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   التاسعةجدول أعمال الجلسة 

   هـ1442سنة  شعبان 24 الثالثاءالمعقودة يوم : 

  م2021سنة  ابريل 6الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ( الساعة    ) التاسعة والنصف صباحا

  

  االعتذارات .البند األول : 

واريخ  ودة بت ة المعق ابعة والثامن ة والس ات السادس ابط الجلس ى مض ديق عل اني : التص د الث البن

  .  16/3/2021و  16/2/2021و  9/2/2021

  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

  (لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واالعالم)

ة  .4 ة االتحادي ة الهيئ وع  " سياس رائب موض افة للض ة المض ريبة القيم ق ض أن تطبي ي ش ف

 لضريبة االنتقائية " .وا

  (لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)

 البند الرابع : الرسائل الصادرة للحكومة :

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

 للنقل والخدمات " .

وع " . 2 ة موض ى مناقش ة عل ب الموافق أن طل ادرة بش الة ص ديرس زاز  التص ال واالبت لالحتي

  ".االلكتروني

  : الرسائل الواردة للمجلس :  الخامسالبند 

الة . 1 ويس  رس د الع دالرحمن محم الي / عب ن مع ع  –واردة م ة المجتم حة ووقاي ر الص  - وزي

ةوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن  وزراء بالموافق س ال رار مجل ى  ق عل

 طوعي " .مناقشة موضوع "تنظيم العمل الت



  

  152من  7صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

الة . 2 ويس  رس د الع دالرحمن محم الي / عب ن مع ع  –واردة م ة المجتم حة ووقاي ر الص  - وزي

ى  ة عل وزراء بالموافق س ال رار مجل وطني االتحادي بشأن ق س ال وزير الدولة لشؤون المجل

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

الة . 3 ن  رس ويس واردة م د الع دالرحمن محم الي / عب ع  –مع ة المجتم حة ووقاي ر الص  - وزي

ةوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن  وزراء بالموافق س ال رار مجل ى  ق عل

 مناقشة موضوع " سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية " .

ويس  . 4 د الع دالرحمن محم الي / عب ن مع الة واردة م ة –رس حة ووقاي ر الص ع  وزي  - المجتم

ي  وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي ف

 شأن التعليم العام .

  البند السادس : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة : 

 قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان .  مشروع . 1

  إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)س أحيل بصفة االستعجال من قبل معالي الرئي(

بإنشاء  2016) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( . 2

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

  ون الدستورية والتشريعية والطعون)(أحيل بصفة االستعجال من قبل معالي الرئيس بناء على طلب الحكومة إلى لجنة الشؤ

 مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .  . 3

  (أحيل بصفة االستعجال من قبل معالي الرئيس بناء على طلب الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 : األسئلة : السابعالبند 

ي  –ي / سلطان بن سعيد البادي سؤال موجه إلى معال -  د عل وزير العدل من سعادة العضو/ حمي

ات  دل والجه الزم لعمل وزارة الع ي ال ربط االلكترون وفير ال ار الشامسي حول " ضمان ت العب

 التابعة لها " . 

  البند الثامن : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

بإنشاء  2016) لسنة 17ن االتحادي رقم (مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانو . 1

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

  (مرفق تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .  . 2

 التشريعية والطعون)(مرفق تقرير لجنة الشؤون الدستورية و

  



  

  152من  8صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

  البند التاسع : مشروع الرد على خطاب االفتتاح : 

  (وارد من لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

  البند العاشر : التقارير الواردة من اللجان : 

ي شأن موضوع " .1 س ف سياسة  تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجل

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

 " . والزراعية

أن  .2 ي ش س ف يات المجل ول توص ون ح ريعية والطع تورية والتش ؤون الدس ة الش ر لجن تقري

 موضوع " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة " . 

س  .3 ي شأن موضوع تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجل ف

  "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني " . 

  : ما يستجد من أعمال :الحادي عشر البند 
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انيفي دور انعقاده العادي  التاسعةالمجلس الوطني االتحادي جلسته عقد  ن الفصل التشريعي  الث م

ق  هـ1442نة س شعبان 24الثالثاء يوم  صباحمن  )09:37(عشر في تمام الساعة  السابع المواف

  . رئيس المجلس  –لي / صقر غباش امعبرئاسة  م2021ابريل  6

  عن عدم حضور الجلسة في للمشاركة في مهمة رسمية سعادة / محمد أحمد اليماحياعتذر وقد 

  عن عدم حضور الجلسة كل من :  كما اعتذر

  . سعادة / أحمد بوشهاب السويدي 2      . سعادة / جميلة أحمد المهيري 1  

  . سعادة / عدنان حمد الحمادي3

  هذه الجلسة كل من :  حضر وقد

  وزير العدل   سلطان بن سعيد البادي  / معالي

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

  القائم بأعمال وكيل وزارة العدل    سعيد علي بحبوح النقبي سعادة / د. 

  وزارة العدل  –الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية   سعادة / سلطان راشد المطروشي 

  وزارة العدل  –مستشار شؤون قانونية   المستشار / محمد باهر زغلول 

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

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

  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي –نائب مدير إدارة االتصال الحكومي   السيد / محمد إبراهيم الصيقل 

وزارة الدولة لشؤون  –تنفيذي شؤون المجلس الوطني االتحادي   علياء العلي 

  المجلس الوطني االتحادي 

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

  

المستشار القانوني بالمجلس،  –كما حضر هذه الجلسة كل من األستاذ / كارم عبداللطيف 

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

  المستشار القانوني بالمجلس . –يوسف 

، المجلس الوطني االتحاديأمين عام  – د. عمر عبدالرحمن النعيميوتولى 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 : 

فصل للصبحكم هللا بالخير جميعاً ، بسم هللا وعلى بركته نفتتح الجلسة التاسعة من دور االنعقاد الثاني 

وزير  - التشريعي السابع عشر ، ويسعدني بالبداية أن أرحب بمعالي األخ/ سلطان بن سعيد البادي 

القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة  - د علي بحبوح النقبى العدل وأصحاب السعادة الدكتور سعي

 - الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية ، والمستشار محمد باهر زغلول  - سلطان راشد المطروشي 

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس  - مستشار الشؤون القانونية ، وبسعادة األخ طارق هالل لوتاه 

إلخوة واألخوات زمالئه في العمل ، ونبدأ جدول أعمال الجلسة ببند االعتذارات الوطني االتحادي وا

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

  * البند األول : االعتذارات .

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األمين العام

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

بسم هللا الرحمن الرحيم ، اعتذر عن عدم حضور الجلسة اليوم سعادة / محمد اليماحي لمشاركته 

   : في مهمة رسمية ، كما اعتذر عن عدم الحضور كل من

   . سعادة / جميلة المهيري

   . سعادة / عدنان حمد الحمادي

   . سعادة / أحمد بوشهاب السويدي

واريخ * ال ودة بت ة المعق ى مضابط الجلسات السادسة والسابعة والثامن بند الثاني : التصديق عل

  . 16/3/2021و  16/2/2021و  9/2/2021

  معالي الرئيس : 

   . هل هناك أية مالحظات على مضبطة الجلسة السادسة ؟ الكلمة لسعادة الدكتور طارق الطاير

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

   . لي الرئيس ، بسم هللا الرحمن الرحيمشكرا معا

معالي الرئيس ، التوصيات في المضبطة األولى التي نتحدث عنها وهي السادسة كما أعتقد لم يُذكر فيها 

   . التوصيات وال أعرف مصير هذه التوصيات ، فأرجو من معاليكم النظر في هذا الموضوع

   .... أما بالنسبة للمضبطة السابعة
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  س : معالي الرئي

نحن الزلنا في المضبطة السادسة دكتور طارق ، فأوالً سننتهي مما أشرت له من مالحظات 

عليها، ثم بعد ذلك إذا كان لديك مداخلة على المضبطة السابعة فال بأس بذلك ، سعادة األمين العام 

لم تذكر التوصيات في المضبطة السادسة ... يأ أخ طارق ال أعرف إذا كنت سمعت توضيح 

عادة األمين العام فقد أوضح أن التوصيات سيتم مناقشتها العتمادها بصيغتها النهائية في جلسة س

اليوم ، فهل يكفي هذا التوضيح ؟ ... شكرا سعادة دكتور طارق ، واآلن هل هناك أية مالحظات 

   أخرى على مضبطة الجلسة السادسة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   جلس على مضبطة الجلسة السادسة .إذاً يصدق الم

  معالي الرئيس : 

ننتقل اآلن إلى مضبطة الجلسة السابعة ، فهل هناك أية مالحظات على مضبطة الجلسة السابعة ؟ 

   . تفضل دكتور طارق الطاير

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

، فقد صوت المجلس على شكرا معالي الرئيس ، في مضبطة الجلسة السابعة عندي مالحظة 

المفروض أن يبقى ما تم الموافقة  -معالي الرئيس  -حذف جزء من تقرير اللجنة ، وفي الحقيقة 

على حذفه من تقرير اللجنة ، وإذا كان هناك تحفظ أو أي مالحظات على التقرير فالمفروض أن 

م يحدث في السابق حسب تُذكر في مضبطة الجلسة التي تم مناقشة التقرير والموضوع فيها ألنه ل

خبرتي السابقة في المجلس أن يقوم المجلس بحذف جزء من تقرير اللجنة ، ألنه هذا ما ورد في 

تقرير اللجنة واعتمدته ، فإذا كان هناك خطأ أو مالحظة أو أي اقتراح يُذكر في مضبطة الجلسة 

   . التي نوقش فيها التقرير ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

دكتور طارق الطاير ، ما حصل يا دكتور طارق أن تقرير اللجنة ورد فيه ما يشير شكرا سعادة ال

إلى عدم تعاون الحكومة مع اللجنة في تزويدها بالمعلومات المطلوبة ، هذه هي الجزئية التي 

وردت في التقرير ، ودار نقاش حولها وأشار معالي الوزير إلى أن هناك تعاون تام مع اللجنة ، 

أبدت االستعداد التام للرد على كافة استفسارات اللجنة والحضور في االجتماع مع  وأن الوزارة

اللجنة ، كذلك تناول بالتعليق على هذا األمر سعادة األخ حمد الرحومي وأشار إلى أنه كيف يمكن 
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أن يستقيم األمر أن نقول بأنه ال يوجد تعاون في التقرير في حين أن معالي الوزير يشير إلى 

هذا التعاون ، ثم بعد ذلك أيد رئيس اللجنة سعادة األخ أحمد الشحي وأكد التعاون من قبل وجود 

الوزارة ، ونظراً ألن هذه الكلمة ذات حساسية خاصة والمجلس ال يمكن أن تمر مثل هذه الكلمة 

 في تقرير للجنة وال يتوقف عندها ألنها تشي بما يفيد بعدم تعاون الحكومة ، وهذا أمر جوهري ،

وقد طلبت التصويت على بقاء أو حذف هذه الكلمة من التقرير ، وقد وافق المجلس على حذفها من 

تقرير اللجنة ، إال أن المداوالت كمداوالت استمرت موجودة في مضبطة الجلسة ، فهل هذا 

ة اإلجراء ليس سليما من الناحية اإلجرائية القانونية ؟ في تقديري المتواضع أنه سليم من الناحي

   . االجراءية القانونية ، تفضل سعادة الدكتور طارق الطاير

  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

شكرا معالي الرئيس ، كإجراء أنا ال أختلف ربما يرى المجلس أن هذا اإلجراء صحيح ولكن 

ون التوثيق الذي جاء من اللجنة هو توثيق ، فهذا هو رأي اللجنة ، أما قضية التعاون وعدم التعا

أبداً ، بالعكس الحكومة ومعالي الوزير ربما ينظر في المستقبل لعمل آلية أكثر تطورا وأكثر 

، فإذا ارتأت اللجنة أنه فعال هناك تقصير أو عدم تعاون فال بأس بذلك ، فلتنظر الحكومة في تعاونا

   . آلية العمل والتعاون مع لجان المجلس ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

ألخ الدكتور طارق الطاير ، هل ترى من المناسب أن نستمع للرأي القانوني أيضا ؟ شكرا سعادة ا

   . تفضل سعادة المستشار كارم عبداللطيف

  األستاذ / كارم عبداللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

في حوزة  معالي الرئيس ، التقرير يظل ملكاً للجنة إلى أن تقدمه للمجلس ، وبعد أن يُقدم للمجلس ويدخل

المجلس يصبح التقرير جزءاً من أوراق المجلس ، وبالتالي يستطيع أن يعدل فيه المجلس بناء على ما يرى 

فيه وبناء على ما يقرره األعضاء ، وقد ورد في التقرير عبارة معينة أن وزارة العدل لم تتجاوب ، وثبت 

حضرت وتجاوبت ، فإذاً هذه العبارة تصبح  من خالل المناقشة ومما أضافه سعادة رئيس اللجنة أن الوزارة

لم يكن لها محل لترد في التقرير ، وبالتالي عندما قرر المجلس الحذف فقد قرر حذفها من التقرير الذي 

   . أصبح ملكاً للمجلس بعد أن دخل في حوزته ، وهو يملكه في هذه الحالة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

اضح ، آمل أن يكون كذلك سعادة الدكتور طارق الطاير ، أعتقد أن توضيح سعادة المستشار و

   . تفضل
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  سعادة / د. طارق حميد الطاير : 

شكرا معالي الرئيس ، األمر واضح ونحن على علم بهذا ، وأنا أتحدث فقط عن التوثيق ، وأنا ال 

تقارير إذا كان التقرير ملك المجلس ، فالتقرير مقدم من اللجنة ، أما  -في الحقيقة  -أعرف 

   . مشروعات القوانين هي ملك المجلس ، ومع ذلك أنا أكتفي بهذا النقاش ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

شكرا سعادة الدكتور طارق الطاير ، الحقيقة أن كل ما يقدم للمجلس عندما يصل للمجلس يصبح 

رة هذه ملكا للمجلس وله الحق أن يعدل فيه كما يراه مناسبا ، مشكور دكتور طارق على إثا

كنتيجة لمالحظتك السابقة بطلبك تأجيل التصديق على مضابط الجلستين  -الحقيقة  -النقطة، أيضا 

السادسة والسابعة لمزيد من المراجعة ، فهذا أيضا سمح لإلخوة في األمانة العامة بنوع من التدقيق 

مضبطة الجلسة  أكثر في هذا الجانب ، ولذلك هناك مالحظتين : مالحظة تتعلق بكلمة وردت في

السادسة ، سامحوني أعتذر أنني لم أذكرها قبل التصديق على المضبطة قبل قليل ، فقد وردت 

) وهي كلمة " عصابة " ، وأعتقد أنه قد ال يكون من المناسب بقاء هذه 115كلمة في الصفحة (

األحيان الكلمة في المضبطة ، لذلك أستأذن المجلس إن كان يرى شطب هذه الكلمة ، ففي بعض 

البعض منا في لحظة الوقوف والمداخلة ربما ال تحضره الكلمة المناسبة في نفس اللحظة ولكنه من 

المؤكد أنه ال يقصد في ذلك أي شيء آخر ، فهل يوافق المجلس على شطب هذه الكلمة من 

   المضبطة السادسة ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

أثناء عد األصوات أن حصل التباس أيضا في إطار المتابعة والتدقيق في المضبطة السابعة حدث 

) تمثل 20في عد األصوات في أحد المرات حيث أشار أحد المراقبين إلى أن الموافقين هو (

) ليست أغلبية وقد تحتاج إلى صوت الرئيس لترجيح األغلبية ، 20أغلبية ، فأشرت بأن عدد (

نها لم تحسب صوت سعادة ولكن بعد ذلك انتبهت سعادة المراقبة األخت صابرين اليماحي إلى أ

المقررة سارة فلكناز حيث كانت تقف في مكان المقرر ولم تنتبه لها ، وقد صححت المعلومة 

) صوت تمثل األغلبية ، هذه المالحظة الحقيقة استوقفتني أنا ولها في بعض األوقات 21وقالت (

صراف أثناء سير محاذير وهو أن هناك بعض اإلخوة ألسباب مفهومة يطلبوا االستئذان باإلن

الجلسة ، وما لم يسجل هذا االنصراف في مضبطة الجلسة سوف يؤثر بالتبعية على النصاب ، 

) 24وسيؤثر على التصويت ، وبقراءتي لالئحة الحظت أن هناك مادة لهذه الغاية ، وهي المادة (
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ير من المادة من الالئحة الداخلية للمجلس لو سمح اإلخوة بعرضها على الشاشة ، في الجزء األخ

تنص على : " كما ال يجوز للعضو الذي حضر الجلسة االنصراف منها نهائيا قبل انتهائها إال 

بإذن من الرئيس ، ويُثبت ذلك في المضبطة " فكيف يمكن أن يتم إثبات ذلك في المضبطة إن لم 

ضو فأرجو من اآلن عندما يرغب أي ع يتقدم العضو ويقف ويطلب االستئذان باإلنصراف ؟

باالنصراف من الجلسة ألي سبب كان أن يتم ذلك علنا وأثناء الجلسة حتى يتم تسجيل األمر في 

) واستأذن ثالثة أعضاء أثناء الجلسة يصبح 40المضبطة بحيث فيما بعد إن كان الحضور (

) عضو وليس من الـ 37) عضو وتحتسب األغلبية في التصويت من الـ (37الحضور  بعد ذلك (

مل أن نلتزم بهذا اإلجراء حرصاً أن يكون هناك في بعض األوقات بعض الحاالت قد ) ، فآ40(

يُطعن في صحة اإلجراء نتيجة لهذه الجوانب ، وبناء على ذلك طبعا اإلخوة المراقبين سوف 

يتنبهون لمثل هذا األمر إن شاء هللا ، واآلن هل هناك أية مالحظات أخرى على مضبطة الجلسة 

   السابعة ؟

  تبد أية مالحظات)(لم 

  معالي الرئيس : 

  .إذاً يصدق المجلس على ضبطة الجلسة السابعة

  معالي الرئيس : 

   واآلن هل هناك أية مالحظات على مضبطة الجلسة الثامنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   . إذاً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثامنة

في بنود جدول األعمال أود طرح اقتراح عليكم وهو ، هل يوافق  أيها اإلخوة ، قبل أن نستكمل

ً على وقت معالي الوزير ثم  المجلس على االنتقال إلى بند األسئلة ومشروعات القوانين حرصا

   العودة الستكمال بنود جدول األعمال فيما بعد ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

ض النقاط ، ففي هذه الجلسة عندنا أيضا الحقيقة قبل االنتقال إلى بند األسئلة أود التوقف عند بع

جدول أعمال طويل ومزدحم ، وهناك بنود تم ترحيلها من جلسات سابقة ، فأتمنى أن تشاركوني 

الرأي في أن هناك ضرورة لضبط وقت الجلسات حتى ال يطول األمر في مدى زمني مفتوح ، 
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في الكالم والمداخالت ، فال ولكن بالتأكيد هذا كله وفق الالئحة وما أشارت له من حقوق األعضاء 

يمكن المساس بهذه الجوانب حيث أنها هي التي تحكم سير العمل في الجلسة ، إال أن كل ما أتمناه 

الحقيقة أن تكون المداخالت مركزة ومباشرة في المواضيع المطروحة ، فقد يكون الوقت المتاح 

كامل الخمسة دقائق دون  للمداخلة هو خمس دقائق ولكن ليس بالضرورة أن يستخدم العضو

أريد التوقف عند  - الحقيقة  -إضافة تستحق ، هذا من جانب بصفة عامة ، ومن جانب آخر 

موضوع بالذات مناقشة مشروعات القوانين ، فالالئحة لمن يقرأها وينتبه ويتوقف عند بعض 

، فالمادة  الجوانب فيها يجد أنها أعطت لهذا الموضوع بالذات أهمية خاصة ، وحددت الكيفية

) من الالئحة تنص على : " لكل عضو حق إبداء رأيه كتابة في أي مشروع قانون أو 57(

موضوع محال إلى إحدى اللجان إذا لم يكن عضوا فيها ، ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة أو 

مقررها قبل الموعد المحدد الجتماع اللجنة ، وعلى رئيس اللجنة عرض اآلراء المقترحة من 

ضو للحضور إلبداء ما يراه من مالحظات دون أن عاء المجلس على اللجنة ، وله دعوة الأعض

يكون له صوت معدود " ، فتجد أن المشرع بدأ بداية من اللجان ، وارتأى أن يكون أي مالحظات 

) وأشار 122من قبل األعضاء تذهب إلى اللجان من األعضاء مكتوبة ، ثم أتى أيضا في المادة (

الثاني " مشروعات القوانين " إلى ما يلي : " لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن  في الفصل

يقترح التعديل باإلضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يُعرض من تعديالت أدخلتها 

عديل اللجنة عليها ، ويجب أن يُقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستُنظر فيها المواد التي يشملها الت

) ساعة على األقل ، ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يُقدم أثناء الجلسة ، 72بـ (

كما يجوز للمجلس أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية 

بعد  والتشريعية والطعون " لتبدي رأيها في صياغته وتنسق أحكامه ، وتقتصر مناقشة المشروع

   . ذلك على الصياغة

) ونصت على : " يجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغاً ...  أي 126ثم جاءت المادة (

محدد ومصاغ وليس أفكار ، فأن تبدي مالحظة شيء وأن تطلب التعديل شيء آخر ... ويجوز 

نظروا إلى الجزء أ -للحكومة ولمقرر اللجنة المختصة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة 

ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة  -األخير من المادة وهو 

من قبل " أي ال نملك إال اإللتزام إذا طلبت الحكومة أو مقرر اللجنة أن يحال التعديل إلى الحكومة 

من كل ذلك ؟ نفهم من هذا أنه أراد  أو إلى اللجنة ، فموافقتنا ملزمة وواجبة ، وبالتالي ماذا نفهم

المشرع أن ينتبه إلى موضوع التعديالت التشريعية بالذات ، ولهذا أتمنى منكم أصحاب السعادة 
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األعضاء أن نتفهم أهمية ومحاذير التعديالت التي تُجرى في اللحظات األخيرة في مشروعات 

ة أولى ثم قراءة ثانية لمشروع القانون القوانين ، فهناك بعض البرلمانات تذهب باتجاه إجازة قراء

قبل اعتماده ، وهو أمر غير متبع عندنا في هذا المجلس ، لماذا ؟ حرصا على أن تكون الصياغات 

ً وأكيد أنتم ال تقلوا إن لم تزيدوا حرصا  سليمة وفي محلها ، وأنا أنبه لمثل هذه الجوانب حرصا

) 104طلق جدول اعمال اليوم ووفقا للمادة (على مثل هذه األمور ، ومن هذا المنطلق ومن من

أتمنى على المجلس وأطلب موافقتكم على ضبط سير الجلسة بحيث نستطيع االنتهاء من مشروعي 

القانونين المقدمين اليوم للمناقشة قبل الساعة الواحدة إن أمكن ، وأتمنى أن تكون المداخالت 

عديل محكم ، وأعتذر إن كنت أطلت عليكم مركزة وواضحة ، وإذا كان هناك تعديل أن يكون الت

في تناول هذه النقطة ، ولكن ارتأيت أنه من واجبي الوقوف عندها ألهميتها ، وآمل إن شاء هللا أن 

نُوفق اليوم في االنتهاء من جدول أعمالنا في الجزء األول منه الخاص بمشروعي القانونين في 

نعود الستكمال بنود جدول األعمال وأيضا نسير بنفس  الساعة الواحدة أو قبل الواحدة ، ثم بعد ذلك

االتجاه بحيث يكون هناك حرص على الوقت والمداخالت ، أتمنى أن يلقى هذا الطلب قبول من 

المجلس . اآلن ننتقل إلى بند األسئلة ... يبدو أن هناك إشكالية فنية في الميكروفونات يحاولون 

اء من حل اإلشكالية الفنية ... الحقيقة أردنا أن نوفر الوقت إصالحها ، فسنتوقف قليال لحين االنته

    . ولكن الجانب الفني يعطلنا قليال ، معالي الدكتور علي ميكروفونك يعمل ، تفضل

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

صحيح أنا الميكروفون عندي يعمل ، لكن حتى ينتهي اإلخوة الفنيين من إصالح اإلشكالية الفنية 

على التنبيه لهذه المالحظات  -معالي الرئيس  -د القول أول شيء كل الشكر والتقدير لك فأو

   . األساسية والجوهرية ، ونحن كل يوم نتعلم شيء ونستفيد شيء ، وإن شاء هللا كلنا سنلتزم بذلك

ً يكون  -ايضا  - مالحظة أخرى  تأتي في هذا اإلطار ، فخالل الثالث جلسات األخيرة أحيانا

اب المعالي الوزراء ذكروا في إحاطتهم أو في ردهم على األسئلة إجابات لألسف أحيانا بعد أصح

ذلك يأتي السؤال مكرر بعد فترة وكأن العضو لم يستمع إلحاطة معالي الوزير أو لم يستمع 

لإلجابة من خالل سؤال آخر استعرضه معالي الوزير ، لذلك أتمنى من جميع أصحاب السعادة 

خوات األعضاء عندما يودوا طرح سؤال التأكد أنه لم يسبق طرحه وعدم اإلجابة عليه اإلخوة واأل

من معالي الوزير أو ممثل الحكومة خالل إحاطته أو خالل إجابته على أسئلة أخرى سابقة ألن هذا 

   . تكرر في الجلسات األخيرة ، وشكرا -الحقيقة  -
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  معالي الرئيس : 

قيقة يا دكتور أنا استأذنت فيما أشرت له حتى أعطي لنفسي الحق شكرا معالي الدكتور علي ، الح

بموافقتكم على أنه عندما يحدث ما أشرت له يكون أصبح من حقي مقاطعة العضو واإلشارة إلى 

أن هذا األمر تم تناوله والرد عليه ، وأنا استأذنت بطريقة دبلوماسية ، نستكمل الحقيقة ألن 

األعمال هو الذي كان عنده العطل الفني وتم انتقاله من مكانه  صاحب السؤال المطروح في جدول

  . اآلن ، لذلك نستطيع البدء اآلن ببند االسئلة

 : األسئلة : السابع* البند 

ادي  -  الي / سلطان بن سعيد الب ى مع د علي  –سؤال موجه إل ر العدل من سعادة العضو/ حمي وزي

ربط االلكت روني الالزم لعمل وزارة العدل والجهات التابعة العبار الشامسي حول " ضمان توفير ال

 لها " . 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ حميد علي الشامسي بتالوة نص السؤال

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

   . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   : نص السؤال

ي أرجو توجيه السؤال التالي إلى ) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنن143" إعماال لنص المادة (

  وزير العدل :  –معالي / سلطان بن سعيد البادي 

نظراً لتعدد وأهمية األدوار التي تقوم بها وزارة العدل والجهات التابعة لها وأثرها المباشر على 

ً يواجه الوزارة لتحقيق الربط االلكتروني السريع  الكثير من مصالح الناس ، فإن هناك تحديا

دقيق بينها وبين جهات عديدة اتحادية ومحلية ، حتى يمكنها من القيام بمهامها ، ويغلق وال

الباب أمام اآلثار السلبية التي تحدث في الواقع نتيجة هذا التحدي ، ومن أمثلة هذه اآلثار 

السلبية : قيام بعض الوكالء باستغالل سند الوكالة بعد وفاة الموكل ، وكذلك قيام بعض مالك 

  قارات بالتصرف في عقاراتهم بعد صدور أحكام وأوامر قضائية تمنع هذا التصرف . الع

بناء على ذلك ، فما هي آليات الوزارة لضمان توفير هذا الربط االلكتروني مع الجهات المعنية 

   االتحادية والمحلية لضمان عدم حدوث اآلثار السلبية التي أشرنا إليها على سبيل المثال ؟

  يس : معالي الرئ

   . تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال
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  معالي / سلطان بن سعيد البادي : (وزير العدل) 

شكرا معالي الرئيس ، بداية تثمن وزارة العدل لسعادة العضو الموقر على ما تضمنه السؤال 

 المقدم منه بشأن ضمان توفير الربط إلكتروني لعمل وزارة العدل والجهات التابعة لها والذي

يعكس حرصه على االستفسار عن القضايا العامة التي تمس صالح الوطن والمواطنين ، ولما كان 

   : سعادة العضو الموقر قد أثار مسألتين في سؤاله فسوف أتناول كل منهما على حدة

المسألة األولى بشأن قيام بعض الوكالء باستغالل سند الوكالة بعد وفاة الموكل : أشير ابتداء إلى 

ً لنص البند (ج) من المادة ( أنه ) من قانون 954في حالة وفاة الموكل تنتهي الوكالة وفقا

   . " المعامالت المدنية والتي تنص على : " ... تنتهي الوكالة بوفاة الموكل

ثانياً : ولذلك يقع على عاتق ورثة الموكل إخطار الكاتب العدل فوراً عند الوفاة إللغاء الوكالة إن 

علم بها ، كما أن الوكيل الذي يستعمل التوكيل سواء بالتصرف في عقار أو منقول على كانوا على 

الرغم من علمه بوفاة موكله يكون مسؤوالً تجاه الورثة أو الغير عن إساءة استعمال التوكيل 

الملغي قانوناً ، ولهم مطالبته بالتعويض ، ويكون تصرفه غير نافذ في مواجهتهم ، باإلضافة إلى 

ً لنص المادة ( تحقق ) من قانون 399المسؤولية الجزائية للوكيل فيعاقب بالحبس والغرامة طبقا

   العقوبات.

المسألة الثانية التي تضمنها السؤال هي المتعلقة بإجراءات التنفيذ والحجز على العقارات والربط 

ت التنفيذ والحجز اإللكتروني مع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن : يشار ابتداًء إلى أن إجراءا

على العقارات قد نظمتها الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية ، وأن تطبيقها الفعلي يتم وفقاً 

لهذه اإلجراءات ، أما فيما يتعلق بالقرارات التي يصدرها قضاة التنفيذ بشأن الحجوزات والبيوع 

يحظر التدخل في عملها وفقاً  القضائية فهي إجراءات قضائية تخص السلطة القضائية والتي

ً في 27ألحكام الدستور والمادة ( ) من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي ، وأشير أيضا

هذا الصدد بأنه تم الربط اإللكتروني مع الجهات االتحادية والمحلية عبر نظام اإلنابات القضائية 

قضائية االتحادية والمحلية من جهة والجهات االلكترونية والذي يربط إلكترونيا كافة المؤسسات ال

والمؤسسات ذات العالقة بالتنفيذ واإلنابات القضائية في الدولة من جهة أخرى ، وهو ما يكفل 

   . إخطار الجهات ذات الصلة باألحكام واألوامر القضائية التنفيذية ، وشكرا معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

خ حميد الشامسي ، هل لديك تعقيب على رد معالي الوزير ؟ شكرا معالي الوزير ، سعادة األ

   تفضل.
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  سعادة / حميد علي الشامسي : 

شكرا معالي الرئيس ، شكرا معالي الوزير ، حقيقة أن معالي الوزير أفادنا باألمور القانونية 

دثة عن أكثر من حا -معالي الرئيس  -الموجودة في المواد القانونية ، ولكن نحن نتحدث اآلن 

حصلت بخصوص الوكاالت ، فإذا انتظرنا قيام الوكيل بالتصرف بعد وفاة الموكل وننتظر أن 

يحال إلى القضاء من الورثة فأقول أن القصد من الربط اإللكتروني هو قبل أن يتم هذا األمر ، أي 

الجهات  كافة -الحقيقة  -قبل أن يتجرأ الوكيل ويستغل هذه الوكالة ، فالربط االلكتروني سيفيد 

لو كان هناك ربط مع وزارة الصحة  -على سبيل المثال  -سواء كانت االتحادية أو المحلية منها 

فإن وزارة الصحة ستفيد وزارة العدل وخاصة الكاتب العدل بالوفيات ، وبذلك فإذا مرت على 

اعتماد كاتب العدل وكالة للتصدير والربط موجود مع وزارة الصحة فإن كاتب العدل سيتوقف عن 

" طبق األصل " ، فاآلن يتم تثبيت الوكالة بنسخة " طبق األصل " دون أن يتحرى كاتب العدل إذا 

كان الشخص موجود أم ال ، وفي هذه الحالة يكون هناك ربط ، وإذا تأخر هذا الربط فممكن لكاتب 

فهذا سيكون حل العدل قبل توثيق العقود والوكاالت أن يتعامل بالتواصل عن بعد في نفس الوقت ، 

   . يضمن حقوق كافة األطراف سواء كانوا ورثة أو غير ذلك

بالنسبة لألحكام القضائية ، وهذا لمسته من حكم عملي في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن 

هناك أحكام تصلنا بعد يوم أو يومين من القرار بحكم التنفيذ وطباعة الكتاب والمخاطبات ، فهنا 

وم ضده باللجوء إلى الدائرة لتحويل هذا العقار إلى جهة أو بيعه لشخص آخر ، فهنا يستغل المحك

ندخل في دائرة أخرى حيث يصل الكتاب يكون تغير الواقع حيث تم بيع العقار لشخص وشخص 

آخر اشتراه ، فهنا تصبح عندنا مسألة وقضية أخرى ، فالمقصد بالربط االلكتروني مع الجهات أن 

شكاليات بحيث تصل القرارات بأسرع وقت وفي نفس الوقت تثبت الوكالة عند نتالشى هذه اإل

كاتب العدل أنه تم إلغاؤها أو تُلغى بعد وفاة الموكل ، والوزارة مشكورة فاآلن هناك تطور أكبر 

من السابق ، وهذا لمسناه من خالل محكمة الشارقة االتحادية ومن خالل سعادة القاضي محمد 

تطور كبير في عمله معنا وفي الدائرة كذلك المحكمة الشرعية فضيلة القاضي الكعبي ، فهناك 

سالم الحوسني بالربط عن طريق اإليميل حيث تصلنا القرارات السريعة ، ولكن فيها بعض 

التأخير ، فالمقصد من الربط االلكتروني هو محاولة سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها الوكيل 

   . ق اآلخرين الذين كانوا مدعين عليه وهم الورثة ، وشكراوفي نفس الوقت حفظ حقو

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة األخ حميد ، تفضل معالي الوزير
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  معالي / سلطان بن سعيد البادي : (وزير العدل) 

شكرا معالي الرئيس ، أؤكد في هذا الشأن بأن الوزارة سوف تطلق قريباً تحديثاً لنظام كاتب العدل 

وذلك بإدخال نظام الباركود أو الرقم التعريفي الخاص بكل  15/4/2021تروني بتاريخ اإللك

معاملة يجريها الكاتب العدل على حدة ، ويتيح ذلك لذوي العالقة التأكد من صحة الوكالة وهل هي 

وكالة صحيحة أم مزورة وصدورها من كاتب العدل وعدم صحتها ، ويتيح أيضا سريان الوكالة 

  . ا ، أي هل هي ملغية أم ساريةأو إلغاؤه

أما فيما يتعلق بالوفيات فهذا اختصاص الطب الوقائي ، وأعتقد أنه ليس كل شخص متوفي يلزم 

الطب الوقائي إخطار كاتب العدل للتأكد إذا كان هذا المتوفي لديه وكالة أم ال ، فهذا يُفترض أن 

   . اتب العدليقوم به الورثة ، فليس كل شخص متوفي عنده وكالة عند ك

) جهة وهيئة 82أما فيما يتعلق بنظام اإلنابات القضائية االلكترونية فإن الوزارة مرتبطة مع (

قضائية وإدارية على المستوى المحلي واالتحادي ، وأعتقد أن السجل التجاري في الشارقة هناك 

ستغرق بحد أقصى ربط بينه وبين المحكمة ، وعندنا احصائية تتحدث عن أنه منذ صدور القرار ي

   . ساعة وخمسين دقيقة حتى يتم إرساله للجهة المعنية ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، سعادة األخ حميد الشامسي ، هل لديك تعقيب أخير ؟ تفضل

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

زارة الصحة بالنسبة شكرا معالي الرئيس ، تفضل معالي الوزير وأوضح بأن الربط محدود مع و

للوفيات ، الحقيقة أن الربط االلكتروني اآلن أسهل مما نتصور في الوقت الحاضر ، فوزارة العدل 

إذا ربطت مع أي وزارة أو جهة فأعتقد أن الكاتب العدل مجرد يدخل اسم الموكل في النظام بعد 

، فهذا أمر بسيط وليس به أي  الربط أو هويته فيتبين له إن كان ال زال على قيد الحياة أو متوفي

صعوبة ، أما أن يبلغ الورثة عن الموضوع فربما يكون بعض الورثة ليس لديهم علم أن المورث 

   . أصدر أو عمل وكالة لشخص معين ، فهذا هو القصد

أما بالنسبة لموضوع الجهات األخرى غير دائرة التسجيل العقاري فقد سعينا في هذا الربط لحفظ 

وهذا ما لمسناه كنتيجة لهذا الربط ، ولكن هناك جهات أخرى أو دوائر قضائية أخرى  حقوق الناس

في إمارات أخرى ليس فيها ربط ، لذلك أتمنى أن يعالج الربط هذه األمور ويحفظ حقوق األطراف 

بدل أن ندخل في قضايا أخرى وترفع قضية من الورثة على الوكيل ، فالمقصد هو أن نتالفى كل 
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ر في وقت سريع وال يكلف اآلخرين وهم المدعي والمدعى عليه وقت كثير ومصاريف هذه األمو

   . وغير ذلك ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

شكرا سعادة األخ حميد ، معالي الوزير هل لديك تعقيب أخير ؟ .. ال يوجد ، شكرا ، إذاً ننتقل 

   . اآلن إلى مشروعات القوانين المحالة من اللجان

  ن : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : * البند الثام

م ( . 1 انون االتحادي رق بإنشاء  2016) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام الق

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

  معالي الرئيس : 

ية والتشريعية والطعون مقرر لجنة الشؤون الدستور -لتتفضل سعادة عائشة محمد سعيد المال 

   . بتالوة ملخص تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

شكرا معالي الرئيس ، بسم هللا الرحمن الرحيم ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد 

   . الهادي األمين

  ي / صقر غباش                                        الموقرمعال"

  رئيس المجلس الوطني االتحادي         

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد ،،، 

بعد خالص التحية وعميق االحترام أتشرف بأن أرفق إلى معاليكم تقرير لجنة الشؤون الدستورية 

وع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي والتشريعية والطعون الخاص بمشر

بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ،  2016) لسنة 17رقم (

   . والجدول المقارن الذي تم إعداده في هذا الخصوص

  ونأمل تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه مناسباً للعرض علي المجلس الموقر ،

  

  لمعاليكم كل التحية والتقدير ،،و

  رئيس اللجنة    

  "أحمد بن عبدهللا محمد الشحي     
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  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون

 2016) لسنة 17بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (

  دنية والتجاريةبإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات الم

  

أحال معالي رئيس المجلس الوطني االتحادي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون 

بإنشاء  2016) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (

د تقرير بشأنه مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية وذلك لدراسته وإعدا

) من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني ، 117للعرض علي المجلس بصفة االستعجال وفقاً للمادة (

،  28/3/2021،  25/3/2021ولهذا الغرض عقدت اللجنة خمسة اجتماعات متتالية بتواريخ 

، وقد وضعت اللجنة في دراسة مشروع القانون  1/4/2021،  31/3/2021،  30/3/2021

عروض مخططاً عاماً يجمع بين الدراسات الدستورية والقانونية واالجتماعية المطلوبة في مثل الم

   : هذه األحوال وبين الممارسات الدولية المقارنة ، ولذلك اشتملت منهجية عمل اللجنة على اآلتي

بشأن أغراض  أوالً : تكليف األمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات االجتماعية والقانونية الالزمة

هذا المشروع وتأثيره على المخاطبين بأحكامه ، وكذلك المبررات التي قام عليها المشروع ومدى 

  توافق مواده مع هذه المبررات .

ثانياً: دراسة مدى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وعالقته بالقوانين ذات الصلة السارية 

  .لبعض، ومدى اتساق مواده بعضها افي الدولة

ثالثاً: دراسة التجارب الدولية في شأن آليات تسوية المنازعات المدنية والتجارية بطرق ودية؛ 

وذلك من خالل االطالع على القانون النموذجي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

عن الوساطة لعام  "األونيسترال" بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة

  ، وكذلك االطالع على القوانين المقارنة للعديد من الدول.2018

 ً مشروع لمقترحة ال، بحكم كونها الجهة العدل: اجتماع اللجنة بممثلي الحكومة من وزارة رابعا

   القانون المعروض، حيث مثَّل الوزارة في هذه االجتماعات كل من:

 .الوكيل المساعد للشؤون القانونيةــ شي المطرو راشد المستشار/ سلطان سعادة

 .القاضي بمحكمة التمييز بإمارة رأس الخيمةــ سعادة القاضي/ أحمد مصطفى أبوزيد 

 .مستشار في إدارة الفتوى ــالشحي  محمد الدكتور/ أحمد

  .مستشار بمكتب الوزير ــالمستشار/ باهر زغلول 
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ذكرته اإليضاحية وكذلك الدراسات الُمقدمة وفي ضوء دراسة اللجنة ألحكام مشروع القانون وم

والمناقشات والمداوالت ، من األمانة العامة، وما ظهر للجنة من خالل االجتماعات التي عقدتها

  ، فقد َخلُصت إلى اآلتي:ئهاالتي دارت بين أعضا

  ي:من الحكومة، تبيَّن للجنة اآلت وردكما  القانون ومذكرته اإليضاحية أوالً: من خالل مشروع

  ُمبررات مشروع القانون: .1

الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية  عمدت

حاجة ل وذلك تلبية ؛قضاءساحات العن  بين أطرافها بعيداً ودياً ق لتسوية وحسم المنازعات يطرك

السبل وفي وقت أقل،  وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر منازعاتهمأطراف النزاع في سرعة حسم 

بما يؤدي  ؛النزاع بحلول ودية وعالقات دائمة متصلة أطرافتنمية روح التصالح بين فضالً عن 

إلى العدالة في الوقت ذاته على عاتق القضاء والوصول  ىلقإلى تخفيف العبء المُ في النهاية 

  الناجزة الحقيقية.

 أهداف مشروع القانون: .2

•  ً ً 1عمال (+في تقرير سهولة ممارسة أنشطة األ تعزيز تنافسية الدولة عالميا  -  ) األول عربيا

ً عالمي 15   .ا

 وتخفيض نفقات التقاضي. المحاكم،تقليل عدد القضايا أمام  •

 بُنيان مشروع القانون: .3

  )4-1المواد (

  تضمنت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون. 

إجرائها في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما  يجوزوحددت نطاق تطبيق القانون، حيث  

 ال يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام واآلداب العامة في الدولة. 

كما حددت شروط صحة اتفاق الوساطة وصوره ومضمونه، حيث حدد مشروع القانون صور  

الدعوى القضائية، وفي كال الحالتين  االتفاق سواء كان قبل نشأة النزاع أمام المحكمة، أو بعد رفع

 ً ً  يجب أن يكون االتفاق مكتوبا   لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه. متضمنا

، سواء كان وسيطاً خاصاً يتفق عليه األطراف في اتفاق الوساطة أو ونظمت القيد بقوائم الوسطاء 

  بقوائم الوسطاء بالمركز. مقيداً 

  )21 -5المواد ( 

وذلك عن طريق قرار إحالة تصدره تم تحديد كيفية إحالة الدعوي القضائية إلى الوساطة  

 المحكمة المختصة بناء على طلب األطراف أو إنفاذاً التفاق الوساطة.

تنحي الوسيط وعزله كيفية تعيين الوسيط الخاص أو المقيد بقوائم الوسطاء، وحاالت كما بينت  
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 ورده وعدم صالحيته.

اتخاذها وتحديد سلطاته والتزاماته والمحظورات  الوسيطيد اإلجراءات التي يجب على تم تحد 

 عليه وطرق مساءلته تأديبياً في حال كونه من المقيدين بقوائم الوسطاء.

 أحوال انتهاء الوساطة واإلجراءات الواجب اتباعها عند فشل التسوية أو نجاحها. حدد المشروع 

ساطة وتيسير إجراءاتها على نحو يتفق مع المتطلبات الدولية أكد المشروع على ضمانات الو 

  في هذا الشأن.

  )24- 22المواد (

حكام المتعلقة باللجوء إلى الوساطة غير القضائية (وهي قبل رفع الدعوى القضائية تناولت األ 

  .ابتداًء)

  .كما نظمت إجراءات الوساطة غير القضائية 

لقضائية، وهي عدم قبول رفع الدعوى القضائية التي وحددت آثار اللجوء إلى الوساطة غير ا 

  ترفع بعد ذلك حتى انتهاء الوساطة.

  
حتى تستقيم  ثالثاً: المالحظات والتعديالت التي ارتأت اللجنة إدخالها على مشروع القانون

  :  أحكامه على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع

ن المشروع المعروض من القوانين اإلجرائية التي تستلزم الدقة في ضوء كوارتأت اللجنة   .1

 إعادة؛ إجراء بعض أوجه والوضوح الشديد في ألفاظها المستخدمة وتركيبات جملها وموادها

بإدخال بعض التعديالت على  ؛الصياغة التي تتفق ومقتضيات الصياغة التشريعية السليمة

 لك، وكذهب بعض المواد والعبارات الواردة بحذف وإعادة ترتيديباجة مشروع القانون، و

في الداللة على المعنى المقصود؛  أدق وأوضحاستخدام بعض الكلمات أو العبارات التي هي 

 القانون. ظمه مشروعنوذلك بما يُزيل أدنى لبس أو غموض فيما 

 من بين الوسطاء من يتم قيدهم في قوائم السلطة المختصة باختيار ارتأت اللجنة وجوب تحديد .2

جداول وزارة العدل والجهات القضائية المحلية، لذا عمدت والموفقين المقيدين في  الخبراء

) من المشروع بما يحقق ذلك الغرض؛ درءاً 4من المادة ( 2اللجنة الى تعديل عُجز البند 

 للفراغ التشريعي.

يل الموعد الذي ) من مشروع القانون بتعد6من المادة ( 2قامت اللجنة بتعديل صياغة البند  .3

تبدأ منه المهلة المقررة للوسيط لقبول مهمة الوساطة؛ ليبدأ من تاريخ اخطاره بقرار إحالة 

 المنازعة إليه وليس من تاريخ تعيينه من قبل المحكمة المختصة.
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لمنح األطراف مهلة ) من مشروع القانون 7من المادة ( 1ارتأت اللجنة تعديل صياغة البند  .4

؛ بحيث ال تستغرقها مدة إخطارهم لالتفاق مع الوسيط على اتعابه  -ام عمل) أي3( - معقولة

 بتعيين الوسيط.

الوسيط  حالة "تنحي" ) من مشروع القانون بإضافة7من المادة ( 2ارتأت اللجنة تعديل البند  .5

فيها على المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر الستكمال إجراءات  يتعينحاالت التي ال ىحدإك

 ؛ وذلك درءاً للفراغ التشريعي.الوساطة

) من مشروع القانون يمنح المحكمة المختصة 11من المادة ( 3للبند  حكمارتأت اللجنة إضافة  .6

بنظر موضوع النزاع االختصاص بالفصل في تحديد اتعاب الخبير حال عدم اتفاق األطراف 

 على قيمتها المحددة من قبل الوسيط.

مشتغلين بالوساطة، سواًء كانوا من المقيدين بقوائم الحظت اللجنة وجوب خضوع جميع ال .7

الوساطة بالمراكز ــ من الخبراء المقيدين بالوزارة أو الجهات القضائية المحلية أو من 

الموفقين بقوائم المراكز أو كانوا من ذوي الخبرة ــ، أو الوسطاء الخاصين من خارج تلك 

ً بقواعد  السرية والحيادية والنزاهة ومدونة السلوك القوائم؛ وذلك لضمان التزامهم جميعا

 المهني.

) من مشروع القانون، على نحو يخضع 14من المادة ( 3لذا عمدت اللجنة إلى تعديل البند  •

جميع المقيدين بقوائم الوسطاء بما فيهم الوسطاء ذوي الخبرة إلى اإلجراءات والجزاءات 

 برة أمام الجهات القضائية االتحادية والمحلية.التأديبية المقررة في القوانين المنظمة لمهنة الخ

) من مشروع القانون بتقرير جزاء إداري بحرمان الوسيط الخاص 26وكذلك تعديل المادة (  •

(غير المقيد بقوائم الوسطاء) من ممارسة الوساطة أمام المركز حال مخالفته لقواعد السرية 

 والحيادية والنزاهة.

) من مشروع القانون، والتي عنت بالنص 15من المادة ( 3بند ارتأت اللجنة تعديل صياغة ال .8

على حظر أن يكون الوسيط من األقارب حتى الدرجة الرابعة ألحد األطراف؛ وذلك بإضافة 

عالقة الزوجية ال تدخل في درجات القرابة، وإنما هي عالقة كلمة "زوجاً"؛ باعتبار أن ال

ً عقدية، وفق  لمدنية وقانون األحوال الشخصية.لما تضمنه قانون المعامالت ا ا

) من مشروع القانون على نحو يتفق وطبيعة 19عمدت اللجنة إلى تعديل صياغة بنود المادة ( .9

  - وما تنتهي إليه من تسوية مصدقة عليها من المحكمة المختصة -الوساطة وإجراءاتها 

أت اللجنة إفراد أسباب واختالفها عن باقي وسائل تسوية المنازعات الودية والقضائية؛ لذا ارت
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خاصة يجوز فيها ألحد األطراف االعتراض على "اتفاق التسوية المصدق عليه" من المحكمة 

المختصة بنظر دعوى البطالن، والتفرقة بين تلك األسباب وأسباب البطالن التي قد ترد على 

  اتفاق الوساطة ذاته.

هد الذي بذلته الحكومة أثناء اجتماعاتها، ال يفوت اللجنة أن تثني على التعاون والج وفي الختام،

ومشاطرتها لما أجرته اللجنة من تعديالت شكلية وموضوعية على أحكام مشروع القانون؛ من واقع 

حرصناً جميعاً على أن يصدر القانون المعروض في أكمل صورة، متفقاً مع المعايير الدولية ومحققاً 

  لطموحات الدولة التنافسية.

 هاتكليف المجلس لل هاالالزمة في تنفيذت جهدها وعناياتها كون قد بذلتأن  في النهايةاللجنة  أملوت

، وإقرار ما يراه في إليهأمل تفضل المجلس بالنظر تبدراسة مشروع القانون المعروض، كما 

 شأنه.

 معالي الرئيس :

ديم الشكر لرئيس شكراً سعادة عائشة محمد سعيد المال مقرر اللجنة، والبد أيضاً من اإلشارة وتق

وأعضاء اللجنة على سرعة تجاوبهم وإنجاز هذين المشروعين في وقت قصير فعالً، ولكن هذا هو 

حرص من رئيس اللجنة وأعضائها على اعتبار أن هذين المشروعين وما يمثالنه من أهمية 

اللجنة؟  خاصة فلكم منا ومن المجلس كل التقدير إن شاء هللا، هل هناك أية مالحظات على تقرير

 سعادة األخ علي جاسم تفضل سعادتك.

 سعادة/ علي جاسم أحمد:

شكراً معاليك، ونشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي وأيضاً نشكر الحكومة على هذه المبادرة لسن 

هذين التشريعين المشار إليهما، وهذه التشريعات ستساهم في تحقيق التوافق والوساطة لحل 

ضغوط على المحاكم لمعالجة كافة القضايا المعروضة من جهة وتحقيق المنازعات وتخفيض ال

  المصالحة بين المتخاصمين.

بالنظر إلى القانونين نجد أن هناك توافق بينهما، فأحياناً لما يكون هناك  –معالي الرئيس  –الحقيقة 

تشريعات تشعب في تشريعين والهدف منهما واحد وهو تحقيق المصالحة فهذا يعتبر في موضوع ال

عندما يكون هناك نوع من االزدواجية والهدف واحد فهذا غير مستحب، فكنت أتمنى أن يدمج 

هذين القانونين في قانون واحد ألن الهدف واحد، إذا كنا نتكلم عن الوساطة فالوساطة هي تحقق 

لك كنت المصالحة وإذا تحدثنا عن المصالحة والمنازعة والتوفيق فالعناوين واألهداف واحدة، لذ

أتمنى أن يتم دمج هذين القانونين في قانون واحد بحيث أن الهدف واحد ومن ضمن هذا الهدف 
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تتحقق النتائج المرجوة من هذين القانونين، فأريد رأي الحكومة والتعليق منها على وجود قانونيين 

  بنفس األهداف، وشكراً.

 معالي الرئيس:

 عائشة المال مقرر اللجنة. شكراً، سعادة األخ علي جاسم، تفضلي سعادة

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

اسمح لي أن ألفت نظر سعادة علي جاسم إلى أن هناك بعد تدقيقنا وربما منذ بداية استالم مشروع 

قولون اكتشفنا أن هناك القانون نحن أيضاً وقعنا في هذا اللبس، ولكن بعد التدقيق والتمحيص كما ي

سبعة فروق جوهرية بين التوفيق وبين الوساطة، التوفيق كقانون هو وسيلة لحل المنازعات 

، أنشئت بالفعل مراكز توفيق على 2016) لسنة 17موجود بالفعل في الدولة منذ صدور القانون (

واستقرت في النظام  المستوى االتحادي والمحلي وقيد بجداولها الموفقين ولجأ إليها المتقاضين

القضائي وإن كان لزم إجراء بعض التعديالت البسيطة على هذا القانون المنظم لها ليتوافق مع 

بعض التعديالت التشريعية األخرى المتعلقة مثالً بالنصاب االبتدائي والنهائي للمحاكم وبسرعة 

فسه، مثل تذييل اتفاق آليات التقاضي، فضالً عن سد بعض القصور والفراغات التشريعية فيه ن

ً أنا أتكلم عن أول فرق وهو  الصلح بالصيغة التنفيذية وجعل له حجية أكثر في أحكامه، طبعا

الوساطة وسأتكلم عنه بالتفصيل ولكن الفروقات األخرى سأحاول شرحها كرؤوس أقالم، الوساطة 

ً في معظم الدول، إجراءاته أعقد وأطول إلى حد ما من  نظام أحدث من التوثيق وهو السائد حاليا

التوفيق ولكن ذلك يرجع لكونه يستخدم في النزاعات ذات القيمة المالية المرتفعة نسبياً عن التوفيق 

ً وأكثر خبرة من الموفق الموجود في مركز  ولذلك يفترض في الوسيط أن يكون أكثر تخصصا

  التوفيق.

  باختصار الستة فروق األخرى هي:

أنهما طريقتان أو وسيلتان لحل النزاع ودياً عن طريق شخص ثالث التوفيق والوساطة واتفقنا  .1

لكنه ال يملك صالحية إصدار حل ملزم لألطراف وهو الفرق بينه وبين التحكيم، في الوساطة 

 هذا ملزم.

يلجأ األطراف للتوفيق والوساطة ليس فقط لحسم المنازعات ولكن الستمرار العالقة المدنية  .2

تسوية النزاع وغيره وذلك خالف التحكيم، فالغرض منه أصالً حسم  بينهما كانت تجارية بعد

 المنازعة وكفى.
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التوفيق هو اتفاق بين الطرفين للجوء للنزاع ودياً وال يلزم أن يكون مكتوباً وهذا جداً مهم، أما  .3

 .خالف الوساطة فإنه يلزم فيه االتفاق أو اتفاق الوساطة يلزم أن يكون مكتوباً وإال اعتبر باطالً 

التوفيق: الموفق فيه ال يملك اقتراح الحلول لمحاولة الوصول إلى حل ولكنه يوفق بين  .4

األطراف ولكن في خالف الوساطة فإن الوسيط هنا يقترح الحلول لمحاولة إيجاد الحل 

 وبالتالي تكون هناك إلزامية أكثر في وساطته هو.

د الدعوى أو بعد طرحها أمام القضاء، التوفيق يتفق على اللجوء إليه بعد نشوء النزاع وقبل قي .5

لكن اتفاق الوساطة يكون قبل نشوء النزاع أو بعده وقبل أو أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم 

 المختصة.

وهو السادس التوفيق: في القانون يلتزم األطراف فيه باللجوء إليه قبل رفع الدعوى آخر فرق  .6

 ة التي هي اختيارية في كل المنازعات. في بعض المنازعات وليس كلها على خالف الوساط

  هل هذا واضح؟ شكراً.

  معالي الرئيس:

شكراً سعادة عائشة المال، تفضلي يا كفاح وأستأذن في إبداء مالحظة وهي أنه إذا كان هناك مزيد 

من التوضيح لم تتطرق له المقرر فال بأس ولكن أرجو أن ال يكون هناك تكرار لما تطرقت له، 

  تفضلي.

  كفاح محمد الزعابي: /سعادة

السالم عليكم وإن شاء هللا ليس هناك تكرار معاليك، ولكن أهم جزئية معاليك في موضوع التوفيق 

والمصالحة وهي أن مشروع القانون الخاص بالتوفيق موجود وتم تعديل نصوص المواد في 

ولة والقصد من التوفيق القانون الموجودة أساساً، أما فيما يتعلق بالوساطة فهو قانون جديد في الد

والمصالحة هو تيسير إجراءات التقاضي معاليك وتسريعها وبالتالي ال نستطيع دمج القانونيين مع 

 بعضهما البعض ألنه في حالة اللجوء للتوفيق ال يجوز اللجوء للوساطة، وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس :

ذا الشأن؟ ال يوجد تعقيب، سعادة األخ شكراً سعادة كفاح الزعابي، هل لدى الحكومة تعقيب في ه

 علي جاسم تفضل.

 سعادة/ علي جاسم أحمد:

الحقيقة معاليك أنا من ضمن المداخلة طلبت التوضيح من الحكومة بخصوص وجود هذين 

القانونين، فإذا تكلمت األخت عائشة فهي تتكلم عن اآلليات، اآلليات ربما تكون مختلفة ولكن 
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ما أتكلم عنه، فكنت أطلب التوضيح من الحكومة بحيث تبيّن إذا كانت  األهداف مشتركة وهذا هو

لدينا آليات مختلفة وتحققت بالقانونين، ولكن األهداف مشتركة وهذه النقطة التي أتكلم عنها، فأرجو 

إذا كان لدى الحكومة توضيح في هذه النقطة أن توضح لنا أهداف من وجود هذين القانونين، 

  وشكراً.

 ئيس:معالي الر

 شكراً سعادة األخ علي جاسم، معالي الوزير هل لديكم توضيح لسعادة األخ علي جاسم؟ تفضل.

 معالي/ سلطان بن سعيد البادي: (وزير العدل)

شكراً معالي الرئيس، سعادة المستشار سلطان المطروشي سيوضح الفرق ولو انتبه سعادة األخ 

  باختصار، وشكراً.العضو للتعريف فهو يوضح الفرق بين القانونين 

  معالي الرئيس:

  شكراً، تفضل سعادة المستشار المطروشي.

 سعادة/ سلطان راشد المطروشي: (وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع الشؤون القانونية)

شكراً معاليك وشكراً لسعادة العضو أخونا علي جزاه هللا خيراً وهذا سؤال طيب، لكنه لو رجع 

ريف الوساطة والتوفيق، الوساطة هي وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية لقانون الوساطة فقد تم تع

الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف عالقة قانونية عقدية 

كانت أو غير عقدية ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد ووسيط سواء كانت تلك الوساطة قضائية 

مها قانون اتحادي خاص بها، هذا القانون كما قالت سعادة عائشة أن هذا أو غير قضائية وينظ

القانون خاص بالوساطة باعتبار أن القانون جديد ووضح أن اللجوء إليه اختياري، أما التوفيق 

ً بين األطراف يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو  فعرفت بأنها وسيلة بديلة لحل النزاعات وديا

ام المحكمة ويتم االستعانة فيها بطرف ثالث محايد وهو الموفق لمحاولة الوصول أثناء نظرها أم

إلى اتفاق صلح موقع بين األطراف وملزم لهم، فهنا إلزامية باللجوء للتوفيق وليس إلزامية 

 بالوساطة، هذا للعلم سعادتك، وشكراً.

 معالي الرئيس :

  لى تقرير اللجنة؟شكراً سعادة المستشار، هل هناك أية مالحظات أخرى ع

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

 (موافقة)
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 معالي الرئيس:

واآلن ننتقل إلى تالوة مواد مشروع القانون مادة.مادة. ألخذ الرأي عليها، ولتتفضل سعادة المقرر 

 بتالوة مواد مشروع القانون، تفضلي يا عائشة.

 عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة/ 

  شكراً معاليك، هل أقرأ المواد التي بدون تعديل؟

  معالي الرئيس:

  إقرئي المواد مادة. مادة.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  مشروع

  2021نة قانون اتحادي رقم (    ) لس

  2016) لسنة 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (

  بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية

  

  بن زايد آل نهيان                            رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة نحن خليفة

بشأن اختصاصات 1972) لسنة 1ادي رقم (بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتح -

  الوزارات وصالحيات الوزراء، وتعديالته،

  في شأن المحكمة االتحادية العليا، وتعديالته، 1973) لسنة 10وعلى القانون االتحادي رقم ( -

في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل  1978) لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  المحلية في بعض اإلمارات إليها، وتعديالته،اختصاصات الهيئات القضائية 

  في شأن تنظيم عالقات العمل، وتعديالته، 1980) لسنة 8وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  في شأن السلطة القضائية االتحادية، وتعديالته، 1983) لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  ، وتعديالته،1985) لسنة 5دي رقم (وعلى قانون المعامالت المدنية الصادر بالقانون االتحا -

  في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديالته، 1991) لسنة 23وعلى القانون االتحادي رقم ( -

) 10وعلى قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( -

  م، وتعديالته، 1992لسنة 
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، 1992) لسنة 11بالقانون االتحادي رقم ( وعلى قانون اإلجراءات المدنية الصادر -

  وتعديالته،

، 1993) لسنة 18وعلى قانون المعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( -

  وتعديالته،

  بشأن األحوال الشخصية، وتعديالته، 2005لسنة  28وعلى القانون االتحادي رقم  -

  لمعامالت والتجارة اإللكترونية،في شأن ا 2006) لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم ( -

بشأن الموارد البشرية في الحكومة  2008) لسنة 11وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( -

  االتحادية، وتعديالته،

  في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، 2012) لسنة 7وعلى القانون االتحادي رقم ( - 

  بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديالته، 2013) لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  بشأن الشركات التجارية، وتعديالته، 2015) لسنة 2وعلى القانون االتحادي رقم ( -

بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في  2016) لسنة 17وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  المنازعات المدنية والتجارية،

  بشأن التحكيم، 2018) لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم ( -

بشأن تنظيم العالقات القضائية بين السلطات  2019) لسنة 10وعلى القانون االتحادي رقم ( -

  القضائية االتحادية والمحلية،

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي،  -

 وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

  :أصدرنا القانون اآلتي -

 معالي الرئيس :

  هل هناك أية مالحظات على ديباجة مشروع القانون؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 معالي الرئيس :

الحقيقة أنا أريد أن أغتنم فرصة وجود معالي الوزير اليوم وأتذكر أننا سبق وتناولنا موضوع 

ن في هذه الديباجة ديباجة مشروعات القوانين والحاجة إلى اإلشارة إلى كل هذا العدد من القواني
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وكأن عدم اإلشارة إلى هذه القوانين أنها لن تطبق وهذا غير صحيح، وكان هناك مدارس في هذا 

أنها تميل إلى  –أعتقد وهللا أعلم  –الجانب، مدرسة تميل إلى هذا النموذج والمدرسة الحديثة 

و من اإلخوة في وزارة اقتصار الديباجة على القوانين ذات الصلة المباشرة بالقانون هذا، فأرج

الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي واألمانة العامة لدينا وإذا كانت هناك حاجة لالستفادة من 

رأي الفتوى والتشريع في وزارة العدل أن يتم التوافق بيننا حتى ننتهي من الحاجة إلى اإلطالة في 

وافق المجلس على ديباجة مشروع هذه الديباجة، هذه مالحظة عامة الحقيقة فقط، واآلن هل ي

  القانون؟

 (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  المادة األولى

عبارة "مركز الوساطة والتوفيق" بعبارة "مركز التوفيق والمصالحة" أينما وردت في  تستبدل .1

 .المشار إليه 2016سنة ) ل17عنوان ونصوص القانون االتحادي رقم (

تستبدل كلمة "الموفق" بكلمة "المصلح"، وكلمة "الصلح" بكلمة "المصالحة"، وكلمة "التوفيق" بعبارة  . 2

  المشار إليه.  2016) لسنة 17"التوفيق والمصالحة" أينما وردت في نصوص القانون االتحادي رقم (

 معالي الرئيس:

  ن المجلس والحكومة؟هل هناك أية مالحظات على المادة األولى م

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة بما تم تقديمه من قبل اللجنة بالتوافق مع الحكومة؟

 (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  المادة الثانية

) من القانون االتحادي رقم 15(و ،)10)، (9)، (6، ()3( )،2( )،1يُستبدل بنصوص المواد (

  ، النصوص اآلتية:المشار إليه 2016) لسنة 17(

  )1المادة (

  تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم 

  النص غير ذلك:يقِض سياق 
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  المتحدة.اإلمارات العربية  الدولة:

  وزارة العدل. :  الوزارة

  وزير العدل. :  الوزير

  مركز الوساطة والتوفيق. :  المركز

الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي 

الث محايد قد تنشأ بين أطراف عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ث

  ، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.(الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية

لحل النزاعات ودياً بين األطراف، يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو أثناء وسيلة بديلة التوفيق: 

 حاولة الوصول إلىلمفيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، نظرها أمام المحكمة، ويتم االستعانة 

  .ملزم لهمو موقع بين األطراف صلحاتفاق 

  حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية. :  الصلح

  الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى حل المنازعة بالصلح. :  الموفق

  .أطراف منازعة التوفيق :األطراف

، أو إلى التوفيق المحالةدعوى القضائية محكمة الموضوع المختصة بنظر ال  المحكمة المختصة:

  .المشرف على مكتب إدارة الدعوى المحكمة قاضي

  .المركز ىالقاضي المشرف : القاضي المشرف عل

  .المشرفمن القاضي  محضره الصلح الذي يتوصل إليه األطراف، ويعتمد :  التسوية

  معالي الرئيس:

ي الكلمة عفراء بخيت العليلي، محمد عيسى هل هناك أية مالحظات على هذه المادة؟ لدي من طالب

  الكشف، ناصر اليماحي، الدكتور طارق وناعمة عبدهللا الشرهان، تفضلي يا عفراء.

 سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

) ساعة وهو تعديل بسيط في 72شكراً معالي الرئيس، لدي مالحظة وقد أرسلتها للجنة قبل (

كون التعديل قبل الجلسة، بدالً من كلمة "التعريفات" نضع عنوان المادة معاليك، أنا توقعت أن ي

 كلمة "التعاريف" وفقاً للقوانين التي علمنا عليها فقط وشكراً.

 معالي الرئيس :

ً لما جرى عليه العرف.  إذاً استبدال كلمة "التعريفات" بكلمة "التعاريف" في عنوان المادة وفقا

  تفضلي يا عائشة.
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 : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال

 العفو، بعد التدقيق اللغوي أقروا كلمة تعريفات ألنها أشمل.

 معالي الرئيس :

ولكن المالحظة التي أشارت إليها هي أن التعريف هو ما جرى العمل به طوال الفترة التي مضت 

 بالتالي نستمر على ما جرينا عليه.

 مد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة مح

  ال أدري ألننا سرنا حسب ما جاء.

 معالي الرئيس:

اآلن المجلس موافق على أن يعدل التعريف حسب ما جرى العمل به في التشريعات السابقة، محمد 

 عيسى الكشف تفضل يا أخ محمد.

 سعادة/ محمد عيسى الكشف:

ً في التعريف المستحدث "الوساطة وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية" شكراً معالي الرئ يس، أيضا

من وذكر في هذا التعريف "ويستعينون فيها" وهي ذكرت في التعريف الذي بعده "االستعانة بها" ف

لو يتم تعديل الصياغة بنفس الصياغة في التعريف اآلخر كما جاء من اللجنة، وشكراً  األفضل

  معالي الرئيس.

  عالي الرئيس:م

  تفضلي أخت عائشة.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 هذه كما جاءت في التدقيق اللغوي ألنها روجعت لغوياً.

 معالي الرئيس :

  حسناً، سعادة المستشار الدكتور محمد المنشاوي تفضل سعادتك.

 (المستشار القانوني بالمجلس) األستاذ/ د. محمد علي المنشاوي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، معالي الرئيس التعريف نقل كما هو من مشروع قانون الوساطة وأضيفت 

عليه العبارة الموجودة في عجز التعريف والهيئة الخاصة وينظمها قانون اتحادي خاص بها، 

م االستعانة فيها" فاألمر التعديل المقترح هو تعديل صياغي ويستعينون فيها هي نفسها "ويت

معروض على المجلس وهو تعديل صياغي ولكن من الناحية القانوني ليس هناك أي اعتراض 

  عليه، وشكراً.
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  معالي الرئيس:

  ناعمة الشرهان تفضلي.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

يستعان بطرف ثالث" لغوياً هي تعتبر شكراً معالي الرئيس، أنا مع سعادة العضو محمد وأقول "و

أفضل، لكن "يستعينون" أنا بنفس التوجه ولكن ربما التصحيح لدي بدالً من "فيها" تصبح 

  "ويستعان بطرف ثالث" بدالً من "ويستعينون فيها بطرف ثالث"، وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس :

ال يغير كثيراً من المعنى، فإن رأيتم أنا أعتقد أن االجتهاد وارد أن يكون من هنا أو هناك ولكن 

ً أن نبقي على هذا الموضوع وال نتوقف كثيراً على أمور ال تغير في المعنى، هل يوافق  مناسبا

  المجلس على بقاء التعريف كما هو؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس :

  هل هناك أية مالحظات أخرى على هذه المادة؟ تفضل أخ ناصر اليماحي.

 د اليماحي:سعادة/ ناصر محم

شكراً معالي الرئيس، أنا مداخلتي حول التعريف المستحدث الخاص بالقاضي المشرف، معالي 

الرئيس أرى أن التعريف ضعيف وهناك مقترح آخر لهذا التعريف وهو مقترحي "القاضي 

المشرف هو الشخص الحقوقي المؤهل لتولي المسؤولية واإلشراف على المركز" هذا هو مقترح 

 لقاضي، وشكراً.لتعريف ا

 معالي الرئيس:

  التعريف يجب أن يكون جامع مانع، تفضلي يا عائشة.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

الرد على سعادة ناصر اليماحي هو أن هناك في المركز لدينا قاضيين، قاضي مشرف على 

ى إدارة الدعوى، عندما يكون التوفيق في المراحل إدارة المركز وقاضي آخر مشرف عل

األولى فإنه يصل عند القاضي المشرف على إدارة المركز وقد يتوقف هنا التوفيق وتسوية 

المنازعات، إذا لم تتم التسوية فإن القاضي المشرف على إدارة المركز يرفعها إلى قاضي 

أفضل، فهناك قاضيين في مركز إدارة الدعوى والتي نسميها المحكمة المختصة كعبارة 

  التوفيق وليس واحداً.
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  معالي الرئيس:

  حسناً بعد هذا التوضيح هل يوافق المجلس على المادة األولى؟

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  ):2المادة (

  إنشاء المراكز

ة المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة للوزير أو لرئيس الجهة القضائي .1

 اختصاص المحاكم االبتدائية.

يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق  .2

على أن يتضمن االختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص 

 بتدائية.المحكمة اال

لكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد إللوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة  .3

ً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها  اختصاصها الوالئي وفقا

  ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب األحوال.

 معالي الرئيس :

  )؟2هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )3المادة (

  اختصاصات المراكز

 :نية والتجارية اآلتيةالمنازعات المد في بالتوفيق تختص المراكز بشكل إلزامي .1

) من المادة 1الجزئية وفقاً ألحكام البند (القيمي للدوائر  ختصاصاالالمنازعات التي تدخل في   -أ

 ) من قانون اإلجراءات المدنية المشار إليه.30(

  أيا كانت قيمتها.األزواج أو األقارب حتى الدرجة الرابعة  ها مناالمنازعات التي يكون طرف  -ب
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في المنازعات المدنية  للتوفيقالدعوى االتفاق على اللجوء إلى المراكز  للخصوم بعد رفع .2

ً ألحكام البند ( االختصاص القيمي للدوائروالتجارية التي تدخل في  ) من المادة 2الكلية وفقا

 ) من قانون اإلجراءات المدنية المشار إليه.30(

 معالي الرئيس :

  )؟3هل هناك أية مالحظات على المادة (

  تبد أية مالحظات)(لم 

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )6المادة (

 اآلثار المترتبة على اختصاصات المراكز

من الدعاوى التي ال يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى  .1

ً ألحكام البند ( ) من هذا 3) من المادة (1تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقا

 القانون، إال بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها. 

إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناًء على طلب الخصوم، يجوز  .2

الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز  لرئيس المحكمة إعادة

 إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً. 

ً للقانون االتحادي  .3 ال يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الوساطة وفقا

 المنظم لها. 

في القوانين السارية في الدولة من تاريخ ية والقضائية المنصوص عليها توقف جميع المدد القانون .4

  قيد المنازعة في المركز، وال يعود سريان هذه المواعيد إال بانتهاء التوفيق.

 معالي الرئيس:

  )؟ تفضلي شذى سعيد النقبي.6هل هناك أية مالحظات على المادة (

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

ً عن شكراً معاليك، كنت أو ً ألن لدي اجتماعا د االستئذان منك لمدة ربع ساعة وألتحق بكم الحقا

  بعد، إذا سمحت لي؟
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  معالي الرئيس:

  )؟6تفضلي ويدون هذا لدى اإلخوة. واآلن هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )9المادة (

 إجراءات عمل الموفقين

ً  التوفيقطراف حضور جلسات األعلى  .1 ً  شخصيا ويحدد الموفق موعد ، أو من ينوب عنهم قانونا

  كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكالئهم بموعدها ومكان انعقادها. 

يجتمع الموفق باألطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم  .2

ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي  ودفوعهم،

للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات واألدلة المقدمة منهم وأن يستدل 

  .التوفيقوغيرها من اإلجراءات التي تسهل عملية بالمبادئ القضائية 

يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق االطالع  القانون، ) من هذا11ومع مراعاة أحكام المادة ( .3

ً من إجراءات دون  على األوراق والمستندات والسجالت وسائر األدلة واتخاذ ما يراه مناسبا

ومواعيد الدوام  إليهاالتقيد بقانون اإلجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون اإلثبات المشار 

  .الرسمي

راء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات للموفق االستعانة بالخب .4

المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الموفق أتعاب الخبير واألعمال المطلوب 

  .منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً ألحكام قانون االثبات المشار إليه

لك، يجوز له، باالتفاق مع األطراف جميعا وألغراض ال يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذ .5

  .التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته

 معالي الرئيس :

  )؟9هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)
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 رية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستو

  )10المادة (

  المحظورات

 :يحظر على الموفق اآلتي .1

أن يكون محكما أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من األطراف حول   -أ

 .موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق

ي ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة ف   -ب

يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق 

 .األطراف على خالف ذلك إال إذا تعلقت الشهادة بجريمة

تعتبر كافة إجراءات التوفيق سرية، وال يجوز االحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات  .2

ومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازالت من األطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ومعل

ويُحظر على المركز والموفق واألطراف وكل مشارك في اإلجراءات الكشف عن أي معلومات 

  أثيرت خالل تلك اإلجراءات إال بموافقة األطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.

  معالي الرئيس:

  )؟10الحظات على المادة (هل هناك أية م

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )11المادة (

  قواعد اإلعالن في المراكز

  تم حذف هذه المادة.

  معالي الرئيس:

  )؟11ف المادة (هل يوافق المجلس على حذ

  (موافقة)

  سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )12المادة (
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  مدة التوفيق

) واحد وعشرين يوم عمل على األكثر من 21تعمل المراكز على حل المنازعة صلحاً خالل (

قرار من الموفق، ما لم يتفق تاريخ حضور األطراف أمامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة ب

 األطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.

 معالي الرئيس :

ً نسأل فقط في حال حذف المادة ( ) سيتغير تسلسل أرقام المواد هل هذا صحيح؟ تفضل 11حسنا

  سعادة المستشار الدكتور المنشاوي.

 األستاذ/ د. محمد علي المنشاوي: (المستشار القانوني بالمجلس)

ل لقانون حالي، فالقانون الحالي مكون من عدد معال ي الرئيس، القانون الذي أمامنا هو قانون معّدِ

معين من المواد، المادة األولى التي لدينا هي مادة استبدال بعض النصوص في القانون الحالي 

) ونص المادة 11بنصوص أخرى، فمشروع القانون الوارد من الحكومة باستبدال نص المادة (

الواردة في القانون الحالي ، فالحذف يكون من القانون المعدل وليس من ) بذات صيغة 12(

القانون محل التعديل ، وللتوضيح أكثر ، اآلن القانون الحالي مكون من خمس مواد ، مادة أولى 

مادة ومادة ثانية وهي مادة استبدال ، والمادة الثالثة هي مادة اإلضافة ، ومادة اإللغاء والنشر ، وال

محل الحديث اآلن هي مادة استبدال حيث يتم استبدال نصوص من القانون الحالي بنصوص 

، والنصوص المقترحة من الحكومة جاءت ذات مضمون النصوص السارية في القانون أخرى

  الحالي ، وقد ارتأت اللجنة حذف اإلشارة إلى هذه المواد ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . ضح، تفضلي سعادة المقررة بتالوة المادة التاليةأعتقد أن التوضيح وا

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )15المادة (

  حالة تحقق الصلح

. إذا تم الصلح بين األطراف أمام الموفق فيتم اثبات ذلك في محضر يوقع عليه األطراف 1" 

هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند  والموفق ، ويعتمد

  التنفيذي، وذات حجية األحكام القضائية، وال يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذيّة بناًء على طلب األطراف كافة أو أحدهم، ويجري  . 2

  .ليها في قانون اإلجراءات المدنية المشار إليهتنفيذه وفقا لإلجراءات المنصوص ع
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  معالي الرئيس: 

   ) كما عدلتها اللجنة؟15هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس: 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة؟

  (موافقة)

  الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة 

  المادة الثالثة

) مكرراً إلى القانون االتحادي رقم 11)، و(2) مكرراً (10)، (1) مكرراً (10" تضاف المواد (

  المشار إليه، يكون نصها اآلتي:  2016) لسنة 17(

  )1) مكرراً (10المادة (

  اإلجراءات التأديبية

) من هذا 10من المحظورات المنصوص عليها في المادة ( . في حال مخالفة الموفق ألي1" 

القانون، فللطرف المتضّرر اللجوء إلى المركز التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة على 

  الموفق، وال يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية. 

ن الموارد البشرية . ويتبع في شأن تأديب الموفقين اإلجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانو2

  .في الحكومة االتحادية والقوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة حسب األحوال

  معالي الرئيس: 

   ) كما عدلتها اللجنة؟1) مكرراً (10هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس: 

   لجنة؟إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها ال

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )2) مكرراً (10مادة (

  عزل واستبدال الموفق
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" يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أي من األطراف، 

  قديمه وذلك في أي من الحاالت اآلتية :ويفصل في الطلب خالل ثالثة أيام من تاريخ ت

  . إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.1

. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير ال مسوغ له في اإلجراءات 2

  ولم يتنَح.

لك . أن يكون للموفق صلة بأي من األطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقالله سواء كان ذ3

  قبل أو اثناء إجراءات التوفيق.ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن . "

  معالي الرئيس : 

   ) كما عدلتها اللجنة ؟2) مكرراً (10هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  ) مكرراً 11المادة (

  إجراءات التوفيق عن بعد

" يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها أو بعضها، باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال 

  ار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية " .عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قر

  معالي الرئيس: 

   ) مكرراً؟11هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس: 

    ) مكرراً؟11إذاً هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

  رية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستو

  المادة الرابعة

   ."يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون " 
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  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على المادة الرابعة كما عدلتها اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   ؟ إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  المادة الخامسة

   . " " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على المادة الخامسة كما عدلتها اللجنة ؟

  د أية مالحظات)(لم تب

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

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

   . صيغتها النهائية ؟ الكلمة لسعادة حمد الرحومي

  الرحومي : (النائب األول للرئيس)  سعادة / حمد أحمد

   . بسم هللا الرحمن الرحيم ، شكراً معالي الرئيس

عندي مالحظة فقط ال أعرف ما هو تفسيرها ، فقد حاولت الحصول على تفسير ولم أجد ، فنحن 

اآلن وضعنا في الصفحة الرابعة المادة األولى والمادة الثانية ، وفي نفس الصفحة في أسفلها كذلك 

جود المادة األولى ، فقضية تكرار المواد هل عندي لبس في الموضوع أم أنه مطلوب أن مو

نوضح أنه في قانون واحد نضع المادة األولى تتكلم عن شيء ونعود بعد ذلك ونضع المادة 

   . األولى، فقد يكون عندي لبس في الموضوع ، فياحبذا لو يتم توضيح هذه المسألة ، وشكراً 
   معالي الرئيس :

شكراً سعادة األخ حمد الرحومي ، هذا يحدث فقط عندما يكون هناك تعديل لمشروع قانون ، فتأتي 

داخل المادة األولى أرقام لمواد من القانون الحالي جرى  - مثال  -المواد األولى ، الثانية ، ثم يأتي 
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) ، 4ذلك المادة (عليها التعديل ، ولذلك لو الحظت أنا كنت أذكر في مرة المادة الرابعة وبعد 

فالمادة الرابعة مثال ربما يكون تعدييل لمادة أو مادتين أو ثالث مواد أو أربع مواد ، فهذا يحدث في 

  . تعديل مشروعات القوانين ، هل وضحت الصورة يا أخ أحمد أم ترغب بتوضيح أكثر ؟ تفضل

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

) في نفس القانون وفي نفس 1انع لكن بالنسبة لي أنا أن تكون نفس المادة األولى والمادة (أعتقد أنه ال م

ً ، فنحن نستفيد أيضا باإلطالع على هذا األمر ، وكذلك أنا سألت حتى رئيس  الصفحة ربما تثير لبسا

   . وشكراً  اللجنة وقد يكون هذا في القانون السابق ولكن من الجيد أن نعرف هذا األمر بشكل واضح ،

  معالي الرئيس : 

   . ال بأس في ذلك ، تفضل سعادة المستشار كارم عبداللطيف

  األستاذ / كارم عبداللطيف : (المستشار القانوني بالمجلس) 

) ، 2) ، المادة (1كما تفضلت معاليك ، عندما نعدل قانونا فالمواد عندما نرقمها نقول المادة (

لى .. المادة الثانية .. المادة الثالثة ، وعندما نعدل قانونا فإننا نعدل وهناك مواد نرقمها بالمادة األو

فيه مواد كثيرة جداً سواء مادة موجودة وسنبقي عليها فال مشكلة في ذلك أو مادة سيتم حذفها أو 

إضافة مادة ، فنقول المادة األولى ، وكما تفضلت معاليك وأوضحت المادة األولى تشمل داخلها 

) من 5) والمادة (4) والمادة (3) والمادة (2) والمادة (1د ، فتشمل مثال المادة (مجموعة موا

) ، والمواد التي 7و  6و  5القانون الذي نعدله ، كذلك المادة الثانية تشمل عدة مواد أخرى مثل (

) " وهكذا ، وبنفس النظام كما تفضلت 2) ، " مكرر (1سنضيفها " مكرر " فنقول " مكرر (

ندما نلغي مادة يبقى رقمها كما هو وفقط نكتب تحتها (ملغاة) ألنه لو تم حذفها نهائيا معاليك ع

   . ستخل بالترتيب لمواد القانون ، وهذا يؤدي إلى خلل كبير ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

شكراً سعادة المستشار ، واآلن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه دون إعادة 

   ؟ *مرة أخرى في صيغتها النهائية تالوة مواده

  (موافقة)

  معالي الرئيس: 
من سعادة  -أيضا  -أكرر مرة ثانية الشكر لإلخوة في اللجنة من رئيس ومقرر وأعضاء، ونطلب 

عائشة المال الجلوس إذا كان هناك اتفاق بينهم بالتناوب في هذا الشأن أم أنك ستكملين في مشروع 

   . القانون الثاني؟ تفضلي
 

  أ) بالمضبطة./4ته النهائية ملحق رقم (وع القانون في صيغمشر  *
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  . مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية . 2

  معالي الرئيس: 

مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون  -لتتفضل سعادة عائشة محمد سعيد المال 

   . بتالوة ملخص تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون

  رر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مق

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  معالي / صقر غباش                                    الموقــر "

  رئيس المجلس الوطني االتحادي                       

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

رف بأن أرفق إلى معاليكم تقرير لجنة الشؤون وبعد خالص التحية وعميق االحترام، أتش

الدستورية والتشريعية والطعون الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية 

المنازعات المدنية والتجارية، والجدول المقارن الذي تّم إعداده في هذا الخصوص. ونأمل تفضل 

  لموقر .                            معاليكم باتخاذ ما ترونه مناسباً للعرض على المجلس ا

  ولمعاليكم كل التحية والتقدير ،،

رئيس اللجنة                                 

  "أحمد عبدهللا محمد الشحي   

  

  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون

  في شأن مشروع قانون اتحادي

  ازعات المدنية والتجاريةفي شأن الوساطة لتسوية المن

أحال معالي رئيس المجلس الوطني االتحادي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون 

مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ وذلك لدراسته 

ً للمادة ( ) من الالئحة 117وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس بصفة االستعجال وفقا

  الداخلية للمجلس الوطني . 

، 28/03/2021، 25/03/2021) اجتماعات متتالية بتواريخ 5ولهذا الغرض عقدت اللجنة (

؛ وقد وضعت اللجنة ، في دراسة مشروع 1/4/2021، 31/03/2021، 30/03/2021

واالجتماعية المطلوبة  القانون المعروض ، ُمخططاً عاماً يجمع بين الدراسات الدستورية والقانونية
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في مثل هذه األحوال وبين الممارسات الدولية المقارنة؛ ولذلك اشتملت منهجية عمل اللجنة على 

  اآلتي :   

أوالً : تكليف األمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات االجتماعية والقانونية الالزمة بشأن أهداف 

وكذلك المبررات التي قام عليها المشروع، ومدى  هذا المشروع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه،

  توافق مواده مع هذه المبررات . 

ً : دراسة مدى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وعالقته بالقوانين ذات الصلة  ثانيا

  السارية في الدولة، ومدى اتساق مواده بعضها البعض .   

ً : دراسة التجارب الدولية في شأن آليا ت تسوية المنازعات المدنية والتجارية بطرق ودية؛ ثالثا

وذلك من خالل االطالع على القانون النموذجي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

"األونيسترال" بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة لعام 

  ين المقارنة للعديد من الدول . ، وكذلك االطالع على القوان2018

ً : اجتماع اللجنة بممثلي الحكومة من وزارة العدل، بحكم كونها الجهة المقترحة لمشروع  رابعا

  القانون المعروض، حيث مثَّل الوزارة في هذه االجتماعات كل من :    

  سعادة المستشار/ سلطان راشد المطروشي ــ الوكيل المساعد للشؤون القانونية . 

  سعادة القاضي/ أحمد مصطفى أبوزيد ــ القاضي بمحكمة التمييز بإمارة رأس الخيمة . 

  الدكتور/ أحمد محمد الشحي ــ مستشار في إدارة الفتوى . 

  المستشار/ باهر زغلول ــ مستشار بمكتب الوزير .       

اسات الُمقدمة وفي ضوء دراسة اللجنة ألحكام مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية وكذلك الدر

من األمانة العامة، وما ظهر للجنة من خالل االجتماعات التي عقدتها، والمناقشات والمداوالت 

  التي دارت بين أعضائها، فقد َخلُصت إلى اآلتي :   

أوالً:  من خالل مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية كما ورد من الحكومة، تبيَّن للجنة اآلتي : 

  القانون : ُمبررات مشروع . 1

عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية 

كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها بعيداً عن ساحات القضاء؛ وذلك تلبية لحاجة 

أقل، أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت 

فضالً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعالقات دائمة متصلة؛ بما يؤدي 



  

  152من  47صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

في النهاية إلى تخفيف العبء الُملقى على عاتق القضاء والوصول في الوقت ذاته إلى العدالة 

  الناجزة الحقيقية .

 . أهداف مشروع القانون :2

ً في تقرير • ً 1سهولة ممارسة أنشطة األعمال (+ تعزيز تنافسية الدولة عالميا  - ) األول عربيا

15  ً   .عالميا

 تقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي. •

 . بُنيان مشروع القانون :2

  )4-1المواد (

 .تضمنت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون  

  ئها في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها يجوز إجراوحددت نطاق تطبيق القانون، حيث

 بما ال يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام واآلداب العامة في الدولة. 

  كما حددت شروط صحة اتفاق الوساطة وصوره ومضمونه، حيث حدد مشروع القانون صور

وى القضائية، وفي كال االتفاق سواء كان قبل نشأة النزاع أمام المحكمة، أو بعد رفع الدع

الحالتين يجب أن يكون االتفاق مكتوبا متضمنا لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو 

  طريقة تعيينه.

 سواء كان وسيطاً خاصاً يتفق عليه األطراف في اتفاق الوساطة ونظمت القيد بقوائم الوسطاء ،

  أو مقيدا بقوائم الوسطاء بالمركز.

  )21 -5المواد ( 

 ديد كيفية إحالة الدعوي القضائية إلى الوساطة وذلك عن طريق قرار إحالة تصدره تم تح

 المحكمة المختصة بناء على طلب األطراف أو إنفاذاً التفاق الوساطة.

  تنحي الوسيط وعزله كما بينت كيفية تعيين الوسيط الخاص أو المقيد بقوائم الوسطاء، وحاالت

 ورده وعدم صالحيته.

 اءات التي يجب على الوسيط اتخاذها وتحديد سلطاته والتزاماته والمحظورات تم تحديد اإلجر

 عليه وطرق مساءلته تأديبياً في حال كونه من المقيدين بقوائم الوسطاء.

  حدد المشروع أحوال انتهاء الوساطة واإلجراءات الواجب اتباعها عند فشل التسوية أو

 نجاحها.

 سير إجراءاتها على نحو يتفق مع المتطلبات الدولية أكد المشروع على ضمانات الوساطة وتي

  في هذا الشأن.
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  )24- 22المواد (

  تناولت االحكام المتعلقة باللجوء إلى الوساطة غير القضائية (وهي قبل رفع الدعوى

  .القضائية ابتداًء)

 كما نظمت إجراءات الوساطة غير القضائية.  

 ،وهي عدم قبول رفع الدعوى القضائية  وحددت آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

  التي ترفع بعد ذلك حتى انتهاء الوساطة.

  

ثالثاً : المالحظات والتعديالت التي ارتأت اللجنة إدخالها على مشروع القانون حتى تستقيم أحكامه 

    على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع :

وع المعروض من القوانين اإلجرائية التي تستلزم الدقة ارتأت اللجنة في ضوء كون المشر .1

والوضوح الشديد في ألفاظها المستخدمة وتركيبات جملها وموادها؛ إجراء بعض أوجه إعادة 

الصياغة التي تتفق ومقتضيات الصياغة التشريعية السليمة؛ بإدخال بعض التعديالت على ديباجة 

لمواد والعبارات الواردة به، وكذلك استخدام مشروع القانون، وحذف وإعادة ترتيب بعض ا

بعض الكلمات أو العبارات التي هي أدق وأوضح في الداللة على المعنى المقصود؛ وذلك بما 

 يُزيل أدنى لبس أو غموض فيما نظمه مشروع القانون.

ارتأت اللجنة وجوب تحديد السلطة المختصة باختيار من يتم قيدهم في قوائم الوسطاء من بين  .2

الخبراء والموفقين المقيدين في جداول وزارة العدل والجهات القضائية المحلية، لذا عمدت اللجنة 

) من المشروع بما يحقق ذلك الغرض؛ درءاً للفراغ 4من المادة ( 2الى تعديل عُجز البند 

 التشريعي.

عد الذي تبدأ ) من مشروع القانون بتعديل المو6من المادة ( 2قامت اللجنة بتعديل صياغة البند  .3

منه المهلة المقررة للوسيط لقبول مهمة الوساطة؛ ليبدأ من تاريخ اخطاره بقرار إحالة المنازعة 

 إليه وليس من تاريخ تعيينه من قبل المحكمة المختصة.

) من مشروع القانون لمنح األطراف مهلة 7من المادة ( 1ارتأت اللجنة تعديل صياغة البند  .4

لالتفاق مع الوسيط على اتعابه؛ بحيث ال تستغرقها مدة اخطارهم   -) أيام عمل3( -معقولة 

 بتعيين الوسيط.

) من مشروع القانون بإضافة حالة "تنحي" الوسيط 7من المادة ( 2ارتأت اللجنة تعديل البند  .5

كإحدى الحاالت التي يتعين فيها على المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر الستكمال إجراءات 

 درءاً للفراغ التشريعي.الوساطة؛ وذلك 
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) من مشروع القانون يمنح المحكمة المختصة 11من المادة ( 3ارتأت اللجنة إضافة حكم للبند  .6

بنظر موضوع النزاع االختصاص بالفصل في تحديد اتعاب الخبير حال عدم اتفاق األطراف 

 على قيمتها المحددة من قبل الوسيط.

بالوساطة، سواًء كانوا من المقيدين بقوائم  الحظت اللجنة وجوب خضوع جميع المشتغلين .7

الوساطة بالمراكز ــ من الخبراء المقيدين بالوزارة أو الجهات القضائية المحلية أو من الموفقين 

بقوائم المراكز أو كانوا من ذوي الخبرة ــ، أو الوسطاء الخاصين من خارج تلك القوائم؛ وذلك 

 والحيادية والنزاهة ومدونة السلوك المهني.لضمان التزامهم جميعاً بقواعد السرية 

  من مشروع القانون، على نحو يخضع 14من المادة ( 3لذا عمدت اللجنة إلى تعديل البند (

جميع المقيدين بقوائم الوسطاء بما فيهم الوسطاء ذوي الخبرة إلى اإلجراءات والجزاءات 

م الجهات القضائية االتحادية التأديبية المقررة في القوانين المنظمة لمهنة الخبرة أما

 والمحلية.

  ) من مشروع القانون بتقرير جزاء إداري بحرمان الوسيط 26وكذلك تعديل المادة (

الخاص (غير المقيد بقوائم الوسطاء) من ممارسة الوساطة أمام المركز حال مخالفته لقواعد 

 السرية والحيادية والنزاهة.

) من مشروع القانون، والتي عنت بالنص 15ن المادة (م 3ارتأت اللجنة تعديل صياغة البند  .8

على حظر أن يكون الوسيط من األقارب حتى الدرجة الرابعة ألحد األطراف؛ وذلك بإضافة 

كلمة "زوجاً"؛ باعتبار أن العالقة الزوجية ال تدخل في درجات القرابة، وإنما هي عالقة عقدية، 

 وقانون األحوال الشخصية.وفقاً لما تضمنه قانون المعامالت المدنية 

) من مشروع القانون على نحو يتفق وطبيعة 19عمدت اللجنة إلى تعديل صياغة بنود المادة ( .9

  -وما تنتهي إليه من تسوية مصدقة عليها من المحكمة المختصة -الوساطة وإجراءاتها 

نة إفراد أسباب واختالفها عن باقي وسائل تسوية المنازعات الودية والقضائية؛ لذا ارتأت اللج

خاصة يجوز فيها ألحد األطراف االعتراض على "اتفاق التسوية المصدق عليه" من المحكمة 

المختصة بنظر دعوى البطالن، والتفرقة بين تلك األسباب وأسباب البطالن التي قد ترد على 

  اتفاق الوساطة ذاته.

ذي بذلته الحكومة أثناء اجتماعاتها، وفي الختام ، ال يفوت اللجنة أن تثني على التعاون والجهد ال 

ومشاطرتها لما أجرته اللجنة من تعديالت شكلية وموضوعية على أحكام مشروع القانون؛ من واقع 
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حرصنا جميعاً على أن يصدر القانون المعروض في أكمل صورة، متفقاً مع المعايير الدولية ومحققاً 

  لطموحات الدولة التنافسية .

نهاية أن تكون قد بذلت جهدها وعناياتها الالزمة في تنفيذها لتكليف المجلس لها وتأمل اللجنة في ال

بدراسة مشروع القانون المعروض، كما تأمل تفضل المجلس بالنظر إليه، وإقرار ما يراه في 

 شأنه.

  معالي الرئيس : 

تقرير  مقرر اللجنة ، واآلن هل هناك أية مالحظات على-شكرا سعادة عائشة محمد سعيد المال 

   اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

   . إذاً لتتفضل سعادة المقرر بتالوة مواد مشروع القانون ألخذ الرأي عليها مادة . مادة

  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر 

  مشروع قانون اتحادي 

  في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

  2021مشروع قانون اتحادي رقم (    ) لسنة 

  في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

  مارات العربية المتحدة نحن خليفة بن زايد آل نهيان               رئيس دولة اإل

  بعد االطالع على الدستور، 

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

  وتعديالته ،

  في شأن المحكمة االتحادية العليا، وتعديالته ، 1973) لسنة 10وعلى القانون االتحادي رقم (

في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات 1978) لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم (

  الهيئات القضائية المحلية في بعض االمارات إليها، وتعديالته ،

  في شأن السلطة القضائية االتحادية، وتعديالته ، 1983) لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم (
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  ، وتعديالته ،  1985) لسنة 5(وعلى قانون المعامالت المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم 

  في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديالته ، 1991) لسنة 23وعلى القانون االتحادي رقم (

) لسنة 10وعلى قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم (

  ، وتعديالته ، 1992

  ، وتعديالته ،  1992) لسنة 11لقانون االتحادي رقم (وعلى قانون اإلجراءات المدنية الصادر با

  ، وتعديالته ،  1993) لسنة 18وعلى قانون المعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم (

  بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم االتحادية، وتعديالته ،  2005) لسنة 32وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية ، 2006) لسنة 1ادي رقم (وعلى القانون االتح

  في شأن تنظيم مهنة الترجمة ، 2012) لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم (

  في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ،  2012) لسنة 7وعلى القانون االتحادي رقم (

  بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، وتعديالته ، 2013) لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم (

  بشأن الشركات التجارية، وتعديالته ،  2015) لسنة 2وعلى القانون االتحادي رقم (

بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات  2016) لسنة 17وعلى القانون االتحادي رقم (

  المدنية والتجارية ، 

  بشأن التحكيم ، 2018) لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم (

بشأن تنظيم العالقات القضائية بين السلطات  2019) لسنة 10وعلى القانون االتحادي رقم (

  القضائية االتحادية والمحلية ، 

وبناًء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي، وتصديق 

  :لقانون اآلتي المجلس األعلى لالتحاد ، أصدرنا ا

  معالي الرئيس : 

   . هل هناك أية مالحظات على ديباجة مشروع القانون ؟ الكلمة لسعادة عائشة البيرق

  سعادة / عائشة رضا البيرق : 

شكراً معالي الرئيس ، ال يوجد أي مالحظة ، فقط في العنوان نضع " رقم (    ) لسنة " ، فالنسخة 

  .... الموجودة معنا ليس بها
  لي الرئيس : معا

واضح يا أخت عائشة يتم فتح قوس وفراغ في العنوان هكذا (  ) حتى يتم وضع رقم القانون 

   والسنة ، اآلن بما أنه ليس هناك أية مالحظات على الديباجة فهل يوافق المجلس عليها ؟

  (موافقة)
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  والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 

  الفصل األول

  األحكام العامة

  (1) المادة 

  تعريفات

   .... في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات

  معالي الرئيس : 

مرة ثانية هنا سنأتي لمسألة (تعاريف) و (تعريفات) ، المفروض أن نسير بنفس التوحيد السابق ، 

   . حظاتتفضلي اآلن أكملي قراءة المادة ومن ثم سنبحث المال

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  الفصل األول

  األحكام العامة

  )1المادة (

  تعريفات

" في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

  :لم يقِض سياق النص غير ذلك 

  الدولة : اإلمارات العربية المتحدة .

  الوزارة : وزارة العدل .

  الوزير : وزير العدل . 

 2016) لسنة  17المركز : مركز الوساطة والتوفيق المنصوص عليه في القانون االتحادي رقم (

  وتعديالته المشار إليه ، أو بموجب أي قانون محلي آخر . 

لتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة ل

قد تنشأ بين أطراف عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد 

  .(الوسيط) ، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية

ل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أية الوساطة القضائية : الوساطة التي يلجأ إليها األطراف لح

  مرحلة من مراحل الدعوي القضائية .
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الوساطة غير القضائية : الوساطة التي يلجأ إليها األطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء 

  للتقاضي، إنفاذاً التفاق الوساطة .

سوية النزاع، اتفاق الوساطة : اتفاق مكتوب بين األطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل ت

  سواء تم هذا االتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده .

الوسيط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد اليه األطراف مهمة الوساطة لحل النزاع وديا 

  بينهم، سواء كان وسيطاً خاصاً أو مقيدا بقوائم الوسطاء بالمركز .

  لوسطاء المقيدين به .قوائم الوسطاء : قوائم يضعها المركز، يُدرج فيها أسماء ا

الوسيط الخاص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه األطراف مهمة الوساطة لحل النزاع 

  وديا بينهم، وليس من المقيدين بقوائم الوسطاء .

  األطراف : أطراف اتفاق الوساطة .

أو قاضي المحكمة المختصة : محكمة الموضوع الناظرة للدعوى القضائية المحالة إلى الوساطة 

  المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى بحسب األحوال .

  القاضي المشرف : القاضي المشرف علي المركز .

قرار اإلحالة : هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة بإحالة أطراف النزاع إلى الوساطة 

  لمحاولة إيجاد تسوية ودية للنزاع بينهم .

حرره الوسيط  ويوقعه األطراف، ويتضمن ما توصل إليه األطراف اتفاق التسوية : المحرر الذي ي

  من تسوية لحل النزاع، كلياً أو جزئياً، فيما بينهم .

نفقات الوساطة : هي المصاريف اإلدارية للوساطة، واألتعاب الواجبة للوسيط عن عملية 

  الوساطة.

  .المتفق عليه مع األطرافأتعاب الوسيط : المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته و

  معالي الرئيس: 

) غير توحيد األلفاظ في العنوان ؟ الكلمة لسعادة عائشة 1هل هناك أية مالحظات على المادة رقم (

   . البيرق

  سعادة / عائشة رضا البيرق : 

معالي الرئيس ، أنا عندي استفسار فقط في تعريف الوسيط ، فهل من الممكن أن يكون الوسيط 

يعي واعتباري ؟ ، أي هل ممكن أن يكون الوسيط شخص اعتباري ؟ ألن الوسيط ال شخص طب

) وفي 4يمكن أن يكون إال شخص طبيعي ، وهذا عندما تمت تالوة التقرير ذكرت في المادة (
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) .. " يتنحى الوسيط الستشعار الحرج " ، فكيف لشخص اعتباري أن يستشعر الحرج ؟ 8المادة (

   . ذي لدي ، وشكراً هذا فقط االستفسار ال

  معالي الرئيس : 

ألن التعريف يقول " الوسيط : كل شخص طبيعي أو اعتباري " ، فالتنحي يكون عندما يكون 

   . الوسيط شخص طبيعي ، تفضلي سعادة المقرر إذا كان لديك توضيح لهذه النقطة

  ة والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعي

ألنه عندنا وسطاء من خارج قوائم المقيدين الخاصين الذين يعينون أو يتم اختيارهم من قطاع 

خاص ، فهناك وكالء أيضا ، فالوكيل نحن دار نقاش في اللجنة حول هذه المسألة وكان هناك آراء 

اف فهل يهتم ؟ مع الحكومة حيث طال النقاش معهم في هذا الشأن أنه إذا كان موكل من أحد األطر

فقد يكون هناك طرف وكله الوسيط الفالني ولكن لم أشعر أنه أعطى القضية أو التوكيل الذي 

   .... أعطيته إياه حق في تمثيلي

  معالي الرئيس : 

أخت عائشة ، لو سمحت التساؤل كان حول هل يمكن أن يكون هناك وسيط اعتباري ؟ هذا هو 

ص االعتباري شيء آخر، فلنستمع لرأي الحكومة، التساؤل، فالشخص الطبيعي شيء والشخ

   . تفضل معالي الوزير

  معالي / سلطان بن سعيد البادي : (وزير العدل) 

بالنسبة لتحديد الوسطاء قد يكون الوسيط شخص طبيعي أو اعتباري، فاالعتباري معناها شركات 

  . النقطة، وشكراً  أو مؤسسات، كذلك من الممكن أن نسأل المستشار محمد باهر لتوضيح هذه

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة المستشار محمد باهر

  وزارة العدل) –المستشار/ محمد باهر زغلول : (مستشار شؤون قانونية 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحقيقة أنه عالميا موجود مراكز وساطة تقوم بدور الوساطة بذاتها خاصة ما 

هذا المشروع تتحدث عن جواز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو ) من 25بين الشركات ، والمادة (

   . الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة ، وهذه قد تقوم بدور الوسيط في المستقبل ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

شكراً، أعتقد أن األمر واضح، فاستفسار سعادة عائشة البيرق تم توضيحه ، تفضلي سعادة شذى 

  . النقبي
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  شذى سعيد النقبي : سعادة / 

  . معالي الرئيس ، فقط أود تسجيل حضوري مرة أخرى بعد عودتي

  معالي الرئيس : 

) كما عدلتها 1من أجل النصاب، ال بأس ، واآلن هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة رقم (

   اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس: 

   ا عدلتها اللجنة؟إذاً هل يوافق المجلس على المادة كم

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )2المادة (

  نطاق تطبيق القانون

. يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما ال يتعارض مع 1" 

داب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين التشريعات النافذة أو النظام العام واآل

  المحلية التي تنظم أحكام الوساطة.

  . يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.2

. تطبق أحكام هذا القانون إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توفيقاً تجاريا 3

  فق طرفاه على إخضاعه ألحكام هذا القانون .دولياً يجرى في الخارج وات

. ال يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى اإلجراءات المنصوص عليها في 4

  " .المشار إليه 2016) لسنة 17القانون االتحادي رقم (

  معالي الرئيس : 

   ) كما وردت من الحكومة ؟2هل هناك أية مالحظات على المادة (

  تبد أية مالحظات)(لم 

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (موافقة)
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  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )3المادة (

  اتفاق الوساطة

  . يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور التالية :1" 

أن يكون سابقا على قيام النزاع سواء كان مستقال بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو   .أ

  بعض المنازعات التي قد تنشأ بين األطراف . 

 أن يكون الحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.   .ب

أهلية التصرف في الحقوق أو من . ال ينعقد اتفاق الوساطة إال من الشخص الطبيعي الذي يتمتع ب2

ممثل الشخص االعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإال كان باطالً. وال ينتهي اتفاق 

 - في هذه الحالة  –الوساطة بوفاة أحد األطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه 

  ق األطراف على خالف ذلك .بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتف

. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في 3

محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً، 

  وإال كان باطالً .

حالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد . يُعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إ4

نموذجي أو وثيقة أخرى تتضمن شرط للوساطة، إذا كانت هذه اإلحالة واضحة في اعتبار هذا 

  الشرط جزءاً من العقد .

. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو 5

تفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن اال

العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة 

  .العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة المشار إليه

  معالي الرئيس : 

   ؟ هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)
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  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )4المادة (

  قوائم الوسطاء

لمقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات . يُنشأ في المركز قوائم لقيد الوسطاء من ضمن ا1" 

القضائية المحلية بحسب األحوال، ومن الموفقين المعينين والمنتدبين بالمركز . ويجوز أن يقيد بها 

(وسطاء ذوي الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب 

سلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول األحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء ال

المحامين المشتغلين وغير المشتغلين بالوزارة، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء 

  العالميين في المجال القانوني وفي مجال األعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية .

جهة القضائية المحلية  شروط وإجراءات ومدد القيد . ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس ال2

  والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم . "

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  موافقة)(

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  الفصل الثاني

  الوساطة القضائية

  )5المادة (

  قرار اإلحالة إلى الوساطة القضائية

. للمحكمة المختّصة أن تصدر قراًرا بإحالة النزاع إلى الوساطة في أّي مرحلة من مراحل 1" 

ً بموافقة األطراف أم بناًء على طلبهم أو إنفاذًا التفاق الدعوى،  سواء باقتراح منها مقرونا

  الوساطة .

  . على المحكمة المختّصة أن تذكر في قرار اإلحالة إلى الوساطة البيانات اآلتية :2
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أ. موافقة األطراف على اللجوء الى الوساطة القضائيّة ، وتعهدهم بالحضور في الجلسات 

تزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى المحددة و

  الوساطة .

  ب. موضوع الوساطة .

ج. مدة الوساطة ، على أال تتعدى الثالثة أشهر من تاريخ إبالغ الوسيط بالمهمة ، وتكون قابلة 

اء على طلب للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بن

  الوسيط وبموافقة كل األطراف .

  د. النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على األطراف .

. ال تقبل قرارات اإلحالة الصادرة عن المحكمة المختّصة الطعن فيها بأّي طريق من طرق 3

  الطعن العادية أو غير العادية .

دور قرار اإلحالة، وال تعود إلى السريان إّال . توقف المدد القانونيّة والقضائيّة كافة منذ ص4

بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختّصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير 

واإلجراءات الضروريّة لحماية حقوق األطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي 

  " .تراها ضرورية 

  معالي الرئيس : 

   حظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟هل هناك أية مال

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  ) 6المادة (

  تعيين الوسيط الخاص 

إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك  .1" 

عند إصدار قرار اإلحالة، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار اإلحالة خالل ثالثة أيام من 

  تاريخ صدور القرار.
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الله تجاه . على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة وما يؤكد حياده واستق2

) أيام عمل بدًء من تاريخ اخطاره، وعليه 3األطراف وموضوع النزاع في غضون ثالثة (

أثناء سير عملية الوساطة، إعالم المركز خطياً عن أّي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، 

تدفع بأحد األطراف الى التشكيك في حياده أو استقالله، وتتبع في هذه الحالة اإلجراءات 

  ) من هذا القانون .7) من المادة (2صوص عليها في البند (المن

% من قيمة 5. يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه باالتفاق مع أطراف النزاع على أال تتجاوز 3

موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي 

  " .) من هذا القانون 21) من المادة (2البند ( دفعها على النحو المنصوص عليه في

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟

  لم تبد أية مالحظات))

  معالي الرئيس : 

   إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة؟

  (موافقة)

  الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة

  )7المادة (

  تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء 

في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول  .1

المهمة، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين األسماء المدرجة بقوائم 

) أيّام عمل من تاريخ صدور 5اف بذلك خالل مدة ال تجاوز خمسة (الوسطاء، ويُخطر األطر

أيام عمل من  ةقرار اإلحالة، على أن يتفق األطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خالل ثالث

) من المادة 3تاريخ إخطارهم بقرار اإلحالة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (

  ) من هذا القانون.6(

 الوسيط أواعتراض أي من األطراف على الوسيط وطلب رّده أو في حال عزل في حال  .2

تنحيه أو وفاته أو عدم تمّكنه من متابعة مهمته ألّي سبب كان خالل أّي مرحلة من عمليّة 

الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خالل مدة 
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وفاته أو تنحيه أو خ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو ) أيّام عمل من تاري5خمسة (

  إخطاره بعدم تمّكنه من متابعة مهمته. 

وفي جميع األحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد واالستقالل تجاه  .3

  األطراف وموضوع النزاع.

 معالي الرئيس :

  )؟7هل هناك أية مالحظات على المادة (

  بد أية مالحظات)(لم ت

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )8المادة (

  تنحي الوسيط وعزله ورده وعدم صالحيته

توفر بينه على الوسيط أن يمتنع أو يتنّحى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا  .1

وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يُرجح معه عدم استطاعته السير 

 .بإجراءات التسوية دون ميل ألحد األطراف ما لم يُتّفق على خالف ذلك

إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير ال  .2

جراءات، ولم يتنَح جاز عزله بناًء على طلب من أي من الطرفين بقرار من مسوغ له في اإل

 .المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن
يع األحوال، تسـري على رد الوسيط وعدم صالحيته ذات أسباب طلب رّد القاضي أو وفي جم .3

  نية المشار إليه.تنّحيته وحاالت عدم صالحيته الواردة بقانون اإلجراءات المد

 معالي الرئيس:

  )؟8هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 معالي الرئيس:

أنا أستأذنكم الحقيقة وأطلب من سعادة األخ حمد الرحومي لمساعدتي في استكمال رئاسة جزء من 

  هذه الجلسة.
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  النائب األول للرئيس  –ة/ حمد أحمد الرحومي سعاد تولى(

  صباحاً) 11:50الجلسة حيث كانت الساعة رئاسة 

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

) اآلن وهناك مالحظة من الدكتورة نضال، 8بسم هللا الرحمن الرحيم، أعتقد أننا في المادة (

  تفضلي سعادتك.

 نضال محمد الطنيجي:سعادة/ د. 

بسم هللا الرحمن الرحيم، أنا لدي استفسار في هذه المادة حيث ذكر متى يعزل الوسيط ومن غير ذلك 

من األمور التي ذكرت، استفساري هو: هل ذكر في اجتماعات اللجنة أن الالئحة التي تنظم عمل هذا 

ص وقدرته على ممارسة هذا الدور؟ القانون تذكر ما يؤكد أهلية الوسيط وإلمامه من ناحية االختصا

ألن دور الوساطة لربما هو دور مهم جداً ويحتاج إلى أن يكون الوسيط لديه خبرة وإلمام، أعتقد أنه 

 يجب أن تذكر الالئحة هذه الجزئية وربما بحاجة ألن نشير لذلك في القانون، وشكراً.

 جلسة)رئيس ال –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  سعادتك هل تقترحين إضافة الالئحة التنفيذية أم االشتراطات المطلوبة في الوسيط؟

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

أنا في الحقيقة كان طرحي عبارة عن استفسار للجنة إذا تم مناقشة هذا الموضوع وإذا توافقوا معنا 

  القانون، وشكراً.بأنه يجب اإلشارة لهذا الشيء في الالئحة التنفيذية لهذا 

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  شكراً دكتورة، تفضلي سعادة عائشة المال.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

عم لقد تطرقنا لهذا حسب فهمي لكالم الدكتورة فهي تتكلم عن اشتراطات الوسيط، والجواب هو ن

الموضوع وهذا موجود وهناك شروط معينة يجب أن تكتمل في مواصفات الوسيط حتى يقبل به 

كوسيط، ونحن عندما ذكرنا هنا حول رد الوسيط وعدم صالحيته وأسباب رد القاضي وتنحيه 

مة، نعم حتى نتأكد من سريان جميع أحكام الرد والتنحي في شأن الوسيط وهذا باالتفاق مع الحكو

دار هذا النقاش والرأي في األخير متروك للمجلس إذا كان هناك رأي آخر، واألخت كفاح تستطيع 

  التعقيب على ذلك، وشكراً.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  شكراً أخت عائشة، تفضلي أخت كفاح.
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 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

وفي جميع األحوال، تسـري . 3 ): "3) في الفقرة (8على سعادة نضال المادة (نعم بالنسبة للرد 

على رد الوسيط وعدم صالحيته ذات أسباب طلب رّد القاضي أو تنّحيته وحاالت عدم صالحيته 

"، تمت اإلشارة إلى قانون اإلجراءات المدنية الواردة بقانون اإلجراءات المدنية المشار إليه

لنقاط الخاصة بصالحية الوسيط وأهليته ورده أو تنحيه، وهذا مغطى ليس في ومذكور فيه جميع ا

  الالئحة التنفيذية التي تتكلم عنها وإنما في قانون اإلجراءات المدنية، وشكراً.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ة أصالً في قانون اإلجراءات المدنية شكراً سعادة األخت كفاح، هذا يعني أن هذه النقطة مغطا

 بالتالي لن يكون هناك داعي لذكر ذلك، تفضلي أخت نضال.

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

قد يكون فهمي لموضوع األهلية مختلف عن موضوع االختصاص، بمعنى أن الوساطة فيها 

ا كان فهمنا لموضوع تفاوض وآلية ومهارات، أعتقد أنها مختلفة عن األهلية واالشتراطات، هذ

األهلية لكن النقطة التي أحببت أن أثيرها للجنة هي أن موضوع الوساطة ووجود مراكز يعني أن 

هناك اختصاص، وهذا االختصاص يتطلب أن يكون هناك اشتراطات معينة لمن يقوم بهذا النوع 

  من مزاولة العمل، وشكراً.

 رئيس الجلسة) – سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس

  شكراً دكتورة، هل هناك أية مالحظات أخرى؟ سعادة المستشار تفضل.

  األستاذ/ د. محمد علي المنشاوي: (المستشار القانوني بالمجلس)

بالقانون بالفعل ليس له الئحة تنفيذية أي لم يتم النص على صدور الئحة تنفيذية بشأن هذا القانون 

الخاصة بقوائم الوسطاء حلت الجزئية التي تقول عنها الدكتورة ) 4) من المادة (2لكن البند (

نضال، حيث قالت الفقرة: "ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس الهيئة القضائية المحلية شروط 

وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء"، أي أن فكرة الشروط سوف يتضمنها قرار 

  لية بحسب األحوال، وشكراً.وزاري أو رئيس الهيئة القضائية المح

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

شكراً سعادة المستشار، أتصور أن النقطة واضحة اآلن وهي مغطاة بطريقة أخرى في المادة 

 )؟ تفضلي سعادة األخت ناعمة.8)، واآلن هل هناك أية مالحظات أخرى على المادة (4(
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 ة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)سعادة/ ناعم

شكراً معالي الرئيس، طبعاً أنا أثني على كالم المستشار، الشروط واإلجراءات هي المظلة وتغطي 

  وشكراً. ،الجزئية التي تفضلت بها سعادة الدكتورة

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟8( المادة على أخرى مالحظات أية هناك هل شكراً،

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )9المادة (

  إجراءات الوساطة

ن ينوب عنهم قانونا على الوسيط إبالغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعالنهم أو م .1

، بما فيها الوسائل بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق اإلعالن القانونية المقررة

 االلكترونية.

ً أو من ينوب عنهم قانونا، ويحدد  الوساطةاألطراف حضور جلسات  على  .2  الوسيطشخصيا

عهم، وللوسيط أن ويجوز لألطراف االستعانة بمستشارين لحضور الجلسات م موعد كل جلسة،

يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقا لما يراه مناسبا لتسيير عملية التسوية وفقا لظروف 

النزاع وطبيعته، وال يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إالّ بموافقة جميع 

 األطراف. 

أن  ها الوسيط بوقت كافٍ على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة األولى التي يحدد .3

يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصا الدعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات 

 واألدلة التي يستند إليها، وال يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين األطراف.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟9( المادة على مالحظات أية هناك هل شكراً،

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)
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 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  الوزير. معالي تفضل

 معالي/ سلطان بن سعيد البادي: (وزير العدل)

أشكر اإلخوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عفواً سعادة نائب الرئيس، بدايةً أود أن 

والطعون على الجهد الذي بذلوه في دراسة وإعداد القانون في وقت قياسي بالنسبة لزمن اإلنجاز، 

) في المادة التاسعة صار هناك تعديل بسيط في الصياغة بعدما تم 2لدينا فيما يتعلق بالبند رقم (

ية في االجتماع السابق، ولدينا مقترح لضبط الصياغة، فإذا سمحتم االتفاق عليه مع اللجنة التشريع

  لنا سيتلوه المستشار سلطان المطروشي فقط لضبط الصياغة، وشكراً سعادة نائب الرئيس.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  المستشار. سعادة تفضل

 وزارة العدل المساعد لقطاع الشؤون القانونية)سعادة/ سلطان راشد المطروشي: (وكيل 

 اللجنة اجتماع في عليها اتفقنا قد كنا المادة هذه الوزير معالي قال كما سعادتك، وشكراً  معاليك شكراً 

 مثل القانونيين غير من الخارجيين الوسطاء من نوع هناك يكون أن قصدنا وكان هي كما تبقى بأن

 فاآلن )،2( البند يبقى أن األولى من فكان تفصيالً، اإلجراءات لتحديد ويحتاجون والخبراء المحاسبين

 "على ونقول: أخرى بطريقة تغييرها نود ولكن التعديل في إشكالية لدينا ليس ونحن تعديلها تم عندما

ً  الوساطة جلسات حضور النزاع أطراف ً  األطراف أحد كان وإذا شخصيا ً  شخصا  أن وجب معنويا

ً قان يمثله من يحضر  االستعانة لألطراف ويجوز ذلك... بعد ونكمل قانوناً... عنه ينوب من أو ونا

 اللجنة وبين بيننا فيما بالتوافق أوفق يكون ربما النص هذا أن نرى الجلسة"، لحضور بمستشارين

  وشكراً. هذا، النص وضعت التي

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 ً   أبطأ. بشكل المقترح النص تالوة تعيد لو بذاح حسنا

 سعادة/ سلطان راشد المطروشي: (وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع الشؤون القانونية)

 جلسات حضور النزاع أطراف "على ):9( المادة من )2( رقم البند على التعديل هللا، شاء إن

ً  الوساطة ً  األطراف أحد كان وإذا شخصيا ً  شخصا ً  يمثله من يحضر أن وجب معنويا  من أو قانونا

ً  عنهم ينوب  النص ونستكمل الجلسة... لحضور بمستشارين االستعانة لألطراف ويجوز قانونا

  وشكراً. النص، في رأينا هذا السابق"،
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 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 ً   شخصياً... الوساطة جلسات ضورح النزاع أطراف "على أخرى: مرة النص سنتلو حسنا

 سعادة/ سلطان راشد المطروشي: (وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع الشؤون القانونية)

ً  األطراف أحد كان وإذا شخصياً، الوساطة جلسات حضور النزاع أطراف "على ً  شخصا  اعتباريا

ً  يمثله من يحضر أن وجب  ويجوز النص... ذلك بعد ونستكمل قانوناً... عنهم ينوب من أو قانونا

  وشكراً. الفقرة"، آخر إلى بمستشارين... االستعانة لألطراف

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  تفضلي. كفاح األخت

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

ً  الوساطة جلسات حضور األطراف "على هو عندنا شيء أهم  اً"،قانون عنهم ينوب من أو شخصيا

ً  النزاع أطراف يحضر أن الممكن من أن نتكلم نحن  للشق فبالنسبة المحامي، يحضر أو شخصيا

ً  يكون أن األطراف بتعديل الخاص الثاني ً  شخصا  األولى الجزئية لكن فيه، لدينا مشكلة ال اعتباريا

 "على األطراف أحد كان إذا البداية في ولكن الطرف، يحضر أن الواجب من أنه نرى كلجنة نحن

ً  الوساطة جلسات حضور األطراف  هو القانون هذا أساس ألن قانوناً" عنهم ينوب من أو شخصيا

ً  الطرف حضور عدم حال في المحامي فحضور التقاضي، إجراءات تسهيل  لتسهيل جداً  مهم شخصيا

  وشكراً. التقاضي، عملية

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ً  الوساطة جلسات حضور النزاع أطراف "على عن نتكلم نحن تفضلتي كما يعني ذاه  من أو شخصيا

ً  إذاً  بنفسه، يحضر ألن مؤهل يكون أحد كل ليس ألن عنهم" ينوب  تفضل عنه، ينوب من أو شخصيا

  المطروشي. سلطان سعادة

 القانونية)سعادة/ سلطان راشد المطروشي: (وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع الشؤون 

ً  تغييره تم لكن بدايته في المعنى بهذا كان األصلي والنص  واحد كل ليس أن صحيح اللبس، من خوفا

  شخصياً. سيحضر

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 وما بونترغ ما مع يتوافق بحيث اللجنة من جاء ما على التعديل أو لألصل الرجوع ترون أنتم إذاً 

ً  بينكما. خالف ال أن وأعتقد اللجنة تطلبه  على الموافقة نأخذ حتى الصياغة تالوة إعادة أرجو حسنا

  عائشة. األخت سعادة تفضلي النقطة. هذه
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 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 ثم ومن تبقى أم جلسة" كل موعد الوسيط يحدد"و عبارة نحذف أن تريدون هل التعديل نعدل أن قبل

  نكملها؟

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ً  فقط سنتكلم نحن  تفضل أخرى. جزئية أي إلى ننتقل ثم عليها، نتفق ثم ومن األولى الجزئية عن حاليا

  المستشار. سعادة

 ار القانوني بالمجلس)األستاذ/ د. محمد علي المنشاوي: (المستش

 تم اعتباري"، شخصي "ممثل حذف فكرة على هو اعتراضها أن اآلن الحكومة من فهمت حسبما

 كل أن على اللجنة في التوافق تم وكان عليه التوافق وتم التوفيق قانون مشروع في التعديل هذا إجراء

 التعديل هذا ينقل فسوف تعديالً  اللجنة عليه وأجرت الوساطة قانون في الصيغة بذات ورد نص

 له الوسيط أن اعتبار على الجزئية هذه في نظر وجهة لها اآلن الحكومة أن إال الوساطة، لقانون

 فكرة توضيح فترى القانونيين من وليس خاص وسيط أو الخبرة ذوي من يكون قد بأنه خاص وضع

 حضور جواز عدم كفكرة االعتباري الشخص وليس االعتباري الشخص ممثل يحضر قد أنه

ً  االعتباري، الشخص  القانونية المبادئ مع وتتفق وافية أراها أنا اللجنة اقترحتها التي الصياغة طبعا

ً  أكثر بشكل النص أردتم لو لكن السليمة  النزاع أطراف "على كالتالي: النص أرى فإني إيضاحا

ً  األطراف أحد كان وإذا الوساطة، جلسات حضور ً  شخصا  القانوني، ممثله يحضر أن وجب معنويا

  قانوناً"... عنهم ينوب من حضور ويجوز

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 المعلومة التقاط من الحكومة في اإلخوة يتمكن حتى المستشار سعادة نستعجل أن يجب ال ولكن

  تفضل. عليها، التوافق وبالتالي

 ي: (المستشار القانوني بالمجلس)األستاذ/ د. محمد علي المنشاو

ً  األطراف أحد كان وإذا الوساطة، جلسات حضور النزاع أطراف "على ً  شخصا  أن وجب معنويا

ً  عنهم ينوب من حضور ويجوز القانوني، ممثله يحضر  حالة للحالتين، اإلنابة ترجع حتى قانونا

 للشخص فقط اإلنابة ترجع الحكومة من المقترحة الصياغة االعتباري"، والشخص الطبيعي الشخص

 عنه ينوب من "أو وضعت الحكومة من الواردة الصياغة طبيعياً، الشخص كان إذا وليس االعتباري

ً  كونه حال عنه ينوب أن عن نتكلم نحن لكن االعتباري" للشخص التمثيل حالة في ً  شخصا  أو طبيعيا

  وشكراً. اعتبارياً،
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 رئيس الجلسة) –للرئيس سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول 

 ثم ومن لصياغتها للمستشارين الجزئية هذه نترك أن إخواني يا أتصور أنا المستشار، سعادة شكراً 

  ذلك؟ على توافقون فهل اآلن، نقاش في ندخل ال حتى بعد فيما عليها نوافق

  (موافقة)

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 )2( البند )9( للمادة سنرجع ثم ومن المستشار سعادة يا المعلومة نقل في توافق هناك كونسي إذاً 

  عائشة. األخت سعادة تفضلي العاشرة، للمادة فسننتقل لي سمحتم إذا الحقاً،

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )10المادة (

  جلسات الوساطة

يط في جلسات الوساطة أن يناقش األطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع للوس .1

ً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف  النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتّخذ ما يراه مناسبا

الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه األطراف وتقييم 

المتعلقة بالنزاع وغيرها المبادئ القضائية منهم، وأن يعرض المستندات واألدلة المقدمة 

 لتيسير عملية الوساطة.

للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، وال يحق له  .2

الكشف للطرف اآلخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إال بموافقة الطرف الذي 

 صرح له بها.

ي المنازعات متعددة األطراف وبموافقة المحكمة المختّصة، االتفاق على ويجوز لألطراف ف .3

مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما 

  لم يكن هذا االمتناع مؤثّراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.

 رئيس الجلسة) –ئيس سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للر

  )؟10شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)
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 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )11المادة (

 صالحيات الوسيط

لطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، باالتفاق مع األطراف جميعا وألغراض ال يملك الوسيط س .1

 الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.

) من هذا القانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق االطالع على 13مع مراعاة أحكام المادة ( .2

ألطراف ما لم يكن األوراق والمستندات والسجالت وسائر األدلة وقبول أي دليل يقدمه له ا

مخالفا للنظام العام أو اآلداب دون التقيد بقوانين اإلجراءات المدنية والمحاماة واإلثبات المشار 

  إليهم، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.

، حسب المحلية وزارة أو الجهات القضائيةالللوسيط االستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء  .3

يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة  األحوال، أو الذين

الفنية والتقنية، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير واألعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه 

ً ألحكام بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في اتعاب الخبير عند الخالف، وذلك كله  وفقا

  .يهقانون اإلثبات المشار إل

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟11شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 ن)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعو

  )12المادة (

 الوساطة عن بعد

يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن بعد وفق 

الضوابط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب 

  األحوال.

 الجلسة) رئيس –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟12شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (
  (لم تبد أية مالحظات)
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  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )13المادة (

  طرق اإلعالن

وقواعد اإلعالن المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية تُطبق في إجراءات الوساطة طرق 

  المشار إليه.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟13شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (موافقة)

 عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) /سعادة

  )14المادة (

  سرية المعلومات 

تعتبر إجراءات الوساطة سرية، وال يجوز االحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات  .1

ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازالت من األطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة 

نت، ويُحظر على المركز والوسيط واألطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي كا

 معلومات أثيرت خالل إجراءات الوساطة إال بموافقة األطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة. 

ال تسري قواعد السرية الواردة في البند السابق على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات  .2

 فاذه. والوثائق الالزمة إلن

في حال انتهاك الوسيط لشروط السريّة واالستقالل والحياد المنصوص عليها في هذا القانون،  .3

التأديبية المنصوص عليها اإلدارية و لتوقيع الجزاءاتلطرف المتضّرر اللجوء إلى المركز لف

  ئية.المدنية والجزا ته) من هذا القانون في شأن الوسيط، وال يخل ذلك بمسؤولي26في المادة (

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟ األخت عفراء تفضلي سعادتك.14شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (
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 سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

قع شكراً معالي الرئيس، يفضل لو يتم استبدال كلمة "شروط" بكلمة "قواعد" ألن في أكثر من مو

في القانون تم ذكر "قواعد الفئات واالستقالل"، أو "ال تسري على قواعد السرية"، وكذلك تم ذكر 

) عبارة "في حال مخالفتهم لقواعد السرية والحيادية"، فسيكون من األفضل لو تم 26في المادة (

  توحيد المصطلحات، هذا مجرد مقترح واألمر عائد للجنة، وشكراً.

 رئيس الجلسة) –رحومي: (النائب األول للرئيس سعادة/ حمد أحمد ال

  شكراً لك أخت عفراء، تفضلي أخت عائشة.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

هذا رأي في محله ولكن بحسب اتفاقنا في اللجنة أن كلمتي شروط وقواعد قد تكون قريبة جداً لكن 

  لس إذا أحب التصويت على ذلك، وشكراً.نترك الرأي للمج

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  األخ أحمد الشحي تفضل.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سعادة رئيس الجلسة، في بداية األمر حقيقة أحب أن أنوه لنقطة 

قانون قد جاءنا بصفة االستعجال وهما قانونان، واللجنة اجتهدت فيهما بشكل معينة وهي أن هذا ال

كبير ونتمنى أن ينال القبول من المجلس ومن الحكومة في نفس  –الحمد  رب العالمين  –

الوقت، نشكر الحكومة لتجاوبهم معنا في هذا القانون، حقيقة في جلسة من الجلسات جلسنا من 

 ً  إلى الساعة السابعة المغرب، أشكر سعادة عفراء على كل مالحظاتها التي الساعة العاشرة صباحا

أرسلتها لنا للجنة وأتمنى إضافة كلمة "قواعد" بدالً من كلمة "شروط" وذلك لحسن الصياغة 

  واألمر متروك للمجلس، وشكراً.

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ً مقدرين لحجم العمل الذي قمتم به وهو مناقشة قانونين في وقت ضيق وهذا بدايةً نحن جميع ا

تفاعل ممتاز مع الحكومة والمجلس يقدر هذا األمر إن شاء هللا، وكذلك اإلضافات التي تأتي من 

إخوانكم اآلن هي إضافات تكميلية لما قمتم به وأنتم تتقبلونه بصدر رحب، لذلك المقترح من 

ستبدال كلمة "شروط" بكلمة "قواعد"، فهل يوافق المجلس على هذا المقترح مع األخت عفراء هو ا

  موافقة رئيس اللجنة؟

  (موافقة)
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  ) بعد تعديل المجلس عليها؟14إذاً هل يوافق المجلس على المادة (

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )15المادة (

  محظورات على الوسيطال

 يحظر على الوسيط اآلتي:

يكون محكما أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من األطراف حول  أن .1

 موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفّرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.

لوساطة أو ما أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل ا .2

يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق 

  .األطراف على خالف ذلك إال إذا تعلقت الشهادة بجريمة

3.  ً ً أو مصاهرة حتى أو أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجا ً له نسبا قريبا

  .الدرجة الرابعة

 رئيس الجلسة) –حمد الرحومي: (النائب األول للرئيس سعادة/ حمد أ

  )؟15شكراً أخت عائشة، هل هناك أية مالحظات على المادة (

  (لم تبد أية مالحظات)

  إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )16المادة (

  نتهاء الوساطة القضائيةا

  تنتهي الوساطة القضائيّة في أي من الحاالت اآلتية: .1

 توقيع األطراف على اتفاق تسوية.  -أ

اتفاق األطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائيّة قبل الوصول إلى اتفاق تسوية ألي   -ب

 سبب كان.

 اطة القضائيّة.إعالن أّي من األطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوس  -ج
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إبالغ الوسيط خطيا أو إلكترونيا للمركز بعدم جدوى الوساطة القضائيّة وانتفاء أّي إمكانية   - د

 للوصول إلى حّل للنزاع.

إبالغ الوسيط خطيا أو إلكترونيا للمركز بانتهاء الوساطة القضائيّة لغياب أّي من األطراف   -ه

 عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.

  الوساطة القضائيّة. انتهاء مهلة   -و

وفي جميع األحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه  .2

. وعليه أن يرسل إلى منهامن مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه االحتفاظ بها أو بصور 

عمل بدًءا من  ) ثالثة أيام3المركز تقريراً خّطياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة القضائيّة خالل (

تاريخ انتهاء الوساطة القضائيّة ألّي سبب كان، وعلى المركز إبالغ األطراف والمحكمة 

  بالتقرير وبنتيجة الوساطة القضائيّة. ) ثالثة أيام3خالل (المختصة 

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 هي هل عليه" "ويمتنع نقول: عندما لي، سمحتم لو ظةمالح لدي أنا عائشة، األخت سعادة شكراً 

  عليه"؟ "ويمنع هي أم صحيحة

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  عليه". "يمنع أنها أعتقد

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  تفضلي. ثنية بن ريمم حسناً، نصححها؟ هل إذاً 

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

 وعدم القضائية الوساطة مهلة انتهاء "و. بخصوص هنا مالحظة لدي الرئيس، نائب سعادة شكراً 

 بمدة المقصود نفس الوساطة بمهلة المقصود فهل الوساطة" "مدة وردت )5( المادة في تمديدها"،

  ال؟. أم الوساطة

 من ورد فكما المدة، لهذه تمديد ورد )5( المادة في بينما الوساطة مدة بها دالمقصو كان الثانية النقطة

  وشكراً. تمديدها، وعدم الوساطة مدة انتهاء ألن أوفق، الحكومة

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 
  تفضلي. كفاح شكراً،

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

 قضائية وساطة هناك فرق، هناك القضائية، الوساطة مهلة عن اآلن نتكلم نحن ةالوساط لمدة بالنسبة

 المادة غطتها (و) الفقرة في عليها المنصوص القضائية الوساطة مهلة انتهاء قضائية، غير ووساطة
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 الوسيط إبالغ تاريخ من أشهر الثالثة تتعدى ال أن على الوساطة "مدة (ج) الثانية الفقرة في )5(

 بناءً  المختصة المحكمة من ارقر بموجب فقط واحدة ولمرة مماثلة لمدة للتجديد قابلة وتكون بالمهمة

 أن وحددت المادة هذه غطتها القضائية للوساطة فبالنسبة األطراف"، كل وبموافقة الوسيط طلب على

 قاضي إلى المقدم والطلب األطراف موافقة على بناءً  للتمديد قابلة القضائية للوساطة مدة هناك

  وشكراً. المختصة، المحكمة

 رئيس الجلسة) –النائب األول للرئيس سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (

 المادة في اآلن الوارد مهلة"، "انتهاء أم مدة" "انتهاء هي هل الصياغة عن تتكلم كانت هي شكراً،

 مهلة، (و) وفي مدة، عن تكلمت بل مهلة عن تتكلم لم )5( وفي القضائية، الوساطة مهلة انتهاء يقول

  تفضل. المستشار سعادة مهلة، انتهاء تعديل، يهعل صار أن مع األمر؟ هذا في فرق هناك فهل

 األستاذ/ د. محمد علي المنشاوي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 فهذا تمديدها حال لكن تمديدها، عدم فكرة لكن مهلة، نقول أن فاألدق ومهلة مدة بين واحد هنا المقصد

 االتفاق حالة من فيها بما عام لفظ وساطةال مدة فانتهاء الوساطة، ستنتهي المد انتهى لو نهاية، له المد

 وأجعلها أشهر ثالثة قلت لو نفسها، الوساطة مدة يستغرقها سوف اإلضافية المهلة إضافية، مهلة على

  كاملة. أشهر ستة أشهر، وثالثة أشهر ثالثة وليست أشهر ستة عندي الوساطة ومدة أشهر، ستة

 رئيس الجلسة) –يس سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئ

 اللجنة كانت إذا وبالتالي المعنى، نفس وتعطي المهلة من بدالً  تكون ألن قابلة المدة أن اآلن نقول نحن

 مدة؟ إلى المهلة تعديل مع المادة على المجلس يوافق فهل هي، كما تبقى إذاً  فرق، هناك أن ترى ال

  عائشة. أخت تفضلي

 نة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لج

 بثالثة وتجدد أشهر ثالثة قال هو محددة، مدة نقول عندما كلغة التعبير أو الذاكرة تخني لم إذا عفواً،

 تمديدها عدم قلنا عندما والدليل الفرصة، هي المهلة واالنتهاء، االبتداء محددة المدة أخرى، أشهر

 بمدة قبلها مغطاة ألنها وكذا، كذا المدة أن نقل ولم القضائية وساطةلل الفرصة هي المهلة أن فنقول

  (ج). بالبند يخل ال ألنه وجودها يضر ال مهلة بالتالي اللوائح، في محددة

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

 من ثم اللجنة من توافق هناك كان إذا مدة إلى مهلة تغيير األولى المالحظة مالحظتين، اآلن لدينا إذاً 

 تفضل نقف، ثم القضائية الوساطة مدة أو مهلة انتهاء اللجنة من الوارد التعديل نفس كذلك المجلس،

  الشحي. أحمد األخ اللجنة رئيس
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 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

  وشكراً. اللجنة، في عندنا من جاء كما النص يبقى أن الرئيس سعادة نتمنى نحن

 رئيس الجلسة) –ادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس سع

  المقترح؟ للتعديل بالنسبة إضافية مالحظات أية هناك هل

  مالحظات) أية تبد (لم

  )؟16( المادة على المجلس يوافق هل إذاً 

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )17دة (الما

  فشل الوصول إلى تسوية

 تقريراً  يقدم اإلحالة، بقرار له المحددة المدة خالل كان سبب ألي النزاع لتسوية الوسيط يتوصل لم إذا

 المحددة، الجلسات حضور في ووكالئهم األطراف التزام ومدى التسوية فشل فيه يبين المركز إلى

 هذه وفي .المختصة المحكمة إلى المنازعة ملف الةإح ويتم شأنها، في تم بما إفادة األطراف ويُعطى

  جديد. إلعالن حاجة بدون نظرها، إلعادة الجلسات الى الدعوى المختّصة المحكمة تعيد الحالة

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟17( المادة على مالحظات أية هناك هل

  مالحظات) أية تبد (لم

  المادة؟ هذه على المجلس يوافق له إذاً 

  (موافقة)

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )18المادة (

  المصادقة على اتفاق التسوية

ً  للنزاع، تسوية اتفاق إلى الوساطة انتهاء عند األطراف توّصل إذا .1  إلى الوسيط يقدم جزئياً، أو كليا

 المركز وعلى عليها، للتصديق األطراف من الموقع التسوية اتفاق به مرفقا بذلك يراً تقر المركز

  المختصة. للمحكمة فورا واالتفاق التقرير إرسال

ً  النزاع، بانتهاء قراراً  وتصدر االتفاق هذا على المختّصة المحكمة تصادق .2 ً  أو كليا  حسب جزئيا

 طلب على بناء التنفيذيّة بالصيغة ويُذيل تنفيذيا، سنداً  عليه المصادقة بعد االتفاق ويُعد األحوال،
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 وفقًا تنفيذه ويجري إليها، المرفوع التسوية اتفاق بنود ضوء في أحدهم أو األطراف جميع

  وتعديالته. إليه المشار المدنية اإلجراءات قانون في عليها المنصوص لإلجراءات

 يس الجلسة)رئ –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  العبارة؟ هذه أضيفت هل )؟18( المادة في نحن هل مخطئاً، أكن لم إذا وتعديالته كلمة توجد ال

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 أعتقد، على 2017 لسنة )16( القانون حتى ذكرت مكان كل في أضفناها النائب سعادة يا نعم

  أيضاً. الحكومة من والسموحة األمر هذا في المجلس عذرنافلي

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  )؟18( المادة على مالحظات أية هناك هل تعديالته. كلمة بإضافة ننوه حتى هذا

  مالحظات) أية تبد (لم

  المادة؟ هذه على المجلس يوافق هل إذاً 

  (موافقة)

 دة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعا

  )19المادة (

  االعتراض على اتفاق التسوية

 بموجب إال القضائي النزاع انتهاء وقرار عليه المصادق التسوية اتفاق على االعتراض يقبل ال .1

 وعلى االتفاق، على لمصادقةا طلب نظر أثناء بالبطالن الدفع أو المحكمة أمام بطالن دعوى رفع

ً  يثبت أن البطالن طالب  األتية: األسباب من أيا

 ً   تذكر. أن ويجب المختصة المحكمة ستالحظ هنا أيضا

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

  عائشة. أخت يا تذكر أن يجب أين

 تورية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدس

  المختصة. المحكمة نقول بل ونسكت، المحكمة نقول أن يجب ال مكان، كل في عفواً 

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 
 ً   المستشار. سعادة تفضل موافقة، هناك وتكون تسجيلها ليتم تذكريها أن يجب حسنا

 عبدالعال: (المستشار القانوني بالمجلس):األستاذ/ د. وائل محمد 

ً  المختصة المحكمة  لهذه بالنسبة أما التسوية، فيها التي للخصومة الناظرة المحكمة هي للتعريفات وفقا

 عدم أو تعارض يحدث ال حتى البطالن دعوى تنظر التي األخرى المحكمة هي المحكمة فإن المادة
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 الوساطة دعوى ستنظر التي المحكمة ذاتها هي بطالنال بدعوى المختصة للمحكمة قلنا لو فهم،

  لبس... فسيحدث

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ً  بالمداخلة، المجال لك وسأفتح أنا عندي من الكلمة طلب المستشار سعادة يا سمحت لو  اآلن حسنا

  ال. أم تعديل فيه كان إذا ونرى سنتلوه عائشة أخت يا سمحت ولو األول للبند نعود

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 التقاضي مرحلة أن بما ولكن لبس، عندنا صار لهذا الشيء هذا في لبس عندي صار ألن عفواً  نعم

 على توافق اللجنة أن قدوأعت ذكر، كما فسأكتفي المستشار سعادة وضحها وكما البطالن وهي الثانية

  المادة: بتالوة لي واسمح هذا

  )19المادة (

  االعتراض على اتفاق التسوية

 بموجب إال القضائي النزاع انتهاء وقرار عليه المصادق التسوية اتفاق على االعتراض يقبل ال .1

 وعلى فاق،االت على المصادقة طلب نظر أثناء بالبطالن الدفع أو المحكمة أمام بطالن دعوى رفع

ً  يثبت أن البطالن طالب  األتية: األسباب من أيا

    ناقصها. أو األهلية، فاقد ابرامه وقت التسوية اتفاق طرفي أحد كان إذا  -أ

  الوساطة. مدة انتهاء بعد كان أو لإلبطال، قابل أو باطالً، االتفاق كان أو تسوية اتفاق يوجد لم إذا  - ب

 لإلبطال. قابالً  أو باطالً  الوساطة اتفاق كان إذا  -ج

 أو إبالغه صحة عدم بسبب دفاعه تقديم األطراف أحد على تعذر إذا : (د) البند أصبح (ج)  - د

  ارادته. عن خارج آخر سبب ألي بها علمه لعدم أو الوساطة بإجراءات إخطاره

  .بالنقض إال الطعن يقبل وال نهائيا البطالن دعوى في المحكمة من الصادر الحكم يعتبر .2

 النزاع انتهاء قرار إعالن لتاريخ التالية يوما ثالثين (30) مرور بعد لبطالنا دعوى تسمع ال .3

  .البطالن طالب الطرف إلى القضائي

 كان إذا ما بحسب منه، جزء أو كله عليه المصدق التسوية اتفاق زوال بالبطالن الحكم على يترتب . 4

ً  البطالن  له. تبعا يزول فإنه ببطالنه حكم الذي الجزء بتفسير حكم صدر قد كان وإذا جزئياً، أو كليا

ً  الوساطة اتفاق يبقى ذلك، خالف على األطراف يتفق لم ما .5 ً  ساريا  بعد القانون هذا ألحكام وفقا

ً  الوساطة اتفاق بطالن إلى البطالن يستند لم ما وذلك عليه، المصدق التسوية اتفاق إبطال  وفقا

 المادة. هذه من )1( البند من (ج) للفقرة
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 رئيس الجلسة) –د أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس سعادة/ حم

  محمد. أخ تفضل حالياً، تغيير أي بها يوجد وال هي كما المادة عائشة، أخت شكراً 

 سعادة/ محمد عيسى الكشف:

 والقانون المشروع قيام سرعة في واضحة وهي اللجنة جهود نوضح أن نريد الرئيس، سعادة شكراً 

 هذه عن ننوه ولو قراءته، يتم الذي النص عن يختلف المعروض النص ولكن الحكومة مع بالتوافق

 بالتالي الجمل بعض في بسيطة إضافات هناك الشاشة، على نشاهده عما يختلف نسمعه ما ألن النقطة

 سابقاً، موجودة أنها والحظت مرة من أكثر "تعديالته" كلمة ذكرت حيث عنه، التنويه يتم لو حبذا يا

 في يقرأ الذي النص عن مختلف المعروض النص لتنبيه، وبحاجة إضافية جملة اأضافو واآلن

  وشكراً. المنصة،

 رئيس الجلسة) –سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس 

ً  لك، شكراً   المجلس عليها ويوافق تقال أن البد آنية كانت لو حتى إضافة أي بأن نوّهنا نحن عموما

ً  لذلك بطة،المض في تضمن ثم ومن  كان ربما تعديل، أي فيها ليس أمامنا التي المادة أو الجزئية حاليا

ً  ولكن للمحكمة بالنسبة تعديل السابق النقاش في  المجلس يوافق هل واآلن تعديل، أي فيها ليس حاليا

  )؟19( المادة على

  (موافقة)

 والطعون) سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

 حتى ألننا هذا وتحملهم معنا وصبرهم األعضاء كل جهود أشكر فأنا النائب، سعادة لي سمحت إذا

 هناك كانت إذا فالرجاء مستمر، كان والتواصل الحكومة مع المسودة هذه على نعمل كنا بالليل األمس

  الشيء. هذا في فليعذرونا زلة

 رئيس الجلسة) –رئيس سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول لل

 ال إضافات هناك كانت وإذا يدور الذي الكالم من التأكد نود نقاشنا في نحن بالعكس ذلك في إشكالية ال

  ).20( المادة بتالوة تفضلي مقدر، ودوركم النهاية في والمجلس اللجنة بموافقة ذلك يمنع

 يعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشر

  )20المادة (

  حجية اتفاق التسوية المصادق عليه

 وال لألطراف، ملزًما عليه المصادق التسوية اتفاق يكون القانون، هذا من )19( المادة مراعاة مع

 النزاع ذات طرح إعادة من ويمنع القضائية األحكام حجية ذات له وتكون فيه، الرجوع لهم يجوز
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 تلقاء من الحجية بهذه المحكمة وتقضي المحاكم. أمام أخرى مرة ألطرافا ذات بين وسببا موضوعا

  نفسها.

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (لم تبد اية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول 

   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )21المادة (

  نفقات الوساطة

المشار إليه وتعديالته ،  2016 ) لسنة17) من القانون االتحادي رقم (5. مع مراعاة المادة (1" 

يسّدد األطراف النفقات المبدئية للوساطة بالكامل ومباشرة إلى المركز وذلك قبل البدء 

  بإجراءات الوساطة، وذلك على النحو الذي يتضمنه قرار اإلحالة .

وم . عند انتهاء مهمة الوسيط ، وتوصله إلى تسوية النزاع، كلياً، فلكل األطراف استرداد الرس2

القضائية التي دفعت، ولهم استرداد نصف الرسوم القضائية التي تم دفعها إذا كانت التسوية 

  لجزء من موضوع النزاع . 

) من هذا القانون، تقدر المحكمة 7) من المادة (1)، والبند (6) من المادة (3. مع مراعاة البند (3

ر المتفق عليها والملتزم بها بأمر النفقات النهائية للوساطة غي-في جميع األحوال -المختصة 

على عريضة، وتقسم النفقات وتوزع بين األطراف بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في 

الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، كما يجوز لها أن تلزم بها جميعا أحدهم. وتأذن 

  للوسيط الخاص باستالم المبالغ المستحقة له المودعة في خزانة المحكمة . 

. إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع، تلزم المحكمة المختصة األطراف بأمر على عريضة 4

ً لما ورد باتفاق الوساطة وقرار اإلحالة، ولها أن تلزم  بدفع النفقات النهائية للوساطة وفقا

  الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة .

) خمسة أيام عمل التالية 5األطراف والوسيط أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خالل ( .  ولكل من5

إلعالنه. ويكون التظلم بتقرير يتم ايداعه مكتب إدارة الدعوى المختص ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر 
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لم، التقدير ويفصل في هذا التظلم قاٍض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة المختصة بعد سماع أقوال المتظ

  ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن . " 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –ل للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األو

   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  الفصل الثالث

  الوساطة غير القضائية

  )22المادة (

  اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

وز لألطراف إنفاذاً التفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك . يج1" 

  قبل رفع الدعوى القضائية .

) من هذا القانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة 3. مع مراعاة المادة (2

  .وإال كان االتفاق باطالً وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   المادة كما وردت من الحكومة ؟ إذاً هل يوافق المجلس على هذه

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

 )23المادة (

 إجراءات الوساطة غير القضائية
ً به اتفاق الوساطة وأي . 1"  يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقا

  ها صلة بموضوع النزاع . مستندات ل
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  . يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي :2

أ. رغبة أحد األطراف أو جميعهم في اللجوء الى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات 

  المحددة النعقادها وتزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والوثائق الالزمة حول النزاع المحال .

  ب. موضوع الوساطة . 

. تعيين وسيط خاص وفقاً التفاق الوساطة ، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم ج

  الوسطاء . 

د. الوساطة المتفق عليها، على أال تتعدى الثالثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون 

على  قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناء

  ) من هذا القانون .3اتفاق يبرمه األطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (

) من هذا القانون، يجب أن يخطر المركز باقي األطراف بطلب تنفيذ 13. مع مراعاة المادة (3

  اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه باالتفاق .

ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين . يكون للقاضي المشرف 4

الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية، وذلك على النحو المنصوص 

  عليه في الفصل الثاني من هذا القانون . 

 . تسري على الوساطة غير القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل األحكام5

  .واإلجراءات وأحوال االنتهاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول 
   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  )24المادة (

  آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

عوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً التفاق . يجب على المحكمة التي يرفع إليها د1" 

الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع 

  في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه .
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السابق، دون البدء في إجراءات الوساطة غير  . ال يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند2

  القضائية أو االستمرار فيها . " 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –ل للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األو

   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  الفصل الرابع

  أحكام ختامية

  )25المادة (

روع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار " يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لف

من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية يعين نظام 

  عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب األحوال . " 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ هل

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  لدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون ا

  )26المادة (

  . يصدر الوزير بالتنسيق مع رئيس الجهة القضائية المحلية وثيقة السلوك المهني للوسطاء .1" 

.  تتبع في شأن تأديب المقيدين منهم بقوائم الوسطاء بالمركز ذات اإلجراءات والجزاءات 2

ام الجهات القضائية المشار إليه والقوانين التأديبية الواردة بقانون تنظيم مهنة الخبرة أم

  المحلية المنظمة ألعمال الخبرة بحسب األحوال. 
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. يجوز للمركز حرمان الوسطاء الخاصين من ممارسة الوساطة أمامه في حال مخالفتهم لقواعد 3

  .السرية أو الحيادية والنزاهة

  جلسة) رئيس ال –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟

  (موافقة)

  الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة

  )27المادة (

  " يُصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . "

  )28المادة (

  " يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . "

  ) 29المادة (

  لرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره . "" يُنشر هذا القانون في الجريدة ا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   ) كما وردت من الحكومة ؟29و  28و  27هل هناك أية مالحظات على المواد (

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   اً هل يوافق المجلس على هذه المواد الثالث كما وردت من الحكومة ؟إذ

  (موافقة)

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

) التي بقيت معلقة ، فهل أقرأها 9لقد انتهينا من مواد مشروع القانون ، وبقي أن نعود إلى المادة (

   لجديدة المقترحة ؟بالصياغة ا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   . نعم تفضلي بقراءتها
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  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  (9) المادة

  إجراءات الوساطة

 "1 ......... .  

ً وجب أن . على األطراف حضور جلسات ال2 ً اعتباريا وساطة ، وإذا كان أحد األطراف شخصا

ً ، ويجوز لألطراف االستعانة  يحضر ممثله القانوني ، ويجوز حضور من ينوب عنه قانونا

بمستشارين لحضور الجلسات معهم ، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف 

  ...... وفقاً لما يراه مناسبا لتسيير عملية التسوية 

  رئيس الجلسة)  –عادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس س

  لو سمحت يا أخت عائشة بإعادة قراءة المادة . 

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

   . سامحوني إذا أخطأت بالقراءة ألن الخط غير واضح

  (9) المادة

  وساطةإجراءات ال

 "1..... .  

ً بوكالة  .2 ً ، أو من ينوب عنهم قانونا على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصيا

ً وجب أن يحضر  ً اعتباريا خاصة تبيح التنازل والصلح ، وإذا كان أحد األطراف شخصا

ممثله القانوني أو وكيله الخاص من العاملين لديه ، ويجوز لألطراف االستعانة بمستشارين 

حضور الجلسات معهم ، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقا لما يراه ل

مناسبا لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته ، وال يجوز لغير المعنيين بالنزاع 

   ... " حضور جلسات الوساطة إال بموافقة جميع األطراف

  رئيس الجلسة)  –للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول 
   . يا حبذا لو تقرأين فقط التعديل الحديث الذي تم وضعه ، تفضلي

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً.... " ... 

  رئيس الجلسة)  –مد الرحومي : (النائب األول للرئيس سعادة / حمد أح

  ... لحظة لو سمحت ، نود التأكد من سعادة المستشار إذا كان المكتوب هنا هو نفس الموجود عندنا

  



  

  152من  84صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

    . اآلنال،ألن المستشار أعطاني صياغة جديدة 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

هذه صياغة مقترحة من اللجنة ، ونحن قلنا بالتوصل إلى نص محدد باالتفاق بين المجلس 

ً النص النهائي هو المفروض أن يعرض على المجلس ، فإذا كان النص غير  والحكومة، وطبعا

فالمفروض أن يتم تعديله ووضعه على الشاشة حتى يكون هناك النص المعروض على الشاشة 

  .. توافق على الصيغة

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

   الحقيقة أثناء قارءتي أحضروا لي الورقة ، فهل نعيد طباعته وعرضه على الشاشة ؟

  رئيس الجلسة)  –(النائب األول للرئيس  سعادة / حمد أحمد الرحومي :

أعتقد أن هذا أفضل أو نقرأه بتأني ، لكن إذا كان باإلمكان طباعته اآلن ووضعه على الشاشة فذلك 

أفضل ، فلننتظر قليال حتى تتم طباعته وعرضه على الشاشة حتى نستطع مناقشته ، فسوف 

  لس حوله .يُعرض كمقترح وسوف نستمع لرأي الحكومة واللجنة والمج

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

   هل نبدأ سعادة النائب األول ؟

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

) ، أخت 2لبند () حتى نتأكد من الطرح في ا9نعم تفضلي اآلن ، إخواني اآلن سنمر على المادة (

   عائشة ، البند األخير من أين جاء هذا المقترح الموجود على يسار الشاشة ؟

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

الموجود على اليسار من الحكومة ، بعد ذلك نترك للمجلس التصويت والقرار ، سأقرأ اآلن مقترح 

. على األطراف حضور جلسات الوساطة ، وإذا كان 2) حيث ينص على : " 2جنة في البند (الل

ً وجب أن يحضر ممثله القانوني ، ويجوز حضور من ينوب عنه  ً اعتباريا أحد األطراف شخصا

. على أطراف النزاع 2قانوناً " كذلك الحكومة تكرمت وكان لها رأي وصياغة أخرى كالتالي : " 

لوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة تبيح التنازل والصلح ، حضور جلسات ا

وإذا كان أحد األطراف شخصاً اعتباريا وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخصا " نترك 

   . الرأي للمجلس الموقر
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  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

) ، المقترح الموجود في الوسط هو مقترح 2أمامكم على الشاشة طرحين لنص البند (اآلن إخواني 

اللجنة ، وعلى يسار الشاشة مقترح الحكومة ، اآلن سعادة رئيس اللجنة والمقرر أال ترون أنكم 

تستطيعون التوافق على طرح ما بين المادتين ؟ هل ترون التعديل أم أنكم مصرين على رأيكم فيما 

  . حاليا ؟ تفضل سعادة األخ أحمد الشحي تم طرحه

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

. على 2معالي الرئيس ، نحن نرى إضافة كلمة " أو اعتباريا " للنص بحيث يصبح كالتالي : "  

األطراف حضور جلسات الوساطة شخصياً أو اعتبارياً أو من ينوب عنهم قانوناً " ، هذا ما توافقنا 

ً عليه مع الحكو   . " مة وهو إضافة كلمة " أو اعتباريا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

. على األطراف 2اآلن نحن نريد أن نصحح بناء على كالمك بحيث يصبح النص كالتالي : " 

 ً    ..... حضور جلسات الوساطة شخصياً ... إضافة كلمة " شخصيا

   الشحي : سعادة / أحمد عبدهللا

كلمة " شخصياً " موجودة أصال ونضيف كلمة " واعتبارياً " ونكمل الجملة " أو من ينوب عنهم 

 ً   ... " قانونا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

 ً   ... " النسخة عندنا ليس بها " واعتباريا

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

ً 2جود في وسط الشاشة : " المقترح المو   .... . على األطراف حضور جلسات الوساطة شخصيا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

 ً   .... " ليس هناك كلمة " شخصياً " في المقترح ، إذاً سنضيف " كلمة شخصيا

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

   ... وكلمة " شخصياً " موجودةعفواً النسخة عندي معدلة 

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

 ً   .... " اآلن المقترح الموجود عندنا والمكتوب ليس به كلمة " شخصيا

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي : 

  .نعم النص المعدل عندي فيه إضافة كلمة " شخصياً واعتبارياً "
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  المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد 

سعادة الرئيس ، لو سمحت بإعطاء الكلمة لسعادة األخت كفاح الزعابي ألنها هي التي ناقشت هذا 

  . الموضوع مع الحكومة

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

  . يتفضل سعادة األخت كفاح الزعاب

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

نعم سعادة الرئيس ، الموضوع بسيط جداً ، فهم كانوا يريدون حل إشكالية إذا كان الشخص 

اعتبارياً أن يحضر الممثل القانوني له ، ونص المادة الذي كان معدالً مسبقاً من اللجنة كان مناسباً 

أي إشكالية في التعديل ولكن نحن نضمن مع إضافة الجزئية التي يريدونها ، فنحن ليس عندنا 

ً أو الممثل القانوني عنهم ، فال أدري النص المعروض على الشاشة  حضور األطراف شخصيا

ليس هو الذي كان من اللجنة ، فالمقترح الموجود في وسط الشاشة ليس مقترح اللجنة الذي بناء 

حة ، فتعديل اللجنة وتم توزيعه عليه توزيع التقرير على األعضاء وذلك حتى تكون الصورة واض

على األطراف ليس هذا النص الموجود على الشاشة ، لذلك ارجو أن يكون التعديل المقترح على 

النص المقترح أصال من اللجنة ، فال يُعدل على تعديلنا كلجنة ويوضع على الشاشة على أساس أن 

   هذا هو تعديل اللجنة ، وشكراً.

  رئيس الجلسة)  –: (النائب األول للرئيس  سعادة / حمد أحمد الرحومي

   . اآلن هذا التعديل الوارد أصال من اللجنة هل لديكم عليه تعديل ؟ تفضلي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

فقط تعديل واحد لتوفيق وجهات النظر ما بيننا وبين الحكومة ، فالخالف على : " على األطراف 

ً أو من  ً " هذه الجزئية نحن كلجنة مصرين حضور جلسات الوساطة شخصيا ينوب عنهم قانونا

على بقائها ، وهم يتكلمون في جزئية الشخص االعتباري ، لذلك ليس هناك مشكلة أن يضاف بعد 

... وإذا كان أحد األطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر من يمثله قانوناً " كلمة قانوناً عبارة "

ً " ، ومن الممكن أن نراجع وبذلك ينتهي الموضوع ، فاإلضافة  بسيطة جداً بعد كلمة " قانونا

ً " حيث نضيف " وإذا كان أحد  الوزارة في هذا المقترح ، فالتعديل فقط يأتي بعد كلمة " قانونا

األطراف شخصاً اعتباريا وجب أن يحضر من يمثله قانوناً " ونكمل الباقي وفق السياق الموجود ، 

  . لى الشاشة حتى يقرأها المقرر وتطلع عليه الحكومةوباإلمكان أن يتم التعديل ع
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  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

إذاً اآلن عندنا مقترحين أحدهما من اللجنة واآلخر من الحكومة ، تفضل سعادة األخ حميد 

  الشامسي.

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

قة أن الفقرة التي جاءت بها الحكومة آخر شيء والموجودة على يسار نعم معالي الرئيس ، الحقي

الشاشة هذا هو الصحيح إذا أردنا أن نتكلم عن جزئية االعتباري والطبيعي ، فهم اآلن تكلموا في 

الفقرة األولى عن الشخص الطبيعي ثم تحولوا للشخص االعتباري ، وهو فعالً يمثلهم قانونياً ، فال 

مثل قانونياً ، لذلك أرى أن المقترح األخير الذي جاء من الحكومة صحيح وواضح يوجد أحد ال يُ 

  .للجميع ، وشكراً 

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

إذاً اآلن أمامنا مقترحين : المقترح الثاني هو الوارد من الحكومة وعليه تثنية من األخ حميد 

نة كذلك إذا كان لديها مالحظات على مقترح الحكومة األخير فمن الممكن أن الشامسي، واللج

   . نناقشه ، تفضلي سعادة األخت كفاح الزعابي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

لو سمحت لي في البداية نحن ليس لدينا مشكلة ، فنقرأ مقترح الحكومة وفي حال التوافق ألن 

الوكيل ، لكن أعود وأقول أن المعروض على الشاشة الموضوع بسيط جداً في موضوع حضور 

ليس تعديل اللجنة ، فليتم مسح المعروض وعرض تعديل الحكومة الذي حصل اآلن وتعديل 

  اللجنة.

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

ح الحكومة لتراه اللجنة في اآلن التعديل واضح أمام األعضاء المقترح من اللجنة ، وسنضع مقتر

   ... البداية إذا كان يحتاج تعديل عليه ومن ثم يكون القرار للمجلس

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

  . ال مشكلة لكن يوضع تعديل الحكومة فقط

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

غير مطلوب أي تعديل عليه ، ونضع مقابله المقترح الوارد إذاً نثبت التعديل الوارد من اللجنة و

   . من الحكومة ، تفضل سعادة األخت هند العليلي
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  سعادة / هند حميد العليلي :

سعادة الرئيس ، ياحبذا لو يتم إضافة فقرة سعادة كفاح الزعابي لتعديل اللجنة بشأن إذا كان 

ً حتى تكون المسألة أوضح فاألطرا ف اليوم إما أن يكونوا أشخاص طبيعيين أو الشخص اعتباريا

أشخاص اعتباريين ، فياحبذا لو يتم إضافة هذه الفقرة لمقترح اللجنة حتى تكون المسألة واضحة 

وكاملة عندما نقارن بين التعديلين : التعديل الوارد من اللجنة مقارنة مع التعديل المطروح من 

 ً   . " الحكومة ، والفقرة تأتي بعد كلمة " قانونا

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

بداية دعونا نضع على الشاشة بالضبط المقترح الذي تريده اللجنة حتى ال يكون هناك أي لبس ، 

تفضلي سعادة األخت كفاح ... وأرجو من اإلخوة طباعة نفس الصيغة التي تكلمت فيها اللجنة 

   . ، تفضل سعادة األخ أحمد الشحيلوضعها على الشاشة 

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

ربما نتوافق مع الحكومة اآلن بعد التشاور مع أعضاء اللجنة لكن هناك نقطة معينة أتمنى حذفها ، 

فهنا موجود في النص " وكالة خاصة تبيح التنازل والصلح " فلو تم حذف كلمة " تبيح التنازل 

  ... مع الحكومة في هذه الحالة والصلح " فنحن نتوافق

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

 ، ً لماذا تتحفظون على هذه الجملة كلجنة ؟ ما اإلشكالية فيها حتى يكون األمر واضح لنا جميعا

  . تفضل

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

حق له في الوساطة التنازل في هذا ألن هذه عملية صلح ، وهذه جهة اعتبارية وهو وكيل فال ي

   . الموضوع ، وأعتقد أن الحكومة معنا في هذه الفكرة

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

  . تفضل سعادة األخ حميد الشامسي

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

ا دمنا قلنا " أو من ينوب عنهم قانوناً شكراً سعادة الرئيس ، جملة " تبيح التنازل والصلح " م

بوكالة خاصة " يعني أن الوكالة تبيح هذا الشيء أساساً ، فلن يأتي ذلك دون وجود جزئية أنه له 

" وكالة خاصةحق التنازل والصلح ، فلو تم حذف جملة " تبيح التنازل والصلح " واالكتفاء بكلمة "

  يكفي األمر، وشكراً.
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  رئيس الجلسة)  –لرحومي : (النائب األول للرئيس سعادة / حمد أحمد ا

اآلن نحن نتكلم عن كذلك تبريركم أنه لو حذفنا جملة " تبيح التنازل والصلح " فإن كلمة " الوكالة 

الخاصة " تشرح نفسها إذا كان فيها صالحية الصلح والتنازل فال داعي لجملة " تبيح التنازل 

  . الحكومة كذلك والصلح" ، اآلن نريد أن نستمع لرأي

  معالي / سلطان بن سعيد البادي : (وزير العدل) 

   . " شكراً معالي الرئيس ، نحن ليس لدينا مانع في حذف جملة " تبيح التنازل والصلح

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

) هل يوافق 9لتعديل األخير على المادة (ممتاز ، واللجنة كذلك موافقة على التعديل ، إذاً بعد ا

المجلس على المادة ألنه فقط كان اإلشكال على هذه الجزئية الذي دعانا نعود للمادة ، فدعونا نقرأ 

   . المادة بشكلها النهائي ونأخذ الموافقة عليها كاملة ، فذلك أفضل ، تفضلي سعادة المقررة

  نة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لج

   . يا حبذا لو تُعرض عندي على الشاشة بعد التعديل

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   . إذاً سنعرض على الشاشة المادة المتفق عليها بعد الحذف

  الدستورية والتشريعية والطعون) سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون

   . نعم بعد الحذف والتعديل حتى ال يحصل عندي لبس أيضاً وأنا أقرأ

   : ) النهائي كالتالي9إذاً نص المادة (

   ) إجراءات الوساطة9المادة (

 "1 ....  

  على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً... .2

  رئيس الجلسة)  –ول للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األ

  . يا حبذا لو تقرأين المادة كاملة يا أخت عائشة

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  ) 9المادة (
  إجراءات الوساطة

انوناً . على الوسيط إبالغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعالنهم أو من ينوب عنهم ق1" 

بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق اإلعالن القانونية المقررة، بما فيها 

  .الوسائل اإللكترونية
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ً بوكالة 2 ً أو من ينوب عنهم قانونا .  على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصيا

ً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو  ً اعتباريا وكيله خاصة، وإذا كان أحد األطراف شخصا

الخاص ، ويجوز لألطراف االستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم ، وللوسيط أن 

ً لتسيير عملية التسوية وفقا  يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقا لما يراه مناسبا

لظروف النزاع وطبيعته، وال يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إالّ 

   .فبموافقة جميع األطرا

على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة األولى التي يحددها الوسيط بوقت كاٍف  .3

ً الدعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها  أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصا

  .المستندات واألدلة التي يستند إليها، وال يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين األطراف

  رئيس الجلسة)  –حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس  سعادة /

   شكراً سعادة األخت عائشة ، اآلن هل هناك أية مالحظات على المادة كما تم تعديلها ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

   المادة كما تم تعديلها ؟ إذاً هل يوافق المجلس والحكومة على

  (موافقة)

  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

) نكون انتهينا من مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس على مشروع 9إذاً بالموافقة على المادة (

   ؟*ون إعادة تالوة مواده مرة أخرى في صيغتها النهائيةد القانون في مجموعه

  (موافقة)

  رئيس الجلسة)  –ول للرئيس سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األ

   . إذاً فقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه وفي صيغته النهائية

ً على الجهود في الوقت البسيط الذي حصلوا عليه لدراسة مشروع  شكرا للجنة مقرراً ورئيسا

   . لالقانون، وكذلك نشكر معالي الوزير وإذا كان لديك معالي الوزير مداخلة نهائية تفض

  معالي / سلطان بن سعيد البادي : (وزير العدل) 

   . شكراً سعادة نائب الرئيس ، ليس لدينا شيء

  

 

  ب) بالمضبطة./4مشروع القانون في صيغته النهائية ملحق رقم (  *
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  رئيس الجلسة)  –سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس 

شكراً لمعاليك ، اآلن سنرفع الجلسة للصالة والغداء ، وندعو معالي الوزير واإلخوة معه للغداء إذا 

   . تكم يسمحكان وق

  (رفعت الجلسة للصالة والغداء حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً)

  ) بعد الظهر 2:13(عادت الجلسة لإلنعقاد حيث كانت الساعة 

 معالي الرئيس :

مشكور يا بوعلي ما قصرت وجزاك هللا خيراً، نعود الستكمال جدول أعمالنا واعذروني إذا 

ا أستأذنكم ولكن نريد أن نستمع لوجهة نظر اإلخوة ذكرتكم مرة أخرى بأهمية الوقت، وربم

القدامى في هذا الجانب وهو أن في بعض األحيان قد ال يكون هناك حاجة إلى قراءة التفاصيل في 

ً وهل هناك  الرسائل الواردة والصادرة ألنكم كلكم اطلعتم عليها، فهل يا بوعلي ترى هذا ممكنا

  سوابق من هذا النوع أم أن له محاذير؟

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، عادةً نحن نكون مطلعين على هذه الرسائل وعندما يكون لدينا تعليق على 

إحدى هذه الرسائل فإن األمانة العامة تتلو العنوان ومن ثم نطلب الكلمة لمناقشة هذه البنود، ولكن 

أن يكون في المضبطة فيمكن أن يقرأ البند وإال يقرأ العنوان، وأي إذا كان البند لالطالع ومطلوب 

  مالحظات لدى أي من األعضاء فسندخل بالتفصيل بها فيما بعد، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  هل ترون أن هذا الرأي مناسب؟

 (موافقة)

 معالي الرئيس:

كم وقفة أو مالحظة إذاً سنذهب في هذا االتجاه في مختلف ما ورد من موضوعات وإذا كان لدي

فإنه يظهر عندي مباشرة على الشاشة من لهم الرغبة في الكلمة، واآلن ننتقل إلى البند الثالث وهو 

الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، وسأطلب من األمين العام قراءة رؤوس هذه 

  الموضوع تفضل سعادة األمين العام.

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

  البند الثالث : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس : 

 موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح األحداث " .  . 1
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 موضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء " .  . 2

 م وتطوير القطاع الرياضي بالدولة " موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دع . 3

وع . 4 ة  موض ة " سياس ة الهيئ ي االتحادي رائب ف أن للض ق ش ة تطبي ريبة القيم افة ض  المض

 االنتقائية " . والضريبة

 معالي الرئيس:

تم تبنيها من قبل اللجان المختصة، وإذا كان المجلس  *اإلخوة واألخوات، لدينا أربعة موضوعات

ً للمادة ( يوافق على هذه الموضوعات ) في إبالغ الحكومة 141فسنتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا

  بطلب المناقشة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ سعادة األخ علي جاسم تفضل.

 سعادة/ علي جاسم أحمد:

شكراً معاليك، بالنسبة للموضوع الثاني وهو سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء 

ت األخيرة التي طرأت أصبحت هذه شركة تدير هذه الخدمات وتتولى هذه والماء، بعد التعديال

المهام، من قبل كنا نناقش حكومة ولكن اآلن أصبحت شركة خاصة، فلذلك نريد التأكد من هذا 

الموضوع إذا كانت هناك شركة خاصة وال نستطيع أن نستدعيها، حتى لو كانت حكومة محلية 

  وضوع لذلك أتمنى أن نتأكد من هذا الموضوع، وشكراً.فإننا ال نستطيع مناقشة هذا الم

 معالي الرئيس:

أعتقد أننا سبق وناقشنا موضوع االتصاالت، واالتصاالت أيضاً شركة، تملكها الحكومة، الكهرباء 

  أيضاً شركة وتملكها الحكومة، الكهرباء يراقب عليها ديوان المحاسبة، تفضل سعادة األخ علي.

 د:سعادة/ علي جاسم أحم

طال عمرك بالنسبة لالتصاالت فنحن نناقش هيئة تنظيم االتصاالت، ونحن كحكومة اتحادية 

  مساهمة فيها، بينما الكهرباء أصبحت شركة خاصة محلية تابعة لحكومة محلية...

 معالي الرئيس:

  هذه ليست محلية يا أخ علي بل اتحادية...

 سعادة/ علي جاسم أحمد:
  ما سمعته أنها محلية...

 لي الرئيس:معا

ال طال عمرك، هذه اتحادية تملكها الحكومة االتحادية ألحقت باعتبارها شركة اتحادية بجهاز 

ً لرئيس  اإلمارات لالستثمار الذي يرأس مجلس إدارته سمو الشيخ منصور بن زايد بصفته نائبا

 مجلس الوزراء...

 

  ) بالمضبطة.1نصوص الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس ملحق رقم (  *
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 سعادة/ علي جاسم أحمد:

  إذا كان األمر هكذا فأنا أسحب كالمي.

 الي الرئيس:مع

  تفضلي يا سارة.

  سعادة/ سارة محمد فلكناز:

) بشأن سياسة الهيئة 4شكراً معالي الرئيس، في الموضوع المتبنى للعرض على المجلس رقم (

االتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ال توجد أية مرفقات على المعاون 

  ه المرفقات.البرلماني. هناك أكثر من عضو ال يجدون هذ

 معالي الرئيس:

 أنا أمامي الكتاب الموجود في المضبطة...

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

  ولكن عندنا غير موجود.

 معالي الرئيس:

  العام؟ األمين قبل من قراءته تريدون أم الشاشة على عرضه تريدون هل

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

 عرضه على الشاشة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

 على الموافقة بطلب الحكومة بمخاطبة المجلس من موافقة هناك إذا الشاشة، على عرضه جوأر

  للحكومة. الصادرة الرسائل – الرابع البند إلى ننتقل لها، أشرنا التي األربعة الموضوعات مناقشة

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

 للحكومة : *الرسائل الصادرة:  الرابعالبند 

" سياسة شركة اإلمارات العامة للنقل موضوع صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة  رسالة . 1

 والخدمات " .

ة  . 2 ى مناقش ة عل ب الموافق أن طل ادرة بش الة ص وع رس زاز "موض ال واالبت دي لالحتي التص

  ".االلكتروني

  

 

  ضبطة.) بالم2حكومة ملحق رقم (سائل الصادرة للنصوص الر  *
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 معالي الرئيس:

ً هاتين الرسالتين تم طلب الموافقة على مناقشة  موضوعي "سياسة شركة اإلمارات العامة أيضا

للنقل" و "التصدي لالحتيال واالبتزاز االلكتروني" حيث وافق المجلس على تبنيهما من قبل اللجان 

  المختصة في الجلسة السابقة وهي معروضة للعلم واالطالع فقط. ننتقل إلى البند الخامس.

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

  للمجلس :  *: الرسائل الواردة الخامسالبند 

د العويس  رسالة . 1 دالرحمن محم ة المجتمع  –واردة من معالي / عب ر الصحة ووقاي ر  - وزي وزي

أن  ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش رارالدول س ق وزراء مجل ة ال ة  بالموافق ى مناقش عل

 . موضوع "تنظيم العمل التطوعي "

ال . 2 د العويس رسالة واردة من مع دالرحمن محم ة المجتمع  –ي / عب ر الصحة ووقاي ر  - وزي وزي

أن  ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش ة الدول ى مناقش ة عل وزراء بالموافق س ال رار مجل ق

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

وي . 3 د الع دالرحمن محم الي / عب ة المجتمع  –س رسالة واردة من مع ر الصحة ووقاي ر  - وزي وزي

أن  ادي بش وطني االتح س ال ؤون المجل ة لش رارالدول س ق وزراء مجل ة  ال ى مناقش ة عل بالموافق

 .موضوع " سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية " 

د العويس  . 4 دالرحمن محم الي / عب ة المجتمع  –رسالة واردة من مع ر الصحة ووقاي ر  - وزي وزي

ؤون ة لش أن  الدول ادي بش وطني االتح س ال أن المجل ي ش ادي ف انون اتح روع ق حب مش ب س طل

 .التعليم العام 

 معالي الرئيس:

 والعمل االجتماعية الشؤون لجنة إلى والثانية األولى الرسالتين إحالة على المجلس يوافق هل

 والمرافق وقافواأل اإلسالمية الشؤون لجنة إلى الثالثة الرسالة وإحالة البشرية والموارد والسكان

  للمجلس؟ بشأنها تقارير وتقديم إليها أحيل ما دراسة لجنة كل لتتولى العامة

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

 أن للحكومة حق هذا القانون، مشروع سحب الحكومة طلب بخصوص وهي الرابعة للرسالة بالنسبة

  تفضل. اليماحي ناصر للعلم، وهذا القانون مشروع تسحب

 

  ) بالمضبطة.3نصوص الرسائل الواردة للمجلس ملحق رقم (  *
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 مد اليماحي:سعادة/ ناصر مح

 مشروع سحب أسباب نعرف أن نريد العام التعليم قانون مشروع شأن في أعتقد الرئيس، معالي شكراً 

ً  ثم للمجلس جلسة أول في نوقش القانون هذا أن يعرف والكل القانون  ستعود أنها الحكومة قالت أيضا

  .وشكراً  القانون؟ هذا مشروع لسحب مسببات هناك هل اللجنة، مع لمناقشته

 معالي الرئيس:

 التشريع اقتراح يملك فمن التشريع، اقتراح االقتراح، تملك الحكومة فإن القانونية المبادئ حيث من

 يلزم ما اللوائح في يوجد ال حقه، من هذا فإن سحبه يطلب أن المراحل من مرحلة أي في رأى إذا

 أعتقد أنا الئحة، في عليه منصوص نص هناك يكن لم ما للسحب وأسباب مبررات تبدي بأن الحكومة

 هناك كان إذا تفضل كارم المستشار سعادة القانون، هذا مشروع سحب في حقها تمارس الحكومة أن

  إضافي. توضيح

 األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

 وبالتالي الوزراء، لمجلس أو للوزارات القوانين مشروعات اقتراح صالحية أعطى الدستور معاليك،

 العكسية الصورة ذلك معنى وإال المشروع، عليه كان وقت أي في السحب حق له االقتراح حق له من

 أما الدستور، في وارداً  ليس الختصاص ممارسة الحالة هذه في السحب بعدم التمسك يكون ربما

 ليس راتفالمبر أخرى، مرة الدراسة إعادة مبرر وأبسطها كثيرة مبررات تكون فربما المبررات

 هو طالما السحب فبالتالي الدراسة، إعادة مبرر وهو مفهومة تكون وقد مكتوبة تكون أن بالضرورة

  وشكراً. بالتبرير، يلزمها ما هناك فليس اقترحت التي للجهة مطلق حق

 معالي الرئيس:

 ً  نتكلم كنا سواء فيه، النظر إلعادة الرسالة في ورد الذي التبرير إلى العام األمين ينبه الحقيقة وأيضا

  سعادتك. تفضل الرحومي حمد األخ الرسالة، حيث من أو القانونية المبادئ حيث من

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، كذلك أنا أذّكر بأننا نحن متلقين للقوانين معاليك ونحن ال نصدر القوانين، 

صارت قبل شهرين وهي سحب قانون التعاونيات، سواء تم سحب  كذلك السابقة أو الحادثة التي

مشروع القانون لمزيد من الدراسة أو لن يرجع فهم من اتجهوا لعرض المشروع ومن ثم من حقهم 

  سحب هذا المشروع وهذا ليس فيه إشكالية بالنسبة لنا، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  انين الواردة من الحكومة.شكراً، ننتقل إلى البند السادس وهو مشروعات القو
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 سعادة/ د. عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)

  البند السادس : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة : 

 قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان .  مشروع . 1

م ( . 2 ادي رق انون االتح ام الق ض أحك ديل بع ادي بتع انون اتح روع ق نة17مش اء  2016 ) لس بإنش

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

 مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .  . 3

 معالي الرئيس:

ً بالنسبة لمشروع القانون األول فقد تمت إحالته من قبلنا بصفة االستعجال إلى لجنة شؤون  حسنا

اخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس وذلك للظروف واالعتبارات التي الدفاع والد

) من 117قدرنا أنها تبرر نظر المشروع على سبيل االستعجال واالستفادة مما أتاحته المادة (

الالئحة والتي تتيح للرئيس أن يقدر إحالة بعض المشروعات مباشرة إلى اللجان المختصة ثم 

  جلس على ذلك.إطالع الم

ً نحن اآلن نبحث فيهما والحمد أنجزناهما، وتمت  وبالنسبة للمشروعين الثاني والثالث طبعا

إحالتهما بصفة االستعجال بناًء على طلب الحكومة والحمد  اليوم انتهينا منهما. انتهينا من البند 

تاسع وهو مشروع الرد على خطاب األسئلة، وكذلك البند الثامن، واآلن ننتقل إلى البند ال –السابع 

ً سأعرض عليكم رأي إن استحسنتمو فسنسير عليه، وهو أن مشروع الرد على  هاالفتتاح، أيضا

خطاب رئيس الدولة بالتأكيد كلكم اطلعتم عليه، وإن كانت هناك مالحظات في أي من أجزاء 

وع الرد فقرة. فقرة. ثم بعد مشروع الرد فسنكون سعيدين لالستماع لها إال إذا ارتأيتم أن نقرأ مشر

  ذلك نرى أي مالحظة عليه، واألمر متروك للمجلس.

  البند التاسع: مشروع الرد على خطاب االفتتاح : 

  معالي الرئيس:

لدي من طالبي الكلمة الدكتور طارق الطاير وناعمة عبدهللا الشرهان، تفضل سعادة الدكتور 

  طارق الطاير.

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

شكراً معالي الرئيس، أنا أود أن أشكر اللجنة التي أعدت هذا الخطاب كما أود أن أشكر األمانة 

العامة والجهود الجبارة التي وضعت في الرد على الخطاب، الخطاب جاء شامالً ومفصالً، ناقش 
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أ أن يقر –معالي الرئيس  –المواضيع برمتها كما جاء في خطاب رئيس الدولة حفظه هللا، فأرى 

  الخطاب كامالً، شاكراً لكم هذه الفرصة، وشكراً.

 معالي الرئيس :

  تفضلي سعادة ناعمة الشرهان.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

ً كما تفضل سعادة طارق الطاير فإن الشكر موصول لألمانة العامة  شكراً معالي الرئيس، طبعا

لرد، وقد ترأست اللجنة وإذا كان يرتئي المجلس أن أعطي نبذة حقيقة على جهودهم في تكاملية ا

  مختصرة عن منهجية العمل في الرد على الخطاب فأنا حاضرة، أقصد البنود الرئيسية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

حسناً، هناك مقترح من سعادة الدكتور طارق الطاير في أن يقرأ الخطاب بالكامل، هل يرى 

  هذا المقترح؟المجلس الموافقة على 

 (موافقة)

 معالي الرئيس:

سعادة ناعمة المنصوري التفضل بتالوة مشروع الرد على خطاب  –إذاً سنطلب من مقرر اللجنة 

  االفتتاح فقرة. فقرة. ألخذ الموافقة عليها.

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري: (مقرر لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

  موقــرال         صقر غباش معالي/  " 

  رئيس المجلس الوطني االتحادي       

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  

أرفق لمعاليكم تقرير اللجنة المشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل 

من الفصل التشريعي الثاني حفظه هللا، في جلسة افتتاح دور االنعقاد العادي  -رئيس الدولة - نهيان 

  عشر.    بعالسا

  ،،والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  رئيس اللجنة

  |سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان

15/2/2021  
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  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا ورعاه 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .... وبعد،

يتشرف المجلس الوطني االتحادي أن يرفع إلى مقام سموكم الكريم رده على خطابكم ألعضاء 

، بمناسبة افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من 2020نوفمبر  26المجلس الوطني االتحادي في 

  الفصل التشريعي السابع عشر. 

د التي يبذلها المجلس في ممارسة ونود استهالال، التعبير عن اعتزازنا بتقدير سموكم العميق للجهو

–سلطاته الدستورية من أجل رفعة الوطن والمواطن. ولعل حرص سموكم ودعمكم الدائم 

وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد لدور 

شكل زاداً غنياً المجلس الوطني االتحادي ومسؤولياته في المسيرة االتحادية المباركة لدولتنا، ي

لشحذ هممنا، ومنهالً تنهل منه عزائمنا لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في أداء الواجب الوطني 

    "لتحقيق غايات الوطن وتعزيز مكتسباته.

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري: (مقرر لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

  هل أقف هنا معاليك أم أكمل؟

 معالي الرئيس:

ادةً الحقيقة يتم تالوة المشروع فقرة. فقرة. وإذا لم تكن هناك مالحظات على هذه الفقرة فإنه يتم ع

  االستمرار في استكمال الفقرات التالية، هل هناك أية مالحظات على الفقرة التي تم تالوتها؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 االفتتاح) سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري: (مقرر لجنة الرد على خطاب

أن يجدد العهد لسموكم ببذل غاية جهده  –يا صاحب السمو  –ويطيب للمجلس في هذه المناسبة "

في تحقيق تطلعاتكم، وطموحات المواطنين، وأن يكون المجلس الوطني االتحادي أكثر قدرة، 

ً في قضايا الوطن لتعزيز مكانة الدولة الريادية عالمياً، وترس يخ دعائم وأكبر فاعلية، وإسهاما

  اتحادنا المجيد.  

ما تضمنه خطابكم الكريم ألعضاء المجلس الوطني  -يا صاحب السمو-لقد تدارس المجلس 

االتحادي من تطلعات وقضايا تمثل مرتكزات أساسية لمعالم طريقنا الوطني حاضراً ومستقبالً. 
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الراهنة حافلة  ويؤكد المجلس توافقه التام مع رؤية سموكم الحكيمة في أن طبيعة المرحلة

  "بالتحديات والمتغيرات اإلقليمية والدولية.

  معالي الرئيس:

  هل هناك أية مالحظات على الفقرة التي تم تالوتها؟

  (لم تبد أية مالحظات)

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري: (مقرر لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

م الحكيمة، والتفاف الشعب ووالئه لقادة وطنه، وإن المجلس إذ يعبر عن ثقته الكاملة في أن قيادتك"

وتعاون مؤسسات الدولة االتحادية والمحلية، وتكاتف القيادة والحكومة والمجلس والمواطنين 

سيمثل أساسا صلبا وقوة منيعة لتجاوز هذه التحديات. فنهجنا الوطني ال يعرف مستحيالً في 

موح نبتغيه. ولعل حاضرنا المزدهر يبرهن التصدي ألي مخاطر، وإرادتنا الوطنية تحاكي كل ط

عاما فقط، من قيامها بتصدر مؤشرات التنافسية  49بجالء ساطع على ما حققته دولتنا الفتية بعد 

  "العالمية في مختلف ميادين الحياة.

  معالي الرئيس:

  عفراء بخيت العليلي تفضلي.

  سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

ً نبتغيه" شكراً معالي الرئيس، في هذه ال فقرة في السطر الثالث في نهايته، "تحاكي كل طموحا

أعتقد أن فيها تنوين األلف، وهي نفس العبارة "ال يعرف مستحيالً"، نحن لدينا في نفس السطر هذه 

  العبارة، هذه هي مالحظتي فقط.

  معالي الرئيس:

  أين اإلخوة اللغويين؟ تفضلي يا ناعمة.

  (النائب الثاني للرئيس) سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان:

ً نبتغيه أو طموح نبتغيه فيمكن أن  شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لسعادة عفراء، طموحا

  تكون ساكنة والعبارة صحيحة واسألوا عنها، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  دكتور علي تفضل.

  معالي/ د. علي راشد النعيمي:

  عبارة صحيحة."وإرادتنا الوطنية تحاكي كل طموحٍ نبتغيه"، 
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  معالي الرئيس:

  في الرد المكتوب أمامنا ال يوجد تشكيل وبالتالي... سعادة المستشار تفضل.

  األستاذ/ كارم عبداللطيف: (المستشار القانوني بالمجلس)

كل الكلمات غير مشكلة ولو أردتم تشكيلها فال مشكلة في ذلك، ولكنها كلمات مكتوبة بشكل 

  ا بنطق معين لكن الكلمة هي "طموحٍ" وهذا في النطق فقط، وشكراً.صحيح، وسعادة ناعمة تنطقه

  معالي الرئيس:

  لك مداخلة في هذا الموضوع، تفضل أخ سعيد العابدي. ندكتور طارق ال يمكن أن ال تكو

  سعادة/ سعيد راشد العابدي:

طموٍح  في البداية الرأي الذي طرحته أن تقرأ المقرر الخطاب وننتهي ألنه إذا فتحنا موضوع

  . -معالي الرئيس  –وطموحاً وطموٌح فلن ننتهي، فأرجو 

  معالي الرئيس:

  تفضل سعادة األخ طارق الطاير.

  سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

معالي الرئيس الجملة صحيحة، أنا أرجو أن نستمر حسبما اتفقنا في بداية هذا البند بأن تقرأ سعادة 

  راً.المقرر ومن لديه مالحظة فليبدها، وشك

  معالي الرئيس:

مشكور، على أي حال الكلمة غير مشكلة فإذا كنت أنا أو أي أحد منكم مكان ناعمة فقد نخطئ في ظل 

غياب التشكيل بالتالي ال نذهب باتجاه كيف قرئت العبارة أو الكلمة، فلنقرأ الكلمة وكل واحد يشكلها 

  تشكيلها التشكيل الصحيح، تفضلي يا ناعمة. حسبما يراه مناسباً، وإذا احتاج األمر إلى التشكيل فسيتم

  سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري: (مقرر لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

العضيد القوي لسموكم، وللحكومة في التعامل مع قضايا -يا صاحب السمو -وسيظل المجلس "

لس والحكومة حجر الحاضر، وطموحات المستقبل. وسيكون التنسيق والتعاون المتبادل بين المج

الزاوية المتين لكل عمل من شأنه تعزيز حضارة وتقدم هذا الوطن، وفق مستهدفات "رؤية 

  .2071اإلمارات 

 صاحب السمو،

لم ولن تبطئ مسيرة  19-إن األوضاع االستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد

نا للجهود المباركة، والبذل الغالي، والعطاء التنمية الشاملة، وال يسعنا إال أن نسجل عظيم تقدير



  

  152من  101صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

النفيس لسموكم وحكومتنا الرشيدة في التعامل السباق والمبكر مع هذه الجائحة من خالل الخطط 

المدروسة، والتدابير الواعية، والفكر االستباقي، مما كان له أبلغ األثر في الحد من آثار هذه 

ين على أراضينا. حيث إن الحلول والبدائل الرقمية، الجائحة على اقتصادنا ومواطنينا والمقيم

والتواصل عبر نظم ووسائط التكنولوجيا والمعلومات في التعلم، وإنجاز األعمال، وتقديم الخدمات 

جعل دولتنا   تقدم نموذجا فريدا، وقدوة متميزة، في إدارة كارثة غير مألوفة لم تعهدها أمم العالم 

  من قبل.

اليا الدور اإلنساني المتأصل في سياسات الدولة في التعامل مع تداعيات كما يثمن المجلس ع 

األزمة على شعوب العالم، خاصة ما يتعلق بالمسارعة في تقديم اإلمدادات الطبية لعدد من دول 

العالم، إعالًء لقيم الدولة ومبادئها في نجدة األشقاء، ومد يد العون لألصدقاء في األزمات 

  ة. بما يرسخ سياسة الدولة في التآزر والتأخي بين البشر.والكوارث اإلنساني

وإذا كان مجلسنا بتوفيق من هللا ثم دعم سموكم الكريم استطاع أن يواصل مسيرة أعماله وإنجازاته 

من خالل استمرار عقد جلساته، واجتماعات لجانه عن بعد، فإننا نعبر كذلك عن تمنيات المجلس 

مستهدفاتها في تلبية االحتياجات التنموية الملحة.  19-لما بعد كوفيدبأن تحقق استراتيجية الدولة 

وإننا في المجلس الوطني االتحادي سنواصل دورنا التشريعي والرقابي في طرح التوصيات، 

وإدخال ما يلزم من تعديالت على مشروعات القوانين لعالج مواطن الخلل في القطاعات التي 

التعامل مع هذه األزمة، وتطوير آليات عمل القطاعات  واجهت صعوبات أكثر من غيرها في

  األخرى، حتى تستمر مساهماتها في دعم عجلة اإلنجاز، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

  صاحب السمو، 

يولي المجلس الوطني االتحادي أهمية بالغة لمستهدفات األجندة الوطنية للمرحلة المقبلة بما يسهم 

راتيجية عمل وطنية لالستعداد لمرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين في تحقيق انطالق أكبر است

المقبلة في كافة القطاعات الحيوية. ونحن إذ ندرك في مجلسنا أن صياغة الحياة في دولتنا 

ً المقبلة يتطلب فكراً غير مسبوق، ورؤى إبداعية لتشييد األسس القوية الستدامة  للخمسين عاما

ة. فإننا نؤكد لسموكم بأن مجلسنا سيكون في تكاتف دائم مع الحكومة لتحقيق التنمية لألجيال المقبل

مستهدفات خططها االستراتيجية الطموحة، وتوجيهاتها في استشراف المستقبل. وبما يضمن 

تعزيز منظومة القيم الحضارية للدولة، واالستثمار في العقول والكفاءات النوعية، وبناء اقتصاد 

  ار والعلوم والتكنولوجيا الحديثة. معرفي أساسه االبتك
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ويشيد المجلس بالهيكلة الحكومية األخيرة؛ ألن المتغيرات العالمية وما يسايرها من برامج مستقبلية 

يستوجب حكومة مرنة قادرة على استيعاب احتياجات العمل الوطني على أسس من االستباقية، 

بمستوى طموح رؤى الدولة المستقبلية للخمسين والجاهزية العالية، وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية 

  عاماً القادمة.  

وتعزيزاً لما تتمنوه سموكم من المجلس بأن يكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للحكومة، فإننا 

نتبنى في هذا الفصل التشريعي برامج عمل تهدف إلى تطوير أدوارنا الدستورية في التشريع 

مجلس ألحدث النظم البرلمانية العالمية في دراسة مشروعات والرقابة. وبما يحقق مواكبة ال

القوانين، وطرح التوصيات في الموضوعات العامة حتى تتوفر لدينا آليات العمل القادرة على 

، وفق اختصاصاتنا الدستورية. وبما يجعل مجلسنا 2071استشراف مستقبل الدولة في مئوية 

  ة وخططها المستقبلية.  قادراً على التكيف الفعال مع عمل الحكوم

  صاحب السمو،

إن تطلعات ورؤى الدولة لغد أفضل ال تحدها حدود وال تقيدها ظروف أو أحداث مضادة. وفي هذا 

اإلطار يشيد المجلس الوطني االتحادي بإنجاز الدولة العظيم بإطالق مسبار األمل. ونهنئ سموكم 

أول مسبار عربي إسالمي يتم إطالقه لكوكب وحكومتنا وشعبنا الكريم على هذا اإلنجاز الذي يعد 

المريخ الستكشاف الفضاء الخارجي. ومما يدعونا للفخر والزهو أن هذا المسبار تم على يد فريق 

من الشباب اإلماراتي المعني بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقاته. فأبناؤك يا صاحب السمو نجحوا 

إلى  –طيب هللا ثراه  - خ زايد بن سلطان آل نهيان بكل اقتدار في ترجمة رؤية القيادة، وحلم الشي

  واقع عملي. وأكدوا قدرتهم على اللحاق بركب التقدم العلمي، وثورات المعرفة الحديثة.

  صاحب السمو  

ً عن كل عمليات البناء األخرى "؛ ألنه  لعل مقولتكم الحكيمة في " أن بناء اإلنسان يختلف تماما

ي؛ جعل المجلس في فصله التشريعي الحاضر يولي أهمية بالغة أساس التنمية وموردها الرئيس

لقضية التعليم؛ وجعلها في صدارة أولويات جلساته األولى في دوري االنعقاد العادي األول والثاني 

  للفصل التشريعي السابع عشر. 

مستويات وإننا نعبر عن توافقنا الكامل مع تأكيدكم على "أن العملية التعليمية بقدر ما حققت من 

تماثل  -يا صاحب السمو–التأهيل العلمي المختلفة إال أنها في تحٍد مستمر ومتصاعد "وقناعاتنا 

قناعاتكم في أهمية التعليم باعتباره الرافد األساسي، والمورد الطبيعي لبناء أجيال مواطنة تواكب 

ً ال غنى عنه لمست قبل الدولة في مئوية احتياجات سوق العمل المستقبلي الذكي، الذي يمثل مقوما
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. فالتعليم هو مسؤولية وطنية ومجتمعية يتشارك في أداء مهامه أو أدائه كل أبناء الوطن 2071

  ومؤسساته العامة والخاصة. 

  صاحب السمو،

إن دولتنا بقيادة سموكم تقدم نموذجاً عصرياً يفاخر به كل مواطن، وأصبحت موطناً جاذباً للعقول 

بي جودة الحياة. ولعل نجاح دولتنا يعتمد في أحد مقوماته على أن قيادتنا المبتكرة، ومقصداً لراغ

األساسية الدين الحنيف والقيم الحضارية األصيلة،  مرجعتيهالرشيدة وشعبها الكريم كان وال يزال 

العادات والتقاليد العريقة التي ربطت جذور الماضي بمستجدات الحاضر، التي أرساها الوالد 

ثراه واآلباء  -طيب هللا-الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -بإذن هللا-ر له المؤسس المغفو

  المؤسسون.

وهذا ما جعل دولتنا تتبوأ مكانة مرموقة وحضوراً سياسياً فاعالً على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

قليمية ونحن في المجلس الوطني االتحادي نتمسك بهذه الثوابت الوطنية في الفعاليات البرلمانية اإل

والدولية. ونؤكد على مبادئنا في احترام قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، واحترام سيادة 

الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتدعيم مبادرات الحوار والتفاهم والصداقة. وحل 

لدولية، ومحاربة النزاعات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات ا

  اإلرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله. 

تولي أهمية بالغة للقضايا االستراتيجية  -والمعنية بالملف السياسي-إن الشعبة البرلمانية للمجلس 

الوطنية وفي مقدمتها استعادة جزرنا الثالث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى"، وفقاً 

ل هذه القضية محط اهتمام المجلس ودبلوماسيته البرلمانية، حتى لمبادئ الشرعية الدولية. وستظ

 تعود هذه الجزر إلى حاضنتها األم دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ً "االتفاق اإلبراهيمي" الذي جاء ليؤكد على مبادئ السياسة  وفي ذات السياق فإننا نثمن عاليا

حقيق األمن والسلم الدوليين. ويرى المجلس أن الخارجية للدولة وعلى رأسها اإلسهام الفعال في ت

هذا االتفاق خطوة واعدة لقيادة التغيير في المنطقة. ويؤكد على السعي الجاد لحل النزاعات 

بالطرق السلمية مع إسرائيل دون التخلي عن ثوابت الموقف العربي والقضية الفلسطينية. كما أن 

ودولية وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السالم العادل،  هذا االتفاق يمثل فرصة سانحة لجهود إقليمية

  والشامل، والدائم في منطقة الشرق األوسط.  
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كما يسعى المجلس من خالل مشاركاته في المحافل البرلمانية اإلقليمية والدولية على تعزيز 

، التضامن العربي، واإلسالمي، والدولي المشترك على أسس وقيم التسامح، وحسن الجوار

  واحترام الحقوق المشروعة، والتأكيد على اإلخاء اإلنساني، والتعايش السلمي والحوار مع اآلخر.

وسيعمل المجلس جاهداً من خالل الدبلوماسية البرلمانية وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة على 

ائد تحقيق االستفادة من كافة الفرص المتاحة في مجاالت عمل السياسة الخارجية لتعظيم الع

  لمصالحنا الوطنية االستراتيجية.

  صاحب السمو 

إن المجلس الوطني االتحادي سيواصل مسيرة العطاء والجهد البناء نحو مستقبل واعد، ونموذج 

عالمي يحتذى به لدولتنا كما أردتم سموكم واآلباء المؤسسون، وإننا سنبذل قصارى جهدنا بعزيمة 

نكون على قدر شرف تمثيل مصالح شعب اإلمارات، وبإصرار في تقديم أفضل أداء نيابي حتى 

وبما يحقق رؤى وتمنيات سموكم من المجلس. وسيكون حس المسؤولية الوطنية، والوالء للقيادة 

ً لكل أعمالنا سواء في لجان المجلس أو جلساته  ً ثابتا الرشيدة واالنتماء لتراب هذا الوطن عنوانا

  العامة. 

 ً المجلس يتوجه إلى هللا العلي القدير أن يحفظ سموكم، وإخوانكم ، فإن -يا صاحب السمو-وختاما

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وأن يسدد على طريق الخير 

  خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

  "والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 معالي الرئيس:

  ي على جهدك، عفراء بخيت العليلي تفضلي.شكراً سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصور

 سعادة/ عفراء بخيت العليلي:

شكراً معالي الرئيس، لدي مالحظة واحدة فقط في الصفحة الرابعة، الفقرة الثانية في السطر 

األخير، المالحظة في كلمة "التآخي" المكتوبة بهمزة على األلف والمفروض أن يكون هناك مّد 

  .بدالً من الهمزة، وشكراً 

 معالي الرئيس:

  مالحظة في محلها صحيح وتعدل الكلمة، تفضلي يا ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان: (النائب الثاني للرئيس)

  شكراً معالي الرئيس، فعالً هو خطأ إمالئي بالكتابة، وشكراً.
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 معالي الرئيس:

لى مشروع الرد في خطأ مادي، حسناً، ال توجد مالحظات على المشروع، هل يوافق المجلس ع

  ؟*صيغته النهائية

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

  التقارير الواردة من اللجان. –شكراً يا ناعمة، واآلن ننتقل إلى البند العاشر 

  البند العاشر : التقارير الواردة من اللجان : 

يات المجل . 1 ول توص ة ح حية والبيئي ؤون الص ة الش ر لجن ة تقري وع " سياس أن موض ي ش س ف

ة وزارة  مكية والحيواني وارد الس تدامة للم ة المس ق التنمي أن تحقي ة بش اخي والبيئ ر المن التغي

 والزراعية ".

 معالي الرئيس:

مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بتالوة  –المعذرة، لتتفضل سعادة سمية عبدهللا السويدي 

  توصيات اللجنة في شأن الموضوع.

 لجنة الشؤون الصحية والبيئية)سعادة/ سمية عبدهللا السويدي: (مقرر 

 الموقــر                         صقر غباش معالي/ "

  رئيس المجلس الوطني االتحادي       

  وبعـد،،،تحيـة طيبـة 

موضوع  لجنة الصحية والبيئية حول التوصيات المحالة من المجلس في شأنأرفق لمعاليكم تقرير 

بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة " 

  . والزراعية في الدولة"

  برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر.

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

  رئيس اللجنة

  "سعادة/ ناعمة عبدهللا الشرهان

  28/02/2021 التاريخ:

 

  بالمضبطة. )5مشروع الرد على خطاب االفتتاح في صيغته النهائية ملحق رقم (  *
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 الثاني، المعقودةدور انعقاده من  السابع عشرصل التشريعي الفالسادسة، في أحال المجلس بجلسته 

" في شأن موضوع الوطني االتحادي المجلس  توصيات 09/02/2021يوم الثالثاء الموافق 

سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية 

حيث  المجلس،رض على سبق أن أعدت التقرير الذي عُ  لتياللجنة ا " إلىوالزراعية في الدولة

   اً بما تنتهي إليه في هذا الشأن.تقريرإليه رفع على أن تَ إعادة صياغة توصياته كلفها المجلس ب

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

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

 السمكي عأوال: القطا

بشأن استغالل وحماية وتنمية  1999) لسنة 23التطبيق الفعال للقانون االتحادي رقم ( .1

  اآلتي:الثروات المائية الحية في الدولة بما يحقق 

ة   أ ة مهن أن ممارس لبية بش ات الس ن الممارس د م يد وفالح تراطاتقالص راءات  ا لالش واإلج

 التنظيمية التي نص عليها القانون.

ى   ب ول عل يدالحص وارب الص ة لق راخيص الالزم تراطاتوفق الت ي  ا لالش وابط الت والض

 حددها القانون. 

ن   ج رة م ات كبي طيادها كمي دم اص ن ع د م ة للتأك وارب النزه ى ق يش عل ة والتفت الرقاب

 األسماك تتجاوز الكمية المسموح بها.

ائل حماي  د ن الوس ة م وث الناتج اطر التل ن مخ ة م ا الطبيعي ة وموارده ة البحري ة البيئ

 البحرية. 

حول عدم  2012) لسنة 18التطبيق الفعال للجزاءات اإلدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم ( .2

االلتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد 

قانونا، وإعداد حمالت توعوية لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة لعملية صيد  المحظورة

 األسماك بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية. 

وضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع األحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع  .3

لتطوير والقيام بمشاريع مشتركة الخاص لتطوير أساليب استزراع األحياء المائية المستدامة 

 األنواع المحلية من األسماك المعرضة لالستغالل المفرط. وزيادة 

مثل األ دسواق السمك للحصول على العائأدارة إدعم الوزارة لجمعيات الصيادين للمساهمة في  .4

 لألسعار. 
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ألسماك والقيام زيادة عدد االجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي ا .5

بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف على التحديات والصعوبات في مهنة 

 .الصيد

 السماح ألبناء مالك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.  .6

 الزراعي عثانياً: القطا

واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل وضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة  .7

التكنولوجية إلنتاج غذاء صحي وسليم ضمن األوليات التشريعية لتحقيق رؤية اإلمارات 

 ن عاما المقبلة. ياالستراتيجية في الخميس

وتقييمها بما يحقق تقديم أوجه الدعم  المؤسسة العامة لتسويق اإلنتاج الزراعيمراجعة دور  .8

وكذلك إعادة  وإمدادهم باألسمدة والبذور والمبيدات، واالستشارة الزراعيةن الالزمة للمزارعي

بشأن "المؤسسة العامة لتسويق اإلنتاج  1981) لسنة 2القانون االتحادي رقم (النظر في 

 الزراعي" في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق اإلنتاج الزراعي. 

 . السلطات المعنيةمن خالل التعاون مع  البيع ذفي منافالوطنية اعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية  .9

إنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى اإلمارات المحلية  . 10

لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتشجيعهم على االستمرار بمهنة 

 الزراعة وتربية الحيوانات.  

وتسويق والهام عية خاصة للنحالين اإلماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي إنشاء جم . 11

 منتجات العسل اإلماراتي وتعزيز قدرته التنافسية. 

وذلك زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي في مجال القطاع الزراعي  . 12

 من خالل:

 .إنشاء مراكز ومختبرات لألبحاث في هذا المجال  أ

 .إنشاء برامج شراكة مع مراكز األبحاث الدولية ذات الصلة  ب

هم   ج ا يس وزارة بم ي لل ل التنظيم ي الهيك ة ف ات العلمي اث والدراس اء إدارة لألبح ي إنش ف

 . 2071اإلمارات تحقيق رؤية 

إعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين  . 13

 رد المائية. للحفاظ على الموا
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إعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة  . 14

بما يكفل  للجمهور بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم

 منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة. 

فات الزراعية وضمان استخدامها تشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة اآل . 15

وفق أحكام التشريعات لضمان صحة اإلنسان والحيوان وسالمة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية 

 بهذا الشأن. 

 ً  القطاع الحيواني: ثالثا

الحيوانية بشأن الوقاية من األمراض  2013) لسنة 8تحديث القانون االتحادي رقم ( . 16

 اآلتي:أن يتضمن على ومكافحتها المعدية والوبائية 

 تنظيم شراء األعالف من المراكز المرخصة.  أ

ة   ب دات منتهي ة والمبي ة البيطري ة واألدوي الف التالف ن األع ن م ليم واآلم تخلص الس ال

 الصالحية.

 تنظيم حجر الحيوانات الجديدة مدة زمنية كافية قبل دمجها مع القطيع.  ج

 التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة.  د

 خارج المسالخ الرسمية.  تجنب الذبح  ه

تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية بما  . 17

 2017لسنة  )8(يضمن استيفاء التراخيص الالزمة وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم 

 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري. 

ن خالل توفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية توفير الدعم الالزم لمربي الثروة الحيوانية م . 18

لهم بأساليب علمية حديثة، وإمكانات فنية وتقنية عالية لتربية المواشي، وتوفير األعالف 

 بأسعار رمزية لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسالمة الغذاء. 

 مستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني  فرابعاً: استشرا

داد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية وإجراء التجارب إع . 19

التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة بهدف رفع القدرة 

 اإلنتاجية، وخفض تكاليف اإلنتاج وضمان سالمة الغذاء. 

الشراكة بين الوزارة ووزارة األمن الغذائي  إعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج . 20

 وبما يضمن تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
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إعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في  . 21

وضمان لتحقيق أهداف الدولة الجامعات والكليات الحكومية، واستخدام الذكاء االصطناعي 

 األمن الغذائي المستدام. 

استحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري بالتعاون مع  . 22

 مؤسسات التعليم العالي والجهات المنظمة له. 

  توطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجاالت األمن الغذائي.  . 23

  معالي الرئيس : 

   هناك أية مالحظات على توصيات اللجنة ؟شكرا سعادة األخت سمية السويدي ، هل 

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   إذن هل يوافق المجلس على توصيات اللجنة ؟

  (موافقة)

  . تقرير توصيات المجلس حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة . 2

  معالي الرئيس : 

مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون  -لتتفضل سعادة عائشة محمد سعيد المال 

   . بتالوة توصيات اللجنة في شأن الموضوع

  سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  تقرير توصيات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون

  تطوير مهنة المحاماةحول موضوع جهود وزارة العدل في شؤون 

  

ابعة  ته الس س بجلس ال المجل اني  -أح اده الث ي دور انعق ر ف ابع عش ريعي الس ل التش ن الفص  -م

اريخ  ود  16/02/2021المعقودة بت ي شأن موضوع "جه وطني االتحادي ف س ال توصيات المجل

دت التقري بق أن أع ي س ة، والت ى اللجن اة " إل ة المحام وير مهن أن تط ي ش دل ف ذي وزارة الع ر ال

ي  ا دار ف ى م اء عل ا، وبن ر عنه ع تقري ادة صياغة توصياته ورف ك إلع س، وذل عرض على المجل

ة  ت اللجن د خلص ة فق ي الحكوم ر ممثل ة نظ ماع وجه اء وس ادة األعض ات الس ن مناقش ة م الجلس

  للتوصيات التالية:

  أوالً: التشريعات والسياسات : 
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ة المح .1 يم مهن د لتنظ انون جدي دار ق ي إص راع ف رات اإلس ب متغي و يواك ى نح اة عل ام

ة ي الدول ة ف ادية واالجتماعي ورات االقتص ائي والتط ل القض ير العم ى س ق عل ، ويحق

   :األخص اآلتي

 أوالً: الحد من التداخل في االختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب االستشارات القانونية                       

مارسة بعض األنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها ثانياً: السماح للمحامين المواطنين بم

 الوزارة.

ادي  .2 انون االتح ة للق ة التنفيذي ام الالئح ض أحك ديل بع دل بتع ر الع ن وزي رار م دار ق إص

م ( نة 23رق دل  1991) لس ر الع رار وزي ادرة بق اة الص ة المحام يم مهن أن تنظ ي ش ف

 ؛ يتضمن اآلتي: 2017لسنة  972رقم 

) بالسماح لمكاتب المحاماة االستفادة من الترويج اإلعالني حسب 29مادة (أوالً: تعديل ال

  الضوابط التي تحددها الوزارة.

 ) بعدم تقييد عدد اإلنابات القضائية.36ثانياً: تعديل الفقرة (د) من المادة (

ادة ( .3 ال للم ق الفع تمرارية التطبي ى اس د عل انون 35التأكي ة لق ة التنفيذي ن الالئح ) م

 نة المحاماة المشار إليها. تنظيم مه

انون  .4 ى الق اء عل ك بن اة وذل اب المحام دير أتع وابط تق دد ض ة تح ة تنظيمي دار الئح إص

 الجديد .  

ل  .5 د ك ى التجدي ل عل ادي والعم توى االتح ى المس امين عل دة للمح د موح ة قي دار بطاق إص

 ثالث سنوات .

    ثانياً: التوطــين :

ين وزارة ال .6 اون ب يق والتع رورة التنس وطين ض رية والت وارد البش دل ووزارة الم ع

ات  ة والمؤسس ة واألجنبي ة المحلي ارات القانوني اة واالستش ب المحام إلزام مكات ب

رة اطق الح ا المن ا فيه ة بم ي الدول ة ف تثمارية الدولي ل  ،االس ن أج وطين م ب الت ع نس برف

 تحقيق مستهدفات التوطين بالدولة. 

  ثالثاً: حماية مهنة المحاماة :

يق .7 ل  التنس انونيين لتفعي امين والق ارات للمح ة اإلم دل وجمعي ين وزارة الع اون ب والتع

وزارة  ي ال اة، وتبنّ ب المحام ال مكات ير أعم ة س اة لمراقب ة المحام ة مهن ة حماي لجن

ة  ل جائح وارث مث ات والك لبية لألزم ار الس ن اآلث اة م ة المحام ة مهن ادرات حماي لمب
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 .19كوفيد 

ات الر .8 دل آللي وير وزارة الع رامج تط رح ب رورة ط اة، وض ب المحام ى مكات ة عل قاب

 توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل. 

  رابعاً: التنسيق والتواصل : 

وفير  .9 و ت ة نح ات االجتماعي ات والتأمين ة للمعاش ة العام وزارة والهيئ ين ال يق ب التنس

م ا يض واطنين؛ بم اة الم ب المحام حاب مكات دي ألص اش تقاع م مع ة له اة الكريم ن الحي

 وألسرهم.

ض  . 10 داخل بع ن ت د م ة للح ة المعني ة والمحلي ات االتحادي دل والجه ين وزارة الع يق ب التنس

 األنشطة االقتصادية مع مهام مهنة المحاماة.

ى  . 11 م عل امين الطالعه وزارة والمح ين ال ل ب وات التواص ل قن دد وتفعي رورة تع ض

 . المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة

  خامساً: البرامج والدورات التدريبيـــــة :

ا  . 12 ائية ومواكبته ات القض دريب والدراس د الت دمها معه ي يق ية الت رامج الدراس وير الب تط

ات  ى الجلس تغلين عل امين المش ة والمح دريب الطلب ل ت ة مث ورات الحديث ع التط م

ت ة المس ة لمواكب ريعات الحديث وانين والتش ى الق م عل ية واطالعه هدفات االفتراض

 م. 2071التشريعية لرؤية اإلمارات 

ائية  . 13 ات القض دريب والدراس د الت ي معه وفين ف ة المكف ن فئ م م حاب الهم م أص دع

ة  ب المطبوع وفير الكت ى ت ل عل ات، والعم ن الجامع رجهم م د تخ دريبهم بع أهيلهم وت لت

 بطريقة برايل.

  سادساً: مبادرات اجتماعيــــــة وصحيــــة :

وزار . 14 ين ال يق ب و التنس ة نح ات المعني انونيين والجه امين والق ارات للمح ة اإلم ة وجمعي

ة  ي مهن تغلين ف امين المش دعم المح اعي ل ل اجتم ندوق تكاف اء ص ادرة إنش ي مب تبن

 المحاماة.

الل  . 15 ن خ حي م أمين ص ى ت ول عل ن الحص امين م ن المح بة تّمك ول مناس اد حل ة إيج أهمي

هيل إج و  تس عي نح أمين، والس ركات الت ع ش يق م ويالت التنس ى تم ولهم عل راءات حص

 مصرفية للوفاء باحتياجاتهم المعيشية.

هرية  . 16 آت الش رف المكاف ادة ص دد وإع ريجين الج امين الخ دريب المح وم ت اء رس إلغ
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  التحفيزية السابقة أثناء انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.

  معالي الرئيس : 

مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ،  - لمال شكرا سعادة عائشة محمد سعيد ا

  . واآلن هل هناك أية مالحظات على التوصيات ؟ الكلمة لسعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

   . شكرا معالي الرئيس والشكر موصول للجنة على جهودها

 ً معالي  -مع اللجان وندعم بكل ما نستطيع عملها ، وهذه التوصيات معالي الرئيس ، نحن دائما

ستكون باسم المجلس ، وكما تم طرحه اليوم وحتى المالحظة التي تم شطبها من التقرير  -الرئيس 

هي قرار مجلس وتخرج باسم المجلس اآلن وليس اللجنة ، لذلك من هذا الباب سأنطلق اليوم في 

   . لها بصدر رحب ألنها مصلحة عامة تخرج باسم المجلسبعض المالحظات ، وأرجو قبو

   . فقط لو تسمح لي بالشرح قبل أن أكمل مالحظتي *معالي الرئيس ، أنا عندي عرض

التوصية التاسعة معالي الرئيس تتحدث عن التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للمعاشات 

مكاتب المحاماة المواطنين بما يضمن والتأمينات االجتماعية نحو توفير معاش تقاعدي ألصحاب 

الحياة الكريمة وألسرهم ، فنحن نتكلم اآلن عن جهة مختصة وهي هيئة المعاشات ، وهذا األمر تم 

طرحه بشكل مباشر لمعالي الوزير ، واآلن أنا أقتبس من رد معالي الوزير ما يلي : " ردا على 

نات االجتماعية على موظفي الحكومة ، وكذلك السؤال يسري قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمي

يشمل األعمال والمهن الحرة كالمحامين وغيرهم " وليس هناك أي اختصاص لوزارة العدل في 

تعديل شروط انتفاع أصحاب المهن كالمحامين بهذا القانون ، لذلك نحن اآلن تحدثنا لمدة أربع 

هة نظرنا ، ومعاليه وضح بما ال يدع ساعات مع معالي الوزير في هذا المجلس وطرحنا له وج

نحن قبل شهر ناقشنا  -معالي الرئيس  -مجاال للشك أن هذا األمر ليس من اختصاصه ، وكذلك 

حيث ربما ينكسر  -موضوع الصيادين والمزارعين ومربي الماشية ، وهؤالء أحوج وأكثر حاجة 

أمينات االجتماعية مفتوحة لهم لموضوع التأمينات االجتماعية ، وللعلم الت -أو يحصل له شيء 

% يتحملها بنفسه ، 20لكنهم ال يرغبون بالذهاب للهيئة ألن الدفع عالي جدا ، فهو يدفع نسبة 

فاالنتساب للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ليس ممنوعا عليهم أصال ، فهو مسموح 

نحن نطلب ممن ليس بيده إمكانية في هذا  لجميع المهن الحرة بما فيهم الصيادين والمحامين ، لذلك

 

 "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة"موضوع شأن توصيات بحمد الرحومي العضو من قبل سعادة العرض المقدم   *
  ) بالمضبطة.6ملحق رقم (
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أمر ، ورد معاليه واضح في هذا الشأن ، ومعالي الوزير عضو في مجلس الوزراء ، فعندما نرفع 

له توصية بهذه الطريقة وهو حضر هنا للمجلس ورد علينا بشكل مباشر وأوضح أن هذا األمر 

ستذهب باسم المجلس وسيتم  ليس من اختصاصه ، لذلك أنا أطلب حذف هذه التوصية ألنها

رفضها ألنها غير ذات اختصاص من قبل الوزارة ، وكذلك القانون موجود وكل شخص يستطيع 

   . الدخول في هيئة المعاشات

كذلك تكلم معاليه هنا وقال : " ... والمحامين هم من ضمن فئات المهن الحرة الذين ينطبق عليهم 

ذلك أن المحامين المشتغلين سواء كانوا أصحاب مكاتب أو هذا القرار وفق مادته األولى ، ومفاد 

عاملين عليها لهم مطلق الحرية في االشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 

وفقا للقواعد والضوابط المشار إليها ، وهو ما يخرج عن نطاق واختصاص وزارة العدل في هذا 

   . رئيس وليس به أي لبس . هذه الجزئية األولىالشأن " وهذا كالم واضح معالي ال

أيضا ذكر معاليه في أحد ردوده ما يلي : " ... شكرا معالي الرئيس ، ردي هو نفس الرد الذي 

قلته قبل قليل بأن هذا األمر من اختصاص هيئة المعاشات " فالرد واضح من معالي الوزير ، هذا 

   . بالنسبة للجزئية األولى

  ..... (15) ية : على التوصية رقمالمالحظة الثان

  معالي الرئيس : 

استأذن سعادتك بالوقوف أوال عند التوصية التاسعة للنقاش في رأيك بشأنها ، ثم ننتقل إلى 

   . المالحظة الثانية ، تفضلي سعادة عائشة المال

  )سعادة / عائشة محمد سعيد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون

معالي الرئيس ، الرد باختصار على مالحظة سعادة األخ حمد الرحومي أن التوصيات تخاطب 

الحكومة كاملة وليس وزارة العدل فقط ، فأتمنى لو كان سعادته انتبه لهذا األمر ، وكذلك سعادة 

   . رئيس اللجنة لديه تعقيب آخر

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ أحمد الشحي

  حمد عبدهللا الشحي :سعادة / أ

معالي الرئيس ، الحقيقة أن وزير العدل يصدر قانون ، والقانون الذي طلبنا من معاليه تعديله فيه 

تقييد للمحامي بعدم ممارسته ، فنحن أردنا في التوصيات توضيح هذا األمر ألنه إذا لم نوردها 
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ه من قبل ، فوضعنا هذه التوصية ضمن التوصيات نكون كأننا نقر بالقانون الذي يعده أو الذي أعد

   . ألن هذه من المهام الرئيسية والتي تتعارض مع قانون هيئة المعاشات ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة كفاح الزعابي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

ة لكن نعم معالي الرئيس ، فقط للتوضيح ، كما ذكر سعادة حمد الرحومي أن المحاماة مهنة حر

وزارة العدل تلزم المحامي المواطن صاحب المكتب في حال فتح فرع ثاني لمكتب المحاماة أن 

يعين محامي مواطن ، وتلزمه بتسجيله في هيئة المعاشات ، لو الحظ العضو في آخر التوصية 

نحن طلبنا التنسيق بين وزارة العدل التي تصدر قرار وتلزم صاحب المكتب المواطن بتعيين 

مي مواطن وتسجيله في هيئة المعاشات أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة وهيئة المعاشات ، محا

وإن كان رد معالي الوزير وقال أنه غير مسؤول عن هيئة المعاشات لكنك تلزمني كصاحب مكتب 

محاماة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن أعين محامي مواطن لمكتبي الخاص في إمارة أخرى 

بشكل إلزامي في هيئة المعاشات ، فالتوصية واضحة معالي الرئيس ، وفي نهايتها وأن أسجله 

توصي بالتنسيق بين وزارة العدل وهيئة المعاشات ، وأنا أرى أن هذه التوصية من اهم التوصيات 

الموجودة والمهمة جدا ، ولو كانت وزارة العدل غير مسؤولة كليا عن هذا الجانب لكن أوجه 

زارة العدل وهيئة المعاشات ضروري جدا بناء على قرار صادر من وزير العدل التنسيق بين و

   . يتعلق بالمحامين ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

الي الرئيس ، فأي شخص شكرا معالي الرئيس ، أتمنى أن ال نخلط ما بين جزئيتين مختلفتين مع

يعمل في القطاع الخاص والذي يعتبر من ضمنه الشخص المواطن الذي سأوظفه عندي ، فال بد 

بقرار من هيئة المعاشات وليس من وزارة العدل أن يتم تسجيله في هيئة المعاشات في أي مكان 

لمعاشات ، ستوظفه ، فأي شخص مواطن يعمل في القطاع الخاص ال بد من تسجيله في هيئة ا

فهذا نظام وقانون موجود في هيئة المعاشات وال تتدخل فيه وزارة العدل ، ولذلك معالي الوزير 

عن  -أيضا  -قال أنه ليس من اختصاصه هذا األمر ، اآلن التوصية كذلك عندما تقرأها فهي تتكلم 

معاش تقاعدي المتقاعدين ، فهي تتحدث عن التنسيق بين الوزارة وهيئة المعاشات نحو توفير 
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ألصحاب مكاتب المحاماة المواطنين وليس للموظفين عندهم ، فالتوصية واضحة ، فنحن نتكلم عن 

شيء خارج اختصاص الوزارة ، فنحن مع اللجنة وندعمهم في كل شيء ولكن التوصيات تخرج 

 باسم المجلس ، فال يجوز أن نصدر توصيات في غير اختصاص الوزارة المعنية وبعد رد معالي

الوزير ألكثر من ثالث مرات أثناء مناقشة الموضوع في المجلس أنه ليس من اختصاصه هذا 

األمر ، فعندما تذهب التوصيات لمجلس الوزراء فهو عضو في مجلس الوزراء ومن ثم الطرح 

سيكون بأن هذا ليس من اختصاص ، فنحن ال نريد أن يأتينا رفض للتوصية من قبلهم ، كذلك 

ذا الموضوع باإلمكان مناقشته عندما سنناقش هيئة المعاشات حيث يوجد عندنا معالي الرئيس ه

موضوع عام بشأن هيئة المعاشات ، فهذا األمر يطرح أثناء مناقشة موضوع هيئة المعاشات ، 

فالقانون ينص على أن اي مواطن يتعين في القطاع الخاص ملزم بالتسجيل في هيئة المعاشات ، 

   . ين في القطاع الخاص ، وشكراوهذا حفاظا على التوط

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة حميد الشامسي

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

شكرا معالي الرئيس ، تعقيبا على ما ذكره سعادة األخ حمد الرحومي أقول أنه في القطاع الخاص 

شرية والتوطين ، فهم هناك شركات خاصة ولهم قانون بالنسبة للمواطنين في وزارة الموارد الب

يعملون في جهات خاصة والوزارة مسؤولة عنهم ، أما المحامين فليس بشركة لتحميهم الوزارة ، 

، لكن هناك قانون المحاماة وأعتقد أن وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة المعاشات لحل هذا الموضوع

   . هذه نقطة

   .... تقرير ذكر فيهالنقطة الثانية ، كنت أود الحديث عن بند من بنود ال

  معالي الرئيس : 

دعنا اآلن ننتهي من النقطة التي نناقشها ، ثم ننتقل إلى بقية المالحظات ، الكلمة لسعادة كفاح 

   . الزعابي

  سعادة / كفاح محمد الزعابي :

توضيح أخير معالي الرئيس ردا على سعادة األخ حمد الرحومي ، الوضع سيكون نفس ما هو 

كصاحب مكتب بناء على رغبتي المنفردة عينت محاميا مواطنا عندي ، لكن هناك يقول لو أنا 

جانب من اإللزام من الوزارة تلزمك بتعيين محامي مواطن وال تحصل على رخصة المكتب في 

اإلمارة األخرى إال بتعيين المحامي المواطن ، فبصورة أو بأخرى الوزارة تلزمني بتعيين محامي 
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ألساس سأسجله في هيئة المعاشات ، وهو يتكلم عن الراتب التقاعدي مواطن ، وعلى هذا ا

فالحقيقة أن الجميع يسجل في هيئة المعاشات من أجل الراتب التقاعدي ، آمل أن أكون أوضحت 

   . المعنى ، والرأي للمجلس ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

حامي موظفا لدى صاحب النقطة واضحة أيها اإلخوة ، فهناك تفريق فقط بين عندما يعمل الم

المكتب ، فهنا دخل في منطقة ما ينطبق على غيره من شروط تضعها الجهات المختصة ومن 

بينها موضوع التوطين واالشتراك في هيئة المعاشات ، الجزئية محل البحث هي موضوع صاحب 

   المكتب ، أليس كذلك يا أخ حمد ؟

  يس) سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئ

   . نعم معالي الرئيس ، وحتى التوصية فهي موجهة لصاحب المكتب وليس للموظفين

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة محمد عيسى الكشف

  :سعادة / محمد عيسى الكشف 

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول للجنة ، بالفعل ربما تكون التوصية أخذت منحنى آخر ، 

بحيث يكون المطلب الذي أوصت به اللجنة محدد وأكثر دقة ورصانة ألنه  فلو يتم إعادة صياغتها

كلما كانت التوصية مفتوحة فلن يكون لها التوجه الصحيح ، لذلك أنا أؤيد كالم سعادة حمد 

الرحومي فيما طرحه ألنه فعال عندما تقرأها فكل شخص ممكن أن يفهمها من جانب مختلف ، 

   . وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . لمة لسعادة الدكتور علي النعيميالك

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

معالي الرئيس ، أنا اتفق مع ما ذكره سعادة األخ حمد الرحومي ، فال بد أن نفرق بين أمرين ، 

ففيما يتعلق بالمعاشات فالقانون تملكه الهيئة العامة للمعاشات ، واآلن نحن في هذا الطرح 

وكأننا نناقض أنفسنا ، فنحن نطالب بالتوطين ، فعندما تطالب وزارة  كأعضاء لألسف الشديد

العدل أصحاب مكاتب المحاماة بتعيين محامين مواطنين أعتقد أن هذا دور إيجابي يجب أن يُقدر 

للوزارة ، وال نخلط ألنه سيكلف أصحاب مكاتب المحاماة تبعات مالية ، فالتبعات المالية للمواطن 

أو خطاب يجب أن نقدمه كأعضاء مجلس وطني وكمجلس وطني للجميع في  هذا جزء من سياسة
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القطاع الخاص ، لذلك أتفق مع ما ذكره سعادة األخ حمد أنه إذا اردتم هذا األمر فعندما يتم مناقشة 

   . هيئة المعاشات يتم طرح هذا الموضوع ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

معالي الوزير أجاب عليها إجابة واضحة أثناء إذاً المقترح هنا هو بحذف هذه التوصية ألن 

   . المناقشة في المجلس وعدم الربط بين ما أشير له ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

نا نعم معالي الرئيس ، توضيح مهم بأننا نتكلم عن مصلحة عامة للمحامين ، والتوصية تتكلم .. وأ

كذلك رفعت هذه المالحظات للجنة قبل هذه الجلسة ، وذكرت لهم أن معالي الوزير أجاب وأعاد 

اإلجابة أكثر من مرة بأنه غير مختص وهذا األمر ال يدخل في اختصاصه ، واألمر مفتوح 

ليسجلوا في هيئة المعاشات ، لذلك أنا أرى أن هذه التوصية ليست في مكانها ، والجواب موجود 

ا أصال ، وال داعي ألن نرفعها ونحصل على ردود عليها ال تكون بالردود المناسبة لنا عندن

   . برفض توصيات لنا غير ذات اختصاص ، لذلك أنا أطلب حذفها من التوصيات ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

إذاً مطروح على المجلس اآلن حذف هذه التوصية من التوصيات ، هل يوافق المجلس على حذف 

   التوصية ، أرجو ممن يوافق على حذفها رفع يده ؟هذه 

  (هناك أغلبية)

  معالي الرئيس : 

، ننتقل إلى المالحظات األخرى ، كان سعادة األخ حميد الشامسي طلب المداخلة في توصية أخرى

   . تفضل

  سعادة / حميد علي الشامسي : 

فوفين ، فلماذا نحددها بفئة نعم معالي الرئيس ، في التقرير ذُكر أصحاب الهمم من فئة المك

   . المكفوفين فقط ؟ لماذا ال تشمل أصحاب الهمم بشكل عام ، هذا فقط سؤالي للجنة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

سامحوني فقط نقطة توضيحية ، األصل في المناقشة والردود على المناقشة أثناء سير الجلسة هي 

ب تكون الكلمة للرئيس ، هذا ما ورد من الالئحة للمقرر ، وإن لم يستطع المقرر أن يغطي الجوان

   .... وليس من عندي
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  سعادة / عائشة محمد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

على الزر أكثر من مرة ألدافع عن  تغطألنني ض -معالي الرئيس  -وهذا ما تمنيت قبل التصويت 

   ...... وجهة نظرنا نحن الرافضون إللغاء التوصية

  معالي الرئيس : 

، وفي النهاية البد  ان الفرصة لتوضيح مبرراتهماال سامحيني ، فقد تمت المناقشة وأعطي الطرف

   ... أن نصل إلى التصويت ، فال يمكن أن نستمر في المناقشة ، سامحيني يا أخت عائشة

  سعادة / عائشة محمد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

   .... ألنه كانت عندي إضافة للتوصية ربما كانت ستقلب األمور

  معالي الرئيس : 

لكلمة ، فربما يكون هناك جانب فني ال ، سامحيني يا أخت عائشة ، فأنا لم أرى عندي أنك طلبت ا

   ... في المسألة

  سعادة / عائشة محمد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

    .... ربما ألنني كنت كلما أضغط لطلب الكلمة يختفي

  معالي الرئيس : 

وجهتي النظر ال يمكن أن الحقيقة أن الفكرة عندما تُطرح وتتم المناقشة حولها وتتضح للمجلس 

   .... نستمر في مناقشتها ، فال بد من التصويت عليها وإال لن ننتهي

  سعادة / عائشة محمد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

أوافقك الرأي معالي الرئيس لكن في بعض األحيان قد تكون هناك ورقة رابحة يلقيها المقرر في 

   .... د تقلب األموراألخير ق

  معالي الرئيس : 

إذاً تفضلي لو سمحت أعطينا الورقة الرابحة ، فطالما الموضوع موضوع ورقة رابحة ، ولدينا 

   . قة الرابحة ، تفضليرمضبطة يُسجل فيها كل شيء فنريد أن نستمع للو

  ون)سعادة / عائشة محمد المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطع

نعم ، رداً على سعادة األخ حمد الرحومي فإنه عندما ناقشنا الموضوع في المجلس ورد معالي 

الوزير وكرره ثالث مرات فأنا ذكرت في البداية أن هذا الكالم موجه للحكومة وليس وزارة العدل 

ة محامين كما قلنا في قطاعات أخرى غير هذا القطاع ، ومهن -أيضا  -بالذات ألنه قد تجد 

المحاماة ُحكم عليها بأن تكون مهنة حرة ، فالمواطن المحامي ينشئ مكتب للمحاماة ويعين محامين 
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ى يجب أن يكون هناك توظيف مواطنين مساعدين تحته حتى لو أراد فرع آخر في إمارة أخر

   .... لمحامي مواطن ، فهل يستطيع أن يؤمن كل ذلك صحيا

  معالي الرئيس : 

سامحيني أخت عائشة ، ولكن الورقة معادة ومكررة ، هناك فصل موضوع التوطين في المكاتب 

ا وبين موضوع أن يكون لصاحب المكتب اإلشتراك في هيئة المعاشات ، فهذا أمر متاح له ، فإذ

، كان يرى في ذلك كلفة عالية واختار أن ال يشترك كما أشار معالي الوزير في ذلك فاألمر واضح

نحن هنا نريد أن نحسم أنه ال يحتاج المجلس أن يرفع توصية تمت اإلجابة عليها ِأثناء مناقشة 

الموضوع من قبل ممثل الحكومة وهو الوزير المختص بوضوح ، واختار المجلس بالتصويت 

   . ى حذف هذه التوصية ... تفضلي بالرد على ما بعد ذلكعل

  المال : (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)سعادة / عائشة محمد 

بالنسبة لمالحظة سعادة حميد الشامسي حول فئة أصحاب الهمم من المكفوفين فقد ارتأت اللجنة أن 

ايل بالنسبة للمكفوفين يجب أن تكون متواجدة لتسهيل مهمة توفير الكتب والمواد المقروءة بلغة بر

التعلم والتعليم لهذه الفئة ، أما الفئات األخرى من أصحاب الهمم مثل اإلعاقات السمعية أو غيرها 

فهؤالء يستطيعون القراءة ، لكن بالنسبة ألصحاب الهمم من المكفوفين أن يصلوا لمرحلة الثانوية 

ستكمال الدراسة في معاهد القضائية وغيرها أعتقد أن هذا مطلب مطلوب ، العامة وال يستطيعون ا

   . وهذة فئة ال نستطيع إهمالها ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

من أي طرح ألننا كلنا اآلن فريق شكرا معالي الرئيس ، أتمنى من إخواني األعضاء عدم التحسس 

) تنص على : " أهمية إيجاد حلول مناسبة تمكن 15عمل واحد . معالي الرئيس ، التوصية رقم (

المحامين من الحصول على تأمين صحي من خالل التنسيق مع شركات التأمين ... "  هذا جزء 

ة بهذا األمر ، كذلك نتكلم من التوصية ، فنحن نتكلم عن تأمين صحي لمحامين ، ونطالب الوزار

في نفس التوصية " ... والسعي نحو تسهيل إجراءات حصولهم على تمويالت مصرفية للوفاء 

باحتياجاتهم المعيشية " رغم أن الجزئيتين مختلفتين جاءتا في نفس التوصية ، معالي الرئيس ، ال 

هذا الشأن وأي وزارة ،  يُعقل في عالقة تعاقدية ما بين مصرف مع شخص وأن أدخل الوزارة في

فهي وزارة العدل حيث لها وضع مختلف فكيف نطالب بأن تكون وسيط أو تعطي تسهيالت أو 
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تتدخل ما بين المصارف والمحامين للحصول على تمويالت مصرفية ، وهذا هو المكتوب في 

اجاتهم التوصية " ... والسعي نحو تسهيل إجراءات حصولهم على تمويالت مصرفية للوفاء باحتي

المعيشية " فنحن لم نطالب أو وزارة بمثل هذا األمر ال للصيادين وال للمزارعين وال لبقية 

األعمال والتي تعتبر أكثر حاجة من هذا األمر الذي أمامنا ، لذلك أرى أن ال نبالغ في المطالب ، 

ى الشاشة فوجهة نظري أن هذه األطروحات أكثر مما نتوقع ، وكذلك لو سمحتم بوضع العرض عل

وهو من جلسة مناقشة الموضوع ، فكما تالحظون رد معالي الوزير يقول : " شكرا معالي 

، فيما يتعلق بصعوبة الحصول على التمويل المصرفي نشير إلى أن التمويل المصرفي الرئيس

والقروض المصرفية في كافة البنوك تخضع لسياسات المصرف المركزي طبقا للضوابط التي 

ونا ، وبالتالي فإن قروض التمويل والقروض الشخصية تتطلب ضمانات شخصية أو يضعها قان

مادية طبقا لنوع التمويل ، وتسري كافة الشروط والضمانات على كل المقترضين من الموظفين أو 

أصحاب األعمال أو المهن الحرة بما فيهم المحامين ، وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص 

شر وصريح معالي الرئيس ، فأموال وتسهيالت ما دخل الوزارة بهذه الوزارة " وهذا كالم مبا

األمور ، فهؤالء يعملون في مهنة حرة حالهم حال جميع المهن الحرة ، والوزارة ليس لها أي 

عالقة بموضوع التمويالت والقروض ، وهذه ليست أي وزارة وإنما وزارة العدل ، فال يجوز أن 

مستشار أحمد الزعابي الذي كان حاضرا مع معالي الوزير يقول نخلط األمور ببعضها ، كذلك ال

معالي الرئيس ، معالي الوزير ، وسعادة  -في أحد الردود : " بالنسبة لموضوع التأمين الصحي 

طبعا ال يخفى على الجميع أن المحاماة هو شريحة من شرائح المجتمع ، وجميع  -األعضاء 

تطيعون العالج في المستشفيات الحكومية ، وبالتالي ال المحامين هم من مواطني الدولة ، ويس

يكون هناك تأمين صحي خاص للمحامي " ونحن طالبنا في أول جلسة بالتأمين لجميع المواطنين والذين 

يعتبرون أحوج من المحامين ، فالمحامي يستطيع التكلم والمطالبة بحقه مقارنة ببقية المهن والمواطنين 

مارهم فوق الستين ، فاآلن يوجد جزئيتين في هذه التوصية ، لذلك أنا أطالب بحذف والمتقاعدين الذين أع

هذه التوصية ألنه هذا ليس مكانها ، فنحن نتدخل بذلك في خصوصية خصوصية هذا اإلنسان ، فحتى 

التمويل نريد أن نساعده فيه ! فأنا ال ارى من الصحة أن يدخل المجلس في هذه التفاصيل ونكتفي بإلغاء 

   . هذه الجزئية ألنها خارج وبعيدة عن النص وعما نطالب به ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

شكرا سعادة األخ حمد ، اآلن الكلمة لسعادة أحمد الشحي ، لكن فقط إذا أذنتم لي أرجو في المناقشة 

ة نفندها ، أن نكون منفتحين بقلوبنا وعقولنا ، فإذا جاءت المالحظة إيجابية نتقبلها ، وإذا كانت سلبي
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فهذا في النهاية يخرج باسم المجلس ، فإذا كنتم ال تتفقون مع صاحب المالحظة ال بأس بذلك لكن 

   . نتوقف بعقل منفتح عند المالحظة إذا كانت تستحق التبني ، تفضل سعادة األخ أحمد الشحي

  سعادة / أحمد عبدهللا الشحي :

معالي الرئيس ، الحقيقة أنا أشكر سعادة األخ حمد الرحومي ، فهذا يدل على اطالعه وعلى 

حرصه على نجاح المجلس ، وأنا كعضو ورئيس في هذه اللجنة آخذ المالحظات بصدر رحب 

   . وجزاه هللا خيرا وبيض هللا وجه بوعلي

ه في ذلك وبالفعل أعتقد أن بالنسبة للنقطة األولى التي أثارها في موضوع المصارف أنا أؤيد

   . حذفها أفضل

النقطة الثانية بشأت التأمين الصحي فالحكومة طرحت أنها اآلن بصدد عمل شراكة مع شركات 

تأمين ، فهناك اآلن أكثر من ثالث شركات عرضت عليهم وقد حضروا أمامنا وتكلموا بهذا األمر، 

   . ك للمجلس ، وشكراومن هذا المنطلق نحن وضعناها كتوصية ، واألمر مترو

  :سعادة/ ميرة سلطان السويدي

شكرا معالي الرئيس ، أسأل إذا كان يحق لي العودة إلى النقطة الخاصة بأصحاب الهمم ، أم أنتظر 

   حتى ننتهي من النقطة الخاصة بالتأمين ؟

  معالي الرئيس : 

ضل معالي الهمم ، تفدعينا ننتهي من هذه النقطة ومن ثم نعود إلى المالحظة الخاصة بأصحاب 

   . الدكتور علي النعيمي

  معالي / د. علي راشد النعيمي : 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، الحقيقة أنا أحيي سعادة األخ حمد الرحومي على 

إثارته لهذه النقاط التي أعتبرها أساسية ، فما يصدر من المجلس من توصيات الحقيقة تعبر 

ال تتفق أبدا مع  - الحقيقة  - لمجلس ولها تبعات ، واضح أن هذه التوصية عن دور ومكانة ا

المسار الذي تم مناقشته مع الوزير المختص ، فخروجنا عن دائرة االختصاص في وضع 

توصيات خارج نطاق الوزارة أعتقد أن هذا ال يعبر عن الصورة التي نتمناها للمجلس 

   . الوطني االتحادي ، وشكرا

  س : معالي الرئي

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

شكرا معالي الرئيس ، في الطرح المقدم من الزمالء أستشف أن العرض من توجه اللجنة هو دعم 

مهنة المحاماة بغض النظر إذا كانت توفقت في ذكره على شكل توصيات لها جوانب معينة حيث 

لرحومي واآلخرين ، لكن أعود للفكرة أنني ربما أتفق مع الطرح الذي تقدم به سعادة األخ حمد ا

التي ربما تكون خلف هذا الموضوع ، فإذا كنا اليوم نريد أن ندعم أصحاب المهن الحرة إجماال ، 

ونريد دعم توطين هذه المهن الحرة ، ونريد تشجيع المواطنين على الدخول في هذه المهن سواء 

لب في توصية واحدة أن يكون هناك جانب كانت المحاماة أو أية مهن حرة ، فما هو الضير أن نط

 - معالي الرئيس  -دعم يُقدم من الحكومة ، فأنا أتفق مع سعادة األخت عائشة المال أن التوصيات 

مع احترامي لرد الوزارة ، فالوزارة ترد فيما يخصها لكن نحن عندما نناقش موضوع عام في 

ت عالقة غير الوزارة المباشرة ، المجلس الوطني فنحن نطرح جوانب تتعلق بجهات أخرى ذا

فمجلس الوزراء عندما ينظر في توصياتنا ينظر للجهة المعنية بالموضوع بحكم عالقتها به وإن 

كان توضيح وزير العدل بعدم اختصاصه ال يعني أن ال يكون المجلس حريص على أنه يدعم 

زارعين والصيادين توطين مهن حرة مثل المحاماة وكما ذكر سعادة األخ حمد الرحومي الم

وغيرهم ، فما المانع عندما طرحنا موضوع التوصيات الخاصة بوزارة التغير المناخي والبيئة أننا 

لم نتكلم بأن يكون هناك دعم لهذه الفئات من المواطنين سواء فيما يخص التأمين الصحي أو 

اللجنة أنها تشجع  التسهيالت األخرى ؟ خالصة النقطة التي أود ذكرها أنه إذا كان الغرض من

وتدعم المواطنين العاملين في قطاع المحاماة بمواضيع معينة ، وليس من الضرورة أن نذكرها 

ونفندها في التوصية بمعاش تقاعدي وتأمين صحي وتسهيالت وغير ذلك ، فمن الممكن أن يتم 

القطاع المهم هذا  إدراجها في توصية واحدة يكون القصد منها أن تسهل للمواطنين وتشجعهم على

والحيوي والخاص بالمحاماة ومن المهم أن يكون ذلك في صالح المواطنين ووجودهم في هذه 

  المهنة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

) الواردة في البند سادساً ونفصلها 15حسناً، ألسهل عليكم دعونا نبقى في نفس هذه التوصية رقم (

على هذا التعقيد، القسم األول يقول "أهمية إيجاد إلى قسمين ألن الربط بين االثنين أيضاً ساعد 

حلول مناسبة تمكن المحامين من الحصول على تأمين صحي من خالل التنسيق مع شركات 

التأمين" ونقف هنا. ألن القسم الثاني "تسهيل إجراءات الحصول على تمويالت مصرفية موضوع 

ً آخر تماماً، فربط االثنين مع بعضهما البعض في ح د ذاته ساهم في تعقيد التوصية، فهل أيضا
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يوافق المجلس على فصل التوصيتين بحيث تكونان جزئين منفصلين أوالً ثم بعد ذلك سنرى 

  الموافقة أو رفض أي منهما؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

) هل يوافق 17) ستتحول إلى (16) و (16إذاً هناك موافقة، بالتالي الفقرة الثانية ستتحول إلى (

  س على ذلك؟المجل

  وافقة)(م

 معالي الرئيس:

  كفاح تفضلي.

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

  نعم معاليك سبقتني في الطرح ولكن كانت لدي مالحظة في نفس الموضوع، الحل بسيط معاليك...

  معالي الرئيس:

ا هي  ة كم ت التوصيات باقي ى الفصل ومازال اسمحي لي قليالً سأوضح شيئاً، اآلن نحن صوتنا عل

ي ول ل ف ى الفص س عل ة المجل ذت موافق ا أخ ية، أن ذه التوص ى ه د عل وت بع م نص ذفها ول م نح

 ) فأين هي مالحظتك؟17) و(16الموضوع، اآلن أصبح لدينا (

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

) "أهيمة إيجاد حلول مناسبة تمكن المحامين..."، أنا أؤكد على نقطة 16مالحظتي في الفقرة (

وصية وضعتها اللجنة بناًء على طرح الوزارة عندما جاؤونا في االجتماع حيث معاليك أن هذه الت

قالوا أن الوزارة بصدد الحصول على تسهيالت تأمينية من شركات التأمين، وهم خاطبوا ثالث 

شركات تأمين، فصياغة الفقرة واضحة وهي أن الوزارة لن تعطي تأمين صحي إنما سوف تمكنهم 

كات التأمين وهذا بناًء على الجهود التي تقوم بها الوزارة، وهذا مطروح من خالل التنسيق مع شر

  )...17في الوزارة ونحن صغناه على هيئة توصية، أما فيما يتعلق بالفقرة رقم (

 معالي الرئيس:

  لنبق في هذه الفقرة، تفضلي عائشة المال.

  سعادة/ عائشة محمد المال:

ارة أدركت بل وعلى وعي حالها حال الحكومة العليا بأن قطاع نعم وأنا أثني على سعادة كفاح بأن الوز

التأمين في اتجاه الخصخصة، فبالتالي التنسيق بين وزارة العدل وشركات التأمين كما ذكروا أن هناك ثالث 
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شركات، وقد ذكروا بعدما سألناهم أن هل هناك مجال ونحن ال نقول أن هذا حصل لكن هناك تنسيق بين 

  ثالث شركات وهذا يدل على انتباه وزارة العدل لهذا األمر، وشكراً.وزارة العدل و

 معالي الرئيس:

حسناً اسمحي لي يا أخت عائشة، اآلن وضحت الصورة، قطاع التأمين أصالً قطاع خاص منذ مدة 

)؟ األخ حمد 15طويلة، هل يوافق المجلس على بقاء التوصية في الفقرة األولى التي أصبحت (

  ؟ تفضل.هل لديك تعليق

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

نعم معاليك، إذا تم طرح هذا أمامهم وستكون التنسيق وليس إلزامية الوزارة بالتأمين فال مانع من 

ذلك ويجب أن يكون ذلك واضحاً، وكما تفضلت الفصل بين االثنتين يعطي خياراً لنا بإلغاء واحدة 

  ونبقي على الثانية...

 عالي الرئيس:م

إذاً نحن نصوت يا أخ حمد على هذه بعد الفصل وقد يسهل ذلك لنا االنتقال للنقطة الثانية، هناك 

) إذاً ننتقل اآلن للمالحظة الثانية 15موافقة من المجلس على بقاء الفقرة األولى بحيث تكون برقم (

صولهم على التمويالت ) وهي موضوع تسهيل ح16التي أبديت في الجزء الثاني والتي أصبحت (

  المصرفية وهذه أظن تناولناها بالشرح الكافي، تفضل سعادة األخ أحمد الشحي.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

  نحن في اللجنة نرتئي أن تحذف هذه الفقرة بالكامل وجزاكم هللا خيراً.

  معالي الرئيس:

  حدها؟هل يوافق المجلس على حذف الفقرة األخيرة والتي أصبحت مادة لو

 (موافقة)

 معالي الرئيس:

) بحذف هذه الفقرة، ناعمة تفضلي فيما يتعلق 16إذاً ال حاجة ألن تكون هناك فقرة برقم (

  بأصحاب الهمم.

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

  معاليك بخصوص الطرح الذي تم طرحه من سعادة األخ حميد العبار بالفعل إذا...

 معالي الرئيس:

  أي فقرة هذه؟
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 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

  ) الخاصة بأصحاب الهمم.13في الفقرة (

 معالي الرئيس:

  ما هو المقترح لو سمحت؟

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

معاليك تحدثنا وتم طرح السؤال بخصوص المكفوفين وتوفير المناهج لهم بطريقة "بريل" ودعم 

د، ولكن إذا تكلمنا بالفعل عن أصحاب الهمم من فئة الصم المؤسسات الموجودة في الدولة للمعه

بعد إذن  -فهذا تخصص يستطيعون الدخول فيه بتوفير مترجم إشارة، إذا كانت هناك إضافة 

  كتوصية وهي دعم فئة الصم والمكفوفين بمترجم اإلشارة فقط، والرأي لكم، وشكراً. –معاليك 

  معالي الرئيس:

دريب والدراسات حسناً، أنا لدي مقترح حتى  أوفر الزمن، لو قلنا "دعم أصحاب الهمم في معهد الت

ف  ام بمختل اك دعم ع ا، فأصبح هن ات" وتوقفن القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم من الجامع

  أشكاله، تفضل أحمد الشحي.

 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

بهذا الموضوع أما بالنسبة شكراً معاليك، حقيقة بخصوص المكفوفين صحيح أنهم مطلوبين 

ألصحاب الهمم مثل المعاقين وبعضهم من أصحاب الشهادات فهم يتخرجون من المعهد 

  ويمارسون عملهم، ولكن بالنسبة للمكفوفين فقد طلبنا لهم توفير برنامج "بريل".

 معالي الرئيس:

  الذي يحتاجونه؟ما الذي يمنع اآلن إذا كنا قد طلبنا الدعم لكل أصحاب الهمم بأشكال الدعم 

  سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

ألن أصحاب الهمم موجودين وتخرجوا من المعهد ويمارسون مهامهم كمحامين، ولكن هذه 

الفئة هي الفئة التي ليس لديها مجال لاللتحاق بالمعهد، هي كتوصية تخص هذه الفئة، أما 

وال زالوا يتخرجون،  أصحاب الهمم أنفسهم المعاقين وغيرهم تخرجوا من المعهد نفسه

  واألمر متروك لكم.

 معالي الرئيس:

هنا الفارق بين أن تكون التوصية عامة لتشملهم جميعاً أو نقصرها على المكفوفين، فأيهما أفضل؟ 

  تفضل أحمد الشحي.
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 سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

اجها وهم سامحني معاليك واإلخوة أعضاء المجلس، إذا كانت هي توصية فالتوصية التي نحت

يحتاجونها أو أن هي التوصية غير الممارسة ومطلوب منا تعزيزها، لكن أصحاب الهمم اآلن 

يتخرجون من المعهد ويمارسون مهامهم كمحامين، فالتوصية بالتالي ليست في محلها، لكن 

  التوصية للمكفوفين بتوفير أجهزة "بريل" أفضل واألمر متروك لكم.

 معالي الرئيس:

للمجلس، ما شاء هللا يبدو أن هناك الكثير يطلبون الكلمة وسأعطي الكلمة للثالث األمر متروك 

األوائل ومن ثم سنرى هل نكتفي أم ال، لدي ناعمة عبدالرحمن المنصوري وهند وكفاح، تفضلي 

  يا ناعمة.

 سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

لتي لها مجال لتدخل فيه كتخصص معاليك، التوصية لفئة المكفوفين ألنها هي الفئة الوحيدة ا

ودراسة هو مجال المحاماة أو القانون بشكل عام، ولكن عدم توفير المناهج بطريقة بريل سواء 

باألجهزة اإللكترونية أو بالفيزيوبريل أو بأي تخصص دراسي لهم، فهنا كان الطرح لمعالي 

ن لها دعم كبير معاليك لفئة الوزير هي فئة المكفوفين، وبالعكس هذه التوصية جداً قوية وسيكو

المكفوفين ألن هذا هو مجال تخصصهم الوحيد، ولكن عدم توفير المناهج لهم وتحويلها بطريقة 

"بريل" سواء مناهج إلكترونية أو مناهج ورقية، ولكن القصد عندما طرح سعادة األخ بشكل عام 

  م مترجم إشارة، وشكراً.حول أصحاب الهمم فإن فئة الصم ال يدخلون في هذا التخصص ولكن له

  معالي الرئيس:

ذه  حسناً هذا واضح، المقترح الذي تفضل به عبيد الشامسي هو لماذا نقصر التوصية بالدعم على ه

وح،  ر مفت ذا أم دعم وه الفئة، لماذا ال نفتح الباب لبقية الفئات؟ كل فئة تحتاج إلى شكل من أشكال ال

ى ارين، أن تبق ين اختي ة اآلن ب نحن الحقيق اًء  ف ة أو بن ن اللجن ه م ذي وردت في د ال التوصية بالتحدي

ا؟ تفضلي سعادة  على ما تفضل فيه حميد العبار الشامسي حيث أشار إلى لماذا نقصرها وال نفتحه

  كفاح.

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

نعم معاليك أنا لدي مقترح بخصوص هذه النقطة، نحن يمكن أن نضيف النقطة التي ذكرها سعادة 

د العبار بتوفير الدعم ألصحاب الهمم ونكمل بعدها، وخاصة فئة المكفوفين في معهد التدريب حمي

القضائي ونكمل الفقرة، ألن كما قالت سعادة ناعمة المعهد القضائي ال يدخله إال فئة المكفوفين، 
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ل"، فكانت التوصية بما أن الفئة هذه موجودة في المعهد أن يتم توفير الكتب لهم بطريقة "بري

بالتالي يتم إعادة صياغة التوصية بأن يتم توفير تقديم الدعم ألصحاب الهمم وخاصة فئة المكفوفين 

في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم من الجامعات والعمل على 

  توفير الكتب المطبوعة بطريقة "بريل"، وشكراً.

 معالي الرئيس:

دعم أصحاب الهمم بشكل مطلق ومفتوح في معهد التدريب، فهذا يعني أننا ولكن عندما نقول 

نطالب معهد التدريب أن يقدم الدعم ليس لفئة المكفوفين فقط وإنما لكافة الفئات، مرة أخرى بين أن 

نقيّد أو نفتح المجال لهذه الفئات بما تسمح به الظروف واإلمكانيات ومتطلبات كل فئة، أنا أعتقد أن 

ً لوضوح األمر، يحتاج األمر للحسم بالتصويت،  األمر واضح ومزيد من النقاش ال يضيف شيئا

  هند تفضلي.

 سعادة/ هند حميد العليلي:

شكراً معاليك، من وجهة نظري أننا نتكلم اليوم عن أصحاب الهمم الذين يدخلون في المعهد 

فنحن اليوم نتكلم عن فئتين،  القضائي، لنر في نفس الوقت البيئة التي سيعملون بها بعد تخرجهم،

فئة الصم وفئة المكفوفين، ربما ألن الوضع الصحي لهم من بين أصحاب الهمم فهم األكثر إمكانية 

وإعاقتهم ال تقف كثيراً حائالً أمام ممارسة هذه المهنة، بينما هناك أناس لديهم إعاقات ذهنية أو 

اء وفرنا لهم البيئة المناسبة للتخرج من حتى حركية وال يستطيعون ممارسة المهنة بشكل عام سو

المعهد القضائي أو لم نوفرها لهم، أما هاتين الفئتين فئة الصم وفئة المكفوفين فهما من الفئات 

األكثر قابلية لاللتحاق بالمعهد القضائي ويتخرجون منه لممارسة هذه المهنة، فإذا وفرنا الدعم 

ثر للفئات األخرى ومن وجهة نظري هذه الحاالت ستكون لهاتين الفئتين مع جعل الباب مفتوحاً أك

أكثر تقبالً لوضعها في المعهد القضائي، وزيادة على ذلك معاليك يمكن أن نضيف في التوصية إذا 

استطعنا إن شاء هللا توفير هذه البيئة لهم بالتالي ربما يفترض أن تتغير بيئات المحاكم لتكون 

حكام كيف ستصدر، مثالً لغة اإلشارة نحن بحاجة لمترجمين للغة متواكبة مع هذا التغيير، ألن األ

  اإلشارة في المحاكم، هذه المالحظة التي لدي واألمر متروك لكم.

  معالي الرئيس:

د  امحني حمي اآلتي، س روح اآلن ك ويت والمط س للتص ى المجل ر عل أعرض األم ا س كراً، أن ش

 تفضل يا حميد. الشامسي فكرتك واضحة
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  سعادة/ حميد علي الشامسي:

شكراً معالي الرئيس، الموضوع طبعاً ال يجب أن يتأخر هكذا ألن كلمة أصحاب الهمم أو 

 اإلعاقات المخصصة، كما تفضلت معاليك في معهد التدريب والدراسات القضائية سيضيفون

  التدريب كل على حسب...

 معالي الرئيس:

يا أخ حميد األمر واضح بالكافي بما يسمح لألعضاء باختيار التوصية المناسبة للتصويت عليها، 

مزيد من الشرح ال يقدم وال يؤخر كثيراً، أرجوكم، سأطرح عليكم النص اآلتي: "دعم أصحاب 

التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم الهمم"، سنشطب "فئة المكفوفين"، "... في معهد 

بعد تخرجهم من الجامعات". نقطة في آخر السطر، واآلن هل يوافق المجلس بحيث تكون دعم 

  أصحاب الهمم بشكل مفتوح ويتكيف المعهد وتتكيف المحاكم ويتكيف الكل؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

ا الموضوع، هل هناك أية مالحظات أخرى، ناصر األخ حميد مالحظتك قلتها واآلن انتهينا من هذ

  تفضل.

 سعادة/ ناصر محمد اليماحي:

أوالً شكراً معالي الرئيس وهذه مالحظة عامة يا معالي الرئيس، أوالً نشكر األعضاء على 

مالحظاتهم ولكن كان يفترض أن تذهب هذه المالحظات للجنة قبل الجلسة لألخذ فيها أو عدم 

  ن أخذ حيز أكبر ووقت أكبر في الجلسة، وشكراً.األخذ فيها بدالً م

  معالي الرئيس:

د الرحومي  ا سعادة األخ حم ي أشار إليه بة للمالحظات الت ذا التوجه بالنس د ه ا أؤي شكراً، دائماً أن

ة  يس اللجن ة، رئ د وصل للجن ذا ق ون ه ى أن يك ة وأتمن لها للجن ه أرس ى أن مالحظات حيث أشار إل

 تفضل.

  الشحي:سعادة/ أحمد عبدهللا

وأعضاء اللجنة  للتأكيد فقطومعلومة وهذا لل ناظات سعادة العضو لم تصلمعالي الرئيس، مالح

ادة األخ حمد الرحومي اليوم طرحه في محله جزاه هللا خيراً سعصحيح أم ال؟ ، موجودين هنا

واإلجراء الذي اتخذناه صحيح مائة بالمائة وللمعلومة معاليك أن اللجنة أخذته بكل صدر رحب 

  وليست هناك أي إشكالية بالنسبة لهذا الموضوع.
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 معالي الرئيس:

ربما هو قصد حول المالحظات األولى على أي حال أنت وضحت وهذا حقك وسأعطي األخ حمد 

  حق التعقيب.

  األول للرئيس)سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب 

شكراً معالي الرئيس، أنا أرسلت نفس هذه المالحظات عندما أرسلوا لنا وقالوا من لديه توصيات 

جديدة فأنا وضعت هذه المالحظات والوزير قال كذا وأطلب إلغاء هذه المالحظات ونلغي الثانية، 

  إذا لم تصل فسنتابع من خالل األمانة العامة ولكني انا أرسلتها، وشكراً.

 معالي الرئيس:

قد يكون حدث شيء في الجوانب الفنية، على أي حال، ما تطلبين إعادة بحثه بعد أن تم التصويت 

  عليه، هل التصويت بعكس ما تريدين؟

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  أنا كنت أريد إضافة...

 معالي الرئيس:

  ي، إذا كان التصويت بعكس ما تريدين فسأعطيك الفرصة.سامحيني وأجيب

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  نعم أنا لم أصوت...

  معالي الرئيس:

ي سأعطيك الحق  ر لكن صّوت المجلس يا عائشة بأغلبية، طالما صوت المجلس بأغلبية ينتهي األم

  رأي مختلف فتفضلي. اآلن لو كان لديك

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

أنا دوري كمقرر من حقي التعليق، أنا أضغط على الزر ولكن ينطفئ كذا مرة، إذا توعدني أن ال 

  تقاطعني هللا يخليك...

 معالي الرئيس:

صيل ورد في الالئحة وال يقاطعه أي من ال طال عمرك، حق الرئيس في المقاطعة هو حق أ

األعضاء، سامحيني، نقطة نظام وال أسمح أن توجهيني أنت أو أي من األعضاء فيما أقوم فيه إال 

  إذا خالفت الالئحة...
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 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  على رأسي معاليك...

 معالي الرئيس:

  ا خالفت الالئحة، ال أعطي وعد بمخالفة الالئحة...إال إذ

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  السموحة منك...

  معالي الرئيس:

ادة ( ارت الم ا أش ة كم ق الالئح دث وف ا نتح ة فإنن ذه الجلس ي ه دث ف دما نتح ة، 3عن ي الالئح ) ف

ا دون  سامحيني، كل كلمة في هذه ر محله ي غي المضطبة تسجل وال يمكن أن أسمح بمرور كلمة ف

ي  ال داع حة ف ة واض ت النقط ة، وإذا كان ي لإلطال ال داع ة ف اك إطال ت هن ا، إذا كان ب عليه أن أعق

ي  دي ف ع ي ا ال أرف لتوضوحها أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يصوت المجلس ولست أنا من يصوت، أن

 التصويت إال إذا احتاج األمر...

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  كالمك واضح والسموحة منك وأعتذر...

 معالي الرئيس:

) في الالئحة ماذا تقول: "يلتزم أعضاء المجلس في مناقشاتهم وقراراتهم 3سامحيني، المادة (

بهذه الالئحة، وحقي في المقاطعة حق أصيل  بأحكام الدستور وهذه الالئحة" وأنا منكم ألتزم كذلك

  وإال لن يتوقف النقاش، نقطة واضحة والكل يريد أن يضيف، تفضلي.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  معاليك اسمح لي إذا فهمتني خطأ ولم أقصد أنك تقاطع كالمي ولكن تعطيني فرصة...

 رئيس:معالي ال

  أنت طلبت مني بأن ألتزم بأن ال أقاطعك...

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  ربما أسأت التعبير...

 معالي الرئيس:

  حقي في المقاطعة وإيقاف النقاش هو حق أصيل لرئيس الجلسة...
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 دستورية والتشريعية والطعون)سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون ال

نعم أؤيدك في هذا الشيء وأنا كنت أريد الوقت ألفسر الفكرة كاملة وواضحة وليس إلطالتها أو 

  أعيدها معاليك...

  معالي الرئيس:

أنا من يحدد فيما إذا كان يحال األمر إلى مقرر اللجنة أو رئيس اللجنة أو أي من األعضاء، بعض 

ر األحيان الحقيقة يكون ا لموضوع واضحاً ولكن هناك بعض اإلخوة عندهم رغبة في اإلطالة، األم

ي ال  ل، اإلضافات الت ى ننتق ا حت ك بالتصويت عليه واضح، عندما تتضح النقطة فإنه يكتفى بعد ذل

  تقدم ليس لها داعي.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

ا كنت تؤيدني بأني أنا المقرر ربما هناك بعض النقاط بحاجة لتوضيح أكثر أو ولكن معاليك إذ

  تأكيد أكثر لألعضاء بالنسبة لنقطة معينة مطروحة.

 معالي الرئيس:

حسناً، مرة أخرى أنا أطرح عليك اآلن بأنه تم التصويت على هذه الفقرة بالتعديل الذي طرحناه، 

  ي مختلف؟هل لك رأي مع التصويت بالموافقة أم رأ

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  أنا أوالً لم أصوت...

  معالي الرئيس:

ك،  روك ل ر مت ذا أم م تصوتي فه ر للتصويت وإذا ل أنا لم أسألك هل صوتّي أم ال ألني أطرح األم

زم طالما أنك لم تصوتي فإنت ضمن الفئة التي لم توافق، ولكن  ة تلت ت وانتهى، األقلي ة وافق األغلبي

  برأي األغلبية...

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  نعم، شكراً جزيالً...

 معالي الرئيس:

ستجدين أن الرئيس وحده صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء ) 106لو قرأت المادة (

  جوب مراعاة الالئحة...الكالم إلى و

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  أنا أؤيد...
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  معالي الرئيس:

 فهذا حق أصيل للرئيس وفق الالئحة.

 سعادة/ عائشة محمد المال: (مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)

  وأنا أؤيد، شكراً جزيالً.

 ي الرئيس:معال

  إذاً هل يوافق المجلس على التوصيات بالتعديالت التي أجريت عليها؟

  (موافقة)

  معالي الرئيس:

ننتقل اآلن إلى تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول التوصيات المحالة من المجلس 

  وة نص التقرير.بشأن موضوع "سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني"، ليتفضل المقرر بتال

. تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس في شأن موضوع 3

  "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني " . 

  معالي الرئيس:

هناك نقطة كنت أنوي التأكد منها من خالل األمانة العامة فيما يتصل بمالحظات سعادة األخ حمد 

للجنة، لدّي الجدول الذي ناقشت فيه اللجنة التوصيات وفي الجدول ما يثبت أن هذه الرحومي إلى ا

  التوصيات نوقشت وبحثت وهذا للتوضيح. تفضل أخ ناصر.

 سعادة/ ناصر محمد اليماحي: (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

  بسم هللا الرحمن الرحيم.

  خارجيةلجنة شؤون الدفاع والداخلية والتقرير "

 حول التوصيات المحالة من المجلس بشأن موضوع

 "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني"

  

 الثاني، المعقودةدور انعقاده من  السابع عشرالفصل التشريعي الثامنة، في أحال المجلس بجلسته 

" سياسة موضوع  الوطني االتحادي بشأنالمجلس  توصيات 16/03/2021يوم الثالثاء الموافق 

رض على سبق أن أعدت التقرير الذي عُ  اللجنة التي وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني" إلى

اً بما تنتهي إليه تقريرإليه رفع على أن تَ إعادة صياغة توصياته حيث كلفها المجلس ب المجلس،

   اللجنة في هذا الشأن.
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ما دار في الجلسة من  إلى أنه بناء علىوبناًء عليه باشرت اللجنة عملها في هذا الصدد، وانتهت 

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

  أوال: التشريعات

 بما يضمن اآلتي: ، للدفاع المدنيوالقرارات المنظمة تعديل التشريعات .1

ببة ف  .أ زة المتس اء واألجه ة باإلطف ات خاص ول أي منتج دم دخ ة ع ر المطابق ق غي ي الحرائ

ع  يق م اص بالتنس ات ذات االختص ل الجه ن قب ا م د اعتماده ة إال بع فات للدول للمواص

 القيادة العامة للدفاع المدني. 

م (  .ب وزراء رق س ال رار مجل ال لق ق الفع نة 61التطبي ب  2020) لس ة تركي أن إلزامي بش

  كاشف الدخان في المنازل والمباني. 

 ً  يفيةالوظ االحتياجات: ثانيا

خاصة في التعامل مع األزمات والحرائق في المباني ، زيادة الدورات التدريبية التخصصية .2

المرتفعة واألبراج الشاهقة، وتوفير المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذا 

 النوع من الكوارث.

والمهن ذات األخطار  لإلطفائيين بما يتناسب مع الوظائفعالوة بدل الخطر  لى زيادةإالحاجة  .3

  المشابهة في الدولة. 

 ً  : خدمات األمن والسالمة ثالثا

مع التطور العمراني والكثافة  يتوافقمباني مراكز الدفاع المدني القديمة بما  زيادة وتجديد .4

ً ، السكانية ً وتكنولوجيا وإنشاء نقاط في المناطق البعيدة عن ، وتأهيل المراكز القائمة بشريا

 حتياجات الفعلية.المدن وفق اال

 توفير نقاط اإلطفاء واإلنقاذ البحري في المناطق الساحلية. .5

 ً  : التوعيةرابعا

خاصة ما يتعلق بحمالت الوقاية من زيادة البرامج والحمالت التوعوية الوقائية ألفراد المجتمع  .6

 .الحرائق

هم في إطار وتنظيم زيارات ميدانية مكثفة لإعداد برامج توعوية متخصصة ألصحاب الهمم،  .7

 .حمالت الوقاية من الحرائق

 ً   االختصاص : التنسيق مع الجهات ذاتخامسا



  

  152من  134صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

إلتمام تسمية االختصاص، ذات  والجهاتتشكيل لجنة مشتركة بين القيادة العامة للدفاع المدني  .8

 ً  قرب لضمان، وترقيم الشوارع والمباني والمواقع واألماكن بإمارات الدولة وتحديثها تلقائيا

 ممكنة وقت الحوادث. مدة أقل طالب النجدة في لموقع الوصول المدني، وسرعة فاعالد مركز

ذات االختصاص بشأن  والجهاتالتنسيق بين وزارة الداخلية (القيادة العامة للدفاع المدني)  .9

أنظمة حماية على توحيد إجراءات األمن والسالمة وااللتزام بها خاصة فيما يتعلق بوضع 

 .لتفادي سقوط األطفال من هذه المبانيبعض المباني  في الشرفات والنوافذ

والجهات ذات االختصاص باستكمال متطلبات والعقارات  ةإلزام المصانع والمراكز التجاري . 10

 األمن والسالمة قبل الحصول على رخص البناء والتشغيل". 

  معالي الرئيس:

ة مال –شكراً سعادة األخ ناصر اليماحي  اك أي ة؟ مقرر اللجنة، هل هن ى توصيات اللجن حظات عل

دأ بسعادة  طالبو الكلمة هم سعادة حمد الرحومي وسعادة صابرين والدكتور طارق حميد الطاير، نب

 حمد الرحومي تفضل.

  سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

  يبدو أني ضغطت بالخطأ على الزر معاليك.

 معالي الرئيس:

  تفضلي يا صابرين.

 رين حسن اليماحي:سعادة/ صاب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معاليك كنت سأتطرق إلى توصية تم إرسالها للجنة بتاريخ 

بعد أن ورد إلينا التقرير للتعقيب عليه وهي "التزام إدارة الدفاع المدني بالمخططات  19/03

ذرية في حال إصدار الهندسية االستثمارية المعتمدة من قبلها وأن ال تفرض عليها التغييرات ج

قرارات مستحدثة في اشتراطات األمن والسالمة ومحاولة إيجاد حلول بديلة ومرنة تفي بالغرض 

المطلوب بما يحفظ السالمة وأموال المستثمرين بالوقت ذاته، وفتح خطوط أو خط تواصل مباشر 

  مع الوزارة للنظر في هذه اإلشكالية".

  معالي الرئيس:

 للجنة؟هل قدمت هذا المقترح 

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي:

  بعد ورود التقرير. 19/03نعم معاليك قدمته بتاريخ 



  

  152من  135صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

 معالي الرئيس:

  مقرر اللجنة. –تفضل سعادة ناصر اليماحي 

  سعادة/ ناصر محمد اليماحي: (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

كومة قد أجابت على هذا المقترح في نعم نحن وردنا هذا المقترح فعالً ولكن ارتأينا أن الح

المناقشات وأن هذه األمور هي اختصاصات أصيلة لجهات أخرى مثل البلدية والدوائر األخرى 

وهي التي تنسق في االشتراطات الخاصة فيها، والدفاع المدني عليه مراقبة هذه المباني من حيث 

ة شافية ولم نحبذ أن نورده كمقترح أو السالمة والوقاية، فأعتقد أن ما أوردته الحكومة كان إجاب

  توصية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي يا صابرين.

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي:

معاليك كان رد الحكومة بأن المرونة موجودة لدى إدارات القيادات العامة في اإلمارات وليس في 

) "إلزام المصانع 10رقم (البلديات مع الدفاع المدني في كل إمارة، ولكن لو ننظر للنقطة 

والمراكز التجارية والعقارات والجهات ذات االختصاص باستكمال متطلبات األمن والسالمة قبل 

الحصول على رخص البناء والتشغيل" وهذا ربما تكون هناك تجاوزات قد حصلت ألن األصل 

مخالفات أو تجاوزات بإيجاد هذه المخططات االستثمارية بدايةً قبل البناء بأي شيء، فلما توجد 

لهذه النقطة وضعناها من ضمن التوصيات باإللزام بالتالي جاءت توصيتي أنا من نفس هذا الباب، 

المرونة موجودة ولكن يوجد عدم تعاون من قبل إدارات الدفاع المدني في اإلمارات المحلية مع 

هذه الفكرة، نحن نقول أنها  هذه اإلشكالية، فمن هذا الباب وبنفس اآللية أحببت أن تتضمن التوصية

موجودة وسمو الشيخ سيف هللا يطول عمره قال أن المرونة موجودة تحت يد القيادة العامة في كل 

إمارة ولكن هذه المرونة أوجدت حاالت موجودة بحاجة ألحد أن يحل هذه اإلشكاليات، فمن هذا 

  الباب قدمت أنا هذا المقترح، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  ناصر.تفضل أخ 

  سعادة/ ناصر محمد اليماحي: (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

شكراً معالي الرئيس، نحن أخذنا بعين االعتبار هذه النقطة وهذه المالحظة ربما ترد فقط من 

بعض إدارات الدفاع المدني وليس الكل، والتوصية عندما تصدر فهي شاملة للوزارة لذلك أعتقد 
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اك جهة معينة لم تقم بعملية تدقيق ولن أقول تقصير بل إجراءات أخف من إجراءات إذا كان هن

  جهات أخرى فأعتقد أن هذه األمور ال تكون كتوصية منفردة، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  تفضل سعادة الدكتور طارق الطاير.

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

برين والرد كان من اللواء جاسم محمد حسن شكراً معالي الرئيس، أنا أؤيد ما ذكرته األخت صا

المرزوقي وإذا أحببت أن أقرأ سطرين، "نعم سيدي بالنسبة للمرونة يا طويل العمر فهي موجودة 

دائماً، القوانين واالشتراطات الموضوعة يستطيع صاحب المبنى أن يذهب إلى المدير العام في كل 

ت بالنظر إلى االشتراطات ووضع االعتبارات وأخذ إمارة، جميع المدراء العاملون لديهم الصالحيا

االعتبارات الموجودة في سالمة المبنى، ولديهم من الصالحيات للمرونة حول االشتراطات 

الخاصة بتأمين المبنى على مستوى الدولة، معالي الرئيس االستشاري والمطور والمقاول يعانون 

عندما يحصل هناك تطوير لألمن والسالمة لكن  من اإلضافات التي تقوم بها دائرة الدفاع المدني

فهي توصية فعالً قيّمة وواضحة، ألن مدير المركز ونحن  –كما ذكرت في توصيتها  –إذا كان 

حسب خبرتنا كمكاتب استشارية أو مطورين أو مقاولين أبداً ليست هناك مرونة، هذه التعليمات 

ات المختومة من الدفاع المدني يجب أن تنفذ التي وردت يجب االلتزام بها، نحن نقول أن الرسوم

إال إذا كان هناك شيء رئيسي حصل كتطوير، فنرجو ألن إذا تركت الموضوع لمدير المركز 

بصراحة المطور والمقاول واالستشاري في ورطة ألن الموضوع أصبح حسب رأي مدير 

اول بتنفيذ ما هو مطلوب المركز، ولكن يجب أن تكون األمور واضحة، إذا التزم االستشاري والمق

  وكانت االشتراطات مختومة فيجب عدم إضافة أي مواصفات أخرى، فأنا أؤيد الرأي، وشكراً.

 معالي الرئيس:

إذاً هناك توصية من سعادة األخت صابرين اليماحي إذا أمكن أن تعرض التوصية حتى نقرأها 

ألخ طارق الطاير، أنا أعتقد أن هذه لنرى رأي المجلس عليها بعد أن تم التثنية عليها من سعادة ا

نقطة فعالً البد من االنتباه لها وهو إذا تقدمت أنا وفق التعليمات الحالية وحصلت على الترخيص، 

ولكن البناء يستغرق سنة أو سنتين أو ثالث، أثناء فترة البناء استجدت تعليمات، بعض هذه 

ً التعايش معها التعليمات يمكن التعايش معها، وبعض هذه التعليمات  أو التطويرات يصعب فنيا

وبالتالي أنا حصلت على الموافقة وتمت الموافقة من الجهة صاحبة االختصاص في حينها، اآلن 

  أنا أطالَب كما لو كنت أطالب بشيء بأثر رجعي، سعادة األخ حمد الرحومي تفضل.
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 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

ئيس، كذلك احتمالية أن تزيد التكلفة معاليك بعد االتفاق وبعد أن أكون قد اتفقت أنا كمستثمر شكراً معالي الر

وكشركة مقاوالت أو إدارة المشروع هذا، إذا كانت اإلضافة بالفعل تؤثر حتى باالتفاق العام وبالتالي التكلفة 

تزام في حدود معينة كما تفضلت ستتغير، والمفروض أن تؤخذ بعين االعتبار أن بعد الموافقة أن يتم االل

  معاليك، إذا كانت األمور غير جوهرية وغير مكلفة فلن يكون لها تأثر وال مانع من التطوير، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضل سعادة الدكتور طارق.

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

ة، لكن في خامساً شكراً معالي الرئيس، أنا أشكر صراحة رئيس اللجنة والمقرر وأعضاء اللجن

) ألنها 10) و (9"التنسيق مع الجهات ذات االختصاص"، أنا من رأيي حذف التوصيتين رقم (

فعالً موجودة، جميع التصاميم يجب أن تتوافق مع ما ورد فيما يسمى بالكود للدفاع المدني، 

ع المدني، الشرفة فبالنسبة للشرفات والنوافذ تفتح بحيث ال يسقط الطفل وهذا موجود في نظام الدفا

سم هذا موجود، أما بالنسبة إللزام المصانع والمراكز التجارية والعقارات 120وارتفاع الزجاج 

والجهات ذات االختصاص باستكمال... متطلبات الدفاع المدني إذا لم تتوفر في المصانع أو 

) أرجو عدم 10) و (9المستودعات فلن يحصل المستثمر على شهادة إنجاز، فلذلك التوصيتين (

  ورودها في التوصيات ألنها موجودة، وشكراً.

  معالي الرئيس:

ت جاهزة،  احي إذا كان ا سعادة صابرين اليم ي تفضلت به حسناً لغايات تنظيمية نرى التوصية الت

ين ( ذف النقطت س بح ام المجل رح أم اك مقت ية فهن ذه التوص ز ه ين تجهي ناً لح ن 10) و (9حس ) م

 تين النقطتين تحصيل حاصل وهي موجودة صحيح دكتور؟خامساً على اعتبار أن ها

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

  نعم معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

  هل هناك أي توضيح آخر؟ تفضل معالي الدكتور علي.

 معالي/ د. علي راشد النعيمي:

حوادث تتطلب معالي الرئيس، أحياناً بعض األشياء تكون موجودة لكن نتيجة تكرار المخالفات وال

منك إعادة التأكيد عليها ولذلك حوادث سقوط األطفال من الشرفات مازالت تتكرر وتحدث في 



  

  152من  138صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

بعض اإلمارات ولذلك نحن ارتأينا أن هذه من القضايا التي تثار وتناقش دائماً، واألرقام تتحدث أن 

ً كل شهر هناك حادثة، وبذلك ارتأينا أن نعيد التأكيد على هذه التوص ية ألهميتها وهي تقريبا

  )، وشكراً.9التوصية رقم (

 معالي الرئيس:

  سعادة األخ حمد الرحومي تفضل.

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به معالي الدكتور ألن كود اإلمارات سيطبق على 

باني القديمة، فوجودها مهم ألن ذلك يعالج ليس فقط المباني الجديدة اآلن، اإلشكالية هي في الم

المباني الجديدة وتشترط لها حجم الشباك، لذلك وجودها سيعالج جزئية سابقة قبل وجود كود 

  اإلمارات، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضل سعادة الدكتور طارق الطاير.

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

الدفاع المدني ألزم جميع المطورين أو مالك المباني بإغالق  شكراً معالي الرئيس، معالي الرئيس

النوافذ أو فتحها بفتحة معينة بحيث ال يسقط الطفل وهذا موجود وقد تم تعميمه على جميع المباني، 

أما بالنسبة للشرفات فاآلن ال تستطيع أن تلزم بصراحة المباني القديمة بتغيير الشرفات، فهذه 

ليها مدة طويلة وما أقوله أنها موجودة، فإذا كانت التوصية هي العودة سم) مضى ع120النقطة (

للمباني القديمة بالتالي نوضح التوصية أننا نضعها كمراجعة لمواصفات المباني القديمة وهذه 

  بصراحة ستكلف تكلفة باهضة بالنسبة ألصحاب أو مالك المباني، وشكراً.

  معالي الرئيس:

ي ا ه ا أن ا أفهمه ية كم ارات  التوص ة والعق ز التجاري انع والمراك زام المص رة "إل ية العاش التوص

اء"،  ى رخص البن والجهات ذات االختصاص باستكمال متطلبات األمن والسالمة قبل الحصول عل

  هل نحن نتكلم عن هذه التوصية؟ هذه إحدى التوصيتين اللتين طلبت حذفهما...

 سعادة/ د. طارق حميد الطاير:

) وهما موجودتنان في كود الدفاع المدني ومعمول بها، 10) و (9صيتين (أنا أتكلم عن التو

  وشكراً.
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 معالي الرئيس:

بالنسبة للتوصية التاسعة "التنسيق بين وزارة الداخلية "القيادة العامة للدفاع المدني" والجهات ذات 

وضع أنظمة حماية االختصاص بشأن توحيد إجراءات األمن والسالمة وااللتزام بها خاصة فيما يتعلق ب

على الشرفات والنوافذ في بعض المباني لتفادي سقوط األطفال من هذه المباني"، هي توصية عامة 

بالتالي وجودها كما أشار معالي الدكتور علي النعيمي بحكم ما يحدث من حوادث وعندما يتعلق األمر 

أن  –سعادتك  –شيء، فإن رأيتم باألمن والسالمة حتى وإن كانت موجودة فإن التأكيد عليها ال يضر ب

  نبقي على التوصية التاسعة واألمر في النهاية للمجلس، تفضل أخ ناصر.

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

ير التي جاءت بناء على أرقام ذكرت من خالل الحكومة وكذلك من خالل التقار - معالي الرئيس  - هذه التوصية 

وردت إلينا أن هناك حاالت تزداد فيما يخص السقوط من شرفات المنازل، فأعتقد أن وجود تنسيق أكبر واشمل 

   . فيما يتعلق بهذا الموضوع يصب في مصلحة أمن وسالمة األطفال من السقوط من الشرفات

   اسعة ؟) هل أتداخل فيها اآلن أم بعد االنتهاء من التوصية الت10بالنسبة للتوصية (

  معالي الرئيس : 

دعنا ننتهي من التوصية التاسعة ثم ننتقل إلى التوصية العاشرة ، فهل يوافق المجلس على بقاء 

   ) في (خامساً) ؟9التوصية رقم (

  (موافقة)

  معالي الرئيس :

   . اآلن نتقل إلى التوصية العاشرة ، تفضل سعادة المقرر

  ة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجن

) تتعلق بالذات بالمراكز التجارية والمصانع، فأعتقد أن المصانع والمراكز 10طبعا التوصية رقم (

التجارية من أكثر المؤسسات التي تحتاج التدقيق في إجراءات األمن والسالمة، وتحتاج أيضاً 

سكنية وأية مباني أخرى ألسباب متعددة ، لذلك متطلبات تختلف عن المباني األخرى مثل المباني ال

ارتأينا إلزامية المصانع ألننا رأينا بعض المصانع سواء القائمة أو حتى الجديدة ال تلتزم بهذه 

   . المعايير ، ونطالب باستكمال هذه المعايير قبل االنتهاء من البناء ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

خ حمد الرحومي وسعادة الدكتور طارق الطاير ، تفضل طلب الكلمة عندي اآلن من سعادة األ

   . سعادة األخ حمد الرحومي
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  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

) خاصة أنها تتحدث عن المراكز التجارية 10شكراً معالي الرئيس ، أنا مع إبقاء التوصية رقم (

المة ، وهذه هي األولوية اآلولى بغض النظر والعقارات ، ونحن نتكلم عن متطلبات األمن والس

عن التجارة والتكاليف عليهم لكن أرواح الناس أعتقد أنها من األهمية بمكان ، لذلك أطالب باإلبقاء 

   . على البند العاشر من التوصيات ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

   . شكراً سعادة األخ حمد ، تفضل سعادة الدكتور طارق الطاير

  . طارق حميد الطاير: سعادة / د

شكراً معالي الرئيس، التوصية واضحة، قبل الحصول على رخص البناء والتشغيل إذا لم تلتزم بالكود الموجود من 

الدفاع المدني لن تحصل على ترخيص البناء، فإذا كان القصد من التوصية المباني القديمة والمجلس يرى اإلبقاء 

لة نحذف جملة " قبل الحصول على رخص البناء والتشغيل " ألنه من اصعب على هذه التوصية فإذن في هذه الحا

   . الكودات الموجودة لألمن والسالمة في العالم موجود اليوم ومطبق في اإلمارات، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

أنا أرى الحقيقة لو وقفنا قليال لنفرق بين إلزام المصانع، ألن المصانع بالمسمى هنا تحتمل الكثير 

بما فيها في بعض األحيان حتى الورش من الممكن أن تأخذ هذا المسمى، أما في المراكز التجارية 

هذه تمر بخطواتها، اآلن دخول لفظ  -كما تفضل سعادة الدكتور طارق  -والعقارات قد يكون 

المصانع والمصانع أحيانا في المناطق الصناعية متعددة، فوجود اإللزام في موضوع المصانع 

يحقق قدر أعلى من الحماية، فهل يوافق المجلس على بقاء التوصية كما وردت من اللجنة  سوف

) وعدد الموافقين كم؟ أرجو توضيح 34المختصة؟ كم عدد الحضور في الجلسة؟ ... الحضور (

نقطة ، إما أن يكون التصويت واضح بحيث ال يكون فيه لبس أو نضطر للمناداة باإلسم وأعتقد أن 

يستدعي هذا الشيء ، فسوف نعيد التصويت حتى تتضح الصورة ، حاليا عدد الحضور األمر ال 

) ، األخ 19) برئيس الجلسة ، ولذلك األغلبية تكون بعدد النصف زائد واحد ، أي (36هو (

) 18) أخبرني حتى أصوت ، أما إذا كان أقل من (18المراقب ، لو وصل العدد إلى النصف أي (

   . فقة ، تفضل سعادة األخ ناصر اليماحيفيكون أقلية وعدم موا

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

عفوا معالي الرئيس ، فقط للعلم هناك توصيات عديدة كانت في تقرير اللجنة األولي ، لكن بعد 

  ... يات إلى عشر توصياتمناقشة الموضوع مع الحكومة في المجلس ارتأينا اختصار هذه التوص
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  معالي الرئيس : 

أخ ناصر نحن نتحدث اآلن عن التوصيات الواردة من قبلكم فقط ، ونصوت اآلن فقط على 

) ، فنصوت اآلن على إلغاء هذه التوصية برفع األيدي ، فمن يوافق على حذف 10التوصية رقم (

   . هذه التوصية يتفضل برفع يده

  (أغلبية)

  معالي الرئيس : 

) وبذلك ننتهي من التوصيات ... عفواً تبقى 10ذاً فقد تمت الموافقة على حذف التوصية رقم (إ

   . مالحظة سعادة صابرين اليماحي ، تفضل سعادة ناصر اليماحي

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

يرة وهي : " وفتح خطوات تواصل مباشرة مع أنا أرى أن المقترح جيد لكن فقط الفقرة األخ

   ... الوزارة " أعتقد أن الخطوات أو القنوات موجودة دائم بين الوزارة والجهات

  معالي الرئيس : 

   تقصد أن نكتفي لغاية " بالوقت ذاته " ؟

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

   . س، وطبعا األمر يعود للمجلسنعم معالي الرئي

  معالي الرئيس : 

ممكن أن نقول " بالوقت ذاته بما يحفظ السالمة وأموال المستثمرين " هذا هو المقترح في صيغته 

   . األخيرة، هل هو واضح، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) 

   ." إلزام " أن تكون " إلتزام إدارة الدفاع المدني " فذلك أفضل، وشكراً  فقط أن نقول بدل كلمة

  معالي الرئيس: 

   .أخ سعيد هل لديك تعقيب؟ تفضل

  سعادة / سعيد راشد العابدي :

) ، فعلى ما أعتقد أن اإلخوة 3هذه التوصية أوافق عليها ، لكن لدي مالحظة على التوصية رقم (

المدني وهم يستحقون ، لكن كما أذكر أن سمو معالي الوزير عرض  طالبوا بزيادة رواتب الدفاع

الئحة بالمرتبات وتبين أن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي األولى في المرتبات للدفاع المدني ، 

واإلخوان ونحن لم نعلق في ذلك الوقت ولم نرد ولم نطالب بالزيادة رغم ما قدمه معالي الوزير ، 
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ننا في حين لم نعقب على المقارنة التي عرضها علينا معالي الوزير لرواتب فهل ترون اآلن أ

الدفاع المدني مع الدول األخرى ولم نعقب على االمر واآلن نبعث بتوصية نطالب فيها برفع 

   !رواتب الدفاع المدني ؟

  معالي الرئيس : 

وقات بين رواتب الدفاع الحقيقة مالحظة في محلها ألن سمو الشيخ سيف أظهر في جدول واضح الفر

   .... المدني في االمارات مع الدول األخرى وكانت اإلمارات في أعلى الدول بالنسبة للرواتب

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

  .... اسمح لي معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

فربما تكون هذه التوصية ال داعي لها كما أشار سعادة  هل ممكن أن أكمل فكرتي يا أخ ناصر ،

األخ سيعد ألنه كان من الواضح من الجدول الذي استعرضه سمو الشيخ سيف أن االمارات رقم 

) في رواتب الدفاع المدني بالنسبة للدول األخرى ، والتوقيت في الوقت الحالي ليس مناسبا لهذا 1(

) " 3رة من " ثانيا : االحتياجات الوظيفية : التوصية رقم (األمر ، لذلك سنأتي لحذف هذه الفق

وهي " الحاجة إلى زيادة عالوات " بناء على مقترح سعادة األخ سعيد العابدي ، فأنت تطلب 

   حذف هذه الفقرة ؟ أليس كذلك ؟

  سعادة / سعيد راشد العابدي :

وافق معه ومن ثم نطلب منه ما أقول إنه كان المفروض أن نرد على سمو الوزير في وقته، ال أن ن

   .توافقنا عليه

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ ناصر اليماحي

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : (مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)

شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة العضو ، الحقيقة بالذات هذا المقترح أو التوصية 

ز كبير من االهتمام في اجتماع اللجنة األخير إلقرار هذه التوصيات ، وفعال كان هناك أخذ حي

جدو مقارنة بين اإلمارات والدول األخرى ، لكن في توصيتنا الحالية لو تدققون فيها تجدون أنه 

مختلفة عن التوصية التي وردت في السابق ، فالتوصية تنص على : " ... بما يتناسب مع 

 - على سبيل المثال  - المهن ذات األخطار المشابهة في الدولة " فهناك بعض المهن الوظائف و

ً هناك في مؤسسات أخرى في الدفاع المدني اإلطفائيين  رجال القوات واألمن الخاصة ، وأيضا
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عندهم رواتبهم اعلى من رواتب اإلطفائيين في الوزارة ، فنحن رأينا في المهن ذات األخطار 

   . مقارنة مع الدول األخرى ، ولذلك عدلنا في التوصية على هذا األساس ، وشكراً المشابهة وليس 

  معالي الرئيس : 

   يه المجلس ، تفضل سعادة األخ يوسفأهذا ما ارتأته اللجنة ، واآلن النقاش حول ما يرت

  سعادة / يوسف عبدهللا الشحي :

نا في هذا الموضوع بحضور سمو الشيخ ، بالنسبة لهذا الموضوع نحن عندما تكلمكمعالي شكراً 

للدفاع المدني وتكلم عن العالوات بشكل عام لوزارة الداخلية وسيف ، ورد سموه تاج على رأسنا 

دولة في العالم ومن أفضل الدول في العالم بالنسبة  لكرواتب صحيح أننا أفضووّضح أننا 

ً مقارنة  طفائي وعالوة الخطرنحن اليوم معاليك نتكلم عن اإلللرواتب لكن  الخاصة به شخصيا

سمائة درهم، فمن خالل دراستنا لهذا بأصدقائه في نفس العمل، فالفرق بين الكاتب واإلطفائي خم

طفائي وبالتالي أحببنا أن نوضح هذه النقطة على الموضوع وجدنا أن هناك عزوف عن مهنة اإل

  وشكراً. أساس نحتفظ باإلطفائي للمستقبل وتكون هناك رغبة للشباب بهذه المهنة،

  معالي الرئيس : 

  .ضلسعيد راشد العابدي تف

  سعادة/ سعيد راشد العابدي:

وق على الواليات وكنا حتى نتف رنة كانت واضحة، كانت لرجال اإلطفاءيس المقامعالي الرئ

  شكراً.، وعن اإلطفائيينالمتحدة فبالتالي لم نكن نتكلم عن وزارة الداخلية بشكل عام بل نتحدث 

  معالي الرئيس : 

لخطر وهي "الحاجة إلى زيادة عالوة بدل اس على حذف هذه الفقرة هل يوافق المجلحسناً، 

ر المشابهة في الدولة"، من يوافق على ين بما يتناسب مع الوظائف والمهن ذات األخطالإلطفائي

  .حذف هذه الفقرة يتفضل برفع يده

  (يبدو أن هناك أقلية وبالتالي ستبقى الفقرة كما وردت في توصيات اللجنة)

  معالي الرئيس : 

  األخ أحمد الشحي تفضل.حسناً، نسأل اآلن 

  هللا الشحي:أحمد عبد /سعادة

لدفاع المدني" اإدارة  –قرة في األعلى، "التزام وزارة الداخلية "التزام وزارة الداخلية" بنفس الف

  ، وشكراً.ألن الخطاب إلزام وهذا للصيانة
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  نصوص الموضوعات المتبناة 

  للعرض على المجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 البند الثالث : الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس : 

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

 )لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية( 

 موضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهربا  والما  " .  .2

 )لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية(

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

 (شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واالعالملجنة )

 المضةةةافة ضةةةريبة القيمةةةة تطبيةةة  شةةةأن فةةةيللضةةةرا    االتحاديةةةة الهيئةةةة " سياسةةةة  موضةةةوع .4

 االنتقا ية " . والضريبة

 الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية(لجنة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وير القطاع الرياضت بالدولة" توضوع " سياسة الهيئة العاتة للرياضة فت شأن دعم وتطلص  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م08/03/2021التاريخ:                                                                                

 الموقر                         صقر غباشمعالي/ 

 رئيس المجلس الوطني االتحادي

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،السالم 
 

 بالدولة الرياضي قطاعدعم وتطوير ال لرياضة في شأنل الهيئة العامةسياسة  الموضوع:
 

تنظيم وتطوير القطاع الرياضي والمنشآت  متمثلة فياالختصاصات  بممارسة العديد من العامة للرياضة تقوم الهيئة

نشر الثقافة الرياضية واالرتقاء بالمستوى الرياضي و ، الرياضيةودعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات  الرياضية،

، ورعاية ، وتمكين القيادات الرياضية الوطنية لتحقيق اإلنجازات والبطوالتلألفراد والمؤسسات ألرقى المعايير الدولية

 إال أن القطاع الرياضي من الجهود المتميزة في دعم الرياضة بالدولة، الرغم  وعلى الموهوبين والمتفوقين الرياضيين،

ر البنية التحتية لبعض ي، وعدم تطو لتشريعات المنظمة للقطاع الرياضيا غيابيواجه عدد من التحديات أبرزها 

، وغياب المراكز  لرعاية الموهوبين الرياضين أو تطوير الرياضة النسائية االهتمام الالزم وضعف األندية الرياضية ،

 . طال يمثلون الدولة في المحافل الدوليةالمتخصصة في تبني وتخريج أب
 

 -: اآلتية اورفي إطار المح الهيئةسياسة مناقشة  وعليه فإننا نود

 .رياضة بالدولةال وتطوير لدعم التكاملية السياسات والتشريعات .1

 في الدولة.  والمدرسية والمجتمعية الرياضة النسائية وتعزيز الهيئة في تطوير مبادرات .2

 .نالرياضييالرياضي ورعاية الموهوبين الكوادر المواطنة في القطاع  تمكين .3

 وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية لألندية الرياضية. مبادرات .4

 دور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية لالتحادات الرياضية. .5



 

 
 مقدمو الطلب:

 ناصر محمد اليماحي

 سارة محمد فلكناز

 عفراء بخيت العليلي

 د.شيخة عبيد الطنيجي      

 ضرار حميد بالهول الفالسي    

 شذى سعيد النقبي   

 د. حواء سعيد المنصوري    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ددافة ضددريبة القيمددة تطبيدق شددأن فددتلل ددرا    االتحاديدة الهيئددة " سياسددة  توضددوعلدص  .4

 االلتقا ية " . وال ريبة
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  ص الرسائل الصادرة للحكومةنصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 الرسائل الصادرة للحكومة ::  الرابعالبند 

اسوة شوركة ااموارات الةاموة " سيموضووع رسالة صادرة بشوأن للوا المواف وة  لوا منا شوة  .1

 للن ل والخدمات " .

التصوودي لالحتيووال واالبتووزاز "موضةةوع رسةةالة صةةادرة بشةةأن طلةة  الموافقةةة علةةى مناقشةةة  .2

 ".االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )لص الرسالة األولس(
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   نصوص الرسائل الواردة للمجلس 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 : الرسائل الواردة للمجلس :  الخامسالبند 

وزير الدولوة  -وزير الصحة وو اية المجتم   –واردة من مةالي /  بدالرحمن محمد الةويس  رسالة .1

 لووا منا شووة موضوووع  بالمواف ووة الوووزرا  مجلووس  وورارلشوووون المجلووس الووولني االتحووادي بشووأن 

 . "تنظيم الةمل التلو ي "

وزير الدولوة  -وزير الصحة وو اية المجتم   –د الةويس واردة من مةالي /  بدالرحمن محم رسالة .2

 وورار مجلووس الوووزرا  بالمواف ووة  لووا منا شووة موضوووع لشوووون المجلووس الووولني االتحووادي بشووأن 

 . "سياسة وزارة تنمية المجتم  في شأن تلوير نظام الضمان االجتما ي "

وزير الدولوة  - اية المجتم  وزير الصحة وو –واردة من مةالي /  بدالرحمن محمد الةويس  رسالة .3

 لووا منا شووة موضوووع  بالمواف ووة الوووزرا  مجلووس  وورارلشوووون المجلووس الووولني االتحووادي بشووأن 

 .سياسة وزارة اللا ة والبنية التحتية " "

وزير الدولوة  -وزير الصحة وو اية المجتم   –واردة من مةالي /  بدالرحمن محمد الةويس  رسالة .4

 .للا سحا مشروع  انون اتحادي في شأن التةليم الةام تحادي بشأن لشوون المجلس الولني اال
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) 17مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  .أ

 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية 2016لسنة 

  . والتجارية في صيغته النهائية

  ن اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية مشروع قانو  .ب

  والتجارية في صيغته النهائية .
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  مشروع الرد على خطاب االفتتاح 
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  على خطاب  الرد

  الثانيدور االنعقاد العادي  افتتاح

  عشر السابعمن الفصل التشريعي 

 للمجلس الوطني االتحادي

6/4/2021  
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

يان حفظھ هللا ورعاه آصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد    ل 

س دولة اإل    مارات العرية املتحدة رئ

عد، اتھ .... و ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

لس الوط االتحادي أن يرفع إ مقام سموكم الكرم رده ع  شرف ا لس الوط االتحادي  خطابكمي ألعضاء ا
ع عشر.  ،2020نوفم  26  شر السا ي من الفصل ال عقاد العادي الثا   بمناسبة افتتاح دور اال

الال،ونود  ود  اس ازنا بتقدير سموكم العميق ل االتعب عن اع لس  ممارسة سلطاتھ الدستورة  ال يبذل ا
س نائبوصاحب السمو –الدائم  سموكم ودعمكم ولعل حرص واملواطن.جل رفعة الوطن أمن  اب  الدولة، رئ وأ

لس األ  ة االتحعالسمو أعضاء ا لس الوط االتحادي ومسؤولياتھ  املس ادية املباركة لدولتنا،  لالتحاد لدور ا
ل زاد ذ  غنياً  اً ش الً  ممنا،ل ل منھ عزائمنا لبذل املزد من  وم ي العطاء،ت لتحقيق  الوط أداء الواجب  والتفا

عزز  سباتھ.غايات الوطن و     مك

ذه املناسبة  طيب للمجلس   ده  تحقيق أ – صاحب السمو يا –و د لسموكم ببذل غاية ج ن يجدد الع
ن، وأنوطموحات  تطلعاتكم، لس  املواطن ون ا امًا  قضايا  فاعلية، وأك، االتحادي أك قدرة الوطي س و

ادية  الوطن لتعزز انة الدولة الر يد.وترسيخ دعائم اتحادنا  عامليًا،م     ا

لس  لس  ألعضاء خطابكم الكرمھ ما تضمن -يا صاحب السمو-لقد تدارس ا تطلعات  االتحادي من الوطا
قنامرتكزات أساسية ملعالم  وقضايا تمثل لس توافقھ التام مع رؤ  .ومستقبالً  اً حاضر  الوط طر ؤكد ا ة سموكم و

كيمة   ات اإلقليمية أا نة حافلة بالتحديات واملتغ   والدولية. ن طبيعة املرحلة الرا

املة  أو ع عن ثقتھ ال لس إذ  كيمة، والتفافن قيادتكم ن ا عاون الشعب ووالئھ لقادة  ا مؤسسات  وطنھ، و
لية،الدولة االتحادية  لس  وا ومة وا اتف القيادة وا ن سيمثل أساسا صلبا وقوة منيعة لتجاوز وت ذه  واملواطن

عرف مستحيالً  نا الوط ال  تغيھ. ولعل التحديات. فن ل طموح ن ي  رادتنا الوطنية تحا   التصدي ألي مخاطر، و
ن بجالء ساطع ع  ر ي عد   ما حققتھ حاضرنا املزد ا  ،عاما فقط 49دولتنا الفتية   بتصدر مؤشراتمن قيام

ياة.التنافسية العاملية  مختلف ميادين     ا

لس   اضر، وطموحات  لسموكم،العضيد القوي - يا صاحب السمو-وسيظل ا ومة  التعامل مع قضايا ا ول
ومة  لس وا ن ا سيق والتعاون املتبادل ب ون الت ن املستقبل. وسي ة املت عزز ر الزاو ل عمل من شأنھ  ل

ذا الوطن ة اإلمارات  ،حضارة وتقدم  دفات "رؤ   .2071وفق مس



3 
 

  

  

 صاحب السمو،

نائية ال  اإن األوضاع االست د وفيد ش ب تف جائحة  س ة التنمية الشاملة، وال  19-العالم  لم ولن تبطئ مس
ل عظيمسعنا إ ود ال أن  ،والبذل  املباركة، تقديرنا ل ومتنا الرشيدة   الغا س لسموكم وح والعطاء النف

طط  ائحة من خالل ا ذه ا با الواعية،والتداب  املدروسة،التعامل السباق واملبكر مع  انوالفكر االس  ، مما 
د من آثاربلغ األثر  ألھ  نا ا ن ع أراض نا واملقيم ائحة ع اقتصادنا ومواطن لإحيث  .ذه ا ول والبدائل ن ا

نجاز األ  دماتالرقمية، والتواصل ع نظم ووسائط التكنولوجيا واملعلومات  التعلم، و جعل  عمال، وتقديم ا
ة، فردا، وقدوة  تقدم نموذجا  دولتنا  ارثة غ مألوفة متم ا أمم العالم من قبل. إدارة  د ع   لم 

لس عاليا الدور كما يثمن   ي املتأصل  سياسات الدولة  التعامل مع تداعيات األ  ا سا زمة ع شعوب اإل
القيم  العالم، إعالءً مدادات الطبية لعدد من دول خاصة ما يتعلق باملسارعة  تقديم اإل  ،العالم   الدولة ومباد

سانية. بما يرشقاء، ومد يد العون لألصدقاء  األ نجدة األ  وارث اإل ن  آ سياسة الدولة  التآزر والتزمات وال ب
شر.  ال

ان مجلسنا بتوفيق من هللا ثم و  نجازاتھ من خالل استمرار  دعم سموكمذا  ة أعمالھ و الكرم استطاع أن يواصل مس
انھ عن  لس بأنعقد جلساتھ، واجتماعات  ع كذلك عن تمنيات ا عد  عد، فإننا  اتيجية الدولة ملا  تحقق اس

ة  19-وفيد ا  تلبية االحتياجات التنمو دفا ننامس ة. و شر  امل لس الوط االتحادي سنواصل دورنا ال  ا
لل  القطاعات  ن لعالج مواطن ا عديالت ع مشروعات القوان دخال ما يلزم من  ي  طرح التوصيات، و والرقا

ت ستمر  ال واج ر آليات عمل القطاعات األخرى، ح  ذه األزمة، وتطو ا  التعامل مع  ات أك من غ صعو
دمات  لة اإلنجاز، وتقديم ا ا  دعم  ما   بكفاءة عالية.مسا

  صاحب السمو،

م  س دفات األجندة الوطنية للمرحلة املقبلة بما  مية بالغة ملس لس الوط االتحادي أ  تحقيق انطالق يو ا
ة.  يو افة القطاعات ا ن املقبلة   مس ة رائدة للسنوات ا اتيجية عمل وطنية لالستعداد ملرحلة تنمو أك اس

ياة  ونحن إذ  نندرك  مجلسنا أن صياغة ا مس ، ورؤى إبداعية عامًا املقبلة يتطلب فكرًا غ مسبوق  دولتنا ل
ة الستدامةل يد األسس القو اتف دائم مع  فإننا نؤكد .التنمية لألجيال املقبلة ش ون  ت لسموكم بأن مجلسنا سي

ومة لتحقيق شراف  ا ا  اس ا اتيجية الطموحة، وتوج ا االس دفات خطط مامس عزز  املستقبل. و يضمن 
ناء اق ثمار  العقول والكفاءات النوعية، و ضارة للدولة، واالس ار تصاد معر أساسھ منظومة القيم ا االبت

ديثة. و والتكن والعلوم   لوجيا ا
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ومة  ستوجب ح ا من برامج مستقبلية  ساير ات العاملية وما  ة؛ ألن املتغ ومية األخ لة ا ي لس بال شيد ا و
زة العالية، وتنفيذ ا باقية، وا يعاب احتياجات العمل الوط ع أسس من االس  مرنة قادرة ع اس

ن عامًا القادمة.   مس اتيجيات الوطنية بمستوى طموح رؤى الدولة املستقبلية ل   االس

زاً و ون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة عز لس بأن ي ذا الفصل  ملا تتمنوه سموكم من ا ب   ومة، فإننا ن ل
ر دف إ تطو شر برامج عمل  شرع  ال ماوالرقاأدوارنا الدستورة  ال لس  بة. و النظم  ألحدثيحقق مواكبة ا
ملانية العاملية  دراسة مشروعات  ن،ال ليات العمل آوطرح التوصيات  املوضوعات العامة ح تتوفر لدينا  القوان

ة  شراف مستقبل الدولة  مئو ما يجعل مجلسنا قادرًا ع  الدستورة.وفق اختصاصاتنا ، 2071القادرة ع اس و
ا املستقبلية. التك ومة وخطط    يف الفعال مع عمل ا

  صاحب السمو، 

لس  لغد أفضل الإن تطلعات ورؤى الدولة  شيد ا ذا اإلطار  ا ظروف أو أحداث مضادة. و  ا حدود وال تقيد تحد
ومتنا وشعبنا  ذا اإلنجاز  عالكرم الوط االتحادي بإنجاز الدولة العظيم بإطالق مسبار األمل. ون سموكم وح

و  . ومما يدعونا للفخر والز ار وكب املرخ الستكشاف الفضاء ا عد أول مسبار عري إسالمي يتم إطالقھ ل الذي 
ذا املسبار تم ع يد فرق من الشباب  ي املعأن  ك يا صاحب ؤ علوم استكشاف الفضاء وتطبيقاتھ. فأبنا اإلمارا

ل اقتدار  ترجم وا ب يان السمو ن ة القيادة، وحلم الشيخ زايد بن سلطان آل  إ واقع  –طيب هللا ثراه  -ة رؤ
. م عم ديثة. وأكدوا قدر ، وثورات املعرفة ا اق بركب التقدم العل   ع ال

  صاحب السمو  

كيمة لعل مقولتكم  ل عم سان يختلف تماماً ن بناء اإل" أ ا ا  اسألنھ أس "؛يات البناء األخرى لعن  التنمية ومورد
؛ لس جعل  الرئ شرفصلھ  ا اضر يو ال مية بالغة لقضية التعليم ا ات  ؛أ ا  صدارة أولو وجعل
عقاد دوري  األوجلساتھ  ياألول  العادي اال شرللفصل  والثا ع  ال    عشر.السا

ننا امل معع عن توافقنا  و يل  ما حققتن العملية التعليمية بقدر "أ تأكيدكم ع ال ات التأ  العلمن مستو
مية التعليم باعتباره تماثل قناعاتكم   -صاحب السمو يا–"وقناعاتنا مستمر ومتصاعد  ا  تحٍد أ الإتلفة ا أ

، الرافد يمثل  الذي ي،الذسوق العمل املستقب  احتياجاتلبناء أجيال مواطنة تواكب  الطبيواملورد  األسا
ة  ال غ مقوماً  و مسؤولية وطنية 2071عنھ ملستقبل الدولة  مئو شارك. فالتعليم  امھ أو  أداء  ومجتمعية ي م
اصة.ل أبناء الوطن ومؤسساتھ العامة  أدائھ    وا

  صاحب السمو،

ل مواطن، وأصبحت موطنًا  ًا يفاخر بھ  ومقصدًا املبتكرة،  جاذبًا للعقول إن دولتنا بقيادة سموكم تقدم نموذجًا عصر
ان وال لراغ جودة ا الكرم  عتمد  أحد مقوماتھ ع أن قيادتنا الرشيدة وشع ياة. ولعل نجاح دولتنا  زال ي ا
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نيف األساسية مرجعيتھ ضارة األصيلةو  الدين ا العادات والتقاليد العرقة ال رطت جذور املا ، القيم ا
ا ا ، ضربمستجدات ا يان  -بإذن هللا-الوالد املؤسس املغفور لھ ال أرسا  ثراه -طيب هللا-الشيخ زايد بن سلطان آل 

  واآلباء املؤسسون.

ذا ما انة مرموقة وحضورًا سياسدولتنا ت جعل و لس يبوأ م . ونحن  ا ًا فاعًال ع الصعيدين اإلقلي والدو
ملانية اإلقليمية ذه الثواب االتحادي نتمسكالوط  ام  ع مبادئنا والدولية. ونؤكدت الوطنية  الفعاليات ال  اح

ا الداخلية، وتدعيم مبادرات  ام سيادة الدول، وعدم التدخل  شؤو قواعد القانون الدو واملواثيق الدولية، واح
اعات بالطرق  م والصداقة. وحل ال وار والتفا ا أم القوة وعدم استخدا السلمية،ا ديد   الدولية،العالقات  و ال

ة اإل  ل صوره و ومحار اب والتطرف ب الھأر    .ش

ملانية للمجلس إ اتيجية الوطنية و تو -السياواملعنية بامللف -ن الشعبة ال مية بالغة للقضايا االس ا أ  مقدم
ى، وطنب الصغرى، وأبو مو" استعادة جزرنا الثالث ذه "طنب الك ، وفقًا ملبادئ الشرعية الدولية. وستظل 

ملانية تھ ال لس ودبلوماس تمام ا ية  ،القضية محط ا ا األم دولة اإلمارات العر زر إ حاضن ذه ا عود  ح 
  املتحدة.

ارجية ل " الذي جاء ليؤكد ع مبادئ السياسة ا ي لدولة وع و ذات السياق فإننا نثمن عاليًا "االتفاق اإلبرا
رى  ن. و ام الفعال  تحقيق األمن والسلم الدولي ا اإلس لس أنرأس ذا االتفاق خطوة واعدة لقيادة التغي   ا

اعات بالطرق السلمية مع إسرائيل دون التخ عن ثوابت املوقف العري  املنطقة. ل ال اد  ؤكد ع الس ا و
ية.  ذا اوالقضية الفلسطي ود إقليمية ودولية و  التفاق يمثل فرصةكما أن  ا لتحقيق أسانحة  ممية يتم البناء عل

    .األوسط ق السالم العادل، والشامل، والدائم  منطقة الشر 

لس من خالل س ا عزز التضامن العري، واإلسالمي،  كما  ملانية اإلقليمية والدولية ع  افل ال اتھ  ا مشار
قوق املشروعة، والدو املش ام ا وار، واح سامح، وحسن ا ي،  والتأكيد عك ع أسس وقيم ال سا اإلخاء اإل
ش وار مع  السل والتعا   اآلخر.وا

لس  ملانية و وسيعمل ا دًا من خالل الدبلوماسية ال سيق مع التعاون جا ومة  والت تحقيق االستفادة من ع ا
نا الوطنية افة الفرص املتاحة  مج ارجية لتعظيم العائد ملصا اتيجية.االت عمل السياسة ا   االس

  صاحب السمو 

لس  ة االتحادي الوطإن ا د البناء نحو مستقبل واعد، ونموذج عاملي يحتذى بھ  سيواصل مس العطاء وا
ننااآلباء املؤسسون، و سموكم  أردتم لدولتنا كما عزمة  و دنا  بذل قصارى ج إصرارس يأداء  أفضل تقديم  و  نيا

ون ع قدر شرف تمثيل مصا شعب اإل  ما يحقق ،ماراتح ن لس.رؤى وتمنيات سموكم من  و ون حس  ا وسي
ذا الوطن عنواناً  الوطنية،املسؤولية  اب  ل والوالء للقيادة الرشيدة واالنتماء ل لس أ ثابتًا ل ان ا عمالنا سواء  

   لعامة.او جلساتھ أ
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اب السمو -صاحب السمو يا-وختامًا  خوانكم أ لس يتوجھ إ هللا الع القدير أن يحفظ سموكم، و ، فإن ا
عم  عم املو و سدد ع طرق ا خطاكم، إنھ  ام اإلمارات، وأن  لس األع لالتحاد ح .أعضاء ا   النص

  

اتھ ر   والسالم عليكم ورحمة هللا و

 

 

 

 

 



  

  152من  151صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 9 بطة الجلسةمض

  )6ق رقم (ملح
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ةلتاسعاالجلسة  ملخص  
 

 من
 

 السابعفي الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي  

 عشر



   

 

  المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية: وافق -

  االعتذارات .:  األولالبند 

 9/2/2021مضابط الجلسات السادسة والسابعة والثامنة المعقودة بتواريخ البند الثاني : التصديق على 

  .  16/3/2021و  16/2/2021و 

  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

  والطاقة والثروة المعدنية)(لجنة شؤون التقنية 

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

  شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واالعالم)لجنة (

 والضريبة المضافة القيمةضريبة  تطبيق شأن فيللضرائب  االتحادية الهيئة سياسة"   موضوع .4

 " . االنتقائية

  )الشؤون المالية واالقتصادية والصناعيةلجنة (

 الرسائل الصادرة للحكومة ::  الرابعالبند 

" سياسة شركة اإلمارات العامة للنقل موضوع صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة  رسالة . 1

 والخدمات " .

  ".واالبتزاز االلكترونيالتصدي لالحتيال "موضوع رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة  . 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 المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس وزير  -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 "

الة . 3 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

 .سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية "  موضوع "

الة . 4 حة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس وزير  -وزير الص

طلب سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن 

 .العام 

  البند السادس : مشروعات القوانين الواردة من الحكومة : 

 ية لحقوق اإلنسان . قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطن مشروع . 1

  إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية)أحيل بصفة االستعجال من قبل معالي الرئيس (

روع قانون اتحادي  . 2 نة 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (مش اء  2016) لس بإنش

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

  االستعجال من قبل معالي الرئيس بناء على طلب الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون)(أحيل بصفة 

 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية . مشروع قانون اتحادي  . 3

  والتشريعية والطعون) (أحيل بصفة االستعجال من قبل معالي الرئيس بناء على طلب الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية

 : األسئلة : السابعالبند 

عيد البادي  -  لطان بن س ؤال موجه إلى معالي / س و/ حميد علي العبار  –س عادة العض وزير العدل من س

 الشامسي حول " ضمان توفير الربط االلكتروني الالزم لعمل وزارة العدل والجهات التابعة لها " . 

  : مشروعات القوانين المحالة من اللجان :  الثامنالبند 

روع قانون اتحادي  . 1 نة 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (مش اء  2016) لس بإنش

 مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية . 

  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) مرفق تقرير(

 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية . مشروع قانون اتحادي  . 2

 لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون) مرفق تقرير(

  : مشروع الرد على خطاب االفتتاح :  التاسعالبند 

  (وارد من لجنة الرد على خطاب االفتتاح)

  : التقارير الواردة من اللجان :  العاشرالبند 

سياسة وزارة  حول توصيات المجلس في شأن موضوع " الصحية والبيئيةالشؤون تقرير لجنة  . 1

 " . التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية



   

 

تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع  . 2

 " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة " . 

وع  . 3 أن موض يات المجلس في ش ؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توص تقرير لجنة ش

  "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني " . 

  ما يستجد من أعمال :: الحادي عشر  البند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  :الخالصة -

ة - منت الجلس ؤال) 1عدد ( تض مان توفير الربط اإل "حول  كان وقد س لكتروني الالزم لعمل وزارة ض

أن وزارة العدل على  عنه في معرض إجابتهوزير العدل معالي /  أكد وقد" العدل والجهات التابعة لها 

دد  عدل اإلفي ص لكتروني وذلك عن طريق الرقم التعريفي الخاص بكل إطالق تحديث لنظام كاتب ال

) جهة 82معاملة مما سيتيح التحقق من صحة الوكالة ومدى سريانها، كما أن الوزارة لديها ربط مع عدد (

ل القرار رق مدة وصوغتسنابات القضائية االلكتروني، فيما ستقضائية وإدارية عن طريق نظام اإل وهيئة

  ن دقيقة.لجهة المعنية بحد أقصى ساعة وخمسيالقضائي بعد صدوره ل

و أكدفي حين  - عادة العض حة في حال وفاة  س رورة الربط االلكتروني مع وزارة الص في تعقيبه بض

كاليات  الموكل نظراً لعدم معرفة وعلم بعض الورثة بوجود وكالة بين الموكل والوكيل، وذلك لتجنب اإلش

  والقضايا ولتوفير الوقت والمصاريف.

  

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  اتحادي قانون مشروع مناقشةالمجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت -
نة 17( الحة في المنازعات المدنية والتجارية 2016) لس اء مراكز التوفيق والمص وافق وقد  بإنش

قانون من حيث المبدأ روع ال مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن  ثم مادة مادة ثم في المجلس على مش
اء مالحظاتهم علي ادة األعض يين  أن هناك  وأهمها : هوإبداء بعض الس الحة قاض بمراكز التوفيق والمص

رفوهما  ي المش ذلك  وفي حال تعذره عن  ،  الذي يتولى التوفيق وحل النزاع بين أطراف النزاع القاض
  المحكمة . قاضييتم إحالة النزاع إلى 

  

وقد في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية  اتحادي قانون مشروع ناقش المجلس بعد ذلك ثم -

االستفسار عن إمكانية  أبدى فيه أصحاب السعادة األعضاء الكثير من األفكار واآلراء والمالحظات أهمها:

ً أن يكون الوسيط  ً اعتباري شخصا   .تعهد إليه مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بين أطراف النزاع ا

ار  اوفي معرض رد الحكومة على هذ - تفس خص أكدت علىفقد االس يط قد يكون ش ً أن الوس ً طبيعي ا أو  ا
ً اعتباري وتوجد حالياً العديد من المراكز العالمية للوساطة في تسوية النزاعات التي تحدث أثناء المعامالت  ا

  التجارية. 



   

 

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في  -

  ه.حظاتهم عليوإبداء بعض السادة األعضاء مالمجموعه بعد تالوة الجدول المقارن 

ة " - روع الرد على خطاب االفتتاح" كما ناقش المجلس في هذه الجلس ادة مش وقد أبدى بعض الس
 األعضاء تعديالتهم عليه، وانتهى المجلس إلقراره.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  الجلسة:وقائع  -

ته  -  عةالعقد المجلس الوطني االتحادي جلس ريعي  ثانيفي دور انعقاده العادي ال تاس ل التش من الفص

ا ر يوم  بعالس عة الثالثاءعش اعة التاس بع وثالثين و الس باحاً بتاريخ  س عبان 24دقيقة ص نة  ش هـ 1442س

قر غباشة معالي/ ، برئاسم2021بريلأ 6الموافق  ور  االتحاديالمجلس الوطني  رئيس - ص   وبحض

  .العدلوزير  – البادي سعيد بن سلطان / معالي

  

ؤال األ وقد بدأ المجلس - ة الس ة بمناقش ة بنود جدول أعمال هذه الجلس           الذي كان حول  ولمناقش

مان توفير الربط اإل"  عادة  لكتروني الالزم لعمل وزارة العدل والجهات التابعة لهاض " المقدم من س

أوضح في  والذي ،وزير العدل –طان بن سعيد البادي سل إلى معالي/ حميد علي العبار الشامسيالعضو/ 

 اآلتي: همعرض إجابته عن

ارة - ) من قانون 954إلى أنه في حال وفاة الموكل تنتهي الوكالة وفقاً لنص البند (ج) من المادة ( اإلش

  المعامالت المدنية، ويقع على عاتق ورثة الموكل إخطار كاتب العدل فوراً عند الوفاة إللغاء الوكالة.

تغالل أن الوكيل يتحمل التأكيد على  - اءة اس رف وإس ؤولية اتجاه الورثة أو الغير في حال التص المس

رفه غير نافذ، ويعاقب بالحبس وفي حال إلغاء الوكالة  ،الوكالة لهم الحق بالمطالبة بالتعويض ويكون تص

  ) من قانون العقوبات. 399والغرامة طبقاً لنص المادة (

ارة إلى أن إجراءات التنفي - لة في ارات والربط اإلذ والحجز على العقاإلش لكتروني مع الجهات ذات الص

  هذا الشأن قد نظمتها الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية.

اة التنفيذ  التنويه إلى - درها قض ائية أن القرارات التي يص أن الحجوزات والبيوع القض هي إجراءات بش

ائية والتي يحظر التدخل في عملها لطة القض ائية تخص الس تور والمادة ( قض ) من 27وفقاً ألحكام الدس

  الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي.

ائية االتحادية والمحلية من جهة قد تم الربط اإل التأكيد على أنه - ات القض س لكتروني مع كافة المؤس

روني والذي التنفيذ من جهة أخرى عبر نظام اإلنابات القضائية اإللكتوالجهات والمؤسسات ذات العالقة ب

  خطارها باألحكام واألوامر القضائية التنفيذية على العقارات.يكفل إ



   

 

دد إطالق تحديث لنظ - ارة إلى أن وزارة العدل في ص لكتروني وذلك عن طريق ام كاتب العدل اإلاإلش

  الرقم التعريفي الخاص بكل معاملة مما سيتيح التحقق من صحة الوكالة ومدى سريانها. 

ائية وإدارية عن طريق نظام اإلنابات  ) جهة وهيئة82أن الوزارة لديها ربط مع عدد ( التنويه إلى - قض

مدة وصول القرار القضائي بعد صدوره للجهة المعنية بحد أقصى  القضائية اإللكتروني، فيما ستستغرق

  ساعة وخمسون دقيقة.

و في تعقيبه على رد معالي الوزير - عادة العض  في حين كانت أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها س
  هي:

تغالل بعض الموكلين للوكاالت بعد وفاة الموكل نظراً لعدم التأكيد على  - وجود وجود حاالت عديدة الس
  د من وفاة الموكل من عدمه.لكتروني مع الجهات ذات العالقة وعدم مقدرة كاتب العدل من التأكربط إ

ارة إلى  - تغالل أن الهدف من الربط اإلاإلش د الثغرات ومنع اس لكتروني مع الجهات ذات العالقة هو لس

  .   سوء التصرف فيها ولمنع تعرض الورثة ألي إشكاليات الوكيل للوكالة بعد وفاة الموكل ووقف

رورة الربط اإل - حالتنويه إلى ض ة في حال وفاة الموكل نظراً لعدم معرفة وعلم لكتروني مع وزارة الص

ايا ولتوفير الوقت  كاليات والقض بعض الورثة بوجود وكالة بين الموكل والوكيل، وذلك لتجنب اإلش

  والمصاريف.

المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه  بالردحميد علي العبار الشامسي /  العضو سعادة اكتفىوقد  -
  مرتين.

   

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  اتحادي قانون مشروعمناقشة المجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت -

نة 17( الحة في المنازعات المدنية والتجارية 2016) لس اء مراكز التوفيق والمص هذا  ويتكون بإنش

روع ارية في الدولة،  يهدف إلى) مواد و5( من المش ريعات اإلجرائية المختلفة الس وص التش توحيد نص

وع  ريعات اإلجرائية المنظمة لموض اتفاق أحكام القانون مع الواقع الفعلي  واحد،إزالة التعارض بين التش

  وعدم التعارض بينهما وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع.

 من )1والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة (وبخصوص أهم األفكار واآلراء  -
  :فهي" التعريفات " بشأن القانونمشروع 



   

 

أن "ااالقترا - تحدث من اللجنة بش يح بتعديل التعريف المس رف لقاض خص  "المش ليكون كاآلتي:" الش
  الحقوقي المؤهل لتولي واإلشراف على المركز." 

يين - ارة إلى وجود قاض رفوهما  بالمركز اإلش ي المش الذي يتولى التوفيق وحل النزاع بين  القاض
  المحكمة.أطراف النزاع وفي حال تعذره عن حله يتم إحالة النزاع إلى قاضي 

  أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي: -

   .تعريف المستحدث كما جاء من اللجنةوافق المجلس على إبقاء ال -

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 

  

ةالمجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت - روع مناقش وية المنازعات في  اتحادي قانون مش اطة لتس أن الوس ش

روع ويتكونالمدنية  هولة  يهدف إلى) مادة و29( من هذا المش ية الدولة عالمياً في تقرير س تعزيز تنافس

طة األعمال (+ ة أنش ايا أمام  عالمياً،15 –) األول عربياً 1ممارس  المحاكم، وتخفيضوتقليل عدد القض

  نفقات التقاضي.

  

من ) 1المادة (وبخصوص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على  -
  فهي:بشأن "التعريفات" القانون مشروع 

ً االستفسار عن إمكانية أن يكون الوسيط  - ً اعتباري شخصا تعهد إليه مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بين  ا
  .أطراف النزاع

  هذه التعديالت كاآلتي: على وزير العدل –سعيد البادي  بن سلطان ي /معالرد وقد جاء  -

خص طبيعي - يط قد يكون ش ارة إلى أن الوس ً اإلش ً أو اعتباري ا وتوجد حالياً العديد من المراكز العالمية  ا
   التجارية.للوساطة في تسوية النزاعات التي تحدث أثناء المعامالت 

  المادة فقد كان كاآلتي:أما موقف المجلس بشأن هذه  -

  .المادة كما جاءت من اللجنة وافق المجلس على -

  



   

 

) 9ما يخص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة ( أما -
  فهي:" إجراءات الوساطةبشأن "القانون من مشروع 

  

كونه حق أصيل  في النزاع التنازل والصلحالتي تتيح لصاحب الوكالة الخاصة عبارة الاالقتراح بحذف  -
  طراف النزاع.أل

  هذه التعديالت كاآلتي: على وزير العدل –سعيد البادي  بن سلطان ي /معالرد وقد جاء  -

اطة :" ليكون كاآلتي من المادة االقتراح بتعديل البند الثاني - ات الوس ور جلس على أطراف النزاع حض
اً  خص لح، وإذا كان أحد األطراف ش ة تتيح للتنازل والص ياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاص خص ش

ر ممثله القانوني أو وكيله الخاص  ارين اعتبارياً وجب أن يحض تش تعانة بمس ، ويجوز لألطراف االس
يط أن يحدد عدد ا ات معهم، وللوس ور الجلس رين برفقة كل طرف وفقا لظروف النزاع لحض لحاض

   يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة ، إال بموافقة جميع األطراف." وطبيعته، وال

  في النزاع. التنازل والصلحالتي تتيح لصاحب الوكالة الخاصة حذف العبارة الموافقة على مقترح  -

كان كاآلتي:ـ أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد   

اطة تعديل البند الثاني ليكون كاآلتي:" وافق المجلس على  - ات الوس ور جلس على أطراف النزاع حض
اً اعتبارياً وجب أن  خص ة، وإذا كان أحد األطراف ش ياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاص خص ش

ر ممثله القانوني أو وكيله  ات  الخاص،يحض ور الجلس ارين لحض تش تعانة بمس ويجوز لألطراف االس
رين برفقة كل طرف وفقا لظروف النزاع وطبيعته، واليجوز لغير  يط أن يحدد عدد الحاض معهم، وللوس

 إال بموافقة جميع األطراف." الوساطة،المعنيين بالنزاع حضور جلسات 

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 

  

من الكثير من الجوانب التي تهم  كما ناقش المجلس - روع الرد على خطاب االفتتاح" والذي تض "مش

  أهمها:ون والمواطنين الوط

 
ادةاإل - 1 باق والمبكر مع بجهود الحكومة في  ش من خالل الخطط  19جائحة كوفيد التعامل الس

ة، تباق الواعية،والتدابير  المدروس هذه  الحد من آثاربلغ األثر في أله  ي، مما كانوالفكر االس

  .الجائحة على اقتصادنا ومواطنينا والمقيمين على أراضينا



   

 

زمة على شعوب اإلنساني المتأصل في سياسات الدولة في التعامل مع تداعيات األ بالدور شادةاإل - 2

 العالم.مدادات الطبية لعدد من دول خاصة ما يتعلق بالمسارعة في تقديم اإل ،العالم

لة - 3 يات، ه المجلس الوطني االتحادي دور التأكيد على مواص ريعي والرقابي في طرح التوص التش

روعات القوانين لعالج مواطن الخلل في القطاعات التي  وإدخال ما يلزم من تعديالت على مش

 .19جائحة كوفيد واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع 

تهدفات األجندة الوطنية للمرحلة المقبلة  - 4 هم يولي المجلس الوطني االتحادي أهمية بالغة لمس بما يس

في تحقيق انطالق أكبر استراتيجية عمل وطنية لالستعداد لمرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين 

 .المقبلة في كافة القطاعات الحيوية

د على - 5 أكي اتف  الت اديتك ا  المجلس الوطني االتح ات خططه دف ته ة لتحقيق مس مع الحكوم

تقب راف المس تش تراتيجية الطموحة، وتوجيهاتها في اس من تعزيز منظومة القيم االس ل. وبما يض

ه  اس اد معرفي أس تثمار في العقول والكفاءات النوعية، وبناء اقتص ارية للدولة، واالس الحض

 االبتكار والعلوم والتكنولوجيا الحديثة.

ايرتها مع - 6 ادة بالهيكلة الحكومية األخيرة ومس توجب  عدد اإلش تقبلية التي تس من البرامج المس

تباقية، والجاهزية حكومة مرنة قادرة ع س من االس تيعاب احتياجات العمل الوطني على أس لى اس

ين عاماً  تقبلية للخمس توى طموح رؤى الدولة المس تراتيجيات الوطنية بمس العالية، وتنفيذ االس

 القادمة.

ريع  التأكيد على تبني المجلس برامج عمل تهدف إلى تطوير - 7 تورية في التش والرقابة. أدوارنا الدس

روعات  ألحدثيحقق مواكبة المجلس  وبما ة مش  القوانين،النظم البرلمانية العالمية في دراس

وعات العامة حتى تتوفر لدينا  يات في الموض راف آوطرح التوص تش ليات العمل القادرة على اس

 .2071مستقبل الدولة في مئوية 

ادة بإطالق - 8 بار األمل اإلش المي يتم إطالو مس بار عربي إس قه لكوكب المريخ الذي يعد أول مس

اء  اف الفض تكش باب  الخارجي والذيالس بعلوم  اإلماراتي المعنيتم على يد فريق من الش

 .استكشاف الفضاء وتطبيقاته

ي، والمورد الطبيعي لبناء أجيال مواطنة تواكب التأكيد على   - 9 اس أهمية التعليم باعتباره الرافد األس

تقبلي الذكي، الذي ي وق العمل المس تقبل الدولة في مئوية احتياجات س مثل مقوماً ال غنى عنه لمس

2071 . 



   

 

في احترام قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، واحترام سيادة الدول، وعدم  التأكيد على مبادئنا -10

التدخل في شؤونها الداخلية، وتدعيم مبادرات الحوار والتفاهم والصداقة. وحل النزاعات بالطرق 

رهاب والتطرف بكل ومحاربة اإل الدولية،العالقات  فيو التهديد بها أام القوة وعدم استخد السلمية،

   .شكالهأصوره و

على رأسها القضية وحرص المجلس على كسب الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه مختلف القضايا  -11

 جزر اإلماراتية الثالث.الالوطنية إنهاء احتالل 

ادة ب -12 ها االتفاق اإلبراهيمي" الذي جاء اإلش ة الخارجية للدولة وعلى رأس ياس ليؤكد على مبادئ الس

 .اإلسهام الفعال في تحقيق األمن والسلم الدوليين

مشاركاته في المحافل البرلمانية اإلقليمية والدولية على تعزيز التضامن  حرص المجلس من خالل -13

العربي، واإلسالمي، والدولي المشترك على أسس وقيم التسامح، وحسن الجوار، واحترام الحقوق 

  .اآلخروالحوار مع  السلمي اإلخاء اإلنساني، والتعايش والتأكيد علىالمشروعة، 

اء وقد انتهى المجلس إلى إ -     ادة األعض روع الرد على خطاب االفتتاح بعد أن أبدى الس قرار مش
  مالحظاتهم عليه.

  

ة بنود ج -       ة وبعد أن انتهى المجلس من مناقش في تمام  رفعها وافق علىدول أعمال هذه الجلس

  .مساءً ) 04:45( الساعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  الجلسة:نتائج  -
  
روععلى وافق المجلس  - نة 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( اتحادي قانون مش  2016) لس

الحة في المنازعات المدنية والتجارية اء مراكز التوفيق والمص هادات العلمية في  بإنش تغالل الش أن اس ش

ادة  وإبداء بعض من حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه في مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن ،الوهمية الس

  .مالحظاتهم عليه األعضاء

من حيث المبدأ ثم  شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية،في  اتحادي قانون مشروععلى وافق المجلس  -

  .مالحظاتهم عليه السادة األعضاء وإبداء بعض مادة مادة ثم وافق عليه في مجموعه بعد تالوة الجدول المقارن

  بعض السادة األعضاء تعديالتهم عليه. إبداءمشروع الرد على خطاب االفتتاح بعد  وافق المجلس على -

يات على وافق المجلس - أن في الواردة التوص وع ش أن تحقيق "  موض ة وزارة التغير المناخي والبيئة بش ياس س

  .هاإبداء السادة األعضاء مالحظاتهم علي دون " التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية

في شأن موضوع " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة  الواردة التوصيات على وافق المجلس -

  .هابعد إبداء السادة األعضاء مالحظاتهم علي "

يات على وافق المجلس - أن في الواردة التوص وع ش أن الدفاع المدني "  موض ة وزارة الداخلية في ش ياس  "س

  .هابعد إبداء السادة األعضاء مالحظاتهم علي

  
وعات العامة اآلتية على المجلس وافق - اله تبني الموض  على الموافقة ألخذ الوزراء مجلس إلى اوإرس

 وهي:ا مناقشته

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

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

 .موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة "  - 3

وع - 4 ة"   موض ياس رائب  االتحادية الهيئة س أن فيللض ريبة  تطبيق ش افة القيمةض  المض

 " . االنتقائية والضريبة

 

 

 

  



   

 

  :اإلجرائيالبيان  -

 

  :كل من للمشاركة في مهمة رسمية اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة -  

 سعادة / محمد أحمد اليماحي. .1

  كما اعتذر عنها: -  
  . سعادة / أحمد حمد بوشهاب السويدي.1      

 أحمد المهيري.سعادة / جميلة  .2

 سعادة / عدنان حمد الحمادي. .3

. 

دق المجلس  - ابعة والثامنة المعقودة بتواريخ على ص ة والس ادس ات الس ابط الجلس و  9/2/2021مض

  عليها. هممالحظات األعضاءالسادة إبداء بعد  16/3/2021و  16/2/2021

-  ً   وهي:ئل اآلتية الصادرة من المجلس بالرسا أحيط المجلس علما

الة . 1 ة  رس أن طلب الموافقة على مناقش ادرة بش وع ص ركة اإلمارات العامة للنقل موض ة ش ياس " س

 والخدمات " .

 ".التصدي لالحتيال واالبتزاز االلكتروني"موضوع رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة  . 2

 

الة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس وافق المجلس على -   حة ووقاية وزير  –إحالة رس الص

أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على  -المجتمع  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش وزير الدولة لش

مناقشة موضوع "تنظيم العمل التطوعي" إلى لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 

 .قشته في جلسة الحقةوذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس ومنا

الة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس وافق المجلس على -   حة ووقاية  –إحالة رس وزير الص

أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على  -المجتمع  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش وزير الدولة لش

أن تطوير نظام  ة وزارة تنمية المجتمع في ش ياس وع "س ة موض مان االجتماعي " إلى لجنة مناقش الض

الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه 

  .على المجلس ومناقشته في جلسة الحقة



   

 

الة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  وافق المجلس على-   حة ووقاية  –إحالة رس وزير الص

أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على  - المجتمع ؤون المجلس الوطني االتحادي بش وزير الدولة لش

مناقشة موضوع " سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية " إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية 

   حقة.تمهيداً لعرضه على المجلس ومناقشته في جلسة ال وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه

  - ً أن التعليم العام وذلك بناًء على  الحكومة طلبب أحيط المجلس علما روع قانون اتحادي في ش حب مش س

الة الواردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  حة ووقاية المجتمع  –الرس وزير الدولة  -وزير الص

شأن شؤون المجلس الوطني االتحادي ب سحب مشروع القانون،   ل سعادة وقد أبدى طلب  بعض أصحاب ال

  .األعضاء مالحظاتهم على هذه الرسالة

بقرار من معالي مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان  أحيط المجلس علماً بإحالة -
  الرئيس إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

) لسنة 17مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( أحيط المجلس علماً بإحالة -
بقرار من معالي الرئيس إلى بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية  2016
  .الشؤون الدستورية والتشريعية والطعونلجنة 

لوساطة لتسوية المنازعات المدنية مشروع قانون اتحادي في شأن اأحيط المجلس علماً بإحالة  -
  .الشؤون الدستورية والتشريعية والطعونبقرار من معالي الرئيس إلى لجنة والتجارية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   

 

 :تاسعةالبيان اإلحصائي للجلسة ال -

نسبة حديث 
 الحكومة

نسبة حديث 
 األعضاء

الزمن الكلي 
 للبند

وقت حديث 
 الحكومة

وقت حديث 
 األعضاء

 البند

35.9 %  52.6 %  
) دقيقة 13(

  ) ثانية28و(

) دقائق 4(

  ) ثانية50و(

) دقائق 7(

  ) ثوان5و(
  االسـئـلـة

2.8 %  87.2 %  
 دقيقة) 57(

  ثانية) 40(و

) 36(و دقيقة

  ثانية

) دقيقة 50(

  ) ثانية16و(

قانون اتحادي  روع  مش

ام  ك ض أح ع ل ب دي ع ت ب

قم  ادي ر نون االتح ا لق ا

بإنشاء  2016) لسنة 17(

ق  ي وف ت ز ال راك م

والمصالحة في المنازعات 

  المدنية والتجارية

  

4.1 %  

  

85.6 %  

  

) 46ساعة و(

) 41دقيقة و(

  ثانية

  

) دقائق  4(

  ) ثانية22و(

) 31ساعة و(

) 19دقيقة و(

  ثانية

مشروع قانون اتحادي في 

وية  اطة لتس أن الوس ش

ة  ي دن م ات ال ازع ن م ال

  والتجارية

-  92.7 %  
 دقيقة) 27(
  -  ثانية) 35(و

) دقيقة 25(
  ) ثانية35و(

روع الرد على خطاب  مش

  االفتتاح

- 95% 
) دقائق 9(

  ) ثانية45و(
-  

) دقائق 9(
  ) ثانية16و(

ؤون  ة الش تقرير لجن

ة حول  ة والبيئي حي الص

ات المجلس في  ي توص

سة  شأن موضوع " سيا



   

 

  

اخي  من ل غير ا ت ل وزارة ا

أن تحقيق  ة بش والبيئ

ة  دام ت ة المس التنمي

ة  ي ك م وارد الس م ل ل

  " والزراعيةوالحيوانية 

- 81.6 % 
) دقيقة 59(

  ) ثانية57و(
-  

) دقيقة 48(
  ) ثانية57و(

ؤون  ة الش تقرير لجن

ريعية  تورية والتش الدس

يات  والطعون حول توص

أن  ي ش س ف ل ج م ال

وع " جهود وزارة  موض

أن تطوير  دل في ش الع

  مهنة المحاماة"

 75 % 
) دقيقة 39(

  ) ثانية59و(
-  

) دقيقة 29(
  ) ثانية59و(

لجنة شؤون الدفاع تقرير 

ة  ارجي ة والخ داخلي وال

يات المجلس  حول توص

وع  وض أن م ي ش ف

ة وزارة الداخلية  ياس "س

  في شأن الدفاع المدني "
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