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  "الختاميةالرابعة عشرة "دول أعمال الجلسة ج

   هـ1442ذو القعدة  19المعقودة يوم الثالثاء 

  م 2021 ةيونيو سن 29الموافــــــــــق : 

  ـــــــــــــــــــ

  )الساعة التاسعة والنصف صباحاً (   

  االعتذارات .البند األول : 

  .  8/6/2021عشرة المعقودة بتاريخ البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة 

  البند الثالث : األسئلة : 

ين بن إبراهيم الحمادي  .1 ؤال موجه إلى معالي / حس عادة  –س وزير التربية والتعليم من س

ات  س اعات التطوعية لطلبة مؤس و / عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني والس العض

 التعليم العالي في الدولة " . 

ؤال مو .2 ادي س ين بن إبراهيم الحمـ عادة  –جه إلى معالي / حس وزير التربية والتعليم من س

 العضو / شذى سعيد النقبي حول " سن دخول رياض األطفال " . 

الم المهيري  .3 ؤال موجه إلى معالي / جميلة بنت س ؤون التعليم العام من  –س وزيرة دولة لش

 الصحي للمعلمين الجدد " . سعادة العضو / كفاح محمد الزعابي حول " التأمين 

وزير دولة لريادة األعمال  –سؤال موجه إلى معالي / الدكتور أحمد بن عبدهللا بالهول الفالسي  .4

طة  غيرة والمتوس اريع الص عادة  –والمش ة من س رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياض

 ألندية الرياضية " . العضو / عدنان حمد الحمادي حول " شرط إقامة الالعبين المحترفين في ا

  البند الرابع : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

روع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  - نة  7مش أن  2008لس بش

  األرشيف الوطني .

 (مرفق تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم) 

 الواردة من اللجان : : التقارير  الخامسالبند 

تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس  -

  " . التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة في شأن موضوع "

  البند السادس : وارد من هيئة مكتب المجلس : 

 .  مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى .1
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 ة بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في تَْكوين تشكيالت المجلس .مذكر .2

ب في  .3 كل دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من منص و بش أن جمع العض مذكرة بش

 اللجان الدائمة بالمجلس . 

 تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر . .4

  تقارير نشاط اللجان : البند السابع : 

اطها خالل دور االنعقاد  .1 ريعية والطعون عن نش تورية والتش ؤون الدس تقرير لجنة الش

 العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر .

اطها خالل دور االنعقاد العادي  .2 ؤون الدفاع والداخلية والخارجية عن نش تقرير لجنة ش

 .الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  .3

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر  .

اطها خالل دور االنعقاد العادي  .4 ؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية عن نش تقرير لجنة ش

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر .

اطها خالل دور  تقرير لجنة .5 ة واإلعالم عن نش باب والرياض ؤون التعليم والثقافة والش ش

  االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر .

اطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من  .6 حية والبيئية عن نش ؤون الص تقرير لجنة الش

 الفصل التشريعي السابع عشر .

ة والعمل والسكان والموارد البشرية عن نشاطها خالل دور تقرير لجنة الشؤون االجتماعي .7

  االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر  .

اطها خالل دور االنعقاد  .8 المية واألوقاف والمرافق العامة عن نش ؤون اإلس تقرير لجنة الش

 العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر .

كاوى عن  .9 ريعي تقرير لجنة الش ل التش اطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفص نش

 السابع عشر .

ل  .10 اطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفص اء اللجان عن نش تقرير لجنة رؤس

 التشريعي السابع عشر .

ريع ل التش اطها خالل دور االنعقاد الثاني من الفص أن نش ي البند الثامن : تقرير األمانة العامة بش

  السابع عشر .
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  : ما يستجد من أعمال : التاسع البند 

  : مرسوم فض دور االنعقاد .العاشر البند 

وم االتحادي رقم ( - نة 69المرس ل  2021) لس بفض دور االنعقاد العادي الثاني من الفص

 التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي .
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ته المجلس الوطني االتعقد  رة في دور انعقاده العادي  الرابعةحادي جلس ل  الثانيعش من الفص

هـ 1442نة ذوالقعدة س 19) من صباح يوم الثالثاء 9:38عشر في تمام الساعة ( السابعالتشريعي 

  . رئيس المجلس  –الي / صقر غباش م برئاسة مع2021يونيو  29الموافق 

  

  ادة/ محمد أحمد اليماحي.سع لمهمة رسميةعن عدم حضور الجلسة وقد اعتذر 

  سعادة/ عذراء حسن بن ركاض. عن عدم حضور الجلسةكما اعتذر 

  

  هذه الجلسة كل من :  حضر وقد

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني  –وزير الصحة ووقاية المجتمع   معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس    

  االتحادي

ون المجلس الوطني االتحادي لقطاع "وكيل وزارة الدولة لشؤ  سعادة/ سامي بن عدي

  الخدمات المساندة"

  "مدير عام األرشيف الوطني"   د. عبدهللا محمد الريسيسعادة / 

  "المستشار القانوني لألرشيف الوطني"  السيد/ يعقوب الشيخ

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني  –مدير إدارة التنسيق والمتابعة   الدكتور / أحمد الهدابي 

  تحادي اال

وزارة الدولة لشؤون  –تنفيذي شؤون المجلس الوطني االتحادي   اآلنسة/ علياء العلي 

  المجلس الوطني االتحادي 

 وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  –تنفيذي شؤون تشريعية   السيد/ أحمد الشريفي 

  

ار القانوني بالمجلس، واألستاذ/ المستش –كما حضر هذه الجلسة كل من األستاذ / كارم عبداللطيف 

 –المستشار القانوني بالمجلس ، والسيد / الدكتور وائل محمد يوسف  –محمد علي المنشاوي 

  المستشار القانوني بالمجلس .

  

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

األمين العام المساعد  –األمين العام المساعد لالتصال البرلماني  –ي عفراء راشد البسطوسعادة / 

  .للتشريع والرقابة بالتكليف 
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   :افتتاح الجلسة *

  معالي الرئيس : 

عشر من دور االنعقاد الثاني  الرابعةصبحكم هللا بالخير جميعاً ، بسم هللا وعلى بركته نفتتح الجلسة 

دني في البداية أن أرحب بمعالي األخ / عبدالرحمن بن محمد للفصل التشريعي السابع عشر ، ويسع

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ،  –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –العويس 

سمي واسم جميع أعضاء المجلس الوطني االتحادي على منحه درجة إئ معاليه بيويسعدني أن أهن

ما تمثله هذه الدكتوراة الفخرية من شهادة تؤكد أداءه المتميز الدكتوراة الفخرية من جامعة الشارقة ، و

كما عهدناه دوماً في كل عمل يقوم به مخلصاً ومتفانياً لخدمة الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة ، 

فلكم منا جميعاً خالص التهنئة وأطيب التمنيات بدوام التوفيق ، ويسعدني الترحيب بسعادة الدكتور / 

وكيل  –مدير عام األرشيف الوطني ، وأرحب بسعادة األخ سامي بن عدي  –الريسي  عبدهللا محمد

الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة ، وكافة اإلخوة العاملين في وزارة الدولة لشؤون المجلس 

  الوطني االتحادي . 

  أصحاُب المعالي والسعادة اإلخوةُ واألخوات أعضاُء المجلس الوطني االتحادي،

  الحضوُر الكرام،          

 السالُم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ومع انتهاِء أعماِل جلستنِا الرابعةَ عشرةَ، دوَر االنعقاد ِالعادي الثاني  –نختتمُ اليوَم -بحمِد هللا وتوفيقه 

ً إمن الفصِل التشريعي السابَع عشَر. يُسعدني ويُشرفني بهذه المناسبِة  أْن نبعَث ب بأسمى  سمكم جميعا

الشيخ خليفة بن  -آياِت الشكِر والتقديِر واالمتناِن إلى قيادتنِا الحكيمِة، وعلى رأِسها صاحُب السمو 

نائب  -رئيس الدولة "حفظه هللا" وصاحُب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  - زايد آل نهيان

السمو الشيخ محمد بن زايد حاكم دبي "رعاه هللا"، وصاحُب  -رئيس مجلس الوزراء  - رئيس الدولة

وإخوانُهم أصحاُب  -حفظه هللا  -نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  –ولي عهد أبوظبي  –آل نهيان 

السمو الشيوخ أعضاُء المجلِس األعلى لالتحاِد، حكاُم اإلمارات على دعِمهم المتواصِل للمجلِس 

ومتطلباتِه، مما كان له ابلُغ األثِر في تمكيِن المجلِس الوطني االتحادي ورعايتِهم الكريمِة لكّلِ أعماِله 

  من القياِم بدوِره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناهُ دوماً . 

  اإلخوةُ واألخوات :

يتزامُن عقدُ جلستِنا هذه مع الذكرى الثالثة لليوِم الدولي للعمل ِالبرلماني الذي اعتمَدته الجمعيةُ العامةُ 

، ويَحقُّ لنا بهذه المناسبِة أْن نعتِز بالنجاحاِت واإلنجازاِت التي حققها 2018متحدة في عام لألمم ال
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لما فيه  –بعوِن هللاِ  –المجلُس الوطني االتحادي منذ تأسيِسه وإلى اآلن ، ومازالت المسيرةُ تتواصُل 

  خيُر ونماُء وعزةً دولتنا . 

نا البرلمانيةَ التي تراكمت، خالَل هذين العامين تقريباً من وفي ذات السياِق، أستطيُع القوَل إنَّ خبرتَ 

من أْن نُنجَز  -بعد توفيٍق من هللا ثم بدعٍم من قيادتنا الرشيدة  -الفصِل التشريعي السابَع عشر، َمكَّنَتْنا 

ي، ما كنا نأملُه في المجاالِت التي يختُص بها المجلُس على الصعيِد التشريعي، وعلى الصعيِد الرقاب

وعلى صعيِد الدبلوماسيِة البرلمانيِة، منذ بدِء أولى جلساِت هذا الدوِر في السادِس والعشرين من شهر 

، وحتى هذه الجلسِة، والتي بلغت أربعةَ عشرةَ جلسةً، مع باقي أنشطِة المجلِس خارَج 2020نوفمبر 

  نطاق هذه الجلساِت العامِة.

  نجازاِت، فإنه يُمكُن القوُل أنه :وبإطاللٍة سريعٍة وُمختصرةٍ على تلَك اإل 

ً كافةَ مشروعاِت القوانين التي ُعرضت عليه من  على الصعيِد التشريعي : أنجَز المجلُس تماما

الحكومِة في هذا الدوِر، والتي بلغت خمسةَ عشر تشريعاً، أنجَزها المجلُس بأكمِلها، طبقاً لصالحياِته 

  الدستوريِة، هذا في الجانِب التشريعي.

وأما في الجانِب الرقابي : مارَس المجلُس صالحياتَه الدستوريةَ والبرلمانيةَ في تناوِل الموضوعاِت  

العامِة، واألسئلِة الرقابيِة، والشكاوى، على النحو الذي يُحدده الدستوُر، وتنظُمهُ الالئحةُ الداخليةُ 

اولَت  الكثيَر مما يَهُم المواطَن للمجلِس، حيث ناقَش بالعمِق والتفصيِل خمسةَ موضوعاٍت عامٍة تن

في حياتِه اليوميِة، منها ما يتعلُق بالتعليِم والتالحم ِاألسري، ومنها ما يتعلُق بتحقيِق التنميِة الُمستدامِة 

للموارِد السمكيِة والحيوانيِة والزراعيِة،  ومنها ما يتعلُق بتوفيِر وسائِل الدفاعِ المدني التي تتطلبُها 

منةُ في مجتمِعنا، وذلك كلُه باإلضافِة لنواحٍ أخرى تناولتَها هذه الموضوعاُت العامةُ.  وفي الحياةُ اآل

ُطرَحت من أعضاِء المجلِس أسئلةٌ عديدةٌ أماَم أصحاِب المعالي الوزراء  -أيضاً  –الجانِب الرقابي 

واطِن، والتي تمَّ الرُد بلغت أربعيَن سؤاالً في مجاالٍت متنوعٍة وُمرتبطٍة بأموٍر هامٍة للوطِن وللم

عليها في حينه ، أما ما يتعلُق بالشكاوى التي َوردت للمجلِس فقد بلَغ عدُدها ثمانين شكوى قطَع 

المجلُس شوطاً كبيراً في طريِق حِلها في ضوِء ما تسمُح به األنظمةُ القانونيةُ، وهذا ما يتعلُق بالجانِب 

  الرقابي.

رلمانيِة التي يختُص بها المجلُس، فقد حرصنا على المشاركِة في وأما على صعيِد الدبلوماسيِة الب

مختلِف الفعالياِت والمحافِل البرلمانيِة، الخليجيِة والعربيِة واإلسالميِة والدوليِة، والتي بلَغ عدُدها مائةً 

اإلمارات  وثالثين مشاركةً برلمانيةً، حيُث كانت مشاركتُنا في كّلٍ منها بما يليُق باسم ومكانِة دولةِ 

على المستوى العالمي، كما حرصنا على أْن يكوَن دوُرنا في هذه المشاركاِت على ذات النهجِ 
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والمبادِئ التي أرسى دعائَمها اآلباُء المؤسِسون بقيادةِ الوالِد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيَّب 

حاتِها التي ترسُمها قيادتُنا الحكيمةُ في مع توجهاِت سياسِة دولتِنا وطمو -أيضاً  –هللاُ ثراه " ومتسقاً 

عالَِم اليوم، ونوُد أْن نُشيَر، في هذا المقاِم إلى فضِل كّلِ ذلَك في نجاحِ مجلِسكم الموقِر من خالِل 

رئاستنا الجتماِعاِت االتحاِد البرلماني العربي في التأكيِد على الحقوِق العربيِة الفلسطينيِة التي توليها 

ةً كبيرةً ، وكذلك فيما تَحقَق من فوٍز، جديٌر به وأهٌل له معالي األخ الدكتور علي النعيمي، دولتُنا أهمي

  في عضويِة اللجنِة التنفيذيِة لالتحاِد البرلماني الدولي. 

  اإلخوةُ واألخواُت،

الشيخ بالتأكيِد نتفُق جميعاً على أنَّ تعاوَن جميع أعضاء الحكومة معنا، بقيادة ِ وتوجيه صاحب السمو 

حاكم دبي "رعاه هللا"،  -رئيس مجلس الوزراء  - نائب رئيس الدولة -محمد بن راشد آل مكتوم 

 كان، وسيظُل، له األثُر الكبيُر في تمكيِن المجلِس من هذا اإلنجاِز. 

فالشكُر كلُّ الشكر لهذا التعاوِن الذي وجدناه من الحكومِة ومن أصحاِب المعالي الوزراِء، والشكُر 

 -وزير الصحة ووقاية المجتمع  -ص والتقديُر واالمتناُن لمعالي األخ / عبد الرحمن العويس الخا

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، ولجميعِ قياداِت وزارة الدولة لشؤون المجلس 

لفضُل الوطني االتحادي، على ما وجدناه منهم دوماً من تعاوٍن ُمثمٍر، ومن تواصٍل إيجابي كان له ا

  فيما حققناه. 

كذلك، فإننا نُثمُن الدوَر الذي يقوم به اإلعالميون والمؤسساُت اإلعالميةُ التي يُمثلونها، لحرِصهم 

  على التغطيِة اإلعالميِة الرصينِة والمتوازنِة ألنشطِة المجلس، فلهم منا كلُّ الشكر والتقدير. 

  األخوةُ واألخوات:

ني القناعةَ بأن اللجاَن الدائمةَ للمجلِس كان، وسيظُل، لها الدوُر الداعُم إنني على ثقٍة في أنكم تُشاركون

والرئيسي لكل نجاحاِت المجلس، وذلك بفضِل الجهوِد التي يقوُم بها أصحاُب المعالي والسعادة 

رؤساُء وأعضاُء تلك اللجان، فهذه ثقتُنا فيها وهذا أملنا جميعاً في أن تواصِل عطائها على نحو ما 

  ه ونأملُه منهم دائًما. نجدُ 

وكما تعلمون جميعاً، أيها اإلخوةُ واألخوات، أنه يقُف داعماً ومعاوناً في كّلِ هذه االنجازاِت سعادةُ 

أمين عام المجلس، واألمناء المساعدون، وكلُّ العاملين باألمانِة العامِة للمجلِس، فلهم منا كُل الشكر 

  تهاِدهم المستمِر في عملهم .والتقدير على اخالِصهم المتواصِل واج
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وفي الختاِم، ندعو هللا سبحانه وتعالي أْن يُوفقنا لخدمِة وطنِنا الغالي، ولخدمِة مواطني دولِة 

هم، في ظِل قيادةٍ رشيدةٍ تقودُ اإلماراَت دوماً نحو الخيِر والعُال  اإلمارات، الذي نتشرُف بتمثيلِ

  واألمن واألماِن.

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.                            

  تفضل معالي األخ عبدالرحمن العويس . 

وزير الدولة لشؤون  –معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس : (وزير الصحة ووقاية المجتمع 

  المجلس الوطني االتحادي) 

خوة رئيس المجلس الوطني االتحادي الموقر ، أصحاب السعادة اإل –معالي األخ صقر غباش 

  واألخوات أعضاء المجلس الوطني االتحادي المحترمين . 

بداية أستغل هذه الفرصة ألشكر لمعاليكم وألصحاب السعادة أعضاء المجلس تهنئتكم الرقيقة وأسأل 

  هللا سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن قيادتنا . 

لختامية لدور االنعقاد العادي إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد بينكم اليوم بمناسبة عقد الجلسة ا

الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي والذي شكل إضافة قيمة ونوعية 

  إلى سجل وإنجازات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة ومجلسكم الموقر . 

  معالي الرئيس ، أصحاب السعادة األعضاء ، 

فرصة الطيبة ألتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى معالي رئيس المجلس يسعدني أن أغتنم هذه ال

على جهوده المميزة في إدارة الجلسات ، وإلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الدور الكبير 

الذي يضطلعون به في مناقشة قضايا الوطن ومصالح المواطنين تحت قبة المجلس ، كذلك أتقدم 

يق عمل األمانة العامة لمجلسكم الموقر لحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب على بالشكر الجزيل إلى فر

  تسهيل كافة اإلمكانيات لتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . 

  معالي الرئيس ، أصحاب السعادة األعضاء ، 

م الموقر الذي اليوم نطوي صفحة مضيئة من صفحات التعاون والتكامل البناء بين الحكومة ومجلسك

عقد جلساته رغم ظروف استثنائية إال أنه استطاع تحقيق إنجازات نوعية كثيرة تُضاف إلى سجله 

الحافل باإلنجازات مما عزز مكانته كسلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية ، وأداة فاعلة لترسيخ 

  قيم المشاركة ونهج الشورى . 

  ، صحاب السعادة األعضاء أمعالي الرئيس ، 



  

  117من  14صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

وإذ يختتم اليوم مجلسكم الموقر أعمال دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر فإننا 

من التعاون البناء بين الحكومة والمجلس الموقر لتحقيق تطلعات  نأمل أن يشهد دور االنعقاد القادم مزيداً 

 ً   ي المراكز األولى على جميع المستويات . القادمة بأن نكون ف قيادتنا وطموحات شعبنا في الخمسين عاما

  ختاماً أسأل هللا تعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا عزه واستقراره . 

  والسالم عليكم ورحمة هللا . 

  معالي الرئيس : 

وزير الدولة لشؤون  –وزير الصحة ووقاية المجتمع  –معالي األخ عبدالرحمن العويس  شكراً 

ننعم  –و الحمد  –على كلمتكم القيمة ، وكما أشرت نحن في اإلمارات التحادي المجلس الوطني ا

ً أثرها في مصلحة الوطن  بعالقة مميزة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ينعكس دائما

والمواطن ، وهذا هو النهج الذي أسسه المغفور له رحمة هللا عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس الدولة ، ونستمر على هذا النهج  –ليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسار ع

الجلسة ببند االعتذارات ، وأدعو سعادة األمين العام لتالوة دائما إن شاء هللا ، ونبدأ جدول أعمال 

    . أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة والغائبين عنها

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

بسم هللا الرحمن الرحيم ، اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم سعادة محمد اليماحي لمشاركته في 

  مهمة رسمية .  

  كما اعتذر عن عدم حضور الجلسة سعادة عذراء حسن بن ركاض . 

  .  8/6/2021خ * البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاري

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المضبطة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة ؟

  : األسئلة : الثالث* البند 

ين بن إبراهيم الحمادي  .1 ؤال موجه إلى معالي / حس عادة وزير التربية والتعليم من  –س س

العضو / عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات 

 التعليم العالي في الدولة . 
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  معالي الرئيس : 

على السؤال من معالي الوزيرة ، فهل تكتفين يا أخت عفراء بالرد الكتابي حتى  *وردنا رد كتابي

  نقرأه ؟ تفضلي . 

  لعليلي : سعادة / عفراء بخيت ا

معالي الرئيس ، الحقيقة أنا اطلعت على الرد الكتابي ، وأتمنى وجود معالي الوزير تحت قبة  شكراً 

هذا المجلس لعدة أسباب ، فكان متوقع في الرد أن تكون هناك إدارات معنية فعال عن التدريب 

  الميداني ، وهذا شيء واضح . 

ذكر نتائج استبيان ، وهذه النتائج فقط لسنة واحدة ،  تطرق معالي الوزير كذلك في الرد الكتابي إلى

  وهذا ال نستطيع أن نقيس عليه كمؤشر إذا لم يكن عندنا قراءات سابقة لنفس االستبيان . 

كذلك تم التطرق إلى بوابة التدريب العملي ، وهذه  –معالي الرئيس  –في نفس التوضيح 

طوات التي تم ذكرها في التوضيح كانت إحدى الخ –معاليك  –حقيقة يُشكرون عليها ولكن 

تتكلم عن الجودة ، فواحدة من خطوات الجودة والمطابقة في بوابة التدريب العملي أن 

مشاركة مؤسسات التعليم العالي في الموافقة أو االعتراض على التدريب وتوجيه الطالب ، 

  معاليك لغاية يوم أمس .... 

  معالي الرئيس : 

فطالما اخترت عدم االكتفاء بالرد الكتابي وطلب حضور معالي الوزير للرد  أستأذنك أخت عفراء ،

 ً   فاألفضل ترك هذا التعليق لحين حضور معالي الوزير ...  على السؤال شخصيا

  سعادة / عفراء بخيت العليلي : 

ً  شكراً   معالي الرئيس ، كالمي كان فقط عبارة عن مبررات لطلب حضور معالي الوزير للرد شخصيا

  لى السؤال . ع

ادي  .2 ين بن إبراهيم الحمـ ؤال موجه إلى معالي / حس عادة  –س وزير التربية والتعليم من س

 العضو / شذى سعيد النقبي حول " سن دخول رياض األطفال " . 

  معالي الرئيس : 

على السؤال من معالي الوزير ، فهل تكتفين يا أخت شذى بالرد الكتابي  *رد كتابي –أيضا  –وردنا 

  تى تتم قراءته ؟ تفضلي . ح

 

  ) بالمضبطة.1ابي على السؤال األول ملحق رقم (الرد الكت  *
  ) بالمضبطة.1الرد الكتابي على السؤال الثاني ملحق رقم (  *
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  سعادة / شذى سعيد النقبي : 

معالي الرئيس ، أنا أكتفي بالرد الكتابي ، لكن عندي بعض التعليقات على بعض النقاط فيه  شكراً 

  إذا سمحت لي . 

  معالي الرئيس : 

ي بتالوة ستتم تالوة نص السؤال أوالً ، وبعد ذلك يتلو سعادة األمين العام نص الرد الكتابي ، تفضل

  نص السؤال . 

  سعادة / شذى سعيد النقبي : 

  نص السؤال : 

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

  وزير التربية والتعليم :  –معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي 

وزير التربية والتعليم ، وقد نص هذا  –حيث صدر قرار من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي 

 /31من  أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة (رياض األطفال) بدالً  /31القرار على اعتماد تاريخ 

  ديسمبر ، ولما لهذا التغيير من تداعيات سلبية على الكثير من أولياء األمور . 

األطفال ؟ وما هي األسباب  على ماذا يتم االستناد عند تحديد االشتراطات العمرية لمرحلة رياض

  الضرورية التي استدعت هذا التعديل ؟ .

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة األمين العام بتالوة نص الرد الكتابي . 

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

  نص الرد الكتابي : 

  الموقر                  معالي /  صقر غباش                                 "

  رئيس المجلس الوطني االتحادي        

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،، 

الموضوع : الرد على السؤال الموجه من سعادة شذى سعيد النقبي بخصوص سن دخول األطفال 

  لرياض األطفال . 

لم بأنه عند تحديد االشتراطات باإلشارة إلى السؤال الموجه من سعادة العضوة الموقرة يُرجى الع

العمرية يتم االستناد على أمور عدة من أهمها التوجه االستراتيجي للدولة والمقارنات المعيارية 

، " OECDالعالمية والبحوث والدراسات إضافة إلى المواثيق للمنظمات الدولية مثل اليونسكو و " 
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ن الدول العالمية في موضوع سن دخول فبعد الرجوع إلى عدد من المقارنات المعيارية لعدد م

رياض األطفال تبين أن معظم الدول توصي وتحدد سن الدخول لرياض األطفال بخمس سنوات عند 

سبتمبر من ذلك العام ، وهنالك عدد  1أغسطس وقبل  31بداية االلتحاق في بداية العام الدراسي في 

أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة  31من األسباب الضرورية التي استدعت إلى اعتماد تاريخ 

  ديسمبر من ضمنها التالي :  31رياض األطفال بدال من 

تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر يأخذ بعين االعتبار عمر الطالب وقدراته  -

 الذهنية والجسدية . 

انخفاض تشير الدراسات إلى أن عمر الطالب يؤثر على مستوى األداء التعليمي حيث يتبين  -

أغسطس مقارنة بقبل  31" للطلبة الذين أكملوا الرابعة من العمر بعد   TIMSSنتائج اختبار" 

 أغسطس عند التحاقهم برياض األطفال . 31

التعليم في دولة اإلمارات يشمل القطاع الحكومي والخاص ، لذلك ولمصلحة التعليم والطلبة  -

ن االلتحاق برياض األطفال في مختلف المناهج يجب أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية لس

الدراسية ، كما أن هذا التعديل والتنظيم لسن الدخول لرياض األطفال يمنع المزيد من االتساق 

، بين تواريخ االلتحاق المتبعة في المدارس داخل الدولة الحكومية والخاصة والمدارس األجنبية

لة رياض األطفال مع سن القبول في الصف األول إضافة إلى أهمية االتساق لسن القبول لمرح

األساسي ، ومنذ بدء التعليم النظامي في دولة اإلمارات كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول 

تم تغيير  2015 – 2014أغسطس إال أنه في العام األكاديمي  31مرحلة رياض األطفال هو 

الجهات التعليمية في الدولة تبين ضرورة  ديسمبر ، وبعد دراسة هذا الشأن مع 31التاريخ إلى 

أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة  31العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق وهو اعتماد تاريخ 

ديسمبر ، وتم اتخاذ هذا القرار بالتوافق مع كافة الجهات التعليمية  31رياض األطفال بدالً من 

أغسطس إيجابيات عديدة منها : تحقيق  31في الدولة ، والحتساب سن قبول الطلبة بتاريخ 

مستوى تعليم أفضل للطالب ، وانتقال أسهل للطلبة بين المدارس خارج وداخل الدولة ، وبدء 

األطفال في السن المتوقع لمناهجهم الوطنية ، وزيادة الطلب على دور الحضانة ، وتقوم جميع 

الخاصة لعدم التحاق الطلبة برياض المدارس البريطانية والسويسرية واألمريكية بتطبيق نظمها 

، كما تم وضع المقارنات للمراحل واألعمار المختلفة في المناهج الدولية  األطفال في عمر مبكر

ودولة اإلمارات في جدول مرفق ، ونود اإلشارة هنا إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت 

ً مع استراتيجيت ها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة ، مبادرة " براعم المستقبل " وذلك انسجاما
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تشجع وزارة التربية والتعليم من خالل هذه المبادرة أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم الذين 

تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات في براعم المستقبل ، وهي مرحلة تمهيدية ما قبل 

وضة لمن هم في سن ثالث وأربع رياض األطفال تختص بدعم األطفال في مرحلة ما قبل الر

سنوات من خالل برامج التعلم الذكي ، ويتضمن المشروع ثالثة محاور أساسية : هي المعرفة 

والعلوم المتكاملة والتخيل والروابط المنطقية والسنع اإلماراتي واألخالق ، ويرتكز المنهاج 

الب نحو التعلم، والتطور الدراسي لهذه المرحلة على ثالثة مجاالت رئيسة تشمل : سلوك الط

 .  الشخصي والعاطفي واالجتماعي ، والمواد التعليمية

كما ينمي المشروع المهارات العقلية لدى الطفل مثل التحليل والتأمل والتفكير واالبتكار وتعزيز ثقة 

الطفل بنفسه وتوسيع مداركه في مجاالت التفكير والبحث واالستقصاء إلى جانب إثراء الحصيلة 

غوية والمعرفية لديه ، وضمان بناء عالقة قوية بين ولي األمر والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الل

لتقديم أفضل دعم للطلبة في المنزل والمدرسة ، فضالً عن ضمان بيئة تعليمية آمنة لألطفال تعزز 

ي مخيلتهم رحلة التعلم الفردية للطفل ، يهدف المشروع إلى تزويد الطلبة بمنهج غنى ثري يثر

ويزودهم بالمعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدهم في مرحلة رياض األطفال وخارج نطاق 

  به .  المدرسة وتنمية الحس الوطني والتراثي لدى الطفل من خالل على سنع مجتمعه واعتزازه

  معالي الرئيس : 

  . سعادة شذى النقبي ، هل تودين التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضلي 

  سعادة / شذى سعيد النقبي : 

معالي الرئيس ، أود أن أعلق على بعض النقاط الهامة والمحورية التي وردت في كتاب وزارة  شكراً 

  التربية والتعليم وأولها : 

تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر تأخذ بعين االعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية 

لدراسات إلى أن عمر الطالب يؤثر على مستوى األداء التعليمي ، واعتمدوا والجسدية ، وتشير ا

هنا أتساءل معالي الرئيس : هل أظهرت الدراسات " ، و  TIMSSبالمقياس على نتائج اختبار " 

تدنياً في االستيعاب التعليمي لدى الطلبة من مواليد الشهور المستثناة ، وهل هناك رسوب بين أعداد 

أغسطس ؟ مع األخذ بعين االعتبار أن لدينا عدد كبير من  31ه الفئة مقارنة بمواليد كبيرة من هذ

مواليد الشهور الالحقة متميزين وحاصلين على درجات مرتفعة وتخرجوا من الجامعات ، وهم حالياً 

  فخر للدولة في محافل محلية ودولية ؟ 
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ً يتناسب مع السن المبكر لقبول الطالب  معالي الرئيس ، أرى أن من الضروري أن نضع منهاجا

 ً   للقبول والتسجيل .  وليس أن يكون المنهاج محدداً سلفاً ونجعل قدرة الطالب على فهمه شرطا

كذلك ورد في كتابهم أنه منذ بدء النظام التعليمي في دولة اإلمارات كان التاريخ المعتمد كحد أقصى 

تم تغيير التاريخ إلى  201/2015العام أغسطس إال أنه في  31لدخول مرحلة رياض األطفال هو 

ديسمبر بعد دراسة مع الجهات التعليمية ، وتبين عندهم أنه من الضروري العودة للنظام السابق،  31

معالي الرئيس ، اآلن الوضع اختلف ، فعند احتساب الشرط العمري لطالب من مواليد ما بعد شهر 

ام ، وسيكون مطالباً بأداء الخدمة الوطنية ) ع18أغسطس من المفترض أن يتخرج وهو في عمر (

) عاماً ، ولذلك فان الطلبة سعزفون عن 21لمدة عامين ، ولكن بتنفيذ القرار فإنه سيتخرج وسنه (

االلتحاق بالتخصصات ذات السنوات الدراسية األكثر عدداً في حين أن الدولة في أمس الحاجة لهذه 

واالنجاب ، والكل يالحظ تراجع اإلنجاب في السنوات  التخصصات ، كذلك سوف تتأخر فكرة الزواج

  األخيرة . 

معالي  -بعض اإليجابيات منها : تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطالب ،  -كذلك  -ورد في كتابهم 

ما هي النتائج التي رصدتها الوزارة وتبين من خاللها تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطالب  -الرئيس 

  أغسطس ؟  31يخ الذين تم قبولهم بتار

كذلك ورد في ردهم أن من اإليجابيات : بدء األطفال في السن المتوقع لماهجهم الوطنية ، ال أعتقد 

أن الفترة الزمنية بين التاريخين لها دور مؤثر في بدء األطفال في السن المتوقع  -معالي الرئيس  -

  .  لمناهجهم الوطنية

نتقال الطلبة األسهل بين المدارس خارج وداخل الدولة كذلك ورد في ردهم أن من اإليجابيات : ا

  الرئيس ، هذا المعيار ال يعد مقياساً أو شرطاً للقبول خارج الدولة .  معالي

أما بالنسبة لزيادة الطلب على دور الحضانة كما ذكر معالي الوزير فال أعتقد أن الحضانة من 

اهيك على أنه حتى رياض األطفال لن تقبلهم بهذا الممكن أن تقبل الطفل بالسن الذي حددته الوزارة ن

السن ، وبالتالي ستضيع سنة كاملة من عمر هذا الطفل الصغير ، فالحضانة لن تقبلهم ألنهم سيكونون 

كبار في العمر ، ورياض األطفال لن تقبلهم ألنهم يضعوا شرط ، وبالتالي سيجلسون سنة كاملة في 

  البيت . 

ي الرد كذلك : تقوم جميع المدارس البريطانية والسويسرية واألمريكية من اإليجابيات الواردة ف

بتطبيق نظامها الخاص بعدم التحاق الطلبة برياض األطفال في عمر مبكر ، معالي الرئيس ، لم 
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تحدد المدارس التي ذكرها معالي الوزير تاريخ محدد يرتبط بالشهر وإنما اشترطت تاريخ يرتبط 

  بالعمر المبكر . 

بالنسبة لجدول المقارنات الوارد في رد الوزارة واألعمار في المناهج فلم يشير إلى أهم المدارس  أما

التي ذكرها معالي الوزير وهي البريطانية والسويسرية ألن الجدول المقارن أشار إلى األعمار 

  والمناهج في المدارس اإلنجليزية واإلسرائيلية والنيوزلندية . 

ردتها الوزارة في ردها بخصوص براعم األطفال : معالي الرئيس ، تم اشتراط أما اإلشارة التي أو

دراسة سنة قبل رياض األطفال سميت " براعم المستقبل " ، هذه السنة هي سنة اختيارية ، وتم منح 

شرط االستثناء لمرحلة براعم المستقبل فقط ، وبالتالي فقد تم تحويل الشرط االختياري لبراعم 

ى إجباري من خالل ربطه بشرط الدخول ، فإذا لم يدخلوا ويأخذوا براعم المستقبل لن المستقبل إل

يكون لهم استثناء ، والعكس صحيح ، لو أخذوا براعم المستقبل يكون لهم استثناء ، وهذه األخبار لم 

ل تصل ألولياء األمور ، لذلك إذا سمحت لي معالي الرئيس أنا أقترح عليكم بعض الحلول والتي أنق

  من خاللها صوت أولياء األمور وهي : 

  : إلغاء القرار .  أوالً 

 ً : إجراء مقابالت شخصية للطلبة ، ويتم على أساسها تحديد إذا كان الطالب بحاجة إلى تأخير  ثانيا

سنة دراسية عن أقرانه لعدم إتقانه المهارات المطلوبة وفق معايير محددة ألولياء األمور ، وهو ما 

  ل السنوات الماضية . تم اتباعه خال

 ً : بعد انتهاء الطالب من المرحلة األولى يتم اخضاعه لتقييم لمالحظة قصوره في مهارات معينة،  ثالثا

  وإخطار ولي أمره بقرار زيادة سنة دراسية . 

 ً : تفعيل دور الحضانة المدرسية بدالً من براعم المستقبل ألنهما يحققان الغرض نفسه ، ومن  رابعا

  أن يكون في كل مدرسة حضانة تسبق مرحلة رياض األطفال .  ثم يمكن

 ً : العديد من الدول تتجه نحو الساعات الدراسية ، ولذلك اقترح بتطبيق نظام الساعات  وأخيراً  خامسا

الدراسية للطلبة المتفوقين والمتميزين والمبدعين خصوصاً في المراحل المتقدمة من التعليم وذلك 

دراسة لهم واالستفادة من إبداعاتهم ونبوغهم ، ومن ثم فإن تأهيل الطلبة لتقليص عدد سنوات ال

ً ، وعلى الدولة  بالمهارات الالزمة والتسريع في تخريجهم ينعكس بشكل إيجابي عليهم اجتماعيا

  . معالي الرئيس تنموياً ، شكراً 

  معالي الرئيس : 

   . سعادة شذى النقبي ، وننتقل اآلن إلى السؤال الثالث  شكراً 
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الم المهيري  .3 ؤال موجه إلى معالي / جميلة بنت س ؤون التعليم العام من  –س وزيرة دولة لش

 سعادة العضو / كفاح محمد الزعابي حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد " . 

  معالي الرئيس : 

الكتابي  من معالي الوزيرة على السؤال ، فهل تكتفين يا أخت كفاح بالرد *رد كتابي –أيضا  –وردنا 

  حتى نقرأه ؟ تفضلي . 

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

األمة صانع الحضارات ، الحقيقة أنا اطلعت على الرد  بانيمعالي الرئيس ، سؤالي عن المعلم 

لفة عن الجزئية الكتابي من معالي الوزيرة ، لكن الرد الكتابي من معالي الوزيرة جاء في جزئية مخت

التي أتكلم فيها ، وكأن الرد جاء بمبررات إلعفاء غير المواطنين من المعلمين في التأمين الصحي، 

أنا أحترم جميع المعلمين ، ونحترم كل من يعمل في هذه الدولة من المعلمين سواء كان مواطناً أو 

التأمين الصحي ، وإنما سؤالي  غير مواطن ، ومحور سؤالي ال يتعلق بلماذا يُعطى المعلم األجنبي

هو : لماذا ال يُعطى المعلم المواطن الذي يتم تعيينه في نفس السنة التي يتم فيها تعيين المعلم غير 

  المواطن التأمين الصحي ، وقد جاء الرد في نقطتين فقط يا معالي الرئيس ، في ختام الرد وهما : 

ج في المستشفيات المحلية في إمارة أبوظبي وإمارة دبي ، : أنه بإمكان المعلم المواطن أن يتعال أوالً 

في إمارة رأس الخيمة أن يتجه إلمارة  – مثالً  –فهل يُعقل أن أطلب من محامي مواطن يعمل 

  أبوظبي وإمارة دبي ليتلقى العالج ؟! 

ة جاء بذكر قرار صادر من مجلس الوزراء بالتنسيق ما بين وزار –معالي الرئيس  –الرد الثاني 

التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بإيجاد الحلول الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين، 

معالي الرئيس ، أنا أتمنى حضور معالي الوزيرة شخصيا لعل وعسى نستطيع من خالل قبة المجلس 

حصل الوطني أن نحصل على قرار يعطي ميزة بسيطة للمعلمين أال وهي التأمين الصحي الذي ي

عليه الكثير من الموظفين في الوظائف األخرى ، لذلك أشكر معالي الوزيرة على ردها ، وأطلب 

 ً    اً.على السؤال ، وشكر حضورها للرد شخصيا

  معالي الرئيس : 

  سعادة كفاح الزعابي ، واآلن ننتقل إلى السؤال الرابع .  شكراً 

 

  ) بالمضبطة.1الرد الكتابي على السؤال الثالث ملحق رقم (  *
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ؤال موجه إلى معالي / الدكتور أحمد بن عبدهللا باله . 4 ي س وزير دولة لريادة األعمال  –ول الفالس

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من سعادة العضو/  –والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 عدنان حمد الحمادي حول " شرط إقامة الالعبين المحترفين في األندية الرياضية " . 

  معالي الرئيس : 

على السؤال من معالي الوزير ، فهل تكتفي  *كتابي سعادة األخ عدنان الحمادي ، أيضا وردنا رد

  بالرد الكتابي ؟ تفضل . 

  سعادة / عدنان حمد الحمادي : 

نعم أكتفي ، ولكن أيضا لدي تعقيب على الرد الكتابي إذا سمحت لي معالي الرئيس ، فهل أبدأ بطرح 

  ؟  السؤال أوالً 

  معالي الرئيس :

  سنقرأ الرد الكتابي ثم تقوم بالتعقيب . ثم  نعم تفضل بتالوة نص السؤال أوالً 

  سعادة / عدنان حمد الحمادي : 

  نص السؤال : 

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

غيرة وزير دولة لريادة األعمال والمشاريع الص –معالي / الدكتور أحمد بن عبدهللا بالهول الفالسي 

  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :  –والمتوسطة 

ما هي الضوابط التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة للحد من التجاوزات التي استغلتها األندية 

الرياضية بشأن شرط اإلقامة المستمرة في الدولة لالعبين المحترفين المنصوص عليها في المادة 

بشأن مشاركة الالعبين غير  2018) لسنة 27مجلس الوزراء رقم () من قرار 3) البند (8(

  المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية ؟ "

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة األمين العام بقراءة الرد الكتابي . 

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

  الموقر                               معالي األخ / صقر غباش            "

  رئيس المجلس الوطني االتحادي             

 

  ) بالمضبطة.1الرد الكتابي على السؤال الرابع ملحق رقم (  *
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  تحية طيبة وبعد ،،،، 

  شرط إقامة الالعبين المحترفين في األندية الرياضية .  الموضوع :

  تهديكم الهيئة العامة للرياضة أطيب التحيات متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح . 

يونيو  22تاريخ  9/3/1/637/2021لسكم الموقر الوارد إلينا رقم (أ/م ر/ إشارة إلى كتاب مج

بشأن سؤال سعادة / عدنان حمد الحمادي بشأن شروط إقامة الالعبين المحترفين في األندية  2021

الرياضية نرفع لمعاليكم اإلجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للرياضة بشأن التحديث والتعديل 

  قامة الالعبين المحترفين في األندية الرياضية وفقا لآلتي : على شروط إ

لدراسة قرار مجلس  2019يونيو  19أوالً : قامت الهيئة العامة للرياضة بتشكيل اللجنة بتاريخ 

بشأن مشاركة الالعبين غير المواطنين في المسابقات الرسمية  2018) لسنة 27الوزراء رقم (

المستوفاة للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء ، وقامت  وذلك بعد رصد بعض الحاالت غير

اللجنة بمخاطبة االتحادات الرياضية إلرسال اللوائح الخاصة بمشاركة الالعبين غير المواطنين في 

  المسابقات الرياضية . 

ً : قامت الهيئة العامة للرياضة باستدعاء ممثل عن الهيئة االتحادية للهوية والجنسية ومم ثلين ثانيا

عن اتحاد اإلمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين لكرة القدم لحضور اجتماعات اللجنة لوضع 

  ضوابط لتسجيل الالعبين غير المواطنين في األندية الرياضية . 

ثالثاً : قامت الهيئة العامة للرياضة بتعميم استبيان على كافة االتحادات الرياضية الستعراض مرئيات 

ت الرياضية لوضع ضوابط مشتركة لمشاركة الالعبين غير المواطنين في المسابقات كافة االتحادا

  الرياضية . 

رابعاً : قامت الهيئة العامة للرياضة بعقد ورشة عمل لكافة االتحادات الرياضية بحضور رؤساء 

ى واألمناء العموم لتلك االتحادات لوضع ضوابط لتسجيل الرياضيين غير المواطنين وتوحيدها عل

  مستوى األندية واالتحادات الرياضية ، حيث قامت اللجنة برفع التوصيات اآلتية للدراسة واالعتماد: 

اإلبقاء على صفة المقيمين ألي شخص يحصل على إقامة دون سن الثامنة عشرة مع استمرارية  -

 هذه الصفة معه . 

أن يحتفظوا على صفتهم يُستثني كافة الالعبين الذين تم تسجيلهم قبل صدور هذا القرار على  -

 مقيمين . 

ثالثاً : ال تشترط مدة إقامة محددة لتسجيل الالعبين تحت سن الثامنة عشرة عاماً ، فقط يحتاج  -

 إلى إقامة سارية في الدولة . 
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 أن تحدد االتحادات المدة الزمنية حتى يتمكن الالعب من التسجيل في فئة المقيم .  -

 ة واالطالع على سلبيات وايجابيات القرار . دراسة وضع مدة زمنية سنتين لدراس -

جراء جائحة كورونا 2018) لسنة 27وقد تم تأجيل تنفيذ التعديالت على قرار مجلس الوزراء رقم (

واالجراءات االحترازية المطبقة ، ولمزيد من الدراسة الميدانية واالطالع على أفضل الممارسات 

  المطبقة في هذا الشأن . 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،                               

  أحمد بالهول الفالسي

   "رئيس الهيئة العامة للرياضة

  معالي الرئيس : 

   سعادة األخ عدنان الحمادي ، تفضل بالتعقيب

  سعادة/ عدنان حمد الحمادي:

لهيئة الحالي وال حتى معالي معالي الرئيس ، أوالً من باب الشفافية والحياد ال يتحمل رئيس ا شكراً 

  رئيس الهيئة السابق مسؤوليات تعديل قرار الالعب المقيم . 

ثانياً : طالما أن التعديالت لهذا القرار جاءت في خانات ضيقة كنت أتمنى أن تمثلها الالئحة الداخلية 

  قرار . لالتحادات وأال يكون هناك قرار وزاري حتى ال يُحسب أن هناك تدخل حكومي في هذا ال

ثالثاً : قرار مجلس الوزراء يا معالي الرئيس كان في األصل بناء على توجيه من صاحب السمو 

رئيس الدولة ، وهو توجيهاً سامياً كان يتمثل في لم شمل أبناء المواطنات وحملة المراسيم ، وكان 

ي مبدئه يعطي أولوية الهدف منه إنسانياً واجتماعياً ، ومجتمعياً ، وكان هذا التوجيه في أساسه وف

وأفضلية ألبناء المواطنات وحملة المراسيم الذين يتوجسهم هاجس القلق من أجل إدماجهم في نسيج 

  .  المجتمع

من فوائد هذا القرار أن يساعد على اكتشاف المواهب واالستفادة منها ورعايتها  -أيضا  -كان 

تالي سيكونوا خير ممثلين لرياضة اإلمارات، واالهتمام بها حتى الوصول في القناعة لتجنيسها ، وبال

كذلك له آثار إيجابية على نسيج المجتمع حيث تخلق نوعاً من التعايش والتسامح والوالء واالنتماء، 

وهي قيم اجتماعية أصيلة تمثل توجهات الدولة في تكوين الثقافة المجتمعية ، حتى أن التمثيل الدولي 

للمنتخب الذي نال كأس العالم نصفه من الالعبين غير الفرنسيين  النموذجي ولنا في فرنسا مثال حي

الذين حصلوا على اقامات مستمرة ، وبالتالي حصلوا على الجنسية والجواز حتى تمكنوا من تمثيل 

  .  1998المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم في عام 
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ية اللعبة وزيادة الحضور الجماهيري لزيادة عدد الممارسين وانتشار شعب -أيضا  -القرار كان يهدف 

 -لقلة الثقافة أو قلة الكثافة السكانية ، ومن بينها  الذي يمثل مشكلة حقيقية في مجتمع اإلمارات نظراً 

دمج الجاليات وجلبها إلى مالعب كرة القدم ألن هناك ابن من أبنائها سيمثلها في مختلف هذه  -أيضا 

  األلعاب . 

القرار وفرة عدد الالعبين ، فكلما زاد العرض قل الطلب والكثير اآلن  أيضا كان من فوائد هذا

معالي  -يتحدث عن المغاالة واألسعار الباهظة للالعبين المواطنين المحترفين أو األجانب ، أصبح 

الالعب المقيم الذي ُصنف في هذه الفئة بدالً من أن يكون ابن مواطنة أو من المواليد أو  -الرئيس 

المقيمة إقامة مستمرة في البلد أصبح في سعره يفوق حتى الالعب المحترف الحقيقي الذي  من األسر

ألغى كل هذه العناصر أو السمات السامية  يُدفع له ماليين الدوالرات ، لكن التطبيق يا معالي الرئيس

موهبة األجنبية واإليجابية التي كان يهدف لها القرار ، فالذهاب إلى الموهبة األجنبية ، وأنا أقول ال

على اعتبار أن االتحادات واألندية التزمت بالقرار في السن والعمر لكنها لم تلتزم في الشرط 

األساسي مدة ثالث سنوات ، وهذا أثقل كاهل األندية وقلل فرص الالعب المواطن والمقيم ، وأيضا 

ت، أما فيما يتعلق برد الشريحة التي استهدفها هذا القرار وهم أبناء المواطنا حجب الفرصة على

معالي الوزير ففي النقطة األولى تحدث الكتاب عن اإلبقاء على صفة المقيمين ألي شخص يحصل 

على إقامة دون سن الثامنة عشرة مع استمرارية هذه الصفة، وردي على الكتاب بأن هذا الشرط 

تقل عن ثالث سنوات  يتنافى ويتعارض حقيقة مع القرار الوزاري الذي حدد السن ومدة إقامة ال

سارية ومستمرة، في النقطة الثانية في كتاب الرد لمعالي الوزير ذكر "يستثنى كافة الالعبين الذين 

تم تسجيلهم قبل صدور هذا القرار على أن يحتفظوا بصفتهم كمقيمين"، وبرأيي فإنه ال يوجد العبين 

لي الرئيس فهناك العبين محترفين تم تم تسجيلهم كمقيمين قبل صدور هذا القرار، وللتوضيح يا معا

  تسجيلهم كمقيمين التفافاً على هذا القرار.

 -فقط-سنة" بل يحتاج  18النقطة الثالثة "ال تحدد وال تشترط مدة إقامة محددة لتسجيل الالعبين تحت سن 

الحبل بسمو هذا القرار عرض وتركت  –حقيقة  –إلقامة سارية، هذه هي المشكلة الكبيرة التي ضربت 

على الغارب وجعلت األندية تتالعب بالنظم باإلضافة إلهدار الكثير من األموال على الالعب المقيم الذي 

الفرصة عن الالعبين  –أيضاً  –كان من المفترض أن يكون عامالً مساعداً يقلل من هذه التكلفة، وحجبت 

  القرار لصالحهم. من أبناء المواطنات وحملة المراسيم وحتى المواليد الذي صدر هذا

في النقطة الرابعة من رد معالي الوزير فقد ذكر الكتاب "دراسة وضع مدة زمنية سنتين للدراسة واالطالع 

على سلبيات وإيجابيات هذا القرار، سؤالي لمعالي الوزير: أال تكفي مدة الثالث سنوات التي حددتها الهيئة 
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 2018صدر في العام  –يا معالي الرئيس  –ذا القرار؟ القرار لألندية واالتحادات لدراسة سلبيات وإيجابيات ه

  مضت دون أن تحرك الهيئة أي ساكن حتى هذه اللحظة.، أربع سنوات 2021ونحن اآلن في سنة 

النقطة األخيرة في رد معالي رئيس الهيئة "تم تأجيل التعديالت على قرار مجلس الوزراء جّراء 

) ذكرت أن هناك مدة سنتين للتعديل ثم جاءت 4ميدانية"، النقطة (جائحة كورونا لمزيد من الدراسة ال

النقطة التي تليها أن هذه التعديالت تم تعديلها جّراء جائحة كورونا، أتساءل: القرار لم ينفذ كما صدر 

ً  –من مجلس الوزراء والتعديالت  لم تنفذ يا معالي الرئيس بل قامت االتحادات واألندية  –أيضا

 –الت القرار ورغم التناقض الموجود في الرد الكتابي كان المبرر هو جائحة كورونا بتطبيق تعدي

لمزيد من الدراسة، شخصياً ال أجد مبرر مقنع لذلك في ظل هذه الجائحة ألن العمل استمر  –وأيضاً 

والدراسة استمرت والخدمات الصحية استمرت لكن االتحادات واألندية التفّت على هذا القرار 

ت الجائحة شّماعة نعلق ويعلّق عليها المسؤولون اتخاذ قرار حاسم يخدم المصلحة العليا وأصبح

  ويتصف بالمبادئ والقيم السامية التي صدر من أجلها هذا القرار السامي.

ومن هذا المنبر معاليكم أطالب أن تتمسك الهيئة بمدة اإلقامة التي حددها هذا القرار وأن ال تتجاوز سنتين 

وضع آلية لالستفادة من هؤالء الالعبين المحترفين الذين يشغلون خانة المقيم أو إعادة تسجيلهم من خالل 

التناقضات والمشاكل كبيرة، وأنا سأختم هذه  –يا معالي الرئيس  –كمحترفين، في ظل هذه التعديالت 

الثة أندية لألدوار المداخلة بدقيقة على مثال حدث قبل عام في لعبة من اللعبات الفردية، حيث تأهلت ث

النهائية ثم قام رؤساء هذه األندية بالتعاقد مع العبين من واليات االتحاد السوفييتي من كازاخستان 

وأوزبكستان، حيث أحضروهم للدولة قبل يومين من انطالق البطولة وشاركوا وفازوا ببطولة من األلعاب 

تحاد من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية الفردية، احتج الفريق الذي لعب بالعب مواطن وانتظر اال

عشرة حتى يفصل بالنتيجة، تدّخل رئيس االتحاد ووضع شرطاً بأن نثبت صحة التسجيل بناًء على عقد 

إيجار ساري المفعول أو فاتورة كهرباء توضح بأن هذا الالعب بالفعل مقيم في الدولة، فهل نحن وصلنا 

  نظم وقرارات ولوائح واضحة؟ وشكراً.إلى هذه المرحلة من االجتهاد في 

 معالي الرئيس:

 شكراً سعادة األخ عدنان حمد، ننتقل اآلن إلى البند الرابع تفضل سعادة األمين العام.

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

  : مشروعات القوانين المحالة من اللجان :  الرابعالبند 

بشأن  2008لسنة  7حكام القانون االتحادي رقم أبتعديل بعض شروع قانون اتحادي م -

  طني .األرشيف الو
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  أشير إلى الكتاب التالي:

  الموقــر                             عالي / صقر غباش"م

  رئيس المجلس الوطني االتحادي  

  ،،،ورحمة هللا وبركاته عليكمالسالم 

شؤون التعليم والثقافة والشباب ن أرفق لمعاليكم تقرير لجنة بعد خالص التحية وعميق االحترام، أتشرف بأو 

بتعديل بعض أحكام القانون  2021الخاص بمشروع قانون اتحادي رقم (   ) لسنة والرياضة واإلعالم 

  بشأن األرشيف الوطني، والجدول المقارن الذي تّم إعداده في هذا الصدد. 2008) لسنة 7االتحادي رقم (

  كم باتخاذ ما ترونه مناسباً للعرض على المجلس الموقر.ونأمل تفضل معالي

  ولمعاليكم كل التحية والتقدير
  رئيس اللجنة  

  ناصر محمد حميد اليماحي"                                                                              

   21/06/2021التاريخ: 

  معالي الرئيس:

مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم  –لكناز لتتفضل سعادة سارة محمد ف

  اللجنة في شأن مشروع القانون. *بتالوة ملخص تقرير

 سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

إلى لجنة شؤون التعليم  20/04/2021يخ أحال المجلس الوطني االتحادي بجلسته العاشرة المنعقدة بتار"

) 7والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (

 بشأن األرشيف الوطني؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. 2008لسنة 

 10/05/2021و 26/04/2021واريخ ) اجتماعات بت6ولهذا الغرض عقدت اللجنة عدد (

  .21/06/2021و 2021 /07/06و 31/05/2021و 24/05/2021و

وقد وضعت اللجنة مخططاً عاماً في شأن دراسة مشروع القانون المعروض؛ حيث اتبعت منهجية 

  عمل كانت على النحو اآلتي:

ات االجتماعية والقانونية الالأوالً  أن أغراض هذا : تكليف األمانة العامة بإعداد الدراس زمة بش

روع، ومدى  روع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه، وكذلك المبررات التي قام عليها المش المش

  توافق مواده مع هذه المبررات.

 

 ) بالمضبطة.2ون ملحق رقم (تقرير اللجنة كامالً في شأن مشروع القان  *
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 ً : دراسة مدى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وعالقته بالقوانين ذات الصلة السارية ثانيا

  ضها البعض.في الدولة، ومدى اتساق أحكامه بع

 ً ثا تاريخي 2عقد عدد (: ثال مع ممثلي الحكومة من  07/06/2021و 24/05/2021) اجتماع ب

األرشيف الوطني، بحكم كونها جهة االختصاص في مشروع القانون المعروض والمعنية باألساس 

   بتنفيذ أحكامه، حيث مثَّل الجهة في هذين االجتماعين كل من:

 مدير عام األرشيف الوطني.  –سعادة / د. عبدهللا الريسي  .1

 المدير التنفيذي لألرشيف الوطني. –سعادة/ عبدهللا ماجد آل علي  .2

 مدير إدارة األرشيفات.  –األستاذ/ حمد عبدهللا بن جاسم المطيري  .3

 األرشيف الوطني. –مستشار قانوني  –األستاذ/ يعقوب الشيخ  .4

روع القانون ومذكرته ا ة اللجنة ألحكام مش وء دراس ات الُمقدمة من وفي ض احية، والدراس إليض

د  ة، وبع ا مع ممثلي الحكوم دته ات التي عق اع ة من خالل االجتم ا تبيّن للجن ة، وم ام ة الع ان األم

  المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة؛ فقد َخلُصت إلى اآلتي:

  :الهدف من مشروع القانون. 1

روع القانون االتحادي المعروض بتعديل بعض أحكا نة 7م القانون االتحادي رقم (يهدف مش ) لس

  ، إلى نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى األرشيف الوطني.2008

  :مبررات مشروع القانون. 2

فة اإلنتاج الفكري بكافة أنواعه في الدولة من التلف  يفاً فكرياً لحفظ وأرش تُمثل المكتبة الوطنية أرش

ضياع وتعنى بإتاحته للجمهور واألجيال القادمة، ولما كان ذلك هو ذات ما يختص به األرشيف  وال

  الوطني؛ فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون المعروض لتوحيد جهة االختصاص.

  :بُنيان مشروع القانون. 3

  ) مواد؛ كانت على النحو اآلتي:7جاء مشروع القانون من الحكومة في (

بدال عبارات وردت في نصوص المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية تضمنت است : المادة األولى 

 الحالية.

  تضمنت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية.  :  المادة الثانية
بشأن  2008) لسنة 7تضمنت إضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون االتحادي رقم (  :  المادة الثالثة

  األرشيف الوطني.

ة  ع راب واد ال م ال

ة  امس خ وال

والسادسة والسابعة

دار القرارات واألنظمة لتنفيذ أحكام القانون، واإللغاءات  تناولت األحكام : المتعلقة بإص

 والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
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 ً   ع القانون:  : المالحظات والتعديالت التي ارتأت اللجنة إدخالها على مشرورابعا

س  تقيم أحكامه على األس روع القانون؛ حتى تس أجرت اللجنة مجموعة من التعديالت على مش

  القانونية السليمة؛ سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ونوجز أهم هذه التعديالت في اآلتي:

روع القانون المعروض إلى القانون االتحادي رقم ( .1 ارة في ديباجة مش  )7ارتأت اللجنة اإلش

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديالته، باعتباره من القوانين ذات  2002لسنة 

  الصلة بمشروع القانون.

فة كافة أنواع اإلنتاج الفكري  .2 مل دور المكتبة الوطنية حفظ وأرش ت اللجنة على أن يش حرص

موع أو المرئي؛ وذلك لتتواكب المكتبة مع الطرق ا واء كان المقروء أو المس لحديثة في س

استخدام الكتب عن طريق السمع أو المشاهدة أوكليهما؛ لذلك عمدت إلى تعديل صياغة مستهل 

تخدام عبارة "كافة 4المادة ( روع القانون باس تبدلة بموجب المادة (الثانية) من مش ) المس

  أنواعه" بدالً من كلمة "المقروء" بما يحقق ذلك الغرض. 

يف .3 ت اللجنة على تمكين األرش من تحقيق جميع أهدافه والقيام بدوره على أكمل وجه؛  حرص

يف الواردة في نص  ات األرش اص ر" و"اقتناء" الوثائق الختص افت عمليتي "حص لذلك أض

روع القانون؛ باعتبار أن 4) من المادة (1البند ( تبدلة بموجب المادة (الثانية) من مش ) المس

رورياً ي ر الوثائق يُعد فعالً ض يف بحص بق عملية جمعها، كما أن اقتناء الوثائق قيام األرش س

  لدى األرشيف للمحافظة عليها يعقب عملية الحصر والجمع أو االستالم.

اص المكتبة الوطنية الوارد في البند ( .4 تبدلة 4) من المادة (15الحظت اللجنة أن اختص ) المس

ياغة الواردة  ر وفقاً للص روع القانون، يقتص على جمع بموجب المادة (الثانية) من مش

ها جمع  اص مل اختص المطبوعات الحكومية فقط "للهيئات والدوائر المحلية"، دون أن يش

ياغة هذا البند  مطبوعات الجهات والهيئات الحكومية االتحادية؛ لذلك ارتأت اللجنة إعادة ص

باستخدام عبارة "للجهات الحكومية"؛ اتساقًا مع تعريف "الجهات الحكومية" المنصوص عليه 

ات 1ادة (في الم س ) من القانون محل التعديل، وهي : "الوزارات والدوائر والهيئات والمؤس

العامة وغيرها من الجهات في الحكومة االتحادية أو حكومات اإلمارات أو الشركات المملوكة 

اص المكتبة الوطنية جمع كافة مطبوعات  مل بذلك اختص أليهما أو كالهما بالكامل"؛ ليش

  تحادية بجانب الحكومات المحلية.الجهات الحكومية اال

ياغة تعريف  .5 ها البعض أن تُعيد ص ارية في الدولة بعض ريعات الس اق التش ارتأت اللجنة التس

لدولي الموحد  طلح "الرقم المعياري ا بدال مص ت قانوني"، من خالل اس عبارة "اإليداع ال
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)ISBN) اقاً مع البندين طلح "الرقم المعياري الدولي"، وذلك اتس ) من المادة 2، 1)" بمص

في شأن القراءة. كما ارتأت وضع  2016) لسنة 18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10(

طلح؛ نظراً لعدم وجود تعريف له في القانون محل التعديل أو في أي قانون  تعريف لهذا المص

 آخر ساري في الدولة؛ نزوالً على مقتضيات الوضوح التشريعي.

ت على أن عمدت اللجنة إلى حذف ال .6 روع القانون الوارد، التي نص مادة (الرابعة) من مش

يف والمكتبة الوطنية القرارات واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"؛  در األرش "يُص

ات 16وذلك اكتفاًء بالمادة ( اص الحيات واختص منت ص ) من القانون محل التعديل، التي تض

يف والمكتبة الوطنية دار مثل هذا النوع من القرارات  لمجلس إدارة األرش لطة إص تخوله س

يف والمكتبة الوطنية ، دونما الحاجة إلى تفويض  واألنظمة، في إطار تحقيق أهداف األرش

دار مثل هذه القرارات،  روع القانون المعروض في إص مجلس اإلدارة مرة أخرى في مش

الً عن أن المادة ( ت بالفعل30فض ؤون  ) من القانون محل التعديل فوض الوزير (وزير ش

  الرئاسة) في إصدار الئحة تنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. 

ارتأت اللجنة حذف المادة (السادسة) من مشروع القانون الوارد، والتي تضمنت حكماً بإلزام   .7

يف التزاماً قانون ياً جديداً؛ حيث الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون؛ باعتبار أنها ال تض

توري  مه، هو التزام دس يذ أحكا قانون بتنف بأحكام ال إن التزام الجهات واألفراد المخاطبين 

يما أنه لم يجرى العمل  وقانوني عام ال يحتاج إلى نص خاص في هذا القانون إلقراره، ال س

  على النص على مثل هذه المادة في التشريعات السارية في الدولة.

ر القوانين، وهي إعالم الكافة بأحكامها، أن يُجرى ارتأت اللجنة أن .8 ه لتحقيق الحكمة من نش

روع  ره"، وليس كما ورد بالمش العمل بأحكام القانون المعروض "من اليوم التالي لتاريخ نش

ريعات  ق مع ما جرت عليه معظم التش دوره"؛ وهو ما يتس الوارد من العمل به "من تاريخ ص

ارية في الدولة في هذا ا ابعة) من الس ياغة المادة (الس وص؛ لذلك قامت اللجنة بإعادة ص لخص

  مشروع القانون الوارد، بما يحقق ذلك الغرض.

اء المجلس لبيان مالحظاتهم  عادة أعض حاب الس روع القانون على أص وقد قامت اللجنة بتمرير مش

سويدي، بإبداء بعض المالحظ سمية ال سعادة/ محمد الكشف وسعادة/  ات التي حيث تفضل كل من 

  استفادت منها اللجنة وتم الرد على سعادتهم بشأن هذه المالحظات.

ير إلى تعاون الحكومة وتوافقها مع ما طرحته اللجنة  ومن الجدير بالذكر، في ختام هذا التقرير أن نش

  من تعديالت ضرورية أدخلتها على المشروع؛ ليكون على صورته الحالية بما يتوافق مع أهدافه.
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م، إذ تقدم اللجنة تقريرها، فإنها تأمل أن تكون قد بذلت العناية الالزمة في تنفيذ تكليف وفي الختا

ل المجلس بالنظر في الموافقة  روع القانون المعروض، كما تأمل تفض ة مش المجلس لها بدراس

     ".عليه

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة سارة فلكناز، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  تبد أية مالحظات) (لم

  إذاً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

 (موافقة)

 معالي الرئيس:

  إذاً ننتقل اآلن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة. مادة. ألخذ الموافقة عليها، تفضلي يا سارة.

 الرياضة واإلعالم)سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب و

  شكراً معالي الرئيس.

  ) 7بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2021قانون اتحادي رقم (    ) لسنة 

  بشأن األرشيف الوطني 2008لسنة 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                          رئيس دولة اإلمارات العربية 

  المتحدة

  طالع على الدستور،بعد اال

بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء،  1972) لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم (

  وتعديالته،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق  2002) لسنة 7تحادي رقم (قانون مستحدث: وعلى القانون اال

  المجاورة، وتعديالته،

  في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، 2004) لسنة 4وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (

  بشأن األرشيف الوطني، وتعديالته، 2008) لسنة 7وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن القراءة، 2016) لسنة 18وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (

 وبناًء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء

  والمجلس الوطني االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

  أصدرنا القانون اآلتي:
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 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على ديباجة مشروع القانون؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على الديباجة؟

  (موافقة)

 قافة والشباب والرياضة واإلعالم)سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والث

  المادة األولى

تُستبدل عبارة (األرشيف والمكتبة الوطنية) بعبارة (األرشيف الوطني)، أينما وردت في عنوان 

بشأن األرشيف الوطني، وتعديالته، وفي أية  2008) لسنة 7ومواد القانون االتحادي رقم (

  تشريعات أخرى ذات صلة.

 معالي الرئيس:

  أية مالحظات على المادة األولى؟ أحمد الشحي تفضل. هل هناك

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

السالم عليكم معالي الرئيس، أشكر اللجنة على جهودها في دراسة هذا القانون ولكن لفت 

نظري مسمى مشروع القانون وهو "األرشيف والمكتبة الوطنية"، فلو تم تغيير االسم إلى 

واإلمارات فسيكون أشمل وأعّم، حيث أن أغلب الدول تسمي  األرشيف الوطني ومكتبة

األرشيف الوطني كما هو الحال في أمريكا وفرنسا، حيث يسمى بهذا المسمى ليعطي قيمة 

هي كلمة مبهمة، فمعظم  –معالي الرئيس  –اعتبارية من هذه الناحية، كلمة األرشيف 

أرشيف وزارة الصحة وأرشيف  المؤسسات والدوائر تسمي هكذا، أرشيف المجلس الوطني،

"مكتبة كذا، فإعطاء كلمة "األرشيف الوطني" من ناحية قوة وتنسيق أفضل، ويفضل كتابة 

اإلمارات" ألن مسمى "مكتبة اإلمارات واألرشيف الوطني" شامل لكل كتب اإلمارات التي 

لذلك ال يفضل تتعلق باإلمارات والخليج والجزيرة العربية وليست مقتصرة على اإلمارات فقط، 

ذكر "الوطنية" بل يفضل ذكر "مكتبة اإلمارات" ألنها أعّم وأشمل بهذا االسم، "األرشيف 

  الوطني ومكتبة اإلمارات" بدالً من "األرشيف والمكتبة الوطنية"، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي سعادة سارة.
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 افة والشباب والرياضة واإلعالم)سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثق

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لسعادة العضو على هذا المقترح، إن األخذ بمقترح "األرشيف 

  الوطني والمكتبة الوطنية" غير صحيح لألسباب اآلتية:

قد يفهم من قراءة بعض النصوص حال األخذ به أن هناك كيانين أو جهتين وهما األرشيف  .1

 مكتبة الوطنية في حين أن الهدف من المشروع هو ضمهما في كيان واحد.الوطني وال

 قد يتطلب حال األخذ بالمقترح تعديل صياغة العديد من نصوص القانون محل التعديل. .2

أن هناك دول مثل كندا "المكتبة واألرشيف الكندي"، اثيوبيا "األرشيف والمكتبة الوطنية"، إيران  .3

 تأخذ بهذا النهج السيما بعد قيامها بضم المكتبة لألرشيف."المكتبة واألرشيف الوطني" 

إنه بالقيام باستطالع رأي الحكومة في هذه الملحوظة فقد فّضلت اإلبقاء على المسمى الوارد في  .4

  مشروع القانون التفاقه مع الغاية منه والممارسات الدولية.

 معالي الرئيس:

  ناعمة المنصوري تفضلي. هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة األولى؟

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

شكراً معاليك، معاليك أنا أثني على مداخلة سعادة العضو أحمد الشحي لألسباب التي ذكرها وأؤكد 

  على منطق المبررات التي طرحها، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  حك.شكراً، أخ أحمد هل لديك صيغة محددة لمقترحك؟ تفضل بقراءة مقتر

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

  "األرشيف الوطني ومكتبة اإلمارات" بدالً من "األرشيف والمكتبة الوطنية".

 معالي الرئيس:

  حسناً، سنستمع لرأي الحكومة أوالً، تفضل سعادة الدكتور عبدهللا.

 سعادة/ د. عبدهللا محمد الريسي: (مدير عام األرشيف الوطني)

راً لإلخوة جميع أعضاء المجلس الوطني االتحادي لمناقشتهم لهذا القانون شكراً معالي الرئيس وشك

المهم جداً، وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة التي ناقشت المشروع وهناك ستة أو سبعة اجتماعات قمنا 

من خاللها بتعديل العديد من بنود مواد القانون، بالنسبة للتسمية كما ذكرت األخت مقررة اللجنة فهذه 

ية هي الدارجة في جميع دول العالم التي ضمت األرشيف مع المكتبة الوطنية، فاألرشيف التسم

والمكتبة الوطنية تحت سقف واحد، فإذا قلنا األرشيف الوطني والمكتبة الوطنية فهناك أوالً تكرار 
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ً هناك األرشيف الوطني في كندا والمكتبة الوطنية تم دمجهما تحت مسم ى لكلمة "الوطنية"، ثانيا

"األرشيف والمكتبة الوطنية في كندا" وكذلك في إيران وكذلك في سنغافورة، إذا قلنا مكتبة اإلمارات 

فهناك عدة مكتبات في داخل الدولة تسمى "مكتبة اإلمارات" مثل مكتبة جامعة اإلمارات، ومكتبتنا 

طنية" تعني أن هذه نحن في األرشيف الوطني تسمى "مكتبة اإلمارات" أيضاً، لكن كلمة "المكتبة الو

المكتبة هي الوحيدة في داخل الدولة التي تمثل الدولة، فتغيير المسمى إلى األرشيف الوطني فيه 

تكرار وأيضاً حذف كلمة الوطنية من المكتبة الوطنية يؤدي إلى أن المسمى الجديد ال يدل على 

  الغرض من هذه التسمية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  رحومي تفضل.شكراً، سعادة حمد ال

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

بسم هللا الرحمن الرحيم، شكراً معالي الرئيس، المادة األولى أصالً جاءت من الحكومة ويطلبون فيها هذا 

التعديل، عندما نقرأ المادة األولى: "تستبدل عبارة األرشيف والمكتبة الوطنية" بعبارة "األرشيف الوطني"، 

فحتى ال نحتاج ألخذ رأي الحكومة ألنه أصالً وارد في المادة األولى بأنهم يريدون استبدال هذا األمر، 

  األرشيف الوطني هي عبارة واضحة وكافية لهذا األمر، وشكراً. –معاليك  –فأعتقد والكالم واضح 

 معالي الرئيس:

بدهللا الشحي وليس على ما ورد سآخذ رأي الحكومة سعادة األخ حمد على ما اقترحه العضو أحمد ع

  في مشروع القانون. لنستمع إلى تعليق الحكومة على مقترح العضو أحمد عبدهللا الشحي.

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

معاليك مقصدي هو ليس لماذا أخذنا بهذا ولكني أقصد أن رأي الحكومة أصالً جاء في المقترح في 

يريدون تعديل هذا المسمى، فأنا ال أقصد لماذا لم نأخذ بهذا المقترح ولكني أقصد أن  أول مادة بأنهم

رأي الحكومة واضح في طلبها وهو التعديل على المادة األولى وتبريراتها كلها واضحة وكذلك 

  تبريرات اللجنة، فأنا أرى أن تبقى المادة كما هي، وشكراً.

 معالي الرئيس:

ترح األخ أحمد الشحي بحيث يبقى المسمى "األرشيف والمكتبة الوطنية" حسناً، من يوافق على مق

  أو ما هو المسمى؟ تفضل يا أخ أحمد.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

  المسمى المقترح هو "األرشيف الوطني ومكتبة اإلمارات" معاليك، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

  لي راشد النعيمي تفضلوا.حسناً لدي من طالبي الكلمة ناعمة الشرهان والدكتور ع

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، أنا أذهب إلى ما طرحه سعادة العضو حمد الرحومي في قضية األرشيف 

الوطني ألنه يندرج تحت األرشيف الوطني كل األمور التي نريدها من مكتبات... إلى آخره، أرشيف 

بالمعنى هو شيء يضم كل المكتبات والمعلومات... إلى آخره، بينما كلمة الوطني  بالمسمى أو

  مفهومة، والتكرار فيها سيضعف المعنى، وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي سارة.

 سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

أن أنوه إلى أن الحكومة تريد التعديل من مسمى "األرشيف الوطني" إلى  –فقط  –أحببت 

مسمى "األرشيف والمكتبة الوطنية"، أي يحذفون عبارة "األرشيف الوطني" في أي مادة في 

"األرشيف الوطني"  –فقط  –القانون ويستبدلونها بعبارة "األرشيف والمكتبة الوطنية" وليس 

  فقط.

 معالي الرئيس:

  ذا واضح من نص المادة األولى وهي ال تحتاج إلى تفسير، دكتور علي راشد النعيمي تفضل.حسناً ه

 معالي/ د. علي راشد النعيمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، معالي الرئيس أنا أعتقد يجب أن يكون واضحاً لإلخوة واألخوات أعضاء 

تبة الوطنية ولذلك التسمية المجلس أننا نتكلم عن دمج مشروعين، مشروع األرشيف ومشروع المك

هذه البد أن يكون لها داللة بمصطلح متعارف عليه وليس بمصطلح نخترعه نحن، المتخصصين 

في هذا المجال دائماً يميزون المكتبة الوطنية عن بقية المكتبات، ولذلك تسمية المكتبة الوطنية للداللة 

كل الدول التي دمجت هذين المشروعين  وهذه التسمية متعارف عليها وأرجو أن نلتزم بها، ألن في

حافظت على مسمى المكتبة الوطنية ألن في كل دولة عدة مكتبات، لكن ما يميز المكتبة الوطنية هو 

محافظتها على هذا االسم، لذلك نحن اآلن أمام أمرين حيث لدينا أرشيف وطني ولدينا مكتبة وطنية، 

يجعل االسم له داللته في مسمى "األرشيف  ونريد دمج المشروعين في إطار قانون موحد مما

  والمكتبة الوطنية"، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

ودمج المشروعين سيؤدي إلى المسمى الجديد وهو "األرشيف والمكتبة الوطنية"، إذاً ستحّل عبارة 

"األرشيف والمكتبة الوطنية" محل عبارة "األرشيف الوطني" ودمج المسميين تحت مسمى واحد، 

اعة ال أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى مداخالت كثيرة، األمر واضح ونحن بحاجة لحسم يا جم

  الموضوع بالتصويت؟ هل يوافق المجلس على المادة كما وردت من الحكومة باتفاق اللجنة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

  مادة الثانيةال

المشار إليه، النصان  2008) لسنة 7) من القانون االتحادي رقم (4) و (3يُستبدل بنصي المادتين (

  اآلتيان: 

  ):3المادة (

  يهدف األرشيف والمكتبة الوطنية إلى:

بقصد االستفادة  ،تجميع الوثائق واإلشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً لألصول العلمية في األرشفة .1

  .ما يحقق المصلحة العامةمنها ب

  .المساهمة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي .2

إتاحة مجاالت البحث للباحثين الراغبين في االستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها األرشيف  .3

 .والمكتبة الوطنية

 .تيسير االطالع على اإلنتاج الفكري واألدبي والعلمي للحضارة اإلنسانية .4

  .ض الكتب والمخطوطات والوثائق والدورياتامتالك وعر .5

 إحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته واالستفادة منه. .6

  ):4المادة (

يختص األرشيف والمكتبة الوطنية باإلشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه 

ً لحفظ وأرشفة اإلنتاج الفكري المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل  ً فكريا أرشيفا

في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور واألجيال القادمة، وله في هذا الشأن بكافة أنواعه 

  ممارسة االختصاصات الالزمة لذلك، بما فيها اآلتي:

 واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً ألحكام هذا القانون. واستالم حصر وجمع .1

 ق مادة األرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.جمع وتوثي .2
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جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول  .3

 مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية.

ير استخدامها واالستفادة منها تصنيف الوثائق المحفوظة لدى األرشيف والمكتبة الوطنية، وتيس .4

 وإعداد الفهارس واإلرشادات واألدلة المناسبة لذلك.

العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصالح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام  .5

 إجراءات ووسائل الصيانة والسالمة الالزمة.

فيما يتعلق باإلجراءات واالحتياطات وضع التعليمات الالزمة للجهات الحكومية، وتقديم العون لها  .6

الالزمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة الحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك 

 مساعدتها في عمليات الجرد.

تقديم المشورة للجهات الخاصة بناًء على طلبها فيما يتعلق باإلجراءات واالحتياطات الالزمة  .7

 وامل التلف.لحماية وثائقها من ع

 تقديم المشورة الالزمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.  .8

إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف األرشيف والمكتبة الوطنية وتبرز القيم  .9

 والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة.

ين في االستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها األرشيف إتاحة مجاالت البحث للباحثين الراغب . 10

 والمكتبة الوطنية.

تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها،  . 11

والتي ترتبط بأهداف األرشيف والمكتبة الوطنية أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك 

 ن والتنسيق مع الجهات المعنية.بالتعاو

المساهمة في بناء النظام الوطني للمعلومات بوضع الخطط والسياسات الوطنية المنظمة لعمليات  . 12

 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات.

الضبط البيبليوغرافي لإلنتاج الفكري الوطني باستخدام الترقيمات المعيارية الدولية، بهدف إصدار  . 13

 وطنية وإدارة الفهارس الموحدة.الببليوغرافية ال

 إنشاء الملفات االستنادية اإلماراتية والمشاركة في المشاريع المماثلة عربياً وإقليمياً وعالمياً. . 14

لهيئات اإلقليمية والدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات واالحكومية  الجهات جمع مطبوعات . 15

 .المختصة
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مليات الفنية والخدمات المقدمة من شبكة مكتبات التنسيق مع الجهات المختصة العتماد نظام للع . 16

 المطالعة العمومية.

اقتراح المواصفات القياسية الوطنية والتشريعات واألدلة المتصلة بجمع التراث الوثائقي، وإعدادها  . 17

 بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

 القيام بمهام اإليداع القانوني. . 18

رشيف والمكتبة الوطنية يعهد بها إليه بمقتضى قرار من أية اختصاصات أخرى تتصل بعمل األ . 19

  .مجلس الوزراء أو الوزير

 معالي الرئيس:

حسناً بالنسبة لهذه المادة، طبعاً في تعديالت مشروعات القوانين فإن الترقيم يختلف عما يكون في 

اك العديد من مشروع قانون جديد، ولهذا نحن لدينا اآلن المادة الثانية ولكن ضمن هذه المادة هن

المواد، لغايات تنظيمية سنبدأ بأخذ المالحظات على المواد الموجودة في المادة الثانية، وسنبدأ بالمادة 

  )؟ تفضلي يا عائشة.3)، فهل هناك أية مالحظات على المادة (3(

 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

)، 2ة باألهداف في البند () الخاص3) في الصفحة (3شكراً معالي الرئيس، شيء بسيط في المادة (

الكلمة باللون األحمر ياليت أن تكون "اإلسهام" بدالً من كلمة "المساهمة" ألن كلمة "اإلسهام" هي 

األصح واألدق لغوياً، والسبب أن المساهمة معناها اقترع من االقتراع والمباراة والفوز، فاآلية من 

" أي أنه أخرج سهمه وقارع من في السفينة ) "فساهم فكان من المدحضين141سورة الصافات رقم (

فوقع االختيار عليه، لذلك في المعاجم جاءت بمعنى أسهم إسهاماً أي شارك وله دور واضح، أما 

ساهم مساهمة أي باراه في الفوز وقاسمه، لذلك اإلسهام وليس المساهمة يا معالي الرئيس ولكم 

  جزيل الشكر والعرفان، هذا تعديل لغوي.

 رئيس:معالي ال

  تفضلي يا سارة.

 سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

  نوافق على هذا االقتراح.

 معالي الرئيس:

  هل يوافق المجلس على هذا المقترح؟

  (موافقة)
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لثانية. هل توجد هناك ) ضمن المادة ا4)، ننتقل إلى المادة (3إذاً ال توجد مالحظات على المادة (

  )؟4أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

إذاً هل يوافق المجلس على المادة الثانية بأكملها مع التعديل الذي اقترحته سعادة عائشة البيرق ووافق 

  عليه المجلس؟

  (موافقة)

 الرياضة واإلعالم)سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب و

  المادة الثالثة

المشار  2008) لسنة 7) من القانون االتحادي رقم (1يُضاف إلى التعاريف الواردة في المادة (

  إليه، التعاريف اآلتية:

النظام الوطني للمعلومات : شبكة من مؤسسات المعلومات (المكتبات بأنواعها، ومراكز المعلومات 

اكرة عموماً)، والتي تنسق العمل فيما بينها لضمان جمع المعلومات، ومراكز األرشيف ومؤسسات الذ

  ومعالجتها، وتحليلها، ومشاركتها على نحو يسهل إتاحتها للجهات المعنية بالدولة. 

الضبط البيبليوغرافي : نشاط يهدف إلى التعرف على كل ما يصدر داخل الدولة من إنتاج فكري 

)، وجمعه، ورصد ما يصدر من إنتاج فكري خارج الدولة (مطبوع، وإلكتروني ومتعدد الوسائط

  حول "اإلمارات العربية المتحدة"، وجمعه وتوثيقه.

البيبليوغرافية الوطنية : سجل أو فهرس حصري مصنف لإلنتاج الفكري اإلماراتي من مختلف 

  مصادر المعلومات (المطبوعة واإللكترونية والمتعددة الوسائط).

ملفات تهدف إلى ضبط وتقنين المداخل ونقاط الوصول واإلتاحة إلى فهارس الملفات االستنادية: 

الحكومية وغير الحكومية، وأسماء األماكن الجهات المكتبات من خالل أسماء األشخاص، وأسماء 

  الجغرافية، والمصطلحات الموضوعية، وغيرها.

خدم كل فئات المجتمع، وذلك شبكة مكتبات المطالعة العمومية : مجموعة من المكتبات العامة التي ت

بما يتناسب مع كل األعمار والمستويات، ويتم تجهيزها من خالل أحدث الوسائل والمعدات 

  التكنولوجية لتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات في كل وقت.

في مجاناً، أو أكثر من أي إصدار جديد  ،بإيداع نسخة ،اإليداع القانوني: إلزام كل ناشر، أو ُمؤلف

ً  ،ألرشيف والمكتبة الوطنيةا   قبل نشره. )ISBNموحداً ( مع إعطاء هذا اإلصدار رقماً معيارياً دوليا
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): رقٌم خاٌص يُعطى لكل مؤلف يُميزه ISBNتعريف مستحدث: الرقم المعياري الدولي الموحد (

  عن أي مؤلف آخر.

  معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على المادة الثالثة؟

  لم تبد أية مالحظات)(

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  سعادة / سارة محمد فلكناز : (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ووالرياضة واإلعالم)

  المادة الرابعة

   " . صدر األرشيف والمكتبة الوطنية القرارات واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيُ " 

  تم حذف هذه المادة. 

  معالي الرئيس: 

  هل هناك أية مالحظات على حذف هذه المادة؟ 

  (لم تبد أية مالحظات) 

  معالي الرئيس: 

  إذاً هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟ 

  (موافقة) 

  سعادة / سارة محمد فلكناز : (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ووالرياضة واإلعالم)

  صبحت المادة الرابعةأ

في شأن  2016) لسنة 18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) من المادة (10البند ( نص يُلغى" 

  "  القراءة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه

  معالي الرئيس: 

  هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟ 

  مالحظات)(لم تبد أية 

  معالي الرئيس: 

  ل يوافق المجلس على هذه المادة كم عدلتها اللجنة ؟ إذاً ه

  (موافقة)
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  سعادة / سارة محمد فلكناز : (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ووالرياضة واإلعالم)

  المادة السادسة

  " على الجهات المعنية تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه . " 

  تم حذف المادة.

  ئيس: معالي الر

  هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟ 

  (موافقة)

  سعادة / سارة محمد فلكناز : (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ووالرياضة واإلعالم)

  أصبحت المادة الخامسة

  " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " . 

  س : معالي الرئي

  هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟ 

  (موافقة)

  معالي الرئيس: 

رى في واآلن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه دون إعادة تالوة مواده مرة أخ

  ؟ *صيغتها النهائية

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

  سعادة جميلة المهيري ، هل لديك شيء ؟ تفضلي . 

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

السالم عليكم، شكرا معالي الرئيس إلتاحة الفرصة لي للحديث، أنا فقط أود تسجيل موقف بما يخص 

وم القديمة الخاصة بالمكتبات، والكلمة ليست كلمة غرافية " فهذا علم معروف من العلكلمة " الفيبو

 

  ) بالمضبطة.2ون في صيغته النهائية ملحق رقم (مشروع القان  *
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عربية، فأردت فقط اإلشارة لذلك باعتبار أن القانون دائما يكون باللغة العربية، وأنا ال اعتراض 

لدّي ولكن مجرد تسجيل موقف أن الكلمة معربة وليست مترجمة، وعادة دائما يتم صياغة القوانين 

  لي الرئيس على إتاحة الفرصة. باللغة العربية الفصحى، شكرا معا

  معالي الرئيس : 

شكراً أخت جميلة ، لكن لم أالحظ أنك طلبت الكلمة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون أو طلب 

  الموافقة على المادة .... 

  سعادة / جميلة أحمد المهيري: 

  فعال معالي الرئيس لم أطلب الكلمة، وترددت كثيرا في إبداء مالحظتي .... 

  معالي الرئيس: 

سامحيني، فمن الناحية اإلجرائية تم التصويت على المادة وانتهينا منها، وال نعود لها إال إذا كان 

هناك سبب موضوعي للعودة، فقد تمت الموافقة على المادة كما وردت، والعودة لها بعد التصويت 

  عليها يتطلب أسباب محددة وليست أية أسباب. 

مقرر اللجنة، والشكر أيضا لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم  –ناز شكراً سعادة سارة فلك

والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم، ونتمنى لكم دائما التوفيق ، كذلك الشكر لسعادة الدكتور 

لألرشيف والمكتبة  –إن شاء هللا  –مدير عام األرشيف الوطني ، ونتمنى دائما  –عبدهللا الريسي 

دائما ، فقد سعدنا اليوم باإلطالع على شيء من األرشيف فيما يتصل بالمجلس الوطنية التوفيق 

  صور تمثل قيمة وذكريات لهذا المجلس ، شكراً لكم .  –الحقيقة  –الوطني االتحادي ، وكانت 

  ننتقل اآلن إلى البند الخامس. 

 : التقارير الواردة من اللجان :  الخامسالبند * 

ؤون االجتم -  يات تقرير لجنة الش رية حول توص كان والموارد البش اعية والعمل والس

وع " أن موض ري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية  المجلس في ش التالحم األس

  " . المستدامة

  معالي الرئيس : 

مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد  –لتتفضل سعادة / هند حميد العليلي 

  اللجنة في هذا الموضوع.  البشرية بتالوة توصيات

  سعادة / هند حميد العليلي : (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية) 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 
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  حوللجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية تقرير "

   موضوعجلس بشأن التوصيات المحالة من الم 

 لتالحم األسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية المستدامة"ا"

أحال المجلس بجلسته الثانية عشرة في الفصل التشريعي السابع عشر من دور انعقاده الثاني، المعقودة 

توصيات المجلس الوطني  2021مايو سنة  25الموافق  1442شوال سنة  13يوم الثالثاء 

 "التالحم األسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية المستدامةاالتحادي بشأن موضوع " 

إلى اللجنة التي سبق أن أعدت التقرير الذي ُعرض على المجلس، حيث كلفها المجلس بإعادة صياغة 

  توصياته على أن تَرفع إليه تقريراً بما تنتهي إليه اللجنة في هذا الشأن. 

في هذا الصدد، وانتهت إلى أنه بناء على ما دار في الجلسة من وبناًء عليه باشرت اللجنة عملها 

  مناقشات السادة األعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة فقد خلصت اللجنة للتوصيات اآلتية: 

 أوال: التشريعات

إعداد مشروع قانون عام لألسرة يهدف إلى دعم منظومة األمن المجتمعي من خالل المحافظة  .1

وتقوية تماسك أفرادها بما يتناسب مع الهوية الوطنية اإلماراتية والتطورات  على كيان األسرة

 والمتغيرات العالمية.  

وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور األطفال في برامج التواصل االجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم  . 2

عمال التجارية وفرض جزاءات على األسر التي تسئ ألطفالها عبر استغاللهم خاصة فيما يتعلق باأل

ونشر فيديوهات مسيئة لألطفال لتحقيق االنتشار بما يضمن حماية حقوق األطفال من جميع الجوانب 

 بشأن حقوق الطفل " وديمة ".  2016) لسنة 3وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم (

رية بشأن مراكز االستشارات األس 2015 لسنة) 3( رقــم إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء .3

غير الحكومية حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز االستشارات األسرية، بما يضمن قدرة 

 وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز.

وتعديالته في شأن الضمان  2001) لسنة 2) من القانون االتحادي رقم (7تعديل المادة رقم ( .4

اطلين عن العمل حتى حصول االجتماعي باستمرارية صرف المساعدات االجتماعية لألبناء الع

 أحد األبناء على وظيفة أو زواج البنت. 

التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية إلعادة النظر في القانون االتحادي  .5

للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالته بشأن إتاحة التقاعد المبكر لألم  1999لسنة  7رقم 

 في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر. الموظفة لمن ترغب 
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بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات  2006)  لسنة 19تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( .6

والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية ألبناء الموظفات 

 العامالت في تلك الجهات. 

وارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون التنسيق مع الهيئة االتحادية للم .7

بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته  2008) لسنة 11اتحادي رقم (

) لسنة 17والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2011) لسنة 9بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (

 متمثلة في اآلتي:  2017

إجازة األمومة بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما ) الخاصة ب53المادة (  -أ

 يرفع من معدالت اإلنجاب في الدولة.

) بشأن إجازة األبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة 54تفعيل المادة (  -ب

 مدفوعة الراتب لمدة ثالثة أيام عمل خالل الشهر األول من والدة طفله. 

لجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة لألمهات التنسيق مع ا  -ج

العامالت الراغبات في ذلك من خالل مشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات 

 العمل بينهم بالتساوي.

في شأن األحداث والجانحين  1976) لسنة 9إعادة النظر في القانون االتحادي رقم ( .8

ين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع كافة المؤسسات (األسرية والتعليمية والمشرد

واألمنية) بشأن توعية وتحصين األطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز 

 رعاية األحداث. 

التنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات  .9

 مل المرأة العاملة خاصة فئة األمهات. ع

 ثانيا: إنشاء برامج توعوية ومبادرات

 تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف اآلتي:  . 10

الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية بأهمية   .أ

 والتأكيد على ضرورة هذه البرامج. التوافق مع الطرف اآلخر 

التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض األسر   .ب

اإلماراتية مع تكثيف استخدام برامج التواصل االجتماعي واألساليب التكنولوجية، بما يحقق 

 . أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية
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تفعيل نظام جليسات األطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية واألمان للطفل وعدم   .ج

 التأثير على هويته الوطنية اإلمارتية.  

توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خالل التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض   .د

 الدعوى على لجان التوجيه األسري.

دخل االجتماعي لألسر بعد الطالق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على توفير برامج خدمات الت  .ه

 تخطي األزمة من النواحي النفسية واالجتماعية وإعادة بناء الروابط األسرية. 

تحفيز المؤسسات االقتصادية والسياحية على تقديم التسهيالت والخصومات التي تخفف أعباء   .و

 الزواج عن المقبلين عليه.

 رات األسريةثالثا: االستشا

إعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية باإلرشاد األسري ووزارة  . 11

العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق إليجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكالت 

والنزاعات األسرية، من خالل تلقي الشكاوى األسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات 

القة بالشؤون األسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية االجتماعية والنفسية قبل إحالتها الع

 للجان التوجيه األسري في المحاكم.

 رابعا: حضانة األبناء 

إنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية االتحادية والمحلية األخرى إليجاد  . 12

 عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة األبناء.حلول لمشكالت الحضانة وما يترتب 

 سادسا: تفعيل دور مرصد المخاطر االجتماعية

تفعيل دور مرصد المخاطر االجتماعية وربطه على مستوى الدولة لرصد الظواهر الدخيلة  . 13

وتقييمها على الفرد واألسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل: المجال 

القانوني والتشريعي واالقتصادي وإضافة أية تخصصات أخرى ذات االجتماعي والنفسي و

صلة والتصدي لها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف 

 القضايا األسرية. 

  سابعا: حماية األحداث

لتعليم توفير العدد المناسب من األخصائيين االجتماعيين النفسيين بالتنسيق مع مؤسسات ا . 14

 العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

 ثامنا: مراكز إيواء األطفال ورعايتهم 
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تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية االجتماعية في إمارة أم القيوين (االتحادي) إليواء األطفال  . 15

ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم، واالستشارات الالزمة لهم بما 

 لهم لالندماج في المجتمع. يؤه

 تاسعا: تشجيع أصحاب الهمم على الزواج 

جنب تطوير برنامج متكامل للوقاية من األمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لت . 16

 ...... . األمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية الالزمة قبل الزواج

  معالي الرئيس : 

وة األعضاء أعتقد من باب الحرص عليكم جميعا أود التأكيد على موضوع لو سمحت لي بعض اإلخ

  التباعد، ولهذا فحتى جلستنا فيها تباعد، لذلك أرجو االلتزام حرصا على صحتكم، تفضلي أكملي .

  سعادة / هند حميد العليلي : (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية) 

عداد برامج تدريبية وتثقيفية ألصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض إ . 17

ولألشخاص المقبلين على الزواج منهم وتخصيص أماكن مهيئة للدورات بما يتناسب مع 

 طبيعتهم واحتياجاتهم. 

 التنسيق مع الجهات المعنية ببرامج اإلسكان بشأن اآلتي:  . 18

 إعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض اإلسكان.  -أ

يتناسب مع طبيعة  تخصيص نسبة من مشاريع اإلسكان المستقبلية ألصحاب الهمم وتهيئتها بما  -ب

 اإلعاقة.

إعادة النظر في المشاريع السكنية المنجزة والتي تم تسليمها، والقيام بصيانتها بما يتناسب مع   -ج

 طبيعة اإلعاقة.

  معالي الرئيس: 

مقرر اللجنة ، واآلن هل هناك أية مالحظات على توصيات  –سعادة هند حميد العليلي  شكراً 

  اللجنة ؟ 

  )(لم تبد أية مالحظات

  معالي الرئيس : 

  إذاً هل يوافق المجلس على توصيات اللجنة؟ 

  (موافقة)
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  سعادة / هند حميد العليلي : (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية) 

  معالي الرئيس ، أعتقد أن سعادة األخ علي جاسم وسعادة ميرة السويدي كان لديهم مالحظات . 

  : معالي الرئيس 

  صحيح عندي طلب للكلمة من سعادة ميرة السويدي ، تفضلي . 

  سعادة / ميرة سلطان السويدي : 

 ً معالي الرئيس ، وشكرا للجنة على جهودها ، الحقيقة أنا بعثت بريد الكتروني بتاريخ  شكرا

للجنة مع إضافة التوصية التي تم طرحها في الجلسة والتي حتى معالي الوزير ذكرت  1/6

تراجع هذه النقطة وسيدرسونها وهي " موافقة الوزارة مع الجهات المعنية على دراسة أنها س

مبلغ العالوة المصروفة لألبناء وصرف عالوة للمتقاعدين الذين أنجبوا بعد يوم التقاعد " 

  وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  تفضلي سعادة المقرر . 

  جتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية) سعادة / هند حميد العليلي : (مقرر لجنة الشؤون اال

معالي الرئيس ، الحقيقة نحن في اللجنة ناقشنا كافة التوصيات بعد مناقشة الموضوع في المجلس 

  وحاولنا تقنين هذه التوصيات بما يتناسب مع الحكومة ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة علي جاسم أحمد . 

  : سعادة / علي جاسم أحمد 

 ً معالي الرئيس ، الحقيقة لم يكن عندي مالحظة بقدر ما كنت أود شكر اللجنة رئيسا  شكرا

ومقررا على هذا التقرير والتوصيات ، ففي الحقيقة كنا بحاجة بالفعل لمثل هذه التوصيات 

لتفعيل دور الجهة المختصة ، وأيضا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات القديمة حيث تم اإلشارة 

يها وضرورة تحديثها ومراجعة انعكاساتها االجتماعية ألن هذا في المستقبل سوف يؤثر على إل

في مكانها وإيجابية ، ونأمل من خاللها أن يتطور أداء  –حقيقة  –أداء الوزارة ، فالتوصيات 

  الوزارة المختصة في هذا المجال ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  طنيجي. الكلمة لسعادة الدكتورة نضال ال
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  سعادة / د. نضال محمد الطنيجي : 

معالي الرئيس ، فقط أود التأكيد على مقترح الزميلة سعادة ميرة السويدي ألنها أعتقد في  شكراً 

تحق اإلضافة ، فأرجو من المجلس النظر في هذا التوصيات الخاصة بالتشريعات تعتبر توصية تس

  المقترح ، وأعتقد أنه ال مانع من إضافتها متى ما كان هناك مجال لصياغتها ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة سارة فلكناز . 

  فلكناز :  محمدادة / سارة سع

يدي ، وأرجو إضافته لقائمة نعم معالي الرئيس ، أنا أيضا أثني على مقترح سعادة ميرة السو

  التوصيات ، وشكراً. 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة الدكتور طارق الطاير . 

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

معالي الرئيس ، الحقيقة أنا أؤيد المقترح الذي تقدمت به سعادة ميرة  شكراً بسم هللا الرحمن الرحيم ، 

واطن ، فالمواطن المتقاعد له حق ، فإذا رزق المتقاعد بمولود السويدي ألن هذا حق من حقوق الم

فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على التوصية التي أوصت بها سعادة ميرة السويدي في هذا 

  الشأن ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة حمد الرحومي . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

معالي الرئيس ، كذلك أنا اثني على المقترح لكن ياحبذا لو يتم عرضه على الشاشة حتى نراه  كراً ش

  بشكل واضح ألنه أعتقد مكون من نقطتين ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  أين األخت ميرة السويدي ، تفضلي . 

  سعادة / ميرة سلطان السويدي : 

اغة المقترح ، والمقترح هو : " موافقة الوزارة على معالي الرئيس، ال مانع من إعادة صي شكراً 

دراسة مع الجهات المعنية على مبلغ العالوة المصروفة لألبناء وصرف عالوة للمتقاعدين الذين 

  أنجبو بعد يوم التقاعد " ، وشكراً . 
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  معالي الرئيس : 

  هل هناك موافقة من حيث المبدأ على المقترح؟ 

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

  إذاً سيتم صياغة التوصية وإضافتها لبقية التوصيات. 

  معالي الرئيس : 

  على التوصيات ككل؟  واآلن هل يوافق المجلس

  (موافقة)

  سعادة / هند حميد العليلي : (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية) 

  عفواً معالي الرئيس ، لو سمحت فقط رئيس اللجنة لديه مداخلة . 

  معالي الرئيس : 

  رئيس اللجنة .  –تفضل سعادة ضرار بالهول الفالسي 

  بالهول الفالسي : سعادة / ضرار 

معالي الرئيس ، نحن نؤيد إضافة التوصية التي اقترحتها سعادة األخت ميرة ، وأعتقد أن ما  شكراً 

  ذكرته سعادة األخت ميرة يحتاج لدراسة . 

  معالي الرئيس : 

يحتاج دراسة ممن؟ الحقيقة أنه تمت الموافقة على التوصيات مع إضافة التوصية التي أشارت لها 

  ميرة السويدي. سعادة 

مقرر اللجنة ، وكذلك الشكر لرئيس وكافة أعضاء اللجنة ، واآلن  –شكرا سعادة األخت هند العليلي 

  ننتقل إلى البند .... عفوا أخ حمد طلبت الكلمة لم أنتبه لك، تفضل. 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس)

حبذا لو يعرض المقترح قبل نهاية الجلسة حتى يتم اعتماده معالي الرئيس ، فقط كما ذكرت يا  شكراً 

  من المجلس ، وأنا أيضا سأحاول صياغته وإعطاؤه لإلخوة المستشارين ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

  رأي طيب ، سنعرض عليكم صيغة المقترح بعد فترة االستراحة ، واآلن ننتقل إلى البند السادس . 

  هيئة مكتب المجلس :  * البند السادس : وارد من

 .  مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى .1



  

  117من  50صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

  معالي الرئيس : 

ألهمية موضوع  ونظراً  ارتأت هيئة المكتب لجنة الشكاوى بالنسبة لموضوع، اإلخوة واألخوات 

م الشكاوى ، وتإلى تطوير نظام عمل لجنة  إن هناك حاجة لمجلسلحدى قنوات الرقابية إكاوى كالش

بصفة  ىوتم تدارس موضوع الشكاو،  قاءات أولها لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنةمل لع - الحقيقة -

فعال بعد هذه الخبرة التي تراكمت لدى المجلس أعضاء  -وتم التوافق على أن هناك ، عامة وأهميته 

 تم عرض مشروعفقد ولهذا ،  لما لها من أهمية ىوضع نظام داخلي للجنة الشكاولحاجة  -المجلس 

مجلس ، معروض على ال، والمشروع اآلن  كثر من مرةته ألوتم دراس، تعاون مع اللجنة النظام بال

المجلس بشأن مكتب مراقب المجلس بتالوة مذكرة هيئة  -عبيد الغول السالمي  /سعادة لذلك ليتفضل 

مع مشروع النظام  -أيضا  -في مثل هذه الحاالت يتم التعامل ، و مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى

  ، تفضل سعادة األخ عبيد .  يتم التعامل مع مشروعات القوانين في النواحي اإلجرائية كما

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

  مذكرة هيئة مكتب المجلس الوطني االتحادي"

  بشأن مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى

  لسعادة أعضاء المجلس الوطني االتحادي المحترمون أصحاب المعالي وا

  ،،،  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  . مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى : الموضوع 

، من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي) 41) من المادة (7(في إطار ما نص عليه البند رقم 

الموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية بلمكتب وما تضمنه هذا البند من اختصاص هيئة ا

  .  قبل اعتمادها من المجلس

فقد قامت الهيئة بمناقشة مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى في اجتماعها الخامس في دور االنعقاد 

تم التوافق عليها ، ثم  16/6/2021الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر والذي عقدته بتاريخ 

ً مع لجنة   -من رغبتنا المشتركة في تأكيد وتدعيم الدور الحيوي الذي تقوم به  الشكاوى انطالقا

اللجنة الموقرة في ممارسة اختصاص رئيسي من اختصاصات المجلس الوطني االتحادي  -مشكورة 

لمجلس ولتمكين اللجنة من لعليه الالئحة الداخلية للمجلس في نظر الشكاوى التي ترد نصت التي 

ً  الوسائل  ، القانونية التي تساعدها في ممارسة اختصاصها على الوجه األكمل الذي تسعى إليه دوما
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وإعماال ألحكام الالئحة الداخلية ، الموقرة إعداد مشروع النظام المرفق اللجنة توافق مع بالفقد تم و

  .النظر في شأن إقرار النظامكم بتفضللنتشرف اليوم بعرضه على مجلسكم الموقر 

  باشصقر غ     

  "رئيس المجلس الوطني االتحادي

  معالي الرئيس : 

   ؟المبدأهل يوافق هل المجلس على مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى من حيث 

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

  إذاً تفضل سعادة األخ عبيد بقراءة مواد مشروع النظام ألخذ الموافقة عليها مادة . مادة . 

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  نظام عمل لجنة الشكاوى

  المجلس الوطني االتحاديفي 

  ، بعد االطالع على الدستور " 

) لسنة 1(بقرار رئيس الدولة رقم  ةوعلى الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي الصادر

2016 ،  

  ،  2010فمبر نو 22وعلى نظام اللجان الميدانية الصادر عن المجلس بتاريخ 

  ،  2012فبراير ) 7(وعلى نظام عمل هيئة المكتب الصادر عن المجلس بتاريخ 

  ،  1/3/2016المجلس بتاريخ ن اللجان الصادر ععمل وعلى نظام 

  ،  2021يونيو  16وبناء على موافقة هيئة المكتب في اجتماعها المعقود بتاريخ 

  ،  202/     /   واعتماد المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ :     

  :اآلتيأصدرنا النظام 

  معالي الرئيس: 

  ديباجة مشروع النظام؟ هل هناك أية مالحظات على 

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

  إذاً هل يوافق المجلس على ديباجة مشروع النظام؟ 

  (موافقة)
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  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )1المادة (

  التعاريف

 ه ،في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل من" 

  ،  ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك

  المجلس الوطني االتحادي المجلس: 

  . رئيس المجلس الوطني االتحادي : رئيس المجلس 

  . ني االتحادي هيئة مكتب المجلس الوط: هيئة المكتب 

  . من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي) 47(لجنة الشكاوى المشار إليها في المادة : اللجنة 

  . عضو لجنة الشكاوى : عضو اللجنة 

مخالفة منسوبة إلى جهة اتحادية ترتب  الطلب المقدم إلى المجلس لبذل المساعي في إزالة: الشكوى 

  .  قائم للشاكيعليها ضرر شخصى ومباشر و

  معالي الرئيس : 

  . جميلة المهيري) ؟ الكلمة لسعادة 1(مالحظات على المادة أية هل هناك 

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

 ،القاعدتينوعلى عمل هيئة المكتب فيما يخص النظام أود التثنية بداية ي الرئيس ، معال شكراً 

؟ مقدم الشكوى، فمن هو مقدم الشكوى للم أجد تعريف لموضوع ءتي ودراستي لعند قراوالحقيقة أنه 

للتعريف إذا سمحت صيغة  يولد، ن يضاف تعريف لمقدم الشكوى أ -واألمر للمجلس  -لذلك اقترح 

  لي معالي الرئيس بقرائتها .

  معالي الرئيس : 

  تفضلي 

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

) وغيرها 3الصفحة (من بعض المقاطع من  هافيها وإنما أخذت م اجتهد كثيراً الصيغة لالحقيقة أن 

مواطن له مصلحة شخصية مباشرة الشكوى: مقدم موجود، والتعريف كالتالي: " مع ما هو تتسق 

في  ىشكاوالكل القنوات المخصصة لحل  ذشكوى ضد الجهة االتحادية التي استنفالوقائمة في تقديم 

  شكواه ولكن لم تصل . يوصل ه حاول أن بمعنى أن" ،  هاالجهة المشتكى علي
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  معالي الرئيس: 

الحقيقة يا أخت جميلة أنك بالتعريف الذي تفضلت به تقيدين األمر بعد أن يكون استنفذ، فهذا تقييد، 

   ؟الشكوىمقدم لتعريف إفراد حاجة إلى  هل هناك أوالً كارم، سعادة المستشار 

  (المستشار القانوني بالمجلس)  األستاذ / كارم عبداللطيف :

منصوص عليها منها أن الشكوى لعدة أسباب لمقدم الشكوى تعريف الحقيقة أننها ابتعدنا عن إفراد 

" إنسان " هي كلمة كلمة فلتالي ، فالدستور نص على أن الشكوى حق لكل إنسان ، وبفي الدستور 

الذي االقتراح فبالتالي ، وإلمارات دولة ايقيم على أرض كل من على تطلق مطلقة ، ولذلك فهي 

تقدمت به سعادة األخت جميلة يقصرها على المواطنين ، ونحن ال نريد أن ندخل في صدام من نص 

  دستوري ألن النص الدستوري ينص على أن حق الشكوى مكفول لكل إنسان ، هذا أوال . 

و مكفول أيضا للشخص ثانياً: حق الشكوى نحن نرى أنه كما هو مكفول لإلنسان الطبيعي فه

االعتباري ، فلو كان عندي مؤسسة اماراتية بسبب أو آلخر ُطبق عليها القانون تطبيقا تراه قاطعاً 

فلماذا ال تُعطى الحق بالشكوى ؟ لهذه األسباب ابتعدنا عن الدخول في تعريف مقدم الشكوى حتى ال 

الشكوى هو شخص أياً كان هذا  ندخل في مناطق محظورة وتركنا األمر بالتعريف العام أن مقدم

الشخص قدم طلبا يرى فيه مخالفة لتشريع اتحادي ومنسوبا لجهة اتحادية وترتب عليه ضرر شخصي 

ومباشر له ، نترك الشخص للجنة هي تقيم الموضوع كما ترى وكما تقرر في هذا الشأن ، فالتعريف 

التالي نحن ابتعدنا عن تعريف مقدم الذي قرأته سعادة جميلة المهيري هو تعريف يضيق واسعاً ، وب

  الشكوى ، والقرار لمعاليكم والمجلس الموقر ، وشكراً . 

   معالي الرئيس : 

  ) كما وردت من هيئة المكتب ؟ 1بعد هذا التوضيح من األخ المستشار هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )2المادة (

  اختصاصات اللجنة

  تختص اللجنة بالمهام اآلتية:" 

  .. متابعة الشكاوى، وتلقي اإلجابات الالزمة عليها1

. بحث هذه الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى 2

  أنسب الحلول. 
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تخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات االتجاهات .إعداد تقرير سنوي عن الشكاوى لبيان ما ا3

  "بشأنها.

  معالي الرئيس : 

  ) ؟ 2هل  هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

  ) ؟ 2إذاً هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )3مادة (ال

 (شروط قبول الشكوى)

  يجب أْن تتوافر في الشكوى الشروط اآلتية:" 

 أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية.. 1

ن مقدم شكوى موجود فعالً ومحدد تحديداً قاطعاً اسمه ومحل إقامته مأْن تكون مكتوبة، وصادرة . 2

 وعمله وموقعة منه.

 مها. ديفي تق أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة. 3

 أْن تكون واضحة ومحدِدة للهدف المقصود منها.. 4

 أال تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو ألي جهات أخرى.. 5

أن يكون ُمقِدم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حالً، . 6

 قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس.

 للجنة النظر في موضوعها، ولم يَجّد جديٌد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى. أال يكون سبق. 7

أن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة . 8

 ثبوتية مماثلة.

، إال إذا أال يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة. 9

 جّدت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.

  معالي الرئيس: 

  . كفاح الزعابي ) ؟ الكلمة لسعادة 3(مالحظات على المادة أية هل هناك 
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  سعادة / كفاح محمد الزعابي: 

نعم معالي الرئيس، لكن يا حبذا لو يتم عرض الصفحة على شاشة العرض ألنني غير حافظة لنص 

  المواد. 

معالي الرئيس، ورد من ضمن الشروط أن تكون مصلحة مباشرة وشخصية، فهل هذا يعني أنه إذا 

كان هناك شخص لديه توكيل مثال أب وكيل عن ابنته ال يستطيع تقديم الشكوى الخاصة بإبنته ألنه 

) في المادة والذي ينص 3ليس له مصلحة مباشرة وشخصية حسب الشرط ؟ وهذا الشرط هو رقم (

. أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها؟ فهل هذا النص يعني أن 3 على :

الوكيل ال يستطيع تقديم الشكوى؟ فقد يكون وكيال ولكن ليس له مصلحة مباشرة، فهذا هو السؤال يا 

  معالي الرئيس ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

ا شاء هللا عليك ، تفضل سعادة األخ عبيد المفروض أن تجيبي أنت على السؤال فأنت محامية م

  الغول . 

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

إذا كان هناك شخص لديه توكيل من شخص ليس لديه االستطاعة على  –معالي الرئيس  –أعتقد 

  .  التواصل مع أعضاء المجلس ال مانع من تقديم الوكيل للشكوى ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

المفروض أن سعادة األخت كفاح الزعابي تعرف ما هو الهدف من التوكيل ، الكلمة لسعادة األخ 

  أحمد بوشهاب . 

  سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي : 

  ) عبارة " أو من يمثله قانونياً " ، وشكراً . 3ممكن أن نضيف لنص البند (

  معالي الرئيس : 

ة هم سعادة األخ ناصر اليماحي ، سعادة حمد الرحومي ، أحمد الشحي ، كفاح اآلن طالبي الكلم

  الزعابي ، تفضل سعادة ناصر اليماحي . 

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

معالي الرئيس، أنا أثني على ما ذكرته سعادة األخت كفاح الزعابي ألنه بالفعل احتمال أن  شكراً 

تقديم الشكوى بنفسه، ففي هذه الحالة سيكون ولي أمره أو أحد يكون المتضرر مثال طفل ال يستطيع 
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موكليه هو من يقدم الشكوى، لكن هنا فيما آلت إليه الالئحة ال يكون هناك أي بديل أو شخص آخر 

  يمكن أن يقدم شكوى عن الطفل أو عن ذوي االحتياجات الخاصة ، وشكراً . 

  معالي الرئيس: 

  الكلمة لسعادة حمد الرحومي . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

، رمعالي الرئيس ، أعتقد أن األب المتضرر من مشكلة إلبنه له مصلحة شخصية في هذا األم شكراً 

والمعاق كذلك ، واألب إلبنه ايضا له مصلحة شخصية مباشرة في ذلك ، ولكن عندما نتكلم عن 

موضوع كالقضاء أو توكيل محامي أو غير ذلك فأعتقد أننا هنا نكون خرجنا عن نطاق المقصود ، 

، فنحن اآلن نتعامل بشكل مباشر مع صاحب المشكلة ، وهذا قائم من سنوات وليس به أي إشكالية 

فإذا فتحنا المجال بحيث نتكلم عن توكيل لمحامي أو توكيل ألشخاص فهذا سيشكل عبئاً كبيرا على 

اللجنة في التعامل مع أشخاص ليسوا أصحاب القضية المباشرين ، لكن اإلنسان المريض أو المعاق 

ى أن نبتعد أو األب يكون له مصلحة مباشرة في نقل المعاناة ، وهذا قرار تؤديه اللجنة ، لذلك أر

  . عن موضوع التوكيالت حتى ال ندخل في أمور أخرى وأشخاص يكون أصال هذا عملهم ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة األخ أحمد الشحي . 

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

عاون مع السالم عليكم ، معالي الرئيس ، الحقيقة أنا أشكر هيئة المكتب والجهد الذي قامت به بالت

اللجنة المختصة وهي لجنة الشكاوى ، ولكن لدي نقطة استيضاح وأثني على وجود الوكيل ألنه 

يوجد عندنا أصحاب الهمم ، فوجود توكيل في هذا الموضوع وإضافة بذلك للبند سيكون جيدا 

في الالئحة الداخلية للمجلس الوطني هناك بنود في  –معالي الرئيس  –ألصحاب الهمم ، لكن 

) ، وغيرها التي تتحدث في 154الشكاوى وذلك في المادة ( –) في الفصل السابع 67لصفحة (ا

هذا الموضوع ، فهل سيتم إلغاء هذه المواد من الالئحة الداخلية بعد أن نقر نظام هذه اللجنة ؟ هذه 

  نقطة استيضاح فقط ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

ة من النظام الداخلي، وال يمكن لنظام داخلي أن يلغي ما هو الحقيقة أن الالئحة الداخلية أعلى مرتب

أعلى مرتبة منه ، فالالئحة صادرة بقرار من رئيس الدولة ، وبالتالي فهذا النظام هو عبارة نظام 
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تفصيلي لعمل اللجنة ، وال يلغي أي من المواد التي وردت سواء في الدستور أو في الئحة المجلس، 

  كفاح الزعابي . الكلمة لسعادة 

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

نعم معالي الرئيس ، للتوضيح أنا عندما تحدثت في هذا األمر لم أقصد المحامين ، فلم أكن أقصد 

  الجواز بتوكيل المحامين بتقديم الشكوى . 

ت جميلة معالي الرئيس ، أنا أقول أن هذه النقطة تأخذنا مرة أخرى للنقطة التي ذكرتها سعادة األخ

في تعريف مقدم الشكوى ، فلو كان هناك تعريف لمقدم الشكوى فلن يكون هناك لبس في هذه الجزئية 

من المادة ، والجزئية التي قصدتها في حديثي أن الوكيل قد يكون شخص موكل عن أخ أو أخت أو 

باشرة ، فهذه عن زوجة ، والمعنى أنه قد ال تكون هناك مصلحة مباشرة للوكيل وإنما مصلحة غير م

هي الجزئية التي قصدتها ، فأرى أن ال نقيد المسألة فقط بتقديم الشكوى من الشاكي فقط ألنه ال نعلم 

  ماذا سيحصل في المستقبل ، فهذه هي النقطة التي كنت أقصدها وليس توكيل المحامين ، وشكراً . 

  معالي الرئيس : 

لمستشار كارم عبداللطيف ، وبعد ذلك نرى اإلخوة توضيح لهذه النقطة من سعادة ا أستأذنكم أن نطلب

  المتكلمين هل بقي حاجة للتعقيب أم ال ، تفضل سعادة المستشار . 

  األستاذ / كارم عبداللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

معالي الرئيس ، لو كان هناك توكيل ألي شخص فأي عمل يقوم به الوكيل ينعكس أثره مباشرة على الموكل 

يث أن الوكيل هو عبارة عن وسيط فقط وناقل مادي لألوراق واإلجراءات ، لكن كل اآلثار التي تترتب ح

في هذه الحالة تترتب للموكل وليس للوكيل ، بمعنى أنني إذا كنت أذهب للمحكمة مثال كوكيل عن سين من 

غير التصرف في حدود الوكالة،  الناس فكل اآلثار أمام المحكمة تعود لمن اصدر الوكالة ، فالوكيل ال شأن له

وبالتالي فإذا كان الشخص وكيال فال أثر له وبذلك فمقدم الشكوى هو األصيل الموكل وليس الوكيل ، فالوكيل 

  مجرد فاعل مادي لكن الفاعل الحقيقيق هو الشخص الموكل ، هذا أوال . 

من تعينه المحكمة أو القيم أو  ثانيا : كما تكلم أحد أصحاب السعادة األعضاء عن الوصي ، فالوصي هو

الولي ، فهذا يمارس مهمته كوصي أو قيم نيابة عن الصغير أو نيابة عن المحجور إليه بحيث أنه يمارس 

بالنيابة عن هذا الشخص ألن الشخص إرادته ضعيفة ، وبالتالي فهو قريب من الوكالة ولكن هذه وكالة 

ددها القضاء كالوصي مثال ، وبالتالي فكل اآلثار تعود على حددها القانون مثل الولي الطبيعي أو وكالة ح

الصغير أو على المحجور عليه ، فال أثر للشخص المادي الذي يقدم الشكوى ، المهم أن المتضرر هو 

  الشاكي ولو لم يكن يستطيع تقديمها بنفسه ، وبالتالي فمقدم الشكوى مقصود بها الشاكي ، وشكراً . 
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  معالي الرئيس : 

  عادة صابرين اليماحي . الكلمة لس

  سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس) 

شكراً معالي الرئيس ، أنا أؤكد على كالم سعادة المستشار ، فإذا أخذنا موضوع األطفال أو أصحاب 

الهمم وكان األمر يحتاج أن يكون هناك توكيل من أب أو من أخ فمن باب أولى حتى في التسجيل 

يحتاج لتوكيل ؟ فالوالد ييسر مواضيع ابنه ، فحتى لو كان قاصرا فاألب مكفل  في المدارس هل

بتقديم الشكوى عن اإلبن ، فالمسألة شخصية لألب نفسه ، فأنا ال أرى حاجة إلضافة كلمة موكل أو 

غيرها ألنها ستدخلنا في أشياء أخرى ، فالموكل دائما يكون لتنفيذ االحتياجات المادية وتيسير أمور 

  رى غير مسألة أن أقدم شكوى أكون متضرر منها شخصيا ، وشكراً . أخ

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة الدكتور طارق الطاير . 

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس أنا لدي مداخلة ، أعتقد أن سعادة األخت جميلة المهيري 

ان المجلس  –مع كامل احترامي وتقديري  –كي ، ومداخلة المستشار حاولت تقديم تعريف للشا

الوطني يمثل شعب االمارات ، ولذلك فواجب المجلس الوطني من خالل لجانه وأعضائه خدمة 

شعب اإلمارات ، وهو ذكر أن هناك مادة في الدستور ، فياحبذا لو يعطينا هذه المادة التي ذكرت 

من الدستور تنص على أن المجلس الوطني وأعضاء المجلس الوطني  )77في الدستور ، ألن المادة (

يمثلون شعب اإلمارات فقط ، فنحن متخصصون في حل مشاكل شعب اإلمارات وهم المواطنين ، 

فإذا كان هناك شكوى من اي مواطن من واجب اللجنة أن تنظر فيها اذا استنفذ هذا المواطن كافة 

  لحل مشاكله، وشكراً.الوسائل 

 لي الرئيس:معا

نحن توقفنا عند هذه النقطة سعادة الدكتور طارق، فعالً هناك مادة في الدستور والمادة جاءت على 

  إطالقها، سعادة المستشار هل يمكن قراءة هذه المادة؟ تفضل.

 األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

تقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك ) من الدستور على أن: "لكل إنسان أن ي41المادة (

الجهات االتحادية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا البند"، فقط هذه هي المادة 

  ) من الدستور، جاء النص على إطالقه لكل إنسان.41(
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 معالي الرئيس:

ثة حالياً حيث تميل إلى األخذ نعم جاء النص على إطالقه، وهذا بالمناسبة هو ميل الدساتير الحدي

  بهذا النهج، تفضل دكتور.

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

) تتكلم عن الجهات المختصة وهي المحاكم، أنا أتحدث عن لجنة 41شكراً معالي الرئيس، المادة (

  الشكاوى واختصاصها بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين فقط، وشكراً.

 معالي الرئيس:

إنسان أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية"، واللجنة في هذا الدور  "لكل

فيها شيء من العمل القضائي وبالتالي يشملها هذا اللفظ، دكتورة نضال وبعدها سمية السويدي ومريم 

  ماجد بن ثنية، تفضلي يا دكتورة نضال.

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

سأرجع إلى نفس الجزئية التي أوضحتها معاليك، في حالة أننا أقررنا موضوع أنه  شكراً معاليك،

يحق ألي إنسان تقديم شكوى إلى لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي، فهناك سيناريو لو 

أن هناك شخص غير مواطن لديه شكوى فاليوم يجب أن تكون هذه الصورة واضحة أمامنا كأعضاء 

في شكاوى غير المواطنين في المجلس الوطني؟ ألن اليوم هذه النقطة يجب أن مجلس، هل ننظر 

نفهمها ألننا كأعضاء مجلس دائماً نقول أننا نمثل المواطنين تحت هذه القبة، اسمحوا لي أن أؤكد 

على جزئية وهي أن التعريف قد يزيل لبس ليس فقط لدى أعضاء المجلس ولكن حتى لدى اآلخرين، 

تصل الشكوى من موظف في جهة حكومية وليست اتحادية بمعنى أن تكون جهة ألنه يمكن أن 

محلية، فمن الجيد أن يكون في التعريف عبارة مواطن لديه شكوى أو مخالفة في جهة حكومية 

اتحادية حتى يكون هناك وضوح وبالتالي حتى بالنسبة لعمل اللجنة فإن ذلك يساعدهم في تحديد 

  والتي ال يتم قبولها.الشكاوى التي يتم قبولها 

النقطة الثانية التي أريد ذكرها هي حول الجزئية التي أثارتها الزميلة كفاح، في حالة أيضاً لو كان 

الموظف المتضرر لديه وضع صحي لسبب ما وال يستطيع أن يتقدم بشكواه، فهل يستطيع أحد أفراد 

لكن أنا أقول أن هذا  لة أو وصايةأسرته أن يتقدم بهذه الشكوى؟ حتى لو لم يكن في الموضوع وكا

السيناريو ال يمر كثيراً ولكن في أصعب الحاالت، شخص تعرض إلصابة معينة أو تعرض لوضع 

صحي ولم يستطع أن يقدم الشكوى بنفسه والجهة الحكومية في المقابل لم تأخذ له اإلجراء الذي ترى 

  وشكراً.أسرته أن هذا كان من حقه، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ 
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 معالي الرئيس:

للتوضيح ال يمكن أن نأتي في نظام داخلي أو حتى في الئحة المجلس لنقيّد نص ورد في الدستور، 

) ال يمكن تقييده بأي أنظمة أدنى مرتبة منه، وأي تقييد 41فالنص الذي ورد في الدستور في المادة (

لرأي، مبدأ قانوني متعارف عليه فال في هذا يُطعن في صحته، فهذا مبدأ قانوني وليس محل اجتهاد 

يمكن لنص ورد في الدستور أن نقيده فيما هو أدنى منه، النص واضح في الدستور ومطلق وبالتالي 

ال يمكن تقييده، ولهذا في النظام لم نذهب إلى تعريف صاحب الشكوى حرصاً على أن ال يكون في 

ون تعريف وهذا أمر مقصود، اآلن حق من التعريف قيداً على ما ورد في الدستور بالتالي ترك د

يقيم على هذه األرض في أن يلجأ للمجلس وفقاً لما ورد في الدستور ويتقدم بشكوى على أي جهة 

اتحادية فهذا حق مكفول بموجب الدستور، أن تكون الممارسة التي امتدت طوال هذه السنوات قد 

ن يتقدم من المقيمين على أرض الدولة ركزت على المواطنين فال غبار على ذلك، لكن لو ورد م

ً لنص المادة ( ) من الدستور فال يمكن إال أن تبحث هذه الشكوى، أنا أعتقد أن هذا كالم 41وفقا

قيمة لدستورنا وقيمة إضافية إلنسانيتنا، عندي كثير من  –حقيقة  –قانوني واضح، ونرى في ذلك 

وقف بالتالي تفتح شهية الكل في أن يطلب الكالم عندما يحدث ت –الحقيقة  –طالبي الكلمة وأحياناً 

ولكن أرجو أن يكون الكالم إذا كان هناك أمر يستدعي تغيير فيما هو مطروح، سمية السويدي 

  ومريم بن ثنية تفضلوا. تفضلي يا سمية.

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي:

مقترح للخروج من هذه اإلشكالية شكراً معالي الرئيس، معاليك أنا عضو في اللجنة إذا سمحت لي فلدي 

أو لمعالجة هذه الجزئية، أنا أرجع لما تفضلت فيه سعادة جميلة المهيري في قضية تعريف الشكوى، فلو 

نضيف كلمة واحدة أعتقد ستعالج كل اإلشكالية الموجودة، والتعريف هو: "طلب مقدم إلى المجلس لبذل 

دية ترتب عليها ضرر شخصي ومباشر وقائم للشاكي أو مساعيه في إزالة مخالفة منسوبة إلى جهة اتحا

ولي أمره" بهذه الطريقة سنعالج هذا األمر ألنه احتمال أن يحصل ضرر سواء ألصحاب الهمم أو القّصر، 

  بالتالي لما نضع كلمة لولي أمره فسنعالج كل اإلشكالية الموجودة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  مريم بن ثنية تفضلي.

 ماجد بن ثنية:سعادة/ مريم 

شكراً معالي الرئيس، رداً على سعادة الدكتورة نضال بأن لو كان المشتكي في جهة محلية، أوالً 

ً ورد في تعريف الشكوى "إزالة مخالفة منسوبة إلى جهة اتحادية"  نحن عملنا اتحادي بحت، ثانيا
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قبول الشكوى رقم  فهذا واضح أننا نتكلم عن االتحادي وال نتحدث عن المحلي، وكذلك في شروط

) وهي أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، فهذا اختصاص واضح للمجلس وال ندخل في مسألة 1(

  المحليات بأي شكل من األشكال، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  سعادة أحمد بوشهاب السويدي تفضل.

 سعادة/ أحمد حمد بوشهاب السويدي:

مة ال تمس مقدم الطلب مباشرة واستنفذ كل س، في حال كانت هناك قضية عاشكراً معالي الرئي

إجراءات الشكاوى في الجهات األخرى، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل اللجنة تقبل هذه الشكاوى 

  أم ال؟

 معالي الرئيس:

ال يوجد لدينا نظام حسبة يا أخ أحمد، البد أن يكون صاحب الشكوى له مصلحة مباشرة في الشكوى، 

  ضلي.ناعمة المنصوري تف

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

شكراً معاليك، أنا لن أزيد على إخواني األعضاء الذين تحدثوا عن موضوع الشكوى وكيف نقدمها 

سواء للمواطن أو للمقيم ألن هذا يعتبر كشخص وكإنسان، صحيح أننا في دولة الحمد  ال تنظر ال 

مد  موجودة في الجميع، ولكن معاليك ما تحدثت لعرق وال للون وال لجنس، وهذه اإلنسانية الح

عنه سعادة األخت الدكتورة نضال هل تم سابقاً بما أنهم كانوا موجودين قبلنا في المجلس الوطني 

االتحادي ومرت عليهم شكاوى في مثل هذه األمور، هل تم تقبّل شكاوى غير المواطنين أو تم البت 

ألخذ بها فقد تعودوا على ذلك ولكن هذه اللجنة الوحيدة التي نضع بها؟ ألني أرى إذا كانت سابقة تم ا

لها قوانين أو الئحة داخلية، وبالتأكيد أنكم نظرتم أو هيئة المكتب توصلت لفكر بأنها تريد أن تغير 

  الوضع الداخلي.

رداً على األخت صابرين حول أصحاب الهمم، هل ولي األمر يناقش ويقدم  –معاليك  –كذلك 

فنعم هذا موجود، صاحب الهمة له أحقية لولي األمر أن يقدم شكوى ويرفع كتاب ويتواصل  الشكوى

  مع الجميع وهذه األمور موجودة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

ً كانت مرتبتها ال يمكن مرة أخرى أن ترتقي ال لنظام وال  بالنسبة لموضوع السابقة، فالسابقة أيا

سابقة أياً كان شكلها أن ترتقي لتعلوا على مستوى نص دستوري، لقانون فما بالك بدستور؟ ال يمكن لل
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اآلن نحن ال نتحدث عن الممارسة، الممارسة نتركها على جنب، نحن نضع الئحة، وعندما نضع 

  الالئحة يجب أن ال تكون مخالفة لنص أعلى مرتبة منها فقط، حميد الشامسي تفضل.

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

ً معالي الرئي س، الدستور الحمد ضمن حقوق المواطن والمقيم في هذه الدولة، وكذلك شكرا

الئحة المجلس ولكن سؤالي معاليك: نحن اآلن سننظر إذا كان يحق للمقيم أن يقدم شكواه في 

المجلس أو كل من يقيم على هذه األرض، فهناك مواطنين في دوائر حكومية محلية ال نقبل 

ضاء المجلس منتخبين من الناخبين الذين يعملون في الدوائر شكاويهم بالرغم من أن نصف أع

ً هو: لماذا ليس لدينا دور برفع طلباتنا ومشاكلنا  المحلية، فالسؤال الذي يطرحونه علينا دائما

للمجلس؟ أنا أحترم القانون ونعرف أن الشكاوى ال تقبل إال اتحادياً، وأنا أدري معاليك أنك 

هناك أناس تطلب منا هذا الشيء  –معاليك  –هذا الشيء، ولكن سترد بنفس الرد وأنا أتقبل 

ونقول لهم أن المحلي ال نقبله بالتالي ال نريد تجاوز المحلي واالتحادي ولكننا نريد أن نفهم 

الوضع أكثر، حيث يقولون لنا أنهم انتخبونا وبالتالي يجب أن يكون هناك رد يقنع المواطن 

  هذا في كل إمارة، وشكراً.

 ي الرئيس:معال

أخ حميد، هل في يوم من األيام في مناقشات التشريعات أو الموضوعات العامة ناقشنا مشروع قانون 

محلي ألي من اإلمارات؟ هل في يوم من األيام ناقشنا أي من الموضوعات العامة التي تتعلق 

ستور يا أخ باإلمارات؟ هو اسمه المجلس الوطني االتحادي ومعني بالشأن االتحادي فقط، هذا د

، حميد، وإال اختلطت األمور وتداخلت وبالتالي لم تكن لهذه المسيرة أن يكتب لها هذا النجاح المميز

  )؟3هل يوافق المجلس على المادة (واآلن 

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )4المادة (

  (تلقي الشكاوى)

ً إتقدم الشكوى ورقياً أو   إلى مكتب رئيس المجلس على أن تُقيّد جميع الشكاوى في سجل لكترونيا

واحد خاص بها، وبأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وعمله 

  وملخص موضوعها.
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 معالي الرئيس:

جلس" وال لنتأكد من القراءة بدقة يا أخ عبيد، "تقدم الشكوى ورقياً أو إلكترونياً إلى مكتب رئيس الم

  )؟4يوجد حرف "أو" لغاية الصياغة، هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )5المادة (

  (إجراءات بحث الشكاوى)

على لجنة الشكاوى، لتتولى إجراءات بحثها ما لم تعرض الشكوى فور ورودها إلى المجلس  .1

 يأمر رئيس المجلس بحفظها، أو بمخاطبة الجهة المعنية الستكمال ما يُقدر لزومه لبحث الشكوى.

فور دخول الشكوى للجنة، يتم إحالتها إلى المستشار القانوني المكلف بعمل لجنة الشكاوى، الذي  .2

ليقدم المستشار تقريراً بالرأي القانوني في شأن مدى توافر  يعاونه أحد الباحثين باألمانة العامة،

) من هذا النظام، ويعرض التقرير على 3اشتراطات قبول الشكوى المنصوص عليها في المادة (

 اللجنة فور االنتهاء من إعداده.

حال إذا كانت نتيجة التقرير عدم قبول الشكوى لعدم استيفاء اشتراطات قبول الشكوى، ترفع اللجنة  . 3

  موافقاتها على ما انتهى إليه التقرير رأيها إلى رئيس المجلس التخاذ القرار المناسب في شأنها.

إذا كانت نتيجة الرأي القانوني استيفاء الشكوى الشتراطات قبولها شكالً، للجنة أن تكلف، حال  .4

مع الشاكي إذا  أو أكثر لمتابعة الشكوى، وللتواصل موافقتها على ما انتهى إليه التقرير، عضواً 

لزم األمر، وتحديد األوراق والمستندات والبيانات واإليضاحات المطلوبة من مقدم الشكوى، 

ويكون طلب األوراق وما في حكمها من الجهة المشكو ضدها باآللية التي حددتها الالئحة 

  الداخلية، أو بالطريقة التي يراها رئيس المجلس مناسبة الستكمال هذه األوراق. 

د المستشار القانوني تقريراً بالرأي القانوني في ضوء ما ورد من أوراق ومستندات وبيانات يُع .5

  وإيضاحات في شأن الشكوى، ويُعرض األمر فور االنتهاء من إعداده على اللجنة.

يوماً من تاريخ استيفاء كل أوراق  21تنتهي اللجنة إلى قرار في شأن دراسة الشكوى خالل مدة  .6

  واالنتهاء من سماع أطرافها إذا لزم األمر.وأدلة الشكوى، 

  ترفع اللجنة نتيجة دراسة الشكوى إلى رئيس المجلس، التخاذ القرار المناسب في شأنها. .7
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يُخطر الشاكي، بعد موافقة رئيس المجلس، بما انتهت إليه اللجنة في شأن بحث شكواه إذا كانت  .8

لعضو في حال تحديد عضو للشكوى النتيجة بالحفظ أو بالرفض، ويكون االخطار من خالل ا

من اللجنة، وال يجوز للشاكي الحصول على أي أوراق أو مستندات لدى المجلس إّال ما قدمه 

  هو من أوراق، وبموافقة رئيس المجلس بناء على ما تقترحه اللجنة في غير ذلك من األحوال.

، أو الجهة التي يحددها،  وإذا كانت نتيجة  البحث قبول الشكوى وأحقية الشاكي فلرئيس المجلس .9

التواصل مع الجهة المشكو في حقها للوصول إلى الحل األنسب، وبدون إعطاء الشاكي أي 

  أوراق أو إفادة بذلك إال بعد موافقة الجهة على معالجة شكواه.

 معالي الرئيس:

  )؟5هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  ى هذه المادة؟إذاً هل يوافق المجلس عل

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )6المادة (

  (االستماع إلى مقدم الشكوى)

يجوز للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى وتحديد طريقة التواصل معه سواء كان ذلك حضورياً أو عن 

التواصل مع الشاكي المواطن لكترونية ونظام المؤتمرات المرئية، ويكون طريق وسائل االتصال اإل

  األعضاء لهذه الشكوى.أي من خالل عضو اللجنة في حال تحديدها 

 معالي الرئيس:

  )؟6هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )7(المادة 

  (التواصل مع الجهة المشكو ضدها)
يجوز للجنة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، تقديم اإلجابات أو أي بيانات أو مستندات، التي 

تراها الزمة لبحث الشكوى، من الجهة االتحادية، المنسوب إليها الشكوى وعلى الجهة الرد بالمطلوب 

  ثر من تاريخ وصول الطلب للجهة االتحادية.خالل مدة ال تتجاوز إحدى وعشرين يوماً على األك
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 معالي الرئيس:

  )؟7هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

 ) 8المادة (

  (دعوة ممثلي الجهة المشكو ضدها)

نة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس دعوة ممثلي الجهة االتحادية المشكو ضدها لحضور يجوز للج

  اجتماعها، وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:

  .استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها إذا .1

عدم كفاية األوراق والمستندات والبيانات الواردة من مقدم الشكوى والجهة المشكو ضدها لبحث  .2

  الشكوى.

  الحاضرين على طلب دعوة الجهة المشكو ضدها. المجلسأغلبية أعضاء  وافقةم .3

  أّال يتكرر دعوة ممثلي الجهة أكثر من مرة واحدة لبحث الشكوى ذاتها. .4

ً به مبررات  .5 تقديم اللجنة طلب دعوة ممثلي الجهة المشكو ضدها إلى رئيس المجلس موضحا

  الدعوة، وموافقة رئيس المجلس على ذلك.

 معالي الرئيس:

  )؟8هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  ) 9المادة (

  (الزيارات الميدانية)

راء زيارات ميدانية، مع عدم اإلخالل بنظام اللجان الميدانية للمجلس المشار إليه، يجوز للجنة إج

  وذلك وفقاً للضوابط اآلتية: 
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   .إذا استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها .1

   .عدم كفاية األوراق والمستندات والبيانات الواردة من مقدم الشكوى والجهة المشكو ضدها لبحث الشكوى . 2

  للجهة المشكو ضدها.موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين على طلب إجراء الزيارة الميدانية  .3

تقديم اللجنة رغبتها في إجراء زيارة ميدانية إلى هيئة المكتب موضحةً به مبررات الزيارة، وعلى  .4

هيئة المكتب الرد على اللجنة خالل أول اجتماع لها تاٍل لهذا الطلب بالموافقة أو الرفض، وفي 

  جميع األحوال على اللجنة أن تنتظر قرار هيئة المكتب.

  مع الجهة المشكو ضدها، والحصول على موافقتها على إجراء اللجنة للزيارة الميدانية، إذا لزم األمر.التنسيق  . 5

 معالي الرئيس:

  )؟ األخ أحمد عبدهللا الشحي تفضل سعادتك.9هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

تكون بتوجيهات  –معاليك  –ى الشاشة، كل اإلجراءات ) عل4شكراً معاليك، حقيقة مالحظتي أنا في النقطة (

) "وفي جميع األحوال على اللجنة أن تنتظر قرار هيئة المكتب" أي أن الموافقة 4من مكتب الرئيس إال رقم (

تأتي من هيئة المكتب، بينما كل اإلجراءات السابقة تكون بموافقة من معالي الرئيس، فأتمنى لو تكون هذه 

  في هذه النقطة من معالي الرئيس أو مكتب معالي الرئيس، وشكراً. الموافقة كذلك

 معالي الرئيس:

  دائماً بالنسبة للزيارات الميدانية حتى للجان الدائمة تكون بموافقة هيئة المكتب، عفراء بخيت العليلي تفضلي.

 سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

كلمات في أكثر من بند وهي "األوراق هذه ال –حقيقة  –شكراً معاليك، هي مالحظة وتم تكرار 

والمستندات والبيانات"، فلماذا ال يتم تعريف "األدلة"؟ ألن أعتقد المقصود بهذه األوراق هو األدلة 

وقد تكررت أكثر من مرة، فلو يتم تعريف األدلة في خانة التعريفات إن وجدت ويتم تعريفها بأنها 

  قترح، وشكراً.أوراق ومستندات ... إلى آخره، هذا مجرد م

 معالي الرئيس:

نحن لسنا بصدد مناقشة قانون يا عفراء بل بصدد نقاش نظام داخلي وال أتصور أننا بحاجة لذلك 

  )؟9وما تفضلت به غير مؤثر، واآلن هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)
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  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )10المادة (

  (واجبات عضو اللجنة)

  :يلتزم عضو اللجنة باآلتي

  .حضور اجتماعات اللجنة .1

  .العمل بروح الفريق وبذل العناية الالزمة لتنفيذ أي تكليف تطلبه منه اللجنة .2

  المحافظة على سرية اجتماعات اللجنة. .3

  قدم الشكوى.المحافظة على سرية بيانات م .4

 عدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية. .5

عدم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عطايا عينية أو مالية من أحد أطراف الشكوى تحت أي صورة  .6

  من الصور.

عدم المشاركة في بحث أية شكوى يوجد له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو  .7

  أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. تتعلق بزوجه

أن يتحرى الدقة وسالمة التصرف في تواصله الستكمال بيانات الشكوى أو لإلبالغ عن نتائجها،  .8

بحيث ال يسبب الحرج للمجلس أو ألحد أطراف الشكوى، أو يكشف عن توجه اللجنة في قرارها 

  بشأن هذه الشكوى. 

 معالي الرئيس:

  )؟10المادة ( هل هناك أية مالحظات على

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )11المادة (

  (اجتماعات اللجنة)

تجتمع اللجنة مرة على األقل كل أسبوعين، للنظر فيما لديها من الشكاوى، بناًء على دعوة من رئيس 

أو من رئيس المجلس، ويجب دعوتها لالجتماع، في جميع األحوال، إذا طلب ذلك أغلبية  اللجنة

  أعضائها.
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وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على األقل، ويرسل لألعضاء جدول 

  أعمال اللجنة.

 معالي الرئيس:

  )؟11هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )12المادة (

  (اجتماعات اللجنة بين أدوار االنعقاد)

للجنة استمرار عقد اجتماعاتها لبحث الشكاوى المنظورة أمامها فيما بين أدوار انعقاد المجلس، طبقاً 

  حة الداخلية للمجلس.لما تنص عليه الالئ

 معالي الرئيس:

  )؟12هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )13المادة (

  (صحة انعقاد اللجنة والتصويت على قراراتها)

نة صحيحاً بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية يكون اجتماع اللج

  الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجنة بشرط موافقة اللجنة على ذلك، ويكون 

ويلتزم بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات له حق االشتراك في المناقشة دون التصويت، 

عن الشكاوى التي تُطرح أمامه، ويتعين أال تكون لديه عالقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة 

  الرابعة مع ُمقِدم الشكوى المعروضة على اللجنة.
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 معالي الرئيس:

  )؟13هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  هل يوافق المجلس على هذه المادة؟إذاً 

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )14المادة (

  (إدارة اجتماعات اللجنة)

يدير رئيس اللجنة اجتماعاتها، ويأخذ الرأي على قراراتها، ويضع جدول األعمال، ويتلقى تقارير 

  اللجان الفرعية المنبثقة عنها.

 معالي الرئيس:

  )؟14هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )15المادة (

  (محضر اجتماع اللجنة)

، وتلخص فيه يُحرر محضر الجتماع اللجنة يسجل فيه أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين

  المناقشات، وتدون القرارات وآراء األقلية ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

 معالي الرئيس:

  )؟15هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –لمجلس الغول السالمي : (مراقب اخلفان سعادة / عبيد 

  )16المادة (
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  (التقارير الدورية) 

تُعد اللجنة تقريًرا يُرفع شهريًا لرئيس المجلس يتضمن موضوع الشكاوى المنظورة أمامها  .1

  واإلجراءات التي اتخذتها في كل منها.

 معالي الرئيس:

) وليس (السادسة عشرة)، وكذلك بنود المادة 16أخ عبيد أرجو االهتمام بالترقيم، فهذه المادة رقمها (

  ) وليس أوالً وثانياً.2) و (1(

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  حاضر يا معالي الرئيس.

تُعد اللجنة كل ثالثة أشهر تقريراً عن أعمالها يعرض على أعضاء المجلس عن طريق نشره  .2

  :على المعاون البرلماني بعد موافقة رئيس المجلس، على أن يتضمن هذا التقرير

  ات التي عقدتها اللجنة.عدد االجتماع -

  .عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة -

  ملخص موضوع الشكاوى. -

  .تصنيف الشكاوى حسب الموضوع والجهة المقدم ضدها -

 نتائج بحث الشكاوى. -

في حال وجود موضوع عام أمام إحدى اللجان بالمجلس تقوم اللجنة بموافاتها بصورة من  .3

  الموضوع العام.الشكاوى التي لديها، وتدور في إطار ذات 

وفي جميع األحوال، المنصوص عليها في هذه المادة، يلزم المحافظة على سرية بيانات ُمقِدم    

  الشكوى.  

 معالي الرئيس:

  )؟ 16هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )17المادة (

  (التقرير السنوي)
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تقدم اللجنة قبل نهاية كل دور انعقاد لرئيس المجلس تقريراً عن أوجه نشاطها خالل هذا الدور، 

ويجب أن يبين هذا التقرير عدد الشكاوى التي وردت للمجلس وما اتخذ من إجراءات حيالها، 

  رئيس هذا التقرير على المجلس.ومؤشرات االتجاهات بشأنها، ويعرض ال

 معالي الرئيس:

  )؟ 17هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )18المادة (

  (نشر أعمال اللجنة)

بعد التنسيق مع هيئة المكتب، بيان نشاط اللجنة ونشاطها واجتماعاتها  تتولى األمانة العامة بالمجلس،

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي، وذلك دون اإلخالل بسرية اجتماعات 

  اللجنة وسرية بيانات مقدمي الشكاوى.

 معالي الرئيس:

  )؟ 18هل هناك أية مالحظات على المادة (

  حظات)(لم تبد أية مال

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )19المادة (

  (تكملة هذا النظام)

تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أحكام الالئحة الداخلية وباقي األنظمة األخرى 

  عة اللجنة وعملها.المعمول بها في المجلس وتتوافق مع طبي

 معالي الرئيس:

  )؟ 19هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)
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  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –الغول السالمي : (مراقب المجلس خلفان سعادة / عبيد 

  )20المادة (

  (نفاذ أحكام النظام)

اده م ا ام م تارخ اع ا ال ل به .ُع ل  ل

 معالي الرئيس:

  )؟ 20هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

؟ مريم ماجد بن ثنية *إذاً هل يوافق المجلس على مشروع هذا النظام في مجمله وبصيغته النهائية

  تفضلي.

 نية:سعادة/ مريم ماجد بن ث

  بعد الموافقة معاليك لدي كلمة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تمت الموافقة على مشروع النظام تفضلي.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

شكراً معاليك، بدايةً معالي الرئيس بعد إقرار هذا النظام أود أن أتقدم بالشكر لمعاليك لقبولك 

جلس، وطبعاً هذا يعكس توجهات القيادة التي االقتراحات التي من شأنها أن تطور أي عمل في الم

تحرص على أن نكون قريبين من المواطنين، وربما أسترجع هنا تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم عندما قال "إذا جاءك المحتاج فأعنه وإذا جاءك المظلوم فانصره... إلى تكملة 

ع خاص وإنساني أكثر من أن نكون على تواصل مع التغريدة"، ربما العمل في هذه اللجنة له طاب

الشخص مقدم الشكوى وعلى اتصال مباشر معه وربما هناك تنوع في األمور التي ننظر إليها، اليوم 

 

 ) بالمضبطة.3مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى بصيغته النهائية ملحق رقم ( *
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إقرار مثل هذا النظام سيسهم في تسريع البّت في الشكاوى والنظر فيها، وشيء ثاني سيوفر مخزون 

بتصنيف الشكاوى اليوم حسب ورودها فنحن نستطيع  من المواضيع وربما األسئلة، عندما نقوم

توجهات الشكاوى الموجودة في المجتمع اليوم ويستطيع األعضاء كذلك الدخول إلى هذه الشكاوى 

لالطالع عليها وربما يستقون منها األسئلة وربما تدخل في المواضيع العامة، فإقرار مثل هذا النظام 

ء اللجنة شيء جداً مهم، ونشكر معاليك على دعمك المستمر اليوم الحمد يشّكل لنا نحن أعضا

  ونشكر أعضاء المجلس على الموافقة على إقرار هذا النظام، وشكراً.

 معالي الرئيس:

شكراً، طبعاً الحقيقة بدون شك سواء سعادة األخ علي جاسم وكافة أعضاء اللجنة كان لهم دور بارز 

النظام، وكما تفضلت مريم فإن الشكاوى إحدى أدوات  في المشاركة مع هيئة المكتب في وضع هذا

تقترب في طبيعة عملها من طبيعة  –الحقيقة  –المجلس وهي أداة غاية في األهمية، ولجنة الشكاوى 

العمل القضائي قليالً، ولهذا كان هناك حاجة لوضع نظام لهذه اللجنة خاصة وأن هناك خبرات 

نأمل إن شاء هللا من خالل هذا النظام أن يساهم مساهمة فعالة متراكمة في اللجنة وفي هيئة المكتب و

بشكل أفضل في تلقي ومعالجة الشكاوى وفق النظام والالئحة، ولهذا نتقدم أيضاً لكم بالشكر ونتمنى 

  إن شاء هللا أن يسجل هذا في ميزان حسناتكم جميعاً، أسامة الشعفار تفضل يا أسامة.

 سعادة/ أسامة أحمد الشعفار:

  أنا واألخ ضرار بالهول لدينا التزام رسمي هللا يسلمك. –معالي الرئيس  –راً معالي الرئيس، لو تكرمت شك

 معالي الرئيس:

  حسناً أنت تستأذن عن نفسك وضرار بالهول يستأذن عن نفسه أيضاً.

 سعادة/ أسامة أحمد الشعفار:

  شكراً معاليك.

  معالي الرئيس:

  تفضل يا ضرار.

 بالهول الفالسي:سعادة/ ضرار حميد 

  شكراً معاليك، أنا أرغب باالستئذان لظروف طارئة.

 معالي الرئيس:

موفقين إن شاء هللا، حسناً ننتقل إلى مذكرة بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في تشكيالت المجلس، 

تب اإلخوة واألخوات، المذكرة المعروضة عليكم وأيضاً مشروع القرار المرفق بها ناقشته هيئة المك



  

  117من  74صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

) لسنة 1ووافقت عليه في ضوء أهمية األهداف السامية لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (

%) من أعضاء المجلس، وكانت هناك 50والذي تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة لتكون ( 2019

ألن نضع بعض األنظمة التكميلية لهذا القرار، ولهذا سنعرض اليوم عليكم قراراً  –الحقيقة  –حاجة 

 نسجم ويواكب قرار صاحب السمو رئيس الدولة، تفضلي يا صابرين.ي

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  "مذكرة هيئة مكتب المجلس الوطني االتحادي

  بشأن قاعدة تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين تشكيالت المجلس

  

  ة أعضاء المجلس الوطني االتحادي المحترمونأصحاب المعالي والسعاد

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  الموضوع: قاعدة تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين تشكيالت المجلس

  

) من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، 41) من المادة (7في إطار ما نص عليه البند رقم (

ختصاص هيئة المكتب بالموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية وما تضمنه هذا البند من ا

قبل اعتمادها من المجلس، فقد قامت الهيئة بمناقشة قاعدة تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين 

تشكيالت المجلس في اجتماعها الخامس في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 

، وقد تدارست هيئة المكتب بعض االعتبارات التي تسير في 2021يونيو  16والذي عقدته بتاريخ 

  اتجاه تدعيم اعتماد هذه القاعدة وقد تبيّن لها اآلتي:

بتعديل قرار المجلس  2019) لسنة 1أنه مع صدور قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم ( .1

ي االتحادي وما جاء في األعلى لالتحاد بشأن طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطن

%) من ممثلي كل 50هذا التعديل من النص على رفع نسبة تمثيل المرأة بحيث ال تقل عن (

إمارة في عضوية المجلس الوطني االتحادي، فإنه إزاء صدور هذا القرار يتعيّن أن تكون هناك 

باقي تشكيالته آلية عمل تنفيذية له بحيث تنعكس أهدافه ودالالته على تشكيل لجان المجلس و

 األخرى.

إن مثل هذا التوازن يحقق التنوع في فكر اللجان وتشكيالت المجلس بما يثري عملها وينعكس  .2

 على نتائج أداء عمل هذه التشكيالت.
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إنه يعطي صورة إيجابية وحقيقية لخارج الدولة وداخلها عما وصلت إليه دولة اإلمارات في  .3

نات في كافة أوجه العمل الحكومية والبرلمانية، وبما شأن تمكين كل فئات المواطنين والمواط

 يعكس الوجه الحضاري الذي تحقق على أرض الواقع.

إنه مثل هذه القاعدة تحفز المواطنات على االنخراط في العمل البرلماني كما تحقق عدالة التوزيع  .4

ديدة تأخذ بعدالة في التشكيالت بما يتناسب مع األعداد اإلجمالية في المجلس، كشأن برلمانات ع

 وتناسب التمثيل داخل تشكيالتها الفرعية بناًء على معايير متنوعة.

لهذه األسباب تدارست هيئة المكتب القاعدة المطروحة على المجلس الموقر ووافقت عليها، وإعماالً 

ألحكام الالئحة الداخلية نتشرف اليوم بعرضها على مجلسكم الموقر لتفضلكم بالنظر في شأن 

  ارها.إقر

  صقر غباش

  رئيس المجلس الوطني االتحادي"

 معالي الرئيس:

اإلخوة واألخوات، هل هناك أية مالحظات على المذكرة؟ معالي الدكتور علي راشد النعيمي تفضل 

  معاليك.

 معالي/ د. علي راشد النعيمي:

يك وألعضاء هيئة بسم هللا الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أوالً أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعال

ينسجم مع التطلعات االستراتيجية والممارسات  –الحقيقة  –المكتب على تبني هذا المقترح، والذي 

كان من التحديات التي أواجهها بالذات  –حقيقة  –الحقيقية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأنا 

كانت اللقاءات تمثل حرجاً ألن عندي في لجنة الدفاع، أن جميع األعضاء هم من اإلخوة الرجال، و

هذا ال يعبّر عن توجهات الدولة وعن موضوع أننا نتبع أقوالنا بأفعال حقيقية، أعتقد أننا يجب أن 

نعبّر تعبيراً حقيقياً من خالل عملنا ممثالً بما ورد في هذا المقترح كي تكون األخوات موجودات 

 ج وفي كل المبادرات، أوالً حتى نحقق ما نّدعيهمعنا في كل اللجان وفي كل األنشطة وفي كل البرام

 تميزت ما متى وأنها به مرحب ودورها مقدرة أنها اإلماراتية للفتاة كرسالة ثم القيادة، منا تطلبه وما

 المقترح هذا على المكتب هيئة وأحيي معاليك أحيي أنا ولذلك اآلفاق، لها وتفتح لها ستتاح الفرصة فإن

  وشكراً. ودعمه، يهتبنّ  خواتواأل اإلخوة من وأتمنى

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الدكتور علي النعيمي، عائشة البيرق تفضلي.
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 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

وهذا غير  –هذا ليس للنشر، نحن كنساء ندعم هذا الكالم ونثني عليه ونبارك ونشد على األيادي 

  ع له العقال...ونرفع له القبعة ونرف -يا طويل العمر قابل للكتابة 

 معالي الرئيس:

ال يوجد شيء يُقال في قاعة المجلس إال ويُسّجل في مضبطة الجلسة، تفضلي يا صابرين بتالوة 

 مشروع القرار.

  مقرر هيئة المكتب)  –سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس 

  2021قرار رقم (     ) لسنة 

  المجلس الوطني االتحادي قاعدة التوازن في تكوين تشكيالتبإصدار 

  ،رئيس المجلس الوطني االتحادي 

  ، بعد االطالع على الدستور 

   2016) لسنة 1(وعلى الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 

ة ) لسن4(بتعديل قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم  2019) لسنة 1(وعلى قرار رئيس الدولة رقم 

  ، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي  2006

من دور  2016يونيو  16يوم وموافقة هيئة مكتب المجلس الوطني االتحادي باجتماعها الخامس 

  ، االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 

قرر  29/6/2021 لسته المعقودة بتاريخاعتماد المجلس الوطني االتحادي لهذه القاعدة بجوعلى 

  : آلتي ا

  معالي الرئيس : 

  هل يوافق المجلس على الديباجة ؟ 

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس 

  ) 1(المادة رقم 

ها اثنين أو أكثر ائضعيتعين في كافة تشكيالت المجلس الوطني االتحادي التي يكون العدد الكلي أل" 

من الرجال  ويكون اختيار أعضائها عن طريق االنتخاب أن يشترك في عضوية كل منها عدد متساوٍ 

 ً ً  ومن النساء معا ما إذا كان العدد الكلي المطلوب فيها أ  ،إذا كان العدد الكلي المطلوب فيها زوجيا
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 ً عدد من األعضاء الرجال بشرط مع النساء يتعين أن يشترك في عضويتها عدد من األعضاء ف فرديا

  " .  أن ال يزيد الفرق بين العددين علي عضو واحد

  معالي الرئيس : 

  ) ؟ الكلمة لسعادة الدكتورة موزة العامري  1( المادة رقمأية مالحظات على هل هناك 

  سعادة / د. موزة محمد العامري : 

ً ولم تتم الموافقة عليه  عندي سؤال معالي الرئيس ، اآلن أنتم تقولون أن هذا ال زال مقترحا

إذا كان هناك لجنة ما من اللجان كافة األعضاء الذين تقدموا  –مثال  –حتى اآلن ، فاآلن 

لإلنضمام لها رجال فهل ستجبرون األخوات العضوات على دخولها وهن ال يردن ذلك ؟ وأنتم 

ودخل فيها خمسة أعضاء  خاب ، فإذا تم تشكيل لجنة باالنتخابقلتم أن تشكيل اللجان باالنت

، فهل ستجبرون عضوة ثالثة على الدخول في اللجنة ! فأين رجال وعضوتين امرأتين

  الديموقراطية ؟ وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

ينطبق عليها في هذه الحالة ما ينطبق على تشكيالت لجان المجلس عندما ال يتقدم عدد كاٍف من 

شترك في اللجان ، هذا هو النظام العام الذي يتم االحتكام األعضاء يتم سحب القرعة على من لم ي

  إليه ، الكلمة لسعادة سهيل نخيرة . 

  سعادة / سهيل نخيرة العفاري : 

شكرا معالي الرئيس ، أنا أثني على كالم الدكتورة موزة العامري ألنه يُفترض أن تشكيل اللجان يتم 

ها مناسبة له أو يستطيع أن يبدع فيها بشكل أفضل ، أما باالنتخاب ، وكل عضو يترشح في اللجنة التي يرا

مسألة التحديد في العدد بين اإلناث والذكور في اللجان فهذا قيد ، ونحن في المجلس نحاول تمثيل 

  الديموقراطية ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

 الكلمة لسعادة هند العليلي . 

  سعادة / هند حميد العليلي : 

حقيقة ال أعلم إذا كانت مالحظتي هذا موقعها أم ال ، لكن بما أننا دخلنا في المواد معالي الرئيس ، ال

فهذا يعني أننا شبه موافقين على المشروع ، وأنا فقط عندي مالحظة على الموضوع بشكل عام 

واحترت هل أقدمها في البداية أم التريث لحين تسألنا آخر شيء " هل يوافق المجلس على المشروع 

  وعه " ؟ فهي وجهة نظر ... في مجم
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  معالي الرئيس : 

يا أخت هند كما ذكرت سابقا أن اآللية في المناقشة هي نفس آلية مناقشة مشروعات القوانين حيث 

يُطرح أوالً تقرير اللجنة ، فاللجنة طرحت التقرير ولم يطلب التعقيب إال معالي الدكتور على النعيمي 

رير اللجنة ورأي اللجنة فيما هو مقدم ، ثم انتقلنا بعد ذلك لمناقشة ولم يطلب أحد آخر التعقيب على تق

المواد في النظام أو في القرار مادة . مادة ، فاآلن تبقى المالحظات على المواد مادة . مادة ، فقد 

) 1انتهينا من المالحظات العامة على المبدأ وتجاوزناها ، فاآلن من لديه مالحظة على المادة رقم (

) ، 1فضلت به الدكتورة موزة واألخ سهيل العفاري ، فقد أبدو مالحظاتهم على المادة رقم (كما ت

  ) ، الكلمة لسعادة ناعمة المنصوري . 1فالمالحظات والنقاش اآلن على المادة رقم (

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

ع على أساسه هذا المقترح ، شكرا معالي الرئيس ، نحن في هذه المادة لسنا ضد المبدأ الذي وض

  ونحن نشكر هيئة المكتب على ما قامت به . 

% من مقاعد المجلس الوطني االتحادي فهذه سياسة خارجية 50معالي الرئيس ، المرأة عندما أخذت نسبة 

ودة من الدولة ومن القيادة الرشيدة ، أما داخليا فالمرأة موجودة في كافة اللجان ، وفقط لجنة واحدة غير موج

فيها وهي لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ، وبإمكان المرأة أن ترشح نفسها وتحصل على مقعد من 

مقاعد هذه اللجنة ، أما بقية اللجان بالعكس فالمرأة أخت الرجل في كل مكان في اللجان ، وصوتها مأخوذ به 

مبدأ في الطرح أما أن يُسن ذلك في قانون وتكون رئيسة ومقررة ومواطبة لكل األمور ، لذلك أنا لست ضد ال

، ونحن معكم ولسنا ضد ذلك ، فأنا كشخص ناعمة المنصوري ورأي داخلي فهذا لم يحدث سابقاً في المجلس

مع معاليك في أي أمر ، ومن بعد رأيك ال رأي ، صحيح معاليك تأخذ بآراء أعضاء المجلس وتسمع منهم 

هذا الشيء أن يتم بشكل إجباري صراحة أنا كشخص من حيث المبدأ بسبب الحكمة الموجودة عندك ، ولكن 

ال أستطيع التصويت لصالحه ، أما كرأي فاإلخوة جميعهم متواجدين ، ووجود لجنة واحدة كافة أعضاء من 

  الرجال ال يبرر فرض ما هو مطروح على كافة اللجان ، فهذا صعب ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  على بقية اللجان .... كيف لجنة واحدة تحكم 

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

سامحني معالي الرئيس ، معالي الدكتور علي النعيمي " هللا يحفظه " ذكر أن لجنة الداخلية كافة 

أعضائها من الرجال ، هذا ليس بيدنا كأعضاء وإنما نتاج الديموقراطية الموجودة والذي تأسس عليها 

  حادي ، وهذه الديموقراطية موجودة عند الجميع ، وشكرا . المجلس الوطني االت



  

  117من  79صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أن األمر المعروض تم طرحه من حيث المبدأ وتم الموافقة عليه ثم انتقلنا إلى المواد مادة . 

  مادة .... 

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

  الخالف على هذه المادة معالي الرئيس ..... 

  لي الرئيس : معا

  ما هو المبدأ العام المطروح ... 

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

  يأخذه األعضاء ....  –معاليك  –المبدأ العام 

  معالي الرئيس : 

  أقصد ما هو المبدأ العام الذي طرح ..... 

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

  التساوي في اللجان . 

  معالي الرئيس : 

  توازن بين الجنسين .... ال

  سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري : 

نعم التوازن وهو نفسه التساوي ، والمرأة موجودة في كل أجهزة المجلس ، والرجل أيضا موجود ، 

والمرأة والرجل يد واحدة في المجلس الوطني ، وهذا كمبدأ ونحن لسنا ضد األمر ، والرأي الذي 

مجلس إال ألخذ الرأي حوله ، وليس هناك خطأ إذا كان هناك البعض ضد تقترحونه ال يطرح في ال

  الرأي والبعض مع الموافقة ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة حميد الشامسي . 

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

كن في شكرا معالي الرئيس ، رداً على الدكتورة موزة العامري بشأن إذا كان هناك ترشيح إذا لم ي

اللجنة نساء أو كان المرشحين في اللجنة أقل من سبعة اعضاء ، فممكن أن يكون هناك ترشيح في 

هذه الحالة ، لكن نحن نقول إذا كان المرشحين ألحد اللجان كلهم من الرجال فكيف سنخرج من 
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؟ للجنةهؤالء األعضاء المنتخبين ونضع مكانهم نساء والذين دخلوا سبعة أعضاء وهو عدد أعضاء ا

  وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

الحقيقة عندما يُقر المبدأ فإن آليات التنفيذ تكون سهلة ، فاإلشكالية ليست في آليات التنفيذ بقدر ما 

  هي في إقرار المبدأ أوال ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي . 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

لو أخذنا معالي الرئيس الجزئية األولى وهي انعكاس ما تم خارج والنسبة  شكرا معالي الرئيس ،

% ، فقد جاءت الفكرة على نفس المبدأ ، 50التي جاءت بناء عليها األخوات في المجلس وهي 

بمعنى إذا فاز رجال بأصوات أعلى ولكن دخلوا النساء باألصوات األقل ، اآلن الموضوع األول 

غالبيتها من النساء ، فهذا أيضا غير صحيح وليس فقط قضية  –ي الرئيس معال –كذلك هناك لجان 

% 50أن الغالبية في لجنة ما من الرجال ، فنحن نريد أن يكون انعكاس لمسألة تمثيل المرأة بنسبة 

  في المجلس على تمثيلها في غالبية اللجان ، هذا أوال . 

سابق كان هناك لجنة دخلها فقط ستة ثانيا : فقط أعطي مالحظة ، فأنا شخصيا في الفصل ال

، ومن ثم كان هناك محاولة من الرئيس بأن يدخل أي عضو في هذه اللجنة حتى يكتمل أشخاص

العدد ، ولم يوافق اإلخوة األعضاء ، فماذا حصل ؟ تم عمل قرعة بين األربعة أعضاء الذين 

القرعة في هذه اللجنة وكان لم يدخلوا إال في لجنة واحدة وتم إلزام العضو الذي وقعت عليه 

النصيب علّي أنا وأُلزمت ال إراديا على الدخول في هذه اللجنة حتى أكمل العدد السابع 

نعمل في كافة اللجان وليس  –معالي الرئيس  –وأصبحت أنا رئيس هذه اللجنة ، نحن كذلك 

نحن نناقش ما لجنة واحدة ، فاللجنة هي جزء من العمل ، ولذلك فعندما نناقش في المجلس ف

جاء به اإلخوة أعضاء اللجنة ، واالنعكاس الذي نريده ليس في اللجان فقط ، وإنما عندنا 

تشكيالت الشعبة ، فهذا االنعكاس كذلك موجود ، فال تجد أحيانا أحد منهم معك ، وعندما تذهب 

غالبيتنا ألي دولة ينعكس هذا يتم االستقبال من قبل رجال ونساء في تلك الدول في حين نحن 

من الرجال أو من النساء ، فإذا كنا متفقين على الموضوع من حيث المبدأ فإن قضية أن أدخل 

في لجنة أو سيتم إجباري على الدخول في لجنة فهذا كان ليس بهدف التوازن ، فلم يكن هناك 

، موضوع التوازن ومع ذلك أجبرت على الدخول في لجنة لم أترشح لها حتى يتم تكملة العدد 

  كذلك إذا أقر المجلس بإرادة األغلبية في هذا األمر فالكل سيلتزم به ، وشكرا . 
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  معالي الرئيس : 

الحقيقة أنه في األنظمة السياسية بصفة عامة والبرلمانية بشكل خاص هناك ما يسمى بالتمييز 

لقرار بأن اإليجابي ، والتمييز اإليجابي هو ما أخذ به صاحب السمو رئيس الدولة عندما أصدر ا

% من النساء ، وكما 50% من الرجال و 50يكون التمثيل في المجلس الوطني االتحادي بنسبة 

أشار سعادة األخ حمد الرحومي لو أُخذ األمر بعدد األصوات الختلف التشكيل ، فإذا نحن أقررنا 

ن عند األنظمة % ، فهل نقف اآل50المبدأ األساسي األعلى مرتبة في تمثيل النساء في المجلس بنسبة 

الفرعية التابعة لهذا المبدأ األساسي ؟! فهذه أنظمة فرعية كانت يجب أن تكون من أول التشكيالت 

حتى تنسجم تشكيالت المجلس مع توجه وتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة ، فالمبدأ هنا هو ما 

يست صعبة وهي موجودة يسمى بالتمييز اإليجابي ، اآلن إن تم إقرار المبدأ فإن آليات التنفيذ ل

ونمارسها ، فال توجد صعوبة في آليات التنفيذ للوصول إلى تنفيذ هذا القرار وغيره ، الكلمة لسعادة 

  صابرين اليماحي . 

  مقرر هيئة المكتب)  –سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس 

لمن ال يرغب في دخول  تعقيب على الموضوع فقط ، اآلن اإلخوة أصحاب السعادة أعطوا امثلة

هذه اللجان كيف يتم إجباره ، ولكن لنرى السيناريو اآلخر : لو كانت إحدى األخوات ترغب في 

الدخول في لجنة معينة وكافة الفائزين بعضويتها من الرجال فهل تُحرم من هذه اللجنة ما دام أنها 

األصوات وفاز بعضويتها ترشحت لها ؟ فهي ترشحت للجنة بإرادتها ولكن تم التصويت ألعلى 

  سبعة رجال ، فما ذنبها بعدم دخول هذه اللجنة وهي تشعر أنها ستعطي فيها ؟ وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة الدكتورة نضال الطنيجي . 

  سعادة / د. نضال محمد الطنيجي : 

رئاسة المجلس وهيئة متكب المجلس بتمكين المرأة ، شكرا معالي الرئيس ، بداية أنا أشيد برغبة 

وهذه خطوة نعتز بها ألن نهج القيادة في الدولة هو تمكين المرأة ، لكن عندي جزئية بسيطة أود 

ذكرها وربما أكون تطرقت لها سابقا ، فيجب النظر للتخصص في تشكيل اللجان ألن عمل اللجان 

يهما يُعطى األولوية في التشكيل ؟ فلو كان هناك بعض يعتمد على الرغبة والخبرة والتخصص ، فأ

اللجان التي فعال تحتاج لخبرة وتخصص مثل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية أو غيرها 

؟ من اللجان فهل عندما يتم تقديم لموضوع يجب أن يكون هناك تواجد إجباري لعدد معين من النساء

لنقطة ، فاالنتخاب في األصل أن هذه ثقافة موجودة عندنا ، فقد وقفت بعض الشيء عن هذه ا
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وموضوع تمكين المرأة أصبحت عندنا قناعة بأن هذا النهج موجود أمامنا فيه قدوة وفيه قرارات 

وقوانين تُسن في هذا الجانب ، فإذا لم نكن قادرين على ممارستها ونطبقها ونحتاج ألن نضع لها 

عند هذا األمر ، فهل عندما نقدم أنفسنا وعضويتنا وآلية عملنا أمام قواعد داخلية فالحقيقة وقفت 

البرلمانات الخارجية هل نقول أننا تواجدنا في هذه اللجان ألنه يوجد لدينا قاعدة تلزم بوجود عنصر 

  نسائي في هذه اللجان ؟ فقط أردت التنويه لهذا األمر ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

قيقة ليس لدي رد على تعقيبك ألنك ال زلت في حيرة وتساؤل ، الكلمة شكرا دكتورة نضال ، الح

  لسعادة مريم بن ثنية . 

  سعادة / مريم ماجد بن ثنية : 

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أود اإلشادة بهذه الخطوة ، ونثني على كل اإلخوة واألخوات المؤيدين 

لم عن التوازن بين الجنسين ونحن نطبقه عندنا لها ألن هذا فعال يعكس توجهات القيادة ، فعندما نتك

في المجلس الذي صدر بمرسوم وقرار سامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أن تكون 

نصف مقاعد المجلس للمرأة ، فمن هنا ممكن أن نقول أن هناك خلل في العمل ، ومن جهة ثانية 

، فعندما تكون اللجنة كلها من الرجال ونحن التمثيل الخارجي أو حتى التمثيل أمام الجهات األخرى 

نتكلم اليوم عن التمكين السياسي للمرأة أو التمكين للمرأة وهناك مجلس للتوازن بين الجنسين ونحن 

داخلون في تنافسية مع دول العالم في هذا المجال ، فكيف يتسق ذلك األمر عندما نمثل المجلس 

نساء ! فهذا يفقدنا مفهوم التوازن والمطلوب اصال من ويكون كافة األعضاء من الرجال أو من ال

  قيادتنا أن يكون موجود ، لذلك أنا اثني على هذا القرار يا معالي الرئيس وأشيد به ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة األخ سعيد العابدي . 

  سعادة / سعيد راشد العابدي : 

ينها من قبل القيادة ، وهذا بال شك يُحسب لها ، لو تذكرون معالي الرئيس ، ال شك أن المرأة تم تمك

في بداية المجلس في الدور السابق عندما جئنا الختيار النائب األول والنائب  –معالي الرئيس  –

الثاني للرئيس توجه الجميع بحيث يكون هناك توازن بأن يكون النائب األول من الرجال والنائب 

هل أجحفنا بحق  –معالي الرئيس  –ت ، وخالل السنتين الماضيتين الثاني من األخوات العضوا

زميالتنا من خالل االنتخاب لنصل إلى مرحلة بحيث أن أخواتنا العضوات لم يأخذن مكانهن 

؟ هل مطلوب منا اآلن بأن ندفع بأخواتنا إلى أماكن في اللجان لم يستطعن الوصول لها ؟ الصحيح
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كرجال ولكن هن لم يرغبن والصندوق هو الذي أتى بعدد رجال هناك من األخوات من أفضل منا 

أكثر في لجنة ما وعدد نساء أكثر في لجان أخرى ، لذلك معالي الرئيس ، كمبدأ التوازن بين الجنسين 

معالي الرئيس نحن بفرض هذا األمر نقلل من ديموقراطيتنا في  –ايضا  –ال خالف في ذلك لكن 

ن على وضع عدد معين من الرجال والنساء في كل لجنة ، فلنترك هذا المجلس بحيث نصبح مجبري

  هو الذي يقرر وكذلك الكفاءة ، وشكرا .  –معالي الرئيس  –الصندوق 

  معالي الرئيس : 

ال شك أن الكفاءة موجود في الجميع رجاال ونساًء ، ونحن نتحدث هنا عن مبدأ أتى ترجمة 

وفي الترجمة اكتفي في كل إمارة بأعلى  لتوجيه سامي من صاحب السمو رئيس الدولة ،

األصوات ويُستكمل العدد الباقي من الجنس اآلخر ، ولوال هذا التمييز اإليجابي لما كان 

، فعندما ينسحب هذا األمر على تشكيل اللجان فهذا من عددكم الموجود اليوم بهذه النسبة

لقيادة السياسية ، فهذا القرار باب أولى أيها اإلخوة وإال نكون غير منسجمين مع توجيهات ا

هو عبارة عن ترجمة لما أرادته القيادة السياسية ، فهل نأتي اآلن ونذكر االنتخاب داخل 

المجلس ، فاالنتخاب الذي جاء باألعضاء أصال تم وضعه في إطار يمكن المرأة من 

واآلن % ، فمن باب أولى ان يتم ذلك في أجهزة المجلس ، 50المشاركة بالمجلس بنسبة 

في غالبية اللجان هذا التمثيل موجود ، وفي لجنة أو لجنتين فقط غير موجود وهو أمر 

سيصحح نفسه بنفسه وتسير األمور كما كانت وأفضل إن شاء هللا ، لذلك ال أعتقد أن هناك 

حاجة ألن نستمر في إبداء نفس اآلراء والمالحظات التي طُرحت من اإلخوة إذا كانت هناك 

) ؟ ... ترغبون بإحصاء 1قبلكم على المادة ، فهل هناك موافقة على المادة رقم (موافقة من 

االصوات ال باس بذلك ، إذاً من يوافق على المادة يتفضل برفع يده ... هل الموافقين على 

المادة فقط عشرة أعضاء ؟ ... يا أخت موزة عندما ترغبين بالحديث عليك طلب الكلمة ، 

م تتكلمين ، فاألمر ال يُؤخذ بالحماس وإنما بالعقالنية ، فاآلن هناك وعندما أسمح لك بالكال

، مشروع قرار مطروح على المجلس للتصويت ، ويتم التصويت والتحقق من عدد األصوات

. وكل عضو له وجهة نظر ، وأعتقد أنه من األفضل أن يتم التصويت بالمناداة باإلسم عضوا

  الطاير . عضوا ، تفضل سعادة الدكتور طارق 

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

  سرع ، وشكرا . أأن التصويت االلكتروني  –معالي الرئيس  –أعتقد 
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  معالي الرئيس : 

، نحن في بعض الحاالت نستخدم التصويت االلكتروني والتصويت العادي والتصويت بالمناداة باإلسم

على األعضاء وأخذ رأيهم بالموافقة أو عدم  وهذا أمر جائز ، تفضل سعادة األمين العام بالمناداة

  الموافقة عضوا . عضوا . 

  (تم التصويت بالمناداة على األعضاء باإلسم كالتالي : 

  سعادة / حمد الرحومي : موافق

  سعادة / ناعمة الشرهان : موافق

  معالي / د. علي النعيمي : موافق

  سعادة / د. حواء الضحاك المنصوري : غير موافق . 

  دة / خلفان الشامسي : موافق . سعا

  سعادة / سهيل العفاري : غير موافق . 

  : غير موافق .  يسعادة / د. موزة العامر

  سعادة / ميرة السويدي : غير موافق . 

  سعادة / ناعمة المنصوري : غير موافق . 

  سعادة / أحمد السويدي : غير موافق .

  سعادة / عفراء العليلي : موافق . 

  روان المهيري : غير موافق سعادة / م

  سعادة / هند العليلي : غير موافق .

  سعادة / جميلة المهيري : غير موافق .

  كناز : موافق .لسعادة / سارة ف

  سعادة / مريم بن ثنية : موافق .

  سعادة / عائشة المال : غير موافق . 

  سعادة / د. طارق الطاير : غير موافق . 

  : غير موافق . سعادة / حميد العبار الشامسي

  سعادة / شذى النقبي : غير موافق

  سعادة / عائشة البيرق : موافق .

  سعادة / عبيد الغول السالمي : موافق . 
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  سعادة / عدنان الحمادي : غير موافق 

  سعادة / كفاح الزعابي : غير موافق

  سعادة / عائشة ليتيم : غير موافق

  سعادة / علي جاسم أحمد : غير موافق

  / محمد عيسى الكشف : موافق سعادة

  موافقغير سعادة / دكتورة شيخة الطنيجي : 

  سعادة / صابرين اليماحي : موافق 

  سعادة / ناصر اليماحي : موافق 

  موافق سعادة / يوسف الشحي : 

  سعادة / د. نضال الطنيجي : غير موافق 

   سعادة / سمية السويدي : موافق

  فق سعادة / سعيد العابدي : غير موا

  سعادة / أحمد الشحي : غير موافق

  معالي الرئيس : 

) عضو يمثلون األغلبية ، وهذا يعني عدم الموافقة على المشروع 21عدد اإلخوة غير الموافقين (

  ) هي المادة األساسية في المشروع ، واآلن ننتقل إلى المذكرة التالية . 1ككل ألن المادة رقم (

كل. 3 و بش أن جمع العض ب في اللجان  مذكرة بش دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من منص

 .  الدائمة بالمجلس

  معالي الرئيس : 

هذه المذكرة أيضا معروضة عليكم بعد دراستها من قبل هيئة المكتب ، فلتتفضل سعادة األخت 

  صابرين اليماحي بتالوة المذكرة . 

  رر هيئة المكت) مق –سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس 

  مذكرة هيئة مكتب المجلس الوطني االتحادي

  لعضو بشكل دائم خالل دور االنعقاد الواحديجمع ابشأن قاعدة عدم جواز أن 

  .ومنصب المقرر ، منصب الرئيس  -بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة بالمجلس 

  ون مأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الوطني االتحادي المحتر

  ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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لجنة واحدة أو منصب مقرر لقاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من منصب رئيس : الموضوع 

  . لجنة واحدة في اللجان الدائمة للمجلس ل

من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي ) 41) من المادة (7(في إطار ما نص عليه البند رقم 

تطويرية الضمنه هذا البند من اختصاص هيئة المكتب بالموافقة على مشروعات نظم العمل وما ت

قد قامت الهيئة بمناقشة قاعدة عدم جواز أن يجمع العضو بشكل دائم ف، قبل اعتمادها من المجلس 

منصب الرئيس  -لمجلس خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة با

في اجتماعها الخامس في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر ، ومنصب المقرر 

 وقد تدارست هيئة المكتب بعض االعتبارات التي تسير في،  16/6/2021والذي عقدته بتاريخ 

  اتجاه تدعيم اعتماد هذه القاعدة ، وقد تبين لها اآلتي : 

منصب رئيس اللجنة ومنصب  –ضو الواحد بين أكثر من منصب داخل اللجان الدائمة . أن جمع الع1

مقرر اللجنة مؤداه زيادة العبء على العضو بما قد يؤدي إلى عدم تمكينه من أداء كل عمل من 

  العملين على ذات الدرجة من اإلجادة المتوقعة منه بسبب كثرة األعمال أو بسبب تعارض المواعيد. 

دى هذه القاعدة تحقيق التداول للمناصب الرئيسية بين أكثر عدد من األعضاء بما ينعكس . أن ُمؤ2

  على األداء النهائي واإلجمالي ألعمال المجلس . 

. إن نتيجة هذه القاعدة هي زيادة وتنوع الخبرات لدى شريحة كبيرة من أعضاء المجلس ، وهذه 3

  لى عمل المجلس . الزيادة وذلك التنوع لهما مردودهما اإليجابي ع

لهذه األسباب تدارست هيئة المكتب القاعدة المطروحة على المجلس الموقر ووافقت عليها ، وإعماالً ألحكام 

  الالئحة الداخلية نتشرف اليوم بعرضها على مجلسكم الموقر لتفضلكم بالنظر في شأن إقرارها. 

  صقر غباش    

  "رئيس المجلس الوطني االتحادي

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أية مالحظات على مذكرة هيئة المكتب ؟ الكلمة لسعادة أحمد الشحي . 

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

شكرا معالي الرئيس ، حقيقة أشكركم على هذا الجهد الذي قمتم به في هذا الشأن بحيث ال يكون 

ان ال يمسك وهي  –معالي الرئيس  –العضو مقرر ورئيس في لجنتين ، وأتمنى إضافة نقطة 

المراقب ال مقرر وال رئيس في اللجان بسبب األعباء الكثيرة التي ستكون عليه ، وعلى أساس أن 

تكون آلية العمل في اللجنة فيها انسيابية وال تُحسب لهم في هيئة المكتب أنه حرك عمل اللجنة الفالنية 



  

  117من  87صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

رائسة لجنة وال مقرر للجنة ،  على اللجنة الفالنية ، وبذلك فيكون المراقب فقط مراقب وال يتولى

  وهذا مجرد اقتراح ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أية مالحظات أخرى على مذكرة هيئة المكتب ؟ 

  (لم تبد اية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

  إذاً للتفضل سعادة صابرين اليماحي بتالوة مواد القرار ألخذ الموافقة عليه مادة . مادة . 

  مقرر هيئة المكتب)  –برين حسن اليماحي : (مراقب المجلس سعادة / صا

  2021قرار رقم (     ) لسنة 

  بإصدار قاعدة عدم جواز جمع العضو بين أكثر من منصب 

  في اللجان الدائمة بالمجلس الوطني االتحادي

  ، رئيس المجلس الوطني االتحادي 

الوطني االتحادي الصادرة بقرار رئيس  بعد االطالع على الدستور وعلى الالئحة الداخلية للمجلس

  ،  2016 لسنة) 1(الدولة رقم 

من دور  2021يونيو  16يوم اجتماعها الخامس في موافقة هيئة مكتب المجلس الوطني االتحادي و

  ، االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

  ،  29/6/2021ودة بتاريخ على اعتماد المجلس الوطني االتحادي لهذه القاعدة بجلسته المعقو

  قرر اآلتي : 

  )1مادة رقم (

ن يشغل أال يجوز لعضو المجلس الوطني االتحادي ، باستثناء هيئة مكتب ولجنة رؤساء اللجان " 

خالل دور االنعقاد العادي الواحد أكثر من منصب رئيس للجنة واحدة أو ، بصفة بصفة دائمة 

  .  الدائمةمنصب مقرر للجنة واحدة في لجان المجلس 
  معالي الرئيس : 

  ؟ تفضل سعادة ناصر اليماحي . مالحظات على هذه المادة أية هل هناك 

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

) ال أعرف إن كان خطأ إمالئي أم ال ، ففي السطر األخير ورد 1معالي الرئيس ، في المادة رقم (

، للجنة ... " فهل الصحيح " أو " أم " و"" .. أكثر من منصب رئيس للجنة واحدة أو منصب مقرر 

  فأنا أعتقد أن الصحيح " ومنصب مقرر للجنة " وليس " أو منصب مقرر للجنة واحدة " .... 
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  معالي الرئيس : 

  ال يا أخ ناصر ، ال يجوز الجمع بين اإلثنين .... 

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

المجلس أن يشغل منصب بصفة دائمة " فممكن أن أعرف ، لكن ورد في المقدمة " ال يجوز لعضو 

نضع الصفة قبل " ال يجوز في منصب رئيس لجنة واحدة ومنصب مقرر لجنة " فال يجوز الجمع 

  بين اإلثنين ، لكن كلمة أو هنا فرقت بين اإلثنين ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة المستشار كارم . 

  ستشار القانوني بالمجلس) األستاذ / كارم عبداللطيف : (الم

لو أخذنا حسبما يقترح سعادة األخ ناصر فإن البعض سيفسر أن العضو ممكن أن يجمع بين منصب 

رئيس لجنتين ، أو مقرر في لجنتين ، ال ، التوجه هو أن  ال يجمع بين منصبين ، أما الصياغة التي 

رئيس للجنتين ، أو منصب مقرر تفضل بها سعادة األخ ناصر مؤداها إمكانية جمع العضو لمنصب 

في لجنتين ، لكن نحن نريد أن نغلق الباب أما الجمع بين أكثر من منصب واحد تحت أي مسمى من 

  المسميات ، وشكرا . 

  معالي الرئيس : 

الهدف من هذه القاعدة انه عندما يتم اختيار أحدكم رئيسا للجنة بعد ذلك يمكن أن يكون عضوا في لجنة 

جوز رئيسا في لجنة ومقررا أو رئيسا في لجنة أخرى ، وكذلك األمر لو كان مقررا في أخرى ، فال ي

إحدى اللجان فال يجوز أن يكون في منصب أو مقرر أيضا في لجنة أخرى ، والهدف طبعا من ذلك إعطاء 

الفرصة للجميع ، وكذلك عندما يكون العضو رئيس في لجنة ومقرر في لجنة أخرى سيشكل ذلك عبئا 

را عليه قد يؤثر على عمل اللجنتين ، هذا هو الهدف وما هو معمول به في بعض البرلمانات ، وهذا كبي

  هو المبدأ المطلوب إقراره إذا كنتم ترون هذا مناسباً ، فهل توافقون على هذا األمر ؟ 

  (موافقة)

  مقرر هيئة المكتب)  –سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس 

  )2المادة رقم (

  " .  2021يونيو  29" يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من المجلس الوطني االتحادي بتاريخ 

  معالي الرئيس : 

  الكلمة لسعادة أحمد بوشهاب السويدي . 
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  سعادة/ أحمد حمد بوشهاب السويدي:

بأن تكون رئاسة العضو للجنة لسنتين بحد  –أيضا  –معالي الرئيس ، لماذا ال نضيف في المادة 

  أقصى ؟ 

  عالي الرئيس : م

اآلن موضوع اللجان ليس هذا محلها ، ألن هذا موجود ومنظم في الئحة المجلس ، فليس مكانها في 

هذا التنظيم ، فهذه القاعدة لمسالة الجمع بين منصبين فقط ، أما ما تطرحه فهو منظم في الئحة 

لكن هذه محلها في ، وبناًء على إذا كنتم تودون طرح ذلك في بداية الدور فهذا شيء آخر المجلس

  .الالئحة األساسية للجان

  سعادة/ أحمد حمد بوشهاب السويدي:

  جزاك هللا خيراً.

  عالي الرئيس : م

شاركة مع اإلخوة في البحرين ، فإذا هذا الشأن فأستئذنكم حيث عندي التزام بم إذا لم يبق شيء في

لم يكن هناك شيء مهم ال أود التأخر عليهم ، لذلك نرفع الجلسة للصالة والغداء وبعدها نعود 

  الستكمال جلستنا 

  ظهرا) 1.10(رفعت الجلسة للصالة والغداء حيث كانت الساعة 

  بعد الظهر) 2.25(عادت الجلسة لإلنعقاد حيث كانت الساعة 

 يس:معالي الرئ

)، وكان 1نعود الستكمال جلستنا، وقد انتهينا من التصويت على المادة رقم (لو سمحتم يا إخوان س

  سعادة األخ حميد الشامسي يرغب بالتعقيب أو التعليق، تفضل سعادتك.

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

 –ت لدي فكرة حقيقة االقتراح الذي صار اليوم شيء جميل وجيد بالنسبة للرئيس والمقرر، أنا كان

  بالنسبة لرئاسة المجموعات، معظم األعضاء في المجموعة اآلسيوية والبرلمانية... –معالي الرئيس 

 معالي الرئيس:

أخ حميد، نحن اآلن في جلسة للمجلس الوطني االتحادي ولسنا في جلسة للشعبة البرلمانية، عندما نصل 

  ال ربما يطرح أي شيء يتصل بالشعب البرلمانية.إلى جلسة الشعبة البرلمانية ونطلع على جدول األعم

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

  إن شاء هللا معاليك، شكراً.
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 معالي الرئيس:

  ) تفضلي صابرين.2حسناً ننتقل للمادة رقم (

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

  )2مادة رقم (

  .2021يونيو  29االتحادي بتاريخ  يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من المجلس الوطني

  صقر غباش

  "رئيس المجلس الوطني االتحادي

 معالي الرئيس:

  )؟2هل هناك أية مالحظات على المادة رقم (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

في بإصدار قاعدة عدم جواز جمع العضو بين أكثر من منصب قرار إذاً هل يوافق المجلس على 

  ؟*القرار في صيغته النهائية اللجان الدائمة بالمجلس الوطني االتحادي

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

بشأن أعمالها خالل الدور الثاني من الفصل حسناً، الموضوع الذي لدينا اآلن هو تقرير هيئة المكتب 

  مراقب المجلس بتالوة هذا التقرير. –التشريعي السابع عشر، ولتتفضل سعادة صابرين اليماحي 

 .. تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 4

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

  يئة المكتب بشأن أعمالها خالل"تقرير ه
  دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

  أوالً: البيان اإلحصائي:

) اجتماعات خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع 5عقدت هيئة المكتب (

اصاتها الالئحية المتعلقة ساعة عمل، تم فيها مناقشة موضوعات تتعلق باختص 19عشر، استغرقت 

 

  ) بالمضبطة.3ئية ملحق رقم (القرار في صيغته النها  *
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بجوانب العمل التشريعي والرقابي وشؤون المجلس اإلدارية والمالية والتطويرية، وكذلك ما يتعلق 

  بالدور السياسي للمجلس والعالقات مع مؤسسات الدولة.

  ائج األساسية ألعمال هيئة المكتب:ثانياً: النت

 ل الجلسات وأعمال المجلس األخرى.تقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص أعما .1

 متابعة إنجاز مشروعات القوانين الواردة للمجلس الوطني االتحادي. .2

 متابعة إنجاز الموضوعات العامة في لجان المجلس. .3

مراجعة األسئلة والتأكد من االلتزام بتطبيق الشروط الواردة في الالئحة الداخلية بشأنها، حيث  .4

 االً.) سؤ95تمت مراجعة ما يقارب (

 متابعة تقارير اللجان الوواردة في شأن توصيات المجلس. .5

 دراسة طلبات عقد الحلقات النقاشية للجان المجلس والموافقة عليها. .6

 دراسة طلبات الزيارات الميدانية للجان المجلس والموافقة عليها. .7

 ي السابع عشر.متابعة تنفيذ الجلسات المقترحة لدور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريع .8

 دراسة مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، ورفعه للمجلس لالعتماد. .9

 دراسة استعداد المجلس الوطني االتحادي لالحتفال بالذكرى الخمسين. . 10

اقتراح ودراسة قاعدة بشأن تحقيق التوازن النسبي بين عدد األعضاء، والعضوات في لجان  . 11

 تماد.المجلس، وأجهزته األخرى، ورفعه للمجلس لالع

اقتراح ودراسة قاعدة بشأن جمع العضو بشكل دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من  . 12

 منصب في اللجان الدائمة بالمجلس، ورفعه للمجلس لالعتماد.

 اقتراح ودراسة مشروع مدونة القيم البرلمانية في المجلس الوطني االتحادي. . 13

المعالي والسعادة أعضاء المجلس الوطني  اقتراح ومتابعة تنفيذ الورش التثقيفية ألصحاب . 14

 االتحادي حول العمل البرلماني.

 مناقشة الطلبات والمقترحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني االتحادي. . 15

 اإلحاطة بالفعاليات البرلمانية للشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية القادمة. . 16

لوطني االتحادي لتكلفة الترجمة التي قام بها االتحاد البرلماني الموافقة على سداد المجلس ا . 17

 العربي لموقع االتحاد البرلماني العربي.

 الموافقة على االتفاقية التنفيذية الثانية بين المجلس الوطني االتحادي واالتحاد البرلماني الدولي. . 18
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لحساب الختامي للمجلس دراسة تقرير ديوان المحاسبة المبدئي المعني بنتيجة التدقيق في ا . 19

 م واعتماد الرد عليه.2020ديسمبر  31الوطني االتحادي عن السنة المالية المنتهية في 

 دراسة طلبات المناقلة بين أبواب الميزانية والموافقة عليها. . 20

 م، ورفعها للمجلس لالعتماد.2022دراسة مشروع ميزانية المجلس لعام  . 21

م ألصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس 2021دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي لعام  . 22

 الوطني االتحادي، وموظفي األمانة العامة للمجلس ومتابعة تطبيقه.

مبنى األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي بإمارة دبي، مع مؤسسة متابعة مشروع إنشاء  . 23

 اإلمارات العقارية.

 مناقشة المسائل المتعلقة بشؤون األمانة العامة للمجلس. . 24

عادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، دراسة تقارير اللجان في نهاية دور االنعقاد ال . 25

 وإحالتها إلى المجلس العتمادها.

قاد العادي الطالع على تقرير اللجنة التنفيذية للشعبة عن أداء الشعبة البرلمانية خالل دور االنعا . 26

 صل التشريعي السابع عشر.الثاني من الف

االتحادي بشأن أعمالها خالل دور االنعقاد  ة للمجلس الوطنياالطالع على تقرير األمانة العام . 27

 ريعي السابع عشر.العادي الثاني من الفصل التش

، وبما وإذا تقدم هيئة المكتب تقريرها، فإنها تأمل أن تكون قد أدت دورها وفق اختصاصاتها الالئحية

  ".صالحه العاميؤكد على سعيها الجاد في قيادة أعمال المجلس بما يحقق 

 معالي الرئيس:

  ؟*هناك أية مالحظات على تقرير هيئة المكتبمراقب المجلس، هل  –شكراً سعادة صابرين اليماحي 

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

  تقارير نشاط اللجان. –ننتقل اآلن إلى البند السابع 

  البند السابع : تقارير نشاط اللجان : 

الدستورية والتشريعية والطعون عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  الشؤونلجنة . تقرير 1

 .الفصل التشريعي السابع عشر  الثاني من

 

  ) بالمضبطة.3ة المكتب كامالً ملحق رقم (هيئتقرير   *
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 معالي الرئيس:

أستأذنكم قبل االنتقال إلى هذا البند باستكمال الحديث عن التوصية التي تقدمت بها ميرة السويدي 

والتي أتوقع أنها ُوّزعت عليكم وأتمنى أن يتم عرضها على شاشة القاعة. هذه هي التوصية التي 

) لسنة 7المعنية إلعادة النظر في القانون االتحادي رقم ( تمت صياغتها وهي: "التنسيق مع الجهات

للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالته بحيث يتم صرف مبلغ عالوة أبناء للمولود الجديد  1999

  للمتقاعد". هناك مالحظة تبديها باإلشارة سعادة سارة وتقول هل لمولود واحد فقط؟ تفضلي يا هند.

 يلي:سعادة/ هند حميد العل

معاليك كنت أود أن أنوه إلى أن هذا تحت بند التشريعات، وكذلك هناك نقطتين تكلمنا عن نفس 

) هي التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية إلعادة 5الموضوع، النقطة رقم (

دين من الرجال النظر في القانون االتحادي بخصوص األم بالنسبة للتقاعد المبكر وبالنسبة للمتقاع

الذين يرزقون بمواليد جدد، هاتين النقطتين لمسألة واحدة بالتالي فّضلنا أن نضعهما في نقطتين حتى 

 –تكون أسهل للمجلس حين قراءتها إلبداء المالحظات عليها، فالرأي متروك لمجلسكم الموقر 

  إذا كنتم توافقون على النص فأنا أوافق عليه، وشكراً. –معاليك 

 الرئيس:معالي 

  الدكتور علي راشد النعيمي تفضل.

 معالي/ د. علي راشد النعيمي:

معالي الرئيس أنا أعتقد األخت ميرة في مقترحها كان هناك موضوعين، الموضوع األول هو زيادة 

عالوة األبناء والموضوع الثاني يتعلق بصرفها ألبناء المتقاعد الجدد، أعتقد كانت هناك فقرتين 

  دة.وليست فقرة واح

  ... -معالي الرئيس  –األمر الثاني 

 معالي الرئيس:

نحن أعطيناها الفرصة إلعادة صياغة التوصية وهذا ما تم تقديمه اآلن، أنا لم تقدم لي فقرتين بل 

قدمت لي فقرة واحدة، وهذا تم لالستفادة من خالل فترة االستراحة حتى تتم الصياغة، فهل هناك 

  اً سيتم تأجيل هذا الموضوع إلى نهاية الجلسة.فقرة أخرى ستقدم للصياغة؟ إذ

 معالي/ د. علي راشد النعيمي:

هذا ما فهمته عندما تكلمت هي. معالي الرئيس إذا سمحت لي باالستئذان ألني على سفر. بارك هللا 

  فيك.
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  معالي الرئيس:

  تفضل يا دكتور. تفضلي يا ميرة بتوضيح النقطة التي أشار إليها معالي الدكتور.

 ادة/ ميرة سلطان السويدي:سع

كنت قد طلبت إضافة  01/06شكراً معالي الرئيس، نعم في البريد االلكتروني الذي أرسلته بتاريخ 

التوصيتين، زيادة العالوة ومن ثم صرف عالوة للمتقاعد الذي أنجب بعد تقاعده، لكن في التعديل 

  األول سنضيفها للنقطة الخامسة في التوصيات...

 س:معالي الرئي

كنقطة نظام يا ميرة، عندما تم الحوار والنقاش والتثنية على الرأي بشأن التوصية فقد تم ذلك 

 على هذه الفقرة المقدمة أمامنا حالياً ولم يتم على الفقرة الثانية التي تفضلت بها... –فقط  –

 سعادة/ ميرة سلطان السويدي:

  يع قراءتها مرة أخرى من البريد االلكتروني.معاليك عندما قرأتها أنا قمت بقراءة الفقرتين وأستط

 معالي الرئيس:

حسناً، حتى ال نضيع الوقت اآلن أتمنى أن تضعي الفقرة الثانية بالتشاور مع المستشارين القانونيين 

لغايات الصياغة ومن ثم نستعرضهما فيما بعد للتصويت عليهما من قبل أعضاء المجلس، تفضلي 

  يا هند.

 العليلي:سعادة/ هند حميد 

) نحن تكلمنا عن الزيادات بشكل عام "صرف 4معاليك بخصوص الزيادة أصالً في المادة رقم (

مساعدات اجتماعية ألبناء العاطلين عن العمل"، فإذا كان هناك متقاعد لديه ابن عاطل عن العمل 

نا نتكلم عن فسيتم صرف مساعدة له أصالً، ولكن بالنسبة لهذه المادة وبالتنسيق مع سعادة ميرة ك

  إذا رزق المتقاعد مولود من بعد التقاعد. –فقط  –موضوع 

 معالي الرئيس:

حسناً اجلسن مع بعضكما البعض واتفقن ثم اعرضن المقترح علينا. حسناً بالنسبة لتقارير نشاط 

اللجان نبدأ بتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون عن نشاطها خالل دور 

ادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ولتتفضل سعادة عائشة المال بتالوة االنعقاد الع

  التقرير.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  بسم هللا الرحمن الرحيم، 
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  ريرـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها  الشؤون الدستورية والتشريعية والطعونلجنة  

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرل دور االنعقاد العادي خال

اط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاني عدد ( -  اطاً،) 27بلغ نش ) اجتماعاً، 25( تمثل في عدد نش

 ) ساعة عمل.  74:55) حلقة نقاشية، واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد ( 2وعدد (

 ) مشروعات قوانين تمثلت في كل من:3شريعي (ناقشت اللجنة في الجانب الت -

روع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رقم (. 1 نة 17مش بتنظيم حاالت  1978) لس

 وإجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة االتحادية العليا

بإنشاء  2016) لسنة 17. مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم (2

 كز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.مرا

 . مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية3

  ) موضوعاً عاماً تمثل في اآلتي:2عدد ( اللجنةناقشت  -

  جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة..  1

  جيه األسري..  سياسة وزارة العدل في شأن التو2

ة المطروح على جدول أعمالها على عدد  الجانبفي  - بيل دراس ريعي، اطلعت اللجنة في س التش

 .) ورقة فنية 24من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها ( 

ة المطروح على جدول أعمالها على  -  بيل دراس عدد من كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي في س

  وشكراً. .") ورقة فنية 24(  األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة، بلغ عددها

 معالي الرئيس:

  اللجنة؟ *هل هناك أية مالحظات على تقرير

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

لخارجية عن نشاطها خالل شكراً سعادة عائشة المال، ننتقل إلى تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية وا

مقرر  –دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر وليتفضل سعادة ناصر اليماحي 

  اللجنة بتالوة التقرير.

 

  ) بالمضبطة.4ملحق رقم ( ةً تقارير اللجان كامل  *
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. تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني 2

 من الفصل التشريعي السابع عشر .

 عادة/ ناصر محمد اليماحي: (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)س

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  ريرـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها ةوالخارجيلجنة شؤون الدفاع والداخلية 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

) اجتماعاً، 12( ) نشاطا تمثل في عدد12عدد ( الثانياالنعقاد العادي بلغ نشاط اللجنة خالل دور  -

 ) ساعة عمل.16:34واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد (

  اإلنسان،وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق  -

ً كما ناقشت اللجنة موضوع - ً عام ا   . ارة الداخلية في شأن الدفاع المدنيتمثل في سياسة وز ا

وفي الجانب التشريعي، اطلعت اللجنة في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على عدد  -

 فنية. أوراق) 9بلغ عددها ( ،من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة

روح على جدول أعمالها سبيل دراسة المطوفي كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي  - 

)  13 بلغ عددها ( ،من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة عددعلى 

  ".ورقة فنية

 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

لشؤون المالية واالقتصادية وليتفضل سعادة شكراً سعادة ناصر اليماحي، ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة ا

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير. –األخ مروان المهيري 

عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  المالية واالقتصادية والصناعية ؤونلجنة الش. تقرير 3

  . الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 

  ون المالية واالقتصادية والصناعية)سعادة/ مروان عبيد المهيري: (مقرر لجنة الشؤ

  السالم عليكم، مساكم هللا بالخير،
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  ريرـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها الشؤون المالية واالقتصادية والصناعيةلجنة 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 
 

ً  11 عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  - ) 11 ( تمثل في عدد ) نشاطا

 ) ساعة عمل.29:20اجتماعاً، واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد (

  كل من:تمثلت في  ،) مشروعات قوانين4وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي عدد ( -

 2018) لسنة 14مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (.1

  .ف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة الماليةفي شأن المصر

  .2019مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي .2

م في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد عن السنة 2020لسنة  ( ) مشروع قانون اتحادي رقم.3

  .م2021المالية 

  .مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. 4

 كل من: تمثلت في ةعام ات) موضوع2ما ناقشت اللجنة عدد (ك -

  .سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.1

 .وسياسة وزارة االقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة .2

على جدول أعمالها على عدد  دراسة ما طرح،في سبيل  ،وفي الجانب التشريعي اطلعت اللجنة -

 ) ورقة فنية.37ات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها (من األوراق والدراس

عدد على في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها  الجانب الرقابي في ،كما اطلعت اللجنة -

"، ورقة فنية )18بلغ عددها ( ،األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة من

  وشكراً.

 معالي الرئيس:

  كراً، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟ش

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

شكراً سعادة مروان المهيري، ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية 

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير. –وليتفضل سعادة محمد الكشف 
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عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  لطاقة والثروة المعدنيةشؤون التقنية والجنة . تقرير 4

  .الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر 

  سعادة/ محمد عيسى الكشف: (مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية)

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، شكراً معالي الرئيس،

  رــــريـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها التقنية والطاقة والثروة المعدنيةلجنة شؤون 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 
 

) اجتماعاً، 14( ) نشاطا تمثل في عدد17عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

) 51:35نة خالل الدور عدد (واستغرق نشاط اللجوزيارة ميدانية ) حلقات نقاشية،   2  (د وعد

 ساعة عمل.

ً كما ناقشت اللجنة موضوع - ً عام ا  تمثل في ا

 ". في شأن تطوير الصناعة الوطنية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمةدور وزارة "   -

على سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها  وفي كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي -

"، ) ورقة فنية42ت الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها (من األوراق والدراساعدد 

 وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة محمد الكشف، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

 –سعادة سارة فلكناز ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب واإلعالم ولتتفضل

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير.

والشباب والرياضة واإلعالم عن نشاطها خالل دور االنعقاد  التعليم والثقافة شؤونلجنة . تقرير 5

  . العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

  م)سعادة/ سارة محمد فلكناز: (مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب واإلعال

  شكراً معالي الرئيس،
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  رــــريـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها التعليم والثقافة والشباب والرياضة واالعالملجنة شؤون 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 
 

ً 18 عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  - ً ) اجت 18  تمثل في ( ) نشاطا ، ماعا

 ) ساعة عمل. 44:11  خالل الدور ( نشاطهاواستغرق 

 ) مشروع قانون وهي كاآلتي:2وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي عدد ( -

 ن استغالل الشهادات العلمية الوهمية.أمشروع قانون اتحادي في ش .1

رشيف بشأن األ 2008لسنة  7مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  .2

 الوطني

ً ) موضوع2كما ناقشت اللجنة عدد ( - ً عام ا  :تمثل في ا

 .سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس .1

 سياسة وزارة الثقافة والشباب .2

قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني حول موضوع "سياسة كما ناقشت اللجنة  -

 اف على المدارس"وزارة التربية والتعليم بشأن االشر

عدد من األوراق على دراسة المطروح على جدول أعمالها لفي الجانب التشريعي، اطلعت اللجنة  -

 ) ورقة فنية.23عددها ( بلغ ،والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة

 على عدد مندراسة المطروح على جدول أعمالها ل الرقابيكما اطلعت اللجنة في الجانب  -

"، وشكراً ) ورقة فنية14بلغ عددها ( ،اق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامةاألور

  معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة سارة فلكناز، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

مقرر اللجنة  -ية ولتتفضل سعادة سمية السويدي ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئ

  بتالوة التقرير.



  

  117من  100صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

والبيئية عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل الصحية  الشؤونلجنة . تقرير 6

 .التشريعي السابع عشر 

  سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

  ريرـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها الشؤون الصحية والبيئيةلجنة 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 
 

ً 27( ) نشاطا تمثل في عدد34عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -  وحلقة  ) اجتماعا

 ساعة عمل. )99:45نشاط اللجنة خالل الدور عدد ( واستغرق ) زيارات ميدانية،6نقاشية وعدد (

 قانون على النحو اآلتي: ات) مشروع3ناقشت اللجنة في الجانب التشريعي عدد ( -

 مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن. .1

مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل  .2

 استخدامها.منصف للمنافع الناشئة عن وال

 .مشروع قانون اتحادي في شان الصحة النفسية .3

ً ) موضوع2كما ناقشت اللجنة عدد ( - ً عام ا   كل من:تمثل في  ا

سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية موضوع  .1

  والحيوانية والزراعية في الدولة

سة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة اإلمارات وضوع سيام .2

 العربية المتحدة.

في الجانب التشريعي، اطلعت اللجنة في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على عدد  -

 ) ورقة فنية.50بلغ عددها ( ،من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة

من  على عدد  سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها في ما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي ك - 

  "، وشكراً.) ورقة فنية 25 األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها (

 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟، شكراً سعادة سمية السويدي

  (لم تبد أية مالحظات)
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 معالي الرئيس:

ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولتتفضل سعادة 

مقرر اللجنة بتالوة التقرير، فاتني أن أنوه إلى أن سعادة األخ ضرار بالهول عاد  -هند العليلي 

  راحة.والتحق بنا من بداية الجلسة بعد فترة االست

والسكان والموارد البشرية عن نشاطها خالل دور  االجتماعية والعمل الشؤونلجنة . تقرير 7

  .االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر  

 سعادة/ هند حميد العليلي: (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)

  رـــريـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشريةة لجن

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

اجتماعا  )17( ) نشاطا تمثل في عدد20عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

 .) ساعة عمل46 : 25الل الدور عدد (واستغرق نشاط اللجنة خ) حلقات نقاشية 3وعقد (

 ناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات. -

ً ) موضوع2كما ناقشت اللجنة عدد ( - ً عا ا  :تمثل في ما

 المستدامة.موضوع التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية  .1

  ير نظام الضمان االجتماعي.تنمية المجتمع في شأن تطو سياسة وزارة .2

وفي الجانب التشريعي، اطلعت اللجنة في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على عدد  -

 ) أوراق فنية.10من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها (

 على عدد منل أعمالها سبيل دراسة المطروح على جدوفي كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي  - 

  وشكراً."، ) ورقة فنية23عددها (  األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة هند العليلي، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

مية واالوقاف والمرافق العامة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون اإلسال

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير. –الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر ولتتفضل سعادة جميلة المهيري 
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عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة  الشؤونلجنة . تقرير 8

 من الفصل التشريعي السابع عشر . الثاني

 سعادة/ جميلة أحمد المهيري: (مقرر لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة)

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  ريرـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها الشؤون اإلسالمية واالوقاف والمرافق العامةلجنة 

  ن الفصل التشريعي السابع عشرالثاني مخالل دور االنعقاد العادي 
 

) 19( ) نشاطا تمثل في عدد19 عدد ( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

 ) ساعة عمل.65 : 26اجتماعاً، واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد (

 اتحاد المالك الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيمفي وناقشت اللجنة  -

ً ) موضوع2ناقشت اللجنة عدد ( كما - ً عام ا  :تمثل في ا

 .سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية .1

 سياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان. .2

وفي الجانب التشريعي، اطلعت اللجنة في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على عدد  -

 .  أوراق فنية  )10عددها ( من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ

 عددعلى سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها في كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي  -

"، ) ورقة فنية 16 من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها (

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 معالي الرئيس:

  لمهيري، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟شكراً جميلة ا

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة الشكاوى عن نشاطها في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع 

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير. –عشر، ولتتفضل سعادة مريم بن ثنية 

عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع  لجنة الشكاوى. تقرير 9

 عشر .
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  سعادة/ مريم ماجد بن ثنية: (مقرر لجنة الشكاوى)

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  رريـــــص تقــلخ"م

   نشاطها الشكاوى عنلجنة 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

اجتماعات ) 6) أنشطة تمثل في عدد (6( الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

  ،شكوى  )58( ناقشت خاللها عدد ،) ساعة عمل 16:30 (الفترة واستغرق نشاط اللجنة خالل 

) شكوى مرحلة من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السابع عشر 14منها عدد (

تم  ) شكوى تم تلقيها خالل الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر ، وقد44( ، وعدد

حيث تم استعراض جميع المرفقات واآلراء القانونية  ،من قبل اللجنة في جميع الشكاوىالبت 

 لهذه الشكاوى واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.

) شكوى بعد 45ضة أمامها، وتم حفظ عدد (وقد قامت اللجنة بمناقشة جميع الشكاوى المعرو -

وى ،في حين ال زال ا) شك4تم حل عدد (واالطالع على مبررات الجهات الحكومية بشأنها، 

 ) شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.9( عدد

ً  اللجنة الحظت وقد -  بشأن رةالصاد المراسالت على الرد في االتحادية الجهات عموم من تجاوبا

ً  الجهات اكثر أن الحظت كما الشكاوى،   ) . المجتمع تنمية (وزارة كانت تجاوبا

كما تقدمت اللجنة بمقترح تطوير عملها لهيئة مكتب المجلس واجتمعت باللجنة اجتماعاً  -

  الستعراض واعتماد خطة تطوير مقترحة لعمل لجنة الشكاوى.

) من اجتماعاتها 3شكاوى خالل عدد (وتدارست اللجنة الخطة ومشروع نظام عمل لجنة ال -

 والذي سيعرض على المجلس إلقراره".

  وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة مريم بن ثنية، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

نشاطها في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي  ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة رؤساء اللجان عن

  مقرر اللجنة بتالوة التقرير. –السابع عشر ولتتفضل سعادة ناعمة عبدهللا الشرهان 
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. تقرير لجنة رؤساء اللجان عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 10

 السابع عشر .

  مقرر لجنة رؤساء اللجان) -(النائب الثاني للرئيس  سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان:

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

  رــــريـــــص تقــملخ"

  عن أعمالها رؤســـــــاء اللجـــــــانلجنة 

  الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

اجتماع،  )1( نشاطاً تمثل في عدد )1(عدد  نيالثابلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

 ) ساعة عمل.2:15(واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد 

 اللجان.اطلعت اللجنة على نظام عمل لجنة رؤساء  -

 التشريعية والرقابية للجان المجلس.كما ناقشت اللجنة الخطة  -

من الفصل التشريعي السابع  الثانيوكذلك ناقشت اللجنة جدول الجلسات لدور االنعقاد العادي  -

  "، عشر

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة ناعمة الشرهان، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

ننتقل اآلن إلى البند الثامن وهو تقرير األمانة العامة بشأن نشاطها خالل هذا الدور، وليتفضل سعادة 

  الوة التقرير.األمين العام بت

البند الثامن : تقرير األمانة العامة بشأن نشاطها خالل دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع 

  عشر .

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

  الموقر         "معالي/ صقر غباش 

  رئيس المجلس الوطني االتحادي،

  تهالسالم عليكم ورحمة هللا وبركا
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ونحن نختتم دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، يسرني أن أتقدم إليكم باسم 

األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي بالشكر والتقدير لكل الدعم الذي لقيناه منكم والذي أضاف 

  إلينا زخماً وحافزاً إلنجاز ما هو مطلوب من األمانة بكل مهنية وشفافية.

ختطت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي نهجاً عملياً ألداء المهام الموكلة إليها وفق أفضل لقد ا

  الممارسات ذات الصلة، وقد استند هذا النهج على المرتكزات التالية:

  أوالً: إدارة الشؤون اإلدارية والمالية لألمانة والمجلس:

 2022وميزانية المجلس لعام  2020مية للعام انتهت األمانة من إعداد مشروعي الميزانية الختا

وكذلك الرد على كافة مالحظات ديوان المحاسبة. وتمكنت األمانة العامة خالل هذه الفترة تنفيذ 

المشاريع السنوية التي تسهم في اإلدارة الفعالة للموارد البشرية وتطوير قدرات المواطنين العاملين 

ى التحديث المستمر للتطبيقات الحالية لالرتقاء بكفاءتها التشغيلية في األمانة والمتدربين باإلضافة إل

وسهولة التعامل معها من جانب المستخدمين من الموظفين واألعضاء وكذلك عملت على إنجاز 

مشروع تطوير مبنى أبوظبي. وفي هذا السياق أيضاً، انتهت األمانة من إعداد واعتماد نظام التأمين 

أعضاء المجلس ولموظفي األمانة تحت إشراف اللجنة المشكلة من هيئة  الصحي ألصحاب السعادة

المكتب. وعملت األمانة جاهدة مع جميع الجهات المعنية لتجديد أو إصدار جوازات السفر الدبلوماسية 

والخاصة ألصحاب السعادة أعضاء المجلس أو تيسير إصدار تأشيرات الزيارة ألعضاء الوفود 

  الزائرة للمجلس.

د من أن نستذكر هنا أن األمانة قد اتبعت خالل هذه الفترة جميع إجراءات وبروتوكوالت الوقاية والب

  للحد من انتشار فايروس كورونا.

  ثانياً: تقديم الدعم الفني للمجلس في أعماله التشريعية والرقابية:

دي على مستوى قدمت األمانة العامة كل الدعم اإلداري والفني واللوجستي للمجلس الوطني االتحا

التحضير لجلسات المجلس أو لجانه أو على مستوى التحضير الفني واللوجستي لعقد تلك الجلسات. 

وعملت األمانة على إعداد وتقديم كل الدراسات الفنية المساندة لعمل اللجان ومناقشاتها أو تلك 

) ورقة فنية. 337وبلغت (المتعلقة بالمواضيع العامة وأسئلة السادة األعضاء الموجهة إلى الحكومة 

  وكان لألمانة دورها في دراسة وتحليل الشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

  ثالثاً: الدبلوماسية البرلمانية:

ساهمت األمانة العامة على نحو فاعل في اإلعداد والتحضير لجميع الفعاليات البرلمانية المقترنة 

ية على مستوى مختلف االتحادات أو الزيارات البرلمانية والمؤتمرات بعمل الشعبة البرلمان
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ً على تطوير الدراسات الفنية المساندة لعمل الشعبة  المخصصة لذلك. وعملت األمانة العامة أيضا

البرلمانية مثلما ساهمت في اإلعداد والتحضير لمشروع الخطة السنوية للشعبة البرلمانية التي 

م، وتحديث خطة لجان الصداقة البرلمانية لعام 2021السياسية لعام  تضمنت خطة الموجهات

  ) ورقة فنية.217م وتقديم (2021

  شكراً لكم معالي الرئيس".

 معالي الرئيس:

  العامة؟ *شكراً سعادة األمين العام، هل هناك أية مالحظات على تقرير األمانة

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس:

التوصية التي تمت صياغتها حبذا لو تعرض على الشاشة. التوصية من فقرتين (أ) حسناً، لدينا اآلن 

و (ب)، (أ) زيادة مبلغ عالوة األبناء لتشجيع المواطنين على اإلنجاب. (ب) صرف مبلغ عالوة 

  األبناء للمواليد الجدد للموظف بعد إحالته للتقاعد. تفضلي سعادة األخ حمد الرحومي.

  حومي: (النائب األول للرئيس)سعادة/ حمد أحمد الر

يجب أن تكون "للموظفين المتقاعدين"  –معاليك  –شكراً معالي الرئيس، أعتقد نهاية النقطة (ب) 

ألنه عندما نقول "للموظف بعد إحالته للتقاعد" قد تُفّسر بطريقة أخرى معاليك، نحن نتكلم عن 

اآلن، فأعتقد عبارة "الموظفين المتقاعدين" موظفين أصالً هم متقاعدين وليس من سيتم إحالته للتقاعد 

  ستكون جيدة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  سعادة المستشار كارم تفضل.

 األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

  بالضبط ال مانع معاليك من أن يشمل كل المتقاعدين حالياً ومن سيتقاعد فيما بعد.

 معالي الرئيس:

  متقاعدين بعد إحالتهم للتقاعد" هل ستكون بالجمع أم ماذا؟ ما هي الصيغة الجديدة؟"للموظفين ال

 األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

  لتكن "للموظفين المتقاعدين" بحيث تشمل أي متقاعد، الموظف بعد إحالته للتقاعد.

 

  ) بالمضبطة.5كامالً ملحق رقم (تقرير األمانة العامة   *
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 معالي الرئيس:

  د للمتقاعدين"، هل يوافق المجلس على هذه الصياغة؟"صرف مبلغ عالوة األبناء للمواليد الجد

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

  إذاً تمت الموافقة على هذه الصيغة، عبيد السالمي تفضل.

 سعادة/ عبيد خلفان الغول السالمي: (مراقب المجلس)

  معالي الرئيس هل باإلمكان تحديد المبلغ بالنسبة لعالوة األبناء أم نتركه مفتوحاً؟

 الرئيس: معالي

  ال يفضل ذلك حقيقة...

 سعادة/ عبيد خلفان الغول السالمي: (مراقب المجلس)

  إلى ألف درهم. –مثالً  –من ستمائة درهم 

 معالي الرئيس:

  ننتقل اآلن إلى بند ما يستجد من أعمال.

  : : ما يستجد من أعمال التاسع البند 

  موضوع "سياسة مصرف اإلمارات للتنمية". -

 معالي الرئيس:

هذا الموضوع تم تبنيه من قبل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية وستتم تالوته ألخذ قرار 

  المجلس حوله تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لطلب الموافقة عليه، تفضل سعادة األمين العام.

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

  الموقر          "معالي/ صقر غباش       

  رئيس المجلس الوطني االتحادي

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

  الموضوع: سياسة مصرف اإلمارات للتنمية   

يلعب مصرف اإلمارات للتنمية دوراً رئيسياً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع االقتصادي 

ولوية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة اإلمارات من خالل دعم القطاعات الرئيسية ذات األ

ا طاع التكنولوجيوالشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى والقطاعات الحيوية المتمثلة في ق
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الصناعة وقطاع ، قطاع األمن الغذائي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الصحيوالمعلومات، و

ما يشكل تحديا في ظل المتغيرات باإلضافة إلى دعم التمويل السكني الخاص بالمواطنين وهو 

  والتطورات االقتصادية ومتطلبات التنمية االقتصادية المستدامة. 

  موضوع سياسة مصرف اإلمارات للتنمية.مناقشة وعلية فإننا نود 

  مقدمو الطلب

  سعادة/ سعيد راشد عبدهللا العابدي النعيمي

 ريــــــسعادة/ مروان عبيد علي عبيد المهي

 ديــاصر محمد السويسعادة/ ميرة سلطان ن

 رــسعادة/ د. طارق حميد مطر محمد الطاي

 يـــسعادة/ عائشة راشد سلطان ليتيم آل عل

 ارـــــــــــــسعادة/ أسامة أحمد عبدهللا الشعف

 رق"ــــــــــــسعادة/ عائشة رضا حسين البي

  

 معالي الرئيس:

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

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

على مناقشة هذا  إذاً إن شاء هللا ستتخذ اإلجراءات الالزمة لرفعه إلى الحكومة لطلب الموافقة

  الموضوع.

اإلخوة واألخوات، قبل أن ننتقل إلى بند مرسوم فض دور االنعقاد استأذنكم برفع الجلسة العامة 

للمجلس مؤقتاً لنجتمع اآلن على هيئة جمعية عمومية للشعبة البرلمانية لمناقشة بنود جدول أعمال 

  عي السابع عشر.جلستها الرابعة في دور انعقادها الثاني من الفصل التشري

  (رفعت الجلسة العامة للمجلس لتعقد على شكل جمعية عمومية للشعبة البرلمانية 

  من بعد الظهر) 15:09حيث كانت الساعة 

  من بعد الظهر) 15:16(عادت الجلسة العامة لالنعقاد حيث كانت الساعة 

 معالي الرئيس:

  ننتقل اآلن إلى البند العاشر.
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  . االنعقاد دور: مرسوم فض العاشر البند 

من الفصل  الثانيبفض دور االنعقاد العادي  2021لسنة ) 69(المرسوم االتحادي رقم  -

 . عشر للمجلس الوطني االتحادي السابعالتشريعي 

 معالي الرئيس:

  تفضل سعادة األمين العام بتالوة نص المرسوم.

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

  2021) لسنة 69حادي رقم (مرسوم ات"

  بفض دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

  للمجلس الوطني االتحادي

  

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة      نحن خليفة بن زايد آل نهيان

 بعد االطالع على الدستور، -

 س الوزراء،وبناًء على ما عرضه رئيس المجلس الوطني االتحادي، وموافقة مجل -

  رسمنا بما هو آت:

  األولى المادة

يُفض دور االنعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي، 

  .29/06/2021بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء الموافق 

  

  المادة الثانية

  في الجريدة الرسمية. على رئيس المجلس الوطني االتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر

  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ

  خليفة بن زايد آل نهيان

  "رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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  )1ق رقم (ملح
  

  الردود الكتابية على األسئلة:

وزير التربية  –سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي  .1

والتعليم من سعادة العضو/ عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني 

 والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة " . 

وزيرة دولة لشؤون  –سؤال موجه إلى معالي / جميلة بنت سالم المهيري  .2

التعليم العام من سعادة العضو / كفاح محمد الزعابي حول " التأمين الصحي 

 للمعلمين الجدد " . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

  

 

 121م . و/ الرقم:                                         م28/06/2021 التاريخ:

 

   

 املوقر،،،                                      صقر غباش                                            / معالي    

 رئيس املجلس الوطني االتحادي      

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،            

 

يطيب لي أن أبعث ملعاليكم بخالص التقدير واالحترام، ويسرررررررررررررملع أن أتوأله ملعاليكم واعوررررررررررررا  ا  ل  املو ر      

واالهتمام البالغ بقوررررايا التعليم بما مسرررراهم  ي تدقيا الرد  املشررررتر  بكل الشرررركر والتقدير علت التعاون الدا م 

 وهو دعم وتطوير املنظومة التعليمية بالدولة.

 

م، مسررررررررملع أن أراا لكم الرد علت السرررررررعاد املوأله م   رررررررعادت 13/06/2021وباإلشرررررررارت بلت اتابكم الوارد بتاري    

حود " التدريب امليداملع والسررررررراعاع التطوعية لطلبة مع رررررررسررررررراع التعليم " عفرا  بنت بخيت العليلي العوررررررروت / 

 العالي  ي الدولة"

 شااري  لكم اريم تعاونكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  والتقدير،،

 

 

 

 

 

                    

 إبراهيم الحماديحسين بن                                                                               

      وزيــــــر التربيــــــة والتعليـــــم                                                                          

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

عضوة املجلس الوطني االتحادي  عفراء بنت بخيت العليلي /الرد على السؤال املوجه من سعادةاملوضوع: 

 :التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة"  امليداني والساعاتالتدريب " حول  بخصوص سؤال

 

معتبر التدريب امليداملع أحد متطلباع التخرج بدرألة “باإلشارت الت السعاد املوأله م   عادت العووت املو رت 

اتهم ف كليا ع  تخصصالبكالوريوس  ي الدولة اال انه لوحظ بأن بعض الطلبة يخوعون للتدريب  ي مجاالع تختل

التي يدر ونها وعليه أتسا د ع  بألرا اع الوزارت  ي مرا بة عملية التدريب امليداملع للطلبة والذي يعثر علت افا ت 

 مخرألاع التعليم العالي".

 

 ملي،العنود بعالمكم بأن وزارت التربية والتعليم خصصت  طاعين مسعوالن ع  ألودت البرامج ااكاديمية والتدريب 

 وبدارت الخريجين و وق العمل.مفوضية االعتماد ااكاديمي وهما 

 

م  خالد ترخيص مع ساع التعليم العالي واعتماد  العاليمفوضية االعتماد ااكاديمي تختص  ي ضمان ألودت التعليم 

 ساع التعليمية  ي مع  وتدديد ا خرألاع ومراألعة املناهجبرامجرا ااكاديمية وهي ال رة املشراة علت تطوير البرامج 

 ودتوضمان ألاملعايير واملمار اع الدولية وحوامة  أاولشامال تطوير التدريب العملي بنا  علت  اليالعالتعليم 

 التدريب العملي.

 

 ي ال رة ااخرى تعمل بدارت الخريجين و وق العمل علت رصد احتياألاع  وق العمل الحالية واملستقبلية م  حيث 

لك بمتابعة رضا اصحاب العمل ع  ألودت مخرألاع التعليم التخصصاع املعراية واملراراع العملية ا ختصة واذ

 العالي.

 

وي،  نأيوا برصد رضا الخريجين ع  تجربتهم الدرا ية م  خالد ا تبياناع يتم بألراؤها بشكل  وتقوم اإلدارت 

خريج  9758خريج صرحو بعدم رضاهم ع  التدريب العملي م  األمالي  964أوضحت نتا ج اال تبيان أن  حيث

 )اا باب مصنفة م  ااعلت ملسبة بلت اا ل حسب ردود اال تبيان( وهي:لعدت أ باب مختلفة  (9.9%)

 

 ال يوألد تدريب أو تطوير  .1

 لم أتعلم أي مراراع ألديدت  .2

  ال توألد خطة عمل منظمة .3

 ام يتم بعطائع أي مسعولية .4

 ال يوألد تنسيا مع ألامعتي .5

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 يتطلب التدريب العملي تخصص آخر  .6

  والخاص( بيل املثاد، القطاع العام  )علتلي  القطاع املفول لدي  .7

 ( لي  ا  اد املفول لدي )علت  بيل املثاد، الصحة، التعليم، الصناعاع التدويلية .8

 مو ع العمل ) بعيدا ع  املكان الذي أعيش ايه( .9

 . اعاع العمل الطويلة .10

 

 

وهو املصدر السادس اااثر  عملي يتطلب تخصص آخر التدريب الأوضح  بب عدم رضاه هو أن  964خريج م   121

 أهمية.ملسبته  ليلة مقارنة باا باب ااخرى اااثر  الرضا،شيوًعا لعدم 

 

وعالألية طورع الوزارت بالتعاون مع أعوا  مجل  التعليم العالي والقطاع الخاص بوابة  ا تبا يةوعليه اخطوت 

التدريب العملي والتي تهد  بلت الترايز علت الفرص التدريبية م  مختلف املراراع  ي  وق العمل بما يتوااا مع معايير 

والريئة الوطنية للمعهالع لتدقيا املطابقة واملوا مة بين التعليم العالي وحاألاع  وق  ااكاديميمفوضية االعتماد 

 العمل. 

 

تشمل البوابة خطواع ال ودت واملطابقة بديث تشمل خاصية مطابقة البياناع التخصص واملراراع مع ما تقدمة 

التدريب املطروحة بدسب  تساعد هذه الخاصية الطلبة م  البدث ع  ارص تدريبية. حيثالشركاع م  ارص 

 التخصصاع و طاعاع العمل.

 

بألرا  املقابلة مع أصحاب العمل م  خالد  العمل،واما توار البوابة ميزت التواصل املباشر بين الطلبة وأصحاب 

وتوأليه دمة علت الفرصة املق االعتراضالبوابة. واما تسمح البوابة ملع ساع التعليم العالي  ي ابدا  الرأي باملوااقة أو 

 اامثل. باالختيار الطلبة 

 

 كاديميااالطلبة واذلك ألية عمل املنصة للمطابقة بين البرنامج  ا تبيانمراا لكم عرض يوضح نتا ج عملية 

 وارص التدريب العلمي.

 

 

 









  

  117من  113صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

  

  

  )2ملحق رقم (
  

  تقرير 

  فة والشباب والرياضة واإلعالم شؤون التعليم والثقالجنة 

  حكام القانون االتحادي أدي بتعديل بعض مشروع قانون اتحافي شأن 

  ، ومشروع القانون بشأن األرشيف الوطني 2008لسنة  7رقم 

  ."في صيغته النهائية"

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 

  /7 1 

 

 
 
 الموقــر                           عالي / صقر غباشم

 

 رئيس المجلس الوطني االتحادي  

             
 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

شؤون التعليم والثقافة والشباب لجنة أرفق لمعاليكم تقرير وبعد خالص التحية وعميق االحترام، أتشرف بأن  

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2021الخاص بمشروع قانون اتحادي رقم )   ( لسنة والرياضة واإلعالم 

 الصدد. بشأن األرشيف الوطني، والجدول المقارن الذي تّم إعداده في هذا 2008( لسنة 7)

 باتخاذ ما ترونه مناسباً للعرض على المجلس الموقر. ونأمل تفضل معاليكم

                            

 ولمعاليكم كل التحية والتقدير                                        

 
 رئيس اللجنة                                                                                      

 ناصر محمد حميد اليماحي                                                                                                    
 
 
 
  

  21/06/2021التاريخ: 
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 الفصل التشريعي السابع عشر

 )دور االنعقاد العادي الثاني(

 

 تقرير ُمقدَّم

 والشباب والرياضة واإلعالم شؤون التعليم والثقافةمن لجنة 

 

 إلـــى المجلس الوطني االتحادي

 

 مشروع قانون اتحادي  بشأن

 بشأن األرشيف الوطني 2008( لسنة 7بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )
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التعليم والثقافة شؤون إلى لجنة  20/04/2021المنعقدة بتاريخ  العاشرةأحال المجلس الوطني االتحادي بجلسته        

بشأن  2008( لسنة 7مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) والشباب والرياضة واإلعالم

 األرشيف الوطني؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

 

 24/05/2021و 10/05/2021و 26/04/2021ل بتواريخ ( اجتمذذاعذذا6ولهذذذا الضرض عقذذدل اللجنذذة عذذدد )       

 .21/06/2021و 2021 /07/06و 31/05/2021و

 

  

اتبعل منهجية عمل كانل على حيث ؛ مشذذذروع القانون المعروضمخططاً عاماً في شذذذأن دراسذذذة  وقد وضذذذعل اللجنة

 النحو اآلتي:

 

إعداد الدراسذذال االجتماعية والقانونية الالةمة بشذذأن أ راض هذا المشذذروع، وتأليره على تكليف األمانة العامة ب: أوالا 

 .المبررالالتي قام عليها المشروع، ومدى توافق مواده مع هذه  المبررالالمخاطبين بأحكامه، وكذلك 

 

ا  صلثانيا ستور، وعالقته بالقوانين ذال ال سة مدى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الد سارية في الدولة: درا ، ومدى ة ال

 اتساق أحكامه بعضها البعض.

 

ا  ، بحكم األرشيف الوطنيممثلي الحكومة من مع  07/06/2021و 24/05/2021( اجتماع بتاريخي 2عقد عدد ): ثالثا

 ينفي هذ الجهةمشذذذروع القانون المعروض والمعنية باألسذذذاي بتنفيذ أحكامه، حيث مث ل  االختصذذذاص فيكونها جهة 

  كل من: يناالجتماع

 مدير عام األرشيف الوطني.  –سعادة / د. عبدهللا الريسي  .1

 .لألرشيف الوطنيالمدير التنفيذي  – عبدهللا ماجد آل عليسعادة/  .2

 مدير إدارة األرشيفال.  –األستاذ/ حمد عبدهللا بن جاسم المطيري  .3

 .األرشيف الوطني –مستشار قانوني  – يعقوب الشيخ /األستاذ .4

 

وفي ضوء دراسة اللجنة ألحكام مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية، والدراسال الُمقدمة من األمانة العامة، وما     

فقد  ؛المناقشذذال التي دارل بين أعضذذاء اللجنةبعد ، وممثلي الحكومةللجنة من خالل االجتماعال التي عقدتها مع  تبيّن

 اآلتي: َخلُصل إلى
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 :من مشروع القانونالهدف . 1

، إلى نقل 2008( لسذذذذنة 7بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) المعروض يهدف مشذذذذروع القانون االتحادي    

 .إلى األرشيف الوطنيوالشباب اختصاص المكتبة الوطنية من وةارة الثقافة 

 

 :مبررات مشروع القانون. 2

  

ً أرشيف الوطنية تُمثل المكتبة     ً فكري ا تعنى في الدولة من التلف والضياع و بكافة أنواعهلحفظ وأرشفة اإلنتاج الفكري  ا

ارتأل الحكومة إعداد  فقد ؛ما يختص به األرشذذذذذيف الوطنيذال هو لما كان ذلك و القادمة،إتاحته للجمهور واألجيال ب

 .االختصاصجهة  لتوحيد مشروع القانون المعروض

 

 :بُنيان مشروع القانون. 3
 

 كانل على النحو اآلتي:؛ مواد( 7مشروع القانون من الحكومة في )جاء 

  

ع ارات وردت في نصمم ا امل اد اانان ن ا ادي ة ة ملامل اد تضممت ا ابممل  ا   : املادة األولى

 اانان ن ا ادحاا ا.

تضمممممممممممممت ممما ابمممممممممممممل ممم ا  عممم د لق امل اد اانمممان ن ممما اديممم ةممم ة ملمممامل اد اانمممان ن ممما  : املادة ااثان ا

 ادحاا ا.

( اسممممممم ا 7تضمممممممت ا واممممممماةا ل اد إان ن ا ن ة ة ولى اانان ) ا ت اد  رإ    : املادة ااثااثا

 .بشأ) األرش ف اا طني 2008

 رابمممممم ممممممااامممممم املمممممم اد

خمممممممممممالسممممممممممممممممممممممما وادممممممممممم

وااسمممممممممممممممممممممادبممممممممممممممممممممما 

 وااساب ا

ملإصمممممم ار اانرارات واألننتا ات ك م احكام اانان )  املت لنا  ت اواا األحكام :

 ااربت ا واا تل ملاانان ).اإلاغاءات واانشر في اديري ة و 
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ا رابع  : المالحظات والتعديالت التي ارتأت اللجنة إدخالها على مشروع القانون:  ا

سليمةالقانونأجرل اللجنة مجموعة من التعديالل على مشروع  ستقيم أحكامه على األسس القانونية ال سواء ؛ حتى ت ؛ 

 في اآلتي:أهم هذه التعديالل  نوجزو من حيث الشكل أو الموضوع،

في شذذأن  2002( لسذذنة 7تحادي رقم )االقانون ارتأل اللجنة اإلشذذارة في ديباجة مشذذروع القانون المعروض إلى ال .1

 باعتباره من القوانين ذال الصلة بمشروع القانون. وتعديالته، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

كافة أنواع اإلنتاج الفكري سواء كان المقروء أو حفظ وأرشفة  يةحرصل اللجنة على أن يشمل دور المكتبة الوطن .2

أو المشذذاهدة  سذذمعالحديثة في اسذذتخدام الكتب عن طريق ال الطرقمع المكتبة لتتواكب ؛ وذلك المسذذموع أو المر ي

لقانون ( المستبدلة بموجب المادة )الثانية( من مشروع ا4كليهما؛ لذلك عمدل إلى تعديل صيا ة مستهل المادة )وأ

 باستخدام عبارة "كافة أنواعه" بدالً من كلمة "المقروء" بما يحقق ذلك الضرض. 

والقيام بدوره على أكمل وجه؛ لذلك أضافل عمليتي  من تحقيق جميع أهدافه تمكين األرشيفحرصل اللجنة على  .3

( المسذذتبدلة بموجب 4( من المادة )1"حصذذر" و"اقتناء" الولا ق الختصذذاصذذال األرشذذيف الواردة في نص البند )

ً ضذذذروري الولا ق يُعد فعالً  حصذذذرأن قيام األرشذذذيف ب باعتبار المادة )الثانية( من مشذذذروع القانون؛ عملية يسذذذبق  ا

 .أو االستالم جمعالحصر وعملية اليعقب  لدى األرشيف للمحافظة عليها اقتناء الولا ق جمعها، كما أن

( المسذذذذذذتبدلة بموجب المادة 4( من المادة )15رد في البند )الحظل اللجنة أن اختصذذذذذذذاص المكتبة الوطنية الوا .4

)الثانية( من مشذذذذذذروع القانون، يقتصذذذذذذر وفقاً للصذذذذذذيا ة الواردة على جمع المطبوعال الحكومية فق  "للهي ال 

والدوا ر المحلية"، دون أن يشمل اختصاصها جمع مطبوعال الجهال والهي ال الحكومية االتحادية؛ لذلك ارتأل 

تعريف "الجهال الحكومية" مع اتسذذذذذذاقًا إعادة صذذذذذذيا ة هذا البند باسذذذذذذتخدام عبارة "للجهال الحكومية"؛ اللجنة 

: "الوةارال والدوا ر والهي ال والمؤسذذذذذسذذذذذال  وهي، ( من القانون محل التعديل1المنصذذذذذوص عليه في المادة )

الشذذذذذذركال المملوكة أليهما أو كالهما العامة و يرها من الجهال في الحكومة االتحادية أو حكومال اإلمارال أو 

مطبوعال الجهال الحكومية االتحادية بجانب كافة اختصذذذذذذذاص المكتبة الوطنية جمع  بذلك ليشذذذذذذمل ؛بالكامل"

 ة.الحكومال المحلي

ارتأل اللجنة التسذذذذاق التشذذذذريعال السذذذذارية في الدولة بعضذذذذها البعض أن تُعيد صذذذذيا ة تعريف عبارة "اإليداع  .5

بمصذذذذطل  "الرقم المعياري  ("ISBN"الرقم المعياري الدولي الموحد )الل اسذذذذتبدال مصذذذذطل  القانوني"، من خ

في  2016( لسذذنة 18المرسذذوم بقانون اتحادي رقم )( من 10( من المادة )2، 1الدولي"، وذلك اتسذذاقاً مع البندين )
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القانون محل التعديل أو في . كما ارتأل وضع تعريف لهذا المصطل ؛ نظراً لعدم وجود تعريف له في شأن القراءة

 أي قانون آخر ساري في الدولة؛ نزوالً على مقتضيال الوضوح التشريعي.

يُصذذذذذدر األرشذذذذذيف " المادة )الرابعة( من مشذذذذذروع القانون الوارد، التي نصذذذذذل على أنحذف عمدل اللجنة إلى  .6

قانون يذ أحكام هذا ال ية القرارال واألنظمة الالةمة لتنف بة الوطن فاًء  لك"؛ وذوالمكت مادة )باكت قانون 16ال ( من ال

تخوله سذذذلطة  والمكتبة الوطنية مجلس إدارة األرشذذذيفلالتي تضذذذمنل صذذذالحيال واختصذذذاصذذذال  ،محل التعديل

، دونما الحاجة  األرشيف والمكتبة الوطنيةتحقيق أهداف في إطار  ،إصدار مثل هذا النوع من القرارال واألنظمة

عن  هذه القرارال، فضذذالً مثل إلى تفويض مجلس اإلدارة مرة أخرى في مشذذروع القانون المعروض في إصذذدار 

في إصذذدار ال حة تنفيذية  )وةير شذذؤون الر اسذذة( الوةيربالفعل ( من القانون محل التعديل فوضذذل 30المادة ) أن

  لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.

أل اللجنة حذف المادة )السذذذادسذذذة( من مشذذذروع القانون الوارد، والتي تضذذذمنل حكماً بإلزام الجهال المعنية ارت  .7

ً تضذذذيف بتنفيذ أحكام هذا القانون؛ باعتبار أنها ال  ً قانوني التزاما ن التزام الجهال واألفراد المخاطبين إ حيثجديداً؛  ا

، وقانوني عام ال يحتاج إلى نص خاص في هذا القانون إلقرارهبأحكام القانون بتنفيذ أحكامه، هو التزام دسذذذذتوري 

 ال سيما أنه لم يجرى العمل على النص على مثل هذه المادة في التشريعال السارية في الدولة.

 أن يُجرى العمل بأحكام القانون أنه لتحقيق الحكمة من نشذذذذذذر القوانين، وهي إعالم الكافة بأحكامها، ارتأل اللجنة .8

 ؛"صذذدوره"من تاريخ  من العمل به وليس كما ورد بالمشذذروع الوارد، من اليوم التالي لتاريخ نشذذره"" المعروض

التشريعال السارية في الدولة في هذا الخصوص؛ لذلك قامل اللجنة بإعادة  معظم ما جرل عليهوهو ما يتسق مع 

 )السابعة( من مشروع القانون الوارد، بما يحقق ذلك الضرض. المادة صيا ة

 

قد قامل اللجنة بتمرير مشروع القانون على أصحاب السعادة أعضاء المجلس لبيان مالحظاتهم حيث تفضل كل و

تم الرد و، بإبداء بعض المالحظال التي اسذذتفادل منها اللجنة سذذمية السذذويديوسذذعادة/  محمد الكشذذفمن سذذعادة/ 

 .المالحظالعلى سعادتهم بشأن هذه 

      

تام هذا التقرير أن نشير إلى تعاون الحكومة وتوافقها مع ما طرحته اللجنة من تعديالل ومن الجدير بالذكر، في خ

 ضرورية أدخلتها على المشروع؛ ليكون على صورته الحالية بما يتوافق مع أهدافه.
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يذ تكليف المجلس لها  ية الالةمة في تنف تأمل أن تكون قد بذلل العنا ها  قدم اللجنة تقريرها، فإن وفي الختام، إذ ت

 .   الموافقة عليه بالنظر فيبدراسة مشروع القانون المعروض، كما تأمل تفضل المجلس 

                                                                                                     

 مقرر اللجنة 

 سارة محمد فلكناز     

 الجدول المقارن. :مرفقال التقرير -

 













  

  117من  114صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 14 مضبطة الجلسة

  

  

  )3ملحق رقم (
  

  وارد من هيئة المكتب:

 .  مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى .1

كل دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من  .2 و بش أن جمع العض مذكرة بش

 منصب في اللجان الدائمة بالمجلس . 

ابع  .3 ريعي الس ل التش أن أعمالها عن الدور الثاني من الفص تقرير هيئة المكتب بش

 عشر .
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او  ة ال ل ل ام ع  ن

  
اد ي االت ل ال   :ال

ر، - س الع على ال   ع اال
ولة  رق  - ار  رئ ال ق ادرة  اد ال ي االت ل ال ة لل اخل ة ال وعلى الالئ

ة 1(   ،2016) ل
ارخ  - ل ب ادر ع ال ة ال ان ان ال ام الل ف  22وعلى ن   ، 2010ن
ارخ  - ل ب ادر ع ال ة ال ال ل ه ام ع ای  7وعلى ن   ،2012ف
ارخ  - ل ب ادر ع ال ان ال ل الل ام ع   م، 2016مارس  أول وعلى ن
افقة - اًء على م اعها ال و ة ال في اج ده ارخ  عق ن  16ب  ،2021ی
ه ال - ل ل  اد ال دواع ارخ: عق  ،2021/   6/   29ة ب

  
ام اآلتي: رنا ال  أص

 
ادة (   )1ال

( عار   (ال
ل  ة ق  ض عاني ال ة ال ال ارات ال ات وال ل ال ام، ُق  ا ال ام ه في ت أح

ه ،ام الف ذل اق ال  ِ س ق    ، ما ل 
: ل . ال اد ي االت ل ال   ال

: ل . رئ ال اد ي االت ل ال   رئ ال
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: ة ال .  ه اد ي االت ل ال ال ة ال    ه
ة: ادة ( الل ها في ال ار إل او ال ة ال ي 47ل ل ال ة لل اخل ة ال ) م الالئ

. اد  االت
ة: . ع الل او ة ال   ع ل

: ة ال اد ة إلى جهة ات الفة م ه في إزالة م ا ل م ل ل م إلى ال  ،ل ُمَقَ
اكي.   اش وقائ لل ي وم ٌر ش ها ض ت عل   ت

  
ادة (   )2ال

ة) اصات الل   (اخ
ة: هام اآلت ال ة    ت الل

  
ها.1 ات الالزمة عل ، وتلقي اإلجا او عة ال ا . م  
افها 2 عي ب أ ها وال ان م ص ل ل اردة إلى ال او ال ه ال .  ه

ل.  ل ل إلى أن ال ص  لل
ات 3 ش الها، وم اءات ح ان ما ات م إج ، ل او اد تق س ع ال .إع

أنها. اهات    االت
ادة (   )3ال

( ل ال و ق   (ش
و  اف في ال ال ة: أْن ت   اآلت

ة. - 1 اد جهة ض جهة ات ن م  أن ت
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ه  - 2 عًا (اس ًا قا ی د ت د فعًال وم ج م ش م ة، وصادرة ع مق ن م أْن ت
ه. قعة م له) وم ه وع ل إقام  وم

ها.  - 3 ة في تق ة وقائ اش ة وم ة ش ل مها م ق ن ل  أن 
ها. - 4 د م ق ف ال ِدة لله ة وم ن واض  أْن ت
.أال ت  - 5 ها أو أل جهات أخ هة ال ض ة لل  ارات م
عها، ول  - 6 ض ل م ها ال ل ب إل هة ال أ لل م ال ق ل ن ُمقِ أن 

. ل اه لل م  ق ل أن ی ها حًال، ق   م
ها  - 7 عي إعادة ال ف یٌ  ّ ج عها، ول َ ض ة ال في م ن س لل أال 

. ة أخ  م
م أن  - 8 ق ل، أو ما  فع ارة ال ة ال اقة اله رة م  اه ص اكي مع ش م ال ق

اثلة. ة م ت  مقامها م أدلة ث
اك  - 9 ائي نهائي م إح ال ه ح ق ر  ضع ال ق ص ن م أال 

ة. وحة على ال ة ل ت م ی ولة، إال إذا جّت وقائع ج  ال
  

ادة (  )4ال
( او   (تلقي ال

ًا   ون ًا أو ال م ال ور لإلى ُتق او في  م رئ ال ع ال على أن ُتق ج
لة ح تارخ ورودها،  ل أرقام م ل واح خاص بها، و ل س مها وم ان اس مق مع ب

عها. ض له ومل م ه وع   إقام
  

ادة (   )5ال
( او اءات  ال   (إج
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ر ورودها إلى  ـ1 ض ال ف ها ُتع اءات  لى إج ، ل او ة ال ل على ل ال
ة الس ع هة ال ة ال ا ها، أو  ف ل  أم رئ ال ومه ما ل  ر ل ال ما ُق

  .ل ال 
ة،  ـ2 ل ال لل ر دخ ها إلى ف ة ی إحال ل ل ع لف  ني ال ار القان ال

األما اح  عاونه أح ال ، ال  او أ ال ال ًا  ار تق م ال ق نة العامة، ل
ادة ( ها في ال ص عل ل ال ال ات ق ا اف اش ني في شأن م ت ) 3القان

اده.  هاء م إع ر االن ة ف ق على الل ض ال ام، وُع ا ال   م ه
ل ال 3 ات ق ا فاء اش م اس ل ال لع م ق ق ع ة ال ان ن فع ـ إذا  ، ت

ار  اذ الق ل الت ق رأیها إلى رئ ال ه ال هى إل افقاتها على ما ان ة حال م الل
اس في شأنها.   ال

ة أن 4 ًال، لل لها ش ات ق ا فاء ال الش ني اس أ القان ة ال ان ن . إذا 
ع ا ًا أو أك ل ، ع ق ه ال هى إل ها على ما ان افق لف، حال م ، ت ة ال

انات  ات وال ی األوراق وال ، وت م األم اكي إذا ل اصل مع ال ولل
ها م  ل األوراق وما في ح ن  ، و م ال ة م مق ل احات ال واإل
اها  ي ی قة ال ال ة، أو  اخل ة ال دتها الالئ ي ح ة ال اآلل ها  هة ال ض ال

ال ة الس اس ل م ه األوراق.  رئ ال   ه
ات 5 ء ما ورد م أوراق وم ني في ض أ القان ال ًا  ني تق ار القان . ُع ال

اده على  هاء م إع ر االن ض األم ف ، وُع احات في شأن ال انات و و
ة.   الل
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ة 6 ار في شأن دراسة ال خالل م ة إلى ق هي الل فاء 21. ت مًا م تارخ اس  ی
. م األم افها إذا ل اع أ هاء م س ، واالن   كل أوراق وأدلة ال

اس في 7 ار ال اذ الق ، الت ل ة دراسة ال إلى رئ ال ة ن فع الل . ت
  شأنها.

ة في شأن  8 ه الل ه إل ا ان  ، ل افقة رئ ال ع م اكي،  .  ُ ال
ف أو  ال ة  ان ال اه إذا  ار م خالل الع في ش ن االخ ، و ف ال

ل على أ أوراق  اكي ال ز لل ة، وال  ی ع لل م الل حال ت
اء  ل ب افقة رئ ال مه ه م أوراق، و ل إّال ما ق ات ل ال أو م

ال. ة في غ ذل م األح حه الل   على ما تق
ل ال ة ال ق ان ن ،وذا  ل ئ ال اكي فل ة ال هة   وأح أو ال

 ، ل األن ل إلى ال ص هة ال في حقها لل اصل مع ال دها، ال ي  ال
اكي أ أوراق  اء ال ون إع ة أو هة على معال افقة ال ع م ل إال  و إفادة ب

اه.   ش
  

ادة (   )6ال
( م ال اع إلى مق   (االس

رًا  ان ذل ح اء  اصل معه س قة ال ی  م ال وت ق ع ل ة أن ت ز لل
ة،  ئ ات ال ت ام ال ة ون ون ال االل اصل مع أو ع  وسائل االت ن ال و

. ه ال اء له ها أح األع ی ة في حال ت ا م خالل ع الل اكي ال     ال
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ادة (   )7ال
اصل  ها)(ال هة ال ض   مع ال

انات أو     ات أو أ ب ، تق اإلجا ل ة رئ ال اس ، ب ل ة أن ت ز لل
ها ال  ب إل ة، ال اد هة االت ، م ال اها الزمة ل ال ي ت ات، ال م

اوز  ة ال ت ب خالل م ل ال د  هة ال مًا على األك م تارواح وعلى ال خ وع ی
ة. اد هة االت ل لل ل ال   وص

  

ادة (  ) 8ال
ها) هة ال ض لي ال ة م   (دع

ها  ة ال ض اد هة االت لي ال ة م ل دع ة رئ ال اس ل ب ة أن ت ز لل
ة: ا اآلت اعها، وذل وفقًا لل ر اج   ل

ها.1 اءات  عة ال وج ع ذل    ـ إذا اس
ة 2  فا م  هة ال ـ ع م ال وال اردة م مق انات ال ات وال األوراق وال

. ها ل ال   ض
ها.3 هة ال ض ة ال ل دع اض على  ة ال اء الل ة أع افقة أغل   ـ م
ة ل ال ذاتها.4 ة واح هة أك م م لي ال ة م ر دع   ـ أّال ی
لي 5 ة م ل دع ة  ه . تق الل ًا  ض ل م ها إلى رئ ال هة ال ض ال

. ل على ذل افقة رئ ال ة، وم ع رات ال   م
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ادة (   ) 9ال
ة) ان ارات ال   (ال

اء زارات  ة إج ز لل ه،  ار إل ل ال ة لل ان ان ال ام الل م اإلخالل ب مع ع
ة:  ا اآلت ة، وذل وفقًا لل ان   م

ها  ـ1 اءات  عة ال وج ع ذل    إذا اس
هة ال  ـ2 م ال وال اردة م مق انات ال ات وال ة األوراق وال فا م  ع

ها ل ال     ض
هة ال 3 ة لل ان ارة ال اء ال ل إج اض على  ة ال اء الل ة أع افقة أغل ـ م

ها.   ض
ها فـ 4 ة رغ رات تق الل ه م ًة  ض ة ال م ة إلى ه ان اء زارة م ي إج

ارة،  ل ال ا ال اع لها تاٍل له ة خالل أول اج د على الل ة ال ال وعلى ه
. ة ال ار ه ة أن ت ق ال على الل ع األح ، وفي ج ف افقة أو ال   ال

ا ـ5 ل على م ها، وال هة ال ض ارة ال مع ال ة لل اء الل ها على إج فق
. م األم ة، إذا ل ان   ال

  
ادة (   )10ال

ة) ات ع الل   (واج
اآلتي ة  م ع الل   :یل

ة ــ1 اعات الل ر اج   .ح
ة ــ2 ه الل ه م ل ل ت ف أ ت ة الالزمة ل ا ل الع وح الف و ل ب   .الع
ة.3 اعات الل ة اج ة على س اف   ــ ال
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4. م ال انات مق ة ب ة على س اف   ــ ال
ة.5 ف ة وال ائ ل الق ال ال ل م أع خل في أ ع م ال  ــ ع
اف ال 6 ة م أح أ ة أو مال ا ع ا افآت أو ع ا أو م ا ل أ ه م ق ــ ع

ر. رة م ال   ت أ ص
ة7 ل ها م ج له ف ة ش ی ة في  أ ار م ال ة أو غ  ــ ع اش ة م ش

عة. ا رجة ال ى ال وجه أو أح أقاره ح عل ب ة، أو ت اش   م
انات ال أو لإلبالغ 8 ال ب اصله الس ف في ت قة وسالمة ال . أن ی ال

ف ع  ، أو  اف ال ل أو ألح أ ج لل ها،  ال  ال ائ ع ن
 . ه ال أن ه ارها  ة في ق جه الل   ت
  
ادة (   )11ال

ة) اعات الل   (اج
 ، ع ل أس ة على األقل  ة م ع الل اًء على ت ، ب او یها م ال ا ل لل 

ع  اع، في ج تها لالج ، و دع ل ة أو م رئ ال ة م رئ الل دع
ائها. ة أع ل ذل أغل ال، إذا    األح

سل  أرع وع ساعة على األقل، و اعها  ع اج ل م ة ق ة الل ن دع وت
ة. ال الل ول أع اء ج   لألع

  
ادة (   )12ال

ة ب أدوار االنعقاد) اعات الل   (اج
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ا ب أدوار انعقاد  رة أمامها  او ال اعاتها ل ال ار عق اج ة اس لل
. ل ة لل اخل ة ال ه الالئ ا ت عل قًا ل  ، ل   ال

  
ادة (   )13ال

اراتها) ة وال على ق ة انعقاد الل   (ص
ًا     ة ص اع الل ارات ن اج ر ق ائها، وت لقة ألع ة ال ر األغل

ه رئ  ان ال م جح ال ات ی او األص ، وع ت اض ة ال أغل ة  الل
اع.   االج

ة على      افقة الل ة  م اعات الل ر اج ل ح اء ال ل ع م أع ول
م ل ، و ة دون ال اق اك في ال ن له ح االش ، و ة  ذل ة على س اف ال

ه عالقة  ن ل ع أال ت ح أمامه، و ي ُت او ال مات ع ال انات أو معل أ ب
ة. وضة على الل ع م ال ال عة مع ُمقِ ا رجة ال ى ال ة ح ا ة أو صلة ق   زوج

  
ادة (   )14ال

ة) اعات الل   (إدارة اج
أ على یُ  أخ ال اعاتها، و ة اج لقى ی رئ الل ال، و ول األع ع ج اراتها، و ق

ها. قة ع ة ال ان الف   تقار الل
  

ادة (   )15ال
ة) اع الل   (م اج
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  ، ر والغائ ع اض وال اء ال ه أس ل  ة  اع الل ر م الج ُ
رها ة ومق قعه رئ الل ة و ارات وآراء األقل ون الق ات، وت اق ه ال   .وتل 

  
ادة (   )16ال

ة)  ور قار ال   (ال
رة أمامها 1 او ال ضع ال ل ی م ئ ال ًا ل فع شه ًا ُی ة تق ـ ُتع الل

ها. ل م تها في  ي ات اءات ال   واإلج
ل ع  2 اء ال ض على أع ع الها  ًا ع أع ل ثالثة أشه تق ة  ـ ُتع الل

ل عاون ال ه على ال قن ا ال ، على أن ی ه ل افقة رئ ال ع م   :اني 
ة. تها الل ي عق اعات ال د االج   ــ ع

ة ها الل ي تلق او ال د ال   .ــ ع
. او ضع ال   ــ مل م

ها م ض ق هة ال ضع وال او ح ال   .ــ ت ال
. او ائج  ال  ــ ن

ضع عام أمام إح  .3 د م رة في حال وج افاتها  ة  م الل ل تق ال ان  الل
ضع العام. ار ذات ال ور في إ یها، وت ي ل او ال  م ال

انات  ة ب ة على س اف م ال ادة، یل ه ال ها في ه ص عل ال، ال ع األح وفي ج
  . م ال   ُمقِ

  
ادة (   )17ال
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( ق ال   (ال
ل دور انعق ة  ل نها ة ق م الل ا تق ها خالل ه ا ًا ع أوجه ن ل تق ئ ال اد ل

اءات  ل وما ات م إج ي وردت لل او ال د ال ق ع ا ال ور، و أن ی ه ال
. ل ق على ال ا ال ئ ه ض ال أنها، وع اهات  ات االت ش الها، وم   ح

  
ادة (   )18ال

ة) ال الل   (ن أع
لى األمانة العامة  ها ت ا ة ون ا الل ان ن ، ب ة ال ع ال مع ه  ، ل ال

اعي، وذل دون  اصل االج اقع ال لفة وم اعاتها م خالل وسائل اإلعالم ال واج
. او مي ال انات مق ة ب ة وس اعات الل ة اج   اإلخالل 

  
ادة (   )19ال

ام) ا ال لة ه   (ت
أنه ن  د  ا ل ی ة ت  اقي األن ة و اخل ة ال ام الالئ ام أح ا ال خاص في ه

لها. ة وع عة الل اف مع  ل وت ل بها في ال ع   األخ ال
    

ادة (   )20ال
ام) ام ال   (نفاذ أح

. ل اده م ال ام م تارخ اع ا ال ل به  ُع



 
   

1 
 

ة  ار رق (    ) ل   2021ق
ة  ار قاع ة إص ائ ان ال ع الع ب أك م م في الل از ج م ج ع

ادا ي االت ل ال   ل
  
  

 ، اد ي االت ل ال   رئ ال
ر،     س الع على ال   ع اال
ولة رق  وعلى    ار رئ ال ق ادرة  اد ن ال ي االت ل ال ة لل اخل ة ال الالئ

ة 1(   ،2016) ل
اعه   اج اد  ي االت ل ال ة م ال افقة ه ام اوم م  ال ن  16ی ی

ع ع، 2021 ا عي ال ل ال اني م الف   م دور االنعقاد ال
ادوعلى ا    ي االت ل ال اد ال ة  ع ه القاع خ له ار دة ب عق ه ال  29ل
ن   ،2021 ی
ر   :اآلتي ق

  ) 1(  مادة رق
اء ان،  اس ة رؤساء الل ة ال ول لال ه اد ز لع ال ي االت  ال

ة، خالل دور االنعقادغل أن  اح فة دائ ة ل م رئأك م ، العاد ال ل
ة، ر م  أك م أو واح ةلمق ة ل ة واح ائ ل ال ان ال   .في ل

   



 
   

2 
 

  ) 2(  مادة رق
اده م      خ اع ار م تار ا الق ل به خ  ُع ار اد ب ي االت ل ال  29ال

ن    .2021ی
  

اش                                                       صق 
ادرئ ا                                           ي االت ل ال   ل

  
خ  ار ل ب ان عام ال ی ر ب ن  29ص  2021ی

  



 
 
 
; 
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 مكتب بشأن أعمالها خاللتقرير هيئة ال

 عشر  السابعمن الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي  

 البيان اإلحصائي أواًل:

 ،عشبر السبابعمبن الفصبل التشبريعي  الثبانياالنعقباد العبادي  ( اجتماعبات خبالل دور5عقدت هيئة المكتبب  
تم  يهامم اقمة مو اعامعتمع ت بامت اما هم ممتام ة المتمو ة ب بانمو اععة م  ة ببم  ، سباعة عمبل 19ت استغرق

ركممم  ا امممم ب بامممت ام ممملرر ة  تم ممما  ابعاممم   رة بم تمممو رة  رع ي مممو  ةإلدةر ممموة بعاممم   رشممم ر  ة   مممي با رة يةمممم ا 
  ة لر و ع ا   مع رة باةمع ا
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 األساسية ألعمال هيئة المكتب:  ثانيًا: ال تائج

 تنلي  ة يأي رة ب عرة  يلت  ة بعا  فتبم يخص أتبمل ة عا مع رأتبمل ة بعا  ةألايى   1
 ا مابو إ عمز ا يرتمع ة نعة هن ة عةردة  ابعا  ة عطقا ةالتممدي   2
 ا مابو إ عمز ة بعاعتمع ة بماو يا  عم  ة بعا    3
ايةجبممو ةأل ممواو رة  منممل اممن ةال  مم ةل   ر هممت ة  مميرل ة ممعةردة يمما ة المممو ة لةااتممو ا ممم ام،  همم  تبمم    4

    ةال( 95)ام ينمرب ايةجبو 
  تع تمع ة بعا تنمر ي ة اعم  ة عةردة يا شم  ا مابو   5
  تاهام رة بعةينو تنل ة مانمع ة قنمشتو  اعم  ة بعا  درة و طابمع  6
 رة بعةينو تاهام  ةع ة بهلة تو  اعم  ة بعا ة   مر  درة و طابمع  7
 عا مع ة بن ي و  لرر ةال بنمد ة بمدي ة ثم ا ان ة فه  ة   ي با ة  ماع ت ي ا مابو تقفه  ة   8
  ابعا   ات بمد رريبه  ،ا يرع  ظمل تب   عقو ة  كمرى درة و   9

  ة  بلةد ة بعا  ة عطقا ةالتممدي  ا  فمل ام  كيى ة خب هن درة و 10
تمنهمت ة  معةز  ة ق م ا  مهن تملد ةألتوممع، رة بومعةع يما  عمم  ة بعام ،  ا مم   يةح ردرة و ةمتلةةة 11
  ابعا   ات بمد رريبه  ،جا ته ةألايى أر 
 مم  جبمع ة بومع ا مك  دةلم  امال درر ةال بنممد ة عة مل  مهن أنثمي امن اقهم  ا ةة يةح ردرة و ةمتملة 12

  بمد  ابعا   اترريبه  ،يا ة اعم  ة لةلبو ام بعا 
  الر و ة قت  ة  ي بم تو يا ة بعا  ة عطقا ةالتممديةة يةح ردرة و ا يرع  13
ا مابممو تقفهمم  ة ممعرق ة  ثقتحتممو أل ممممب ة ببممم ا رة  ممبمدة أتومممع ة بعامم  ة ممعطقا ةالتممممدي ةة مميةح ر  14

  عل ة بب  ة  ي بم ا 
 ة بنلاو ان أ ممب ة  بمدة أتومع ة بعا  ة عطقا ةالتممدي ة بن ي مع اقمة و ة رابمع ر  15
 ةإل مطو ام فبم تمع ة  ي بم تو  ا عبو ة  ي بم تو  تمل ة ب مركمع ة خمرجتو ة نمداو  16



 
 
 
; 

 

4 

 مملةد ة بعامم  ة ممعطقا ةالتممممدي   رافممو ة  يجبممو ة  مما ةمممل  اممم ةالتممممد ة  ي بممم ا ة بي مما ة بعةينممو تامم   17
  لر ابعةع ةالتممد ة  ي بم ا ة  
  ةالتفمقتو ة  قفه يو ة ثم تو  هن ة بعا  ة عطقا ةالتممدي رةالتممد ة  ي بم ا ة لر اة بعةينو تا   18
 ق تعممو ة  مملةهت يمما ة م مممب ة خ ممماا  ابعامم  ة ممعطقا ة ببقمما تني ممي دبممعة  ة بمم ممبو ة ب ممللا درة ممو  19

 تاته  ل رةت بمد ة يد2020دي ب ي  31ةالتممدي تن ة  قو ة بم تو ة بق اتو يا 
  رة بعةينو تاهامبقمةاو  هن أ عةب ة به ة تو ة  درة و طابمع 20
  ابعا   ات بمد  مرريبا ل،2022ا يرع اه ة تو ة بعا   بمل  درة و  21
ل أل مممممب ة ببمممم ا رة  مممبمدة أتوممممع ة بعاممم  2021 ظممممل ة  مممماهن ة همممما  بممممل  درة مممو رترمممع ي  22

   را مابو تر تنه ة عطقا ةالتممدي، راعظفا ةألام و ة بماو  ابعا 
ا مابو ا يرع إ  مع ا ق  ةألام و ة بماو  ابعا  ة عطقا ةالتممدي اإامرة د ما، امع ا   مو ةإلاممرةع  23

 ة بنمر و 
 اقمة و ة ب مل  ة ب بانو ا  ر  ةألام و ة بماو  ابعا    24
 مممي، درة مممو تنممممر ي ة اعمممم  يممما  اميمممو درر ةال بنممممد ة بممممدي ة ثمممم ا امممن ة فهممم  ة   مممي با ة  مممماع ت  25

 رإ م  ام إ   ة بعا  الت بمدهم 
 ة بمممدي ةالطمماع تامم  تني ممي ة اعقممو ة  قفه يممو  ا ممعبو تممن أدةع ة  ممعبو ة  ي بم تممو اممال درر ةال بنمممد 26

 ة ثم ا ان ة فه  ة   ي با ة  ماع ت ي 
ةال بنممممد  امممال درر ا مممم  أتبم امممم ةألام مممو ة بمامممو  ابعاممم  ة مممعطقا ةالتمممممديتني مممي تاممم   ةالطممماع  27

 ة  ماع ت ي ة فه  ة   ي با  نة ثم ا امدي ة ب
 

تام   ، ر بمم ب كمليإ ام تما  أ  ترع  ةل أدع دررهم ريمت ةا هم ممتام ة المتمو، رإذ تنلل ههوو ة بك   تني يهم
  بهام ة عمد يا قتمدة أتبمل ة بعا  ابم يمنت  م مه ة بمل 
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  )4رقم (ملحق 
  

  تقارير 

  عقاد العادي الثاني نشاط اللجان بشأن أعمالها خالل دور االن

  من الفصل التشريعي السابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

الدسأأأأتورية والتشأأأأريعية والطعون عن نشأأأأاط ا نالل دور اانعقاد العادي  الشأأأأؤونلجنة تقرير  .1

 .من العي  التشريع  السابع عشر  الثان 
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 ر ـــــــــــــــــاملوق                                صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من       

 

 2020 / 11 / 26 خالل الفترة منعن نشاطها  "الدستورية والتشريعية والطعون الشؤون  "نرفع ملعاليكم تقرير لجنة      

( من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، برجاء التفضلللع ضعر للل  72إعماال للمادة رقم ) ، 2021 / 06 / 29لغاية 

 على املجلس املوقر.

 

 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 

 ةـــــس اللجنــــرئي                            

 أحمـــد عبدهللا الشحـــي                              
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 الفهـــرس
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  1

2  
ا
 5 ن : النشاط العام للجأوال

 اــثاني 3
ا
 5 : النشاط التشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 : النشاط الرقابي للجنةثالثا

5  
 
 6 والرقابي: فعالية اللجنة في النشاط التشريعي  رابعا

6  
 
 8-6 الفنية املعدة من قبع األمانة العامة واملساندة لعمع اللجنة األوراق والدراسات:  خامسا

7  
 
 9 الثانيخالل الدور جتماعات اللجنة الجهات ال : حضور  سادسا
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 ريرـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

  (27)عدد  الثانيبلغ نشلللللللللللللاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -
 
، (25) تمثع في عدد ،نشلللللللللللللاطا

 
( 2وعدد ) اجتماعا

 ( ساعة عمع.  74:55 نشاط اللجنة خالل الدور عدد ) واستغرق نقاشية، حلقة 

 ( مشروعات قوانين تمثلت في كع من:3التشريعي )ناقشت اللجنة في الجانب  -

بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن  1978لســـــــــــــنة  (17)روع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رقم شـــــــــــــم. 1

 بالنقض امام املحكمة االتحادية العليا

مراكز بــإنشــــــــــــــاء  2016( لســـــــــــــنــة 17. مشـــــــــــــروع قــانون اتحــادي بتعــديــل بعض احـقـام القــانون االتحــادي رقم )2

 التوفيق واملصالحة في املنازعات املدنية والتجارية.

 . مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية النزاعات املدنية والتجارية3

 ( مو وع2ناقشت اللجنة عدد ) -
 
 عام ا

 
 اآلتي: في تمثع ا

 املحاماة.جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة  . 1

 .وزارة العدل في شأن التوجيه األسري  سياسة . 2

ي الجللانللب التشلللللللللللللريعي، اطلعللت اللجنللة في سلللللللللللللعيللع دراسلللللللللللللللة امل رو  على جللدول  عمللالهللا على عللدد من األوراق ف -

 .فنية ورقة(  24 عددها ) العامة بلغعدة من قبع األمانة والدراسات الفنية امل

من األوراق على عللدد سلللللللللللللعيللع دراسللللللللللللللة امل رو  على جللدول  عمللالهللا في  واطلعللت اللجنللة في الجللانللب الرقللابيكمللا  -

 فنية. ورقة(  24)  عددها بلغ ،ةملعدة من قبع األمانة العاموالدراسات الفنية ا
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

  (27) عدد الثانيبلغ نشلللللللللللللاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
 
  ( 25  ) في عدد تمثع نشلللللللللللللاطا

 
( حلقة 2وعدد )  ،اجتماعا

  ساعة عمع. (74:55 )نشاط اللجنة خالل الدور عدد  واستغرق  نقاشية ،

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

   :وهين ينواق ت( مشروعا3) عددالفترة هذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

بتنظيم حاالت وإجراءات ال عن  1978( لسنة  17. مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون االتحادي رقم ) 1

 بالنقض امام املحكمة االتحادية العليا
  

بإنشاء مراكز التوفيق  2016( لسنة 17االتحادي رقم ) . مشروع قانون اتحادي بتعديع ضعض احكام القانون 2

 واملصالحة في املنازعات املدنية والتجارية.
  

 . مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية النزاعات املدنية والتجارية3
  

 

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

  املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة-

 العدل في شأن التوجي  األسري سياسة وزارة  .1

 .سياسة وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي  .2

شللللللللأن تحدي  وت وير السللللللللياسللللللللات واالسللللللللتراتيجيات وزارة شللللللللؤون مجلس الوزراء واملسللللللللتقبع في  سللللللللياسللللللللة .3

 .التشريعات املستقبليةو 

 

 ر ـــــريــــتق

 الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لجنة 

  2021 / 06 / 29 لغاية 2020  /11 / 26من عن نشاطها خالل الفترة  
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 : في املجلساللجنة املوضوعات العامة التي ناقشتها -

 .في شأن ت وير مهنة املحاماةجهود وزارة العدل -

 

 املجلس:على املوضوعات العامة الجاهزة للعرض  .1

 .سياسة وزارة العدل في شأن التوجي  األسري  -
 

 
 

 والرقابي: التشريعي  النشاطفعالية اللجنة في  :رابعا

مراكز التوفيق بإنشاء  2016( لسنة 17مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احقام القانون االتحادي رقم )  -1

( تعديالت مقترحة من 19( تعديال، من )19نجد  ن املجلس قد  قر )   واملصالحة في املنازعات املدنية والتجارية.

 %(.100الدراسات القانونية املعدة في األمانة العامة، ، نسبة فعالية األوراق )

( تعديال، 29لتجارية. نجد  ن املجلس قد  قر )مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية النزاعات املدنية وا    -2

( تعديع، نسبة 3( تعديالت مقترحة من الدراسات القانونية املعدة في األمانة العامة، و  اف املجلس )26من )

 (.94,45فعالية األوراق )

 وإجراءات الطعن حاالت تنظيم م1978 لسنة (17رقم) االتحادي القانون  بإلغاء اتحادي قانون  مشروع -3

 ت( تعديال 4)جميع التعديالت املقترحة وعددهانجد  ن املجلس قد  قر   العليا االتحادية املحكمة أمام بالنقض

 (.%100مقترحة من الدراسات القانونية املعدة في األمانة العامة، ، نسبة فعالية األوراق )

 

 األوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة.  خامسا:

اطلعت اللجنة في سلللللعيع دراسلللللة امل رو  على جدول  عمالها على عدد من األوراق والدراسلللللات الفنية في الجانب التشلللللريعي، 

  كالتالي:وهي فنية  ورقة( 24عددها ) بلغ ،ملعدة من قبع األمانة العامةا

 للجنة ا -قارن املجدول ال . 

 امللف التشريعي  . 

 البحث االجتماعي  .  

  خطة عمل اللجنة . 

  تقرير اللجنة . 
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 املجلس -قارن املجدول ال  . 

 تقرير املجلس  . 

 ورقة فعالية األوراق الفنية  .  

األوراق والدراسات  عدد منعلى اطلعت اللجنة في سبيل دراسة املطروح على جدول أعمالها في الجانب الرقابي، 

 كالتالي: وهي فنية  ورقة( 24عددها ) بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةالفنية ا

 تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مو وع جهود وزارة العدل في ت وير مهنة املحاماة .1

جهود وزارة العدل في ت وير مهنة  حول مو لللللللللللوع ية والتشلللللللللللريعية وال عون ر تصلللللللللللور حلقة نقاشلللللللللللية للجنة الشلللللللللللؤون الدسلللللللللللتو  .2

 . املحاماة

 .ارة العدل في شأن التوجي  األسري وز للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون حول مو وع الدراسة التحليلية  .3

 وزارة العدل في شأن التوجي  األسري خ ة عمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون حول مو وع  .4

سلللللللياسلللللللة وزارة العدل في شلللللللأن التوجي   للجنة الشلللللللؤون الدسلللللللتورية والتشلللللللريعية وال عون حول مو لللللللوع ورقة اسلللللللتفسلللللللارات .5

 .األسري 

 رة العدل في ت وير مهنة املحاماةجهود وزا لجنة الشلللللؤون الدسلللللتورية والتشلللللريعية وال عون حول مو لللللوعورقة اسلللللتفسلللللارات  .6

 موجهة ملعهد التدريب والدراسات القضائية

 املعهد القضائي.الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون حول ورقة خلفية للجنة  .7

 ب اقات تعليق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون ضشأن مو وع جهود وزارة العدل في شان ت وير مهنة املحاماة. .8

 ضعنوان " سياسة وزارة العدل في شأن التوجي  األسري. تقرير الحلقات النقاشية االفترا ية .9

 . 2021-2-8نتائج مخرجات اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون مع الجهات املعنية بتاريخ تقرير  .10

 موجهة إلى وزارة تنمية املجتمع استفسارات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .11

 موجهة إلى محاكم األسرة والتوجي  األسري  استفسارات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .12

 الجهات املحلية -موجهة الجهات املعنية بالتوجي  األسري  سارات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةاستف .13

 .موجهة إلى الشرطة املجتمعية بوزارة الداخلية استفسارات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .14

 وزارة العدل. موجهة إلى استفسارات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .15

 . ضعنوان سياسة وزارة العدل في شأن التوجي  األسري  الحلقة النقاشية الجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةتقرير  .16
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ملناقشللة مو للوع سللياسللة وزارة العدل في شللأن التوجي  األسللري مع  تقرير نتائج اجتماع لجنة الشللؤون الدسللتورية والتشللريعية .17

 .الجهات املعنية

مو لللللوع " جهود  حول التوصللللليات املحالة من املجلس في شلللللأن دسلللللتورية والتشلللللريعية وال عون الشلللللؤون اللجنة شلللللؤون تقرير  .18

 ."وزارة العدل في شأن ت وير مهنة املحاماة

 .واملستقبع في شأن تشريعات املستقبع الوزراءسياسة وزارة شؤون مجلس نص مو وع ضشأن  .19

 .نص مو وع سياسة وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي .20

 .سياسة وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي دراسة كشفية حول  .21

 دراسة كشفية حول مو وع سياسة وزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبع في شأن تشريعات املستقبع. .22

 والتشريعية.دراسة تحليلية حول سياسة وزارة العدل في شأن التخصص في املحاكم االتحادية للجنة الشؤون الدستورية  .23

 .وزارة العدل في شأن التوجي  األسري  سياسةحول مو وع  الشؤون الدستورية والتشريعية وال عون لجنة شؤون  تقرير .24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

:
 
 الثانيالعادي  دور االنعقادخالل  الدستورية والتشريعية والطعون الشؤون جتماعات لجنة ال  حضور الجهات سادسا

 17من الفصل التشريعي 

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 لجنـة

   الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون 

 وزارة العدل 

 وزارة الداخلية 

 دائرة القضاء بأبوظبي 

 محاكم ر س الخيمة 

 محاكم دبي 

 وزارة تنمية املجتمع 

 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 

  بالشارقةدائرة الخدمات االجتماعية 

 هيئة تنمية املجتمع 

 جمعية النهضة النسائية بدبي 

 املعهد القضائي بوزارة العدل 

 معهد دبي القضائي 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  الثان تقرير لجنة شأأؤون الدفاع والدانلية والخارجية عن نشأأاط ا نالل دور اانعقاد العادي  .2

 العي  التشريع  السابع عشر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 ر ــــــــــــــــــــــــــاملوق                               صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من       

 

     2020/  11  /26   منعن نشااااااااااااارةا      ل      " شــــــــــــاود الدةاع والدايلية وا  ار ية "نرفع ملعاليكم تقرير لجنة      

( من  ل ئحااة  لااي  ايااة لاموان  لالرحا  لتحاااق ا ترضااا   ل   ااااااااااااا  72إعمااال لاماااق  ) م   ،  2021/   06 /   29ولغــا ــة 

 على  ملجان  ملال ر. بعرضه

                       وتقبلوا منا ةائق االحترام والتقد ر 

 

 ةـــــــس اللجنــــــــرئي                                                                                                                                     

 د النعيميـــــي راشــــد. عل                              
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 الفهـــرس

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4  لثانيملخص تقرير  للجنة عن نشارةا     قو)  لنعقاق  لعاق   1

2  
ا
 5 نه:  لنشاط  لعام للجأوال

 اــثاني 3
ا
 5 :  لنشاط  لتشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 :  لنشاط  لر ابي للجنةثالثا

5  
 
 6 : فعالية  للجنة في  لنشاط  لتشريعي و لر ابي رابعا

6  
 
 7-6  ل نية  ملعي  من  ب   ألمانة  لعامة و ملساني  لعم   للجنة  ألو) ق و لي) سات :  يامسا

7  
 
 8  لثاني     ليو) ض ماعات  للجنة  لجةات ل : ح ال)  سادسا



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريرـــــص تقــمل 

 عن أعمالها  ةوا  ار يشاود الدةاع والدايلية  جنة  

 من الفصل التشريعي السابع عشر الثانييالل دور االنعقاد العادي 

 

  12     ( نشاااااااااااارا تمث  في عيق  12  عيق    لثانيتاغ نشااااااااااااط  للجنة     قو)  لنعقاق  لعاق   -
 
ا و سااااااااااا  رق (  ض ماعا

 ( ساعة عم .   16:34   نشاط  للجنة      ليو) عيق  

  ا إلنسانبشأن  لةيئة  لالرنية لحقالق مشروع  انالن  تحاق  ونا شت  للجنة في  لجانب  لتشريعي  -

 كما نا شت  للجنة مالضالع -
 
 عام ا

 
 . سياسة وز )   لي  اية في شأن  ليفاع  ملينيتمث  في  ا

وفي  لجانب  لتشريعيا  راعت  للجنة في سبي  ق) سة  ملطروح على ضيو  أعمالةا على عيق من  ألو) ق و لي) سات  -

 فنية. أو) ق(   9   عيقها   تاغ املعي  من  ب   ألمانة  لعامة ل نية  

من  ألو) ق  عااايقعلى  ملطروح على ضااايو  أعماااالةاااا  سااااااااااااابيااا  ق) ساااااااااااااااةوفي  و راعااات  للجناااة في  لجااااناااب  لر اااابيكماااا  -

 فنية. و) ة(  13 عيقها   تاغ املعي  من  ب   ألمانة  لعامةو لي) سات  ل نية  
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

ا (  12   في عيق تمث  انشااااااار (  12    عيق  لثانيتاغ نشاااااااط  للجنة     قو)  لنعقاق  لعاق  
 
نشاااااااط  و ساااااا  رق   ض ماعا

  ساعة عم . (16:34  للجنة      ليو) عيق 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

    :وهال انالن  مشروع ل     هذه       لتشريعي لجانب   للجنة في نا شت

 مشروع  انالن  تحاق  بشأن  لةيئة  لالرنية لحقالق  إلنسان -
 

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

  تبنتها اللجنةاملوضوعات العامة التي 

 هيئة  لخيمة  لالرنية و لح يارية سياسة .1

  ل صي  ل ح يا  و لت ز ز  إللك  وني .2

 ضنالح  ألحي ثوظاهر  مكافحة  ملخي) ت  شأن سياسة وز )   لي  اية في .3
 

 في املجلساللجنة ملوضوعات العامة التي ناقشتها ا 

  سياسة وز )   لي  اية في شأن  ليفاع  مليني        

 

 

 ر ـــــريــــتق

 والدايلية وا  ار ية جنة شاود الدةاع 

  2021 /  06  /  29 لغا ة   2020 /  11  /  26من عن نشاطها يالل الفترة  
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  والرقابي:التشريعي  النشاطةعالية اللجنة في  رابعا:

   لتشريعي: في  لجانب 

 11أ ر  أن  ملجان  ي  نوي بشأد الهيئة الوطنية  حقوق اإلنساد 2021( لسنة   قانود اتحادي رقم )   مشروع 
 
منها  ( تعيي 

 ( 2من  للجنة وأضاف لةا  ملجان عيق   ةمق  ح تعيي ت( 9عيق  
 
 (81.4%  فاعايةتنسبة تعيي 

 األوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة.  يامسا:
 

اطلعت اللجنة في ســــــــبيل دراســــــــة املمروه ععل  دول أعمالها ععل عدد من األوراق والدراســــــــات في ا جانب التشــــــــريعي، 

 كالتالي: وهي ةنية  أوراق( 9)عددها  بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةالفنية ا

  ملاف  لتشريعي  

  و) ة  مل اهيم  لض ماعية 

 و) ة  لبحث  لض ماعي 

  لخب    ليولية  

  و) ة  لن ائج 

  طة عم   للجنة  

 لجيو   ملقا)ن  لتشريعي  

  تقرير  للجنة 

  ضيو  فعالية  ملجان ملشروع  لقانالن 

 

من األوراق والدراسات  عددععل اطلعت اللجنة في سبيل دراسة املمروه ععل  دول أعمالها في ا جانب الرقابي، 

 كالتالي: وهي ورقة ةنية  (13)عددها  بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةالفنية ا

 هيئة  لخيمة  لالرنية و لح يارية سياسةنص مالضالع بشأن   .1

  إللك  وني ل صي  ل ح يا  و لت ز ز نص مالضالع بشأن  .2

 ق) سة كش ية حال  مالضالع  ل صي  ل ح يا  و لت ز ز  للك  وني .3
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 ضنالح  ألحي ثوظاهر  مكافحة  ملخي) ت  شأن سياسة وز )   لي  اية فينص مالضالع بشأن  .4

 ث.ضنالح  ألحي وظاهر  مكافحة  ملخي) ت  شأن سياسة وز )   لي  اية فيق) سة كش ية حال  مالضالع  .5

 .في  ل صي  ل ح يا  و لت ز ز  إللك  وني لةيئة  لالرنية لألمن  للك  وني ضةالق نص مالضالع بشأن  .6

  إللك  وني.في  ل صي  ل ح يا  و لت ز ز  لةيئة  لالرنية لألمن  للك  وني ضةالق ق) سة كش ية حال  نص مالضالع بشأن  .7

 . ملخي) ت تين فئة  لحي ث نتشا) سياسة وز )   لي  اية بشأن نص مالضالع بشأن  .8

  ملخي) ت تين فئة  لحي ث نتشا) وز )   لي  اية بشأن  سة كش ية حال  نص مالضالع بشأن ق)  .9

 تقرير لجنة  لشؤون  ليفاع و لي  اية و لخا)ضية بشأن مالضالع سياسة وز )   لي  اية في شأن  ليفاع  مليني. .10

 لي  اية في شااااااأن  ليفاع تطا ات تعايق لجنة  لشااااااؤون  ليفاع و لي  اية و لخا)ضية بشااااااأن مالضااااااالع سااااااياسااااااة وز )   .11

  مليني.

ضيو  مساااااا) تاللااااايات لجنة  لشاااااؤون  ليفاع و لي  اية و لخا)ضية بشاااااأن مالضاااااالع ساااااياساااااة وز )   لي  اية في شاااااأن  .12

  ليفاع  مليني.

 لشااؤون  ليفاع و لي  اية و لخا)ضية بشااأن مالضااالع سااياسااة وز )   لي  اية  لجنةتاللاايات  ملجان  ملحالة إ ى  تقرير .13

 ع  مليني.في شأن  ليفا
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من  الثانياالنعقاد العادي دور يالل  شاود الدةاع والدايلية وا  ار ية تماعات  جنة ال  حضور ا جهات :سادسـا

 17الفصل التشريعي 

 

 في حضور ا تماعات اللجنة ا جهات املشاركة اللجنــــــة

 

  جنـة

   شاود الدةاع والدايلية وا  ار ية

 

 وز )   لي  اية 

 وز )   لخا)ضية و ل عاون  ليو ي 

 

 

 وتفضلوا بقبول ةائق االحترام والتقد ر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان عن نشاط ا نالل دور اانعقاد العادي  المالية وااقتيادية واليناعية ؤونلجنة الشتقرير  .3

 . من العي  التشريع  السابع عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
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 ر ــــــــــــــــاملوق                               صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من     

 

  م2020  / 11   / 26   الفترة من عن نشاطها خالل  الشؤون املالية واالقتصادية والصناعية""نرفع ملعاليكم تقرير لجنة      

( من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، برجاء التفضل 72عماال للمادة رقم )إ ، م2021   / 06   /   29لغاية 

 بعرضه على املجلس املوقر.

 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 ةـــــس اللجنــــرئي                       

  ابديــــــد راشد العـــــسعي                         
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 الفهـــرس
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  1

2  
ا
 5 نهالنشاط العام للج: أوال

 اــثاني 3
ا
 5 : النشاط التشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 : النشاط الرقابي للجنةثالثا

5  
 
 6 : فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي رابعا

6  
 
 6 املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة األوراق والدراسات الفنية:  خامسا

7  
 
 11 الثانيخالل الدور جتماعات اللجنة الجهات ال : حضور  سادسا
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 ريرـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  الشؤون املالية واالقتصادية والصناعيةلجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

  11 عدد ) الثانيبلغ نشاااااااااااااط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -
 
، واساااااااااااات رق 11 ) تمثل في عدد ( نشاااااااااااااطا

 
( اجتماعا

 ( ساعة عمل. 29:20نشاط اللجنة خالل الدور عدد )

 كل من:  في تتمثل ،قوانين ات( مشروع4) وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي عدد

في شاااااااااا ن امل اااااااااار   2018( لساااااااااانة 14مشااااااااااروح قانون اتحادي بتعدال بعر اح ام املرسااااااااااوم بقانون اتحادي رقم ).1

  األنشطة املاليةوتنظيم املنشآت و املركزي 

  2019مشروح قانون اتحادي بش ن الحساب الختامي .2

  م2021ن السنة املالية م في ش ن ربط امليزانية العامة لالتحاد ع2020لسنة  ( ) مشروح قانون اتحادي رقم.3

 مشروح قانون اتحادي في ش ن تنظيم وحمااة حقوق امللكية ال ناعية .4

 كل من: في تتمثل ةعام ات( موضوع2كما ناقشت اللجنة عدد ) -

 االجتماعية،سياسة الهيئة العامة للمعاشات والت مينات .1

 .القت اد في ش ن دعم قطاح السياحةا وسياسة وزارة .2

على جاادول معمااالهااا على عاادد من األوراق  دراسااااااااااااااة مااا طر ،في سااااااااااااا ياال  ،اطلعاات اللجنااة التشاااااااااااااريعيوفي الجااانااب  -

 .( ورقة فنية37عددها ) ملعدة من قبل األمانة العامة بلغوالدراسات الفنية ا

األوراق  عااادد منعلى  في سااااااااااااا يااال دراساااااااااااااااة املطرو  على جااادول معماااالهاااا الجااااناااب الرقاااابي في ،اطلعااات اللجناااةكماااا  -

 فنية. ورقة (18) عددها بلغ ،والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

، واساااااات رق  (  11  ) في عدد تمثل انشاااااااط (  11   ) عدد الثانيبلغ نشاااااااط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
 
نشاااااااط  اجتماعا

  ساعة عمل. ( 29 : 20)اللجنة خالل الدور عدد 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

    :يه و  وانينق اتمشروع( 4)عدد الفترة هذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

في شااااااااا ن امل ااااااااار   2018( لسااااااااانة 14مشاااااااااروح قانون اتحادي بتعدال بعر اح ام املرساااااااااوم بقانون اتحادي رقم ) .1

 .واألنشطة املاليةاملركزي وتنظيم املنشآت 

مشااااروح قانون اتحادي في شاااا ن اعتماد الحساااااب الختامي املوحد لالتحاد والحسااااابات الختامية للجهات املسااااتقلة  .2

 .31/12/2019املنتهية في  عن السنة املالية

 . م2021م في ش ن ربط امليزانية العامة لالتحاد عن السنة املالية 2020لسنة  ( ) مشروح قانون اتحادي رقمو  .3

 ال ناعية.م وحمااة حقوق امللكية يمشروح قانون اتحادي في ش ن تنظ .4

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

 املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة ▪

 والضريبة االنتقائية سياسة الهيئة االتحاداة للضرائب في ش ن تطبيق ضريبة القيمة املضافة-

 في ش ن تنظيم عالقات العمل على الجانب االقت ادي 1980( لسنة 8ت ثير القانون االتحادي رقم ) -

 على املجلساملوضوعات العامة الجاهزة للعرض  ▪

 االجتماعية. سياسة الهيئة العامة للمعاشات والت مينات

 ر ـــــريــــتق

 املالية واالقتصادية والصناعية الشؤون لجنة

   م06/2021 / 30لغاية  م2020 / 11/ 26عن نشاطها خالل الفترة من  
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 املوضوعات العامة التي مازالت امام اللجنة ▪

 سياسة وزارة االقت اد في ش ن دعم قطاح السياحة

 

 
ا
  والرقابي:التشريعي  النشاطفعالية اللجنة في  :رابعا

 التشريعي: في الجانب 

،  م2021عن السنة املالية ربط امليزانية العامة لالتحاد ي شأن في م2020( لسنة    مشروع قانون اتحادي رقم )    -أ

 املجلس.( تعدال مقرها 2اللجنة قد مدخلت عدد )نجد من 

مشروح قانون اتحادي في ش ن اعتماد الحساب الختامي املوحد لالتحاد والحسابات الختامية للجهات  -ب

 .31/12/2019ة املنتهية في املستقلة عن السنة املالي

من ، نجد     في شأن تنظيم وحماية حقوق امللكية الصناعية 2019لسنة (     مشروع قانون اتحادي رقم )        ج. 

  41املجلس قد مقر ) 
 
 .ت( تعداال 3، ومضا  املجلس )اللجنةمن  ةمقترح ت( تعداال  18، منها )  ( تعداال

في شااا ن امل ااار   2018( لسااانة 14مشاااروح قانون اتحادي بتعدال بعر اح ام املرساااوم بقانون اتحادي رقم ) .د

  3منها )   ،( تعداال 1من املجلس قد مقر )  نجد  ،املاليةاملركزي وتنظيم املنشاااااااااااآت و األنشاااااااااااطة 
 
 مقترح ( تعداال

 
 ا

 ت.( تعداال 0، ومضا  املجلس )اللجنةمن 
 

 
ا
  :خامسا

م
 ة العامة واملساندة لعمل اللجنةعدة من قبل األماناألوراق والدراسات الفنية امل

 

اطلعت اللجنة في سااااا يل دراساااااة املطرو  على جدول معمالها على عدد من األوراق والدراساااااات الفنية في الجانب التشاااااريعي، 

  كالتالي:وهي فنية  ورقة( 37عددها ) بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةا

عدةاألوراق 
ُ
ربط امليزانية العامة لالتحاد عن السااااااااانة املالية ي شااااااااا ن في م2020( لسااااااااانة   مشاااااااااروح قانون اتحادي رقم )    ملشااااااااروح  امل

 هي :  م2021

 . للجنة ا -قارن املجدول ال •

  .التشريعيامللف  •

   .االجتماعيالبحث  •
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 . خطة عمل اللجنة  •

 . تقرير اللجنة  •

 .  املجلس -قارن املجدول ال •

 .  تقرير املجلس •

  .  ورقة فعالية األوراق الفنية •

 
ُ
ملشاااااروح قانون اتحادي في شااااا ن اعتماد الحسااااااب الختامي املوحد لالتحاد والحساااااابات الختامية للجهات  ةعداألوراق امل

 31/12/2019املستقلة عن السنة املالية املنتهية في 

 .  استفسارات مشروع القانون لديوان املحاسبة •

 .  مشروع القانون لوزارة املاليةاستفسارات  •

  املتكررة .فيما يخص املالحظات  2018و  2017و 2016جدول مقارن بين عام  •

 .  من املوازنة العامةورقة تحديد نسبة الرواتب في التصنيف العاملي  •

 .  2019مذكرة الحساب الختامي  •

 .  الجهات املذكورة في تقرير ديوان املحاسبةدول الوزارات و ج •

الجهات االتحادية املســــــــــــتقلة ي للوزارات واألجهزة الحكومية االتحادية و عرض وتحليل بيان األداء املال جدول  •

 . 2018عن تنفيذ السنة املالية 

 . جدول حصر الجهات التي صرفت مبالغ دون وجه حق من ميزانيتها  •

 . خطة عمل اللجنة  •

 . اللجنة – الجدول املقارن  •

 . تقرير اللجنة  •

 . تقديمي العرض ال •

 . املجلس –الجدول املقارن  •

 .  تقرير املجلس •
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ُ
في شاااا ن تنظيم وحمااة حقوق امللكية ال ااااناعية     2019مشااااروح قانون اتحادي رقم )      ( لساااانة ملشااااروح  ةعداألوراق امل

 :وهي كاآلتي 

 .  خطة عمل اللجنة  •

 .  امللف التشريعي •

 . اللجنة  -الجدول املقارن  •

 .  تقرير اللجنة  •

 .  جدول فعالية املجلس  •

 
ُ
 :  ملشروح قانون اتحادي في ش ن تنظيم وحمااة حقوق امللكية ال ناعية ةعداألوراق امل

  .  ورقة نتائج البحث االجتماعي •

 .قارنة الدولية املخبرة ورقة  •

 . املؤشرات الدولية ورقة نتائج املعايير و  •

 .  املقارنة بين القانون الحالي و مشروع القانون  •

 .  ورقة املفاهيم القانونية  •

   ورقة دراسة مقارنة مع القوانين اإلقليمية  •

 . امللف التشريعي •

 .  مقارنة املعياريةللالنتائج النهائية ورقة  •

 . خطة عمل اللجنة  •

 . اللجنة -الجدول املقارن  •

واململكــــة املتحــــدة  الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــةاملقــــارنــــة املعيــــاريــــة في شــــــــــــــــأن حمــــايــــة براءة االختراع ل ــــل من  •

  والجمهورية اإليطالية.
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ُ
في شاااااااااا ن  2018( لساااااااااانة 14شااااااااااروح قانون اتحادي بتعدال بعر اح ام املرسااااااااااوم بقانون اتحادي رقم )مل ةعداألوراق امل

  14( تعداال، منها )   18امل ر  املركزي وتنظيم املنشآت و األنشطة املالية، نجد من املجلس قد مقر )  
 
 مقترح ( تعداال

 
 ا

 : ت( تعداال 4، ومضا  املجلس )اللجنةمن 

   العرض التقديمي  •

  تقرير اللجنة  •

 .  اللجنة -الجدول املقارن  •

 .  املجلس -الجدول املقارن  •

 .  تقرير املجلس •

من األوراق والدراسات  عددعلى اطلعت اللجنة في سبيل دراسة املطروح على جدول أعمالها في الجانب الرقابي، 

 
م
  كالتالي:وهي ورقة فنية  (18عددها ) بلغ ،عدة من قبل األمانة العامةالفنية امل

 في ش ن تنظيم عالقات العمل على الجانب االقت ادي. 1980( لسنة 8ت ثير القانون االتحادي رقم )نص موضوح بش ن  .1

العمل على الجانب في شا ن تنظيم عالقات  1980( لسانة 8ت ثير القانون االتحادي رقم )دراساة كشافية حول نص موضاوح  .2

 االقت ادي.

بطاقات تعليق لجنة الشاانون املالية واالقت اااداة وال ااناعية بشاا ن موضااوح سااياسااة الهية العامة للمعاشااات والت مينات  .3

 االجتماعية

 ورقة استفسارات لجنة الشنون املالية واالقت اداة وال ناعية موجهة إلى شركات السياحة الخاصة. .4

نون املالية واالقت ااااااااداة وال اااااااناعية موجهة إلى شاااااااركات الطيران )طيران االمارات، االتحاد ورقة اساااااااتفساااااااارات لجنة الشااااااا .5

 للطيران، فالي دبي، العربية للطيران.

 الدولة.جدول مقارنة بين الهيئة العامة للمعاشات والت مينات االجتماعية وبين ال ناداق املحلية في  .6

واالقت اااااااداة وال ااااااناعية بشاااااا ن موضااااااوح سااااااياسااااااة الهية العامة للمعاشااااااات تحداث بطاقات تعليق لجنة الشاااااانون املالية  .7

 والت مينات االجتماعية.

 .جدول مثر التوصيات وجدواها على توصيات موضوح سياسة الهيئة العامة للمعاشات والت مينات االجتماعية .8
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ر  التجارة وال اااااااااااناعة في دولة ورقة اساااااااااااتفساااااااااااارات لجنة الشااااااااااانون املالية واالقت ااااااااااااداة وال اااااااااااناعية موجهة إلى اتحاد   .9

 االمارات

االدارة العامة لإلقامة وشاااااااااانون األجانب  ورقة اسااااااااااتفسااااااااااارات لجنة الشاااااااااانون املالية واالقت اااااااااااداة وال ااااااااااناعية موجهة إلى .10

 )مبوظبي(

 بي(ورقة استفسارات لجنة الشنون املالية واالقت اداة وال ناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشنون األجانب )د .11

ورقة اسااااااااااتفسااااااااااارات لجنة الشاااااااااانون املالية واالقت اااااااااااداة وال ااااااااااناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشاااااااااانون األجانب  .12

 )الشارقة(

ورقة اسااتفسااارات لجنة الشاانون املالية واالقت اااداة وال ااناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشاانون األجانب )رم   .13

 الخيمة(

لشاااااااااانون املالية واالقت اااااااااااداة وال ااااااااااناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشاااااااااانون األجانب ورقة اسااااااااااتفسااااااااااارات لجنة ا .14

 )الفجيرة(

ورقة اسااااااااااتفسااااااااااارات لجنة الشاااااااااانون املالية واالقت اااااااااااداة وال ااااااااااناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشاااااااااانون األجانب  .15

 )عجمان(

ناعية موجهة إلى االدارة العامة لإلقامة وشااااانون األجانب )مم ورقة اساااااتفساااااارات لجنة الشااااانون املالية واالقت ااااااداة وال ااااا .16

 .القويين(

 .سياسة الهيئة االتحاداة للضرائب في ش ن تطبيق ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائيةنص موضوح  .17

الهيئة االتحاداة للضااارائب في شااا ن تطبيق ضاااريبة القيمة املضاااافة والضاااريبة  دراساااة كشااافية حول نص موضاااوح ساااياساااة .18

 .االنتقائية
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 الثانياالنعقاد العادي  دور  خالل واالقتصادية والصناعيةالشؤون املالية جتماعات لجنة ال  الجهات حضور  :سادسا

 17من الفصل التشريعي 

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 ةــــلجنـ

   الشؤون املالية واالقتصادية والصناعية 

 

 وزارة املالية ▪

 داوان املحاسبة ▪

 وزارة االقت اد ▪

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان عن نشاط ا نالل دور اانعقاد العادي  شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنيةلجنة تقرير  .4

 .من العي  التشريع  السابع عشر 
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 ر ــــــــــــــــــــــاملوق                                                  صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال 

 لدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 الفصل التشريعي السابع عشرن م الثاني                                                                                                                     

 

 26/11/2020من  عن نشاطها خالل الفترة "شؤون التقنية والطاقة والثروة املعدنية  "نرفع ملعاليكم تقرير لجنة      

( من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، برجاء التفضل بعرضه 72إعماال للمادة رقم ) ،29/06/2021لغاية 

 على املجلس املوقر.

        وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير 

                

 رئيس اللجنة                           

 البطـــــران يوســـف عبد هللا                          
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 الفهـــرس

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  1

2  
ا
 5 نه: النشاط العام للجأوال

3  
ا
 5 : النشاط الرقابي للجنةثانيا

4  
ا
 6-5 : الحلقات النقاشية  ثالثا

5  
ا
 6 الدراسات واألوراق الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة:  رابعا

6  
ا
 9 الثانيخالل الدور جتماعات اللجنة ال  الجهات : حضور  خامسا
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 شؤون التقنية والطاقة والثروة املعدنيةتقرير لجنة 

 00/07/2020لغاية  14/11/2020عن نشاطها خالل الفترة من  

 

 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

، (17) في عدد تمثل انشاااااااااااااااط (19) عدد االول بلغ نشاااااااااااااااط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
ً
 ،نقاشااااااااااااااية حلقات( 2د )وعد اجتماعا

 ساعة عمل.  (52:44)نشاط اللجنة خالل الدور عدد  واستغرق 

 

 

 

 

 

 

 

 رــــريـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  التقنية والطاقة والثروة املعدنيةلجنة شؤون  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

 

،   14  ) ( نشاطا تمثل في عدد  17   عدد ) الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -
ً
( اجتماعا

( ساعة  51:35  واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد )زيارة ميدانية و ( حلقات نقاشية،   2  )د وعد

 عمل. 

 موضوع كما ناقشت اللجنة -
ً
 عام ا

ً
وير في شأن تط الصناعة والتكنولوجيا املتقدمةوزارة دور "  تمثل في ا

 ". الصناعة الوطنية

من األوراق على عدد ملطروح على جدول أعمالها سبيل دراسة ا وفي واطلعت اللجنة في الجانب الرقابيكما  -

 ( ورقة فنية.42) عددها ملعدة من قبل األمانة العامة بلغوالدراسات الفنية ا
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: النشاط العام للجنة 
ا
 أوال

، وعدد 14) ( نشااااااااااااااطا تمثل في عدد17) الثاني عددبلغ نشااااااااااااااط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
ً
حلقات (  2) ( اجتماعا

  ( ساعة عمل.   51:35  واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد )زيارة ميدانية و نقاشية، 

 
 
  للجنة الرقابي: النشاط ثانيا

 املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة 

 .استراتيجية الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء في شأن تطوير خدمات الكهرباء واملاء للجمهور   .1

 الكهرباء واملاء خدمات سياسة الحكومة في شأن استدامة .2

 سياسة وزارة الدولة للذكاء االصطناعي.  .3

 في شأن تطوير الصناعة الوطنية.  الصناعة والتكنولوجيا املتقدمةدور وزارة  .4

 

  على املجلساملوضوعات العامة الجاهزة للعرض 

 في شأن تطوير الصناعة الوطنية الصناعة والتكنولوجيا املتقدمةدور وزارة 

 

 
ا
  النقاشية : الحلقاتثالثا

في شااااأن تطوير الصااااناعة  الصااااناعة والتكنولوجيا املتقدمةدور وزارة " نقاشااااية حول موضااااو   ةحلق( 2) اللجنة عددعقدت 

مناقشااااااااااااة التحديات الدي تواجه رواد األعمال االماراتي ن  بهدف، ( تطوير الصااااااااااااناعة الوطنية في ا مارات) " بعنوانالوطنية 

واملستثمرين في مجال الصناعة الوطنية، وكذلك التحديات الدي تواجه املنتج الصناعي الوطني في األسواق املحلية والعاملية 

 ر ـــــريــــتق

 التقنية والطاقة والثروة املعدنيةلجنة شؤون 

 2021/ 06 /29   لغاية    2020/ 26/11عن نشاطها خالل الفترة من  
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ا مارات العربية  إلى املقترحات والحلول الدي تضاااااااامن تطوير الصااااااااناعة الوطنية واعيز النمو االقتصااااااااادي في دولةللوصااااااااول 

 املتحدة ، وهي كاالاي:

 بمقر األمانة العامة بدبي مساء   16:30الساعة  26/01/2021املوافق  يوم االثن نحلقة نقاشية افتراضية وذلك  .1

.  11:00الساعة  10/03/2021يوم األربعاء املوافق اشية افتراضية حلقة نق .2
ً
بالتعاون مع غرفة تجارة صباحاااااااااااااااااااا

  الخيمة،وصناعة رأس 

 

:
ا
 الفنية املعدة من قبل المانة العامة واملساندة لعمل اللجنة.  وراقالدراسات وال  رابعا

من األوراق والدراسات الفنية  عددعلى    اطلعت اللجنة في سبيل دراسة املطروح على جدول أعمالها في الجانب الرقابي، 

 كالتالي: وهي  ،( ورقة فنية 42 عددها ) العامة، بلغملعدة من قبل األمانة ا

املتقدمة في شااااأن تطوير دور وزارة الصااااناعة والتكنولوجيا لجنة الشاااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضااااو   تقرير .1

 .الصناعة الوطنية"

دور وزارة الصااااااااااااااناعة والتكنولوجيا املتقدمة في لجنة الشاااااااااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضااااااااااااااو  بطاقات اعليق  .2

 .شأن تطوير الصناعة الوطنية"

وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة دور لجنة الشاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضو  جدول مسار توصيات   .3

 .في شأن تطوير الصناعة الوطنية"

دور وزارة الصاااااااناعة والتكنولوجيا تقرير نتائج اجتما  لجنة شااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية مع الجهات املعنية بشاااااااأن  .4

 التالية:  للجهات "املتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية

 وزارة االقتصاد  -

 اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة -

املهندس جمال سالم الظاهري / الرئيس التنفيذي إلى  لطاقة وال روة املعدنية موجهةورقة استفسارات للجنة شاون التقنية وا .5

 <للعمليات ملجموعة "صناعات"

 .سف طحنون / مستشار صناعيالسيد / يو إلى  ورقة استفسارات للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة .6

املستثمرة ا ماراتية حمدة الحرييي /  رئيس مصنع إلى  ورقة استفسارات للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة .7

 .غورميه هاوس  نتاج الكافيار
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العيعيي / اول أمرأة عربية تاسس السيدة /حمدة إلى  ورقة استفسارات للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة .8

 .مصنع سيارات

 .ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية ملصنع اسمنت الفج رة  .9

 .ر"ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية لشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفا .10

 .ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية ملصنع س راميك رأس الخيمة .11

 .القوي ن  أم –ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية ملصنع املواد العازلة للبناء  .12

 عجمان -والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية ملصنع بنتلي للمالبسورقة عرض للجنة شاون التقنية  .13

 .الشارقة  -ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية لشركة بيئة  .14

كة دبي لألملونيوم )دوبال( إحدى الشركات ورقة عرض للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية لشر  .15

 .( EGAالتشغيلية التابعة لشركة االمارات العاملية لألملونيوم )

(  نتاج أجياء هياكل STRATAورقة عرض للجنة شااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية ملصااااانع ساااااتراتا ) .16

 .الطائرات

 (EFIوالطاقة وال روة املعدنية أثناء الييارة امليدانية لشركة ا مارات للصناعات الغذائية )ورقة عرض للجنة شاون التقنية  .17

النقاااشاااااااااااااايااة للجنااة الشاااااااااااااااون التقنيااة والطاااقاة وال روة املعاادنيااة بشاااااااااااااااأن موضااااااااااااااو  "دور وزارة الصااااااااااااااناااعاة  مقترح تصااااااااااااااور للحلقااة .18

 والتكنولوجيا املتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية"

الشااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية ملناقشاة موضاو  دور وزارة الصاناعة والتكنولوجيا املتقدمة في شاأن خطة عمل لجنة  .19

 .30/12/2020تطوير الصناعات الوطنية بتاريخ 

 .1مقترح  نص موضو  جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاء .20

 .2مقترح  جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاءنص موضو   .21

 .3مقترح  نص موضو  جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاء .22

 .ستهلك من السلع الغ ر مطابقة ملعاي ر الجودةحماية امل املتقدمة فيسياسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا نص موضو   .23

 االمارات لالستثمار في شأن سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاء نص موضو  جهاز .24

 .جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاءدراسة كشفية حول موضو   .25

حماية املسااتهلك من الساالع الغ ر مطابقة ملعاي ر  املتقدمة فيارة الصااناعة والتكنولوجيا سااياسااة وز دراسااة كشاافية حول موضااو   .26

 .الجودة

 االمارات لالستثمار في شأن سياسات واستراتيجيات الكهرباء واملاء دراسة كشفية حول موضو  جهاز .27

 الوطنية في االمارات.شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية بعنوان تطوير الصناعة نة استبيان للج .28

 ورقة استفسارات لجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة ملمثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة .29
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 .ورقة تحليل الستبيان لجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية بعنوان تطوير الصناعة الوطنية في االمارات .30

والطاقة وال روة املعدنية حول دور وزارة الصااااااااناعة والتكنولوجيا املتقدمة بشااااااااأن تطوير الصااااااااناعة  لجنة شاااااااااون التقنية تقرير .31

 .الوطنية

 .للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية بعنوان تطوير الصناعة الوطنية في االماراتتقرير الحلقة النقاشية  .32

بشاااااأن موضاااااو  دور وزارة الصاااااناعة والتكنلوجيا املتقدمة في شاااااأن  والطاقة وال روة املعدنية اساااااتفساااااارات لجنة الشاااااان التقنية .33

 . تطوير الصناعات الوطنية واملوجهة إلى ممثلو وزارة الصناعة والتكنلوجيا

وطنية في تقرير الحلقة النقاشاااااااااااااية االفتراضاااااااااااااية للجنة الشااااااااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية بعنوان )تطوير الصاااااااااااااناعة ال .34

 26/1/2021تاريخ االمارات( املنعقدة في 

 جمعية رواد األعمال االماراتي ن. ورقة استفسارات لجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة إلى .35

تطوير  شأن املتقدمة فيتقرير لجنة الشاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضو  " دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا  .36

 . الصناعة الوطنية "

تقرير نتائج اجتما  لجنة الشاااااااااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية مع ممثلي جمعية رواد األعمال االماراتي ن املنعقد خالل  .37

 10/2/2021بتاريخ يوم األربعاء 

 

 املتقدمة فيتقرير لجنة الشاااااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضااااااااااو  " دور وزارة الصااااااااااناعة والتكنولوجيا مشاااااااااارو   .38

 شأن تطوير الصناعة الوطنية

وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة  للجنة الشاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية حول موضو  دور  تقرير الييارة امليدانية .39

 2021جلفود -ة الخليج لألغذي الوطنية ملعرضأن تطوير الصناعات في ش

تقرير الحلقة النقاشاااااااااااااية االفتراضاااااااااااااية للجنة الشااااااااااااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية بعنوان )تطوير الصاااااااااااااناعة الوطنية في  .40

 رأس الخيمة -وصناعة  بالتعاون مع غرفة تجارة (Cisco WebExعبر تطبيق ) 10/3/2021 تاريخ:املنعقدة في  االمارات(

الصااااناعة والتكنولوجيا املتقدمة في االجتما   إلى وزارةورقة اسااااتفسااااارات لجنة شاااااون التقنية والطاقة وال روة املعدنية موجهة  .41

 شأن تطوير الصناعة الوطنية " املتقدمة فيالثاني حول موضو  " دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا 

 للجنة شاون التقنية والطاقة وال روة املعدنية. عة الوطنية في االمارات ليل استبيان حول تطوير الصناتح .42
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:
ا
 الثانياالنعقاد العادي دور  خالل شؤون التقنية والطاقة والثروة املعدنية لجنة جتماعاتالجهات ال حضور  خامسا

 17 من الفصل التشريعي

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 لجنـة

   شؤون التقنية والطاقة والثروة املعدنية 

 

 وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

 جمعية رواد األعمال االماراتي ن 

 

 

 

 

 رلوا بقبول فائق االحترام والتقديوتفض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والشأأباب والرياضأأة واإلعالم عن نشأأاط ا نالل دور اانعقاد  التعليم والثقافة شأأؤونلجنة تقرير  .5

 . من العي  التشريع  السابع عشر الثان العادي 
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2 

 

 

 ر ـــــــــــــــــــــوقــامل                               صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

  سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 لدور االنعقاد العادينشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من الثاني 

 

 الفترة منعن نشااااااااااااا  ا      "شــــــــــــوول الفعليم والثقااة والشــــــــــــبا  والرياضــــــــــــة وا عالم "نرفع ملعاليكم تقرير لجنة      

( من ال ئحااة الاايا ايااة لاموان الال حا التحاااق ،  ر ااا  72إعمااال لاماااقة ) م   ، 29/06/2021لغااا ااة و ، 26/11/2020

 التفضل بعرضه على املجان املال ر.

 وتقبلوا منا اائق االحترام والفقدير

 

 ةـــرئيس اللجن                        

 ناصــــــر محمـــــد اليمـــــاحي                         
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 الفهـــرس
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحفـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشا  ا     قو) النعقاق العاق   1

2  
ا
 5 نه: النشاط العام للجأوال

 اــثاني 3
ا
 5 : النشاط التشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 : النشاط الر ابي للجنةثالثا

5  
 
 6 اللجنة في النشاط التشريعي والر ابي: فعالية  رابعا

6  
 
 8-6 الفنية املعية من  بل األمانة العامة واملسانية لعمل اللجنة األو)اق والي)اسات:  خامسا

7  
 
 9 الثاني    اليو)  تماعات اللجنة الج ات ل : حضال)  سادسا
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 رــــريـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  ا  والرياضة واالعالموالثقااة والشبالفعليم لجنة شوول  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 
 

 18 عيق   الثاني اغ نشاااااااط اللجنة     قو) النعقاق العاق   -
 
 ( ا تماع 18  تمثل في   ( نشااااااا ا

 
     نشااااااا  اواسااااااتغرق ، ا

 ( ساعة عمل.  44:11  اليو)  

 وهي كاآلتي: انالن  ( مشروع2  اللجنة في الجانب التشريعي عيقونا شت  -

 ل اسفغالل الشهادات العلمية الوهمية.أمشروع قانول اتحادي في ش .1

 بشأل األرشيف الوطني 2008لسنة  7مشروع قانول اتحادي بفعديل بعض أحكام القانول االتحادي رقم  .2

 ( مالضالع2كما نا شت اللجنة عيق   -
 
 عام ا

 
 :تمثل في ا

 .املدارسسياسة وزارة التربية والفعليم في شأل ا شراف على   .1

  سياسة وزارة الثقااة والشبا    .2

ســــــياســــــة وزارة التربية والفعليم بشــــــأل  را) موان الالز)ا  بشاااااااان تالجااااااايات املجان الال حا حال  مالضاااااااالع  كما نا شااااااات اللجنة  -

 االشراف على املدارس"

عية من  بل عيق من األو)اق والي)اسااااااات الفنية املعلى  املطروح على  يو  أعمال اي)اسااااااة لفي الجانب التشااااااريعي، ا اعت اللجنة  -

 .( و) ة فنية23عيقها    اغ ،األمانة العامة

ملعية من األو)اق والي)اسااااااااااااااات الفنية ا عيق منعلى على  يو  أعمال ا ي)اسااااااااااااااة املطروح ل الر ابيا اعت اللجنة في الجانب كما  -

 فنية. و) ة( 14  عيقها  اغ ، بل األمانة العامة
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

 نشااااا  ( 18    عيق الثاني اغ نشاااااط اللجنة     قو) النعقاق العاق  
 
 ا تماع (  18   في  تمثل ا

 
نشاااااط اللجنة  واسااااتغرق  ،ا

  ساعة عمل. ( 44:11      اليو) 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

    :قانول وهمامشروع ( 2)عدد الفترة هذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

 الش اقات العامية الالهمية. ن استغ  اشمشروع  انالن اتحاق  في  .1

 بشان األ)شيف الال حا 2008لسنة  7مشروع  انالن اتحاق   تعي ل بعض أحكام القانالن التحاق  ) م  .2

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

 :املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة ▪

 سياسة وزا)ة الثقافة والشباب. .1

 سياسة ال يئة العامة لارياضة في شان قعم وتطالير القطاع الرياض ا  اليولة .2

 لاشباب.سياسة املؤسسة التحاق ة  .3

 

 :  في املجلساللجنة املوضوعات العامة التي ناقشتها  ▪

 .سياسة وزا)ة التر ية والتعايم في شان اإلشراف على امليا)س

 

 

 ر ـــــريــــتق

 الفعليم والثقااة والشبا  والرياضة وا عالملجنة شوول 

 29/06/2021إلى  26/11/2020من عن نشاطها خالل الفترة  
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 املوضوعات العامة التي مازالت امام اللجنة ▪

 سياسة وزا)ة الثقافة والشباب.        

 

 العامة:ردود مجلس الوزراء على توصيات املجلس حول املوضوعات  ▪

بشان تالجيات حال   را) موان الالز)ا  والع م تقرير لجنة شئالن التعايم والثقافة والشباب والرياضة  -

  .اسة وزا)ة التر ية والتعايم في شان الشراف على امليا)سياملجان حال  مالضالع   س

 تالجيات للج ات املعنية ل ستئناس بها 4% وأحا  84ية أ  ما نسبته تالج 23وافق موان الالز)ا  على 

 

-  
ا
  والرقابي:التشريعي  النشاطاعالية اللجنة في  :رابعا

  التشريعي: في الجانب  ▪

 ن استغ   الش اقات العامية الالهمية.امشروع  انالن اتحاق  في ش -

الي)اسااااااااات القانالنية املعية في األمانة العامة، وأضاااااااااف ( تعي  ت مقترحة من 9( تعي  ، من  13 املجان  ي أ ر 

 ( تعي ل.4املجان  

 بشان األ)شيف الال حا . 2008لسنة  7مشروع  انالن اتحاق   تعي ل بعض أحكام القانالن التحاق  ) م  -

 29/6سينا ش املجان املشروع في الجاسة املزمع عقيها  تا)يخ 

 

 
ا
 األوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة.  :خامسا

 

في الجانب التشــــــــريعي، اطلعت اللجنة في ســــــــبيل دراســــــــة املىرود على ادول أعمالها على عدد من األوراق والدراســــــــات 

 كالفالي: انية وهي  ورقة( 23عددها ) بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةالفنية ا

 املاف التشريعي  •

 و) ة املفاهيم ال تماعية  •

 و) ة البحث ال تماعي •

 الخبرة اليولية  •

 و) ة النتائج  •
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  طة عمل اللجنة  •

 الجيو  املقا)ن التشريعي •

 تقرير اللجنة  •

  يو  فعالية املجان ملشروع القانالن  •

 

من األوراق والدراسات  عددعلى أعمالها في الجانب الرقابي، اطلعت اللجنة في سبيل دراسة املىرود على ادول 

 كالفالي: ( ورقة انية وهي 14  عددها ) العامة، بلغملعدة من قبل األمانة الفنية ا

 طا ات تعايق لجنة شااااؤون التعايم والثقافة والشااااباب والرياضااااة تقرير سااااياسااااة وزا)ة التر ية والتعايم في شااااان  .1

 اإلشراف على امليا)س.

والثقافة والشااااباب والرياضااااة حال  سااااياسااااة وزا)ة التر ية والتعايم في شااااان اإلشااااراف تقرير لجنة شااااؤون التعايم  .2

 على امليا)س.

ملخص تقرير لجنة شااااااؤون التعايم والثقافة والشااااااباب والرياضااااااة حال  سااااااياسااااااة وزا)ة التر ية والتعايم في شااااااان  .3

 اإلشراف على امليا)س.

الرياضااة حال  سااياسااة وزا)ة التر ية والتعايم في  يو  مسااا) تالجاايات لجنة شااؤون التعايم والثقافة والشااباب و  .4

 شان اإلشراف على امليا)س.

تقرير تالجااايات لجنة شاااؤون التعايم والثقافة والشاااباب والرياضاااة حال  التالجااايات املوالة في شاااان مالضاااالع ساااياساااة وزا)ة  .5

 التر ية والتعايم في شان اإلشراف على امليا)س

سياسة وزا)ة التر ية والتعايم في شان اإلشراف مالضالع  التحاق  في شانتالجيات املجان الال حا تالجية املجان  )سالة .6

 .على امليا)س

 

 نص مالضالع بشان سياسة وزا)ة الثقافة والشباب. .7

 ق)اسة كشفية حال  نص مالضالع سياسة وزا)ة الثقافة والشباب. .8

 ق)اسة تحاياية حال  مالضالع سياسة وزا)ة الثقافة والشباب. .9
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ق)اساااااااااة تحاياية حال  مالضاااااااااالع  طة عمل لجنة شاااااااااؤون التعايم والثقافة والشاااااااااباب والرياضاااااااااة حال  مالضاااااااااالع  .10

 سياسة وزا)ة الثقافة والشباب.

ضالع ق)اسة تحاياية حال  مال لجنة شؤون التعايم والثقافة والشباب والرياضة حال  مالضالع ستفسا)ات و) ة ا .11

 .إلى اليوائر وال يئات الثقافية املواية مال  ة سياسة وزا)ة الثقافة والشباب

ضالع ق)اسة تحاياية حال  مال لجنة شؤون التعايم والثقافة والشباب والرياضة حال  مالضالع ستفسا)ات و) ة ا .12

 مراكز الشباب في اليولة. إلى مال  ة سياسة وزا)ة الثقافة والشباب

ضالع ق)اسة تحاياية حال  مال   مالضالع لجنة شؤون التعايم والثقافة والشباب والرياضة حال ستفسا)ات و) ة ا .13

 املؤسسات اإلع مية املواية واملنا ق الورة. إلى مال  ة سياسة وزا)ة الثقافة والشباب

حال   را) موان الالز)ا  بشاااااااااان تالجااااااااايات  والرياضاااااااااة والع متقرير لجنة شااااااااائالن التعايم والثقافة والشاااااااااباب  .14

 شان الشراف على امليا)س  اسة وزا)ة التر ية والتعايم فيياملجان حال  مالضالع   س
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ا
االنعقاد دور خالل  الفعليم والثقااة والشبا  والرياضة وا عالم شوول لجنة الافماعات الجهات حضور  :سادسا

 17من الفصل التشريعي  الثانيالعادي 

 

 في حضور اافماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 لجنـة

   الثقااة والشبا  والرياضة واألعالمشوول الفعليم و 

 

 األ)شيف الال حا ▪

 وزا)ة التر ية والتعايم ▪

 

 

 

 وتفضلوا بقبول اائق االحترام والفقدير



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 ر ــــــــــــــــــــــــاملوق                                                صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من       

 

تغااااا  ااااا   26/11/2020 خالل اتفترة منعن نشاااااااااااااااا   ااااا   "الصــــــــــــ يـــــة والبي يـــــةالشــــــــــــ و   "نرفع ملعااااا تقري  لرنر    ااااا       

( من اتالئحاا  اتااياخاقاا  تاموان اتال حا ال حاا ق ا ترضاا ع ات فلااااااااااااا   عر ااااااااااااا  ع   72إعماا ل تاماا قة ) ي   29/06/2021

 امل ان املال ر.

 

 فائق االحترام والتقديروتقبلوا منا 

 

 ةــــــس اللجنـــــرئي                       

 ا ــــــالشره عبد هللاة ــــــناعم                          
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 الفهـــرس
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة امل تـــــــــوى  م

 4 اتث نيملخص  لرنر اتل    عن نش     خالل قو) النعل ق اتع ق   1

2  
ا
 5   اتع م تل : اتنش ط أوال

 اــثاني 3
ا
 5 : اتنش ط اتتشريعي تل    ـ

4  
ا
 5 : اتنش ط اتر  بي تل   ثالثا

5  
 
 6 : فع تق  اتل    في اتنش ط اتتشريعي واتر  بي رابعا

6  
 
 6 اتف ق  املعية من  ب  األم ن  اتع م  واملس نية تعم  اتل    األو)اق واتي)اس ت:  خامسا

7  
 
 11 اتث نيخالل اتيو) ض م ع ت اتل    ل  ا    ت: حلال)  سادسا



 

4 

 

 

 ريرـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  الش و  الص ية والبي يــةلجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

 اض م ع (       في عيق  مث   نشاااا   (       عيق ول األ تاغ نشاااا ط اتل    خالل قو) النعل ق اتع ق  
 
نشاااا ط اتل     واساااا غرق ا  

 . س ع  عم  ( :   خالل اتيو) عيق 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

    :يه واني ق اتمشروع (4) عددالفترة هذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

 مشروع   نالن ا ح ق  في شأن   ظقي املل تر وإضراعات اتيفن. .1

 .مشروع   نالن ا ح ق  في شأن املبقيات .2

 وم  و ته . .3
 
 مشروع   نالن ا ح ق  في شأن اتسالم  األحق ئق  من اتك ئ  ت املحال)ة و)اثق 

 مشروع   نالن ا ح ق   شأن اتصح  اتع م . .4

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

  -( موضوع عام في شأ  اآلتي: 1د )تبنت اللجنة خالل هذه الفترة عد -

 .وزا)ة اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  في قوت  اإلم )ات اتعربق  امل حيةسق س   .1

 

 ريرـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  الص ية والبي يةلجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

 ( اض م ع27  ( نشاااااااا     مث  في عيق34عيق   اتث نيتاغ نشاااااااا ط اتل    خالل قو) النعل ق اتع ق   -
 
 حال  نل شااااااااق و   

 س ع  عم .  (99:45واس غرق نش ط اتل    خالل اتيو) عيق   ( زن )ات مقيانق ا6وعيق  

 : ع   ات حال اآلتي  نالن   ت( مشروع3  ن  شت اتل    في ا   نب اتتشريعي عيق -

 مشروع   نالن ا ح ق  في شأن   ظقي املل تر وإضراعات اتيفن. .1

مشاااروع   نالن ا ح ق  في شاااأن ا حىاااالل ع   املالا)ق اتال)اثق  ومشااا ل ته  وات ل ساااي اتع قل وامل ىااا  تام  فع  .2

 اس خيام  .ات  شئ  عن 

  .مشروع   نالن ا ح ق  في ش ن اتصح  ات فسق  .3

 ( مال الع2كم  ن  شت اتل    عيق  
 
 ع م  

 
 ك  من: مث  في   

ساااااااق سااااااا  وزا)ة ات غير امل  ني واتب ئ   شاااااااأن  حلقم ات  مق  املسااااااا يام  تامالا)ق اتسااااااامرق  وا حقالانق  مال اااااااالع .1

 اتيوت واتز)اعق  في 

 سق س  وزا)ة اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  في قوت  اإلم )ات اتعربق  امل حية.مال الع .2

ق)اس  املطروح ع   ضيول أعم ت   ع   عيق من األو)اق واتي)اس ت في ا   نب اتتشريعيا ا اعت اتل    في سبق   -

 .( و)   ف ق 50عيقه    تاغ املعية من  ب  األم ن  اتع م اتف ق  ا

من األو)اق  ع   عااايق  سااااااااااااابقااا  ق)اسااااااااااااااا  املطروح ع   ضااايول أعمااا ت ااا  في  وا اعااات اتل  ااا  في ا  ااا ناااب اتر ااا بيكمااا   -

 ف ق .و)   (  25    عيقه  األم ن  اتع م  تاغملعية من  ب  واتي)اس ت اتف ق  ا
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نة  شاط العام ل   أوًال: ال

عقاد العادي  نة خالل دور اال ــــاط ال ــ ــ شــ يبلغ  ــــاطا تمثل  عدد34عدد ( الثا ــ ــ شــ ــــية و  ) اجتماعاً 27( )  ــ ــ حلقة نقاشــ

ارات ميدانية،6وعدد ( نة خالل الدور عدد ( ) ز شاط ال    .ساعة عمل )99:45واستغرق 

نة شر ل شاط ال   ثانيا: ال

نة  انب  ناقشت ال شرا ة  خالل ال نق اتمشروع )3( عددذه الف   :   و  وان

جراءات الدفن. . 1  مشروع قانون اتحادي  شأن تنظيم املقابر و

ا والتقاسم العادل واملنصف للمنافع  . 2 صول ع املوارد الوراثية ومشتقا مشروع قانون اتحادي  شأن ا

ا.الناشئة عن   استخدام

ة النفسية شأنمشروع قانون اتحادي   . 3  ال

نة ي ل شاط الرقا    ثالثًا: ال
 ا نة املوضوعات العامة ال ناقش لس ال   ا

يوانية والزراعية   شأن تحقيق التنمية املستدامة للموارد السمكية وا ئة  سياسة وزارة التغ املنا والب
 الدولة

 نة  املوضوعات العامة ال مازالت امام ال
ة ووقاية  ة النفسية  دولة اإلمارات العرية املتحدةسياسة وزارة ال عزز ال تمع  شأن   ا

  
 

  ر ـــــرــــتق

ية نة  ية والبي   الشؤون ال

ة   ا خالل الف شاط   29/06/2021 لغاية 26/11/2020من عن 
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ا
  والرقابي:التشريعي  النشاطفعالية اللجنة في  :رابعا

 في ا   نب اتتشريعي :

مشاروع   نالن ا ح ق  في شاأن ا حىاالل ع   املالا)ق اتال)اثق  ومشا ل ته  وات ل ساي اتع قل وامل ىا  تام  فع ات  شائ  عن .1

 ( تعي  .   1ا وأ  ف امل ان   اتل   من   ملترح ( تعي ال  11ا منه     ( تعي ال  12ن امل ان  ي أ ر    ا نوي أاس خيام  

 ا ترحت عيق ي  اتل   نوي أن ا  شاااااااااااأن   ظقي املل تر وإضراعات اتيفن  2019( تسااااااااااا       مشاااااااااااروع   نالن ا ح ق  ) ي  .2

  أ ره  امل ان ضمقع  ا ( تعي ال20 

( 17( تعي الا من  18نوي أن امل ان  ي أ ر   ا  شأن اتصح  ات فسق   2020( تس        نالن ا ح ق  ) ي    مشروع.3

( تعي  ا نسب  فع تق  األو)اق 1تعي الت ملترح  من اتي)اس ت اتل نالنق  املعية في األم ن  اتع م ا وأ  ف امل ان  

 94,45.) 

:
ا
  األوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة. خامسا

 

ا اعت اتل    في سااااابق  ق)اسااااا  املطروح ع   ضيول أعم ت   ع   عيق من األو)اق واتي)اسااااا ت اتف ق  في ا   نب اتتشاااااريعيا 

 ك ت  لي: وهي ف ق    ( و) 50عيقه    تاغ ااملعية من  ب  األم ن  اتع م 

 األو)اق املعية في مشروع   نالن ا ح ق  في شأن   ظقي املل تر وإضراعات اتيفن: .1

     خط  عم  اتل. 

  املا  اتتشريعي. 

  ل )ن امل يول ا . 

  و)   إقا)ة ا  ثث  عي و الع اتكالا)ث  . 

  اتي)اس  الض م عق  امل عال  ت تبحث عن ال ف  ق ت اتيوتق  حالل نل  ضث  املقت. 

  قتق   طالنر املل تر  . 

 ث ) املتر ب  حالل تغسق  املالتى في امل  زل ق)اس ت اض م عق  حالل اآل . 

  و)   ق)اس  أسئا  اتل    ع     نالن املل تر  . 
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 اتعرض ات لي ما . 

     لرنر اتل   . 

   ا خبرة ات  )نخق. 

 .ا  يول املل )ن تاعرض ع   امل ان 
 

ا ح ق  في شااااااأن ا حىااااااالل ع   املالا)ق اتال)اثق  ومشاااااا ل ته  وات ل سااااااي اتع قل وامل ىاااااا  مشااااااروع   نالن األو)اق املعية في .2

 .تام  فع ات  شئ  عن اس خيام  

     خط  عم  اتل. 

  املا  اتتشريعي. 

  ل )ن امل يول ا . 

 اتعرض ات لي ما . 

     لرنر اتل   . 

 اتبحث الض م عي 

  ا خبرة ات  )نخق 

 ضيول فع تق  امل ان 

    (اسفتس )اتو 

 .ا  يول املل )ن تاعرض ع   امل ان 

 .ق)اس  و حاق  املالحظ ت 

  و)   مف هبي 

   و)   ا خبرة اتيوتق 

  شأن اتصح  ات فسق  :األو)اق املعية في مشروع   نالن  -3

     خط  عم  اتل. 

  املا  اتتشريعي. 

  ل )ن امل يول ا . 

 اتعرض ات لي ما . 
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     لرنر اتل   . 

   ا خبرة ات  )نخق. 

 ضيول فع تق  امل ان 

 .ا  يول املل )ن تاعرض ع   امل ان 

 نالنق   و)   مف هبي   

  و)   مف هقي اض م عق  

 و)   ن  ئج تحث   نالني 

  و)   تحث ن  ئج اض م عي 

    أو)اق( 4اعياق املل )ن  املعق )ن 

   و)   ن  ئج املل )ن 

  املل )ن و)   املالاق امل ىالص عايه  في ا خبرة 

 و)   ن  ئج حالل مب قئ األمي امل حية 

  ا خبرة املل )ن 

 .ق)اس   ال قحق  تال نالن اتبر ط ني 

 . لققي أثر اتسق س  اتع م  تاصح  ات فسق  

 اتبحث الض م عي 

  و)   ن  ئج نه ئق 

 

من األو)اق واتي)اس ت اتف ق   ع   عيق  املطروح ع   ضيول أعم ت   ا اعت اتل    في سبق  ق)اس  في ا   نب اتر  بيا 

  ك ت  لي:وهي  ا( و)   ف ق  19  عيقه    تاغ ااملعية من  ب  األم ن  اتع م 

 لرنر      اتشؤون اتصحق  واتبقئق  حالل مال الع "سق س  وزا)ة ات غير امل  ني واتب ئ   شأن  حلقم ات  مق  املس يام  تامالا)ق  .1

  ".اتسمرق  وا حقالانق  واتز)اعق  في اتيوت

تط   ت تعاقم      اتشؤون اتصحق  واتبقئق   شأن مال الع سق س  وزا)ة ات غير امل  ني واتب ئ   شأن  حلقم ات  مق   .2

 .املس يام  تامالا)ق اتسمرق  وا حقالانق  واتز)اعق  في اتيوت 

 



 

9 

تامالا)ق اتسمرق  وا حقالانق  مال الع سق س  وزا)ة ات غير امل  ني واتب ئ   شأن  حلقم ات  مق  املس يام  ضيول مس )  الصق ت  .3

 .واتز)اعق  في اتيوت 

 لرنر      اتصحق  واتبقئق  حالل ات الصق ت املح ت  من امل ان في شأن مال الع " سق س  وزا)ة ات غير امل  ني واتب ئ   شأن  .4

 . 10/02/2021 حلقم ات  مق  املس يام  تامالا)ق اتسمرق  وا حقالانق  واتز)اعق  في اتيوت " ت  )نخ 

  اس فس )ات      اتشؤون اتصحق  واتبقئق  مالض   ملمث ي املستشفق ت ا حكالمق  واملحاق  املع ق  تخيم ت اتصح  و)  .5

 . 29/03/2021ات فسق  ت  )نخ 

 و)   اس فس )ات      اتشؤون اتصحق  واتبقئق  املالض   إل  املركز اتال حا تا أهق  تأتالظبا. .6

 .اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  اتي)اس  ات حاقاق  حالل مال الع سق س  وزا)ة .7

اتعرض ات لي ما تل    اتشؤون اتصحق  واتبقئق   شأن اتي)اس  ات حاقاق  حالل مال الع سق س  وزا)ة اتصح  وو     امل  مع  .8

 صح  ات فسق .في شأن تعزنز ات

 نص مال الع  شأن األمن اتغذائي. .9

 اتغذائي.األمن اتي)اس  اترشفق   شأن مال الع  .10

 .اتيوت في ا خىالب   توزا)ة اتصح  وو     امل  مع في )فع معيل  سق س نص مال الع  شأن  .11

 .اتيوت في ا خىالب   توزا)ة اتصح  وو     امل  مع في )فع معيل  سق س  مال العاتي)اس  اترشفق   شأن  .12

ا حكالمق  واملحاق  املع ق  تخيم ت اتصااح   لرنر ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ئج اض م ع      اتشااؤون اتصااحق  واتب ئ  مع ممث ي املسااتشاافق ت .13

 ات فسق  مل   ش  مال الع " سق س  وزا)ة اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  في قوت  اإلم )ات اتعربق  امل حية ".

 ضاااااااااااايول  حاقاااااااااااا  املعاالماااااااااااا ت اتااااااااااااالا)قة ماااااااااااان وزا)ة اتصااااااااااااح  وو   اااااااااااا  امل  مااااااااااااع  شااااااااااااأن مال ااااااااااااالع سق ساااااااااااا  وزا)ة اتصااااااااااااح  وو   اااااااااااا .14

 امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق .

 .خط  عم  ق)اس  مال الع سق س  وزا)ة اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز اتصح  ات فسق .15
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تخيم ت اتصح  ات فسق   الم األحي املالافم اتصحق  املع ق   لرنر ن  ئج تل ع      اتشؤون اتصحق  واتبقئق  مع اتلط ع ت .16

04-04-2021. 

 ا حال  ات ل شق  حالل مال الع سق س  وزا)ة اتصح  في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  في قوت  اإلم )ات.  ىال) .17

 ات ل شق  حالل مال الع سق س  وزا)ة اتصح  في شأن تعزنز اتصح  ات فسق  في قوت  اإلم )ات.  لرنر ا حال .18

ع سق س  وزا)ة اتصح  وو     امل  مع في شأن تعزنز ضيول اتزن )ات املقيانق  تل    اتشؤون اتصحق  واتبقئق  مل   ش  مال ال .19

 اتصح  ات فسق  في اتيوت .

 . لرنر زن )ة مقيانق       اتشؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى )اشي تيبي20

  لرنر زن )ة مقيانق       اتشؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى اتل سما ت تش )   .21

 شؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى اتكالنت ت تش )   لرنر زن )ة مقيانق       ات .22

  لرنر زن )ة مقيانق       اتشؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى خال)فك ن .23

  لرنر زن )ة مقيانق       اتشؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى اتفويرة .24

 األم  تاصح  ات فسق  تيبي لرنر زن )ة مقيانق       اتشؤون اتصحق  واتبقئق  ال  مستشفى  .25
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 :
ا
من الفصل  الثاني االنعقاد العادي دور خالل  الص ية والبي يةالش و  جتماعات لجنة ال  الجهات حضور سادسا

 17التشريعي 

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 

 

 لجنـة

   الش و  الص ية والبي ية

 

  واتب ئ وزا)ة ات غير امل  ني 

 وزا)ة اتصح  وو     امل  مع 

 هقئ  اتصح  تيبي 

 قائرة اتصح  تأتالظبا 

 وزا)ة   مق  امل  مع 

  وزا)ة اتياخاق 

 قائرة   مق  امل  مع تأتالظبا 

 هقئ    مق  امل  مع تيبي 

   ( قائرة ا خيم ت الض م عق  ت تش 

 تاي   قبي 

   ( تاي   اتش 

 املركز اتال حا تا أهق  تأتالظبا 

 

 

 ربقبول فائق االحترام والتقدي وتفضلوا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسأأأأأكان والموارد البشأأأأأرية عن نشأأأأأاط ا نالل دور  ااجتماعية والعم  الشأأأأأؤونلجنة تقرير  .7

 .من العي  التشريع  السابع عشر   الثان اانعقاد العادي 
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 ر ــــــــــــــــــاملوق                                                    صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من       

 

 نـــــمعن نشاطها خالل الفترة  "الشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد البشرية "ة ــــم تقرير لجنــــع ملعاليكـــــنرف     

( من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، 72إعماال للمادة رقم ) ،  2021 / 6  /  29  لغاية     2020 /  11   /  26 

 برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر.

                       وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير 

  

 ةـــــس اللجنـــــرئي                       

 بالهول الفالس يضرار حميد                        
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 الفهـــرس
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  1

2  
ا
 5 نه: النشاط العام للجأوال

 اــثاني 3
ا
 5 : النشاط التشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 : النشاط الرقابي للجنةثالثا

5  
 
 6-5 الحلقات النقاشية:  رابعا

6  
 
 6 فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي :  خامسا

7  
ا
 7-6 الدراسات واألوراق الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة: سادسا

  
ا
 10 الثانيخالل الدور جتماعات اللجنة الجهات ال : حضور  سابعا



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رـــريـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  الشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد البشريةلجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

حلقات ( 3) عقد اجتماعا و  (17) ( نشـــــــــــاطا تمثل في عدد20عدد ) الثانيبلغ نشـــــــــــاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -

 .( ساعة عمل46 : 25واستغرق نشاط اللجنة خالل الدور عدد ) نقاشية 

 .اتحادي في شأن جمع التبرعاتمشروع قانون ناقشت اللجنة في الجانب التشريعي  -

 ( موضوع2كما ناقشت اللجنة عدد ) -
 
 عا ا

 
  :فيتمثل  ما

 .املستدامةالتالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية موضوع .1

 تنمية املجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي. وزارةسياسة .2

وفي الجانب التشــــريعي، اطلعت اللجنة في ســــةيل دراســــة امللروع على جدول ععمالها على عدد من األوراق والدراســــات  -

 .( عوراق فنية10الفنية املعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها )

األوراق والدراســـات  على عدد منســـةيل دراســـة امللروع على جدول ععمالها في كما واطلعت اللجنة في الجانب الرقابي  -

 ( ورقة فنية.23 عددها ) الفنية املعدة من قبل األمانة العامة بلغ
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

 اجتماع (17 ) في عدد تمثل انشاط (20)  عدد الثانيبلغ نشاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
 
 حلقات نقاشية 3 ددوع ،ا

 .ساعة عمل (46 :25 )نشاط اللجنة خالل الدور عدد  واستغرق 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

    :هو و مشروع قانون الفترة هذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

 .مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات .1

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

 املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة ▪

 في شأن تنظيم عالقات العمل على الجانب االقتصادي 1980( لسنة 8تأثير القانون االتحادي رقم ) -

 في املجلساللجنة املوضوعات العامة التي ناقشتها  ▪

 .االجتماعية املستدامةالتالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية  -

 املوضوعات العامة التي مازالت أمام اللجنة:  ▪

 املجتمع في شأن تلوير نظام الضمان االجتماعي.وزارة تنمية سياسة  -

 تنظيم العمل التلوعي. -

:
ا
 النقاشية تالحلقا رابعا

( حلقات نقاشية حول موضوع " التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية املستدامة." 2عقدت اللجنة عدد )

بهدف التعـــرف علـــى عهميـــة دور األب واألم فـــي األســـرة،  (تحديات التالحم والتماسك األسري في املجتمع اإلماراتيبعنوان )

 ر ـــــريــــتق

 البشريةالشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد لجنة 

   2021 /   6/ 29  لغاية    2020   /   11 /    26الفترة منعن نشاطها خالل  
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ألطفـــال، وحمـــايتهم مـــن ومســـؤوليتهما تجـــاه  رعايـــة األبنـــاء واألســـرة، باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى عهـــم التحـــديات املرتبلـــة با

الســتغالل، كمــا تهــدف الحلقــة إلــى مناقشــة مــدى وعــي عفــراد املجتمــع بوجــود مراكــز  جميـــع  عشــكال العنــف واإلســاءة وا

، باإلضــــافة إلــــى  التعـــرف علـــى لالستشــــارات األســــرية، لحــــل النزاعــــات والتخفيــــف منهــــا، عو عالجهــــا قبــــل وصــــولها للمحــــاكم

لتغيرات االجتماعية عهـــم التحـــديات عو الثغـــرات التشـــريعية والقانونيـــة، املتعلقـــة بالقضـــايا األســـرية، ومـــدى مالءمتهـــا مـــع  ا

 .واالقتصادية لألسر املواطنة

بعنوان  ن االجتماعيوزارة تنمية املجتمع في شأن تلوير نظام الضماسياسة وعقدت اللجنة حلقة نقاشية حول موضوع 

بهدف منظومة الضمان االجتماعي في الدولة واالشكاليات املتعلقة به من حيث  (نظام الضمان االجتماعي في الدولة )تلوير

خدمات الضمان االجتماعي املقدمة للمستفيدين باإلضافة إلى التحديات األخرى التي تواجه تلوير نظام الضمان 

املحلية املعنية بخدمات االجتماعي في الدولة من حيث التشريعات ومبادرات الوزارة والتنسيق بين الوزارة واملؤسسات 

 الضمان االجتماعي.

:
ا
  والرقابي:التشريعي  النشاطفعالية اللجنة في  خامسا

( تعديالت مقترحة 31( تعديال، من )45نجد عن املجلس قد عقر ) شروع القانون،في ضوء ما عسفرت عنه الدراسات الفنية مل

 (.95.6( تعديل، نسبة فعالية األوراق )2املجلس )من الدراسات القانونية املعدة في األمانة العامة، وعضاف 

 قشت اللجنة خالل هذه الفترة عدد من املوضوعات اآلتية:نا 

 "التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية املستدامة".  .1

اجتماعات %( من مجموع ساعات 102.35ما نسةته )، وشكلت ( ساعة36:31للمناقشة ) االجتماعاتبلغ عدد ساعات 

 اللجنة.

 "سياسة وزارة تنمية املجتمع في شأن تلوير نظام الضمان االجتماعي". .1

 %( من مجموع ساعات اجتماعات اللجنة. 4.20نسةته )ما ، وشكلت ( ساعة1:30للمناقشة ) االجتماعاتبلغ عدد ساعات 

 
ا
  األوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة. :سادسا

 

اطلعت اللجنة في ســــــــبيل دراســــــــة املطروه ععل جدول أعمالها ععل عدد من األوراق والدراســــــــات في الجانب التشــــــــريعي، 

  كالتالي:وهي فنية  أوراق( 10عددها ) بلغ ،ملعدة من قبل األمانة العامةالفنية ا

 األوراق املعدة ملشروع قانون جمع التبرعات: .1
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 مخلط عمل اللجنة  •

 حصر آراء الجهات  •

 امللف التشريعي  •

 الجدول املقارن  •

 ورقة املفاهيم  •

 البحث االجتماعي  •

 املشكالت االجتماعية  •

 املقارنة املحلية  •

 الخبرة التاريخية  •

 ورقة عهم النتائج  •

 اإلماراتياألحمر  هيئة الهاللو حول صندوق الزكاة  ةدراس •

 

األوراق والدراسات  عدد منععل سبيل دراسة املطروه ععل جدول أعمالها اطلعت اللجنة في في الجانب الرقابي، 

  كالتالي:وهي ( ورقة فنية  23عددها ) ملعدة من قبل األمانة العامة بلغالفنية ا

التالحم األســــــــــــــري ودوره في تحقيق عهــــداف التنميــــة  جــــدول تحليــــل املعلومــــات الواردة من وزارة تنميــــة املجتمع حول موضــــــــــــــوع .1

 االجتماعية املستدامة.

حول موضــــــــــــــوع التالحم األســــــــــــــري ودوره في تحقيق عهداف التنمية  يعبو ظب -جدول تحليل املعلومات الواردة من دائرة القضــــــــــــــاء  .2

 االجتماعية املستدامة.

 األسري.تحليل نتائج استلالع رعي عثر العالقات األسرية في االستقرار  .3

 استلالع رعي عثر العالقات األسرية في االستقرار األسري. .4

 - 21خ بتاري الةشرية واملوارد والسكان والعمل االجتماعية الشؤون لجنة استفسارات حول  املجتمع تنمية وزارة ممثلي رد جدول  .5

01 - 2021. 

التالحم األســـري ودوره في  " حول موضـــوعالشـــؤون االجتماعية والعمل والســـكان واملوارد الةشـــرية  لجنةتصـــور الحلقة النقاشـــية  .6

 .تحقيق عهداف التنمية االجتماعية املستدامة

التالحم األســــــــري ودوره في تحقيق عهداف  " حول موضــــــــوعالشــــــــؤون االجتماعية والعمل والســــــــكان واملوارد الةشــــــــرية  لجنةتقرير  .7

 املستدامة". التنمية االجتماعية
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ـــــية .8 ــ ـــك  للجنة الشــــــــؤون االجتماعية والعمل والســــــــكان واملوارد الةشــــــــرية تقرير الحلقات نقاشـ ــ بعنوان " تحديات التالحم والتماســـ

  7/12/2020ة بتاريخ األسري في املجتمع اإلماراتي" املنعقد 

ـــــية .9 ــ ـــك  للجنة الشــــــــؤون االجتماعية والعمل والســــــــكان واملوارد الةشــــــــرية تقرير الحلقات نقاشـ ــ بعنوان " تحديات التالحم والتماســـ

 .14/12/2020ة بتاريخ ي في املجتمع اإلماراتي" املنعقداألسر 

اســــــــــــــتفســـــــــــــــارات لجنــة الشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة والعمــل والســــــــــــــكــان واملوارد الةشــــــــــــــريــة املوجــه إلى وزارة تنميــة املجتمع بتــاريخ ورقــة  .10

31/12/2020. 

بلاقات تعليق لجنة الشـــــــــؤون اليـــــــــحية والبيسية بشـــــــــأن موضـــــــــوع ســـــــــياســـــــــة وزارة التغير املنا ي والب ئة بشـــــــــأن تحقيق التنمية  .11

 املستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

 املعنية بالتوجيه األسري.  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية املوجهة ملمثلي الجهاتاستفسارات  .12

 شـــأن في املجتمع تنمية وزارة ســـياســـة موضـــوع ملناقشـــة الةشـــرية واملوارد والســـكان والعمل االجتماعية الشـــؤون لجنة عمل خلة .13

 .االجتماعي الضمان

 دراسة تحليلية حول موضوع سياسة وزارة تنمية املجتمع في شأن تلوير نظام الضمان االجتماعي. .14

 التلوعي.دراسة تحليلية حول موضوع تنظيم العمل  .15

اســـــــتفســـــــارات لجنة الشـــــــؤون االجتماعية والعمل والســـــــكان واملوارد الةشـــــــرية املوجهة إلى الجهات املحلية املعنية بخدمات ورقة  .16

  .عبو ظبي للدعم االجتماعي هيئةموجهة إلى الضمان االجتماعي 

عمل والســـــــكان واملوارد الةشـــــــرية املوجهة إلى الجهات املحلية املعنية بخدمات اســـــــتفســـــــارات لجنة الشـــــــؤون االجتماعية والورقة  .17

 .هيئة تنمية املجتمع بدبيموجهة إلى الضمان االجتماعي 

اســـــــتفســـــــارات لجنة الشـــــــؤون االجتماعية والعمل والســـــــكان واملوارد الةشـــــــرية املوجهة إلى الجهات املحلية املعنية بخدمات ورقة  .18

 دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة.ة إلى موجهالضمان االجتماعي 

اســـــــتفســـــــارات لجنة الشـــــــؤون االجتماعية والعمل والســـــــكان واملوارد الةشـــــــرية املوجهة إلى الجهات املحلية املعنية بخدمات ورقة  .19

 صندوق الشارقة للضمان االجتماعي.موجهة إلى الضمان االجتماعي 

واملــــــــــوارد الةشــــــــــرية حــــــــــول التوصــــــــــيات املحالــــــــــة مــــــــــن املجلــــــــــس بشــــــــــأن تقريــــــــــر لجنــــــــــة الشــــــــــؤون االجتماعيــــــــــة والعمــــــــــل والســــــــــكان  .20

 . موضوع التالحم األسري ودوره في تحقيق عهداف التنمية االجتماعية املستدامة
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 دراسة تحليلية حول موضوع تنظيم العمل التلوعي.  .21

ـــــية .22 ــ ـــــريةللجنة الشــــــــؤون االجتماعية والعمل والســــــــكان واملوارد  تقرير الحلقات نقاشـ ــ ـــمان االجتماعي في  بعنوان الةشـ ــ ــ تلوير الضـ

 الدولة.

 املجتمع تنمية وزارة سياسة حول موضوعالشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد الةشرية  لجنةتصور الحلقة النقاشية  .23

 .االجتماعي الضمان شأن في
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ا
االنعقاد  خالل دور  والعمل والسكان واملوارد البشريةالشؤون االجتماعية جتماعات لجنة ال  الجهاتحضور  :سابعا

 السابع عشرمن الفصل التشريعي  الثاني العادي

 

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 

 لجنـة

الشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد 

   البشرية

 

 عبوظبي-جهاز عمن الدولة ▪

 دبي-جهاز عمن الدولة ▪

 وزارة تنمية املجتمع ▪

 مؤسسة وطني اإلمارات ▪

 هيئة الهالل األحمر ▪

 صندوق الزكاة ▪

 مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان لألعمال اإلنسانية ▪

 دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي ▪

 جمعية دار البر بدبي ▪

 جمعية ب ت الخير بدبي ▪

 جمعية الفجيرة الخيرية ▪

 

 روالتقديوتفضلوا بقبول فائق االحترام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن نشأأاط ا نالل دور اانعقاد العادي اإلسأأالمية واألوقاو والمرافق العامة  الشأأؤونلجنة تقرير  .8

 من العي  التشريع  السابع عشر . الثان 
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 ر ــــــــــــاملوق                               صقر غباشمعالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال 

 الثانيلدور االنعقاد العادي نشاط اللجنة  تقرير  املوضوع:

 عشر السابعالفصل التشريعي  من       

 

 ن ــــــمترة ــــــالل الفــــــعن نشاطها خ "فق العامةاوقاف واملر الشؤون اإلسالمية وال  "ة ـــــــر لجنــــريـــــم تقــع ملعاليكـــــنرف     

( من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، 72إعماال للمادة رقم ) ،   2021  / 6   /   29 لغاية     202  /11  / 26  

 برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر.

 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

  

 ةــــــــس اللجنـــــرئي                             

 خلفان راشـــد الشامســي                             
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 الفهـــرس

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 الثانيملخص تقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  1

2  
ا
 5 نه: النشاط العام للجأوال

 اــثاني 3
ا
 5 : النشاط التشريعي للجنة ـ

4  
ا
 5 : النشاط الرقابي للجنةثالثا

5  
 
 6-5 : فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي رابعا

6  
 
 6 : الدراسات واألوراق الفنية املعدة من قبل األمانة العامة واملساندة لعمل اللجنة خامسا

7  
 
 9 الثانيخالل الدور جتماعات اللجنة الجهات ال : حضور  سادسا
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 ريرـــــص تقــملخ

افق العامةلجنة    عن أعمالها  الشؤون اإلسالمية واالوقاف واملر

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 
 

  19   ) ( نشــــــــاطا تمثل في عدد19 عدد ) الثانيبلغ نشــــــــاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي  -
 
، واســــــــت رق ( اجتماعا

 ( ساعة عمل. 65 : 26نشاط اللجنة خالل الدور عدد )

 اتحاد املالك مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيمالجانب التشريعي في  وناقشت اللجنة -

 موضوع( 2عدد )كما ناقشت اللجنة  -
 
 عام ا

 
  :فيتمثل  ا

 .ة وزارة الطاقة والبنية التحتيةسياس.1

 الشيخ زايد لإلسكان.سياسة برنامج .2

وفي الجــانــب التشـــــــــــــريعي، اطلعــت اللجنــة في ســـــــــــــعيــل دراســــــــــــــة امل رو  على جــدول  عمــالهــا على عــدد من األوراق  -

 .   وراق فنية  (10عددها ) والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة بلغ

من األوراق  عــددعلى ســـــــــــــعيــل دراســـــــــــــــة امل رو  على جــدول  عمــالهــا في كمــا واطلعــت اللجنــة في الجــانــب الرقــابي  -

 ( ورقة فنية. 16 ) والدراسات الفنية املعدة من قبل األمانة العامة بلغ عددها
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 :
ا
 العام للجنة  النشاطأوال

، ( 19   ) في عدد تمثل انشـــــــــاط (19 ) عدد الثانيبلغ نشـــــــــاط اللجنة خالل دور االنعقاد العادي 
 
نشـــــــــاط  واســـــــــت رق  اجتماعا

  ساعة عمل. (65 : 26)اللجنة خالل الدور عدد 

  التشريعي للجنة ثانيا: النشاط

 اتحاد املالك.مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم  الفترةهذه  خالل التشريعيالجانب  اللجنة في ناقشت

 
ا
  الرقابي للجنة : النشاطثالثا

 املوضوعات العامة التي تبنتها اللجنة: 

 سياسة وزارة ال اقة والبنية التحتية.            

 مام اللجنةملوضوعات العامة التي مازالت أا: 

 سياسة وزارة ال اقة والبنية التحتية.  .1

 سياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان. .2

  والرقابي:التشريعي  النشاطفعالية اللجنة في  :رابعا

مقترحة ( تعديالت 62( تعديال، من )62نجد  ن املجلس قد  قر ) شروع القانون،في ضوء ما  سفرت عنه الدراسات الفنية مل

 (.%100( تعديل، نسبة فعالية األوراق )0من الدراسات القانونية املعدة في األمانة العامة، و ضاف املجلس )

 

 

 ر ـــــريــــتق

افق العامةلجنة   الشؤون اإلسالمية واالوقاف واملر

    2021 / 6   /  29 لغاية   2020    /  11  / 26من عن نشاطها خالل الفترة  
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 . سياسة وزارة ال اقة والبنية التحتيةموضوع  قشت اللجنة خالل هذه الفترةناكما  -

  الوراق والدراسات الفنية املعدة من قبل المانة العامة واملساندة لعمل اللجنة. خامسا:

 

اطلعت اللجنة في ســـــعيل دراســـــة امل رو  على جدول  عمالها على عدد من األوراق والدراســـــات الفنية في الجانب التشـــــريعي، 

 كالتالي: وهي (  وراق فنية 10عددها ) بلغ ،املعدة من قبل األمانة العامة

  الجدول املقارن 

  امللف التشريعي 

  العرض التقديمي 

  ورقة قانونية بشأن مالحظات اللجنة العليا للتشريعات 

  خطة عمل اللجنة املعتمدة 

  ورقة االستفسارات 

  تساؤالت تفصيلية بشأن مشروع القانون 

  ورقة قانونية بشأن آراء الجهات 

 تقرير اللجنة للمجلس 

  جدول فعالية املجلس 

 

من الوراق والدراسات  عدد أعمالها علىاطلعت اللجنة في سبيل دراسة املطروح على جدول في الجانب الرقابي،  -

 كالتالي: وهي ( ورقة فنية 16   عددها ) بلغ ،ملعدة من قبل المانة العامةالفنية ا

 والخدماتالخدمات املقدمة من شركة اإلمارات العامة للنقل موضوع  .1

 الخدمات املقدمة من شركة اإلمارات العامة للنقل والخدماتدراسة كشفية حول موضوع  .2
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خ ـــــــــــــة عمـــــــــــــل لجنـــــــــــــة الشـــــــــــــوون اإلســـــــــــــالمية واالوقـــــــــــــاف واملرافـــــــــــــ  العامـــــــــــــة بشـــــــــــــأن موضـــــــــــــوع سياســـــــــــــة وزارة ال اقـــــــــــــة والبنيـــــــــــــة  .3

 التحتية.

حـــــــــول موضـــــــــوع ق سياســـــــــة وزارة ال اقـــــــــة والبنيـــــــــة  الشـــــــــوون اإلســـــــــالمية واألوقـــــــــاف واملرافـــــــــ  العامـــــــــة ورقــــــــة استفســـــــــارات لجنـــــــــة .4

 .وزارة ال اقة والبنية التحتيةموجهة لالتحتية ق 

 والبنية التحتية. وزارة ال اقةدراسة تحليلية حول موضوع سياسة  .5

راصـــــــد لــــــــافي حــــــــول اإلشــــــــكاليات الاــــــــي واجهــــــــت  فــــــــراد املجتمــــــــع مــــــــع مشــــــــكالت الفيضــــــــانات والســــــــدود ورد وزارة ال اقــــــــة  .6

 .والبنية التحتية

 في ميزانية املراف  العامة االتحادية. اإلنشاء والصيانةآلية مخصصات  ورقة معلومات بشأن .7

حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .8

 موجهة إلى بلدية  بوظبي.والبنية التحتية ق 

ـــــةالشـــــــــــوون  ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .9 ــ ــ ـــ  العامــ ــ ــ ــ ـــــاف واملرافــ ــ ــ ـــالمية واألوقــ ــ ــ ــ حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  اإلســ

 موجهة إلى هيئة ال رق واملواصالت.والبنية التحتية ق 

حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .10

 ة(.ال رق والنقل واملراف  الخدميساحة )تخ يط موجهة إلى دائرة التخ يط واملوالبنية التحتية ق 

حول موضـوع ق سـياسـة وزارة ال اقة والبنية التحتية  الشـوون اإلسـالمية واألوقاف واملراف  العامة ورقة اسـتفسـارات لجنة .11

 موجهة إلى دائرة ال رق واملواصالت )تنفيذ مشاريع ال رق(.ق 

ـــــةالشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف  ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .12 ــ ــ ـــ  العامــ ــ ــ ــ حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  واملرافــ

 موجهة إلى دائرة البلدية والتخ يط في عجمان والبنية التحتية ق 

حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .13

 موجهة إلى بلدية  م القيوينوالبنية التحتية ق 
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ـــة  .14 ــ ــ ــ حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــةورقــ

 موجهة إلى دائرة األش ال والزراعة بإمارة الفجيرة.والبنية التحتية ق 

حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .15

 .موجهة إلى دائرة األش ال والخدمات العامة في ر س الخيمةوالبنية التحتية ق 

حـــــــــــول موضـــــــــــوع ق سياســـــــــــة وزارة ال اقـــــــــــة  الشـــــــــــوون اإلســـــــــــالمية واألوقـــــــــــاف واملرافـــــــــــ  العامـــــــــــة ورقـــــــــــة استفســـــــــــارات لجنـــــــــــة .16

 موجهة إلى لجمعية اإلمارات للتخ يط الاضري.والبنية التحتية ق 
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افق العامة الشؤون اإلسالمية وال جتماعات لجنة ال  الجهاتحضور  :سادسا االنعقاد العادي دور خالل وقاف واملر

 17من الفصل التشريعي  الثاني

 

 في حضور اجتماعات اللجنة الجهات املشاركة اللجنــــــة

 

 

 لجنـة

افق العامة     الشؤون اإلسالمية واالوقاف واملر

 

 وزارة ال اقة والبنية التحتية 

 دائرة البلديات والنقل بأبوظبي 

 اللجنة العليا للتشريعات بدبي 

 دائرة األراض ي واألمالك بدبي 

 دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 

 موسسة محمد بن راشد لإلسكان 

 موسسة األمارات العقارية 

 اتحاد مالك حي الرقايب 

  جمعية االمارات للتخ يط الاضري 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 



 

1                                                                          
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  ر ـــــــــــــــــــاملوق                               صقر غباشمعا / 

س  لس الوط االتحادي  رئ   ا

  

اتھ  ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

  

نة  املوضوع: شاط ال عقاد العادي تقرر عن  يلدور اال الفصل  من الثا

شر  عال     عشر السا

  

نة    اوى"نرفع ملعاليكم تقرر  ا خالل  "الشــــــــــــ شـــــــــــــاط ة عن   ،    م 2021  / 06  /   29لغاية    م2020  /  11 /  26 منالف

لس املوقر. ) من الالئحة الداخلية للمجلس الوط االتحادي، برجاء72إعماال للمادة رقم ( عرضھ ع ا  التفضل 

ام والتقدير      وتقبلوا منا فائق االح

  

نــــــرئي                            ةـــــــس ال

 دـــــــم أحمــــى جاســــعل                        
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ـــرس   الف

  

 
  
  
  
  

تـــــــــوى   م   الصفحة  ا

عقاد العادي   1 ا خالل دور اال شاط نة عن  ص تقرر ال يم   4  الثا

شاط العام لأوالً   2   5  نھ: ال

 اــثاني  3
ً
نة: ـ   7   خطة عمل ال

عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت تارخ جدول : ثالثاً   4 ي اال  من الثا

شر الفصل ع ال نة عشر السا   ل

9  

عا  5 عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت عدد جدول : را ي اال  من الثا

شر الفصل ع ال نة عشر السا اوى  ل   الش

11  

حات والتوصيات: خامساً   6   13  املق
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رـــــص تقــم ر  

اوى نة   ا عنالش   شاط

عقاد العادي                                        ع عشرخالل دور اال شر السا ي من الفصل ال   الثا

عقاد العادي  نة خالل دور اال شــــــاط ال يبلغ  شــــــطة تمثل  عدد  6 (  الثا نة  اجتماعات )   6 (  ) أ شــــــاط ال واســــــتغرق 

ة خالل  ا عدد ،عمل ) ســــــاعة   16:30 (الف وى   )  58( ناقشــــــت خالل ا عدد (   ،شــــــ عقاد  من مرحلةوى ) شــــــ14 م دور اال

ع شــــر الســــا ا خالل الدور  44 وعدد (  ، عشــــر العادي األول من الفصــــل ال وى تم تلق ي) شــــ شــــر  الثا من الفصــــل ال

ع عشـــــــر ، وقد اوى تم البت  الســـــــا نة  جميع الشـــــــ ذه  حيث ،من قبل ال تم اســـــــتعراض جميع املرفقات واآلراء القانونية ل

نة  اوى واتخذت ال ا.الش شأ  القرارات املناسبة 

اوى املعروضـــــــــــــة  نة بمناقشـــــــــــــة جميع الشـــــــــــــ ا،وقد قامت ال رات  وى ) شـــــــــــــ 45 (وتم حفظ عدد  أمام عد االطالع ع م

ا، شـــــــأ ومية  ات ا ن ال زال عدد(وى ،ا) شـــــــ 4 تم حل عدد ( و  ا نة بانتظار  9   ح اوى أمام ال ات  ردود) شـــــــ ا

ا. شأ ومية   ا

نة الحظت وقد اً  ال ات عموم من تجاو اوى، شــــــــأن الصــــــــادرة املراســــــــالت ع الرد  االتحادية ا  أن الحظت كما الشــــــــ

ات اك اً  ا تمع تنمية وزارة(  انت تجاو   ) . ا

ر  نة اجتماعًا الســـــتعراض واعتماد خطة تطو لس واجتمعت بال يئة مكتب ا ا ل ر عمل ح تطو نة بمق كما تقدمت ال
نة  حة لعمل  اوى.مق   الش

اوى خالل عدد ( نة الشـــــــ طة ومشـــــــروع نظام عمل  نة ا ا 3وتدارســـــــت ال لس ) من اجتماعا والذى ســـــــيعرض ع ا
  إلقراره.
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شاط ا نة أوال: ال   لعام ل

عقاد العادي   نة خالل دور اال شـــاط ال يبلغ  شـــر  الثا عمن الفصـــل ال ة من الســـا   م2020    /11  /   26 عشـــر  الف

وى  58 ) ساعة، وناقشت (  16 : 30واستغرقت عدد(   ،اجتماعات )6  ( عدد  م2021 /  06 / 29 إ    . ) ش

: و ع النحو     التا

  ي:  االجتماع األول   م 2020   /12   / 10 االجرا

نة خالل  وى ، و15( ع ذا االجتماعاطلعت ال جراءات بحث  ) شــ شــأن قواعد و اوى مذكرة  ، واعتمدت مشــروع   الشــ

اوى    سرع آلية بحث الش

ي: االجتماع     17/02/2120الثا

ـــذا االجتمـــاع  نـــة خالل  وى  )20( ع عـــدداطلعـــت ال عض، شـــــــــــــ وميـــة ع  وردود  ـــات ا ـــاوى ا  املطروحـــة،الشـــــــــــــ

نة ا القرارات املناسبة واتخذت ال   شأ

  م25/03/2021االجتماع الثالث: 

ـــذا االجتمـــاع ع عـــدد ( نـــة خالل  ـــاوى املطروحـــة، 15اطلعـــت ال وميـــة ع الشـــــــــــــ ـــات ا عض ا وى، وردود  ) شـــــــــــــ

ا القرارات املناسبة. شأ نة    واتخذت ال
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ع:االجتماع    م17/05/2021 الرا

ـــذا االجتمـــاع  نـــة خالل  وى 24( ع عـــدداطلعـــت ال ـــاوى املطروحـــة، ) شـــــــــــــ وميـــة ع الشـــــــــــــ ـــات ا عض ا ، وردود 

ا القرارات املناسبة شأ نة    واتخذت ال

امس:االجتماع    م 20/05/2021 ا

ذا اطلعت ال ر إجراءات بحث  االجتماع عنة خالل  ح تطو وى،مق واعتمدت املســـــــــــــودة األو لنظام إجراءات  الشـــــــــــــ

وى   .  الش

  م21/06/2021 السادس:االجتماع 

عد اإلحاطة بھ علماً  وى وتم اعتماده  ر إجراءات بحث الش ح تطو يئة املكتب ع مق عديالت  نة ع    .اطلعت ال
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نة  ثانيًا: خطة عمل ال

  

نة املتمثل  أن  - مية دور ال عزز وأل ات القيادة الرشـــــيدة   ـــــ للمجلس وتطبيقًا لتوج اوى اختصـــــاص رئ الشـــــ

لس وال تفضـــــــــلت  يئة مكتب ا ا ل ر عمل ح تطو نة بمق م ، تقدمت ال ون عونًا ل ن وأن ت التواصـــــــــل مع املواطن

ح. ورة باملوافقة ع املق  مش

نـــة عــدد ( - ر 1اجتمعــت بــال ــاوى خالل عــدد () اجتمــاعــًا الســـــــــــــتعراض خطــة تطو نــة الشـــــــــــــ حــة لعمــل  ) من  3مق

لس للنظر  شأن اقراره ا والذى سيعرض ع ا   اجتماعا

اوى   جميعالنظر  - لس بدءاً  ،الشــــــــــ س ا وى عن طرق مكتب معا رئ وى  ،باســــــــــتقبال الشــــــــــ ومن ثم إحالة الشــــــــــ

نة مرفقاً  ي املعد من قبل األمانة العامة للمجلس الوط  ألعضاء ال ة  االتحادي،ا الرأي القانو رسال رسالة ل و

ا لالستفسار  و ضد وى  عّمااملش ة  ،ورد  الش نة برد ا ي بذلك. املعنية،وموافاة ال  مع سرعة إخطار الشا

ا حسب النظام بأسرع وق - اوى والتعامل مع نة لتلقي الش   ت ممكن.استعداد ال

ة ( - ذه الف نة خالل  ا من قبل اإل  )58وقد تلقت ال وى تمت دراســ نة شــ ا من قبل ال دارة القانونية، وتم البت ف

افة  ا،باالطالع ع  ا. مرفقا شأ  واتخذت القرارات املناسبة 



 

8                                                                          
 

ن تم  - اوى الواردة 45حفظ عدد ( ح نة، ) من الشـــــــــــ ات ل ة االجراءات املتبعة من قبل ا ـــــــــــ ومية،ل تم و  ا

ات املعنية ذات االختصــــــــــــــاص والعالقـة بموضـــــــــــــوعـ 4حل عدد (  عد مخاطبة ا نة  اوى الواردة ل  ات) من الشـــــــــــــ

نة . اوى املعروضة أمام ال  الش

قيت - وم اوى ) شـــــــ9(عدد  و ات ا انتظار ردود ا نة و ا،ية ذات االختصـــــــاص والعالقة معروضـــــــة أمام ال  شـــــــأ

ذه الردود كما  ال  نة بضرورة است مية أوصت ال اوى . أل ذه الش  موضوعات 

ا بإرسال عدد  - نة قيام شاط ال ومية )26(ومن ضمن  ات ح ة  اوى ا رسالة موج ملطروحة لالستفسار عن الش

نة،أمام  ا.مر لتوضيح األ  ال   ملقدم
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ع  شر السا ي من الفصل ال عقاد الثا ثالثاً : جدول  تارخ املراسالت الصادرة والواردة للمجلس  دور  اال
نة  عشر  ل

ة  الوزارة املعنية الشكوى  رقم   تارخ الرد ع الشكوى  تارخ مخاطبة ا

تمع .1   انتظار الرد  20/05/20212  وزارة تنمية ا

تمع .2  انتظار الرد   17/06/2021  وزارة تنمية ا

تمع .3   18/04/2021-08/03/2021  28/01/2021  وزارة تنمية ا

تمع تنمية وزارة .4   26/04/2021  20/04/2021  ا

بية والتعليم .5    انتظار الرد  20/05/20212  وزارة ال

بية والتعليم .6    انتظار الرد  13/06/2021  وزارة ال

بية والتعليم .7   31/01/2021  14/12/2020  وزارة ال

بية والتعليم .8   07/02/2021  12/01/2021  وزارة ال

بية والتعليم .9   31/01/2021  12/11/2020  وزارة ال

ية الطاقة وزارة .10    انتظار الرد  20/04/2021  التحتية والب

ية الطاقة وزارة .11    انتظار الرد  14/03/2021  التحتية والب

ية الطاقة وزارة .12    انتظار الرد  14/03/2021  التحتية والب

ية التحتية .13   20/05/2021  16/05/2021  وزارة الطاقة والب

ية التحتية .14   28/03/2021  18/03/2021  وزارة الطاقة والب

ية الطاقة وزارة .15   10/05/2021  05/05/2021 التحتية والب
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ن أن معدل - ب دول املرفق ي اوى استغرق  ع للرد أيام العمل عدد من خالل ا    عمل . يوم 15 الش

  

  

  

  

  

  

ية الطاقة وزارة .16   10/05/2021  05/05/2021  التحتية والب

ية التحتيةوزارة الطاقة  .17   22/06/2021  17/06/2021  والب

ية الطاقة وزارة .18    انتظار الرد  07/01/2021 التحتية والب

ية الطاقة وزارة .19   22/03/2021  15/03/2021 التحتية والب

ية الطاقة وزارة .20   23/05/2021  16/05/2021 التحتية والب

تمع .21 ة ووقاية ا   8/06/2021  14/03/2021  وزارة ال

يئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية .22   18/03/2021  14/03/2021  ال

يئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية .23   3/01/2021  20/12/2020  ال

  23/06/2021  17/06/2021  مصرف االمارات املركزي  .24

  2/3/2021  28/2/2021  وزارة الداخلية  .25

  الرد  انتظار  2021/ 23/6  وزارة الداخلية  .26
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عا عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت عدد جدول : را ي اال شر الفصل من الثا ع ال نة عشر  السا  ل

اوى    الش

  

  

  

  

  

شأن املرسال  كومة  اوى ت الصادرة ل   الش
ع عشر شر السا ي من الفصل ال   خالل الدور الثا

  عدد املراسالت الواردة  عدد املراسالت الصادرة الوزارة املعنية

تمع  2 4  وزارة تنمية ا

بية والتعليم  3 5 وزارة ال

ية التحتية  7 11 وزارة الطاقة والب

تمع ة ووقاية ا  1 1 وزارة ال

يئة العامة   2 2 للمعاشات والتأمينات االجتماعيةال

 1 1 مصرف االمارات املركزي 

 1 2 وزارة الداخلية 
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وزارة تنمية 
المجتمع

16%

وزارة التربية 
والتعليم

20%

ة وزارة الطاقة والبني
التحتية

44%

وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع

4%

الهيئة العامة 
ات للمعاشات والتأمين

االجتماعية
8%

مصرف االمارات 
المركزي

4%

وزارة الداخلية 
4%

المراسالت الصادرة للحكومة بشأن الشكاوى
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حات والتوصيات   خامساً : املق

حات والتوصـــيات إ ترجمة رؤى القيادة العليا وتحق ذه املق ن،ق طموحات يدف  ضـــمن إطار النظام الداخ  املواطن

:و ع النحو  ،للمجلس     التا

 

اوى  .1 ات املعنية ذات االختصــــــاص والعالقة بموضــــــوعات الشــــــ ســــــيق مع ا ار آلية جديدة للت ســــــرع الرد ع  ،ابت ل

اوى  ذه الش شأن  نة   . مخاطبات ال

ي أو عدمھ .2 اوى بخصــــــوص القبول املبد اب الشــــــ ــــــ دف إ ســــــرعة الرد ع أ اوى املقدمة من  ،وضــــــع خطة  للشــــــ

تمع.ل أفراد قب  ا

ةإحالة الشـــ .3 شـــا تصـــة ، اوى ذات الطبيعة امل ان ا ن إ ال رة تمس شـــرحة عرضـــة من املواطن ل ظا شـــ وال 

لس تم  ، ا ا ضمن محاور املوضوعات ال س اإلدراج ن    . ت

  

ام والتقدير   وتفضلوا بقبول فائق االح
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  ر ـــــــــــــــــــاملوق                               صقر غباشمعا / 

س  لس الوط االتحادي  رئ   ا

  

اتھ  ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

  

نة  املوضوع: شاط ال عقاد العادي تقرر عن  يلدور اال الفصل  من الثا

شر  عال     عشر السا

  

نة    اوى"نرفع ملعاليكم تقرر  ا خالل  "الشــــــــــــ شـــــــــــــاط ة عن   ،    م 2021  / 06  /   29لغاية    م2020  /  11 /  26 منالف

لس املوقر. ) من الالئحة الداخلية للمجلس الوط االتحادي، برجاء72إعماال للمادة رقم ( عرضھ ع ا  التفضل 

ام والتقدير      وتقبلوا منا فائق االح

  

نــــــرئي                            ةـــــــس ال

 دـــــــم أحمــــى جاســــعل                        
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ـــرس   الف

  

 
  
  
  
  

تـــــــــوى   م   الصفحة  ا

عقاد العادي   1 ا خالل دور اال شاط نة عن  ص تقرر ال يم   4  الثا

شاط العام لأوالً   2   5  نھ: ال

 اــثاني  3
ً
نة: ـ   7   خطة عمل ال

عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت تارخ جدول : ثالثاً   4 ي اال  من الثا

شر الفصل ع ال نة عشر السا   ل

9  

عا  5 عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت عدد جدول : را ي اال  من الثا

شر الفصل ع ال نة عشر السا اوى  ل   الش

11  

حات والتوصيات: خامساً   6   13  املق



 

4                                                                          
 

  

رـــــص تقــم ر  

اوى نة   ا عنالش   شاط

عقاد العادي                                        ع عشرخالل دور اال شر السا ي من الفصل ال   الثا

عقاد العادي  نة خالل دور اال شــــــاط ال يبلغ  شــــــطة تمثل  عدد  6 (  الثا نة  اجتماعات )   6 (  ) أ شــــــاط ال واســــــتغرق 

ة خالل  ا عدد ،عمل ) ســــــاعة   16:30 (الف وى   )  58( ناقشــــــت خالل ا عدد (   ،شــــــ عقاد  من مرحلةوى ) شــــــ14 م دور اال

ع شــــر الســــا ا خالل الدور  44 وعدد (  ، عشــــر العادي األول من الفصــــل ال وى تم تلق ي) شــــ شــــر  الثا من الفصــــل ال

ع عشـــــــر ، وقد اوى تم البت  الســـــــا نة  جميع الشـــــــ ذه  حيث ،من قبل ال تم اســـــــتعراض جميع املرفقات واآلراء القانونية ل

نة  اوى واتخذت ال ا.الش شأ  القرارات املناسبة 

اوى املعروضـــــــــــــة  نة بمناقشـــــــــــــة جميع الشـــــــــــــ ا،وقد قامت ال رات  وى ) شـــــــــــــ 45 (وتم حفظ عدد  أمام عد االطالع ع م

ا، شـــــــأ ومية  ات ا ن ال زال عدد(وى ،ا) شـــــــ 4 تم حل عدد ( و  ا نة بانتظار  9   ح اوى أمام ال ات  ردود) شـــــــ ا

ا. شأ ومية   ا

نة الحظت وقد اً  ال ات عموم من تجاو اوى، شــــــــأن الصــــــــادرة املراســــــــالت ع الرد  االتحادية ا  أن الحظت كما الشــــــــ

ات اك اً  ا تمع تنمية وزارة(  انت تجاو   ) . ا

ر  نة اجتماعًا الســـــتعراض واعتماد خطة تطو لس واجتمعت بال يئة مكتب ا ا ل ر عمل ح تطو نة بمق كما تقدمت ال
نة  حة لعمل  اوى.مق   الش

اوى خالل عدد ( نة الشـــــــ طة ومشـــــــروع نظام عمل  نة ا ا 3وتدارســـــــت ال لس ) من اجتماعا والذى ســـــــيعرض ع ا
  إلقراره.
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شاط ا نة أوال: ال   لعام ل

عقاد العادي   نة خالل دور اال شـــاط ال يبلغ  شـــر  الثا عمن الفصـــل ال ة من الســـا   م2020    /11  /   26 عشـــر  الف

وى  58 ) ساعة، وناقشت (  16 : 30واستغرقت عدد(   ،اجتماعات )6  ( عدد  م2021 /  06 / 29 إ    . ) ش

: و ع النحو     التا

  ي:  االجتماع األول   م 2020   /12   / 10 االجرا

نة خالل  وى ، و15( ع ذا االجتماعاطلعت ال جراءات بحث  ) شــ شــأن قواعد و اوى مذكرة  ، واعتمدت مشــروع   الشــ

اوى    سرع آلية بحث الش

ي: االجتماع     17/02/2120الثا

ـــذا االجتمـــاع  نـــة خالل  وى  )20( ع عـــدداطلعـــت ال عض، شـــــــــــــ وميـــة ع  وردود  ـــات ا ـــاوى ا  املطروحـــة،الشـــــــــــــ

نة ا القرارات املناسبة واتخذت ال   شأ

  م25/03/2021االجتماع الثالث: 

ـــذا االجتمـــاع ع عـــدد ( نـــة خالل  ـــاوى املطروحـــة، 15اطلعـــت ال وميـــة ع الشـــــــــــــ ـــات ا عض ا وى، وردود  ) شـــــــــــــ

ا القرارات املناسبة. شأ نة    واتخذت ال
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ع:االجتماع    م17/05/2021 الرا

ـــذا االجتمـــاع  نـــة خالل  وى 24( ع عـــدداطلعـــت ال ـــاوى املطروحـــة، ) شـــــــــــــ وميـــة ع الشـــــــــــــ ـــات ا عض ا ، وردود 

ا القرارات املناسبة شأ نة    واتخذت ال

امس:االجتماع    م 20/05/2021 ا

ذا اطلعت ال ر إجراءات بحث  االجتماع عنة خالل  ح تطو وى،مق واعتمدت املســـــــــــــودة األو لنظام إجراءات  الشـــــــــــــ

وى   .  الش

  م21/06/2021 السادس:االجتماع 

عد اإلحاطة بھ علماً  وى وتم اعتماده  ر إجراءات بحث الش ح تطو يئة املكتب ع مق عديالت  نة ع    .اطلعت ال
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نة  ثانيًا: خطة عمل ال

  

نة املتمثل  أن  - مية دور ال عزز وأل ات القيادة الرشـــــيدة   ـــــ للمجلس وتطبيقًا لتوج اوى اختصـــــاص رئ الشـــــ

لس وال تفضـــــــــلت  يئة مكتب ا ا ل ر عمل ح تطو نة بمق م ، تقدمت ال ون عونًا ل ن وأن ت التواصـــــــــل مع املواطن

ح. ورة باملوافقة ع املق  مش

نـــة عــدد ( - ر 1اجتمعــت بــال ــاوى خالل عــدد () اجتمــاعــًا الســـــــــــــتعراض خطــة تطو نــة الشـــــــــــــ حــة لعمــل  ) من  3مق

لس للنظر  شأن اقراره ا والذى سيعرض ع ا   اجتماعا

اوى   جميعالنظر  - لس بدءاً  ،الشــــــــــ س ا وى عن طرق مكتب معا رئ وى  ،باســــــــــتقبال الشــــــــــ ومن ثم إحالة الشــــــــــ

نة مرفقاً  ي املعد من قبل األمانة العامة للمجلس الوط  ألعضاء ال ة  االتحادي،ا الرأي القانو رسال رسالة ل و

ا لالستفسار  و ضد وى  عّمااملش ة  ،ورد  الش نة برد ا ي بذلك. املعنية،وموافاة ال  مع سرعة إخطار الشا

ا حسب النظام بأسرع وق - اوى والتعامل مع نة لتلقي الش   ت ممكن.استعداد ال

ة ( - ذه الف نة خالل  ا من قبل اإل  )58وقد تلقت ال وى تمت دراســ نة شــ ا من قبل ال دارة القانونية، وتم البت ف

افة  ا،باالطالع ع  ا. مرفقا شأ  واتخذت القرارات املناسبة 
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ن تم  - اوى الواردة 45حفظ عدد ( ح نة، ) من الشـــــــــــ ات ل ة االجراءات املتبعة من قبل ا ـــــــــــ ومية،ل تم و  ا

ات املعنية ذات االختصــــــــــــــاص والعالقـة بموضـــــــــــــوعـ 4حل عدد (  عد مخاطبة ا نة  اوى الواردة ل  ات) من الشـــــــــــــ

نة . اوى املعروضة أمام ال  الش

قيت - وم اوى ) شـــــــ9(عدد  و ات ا انتظار ردود ا نة و ا،ية ذات االختصـــــــاص والعالقة معروضـــــــة أمام ال  شـــــــأ

ذه الردود كما  ال  نة بضرورة است مية أوصت ال اوى . أل ذه الش  موضوعات 

ا بإرسال عدد  - نة قيام شاط ال ومية )26(ومن ضمن  ات ح ة  اوى ا رسالة موج ملطروحة لالستفسار عن الش

نة،أمام  ا.مر لتوضيح األ  ال   ملقدم
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ع  شر السا ي من الفصل ال عقاد الثا ثالثاً : جدول  تارخ املراسالت الصادرة والواردة للمجلس  دور  اال
نة  عشر  ل

ة  الوزارة املعنية الشكوى  رقم   تارخ الرد ع الشكوى  تارخ مخاطبة ا

تمع .1   انتظار الرد  20/05/20212  وزارة تنمية ا

تمع .2  انتظار الرد   17/06/2021  وزارة تنمية ا

تمع .3   18/04/2021-08/03/2021  28/01/2021  وزارة تنمية ا

تمع تنمية وزارة .4   26/04/2021  20/04/2021  ا

بية والتعليم .5    انتظار الرد  20/05/20212  وزارة ال

بية والتعليم .6    انتظار الرد  13/06/2021  وزارة ال

بية والتعليم .7   31/01/2021  14/12/2020  وزارة ال

بية والتعليم .8   07/02/2021  12/01/2021  وزارة ال

بية والتعليم .9   31/01/2021  12/11/2020  وزارة ال

ية الطاقة وزارة .10    انتظار الرد  20/04/2021  التحتية والب

ية الطاقة وزارة .11    انتظار الرد  14/03/2021  التحتية والب

ية الطاقة وزارة .12    انتظار الرد  14/03/2021  التحتية والب

ية التحتية .13   20/05/2021  16/05/2021  وزارة الطاقة والب

ية التحتية .14   28/03/2021  18/03/2021  وزارة الطاقة والب

ية الطاقة وزارة .15   10/05/2021  05/05/2021 التحتية والب
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ن أن معدل - ب دول املرفق ي اوى استغرق  ع للرد أيام العمل عدد من خالل ا    عمل . يوم 15 الش

  

  

  

  

  

  

ية الطاقة وزارة .16   10/05/2021  05/05/2021  التحتية والب

ية التحتيةوزارة الطاقة  .17   22/06/2021  17/06/2021  والب

ية الطاقة وزارة .18    انتظار الرد  07/01/2021 التحتية والب

ية الطاقة وزارة .19   22/03/2021  15/03/2021 التحتية والب

ية الطاقة وزارة .20   23/05/2021  16/05/2021 التحتية والب

تمع .21 ة ووقاية ا   8/06/2021  14/03/2021  وزارة ال

يئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية .22   18/03/2021  14/03/2021  ال

يئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية .23   3/01/2021  20/12/2020  ال

  23/06/2021  17/06/2021  مصرف االمارات املركزي  .24

  2/3/2021  28/2/2021  وزارة الداخلية  .25

  الرد  انتظار  2021/ 23/6  وزارة الداخلية  .26
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عا عقاد دور   للمجلس والواردة الصادرة املراسالت عدد جدول : را ي اال شر الفصل من الثا ع ال نة عشر  السا  ل

اوى    الش

  

  

  

  

  

شأن املرسال  كومة  اوى ت الصادرة ل   الش
ع عشر شر السا ي من الفصل ال   خالل الدور الثا

  عدد املراسالت الواردة  عدد املراسالت الصادرة الوزارة املعنية

تمع  2 4  وزارة تنمية ا

بية والتعليم  3 5 وزارة ال

ية التحتية  7 11 وزارة الطاقة والب

تمع ة ووقاية ا  1 1 وزارة ال

يئة العامة   2 2 للمعاشات والتأمينات االجتماعيةال

 1 1 مصرف االمارات املركزي 

 1 2 وزارة الداخلية 
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وزارة تنمية 
المجتمع

16%

وزارة التربية 
والتعليم

20%

ة وزارة الطاقة والبني
التحتية

44%

وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع

4%

الهيئة العامة 
ات للمعاشات والتأمين

االجتماعية
8%

مصرف االمارات 
المركزي

4%

وزارة الداخلية 
4%

المراسالت الصادرة للحكومة بشأن الشكاوى
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حات والتوصيات   خامساً : املق

حات والتوصـــيات إ ترجمة رؤى القيادة العليا وتحق ذه املق ن،ق طموحات يدف  ضـــمن إطار النظام الداخ  املواطن

:و ع النحو  ،للمجلس     التا

 

اوى  .1 ات املعنية ذات االختصــــــاص والعالقة بموضــــــوعات الشــــــ ســــــيق مع ا ار آلية جديدة للت ســــــرع الرد ع  ،ابت ل

اوى  ذه الش شأن  نة   . مخاطبات ال

ي أو عدمھ .2 اوى بخصــــــوص القبول املبد اب الشــــــ ــــــ دف إ ســــــرعة الرد ع أ اوى املقدمة من  ،وضــــــع خطة  للشــــــ

تمع.ل أفراد قب  ا

ةإحالة الشـــ .3 شـــا تصـــة ، اوى ذات الطبيعة امل ان ا ن إ ال رة تمس شـــرحة عرضـــة من املواطن ل ظا شـــ وال 

لس تم  ، ا ا ضمن محاور املوضوعات ال س اإلدراج ن    . ت

  

ام والتقدير   وتفضلوا بقبول فائق االح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من العيأأأ  التشأأأريع   الثان تقرير لجنة رؤسأأأاء اللجان عن نشأأأاط ا نالل دور اانعقاد العادي  .10

 السابع عشر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 ر ـــــــــــــــــــــــاملوق                             صقر غباش  معالي / 

 رئيس املجلس الوطني االتحادي 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

من  الثانيلدور االنعقاد العادي املوضوع: تقرير عن نشاط اللجنة                   

 عشر السابعالفصل التشريعي 

 

إعمال   ،29/06/2021لغـاةـة  26/11/2020خالل ايفترة من عن نشااااااااااااال  ال  "رؤســـــــــــــا  اللجـا "نرفع ملعاليكم  قرررر جنةا    

 ( من ايالئح  ايداخلك  يلمجلس ايو ني ا قحلدي، برجلء ايتفضل بعرضه على املنلس املوقر.72يلملدة رق  )

 

                       وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدةر 

 

 ةــــــس اللجنــــــرئي                            

         ضرار حميد بالهول الفالس ي                            

 

 



 

3 

 

 

 الفهـــرس

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة املحتـــــــــوى  م

 4 ايثلنيملخص قرررر ايلنة  عن نشل  ل خالل دور ا نعرلد ايعلدي  1

2  
ا
 5 ةه: اينشلط ايعلم يلنأوال

 اــثاني 3
ا
 5  مل نلقشته ايلنةااا : ـ

4  
ا
 6 مالحظااالت ايلنة : ثالثا



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رــــريـــــص تقــملخ

 عن أعمالها  رؤســـــــا  اللجـــــــا لجنة  

 الثاني من الفصل التشريعي السابع عشرخالل دور االنعقاد العادي 

 

 قمثل    عدد (1)عدد  ايثلنيبلغ نشاااااااااااالط ايلنة  خالل دور ا نعرلد ايعلدي  -
د
اجتملع، واساااااااااااات ر   (1) نشاااااااااااال ل

 سلع  عمل. (2:15)نشلط ايلنة  خالل ايدور عدد 

 ايلنلن.ا لعت ايلنة  على نظلم عمل جنة  رؤسلء  -

 ايتشريعك  وايرقلبك  يلنلن املنلس.ايلنة  اجخط   كمل نلقشت -

 من ايفصل ايتشريع  ايسلبع عشر. ايثلنيجدول اجنلسلت يدور ا نعرلد ايعلدي نلقشت ايلنة   وكذيك -
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 أوال: النشاط العام للجنة 

 قمثل (1)عدد  ايثلنيبلغ نشااااااالط ايلنة  خالل دور ا نعرلد ايعلدي 
د
، واسااااااات ر  نشااااااالط ايلنة  لاجتملع (1)    عدد نشااااااال ل

  سلع  عمل. (2:15خالل ايدور عدد )

 ما ناقشته اللجنة ثانيا:

 ايلنلن.ا لعت ايلنة  على نظلم عمل جنة  رؤسلء 

 ايتشريعك  وايرقلبك  يلنلن املنلس . كمل نلقشت ايلنة  اجخط  

 من ايفصل ايتشريع  ايسلبع عشر. ايثلنيوكذيك نلقشت ايلنة  جدول اجنلسلت يدور ا نعرلد ايعلدي 

انتظلم عرد جلسااااااااالت املنلس من خالل مل قةج م ايلنلن من قرلررر ساااااااااواء حول مشاااااااااروعلت كمل أكدت ايلنة  على أهمك  

آيكا  اممن من خالي ال  ايعالما ، وجاجالدبالملوضااااااااااااوعالت وكاذياك ايترالررر املتعلرا   املنلس،ايروانين ايتي قت  إحاليهاال من ق ال 

وايتي من املممن أن قت  من خالل إرساااااالل امللدة املراد مةلقشااااااهال    جلساااااالت  املنلس،قرغكب اجحكوم     حضااااااور جلساااااالت 

 إنجلز قرلررر مشااااااااااااروعلت ايروانين واملواضااااااااااااكع ايعلم     ممل اتطلب من جنلن املنلس، املنلس يلن   املعةك  بوقت كلف

 وقت أقصر، يتةظك  ايعمل بشكل أكبر، األمر ايذي سكترقب علكه عرد جلسلت املنلس بشكل مةتظ .

 ر ـــــريــــتق

 رؤســــــــا  اللجـــــــــا لجنة 

 29/06/2021  لغاةة  26/11/2020الفترة من عن نشاطها خالل  
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  اللجنة:مالحظات  ثالثا:

  ايتلل :على ايةحو  قراراتال ومالحظلتال وأبدت ايلنة 

ايدكتور / سكد محمد إبراهك  ايذي قةلول مسيرة املنلس ايو ني  ا قحلدي بمتلبق ورد أعضلء املنلس ايو ني  .1

  ا قحلدي.

إخطلر جنة  ايشؤون ايصحك  واي كئك  بضرورة ق ني موضوعلت علم  ملةلقشهال خالل ايفترة املر ل  من ايفصل  .2

 ايتشريع  ايسلبع عشر

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدةر
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  تقرير

  ل دور االنعقاد العادي الثانياألمانة العامة بشأن أعمالها خال

  من الفصل التشريعي السابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهامأع بشأناالتحادي  الوطنيجلس متقرير األمانة العامة لل

  التشريعي السابع عشر الفصلمن  الثانيخالل دور االنعقاد العادي 
 

  

   



 

اد ي االت ل ال   مل تق األمانة العامة لل

  

ق معالي اش ال   صق 

اد  ي االت ل ال   رئ ال

اته ة هللا و الم عل ورح   ال

اس األمانة العامة  م ال  ني أن أتق  ، ع ع ا عي ال ل ال اني م الف ون ن دور االنعقاد ال
از  ا إلن ا وحاف ا زخ اه م وال أضاف ال ع ال لق ل ال ی ل ق ال وال اد  ي االت ل ال لل

ة. ة وشفا ل مه ب م األمانة  ل   ماه م

ل لق اخ ا ها وف أف لة ال هام ال ًا ألداء ال ل ا ع اد نه ي االت ل ال ألمانة العامة لل
ة: ال ات ال ت هج على ال ا ال لة، وق اس ه ارسات ذات ال   ال

ل ة لألمانة وال ال ة وال ون اإلدار   أوال: إدارة ال

ة للعام ام ة ال ان وعي ال اد م ه األمانة م اع ل لعام  2020 ان ة ال ان د  2022وم ل ال و
ة  ه الف ة. وت األمانة العامة خالل ه اس ان ال ات دی افة مالح ي على  ة ال ارع ال ف ال ت

رات  ة وت ق ارد ال ه في اإلدارة الفعالة لل اإلضافة الى ت ر  ا العامل في األمانة وال ال
ی م  ال عامل معها م جان ال لة ال ة وسه ل غ فاءتها ال ة لالرتقاء  ال قات ال ال لل

ه  ا، ان اق أ ا ال ي. وفي ه ى أب وع ت م از م ل على إن ل ع اء و ف واألع م ال
اء ال عادة أع اب ال ي ألص أم ال ام ال اد ن اد واع في األمانة ت األمانة م إع ل ول

ار  ی أو اص ة ل ع هات ال ع ال ة مع ج ل األمانة جاه . وع ة ال لة م ه ة ال اف الل إش
ارة  ات ال ار تأش ل أو ت اص اء ال عادة أع اب ال اصة ألص ة وال ماس بل ف ال ازات ال ج

. ل ة لل ائ د ال ف اء ال   ألع

ة لل م والب م ان ن قا الت ال وت اءات و ع اج ة ج ه الف ع خالل ه ا أن األمانة ق ات  ه
رونا. وس  ار فای   ان

ة قاب ة وال اله ال ل في أع ي لل ع الف ا: تق ال   ثان



 

اد على م  ي االت ل ال ي لل ج ي والل ع اإلدار والف ل ال م األمانة العامة  ال  ق
ل األمانة على  ات. وع ل ي لعق تل ال ج ي والل انه أو على م ال الف ل أو ل ات ال ل ل
لة  ع العامة وأس اض ال علقة  اتها أو تل ال اق ان وم ل الل ة لع ان ة ال راسات الف ل ال اد وتق  إع

لغ  مة و جهة الى ال اء ال ادة األع او ور  337ال ل ال ل ان لألمانة دورها في دراسة وت ة. و قة ف
الها. اءات الالزمة ح اذ اإلج ل وات مة لل ق   ال

ة ان ل ة ال ماس بل ا: ال   ثال

ة  ل ال ع نة  ق ة ال ان ل ات ال ع الفعال اد وال ل ساه األمانة العامة على ن فاعل في اإلع
ة على م م ان ل ل األمانة ال . وع ل ة ل ات ال ت ة وال ان ل ارات ال ادات أو ال لف االت

وع  اد وال ل ا ساه في اإلع ل ة م ان ل ة ال ل ال ة لع ان ة ال راسات الف ا على ت ال أ
ة لعام  اس جهات ال ة ال ي ت خ ة ال ان ل ة ال ة لل ة ال ان م، وت2021ال ة ل ث خ

ة لعام  ان ل اقة ال ة. 217م وتق 2021ال   ورقة ف

ع    ل ال ل على  اء ال ل وأع ة م ال عادة ه عالي وال اب ال ئ  وألص ا ل معالي ال ش
ة. ار تها ال ا وم مة دول عا ل ا هللا ج   لألمانة العامة ووفق

اته ة هللا و الم عل ورح   وال
 

   



 

الها أن أع اد  ي االت ل ال   تق األمانة العامة لل

ع ع ا عي ال ل ال اني م الف   خالل دور االنعقاد العاد ال

  

ائج ال العامة أوًال: ال ل العامة األمانة ألع   :لل

ــــــة  .1 ال ة ال ــــــ لــــــ لل ــــــة ال ان وع م ــــــ اد م ات  2022إعــــــ شــــــ اءات وم ــــــة واإلجــــــ األداء وفقــــــًا لألن
اره. ل إلق ا وم ث على ال ادة العل ضه على ال ة، وت ع ع  ال

ــــــة فــــــي  .2 ه ــــــة ال ال ة ال ــــــ لــــــ عــــــ ال ــــــامي لل ــــــاب ال وع ال ــــــ اد م وفقــــــًا  31/12/2020إعــــــ
لــــ ومــــ  ــــا لل ــــادة العل ضــــه علــــى ال ة، وقــــ تــــ ع ــــ ع ات األداء ال شــــ اءات وم ــــة واإلجــــ لألن

ان ا ی .ث إرساله ل ق ة لل اس  ل
ــــاز وصــــل  .3 ة إن ــــ ة ب ــــ ع اءات ال ــــة واإلجــــ ــــة وفقــــًا لألن ال ــــات ال ل اءات والع افــــة اإلجــــ ــــ  ف ت

ــــــة 100إلــــــى  ل ل قــــــار ال اد ال د لهــــــا، وعــــــ ــــــ قــــــ ال ــــــة وفــــــي ال ل ــــــة ال ال ــــــات ال ل % مــــــ الع
فات  ه ات األداء وال ش ة وفقًا ل ال ات ال ل افة الع دة.ل   ال

ة،  .4 ـــــــ ع ائح ال ـــــــة واللـــــــ ة وفقـــــــًا لألن ـــــــ ـــــــة خـــــــالل ال ل ـــــــاقالت ال اءات ال افـــــــة إجـــــــ ال  اســـــــ
احـــــة  ارد ال ـــــ ازن فـــــي ال اث تـــــ ـــــه فـــــي إحـــــ ـــــا  ارئـــــة، و لـــــ ال اجـــــات ال ض مقابلـــــة اح غـــــ

ة. ان د ال  لف ب
ــــ .5 ات وال اء االســــ ــــ ة مــــع ال ــــ هــــام ال افــــة ال ــــ  ف ارد ت ــــ ــــه فــــي إدارة ال ــــا   معهــــ 

ــــة ال ــــل مــــ وزارة ال لــــ فــــي  ــــي ت ة، وال ــــ ع ــــة ال م ــــة ال لــــ وفقــــًا لألن ــــة لل ال ــــة -ال اله
ائ  ة لل اد ة ال -االت ا ات االج أم عاشات وال ة العامة لل ة.   -ه اس ان ال  دی

لـــــ ودارات األ .6 اجـــــات ال افـــــة اح ف  ـــــل علـــــى تـــــ مات الع ـــــ اد وال ـــــ لـــــف ال مانـــــة العامـــــة مـــــ م
مــــــة  ــــــازن فــــــي ال ات ودارة ال ــــــ ــــــة ال عــــــة فــــــي الئ اءات ال ــــــة واإلجــــــ ــــــة وفقــــــًا لألن ل ال

د " ر مــــع عـــــ عامــــل الفــــ ــــ تــــ ال ، ح ـــــاد ي االت لــــ الــــ ــــة لل ال ــــة ال ــــة والالئ اد " 226االت
ة إن ــــــ ــــــة، و ات ال حــــــ ــــــف ال ل اء مــــــ م ــــــ شــــــ ــــــ 100ــــــاز ل ــــــي ت اء ال ــــــ ــــــات ال ل % ل



 

ــــ مــــع  ال اصــــة بهــــا  د ال اغة العقــــ ، وصــــ لــــ ــــل  ــــة ل الئ اء ال ــــ ق ال ــــ هــــا وفقــــًا ل افقــــة عل ال
األمانة العامة. ة  ث ال  إدارة ال

لـــــــي،  .7 ـــــــ الع ـــــــائج ال تـــــــه ن ه ـــــــا أ ة وفقـــــــا ل ـــــــ ارد ال ـــــــ ـــــــة ال عـــــــ مـــــــ أن ـــــــ  اد وت إعـــــــ
ــــــ عامــــــل مــــــع مالح ــــــى ولل صــــــها عل ــــــا وح ــــــادة العل هــــــات ال ج ء ت ة، وفــــــي ضــــــ اســــــ ان ال ات دیــــــ

ــــــة  عــــــ األن اح  ــــــ ــــــة، واق ــــــة القائ عــــــ األن اجعــــــة  ــــــام  ارســــــات، تــــــ ال ــــــل ال ــــــ أف ت
ــــــان مــــــ  ــــــادة درجــــــة رضــــــاها، و ة وز ــــــ ارد ال ــــــ دة إدارة ال ــــــ ــــــه فــــــي االرتقــــــاء  ــــــي ت ة ال یــــــ ال

ل عل ي ت الع ة ال ز األن   ها اآلتي: أب
ــــــ   .أ ار معــــــالي رئ ــــــ ق اره  ، وصــــــ ــــــ ل اخلي لل ــــــ ــــــام ال ــــــام ال عــــــ أح یل  هــــــاء مــــــ تعــــــ االن

ل رق " ة 2ال  .2021" ل
ــــــاده مــــــ   .ب ، واع ــــــاد ي االت ــــــ ــــــ ال ل ــــــي ال ي ف ــــــ ــــــأم ال ــــــام ال اد ن هــــــاء مــــــ إعــــــ االن

ل في   .25/4/2021معالي رئ ال
هاء  .ج ، واالن ع ل ع  ام الع اد ن اده م سعادة األم العام. إع ه واع اجع  م م
ضــــــه علـــــى ســــــعادة األمـــــ العــــــام   .د ًا لع ـــــ ه ، ت ل ــــــال ـــــام إدارة األداء  ــــــ ن دة ت ـــــ اد م إعـــــ

اد. اجعة واالع  لل
ــــاد   .ه ــــه ورســــاله لالع اجع هــــاء مــــ م ، واالن ا ــــ رب ال ــــ ُ ــــل ال اد وتأه ــــام إعــــ دة ن ــــ اد م إعــــ

 م سعادة األم العام.
ــــــي ت .8 راتها وال ــــــ قــــــ ة وت ــــــ ارد ال ــــــ ــــــة لل ــــــه فــــــي اإلدارة الفعال ــــــي ت ة ال ــــــ ــــــارع ال ــــــ ال ف

ل في اآلتي:   ت
ات األداء   .أ شــــــــــ الث ووفقــــــــــًا ل احلــــــــــه الــــــــــ ــــــــــام إدارة األداء  افــــــــــة اإلدارات ل ــــــــــ  عــــــــــة ت ا م

ـــــأعلى  احـــــل  ال تلـــــ ال ـــــه فـــــي اســـــ فـــــي الـــــ  ع ع ال ة، وتقـــــ الـــــ ـــــ ع فات ال ه ـــــ وال
ل  ـــــ وع و ـــــ ا ال ـــــ هـــــ ف اجـــــه ت ـــــي ت ات ال ـــــ ز ال ـــــ ـــــ أب ان ة، و ضـــــ ـــــة وال ق درجـــــات ال

اً  ر ســــــ ــــــ ال  م ــــــي اســــــ ــــــة العامــــــة ف ــــــة إدارات األمان اف ــــــ  ــــــ مــــــ جان ل ــــــأخ ال هــــــ ال



 

اصـــــــل مــــــــع  ـــــــات ال ل ـــــــ ع ة علـــــــى تع ة جاهـــــــ ـــــــ ارد ال ـــــــ ـــــــل إدارة ال ـــــــام، وتع احـــــــل ال م
ة. ع ة ال م ات ال ق ال ام   اإلدارات لالل

ــــابها   .ب ــــة وك ا ة ال ــــ ادر ال ــــ ــــ ال ــــى ت د الهادفــــة إل هــــ ــــار ال ــــي إ هــــارات ف عــــارف وال ال
ــــــ  ف ارســــــات، تــــــ ت ــــــل ال فــــــ وأف ــــــا ی ، و ــــــ ل م ــــــ لهــــــا  ارســــــة ع ها فــــــي م ع ــــــي تــــــ ال

دها " ــــغ عــــ ــــة بل ر ة ال ــــ عــــة مــــ األن ــــي 15م ات ال ــــ ز ال ــــ ــــ أب ان ًا، و ر ــــ ًا ت ــــا " ن
ت هــــــي ــــــ ــــــي نف ــــــة ال ر ة ال ــــــ د األن ــــــة عــــــ ود ــــــى م هــــــا عل ــــــان لهــــــا تأث  واجهــــــ اإلدارة و

" ف ة  ة على جائ ت  ."19اآلثار ال
ارد    .ج ـــــــ ـــــــ ال ـــــــ وت اســـــــات ت ـــــــة  ت ـــــــة ال ـــــــات واألن ه د مـــــــ ال ی عـــــــ ـــــــ تـــــــ ت

ارسات.  ل ال اف مع أف ة لل   ال
ء مــــ  .9 ــــ لــــ  ــــ ال ــــائف علــــى م ــــة ال ان اد م إعــــ اصــــة  اءات ال افــــة اإلجــــ هــــاء مــــ  االن

ة، إضــــ ــــ ــــ ال ل ــــة ال ان ــــل مــــ م الت  ــــ ــــل مــــ رواتــــ وعــــالوات و ور ل اد الــــ افة إلــــى اإلعــــ
قــــــــارب " ــــــــي بلغــــــــ مــــــــا  ف وال ــــــــ ــــــــاء وال ة، 380األع ــــــــ ع ات األداء ال شــــــــ اء، وفقــــــــًا ل " إجــــــــ

ــــاز وصــــل إلــــى  ل إن عــــ ــــل 100و دة ل ــــ ــــة ال م ة ال ــــ ود ال مــــة وفــــي حــــ ق اءات ال % مــــ اإلجــــ
اء.  إج

ارد ال .10 ــــــ ــــــام ال ی علــــــى ن ــــــ ة ال ــــــ مــــــات وال عل ــــــة ال عــــــاون مــــــع إدارة تق ال واتــــــ  ة وال ــــــ
ـــــاءة  ف ال ـــــاء  ض االرتق غـــــ ة  ـــــ ی اث شاشـــــات ج اشـــــات أو اســـــ د مـــــ ال ـــــ عـــــ اء ب ة ســـــ ـــــ ف ال
اصـــــة  ـــــة ال اءات اإلدار افـــــة اإلجـــــ ـــــ  ف ونـــــي. إضـــــافة إلـــــى ت ة اإلل ـــــ ارد ال ـــــ ـــــام ال ة ل ل ـــــغ ال

ي  ها "في األمانة العامة وال ال اء.2,641بلغ إج  " إج
ف  .11 ــــــ ــــــاء وال ــــــعادة األع اب ال ــــــل مــــــ أصــــــ ي ل قــــــة تــــــأم صــــــ ار وث هــــــاء مــــــ اصــــــ االن

افــــــــــة  ر مــــــــــع  عامــــــــــل الفــــــــــ ها وال ــــــــــ ف عــــــــــة ت ا ، وم ه اد أســــــــــ ا وأفــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ال ا وغ ــــــــــ ال
د إلى اإلدارة. ي ت الت ال ارات وال ف  االس

ف .12 ة ت وعات ال د م ال زها:  ع  ان م أب
.  .أ اد ي االت ل ال ة لل ون ة االل  ت ال



 

لفات.  .ب ام إدارة ال اجعة وت ن  م
عامل معها م جان   .ج لة ال ة وسه ل غ فاءتها ال ة لالرتقاء  ال قات ال ی ال على ال ال

اء، وهي: ف واألع م م ال  ال
  ام ی وت ن اب.ت  ال واالن
 .فل ان ال ل اب ل ام ال واالن ی وت ن  ت
 . او ة ال اق ة م ع آل وع ت  م
 .اني ل عاون ال وع ت ال  م
 . ل وني لل قع االل وع ت ال  م

ــــاز  ة إن ــــ وعات ب ــــ ــــ مــــ تلــــ ال هــــاء مــــ ال ــــارع 100وقــــ تــــ االن عــــ ال ــــاك  ــــ ه %، ل
ازها ب  الت إن اوح مع از، وت ي الزال ق اإلن   %.85 --%75ال

ف وقاعــــــــات  .13 ــــــــ ــــــــل مــــــــ ال اصــــــــة  ــــــــة ال ی ة ال ور لألجهــــــــ ــــــــ اإلحــــــــالل الــــــــ ــــــــ خ ف ت
في األمانــــــة العامــــــة  لــــــ ومــــــ ــــــاء ال ــــــع أع ــــــي ل ع الف اعــــــات، إضــــــافة إلــــــى تقــــــ الــــــ االج

از  ة إن ة ال100ب م ود ال مة.% وفي ال ل خ  دة ل
اءات  .14 ال إجـــــــ لـــــــ فـــــــي إمـــــــارة دبـــــــي، واســـــــ یـــــــ لل قـــــــ ال ـــــــ ال اءات ت ال إجـــــــ اســـــــ

ـــــات  ـــــل عل افقـــــة علـــــى ت ـــــأن ال ـــــة اإلمـــــارات العقارـــــة  س ـــــ مـــــع م ل ال ـــــ ، و اخ ـــــ ال
اء.  ال

اب  .15 ــــل مــــ أصــــ ي واآلمــــ ل ــــ ر ال ــــ ــــه فــــي ال ة ت ــــة صــــ ف ب ــــة وتــــ ــــل علــــى ته الع
عال ات، م خالل: ال ل ان وال اعات الل مة الج لي ال ل وم اء ال عادة أع  ي وال

اءات    .أ ــــــــة وجــــــــ از اءات االح ــــــــأن اإلجــــــــ ــــــــة  ة ال تهــــــــا األجهــــــــ ــــــــي أق ــــــــة ال ــــــــ األن ت
ار ف ة لل م ان المة ال ف ال  .19وس 

ا  .ب اءات االح ـــــــاإلج عي  ـــــــ الـــــــ امـــــــل ل نـــــــامج م ـــــــ ب ف ـــــــ وت عامـــــــل مـــــــع ت ة لل ـــــــ ع ـــــــة ال ز
ف  ة  .19جائ ل اني ال ع م امج دورة ل ف ب  ، وت



 

ــــل    .ج ور ل ــــ الــــ اء الف ــــأن إجــــ ــــي ودبــــي  ــــل مــــ أبــــ  ــــة فــــي  ع هــــات ال ــــ مــــع ال ال
ا. في األمانة العامة أس ل وم اء ال عادة أع عالي وال اب ال  م أص

افــــــة قاعــــــات   .د ــــــ ل ــــــأم ال اعــــــ ال ة ومعــــــای ال ــــــ ــــــالمة ال ــــــة ال ــــــ أن ، وت لــــــ ال
ـــــل علـــــى  ـــــع، والع ـــــة لل ة آم ـــــة صـــــ فـــــا علـــــى ب ارة ال ـــــه فـــــي اســـــ ـــــا  ـــــاعي  االج

ة. ع ة ال عای ال ف مع ال ا ی  ، ل الئ افة  مات ال ات تق خ ل  ت ع
ــــــ  .16 ه ــــــاني وت افــــــة م ــــــالمة ل ــــــة األمــــــ وال ــــــ أن ــــــة ت ــــــة ألن ور انة ال ــــــ ، وال لــــــ ات ال

اعات. ال مع تل الق ة  ة ال اعات األم الق ها  ة، ور ا ات ال  كام
ة، مــــــ خــــــالل  .17 ل ــــــغ فاءتهــــــا ال ارة  ف اســــــ له، بهــــــ لــــــ وأصــــــ افــــــ ال ــــــة علــــــى م اف ال

ــــة  ــــل علــــى تل ارســــات، والع ــــل ال ــــة وفقــــا ألف ور انة ال ــــ امج ال ــــ بــــ ف ــــ مــــ ت ل اجــــات ال اح
ــــــــة  ق ــــــــازن ال ــــــــ إدارة ال هــــــــا وفقــــــــا ل ل، وت مــــــــة واألصــــــــ ة وال ــــــــل مات ال ل ــــــــ كافــــــــة ال

ولة.  ال
ــــــ  .18 ــــــا،  ه ــــــل م اصــــــة  ــــــاحة ال ــــــادة ال اعــــــات وز ال واالج ــــــة قاعــــــات االســــــ إعــــــادة ته

ـــــاء ـــــع أع ها ج ـــــ ـــــ أن  اعـــــات  ـــــ اج د أو ت ـــــ ال وف ـــــع الســـــ ،  أصـــــ ت ـــــ ل ال
االت. اعات واالس اء االج س أث ى على االزدحام وال  األم ال ق

 
  
اً  ائج :ثان ع ن ي ال ور الف عي لل   :ال

ــــــ ( .1 ـــــ ل اد وال ة فـــــي اإلعـــــ ـــــاه هـــــى مـــــ 17ال ـــــ ان ، ح ـــــ ل ـــــان ال ن فـــــي ل ـــــان وع ق ـــــ ) م
د ( ـــــة عـــــ اق د (15م ـــــ ســـــ عـــــ ن، وت ـــــان وع ق ـــــ ن، 2) م ـــــان وع ق ـــــ ق نقاشـــــها () م غ ) 29واســـــ

قة و (20ساعة و ( ة.39) د  ) ثان
د ( .2 ل ع .385وق أق ال ان وعات الق اته ل اق ات م یًال خالل جل  ) تع
ل ( .3 ان ال ل ل ة لع ان ة وال ع ة ال راسات الف د األوراق وال ة.163بلغ ع  ) ورقة ف

  



 

اً  ائج :ثال ع ن ي ال ور الف قابي لل   :ال

ــــال  .1 ول أع وع جــــ ــــ ح م ــــ اد مق ــــ مــــ خــــالل إعــــ ل ــــات ال ــــ جل ــــ لعق ة فــــي ال ــــاه ال
د ( ـــــ عقـــــ عـــــ ، ح لـــــ ض علـــــى رئـــــ ال عـــــ ـــــة الـــــ  ل ق14ال غ ــــــة، واســـــ ـــــ ـــــًا  ) جل زم

ره ( قة و(33) ساعة و (68وق ة.32) د  ) ثان
ـــــ  .2 اد وال ة فـــــي اإلعـــــ ـــــاه ـــــان لعقـــــ ال اعـــــات الل ـــــي بلغـــــ عـــــاج ـــــاع )151د (ال ، اج

ها د ( م اع ) 31ع ، عاج ق  ع غ م اس قة. )26و( ساعة )410( و  د
د  .3 ــــــ لعقــــــ عــــــ اد وال ة فــــــي اإلعــــــ ــــــاه عــــــ8(ال ة عــــــ  اضــــــ ة اف لــــــغ ) حلقــــــات نقاشــــــ ، و

د ( ة ع ان ارات ال د ال ة.7ع ان  ) زارات م
د ( .4 ــــل فــــي عــــ ــــان وال اعــــات الل هــــات فــــي اج ــــي ال ل ر م ــــ عــــة ح ا مــــ شــــ ) 221م

د ( ــــــان عــــــ اعــــــات الل ة فــــــي اج ــــــار ــــــة ال ارج هــــــات ال د ال ــــــا بلــــــغ عــــــ  ، ــــــ ) 57ال
 جهة.

لــــــــ  .5 ــــــــان ال ــــــــل ل ة لع ــــــــان ة وال عــــــــ ــــــــة ال راســــــــات الف د األوراق وال ــــــــة بلــــــــغ عــــــــ اق فــــــــي م
عات العامة  ض د (ال ة.174ع  ) ورقة ف

د ( .6 ــــــ لعــــــ اد وال ة فــــــي اإلعــــــ ــــــاه ره (5ال ــــــا وقــــــ قة زم غ ــــــ عات عامــــــة، م ضــــــ ) 18) م
قـــــة و(36ســــاعة و( د 38) د عات العامـــــة عـــــ ضـــــ ــــأن ال لـــــ  ر ال ـــــة، وقــــ أقـــــ وأصـــــ ) ثان

مة.94( ة ت رفعها لل ص  ) ت
د ( .7 ـــــ لعـــــ اد وال ـــــي اإلعـــــ ة ف ـــــاه ال40ال هـــــا ،) ســـــ د م هـــــا 26( عـــــ د عل ـــــ ـــــ ال ال ت ) ســـــ

ا ـــــ د ( ،ش ره (14وعـــــ ـــــًا وقـــــ قة زم غ ـــــ ـــــًا، م اب هـــــا  د عل ال تـــــ الـــــ ) 57) ســـــاعات و(8) ســـــ
قة و( ة.44د  ) ثان

او خــــالل .8 ــــ د ال ــــاني ( بلــــغ عــــ لــــف حاالتهــــا، وقــــ تــــ 80دور االنعقــــاد العــــاد ال ) شــــ 
د ( ــــــاذ الــــــالزم 53دراســــــة عــــــ هــــــا وات هــــــاء م د () شــــــ واالن ــــــا تــــــ حفــــــ عــــــ ) 23ــــــأنها، ب

ة.  و الالئ فائها ال م اس اص ولع م االخ  ش لع



 

ة: ان ل ة ال ماس بل ور ال ي ل ع الف ائج ال عًا: ن   را

ــــ لـــــ ( .1 اد وال ة فــــي اإلعــــ ــــاه ــــة، وذلــــ علــــى 129ال ان ل ة ال ــــ ــــا ال ــــة ل ان ل ــــة ب ) فعال
ارات ادات وال لف االت ة. م م ات ال ت ة، وال اخل ة ال ان ل  ال

ـــــة ( .2 ان ل ة ال ـــــ ـــــا ال ـــــل ن ة لع ـــــان ة وال عـــــ ـــــة ال راســـــات الف د األوراق وال ـــــغ عـــــ ـــــة 217بل ) ورق
ة.  ف

اد وال لــ ( .3 ة في اإلع اه ة.1ال ان ل ة ال ة لل ف ة ال اع لل  ) اج
ــــــ ( .4 ـــــ لـ اد وال ة فـــــي اإلعـــــ ـــــاه اإلضـــــافة ) 4ال ـــــة.  ان ل ة ال ـــــ ـــــة لل م ـــــة الع ـــــات لل جل

ة. ان ل ة ال ا ال  إلى م
ـــــة  .5 ـــــ خ ـــــي ت ـــــة ال ان ل ة ال ـــــ ة لل ـــــ ـــــة ال وع ال ـــــ ـــــ ل اد وال ة فـــــي اإلعـــــ ـــــاه ال

ة لعام  اس جهات ال ة لعام 2021ال ان ل اقة ال ان ال ة ل ث خ  م.2021م، وت
ة في اإلع .6 اه ة لعام ال ان ل ة ال ة ال ان وع م  .2022اد وال ل
ـــــــة  .7 ان ل ة ال ـــــــ ة عـــــــ أداء ال ـــــــ ـــــــة لل ف ـــــــة ال ـــــــ الل ق ـــــــ ل اد وال ة فـــــــي اإلعـــــــ ـــــــاه ال

. ع ع ا عي ال ل ال اني م الف  خالل دور االنعقاد العاد ال

  

ي  ل ال اء ال ع اإلدار ألع ائج ال ًا: ن :خام اد   االت

د ( .1 ی ع اج وت ماسي.25اس از سف دبل  ) ج
د ( .2 ی ع اج وت ازات سف خاصة.22اس  ) ج
ار ( .3 .47إص ه األم   ) شهادة ل یه
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لــــــــس للســــــــنة املاليــــــــة انيــــــــة ا  إعــــــــداد مشــــــــروع م

اء وفقــــًا لألنظمــــة واإلجــــراءات ومؤشــــرات األد 2022

ـــ القيـــادة العليـــا ومـــن ثـــم  املعتمـــدة، وتـــم عرضـــھ ع

لس إلقراره .ع ا
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تامي للمجلس عن السـنة املا ساب ا ليـة إعداد مشروع ا

ــــــــــــــ  يــــــــــــــة  وفقــــــــــــــًا لألنظمــــــــــــــة واإلجــــــــــــــراءات  31/12/2020املن

ــــــ القيــــــادة  ومؤشــــــرات األداء املعتمــــــدة، وقــــــد تــــــم عرضــــــھ ع

اسبة لل .تدقيقالعليا للمجلس ومن ثم إرسالھ لديوان ا

3

افــة اإلجــراءات والعمليــات املاليــة وفقــًا لألنظمــة و  اإلجــراءات تنفيــذ 

ـــــــ  ســـــــبة إنجـــــــاز وصـــــــلت إ مـــــــن العمليـــــــات املاليـــــــة % 100املعتمـــــــدة ب

عـــداد التقـــارر التحليل ـــا، و ـــدد ل ـــ الوقـــت ا ـــة و افـــة املطلو يـــة ل

دفات ا .ددةالعمليات املالية وفقًا ملؤشرات األداء واملس

ــة افــة إجــراءات املنــاقالت املطلو خــالل  اســتكمال 

غــــرض الســــنة وفقــــًا لألنظمــــة واللــــوائح املعتمــــدة، 

ســ مــا  لــس الطارئــة، و ــ مقابلــة احتياجــات ا م 

ـــــ املـــــوارد املتاحـــــة بمختلـــــف بنـــــ ود إحـــــداث تـــــوازن 

انية .امل

4

ات اء االســـــــ كة مـــــــع الشـــــــر ـــــــام املشـــــــ افـــــــة امل ن تنفيـــــــذ  يجي

ـــ إدارة املـــوارد املاليـــة ل م  ســـ ـــم بمـــا  ســـيق مع لمجلـــس والت

ـــ ـــ تمثلـــت  كوميـــة املعتمـــدة، وال ـــل مـــن وفقـــًا لألنظمـــة ا  

يئــــــة االتحاديــــــة للضــــــرائب -وزارة املاليــــــة يئــــــة ال -ال عامــــــة ال

اسبة  -للمعاشات والتأمينات االجتماعية  .  ديوان ا

5
دارات األمانـــة ال لـــس و افـــة احتياجـــات ا ـــ تـــوف  عامـــة العمـــل ع
ـــة وفقـــًا لألنظمـــة واإلجـــر  ـــدمات املطلو اءات مـــن مختلـــف املـــواد وا

كومــــة ا ــــ ا ــــازن  دارة ا يات و ــــ الئحــــة املشــــ التحاديــــة املتبعــــة 
امــــــل والالئحــــــة املاليــــــة للمجلــــــس الــــــوط االتحــــــادي، حيــــــث تــــــم التع

طلـــــــــب شـــــــــراء مـــــــــن مختلـــــــــف الوحـــــــــدات " 226"الفـــــــــوري مـــــــــع عـــــــــدد 
ســبة إنجــاز  افقــ% 100التنظيميــة، و ــ تــم املو ة لطلبــات الشــراء ال

ــــــل طلــــــب، وصــــــياغة الع ــــــا وفقــــــًا لطــــــرق الشــــــراء املالئمــــــة ل قــــــود عل
شرعية باألما سيق مع إدارة البحوث ال ا بالت اصة  .نة العامةا

6



4

، وللتعامـل مـع مالحظـات ديـوان ا ـ رتـھ نتـائج التطبيـق العم شـرة وفقـا ملـا أظ عض من أنظمة املوارد ال ر  ـ ضـوء إعداد وتطو اسـبة، و

عــــض اح  ــــ اق عــــض األنظمــــة القائمــــة، و ــــ تطبيــــق أفضــــل املمارســــات، تــــم القيــــام بمراجعــــة  ا ع ــــات القيــــادة العليــــا وحرصــــ األنظمــــة  توج

ان من أبرز األنظمة ال تم العمل عل ا، و ادة درجة رضا شرة وز م  االرتقاء بجودة إدارة املوارد ال س ديدة ال  يا :  ا اآل

النتائج العامة ألعمال األمانة العامة للمجلس
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لس رقم .  أ س ا صداره بقرار معا رئ ام النظام الداخ للمجلس، و عض أح عديل  اء من  .2021لسنة " 2"االن

لس  .  ب س ا لس الوط االتحادي، واعتماده من معا رئ ن الص  ا اء من إعداد نظام التأم .25/4/2021االن

ن العام.  ج اء من مراجعتھ واعتماده من سعادة األم عد، واالن .إعداد نظام العمل عن 

ن العام للمراجعة واالعتماد.  د يدًا لعرضھ ع سعادة األم لس، تم ر نظام إدارة األداء با .إعداد مسودة تطو

ن العام.  ه رسالھ لالعتماد من سعادة األم اء من مراجعتھ و يل املُتدرب املواطن، واالن .إعداد مسودة نظام إعداد وتأ

ع  ...تا



5

ا وال تمثل ر قدرا شرة وتطو م  اإلدارة الفعالة للموارد ال س ة ال  يتنفيذ املشارع السنو :ت  اآل
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. ـ دفات املعتمـدة، وتقـديم الـدعم املعر افة اإلدارات لنظـام إدارة األداء بمراحلـھ الـثالث ووفقـًا ملؤشـرات األداء واملسـ عة تطبيق  ـ اسـتكمال الـ متا م  سـ ذي 

ـو التـأخ امل ًا  ل متكـرر سـنو شـ ـذا املشـروع و ـ تواجـھ تنفيـذ  انـت أبـرز التحـديات ال افـة  ـوظتلك املراحل بأع درجات الدقـة واملوضـوعية، و مـن جانـب 

ا ــ ــز عمليــات التواصــل مــع اإلدارات لالل عز ــ  ــدة ع شــرة جا عمــل إدارة املــوارد ال ــ اســتكمال مراحــل النظــام، و قيتــات الزمنيــة التو م بإدارات األمانــة العامــة 

.املعتمدة

 ، ـــ ل متم شـــ ـــا  ـــ ممارســـة عمل ا  ـــ تـــدعم ـــارات ال ا املعـــارف وامل كســـا شـــرة املواطنـــة و ر الكـــوادر ال ـــ تطـــو ادفـــة إ ـــود ال ا يتفـــق أفضـــل مـــو ـــ إطـــار ا

ا  ية بلغ عدد شطة التدر ـ" 15"املمارسات، تم تنفيذ مجموعة من األ ـا ع ـا تأث ـان ل ت اإلدارة و انت أبرز التحديات ال واج يًا، و محدوديـة  شاطًا تدر

تبة ع جائحة كوفيد ية ال نفذت  اآلثار امل شطة التدر ".19"عدد األ

افق مع أفضل املمارسات شرة للتو ر املوارد ال سياسات تخطيط وتطو يات واألنظمة املرتبطة  . تم تحديث عدد من املن

ع  ...تا
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ــــ انيــــة الوظــــائف ع اصــــة بإعــــداد م افــــة اإلجــــراءات ا ــــاء مــــن   االن

ــــــ ة، إضـــــافة إ لـــــس الســــــنو انيــــــة ا لـــــس كجــــــزء مـــــن م  مســـــتوى ا

ــــل مــــن األعضــــاء  ــــدالت  ــــل مــــن رواتــــب وعــــالوات و اإلعــــداد الــــدوري ل

ــــ بلغــــت مــــا يقــــارب  ن وال إجــــراء، وفقــــًا ملؤشــــرات األداء " 380"واملــــوظف

ـــ  معـــدل إنجـــاز وصـــل إ ـــ % 100املعتمـــدة، و مـــن اإلجـــراءات املقدمـــة و

ل إجراء ددة ل .حدود املدة الزمنية ا

النتائج العامة ألعمال األمانة العامة للمجلس

910

شــــرة والرواتــــب بالتعــــاون مــــع ــــ نظــــام املــــوارد ال إدارة  التحــــديث ع

ر عــدد مــن ال شاشــات تقنيــة املعلومــات والشــركة املنفــذة ســواء بتطــو

شــــغ غــــرض االرتقــــاء بالكفــــاءة ال يلية أو اســــتحداث شاشــــات جديــــدة 

ــي و شــرة اإللك افــ. لنظــام املــوارد ال ــ تنفيــذ  ة اإلجــراءات إضــافة إ

ـا ـ بلـغ إجمال اصة بموظفي األمانة العامة وال " 2,641" اإلدارة ا

.إجراء

ن صــــ ل ــــاء مــــن اصــــدار وثيقــــة تــــأم ــــل االن

ن اب الســــعادة األعضــــاء واملــــوظف ــــ  مــــن أ

أفـــــراد أســـــر  ن و ـــــ املـــــواطن ن وغ م، املـــــواطن

ا والتعامـل الفـوري مـع عة تنفيذ افـة  ومتا

ــــــــــ ــــــــــ تــــــــــرد إ  االستفســــــــــارات واملشــــــــــكالت ال

.اإلدارة

11

ع  ...تا
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النتائج العامة ألعمال األمانة العامة للمجلس

ان من أبرز رة  :  اتنفيذ عدد من املشروعات التطو

12

ونية للمجلس الوط االتحادي.  أ ئة االلك ر الب .تطو

ر نظام إدارة امللفات.  ب .مراجعة وتطو

ن مـــن املـــ.  ج ـــا مـــن جانـــب املســـتخدم ولة التعامـــل مع شـــغيلية وســـ ـــا ال اليـــة لالرتقـــاء بكفاء ـــ التطبيقـــات ا ن واألعضـــاء، التحـــديث املســـتمر ع وظف

:و

ر نظام التصوت واالنتخاب• .تحديث وتطو

ملان الطفل• ر نظام التصوت واالنتخاب ل .تحديث وتطو

اوى • سرع آلية مناقشة الش .مشروع 

ي• ملا ن املعاون ال .مشروع تحس

ي للمجلس• و ن املوقع االلك .مشروع تحس

ع  ...تا
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ن ــل مــن املــوظف اصــة ب ديثــة ا ــزة ا وقاعــات  تنفيــذ خطــط اإلحــالل الــدوري لألج

لـس ومـوظف ميـع أعضـاء ا ي األمانـة االجتماعات، إضافة إ تقديم الدعم الف 

سبة إنجاز  ل خدمة% 100العامة ب ددة ل دود الزمنية ا .و ا

النتائج العامة ألعمال األمانة العامة للمجلس

1314

ـــي، واســـتك ـــ إمـــارة د ديـــد للمجلـــس  مال اســـتكمال إجـــراءات تخصـــيص املقـــر ا

شـــــأ ـــــة  ســـــيق مـــــع مؤسســـــة اإلمـــــارات العقار اخيص، وكـــــذلك الت ـــــ ن إجـــــراءات ال

ل علميات البناء افقة ع تمو .املو

ســــــ ية  ــــــ ئــــــة  يئــــــة وتــــــوف ب ــــــ  ــــــ العمــــــل ع م 

اب املعــــا ــــ ــــل مــــن أ ضــــور الصــــ واآلمــــن ل  ا

كومـــــــــــة  ـــــــــــ ا لـــــــــــس وممث والســـــــــــعادة أعضـــــــــــاء ا

لسات، من خالل ان وا : الجتماعات ال

15ـد مـن ية ل ـ جراءات السـالمة ال ازة و شأن اإلجراءات االح تصة  زة ا ا األج شـار فـروس  تطبيق األنظمة ال أقر ان
.19كوفيد 

 ـــة املعتمـــدة للتعامـــل مـــع جائحـــة كوفيـــد از شـــر الـــو بـــاإلجراءات االح امـــل ل ، وتنفيـــذ بـــرامج 19تخطـــيط وتنفيـــذ برنـــامج مت
لس ي ا .دورة لتعقيم مبا

اب املعا وال ل من أ شأن إجراء الفحص الدوري ل ي  ل من أبو ظ ود ات املعنية   سيق مع ا سعادة أعضـاء  الت
لس وموظفي األمانة العامة أسبوعيا .ا

سـ ية ومعـاي التباعـد االجتمـا بمـا  ـ لـس وتطبيـق أنظمـة السـالمة ال افـة قاعـات ا ن املسـتمر ل ـ اسـتمرارة  التأم م 
ل الئـــق، بمـــ شـــ ـــ تنظـــيم عمليـــات تقـــديم خـــدمات الضـــيافة  ميـــع، والعمـــل ع ية آمنـــة ل ـــ ئـــة  ـــ ب فـــاظ ع ا يتفـــق مـــع ا

ية املعتمدة .املعاي ال

ع  ...تا
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افــــة مبــــ ي تطبيـــق أنظمــــة األمــــن والســـالمة ل ا

ـــــــــــــة  لـــــــــــــس، والصـــــــــــــيانة الدور ات ا ـــــــــــــ وتج

ــــــــــــــــــــا  ط اقبــــــــــــــــــــة، ور ات املر ـــــــــــــــــــام ـ ألنظمــــــــــــــــــــة 

ســــــيق بالقطاعــــــات األمنيــــــة املتخصصــــــة بالت

.مع تلك القطاعات

النتائج العامة ألعمال األمانة العامة للمجلس

1617

ـــــــدف اســـــــتمرار لـــــــس وأصـــــــولھ،  افـــــــق ا ـــــــ مر افظـــــــة ع ة ا

شـــــغيلية، مـــــن خـــــالل تنفيـــــذ بـــــرامج الصـــــيانة ا ـــــا ال ـــــة كفاء لدور

ــ تلبيــة احتياجــات ا لــس وفقــا ألفضــل املمارســات، والعمــل ع

دمـــــة واألصـــــول، وتنظ افـــــة املســـــتلزمات الســـــلعية وا ـــــا مــــن  يم

ازن املطبقة بالدولة .وفقا لنظم إدارة ا

ــــــاد يئــــــة قاعــــــات االســــــتقبال واالجتماعــــــات وز ة إعــــــادة 

ســـــ مـــــا، بحيـــــث أصـــــبحت ت ـــــل م اصـــــة ب ع املســـــاحة ا

ا الستقبال وفود أو تنظيم اجتماعات يمكن أن يح ضـر

ــ االزدحــ ــ ع لــس، األمــر الــذي ق ام جميــع أعضــاء ا

.والتكدس أثناء االجتماعات واالستقباالت

18

ع  ...تا



شر نتائج الدعم الف للدور ال

:ثانياً 



شر نتائج الدعم الف للدور  ال

11

ـــ اإلعـــداد والتحضـــ  ملشـــروعات القـــوان مة  ـــ املســـا ن 

لس،  ان ا

1
مشروع قانون ) 15(ناقش 

ن) 2(ب عدد تم  ن قانوني مشروعي

ـــــــة  ر و ـــــــ إدخـــــــال عـــــــددًا مـــــــن التعـــــــديالت ا مة  املســـــــا

ن، وال بلغت لية ع مشروعات القوان والش

2

ات عديًال خالل جلسات مناقشاتھ ملشروع) 385(بلغت عدد 
ن القوان

ن  دقيقة ) 20(ساعة و ) 29(استغرق نقاش املشروعات القوان
.ثانية) 39(و



شر نتائج الدعم الف للدور ال

12

ة بلـــــــغ عـــــــدد األوراق والدراســـــــات الفنيـــــــة املعـــــــدة واملســـــــاند

ن لس  مناقشة مشروعات القوان ان ا لعمل 

3

ورقة فنية) 163(عدد 

ع  ...تا



ي نتائج الدعم الف للدور الرقا

:ثالثاً 



ي نتائج الدعم الف للدور الرقا

14

لـــس مـــن خـــ ـــ التحضـــ لعقـــد جلســـات ا مة  الل املســـا

عـرض  لسـة الـذي  ح مشـروع جـدول أعمـال ا إعداد مق

لس، حيث عقد س ا ع رئ

1
جلســــــة) 14(عقد عدد 

.ثانية) 32(دقيقة و) 33(ساعة و ) 68(استغرقت زمنًا وقدره 

ــ اإلعــداد والتحضــ لعقــد اجتماعــات ال مة  ــان املســا

ال بلغت

2
اجتماع) 151(بلغت عدد 

زمن استغرق  دقيقة) 26(ساعة و) 410(و



ي نتائج الدعم الف للدور الرقا

15

مة  اإلعداد والتحض لعقد املسا

عد) 8(عدد 3 اضية عن  حلقات نقاشية اف

ارات ميدانية) 7(عدد  ز

ـان ح ـ اجتماعـات ال ات  عة حضور ممث ا يـث متا

بلغ 

4
ن) 221(عدد  تص ص من ا

ان ارجية املشاركة  اجتماعات ال ات ا عدد  بلغ عدد ا

ة) 57( .ج

ع  ...تا



ي نتائج الدعم الف للدور الرقا

16

ة بلـــــــغ عـــــــدد األوراق والدراســـــــات الفنيـــــــة املعـــــــدة واملســـــــاند

لس  مناقشة املوضوعات العامة ان ا لعمل 

5

ورقة فنية) 174(عدد 

مة  اإلعداد والتحض املسا

6
موضوعات عامة) 5(عدد 

ثانية) 38(دقيقة و) 36(ساعة و) 18(مستغرقة زمنا وقدره 

ع  ...تا

شـــــــأن املوضـــــــوعات العامـــــــة عـــــــدد  لـــــــس  ) 94(أقـــــــر وأصـــــــدر ا

كومة ا ل .توصية تم رفع



ي نتائج الدعم الف للدور الرقا

17

مة  اإلعداد والتحض املسا

ا عدد ) 40(لعدد 7 صيا، ) 26(سؤال م ا  سؤال تم الرد عل
ا كتابياً ) 14(وعدد  سؤال تم الرد عل

ثانية) 44(دقيقة و) 57(ساعات و) 8(مستغرقة زمنًا وقدره 

ي عقاد العادي الثا اوى خالل دور اال بلغ عدد الش

ـــــــا، وقـــــــد تـــــــم دراســـــــة عـــــــدد ) 80(8 ) 53(شـــــــكوى بمختلـــــــف حاال

نما تـم ح ا، ب شأ ا واتخاذ الالزم  اء م فـظ عـدد شكوى واالن

ا الشــــــروط) 23( يفا  شــــــكوى لعــــــدم االختصــــــاص ولعــــــدم اســــــ

الالئحية

ع  ...تا



ملانية نتائج الدعم الف لدور الدبلوماسية ال

عاً  :را



ملانيةنتائج الدعم الف  لدور الدبلوماسية ال

19

مل ــــــــ اإلعــــــــداد والتحضــــــــ للفعاليــــــــات ال مة  انيــــــــة املســــــــا

ــــ مســــتوى مخ ملانيــــة، وذلــــك ع شــــاط الشــــعبة ال تلــــف ل

ملانيــــــــة الداخليــــــــة، واملــــــــؤتم ــــــــارات ال رات االتحــــــــادات والز

املتخصصة، وال بلغت 

1

فعالية برملانية) 130(عدد  

ــــــ إعــــــداد األوراق والدراســــــات الفنيــــــة املعــــــد مة  ة املســــــا

ملانية، حيث ب شاط الشعبة ال لغت واملساندة لعمل 

2

ورقة فنية) 217(عدد 



ملانيةنتائج الدعم الف  لدور الدبلوماسية ال

20

مة  اإلعداد والتحض لعقد املسا

ملانية) واحد(اجتماع 3 نة التنفيذية للشعبة ال ل

ملانية) 4(عدد  معية العمومية للشعبة ال جلسات ل

مة  اإلعداد والتحض لــــــ  املسا

4
لـــــــــمانـــية مضــــــــــابط الشـــــــعبة ال

ــ تضــ  ملانيــة ال ة للشــعبة ال طــة الســنو منت خطــة مشــروع ا

ات السياسية لعام  م2021املوج

ع  ...تا

ملانية لعام  ان الصداقة ال 2021تحديث خطة 



ملانيةنتائج الدعم الف  لدور الدبلوماسية ال

21

مة  اإلعداد والتحض  املسا

ملانية لعام 5 انية الشعبة ال 2022مشروع م

ملان نة التنفيذية للشعبة عن أداء الشعبة ال ية خالل دور تقرر ال
ع عشر شر السا ي من الفصل ال عقاد العادي الثا اال

ع  ...تا



لس الوط االتحاد ينتائج الدعم اإلداري ألعضاء ا

:خامساً 



لس الوط االتحادي نتائج الدعم اإلداري ألعضاء ا

23

استخراج وتجديد لعدد من 

1
جواز سفر دبلوما) 25( 

مھ األمر  ادات ملن  لعددإصدار ش

2

مھ األمر) 47( ادة ملن  ش

جوازات سفر خاصة) 22( 
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( الختامية) عشرة ةلرابعاالجلسة  ملخص  
 

 من
 

 السابعفي الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي  

 عشر



   

 

  االعتذارات .البند األول : 

  .  8/6/2021عشرة المعقودة بتاريخ  الثالثةالبند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة 

  : األسئلة :  الثالثالبند 

وزير التربية والتعليم من سعادة العضو /  –سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي   .1

عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي 

 في الدولة " . 

وزير التربية والتعليم من سعادة العضو /  –سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إبراهيم الحمـادي  .2

 دخول رياض األطفال " . شذى سعيد النقبي حول " سن 

سالم المهيري  .3 سعادة  –سؤال موجه إلى معالي / جميلة بنت  شؤون التعليم العام من  وزيرة دولة ل

 العضو / كفاح محمد الزعابي حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد " . 

ي  .4 ؤال موجه إلى معالي / الدكتور أحمد بن عبدهللا بالهول الفالس وزير دولة لريادة األعمال  –س

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من سعادة العضو /  –والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 عدنان حمد الحمادي حول " شرط إقامة الالعبين المحترفين في األندية الرياضية " . 

  : مشروعات القوانين المحالة من اللجان :  الرابعالبند 

بشأن األرشيف  2008لسنة  7حكام القانون االتحادي رقم أشروع قانون اتحادي بتعديل بعض م -

  طني .الو

 )التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالمشؤون لجنة مرفق تقرير ( 

 : التقارير الواردة من اللجان :  الخامسالبند 

كان والموارد  - ؤون االجتماعية والعمل والس يات المجلس في تقرير لجنة الش رية حول توص البش

  " . التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة شأن موضوع "

  : وارد من هيئة مكتب المجلس :  السادسالبند 

 .  مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى .1

 . مذكرة بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في تَْكوين تشكيالت المجلس .2

أن  .3 ب في اللجان مذكرة بش كل دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من منص و بش جمع العض

 .  الدائمة بالمجلس

 .من الفصل التشريعي السابع عشر  الثانيتقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور  .4



   

 

  : تقارير نشاط اللجان :  السابعالبند 

ؤونلجنة تقرير  .1 ريعية والطعون  الش تورية والتش اطها خالل دور االنعقاد العادي الدس عن نش

 .من الفصل التشريعي السابع عشر  الثاني

اطها خالل دور االنعقاد العادي  .2 ؤون الدفاع والداخلية والخارجية عن نش من  الثانيتقرير لجنة ش

 الفصل التشريعي السابع عشر .

 الثانيعن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي  المالية واالقتصادية والصناعية ؤونلجنة الشتقرير  .3

  . من الفصل التشريعي السابع عشر 

ؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنيةلجنة تقرير  .4 اطها خالل دور االنعقاد العادي  ش  الثانيعن نش

  .من الفصل التشريعي السابع عشر 

ؤونلجنة تقرير  .5 اطها خالل دور االنعقاد  التعليم والثقافة ش ة واإلعالم عن نش باب والرياض والش

  . من الفصل التشريعي السابع عشر الثانيالعادي 

ؤونلجنة تقرير  .6 حية  الش اطها خالل دور االنعقاد العادي الص ل  الثانيوالبيئية عن نش من الفص

 .التشريعي السابع عشر 

ارد البشرية عن نشاطها خالل دور االنعقاد والسكان والمو االجتماعية والعمل الشؤونلجنة تقرير  .7

  .من الفصل التشريعي السابع عشر   الثانيالعادي 

ؤونلجنة تقرير  .8 المية واألوقاف والمرافق العامة  الش اطها خالل دور االنعقاد العادي اإلس عن نش

 من الفصل التشريعي السابع عشر . الثاني

كاوى تقرير  .9 اطها خالل دور االنعقاد العادي لجنة الش ابع  الثانيعن نش ريعي الس ل التش من الفص

 عشر .

اطها خالل دور االنعقاد العادي  .10 اء اللجان عن نش ريعي  الثانيتقرير لجنة رؤس ل التش من الفص

 السابع عشر .

سابع من الفصل التش الثاني: تقرير األمانة العامة بشأن نشاطها خالل دور االنعقاد  الثامنالبند  ريعي ال

  عشر .

  : : ما يستجد من أعمال  التاسعالبند 

  للعرض على المجلس : الموضوعات المتبناة 

  موضوع " سياسة مصرف اإلمارات للتنمية ". -



   

 

  . االنعقاد : مرسوم فض دور العاشرالبند 

من الفصل التشريعي  الثانيبفض دور االنعقاد العادي  2021لسنة ) 69(المرسوم االتحادي رقم  -

 . عشر للمجلس الوطني االتحادي السابع

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  :الخالصة -

ة   - منت الجلس ئلة ) 4(عدد تض ة  حيثأس ؤال األوبدأ المجلس بمناقش التدريب  "كان حول الذي لالس

ات التعليم العالي في الدولة س اعات التطوعية لطلبة مؤس وزير عالي/ وقد أجاب عنه م" الميداني والس

مع أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص  تعاون الوزارةمشيراً فيه إلى  برد كتابيالتربية والتعليم 

تدريبية من مختلف المهارات في  بة التدريب العملي والذي يهدف إلى التركيز على الفرص ال تطوير بوا

ية االعتماد األكاديمي و وق العمل بما يتوافق مع معايير مفوض للمؤهالت لتحقيق الهيئة الوطنية في س

  .مة بين التعليم العالي وحاجات سوق العملالمطابقة والمواء

  .حضور معالي الوزير للرد شخصياً على السؤال تكتف سعادة العضو بالرد الكتابي وطلبتلم  في حين -

  

وص - ؤال الثاني الذي  وبخص ن دخول رياض األطفال  "كان حولالس وزير عالي/ قد أجاب عنه مف"س

شيراً فيه إلى أنه عند تحديد االشتراطات العمرية يتم االستناد  كتابيبرد التربية والتعليم  على أمور عدة م

تراتيجيمن أهمها التوجه  افة إلى عيارية العالمية، والبحوث والدراارنات المقالمولدولة، ل  االس ات، إض  س

كولمنظمات الدولية مثل ل المواثيق نوات عند تحد والتي اليونس ن الدخول لرياض األطفال بخمس س د س

  .سبتمبر من ذلك العام 1 وقبلأغسطس  31حاق في بداية العام الدراسي في تة االليبدا

و بالرد الكتابي واكتفت  وقد - عادة العض مرحلة التعليم المبكر لمنهاج تعليمي  تعقيبها بإعدادطالبت في س

  من استيعابه ويناسب إمكانياته الذهنية. الطالب يمكن

  

ة إلى المجلس بعدها ثم انتقل - ؤال الثالث  مناقش حي للمعلمين الجدد "كان حول الذيالس  التأمين الص

ؤون التعليم العامعنه  توقد أجاب" حت فيه أن برد كتابي معالي/ وزيرة دولة لش الموظفين  أوض

اتب ودرجات ورجدول  اإلداري أو التعليمي ينطبق عليهمالمواطنين العاملين في الوزارة سواء من الكادر 

وى ما ه نالكادر االتحادي وال يتمتعو ولهم على الرعاية  وبمزايا أخرى س معتمد اتحاديا، ويتم حص

  الصحية المجانية من مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن هيئات الصحة المحلية في أبوظبي ودبي.

  .للرد شخصياً على السؤال ةحضور معالي الوزير تكتف سعادة العضو بالرد الكتابي وطلبتلم  في حين -
  



   

 

  
ؤال  - ة الس ئلة بمناقش ة بند األس رط إقامة الالعبين  الذي كان حول" رابعالواختتم المجلس مناقش ش

ية  اريع عنه معالي /  قد أجاب" والمحترفين في األندية الرياض وزير دولة لريادة األعمال والمش

تم تأجيل  قد هفيه أن كتابي أوضحبرد  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة –الصغيرة والمتوسطة 

م بشأن مشاركة الالعبين غير المواطنين 2018) لسنة 27تنفيذ التعديالت على قرار مجلس الوزراء رقم (

في المسابقات الرسمية  بسبب جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية المطبقة وكذلك للمزيد من الدراسة 

   .أنالميدانية واالطالع على أفضل الممارسات المطبقة في هذا الش

و بالرد الكتابي و - عادة العض ة بتطبيق قرار بأن طالب في تعقيبه وقد اكتفى س تقوم الهيئة العامة للرياض

نة 27( رقم مجلس الوزراء اركة الالعبين غير المواطنين 2018) لس أن مش مية م بش ابقات الرس في المس

أجيل تطبيقه جيلهم كمحترفين في األندية  دون تـ تفادة من الالعبين المقيمين وتس ليتم من خالله االس

  الرياضية.

  

لسنة  7حكام القانون االتحادي رقم أقانون اتحادي بتعديل بعض  مشروع ناقش المجلس بعد ذلك ثم -

واآلراء وقد أبدى فيه أصحاب السعادة األعضاء الكثير من األفكار  طنيبشأن األرشيف الو 2008

وذلك من ) األرشيف الوطني ومكتبة اإلمارات( يل االسم ليكوناالقتراح بأن يتم تعد والمالحظات أهمها:

بالتنسيق مع كافة المكتبات التي تعنى بالكتب الخاصة عن  مة اعتبارية شاملة تساهم في قيامهأجل إعطائه قي

  اإلمارات.

مية (أن  على وضحتأفقد  قتراحاال اوفي معرض رد الحكومة على هذ - يف والمكتبة الوطنيةتس ) األرش

يرها  ات العالمية وذلك لتفادي التكرار أو تفس كيانين قانونين مختلفين لهما كهي الدارجة في الممارس

  اختصاصات مختلفة.

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في  -

  .هوإبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليمجموعه بعد تالوة الجدول المقارن 

  

  



   

 

  الجلسة:وقائع  -

من الفصل التشريعي  ثانيفي دور انعقاده العادي ال عشرةة رابعالعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته  -

سا ساعة ال الثالثاءعشر يوم  بعال سعةال هـ 1442سنة  ذو القعدة 19دقيقة صباحاً بتاريخ  وثالثين ثمانو تا

ة معالي/ م2021 يونيو 29الموافق  قر غباش، برئاس ور  االتحاديالمجلس الوطني  رئيس- ص وبحض

حة ووقاية المجتمع  –بن محمد العويس  نعبد الرحممعالي /  ؤون المجلس  –وزير الص وزير الدولة لش

  .الوطني االتحادي

  

ة  - ة بنود جدول أعمال هذه الجلس روع قانون اتحادي بتعديل وقد بدأ المجلس مناقش ة "مش بمناقش

نة  7بعض أحكام القانون االتحادي رقم  يف الوطني 2008لس أن األرش روع من ويتكون" بش  هذا المش

  نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى األرشيف الوطني.يهدف إلى ) مواد و7(

  

) 1ما يخص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة ( أما -

  فهي:القانون من مشروع 

 بعبارة االمارات)(األرشيف الوطني ومكتبة بإدخال تعديل على المادة وهو:" تستبدل عبارة  االقتراح -

م بشأن األرشيف 2008لسنة ) 7أينما وردت في عنوان ومواد القانون االتحادي رقم ( ،(األرشيف الوطني)

وذلك من أجل إعطائه قيمة اعتبارية شاملة تساهم  وتعديالته وفي أي تشريعات أخرى ذات صلة."الوطني 

  في قيامة بالتنسيق مع كافة المكتبات التي تعنى بالكتب الخاصة عن اإلمارات.

اإلشارة إلى أن عبارة (األرشيف والمكتبة الوطنية) كافية وواضحة لتحقق أغراض أحكام القانون وكذلك  -

  في نظام األرشفة.لتكون متناسقة مع المسميات العالمية الدارجة 

هذه التعديالت  على مدير عام األرشيف الوطني – عبدهللا محمد الريسي/  سعادة الدكتوروقد جاء رد  -
  كاآلتي:

أن تسمية (األرشيف والمكتبة الوطنية) هي الدارجة في الممارسات العالمية وذلك لتفادي اإلشارة إلى  -

  لهما اختصاصات مختلفة. كيانين قانونين مختلفينك التكرار أو تفسيرها

 ـ أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:



   

 

  .حكومةوافق المجلس على المادة كما جاءت من ال -

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في  -

  .هالسادة األعضاء مالحظاتهم عليوإبداء بعض مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن 

 

اعة - ة وافق على رفعها في تمام الس ة بنود جدول أعمال هذه الجلس  وبعد أن انتهى المجلس من مناقش
  راً ظه) 03:17(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  الجلسة:نتائج  -

روع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  وافق المجلس على - نة  7مش  2008لس

أن " يف الوطنيبش من حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه في مجموعه بعد تالوة الجدول  "، األرش

  المقارن وإبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليه.

يات الواردة على وافق المجلس - ؤون االجتماعية  التوص كان والموارد في تقرير لجنة الش والعمل والس

رية تدامةب البش ري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المس وع " التالحم األس أن موض بعد إبداء  " ش

   ها.السادة األعضاء مالحظاتهم علي

 مالحظاتهم عليه. ض السادة األعضاءبعد إبداء بع مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى وافق المجلس على -

شكيالت المجلس ناقش المجلس - سين في تَْكوين ت شأن تحقيق التوازن بين الجن ، ولم يوافق عليها مذكرة ب

اء ادة األعض ع اب الس ح ل بعض أص ا من قب ات عليه داء بعض المالحظ د إب ك بع   .وذل

شأن جمع العضو بشكل دائم خالل دور االنعقاد الواحد بين أكثر من منصب في  ناقش المجلس -  مذكرة ب

  .ابعد إبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليهووافق عليها اللجان الدائمة بالمجلس 

 من الفصل التشريعي السابع عشر الثانيالعادي تقرير هيئة المكتب في شأن أعمالها عن الدور  وافق المجلس على -

 .ء السادة األعضاء مالحظاتهم عليهدون إبدا

اطها خالل الدور العادي الواردة من اللجان اآلتية التقارير وافق المجلس على  - أن نش من  ثانيالفي ش

  كاآلتي:وهي  دون إبداء أية مالحظات عليها، عشر السابعالفصل التشريعي 

 والتشريعية والطعون.لجنة الشؤون الدستورية  .1

 لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. .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

  والعمل والسكان والموارد البشرية.لجنة الشؤون االجتماعية  .7



   

 

  لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة. .8

 لجنة الشكاوى. .9

 .رؤساء اللجانلجنة  .10

  

اطها خالل دور االنعقاد العادي اتقرير ا على وافق المجلس - أن نش ل  لثانيألمانة العامة بش من الفص

  .دون إبداء أية مالحظات عليهالتشريعي السابع عشر 

الة لمجلس  على وافق المجلس - ال رس رف اإلمارات للتنمية" وإرس ة مص ياس وع "س تبني موض

 موافقة على مناقشته.الوزراء ألخذ ال

  

  :اإلجرائيالبيان  -

  :للمشاركة في مهمة رسمية اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة -  

 سعادة / محمد أحمد اليماحي. -

  كما اعتذر عنها: -  

 حسن بن ركاض.عذراء سعادة /  -

  

دق المجلس على  - ة ص بطة الجلس رة المعقودة بتاريخ  الثالثةمض ادة دو 8/6/2021عش ن إبداء الس

  .أي مالحظات عليهااألعضاء 

-  ً وم االتحادي  أحيط المجلس علما نة 69رقم (بالمرس بفض دور االنعقاد العادي الثاني من  2021) لس

  االتحادي.الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني 

  
  
  
  
  
  



   

 

 :الرابعة عشرة (الختامية) البيان اإلحصائي للجلسة  -

نسبة حديث 
 الحكومة

نسبة حديث 
 األعضاء

الزمن الكلي 
 للبند

وقت حديث 
 الحكومة

وقت حديث 
 األعضاء

 البند

- 64.2 % 
) دقيقة 33( 

 ) ثانية34و(

ردود وردت 
على  كتابية

 سئلةجميع األ

 دقيقة) 21( 
 ثانية) 33و(

 األسئلة

4.6 %  80.3 %  
) دقيقة 42(

  ) ثانية30و(
) 57دقيقة و(
  ثانية

) دقيقة 34(
  ) ثوان7و(

ادي  انون اتح روع ق مش

بتعديل بعض أحكام القانون 

ادي رقم  ة  7االتح ن لس

يف  2008 أن األرش بش

  الوطني

-  75.4 %  
) دقيقة 26(

  ) ثوان7و(
-  

) دقيقة 19(
  ) ثانية41و(

ؤون  ة الش ن ج ر ل ري ق ت

االجتماعية والعمل والسكان 

ة حول  ري والموارد البش

أن  يات المجلس في ش توص

موضوع " التالحم األسري 

ة  ودوره في تحقيق التنمي

  االجتماعية المستدامة "

-  82.8 %  
) دقيقة 57(
  ) ثوان10و(

-  
) دقيقة 47(

  ) ثانية20و(

ب  ت ك ة م ئ ي ن ه وارد م
   : المجلس

مشروع نظام عمل لجنة  -
  الشكاوى



   

 

-  76.1 %  
) دقيقة 35(

  ) ثوان5و(
-  

) دقيقة 26(
  ) ثانية42و(

أن تحقيق  - ذكرة بش م

ين في  التوازن بين الجنس

  تَْكوين تشكيالت المجلس

-  67 %  
) دقيقة 13(

  وثانية واحدة
-  

) دقائق 8(
  ) ثانية43و(

أن جمع  - ذكرة بش م

كل دائم خالل  و بش العض

د بين  اد الواح دور االنعق

في  ب  كثر من منص أ

  اللجان الدائمة بالمجلس.

-  -  
) دقائق 9(

  وثانية واحدة
-  -  

 بشأن المكتب هيئة تقرير - 

ا اله دور عن أعم اني ال  الث

ل من ريعي الفص  التش

  عشر السابع

-  -  
) دقيقة 22(

  ) ثانية26و(
-  -  

ارير  -  اط تق ان نش  اللج

اد دور خالل ادي االنعق  الع

 التشريعي الفصل من الثاني

  .عشر السابع

-  -  
) 49دقيقتان و(
  ثانية

-  -  

أن العامة األمانة تقرير  بش

اطها  االنعقاد دور خالل نش

ل من الثاني العادي  الفص

  .عشر السابع التشريعي

-  -  
) 39دقيقة و(
  ثانية

-  -  

 د :مرسوم فض دور االنعقا

وم االتحادي رقم  - المرس

نة 69( بفض  2021) لس



   

 

مالحظة: الزمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيس باإلضافة إلى وقت حديثي 
  .األعضاء والحكومة

 
  

 

 
  
  

 

 

اني  ادي الث اد الع دور االنعق

ل  ريعي من الفص التش

ر للمجلس  ابع عش الس

  الوطني االتحادي.
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