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   الثامنةجدول أعمال الجلسة 

   هـ1442سنة  شعبان 3 الثالثاءالمعقودة يوم : 

  م2021سنة  مارس 16الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ساعة ( ال   ) التاسعة والنصف صباحا

  االعتذارات .البند األول : 

اريخي  ودتين بت ابعة المعق ة والس تين السادس بطتي الجلس ى مض ديق عل اني : التص د الث البن

  .  16/2/2021و  9/2/2021

  البند الثالث : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس : 

 المخدرات وظاهرة جنوح األحداث " . موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة  .1

  (لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية) 

 موضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء " .  .2

  (لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية)

 ولة " موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالد .3

  (لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واالعالم)

 البند الرابع : الرسائل الصادرة للحكومة :

ة  رسالة .1 ارات العام صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة شركة اإلم

 للنقل والخدمات " .

ى مناقشة موضوع " .2 ة عل ب الموافق زاز التصدي لالرسالة صادرة بشأن طل ال واالبت حتي

  ".االلكتروني

  : الرسائل الواردة للمجلس :  الخامسالبند 

ويس  رسالة .1 د الع دالرحمن محم الي / عب ع  –واردة من مع ة المجتم ر الصحة ووقاي  -وزي

ى  ة عل وزراء بالموافق وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن قرار مجلس ال

 " . مناقشة موضوع "تنظيم العمل التطوعي

ويس  رسالة .2 د الع دالرحمن محم الي / عب ع  –واردة من مع ة المجتم ر الصحة ووقاي  -وزي

ى  ة عل وزراء بالموافق وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن قرار مجلس ال

 مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي".
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 ة :: األسئل السادسالبند 

ان  .1 د آل نهي ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج س  –س يس مجل ب رئ نائ

أثير  –الوزراء  ول السالمي حول " ت ان الغ د خلف ن سعادة العضو / عبي ة م وزير الداخلي

 جائحة كورونا على األمن والمنشآت العقابية " . 

ان  .2 د آل نهي ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج س ن –س يس مجل ب رئ ائ

امش  –الوزراء  اين وه ادي حول " تب د الحم وزير الداخلية من سعادة العضو / عدنان حم

 السرعات " .

ان  .3 د آل نهي ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج س  –س يس مجل ب رئ نائ

ة  –الوزراء  وزير الداخلية من سعادة العضو / محمد عيسى الكشف حول " أخطار األودي

 طار " .واألم

ان  .4 د آل نهي ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج س  –س يس مجل ب رئ نائ

ابي حول "شهادة حسن  –الوزراء  د الزع اح محم ن سعادة العضوة / كف وزير الداخلية م

 السيرة والسلوك".

  البند السابع : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

 المقابر وإجراءات الدفن " . مشروع قانون اتحادي في شان تنظيم  -

 (مرفق تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  البند الثامن : الموضوعات العامة : 

 سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني .  -

  (مرفق تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية) 

  البند التاسع : مشروع الرد على خطاب االفتتاح : 

  لجنة الرد على خطاب االفتتاح)(وارد من 

  البند العاشر : التقارير الواردة من اللجان : 

ي شأن موضوع " سياسة  - س ف تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجل

ة  وارد السمكية والحيواني تدامة للم ة المس ق التنمي ة بشأن تحقي وزارة التغير المناخي والبيئ

 والزراعية " .

  : ما يستجد من أعمال :دي عشر الحاالبند 
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ادي  الثامنةالمجلس الوطني االتحادي جلسته عقد  اده الع انيفي دور انعق ن الفصل التشريعي  الث م

ن  )09:49(عشر في تمام الساعة  السابع وم  صباحم اء ي ق  هـ1442نة س شعبان 3الثالث المواف

  . رئيس المجلس  –لي / صقر غباش امعبرئاسة  م2021 مارس 16

   جميع األعضاء دون أية اعتذارات . حضر وقد 

  هذه الجلسة كل من :  حضر وقد

  وزير الداخلية –نائب رئيس مجلس الوزراء   سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان /الفريق 

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

  االتحادي 

  نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي   لفريق / ضاحي خلفان تميم ا

  وكيل وزارة الداخلية   الفريق / سيف عبدهللا الشعفار 

  قائد عام شرطة دبي   الفريق / عبدهللا خليفة المري 

  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي   سعادة / طارق هالل لوتاه 

وزارة الصحة ووقاية  –الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص   حسين األميري سعادة / د. أمين 

  المجتمع

  قائد عام شرطة أبوظبي   اللواء ركن طيار / فارس خلف المزروعي 

  وزارة الداخلية –رئيس مجلس التطوير المؤسسي   اللواء ركن / خليفة حارب مغير الخييلي 

  مفتش عام وزارة الداخلية   د الريسياللواء / د. أحمد ناصر أحم

  قائد عام شرطة الفجيرة   اللواء / محمد احمد بن غانم الكعبي 

  وزارة الداخلية  –مدير عام األمن الوقائي   اللواء / عبدالعزيز مكتوم محمد الشريفي 

   وزارة الداخلية –الوكيل المساعد للموارد والخدمات   اللواء / سالم علي مبارك الشامسي 

  قائد عام الدفاع المدني   اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي 

  قائد عام شرطة رأس الخيمة   اللواء / علي عبدهللا علوان 

  قائد عام شرطة عجمان   يمينعاللواء / الشيخ سلطان عبدهللا ال

  قائد عام شرطة الشارقة   اللواء / سيف محمد الزري الشامسي 

  قائد عام شرطة أم القيوين  معال اللواء / راشد بن أحمد ال

  وزارة الداخلية  –مدير قطاع شؤون األمن والمنافذ   اللواء الشيخ / محمد بن طحنون آل نهيان 

  وزارة الداخلية –مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء   العميد / فيصل سلطان الشعيبي
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  وزارة الداخلية  –مدير عام الشؤون القانونية   العميد / راشد سلطان الخضر 

  األمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية   العميد / محمد حميد بن دلموج الظاهري 

  وزارة الداخلية  –مدير عام الخدمات الذكية واألمن الرقمي   العميد / حسين أحمد علي الحارثي 

  لية وزارة الداخ –مدير عام العالقات والمراسم   العميد / سعود مصبح سعيد الساعدي 

  وزارة الداخلية  –مدير عام اإلسناد األمني   خليل داوود بدران العميد / د. فواز 

  مدير عام شؤون اإلطفاء والحماية والسالمة المدنية   العميد / محمد عبدهللا النعيمي 

 وزارة الداخلية –اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية   العميد / حمد خميس الظاهري 

  وزارة الداخلية  –مدير عام مكافحة المخدرات االتحادية   عميد / سعيد عبدهللا توير السويدي ال

  وزارة الداخلية  –مدير إدارة الشؤون اإلعالمية   العميد / محمد عبدهللا التكاوي 

 وزارة الداخلية –اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية   العميد / ياسر أحمد الحرمي 

  وزارة الداخلية  –مدير عام مكتب الشؤون الدولية   لمقدم / دانة حميد المرزوقي ا

  وزارة الداخلية  –مدير أكاديمية الدفاع المدني   المقدم / عادل علي السمري 

  وزارة الداخلية   المقدم / حسن الشحي 

  وزارة الداخلية   الرائد / فيصل إسماعيل خوري 

  وزارة الداخلية  –دير إدارة الشركات الدولية باإلنابة م  الرائد / حمد يوسف خاطر 

  وزارة الداخلية  –الرئيس التنفيذي لإلسعاف الوطني   الرائد / أحمد الهاجري 

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي لقطاع الخدمات   سعادة / سامي بن عدي 

  المساندة 

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

  االتحادي 

وزارة الدولة لشؤون  –تنفيذي شؤون المجلس الوطني االتحادي   علياء العلي 

  المجلس الوطني االتحادي 

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

  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  –تنفيذي اتصال داخلي   ي السيد / أحمد الضالع
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المستشار القانوني بالمجلس، والسيد /  –كما حضر هذه الجلسة كل من األستاذ / كارم عبداللطيف 

  المستشار القانوني بالمجلس . –الدكتور وائل محمد يوسف 

  

، المجلس الوطني االتحاديأمين عام  – حمن النعيميد. عمر عبدالروتولى األمانة العامة سعادة / 

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

  .للتشريع والرقابة بالتكليف 
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   :افتتاح الجلسة *

  معالي الرئيس : 

ً ، بسم هللا  وعلى بركته نفتتح الجلسة الثامنة من دور االنعقاد الثاني صبحكم هللا بالخير جميعا

حيب بالفريق سمو الشيخ سيف رللفصل التشريعي السابع عشر ، ويسعدني ويشرفني في البداية الت

وزير الداخلية ، وبمعالي األخ عبدالرحمن  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –بن زايد آل نهيان 

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي،  –لمجتمع وزير الصحة ووقاية ا –محمد العويس 

وأود في البداية أن أنقل لسموكم أسمى آيات الشكر والتقدير من جميع أعضاء المجلس الوطني 

االتحادي لجهودكم وجهود وزارة الداخلية وكذلك جهودكم معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع في 

مما كان له أبلغ األثر في تصنيف المؤسسات والمنظمات التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها 

الدولية المعنية لدولتنا بأنها في مصاف دول العالم األولى التي تقدم نموذجاً ملهماً في التعامل مع 

األزمات العالمية ، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير واالمتنان ولكافة العاملين معكم ، وكل التمنيات 

  سداد بعون هللا ومشيئته . بدوام التوفيق وال

نائب رئيس  –كما يسعدني الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة الفريق ضاحي خلفان تميم 

وكيل وزارة الداخلية ، والفريق  –الشرطة واألمن العام في دبي ، والفريق سيف عبدهللا الشعفار 

قائد  –خلف المزروعي  قائد عام شرطة دبي ، واللواء ركن طيار فارس –عبدهللا خليفة المري 

رئيس مجلس التطوير المؤسسي ،  –عام شرطة أبوظبي ، واللواء ركن خليفة حارب مغير الخيلي 

م محمد ــمفتش عام وزارة الداخلية ، واللواء جاس –واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 

مدير قطاع  –قائد عام الدفاع المدني ، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان  –المرزوقي 

  شؤون األمن والمنافذ وكافة قيادات الشرطة واألمن الذين نتشرف اليوم بحضورهم إلى المجلس . 

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس  –كما يسعدني الترحيب أيضا بسعادة األخ طارق هالل لوتاه 

الجلسة ببند االعتذارات ،  الوطني االتحادي ، فأهال وسهال بكم اليوم في جلستنا هذه ، ونبدأ جدول أعمال

   . وأدعو سعادة األمين العام بتالوة أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة والغائبين عنها

  * البند األول : االعتذارات .

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األمين العام

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

   . الرحيم ، ال توجد اعتذارات عن عدم حضور الجلسة بسم هللا الرحمن
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اريخي  ودتين بت ابعة المعق ة والس تين السادس بطتي الجلس ى مض ديق عل اني : التص د الث * البن

  .  16/2/2021و  9/2/2021

  معالي الرئيس : 

  هل هناك أية مالحظات على المضبطتين ؟ الكلمة لسعادة الدكتور طارق الطاير . 

  رق حميد الطاير : سعادة / د. طا

بسم هللا الرحمن الرحيم ، شكراً معالي الرئيس ، أتمنى أن نؤجل التصديق على المضبطتين 

للجلسة القادمة وذلك لمناقشة بعض األمور التي وردت في المضبطة ، وبسبب ضيق الوقت 

  لمراجعة الكثير مما ورد في المضبطة ؟ 

  معالي الرئيس : 

  التصديق على المضبطتين ؟  هل يوافق المجلس على تأجيل

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

  إذاً يُؤجل التصديق على المضبطتين إلى الجلسة القادمة . 

أستأذن المجلس في االنتقال إلى بند األسئلة حرصاً على وقت سمو الشيخ سيف ، وسنستكمل البنود 

نون المقابر وموضوع وزارة التي تسبق بند األسئلة بعد أن ننتهي من مناقشة األسئلة ومشروع قا

  الداخلية في شأن الدفاع المدني ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ 

  (موافقة)

 : األسئلة : السادس* البند 

وزراء  –سؤال موجه إلى الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  .1  –نائب رئيس مجلس ال

ي حول " تأثير جائحة كورونا على وزير الداخلية من سعادة العضو / عبيد خلفان الغول السالم

 األمن والمنشآت العقابية " . 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سعادة العضو عبيد السالمي بتالوة نص السؤال . 

  سعادة / عبيد خلفان السالمي : 

  نص السؤال : 

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

  وزير الداخلية :  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
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كان لجائحة كورونا في العديد من دول العالم تأثيراً على األمن والمنشآت العقابية ، فكيف 

  تعاملت وزارة الداخلية مع مثل تلك التحديات ؟ " 

  معالي الرئيس : 

  تفضل بالرد على السؤال . الفريق سمو الشيخ سيف ، 

 وزير الداخلية) –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

ً أشكر معالي الرئيس وأعضاء المجلس على  بسم هللا الرحمن الرحيم ، صبحكم هللا بالخير جميعا

وانكم وزمالئكم سواء كان إعطائنا الفرصة للرد على استفساراتكم ، ويسعدني أن أكون برفقة إخ

أود أن أعزي الجميع  –في الحقيقة  –في العمل أو في خدمة الوطن . معالي الرئيس ، في البداية 

سواء كان مواطنين من دولة اإلمارات أو بقية مواطنين العالم على فقدانهم ألحبتهم في هذه 

حيم بعباده ، ولربما تكون هذه الجائحة ، وفي نفس الوقت أنا على يقين أن هللا سبحانه وتعالى ر

إلى الوضع في  –معالي الرئيس  –الجائحة رحمة عن شيء أكبر من هذا الموضوع ، إذا نظرنا 

العالم نجد أن التعامل مع الجائحة كان بنظرة الخوف وبنظرة بتعبير صعب ألن هذا شيء واجهه 

ال أذكره واقعاً وإنما أقرأ  العالم في وقت قريب حيث تذكرون الطاعون عندما ضرب أوروبا ، أنا

بعض القصص عنه ، وكذلك الحمى اإلسبانية ، فكانت أرقام الوفيات مخيفة حيث فقدت أوروبا 

ثلث سكانها ، ولكن هللا سبحانه وتعالى مكن البشر من النسيان ، وهذه نعمة من نعمه ، فالعالم لم 

ت عملت تعاملت مع الجائحة بنظرة يتعامل بإيجابية مع كورونا، ولكن و الحمد دولة اإلمارا

إلى بعض الدول الغربية وقارنا بعض األعمال مثالً نجد أن هناك  -مثالً  -أخرى ، فإذا نظرنا 

بعض االتحادات على سبيل المثال االتحاد األوروبي أوقف الحركة ومنع تصدير األدوية والغذاء 

ألدوية والغذاء واألجهزة إلى الدول وغير ذلك من دولة إلى دولة بينما اإلمارات كانت تصدر ا

الصديقة ، وبدأ في الحقيقة ربما عدم التقدير الجيد حيث كان هناك حديث في بعض الدول عن 

لم يكن يتناسب مع اإلنسان ، حفظ هللا معازيبنا سيدي  -معاليكم  -مناعة القطيع ، فحتى اللفظ 

حة وقال " ال تشلون هم " ، وهي كلمة خرج في بداية الجائ -حفظه هللا  -الشيخ محمد بن زايد 

بسيطة ولكن معناها كبير ، وفيها تحمل كبير ألن معظم السياسيين لم يكونوا يتجرأون على تحمل 

مسؤولية كهذه المسؤولية ألنها ليست بسيطة ، ولكن حفظه هللا يرعى أبناءه اإلماراتيين كمسؤولية 

يجوع أحد في اإلمارات ألن الدول األوروبية  مطلقة ، وسيدي الشيخ محمد بن راشد كذلك قال لن

والعالم اآلخر كانت عندهم بعض المشاكل في التصدير واالستقبال فخرجت بعض األقاويل أن 

اإلمارات ليس بها غذاء بشكل كافي وشيء من هذا القبيل ولكن الحكومة كانت تعمل قبل هذه 
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لسابقة للجائحة التي مكنت اإلمارات الجائحة ، وإذا سمحتم لي سأتحدث قليال عن هذه الخطط ا

اليوم ألن تكون في هذا الوضع ، ففي البداية تعاملت حكومة دولة اإلمارات برئاسة سيدي صاحب 

بشفافية ، وقد اتخذنا إجراءات ربما رأت بعض  -حفظه هللا وأطال في عمره  -السمو الشيخ خليفة 

س الوقت تم تشكيل خطة وتحديد رئيس لها الدول أن فيها بعض الشيء نوع من اإللتزام ، وفي نف

وكانت برئاسة معالي األخ عبدالرحمن العويس ، فمعاليه في الحقيقة قام بجهد كبير جداً ، وربما 

ً من ضمن خطط  يكون أهم ما قام به هو أنه جعل كل المؤسسات تعمل كفريق واحد ، وطبعا

ئحة لها عالقة بالمجال الطبي فكانت الحكومة أن أي تحد جديد الوزير المختص بما أن هذه الجا

برئاسة معالي عبدالرحمن العويس ، أتوجه بالشكر لك يا أخ عبدالرحمن ما قصرت ، وكلكم 

تعلمون كيف أن هناك تحدي في إدارة هذه القطاعات الحكومية ، وقد استبقت حكومة اإلمارات 

، وأنا أعتذر للمرة الثانية عن  يعبالتفكير في حل لهذا الموضوع ، ولم تفكر في عالج مناعة القط

 - هذا اللفظ الذي ال يتناسب مع اإلنسان ، ولكنها فكرت في اللقاح ، حيث شكل سيدي الشيخ محمد 

فريق يتولى مهمة إيجاد حل لهذه الجائحة ، و الحمد اليوم نحن لدينا لقاحين يتم  -حفظه هللا 

ة اليوم من أقل الدول في أعداد اإلصابات تصنيعهما في دولة اإلمارات ، ولذلك فنحن في الدول

إلى  -في الحقيقة  -وأكثر فحصاً وأعلى نسبة تطعيم ، وهذا لم يأت بمحض الصدفة ، وهنا أتوجه 

كل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات على 

عندما شاهد ردة الفعل بالنشيد الوطني في  -هللا  حفظه -التزامهم ، وفي الحقيقة سيدي الشيخ محمد 

ً بهذا المردود ، وكلنا تأثرنا في ذلك اليوم ألن هذا  الوسائط االجتماعية فكما قال تأثر إيجابيا

في تحمل المسؤولية كان له دور كبير جداً على مستوى الدولة ،  -في الحقيقة  -الشعور الجماعي 

   . ا أكون أطلت عليكم لكن كان من الضروري أن نذكرهااسمحو لي على هذه المقدمة ، ربم

على السؤال في البداية نحن جزء بسيط من هذا الفريق المشكل لمواجهة  *فيما يخص اإلجابة

دي عندنا هو هل نضمن في مؤسستنا السالمة ، فموظفونا ــــــة كورونا ، فكان أول تحــــــــجائح

ر واألماكن العامة وغيرها ، ففي البداية يذهبون إلى قطاعات مختلفة ، ويدخلون البيوت والمتاج

نا ــشكلنا فريق لحفظ السالمة والصحة الخاصة بموظفينا ، وبعد ذلك حاولنا تثقيف موظفي

، ، كذلك تم تشكيل فرق متخصصة لإلصابةالمة ليس لنا فقط ولكن كذلك للمتعاملينـبإجراءات الس

اف عادي إلى ــهذا اإلسعاف من إسع فعلى سبيل المثال عندنا اإلسعاف كإجراء بسيط حتى تجهز

إسعاف يتعامل مع فيروسات فيها تحدي كبير جداً وأجهزة مختلفة وتدريب مختلف ، كذلك 

 

  ) بالمضبطة.1ية في شأن السؤال األول ملحق رقم (عرض وزارة الداخل  *
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ً كانت مهمة جداً ، و الحمد كانت تعمل بشكل إيجابي ، وكذلك  منظومة العمل عن بعد طبعا

طريقة التعامل ، وقد  ية فيــــــع منتسبي وزارة الداخلـــــزمات الطبية والتوعية لجميـتوفير المستل

% ، كذلك التحول الذكي للخدمات 85بلغت نسبة التطعيم في وزارة الداخلية حتى اليوم إلى نسبة 

% ، كذلك كان من الضروري أن نضمن استمرارية 100) خدمة بنسبة 49للمتعاملين لعدد (

سيدي الشيخ محمد  2013األعمال ، فاليوم و الحمد عندنا الممكنات لهذه االستمرارية ، في عام 

% من الخدمات سوف تكون 80أن  2013، وعندما جاء قال في عام بن راشد استشرف المستقبل

إلكترونية ، والوزارات لديها سنتين ، وبعد السنتين أي وزارة لم تنتهي من تحويل الخدمات إلى 

الحمد أبشركم أن  بذل جهد ، و -في الحقيقة  -اإللكترونية سنعمل لها حفلة ، ولذلك الكل 

لم  2020الحكومة وصلت خالل السنتين إلى اإللكترونية ، ولذلك عندما جاءت الجائحة في عام 

يكن هناك تحدي كبير على المؤسسات ألن تتحول إلى خدمات إلكترونية ، والخدمات الموجودة 

) قابلة 117خدمة التي نقدمها للجمهور ، منها عدد ( 171في وزارة الداخلية بشكل عام هي 

ً ، والجيد 100خدمة هو  117للتحويل الذكي ، فنسبة التحول الذكي لـ  % من التحول إلكترونيا

% ، فالناس تعودوا على المراجعة وأن يكون 5في ذلك أن نسبة استخدام الخدمات بدأت من نسبة 

  % وهذا مؤشر جيد.85هناك فيزيكال ، واليوم وصلت إلى نسبة 

م بعض المؤشرات حتى تتعرفوا على الوضع األمني عندنا في دولة اسمحوا لي أن أعرض عليك

في  -اإلمارات ، وأنا أشكر مرة ثانية المجتمع اإلماراتي من مواطنين ومقيمين في مساهمتهم 

للوصول إلى هذه المستويات ألن هذه المستويات ال يمكن لوزارة الداخلية أن تحققها  -الحقيقة 

نين على إيصالها ، على سبيل المثال عدد الوفيات الناتجة عن بدون شراكة وشعور من المواط

) وفي 6ألف من السكان عدد ( 100كانت عندنا لكل  2016الحوادث في الطرق مثالً في عام 

كانت أقل بسبب الجائحة ولكن  2020) طبعاً الحركة في عام 3انخفض العدد إلى ( 2020عام 

أي أن الزيادة ليست كبيرة ، واإلمارات رقمها في ذلك  ) ،3.7نجد النسبة ( 2019إذا نظرنا لعام 

)، وطبعا هذا ال يرضي سيدي الشيخ خليفة وسيدي الشيخ محمد بن راشد 6على مستوى العالم (

وسيدي الشيخ محمد بن زايد، ولذلك نحن نسعى دائما ، وهم يحثوننا ألن نكون في المراكز 

   . ألن اإلنسان هو الثروة التي ال تعوض بثمن ، وإن شاء هللا نستطيع الوصول لذلك ،األولى

) ألف من السكان : الجرائم المقلقة مثل المخدرات واالغتصاب 100عدد الجرائم المقلقة لكل (

) ألف من السكان ، وفي عام 100) لكل (79كانت ( 2016والقتل وغيرها ،  الحمد في عام 

، والمؤشرات كذلك اإلمارات في ذلك ) ألف من السكان 100) لكل (34انخفضت إلى ( 2020
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) على مستوى العالم ، ومرة ثانية أكرر شكري للمجتمع اإلماراتي وكل المؤسسات 1هي رقم (

   . حيث مكنوا دولتهم للوصول إلى هذه المؤشرات

الشعور باألمان : في الحقيقة هذا سؤال مهم جداً وكان عندنا تحٍد كبير أن نسأل الشخص من قبل 

وليس نحن كشرطة وإنما نكلف قطاعات خاصة وجهات أخرى ليسألوا الناس عن  جهات أخرى

مدى شعور الشخص عن السير في الليل لوحده دون أن نسأله عن المكان سواء في أبوظبي أو 

% ، ونحن 94الشارقة أو غيرها ،  الحمد كذلك هناك شعور إيجابي جداً باألمان وصل إلى 

   . ، وإن شاء هللا نكون في المستوى األول) على مستوى العالم 2رقم (

إذا سمحتم لي هنا سأترك اإلخوان يشاركوننا في بعض المشاريع التي عملت عليها وزارة الداخلية 

اللجنة الرئيسية للمكافحة ، فنتكلم في البداية عن مشروع الخوذة الذكية ، تفضل  -طبعاً  -بمشاركة 

    . الشيخ محمد بن طحنون بالحديث

  لي الرئيس : معا

   . تفضل يا طويل العمر

  سعادة اللواء الشيخ / محمد بن طحنون آل نهيان : (مدير قطاع شؤون األمن والمنافذ)

في بداية الجائحة بناء على توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تم تكليف مجلس 

ت العالمية للحد من جائحة كورونا من أجل االبتكار في وزارة الداخلية لإلطالع على أفضل الممارسا

الوقاية واالكتشاف والسيطرة عليه وعدم انتشار هذا الوباء ، وقد تم استخدام الخوذة الذكية والتي تمتاز 

بقياس درجة حرارة الشخص الواحد أو الحشود الكبيرة من مسافة تبعد حوالي سبعة أمتار ، وقد تم 

ات الشرطية على مستوى الدولة باإلضافة للشركاء االستراتيجيين توزيع هذه الخوذ على كافة القياد

لوزارة الداخلية ، كما تم تدريب الكادر الشرطي على كيفية استخدام الخوذة التي ساهمت في اكتشاف 

في مختلف األماكن التي يتواجد فيها أفراد المجتمع، ومن أحد أهدافنا في  19أعراض اإلصابة بكوفيد 

أن تكون دولة اإلمارات من الدول السباقة في مكافحة األمراض واألوبئة المعدية حتى  وزارة الداخلية

    . ينعم المجتمع بالصحة والسالمة العامة ، وشكراً 

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

   . تفضل أحمد الخاطريالمشروع الثاني هو مشروع الكالب أكرمكم هللا ، 

  سعادة / أحمد الخاطري :

نعم سيدي ، طبعا الكالب البوليسية والكالب بشكل عام ُعرفت أنها صديقة اإلنسان من آالف 

صديقته في عمليات الصيد والحراسة ، ونحن في وزارة الداخلية وظفنا  -طبعاً  -السنين، فكانت 
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كشف عن المخدرات والمتفجرات وتتبع األثر الكالب البوليسية في عدد من المجاالت مثل ال

وغيرها من الجاالت ، وعندما جاءت جائحة كورونا وضعت تحدي على كافة المؤسسات سواء 

القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وغيرها ، ونحن في وزارة الداخلية كان عندنا تحدي وكنا 

يات والموارد للمساهمة في نفكر خارج الصندوق وكيف يمكن أن نأتي بأفكار ونوظف اإلمكان

، وقد تواصلنا في ذلك الوقت مع أقدم مدرسة بيطرية في أوروبا وهي  19الكشف عن كوفيد 

مدرسة " ألبر " ألن لديها بعض البروتوكوالت في استخدام الكالب البوليسية للكشف عن أمراض 

كول إماراتي ملخصه أننا السرطان والمالريا ، واستطعنا و الحمد بالتنسيق معهم أن نضع بروتو

نستخدم اليوم في عمليات الكشف العرق البشري من أسف أحد اإلبطين حيث تستغرق العملية 

ً  19دقيقة واحدة ، وقد استخدمنا الكالب في ذلك ألنها ليس لديها مستقبالت كوفيد  ، كما أثبت علميا

ة بالشراكة مع وزارة ) جه12وقد دربنا وشكلنا فريق وطني من جهات حكومية من أكثر من (

الصحة والهيئات الصحية ، حيث دربنا الكالب والمدربين على طريقتين : الطريقة األولى : 

االتصال المباشر والطريقة الثانية دون االتصال بالجمهور ، واليوم الحكومة تطلب منا توفير 

ر المباشر لتقديم خدمات سهلة ومقبولة من المجتمع ، لذلك قررنا أن نسير بطريقة االتصال غي

   . أفضل وأسهل الخدمات

بالنسبة لعمليات التطبيق : كان هناك سباق بين الدول ، من الدولة التي ستدرب ومن هي الدولة 

التي ستطبق وتوظف هذه الكالب بأسرع وقت ، و الحمد كان لدورة اإلمارات الريادة في 

لتطبيق في مستشفى اكسبو الميداني ثم انتقلنا عمليات التطبيق ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة بدأنا ا

إلى منافذ الدولة ونفذنا في مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي ومطار الشارقة ومنفذ الغويفات 

البري ، والصورة التي أمامكم على يسار الشاشة هي في مستشفى اكسبو الميداني ، ثم الصورتين 

أول مركبة من نوعها على مستوى العالم من ناحية  التاليتين في مطار دبي الدولي ، واليوم نطلق

اإلمكانيات والتجهيزات ، هذه المركبة المتنقلة تستطيع أن تتنقل في كافة المناطق سواء كانت 

فيستطيع الكلب أن يفحص دون االتصال المباشر مع ، المدن العمالية أو المناطق السياحية 

ة ، وندعوكم لمشاهدتها خارج القاعة ، طبعاً الجمهور كما تالحظون في الصورة داخل المركب

% لفحوصات لحظية مقارنة بنتائج فحص 92نتائجنا في عمليات التطبيق كانت جداً عالية بنسبة 

   %) .90 75( التي كانت تترواح ما بين (PCR) الـ

عندهم شح تواصل معنا العديد من الدول منها استراليا حيث كان  -طبعاً  -بالنسبة للريادة العالمية 

في العينات اإليجابية ، وقد قمنا بدعمهم ، والحمد  نجحوا في تدريب كالبهم البوليسية للكشف 
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، كذلك بالرغم من أننا عملنا مع فرنسا على تطوير البروتوكول اإلماراتي إال أننا  19عن كوفيد 

، ة الفرنسية بشكل رسميسبقناهم وطبقنا وكانت نتائجنا عالية جداً ، كذلك استلمنا طلب من الحكوم

وزودناهم بثالثة كالب وثالثة مدربين تمهيداً لتطبيق التجربة لديهم ، وأطلقنا فريقاً دولياً مكون من 

) دولة مثل ألمانيا وتشيلي وفرنسا وفنلندا . وأخيراً كل هذه النتائج ال بد أن تُدرج في إنجازات 32(

شرها لتوثيق هذا الكشف العلمي الطبي لدولة الدولة ، واليوم نعمل على أوراق علمية يتم ن

و بايركسيو ، وأيضا تم عرض هذه النتائج في  " Nature " اإلمارات وننشره في مجالت مثل

  مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية ، وشكراً.

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

، من باب الطرفة كان هناك تحدي يواجه الفريق وهو أي مستشفى سيذهبون إليه  شكراً أخ أحمد

غير مقبول عند الكثير من الناس ، فكان هناك تحدي ،  -أكرمكم هللا  -بالكالب لتجربتها ، فالكلب 

وقد تحدثنا مع معالي األخ عبدالرحمن العويس أن يختار لنا مستشفى يقبل بإجراء التجربة ، فذهبنا 

ً في المستشفى ، ألو ً باتا ل مستشفى حيث قابلهم مسؤول الطوارئ وأخبرهم أن هذا ممنوع منعا

وعنده حق ألنه ليس لديهم تجربة سابقة في ذلك ، فانتقلوا إلى مستشفى آخر واستقبلتهم أحد 

األخوات الطبيبات وأخبرتهم أنه قبل أن تأتوا سأعزلكم وأحضر لكم أشخاص مصابين وأشخاص 

مصابين ، وتمت التجربة في مكان معزول و الحمد نجحت التجربة ، فأنا أتوجه آخرين غير 

   . بالشكر مرة ثانية لإلخوة في وزارة الصحة ، فلوالهم لما تم هذا األمر

    . بالنسبة للدفاع المدني تفضل األخ جاسم

  سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)

مر بالنسبة للدفاع المدني فإنه من أجل ضمان القيادة العامة للدفاع المدني االستمرارية طويل الع

في تقديم خدماتها سواء كانت عمليات أو خدمات إدارية بدون توقف خالل الجائحة ، ولضمان 

سالمة أفرادنا الذين يقومون بهذا الدور ، وأيضا التوعية من قبل الدفاع المدني لضمان سالمة 

قمنا بعدد من اإلجراءات سواء كانت هذه  -الحقيقة  -ة الحياة في مجتمع دولة اإلمارات وجود

في تقديم  -كذلك  -نماذج أعمال مستحدثة واستمرارية في التوعية ألفراد المجتمع واستمرارية 

 % من92خدماتنا بالنسبة للعمليات ، وأيضا المشاركة في خط الدفاع األول ، وقد وفرنا اللقاح لـ 

ً بسبب أعذار طبية موجودة ،  منتسبي القيادة العامة للدفاع المدني ، والنسبة المتبقية هي طبعا

وأيضا وفرنا مراكز لفحص الكورونا في مكان العمل . أيضا شكلنا فريق لتقصي حاالت اإلصابة 



  

  150من  18صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

ادي والمخالطة ، فأي حالة نعرف أن فيها مخالطة أو إصابة نقوم بإجراءاتنا حسب الدليل اإلرش

   . 19المعتمد بالتعامل مع حاالت االشتباه بكوفيد 

أيضا وفرنا كافة المعدات الطبية والمالبس الوقائية لجميع منتسبي القيادة العامة للدفاع المدني 

وبالذات اإلطفائيين والسائقين واألشخاص الذين يعملون في العمل الميداني . أيضا بالنسبة لنظام 

% ، وأيضا بالنسبة للتدريب لم نتوقف عن التدريب بل حولنا 70 -  30العمل فقد طبقنا نظام 

البنية التحتية  -الحقيقة  -التدريب من التدريب التقليدي إلى التدريب عن بعد ، وقد ساعدتنا 

   . اإللكترونية في الدولة التي كانت جاهزة قبل هذه الجائحة

تبدلنا التوعية التقليدية بالتوعية اإللكترونية ، بالنسبة للتوعية استمرينا في توعية أفراد المجتمع واس

وهذه بعض النماذج لحمالت التوعية التي قمنا بها على مستوى الدولة لجميع شرائح المجتمع . 

بالنسبة للجائحة وبالذات فترة الحظر فإن فترة الحظر تظهر في الرسم البياني في الجزء البرتقالي 

خوفين بأنه ما دام الناس موجودين في منازلهم مع أطفالهم كما تالحظون على الشاشة ، فكنا مت

بشكل مستمر ستزيد حوادث الحريق ، ولكن و الحمد بسبب وعي جمهور دولة اإلمارات العربية 

) في عام 381إلى عدد ( 2019) في عام 796المتحدة تفاجأنا بأن أعداد الحرائق من عدد (

اإلمارات على هذه الجاهزية واالستعداد والتفاعل مع ،  والحقيقة كفل الشكر لشعب دولة  2020

   . الحمالت التوعوية لقطاع الدفاع المدني

أن الخدمات اإلدارية لم تتوقف واستمرت،  -الحقيقة  -إضافة إلى ذلك في موضوع أتممة الخدمات 

يع الخدمات وأيضا الشكر لحكومة دولة اإلمارات ألنها وفرت البنية التحتية اإللكترونية لتقديم جم

سواء كانت خدمات ذكية أو خدمات إلكترونية حيث وصلنا إلى صفر متعامل حيث أغلقنا جميع 

% من 98مراكز تقديم خدمة المتعاملين ولكن لم تتوقف خدماتنا ووصلنا إلى هذه النسبة وهي 

 خدماتنا إلى خدمات إلكترونية وذكية ، و الحمد الخدمات استمرت بدون أي توقف . أيضا

شاركنا في برنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة ، حيث حورنا اآلليات بطريقة بسيطة جداً 

ومبتكرة الستخدامها في عمليات العقيم على مستوى الدولة ، عدد اآلليات التي شاركت في عملية 

) مشارك ، طبعاً 3400آلية ، وعدد المشاركين أكثر من ( 2800التعقيم الوطني أكثر من 

إلضافة إلى ذلك شجعنا موظفي قطاع الدفاع المدني بالتطوع وعدد كبير من موظفينا أيضا قاموا با

    .بهذا الدور أثناء الجائحة ، وشكراً 

  ة)وزير الداخلي -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

   . بالنسبة لإلسعاف الوطني ، تفضل األخ أحمد الهاجري
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  سعادة الرائد / أحمد الهاجري : (الرئيس التنفيذي لإلسعاف الوطني)

   . بسم هللا الرحمن الرحيم ، والصالة والسالم على رسول هللا

ً بطبيعة الحال ال يخفى على سعادتكم أن اإلسعاف أحد  معالي الرئيس ، السادة األعضاء ، طبعا

وزارة الداخلية أولت  -د  رب العالمين الحم -الخدمات األساسية الموجودة في الدولة والتي 

الجهد الكافي والكبير في عملية تطوير الخدمة ومتابعة أدائها ، وهذا العرض الذي أمامكم هو 

عبارة عن أربع شرائح ولكن يتبعه فيلم نريد أن نريكم لإلطمئنان على جودة الخدمة المقدمة في 

   . مجال اختصاص اإلسعاف الوطني

نحن نتكلم هنا عن اإلسعاف في دولة اإلمارات : فاإلسعال في دولة اإلمارات ينقسم بطبيعة الحال 

ً حوالي ( ) موقع إسعاف في إمارة 80إلى أكثر من القطاع ، وقطاع اإلسعاف الوطني فيه تقريبا

،  2010) موقع ، وقد تأسس اإلسعاف الوطني في عام 121أبوظبي ، وإسعاف دبي حولي (

، وكم أشار سمو سيدي  2014ت اإلسعاف في المناطق الشمالية في عام وأسند له تقديم خدما

األمر األساسي أن اإلسعاف بإمكانياته أو أداءه لم يأت من فراغ ، وإنما كان هناك عدد من 

األعمال وعدد من المؤشرات وعدد من الممكنات وعدد من التجارب واإلجراءات واألشياء حتى 

صورة المثالية ، والحمد  رب العالمين خدمات اإلسعاف في نصل إلى الصورة النمطية أو ال

ً يشار لها بالبنان في عملية الممارسات واإلجراءات وأصبحت حتى تعتبر " بنش  الدولة حاليا

على سبيل المثال  2014مارك " لدول أخرى ، ونعطيكم هنا مثال على تطوير الخدمة ، في عام 

ً حوالي  ً ارتفع في عام 2000(كان عدد طلب الخدمة تقريبا لما يقارب  2020) مريض شهريا

) مريض شهرياً ، وهذا دليل أول شيء ليس على أن العدد في ازدياد فقط وإنما دليل على 9000(

أن ثقة المواطن أو ثقة العميل بهذه الخدمة بدأت تزداد وأصبح االعتماد عليها كبير ، وكما 

لشاشة هناك عدد من األشياء تشير إلى توسع تالحظون على يمين الشريحة المعروضة على ا

، الخدمات وعدد سيارات اإلسعاف سواء كانت طواقم أو كان حتى المساعدين في تقديم هذه الخدمة

وكذلك في اليسار تشاهدون مؤشر زمن االستجابة على مدى سبع سنوات ، ففي البداية كان هناك 

ً تحديات كثيرة من حيث المعلومات والمواقع  والمريض الصحيح والموقع الصحيح ، وهذه طبعا

) دقيقة في البداية إلى ما 18كلها كانت تحديات كبيرة أثرت على زمن االستجابة الذي تحول من (

يقارب حوالي تسع دقائق ، وال زلنا مستمرين في التحسين ألنه ما شاء هللا فرق المتابعة للخدمات 

   . وبالتالي نحن نراجع هذه الفجواتدائما تتابع هذه الخدمة وتعطينا الفجوات ، 
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ً نحن هنا نتحدث عن أرقام خاصة بعام  ألن  2020لو سمحت بعرض الشريحة الثانية : طبعا

الشريحة التالية ستوضح لكم التحديات التي عملنا عليها تحت إشراف سموي سيدي وتحت إشراف 

 2020ام الخاصة بعام وزارة الداخلية لتجاوز أي عقبات أو تحديات تواجهنا ، وفي األرق

 2014) ألف بالغ بعد أن كانت في عام 110تشاهدون على سبيل المثال عدد البالغات كانت (

) ألف بالغ ، وطبعاً ليس أي بالغ إسعافي يتم تفعيله ونقله إلى المستشفى ألن الموارد 15حوالي (

حيح وال أنقل أي المتاحة لجميع المبلغين يجب أن أنقل المريض الصحيح إلى المستشفى الص

شخص يرغب بالنقل ألن هذه الموارد يجب أن تدار بحكمة ويجب أن تُفعل لصالح المريض 

صاحب االحتياج ، وبطبيعة الحال ترون هنا عدد المرضى المنقولين للمستشفيات والذي نحن 

التي  نوجه كامل الشكر وجزيل العرفان لوزارة الصحة وتعاملها معنا ومدنا بالمعلومات األساسية

   . سهلت عملنا للوصول لما ترونه

كانت المؤشرات  2014بطبيعة الحال نحن نتكلم على أكثر من مؤشر ، ومنذ بدأنا في عام 

الرئيسية للقياس هي مؤشر االستعداد الخاص بعدد الدوريات ومؤشر االستجابة ، أما اآلن فنحن 

طبيعة المهنيين مقدمي الخدمة مؤشر ، وحتى أننا دخلنا في مؤشرات مهنية في  13نتكلم عن 

   . أنفسهم

، بطبيعة الحال نحن نتعامل مع  2020في عام  19هنا نتكلم عن البالغات المرتبطة بكوفيد 

ولكن عندنا الحاالت المؤكدة والحاالت المشكوك فيها ، فالحاالت  19حاالت كثيرة من كوفيد 

النقل للمستشفى ألن وزارة الصحة والهيئات المشكوك فيها عندنا عدد من األسئلة للمبلغ قبل أن يتم 

،  19التابعة لها ووزارة شؤون الرئاسة حددوا مستشفيات معينة خاصة تختص بجائحة كوفيد 

المتأكد منه أو المريض المشكوك فيه يتم نقله إلى مستشفى  19فيجب أن ننقل فقط مريض الكوفيد 

التي تم تطويرها ومراجعتها باستمرار مع آخر ، والحمد  رب العالمين بموجب البروتوكوالت 

   . شركاء الخدمة تمكنا من تجاوز هذا األمر

) هذا يشير إلى عدد المرضى الذين كان نقلهم مؤكد أنهم مصابون 2098تالحظون هنا مكتوب (

، وبالتالي حالتهم المرضية تفرض نقلهم من مواقع سكنهم أو المستشفى الذي يكونون  19بكوفيد 

ً في نهاية عام  -مشكورة وزارة الصحة  -ستشفى أخرى ، وعندنا نفس الشيء فيه إلى م تقريبا

حيث ساعدونا بسبب الضغط وبسبب طلب الناس على المستشفيات  2021وبداية عام  2020

الحمد  رب العالمين بعملية تفعيل نقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة وبالتالي أصبحت 

حفاظاً وقت االستجابة، طبعاً على اليسار ترون عدد الممكنات التي عملنا  الموارد لدينا متاحة أكثر
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عليها وعدد البالغات التي صارت كأرقام، طبعاً أحد األشياء األساسية التي وجهنا بها سيدي سمو 

الشيخ سيف في هذا األمر هي عملية تطوير الكادر الوطني ألن في نهاية اليوم لدينا تحديات، وهذه 

استمرينا بهذا  2018لن يساعدنا فيها إال العنصر المواطن، فالحمد  رب العالمين في  التحديات

األمر وبدأ العدد يزيد برقم مباشر، في الشريحة التالية نتكلم عن التحديات والحلول التي صادفت 

تحديات هذه التحديات وما هي النتائج والشركاء الذين عملوا معنا، لدينا على سبيل المثال إحدى ال

حيث تجاوز  2020هو ارتفاع طلب الخدمة، حيث كان هناك ارتفاع في طلب الخدمة سواء في 

ً كانت هناك تحديات كما أشار إليها سيدي سمو 2019أربعة أضعاف عما كان عليه في  ، طبعا

الشيخ وهي الموارد المتاحة وكذلك الممكنات المالية، وبطبيعة الحال كان لدينا طلب االحتياج 

زائد وصار عندنا أنه يجب االستمرار بنفس الخدمة التي نسير عليها، بالتالي صارت هذه ال

التحديات وذكرنا عدد من الحلول األساسية وهي عملية اإلسعاف الوطني حيث أشاروا إلى الدعم 

  ...998النفسي والرقم 

 الداخلية)وزير  –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

مشكور يا أحمد، أحد التحديات التي واجهتنا هي في الناس األقل وعياً، فالعمالة اليوم في دولة 

أعتقد أنها عمالة إيجابية وممتازة وملتزمة ولكن حجم أو مقدار الوعي  -في الحقيقة-اإلمارات 

ا أمكن اعطنا نبذة بسيطة لديهم وثقافتهم بحاجة لتطوير، وهذا قائمة عليه الحكومة، فاألخ عبدهللا إذ

  عن هذا الموضوع.

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ عبدهللا.

 الفريق/ عبدهللا خليفة المري: (قائد عام شرطة دبي)

معالي الرئيس، سيدي الشيخ سيف بن زايد لو سمحت لي يا طويل العمر أن أتكلم بنبذة بسيطة عن 

وهو محور الفئة العمالية، ربما التحديات  جهود وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في محور مهم

ً دولة اإلمارات بالنسبة للتعامل مع  التي كانت موجودة بشكل عام على جميع الدول وخصوصا

رب العالمين بوجود قيادة مميزة وقيادة  الفئات العمالية الموجودة في المناطق العمالية، فالحمد 

هذه األرض الطيبة، ربما ما قامت به دولة اإلمارات تضع رؤية واستراتيجية لجميع المقيمين على 

ال أعتقد أن أي دولة في العالم قامت به في التعامل مع هذه الفئة العمالية، ربما لو نذكر باألرقام 

وأنا أتكلم عن إمارة دبي والمناطق العمالية الموجودة -خالل شهر رمضان في العام الماضي 

بة غذائية للعمال في هذه المناطق ناهيك عن بداية األزمة حيث تم ماليين وج 7قمنا بتوفير  –فيها
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اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية منها تعقيم المناطق العمالية وتوفير الفحص الطبي وتقديم الدعم 

ً هذا يعكس الترابط واالنسجام بين جميع فئات مجتمع دولة  النفسي لجميع هذه الفئات، طبعا

مع دولة اإلمارات لم يفرق والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعامل مع جائحة اإلمارات، فاليوم مجت

كورونا لم تفرق بين عامل وتاجر ورجل أعمال، فالكل كانوا سواسية والخدمة كانت تقدم لجميع 

رب العالمين بفضل قيادتها هي دولة  الفئات الموجودة، فهذا يعكس أن دولة اإلمارات الحمد 

  يش، وشكراً.للتسامح والتعا

  وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  شكراً أخ عبدهللا، مبادرة بصمة الوجه تفضل سعيد السويدي.

 معالي الرئيس:

 تفضل أخ سعيد السويدي.

 سعادة/ أحمد الخاطري: (وزار الداخلية)

ربة وزارة الداخلية في استغالل منظومة بصمة الوجه السالم عليكم، معالي الرئيس، اليوم تج

والتي كان لها دور كبير في تحقيق المستهدفات في األجندة الوطنية، ودور أهم في ضمان وسالمة 

الجمهور في فترة الجائحة، اليوم بصمة الوجه هي إحدى األدوات التي اعتمدتها وزارة الداخلية 

تعرف على هويات األشخاص من خالل مقارنة الصور في القطاع األمني والتي ساهمت في ال

الملتقطة لألشخاص مع قواعد البيانات الموجودة في وزارة الداخلية، بفضل من هللا سبحانه وتعالى 

) مليون عملية مطابقة صحيحة ساعدت في حل كثير 15ومنذ تأسيس النظام تم إجراء أكثر من (

، ولتسليط الضوء أكثر على منظومة بصمة الوجه من القضايا كما هو واضح أمامكم في الشريحة

وفهم هذه التقنية ودورها في القطاع األمني سنعطيكم مثال على تعميم وردنا من الشرطة الدولية 

(االنتربول) عن شخص مطلوب في قضايا قتل وإرهاب من جمهورية الهند، مباشرة وبمجرد 

وضمها في منظومة بصمة الوجه ومن  وصول التعميم قام فريق وزارة الداخلية بأخذ الصورة

خالل عملية المطابقة تبيّن لنا أن الشخص فعالً موجود ومقيم في دولة اإلمارات ويحمل جنسية 

أصلية ورسمية من جمهورية الهند ولكن باسم مخالف، ومثال آخر اليوم لدينا وسائل التواصل 

االجتماعي والتي تحتوي على أفعال التي تنشر في شبكات التواصل  تاالجتماعي ولدينا الفيديوها

وصور أشخاص وبيانات أشخاص، فاليوم بفضل منظومة بصمة الوجه استطعنا أن نحدد هويات 

هؤالء األشخاص، وآخر مثال لدينا بالنسبة لمجهولي الهوية، فاليوم الضباط في الميدان يستطيعون 

ية، فاليوم عن طريق التعرف على األشخاص حيث كانت لدينا قضية حول طفل مجهول الهو
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منظومة بصمة الوجه مباشرة استطاعوا التعرف على الطفل والتواصل مع ذويه، وبفضل هذه 

النجاحات وتجربة وزارة الداخلية جاءتنا التوجيهات من القيادة بتحويل هذه التجربة ونجاحاتها إلى 

ومي تطبيق الهوية القطاعات الحكومية وخاصة في وقت الجائحة، اليوم لدينا في القطاع الحك

الرقمية الذي تقدمه اليوم هيئة تنظيم االتصاالت، وهذا التطبيق هو التطبيق الرسمي للوصول إلى 

جميع الخدمات الحكومية في الدولة، ولتفعيل هذا التطبيق يحتاج من المستخدمين زيارة مراكز 

الوصول إلى مراكز  الخدمة، وفي وقت الجائحة كان من الصعب جداً على الجمهور والمستخدمين

الخدمة فجاءت توجيهات القيادة بتفعيل منظومة بصمة الوجه في تطبيق الهوية الرقمية، وعليه 

اليوم يستطيع المستخدمين تفعيل حساباتهم وهم في منازلهم، وكذلك في وقت الجائحة كان هناك 

بعد ولكن كان عندهم  تحدي في وزارة التربية والتعليم ومشكورين أنهم طوروا منظومة التعليم عن

تحدي، واليوم هناك تنسيق وتواصل مع اإلخوة في وزارة التربية والتعليم للتأكد من هويات 

  الطالب في وقت االختبارات إلنجاح منظومة التعلم عن بعد واالختبارات عن بعد.

التعامل  أما ما يتعلق في القطاع الخاص، ففي وقت الجائحة كانت العمليات المالية جداً صعبة في

معها ألنه يتطلب من العميل أن يكون متواجداً في البنك، وبسبب الجرائم االلكترونية واالحتيال 

االلكتروني كان من الصعب جداً على البنوك تفعيل هذه الخدمة، اليوم وزارة الداخلية تقدم خدمة 

  لرقمية، وشكراً.لقطاع البنوك لتفعيل خاصية بصمة الوجه مما يضمن لديهم سالمة التعامالت ا

  وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً أحمد، وأحب بهذه المناسبة أن أشكر حكومة دولة اإلمارات وعلى رأسها سيدي الشيخ خليفة 

حول وسيدي الشيخ محمد وسيدي الشيخ محمد على إتاحة الفرصة لنا، ألن هذه الخدمة ست

للقطاعات الحكومية األخرى والقطاع الخاص، بمعنى أن الشخص المواطن أو المقيم لن يحتاج 

للذهاب للمؤسسة ويسجل فيها بشخصه، بطاقات الهوية أو ما شابه يمكن أن يحصل على الرقم أو 

في يتعامل مع األرقام السرية، فنعتقد إن شاء هللا في القريب العاجل سيشكل بداية تعامل جديدة 

التعامل بين القطاع الخاص والحكومي وتأكيد الثقة وتأكيد أن الشخص الموجود أمامك هو 

الشخص المعني بدون أن يحضر شخصياً، والموضوع قبل األخير هو الصرف الصحي تفضل أخ 

  سعيد السويدي.

 سعادة/ سعيد السويدي: (وزارة الداخلية)

عة عن المبادرة، هذه المبادرة أتوقع أن نعم سيدي، بدايةً اسمح لي أن أستعرض مقدمة سري

أصحاب السعادة والمعالي األعضاء يستغربون لماذا مبادرة مثل هذه تنزل للطبقة السفلى لنرى ما 
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ً قبل أربع إلى خمس سنوات تعمل  هو موجود في الصرف الصحي، بدايةً وزارة الداخلية تقريبا

بعض األنشطة اإلجرامية مثل تعاطي  على استخدام تقنية فحص مياه الصرف الصحي للبحث عن

المخدرات أو مثالً وجود مواد مخدرة يساء استخدامها خارج الدولة ونرى إذا ما كانت تستغل 

عندنا او تستخدم عندنا في الدولة من عدمه، ومن خالل هذه الممارسة التي كنا نجريها بمجرد 

ً كبيراً في ظهور الجائحة سارعنا بالتفكير في مدى استغالل هذه التقني ة التي قطعنا فيها شوطا

الكشف عن فيروس كورونا، وكان هذا سؤال غريب ولم يكن له مرجع، بالتالي تواصلنا مع 

شركائنا في أوروبا (مجموعة سكور) وهي المجموعة المعنية بتحليل مياه الصرف الصحي 

أن هناك تجارب متواضعة  ) في أمريكا ورأينا فعالً mitواالستفادة العلمية منها وكذلك مع جامعة (

جداً في هولندا في مطار أمستردام وفعالً هي تجارب بسيطة جداً وقد عززنا تواصلنا معهم، ورأينا 

أننا قادرين على استخدام هذه التقنية بالكشف عن الفيروسات في محطات مياه الصرف الصحي، 

مياه الصرف الصحي والمعالجة  وقد رأينا في أوروبا في الدانمارك والسويد حيث كانوا يقولون أن

ً في انتشار الفيروسات، وكذلك حرصنا  والتي تستخدم في ري المساحات الزراعية قد تكون سببا

في الدولة وبادرنا بشكل سريع لفحص جميع محطات الصرف الصحي التي تعالج في الدولة في 

ت هناك تركيزات عالية مختلف اإلمارات، وفحصنا المياه قبل المعالجة وبعد المعالجة حيث كان

قبل المعالجة ولكن بعد المعالجة أكدنا أن آلية معالجة مياه الصرف الصحي قد تمت بشكل كفيل 

بالتخلص الكامل من الفيروس وبالتالي كانت المياه المعالجة آمنة في استخدامها في الري أو 

ي وجود فيروسي بعد التخلص منها في البحر، بالتالي اطمأنا أن مياهنا سليمة وخالية من أ

  المعالجة.

الهدف الثاني كان أن نرى ونرصد مدى وجود الفيروس هذا في المناطق السكنية وفي المجمعات 

والمدن نفسها وبعض المناطق الحيوية على سبيل المثال محطات توليد الطاقة وهي محطات 

أن تكون هذه المحطات  رئيسية في استمرارية الحياة وهي تمد الدولة بالطاقة، فكنا حريصين على

والعاملين فيها خاليين أو غير مصابين خاصة أن هذه التقنية تعطي تنبيه أن هناك إصابات أم ال، 

ألن أحياناً األعراض ال تظهر على المصاب لكن يمكن الكشف عنها من خالل مخلفاته، على سبيل 

يكونوا في أمان والمحطة  المثال مفاعل براكة يحتوي على آالف الموظفين وكنا حريصين على أن

) عينة على 4964هذه تعمل بشكل سليم، حتى اآلن طبعاً المبادرة مستمرة وقد فحصنا أكثر من (

) موقع مختلف في مختلف إمارات الدولة، ومازالت مستمرة حتى هذه 315مستوى الدولة في (

ئة العامة إلدارة وبعدما أظهرنا النتائج من خالل شركائنا مثل وزارة الصحة والهي، اللحظة
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الطوارئ واألزمات والمجلس األعلى لألمن الوطني وكافة العاملين في القطاع الصحي أدركنا 

تماماً بأن هذه التقنية تعتبر آلية وإنذار مبكر استراتيجي حيث تم اعتمادها كإنذار استراتيجي مبكر 

اعاتنا من التدخل السريع في للتنبؤ بوجود األوبئة واألمراض في مختلف الدولة وبالتالي تمكن قط

مكافحة هذه األمراض أو األوبئة، كذلك بعدما رأينا مدى االستفادة اقتنعت جميع قطاعاتنا 

الحكومية بأن هناك في المنطقة السفلى كنز من المعلومات، ثروة معلومات تسير تحتنا يمكن أن 

يدي الفريق سمو الشيخ نستخدمها في رصد أي مخاطر ربما تمر على الدولة، وبالتالي وجه س

 –سيف باستحداث مركز اإلمارات لألبحاث الحيوية في ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية، وهذا المركز سيضطلع بالشراكة مع جامعاتنا البحثية في الدولة ومختلف الجامعات 

مخاطر سواء كانت مخاطر بالشراكة مع وزاراتنا والهيئات االتحادية والمحلية بالبحث عن رصد ال

صحية أو مخاطر أوبئة أو مخاطر أمنية على سبيل المثال المخدرات وما إلى ذلك أو حتى مخاطر 

بيئية ربما تؤثر على سالمة مسطحاتنا الزراعية أو قطاعنا الحيواني أو الثروة السمكية، كل هذه 

ه الشريحة تركز على إمارة النظرة إن شاء هللا سيضطلع بها هذا المركز، على سبيل المثال هذ

أبوظبي حيث الحظنا أن في بداية التجربة كانت هناك تركيزات عالية للفيروس ومع آليات 

وإجراءات التعقيم الوطني واإلجراءات التي اتخذتها الهيئات المختصة بإدارة األزمة رأينا أن هناك 

ننا نعمل على تعزيز هذه التجربة انخفاض في معدالت الفيروس وبالتالي اقتنعنا اليوم الحمد  أ

  على جميع قطاعاتنا لرصد أي مخاطر ربما تكون موجودة في الدولة، وشكراً.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

ين توفقوا مشكور سعيد، هنا في الحقيقة أحب أن أؤكد على أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الذ

اإلخوان في تطبيقه وكان هدفنا األول هي محطات المعالجة حيث كان ذلك في فرنسا وأحد أسباب 

انتشار الوباء هو وجود هذه المعالجة وفيها الفيروسات، و الحمد والمنة جميع المحطات التي 

طة ولكن بعد تعمل في الدولة ال يأتيها الفيروس من خالل االختبارات، الفيروس يصل إلى المح

المعالجة  الحمد تختفي، الفحوصات نجريها أسبوعياً وعشوائياً، ومنها الجهاز أو المنظومة الذي 

عمل عليه الفريق لدينا وكذلك جامعة خليفة وأنا أتوجه بالشكر لهم وهي في الحقيقة جامعة 

أن نصل بهذه  مرموقة، ولوال أن لديهم هذه المنظومة وعملنا مع بعضنا البعض لما استطعنا

السرعة إلى هذه النتائج، ومرة أخرى هذا عمل فريق وليس عمل جهة واحدة، يستطيعون التتبع 

من محطة المعالجة وبالعكس، أين تكون منظومة الفيروس وبالتالي تتبعها إلى بناية أو إلى سكن 

هوا إليهم بالفحص معين، وأحد األماكن التي تم تتبع الفيروس فيها هو سكنات العمال وبالتالي توج
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والتوعية. اسمح لنا عبيد خلفان فقد أطلنا عليك ولكن إذا لم نأخذ احتياطنا قبل السجن فستكون لدينا 

  مشكلة، بالتالي سنجيبك على سؤالك، تفضل أخ ياسر الحرمي.

 العميد/ ياسر أحمد الحرمي: (اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية)

هللا وبركاته، نشكركم في البداية على إتاحة هذه الفرصة لقطاع المؤسسات السالم عليكم ورحمة 

اإلصالحية والعقابية بوزارة الداخلية الستعراض أهم جهوده في مواجهة جائحة كورونا، عززت 

وزارة الداخلية ريادتها اإلنسانية من خالل إطالق مبادرة ريادية كأول مؤسسة إصالحية وعقابية 

تقوم بتوفير خدمة اللقاح لنزالئها بشكل مجاني، اليوم نحن نرى كثير من دول  على مستوى العالم

العالم المتقدمة تجد صعوبات بالغة في توفير هذا اللقاح لمواطنيها، ونحن بفضل من هللا سبحانه 

%) من نزالء المؤسسات استفادوا من خدمة اللقاح، وهذا الشيء يؤكد 40وتعالى لغاية اآلن (

مارات وحرص قيادتها الرشيدة على مد يد العون لكافة فئات المجتمع لمواجهة هذه جوهر دولة اإل

الجائحة، نستعرض معكم هنا لمدة دقيقة وعشرين ثانية مادة فلمية توضح المرحلة األولى من 

تطبيق هذه المبادرة الريادية، وأحب أن أوضح هنا بأننا التزمنا بكافة البروتوكوالت التي اعتمدتها 

الصحة في أخذ هذا اللقاح وقمنا بعقد كثير من الورش التثقيفية بعدة لغات للنزالء لتشجيعهم  وزارة

  على أخذ هذه اللقاحات لما فيها الفائدة والحفاظ على صحتهم العامة.

طبقت المؤسسات اإلصالحية والعقابية بروتوكول اإلجراءات االحترازية المعتمد من قبل منظمة 

ادق عليه من قبل وزارة الصحة اإلماراتية حيث تم تطبيق هذه اإلجراءات الصحة العالمية والمص

على العاملين وعلى النزالء، وفيما يتعلق بالعاملين فقد قمنا بتوفير فحص دوري مجاني لجميع 

العاملين وتعقيم المرافق بشكل يومي، وكذلك حرصنا على نشر ثقافة التعامل مع هذا الفيروس 

إلى تطبيق منظومة العمل عن بعد وتركيب ممرات التعقيم، ونحب أن بشكل مستمر باإلضافة 

  %) من العاملين في قطاع المؤسسات حصلوا على التطعيم بشكل كامل.90نوضح هنا أن (

على الفحوصات الطبية المقررة عند  19أما فيما يتعلق بالنزالء فقد قمنا بإضافة فحص كوفيد

) يوماً للتأكد من 14بر الستقبالهم في المرحلة األولى لمدة (استقبال النزالء الجدد وجهزنا لهم عنا

خلوهم من الفيروس قبل أن يتم نقلهم إلى العنابر الرئيسية وكذلك التعقيم اليومي داخل العنابر، 

وكذلك حرصنا على فحص أي نزيل قبل خروجه إلى المجتمع ونشر الثقافة فيما يتعلق بهذا 

ة لغات وبشكل مستمر لمساعدتهم على مواجهة هذا الفيروس، الفيروس إلى كافة النزالء وبعد

واستحدثنا غرف خاصة إلجراء عمليات الفحوصات، أحب أن أوضح أن مع بداية حدوث جائحة 

كورونا قمنا بإجراء مقارنات معيارية مع الدول الرائدة في مجال المؤسسات مثل أمريكا واسبانيا 
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مل مع هذا الفيروس، حيث اتفقت أغلب المؤسسات على وبلجيكا لالطالع على تجربتهم في التعا

ضرورة اإلغالق التام في المرحلة األولى وهو ما حدث في دولة اإلمارات، ولكن حرص وزارة 

الداخلية على استمرارية األعمال والحفاظ على الحقوق القانونية واإلنسانية لكافة النزالء فقد قمنا 

ية إلى خدمات ذكية بما يكفل حقوقهم، ونستعرض منها بتحويل جذري لكافة الخدمات التقليد

الخدمات الموجهة للنزالء حيث قمنا بتطبيق منظومة الزيارة الذكية بما يحافظ على الحقوق 

اإلنسانية للنزالء، وتطبيق منظومة التقاضي عن بعد بما يضمن حقوقهم القانونية، وكذلك حرصنا 

لم الذكي لتوفير فرصة التعليم والتأهيل وحقوقهم على إطالق منصة الشيخ محمد بن راشد للتع

خالل جائحة كورونا، كذلك قمنا بتقديم بعض الخدمات للمتعاملين منها خدمة تحويل األموال 

  وخدمة إصدار الشهادات، وفيما يتعلق بالعمل المؤسسي قمنا بتطبيق منظومة العمل عن بعد.

المؤسسات بإطالق مباردة استراتيجية تتمثل في أما في إطار المسؤولية المجتمعية قمنا في قطاع 

تصنيع الكمامات والبدل الطبية من قبل النزالء وتوزيعها بشكل مجاني على المدن العمالية، 

وساهمت هذه المبادرة في تطوير مهارات وقدرات النزالء وتعزيز الثقة بأنفسهم بأنهم عناصر 

أثناء تنفيذ محكوميتهم، والعمل  19مع من كوفيدإيجابية قادرة على تقديم المساهمة وحماية المجت

على تعزيز هذه الثقة لديهم عند خروجهم من المؤسسة إلى المجتمع بأنهم عناصر قادرة على 

المساهمة في تطوير المجتمع، وكما تعرفون أن هذا سيعزز من مؤشرات جودة الحياة في المجتمع 

  نة اإليجابية.لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومؤشرات المواط

من أهم التحديات التي واجهتنا مع بداية حدوث األزمة هو توقف عملية النقل على مستوى العالم، 

وهذا األمر ربما كان سيضر في عمليات اإلجالء للنزالء المفرج عنهم لكن بفضل من هللا ووجود 

ة تحت مظلة وزارة شركاء استراتيجيين ومتميزين لدينا في قطاع المؤسسات اإلصالحية والعقابي

الداخلية ونذكر منها على سبيل المثال وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمجلس األعلى لألمن 

الوطني والهيئة العامة للطيران المدني والهالل األحمر، حيث تم تشكيل فرق تنسيقية عملت بشكل 

سفر لعدد ساعة استطاعت في ذروة جائحة كورونا من توفير تذاكر  24حثيث على مدار 

سفارة، وهذا يؤكد على حرص وزارة الداخلية على  50) نزيل، حيث تم التنسيق مع 10394(

عدم وجود أي نزيل حال انتهاء محكوميته في المؤسسات، وكما عودتنا قيادتنا الرشيدة على 

، إن 2020) في عام 6039مكارمها السخية تم إصدار قرارات عفو سامية استفاد منها عدد (

هذه الجهود نتج عنها تقليص نسبة االكتظاظ في المؤسسات اإلصالحية والعقابية بنسبة تضافر 

  %) مما يساعد على تحقيق التباعد الجسدي داخل قطاع المؤسسات.21.6(
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من خالل هذه الجهود التي تم استعراضها تم تحقيق نتائج مثمرة ومميزة نذكر منها على سبيل 

%) وهذا يعكس مستوى 97.4%) ونسبة الشفاء بلغت (4.4المثال نسبة اإلصابات حيث بلغت (

الرعاية الطبية العالي الذي يحظى فيه نزالئنا في المؤسسات اإلصالحية والعقابية، في حين بلغت 

%) وهي نسبة ضئيلة جداً جداً حدثت لدى حالة عند االستقبال وكانت تعاني 0.4نسبة الوفيات (

  من أمراض مزمنة.

ائلين مع استكمال حملة التطعيم ومن خالل الخبرات التي اكتسبناها في التعامل في النهاية نحن متف

) إصابات في المؤسسات العقابية، 0مع جائحة كورونا ونحتفل معكم في القريب العاجل بوجود (

 شكراً لحسن استماعكم والمعذرة على اإلطالة.

 وزير الداخلية) –وزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس ال

  شكراً جزيالً.

 معالي الرئيس:

 سعادة عبيد خلفان السالمي هل لديك تعقيب على رد الفريق سمو الشيخ سيف؟ تفضل.

 سعادة/ عبيد خلفان السالمي: (مراقب المجلس)

نائب  –شكراً معالي الرئيس والشكر حقيقة والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

وزير الداخلية، معالي الرئيس نحن دائماً نذكر بأن لهذه الجائحة واألزمة  –س مجلس الوزراء رئي

دروس مستفادة لجميع الوزارات، وأنا كشخص ذو خلفية عسكرية فإنني على دراية بآلية عمل هذه 

ً يأخذ بالحسبان أسوأ االحتماالت وبناًء ع لى المؤسسات العريقة، فالعسكري معالي الرئيس دائما

ذلك يعد السيناريوهات والخطط بشكل استباقي لتجنب وقوع هذه االحتماالت، وهذا حال جميع 

الوزارات و الحمد في اإلمارات، نادراً خالل هذه األزمة أو هذه األيام ما تتعامل أي وزارة مع 

  ق.األحداث الطارئة أياً كانت كردة فعل فقط إنما تقوم بتفعيل الخطط المرسومة بشكل مسب

ً مع  معالي الرئيس هذا السؤال الذي طرحته اليوم تبادر إلى ذهني بعد تساؤالت المواطنين، طبعا

انتشار وسائل التواصل االجتماعي وسرعة وتنوع األخبار، المواطن لدينا في اإلمارات طموح 

ً يتطلع المواطن لتنافسية مؤسسات دولت ه وهذه الصفة استلمها من الشيوخ الكرام، حيث دائما

العالمية، ويرغب أن يقارن مؤسسات دولته بالدول األخرى، فالدول األخرى خالل هذه األزمة 

ولكن و الحمد ما سمعناه للتو من  19واجهت اضطرابات وأعمال شغب وحرائق وتفشي كوفيد

وزير الداخلية والقادة  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

معالي  –األمن والمنشآت العقابية في الدولة حقيقة مفرح ويثلج الصدر، دولة اإلمارات عن 
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ً للتعامل مع كل من يعيش على أرضها في ظل هذه  –الرئيس  ً عالميا و الحمد قدمت نموذجا

الظروف، وهي ظروف الجائحة، نموذج لاللتزام بكافة المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وزارة 

حقيقة منذ اليوم األول وضعت أفرادها في الصفوف األولى لخط الدفاع لمواجهة كورونا  الداخلية

لجهود لحفظ أمن الناس وصحتهم، تخيل معالي الرئيس اإلى جانب األطباء والممرضين، بذلت كل 

حجم الجهود اليومية المبذولة وحجم التضحيات التي تمت والزالت مستمرة خاصة فيما يتعلق 

قرار والسيطرة على األمن المجتمعي، أنا أكتفي بهذا القدر معالي الرئيس وكل الشكر بضمان االست

والتقدير لقادة وضباط صف وضباط وموظفي وزارة الداخلية الذين حقيقة يستحقون الثناء والتكريم 

بعد انتهاء هذه الجائحة بشكل الئق يعكس التقدير والتثمين لجهودهم الملموسة من قبلنا ومن قبل 

  افة المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة، وشكراً.ك

  معالي الرئيس:

شكراً سعادة األخ عبيد خلفان السالمي، والشك أن حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

وزير الداخلية على اغتنام هذه الفرصة وهي فرصة  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –نهيان 

ضاء المجلس الوطني االتحادي بإحاطة شاملة وكاملة لم يكتف السؤال لوضع أصحاب السعادة أع

فقط باإلجابة على السؤال بل حرص على أن يطلع أصحاب السعادة وشعب اإلمارات من خاللكم 

في هذه القاعة على كافة الجهود التي بذلت طوال فترة هذه الجائحة وهي الشك جهود استثنائية 

إال أننا اطلعنا اليوم بشكل دقيق على بعض من هذه وإن كنا قد اطلعنا على الكثير منها 

المشروعات المميزة عالمياً، وهذا أمر حقيقة يسعدنا ونفتخر به وليس بغريب على حكومة دولة 

ً سمو الشيخ سيف على أن صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو  اإلمارات كما يؤكد دائما

السمو الشيخ محمد بن زايد حريصين على رئيس مجلس الوزراء وصاحب  –نائب رئيس الدولة 

أن تكون اإلمارات في المراتب األولى في كافة المجاالت، وهذا أمر طموح وتحقق الكثير منه 

ومازال الطموح واإلنجازات تتحقق و الحمد، فاتني في البداية حقيقة أن أرحب بمرشحي كلية 

حضوركم لهذه الجلسة، ننتقل اآلن إلى الشرطة المتواجدين معنا اليوم ونثمن حرص الكلية على 

  السؤال الثاني فليتفضل سعادة العضو عدنان حمد الحمادي لتالوة نص السؤال.

وزير  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –. سؤال موجه إلى الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 2

 السرعات " .الداخلية من سعادة العضو / عدنان حمد الحمادي حول " تباين وهامش 

  سعادة/ عدنان حمد الحمادي:

  شكراً معالي الرئيس...



  

  150من  30صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

 معالي الرئيس:

سامحني يا عدنان حيث انتبهت أنه الزال موجود معنا وحاضرين معنا رئيس وأعضاء برلمان 

الطفل، فنرحب بهم اليوم وباألمس سعدنا بمشاركتهم في حضور هذه الجلسة وهم سعيدين اليوم 

لالستماع لسمو الشيخ سيف وفريق عمله فأهالً وسهالً بكم ونتمنى لكم وحريصين على الحضور 

  دائماً التوفيق، تفضل سعادة عدنان.

 (تصفيق)

 سعادة/ عدنان حمد الحمادي:

  شكراً معالي الرئيس، نص السؤال:

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

  وزير الداخلية :  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –/ سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  الفريق

ما أسباب وجود تباين في السرعات وهامش السرعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع 

  االمارات؟".

 معالي الرئيس:

 تفضل الفريق سمو الشيخ سيف.

 وزير الداخلية) -سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء  الفريق سمو الشيخ

شكراً معاليكم وشكراً لألخ عدنان حمد، اسمح لي يا أخ عدنان فأنا أتوجه لك بالشكر على ظهورك 

  اإليجابي في السابق وتمثيلك لإلمارات واإلعالم اإليجابي ومسيرتك التي خدمت بها وطنك.

اإلمارات هي خفض نسبة الوفيات، كما في دولة  -معاليكم-هامش السرعة اليوم هو أحد التحديات 

) على مستوى العالم، وهذا يتطلب في الحقيقة 6) أو (5عرضنا لكم في الشريحة السابقة رقم (

بعض اإلجراءات التي نحاول من خاللها أن نتعلم، إذا سمحتم لنا فسأترك المجال لألخ حسين 

  الحارثي وهو رئيس لجنة المرور فليتفضل.

  علي الحارثي: (مدير عام الخدمات الذكية واألمن الرقمي) العميد/ حسين أحمد

شكراً سيدي، كما أوضحت سيدي أن دولة اإلمارات لديها مؤشر عالمي في خفض الوفيات لكل 

مائة ألف من السكان وهناك معايير دولية تحدد تنظيم السرعات على الطرق، اليوم تم تغيير 

ن حقيقة إمارة دبي تشكل نسبة المركبات فيها بحدود السرعات في هذين الشهرين في إمارة دبي أل

%) من مجموع المركبات على مستوى الدولة، وكما نعرف أنه ال يوجد شارع مخصص 48.6(

في إمارة دبي للشاحنات كما هو معمول به في بعض إمارات الدولة، ونعرف اليوم أن حركة 
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أن دبي اليوم عبارة عن مركز نشاط الشاحنات تشكل خطراً على المركبات الخفيفة، كذلك نعرف 

اقتصادي نشط وحركة الشاحنات فيها حركة كثيفة نظراً للمشاريع االقتصادية والعمرانية في 

اإلمارة، أظهرت اإلحصائيات انخفاض عدد الوفيات بعد تطبيق السرعات الجديدة في إمارة دبي 

بن زايد كانت الوفيات قبل  على الشارعين المحددين ونذكر اإلحصائية، في شارع الشيخ محمد

) وفاة، في شارع اإلمارات كانت 11) وفاة، وبعد التطبيق أصبحت (16تطبيق خفض السرعات (

) وفيات، وهذه المعايير 5) وفاة وبعد التطبيق أصبحت (23الوفيات قبل تطبيق خفض السرعات (

  هي التي حددت خفض السرعات على الشارعين المذكورين، وشكراً سيدي.

  لي الرئيس:معا

  سعادة عدنان حمد الحمادي هل لديك تعقيب على رد سمو الفريق؟ تفضل.

  سعادة/ عدنان حمد الحمادي:

بادئ ذي بدء معالي الرئيس نثمن حقيقة تلك الجهود النيرة والمبادرات العظيمة التي قدمتها 

ع والطرق الحكومة الرشيدة من مبادرات ضخمة في سبيل إنشائها وإنجازها لعدد من الشوار

الخارجية التي نسميها بالطرق الدولية لربط إمارات الدولة وهو جهد عظيم حقيقة كان بجودة عالية 

من المواصفات، شوارع تم إنارتها باإلنارة الكافية والواضحة وغيرها من المواصفات. أستميح 

شارع  على السرعات وسرعات الضبط وتحديداً على *معاليكم فقط لنلقي بشكل سريع الضوء

اإلمارات كعينة أقدمها من خالل هذا السؤال البرلماني، نرى أن شارع اإلمارات بحاراته المتعددة 

كلم وقيمة المخالفة 141كلم وسرعة الضبط 120من رأس الخيمة إلى دبي، سرعة ضبط الشارع 

  درهم. 600هي 

ي تمر بإمارة دبي ننتقل إلى الشريحة الثانية، من دبي إلى أبوظبي وهي الشوارع والطرق الت

كلم، وأنا أقدر حقيقة الكالم الذي تحدث عنه العميد حسين 110اختلفت سرعة الشارع إلى 

كلم مع وجود حد 20كلم وهامش السرعة يبقى 131الحارثي قبل قليل، سرعة ضبط الرادار هي 

األخير  درهم ثم نتجه للشارع 600أدنى للسرعة سأعود إليه بعد قليل وبالتالي أصبحت المخالفة 

كلم وال يوجد 141كلم وسرعة ضبط الرادار 140في أبوظبي حيث تم تحديد سرعة الشارع 

درهم، هنا تقدير أوالً لحجم وقيمة المخالفة التي ال تزال  300هامش للسرعة ونزلت المخالفة إلى 

ية تسبب جدالً ونوع حقيقة من الحمل والعبء الثقيل ونحن نعلم أن كل ما تبذله وزارة الداخل

ً هذا التباين يلقي  والمجلس المروري االتحادي يهدف إلى حماية األرواح والممتلكات، لكن أيضا

 

  مضبطة.) بال2العرض المقدم في شأن السؤال الثاني ملحق رقم (  *
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بعض من االرتباك والمسؤولية وعدم التركيز حتى بين السائقين المقيمين في دولة اإلمارات فما 

) وهنا 2قم (بالنا حقيقة بالسائقين الزائرين للدولة الذين يرتادون هذا الطريق، سأعود للشريحة ر

ً أتحدث عن نقطة مهمة حيث بحثت فيها الحقيقة ضمن المعايير الدولية لألمن والسالمة  أيضا

وأرجو من األخت مريم عرضها، السرعة الدنيا، هنا معالي الرئيس السرعة الدنيا لهذا الشارع 

ذا الرقم تكون كلم أي أقل من هذا الرقم تكون مخالفة وفوق ه 60وتحديداً هذا الشارع قد حددت بـ 

في الطريق السليم، أعتقد أن هذه السرعة منخفضة جداً وال تتناسب حقيقة مع السرعة العليا 

للسائقين على هذا الشارع، األمر الذي قد يمثل إعاقة لحركة السير والنسيابية الشارع، أرى أنه 

ر السالمة المرورية البد أن تكون هناك نسبة وتناسب أيضاً في تحديد هذه السرعة، وعودة لمعايي

%) في تخفيض السرعة ما بين السرعة العليا 18- 15الدولية والتي تلجأ دائماً إلى ما نسبته من (

إلى السرعة الدنيا، وهذا طبعاً قياس مثالي دولي قد يوافقني عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 

يفترض أن ال تتبع للجهات  آل نهيان، أعتقد كذلك أن الطرق الخارجية السريعة هي طرق دولة

ً العميد بجلسة  المحلية في ظل وجود وزارة الداخلية ومجلس المرور االتحادي، وقد ذكر أيضا

وتم أيضاً التساؤل عن  2016مايو عام  16للمجلس الوطني عقدت وهي الجلسة العاشرة بتاريخ 

وارع الخارجية السريعة هذا الموضوع ووعد سعادته أن يتم توحيد هذه السرعات تحديداً على الش

التي تعتبر هي شوارع دولية لدولة اإلمارات العربية المتحدة طبعاً بالتنسيق بين الوزارة والمجلس 

المروري االتحادي لكن هذا التوحيد لم يتم بعد أن تم تخفيض السرعة على شارع اإلمارات في 

ي ضبط أجهزة الرادار بالشك دبي بعد سنة من هذا التاريخ، معالي الرئيس اختالف المعايير ف

  يمثل ازدواجية في المعطيات ويسبب ضرراً نوعاً ما...

 معالي الرئيس:

  تفضل سمو الشيخ.

 وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

اهتمامكم بالسالمة شكراً معاليكم، بدون شك معالي الرئيس، اإلخوة األعضاء، أنا أقدر حرصكم و

) حيث السرعة مفتوحة فيها، Auto Panالعامة، لربما اإلحصائية والنسبة مأخوذة من ألمانيا (

والسبب في ذلك أن شركات السيارات تمارس هذا الضغط على الحكومة ألن الحكومة األلمانية 

مضطرين لعمل تود وضع بعض اإلجراءات وقالت سأنتقل بهذه الصناعة لدولة أخرى، بالتالي هم 

هذا ولكن الوعي لديهم بشكل ضئيل، إذا تحدثنا عن التباين في هامش السرعة ولكن نسينا أن هناك 

سرعة محددة ونحن ال نحدد هذه السرعة المحددة في وزارة الداخلية، هذه السرعة يحددها 
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يه المهندس الذي بنى الشارع، وكل شارع حسب مواصفاته له سرعة معينة، فالشارع الذي ف

) ، فهذا هو  األساس ، فإذا كانت 120نحن نضبط الرادار والجمهور على ( كلم 120سرعة 

) فالضبطية ليست على الهامش ، نحن ال نتكلم عن 60) يكون في نفس الوقت هو (60السرعة (

الهامش ، فالهامش يعتمد على تقدير تركناه للشرطات المحلية بحكم ترابطها مع الخدمات 

حلية كذلك واطالعهم عليها فنترك هذا األمر لهم ، ومع ذلك المؤشر الموجود على والمؤسسات الم

القيادات يعتبر أحد األسباب الذي نكون مرنين فيه ، فالتباين في هامش السرعة هو شيء إضافي 

   . ولكن هذا يقدره قائد الشرطة

يكون هناك اختالف  النقطة الثانية بشأن اختالف الرادار من مكان لمكان في نفس الوقت ربما

ولكن الحد العام لضبط الرادار ال يكون أقل ، ومرة ثانية نقول إذا كانت السرعة محددة على 

، أما الهامش فهذا شيء إضافي رآه قائد الشرطة  120شارع معين فيكون الرادار مضبوط على 

عكسه الواقع حيث أو مسؤول المرور في ذلك المكان أنه ربما يخفض الحوادث ، وهذا نراه اليوم ي

) ، وكذلك 11) واليوم نزلت إلى (16أن الوفيات في شارع الشيخ محمد قبل التطبيق كانت (

) ، فالممارسة هي في الحقيقة التي تجعلنا نأخذ هذه 5) واليوم (23شارع اإلمارات كانت (

    . القرارات والنتائج ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . لديك تعقيب أخير ؟ تفضلشكراً سمو الشيخ ، أخ عدنان هل 

  سعادة / عدنان حمد الحمادي :

 ً كما ذكر الفريق سمو  -حقيقة  -بكل تأكيد الكل يسعى  -معاليكم  -شكراً لهذا التوضيح ، أيضا

الشيخ سيف بن زايد لنظام مروري موحد على الطرق الخارجية ، وفي هذا المنطلق أيضا كما هو 

ات المرورية اإلرشادية التي بالفعل تترك انطباع راقي جدا الحال بالنسبة لإلشارات واللوح

بما يتعلق بالرادار هناك ازدواجية في استخدام  -أيضا  -لمستخدمي الطريق ، وهنا أود اإلشارة 

 " controlled by radar " مصطلح ربما تم اكتشافه بين لوحة باللغة اإلنجليزية مكتوب فيهما

ي الغالب دائما في البلدان األخرى يستخدمون الكلمة األولى وف  " monitored by radar " و

   . هذه مالحظة  " monitored by radar " وهي

نضع في االعتبار أنه يتوافد على الدولة عدد كبير  -معاليك أيضاً  -فيما يتعلق في هامش السرعة 

، وجزء كبير من  من السواح والزائرين الدوليين يفوق معدل المليون وستمئة ألف سائح وزائر

هؤالء يستخدمون هذه الطرق الخارجية ، فوجود هامش سرعة قد يتسبب في مزيد من اإلرباك في 
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تأخير المركبات القادمة من الخلف على اعتبار أن هذا السائح ال يعلم بهوامش السرعة وبالتالي 

 - خلق نوع ) كما هي محددة على طرق دبي ، وقد ت110) أو (120يلتزم بسرعة الضبط وهي (

ً ألبوظبي كل  -أيضا  من فقدان التركيز ، وأتحدث عن تجربة شخصية عندما أقود مركبتي قادما

همي متى أعدي مثال الشارقة وأدخل دبي ومتى أخرج من دبي وأدخل أبوظبي حتى بالفعل أركز 

   . على هامش السرعة

ً  -هناك  تقريبا على ست إمارات  الكثير من المواطنين من مستخدمي هذه الطرق يمرون - أيضا

من أجل الوصول إلى أبوظبي أو العودة إلى منازلهم، وبالتالي قد يتسبب هذا الهامش في ارتكاب 

   . عدد من المخالفات التي قد تؤثر على دخل هذا المواطن، وقد ال يكون هذا مبرر مهم

أو الكسب المادي أو  تبقى معاليك المخالفة المرورية وسيلة وليست هدف أو غاية هدفها االنتفاع

كما يظن البعض انها نوع من الجباية ، فنحن نعلم جيداً أنها لتقليل نسبة الحوادث والحفاظ على 

األرواح والممتلكات ، ولهذا من هذا المنبر أرجو معاليكم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

يعيد النظر في هذا الموضوع تحديداً نهيان " حفظه هللا " وهو الرجل االستثنائي والحكيم حقيقة أن 

وهو مطلب حقيقة من كثير من  -في السرعة الدنيا على شارع اإلمارات في دبي ، وإن أمكن 

أن تقوم وزارة الداخلية بمبادرة بتخفيض قيمة المخالفات أو جزء منها تماشيا مع  -المواطنين 

مروراً بهذه الجائحة ، وفقكم هللا لخدمة الفعاليات االقتصادية والمالية األخرى في دولة اإلمارات 

    . البالد والعباد ، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سمو الشيخ بالرد على تعقيب العضو عدنان حمد

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

    . ضاحي خلفان تفضل أخ

  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

شكرا سيدي ، معالي الرئيس ، السادة األعضاء ، اإلجابة السريعة على األخ عدنان حمد أقول أنه 

وحتى في  في األساس القاعدة القانونية أن اللوحة تعني تعريف السائق حتى ينضبط بهذه السرعة ،

الهامش فهو هامش أتاحه الحاكم كشيء من السماح من عنده على سبيل المثال ، لكن القاعدة 

فهي تقول لك أن  120القانونية هي أن اللوحة هي لغة الطريق ، فإذا كان مكتوب على اللوحة 

، وهكذا ، واالستثناء يأتي في صاحل مستخدم الطريق وليس العكس ، فال  120تقود بسرعة 

ضره ، فاالستثناء في هامش العشرين هو لمصلحة قائد المركبة وسائح ، فال تضر قائد المركبة ، ت
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، فاللوحة كما  120وبذلك فالسرعة هي  120فاألجنبي يعرف تماما أن هذه اللوحة مكتوب عليها 

وحة قلت هي لغة الطريق ، فإذا كان هناك إمارة أعطى فيها الحاكم هامش للسرعة المحددة على الل

    .فكثر هللا خيره ، ما المشكلة في ذلك ؟ وشكراً 

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

وهم أهال وسهال  -معالي الرئيس ، أنا أدعو اإلخوة أعضاء المجلس لزيارة ليس وزارة الداخلية 

وإنما وزارة البنية التحتية حتى يرو ما الذي يحصل في  - بهم في وزارة الداخلية فهي وزارتهم 

الطرق الخارجية ، فالطرق الخارجية فيها أشخاص وأجهزة ومعدات كل يوم تمر مرتين ، وهذه 

بنفس مواصفات المعدات الموجودة في المطارات ، وكلنا نتذكر حادثة طائرة الكونكورد حيث جاء 

اك أجهزة ومعدات تكشف الشارع ، ونحن الدولة عليها تاير وضرب في المحرك وحرقت ، فهن

الوحيدة في العالم الذين نطبق هذا األمر على الطرق ، فأدعو اإلخوة لزيارة وزارة البنية التحتية ، 

لذلك فهذا المجهود ليس فقط مجهود وزارة الداخلية وإنما مجموعة قطاعات كثيرة في هذا المجال 

    . ي البنية التحتية فيما يخص الطرق ، وشكراً ولذلك وصلت الدولة إلى أفضل دولة ف

ان 3 د آل نهي ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج س  –. س يس مجل ب رئ نائ

ة  –الوزراء  ار األودي د عيسى الكشف حول " أخط ة من سعادة العضو / محم ر الداخلي وزي

 واألمطار " .

  معالي الرئيس: 

    .ة نص السؤالتفضل سعادة محمد عيسى الكشف بتالو

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

   :نص السؤال

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

وزير الداخلية :  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

االنجراف والغرق بسبب تساقط أمطار الخير وجريان في كل عام تتكرر في الدولة حوادث 

  الوديان التي تتسبب بعدد من اإلصابات والوفيات في مختلف إمارات الدولة .   

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الحوادث وتقليل أعداد اإلصابات 

  " والوفيات ؟

  معالي الرئيس : 

   . السؤالتفضل سمو الشيخ سيف بالرد على 
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  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

من هللا سبحانه وتعالى أن يرزقنا األمطار  -إن شاء هللا  -شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة نتمنى 

شاء هللا تكون سنة  في هذا العام ، ففي العام الماضي كانت سنة خير بشأن األمطار ، والسنة إن

) سد مصممة حسب المعايير العالمية في مجال السدود ، 158خير ، الحقيقة أن الدولة تمتلك (

) سد إضافي ، والحوادث التي نراها اليوم ونسمع عنها بصراحة هي 157والسدود المقترحة هي (

) حادث متعلق 71هناك عدد ( 2021إلى عام  2011بأرقام من الجدير والمهم أن نراها من عام 

) وفيات ، كل هذه الحوادث لم تنتج بسبب 20) وعدد (78باألمطار نتج عنها عدد إصابات (

إلى  -في الحقيقة  -انحراف الوادي أو دخوله في األماكن غير المخصصة ولكن دخول األشخاص 

ن في هذه المناطق هو السبب ، وإذا أمكن سنعرض عليكم بعض اللقطات من فيديو ، فكما تالحظو

الفيديو هذه اللقطات واقعية وحقيقية ، الوادي هو قائم بهذا الشكل وكما ترون هناك نوع من 

    . االستعراض للقدرات والبطوالت الذين يعتقدونها هؤالء الشباب ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

    . شكراً سمو الشيخ سيف ، تفضل سعادة األخ محمد الكشف

  سعادة / محمد عيسى الكشف:

اً معالي الرئيس، والشكر موصول لسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد على هذا الرد، واسمح شكر

لي معالي الرئيس أن أشكر سمو الشيخ سيف بن زايد وكل العاملين في وزارة الداخلية في هذا 

القطاع الشرطي الذي نفخر به، وأنا كنت أحد منتسبي وزارة الداخلية، فأشعر دائما بالفخر في هذا 

أنا متأكد أن الوزارة لن تدخل جهدا في حماية الناس واألرواح  -معالي الرئيس  -قطاع. حقيقة ال

والحفاظ على األمن واألمان لدى المواطنين والمقيمين، فهناك كفاءات تعمل بجهد واجتهاد لتحقيق 

   .هذه الرسالة السامية في جميع األوقات والظروف وفي كافة أرجاء الدولة

، كما رأينا في الفيديو الذي تم عرضه أن هناك حوادث تحصل من جراء الوديان معالي الرئيس

وهذا ما  ) إطفائي وخبراء وآليات وجناح الجو50واألمطار، ويستجيب لهذه الحوادث أكثر من (

تم رصده من خالل موقع وزارة الداخلية الذين دائما يوافون الجمهور الكريم بإحصائية واضحة 

هناك موارد بشرية تستجيب ومعدات  - معالي الرئيس ، سمو الوزير  - عى وشفافة ، وكما نس

تتحرك لعمليات اإلنقاذ مما يترتب عليه تكاليف بشرية ومالية تُدفع جراء هذه الحوادث ، فهناك 

جهود كبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة ، وبناء على هذه 

ا في حين آخر قد تقع حوادث أخرى تحتاج لهذه اآلليات والجهود في هذا التكاليف يتم إشغاله
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الجانب ، وهناك ممارسات خاطئة وعدم التزام من بعض األشخاص بتجنب المغامرة بأرواحهم 

والنزول للوديان مما يتسبب بهذه الحوادث التي رأيناها في هذا المقطع وكثير منها في مواقع 

وخيمة عادة في خسائر األرواح والممتلكات بناء على النسبة التي تم التواصل والتي تخلف نتائج 

االطالع عليها قبل قليل من معالي سمو الوزير الشيخ سيف ، واضح ومقدر سيدي هذا الجهد 

الكبير ، وأنقل لكم حقيقة شكر المواطنين والمقيمين في الدولة ، ونشيد بهذا الدور الكبير الذي 

   . ة في إنقاذ أرواح الناسيتصدى له منتسبي الوزار

معالي الرئيس ، هدف هذا السؤال هو محاولة تقليل أو منع وقوع هذه الحوادث من األساس وذلك 

من خالل مقترح أتقدم به كما يقول المثل المعروف معالي الرئيس " الوقاية خير من العالج " ، 

بة مشددة من قبل الوزارة بما فأقترح استحداث مخالفة جديدة تكون محددة بهذا األمر ووضع عقو

تراه مناسباً لهذه المخالفة وإطالق حمالت إعالمية لهذه التوعية وتثقيف الجمهور من قبل الوزارة 

لحرص وصول الهدف منها وتقليل وقوع مثل هذه الحوادث التي تخلف عادة وفيات وأضرار 

الموارد البشرية من األفراد كبيرة في األرواح والممتلكات ، وهي أيضا تأخذ شغل عدد كبير من 

والضباط والخبراء ، لذلك هذا مقترحي وأتمنى من سموكم النظر في هذا المقترح وتبنيه لما فيه 

   . المصلحة العامة لوزارتكم الموقرة وأفراد المجتمع بشكل عام

ة معالي الرئيس ، هذه الحوادث التي لوحظت في السنوات األخيرة نعلم بجهود كبيرة من الوزار

في تقليل هذه الظواهر خصوصا في استشراف المستقبل فيها ، ومن المتوقع في تغيير األجواء 

نسبة األمطار في المستقبل بما يعني تكرار هذه الحوادث ، و الحمد دولتنا  -إنشاء هللا  -وزيادة 

ض القصص دائماً مستعدة في مختلف المجاالت وال تحتاج إلى مسببات لعمل نظام جديد ، ولكن بع

التي تخرج عن النص سواء كانت بقصد أو غير ذلك تحتاج إلى مخالفة أو عقوبة رادعة وحمالت 

تثقيفية كما عودتنا وزارة الداخلية بعمل حمالت كثيرة متنوعة مثل القيادة في الضباب وترك 

   . المسافة الكافية وعدم االنشغال بغير الطريق من شأنها تقليل مثل هذه الحوادث

ي الرئيس، و الحمد جهود الوزارة واضحة وكل فرد في دولة اإلمارات والمقيم على هذه معال

    . األرض الطيبة مهم لنا جميعاً، شكراً معالي الرئيس، والشكر موصول لسمو الشيخ سيف

  معالي الرئيس : 

شكراً سعادة محمد عيسى الكشف ، سمو الشيخ سيف ، هل ترغب بالرد على تعقيب العضو ؟ 

    .تفضل
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  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً جزيال معالي الرئيس ، بدون شك أنا أتفق مع األخ العضو على طرحه اإليجابي بأنه ال بد 

يتم ضبطهم أن يكون هناك مخالفة ومحاسبة لمرتكبي هذه األفعال ، وبالفعل اليوم األشخاص الذين 

يتم اتخاذ إجراءات ضدهم من قبل النيابة والمحاكم بما يتطابق مع المصلحة والحفاظ على 

    . ، وشكراً األرواح

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سمو الشيخ سيف ، هل لديك تعقيب أخير أخ محمد ؟ تفضل

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

را سمو الشيخ سيف بن زايد على هذا الرد ، نعم معالي الرئيس ، شكراً معالي الرئيس ، شك

الحقيقة أتمنى أن تكون هناك مخالفة صريحة موجودة في القانون المروري لردع بعض 

المستهترين في هذا الجانب ألن أرواح الناس مهمة في الدولة ، وتتحرك آليات عديدة ، وكال 

   . الطرفين أرواحهم مهمة عندنا في الدولة

الممكن أن نقول أن المخالفة ستكون في أعين الناس قبل أن يتخذوا هذا  معالي الرئيس ، من

اإلجراء من التصوير الذي نراه والفيديوهات التي تتكرر في كل عام كفيلة بأن يكون هناك مادة 

تردع هؤالء كما نرى المواد األخرى وتقليل نسبة الحوادث من خالل الحمالت التي قامت بها 

تعتبر مؤشر إيجابي ، فإن وجدت المخالفة أكيد ستقل نسبة الحوادث وستكون  وزارة الداخلية والتي

هناك نتائج إيجابية إن شاء هللا في هذا األمر ، شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لسمو 

    . الشيخ سيف بن زايد والعاملين في هذا القطاع الشرطي

د آ4 ن زاي يف ب يخ س مو الش ق / س ى الفري ه إل ؤال موج ان . س س  –ل نهي يس مجل ب رئ نائ

وزراء  ن  –ال ابي حول " شهادة حس د الزع اح محم عادة العضوة / كف ن س ة م ر الداخلي وزي

 السيرة والسلوك ".

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة كفاح الزعابي بتالوة نص السؤال

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

   : نص السؤال

ة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى ) من الالئح143إعماال لنص المادة (

وزير الداخلية :  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
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قد يتعرض بعض الشباب فترة المراهقة لطيش فيرتكب بعض الجرائم ، وقد ينجرف خلف 

دء حياة جديدة ينسى فيها الماضي ، المخدرات ولكن يفيق لنفسه ويعود لصوابه ويسعى لب

ويحاول أن يشق طريقه للمستقبل ويحسن سلوكه على أرض الواقع ، فيرفع قضية رد اعتبار 

ويحصل على حكم برد اعتباره ثم يتوجه للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للحصول 

  ة والسلوك .على وظيفة فيتفاجأ بوجود جميع السوابق الجنائية مدرجة في شهادة حسن السير

فما هي األسباب التي دعت الوزارة إلدراج السوابق الجنائية للشخص على الرغم من حصوله 

  "  على حكم برد اعتباره ؟ وما هو إذاً األثر القانوني لدعوى وحكم رد االعتبار ؟

  معالي الرئيس : 

    . تفضل الفريق سمو الشيخ سيف بالرد على السؤال

  وزير الداخلية) -يخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الش

   . شكراً جزيال معالي الرئيس ، وكذلك الشكر للعضوة السائلة

الحقيقة أراد شخص دخول منزلي يجب أن أعرف إن كان به وباء أم ال ، كذلك إذا أراد شخص أن 

شخص أن يعمل في مؤسسة مالية يخطب البنت فيجب أن نعرف المعلومات عنه ، وكذلك إذا اراد 

ولديه قضايا اختالس ، فأنا أقدر سؤال األخت العضوة ، ولكن هذه البيانات موجودة عندنا وال 

نستطيع إخفاءها ال عن األسرة وال عن المؤسسة بما يضمن أمرين : األمر األول هو أن يكون هذا 

المعفور له بإذن هللا الشيخ زايد أن الشخص واضح للجميع ، وهللا سبحانه وتعالى يغفر ، وكما قال 

هللا سبحانه وتعالى يغفر فما بالك بالبشر ، فالشخص الذي لديه سوابق على سبيل المثال في 

المخدرات فبعد سنتين من المتابعة والفحص يتم إعطاؤه شهادة بعدم الممانعة ، لماذا هذه السنتين لم 

ات ال يكون بكامل عقله وال يقدر ، فضرره نسمح له بممارسة العمل ؟ ألن من يستعمل المخدر

ربما يكون كبير ، لذلك يتم متابعته لمدة سنتين بعد خروجه من السجن بإشراف النيابة والمحاكم ، 

فإذا التزم نعطيه شهادة بعدم الممانعة ونخفي عنه ، فيما يخص الجانب القانوني اسمحو لي سأترك 

    . الرد لألخ راشد

  معالي الرئيس : 

    . ل سعادة العميدتفض

  سعادة العميد / راشد سلطان الخضر : (مدير عام الشؤون القانونية)

شكراً سيدي ، شكراً معالي الرئيس ، طبعا أنا سأتطرق إلى الجانب القانوني في موضوع السؤال ، 

 الحقيقة أن الشهادة تسمى في وزارة الداخلية شهادة بحث الحالة الجنائية وليس شهادة حسن سيرة
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، وسلوك ، وطبعا وزارة الداخلية تتعامل مع األفعال الجرمية من ناحية الجنح ومن ناحية الجنايات

فنحن سنتطرق إلى النص العام دون التطرق إلى جريمة أو فعل معين كما تطرقت األستاذة كفاح 

التي تسمح إلى التعاطي ، فسأتناول الجانب القانوني بكل شفافية ، فرد االعتبار طبعا هو األداة 

للمحكوم عليه بالعقوبة الجزائية التخلص من هذه العقوبة واستعادة مركزه في المجتمع كمواطن 

سوي ، وبالتالي االستفادة من كل الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون لهذا األخير ، وقد نظم 

شروط الالزمة ووضع ال 1992) لسنة 36المشرع قواعد رد االعتبار في القانون االتحادي رقم (

   : ) منه وهي تتلخص في اآلتي16لذلك وبين أثر رد االعتبار في المادة (

محو الحكم الصادر باالدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام األهلية والحرمان 

ليس من الحقوق وسائر اآلثار الجنائية ، وبالتالي فإن أثر رد االعتبار تكون بالنسبة للمستقبل و

للماضي ، فليس له أثر رجعي كما ال يؤدي إلى سقوط الحكم محل رد االعتبار ، وال يؤدي إلى 

سقوط الجريمة كونها حدثت بالفعل ، وهي واقع ال يمكن تغييره ، ونتيجة لذلك فإن رد االعتبار 

عين للمحكوم عليه يجعل الحكم محل رد االعتبار كأن لم يكون للمستقبل ، وبالتالي ال يؤخذ ب

االعتبار لتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للعقد ، وهنا يظهر جلياً بأن 

الفرق بين شهادة بحث الحالة الجنائية وبين الحكم برد االعتبار هو فرق كبير حيث أن الشهادة 

بالتنازل أو  تستند إلى سجل جنائى وتاريخي ووقائع ثابتة بعضها فعال وبعضها تم تسديده سواء

باالنقضاء أو برد االعتبار وال يمكن شطبها من السجل الجنائى وإنما يتم محو الحكم الصادر 

) 13باالدانة بالنسبة للمستقبل ، والتاشير بذلك في الهوامش والسجالت ، وهو تطبيق لنص المادة (

عتبار إلى المحاكم من قانون رد االعتبار والتي تنص على أن ترسل النيابة صورة من حكم رد اال

التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير لتأشير به على هوامشه ، وهذا بنص القانون ، وتأمر 

بأن تؤشر به في السجالت المعدة لهذا الغرض خاصة إذا علمنا بأن الحكم الصادر برد االعتبار 

كن المحكمة قد علمت يجوز إلغاؤه إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام أخرى لم ت

بها أو حكم عليه بعد رد االعتبار في جريمة وقعت قبل ، لذلك فإن بيان األحكام الجزائية والحكم 

الصادر برد االعتبار القضائي أو اكمال شروط رد االعتبار القانوني من الوقائع الثابتة بسجالت 

إلى وزارة الداخلية ، وهي مسائل  وزارة الداخلية التي ال يمكن إغفالها عند إصدار شهادة منسوبة

تدخل في إجراءات البحث واالستدالل وغير مرتبطة بأي إجراء قضائي كما أن بعض القوانين في 

الدولة تنص على ضرورة أن يكون مقدم طلب التوظيف أو القيد في سجلها حسن السيرة والسلوك 

حتى ولو رد إليه اعتباره ، ومن غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة 
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) لسنة 4بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، وقانون رقم ( 2014) لسنة 12هذه القوانين قانون (

بشأن تنظيم مهنة الترجمة ،  2012) لسنة 6بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، وقانون ( 2013

ئية ، وبالتالي نجد أن آثار رد بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضا 2012) لسنة 7وقانون (

االعتبار تكون لغايات قضائية ووظيفية والتمتع بالمزايا والحقوق التي نصت عليها القوانين 

والتشريعات ، وال يعني رد االعتبار عدم ذكر السوابق في شهادة بحث الحالة الجنائية ألن هذه 

الذي دعا وزارة الداخلية بتسجيل هذه الشهادة هي بحد ذاتها دليل على رد االعتبار ، وهو األمر 

 -ومنها استراتيجي ومنها  السوابق في شهادة بحث الحالة الجنائية مراعاة لجوانب كثيرة منها أمنية

تعاون دولي ففي كثير من الحاالت تطلب دول بحث حالة جنائية عن مقيمين في دولة  -أيضا 

شهادة بحث الحالة الجنائية كما يتضح من  اإلمارات، وبالتالي ال يمكن إخفاء هذه البيانات في

    . اسمها، فهي شهادة بحث حالة جنائية، و شكراً سيدي الرئيس

  معالي الرئيس : 

 .شكراً سعادة العميد دكتور راشد الخضر، سعادة األخت كفاح، هل لديك تعقيب على الرد؟ تفضلي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي:  

أود أن أشكر سمو الشيخ سيف بن زايد على حضوره وعلى حرصه  نعم معالي الرئيس، في البداية

   . وعلى اهتمامه وعلى رده

الحقيقة أن توضيح سعادة العميد راشد كان مهم جدا في توضيح الجانب األمني من هذا السؤال ، 

لكن نحن اليوم نتكلم عن فئة مهمة موجودة في المجتمع أال وهم أصحاب السوابق الجنائية ، وأنا 

بت مثال بالمخدرات في السؤال كمثال فقط ، فقد يكون هذا الشخص المحكوم عليه مطلوب ضر

في قضية مالية وليست قضية جزائية سواء جنحة أو جناية ، فنحن اليوم نتكلم عن فئة مهمة جدا 

 في المجتمع توليها الدولة الرعاية واالهتمام ، وتسعى إلعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع ، فاليوم

إذا هذه الفئة وخاصة أصحاب السوابق الجنائية في الجانب الجنائي إذا لم يتم دمجهم وتذليل السبل 

لحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك أو صحيفة البحث الجنائي وحصولهم على وظيفة فنحن 

سنكون بذلك أمام عدة خيارات ، فإما أن يكون عندنا مجرم متسلسل أو مشروع إرهابي أو قنبلة 

موقوتة قد تنفجر في أي وقت ، فنحن اليوم ندعم الجانب اإلجتماعي المهم في هذا الموضوع ، 

فوجود شخص سواء كان عنده سوابق جنائية مالية مدنية أو جزائية في حال حصوله على شهادة 

حسن سيرة وسلوك أو حالة البحث الجنائي مذكور فيها السوابق الجنائية فلن يستطيع الحصول 

فة ، وبالتالي تزيد عندنا نسبة الجريمة في المجتمع وتزيد نسب الطالق في المجتمع على وظي
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وسيشكل ضغط ألنه سيذهب لوزارة تنمية المجتمع ليطلب الحصول على مساعدة اجتماعية مالية ، 

فالموضوع أعمق وأكبر من مجرد فقط أن ننظر أن قانون رد االعتبار ذكر أن هذا للمستقبل ، 

كون هناك اجراءات استباقية ، والحقيقة نتمنى من الوزارة أن يكون هناك منظومة المفروض أن ت

عمل خاصة بأصحاب السوابق الجنائية متعلقة بإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك ، فمن 

الممكن أن يتم إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك له وإغفال هذه القضايا التي حكم عليه فيها في 

ملف أمني خاص ، فأي شخص سيتقدم ألي جهة في الدولة ويحصل على حال رد اعتباره في 

شهادة حسن سيرة وسلوك حتى لو لم يكن لديه أي سوابق جنائية ، لكن بمجرد حصوله على شهادة 

حسن سيرة وسلوك هناك إجراءات أخرى أمنية من الممكن من خاللها متابعة الشخص ، نحن 

ل ، فنحن نتكلم عن فئة حساسة موجودة في المجتمع اليوم ننظر للموضوع من زاوية أعم وأشم

ونتمنى ان تحصل على الرعاية واالهتمام ، ونتمنى أن تكون هناك منظومة خاصة بهم تسهل 

حصولهم على الوظيفة ، وربما أنا من واقع عملي بحكم أني محامية وموجودة في الميدان أرى أن 

الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك ، الكثير من أصحاب السوابق الجنائية يصعب عليهم 

وحتى لو حصل حكم برد االعتبار من األسباب التي ال تجعله يحاول التقديم على وظيفة ألنه 

يعرف أن السوابق الجنائية سيتم ذكرها في هذه الصحيفة ، فأتمنى أن يتم النظر لألمر من زاوية 

وابق الجنائية ، وفي النهاية هم أبناء هذه اجتماعية ومن زاوية أمنية ومن زاوية مالية ألصحاب الس

الدولة وأنا واثقة كل الثقة أن دولة اإلمارات توليهم الرعاية واالهتمام وتسعى إلعادة تأهيلهم 

   . ودمجهم في المجتمع ، و شكراً 

  معالي الرئيس : 

   تفضل شكراً سعادة كفاح الزعابي ، سمو الشيخ سيف ، هل لديك رد على تعقيب سعادة العضوة ؟

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

محامية ، أليس كذلك ؟ الحقيقة نحن  -جزاها هللا خيرا  -شكراً معالي الرئيس ، األخت كفاح 

ة فهل ترين فخورين بمجتمعنا وبعيالنا وبناتنا. الحقيقة لنقل إذا أراد شخص أن يتقدم لوظيفة محاما

أن المحامي يجب أن يكون فيه صفات معينة؟ لذلك كما وضح األخ راشد هناك فرق بين شهادة 

   . حسن السير والسلوك وبين طلب شهادة البحث الجنائي ، هذا أوال

ً : اليوم نحن فعليا ندرس هذا الموضوع بأن نفصل القضايا الجنائية عن الجنح ، ولكن في نفس  ثانيا

في المتلقي لهذا الشيء ، والشيء اإليجابي كذلك أن نسبة الجرائم اليوم مقارنة مع الدول  الوقت التحدي

األخرى نحن و الحمد تعتبر منخفضة عندنا بتعاون األسر اإلماراتية وهذا دورها ، وإن شاء هللا 



  

  150من  43صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

 تنخفض أكثر ، فنحن حريصون على هذا الجانب ، وأثمن اهتمام سعادة العضو بموضوع التوظيف

والتعيين لهذه الفئة ، وهذا يعتبر جزء في الحقيقة من التأهيل لهذه الفئة ، ولكن في نفس الوقت الحقيقة ال 

أستطيع أن أخفيها عن مؤسسة ، فهو يسألني عن بحث الحالة الجنائية فهل أخفيها عن المحاسب وهل 

 - ثال هناك أشخاص عندهم أخفيها عن البنك أو أي جهة يريد العمل فيها هذا الشخص ؟ على سبيل الم

حماية الطفل ، فقط في االنترنت األشرطة الجنسية ألطفال  - وهذا موضوع كبير على مستوى العالم 

 4تتراوح أعمارهم من أيام إلى أشهر إلى سنوات قيمة هذه األفالم التي تباع في االنترنت تصل إلى 

يعملون في مجال التعليم ، ولذلك اليوم مليار دوالر مع األسف ، وهؤالء األشخاص نسبة كبيرة منهم 

نحن في الدولة نطلب هذه البحثية من المدرسين الذين يأتون للتدريس في الدولة ، والعالم كله اليوم ال 

يسمح ألي مدرس العمل في هذه المهنة إال بعد أن يكون لديه شهادة تمكنه من العمل في هذا اإلطار ، 

كون لألشخاص مستند يستطيع من خالله أن يكون له مكانة ، ولكن وهذا اليوم أصبح متطلب دولي أن ي

من الممكن أن يتم فصل القضايا الجنائية عن الجنح البسيطة ، وإن شاء هللا سننظر في هذا الموضوع بما 

    . يخدم المجتمع ويمكنه ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

    .أخير ؟ تفضليشكراً سمو الشيخ سيف، سعادة كفاح الزعابي، هل لديك تعقيب 

  سعادة / كفاح محمد الزعابي: 

في النهاية أود شكر سمو الفريق الشيخ سيف على رده، فنحن نثمن جهود الوزارة ونثق كل الثقة 

بعمل الدولة وسعيها لإلهتمام باصحاب السوابق الجنائية، فأتمنى أن يكون هناك منظومة عمل 

تصنيف القضايا حسب نوع القضية وعدد الجرائم  خاصة بأصحاب السوابق الجنائية يتم من خاللها

التي ارتكبها الشخص، ففي النهاية هؤالء أبناء اإلمارات، وأنا واثقة كل الثقة أن جميع الجهود 

تتظافر من أجل االهتمام بهم ورعايتهم وإعادة تِأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وأكرر شكري لسمو 

    .الفريق الشيخ سيف، وشكراً 

  ئيس: معالي الر

اآلن نحن أمام خيارين سمو الشيخ فيما إذا كان هناك ضرورة الستراحة قصيرة أو ان ننتقل إلى 

    .البند السابع المتعلق بمشروعات القوانين المحالة من اللجان، تفضل

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

يس، الحقيقة أن سعادة األخ سيف الشعفار يريد أن يكمل ، فبعد إذنكم لو نكمل في شكراً معالي الرئ

    . الجلسة ، وشكراً 
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  * البند السابع : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

 مشروع قانون اتحادي في شان تنظيم المقابر وإجراءات الدفن " .  -

  معالي الرئيس : 

مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بتالوة ملخص  -لسويدي لتتفضل سعادة سمية عبدهللا ا   

    . تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون

  البيئية) سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية و

   بسم هللا الرحمن الرحيم

  معالي / صقر غباش                                           الموقــر "

  س المجلس الوطني االتحادي      رئي

  تحيـة طيبـة وبعـد،             

أرفق لمعاليكم تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم 

  المقابر وإجراءات الدفن . 

  الرجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                           رئيس اللجنة   

  "ناعمة عبدهللا الشرهان

  تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية

  بشأن

  مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

  

ون الصحية والبيئية م إلى لجنة الشؤ14/11/2019أحال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 

مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه 

و  24/11/2019على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة سبعة اجتماعات بتاريخ 

و  29/12/2019و  18/12/2019و  15/12/2019و  9/12/2019و  8/12/2019

11/03/2021.  

  تدارس اللجنة لمشروع القانون اجتمعت بممثلي بعض الجهات ذات العالقة التالية أسماؤهم :  وأثناء
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الهيئة العامة للشؤون  - المدير التنفيذي للشؤون اإلسالمية  -سعادة / عمر حبتور الدرعي  .1

 اإلسالمية واألوقاف.

ؤون اإلسالمية الهيئة العامة للش -مدير إدارة الوعظ  -السيد/ عبدالرحمن سعيد الشامسي  .2

 واألوقاف.

الهيئة العامة للشؤون  -مدير اإلدارة القانونية  -السيد/ عيسى محمد يوسف كرمستجي  .3

  اإلسالمية واألوقاف.

  بلديــة دبـــي ...... -ضابط نجم خدمة بخدمات الصحة العامة  -السيد/ على أهلي  .4

  معالي الرئيس : 

    . ون الحاجة لتالوة األسماءيا حبذا يا أخت سمية لو تنتقلين للملخص د   

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

  وقد تبنت اللجنة مخططاً عاماً لتدارس هذا المشروع، اشتمل على اآلتي:

تكليف األمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات االجتماعية والقانونية الالزمة والموِضحة ألغراض 

المشروع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه، وتبيان مبررات المشروع المجتمعية، ومدى  هذا

 اتفاق مواد المشروع مع هذه المبررات.

وبعد اطالع اللجنة ومناقشتها للدراسات المقدمة من األمانة العامة، وفي ضوء ما قدرته من 

  تي:استطالع آراء ممثلي الحكومة بمشروع القانون فإنها ترى ما يأ

  أوالً: ماهية مشروع القانون :

ائها ويحدد يهدف مشروع القانون إلى  ابر، ويضع قواعد إلنش نظم المق وضع تشريع اتحادي ي

  إجراءات الدفن.

ادة تضمنت  ي ديباجة وتسع وعشرين م داف ف ذه األه ق ه وقد عمل مشروع القانون على تحقي

  العديد من األحكام منها:

 تنظيم المقابر. .1

 وغسل الموتى.إجراءات نقل  .2

 إجراءات دفن الموتى. .3

  العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون. .4
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ابر،  .5 ة المق يش وحراس ة والتفت ام المراقب ة بمه لطة المعني ة بالس ة المتعلق ام الختامي األحك

ة  ام المخالف اء األحك ة، وإلغ ة التنفيذي دار الالئح ائي، وإص بط القض أموري الض د م وبتحدي

  إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. للقانون، باإلضافة

  ثانياً: مبررات المشروع :

ين أنها ترجع إلى كون اإلمارات  انون، تب بمراجعة األسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع الق

مما يبرر الحاجة إلى  العربية المتحدة وجهة أساسية لعدد كبير من الجاليات ذات الثقافات والعقائد المختلفة،

 إيجاد تشريع اتحادي ينظم إنشاء المقابر وإجراءات الدفن فيها، وكيفية التصرف بالجثث.

 ثالثاً: المالحظات األساسية ونتائج أعمال اللجنة على المشروع : 

ي  روع لتالف واد المش ى م ديالت عل راح تع ة اقت أت اللجن د ارت بق فق ا س ل م ى ك تناداً إل اس

 ساسية، وغير ذلك من مالحظات الصياغة القانونية ومنها: المالحظات األ

إضافة عدد من القوانين والمراسيم بقوانين ذات االرتباط بمشروع القانون إلى الديباجة  .1

 في شأن المالية العامة. 2019) لسنة 26المرسوم بقانون اتحادي رقم (مثل: 

ارة " المقبــــرة التعديل في تعريف " .2 ات " بإضافة عب ف اآلدميورف ون التعري ى يك "، حت

ي  تم ف د ت ي ق شامالً لكل حاالت الدفن فقد خال مشروع القانون من دفن رفات اآلدمي، والت

ات  ارة رف حالة النقل أو في أي حاالت أخرى، والجدير بالذكر أن اللجنة راعت إضافة عب

 اآلدمي في العديد من مواد مشروع القانون لتحقيق هذه الغاية.

 :  الحظات األساسية ونتائج أعمال اللجنة على المشروعالمثالثاً: 

ي  روع لتالف واد المش ى م ديالت عل راح تع ة اقت أت اللجن د ارت بق فق ا س ل م ى ك تناداً إل اس

 المالحظات األساسية، وغير ذلك من مالحظات الصياغة القانونية ومنها: 

القانون إلى الديباجة رتباط بمشروع االذات  بقوانين مراسيمالقوانين وعدد من الإضافة  .3

 في شأن المالية العامة. 2019) لسنة 26اتحادي رقم ( المرسوم بقانون مثل:

ارة " ب المقبــــرة تعريف " فيالتعديل  .4 ات اآلدمي"إضافة عب ف "ورف ون التعري ى يك ، حت

ي  تم ف د ت ي ق شامالً لكل حاالت الدفن فقد خال مشروع القانون من دفن رفات اآلدمي، والت

ات حالة ا ارة رف لنقل أو في أي حاالت أخرى، والجدير بالذكر أن اللجنة راعت إضافة عب

 اآلدمي في العديد من مواد مشروع القانون لتحقيق هذه الغاية.

 إلى تهدف التي القانونية البنود بعض القانون مشروع من الثانية المادة في اللجنة استحدثت .5

ي التشريعية يئةالب مع والتوافق االجتماعية الظروف مراعاة ة، ف ل الدول نح مث  السلطات م
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ة ع المحلي د وض ة القواع دفن الخاص اء، ب ذلك النس د وك ة القواع ابر الخاص ة بالمق  األثري

ابر ي والمق د ال الت اكن يوج ا أم دفن، به ا لل تحدثت كم ة اس داً  اللجن زم بن داً يل لطات جدي  الس

دفن الخاصة اءاتاإلجر لوضع المختصة الجهات مع بالتنسيق بالدولة المعنية ي بال ة ف  حال

 والكوارث. واألزمات الطوارئ

) ألهمية أن تكون المقبرة ال 1البند (في  "والمياه الجوفية"بإضافة عبارة ) 3المادة (تعديل  .6

ي ا يكف دة بم ة أو بعي اه الجوفي ى المي وي عل اعن تحت ة من سطح  ه إضافة واألرض، القريب

 للشمول وضمان أمن المقابر. )6عبارة " األمنية الالزمة " في البند (

اني إقامة تنظيم في المرونة من قدر توافر ضرورة اللجنة راعت . 7 ابر، داخل إضافات أو المب  المق

 المعنية، العتبارها السلطة موافقة بعد المقابر داخل إضافات أو مبانٍ  أي إقامة جواز ارتأت وبالتالي

 الحكومة. من الوارد القانون مشروع اهيتبن كان الذي المطلق الحظر من أكثر مالءمة، بدالً 

ادة ( .8 ي الم ارة ف افة عب رية13إض اء البش ن األعض ريح دف ة بتص ق  ،) المتعلق ي "وف وه

انون" ذا الق ة له ة التنفيذي ددها الالئح ي تح وابط الت روط والض يم  ،الش مان تنظ ك لض وذل

ة  ة الالئح ذه للالتنفيذي نظم ه ي ت رر اللجشروط والضوابط الت ان مب ر، وك ك األم ي ذل ة ف ن

 االختالف بين األعضاء البشرية عن جثث الموتى.

ً  تقريري، بحكم جاءت الحكومة من ورد القانون كما مشروع من )15( رقم المادة لوحظ أن . 9  متضمنا

د وأغفلت قضائي، حكم تنفيذ حالة في الدفن ذ المكلفة) الفواعل( أو األطراف تحدي  المادة؛ هذه بتنفي

اءً  التنفيذ، أثناء ليةعم إشكاليات يثير قد مما ة اقترحت ذلك على وبن ة إلى يضاف أن اللجن  هذه نهاي

 .)والشرطة العامة النيابة مع التنسيق بعد المعنية السلطة بمعرفة( عبارة المادة

وحظ . 10 و ل روع خل انون مش ن الق د م ة القواع ة القانوني ألة المنظم ود لمس ث وج ي جث  ف

ث هذه تكدس ولمواجهة ذلك على وبناءً  استالمها، يتم لم المستشفيات ي الجث فيات ف  المستش

  األمر. هذا لتنظيم مادة اللجنة استحدثت

وإذ تقدم اللجنة تقريرها وما ورد به من مقترحات لتعديالت المواد، فإنها تأمل أن تكون قد بذلت 

ى عنايتها الالزمة في تنفيذ تكليف المجلس لها بدراسة هذا المشروع، وتدعو المجلس للموافقة عل

  .مقترحات تعديالتها لمواد المشروع

  معالي الرئيس:

  شكراً سعادة سمية السويدي، هل هناك أية مالحظات على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)
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  إذاً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس:

  الدخول في مناقشة مشروع القانون مادة. مادة؟ الفريق سمو الشيخ سيف هل لديكم عرض أو كلمة قبل

 وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً معالي الرئيس، أحب أن أشكركم وأشكر األعضاء على التفهم هذا لألهمية، اإلنسان سبحان 

ليوم بعد الوفاة له احترامه من الناحية الدينية هللا في حياته وفي مماته شيء غالي، حتى الجسد ا

واألخالقية وفي تقاليدنا، فنشكركم على تفهمكم وموافقتكم وإن شاء هللا هذه األماكن تصبح أكثر 

ً وأننا اليوم دولة منفتحة، دولة متسامحة، قيادتنا و الحمد ترى  ً وأكثر قبوالً خصوصا تنظيما

هم ونؤكد اليوم على الفرص التي أعطيت للمتميزين في العالم البشرية كأناس يمكن االستفادة من

بمنحهم التأشيرة الذهبية واإلقامة الطويلة، وهذا في الحقيقة يساهم ويحثنا على أن نرعى كل 

  الجوانب الخدمية المكملة لهذه المنظومة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً للفريق سمو الشيخ سيف.

 وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  فيديو بسيط... *لو تسمح معالي الرئيس سنقوم بعرض

 معالي الرئيس:

 تفضل طال عمرك.

 وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  بعد، وبالتأكيد أن الجميع يزور هذه المناطق.الفيديو هذا يوضح المقابر من قبل والمقابر من 

  (تم عرض مادة فيلمية عن المقابر)

 وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

هذه المقابر كلنا نزورها ونرى فيها عشوائية وأوقات حتى بالخطأ ربما ندوس على بعض القبور 

ووضوح، ربما بعض األماكن غير متابعة بشكل مباشر، فكان من الضروري أن  وليس فيها تنظيم

يتم تنظيمها وبالتالي رأينا ما هي أفضل الممارسات هذه وكذلك استشرنا الهيئة المختصة وهي 

الهيئة الشرعية في دولة اإلمارات وقد حورناها بما يتناسب معنا في دولة اإلمارات، هذه مثالً 

 

  ) بالمضبطة.3لعرض المقدم من وزارة الداخلية في شأن مشروع القانون ملحق رقم (ا  *
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ي تم تطبيقها واحدة في أبوظبي وواحدة في دبي وربما في بعض اإلمارات، إحدى النماذج الت

واآلن نسعى لتعميمها على كل مكان، سيكون فيها كاميرات تراقب الدخول والخروج وحتى 

اإلطار العام، وسيكون هناك رادار يرصد إذا كان هناك أحد سيأتي في نفس الوقت بالتالي لن 

ا سيكون هناك حراسة عن طريق هذه األجهزة المتوفرة، بالتالي تحتاج إلى حراسة بشرية بقدر م

اإلنسان يحب أن يرى أحباءه بعد انتقالهم بإرادة رب العالمين إلى مرحلة ما بعد الحياة األولى أو 

المحدودة، يحب أن يراهم في مكان مناسب لربما يستطيع أن يخاطبه، ألننا نؤمن أن هذه الدعوات 

  ، وشكراً جزيالً معاليك.تصل إلى هؤالء الموتى

  معالي الرئيس:

شكراً سموك، نبدأ اآلن في تالوة مواد مشروع القانون مادة. مادة. ألخذ الرأي عليها، تفضلي 

  سمية.

  سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  2021) لسنة      مشروع قانون اتحادي رقم ( 

  وإجراءات الدفن في شأن تنظيم المقابر

  ،مارات العربية المتحدةرئيس دولة اإل                    نحن خليفة بن زايد آل نهيان      

  بعد االطالع على الدستور،

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

  وتعديالته،

  بإصدار قانون العقوبات، وتعديالته، 1987 ) لسنة3االتحادي رقم (ن وعلى القانو

  جراءات الجزائية، وتعديالته،بإصدار قانون اإل 1992) لسنه 35وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديالته، 1999) لسنة 24وعلى القانون االتحادي رقم (

  الخاصة، وتعديالته،ركات األمن بإنشاء ش 2006) لسنة 37القانون االتحادي رقم (وعلى 

بشأن الموارد البشرية في الحكومة  2008) لسنة 11المرسوم بقانون اتحادي رقم (وعلى 

  وتعديالته، ،االتحادية

  في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، 2009) لسنة 18وعلى القانون االتحادي رقم (

  كافحة األمراض السارية،في شأن م 2014) لسنة 14وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن مكافحة التمييز والكراهية، 2015) لسنة 2وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (

  الخاصة،الصحية  في شأن المنشآت 2015) لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم (
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  بشأن المسؤولية الطبية، 2016) لسنة 4وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (

في شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء  2016) لسنة 5رقم ( اتحاديون وعلى المرسوم بقان

  واألنسجة البشرية،

  بشأن عمال الخدمة المساعدة، 2017لسنة  )10( لقانون االتحادي رقموعلى ا

  ،في شأن اآلثار 2017لسنة  )11( لقانون االتحادي رقموعلى ا

  بشأن الوقف، 2018) لسنة 5وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن المالية العامة، 2019) لسنة 26المرسوم بقانون اتحادي رقم (لى وع

وبناًء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء 

 ،والمجلس الوطني االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد

  أصدرنا القانون اآلتي:

 معالي الرئيس:

  لى الديباجة، فهل هناك أية مالحظات على ديباجة مشروع القانون؟سنأخذ الموافقة ع

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على الديباجة؟

  (موافقة)

 سعادة/ د. أمين حسين األميري ( الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص):

  فلدينا إضافة كوزارة صحة إذا سمحت لي معاليك. عفواً معالي الرئيس، طال عمرك أنا استأذنت سمو الشيخ سيف

 معالي الرئيس:

  في أي جزئية؟ هل في الديباجة؟

  سعادة/ د. أمين حسين األميري ( الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص):

  نعم في الديباجة.

 معالي الرئيس:

  تفضل.

 صحة العامة والتراخيص):سعادة/ د. أمين حسين األميري ( الوكيل المساعد لسياسة ال

في شأن  2020) لعام 13لو سمحت طال عمرك، كوزارة صحة نطالب بإضافة القانون رقم (

الصحة العامة بحكم أن جميع اإلجراءات الخاصة بالمقابر ترتبط بها الصحة العامة وأهمية 

  كراً.بشأن الصحة العامة، وش 2020) لعام 13االسترشاد بهذا القانون، هو القانون رقم (
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 معالي الرئيس:

  هل يوافق المجلس على إضافة هذا القانون في الديباجة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  الفصل األول

  التعاريف

  )1المادة (

كل منها ما لم  في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين

  يقض سياق النص بغير ذلك:

  اإلمارات العربية المتحدة. :الدولة

  .الدولة في الصحية بالشؤون المختصة المحلية أو االتحادية الحكومية الصحيــة: الجهة السلطة

 من إمارة كل في الدفن، وإجراءات المقابر، بتنظيم المختصة المحلية : الجهة  السلطة المعنية

  .ولةالد إمارات

  .الدولة جنسية يحمل ال الذي الشخص :األجنبـــي

  ورفات اآلدمي. البشرية واألعضاء الموتى لدفن المعنية السلطة من المخصص المقبــــــــــــــرة: المكان

ً  تحديدها يتم التي األمراض :السارية األمراض   .الدولة في النافذة للتشريعات وفقا

  .الصحية السلطة من والمرخصة الصحية، الرعاية خدمات دمتق التي المنشأة :الصحية المنشأة

 معالي الرئيس:

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

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

السالم عليكم، أثني معاليك على مشروع القانون في شأن تنظيم إجراءات الدفن، ولكن الحظت 

ليك من خالل تعريف المقابر أنه تم إضافة رفات اآلدمي، والحظت أنها موجودة في كل معا

  المواد، ولم أالحظ تعريف لهذا األمر، وشكراً.

 معالي الرئيس:

هل هناك حاجة لتعريف رفات اآلدمي؟ عندما يكون اللفظ ال حاجة لتعريفه، واللفظ الذي يحتاج 

الواضح الذي ال يحتاج إلى تعريف... تفضلي سعادة  لتعريف هو الذي يتم تعريفه ولكن اللفظ

  المقرر.
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 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

لدي تعقيب بسيط رداً على سعادة ناعمة المنصوري، رفات اآلدمي ال يحتاج إلى تعريف ألنه 

عد التحلل تصبح رفات، فبالتالي هي معرف بذاته ألن كلمة رفات اآلدمي هي الجثة بعد التحلل، وب

  معرفة، وشكراً جزيالً.

  معالي الرئيس:

  شكراً، هل يوافق المجلس على المادة األولى؟

  (موافقة)

  سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  الفصل الثاني

  المقابر تنظيم

  )2المادة (

  اختصاصات السلطة المعنية

  المعنية تنظيم المقابر، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: طةسلتتولى ال

 تحديد المساحات واألماكن الصالحة إلنشاء المقابر. .1

 تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر. .2

أي نوع من أنواع التلوث،  أو تحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية .3

 ويكون الدفن بإشراف ،الصحية السلطة طةساه األماكن بوعلى أن تحدد الشروط الفنية لهذ

  السلطات المختصة في الدولة. 

 تحديد أماكن خاصة لدفن األعضاء البشرية. .4

 تحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الوالدة وصغار السن تحت الخمس سنوات واألجنة المجهضة. .5

  وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة. .6

  ، وطرق التصرف فيها.جثثالالمقابر الخاصة بدفن أنواع تحديد  .7

 وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر. .8

 تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور. .9

 نقل المقابر من مكان إلى آخروتحديد المدد الزمنية الالزمة بشأن اإلجراءات الخاصة وضع  . 10

 بالتنسيق مع السلطة الصحية.

 بآداب دفن النساء. وضع القواعد الخاصة  . 11
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 بالمقابر األثرية. اإلجراءات الخاصةوضع  . 12

 بالمقابر التي ال يوجد بها أماكن للدفن  اإلجراءات الخاصةوضع  . 13

بالدفن في حالة الطوارئ واألزمات  اإلجراءات الخاصةالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع  . 14

 وارث.والك

  تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.و

 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على المادة الثانية؟ تفضل سعادة أحمد الشحي.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول للجنة الموقرة ويعطيهم الصحة والعافية على الجهد لكن 

ي مداخلة، الطبيعة الخاصة بوضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، أود أن أفهم لد

  ما هي الطبيعة الخاصة.

سنوات فما دون في القانون االتحادي، ولكن هنا  7السؤال الثاني: معيار التمييز في القانون هو 

م بالنسبة للخمس سنوات فما اكتفوا بمعيار تحت الخمس سنوات، فما هو المعيار الذي ساروا عليه

  دون؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي سمية.

 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)ديالسويسعادة/ سمية عبدهللا 

شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة أحمد الشحي، بالنسبة لإلجابة على السؤال األول حول المقابر 

دولتنا دولة سالم وتعايش سلمي ونظراً لتزايد وتعدد الديانات ذات الطبيعة الخاصة، فالحمد نحن 

والمعتقدات والختالف الطقوس فهذه المقابر هي لغير المسلمين فبالتالي طريقة الدفن تختلف من 

  ديانة إلى أخرى، لذلك وضعنا هذه النقطة.

يز، وطبيعة تقسيم وبالنسبة للسؤال الثاني فقد حدننا العمر بخمس سنوات فهو عمر الطفل غير المم

وتنظيم المقابر تعتمد على األحجام وبالتالي تخصيص هذه المساحة هي لألجنة المجهضة ولصغار 

السن ولحديثي الوالدة والذين لم يكملوا شهر منذ الوالدة، ربما لهذا السبب قمنا بتصنيفها ألن لهم 

  مساحات خاصة وأحجام مقابر خاصة ومواصفات معينة، وشكراً.

 لرئيس:معالي ا

  سعادة ناعمة الشرهان رئيس اللجنة تفضلي.
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 عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)سعادة/ ناعمة 

ً أجدد الترحيب بسمو الشيخ سيف بن زايد وفريق عمله الفاعل  شكراً معالي الرئيس، بدايةً طبعا

ً ما  والمؤثر، حقيقة وجودك أثلج صدرنا اليوم بما شاهدناه من فريقك قبل وصول سموك وأيضا

للكوفيد والسباق الكبير الذي تشهده دولة تفضلت به بالنسبة للشرح الوافي والكافي بالنسبة 

اإلمارات والرهان الذي راهنا عليه بأننا دولة قادرين حقيقة على أن نقف والمواقف كثيرة، والكثير 

من الشواهد تثبت أن دولة اإلمارات سباقة، أنا سأتحدث باختصار قبل أن أجيب على السؤال عن 

قة أن دولة اإلمارات هي دولة استباقية، هذا كان تقريباً هذا القانون بالذات، حيث جاء تزامناً وحقي

ً بعد الكوفيد ارتأينا فعالً أن نسابق الزمن في قضية إيجاد  منذ سنة سمو الشيخ سيف ولكن طبعا

قوانين نستشرف فيها المستقبل وحدث الكوفيد وصارت موضوع المقابر، السؤال األول بالنسبة 

هي وجهة للكثير من الجاليات، ودولة اإلمارات هي دولة تسامح  للمقابر فأعتقد أن دولة اإلمارات

وهذا ما تعلمناه من الوالد المؤسس، إذا استوقفتني اليوم كلمة سمو الشيخ عندما قال "اإلنسان لدينا 

ً نحن  ً نهاية اإلنسان تكون في مقبرة لها أساسيات، أيضا نكرمه سواء كان حي أو ميت" فطبعا

بتحديد أماكن مخصصة لهم واالهتمام بخصوصية كل  –معالي الرئيس  – احترمنا هذه الجاليات

دولة وكل عادات وتقاليد لكل دولة موجودة لدينا تأتينا وتعيش على هذه األرض، حتى في نهايتهم 

كانت هناك نظم تسير عليها، أما بالنسبة لسن الخمس سنوات، فأنا ربما سأطيل معاليك قليالً ألن 

  لى سؤاله وفعالً هذا السؤال استوقف اللجنة كثيراً...فعالً أشكر األخ ع

 معالي الرئيس:

  أرجو االختصار أخت ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

حسناً باختصار، بالنسبة لسن الخمس سنوات فقد كان هذا بطلب من بلدية أبوظبي كان مبررهم أن 

ل من خمس سنوات صحياً وما شابه ذلك يختلف، ألن طال عمرك تعاملهم مع الصغار ممن هم أق

ً بالنسبة للمساحة،  األطفال األقل من خمس سنوات األمراض التي يصابون بها تختلف، أيضا

فالطفل ذو السبع سنوات يكون حجمه أكبر قليالً، بالتالي حجم المقابر تختلف من سن السابعة إلى 

ً هذه النقطة كان فيها حوار طويل وعريض معاليك واتفقنا على أن يكون  سن الخامسة، طبعا

العرض على الحكومة وقد وافقت عليه بما معناه أن األمراض التي تصيب األطفال أقل من خمس 

سنوات غير األمراض التي تصيب األطفال أكبر من خمس سنوات بالتالي كان التعامل وأعتقد أن 

  الحكومة كانت موافقة، وشكراً.
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 س:معالي الرئي

  شكراً سعادة ناعمة الشرهان.

 الفريق/ ضاحي خلفان تميم: (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي)

  معالي الرئيس لدي مداخلة إنسانية في القانون.

 معالي الرئيس:

  تفضل.

 الفريق/ ضاحي خلفان تميم: (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي)

يفترض أنه ال يفرق بينهما في الدفن ألن هذا قد يثير الرأي لو توفي طفل مع أمه أثناي الوالدة، 

العام، ولهذا يفترض أن توضع في القانون بعبارة "يجوز" أو نضعها في الالئحة على األقل 

  لتشملها الالئحة، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً، سعادة عائشة البيرق تفضلي.

  سعادة/ عائشة رضا البيرق:

) تحديد أنواع المقابر، ال 7) البند (2سم هللا الرحمن الرحيم، في المادة (شكراً معالي الرئيس، ب

ً يا معالي الرئيس لحذف عبارة "والرسوم المقررة عليه" والسبب المذكور في  أرى سببا

) من القانون الصادر 26المالحظات يتحدث عن الرسوم االتحادية التي تقررت بموجب المادة (

في المادة المعدلة من المشروع بقرار من مجلس الوزراء االتحادي، ) 27من الحكومة والمادة (

لكن ال شيء يمنع من وضع رسوم محلية خاصة بكل إمارة باعتبار المقابر خاصة تقام على 

أراضيها ومن حقها فرض رسوم مقابل ذلك، نحن والحمد دولة قوانينها استباقية لذلك ال أرى 

  ب.سبباً للحذف وال أتفق مع التسبي

ً معالي الرئيس الموقر في المادة ( ) فهو خاص بالمقابر 12) في البند المستحدث رقم (2أيضا

ً في البند رقم ( ) وهو وضع اإلجراءات، فيترك هذا 13األثرية وال عالقة له بهذا القانون، أيضا

ً رقم ( ً لالئحة التنفيذية، أيضا إجراء ) التنسيق مع الجهات المختصة فهذا أمر بديهي و14أيضا

  بديهي ال داعي إلضافته في القانون، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي سمية.
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 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)السويديسعادة/ سمية عبدهللا 

) الخاصة 7لرسوم االتحادية أو النقطة رقم (شكراً على المالحظات، بالنسب للسؤال األول حول ا

بتحديد المقابر الخاصة بدفن الجثث وطرق التصرف فيها، وبعد التدارس مع الحكومة تم حذف 

الرسوم المقررة حتى ال يكون هناك أي ازدواجية في فرض الرسوم ألن الرسوم المقررة هي 

  لسؤال األول.) هذا بالنسبة ل27الرسوم االتحادية الواردة في المادة (

 معالي الرئيس:

سعادة عائشة بالنسبة لموضوع الرسوم الواردة في مشروع هذا القانون فإن الحديث هنا عن 

الرسوم االتحادية، ومشروع القانون ال يتدخل في موضوع الرسوم المحلية بالتالي حذفها يعني 

السلطات المحلية أن تضع عدم وجود رسوم اتحادية باعتبار أن شأن المقابر هو شأن محلي وتملك 

  رسوم إذا ارتأت ذلك، تفضلي سمية.

 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)السويديسعادة/ سمية عبدهللا 

) وضع اإلجراءات الخاصة بالمقابر األثرية والحقيقة 12بالنسبة للسؤال الثاني حول البند رقم (

ى المقابر األثرية يكون تحت إشراف هذه من المهم وجودها في مشروع القانون ألن اإلشراف عل

  اإلمارة المحلية لذلك وجب تنظيمها في هذا المشروع.

 معالي الرئيس:

  سعادة ناعمة الشرهان تفضلي ولكن أرجو أن ال يكون هناك تكرار في اإليضاح.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

شكراً لسعادة األخت عائشة وتفضلت بسؤالها عن  ليس تكرار معاليك، شكراً معالي الرئيس،

اإلجراءات، معالي الرئيس نحن اليوم لدينا سلطة محلية وهم السلطات في اإلمارات الخاصة، 

اتضح أن هناك حاجة لسلطة عليا في بعض  19وهناك السلطة االتحادية العليا، أعتقد في كوفيد

سلطة المحلية لذلك وجب علينا إدراجها هنا وال األمور لكن في قضية الدفن فهذا يمكن أن يكون لل

  نستطيع أن نضعها في الالئحة التنفيذية ألنها شرط وبند أساسي عندنا، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، سعادة مريم ماجد بن ثنية تفضلي.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

) أنا أرى أن البند كما ورد من الحكومة هو األفضل 5شكراً معالي الرئيس، بخصوص البند رقم (

ألن تحديد "وصغار السن تحت خمس سنوات" لألسف أعضاء اللجنة لم يعطونا أي تفسير ال 
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علمي وال منطقي يوضح لماذا تحت الخمس سنوات، فما هو الفرق ما بين الخمس سنوات وبين 

الست سنوات؟ هم في سن متقارب وقد يكون الحجم متقارب، فكما ورد من الحكومة بعبارة 

  "وصغار السن" يكفي، وشكراً.

 معالي الرئيس:

ن الحكومة فيه من المرونة ما يكفي ويمكن أن يستفاد من الالئحة في يبدو أن النص الوارد م

  التفصيالت إن احتاج األمر إلى التفصيل، ولكن في المادة المقترحة هناك تحديد، تفضلي ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

إلخوة واألخوات بخصوص قضية السن شكراً معالي الرئيس، أيضاً أحب أن أنوه أن ما تفضل به ا

أن هذا كان محط نقاش طويل وعريض من اللجنة والحكومة أيضاً، رغم أن قانون المعامالت 

ً كما تفضلوا، إال أن  المدنية وقانون العقوبات جعل صغير السن من سبع سنوات وأقل هذا طبعا

فل عندما يصل إلى سبع اللجنة قدرت أنه من األفضل أن يكون تحت سن الخمس سنوات ألن الط

وبالتالي قدرت اللجنة أن سن الخمس سنوات  –كما قلت  –سنوات يكون حجمه إلى حد ما كبير 

مناسب واعتبرت ذلك استثناًء من القاعدة، هذا طال عمرك كان استثناًء من القاعدة ألن دخل فيه 

خوة األعضاء فعالً بالنسبة لحجم القبور وحجم الميت، أما قضية الخمس سنوات كما تفضل اإل

اللجنة انقسمت إلى قسمين، لكن عندما رجعنا إلى اآلليات وبالتوافق مع الحكومة وجدنا أن الخمس 

 ،سنوات في قضية المقابر في هذا القانون هي األشمل ألن هناك اعتبارات أخرى سرنا عليها

  وشكراً.

 معالي الرئيس:

قت فيهم ولكن أيضاً في النهاية وأنت أعرف أن شكراً، الشك أننا نثمن جهد وعمل اللجنة ومن الت

  القرار يبقى قرار المجلس، دكتورة نضال تفضلي.

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

) وأعتقد أن معالي الفريق ضاحي 5بسم هللا الرحمن الرحيم، مالحظتي على البند رقم (

ً مهمة، أحب أن أرجع وأؤكد عليها حقيقة أن م ن اإلنسانية أن ال خلفان تفضل بنقطة جدا

يحرم اإلنسان من الدفن بالقرب من أهله خاصة إذا كنا نتكلم عن الطفل، وال أجد صراحةً 

مبرر منطقي بما نتكلم عنه من المساحة بتخصيص أماكن لألطفال وينص عليها قانون في أن 

أن حديثي الوالدة وصغار السن لهم مكان مختلف، إذا كان هذا جانب تنظيمي فاألصل يكون 

ً لالختيار أو طريقة إدارة بعض  ال ننص عليه في قانون ملزم، يمكن أن يكون هذا متروكا
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المقابر في بعض األماكن، لكن أن يمنع بنص قانوني، أعتقد أن هذا أوالً عدم إنسانية، ثانياً 

ً لسبب أو مبرر ليس منطقي ال نحتاج ألن  أنا أعتقد اليوم أن موضوع أن نحرم إنسان أيضا

  عليه بهذه الصورة، وشكراً.نؤكد 

  معالي الرئيس:

ً على وقتكم، نختار بين النص الوارد من الحكومة وفيه إطالق  شكراً، إذا أذنتم لي وحرصا

ومساحة حرية عالية تمكن السلطات المختصة في الالئحة أن تتكيف مع األوضاع 

من الخمس سنوات،  والمتغيرات أو نذهب باتجاه ما أضافته اللجنة في أنها أشارت إلى أقل

األمر في النهاية لكم كمجلس وال أعتقد أننا نحتاج ألن يدور حوار طويل في هذا الشأن بل 

نحتاج لحسم هذا األمر، هل يوافق المجلس على النص في الفقرة الخامسة كما ورد من 

  الحكومة؟ تفضلوا برفع األيدي.

  (أغلبية)

  معالي الرئيس:

قى النص كما ورد من الحكومة ألن فيه مساحة من المرونة أكبر سمو الشيخ هل توافق على أن يب

  والالئحة ستنظم ذلك وستغطي المالحظة التي أشار لها معالي الفريق ضاحي خلفان؟

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  نعم نوافق معاليكم وشكراً.

 معالي الرئيس:

  سموك، هل هناك أية مالحظات على فقرات أخرى؟ شكراً 

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  أبداً شكراً معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

  تفضل سعادة أحمد عبدهللا الشحي ومازلنا في المادة الثانية.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

)، معالي الرئيس "تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث وطرق 7ة الثانية في الفقرة (نعم الماد

  التصرف بها"، ما معنى المقابر الخاصة وأتمنى أن تفيدنا الحكومة في هذه الكلمة؟

 معالي الرئيس:

  هل هناك توضيح من الحكومة حول مفهوم معنى المقابر الخاصة.
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  بوزارة الداخلية) مدير عام الشؤون القانونية( :راشد سلطان الخضر العميد/ 

يا سيدي نحن ننظم موضوع المقابر بشكل عام فلدينا المسلمين وغير المسلمين، وغير المسلمين 

ً لديهم مذاهب متعددة فنحن أعطيناهم هذا المصطلح حتى ال ندخل في ضيق في إطالق  أيضا

سينظم ذلك في الالئحة التنفيذية إن شاء المعنى، فالمقابر الخاصة على حسب المذهب والديانة و

  هللا.

 معالي الرئيس:

  تفضل أخ أحمد.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

في البند السادس "وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة" وتم تفسيرها من اللجنة 

جثث وطرق أنها األديان األخرى، ولكن هنا مكتوب "تحديد أنواع المقابر الخاصة ويدفن ال

  التصرف بها" فالمقابر الخاصة تختلف عن الطبيعة الخاصة.

 معالي الرئيس:

) شروط الدفن وفي 6هناك فرق سعادتك بين شروط الدفن وبين تحديد أنواع المقابر، في البند (

  ) تحديد أنواع المقابر، هناك اختالف بين الفقرتين.7البند (

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

  الخاصة والمقابر الخاصة. ذات الطبيعة

 معالي الرئيس:

الفقرة السادسة "وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة" وفي الفقرة السابعة "تحديد أنواع 

المقابر الخاصة بدفن الجثث وطرق التصرف فيها"، وضع شروط دفن وهناك أنواع المقابر، ال 

ة أرى أنها ال تستحق اإلطالة فيها وبحاجة لحسم تستعجلون ألن هناك بعض األوقات نطول في وقف

  األمر، ألن هذا قانون مدروس و الحمد من الحكومة ومنكم ما شاء هللا، تفضلي ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

ديانات شكراً معالي الرئيس، هي إضافة بسيطة، تفضلت الحكومة بأن المقابر الخاصة خاصة بال

األخرى، ولكن أيضاً لدينا أمراض معدية وهذه لديها مقابر خاصة، هناك رفات آدمي وهناك جزء 

  من جثة وليس جثة كاملة، إذاً أعتقد هذا القانون جاء ليرتب هذه العمليات، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  سارة فلكناز تفضلي.
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  سعادة/ سارة محمد فلكناز:

) تحديد أنواع الشواهد 9صول ألعضاء اللجنة، بخصوص رقم (شكراً معالي الرئيس والشكر مو

التي توضع على القبول، هل هذه للمسلمين أم لغير المسلمين؟ هذا السؤال األول. وسأعقب على 

  جواب اللجنة.

 معالي الرئيس:

  تفضلي سعادة ناعمة الشرهان.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

الرئيس وشكراً سعادة سارة، طبعاً أعتقد أن قانون المقابر أترى ألن اإلمارات وجهة  شكراً معالي

لكثير من الدول وأعتقد أن ذلك يختلف من دولة ألخرى فبالتأكيد هناك طقوس معينة، هناك من 

يضع صورة وهناك من يضع شاهد وهناك من يضع رخام، فأعتقد أن هذا ينظم لجميع األديان، 

  .وشكراً معاليك

 معالي الرئيس:

  تفضلي يا سارة.

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

  بالتالي هذا سيتم تحديده كله في الالئحة التنفيذية صحيح؟

  ثانياً: هل سيكونون كلهم في نفس المقبرة أم في مقبرتين مختلفتين؟

 معالي الرئيس:

في دبي فسيدفن  أعتقد حسب المنطقة فمن متواجد في رأس الخيمة فسيدفن هناك ومن هو متواجد

  في دبي، تفضلي يا سمية.

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة سارة، بالنسبة للسؤال حول الشواهد ففي هذا البند هي للمسلمين 

  ).6فقط، ألن كل ما يتعلق بغير المسلمين محدد في المادة رقم (

 ي الرئيس:معال

هناك نصوص تشعر أنها نصوص عامة وبالتالي تسمح بالتفصيل في الالئحة، هل يوافق المجلس 

على المادة الثانية بعد التعديل على اقتراح اللجنة في الفقرة الخامسة باإلبقاء على ما ورد من 

  الحكومة؟

  (موافقة)
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 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )3المادة (

  شروط وضوابط إنشاء مقبرة جديدة

  :اآلتية والضوابط بالشروطالمعنية عند إنشاء مقبرة جديدة  سلطةتلتزم ال

  العمراني والمياه الجوفية. الحيز بعد المقبرة عن .1

 تخطيط المقبرة وترقيم القبور. .2

 تحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها. .3

 التأكد من صالحية التربة للدفن.  .4

 .المحافظة على البيئة وشروط السالمة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة .5

 توفير االشتراطات الهندسية والتقنية واألمنية الالزمة. .6

  أي شروط وضوابط أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. .7

 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على المادة الثالثة؟ سعادة حمد الرحومي تفضل.

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول ألعضاء اللجنة على جهدهم، معالي الرئيس فقط لدي 

إضافة وتبرير إذا كان يرى المجلس ذلك، في البند األول بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه 

الجوفية ولم يذكر مجاري األودية والسيول، التبرير اآلن مع تكرار تشكل السيول في األودية في 

ً مع وجود سدود كثيرة كما تم التطرق إليه أثناء  –معالي الرئيس  –بعض اإلمارات  خصوصا

طرح اليوم، حيث يتوقف هذا الوادي لسنوات معينة بسبب وجود سد معين ومن ثم مع استشراف 

المستقبل واحتمالية زيادة األمطار ومن ثم يفيض هذا السد ويمر في هذه المنطقة ومن ثم يمكن أن 

هذه القبور الموجودة، فأنا مقترحي معالي الرئيس إذا كان المجلس يرى ذلك أن نضيف يكشف 

  عبارة "ومجاري األودية والسيول" وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي سمية.

 ؤون الصحية والبيئية): (مقرر لجنة الشالسويديسعادة/ سمية عبدهللا 

ً لسعادة حمد الرحومي، أنا من وجهة نظري أرى أن ال مقترح جيد وال مانع من شكرا

  إضافته.
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  معالي الرئيس:

  هل يوافق المجلس على إضافة الفقرة؟

  (أغلبية)

  معالي الرئيس:

  سمو الشيخ هل ترى أن هذه اإلضافة مناسبة؟

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  نعم.

 معالي الرئيس:

الموافقة على إضافة هذه الفقرة، مازلنا في نفس المادة ولدينا طلب كلمة من سعادة األخ إذاً تمت 

  حميد علي الشامسي تفضل.

 سعادة/ حميد علي الشامسي:

شكراً معالي الرئيس، ما دام أن هذه المادة تحدد تخطيط المقبرة وتحديد مكانها أنا أتمنى معالي 

شؤون اإلسالمية بإيجاد مسجد يبنى بالقرب منها أو في الرئيس أن يكون هناك تنسيق مع هيئة ال

ً لالزدحام أو تكاثر الناس وقت الصالة في مساجد بعيدة ومن ثم يتم الذهاب  نفس المكان تالشيا

  للمقبرة، فذلك يخفف االزدحام أثناء نقل الجنازة، هذا هو اقتراحي معالي الرئيس وشكراً.

 معالي الرئيس:

االقتراح قد ال يكون مكانه القانون ولكن بالتأكيد السلطات المحلية والجهات شكراً، ربما هذا 

المعنية ستحرص عليه إن شاء هللا، هل يوافق المجلس على المادة الثالثة مع اإلضافة التي أشار 

  إليها سعادة حمد الرحومي؟

  (موافقة)

 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)السويديسعادة/ سمية عبدهللا 

  )4المادة (

  المحظورات

  يحظر على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية:

انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو األعضاء البشرية أو  .1

  أو أي من محتوياتها. أو ملحقات ما ذكر، رفات اآلدمي
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نبش أي قبر الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون الحصول على تصريح  .2

  بذلك.

 انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت. .3

  استغالل المقابر لغير ما أعدت له. .4

 معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على المادة الرابعة؟ معالي الدكتور علي النعيمي تفضل معاليك.

 . علي راشد النعيمي:معالي/ د

) "نبش أي قبر الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي"، 2في المادة الرابعة الفقرة (

المقترح دون الحصول على تصريح رسمي، وأنا أرى أننا دولة قانون وفي ضوء مراعاتنا 

تصريح ألفضل الممارسات العالمية في هذا اإلطار أقترح أن يربط هذا بأمر قضائي وليس ب

رسمي، ألن الميت له حرمة ويجب أن تتجلى هذه الحرمة في هذا القانون، ولذلك أرى أن نبش أي 

  قبر الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي بتصريح أو بأمر قضائي، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي ناعمة الشرهان.

   سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس)

شكرا معالي الرئيس ، طبعا أشكر معاليه على الطرح ولكن أعتقد أنه يمكن نبش أي قبر 

الستخراج جثة ، هذه من المحظورات التي بنى عليها القانون ألنه قد يحصل بعض التصرفات ، 

لذلك نحن قلنا " دون الحصول على تصريح " فهنا تدخل الشرطة ويدخل القضاء ، فهي المظلة ثم 

تها الجهات المعنية بهذا األمر ، ليس جهة معينة وإنما جميع الجهات سواء كانت شرطية تندرج تح

أو قضائية أو ما يتعلق حتى بأولياء أمور وغير ذلك ، إذاً أعتقد أن هذه هي المظلة والالئحة 

    . التنفيذية تبين من هي الجهات ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

" يعني تحديد ، فال توجد سلطات أخرى إال بأمر قضائي ، مقترح معالي الدكتور " بأمر قضائي 

    . فهذا قيد في القانون ، فما رأي سمو الشيخ سيف ؟ تفضل

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

العضوة على حرصها معالي الرئيس ، أنا أشكر األخ علي على هذا المقترح وكذلك أشكر سعادة 

ومتابعتها ، الحقيقة أتفق مع األخ علي على تحديد الجهة ، فاليوم قضاؤنا و الحمد هو قضاء 
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مستقل ويخدم جميع القطاعات ، والحترامنا لرفات اإلنسان يجب أن نحدد له واجهة للتعامل معه ، 

    . وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . ر اإلذن بالقضاء ، تفضلي سعادة المقررةهناك موافقة من الحكومة فيما يتعلق بحص

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

. نبش أي قبر 2معالي الرئيس ، لو سمحت لي سأعيد صياغة العبارة بناء على المقترح : " 

ر من الجهات الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون الحصول على إذن أو أم

   . " القضائية المختصة

  معالي الرئيس : 

    . هل تفي هذه اإلضافة بالغرض ؟ تفضل دكتور علي

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

    . أعتقد األفضل المختصر المفيد بإضافة كلمة " إذن قضائي " دون هذه الجملة الطويلة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . لى إذن قضائي " ، تفضل سعادة المستشارإذن نقول " دون الحصول ع

  السيد / الدكتور وائل محمد يوسف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

معالي الرئيس ، ممكن أن يكون من المحكمة كأمر وليس كإذن ، فالمحكمة تأمر باستخراج جثة والنيابة 

    ..... ، فقد يكون ذلك أشمل وأدق العامة تأذن باستخراج جثة ، فالمحكمة تأمر والنيابة العامة تأذن

  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

اسمح لي معالي الرئيس ، نحن عملنا في هذه المسائل من سنوات ، في حياتي مرت علّي قضية 

لقيام بنبش القبر إال ا 1973تطلب األمر فيها نبش قبر ، فلم نكن نستطيع في ذلك الوقت في عام 

بإذن قضائي ، فلماذا إذن وليس أمر ؟ فهذا كإذن التفتيش ، وهناك فرق ما بين اإلذن واألمر ، 

فاإلذن القضائي هو الذي يسمح لك ألن للقبر قدسية وحرمة ال تُخترق إال بإذن قضائي يسمح 

المحكمة للشرطة بنبش  بنبشها ألنه جاء ناس تشكك أن هذا مقتول من أهله فتطلب األمر أن تأذن

    . القبر ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

دون الحصول على إذن قضائي " ، هل يوافق المجلس على هذا المقترح ؟ عندي مجموعة من  " 

    ..... اإلخوة واألخوات يطلبون الكلمة
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  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

    .... ون هناك جهة كالشرطة أو النيابة تقدم طلب للمحكمة للحصول على إذن بنبش القبريجب أن يك

  معالي الرئيس : 

معالي الفريق ضاحي خلفان ، لو تأذن لي فقط بتنظيم النقاش ، إذن طالبي الكلمة هم الدكتور 

    . طارق الطاير ، مريم بن ثنية ، أحمد الشحي ، تفضل دكتور طارق الطاير

  / د. طارق حميد الطاير :  سعادة

شكرا معالي الرئيس ، المادة الرابعة عنونت بالمحظورات ، والمحظور ليس به استثناء ، لذلك 

أرى شطب السطر األول وهو : " يُحظر على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية " يشطب 

تهاك أو تدنيس ... " والبند . يحظر على أي شخص ان1بتاتا ، وتبدأ البنود مباشرة البند األول : " 

كما  -الثاني نقول : " يُمنع نبش أي قبر الستخراج أي جثة إذا حصلت الجهات المختصة على 

إذن من المحكمة أو أمر " ألن في هذا البند استثناء فال يأتي تحت  -ذكر معالي الفريق ضاحي 

تهاك حرمة الميت بأي . يُحظر على أي شخص ان3المحظورات ، والبند الثالث ينص على : " 

، . يُحظر على أي شخص استغالل المقابر لغير ما أعدت له "4طريقة كانت " ، والبند الرابع : " 

. يُحظر ابتداع أي من األفعال التي تتنافى 5وأود أن اضيف بند خامس إذا أمكن ينص على : " 

    . ع والمحظور " ، وشكرامع الشريعة اإلسالمية " ، وال ننسى تعديل العنوان ليصبح " الممنو

  معالي الرئيس : 

أصحاب السعادة ، إذا أذنتم فإنه فيما يتعلق باللفظ " يُحظر " وهي المالحظة التي أشار لها الدكتور 

طارق الطاير سبق أن تكلمنا فيها أكثر من مرة أن المادة التي فيها حظر ال يوجد فيها استثناء ، 

اد صياغة المادة بحيث تأخذ بعين االعتبار هذه المالحظات ، وبالتالي يتطلب األمر اآلن أن يع

فالحظر يعني الحظر التام ، وسنؤجل التصويت على هذه المادة ريثما يتمكن اإلخوة من إعادة 

    . صياغتها بحيث نفصل بين الحظر والمنع ، الكلمة لسعادة مريم بن ثنية

  سعادة / مريم ماجد بن ثنية : 

أنا أثني على كالم سعادة طارق الطاير فيما يخص المحظورات ، وكما  شكرا معالي الرئيس ،

هي ألي  -معالي الرئيس  -ذكرت معاليك أن المحظورات ال يوجد فيها استثناء ، وهذه المادة 

شخص ، فنحن ال نتكلم هنا عن جهة قضائية وال أي مؤسسة عقابية أو أي شيء آخر ، وإنما 

ادة هذه البنود كلها فيها مبنية على أساس حظر أي شخص من نتحدث عن الشخص الطبيعي ، فالم

القيام بأي ممارسة خاطئة فيما يخص القبور ، فالزيادة في البند الثاني " دون الحصول على 
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تصريح بذلك " يتم شطبها وتصبح المادة متكاملة وال يوجد فيها أي خلل وال نحتاج إلى أي تغيير 

ولن يأي شخص طبيعي لينبش القبر بأمر قضائي ، فهذه ألن المحظورات هنا الشخص فقط ، 

    . إجراءات قضائية وإجراءات أمنية ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

مالحظة جيدة ألن الحظر هنا على األشخاص وليس على القضاء ، فاإلضافة هي التي سببت هذا 

ال يوجد ، لكن هل  اللبس ، فلو حذفنا اإلضافة هل هناك مادة تنظم إذن القضاء بنبش القبور ؟

    . هناك حاجة لتنظيم هذه المسألة للقضاء ؟ تفضل سعادة المستشار

  السيد / الدكتور وائل محمد يوسف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

معالي الرئيس ، الفكرة عدم المجازاة الجزائية على ذلك ، فسبب إضافة هذه المادة حتى تحول من 

أسباب اإلباحة بحيث ال يجازى ، فهذه هي الحكمة من اإلضافة قام بذلك كموظف عام سبب من 

    . كسبب من أسباب اإلباحة الجزائية أنه ال يعاقب لو قام بهذا الفعل

  معالي الرئيس : 

الحقيقة سنعيد قراءة هذه المادة مرة أخرى ألنه يوجد عليها مالحظات ، فنعطي وقتا إلعادة 

نعود قبل اعتماد مشروع القانون بشكل كامل ، تفضل صياغتها وفق المالحظات المطروحة ثم 

    . سعادة العميد راشد الخضر

  سعادة العميد / راشد سلطان الخضر : (مدير عام الشؤون القانونية)

مداخلة بسيطة معالي الرئيس ألنه كان هناك بعض الخلط في عملية الحظر كما قلتم بأنه نعم إذا قلنا يُحظر 

القوانين والدستور أحيانا ينص على أنه يُحظر كذا ما لم ينص القانون على خالف فإنه يُحظر ، لكن حتى 

، فأحيانا الحظر ليس بمعنى أنه يجب أن يكون مطلق عدم إتيان هذا الفعل وإنما يجوز إتيانه إذا كان هناك ذلك

ول يُحظر كذا إال إذن كما قلنا في موضوع التفتيش ، فالدستور يحظر دخول المساكن الخاصة إال بإذن ، فنق

بإذن ، فنحن ال نعارض إعادة الصياغة ، ولكن هذا فقط توضيح للمفهوم بأنه ال يرتبط دائما الحظر بأنه ال 

يجوز فيه تصريح ، وإنما تضبيط للتصريح أو إتيان هذا الفعل أو التشديد في إتيانه بحيث ال يكون من 

    . على إذن ، وشكرا السهولة عملية نبش أو دخول أماكن معينة دون الحصول

  معالي الرئيس : 

شكرا على التوضيح ، على أي حال سنترك هذه المادة اآلن حتى تعاد صياغتها بحيث نوفي 

المالحظات حقها المطلوب ، وننتقل اآلن إلى المادة الخامسة ... سعادة األخ أحمد الشحي هل لديك 

    . أي مالحظة أخرى ؟ تفضل
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  حي :سعادة / أحمد عبدهللا الش

من ضمن المحظورات : " انتهاك وتدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى " ، 

لكن دفن وجثث الموتى أصال هي المقابر ، لذلك أرى حذف كلمة " أو دفن جثث الموتى " 

والتكملة ... أو األعضاء البشرية أو الرفات اآلدمي أو الملحقات أو أي من محتواه ، فقط حذف 

    . لمة " أو دفن جثث الموتى " ألنها موجودة في انتهاك وتدنيس المقابر ، وشكراك

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة المقررة بتالوة المادة الخامسة

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

  )5المادة (

  قاعدة البيانات اإللكترونية

ة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو األعضاء البشرية أو رفات آدمي، " تُنشئ السلط

  " . التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها

  معالي الرئيس : 

    . عدنان الحماديهل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة لسعادة 

  سعادة / عدنان حمد الحمادي :

شكرا معالي الرئيس ، لدي تعديل وإضافة فقط لهذه المادة الخامسة بحيث تصبح كالتالي : " تنشئ 

السلطة المعنية قاعدة بيانات الكترونية عن الوفيات أو األعضاء البشرية أو الرفات اآلدمي التي 

االتحادي ، وربطها الكترونيا ببيانات هيئة اإلمارات للهوية "  يتم دفنها في المقابر على المستوى

والمبرر أن هناك أمورة كثيرة أيضا تحتاج لهذه المعلومات منها األحكام القضائية المستعجلة ، 

التوكيالت ، األمور المتعلقة بالميراث وغيرها من األمور مع العلم أنه تم إكمال المادة بأن الالئحة 

ا القانون ... البيانات الواجب استيفاؤها " لكن ال يمنع أن تكون هذه المادة مكتملة التنفيذية لهذ

    . والرأي متروك لمعاليكم والمجلس ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لسعادة ناعمة الشرهان

  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس) 

هذه المادة أنه أحيانا ربما تكون الجثة هنا وتُنقل إلى مكان آخر شكرا معالي الرئيس ، ربما توضح 

بطلب ، وقاعدة البيانات األهم فيها المحافظة على الجثث والنظام المعين الخاص بالجثث ، أما 
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قضية ربطها فأعتقد أن قاعدة البيانات ستكون شاملة لكافة األشياء األهم من كذا وهي مثل يوم 

المكان ، فهذه هي األشياء التي تعتبر مهمة ، وأعتقد أن هذا سينظمه قاعدة الوفاة وسنة الوفاة و

البيانات ، لكن سبحان هللا إذا انتقلت جثة من مكان إلى مكان آخر ، وأحيانا تكون جثث محروقة 

    . وغيرها من األمور التفصيلية ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة المقررة

   السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) سعادة / سمية عبدهللا

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة ان التفصيالت التي ذكرها سعادة األخ عدنان حمد هذه تُترك لالئحة 

    . التنفيذية لتوضيحها وتفصيلها ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   موافقة)واآلن هل يوافق المجلس على المادة الخامسة كما عدلتها اللجنة ؟ (

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

  الفصل الثالث

  )6إجراءات نقل وغسل الموتى المادة (

  تصريح النقل

" يُحظر نقل جثة الُمتَوفى أو العضو البشري أو رفات اآلدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو 

بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق خارجها، إال بعد الحصول على تصريح 

الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع األحوال ال يجوز نقل أي 

  " .  جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي إال عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك

  معالي الرئيس : 

هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ عندي طلب الكلمة من سعادة عفراء هل هناك أية مالحظات على 

   . العليلي وسعادة ناصر اليماحي ، تفضلي سعادة عفراء العليلي

  سعادة / عفراء بخيت العليلي : 

شكرا معالي الرئيس ، مالحظة فقط حتى يتم توحيد المصطلح ، ففي السطر تم ذكر " نقل جثة المتوفى " وفي 

    . ى من القانون " جثة الميت " ، وفقط في هذا الموضع تم ذكر " جثة المتوفى " ، وشكرامواضع أخر

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة المقررة
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  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

، ل بمعنى المادة وعنوانهاشكرا معالي الرئيس ، ال مانع من توحيد المسميات بالرغم من أنها ال تخ

    . لكن نوافق على توحيد المسميات ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سعادة العميد راشد الخضر

  سعادة العميد / راشد سلطان الخضر : (مدير عام الشؤون القانونية)

    . ال مانع نوافق على توحيد المصطلح ، وشكرا

  رر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مق

  )7المادة (

  حظر إقامة المباني

" ال يجوز إجراء أي إضافات أو إقامة أي مبان داخل المقابر أو على القبور إال بعد الحصول على 

    . " موافقة السلطة المعنية

  معالي الرئيس : 

   . ادة ناصر اليماحيهل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة لسع

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

    .... شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة عندي مداخلة على المادة السادسة حيث طلبت الكلمة

  معالي الرئيس : 

    . صحيح أنت طلبت الكلمة وأنا غفلت عن ذلك ، تفضل

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

ي موضوع التصريح بالنقل الكل يعرف أن هناك حوادث سواء أثناء الطوارئ معالي الرئيس ، في هذه المادة وه

واألزمات أو الحوادث الكبرى للطائرات أو القطارات ، فالمادة هنا لم تحدد الجهة المعنية بنقل الجثث ، فأعتقد أنه 

المادة الوسائل  في مثل هذه الحوادث يكون هناك جثث كثيرة فنحتاج لجهة مخصصة لنقل هذه الجثث ، فقد حددت

    . المخصصة لنقل الجثث فقط ولكنها لم تحدد الجهات المعنية بنقل هذه الجثث ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أن المادة تركت تحديدها لالئحة التنفيذية في عبارة " الضوابط التي تحددها الالئحة 

عندي طالبي الكلمة سعادة عائشة البيرق  التنفيذية لهذا القانون " ، اآلن نعود إلى المادة السابعة ،

    . وسعادة عائشة المال وسعادة جميلة المهيري ، تفضلي سعادة عائشة البيرق
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  سعادة / عائشة رضا البيرق : 

أن النص كما جاء من الحكومة هو األفضل  -معالي الرئيس  -شكرا معالي الرئيس ، أرى 

ً إذا عدنا للمادة ( ) السيما الفقرة السابعة منها فإنها تعطي 3المادة ( ) وكذلك بالتحديد2خصوصا

لمجلس الوزراء الموقر من خالل الالئحة التنفيذية وضع الضوابط التي تشمل اإلضافة المشار 

 - معالي الرئيس الموقر  -إليها في المادة السابعة ، ولذلك ال أرى داعي لها ، كما أن االستثناء 

    . عنها ، وشكرا معالي الرئيس يفتح على الحكومة أمور هي في غنى

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة ناعمة الشرهان

  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس) 

شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أنه حصل هذا االستثناء ألنه للمرأة حرمة معينة ، فمن الممكن أن 

أحد اإلخوة وقال مسجد أو غير ذلك ، فهذا يعود للسلطة  يكون هناك مبنى أو ساتر ، أو كما تفضل

    . المحلية لتحديد ذلك ، فهذا االستثناء فيه نوع من المرونة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة المقررة سمية السويدي

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

ه سعادة ناعمة الشرهان فما ورد من تعديل من قبل اللجنة وتم التوافق عليه مع استكماال لما ذكرت

الحكومة هو إلتاحة مجال أكبر للمرونة واالستثناء بعد الحصول على موافقة السلطة المعنية ، 

    . وشكرا

  معالي الرئيس : 

ك تكون حتى السلطة الحقيقة أن اإلباحة هنا تركت للسلطة المختصة ، لكن لو تم الحظر التام فبذل

    . المختصة محظورة ، تفضلي سعادة عائشة البيرق

  سعادة / عائشة رضا البيرق : 

معالي الرئيس ، في المادة قال " ال يجوز " وفي البداية قال " يُحظر " ثم قال " ال يجوز " ثم 

على المقابر  استثنى الحكومة ، والحكومة هي نفسها التي تعد هذا القانون وهي نفسها التي تشرف

وتبني وتشيد سور حول المقبرة وغير ذلك ، فكيف أستثني صاحب األمر ! هذه وجهة نظري ، 

كما أن الالئحة ومجلس الوزراء كما وضحت المادة بين هذا األمر وأعطاهم الصالحية ، فلماذا 

    . انفتح على الحكومة مبدأ هي في غنى عنه ألن االستثناء فيه علة يا طويل العمر ، وشكر
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  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لسعادة عائشة المال

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : 

السالم عليكم ، بسم هللا الرحمن الرحيم ، أنا أثني على كالم سعادة عائشة البيرق في بقاء النص 

يواجهنا  كما هو " يُحظر إجراء أي إضافات أو إقامة مباني داخل المقابر " فال ننسى هنا أنه سوف

أمور أخرى حيث تكلمنا عن المقابر الخاصة ذات المذاهب واألديان الخاصة ، فسيحصل هنا 

، فالمقابر الخاصة مسموح لهم هذا في مذهبهم وأديانهم وشريعتهم ، فال بد من وجود مباني لبس

تكرم خاصة حول قبورهم أو شواهدهم ، وبالنسبة لنا نحن لنا اعتبارات خاصة دينية ، فأرجو ال

    . بقبول هذه المالحظة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة جميلة المهيري

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

شكرا معالي الرئيس ، في هذه المادة عندي ثالث مالحظات أقلها شأنا أن هذا ليس موقع هذه 

قابر ، وتنظيم المقابر كان في الفصل الثاني ، أما هنا المادة ، فهذه المادة تتكلم عن تنظيم الم

   . فالحديث عن إجراءات نقل وغسل الموتى ، هذه المالحظة األولى

   ..... المالحظة الثانية

  معالي الرئيس : 

    في أي مادة تتحدثين ؟

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

لمقابر ، فهذا ليس مكانها وإنما مكانها في في المادة السابعة والتي تتحدث عن إقامة مباني داخل ا

    ... الفصل الثاني

  معالي الرئيس : 

ولكن هذه المادة ال تتحدث عن إجراءات نقل الموتى ، فهذه تتحدث عن حظر إقامة مباني داخل 

    . المقابر ، تفضلي

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

اج إلى تعديل ، فأول شيء بالنسبة إلقامة مبنى معالي الرئيس ، كما تفضلت أخواتي هذه المادة تحت

قد يكون داخل المقبرة كمقبرة عامة أو على القبر نفسه ، لذلك أرى أن يتم الفصل بينهما ، ففيما 



  

  150من  72صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

يخص إقامة مباني داخل المقبرة هذا نعطي السلطة المختصة استثناء فيه ، أما فيما يخص إقامة 

ألسباب كثيرة أذكر  -كما تفضلت أخواتي  -حظر ذلك إضافات على القبر نفسه فأنا أرى أن يُ 

   : بعض منها

ال يخفى على معاليك أن دولتنا هي دولة تسامح وفيها الكثير من المذاهب والكثير من األديان ، والحاصل 

توجد  - وأتكلم نتيجة لما رأيته وعاينته على أرض الواقع  - أن الكثير من القبور  - معالي الرئيس  - حاليا 

المقابر عليها بنى وأشجار لدرجة أنه يوجد فيها أشياء تحجب الرؤيا ، وهذا ال يخفى على معاليك  بعض

أنه يعتبر مرتع خصب للكثير من السلوكيات غير السوية ، و لو قارنا مع المقابر السابقة وهي مقابر 

من خارج السور ترى السنة التي ليس بها أي زيادات وال أشجار وال حدائق وال زراعة وال مباني فهذه 

إذا كان هناك أي خلل في المقبرة أو أي تحركات مشبوهة ، والناس الذين يسكنون حولها يرون من 

    ..... نوافذهم إذا كان في المقبرة اي شيء ، أما المقابر المختلطة والتي تم فيها بنيان على المقابر

  معالي الرئيس : 

ما بين المادة الواردة من الحكومة والتي حظرت إجراء إخواني للتوضيح نحن اآلن في هذه المادة 

أي إضافات أو إقامة مباني داخل الماقبر ، فهذا حظر تام وبين ما اقترحته اللجنة وبالتوافق مع 

ممثلي السلطات المحلية والحكومة وأشارت إلى أنه ال يجوز إجراء أي إضافة أو إقامة أي مباني 

بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة ، فهنا الحقيقة أعطت  داخل المقابر أو على القبور إال

المادة للسلطة المختصة إمكانية أن توجد مباني متى تطلب األمر ، وأكيد أن السلطة المختصة 

المعنية هي السلطة المختصة في اإلمارات ، والسلطة المختصة عندما تتحدث عن المقابر معرف 

ما يخصها ، اسمح لي يا أخ حمد ، فقبلك طلب الكلمة سعادة هند ماذا تعني المقابر وضوابطها و

العليلي وسعادة حمد الرحومي ومرة ثانية جميلة المهيري وسعادة حميد الشامسي ، أرجو عدم 

    . التكرار ألن هناك مواد أخرى ، تفضلي سعادة هند العليلي

  سعادة / هند حميد العليلي : 

من وقتكم الكثير ، فأنا أثني على المادة نفسها التي وردت من  شكرا معالي الرئيس ، أنا لن آخذ

الحكومة والتي تنص على : " يُحظر إجراء أي إضافات أو إقامة مباني داخل المقابر .. " فنحن 

نتكلم عن المقابر التي بمفهومنا ال أحد يسكن فيها ، فليس هناك سكان للمقابر أو مباني للسكن ، 

    . ادة كما وردت من الحكومة ، وشكرالذلك أفضل أن تبقى الم

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سعادة األخ حمد الرحومي
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

شكرا معالي الرئيس ، أنا أتفق مع اللجنة لسبب ، فبداية هذه سلطة محلية ، ونحن ال نتكلم هنا عن 

ة . الجزئية الثانية ، قد تحتاج السلطات المحلية لعمل أي إضافات البناء على القبر فقط ، هذه جزئي

داخل المقابر كعمل سواتر وغير ذلك ، فنحن اآلن حسب نص الحكومة نقدي واسع ، وإذا كنا 

سنعطي السلطة المختصة المحلية التصريح لعمل بعض األشياء التي تحتاجها وتعتقد أنها مفيدة 

   . لك الضابط في أي إضافة هو موافقة السلطة المختصة ، وشكراهي ستعطي الموافقة عليها ، لذ

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لسعادة جميلة المهيري

  سعادة / جميلة أحمد المهيري : 

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن المادة كما وردت من اللجنة ممتازة لكن ال بد أن نحدد الحظر 

تم البناء على القبر نفسه قد يكون مكان لتخزين المخدرات أو الشامل على القبور ، فالقبور إذا 

األسلحة أو غير ذلك من األمور الممنوعة ، فلماذا نترك لهم المجال للبناء على القبور نفسها ؟ 

فأقترح باختصار أن يضاف فقرة تخص القبور تنص على : " يُحظر إجراء أي إضافات أو إقامة 

    . ولى كما هي ، واألمر للمجلس ، وشكرامباني على القبور " وتبقى األ

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لسعادة حميد الشامسي

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

شكرا معالي الرئيس ، اآلن االختالف أصبح بين ثالث كلمات هي " حظر " و " ال يجوز " ، و " 

المادة وتبقى المباني ، وبعدها نفس  استثناء " ، لذلك أنا اقترح أن يتم حذف كلمة الحظر من مقدمة

الفقرة التي وردت من اللجنة أعتقد تكون " ال يجوز " وبعد ذلك يأتي االستثناء من الجهة المعنية ، 

    . وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة أحمد الشحي

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

من ناحية  -اصال  - رئيسي للتشريع ، وال يجوز معالي الرئيس ، نحن عندنا اإلسالم هو المصدر ال

شرعية البناء على القبور ، لذلك أتمنى حذف كلمة " أو على القبور " ، فيصبح النص : " ال 
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يجوز إجراء أي إضافات أو إقامة اي مباني داخل المقابر إال بعد الحصول على موافقة السلطة 

    . راالمعنية " فنحذف كلمة " أو على القبور " ، وشك

  معالي الرئيس : 

اآلن استوفينا وضوح المادة ، واآلن نعرض على المجلس أن يتم تعديل المادة بحيث نحذف لفظ " 

حظر إقامة المباني " ونقول " إقامة المباني " في العنوان ، وبعد ذلك نقرأ المادة كما وردت 

    . بالتوافق بين الحكومة واللجنة ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -ل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آ

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن القصد في " يُحظر إجراء أي إضافات أو إقامة مباني داخل    

أن  القبور " المقصود بها المباني الجديدة والكبيرة ، أما الطقوس في المقابر نفسها فلهذا السبب قلنا

هناك مقابر خاصة ، فهناك مذاهب في اإلسالم تسمح ومذاهب ال تسمح ، ونحن ال نريد الدخول 

في هذا التفصيل أكثر ، فهناك مذاهب أخرى ، لذلك نحن ال نتحدث عن المباني أو الشيء الذي يتم 

هذا  تشييده على القبر نفسه ألن هذه هناك اختالف كبير بشأنها ، وما يجعلنا أكثر تسامحا في

لماذا نسمح بإقامة  الجانب ... فهناك مثال بعض الناس ربما يكون متشددين بعض الشيء يقولون

، الكنائس والمعابد ؟ وعندما نذهب للدور الغربية نجد انتشار المساجد عندهم ، فهم ليسوا أحسن منا

الطريقة التي لذلك نحن سنسمح لألديان األخرى ، فإذا كان هناك من يريد الصالة وعبادة ربه ب

المعذرة  -يراها فهذا شأنه ، وهللا سبحانه هو الهادي وليس االجراءات التي نتخذها ، فالمقصود 

بناء السكن بناء التشييد وغير ذلك للتأكيد فقط أنه ال يبنى عليه ولكن ليس المقصود  -للتوضيح هنا 

    . القبر نفسه ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

أكيدا لما تفضلت به فوثيقة التسامح تم توقيعها في اإلمارات ، شكرا سمو الشيخ سيف ، ت

وهذا يسير بانسجام مع ما وقعت عليه اإلمارات وما يذهب العالم باتجاهه اآلن الحمد  ، 

لذلك سنعود اآلن للمادة ، فإما أن نختار المادة كما وردت من الحكومة ، فمن يوافق على 

ل برفع يده ... هل ترون كذلك من المناسب أن نضيف المادة كما وردت من الحكومة يتفض

للمادة عنوان كما جرت العادة في عنونة المواد وهو " إقامة المباني " كعنوان والنص كما 

) عضو يمثلون األغلبية ، تفضلي سعادة 21ورد من الحكومة ؟ .. هناك موافقة من (

   . المقررة بتالوة المادة الثامنة
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   السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) سعادة / سمية عبدهللا

  )8المادة (

  طلب نقل جثة الميت

" دون اإلخالل بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت األجنبي أو أي من 

ً للشروط واإلجراءات التي تحددها  أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقا

لتنفيذية لهذا القانون. وال يجوز نقل الجثث أو األعضاء البشرية أو الرفات إال عبر المنافذ الالئحة ا

    . " الرسمية المعتمدة

  معالي الرئيس : 

هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ عندي طلب الكلمة من قبل عائشة 

    . البيرق وعائشة المال ، تفضلي سعادة عائشة البيرق

  سعادة / عائشة رضا البيرق : 

شكرا معالي الرئيس الموقر ، في المادة ثمانية اقترح أن تكون اإلضافة هي : دون اإلخالل 

بالقوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة يتحمل أي ... ونكمل المادة ، وبذلك نكون شملنا القوانين 

نظمة الخاصة ببعض المؤسسات ، وشكرا االتحادية باإلضافة للتشريعات المحلية لإلمارات واأل

    . معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سعادة المستشار بتوضيح هذه النقطة

  السيد / الدكتور وائل محمد يوسف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

معالي الرئيس الموقر ، الفكرة دائما أننا نضيف عبارة واحدة تشمل كل شيء وهي : " دون 

خالل بالتشريعات السارية في الدولة " وهي تشمل كل شيء من األنظمة واللوائح التنفيذية اإل

والتشريعات المحلية وغيرها ، وهو لفظ معتاد ومستخدم في النسق التشريعي داخل الدولة في كل 

    . القوانين تقريبا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . مالشكرا سعادة المستشار ، الكلمة لسعادة عائشة ال

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : 

شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أن سعادة األخت عائشة البيرق تسبقني باألفكار ، فتقريبا نفس الفكرة 

أود طرحها باإلضافة لماذا أود التأكيد على هذه المالحظة ، فالالئحة التنفيذية لهذا القانون سوف 
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للمستقبل ، وأعتقد أن الجهاز الشرطي  " DNA " وي أو الـتنظم نقل أو االحتفاظ بالحمض النو

    . واألمني أخبر في هذا الموضوع منا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

واآلن هل يوافق المجلس على المادة الثامنة مع ما أدخل عليها من إضافة وهي " دون اإلخالل 

   بالتشريعات السارية في الدولة " ؟ (موافقة)

  دهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) سعادة / سمية عب

  )9المادة (

  غسل الميت المسلم وتكفينه وتجهيزه

" تتولى السلطة المعنية غسل الميت المسلم وتجهيزه وتكفينه، كما يجوز أن يتولى ذوو الميت 

تتجاوز ثالثة أيام غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك خالل مدة ال 

من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن. ويجوز غسل الميت وتكفينه وتجهيزه في المنزل، بناًء 

    ".على طلب ذويه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها السلطة الصحية

  معالي الرئيس : 

    . عبدهللا الشحي هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة لسعادة أحمد

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

معالي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهودها ولكن أنا أرى أن ما جاء من الحكومة أفضل ، ففي 

األصل أن أهل الميت هم من يستلم الميت ويتم تغسيله عندهم ، وبعدها تتولى السلطة المعنية في 

ه هو ما جاء من الحكومة كالتالي : " يتولى ذوي الميت حالة عدم استالمه ، لذلك النص الذي أرا

المسلم غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وفقا لألحكام الشرعية االسالمية وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

ثالثة أيام من تاريخ الحصول على التصريح ، ويجوز غسله وتكفينه وتجهيزه في المنزل بناء على 

أيام على السلطة المعنية غسل الميت المسلم وتجهيزه وتكفينه  طلب ذويه ، وفي حالة مرور ثالثة

ودفنه " ، ألنه كما جاء من اللجنة النص في البداية : " تتولى السلطة المعنية غسل الميت المسلم 

وتجهيزه وتكفينه ، كما يجوز .... " لكن األصل في الموضوع ذوي الميت في البداية وبعد ذلك إذا 

ذويه تقوم السلطة المعنية بتغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه ، واألمر متروك لكم لم يتم استالمه من 

    . معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . األمر متروك للمجلس ، تفضلي سعادة ناعمة الشرهان
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  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس) 

اخلته ، ولكن أعتقد نحن في الوقت الحالي ربما شكرا معالي الرئيس ، أشكر سعادة العضو على مد

، فليس في كل مرة يسمح القانون لذوي الميت بتغسيل  19تكونوا رأيتم المقابر الخاصة بكوفيد 

الميت وتكفينه ، فمن الممكن أن يسمح لهم تحت ضوابط معينة ، فاألمر بداية تختص به السلطة 

لميت مرض معدي واصر ولي االمر على أخذ بهذه اإلجراءات ، فمن الممكن أن يكون لدى ا

الميت وتغسيله عنده ، فالقانون في هذه الحالة يحتم عليه أن ال يسمح له بأخذه وإنما تأخذه الجهة 

المعنية حفاظا على أهله وحفاظا على المجتمع كما هو حاصل اليوم في المقابر الخاصة بكوفيد 

الميت ولكن هذا إن لم يكن لدى المتوفي أمراض ، فممكن أن يتم التغسيل في البيت من ذوي  19

خطيرة ممكن انتقالها ، وربما سمعنا عن حوادث سابقة لم تكن تعرف الناس عن األمراض التي 

من الممكن أن تنتقل وتم التغسيل في البيت وحصل عدوى لذوي المتوفي ، فأعتقد أن االشتراط 

 . هل إذا كان لديه أمراض معدية ، وشكراالموجود جاء على أساس أنه يمكن أن ينقل المرض لأل

  معالي الرئيس :  

    . الكلمة لسعادة كفاح الزعابي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

نعم معالي الرئيس ، أنا أرى أن اإلضافات التي قامت بها اللجنة ممتازة ، أما فيما يتعلق بعدم 

    . ) ، وشكرا16ادة (االستالم الذي ذكره سعادة أحمد الشحي فهو مغطى في الم

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي سعادة سمية السويدي

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

شكرا معالي الرئيس ، الفارق بين المادة التاسعة كما وردت من الحكومة وكما عدلتها اللجنة 

علت أن األصل أن يقوم أهل الميت المسلم بغسله كالتالي : المادة كما وردت من الحكومة ج

واالستثناء أن تقوم السلطة المعنية بغسله وتكفينه ، أما المادة كما عدلتها اللجنة فقررت العكس 

وهو أن يكون األصل غسل الميت من قبل السلطة المعنية واالستثناء هو أن يقوم ذوي الميت 

    . المسلم بغسله ، وشكرا

   معالي الرئيس :

ديكم أي مداخلة أو مالحظة على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الفريق سمو الشيخ سيف ، هل ل

    . ضاحي خلفان
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  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

خبرتنا في  شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن مدة ثالثة أيام من استالم الجثة من قبل ذوي الميت فإنه من

هذا األمر أين سيضع األهل الميت ، فليس لديهم ثالجة لذلك ، ودولتنا والحمد  عملت أماكن مخصصة 

لتغسيل الموتى وتكفينهم ، واألهل الذين يريدون االنتقال لهذا المكان ويشاركون في تغسيله وتكفينه ال 

ت الدفن جاهز يأخذونه في هذا الوقت بأس في ذلك ، لكن أن يأخذونه مباشرة من الثالجة إذا كان وق

المناسب الذين يأتون للصالة عليه ويغسلونه ويكفنونه ، فالحكومة جهزت لنا أماكن للتغسيل والتكفين 

    . فلماذا ال نستخدم هذه األماكن ؟ أما ان يبقى ثالثة ايام عند أهله فستتعفن الجثة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . مادة سعادة العميد راشد الخضر ؟ تفضلهل لديك أي توضيح لهذه ال

  سعادة العميد / راشد سلطان الخضر : (مدير عام الشؤون القانونية)

الحقيقة أن الطرح اآلن فاجأنا ، فنحن قلنا أن المدة ثالثة ايام وال تتجاوز ذلك ، فهي ليست 

    .... ، فلو تجاوزت ثالثة أياممفتوحة

  م : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) معالي الفريق / ضاحي خلفان تمي

    . لماذا ال يستلمونه من ثالجة الحكومة ويذهبون به للمقبرة لدفنه وكان هللا غفور رحيم

  معالي الرئيس : 

الحقيقة قد تكون هناك أسباب وظروف خاصة تفرض هذا ، فاألصل أن إكرام الميت دفنه ولكن تم 

    ... وضع سقف هذه المدة

  ي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) معال

 . معالي الرئيس ، من خبرتنا فإن المصلين يستلمونه ومباشرة يأخذونه للمقبرة للصالة عليه ودفنه

  معالي الرئيس :  

    . الكلمة لسعادة حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

شكرا معالي الرئيس ، طبعا نحن ال نتكلم فقط هنا عن المواطن وإنما عن مسلمين موجودين قد 

يكون لهم ظروف معينة مثال ابنه األساسي موجود خارج الدولة ويعود بعد يوم ، صحيح كما 

    .... تفضل معالي بوفارس

  معالي الرئيس : 

    . ، تفضل سعادة األخ حمد الرحوميأرجو يا معالي األخ ضاحي أن يكون النقاش معي مباشرة 
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن ثالثة أيام من تاريخ الحصول على تصريح بالدفن ، بمعنى أنه 

    ..... ذهب وقام باإلجراءات

  عام في دبي) معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن ال

عفوا ، نحن حتى بشأن األجانب يبقى الميت في المشرحة حتى يكون جاهز وقادر على استالمه ، 

    . وبعد استالمه يقوم بإرساله مباشرة

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أنه ربما يكون اإلذن بالدفن صدر ولكن أبقي الميت في الثالجة يوم أو يومين أو ثالثة ايام 

فعال عندما يتم استالمه من الثالجة يتم الذهاب به إلى المقبرة مباشرة ، ولكن حسب الظروف ، 

قبل استالمه من الثالجة قد تكون ظروف دعت لبقائه في الثالجة ليوم أو يومين أو ثالثة أيام ، 

    . تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

، من األكيد أن اإلنسان سيستعجل في هذا األمر وهو وقت صعب جدا ،  معالي الرئيس

ولكن قد تكون هناك بعض الظروف التي تحتاج ، فاألن الحد األقصى المسموح به ثالثة 

أيام ، ثانيا : الغسل هنا في هذه المادة ألزمت السلطة المعنية بتجهيز مكان للغسل وغيرها 

يستطيعون تغسيل الميت ، فبغض النظر عن وجود من األمور ، فربما ذوي الميت ال 

المرض اآلن إال أنه حتى في األوضاع العادية كثير من الناس يحضرون الغسل ولكنهم ال 

يقومون بالتغسيل بأنفسهم ، لذلك هذا التزام على السلطة المحلية بأن توفر مكان للتغسيل 

ثناء هو لمن يريد تغسيل ميته في الموتى وتوفر مغسلين كذلك ، فهذا إلزام عليهم ، واالست

بيته موجود ، ومن يريد تغسيله في المقبرة بنفسه كذلك موجود ، لذلك أرى أن ما جاء من 

   . اللجنة شيء جيد ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

الحقيقة ال أرى أن األمر يحتاج إلى وضوح أكثر مما هو واضح ، لذلك نحتاج ألن نصوت على 

ليها ، فهل يوافق المجلس على المادة التاسعة كما عدلتها اللجنة بالتوافق مع المادة وننتقل للتي ت

الحكومة ألن فيها تفصيل أكثر ؟ هناك أغلبية ، وبذلك فقد تمت الموافقة على المادة كما وردت من 

    . اللجنة بالتوافق مع الحكومة
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  ية) سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئ

  )10المادة (

  تجهيز الميت غير مسلم

" يتولى ذوو الميت غير المسلم أو من له عالقة  به تجهيزه خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من 

تاريخ الحصول على التصريح بالدفن، وتحت إشراف السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة 

  " .  والضوابط الالزمة لذلك ، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية

  معالي الرئيس : 

    . هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة لسعادة جميلة المهيري

 سعادة/ جميلة أحمد المهيري:

شكراً معاليك، هذه المادة تكلمت عن تجهيز الميت غير المسلم خالل مدة لكن لم تتحدث عن دفنه 

يزه ودفنه، لنفرض معاليك أن هناك مجموعة أو أناس جهزوا الميت ووضعوه ولم تقل تجه

للعرض كما نرى وتركوه ففي هذه الحالة ال تستطيع معاقبتهم، ألن هذه المادة لم تنص على أن 

  يدفن.

 معالي الرئيس:

  ربما يسافرون به إلى بلده، تفضل حمد الرحومي.

 رئيس)سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول لل

معاليك ليس بشرط الدفن بل هناك أمور كثيرة أخرى ووارد أن تحدث لذلك لم ينص القانون على 

  الدفن ألنه سيكون موجباً، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  هل يوافق المجلس على المادة العاشرة بالتعديالت التي توافقت فيها الحكومة مع اللجنة؟

  (موافقة)

 (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) سعادة/ سمية عبدهللا السويدي:

  )11المادة (

  شروط وضوابط األماكن المخصصة لغسل الموتى 

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في األماكن المخصصة 

  .، وشروط العاملين فيهالغسل الموتى
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 معالي الرئيس:

  )؟11هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  الفصل الرابع

  إجراءات دفن الموتى

  )12المادة (

  دفن الجثث في المقابر المخصصة

 إال في المقابر المخصصة من أو األعضاء البشرية أو رفات اآلدمي الموتىجثث ال يجوز دفن 

ً  السلطة   والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. للشروط المعنية، وفقا

 معالي الرئيس:

  )؟ عائشة المال تفضلي.12هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ عائشة محمد المال:

لمادة العاشرة عندما قالوا عرض الميت شكراً معاليك، لدي تساؤل للجنة معاليك اسمح لي سأرجع ل

وكذا هل يرتبط بهذه المادة؟ التساؤل لدي أن الميت غير المسلم أو المتوفى غير المسلم عندما 

يوضع للعرض والسالم األخير عليه من عائلته وأقاربه تفرغ جثته من أعضاءه الرئيسية بمعنى 

تصريح والالئحة التنفيذية سوف تحدد أو يتم تحنيطه، هذه األعضاء عندما قلنا تدفعن هل تأخذ 

تنظم هذه العملية لدفن هذه األعضاء؟ أنا أريد توضيح إذا كانوا قد تعرضوا لهذه النقطة سابقاً، 

  وشكراً جزيالً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي يا سمية.

 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)السويديسعادة/ سمية عبدهللا 

  ل.عفواً أنا لم أفهم السؤا

 معالي الرئيس:

  إذاً ناعمة تعرف السؤال تفضلي يا ناعمة.
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 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، بالتأكيد معالي الرئيس يتم التفريق بين الرفات اآلدمي وبين الطفل ألن هذا 

  د أن فعالً تختلف المقابر، وشكراً.قانون ينظم وهذا تشريع ينظم عملية الدفن، فأعتق

  معالي الرئيس:

هي أثارت المالحظة حول موضوع بعض المذاهب أو الشرائع األخرى أنه قد يحنطون الجثث بعد 

استخراج بعض األجزاء اآلدمية وكيف تدفن هذه األجزاء، هذا هو التساؤل، لكن هذا ورد وفقاً 

ً ألن يتفرع للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنف يذية لهذا القانون، القانون ليس مناسبا

بتفصيالت كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن، عندما يذكر الالئحة فإن التفصيالت ستأتي في 

الالئحة ناهيك عن أن الالئحة قابلة للتعديل والتغير بما ال يخالف القانون، فأنا أتصور أن المادة 

  )؟12المجلس على المادة ( مناسبة وغطت هذه الجوانب، هل يوافق

  (موافقة)

  سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )13المادة (

  تصريح دفن األعضاء البشرية

ال يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إال بتصريح من 

  البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامةالصحية، وإذا كان االستئصال أو  السلطة

الموتى وفق وفي جميع األحوال تكون إجراءات الدفن لهذه األعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث 

  الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 معالي الرئيس:

  تفضلي. )؟ عائشة البيرق13هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

شكراً معالي الرئيس، أرى معالي الرئيس اإلضافة التي في نهاية المادة "الشروط والضوابط التي 

) من مشروع القانون والتي 27تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون" ال داعي لها ألن المادة (

ر وضع الالئحة التنفيذية كافة أحكام القانون، ) تحيل إلى مجلس الوزراء الموق28أصبحت المادة (

  ) هو تزيد وتكرار ال داعي له، وشكراً.13ولذلك اإلشارة إليها مسبقاً في المادة (

 معالي الرئيس:

  تفضل سعادة المستشار لديك توضيح في هذا الجانب.
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 األستاذ/ د. وائل محمد عبدالفتاح: (المستشار القانوني بالمجلس)

المادة العامة التي حددت اختصاص الالئحة التنفيذية بوضع األحكام التفصيلية معالي الرئيس، 

للقانون ال تقيد بأي قيد بل هي مطلقة، ولكن عندما يضاف إلى إحدى المواد عبارة "وفقاً لما تحدده 

هذا الالئحة التنفيذية لهذا القانون" فإن المغزى من هذه اإلضافة أنه يجب أن تنظم الالئحة التنفيذية 

البند، فلو حذف فتكون الالئحة التنفيذية مطلقة تنظمه أو ال تنظمه، إضافة هذه الفقرة تدل على أنه 

  يجب أن ينظم، هذا هو الفارق، فإضافته توجب التنظيم، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  سعادة حمد الرحومي تفضل.

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

يس، نفس الفكرة كانت عندي، عندما نذكرها فإننا نلزم الجهة بأن تضع مادة في شكراً معالي الرئ

الالئحة التنفيذية وتكرارها اآلن في مجموعة من المواد هي إللزام الجهة بأن في الالئحة التنفيذية 

توضع النصوص المطلوبة لتنفيذ هذه المادة، لذلك تكرارها اآلن هو إلزام للجهة بأنها مجبرة 

  ذا وليس اختياري، وشكراً.لوضع ه

 معالي الرئيس:

  )؟13شكراً، هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )14المادة (

  تصريح دفن جثة الميت األجنبي

يح من النيابة العامة األجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصر الميتيجوز دفن جثة 

  وبالتنسيق مع الشرطة في أي من الحاالت اآلتية: 

  . ، وتعذر نقله إلى الخارجإذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة .1

ويسري ذلك على وسائل  ،إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقالعها .2

 النقل األخرى. 

  لدولة ألسباب تتعلق بالصحة العامة.خارج ا ىإل الميتإذا تعذر نقل جثة  .3

  في مقابر الدولة.  الميتالصحية دفن جثة  السلطةأي حالة أخرى ترى  .4

  وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.
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 معالي الرئيس:

  )؟ ناصر اليماحي تفضل.14هل هناك أية مالحظات على المادة (

 حي:سعادة/ ناصر محمد اليما

شكراً معالي الرئيس، أعتقد أن المادة قد غفلت عن سفارات الدولة، ألن في تصريح جثث األجنبي 

ً تكون هناك إشكالية من السفارة فيما بعد أي بعد دفن جثة األجنبي، ثم تأتي السفارة وذويه  أحيانا

ً حتى يتم نقل رفاته لخارج الدولة، فأعتقد أن ه هنا يجب إخطار بالمطالبة بجثة المتوفى وأحيانا

  السفارة أو على األقل أخذ موافقة السفارة أو إخطارهم بالتصريح بدفن الجثة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

أخ ناصر، الدولة تمارس سلطاتها على إقليمها، ومشاركة السفارات فيما تمارسه الدولة على 

موضوع آخر ولكن ليس بنص إقليمها قد ال يكون أمراً مستحباً، أما موضوع التنسيق وغيره فهذا 

  )؟14في القانون، واآلن هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )15( مادةال

  الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي

طة المعنية بعد التنسيق بمعرفة السل في الدولة يتالمتدفن جثة حكم قضائي، لتنفيذاً إذا تمت الوفاة 

  مع النيابة العامة والشرطة .

  معالي الرئيس:

  )؟15هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )16المادة ( 

  دفن عند عدم االستالمإجراءات ال

أو األعضاء البشرية أو رفات  الموتىتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دفن جثث 

  اآلدمي التي لم يتم استالمها .
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 معالي الرئيس:

  ) المستحدثة؟16هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  الفصل الخامس

  العقوبات

  )17المادة (أصبحت 

  ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 

 معالي الرئيس:

  )؟17هل هناك أية مالحظات على المادة (

  أية مالحظات)(لم تبد 

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )18أصبحت المادة (

) 50,000) عشرة آالف درهم وال تزيد على (10,000يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن (

  ي:من ارتكب أياً مما يأت خمسين ألف درهم كل

 .دون الحصول على تصريح بذلكميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة نقل جثة  .1

 أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة دون الحصول على تصريح من السلطة المعنية. .2

 لذلك.دمي في غير وسائل النقل المخصصة آأو رفات  من أعضائهجثة ميت أو عضو  نقل .3

 جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.نقل مية للدولة لاستخدام منافذ غير رس .4

 تصوير جثة ميت في غير األحوال الجائزة قانونياً. .5

  استغالل المقابر لغير ما أعدت له. .6

 معالي الرئيس:

  )؟ عدنان حمد تفضل.18هل هناك أية مالحظات على المادة (
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 سعادة/ عدنان حمد الحمادي:

) التي قضت في تصوير جثة ميت في 5) للفقرة (18في المادة ( شكراً معالي الرئيس، المالحظة

غير األحوال الجائزة قانوناً، أنا أرى أن هذا الفرع من المادة شابه نوع من القصور ويا حبذا لو 

تكون هذه الفقرة مكتملة، ليس فقط من صّور، بل نحاسب من صّور أو بّث أو نشر أو أرسل أو 

هات الخاصة بالموتى في غير األحوال الجائزة ونشرها عبر وسائل إعادة إرسال الصور والفيديو

التواصل االجتماعي أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ال نكتفي فقط بالتصوير والرأي 

  لمجلسكم الموقر.

 معالي الرئيس:

  تفضلي يا ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

لرئيس والشكر موصول لسعادة األخ عدنان، نحن معنيين بمن صّور أما قضية من شكراً معالي ا

نقل ومن توسع فهذه لها مكان آخر أو إجراءات أخرى أو جهة قضائية أخرى ربما يحاكموا عليها، 

لكن المهم عندنا هو احترام حرمة الميت بعدم التصوير، أعتقد أن هناك جهة أخرى تعاقب على ما 

  اً.تفضل به، وشكر

  معالي الرئيس:

  هل لديك إضافة يا سمية؟ تفضلي.

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

شكراً معالي الرئيس، اللفظ الوارد في هذه العبارة جاءت المادة عامة وبالتالي يظل كذلك على 

  عمومه لتحتمل كل أنواع التصوير، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  ة العميد الدكتور راشد.سعاد

 وزارة الداخلية) –سعادة/ العميد الدكتور راشد سلطان الخضر: (مدير عام الشؤون القانونية 

مالحظة يا سيدي ألن البند الثاني يجب أن يتوافق مع نص المادة الذي تم اعتماده سواء كان نص 

واز كما ورد من الحكومة أو النص المقترح من األعضاء، وهو يجوز اإلجراء أو عدم ج

الحكومة، ألن هنا بدون الحصول على تصريح، فإن كنا سنعتمد نص الحكومة فيفترض أن تحذف 

  هذه اإلضافة، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

يعني أنه مرتبطة بالمادة الرابعة، صحيح وسننظر لها عندما ننتهي من المادة الرابعة في هذه 

أو لفظ الحظر؟ إضافة المباني حسمناها وهذا في المادة الجزئية، هذا فيما يتعلق بإضافة المباني 

  السابعة، سعادة المستشار تفضل.

 األستاذ/ د. وائل محمد عبدالفتاح: (المستشار القانوني بالمجلس)

) 7معالي الرئيس، اإلضافة في بند العقوبات كانت متناغمة مع تعديل اللجنة للمادة رقم (

تعديل اللجنة واعتمد على النص الوارد من الحكومة ولكن المجلس الموقر لم يوافق على 

فألجل ذلك من الناحية الجزائية البد أن تحذف العبارة الحمراء من البند الثاني من المادة رقم 

  )، وشكراً.18(

  معالي الرئيس:

صحيح، إذاً الفقرة الثانية سيتم حذف "دون الحصول على تصريح من السلطة" باعتبار أن المجلس 

ً سنحذف هذه عاد إل ى المادة األصلية التي وردت من الحكومة وال داعي لهذه اإلضافة، حسنا

  الفقرة، هل هناك أية مالحظات أخرى على هذه المادة؟

  (لم تبد أية مالحظات أخرى)

  ) بعد حذف الفقرة التي أشرنا لها؟18إذاً هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)سعادة/ سمية عبدهللا السويدي

  )19المادة (أصبحت 

) عشرة آالف درهم وال 10,000يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تقل عن (

أو  ميت كل من قام بدفن جثة ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،) مائة ألف درهم100,000تزيد على (

  المعنية. السلطةلمقابر التي حددتها في غير ابشري أو رفات آدمي  عضو

 معالي الرئيس:

  )؟19هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)
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 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )20المادة (أصبحت 

) عشرين ألف درهم وال 20,000قل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن (يعاقب بالحبس مدة ال ت

كل من قام بإعداد مكان لدفن  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،) مائة ألف درهم100,000تزيد على (

في غير األحوال المنصوص عليها في هذا فيها التصرف جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو 

  القانون.

 معالي الرئيس:

  )؟ تفضل الفريق ضاحي خلفان.20ل هناك أية مالحظات على المادة (ه

 الفريق/ ضاحي خلفان تميم: (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي)

لدي مالحظة، أال ترون أنه سقط سهواً "من تاريخ استالم الجثمان"، منذ تاريخ استالم الجثمان، كم 

ي ثالثة أيام، ثالثة أيام غير معقولة، نحن لدينا هي المدة التي يجب التصرف بها؟ يقول الرحوم

كشرطة ال يحصل الشخص على اإلذن إال باستالم الجثة، ال نعطي إذن بالدفن إال بعد استالم 

  الجثمان، هذا النص لم يتطرق له أحد، هذه هي مالحظتي سيدي، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  حظة؟ تفضل.سعادة األخ العميد راشد هل من توضيح على هذه المال

  وزارة الداخلية) –العميد/ راشد سلطان الخضر: (مدير عام الشؤون القانونية 

) يتكلم عن الفقرة الثانية من المادة وهي "كما يجوز 9سعادة الفريق الهاجس الذي لديه في المادة (

ً ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك خالل م دة ال أن يتولى ذوو الميت غسله وتكفينه وتجهيزه وفقا

تتجاوز ثالثة أيام"، سعادة الفريق يقول أن التطبيق لدينا وهو الصحيح أنه من تاريخ استالم 

تصريح الدفن يجب أن ال يأخذ هذه المدة، في فترة التجهيز يمكن أن يأخذ ثالثة أيام لكن منذ 

  استالم تصريح الدفن يجب أن يدفن مباشرة، فهذه هي وجهة نظره ونحن نحترمها، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  )؟ تفضلي يا ناعمة.20شكراً، هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة (

  سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، طبعاً النص كما جاء من الحكومة ولكن تفضل معاليه باإلضافة واللجنة ليس 

  الحكومة، وشكراً. لديها أي مانع إذا كان هناك توافق من

  



  

  150من  89صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

 معالي الرئيس:

  )؟20هل يوافق المجلس على نص المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )21المادة (أصبحت 

) خمسين ألف درهم وال تزيد على 50,000يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن (

ميت أو عضو  بإدخال جثة كل من قام ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،) مائة ألف درهم100,000(

  .بذلك دون الحصول على تصريح أو أخرجها إلى الدولة من أعضائه أو رفاته

 معالي الرئيس:

  )؟ تفضل سعادة الوكيل.21هل هناك أية مالحظات على المادة (

سة الصحة العامة وزارة الصحة المساعد لسياسعادة/ د. أمين حسين األميري: (وكيل 

 )والتراخيص

شكراً طال عمرك، أنا تأخرت ألني استأذنت من معالي سمو الشيخ سيف، طال عمرك بالنسبة 

)، هناك مسألة يجب إضافتها هنا في هذه المادة، أن اليوم اإلمارات بدأت في 21لهذه المادة رقم (

، واآلن اإلمارات 2016برنامج نقل وزراعة األعضاء بعد صدور القانون بمرسوم في عام 

ً في هذا المجال وبالتحديد في مستشفى كليفالند أبوظبي، عندما يحدث لدينا حالة  تميزت خليجيا

موت دماغي فيجب االستعجال في استئصال األعضاء البشرية ونقلها إما لالستخدام أو الزراعة 

لكة العربية السعودية، داخل الدولة أو استناداً إلى التنسيق الخليجي لزراعة األعضاء في المم

بالتالي ال يتسع الوقت ألخذ الموافقة على نقل العضو البشري إلى خارج الدولة، فهل باإلماكن 

إضافة فقرة تجيز للسلطة المختصة إما الدوائر المحلية الصحية أو وزارة الصحة بجواز نقل 

الموافقة أن هناك عمر  العضو البشري ومن ثم أخذ الموافقة ألن الوقت ال يتسع لالنتظار ألخذ

افتراضي لكل عضو بشري يتم استئصاله من جسم المريض، فالقلب ليس أكثر من ست ساعات، 

الكلى ربما لفترة أطول ولكن الكبد حقيقة الوقت قصير جداً، فأستسمحكم عذراً بإضافة فقرة تجيز 

  للجهة الصحية بأن تنقل ومن ثم تأخذ الموافقة الحقاً، وشكراً.

 رئيس:معالي ال

ولكن يا سعادة الدكتور هذا الكالم بالتأكيد وارد في القانون المعني الذي تفضلت وأشرت له، هذا 

  ليس محله في هذا القانون ألنه معني بالمقابر والدفن...
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وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة سعادة/ د. أمين حسين األميري  : (وكيل 

 )والتراخيص

  قانون نقل وزراعة األعضاء طال عمرك... لم يرد هذا األمر في

 معالي الرئيس:

نقل وزراعة األعضاء وحق السلطة المعنية بهذا النقل ورد في القانون الذي ينظم ذلك، هذا قانون 

  يتعلق بالمقابر ودفن الموتى، ال يمكن في هذا القانون أن نجيز بنقل أعضاء...

الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة  وزارةسعادة/ د. أمين حسين األميري  : (وكيل 

 )والتراخيص

لم يؤخذ  2016اسمح لي طال عمرك، عندما تم إصدار قانون نقل وزراعة األعضاء في عام 

  بعين االعتبار قضية نقل األعضاء البشرية إلى خارج الدولة...

 معالي الرئيس:

  ...إذاً يجرى التعديل على ذلك القانون سيدي الكريم وليس هذا مكانه

وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة سعادة/ د. أمين حسين األميري  : (وكيل 

 )والتراخيص

  لقد تخوفت أن تسبب هذه المادة القانونية...

 معالي الرئيس:

  شكراً على هذه المالحظة ولكن هذه المادة لها المكان المخصص، تفضلي سمية.

 نة الشؤون الصحية والبيئية)سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لج

بالتشاور مع اإلخوان أعضاء الحكومة من وزارة الصحة نوهوا إلى أن هناك تعديل على هذا 

  القانون الذي ذكره سعادته.

 معالي الرئيس:

هذا أمر يتعلق بذلك القانون، نحن هنا نتحدث عن قانون دفن الموتى، زراعة األعضاء نظمها 

  به يتم تعديله في ذلك القانون. قانون خاص به وأي شيء يتصل

وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة سعادة/ د. أمين حسين األميري  : (وكيل 

 )والتراخيص

  معاليك لو سمحت لي أنا كنت أتخوت من التعارض بين القانونين، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

انت هناك حاجة، هذا موضوع ال يوجد تعارض، القانون سوف ينظم ويأخذ بعين االعتبار إذا ك

  ليس محله اآلن. سعادة المستشار كارم هل لديك مالحظة؟ تفضل.

 األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

عفواً معالي الرئيس، هذا القانون يتكلم عن أعضاء ماتت ولن تنقل وال يتكلم عن أعضاء صالحة 

  ي هذه المالحظة ليس مجالها في هذا القانون.للنقل، هي أعضاء صالحة للدفن وبالتال

 معالي الرئيس:

  )؟21باألصل أن نقل األعضاء ليس مكانها في هذا القانون، واآلن هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )22المادة (أصبحت 

والغرامة التي ال تقل عن  قل عن خمس سنوات وال تزيد على سبع سنواتيعاقب بالسجن مدة ال ت

أو بإحدى هاتين  ،) مائتي ألف درهم200,000) مائة ألف درهم وال تزيد على (100,000(

ً  كل من انتهك أو دنس قبراً أو ،العقوبتين أو  الموتى جثث لحفظ أو دفن معداً  مقبرة أو مكانا

  أو أي من محتوياتها. ، أو ملحقات ما ذكر،مياألعضاء البشرية أو رفات اآلد

 معالي الرئيس:

  )؟22هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )23المادة (أصبحت 

) مائة 100,000والغرامة التي ال تقل عن ( أربع سنواتال تقل عن  مؤقت مدةاليعاقب بالسجن 

 من قام بنبش قبر الستخراج جثة درهم كل) مائتي ألف 200,000ألف درهم وال تزيد على (

  رفات آدمي. عضو من أعضائه أو أو ميت

الميت بأي سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة  خمس وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن

  طريقة كانت.
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 معالي الرئيس:

  )؟ عائشة البيرق تفضلي.23هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

) أرى 23شكراً معالي الرئيس الموقر، في التعديل على عقوبة السجن المؤقت الوارد في المادة (

سنة، أي  15إلى  3ا السجن ما بين أن ننظر إليه عندما تذكر عقوبة السجن المؤقت، نعني به

المشرع يترك تحديدها ما بين الحدين للسلطة التقديرية للقاضي، ولذلك أقترح إما اإلبقاء عليها كما 

جاءت من المشرع أو إذا أراد الراغبين بالتعديل رفع الحد األدنى إلى أربع سنوات، تحديد الحد 

كن أن تصبح الصياغة كالتالي: "يعاقب األعلى مع حذف عبارة السجن المؤقت أي من المم

بالحبس مدة ال تقل عن أربع سنوات وال تزيد عن كذا سنوات والغرامة كذا وكذا ... إلخ.."، أما 

من غير الجائز معالي الرئيس الموقر أن نقول السجن المؤقت مدة ال تقل عن أربع سنوات، 

   معالي الرئيس الموقر.فاألربع سنوات ال تتوافق مع مفهوم السجن المؤقت، وشكراً 

 معالي الرئيس:

  )؟23هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )24المادة (أصبحت 

) مائة ألف درهم وال تزيد على 100,000التي ال تقل عن (يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة 

ميت أو أي  كل من قام بدفن جثة ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،) خمسمائة ألف درهم500,000(

بأي طريقة كانت دون  التصرف في أي منهما من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو

  الحصول على تصريح.

 معالي الرئيس:

  )؟24الحظات على المادة (هل هناك أية م

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)
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 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  الفصل السادس

  أحكام ختامية

  )25المادة (أصبحت 

 المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها

المقابر ونظافتها وتوفير تأمين ووالحراسة  المعنية القيام بمهام المراقبة والتفتيش لسلطةا ىتتول

  الخاص.هذه المهام للقطاع  إسنادكافة المواد الالزمة لحفر القبور ودفن الموتى، ويجوز لها 

 معالي الرئيس:

  )؟25هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  المجلس على هذه المادة؟إذا هل يوافق 

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )26( المادةأصبحت 

  مأموري الضبط القضائي

 السلطةيصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص أو رئيس من يكون ل

بات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إث

  ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

 معالي الرئيس:

  )؟26هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 لشؤون الصحية والبيئية)سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة ا

  )27أصبحت المادة (

  تحديد الرسوم 

  رسوم تنفيذاً ألحكام هذا القانون. تحديد أي بقرار من مجلس الوزراءيجوز 
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 معالي الرئيس:

  )؟27هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 هللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)سعادة/ سمية عبد

  )28المادة (أصبحت 

  لقانونلالالئحة التنفيذية إصدار 

على اقتراح من وزير الداخلية ووزير  يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناءً 

  المجتمع، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ نشره.ووقاية  ةالصح

 :معالي الرئيس

  )؟28هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذا هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )29أصبحت المادة (

  اإللغاءات 

  يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 رئيس:معالي ال
  )؟29هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية)

  )30المادة (أصبحت 

  النشر والسريان

  نشره. ثالثة أشهر من تاريخبعد ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به 
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 معالي الرئيس:

  )؟ الدكتور طارق الطاير وأحمد عبدهللا الشحي.30هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

)، حيث 30) بحكم أنها مرتبطة بالمادة (28شكراً معالي الرئيس، كانت لدي مالحظة على المادة (

هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ  ): "ينشر30تقول المادة (

) ورد: "وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ نشره" حتى تكون الصياغة 28نشره"، ولكن في المادة (

صحيحة إما أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره أو ثالثة أشهر من تاريخ نشره إذا عدلنا 

  ة، ألن القانون دائماً ما يعمل به بعد صدور الالئحة التنفيذية، وشكراً.صدور الالئحة التنفيذي

 معالي الرئيس:

أنا أتوقع أن هناك فرق بين المدة المطلوبة إلصدار الالئحة التنفيذية وسريان القانون، سريان 

طاة القانون قد يسري بما هو متوفر من لوائح سابقة بما ال يتعارض مع أحكامها، فهنا المدة المع

تعطي فترة كافية للجهة المختصة خاصة وأننا نتكلم عن قانون فيه تنسيق بين وزارتي الداخلية 

والصحة والسلطات المحلية، فموضوع الالئحة التنفيذية يستغرق بعض الوقت لتصدر، فإيقاف 

ويعمل إصدار القانون لغاية صدور الالئحة التنفيذية إال إذا رأى المجلس ذلك، فهنا نشر القانون "

به من ثالثة أشهر" بينما الحد األعلى لالئحة يجب أن تصدر خالل ستة أشهر وليس أكثر، هذا 

  للتوضيح بالفرق بين المادتين.

  )؟30واآلن هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

  سنعود اآلن للمادة الرابعة فهل جرى إعداد نص معين لها؟ تفضل سعادة المستشار.

 ألستاذ/ د. وائل محمد عبدالعال: (المستشار القانوني بالمجلس)ا

معالي الرئيس، هل وافق المجلس على البند الثاني كما جاء من اللجنة أم لم يوافق؟ "دون الحصول على 

إذن قضائي"، إذا وافق عليه ففي هذه الحالة تقسم المادة إلى بندين، بند للمحظورات وبند للجواز، 

  م إلى (أ) و (ب) و (ت) كالتالي، هل تسمح لي يا معالي الرئيس بأن أقرأ المادة؟المحظورات تقس

 معالي الرئيس:

ليتم عرضها على الشاشة حتى يشارك الكل ويراها، يبدو أنهم غير جاهزين للعرض، تفضل اقرأ 

  المادة بهدوء لنكتبها.
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 األستاذ/ د. وائل محمد عبدالعال: (المستشار القانوني بالمجلس)

  )4مادة (ال

 يحظر على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية: .1

انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو األعضاء   -أ

 البشرية أو الرفات اآلدمية أو ملحقات ما ذكر أو أي من محتوياتها.

 انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.  -ب

 استغالل المقابر لغير ما أعدت له.  -ج

ال يجوز ألي شخص نبش أي قبر الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي  .2

  دون الحصول على إذن قضائي.

 معالي الرئيس:

  حسناً، الكلمة اآلن لمريم بن ثنية وبعدها صابرين اليماحي، تفضلي يا مريم.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

بر الستخراج جثة ميت... بحصول تصريح" شكراً معالي الرئيس، إذا أبقينا على عبارة "نبش الق

سؤالي هو أمني وقضائي: هل يجوز ألي شخص طبيعي أن يحصل على تصريح لنبش القبر؟ أم 

أن نبش القبور تتم ألمور قضائية؟ ألن إذا كانت هذه المادة تطبق على األشخاص العاديين فلتبق 

  المادة كما هي ونحذف اإلضافة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  ي يا صابرين.تفضل

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معالي الرئيس أنا أثني على كالم األخت مريم بن ثنية، المادة 

هنا للشخص الطبيعي وبالتالي يمكن أن نترك المادة كما هي من دون الحصول على تصريح 

  ئية، يمكن أن نضيف هذه العبارة أو نضع بند آخر، وشكراً.ونستثني في بند معين السلطة القضا

 معالي الرئيس:

  أحمد عبدهللا الشحي تفضل.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

) ألنها 1معالي الرئيس أنا أثني على كالم األخوات مع حذف كلمة "دفن جثث الموتى" في البند (

  مشمولة في العبارة التي قبلها، وشكراً.
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 س:معالي الرئي

أنا لدي مقترح لكم وقد تكونوا قد تعبتم من المناقشة، ونستأذن سمو الشيخ بوقت للصالة والغداء 

لنعطي فرصة للجماعة ليكتبوا المادة حتى نتوقف عليها قبل إجازتها وبعد ذلك نستكمل الجلسة، 

  فهل توافق يا طويل العمر على ذلك؟

 وزير الداخلية) –رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب 

ً ولكن لدي اجتماع بعد الجلسة، فإذا أحببتم أن نصلي ونرجع للجلسة مرة أخرى  ما ترونه مناسبا

  فسأكون سعيداً، أو أن نكمل اآلن.

 معالي الرئيس:

  ولكن هناك شيء واحد يا طويل العمر... تفضل سمو الشيخ سيف.

 وزير الداخلية) –نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

  بالنسبة للمادة معاليك يمكن أن تتوافقون عليها.

 معالي الرئيس:

طويل العمر نحن لدينا موضوعين، موضوع مشروع القانون ولدينا مناقشة سياسة الدفاع المدني، 

ياسة الدفاع المدني أم ترى فهل ستتمكن من االستكمال معنا لما بعد الغداء والصالة في مناقشة س

  أن لديك ارتباط وسنؤجل مناقشة سياسة الدفاع المدني لجلسة أخرى؟

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

 أنا على استعداد لالستكمال ولكني أخاف أن يأخذنا الوقت في الغداء، إذا كنتم تريدون الصالة فال

  مانع.

 معالي الرئيس:

  بالنسبة للغداء فسنختصر يا طويل العمر وسنعطيهم مدة نصف ساعة للصالة والغداء.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  حسناً توكل على هللا.

 معالي الرئيس:

ي تمام الساعة الثانية والنصف لنستكمل الجلسة إذاً ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة ونعود بعدها ف

  إن شاء هللا.

  ظهراً) 14:07(رفعت الجلسة للصالة والغداء حيث كانت الساعة 

  ظهراً) 14:44(عادت الجلسة لالنعقاد حيث كانت الساعة 
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  معالي الرئيس : 

غم من نعود الستكمال جلستنا ، وارجو أن نحرص على وقت سمو الشيخ سيف مشكور ، فعلى الر

على االستمرار معكم الستكمال الجلسة ، فأتمنى أن نكون أيضا حريصن على مشاغله حرص 

الوقت إن شاء هللا ، سنعود اآلن إلى المادة الرابعة حيث طلبنا من اإلخوة إعادة صياغة المادة ، 

    . أتمنى أن تكون جاهزة أمامكم ، تفضلي سعادة المقررة بتالوة المادة بعد إعادة صياغتها

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : (مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية) 

  (4)  المادة

  المحظورات والممنوعات

   : . يُحظر على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية1" 

أ.  انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو األعضاء البشرية 

   . أو ملحقات ما ذكر أو أي من محتوياتهاأو رفات اآلدمي 

   . ب. انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت

   . ج. استغالل المقابر لغير ما أعدت له

. ال يجوز ألي شخص نبش أي قبر الستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون 2

    . " الحصول على إذن قضائي

  معالي الرئيس : 

لى المادة بعد إعادة صياغتها كما قرأتها سعادة المقررة ؟ ... ال يوجد ، هل هناك أية مالحظات ع

    هل لديكم أية مالحظات سمو الشيخ سيف ؟ تفضل

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

) 7دة ممتاز ، وإذا أمكن بالنسبة للمادة (شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة أن التعديل الذي تم على هذه الما

ربما أنه في هذا القانون األولي الذي انتقلنا من مرحلة لم يكن عندنا أية ضوابط فيما يخص المقابر إلى 

تنظيم هذه األمور ، فربما إذا حذفت من القانون يكون ذلك أفضل بما يخدم المصلحة العامة ، و الحمد 

الشأن لكن نحن كان قصدنا إنشاء مباني تجارية أو غير ذلك ، فنرى أنه ال  ليس هناك مخالفات في هذا

  ضرورة لوجودها ألنه ربما يكون هناك تشريعات أخرى تنظم هذه األمور، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

شكراً سموك لهذا التوضيح ، إذاً هل يوافق المجلس على المادة الرابعة بعد إعادة صياغتها ؟ 

  (موافقة)
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  لي الرئيس : معا

ننتقل اآلن إلى ما تفضل به سمو الشيخ برغبة الحكومة بحذف المادة السابعة ، تفضل سعادة األخ 

    . حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة أنا أتفق مع ما تفضل به سمو الشيخ بالذات إذا كان هناك 

  أو إشكاليات أو أنه سيفتح باب ألي تأثير من أي جهة ، وشكراً. محظورات

  معالي الرئيس : 

إذاً حذف هذه المادة وبالذات كما أشار سمو الشيخ نحن ننتقل من ال تشريع إلى تشريع قد يكون أوفق 

ل في هذه المرحلة ، وإن احتاج األمر إعادة هذه المادة أو أي من التعديالت ال بأس أن تتم في شك

  تعديل على القانون في حينه ، فهل يوافق المجلس على رغبة الحكومة بحذف المادة السابعة ؟ 

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

إذاً سيتم إعادة ترتيب المواد وأرقامها حسبما جرى من تعديل . واآلن هل يوافق المجلس على 

   ؟ *صيغتها النهائيةمشروع القانون في مجموعه دون ِإعادة تالوة مواده مرة أخرى في 

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

الحقيقة هناك مادة تتعلق بالالئحة أشار لها سعادة األخ طارق الطاير ، تفضل سعادة األخ طارق 

بالتوضيح في هذه المادة ألنني لألسف لم أعطه الفرصة للتكملة كالمه ، وقد أوضح لي الموضوع 

    . ا ، تفضل دكتور طارق الطايربعد ذلك وأرى فيما أشار له نقطة في محله

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة هي نقطة بالنسبة لصدور الالئحة التنفيذية خالل ستة أشهر ، أرى 

  أن تكون خالل ثالثة أشهر للتوافق مع تطبيق القانون ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

باتجاه أن يكون تطبيق القانون خالل ثالثة أشهر من صدوره وكذلك  إذاً المقترح هنا إما أن نذهب

الالئحة تصدر خالل ثالثة أشهر باعتبار أن هناك نص في القانون أوقف تطبيق القانون على 

 

  ) بالمضبطة.4لحق رقم (مشروع القانون في صيغته النهائية م  *
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صدور الالئحة ، أو نضع ستة أشهر لألمرين ، فنسأل الحكومة أيهما يفضلون ستة أشهر أم ثالثة 

    . حي خلفانأشهر ؟ تفضل معالي الفريق ضا

  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة من خبرتنا في القوانين أنها حينما تصدر فحتى تصدر اللوائح تحتاج 

تكون الثالثة لوقت حتى ترى الصياغة الجيدة التي ينبغي أن تكون لتنفيذ هذا القانون ، لذلك قد ال 

أشهر كافية للخروج بلوائح محكمة ومضبوطة وتستطيع العمل بها ، لذلك فمدة ستة أشهر على 

األقل تعطيك الكثير من الجوانب التي ربما تفيدك في وضع لوائح أكثر فيما لو كنت مستعجل 

  إلصدارها خالل ثالثة أشهر ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

روك للحكومة فيما إذا فضلت مدة الستة أشهر ، فمعنى هذا ستنطبق الحقيقة في النهاية األمر مت

على النصين نص إصدار الالئحة ونص تنفيذ القانون ألنه حسبما قيل لي أن أحد المواد الواردة في 

هذا القانون أوقف التطبيق على صدور الالئحة ، أخ راشد الخضر هل هذا صحيح ؟ ال يوجد نص 

    . تشار كارمفي هذا ، تفضل سعادة المس

  األستاذ / كارم عبداللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس)

) مثال تنص على : " ال يجوز دفن جثث الموتى واألعضاء 12عفواً سيدي الرئيس ، المادة (

البشرية ..... إال وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية " ، فهذه المادة عندما نريد 

   . وف أوقف التطبيق حتى تصدر الشروط والضوابط في الالئحة التنفيذيةتطبيقها س

) بشأن تصريح دفن األعضاء البشرية تنص على : ال يجوز دفن أي عضو من 13كذلك المادة (

أعضاء جسم اإلنسان ثم ...... وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية " ، وبالتالي 

ال يمكن تطبيقهما عملياً إال إذا كانت هناك شروط واردة في الالئحة التنفيذية  فمثل هاتين المادتين

    . لتطبيقهما ، وبالتالي عملياً سيتم وقف تطبيقهما لحين صدور الالئحة التنفيذية

  معالي الرئيس : 

هذه  إذاً أينما وردت إضافة في مادة ربطت المادة بالالئحة وقد مرت علينا كثيراً في المواد ، فإن

المواد سيقف تطبيقها على صدور الالئحة ، فالخيار لكم كحكومة إن رأيتم أن مدة الستة أشهر 

أفضل كما أشار معالي الفريق ضاحي خلفان فستكون الستة أشهر لصدور الالئحة ولتطبيق 

، لكن أن يطبق القانون بعد ثالثة أشهر والالئحة تصدر بعد ستة أشهر فسيكون هناك بعض القانون

    . المواد معلقة على صدور الالئحة ، تفضل سعادة الدكتور العميد راشد الخضر
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  سعادة العميد / راشد سلطان الخضر : (مدير عام الشؤون القانونية)

الحقيقة أن هذا التشريع هو من التشريعات الحديثة التي ستنظم موضوع تُرك للجهات المحلية تنظيمه، 

ن أن نعطل القانون كامالً لحين صدور الالئحة فإنه تشريعاً ال يتساوى فهي فترة انتقالية ضرورية ، لك

ألن القانون أصال يصدر بمرسوم أو بقانون من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ، والالئحة ستصدر 

من مجلس الوزراء بناء على ما سيتم رفعه من وزيري الداخلية والصحة ، فأنا أعتقد أن النصوص التي 

المستشار كارم هي تتكلم نعم عن فترة انتقالية لحين صدور الالئحة ، لكن هذا الوضع ذكرها سعادة 

موجود حالياً ومستمر ، وقائم ، فنحن سننظم وضع جديد ، وسنعاقب بعد صدور الضوابط التي ستصدر 

ة من الحكومة ، وهناك قوانين محلية في دبي وأبوظبي تطبق قوانين محلية بنفس اإلجراء ، فمن الناحي

القانونية هذا ال يعيق ، لكن إذا رأيتم أن نقول ثالثة اشهر فنحن كحكومة ليس لدينا ما يمنع في ذلك ، 

    .فاللوائح جاهزة تقريباً إن شاء هللا ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

إذا كانت اللوائح جاهزة يا أخ راشد إذن يفضل توحيد الفترتين بحيث يكون تطبيق القانون وصدور 

   . متزامنين ، تفضل سمو الشيخ سيف الالئحة

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

   . موافقون معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

إذاً سنوحد المدة في تطبيق القانون وصدور الالئحة باعتبار أن اإلخوة ما شاء هللا عليهم جاهزين 

   . الالئحة ولن يتأخروا فيها ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي فيما يخص

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

شكراً معالي الرئيس ، استفساري فقط بعد ما تم طرحه هو : هل هناك فترة توفيقية ملزمة 

ذكر أي فترة توفيقية  للمحليات؟ فاآلن ما دام نحن نتكلم عن ثالثة أشهر أو ستة أشهر فلم يتم

للمقابر الموجودة أن تلتزم بشيء معين بالذات أنه عندما ثالثة أشهر أو ستة أشهر وهم ال زالوا 

    يعملون بناء على الواقع الحالي ؟

  معالي الرئيس : 

الحقيقة أن نص القانون أشار إلى متى سيتم تطبيقه ، ومن اآلن وحتى يتم تطبيق القانون هذه هي 

االنتقالية ، عندما يصدر القانون ويتم تنفيذه تنتهي هذه الفترة ، فهذه جوانب تنسيقية ستتم الفترة 

بينهم وال تحتاج ألن يتم النص عليها في القانون ألن القانون سينفذ اعتباراً من كذا سواء كان ثالثة 



  

  150من  102صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

حاجة للنص على  أشهر أو ستة أشهر فهذه هي الفترة االنتقالية تعتبر لتوفيق أوضاعهم ، ولذلك ال

هذا األمر في القانون ، نشكر األخت سمية مقررة اللجنة ، هللا يعطيك الصحة والعافية أوقفناك 

فترة طويلة اليوم ، والحقيقة نثمن جهود اللجنة رئيساً وأعضاًء ، فهذه جهود مميزة ، ونثمن أيضا 

وزارة الصحة ، وبذلك يكون المساهمة والمشاركة التي تفهموا فيها اإلخوة في وزارة الداخلية و

    . المجلس وافق على القانون في مجمله ، وننتقل اآلن إلى البند التالي بشأن الموضوعات العامة

  * البند الثامن : الموضوعات العامة : 

 سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني .  -

  معالي الرئيس : 

ون الدفاع والداخلية والخارجية بتالوة ملخص مقرر لجنة شؤ -تفضل سعادة ناصر محمد اليماحي 

   . تقرير اللجنة في شأن الموضوع

سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)(مقرر لجنة 

  شؤون الدفاع والداخلية والخارجية) 

   بسم هللا الرحمن الرحيم

  الموقــر             معالي/ صقر غباش                           "

  رئيس المجلس الوطني االتحادي                 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،         

أرفق لمعاليكم تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول موضوع " سياسة وزارة 

  ــر .الداخلية في شأن الدفاع المدني" برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموق

  وتفضلوا بقبول خالص التحية واالحترام،                                      

  رئيس اللجنة      

  "د. علي راشد النعيمي 

90/03/2021   

 ملخص التقرير

أحال المجلس الوطني االتحادي بجلسته األولى من دور االنعقاد العادي األول المعقودة بتاريخ 

لفصل التشريعي السابع عشر موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن من ا 14/11/2019

  الدفاع المدني" إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
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وتشيد اللجنة في بداية تقريرها بالدور الذي قامت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في 

) زيارات ميدانية إلى مراكز 8عدد (الفصل التشريعي السادس عشر، حيث قامت اللجنة بتنظيم 

  القيادة العامة للدفاع المدني في مختلف إمارات الدولة، وتمثلت في كل من:

ق  .1 د المواف وم األح ي ي رة، ف ارة الفجي ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

16/12/2018.  

ق  .2 ين المواف وم االثن ي ي ة، ف ارة رأس الخيم ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

17/12/2018 .  

ق  .3 د المواف وم األح ي ي وين، ف ارة أم القي ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

23/12/2018 .  

ق  .4 د المواف وم األح ي ي ان، ف ارة عجم ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

23/12/2018 .  

ق  .5 ين المواف وم االثن ي ي ارقة، ف ارة الش ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

24/12/2018 .  

ق  .6 اء المواف وم األربع ي ي ي، ف ارة دب ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

26/12/2018 .  

ق  .7 ين المواف وم االثن ي، ي و ظب ارة أب ي إم دني ف دفاع الم ة لل ادة العام القي

7/1/2019 .  

ق  .8 يس المواف وم الخم ي، ي و ظب ارة أب ي إم دني ف دفاع الم ة ال أكاديمي

17/1/2019 . 

) اجتماعات لدراسة الموضوع، وذلك بمقر األمانة العامة 9عدد ( وعقدت اللجنة لهذا الغرض

بأبوظبي ودبي، باإلضافة إلى االجتماعات االفتراضية عن بعد، واطلعت في هذه االجتماعات على 

  العديد من األوراق البحثية المعدة من قبل األمانة العامة. 

) للرد على 3/3/2021) وتاريخ (7/2/2019كما التقت اللجنة بممثلي وزارة الداخلية بتاريخ (

  استفسارات اللجنة بشأن الموضوع. 

  وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج والمالحظات األساسية، وهي كالتالي:

  المحور األول: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية

  :  تيةواستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآل
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ة  .1 االت الوقاي ي مج ة ف رية المتخصص وادر البش دد الك ادة ع ى زي ة إل الحاج

 والسالمة، واستخدام اآلليات والمعدات واإلسعافات األولية. 

دني،  .2 دفاع الم بي ال دريب منتس ي ت دني ف دفاع الم ود إدارة ال راز جه رورة إب ض

 وقياس أثر الدورات التدريبية.

 متيازات، للعاملين في الدفاع المدني. أهمية رفع الرواتب والبدالت واال .3

 المحور الثاني: برامج التوعية حول شروط األمن والسالمة في المجتمع

 -واستنتجت اللجنة من دراستها لهذا المحور اآلتي: 

ي  .1 المة ف ن والس تراطات األم ة الش رامج التوعوي الت والب ف الحم ة تكثي أهمي

 اب المساكن بتركيب كاشف دخان.المنازل السكينة، من خالل أهمية إلزام أصح

ة  .2 ة والخدمي ناعية والتجاري ات الص ي القطاع ة ف رامج التوعي ادة ب رورة زي ض

ي  ق، ف وب حري ال نش ي ح المة، ف ن والس تراطات األم ول اش رى ح يات األخ للجنس

 ) جنسية من مختلف الثقافات واللغات.202ظل وجود عدد (

ادة  .3 ام القي ات ومه ور باختصاص ة الجمه ة توعي ث أهمي دني، حي دفاع الم ة لل العام

ن  د م ا بالعدي ط، وإنم ق فق اء الحرائ ر بإطف دني ال ينحص دفاع الم إن دور ال

 االختصاصات التي تسهم في الحفاظ على األرواح والممتلكات.

م  .4 حاب الهم ازل أص دني ومن دفاع الم ع إدارات ال ر م ط مباش ود رب رورة وج ض

ة ألص زة خاص وفير أجه ق، وت ان الحرائ ف دخ أن كش ع بش ب م م تتناس حاب الهم

 حالتهم إلنذارهم بوجود حرائق.

المحور الثالث: التنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط األمن والسالمة للمباني 

 والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

 -واستنتجت اللجنة من دراستها لهذا المحور اآلتي: 

ع الب .1 ي جمي المة ف ن والس راءات األم د إج ة توحي كان أهمي ات اإلس ديات وهيئ ل

راخيص ق بت ا يتعل ة فيم االت المحلي ي ح ة ف رار الناتج ل األض ك لتقلي اء، وذل  البن

 اإلنقاذ. وعمليات الحرائق

ين .2 يق ب رورة التنس دفاع ض دني إدارات ال ات الم اد  والجه أن اعتم ة بش المعني

ق كنية والمراف ي الس وحات األراض ة مس ة العام ا التابع ع  له ب توزي أن تناس بش
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كنيةمرا ي الس اطق واألراض ع المن دني م دفاع الم ز ال مان ك ن لض المة األم  والس

 ممكنة. مدة أقل في الوصول وسرعة

ة .3 ة المراجع نوية أهمي ايير الس المة لمع ن والس ي األم اني ف كنية المب ؤجرة،  الس الم

اب ي ظل غي رارات ف ي التشريعات أو الق زم الت ك أو تل تثمر المال ة المس  بمراجع

  اإليجار السنوي. عقد إصدار قبل للدفاع المدنيالقيادة العامة 

ك  .4 اً، وذل رين عام ل عش ت قب ي بني ة الت اني القديم ي المب ر ف ى النظ ة إل الحاج

اني  ق للمب اء الحرائ اذ وإطف ات اإلنق ذ عملي عوبة تنفي كنيةلص دم  الس ة ولع القديم

 والوقاية لهذه المباني. السالمة توافر معايير

  قة توصلت اللجنة إلى التوصيات التاليةوبناء على االستنتاجات الساب

 :أوالً: التشريعات 

دني  .1 دفاع الم ل ال دعم عم ة، ل رارات المنظم ريعات والق ي التش ر ف ى النظ ة إل الحاج

 بما يضمن اآلتي:

ة   .أ ادة العام ل القي ن قب ا م د اعتماده اء إال بع ة باإلطف ات خاص ول أي منتج دم دخ ع

  للدفاع المدني.

يق  .ب ة التنس ى أهمي د عل ارات  التأكي ة والعق ز التجاري انع والمراك ين المص ب

رخص  دار ال ل إص دني قب دفاع الم ة لل ادة العام ع القي ة م ات ذات العالق والجه

  التجارية. 

  توحيد إجراءات األمن والسالمة في تراخيص البناء.  .ج

ذه   .د ن ه ال م قوط األطف ادي س كنية لتف اني الس ذ المب ي نواف وازل ف ب الع تركي

 المباني.

 : اجات الوظيفيةثانياً: االحتي

مراجعة الخطط االستراتيجية للتدريب بما يؤدي إلى زيادة الدورات التدريبية التخصصية،  .1

خاصة في التعامل مع األزمات والحرائق في المباني المرتفعة واألبراج الشاهقة، وتوفير 

 المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.

إلى زيادة الرواتب والمكافآت، وعالوة بدل الخطر وتوفير تأمين صحي لكافة الحاجة  .2

 منتسبي إدارة الدفاع المدني، وذلك لتشجيع المواطنين على االلتحاق بالدفاع المدني.

 فتح باب التعيين وتوفير شواغر للوظائف التخصصية في الدفاع المدني. .3
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 :ثالثاً: خدمات األمن والسالمة 

ا .1 دد مب ادة ع ي زي ة ف دني القديم دفاع الم ز ال اني مراك الل مب دني، وإح دفاع الم ني ال

ة  ز القائم ل المراك كانية، وتأهي ة الس ي والكثاف ور العمران ع التط ق م ا يتواف ة، بم الدول

ات  ق االحتياج دن وف ن الم دة ع اطق البعي ي المن اط ف اء نق اً، وإنش رياً وتكنولوجي بش

 الفعلية.

 لمناطق الساحلية.توفير نقاط اإلطفاء البحري في ا .2

ميم  .3 وم بتص اذ، ويق اء واإلنق ال اإلطف ي مج ارات ف ي االبتك اراتي لتبن ر إم داد مختب إع

 المنتجات الخاصة باإلطفاء.

 ة : رابعاً: التوعي

ن  .1 تفيدين م رة المس يع دائ أن توس تراتيجية، بش رامج االس ط والب ة الخط مراجع

ا ي ة م ع، خاص راد المجتم دى أف ة ل ة الوقائي الت التوعي ن حم ة م الت الوقاي ق بحم تعل

ادة  دخان، وزي فات ال ب كاش كنية بتركي ازل الس وت والمن زام البي ق، وإل الحرائ

ارات  يم زي م، وتنظ حاب الهم ة وأص يات األجنبي ة للجنس الت التوعوي رامج والحم الب

 ميدانية مكثفة لهم في إطار هذه الحمالت.

 خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العالقة :

المدني، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، واالتحاد للماء  للدفاع العامة لقيادةا التنسيق بين .1

 الحرائق وقت والكهرباء والجهات المحلية المختصة في بناء شبكة مياه خاصة لضخ المياه

 المدني. الدفاع سيارات في المياه نقص لتفادي

ذات العالقة، إلتمام تسمية  تشكيل لجنة مشتركة بين القيادة العامة للدفاع المدني والجهات .2

 قرب وترقيم الشوارع والمباني والمواقع واألماكن بإمارات الدولة وتحديثها تلقائيا، لضمان

ممكنة وقت  مدة أقل لموقع طالب النجدة في الوصول المدني، وسرعة الدفاع مركز

 الحوادث.

  معالي الرئيس : 

ل لدى سموك سمو الشيخ سيف رغبة في مقرر اللجنة ، ه -شكراً سعادة األخ ناصر اليماحي 

    عرض بيان للحكومة قبل الدخول في مناقشة الموضوع العام ؟

  وزير الداخلية) -رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب 

    . شكراً معالي الرئيس ، إذا كان هناك أي سؤال فنحن على أتم االستعداد
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  معالي الرئيس : 

    . إذاً سنبدأ في المناقشة العامة ، ونبدأ بأعضاء اللجنة ، تفضل معالي الدكتور على راشد

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول 

ً في أقل الدول في عدد وفيات الحرائق لكل مئة ألف مقارنة بدول أخرى حسب تقرير  عالميا

مثل السويد وسنغافورة وأمريكا وفرنسا وذلك بحسب المعلومات الواردة من   ( CTIF ) منظمة

وزارة الداخلية ، والحفاظ على مكانة الدولة ورقيها الدائم في المؤشرات العالمية يحتاج إلى عمل 

األحداث والتطورات بدرجات دؤوب وجهد مخطط خاصة في ظل الظروف التي تتسارع فيها 

   : غير مسبوقة مما يستدعي التساؤالت اآلتية

ما دور وزارة الداخلية في الحفاظ على ترتيب الدولة في معظم المؤشرات التي احتلت فيها مراكز 

   متقدمة ؟

ما هي آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية االتحادية والمحلية لرفع وتحسين 

    . اء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية ؟ وشكراً أد

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الدكتور علي النعيمي ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

يقة أن السؤال في الصميم ، هناك الكثير من شكراً معالي الرئيس ، شكراً سعادة األخ علي ، الحق

الناس يعتقدون أن النتائج التي تتحقق في مؤسسة هي جهد فردي ، والواقع أن جزء كبير من 

النتائج التي تحققت اليوم في نسبة الوفيات ونسبة الحرائق هي في الحقيقة جراء البنية التحتية 

لمجتمع اإلماراتي وطريقة تجاوبه وتعاونه وتفهمه الممتازة الموجودة في دولة اإلمارات ، وكذلك ا

لإلجراءات، فمثًال المؤشرات عندنا بالنسبة لحرائق المباني لكل مئة ألف إذا قارنا الدولة مع الدول 

األخرى فإن اإلمارات هي رقم واحد في العالم للمنشآت ، فرنسا تأتي السادسة كما أعتقد ، فلكل 

) وهذا رقم كبير بالمقارنة بالرقم عندنا ، كما أن 441) وعندهم (13مئة ألف من المباني عندنا (

الوفيات في الحرائق فنحن وسنغافورة المركز األول والثاني ، وسنغافورة كما تعلمون أيها اإلخوة 

هي نفس النموذج اإلماراتي ولكن العمالة كل يوم تأتيها من الدول المجاورة لها وتخرج في نفس 

اخل سنغافورة ، ونحن في الدولة العمالة موجودة عندنا في الداخل ، وهنا اليوم وال يبيتون د

ً على السؤال  التحدي ، وإذا نظرنا للفرق ما بين الثاني والثالث ستجده كبير نوعا ما ، فجوابا
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منظومة الحكومة وتفهم المجتمع وآخر شيء يأتي دور الدفاع المدني للحفاظ على المراكز التي 

  حقيقة يجب أن نعترف بها ، وشكراً. وصلنا لها ، هذه

  معالي الرئيس : 

    شكراً سموك ، هل هناك تعقيب آخر دكتور علي ؟

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

    . شكراً طال عمرك

  معالي الرئيس : 

    . نتمنى أن يكتفي بقية اإلخوة بتعقيب واحد ، الكلمة اآلن لسعادة ناصر اليماحي

  اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)سعادة / ناصر محمد 

الوزارة بجهود ملموسة ومقدرة في الرقابة ومتابعة ما يتم  -حقيقة  - شكراً معالي الرئيس ، تقوم 

استخدامه من المعدات واألسالك الكهربائية ، كما وضعت الشروط والمواصفات المناسبة لتلك 

عض ال زال يستخدم تلك التمديدات واألسالك والوصالت االستخدامات ، لكن تبين أن الب

الكهربائية الرديئة التي ال تتوافر فيها اشتراطات األمن والسالمة ، وتشكل خطورة على سالمة 

ً في وقوع الحرائق  األرواح والممتلكات في المنازل والمباني السكنية ، وقد تكون سببا

ري ، وقد كشفت إحصائية صادرة من اإلدارة العامة واالنفجارات لعدم قدرتها على التحمل الحرا

للدفاع المدني في إحدى اإلمارات المحلية أن التماس الكهربائي كان أحد األسباب الرئيسية الندالع 

% مما يتطلب المزيد من التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة للرقابة 99الحرائق بنسبة تقدر 

في أسواق الدولة خاصة في المناطق الحرة لتجنب تداولها وما  على تداول تلك األجهزة الكهربائية

يترتب عليها من حوادث الحرائق ، وعليه أتساءل : ما هي خطط وبرامج الوزارة بشأن توعية 

الجمهور حول مخاطر تلك األجهزة الكهربائية المقلدة وغير مطابقة للمواصفات ؟ وما هي أوجه 

نية بالرقابة على منافذ بيع األجهزة الكهربائية وخاصة المناطق التنسيق بين الوزارة والجهات المع

    . الحرة ؟ وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سمو الشيخ سيف بن زايد

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

تدخل إلى دولة اإلمارات تخضع لهيئة  -معاليك  -أجهزة  شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة أن أي

الرقابة والمقاييس ، ربما تأتي إلى المناطق الحرة ، ولكن إذا كانت ستدخل في دولة اإلمارات ويتم 
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تركيبها يجب أن تمر على هذه الهيئة ، وهذه الهيئة عندها المؤهالت التي تناسبها ، في نفس الوقت 

أغلب الحرائق على مستوى العالم هي نتيجة أخطاء كهربائية في نعم صحيح سعادة العضو 

التمديدات والتركيبات ، لذلك دولة اإلمارات عندها كود ، هذا الكود مأخوذ من أفضل الممارسات 

الدولية يضع كل المواصفات في التمديدات الكهربائية وفي أماكنها وفى وضع االحتياطات الالزمة 

واصفات و االحمد عدد حوادث الحريق يعكس مدى تطبيقه ونرى أثاره لها ، فنعم توجد هذه الم

  في مستوى اإلمارات أين ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سمو الشيخ سيف ، سعادة ناصر اليماحي ، هل لديك تعقيب ثانٍ 

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

    . عالي الرئيس ، والشكر موصول لسمو وزير الداخليةشكراً م

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لسعادة األخ يوسف عبدهللا الشحي

   :سعادة / يوسف عبدهللا الشحي

شكراً معالي الرئيس ، نحن في دولة اإلمارات ننعم بالكثير من النعم ، وهذه النعم تحتاج حمد 

ولة ، وطبعاً أحد هذه النعم نقول الحمد  على نعمة اإلمارات وشكر منا كمواطنين ومقيمين في الد

التي تتمنى معظم شعوب العالم العيش على هذه األرض الطيبة أو االنتساب لها ، والحمد  على 

نعمة القيادة الحكيمة التي تسهر على إسعاد مواطنيها والمقيمين فيها ، الحمد  على نعمة األمن 

   . عيش في نعمة في الدولة وهذه لم تأت من فراغ وإنما جاءت من تعب ومجهودواألمان ، فنحن ن

معالي الرئيس ، تقاس حضارة الدول بناء على أمنها واستقرارها ونحن في دولة اإلمارات بفضل هللا ثم 

ة ـخليوزير الدا - نائب رئيس مجلس الوزراء  - بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

ــارتقت الوزارة وجميع أجهزتها للعمل االحترافي الفكري والتقني والتكنولوجي ، واسم ــ ــ ــ  - معاليك  - ح لي ـ

، وأتقدم بالتقدم بالشكر الجزيل لسموه وكافة منتسبي وزارة الداخلية واألجهزة األمنية في دولة اإلمارات

تعاونهم وعلى جهودهم في تطوير نظام للواء الدكتور جاسم المرزوقي وفريق عمله على  - أيضا  - بالشكر 

الدفاع المدني ، وأيضا أشكر فريق اإلسعاف الوطني على المجهود والتطور في سرعة إنقاذ األرواح ، وفي 

   النهاية أتمنى إعادة دراسة عالوة الخطر لإلطفائي نظراً لخطورة عمله ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . الم سعادة األخ يوسفسمو الشيخ سيف ، هل لديك تعقيب على ك
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  وزير الداخلية) -ء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزرا

شكراً معالي الرئيس ، شكراً األخ العضو ، الحقيقة أنا أتفهم اهتمامكم وحرصكم على أبنائكم في الدفاع المدني 

ثال إذا كان باإلمكان أن تظهروا المقارنة المعيارية وعلى التحديات التي يواجهونها ، وأود إعطاء فقط م

حكومة  - هذا اإلطفائي وهذه المقارنة ، بدون شك أن جل اهتمام حكومتكم  - معاليك  - للرواتب ، بشكل سريع 

) درهم ، ونفس الشخص 19500بمواطنيها ، رجل اإلطفاء بنفس المستوى يستلم عندنا ( - دولة اإلمارات 

) 12000) قبل الضريبة ، وفي سنغافورة (14000ة وبنفس المستوى الوظيفي يسلتم (في الواليات المتحد

 - حفظهم هللا  - هي قبل الضريبة ، فنحن محظوظين برعايتهم  *قبل الضريبة ، وكل األرقام التي تشاهدونها

    . واهتمامهم ، وشكراً لنظرتكم الملفتة لهذا القطاع

  معالي الرئيس : 

الكلمة اآلن لسعادة األخ أحمد عبدهللا الشحي ، األخ يوسف توقعت من  شكراً سمو الشيخ سيف ،

    . خالل كلمتك أنه ليس لديك تعقيب ثاني ، صحيح ؟ تفضل سعادة أحمد الشحي

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

معالي الرئيس ، تحرص القيادة العامة للدفاع المدني على تعزيز اشتراطات األمن والسالمة 

ة من التطورات التقنية للحفاظ على المنجزات وحماية األشخاص والممتلكات ، لهذا واالستفاد

عقدت الوزارة اتفاق مع شركة وطنية واحدة لتعزيز اإلجراءات الوقائية والسالمة العامة في 

المنشآت والبيوت السكنية من خالل تركيب جهاز كاشف الدخان " برنامج حصنتك " وهو عبارة 

ار دخاني يعمل بشكل ذاتي من دون الحاجة إلى تمديد مع توفير صفارة إنذار عن منظومة استشع

داخلية لإلخالء الفوري كمرحلة استجابة أولى ، إال أنه من المالحظ محدودية الشركات الوطنية 

المتخصصة بتركيب هذه األنظمة ، وعليه أتساءل ما هي خطة الوزارة بشأن التعاقد مع شركات 

ركيب والصيانة وبأسعار مناسبة وذلك استجابة لقرار مجلس الوزراء بشأن متخصصة بأعمال الت

  إلزامية تركيب كاشف الدخان في المنازل ؟ وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سعادة األخ أحمد عبدهللا الشحي ، تفضل سمو الشيخ سيف بالرد 

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة هناك هدفان من تركيب هذه األجهزة ، سأجيب عن الهدف 

   . األول وسيجيب األخ جاسم عن الهدف الثاني

 

  ) بالمضبطة.5العرض المقدم من وزارة الداخلية في شأن الموضوع العام ملحق رقم (  *
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الهدف األول : إذا تم تركيب هذا الجهاز واستشعر حرارة أو دخان فإن ما يهمني أن يصل في 

وأقيم الموظفين عندي فإن هذا الجهاز يعطيني الوقت الذي  أسرع وقت ممكن ، فحتى أحاسب

حصل فيه اإلنذار والوقت الذي حصلت فيه االستجابة من الدفاع المدني ، فأنا أقيم الدفاع المدني 

أو المركز الذي استجاب أو الشفت الذي كان متواجد ساعة االنذار على هذه اإلستجابة ، وبالتالي 

، فالمنظومة مهمة ألن أي حريق كدراسة علمية بعد سبع دقائق يخرج عن أنا أقيمه بناء على ذلك 

السيطرة ، السبع دقائق هي وقت بسيط جداً ولكنها في عالم الحريق تعتبر وقت كبير ، تفضل 

   . سعادة األخ جاسم بالتعقيب عن الشق الثاني أو الهدف الثاني

  الدفاع المدني)سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام 

بالنسبة لتعدد الشركات بعد حادث الفجيرة وتوجيهات الحكومة العاجلة لم نجد سوى شركة اتصاالت التي 

كانت جاهزة لتركيب وتطبيق هذا النظام فاتفقنا مع شركة " اتصاالت " ، واآلن الحكومة أمرتنا بأن نفتح 

الكواشف في المنازل ، وإلى اآلن تلقينا أربعة المجال أمام شركات أخرى منافسة حتى تقوم بعملية تركيب 

  عروض من شركات ، ونحن ندرس مدى مطابقتهم لالشتراطات التي وضعتها الوزارة ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . أخ أحمد الشحي ، هل لديك تعقيب آخر ؟ تفضل

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

قيادة العامة ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني ، فالحقيقة أنهم معالي الرئيس ، أنا نشكر وزارة الداخلية وال

عندي مداخلة فيما يخص أصحاب الهمم ، فقد  - معالي الرئيس  - ال يألون جهداً في هذا الموضوع ولكن 

) تحت شعار " داركم أمان " وتهدف 2021أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية لعام (

الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع والتعريف بمبادئ السالمة والوقاية من المخاطر والحوادث  إلى نشر

والكوارث لضمان نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع ما يستدعي التساؤل حول : ما هي خطة 

الوزارة بشأن توعية وتدريب أصحاب الهمم وأسرهم بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى حوادث 

يق ، وكيفية التعامل معها ، وهل تم توفير أجهزة إنذار للحرائق مرتبطة مع أنظمة إدارات الدفاع الحر

    . المدني ألصحاب الهمم خاصة فئات الصم ؟ وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . شكراً سعادة العضو ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

    . شكراً معالي الرئيس ، تفضل األخ محمد عبدهللا باإلجابة
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  سعادة العميد / محمد عبدهللا النعيمي : (مدير عام شؤون اإلطفاء والحماية والسالمة المدنية)

لرقمية لوزارة سيدي استراتيجية التوعية في تعزيز الحماية والسالمة وجهوزية البنية التحتية وا

الداخلية هي استباقية القيادة العامة للدفاع المدني في نشر التوعية باستخدام أحدث التقنيات ، 

وتوعية شرائح مختلفة من المجتمع بثقافات السالمة والحماية ، وخطة التوعية الرئيسية لعام 

جتمعية ، وهي ) مشاركة م30) حملة فرعية ، و (16تتكون من أربع حمالت رئيسية و ( 2021

تغطي جميع شرائح المجتمع بثقافاته المتعددة وفئاته العمرية المختلفة حيث تم وضعها بناء على 

تحليل إحصائية الحوادث لخمس سنوات سابقة ، وللوصول ألكبر شريحة في المجتمع تعمل القيادة 

ص ، فعندنا عدد على تنويع دائرة المستفيدين من خالل شراكات مع القطاع العام والقطاع الخا

) ألف مستفيد ، وهناك حالتين " 430) مليون و (11( 2020المستفدين من برامج التوعية لعام 

  أثر التوعية بمشروع أقدر " ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   هل لديك تعقيب آخر يا أخ أحمد ؟

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

    .  فيكشكراً معالي الرئيس ، ال يوجد تعقيب ، بارك هللا

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة اآلن لسعادة عبيد خلفان السالمي

  (مراقب المجلس)  :سعادة / عبيد خلفان السالمي

شكراً معالي الرئيس ، بالرغم من جهود القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الدوائر 

سالمة والوقاية من الحريق والمؤسسات الحكومية المختصة لضمان الوصول إلى أعلى معدالت ال

في المباني إال أنه تبين أن بعض المباني ال تتوافر فيها مواصفات السالمة واألمن لمواجهة 

الحرائق في حال اندالعها مثل توافر أسطوانات اإلطفاء أو أجهزة اإلنذار ، وفي حال توافر هذه 

في نفس السياق لوحظ في  - معالي الرئيس -األسطوانات تكون في بعض األحيان فارغة ، أيضا 

اآلونة األخيرة سقوط األطفال من شرفات البنايات ، ويعود السبب الرئيسي لعدم وجود أنظمة 

حماية كافية على الشرفات والنوافذ في بعض المباني ، وغياب تشريعات تلزم المالك بتركيب 

   . أنظمة حماية في النوافذ والشرفات

لألبنية الشاهقة ، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن قياس ارتفاع  معالي الرئيس ، المجلس العالمي

المباني أفادت بأن اإلمارات ستتصدر دول العالم في عدد المباني الشاهقة خالل أربع سنوات قادمة 
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نتيجة التطوير العمراني والعقاري الكبير الذي تشهده الدولة ، فاإلمارات اآلن حاليا في المرتبة 

اً حسب آخر تقرير للمجلس والمركز األول على مستوى منطقة الشرق األوسط ، إذن الرابعة عالمي

من المتوقع أن يواجه الدفاع المدني تحديات مستقبلية كبيرة في ظل التطور العمراني والمخاطر 

التي سوف يواجهها رجال اإلطفاء واإلنقاذ في حرائق األبراج ، طبعاً الحفاظ على األمن والسالمة 

و  -تعلق بالدفاع المدني مسؤولية مشتركة بين المواطنين وأجهزة الدفاع المدني ، ودائما فيما ي

تؤكد استطالعات الرأي بأن وزارة الداخلية ودوائر الشرطة والدفاع المدني المعنية في  -الحمد 

إمارات الدولة كافة لم تقصر من خالل حمالت التوعية المتكررة عبر مختلف وسائل اإلعالم 

ال تزال تظل ثقافة السالمة المنزلية غائبة لدى  -معالي الرئيس  -والتواصل االجتماعي ، لكن 

شريحة كبيرة من المجتمع مما يستدعي زيادة التوعية المجتمعية في هذا الشأن ، وكذلك تشديد 

العقوبات على أصحاب البنايات القائمة الذين ال يلتزمون بمواصفات األمن والسالمة كتوافر 

اسطوانات اإلطفاء وأجهزة اإلنذار ، وفي حال توافر األسطوانات تكون فارغة كأنها مجرد ديكور 

فقط للحصول على تراخيص من الجهات المعنية بجاهزية المبنى ، وعليه  أنا أتساءل : ما هي 

من  أوجه التنسيق والتعاون بينكم وبين الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على المباني للتأكد

   وجود أنظمة األمن والسالمة؟ وما إجمالي عدد المخالفات التي تم رصدها في هذا الشأن ؟

ثالثاً : فيما يختص بحوادث سقوط األطفال من البنايات ما هي جهود التنسيق بين الوزارة والجهات 

    . المعنية بشأن وضع اشتراطات للنوافذ وشرفات البنايات ؟ وشكرا معالي الرئيس

  الرئيس :  معالي

    . شكراً سعادتك ، تفضل سمو الشيخ سيف بالرد

  ة)وزير الداخلي -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً معالي الرئيس ، أنا أشكر معاليكم واألخ العضو على السؤال وعلى االهتمام ، األطفال هم    

عول عليهم أمور كثيرة . بالنسبة الشتراطات السالمة العامة فجميعكم أبناء المستقبل بدون شك ، ون

 تحدثت عن هذا الحريق ، فقناتي  " CNN  ،BBC  ،CBS " رأيتم حادث العنوان ، فقنوات الـ

" CNN و BBC "  عملوا خالل الحريق حلقة نقاشية وجاؤوا بخبراء ووضعوا توقعات لعدد

أتوا بضيف من الدفاع المدني عندهم  CNNوغير ذلك ، القتلى وعدد الجرحى وعدد المتأثرين 

نفس الشيء ، و الحمد مرة ثانية أقول أن البنية التحتية  BBC ) بحد أدنى وفي قناة400فقال (

ممتازة التعاون معهم ممتاز والتطبيق رائع من قبل الشركة المنفذة ، فالبنية التحتية قامت بعملها 

ركة اعمار بنت ووضعت المواصفات بشكل عالي جدا ، الجمهور الحكومة ، وشركة رائعة مثل ش
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متفاعل وإيجابي وفي األخير الدفاع المدني ، بدون شك هذا ما جعلنا نقترح على أن هذه 

الحساسات والتي كلما وصل الحريق إلى غرفة أو إلى منفذ تتم المكافحة تلقائيا باألجهزة ، وأنا ال 

ألنه في حادث واحد فير بريطانيا حيث حرقت بناية هناك كان عدد  ألوم األمريكان وال البريطانيان

  -  الحمد -) كما يخبرني األخ جاسم ، وأنا ال أريد المقارنة بأشياء سلبية ولكن 76الضحايا (

هذه المنظومة الموجودة اليوم بالرقابة في المباني تقريباً شبه منتهى منها، أي حادث في أي مبنى 

المستجيب يعرف أين هذه البناية وال يحتاج لرقم أو وصف بل يظهر له المكان دني فإن الدفاع الم

على الالبتوب وكذلك أي طابق وأي شقة وأي غرفة، هذا ما نريد أن نثبته في البيوت، ألن يا 

ً ال تقدر بثمن، تقنياً  إخوان الفرد الواحد كما تعرفون قيمته عند حكومتكم وعندكم وعندنا جميعا

  م محمد عبدهللا وبالنسبة للشرفات أحمد المنصوري.سيشرح لك

 معالي الرئيس:

  تفضل محمد عبدهللا.

 العميد/ محمد عبدهللا النعيمي: (مدير عام شؤون اإلطفاء والحماية والسالمة المدنية)

شكراً سيدي، معالي الرئيس، في البداية أحب أن أوضح شيء معين بالنسبة للوقاية والسالمة بدولة 

لسنة  23ت والربط مع الشبكات نعمل ضمن قوانين وتشريعات وقرار مجلس الوزراء رقم اإلمارا

) لخدمات الدفاع المدني، وهناك قرارات 24وهناك قرارات مجلس الوزراء المنظمة ( 2006

وزارية منظمة جميع إجراءات الدفاع المدني بخدماتها، وهناك إجراءات اعتماد المختبرات 

تبرات المسجلة داخل وخارج الدولة تنظم إجراءات المصانع والوكالء العالمية، لدينا المخ

والموزعين وشركات الصيانة بالكامل، ممكناتنا الحمد  لدينا كود اإلمارات للوقاية من الحريق 

ولدينا دليل كود الوقاية الخاص بالوقاية من الحريق في المنازل السكنية ولدينا سياسة الوقاية 

اعتماد مختبرات ولدينا دليل تنظيم مراكز التدريب الخاصة المرخصة على  والسالمة ولدينا

مستوى الدولة، ولدينا دليل الرقابة التنظيمية لموزعي الغاز المسال، ودليل خدماتها والحمد  

مربوط ببرنامجنا والحمد  اليوم لدينا أول مختبر لإلمارات للسالمة في دبي وهو مختبر وطني 

سيرى النور في منتصف هذه السنة، وسنبدأ باختبار جميع األجهزة إن شاء هللا في والحمد  

مختبر وطني يتبع لحكومة دبي والحمد  بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وقد 

%)، 95ربطنا خدماتنا بالكامل مع دوائرنا وشركائنا ونسبة استخدام الخدمات االلكترونية الذكية (

) مركز خدمة منتشرة على مستوى الدولة، لدينا 12فر متعامل بالنسبة لجائحة كورونا وعدد (ص

%) 98مؤشرات قياس تقاس من قبل مجلس الوزراء ونسبة الرضا عن خدمات الدفاع المدني (
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ً نقيسه، والحمد  لدينا  ً نقيسه ومعدل زمن التقديم والحصول أيضا ومعدل زمن االنتظار أيضا

) ألف شخص يعملون في 618فيها العاملين في المنشآت، وقد دربنا حوالي ( نسب ندرب

%) ونسبة 95المنشآت، هم المستجيب لنا في الحوادث ونسبة التزام المنشآت في الدولة الحمد  (

ً أنجزنا في العام الماضي عدد (91إنجازنا المنجز ( ) عمليات تفتيش، وبالنسبة 106%) وأيضا

يوم ربطنا المشروع بالكامل ولدينا حصنتك للمنازل وللمباني، الحمد  لمشروع حصنتك فال

مشروع متكامل ربطنا فيه المباني المهمة في الدولة والحمد  اشتغلنا في المشروع وربطنا حالياً 

) مبنى على مستوى الدولة، أي حادث يقع على مستوى الدولة بمجرد أن 101000ما يفوق (

كود اإلمارات متوفر فيه  نجدة، بالنسبة للنوافذ الخاصة بالمباني الحمد تصلنا اإلشارة من ال

االشتراطات الخاصة بالنوافذ بمقاساتها الفنية، وهناك تنسيق بيننا وبين البلديات في قانون البناء 

قه ونقوم بالتفتيش عليها مع شركائنا في البلديات، أيضاً ما يتعلق بالمخالفات لدينا قانون إجراء نطب

) إنذار 6550على المخالفين والحمد  لدينا إجراءات بحسب القرار الوزاري المنظم، ولدينا (

  ) مخالفة تم تنفيذها العام الماضي، وشكراً.400طبقناه العام الماضي وكذلك لدينا (

 معالي الرئيس:

  ي تفضل.ليس لديك تعقيب آخر وننتقل اآلن إلى سعادة محمد أحمد اليماحعبيد شكراً، األخ 

 سعادة/ محمد أحمد اليماحي:

أن نسبة  2019شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لسمو الشيخ سيف، تبيّن اإلحصائيات لعام 

%) من إجمالي حرائق المباني والمنشآت على الرغم من الجهود التي تبذلها 66الحرائق المنزلية بلغت (

كون باألرواح، معالي الرئيس في رأيي أن هذا األمر الدولة للحد من الحرائق وخسائرها التي عادة ما ت

يتطلب قيام مشاريع اإلسكان االتحادية والمحلية المعنية بإنشاء المنازل السكنية باشتراط تركيب أجهزة 

كشف الحرائق واالشتراك بالنظام االلكتروني بشكل مباشر مع إنجاز المبنى، سؤالي معالي الرئيس: ما 

راكة بين الوزارة ومشاريع اإلسكان المحلية واالتحادية بشأن تنفيذ إجراءات هي جهود التنسيق والش

  األمن والسالمة للمنازل؟ وشكراً معالي الرئيس وشكراً لسمو الشيخ سيف.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضل سمو الشيخ سيف.

 ة)وزير الداخلي –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضو، نعم صحيح جميع المباني الحكومية الجديدة سواء 

كانت سكنية أو غير سكنية مطبق عليها الكود وهو الفحص، هللا يحفظه سيدي سمو الشيخ محمد 
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بن راشد أمر أن يكون أي مواطن غير قادر بأن تتكفل الحكومة بوضع هذه األجهزة، وشكراً 

  .جزيالً 

 معالي الرئيس:

  شكراً سموك، األخ محمد هل لديك تعقيب آخر؟ تفضل.

 سعادة/ محمد أحمد اليماحي:

ً لسمو الشيخ سيف، سؤالي الثاني معالي الرئيس: منذ سنوات  ً معالي الرئيس وشكرا شكرا

طويلة ونحن كنا نشاهد في األفالم القديمة فوهات المياه في شوارع كثير من الدول 

مريكا، ومن خالل الزيارات الميدانية اتضح لنا وجود بعض التحديات بين األوروبية وأ

الجهات الحكومية المعنية باألمن والسالمة والقيادة العامة للدفاع المدني بخصوص بناء شبكة 

مياه خاصة لضخ المياه في أوقات حوادث الحريق في بعض المناطق والشوارع لتفادي نقص 

مدني، وهذه من األمور الهامة والداعمة لجهود الدفاع المدني في المياه في سيارات الدفاع ال

مكافحة الحرائق وتسهيل مهمتهم، سؤالي معالي الرئيس: ما هي اإلجراءات والتنسيق بين 

اإلدارات العامة والمحليات للتأكد من توفير هذه الشبكات في المناطق التي تحتاج لمثل هذه 

إلنشاء شبكة مياه خاصة لضخ المياه في بعض  الشبكة؟ وهل هناك خطة لدى الوزارة

 المناطق والشوارع في كافة أنحاء الدولة؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  سمو الشيخ سيف تفضل.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

ت، ولكن البنية التحتية اليوم في دولة شكراً معالي الرئيس، بناء شبكة مستقلة هذه تكلف المليارا

اإلمارات نعم كان قبل عشر سنوات ربما لدينا تحدي في موضوع اختالف الفوهات على مستوى 

الدولة ولكن اليوم و الحمد كل منظومة تعمل بإطار واحد، لذلك نرى الدفاع المدني في إمارة 

وبنفس التدريب وبنفس التجهيز، وأنا أدعو معينة ينتقل إلى إمارة أخرى بكل أريحية بنفس الطاقم 

األعضاء لزيارة أكاديمية الدفاع المدني في الوقت الذي ترونه مناسباً، كلية نفتخر بها وربما تكون 

األحدث على مستوى العالم، يعيش الشخص المنتسب لها في الواقع، من حرارة ومن لهب ومن 

يطرة عليها، بالتالي يعيش المنتسب أو المجند مخاطر ولكن إذا زادت هذه المخاطر يستطيعون الس

في هذا الجانب، وأنا سأكون ممتناً إذا كانت هناك فرصة ألحد األعضاء للزيارة ومن أحب منكم 

  التجربة، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

  شكراً سموك، أخ محمد هل لديك تعقيب آخر؟

 سعادة/ محمد أحمد اليماحي:

  لسيدي سمو الشيخ سيف. شكراً معالي الرئيس والشكر موصول

 معالي الرئيس:

  دكتورة موزة حمرور العامري تفضلي.

 سعادة/ د. موزة محمد العامري:

معالي الرئيس، قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع العديد من المؤسسات األكاديمية مثل أكاديمية الدفاع المدني 

ريب وتأهيل الملتحقين بها علمياً ومهنياً، إال أننا وأكاديمية ربدان لطرح المؤهالت الخاصة بالدفاع المدني لتد

نرى من األهمية التنسيق مع المؤسسات التعليمية لطرح برامج تعليمية وأكاديمية مثل برامج إدارة الطوارئ 

واألزمات حيث تبيّن لنا إرسال منتسبي الدفاع المدني للتدريب في المجاالت التخصصية إلى خارج البالد 

رتب عليه ارتفاع تكلفة التدريب في هذه الدول، وعليه نتساءل: هل لديكم خطة للتنسيق مع األمر الذي يت

  المؤسسات التعليمية لطرح برامج أكاديمية في مجال الطوارئ واألزمات؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادتك، تفضل سمو الشيخ.

 وزير الداخلية) –وزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس ال

شكراً جزيالً معالي الرئيس وشكراً لألخت بنت حمرور، مرحبابكم، طويل العمر إن التدريب والتأهيل 

هو من أساسيات النجاح، كلية ربدان اليوم هي كلية مختصة في الجانب األمني تضاهي في مستواها 

أعضاء المجلس لزيارة هذه الكلية الجامعات ولديها أفضل المحاضرين والخبراء وكذلك أنا أدعو 

لالطالع عليها واالطالع على مدى االهتمام بها، الجامعات والمعاهد موجودة ورائعة وممتازة ولكن 

هناك تخصص الدفاع المدني بمفهوم المكافحة ال يوجد في الجامعات ولكن هناك دراسات في بعض 

تها، نحن لسنا األفضل في العالم ولكن أعتقد أن المعاهد مثل الفيزياء واألمور العلمية التي يمكن دراس

جامعة ربدان والكلية تستحق منكم زيارة وأنا ممتن لمالحظتك وأحب أن أطمئنك أن الشهادات التي 

  يحصل عليها الخريج من األكاديمية... األخ جاسم أين يمكن أن يعمل الخريج؟

 ني)اللواء/ جاسم محمد حسن المرزوقي: (قائد عام الدفاع المد

نعم سيدي كما تفضلت سموك يا طويل العمل بالنسبة ألكاديمية ربدان فإنها تمنح درجة 

البكالوريوس والدبلوم والماجستير في تخصصين، إدارة استمرارية األعمال وإدارة الطوارئ 
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 المتكاملة، أما بالنسبة للدورات المهنية في مجال الدفاع المدني فهذه الدورات كما تفضلتم تعقد في

أكاديمية الدفاع المدني وأهم دورة هي دورة اإلطفاء التأسيسية، وهي معتمدة من البروبورد 

األمريكي، وهذا أعلى اعتماد مهني دولي في مجال اإلطفاء، واإلطفائي الذي يتخرج عندنا من 

ي أكاديمية الدفاع المدني هو إطفائي معتمد في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وفي استراليا وفي أ

  دولة من دول العالم المتقدمة ويعتبر إطفائي محترف وهذا بفضل دعم الحكومة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، الدكتورة موزة هل لديك تعقيب آخر؟

 سعادة/ د. موزة محمد العامري:

شكراً معالي الرئيس، أود أن أشكر سموه والفريق الرائع الذي لديه وطبعاً نحن كإنسان والبشر ال 

حظون النعمة إال في وقت األزمات، والحمد بيّنتم أن التدريب ممتاز وخصوصاً في الطوارئ يال

  واألزمات ولكن نتمنى أن يتطور أكثر، وشكراً.

 معالي الرئيس:

شكراً، الكلمة اآلن لعائشة رضا البيرق ولكني أستأذن اإلخوة أعضاء المجلس وأنا أعرف الالئحة 

داخلتين من غير أعضاء اللجنة، أتمنى إن كانت هناك إمكانية أن وحق العضو في أن تكون له م

) عضواً، وفي النهاية القرار هو قرار العضو 14نكتفي بمداخلة واحدة ألن عدد طالبي الكلمة هو (

  نفسه ولكني أتمنى ذلك. تفضلي يا عائشة.

 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

هم سأعقب شيئاً بسيطاً طال عمرك، بسم هللا شكراً معالي الرئيس، أنا لدي سؤال بسيط وعلى رد

الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين، معالي الرئيس الموقر، معالي الفريق 

وزير الداخلية الموقر،  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

ة من الوزارات الرائدة في الدولة في إخواني وأخواتي أصحاب المعالي والسعادة، وزارة الداخلي

تقديم الخدمات الحكومية وبأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ودعم التوجهات الحكومية بما يحقق 

ميزة تنافسية ومكانة رائدة وتعتبر مرجعية في تقييم األداء الحكومي المتميز، وسؤالنا يتمحور 

ر مجلس الوزراء الموقر في سبتمبر حول اآلتي: ما هي توجهات الوزارة الموقرة حول قرا

بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة االلكتروني للدفاع  2020

المدني من خالل االستجابة الفورية، فما هي نسب التنفيذ وما هي الفئات والحاالت المشمولة؟ 

  وشكراً.
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 معالي الرئيس:

  شكراً سعادتك، تفضل سمو الشيخ.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  شكراً معاليكم، محمد النعيمي إذا أمكن بنصف دقيقة.

 العميد/ محمد عبدهللا النعيمي: (مدير عام شؤون اإلطفاء والحماية والسالمة المدنية)

 2020-2019فالحمد نحن بدأنا فيه في  شكراً سيدي، معالي الرئيس بالنسبة لبرنامج حصنتك

مع الحكومة والحمد أصدرنا ثالثة قرارات مع مجلس الوزراء بناًء على توجيهات الحكومة، 

حيث طلبت أن نضع ضوابط ومخالفات وقائمة بالشركات المعتمدة وتحديد تكاليف الصيانة، القرار 

القرار فيه تنافس بالنسبة لألسعار بحيث ال يقل يناير والحمد اشتغلنا على أن يكون  03نافذ منذ 

عن ثالث شركات في كل إمارة، وقد أعددنا مذكرات تفاهم مع البلديات على مستوى الدولة، 

باإلضافة إلى عمليات التركيب من الشركات فستكون هناك متابعة مستمرة واستجابة فعالة من 

مواصفات الدولية ، التركيب مع غرف خالل دليل كود اإلمارات للمنازل، أسعارنا شملت ال

في حملة سالمة  2019عمليات وجاهزية النظام على مدار الساعة، اشتغلنا على التوعية في 

  دارك...

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

حح لي يا جاسم، دعم ) ألف وص24هي ( 2021اسمح لي يا محمد، نتائج المشروع حتى 

) ألف، عدد المشتركين هو 19الحكومة لشرائح المجتمع في التركيب المجاني لألجهزة هو (

  ) مشترك صحيح يا جاسم، هل هناك أية أرقام تضيفها يا جاسم؟5000(

 اللواء/ جاسم محمد حسن المرزوقي: (قائد عام الدفاع المدني)

) ألف منزل من 22هم لتركيب النظام في عدد () مليون در160سيدي الحكومة اعتمدت مبلغ (

  األسر غير المقتدرة والذين يحصلون على الشونة من وزارة تنمية المجتمع.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

برعوا بدون أن تعلن كذلك بدون شك أن إسهامات مواطنيكم وإخوانكم في هذا القطاع هناك أناس ت

الحكومة عن هذا الجانب، نعتقد أن هذا مشروع مهم أن نشتغل على سؤال العضوة لكن نعتقد أن 

 أرواح الناس مهمة جداً، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سموك، تفضلي يا عائشة.
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 سعادة/ عائشة رضا البيرق:

لحافز ألتكلم قليالً عن الموضوع، ماشاء هللا معالي سمو الشيخ كلمته "أرواح الناس" يعطيني ا

معالي الرئيس الموقر، الشكر والعرفان لمعالي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الموقر، تبيّن 

اإلحصائيات أن الحرائق المنزلية السكنية بلغت نسبة أعلى من إجمالي الحرائق في المباني 

ً وبتتبعنا لحاالت المواطنين وتكامالً مع  ً سمو الشيخ سيف يوصينا والمنشآت، ثانيا الجهود، دائما

بالتكامل، وتكامالً مع الجهود حول أهمية وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع 

المدني وجدنا التالي: تكفلت وزارة تنمية المجتمع باألسر التي تحت مظلتها على أن تكون المنازل 

  .مملوكة للفئة المشمولة بالمعونة االجتماعية فقط

) ألف 19قال ( –معالي سمو الشيخ  –. بعض الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن اإلسكان 2

ً مستفيدين بتنفيذ القرار  تكفلت بها هذه الجهات، األفراد المستفيدين من قرض زايد لإلسكان أيضا

  على أن يخصم من مخصص المستفيد.

قيق التكامل ومن هذا المبدأ نرجو منها أن . وزارة الداخلية الموقرة تبنت النظم التنافسية لتح3

تتبنى مبادرة تغطية بيوت جميع المواطنين بأنظمة الحماية من الحرائق كمبادرة منها وهي صاحبة 

السبق في المبادرات، وذلك من خالل بعض األشياء التي وضعناها حيث ال نطالب للجميع لكن 

كبار السن وأصحاب الهمم تشجيعاً لهم، مثل  لبعض فئات المجتمع، البيوت والمساكن التي يقطنها

هذه الحاالت من األسر المتكفلين بوالديهم وذويهم وأصحاب الهمم نشجعهم وال نطالب أن يكون 

ً كبير السن يسكن عنده أوالده فنشجع أوالده إن هم آووا  البيت باسم صاحب كبير السن، فرضا

  كبير السن هذا.

جتماعية والقائمين عليهم، أيضاً هؤالء مطلوبين منا، وبما أنه أسر السجناء المستحقين للشؤون اال

ً بالمرونة وسهولة  تم الربط بين الدفاع المدني ووزارة تنمية المجتمع فليكن هذا الربط متسما

اإلجراءات لتحقيق الهدف خصوصاً لكبار السن وأصحاب الهمم، المواطنين الذين ظروفهم المادية 

يف والذين ال يتعدى راتبهم الشهري عشرة آالف درهم إماراتي، هؤالء ال تسمح لهم بهذه التكال

نجعل لهم تصنيف مراعاة لدخلهم وهكذا يتدرج األمر حسب الدخل بالتعاون مع الهيئة والتأمينات 

االجتماعية والجهات ذات االختصاص ولنجعلها ثقافة نحقق منها شرطان: األول التسريع في 

لمواطنين صار عندهم تواكل وخوف وبهذا األمر سنتغلب على التواكل التنفيذ من خالل التغلب، ا

  والخوف لدى المواطنين من تطبيق القرار.
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الثاني تقليل حوادث الحرائق المنزلية، وفي الختام لكم منا جزيل الشكر واالحترام والعرفان 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 معالي الرئيس:

  ب قصير، ولو كان تعقيباً طويالً فكم سيأخذ؟ تفضل سمو الشيخ.وعليكم السالم، هذا تعقي

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

ً لسعادة العضوة وأنا ممتن الهتمامها ولتركيزها ولكن أحب أن أؤكد  ً معاليك وشكرا شكرا

ً أن هذا من أولوياتنا وإن شاء هللا سنسعى جاهدين والحكومة كذلك وبدون شك  لإلخوة جميعا

، وأنا أطلب من اإلخوة األعضاء أن يدخلوا إلى 2021- 2020لتخصيص هذا المبلغ في 

النت ويرون ماذا فعلت الحكومات، ما هي االستقطاعات؟ ما هي الضغوط التي تقيمها على 

تقول الحكومة أن اإلنسان دولهم؟ اليوم نرى الحكومة ودفعت هذا المبلغ لتغطي جزء ولكن 

القادر يساهم في بناء وحماية بيته، إذا كنا سنقيس معاليك كم هي تكلفة هذا الجهاز فهو بقيمة 

تلفزيون، حقيقة، بقيمة تلفون أو موبايل وليس أكثر، فنسأل هللا إن شاء هللا التوفيق ومرة 

  أخرى شكراً على الطرح.

 معالي الرئيس:

  لصابرين وبعدها شذى النقبي وبعدها خلفان راشد الشامسي. شكراً سموك، الكلمة اآلن

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معالي الرئيس، معالي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

تحرص على نهيان، نحن في دولة اإلمارات العربية المتحدة نحاط بكفي األمن واألمان وقيادة 

أرواحنا وممتلكاتنا بمعنى أنها تنظر للمواطن من كافة النواحي لحياته، المادية والمعنوية 

والصحية، وتساؤلي معاليك اليوم يلقي الضوء على الناحية المادية للمواطن حسبما ورد إلينا من 

ي موافقات استفسارات بحكم مسؤوليتنا تحت قبة هذا البرلمان، حيث تصدر إدارة الدفاع المدن

خاصة بالمخططات االستثمارية واعتمادها وبعد الشروع في تنفيذها تطلب من المستثمرين القيام 

ً من قبلها، وفي حال  ببعض التغييرات الجوهرية في أنظمة األمن حتى لو كانت معتمدة سابقا

ابقاً من قبل صدور أي قرار جديد قد يضطر المالك لتعديالت مكلفة مع أنه ملتزم بما تم اعتماده س

اإلدارة، على سبيل المثال معاليك فإنه يطلب من المالك تغيير قياسات أماكن خزانات المياه 

ً على مكانها وسعتها وقد التزم بما تم  المخصصة لألمن والسالمة بعد أن تم الموافقة له مسبقا

وده داخل المكان اعتماده، ومن ثم يتفاجأ بأن يفرض عليه تغيير الحجم والسعة بما ال يسمح بوج
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ً والبناية جاهزة، دون مراعاة للتكاليف التي قد يتكبدها المواطن مما يوقفه  المخصص له سابقا

مكتوف األيدي أمام االستمرار في مشروعه، ونحن إذ نثمن دور اإلدارة في استحداث كل ما من 

لمسه بشكل جلي في شأنه المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين في الدرجة األولى وهو ما ن

دولة اإلمارات العربية المتحدة، السؤال معاليك: لماذا ال يكون لإلدارة المرونة اآلمنة في تنفيذ هذه 

القرارات وإيجاد البدائل الممكنة التي تؤدي الغرض المطلوب منها وتراعي في الوقت نفسه 

  وشكراً. المستثمر؟

 معالي الرئيس:

  فضل سمو الشيخ سيف.شكراً سعادة صابرين اليماحي، ت

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  شكراً معالي الرئيس، جاسم لديك نصف دقيقة.

 اللواء/ جاسم محمد حسن المرزوقي: (قائد عام الدفاع المدني)

القوانين واالشتراطات الموضوعة نعم سيدي، بالنسبة للمرونة يا طويل العمر فهي موجودة دائماً، 

يستطيع صاحب المبنى أن يذهب إلى المدير العام في كل إمارة، جميع المدراء العامون لديهم 

الصالحيات بالنظر في االشتراطات ووضع االعتبار وأخذ االعتبارات الموجودة في سالمة المبنى، 

  ن المباني على مستوى الدولة، وشكراً.ولديهم من الصالحيات للمرونة حول االشتراطات الخاصة بتأمي

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

على سبيل المثال معالي الرئيس، بعض اإلخوة طرحوا أن هناك أجهزة تتعطل وال يتم صيانتها، 

ص في خزان المياه سيعطي من ضمن النظام الجديد فإن أي عطل يحدث فسيعطي مؤشر، وأي نق

مؤشر، أي عطل يحصل فإن له مؤشر، هذه من األشياء المهمة التي ال يتدخل بها اإلنسان وبالتالي 

تعطيك مستويات عالية من الجودة، على سبيل المثال، إذا رأينا تكلفة المباني القديمة لتطويرها إلى 

، فالصيانة التي في بعض األوقات شيء جديد نحن ال نقول له غيّر، بل نقول له شغّل النظام

يتحججون بها في المنظومة الجديدة، ونحن نقول لهم شغّلوا النظام القديم لتتم عملية الربط ويعطينا 

  المؤشر، جاسم نقطة أخيرة اعطني التكلفة من وإلى في المباني.

 اللواء/ جاسم محمد حسن المرزوقي: (قائد عام الدفاع المدني)

% كحد أدنى من تكلفة 5-3نظمة الدفاع المدني يا طويل العمر تكلف من نعم طويل العمر، أ

البناية، وباقي التكاليف تكون يا طويل العمر تكاليف إنشائية في المبنى والواجهات واألمور 

  .%)5األخرى، أما تكاليف النظام فهي بحد أقصى (
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 وزير الداخلية) – الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء

وهذا بدون شك معاليكم يخفض من قيمة التأمين، وإذا حسبت التأمين مقابل هذا فستجد أن هناك 

ً للحفاظ على االستثمار ونحن نقول أن هذا يحافظ على االستثمار بشكل  فارق إيجابي وطبعا

  مضمون أكثر بإرادة هللا، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  ضلي.شكراً سموك، شذى النقبي تف

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

شكراً معاليك، في البداية أثمن دور وزارة الداخلية وكل الشكر والتقدير لمعالي الفريق سيف بن 

  زايد آل نهيان ولفريق عمله.

معالي الرئيس، تمتاز دولة اإلمارات العربية المتحدة بطول الشريط الساحلي والذي يعتبر ركيزة 

شون بالقرب منه ويعتبر نقطة نشاط حيوية للتجارة الداخلية والخارجية ألهل اإلمارات الذين يعي

مع الدول المجاورة ويعتبر كذلك عامل جذب للسياحة العالمية، وقد تحدث في بعض األحيان 

حوادث متوسطة أو كبيرة للسفن التجارية أو السياحية ضمن المياه الداخلية للدولة، فما هو دور 

هذه الحوادث المتوسطة أو الكبيرة التي تحدث في المياه الداخلية للدولة؟ الوزارة في التعامل مع 

  وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضل سمو الشيخ سيف.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

ك بالسياحة وهذا موضوع مهم، أحد شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة، وشكراً على اهتمام

األعضاء قال أن هناك مليون سائح في دولة اإلمارات، وقد نسيت أن أعقب على هذا األمر، لدينا أكثر 

من ثالثين مليون سائح، وقادتنا هللا يحفظهم يريدون زيادة هذا الرقم، هناك أحد المغرضين يتحججون 

 يعرف هذه األرقام، اإلمارات عامل جذب ليس للعمالة ببعض الكالم غير المنطقي عن اإلمارات وهو ال

فقط، ولكن باألمس كنت في معرض في دبي وهناك خيمة مقامة وقابلت أحد الالعبين العالميين وهو 

معروف، وسألت من حولي ما الذي أتى به هنا؟ فقالوا أنه يتملك بيتاً هنا وجاء ألخذ التطعيم هو وعائلته 

ه، حقيقة شعرت بالفخر وشعرت بارتياح، أن هذا اإلنسان المشهور في بالده وله ألنه في بلده ينتظر دور

مكانته االجتماعية ولديه اإلمكانية أن يشتري منزل في دولة أخرى وال يستطيع أن يحصل على أقل 

حقوقه وهو التطعيم؟! ينتظره لستة أشهر أو أربعة أشهر ليحصل عليه، بالتالي أقول أننا في نعمة، 
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ء البحري هو جزء من هذه المسؤولية، نحن ننسق مع خفر السواحل في هذا الجانب، حقيقة هناك اإلطفا

نموذج للدفاع المدني في دبي حيث خرج من أحد االبتكارات لتحويل اللعبة إلى إطفاء وهي الجتسكي، 

  هل هناك فيديو عنها يا جاسم؟

 معالي الرئيس:

  .رأيناها يا طويل العمر اليوم في االستعراض

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

نعم وهذا اختراع إماراتي بحت من عيالكم اإلماراتيين، فنشكر اإلخوان في الدفاع المدني في دبي 

 على هذه االبتكارات. نعم هناك احتياطات ولكنها تحتاج إلى تنمية إن شاء هللا وشكراً.

 ي الرئيس:معال

  شذى هل لديك تعقيب آخر؟

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

أحببت معاليك أن أشكر معالي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وأحببت أن أضيف على 

كالمه أننا اليوم نهتم بالساحل الشرقي وكذلك نهتم بالسياحة فيها كوننا أبناء المنطقة ونرى اهتمام 

لدينا، مثالً لدينا مدينة خورفكان ومدينة كلباء والمدن المطلة على الساحل،  الوزارة بالمناطق التي

فنحن كلنا فخورين باهتمام دولة اإلمارات بالسياحة، شكراً معالي الفريق سيف بن زايد وشكراً 

  لفريق عمله.

 معالي الرئيس:

ً يثمن عمل كم ووقتكم فأرجو أن أستأذنكم أنا وبالتأكيد سمو الشيخ سيف يستحق الكثير ولكنه أيضا

ندخل في الموضوع مباشرة إذا كان باإلمكان، وسامحوني إذا لم تشكروا الشيخ سيف فاحسبوها 

  علّي أنا، الكلمة اآلن لخلفان راشد الشامسي.

 سعادة/ خلفان راشد الشامسي:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، معالي الرئيس، 

ً هناك شركاء استراتيجيين للمؤسسات الحكومية وهم بالفعل يقومون بجزء كبير من دا ئما

اختصاصات الوزارة من خالل تعهيد بعض المهام لهم، معالي الرئيس، هناك مجموعة من 

الشركات التي تعمل في مجال فحص وصيانة أنظمة الحريق تعاني من بعض التحديات ولديهم 

ولألسف ال توجد لقاءات واجتماعات دورية بينهم الل عملهم الميداني، الكثير من المقترحات من خ

  وبين اإلدارة ألخذ المعلومات الراجعة من الميدان ودراسة المتغيرات والمقترحات المقدمة منهم.
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معالي الرئيس، هذه المالحظة من الميدان من بعض الشركات، هذه الشركات تعرض بعض 

توجد لقاءات دورية سنوية يفتح فيها المجال للبحث والمناقشة اإلشكاليات التي تواجههم وال 

واالستماع لهم ومن ثم اختيار ما يناسب من القرارات معهم، سؤالي معالي الرئيس: هل هناك نية 

لوجود اجتماعات دورية مع الشركاء االستراتيجيين إلدارة الدفاع المدني ألخذ التغذية الراجعة 

م وتحدياتهم كونهم شركاء استراتيجيين وكذلك كونهم موجودين في نفس منهم واالستماع لمقترحاته

  الميدان؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة خلفان الشامسي، تفضل سمو الشيخ سيف.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  شكراً معالي الرئيس، جاسم تفضل.

 اء/ جاسم محمد حسن المرزوقي: (قائد عام الدفاع المدني)اللو

سيدي أهم جزئية في هذا الموضوع هو الكود، الكود اإلماراتي وضع بعد أن تم التشاور مع جميع 

الشركاء، أيضاً التعديل الذي حصل على الكود أيضاً حسب توجيهات سموك هللا يحفظك شخصياً 

في أي تعديل نجريه على الكود، أيضاً تم مخاطبة جميع  بأن نستدعي جميع الشركاء وأخذ رأيهم

الجهات المعنية من بلديات ودوائر اقتصادية بأي تعديل يتم على الكود بعد عقد هذه الورش حتى 

تكون يا طويل العمر جميع الجهات على علم واطالع بالكود وأي تعديالت تصدر فيه، وشكراً 

  سيدي.

 معالي الرئيس:

  أنك اكتفيت جزاك هللا خيراً، عفراء بخيت العليلي تفضلي. األخ خلفان أعتقد

 سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

شكراً معالي الرئيس، كما نعلم أن عمل الدفاع المدني ال يخفى على أحد ذلك وهو عمل جبار وواضح 

دث مثل عمليات اإلنقاذ واإلخالء واإلسعاف وغيرها، وفي عمليات اإلنقاذ واإلخالء عند حدوث حوا

الحرائق وغيرها من هذه األمور البد أن يكون هناك عنصر نسائي متضرر خاصة في التجمعات 

النسائية ونحن معاليك كما نعرف أننا مجتمع محافظ ولمساعدة هذه العناصر النسائية المتضررة نحتاج 

ة من النساء مع لوجود عناصر نسائية تعمل في مجال الدفاع المدني الميداني لمساعدة هذه الفئة المتضرر

علمنا بوجود فريق إطفائيات في إحدى إمارات الدولة، وغير هذا معاليك هناك قرار مجلس الوزراء رقم 

في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني والذي يسري على كافة المباني والمنشآت ما  2012) لسنة 24(
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كام الضبط والتفتيش، طبعاً إذا تكلمنا ) تتكلم عن قواعد وأح16عدا المنازل السكنية الخاصة، في المادة (

عن هذه المباني فربما تكون صالونات نسائية وربما تكون نوادي صحية وغيرها من هذه الفئات، في 

هذه الحالة كذلك نحتاج إلى طاقم نسائي يعمل في الميدان معاليك، العنصر النسائي مطلوب حقيقة، 

العنصر النسائي كإطفائيات للعمل في الدفاع المدني في السؤال هنا: ما هي جهود الوزارة في استقطاب 

الميدان ورفع نسبة اإلناث في الكادر الميداني كإطفائيات يساهمن في عمليات اإلنقاذ واإلخالء كما تم 

  توظيف عدد من المسعفات في اإلسعاف الوطني، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً سعادة عفراء، سمو الشيخ سيف بن زايد تفضل.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  عفواً معاليك إذا أمكن توضيح السؤال.

 معالي الرئيس:

سؤالها طال عمرك في إطار جهود الوزارة والدفاع المدني في استقطاب النساء للعمل في مجال الدفاع 

  ليات الميدانية على اعتبار أن بعض البيوت واألماكن فيها نساء.المدني بالذات في مجال اإلطفاء والعم

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

 –شكراً جزيالً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة، أنا أحب أن أتكلم عن األسرة وال أحب أن أتكلم 

 ً مرأة، أنا عندي مهمة معينة في الدفاع المدني، أنا أجري االختبار للرجال عن الرجل أو ال –شخصيا

والنساء ومن يجتازها بأن يستطيع أن يؤدي المهمة فليجتازها، المهمة صعبة وأنتم ترون ذلك إذا أحببتم 

خلنا زيارة الكلية، أنا ال أقصد أن المرأة أضعف أو أن الرجل أقوى ال، خفضنا قليالً من االشتراطات وأد

) إطفائية، حقيقة هن بارعات و الحمد نتائجهن جداً ممتازة، هذه النواة األولى التي نتعلم منها، 15(

جاءنا  1995الشيخ زايد هللا يرحمه علمنا أن في بداية االتحاد أدخل عندنا الشرطة النسائية، في سنة 

ومن الكويت التي  1995سنة  وزير الداخلية الكويتي يريد أن يعرف كيف نجند الشرطيات، هذا في

ربما يكون مجتمعها منفتح أكثر من مجتمع اإلمارات، ولكن االنفتاح ليس هو المظهر، نحن و الحمد 

بالعقل، وعقل المرأة اليوم عندنا موجودة في مجلس الوزراء  –ليس تقليالً بأي أحد  –االنفتاح عندنا 

وية، وحتى أالحظ أن أسئلتهن ربما أدق من أسئلة وهي منافسة وقوية وفي المجلس الوطني منافسة وق

العنصر الثاني بحكم أن المرأة هي األم وهي األخت وهي الزوجة وبالتالي هي حريصة على بيتها، ونعم 

أنا أتفق مائة بالمائة أنها للبيت ولألعمال كمفتشة لربما يحتاج مدير الدفاع المدني ألن ينظر لهذا وسيكون 

  له توجيه، وشكراً.



  

  150من  127صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

 معالي الرئيس:

  شكراً سموك، الكلمة اآلن لناعمة عبدالرحمن المنصوري تفضلي.

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

شكراً معالي الرئيس، في البداية معاليك أنا أثني على كالم األخت سعادة عائشة بخصوص 

ذا إن دّل فإنما أصحاب الهمم باألخص ما أفاد به سيدي معالي الشيخ سيف بن زايد عن إعفائهم وه

يدل على أننا نحظى بقيادة رشيدة تهتم بالمواطن وتوفير سبل الراحة بكل الطرق، ولكن بخصوص 

أصحاب الهمم سواء من أصحاب البصيرة المكفوفين أو الصم أو أصحاب الشلل الدماغي نود أن 

  يؤخذ بعين االعتبار إعفائهم من هذا النظام.

عاداتنا تبخير المنازل يومياً وهي عادة متأصلة في مجتمع معالي الرئيس، كما تعلمون أن من 

اإلمارات، أال ترى يا معالي الرئيس أن هذه الممارسة في وجود هذا النظام قد ينتج عنه إرباك 

 نظام الحريق؟ فما هي إجراءات الوزارة لتفادي مثل هذه األمور؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادتك، تفضل سمو الشيخ سيف.

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

طال عمرك نحن متأذين نوعا ما من السودانيات حيث أن عندهم شيء من هذا القبيل تبخير 

المنازل، فأغرب الحرائق في فترة من الفترات كلما ذهب الدفاع المدني قالوا في سودانية 

لفالنية عالقة بحريق، لكن الحمد  اليوم هناك وسائل مختلفة عن البخور ، في البناية ا

تعطي نفس رائحة البخور ، فأنا أضغط على مدير  - معالي الرئيس  - فهناك عطورات 

الدفاع المدني إليجاد طريقة وحل لموضوع دخون التبخير ، فقال يا شيخ ال يوجد حل وإنما 

خور ، فهذا هو الحل ، وإذا كنتم تريدون حل آخر هناك عطورات تعطي نفس رائحة الب

    . فنحن حاضرين

  معالي الرئيس : 

    . إذا حصلتم حل يا طويل العمر توفرون علينا مصاريف العود ، الكلمة لسعادة كفاح الزعابي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

    ... معالي الرئيس ، أستميحك عذرا في مداخلتين مختصرتين جدا

  الرئيس :  معالي

    .... إذا لم تعملي ذلك فلست كفاح
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  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

   . الحقيقة أنني لم أتكلم في مشروع القانون الخاص بالمقابر

 - و الحمد  - جاء في تقرير اللجنة بأن دولة اإلمارات تقع في منطقه ال تحدث فيها الكوارث الطبيعية 

بعض دول الجوار تحث فيها كوارث طبيعية مثل سلطنة عمان حيث  ولكن تقرير اللجنة أغفل أنه في

تحدث فيها األعاصير والتي تصل تداعياتها إلى الساحل الشرقي في مياه الخليج العربي ، فما هي التدابير 

االستباقية التي تقوم بها الوزارة للحد من تأثير هذه األعاصير ، وما هي الجهود التنسيق بين الوزارة 

    اء االستراتيجيين مثل البلديات والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ؟والشرك

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سمو الشيخ سيف بن زايد

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

    . تفضل األخ جاسم باإلجابة

  جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)سعادة اللواء / 

طويل العمر ، طبعا هيئة األزمات والكوارث هي المظلة في وضع الخطط لجميع الكوارث التي 

قد تحدث ، فهذه الخطط تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الشركاء ألنه كارثة مثل كوارث األعاصير 

طول  -نسيق على مستوى وطني كامل ، فجميع الخطط أو كوارث الزالزل أو غيرها بحاجة إلى ت

الموضوعة عندنا سواء كانت الخطط هذه خطط للمواد الخطرة أو خطط لألمن الداخلي أو  -العمر 

خطط الكوارث الطبيعية ، أو خطة النقل الجوي ، وخطط الحرائق الجسيمة وخطة المواصالت 

خلية جهة قيادية فيها ولكن تعمل مع شركائها الرئيسية ، فإن جميع هذه الخطط تعتبر وزارة الدا

في إعداد التمارين ، ويتم التنسيق معهم بشكل مباشر ، وأيضا يتم تحديث هذه الخطط ويتم تجربتها 

أيضا سواء في التمارين أو في االختبارات التي تقوم بها الوزارة لبيان مدى فعالية هذه الخطط 

    . وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . عادة كفاح بالتعقيب الثانيتفضلي س  

  سعادة / كفاح محمد الزعابي : 

نعم معالي الرئيس ، سؤالي الثاني : تم الذكر في تقرير اللجنة عن كاشف الدخان حيث ذكرت 

) درهم للغرفة الواحدة ، 400) درهم بمتوسط (5000 -  3000اللجنة أن السعر يتراوح ما بين (
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تفاق مع شركة االتصاالت على توفير هذه األجهزة دون أن يتم وجاء في رد الوزارة بأنه تم اال

   . ذكر سعر الجهاز ، هذه النقطة األولى

النقطة الثانية: سؤالي عن هذه األجهزة: ما هو المعيار األساسي الذي على أساسه أستطيع أن أعرف أن 

تي يغطيها هذا الجهاز؟ هذا البيت يحتاج لكم جهاز؟ فهل هو على أساس عدد الغرف أم حسب المساحة ال

ألنه إذا كان العدد على حسب عدد الغرف ستكون هناك إشكالية ألن بعض البيوت كبيرة وفيها غرف 

كثيرة، أما إذا كان على حسب المدى الذي يغطيه الجهاز وهذا لم يتم ذكره في التقرير، فمعنى ذلك أننا 

ى معرفة سعر الجهاز في حال تم أخذه من لسنا بحاجة في البيوت الصغيرة لجهاز في كل غرفة، فأتمن

    .شركة االتصاالت والمدى الذي يغطيه الجهاز في كشف الدخان؟ وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سمو الشيخ سيف بالرد

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

    . تفضل أخ جاسم

  اء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)سعادة اللو

نعم سيدي ، نحن عندنا نظام " حصنتك " الخاص باألجهزة الكاشفة عن الدخان ، وهذه الكواشف 

فعال لها مدى معين تغطيه ، ولدينا دليل كامل بذلك ، وهذا الدليل معتمد من الدفاع المدني ومسلم 

ركة يتم التعاقد معها لتركيب هذه األنظمة ، فهم بناء على عدد إلى شركة االتصاالت أو اي ش

الغرف يقومون بتركيب عدد الكواشف ، وطبعا هذه الكواشف كلها مرتبطة مع بعضها البعض 

في حال الحوادث إلى غرف عمليات الدفاع المدني ، فجميع  -ال قدر هللا  -بنظام لنقل اإلشارة 

    ..... توبة بكل عناية ودقة وموجودة في هذا الدليلالمواصفات لنظام كواشف الدخان مك

  وزير الداخلية) -يخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الش

هل هذا الجهاز له إطار ؟ نعم ، فهذه مواصفات ال نستطيع التدخل فيها ، وإن شاء هللا يكون    

امال ، هذا النظام لو أردنا تركيبه قبل عشر سنوات جهاز واحد في المستقبل يكفي للمنزل ك

فسنضرب هذا الرقم الحالي بعشرة ، فالتكنولوجيا اليوم تنزل بشكل مطرد وفي المستقبل كذلك 

ستنزل ، فالجهاز الواحد يكفي في هذا الشأن ، ولألخوات اللواتي يستخدمن البخور عملنا لهن 

ك أي شيء قبل االستجابة ، وفي المرة األولى لن مخرج بأن يتصل الدفاع المدني إذا كان هنا

يكون فيها مخالفات وفي المرة الثانية يكون فيها إنذار وفي المرة الثالثة يكون فيها مخالفة ، 

  .شكراً و
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  معالي الرئيس : 

الكلمة لسمية السويدي ثم سعادة محمد عيسى الكشف ثم سعادة حمد الرحومي ، تفضلي سعادة 

    . سمية السويدي

  سعادة / سمية عبدهللا السويدي : 

شكراً معالي الرئيس ، أنا عندي مقترح بسيط ، وإن شاء هللا لن أطيل عليكم ، فقد اختصرت الكثير من 

   . النقاط ، وكان عندي سؤال ، ولكن منعا للتكرار وتقديرا لوقت سمو الشيخ سيف سأختصر

ة مالذا ومقصداً للعديد من السياح يعد جبل جيس وسلسلة الجبال المحيطة بإمارة رأس الخيم

ومحبي هواية تسلق الجبال ، ولكن نشهد في اآلونة األخيرة تكرار حوادث الضياع وفقدان السياح 

في المناطق الجبلية وانقطاع اإلرسال عنهم ووجود الكثير من التحديات والصعوبات نظرا لوعورة 

واإلنقاذ وخاصة في الفترة الليلية والتي الجبال وارتفاعها الشاهق وكذلك صعوبة عمليات البحث 

من الممكن أن تستغرق ساعات طويلة أو قد تمتد أليام كثيرة ما يتطلب توفير معدات وآليات 

متطورة وخاصة في فترة جريان األودية خالل فصل الشتاء أو خالل فترات الرطوبة الكثيفة 

ها فريق اإلنقاذ والبحث في شرطة رأس من الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذل -حقيقة  -بالرغم 

أعرض مقترح بسيط وهو بإنشاء مركز للبحث  -معالي الرئيس  -الخيمة والدفاع المدني لكن 

واإلنقاذ مجهز بالمعدات واآلليات المتطورة في منطقة جبل جيس لتسريع اإلستجابة الفورية في 

لى هذا المركز إصدار التصريحات حاالت البالغات والقيام بعمليات البحث واإلنقاذ بحيث يتو

اليومية لمن أراد ممارسة هواية تسلق الجبال وتسهيل عملية تتبع الحاالت ومتابعة العودة ، وكذلك 

استخدام التطبيقات الذكية والوسائل المتطورة كاألساور الذكية للتتبع لتحديد أماكن تواجد األفراد 

العرض التقديمي أن نسبة التحول االلكتروني  في حالة الضياع ، وما شاء هللا سموك ذكرت في

% ، ونحن على يقين وثقة بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها وزارة الداخلية ، كذلك 100وصلت إلى 

    . استخدام الذكاء الصناعي في عمليات البحث حفاظا على األرواح والممتلكات ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

طبعا عملت فترة طويلة كمدرسة وآخر شيء مديرة منطقة  شكراً سعادة سمية السويدي ، أنت

    . تعليمية فأكيد تحنين لوزارة التربية وما قصرت ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

جاسم أنت كنت متابع ، ارجو اإلجابة شكراً جزيال معالي الرئيس ، و شكراً لسعادة العضوة ، أخ 

    . بنصف دقيقة لو سمحت
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  سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)

نعم سيدي ، طبعا بالنسبة للبحث واإلنقاذ عندنا المركز الوطني للبحث واإلنقاذ وهو يغطي هذه 

ئرات هيلوكبتر للقيام بهذه العمليات ، أيضا المنطقة كلها ، وهو مجهز بأحدث األجهزة وعندهم طا

فرق الدفاع المدني مدربة ولديها جميع االستعدادات واألجهزة والمعدات للتعامل مع أي حادث من 

هذه األحداث ، وأيضا الشرطة تقوم بدورها بتأمين هذه المناطق ، كذلك توجد مسارات معتمدة في 

ارات معتمدة ولكن يحصل بعض األوقات أن يضل الجبال يسلكونها متسلقي الجبال ، فهذه مس

المتسلق الطريق ويستنجدون بالدفاع المدني ، ومركز البحث واإلنقاذ يقومون بدورهم في اإلنقاذ ، 

    . وشكراً 

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

م باإلمارات هذه أحد األهداف التي تحاول المؤسسات المختلفة ال شك اليوم أن السياحة واالهتما

العمل عليه ، والحقيقة هناك هيئة مستقلة معنية بالبحث واإلنقاذ تستخدم أحدث أنواع الطائرات 

مزودة بأحدث األجهزة والمعدات ، وعندنا ثالثة مستويات لإلستجابة هي : مستوى أول محلي ، 

وى االتحادي وبعد ذلك يأتي المستوى التخصصي ، نعم يحصل وإذا احتاج للدعم يأتي المست

، حوادث ، فهناك البعض يضلون الطريق والبعض يتأخرون ، وجزء كبير منهم يحتاجون االهتمام

ولم نجد أحد بالفعل من هؤالء األشخاص متضرر وإنما حاالت إرهاق حيث يخرجون وليس لديهم 

مر ساعة أو ساعتين ، أحيانا الطائرة ال تستطيع الوصول الخبرة وحتى يصلون إليهم ربما يأخذ األ

لهم فيجب أن يذهبو إليهم مشاة ، ولكن و الحمد حوادث تذكر بمعنى الطوارئ أنهم لم يتم 

    . الوصول إليهم وفقدوا غير موجود عندنا وإن شاء هللا ال يكون موجود ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . الكشف الكلمة اآلن لسعادة محمد عيسى

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

في تقريرها العالوة والصحة  - مشكورة  -شكراً معالي الرئيس ، تناولت اللجنة في المحور األول 

والسالمة ، جميل أن نسمع مثل هذه النقاشات موجودة في بداية التقرير ، وكذلك موضوع المعدات 

ة المراكز الموجودة في مختلف إمارات كما تفضل سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد عن جاهزي

نفخر بها في كل  -و الحمد  - الدولة ، لذلك أود التطرق إلى العنصر البشري ، فكوادرنا الوطنية 

مكان وإنجازاتها تشهد من رجال دفاع مدني وإطفائيين وكذلك كوادر إدارية ، اليوم ربما كان 

ا موضوعهم وهو االستقرار الوظيفي في بعض هناك مطلب من غالبية الذين تداخلوا معنا وطرحو
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الورديات ، فمن الممكن أن يكون اختالف العمل من نظام إلى آخر يربك أحيانا عملية اإلنقاذ حتى 

خاصة إذا لم يحصل على قسط من الراحة كافي أو صار عليه دوام مستمر مثل عمل يوم بيومين 

ً إذا صاد ف بعض الحرائق المستمرة في هذا الشأن ، أو األعمال المستمرة بهذا النظام خصوصا

 - فمختلف إمارات الدولة أتوقع فيها فروقات في هذا األمر ، وكذلك الكوادر الوطنية المتقاعدة 

نعلم بأن الوزارة تجتهد على الكوادر الوطنية الموجودة في الدفاع المدني وكذلك  -معالي الرئيس 

المعلومات ، وكذلك القدرة على السيطرة على خبراتهم وتعليمهم وإعطائهم كمية كبيرة من 

تشهد بذلك ، فاالستفادة من هذه الخبرات عاألقل كاستشارة  -حقيقة  -الحرائق ، والتجربة الميدانية 

    . في المستقبل سيوفر الكثير من هذا األمر في جانب الدفاع ، وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سمو الشيخ سيف بالرد

  وزير الداخلية) -ل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آ

شكراً معالي الرئيس، شكراً سعادة العضو، المقترح ممتاز ورائع، اليوم بتوجيه الحكومة نحن 

محظوظين بالخدمة الوطنية، فالخدمة الوطنية اليوم هي عنصر رئيسي لدعم المجهودات إلى نقل 

عرفة وإلى االنضباط والحصول على المواطنة اإليجابية وغير ذلك، فمجموعة كبيرة من الم

الخدمة الوطنية سوف تخدم في وزارتكم وفي الوزارات األخرى ولكن القطاع الكبير وجزء كبير 

من الذي سيأتون يتدربون على الحماية على أساس نقل هذه المعرفة إلى المجتمع، فبشكل 

    .لى هذا الجانب، وشكراً تخصصي سينتقلون إ

  معالي الرئيس: 

    . الكلمة لسعادة حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

شكراً معالي الرئيس، والشكر موصول لسمو الشيخ سيف ووزارة الداخلية ومنتسبيها لحرص 

موضوع سياسة الدفاع المدني ، سموه على عرض إمكانيات الدفاع المدني تزامنا اليوم مع نقاش 

وهذا األمر بالفعل مرحب به منا كونه ينم عن تقدير لدور المجلس وأعضائه في اإلطالع بشكل 

مباشر في موقع المجلس على اإلمكانيات ، فنشكر سموه ونشكر الطاقم الذي كان متواجداً من 

ين الشخص الفاحص لهذه الصباح . معالي الرئيس ، دورنا في المجلس دعم الحكومة والنظر بع

النقاط التي ستطرح وأتمنى أن تكون من خارج الصندوق وتؤدي إلى توصيل معلومة قد يستفاد 

   . منها من خالل دورنا كأعضاء في المجلس
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معالي ، طرحي سيكون مختصرا وفي مداخلة واحدة ، وأتمنى االستفادة من النقاط التي ستطرح ، 

ردت في تقرير اللجنة تتكلم عن الحاجة لزيادة الرواتب والمكافآت ) التي و3الحقيقة أن التوصية (

وعالوة بدل الخطر وتوفير تأمين صحي لكافة منتسبي إدارة الدفاع المدني وذلك لتشجيع 

المواطنين على اإللتحاق بالدفاع المدني ، وأنا سمعت رد سمو الشيخ وهو رد ممتاز مقارنة بالدول 

تتنافس على الكفاءات ، فأتمنى أن يكون هناك مقارنة للرواتب ما األخرى ، ولكن نحن في دولة 

بين الدوائر المحلية واالتحادية داخل الدولة ، فنحن اآلن أفضل مقارنة بالدول األخرى ، لكن 

أتمنى أن تكون المقارنة كذلك بالداخل ألنه بالفعل هناك استقطاب للكفاءات من قبل المحلي 

اق الدفاع المدني ، هذه النقطة التي أتمنى أن يكون فيها بحث واالتحادي وحتى في خارج نط

حفاظا على الكادر البشري التخصصي واالستفادة منه ومنحه ألن التقرير بالفعل لمح لهذا األمر ، 

وأنا أثني على ما طرحه األخ محمد الكشف بأنه هل هناك قاعدة بيانات ألعضاء أو لموظفي 

باإلمكان استدعاؤهم في وقت الكوارث الكبيرة كفريق دعم خلفي الدفاع المدني السابقين الذي 

    . يكون متواجدا متى تمت الحاجة إليه ويكون هناك تواصل وقاعدة بيانات موجودة ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سعادة األخ حمد الرحومي ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

مع المساندة ، والمساندة  -اشكر سعادة األخ على الطرح  -نعم معالي الرئيس ، نحن كذلك ننسق 

في االستفادة من الكوادر سواء كانت للقوات  -حفظه هللا  - هي فكرة رائعة من سيدي الشيخ محمد 

عناصر مفيدة ويعملون ويمارسون عمل في هذه  المسلحة أو الداخلية أو غيرها ، فاليوم نجدهم

المؤسسات بقدراتهم الفكرية وخبراتهم ، فنعم نحن نستفيد من هذه الخبرات من خالل هذه القيادة ، 

    . شكراً و

  معالي الرئيس: 

شكراً سموك، الكلمة اآلن لسعادة مريم بن ثنية ثم سعادة أحمد بوشهاب .... تفضل معالي الفريق 

    .ضاحي خلفان

  معالي الفريق / ضاحي خلفان تميم : (نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي) 

نحن لدينا مجلس قيادات الشرطة قبل شهرين حيث بإمكان قيادات الشرطة في حاالت الضرورة 

% من مرتبها كرجال دفاع مدني، فأعتقد أن 30مثل الكوارث أن تعين الدفاع المدني بقوة تساوي 



  

  150من  134صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

ي للدفاع المدني وربما ال تجد هذا في أي من دول العالم، لكن في اإلمارات بسهولة هذا دعم إضاف

    . تجده ، و شكراً 

  معالي الرئيس: 

شكراً معالي الفريق ضاحي، الكلمة اآلن لسعادة مريم بن ثنية ثم سعادة أحمد بوشهاب ثم سعادة 

طاير ثم سعادة هند العليلي ، عدنان الحمادي ثم سعادة حميد الشامسي ثم سعادة دكتور طارق ال

    . وبذلك إن شاء هللا نكون انتهينا ، تفضلي سعادة مريم بن ثنية

  سعادة / مريم ماجد بن ثنية : 

شكراً معالي الرئيس ، أنا سأختصر فما سأطرحه ، وسأتكلم عن التطوع في عملية الدفاع المدني 

تكاد تكون الممارسة في  -مد  الح -التخصصي ، فكما تعرف معاليك اليوم نحن في مجتمع 

العمل التطوع بشكل يومي ، والناس هنا كما تفضل سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عندما 

تكلم عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وكيف تأثر أن المقيمين كانوا يرددون النشيد الوطني 

وطن يشعر بهذا االنتماء ، وهذه اإلماراتي ، وهذا يدل على أن كل من يعيش على أرض هذا ال

فرصة بالنسبة لنا ، وأنا ربما دائما أقول أننا ربما الدولة الوحيدة التي فيها المقيمين ينافسون 

المواطنين في حب اإلمارات ، لذلك من الممكن أن نوجد أفراد أو متطوعين متخصصين في 

والطوارئ ، معالي الرئيس ، اليوم الدفاع المدني يكونوا سند للدفاع المدني في حاالت الكوارث 

في دول العالم هناك منظومات رسمية تنظم عملية التطوع للتخصصيين ، والحمد  اليوم عندنا 

متطوعين في جميع المجاالت ولكن انا أتحدث عن التخصصيين اصحاب المهارة في الدفاع 

كز للدفاع المدني سوف يكون في توسع ، والحاجة إلى مرا -الحمد   -المدني ، فالدولة كلها 

مطلب رئيسي ، ووجود مثل هؤالء األفراد من المتطوعين والمتخصصين يكونون دعم وسند 

للدفاع المدني ، فأنا هنا أتساءل معالي الرئيس : هل هناك خطة لدى وزارة الداخلية بتأهيل أفراد 

 المقيمين عددهم كبير في المجتمع من المقيمين والمواطنين أردد وأعيد ألن اليوم ما شاء هللا

    . ، وممكن أن نستفيد منهم في هذه المجاالت ، وشكراً الدولة

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سعادة مريم بن ثنية ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

راً لألخت السائلة ، سأعطي نموذج فقط ، فاليوم عندما نتكلم عن الخدمة شكراً معالي الرئيس ، شك

الوطنية صحيح أن فيها مجندين صغار خريجي ثانوية عامة ، ولكن أيضا هناك دكاترة ومهندسين 
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وأطباء ومن كل التخصصات ، ومثال على ذلك وكيفية االستفادة منها معرض إكسبو نبارك 

إلمارات إلقامة الدورة الحالية له ، وأعتقد أن العالم موفق باختيار للجميع أنه تم اختيار دولة ا

اإلمارات إلقامة معرض اكسبو فيها ، لو سمحت أخ عبدهللا أن تعطينا في نصف دقيقة ماذا 

   . استفدت وماذا وفرت عليك أفراد الخدمة الوطنية ، تفضل

  سعادة الفريق / عبدهللا خليفة المري : (قائد عام شرطة دبي)

معالي الرئيس، سيدي الشيخ سيف بن زايد ، باختصار شديد وبلغة األرقام ربما في الفترة الماضية 

) مجند خدمة وطنية دخلوا في الدورة التاسيسية ، 2500 - 155تم تدريب ما يقارب من (

والمستهدف بالنسبة لمجندي الخدمة الوطنية يعتبر دعم لعناصر الموارد البشرية في اكسبو ، 

ستهدف عندنا أن نقاط التفتيش والبوابات األمنية التي تكون من داخل المنطقة التي فيها اكسبو والم

   . % ، و شكراً 100أن تكون نسبة التوطين فيها 

  وزير الداخلية) -رئيس مجلس الوزراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب 

ً عندما نتكلم عن ذلك ال نتكلم عن اإلج راءات الرئيسية التي سيتم اتخاذها، وإنما هذه التي طبعا

تكون عامة وعادة نرى فيها أجانب، هذا في الجانب األمني، مرة ثانية من ضمن الذين يأتوننا 

للدفاع المدني من الخدمة الوطنية مهندسين وأطباء، فمثال الطبيب نرسله للمختبر وأين يريد وأين 

ينتج، وهو كذلك يحصل على خبرة جديدة، والمهندس أيضا نستطيع االستفادة منه ويستطيع أن 

نفس الشيء، فالهدف نفس الهدف لكن نحن نفضل التعامل مع أفراد الخدمة الوطنية ألننا ال نتعامل 

    .مع فرد وإنما مع مؤسسة تدير هذه المجموعات، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

    .وشهابشكراً سمو الشيخ سيف، الكلمة اآلن لسعادة أحمد حمد ب

  سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي:

شكراً معالي الرئيس، دأب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان " حفظه هللا ورعاه " في 

رعايته لوزارته الموقرة على التميز وحصد المراكز األولى في أغلب الخدمات على مستوى 

ً ومقدراً الجهود االستثنا ئية لسموه وشاكراً لسموه على هذه اإلنجازات الوزارات االتحادية مثمنا

التي واكبت التقدم والحداثة والتي وضعت خدمات وزارة الداخلية في مصاف الدول المتقدمة في 

   .جميع المجاالت، فلسموه وجميع منتسبي وزارة الداخلية وافر التقدير واالحترام

المختبر الجنائي التابع للشرطة لتقديم معالي الرئيس، سؤالي هو: لماذا يعتمد الدفاع المدني على 

ً به أسوة ببعض الدول المتقدمة في هذا  التقرير عن حوادث الحريق ولم ينشئ مختبراً خاصا
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المجال حيث أن المختبر الجنائي المختص يدعم تجميع الخبرات وإيجاد فرص التعلم والتطوير في 

تحليل نتائج التقارير في دراسة الحاالت هذا المجال من قبل المختصين في الدفاع المدني، ويدعم 

    .وتقوية نقاط القوة وتالفي نقاط الضعف مستقبال؟ وشكراً 

  معالي الرئيس: 

    .تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

قيقة إلنشاء مختبر متخصص ومحدد للدفاع شكراً معالي الرئيس ، شكرا سعادة العضو ، الح

المدني فقط يحتاج لتكلفة عالية جدا واالحتياج ال يكون متوافق معه ، فكل المختبرات الجنائية اليوم 

سواء المختبر الجنائي في أبوظبي وفي دبي فيه إدارة مستقلة خاصة بالحرائق متخصصة بما تكلم 

يوم الحريق ربما ال يكون مجرد حريق وإنما ربما به سعادة العضو ، ولكن تحت هذه المظلة ال

يكون مرتبط بشيء جنائي أو شيء اقتصادي وغير ذلك ، ولكن إن عزلناه ستقل قيمة المختبر 

بشكل عام ، ولكن وجود المختبر التخصصي للدفاع المدني والمختبر التخصصي للببصمة 

بصمة ، فأي طلقة يتم وجودها والمختبر التخصصي لألسلحة والذخائر ، فللعلم اليوم هناك 

يعرفون هذه الطلقة من أي مسدس تم إطالقها ، فإن جئت بألف مسدس وأطلقت من أحدها 

معروف أن هذه الطلقة من هذا المسدس فهناك بصمة بذلك ، فعندما تكون كل هذه األقسام تحت 

دث الحرائق لم مظلة واحدة أفضل ، و الحمد حتى اليوم ليس هناك سبب معين في شيء من حوا

يكن هناك كشف من قبل المختبرات الجنائية ، فالمختبر الجنائي في ابوظبي ودبي و الحمد 

تستعين بهما دول عندما يختلفون اثنان في الشهادات على مستوى العالم يراسلون المختبرات عندنا 

رون على في الدولة حتى يحصلون على رأي حيادي ، والقائمين على هذين المختبرين يشك

جهودهم ، وفقط اردت التأكيد لألخ العضو أن المختبر الجنائي المتخصص بالدفاع المدني 

    . بمواصفات دولية ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

   .تفضل معالي الفريق سيف الشعفار

  سعادة الفريق / سيف عبدهللا الشعفار: (وكيل وزارة الداخلية)

كالم سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد طبعا مختبر األدلة معالي الرئيس، فقط مداخلة بسيطة بعد 

الجنائية كما تفضل سيدي سمو الشيخ سيف مرتبط بخبراء الحرائق، وهي منظومة متكاملة في 
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عملية واقعة الحريق يشارك فيها خبراء الحرائق وخبراء المتفجرات وكذلك فرق اإلنقاذ، فهي 

   .عملية متكاملة وليس مختبر فقط، وشكراً 

  الي الرئيس: مع

   .الكلمة لسعادة عدنان الحمادي

  سعادة / عدنان حمد الحمادي:

شكراً معالي الرئيس ، سأختصر جداً ، في ظل التطور المهول العمراني الذي تشهده دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من تعدد البنايات المرتفعة واألبراج الشاهقة ، تعدد المصانع والمطارات 

ً من  -أيضا  -مور وخاصة اليوم وغيرها من األ بعدما شاهدنا تجربة ماثلة للعيان أمامنا جميعا

وهذا  -حقيقة  -مبادرات وابتكارات وضعت في باحة المجلس الوطني ، وبما لهذه المنظومة 

العنصر الفعال من أهمية بالغة وقصوى لتوفير أقصى درجات األمن والسالمة لهذه المنشآت 

م إعادة النظر في مخرجات التدريب في كلية الدفاع المدني بما يتناسب مع ولألفراد لماذا ال يت

حجم ومبنى هذه الكلية الذي أصبح يضاهي تقريبا أكبر مباني األكاديميات والتعليم العالمية وأال 

 - وطبعاً أنا أقصد أكاديمية الحفار إن لم تخني الذاكرة في نطق اإلسم  -يقتصر دور هذه األكاديمية 

لى تأهيل وإعطاء دورات سنوية وإنما ترتقي في مخرجاتها العلمية والتعليمية من خالل فقط ع

دورات ومسارات  -وهو علم واسع حقيقة  - طرح مساقات ومسارات تعطي في علوم اإلطفاء 

وأيضا مساقات تخصصية في هذا المجال بكل تأكيد بعد موافقة التعليم العالي أسوة باألكاديميات 

كادر تدريسي وتعليمي متخصص إلدارة األكاديمية وتشغيلها ، وأن  -أيضا  -إيجاد التخصصية ، و

   .ال يقتصر دورها فقط على مجرد دورات سنوية ؟ ولكم جزيل الشكر

  معالي الرئيس: 

   . شكراً سعادة عدنان الحمادي، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

شكراً معالي الرئيس، شكراً لألخ العضو، نعم أنا متفق على أن الدورات يجب أن تكون 

متخصصة، وأن تكون بدقة شديدة، فاليوم أعلى برج في العالم موجود عندنا في دولة اإلمارات، 

الثالث ، فاألولى هي  كما أننا خامس دولة في العالم من ناحية عدد األبراج الشاهقة.. عفوا نحن

الواليات المتحدة ثم اليابان ثم اإلمارات ، معالي الرئيس ، أنا أطلب من األخ العضو عندما يكون 

لديه وقت أن يزور األكاديمية ، نعم فكل هذه األمور موجود فيها ، وفيها مبنى إخوانك هؤالء 

الذي يقتل ، وهذا الجهاز الظاهر  يعملون في ظلمة تامة باستخدام األجهزة ألن الدخان في الحرائق
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نحن عندنا تمثيل لبيت  أمامكم اليوم موجود وكذلك هذه الممارسات والتدريبات موجودة ، وتأكيداً 

وتمثيل لسكن وتمثيل لمبنى وتمثيل لمصنع كما تشاهدون أمامكم على شاشة العرض ، والشهادة 

طي شهادة جامعية من أكسفورد أو كامبرج التي يتخرجون فيها دولية ، فال أحد اليوم في العالم يع

أو جورج واشنطن في تخصص الدفاع المدني ، ولكن يعطون تخصص في شيء من هذا القبيل، 

   .لزيارة األكاديمية، وشكراً  -وسنكون سعداء جدا  -وأنا أدعو اإلخوة األعضاء 

  معالي الرئيس: 

   . شكراً سمو الشيخ سيف ، الكلمة لسعادة حميد الشامسي

  عادة / حميد علي الشامسي : س

شكراً معالي الرئيس، نعلم جميعاً أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف زايد لها دور 

كبير في حفظ األمن في الدولة وتقديم كل ما يفيد المجتمع، ولها مبادرات كثيرة ومهمة، لهذا أقترح 

عامل مع أدوات اإلطفاء في المنازل والسيارات، على الوزارة أن تبادر بتنظيم دورات في كيفية الت

وتكون هذه الدورات لقاطني المنازل من أصحاب المنازل ومنهم األبناء والخدم وذلك ليكون لهم 

معرفة في استخدام أدوات اإلطفاء على أن تكون الدورة عن بعد وتكون هناك حملة إعالمية مع 

   . لرئيستحديد الوقت المناسب للدورة، وشكراً معالي ا

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -ء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزرا

شكراً جزيال معالي الرئيس ، شكرا لألخ العضو ، أخ جاسم ، هل األرقام بأعداد الناس الذين تم 

   . تفضلتدريبهم لديك ؟ فقط أوضح لنا األرقام ، 

  سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)

نعم سيدي ، لو سمحتم بعرض الشريحة الخاصة بذلك ، الحقيقة بالذات في فترة الجائحة استغلينا 

الفرصة وفعال قمنا بدورات بالذات كانت مخصصة للمنازل ، وهذه الدورات موجودة سواء على 

أو على موقعنا ، فممكن ألي شخص أن يدخل الموقع ويشاهد الدورات وبعد ذلك وسائل التواصل 

هناك أسئلة لإلجابة عليها ، وبعد اإلجابة عليها يحصل على شهادة اجتياز الدورة ، فنحن نركز 

على هذا الموضوع في التدريب سواء كان عن بعد وفي األيام العادية عندنا أيضا الدورات 

ن إحصائيات بالتوعية وحتى ألصحاب الهمم وبلغة اإلشارة ، والتوعية أيضا التقليدية ، وتشاهدو

باللغات سواء اللغة العربية أو االنجليزية ولغة األوردو ، وحتى كذلك استغلينا اإلطفائيات في 
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توصيل الرسالة وللعنصر النسائي بشكل مكثف أكثر ، وتشاهدون مقاطع من دورات التوعية 

   . كراً المباشرة عن بعد ، وش

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة اآلن لسعادة الدكتور طارق الطاير

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

ً كود  -في الحقيقة  -بسم هللا الرحمن الرحيم ، شكراً معالي الرئيس ، أنا  عندي مقترح ، طبعا

، وهو من  ) صفحة1348اإلمارات للوقاية والسالمة من الحريق وحماية األرواح توجد فيه (

أميز الكودات الموجودة في العالم ، وهذا بشهادة االستشاريين الذين تناقشنا معهم على الكود ، لكن 

أنا عندي مالحظة أو مقترح ، فحتى تكون المنشآت سواء كانت الصناعية أو منشآت التخزين أو 

اه في حالة الحريق ، حتى المنازل لو تم دراسة بناء خزانات ضخمة في هذه المناطق تقوم بمد المي

ففي الواقع المستثمر الذي استثمر في هذه سواء كانت المصانع أو المباني اللوجستية سوف تقل 

ً كان فإن تكلفة الدفاع المدني  -مثال  - التكلفة ألنه اليوم إذا كان عند شخص  مخزن لتخزين أيا

و زادت المساحة قلت هذه % ، ونحن هنا نتكلم عن المخزن الصغير ، طبعاً كلما كبر أ25تكلف 

، النسبة ، فبهذا سوف نستغني عن المضخات الكهربائية وسنستغني عن مولدات الديزل االحتياطية

ً أرى أن اإلمارات  إن شاء  -وسنستغني عن الصيانة ، وسنستغني عن العمالة ، فاقتصاديا وأمنيا

ال التخزين ، وكذلك في ستكون أكثر تنافسية في مجال معين وهو مجال الصناعة ومج -هللا 

المنازل لو هذه الشبكة المترابطة ربطت أيضا بالمنازل الجديدة ، فاآلن قطعنا مشوار كبير ، لكن 

لو تعيد الوزارة الموقرة دراسة هذا المقترح أعتقد أنه سيوفر علينا الكثير من األموال وينعكس 

   . ذلك على المستهلك في كثير من المواد االستهالكية ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . شكراً دكتور طارق الطاير ، تفضل سمو الشيخ سيف

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

   . تفضل أخ جاسم

  سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المدني)

انات األرضية بحيث تخدم المباني الحقيقة أن هذه الخزانات كما ذكر سيدي بالنسبة إلنشاء الخز

تكلفتها عالية جدا ، وهي أصال من البنية التحتية التي تقوم  -حفظه هللا  - سيدي سمو الشيخ سيف 

في دولة  -و الحمد  -فيها اإلمارات حسب القدرات المحلية الموجودة في كل إمارة ، نحن 
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سعى ألن نخفف التكاليف والمصاريف على المستثمرين ، وألجل هذا ن -أيضا  -اإلمارات 

عندنا الصهاريج الكبيرة ، وأيضا حددنا نقاط المخزون االستراتيجي من المياه  -طبعا  -الغرض 

   .... حتى نقوم بعملية المكافحة

  وزير الداخلية) -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

اسمح لي جاسم ، معالي الرئيس ، الحقيقة أن كل مبنى أو كل مخزن يحتاج إلى مواصفات 

معينة لإلطفاء ، على سبيل المثال محطات الكهرباء ال تستطيع إطفاءها بالمياه ، وكذلك 

مولدات الكهرباء نفس الشيء ألن الماء ناقل للكهرباء ويكون خطير ، فكل مخزن له 

ت المواد المخزنة مثال بترولية أو سريعة االشتعال فهذه لها مواصفات مواصفات ، فإذا كان

خاصة وليس لها عالقة بالماء أو بالمخزن ، فالماء هو شيء استثنائي اليوم ، ونحن نحاول 

أن نعمل بناء على " الوقاية خير من العالج نفسه " ، فحماية المخزن أو المنزل أو السيارة 

   . ام ، وشكراوغيرها هو األجدر باالهتم

  معالي الرئيس : 

شكراً سمو الشيخ ، الكلمة األخيرة اآلن لسعادة هند العليلي .... تفضلي سعادة صابرين ، هل لديك 

    نقطة نظام ؟

  (مراقب المجلس)  :سعادة / صابرين حسن اليماحي

   . رانعم معالي الرئيس ، أرجو وضع جميع أجهزة الهاتف على الصامت احتراما للجلسة ، وشك

  سعادة / هند حميد العليلي : 

شكراً معالي الرئيس ، سامحني ربما جاءت مداخلتي متأخرة وهي على غرار موضوع المدخن 

" ، فربما هذه من األشياء التي جعلتني أعمل بحث سريع في دقائق أتمنى أن ينظر مدخن البخور"

، كاشف يسمى كاشف دخان أيوني له إخواني في الوزارة على موضوع لفت انتباهي وهو أن هناك

 فأعتقد أن هذا الكاشف يقوم على قياس كثافة الدخان عن طريق جهاز بمعيار كثافة الدخان وهو

"astmd2843 "  فال أدري ، هذا مقترح أو فكرة إذا وجدت الترحيب أنه إذا استطعنا دراسة ،

يكون حل بحيث ال تأتينا انذارات  كثافة الدخان المعطر عن كثافة دخان الحرائق فبالتالي ممكن أن

خاطئة بهذا الخصوص خاصة أننا في مجتمع من الصعب أن نترك عادة المدخن والبخور ، 

   . وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سمو الشيخ سيف
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  ة)وزير الداخلي -الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان : (نائب رئيس مجلس الوزراء 

س ، شكرا سعادة العضوة ، إن شاء هللا إذا كان هناك شيء جديد يفيد في هذا شكراً معالي الرئي

الجانب ، فنحن حريصون على عاداتنا وتقاليدنا وعلى الممارسات سواء كانت للمرأة اإلماراتية أو 

   . الرجل ، و شكراً ... تفضل أخ جاسم

  ني)سعادة اللواء / جاسم محمد حسن المرزوقي : (قائد عام الدفاع المد

المعذرة ، تعليق سريع جدا على موضوع الدخون يا طويل العمر ، سموك " حفظك هللا " وجهت 

عندنا  -طال عمرك  -لي وقلت يا أخ جاسم لن ينجح المشروع إذا لم تحل مشكلة الدخون ، ولذلك 

، حيث نعطل الجهاز لمدة ربع ساعة ، فممكن أن يتم تعطيل  " reset " حاليا نظام هو نظام

جهاز لربع ساعة يتم تدخين البيت خاللها وبعد ذلك يعود النظام يعمل مرة ثانية دون أي تدخل ال

   . بشري حتى ال ينسى إعادة النظام للعمل ، و شكراً 

  معالي الرئيس : 

  تفضل سمو الشيخ سيف . 

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

  اسمح لي معاليك، وزارة الداخلية عنده قوية وأنا لم أقل له ولكن هذا األمر جاءه من فوق.

 معالي الرئيس:

انتهينا من مناقشة موضوع سياسة الدفاع المدني، واآلن هل يوافق المجلس على تبيّنت األمور، 

إحالة توصيات الموضوع إلى اللجنة مرة أخرى إلعادة صياغتها في ضوء المناقشات التي دارت 

  في الجلسة على أن تعرض التوصيات في الجلسة القادمة؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

اء المجلس نثمن عالياً حضوركم اليوم وسعة صدركم سمو الشيخ سيف باسم زمالئي أعض

واالستماع إلى مالحظات وآراء أعضاء المجلس الوطني االتحادي، وهذا الحضور من القيادات 

األمنية التي كانت مصاحبة لكم تأكيد منكم ومنهم على مكانة المجلس لديكم ولديهم، وهذا أمر 

ً ما يؤكد على أن سمو الشيخ يحسب لك سمو الشيخ سيف، كل من عمل في هذا ال مجلس دائما

سيف يحرص على الحضور ويحرص على التجاوب بسعة صدر، ربما الحظت يا طويل العمر 

لكان الكل سيكون حرص الجميع على المشاركة وطرح اآلراء واألسئلة وأنا لو اختصرت الجلسة 

ود كافة األجهزة التي غير راضياً عني يا طويل العمر، حرصهم هو تقدير وتثمين لجهودك ولجه
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معك، حرصت يا طويل العمر خالل كامل الجلسة على أن تنسب الفضل لآلخرين وهذا أمر 

يحسب لك، هذا ال يصدر إال من القيادات وليس غريب عليك، فأنت ابن زايد، وتربيّت في مجلس 

خرى التي زايد، وحرصك على أن تثمن عمل القيادات التي تعمل معك وأن تثمن عمل األجهزة األ

ً والكل يعرف أنني أيضاً  تعمل معك وهذا يزيدك رفعة، هذا تواضع يزيدك رفعة، وأنا شخصيا

القيادات التي معك، مرة أخرى لك منا كل لنجاح أعتز بانتمائي لوزارة الداخلية وأفرح لنجاح و

ف الشعفار التقدير واالحترام ولمعالي الفريق ضاحي كل التقدير والمحبة واالحترام، والفريق سي

وهو أخ وزميل حيث تزاملنا فترة من الزمن وكل اإلخوة والقيادات التي معك، باسم الجميع هنا 

  نثمن هذا الحرص وهذا الحضور ونتمنى لكم دائماً التوفيق لسموك.

 وزير الداخلية) –الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: (نائب رئيس مجلس الوزراء 

الرئيس، أنا في الحقيقة لست غير منفذ لسياسة سيدي الشيخ خليفة هللا يحفظه شكراً جزيالً معالي 

وسيدي الشيخ محمد وسيدي الشيخ محمد بتوجهاتهم وبحرصهم الشديد على تلبية متطلبات المجتمع 

اإلماراتي وأنتم ممثلين للمجتمع اإلماراتي، فلذلك هم حريصين هللا يحفظهم على التجاوب 

ألمور لكم، الشيخ زايد هللا يرحمه هو أب الجميع، الكل تعلم منه ونحن والمشاركة وتوضيح ا

محظوظين أننا كنا إخوان في هذه الدولة المبروكة، نسأل هللا إن شاء هللا أن يوفقنا ويزيل هذه 

الغمة عنا وعن العالم وإن شاء هللا يعود العالم إلى مثل ما كان وأفضل ولكن أنا على يقين بأن هللا 

وتعالى رحيم بعباده وأن لربما هذا التحدي هو تجنباً لشيء أخطر منه، األخ صقر أنته أخ سبحانه 

عزيز ولك مكانة عندنا جميعاً سواء كنت في اإلمارات أو في جهاز الشرطة، أنت لك فضل علينا 

م كلنا في تحصيلنا وطريقة العمل في المؤسسة التي تعمل فيها ونتائجها، الشيخ مبارك هللا يرحمه ل

يقصر من الرعيل األول وأسس تأسيس رائع لهذه المؤسسة ولذلك نحن الجيل الذي أتى من بعدكم 

وجدنا األمور كلها جاهزة، لذلك إذا كان هناك إنجاز فهو إنجاز أنتم بنيتموه وأسستموه بجهود 

 الرعيل األول عندما لم يكن هناك إنجازات ولم تكن هناك ممكنات أو خبرات، اليوم نحن بفضل

هللا وبفضل القيادة وجهودكم السابقة ننعم بهذه السمعة بالتأكيد التي بنيتموها أنتم، شكراً معالي 

  الرئيس وشكراً لإلخوان وأنا سعيد بتواجدي بينكم اليوم وشكراً جزيالً.
 معالي الرئيس:

تكمل شكراً طويل العمر، سنرفع الجلسة اآلن فقط لصالة العصر لمدة ربع ساعة ومن ثم نعود لنس

  جدولنا إن شاء هللا.

  عصراً) 17:06(رفعت الجلسة ألداء صالة العصر حيث كانت الساعة 

  عصراً) 17:21(عادت الجلسة لالنعقاد حيث كانت الساعة 
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جلسة املجلس الوطني االتحادي

19-كوفيد



ضمان استمرارية االعمال في وزارة الداخلية

2

دل توفير منظومة التحقيق املرئي عن بعد بالشراكة مع وزارة الع
غرفة ( 75) بتجهيز وتشغيل عدد والجهات القضائية املحلية بالدولة 

عن بعداتصال مرئي 
للمتعاملينخدمة 117استمرارية تقديم 

املتعاملين

إجمالي خدمات وزارة 
الداخلية

قابلة للتحول 
االلكتروني والذكي

نسبة التحول 
االلكتروني والذكي

نسبة استخدام 
الخدمات

واثقين من قدرة وزارة الداخلية على حفظ األمن
واالستقرار خالل األزمة

92%

اع نتائج استبيان قياس انطب
الجمهور حول الخدمات 
ظل الشرطية والشعور باألمان في

جائحة كورونا

%97.9نسبة التقيد في برنامج التعقيم الوطني

املخرجات



املؤشرات

في بداية األزمة توقع العالم ارتفاع معدل الجرائم ولكن استطاعت الدولة ان تحافظ على مستوى االمن 
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تفاصيل



الخوذة الذكية

14/03/2021

5



6



كشف مشروع إستخدام الكالب البوليسية في ال
19عن كوفيد 

مكتب الشؤون الدولية
7



الفكرة والتدريب

كلب

39
مدرب

39
جهة حكومية

12

بيطريةالعلمية الألفور الفرنسيةمدرسةمن خالل العمل املشترك مع 

(1765تأسست عاماألقدم في اوروبا)

املخدرات، املتفجرات، تتبع االثر، الجثث

الجائحة

التفكير خارج الصندوق 

بروتوكول فرنس ي

برتوكول 

اماراتي

الريادة

الفكرة

دون اتصال بالجمهور اتصال مباشر

ملخص البروتوكول االماراتي

التوجد مستقبالتالينقل العدوى  دقيقة

الفريق اإلماراتي الوطني

8



فيهاالريادةمرحلة التطبيق والتي كان لدولة اإلمارات 

امليدانياكسبو مستشفى1.

الدولةمنافذ2.

الدوليابوظبيمطار 1.

الدوليدبيمطار 2.

الدوليالشارقةمطار 3.

الغويفاتمنفذ4.

 نوعهامناألولى)املتنقلةاملركبة3.
ً
(عامليا

عماليةمدن1.

سياحيةمناطق2.

ولم تطبق ميدانياال تزال العديد من الدول في مراحل مختلفة التجربة والتدريب مرحلة التطبيق التجريبي

تشيلي، فنلندا، لبنان ، االرجنتين ، البرازيل: الدول التي طبقت ميدانيا فقط إلى اآلن بعد دولة اإلمارات هي

%90إلى % 75 %92

نسبة الدقة 
التقريبية

النتائج لحظية
9



الريادة العاملية للمشروع

دولة 32اطالق فريق دولي بمشاركة 

، البرازي، جورجيا، استراليا، تشيلي، بلجيكا، فرنسا، أملانيا، فلندا، بريطانيا، البحرين)
وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ( إلخ.. الهند

ملدةنسافر فيموسعهعامليةتجربةلدعمالفرنسيةالحكومةمنرسميطلب•

اآلنإلىاميدانيالتجربةهذهالفرنسيةالجمهوريةتطبقلمحيثأسبوعين

املجموعهكالبوأفضلإمارتيينمدربينمنإماراتيفريقارسالتم•

دعم جمهورية فرنسا

دعم استراليا
االسترالياملشروعدعمفيللمساهمةايجابيةعيناتتوفيرتم•

العالممستوى علىالطبيالعلميالكشففيالدولةريادةتوثقعلميةدراسات

للمشروعةالعلميالورقةكتابةتمدبيصحةوهيئةابوظبيصحةدائرةالصحة،وزارةمعبتعاون 

١٩-كوفيدعنللكشفالبوليسيةالكالبقدرةإلثبات

التنفيذياتعملعنورقتينعلىالعملوجاري العاملية،الصحةملنظمةمؤتمرفيالنتائجعرضتم

.املتحدةالعربيةاإلماراتبدولةوالنتائج

الدعم

الدولي

الريادة

العاملية

10



منظومة بصمة الوجه

11



منظومة بصمة الوجه

أجرى النظام ما يزيد عن

مليون 15

عملية مطابقة صحيحة

منذ إنشاء النظام 

مقدمة

نظام ياخذ أي صورة ملتقطة ويقوم بمقارنة الصورة بقواعد بيانات الصور بوزارة الداخلية 

ويقوم بإظهار نتائج بيانات صاحب الصورة

12



منظومة بصمة الوجه

مطلوبين دوليينقضايا إرهابقضايا مخدرات

مجهول الهويةجرائم إلكترونيةتغيير بيانات

بعض األمثلة على اإلستخدام االمني

13



منظومة بصمة الوجه

أغراض اإلستخدام

القطاع الخاصالخدمي/ الحكومي األمني 

أغراض اإلستخدام

14



منظومة بصمة الوجه

تأكيد صحة وضعية طالب الخدمةتسهيل وتسريع الخدماتحماية وسالمة المجتمع صحيا  تمكين القطاع الحكومي 

القطاع الحكومي

هيئة 

تنظيم 
اإلتصاالت

.1.2

15



منظومة بصمة الوجه القطاع الخاص

3.

البنوك

تقديم خدمات راقية 
للمجتمع

تقليل من مخاطر 
االحتيال

تقليل من زيارة 
مراكز الخدمة

تسهيل وتقليل 
المعامالت الورقة

التأكد من صحة 
وضعية الشخص
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دور  الدفاع املدني في ظل جائحة كورونا

تها ضمان تقديم كافة الخدمات بكل شفافية و مرونة و ضمان استمراري
19-للعاملين و املجتمع خالل جائحة كورونا كوفيد

المشاركة مع خط الدفاع األولاستمرارية التوعية ألفراد المجتمع العمليات-استمرارية الخدمات  نماذج أعمال مستحدثة

ضمـــان جـــودة

حيــــاة العاملين
ضمـــان جـــودة 

حيــــاة المجتمع
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دور  الدفاع املدني في ظل جائحة كورونا

ضمـــان جـــودة حيــــاة العاملين

ية بمهنأداء المهام و، سالمة الموظفينضمان و استمرارية العمل 
عالية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة

نماذج األعمال

دليل إرشادي للتعامل مع 
روس حاالت االشتباه بإصابة في

covid-19كورونا 

نظام التدريب عن بعد% 100 نظام العمل عن بعد30/70 مة توفير املعدات الطبية الالز 
للموظفين

ا توفير مركز خاص لفحص كورون
19كوفيد

1
2345

(كمام)قناع طبي يدينمعقم لل أجهزة قياس

الحرارة

متدرب في التعامل 1396
مع حاالت عدم التعاون 
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دور  الدفاع املدني في ظل جائحة كورونا

ضمـــان جـــودة حيــــاة المجتمع

سالمة األرواح وضمان و استمرارية العمليات و الخدمات 
من أهم أولوياتناالممتلكات

استمرارية التوعية ألفراد المجتمع
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دور  الدفاع املدني في ظل جائحة كورونا

ضمـــان جـــودة حيــــاة المجتمع

سالمة األرواح وضمان و استمرارية العمليات و الخدمات 
من أهم أولياتناالممتلكات

استمرارية الخدمات و العمليات

االستباقية في أتمتتة الخدمات خالل السنوات السابقة ساهمت
COVID-19في مرونة و استمرارية تقديم الخدمات خالل جائحة كورونا 

نسبة استخدام الخدمات 

%98الذكية / اإللكترونية 

ي متعامل فالوصول إلى صفر 

مراكز الخدمة خالل الجائجة

ت
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(أيام10كل )األسبوع -الشهر 

2020-إجمالي حرائق المباني و المنشآت 

2019-إجمالي حرائق المباني و المنشآت 

2020-03-26بداية الحظر  2020-06-24فك الحظر 

نسبة اإلنخفاض 52%-
في عدد الحوادث

381

796
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دور  الدفاع املدني في ظل جائحة كورونا

ضمـــان جـــودة حيــــاة المجتمع

من أهم أولوياتناسالمة األرواح و املمتلكاتضمان 

تشجيع موظفي القطاع للتطوع خالل الجائحة مشاركة الدفاع المدني مع خط الدفاع األول املشاركة في برنامج التعقيم الوطني

و التفتيش على خيم المسح و أماكن العزل

عدد املشاركين في 
ة عد اآلليات املشارك3,456التعقيم الوطني 

2,860بالتعقيم 

2020ساعة تطوعية خالل 4,241

إلحدى منتسبات الدفاع المدني

املشاركة في برنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة

26



عنوان املوضوع
ارهاإلجراءات املتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتش

في إطار قطاع املؤسسات العقابية واإلصالحية

م2021مارس 

اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية

27



بادرةمإطالقخاللمناإلنسانيةرايدهتاالداخليةوزارةعززت◄
قاحلعلىاحلصولخدمةتقدمإصالحيةمؤسسةكأولرايدية

استفادحيثالعامل،مستوىعلىواختيارايًاجمانًا(19كوفيد)
.النزالءعددإمجايلمن(%40)املبادرةمن
أماملاألصيالرشيدةوقيادهتااإلماراتدولةجوهريؤكدوهذا◄

مهاودعاجملتمع،فئاتجلميعالعونيدمبدأمجع،العامل
موذجبنكورون،فريوسللجائحةالتصديجلهودومساندها

.حةللجائوالتصدياإلنساين،العملجماليفبهحيتذى

28



حيةًجهودًقطاعًاملؤسساتًالعقابيةًواإلصال.02ً
اءلضمانًصحةًالعاملنيًوالنزالءًعلىًحدًسًو

النزالءضمانًصحةًالعاملنيضمانًصحةً

تعقيمًاملرافقًبشكلًيومي

مًتركيبًممراتًالتعقيبعدعنالعمل
للعاملني

عيةًنشرًالثقافةًوالتًو
جلميعًالعاملنيً

على19ً:إضافةًفحصًكوفيد
ندًالفحوصًالطبيةًاملقررةًع
استقبالًالنزالءًاجلدد

عزلًالنزالءًاحملالنيً
يوماا(14ً)للمؤسسةًملدةً

عزلًالنزيلًاملشتبه
إبصابتهًأوًاملصاب

وجهًفحصًالنزيلًقبلًخًر
منًاملؤسسة

طبيةتقدميًالرعايةًال التعقيمًاليوميًداخل
العنابر

وعيةًنشرًالثقافةًوالت
جلميعًالنزالء

اإلصالحيةًمتًتطعيمًالعاملنيًيفًاملؤسساتًالعقابيةًًو◄
ءًللنزالاستحداثًغرفةًفحصًآمنةً%(90)وبنسبة19ً:ًكوفيدبلقاحًً

حيةداخلًاملؤسساتًالعقابيةًواإلصال

فحصًدوريًجماين
جلميعًالعاملني
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:التحولًاإللكرتوينًيفًقطاعًاملؤسساتًالعقابيةًواإلصالحية.03ً

.تطبيقًنظامًالعملًعنًبعد

ونيااإلكرًتالشهاداتإصدارنظامتطبيق

يالعملًاملؤسسالذكياألموالحتويلنظامتطبيق خدمات
املتعاملني

لذكيتطبيقًمشروعًمنصةًحممدًبنًراشدًللتعلمًادتفعيلًالتقاضيًعنًبعتطبيقًالزايرةًالذكية
خدماتًالنزالء
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يكبالستوجهواقي◄كمامات◄واقيةبدلة◄

◄(17.600)
كمامة

◄(30.000)
واقيًوجهً

:املسؤوليةًاجملتمعية.04ً

واقيةةطبيوبدلكماماتوخياطةتصنيعمبادرةإطالق◄
.النزالءقبلمن

علىًتقدميًاملسامهةًسامهتًاملبادرةًيفًتطويرًمهاراتًوقدراتًالنزالء،ًوعززتًالثقةًأبنفسهم،ًوأبهنمًعناصرًإجيابيةًقادرة
إلجيابيةجودةًاحلياةًيفًاجملتمعًاإلمارايتًومؤشراتًاملواطنيةًاوهذاًيدعمًمؤشراتً،19ًكوفيدواحلمايةًللمجتمع،ًووقايتهًمنًً
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توقفًعمليةًالنقلًعلىًمستوىًالعامل:ًالتحدي.05ً

املفرجمننزيل(10.394)مناكثرإجالءمت▪
إىلمونينتالدولةيفالعالقنيواملبعدينعنهم

سفارة(50)مناكثرمعابلتنسيقجنسية(98)
.الشركاءمعوابلتعاون

الحيةمبادراتًلتقليلًأعدادًالنزالءًيفًاملؤسساتًالعقابيةًواإلصعنهمللنزالءًاملفرجًتنفيذًعملياتًاإلجالءً

ا▪ إصدارمتاجملتمعفئاتلكافةالرشيدةالقيادةلدعمأتكيدا
عاميفنزيل(6039)عددمنهااستفادساميةعفوقرارات
.م2020

النجاحًيفًختفيض
أعدادًالنزالءًيفً
ىًاملؤسسةًعلىًمستًو

2020الدولةًللعامً

النتائج المحققة 

21.6%
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19–كوفيداملستجداتًحولًفريوسًًً.06ً

نسبةًجرعاتًاللقاح

نسبةًاإلصاابت

نسبةًحاالتًالشفاءً

نسبةًحاالتًالوفاة

4.4%

97.4%

0.04%

40%

ءًعلىًمستوىًنزال
يةًاملؤسساتًالعقاب
واإلصالحية
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19لكوفيدإنجازات اإلسعاف الوطني في التصدي 
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فياإلسعافخدماتتقديممهام2014عامفيإليهوأسند2010عامفيالوطنياإلسعافتأسس

يةطبرعايةخدماتتقدموطنيةإسعافمنظومةلتطويرملحةلحاجةاستجابةالشماليةالمناطق

.العالميةالمعاييرتضاهيطارئة

الطارئةاالستجابة

واألزماتالكوارث

لحاالتالطبيالنقل

ورارةودعم19-كوفيد

الصحة

الخدمات

2020إلى2104توسع الخدمة من
متوسط زمن االستجابة في 

سنوات7

من المتوسط الشهري سنويا 

2014-2020

الممكنات
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المرتبطةالبالغات

19-بكوفيد

2020إحصائيات وأرقام 

36



التوطين

دعم الموارد البشرية وإعداد كوادر إسعافية وطنية
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19-إنجازات كوفيد

19-دعم الجهود الوطنية في التصدي لجائحة كوفيد

اء
رك
ش
 ال
مع
ل 
عم
ال

ة التنسيق مع وزارة الصحة ووقاي
ابين المجتمع في النقل الطبي للمص

واإلسهام في  اآلليات المتعلقة 
بالجائحة

جابة العضوية النشطة في لجنة االست
الوطنية لألزمات والطوارئ بإدارة 
الهيئة الوطنية للطوارئ واألزمات 

والكوارث

التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية 
وشركاء الخدمة

عضو ضمن فريق البرنامج الوطني 
للفحص المنزلي ألصحاب الهمم

:لتشملالخدمةمستوياتنطاقوتوسيعتطوير❑

الساخنةللمناطقالمتقدماإلسعاف•

الساخنةللمناطقالمتنقلالطارئالطبيبخدمة•

الطوارئلحاالت998الخطعبرالنفسيالدعمتقديم•

يناالستراتيجيالشركاءمعوبروتوكوالتآلياتاستحداث❑

األداءوكفاءةالخدمةاستمراريةلضمان

للمواردديناميكيةوادارةاالستباقيالتخطيط❑

البالغاتوأنماطللبياناتالمستمروالتحليل

ومواقعها

والحمالتالتوعويةوالخدماتالمجتمعيةالمسؤولية❑

اإلعالمية

للجائحةالتصديفيالوطنيةالجهوددعم❑

ابتكار حلول لتذليل التحديات

ت
يا
حد
الت

ارتفاع الطلب على الخدمة

تحديات الميزانية والموارد 
البشرية واإلسعافية

دة  تلبية االحتياجات المتزاي
مع الحفاظ على استمرارية 

الخدمة وكفاءة األداء

ارتفاع الضغط على 
مما أدى لزيادة المستشفيات 

زمن تسليم الحاالت إليها 
وعودة الطواقم إلى الخدمة

مساندة الجهود الوطنية 
والعمل مع الشركاء
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  150من  146صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

  

  

  

  

  )2ملحق رقم (
  

  

  العرض المقدم من سعادة عدنان حمد 

  في شأن السؤال الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



دبيإلىالخيمةرأسمن

120سرعة الشارع 

141الرادار سرعة ضبط 

20هامش السرعة 

سرعة الشارع الضبط سرعة 

مدره600المخالفةقيمة



من دبي إلى أبوظبي

110سرعة الشارع 

131الرادار سرعة ضبط 

20هامش السرعة 

60الحد األدنى للسرعة 

سرعة الشارع الضبط سرعة 

مدره600قيمة المخالفة

الحد األدنى



من بداية أبوظبي

140سرعة الشارع 

141الرادار سرعة ضبط 

0هامش السرعة 

سرعة الشارع الضبط سرعة 

مدره300المخالفةقيمة



  

  150من  147صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

  

  

  

  

  )3ملحق رقم (
  

  

  وزير الداخلية  موالفريق سالعرض المقدم من 

  بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن

  تنظيم المقابر وإجراءات الدفن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







  

  150من  148صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

  

  

  

  )4ملحق رقم (
  

  

  مشروع قانون اتحادي 

  بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن 

  "في صيغته النهائية"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  























  

  150من  149صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 8 مضبطة الجلسة

  

  

  

  )5ملحق رقم (
  

  

  وزير الداخلية  الفريق سموالعرض المقدم من 

  بشأن موضوع 

  "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني"

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



سياســـــة وزارة الداخليـــــــة
يف شــــأن الدفــــاع املــــدين



0.04
0.15

0.43
0.54

0.92
1.04

سنغافورة اإلمارات فرنسا بريطانيا السويد أمريكا

13.88
76

267
313

405
441

اإلمارات سنغافورة السويد بريطانيا امريكا فرنسا

ألف نسمة100معدل وفيات حرائق املباين و املنشآت لكل ألف نسمة100معدل حرائق املباين و املنشآت لكل 
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املتحقق املستهدف

زمن االستجابة حلاالت الطواريء للدفاع املدينمعدل 

دقائق8
2020معدل عام 

دقائق6.12هو 

معدل دولة اإلمارات
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جاســـــــــــــــم محمــــــــــــد املرزوقـــــــي. د/ اللواء 
قائــــــد عــــــــــــــام الدفـــــــاع املــــــــدني

إنجازات قطاع الدفاع املدني

3



قوانني و 
تشريعات

2006لسنة 23قانون إتحادي رقم 

في شأن الدفاع المدني

في 2012لسنة 24قرار مجلس الوزراء رقم 

شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة

بتعديل 2017لسنة 213القرار الوزاري رقم 

24الالئحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 

2012لسنة 

في 2020لسنة 61قرار مجلس الوزراء رقم 

شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في 

المنازل السكنية

الوقاية من 
احلريق

سياسة الوقاية و السالمة من أخطار 

الحريق في المباني و المنشآت

دليل اإلمارات للوقاية من الحريق و 

حماية األرواح

دليل إرشادات نظام اإلنذار الذكي للكشف 

عن الحرائق للفلل و المنازل السكنية

قياس كفاءة 
األداء املؤسسي

مكافحة
احلريق و 
اجلاهزية

فقاً سياسة تصنيف مراكز الدفاع المدني و

لزمن اإلستجابة و مناطق اإلختصاص

يالدليل التشغيلي لمراكز الدفاع المدن

دليل إجراءات الطواريء

دليل مواجهىة المواد الخطرة 
CBRN

يةاهلدف اإلسرتاتيجي الثالث لوزارة الداخل
تعزيز السالمة و احلماية املدنية

عملية ضمان سالمة األرواح و املمتلكات

نظام الفؤوس
للتميز

لجنـــة المدراء العامـون
في قطاع الدفاع المدني

مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني 
اإلتحادي

مجلــــس قيادات
الشـــرطة

اللجنة العليا
لألمن الداخلي

مجلس السعادة
و اإليجابية

عدد حرائق المباني و المنشآت

عدد وفيات حرائق المباني و المنشآت
يمعدل زمن اإلستجابة لحاالت الطواريء للدفاع المدن

4



استراتيجية التوعية في تعزيز الحماية و السالمة 

جهوزية البنية

التحتية والرقمية

لوزارة الداخلية 

استباقية القيادة 

العامة للدفاع المدني 

في نشر التوعية 

باستخدام أحدث 

التقنيات

توعية شرائح 

مختلفة من المجتمع

بثقافة السالمة

والحماية المدنية    

عدد المستفيدين من البرامج التوعوية

38,652,450 11,430,869

(2020-2017)لألعوام 2020لعام 

أثرالتوعية بمشروع أٌقدر و تكريم من القيادة الرشيدة

2
طالب مدرسة إماراتي ينقذ حياة أسرة من 

حريق في منزلها ليالً 

تعمل القيادة على تنويع 

دائرة المستفيدين من 

خالل شراكات مع القطاع 

العام والخاص

المنظمة الدولية

للحماية المدنية

والدفاع المدني

1

5



فلر توعوي

حمالت

التوعية

وسائل التواصل اإلجتماعي

استراتيجية التوعية في تعزيز الحماية و السالمة 

6



الوقاية والسالمة من أخطار الحريق

الربط اإللكتروني

2012لسنة  ( 24)رقم مجلس الوزراءقرار 

2017لسنة ( 213)قرار وزاري رقم 

نظيم تعديل الالئحة التنظيمية بشأن ت
خدمات الدفاع املدني بالدولة 

يتنظيم خدمات الدفاع املدن

قرارات مجلس الوزراء

القانون 
2006لسنة ( 23)رقم قانون اتحادي 

في شأن الدفاع املدني

قرارات وزارية

لوزراءمتابعة نتائج املؤشرات من قبل مكتب رئاسة مجلس ا

مؤشرات األداء 

ات نسبة رضا املتعاملين عن خدم
%98الدفاع املدني 

الممكناتالقوانين و التشريعات

دليل كود اإلمارات 
للوقاية من الحريق

ب دليل تنظيم عمل مراكز التدري
الخاصة واملرخصة من القيادة 

العامة للدفاع

دليل إعتماد 
ةاملختبرات العاملي

دليل خدمات القيادة العامة 
للدفاع املدني

برنامج إجراءات الوقاية و
السالمة اإللكتروني

ية دليل املنازل السكن
للوقاية من الحريق

وزعي دليل الرقابة التنظيمية مل
الوموردي الغاز البترولي املس

ة الوقاية عن سسيا
أخطار الحريق

مختبر اإلمارات للسالمة

ربط برنامج الوقاية والسالمة االتحادي
الجهات الحكوميةمع 

خدمة47أتمتة 

%98بنسبة إنجاز 

ية استخدام الخدمات اإللكترون

%95والذكية بنسبة 
يم متعامل في مراكز تقد0

الخدمة في جائحة كورونا

ةالربط مع الدوائر اإلقتصادي
و البلديات بالدولة

مركز خدمة12

618,892
تدريب العاملين في املنشات

(سنوات3)

راطات نسبة إلتزام املنشآت باشت
2020السالمة الوقائية 

95%

2020نسبة املعامالت املنجزة  91%

عملية تفتيش مفاجئ على106,053
2020ة املباني و املنشآت  بالدول

التقديم معدل زمن 
خدمةلل

معدل زمن الحصول 
على الخدمة

اإلنتظارمعدل زمن 

دليل إعتماد املختبرات العاملية

796

مــوزعوكيـــلمصنع

شركات تركيب  وصيانة

357 258593

مختبر
56

7



توعية

ما الذي ال تستطيع أن تفعله إبنة اإلمارات؟

2018المشاركة في عملية مكافحة الحرائق والتفتيش و التوعية منذ عام 

إنقاذ

إطفاء

تفتيش

التدريب و التأهيل

المشاركة في

التعقيم الوطني

تأهيل أول إطفائية كسائق ثقيل

(ميثاء خالد الخياط/ شرطي أ )

الدولة األولى خليجياً في تمكين 

المرأة في مجال مكافحة الحريق 

(إطفائية15)

فيديو توضيحي  الستجابة العنصر النسائي لبالغ أي حادث

تأهيل أول مدربة إطفاء 

PRO BOARDمعتمدة من ال
فاطمة طاهر الجابري/ عريف 

8



التخطيط لألكاديميةةتدريب و تأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمراني

األهداف تم 
تحديدها

 مقارنتها باألفضل عاملي
 
ا

مناهج متطورة 
وتدريب منهي

تطوير البنية 
التحتية

مسار وظيفي 
متعدد ومتقدم

تطوير كفاءات 
وأنظمة تسليم 

التدريب

نظام ادارة تدريب 
متكامل

2012 2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1304 1094
1751

2369
3039

3343 3597
4069

4682

ممكنات التدريب باألكاديمية

9



ةتدريب و تأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمراني

«اع املدينالعامل يتطلع على أكادميية الدف»
PRO BOARDبعض من زايرات دول العامل لألكادميية

من أهم  التكريمات الدولية

اقع التدري ب شهادة بسالمة مو
TUVمان للمتدربين وال 

ي االعتماد املنهي الوطن
لبرامج مكافحة الحريق

وفد من شرطة نيويورك يشيد بطرق التدريب في أكاديمية الدفاع المدني

زيارة بلقاسم الكتروسي أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية 

د حصول األكاديمية على أعلى إعتما
عاملي في مجال خدمات اإلطفاء

ولي تكريم أكاديمية الدفاع املدني كأفضل ممارس د
للحرائق و الطوارئ من األمم املتحدة

نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير المنسق لألمن الوطني سنغافورة
TEO CHEE HEAN

مفوض الدفاع المدني السنغافوري السيد ايريك ياب

10



تفاصيل اخرى 
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(2012لسنة 24قرار مجلس الوزارء )حصنتك للمباني و المنشآت 

بكر تفعيل نظام اإلنذار امل
ابعة للمباني واملنشآت ملت

بة اشتراطات األنظمة املرك
في املباني

1

ش في تطوير منظومة التفتي
ظل التوسع العمراني 

والتنوع الهندس ي

2

بنظام اإلنذار الذكي للمباني و المنشآت المباني المربوطة

إجمالي المباني و المنشآت التي تم ربطها

101,000

12
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جاهزية الدفاع املدني إلدارة  األزمات و الكوارث

حوادث املواد
الخطرة

حوادث األمن 
الداخلي

الكوارث 

الطبيعية

حوادث النقل 

الجوي 

الحرائق حوادث 

الجسيمة
حوادث املواصالت

الرئيسية 

2020( إدارة الطارئ الثاني)و الجهات املشاركةاملخاطر املحددة 1

الخطط الوطنية/ الداخلية وزارة  2

الجهات املساندة واملشاركة 3

منظومة القيادة والسيطرة 4
الجهات املشاركة

19عدد 
وزارة الداخلية

ةالجهة التنسيقيالجهة القيادية

الهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث

التخصصية جهة االستجابة 

وزارة الداخلية 

جهات الدعم واإلسناد

ة القوات املسلح

مرحلة التعافيمرحلة املواجهة واالستجابة

تحديث التشريعات 

والقوانين الوطنية 

الحلول والتوصيات 

مراقبة تطبيق التشريعات 

الوطنية

ة وضع خطط االستجاب
.الوطنية

مؤشرات الداء 

إلجراءات الخطط 

التقييم وتحليل املخاطراتخاذ اجراءات تأمين املوقع 

حصر الخسائر 

باالرواح واملمتلكات 

تحديد املسببات 

تقييم جميع املراحل وإصدار التقارير 

الالزمة 
درات إصدار التوصيات الخاصة ببناء الق

.الوطنية
مظلة تشريعية وتنظيمية

ورقابية  موحدة

مرحلة الوقاية واالستعداد

مسؤولية االستجابة والتعافيمسؤولية رقابة وإشراف

ةالنهايالبداية
المخاطر المحددة

6
عدد المؤشرات

1968

الجهات المشاركة

وزارة الداخلية والجهات املساندة 5

2020-2016تمرين استراتيجي للسنوات 74تنفيذ  6
20

11

5 4
7 8

5
3 3 3

5
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خطة الوزارة بشأن تخصص األزمات و الكوارث

<من قبل الهيئة الوطنية" كجهة مانحة "تم اعتماد مركز املؤهالت االمنية بوزارة الداخلية1.

.لى مستوى الدولةتقوم بطرح املؤهالت الخاصة بالدفاع املدني عفي وزارة الداخلية مؤسسة تدريبية كأول تم اعتماد اكاديمية الدفاع املدني 2.

.تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير وطرح املناهج التعليمية ملسار اكاديمية الطوارئ والزمات3.

.جاري حاليا التنسيق  مع الهيئة الوطنية للمؤهالت العتماد املؤهل خاص للطلبة في أكاديمية الطوارئ واالزمات 4.

.تكاملةتقوم وزارة الداخلية سنويا بإبتعاث خريجي الثانوية العامة إلي أكاديمية ربدان تخصص إستمرارية العمال وأدارة الطوارئ امل5.

بالبرامج قامت وزارة الداخلية بالعديد من الخطوات ملواكبة توجه دولة االمارات بما يتعلق
:مؤسسات التعليم بالدولة من ضمنها من التعليمية والتدريبية واملعتمدة   

أمثلة على إبتعاث رجال الدفاع المدني للتدريب بالتعاون و الشراكة مع دول أخرى

مبتعث للخارج 200

الستكمال الدراسة

بكالريوس و دراسات 

عليا

دول اإلبتعاثالتخصصات

علوم السالمة من الحريق

إدارة األزمات و الحماية المدنية

علوم اإلطفاء

هندسة السالمة من الحريق

إدارة األزمات و الكوارث

دبلوم تحقيق مسببات حوادث الحريق

المملكة المتحدة

سنغافورة

كندا

ألمانيا

نالتخصص إجمالي الخريجي 
ن إجمالي الدارسي 

6330بكالريوس إدارة إستمرارية األعمال

15253بكالريوس اإلدارة المتكاملة للطوارئ



زيادة وإحالل مراكز الدفاع املدني

(2020-2017)اإلنخفاض % 

انخفاض معدل الحرائق 

%60

انخفاض معدل زمن االستجابة

%9

انخفاض معدل وفيات الحرائق 

%59

دراسة اإلحتياجات للمراكز 

بالتنسيق مع البلديات و

الدوائر اإلقتصادية

دعم الحكومة بأفضل 

المعدات و اآلليات

كوادر مدربة و مؤهلة 

بأعلى معايير التدريب 

بأكاديمية الدفاع المدني

اإلبتعاث و الدورات الخارجية

و المعارض العالمية

سياسة تصنيف مراكز الدفاع المدني وفقاً لزمن اإلستجابة و مناطق اإلختصاص

تحليل 

المخاطر

والكثافة 

السكانية 
ومعدل زمن 

االستجابة

جغرافية 

وطبوغرافية 

المنطقة 

إجمالي مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة

48

5

5

24

10

7

7

106

مراكز

10

نقاط

فيديو توضيحي  لنقطة النهدة في صحارى مول  بالشارقة

15



رواتب امللتحقين بالدفاع املدني

دولة اإلمارات األفضل عالميا في رواتب الملتحقين بالدفاع المدني

المقارنة المعيارية لرواتب االطفائيين

المبالغالدولالوظيفة م

.إ.د19,550(اطفاء)شرطي أول 1

.إ.د14,350رجل اطفاء2

.إ.د12,400رجل اطفاء3

.إ.د11,600رجل اطفاء4

.إ.د10,300رجل اطفاء5

.إ.د9,900رجل اطفاء6

.إ.د9,500رجل اطفاء7

16
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توحيد إجراءات متطلبات السالمة في المباني و المنشآت

من متطلبات الوقاية 
ن جلس التعاو الحريق مل

الخليجي

كود سالمة الحياة 
NFPA 101  الدليل

االمريكي

مارات للوقاية مندليل اإل 
الحريق وحماية األرواح 

2011

اشتراطات كود 
ICCالبناء الدولي 

إستمرارية الشراكة في مجال الدفاع المدني
(تطوير كود اإلمارات للوقاية من الحريق)

لجنة تطوير الدليل

متابعة تطور 

األكواد على 

مستوى العالم

متابعة تطور 

أنظمة اإلنذار 

ومكافحة الحريق 

عالميا

متابعة تطور 

المباني و 

المنشآت وأنظمة 

البناء

العمل على فرص 

التحسين من خالل

الحلول البديلة 

مة الرئيس التنفيذي للمنظ
الوطنية للوقاية من الحريق

NFPA و إشادة بكود اإلمارات

يوسف السعدي. م/مالزم أول 
NFPAأول عضو للدولة في منظمة الــ 

إلعداد دليل التفتيش عن بعد

أول دولة تطرح مشروع و 
ي فكرة  التفتيش عن بعد ف

NFPA-2019مؤتمر الـ 

تقييم المتطلبات المحلية

ادة تحليل المخاطر و اإلستف

من الممكنات المعلوماتية

المقارنات

المعيارية

دراسة األثر اإلقتصادي

2012لسنة 24دليل اإلمارات للوقاية من الحريق اإلتحادي بناًء على قرار مجلس الوزراء 



العوازل في التشريعات الخاصة التي تلزم املستثمرين بتركيب
افذ املباني السكنية لتفادي سقوط األطفال من ال شرفنو

ضمان اشتراطات السالمة و الوقاية بناءا على كود اإلمارات

على اشتراطات الشرفات والنوافذ 2.17في البند رقم ( االنشاءات)يحتوي دليل االمارات للوقاية من الحريق وحماية االرواح في الفص االول ✓
:والتراس والدرابزين، وتشمل االتي

.التوعية2.17.1•
.الحد الدنى الشتراطات البناء للشرفات والدرابزين2.17.2•
.الحد االدنى الشتراطات بناء النوافذ2.17.3•
.حواجز منع السقوط2.17.4•
.الدرابزين وحواجز منع السقوط وقمم االسوار2.17.5•
.الزجاج املستخدم في الدرابزين وحواجز الحماية2.17.6•
.صيانة الدرابزين وحواجز الحماية2.17.7•

م التدقيق والتفتيش علما بأنه يتم اضافت تلك االشتراطات ضمن اعتماد املخططات ويتم التدقيق عليها في مرحلة انجاز املبنى وكذلك يت✓
.عليها خالل التقتيش الدوري واملفاجئ

18



2020لسنة (  61)قرار مجلس الوزراء  رقم 

مالك المنازل

إلزامية االشتراك و تحمل تكاليف 

تركيب النظام وصيانته
سنوات3مهلة 

للمنازل القائمة

يناير 3يطبق القرار من 

للمنازل الجديدة2021

الجهات الحكومية

إشتراط التركيب واالشتراك عند منح شهادة إنجاز 

منزل سكني

خالفة الالئحة التنظيمية الخاصة بالغرامات والمخالفات االدارية المترتبة على م

2020لسنة 61أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 

2020لسنة (  85)قرار مجلس الوزراء  رقم 

2020لسنة (  90)قرار مجلس الوزراء  رقم 

جاهزية النظام على 

مدار الساعة
أنظمة بمواصفات دولية 

ومعتمدة
التركيب و التفعيل 

والصيانة
الربط بغرف العمليات

األسعار تشمل

تعدد مزودي الخدمة

شركات التركيب 

المتابعة المستمرةوالصيانة
الدفاع المدني

االستجابة الفعالة

املتطلبات 
وضوابط 
االشتراك

قائمة بالشركات 
ب املعتمدة للتركي
والصيانة

تحديد قيمة 
ب تكاليف تركي

هالنظام وصيانت

املخالفات 
ةوالغرامات االداري

توجيهات الحكومة ذات الصلة بتنفيذ القرار

في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية

الدولةمستوىعلىباألسعارالتنافسية

المدنيالدفاعمنومعتمدةمرخصةشركات3عناليقلماوجود

ةالعالقذاتوالجهاتالبلديةالدوائرمعإلبرامهااالتحاديالمستوىعلىموحدةتفاهممذكراتإعدادتم

االتحاديوالسالمةالوقايةإجراءاتبرنامجفيخدماتإطالق

1

2

3

4
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نية حمالت التوعية الخاصة بمشروع حصنتك للمنازل السك
بالتعاون مع الشريك الرئيس ي إتصاالت

حملة

سالمة دارك

2019

حملة

سالمتكم تسوى 

2020

قانون حملة 

حصنتك اإللزامي

2021

حصنتك للمنازل السكنية 

20



(2020لسنة 61قرار مجلس الوزراء )حصنتك للمنازل السكنية 

أجهزة كاشف الدخان إلزامية ربطفي األول عالميا المشروع 

مقارنة بدول العالم األخرىبغرف العمليات 

2021الصادر سنة NFPAتقرير مركز أبحاث الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق

13= حادث حريق 1000لكل )2018-(2014: معدل وفيات الحرائق المنزلية في الواليات المتحدة األمريكية

عدد حوادث عدد حرائق المنازل السكنية

نسبة انخفاض حرائق المنازل 

2019مقارنة بسنة 2020لسنة 

56%

1120 1009

443

2018 2019 2020

بسبب عدم توفر 

كواشف الدخان
بسبب كواشف دخان ال تعمل و 

غير مربوطة بغرف العمليات 

12

أمثلة واقعية حدثت بدولة اإلمارات العربية المتحدة لحوادث فلل سكنية 

2

النتيجة
احتراق غرفتين بالكامل

إصابات7

(بحصنتك)حادث حريق بمنزل بنظام إنذار سلكي غير مربوط 

تم فصل الجهاز و إيقافه عن العمل من قبل مالك المنزل

1

(كبحصنت)حادث حريق بمنزل بنظام إنذارمربوط 

عدد وفيات حرائق المنازل السكنية

64%

نسبة انخفاض وفيات حرائق المنازل 

2019مقارنة بسنة 2020لسنة 

32 14

5

2018 2019 2020

ةنتائج مشروع حصنتك للمنازل السكني

24,221

نتائج المشروع
2021-02حتى نهاية 

الدعم

الحكومي

لشرائح المجتمع

المشتركين

19,069

5,152

عدد

االنذارات

للحوادث الحقيقية

134

وفيات    إستجابة سريعة0إصابات    0حوادث محدودة    

اإلنسانحياة

عليناغالية

6949أصحاب الهمم 

2091العجز الصحي 

7628كبار المواطنين 

مستهدفات وزارة تنمية المجتمع

21



مختبر اإلمارات للسالمة

22



الجهة القيادية للخطة

وزارة الداخلية

الجهات 

املساندة

13عدد 

ةالجهة التنسيقي
ارة الهيئة الوطنية إلد

الطوارئ واألزمات 
والكوارث

جهة االستجابة 
التخصصية 
جهة الدعم وزارة الداخلية

واإلسناد
القوات املسلحة 

ة الجهة الرقابي

افية االشر

ة مكتب األسلح

واملواد الخطرة

13العدد 

جهاز أمن الدولة 

:الجهات املساندة 

منظومة التعامل مع حوادث المواد الخطرة الكيميائية واإلشعاعية والنووية

قدرات وزارة الداخلية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة
مرافق أكاديمية الدفاع المدني 

محاكي مستودعات المواد الخطرة 

23



نشكركم على حسن استماعكم
وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع املدني
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ثامنةالالجلسة  ملخص  
 

 من
 

 السابعفي الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي  

 عشر



   

 

  المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية: وافق -

  االعتذارات .:  األولالبند 

و  9/2/2021البند الثاني : التصديق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة المعقودتين بتاريخي 

16/2/2021  .  

  البند الثالث : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس : 

 موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح األحداث " .  . 1

  (لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية) 

 موضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء " .  .2

  (لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية)

 موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة "  .3

  عالم)والرياضة واإلشؤون التعليم والثقافة والشباب لجنة (

 الرسائل الصادرة للحكومة ::  الرابعالبند 

للنقل " سياسة شركة اإلمارات العامة موضوع صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة  رسالة . 1

 والخدمات " .

  ".التصدي لالحتيال واالبتزاز االلكتروني"موضوع بشأن طلب الموافقة على مناقشة  صادرةرسالة  . 2

  

  : الرسائل الواردة للمجلس :  الخامسالبند 

الة . 1 حة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس وزير  -وزير الص

أن  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش ة  بالموافقة الوزراء مجلس قرارالدولة لش على مناقش

 . موضوع "تنظيم العمل التطوعي "

الة . 2 حة ووقاية المجت –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس وزير  -مع وزير الص

أن  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش ة الدولة لش قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقش

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

 : األسئلة : السادسالبند 

يف بن زايد آل نهيان  . 1 يخ س مو الش ؤال موجه إلى الفريق / س  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –س

المي حول " تأثير جائحة كورونا على  و / عبيد خلفان الغول الس عادة العض وزير الداخلية من س



   

 

 األمن والمنشآت العقابية " . 

يف بن زايد آل نهيان  . 2 يخ س مو الش ؤال موجه إلى الفريق / س  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –س

 ن حمد الحمادي حول " تباين وهامش السرعات " .وزير الداخلية من سعادة العضو / عدنا

يف بن زايد آل نهيان  . 3 يخ س مو الش ؤال موجه إلى الفريق / س  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –س

 وزير الداخلية من سعادة العضو / محمد عيسى الكشف حول " أخطار األودية واألمطار " .

يف بن زايد آل نهي . 4 يخ س مو الش ؤال موجه إلى الفريق / س  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –ان س

 / كفاح محمد الزعابي حول "شهادة حسن السيرة والسلوك". وزير الداخلية من سعادة العضو

  البند السابع : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

 مشروع قانون اتحادي في شان تنظيم المقابر وإجراءات الدفن " .  -

 والبيئية)(مرفق تقرير لجنة الشؤون الصحية 

  البند الثامن : الموضوعات العامة : 

 سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني .  -

  (مرفق تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية) 

  البند التاسع : مشروع الرد على خطاب االفتتاح : 
  (وارد من لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

  البند العاشر : التقارير الواردة من اللجان : 

تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة التغير  - 

 المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية " .

  ما يستجد من أعمال :: الحادي عشر البند 

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  :الخالصة -

تأثير جائحة  "حول  الذي كان السؤال األولحيث بدأ المجلس بمناقشة  ) أسئلة4عدد ( تضمنت الجلسة -

آت العقابية  على أن عنه في معرض إجابته وزير الداخلية /معالي  كدأ وقد " كورونا على األمن والمنش

سبة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بين  سبة 4.4(بلغت  قد العقابية واإلصالحيةنزالء المنشآت ن )% ون

  )%.0.04()% ونسبة حاالت الوفيات بلغت97.4حاالت الشفاء وصلت إلى نحو (

رفي حين  - تفس عاد اس و ةس آت العقابية  19تأثير جائحة فيروس كوفيد  عن في تعقيبه العض على المنش

  واإلصالحية التابعة لوزارة الداخلية.

  

ؤال الثانيثم ناقش المجلس بعدها  - رعات " الذي كان حول الس حيث أكد معالي /  " تباين وهامش الس

رعات الجديدة في  هأنعلى عنه  في معرض إجابته وزير الداخلية ت بعد تطبيق الس طرق دبي انخفض

ارع محمد بن زايد من ( في عام  وفاة ة) حال11إلى ( 2019) حالة وفاة في عام 16أعداد الوفيات بش

ارع اإل2020 ت أعداد الوفيات من (، وكذلك في ش  )5إلى ( 2019) حالة وفاة في عام 23مارات انخفض

  م.2020في عام  حاالت وفاة

عادة طالبحين  في - و س رعة في الطرق الخارجية ب في تعقيبه العض رعة وهامش الس بط الس توحيد ض

  .بين إمارات الدولة

  

ة ب أما ما يتعلق - ؤال مناقش معالي وزير أكد  فقد "أخطار األودية واألمطار " الذي كان حول  الثالثالس

ي لوقوعأن  على عنهفي معرض إجابته  الداخلية بب الرئيس خاص  الس حوادث األودية هو دخول األش

  لألودية والمجازفة من أجل استعراض قدراتهم بعبورها.

مخالفة مرورية جديدة مشددة ورادعة تتناسب بأن يتم استحداث  تعقيبه في العضو سعادة اقترح حين في -

 مع مخالفة دخول المستهترين لألودية والمغامرة والمجازفة بأرواح الناس وعدم االكتراث للتحذيرات.

  



   

 

ة  - ئلة بمناقش ة بند األس ؤال واختتم المجلس مناقش يرة  " لذي كان حول الرابعالس ن الس هادة حس ش

لوك هادة بحث الحالة  عنه في معرض إجابته الداخليةأكد معالي/ وزير  حيث " والس بوجود بفرق بين ش

ند إلى سجل جنائي وتاريخي ووقائع ثابتة تن الشهادة تساالعتبار، حيث إبرد   الصادر الجنائية وبين الحكم

جل الجنائي وهو تطبيق لنص  ديده وال يمكن إلغاؤها من الس ها تم تس ها فعال وبعض ) من 13مادة (البعض

 .شأن رد االعتبارب االتحادي القانون

و في  طالبت في حين - عاة العض وابق الجنائية ابتعقيبها س حاب الس نظومة بحيث تكون لهم مالهتمام بأص
نيفهم في هذه  ولهم على وظائف في الدولة، ويتم تص هيل إجراءات حص ة فيهم وذلك لتس عمل خاص

  .المنظومة تبعاً لنوع القضايا وعددها

ةالمجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت - روع مناقش ان تنظيم المقابر وإجراءات في  اتحادي قانون مش           ش

اء الكثير من األفكار عادة األعض حاب الس اؤل واآلراء والمالحظات أهمها: وقد أبدى فيه أص عن  التس

ن تحت غار الس ة لدفن حديثي الوالدة وص يص مقابر خاص باب تخص ن أس نوات واألجنة  س الخمس س

  المجهضة.

هذ - قد ه المالحظة وفي معرض رد الحكومة على  كدت علىف رورة أ مادة كما جاءت من  ض قاء ال إب
  الحكومة وذلك مراعاة لبعض الحاالت اإلنسانية في حاالت الوفاة كوفاة األم مع طفلها حديث الوالدة.

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في  -

 ه.وإبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليمجموعه بعد تالوة الجدول المقارن 

  

ة بنود جدول أعمال هذه واختتم المجلس  - ةمناقش ة بمناقش وع " الجلس ة وزارة الداخلية  موض ياس س

أن الدفاع المدني اء الكثير من األفكار واآلراء  " في ش عادة األعض حاب الس وقد أبدى فيه أص

ار ع :أهمهاات والمالحظ تفس بتمبر  توجهات ناالس ادر في س الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الص

كنية في نظام 2020لعام  تراك البيوت والمنازل الس ف الحرائق واش أن إلزامية تركيب أجهزة كاش م بش

 الربط والمراقبة اإللكتروني للدفاع المدني.

ة - ذه المالحظ ى ه ة عل رض رد الحكوم ي مع د وف ى فق دت عل ا أك ن ب قيامه د م يم العدي تنظ

ازل  ي المن ق ف ف الحرائ زة كاش ب أجه ة لتركي ركات المتخصص ع الش اءات م ات واللق االجتماع



   

 

عار د أس ل تحدي ن أج كنية م ود اإل الس ع ك ا م دى تطابقه زة وم ن األجه المة م ة والس ارات للوقاي م

غ ( يص مبل م تخص ا ت ق، كم امي (160الحري ي ع م ف ون دره زة 2021-2020) ملي ب أجه ) لتركي

  ) ألف منزل سكني وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.20شف الحرائق ألكثر من (كا

  

يات  وافق المجلس نهاية النقاش وفي - وع على إعادة توص أن  "موض ة وزارة الداخلية في ش ياس س

ؤون الدفاع والداخلية والخارجيةإلى  " الدفاع المدني ة التي تمت  لجنة ش ياغتها وفق المناقش في إلعادة ص

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. الجلسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  الجلسة:وقائع  -

 بعمن الفصل التشريعي السا ثانيفي دور انعقاده العادي ال ثامنةالعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته  - 

 16هـ الموافق 1442سنة  شعبان 3دقيقة صباحاً بتاريخ  نأربعيوتسع و الساعة التاسعة الثالثاءعشر يوم 

قر غباشة معالي/ ، برئاسم2021 مارس ور  االتحاديالمجلس الوطني  رئيس- ص مو وبحض الفريق / س

يف بن زايد آل نهيان  يخ س / عبدالرحمن  معالي و وزير الداخلية –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الش

  .وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –محمد العويس 

  

تأثير الذي كان حول "  ولوقد بدأ المجلس مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة بمناقشة السؤال األ -

آت العقابية  و/جائحة كورونا على األمن والمنش عادة العض المي " المقدم من س  عبيد خلفان الغول الس

يف بن زايد آل نهيان إلى  يخ س مو الش  ، وزير الداخلية –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / س

 اآلتي: هأوضح في معرض إجابته عن والذي

تم تشكيل فريق للحفاظ على سالمة وصحة موظفي ومنتسبي وزارة الداخلية وتثقيفهم  ه قدأناإلشارة إلى  -

 .19بإجراءات السالمة وكيفية التعامل مع المخالطين والمصابين بفيروس كوفيد 

   )% .92وزارة الداخلية ( لموظفي 19بلغت نسبة التطعيم للقاح فيروس كوفيد  -

  .م2020) في عام 94.8إلى ( 19ن أثناء جائحة فيروس كوفيد وصول مؤشر الشعور باألماالتنويه إلى  -

 اإلشارة إلى قيام وزارة الداخلية بالعديد من الورش التثقيفية بكافة اللغات لنزالء المنشآت العقابية  -

  .بخصوص جائحة كورونا

استفاد  العقابية والذيإطالق مبادرة لتقديم اللقاح مجاناً واختيارياً لنزالء المنشآت بقيام وزارة الداخلية  -

  )% من إجمالي عدد النزالء.40منها (

قطاع المؤسسات العقابية واإلصالحية بالعديد من اإلجراءات لضمان صحة العاملين وصحة النزالء قيام  -

  ومنها:

  .    يةفي المنشآت العقاب العاملين والنزالءفحص دوري مجاني لجميع -1

  بشكل يومي. في المنشآت العقابية تعقيم المرافق -2 



   

 

           والنزالء. لجميع العاملين نشر الثقافة التوعوية -3

                            تطبيق العمل عن بعد لبعض الفئات العاملة بالمنشآت العقابية.                -4 

  .                                                 )%90تطعيم العاملين فيها بنسبة (بقيام المنشآت العقابية  - 5 

  ) يوماً.14عزل النزالء المصابين لمدة (-6  

  تقديم خدمة زيارة النزالء الذكية بوسائل التواصل المرئية عن بعد.بقيام الوزارة  -

نيع وخياطة كمامات وبدل طبية واقية من  إطالقالتنويه إلى - الحية مبادرة تص آت العقابية واإلص المنش

  قبل النزالء.

ارة  - والمبعدين العالقين في الدولة والذين  عنهم من المفرج ) نزيالً 10394تم إجالء (قد   إلى أنهاإلش

  .في هذا الجانب ء) سفارة والتعاون مع الشركا50) جنسية بالتنسيق مع أكثر من (98ينتمون إلى (

اإلصالحية قد بلغت نزالء المنشآت العقابية واإلشارة إلى أن نسبة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بين  -

  )%.0.04الوفاة( )% ونسبة حاالت97.4)% ونسبة حاالت الشفاء (4.4(

و في تعقيبهفي حين كانت  - عادة العض  عالي الوزيرعلى رد م أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها س
  هي:

ار عن تأثير جائحة فيروس كوفيد  - تفس الحية التابعة لوزارة  19االس آت العقابية واإلص على المنش

  .الداخلية

عادة اكتفىوقد  - و س المي عبيد خلفان الغول/  العض بعد التعقيب  ةالمقدم من معالي الوزير بالرد الس
  .مرة واحدةعليه 

  

ةثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى  - ؤال  مناقش رعاتالذي كان حول "  الثانيالس  " تباين وهامش الس

نائب  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى  عدنان حمد الحماديالمقدم من سعادة العضو/ 

 أوضح في معرض إجابته عنه اآلتي: الذي ،الداخليةوزير  –رئيس مجلس الوزراء 

ارة إلى - بة (أن عدد المركبات في إمارة دبي ي اإلش كل نس جلة 48.6ش )% من عدد المركبات المس

   .باإلمارةوالمرخصة في الدولة مع عدم وجود شارع مخصص لمرور الشاحنات 



   

 

ارع محمد بن زايد  التنويه - ت أعداد الوفيات بش رعات الجديدة بطرق دبي انخفض إلى أنه بعد تطبيق الس

ارع اإل2020وفاة في عام  ) حالة11إلى ( 2019 ) حالة وفاة في عام16من ( مارات ، وكذلك في ش

  م.2020في عام  ) حاالت وفاة5إلى ( 2019ة وفاة في عام ) حال23انخفضت أعداد الوفيات من (

الحية تقديرية تمنح م - رعة في الطرق الخارجية هي ص ارة إلى أن تباين هامش الس ن قبل القيادة اإلش

  نظم سالمة المرور في الطريق الذي يقع ضمن نطاقها الجغرافي. ت العامة للشرطة التي

و في تعقيبه - عادة العض على رد معالي الوزير  في حين كانت أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها س
  هي:

ارة إلى  - رعاتاإلش رعة على ش وجود تباين في الس ارع وهامش الس يخ محمد بن زايد وش ارع الش

   .ماراتاإل

رعة في الطرق الخارجية لإلمارات إلىالتنويه إلى  - رعات وهامش الس بب تباين الس  حالة من  أنه قد يتس

  مرتاديها وخاصة الزائرين والسائحين القادمين للدولة لفترة قصيرة.االرتباك وعدم التركيز بين 

  ولة.المطالبة بتوحيد ضبط السرعة وهامش السرعة في الطرق الخارجية بين إمارات الد - 

عادةى وقد اكتف - و س  بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه عدنان حمد الحمادي/  العض

  مرتين.

  

ة أما ما يتعلق  - ؤالبمناقش عادة " المقدم من أخطار األودية واألمطار " الذي كان حول الثالث الس س

و /  فالعض ى الكش يف بن زايد آلإلى  محمد عيس يخ س مو الش نائب رئيس مجلس  –نهيان  الفريق / س

   :في معرض إجابته عنه اآلتي سموه أوضح فقد وزير الداخلية –الوزراء 

ارة إلى أن -  قد بلغ 2020وحتى عام  2011الحوادث الناتجة عن األمطار واألودية منذ عام  عدد اإلش

ً ) حادث71(   ) حالة وفاة. 20) إصابة و(57نتج عنها ( ا

ع حوادث األودية هو دخول األشخاص لألودية والمجازفة من أجل والرئيسي لوقالسبب  أن التنويه إلى -

  استعراض قدراتهم بعبورها.

التأكيد على أنه يتم التعامل مع المخالفين في حوادث األودية من خالل إحالتهم للنيابات العامة والمحاكم  -

  بما يحفظ أرواح الناس. بحقهم وتطبيق الجزاءات الالزمة



   

 

و في تعقيبه على رد معالي الوزير  األفكار والمالحظات كانت أهمفي حين  - عادة العض التي أكد عليها س
  هي:

اإلشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها في المحافظة على أرواح الناس  -

  الحوادث.وتسخير كافة اإلمكانيات البشرية واآلليات والمعدات في التعامل مع مختلف 

االقتراح باستحداث مخالفة مرورية جديدة مشددة ورادعة تتناسب مع مخالفة دخول المستهترين لألودية  -

  والمغامرة والمجازفة بأرواح الناس وعدم االكتراث للتحذيرات.

 األودية ونتائجهللجمهور والتحذير من دخول  ةالمطالبة بتكثيف الحمالت التوعوية والتثقيفية الموجه -

 طالعهم على الجهود المبذولة للمحافظة على أرواح الناس.الوخيمة وكذلك إ

و /  ىوقد اكتف - عادة العض فس ى الكش بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه  محمد عيس
  .مرتين

  

ة واختتم المجلس م - ئلة بمناقش ة بند األس ؤالناقش يرة  الذي كان حول " الرابع الس ن الس هادة حس ش

الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل إلى كفاح محمد الزعابي /  ة" المقدم من سعادة العضو والسلوك

  الذي أوضح في معرض إجابته عنه اآلتي: ، وزير الداخلية –نائب رئيس مجلس الوزراء  –نهيان 

ارة إلى أنه يتم إعطاء المحكوم عليه - جن  اإلش نتين من خروجه من الس هادة بحث الحالة الجنائية بعد س ش

  بإشراف النيابة والمحاكم بعدم الممانعة.

رع التنويه إلى أن - أن رد اعتباره ، وذلك  المش من حقوق المحكوم عليه بش قد نظم قواعد وقوانين تض

  .م بشأن رد االعتبار1992) لسنة 36االتحادي رقم ( قانونمنصوص عليه  في ال

ارة إلى وجود  - هادة بحث الحالة الجنااإلش هادة تسئية وبين الحكم برد اعتبار، حيث إفرق بين ش ند تن الش

جل  ديده وال يمكن إلغاؤها من الس ها تم تس ها فعال وبعض جل جنائي وتاريخي ووقائع ثابتة بعض إلى س

  .م بشأن رد االعتبار 1992) لسنة 36االتحادي رقم ( ) من القانون13مادة (الالجنائي وهو تطبيق لنص 

ول علال - ائية ووظيفية والتمتع بالحقوق والمزايا ى رد االعتبار تكون له آثار فقد يحص كون لغايات قض

  .ي الشهادةذكر السوابق ف معتبار عداالرد  يها القوانين والتشريعات وال يعنيالمستقبلية التي تنص عل

  



   

 

و في تعقيبه تأكدأهم األفكار والمالحظات التي في حين كانت  - عادة العض على رد معالي  اعليها س

  الوزير هي:

حاب  - ة بأص يرة الالمطالبة بوجود منظومة عمل خاص ن س هادة حس دار ش وابق الجنائية متعلقة بإص س
  .لهؤالء وسلوك

وابق الجنائية بحيث تكونال - حاب الس ة فيهم هناك مطالبة باالهتمام بأص تمكنهم من  منظومة عمل خاص
  .الدولة يتم تصنيفهم فيها تبعاً لعدد القضايا ونوعهاعلى وظائف في  الحصول

عادة توقد اكتف - و س بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه  كفاح محمد الزعابي / العض

  .مرتين

  

شان تنظيم المقابر وإجراءات الدفن في  اتحادي قانون مشروع مناقشةالمجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت -

روع ويتكون ريع اتحادي ينظم  يهدف إلى) مادة و29( من هذا المش ع تش عوض قواعد  المقابر، ويض

  إلنشائها ويحدد إجراءات الدفن.

  

من ) 2المادة (وبخصوص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على  -
  فهي:بشأن "تنظيم المقابر" القانون مشروع 

الخمس سنوات  سن االستفسار عن أسباب تخصيص مقابر خاصة لدفن حديثي الوالدة وصغار السن تحت -
   واألجنة المجهضة.

أصغر حجماً  مرهوكون قبالذي تحت سن الخمس سنوات المتوفى تأن حديثي الوالدة والطفل  اإلشارة إلى-
  التي تصيب هذه الفئة العمرية. األمراضوكذلك اختالف  ىاألخر من القبور

ها هو5البة باإلبقاء على الفقرة (المط- ة ) من المادة كما جاءت من الحكومة ونص :" تحديد أماكن خاص
 السن". لدفن حديثي الوالدة وصغار

 وزير الداخلية –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رد وقد جاء  -
  هذه التعديالت كاآلتي: على

انية في  ) من5الفقرة ( بقاءالمطالبة بإ - المادة كما جاءت من الحكومة وذلك مراعاة لبعض الحاالت اإلنس
  كوفاة األم مع طفلها حديث الوالدة.حاالت الوفاة 



   

 

  أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي: -

ها هو5(على الفقرة بقاء اإل وافق المجلس على - :" تحديد أماكن ) من المادة كما جاءت من الحكومة ونص
  خاصة لدفن حديثي الوالدة وصغار السن".

  

) 3ما يخص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة ( أما -
  فهي:" شروط وضوابط إنشاء مقبرة جديدةبشأن "القانون من مشروع 

كون كاآلتي:" بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه الجوفية ) لي1بإضافة تعديل على البند (االقتراح  -
 ". وذلك الحتمالية كشف جريان األودية المقابر.ومجاري األودية والسيول

 ليةوزير الداخ –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وقد جاء رد  -
  هذه التعديالت كاآلتي: على

كون كاآلتي:" بعد المقبرة عن الحيز العمراني ) لي1الموافقة على مقترح إضافة تعديل على البند (  -
". ومجاري األودية والسيولوالمياه الجوفية   

 ـ أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

افة تعديل على البند وافق المجلس على  - كون كاآلتي:" بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه ) لي1(إض
 ".ومجاري األودية والسيولالجوفية 

  

 ) من4وبخصوص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة ( -
 فهي:" المحظوراتمشروع القانون بشأن "

  .استخراج جثة ميت أو عضو بشري بأمر قضائيمطالبة بأن يكون نبش أي قبر أو ال -

ارة إلى- تحدد الجهات المرخص لهاأن الالئ اإلش تخراج جثة  حة التنفيذية س ريح لنبش قبر أو اس بمنح تص
  ميت.

  يحظر على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية: -1االقتراح بتعديل المادة لتكون كاآلتي:" -

رية أو رفات انتهاك أو تدنيس المقابر أو  -أ اء البش أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو األعض
  ، أو أي من محتوياتها.راآلدمي أو ملحقات ما ذك

  انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت. -ب

  له. تاستغالل المقابر لغير ما أعد-ج



   

 

ول عل زال يجو -2 ري أو رفات آدمي دون الحص و بش تخراج جثة ميت أو عض ى إذن نبش أي قبر الس
  قضائي.

يف بن زايد آل نهيان وقد جاء رد   يخ س مو الش وزير  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / س
  على هذه التعديالت كاآلتي: الداخلية

ً ميت أو عضو بشري وذلك  أهمية تحديد الجهة المرخص لها بنبش أو استخراج جثةالتنويه إلى  -  احتراما
  .لحرمة المتوفى

  المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:أما موقف  -

  والممنوعات". المحظوراتمسماها "  تعديل مسمى المادة ليكونوافق المجلس على  -

مادة لتكون كاآلتي:" وافق المجلس على  - خص ارتكاب أي من األفعال  -1تعديل ال يحظر على أي ش
  اآلتية:

رية أو رفات  انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو -أ اء البش دفن جثث الموتى أو األعض
  ، أو أي من محتوياتها.راآلدمي أو ملحقات ما ذك

  انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت. -ب

  له. تاستغالل المقابر لغير ما أعد-ج

ول على إذن  زال يجو -2 ري أو رفات آدمي دون الحص و بش تخراج جثة ميت أو عض نبش أي قبر الس
  قضائي."

  

مشروع  ) من7على المادة (أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء  أما -
 فهي:" حظر إقامة المبانيالقانون بشأن "

  

افات أو إقامة  باإلبقاءالمطالبة  - مبان على المادة كما جاءت من الحكومة وهي:" يحظر إجراء أي إض
اء ر  مبان داخل المقابر." وذلك لتفادي إنش روعة قد تض تغاللها ألغراض غير مش داخل المقابر واس

  باألمن.

 .داخل المقابر إضافة مبان إنشاء أوعلى  صالحية الموافقةاإلشارة إلى أهمية إعطاء السلطات المحلية  -

   



   

 

يف بن زايد آل نهيان وقد جاء رد  - يخ س مو الش وزير  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / س
  على هذه التعديالت كاآلتي: الداخلية

القصد من أحكام هذه المادة هو حظر إنشاء المباني الكبيرة كالسكن، أما الطقوس التي تقام  التنويه إلى أن -
  الحصول على تصريح للقيام بها. المشرع أوجبوفقاً لألديان والتي  على القبر فهي مرخصة

  .المباني داخل المقابر إنشاء بتنظيممعنية  جهات أخرى االقتراح بحذف المادة لوجود-

  أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي: -

 حذف المادة. وافق المجلس على -

  

) 17وبخصوص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة ( -
  " فهي:العقوباتالقانون بشأن " ) كما عدلتها اللجنة من مشروع18والتي أصبحت المادة (

عالم دون حصرها فقط في نشر صورة الميت بوسائل اإل بإضافة بند بشأن معاقبة من يساهماالقتراح  -
  .على معاقبة الشخص الذي قام بتصوير الميت في غير األحوال الجائزة قانونياً 

يف بن زايد آل نهيان وقد جاء رد  - يخ س مو الش وزير  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / س
  على هذه التعديالت كاآلتي: الداخلية

افات أو أقام مبان داخل المقبرة." 2االقتراح بتعديل البند ( - ) من المادة ليكون كاآلتي: " أجرى أي إض
   ) في مشروع القانون.7وذلك ليتوافق مع أحكام المادة (

  كاآلتي: أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان -

  ) ليكون كاآلتي:" أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة."2تعديل البند (وافق المجلس على  -

 

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في  -

  ه.مالحظاتهم عليوإبداء بعض السادة األعضاء مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن 

  

  



   

 

وع " كما ناقش المجلس  - أن الدفاع المدنيموض ة وزارة الداخلية في ش ياس وقد كانت أبرز  " س

  :االستفسارات والمالحظات التي طرحها أصحاب السعادة األعضاء فيه هي

ن  - ار ع ي وزارة الدور االستفس ت ف ي احتل رات الت م المؤش ي معظ ة ف ب الدول ى ترتي اظ عل الحف

 .مراكز متقدمةفيها 

ن - اؤل ع ين  التس يق ب اون والتنس ات التع وزارةآلي ع  ال ة لرف ة والمحلي ة االتحادي ات الحكومي والجه

  .وتحسين أداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية

تفهام  - طاالس ن خط ة ع أن توعي وزارة بش رامج ال ك  وب اطر تل ول مخ ور ح زةالجمه  األجه

  .بقة للمواصفاتالكهربائية المقلدة وغير المطا

زة  - ع األجه ذ بي ى مناف ة عل ة للرقاب ات المعني وزارة والجه ين ال يق ب ه التنس ن أوج اؤل ع التس

  المناطق الحرة. في الكهربائية وخاصة

  المطالبة بإعادة النظر حول عالوة الخطر للدفاع المدني وذلك لخطورة عمله. -

ة - ن خط تفهام ع أن  االس وزارة بش ركات ال ع ش د م يانة التعاق ب والص ال التركي ة بأعم متخصص

رار تجابة لق ك اس بة وذل عار مناس وزراء وبأس س ال م ( مجل نة 61رق ة  2020) لس أن إلزامي بش

  تركيب كاشف الدخان في المنازل والمباني. 

ار  - ةاالستفس ن خط لوكيات  ع رهم بالس م وأس حاب الهم دريب أص ة وت أن توعي وزارة بش ال

  ريق وكيفية التعامل معها.الخاطئة التي تؤدي إلى حوادث الح

حاب  - دني ألص دفاع الم ة إدارات ال ع أنظم ة م ق مرتبط ذار للحرائ زة إن وفير أجه ن ت اؤل ع التس

  .الهمم خاصة فئة الصم

تفها - وزارةاالس ين ال اون ب يق والتع ه التنس ن أوج ي  م ع ة ف ات المعني ين الجه يش وب ة والتفت الرقاب

ى ال اني عل د مب ن للتأك ود م ن أنظوج ة األم م م ي ت ات الت دد المخالف الي ع ا إجم المة، وم والس

  رصدها في هذا الشأن.

ار - ذ  االستفس تراطات للنواف ع اش أن وض ة بش ات المعني وزارة والجه ين ال يق ب ود التنس ن جه ع

  وشرفات البنايات.

أ - ة بش ة والمحلي كان االتحادي اريع اإلس وزارة ومش ين ال راكة ب يق والش ود التنس ن جه اؤل ع ن التس

  األمن والسالمة الوقائية للمنازل. تتنفيذ إجراءا



   

 

تفهام عن - اء وجود االس خ المياه في بعض المناطق  خطة لدى الوزارة إلنش ة لض بكة ماء خاص ش

  .والشوارع في كافة أنحاء الدولة

ات التعليمية لطرح برامج أكاديمية في مجال الطوارئ  - س يق مع المؤس ار عن خطة للتنس تفس االس

  واألزمات.

تفهام  - ادرتوجهات الوزارة في تنفيذ قرار مجلس  عناالس بتمبر لعام  الوزراء الص أن 2020في س م بش

كنية في نظام الربط والمراقبة  تراك البيوت والمنازل الس ف الحرائق واش إلزامية تركيب أجهزة كاش

 اإللكتروني للدفاع المدني.

ذ  - ي تنفي ة ف اك مرون ون هن أن تك ة ب اني المطالب ي المب ة ف دة وخاص المة الجدي ن والس رارات األم ق

  .  التي تم البدء بتشييدها واالنتهاء منها

ن - اؤل ع اه  التس ي المي دث ف ي تح وادث الت ع الح ل م أن التعام دني بش دفاع الم ة لل ادة العام دور القي

  .السفن التجارية الكبيرة أو السفن السياحيةللدولة من قبل  اإلقليمية

ار  - تفس المة ألخذ االس ركات العاملة بمجال األمن والس عن وجود لقاءات واجتماعات دورية مع الش

  .مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم لمواكبة أي مستجدات قد تطرأ بشأن هذا المجال

اؤل  - ائية من أجل التعامل مع ر القيادة العامة للدفاع المدني في دوعن التس ر النس تأهيل وتدريب العناص

  ث التي قد تتعرض لها النساء وتتطلب مراعاة بعض الخصوصية.  الحواد

   .البخور في تدخين المنازلحد من الحرائق السكنية الناتجة عن استخدام االستفهام عن دور الوزارة في ال -

تباقية التي تقوم بها القيادة العامة للدفاع  - ار عن التدابير االس تفس ركاء أثناء تعرض  مع المدنياالس الش

 .طبيعيةالدولة ألي كوارث 

اؤل عن - ي في معرفة عدد أ التس اس يتم تركيبها في المنازل المعيار األس ف الحرائق التي س جهزة كاش

  نظام الربط والمراقبة اإللكتروني للدفاع المدني.السكنية من أجل 

اء مركز للبحث واإلنقاذ بجبل جيس بإمارة رأس - ياح لمن االقتراح بإنش اريح للس الخيمة يقوم بمنح التص

  يريد التجول في الجبال مع تخصيص مسارات معينة وربطهم بأجهزة تتبع من أجل سالمتهم.

دارات الدفاع المدني فيما يتعلق بموضوع االستفادة من الكوادر البشرية المتقاعدة في إ اإلشارة إلى أهمية -

  مواجهة حوادث الحرائق والسالمة.



   

 

اؤ - ر دورها على التأهيل وإعطاء ل عن التس إعادة النظر في مخرجات كلية الدفاع المدني على أال يقتص

  دورات سنوية، بل ترتقي من خالل طرح مساقات ومسارات علمية تخصصية في مجال الدفاع المدني. 

رائح المجتمع المختلفة في مجال ال - دفاع المدني االقتراح بتقديم دورات تدريبية يتم تنفيذها عن بعد لش

  وكيفية استخدام أدوات اإلطفاء.

تثمارية لتقليل تكلفة  - ناعية واالس بكة في المناطق الص خمة مربوطة بش اء خزانات مياه ض االقتراح بإنش

  إنشاء مراكز للدفاع المدني.

ف للدخان األيوني وهو ق - ارة إلى وجود كاش طته يمكناإلش التمييز  ادر على قياس كثافة الدخان وبواس

   ين دخان البخور ودخان الحريق.ب

  

  

يف بن زايد آل نهيان  رد جاء وقد - يخ س مو الش وزير  –نائب رئيس مجلس الوزراء  –الفريق / س

  : كاآلتي والمالحظات االستفسارات هذه علىالداخلية 

ارة إلى أن - ً  األول المركز احتلت دولة اإلمارات اإلش ً  الثاني المركزو عربيا عدد بفي أقل الدول  عالميا

بب وفياتال افة الحكومة وتفهم المجتمع لإلجراءات الوقائيةوذلك يرجع إلى منظومة  الحرائق، بس ، باإلض

  إلى دور الدفاع المدني.

ع لرقابة هيئة التي تدخل الدولة من خالل منافذ ا األجهزة الكهربائية التنويه إلى أن - لمناطق الحرة تخض

  .والمقاييساإلمارات للمواصفات 

لها  االحتياطاتصفات والتمديدات واألسالك الكهربائية ووضع االدولة وضعت كود للمو اإلشارة إلى أن -

  من أفضل الممارسات الدولية . مأخوذ

 درهم ) ألف19قدره (التنويه إلى اهتمام الحكومة بمواطنيها حيث يعطى رجل اإلطفاء في الدولة راتب  -

  ) ألف.12( ةوسنغافور) ألف 14طفاء (ة يعطى رجل اإلة بالواليات المتحدمقارن

عام خطة التوعية  - ية و(2021ل اركة 30) حملة فرعية و(16م تتكون من أربع حمالت رئيس ) مش

رائح المجتمع وبث مجتمعية لتغطية ول إلى أك قافات متعددة وفئات عمرية مختلفةجميع ش ريحة للوص بر ش

تفيديدائرة  المدني تعمل على تنويعفي المجتمع، فالقيادة العامة للدفاع  ر نالمس كات مع امن خالل الش

  خاص.العام وال ينالقطاع



   

 

سكنية وغير  اإلشارة إلى أن - سواء ال سكنية مطبقجميع المباني الحكومية  ، فقد أمر السالمة عليها كود ال

  تركيبه. ىعل قادربتركيب كاشف دخان لكل مواطن غير  - حفظه هللا -الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

اء - وارع  من التحديات التي تواجهها الوزارة إنش خ المياه في بعض المناطق والش ة لض بكة ماء خاص ش

  .تطلب المليارات فإنشاؤها ي في كافة أنحاء الدولة

يات النجاح فاللتدريب وا - اس ة بالجانب األمني  وهي أكاديمية ربداني تأهيل من أس ص اهي ومتخص تض

  .اإلطفاءمجال  في بكالوريوسالفيها أفضل الخبراء والمحامين وتمنح ف العالمية بمستواها الجامعات

ن  - د م وزارة العدي د ال ى عق ارة إل اتاإلش ي  االجتماع ة ف ركات المتخصص ع الش اءات م واللق

عار د أس ل تحدي ن أج كنية م ازل الس ي المن ق ف ف الحرائ زة كاش ب أجه دى  تركي زة وم األجه

   للوقاية والسالمة من الحريق.مارات تطابقها مع كود اإل

د - ى التأكي ه عل د أن غ ( ق يص مبل م تخص امي (160ت ي ع م ف ون دره ب 2021-2020) ملي ) لتركي

ن ( ر م ق ألكث ف الحرائ زة كاش ة 20أجه ع وزارة تنمي اون م ك بالتع كني وذل زل س ف من ) أل

  المجتمع.

دراء إدارات  - نح م تم م ه ي ى أن ه إل دفاع التنوي دنيال ي اإل الم رارات ف ق ق الحيات بتطبي ارات ص م

ة  دة متعلق روط جدي دور ش ل ص ييدها قب ن تش اء م م االنته ي ت اني الت ى المب المة عل ن والس األم

  باألمن وسالمة المباني. 

ارة إلى  - ص في التعامل مع الحوادث اإلش وجود فريق لإلطفاء البحري بإدارات الدفاع المدني متخص

ث التي قد تحدث للسفن سواء التجارية أو للنزهة وذلك بالتعاون مع قوات البحرية يقوم بمهام اإلنقاذ للحواد

  خفر السواحل.

للوقاية والسالمة من الحريق وحماية األرواح بعد عقد مارات تم وضع وتعديل كود اإل ه قدإلى أنالتنويه  -

ركات ال ة بهذا المجال ألخذ رأيهم وإطالعهم على عدة لقاءات مع الش ص تجدات متخص أأي مس ن بهذا الش

  .ليقوموا بتعديل أوضاعهم

على أن القيادة العامة للدفاع المدني تستقبل كافة طلبات االلتحاق من ذكور وإناث ويتم إخضاعهم التأكيد  -

  المهام الوظيفية الموكلة له. مع الختبارات وتدريبات ومن يجتازها يعين بإدارات الدفاع المدني بما يتالءم

ع الخطط الهي إلى أنالتنويه  - ة بوض ئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث هي الجهة المختص

  للكوارث الطبيعية التي قد تحدث بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين بذلك.

دفاع  - ة بال زة المراقب ع أجه ا م ذي يربطه كنية وال ازل الس نتك للمن امج حص ى أن برن ارة إل اإلش



   

 

ه دني ل د  الم دليل المع ك بال يح ذل م توض رف وت ن الغ دد م د لع از الواح ة الجه ن تغطي ين ع دى مع م

  مع الشركاء.

ى أن - ه إل اذ  التنوي ث واإلنق وطني للبح ز ال دث المرك ي تح وادث الت اذ للح ة اإلنق وم بمهم يق

دني دفاع الم ي ال ص ف ق متخص ع فري اون م وعرة بالتع اطق ال ال والمن ي الجب خاص ف دلألش م  ، وق ت

  ص مسارات معينة للسياح مع أدلة إرشادية للتجول في الجبال.تخصي

ى أن  - ارة إل ن اإلش ة م ة الوطني ين بالخدم تقطاب الملتحق تقوم باس دني س دفاع الم ة لل ادة العام القي

  والسالمة وحماية األرواح.أجل تدريبهم واالستفادة منهم في مجال اإلنقاذ 

  أن مختبر األدلة الجنائية التابع إلدارة الدفاع المدني متخصص وبمواصفات دولية.  اإلشارة إلى -

ي  الالزمة التأكيد على أن أكاديمية الدفاع المدني مجهزة بكافة المتطلبات واألجهزة - ص للتدريب التخص

  في مجال الدفاع المدني ويتم منح الخريجين منها شهادات دولية معتمدة. 

تغالل ا أنإلى  التنويه - في  19لعمل عن بعد خالل جائحة كوفيداإلدارة العامة للدفاع المدني قامت باس

اع ال دف ة عن ال ة مختلف دريبي دف توفير دورات ت دني على الموقع اإللكتروني لإلدارة به ة مختلف م توعي

  شرائح المجتمع وبلغات مختلفة.

ارة إلى - ية اإلش اء خزانات مياه أرض اإلمكانيات  يعتبر ذات تكلفة عالية، في حين أن لدى الدولة أن إنش

 والمعدات المختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق.

 

اش  - ة النق ي نهاي سوف ق المجل يات  واف ادة توص ى إع وع عل ة  "موض ة وزارة الداخلي سياس

دني دفاع الم أن ال ي ش ى  " ف ة إل ةلجن ة والخارجي دفاع والداخلي ؤون ال ق  ش ياغتها وف ادة ص إلع

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. المناقشة التي تمت في الجلسة

ة بنود ج - ة وبعد أن انتهى المجلس من مناقش اعة رفعها وافق علىدول أعمال هذه الجلس  في تمام الس

  .مساءً ) 05:22(

  
  
  



   

 

  
  الجلسة:نتائج  -
  
روع  علىوافق المجلس  - ان تنظيم المقابر وإجراءات الدفنمش من حيث المبدأ ثم مادة  قانون اتحادي في ش

  .مالحظاتهم عليه السادة األعضاء وإبداء بعض مادة ثم وافق عليه في مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن

شأن الدفاع المدني "موضوع إعادة توصيات  على وافق المجلس - سة وزارة الداخلية في  إلى  " سيا

ؤون الدفاع والداخلية والخارجيةلجنة  ة ش ة التي تمت في الجلس ياغتها وفق المناقش ثم إعادتها  إلعادة ص

  إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة.

  

  :اإلجرائيالبيان  -

 .ولم يعتذر عن عدم حضورها أحدكل أعضاء المجلس الوطني االتحادي  شارك في هذه الجلسة -

  القادمة:البنود اآلتية إلى الجلسة  مناقشة وافق المجلس على تأجيل -

دالت بند -1 بطق على يص ابعة المعقودتين بتاريخي  تيمض ة والس ادس تين الس و  9/2/2021الجلس

16/2/2021  .  

 .الموضوعات المتبناة للعرض على المجلسبند  -2

  المجلس.الصادرة من  بند الرسائل -2

  المجلس. الواردة منبند الرسائل  -3

  .مشروع الرد على خطاب االفتتاح بند-5 

  .التقارير الواردة من اللجان بند-6

 

  
  
  
  

 



   

 

 :ثامنةالبيان اإلحصائي للجلسة ال -

مالحظة: الزمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيس باإلضافة إلى وقت حديثي 
  .األعضاء والحكومة

 

نسبة حديث 
 الحكومة

نسبة حديث 
 األعضاء

الزمن الكلي 
 للبند

وقت حديث 
 الحكومة

وقت حديث 
 األعضاء

 البند

70.7 %  19.2 %  

) 10ساعتان و(

) 19و(دقائق 

  ثانية

) 32ساعة و(
) 10دقيقة و(
  ثوان

) دقيقة 25(
  ) ثوان3و(

  األسئلة

17.7 % 71.1 % 

) 18ساعتان و(

) 57دقيقة و(

  ثانية

) دقيقة 24(
  ) ثانية37و(

) 38ساعة و(
) 45دقيقة و(
  ثانية

مشروع قانون اتحادي في 

بر  ا مق ل ظيم ا ن ت ان  ش

  وإجراءات الدفن

49.4 % 44.4 % 

) 6ساعتان و(

) 31و(دقائق 

  ثانية

ساعة 
ودقيقتان 

  ) ثانية33و(

) دقيقة 56(
  ) ثوان9و(

وع  ة وزارة موض ياس س

أن الدفاع  الداخلية في ش

  المدني
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