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  .السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة * 

  . بتالوة آيات من ذكر هللا الحكيمالحفل * افتتاح 

  : االفتتاحعريف حفل 

رحيم ،  رحمن ال وم بسم هللا ال د آل مكت ن راش د ب يخ محم ة  -صاحب السمو الش يس الدول ب رئ نائ

وزراء  س ال يس مجل ي  -رئ اكم دب اه هللا ح ادي ، " رع وطني االتح س ال يس المجل الي رئ  " مع

  . ، الضيوم الكرام السيدات والسادة، أصحاب المعالي والسعادة 

  .  وبركاته ة من هللاسالم عليكم ورحمال

دة  ة المتح ارات العربي وم التشهد دولة اإلم يس الي ق خم ام  السادس والعشرينالمواف وفمبر لع ن ن م

وطني من الفصل التشريعي السا الثانيدور االنعقاد العادي حفل افتتاح  2020 س ال بع عشر للمجل

ة االتحادي في ظل القيادة  د آل نهالحكيم ن زاي ة ب ان لصاحب السمو الشيخ خليف ه  –ي يس الدول رئ

ر نبدأ هذا الحفل ه ، فعلى بركة هللا وتوفيق"يحفظه هللا"  ا ، بما هو خي ر م دأ وخي ه نب اٍت ب عطرة آي

  . علي الحوسنيالقارئ فضيلة ينا علالذكر الحكيم يتلوها من 

  : (قارئ الحفل) علي الحوسنيالشيخ 

ِ ِمن الَشْيطاِن الَرِجيم   أَُعوذُ با

  لرحيم بسم هللا الرحمن ا

  

ْسِلُموَن ، "  َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ َّ ِ َجِميعاً يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  ّ َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل 

قُواْ وَ  ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانَوالَ تَفَرَّ ّ َوُكنتُْم ، اً اْذُكُرواْ نِْعَمَت 

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَهْ  ّ ْنَها َكَذِلَك يُبَيُِّن  َن النَّاِر فَأَنقََذُكم ّمِ  تَُدوَن " َعلََى َشفَا ُحْفَرةٍ ّمِ

  صدق هللا العظيم

  

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

  بالنطق السامي . بع عشر من الفصل التشريعي السا األولالعادي 

  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 انيبافتت ريعي  الث ل التش ن الفص م

  عشر للمجلس الوطني االتحادي فليتفضل سموه .  السابع
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رئيس مجلس  –حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : (نائب رئيس الدولة 

  عد) (عن ب    حاكم دبي) –الوزراء 

رحيم ،  رحمن ال عادة ، اإلخوة بسم هللا ال الي والس وطني أصحاب السمو والمع س ال أعضاء المجل

ة هللا باسم هللا و،  االتحادي تح على برك ابع نفت ن الفصل التشريعي الس اني م اد الث وم دور االنعق الي

  وقر . مجلسكم المعشر ل

  أعضاء المجلس الكرام ،، 

تواكبون بإيجا م س ق أنك ا واث ز أن ى تعزي وكم إل عبنا ، وأدع ات ش تنا ، وطموح يرة نهض ة مس بي

ق  م التوفي و لك البهم ، أرج اتهم ومط ارهم واقتراح ام بأفك ا واالهتم ات وطنن اء وبن ع أبن التواصل م

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

  * تالوة مرسوم دعوة المجلس لالنعقاد .

  عريف حفل االفتتاح:

  :  مرسوما اتحادياً فيما يلي نصه" يحظفه هللا " ولة أصدر صاحب السمو رئيس الد

 بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد 2020) لسنة 184(المرسوم االتحادي رقم 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة     نحن خليفة بن زايد آل نهيان

  ، بعد االطالع على الدستور 

  ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء 

 -:  بما هو آت رسمنا

 المادة األولى

ادي يُ وطني االتح س ال ادي لدعى المجل ي دوره الع اد ف انيالنعق ريعي  الث ل التش ن الفص ابعم  الس

  .م 2020 نوفمبر 26 الموافق الخميسصباح يوم ، عشر

  المادة الثانية

 .وينشر في الجريدة الرسمية ، على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم

  يد آل نهيانخليفة بن زا  

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  * كلمة المجلس الوطني االتحادي . 

  :عريف الحفل 

وطني  –صقر غباش /  معاليتفضل يفلمع كلمة المجلس الوطني االتحادي واآلن  رئيس المجلس ال

  . قائهابإلاالتحادي 
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 معالي / صقر غباش : (رئيس المجلس الوطني االتحادي)

  الرحمن الرحيمبسم هللا 

اكم  -صاحَب السمو/ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزراء، ح نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس ال

 دبي .

 .الضيوف والحضور الكرام ، أصحاب َالمعالي والسعادة 

 . أصحاَب السعادة أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الوطني االتحادي

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

ي أْن أرحَب بكم جميعاً في افتتاحِ دوِر االنعقادِ العادي الثاني للفصلِ التشريعي السابَع عشَر يطيُب ل

وطني االتحادي َل السعادةِ  للمجلِس ال عدني ك رفني ويُس ِل  ، ويُش ةً عن ك ، أصالةً عن نفسي ونياب

ن  ، أْن أرفَع بهذه المناسبِة إلى مقاِم صاحب السمو أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الشيخ خليفة ب

وم ،   - حفظه هللا - زايد آل نهيان رئيس الدولة ومقاِم  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكت

د ، نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي (رعاه هللا)  وصاحبِ السمو الشيخ محم

ان  د آل نهي وات المسلحة  -بن زاي ى للق د األعل ب القائ د أب -نائ ي عه ، وأصحاِب السمو  وظبيول

ذي  ر ال دعِم الكبي ى ال اِن عل اِن والعرف ديِر واالمتن ات التق اد أسمى آي ى لالتح أعضاء المجلس األعل

وطني االتحادي ِس ال ي المجل ةً ف ن  تلقاه منكم السلطةُ التشريعيةُ بالدولِة ُممثل ذي َمكَّ دعُم ال ك ال ، ذل

ِل أعضائه المخلصين ه المجلَس بكام ل لجان ه  ، وبكام ي أداِء مهاِم تمَر ف ن أْن يس ة م ه العام وأمانت

ادتِكم رغم جائحة  يدة بقي البرلمانيِة والدستوريِة على أكمِل وجه وبتعاوٍن وتكاتًف مع حكومتِنا الرش

ُغ  الكورونا التي أرهقت العالَم من شرقِه إلى غربِه ، حيث كان وسيظل لهذا الدعِم وذلك التكاتِف أبل

اه ا أنجزن ِر فيم دُ  األث يئِة هللا و الحم َزه بمش وي أْن ننُج ا نن ك  ، وفيم ي أن ذل ةٌ ف ٌل وثق ا أم ، فكلن

وطني  س ال التعاوَن والتكاتَف سيظل دافعاً وباعثاً ألخواتي وإخواني أصحاِب السعادة أعضاِء المجل

ا ال ادة دولتِن ين االتحادي على بذِل كل َّما نستطيُع قناعةً بدورنا في البناِء، وإقتداًء بقي ي وضعتها ب ت

  دوِل العالم في المكان الذي يليُق بشعِب وبدولِة اإلمارات.  

وم د آل مكت ن راش د ب يخ محم مو الش ر  صاحَب الس ق الخي ى طري دد عل م وس اكم هللا وحفظك ، رع

  ،خطاكم ، أصحاَب المعالي والسعادة الحضور الكريم 

ان ا الث ن أن دوَر انعقادن رغِم م ى ال ه عل اً أنّ ون جميع ٍة تعلم ٍة ودولي دياٍت إقليمي ِل تح ي ظ أتي ف ي ي

وبرؤيٍة ثاقبٍة من قيادتها الرشيدة المنفتحِة على دوِل  ، هتوفيٍق منبوهللا ، إال أن دولتَنا بحمد  ُمتشعبةٍ 

الم امح  الع ادئ التس الم ، وبمب يّم الس ي ق ون ف اُء المؤسِس يَّده اآلب اريخي َش ى إرث ت اً عل ، وتأسيس

ً  لف كل ذلك، ويقف خ بواسعِ رحمته وطِن  ، مؤيداً وداعما ذا ال ه له ي إخالص قيادت ق ف ، شعٌب وثَ
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ارات  ، لذلك يُباركها في كّلِ تحركاتها ولكل ذرةٍ من ترابه ة اإلم د دول ات تَم ذه المنطلق ل ه ، من ك

الم، سالٌم ايدها ساعيةً للسالم و الستقراِر ليس لكل شعوِب المنطقِة العربيِة فحسب، بل لكِل دوِل الع

المية ة واإلس ا العربي ا وهويتن ع ثوابتن ق م وِق  يتواف اِت وحق ّلِ مقوم ى ك افظ عل تقرار يح ، واس

المٍ  ي س يَش ف ي أْن تع ا ف ة ِكلِّه عوِب العربي ذه  الش وِق ه ن حق ٍق م ن أي ح ازٍل ع ، ودوَن أي تن

ي ، وأن نكوَن جميعاً شركا ، وتبنَي لمستقبٍل ُمشرٍق لكّلِ أجيالها الشعوِب في أن تتطلعَ  ين ف ًء حقيقي

ذا  إنسانيٍة تسعى للبناء والرخاء بدالً من حروٍب أثقلت كاهَل الجميع بأضراِرها وبخرابها . وعلى ه

اس  مو  -األس احَب الس ا ص الِم  –ي دةِ الس ادي لمعاه وطني االتح س ال د ُالمجل ةُ وتأيي اءت مبارك ج

ك أ،  اإلسرائيلية – اإلماراتية اُر ذل ة مالً في غٍد تتفتُح فيه أزه ِة العربي وعِ األم ّلِ رب ى ك السالِم عل

ق،  ، ويَنعُم بخيراتها كل عربي واإلسالمية ، وأْن ينالَ كُل صاحِب حقٍ حقَه بمسعى السالم والتواف

  .  وبلغِة الحواِر والتفاوض

اٍم  وفي الختام يٍن ت ى يق ذا عل ا صاحَب السمو -، أوُد أْن أؤكَد أننا في مجلسنا ه ن أنَّ الرصيَد  -ي م

ي أبهى  عميَق للثقِة الُمتباِدلِة بين شعِب اإلماراِت وقيادتِه الحكيمةِ ال اوِن ف ِة والتع ، والمشاركِة الفعّال

وطنِ  ت أو  صورِه بين المجلس الوطني االتحادي والحكومة في كِل ما يخُص قضايا ال ةً كان ، داخلي

ن ، هي ركائٌز تمثُل الركَن الركين والحصَن المنيَع في استمر خارجيةً  ٍق م اِر البناء الذي يعلو بتوفي

ريٍم  ، وبقيادةٍ أخلصت كلَّ اإلخالص للوطِن والمواطنِ  المولى ن شعٍب ك اٍد م ٍص وج ، وبعمٍل مخل

يٍ  ى أرض  ووف يُش عل ن يع ِل َم اِن لك ِن واألم الخيِر واألم ٍر ب تقبٍل زاه ِل مس ن أج ك م ُل ذل ، ك

  اإلمارات ُمخلصاً لها ولقيادتها.    

ا وندعو هللا سب ى قلوبن الي عل ا الغ يدة ولشعبنا المخلص ولوطنن ا الرش َر لقيادتن حانه وتعالى أن ييُس

 ً ا انُ  ، جميع ُن واألم ة ُواألم ُر والرفاهي ه الخي بيل ٍفي لَّ َس تعانُ  ك ولى  ، وهللا الُمس َم الم ه نع ، إن

  ونعم َالنصير. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

  مو رئيس الدولة : * خطاب االفتتاح لحضرة صاحب الس

ديات  ة بالتح ة حافل ي مرحل ال مجلسكم ف وم أعم تأنفون الي س.. تس إخواني وأخواتي أعضاء المجل

  .والمتغيرات اإلقليمية والدولية 

د » كورونا«ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة  ا.. لق ة عليه واآلثار المترتب

اة البش ي حي يء ف ل ش ة ك رت الجائح ببت غي ات، وتس ات الحكوم دلت أولوي دول وب اع ال ر وأوض

دمها،  توى تق ي مس اً وف ة نموذجي ة الجائح ي مواجه ا ف ان أداء دولتن المي، وك اد الع ود االقتص بجم

دمنا  ث ق ي العطاء، حي ا ف ذا المستوى بمواصلة نهجن ى اإلنجاز.. وتعزز ه ومكانتها، وقدرتها عل

ة  مساعدات طبية وإغاثية ألكثر من مائة دولة امج الطاق ي برن دماً ف في العالم.. كما تعزز بمضينا ق
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إطالق  ا الفضائي ب ي برنامجن ة.. ومضينا ف اعالت محطة براك النووية السلمية، والبدء بتشغيل مف

  .نحو المريخ» مسبار األمل«

  ..األخوة واألخوات

ن األ تقرارها جزءاً م ا واس ت أمنه ا جعل تراتيجية لمنطقتن ة االس ون أن األهمي تقرار تعلم ن واالس م

ا،  الدوليين، وكان علينا أن نكيف دائماً سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتن

ذا  ي ه الحوار، وف ات ب ايش السلمي وحل الخالف دولي، والتع انون ال ادئ الق على قاعدة االلتزام بمب

ق رافداً من روافد السالم يدعم ط» االتفاق اإلبراهيمي«السياق جاء  ة لتحقي موحات شعوب المنطق

  ..الرخاء والتقدم

رام دول  ة، واحت ة الصحة العالمي دير منظم اً ومحل تق ة الجائحة نموذجي نعم كان أداؤنا في مواجه

م  ن خاللك ا يجب.. وأدعو م اء كم ي مكافحة الوب ا ف العالم .. لكن الجائحة لم تنته.. سنواصل عملن

د اال ى تجدي ين إل واطنين والمقيم ع الم ات جمي ات الجه ة تعليم ة.. ومتابع إجراءات الوقاي زام ب لت

اء  المختصة واالمتثال لها.. ومثل كل األزمات الكبرى، تنطوي أزمة كورونا على فرص يمكن البن

  .عليها

رات، وأسرع  ة المتغي وقد أعددنا لألمر عدته.. وأعدنا هيكلة الحكومة لتكون أكثر قدرة على مواكب

در ع ة هللا في اتخاذ القرارات، وأق يكم ورحم ق.. والسالم عل م التوفي ام الفرص.. أرجو لك ى اغتن ل

  وبركاته . 

  عريف الحفل : 

ريعي  ل التش ن الفص اني م ادي الث اد الع اح دور االنعق م افتت ي مراس ذا تنته ريم ، به ل الك ا الحف أيه

اك ة ش ة االفتتاحي ع الجلس ي رف تأذنكم اآلن ف ادي ، ونس وطني االتح س ال ر للمجل ابع عش رين الس

  تشريفكم حفل االفتتح لهذا اليوم . 

  

ً  10:21(رفعت الجلسة حيث كانت الساعة    )صباحا

  

  

  

  

  

  



 

  80من  11صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  المجلس الوطني االتحادي

  

  

  

  رقم الجلسة مسلسال 

  منذ بـدء الحيـاة النيابيـة 

  ] ب/  17/ ف  622[ 

  

  

  

  عشر السابعالفصل التشريعي 

  األولدور االنعقاد العادي 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  ( مضبطة الجلسة األولـى )

  

  هـ1441األول ربيع  17 الخميسالمعقودة يوم 

 م2019سنة نوفمبر  14الموافـــق    

  



 

  80من  12صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  المحتويــات

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  23 ............................................................................... االعتذارات  األول

  25 ........................................................................ انتخاب المراقبين  الثاني

  26  : ................................................................. تشكيل لجان المجلس  الثالث

  26 ن ...................................... لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعو1  

  27  . لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ...........................................2  

  30 . لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية ......................................3  

  30 معدنية ........................................ لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة ال4  

  31 . لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم .........................5  

  31  . لجنة الشؤون الصحية والبيئية ......................................................6  

  32 والسكان والموارد البشرية ..................... . لجنة الشؤون االجتماعية والعمل7  

  32  . لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة ...............................8  

  33 . لجنة الشكاوى ........................................................................9  

  36 ............................................... اب االفتتاح :تشكيل لجنة الرد على خط  الرابع

  38 ......................................................... المراسيم بقوانين التي صدرت  الخامس

انون  2020) لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ( -   ام الق بشأن تعديل بعض أحك

م ( ادي رق نة 1االتح وزا 1972) لس ض ال ات بع أن اختصاص ي ش رات و ف

 ......................صالحيات الوزراء .............................................

  

  

38  

  38  إحاطة المجلس علماً بالمرسوم بقانون .............................................. -  

  38  ......................................................: البيانات الصادرة عن المجلس   السادس

  38  اإلسرائيلية ........... –بيان صادر عن المجلس بشأن معاهدة السالم اإلماراتية  -  

  38 .................................................بالبيان الصادر إحاطة المجلس علما  -  

  38  ........................................الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس :   السابع

  39 موضوع تنظيم العمل التطوعي .................................................... .1  

  39  تالوة نص الموضوع ................................................................ -  

  



 

  80من  13صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  تابع/... المحتويــات

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  39  نة للموضوع ........................................موافقة المجلس على تبني اللج - 

  39 تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي وزارةموضوع سياسة  .2  

  40  تالوة نص الموضوع ................................................................ -  

  40  ................................موافقة المجلس على تبني اللجنة للموضوع ........ -  

  41  .....: ......................................................الرسائل الصادرة للحكومة   الثامن

  41 ..............................إحاطة المجلس علما بالرسائل الصادرة ............... -  

  41  ...................................................الرسائل الواردة للحكومة : .........  التاسع

  42 ..علما بالرسائل الواردة وإحالتها إلى اللجان المختصة ................. المجلسإحاطة  -   

  42 ...........................................مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :   العاشر

  

أ .1 ي ش ادي ف انون اتح روع ق اد مش د لالتح امي الموح اب الخت اد الحس ن اعتم

ي  ة ف ة المنتهي نة المالي ن الس تقلة ع ات المس ة للجه ابات الختامي والحس

31/12/2019 .................................................................... 

  

  

43  

  
ة  - الل عطل ة خ ل الرئاس ن قب انون م روع الق ة مش ا بإحال س علم ة المجل إحاط

  البرلمانية إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية ............. المجلس

  

43  

  
م ( .2 نة 17مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رق بتنظيم  1978) لس

 ................حاالت وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة االتحادية العليا .

  

43  

  
روع ال - ة مش ا بإحال س علم ة المجل ة إحاط الل عطل ة خ ل الرئاس ن قب انون م ق

  المجلس البرلمانية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ............

  

43  

  43  األسئلة التي تم الرد عليها كتابياً بين دوري االنعقاد العاديين : ................. - الحادي عشر

  

ابر  .1 د الج ن أحم لطان ب الي / س ى مع ه إل ؤال موج ر ا –س ناعة وزي لص

ة  ا المتقدم فات  –والتكنولوجي ارات للمواص ة اإلم س إدارة هيئ يس مجل رئ

ق  الهول الفالسي حول "تطبي د ب عادة العضو / ضرار حمي ن س اييس م والمق

 ......................... المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية "

  

  

  

43  

  43 ..........................................تالوة نص السؤال .......................... -  

  



 

  80من  14صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  تابع/... المحتويــات

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  44  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  45 ..تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ........... -  

  

وزير الصناعة والتكنولوجيا  –إلى معالي / سلطان بن أحمد الجابر  موجهسؤال  .2

ة ن  – المتقدم اييس م فات والمق ارات للمواص ة اإلم س إدارة هيئ يس مجل رئ

فات  ق المواص ول " تطبي ي ح ار الشامس ي العب د عل و / حمي عادة العض س

ي راثيم الت ات المضادة للج ى المنتج ي عل دة ف ية المعتم ي  القياس داولها ف تم ت ي

 .......................................................................األسواق " ..

  

  

  

  

46  

  46 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  46  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  48 الرد الكتابي .............تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء ب -  

  

ان الرومي  موجهسؤال  .3 ت خلف ود بن ة للتطوير  –إلى معالي / عه رة دول وزي

ن  –الحكومي والمستقبل  ة م وارد البشرية الحكومي رئيسة الهيئة االتحادية للم

ة  رامج التدريبي وفير الب ول " ت عفار ح د الش امة أحم و / أس عادة العض س

  ................................................ " للخريجين الجدد من المواطنين

  

  

  

49  

  49 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  49  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  50 ل مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي .............تعقيب سعادة العضو مقدم السؤا -  

  

ادي  موجهسؤال  .4 ن سعيد الب ن سعادة  –إلى معالي / سلطان ب دل م ر الع وزي

ل  ار وتأهي ي اختي وزارة ف ايير ال ول " مع ابي ح د الزع اح محم وة / كف العض

 ............................................................. الموجهين األسريين "

  

  

51  

  51 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  51  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  53  .....تعقيب سعادة العضوة مقدمة السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ..... -  

  

  



 

  80من  15صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  المحتويــاتتابع/... 

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  

ؤال  .5 هس ويس  موج د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع حة  –إل ر الص وزي

ن سعادة  –ووقاية المجتمع  وطني االتحادي م وزير الدولة لشؤون المجلس ال

فيات  ي مستش ادر التمريض ف العضوة / كفاح محمد الزعابي حول " نقص ك

 ............................................................................ "الدولة 

  

  

  

53  

  53 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  54  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  56  عقيب سعادة العضوة مقدمة السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ..........ت -  

  

ويس  .6 د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع ه إل ؤال موج حة  –س ر الص وزي

ووقاية المجتمع من سعادة العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " دعم 

 ......................................................... مصانع األدوية المحلية "

  

  

56  

  56 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  57  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  58 ء بالرد الكتابي .............تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفا -  

  

ؤال  .7 هس ويس  موج د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع حة  –إل ر الص وزي

ن سعادة العضوة / د. حواء الضحاك المنصوري حول "  ع م ووقاية المجتم

 ..................................................... الرقابة على الدعاية الطبية "

  

  

58  

  58 ل ....................................................................تالوة نص السؤا -  

  59  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  60  تعقيب سعادة العضوة مقدمة السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي .......... -  

  

ا .8 ى مع ه إل ؤال موج ويس س د الع ن محم دالرحمن ب حة  –لي / عب ر الص وزي

ن سعادة  –ووقاية المجتمع  وطني االتحادي م وزير الدولة لشؤون المجلس ال

ة لعالج  العضوة / د. موزة محمد العامري حول " مراكز متخصصة ومتكامل

 .............................................................. األورام السرطانية "

  

  

  

60  

  60 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  



 

  80من  16صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  المحتويــاتتابع/... 

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  61  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  63  ال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ..........تعقيب سعادة العضوة مقدمة السؤ -  

  

ويس  .9 د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع ه إل ؤال موج حة  –س ر الص وزي

ول  ي ح الهول الفالس د ب رار حمي و / ض عادة العض ن س ع م ة المجتم ووقاي

  ................................ "تخزين وإدامة المخزون الطبي االستراتيجي "

  

  

63  

  63 نص السؤال ....................................................................تالوة  -  

  64  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  64 تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ............. -  

  

ة  –ه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس سؤال موج . 10 ر الصحة ووقاي وزي

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي من سعادة العضوة /  –المجتمع 

 ... د. موزة محمد العامري حول " خصخصة القطاع الفني في وزارة الصحة "

  

  

64  

  64 ..........................تالوة نص السؤال .......................................... -  

  65  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  65  تعقيب سعادة العضوة مقدمة السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي .......... -  

  

ؤال  . 11 هس ويس  موج د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع حة  –إل ر الص وزي

ن سعادة  –وقاية المجتمع و وطني االتحادي م وزير الدولة لشؤون المجلس ال

العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " توضيح األدوار والمسؤوليات 

 ........ للجهات المعنية والجهات في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث "

  

  

  

64  

  64 ...............................تالوة نص السؤال ..................................... -  

  64  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  64 تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ............. -  

  

ويس  . 12 د الع ن محم دالرحمن ب الي / عب ى مع ه إل ؤال موج ر ا –س حة وزي لص

ن سعادة  –ووقاية المجتمع  وطني االتحادي م وزير الدولة لشؤون المجلس ال

ي  واء والمالجئ ف ز اإلي الهول الفالسي حول " مراك العضو / ضرار حميد ب

 ........................................ حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث "

  

  

  

64  

  64 ...........................................تالوة نص السؤال ......................... -  

  64  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  



 

  80من  17صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  المحتويــاتتابع/... 

  الموضــوع  البند
رقم 

  الصفحة

  64 ..تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ........... -  

  

د المزروعي  . 13 ن محم الي / سهيل ب ى مع ة  –سؤال موجه إل ة والبني ر الطاق وزي

د لإلسكان من سعادة العضو /  –التحتية  امج الشيخ زاي رئيس مجلس إدارة برن

ام  الل ع كني خ دعم الس رار ال الحية إق د ص ول "تمدي حي ح دهللا الش د عب أحم

2020"  

  

  

  

65  

  65  .....................................تأجيل السؤال بناء على طلب معالي الوزير .. -  

  

د  . 14 ة المجتمع من  –سؤال موجه إلى معالي / حصة بنت عيسى بوحمي رة تنمي وزي

ة  دعم المادي لمراكز رعاي ار الشامسي حول " ال ي العب د عل سعادة العضو / حمي

 ......" ......................................................... وتدريب أصحاب الهمم

  

  

66  

  66 تالوة نص السؤال .................................................................... -  

  66  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  69 ....تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ......... -  

  

د  موجهسؤال  . 15 ع  –إلى معالي / حصة بنت عيسى بوحمي ة المجتم رة تنمي وزي

د  اح دار زاي أخر افتت ول " ت ف ح ى الكش د عيس و / محم عادة العض ن س م

  ............................................................... للرعاية األسرية "

  

  

70  

  70 .............................................تالوة نص السؤال ....................... -  

  70  تالوة نص الرد الكتابي على السؤال ................................................ -  

  72 تعقيب سعادة العضو مقدم السؤال مرة واحدة واالكتفاء بالرد الكتابي ............. -  

  المالحق
االنعقاد العادي الثاني من الفصل  تشكيالت المجلس لدور) : 1ملحق رقم (

  التشريعي السابع عشر ..................................................................

  

75  

  
 – بيان الصادر عن المجلس بشأن معاهدة السالم اإلماراتيةنص ال) : 2ملحق رقم (

  ................................اإلسرائيلية ...............................................

  

79  

  82  ............................نصوص الرسائل الصادرة من المجلس ) : 3ملحق رقم (  

  109 نصوص الرسائل الواردة للمجلس ..................................) : 4ملحق رقم (  

  139  ......................الردود الكتابية على األسئلة : ................) : 5ملحق رقم (  

  
 –: ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس بجلسته االفتتاحية  )6ملحق رقم (

 ............................................... 26/11/2020األولى المعقودة بتاريخ 

  

231  



 

  80من  18صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  جدول أعمال الجلسة األولى

   هـ1442الثانيسنة ربيع  11 الخميسالمعقودة يوم : 

  م2020سنة نوفمبر  26الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ( بعد انتهاء مراسم االفتتاح )

  البند األول : االعتذارات .

  . انتخاب المراقبينالبند الثاني : 

  البند الثالث : تشكيل لجان المجلس : 

 لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون . .1

 داخلية والخارجية .لجنة شؤون الدفاع وال .2

  لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية . .3

  لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية . .4

  لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم . .5

  لجنة الشؤون الصحية والبيئية . .6

  لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية . .7

  لشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة .لجنة ا .8

 لجنة الشكاوى . .9

  البند الرابع : تشكيل لجنة الرد على خطاب االفتتاح : 

  : المراسيم بقوانين التي صدرت :  الخامسالبند 

م  2020) لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - انون االتحادي رق ام الق بشأن تعديل بعض أحك

  اختصاصات بعض الوزارات و صالحيات الوزراء . في شأن 1972) لسنة 1(

  : البيانات الصادرة عن المجلس : السادسالبند 

  اإلسرائيلية . -بيان صادر عن المجلس بشأن معاهدة السالم اإلماراتية  -

 : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس: السابعالبند 

  موضوع تنظيم العمل التطوعي . .1

  والعمل والسكان والموارد البشرية) (لجنة الشؤون االجتماعية

  موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي . .2

 (لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)
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  : الرسائل الصادرة للحكومة : الثامنالبند 

دمات ا .1 وع الخ أن موض ي ش س ف يات المجل أن " توص ادرة بش الة ص ركات رس ن ش ة م لمقدم

  االتصاالت " .

ومي  .2 اع الحك ي القط وطين ف وع الت ة موض ى مناقش ة عل ب الموافق أن " طل ادرة بش الة ص رس

 والخاص " .

ارات للمواصفات  .3 رسالة صادرة بشأن " طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة هيئة االم

 والمقاييس " .

و .4 ة موض ى مناقش ة عل ب الموافق أن " طل ادرة بش الة ص أن رس ي ش دل ف ة وزارة الع ع سياس

 التوجيه االسري " .

اء  .5 ة للكهرب ة االتحادي تراتيجية الهيئ وع اس ى موض ة عل ب الموافق أن " طل ادرة بش الة ص رس

 والماء " .

 رسالة صادرة بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر .  .6

 ادي في شأن الموضوعات العامة . رسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني االتح . 7

  : الرسائل الواردة للمجلس :  التاسعالبند 

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .1

الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن " قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة 

 الخدمات المقدمة ألصحاب الهمم " . وزارة تنمية المجتمع في شأن

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

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .2

ر أن " ق ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش يات الدول ول توص وزراء ح س ال ار مجل

 موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين " .

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

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .3

ى مناقشة الدول ة عل وزراء بالموافق س ال رار مجل وطني االتحادي بشأن ق ة لشؤون المجلس ال

 موضوع " سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه األسري " .

  (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

وطني  .4 ة الموضوعات رسالة واردة من وزارة الدولة لشؤون المجلس ال االتحادي بشأن متابع

 العامة للفصل التشريعي السابع عشر " .
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يات  .5 ة توص أن متابع ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش ن وزارة الدول الة واردة م رس

 المجلس الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة .

وزير  -ة المجتمع وزير الصحة ووقاي –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .6

ى مناقشة موضوع  ة عل س الموافق الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن طلب المجل

 " .المؤسسة االتحادية للشباب "سياسة 

 (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –من محمد العويس رسالة واردة من معالي / عبدالرح .7

ى مناقشة موضوع  ة عل س الموافق الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن طلب المجل

ة "سياسة  ر مطابق لع الغي ن الس ة المستهلك م ي حماي اييس ف ارات للمواصفات والمق هيئة اإلم

 " .لمعايير الجودة 

  ي الرئيس إلى لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة)(أحيلت الرسالة بقرار من معال

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .8

ي شأن  وطني االتحادي ف س ال الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن توصيات المجل

 صاالت " .موضوع " الخدمات المقدمة من شركات االت

  (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية)

  : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة:  العاشرالبند 

مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد والحسابات الختامية  .1

  . 31/12/2019لمالية المنتهية في للجهات المستقلة عن السنة ا

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

بتنظيم حاالت  1978) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رقم ( .2

 وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة االتحادية العليا .

  الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) (أحيل بقرار من معالي

  : األسئلة التي تم الرد عليها كتابياً بين دوري االنعقاد العاديين :  الحادي عشرالبند 

ة  –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن أحمد الجابر  .1  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم

د رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواص ن سعادة العضو/ ضرار حمي اييس م فات والمق

 بالهول الفالسي حول "تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية ". 

ة  –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن أحمد الجابر  .2  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم

ن سع اييس م فات والمق ارات للمواص ة اإلم س إدارة هيئ يس مجل ي رئ د عل و/ حمي ادة العض
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ى المنتجات المضادة  ي عل دة ف ية المعتم ق المواصفات القياس ار الشامسي حول " تطبي العب

 للجراثيم التي يتم تداولها في األسواق ". 

ي  .3 ان الروم ت خلف ود بن الي / عه ى مع ه إل ؤال موج ومي  –س وير الحك ة للتط رة دول وزي

وارد  –والمستقبل  ة للم امة رئيسة الهيئة االتحادي ن سعادة العضو / أس ة م البشرية الحكومي

 أحمد الشعفار حول " توفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين " .  

اح  –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن سعيد البادي  .4 ن سعادة العضوة / كف وزير العدل م

 األسريين " .  محمد الزعابي حول " معايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .5 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

ابي  د الزع اح محم ن سعادة العضوة / كف وطني االتحادي م س ال وزير الدولة لشؤون المجل

 حول " نقص كادر التمريض في مستشفيات الدولة " .

د   .6 ن محم دالرحمن ب ويس سؤال موجه إلى معالي / عب ع  –الع ة المجتم ر الصحة ووقاي وزي

 من سعادة العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " دعم مصانع األدوية المحلية " . 

وزير الصحة ووقاية المجتمع من  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .7

 الطبية " .  سعادة العضوة / د. حواء الضحاك المنصوري حول " الرقابة على الدعاية

ويس  .8 ع –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد الع ة المجتم ر الصحة ووقاي  –وزي

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي من سعادة العضوة / د. موزة محمد العامري 

 حول " مراكز متخصصة ومتكاملة لعالج األورام السرطانية " . 

وزير الصحة ووقاية المجتمع من  –ن بن محمد العويس سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحم .9

ي  زون الطب ة المخ زين وإدام ول " تخ ي ح الهول الفالس د ب رار حمي و / ض عادة العض س

 االستراتيجي " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  . 10 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

ن سعادة العضوة / د. موزة محمد العامري وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي م

 حول " خصخصة القطاع الفني في وزارة الصحة " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  . 11 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

الهول  د ب ن سعادة العضو / ضرار حمي ادي م وطني االتح س ال ة لشؤون المجل ر الدول وزي

يح ا ول " توض ي ح االت الفالس ي ح ات ف ة والجه ات المعني ؤوليات للجه ألدوار والمس

 الطوارئ واألزمات والكوارث " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  . 12 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي
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الهول  د ب ن سعادة العضو / ضرار حمي ادي م وطني االتح س ال ة لشؤون المجل ر الدول وزي

 يواء والمالجئ في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث " . الفالسي حول " مراكز اإل

ي  . 13 د المزروع ن محم هيل ب الي / س ى مع ه إل ؤال موج ة  –س ة التحتي ة والبني ر الطاق  –وزي

دهللا الشحي  د عب ن سعادة العضو / أحم د لإلسكان م امج الشيخ زاي س إدارة برن رئيس مجل

 " .  2020حول " تمديد صالحية إقرار الدعم السكني خالل عام 

د  . 14 ى بوحمي ت عيس ة بن الي / حص ى مع ه إل ؤال موج عادة  –س ن س ع م ة المجتم رة تنمي وزي

دريب أصحاب  ة وت ز رعاي ادي لمراك العضو / حميد علي العبار الشامسي حول " الدعم الم

 الهمم . 

د  . 15 ى بوحمي ت عيس ة بن الي / حص ى مع ه إل ؤال موج عادة  –س ن س ع م ة المجتم رة تنمي وزي

 يسى الكشف حول " تأخر افتتاح دار زايد للرعاية األسرية " . العضو / محمد ع

 : ما يستجد من أعمال .عشر  الثانيالبند 
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ادي عقد  انيالمجلس الوطني االتحادي جلسته األولى في دور انعقاده الع ن الفصل التشريعي  الث م

 هـ1442نة س الثانيربيع  11 الخميسمن بعد ظهر يوم  ) 10.36(عشر في تمام الساعة  السابع

  . رئيس المجلس  –معالي صقر غباش برئاسة  م2020نوفمبر سنة  26الموافق 

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

  

  هذه الجلسة جميع أصحاب السعادة األعضاء . وقد حضر

  

ويس  كما حضرها د الع دالرحمن محم ر الصحة  -معالي / عب ع وزي ة المجتم ة  -ووقاي ر الدول وزي

ادي ، و وطني االتح س ال عادة / لشؤون المجل اه س ة لشؤون  –طارق هالل لوت ل وزارة الدول وكي

عادة /  ادي ، وس وطني االتح س ال عيد محمالمجل ي د. س وزارة الدو -د الغفل اعد ل ل المس ة الوكي ل

  .  لشؤون المجلس الوطني االتحادي

  

  المستشار القانوني بالمجلس .  –ذ / كارم عبداللطيف الجلسة كل من األستا وقد حضر

أمين عام المجلس الوطني االتحادي،  –وتولى األمانة العامة سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي 

األمين العام المساعد  –األمين العام المساعد لالتصال البرلماني  –وسعادة / عفراء راشد البسطي 

  .للتشريع والرقابة بالتكليف 
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   :افتتاح الجلسة *

  معالي الرئيس : 

ى من  تح الجلسة األول الى نفت صبحكم هللا بالخير جميعاً ، باسم هللا وعلى بركته وبتوفيق منه سبحانه وتع

ا جميعاً  ر ، وأن يوفقن دعو هللا أن تكون فاتحة خي دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر ، ون

ن محمد العويس لخدمة الوطن وا دالرحمن ب الي األخ عب ة أن نرحب بمع  - لمواطن ، ويشرفني في البداي

وطني االتحادي ، وأصحاب السعادة :  - وزير الصحة ووقاية المجتمع  ة لشؤون المجلس ال ر الدول وزي

دكتور  - سعادة األخ طارق هالل لوتاه  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، وسعادة ال

ي  د الغفل ادي ، واالخوة  - سعيد محم وطني االتح س ال ة لشؤون المجل ي وزارة الدول اعد ف ل المس الوكي

   . العاملين معهم في الوزارة

ان  د آل نهي ن زاي ة ب التكليف الصادر من صاحب السمو الشيخ خليف وم ب يس  - لقد تشرف مجلسنا الي رئ

ن ال اني م اد الث دء دور االنعق ه هللا " بب ة " حفظ ال الدول ا ن س ، كم ر للمجل ابع عش ريعي الس ل التش فص

وم  - أيضاً  - المجلس  ن راشد آل مكت ة  - شرف تفضل صاحب السمو الشيخ محمد ب يس الدول  - نائب رئ

دور ، وبهذه المناسبة الكريمة - رئيس مجلس الوزراء  اً  حاكم دبي " رعاه هللا " بافتتاح هذا ال ا جميع فإنن

د  ه من رئيس وأعضاء المجلس نجدد العه ا أقسمنا علي ى م أن نستمر متمسكين ومصرين عل والوعد ب

ذي نتشرف  وطن ال ة المسؤولية في خدمة ال ه ألمان اخالص للوطن ومن وفاء للقيادة ومن أداء مشهود ب

كل الشرف بتمثيله في هذا المجلس ، فالثقة منكم وبكم وفيكم إخواني وأخواتي أعضاء المجلس ذلك ألن 

ا  روح عمل الفريق الواحد ا كأعضاء وبينن التي كانت سمة األداء البرلماني الرفيع والتعاون والتكامل بينن

الم  ا وبكل دول الع وبين الحكومة خالل دور االنعقاد األول وبرغم كل التحديات والظروف المحيطة بن

ا  ستظل هذه الروح بعون هللا وتوفيقه هي ذات القوة الدافعة لنا في الدور الثاني من هذا الفصل ، ولقد رأين

ات  اء المجموع ن أعض س وم ان المجل ن لج ع م ي أداء ال ينقط ك ف ل ذل واهد ك رات وش نا مؤش وعش

   . البرلمانية اإلقليمية والدولية ، ومن األمانة العامة للمجلس حتى خالل أشهر العطلة البرلمانية

  األخوة واألخوات،، 

وم بالحضور من الضيوف الكرام في ختام كلمتي فإنه نيابة عنكم جميعاً أشكر كل شكر من ش رفونا الي

دأ  ذ المب ى تنفي ه عل ي حرص اً ف س دوم اركون المجل ذين يش ة ال اتهم اإلعالمي ين ومؤسس ن اإلعالمي وم

الى  بحانه وتع أل هللا س ام، ونس رأي الع اً لل امالً وأمين مونها ك ول مض ات وص ة الجلس توري بعالني الدس

   .ر، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالتوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصي

ذرين  تالوة أسماء المعت ام ل نبدأ االن بمناقشة أعمال هذه الجلسة ببند االعتذارات، وأدعو سعادة األمين الع

   .عن عدم حضور الجلسة والغائبين عنها
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   :* البند األول: االعتذارات

  س) سعادة / د. عمر عبد الرحمن النعيمي: (األمين العام للمجل

   .بسم هللا الرحمن الرحيم، ال يوجد أية اعتذارات عن عدم حضور هذه الجلسة

  المراقبين ** البند الثاني: انتخاب

  معالي الرئيس: 

ة النسبية  دأ بانتخاب المراقبين، وسيكون االنتخاب سرياً وباألغلبي ة للمجلس نب ام الالئحة الداخلي اً ألحك وفق

لمراقبين إلكترونياً من خالل برنامج التصويت واالنتخاب اإللكتروني، للحاضرين، وستجري عملية انتخاب ا

   .واآلن نفتح باب الترشح لمن يرغب في شغل وظيفة مراقب للمجلس، تفضل سعادة األمين العام

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

ديكم جميعاً، وأن الجميع تمكن اآلن أصحاب السعادة األعضاء، فقط نود التأكد أن األجهزة  والبرامج تعمل ل

اك أحد من  ة االنتخاب، فهل هن دأ بعملي اب الترشيح ونب من الترشح لمن يرغب في الترشح حتى نغلق ب

   األعضاء لم يتمكن من الترشح إذا كان يرغب بالترشح، أو ال يعمل لديه برنامج االنتخاب االلكتروني؟

   . مة المنصوريالمرشحون هم: سعادة / ناع

   . سعادة / مريم ماجد بن ثنية

   . سعادة / سارة محمد فكناز

   . سعادة / ضرار حميد بالهول

   . سعادة / أسامة أحمد الشعفار

   . سعادة / جميلة أحمد المهيري

   . سعادة / صابرين اليماحي

   . سعادة / عبيد خلفان السالمي

اب، فيمكنكم اآلن البدء في عملية االنتخاب باختيار مراقبين للمجلس، إذاً سنغلق باب الترشح ونبدأ بعملية االنتخ

ونرجو منكم التأكد من الضغط على كلمة " إرسال " بعد اختيار اإلسمين ... بقي عندنا فقط الدكتور طارق الطاير 

   .النتيجةلم يكمل عملية التصويت وكذلك سعادة العضو سهيل العفاري ... اآلن اكتمل التصويت وسيتم إعالن 

  معالي الرئيس : 

ان الغول     د خلف تمت عملية التصويت االلكتروني الختيار مراقبين للمجلس، وقد فاز كل من سعادة عبي

بالشكر والتقدير للمراقبين السابقين  - أيضاً  - وسعادة صابرين اليماحي ، نبارك لهما ثقة المجلس ، ونتقدم 

 
  ضبطة.) بالم1تشكيالت المجلس ولجانه ملحق رقم (  *
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ة المكتب سعادة األخ محمد اليماحي ، وسعادة وأسا ا في هيئ در لهم كل جهودهم معن مة الشعفار ، ونق

   . طوال الدور السابق ، وننتقل اآلن إلى البند الثالث

  * البند الثالث: تشكيل لجان المجلس : 

  .لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون . 1

  معالي الرئيس : 

   .تفضل سعادة األمين العام

  مي : (األمين العام للمجلس) سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعي

ل في موضوع ترشيح     ل قلي ة التي تمت قب ذات الطريق ة تشكيل لجان المجلس ب سنبدأ اآلن في عملي

وانتخاب المراقبين، وسنبدأ بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، فيرجى من أصحاب السعادة 

ة التفضل بال راغبين في الترشح لهذه اللجن ي، األعضاء ال امج االنتخاب االلكترون ترشح من خالل برن

ة هو ( إن عدد أعضاء كل لجن ا تعلمون ف ) أعضاء، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء 7وكم

دخل  ين، وال ي ين دائمت المجلس في لجنة واحدة على األقل وال يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنت

   .اء المجلسفي عداد اللجان هيئة المكتب المجلس وال لجنة رؤس

   :عدد المرشحين لهذه اللجنة حتى اآلن ستة أعضاء هم

   . سعادة / عائشة محمد المال

   . سعادة / كفاح محمد الزعابي

   . سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   . سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي

   . سعادة / مروان عبيد المهيري

   سعادة / هند حميد العليلي

عضاء، أي بقي عضو واحد، فمن يرغب من الترشح يتفضل حيث يجب أن يكون ونحتاج إلى سبعة أ

ة  ل لتشكيل بقي ة وننتق ة عدم اكتمال العدد سيفوز األعضاء الستة بالتزكي العدد سبعة أعضاء، وفي حال

   .... اللجان ثم نكمل اللجان التي لم تكتمل من اإلخوة األعضاء المشاركين في لجنة واحدة فقط

  :  معالي الرئيس

ازوا  ذين ترشحوا ف ر األعضاء الستة ال إذا لم يكن هناك من يرغب اآلن في الدخول إلى هذه اللجنة فيعتب

ة  ى اللجن ل إل ة اللجان، واآلن ننتق بالتزكية وسنعود الستكمال العضو السابع بعد أن ننتهي من تشكيل كاف

   . التي تليها
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  : لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية  .2

  لرئيس : معالي ا

نبدأ االن الترشح لعضوية لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، فأرجو البدء بعملية الترشح من 

ى ( ى اآلن وصل إل ة حت ذه اللجن امي اآلن أن عدد المرشحين له ر أم ) 11خالل البرنامج ... يظه

ا ي  عضو، وأستأذن المجلس ببقاء معالي الدكتور راشد النعيمي في هذه اللجنة، فأن ة ف ه الحقيق أزكي

ى  س عل ة المجل ة .... (تصفيق يشير لموافق ذه التزكي ى ه هذه اللجنة، فإن كان المجلس يوافقني عل

   المقترح)

وب ستة  ذلك يبقى مطل ة، ول ي النعيمي لهذه اللجن دكتور عل الي ال ة ترشيح مع ى تزكي ة عل إذاً تم الموافق

اك من يرغب في إعادة إن كان هن ى عدد ( أعضاء لهذه اللجنة، ف ) 6النظر في الترشح حتى نصل إل

ين المرشحين ...  ة االنتخاب ب أعضاء، وإن بقي المرشحون أكثر من ستة أعضاء المطلوبين سنبدأ عملي

   .... أخ بوشهاب من خالل النظام إن أمكن

  سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي : 

   .يسأنا أعلن انسحابي من الترشح لعضوية هذه اللجنة معالي الرئ

  معالي الرئيس : 

   .لو سمحت يا أخ أحمد تأكيد انسحابك الكترونيا

  سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي : 

   .لقد أكدته طال عمرك  

  معالي الرئيس : 

ة  دأ عملي نهم، واآلن نب تة أعضاء م دد س ى ع اج إل ة ونحت ذه اللجن عة أعضاء مرشحين له ي اآلن تس بق

   .أحمد الشحي االنتخاب .... تفضل سعادة األخ

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

   .... كنت مرشح نفسي بالخطأ

  معالي الرئيس : 

   .... اآلن يا أخ أحمد تم التصويت وال نستطيع العودة للتصويت من البداية

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

   . طيب معالي الرئيسإذا كانت التصويت تم فال بأس وال داعي للعودة للتصويت من البداية، فالك 

  معالي الرئيس : 

   أرجو التوضيح يا أخ أحمد ، أنت كنت تود الترشح أم االنسحاب من الترشح ؟
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  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

   .أود الترشح للجنة يا معالي الرئيس وليس االنسحاب

  معالي الرئيس : 

   عفوا تريد الترشح ، الحقيقة لم أنتبه هل رفعت يدك ؟

  ة / أحمد عبدهللا الشحي : سعاد

   . نعم رفعت يدي ورشحت نفسي الكترونيا وظهرت الصورة ومن ثم اختفت، فال أدري ما الذي حصل

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أننا ال نملك شيء هنا في الترشيح، فالترشيح أنت الذي تملكه، فكان من المفروض عندما رشحت 

   .... نفسك

  ي : سعادة / أحمد عبدهللا الشح

   . ال أدري إذا كان هناك إمكانية من الناحية القانونية يا معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . لنسمع لرأي المستشار كارم، تفضل

  األستاذ / كارم عبداللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

العب رة باألعضاء طالما أن اسمه غير وارد في الكشف الحالي فال يكون ضمن األعضاء المرشحين ، ف

   ... الظاهرة أسماؤهم حاليا على الشاشة

  معالي الرئيس : 

ذلك األخوات  د وك ا أخ أحم روض ي ان المف ن العضو، فك ة وليست م ألة صعوبات فني ألة مس ن المس لك

واإلخوة األعضاء في مثل هذه الحاالت إذا كنا أغلقنا باب الترشح وبدأ االنتخاب كان من الممكن أن تقف 

   .حتى ننتبه لك يا أخ أحمد

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

   .... أنا وقفت ورفعت يدي لكن خفت التكلم

  معالي الرئيس : 

ة سأعود للمجلس إذا  ك ، والحقيق ه ل م ننتب ا ل تكلم ألنن ة أن تقف وت ال يا أخ أحمد ، فال مانع في هذه الحال

اب الترشح والتصويت تح ب ى حقك أن نف رار المجلس ،  وافق من ناحية الحرص عل ذا ق مرة أخرى فه

   فهل يوافق المجلس على فتح باب الترشح والتصويت مرة أخرى لهذه اللجنة ؟

  (موافقة)
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  معالي الرئيس : 

اك من  ة، وأرجو من اإلخوة واألخوات إذا كان هن اب الترشح لهذه اللجن تح ب إذاً سنعود مرة أخرى لف

ا اب  يرغب في الترشح ولم يظهر اسمه أن يلفت نظرن ق ب اب الترشح .... اآلن نغل ق ب ل أن نغل ذلك قب ل

   . الترشح لهذه اللجنة وسوف نبدأ بالتصويت ... تفضلي دكتورة نضال الطنيجي

  سعادة / د. نضال محمد الطنيجي : 

ار  رة تصويت األعضاء الختي ي بكلمة خالل فت بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، إذا سمحت ل

ة بسيطة ، أعضاء هذه اللجن دي مداخل ع ، فعن ة ، فالصراحة أود استغالل صلتي حيث أنني أخت للجمي

ه كل عضو ،  دور الواجب تأديت فخالل الدور السابق أعتقد أن الجميع اكتسب تجربة في عمل اللجان وال

   : يرتكز على عاملين - الحقيقة  - وعرفنا أن عمل اللجان 

   أوالً : عامل التخصص والخبرة .

ا  ثانياً : اد والحرص ، وكالهم ة  - العامل الثاني يقوم على االجته م أن  - حيق عامالن مهمان ، ونحن نعل

ات في  ر من االختالف ر من التحديات والكثي ه الكثي ع ، فيوجد ب يس بالعمل البسيط والممت عمل اللجان ل

ه وا ن خالل ؤدي م م ن ذا القس م ، وه ا قس ا أدين ا أنن نا دائم ذكر أنفس ا ن رأي ، وعلين وطن ال اه ال ا تج جبن

املين  ا هذين الع ام أعينن والمجتمع، لذلك أرجو أن نسمح ألنفسنا في عملية الترشح واالختيار أن نضع أم

ا أوال أن نستفيد من  أقول أن واجبن اد ، ف وهما عامل الخبرة والتخصص وكذلك عامل الحرص واالجته

را االختالف في  تجربتنا السابقة وأن نسمح ألنفسنا أن نجتهد وأن نختلف كثي رأي مع اآلخرين ، ف في ال

م نكن  إذا ل الرأي يعتبر شيئاً صحياً ، واألهم من هذا أن يكون عندنا خبرة ومهارة االستماع لآلخرين ، ف

اس ،  دين للن مستمعين جيدين لبعضنا في اللجان فسنخسر بذلك المهارة األهم وهي أن نكون مستمعين جي

   . ملية الترشيح للجان ، فشكرا معالي الرئيس على إتاحة الفرصة ليهذا ما رغبت بقوله قبل أن نبدأ بع

  معالي الرئيس : 

ه ،  ا تفضلت ب ون م ع اإلخوة واألخوات يثمن دكتورة نضال الطنيجي ، وال شك أن جمي شكراً سعادة ال

اك أ نبدأ باالنتخاب ، فهل هن ة وس ة والخارجي دفاع والداخلي ة شؤون ال اب الترشح للجن ق ب ة واآلن نغل ي

ار ستة أعضاء فقط ،  وب اختي مالحظات قبل أن نبدأ ؟ ال يوجد إذاً سنبدأ باالنتخاب ، وأذكركم أن المطل

   . تفضل سعادة األمين العام

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : كالتالي نعم بقيت األخت ناعمة المنصوري فقط لم تصوت ... اآلن اكتمل التصويت والنتائج

   : الفائزون لعضوية اللجنة هم

   . سعادة / د. علي راشد النعيمي
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   . سعادة / سهيل نخيرة العفاري

   . سعادة / يوسف عبدهللا البطران الشحي

   . سعادة / عبيد خلفان الغول السالمي

   . سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   . سعادة / محمد أحمد اليماحي

   .  د اليماحيسعادة / ناصر محمد حمي

  . لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية . 3

  معالي الرئيس : 

دي عدد ( ) أعضاء رشحوا أنفسهم لهذه اللجان، والمطلوب سبعة 8أرجو بدء الترشح، اآلن يظهر عن

اك أحد  م يكن هن ا، وإذا ل ك الكترونيً اك أحد يرغب باالنسحاب يتفضل بتثبيت ذل إذا كان هن أعضاء، ف

نهم ... ال يوجد من يرغب ب ة أعضاء النتخاب سبعة أضاء م ثن الثماني االنسحاب سنبدأ بالتصويت بي

دأ بالتصويت،  ة؟ ال يوجد، إذاً نب يرغب باالنسحاب، كذلك هل هناك أحد آخر يرغب بالترشح لهذه اللجن

    .تفضل سعادة األمين العام

  ) سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس

   : لقد اكتملت عملية التصويت والفائزون هم

   . سعادة / ميرة سلطان السويدي

   . سعادة / د. طارق حميد الطاير

   . سعادة / سعيد راشد العابدي

   . سعادة / مروان عبيد المهيري

   . سعادة / عائشة البيرق

   . سعادة / عائشة راشد ليتيم

   . سعادة / أسامة أحمد الشعفار

  التقنية والطاقة والثروة المعدنية .لجنة شؤون  . 4

  معالي الرئيس : 

أرجو ممن يرغب الترشح لهذه اللجنة أن يتفضل بتأكيد ذلك الكترونياً.. حتى اآلن لدينا عدد ستة أعضاء، 

ة  فهل هناك أحد آخر يرغب بالترشح حتى نستكمل العدد؟ ال يوجد أحد، إذاً سنعود الستكمال هذه اللجن

   .قية اللجان، واآلن ننتقل إلى اللجنة التاليةبعد أن ننتهي من ب
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  .لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم . 5

  معالي الرئيس : 

تمكن من استكمال  ى ن اكنهم حت ى أن يكون اإلخوة األعضاء في أم نفتح باب الترشح لهذه اللجنة، وأتمن

مانية أعضاء، فهل هناك أحد يرغب باالنسحاب أو تشكيل اللجان، عدد المرشحين لهذه اللجنة حتى اآلن ث

ة ... تفضل سعادة  أيضاً االنضمام؟ ال يوجد ، إذاً سنبدأ عملية التصويت ما بين اإلخوة المرشحين الثماني

   . األخ عدنان الحمادي

  سعادة / عدنان حمد الحمادي : 

   . معالي الرئيس ، الحقيقة أن صفحة التصويت غير ظاهرة عندي ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

م  اء ل ة أعض اك أربع ادي ، ال زال هن دنان الحم عادة األخ ع امج لس ين البرن وة التقني د اإلخ يفحص أح ل

   . يصوتوا وأنت أحدهم ، اآلن انتهت عملية التصويت ، تفضل سعادة األمين العام بقراءة النتائج

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : جريت عملية التصويت االلكتروني والفائزون بعضوية اللجنة همأ

   . سعادة / عفراء بخيت العليلي

   . سعادة / د. شيخة الطنيجي

   . سعادة / شذى سعيد النقبي

   . سعادة / ناصر محمد اليماحي

   . سعادة / ضرار حميد بالهول

   . سعادة / سارة فلكناز

   . سعادة / د. حواء الضحاك المنصوري

  . لجنة الشؤون الصحية والبيئية . 6

  معالي الرئيس : 

) أعضاء ، فإذا لم يكن هناك 8نفتح باب الترشح لهذه اللجنة .. حتى اآلن المرشحين لعضوية هذه اللجنة (

ين  ة التصويت .. ال يوجد أحد، إذاً سيتم التصويت ب ة من أحد بالترشح أو االنسحاب سنبدأ عملي رغب

ائزين لعضوية الثمانية أعضاء الختيا ر سبعة أعضاء ... اكتملت عملية التصويت، أرجو قراءة أسماء الف

   .هذه اللجنة

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : الفائزون بعضوية اللجنة هم
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   . سعادة / د. موزة العامري

   . سعادة / أحمد بوشهاب السويدي

   . ديسعادة / سمية عبدهللا السوي

   . سعادة / عذراء حسن بن ركاض

   . سعادة / شذى سعيد النقبي

   . سعادة / ناعمة الشرهان

   . سعادة / محمد اليماحي

  . لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية . 7

  معالي الرئيس : 

ى اآلن عدد ( ة حت ذه اللجن ة، المترشحون له اب الترشح للجن تح ب اك أحد آخر ) أعضاء، فه10نف ل هن

ن  ار سبعة أعضاء م دأ التصويت الختي يرغب بالترشح أو أحد يرغب باالنسحاب ... ال يوجد، إذاً نب

   .العشرة أعضاء، اكتملت عملية التصويت، تفضل سعادة األمين العام بإعالن النتائج

   :سعادة/ كارم عبداللطيف عبدالعظيم احمد خضر

   : الفائزون بعضوية اللجنة هم

   . ة / حميد العبار الشامسيسعاد

   سعادة / خلفان نائل الشامسي

   . سعادة / محمد عيسى الكشف

   . سعادة / ضرار حميد بالهول

   . سعادة / جميلة المهيري

   . سعادة / ناعمة المنصوري

   . سعادة / هند العليلي

   . لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة . 8

  معالي الرئيس : 

م يُفتح  م يرشحوا أنفسهم أو ل ذين ل ط بالنسبة لألعضاء ال اآلن باب الترشح لعضوية اللجنة ، للتوضيح فق

ة القرعة  يفوزوا في أي من اللجان سابقا مع نهاية التصويت نعود إلى اللجان التي لم تكتمل ونجري عملي

ة واحدة ... عدد المرشحين لهذه اللجن ة وصل حتى اآلن إلى الستكمالها من اإلخوة المنضمين إلى لجن

ثمانية أعضاء ، هل هناك أحد آخر يرغب بالترشح أو أحد يرغب باالنسحاب من الذين رشحوا أنفسهم ؟ 

   . تفضل سعادة ضرار بالهول
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  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

   .... إذا أمكن

  معالي الرئيس : 

   . ضللو سمحت عندما تطلب الكلمة ويتم إعطاؤك المجال للحديث أن تقف، تف

  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

   . الحقيقة إذا أمكن أفضل االنسحاب من لجنة شؤون التعليم

  معالي الرئيس : 

ا منها حسمها التصويت ، واآلن اكتملت التصويت ،  ا وانتهين م التصويت عليه ي ت الحقيقة أن اللجان الت

   . تفضل سعادة األمين العام بإعالن النتائج

  بدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) سعادة / د. عمر ع

   : الفائزون بعضوية اللجنة هم

   . سعادة / سعادة خلفان نائل الشامسي

   . سعادة / سهيل نخيرة العفاري

   . سعادة / سعادة صابرين اليماحي

   . سعادة / جميلة المهيري

   . سعادة / ناعمة المنصوري

   . سعادة / كفاح الزعابي

   . الرحوميسعادة / حمد 

   لجنة الشكاوى . 9

  معالي الرئيس : 

يُفتح باب الترشح لعضوية هذه اللجنة، عدد المرشحين اآلن ستة أعضاء ، نحتاج لعضو آخر حتى يكتمل 

ة أعضاء فهل  ى ثماني ة ؟ اآلن وصل العدد إل العدد ، فهل هناك من يرغب بالترشح لعضوية هذه اللجن

م انسحاب اك أحد يرغب  هناك من يرغب في االنسحاب، ت م يكن هن ذلك إذا ل أحد اإلخوة االعضاء وب

   : باالنسحاب تكون فازت هذه اللجنة بالتزكية وال داعي للتصويت وأعضاؤها هم

   . سعادة / علي جاسم أحمد

   . سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان

  . سعادة / أسامة أحمد الشعفار

   . سعادة / مريم ماجد بن ثنية
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   . العبار الشامسيسعادة / حميد علي 

   . سعادة / عائشة رضا البيرق

   . سعادة / سمية عبدهللا السويدي

  معالي الرئيس : 

اج  ة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حيث نحت ا لجن نعود اآلن إلى اللجان التي لم تكتمل وأوله

ة ؟ وللتوضي ن لعضو واحد حتى تكتمل، فهل هناك من يرغب في الترشح لهذه اللجن دينا عضوان ل ح ل

دكتورة نضال الطنيجي ، تفضل سعادة  ينضما إلى أي من اللجان وهما سعادة عدنان الحمادي وسعادة ال

   . األخ عدنان الحمادي

  سعادة / عدنان حمد الحمادي : 

   . أرشح نفسي لعضوية اللجنة الدستورية والتشريعية والطعون

  معالي الرئيس : 

ة ؟ شيء طيب، لو سمحت فقط بتأكي اك مرشح آخر تكتمل اللجن د ترشحك الكترونياً، اآلن إذا لم يكن هن

   . تفضلي سعادة الدكتورة حواء

  سعادة / د. حواء الضحاك المنصوري : 

   . أرغب بالترشح لعضوية هذه اللجنة

  معالي الرئيس : 

ذلك سيتم التصويت ،  د أن اآلن أصبح لدينا مرشين إضافيين ونحن بحاجة إلى واحد فقط ، ول ولكن أعتق

   ... األولوية لإلخوة الذين لم يدخلوا أي لجنة ، دكتورة نضال أنت لم تدخلي في أي لجنة

  سعادة / د. نضال محمد الطنيجي : 

   أعتقد أنني في لجنة الطاقة ، فقد يكون ضغط ولم يتم االنتباه السمي ، فأنا في لجنة شؤون التقنية والطاقة

  معالي الرئيس : 

اء هللا ؤون إن ش ة الش ن لجن ي م د أن ننته ة ، اآلن نري ة والطاق ؤون التقني ة ش ى لجن ل إل دما نص  عن

ل  ة ه ذه الحال ي ه ار ، ف عادة المستش افيان ، س حان إض اك مرش ون ، فهن ريعية والطع تورية والتش الدس

   نصوت على اللجنة ككل ؟

  األستاذ / كارم عبد اللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

   . ون بين اإلثنين فقط ، وكذلك األولوية تكون دائما لمن لم يدخلوا في أي لجنةالتصويت يك

  معالي الرئيس : 

   لماذا يكون التصويت بين اإلثنين فقط ؟
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  األستاذ / كارم عبد اللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

   . لسبب بسيط أن الستة تم حسم أمرهم بالتزكية

  معالي الرئيس : 

   . ادة األخ حمد الرحوميالكلمة لسع

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس)

ال معالي الرئيس ، فأعتقد أننا بحاجة للتصويت على اللجنة من البداية ألن الستة أصال لم يتم التصويت عليهم وإنما 

زيادة عن العدد المطلوب يتم  فقط تم ترشح الستة أعضاء ولم تكتمل وانتقلنا إلى بقية اللجان ، فإذا أصبح هناك

   . التصويت على اللجنة ككل ، إما إن كان العدد اكتمل بسبعة أعضاء فيفوزون بالتزكية كما حصل في لجنى الشكاوى

  معالي الرئيس : 

ة  ى الثماني تم التصويت عل ة ككل أي أن ي ى اللجن األمر متروك للمجلس ، فمن يوافق على التصويت عل

   أعضاء من بينهم يتفضل برفع يده (أغلبية)أعضاء الختيار سبعة 

   . إذاً يُفتح باب التصويت على الثمانية أعضاء

   . اكتملت عملية التصويت ، تفضل سعادة األمين العام بقراءة أسماء الفائزين

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : الفائزون بعضوية اللجنة هم

   . ن عبيد المهيريسعادة / مروا

   . سعادة / أحمد الشحي

   . سعادة / أحمد بوشهاب

   . سعادة / عائشة المال

   . سعادة / كفاح الزعابي

   . سعادة / عدنان حمد

   . سعادة / هند العليلي

  معالي الرئيس : 

اب  تح ب ة ، وسنعيد ف روة المعدني ة والث الترشح لهذه ننتقل اآلن إلى الستكمال لجنة الشؤون التقنية والطاق

   . اللجنة ، وإذا اكتمل العدد تكون بالتزكية ، تفضلي دكتورة نضال الطنيجي

  سعادة / د. نضال محمد الطنيجي : 

ة  م يكتمل عدد أعضاؤها ، وهل هذه هي اللجن هل من الممكن للتذكير أن نعرف اللجان التي ال زالت ل

   األخيرة ؟
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  معالي الرئيس : 

ذين رشحوا أنفسهم في نعم هذه هي اللجنة األخير ة، اآلن المترشحين لهذه اللجنة فقط للتأكد هم الخمسة ال

اك  ة أعضاء ، فهل هن المجموع يصبح ثماني دموا بالترشح اآلن ، ف البداية باإلضافة إلى ثالثة أعضاء تق

ة ، فب ه لنقطة تنظيمي ة التصويت ، أود التنوي دأ عملي النسبة من يرغب في االنسحاب ؟ ال يوجد ... إذاً نب

اً للنظام حيث  للدكتورة نضال فهي لم تدخل في أي لجنة ، وبالتالي فهي تدخل في هذه اللجنة بالتزكية وفق

اقين  يجب أن يدخل العضو في لجنة واحدة على األقل ، ولذلك سيتم التصويت ما بين األعضاء السبعة الب

ة التصويت ...  دأ عملي دو 39صوت حتى اآلن (الختيار ستة أعضاء من بينهم ، واآلن لنب ) عضو ، يب

ه من الممكن  أن األخ أسامة الشعفار لم يكن موجودا وجاء اآلن ، فلو سمحت يا أخ أسامة بالتصويت ألن

راءة  ام بق ة التصويت ، تفضل سعادة األمين الع أن يكون هناك صوت واحد مؤثر ، اآلن اكتملت عملي

    . أسماء الفائزين

  نعيمي : (األمين العام للمجلس) سعادة / د. عمر عبدالرحمن ال

   : األعضاء الفائزون بعضوية هذه اللجنة هم

   . سعادة / د. نضال الطنيجي

   سعادة / عفراء العليلي

   سعادة / عائشة ليتيم

   . سعادة / يوسف البطران

   . سعادة / محمد عيسى الكشف

   . سعادة / عائشة المال

   . سعادة / د. حواء المنصوري

  س : معالي الرئي

بالتوفيق، بذلك يكون اكتمل تشكيل اللجان، لو سمحت سعادة األمين العام بعرض تشكيل كافة اللجان على 

الشاشة، أتمنى من أصحاب السعادة اإلخوة واألخوات أن تجتمع كل لجنة في أسرع وقت ممكن النتخاب 

   . رابعالرئيس والمقرر حتى تنتظم أعمال هذه اللجان ، وننتقل اآلن إلى البند ال

  : تشكيل لجنة الرد على خطاب االفتتاح :  الرابع* البند 

  معالي الرئيس : 

ه  ة وأخي يس الدول ال شك أن االمارات وبحمد هللا وبفضل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو رئ

د  ن راش د ب يخ محم مو الش احب الس وزراء  –ص س ال يس مجل ة رئ يس الدول ب رئ ي ،  –نائ اكم دب ح

احب ا ان وص د آل نهي ن زاي د ب يخ محم مو الش لحة  –لس وات المس ى للق د األعل ب القائ د  –نائ ي عه ول
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أبوظبي ، هذه القيادة التي نرى أنها من نعم هللا علينا هي التي كانت وراء هذا التعامل مع الجائحة وهذا 

دول ال ة ال ا ولكاف ا األمن واألمان واالستقرار لن ذي أوجد لن ر ال تي كانت في أمس النجاح منقطع النظي

د للقاصي  الحاجة ، فلم تقف اإلمارات عند القيام بواجبها تجاه المواطنين والمقيمين ولكن هذا الواجب امت

والداني أينما كان بغض النظر عن انتماءاته السياسية ، فكانت بحق و الحمد نموذجاً في العمل اإلنساني 

دير  ر تق مو يعتب احب الس اب ص الً ، وخط والً وعم ذا ق ي ه ة وردت ف ل كلم ثمن ك ن ن س ، ونح للمجل

لدولتنا التوفيق والسداد دائماً ، وكما جرت العادة في مثل هذه الحاالت  –إن شاء هللا  –الخطاب ، ونسأل 

إلى  5، وأقترح أن تكون اللجنة في حدود (يتطلب أن نشكل لجنة مؤقتة للرد على خطاب صاحب السمو 

  ناعمة الشرهان . أعضاء) ، تفضلي سعادة األخت  7

  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس) 

سمعت معاليك تسأل من يرغب بالترشح ، فأنا كنت سابقا في لجنة الرد على الخطاب ، ولذلك أرغب في 

  تسجيل اسمي في لجنة الرد على الخطاب . 

  معالي الرئيس : 

السمو رئيس الدولة ؟ إذا زاد العدد سنضطر أن نطلب من يرغب أن يكون في لجنة الرد خطاب صاحب 

ا  ى في هذا الموضوع أن ال نلجأ للتصويت م ة ، وأتمن ى اللجن بعض أو نصوت عل منكم أن ينسحب ال

ة ،  ن ثني ة وكذلك حمد بوشهاب ، واألخت مريم ب دها لإلنضمام للجن ع ي أمكن ، أرى األخت سمية ترف

حي ، وسعادة عبيد الغول ، وسعادة ناعمة المنصوري ، وسعادة وسعادة علي جاسم ، وسعادة ناصر اليما

ي ، إذا زاد  د العليل وب ، وكذلك سعادة األخت هن دو أن العدد زاد عن المطل أسامة أحمد الشعفار ... يب

ة  وا اإلخوة في األمان ة بحدود سبعة أعضاء ... عف ى اللجن العدد فإما أن ينسحب البعض أو نصوت عل

الي العامة أوضحوا لي  ة ، وبالت اك سقف أو عدد معين للجن نقطة وهي أنه ليس بالضرورة أن يكون هن

ر من الالزم سنضطر للتوقف ،  اد اسمه ، لكن إذا زاد العدد أكث ة سيتم اعتم فمن ترشح في هذه اللجن

دخل المجلس بالكامل  ى ي واآلن وصل العدد ألكثر من سبعة أعضاء ، وال نريد أن يتحول الموضوع إل

  جنة مع العلم أننا نثمن هذا الحرص على االنضمام للجنة ، تفضل سعادة األخ علي جاسم .في الل

  سعادة / علي جاسم أحمد : 

اك ضرورة أن تتشكل  ة إذا كان هن أقترح كحل وسط أن يكون هناك عضو من كل إمارة في هذه اللجن

  من كافة اإلمارات ، أو نأخذ أول سبع أعضاء رشحوا أنفسهم ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  الحقيقة أن كافة األعضاء يمثلون شعب اإلمارات ، وعليه فالعدد سيكون من اإلخوة الذين رشحوا أنفسهم وهم كالتالي : 

 سعادة / ناعمه عبدهللا سعيد الشرهان  .1
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 سعادة / سميه عبدهللا سالم بن حارب السويدي  .2

 سعادة / أحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي  .3

 ة / مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيهسعاد  .4

 سعادة / علي جاسم أحمد جاسم آل علي  .5

 سعادة / ناصر محمد حميد خميس اليماحي  .6

 سعادة / عبيد خلفان عبيد الغول السالمي  .7

 سعادة / ناعمه عبدالرحمن محمد المنصوري  .8

 سعادة / أسامه أحمد عبدهللا الشعفار  .9

  بن هندي العليليسعادة / هند حميد خليفه   .10

  : المراسيم بقوانين التي صدرت :  الخامس* البند 

م  2020) لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - انون االتحادي رق ام الق بشأن تعديل بعض أحك

  في شأن اختصاصات بعض الوزارات و صالحيات الوزراء . 1972) لسنة 1(

  معالي الرئيس : 

  م للعلم واالطالع . أيها اإلخوة واألخوات ، هذا المرسو

  : البيانات الصادرة عن المجلس : السادسالبند *  

  اإلسرائيلية . -صادر عن المجلس بشأن معاهدة السالم اإلماراتية  *بيان -

  معالي الرئيس : 

م التشاور بشأنه معكم ،  ة، وت ة السالم اإلسرائيلية االماراتي هذا البيان صدر عن المجلس بمناسبة اتفاقي

   . واالطالع وهو للعلم

 : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس: السابعالبند 

  موضوع تنظيم العمل التطوعي . .1

  (لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األمين العام بتالوة نص الموضوع

  عام للمجلس) سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين ال

   : نص الموضوع

 
  ) بالمضبطة.2البيان الصادر عن المجلس ملحق رقم (  *
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   الموضوع األول

   . الموضوع : تنظيم العمل التطوعي

اء دولة اإلمارات ، ويعكس  " يعد العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتالحم المجتمعي الذي يتمتع به أبن

لنسيج الثقافي واالجتماعي مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية ، ويعتبر جزءاً أساسياً من ا

الذي قامت عليه الدولة ، إال انه تبين من خالل الواقع المجتمعي وجود عدة تحديات تواجه العمل التطوعي في 

الفرص التطوعية المتاحة فضال عن  الدولة من أهمها غياب الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم المعرفة ب

توى االتحادي وتضم كافة المؤسسات التطوعية في هذا العمل ، غياب جهة تعنى بالعمل التطوعي على المس

   : لذلك فإننا نود مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي في إطار المحاور التالية

   . استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي .1

   . دور الوزارة في تنظيم ورقابة األعمال التطوعية .2

ل التطوعي التنسيق بين الوزارة والجهات  .3 ي شأن تنظيم العم المنظمة العمل التطوعي ف

   . على مستوى الدولة

  مقدمو الطلب

  سعادة / ضرار حميد بالهول

  سعادة / مريم ماجد بن ثنية

  سعادة / خلفان راشد النايلي الشامسي

  سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجى

  سعادة / صابرين حسن اليماحي

  سعادة / حميد علي العبار الشامسي

  عادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوريس

  معالي الرئيس : 

هذا الموضوع تم تبنيه من اللجنة المختصة ويُعرض عليكم ألخذ الموافقة عليه ، فهل يوافق المجلس على 

   الموضوع ؟

  (موافقة)

   تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي وزارةموضوع سياسة  . 2

  لعمل والسكان والموارد البشرية)(لجنة الشؤون االجتماعية وا

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األمين العام بتالوة نص الموضوع
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  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : نص الموضوع

   . الموضوع : سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي

ات المستفيدة في " على الرغم من أن  ل الفئ ة وتأهي ى رعاي نظام الضمان االجتماعي في الدولة يهدف إل

ر سياسات الضمان االجتماعي  ة تعديل وتغيي ين أهمي ه تب اً إال ان المجتمع خالل فترة انتقالية محددة زمني

   . وفقاً الحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناء التغيرات االقتصادية واالجتماعية

يه فإننا نود مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي في إطار وعل

   : المحاور التالية

ادية  .1 رات االقتص ا للتغي اعي وفق مان االجتم ام الض ة بنظ ريعات المتعلق وير التش تط

   . واالجتماعية

   . استراتيجية الوزارة بشأن الضمان االجتماعي .2

   . ة المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان االجتماعيالممارسات الدولي .3

  مقدمو الطلب

  سعادة / ضرار حميد بالهول

  سعادة / مريم ماجد بن ثنية

  سعادة / خلفان راشد النايلي الشامسي

  سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجى

  سعادة / صابرين حسن اليماحي

  سعادة / حميد علي العبار الشامسي

  الرحمن المنصوريسعادة / ناعمة عبد

  معالي الرئيس : 

   شكرا سعادة األمين العام ، هل يوافق المجلس على طلب مناقشة هذا الموضوع ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

ى الحكومة،  ه إل إذاً وافق المجلس على طلب مناقشة هذا الموضوع وسنتخذ اإلجراءات الالزمة بإحالت

   .وننتقل اآلن إلى البند التالي



 

  80من  41صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  الصادرة للحكومة : *: الرسائل الثامند * البن

رسالة صادرة بشأن " توصيات المجلس في شأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات  .1

  االتصاالت " .

ومي  .2 رسالة صادرة بشأن " طلب الموافقة على مناقشة موضوع التوطين في القطاع الحك

 والخاص " .

و .3 ة موض ى مناقش ة عل ب الموافق أن " طل ادرة بش الة ص ارات رس ة االم ة هيئ ع سياس

 للمواصفات والمقاييس " .

ي شأن  .4 دل ف رسالة صادرة بشأن " طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الع

 التوجيه االسري " .

 رسالة صادرة بشأن " طلب الموافقة على موضوع استراتيجية الهيئة االتحادية للكهرباء والماء " . . 5

 وضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر. رسالة صادرة بشأن متابعة الم .6

 رسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة.  . 7

  معالي الرئيس : 

   . هل ترون حاجة لتالوة هذه الرسائل؟ تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

ذلك أقترح عدم الحاجة شكراً  ا رأيناها سابقاً ، ل ى هذه الرسائل ، وغالبيته ا عل  مع الرئيس، نحن اطلعن

   . لقراءتها مرة ثانية

  معالي الرئيس : 

د  م واالطالع لكن ق ى الحكومة واآلن هي للعل شكرا سعادة األخ حمد الرحومي ، هذه الرسائل طبعاً أرسلت إل

ه بعض الرس ى إعادة توجي بعض نحتاج إل ات وإعادة التسمية ل رات من ضم هيئ ائل بحكم ما جرى من تغيي

  .الجهات الرسمية بما يتوافق مع القانون الذي جاء به هذه التعديالت ، واآلن ننتقل إلى البند التالي

  للمجلس :  *: الرسائل الواردة التاسع* البند 

وزير  -ووقاية المجتمع وزير الصحة  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .1

الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن " قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة 

 وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة ألصحاب الهمم " .

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

 
  ) بالمضبطة.3نصوص الرسائل الصادرة للحكومة ملحق رقم (  *
  ) بالمضبطة.4نصوص الرسائل الواردة إلى المجلس ملحق رقم (  *



 

  80من  42صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .2

يات  ول توص وزراء ح س ال رار مجل أن " ق ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش الدول

 موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين " .

  جتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون اال

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .3

ى مناقشة  ة عل وزراء بالموافق س ال رار مجل وطني االتحادي بشأن ق الدولة لشؤون المجلس ال

 موضوع " سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه األسري " .

  ت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)(أحيل

ة الموضوعات  .4 وطني االتحادي بشأن متابع رسالة واردة من وزارة الدولة لشؤون المجلس ال

 العامة للفصل التشريعي السابع عشر " .

أن  .5 ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش ن وزارة الدول الة واردة م يات رس ة توص متابع

 المجلس الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة.

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .6

ى مناقشة موضوع  ة عل س الموافق الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن طلب المجل

 " .المؤسسة االتحادية للشباب "سياسة 

 (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .7

ى مناقشة موضوع  ة عل س الموافق الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن طلب المجل

ة اسة "سي ر مطابق لع الغي ن الس ة المستهلك م ي حماي اييس ف ارات للمواصفات والمق هيئة اإلم

 " .لمعايير الجودة 

  (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة)

وزير  -مع وزير الصحة ووقاية المجت –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .8

ي شأن  وطني االتحادي ف س ال الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن توصيات المجل

 موضوع " الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت " .

  (أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية)

  معالي الرئيس : 

   . لت إلى اللجان المختصة ، واآلن ننتقل إلى البند التاليكافة هذه الرسائل احي

  : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة:  العاشر* البند 
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مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد والحسابات الختامية  .1

  31/12/2019للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 

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

بتنظيم حاالت  1978) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رقم ( .2

 وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة االتحادية العليا .

  ريعية والطعون)(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتش

  معالي الرئيس : 

ة  ة الشؤون المالي ى لجن ة إل س البرلماني ازة المجل ا خالل إج ن قبلن انون األول م ة مشروع الق تمت إحال

تورية  ؤون الدس ة الش ى لجن اني إل انون الث روع الق ة مش ت إحال ذلك تم ناعية ، وك ادية والص واالقتص

   . ر بشأنهما للمجلس ، واآلن ننتقل إلى البند التاليوالتشريعية والطعون وذلك لدراستهما وتقديم تقاري

  التي تم الرد عليها كتابياً بين دوري االنعقاد العاديين :  *: األسئلة الحادي عشر* البند 

ابر  .1 د الج ن أحم ة –سؤال موجه إلى معالي / سلطان ب ا المتقدم ر الصناعة والتكنولوجي  –وزي

ارات للمواصف ة اإلم س إدارة هيئ د رئيس مجل ن سعادة العضو/ ضرار حمي اييس م ات والمق

 بالهول الفالسي حول "تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية ". 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ ضرار بتالوة نص السؤال

  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

  نص السؤال : 

الي/ ) من الالئحة الداخ143إعماال لنص المادة ( ى مع الي إل لية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال الت

ة اإلمارات  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  –سلطان بن أحمد الجابر  رئيس مجلس إدارة هيئ

  للمواصفات والمقاييس :   

ة مدى ال زام ما هي اإلجراءات التي تقوم بها هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقب ت

الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات الغذائية ووضع 

   البيانات الغذائية اإليضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية المعبأة ؟
  معالي الرئيس : 

وزير ....  الي ال ا من مع ذي وردن ابي ال دو أن سعادة األمين تفضل سعادة األمين العام بتالوة الرد الكت يب

د السالم  ى األسئلة، تفضل األخ عب ة عل ردود الكتابي د من ال ذه الجلسة للعدي ي ه ارئ ف ام يستعين بق الع

    .الحمادي بتالوة الرد الكتابي على السؤال

 
  ) بالمضبطة.5الردود الكتابية على األسئلة ملحق رقم (  *
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  السيد / د. عبدالسالم محمد الحمادي:  (عريف الحفل) 

   : لانص الرد الكتابي على السؤ

ا  " اإلجراءات التي تقوم بها هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس سابقا وزارة الصناعة والتكنولوجي

ل  المتقدمة حالياً في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات المعتمدة من قب

   المعبأةالهيئة في الصناعات الغذائية ووضع البيانات الغذائية اإليضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية 

أوالً : استنادا للتعديالت التي جرت على حكومة اإلمارات مؤخراً فقد تم دمج هيئة اإلمارات للمواصفات 

ا المتقدمة ، وجاري استكمال إصدار التشريعات الالزمة بهذا  وزارة الصناعة والتكنولوجي والمقاييس ب

م ( ة اإلمارات للمواصفات بش 2001) لسنة 28الشأن بما فيها تعديل القانون االتحادي رق أن إنشاء هيئ

ى  ة بعد االطالع عل والمقاييس والتي تقوم الهيئة بموجبه بإصدار المواصفات القياسية في قطاع األغذي

ة الدستور الغذائي  ة في هيئ أفضل الممارسات العالمية والمشاريع الدولية التي تُعد من قبل اللجان الوطني

ى المستوى الخلي ة وكذلك المشاريع عل ة لألغذي ة الخليجي ل اللجن تم إعدادها أو تبنيها من قب جي والتي ي

ع المشاريع للدراسة من خالل  ة ، وترف يج العربي دول الخل دول مجلس التعاون ل يس ل ة التقي التابعة لهيئ

ة في إمارات  ع الجهات المحلي ين عن جمي اللجنة الوطنية لقطاع األغذية والتي تضم في عضويتها ممثل

ة والتطورات الدولة والق طاع الخاص ، ويتم تحديث هذه المواصفات القياسية بناء على الممارسات الدولي

يم مشاريع المواصفات القياسية  تم تعم ا وي ة ، كم العلمية والصناعية والتغذية الراجعة من الجهات المحلي

ل ر رأي قب داء ال ة إلب اد من على جميع المجالس التنفيذية في اإلمارات والجهات ذات العالق ا لالعتم فعه

) 716) مواصفة قياسية و (1246مجلس الوزراء الموقر حيث بلغت عدد المشاريع في قطاع األغذية (

   . الئحة فنية حتى تاريخه

ة ة إماراتي ي  ثانياً : تم إصدار أنظمة رقابي وزراء الموقر لعدد من المنتجات والت رارات من مجلس ال بق

ة اإلماراتي حيث أن هذه يُشترط لتداولها تطبيق متطلبات عال يم المطابق ة ونظام تقي مة الجودة اإلماراتي

اج المتكامل المصنع وبشكل سنوي  ى خط وسلسلة اإلنت دقيق الفني عل المنتجات تخضع إلجراءات الت

   : لضمان التحقق من متطلبات الصحة والسالمة لهذه المنتجات مثال

   . شتقات الحليبالنظام اإلماراتي للرقابة على منتجات األلبان وم .1

   . النظام اإلماراتي للرقابة على المنتجات الحالل .2

   . النظام اإلماراتي للرقابة على المنتجات المالمسة لألغذية .3

   . النظام اإلماراتي للتصديق على مدخالت ومنتجات األغذية العضوية .4

ر ا ها وزارة التغي ي تترأس ذاء والت المة الغ ة لس ة الوطني رف اللجن اً : تش ي ثالث م ف ة وتض اخي والبيئ لمن

ق  ى تطبي ة عل ة المختصة في الدول ع الجهات المحلي اييس سابقاً وجمي ة المواصفات والمق عضويتها هيئ
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م ( ادي رق انون االتح ام الق نة 10أحك ي  2015) لس ذي يُعن ة وال ه التنفيذي ذاء والئحت المة الغ أن س بش

ن م ة م ي أي مرحل داولها ف ل ت الل مراح ذاء خ المة الغ مان س ابق بض ة وأن تط لة الغذائي ل السلس راح

ة والمواصفات القياسية  المنتجات الغذائية المتداولة والمستوردة اللوائح الفنية والتشريعات النافذة في الدول

   . اإللزامية الصادرة عن الهيئة

جهات رابعاً : تقع مسؤولية الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق الدولة ضمن اختصاص ال

ة االقتصادية  ر التنمي ديات ودوائ الرقابية المحلية لكل إمارة من خالل الحمالت التفتيشية التي تقوم بها البل

م ( انون االتحادي رق ام الق ا ألحك بشأن سالمة  2015) لسنة 10حسب االختصاص في كل إمارة ووفق

ا  الغذاء والئحته التنفيذية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن من الهيئة ة اتخاذ م فإنه للجهات الرقابية المحلي

   : يلي

ع مراحل  .1 ي جمي ة ف اإلجراءات الالزمة لمراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابق

   . سلسلة التزويد

ي األسواق  .2 تيراده أو طرحه ف ة بحظر اس ة ملتزم ي الدول التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج ف

   . شهادة المطابقة حسب التشريعات الصادرة عن الهيئة المحلية إال بعد حصولها على

ك  .3 وردين وذل تودعات الم ن مس واق أو م ي األس ع ف ذ البي ن مناف تج م ن المن ات م حب عين س

   . إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعنية

تج .4 ة المن ي مواجه بة ف راءات المناس اذ اإلج هادة  اتخ نح ش روط م د ش ه أح وفر في ذي ال يت ال

   . المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من األسواق المحلية

ة  .5 واق المحلي ن األس حبه م تدعائه وس الف باس تج المخ رح المن ن ط ؤولة ع زود المس زام الم إل

ع وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته  ق م ا يتف ه بم إلى بلد المنشأ أو إتالف

ة  ة أو الجه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن وذلك ضمن المدة الزمنية التي تحددها الهيئ

  . المختصة حسب مقتضى الحال

  معالي الرئيس : 

   . سعادة األخ ضرار بالهول ، هل لديك تعقيب على الرد الكتابي ؟ تفضل

  :  سعادة / ضرار حميد بالهول

شكراً معالي الرئيس ، وشكراً لمعالي الوزير على رده ، أنا أكتفي بالرد الكتابي ولكن عندي تعقيب عليه، 

ة ،  ة التعبئ ففي ظل ظروف الجائحة " جائحة كورونا " اكتشفنا العديد من التجاوزات في موضوع بطاق

ا تسبب فأتمنى التدقيق أكثر من القائم حاليا بشأن هذا الموضوع خاصه أن الم ة مهمة جداً مم واد الغذائي

  في بعض األضرار ، وشكراً.
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ة –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن أحمد الجابر  .2  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم

ي  د عل اييس من سعادة العضو/ حمي ارات للمواصفات والمق ة اإلم س إدارة هيئ رئيس مجل

ق المواصفات القياس ى المنتجات المضادة العبار الشامسي حول " تطبي ي عل دة ف ية المعتم

 للجراثيم التي يتم تداولها في األسواق ". 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ حميد العبار الشامسي بتالوة نص السؤال   

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

   : نص السؤال

ادة ( نص الم اال ل إنني أرجو143" إعم س ف ة للمجل ن الالئحة الداخلي ى  ) م الي إل ه السؤال الت توجي

ا المتقدمة  –معالي/ سلطان بن أحمد الجابر  ر الصناعة والتكنولوجي ة  –وزي رئيس مجلس إدارة هيئ

  اإلمارات للمواصفات والمقاييس : 

ا فيها المعقمات والمطهرات  تالحظ في اآلونة األخيرة ظهور عدد من المنتجات المضادة للجراثيم بم

مغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس التي يتم تداولها في األسواق من والكمامات المقلدة وال

  خالل منافذ البيع المعتمدة . 

زام  ة مدى الت ما هي اإلجراءات التي تقوم بها هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقب

ة في  ل الهيئ ة بالمنتجات الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من قب الصناعات المتعلق

   المضادة للجراثيم ؟

  معالي الرئيس : 

   . تفضل األخ عبدالسالم الحمادي بتالوة نص الرد الكتابي

  (عريف الحفل)  :سعادة / د. عبدالسالم محمد الحمادي

   : نص الرد الكتابي على السؤال

اييس  فات والمق ارات للمواص ة اإلم ا هيئ وم به ي تق راءات الت ا اإلج ناعة والتكنولوجي ابقاً وزارة الص س

ل  ق المواصفات القياسية المعتمدة من قب المتقدمة حالياً في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبي

   . الهيئة في الصناعات المتعلقة بالمنتجات المضادة للجراثيم

ج ه م دم د ت ارات فق ة اإلم ى حكوم رت عل ي ج ديالت الت تناداً للتع فات أوالً : اس ارات للمواص ة اإلم يئ

ذا  ة به ريعات الالزم دار التش تكمال إص اري اس ة وج ا المتقدم ناعة والتكنولوجي وزارة الص اييس ب والمق

م ( ة اإلمارات للمواصفات  2001) لسنة 28الشأن بما فيها تعديل القانون االتحادي رق بشأن إنشاء هيئ

ي والمقاييس والذي تقوم الهيئة بموجبه بإصدار المواصفة  ة من خالل تبن القياسية في القطاعات المختلف



 

  80من  47صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

ل اللجان  أحدث وأفضل التطبيقات والمشاريع الدولية من المواصفات القياسية للمنتجات التي تعد من قب

ة  ة لهيئ ل اللجان الفني ا من قب تم إعدادها وتبنيه ي ي الوطنية وكذلك المشاريع على المستوى الخليجي والت

ى  التقيس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويتم تعميم مسودة مشاريع المواصفات القياسية عل

اد من مجلس  ا لإلعتم جميع المجالس التنفيذية في اإلمارات والجهات ذات العالقة إلبداء الرأي قبل رفعه

ة والتطورات الع ى الممارسات الدولي اء عل ة اإلدارة سابقاً ، ويتم تحديث هذه المواصفات القياسية بن لمي

   . والصناعية والتغذية الراجعة من التطبيق والواردة من الجهات المحلية

) والذي نص على 7الجلسة رقم  2020ت لسنة 7/  6ثانياً : بناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم (

اييس المط اييس باستكمال تطوير المواصفات والمق ارات للمواصفات والمق ة اإلم ي " تكليف هيئ ا يل ة م لوب

لمنتجات مستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى والتي تشمل المنتجات 

م إعداد مشروع النظام  د ت ه فق ة الصحية األخرى ، وعلي ى منتجات الحماي المضادة للجراثيم باإلضافة إل

ا ذي يحدد المتطلب ة الصحية الشخصية ال ة والمواصفات القياسية الواجب اإلماراتي لمنتجات الحماي ت الفني

االلتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة ، باإلضافة إلى ذلك يوضح مشروع النظام أدوار 

ق  ي تطبي ركات ف زام الش دى الت ة م ة ومراقب ي متابع ة ف ة والمحلي ة االتحادي ات الحكومي ؤوليات الجه ومس

داخلها وتحقيق  المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة بما يحقق التكامل حسب اختصاصات الجهات وعدم ت

المصلحة العامة للمجتمع من طرح وتداول منتجات آمنة وصحية وفعالة للمستهلكين ، وقد تم رفع هذا النظام 

د قامت  2020سبتمبر  15 بتاريخ ة ق أن الهيئ إلى مجلس الوزراء الموقر العتماده حسب اإلجراءات علماً ب

   . ) شركة وطنية وأجنبية63ومنح شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لمنتجاته (بتسجيل 

   : ثالثاً : يشمل مشروع النظام اإلماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية المنتجات التالية

   . كمامات الوجه

   . أقنعة الوجه الطبية والغير طبية

   . القفازات الواقية

   . ةالقفازات الطبي

   . المالبس الواقية

   . واقيات العين الشخصية

   . األغطية والعبايات الجراحية

   . المعقمات والمطهرات الكيميائية

   : رابعاً : يهدف النظام اإلماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية إلى

ن  .1 ة م اءة المطلوب ق الكف ة وتحق واق الدول ي أس ة ف ودة عالي ات ذات ج ود منتج ز وج تعزي
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   . ستخدامها في مكافحة الفيروسات ومن ضمنها ( فيروس كورونا المستجد )ا

   . ضمان السالمة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع بما يضمن التعايش مع أي جائحة أو وباء مستقبالً  . 2

ى  .3 اء عل ة بن ى مستوى الدول ك المنتجات عل يم تل وجود مرجعية موحدة في مجال فحص وتقي

 ً  للمواصفات القياسية اإلماراتية .  متطلبات فنية طبقا

ة  .4 ي أسواق الدول ى المنتجات ف ة المختصة عل تسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابي

 من خالل تمييزها بشهادة أو عالمة المطابقة اإلماراتية . 

   . دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني .5

ة ضمن خامساً : ت قع مسؤولية الرقابة على منتجات مستلزمات الحماية الصحية المتداولة في أسواق الدول

ديات  ا البل وم به ي تق اختصاص الجهات الرقابية المحلية لكل إمارة وذلك من خالل الحمالت التفتيشية الت

   : ودوائر التنمية االقتصادية حسب االختصاص في كل إمارة ، ولها اتخاذ ما يلي

ع اتخ .1 ي جمي ة ف هادة المطابق الحية ش ن ص د م ات للتأك ة المنتج ة لمراقب راءات الالزم اذ اإلج

   . مراحل سلسلة التزويد

ي األسواق  .2 تيراده أو طرحه ف ة بحظر اس ة ملتزم ي الدول التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج ف

   . ةالمحلية إال بعد حصولها على شهادة المطابقة حسب التشريعات الصادرة عن الوزار

ك إلجراء  .3 وردين وذل ي األسواق أو مستودعات الم ع ف ذ البي سحب عينات من المنتج من مناف

   . االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعنية

هادة  .4 نح ش روط م د ش ي أح وفر ف ذي ال يت تج ال ة المن ي مواجه بة ف راءات المناس اذ اإلج اتخ

   . يفقد أي شرط منها بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من األسواق المحليةالمطابقة أو 

ة  .5 واق المحلي ن األس حبه م تدعائه وس الف باس تج المخ رح من ن ط ؤول ع زود المس زام الم إل

ع  ق م ا يتف ه بم وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتالف

ة  التشريعات المعمول بها وزارة أو الجه ي تحددها ال ة الت دة الزمني بهذا الشأن وذلك ضمن الم

   . المختصة حسب مقتضى الحال

  معالي الرئيس : 

   . سعادة األخ حميد علي العبار الشامسي ، هل ترغب بالتعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل

  سعادة / حميد علي الشامسي:

الي ول لمع كر موص رئيس ، والش الي ال كرا مع ابر  ش د الج ن أحم لطان ب دكتور س ناعة  - ال ر الص وزي

ية  فات القياس ق المواص ي تطبي وزارة ف دى ال ة ل راءات المتبع يح اإلج ى توض ة عل ا المتقدم والتكنولوجي

اراتي  ل الجهود في مشروع النظام اإلم ا أمل أن تتكل ى المنتجات المضادة للجراثيم ، وكلن المعتمدة عل
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ة الصحية بالنج ا المشروع شاكراً لمنتجات الحماي ي أُنشئ من خالله ق األهداف المرجوة الت اح وتحقي

   . ومقدراً جهود الوزارة ، وشكراً معالي الرئيس

ي  .3 ان الروم ت خلف ود بن الي / عه ى مع ه إل ؤال موج ومي  –س وير الحك ة للتط رة دول وزي

أسامة  /رئيسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية من سعادة العضو  –والمستقبل 

 أحمد الشعفار حول " توفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين " .  

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ أسامة الشعفار بتالوة نص السؤال

  سعادة / أسامة أحمد الشعفار : 

الي/ ) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال 143إعماال لنص المادة ( ى مع الي إل الت

ي  ان الروم ت خلف ود بن ومي والمستقبل  –عه ة للتطوير الحك رة دول ة  –وزي ة االتحادي رئيسة الهيئ

  للموارد البشرية الحكومية : 

في ظل اتجاه العديد من الجهات الحكومية االتحادية بوضع مجموعة من االشتراطات لشغل الخريجين 

  راط البرامج التدريبية .   المواطنين للوظائف لديها من بينها اشت

ة  دريب الخاص ة الت وير سياس ي تط ة ف رية الحكومي وارد البش ة للم ة االتحادي ود الهيئ ي جه ا ه فم

  بالخريجين الجدد من المواطنين على نحو يؤهلهم لشغل الوظائف ؟

 معالي الرئيس:

 أرجو تالوة الرد الكتابي .

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال :

ً بأن الهيئة مختصة بوضع السياسات واألطر الدائمة لتوفير فرص التطوير  " نفيد معاليكم علما

والتدريب لجميع الكوادر البشرية العاملة في الجهات االتحادية وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات 

ر، كما توفر الهيئة للجهات االتحادية كافة والمعايير المطبقة في مجال التدريب والتعلم المستم

منظومتين رئيسيتين دائمتين هما منظومة معارف لشركاء التدريب المفضلين للحكومة ومنصة 

المورد للتدريب اإللكتروني كما هو موضح أدناه، وتدير الهيئة بالتعاون مع الجهات االتحادية 

ة بالتدريب ضمن ممكنات الموارد وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء مؤشرات خاص

البشرية في الحكومة االتحادية وفي هذا الصدد وجب التنويه إلى أن ضوابط التعيين في الحكومة 

االتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية والئحته التنفيذية واألوصاف الوظيفية المعتمدة 

ات معينة للتدريب من قبل الخريجين لوظائف الحكومة االتحادية وال تتضمن أي من هذه اشتراط
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الجدد من المواطنين كما ورد في نص السؤال من سعادة العضو الموقر، وكما تعمل الهيئة أيضاً 

على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل وبعد مرحلة التعيين وذلك من خالل عدد من القنوات 

 ج التالية:الرئيسية للتأهيل الوظيفي والتي تتضمن اآلليات والبرام

. برنامج مسار والذي يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة 1

للحصول على المؤهالت العلمية وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي االتحادي وفق 

 قرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

نظام إدارة التدريب والتطوير ونظام األداء  ) وذلك وفقا آللياتIDP. خطط التطوير الفردية (2

ً لآلليات اإللكترونية والذكية المتاحة من قبل  الوظيفي المعتمدين من مجلس الوزراء الموقر وفقا

 الهيئة.

. منصة التعلم اإللكتروني في الحكومة االتحادية المورد من خالل تعاون الهيئة مع جامعات 3

ات عالمية رائدة في مجال تقديم التدريب والتعليم ومؤسسات تعليمية وبيوت خبرة وشرك

اإللكتروني لتقديم شهادات مهنية تخصصية ودورات وبرامج تدريبية إلكترونية ومواد تعليمية 

لموظفي الحكومة االتحادية لتنمية مهارات الموظف السلوكية والتخصصية من بداية التعيين 

وتمكينهم من مواكبة متطلبات العمل في القطاع ولجميع الموظفين باختالف المستويات الوظيفية 

 الحكومي االتحادي، وبما يتواكب مع تطلعات المستقبل.

. بنك المهارات الحكومية وهي قناة يمكن أن يستفيد منها الخريج من خالل التواصل مع الخبراء 4

رات في في الحكومة االتحادية واكساب معارف جديدة من خالل استخدام المنصة لطلب االستشا

  مجاالت معينة مما يضيف إلى معارف الخريج الجديد المعين في الحكومة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية " .

 معالي الرئيس:

 شكراً، سعادة األخ أسامة الشعفار هل لديك رغبة في التعقيب على رد معالي الوزيرة؟ تفضل .

 سعادة/ أسامة أحمد عبدهللا الشعفار:

وزيرة دولة  -ال شكراً معالي الرئيس وأكتفي بالرد الكتابي من معالي/عهود بنت خلفان الرومي 

 للتطوير الحكومي والمستقبل، شكراً معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

 شكراً، ننتقل إلى السؤال الرابع.
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 مين العام للمجلس)(األ سعادة / د.عمر عبدالرحمن سالم النعيمي:

وزير العدل من سعادة العضوة / كفاح  –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن سعيد البادي . 4

 محمد الزعابي حول " معايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين األسريين " . 

 معالي الرئيس:

 سعادة كفاح الزعابي تفضلي بتالوة نص السؤال.

 الزعابي: سعادة/ كفاح محمد ناصر

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

وزير العدل : وفقاً لقانون األحوال الشخصية ، ال تُقبل الدعوى  –معالي/ سلطان بن سعيد البادي 

األسري ، ومع  أمام المحاكم في مسائل األحوال الشخصية إال بعد عرضها على لجنة التوجيه

ازدياد الشكوى من عدم كفاءة ومقدرة الموجهين األسريين على الصلح بين المتنازعين وخصوصا 

في منازعات الطالق والحضانة والنفقة .  فما هي المعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار 

 الموجهين األسريين وكيفية تأهيلهم للعمل في هذا المجال ؟ " .

 يس:معالي الرئ

 شكراً، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال:

" بداية تثمن وزارة العدل لسعادة العضو الموقرة ما تضمنه السؤال المقدم منها بشأن معايير 

ا يشكله الدور المنوط للموجهين الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين األسريين وذلك ألهميته ولم

األسريين من أهمية بالغة في تماسك األسرة التي تعد من أهم مقومات المجتمع اإلماراتي وذلك من 

خالل إيجاد السبل التي تكفل معها الصلح في النزاعات األسرية كأحد أهم الوسائل البديلة لحل تلك 

ادة العضوة على االستفسار عن القضايا النزاعات قبل اللجوء للمحكمة وهو ما يعكس حرص سع

العامة التي تمس صالح الوطن والمواطنين، وحيث أن السؤال قد تضمن ازدياد الشكاوى حول 

عدم مقدرة الموجهين األسريين على الصلح بين المتنازعين في منازعات الطالق والحضانة 

وتأهيل الموجهين األسريين، والنفقة، واستعلمت سعادة العضوة عن معايير الوزارة في اختيار 

وحيث أنه وقبل الرد على السؤال تشير الوزارة إلى أنها ال تألو جهداً في اإلصالح بين األطراف 

المتنازعة إال أن دور لجان التوجيه األسري في حل النزاع يعد مرحلة الحقة على نشأته، وحيث 

دية الشرعية فإنها تبلغ تسع لجان أنه فيما يتعلق بعدد لجان التوجيه األسري بالمحاكم االتحا

بإجمالي عدد أربعة وعشرين موجه أسري وهو ما يكفي في المرحلة الحالية، وبشأن ما تضمنه 
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السؤال حيال معايير الوزارة في اختيار الموجهين األسريين فقد نظمت المادة الرابعة من القرار 

بشأن الئحة التوجيه األسري  2013) لسنة 563المعدل بالقرار ( 2011) لسنة 1الوزاري رقم (

 وضوابط ومعايير اختيار الموجهين األسريين والتي تتمثل فيما يلي:

. أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي وعلى دراية بأحكام الشريعة 1

 المتعلقة بشؤون األسرة وأحكام قانون األحوال الشخصية.

 . أن يكون متزوجاً.2

 ل عمره عن خمس وعشرين سنة.. أال يق3

 . أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.4

. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف 5

 واألمانة وإن كان رد إليه اعتباره.

املين بالمحاكم قبل صدور الالئحة، ويستثنى من البند رقم واحد الموجهين األسريين األكفاء الع

وبناء على ما سلف فإن المؤهالت العلمية للموجهين األسريين المعينين بالوزارة جميعها ما بين 

درجة الدكتوراه والبكالوريوس في الشريعة والقانون ما عدا اثنين من الموجهين األسريين باشروا 

 العمل قبل صدور الالئحة،  وحيث أنه

البرامج التدريبية التي يتم إلحاق الموجهين األسريين فيتم إلحاقهم بدورات متخصصة فيما يتعلق ب

بمعهد التدريب القضائي أو بالجهات ذات الصلة بشكل دوري نذكر منها على سبيل المثال ال 

 الحصر دورات فيما يلي:

دبي  معهد -. البرنامج التدريبي "الطالق للضرر| وفق أحكام قانون األحوال الشخصية 1

 القضائي.

معهد دبي  -. دوائر العالقات بين الزوجين وحدودها وكيف التعرف على المحكم األسري 2

 القضائي.

 مراكز التنمية األسرية بخورفكان. -. الملتقى األسري الرابع عشر "القيادة األسرية" 3

 معهد دبي القضائي. -. برنامج مهارات اإلصالح والتوجيه األسري 4

 مركز أبوظبي التعليمي. -ب وعالج الخالفات الزوجية . تنمية الح5

. مهارات التوجيه وحل المشكالت األسرية العدد سبع برامج من معهد التدريب والدراسات 6

 القضائية بالشارقة والفجيرة.

 . مهارات اإلرشاد واإلصالح.7

 . حل المشكالت بطريقة إبداعية.8
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 . تحليل نفسيات البشر.9

 المتخاصمين والعالقات الوالدية الناجحة.. اإلصالح بين 10

 . كيفية التعامل مع المشكالت األسرية واإلرشاد الهاتفي.11

 . البرنامج التدريبي للطالق للضرر.12

 . فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة والسعادة وجودة الحياة.13

ا يدونونه من جهود لإلصالح األسري وتكشف اإلحصائيات المبينة أدناه عن كفاءة الموجهين األسريين فيم

 وذلك من خالل نسب المنازعات المنتهية بالصلح أو الحفظ مقارنة بالمنازعات المعروضة.

 وهللا الموفق والمستعان.

 معالي الرئيس:

 سعادة األخت كفاح الزعابي هل لديك تعقيب على رد معالي الوزير؟ تفضلي.

 سعادة/ كفاح محمد ناصر الزعابي:

عاليك بالرد الكتابي من معالي الوزير وذلك ألننا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكتفي م

في المجلس قد تبنينا موضوع عام متعلق بمعايير الوزارة في تأهيل وتدريب الموجهين األسريين،  

 فإن شاء هللا سنتناول هذه المعايير بشكل مفصل في الموضوع العام، شكراً معاليك.

 ئيس:معالي الر

 شكراً لك، ننتقل إلى السؤال الخامس.

 (األمين العام للمجلس) سعادة / د.عمر عبدالرحمن سالم النعيمي:

 –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –.  سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 5

ي حول " وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي من سعادة العضوة / كفاح محمد الزعاب

  نقص كادر التمريض في مستشفيات الدولة " .

 معالي الرئيس:

 تفضلي سعادة األخت كفاح الزعابي بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ كفاح محمد ناصر الزعابي:

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

وزير الدولة لشؤون  –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –لعويس معالي/ عبدالرحمن بن محمد ا

المجلس الوطني االتحادي : تعاني مستشفيات الدولة الحكومية من نقص كبير في كادر التمريض 

ً على سرعة االستجابة في تقديم  في جميع األقسام وخاصة في أقسام الطوارئ مما يؤثر سلبا
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حل مشكلة نقص  الخدمات العالجية للمريض. فما هي جهود

 كادر التمريض في المستشفيات الحكومية في الدولة ؟ " .

 معالي الرئيس:

 شكراً، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال:

صحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أسمى "إن مهنة التمريض تعتبر أساس المنظومة ال

" حيث تم تسليط الضوء على دورهم الحيوي 19-المهن اإلنسانية وهذا ما أثبتته جائحة "كوفيد

كخط الدفاع األول حيث بذلت الكوادر التمريضية جهوداً استثنائية في مواجهة الجائحة مقدمين 

الواجب في كافة األوقات كمصدر طمأنينة وثقة وأثبتت كوادرنا نموذجاً إنسانياً ملهماً في تلبية نداء 

التمريضية كفاءتها وقدرتها على مواجهة هذه المحنة من قلب الحدث بقدر عال من المهنية 

واإلنسانية من خالل تقديم أفضل الرعاية الصحية على مختلف مستويات التخطيط االستراتيجى 

ة، أما بشأن نقص في كادر التمريض في المستشفيات الحكومية والقيادة الميدانية والرعاية السريري

في الدولة فإننا نحيطكم علما بأنه يتم قياس واحتساب إعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها 

بناء على أفضل المعايير العالمية وبصورة دورية وعليه يتم توفير الكوادر الالزمة مباشرة وبشكل 

ً لمخرجا ً لحدوث أي دوري تبعا ت القياس والخدمات اآلنية والمستحدثة في هذه المؤسسات تجنبا

نقص قد ينجم عنه التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وعليه ووفقاً للمعطيات 

المتوفرة لدينا فإنه لم يتم رصد نقص حاد في المستشفيات علماً بأن النقص في الكوادر التمريضية 

من المتوقع أن  2020، فوفقاً للتقدير الصادر من منظمة الصحة العالمية في أبريل هو تحد عالمي

يصل العجز في عدد الكوادر التمريضية في العالم خالل العشر سنوات القادمة إلى ما يقارب ستة 

ماليين ممرض وممرضة، ولدعم الكوادر التمريضية فإنه يتم رفدها باستمرار من خالل التعيينات 

ة حيث أنه بمقارنة نسبة تعيينات الكوادر التمريضية التي تمت ضمن منشآت وزارة المستمر

الصحة ووقاية المجتمع في العام ألفين وعشرين بتلك التي تمت في عام ألفين وسبعة عشر فقد 

 فاقت مئتين وسبعة وعشرين بالمئة.

مية بتزايد سنوي ونود التطرق إلى إجمالي الكادر التمريضي في الدولة وفي المنشآت الحكو

ً بأن كادر التمريض يمثل ( %) من إجمالي الكادر الصحي بدولة اإلمارات 47.3مستمر علما

ً نسبة ( ً بأن  2019) ممرض وممرضة لكل ألف من السكان وفق تقرير عام 5.89محققا علما

 .2021) ممرض وممرضة لكل ألف من السكان في العام 6المستهدف الوطني هو (
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 الوزارة لتعزيز عدد الكوادر التمريضية فقد تبنت الوزارة عدة مبادرات منها:هذا وضمن جهود 

* وضع استراتيجية وطنية خمسية للتمريض لتكون خارطة طريق تمتاز بالمرونة واالستباقية 

بالتعاون مع كافة الجهات الصحية والحكومية والمحلية والتي تشمل خمسة محاور استراتيجية 

 وهي:

 عات.الحوكمة والتشري

 إدارة القوى العاملة.

 التعليم والتطوير المهني.

 جودة الرعاية التمريضية.

األبحاث التمريضية والممارسات المبنية على األدلة والبراهين الستقطاب الكفاءات كماً ونوعاً من 

 المواطنين وغير المواطنين واستباقهم.

تم وضع كادر وظيفي متخصص للعاملين  وبالتنسيق مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

في القطاع الطبي الحكومي وتطوير مسارات وظيفية لهم بما يعزز جاذبية المهن الطبية ومنها 

التمريض من حيث الرواتب واألجر والمزايا بالمقارنة مع نظرائهم ويحقق األهداف المنبثقة عن 

ت الحكومة في هذا الشأن، باإلضافة إلى استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتالي تطلعا

والتي  2015تطبيق مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض والمنبثقة عن الخلوة الوزارية للعام 

تضمنت جوانب التعليم والتحفيز والترويج وقد أسهمت المبادرة في زيادة نسبة التحاق الشباب 

يبلغ إجمالي طلبة التمريض المواطن في المواطن في برنامج البكالوريوس لعلوم التمريض، حيث 

) طالب وطالبة مع زيادة واضحة في نسبة 2500الدولة والذين مازالوا على مقاعد الدراسة (

إقبال الذكور، كما توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خالل المبادرة عدداً من المنح الدراسية 

العمل على توسعة البرامج األكاديمية التمريضية  لطلبة الثانوية العامة من القسمين كما يتم متابعة

وتوفيرها في كافة مناطق الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات األكاديمية حيث 

 تتوفر حالياً على األقل جامعة كلية في كل إمارة من إمارات الدولة

برامج التمريضية التخصصية تقدم درجة البكالوريوس في علوم التمريض باإلضافة إلى تطوير ال

واستحداث برامج جديدة تتجاوب مع متطلبات النظام الصحي في الدولة والتوصيات العالمية 

والمحلية وأحدثها الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة من مرضى القلب والشرايين وبرنامج 

إلدارة الكوادر التمريضية الماجستير في القبالة يتم اتباع نظام كامل مبني على المعايير العالمية 

تبعاً الحتياجات الرعاية الصحية الديناميكية والبيانات التحليلية المنبثقة من الواقع  2017منذ العام 

الراهن للمؤسسات الصحية التابعة لها، وقد حصل هذا النظام على عدد من الجوائز المحلية ومن 
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ي مجال ريادة األعمال التابعة لجائزة أفكار ضمنها جائزة أفضل فكرة ابتكارية ضمن فئة اإلبداع ف

وقد أسهم هذا النظام في حصول المستشفيات الحكومية علي االعتماد الصحي  2019اإلمارات 

 الدولي.

 معالي الرئيس:

 شكراً، سعادة األخت كفاح الزعابي هل ترغبين بالتعقيب على رد الوزير؟ تفضلي.

 سعادة/ كفاح محمد ناصر الزعابي:

ليك، أنا في البداية أحب أن أشكر معالي وزير الصحة علي رده وعلى حرصه وعلى نعم معا

اهتمامه، وعندما نعيش في دولة كدولة اإلمارات يكون شعارها ال للمستحيل فأقف عند جملة تم 

ذكرها في الرد الكتابي أن نقص كادر التمريض هو تحد عالمي وأعتقد أننا في دولة قادرين على 

ا التحدي ، أتمنى أن يكون بعد انتهاء جائحة كورونا هناك إحاطة إعالمية من التغلب على هذ

معالي الوزير يذكر فيها نقص كادر التمريض أو كادر التمريض قبل الجائحة وبعدها ، أؤكد على 

أن كادر التمريض عنصر مهم جداً في تسريع عملية العالج في المستشفيات، قد ال يكون هنالك 

تشفيات لكن في بعض المستشفيات في إمارات أخرى تعاني من نقص كادر نقص في بعض المس

التمريض ، أشكره على حرصه واهتمامه وعلى الرد الكتابي وننتظر التغطية اإلعالمية أو 

 اإلحاطة اإلعالمية إن شاء هللا، وشكراً .

 معالي الرئيس:

 شكراً، ننتقل إلى السؤال السادس.

 (األمين العام للمجلس) النعيمي: سعادة / د.عمر عبدالرحمن سالم

وزير الصحة ووقاية المجتمع من  –.سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 6

 سعادة العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " دعم مصانع األدوية المحلية " .

 معالي الرئيس:

 تفضل سعادة ضرار بالهول بتالوة نص السؤال.

 لهول الفالسي:سعادة/ ضرار با

 شكراً معالي الرئيس.

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

وزير الصحة ووقاية المجتمع :أكدت وزارة الصحة  –معالي/ عبدالرحمن بن محمد العويس 

، في إطار  2021ة بحلول عام ووقاية المجتمع سعيها إلى مضاعفة عدد مصانع األدوية المحلي

خطة الدولة لدعم منظومة الدواء ، مستهدفة أن تكون اإلمارات وجهة عالمية للصناعات 
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. فما هي خطط وبرامج الوزارة في شأن دعم مصانع األدوية المحلية  2021الدوائية بحلول 

 للدواء في الدولة ؟ " .

 معالي الرئيس:

 شكراً، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 لسيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)ا

 نص الرد الكتابي على السؤال:

" تحرص الوزارة على دعم الصناعات الوطنية من المنتجات الطبية لتحقيق األمن الدوائي وذلك 

 من خالل المبادرات واإلجراءات التالية:

ً كافة مراحل التصني ع تصل إلى سبعين بالمئة من * إعطاء ميزة سعرية لألدوية المصنعة محليا

 سعر الدواء المبتكر.

ً والمقدمة للتسجيل في الوزارة  * إعطاء األولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محليا

 في فترة ال تتجاوز ستين يوماً.

* منح ميزة تفضيلية للمصانع المحلية فقط لتقديم ملفات تسجيل األدوية المحمية ببراءات اختراع 

 2020) لسنة 321ل سنتين من انتهاء مدة الحماية الممنوحة للدواء المبتكر قرار وزاري رقم (قب

 بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة.

* تشجيع المستثمرين من الخارج والشركات العالمية على إنشاء مصانع في الدولة بناء على 

بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة  2019) لسنة 8القانون االتحادي رقم (االستثناء الوارد في 

) على استثناء المستثمرين بالمناطق الحرة في 117والمنشآت الصيدالنية حيث نصت المادة (

الدولة من شرط التمتع بجنسية الدولة وكذلك ما تضمنته القائمة اإليجابية الصادرة بقرار مجلس 

 لقانون تشجيع االستثمار األجنبي.الوزراء تطبيقاً 

* تشجيع الشركات العالمية لعقد شراكات مع المصانع المحلية وصلت إلى سبعة شراكة لنقل 

التقنيات الحديثة في التصنيع الدوائي لألدوية المبتكرة ومنحهم مميزات تفضيلية إلى أسعار 

 ) صنف دوائي مبتكر.106المنتجات وصلت إلى عدد (

ت مقترحاً بشأن سياسة الشراء الحكومية الموحدة للمنتجات الطبية من أهدافها زيادة * الوزارة رفع

 نسبة المشتريات من المنتجات المصنعة وطنياً.

* تطبيق سياسة األولوية الشرائية في المشتريات الحكومية للمنتجات الطبية الوطنية وفقاً 

 لتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر.
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بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة االقتصاد لدعم  * إنشاء فريق مشترك

 الصناعة الوطنية للمنتجات الطبية لتحقيق االكتفاء الذاتي.

 * توجيه ودعم المصانع المحلية للبدء بتصنيع المواد الخام الداخلة في صناعة األدوية.

 معالي الرئيس:

 ك رغبة بالتعقيب على رد الوزير؟ تفضل.شكراً، سعادة األخ ضرار بلهول هل لدي

 سعادة/ ضرار بالهول الفالسي:

شكراً معاليك وشكراً لمعالي الوزير على الرد الكتابي واكتفي به ولكن لدي تعقيب بسيط ، في ظل 

الجائحة تم إيقاف تصدير مصانع األدوية المحلية للخارج بالرغم من وجود عقود مسبقة، وقبل 

ولكنهم فوجئوا بأنه تم منح بعض الشركات تصريح للتصدير واستغالل هذه  الجميع هذا اإليقاف

الشركات لهذا التصريح بأخذ امتيازات من الشركات الوطنية ودفعهم مقابل استخدامهم للتصريح ، 

 لهذا أرجو التحقيق في هذا الموضوع ألنه أثار ضجة في تلك األزمة ، وشكراً .

 معالي الرئيس:

 السؤال السابع.شكراً، ننتقل إلى 

 (األمين العام للمجلس) سعادة / د.عمر عبدالرحمن سالم النعيمي:

وزير الصحة ووقاية المجتمع من  –.سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 7

 سعادة العضوة / د. حواء الضحاك المنصوري حول " الرقابة على الدعاية الطبية " .

 معالي الرئيس:

 األخت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري بتالوة نص السؤال. تفضلي سعادة

 سعادة/ د.حواء سعيد سالم المنصوري:

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

ألخيرة وزير الصحة ووقاية المجتمع : تالحظ في اآلونة ا –معالي/ عبدالرحمن بن محمد العويس 

انتشار الدعاية الطبية لبعض األجهزة الطبية والمستحضرات الصيدالنية والمستلزمات الطبية 

مجهولة المصدر في بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي .  فما أوجه التنسيق 

 الدولة بشأن الرقابة على الدعاية الطبية ؟ " . والتعاون بين الوزارة والجهات المختصة في

 معالي الرئيس:

 شكراً، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال:
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تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهدة إلحكام الرقابة على اإلعالنات الصحية من خالل 

ي منها والمسموع والمقروء ووسائل الرقابة على جميع الوسائل المتاحة كوسائل اإلعالم المرئ

اإلعالم والتواصل في المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وفي ظل العولمة وتطور 

التقنيات الحديثة وسرعة انتشار المعلومات والتطبيقات المنتشرة حديثاً قامت الوزارة بالرقابة على 

ن صحي هادف ومتوافق مع األنظمة اإلعالنات الصحية والتي تم تصنيفها لنوعين: إعال

والقوانين، إعالن صحي مضلل ومجهول المصدر، ولكل منهما إجراء خاص يتم اتباعه حيث أن 

اإلجراء الالزم لرصد أي إعالن صحي يتم التدقيق عليه والتأكد من مطابقته للشروط واألنظمة 

رورة االلتزام والتوجه والقوانين، وفي حال عدم االلتزام يوجه له خطاب وذلك للتنبيه بض

للترخيص العلني الذي تقوم به الوزارة بدورها للتأكد أن ما سيتم نشره والترويج له مطابق للوثائق 

 والمستندات المطلوبة فيكون المخرج النهائي إعالن صحي هادف.

لك أما فيما يخص النوع اآلخر من اإلعالنات المضللة فتعمل الوزارة جاهدة للحد من انتشارها وذ

بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين وفق منظومة متكاملة، فكما وهو معروف لدى الجميع تظهر 

بعض الحسابات في المواقع اإللكترونية أو مواقع التواصل االجتماعي البعض منها يحمل أسماء 

وهمية واآلخر بدون اسم محدد ويتم إضافة أرقام هواتف للتواصل معهم للطلب واألغلب تكون 

مندوبي البيع أو من خالل التواصل مع األشخاص بالبريد إلكتروني والبيع إلكتروني، وفي مثل ل

هذه األحوال التي يصعب الوصول فيها للمعني باألمر يتم التنسيق مع الشركاء االستراتيجيين 

لضبط هذه الممارسات كهيئة تنظيم االتصاالت التي تبدي تعاونها الدائم معنا حيث تقوم بحجب 

لمواقع اإللكترونية التي من شأنها إلحاق الضرر سواء على األفراد أو المؤسسات المعروفة ا

كالوكالء الحصريين لبعض المنتجات األصلية باإلضافة إلى أن بعض الجهات الحكومية سنت 

القوانين الداعمة للوزارة مثل المجلس الوطني لإلعالم الذي أصدر القوانين الخاصة بنشر 

كافة أنواعها بما فيها الصحية ومعايير المحتوى اإلعالمي وقانون المطبوعات وجميع اإلعالنات ب

هذه القوانين تخدم ما تسعي إليه الوزارة لضبط الممارسات غير القانونية، كما تقوم الوزارة بالتأكد 

من محتوى المادة اإلعالنية في المنشآت الصحية والصيدالنية المرخصة لدى وزارة الصحة 

ة المجتمع والجهات الصحية على مستوى الدولة خالل الزيارات التفتيشية الروتينية وذلك من ووقاي

خالل التأكد من حصول هذا اإلعالن على تسجيل ساري المفعول من وزارة الصحة ووقاية 

المجتمع ويتم عمل ضبطيات وزيارات مشتركة مع الجهات المعنية في الشرطة والدوائر 

ط مروجي هذه المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية كاذبة حيث يتم إرسال االقتصادية وذلك لضب

مفتشين ألخذ عينات عشوائية للمنتجات وإرسالها لمختبر الضبط والجودة التابع لوزارة الصحة 
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ووقاية المجتمع للتأكد من سالمة هذه المنتجات باإلضافة إلى التأكد من أوراق تسجيل هذه 

رات الصيدالنية، وهناك العديد من الجهات الحكومية والمحلية التي المنتجات الطبية والمستحض

تبدي تعاونها التام مع الوزارة باإلبالغ في حال تم رصد إعالنات مضللة فيما يخدم المصلحة 

 العامة كالهيئات الصحية.

ة أيضاً من جانب آخر تقوم الوزارة بتوعية الجمهور بخطورة هذه الحسابات أو اإلعالنات المضلل

من خالل ما تقوم بتنفيذه من مبادرات توعوية ساهمت في خلق وعي لدى المتلقي لإلعالن وهذا 

ما تم مالحظته من خالل تواصل بعض أفراد المجتمع في اإلبالغ عن بعض اإلعالنات المضللة 

مما يعني أن الجمهور أصبح أكثر وعياً في تلقيه لإلعالن الصحي، وهذا يدل على أن المبادرات 

قت النتائج المرجوة منها وال تزال الوزارة مستمرة في مبادراتها التوعوية وابتكار كل ما هو حق

 جديد لتحقيق رؤية الوزارة وما تسعى إليه في نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.

 معالي الرئيس:

 شكراً، سعادة األخت الدكتورة حواء هل عندك رغبة في التعقيب على رد معالي الوزير ؟

 سعادة/ د.حواء سعيد سالم المنصوري:

 ال معاليك أكتفي بالرد.

 معالي الرئيس:

 شكراً، ننتقل إلى السؤال الثامن.

 (األمين العام للمجلس) سعادة / د.عمر عبدالرحمن سالم النعيمي:

 –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –. سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 8

لشؤون المجلس الوطني االتحادي من سعادة العضوة / د. موزة محمد العامري وزير الدولة 

 حول " مراكز متخصصة ومتكاملة لعالج األورام السرطانية " .

 معالي الرئيس:

 تفضلي سعادة األخت الدكتورة موزة بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ د.موزة محمد العامري:

ن الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه ) م143السالم عليكم " إعماال لنص المادة (

 –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –السؤال التالي إلى معالي/ عبدالرحمن بن محمد العويس 

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي : بلغ عدد وفيات أمراض السرطان في الدولة 

ض عدد وفيات السرطان لـ ألف شخص من السكان ، وتعتزم الدولة خف 100حالة لكل  99

، حيث يعتبر هذا الهدف أحد  2021ألف من السكان بحلول عام  100حالة لكل  64.2
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مؤشرات األداء الرئيسية لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية ، وفق األجندة الوطنية لدولة 

لعالج  اإلمارات العربية المتحدة .  فما هي جهود الوزارة في إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة

  األورام السرطانية في الدولة ؟ " .

 معالي الرئيس:

 شكراً دكتورة، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال :

بأن تكون من أفضل دول  2021"تطرح دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل رؤيتها للعام 

الم ومئويتها التي يعتبر أحد أبرز مساراتها مسار توفير حياة صحية مديدة ونشطة حيث تبذل الع

الدولة جهوداً حثيثة لمحاربة األمراض غير السارية مثل أمراض السرطان من خالل وضع 

االستراتيجيات الوطنية الخاصة بها باإلضافة إلى التوسع المتزايد في خدمات الرعاية الصحية 

، حيث شهدت الخدمات الصحية في هذا المجال تحسناً ملحوظاً من حيث الوقائية وخدمات وتمويلها

  الفحص والتشخيص إضافة للكشف المبكر عن السرطان والخدمات العالجية والرعاية التلطيفية.

) مستشفى ومركز حكومي وخاص تقدم خدمات السرطان 20وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد حالياً ( 

ً ألحدث  البروتوكوالت والممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال مثل خدمات وفقا

الفحص وخدمات التشخيص والكشف المبكر السرطان وتقديم الخدمات العالجية بأنواعها والرعاية 

التلطيفية إضافة للمتابعة وتقصي رجوع السرطان بعد إتمام العالج، وكان لهذه المراكز الدور 

الكشف عن العديد من الحاالت وعالج الكثير منهم علماً بأن هذه المستشفيات والمراكز الفعال في 

 موزعة في إمارات الدولة كالتالي:

 - مستشفى كليفالند  -مستشفى النور  -مركز الخليج الدولي لألورام  -إمارة أبوظبي: مستشفى توام 

مستشفى إن أم سي  -ليمينصو مركز ك -السعودي األلماني  -مستشفى شخبوط  -مستشفى برجيل 

 التخصصي.

مستشفى  -المستشفى األمريكي  -مستشفى راشد  -مستشفى دبي  -إمارة دبي: مستشفى لطيفة 

 مستشفى برايم. -مستشفى ويلكير  -المدينة 

 مستشفى الزهراء ومستشفى زليخة. -إمارة الشارقة: مستشفى الجامعة 

 لتخصصي.إمارة رأس الخيمة:  مستشفى الشيخ خليفة ا



 

  80من  62صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

ً للمعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية التي أوصت بأن تهدف كل دولة إلى أن يكون  ووفقا

لديها مركز سرطان واحد متخصص ومتكامل لعالج السرطان بحد أدنى ويعتمد ذلك بناء على 

 عدد الحاالت المكتشفة سنوياً.

كز متخصصة ومتكاملة لعالج ومن ضمن جهود الوزارة التي تم اتخاذها في مجال إنشاء مرا

األورام السرطانية في الدولة فقد اتخذت بالشراكة مع الجهات الصحية األخرى عدد من المبادرات 

 والتوجهات منها على سبيل المثال ال الحصر:

إدارة المؤشر الوطني المعني بخفض الوفيات من أمراض السرطان بالتعاون مع كافة الجهات  -

مية والخاصة والذي يعتبر موجهاً رئيسياً في مجال التوسع بخدمات أمراض الحكومية وشبه الحكو

 السرطان.

ً في رصد الحاالت  - إنشاء سجل وطني ألمراض السرطان أسهم بشكل كبير ولعب دوراً حيويا

كجزء من االستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وأسهم باتخاذ القرار بشأن السياسات 

 اذها.واإلجراءات الواجب اتخ

إطالق البرنامج الوطني لالكتشاف المبكر ألمراض السرطان وعليه استخدام النتائج كوسيلة  -

 لصناعة القرار في مجال التوسع بخدمات السرطان والتحويل لتلقي العالج وفقا لذلك.

تطوير أنظمة ومسارات لإلحالة اإلكلينيكية بين المنشآت والمراكز المقدمة لخدمات أمراض  -

 ان.السرط

تطوير خدمات الرعاية التلطيفية في الدولة وإطالقها في جميع المؤسسات الصحية في الدولة  -

 والعمل على توفير هذه الخدمات واألدوية المصاحبة لها لرعاية المرضى في منازلهم.

إطالق برامج وطنية مبتكرة لدعم مرضى السرطان وتقديم خدمات الدعم النفسي لهم باإلضافة  - 

 اب خبراء عالميين بهدف تطوير وتبادل الخبرات واستضافة المؤتمرات في مجال السرطان.الستقط

كما وتبنت الوزارة بداية استراتيجيات وقائية وبرامج استباقية وبرامج توعوية للوقاية من  -

أمراض السرطان وتقلل من عوامل االختطار وتعزز من أنماط الحياة الصحية ألفراد المجتمع 

معدل الوفيات بما يحقق الرؤية الطموحة للوزارة المتمثلة بتحقيق نظام صحي فعال  ومنها خفض

، كما وضعت 2021ومستدام لمجتمع سعيد وتحقيق مؤشرات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 

سياسة موحدة على مستوى الدولة لتقليل الوفيات من أمراض السرطان وضمان االستدامة 

 فحة أمراض السرطان في الدولة.والتطوير المستمر في مكا

 معالي الرئيس:

 شكراً، سعادة الدكتورة موزة العامري هل لديك رغبة بالتعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضلي.
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 سعادة/ د.موزة محمد العامري:

 أتمنى من معالي الوزير أن يكون حاضراً لإلجابة على السؤال.

 معالي الرئيس:

ألسئلة بين األدوار فإنها تحكمها مادة مختلفة عن المادة التي تتعلق دكتورة موزة بالنسبة لموضوع ا

باألسئلة أثناء دور االنعقاد، فاألسئلة من هذا النوع يكتفى بها بالرد كتابةً فقط وال يطلب فيها 

حضور الوزير، وهذا األمر أيضاً قد تم إيضاحه من قبل األمانة لكم عندما أبديتم رغبة في طرح 

اك من اختار منكم أن يتم الرد على هذه األسئلة كتابةً وهناك من ارتأى تأجيل سؤاله األسئلة، فهن

) تنظم األسئلة أثناء دور االنعقاد 147لغاية بدء دور االنعقاد، فمن ناحية تنظيمية فإن المادة (

رد ) تنظم األسئلة بين دوري االنعقاد، ولهذا ال يمكن طلب معالي الوزير للحضور لل152والمادة (

  على هذا السؤال وبالتالي نعتبر أن الرد الكتابي هو ما قبلتيه كمبدأ من األصل.

 معالي الرئيس:

 ننتقل اآلن إلى السؤال التاسع .

 سعادة/ د.عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)

ن سعادة وزير الصحة ووقاية المجتمع م –. سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 9

 العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " تخزين وإدامة المخزون الطبي االستراتيجي ".

 معالي الرئيس:

 تفضل سعادة األخ ضرار بالهول بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ ضرار بالهول الفالسي:

 شكراً معاليك.

وجيه السؤال التالي إلى ) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو ت143" إعماال لنص المادة (

وزير الصحة ووقاية المجتمع :  مع انتشار وباء  –معالي/ عبدالرحمن بن محمد العويس 

كورونا في الدولة ، ما هي خطط الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون الطبي 

 االستراتيجي في الدولة بما فيها توفير بدائل األدوية للمستهلك ؟ ".

 :معالي الرئيس

يبدو أنك جمعت األسئلة الثالثة ونحن نتكلم عن السؤال التاسع يا أخ ضرار. سنتلو الرد على 

 السؤال التاسع ثم بعد ذلك سنطلب منك تالوة نص األسئلة المتبقية. تفضل بتالوة الرد الكتابي.
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رد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سؤال سعادة العضو ضرار حميد بالهول الفالسي حول 

نع انتشار وباء كورونا في الدولة: ما هي خطة الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون م

 الطبي االستراتيجي في الدولة بما فيها توفير بدائل األدوية للمستهلك.

الذي ينظم المخزون الطبي  2015) لسنة 39تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( -

) 872قامت الوزارة باستصدار قرار وزاري رقم (، عربية المتحدةاالستراتيجي لدولة اإلمارات ال

تضمن به العمل بقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وكما اتجهت الوزارة مع الهيئة  2016لسنة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث والجهات الصحية المعنية في الدولة بقيام وضع 

 استعاضة المخزون الطبي االستراتيجي على مستوى الدولة.خطة وطنية مشتركة إلدارة وإدامة و

 معالي الرئيس:

شكراً، سعادة العضو هل لديك تعقيب على هذا الرد؟ بالنسبة للسؤالين اآلخرين فإن الردود وردت 

 سرية وتم اطالعك عليهما.

 سعادة/ ضرار بالهول الفالسي:

  أكتفي معاليك.

 معالي الرئيس:

 ننتقل للسؤال العاشر.

 عادة/ د.عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)س

 –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –. سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 10

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي من سعادة العضوة / د. موزة محمد العامري 

 .حول " خصخصة القطاع الفني في وزارة الصحة " 

 معالي الرئيس:

 لتتفضل سعادة الدكتورة موزة العامري بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ د.موزة محمد العامري:

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

لة لشؤون وزير الدو –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –معالي/ عبدالرحمن بن محمد العويس 

المجلس الوطني االتحادي : ما هي جهود الوزارة للحد من تسرب الكوادر الفنية المواطنة 

 العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ؟ " .

 معالي الرئيس:

 شكراً يا دكتورة، تفضل بتالوة الرد الكتابي.
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 ادي: (عريف الحفل)السيد/ د. عبدالسالم محمد الحم

 نص الرد الكتابي على السؤال:

" تمثل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص طريقة فعالة أكثر لتكاملية القدرات وتمكين 

الكوادر البشرية لرفع كفاءة إنتاجية العمل وهذا أسلوب متبع في أكثر دول العالم المتقدمة، 

ً من هذا التوجه فقد تم تعهيد خد مات المختبرات لشركة معروفة في هذا المجال والذي وانطالقا

كان من أبرز أهدافها تحسين جودة الخدمات المخبرية وتقديم خدمات مخبرية متقدمة بما في ذلك 

 استخدام أنظمة التشغيل اآللي وتقليل فترات إنجاز الفحوصات المخبرية. مرفق الجدول.

تشغيل الخدمات المخبرية في وزارة الصحة ووقاية وقد نتج عن هذا التعهيد خفض في تكاليف ونفقات 

المجتمع كما ال يخفى على الجميع قدرة مختبرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركة التعهيد 

) من 11، كما حصل عدد (19على التعامل مع العدد الكبير من الفحوصات خالل جائحة كوفيد

لتعهيد على شهادة اآليزو والخاصة بتطبيق مختبرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركة ا

المعايير العالمية لجودة المختبرات من مركز اإلمارات العالمي لالعتماد، كما نود التأكيد بأن عدد 

%) من إجمالي الكوادر الفنية العاملة في مختبرات وزارة الصحة 3الفنيين المواطنين زاد بنسبة (

ة من الفنيين المواطنين العاملين في المختبرات الطبية ووقاية المجتمع، كما تم ابتعاث مجموع

 الستكمال دراستهم العليا تشجيعاً للكوادر اإلماراتية على التطوير من خالل التدريب والتأهيل.

 معالي الرئيس:

 دكتورة موزة هل لديك تعقيب على رد معالي الوزير؟ 

 سعادة/ د.موزة محمد العامري:

  أكتفي طال عمرك شكراً.

 الي الرئيس:مع

 واآلن ننتقل إلى السؤال الثالث عشر.

 سعادة/ د.عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)

 –وزير الطاقة والبنية التحتية  –. سؤال موجه إلى معالي / سهيل بن محمد المزروعي 13

حي حول " رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد لإلسكان من سعادة العضو / أحمد عبدهللا الش

 " .  2020تمديد صالحية إقرار الدعم السكني خالل عام 

 معالي الرئيس:

سعادة أحمد الشحي، معالي الوزير طلب تأجيل الرد على هذا السؤال، فهل توافق على طلب 

  معالي الوزير؟ حسناً ننتقل إلى السؤال الرابع عشر.
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 سعادة/ د.عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)

وزيرة تنمية المجتمع من سعادة العضو/  –سؤال موجه إلى معالي / حصة بنت عيسى بوحميد  .14

 حميد علي العبار الشامسي حول " الدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم .

 معالي الرئيس:

 سعادة األخ حميد العبار الشامسي تفضل بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143إعماال لنص المادة ( "

وزيرة تنمية المجتمع :  ما هي خطة الوزارة لزيادة نسبة  –معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد 

 الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية ؟" .

 معالي الرئيس:

 جو تالوة الرد الكتابي.شكراً، أر

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال:

 "في البداية نشكر سعادة العضو حميد علي العبار الشامسي على هذا السؤال ونود إفادتكم بالتالي:

نية منافذ هي على . تقدم وزارة التنمية المجتمع خدمات التأهيل ألصحاب الهمم من خالل ثما1

 النحو التالي:

 مركز التدخل المبكر دبي.

 مركز دبي ألصحاب الهمم.

 مركز عجمان ألصحاب الهمم.

 مركز رأس الخيمة ألصحاب الهمم.

 مركز أم القيوين للتوحد.

 مركز الفجيرة ألصحاب الهمم.

 مركز دبا الفجيرة ألصحاب الهمم.

 وحدة التدخل المبكر الفجيرة.

ياجات هذه المراكز وظيفية أو مادية أو مرافق أو أجهزة وتوضع تقديرات تكلفة يتم تقييم احت

 االحتياجات قبل إعداد موازنة الوزارة.

. يتم تضمين احتياجات هذه المراكز في موازنة الوزارة الكلية وترفع لوزارة المالية العتمادها 3

 لتلبية احتياجات المراكز.
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 الخدمات المقدمة من قبل الوزارة:

خدمات التدخل المبكر لألطفال دون ست سنوات: تقدم وزارة تنمية المجتمع خدمات التدخل المبكر 

عبر الدعم المتخصص لألطفال ذوي اإلعاقة أو التأخر النمائي أو المعرضين للتأخر النمائي 

وأسرهم في السنوات األولى من عمر الطفل وذلك من أجل دعم نموهم ومشاركتهم في الحياة 

ة والمجتمعية ومساعدتهم على التطور والتعلم والمشاركة في األنشطة اليومية ومساعدة األسري

األسر بتعلم كيفية دعم وتربية الطفل من أجل تلبية احتياجاته وتتكيف مع وجود طفل بين أفرادها 

 من ذوي اإلعاقة أو التأخر النمائي.

 خدمات مراكز أصحاب الهمم:

ربوي والنفسي واالجتماعي والخدمات العالجية المساندة والذي التقييم المتداخل للتخصصات الت

 يشمل العالج الطبيعي والوظيفي واللغة والكالم.

 برامج التربية الخاصة:

والتي تلبي االحتياجات التربوية والتعليمية والتطويرية ألصحاب الهمم في مجال التطور والنمو 

 بما يتناسب مع طبيعة اإلعاقة وشدتها.

 سرة الفردية:خدمات األ

والتي تستهدف بشكل أساسي أسرة الطفل لتمكينها من تنمية مهارات الطفل في نطاق البيئات 

 الطبيعية التي يعيشها وهي موجهة لألطفال الذين أعمارهم أقل من ثالث سنوات.

البرامج االجتماعية: والذي يعزز النمو والتطور والدمج االجتماعي لدى أصحاب الهمم وبرامج 

 ماية من اإلساءة والزيارات المنزلية.الح

برامج االستشارات النفسية والسلوكية: والذي يشمل على البرامج التربوية والنفسية اإلرشادية 

 والتي تتم بشكل فردي أو جماعي ألصحاب الهمم وأسرهم.

وبرامج تعديل السلوك لتحقيق التكيف ألصحاب الهمم نحو الذات ومع البيئة المحيطة وتنمية 

 الجوانب السلوكية اإليجابية لديهم.

البرامج العالجية في مجاالت العالج الطبيعي والوظيفي والنطقي باإلضافة لخدمة العالج بركوب 

 الخيل والعالج المائي وخدمات فحص السمع.

خدمة التعليم الدامج لألطفال بعد مرحلة التدخل المبكر بعد سن الثالثة من العمر: ويتم ذلك في أي 

ً لقدرات الطفل وبيئته التعليمية الدامجة مرحل ة عمرية ما بين الثالث إلى ست سنوات وذلك تبعا

ً إلى النظام  المتوفرة له، ويحول األطفال ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية والحركية تلقائيا

 التعليمي.
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نشطة الخدمات التمريضية والطبية العامة، البرامج الترفيهية والترويجية والرياضية واأل

 الالمنهجية. خدمات التأهيل المهني والتشغيل (مشاغل):

تركز وزارة تنمية المجتمع جهودها في تشغيل ذوي اإلعاقة الذهنية وتشغيل فتيات من ذوي 

اإلعاقة الذهنية فوق ثمانية عشر سنة بشكل خاص وذلك ضمن االستراتيجية الوطنية لتمكين 

الهمم االنتقال إلى التشغيل الدامج من خالل مشاريع أصحاب الهمم حيث أن مشاغل تتيح ألصحاب 

 التشغيل الخاصة مشاغل وتتركز أهداف (مشاغل) فيما يلي:

 * التدريب والتأهيل المهني ألصحاب الهمم المقبلين على سن العمل أو الباحثين عن عمل.

مناسبة  * إعداد أصحاب الهمم مهنياً ونفسياً للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل

 لهم.

* التوظيف االنتقالي أو التوظيف عن بعد ألصحاب الهمم: انتقال أصحاب الهمم العاملين في 

المراكز إلى نظام توظيف الدامج يتضمن مشاغل أيضا تدريب الفتيات على مجموعة من المهن 

غيرها  والمهارات مثل صناعة المجوهرات من األوراق النقدية المتلفة أو صناعة الشوكوالتة أو

وجانب تسويقي للمنتجات الذي يدر بدوره دخالً على هؤالء الفتيات ويؤدي بهن إلى االستقالل 

 االقتصادي.

ً للميول والقدرات وتمكين الفتيات القادرات  يتميز مشاغل في تمكين الفتيات من إدارة الذات تبعا

تي الذي يخرج من إطار من إدارة مشاريعهن الخاصة وبالتالي فهو شكل من أشكال التشغيل الذا

 مراكز أصحاب الهمم إلى القطاع الخاص.

. تقوم الوزارة بتوفير بعض الخدمات من خالل الرعاية والشراكات التي تعقدها الوزارة مع 4

جهات أخرى، ومثالها مركز معين للتكنولوجيا المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي تم تأسيسه 

ركة الطاير ويحتوى المركز على مجموعة كبيرة من األدوات وتوفير مستلزماته بالتعاون مع ش

والتقنيات واألجهزة والتطبيقات الذكية التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملين معهم وأولياء 

أمورهم في كثير من المجاالت التعليمية والتأهيلية والحياتية اليومية من خالل توفير وسائل 

الطلبة من أصحاب الهمم على التواصل مع عالم التكنولوجيا وتقنيات حديثة متطورة تمكن 

واالتصاالت من خالل األجهزة والتطبيقات الذكية، وتوفير وسائل وأجهزة بديلة تشمل وسائل 

االتصال المستخدمة مع مجموعة واسعة من اإلعاقات في الكالم واللغة باإلضافة إلى اإلعاقات 

نية والتوحد واالضطرابات النمائية، القيام بعملية التقويم الخلقية مثل اإلعاقة المتعددة والذه

والتشخيص بقصد تحديد االحتياجات األساسية لكل طالب وإعداد الخطط التربوية الفردية التي 

 تناسب كل حالة على حدة والعمل على تنفيذها.
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اب المهارات تعليم الطالب بطريقة مختلفة تستخدم فيها التقنيات الحديثة وتعريفهم بها واكتس

التواصلية واالجتماعية التي تساعد على تكييفهم تعليمياً وبيئياً واجتماعياً واستثمار أقصى قدراتهم 

 للتواصل والدمج مع المجتمع.

تدريب أولياء أمور أصحاب الهمم على أهمية استخدام هذه األجهزة المساعدة، الصالة الرياضية 

تم تجهيزها بالتعاون مع جافزا وهي من أكبر  الحسية في مركز دبي ألصحاب الهمم التي

الصاالت التي تدعم تنمية حواس الطفل وزيادة تأقلمه مع المثيرات الحسية في البيئة مما يقود إلى 

سرعة إدماجه وتكيفه مع البيئة االجتماعية والتعليمية المحيطة، وتفيد هذه الصالة بشكل خاص 

 أجل دعم تكيفهم الحسي مع البيئات التي يعيشون فيها.األطفال ذوي التوحد والذين يواجهون من 

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريم نوتركس العالمية وهي اتفاقية شراكة مع شركة كريم نوتركس 

العالمية والمعنية بخدمات النقل والمواصالت بهدف تقديم باقة من الخدمات التي تسهم في دعم 

وتعكف وزارة تنمية المجتمع على التعاون مع شركة  أصحاب الهمم لممارسة حياتهم اليومية،

كريم نوتركس العالمية خالل المرحلة القادمة من أجل تدريب السائقين في الشركة على آلية 

التعامل مع المستفيدين من خدمات التوصيل من أصحاب الهمم لضمان النقل اآلمن والميسر 

 والسهل لهم بما يحقق لهم السعادة.

المائية بالتعاون مع تعاونية االتحاد والذي يهدف إلى تنمية قدرات أصحاب الهمم  مشروع الزراعة

وتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع والمهارات الحياتية التطبيقية وتحقيق االستقاللية لهم وتنمية 

ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع لتكوين نسق معرفي وفكري وقيمي 

 للمساهمة في تنمية المجتمع.وسلوكي 

الشراكة مع جامعة أبوظبي: يهدف إلى دعم وتطوير التعليم في الدولة وخاصة في مجال أصحاب الهمم 

وتأهيل الكوادر المواطنة العاملة في الميدان وتأهيلهم للنهوض بواقع تأهيل أصحاب الهمم في الدولة إلى 

فع لكال الطرفين وعلى تنمية القطاع الحكومي بشكل جانب تعزيز مجاالت تعاون مشترك بما يعود بالن

خاص وكذلك إيجاد فرص لتطوير مهارات المواطنين العاملين في مراكز أصحاب الهمم وتمكينهم في 

 استكمال تعليمهن في جامعة أبوظبي في مساري التدخل المبكر أو اضطراب طيف التوحد.

 معالي الرئيس:

 هل لديك رغبة في التعقيب على رد الوزيرة؟ تفضل.شكراً، سعادة العضو حميد الشامسي 

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

وزيرة تنمية المجتمع،  -شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد 

مقدرين دورها ودور الوزارة في دعم هذه المراكز ورغم اقتناعنا بالرد الكتابي لكن الزالت 



 

  80من  70صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

ً لتقديم دعمها أطالب بالمزيد من ال رعاية واالهتمام بهذه المراكز حتى تكون قادرة ومؤهلة تماما

 ألصحاب الهمم الذين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع، وشكراً معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

 شكراً، ننتقل اآلن إلى السؤال الخامس عشر.

 سعادة/ د.عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)

وزيرة تنمية المجتمع من سعادة  –. سؤال موجه إلى معالي / حصة بنت عيسى بوحميد 15

 العضو / محمد عيسى الكشف حول " تأخر افتتاح دار زايد للرعاية األسرية " .

 معالي الرئيس:

 تفضل سعادة األخ محمد عيسي الكشف بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ محمد عيسى الكشف:

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143( " إعماال لنص المادة

وزيرة تنمية المجتمع : يختص مركز دار زايد للرعاية  –معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد 

األسرية برعاية األطفال األيتام وفاقدي الرعاية األسرية حيث تم استالم فرع الدار في إمارة أم 

. فما هي األسباب التي دعت إلى تأخر افتتاح هذه الدار  2018ارة في عام القيوين من قبل الوز

 وبدء العمل فيها ؟" .

 معالي الرئيس:

 شكراً، أرجو تالوة الرد الكتابي.

 السيد/ د. عبدالسالم محمد الحمادي: (عريف الحفل)

 نص الرد الكتابي على السؤال:

طفال األيتام وفاقدي الرعاية األسرية حيث تم "يختص مركز دار زايد للرعاية األسرية برعاية األ

، فما هي األسباب التي 2018استالم فرع الدار في إمارة أم القيوين من قبل الوزارة في عام 

 دعت إلى تأخر افتتاح هذا الدور وبدء العمل فيها؟

في البداية نشكر سعادة العضو محمد عيسى الكشف على حرصه ومتابعته للخدمات التي تقدم 

لمواطنين، أما بشأن سؤاله عن تأخر افتتاح دار الرعاية األسرية في أم القيوين فنود اإلفادة بأن ل

 مسمى الدار هو دار خليفة للرعاية األسرية وتالياً هو مضمون اإلجابة.

 اإلجابة: قامت الوزارة باإلجراءات التالية:

تم اعتماده من مجلس الوزراء في عام . إن الهدف من إنشاء دار خليفة للرعاية األسرية وفقاً لما 1

استقبال حاالت األطفال مجهولي النسب، تم تخصيص األرض ومباشرة البناء للمشروع  2010
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تحت إشراف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية وتم استالمه رسمياً في عام 

 من قبل وزارة تنمية المجتمع. 2018

 مرحلة األولى لتشغيل الدار، مبنى اإلدارة زائد أربعة فلل.. تم حصر احتياجات ال2

 . تم تأثيث مبنى اإلدارة وعدد أربعة فلل، شقتان في كل فيال تخدم الفئات المستهدفة.3

 . تم إجراء مقابالت لتوظيف الكادر اإلداري والفني والفني المساعد للدار.4

التحري بحيث أصبحت قادرة على . ونظراً لحدوث تغييرات وتطورات في وسائل البحث و5

كشف اآلباء البيولوجيين الفعليين لمجهولي النسب األمر الذي انعكس على انخفاض عدد الحاالت 

التي يتم اعتبارها من فئة مجهولي النسب على مستوى الدولة إلى أن وصلت إلى معدل ثمان 

في شأن  2019) لسنة 10حاالت سنوياً، باإلضافة إلى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (

 الحماية من العنف األسري.

وفي ظل المستجدات المذكورة أعاله ارتأت الوزارة تعديل المستهدف للدار بما يتناسب وحجم 

 المشروع الستقبال الحاالت على النحو التالي:

 ضحايا العنف األسري من النساء والرجال واألطفال. -

 األطفال فاقدي الرعاية األسرية. -

 يتام مجهولي النسب.األ -

 أبناء السجينات. -

 األسر واألفراد المتأثرين بالكوارث الطبيعية والبيئية. -

. صدر تكليف من مجلس الوزراء بتسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة من 6

مبادرة وبناء خالل المسرعات الحكومية خالل مئة يوم، علماً بأن وزارة الداخلية تعتبر صاحبة ال

على الدعوة الموجهة إلى وزارة تنمية المجتمع للمشاركة ضمن فريق المسرعات الحكومية فيما 

يخص مبادرة مراكز حماية المرأة وهي إحدى المبادرات الخاصة باالستراتيجية تم أدراج دار 

لمتوفرة خليفة للرعاية الصحية ضمن برنامج المسرعات الحكومية لالستفادة من بعض المباني ا

 بها لدعم المبادرة على النحو التالي:

إتمام اتفاق مع فريق القيادات من وزارة الداخلية والجهات المساهمة على التركيز على  - 

تحدي تأسيس مركز نموذجي معتمد إليواء المرأة المعنفة ليشمل كل من إمارات عجمان وأم 

سرعات من الجهات التالية: وزارة القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومن ثم تشكيل فريق الم

مؤسسة رعاية النساء  - االتحاد النسائي  - وزارة العدل  - وزارة تنمية المجتمع  - الداخلية 
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مجلس التعاون بين  - مؤسسة شؤون القصر أبوظبي  - مؤسسة زايد العليا  - واألطفال دبي 

 الجنسين.

اقتراحه من قبل فريق العمل قام فريق المسرعات بوضع تصور خاص بتأسيس مركز نموذجي تم 

بحيث يكون هذا المركز ضمن مشروع دار خليفة للرعاية األسرية التابعة لوزارة تنمية المجتمع 

 وذلك من خالل ثالثة مسارات:

 . إعداد دليل إجراءات الدار.1

 . حصر الكوادر البشرية.2

 . إعداد الملف التسويقي للمشروع.3

بين األطراف المشاركة في المشروع وزارة الداخلية  2019/12/24توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 

ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع واالتحاد النسائي ومؤسسة دبي لرعاية 

 النساء واألطفال تحدد المهام ومسؤوليات الجهات.

لفترة التجريبية تجهيز فيال سكنية واحدة مكونة من شقتين إليواء الحاالت المعرضة للعنف، خالل ا

تم رفد الدار بعدد عشرة موظفات بنظام اإلعارة من وزارة الداخلية لإلشراف على الحاالت وفقاً 

 لالتفاقية المبرمة بين الوزارة والجهات المختصة.

. بعد استقبال الموظفات المعارات من وزارة الداخلية بدأت الوزارة بإعداد الموظفات من خالل 7

 صية للتعامل مع الحاالت المستفيدة من الدار واالستعداد الستقبال الحاالت.دورات تدريبية تخص

طلبت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث  19. وعلى إثر جائحة كوفيد8

) فيال إليواء 11االستفادة من دار خليفة للرعاية األسرية حيث بادرت الوزارة بتخصيص (

، ومع استمرار 2020ن وتم تسليم الدار للهيئة في شهر مارس الحاالت المصابة والمخالطي

قابلة للتمديد الستخدامها ضمن جهود  2020تم تمديد المدة الزمنية حتى نهاية ديسمبر الجائحة 

 .19الهيئة للتصدي لجائحة كوفيد

 معالي الرئيس :

  الوزيرة؟ تفضل.شكراً، سعادة األخ محمد عيسى الكشف هل لديك رغبة بالتعقيب على رد معالي 

  سعادة/ محمد عيسى الكشف:

نعم معالي الرئيس شكراً جزيالً وشكراً لمعالي الوزيرة على الرد وأنا أؤكد على الكالم فعالً بأن المركز 

تم تشغيله بنسبة مائة بالمائة في ظل ظروف الجائحة ومن ثم هو يعد من المراكز الكبيرة في دولة 

 في األيام القليلة القادمة أن يرجع لعمله الطبيعي وشكراً معالي اإلمارات والذي أتمنى إن شاء هللا

  الرئيس.
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  تشكيالت المجلس الوطني االتحادي 
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 لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية الحالة/ تم إعادة التشكيل

 عدد اللجان المنضم لهااسم العضوم
  2  سعادة / نا محمد حميد خميس اليماحي1
  2  سعادة / محمد أحمد محمد أحمد اليماحي2
  2  سعادة / يوسف عبدهللا عثمان البطران الشحي3
مي4   1  سعادة / عبيد خلفان عبيد الغول الس
  2  سعادة / أحمد عبدهللا محمد عبيد الشحي5
  2  سعادة / سهيل نخيره عيضه سهيل العفاري6
  1  معالي / د. علي راشد عبدهللا علي النعيمي7

 
وقاف والمرافق مية وا س   العامة الحالة/ تم إعادة التشكيل لجنة الشؤون ا

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  سعادة / كفاح محمد نا الشح الزعابي1
  1  سعادة / صابرين حسن سعيد محمد اليماحي2
  2  سعادة / خلفان راشد خلفان النايلي الشام3
  2  سعادة / ناعمه عبدالرحمن محمد المنصوري4
  2  جميله أحمد محمد بن عمير المهيريسعادة / 5
  2  سعادة / سهيل نخيره عيضه سهيل العفاري6
  1  سعادة / حمد أحمد سلطان الرحومي المهيري7

 
ية الحالة/ تم إعادة التشكيل جتماعية والعمل والسكان والموارد الب   لجنة الشؤون ا

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  خليفه بن هندي العليلي سعادة / هند حميد1
  2  سعادة / محمد عي عبيد الكشف2
  2  سعادة / خلفان راشد خلفان النايلي الشام3
  2  سعادة / ناعمه عبدالرحمن محمد المنصوري4
  2  سعادة / جميله أحمد محمد بن عمير المهيري5
  2  سعادة / حميد علي حميد العبار الشام6
ار حميد 7   2  عبدهللا بالهولسعادة / 

 
يعية والطعون الحالة/ تم إعادة التشكيل   لجنة الشؤون الدستورية والت

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  سعادة / هند حميد خليفه بن هندي العليلي1
  2  سعادة / مروان عبيد علي عبيد المهيري2
  2  سعادة / كفاح محمد نا الشح الزعابي3
  2  / أحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي سعادة4



 

 

يعية والطعون الحالة/ تم إعادة التشكيل   لجنة الشؤون الدستورية والت
 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  سعادة / عائشه محمد سعيد راشد الم5
  1  سعادة / عدنان حمد محمد حمد الحمادي6
  2  سعادة / أحمد عبدهللا محمد عبيد الشحي7

 
 لجنة الشؤون الصحية والبيئية الحالة/ تم إعادة التشكيل

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
ي النقبي /سعادة 1   2  شذى سعيد علي ع
  1  سعادة / عذراء حسن حميد بن ركاض آل علي2
  1  سعادة / د. موزه محمد سعيد حمرور العامري3
  2  سعادة / محمد أحمد محمد أحمد اليماحي4
  2  سعادة / سميه عبدهللا سالم بن حارب السويدي5
  2  سعادة / أحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي6
هان سعادة7   2  / ناعمه عبدهللا سعيد ال

 
قتصادية والصناعية الحالة/ تم إعادة التشكيل   لجنة الشؤون المالية وا

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  1  سعادة / ميره سلطان نا محمد السويدي1
  2  سعادة / مروان عبيد علي عبيد المهيري2
  2  عليسعادة / عائشه راشد سلطان ليتيم آل 3
  2  سعادة / أسامه أحمد عبدهللا الشعفار4
  2  سعادة / عائشه رضا حسين البيرق5
  1  سعادة / سعيد راشد عبدهللا العابدي النعيمي6
  1  سعادة / د. طارق حميد مطر محمد الطاير7

 
  لجنة الشكاوى الحالة/ تم إعادة التشكيل

 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  أسامه أحمد عبدهللا الشعفارسعادة / 1
  1  سعادة / مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه2
  2  سعادة / سميه عبدهللا سالم بن حارب السويدي3
  2  سعادة / حميد علي حميد العبار الشام4
  2  سعادة / عائشه رضا حسين البيرق5
هان6   2  سعادة / ناعمه عبدهللا سعيد ال
  1  أحمد جاسم آل عليسعادة / علي جاسم 7

 



 

 

م الحالة/ تم إعادة التشكيل ع   لجنة شؤون التعليم والثقافة و الشباب و الرياضة وا
 عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  1  سعادة / ساره محمد أمين أحمد محمد فلكناز1
  2  سعادة / نا محمد حميد خميس اليماحي2
ي 3   2  النقبيسعادة / شذى سعيد علي ع
  2  سعادة / د. حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري4
  2  سعادة / عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي5
  1  سعادة / د. شيخه عبيد سالم خليف الطنيجي6
ار حميد عبدهللا بالهول7   2  سعادة / 

 
  لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية الحالة/ تم إعادة التشكيل

  عدد اللجان المنضم لها اسم العضوم
  2  سعادة / د. حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري1
  2  سعادة / عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي2
  2  سعادة / محمد عي عبيد الكشف3
  2  سعادة / عائشه راشد سلطان ليتيم آل علي4
باك الطنيجي5   1  سعادة / د. نضال محمد أحمد بن 
  2  / عائشه محمد سعيد راشد الم سعادة6
  2  سعادة / يوسف عبدهللا عثمان البطران الشحي7
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  نص البيان الصادر عن المجلس 

  اإلسرائيلية –بشأن معاهدة السالم اإلماراتية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



معاهدة السالم ي شأن ف املجلس الوطني االتحادي يانب

  االسرائيلية-االماراتية

 

 2020سبتمبر  15أبوظبي في 

 

 ةاإلسرائيلي– ةاإلماراتي معاهدة السالمان  علىذ نؤكد إننا في املجلس الوطني االتحادي إ

وبما يكفل تحقيق االمن  األوسط،عملية السالم في الشرق  إلحياءخطوة تاريخية 

 .في ارجائهواالستقرار 

العظيم  التاريخيوارثها  اإلماراتية،عكس ثوابت السياسة املعاهدة ت هذهأن عن وإذ نعبر -

والتعايش  العليا،مصالحها االستراتيجية  ما يحققفي االنفتاح على كل دول العالم وفق 

دون التخلي عن مع مختلف الحضارات والثقافات واألديان تبعا لقيم ومبادئ التسامح 

مقررات  واإلسالمية وفق والعربية، الوطنية،ركائزها ونهجها األصيل في التمسك بالحقوق 

  الدولي.وقواعد القانون  الدولية،الشرعية 

 واممية يتمهود إقليمية ودولية مثل فرصة سانحة لجوإذ نؤكد على ان هذه املعاهدة ت-

وبما  األوسط،ق والدائم في منطقة الشر  والشامل، العادل،البناء عليها لتحقيق السالم 

واالتفاقيات والتفاهمات الدولية سيما  الصلة،يضمن تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات 

 الشرقية. وعاصمتها القدس املستقلة الفلسطينيةمنها بإقامة الدولة  ما تعلق

 ما تتبناهوالتفافنا التام خلف قيادتنا السياسية في كل  الكامل،نعبر عن تأييدنا فإننا -

ثقتنا في النهج عميق  داخلية او خارجية ، ونؤكد على  وسياسات، وقراراتمن مبادرات ، 



–السديد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة  والرأي، الحكيم 

خيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة وأ –حفظه هللا 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان نائب –

وصيانة   مصالح الدولة كافه  في إدارة  أبوظبيولى عهد –القائد األعلى للقوات املسلحة 

 مقدراتها .

للقيادة السياسية في التصدي لكل املخططات الرامية الى زعزعة  الرياديونشيد بالدور -

ومبادرات  وشجاعة، جريئةواالقدام على خطوات  العربي،االستقرار واالمن في عاملنا 

ثوابت الحقوق العربية املشترك تحقيقا ل العربيللحفاظ على االمن استراتيجية 

الى عهد جديد يسوده السالم والتنمية لشعوب  املشروعة، وبما يؤدى والفلسطينية

  . املنطقة
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  نصوص الرسائل الصادرة للحكومة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 : الرسائل الصادرة للحكومة : السابعالبند 

 شااركات ماان المقدماة الخاادمات موضااوع شاأن فااي المجلااس " توصاياترساالة صااادرة بشااأن  .1

 .االتصاالت " 

 الحكااومي القطاااع فاي التااوطين موضاوع مناقشااة علااى الموافقاة " طلاابرساالة صااادرة بشاأن  .2

 .والخاص " 

 للمواصااات االماارات هيئة سياسة موضوع مناقشة على الموافقة رسالة صادرة بشأن " طلب .3

 والمقاييس " .

 التوجيه شأن في العدل وزارة سياسة موضوع مناقشة على الموافقة رسالة صادرة بشأن " طلب .4

 االسري " .

 والماء " . للكهرباء االتحادية الهيئة استراتيجية موضوع على الموافقة رسالة صادرة بشأن " طلب .5

 رسالة صادرة بشأن متابعة الموضوعات العامة للاصل التشريعي السابع عشر .  .6

 رسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة .  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوركات مون المقدموة الخودمات موضووع شأن في المجلس " توصياترسالة صادرة بشأن  .1

 .االتصاالت " 

 )نص الرسالة(
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 الحكوومي القطواع فوي التووطين موضوع مناقشة على الموافقة " طلبرسالة صادرة بشأن  .2

 .والخاص " 

 )نص الرسالة(
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 االموووارات هيئووة سياسوووة موضوووع مناقشوووة علووى الموافقوووة رسووالة صووادرة بشوووأن " طلووب .3

 والمقاييس " . للمواصفات

 

 )نص الرسالة(
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 شوأن فوي العودل وزارة سياسوة موضوع مناقشة على الموافقة رسالة صادرة بشأن " طلب .4

 االسري " . التوجيه

 

 )نص الرسالة(
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 للكهربوا  االتحاديوة الهيئوة استراتيجية موضوع على الموافقة رسالة صادرة بشأن " طلب .5

 والما  " .

 )نص الرسالة(
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 رسالة صادرة بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر .  .6

 

 )نص الرسالة(
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رسوالة صووادرة بشوأن متابعووة توصويات المجلووس الووطني االتحووادي فوي شووأن الموضوووعات  .7

 العامة . 

 )نص الرسالة(
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 : الرسائل الواردة إلى المجلس : الثامنالبند 

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .1

 سياساة توصايات حول الوزراء مجلس " قرارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 " . الهمم ألصحاب المقدمة الخدمات شأن في المجتمع تنمية وزارة

 والعمل والسكان والموارد البشرية( االجتماعية الشؤون لى لجنة)أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إ

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .2

 موضوع توصيات حول الوزراء مجلس " قرارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 .البشرية والتوطين "  الموارد سياسة وزارة

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

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .3

شاة بالموافقاة علاى مناق الاوزراء مجلاس قارارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحاادي بشاأن 

 موضوع " سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه األسري " .

 (الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون )أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة

بشاأن متابعاة الموضاوعات الدولة لشؤون المجلاس الاوطني االتحاادي من وزارة رسالة واردة  .4

 العامة للاصل التشريعي السابع عشر " .

رسالة واردة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن متابعة توصيات المجلس  .5

 الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة .

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .6

الموافقاة علاى مناقشاة موضاوع  طلب المجلاسالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 "سياسة المؤسسة االتحادية للشباب " .

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .7

طلب المجلاس الموافقاة علاى مناقشاة موضاوع الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

قااييس فاي حماياة المساتهلس مان السالع الةيار مطابقاة "سياساة هيئاة اإلماارات للمواصااات والم

 لمعايير الجودة " .
 (الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة )أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة



 

 

وزيار  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .8

توصايات المجلاس الاوطني االتحاادي فاي شاأن الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 موضوع " الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت " .

 (التقنية والطاقة والثروة المعدنيةشؤون  )أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير  –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .1

 سياسة توصيات حول الوزرا  مجلس " قرارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 . " الهمم ألصحاب المقدمة الخدمات شأن في المجتمع تنمية وزارة

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 



e.almass
Stamp











UNITED ARAB EMIRATES 

THE CABINET 

II I I 111111111111111 
1535/2020k,A 

o...i.-:a.1 4-:H_,...l 1 .:, IJL.. ?° I 

"1Jj.,S1� 

2020/06/28 :®WI 

2020 l.1'.J o10/11) �J -�I � JIJl 

(10) �J 4 wlq:ll

��I .w.e � �_,JI� It'll �LM 
ij�l.aJYI �,it �I � iJJ.UI JJ)J 

iJuJ 4'11�" �J,t JiJ J ij�t.a:lYI �,it �I C.�Jl : �JJI 
"�I �L,w\J ◄..�I C.Lti.\a.tl JLi I} �I � 

t�_,.JI c:.,� r2020/0l/27 �:u� 37/2001/r.w.i/.b.r.J.J r-i.J �.fi� �l oJ.Ji)'I 
.o�l 

'r-2020/06/28 �.J� o�I � � �I.Jj_,JI � c:.,4 Ub)'4 �I�) 
� o I · 4-i..iw.....i " t · · Ll , _j JWYI ,1- JI • .L -'I w� .. ,_ • ,1-1 .u.. .J .JJ .. ..Y-.JA w � '-i �..,. � .. JJ � c-
.J.J J ,o�i �l .JLl..JI �_fi� oJ))IJ "�I y�'l �I wl.i�I c:.,Ll � �/i1t JI 

:�'ii 

y�'J r-�1 '-.r'�YI c.,�I & 4-i..il.JJ oJ\.c.l :uk � �I_, (4) e9.J �_;ill -
.y'J\ �IY. o.lc.WI �.J Jt � r'.lc. J �\ 

�u.a � c:.,Ll � �__,c,ji �l �IY. JI.le.} :uk � �1_, (9) e9.J �_;ill -
·l"''? JI � '-F-�)'I � _JJJ JY.lJ �I y�i CJ'- l"''? JI

323
0707 2020



UNITED ARAB EMIRATES 

THE CABINET 

o...i..-:ill �_,..JI ul_;L.:fl 
�,_,_;.,.r1 � 

�jl.JI wlJ-;1jll 114Ji!WI o�)I" r\J:;.j � :� � �1,., (10) e!,; �;ll -
-��I wl.JlAJ ��o�.l.!ill wli\.c.)11 w'i6.�WA�1 y�� 

��I �I y�Y Wti �l=i.. _fily �WJJ :� � �I_., (15) ei.J �yll 
� �Y: Jc,Wi.o_, Jii.JY. �1.i_,l ��_, ��I �l WA �m_, (18) �.JLoc.i �.., 

o�I �WI Gl I aI a> J.l ill J .�I_JJS

2017 W (6/1) r3.J �I.Jj)I � j_j � :� � <.i111J (16) ei.J �yll -
y�i wlA� �j� �� � ':1�1_, �I y�i � �_,ll �\+,.JI J__,.:i.

.�I_, �I tl.1.ill � �L=i.._, ��I� µ1 w�I � J,i! WA �I 



UNITED ARAB EMIRATES 

THE CABINET 

ii�IL:H..)-&llul_;L..11 
1>l.l.}_gll � 

.. JI::·-�-: .. I· 3:ca•:,,,. """;t"'-'-' 0_) _).J-

�bl\ �., • o• o.;,i\l � 4.l1il.JA ..Jjlfi y�I :uk, � �I__, (5) e5.; �__,:UI -
� c.;.µ.aWI y�'i yl_jA.J _)Ip. �.J.J (�WI .Jt ,¼l=JI ,�I) �I y�'i 

.1..::.N4-ll� 

� L)-'I �I y�I �I.;;'; �� _)Sly �Wi.i} :uk, � �I__, (7) A; �__,:UI -
.�I )-1:,..Jr�'il.J �I�� 

t LY wfi:il �I y�l �b .J �b ..J o ..Jb! �_,.b:l :� � �I__, (8) e9.; � jtll 
-���I.J f+,l.J�.J �I y�l L)-'I o�lji.JI jl� ';1 � J,oWll �\i

'-:-WI� � �I y�I �b JS.I-"° jl�t ojyj :uk, � �I__, (21) A; � jtll -
. .l:I..JJl4 ��I L�.J �I ���I.J �jl�I � 

� �I y�'/. � �b r\J:aj j�} :uk, � �I__, (12) e9.; �jtll -
.o,ljWI ¼l=JI o�'il.J �bll.J e;:�I � � LWI .fil-"°11.J �•l;i,�,i ... J1 



UNITED ARAB EMIRATES 
THE CABINET 

;i�I ½-:'.r-JI ul_;L.11 
.. IJ)jll � 

2020 W (.Jl0/11) eiJ ,-1.JlJll � Jl,;-i � ► 

�I y� 'l �Y.J.J �� ��i __»9 _fJ o .J.Jfa :uk � �l,J (17) ei,; � _;ill -
-�' oJ�'jl � �1..:,.__, rWI J_,.b �IY. r� wlJ.""'i' �wi 4..91.5. � 

, ,.�,Sll wt �6111 ��i � � �lyi,,.j �ljj :uk � �l,J (13) e9,; �_;ill -
.�I y�i wY6. we- _fi+JI 

:wYL-:iYI t \.hi� 4-AWI �I -9

wl.5.y!i le,-ci.liJ �I wLi�I .Jt.. .. .ai �IJA :ulc- w..-j �l,J (20) ei,; �jill -
-��I__, �I �k 'jl '?--'� �1..:,.__, �I y�'l w�YI 

'"''la...l 

-�1 � iJljj ,�IJ �I iJljJ ,�I �llJJ 1-ll iJljJ ,�UI iJljJ ■

-l:!:tJMSI �I �J!J,41,1 ��La:lYI l.lwt •�JlllJ �I �Jljll iJljj ,�.,all �J ��I iJljJ ■

.l..1.1..,U lei.all �I ·��YI w�WIJ wi..it.a.U ........ , �I ■ 

.ijl.M� ""!0 �• !fU� ,wYL.i.wYI t,i.l ,.,W a.t.att �I ■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيور  -وزير الصحة ووقاية المجتموع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .2

 موضوع توصيات حول الوزرا  مجلس " قرارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 .البشرية والتوطين " الموارد وزارة" سياسة 

 

 )نص الرسالة(

 

 

 
 

 

 

 

 

 





e.almass
Stamp



UNITED ARAB EMIRATES 

THE CABINET 

3...u..:.tl �_,..JI ul_;L..�1 
.. 1;_;_,}1� 

II I 111 111111111 1 111 
1534/2020/u-

2020 � c,10/10) jllJ -w,.tt �Jl.,l 
(10) �J ◄ wt,rt

2020/06/28 :�WI 

�_JIit � � �->'t� /t,\Jt �LM 

"�l.aJYI �jJt �I � 4'J..UI ,.wjJ 

t_,....;:a..,.JI d� r2019/09/17 �J� 593/1909/r.w.l/.b.rA.J r9.J �.fi� �j oJw!i'/4 
.o�i 

'r2020/06/28 61.J� o�I � � �I_Jj__,JI � LJ4 Ub)'4 �I�) 
J_J\__,.JI ojj.., �� t_,....;:aya wLli � '-IJWYI �__,ll �I w�ji � �I .li 

·oUJI � --,, wli.....:a .-:tt • lill.,.;,i YI .i ' ... L _-:,, 4...1 . "· ·'I . � .. �� � .J..r.., U:'1-' � .., .. � 

uc, �411 �1_,..Jl ��I wlJc.� uy-,,::a" :uk � �1_, (4) ei,; �jill -1 
• 11� ..,:u1.., ��' J )_,.JI o )J.., wu� oJc.U � LJ.1'::-. ,.JI__, �

¼WI ujU;.__,ll � �jil �j .Jt.bj �__," :uk, � c,;u1 (10) e'9,J �jill -2 
."�WYI 4...a_µ1 w�_}G � � �jill 

W (19) r9.J '-i.JIJ__,ll )_;ill � 'o.J.J.fa" :uk, � c,;u1_, (14) e'9,J �jill -3 
(.J-QWI �� � ... �,4,1.., JLic,�I yb.-i t\lill .b__,�.., 4j\Jiii11 Jc.ljll d� 2013 
4...afi.:JI 4-\� ����YI w�till__, wWak.JI LJY� oy,JI �I yb.-l__,
wLlak.JI J� � ��I �1_,..Jl 4...afi.:JI CJA �__,i.l.JI �ljlJiYI � � 

."(.J-QWI tlbill � �W,,.YI u4..ibl1__,

, , ..J.W:Ut I .. Yt ,'llll . t&..UJ .. c, tLM t• u.J,*t 
-r. !J ft !.P """ w� '-=" .,.._..ij 

ijJll.;aJt .itt� � 

.... tJ _,,mJt � � ..W.)J 
'"''� 

-�,:UIJ �I �Jlj,ll iJGJ •

324
0707 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيور  -وزير الصحة ووقاية المجتموع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .3

بالموافقوة علوى مناقشوة  الووزرا  مجلوس قورارالدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 .موضوع " سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه األسري " 

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشوأن متابعوة الموضووعات الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحوادي من وزارة رسالة واردة  .4

 العامة للفصل التشريعي السابع عشر " .

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسووالة واردة موون وزارة الدولووة لشووؤون المجلووس الوووطني االتحووادي بشووأن متابعووة توصوويات  .5

 االتحادي في شأن الموضوعات العامة . المجلس الوطني

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيور  -وزير الصحة ووقاية المجتموع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .6

طلب المجلس الموافقة علوى مناقشوة موضووع الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 " . "سياسة المؤسسة االتحادية للشباب

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيور  -وزير الصحة ووقاية المجتموع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .7

طلب المجلس الموافقة علوى مناقشوة موضووع الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

مون السولع الريور مطابقوة "سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في حمايوة المسوتهل  

 لمعايير الجودة " .

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيور  -وزير الصحة ووقاية المجتموع  –رسالة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .8

توصيات المجلس الووطني االتحوادي فوي شوأن الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 شركات االتصاالت " . موضوع " الخدمات المقدمة من

 

 )نص الرسالة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  80من  79صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  

  

  

  

  )5ملحق رقم (
  

  

  

  الردود الكتابية على األسئلة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : األسئلة التي تم الرد عليها كتابياً بين دوري االنعقاد العاديين :  العاشرالبند 

د الجابر سؤال موجه إلى معالي /  .1 ن أحم ر –سلطان ب ا المتقدمة وزي  – الصناعة والتكنولوجي
د من سعادة العضو / رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس  ضرار حمي

 ". تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية حول "بالهول الفالسي 
د الجابر سؤال موجه إلى معالي /  .2 ن أحم ر الصناعة والتكنولو –سلطان ب ا المتقدمةوزي  – جي

اييس  فات والمق و / رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواص عادة العض ن س ي م د عل حمي
ى المنتجات المضادة  حول "العبار الشامسي  ي عل دة ف ية المعتم ق المواصفات القياس تطبي

 ". للجراثيم التي يتم تداولها في األسواق 
ي  .3 ان الروم ت خلف ود بن الي / عه ى مع ه إل ؤال موج ومي  –س وير الحك ة للتط رة دول وزي

امة  –والمستقبل  ن سعادة العضو / أس ة م رئيسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومي

 أحمد الشعفار حول " توفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين " .  

دل  –سلطان بن سعيد البادي  / سؤال موجه إلى معالي .4 ن سعادة العوزير الع وم اح  /ةض كف

 محمد الزعابي حول " معايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين األسريين " .  

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .5 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

ابي  د الزع اح محم ن سعادة العضوة / كف وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي م

 حول " نقص كادر التمريض في مستشفيات الدولة " . 

ويس  .6 د الع ن محم دالرحمن ب ع  –سؤال موجه إلى معالي / عب ة المجتم ر الصحة ووقاي وزي

 ع األدوية المحلية " . من سعادة العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي حول " دعم مصان

ويس  .7 د الع ن محم دالرحمن ب ع  –سؤال موجه إلى معالي / عب ة المجتم ر الصحة ووقاي وزي

 المنصوري حول " الرقابة على الدعاية الطبية " .  الضحاكمن سعادة العضوة / د. حواء 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .8 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

د و وزة محم وة / د. م عادة العض ن س ادي م وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش ر الدول زي

 العامري حول " مراكز متخصصة ومتكاملة لعالج األورام السرطانية " . 

 



 

ويس  .9 د الع ن محم دالرحمن ب ع  –سؤال موجه إلى معالي / عب ة المجتم ر الصحة ووقاي وزي

ي  ة المخزون الطب الهول الفالسي حول " تخزين وإدام من سعادة العضو / ضرار حميد ب

 االستراتيجي " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .10 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

د  وزة محم وة / د. م عادة العض ن س ادي م وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش ر الدول وزي

 العامري حول " خصخصة القطاع الفني في وزارة الصحة " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .11 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

عادة الع ن س ادي م وطني االتح س ال الهول وزير الدولة لشؤون المجل د ب رار حمي و / ض ض

االت  ي ح ات ف ة والجه ات المعني ؤوليات للجه يح األدوار والمس ول " توض ي ح الفالس

 الطوارئ واألزمات والكوارث " . 

ع  –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس  .12 ة المجتم  –وزير الصحة ووقاي

عادة العض ن س ادي م وطني االتح س ال الهول وزير الدولة لشؤون المجل د ب رار حمي و / ض

 الفالسي حول " مراكز اإليواء والمالجئ في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث " . 

ي  .13 د المزروع ن محم هيل ب الي / س ى مع ه إل ؤال موج ة  –س ة التحتي ة والبني ر الطاق  –وزي

حي  دهللا الش د عب و / أحم عادة العض ن س كان م د لإلس رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زاي

 " .  2020" تمديد صالحية إقرار الدعم السكني خالل عام حول 

وزيرة تنمية المجتمع من سعادة العضو/  –سؤال موجه إلى معالي / حصة بنت عيسى بوحميد  . 14

 حميد علي العبار الشامسي حول " الدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم . 

د  .15 ت عيسى بوحمي الي / حصة بن ى مع عادة و –سؤال موجه إل ن س ع م ة المجتم رة تنمي زي

 العضو / محمد عيسى الكشف حول " تأخر افتتاح دار زايد للرعاية األسرية " . 

  
  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال األول(

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الرذائيةالموضوع :                                  

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  –سلطان بن أحمد الجابر 

 :  للمواصفات والمقاييس

 

اإلجراءات التي تقوم بها هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى ما هي 

التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات الغذائية 

 ؟ ووضع البيانات الغذائية اإليضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية المعبأة 

  

 مقــدم الســؤال                             

 ضرار حميد بالهول الفالسي                                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في على المنتجات الموضوع :                                     

 للجراثيم التي يتم تداولها في األسواقالمضادة 

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات  –وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  –سلطان بن أحمد الجابر 

 :  للمواصفات والمقاييس

نة األخيرة ظهور عدد من المنتجات المضادة للجراثيم بما فيها المعقمات والمطهرات تالحظ في اآلو

والكمامات المقلدة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس التي يتم تداولها في األسواق من 

 خالل منافذ البيع المعتمدة .

اإلجراءات التي تقوم بها هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى ما هي 

الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات المتعلقة التزام 

 ؟ بالمنتجات المضادة للجراثيم 

  

 مقــدم الســؤال                             

 حميد علي العبار الشامسي                                                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال الثالث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 توفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنينالموضوع :                                        

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

رئيسة الهيئة االتحادية للموارد  –وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل  –عهود بنت خلفان الرومي 

 :  البشرية الحكومية

في ظل اتجاه العديد من الجهات الحكومية االتحادية بوضع مجموعة من االشتراطات لشغل 

 من بينها اشتراط البرامج التدريبية . الخريجين المواطنين للوظائف لديها

 

فما هي جهود الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة 

 بالخريجين الجدد من المواطنين على نحو يؤهلهم لشغل الوظائف ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                             

 أسامة أحمد الشعفار                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال الرابع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 معايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين األسريينالموضوع :                                            

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

 : وزير العدل  –سلطان بن سعيد البادي 

وفقاً لقانون األحوال الشخصية ، ال تُقبل الدعوى أمام المحاكم في مسائل األحوال الشخصية إال بعد 

عرضها على لجنة التوجيه األسري ، ومع ازدياد الشكوى من عدم كفاءة ومقدرة الموجهين األسريين 

 . لا بين المتنازعين وخصوصا في منازعات الطالق والحضانة والنفقة على الص

 

فما هي المعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار الموجهين األسريين وكيفية تأهيلهم للعمل في 

 هذا المجال ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                              

 كفاح محمد الزعابي                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال الخامس(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 نقص كادر التمريض في مستشفيات الدولة الموضوع :                                                        

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني  –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –عبدالرحمن بن محمد العويس 

 :  االتحادي

تعاني مستشفيات الدولة الحكومية من نقص كبير في كادر التمريض في جميع األقسام وخاصة في 

 تجابة في تقديم الخدمات العالجية للمريض . أقسام الطوارئ مما يؤثر سلباً على سرعة االس

 

فما هي جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حل مشكلة نقص كادر التمريض في 

 المستشفيات الحكومية في الدولة ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                              

 محمد الزعابي كفاح                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (السادس)نص السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 دعم مصانع األدوية المحلية  الموضوع :                                                                         

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

 : وزير الصحة ووقاية المجتمع  –عبدالرحمن بن محمد العويس 

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سعيها إلى مضاعفة عدد مصانع األدوية المحلية بحلول عام 

، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الدواء ، مستهدفة أن تكون اإلمارات وجهة عالمية  2021

 .  2021للصناعات الدوائية بحلول 

 

 فما هي خطط وبرامج الوزارة في شأن دعم مصانع األدوية المحلية للدواء في الدولة ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                            

 ضرار حميد بالهول الفالسي                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال السابع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                        

 الرقابة على الدعاية الطبية  الموضوع :                                                                           

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من (143المادة ) لنص إعماال

 : وزير الصحة ووقاية المجتمع  –عبدالرحمن بن محمد العويس 

تالحظ في اآلونة األخيرة انتشار الدعاية الطبية لبعض األجهزة الطبية والمستحضرات الصيدالنية 

 والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي . 

 

اية عفما أوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المختصة في الدولة بشأن الرقابة على الد

 الطبية ؟

  

 مقــدم الســؤال                            

 د. حواء الضحاك المنصوري                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال الثامن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                        

 مراكز متخصصة ومتكاملة لعالج األورام السرطانيةالموضوع :                                             

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني  – وزير الصحة ووقاية المجتم  –عبدالرمم  ب  محمد العويس 

 :  االتحادي

، وتعتزم  حلف شخص م  السكان 100مالة لكل  99بلغ عدد وفيات حمراض السرطان في الدولة 

، ميث  2021حلف م  السكان بحلول عام  100مالة لكل  64.2الدولة خفض عدد وفيات السرطان لـ 

يعتبر هذا الهدف حمد مؤشرات األداء الرئيسية لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية ، وفق األجندة 

 الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة . 

 

 راكز متخصصة ومتكاملة لعالج األورام السرطانية في الدولة ؟فما هي جهود الوزارة في إنشاء م

  

 مقــدم الســؤال                            

 د. موزة محمد العامري                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال التاسع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                        

 تخزين وإدامة المخزون الطبي االستراتيجيالموضوع :                                                        

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

 :  تم وزير الصحة ووقاية المج –عبدالرمم  ب  محمد العويس 

 

الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون  مع انتشار وباء كورونا في الدولة ، ما هي خطط

 الطبي االستراتيجي في الدولة بما فيها توفير بدائل األدوية للمستهلك ؟

  

 مقــدم الســؤال                            

 ضرار حميد بالهول الفالسي                                                  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتابي على السؤال()نص الرد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص السؤال العاشر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 وبعد،،،... السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                        

 خصخصة القطاع الفني في وزارة الصحةالموضوع :                                                         

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

المجلس الوطني وزير الدولة لشؤون  – وزير الصحة ووقاية المجتم  –عبدالرمم  ب  محمد العويس 

 :  االتحادي

 

ما هي جهود الوزارة للحد من تسرب الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في 

 المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ؟

  

 مقــدم الســؤال                            

 د. موزة محمد العامري                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الحادي عشر)نص السؤال 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                        

توضيح األدوار والمسؤوليات للجهات المعنية والجهات الموضوع :                                         

 في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني  – وزير الصحة ووقاية المجتم  –دالرمم  ب  محمد العويس عب

 :  االتحادي

تختص الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات  2011( لسنة 2وفقا للمرسوم بقانون اتحادي )

 زمات والكوارث .والكوارث بتحقيق سياسة الدولة فيما يخص اإلجراءات الالزمة إلدارة الطوارئ واأل

 

فما هي جهود الهيئة في توضيح وتوزيع األدوار والمسؤوليات لمختلف الجهات المعنية بإدارة 

 الطوارئ واألزمات والكوارث ؟

  

 مقــدم الســؤال                            

 ضرار حميد بالهول الفالسي                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عشر الثاني)نص السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                        

 مراكز اإليوا  والمالجئ في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارثالموضوع :                                

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني  – وزير الصحة ووقاية المجتم  –عبدالرمم  ب  محمد العويس 

 :  االتحادي

تالمظ عدم وجود بيانات مواق  اإليواء والمالجئ العامة ومدى جاهزيتها لمواجهة ماالت الطوارئ 

 واألزمات والكوارث .

 

فما هي خطة الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات للتوعية واإلعالن عن بيانات مراكز 

مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات ، وجاهزية المنشآت األخرى الستخدامها في اإليواء والمالجئ ل

 حاالت الطوارئ ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                            

 ضرار حميد بالهول الفالسي                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عشر الثالث)نص السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

 2020لدعم السكني خالل عام تمديد صالحية إقرار االموضوع :                                             

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد  –وزير الطاقة والبنية التحتية  –سهيل ب  محمد المزروعي 

 : لسسكان 

لتي يمر بها العالم وتأثر قطاعات كثيرة م  بينها قطاع ( ا19نظرا إلى الجائحة العالمية )كوفيد 

البناء ، تضرر عدد كثير م  المستفيدي  م  برنامج زايد لسسكان والذي  صدر لهم إقرار المساعدة 

المالية ) قرض حو منحة ( خالل الفترة الماضية والتي ستنتهي مدة صالمية هذا اإلقرار خالل عام 

ال إجراءات التعاقد والحصول على حراضي سكنية م  الحكومة بسبب ، ولم يستطيعوا استكم 2020

 الجائحة العالمية مما قد يترتب عليه م  سقوط مقهم في المساعدة المالية الصادرة م  البرنامج .

 

فما هي اإلجراءات التي اتخذها البرنامج اتجاه المستفيدين من إقرار المساعدة المالية التي 

نتيجة لعدم تمكنهم من استخدامه بسبب تفشي  2020راراتهم خالل عام ستنتهي مدة صالحية إق

 ( ؟ 19فيروس )كوفيد 

  

 مقــدم الســؤال                            

 أحمد عبدهللا الشحي                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص رسالة طلب تأجيل الرد على السؤال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر( الرابع)نص السؤال 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                           

 الدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهممالموضوع :                                              

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

 :  وزيرة تنمية المجتم  –مصة بنم عيسى بومميد 

 

مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم ما هي خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع 

 الحكومية ؟ 

  

 مقــدم الســؤال                        

 حميد علي العبار الشامسي                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر( الخامس)نص السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقر                    صقر غباش          معالي / 

 تحاديرئيس المجلس الوطني اال          

 

 ... وبعد،،،السالم عليكم ورممة   وبركاته

                                           

 تأخر افتتاح دار زايد للرعاية األسرية :  الموضوع                                                             

إلى معالي/  التالي السؤال توجيه حرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة م  (143المادة ) لنص إعماال

 :  وزيرة تنمية المجتم  –مصة بنم عيسى بومميد 

رية ميث تم يختص مركز دار زايد للرعاية األسرية برعاية األطفال األيتام وفاقدي الرعاية األس

 .  2018استالم فرع الدار في إمارة حم القيوي  م  قبل الوزارة في عام 

 

 فما هي األسباب التي دعت إلى تأخر افتتاح هذه الدار وبدء العمل فيها ؟

  

 مقــدم الســؤال                        

 عيسى الكشف محمد                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص الرد الكتابي على السؤال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

  80من  80صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 1مضبطة الجلسة 

  

  

  

  

  )6ملحق رقم (
  

  

  ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس 

  األولى  –بجلسته االفتتاحية 

   م26/11/2020المعقودة بتاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  م2020/  11/ 26

  إدارة الجلسات واللجان –قسم الجلسات 

 

 

 

 

الجلسة األولى ملخص  
 

 من
 

 السابعفي الفصل التشريعي  الثانيي دور االنعقاد العاد 

 عشر



 

 

تح  - احب الافت مو/ص وم س د آل مكت ن راش د ب يخ محم يس - الش ب رئ ة  نائ  -الدول

يس  وزراءرئ س ال ي - مجل اكم دب اه هللا  - ح وم  -رع يسي اعة ( الخم ) 59:09الس

 ً باحا اريخ  ص ع  11بت انيربي ق 1442 الث ـ المواف وفمبر 26ه اد 2020 ن م  دور االنعق

ادي  انيالع ل  الث ن الفص ريعي التم ابعش ر،  الس لعش امج حف من برن د تض اح  وق االفتت

  : اآلتي

 الوطني السالم. 

 .تالوة آيات من ذكر هللا الحكيم 

 احب ال رة ص ريف حض مو/تش وم س د آل مكت ن راش د ب يخ محم ب  - الش نائ

 .)بعد عن( - قاعة زايد  - حاكم دبي - مجلس الوزراءرئيس  -الدولة  رئيس

  اح احب الافتت مو/ص وم س د آل مكت ن راش د ب يخ محم يس - الش ب رئ ة  نائ  -الدول

يس  وزراءرئ س ال ي - مجل اكم دب اد - ح اد الع ل دور االنعق ن الفص ي األول م

 عشر بالنطق السامي. السابعالتشريعي 

 .تالوة المرسوم االتحادي بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد 

 .كلمة المجلس الوطني االتحادي 

  ان د آل نهي ن زاي ة ب يخ/ خليف مو الش احب الس رة ص اح لحض اب االفتت  –خط

 رئيس الدولة.

 اد اده الع ي دور انعق ى ف ته األول س جلس د المجل م عق انيي ث ل  الث ن الفص م

ريعي  ابعالتش اعة ( الس ر الس ة  )،36:10عش اليبرئاس قر/  مع اش ص  - غب

  .االتحادي الوطني المجلس رئيس



 

ة  - ذه الجلس ي ه ارك ف د ش ذروق م يعت ادي ول وطني االتح س ال اء المجل ل أعض ن  ك ع

  حضورها أحد.عدم 

: تضمنت هذه الجلسة القرارات التاليةو -  

  القرارات  البند

 

  انتخاب المراقبين :

  

  كل من : المجلس مراقبي فاز باالنتخاب لمنصب -

 عبيد خلفان الغول السالمي. سعادة / 1

  صابرين حسن سعيد اليماحي . سعادة /2

 

تشكيل لجان المجلس :

ريعية  .1 تورية التش ؤون الدس لجنة الش

 .والطعون

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 المال راشد سعيد محمد عائشة/  سعادة .1

 الحمادي حمد محمد حمد عدنان/  سعادة .2

 الزعابي الشحصي ناصر محمد كفاح/  سعادة .3

 الشحي عبيد محمد عبدهللا أحمد/  سعادة .4

 السويدي أبوشهاب محمد حمد أحمد/  سعادة .5

 المهيري عبيد علي عبيد مروان/  سعادة .6

 العليلي هندي بن خليفه حميد هند/  سعادة .7

  



 

 

  

ؤون ا .2 ة ش ة لجن داخلي اع وال دف ل

  .والخارجية

 

 

 

 

 

 

 

  

ادية  .3 ؤون المالية واالقتص لجنة الش

  والصناعية.

 

 

 

 

 

  

  

  النعيمي علي عبدهللا راشد علي. د/  معالي .1

 اليماحي خميس حميد محمد ناصر/  سعادة .2

  العفاري سهيل عيضه نخيره سهيل/  سعادة .3

 الشحي عبيد محمد عبدهللا أحمد/  سعادة .4

  السالمي الغول عبيد خلفان عبيد/  سعادة .5

 اليماحي أحمد محمد أحمد محمد/  سعادة . 6

  سعادة / يوسف عبدهللا عثمان البطران الشحي . 7

  

  

  

 الطاير محمد مطر حميد طارق. د/  سعادة .1

 علي آل ليتيم سلطان راشد عائشة/  سعادة .2

 السويدي محمد ناصر سلطان ميره/  سعادة .3

 الشعفار عبدهللا أحمد أسامه/  سعادة .4

 البيرق حسين رضا عائشة/  سعادة .5

 النعيمي العابدي عبدهللا راشد سعيد/  سعادة .6

  المهيري عبيد علي عبيد مروان/  سعادة .7



 

 

  

ؤون التقنية، والطاقة والثروة  .4 لجنة ش

  المعدنية.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

باب  .5 ؤون التعليم والثقافة والش لجنة ش

   .والرياضة واإلعالم

 

 

 

 

  

  

  

  الطنيجي شرباك بن أحمد محمد نضال. د/  سعادة .1

 علي آل ليتيم سلطان راشد عائشة/  سعادة .2

 المنصوري الضحاك سالم سعيد حواء. د/  سعادة .3

 المال راشد سعيد محمد عائشة/  سعادة .4
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  : صدرت التي بقوانين المراسيم

وم - انون مرس ادي بق ) 16( رقم اتح

نة أن 2020 لس  بعض تعديل بش

 لسنة) 1( رقم االتحادي القانون أحكام

أن في 1972 ات ش اص  بعض اختص

  الوزراء. وصالحيات الوزارات

  

  

ومأحيط المجلس علماً ب - نة) 16( رقم اتحادي بقانون مرس  لس

أن 2020 نة) 1( رقم االتحادي القانون أحكام بعض تعديل بش  لس

أن في 1972 ات ش اص الحيات الوزارات بعض اختص  وص

  .الوزراء

    



 

 : المجلس عن الصادرة البيانات

ـان - ل ع صـــــــــــــــادر ب  ـــــــــــــــأن ال
ة ـــــــــــــــالم معـــــــاهـــــــ ـــــــة ال  - اإلمـــــــارات
ة ل ائ   .اإلس

  

ً أحيط المجلس  -  السالم معاهدة بشأن المجلس عن صادر يانبب علما

  .اإلسرائيلية - اإلماراتية

  

اة للعرض على المو ات المتبن وع ض

 :المجلس

وع .1 ل التطوعي موض  .تنظيم العم

ؤون(لجنة  كان  االجتماعية والعمل الش والس

  )والموارد البشرية

 

تنمية المجتمع سياسة وزارة موضوع  .2

ان  م ام الض أن تطوير نظ في ش

ؤون(لجنة  .االجتماعي االجتماعية  الش

  )والسكان والموارد البشرية والعمل

  

  

  

وع تنظيم العمل التطوعي "  - ال " موض وافق المجلس على إرس

 .إلى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة على مناقشته

  

  

  

ال على المجلس وافق - وع"  إرس ة موض ياس  تنمية وزارة س

أن في المجتمع مان نظام تطوير ش  مجلس إلى"  االجتماعي الض

  .مناقشته على الموافقة ألخذ الوزراء

  الرسائل الصادرة للحكومة :

أن  . 1 ادرة بش الة ص يات" رس  توص

أن في المجلس وع ش  الخدمات موض

  .االتصاالت " شركات من المقدمة

  

ً  بها وأحيط الرسائل هذه على المجلس اطلع -   .علما

  

  



 

أن  . 2 ادرة بش الة ص  الموافقة طلب" رس

ة على اقش وع من  في التوطين موض

 .والخاص " الحكومي القطاع

أن " طلب . 3 ادرة بش الة ص  الموافقة رس

ة على وع مناقش ة موض ياس  هيئة س

 .والمقاييس " للمواصفات االمارات

أن "  . 4 ادرة بش الة ص  الموافقة طلبرس

ة على وع مناقش ة موض ياس  وزارة س

 .االسري " التوجيه شأن في العدل

أن "  . 5 ادرة بش الة ص  الموافقة طلبرس

وع على ة موض تراتيجي ة اس  الهيئ

 .والماء " للكهرباء االتحادية

ة  . 6 ابع أن مت ادرة بش ة ص ال رس

وعات ا ريعي الموض ل التش لعامة للفص

 . السابع عشر

يات  . 7 أن متابعة توص ادرة بش الة ص رس

أن المجلس الوطني ا ادي في ش التح

  .الموضوعات العامة

  

  الرسائل الواردة للمجلس : 

 

 



 

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 1 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

أن  ادي بش " المجلس الوطني االتح

يات حول الوزراء مجلس قرار  توص

ة ياس أن في المجتمع تنمية وزارة س  ش

 ." الهمم ألصحاب المقدمة الخدمات

الة بقرار من معالي الرئيس  (أحيلت الرس

ة ؤون إلى لجن ة الش اعي ل  االجتم والعم

  )والسكان والموارد البشرية

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 2 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

أن  ادي بش " المجلس الوطني االتح

يات حول الوزراء مجلس قرار  توص

وع ة  موض ياس  الموارد وزارةس

 .والتوطين " البشرية

(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى 

ؤون لجنة كان  االجتماعية الش والعمل والس

  والموارد البشرية)

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 3 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

ً المجلس  أحيط - يات حول الوزراء مجلس قرارإحالة ب علما  توص

ة ياس أن في المجتمع تنمية وزارة س حاب المقدمة الخدمات ش  ألص

ة الهمم إلى ؤون لجن ة الش اعي ل االجتم ان والعم ك  والموارد والس

 وإعداد التوصياتلدراسة الرد على  الرئيس معالي من بقرار البشرية

أنه تقرير ه على  المجلس مكتب هيئة إلى رفعه ثم ومن بش لعرض

  .المجلس في جلسات قادمة

  

  

  

  

ً  المجلس أحيط  - يات حول الوزراء مجلس قرار بإحالة علما  توص

 الشؤون لجنة إلى والتوطين البشرية الموارد وزارة سياسة موضوع

كان والعمل االجتماعية رية والموارد والس  معالي من بقرار البش

يات الرئيس ة الرد على التوص أنه تقرير وإعداد لدراس  ثم ومن بش

ات  المجلس مكتب هيئة إلى رفعه ه على المجلس في جلس لعرض

    قادمة.

  

  

  

-  ً وعإحالة ب أحيط المجلس علما ة"  موض ياس أن العدل وزارة س  بش

ري التوجيه ؤون لجنة" إلى  األس تورية الش ريعية الدس  والطعون والتش



 

أن   قرارالمجلس الوطني االتحادي بش

ة  الوزراء مجلس بالموافقة على مناقش

ارة العدل بشأن موضوع " سياسة وز

 .التوجيه األسري "

الة بقرار من معالي الرئيس  (أحيلت الرس

ريعية ا إلى لجنة تورية والتش ؤون الدس لش

  )والطعون

الدولة لشؤون من وزارة رسالة واردة  . 4

ادي  أن المجلس الوطني االتح بش

ل  وعات العامة للفص متابعة الموض

 ."التشريعي السابع عشر 

رسالة واردة من وزارة الدولة لشؤون  . 5

ادي  أن المجلس الوطني االتح بش

ات المجلس الوطني  ي ة توص ابع مت

أنا وعات  التحادي في ش الموض

 .العامة

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 6 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

أن  طلب المجلس الوطني االتحادي بش

ة  اقش ة على من المجلس الموافق

المؤسسة االتحادية سياسة  موضوع "

 ."للشباب 

  .لدراسته وإعداد تقرير بشأنه بقرار من معالي الرئيس

  

  

  

  

  

الدولة لشؤون المجلس من وزارة رسالة واردة ب علما المجلس أحيط -

لعامة للفصل التشريعي بشأن متابعة الموضوعات االوطني االتحادي 

  .السابع عشر

  

الة واردة ب علما المجلس أحيط  - ؤون من وزارة رس الدولة لش

أن المجلس الوطني االتحادي  يات المجلس الوطني بش متابعة توص

  التحادي في شأن الموضوعات العامة.ا

  

  

ً  المجلس أحيط - ة على الموافقةب المجلس طلب بإحالة علما  مناقش

وع ة"  موض ياس ة س س باب االتحادية المؤس ؤون لجنة إلى " للش  ش

بقرار من معالي الرئيس  واإلعالم والرياضة والشباب والثقافة التعليم

  لدراسته واتخاذ الالزم بشأنه.

  



 

(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى 

ة  ؤونلجن ة ش اف اب  التعليم والثق ب والش

  )والرياضة واإلعالم

  

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 7 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

أن  طلب المجلس الوطني االتحادي بش

ة  اقش ة على من المجلس الموافق

وع " ة  موض ياس هيئة اإلمارات س

اييس ف ات والمق ف ة للمواص اي ي حم

لع الغير مطابقة  تهلك من الس المس

 ."لمعايير الجودة 

(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى 

المية واألوقاف والمرافق  لجنة ؤون اإلس الش

  )العامة

الة واردة من معالي / عبدالرحمن  . 8 رس

وزير الصحة ووقاية  –محمد العويس 

ؤون  -المجتمع  ة لش دول وزير ال

أن  ادي بش المجلس الوطني االتح

يات المجلس الوطني االتحادي  توص

وع " الخدم أن موض ات المقدمة في ش

 .من شركات االتصاالت "

  

  

  

ً  المجلس أحيط - ة على الموافقةب المجلس طلب بإحالة علما  مناقش

وع ة " موض ياس فات اإلمارات هيئة س  حماية في والمقاييس للمواص

تهلك لع من المس ؤون لجنة إلى  الجودة لمعايير مطابقة الغير الس  الش

ة المي اف اإلس ة والمرافق واألوق ام الي الرئيس  الع بقرار من مع

  لدراسته واتخاذ الالزم بشأنه.

  

  

  

  

  

ً  المجلس أحيط - يات بإحالة علما وع توص  من المقدمة الخدمات موض

 المعدنية والثروة والطاقة التقنية شؤون لجنة االتصاالت إلى شركات

  .لدراسته واتخاذ الالزم بشأنه بقرار من الرئيس



 

(أحيلت الرسالة بقرار من معالي الرئيس إلى 

 )لتقنية والطاقة والثروة المعدنيةشؤون ا لجنة

  

 : الحكومة من الواردة القوانين مشروعات

مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد  . 1

اد  د لالتح امي الموح اب الخت الحس

تقلة  ابات الختامية للجهات المس والحس

ة في  ة المنتهي الي ة الم ن عن الس

31/12/2019. 

(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون 

  المالية واالقتصادية والصناعية)

  

روع قانون اتحادي بإلغاء القانون  . 2 مش

ادي رقم ( ة 17االتح ن  1978) لس

ن  طع االت وإجراءات ال م ح ظي ن ت ب

  بالنقض أمام المحكمة االتحادية العليا.

(أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون 

  الدستورية والتشريعية والطعون)

  

  

-  ً أنب أحيط المجلس علما روع قانون اتحادي في ش  اعتماد إحالة مش

اب ابات لالتحاد الموحد الختامي الحس  للجهات الختامية والحس

تقلة نة عن المس  لجنة إلى 31/12/2019 في المنتهية المالية الس

  .بقرار من معالي الرئيس والصناعية واالقتصادية المالية الشؤون

  

  

  

-  ً روع قانون اتحاديب أحيط المجلس علما  القانون بإلغاء إحالة مش

نة) 17( رقم االتحادي  الطعن وإجراءات حاالت بتنظيم 1978 لس

ؤون إلى لجنة العليا االتحادية المحكمة أمام بالنقض تورية الش  الدس

  .بقرار من معالي الرئيس والطعون والتشريعية

  

ة ئل ا الرد تم التي األس ً  عليه ا ابي  بين كت

  :  العاديين االنعقاد دوري

لطان بن  .1 ؤال موجه إلى معالي / س س

  

  

ؤال - أن هذا الس يراً فيه من معالي الوزير  ورد رد كتابي في ش مش

المة الغذاء على تطبيق أحكام القانون إلى إ راف اللجنة الوطنية لس ش



 

د  ابر أحم ة  –الج اع ن وزير الص

رئيس مجلس  – والتكنولوجيا المتقدمة

ات  ف ارات للمواص ة اإلم إدارة هيئ

والمقاييس من سعادة العضو / ضرار 

ي حول "تطبيق  حميد بالهول الفالس

ية المعتمدة في  فات القياس المواص

 الصناعات الغذائية ". 

  

  

  

 

لطان بن  .2 ؤال موجه إلى معالي / س س

ابر  د الج ة وزير  –أحم اع ن الص

رئيس مجلس  – والتكنولوجيا المتقدمة

ات  ف ارات للمواص ة اإلم إدارة هيئ

و / حميد  عادة العض والمقاييس من س

ي حول " تطبيق  امس علي العبار الش

المواصفات القياسية المعتمدة في على 

ادة للجراثيم التي يتم  المنتجات المض

 تداولها في األسواق ". 

  

  

 

نة 10االتحادي رقم ( المة الغذاء والئحته 2015) لس أن س م بش

التنفيذية والذي يعنى بضمان سالمة الغذاء في أي مرحلة من مراحل 

ة الغذائية، و لس توردة الس تطابق المنتجات الغذائية المتداولة والمس

ية  فات القياس ريعات النافذة في الدولة والمواص للوائح الفنية والتش

  اإللزامية الصادرة من الهيئة. 

التشديد بطالب في تعقيبه سعادة العضو بالرد الكتابي واكتفى  وقد -

فات  ية في التدقيق على تطابق المنتجات الغذائية للمواص القياس

  المعتمدة في الصناعات الغذائية.

  

  

معالي الوزير أوضح فيه  والذي ورد رد كتابي في شأن هذا السؤال -

روع النظام اإل قد هأن ية تم إعداد مش خص حية الش ماراتي للحماية الص

والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم والذي يحدد المتطلبات الفنية 

ية الواجب فات القياس ول على  والمواص االلتزام بها ومتطلبات الحص

هادات المطابقة وقم تم رفع هذا النظام بتاريخ  م إلى 2020 /15/9ش

  مجلس الوزراء الموقر العتماده حسب اإلجراءات.

  .دون إبداء أي تعقيب عليه الكتابيسعادة العضو بالرد اكتفى  وقد -

  

  

  

  



 

ؤال موجه إلى معالي /  .3 عهود بنت س

وزيرة دولة للتطوير  –خلفان الرومي 

تقبل  ة الهيئة  –الحكومي والمس رئيس

رية الحكومية  االتحادية للموارد البش

امة أحمد  و / أس عادة العض من س

برامج  ل ير ا ار حول " توف عف الش

بي دري لت من ا دد  لج جين ا خري ل ل ة 

 .  المواطنين "

  

 

لطان بن  .4 ؤال موجه إلى معالي / س س

وزير العدل من سعادة  –سعيد البادي 

وة / كفاح محمد الزعابي حول  العض

ايير الوزارة في اخ ل " مع أهي ار وت تي

  .  الموجهين األسريين "

  

  

  

  

  

 

ؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن  .5 س

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

أوضح فيه معالي الوزير والذي  ورد رد كتابي في شأن هذا السؤال -

ة التعيين  د مرحل ل وبع دد قب ل الخريجين الج أهي ه يتم دعم جهود ت أن

تأهيل الوظيفي وهي  ة لل ي لك من خالل عدد من القنوات الرئيس وذ

برنامج المسار، خطط التطوير الفردية، منصة التعليم اإللكتروني في 

  الحكومة االتحادية وبنك المهارات الحكومية.

  .عليه بي دون إبداء أي تعقيبسعادة العضو بالرد الكتا وقد اكتفى -

  

  

  

أوضح فيه معالي الوزير والذي  ورد رد كتابي في شأن هذا السؤال -

ادة ( ة 1) من القرار الوزاري رقم (4أن الم ن دل 2011) لس م المع

نة 563بالقرار الوزاري رقم ( أن الئحة التوجيه 2013) لس م بش

يار  وابط اخت ري وض عايير األس ريين نظمت م الموجهين األس

ة بمعهد التدريب  ص اختيارهم وتأهيلهم بإلحاقهم بدورات متخص

  القضائي أو بالجهات ذات الصلة بشكل دوري.

وة بالرد الكتا - عادة العض بي دون إبداء أي تعقيب وقد اكتفت س

  .ليهع

  

  

  

ؤال - أن هذا الس أكد فيه معالي الوزير على أنه  ورد رد كتابي في ش

تمرة حيث أنه  ية من خالل التعيينات المس يتم دعم الكوادر التمريض



 

وزير الدولة لشؤون  –ووقاية المجتمع 

عادة  المجلس الوطني االتحادي من س

وة / كفاح  محمد الزعابي حول العض

در التمريض في مستشفيات " نقص كا

 .الدولة "

   

  

  

  

 

ؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن  .6 س

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

و /  عادة العض ووقاية المجتمع من س

ي حو رار حميد بالهول الفالس ل " ض

 . دعم مصانع األدوية المحلية "

  

  

  

  

  

 

ؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن  .7 س

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

ية التي تمت في عام  بة تعيينات الكوادر التمريض م 2020بمقارنة نس

وذلك  %) 227فاقت ( م تبين أنها قد2017بتلك التي تمت في عام 

من أجل سد العجز ونقص الكوادر في المستشفيات والمراكز الصحية 

  التابعة للوزارة.

واكتفت  وقد - عادة العض طالبت في تعقيبها بالرد الكتابي و ةس

فيات التي تواجه ب تش رورة توفير كادر التمريض في بعض المس ض

  نقص بكوادرها.

  

  

ؤال - أن هذا الس يراً فيه من معالي الوزير  ورد رد كتابي في ش مش

اء إلى  ا إعط ادرات واإلجراءات ومنه د من المب دي الع ام الوزارة ب قي

سعرية لألدوية المصنعة محلياً، إعطاء األولوية لتسريع تسجيل ميزة 

ترك بالتعاون مع  اء فريق مش نعة محلياً وإنش المنتجات الطبية المص

لدعم  اد  قدمة ووزارة االقتص ناعة والتكنولوجيا المت وزارة الص

  الصناعات الوطنية الطبية لتحقيق االكتفاء الذاتي.

  .دون إبداء أي تعقيب عليه كتابيسعادة العضو بالرد الاكتفى  وقد -

  

  

  

ؤال - أن هذا الس ح فيه معالي الوزير عل ورد رد كتابي في ش  ىأوض

عالنية في المنشآت الصحية بالتأكد من محتوى المادة اإلقيام الوزارة 

والصيدالنية المرخصة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات 



 

وة /  عادة العض ووقاية المجتمع من س

"  د. حواء الضحاك المنصوري حول

 . الرقابة على الدعاية الطبية "

  

  

  

  

  

 عبدالرحمن/  معالي إلى موجه سؤال   .8

د بن ة وزير – العويس محم ح  الص

 لشؤون الدولة وزير – المجتمع ووقاية

عادة من االتحادي الوطني المجلس  س

وة د موزة. د/  العض امري محم  الع

ة مراكز"  حول ص  ومتكاملة متخص

 ." السرطانية األورام لعالج

  

  

  

  

  

  

  

  

الزيارات التفتيشية وذلك للتأكد الصحية على مستوى الدولة من خالل 

 من حصول هذا اإلعالن تسجيل ساري المفعول من الوزارة.

واكتفت  وقد - عادة العض دون إبداء أي تعقيب بالرد الكتابي  ةس

  .عليه

  

   

  

ؤال - أن هذا الس أكد فيه معالي الوزير على  ورد رد كتابي في ش

فى ومركز (حكومي وخاص) حاليا موزعة في 20وجود ( تش ) مس

رطان وفقاً ألحدث  إمارات الدولة، تقدم خدمات لعالج مرض الس

ات العالمية المطبقة في هذا المجال، كما  البروتوكوالت والممارس

تباقية وتوعوية للوقاية من  تراتيجيات وبرامج اس تنبت الوزارة اس

ابة به وتعزز أنماط أمر رطان، وتقلل من عوامل خطر اإلص اض الس

ة  ياس عت الوزارة س اً وض حية ألفراد المجتمع، وأيض الحياة الص

رطان  توى الدولة لتقليل الوفيات من أمراض الس موحدة على مس

وضمان االستدامة والتطوير المستمر لمكافحة أمراض السرطان في 

  الدولة. 

واكتفت  وقد - عادة العض دون إبداء أي تعقيب  بالرد الكتابي ةس

  .عليه

  

  



 

 

 عبدالرحمن/  معالي إلى موجه سؤال   .9

د بن ة وزير – العويس محم ح  الص

عادة من المجتمع ووقاية و س /  العض

رار ي بالهول حميد ض "  حول الفالس

ن زي خ ة ت زون وإدام خ م ي ال ب ط  ال

 " . االستراتيجي

  

  

  

  

  

  

سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن  .10

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

وزير الدولة لشؤون  –ووقاية المجتمع 

عادة  المجلس الوطني االتحادي من س

امري  د الع وة / د. موزة محم العض

ة القطاع الفني في  خص حول " خص

 وزارة الصحة ". 

  

  

  

ؤال - أن هذا الس  أكد فيه علىمن معالي الوزير  ورد رد كتابي في ش

دار  مجلس الوزراء قيام  نة 39قرار رقم (ال بإص م الذي 2015) لس

ت الوزارة  ام تراتيجي الطبي، وعلى إثره ق ينظم المخزون االس

دار  نة 872الوزاري رقم (قرار البإص من2016) لس العمل  م يتض

ة  ة الوطني ت الوزارة مع الهيئ ام ك ق ذل بقرار مجلس الوزراء، وك

ة  ة المعني حي ات الص ات والكوارث والجه إلدارة الطوارئ واألزم

ة المخزون  تعاض تركة إلدارة وإدامة واس ع خطة وطنية مش بوض

  الطبي االستراتيجي على مستوى الدولة.

  .دون إبداء أي تعقيب عليه يسعادة العضو بالرد الكتاباكتفى  وقد -

   

  

  

ؤال - أن هذا الس  على أكد فيه من معالي الوزير ورد رد كتابي في ش

ة معروفه في هذا  أنه ركة خاص تم تعهيد خدمات المختبرات لش

ات  دم ديم خ ة وتق ين جودة المختبرات الطبي ل تحس ال من أج المج

ات الطبية، كم عدد  أن امخبرية متقدمة وتقليل فترات إنجاز الفحوص

ة  ب ة ) من إ%3(الفنيين المواطنين زارد بنس الي الكوادر الفني جم

ة من الفنيين  اث مجموع ة في مختبرات الوزارة، وتم ابتع امل الع

 .الطبية الستكمال دراستهم العليا المواطنين العاملين في المختبرات

واكتفت  وقد - عادة العض دون إبداء أي تعقيب  بالرد الكتابي ةس

  .عليه

   



 

  

  

موجه إلى معالي / عبدالرحمن سؤال  .11

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

وزير الدولة لشؤون  –ووقاية المجتمع 

عادة  المجلس الوطني االتحادي من س

العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي 

حول " توضيح األدوار والمسؤوليات 

ات في حا ة والجه ات المعني الت للجه

 . الطوارئ واألزمات والكوارث "

  

  

 

موجه إلى معالي / عبدالرحمن  سؤال .12

د العويس  ة  –بن محم ح وزير الص

وزير الدولة لشؤون  –ووقاية المجتمع 

عادة  المجلس الوطني االتحادي من س

العضو / ضرار حميد بالهول الفالسي 

حول " مراكز اإليواء والمالجئ في 

وارئ واأل ط االت ال ات ح زم

 . والكوارث"

  

  

ؤال - أن هذا الس مونه  ورد رد كتابي في ش الهيئة الوطنية أن مض

إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث قامت بإعداد األطر والمفاهيم 

والسياسات لتحقيق التنسيق المشترك بين الجهات االتحادية والمحلية 

ة  ة والغير الحكومي ات الحكومي ت الجه ث أثبت اص، حي اع الخ والقط

ال  ا الفع ات والكوارث على في ادوره ة للطوارئ واألزم اب تج الس

  المستوى الوطني.

  .دون إبداء أي تعقيب عليه سعادة العضو بالرد الكتابياكتفى  وقد -

  

  

  

أوضح فيه معالي الوزير أنه قد  ورد رد كتابي في شأن هذا السؤال -

كل  اطق اإليواء في  يد من ة لإليواء وتم تحد اد الخطة الوطني تم اعتم

ي في الخطة ويتمثل دورها في  اس ريك أس إمارة وتعتبر الهيئة ش

اإلدارة واإلشراف والمتابعة الوطنية، كما أنها خصصت في تطبيقها 

ا ده دي اطق اإليواء ويتم تح ة مواقع من ذكي ا  للهواتف ال ديثه وتح

  باستمرار. 

  .دون إبداء أي تعقيب عليه سعادة العضو بالرد الكتابياكتفى  وقد -

  

  

  



 

  

هيل بن  .13 ؤال موجه إلى معالي / س س

د المزروعي  ة  –محم اق وزير الط

ة  ة التحتي رئيس مجلس إدارة  –والبني

برنامج الشيخ زايد لإلسكان من سعادة 

حي حول "  و / أحمد عبدهللا الش العض

كني  الحية إقرار الدعم الس تمديد ص

 ".  2020خالل عام 

  

  

ة بنت  .14 ؤال موجه إلى معالي / حص س

ى بوحميد  وزيرة تنمية المجتمع  –عيس

عادة  و / حميد علي العبار من س العض

ي حول " الدعم المادي لمراكز  امس الش

 ".رعاية وتدريب أصحاب الهمم

  

  

  

  

  

  

ة بنت  .15 ؤال موجه إلى معالي / حص س

وزيرة تنمية المجتمع  –عيسى بوحميد 

لورود رسالة من معالي  ة السؤالوافق المجلس على تأجيل مناقش -

ؤال  بطلب تأجيلالوزير  ألن وزارة الطاقة نظراً اإلجابة على الس

كان  وتحديد آلية والبنية التحتية تعمل على دمج برنامج زايد لإلس

امج د إلدارة البرن اد النظام الجدي امج واعتم دة للبرن ة الجدي ، الحوكم

  .2021الربع األول من عام وطلب تأجيل الرد عليه إلى 

  

  

  

أشارت معالي الوزيرة فيه إلى  ورد رد كتابي في شأن هذا السؤال -

حاب الهمم من  أن وزارة تنمية المجتمع تقدم خدمات التأهيل ألص

) منافذ ومراكز في الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز 8خالل (

فة  ع تقديرات كل (وظيفية أو مادية أو مرافق أو أجهزة)، ويتم وض

ة الوز داد موازن ل إع ذه المراكز قب ات له اج ارة، وترفع إلى االحتي

  وزارة المالية العتمادها وتلبية احتياجات هذه المراكز.  

  .دون إبداء أي تعقيب عليه سعادة العضو بالرد الكتابياكتفى  وقد -

  

  

  

ؤال - أن هذا الس أكدت معالي الوزيرة فيه أن  ورد رد كتابي في ش

تقبال  وزارة تنمية المجتمع قامت بتجهيز الدار وفق ما تم اعتماده الس

حاالت األطفال مجهولي النسب، ونظراً لحدوث تغيير في المستهدف 

للدار بما يتناسب مع حجم المشروع بإضافة واستقبال حاالت أخرى، 



 

  

ة وافق على رفعها في تمام  - ة بنود جدول أعمال هذه الجلس وبعد أن انتهى المجلس من مناقش

  .ظهراً ) 01:31(الساعة 

ى  و / محمد عيس عادة العض من س

ف حول " تأخر افتتاح دار زايد  الكش

  للرعاية األسرية ".

افة إلى  هر مارباإلض ليم الدار في ش للهيئة  2020س أنه قد تم تس

ابين ات والكوارث إليواء المص ة إلدارة الطوارئ واألزم  الوطني

تم التأخر في افتتاح الدار  فقد 19والمخالطين على إثر جائحة كوفيد

  .  إلى دار خليفة بدالً عن دار زايدعلماً بأنه قد تغيير مسمى الدار 

  .عليه دون إبداء أي تعقيب سعادة العضو بالرد الكتابياكتفى  وقد -

   -  أعمال من يستجد ما
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