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رئيس  –نائب رئيس الدولة  –محمد بن راشد آل مكتوم * استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ 

معالي الرئيس حاكم دبي " رعاه هللا " من قبل لجنة االستقبال المكونة من  –مجلس الوزراء 

  الوطني االتحادي . هيئة مكتب المجلسأعضاء و

وم ) 11.50(في تمام الساعة  ق   هـ1439 صفر 5 األربعاءقبل ظهر ي وبر  25المواف  م،2015أكت

ة  –وصل حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  س  –نائب رئيس الدول يس مجل رئ

ِزف –الوزراء  د أن ُع وطني االتحادي ، وبع س ال ى المجل ى مبن اه هللا " إل ي " رع اكم دب الم  ح الس

ة واستعرض سموه حرس الشرف ، صحبته لجنة االستقبال الوطني  يس وهيئ الي رئ ن مع المكونة م

ب ال س مكت ود مجل اء العه تقباله أصحاب السمو أولي ي اس ان ف ث ك ى قاعة االستراحة حي واب إل ون

  والشيوخ. الحكام 

حاكم دبي قاعة  –رئيس مجلس الوزراء  -* تشريف حضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة 

  زايد .

اعة ( راً ) 12.01وفي تمام الس ب ظه دوم حضرة صاحب السمو نائ ن ق ل ع ف الحف ن عري أعل

ة  –رئيس مجلس الوزراء  -الدولة  رئيس موه القاع دخل س د ، ف ة زاي ي قاع ى منصة حاكم دب واعتل

د جلس صاحب  رام ، وق دير واالحت ل مشاعر الحب والتق ل بك ث قوب الرئاسة فحياه الحاضرون حي

ر  –الدكتورة أمل عبدهللا القبيسي السمو وعن يمينه معالي  رئيس المجلس الوطني االتحادي ، وحض

ل اال ام حف واب الحك ود ون اء العه مو أولي اح س وزراءوع، فتت الي ال يوخ ومع مو الش ن س ا دد م ، كم

، وكبار رجال  وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدولةحضرها كبار الشخصيات في الدولة ، 

  . ، ورجال الصحافة واإلعالم وعدد من الضيوف القوات المسلحة والشرطة

  من ذكر هللا الحكيم.بتالوة آيات الحفل * افتتاح 

  عريف حفل االفتتاح:

وم بسم هللا الرحمن الرحيم ،  د آل مكت ن راش د ب يخ محم مو الش ة  -صاحب الس يس الدول ب رئ نائ

ام أوحاكم دبي ، أصحاب السمو  -رئيس مجلس الوزراء  واب الحك رام لياء العهود ون أصحاب ، الك

  . السادة، الضيوم الكرامالسيدات و، أصحاب المعالي والسعادة السمو الشيوخ ، 

  وبركاته. ة من هللا سالم عليكم ورحمال

اح  ل افتت دة حف ة المتح ارات العربي ة اإلم هد دول ادي تش اد الع ثدور االنعق ل  الثال ن الفص م

ل ه ، فعلى بركة هللا وتوفيقالتشريعي السادس عشر للمجلس الوطني االتحادي  ذا الحف دأ ه و نب ا ه بم

  .علي عبدهللا الحوسني القارئ ينا علالذكر الحكيم يتلوها من عطرة ياٍت آبه نبدأ وخير ما خير ، 
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  : (قارئ الحفل) علي عبدهللا الحوسني الشيخ 

  أَُعوذُ باهللِ ِمن الَشْيطاِن الَرِجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ يا "  ِ 102إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن ( أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا اہللَّ ) َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل اہللَّ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَصْ  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ اہللَّ بَْحتُْم بِنِْعَمتِِه ِإْخَوانًا َجِميعًا َوَال تَفَرَّ

ُ لَُكْم آَيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن (َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفرَ  ) َوْلتَُكْن ِمْنُكْم 103ةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَها َكذَِلَك يُبَيُِّن اہللَّ

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحو   " *)104َن (أُمَّ

  صدق هللا العظيم

  

حاكم دبي دور االنعقاد  –رئيس مجلس الوزراء  - حضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة افتتاح * 

  من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي . الثالثالعادي 

  عريف حفل االفتتاح :

مو  احب الس ل ص وم يتفض د آل مكت ن راش د ب يخ محم يس الدول -الش ب رئ س  -ة نائ يس مجل رئ

وزراء  ي  –ال اكم دب اه هللا "  –ح ادي " رع اد الع اح دور االنعق ثبافتت ريعي  الثال ل التش ن الفص م

  السادس عشر للمجلس الوطني االتحادي فليتفضل سموه . 

رئيس مجلس  –حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : (نائب رئيس الدولة 

  حاكم دبي) –الوزراء 

وطني االتحاديالرحمن الرحيم ، إخواني وأخواتي  بسم هللا س ال ة هللا ،  أعضاء المجل ى برك عل

اح توفيقه نفتتح و ذا االفتت ة مجلسكم الميمون ، ونرجو من هللا عز وجل أن يكون ه ر وبرك اح خي افتت

  .والبالد لعباد ل

  * تالوة مرسوم دعوة المجلس لالنعقاد .

  عريف حفل االفتتاح:

  تالي : رئيس الدولة المرسوم الأصدر صاحب السمو 

 بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد 2017) لسنة 123(المرسوم االتحادي رقم 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة     نحن خليفة بن زايد آل نهيان

  ، بعد االطالع على الدستور 

 
  ) .104- 102اآليات من ( - سورة آل عمران   *
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  ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء 

 -:  رسمنا بما هو آت

 األولى المادة

ادي يُ ي دوره الع اد ف ى االنعق ادي إل وطني االتح س ال ثدعى المجل ريعي  الثال ل التش ن الفص م

  . م2017 اكتوبر 25الموافق  األربعاءصباح يوم ،  السادس عشر

  المادة الثانية

  *.وينشر في الجريدة الرسمية ،ينفذ هذا المرسوم 

  خليفة بن زايد آل نهيان 

  لعربية المتحدةرئيس دولة اإلمارات ا 

  

  رئيس المجلس الوطني االتحادي .  –* كلمة معالي الدكتورة أمل عبدهللا القبيسي 

  عريف الحفل 

ادي واآلن  وطني االتح س ال ة المجل ع كلم دكتورة / م الي ال ل مع ي فلتتفض دهللا القبيس ل عب  –أم

  . قائهارئيس المجلس الوطني االتحادي بإل

  

 القبيسي : (رئيس المجلس الوطني االتحادي)  معالي / الدكتورة أمل عبدهللا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

وم  ة  -صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكت يس الدول ب رئ وزراء  -نائ س ال يس مجل  -رئ

  . حاكم دبي

  .والشيوخ أصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام 

عادة  الي والس حاب المع س أص اء المجل واني أعض واتي وإخ ادي ، أخ وطني االتح يوف ال الض

  .الكرام والحضور 

  . السالم عليكم ورحمة من هللا وبركاته

ب أعضاء المجلس الوطني االتحادي  ونيابة عن أخواتي وإخوانيباألصالة عن نفسي  ييطي أن  ل

ادي  اد الع اح دور االنعق ي افتت ا ف ثأرحب بكم جميع س  الثال للفصل التشريعي السادس عشر للمجل

  .  تحاديالوطني اال

 
) بالمضبطة . 1ملحق رقم ( 2017) لسنة 123لمرسوم االتحادي رقم ( ا  
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ي  يرته الت ادي مس ونحن نلتقي اليوم في مناسبة وطنية عزيزة يُواصل فيها المجلس الوطني االتح

د  ن زاي ة ب أرادت لها قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحادنا المجيد، وبإطالق صاحب السمو الشيخ خليف

ق  -آل نهيان  ا أن تتعم ين، أراد له امج التمك وطني رئيس الدولة "حفظه هللا"، برن س ال ون المجل ليك

االتحادي ممثل شعب االتحاد شريكاً أصيالً في تحمل مسؤولية الوطن وبنائه وتقدمه ، وهو ما تَجسد 

دار،  اءة واقت ه بكف ارس دوره ومهام ي يم يرته ك داد مس ى امت س عل يدة للمجل ا الرش م قيادتن ر دع عب

تق ارات المس اء إم ات بن ة خالصة تستجيب لمتطلب روح وطني ة وتمكينه ب ا االقليمي ز مكانته بل وتعزي

 والدولية. 

د  2018وإننا في دولة اإلمارات إذ نعيش في ظل "عام الخير"، ونقف على أعتاب عام  "عام زاي

تباق  عى الس ارات تس ة اإلم الخير"، ونمضي قدماً نحو تكريس مقومات الحلم االماراتي ال تزال دول

مو الزمن عبر بوابة استشراف المستقبل، ونؤكد أن ال احب الس ة ص م بمبارك ذي ت تشكيل الوزاري ال

د  -الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  يخ محم مو الش رئيس الدولة " حفظه هللا " وأعلن عنه صاحب الس

وم  د آل مكت ن راش ة  -ب يس الدول ب رئ وزراء  -نائ س ال يس مجل د  -رئ اه هللا" بع ي "رع اكم دب ح

ن زا د ب يخ محم مو الش ان التشاور مع أخيه صاحب الس د آل نهي وظبي  -ي د أب ي عه د  -ول ب القائ نائ

امحين  ل الط تقبل وأم األعلى للقوات المسلحة ، هو أكبر دليل على عزم دولتنا أن تكون اشراقة المس

  لوعوده . 

اع  ومي والقط األداء الحك اء ب طناعي لالرتق ذكاء االص ارات لل تراتيجية اإلم الق اس ل إط ويمث

ريخ العل ة الم من الخاص، ومشروع مدين ون ض ى أن تك ها عل ارات وحرص ادة اإلم اً لري ة تكريس مي

ا،  تقبل أجيالن ا مس ن خالله َؤِمُن م ة نُ تعداداً لمئوي ة، واس ة العالمي ورة التكنولوجي باق الث دارة س ص

ى صياغته  ل عل تقبل، وتعم ى المس ال ال ولتؤكد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تضع أسس االنتق

ا بما يعزز دورها ومكانتها  وم والتكنولوجي ي قطاعات العل اعتماداً على سواعد أبنائها، واالستثمار ف

  المتقدمة.

رة  ي فت ئولياتهم الجسيمة ف امهم ومس ي مه ق ف وزراء التوفي الي ال ونتمنى إلخواني أصحاب المع

ة  مين لحكوم دد المنض باب الج ا الش ا بوزرائن ى فخرن د عل ارات، ونؤك اريخ اإلم ن ت لية م مفص

  ن يمثلون طموحات أبناء جيلهم وعزمهم وإمكانياتهم.اإلمارات الذي

س  ع المجل اء م اونهم البن ودهم وتع ى جه ابقين عل وزراء الس ونتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي ال

 الوطني االتحادي خالل فترة توليهم المسؤولية .

ي  د الكعب ورة محم ت ن الي األخ ي مع ى أخت ل إل كر الجزي دم بالش رة الثقاف -كما نتق ة وزي ة وتنمي

الل  ة خ س والحكوم ين المجل اون ب ي التنسيق والتع المعرفة على ما بذلته من جهٍد وعطاء كبيرين ف
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داد  ق والس فترة تحملها المسؤولية كوزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، متمنين لها التوفي

  في َمهمتها الجديدة. 

دالرحمن  الي األخ عب ى مع ة إل س بالتهنئ دم المجل يدة ويتق ا الرش ة قيادتن ى ثق ويس عل د الع محم

ة  وزير للصحة ووقاي ب منصبه ك ى جان بتعيينه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، إل

ين  اون ب يق والتع راكة والتنس تمرار الش ن اس ين م ه ، واثق ي َمهمت ق ف ه التوفي ين ل ع، متمن المجتم

  حقيق رؤية القيادة بشأن تمكين المجلس . الوزارة والمجلس الوطني االتحادي، وبما يُسهم في ت

ي تأسست  -أيضا  -إن حكومة اإلمارات اليوم هي بحق حكومة المستقبل ، وهي  يم الت حكومة الق

دي  راه " ، وتقت ب هللا ث ان " طي ن سلطان آل نهي د ب على قيم ومبادئ رسخها باني االتحاد الشيخ زاي

كم يا صاحب السمو بأن نعمل معكم لتكون طموحاتنا من بها قيادتنا الرشيدة وأبناء شعبنا ، ونحن نعد

  أجل المستقبل متوافقة مع قيمنا األصيلة التي تعزز وشائج مجتمعنا.

  أصحاب السمو ، الحضور الكريم ،،

ة  ا المنطق إن المستقبل ال يحمل وعودا فقط، بل يحمل أيضا تحديات ، والمخاطر التي تتعرض له

عي اليوم معرضة للتضاعف في الغد  تطيع الس إذا لم نستطع أن نقف وقفة حاسمة تجاهها ، إننا ال نس

  لمكتسبات المستقبل دون تحمل مسؤولية حمايته. 

ا  تقرارها، فإنه ن اس دفاع ع ئولية ال ل مس ي تتحم وم وه ارات الي ة اإلم ا  -إن دول ل  -أيض تتحم

  ا يضرنا. مسئولية الدفاع عن المنطقة ، فما يؤثر فينا يؤثر في منطقتنا ، وما يضره

م واسمحوا لي هنا أن أقدم تحية إجالل وإكبار ألرواحِ شهداِء الوطِن األبرار الذين  دموا أرواحه ق

ي داًء لك اهرة ف ال  الط ا األبط اْء، ولجنوِدن ةِ والعط وَّ اِء واألُُخ زاً للوف اً رم اراِت دائم ةُ اإلم لَّ دول تظ

ة البواسل في قواتنا المسلحة، الذيَن يُرابطوَن مع إخوانِ  ل التحي م ك ّقِ والواجب ، له دِق الح ي خن هْم ف

اء هللا ، وال  ر إن ش ين بالنص المين ومكلل ودتهم س والفخر واالعتزاز وخالص التمنيات والدعوات بع

ننسى الدور اإلنساني والتاريخي المشهود الذي تقوم به مؤسساتنا الخيرية واإلنسانية فلهم كل التقدير 

 والثناء. 

  ور الكريم ،،أصحاب السمو ، الحض

اء،  -أيضا  -إن مفهوم األمن الجماعي يتطلب  قاء وحلف ع أش ع الجمي اق الحق م ي إحق الشجاعة ف

ل، فخطر ،  ومتى كان تصرف الفرد يضر الجماعة د الماث د الخطر الوحي م يع اب ل ر اإلره إن خط

أثيراً  ّما وت ل ُس رف اليق دول،  التط تقرار ال دداً الس وم مه بح الي رف أص اب التط ذياً إن خط ، ومغ

ا اعي له يج االجتم دمر النس ات وت ك المجتمع دورها تفك ي ب ة، والت ار الكراهي ي أن و،  النتش ال يكف

ل  اً للعم اج جميع ا نحت ايش، ولكنن امح والتع ر والتس ة الخي ر ثقاف تحمل اإلمارات رسالة االنفتاح ونش
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ري سوياً، وعلى كل المستويات ة التش تكمال البني مان اس راكات لض دعم ، وعقد الش ة وال عية والتنفيذي

اب ات وحدها التصدي ،  المجتمعي للوقوف ضد التطرف واإلره تطيع الحكوم د ال تس ار الغ فأخط

  لها، وتحتاج أن تكون الشعوب شريكا لهاً في ذلك.

  ،،  الحضوُر الكريم،  أصحاب السمو

ين وطني ب تالحم ال أن ال اً راسخاً ب اراِت  إننا في المجلس الوطني االتحادي نُؤمن إيمان شعِب اإلم

ا ق طموحاتن دولتنا تحقي ان ترسيخ الوحدة ،  وقيادَتِه وحكوَمتِه، هو صمام األمان الذي يُهيئ ل ذا ك ول

ؤمن ،  الوطنية وتعزيز قيم المواطنة أول أهدافنا االستراتيجية في المجلس الوطني االتحادي ن ن ونح

الة -أيضاً  - ة هي رس ارات القادم ة االم رية  أن رحلتنا إلى مئوي ارات ، للبش ة اإلم وأن نجاح تجرب

الم اه للع ه البشرية وتتمن اً تشارك ب ي  ليس نجاحاً خاصاً بها بل نجاح ل الشراكات الت ا يجع و م ، وه

تقبلنا ا ومس ن قيمن يا م زءا أساس دولي ج ع ال ع المجتم ة م ا الدول وطني ،  تبنيه س ال ي المجل ا ف وإنن

ة لرئيسات ،  فكراً وعمالً  االتحادي كباقي شعب اإلمارات نشارككم طموحكم ة العالمي وقد كانت القم

تقبل" ياغة المس دون لص وان "متح ت عن وظبي تح د أخذت  البرلمانات التي استضافتها العاصمة أب ق

تقبل ى  الشراكة من أجل المس اق عل ة باالتف ه القم ذي خرجت ب وظبي" ال الن أب ل "إع ا وتكل ة له قيم

ارات الوحدوي ة اإلم ة لتجرب ة المؤسس رص القيم ن ف ث ع ة البح يخ ثقاف ترك لترس ل المش ي العم ة ف

  .  ، واالحتفاظ بالقيم التي تسمح لنا بالعمل المشترك وعلى رأسها التسامح المستقبل

  ،، يا صاحب السمو

يل ارات األص عب اإلم ريم ... ش عبكم الك ن ش ي شملت  لقد لمسنا م ة الت ا الميداني ، خالل زياراتن

ق جميع إمارات الدولة مدى إيمان  ا لتحقي والء له ا وال اف حوله ى االلتف ه وحرصه عل شعبكم  بقيادت

ا ا ورفاهيته تقرار بالدن ن واس د ،  أم ذل الجه ل وب عبنا بالعم اء ش ع أبن زام جمي ة الت نا درج ا لمس كم

ذي  وح ال دي الطم و مع م ه مو ك احب الس ا ص نا ي د لمس يدة....  لق ا الرش ع قيادتن وتحمل المسئولية م

   . ملها من عدوىوما أج، غرستموه فينا 

  ،، الحضوُر الكريم، اصحاب السمو 

يدة ا الرش دعم قيادتن ان ل د ك س،  لق ع المجل اون م وقرة بالتع ومتكم الم موكم لحك ات س ، ولتوجيه

وانيْن  روعاِت الق ِة مش دَ ُمناقش ات ِعْن وزراِء الجلس الي ال مِو والمع حاِب الس وِر أص واًء بحض س

ِد على  والموضوعاْت العامة ه ، أو الرَّ ا حقق ي م ر ف ر األث ف القضايا أكب أَْسئِلَِة األعضاِء بشأِن مختل

ي  عيدين اإلقليم ى الص وطني وعل ل ال االت العم ف مج ي مختل ة ف ازات برلماني ن إنج س م المجل

دورين ، ووالدولي ي ال دأناهُ ف ا ب تكماِل م ى اس ة والعطاء عل ا حماسة الهّم دور تَغمرن مع بداية هذا ال

ن الفص اني م ة األول والث ة للخط داف الحيوي ق األه ار تحقي ي إط ر، ف ادس عش ريعي الس ل التش
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ة  ع التواصل والمشاركة المجتمعي ي تض االستراتيجية التي اعتمدها المجلس الوطني االتحادي، والت

ا ب أولوياته ي قل ى ،  ف زة عل ازات متمي ل إنج س بالفع ق المجل د حق ي وق ل المجتمع عيد التواص ص

دور والعمل الميداني، وهناك المز الل ال ل خ دة العم من أجن ادرات والخطط المدرجة ض ن المب د م ي

بنهج قيادتنا التشاوري، وبما يجسد دورنا الحقيقي في خدمة أبناء الوطن،  حيث نقتدي والرابع الثالث

ؤوليات  ي المس جام ف ل وانس ي تكام والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة ضمن فريق واحد متعاون، ف

  والمهام.

د وإن المجلس  ة المتجددة، عاق ي مسيرته الوطني د ف اد جدي دأ دور انعق و يب ادي وه الوطني االتح

  العزم على مواصلة خدمة شعب االتحاد وتتويج أَدائه بمزيد من العطاء واإلنجازات .

ن  ك م ة وذل ا الحكيم ته قيادتن وفي إطار النهج التواصلي المجتمعي الميداني التشاوري الذي كرس

ة ي دراس وده ف الل جه اعي  خ ي واجتم ي وعلم نهج بحث وانين بم روعات الق ةَ ، مش ق الخط وتطبي

ة  ة والدولي الرقابيةَ الشاملةَ لدور انعقاده ومن خالل مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية اإلقليمي

ارات  التي تعزز تواجد مؤسسات الدولة السياسية ودورها العالمي في تأكيد مواقف دولة وشعب اإلم

رفة إزا ةالمش ة والدولي ايا اإلقليمي ة والقض ايانا الوطني ف قض ع  ء مختل ل م يق والتكام ، بالتنس

ة مية للدول ية الرس يته و،  الدبلوماس ل ودبلوماس وره الفاع وي وحض الل دوره الحي ن خ هم م يس

  البرلمانية في تعزيز القوة الناعمة والصورة الحضارية لدولة اإلمارات وسمعتها ومكانتها. 

 ً ى ا، بالسمو  صاحبيا  وختاما د إل سمي وباسم كافة أعضاء المجلس الوطني االتحادي نجدد العه

ة يس الدول مو رئ احب الس يدي ص ه هللا"  س مو"  حفظ احب الس ا ص يكم ي اكم هللا " وإل ى  " رع وإل

ان  د آل نهي ن زاي د ب يخ محم مو الش احب الس وظبي  -ص د اب ي عه وات  -ول ى للق د األعل ب القائ نائ

ام  ى حك لحة، وإل عب المس ل ش ن يمث ر م ون خي أن نك وفي، ب ارات ال عب اإلم رام وش ارات الك اإلم

اد ارات  االتح س ام نا... مجل ون مجلس ارات، وأن يك ة اإلم ة دول يد لحكوم ين وعض ر مع ، وخي

  المستقبل ... عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ( تصفيق ) 

  :عريف حفل االفتتاح

  ،، يم الكر ناحضور

تقبل إ رف المس ى تستش دة وه ة المتح ارات العربي ة اإلم ة بن دول املة متوازن ارية ش ة حض نهض

، رساء مقومات التقدم في شتى القطاعات والمجاالت إلوفق نسيج من التالحم المجتمعي  ومستدامة
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س  ل المجل ادي يواص وطني االتح يدة ال ا الرش ات قيادتن دعوما بتوجيه اء م ر والعط يرة الخي مس

  مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار . و

  .بعنوان " مجلس إمارات المستقبل "اآلن نعرض فيلما و

  * عرض فيديو عن المجلس الوطني االتحادي بعنوان " مجلس إمارات المستقبل " .

  * (تم عرض الفيلم التسجيلي على شاشات قاعة المجلس)

  :عريف حفل االفتتاح

ادي بهذا ت، أيها الحفل الكريم  اد الع اح دور االنعق م افتت ي مراس ثنته ن الفصل التشريعي  الثال م

نستأذنكم اآلن في رفع الجلسة االفتتاحية لتوديع صاحب ، والسادس عشر للمجلس الوطني االتحادي 

ة  -السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وزراء  -نائب رئيس الدول س ال يس مجل ي  -رئ اكم دب ، ح

ود  اء العه ام ون، وأولي رام ، واب الحك يوخ الك مو الش اط ، وس حابوالتق ة ألص ور التذكاري  الص

موه ع س وطني االتحادي م س ال اء المجل اح  مالسعادة أعض ل االفتت اكرين تشريفكم حف الم ، ش والس

  .  عليكم ورحمة من هللا وبركاته

  ظهراً) 12.26(رفعت الجلسة حيث كانت الساعة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 
  ) بالمضبطة . 2الفيلم التسجيلي عن المجلس مرفق رقم (  *
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  المالحـق
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  )1ملحق رقم (
   

  

  2017) لسنة 123المرسوم االتحادي رقم (

  نعقادبدعوة المجلس الوطني االتحادي لال

  من الفصل التشريعي السادس عشر الثالثفي دور االنعقاد العادي 
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  2017) لسنة 123(المرسوم االتحادي رقم 

 بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد 

 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة     نحن خليفة بن زايد آل نهيان

  ، بعد االطالع على الدستور 

  ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء 

 -:  رسمنا بما هو آت

 المادة األولى

ادي  ي دوره الع اد ف ى االنعق ادي إل وطني االتح س ال دعى المجل انيي ريعي  الث ل التش ن الفص م

  . 2017أكتوبر  25الموافق  األربعاءباح يوم ص،  السادس عشر

  المادة الثانية

  .وينشر في الجريدة الرسمية ، المرسومينفذ هذا 

  

  خليفة بن زايد آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  

  

  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

   هـ1439محرم  12بتاريخ: 

    م2017أكتوبر  2الموافق: 
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  )2ملحق رقم (
   

  

  عن المجلس الوطني االتحادي بعنوان فيديو فيلم 

  "" مجلس إمارات المستقبل 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  االتحاديالمجلس الوطني 

  

  

  

  رقم الجلسة مسلسال 

  منذ بـدء الحيـاة النيابيـة 

  ] ج/  16/ ف  571[ 

  

  

  

  عشر السادسالفصل التشريعي 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

  

  

  

 

  

  

  

  

  ( مضبطة الجلسة األولـى )

  

  هـ1439صفر  5 األبعاءالمعقودة يوم 

 م2016سنة أكتوبر  25الموافـــق    
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  المحتويــات

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  25  افتتاح الجلسة وكلمة معالي رئيس المجلس ..........................................  

  24 ............................................................................... االعتذارات  األول

  27 ........................................................................انتخاب المراقبين   الثاني

رزي  -   دهللا المح د عب دكتور محم عادة ال ن س ل م وز ك اب وف ة االنتخ راء عملي اج

 .........................وسعادة سعالم عبدهللا الشامسي بمنصب مراقب المجلس .

  

27  

  30  .................: ................................................ تشكيل لجان المجلس  الثالث
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  31  .....................................لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ....... 2  
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  51 ......................اللجنة لعدم وجود خطاب افتتاح .. الموافقة على عدم تشكيل -  

  51 .............................. : مةواالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحك  الخامس 

  51 .................................................................... اإحاطة المجلس علما به -   

  53  ...........................................................: ائل الصادرة للحكومة الرس  السادس

  53  ...............................................سائل الصادرة إحاطة المجلس علما بالر  

  53  ......للحكومة : ..................................................... الواردةالرسائل   السابع

  54  .........................ابداء بعض المالحظات على الرسائل الواردة والرد عليها .... -   
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  المحتويــاتتابع / ... 

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  62  البيانات الصادرة عن المجلس : ......................................................  الثامن
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  جدول أعمال الجلسة األولى

   هـ1439صفر سنة  5األربعاء المعقودة يوم : 

  م2017سنة أكتوبر  25الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ( بعد انتهاء مراسم االفتتاح )

  االعتذارات .:  األولالبند 

  . انتخاب المراقبين:  الثانيد البن

  : تشكيل لجان المجلس : الثالثالبند 

 . الدستورية والتشريعية والطعون الشؤونلجنة  .1

 لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية . .2

  المالية واالقتصادية والصناعية . ؤونلجنة الش .3

  . شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنيةلجنة  .4

  . والشباب والرياضة واإلعالم لثقافةالتعليم وا شؤونلجنة  .5

  .والبيئية الصحية  الشؤونلجنة  .6

  .والسكان والموارد البشرية  االجتماعية والعمل الشؤونلجنة  .7

  اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة . الشؤونلجنة  .8

 لجنة الشكاوى . .9

  . تشكيل لجنة الرد على خطاب االفتتاح:  الرابعالبند 

  فاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : البند الخامس : االت

ي  2017) لسنة 48مرسوم اتحادي رقم ( .1 ي المجال األمن اون ف بالتصديق على اتفاقية تع

 ومكافحة اإلرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية . 

ي المجال ا 2017) لسنة 49مرسوم اتحادي رقم ( .2 اون ف ي بالتصديق على اتفاقية تع ألمن

 ومكافحة اإلرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية . 

نة 50مرسوم اتحادي رقم ( .3 وم  2017) لس ل األشخاص المحك ة نق ى اتفاقي بالتصديق عل

 عليهم بين الدولة وجمهورية بنغالديش الشعبية . 

ة خدمات النق 2017) لسنة 51مرسوم اتحادي رقم ( .4 ين بالتصديق على اتفاقي ل الجوي ب

 حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك . 
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م ( .5 ادي رق وم اتح نة 52مرس ة  2017) لس ة الدول ين حكوم ة ب ى اتفاقي ديق عل بالتص

ا  ا وفيم ين إقليميهم ة ب دمات الجوي أن الخ ي ش ادين ف نت والغرين انت فنس ة س وحكوم

 ورائهما. 

  : الرسائل الصادرة للحكومة : السادسالبند 

ي رسالة صادرة ب .1 دل ف ة وزارة الع وع " سياس ى مناقشة موض شأن إعادة طلب الموافقة عل

 التدريب والدراسات القضائية " . شأن

ة وزارة  موضوع رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن .2 " سياس

 التربية والتعليم " . 

أن  .3 ادرة بش الة ص يات رس ة توص أنمتابع ي ش ادي ف وطني االتح س ال وعات ا المجل لموض

 . العامة 

 .  2018رسالة صادرة بشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة لالتحاد لعام  .4

  : الرسائل الواردة للمجلس :  السابعالبند 

ي  .1 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش ادي االتح وطني االتح س ال يات المجل ة وزارة توص وع " سياس أن موض ي ش ف

 ".الصحة ووقاية المجتمع 

  الصحية والبيئية)بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الرسالة  ت(أحيل

ي  .2 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش وع " االتح أن موض ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل ة وزارة توص سياس

 ".وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل 

  .االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الرسالة  ت(أحيل

ي  .3 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

 .لوطني االتحادي بشأن الموضوعات العامة توصيات المجلس ا متابعة االتحادي  بشأن

 )4/9/2017(تاريخ 

ي  .4 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

 .توصيات المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات العامة  متابعة االتحادي  بشأن

 )27/9/2017(تاريخ 

  عن المجلس :  البند الثامن : البيانات الصادرة

  بيان صادر عن المجلس الوطني االتحادي بمناسبة اليوم العالمي للشباب . -
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 : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة:  التاسعالبند 

 . قواعد وشهادات المنشأمشروع قانون اتحادي في شأن  .1

  )المالية واالقتصادية والصناعية(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون 

  . سالمة المنتجات مشروع قانون اتحادي في شأن  .2

 )واألوقاف والمرافق العامة االسالمية(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون 

أن  .3 ي ش ادي ف انون اتح روع ق ابات مش اد والحس د لالتح امي الموح اب الخت اد الحس اعتم

 . 31/12/2016الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 

  )المالية واالقتصادية والصناعية(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون 

 : ما يستجد من أعمال . العاشرالبند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  96من  24صفحة                                                                                 16الفصل  -  3الدور  - 1مضبطة الجلسة 

د  ادي عق اده الع ي دور انعق ى ف ته األول ادي جلس وطني االتح س ال ثالمجل ل  الثال ن الفص م

وم 2.6عشر في تمام الساعة ( السادسالتشريعي  ر ي د ظه ن بع اء ) م ـ1439نة س صفر 5األربع  ه

وبر  25الموافق  نةأكت تاذةبرئاسة  م2017 س الي األس ي /  مع دهللا القبيس ل عب دكتورة أم يس  –ال رئ

  . المجلس 

  وقد عاونها من على المنصة كل من : 

  النائب األول لرئيس المجلس .  –سعادة / مروان أحمد بن غليطة 

  النائب الثاني لرئيس المجلس . –سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي 

  ولم يعتذر أحد عن عدم حضور هذه الجلسة ، ولم يتغيب أحد عنها .

  وقد حضر هذه الجلسة جميع أصحاب السعادة األعضاء .

وزارة الدو -د الغفلي سعادة / د. سعيد محمكما حضرها ممثال عن الحكومة  اعد ل ل المس ة الوكي ل

  .  لشؤون المجلس الوطني االتحادي

ناري األستاذ كل من كما حضرها  المجلس –الدكتور / محمد عبدالعال الس انوني ب ار الق ، المستش

وزي و د ف ام محم دكتور / هش تاذ ال المجلس ، –األس انوني ب ار الق ال  المستش ن رج دد م هدها ع وش

  الصحافة واإلعالم والضيوف .

س ،  –وتولى األمانة العامة سعادة / أحمد شبيب الظاهري  ام للمجل ين الع عادة / األم ابر د. وس ج

  .األمين العام المساعد للجلسات واللجان  -ي ـــمحمد الزعاب
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  معالي الرئيس : 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،  ،بسم هللا الرحمن الرحيم 

س  الثالثفي مستهل الجلسة األولى لدور االنعقاد العادي  من الفصل التشريعي السادس عشر للمجل

  .  نرحب بالسيدات والسادة الضيوف األفاضل، واإلخوة اإلعالميين الكرام

  خوة أعضاء المجلس الوطني االتحادي ،، األخوات واإل

رئيس الدولة "حفظه هللا"، تشرف  -اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ة  -صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  مجلسنا بافتتاح يس الدول س  -نائب رئ يس مجل رئ

ادس  -الوزراء  ريعي الس ل التش ن الفص ث م حاكم دبي "رعاه هللا"، أعمال دور االنعقاد العادي الثال

   . عشر للمجلِس الوطني االتحادي

دنا وعزيمت ه عه دد في ذي نُج ارك ال اح المب ذا االفتت اً به د ونهنئكم جميع ن الجه د م ذل المزي ى ب ا عل ن

الي ا الغ ة وطنن ي خدم اء ف ا  والعط ِن قيادتن ن َظ د ُحس ون عن ى أن نك راراً عل اً وإص دنا حرص ، يزي

  الرشيدة وشعبنا العزيز في تحمل المسؤولية.

 األخوات واإلخوة األفاضل ،،، 

اً  تشهد مسيرتنا الوطنية مرحلةً وآفاقاً جديدة بتطلعاٍت وطموحاٍت واعدة، ونؤكد ا جميع أن ما ينتظرن

ن  وكعهدنا بكم،  من مهام ومسئوليات، يتطلُب منا استثمار كل طاقاتنا لخدمِة وطننا هدناه م ا ش ، وبم

ق  ة شعبنا وتحقي ي خدم د ف دخروا أي جه ن ت م ل ق أنك س، نث ي المجل عطائكم المتواصل والمتجدد ف

دأناهُ  طموحات ورؤية قيادتنا الرشيدة ذاً  ، واستكماِل ما ب ة تنفي س البرلماني ا ،  الستراتيجية المجل وإنن

ب مواصلة  ا تطل و م على يقين بعون هللا بأن المجلس سيحافظ على استمرار مسيرة اإلنجازات، وه

عيد  ى ص واء عل ة، س ؤولياته الوطني س ومس ات المجل اًء اللتزام ة وف ازة البرلماني الل اإلج ا خ عملن

ساجتماعات اللجان إلنجاز مشروعات القوانين والم دة المجل ى أجن ة المدرجة عل ،  وضوعات العام

ي اجتماعات  أو متابعة الشعبة البرلمانية ألنشطتها البرلمانية س ف ، والتي كان آخرها مشاركة المجل

ية ،  )137( الجمعية ألـ بورغ الروس انت بطرس ة س ي مدين دت ف ي انعق دولي الت اني ال لالتحاد البرلم

ث وحققت خاللها الشعبة البرلمانية إنجا زات متميزة  كانت محل تقدير وإعجاب الوفود المشاركة حي

ي  ا ف ة الروهينغ د أقلي طهاد ض رة واالض انية الخطي ة اإلنس ول األزم ارئ ح د ط عبة ببن دمت الش تق

ات  ي المجموع ع ممثل د م ذا البن ياغة ه يق لص ي التنس ة ف ات العربي ت البرلمان ار، وترأس ميانم

ات  وليةالجيوسياسية اآلسيوية واإلسالمية والد ي برلمان ين ممثل الزم ب ويتي ال ، وقامت بالحشد التص

ق ،  ، وتوجت جهودها بموافقة الجمعية باألغلبية على البند الطارئ العالم ي تحقي ونجح وفد الشعبة ف

ر  رؤية المجلس الوطني االتحادي بشأن األزمة ة نظ ن وجه ر ع ا يعب ، وتضمين البند الطارئ كل م
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اة  ذه المأس ال ه س حي دوليينالمجل لم ال ن والس دد األم ي ته ة الت انية المروع ة ،  اإلنس ا كلم ا ألقين كم

ة ة والدولي ات اإلقليمي ال الموضوعات واألزم ا حي ت دولتن ى  عبرنا فيها عن ثواب ا عل ا فيه ، وركزن

  . وجهة نظر دولة اإلمارات في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم

د ، و ع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقةاجتماعات ثنائية مهمة م -أيضاً  -وعقدنا  شارك وف

امين  اء الع ة األمن ات جمعي ي اجتماع ذلك ف اد، وك ة لالتح ان الدائم ات اللج ي اجتماع عبة ف الش

  للبرلمانات.

طة  ادي ألنش وطني االتح س ال ارات والمجل ة اإلم ه دول ذي تُقدم ر ال دعم الكبي ود ال ت الوف د ثمن وق

ذي فيوالسيما  االتحاد البرلماني الدولي، ق يما يخص الموقع االلكتروني لالتحاد باللغة العربية، ال طل

اه  ث أطلقن بورغألول مرة حي انت بطرس ات س الل اجتماع ة  ، خ ى اتفاقي اًء عل م تطويره بن ذي ت وال

  الشراكة والتعاون المبرمة بين المجلس واالتحاد.  

  األخوات واإلخوة األفاضل ،،،

أتي كممثلين لشعب االتحاد ر  ي س عب ي المجل ا ف ات عملن ى رأس أولوي اً عل واطنين دائم وطن والم ال

عبنا ع ش اْل م داني الفع ل المي و التواص ا أدع واني  -كم ، وهن واتي وإخ اركاتنا  -أخ لة مش لمواص

ا  ال مواطنين ق آم ا المجتمعية وتكريس كل جهودنا لتحقي ه ومتفاعل وقيادتن ي أدائ ال ف س فع ي مجل ف

ة، ومع  عن قرب مع تطلعاتهم س والحكوم ين المجل اء ب اون البن ر التع ة عب مستجدات المرحلة المقبل

ه س وتفعيل دعيم دور المجل أن ت يدة بش ون ،  وعلى النحو الذي يحقق توجهات قيادتنا الرش ا تعلم وكم

ة  ، وأؤكد ستشهد جلستنا اليوم تشكيل مختلف أجهزة المجلس ددة وهيئ ه المتع على أن المجلس ولجان

ى ٍة إل ه بحاج ع  مكتب ي نتطل راتكم الت زامكم وخب ودكم والت ا جه ً إليه ا ا ألن ،  جميع ة له ون وبحاج تك

ا  ، مصدر إثراء لدور المجلس عبنا، تجمعن ة ش دفنا خدم وكلنا ثقة بأننا سنواصل عملنا فريقاً واحداً ه

اء وطني البن وار ال ن الح ار م ي إط نا  الرغبة األكيدة والعزيمة الصادقة ف تدامة مجلس ى اس ساعين إل

  . موذجاً يحتذى به في األداء واإلنجاز البرلمانين

  ،،، األخوات واألخوة 

س ث للمجل ادي الثال اد الع ة دور االنعق ع بداي ة  م ات الدول ع مؤسس دير لجمي كر والتق ه بالش نتوج

ن ، المتعاونة مع المجلس  ه م ا يبذلون ونخص بالشكر مؤسساتنا اإلعالمية واإلعالميين مثمنين كل م

درة، ون ود مق اتهم جه اتهم وتغطي لة متابع ى مواص تراتيجية إل راكة االس ق الش ن منطل دعوهم م

  .  اإلعالمية المتميزة ألنشطة المجلس انطالقاً من دور االعالم الحيوي في عملنا الوطني

وطني االتحادي س ال عادة األخ  وختاماً أتوجه بالشكر الجزيل لألمانة العامة للمجل ها س ى رأس ، وعل

اهر بيب الظ د ش امأحم ين الع ع ، و ي األم كورة جمي ودهم المش ى جه س عل وظفي المجل ي م واء ف س
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ة إن أعلى مدار  في أعمال المجلس المختلفةتنظيم حفل االفتتاح وكذلك  دور االنعقاد الماضية والمقبل

  .شاء هللا 

  وفقنا هللا جميعاً لخدمة شعبنا،،،،  

  ذه الجلسةَ بتالوة البنِد األوِل. وعلى بركِة هللاِ وتوفيِقِه نبدأُ مناقشة جدول أعمال ه

  : االعتذارات . األولالبند 

  ) للمجلس أحمد شبيب الظاهري : (األمين العامسعادة / 

  اعتذارات ، ولم يتغيب أحد من أصحاب السعادة األعضاء عن حضور هذه الجلسة .توجد أية ال 

  * : انتخاب المراقبين:  الثانيالبند 

  معالي الرئيس : 

ا اإلخ ى وة ، أيه اء عل راقبين أو اإلبق اب الم تم انتخ ل دور ي ة ك د بداي ا عن ه دائم ون فإن ا تعلم كم

ل  دور ؟ تفض ذا ال دد له راقبين ج المراقبين كما هما في التشكيل السابق ، فهل ترون إعادة انتخاب م

  سعادة األخ خليفة المزروعي . 

  سعادة / خليفة سهيل المزروعي : 

رئيس ، أوال أ وطني شكرا معالي ال س ال ب وإخواني أعضاء المجل ة المكت ك وأشكر هيئ كر معالي ش

ً على ثقتهم وانتخابي مراقب ذا  ا ي ه للمجلس في الدورين السابقين ، واليوم أنا أعتذر عن االستمرار ف

  المنصب وأفتح المجال لإلخوة األعضاء لمن يرغب بالترشح لهذا المنصب ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  ألخت عزا سليمان . الكلمة لسعادة ا

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان : 

  شكرا معالي الرئيس ، أرغب بالترشح لمنصب مراقب المجلس لهذا الدور . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة األخ جاسم النقبي . 

  سعادة / جاسم عبدهللا النقبي : 

  ، بسم هللا الرحمن الرحيم ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

  معالي الرئيس ، إخواني األعضاء ، يقول الشاعر : 

  نزلنا هنا ثم ارتحلنا             وهكذا الدنيا نزول وارتحال 

 
) بالمضبطة .1من الفصل التشريعي السادس عشر ملحق رقم ( الثالثتشكيالت المجلس لدور االنعقاد العادي   *  
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س  ذا المجل ي ه ا ف ع إخوانن ا م س ، وكن ب للمجل ب كمراق ة المكت ي هيئ نتين ف دة س م لم ا معك د كن فق

ب الطيب ، واآلن أنا أعتذر عن مشاركتي في هيئة المكتب وأترك المجا ب مراق دد لمنص ل إلخوة ج

  معاليكم على الثقة التي أوليتمونا إياها ، وشكرا . لالمجلس ، فشكرا 

  معالي الرئيس : 

س  ي المجل قبل أن نعطي المجال لمن يرغب بترشيح نفسه اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نشكر مراقب

عادة األخ ي وس م النقب عادة األخ جاس اني س دورين األول والث دار ال ى م ى  عل ي عل ة المزروع خليف

دير ، دورهم المتميز في هيئة المكتب وعلى كل الدعم والعطاء الذي قدموه ، فلهم منا كل الشكر والتق

ليمان  دينا األخت عزا س س ، ول ب المجل واآلن نفتح المجال لمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب مراق

  ي ثم سعادة األخ سعيد الرميثي . ترغب بالترشح ، واآلن الكلمة لسعادة األخ الدكتور محمد المحرز

  سعادة / د. محمد عبدهللا المحرزي : 

  أرغب بالترشح لمنصب مراقب المجلس . 

  معالي الرئيس :

  تفضل سعادة األخ سعيد الرميثي . 

  سعادة / سعيد صالح الرميثي : 

  أرغب بالترشح لمنصب مراقب المجلس . 

  معالي الرئيس : 

   الشامسي . تفضل سعادة األخ سالم عبدهللا

  سعادة / سالم عبدهللا الشامسي : 

  أنا كذلك أرغب الترشح لمنصب مراقب لمجلس . 

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أحد آخر يود ترشيح نفسه لمنصب المراقب ؟ 

  (لم يتقدم أحد آخر لترشيح نفسه)

  معالي الرئيس : 

د إذاً لدينا أربعة من اإلخوة األعضاء يرغبون بالترشح لمنصب ال ون عن إجراء مراقبين ، وكما تعلم

رين ، حيث لمراقبين ، لاالنتخاب عملية  بية للحاض ة النس إن يكون االنتخاب سريا وباألغلبي ة ف طريق

  كالتالي : ستكون االنتخاب 

ن  و م ب ، وأرج ذا المنص هم له حوا انفس وة رش ة إخ دينا أربع ث أن ل اب حي توزع أوراق االنتخ س

م عض ة اس اء كتاب وة األعض ي اإلخ ذين وين ف ة ال ن األربع اب م ة االنتخ وا ورق ي رغب يحهم ف ترش
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د ، وإذا  خص واح ى ش رة عل ل م ويت ك تم التص يس أن ي ويت ول ة التص تم عملي ذا ت كمراقبين ، فهك

  أردتم فسعادة األمين العام سيشرح لكم هذه المسألة ، تفضل سعادة األمين العام . 

 للمجلس)سعادة / أحمد شبيب الظاهري : (األمين العام 

اب  ع أوراق االنتخ تم توزي وف ي راقبين ، وس اب الم ة انتخ بسم هللا الرحمن الرحيم ، اآلن ستتم عملي

ب  ح لمنص دمين للترش ة المتق عليكم ، ونتمنى من اإلخوة األعضاء اختيار اثنين من األعضاء األربع

ي ادة ف ي  مراقبي المجلس حتى نفرز األصوات على أساسها ، وهذا هو المعمول به ع انتخاب مراقب

  المجلس ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة األخ حمد الرحومي . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

عهم  ين أن نض يس اثن وات ول دد أص خص كع فقط لالستفسار ، اآلن المفروض أن تكون األغلبية للش

ر يخ الم ، واألخ اآلخ زا واألخ س ت ع رت األخ ثال أذا اخت ض ، فم ذلك مع بع رين ، ل مين آخ ار اس ت

جل  نحن نس نهم ، ف و م ل عض ا ك ل عليه ي سيحص وات الت دد األص ي ع ون ف ة تك د أن األغلبي أعتق

  . صوات ، وشكرامن األاسمين في ورقة االنتخاب لكن الحسبة تكون كم حصل كل عضو على عدد 

  معالي الرئيس : 

ن ، فصحيح أنه يسجل اعليه من أصوات ما سيحصل هو هذا بالضبط  سمين في الورقة الواحدة ، لك

دد  ى ع و عل ل عض ل ك م حص ة ك وات لمعرف رز األص د ف دة عن ى ح و عل ل عض اب ك يتم احتس س

عادة األخ  رح س وات واقت رز األص أصوات ، واآلن سنحتاج إلى ثالثة من اإلخوة األعضاء كلجنة لف

عادة  ة ، وس ن يوخ ان ب عادة األخ خلف ة وس ن غليط روان ب م م اء الجاس ت علي ن األخ اونهم م ، ويع

أرجو األمانة العامة سعادة / أحمد شبيب الظاهري وسعادة جابر الزعابي وسعادة جاسم الزعابي ، و

  أن تكون كتابة األسماء واضحة في ورقة االنتخاب ، مع كتابة اسمين في الورقة . 

  ( أجريت عملية التصويت وفرز األصوات )

  : أسفرت نتيجة االنتخاب وفرز األصوات عما يلي

  ) عضواً 40عدد األعضاء الحاضرين (

ً 40عدد األصوات الصحيحة (   ) صوتا

ً -عدد األصوات الباطلة    (   ) صوتا

  ) صوتا . 32وحصل سعادة / سالم عبدهللا الشامسي على (

  ) صوتاً .30وحصل سعادة / د. محمد المحرزي على (
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  ) صوتاً .11كما حصل سعادة / سعيد صالح الرميثي على (

  ) صوتاً .7سعادة األخت / عزا سليمان بن سليمان على (وقد حصلت 

  معالي الرئيس : 

إذاً فقد فاز بمنصب مراقبي المجلس كل من سعادة / سالم عبدهللا الشامسي ، وسعادة / د. محمد 

  عبدهللا المحرزي . 

ا كم راقبين إذاً نبارك إلخواني سعادة الدكتور محمد المحرزي وسعادة األخ سالم الشامسي انتخابهم

ى  ب ونتمن ة المكت س وانضمامهما لهيئ ل  -إن شاء هللا  -للمجل ع للعم ق ونحن نتطل ل التوفي ا ك لكم

  كفريق واحد ، تفضلي أخت عزا .

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان :

  ) هو رقم جميل .7الرقم (

  معالي الرئيس :

  ليتفضل سعادة األمين العام اآلن بتالوة البند الثالث .

  مد شبيب الظاهري : ( األمين العام للمجلس )سعادة / أح

  البند الثالث : تشكيل لجان المجلس : 

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والطعون . .1

ابق ، معالي الرئيس ، كان هناك تشكيل سابق مطروح على األعضاء  أم ، هل يستمر التشكيل الس

  لجنة .يود أي أحد من األعضاء بالدخول أو االنسحاب من هذه ال

  معالي الرئيس : 

ة  ب الالئح س وحس ة المجل الل جلس ن خ تم إال م دور ، ال ي ذا ال ي ه د ف كيل جدي ذا تش اآلن ه

ة  ة العام ي األمان داءه لإلخوة ف م إب ا ت ات األعضاء هي م الداخلية وحسب الدستور ، وبالتالي رغب

ين الع ة مشكورين سعادة األم ة العام ن األمان د للمجلس بناًء على اجتهاد م ابر ، وق دكتور ج ام وال

ن  ا ، لك ى بعض اللجان أو االنسحاب منه ات األعضاء باالنضمام إل أحبوا أن يعرفوا ما هي رغب

ن ال يرغب  الي يرشح األعضاء أسماءهم وم د وبالت اآلن في الجلسة يبدأ التشكيل كأنه تشكيل جدي

ذا الجدو بة ه ون موجود ، وبالمناس ن يك زم ألي عضو ، باالستمرار في اللجنة فاسمه ل ر مل ل غي

تم  ط  -يستطيع العضو تغيير رأيه ويستطيع االنضمام أو االنسحاب من اللجنة ، التشكيل ي اآلن  -فق

  أثناء الجلسة .



 

  96من  31صفحة                                                                                 16الفصل  -  3الدور  - 1مضبطة الجلسة 

ن  ن أعضائها ، فكل عضو م الي يجب أن يسمى كل عضو م دة وبالت هذا إعادة تشكيل لجنة جدي

د اال ابق أو يري تكمال يجب أن يرشحوا أنفسهم األعضاء الموجودين بغض النظر هو عضو س س

  للجنة ، سعادة األخ خلفان بن يوخة تفضل .

  سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخة :

  أرغب باالستمرار في هذه اللجنة .

  سعادة / أحمد محمد الحمودي :

  أرغب باالستمرار في هذه اللجنة .

  سعادة الشيخ / محمد عبدهللا النعيمي :

  نة .أرغب باالستمرار في هذه اللج

  سعادة / محمد عبدهللا الكمالي :

  أرغب باالستمرار في هذه اللجنة .

  سعادة / جاسم عبدهللا النقبي :

  أرغب باالستمرار في هذه اللجنة .

  سعادة / د. محمد عبدهللا المحرزي :

  . معالي الرئيس ، أالحظ أن هذه اللجنة ال يوجد بها عنصر نسائي وهذا للفت االنتباه جزاك هللا خيراً 

  سعادة / مروان أحمد بن غليطة : ( النائب األول للرئيس )

  أرغب باالستمرار في هذه اللجنة .

  معالي الرئيس :

ة ؟ تفضل  ذه اللجن ى ه واآلن هل اكتمل العدد ؟ نحتاج إلى عضو إضافي فمن يرغب باالنضمام إل

  سعادة األخ صالح .

  سعادة / صالح مبارك العامري :

  ه اللجنة .أرغب باالستمرار في هذ

  معالي الرئيس :

ى  ل إل ون . واآلن ننتق ة الشؤون الدستورية والتشريعية والطع ى وهي لجن ة األول إذاً اكتملت اللجن

  اللجنة التي تليها .

  . لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية . 2

  معالي الرئيس : 

  سعادة األخ محمد العامري تفضل .



 

  96من  32صفحة                                                                                 16الفصل  -  3الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  مري :سعادة / محمد سالم بن كردوس العا

وة  كر اإلخ حب أش وت أو ننس دلي بص ل أن ن ة وقب ذه اللجن ي ه ن ف رئيس نح الي ال د إذن مع بع

ل  ي مضت من عم رة الت ى الفت ة عل يس اللجن وني رئ ة ك واألخوات الذين كانوا معي في هذه اللجن

ون  إنهم يرغب ل ف ة بالكام اء اللجن ة أعض ذ رغب د أخ ع بع ي الواق الص ، وف اد وإخ د واجته وج

تمرار بحانه  باالس أل هللا س ة ونس س اللجن ي نف ون ف ي أن أك ب ف ذلك أرغ ا ك ة ، وأن ذه اللجن ي ه ف

  وتعالى لنا ولكم التوفيق ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ع اإلخوة أعضاء  - شكراً ، إذاً سعادة األخ محمد بن كردوس العامري  د أن جمي رئيس اللجنة سابقاً أك

ا  ون باالستمرار فيه د اللجنة مشكورين يرغب ك ترشح جدي ط  - ، هنال دكتورة نضال  - فق من سعادة ال

  الطنيجي ولكنها انسحبت ، والتالي تبقى اللجنة كما هي عليه ، واآلن ننتقل إلى اللجنة الثالثة .

  . لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية . 3

  معالي الرئيس : 

  ألخ ماجد .اتفضل يا سعادة 

  : اجد حمد الشامسيمسعادة / 

ق أعتقد  ة إال إذا أراد أحد األعضاء أن الحال ينطب دفاع والداخلي ة ال ي لجن ا ف ة كم ذه اللجن ى ه عل

  االنسحاب ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

اء  نفس األعض ة ب ذه اللجن ى ه ة ؟ إذاً تبق ذه اللجن ح له حاب أو الترش ود االنس د ي اك أح ل هن ه

  إلى اللجنة الرابعة وهي لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية .الموجودين ، واآلن ننتقل 

  . لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية . 4

  معالي الرئيس : 

ن سعادة األخ  ب ترشح م اك طل ة ألن هن ذه اللجن ن ه ود االنسحاب م هل هناك أي من األعضاء ي

  سعيد الرميثي ؟

  من هذه اللجنة )( لم تبد أي رغبة باالنسحاب 

  معالي الرئيس : 

الي من حق أي عضو أن يرشح نفسه  ة وبالت ادة تشكيل لجن افطبعاً نحن في طور إع وإذا زاد  يه

ن  ذا حق م ن األعضاء ألن ه العدد عن ثمانية أعضاء فيمكن أن يتم االنتخاب إذا لم ينسحب أحد م

  حقوق أي عضو وهذا تشكيل جديد للجنة ، تفضل أخ سعيد .
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  دة / سعيد صالح الرميثي :سعا

  شكراً معالي الرئيس ، إذا لم يكن هناك أي انسحاب من اللجنة فأنا أسحب ترشيحي ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

  شكراً ، واآلن ننتقل إلى اللجنة الخامسة .

  . لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم .  5

  معالي الرئيس : 

اج  هناك عضو واحد يطلب االنسحاب أما باقي األعضاء فيودون البقاء في اللجنة وبالتالي فإننا نحت

  إلى عضو بديل ، فمن يرغب باالنضمام إلى هذه اللجنة ؟ سعادة األخ صالح العامري .

  سعادة / صالح مبارك العامري :

  أود االنسحاب من اللجنة .

  معالي الرئيس : 

ديلين ، سعادة إذاً لدينا عضوين يودان االنسحاب  ى عضوين ب اج إل الي نحت ة ، وبالت ذه اللجن ن ه م

  األخ مروان تفضل .

  سعادة / مروان أحمد بن غليطة : ( النائب األول للرئيس )

  أود االنضمام إلى هذه اللجنة .

  معالي الرئيس : 

و  عيد ل عادة األخ س ة ، س ذه اللجن مام له د لالنض و واح دينا عض ى ل نكإذاً يتبق ن الممك د  ان م تأكي

  حابك أو استمرارك في هذه اللجنة لتدوين ذلك في التشكيل ، تفضل .انس

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

اك  يس هن ة فل ذه اللجن مام له ود االنض وة ي ن اإلخ اك أي م ن هن م يك رئيس ، إذا ل الي ال كراً مع ش

  وشكراً .ها إشكالية لدي من االستمرار في

  معالي الرئيس : 

  د من األعضاء لهذه اللجنة فستستمر في اللجنة هل هذا صحيح ؟في حال لم يترشح أي أح

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

  صحيح يا معالي الرئيس .

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أي أحد من اإلخوة األعضاء يرغب في الترشح لهذه اللجنة ؟

  ( لم يتقدم أحد )
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  معالي الرئيس : 

  هذه اللجنة ، واآلن ننتقل إلى اللجنة السادسة . إذاً يستمر سعادة األخ سعيد الرميثي في

  . لجنة الشؤون الصحية والبيئية . 6

  معالي الرئيس : 

الم  عادة األخ س ة ، س ذه اللجن مام له حاب أو االنض ب باالنس اء يرغ ن األعض د م اك أي أح ل هن ه

  الشامسي تفضل .

  سعادة / سالم عبيد الشامسي :

ة وال أ ي اللجن تمرار ف ا أود االس يهم أن ي عل رض رأي د أن أف اء وال أري ة األعض بة لبقي دري بالنس

  ولكني أتصور أنهم موافقون على االستمرار فيها ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

  علياء الجاسم تفضلي . تسعادة األخ

  سعادة / علياء سليمان الجاسم :

  أرغب باالنسحاب من هذه اللجنة .

  معالي الرئيس : 

ا ، إذاً األخت علياء الجاس م انسحبت من هذه اللجنة وبالتالي نحتاج إلى عضو آخر لالنضمام مكانه

ى  ةإذا كان هناك أعضاء لم يدخلوا في أي ا وصلنا إل دخول ألنن لجنة فمن األفضل لهم أن يفكروا بال

وة  ن اإلخ د م اك أي أح ل هن ة ، ه ذه اللجن ى ه مام إل و لالنض ى عض اج إل ة ، نحت ة السادس اللجن

  نضمام لهذه اللجنة ؟ سعادة األخ حمد الرحومي تفضل .األعضاء يرغب باال

  سعادة / حمد أحمد الرحومي :

  معالي الرئيس ، أقترح أن ننتقل إلى اللجنة التالية ألنه ربما يغير أحد األعضاء رأيه فيما بعد ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ى  إذاً أطلب من سعادة األمين العام واألمانة العامة عمل جرد ألسماء م ينضموا إل األعضاء الذين ل

دينا شاغر  ةاآلن إلى أي يبقى ل ابعة وس ة الس ى اللجن ل إل لجنة حتى نعرف المتبقي منهم ، واآلن ننتق

  في هذه اللجنة .

  . لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية . 7

  معالي الرئيس : 

ى سعادة األخ سعيد صالح لديه طلب باالنسحاب من ه ود االنضمام إل ن ي اك م ل هن ة ، فه ذه اللجن

  هذه اللجنة ؟ سعادة األخ أحمد الجروان وسعادة األخ محمد الكتبي .
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  سعادة / أحمد محمد الجروان :

  ، وشكراً . -طال عمرك  -شكراً معالي الرئيس ، أنا أود االنسحاب من هذه اللجنة 

  معالي الرئيس :

  سعادة األخ محمد الكتبي تفضل .

  محمد علي الكتبي : سعادة /

  أرغب باالنسحاب من هذه اللجنة .

  معالي الرئيس : 

ل  ى تكتم ة أعضاء آخرين حت اج لثالث الي نحت إذاً هنالك ثالثة أعضاء انسحبوا من هذه اللجنة وبالت

  اللجنة ، فمن يرغب باالنضمام لهذه اللجنة ؟ سعادة األخت عزا تفضلي .

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان : 

موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع  - بإذن هللا  - اً معالي الرئيس ، اللجنة في هذا الدور ستناقش شكر

ة لمناقشة الموضوع أن ينضموا  ة المؤقت في بناء األسرة " فأنا أقترح على اإلخوان الذين قدموا في اللجن

راح مني لألعضاء ة وهذا اقت ى أي  إلى اللجنة وهذا بالطبع يعتبر إضافة متميزة للجن م ينتسبوا إل ذين ل ال

ة ،  ت المناقش ذا وق ة وه البي الكلم اء ط ل األعض ن قب دم م ان مق وع ك ذا الموض رى ، ألن ه ان أخ لج

  وبالتأكيد وجودهم في اللجنة سيثري الموضوع والنقاش وأنا بالطبع أود االستمرار في اللجنة ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ته ومناقشته شكراً ، أعتقد وجهة نظر جيدة ، ألن  تتم دراس ة وس ه اللجن هناك موضوع األسرة تبنت

ذا  خالل هذا الدور وكان هناك عدداً كبيراً من مقدمي الطلب والدكتور المحرزي من ضمنهم ، وه

ة ؟ اآلن  ذه اللجن ود االنضمام له الموضوع هو من المواضيع المهمة عندك يا دكتور محمد ، هل ت

  لهذه اللجنة .نحتاج إلى ثالثة أعضاء لالنضمام 

م أنا ال  ا ه م فربم زام له يس إل ذا ل ن ه ة لك ة المؤقت ي اللجن يحضرني أسماء األعضاء الموجودين ف

اف  المية واألوق ؤون اإلس ة الش ي لجن رى وه ة أخ دينا لجن ى ل رى ، تبق ان أخ ي لج غلون ف منش

ة واحدة  ديهم لجن ى ل ط -والمرافق العامة ومن ثم سنحصر أسماء األعضاء الذين تبق ذين  - فق أو ال

  لم يسجلوا في لجان ، واآلن ننتقل إلى اللجنة الثامنة .

  . لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف والمرافق العامة . 8

  معالي الرئيس : 

ين وال يستطيع  ي لجنت سعادة األخ مروان بن غليطة يطلب االنسحاب من هذه اللجنة ألنه موجود ف

  شح نفسه لهذه اللجنة ، تفضلي أخت عائشة بن سمنوه .البقاء في هذه اللجنة ، هل هناك من ير
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  سعادة / عائشة سالم بن سمنوه :

روان سيدخل  األخ م ة ، ف ي اللجن شكراً معالي الرئيس ، األعضاء كلهم يريدون االستمرار معي ف

  مكانه األخ بوأحمد .

  معالي الرئيس : 

ة  هذا ممتاز ، سعادة األخ علي جاسم سينضم إلى اللجنة ، واآلن ة التربي يتبقى لدينا لجنتين هما لجن

ة أعضاء .  ى ثالث ا إل اج فيه والتعليم ونحتاج فيها إلى عضو واحد ، ولجنة الشؤون االجتماعية نحت

  ويتبقى لدينا لجنة الشكاوى .

  ى :لجنة الشكاو. 9

  معالي الرئيس : 

  سعادة األخ محمد الكتبي تفضل .

  سعادة / محمد علي الكتبي :

  ام إلى هذه اللجنة . أرغب باالنضم

  معالي الرئيس : 

  سعادة األخ حمد الغفلي تفضل .

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  إذا كان هناك شاغر .أرغب باالنضمام إلى هذه اللجنة 

  معالي الرئيس : 

  الدكتور سعيد تفضل .

  سعادة / د. سعيد عبدهللا المطوع :

  ة .السالم عليكم ، أطلب االنسحاب من هذه اللجن

  معالي الرئيس : 

م  زة واألعضاء كله ت متمي ة ورئاستك كان ذه اللجن يس ه ت رئ دكتور سعيد ماشاء هللا فأن سعادة ال

  محتجين على انسحابك . كم عضو لدينا اآلن في هذه اللجنة ؟

  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : ( األمين العام للمجلس )

  ، حمد الغفلي ، سعيد الرميثي . الترشح وصل إلى ثالثة أعضاء ، محمد علي الكتبي

  معالي الرئيس : 

ة  ذه اللجن األخ سعيد أنت عضو في كم لجنة ؟ إذا كنت عضو في لجنتين فلن تستطيع الدخول في ه

  ألن هذه اللجنة هي الثالثة ستكون ...
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  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : ( األمين العام للمجلس )

  هو منضم للجنة واحدة فقط .

  يس : معالي الرئ

  إذاً من انسحب من لجنة التعليم ؟ تفضل أخ سعيد .

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

ن  الً م ي أص م أن ة بحك ؤون االجتماعي ة الش ن لجن حاب م ت االنس ا طلب رئيس ، أن الي ال كراً مع ش

رة  ودي أن أكتسب خب مقدمي طلب مناقشة الموضوع وسأستمر مع اللجنة في دراسة الموضوع وب

  نة الشكاوى فلذلك أود الدخول في هذه اللجنة ، وشكراً .إضافية في لج

  معالي الرئيس : 

  إذاً نأخذ بمن ترشح في البداية بالترتيب ، تفضل أخ علي جاسم .

  سعادة / علي جاسم أحمد :

  أسحب طلب انسحابي من هذه اللجنة يا معالي الرئيس .

  معالي الرئيس : 

يم . اآلن األخت عزا تطلبك في لجنة الشؤون االجتما ة والتعل ة التربي ي لجن ذلك ف ك ك ة ويطلبون عي

  هناك عشر أعضاء ، سعادة األخ خلفان بن يوخة تفضل .

  سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخة :

  معالي الرئيس أنا أرغب باالنسحاب من هذه اللجنة واالنضمام إلى اللجنة الصحية والبيئية .

  معالي الرئيس : 

ة الشؤون شكراً بارك هللا فيك ، إذ ى لجن ة الشكاوى وينضم إل ن لجن اً سعادة األخ خلفان ينسحب م

ث  ة الشكاوى حي ن لجن ي االنسحاب م الصحية والبيئية ، هل هناك أي أحد من األعضاء يرغب ف

  لدينا عضوين إضافيين ، تفضل سعادة األخ حمد بن غليطة .

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  من هذه اللجنة . معالي الرئيس ، أطلب االنسحاب

  معالي الرئيس : 

ى لجان أخرى ليعطوا  ر واالنضمام إل ة التغيي ي اللجن بعض األعضاء الموجودين أصالً ف يمكن ل

ود  ة ي ي أي لجن ق ف م يوف عيد ل ة ، ألن األخ س ذه اللجن مام له ود االنض د ي و جدي ة لعض الفرص

م ينسحب ل ، إذا ل ن قب تبقى  االنسحاب أو الترشح لها مع أنه قدم طلب م ن األعضاء فس أي أحد م
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دون انسحابك  اقي األعضاء ال يري اللجنة كما هي ، دكتور سعيد هل أنت منسحب من اللجنة ألن ب

  تفضل .

  سعادة / د. سعيد عبدهللا المطوع :

  نعم دكتورة ، أنا سأنسحب حتى يكتمل العدد بوجود األخ سعيد الرميثي .

  معالي الرئيس : 

  ور سعيد ، سعادة األخ عبدالعزيز الزعابي تفضل .حسناً شكراً سعادة الدكت

  سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي : ( النائب الثاني للرئيس )

  شكراً معالي الرئيس ، أنا أنسحب ليبقى الدكتور سعيد .

  معالي الرئيس : 

  شكراً ما شاء هللا على هذه الروح العالية ، إذاً هل توافق على ذلك يا دكتور سعيد ؟

  عادة / د. سعيد عبدهللا المطوع :س

  نعم يا معالي الرئيس .

  معالي الرئيس : 

ة  ة التربي ا لجن ين وهم ين المتبقيت ى اللجنت ل إل ة ، واآلن ننتق ذه اللجن كيل ه ن تش ا اآلن م إذاً انتهين

ن  د ب ا سعادة األخ حم د وهم والتعليم ولجنة الشؤون الصحية والبيئية . هناك عضوان لم يسجال بع

ين ، سعادة  غليطة اتين اللجنت ى إحدى ه اج انضمامكما إل دكتورة نضال الطنيجي ونحت وسعادة ال

  األخ سالم الشامسي تفضل .

  سعادة / سالم عبيد الشامسي :

ث  بعة أعضاء حي ا س ة حل موضوعها وفيه ة الشؤون الصحية والبيئي رئيس ، لجن شكراً معالي ال

  اسم ، وشكراً .دخل األخ خلفان بن يوخة مكان األخت علياء الج

  معالي الرئيس : 

  من الذي دخل مكان األخت علياء الجاسم ؟ ...

  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : ( األمين العام للمجلس )

  سعادة األخت علياء الجاسم انسحبت ودخل مكانها أحمد الجروان .

  معالي الرئيس : 

  تفضل أخ سالم .

  سعادة / سالم عبيد الشامسي :

  هو من دخل مكانها . خلفان بن يوخة
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  معالي الرئيس : 

ة  سعادة األخ خلفان هل هذا صحيح ؟ إذاً اكتملت هذه اللجنة ويتبقى لدينا لجنة التربية والتعليم ولجن

نهم ، هل أن الشؤون االجتماعية حيث  دالً م ة أعضاء ب اج لثالث ة أعضاء انسحبوا ونحت هناك ثالث

ه  د المنسحبين رأي يغير أح ة س ورة نضال الطنيجي بحاجة لالنضمام للجن ة ؟ دكت ي اللجن ى ف ويبق

ن األفضل أن يرشح  ول م ت أق ذلك كن ا ل وسعادة األخ حمد الغفلي كذلك ، اآلن اللجان اكتملت كله

ار آخر ، اآلن  دينا أي خي يس ل الي ل ة ، بالت ي أي لجن دالً من وضع أسماءهم ف األعضاء أنفسهم ب

ت  نضال يجب أن ةسعادة الدكتور ا قال ت ، وكم تنضمي إلى لجنة وهذه هي اللجنة الوحيدة التي تبق

دكتورة نضال الطنيجي ، وسعادة  د ، سعادة ال م وجي األخت عزا فهذه اللجنة ستناقش موضوع مه

  األخ حمد بن غليطة ...

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  لجنة حقوق اإلنسان أين ذهبت ؟

  معالي الرئيس : 

ة  -اء هللا إن ش -نعم سيتم  ذه اللجن تشكيلها الحقاً ، سعادة األخ حمد بن غليطة هل تود االنضمام له

  أم تود االستبدال مع أحد آخر في لجنة أخرى ؟ 

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  أعتقد أني سأعود وأترشح للجنة الشكاوى .

  معالي الرئيس : 

  عك .لو كان باإلمكان أن ترتب مع أحد األعضاء للتبديل م

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  األخ بومبارك وعدني بالتبديل ولكنه غيّر رأيه اآلن .

  معالي الرئيس : 

ان  مام للج رين واالنض وة اآلخ ال لإلخ وا المج ة ليعط ي اللجن ة ف رة طويل وا فت ذين أمض وة ال اإلخ

  القاعة .أخرى لدعمها ، سعادة األخ أحمد اليماحي تفضل ولو سمحتم أطلب الهدوء في 

  سعادة / أحمد محمد اليماحي :

ذا  ة وه ذه اللجن ي ه اف وسأدخل ف ة األوق ن لجن ين ، سأنسحب م معالي الرئيس أنا عضو في لجنت

  تطوع مني ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة األخ سعيد الرميثي .
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  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

دي  شكراً معالي الرئيس ، طلبي لالنسحاب هو لكي أوجد لنفسي شاغراً للجنة األخرى ، فأنا ليس ل

يميود مشكلة في البقاء في هذه اللجنة إذا كان أحد األعضاء  ة والتعل ، الدخول مكاني في لجنة التربي

ى  ا أبق يم وأن ة والتعل ة التربي ي لجن دخل ف فأنا أقترح على سعادة األخ حمد بن غليطة إذا أحب أن ي

  اللجنة ، وشكراً . في هذه

  معالي الرئيس : 

سعادة األخ حمد ، سعادة األخ سعيد الرميثي يقول أنه سينسحب من لجنة التربية والتعليم ويبقى في 

  هذه اللجنة بينما تترشح أنت مكانه في تلك اللجنة ، هل تقبل هذا المقترح ؟

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  أنا لم أسمع األخ سعيد .

  الرئيس :  معالي

  األخ سعيد يقترح أن تأخذ مكانه في لجنة التربية والتعليم وهو لن ينسحب من هذه اللجنة .

  سعادة / حمد بن غليطة الغفلي :

  معالي الرئيس ، كالمي األخير هو االنضمام للجنة األوقاف .

  معالي الرئيس : 

اف وانضم إ ة األوق ن لجن احي انسحب م ة حسناً سعادة األخ أحمد اليم ة الشؤون االجتماعي ى لجن ل

  وسيدخل مكانه سعادة األخ حمد بن غليطة .

  اآلن يا أخ سعيد هل ستبقى أم تنسحب من هذه اللجنة ؟ حسناً تبقى لدينا عضوين .

  األخ سعيد يجب أن ينسحب ألنه عضو في لجنتين .

ة ال ى لجن م إل المية وانض ؤون اإلس ة الش ن لجن حب م احي انس د اليم عادة األخ محم ؤون س ش

وارد  ل والسكان والم تم بالعم ة ته ة الشؤون االجتماعي االجتماعية واآلن يتبقى لدينا عضوين . لجن

ي  ة موجودين ف ذه اللجن ون باالنضمام له البشرية وبالتالي مواضيعها مهمة ، األعضاء الذين يرغب

  ضلي .لجنتين ، ربما نستطيع العمل كما فعل األخ محمد اليماحي ، سعادة األخت ناعمة تف

  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان :

ك وسامحيني  لم علي أوالً السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته واسمحي لي يا معالي الرئيس فأنا لم أس

يس  -إن شاء هللا  -فلم أرك ، السالم عليكم وكل عام وأنتم بخير ونتمنى  أن تكون بداية طيبة . أنا ل

ا و ك ه ل ول أن ي أود الق دي شيء ولكن ا ل انع أن دي م يس ل ان فل ثالث لج ال لالنضمام ل اك مج ن هن

  وسعادة عائشة بنت سمنوه إذا كانت هناك لجان خالية ، وشكراً .
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  معالي الرئيس : 

ف  ن لألس ان ولك ثالث لج مام ل دون االنض م تري اد وأنك رة واالجته روح الكبي ذه ال م ه كر لك ا أش أن

دور إذا ود اإلخوة النظام اآلن ال يسمح لكن بما أن هذا مطلب لبعض ا ذا ال اء ه يمكن أثن ألعضاء ف

ين ،  ين دائمت ن لجنت ر م أن يعاد النظر في الموضوع ، لكن الالئحة أصالً ال تسمح باالنضمام ألكث

دكتورة  ا سعادة ال ا ذكرن عموماً أشكر لكم اجتهادكم معنا باالنضمام إلى أكثر من لجنتين ، أعتقد أنن

ة بالت ذه اللجن ي ه ي ف ال الطنيج و نض ة ، أرج ذه اللجن مام له د لالنض و واح دينا عض ى ل الي يتبق

ة ، سعادة األخت  االنتهاء من هذه اللجان ألنه تنتظرنا تشكيالت أخرى وهي المجموعات البرلماني

  عزا تفضلي .

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان :

دة أما ة واح ي لجن ودين ف اء الموج ماء األعض رض أس رح ع رئيس ، أقت الي ال كراً مع ى ش ا حت من

ذا  ن ه ه م ة ولننت ذه اللجن ي ه دخل ف و لي تحمس العض الي ي دة وبالت ة واح ي لجن م ف وا أنه يعرف

ة ،  ذه اللجن ي ه ة واحدة ويترشح أحدهم ف ي لجن الموضوع، فبالتأكيد هناك أعضاء يعرفون أنهم ف

  وشكراً .

  معالي الرئيس : 

  م :حسناً وصلني جرد بأسماء األعضاء الموجودين في لجنة واحدة وه

  سعادة األخ سالم الحصان الشامسي .

  سعادة األخ ماجد الشامسي .

  سعادة األخ عبيد حسن بن ركاض .

  سعادة األخت علياء الجاسم .

  سعادة األخ محمد الكتبي .

  بالتالي نحتاج لعضو واحد للترشح لهذه اللجنة ، سعادة األخ محمد الكتبي تفضل .

  سعادة / محمد علي الكتبي :

  تين ، لجنة التربية ولجنة الشكاوى .أنا في لجن

  معالي الرئيس : 

اء  م األعض ن ه ك ، م ن ذل د م و التأك ف وأرج ذا الكش وني ه د أعط ك فق ن ذل د م ت متأك ل أن ه

  الموجودين في لجنة واحدة ؟ أرجو رفع األيدي :

ال الحاي اء الجاسم واألخ جم د الجروان واألخت علي عادة األخ أحم ي وس  سعادة األخ سعيد الكعب

ة  ابي ، لجن دالعزيز الزع عادة األخ عب ومي وس د الرح عادة األخ حم ي وس م النقب عادة األخ جاس وس
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الشؤون االجتماعية هناك موضوعات اجتماعية كثيرة تطرحها يا أخ بوعلي ، أرجو من أي عضو 

ين  تبدال ب ة باالس ات داخلي إجراء ترتيب تم ب م إذا رغب ن ث أخير وم ه ال داعي للت أن يرشح نفسه ألن

  عضوين فهذا يمكن إتمامه بسهولة ، سعادة األخت عزا تفضلي .

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان :

دم  تطيع أن نق ن نس رة ونح اء األس رة وبن وع األس ن موض ائفين م اء خ د أن األعض ورة أعتق دكت

وعاتها  ة موض ذه اللجن ن ه ة ولك ان مهم ل اللج داً وك ة ج ة مهم ذه اللجن ر ، فه ى آخ وع عل موض

أرجو المعتمدة  في الخطة الرقابية هي موضوعات مهمة وكان هناك عدد كبير قد تبنوا الموضوع ف

  أن يوضحوا لنا اإلشكالية في االنضمام لهذه اللجنة ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ن خارج  ب م دمي طل اك مق أعتقد أن أهمية اللجنة الكل يدركها أو الموضوع المتبنى خاصة أن هن

دة اللجنة لكن ربما بعض ا ة واح ي لجن اء ف ي البق ين وبعضهم يرغب ف ي لجنت ألعضاء وجودهم ف

دور  فقط ، إذا أردنا أن نطبق مبدأ العدالة فسننظر إلى األدوار السابقة ، األعضاء الذين كانوا في ال

س ،  رى المجل بما ي نهم أو بالقرعة حس ار بي نهم باالختي السابق في لجنة واحدة ربما نختار واحد م

ع ألن أغلب األع ن تمت ى ، فم الث لجان حت ى ث ات باالنضمام إل ديهم طلب يهم ل ضاء ما شاء هللا عل

اقي  ة ب ي أحقي ر ف الي ينظ ازل اآلن ، وبالت ابقة فليتن رة الس وال الفت دة ط ة واح ى لجن مام إل باالنض

زام  ن يجب االلت دون حضور ولك ة ب تكلم عن انضمام للجن اً نحن ال ن األعضاء اآلخرين ، وطبع

ل ور ، ه م  بالحض س اآلن إذا ل رح المجل اذا يقت دة ؟ م ة واح مة للجن ماء المنض ن األس د م م التأك ت

ن  و م ح اآلن عض م يترش كيل اآلن وإذا ل ي التش ب أن ننه ة ؟ يج ذه اللجن و له ح اآلن عض يترش

ودون أن توضع األسماء  ره هل ت األعضاء في لجنة واحدة وبدالً من إجراء عملية التصويت وغي

  قرعة ؟كلها وتجرى عليها ال

  ( موافقة )

  معالي الرئيس : 

  حسب ما تم موافاتنا من إدارة الجلسات في األمانة العامة هناك ثمانية من األعضاء وهم :

  سعادة األخ سالم الحصان الشامسي .

  سعادة األخ ماجد الشامسي .

  سعادة األخ عبيد بن ركاض .

  سعادة األخت علياء الجاسم .

  سعادة األخ جاسم النقبي .
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  ادة األخت جمال الحاي .سع

  سعادة األخ عبدالعزيز الزعابي .

  سعادة األخ سعيد بن خلفان الكعبي .

يس تصويت ،  م أن نجري القرعة ول ه إذا أردت ون ب ا ترغب وبعد االستئذان من المجلس وحسب م

  تفضلي أخت علياء .

  سعادة / علياء سليمان الجاسم :

  . معالي الرئيس ، اسمي موجود في هذه اللجنة

  معالي الرئيس : 

  هذا صحيح وال يجوز أن نجري القرعة واسمها موجود ، تفضل يا أخ ماجد .

  سعادة / ماجد حمد الشامسي :

  لدي تصحيح وهو أن في األدوار السابقة كنت في لجنتين وليس في لجنة واحدة .

  معالي الرئيس : 

  فضل أخ سالم الشامسي .صحيح وسعادة األخ عبدالعزيز الزعابي كان كذلك في لجنتين ، ت

  سعادة / سالم عبيد الشامسي :

  شكراً معالي الرئيس ، أنا كذلك كنت في لجنتين في الدور السابق .

  معالي الرئيس : 

ذلك سعادة األخ ماجد وسعادة  دور السابق وك ي ال ين ف ي لجنت ان ف ه ك إذاً سعادة األخ سالم أوضح أن

ان األخ عبدالعزيز الزعابي واألخت علياء الج اك أي من اإلخوان ك اسم واألخ جاسم النقبي ، هل هن

ال  ن ركاض وسعادة األخ جم د ب ى من األسماء سعادة األخ عبي في لجنتين في األدوار السابقة ؟ تبق

اًء  - الحاي  م تكن صحيحة رج ة إذا ل ي المعلوم ي وسعادة  - وصححوا ل ، وسعادة األخ سعيد الكعب

ين ؟ األخ حمد الرحومي ، واآلن بعد هذه  المعلومات سعادة األخ حمد أنت في لجنة واحدة أم في لجنت

ذه األسماء التسعة أم  ين ه ى إجراء قرعة ب نعم في لجنة واحدة دائمة ، واآلن هل يوافق المجلس عل

  فيما بين أسماء األعضاء الذين لم يكونوا في لجنتين في األدوار السابقة ؟ تفضل أخ سالم .

  ي :سعادة / سالم عبيد الشامس

ى  ود موزعة عل ون الجه ى تك المقترح هو عن األعضاء الذين كانوا في السابق في لجنة واحدة حت

  الجميع ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

  إذاً إذا وافق المجلس على هذا المقترح فسنضع أسماء األعضاء للقرعة وهم :
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عيد  عادة األخ س اي وس ال الح عادة األخ جم اض وس ن رك د ب عادة األخ عبي عادة األخ س ي وس الكعب

ك  ي أن الوا ل ن إدارة الجلسات ق حمد الرحومي وسعادة األخ الشيخ محمد النعيمي أيضاً ، اإلخوة م

ابقاً  م  -أيضاً  -في لجنة واحدة وس ناً سنضيف اإلس ة صحيحة ؟ حس ة واحدة هل المعلوم ي لجن ف

ة أيضاً ، هل نسيتم أحد ؟ يجب أن يكون الجرد صحيح ، يجب كتابة أسماء ا ي لجن ألعضاء الذين ف

ن أسماء  اً م دي حالي ا ل ة واحدة أيضاً ، م ي لجن انوا ف ابقة ك ي األدوار الس واحدة في هذا الدور وف

ي ومي واألخ ه د الرح ي واألخ حم عيد الكعب اي واألخ س ال الح اض واألخ جم ن رك د ب : األخ عبي

ن إع تم الشيخ محمد النعيمي ، خمسة أعضاء ، سعادة األمين العام هل يمك داد األوراق باألسماء لي

  عمل القرعة ، أخت عزا حاولي إقناع بعض األعضاء ...

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان :

  يبدو معاليك أنني سأنسحب من اللجنة ...

  معالي الرئيس : 

  سعادة األخ سالم الشامسي تفضل .

  سعادة / سالم عبيد الشامسي :

ة  ا أرى أن لجن رئيس ، أن الي ال ة شكراً مع ذه ليست لجن ة  -الشكاوى ه ة هي  -الحقيق ذه اللجن ، ه

يس  ه ل ة أخرى ألن لجنة فرعية لذلك أرى أن من في لجنة الشكاوى من باب أولى أن يكون في لجن

ائل  ندوق أو رس ن الص ب م ون كت ا يتلق يء إنم ة وال ش ع الحكوم اش م ل ، ال نق ل عم ا ثق عليه

  ويناقشونها ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ن اآلن في ك اني هو م ل مرة نضع معايير ، المعيار األول هو من كان في لجنة واحدة والمعيار الث

ذي اقترحه  ث ال ار الثال اني واآلن المعي دور الث ي ال كان في لجنة واحدة سابقاً ولم يكن في لجنتين ف

ى ون عل  سعادة األخ سالم الشامسي إذا كان العضو في لجنة واحدة وكانت لجنة شكاوى ، هل توافق

  هذا الطرح ؟ األخ سعيد الرميثي تفضل .

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

ا  يس فيه ة الشكاوى ل شكراً معالي الرئيس ، أنا ال أتفق مع هذا الطرح ألنه لو كنت أعرف أن لجن

نحن  ة ، ف ل للجن عمل كما تفضل أخي العضو بل نحن نطمح أن يكون فيها عمل واجتماعات وتفعي

ة التشريعية وهو ال نرى أن هذا مقياس  ي اللجن رى الموجودين ف اس آخر ن نقيس بمقي ا س ، إذا كن

ة  ن الموضوعات العام ر م ن االجتماعات وكثي ر م ديهم عدد كبي م أن ل عضو في لجنة واحدة بحك

  والقوانين فإنهم يعفون من المشاركة في اللجنة الثانية ، وشكراً .
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  معالي الرئيس : 

ا  ة فيه ع كذلك لدينا اللجنة المالي ايير م ذه المع ل ه ن الصعب أن نضع ك ن م ل ولك ن العم ر م الكثي

حية أو  ة أو الص ؤون االجتماعي ة الش ل لجن رى مث ة األخ ان الدائم رح أن اللج ا الط ها ، ربم بعض

ديها اجتماعات مستمرة ،  ة ول التربية والتعليم أو غيرها وكل اللجان تعمل ضمن موضوعات عام

و  -أيضاً  - لكن عملها لجنة الشكاوى نعم فاعلة ما شاء هللا س ، ل ا المجل ي يتلقاه مقيد بالشكاوى الت

دينا ،  ة ل ي القائم سمحت اعرض لنا تشكيل لجنة الشكاوى الحالي ، فيها عضوين موجودين حالياً ف

ي  م ، سعادة األخ سعيد الرميث ذا للعل ي ، ه عيد الكعب ن ركاض وسعادة األخ س د ب سعادة األخ عبي

  تفضل .

  الح الرميثي :سعادة / سعيد ص

  شكراً معالي الرئيس ، بما أنكم عرضتم اللجنة واتفقتم على هذا المعيار فأنا أنسحب من هذه اللجنة ...

  معالي الرئيس : 

  ال لم نتفق على هذا المعيار ...

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

  إذا كان هذا المعيار ...

  معالي الرئيس : 

ر هذا مطروح ومقدم من أحد األعضاء  ة وال يعتب ه موافق م نعط علي ه ول م يصوت علي س ل والمجل

ا نشاطاً  معيار أن نقيس كفاءة لجنة بصراحة ، فكل اللجان بالعكس خير وبركة وهذه اللجنة كان له

ود أخ  س ، هل ت رد للمجل ي ت مشهوداً ولكن أنا قصدي أن هذه اللجنة مقيدة بموضوع الشكاوى الت

   من هذه اللجنة ؟سعيد االنضمام إلى لجنة أخرى بدالً 

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

  معالي الرئيس ، يمكنني أن أبقى في لجنة الشؤون االجتماعية إذا كان هذا الطرح موجود ، وشكراً .

  معالي الرئيس : 

ة وال  ة المهم ان ذات القيم ن اللج ة م ذه اللجن عيد ، ه دكتور س اقش ال ي أن تن شرطك صعب وبرأي

ى ال ا تتلق ون أنه ع تنس كاوى م ذه الش ة ه ر بمتابع دور كبي وم ب العكس تق واطنين وب ن الم كاوى م ش

ن  ي م ذلك ه دورها ، ل تهان ب ين وال يس خاص المختلف ع األش ا م ا ومتابعته مية وحله ات الرس الجه

دك أن تنضم  اللجان الدائمة ، وال أحد يستطيع أن يقلل من أهميتها أو قيمتها ولكن األخت عزا تري

، بهذه اللجنة حيث أنها من اللجان الدائمة المهمة وال نستطيع أن نقول غير ذلكإليهم بدون المساس 

  أخ جمال تفضل .
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  سعادة / جمال محمد الحاي :

و  ا ه ه بينم معاليك ، إذا كان سعادة األخ سعيد سينسحب من هذه اللجنة فأنا أترشح لها وأدخل مكان

  كراً .ينضم إلى لجنة الشؤون االجتماعية وستحل المسألة ، وش

  معالي الرئيس : 

  أخ سعيد هل توافق على هذا الطرح ؟

  سعادة / سعيد صالح الرميثي :

ودون  دالء ي اك ب ان هن ة وك شكراً معالي الرئيس ، نحن استغرقنا وقتاً طويالً لدخولي في هذه اللجن

ر ي دخول هذه اللجنة ، أنا أطمح أن يكون في هذه اللجنة عمل أكبر وأنا ترشحت الكتساب الخب ة ف

و  ري للجان ه ن تغيي هذه اللجنة ، فأنا عملت لمدة سنتين في اللجان التي دخلت فيها وكان الهدف م

تمرة ،  ة مس ذه اللجن ي ه ي ف ا رغبت س ، فأن ي المجل اني ف ل البرلم ي العم ر ف رة أكب اب خب اكتس

  راً .ـــوشك

  معالي الرئيس : 

ى ذلك من حقك يا أخ سعيد ، من كامل حقك أنك ترغب في اكتساب  خبرات جديدة وأنا أشكرك عل

رة وال نستطيع أن  ا الكبي حرصك على هذا األمر ، وكل اللجان الدائمة هي لجان فاعلة ولها أهميته

ي  أن نقلل من دور أي منها ، وبالتالي اسمحوا ل يقوم بالسحب ؟ ب ذي س ن ال ى القرعة ، م ل إل ننتق

عدادها ونحتاج لشخص يسحب االسم األسماء الخمسة موجودة في األوراق وقامت األمانة العامة بإ

  بالقرعة ، هل يوافق المجلس على أن يقوم أحد نواب الرئيس بسحب القرعة ؟

  ( موافقة )

  معالي الرئيس : 

سعادة األخ عبدالعزيز واألخ مروان نحتاج واحد منكم ليسحب بالقرعة من األسماء الموجودة وهي 

  خمسة أسماء كالتالي : 

 اض . سعادة / عبيد حسن بن رك

  الحاي .  سعادة / جمال

  الكعبي .  خلفانسعادة / سعيد 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي . 

  سعادة / الشيخ محمد النعيمي . 

  تفضل سعادة األخ عبيد بن ركاض . 
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  سعادة / عبيد حسن بن ركاض : 

كاوى ، معالي الرئيس ، أنا اآلن موجود في لجنتين هما لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الش

  ، وهذا ال يجوز . أكون قد أصبحت في ثالثة لجان وبذلك إذا تمت القرعة وجاء اسمي 

  معالي الرئيس : 

  انت موجود في لجنة الشؤون الصحية والبيئية ؟ 

  سعادة / عبيد حسن بن ركاض : 

  نعم يا معالي الرئيس . 

  معالي الرئيس : 

ين إلى لجنة واحدة فقط ، فكيف تم وضع اسمك الحقيقة أنا أكدت على فرز أسماء األعضاء المنضم

لجنة واحدة ، صحيح فاألخ عبيد موجود في لجنتين ، فكيف وضع اسمه من ضمن المنضمين إلى 

ضمن المنضمين للجنة واحدة ، أرجو حذف اسمه من المجموعة أو نسحب القرعة وإذا جاءت عليه 

ونحن نذكر األسماء ذلك خ عبيد وضحت يعتبر الغيا ويتم سحب اسم آخر ، فيا حبذا لو أنك يا أ

ح وأنا أذكر اسمك ، إذاً اآلن اسم األخ عبيد ان وقعت القرعة عليه يعتبر الغيا ويتم األني من الصب

  سحب اسم آخر 

  (تم السحب وكان االسم هو سعادة األخ حمد الرحومي )

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أنهم سيجتمعوا ووضوع األسرة ؟ أعتقد أنك يا أخ حمد عضو في اللجنة المؤقتة لمناقشة م

من نفس اللجنة على نفس الموضوع ، إذاً فالعضو السابع هو األخ حمد الرحومي ، وبذلك نكون 

انتهينا من تشكيل جميع اللجان الدائمة ، ونتمنى للجميع التوفيق في اللجان ، ونتمنى أن تشهد فاعلية 

  بند التالي .كبيرة من قبل الجميع ، واآلن ننتقل إلى ال

  البند الرابع : تشكيل لجنة الرد على خطاب االفتتاح : * 

  معالي الرئيس : 

نبدأ بتشكيل لجنة الرد على خطاب االفتتاح ، وكما تعلمون هذه لجنة مؤقتة فمن يرغب بالترشح لها 

  من اإلخوة األعضاء يتفضل برفع يده : 

  سعادة / عزا سليمان بن سليمان : 

  لهذه اللجنة . أرغب بالترشح 

  سعادة / عائشة سالم بن سمنوه :

  أرغب بالترشح لهذه اللجنة . 
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  سعادة / علياء سليمان الجاسم . 

  أرغب الترشح لهذه اللجنة . 

  سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخة : 

  أرغب بالترشح لهذه اللجنة . 

  سعادة / جاسم عبدهللا النقبي : 

  أرغب بالترشح لهذه اللجنة . 

 / جمال محمد الحاي :  سعادة

  أرغب بالترشح لهذه اللجنة . 

  معالي الرئيس : 

  سعادة علي جاسم ، هل لديك مداخلة ؟ تفضل . 

  سعادة / علي جاسم أحمد : 

  الحقيقة أنا أسأل عن خطاب االفتتاح ، فهل كان هناك خطاب افتتاح اليوم ؟ 

  معالي الرئيس : 

إنما كان هناك النطق السامي ببدء الدور ، ونحن طلبنا أن لم يكن هناك خطاب افتتاح كما اعتقد ، و

  يكون هناك خطاب ، سعادة األمين العام ما هو اإلجراء في هذه الحالة .... 

  سعادة / علي جاسم أحمد : 

الحقيقة أنه حصل عندنا إشكالية في تفسير هذه المسألة ، ففي بداية الفصل صحيح ، أما في األدوار 

ا أن يكون هناك خطاب ، ففي بداية الفصل يكون هناك خطاب رئيس الدولة يتكلم ة فليس شرطالتالي

فيه عن المنجزات ، ومن ثم يرد عليه المجلس ويرفع الرد إلى صاحب السمو رئيس الدولة ، أما في 

  األدوار التالية فال يكون هناك مثل هذا األمر ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة األمين العام .

  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : ( األمين العام للمجلس )

الحقيقة أن األمر متروك للمجلس بأن يشكل لجنة للرد على الخطاب إذا كان هناك خطاب أو إذا 

  رأى المجلس أن لديه رأي يريد إيصاله إلى صاحب السمو رئيس الدولة ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  لشامسي . الكلمة لسعادة األخ سالم عبيد ا
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  سعادة / سالم عبيد الشامسي : 

، الحقيقة جرت العادة أن يكون هناك خطاب ورد عليه في بداية الفصل ، لكن شكرا معالي الرئيس 

نحن نرى أنه نظرا للظروف المتغيرة التي نشهدها سواء كانت داخلية أو خارجية وأيضا موضوع 

في هذه الظروف ال بد أن نسمع سنويا خطابا من  نرى أنه فإننا التعامل الدولي في عدة مواقف اآلن

سيدي صاحب السمو رئيس الدولة فيما يتعلق بالشأن الداخلي أو الخارجي ، وبناء عليه يتم تشكيل 

  لجنة في كل دور للرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

اسة خاطب وزارة شؤون الرئاسة بخصوص هذا شكرا سعادة األخ سالم ، طبعا المجلس ممثل بالرئ

الموضوع حتى يكون هناك خطاب سواء في بداية الفصل أو في بداية كل دور ، واآلن ربما كما 

تفضل سعادة األخ علي جاسم أن العادة ربما جرت أن يكون خطاب االفتتاح فقط في بداية الفصل ، 

افتتاح الدور ، والحقيقة هي فرصة للمجلس م يتأما خالل األدوار التالية فتكون هناك فقط كلمة و

ليرفع فيها تمنياته وتطلعاته وآراؤه من خالل بداية كل دور وبداية الفصل ، لكن إجرائيا ما جرى 

للرد على الخطاب ، وبالتالي فالرأي للمجلس في مسألة تشكيل لجنة ، اليوم ال يعتبر خطاب افتتاح 

  الكلمة لسعادة األخ حمد الرحومي . 

  عادة / حمد أحمد الرحومي : س

شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أننا لسنا بحاجة لخطاب الرد ألن المسمى واضح ، فهو يعكس الواقع 

والرد على خطاب مقدم ، وهذه اللجنة تشكل للرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة ، واآلن 

المفروض أن ال نبني على فذلك ليس لدينا خطاب من صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه هللا " ، ل

شيء غير موجود أصال ، فلو كان هناك خطاب من رئيس الدولة لكنا شكلنا لجنة للرد عليه ، أما 

المفروض أن ال فقضية التمنيات أو تصريحات من المجلس أو مخاطبة رئيس الدولة في شيء معين 

دخل في هذا النظام على أساس أن ندخلها من النظام المرسوم لشيء معين ، فبذلك كأننا نتجاوز ون

هناك عرف بذلك ، فال يوجد هناك خطاب حتى نرد عليه ويكون موقفنا صحيح ، فبإمكن أي أحد أن 

نستحدث شيء غير حقيقي ، فال نستطيع البناء على شيء غير موجود ،  حينماينتقدنا من الخارج 

، وبناء عليه نرد على كل جزئية فاألرضية للرد على الخطاب أن يكون هناك خطاب لرئيس الدولة 

  لجنة للرد ، وشكرا . ، ولذلك أرى عدم الحاجة لتشكيل  فيه

 معالي الرئيس : 

الحقيقة أن ما جرى عليه العرف أنه في بداية الفصل يكون هناك خطاب ويتم الرد عليه من قبل 

ية واإلقليمية ، وكان هذا الخطاب يشمل المواضيع الوطنية والداخلالمجلس على كل فقرة فيه 
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والدولية ، ويتم الرد على كل هذه النقاط ، أما اآلن كما تفضل اإلخوة فال يوجد خطاب افتتاح للرد 

  عليه ، وبالتالي يرون أنه ال داعي لتشكيل هذه اللجنة ، الكلمة لسعادة األخ محمد الكمالي . 

  سعادة / محمد علي الكمالي : 

دستوريا وليس عرفا ، فال  األمر دور االنعقاد بالخطاب ، فهذامعالي الرئيس ، دستوريا يتم افتتاح 

  تم معالجة هذا األمر ؟ تأدري كيف 

  معالي الرئيس : 

الحقيقة كما ذكرت لكم أننا خاطبنا الجهة المعنية وطلبنا أن يكون هناك خطاب افتتاح عند افتتاح كل 

  .  دور ، ولكن ما دام لم يتم ذلك ... تفضل سعادة األمين العام

  سعادة / أحمد شبيب الظاهيري : (األمين العام للمجلس) 

شكرا معالي الرئيس ، أحيل اإلجابة لسعادة الدكتور جابر الزعابي األمين العام المساعد لشؤون 

  الجلسات واللجان . 

  لجلسات واللجان) لسعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد 

  الدستور تنص على : ) من 80عفوا ، المادة (

" يفتتح رئيس االتحاد في الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال 

البالد ، وأهم األحداث والشؤون الهامة التي جرت خالل العام ، وما تعتزم حكومة اإلتحاد إجراءه 

  من مشروعات واصالحات خالل الدورة الجديدة . 

ينيب عنه في االفتتاح ، أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء ولرئيس االتحاد أن 

  . اإلتحاد 

وعلى المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه إلعداد مشروع الرد على خطاب االفتتاح ، متضمناً 

مالحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس االتحاد ، لعرضه على 

  "األعلى .  المجلس

في حالة وجود خطاب افتتاح ، حيث أنه لم يتم تشكيل مثل  –فقط  –لذلك فإنه يتم تشكيل هذه اللجنة 

هذه اللجنة أكثر من أحد عشرمرة لم يتل فيها خطاب افتتاح ، ولذلك فبما أنه ال يوجد اآلن خطاب 

  افتتاح فأرى أنه ال داعي لتشكيل هذه اللجنة ، وشكرا . 

  س : معالي الرئي

هذا مع العلم أن المجلس قد خاطب الجهة المعنية في هذا الشأن حتى يكون اإلخوة األعضاء على 

بينة من هذا األمر ، إذاً كما أوضح اإلخوة في األمانة العامة فطالما ال يوجد خطاب افتتاح فال داعي 

  لتشكيل لجنة الرد ، الكلمة لسعادة األخ سعيد الرميثي . 
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  ح الرميثي : سعادة / سعيد صال

ستفسار عن الخطاب ؟ فإذا التأكد هل صدر شيء من المجلس لال شكرا معالي الرئيس ، فقط أود

كان هناك استفسار عن الخطاب فربما يأتينا الخطاب فيما بعد ، وبذلك ربما نحتاج ألن نشكل له 

  لجنة للرد عليه فيما بعد ؟ 

  معالي الرئيس : 

ح الدور ، لذلك إذا لم يكن هناك خطاب في افتتاح الدور فلن يكون الحقيقة أن الخطاب مرتبط بافتتا

  هناك خطاب آخر ، فما هو قرار المجلس اآلن ؟ 

  عدم تشكيل لجنة)أصوات تطالب ب(

  معالي الرئيس : 

على خطاب االفتتاح لعدم وجود خطاب افتتاح ، واآلن ننتقل إلى البند  للردإذاً ال داعي لتشكيل لجنة 

  التالي . 

  البند الخامس : االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : * 

ي  2017) لسنة 48مرسوم اتحادي رقم ( .1 ي المجال األمن اون ف ة تع ى اتفاقي بالتصديق عل

 ومكافحة اإلرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية . 

ى اتفاقي 2017) لسنة 49مرسوم اتحادي رقم ( .2 ي بالتصديق عل ي المجال األمن اون ف ة تع

 ومكافحة اإلرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية . 

م ( .3 ادي رق وم اتح نة 50مرس وم  2017) لس خاص المحك ل األش ة نق ى اتفاقي ديق عل بالتص

 عليهم بين الدولة وجمهورية بنغالديش الشعبية . 

نة 51مرسوم اتحادي رقم ( .4 ى 2017) لس ين  بالتصديق عل ل الجوي ب ة خدمات النق اتفاقي

 حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك . 

ة  2017) لسنة 52مرسوم اتحادي رقم ( .5 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكوم

 سانت فنسنت والغرينادين في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما. 

 معالي الرئيس : 

  ، تفضل سعادة األخ علي جاسم . هذه المراسيم للعلم 

  سعادة / علي جاسم أحمد : 

األخت نورة الكعبي  –هللا يذكرها بالخير  –معالي الرئيس ، تذكرين في الدور الثاني أنا سألت أيام 

عن االتفاقيات التي أبرمتها الدولة وتفعيلها ، وجاء رد من الحكومة أعتقد حول هذا الموضوع 
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ان ، فال أدري أين وصل هذا الموضوع وما هي اإلشكالية فيه وكيف وأحيل إلى لجنة من اللج

  سيعمل المجلس على هذا األمر من أجل تفعيل هذه االتفاقيات ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة األمين العام . 

  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : (األمين العام للمجلس) 

  . شكرا معالي الرئيس ، تفضل دكتور جابر 

  لجلسات واللجان) لسعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد 

  حل أي اتفاقية إلى اللجان من أجل بحثها ، وشكرا . تُ شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أنه لم 

  معالي الرئيس : 

  ما يقصده سعادة األخ علي جاسم شيء مختلف ، تفضل سعادة األخ علي جاسم . 

  جاسم أحمد :  سعادة / علي

معالي الرئيس ، كان هناك رد من الحكومة حول االستفسار الذي تقدمت به لمعالي األخت نورة 

  إلى اللجنة المختصة .... الكعبي وقالوا أنه جاء رد من الحكومة وأحيل الرد 

  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : (األمين العام للمجلس) 

  ...  لم يردنا أي شيء حتى اآلن بهذا الشأن

  سعادة / علي جاسم أحمد : 

  هذا في الدور السابق ، فنرجو مراجعة المضبطة التي تم االستفسار فيها .

  معالي الرئيس : 

  سعادة الدكتور ، الرجاء التأكد من هذا األمر ألن تساؤل األخ علي جاسم في محله ... 

  واللجان) سعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد للجلسات 

  إن شاء هللا سنتأكد إن كان تمت اإلحالة أم ال ... 

  معالي الرئيس : 

فعال األخ علي توجه بهذا السؤال لمعالي األخت نورة ، وذكرت له أنهم سيوجهون رد على 

تم تحويله إلى اللجان المختصة ، فهو يريد قد االستفسار ، فأرجو التأكد من وجود هذا الرد وإذا كان 

يف تم تحويل هذه االتفاقيات وماذا تم بخصوص هذا الموضوع حيث كان هناك استفسار كمعرفة 

  سابق عليه ، لذلك نرجو التأكد من هذا الموضوع ، واآلن ننتقل إلى البند التالي . 
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  * * البند السادس : الرسائل الصادرة للحكومة :

وع " سيا .1 ة موض ى مناقش ي رسالة صادرة بشأن إعادة طلب الموافقة عل دل ف ة وزارة الع س

 التدريب والدراسات القضائية " . شأن

ة وزارة  .2 رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع " سياس

 التربية والتعليم " . 

وعات  .3 أن الموض ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل ة توص أن متابع ادرة بش الة ص رس

 العامة . 

 .  2018مجلس بمشروع الميزانية العامة لالتحاد لعام رسالة صادرة بشأن موافاة ال .4

  معالي الرئيس : 

أيها اإلخوة ، هذه الرسائل أرسلت إلى الحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة 

بشأن توصية موضوع وزارة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية " ، وكذلك 

بشأن متابعة توصيات المجلس والتي وردنا رد عليها عن وضع توصيات  التربية والتعليم ، وأيضا

  المجلس حاليا ، فهل هناك أية مالحظات عليها ؟ 

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

  إذاً ننتقل إلى البند التالي . 

  *: الرسائل الواردة للمجلس :  السابع* البند 

د الكع .1 ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م ي رس وطني  -ب س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

ة وزارة  وع " سياس أن موض ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل أن توص ادي  بش االتح

 الصحة ووقاية المجتمع ".

  (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

ي  .2 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م رة الدو -رس وطني وزي س ال ؤون المجل ة لش ل

ة وزارة  وع " سياس أن موض ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل أن توص ادي  بش االتح

 وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل ".

(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون .االجتماعية والعمل والسكان والموارد 

  البشرية)

 
  ) بالمضبطة . 2رقم ( نصوص الرسائل الصادرة ملحق  *
  ) بالمضبطة . 3نصوص الرسائل الواردة ملحق رقم (  *
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ورة م .3 الي / ن ن مع الة واردة م ي رس د الكعب وطني  -حم س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

 االتحادي  بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات العامة .

 )4/9/2017(تاريخ 

ي  .4 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

 االتحادي بشأن الموضوعات العامة . االتحادي  بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني

 )27/9/2017(تاريخ 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة األخ حمد الرحومي . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

جميع  إليها ئيس ، أنا عندي مالحظتين ، ويا حبذا لو يتم عرض الرسالة حتى ينتبهشكرا معالي الر

  اإلخوة األعضاء ... 

  معالي الرئيس : 

  ي رسالة تود عرضها ؟ أ

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

الرسالة التي بها مالحظات األمانة العامة لمجلس الوزراء على توصيات المجلس ، وحتى يتم عرضها يا 

معالي الرئيس فقد لفت نظري وأنا أقرأ بها في الكشف المرفق بها مكتوب " مالحظات األمانة العامة لمجلس 

ت المجلس الوطني االتحادي " ، وأنا أود االستفسار ما هو عمل أو ما هو دخل األمانة الوزراء بشأن توصيا

العامة لمجلس الوزراء بتوصيات المجلس الوطني ؟ فاألمانة العامة ليست هي الجهة المخولة لتضع 

ات يعلى توصيات المجلس الوطني ، فالمخاطبة والرد على التوصفي هذا الشأن المالحظات أو أي شيء 

  ؟ ، ال أدري هل الورقة التي أتكلم عنها موجودة معكم  ةيكون من مجلس الوزراء وليس من األمانة العام

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أمامي جداول ليس بها األمانة العامة لمجلس الوزراء التي ذكرتها ، لذلك نريد أن نعرف 

  عن أي رسالة تتكلم ... 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

  تكلم عن الرسالة التي فيها جدول بتواريخ مواضيع التوصيات . أنا أ

  معالي الرئيس : 

من  27/9/2017أعتقد أن سعادة األخ حمد الرحومي يتكلم عن آخر رسالة والتي وردتنا بتاريخ 

متابعة توصيات المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات معالي األخت نورة بخصوص 
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بمالحظات األمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس  العامة والمرفق معها كشف

علما أن الرسالة الثالثة هي أيضا بنفس الخصوص في  ، الوطني في الفصل التشريعي السادس عشر

م ومكتوب اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي في الفصل 4/9/2017

هو يقول أنها واردة من مكتب الوزير ومكتوب في خ حمد التشريعي السادس عشر ، واستفسار األ

  ؟  فلماذا تم عنونتها بهذه الطريقةالمرفق مالحظات األمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التوصيات ، 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

س أن هذا العنوان يعني كأن من يعطينا مالحظات على توصياتنا كمجل –معالي الرئيس  –الحقيقة 

وطني هو األمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهذا الكالم ال أعتقد أنه صحيح ، وإذا كان صحيح 

حتى يكون هذا الوضع طبيعي ، فاآلن نحن في المجلس الوطني رفعنا  ذلك يجب أن نعرفف

األمانة لوزراء وليس ألمانة عامة ، فهل الرد على هذه التوصيات يكون من وتوصيات للحكومة 

  مجلس الوزراء ؟ فهذا األمر بحاجة إلى توضيح ، وشكرا . العامة ل

  معالي الرئيس : 

لدولة لشؤون اأعتقد أن مالحظتك هي مالحظة دقيقة لكن أعتقد أن لها تفسير من قبل وزارة 

دائما بالرسالة السابقة فعال المجلس الوطني االتحادي ، وأنا لن أتكلم بالنيابة عنهم ، ولكن مقارنة 

تستفسر من  فإنهاسر من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني عن توصيات المجلس عندما نستف

مجلس الوزراء ، فممن تستفسر منه هناك ؟ تستفسر من األمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يتابعوا 

سير هذه التوصيات ألنها تعرض على مجلس الخدمات ، فهناك عدة إجراءات بشأن هذه التوصيات 

ى مجلس الوزراء ، أنا أعتقد واألمر راجع لكم إذا كنتم تريدون االستفسار أكثر من قبل عرضها عل

معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عندما يحضر في الجلسة القادمة أن هذا الجدول نقل 

أن يغيروا بكما وردهم هم إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وليس كما هو مفروض 

الرسالة السابقة عندما كتبوا " اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات المجلس الوطني " العنوان كما في 

المفروض أن ترفع فقط إلى وزارة ، ومالحظات األمانة العامة لمجلس الوزراء  –فعال  –ألن هذه 

الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي وليس للمجلس الوطني ، فتوصياتنا تنقل لمجلس الوزراء 

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ، ودائما يردنا الرد أيضا من قبل نفس وزارة  عن طريق

أن يكون مكتوب فيها األمانة بمن قبل لنا الدولة بأن هذا الرد بشأن متابعة التوصيات ، ولم يأت 

العامة لمجلس الوزراء ، فأعتقد أنه تم نقلها بالنسخ واللصق كما جاءتهم هم من األمانة العامة 

  مجلس الوزراء ، ونحتاج أيضا لسؤالهم بهذا الشأن ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي . ل
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

  المفروض أن ال تأتي لنا بهذا العنوان . من شكرا معالي الرئيس ، باإلمكان التوضيح لهم أنه 

س الوزراء ، والحقيقة نحن نريد اآلن نرى تاريخ إحالة التوصيات إلى مجلأننا المالحظة الثانية : و

أن نكون نوعا ما فاعلين في عملنا ، ونحن نتكلم في حكومة ذكية وحكومة الكترونية وذكاء 

اصطناعي وأمور كثيرة ، وما أراه مثال فيما يخص سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

  ...  2014) من عام 8االجتماعية فإن تاريخ إحالة هذه التوصيات هو شهر (

  معالي الرئيس : 

  ، تفضل أخ حمد .  27/9/2017لو سمحتم بعرض الرسالة الرابعة والواردة بتاريخ 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

، أي في الفصل السابق ، فاآلن إذا كنا  2014صدرت منذ عام إذاً فنحن نتكلم اآلن عن توصيات 

ن نجتهد ونجتمع في اللجان ، وإنما يجب المتابعة ، بالفعل نريد أن نكون فاعلين ، فهذا ليس فقط بأ

، فاآلن إذا كان هذا الموضوع يها ورد علفالمنجز للمجلس واللجان ما هو ؟ هو عبارة عن توصية 

، والحقيقة أن هذا ليس رد على  2014تم عرضه في جلسة المجلس الوزاري في عام قد مثال 

ي النتيجة ، وكيف ستكون آلية العمل ومتى سيتم عرضها ، فاآلن ما ههو مجرد التوصيات وإنما 

تنفيذ هذه التوصيات ؟ فأعتقد أنه من الضروري أن نركز على هذه المسألة بحيث تأخذ التوصيات 

صحيح أن الحكومة لديها أشغال كثيرة ، ولكن هذا جزء من عملها وهو جزء والوضع الطبيعي ، 

يث يخرج على شكل توصيات وما فعلناه في المجلس ، مهم بالنسبة لنا نحن ألنه يعتبر زبدة عملنا ح

لكن إذا كنت كمجلس ال أناقش وال أتكلم وال اوصل المعلومة فهذا غير صحيح ، وال يعقل أن تُرفع 

يرد علينا أنه  2017ونحن اآلن في عام  2014التوصية وتعرض على المجلس الوزاري في عام 

لمعلومات ومسار العمل في الحكومة إذا كنا نتكلم عن تدفق االوضع بالنسبة لتم عرضها ! فكيف هو 

توصية صادرة عن سلطة رابعة أو ثالثة تصل للحكومة بعد أربع سنوات ، فكيف سنعرض هذا 

األمر وكيف سنتكلم مع الجمهور أو حتى مع اإلخوة األعضاء في المجلس ، فهذا الموضوع عرض 

نتين في هذا الفصل وال زلنا نقول أن هذه في الفصل التشريعي السابق ، واآلن بقي أمامنا س

التوصيات لهذا الفصل لم تصل الحكومة حتى اآلن ، فأعتقد أن هذا ليس نظام عمل بالنسبة لنا 

كمجلس اآلن ، فنحن نطالب بحقوقنا بأن يكون تدفق المعلومات وتدفق الرسائل والردود على 

كومة متطورة وعندنا استشراف التوصيات بشكل أسرع وال تأخذ سنوات ، فنحن اآلن في ح

  للمستقبل وغير ذلك ، ونحن جزء من عمل الحكومة .
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هذه التوصيات  ومن، وطبعا هذا الكشف المرفق مع الرسالة الواردة فيها معظم توصيات المجلس 

قديم ، لكن يا حبذا لو تنورنا األمانة العامة فيما يخص توصيات موضوع ما هو حديث ومنها ما هو 

رة التربية والتعليم ، ويا حبذا لو يتم عرضها على شاشة العرض ، فأنا أعتقد أنه بعد أن سياسة وزا

أن  –معالي الرئيس  –ويتم تحديد التوصيات في صيغتها النهائية ، وكما تعلمين ننتهي من الجلسة 

من  التوصية تكتب كلمة . كلمة حيث يتم مناقشتها والموافقة عليها ، واآلن أريد أن أقرأ جزئية

كيف من الممكن أن ، ف توصيات وزارة التربية والتعليم ويا حبذا لو يتابع معنا اإلخوة األعضاء

تتغير التوصية النهائية بعد إقرارها النهائي في المجلس ، وأعتقد أن الجزئية التي سأتلوها ومعي 

ن وضعت بطريقة لم نقل هذا الكالم في التوصية ، وهذه التوصية اآل هي أننا معظم أعضاء اللجنة

يمرروا كلمة كهذه الواردة في  كيال تليق بالمجلس وال تليق بنا كأعضاء وال بالمجلس ككل 

  التوصيات ... 

  معالي الرئيس : 

  لكن ال أحد يستطيع أن يغير في التوصيات بعد إقرارها النهائي من المجلس ... 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

س ، لكن هذا هو الحاصل ، وأول شيء الكلمة المضافة هي باللغة وهذا ما أقوله يا معالي الرئي

  االنجليزية ، ونحن ال نضع في توصياتنا كلمات باللغة االنجليزية ، هذا أوال . 

  " ....  helperثانيا : نحن ال نستخدم كلمة " 

  معالي الرئيس : 

رارها في الجلسة األخيرة لو سمحت لنا دقيقة يا أخ حمد حتى يتم عرض هذه التوصيات التي تم إق

في الجلسة األخيرة منها وهي واردة في بند الرسائل الصادرة ، الحقيقة أن هذه التوصيات انتهينا 

التوصيات ورفعها بناء على مناقشة الموضوع وبناء على  هذه إحالتها إلى اللجنة للنظر في وتم

المجلس ، فالمفروض أن هذه موافقة معالي الوزير التي تمت أثناء الجلسة على كل توصيات 

التوصيات واردة من اللجنة ، فهل هناك تغيير في التوصيات التي رفعتها اللجنة عن التي صدرت 

  للحكومة ؟ 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

) أعتقد 4معالي الرئيس ، أنا ال أقول أن هناك تغيير من اللجنة ، لكن لو قرأت معالي الرئيس التوصية رقم (

" كما هي واردة حيث تنص التوصية   helperجلس كله وليس أنا من المستحيل أن يمرر كلمة " أن الم

) في مرحلة رياض األطفال ألداء المهام المطلوبة ونظرا helperعلى :" زيادة تعيين مساعدين المعلمين (

  ...  لمجلس الوزراء ؟لخصوصية المرحلة " ، فهل نحن سنكتب هذه الكلمة باللغة االنجليزية 
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  معالي الرئيس : 

  من أين جاءت هذه الكلمة سعادة األخ الدكتور جابر . 

  سعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد للجلسات واللجان) 

عفوا معالي الرئيس ، أثناء مناقشة الموضوع كان هناك مقترح من الحكومة في هذا الشأن وهو 

"helper  كرا . " وتم األخذ بها ، وش  

  معالي الرئيس : 

عفوا ، تم األخذ بالمقترح في الجلسة أم في اللجنة ؟ ألننا في الجلسة أعدنا التوصية للجنة لصياغتها 

  بشكلها النهائية ، تفضل . 

  سعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد للجلسات واللجان) 

ناك ممثلين من وزارة التربية حضروا معنا في الجلسة الحقيقة أنه بعد أن جلسنا مع الحكومة كان ه

في األمانة العامة حتى يتم التأكد فقط من التوصيات ، وخالل جلوسنا معهم أعطونا هذه الكلمة ، 

  " ، وشكرا .  helperأضفنا هذه الكلمة وهي "  –فقط  –ولذلك نحن 

  معالي الرئيس : 

  ة على هذا األمر ؟ لكن هل تم إطالع رئيسة اللجنة وأعضاء اللجن

غيير على هذه التوصيات ، وحتى لو تم االتفاق على ذلك مع اجراء تيا أخ جابر ، ال أحد يملك 

  هل يوجد شيء آخر غير هذه الكلمة ؟ فالوزارة لكن يجب الرجوع إلى اللجنة قبل األخذ بها ... 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

نا في النهاية على التوصيات ، والحقيقة أننا في عمر المجلس كله لم ما نقوله يا معالي الرئيس ، أننا اتفق

كلمة باللغة االنجليزية في التوصيات المرفوعة لمجلس الوزراء ، فهذا حتى في حقنا ليس جيدا ،  تبنك

وهذا يفتح المجال للحديث عن اللجنة بأنها استخدمت هذه الكلمة باللغة االنجليزية في التوصيات ، وإذا 

ت هذه عينة فهذا يعني أنه من الممكن أن يحصل هناك تغيير على التوصيات بعد إقرارها من اللجنة ، كان

وحتى اللجنة ليس من حقها فالمفروض أن اللجنة هي التي تغير كل كلمة يناقشها المجلس ويوافق عليها ، 

  ت ... أن تغير في التوصيات إال بالرجوع إلى المجلس ألن المجلس اعتمد هذه التوصيا

  معالي الرئيس : 

صحيح ، فالمجلس اعتمد هذه التوصيات بدون هذه الكلمة ، وإنما حسبما وردت من اللجنة ووافقت 

عليها الوزارة ، وإذا كان هناك أي تغيير سيتم على التوصيات يجب أن يتم مراجعة اللجنة في ذلك 

  عديل ، تفضل أخ حمد .وأخذ موافقتها ومن ثم تعرض على المجلس ألخذ الموافقة على الت
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

كيف يكون األمر يا معالي الرئيس إذا كانوا سيجلسون مع أي أحد من مندوبي الوزارة والوزارة 

ليست إضافة  –معالي الرئيس  –تقترح ما تريده على التوصيات والتوصيف الذي تريده ! وهذه 

  وإنما تعتبر انتقاص من عملنا نحن ... 

  عالي الرئيس : م

لكن إذا كان أحد من ممثلي الوزارة قابلكم بهذا الشأن يا أخ جابر لماذا لم يتم إحاطة اللجنة علما 

  بذلك بحيث يوضعون في الصورة أو أن يحضروا االجتماع ؟ 

  سعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد للجلسات واللجان) 

  الكلمة .  نحن لم نضف أي شيء غير هذه

  معالي الرئيس : 

لم يسبق نهائيا أن نضع أي كلمة باللغة االنجليزية في توصيات المجلس وال في  –فعال  –لكن 

تقارير المجلس ، وحتى عندما نضطر لوضع كلمة ليس لها بديل آخر نحاول أن نجتهد لوضعها 

ما أعرفه أن " مساعد معلم " بآلية معينة ، وحتى هذه الكلمة هل المقصود بها " مساعد معلم " ؟ ف

"   helper، فكلمة " "   helper" وليس "    teaching assistantتعني باللغة االنجليزية " 

  " ....   shadow teacherتعني مساعدة وليست حتى " ٍ 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

 عمال ، وهذا األمر " نكون نتكلم عن  helperمعالي الرئيس ، في الوضع العادي عندما نقول " 

هناك إشكالية به في التربية ، واآلن نخرج في نهاية مناقشة الموضوع بمخرج سيء  يبدو وكأن

كهذا فهذا يحسب علينا ، فمن غير المعقول أن نخاطب مجلس الوزراء بكالم كهذا بحيث نضع له 

ة وهي : " زيادة تعيين " باللغة االنجليزية رغم أن التوصية باللغة العربية واضح  helperكلمة " 

مساعدين للمعلمين ... " فهل هذا مقصود وهل هو مرتب وهل ربعنا لم ينتبهوا لهذه المسألة لهذه 

الدرجة بحيث يتم وضعها باللغة االنجليزية وال تمر علينا كلجنة ، واآلن نحن فتحنا وقرأنا هذه 

اء ، وقد راجعت األخت ناعمة المسألة ، وأعتقد أنه ال يعقل أن نرفع شيء كهذا لمجلس الوزر

واالخوة األعضاء هل نحن قلنا هذا الكالم ؟ مستحيل ، وال أعتقد أن هناك أي عضو في المجلس 

  يوافق على مثل هذا األمر ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أي اختالف آخر في التوصيات عن توصياتكم والتي أقرها المجلس ؟
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي :

صراحة هذه هي التي تنبهنا لها وهي التي تعتبر سلبية ، أما بقية التوصيات فال مشكلة فيها ، لكن 

  هذه النقطة أعتقد أنها ليست جيدة في حقنا ومن المفروض أن ال تتكرر ، وشكرا .

  معالي الرئيس : 

  خ جابر . إذاً لماذا طلبت الوزارة وضعها فعبارة " مساعد معلم " واضحة ومفهومة ؟ تفضل أ

  سعادة / د. جابر محمد الزعابي : (األمين العام المساعد للجلسات واللجان) 

عفوا معالي الرئيس ، كان المقترح أن هذه الخطة موجودة لديهم اآلن في الوزارة ، ولذلك جاء 

  المقترح بإضافة هذه الكلمة للتوصية .

  معالي الرئيس : 

بخبرتك الموجودة في المجلس هل تذكر أننا رفعنا توصيات  –ما شاء هللا  –لكن يا دكتور جابر انت 

سابقة فيها كالم باللغة االنجليزية ، أو حتى متى نرفع توصية تخص لجنة أو المجلس دون الرجوع 

للجنة المعنية أو على األقل استشارة رئيسة اللجنة حتى ال نقف هذا الموقف الموجود اآلن ؟ فنحن 

واللجنة تقول أنها ترى التوصيات في صورتها النهائية ، واآلن أرسلت ، حتى تفاجأنا بهذا األمر 

إلى الحكومة ، وهذه نقطة مطروحة عليكم ، سعادة األخ حمد ، اآلن هذه النقطة تم إثارتها لكن 

أرسلت إلى الحكومة من شهر سبعة ، ونحن بالعكس ننتظر الرد على هذه  –حقيقة  –التوصية 

  التوصيات . 

فيما يخص التوصيات والتأخر في الرد عليها ،  –أيضا  –ية التي أثرتها وهي في محلها النقطة الثان

وقت منذ خروجها من من نحن سبق وأن اعددنا دراسة كاملة بخصوص كم تأخذ التوصيات 

المجلس وحتى الرد عليها وليس العمل بها ، ورفع في هذا األمر رسالة ألنها تأخذ وقتا طويال ، 

ئل إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لمعالي األخت نورة نطالب بها رساولقد وجهنا 

بضرورة الرد على توصياتنا بأسرع وقت ممكن ، وطلبنا كشف كامل بالتوصيات وأرسلنا لهم كل 

وجد تد الذي جاءنا عليها ، وصحيح أنه الر هو التوصيات التي ال زالت عالقة ولم يرد عليها ، وهذا

، وحسب اإلجراء الموجود  2016الفصل السابق ومنها ما هو من بداية عام  توصيات منها من

ونحن نتمنى عندهم اآلن منها ما عرض على المجلس الوزاري ، وبعضها تحت االجراء لعرضها ، 

الرد على هذه التوصيات بأقصى سرعة ألن الكثير من اإلخوة الوزراء يجدونها في صالحهم ، لكن 

يتطلب تنفيذها ما إذا هم ملزمين بأن يكون لهذه التوصيات ميزانية في حال أن –أيضا  –كما عرفت 

ميزانية ، وهذا يجعلهم يتأخرون في الرد على بعض التوصيات أو الرد عليها بأنها مرتبطة بوجود 

مع وزارة  –إن شاء هللا  –ميزانية لها ، لكن بشكل عام من الممكن عمل كشف وجرد آخر اآلن 
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مجلس الوطني بشأن متابعة التوصيات واالستعجال في الرد عليها وأن نجد إجراء الدولة لشؤون ال

  يضمن عمل أسرع في هذا المجال والرد علينا فيه ، تفضل سعادة األخ حمد . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

ن معالي الرئيس ، نحن اآلن نريد التأكد من توصيات وزارة التربية ، فنريد من األمانة العامة أ

تخرج لنا التوصيات الفعلية التي وضعناها ونقارنها بالتوصية التي رفعت لمجلس الوزراء ألنني 

اآلن لست متأكدا وكذلك أعضاء اللجنة غير متأكدين بالضبط ما هي التوصيات التي رفعت وما 

ن اآلن الذي تغير فيها عن توصيات اللجنة التي أقرها المجلس ، فنحن اآلن الحظنا كلمة واحدة ، لك

أحد اإلخوة يقول لي أن هناك شيء من التوصيات غير موجود في هذه التوصية المرفوعة لمجلس 

نطلب هذا ؟ ألن هذه التوصية المرفوعة لم تمر علينا بعد أن تم تعديل هذه لماذا  فنحن الوزراء ،

ربية الكلمة أو أي شيء آخر في هذه التوصيات ، كذلك ليس من اإلنصاف أن تأتي وزارة الت

والتعليم وترتب التوصيات مع األمانة العامة ونحن آخر من يعلم ، ومعاليك تعرفين اإلشكالية التي 

حصلت مع وزارة التربية والتعليم ، فأعتقد أنه ال يجوز أن نميز وزارة عن وزارة بحيث يأتي 

ناء على ممثلي الوزارة لألمانة العامة ويتم إعطاؤهم ما يريدون ويغيرون توصيات المجلس ب

  توجهات الوزارة ، فمهما كان هذا ال يجوز ... 

  معالي الرئيس : 

  ... ال يحق ألي جهة وال أي شخص أن يغير في توصيات أقرها المجلس 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

  هذا مع العلم أن هناك إشكالية أصال مع هذه الوزارة .... 

  معالي الرئيس : 

يا أخ حمد ، فهذا إجراء دستوري وكذلك حسب الالئحة الداخلية حتى لو لم يكن هناك إشكالية 

واإلجراءات التي نعمل عليها ، فعندما تقر توصيات في المجلس ال يحق ألي جهة التعديل والتغيير 

فيها سواء من داخل المجلس أو من خارج المجلس ، وأيضا أنتم اللجنة المعنية وبالتالي كان من باب 

ي الصورة ، وأن ال يتم أي تعديل في التوصيات دون عرضه عليكم ومن ثم أولى أن يتم وضعكم ف

على المجلس ، واآلن إذا كنتم تريدون عمل مقارنة بين التوصية المرفوعة والتوصيات المقرة من 

المجلس واللجنة فهذا من حقكم ، لذلك أرجو من سعادة األمين العام متابعة هذا الموضوع بأسرع 

اللجنة ، وسنطلع على هذه المقارنة معكم إن شاء هللا ، ونتمنى أن ال يكون فيها وقت مع اإلخوة في 

، واآلن ننتقل إلى البند  في هذا الشأنأي تعديل آخر ، ومن ثم سنرى ما هو اإلجراء المناسب 

  . الثامن
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  ** البند الثامن : البيانات الصادرة عن المجلس . 

  ناسبة " اليوم العالمي للشباب " . بيان صادر عن المجلس الوطني االتحادي بم

  معالي الرئيس : 

هذا البيان صدر خالل عطلة المجلس بمناسبة " اليوم العالمي للشباب " وهو للعلم واإلحاطة ، 

  واآلن ننتقل إلى البند التاسع . 

 البند التاسع : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :* 

 .شهادات المنشأ مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد و .1

  (أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)

  مشروع قانون اتحادي في شأن سالمة المنتجات  . .2

 (أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف والمرافق العامة)

اب ا .3 اد الحس أن اعتم ي ش ادي ف انون اتح روع ق ابات مش اد والحس د لالتح امي الموح لخت

 . 31/12/2016الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 

  (أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)

  معالي الرئيس :

وتقديم تقرير بشأنها ستها إذاً فقد تم إحالة مشروعات هذه القوانين إلى اللجان المختصة لدرا

  ، واآلن ننتقل إلى البند العاشر . للمجلس

  من أعمال :  استجدما البند العاشر : * 

  أوالً : المراسيم االتحادية التي صدرت : 

بتشكيل مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية  2017لسنة ) 130المرسوم االتحادي رقم ( .1

 المتحدة . 

  بتعيين وزراء دولة .  2017ة ) لسن131المرسوم االتحادي رقم ( .2

 ً   المراسيم بقوانين التي صدرت :  : ثانيا

) 37(بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2017لسنة ) 1(قانون اتحادي رقم بمرسوم  .1

 . بشأن شركات األمن الخاصة  2006لسنة 

بية من األجن ةفي شأن حصانة القطع الثقافي 2017لسنة ) 2(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .2

 . الحجز أو المصادرة 

 
  ) بالمضبطة . 4نص البيان الصادر عن المجلس ملحق رقم (  *
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لسنة ) 2(بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم  2017لسنة ) 3(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .3

 . بإنشاء هيئة اإلمارات للهوية  2004

في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة  2017) لسنة 4(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .4

 .  2017لة الملحقة عن السنة المالية لالتحاد وميزانيات الجهات المستق

 .  في شأن تسويات حساب االحتياط العام 2017) لسنة 5(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .5

 . في شأن الضريبة االنتقائية  2017) لسنة 7(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .6

 . في شأن ضريبة القيمة المضافة  2017) لسنة 8(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .7

) 4(بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2017) لسنة 9(نون اتحادي رقم مرسوم بقا .8

 . بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل  2013لسنة 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات المدنية  2017) لسنة 10(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .9

 .  1992) لسنة 11(الصادر بالقانون االتحادي رقم 

بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض  2017) لسنة 11(ادي رقم مرسوم بقانون اتح .10

 .  االختصاصات

 . في شأن الجرائم الدولية  2017لسنة ) 12(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .11

 .  في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية 2017) لسنة 13(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .12

) 1(أحكام القانون االتحادي رقم بتعديل بعض  2017) لسنة 14(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .13

 . بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء  1972لسنة 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي  2017) لسنة 15(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .14

 .  بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة 2008) لسنة 7(رقم 

في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي  2017) لسنة 16(نون اتحادي رقم مرسوم بقا .15

 . في شأن الجنسية والجوازات  1972) لسنة 17(رقم 

) 6( بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 2017) لسنة 17(مرسوم بقانون اتحادي رقم  .16

 . في شأن دخول وإقامة األجانب  1973لسنة 

) 2(ديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم بتع 2017) لسنة 18(ي رقم مرسوم بقانون اتحاد .17

 . بشأن الشركات التجارية  2015لسنة 

 ً    االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : :  ثالثا

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 57(مرسوم اتحادي رقم  .1

جنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على جمهورية جامبيا لت
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 . الدخل ورأس المال 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 58(مرسوم اتحادي رقم  .2

جمهورية األرجنتين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب 

 .  المالعلى الدخل ورأس 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 59(مرسوم اتحادي رقم  .3

جمهورية غينيا االستوائية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق 

 . بالضرائب على الدخل ورأس المال 

ومة الدولة وحكومة اتفاقية بين حكعلى تصديق بال 2017) لسنة 60(مرسوم اتحادي رقم  .4

 .  اتجمهورية غينيا االستوائية لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 61(مرسوم اتحادي رقم  .5

غرض وأستانا بأبوظبي  تيألراضي في مدينلتخصيص المتبادل الجمهورية كازاخستان بشأن 

 . ة التمثيلية الدبلوماسية البعث يتشييد مبان

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 62(مرسوم اتحادي رقم  .6

 . جمهورية البرازيل االتحادية بشأن التعاون في مجال الدفاع 

بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة  2017) لسنة 63(مرسوم اتحادي رقم  .7

  ايسلندا .جمهورية  الدولة وحكومة

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 64(مرسوم اتحادي رقم  .8

 . ما ورائهما فيا ومهيخدمات الجوية بين إقليمفي شأن الكومنولث جزر الباهاماس 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 65(مرسوم اتحادي رقم  .9

 . فيما ورائهما يهما والستوائية في شأن الخدمات الجوية بين إقليمغينيا ا

صديق اتفاق بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بالت 2017لسنة ) 66(رسوم اتحادي رقم م .10

 . نيكاراغوا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما 

ة بين حكومة الدولة وحكومة اتفاقيعلى التصديق ب 2017) لسنة 67(مرسوم اتحادي رقم  .11

 . وفيما ورائهما  اجمهورية إيطاليا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهم

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 68(مرسوم اتحادي رقم  .12

 ائهما . وفيما ورإقليميهما جمهورية زيمبابوي في شأن الخدمات الجوية بين 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة من  2017) لسنة 69(قم مرسوم اتحادي ر .13

 ئهما . وفيما ورايهما مقدونيا في شأن الخدمات الجوية بين إقليم
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بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 70(مرسوم اتحادي رقم  .14

 ائهما . وفيما وربين اقليميهما  جمهورية بلغاريا في شأن الخدمات الجوية

انتيغوا تصديق اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بال 2017) لسنة 71(مرسوم اتحادي رقم  .15

 ئهما . وفيما ورايهما في شأن الخدمات الجوية بين إقليموبربودا 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2017) لسنة 72(مرسوم اتحادي رقم  .16

 ئهما . وفيما وراهما ونية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميمهورية غويانا التعاج

المتعلق  1988انضمام الدولة إلى بروتوكول عام ب 2017) لسنة 73(مرسوم اتحادي رقم  .17

 .   1966لخطوط التحميل لعام باالتفاقية الدولية 

ألف  1988بانضمام الدولة إلى بروتوكول عام  2017) لسنة 74(مرسوم اتحادي رقم  .18

 .  1974تسعمئة وثمان وثمانين المتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام و

لسالمة الحاويات بانضمام الدولة إلى االتفاقية الدولية  2017) لسنة 75(مرسوم اتحادي رقم  .19

)CSC   1972) لعام  . 

ن االقتصادي والفني بشأن التعاوية بالتصديق على اتفاق 2017) لسنة 76(مرسوم اتحادي رقم  .20

 . حكومة جمهورية سيراليون وبين حكومة الدولة 

الفضائيين بانضمام الدولة إلى اتفاق إنقاذ المالحين  2017) لسنة 77(مرسوم اتحادي رقم  .21

 ورد األجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي . 

وحكومة  اتفاقية بين حكومة الدولةعلى لتصديق با 2017) لسنة 78(مرسوم اتحادي رقم  .22

 .  في شأن التعاون االقتصادي والفنيبلغاريا 

 معالي الرئيس : 

لجميع هذه المراسيم االتحادية والمراسيم بقوانين ذه القراءة المطولة على هشكرا سعادة األمين العام 

  سعيد الرميثي . عادة األخ واالتفاقيات ، وهي جميعها للعلم واالطالع ، تفضل س

 رميثي : سعادة / سعيد صالح ال

كل ما تفضل به سعادة األمين العام غير موجود ، فمالحظة فنية معاليك ، شكرا معالي الرئيس 

كان باإلمكان إضافة هذه إذا ، فياحبذا ما يستجد من أعمال البرلماني تحت بند  عندنا في المعاون

  نشاء ، وشكرا .  المراسيم واالتفاقيات إلى المعاون البرلماني حتى نستطيع الرجوع إليها وقتما

  معالي الرئيس : 

  أعتقد يا سعادة األمين العام أن هذه الرسالة وردت إليكم اليوم . 
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  سعادة / أحمد شبيب الظاهري : (األمين العام للمجلس) 

  نعم يا معالي الرئيس ، هذه الرسالة بالمراسيم واالتفاقيات وردتنا اليوم خالل الجلسة . 

  معالي الرئيس : 

  تضاف في نظام المعاون البرلماني ضمن بند ما استجد من أعمال . إذاً سوف

واآلن وبعد ان انتهينا من بنود جدول أعمال هذه الجلسة سوف ترفع الجلسة ومن ثم سنجتمع على 

، انية ولجان الصداقةشكل جمعية عمومية للشعبة البرلمانية لتشكيل االتحادات والمجموعات البرلم

  رفع الجلسة اآلن ؟ فهل يوافق المجلس على 

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

  إذاً ترفع الجلسة . 

  ) عصراً  16.11(رفعت الجلسة حيث كانت الساعة 

  

 رئيس المجلس  األمين العام

 د. أمل عبدهللا القبيسي  أحمد شبيب الظاهري
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  المالحـق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  96من  68صفحة                                                                                 16الفصل  -  3الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  

  

  

  

  )1ملحق رقم (
  

  

  يالت المجلس الوطني االتحادي تشك

  من الفصل التشريعي السادس عشر  الثالثفي الدور 
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  هيئة المكتب

  

  

  د. أمــل عبــدهللا القبيســـي /  معالي:    س ــــــس المجلــــرئي .1

 مـروان أحمــد بن غليطـــة النائب األول للرئيس  :   سعادة / .2

 عبدالعزيز عبدهللا الزعابي ئب الثاني للرئيس  :   سعادة /النا .3

 سالـــم عبدهللا الشامســـــي ـس  :   سعادة /ـــــب المجلــمراق .4

 د. محمد عبدهللا المحرزي سعادة / ـس  :  ــــــب المجلـمراق .5
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  تشكيل اللجان

  والخارجيةوالداخلية الدفاع لجنة شؤون والطعون             الدستورية والتشريعيةلجنة الشؤون 

  محمد بن كردوس العامري          (رئيساً)    ) سعادة /1الشيخ محمد عبدهللا النعيمي           (رئيساً)   ) سعادة /1

  سالــــم علــــي الشحــــي          (مقرراً)) سعادة / 2  النقبـــــي             (مقرراً) عبدهللاجاســــم  / ) سعادة2

  مطــر حمـــد الشامســــي) سعادة / 3  مــروان أحمد بن غليطــــة) سعادة / 3

  اهريمطــــر سهيـــل الظــ) سعادة / 4  أحمـــد محمـــــد الحمـــودي) سعادة / 4

  خليــفة سهيـل المزروعي) سعادة / 5  خلفــان عبدهللا بن يوخــــة) سعادة / 5

  أحمـــد محمــــد الجــــروان) سعادة / 6  محمــــد علــــي الكمالـــي) سعادة / 6

  عـزا سليمـان بن سليمان) سعادة / 7  صــالح مبارك العامـــري) سعادة / 7

  شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لجنة               صادية والصناعيةلجنة الشؤون المالية واالقت

  محمــــد علــــي الكمالــــي          (رئيساً) ) سعادة /1  ماجــــد حمــــد الشامســي            (رئيساً)) سعادة / 1

  عفـــراء راشــد البسطــي          (مقرراً)ة / ) سعاد5  سالــم عبــدهللا الشامســـي            (مقرراً) ) سعادة /2

  جمـــال محمـــد الحـــاي) سعادة / 3               د. محمد عبدهللا المحــرزي) سعادة / 3

  عائشـــــة راشـــــد ليتيــــم) سعادة / 4  د. سعيد عبدهللا المطـــوع) سعادة / 4

  فيصل حـارب الذباحــيعادة / ) س5  أحمـــد يوســـف النعيمـي ) سعادة / 5

  خالـــد علـــي بن زايــــد) سعادة / 6  عبدالعزيز عبدهللا الزعابي) سعادة / 6

  مطــر سهيــل الظاهري) سعادة / 7  سعيــــد عميـــر يوســفسعادة / ) 7
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 تابع تشكيل اللجان

 

  شؤون التعليم والثقافة والشباب لجنة 

  والرياضة واالعالم

  الصحية والبيئية الشؤون  لجنة

ــي           (رئيساً)  سعادة / )1  ناعمــة عبدهللا الشرهـــان             (رئيساً)سعادة /  )1 ــ ــد الشامس ــ ــم عبيـ ــ   ساـل

  خلفـــان عبــدهللا بن يوخــــة          (مقرراً)  سعادة / )2  حمــد أحمــد الرحومـــي             (مقرراً)سعادة /  )2

  خالــــد علــــي بن زايـــــدسعادة /  )3  سعيـــد صالـــح الرميثــــيعادة / س )3

  ناعمـــة عبدهللا الشرهــانسعـادة /  )4  محمـــد علـــي الكتبــــي سعادة /  )4

  فيصــل حـــــارب الذباحـــي         سعادة /  )5  عائشة سالــم بن سمنوهسعادة /  )5

ـاضة / سعاد )6  أحمـــد يوسـف النعيميسعادة /  )6 ــ ــسن بن رك ــد حـ ــ   عبيـ

ــةسعادة /  )7 ــي    سعادة / ) 7  مروان أحمـد بن غليط ــ ــ ــد اليماح ــ ــ ــد أحم ــ   محم

  الشؤون االجتماعية والعمل والسكان لجنة 

  والموارد البشرية 

والمرافق العامة لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  

  عائشــة سالــم بن سمنوه           (رئيساً) ) سعادة /1  (رئيساً)             حمــــد أحمــد الرحومــي   ) سعادة /1

  خليفة سهيـل المزروعــي          (مقرراً)) سعادة / 2  عزا سليمان بن سليمـــان               (مقرراً) ) سعادة /2

  لغفلــيحمــد بن غليطــة ا) سعادة / 3  عليـــاء سليمــان الجاســـم ) سعادة /3

  محمد بن كردوس العامري) سعادة / 4  د. نضال محمد الطنيجي) سعادة / 4

  أحمـد محمــد الحمـــودي) سعادة / 5  عائشـــة راشـــــد ليتيـــــم) سعادة / 5

   علـــــي جاســــم أحمــــــد) سعادة / 6  محمــــد أحمــد اليماحــي) سعادة / 6

ــي) سعادة / 7  ي الشحــــيسالـــم علــــ) سعادة / 7 ــ ــد الشامس ــ ــر حمـ ــ    مط
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 تشكيل اللجان

 

  رؤساء اللجان  لجنة   الشكاوى                  لجنة 

  سعادة / ماجــــد حمــــد الشامســي         (رئيساً)             د. سعيــد عبــدهللا المطـــوع  ) سعادة /1

  سعادة / د. سعيد عبدهللا المطـــوع           ــح الرميثــي             (مقرراً)سعيـــد صالـ ) سعادة /2

  سعادة / الشيخ محمد عبدهللا النعيمي  سعيـــد خلفــــان الكعبــــي) سعادة / 3

ــري) سعادة / 4 ــ ـارك العامـ ــ ــح مب   سعادة / محمد بن كردوس العامري   صاـل

  سعادة / محمــــد علــي الكمالـــــي  لكتبـــــــيمحمــد علــــي ا) سعادة / 5

ـاض) سعادة / 6 ــ ــن بن رك ــ ــد حس ــ   سعادة / ناعمــة عبـدهللا الشرهـــان  عبي

  سعادة / سالـــم عبيــــد الشامســـي  علــــي جاســــم أحمـــــد) سعادة / 7

  حمـد أحمــــد الرحومــــيسعادة /   

  م بن سمنــــوهسعادة / عائشـة سال  
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  بيان بأسماء السادة األعضاء 

  وفقا النضمامهم إلى اللجان الدائمة بالمجلس 

  

  إســـم اللجنــة  إسـم اللجنــة  اإلســـم  م
عدد 

  اللجان

  أحمـــــد محمـــد الجــــروانسعادة /  1
 والداخلية الدفاع شؤون لجنة

 والخارجية
 1 

  الحمــودي أحمــد محمــــد سعادة /  2
لجنة الشؤون الدستورية 

 والتشريعية والطعون

لجنة الشؤون اإلسالمية 

 واألوقاف والمرافق العامة 
2 

  أحمـــد يوســـف النعيمــــيسعادة /  3
لجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية والصناعية 

لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 والشباب والرياضة واإلعالم
2 

  ـم عبــــــدهللا النقبــــيجاســـسعادة /   4
لجنة الشؤون الدستورية 

 والتشريعية والطعون
 1 

  جمـــال محمــــــد الحـــــايسعادة /   5
لجنة شؤون التقنية والطاقة 

 والثروة المعدنية
 1 

 حمــــد أحمــــد الرحومــــي سعادة /   6
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 والشباب والرياضة واإلعالم

 االجتماعية الشؤون ةلجن

 والموارد والسكان والعمل

 البشرية

2 

  حمـــــد عبــــدهللا الغفلـــيسعادة /   7
 اإلسالمية الشؤون لجنة

 العامة والمرافق واألوقاف
 1 
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  تابع / ...

  إســـم اللجنــة  إسـم اللجنــة  اإلســـم  م
عدد 

  اللجان

  خالـــــد علــــي بن زايـــــــد سعادة /   8
التقنية والطاقة  لجنة شؤون

 والثروة المعدنية
 2 لجنة الشؤون الصحية والبيئية

  خلفـــان عبــدهللا بن يوخـــة سعادة /   9
لجنة الشؤون الدستورية 

 والتشريعية والطعون
 2 والبيئية الصحية الشؤون لجنة

  خليفـــة سهيـــل المزروعــيسعادة /  10
لجنة شؤون الدفاع والداخلية 

 والخارجية 

جنة الشؤون اإلسالمية ل

 واألوقاف والمرافق العامة 
2 

  سالــــم عبــدهللا الشامســــيسعادة /  11
لجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية والصناعية 
 1 

 1 لجنة الشؤون الصحية والبيئية سالـــــم عبيـــــد الشامســـــيسعادة /  12

  سالــــم علــــــي الشحــــــيسعادة /  13

الشؤون االجتماعية لجنة 

والعمل والسكان والموارد 

 البشرية

لجنة شؤون الدفاع والداخلية 

 والخارجية 
2 

 1  لجنة الشكاوى  سعيــد بن خلفــان الكعبــيسعادة /  14

 الشكاوى ةلجن  سعيـــد صالـــح الرميثـــيسعادة /  15
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 والشباب والرياضة واإلعالم
2 

  المطـوع عبــدهللا سعيـد. د/  سعادة 16
 المالية الشؤون لجنة

  والصناعية واالقتصادية
  2  الشكاوى لجنة

  يوســــــف عميــــر سعيــــد/  سعادة 17
 المالية الشؤون لجنة

  والصناعية واالقتصادية
  1  
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  تابع / ...

  إســـم اللجنــة  إسـم اللجنــة  اإلســـم  م
عدد 

  اللجان

  صالـــح مبـــــارك العامــــــرية / سعاد 18
 الدستورية الشؤون لجنة

 والطعون والتشريعية
 2 لجنة الشكاوى

  عائشـــة سالـــم بن سمنــــوهسعادة /  19
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 والشباب والرياضة واإلعالم

لجنة الشؤون اإلسالمية 

 واألوقاف والمرافق العامة 
2 

  ـة راشـــــد ليتيــــــم عايشــسعادة /  20

الشؤون االجتماعية لجنة 

والعمل والسكان والموارد 

 البشرية

 والطاقة التقنية شؤون لجنة

 المعدنية والثروة
2 

  عبـدالعزيز عبـدهللا الزعابيسعادة /  21
لجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية والصناعية
 1 

 2  لجنة الشكاوىلجنة الشؤون الصحية والبيئية   عبيـــد حســـن بن ركـــاض سعادة /  22

  عـــــــزا بـــن سليمــــــــان سعادة /  23
لجنة شؤون الدفاع والداخلية 

 والخارجية 

 االجتماعية الشؤون لجنة

 والموارد والسكان والعمل

 البشرية

2 

  عفــراء راشــــد البسطــيسعادة /  24
لجنة شؤون التقنية والطاقة 

 المعدنيةوالثروة 
 1 

  الجاســــم سليمــــان عليـــــاء/  سعادة 25

 االجتماعية الشؤون لجنة

 والموارد والسكان والعمل

  البشرية

 1  
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  تابع / ...

  إســـم اللجنــة  إسـم اللجنــة  اإلســـم  م
عدد 

  اللجان

ــد  سعادة /  26 ــ ــ ــ ــم أحم ــ ــ ــ ــي جاس ــ ــ  عـل
 اإلسالمية الشؤون لجنة

 العامة والمرافق وقافواأل
 2 لجنة الشكاوى 

ــيسعادة /  27 ــ ــ ـارب الذباحـ ــ ــل ح   فيصـ
لجنة شؤون التقنية والطاقة 

 والثروة المعدنية
 2لجنة الشؤون الصحية والبيئية 

  سعادة / ماجــــد حمـــــد الشامســي  28
 المالية الشؤون لجنة

 والصناعية واالقتصادية
 1 

  ــد أحمـــد اليماحـــــيمحمسعادة /  29

 االجتماعية الشؤون لجنة

 والموارد والسكان والعمل

 البشرية

 2لجنة الشؤون الصحية والبيئية 

  سعادة / محمـــد سالــــم العامــــري 30
لجنة شؤون الدفاع والداخلية 

 والخارجية 

 اإلسالمية الشؤون لجنة

 العامة والمرافق واألوقاف
2  

  مـد عبدهللا المحـــرزيد. محسعادة /  31
لجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية والصناعية
 1 

  الشيخ محمد عبدهللا النعيميسعادة /  32
لجنة الشؤون الدستورية 

 والتشريعية والطعون 
 1 

 الشكاوى لجنة  محمـــد علــــــي الكتبـــــيسعادة /  33
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 2 الموالشباب والرياضة واإلع

  الكمالــــي علــــي محمــــد/  سعادة 34
 الدستورية الشؤون لجنة

  والطعون والتشريعية

 والطاقة التقنية شؤون لجنة

  2  المعدنية والثروة
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  تابع / ...

  إســـم اللجنــة  إسـم اللجنــة  اإلســـم  م
عدد 

  اللجان

  مـروان أحمــد بن غليطـةسعادة /  35
لجنة الشؤون الدستورية 

 والتشريعية والطعون 

 والثقافة التعليم شؤون لجنة

 واإلعالم والرياضة والشباب
2 

  مطــــر حمـــد الشامســـي سعادة /  36
لجنة شؤون الدفاع والداخلية 

 والخارجية 

لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 والمرافق العامة 
2 

ــريسعادة /  37 ــ ــ ــل الظاه ــ ــر سهي ــ   مطـ
التقنية والطاقة لجنة شؤون 

 والثروة المعدنية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع 

  والخارجية 
2 

38 
ـانسعادة /  ــ ــدهللا الشره ــ ــ ــة عب ــ   ناعمـ

  

لجنة شؤون التعليم والثقافة 

 2 لجنة الشؤون الصحية والبيئية والشباب والرياضة واإلعالم

  د. نضال محمــــد الطنيجي سعادة / 39

 االجتماعية الشؤون لجنة

 والموارد والسكان والعمل

 البشرية

 1 
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  أسماء رؤساء ومقرري اللجان 

  

 مقرر اللجنــة رئيس اللجنــة إسم اللجنــة

  جاسم عبدهللا النقبي الشيخ محمد عبدهللا النعيمي   لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون .1

 سالم علي الشحي محمد بن كردوس العامري  والداخلية والخارجية لجنة شؤون الدفاع  .2

 سالم عبدهللا الشامسي ماجد حمد الشامسي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية .3

 عفراء راشد البسطي محمد علي الكمالي  لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية  .4

باب والرياضة لجنة شؤون التعليم والثقافة والش .5

 واالعالم 
 حمد أحمد الرحومي ناعمة عبدهللا الشرهان

 خلفان عبدهللا بن يوخة سالم عبيد الشامسي لجنة الشؤون الصحية والبيئية  .6

لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان  .7

  والموارد البشرية 
 عزا سليمان بن سليمان حمد أحمد الرحومي

ألوقاف والمرافق لجنة الشؤون اإلسالمية وا .8

  العامة 
 خليفة سهيل المزروعي  عائشة سالم بن سمنوه

 سعيد صالح الرميثي  د. سعيد عبدهللا المطوع  لجنة الشكاوى  .9

    لجنة رؤساء اللجان   .10
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  كشف بأسماء السادة األعضاء 

  حسب الحروف الهجائية 

  عايشــــة راشـــــد ليتيـــــــم سعادة / .21    أحمــــــد محمـــــــد الجـــــروانسعادة /   .1

  عبــدالعزيز عبــدهللا الزعابـيسعادة / .22    أحمـــــد محمـــــد الحمـــودي سعادة /   .2

  عبيــــد حســـن بن ركـــاض سعادة / .23    أحمــــــد يوســــف النعيمــــيسعادة /   .3

  عــــــــــزا بـــن سليمـــــــــان سعادة / .24    د. أمـــــل عبـــدهللا القبيســـي / معالي .4

  ـيعفــــراء راشـــد البسطــسعادة / .25    جاســــــم عبــــــدهللا النقبـــــــيسعادة /   .5

ــم سعادة / .26    جمـــال محمــــــــد الحــــــــايسعادة /   .6 ــ ــ ـان الجاس ــ ــ ـاء سليم ــ ــ   علي

ــد سعادة / .27   حمــــد أحمـــــــد الرحومــــــي سعادة /  .7 ــ ــ ــ ــم أحمـ ــ ــ ــ ــ ــي جاس ــ ــ  عـل

ــل حسعادة / .28    حمـــــد عبـــــدهللا الغفلــــــيسعادة /   .8 ــيفيصــ ــ ـارب الذباحـ ــ   ــ

  سعادة / ماجـــد حمـــد الشامســــــي .29    خالـــــد علـــــــي بن زايـــــــد سعادة /   .9

  محمـــــد أحمـــد اليماحـــيسعادة / .30    خلفــان عبــــدهللا بن يوخــــة سعادة /  .10

  ــم العامـــــريسعادة / محمــــد سالـــ.31    خليفـــة سهيـــل المزروعــــيسعادة / .11

  د. محمــد عبـدهللا المحــرزيسعادة / .32    سالـــــم عبــــدهللا الشامســــيسعادة /  .12

  الشيخ محمـد عبدهللا النعيميسعادة / .33   سالــــــم عبيــــد الشامســــــيسعادة /  .13

  الكتبـــي محمـــــد علـــــــيسعادة / .34    سالــــم علـــــي الشحــــــــــيسعادة /  .14

  محمــــد عــــلي الكمالــــيسعادة / .35    سعيــــد بن خلفـــان الكعبـيسعادة /  .15

  مـروان أحمـد بن غليطـــةسعادة / .36    سعيــــد صالــــح الرميثـــيسعادة / .16

  مطــــر حمـــــد الشامسـي سعادة / .37    د. سعيـد عبــدهللا المطــوع سعادة / .17

ــريسعادة / .38    عميـــــــر يوســــــف  سعيــــدسعادة / .18 ــ ــ ــيل الظاه ــ ــر سه ــ   مطـ

ـانسعادة / .39    صالـــح مبــــــارك العامـــــريسعادة / .19 ــ ــ ــدهللا الشره ــ ــة عب ــ   ناعمـ

  د. نضال محمـــد الطنيجي سعادة /.40    عائشـــة سالــــم بن سمنـــوهسعادة /  .20
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  كل إمارة تشكيل أعضاء المجلس حسب 

  عشر  السادسخالل الفصل التشريعي 

  إمارة دبي   إمارة أبوظبي 

  جمـــال محمــــد الحــايسعادة /   .1    د. أمــل عبـــدهللا القبيســي/  معالي .1

 حمد أحمـــد الرحومـــي سعادة /   .2    خليفـــة سهيــل المزروعــي سعادة /  .2

  خالـــد علـــي بن زايــــدعادة / س  .3    سعيـــد صالـــح الرميثـــيسعادة /   .3

  عــــزا بــن سليمــــــــان سعادة /   .4    سعيـــد عميــــر المهيـــــريسعادة /   .4

  عفــراء راشد البسطــيسعادة /   .5    صالـــح مبــــارك العامـــــريسعادة /   .5

  شامســيماجــد حمــد ال/  سعادة   .6    محمـــــد سالـــــم العامــــــريسعادة /   .6

  محمـد علـــي الكمالـــيسعادة /   .7    مطــــر حمـــد الشامســـي سعادة /   .7

ــريسعادة /   .8 ــ ــ ــل الظاه ــر سهـيـ ــ   مروان أحمد بن غليطةسعادة /   .8    مطـ

  إمارة رأس الخيمة   إمارة الشارقة 

  يأحمـــد يوســــف النعيمسعادة /   .1    أحمـــد محمـــد الجــــروانسعادة /   .1

  سالــــم علـــــي الشحـــــيسعادة /   .2    جاســـم عبــــدهللا النقبــــيسعادة /  .2

  عبدالعزيز عبدهللا الزعابيسعادة /   .3   سالــــم عبيــد الشامســـــيسعادة /   .3

  د. محمد عبدهللا المحرزيسعادة /   .4    د. سعيد عبدهللا المطـوعسعادة /   .4

ـانسعادة /   .5    ـوهعائشة سالــم بن سمنــسعادة /   .5 ــ ــ ــدهللا الشره ــة عبـ   ناعم

  د. نضال محمد الطنيجيسعادة /  .6    محمــــد علـــي الكتبــيسعادة /   .6

  إمارة أم القيوين   إمارة عجمان 

  خلفان عبدهللا بن يوخة سعادة /  .1    الشيخ محمد عبدهللا النعيميسعادة /   .1

  عايشـــة راشد ليتيــــم سعادة /  .2    ـيحمـــد عبــــدهللا الغفلــــسعادة /   .2

  عبيد حسن بن ركـاض سعادة /  .3    سالــــم عبـــدهللا الشامســــيسعادة /   .3

  علــي جاسـم أحمـــــد سعادة /  .4    سعيــد بن خلفــان الكعبــيسعادة /   .4
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  إمارة الفجيرة  

  أحمد محمد الحمودي سعادة /  .1

ــسعادة /  .2 ـان الجاسـ ــم علياء سليم  ــ

ــيسعادة /  .3 ــ  فيصل حارب الذباحـ

 محمد أحمد اليماحيسعادة /  .4
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  )2ملحق رقم (
  

  

  

  الصادرة للحكومة نصوص الرسائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	

  

  

  

  

  

  

  

  

دل في شأنرسالة صادرة بشأن إعا .1  دة طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة الع

 التدريب والدراسات القضائية " .

  (نص الرسالة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







	

  

  

  

  

  

  

  

  

 

أن .2 ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل أن توص ادرة بش الة ص ة وزارة  موضوع رس " سياس

 التربية والتعليم " . 

  (نص الرسالة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









	

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . الموضوعات العامة  المجلس الوطني االتحادي في شأنمتابعة توصيات الة صادرة بشأن رس .3

  

  (نص الرسالة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







	

  

  

  

  

  

  

 

 .  2018رسالة صادرة بشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة لالتحاد لعام  .4

  

  (نص الرسالة)
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  )3ملحق رقم (
  

  

  

  نصوص الرسائل الواردة للمجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  .1 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش ة وزارة االتح أن موضوع " سياس ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل توص

  " .  حة ووقاية المجتمعالص

  (نص الرسالة) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













	

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  .2 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش ة وزارة االتح أن موضوع " سياس ي ش ادي ف وطني االتح س ال يات المجل توص

  " .  وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل

  (نص الرسالة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









	

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  .3 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني  -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

  . توصيات المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات العامة متابعة االتحادي  بشأن

  )4/9/2017(تاريخ 

  (نص الرسالة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







	

  

  

  

  

  

  

  

ي  .4 د الكعب ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م وطني و -رس س ال ؤون المجل ة لش رة الدول زي
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  بيان صادر عن المجلس الوطني االتحادي بمناسبة "اليوم العالمي للشباب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

أكد المجلس الوطني االتحادي أن القيادة الرشيدة تولي جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم 

ً يحتذى ومساهمتهم في بناء الدولة، حتي أص بريادتهم وتفوقهم   بح شباب اإلمارات مثاالً عالميا

بأكبر المهام في مسيرة الوطن وذلك بفضل  وتحمل مسؤولياتهم الوطنية وقدرتهم على االضطالع 

رعاية ودعم واهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الدولة "حفظه هللا"، وصاح

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس 

ج القائد المؤسس المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد األعلى حكام اإلمارات، وذلك سيراً على نه

  بن سلطان آل نهيان "طيب هللا ثراه" .

وقال المجلس في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن استثمار القيادة الرشيدة في االنسان 

وطن التنموية عامة والشباب خاصة كونهم الثروة األغلى قد كان له أعظم األثر في رفد مسيرة ال

بالعقول والطاقات عبر دعم نهضة الكادر الوطني المتسلح بأحدث وأعقد علوم العصر والمرتبط 

  أشد ارتباط بوطنه وأصالته.

وأضاف بيان المجلس بهذه المناسبة أن رؤية الدولة واستراتيجيتها تركز على منح مزيد من 

في طرح المبادرات التي تساهم في الفرص الوظيفية لشباب اإلمارات وتشجيع مؤسسات الدولة 

  تزويد الشباب بالعلم والمعرفة ودفعهم نحو تعزيز قيادة اإلبداع واالبتكار وبناء المستقبل.

وأشار بيان المجلس إلى أن دولة اإلمارات كانت وال تزال سباقة إلى االستثمار في فئة الشباب 

سات وخطط استراتيجية وطنية واضحة كونهم الشريحة األكبر في المجتمع حيث تتبنى الدولة سيا

لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ومن أبرز هذه السياسات، االهتمام 

بالدرجة األولى بالتعليم ومخرجاته وتوفير البيئة الصحيحة لالبتكار واالبداع ودعم الطلبة والشباب 

ي منح االمتيازات والتسهيالت للشباب في إضافة إلى تعزيز الممارسات الوطنية التي تساهم ف

جميع المجاالت فضال عن توفير فرص العمل المناسبة وتدريبهم وصقل مهاراتهم لما يمثله 

الشباب من قيمة ولما يملكونه من طاقات وإمكانات ومواهب يستطيعون من خاللها لعب دور فعال 

  في مجتمعهم.
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اك الشباب بصورة فاعلة في عملية صنع واتخاذ وأكد البيان أن دولة اإلمارات تسعى إلى إشر

، ما يعني أننا دولة شابة وشعبنا %50القرار، منوهاً إلى أن نسبة الشباب من بين السكان تبلغ نحو 

فتي وشاب وهو ما يعني أن المستقبل الذي ينتظر شعبنا ووطننا زاهر ومشرق يتم اإلعداد له عبر 

ل مسيرة المجد في ظل رعاية قيادة سخرت كل ما يلزم تمكين أبناء الوطن بكل ما يلزم لنواص

ً في النهضة  ليمتلك ابن اإلمارات القدرات والمهارات المعرفية، التي تؤهله ليكون مثاالً عالميا

  والتطور، الذي يعتبر العنوان األول والهدف األسمى للدولة.

لية ويواجه التحديات وينجح وأشار البيان إلى أن شباب اإلمارات كان وال يزال، على قدر المسؤو

في تحويلها إلى فرص بفضل دعم القيادة الرشيدة وثقتها فيه، مشيراً إلى أن سياسة التمكين التي 

ترعاها القيادة الرشيدة قد جعلت ابن اإلمارات رائداً في الميادين كافة وقادراً على التعامل مع كل 

نجز فقط بل لكي يبدع ويضيف إلى المسيرة ما يتطلبه دوره ومسوؤليته الوطنية ال لكي ينجح وي

الحضارية التي هو عمادها وليكون القادر على صناعة المستقبل وهو ما أكده صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" بالقول: "مع 

أكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل شبابنا ال نصنع مستقبالً بل المستقبل األفضل" وكذلك ت

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بأن "قصة نجاح اإلمارات هي في 

تمكين الشباب ليساهموا في بناء وطنهم، وفاء آلبائنا وأجدادنا الذين غرسوا فينا قيم البذل 

منزلة خارطة طريق لمؤسسات الدولة والعطاء"، حيث تعد توجيهات سموه في تمكين الشباب ب

  كافة في هذا اإلطار.

وأشار المجلس إلى أن حكومة اإلمارات استحدثت منصب وزير دولة لشؤون الشباب لتحمل 

حقيبته أصغر وزيرة شابة على مستوى العالم، إضافة إلى إنشاء "مجلس شباب اإلمارات"، الذي 

في قضاياهم ومساهمين في رسم السياسات يضم نخبة من الشباب ليكونوا مستشاري الحكومة 

  واالستراتيجيات التي تضمن المشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع.

وأوضح البيان أن الشباب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

لمان ما يضع رئيس الدولة " حفظه هللا" يساهمون بشكل مؤثر في صنع القرار في الحكومة والبر

اإلمارات في صدارة دول العالم في مجال تمكين الشباب، مؤكداً أن أغلب الجهات الحكومية في 

الدولة تسير بهمة الشباب وعطائهم وجهودهم، وباتوا في كل موقع للمسؤولية، فهم العلماء 

 وأعضاء المجلس الوطني االتحادي ومنهم قيادات حكومية بارزة، ويشاركون في الوزارات

ويتقدمون المشهد ويشغلون الصدارة في كافة المحافل، وعندما تكون قدرة الوطن على خوض 

وهي التي تقوم على جهود الشباب بالدرجة -غمار التنافسية العالمية وتتقدم في كافة المؤشرات



 

  96من  87صفحة                                                                                 16الفصل  -  3الدور  - 1مضبطة الجلسة 

فهذا يبين مدى قوة الدور الريادي العالمي الذي يتمتع به أبناء اإلمارات وكيف يرسخون  - األولى

موقع وطنهم في أعلى القمم، بعد أن باتوا القوة المحركة وحملة مشعل التقدم الذي ال يعرف 

  الحدود.

وشدد البيان على أن الشباب قد أسهم، وال يزال، بشكل رئيسي في تنمية المجتمع والنهوض به إلى 

ً أن الشباب هم نواة المجتمع وهم الفئة ا ألكثر تعدادا أعلى المستويات وأرفع المراتب .. موضحا

واألكثر حيوية واألكثر فعالية وانفتاحا واصفة إياهم بأنهم طاقة التنمية في المجتمعات والبد من 

الحفاظ عليها ورعايتها على اعتبار أن الشباب الثروة الحقيقية لصناعة المستقبل وهم قاطرة النمو 

  ورأس المال الحقيقي في قيادة التطور واالبتكار.

، أكد المجلس الوطني االتحادي أنه لن يألو جهداً في دعم مسيرة الدولة وترجمة وفي ختام البيان

توجيهات قيادتنا الرشيدة على صعيد تمكين الشباب، إذ يمثل الشباب أحد أبرز اهتمامات المجلس 

ـ  2016بل هو في صدارة األولويات االستراتيجية، التي تركز عليها الخطة االستراتيجية للمجلس 

ي الكثير من مبادراتها وأهدافها، وصوالً إلى استكمال تطلعات وطموحات مرحلة ، ف2021

  التمكين التي تضع الشباب في قلب اهتماماتها.
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  ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس 

  األولى  –بجلسته االفتتاحية 

   م25/10/2017المعقودة بتاريخ 
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مجلس رئيس  - الدولة  نائب رئيس - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو/صاحب الافتتح  -

هـ 1439 صفر 5ظهراً بتاريخ  )12:06(الساعة  ربعاءيوم األ  -رعاه هللا  - حاكم دبي -الوزراء

عشر،  سادسشريعي الالتمن الفصل  ثالثم  دور االنعقاد العادي ال2017أكتوبر 25الموافق 

  العهود ونواب الحكام ، وقد تضمن برنامج حفل االفتتاح اآلتي: أولياء وذلك بحضور

 رئيس  -الدولة  نائب رئيس - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو/تشريف حضرة صاحب ال

 قاعة زايد .  - حاكم دبي -مجلس الوزراء

 آيات من ذكر هللا الحكيم. تالوة 

 مجلس رئيس  -الدولة  نائب رئيس -  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو/صاحب ال  افتتاح

عشر بالنطق  سادسمن الفصل التشريعي ال ثالثي الدور االنعقاد العاد - حاكم دبي -الوزراء

 السامي.

  لالنعقاد.تالوة المرسوم االتحادي بدعوة المجلس الوطني االتحادي 

 .عرض فيديو عن المجلس الوطني االتحادي 

  رئيس المجلس الوطني االتحادي - معالي/ د. أمل عبدهللا القبيسيكلمة. 

 رئيس  نائب - محمد بن راشد آل مكتوم سمو/الشيخ رفع الجلسة لتوديع حضرة صاحب ال

  .– حفظه هللا –الدولة 

  سادسمن الفصل التشريعي ال ثالثي الالعادثم عقد المجلس جلسته األولى في دور انعقاده 

رئيس المجلس الوطني  –معالي / د. أمل عبدهللا القبيسي  برئاسة ،ظهراً  )2:7عشر الساعة (

 .االتحادي

حضورها عدم ولم يعتذر عن  الوطني االتحادي كل أعضاء المجلسوقد شارك في هذه الجلسة  -

  أحد .
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: القرارات التاليةتضمنت هذه الجلسة و -  

  القرارات  البند

  كل من :المجلس  مراقبي بمنصب فاز باالنتخاب -  :المراقبينانتخاب 

 سالم عبدهللا الشامسي سعادة / -1

  د. محمد عبدهللا المحرزي سعادة / - 2

  تشكيل لجان المجلس:

ريعية  -1 تورية والتش ؤون الدس ة الش لجن
  والطعون 

  

  

  

  

  

 

  والداخلية والخارجيةؤون الدفاع لجنة ش -2

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 الشيخ محمد عبدهللا النعيمي ) سعادة /1

    النقبـــــي              عبــدهللاجاســــم  ) سعادة /2

 غليطــــةمــروان أحمد بن ) سعادة / 3

 أحمـــد محمـــــد الحمـــودي) سعادة / 4

 خلفــان عبدهللا بن يوخــــة) سعادة / 5

 محمــــد علــــي الكمالـــي ) سعادة /6

  صــالح مبارك العامـــري) سعادة / 7

  

         محمد بن كردوس العامري ) سعادة /1

  سالــــم علــــي الشحــــي ) سعادة /2

  مطــر حمـــد الشامســــي) سعادة / 3

  مطــــر سهيـــل الظــاهري) سعادة / 4

  خليــفة سهيـل المزروعي) سعادة / 5

  أحمـــد محمــــد الجــــروان) سعادة / 6

  عـزا سليمـان بن سليمان) سعادة / 7
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ؤون -3 ة الش ادية  لجن ة واالقتص المالي
  والصناعية 

  

  

  

  

  

  

  

ؤون ال -4 ة ش روة لجن ة والث ة والطاق تقني
  المعدنية 

  

  

  

  

  

  

  

يم والث -5 ؤون التعل ة ش باب لجن ة والش قاف
  والرياضة واإلعالم 

  

  

  

  

  ماجــــد حمــــد الشامســي) سعادة / 1

  سالــم عبــدهللا الشامســـي             ) سعادة /2

               د. محمد عبدهللا المحــرزي /) سعادة 3

  د. سعيد عبدهللا المطـــوع) سعادة / 4

  أحمـــد يوســـف النعيمـي) سعادة / 5

  عبدالعزيز عبدهللا الزعابي) سعادة / 6

  سعيــــد عميـــر يوســفسعادة / ) 7

  

  

  محمــــد علــــي الكمالــــي           ) سعادة /1

  فيصل حــارب الذباحـــي          ) سعادة / 2

  جمـــال محمـــد الحـــاي) سعادة / 3

  عائشـــــة راشـــــد ليتيــــم) سعادة / 4

  عفـــراء راشــد البسطــي) سعادة / 5

  خالـــد علـــي بن زايــــد) سعادة / 6

  سهيــل الظاهريمطــر ) سعادة / 7

  

  ناعمــة عبدهللا الشرهـــان             سعادة /  )1

  حمــد أحمــد الرحومـــي             سعادة / ) 2

  سعيـــد صالـــح الرميثــــيسعادة / ) 3

  محمـــد علـــي الكتبــــيسعادة / ) 4

  عائشة سالــم بن سمنوهسعادة / ) 5

  أحمـــد يوسـف النعيميسعادة / ) 6
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  لجنة الشؤون الصحية والبيئية  -6

  

  

  

  

  

  

كان االجتماعية ولجنة الشؤون  -7 ل والس العم
  والموارد البشرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

اف  -8 المية واألوق ؤون اإلس ة الش لجن
  العامة  والمرافق

  

  

ــة سعادة /) 7   مروان أحمـد بن غليط

  

ــي            سعادة /) 1 ــ ــد الشامسـ ــ ــم عبيـ ــ   ساـل

  خلفـــان عبــدهللا بن يوخــــة            سعادة /) 2

  خالــــد علــــي بن زايـــــدسعادة / ) 3

  ناعمـــة عبدهللا الشرهــانسعـادة / ) 4

  فيصــل حـــــارب الذباحـــي         سعادة / ) 5

ـاضسعادة / ) 6 ــ ــسن بن رك ــد حـ ــ   عبيـ

ــي    سعادة / ) 7 ــ ــ ــد اليماح ــ ــ ــد أحم ــ   محم

  

    عزا سليمان بن سليمان             ) سعادة /1

        حمــــد أحمــد الرحومــي              ) سعادة /2

  الجاســـمعليـــاء سليمــان  ) سعادة /3

  د. نضال محمد الطنيجي) سعادة / 4

  عائشـــة راشـــــد ليتيـــــم) سعادة / 5

  محمــــد أحمــد اليماحــي) سعادة / 6

  سالـــم علــــي الشحــــي ) سعادة /7

  

  

  عائشــة سالــم بن سمنوه            ) سعادة /1

  خليفة سهيـل المزروعــي          ) سعادة / 2

  حمــد بن غليطــة الغفلــي) سعادة / 3

  محمد بن كردوس العامري) سعادة / 4
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  لجنة الشكاوى  -9

  

  

  أحمـد محمــد الحمـــودي) سعادة / 5

  علـــــي جاســــم أحمــــــد) سعادة / 6

ــي) سعادة / 7 ــ ــد الشامس ــ ــر حمـ ــ   مط

  

             د. سعيــد عبــدهللا المطـــوع  ) سعادة /1

  محمـــد علـــــي الكتبــــــي            ) سعادة /2

  سعيـــد خلفــــان الكعبــــي) سعادة / 3

ــري /) سعادة 4 ــ ـارك العامـ ــ ــح مب   صاـل

  سعيـــد صالـــح الرميثــي) سعادة / 5

ـاض ) سعادة /6 ــ ــن بن رك ــ ــد حس ــ    عبي

  علــــي جاســــم أحمـــــد) سعادة / 7

  .الرد على خطاب االفتتاح لجنة وافق المجلس على عدم تشكيل -  على خطاب االفتتاح :تشكيل لجنة الرد 

  

  

ا  ي أبرمته ة الت دات الدولي االتفاقيات والمعاه

  الحكومة : 

م ( -1 ادي رق وم اتح نة 48مرس  2017) لس

اون  ة تع ى اتفاقي ديق عل ال بالتص ي المج ف

ة  ة الدول ين حكوم األمني ومكافحة اإلرهاب ب

 .  المملكة المغربيةوحكومة 

م ( -2 ادي رق وم اتح نة 49مرس  2017) لس

اون  ة تع ى اتفاقي ديق عل ال بالتص ي المج ف

ة  ة الدول ين حكوم األمني ومكافحة اإلرهاب ب

 .  وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية

م ( -3 ادي رق وم اتح نة 50مرس  2017) لس

  

  

االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي هذه أحيط المجلس علماً ب -

  أبرمتها الحكومة .
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ة  ى اتفاقي ديق عل خاص بالتص ل األش نق

ين  يهم ب وم عل ة المحك ة وجمهوري الدول

 .  بنغالديش الشعبية

م ( -4 ادي رق وم اتح نة 51مرس  2017) لس

ة  ى اتفاقي ديق عل وي بالتص ل الج دمات النق خ

.  بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك

م ( -5 ادي رق وم اتح نة 52مرس  2017) لس

ين  ة ب ى اتفاقي ديق عل ة بالتص ة حكوم الدول

ادين ف انت فنسنت والغرين ي شأن وحكومة س

 الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

  الرسائل الصادرة للحكومة :

ة  -1 ب الموافق ادة طل رسالة صادرة بشأن إع

دل  ة وزارة الع ة موضوع " سياس ى مناقش عل

 التدريب والدراسات القضائية " . في شأن

س  -2 يات المجل أن توص ادرة بش الة ص رس

وع الوطني االتحادي في شأن ة  موض " سياس

  وزارة التربية والتعليم " . 

  

 

أن  -3 ادرة بش الة ص يات رس ة توص متابع

أن ي ش ادي ف وطني االتح س ال  المجل

 . الموضوعات العامة 

س  -4 اة المجل أن مواف ادرة بش الة ص رس

روع  ام بمش اد لع ة لالتح ة العام الميزاني

  م.2018

ً برسالة صادرة إلى الحكومة - بشأن إعادة  أحيط المجلس علما

طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة العدل في 

  .التدريب والدراسات القضائية " شأن

  

بشأن توصيات أحيط المجلس علماً برسالة صادرة إلى الحكومة  -

" سياسة وزارة  موضوع االتحادي في شأنالمجلس الوطني 

بعد إبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم التربية والتعليم " 

    عليها.

  

ً برسالة صادرة  - متابعة توصيات بشأن أحيط المجلس علما

  الموضوعات العامة. المجلس الوطني االتحادي في شأن

  

ً برسالة صادرة إلى الحكومة بشأن  - موافاة أحيط المجلس علما

  م.2018المجلس بمشروع الميزانية العامة لالتحاد لعام 

  الرسائل الواردة للمجلس :  

د  -1 ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م رس

  

ً بإ - حالة هذه الرسالة إلى لجنة الشؤون أحيط المجلس علما
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ي  س  -الكعب ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش وطني االتح س ال يات المجل توص

الوطني االتحادي في شأن موضوع " سياسة 

 ". وزارة الصحة ووقاية المجتمع

بقرار من معالي الرئيس إلى الرسالة  ت(أحيل

  الصحية والبيئية)لجنة الشؤون 

د  -2 ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م رس

ي  س  -الكعب ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن  ادي  بش وطني االتح س ال يات المجل توص

الوطني االتحادي في شأن موضوع " سياسة 

 ".وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل

بقرار من معالي الرئيس إلى الرسالة  ت(أحيل

والعمل والسكان  االجتماعية.لجنة الشؤون 

  )والموارد البشرية

د  -3 ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م رس

ي  س  -الكعب ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن ادي  بش وطني االتح ة ال يات  متابع توص

المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات 

  )4/9/2017خ (تاري     .العامة 

د  -4 ورة محم الي / ن ن مع الة واردة م رس

ي  س  -الكعب ؤون المجل ة لش رة الدول وزي

أن ادي  بش وطني االتح ة ال يات  متابع توص

المجلس الوطني االتحادي بشأن الموضوعات 

  )27/9/2017(تاريخ      .العامة 

  الرئيس. معالي والبيئية بقرار منالصحية 

  

  

  

  

  

ً بإ حالة هذه الرسالة إلى لجنة الشؤون أحيط المجلس علما

 معالي االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بقرار من

  الرئيس.

  

  

  

  

  

  اطلع المجلس على هذه الرسالة وأحيط بها علماً. -

  

  

  

  

ً اطلع المجلس على هذه الرسالة وأحيط بها  - وقد أبدى بعض  علما

  . السادة األعضاء مالحظاتهم عليها

  البيانات الصادرة عن المجلس :  

بيان صادر عن المجلس الوطني االتحادي  -

  بمناسبة اليوم العالمي للشباب .

  

أحيط المجلس علماً ببيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي 

  للشباب.
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 : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة

أن  -1 ي ش ادي ف انون اتح روع ق د مش قواع

 . وشهادات المنشأ

(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة 

  )المالية واالقتصادية والصناعيةالشؤون 

أن  -2 ي ش ادي ف انون اتح روع ق المة مش س

  . المنتجات 

(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة 

واألوقاف والمرافق  االسالميةالشؤون 

 )العامة

أن  -3 ي ش ادي ف انون اتح روع ق اد مش اعتم

ابات  اد والحس د لالتح امي الموح الحساب الخت

ة  نة المالي ن الس تقلة ع ات المس ة للجه الختامي

 . 31/12/2016المنتهية في 

(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة 

  )المالية واالقتصادية والصناعيةالشؤون 

  

د في شأن  قانون اتحاديأحيط المجلس علماً بإحالة مشروع  - قواع
ة واالقتصادية والصناعية  وشهادات المنشأ إلى لجنة الشؤون المالي

  بقرار من معالي الرئيس.

  

سالمة في شأن  أحيط المجلس علماً بإحالة مشروع قانون اتحادي -
ة المنتجات  ق العام اف والمراف ة الشؤون اإلسالمية واألوق إلى لجن

  بقرار من معالي الرئيس.

  

  

اد في شأن أحيط المجلس علماً بإحالة مشروع قانون اتحادي  - اعتم

ات  ة للجه ابات الختامي اد والحس د لالتح امي الموح اب الخت الحس

ي  ة ف ة المنتهي نة المالي ة م  31/12/2016المستقلة عن الس ى لجن إل

  الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية بقرار من معالي الرئيس.

  

  التشريعات االتحادية  ما يستجد من أعمال :

  التي أصدرتها الحكومة.

  أحيط المجلس علماً ببعض المراسيم االتحادية والمراسيم بقوانين -

  التي أصدرتها الحكومة.

  

وبعد أن انتهى المجلس من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة وافق على رفعها في تمام  -

 . عصراً ) 4:11الساعة (


	الجلسة الافتتاحية
	غلاف المضبطة
	المحتويات
	برنامج حفل الافتتاح
	* استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي " رعاه لله " من قبل لجنة الاستقبال المكونة من معالي الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي .
	* تشريف حضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي قاعةزايد .
	* افتتاح الحفل بتلاوة آيات من ذكر لله الحكيم.
	* افتتاح حضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي دور الانعقادالعادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي .
	* تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد .
	* كلمة معالي الدكتورة أمل عبدلله القبيسي – رئيس المجلس الوطني الاتحادي .
	* عرض فيديو عن المجلس الوطني الاتحادي بعنوان " مجلس إمارات المستقبل " .
	الملاحق
	( ملحق رقم ( 1
	( ملحق رقم ( 2
	مضبطة الجلسة الأولى
	غلاف المضبطة
	افتتاحية الجلسة كلمة معالي الرئيس
	المحتويات
	جدول أعمال الجلسة الأولى
	البند الأول : الاعتذارات .
	البند الثاني : انتخاب المراقبين .
	البند الثالث : تشكيل لجان المجلس :
	البند الرابع : تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح .
	البند الخامس : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة :
	البند السادس : الرسائل الصادرة للحكومة :
	البند السابع : الرسائل الواردة للمجلس :
	البند الثامن : البيانات الصادرة عن المجلس :
	البند التاسع : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :
	الملاحق
	( ملحق رقم ( 1
	( ملحق رقم ( 2
	( ملحق رقم ( 3
	( ملحق رقم ( 4
	( ملحق رقم ( 5



