القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الحادية عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/2/26م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.

 وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة أصحاب السعادة النواب :علي أحمدد
زايددد (مهمددة رسددم ة يوسددز زيددن العا دددين زينددل (مهمددة رسددم ة
محمد إ راه م الس سي البوع ن ن (مهمة رسم ة .
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية العاشرة.

 تددم تأج ددل التصددديق علددى مضددبطة الجلسددة العاديددة العاشددرة إلددى جلسددة
مقبلة.
البند الثالث :عرض المشاريع لإلحالة للجان المختصة:
 )1عرض الرساالة الاراردة اا باالس السامر المليا رلا ا جلاا الارقرا المار ر،
بخصرص شارو

اانر ( صاا بااا علاق ا تاراا بقاانر (بصا متد المعدلاة) اا

جلا الاراب) بإضافة فقرة جديدة بار ()) للاق الماادة ( )32اا اانر العمال فا
القطا األهلا الصاادر بالقاانر ر ا ( )36لسااة 2012م ،علاق المجلاا للا ار فا
للالتها ع المشرو للق لجاة الخد ات بصافة صبال ة وللاق لجااة الشالو التشاريع ة
والقانرن ة إلبدا المالل ات.
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 قدددرر المجلدددس الموافقدددة علدددى إحالدددة المشدددرو
المختصة.

قدددانون إلدددى اللجدددان

استدراك :
 )1عرض الرسالة الاراردة اا باالس السامر المليا رلا ا جلاا الارقرا المار ر
بخصاارص شاارو

ااانر بالتصااديت علااق ان فا ااة ب ا ا لير ااة مليااة ال حااريا

ولير اااة المملياااة العرب اااة الساااعردية فااا

جااااي اااد ات الاقااال الجااار  ،المرافااات

للمرسرم ر ( )12لسااة 2019م ،علاق المجلاا للا ار فا للالتهاا اع المشارو
للااق لجاااة المرافاات العا ااة وال أااة بصاافة صباال ة وللااق لجاااة الشاالو التشااريع ة
والقانرن ة إلبدا المالل ات.
 )2عاارض الرسااالة الااراردة ااا بااالس الساامر المليا رل ا ا جلااا الاارقرا الماار ر
بخصااارص شااارو

اااانر بالتصاااديت علاااق ا فا اااة الاقااال ال ااار الااادول للركااااب

وال ضااالع ب ا ا لير ااة مليااة ال حااريا ولير ااة دولااة اإل ااارات العرب ااة المتحاادة،
المرافاات للمرساارم ر ا ( )14لساااة 2019م ،علااق المجلااا للا اار ف ا للالتهااا ااع
المشرو للق لجاة المرافت العا ة وال أة بصفة صبل ة وللق لجاة الشلو التشاريع ة
والقانرن ة إلبدا المالل ات.
 )3عاارض الرسااالة الااراردة ااا بااالس الساامر المليا رل ا ا جلااا الاارقرا الماار ر
بخصرص شرو

انر بالتصديت علق ا فا ة الخد ات الجرياة با ا لير اة ملياة

ال حريا ولير اة بروناا دار الساالم ،المرافات للمرسارم ر ا ( )15لسااة 2019م،
علق المجلا للا ر ف للالتها ع المشرو للق لجااة المرافات العا اة وال أاة بصافة
صبل ة وللق لجاة الشلو التشريع ة والقانرن ة إلبدا المالل ات.
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 )4عاارض الرسااالة الااراردة ااا بااالس الساامر المليا رل ا ا جلااا الاارقرا الماار ر
بخصاارص شاارو

ااانر بالتصااديت علااق ان فا ااة باا ا لير ااة مليااة ال حااريا

ولير ة دولة اإل ارات العرب ة المتحادة بشا

الخاد ات الجرياة با ا ل ل م هماا وف ماا

ورالهما ،المرافت للمرسرم ر ( )13لساة 2019م ،علق المجلا للا ر ف للالتهاا
ااع المشاارو للااق لجاااة المرافاات العا ااة وال أااة بصاافة صباال ة وللااق لجاااة الشاالو
التشريع ة والقانرن ة إلبدا المالل ات.

 قدددرر المجلدددس الموافقدددة علدددى إحالدددة المشددداريع قدددانون إلدددى اللجدددان
المختصة.
 )5ل طار المجلا بالرسالة الراردة ا عاال رلا ا جلاا الشاررش ،بشا
لل د جلا الشررش بخصرص شرو
جلا الشررش) بش

اا انتهاق

انر ( صا بااا علاق ا تاراا بقاانر

اا

عاديل الماادة ( )424اا اانر العقرباات الصاادر بالمرسارم

بقانر ر ( )15لساة 1976م ،الت صل لت ع المشرو بقاانر للاق لجااة الشالو
الخارج ااة والااادفا واأل اااا الاارصا بصااافة صبااال ة وللااق لجااااة الشااالو التشاااريع ة
والقانرن ة إلبدا المالل ات.
 )6ل طار المجلا بالرسالة الراردة ا عاال رلا ا جلاا الشاررش ،بشا

اا انتهاق

لل ااد جلااا الشااررش بخصاارص شاارو

ااانر ( صااا باااا علااق ا تااراا بقااانر

(بص متد المعدلة) ا جلا الاراب) بش

عديل بعض صليام انر الطفال الصاادر

بالقانر ر ( )37لساة 2012م ،و شرو

انر ( صا بااا علاق ا تاراا بقاانر

اا جلااا الاااراب) بتعااديل بعااض صليااام ااانر الطفاال الصااادر بالقااانر ر ا ()37
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لساة 2012م ،الت صل لت ع المشروع ا بقانر للاق اللجااة الارع اة الدالماة للمارصة
والطفل بصفة صبل ة وللق لجاة الشلو التشريع ة والقانرن ة إلبدا المالل ات.
 )7ل طار المجلا بالرساالة الاراردة اا ساعادة الاالاس اللاان لارل ا جلاا الشاررش،
بشا

ااا انتهااق لل ااد جلااا الشااررش بخصاارص شاارو

ا تراا بقانر

ااانر ( صااا باااا علااق

ا جلا الاراب) بتعديل المادة ( )32ا المرسرم بقانر ر ()39

لساااة 2002م بش ا

الم نان ااة العا ااة ،الت ا صل لاات ااع المشاارو بقااانر للااق لجا اة

الشلو المال اة وان تصاادية بصافة صبال ة وللاق لجااة الشالو التشاريع ة والقانرن اة
إلبدا المالل ات.
 )8ل طار المجلا بالرساالة الاراردة اا ساعادة الاالاس اللاان لارل ا جلاا الشاررش،
بشا

ااا انتهااق لل ااد جلااا الشااررش بخصاارص شاارو

ا تراا بقانر

ا جلا الشررش) بش

لساة 2006م بش

ااانر ( صااا باااا علااق

عاديل الماادة ( )11اا القاانر ر ا ()58

لماية المجتمع ا األعماي اإلرهاب ة ،الت صل لت اع المشارو

بقانر للق لجاة الشلو الخارج ة والدفا واأل ا الارصا بصافة صبال ة وللاق لجااة
الشلو التشريع ة والقانرن ة إلبدا المالل ات.
 )9ل طار المجلا بالرساالة الاراردة اا ساعادة الاالاس اللاان لارل ا جلاا الشاررش،
بشا

ااا انتهااق لل ااد جلااا الشااررش بخصاارص شاارو

ااانر ( صااا باااا علااق

ا تراا بقانر (بص متد المعدلة) اا جلاا الااراب) بتعاديل الماادة ( )3اا القاانر
ر ا ( )74لساااة 2006م بش ا

رعايااة و ه اال و شاام ل المعااا ا ،الت ا صل لاات ااع

المشاارو بقااانر للااق لجاااة الخااد ات بصاافة صباال ة وللااق لجاااة الشاالو التشااريع ة
والقانرن ة إلبدا المالل ات.
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 تم إخطار المجلس.
 )10الرسالة الراردة ا لجاة الشلو المال ة وان تصادية ،بخصرص صلس مدياد الفتارة
المقررة لتقدي التقريار المعااد ،وذلا لمادة صربعاة صسااب ع اعت اارا اا ااري المرافقاة
علق الطلس.

 قرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أر عة أسدا ع اعتبداراً مدن
تاريخ الموافقة على الطلب.
البند الرا ع :الرسائل الواردة:
 )1الرسالة الراردة اا ساعادة الاالاس يااق ف صال مي رلماة بشا

صلاس انساحابد اا

اللجاة الارع ة الدالمة لحقرق اإلنسا .

 تم سحب الرسالة ناء على طلب سعادة النائب غازي ف صل آل رحمة.
البند الخامس :األسئلة:
 )1رد سااعادة وقياار اإلساايا علااق الساالاي المقاادم ااا سااعادة الاالااس ع اادالرقاق ع ااداهلل
لطاب لري عدد الطل ات اإلسيان ة الت

قدم بها المراصار لالستفادة اا المشااريع

اإلسيان ة ف الدالرة السادسة ا المحاف ة الجارب ة.

 تم عرض السؤال واالكتفاء الرد الكتا ي.
 )2رد سعادة وقير اإلسيا علق السلاي المقدم ا سعادة الاالس صلمد يرسف الد ستان
لري عدد الطل ات اإلسيان ة فا ساابعة الشامال ة (د ساتا  ،القرياة ،بارر  ،الجا اة،
وجن

ا الهملة) لتق اآل .
القرارات المختصرة – الجلسة العادية الحادية عشرة – الفصل ( )5الدور ()1

5

 تم عرض السؤال والتعق ب على الرد.
 )3رد ساااعادة وقيااار اإلسااايا علاااق السااالاي المقااادم اااا ساااعادة الاالاااس صلماااد يرساااف
األنصار لري تق س ت رقيع شرو ال ح ر اإلسيان .

 تم عرض السؤال والتعق ب على الرد.
البند السادس :المشاريع قوان ن:
 )1قرير لجاة المرافت العا ة وال أة بخصرص شرو

انر بالتصديت علق ان فا ة

ب ا لير ة ملية ال حريا ولير ة المملية الممرب ة بش

الخد ات الجرية،

المرافت للمرسرم ر ( )35لساة 2018م.

 قرر المجلس الموافقة على المشرو قانون واالتفاق ة المرافقة له
صفة نهائ ة في ذات الجلسة صفة االستعجال وإحالته إلى مجلس
الشورى.
 )2قرير لجاة المرافت العا ة وال أة بش

رار جلا الشررش بخصرص شرو

انر ( صا باا علق ا تراا بقانر (بص متد المعدلة) ا جلا الاراب) بتعديل
المادة ( )20ا انر

ا

الم ان

الصادر بالمرسرم بقانر ر

( )13لساة

1977م.

 قرر المجلس رفض توص ة اللجنة والتمسك قرار مجلس النواب
السا ق وإعادته إلى مجلس الشورى للنظر ف ه.
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 )3قرير لجاة المرافت العا ة وال أة بخصرص شرو
ا تراا بقانر

انر ( صا

ا جلا الاراب) بإضافة ادة جديدة بر

( يررا للق المرسرم بقانر ر ( )3لساة 2002م ،بش

باا علق

اللاللة والعشرو
ن ام انتخاب صعضا

المجالا ال لدية.

 قرر المجلس الموافقة على إعادة المشرو قانون إلى اللجنة لمزيد
من الدراسة ناء على طلب رئ س اللجنة سعادة النائب عبدالرزاق
عبداهلل حطاب.
 )4قرير لجاة المرافت العا ة وال أة بخصرص شرو
ا تراا بقانر

ا جلا الشررش) بش

انر ( صا باا علق ا تراا بقانر
بقانر ( صا باا علق ا تراا بقانر

انر ( صا

باا علق

الر اية ا المراد اإلشعاع ة ،و شرو
ا جلا الشررش) بش
ا جلا الشررش) بش

ال أة ،و شرو
لعادة استخدام

و دوير المرارد المتجددة.

 قرر المجلس عد إعادة المداولة في المبادئ واألسس لمشرو
القانون الثاني رفض مشاريع القوان ن من ح ث المبدأ صفة نهائ ة
في ذات الجلسة صفة االستعجال وإحالتها إلى مجلس الشورى.
البند السا ع :طلبات تشك ل لجان التحق ق:
)1

الطلس المقدم ا عدد ا صبحاب السعادة الاراب بخصرص شي ل لجاة حق ت
برلمان ة بش

عدم ام الجهات المختصة ب حرنة الرظالف ف

القطاع ا العام

والخاص ،قد ر الطلس صبحاب السعادة الاراب :الد بالح برعات ،حمد ع سق
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الد الاف ع  ،باس سلما المالي  ،ع داهلل ل فة الذواد  ،عل

الع اس  ،لبراه

حمد لسحا  ،ع داهلل لبراه الدوسر  ،يرسف قيا العابديا قيال ،الس د فالا
هاش فالا( .صدر) الطلس علق جدوي صعماي يتس المجلا اللا ا الذ عقد بتاري
 20ف راير 2019م ،و رر عرضد علق جدوي صعماي هذه الجلسة).

 قرر المجلس الموافقة على الطلب.
 تمددا الموافقددة علددى تشددك ل اللجنددة مددن أصددحاب السددعادة النددواب التال ددة
أسمائهم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سعادة النائب إ راه م خالد النف عي.
سعادة النائب أحمد محمد العامر.
سعادة النائب اسم سلمان المالكي.
سعادة النائب خالد صالح وعنق.
سعادة النائب عبداهلل إ راه م الدوسري.
سعادة النائب عمار حس ن عباس.
سعادة النائب فاضل عباس السواد.
سعادة النائب محمد ع سى العباسي.
سعادة النائب معصومة حسن عبدالرح م.
سعادة النائب يوسز زين العا دين زينل.
سعادة النائب علي محمد إسحاقي.
سعادة النائب در سعود الدوسري.

ند ما يستجد من أعمال:
 )1صلس لبدار ب ا

ا جلا الاراب بش

ارار عادم التجدياد ل علاة المرا اة الدول اة فا

دياة الخل ل بدولة فلسط ا ،المقدم اا صباحاب الساعادة الااراب :باسا سالما الماالي ،
صلمد يرسف األنصار  ،ع سق يرسف الدوسر  ،ع اداهلل ل فاة الاذواد  ،حمارد يا
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ال حران  ،صلمد ب اا السلرم ،كلل ع داليري الحايي  ،مادوا ع ااا الصاالح ،ع ساق
عل القاض  ،عصار ة لساا ع ادالرل  ،الاد باالح برعاات ،لباراه

الاد الاف عا ،

ع ااداهلل لبااراه الدوساار  ،حمااد ل فااة برلماارد ،حمااد ع سااق الع اس ا  ،لمااد صلمااد
اليرهج  ،قياس ع داأل ر ل ل ،عادي ع دالرلما العسر  ،ياق ف صل مي رلمة،
يرسف صلمد الذواد  ،الس د فالا هاش فالا ،عل

اجد الاع م .

قرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول األعمال تحا ند
ما يستجد من أعمال ووافق على الطلب وتكل ز مكتب المجلس إعداد
الب ان وإصداره.
 )2ان تراا بري ة (بصفة ستعجلة) بش

لسقاط الفرا ر اليهربال ة المتراكمة علق لساب

المترف الاذ يع ال صسارة فق ارة اا ذو الاد ل المحادود ،المقادم اا صباحاب الساعادة
الاراب :قياس ع داأل ر ل ل ،لمد صلمد اليرهج  ،عمار ساا

م ار ،الادكترر هشاام

صلمد العش ر  ،صلمد ب اا السلرم.

 قددرر المجلددس الموافقددة علدى إدراج االقتددراب رغبددة ( صددفة مسددتعجلة
على جدول األعمال تحدا ندد مدا يسدتجد مدن أعمدال وإحالتده إلدى لجندة
المرافق العامة والب ئة لضمه إلى االقتراب رغبة المشا ه له المعدروض
مسبق ًا على اللجنة لدراسته وتقديم تقرير واحد شأنهما.
 )3ان تراا بري ة (بصفة ستعجلة -بص متد المعدلاة) بشا

شاي ل لجااة ختصاة بترج اد

الطل ة للجا عات ف المسارات الدراس ة الت يحتاجهاا سارق العمال بعاد التخار) ،المقادم
ااا صبااحاب السااعادة الاااراب :ع ااداهلل لبااراه الدوساار  ،عااادي ع اادالرلما العساار ،
حمد ل فة برلمرد ،باس سلما المالي  ،يرسف صلمد الذواد .
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 قددرر المجلددس الموافقددة علددى إدراج االقتددراب رغبددة ( صددفة مسددتعجلة
على جدول األعمال تحا ند ما يستجد من أعمال وإحالته إلى الحكومة.
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