطرة على اخللل يف
الرتكيبة ال�سكانية.

 -2تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء».

 -7املطالبة بتقدمي احلوافز امل�شجعة اللتحاق املواطنني مبهن التعليم والطب والتمري�ض ،بالإ�ضافة �إىل
املهن يف قطاعي الإعالم وال�سياحة وغريها من املهن التي تعزز الهوية الوطنية.

 -3تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية».

 -8تطلع املجل�س �إىل �أن تويل احلكومة مزيدا من االهتمام بالتعليم وتعديل املاد( )17من الد�ستور من �أجل
الو�صول �إىل �إلزامية التعليم حتى املرحلة الثانوية.

 -4تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي».

 -9تطلع املجل�س �إىل و�ضع نظام متكامل لل�ضمان االجتماعي ،ومظلة �شاملة للت�أمني ال�صحي االحتادي
لتعزيز مقومات احلياة الكرمية للمواطنني.

 -5تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة».

 -10تطلع املجل�س �إىل ربط معا�شات التقاعد للمواطنني مب�ؤ�شرات ومعدالت الت�ضخم بالدولة.

 -6تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية القطاع ال�صحي يف الدولة».

 -11املطالبة بتعديل املادة( )35من قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية لل�سماح املواطنني املتقاعدين
من العمل واجلمع بني الراتب واملعا�ش �أي ًا كانت قيمة �أي منهما.
 -12حر�ص املجل�س على ك�سب الدعم والت�أييد ملوقف الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا على ر�أ�سها الق�ضية
الوطنية �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�شهده
املنطقة من تطورات و�إ�سهامها يف حل ما تواجهه بع�ض الدول العربية ال�شقيقة.
 -14الت�أكيد على دعم املجل�س لتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التي ترتكز على منطلقات ثابتة عمادها
االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم ،واحرتام القوانني واملواثيق الدولية.
 -15الت�أكيد على م�شاركات املجل�س الفعالة يف خمتلف امل�ؤمترات واملحافل الربملانية الإقليمية والدولية
وطرح 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 مالحظاتهم
عليه ،وتكليف اللجنة �إ�ضافة فقرة عن التنمية امل�ستدامة.
(ج 5املعقودة بتاريخ 2014-1-7م)
 -4وارد من هيئة املكتب :تقارير اللجان يف �ش�أن رد جمل�س الوزراء على تو�صيات بع�ض املو�ضوعات
العامة:
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 وقد اطلع املجال�س على هذه التقارير ووافق عليها.(ج  10املعقودة بتاريخي 2014/03/26-25م)
 -5وارد من هيئة املكتب :م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان:1
ناق�ش املجل�س «م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان» الوارد من هيئة املكتب:
 وبخ�صو�ص �أهم الأفكار والآراء واملالحظات التي �أبداها �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء حول املادة ( )4منامل�شروع فهي :
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (وتقدمي تقرير عنها للمجل�س)يف �آخر البند وذلك لبيان عدم االكتفاء مبجرد النظر يف االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
 االقرتاح ب�إ�ضافة تعديل على البند ( )3من املادة ب�إ�ضافة كلمة «القانونية» بعد عبارة «حقوق الإن�سانالد�ستورية» نظر ًا لأن الن�صو�ص اخلا�صة بحقوق الإن�سان قد ترد يف الوثيقة الد�ستورية وكذلك يف الن�صو�ص
القانونية.
 االقرتاح با�ستبدال كلمة «امل�شاركة» بكلمة «الإ�سهام» يف �صدر البند ( )4من املادة وذلك للت�أكيد علىامل�شاركة الفعالة للمجل�س يف �إعداد التقارير امل�شار �إليها.
 -1نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان مرفق رقم ( )20يف التقرير
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 االقرتاح ب�إعادة �صياغة البند ( )5وذلك بحذف عبارة «اقرتاح �سبل» و�إ�ضافة كلمة «الوطنية» للمادة لت�صبحكالآتي( :التعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية ،وغري احلكومية الوطنية العاملة يف حقوق
الإن�سان) وذلك لت�أكيد تعاون جلنة حقوق الإن�سان مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية وغري احلكومية.
 االقرتاح ب�إ�ضافة عبارة «�أو بتفوي�ض من رئي�س املجل�س» �إىل �آخر البند ( )10من املادة وذلك حتى تكونهناك مرونة يف تكليف جلنة حقوق االن�سان بالقيام بالزيارات امليدانية.
 وقد جاء رد معايل  /حممد �أحمد املر – رئي�س املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كالآتي: املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (وتقدمي تقرير عنهاللمجل�س) يف �آخر البند.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )3من املادة ب�إ�ضافة كلمة «القانونية» بعد عبارة «حقوقالإن�سان الد�ستورية».
 الإ�شارة �إىل �أن كلمة «الإ�سهام» الواردة يف البند ( )4من املادة كما جاءت من هيئة املكتب هي الأن�سبمن كلمة «امل�شاركة» لكونها تعطي اللجنة مرونة ،ولكون املجل�س ال ميلك �إلزام اجلهات احلكومية �أن يكون
ع�ضو ًا فيها.
 الإ�شارة �إىل �أن الإبقاء على كلمة «اقرتاح �سبل» يف �صدر املادة ( )5كما جاءت من هيئة املكتب �أكرثمالءمة بحيث ال يجوز للجنة التعاون املبا�شر مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية وغري احلكومية.
 املوافقة على مقرتح �إ�ضافة عبارة «�أو بتفوي�ض من رئي�س املجل�س» �إىل عجز البند ( )10من املادة. �أما موقف املجل�س ب�ش�أن هذه املادة فقد كان كالآتي: وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )2من املادة وذلك ب�إ�ضافة عبارة (وتقدمي تقريرعنها للمجل�س) �إىل �آخر البند.
 وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة تعديل على البند ( )3من املادة ب�إ�ضافة كلمة «القانونية» بعد عبارة«حقوق الإن�سان الد�ستورية».
 وافق املجل�س على �إبقاء كلمة «الإ�سهام» الواردة يف البند ( )4كما جاءت من هيئة املكتب دون �إجراء �أيتعديل عليها.
 وافق املجل�س على �إبقاء كلمة «اقرتاح �سبل» يف �صدر املادة ( )5كما جاءت من هيئة املكتب. وافق املجل�س على مقرتح �إ�ضافة عبارة «�أو بتفوي�ض من رئي�س املجل�س» �إىل عجز البند ( )10من املادةلت�صبح كالآتي (القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بنا ًء على موافقة املجل�س �أو بتفوي�ض من
رئي�س املجل�س).
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 ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على م�شروع «تعديل نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان» الوارد من هيئةاملكتب يف جمموعه بعد تالوة مواده و�إبداء بع�ض ال�سادة مالحظاتهم عليها.
(ج 15املعقودة بتاريخ 2014-6-3م)
 -6م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2015م:
 وافق املجل�س على م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2015م بعد تالوته باب ًا باب ًاو�إبداء بع�ض ال�سادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه.
(ج 15املعقودة بتاريخ 2014-6-3م)
 -7تقارير ن�شاط اللجان عن �أعمالها يف دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر:
 وافق املجل�س على التقارير الواردة من اللجان يف �ش�أن ن�شاطها 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 .
 -4تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة .
 -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 .
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
 -8وارد من هيئة املكتب :تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي الثالث من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر:
 وافق املجل�س على تقرير هيئة املكتب يف �ش�أن �أعمالها عن الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر .
(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
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 -9وارد من هيئة املكتب :م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س:
 وافق املجل�س على ت�أجيل مناق�شة م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س و�إحالته �إىل جلنة ال�ش�ؤونالت�شريعية والقانونية ومن يرغب من الأع�ضاء االن�ضمام �إليها من �أجل مناق�شته وتعديل الالئحة الداخلية
للمجل�س كاملة.

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

 -9ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي حول
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة البيئة واملياه
يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي».
(ج -2بتاريخ 2013/11/ 19م)

(ج  17املعقودة بتاريخ 2014/06/24م)
 -2الر�سائل الواردة من احلكومة :
 �أحيط املجل�س علماً بعدد ( )21ر�سالة واردة من احلكومة وهي على النحو الآتي : -1ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي حول
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء» .
 -2ر�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 لتنظيم قطاع االت�صاالت» .
 -3ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف
�ش�أن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي».
 -4ر�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 الوطنية للموا�صالت» .
 -5ر�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 م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد» .
 -6ر�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 «حماية املجتمع من املواد املخدرة».
 -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 «تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف �ش�أن الدولة».
 -8ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف
�ش�أن «�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية».
(ج  1املعقودة بتاريخ 2013/11/ 11م)
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 -10ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة» .
 -11ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة يف
�ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة» .
(ج  4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م)
 -12ر�سالة واردة من معايل /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
طلب اال�ستعجال مبناق�شة م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات
�سباقات اخليل والفرو�سية.
(ج  8املعقودة بتاريخ 2014/03/04م)
 -13ر�سالة واردة من معايل /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن
تو�صيات املجل�س حول مو�ضوع «�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات االعالمية يف
الدولة».
 -14ر�سالة واردة من معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة».
 -15ر�سالة واردة من معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن نظام التقومي املدر�سي
ونظام االمتحانات».
(ج  9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
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 -16ر�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 «ر�ؤية الإمارات .»2021

 -2ر�سالة �صادرة حول تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني
املدنيني الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل 2008/1/1م».

 -17ر�سالة واردة من معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التنمية والتعاون الدويل».

 -3ر�سالة �صادرة يف �ش�أن �آلية عر�ض تو�صيات املجل�س على احلكومة .
 -4ر�سالة �صادرة يف �ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «ر�ؤية الإمارات .»2021

 -18ر�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 «التجارة اخلارجية».

 -5ر�سالة �صادرة يف �ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن نظام
التقومي املدر�سي ونظام االمتحانات».

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

(ج  5املعقودة بتاريخ 2014/01 /07م)

 -19ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
طلب مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2002م يف �ش�أن
«مكافحة جرائم غ�سل الأموال».
 -20ر�سالة واردة من معايل  /د � .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة».
(ج  12املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29م)

 -6ر�سالة �صادرة حول تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «تعزيز الهوية الوطنية».
 -7ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س يف �ش�أن «مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص».
(ج  6املعقودة بتاريخي 2014/01 /22-21م)
 -8ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�صحة».
 -9ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «التجارة اخلارجية».

 -21ر�سالة واردة من معايل  /د� .أنور حممد قرقا�ش ـ وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن
حتفظات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على بع�ض التعديالت التي �أدخلها املجل�س الوطني االحتادي على
م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن «اخلدمة الوطنية واالحتياطية».
(ج  14املعقودة بتاريخ 2014 /05/ 20م)
 -3الر�سائل ال�صادرة �إىل احلكومة :

 -10ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التنمية والتعاون الدولة».
(ج  7املعقودة بتاريخ 2014/02 /4م)
 -11ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «�إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة
ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني»
(ج  8املعقودة بتاريخ 2014/03/04م)

 �أحيط املجل�س علماً بعدد ( )28ر�سالة �صادرة للحكومة وهي على النحو الآتي : -1ر�سالة �صادرة حول تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «�إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة»
(ج  3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م)

 -12ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة
بالدولة».
 -13ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية».
(ج  9املعقودة بتاريخ 2014/03/11م)
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 -14ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «�إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم
( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف «احلكومة االحتادية وتعديالته» .
 -15ر�سالة �صادرة يف �ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج
يف اخلارج».
(ج  11املعقودة بتاريخ 2014/04/08م)
 -16ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد
الأ�سماك والزراعة».

 -25ر�سالة �صادرة ب�ش�أن طلب املوافقة على مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة احلكومة يف �ش�أن مكافحة العنف
الأ�سري �ضد الن�ساء والأطفال».
(ج  15املعقودة بتاريخ 2014/06/03م)
 -26ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية».
 -27ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «ت�شجيع العمل التطوعي».
-28ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم
اخلا�ص».
(ج  16املعقودة بتاريخ 2014/06/17م)

(ج  12املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29م)
 -4طلبات اللجان :
 -17ر�سالة �صادرة ب�ش�أن مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي».
 -18ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن الذي يقرتن ب�أكرث
من زوجة مواطنة».
 -19ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول �س�ؤال «الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية».
 -20ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف
جمال البحث العلمي».
 -21ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف».
 -22ر�سالة �صادرة ب�ش�أن تو�صية املجل�س حول مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف
�ش�أن ال�صحة وال�سالمة».
(ج  14املعقودة بتاريخ 2014 /05/ 20م)
 -23ر�سالة �صادرة حول تو�صية املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية».
 -24ر�سالة �صادرة حول تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني».
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 -1طلب �سعادة الع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري االن�سحاب من جلنة حقوق االن�سان واالن�ضمام
�إىل جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى:
وافق املجل�س على ان�سحاب �سعادة الع�ضو /د .حممد م�سلم بن حم العامري من ع�ضويته يف جلنة حقوقاالن�سان وان�ضمامه �إىل جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى.
(ج  4املعقودة بتاريخ )2013/12/24
-1طلب �سعادة الع�ضو /عائ�شة �أحمد اليماحي االن�سحاب من جلنة حقوق االن�سان واالن�ضمام �إىل جلنة
فح�ص الطعون وال�شكاوى:
 وافق املجل�س على ان�سحاب �سعادة الع�ضو/عائ�شة �أحمد اليماحي من ع�ضويتها يف جلنة فح�ص الطعونوال�شكاوى وان�ضمامها �إىل جلنة حقوق الإن�سان.
(ج  4املعقودة بتاريخ )2013/12/24
 -3طلب مقدم من جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة بدمج مو�ضوعي «�سيا�سة
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي» و «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س»:
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 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة يف �ش�أندمج مو�ضوعي «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي» و«�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س».
(ج  5املعقودة بتاريخ )2014/01/07

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

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت»:
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لهاملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت» وذلك ح�سب ن�ص املادة ( )51من الالئحة
الداخلية للمجل�س .
(ج  12املعقودة بتاريخي )2014/04/30-29

4 4طلب مقدم من �سعادة الع�ضو  /م�صبح �سعيد الكتبي باالن�سحاب من جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوىوان�ضمام �سعادة الع�ضو  /حممد بطي القبي�سي بد ًال عنه:
 وافق املجل�س على ان�سحاب �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي من ع�ضويته يف جلنة فح�ص الطعونوال�شكاوى وان�ضمام �سعادة الع�ضو  /حممد بطي القبي�سي بد ًال عنه .
(ج  9املعقودة بتاريخ )2014/03/11
5 5طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سةهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية»:
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتمديد لهاح�سب املادة رقم ( )51من الالئحة الداخلية للمجل�س لدرا�سة مو�ضوع «�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد
الب�شرية الوطنية».
(ج  11املعقودة بتاريخ )2014/04/08
 -6طلب جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة
وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل»:
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتمديد لها،ح�سب املادة رقم ( )51من الالئحة الداخلية للمجل�س لدرا�سة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ضبط
�سوق العمل».
(ج  11املعقودة بتاريخ )2014/04/08
 -7طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة

424

 -8طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة
الهيئة الوطنية للموا�صالت»:
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لهاملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت» وذلك ح�سب ن�ص املادة ( )51من الالئحة الداخلية
للمجل�س .
(ج  12املعقودة بتاريخ )2014/04/30-29
 -9طلب جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة
م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد»:
 وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة التمديد لهاملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد» وذلك ح�سب ن�ص املادة ( )51من الالئحة الداخلية
للمجل�س.
(ج  12املعقودة بتاريخ )2014/04/30-29
 -10طلب جلنة حقوق الإن�سان القيام بزيارات ميدانية لبع�ض اجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة،
والتن�سيق لعمل لقاءات مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بجانب حقوق الإن�سان يف الدولة.
 وافق املجل�س على تفوي�ض معايل الرئي�س للموافقة على الطلب املقدم من جلنة حقوق الإن�سان للقيامبزيارات ميدانية لبع�ض اجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة ،و التن�سيق لعمل لقاءات مع اجلهات احلكومية
وغري احلكومية املعنية بجانب حقوق الإن�سان يف الدولة.
(ج  15املعقودة بتاريخ )2014/06/03
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املر�سوم االحتادي ( )146ل�سنة 2013م بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

المرفقات

بعد االطالع على الد�ستور وبناء على موافقة جمل�س الوزراء ر�سمنا مبا هو �آت :
املادة الأوىل
«يدعى املجل�س الوطني االحتادي �إىل االنعقاد يف دوره العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
�صباح يوم االثنني املوافق  11نوفمرب ل�سنة 2013م».
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  / 25 :ذي احلجة 1434 /هـ
املوافق � / 30أكتوبر 2013 /م
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المرفق الثالث

المرفق الثاني

النطق ال�سامي حل�ضرة �صاحب ال�سمو نائب رئي�س

كلمة معايل رئي�س املجل�س مبنا�سبة افتتاح املجل�س يف دور انعقاده العادي الثالث

الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء – حاكم دبي

من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ترحيباً ب�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».

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -نائب رئي�س الدولة  -رئي�س جمل�س الوزراء  -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 جميعا يف افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
للمجل�س الوطني االحتادي ،وال ي�سعنا يف هذه املنا�سبة �إال �أن نرفع �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة «يحفظه اهلل» ،و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات
عميق تقديرنا وعرفاننا للدعم الالحمدود للمجل�س ،واحلر�ص الدائم على رعاية م�سريته ،وتعزيز مكانته،
وتطوير دوره يف حياتنا الوطنية للم�شاركة الفاعلة يف �صناعة القرار ،ومتكينه بروح 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
بخطى حثيثة و�صوال �إىل �آفاقها املن�شودة ،ون�ستذكر يف هذا الإطار ت�أكيد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
مت�ضي
ً
خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة «يحفظه اهلل» يف افتتاح دور االنعقاد العادي الأول للف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر للمجل�س يف نوفمرب من عام  2011على امل�ضي قدما يف تنفيذ برنامج التمكني ال�سيا�سي
يف الدولة حيث قال �سموه �« :إن انعقاد املجل�س اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية يف م�سارنا املتدرج
نحو تعميق ثقافة امل�شاركة ،وتطوير ممار�ستها ،وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية ،و�سنم�ضي به
�إىل منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات �أبناء �شعبنا وبناته يف وطن يت�شاركون يف بنائه وي�صونون مكت�سباته
ويفتخرون بالعي�ش فيه واالنتماء له ،فالتمكني هو روح االحتاد ورهانه الكبري ،فمعامل امل�سرية كما �أكدها
�سموه بالو�صول بالتجربة الربملانية وامل�شاركة ال�سيا�سية �إىل مقا�صدها وا�ضحة كل الو�ضوح ،ومت�ضي وفق
خطوات د�ؤوبة تتالءم وخ�صو�صية جمتمعنا وتنمية الوعي ال�سيا�سي وخا�صة جليل ال�شباب يف الدولة بعيدا
عن التحزبات ال�سيا�سية والأفكار املتطرفة واملخالفة للم�صالح الوطنية العليا .
�صاحب ال�سمو،
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�إن ما تنعم به بالدنا من �أمن و�أمان وا�ستقرار على كافة امل�ستويات كان عامال �أ�سا�سيا يف تطورها امل�ستمر يف
خمتلف املجاالت وحتقيق املنجزات الالفتة يف البناء والأمن ومتكني املواطن والتنمية امل�ستدامة والنه�ضة
املن�شودة يف خمتلف امليادين ،وهذه الإجنازات الوطنية التي ال جمال للتفريط فيها �أو املجازفة بها هي
نتيجة طبيعية حلر�ص قيادتنا الر�شيدة و�إميانها الرا�سخ ب�أن العدل �أ�سا�س احلكم ،و�أن �سيادة القانون
و�صون الكرامة الإن�سانية ،وحتقيق العدالة االجتماعية ،وتوفري احلياة الكرمية دعامات للمجتمع وحقوق
�أ�سا�سية يكفلها الد�ستور ،ويحميها الق�ضاء امل�ستقل العادل ،وهو ما جعل دولة الإمارات حتتل الت�صنيف
الدويل املتقدم وفقا للم�ؤ�شرات يف خمتلف املجاالت التنموية التي ت�صدر عن العديد من املنظمات الإقليمية
والدولية ،ولي�س مب�ستغرب �أن حتتل دولة الإمارات هذه املكانة الرفيعة و�شعار قيادتها الدائم «املواطن �أو ًال
وثاني ًا و�أخري ًا» انطالقا من حر�صها على راحة املواطنني وحتقيق �أعلى معدالت الرفاهية لهم بعناية �أبوية
حانية تتدفق عربها املبادرات املتتابعة للقيادة احلكيمة يف خمتلف املجاالت احليوية للحياة الكرمية التي
يقابلها �أبناء الإمارات الأوفياء بالتقدير واحلب والوالء للقيادة والتفاين يف خدمة الوطن واحلفاظ على
منجزاته.
ويف هذا الإطار يا �صاحب ال�سمو ي�ؤدي املجل�س الوطني االحتادي دوره الد�ستوري ليكون على الدوام داعما
لال�ستقرار والتنمية ال�شاملة امل�ستدامة التي تتحقق بكل املقايي�س يف وطننا احلبيب .
�صاحب ال�سمو،
لقد و�ضع التطور يف م�سرية العمل ال�سيا�سي الربملاين يف دولة املجل�س �أمام حتديات على ر�أ�سها االرتقاء
ب�أدائه العام يف �إطار اخت�صا�صاته الد�ستورية الت�شريعية والرقابية فجاء دوري االنعقاد العاديني الأول
والثاين ثريان بالأعمال والإجنازات حيث �أحالت احلكومة �إىل املجل�س عددا من م�شروعات القوانني
التي �أقرها بعد �أن تدار�سها بعناية ،وتناولها مبداوالت وحماورات معمقة مع كل اجلهات املعنية لتواكب
امل�ستجدات يف �إطار العمل املتوا�صل يف حتديث 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
عرب ما تبناه وناق�شه املجل�س من مو�ضوعات عامة وما طرحه الأع�ضاء من �أ�سئلة موجهة ملعايل الوزراء كل
يف اخت�صا�صه ،وما و�صل للمجل�س من املواطنني من �شكاوى وقدم تو�صياته البناءة ب�ش�أنها للحكومة .
وا�ستجابة لتوجيهات القيادة احلكيمة يا �صاحب ال�سمو ف�إن املجل�س اعتمد كمنهج �أ�صيل ودائم �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 دائما على عقد احللقات النقا�شية ،والقيام بالزيارات امليدانية للوقوف عن قرب على
حقيقة الق�ضايا وتفح�ص امل�شكالت واال�ستماع بعناية لكل �آراء ومقرتحات و�أفكار املواطنني وكل اجلهات
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.

م�شاركاته اخلارجية يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية فكان عطاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية وافرا
حقق العديد من النتائج النوعية الإيجابية يف خمتلف الق�ضايا واملجاالت ،وجنحت يف عك�س ال�صورة
احل�ضارية للدولة والتعبري عن مواقفها �إزاء خمتلف الأحداث والق�ضايا الوطنية والإقليمية والدولية ويف
مقدمتها ك�سب الدعم والت�أييد ملوقفها النابع من مبادئ ال�شرعية الدولية جتاه ا�ستعادة ال�سيادة على جزرنا
الثالث طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى التي حتتلها �إيران .
�صاحب ال�سمو،
�إن ما ن�شهده حتت قبة املجل�س من حوارات ونقا�شات �شفافة وبناءة بني �أع�ضاء املجل�س واحلكومة يعك�س
مدى التطور النوعي الذي حتقق يف �أداء املجل�س ون�ضج جتربتنا الربملانية والدرجة العالية من الوعي
ال�سيا�سي ،وي�ؤكد �أن عملية تكامل الأدوار املنوطة باملجل�س واحلكومة مبوجب الد�ستور ت�شكل ال�سند
الأ�سا�سي للمجل�س للوفاء مب�س�ؤولياته الوطنية ،و�إن املجل�س �إذ يثمن عاليا تعاون �سموكم و�أع�ضاء حكومتكم
�سواء بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو واملعايل الوزراء اجلل�سات عند مناق�شة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات
العامة والرد على �أ�سئلة الأع�ضاء ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا ،واالهتمام 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 ف�إنه يعمل ويتطلع دائما �إىل تطوير هذا التعاون البناء بني املجل�س واحلكومة لإثراء م�سريتنا،
وحتقيق الر�ؤية الطموحة لدولة الإمارات يف �أن تكون �إحدى �أف�ضل دول العامل يف خمتلف امليادين بحلول
عام 2021م .
�صاحب ال�سمو،
لقد �ألقت القيادة و�أبناء الوطن على عاتقنا م�س�ؤولية ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الد�ستورية يف هذه
املرحلة ،ومع بداية هذا الدور الذي حتفل فيه �أجندة املجل�س بالعديد من م�شروعات القوانني واملو�ضوعات
العامة والأ�سئلة املوجهة �إىل معايل الوزراء كل يف اخت�صا�صه تغمرنا حما�سة الهمة والعطاء على ا�ستكمال
ما بد�أناه عرب التعاون الوثيق واملتبادل بني املجل�س واحلكومة والذي كان دائما حجر الزاوية يف حتقيق ما
ن�صبو �إليه جميعا يف احلفاظ على مكت�سبات و�إجنازات م�سريتنا االحتادية املباركة يف خمتلف امليادين،
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 ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات ،ول�شعبنا العزيز ب�أن نكون دائما ب�إذن اهلل عز وجل على قدر امل�س�ؤولية والثقة
التي �أوليتمونا �إياها ،ولن ن�ألو جهدا جتاه �أيا من م�س�ؤولياتنا الوطنية ون�س�أل اهلل ،ون�س�أل اهلل العلي القدير
�أن يوفقنا جميعا ملا فيه خري الوطن واملواطنني �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته .

و�إ�ضافة �إىل تفاعل املجل�س الإيجابي مع الأحداث على ال�صعيد املحلي فقد وا�صل ن�شاطه الد�ؤوب عرب
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المرفق الخامس

المرفق الرابع

هيئة املكتب

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
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل ،ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء املجل�س الوطني ،ال�سادة احل�ضور ،ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته، ،
با�سم اهلل وبعونه تعاىل نفتتح اليوم دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ملجل�سكم
املوقر راجني �أن يوفقكم اهلل ملا فيه خري الوطن واملواطن وتعميق روح االحتاد وتعزيز امل�سرية الوطنية التي
�أر�سى دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» و�إخوانه الآباء امل�ؤ�س�سني و�شارك
وجد �أبناء وبنات الوطن يف جميع مواقع العمل وم�س�ؤولياته املختلفة .
فيها ب�إخال�ص ٍ
ن�س�أل املوىل عز وجل �أن يوفقنا و�إياكم يف حتقيق تطلعات �شعبنا التي تعني لنا حتمل امل�س�ؤولية يف ا�ستكمال
بناء دولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون وحتقيق االزدهار والرفاهية لأبناء هذا الوطن ،و�أن يكون جمل�سكم
املوقر �صورة يف توفري ال�شفافية وامل�س�ؤولية واتخاذ القرار .

-1

رئ ـيـ ـ ــ�س الـمـجـل ـ ـ ــ�س  :معايل  /حمم ـ ــد �أحمـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــر.

-2

الـنـائـب الأول للرئي�س � :سعادة  /د � .أمل عبداهلل القبي�سي.

-3

النائب الثاين للرئي�س � :سعادة  /د .عبداهلل حمد ال�شام�سي.

-4

مــراقـ ـ ــب الــمجل ـ ــ�س � :سعادة  /علي عي�سى النعيمي.

-5

مــراقـ ـ ــب الــمجل ـ ــ�س � :سعادة  /م�صبـ ـ ــح �سعيـ ــد الكتبـ ـ ــي.

بارك اهلل فيكم و�سدد خطانا وخطاكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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المرفق السادس

ت�شكيل اللجان
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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  /خليفة نا�صر ال�سوي ــدي
� )4سعادة � /سعي ــد نا�صر اخلاطري
� )5سعادة  /د� .أمل عبـداهلل القبي�ســي
� )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  /عل ــي عي�ســى النعيم ــي
� )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

� )1سعادة  /د .من ــى جمع ــة البح ـ ــر (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /حم ــد �أحم ــد الرحومـ ــي (مقرر ًا)
� )3سعادة  /نـ ــورة حمم ـ ــد الكعب ـ ــي
� )4سعادة  /في�ص ــل عبداهلل الطنيج ــي
� )5سعادة  /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي
� )6سعادة  /د� .شيخـ ـ ــة عي�س ــى العـ ــري
� )7سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
�1)1سعادة � /سامل حممد بالركا�ض العامري (رئي�س ًا)
�2)2سعادة � /سالـ ــم حمم ـ ـ ــد هوي ـ ــدن (مقرر ًا)
�3)3سعادة � /أحمد حممد باحلطم العامري
�4)4سعادة  /د� .شيخ ــة عي�س ــى العــري
�5)5سعادة  /د� .شيخ ـ ـ ــة علـ ـ ــي العويـ ـ ــ�س
�6)6سعادة � /سلطــان �سي ــف ال�سماح ــي
�7)7سعادة  /عبي ــد ح�ســن بن رك ــا�ض

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية
�1)1سعادة  /را�شــد حمم ــد ال�شريقــي (رئي�س ًا)
�2)2سعادة  /احمـد عبيــد املن�صـوري (مقرر ًا)
�3)3سعادة � /أحم ــد عبدامللك �أهلـ ــي
�4)4سعـادة  /حمي ــد حممـد بن �سال ــم
�5)5سعادة � /سلطان جمعــة ال�شام�ســي
�6)6سعادة  /غريب �أحم ــد ال�صريــدي
� )7سعادة � /أحمد حممد رحمة ال�شام�سي

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
� )1سعادة � /أحمد عبيــد املن�صــوري (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /ر�شـاد حمم ــد بوخـ ـ ــ�ش (مقرر ًا)
� )3سعادة � /سالـم حممــد بن هوي ــدن
� )4سعادة � /سلط ــان �سيــف ال�سماح ــي
� )5سعادة  /حميــد حممــد بن �سال ـ ــم
� )6سعادة � /سعيــد نا�ص ــر اخلاطــري
� )7سعادة  /ن ـ ـ ــورة حممـ ـ ــد الكعبـ ـ ــي

جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوي
� )1سعادة  /في�صــل عبداهلل الطنيجي (رئي�س ًا)
� )2سعادة  /عفراء را�شــد الب�سطــي (مقرر ًا)
� )3سعادة  /عائ�شة �أحمــد اليماحــي
� )4سعادة  /د .عبدالرحيم ال�شاهيــن
� )5سعادة  /علـ ــي جا�سـم �أحمـ ــد
� )6سعادة � /أحمد عبدامللك �أهلـ ــي
� )7سعادة /حممد بطى القبي�سى
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جلنة ر�ؤ�ساء اللجان

جلنة حقوق الإن�سان
� )1سعادة  /عفـ ـ ــراء را�شـ ـ ــد الب�سـ ـ ــطي (رئي�س ًا)

� )1سعادة � /أحم ــد عبيـ ــد املن�صـ ـ ــوري

� )2سعادة  . /عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني (مقرر ًا)

� )2سعادة � /أحمد علــي مفت ــاح الزعاب ــي

� )3سعادة  /عبد العزيز عبداهلل الزعاب ـ ـ ــي

� )3سعادة  /را�ش ـ ــد حمم ـ ــد ال�شريق ـ ــي

� )4سعادة  /علـ ـ ـ ــي جا�سـ ـ ــم �أحم ـ ـ ـ ــد

� )4سعادة � /سامل حممد بالركا�ض العامري

� )5سعادة  /غريـ ــب �أحمـ ـ ــد ال�صري ــدي

� )5سعادة � /سلط ــان را�ش ــد الظاهـ ــري

� )6سعادة  /عائ�شة �أحمد حممد اليماحي

� )6سعادة  /عف ـ ــراء را�شـ ـ ــد الب�سطـ ـ ــي

� )7سعادة � /أحمـ ـ ــد حمم ـ ــد اجلـ ــروان

� )7سعادة  /في�ص ــل عب ـ ــداهلل الطنيج ــي
� )8سعادة  /د .منـ ــى جمعـ ـ ــة البح ـ ــر
� )9سعادة  /د .يعقوب عل ــي النقبـ ـ ــي
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المرفق الثامن

المرفق السابع

جلنة الرد على خطاب االفتتاح
� )1سعادة � /سامل حممد بن هويدن (رئي�س اللجنة)
� )2سعادة  /م�صبح �سعيد الكتبي (مقرر اللجنة)
� )3سعادة � /سلطان جمعة ال�شام�سي
� )4سعادة  /د� .شيخة علي العوي�س
� )5سعادة  /غريب �أحمد ال�صريدي
� )6سعادة  /في�صل عبداهلل الطنيجي

اللجان امل�ؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�سة املو�ضوعات العامة
 اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع «تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف �ش�أن الدولة» يف اجلل�سة الأوىل املعقودةبتاريخ 2013/11/11م»:
� )1سعادة /د.عبدالرحيم ال�شاهني
� )2سعادة /را�شد حممد ال�شريقي
� )3سعادة /في�صل عبداهلل الطنيجي
� )4سعادة/عفراء را�شد الب�سطي
� )5سعادة /حميد حممد بن �سامل
 اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية» يف اجلل�سةالثامنة املعقودة بتاريخ 2014/04/11م»:
 )1علي عي�سى النعيمي
 )2د .يعقوب علي النقبي
 )3حممد بطي القبي�سي
 )4في�صل عبداهلل الطنيجي
 )5عبيد ح�سن بن ركا�ض
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المرفق التاسع

 اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم» يف �ش�أن نظام التقومي املدر�سي ونظاماالمتحانات «يف اجلل�سة الثامنة املعقودة بتاريخ 2013/04/11م»:
� )1شيخة عي�سى العري

مر�سوم احتادي رقم ( )59ل�سنة 2014

بف�ض دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
للمجل�س الوطني االحتادي

� )2أحمد حممد اجلروان
 )3د� .شيخة علي العوي�س
 )4د .حممد م�سلم بن حم العامري
 )5عائ�شة �أحمد اليماحي
 اللجنة امل�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع «حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة» يف اجلل�سةالثامنة املعقودة بتاريخ 2013/04/11م»:

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

� )1سلطان بن را�شد الظاهري

املادة الأوىل

� )2أحمد عبداهلل الأعما�ش
 )3علي عي�سى النعيمي
 )4مروان �أحمد بن غليطة

يف�ض دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�سة يوم
الثالثاء � 26شعبان  1435املوافق  24يونيو . 2014

 )5حممد �سعيد الرقباين
 )6عبدالعزيز عبداهلل الزعابي
 )7غريب �أحمد ال�صريدي

املادة الثانية
على رئي�س املجل�س الوطني االحتادي تنفيذ هذا املر�سوم ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .

 )8عفراء را�شد الب�سطي

خليفة بن زايد �آل نهيان

 )9د .عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي :
بتاريخ � 17 :شعبان 1435هـ
املوافقة  15 :يونيو 2014م
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المرفق الحادي عشر

المرفق العاشر

بيان مب�شروعات القوانني التي انتهت اللجان من �إعداد تقاريرها
و�أ�صبحت جاهزة للعر�ض على املجل�س
م

1

2

3

4

5
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مشروع القانون

اللجنة

تاريخ اإلحالة

بيان مب�شروعات القوانني التي الزالت �أمام اللجان
مالحظات

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن جلنة �ش�ؤون
(ج )1من دور االنعقاد
الرتبية والتعليم العادي الثاين املعقودة
التعليم الإلزامي
وال�شباب والإعالم بتاريخ 2012/11/6م
والثقافة
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع قانون احتادي
(ج )1من دور االنعقاد امل�شروع جاهز للعر�ض على املجل�س
املالية
يف �ش�أن اعتماد احل�ساب
العادي الثالث املعقودة حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ
اخلتامي لالحتاد واحل�سابات واالقت�صادية
بتاريخ 2013/11/11م 2014/5/19م
وال�صناعية
اخلتامية امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31م
م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن جلنة ال�ش�ؤون
(ج )1من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون بتاريخ 2013/11/11م
االجتماعية
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع قانون احتادي يف
(ج )15من دور االنعقاد امل�شروع جاهز للعر�ض على املجل�س
�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف املالية
العادي الثالث املعقودة حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ
واالقت�صادية
للميزانية العامة لالحتاد
بتاريخ 2014/06/03م 2014/6/16م
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة وال�صناعية
امللحقة عن ال�سنة املالية
2014م.
 (ج )16من دورجلنة ال�ش�ؤون
 امل�شروع جاهز للعر�ض علىم�شروع قانون احتادي
املجل�س حيث مت اعتماد تقريره
بتعديل بع�ض �أحكام القانون الداخلية والدفاع االنعقاد العادي
الثالث املعقودة بتاريخ بتاريخ 2014/6/15م
االحتادي رقم ( )9ل�سنة
2006م يف �ش�أن ال�سجل
2014/6/17م
 وقد مت طرحه للمناق�شة يفال�سكاين وبطاقة الهوية
(ج )17من دور االنعقاد العادي
الثالث يف الف�ضل الت�شريعي اخلام�س
ع�شر �إال �أنه مت ت�أجيل مناق�شته �إىل
جل�سات قادمة لعدم ح�ضور ممثلي
احلكومة.
امل�شروع جاهز للعر�ض على املجل�س
حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ
2013/1/15م

م

مشروع القانون

اللجنة

1

تاريخ اإلحالة

(ج )9من دور االنعقاد
 1م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة جلنة ال�ش�ؤون املالية
 1989يف �شان «ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة واالقت�صادية وال�صناعية العادي الثالث املعقودة
جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة»
بتاريخ 2014/3/11م
 2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية (ج )10من دور االنعقاد
والتخطيط والبرتول
العادي الثالث املعقودة
رقم ( )24ل�سنة 1999م يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها
والرثوة املعدنية والزراعة بتاريخ 2014/3/25م
والرثوة ال�سمكية
 3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية (ج )11من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعة بتاريخ 2014/4/08م
والرثوة ال�سمكية

 4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الإرهاب

جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية (ج )17من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
والقانونية
بتاريخ 2014/6/24م

� -1أمام اللجان �أي�ض ًا م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س
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المرفق الثاني عشر

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

المرفق الحادي عشر

املوقر

تو�صيات مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص»

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
�1.1إن�شاء جمل�س احتادي �أعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة االحتادية املعنية بالتوطني.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد،

2.2اعتبار حمددات الر�ؤية اال�سرتاتيجية املقرتحة من قبل املجل�س الوطني االحتادي �أ�سا�سا لبناء
برامج وخطط و�سيا�سات التوطني خا�صة يف �إطار ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص،
وتكامل خمرجات التعليم مع برامج التدريب .

املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع« :التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص»

3.3تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ال�صادر يف عام  1980مبا يحقق متطلبات خطط
عمل التوطني وبراجمه و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من اخلارج ،والأجور ،و�إ�صدار ت�صاريح
العمل.

نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ 2013/11/19
مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» ويف جل�سته بتاريخ  2014/1/7انتهى �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،،،

وتفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم (3/57و 15/م) ل�سنة  2011ب�ش�أن تعزيز م�شاركة املوارد
الب�شرية الوطنية.
4.4تعديل �أحكام قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�صة ب�ساعات العمل و�أيام الراحة الأ�سبوعية
والإجازات ال�سنوية مبا يق َل�ص الفروقات بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص املتعلقة بظروف
العمل.
5.5اتخاذ الإجراءات الالزمة لإخ�ضاع كافة املناطق احلرة ل�سيا�سات وخطط التوطني.
�6.6ضرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع امل�ؤ�س�سات.

حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
*مرفق تو�صيات املجل�س.

7.7الإ�سراع يف ا�ست�صدار قانون الت�أمني �ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بني
القطاعني احلكومي واخلا�ص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنني.
8.8ا�ستحداث �سيا�سات ،و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض توحيد �أ�سواق العمل يف الدولة ،مع توجيه
امل�شاريع وتوزيعها على م�ستوى الدولة.
9.9معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق الأجور الذي ي�ش َكل عائق ًا رئي�سي ًا يعرت�ض ت�شغيل املواطنني يف
القطاع اخلا�ص.
1010و�ضع مبادرات وحوافز ت�شجيعية ،وت�سهيالت مالية وخدمية لت�شجيع املواطنني على اال�ستثمار يف
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أن يتم �إعطاء هذه امل�شروعات �أولوية ا�سرتاتيجية يف �سيا�سات
احلكومة.
1111توجيه الوزارات واجلهات االحتادية لت�ضمني موازناتها ال�سنوية خم�ص�صات مالية لتنفيذ
�سيا�سات وخطط وبرامج التوطني والإحالل بالتن�سيق مع وزارة املالية.
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�1212إلزام جميع اجلهات احلكومية االحتادية بالربط مع نظام «بياناتي» اخلا�ص بالهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية.
�1313إعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من �أحكام ب�ش�أن املزايا والفوائد التي متنح
ملوظفي القطاع اخلا�ص باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه االحتادي واملحلي ،و�إزالة الفجوة
بني القطاعني يف جمال املعا�شات.
1414تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص امللتزمة بقرارات التوطني.

			
معايل الأخ الدكتور � /أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع�« :سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف»
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ  2014/4/8مو�ضوع
«�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» ويف جل�سته بتاريخ  2014/4/29انتهى �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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تو�صيات مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف»
 .1اعتماد تخطيط وت�صميم امل�ساجد بحيث يتم مراعاة الآتي :
�أ� .إظهار الطراز املعماري الإماراتي للم�ساجد.
ب .التن�سيق مع اجلهات املحلية فيما يخ�ص توزيع امل�ساجد بح�سب حاجة املناطق والتو�سعات العمرانية
والكثافة ال�سكانية بالدولة.
ت .االرتقاء ب�شروط امل�ساجد اجلديدة و�صيانتها بحيث ت�شمل توجهات الدولة يف �إقامة املباين
اخل�ضراء وخطط تر�شيد ا�ستخدام الطاقة واملياه و�إعادة تدويرها.
ث .حتديد املعايري املتعلقة بنظافة امل�ساجد واملرافق التابعة لها لإبراز املظهر احل�ضاري للدين
احلنيف.
 .2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية للتوطني لإعداد وت�أهيل املواطنني للوظائف احليوية واملهمة مثل وظائف
(الوعظ والإفتاء واخلطابة والفقهاء) ،عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات االحتادية
واملحلية املخت�صة بالتوطني.
 .3درا�سة تقنني �أوقات فتح امل�ساجد متا�شي ًا مع احتياجات املناطق كالأ�سواق والطرق اخلارجية،
وا�ستخدام �أف�ضل التقنيات احلديثة للتنظيم والرقابة.
 .4و�ضع برنامج متكامل لالرتقاء ب�أعمال التفتي�ش على امل�ساجد ،بحيث يتم ا�ستقطاب املواطنني للعمل
يف هذا املجال وتطويره .

ت .امل�ساهمة يف حتقيق الوحدة وال ُلحمة الوطنية خلف القيادة الر�شيدة.
 .9امل�ساهمة يف ت�شجيع �أفراد املجتمع لإجناح املبادرات الوطنية مثل اخلدمة الوطنية ،من خالل التن�سيق
مع اجلهات املعنية وا�ستخدام �أف�ضل الو�سائل للتوا�صل مع جميع فئات املجتمع.
 .10االرتقاء يف طرح الربامج التوعوية والتثقيفية يف الأماكن العامة ذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة ويف
املراكز التجارية والأندية الريا�ضية ،با�ستخدام املفاهيم احلديثة حفاظا على الهوية الإماراتية يف ظل
االنفتاح الإعالمي والتنوع الثقايف بالدولة .
 .11و�ضع ا�سرتاتيجية محُ كمة للحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية امل�ستمدة من الدين الإ�سالمي،مع
الت�أكيد على مبادئ الت�سامح واحرتام الثقافات املختلفة.
 .12القيام بدرا�سة لتنظيم وتقنني وجود ن�شاط العالج بالرقية ال�شرعية وحتديد ال�ضوابط لال�ستفادة
من هذا الن�شاط ،تفادي ًا لبع�ض النتائج غري املرجوة ول�ضمان ا�ستفادة املجتمع من هذا الن�شاط .
 .13مواكبة تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أموال الوقف مع التوجهات الإ�سالمية املعا�صرة ،خا�صة يف تو�سيع
جماالت امل�صارف الوقفية عرب الآتي:
	�أ .ن�شر ثقافة الوقف على م�ستوى الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،والتعاون مع القطاع اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.
ب .تفعيل برامج التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة واجلهات العاملة يف ال�ش�ؤون الوقفية املحلية ،مبا
ي�ضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأ�صول الوقفية املوجودة يف خمتلف �إمارات الدولة.
ت .توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة ،وت�سهيل
احل�صول على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.

 .5منح الهيئة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القر�آن واملعاهد الدينية
ومراكز ا�ستقبال وت�أهيل امل�سلمني اجلدد وما يف حكمها االحتادية واملحلية.
.6درا�سة تعديل االمتيازات املمنوحة للأئمة وامل�ؤذنني والوعاظ واملفتني املواطنني ،مبا يتنا�سب مع
طبيعة عملهم.
 .7توحيد مرجعية الإفتاء الر�سمي يف الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء االحتادية واملحلية ،والعمل على
تطوير مرجعية الإفتاء الر�سمي.
 .8قيادة الهيئة للقطاع الديني بالتعاون مع اجلهات املختلفة لتحقيق الأهداف التالية :
�أ .تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية ومن مكوناتها الأ�سا�سية الدين الإ�سالمي.
ب .بناء الوالء واالنتماء.
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معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية:

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
1 1تنفيذ القرار ال�سامي من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -بزيادة معا�شات جميعاملتقاعدين الذين مل تطبق عليهم الزيادة ،وذلك من تاريخ �صدور القرار عام 2008م.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع�« :سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية»
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ 2014/4/29
مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» ويف جل�سته بتاريخ  2014/5/20انتهى

�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.

2-

�2إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�سكريني وم�ساواتهم مع معا�شات
املتقاعدين اجلدد.

3-

3متابعة تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن اعتماد تو�صية املجل�س اخلا�صة بدعم اخلدمات احلكومية
املقدمة للمتقاعدين من خالل-:

	-منحهم بطاقات خلف�ض ر�سوم بع�ض اخلدمات العامة والر�سوم احلكومية �أو الإعفاء لبع�ض
احلاالت وتقدمي بطاقة دعم لل�سلع الغذائية.
	-التن�سيق مع الربامج املحلية لإعطاء املتقاعدين الأولوية يف الربامج االقت�صادية لدعم امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
4-

�4ضرورة توفري الت�أمني ال�صحي للمتقاعدين ولأ�سرهم.

6-

6الإ�سراع يف حتديث بيانات املتقاعدين من خالل نظام الكرتوين موحد ومتكامل ببيانات امل�ؤمن
عليهم بني الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية وامل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية .

5 5-النظر يف �صرف عالوة لأبناء املتقاعدين املولودين بعد ا�ستحقاق املعا�ش.

7 7تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم ( )7ل�سنة 1999م وتعديالته ،خا�صة فيما يتعلقبالأمور الآتية-:
	-رفع �سقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص ليكون مت�ساو مع القطاع احلكومي.
	-اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص.
	-عدم ربط التقاعد ببلوغ ال�سن و�سنوات اخلدمة للمر�أة املواطنة.
	-عدم الربط بني املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي .
8 8تنفيذ متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف �ش�أن رفع ن�سبة التوطني يف الوظائف التخ�ص�صيةوالفنية ،ومتابعة تنفيذ ذلك من خال ل اجلهات املعنية بالهيئة.
9 9تنفيذ قواعد منوذجية لل�سلوك املهني لأع�ضاء جمل�س الإدارة ت�شتمل على جماالت ال�صالحيةوامل�س�ؤولية ،ومنع حاالت التعار�ض يف امل�صالح ،على �أن تكون هذه القواعد جزء ًا من عملية �شاملة
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للتميز امل�ؤ�س�سي� ،سيما يف �إطار مبادئ احلوكمة وال�شفافية.
1 10تفعيل الآليات القائمة اخلا�صة بتح�صيل ومتابعة اال�شرتاكات من جهات و�أ�صحاب العمل .�1 11ضرورة عمل درا�سة الأثر االجتماعي لربط مدة اخلدمة بال�سن التقاعدي للمر�أة.�1 12ضرورة ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي حتى ال يت�أثر �صاحب املعا�ش و�أ�سرته.�1 13-إن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ستقطاع ن�سبة معينه من راتبه اختياريا.

			
معايل الأخ الدكتور � /أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد، ،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع�« :سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف
�ش�أن ال�صحة وال�سالمة»
2014/3/11

نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ
مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» ويف جل�سته بتاريخ
 2014/4/29انتهى �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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تو�صيات مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة»

			
معايل الأخ الدكتور � /أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
.1

و�ضع خطة ا�سرتاتيجية والعمل على �إعداد برنامج متكامل لتبني املوا�صفات واملقايي�س الدولية
و�آليات تطويعها للمتطلبات واالحتياجات احلالية مع التوقعات امل�ستقبلية ،على �أن تكون مراحل
التطبيق حمددة وت�سعى نحو �شمولية التطبيق لكافة ال�سلع واخلدمات واملنتجات يف القطاعات
احليوية.

.2

و�ضع �آليات لال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات والتطبيقات العاملية مبا يخ�ص املوا�صفات واملقايي�س.

.3

القيام بدرا�سة احتياجات الدولة من املختربات الفنية وو�ضع ال�ضوابط واملعايري املوحدة والت�أكيد
على تبني �أف�ضل املوا�صفات واملقايي�س التي حتقق �أعلى م�ستويات ال�صحة وال�سالمة ،مع ت�أكيد
تعزيز اال�ستفادة من املختربات املتخ�ص�صة القائمة يف الإمارات الأخرى والقطاع اخلا�ص .

.4

العمل على تثقيف وتوعية املجتمع ب�أهمية تبني املوا�صفات واملقايي�س التي من �ش�أنها تعزيز
ال�صحة وال�سالمة بني �أفراد املجتمع .

.5

�ضرورة التعاون مع اجلامعات والكليات الوطنية لطرح برامج درا�سية لت�أهيل وتدريب املواطنني
يف التخ�ص�صات الرئي�سية مبجاالت العمل يف الهيئة.

.6

العمل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني (اجلهات االحتادية – اجلهات املحلية – القطاع اخلا�ص)،
لتحديث وتطوير الت�شريعات والأطر القانونية احلاكمة للموا�صفات واملقايي�س متا�شي ًا مع
التطورات العلمية احلديثة يف �أن�شطة التقيي�س واملوا�صفات القيا�سية ،خا�صة ما يتعلق بطرق
االختبار والتفتي�ش الفني و�أنظمة اجلودة و�شروط اعتماد ون�شر املوا�صفات القيا�سية اجلديدة.

.7

و�ضع ا�سرتاتيجية لتوطني الوظائف الفنية التخ�ص�صية من خالل برامج ال�ستقطاب وت�أهيل
املواطنني باختالف م�ؤهالتهم العلمية لت�أهيلهم �ضمن التخ�ص�صات املطلوبة لدى الهيئة.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع�« :سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف
جمال البحث العلمي»
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ  2014/2/24مو�ضوع
«�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» ويف جل�سته بتاريخ 2014/4/29
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
*مرفق تو�صيات املجل�س.
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تو�صيات مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي»

			
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
)1

ف�صل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�ستقلة وتكون مبثابة املرجعية العلمية والإدارية
واللوج�ستية للبحث العلمي ،بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.

�	)2إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�سهم فيه امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة العاملة يف
الدولة ،وتخ�ص�ص له اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة.
�	)3إعداد خطة �سنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها من خالل برامج و�شراكات واتفاقيات
بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة و�أن تكون
اخلطط متوائمة مع م�شكالت واحتياجات املجتمع وخطط تنمية الدولة.
)4

زيادة ن�سبة الإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا يتوافق مع االجتاهات العاملية ال�سائدة لتمكني
الهيئة من تنفيذ ا�سرتاتيجيتها وخطط عملها وم�شاريعها ولتح�سني البنية التحتية للبحث والتطوير
مثل (دعم املختربات وجتهيزات ومرافق البحث العلمي يف جامعات الدولة).

)5

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�صادر التمويل البديلة للبحوث العلمية،
وا�ستك�شاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�صة جتارب الدول الأوروبية والواليات
املتحدة الأمريكية ،و�إعداد درا�سات يف هذا ال�ش�أن.

)6

�ضرورة تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من بند امليزانية املخ�ص�ص لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء
وامل�ست�شارين و�إيداعها يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات
االحتادية يف الدولة ،مما �سي�ساعد يف متويل البحوث العلمية يف اجلامعات ،و متكني الوزارات
االحتادية من تقليل االعتماد على اخلرباء وامل�ست�شارين.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد،
املو�ضوع  :تو�صيات املجل�س الوطني يف مو�ضوع�« :سيا�سة وزارة الداخلية»
نرجو الإحاطة ب�أن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�ش يف جل�سته املعقودة بتاريخ  2014/5/6مو�ضوع
�:سيا�سة وزارة الداخلية» ويف جل�سته بتاريخ  2014/6/3انتهى �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.

�	)7إعداد خطط وبرامج عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
من جهة والقطاع اخلا�ص وقطاع ال�صناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة من جهة �أخرى
حيال توجيه جماالت البحث العلمي ،وحتديد �أولوياته ،وم�ستهدفاته ،و�أغرا�ضه.
)8

456

تخفي�ض �ساعات التدري�س للهيئة للتدري�سية باجلامعات مبا ال يتعدى امل�ساقني للف�صل الواحد مما
ميكنهم من متابعة م�شاريعهم البحثية.

457

تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية
1-

و�ضع خطط ا�سرتاتيجية تت�ضمن املبادرات والأن�شطة و�آليات التنفيذ لتعزيز الثقافة املرورية يف
املجتمع ،مع الأخذ يف االعتبار املحددات التالية :

	�أ.
ب.

ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع م�ؤ�شرات ال�سالمة املرورية.
حتديد امل�ستهدفني من حمالت التوعية ومدى مواءمة الر�سالة التوعوية.

ت�	.أدوات االت�صال والتوا�صل مع خمتلف الفئات امل�ستهدفة.
ث.

اال�ستفادة من جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات يف دعم وتعزيز جهود التوعية املرورية.

ج.

االعتماد على نتائج الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة يف جمال الإعالم املروري.

ح.

اال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �ش�أن التوعية املرورية.

خ.

التعاون مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س لو�ضع موا�صفات خا�صة عن ال�سالمة
املرورية للمدار�س واجلامعات ،والأندية ،والكليات ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة .

2-

تطوير قطاع الدرا�سات والأبحاث املرورية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية عن طريق و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني الوزارة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي ،تت�ضمن �آليات
تنفيذ وا�ضحة لت�أهيل الكوادر الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور �أو امللتحقني مبختلف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة.

3-

درا�سة ت�صاميم الطرق الداخلية واخلارجية بالتعاون مع اجلهات املعنية بتخطيط الطرق
واملوا�صالت يف الدولة ،لتحديد واعتماد املوا�صفات املطلوبة على الطرق والتي ت�ضمن حتقق
ال�شروط املطلوبة ل�ضمان ال�سالمة مل�ستخدميها.

4-

ت�أكيد االلتزام ب�سالمة الطرق اخلارجية من الآثار ال�سلبية الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات
الثقيلة ،وحتديد مناطق جتمع خا�صة لهذه املركبات .و�ضرورة تفعيل القانون االحتادي رقم ()8
ل�سنة  1986يف �ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركبات.

6-

درا�سة زيادة الكوادر الب�شرية وتوفري البنية التحتية املخ�ص�صة للإ�شراف على الطرق اخلارجية
لتحقيق متطلبات ال�سالمة املرورية عليها.

7-

تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على كافة �إدارات ال�شرطة يف الدولة.

8-

و�ضع خطط �شراكة بني �إدارات ال�شرطة املجتمعية والإدارات املعنية بالدعم االجتماعي والتنمية
االجتماعية يف الدولة.

 -9درا�سة ا�ستحداث برامج وخطط لل�شرطة املجتمعية تخت�ص ب�أمن الأ�سر اجتاه املمار�سات ال�سلبية
من فئة العمالة امل�ساعدة ،وتوعية املجتمع حول ثقافة امل�س�ؤولية لدى الوالدين لرتبية الأبناء على
ال�سلوكيات واملمار�سات مبا يحقق االنتماء للهوية الوطنية.

�	5إعادة النظر وتعديل الت�شريعات املتعلقة بال�سالمة املرورية ،خا�صة فيما يتعلق بالتايل:	�أ.
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ت�شريعات النقل املدر�سي التي مت الإعالن عنها يف �إمارة �أبوظبي.

ب.

ت�أهيل وتنظيم ورقابة ا�ستخدام الدراجات ذات اال�ستخدام الرتفيهي.

ت.

احلافالت ال�صغرية ومدى مواءمة ال�ضوابط واملعايري احلالية .

459

المرفق الرابع عشر

المرفق الثالث عشر

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

الموضوع

�سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز
1
مكانة اللغة العربية

2

�سيا�سة املجل�س االحتادي
للرتكيبة ال�سكانية

اللجنة المختصة

تاريخ اإلحالة

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

2012/11/20م

جلنة ال�ش�ؤون الداخلية
والدفاع

2012/03/27م

3

�سيا�سة م�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي

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

2013/12/29م

4

�سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون جلنة امل�ؤقتة من مقدمي
املجل�س الوطني االحتادي طلب مناق�شة املو�ضوع

2012/05/08م

�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم
5
يف �ش�أن املعلمني
6
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جلنة �ش�ؤون الرتبية
والتعليم وال�شباب
والإعالم والثقافة

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
�سيا�سة وزارة العمل يف �ضبط
والعمل وال�ش�ؤون
�سوق العمل
االجتماعية

2012/12/11م

2012/05/08م

جدول باملو�ضوعات العامة التي
الزالت امام اللجان

تاريخ اعتماد التقرير

مت اعتماد التقرير بتاريخ
2013/6/3م

م

�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف
1
املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية)

مت اعتماد التقرير بتاريخ
2013/6/25م

الموضوع

2

مت اعتماد التقرير بتاريخ

اللجنة المحال إليها

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية

مت اعتماد التقرير بتاريخ
2014/3/3م

�سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات
للأوراق املالية وال�سلع

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

مت اعتماد التقرير بتاريخ
2014/3/30م

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل اللجنة يف اجلل�سة ال�ساد�سة من دور
االنعقاد العادي الأول املعقودة بتاريخ
2012/02/21م

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد جلنة م�ؤقتة من مقدمي طلب مناق�شة �إىل اللجنة يف اجلل�سة الثالثة ع�شرة من
املو�ضوع
الب�شرية احلكومية
دور االنعقاد العادي الأول املعقودة بتاريخ
2012/06/19م

2013/12/29م
3

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

� 4سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء

مت اعتماد التقرير بتاريخ
2014/5/13م

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

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل اللجنة يف اجلل�سة الثانية من دور
االنعقاد العادي الثاين املعقودة بتاريخ
2012/ 11/ 20م
وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل اللجنة يف اجلل�سة اخلام�سة من دور
االنعقاد العادي الثاين املعقودة بتاريخ
2013/01/08م

5

�سيا�سة الهيئة العامة لل�شباب
والريا�ضة يف تطوير الأندية
الريا�ضية ومراكز ال�شباب

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع �إىل
جلنة م�ؤقتة مكونة من بع�ض �أ�صحاب جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب اجلل�سة
ال�سعادة الأع�ضاء
الثامنة من دور االنعقاد العادي الثاين
املعقودة بتاريخ 2013/3/5م

6

�سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم
قطاع االت�صاالت

وافق املجل�س على �إحالة هذه املو�ضوعات
�إىل جلانها يف اجلل�سة الأوىل من دور
االنعقاد العادي الثالث املعقودة بتاريخ
2013/ 11/ 11م

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
واملرافق العامة
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م

الموضوع

اللجنة المحال إليها

7

�سيا�سة وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

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

8

�سيا�سة الهيئة الوطنية
للموا�صالت

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
واملرافق العامة

9

�سيا�سة م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
واملرافق العامة

 10حماية املجتمع من املواد املخدرة

جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع

تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف �ش�أن
11
الدولة

جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب

�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
12
يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية

جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب

13

�سيا�سة وزارة ال�صحة

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية

14

�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم
يف �ش�أن نظام التقومي املدر�سي
ونظام االمتحانات

جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب

15

ر�ؤية الإمارات لعام 2021م

16

�سيا�سة وزارة التنمية والتعاون
الدويل

17

التجارة اخلارجية

462

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

م

18

الموضوع

�سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن
الت�شريعات واخلدمات املقدمة
للمتعاملني

حماية املواطنني العاملني يف
19
مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة

اللجنة المحال إليها

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وافق املجل�س على �إحالة هذين املو�ضوعني
�إىل اللجان يف اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة
املعقودة بتاريخ 2014-6-3م
جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب

وافق املجل�س على �إحالة هذه املو�ضوعات
�إىل جلانها يف اجلل�سة الأوىل من دور
االنعقاد العادي الثالث املعقودة بتاريخ
2013/ 11/ 11م

وافق املجل�س على �إحالة هذين
املو�ضوعني �إىل اللجان يف اجلل�سة
التا�سعة املعقودة بتاريخ 2014-3-11م

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط وافق املجل�س على �إحالة هذه املو�ضوعات
والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة �إىل اللجنة يف اجلل�سة العا�شرة املعقودة
والرثوة ال�سمكية
بتاريخ 2014-3-25م

463

المرفق السادس عشر

المرفق الخامس عشر

جدول باملو�ضوعات العامة التي وافق املجل�س على �إر�سالها �إىل جمل�س الوزراء
لطلب املوافقة على مناق�شتها
م

الموضوع

تاريخ تبني الموضوع

تاريخ اإلرسال لمجلس الوزراء
لطلب الموافقة على المناقشة

1

�سيا�سة احلكومة يف �ش�أن مكافحة العنف
الأ�سري �ضد الن�ساء والأطفال

2014/4/8م

2014/5/26م

املوقر

		
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 النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/11/19م على تبني تو�صية لجمل�س الوزراء املوقر بناء على
رد معايل  /عبيد حميد الطاير  -وزير املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /م�صبح �سعيد الكتبي يف �ش�أن «�إعادة النظر يف نظام
التقاعد املبكر للمر�أة» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«ربط احل�صول على املعا�ش التقاعدي للمر�أة بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية رقم ( )7ل�سنة 1999م ،وعدم ربطه ببلوغ �سن اخلم�سني»
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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املوقر

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني
الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل تاريخ 2008-1-1م»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 24/12/2013م على تبني تو�صية لجمل�س الوزراء املوقر بناء على
رد معايل  /عبيد حميد الطاير  -وزير املالية -نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /د.عبداهلل حمد ال�شام�سي يف �ش�أن «زيادة معا�شات
وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل تاريخ 2008-1-1م»
وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين قبل تاريخ 2008-1-1م من مدنيني وع�سكريني ،وذلك بزيادة
معا�شاتهم وربطها مب�ؤ�شرات ومعدالت الت�ضخم يف الدولة حتقيقاً للعدالة االجتماعية»

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال» تعزيز الهوية الوطنية «
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته اخلام�سة من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/1/7م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بناء على رد
معايل/ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان  -وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع -على ال�س�ؤال املقدم من
�سعادة الع�ضو� /أحمد عبداهلل الأعما�ش يف �ش�أن «تعزيز الهوية الوطنية» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«و�ضع ا�سرتاتيجية يف �ش�أن التوعية ب�أهمية االلتزام واملحافظة على الزي الوطني الذي ميثل �إحدى
ركائز هويتنا الوطنية»
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،

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

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

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «�إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة
ومر�ضى التوحد من املواطنني»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�سابعة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/2/4م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل/مرمي حممد
الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /حمد �أحمد الرحومي يف
�ش�أن «�إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني» وفق ًا
لل�صيغة الآتية:
«ا�ستناداً ملا ن�صت عليه املادة ( )16من الد�ستور ب�أن ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي
الق�صر وغريهم من الأ�شخا�ص العاجزين عن حماية �أنف�سهم ل�سبب من الأ�سباب كاملر�ض �أو العجز
�أو ال�شيخوخة �أو البطالة الإجبارية ،ويتوىل م�ساعدتهم وت�أهيلهم ل�صاحلهم و�صالح املجتمع ،تقوم
الوزارة بتوفري مراكز رعاية وت�أهيل للمعاقني جمهزة بكافة الو�سائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة
حاالت الإعاقة على اختالف فئاتها العمرية».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/4م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل� /سلطان بن �سعيد
املن�صوري – وزير االقت�صاد – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة يف �ش�أن
«الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«التن�سيق بني وزارة االقت�صاد واجلهات املعنية املحلية يف �ش�أن و�ضع �آلية تفتي�ش على ال�شركات العاملة
يف املناطق احلرة ل�ضمان الرقابة على �أن�شطة هذه ال�شركات».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

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

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثامنة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/4م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل� /سلطان بن �سعيد
املن�صوري – وزير االقت�صاد – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن «ارتفاع
�أ�سعار جلب العمالة املنزلية» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«�ضرورة احلد من ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية من خالل عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم
جلب هذه العمالة منها ،على �أن حتدد يف هذه االتفاقيات �أ�سعار ا�ستقدام هذه العمالة حماية حلقوق
امل�ستهلكني».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،
حممد �أحمد املر

املوقر

املو�ضوع :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «�إلغاء املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة
2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته العا�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/25م على تبني تو�صية بنا ًء على الرد الكتابي من 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 /د .حممد م�سلم بن حم العامري يف �ش�أن» �إلغاء املادة
( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وتعديالته «وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«�ضرورة �إعادة املادة ( )60من املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية وتعديالته».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،

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

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته العا�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/25م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل /عبدالرحمن
حممد العوي�س – وزير ال�صحة – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن
«املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«�ضرورة املراجعة الدورية للمخ�ص�صات املالية التي ت�صرف للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج
مبا يتنا�سب مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�سلون �إليها».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،

املوقر

املو�ضوع :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال» زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن الذي يقرتن ب�أكرث من
زوجة مواطنة»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته احلادية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/4/8م على تبني تو�صية بنا ًء 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� /أحمد عبداهلل الأعما�ش يف �ش�أن «زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن
الذي يقرتن ب�أكرث من زوجة مواطنة» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«تعديل �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية وتعديالته مبا ي�سمح مبنح املوظف املواطن بدل �سكن لكل زوجة مواطنة يقرتن بها ل�ضمان
�سعادة الأ�سرة وتوفري العي�ش الكرمي لها».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر

حممد �أحمد املر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
							

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

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال» الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/4/29م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل /عبيد حميد
الطاير – وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن غليطة يف
�ش�أن «الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية» وفق ًا لل�صيغة الآتية:
«�ضرورة و�ضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به امل�ؤ�س�سات املالية يف عمليات التمويل العقاري».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل
للمعاقني»
وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/5/20م على تبني تو�صية ملجل�س الوزراء املوقر بناء على الرد
الكتابي من معايل  /مرمي حممد الرومي  -وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية -على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة
الع�ضو /د� .شيخة علي العوي�س يف �ش�أن «اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني» وفق ًا
لل�صيغة الآتية:
«ت�شكيل جلنة عليا ت�ضم ممثلني عن كافة اجلهات االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص وممثلني عن املعاقني
على �أن تر�أ�سها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يكون دورها و�ضع ا�سرتاتيجية موحده للدولة فيما يخ�ص حقوق
املعاقني ،وتعمل على التن�سيق بني كافة الأطراف املعنية واملتابعة والإ�شراف على التنفيذ ال�صحيح لكل ما
يتعلق بهذا املو�ضوع».
برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

474

475

املوقر

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «ت�شجيع العمل التطوعي»

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص»

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته اخلام�سة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/3م على تبني تو�صية بن ًا ًء على رد معايل/
مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو� /سامل حممد
بالركا�ض العامري يف �ش�أن «ت�شجيع العمل التطوعي» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته اخلام�سة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/3م على تبني تو�صية بن ًا ًء على رد معايل/حميد
حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف
�ش�أن «التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

«�إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل التطوعي يف الدولة».

«�ضرورة مراجعة وتطوير الالئحة التنظيمية للتعليم اخلا�ص مبا يحقق �أهدافها اال�سرتاتيجية،
وي�ضمن تطبيق املدار�س اخلا�صة للمناهج الدرا�سية املعتمدة من قبل الوزارة».

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

476

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

املوقر

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

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش		

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :ر�سالة تو�صية املجل�س يف �ش�أن �س�ؤال «�إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري
اخلا�ص باحل�صول على منحة �صندوق الزواج»

املوقر

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «التوطني بقطاع الت�أمني»

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/17م على تبني تو�صية بن ًا ًء على رد معايل/د.
ميثاء �سامل ال�شام�سي  -وزيرة دولة  -رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الزواج على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة
الع�ضو /حممد بطي القبي�سي يف �ش�أن «�إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على
منحة �صندوق الزواج» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�سابعة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/24م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل�/سلطان بن �سعيد
املن�صوري – وزير االقت�صاد – رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو/
علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن «التوطني بقطاع الت�أمني» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

«�ضرورة �إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على منحة �صندوق الزواج ،ورفع
قيمة املنحة املقدمة».

«�ضرورة قيام هيئة الت�أمني بتح�سني ظروف العمل للمواطنني العاملني يف قطاع الت�أمني ،والعمل على
توفري بيئة عمل جاذبة لهم».

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،

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

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

املوقر

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد، ،

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «ال�سجل التجاري املوحد»

املو�ضوع  :تو�صية يف �ش�أن �س�ؤال «�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة»

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�سابعة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/24م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل/
�سلطان بن �سعيد املن�صوري – وزير االقت�صاد – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /مروان �أحمد بن
غليطة يف �ش�أن «ال�سجل التجاري املوحد» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�سابعة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/24م على تبني تو�صية بنا ًء على رد معايل�/سلطان بن �سعيد
املن�صوري – وزير االقت�صاد – على ال�س�ؤال املقدم من �سعادة الع�ضو /علي عي�سى النعيمي يف �ش�أن «�إن�شاء
هيئة عليا للمناطق احلرة» وفق ًا لل�صيغة الآتية:

«الإ�سراع يف �إجراءات الربط الإلكرتوين بني اجلهات املخت�صة ووزارة االقت�صاد تنفيذاً لقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )14ل�سنة 2004م وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء ال�سجل التجاري املوحد».

«�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة يف الدولة ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني االحتادي واملحلي يف هذا
ال�ش�أن».

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر

برجاء عر�ض التو�صية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، ،
حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

480

		
معايل الأخ  /الدكتور �أنـور حممـد قرقـا�ش

املوقر

حممد �أحمد املر
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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المرفق السابع عشر

جدول بالأ�سئلة التي ال زالت �أمام املجل�س
م

1

2

3

4

موضوع السؤال

انت�شار ظاهرة
امل�سرتجالت بني
طالبات املدار�س
اقرتاح �إن�شاء �سجل
احتادي بح�صر مالك
العقارات يف الدولة
ا�ستخدام علم الدولة
يف �سباقات الهجن
واخليل
تعديل املعايري
اخلا�صة ب�إ�صدار
رخ�ص القيادة
للوافدين
النق�ص يف عدد �أفراد
ال�شرطة

مقدم السؤال

تاريخ التقديم

م
الجهة

2014/3/13م

ر�شاد حممد بوخ�ش

2013/11/6م

وزارة الرتبية والتعليم

دعم وتطوير القدرات
10
علي عي�سى النعيمي
الإعالمية املواطنة

مروان �أحمد بن
غليطة

2014/1/13م

وزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء

2014/3/13م

م�صبح بالعجيد
الكتبي

الإجراءات التي
قامت بها وزارة العمل
لتطبيق تو�صية املجل�س
11
علي عي�سى النعيمي
الوطني االحتادي
ب�ش�أن تعديل قانون
تنظيم عالقات العمل

2014/1/23م

وزارة �ش�ؤون الرئا�سة

التوطني مبجال
12
ال�شباب والريا�ضة

م�صبح بالعجيد
الكتبي

2014/1/26م

وزارة الداخلية

م�صبح بالعجيد
الكتبي

2014/2/4م

وزارة الداخلية

�إن�شاء مركز للدفاع م�صبح بالعجيد
6
املدين مبنطقة مليحة الكتبي

2014/2/9م

وزارة الداخلية

5

�إلغاء البعثات
الدرا�سية لبع�ض
د .حممد م�سلم بن
7
الطلبة الدار�سني يف حم العامري
اخلارج
ا�ستخراج رخ�صة
8
د� .شيخة العري
القيادة للوافدين
�إن�شاء �أندية لل�سيدات
د� .شيخة عي�سى
 9يف بع�ض مناطق �إمارة
العري
ر�أ�س اخليمة

482

مالحظات

موضوع السؤال

مقدم السؤال

تاريخ التقديم

2014/3/4م

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

2014/1/22م

وزارة الداخلية

2014/3/11م

وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

علي عي�سى النعيمي

نقل جل�سات املجل�س
م�صبح بالعجيد
 13الوطني االحتادي
الكتبي
مبا�شرة
عبدالعزيز عبداهلل
 14حترير التجارة
الزعابي
الآثار االقت�صادية
�أحمد عبداهلل
 15والأمنية خلدم املنازل
الأعما�ش
على الأ�سر املواطنة
ت�شغيل الن�ساء يف
املقاهي لي ًال ويف
�سلطان جمعة
 16الأعمال اخلطرة �أو
ال�شام�سي
ال�شاقة �أو ال�ضارة
بال�صحة �أو الأخالق
رواتب املوظفني
املواطنني العاملني يف
�سلطان جمعة
 17احلكومة االحتادية يف
ال�شام�سي
الدرجات من العا�شرة
�إىل الرابعة ع�شرة

2014/3/13م

الجهة

وزارة اخلارجية

وزارة العمل

وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية
املجتمع

2014/3/26م

وزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء

2014/3/26م

وزارة االقت�صاد

2014/4/6م

2014/4/8م

2014/4/8م

مالحظات

وزارة الداخلية

وزارة العمل

وزارة املالية

 مت �إدراجه يف اجلل�سة 17املعقودة بتاريخ
2014-6-24م وجاء
يف �ش�أنه رد كتابي مل
يكتف �سعادة الع�ضو به

483

المرفق الثامن عشر

م

موضوع السؤال

مقدم السؤال

تاريخ التقديم

رواتب �أع�ضاء الهيئة
�سلطان جمعة
 18التعليمية والإدارية يف
ال�شام�سي
املدار�س اخلا�صة

2014/4/8م

خ�سائر املزارعني
م�صبح بالعجيد
 19املواطنني يف الإمارات
الكتبي
ال�شمالية

2014/4/10م

تقوية التما�سك
الأ�سري وذلك من
20
علي عي�سى النعيمي
خالل احلد من
الطالق
مر�ض الإبل ونفوقها م�صبح بالعجيد
21
يف املنطقة الو�سطى الكتبي
التعقيم يف
22
امل�ست�شفيات
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1

الرقابة على اجلهات امل�شاركة يف
معار�ض التوظيف

م�صبح بالعجيد الكتبي

15/4/2012م

وزارة الرتبية والتعليم

ت�أخر الوزارة يف �إخطار املجل�س
 2الوطني مبوافقة جمل�س الوزراء املوقر
على مرا�سالت املجل�س

علي عي�سى النعيمي

21/10/2012م

3

الرتكيز على املتعاملني يف هيئة
«تنمية»

علي عي�سى النعيمي

10/6/2013م

هيئة تنمية وتوظيف
املوارد الب�شرية
الوطنية «تنمية»

4

االرتقاء بخدمة املتعاملني يف هيئة
الت�أمني

علي عي�سى النعيمي

10/6/2013م

هيئـة الت�أمني

5

نق�ص وازدحام حمطات تعبئة الوقود

علي عي�سى النعيمي

م20/6/2013

وزارة الطاقة

6

تعريف فئة ذوي الدخل املحدود

علي عي�سى النعيمي

7/7/2013م

�صندوق الزواج

7

�أن�شطة الت�أمني ال�صحي االحتادي

علي عي�سى النعيمي

11/7/2013م

وزارة ال�صحة

8

وزارة الداخلية

9

وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني
االحتادي

عدم تنا�سب الدعم املقدم لل�صيادين
10
مع احتياجاتهم الفعلية

وزارة البيئة واملياه

2014/5/14م

وزارة البيئة واملياه

2014/6/3م

م

موضوع السؤال

مقدم السؤال

تاريخ التقديم

الجهة

وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني

2014/4/10م

عائ�شة �أحمد اليماحي 2014/5/18م

�أحمد عبداهلل
الأعما�ش

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

�إجراءات الإبالغ
 23عن العمالة املنزلية علي عي�سى النعيمي 2014/5/26م
الهاربة
الرقابة على
التحويالت املالية
24
علي عي�سى النعيمي 2014/5/26م
للعمالة املنزلية
الهاربة
�شروط ت�سجيل قوارب
حمد �أحمد الرحومي 2014/6/2م
 25و�سفن النزهة يف
الدولة
خطط وبرامج
�صندوق الزواج
26
يف تنفيذ ال�سيا�سة
االجتماعية للدولة

الجهة

مالحظات

جدول بالأ�سئلة التي مت �سحبها

وزارة ال�صحة
وزارة الداخلية

م�ؤ�س�سة �صندوق
الزواج

11

توفري جودة حياة عالية ل�شعب
الإمارات

علي عي�سى النعيمي

11/7/2013م

وزارة الأ�شغال العامة

حتفيز الفئات القادرة على العمل
امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي

علي عي�سى النعيمي

5/08/2013م

وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

حمد �أحمد الرحومي

25/09/2013م

وزارة البيئة واملياه

تطوير املوقع الإلكرتوين للهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء

علي عي�سى النعيمي

22/10/2013م

الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء

485

المرفق التاسع عشر

م

موضوع السؤال

انتداب معلمني ذكور لتدري�س طالبات
ال�صف الثاين ع�شر يف مدر�سة خولة
12
بنت حكيم للتعليم الأ�سا�سي والثانوي
للبنات ب�إمارة �أم القيوين

مقدم السؤال

تاريخ التقديم

الجهة

مبنا�سبة الذكرى( )38لتوحيد القوات امل�سلحة
(اليوم ال�ساد�س من �شهر مايو لعام  1976يوم توحيد القوات امل�سلحة)

عبيد ح�سن ركا�ض

2013/10/30م وزارة الرتبية والتعليم

13

بدل �أبناء املواطنني املتقاعدين

د� .شيخة عي�سى العري

2014/3/30م

وزارة املالية

14

ت�شغيل الن�ساء لي ًال يف املقاهي

م�صبح بالعجيد الكتبي

2014/4/8م

وزارة العمل

15

ازدحام مراكز ترخي�ص املركبات
باملراجعني

علي عي�سى النعيمي

2014/4/10م

وزارة الداخلية

16

تطوير وتنفيذ الأنظمة املالية وفق
مبادرة احلكومة الذكية

علي عي�سى النعيمي

2014/4/15م

وزارة املالية

غريب �أحمد ال�صريدي

2014/4/30م

وزارة العدل

�آلية الرقابة على عمل �أع�ضاء النيابة
17
العامة

بيان املجل�س الوطني االحتادي

يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات امل�سلحة ،يوم �صدور القرار التاريخي
احلكيم يف ال�ساد�س من مايو عام  1976بتوحيد القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة حتت راية
االحتاد املجيد.
�إن هذه الذكرى الغالية تجُ �سد عمق الإميان بالوحدة وامل�صري امل�شرتك ،ومنطلق ًا ملرحلة من العمل الد�ؤوب
املخطط لبناء قوات م�سلحة �إماراتية فاعلة ،وقادرة على �صيانة �أمن الوطن وا�ستقراره وحماية مكت�سباته
ب�سواعد عامرة بالإميان ،م�ستعدة دائم ًا للذود عن تراب وطننا الغايل .و�سيظل هذا القرار دوم ًا واحد ًا من
�أهم القرارات الداعمة مل�سريتنا االحتادية املباركة ،و ُيوفر لقواتنا امل�سلحة كل الإمكانيات ملواجهة حتديات
الع�صر ،وتطوير بنائها ب�شكل م�ستمر حتى تكون بكامل جاهزيتها وقدرتها درع ًا يحمي �أمن وا�ستقرار
دولتنا .وت�أتي ذكرى هذا العام بعد �إقرار املجل�س الوطني االحتادي للقانون االحتادي ب�ش�أن اخلدمة الوطنية
االحتياطية والذي �سيمد القوات امل�سلحة باملزيد من الكوادر املواطنة وي�سهم يف تعزيز انتماء ال�شباب
لوطنهم و�صقل مهاراتهم وقدراتهم وبذل �أق�صى اجلهد خلدمة وطننا العزيز.
لقد قدمت القوات امل�سلحة الإماراتية على مدى تاريخها �صورة م�شرفة للإن�سان الإماراتي والعربي �شهد
بها اجلميع ،عرب �إثباتها جلدارتها 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.
�إنّ حر�ص قيادتنا الر�شيدة على تطوير وجتهيز وحتديث قواتنا امل�سلحة ينبع من الإ�صرار على حماية
الوطن ومكت�سباته ،واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،ولتكون على الدوام �سند ًا للأ�ش ّقاء ،وعون ًا للأمة،
وجم�سدة للمبادئ ال�سلمية الثابتة والرا�سخة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
واملجل�س الوطني االحتادي �إذ ُيعبرّ عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات امل�سلحة ،يتقدم ب�أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة «يحفظه اهلل»ُ ،م�شيد ًا بر�ؤيته احلكيمة ،وحر�صه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن
يتوجه بالتهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
واحلفاظ على منجزاته .كما ّ
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،و�إىل �إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
ويتوجه بالتهنئة �إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان  -ويل عهد
الأعلى حكام الإماراتّ .
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إىل جميع �أبنائنا البوا�سل من منت�سبي القوات امل�سلحة ،و�إىل
�شعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع.
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المرفق عشرون

بيان املجل�س الوطني االحتادي

م�شروع نظام عمل

مبنا�سبة الذكرى الثالثة والثالثني

اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان

لت�أ�سي�س جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
حتتفل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اليوم بالذكرى الثالثة والثالثني لقيام املجل�س ،يوم ترجم
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون حلم ًا �سكن خميلة �أبنائها منذ زمن طويل على �أر�ض
الواقع من خالل �إ�صدار قرارهم التاريخي بالإعالن عن �إن�شاء جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي
ر�أى النور يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي يف احلادي والع�شرين من �شهر رجب  1401هـ املوافق اخلام�س
والع�شرين من مايو . 1981
وبهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن خليجي ،ن�ستذكر جهود املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س دولة الإمارات وباين نه�ضتها ،الذي دعا �إىل فكرة جمل�س التعاون بعد جناح
جتربة الإمارات ،و�ساهم يف و�ضع �أهدافه مع �إخوانه قادة الدول اخلليجية «رحمهم اهلل» الذين �أر�سوا
قواعد متينة قوامها ر�ؤى ثاقبة و�إرادة �صلبة وعزمية �صادقة فجاءت ثمرات عطائهم وبذلهم و�إخال�صهم
هذا ال�صرح اخلليجي ال�شامخ عز ًا وخري ًا عم كافة دول املجل�س والدول العربية والإ�سالمية.
وبف�ضل من اهلل العلي القدير ،وحكمة وحر�ص �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س والتفاف مواطنيه
ودعمهم للم�سرية ،متكن جمل�س التعاون وال يزال من تخطي العديد من ال�صعاب التي واجهته ،وحقق
�إجنازات بارزة وم�شهودة ،و�أ�س�س عالقات وثيقة مع خمتلف دول العامل و�أ�سهم وب�شكل �إيجابي وفاعل يف
�أمن وا�ستقرار املنطقة.
�إن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«يحفظه اهلل» التي انطلق منها جمل�س التعاون ،وعرب املراحل املختلفة التي مر بها ،كانت دائما يف طليعة
داعمي م�سريته ،والداعني با�ستمرار �إىل تطويره وحتديث �آليات عمله نحو مزيد من تفعيله ،وجعل قراراته
وتو�صياته على م�ستوى تطلعات �شعوبه نحو التكامل بني دوله يف جميع املجاالت.
وال ي�سع املجل�س الوطني االحتادي �إال �أن يرفع �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «يحفظه اهلل» ،و�إىل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س خال�ص التهاين والتربيكات بهذه
املنا�سبة العزيزة ،و ُيعرب عن متنياته ب�أن ُيوفق املوىل عز وجل املجل�س يف م�سرية التعاون والتقدم واخلري
والنماء املباركة وحتقيق املزيد من التقدم والتطور واالزدهار ،و�إجناز التكامل بني �شعوب املنطقة ودعم
العمل اخلليجي امل�شرتك نحو �آفاق �أو�سع مبا ُي�سهم يف تعزيز عمل املجل�س ،وتلبية طموحات �أبناء و�شعوب
دوله ،وحتقيق املزيد من الإجنازات يف �إطار الر�ؤى الواحدة وامل�صري امل�شرتك.
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بعد االطالع على
	-الد�ستور
	-والالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�صادرة باملر�سوم االحتادي رقم ( )97ل�سنة
.1977
	-وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ش�أن املوافقة على م�شروع �إن�شاء جلنة دائمة يف املجل�س ت�سمى (جلنة
حقوق الإن�سان) بتاريخ 2013 / ....... / .......م.
	-وبنا ًء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على �إن�شاء (جلنة حقوق الإن�سان) كلجنة دائمة
بجل�سته املعقودة بتاريخ 2013 / ....... / .......م.
قررنا �إ�صدار نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان الآتي:
نظام عمل
جلن ـ ــة حقـ ــوق الإن�س ـ ــان
ــــــــــــــــــ
املادة الأوىل
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة �أمام كل منها :
الـــــدولــــــــــة :
الــمـــجـــلــــس :
الــــلــجــــنـــــة :
األمـانـة العامــة :

اإلمارات العربية المتحدة
المجلس الوطني االتحادي
لجنة حقوق اإلنسان
األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي
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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.
املادة الرابعة
تخت�ص اللجنة بالآتي:
.1

درا�سة ما يحال �إليها من املجل�س فيما يخ�ص حقوق الإن�سان.

.2

النظر يف االتفاقيات الدولية� ،أو الثنائية� ،أو الإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان وامل�ستوجب على
املجل�س مناق�شتها وفق ًا للمادة ( )91من الد�ستور وتقدمي تقرير عنها للمجل�س.

 .9حتال جميع اقرتاحات وتقارير اللجنة الواردة يف املواد � 8-7-6-5إىل املجل�س للبت فيها.
.10

القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بناء على موافقة املجل�س �أو بتفوي�ض من رئي�س
املجل�س.
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.

�	.3إبداء الر�أي للجان املخت�صة يف م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س من حيث توافقها مع حقوق
الإن�سان الد�ستورية والقانونية ،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 احلكومية الوطنية ،وغري احلكومية الوطنية العاملة
يف جمال حقوق الإن�سان.
 .6ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،والتوعية بها من خالل امل�ؤ�س�سات والأجهزة املخت�صة بالتعليم،
والتدريب ،والإعالم وغريها.
 .7تقدمي تقرير �سنوي للمجل�س يف نهاية كل دور وفق �أعمال املجل�س الت�شريعية و الرقابية عن حالة
حقوق الإن�سان.
 .8التن�سيق مع اجلهات املعنية لر�صد ما قد تثريه اجلهات اخلارجية – حكومية وغري حكومية – من
مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف الدولة ،واقرتاح الآليات املنا�سبة للتعامل معها.

490

491

جميع حقوق الطبع محفوظة للمجلس الوطني االتحادي © 2014

492

