قرار المجلس التنفيذي رقم ( )21لسنة 1122
بشأن
اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم ( )3لسنة  3003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )33لسنة  3002بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم ( )33لسنة  3002بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )32لسنة  3002بإنشاء اللجان القطاعية في المجلس

التنفيذي وتعديالته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
الـمادة ()2
تكون للكلمـات والعبـارات التاليـة ،حي مـا وردت فـي هـذا القـرار ،المعـاني المبينـة إهاء كـل من ـا ،مـا

لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة
اإلمارة
الحاكم
الحكومة
المجلس التنفيذي
الدائرة

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 :إمارة دبي.
 :صاحب السمو حاكم دبي.
 :حكومة دبي.
 :المجلس التنفيذي لإلمارة.
 :دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

الجهات الحكومية

 :الدوائر الحكومية وال يئات والمؤسسات العامة ،وتشمل سلطات

اللجنة القطاعية

 :أي من اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي بموجب

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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المشار إليه.
قرار المجلس التنفيذي رقم ( )32لسنة ُ 3002
المنشأة بموجب أحكام
 :اللجنة العليا للتشريعات في اإلمارة ُ

اللجنة

المشار إليه.
المرسوم رقم ( )33لسنة ُ 3002
 :رئيس اللجنة.

الرئيس
األمانة العامة
األمين العام
التشريعات

 :األمانة العامة للجنة.
 :أمين عام اللجنة.
 :وتشمل القوانين والمراسيم والق اررات واألنظمة واللوائح والتعليمات
واألوامر التنظيمية الصادرة عن الحكومة والج ات الحكومية.
أهداف القرار
الـمادة ()1

ي دف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
 )0تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في اإلمارة من خـالل إجـراءات ومن جيـات وا ـحة
وفعالة ،تتوافق مع الخطة االستراتيجية للحكومة.

 )3تط ــوير العملي ــة التشـ ـريعية ف ــي الحكوم ــة بم ــا يتناس ــب والخط ــط االس ــتراتيجية المعتم ــدة ل ــا،
)3

وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءت ا.

مان توافق وتكامل أحكـام التشـريعات مـع الدسـتور والتشـريعات االتحاديـة والمحليـة السـارية

في اإلمارة.

 )2تنظــيم العالقــة بــين الج ــات الحكوميــة فــي اإلمــارة والج ــات االتحاديــة واإلقليميــة والدوليــة فــي
مجال التشريعات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية.

 )5إيجاد حلقة تواصل فعالة بين الحكومـة والج ـات الحكوميـة فـي مجـال التشـريعات واالتفاقيـات
والمعاهدات الدولية.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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تشكيل اللجنة
الـمادة ()3
أ-

تُشــكل اللجنــة مــن رئــيس ونائــب لل ـرئيس وعــدد مــن األع ــاء ال يقــل عــن ســبعة مــن ذوي
الخب ـرة واالختصــاص بمــن فــي م ال ـرئيس ونائــب ال ـرئيس واألمــين العــام ،يــتم تعييــن م وتحديــد
مكافــمت م بقـ ـرار ُيص ــدرم رئــيس المجل ــس التنفي ــذي ،وتكــون م ــدة الع ــوية فــي اللجن ــة ــال

سنوات قابلة للتجديد لمدد مما لة.

ب -تجتمــع اللجنــة بــدعوة مــن رئيسـ ا أو نائبــه فــي حــال غيابــه مـرتين علــى األقــل كــل ش ـ ر ،أو
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،في الهمان والمكان اللذين ُيحددهما رئيس االجتماع.
ج -تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بح ور أغلبية أع ائ ا ،علـى أن يكـون الـرئيس أو نائبـه
من بين م.

د -تُص ــدر اللجن ــة ق اررات ــا وتوص ــيات ا بأغلبي ــة أصـ ـوات األع ــاء الحا ـ ـرين ،وعن ــد تس ــاوي
األصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.
ه -تُـ ــدون ق ـ ـ اررات وتوصـ ــيات اللجنـ ــة فـ ــي محا ـ ــر ُيوقـ ــع علي ـ ــا رئـ ــيس االجتمـ ــاع واألع ـ ــاء
الحا رون.
و -يتولى مقرر اللجنة م مـة توجيـه الـدعوات الالهمـة ألع ـاء اللجنـة ومـن يتقـرر ح ـورم مـن

الخب ـراء واالستشــاريين مــن الج ــات الحكوميــة أو مــن غيــرهم لح ــور اجتماعات ــا ،واعــداد

جــداول أعمال ــا وتحريــر محا ــر اجتماعات ــا ،ومتابعــة تنفيــذ ق اررات ــا وتوصــيات ا ،ومــا يــتم
تكليفه ب ا من الرئيس.

ز -للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصات ا المحددة في هذا القرار بمن تـرام مناسـبام مـن ذوي
الخبرة واالختصاص ،دون أن يكون ل م صوت معدود في مداوالت ا.

ح -يكــون للجنــة تشــكيل لجـان فرعيــة أو فــرق عمــل دائمــة أو مؤقتــة لمعاونت ــا فــي أداء م ام ــا،
على أن ُيحدد في قرار تشكيل أي من تلك اللجـان أو فـرق العمـل أسـماء أع ـائ ا وم ام ـا
ومدة عمل ا.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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جدول أعمال اللجنة
الـمادة ()2
يتــولى مقــرر اللجنــة و ــع جــدول أعمــال اللجنــة وعر ــه علــى الـرئيس العتمــادم ،ومــن ــم تبلي ــه

لألع اء قبل موعد االجتماع بيومي عمل على األقل.

محاضر اجتماعات اللجنة
الـمادة ()5
تت من محا ر اجتماعات اللجنة كافة التوصـيات والقـ اررات الصـادرة عن ـا ،وعلـى مقـرر اللجنـة

إرسال ا إلى الرئيس واألع اء إلبداء أية مالحظات بشـأن ا ،ويعتبـر مح ـر االجتمـاع ن ائيـام إذا

لم يقدم الـرئيس أو أي مـن أع ـاء اللجنـة أي اعتـ ار

علـى م ـمونه أو طلبـام لتصـحيحه خـالل

أسبوع من تاريخ استالمه للمح ر ،وتودع نسخة من المح ر المعتمد لدى األمانة العامة.
اختصاصات اللجنة
الـمادة ()6
أ-

تعتب ــر اللجن ــة الج ــة الرس ــمية المختص ــة ف ــي اإلم ــارة بكاف ــة المس ــائل المتعلق ــة بالتشـ ـريعات
واالتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وتنفـرد دون غيرهـا بتم يـل الحكومـة والج ـات الحكوميـة فـي

جميــع المســائل المتعلقــة بالتش ـريعات االتحاديــة واالتفاقيــات الخارجيــة والمعاهــدات الدوليــة،

ول ا في سبيل ذلك إشراك من ترام مناسـبام مـن مم لـي الج ـات الحكوميـة أو مـن ذوي الخبـرة
واالختصاص للمشاركة والقيام بتلك الم ام.

ب -يكون للجنة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار ،الم ام والصالحيات التالية:

 )0مناقش ــة واقـ ـرار السياس ــة العام ــة لقط ــاع التشـ ـريعات والخط ــة االس ــتراتيجية للجن ــة الت ــي
ترمــي إلــى تنظــيم أعمال ــا وتُمكن ــا مــن تحقيــق األهــداف المرجــوة من ــا ،ورفع ــا إلــى
المجلس التنفيذي العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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 )3مراجعة الخطط والبرامج الالهمة لتنفيذ السياسة العامة واألهـداف االسـتراتيجية المتعلقـة
بشؤون التشريعات في اإلمارة.

 )3د ارســة ومراجعــة جميــع مشــاريع التش ـريعات التنظيميــة المقترحــة مــن الحكومــة والج ــات
الحكوميــة مــن حي ـ

الشــكل والمو ــوع ،والتأكــد مــن عــدم وج ـود تعــار

بين ــا وبــين

التشريعات السارية ،والتحقق من س ولة أحكام ا وقابليت ا للتطبيق وتوافق ـا مـع الخطـة

االستراتيجية لإلمارة ،وتقديم الرأي والمشورة بشأن ا ،واعـداد واعتمـاد الصـياغة القانونيـة
لتلك المشاريع.

 )2تقديم المقترحات والتوصـيات بشـأن التعـديالت والتحـدي ات الواجـب القيـام ب ـا مـن وقـت
آلخــر علــى التش ـريعات النافــذة فــي اإلمــارة ،بمــا ي ــمن مواكبــة هــذم التش ـريعات آلخــر

المستجدات والتطورات ،وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في كافة المجاالت.

 )5تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصـين مـن العـاملين فـي الج ـات الحكوميـة
أو غيرها ،لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة ب ا.

 )2تم يل اإلمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات االتحادية.
 )7إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في اإلمارة.
 )2إصــدار ونشــر الفتــاوى القانونيــة المســببة فيمــا يتعلــق بتفســير أحكــام التش ـريعات النافــذة
في اإلمارة.
 )2تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعر

علـى اللجنـة مـن استفسـارات مـن الحكومـة أو

الج ات الحكومية بشأن النصوص التشريعية.

 )00و ــع ال ــنظم الخاص ــة المتعلق ــة بمتابع ــة ص ــحة تطبي ــق التشـ ـريعات الناف ــذة م ــن قب ــل

الج ات الحكومية ،ومتابعـة تنفيـذها لتلـك التشـريعات ،واعـداد تقـارير دوريـة بـذلك ورفـع
نسخ من تلك التقارير إلى رئيس المجلس التنفيذي.

 )00تم يل اإلمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاو

بشأن المعاهـدات أو االتفاقيـات أو

مــذكرات التفــاهم مــع الج ــات الخارجيــة ،وابــداء ال ـرأي والمشــورة القانونيــة بشــأن ا قبــل
االن مام ل ا أو التوقيع أو المصادقة علي ا ،بالتنسيق مع الج ات الحكومية المعنية.

 )03المشاركة في اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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 )03التنسـيق مــع الج ـات الحكوميــة بشـأن إعـداد البـرامج والــدورات التدريبيـة ب ــر

تحقيــق

االســتيعاب القــانوني الصــحيح للتش ـريعات النافــذة فــي اإلمــارة ل ــمان االلتـهام بــالتطبيق

القانوني السليم لتلك التشريعات.

 )02إصدار الجريدة الرسمية للحكومة ،واإلشراف على موقع ا اإللكتروني.
 )05ترجمة التشريعات التي ترى اللجنة

رورة أو فائدة من ترجمت ا إلى الل ات األجنبية.

 )02حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم.

 )07جمــع وحفــظ وتو يــق جميــع التشـريعات الصــادرة عــن الحكومــة وعــن الج ــات الحكوميــة
في اإلمارة.

 )02اعتماد اآلليات الالهمة لتفعيل قنوات االتصال والتشاور مع الج ات الحكوميـة المعنيـة
بمراجعة التشريعات.

 )02أيــة م ــام أخــرى يــتم تكليف ــا ب ــا مــن الحــاكم أو رئــيس المجل ـس التنفيــذي تكــون ذات
عالقة بطبيعة عمل اللجنة.

أي من صالحيات ا المنصوص علي ا في هذا القرار للجان الفرعيـة أو الفنيـة

ج -للجنة تفوي

أو فرق العمل المشكلة من قبل ا.
إجراءات إصدار التشريعات المحلية
الـمادة ()7
أ-

على الج ة الحكومية عند اقتراح ا إصدار تشريع ،اتباع اإلجراءات التالية:
 )0إعداد دراسة مبدئية تت من سياسة شاملة للموا يع والمسائل التـي تقتـرإ إصـدارها فـي
شــكل تش ـريع ،وذلــك علــى النمــاذر والمعــايير المعتمــدة مــن اللجنــة فــي هــذا الخصــوص،
عل ــى أن تك ــون تل ــك الد ارس ــة مش ــتملة عل ــى العناص ــر الرئيس ــية واألحك ــام المو ــوعية
المتعلقة بمشروع التشريع.
 )3تُعـر

السياســة مــن قبــل الج ــة الحكوميــة علــى اللجنــة لد ارســت ا وتقييم ــا بالتنســيق مــع

مم ــل اللجنــة القطاعيــة المعنيــة ،تم يــدام إلقرارهــا والموافقــة المبدئيــة علي ــا ،أو إبــداء أيــة

مالحظات بشأن ا.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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 )3تتــولى الج ــة الحكوميــة بعــد الموافقــة المبدئيــة علــى السياســة ،البــدء فــي عملي ـة إعــداد
وصياغة السياسة المعتمدة في شكل تشريع ،وعر ه على اللجنة خـالل أسـبوعين علـى

األك ر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية ،مرفقام به السياسـة المعتمـدة ومشـروع التشـريع
وكافة المستندات المتعلقة به.

 )2تتــولى اللجنــة د ارســة مشــروع التش ـريع ومــا ت ــمنه مــن مقترحــات وأحكــام مــن الناحيــة

الفنيــة ،وادخــال م ــا ت ـرام مــن تع ــديالت علي ــا بالتشــاور والتنس ــيق مــع الج ــة الحكومي ــة
مقدمـة المشــروع ،والتحقــق مــن عــدم تعار ــه مــع التشـريعات والمبــادي القانونيــة الســارية
في الدولة ،واستيفائه لمعايير الصياغة القانونية.

 )5تعر

اللجنة مشروع التشريع على الج ات الحكومية المعنية إلبداء مالحظات ـا خـالل

المدة التي تحـددها ،وتلتـهم هـذم الج ـات بالتعـاون التـام مـع اللجنـة للوصـول إلـى صـي ة

توافقية لمشروع التشريع.
 )2تع ــر

اللجن ــة مش ــروع التشـ ـريع بع ــد إقراره ــا لص ــي ته الن ائي ــة عل ــى اللجن ــة القطاعي ــة

المعنيــة للنظــر فيــه ،ومــن ــم اتخــاذ اإلج ـراءات الالهمــة العتمــادم واصــدارم مــن الســلطة

المختصة.
ب -يك ــون للجن ــة اعتمـ ــاد اإلجـ ـراءات التفصـ ــيلية بش ــأن مش ــاريع التش ـ ـريعات المحلي ــة أو تعـ ــديل
المشـار إلي ـا فـي الفقـرة (أ) مـن هـذم المـادة بموجـب القـ اررات والتعليمـات الصـادرة
اإلجـراءات ُ
عن ا.

ج -يكون للجنة تحديـد أنـواع التشـريعات التـي يقت ـي إصـدارها االلتـهام بـاإلجراءات المنصـوص
علي ا في الفقرة (أ) من هذم المادة ،وتنظيم اإلجراءات الخاصة ب ا.
متطلبات عرض مشروع التشريع على اللجنة
الـمادة ()8
أ-

على الج ة الحكومية عند عر

مشـروع التشـريع علـى اللجنـة وفقـام ألحكـام المـادة ( )7مـن

هــذا الق ـرار ،ت ــوفير المتطلبــات التالي ــة ،وذلــك عل ــى النمــاذر المعتم ــدة لــدى اللجن ــة فــي هــذا

الخصوص:
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 )0نســخة ع ــن الموافقــة المبدئي ــة الصــادرة م ــن اللجن ــة علــى اعتم ــاد السياســة المقدم ــة م ــن
الج ة الحكومية والسير في إجراءات إعداد التشريع الالهم.

 )3مذكرة إي احية تو ح األسباب الموجبة إلعداد مشروع التشريع.
 )3د ارس ــة مقارن ــة تو ــح التع ــديالت المقترح ــة عل ــى نص ــوص التشـ ـريع الحالي ــة ف ــي حال ــة
التعديل ،مع بيان اإلشكاالت التـي نتجـت عـن األحكـام الـواردة فـي التشـريع والتـي دعـت
إلـ ــى إج ـ ـراء التعـ ــديالت الالهمـ ــة عليـ ــه أو إ ـ ــافة أحكـ ــام جديـ ــدة للحيلولـ ــة دون وقـ ــوع

إشكاالت مستقبلية.

 )2دراسة عن أف ل الممارسات المتعلقة بمشروع التشريع في التشريعات المقارنة.
 )5ما يفيد التنسيق مع الج ات الحكومية ذات العالقة بمشروع التشريع لالطـالع عليـه مـع
بيان مالحظات تلك الج ات ومبررات عدم األخذ ب ا إن وجدت.

 )2أيــة بيانــات أخــرى تحــددها اللجنــة وت ارهــا الهمــة لتمكين ــا مــن مراجعــة مشــروع التش ـريع
بشكل فاعل.

ب -إذا لم تستوف الج ـة الحكوميـة المتطلبـات المشـار إلي ـا فـي الفقـرة (أ) مـن هـذم المـادة ،جـاه
للجنـ ــة إيقـ ــاف النظـ ــر فـ ــي مشـ ــروع التش ـ ـريع لحـ ــين قيـ ــام الج ـ ــة الحكوميـ ــة بتهويـ ــد اللجنـ ــة
بالمتطلبات الناقصة.
إجراءات دراسة مشاريع التشريعات االتحادية
الـمادة ()9
أ-

تتولى اللجنة عند استالم ا مشروع تشريع اتحادي من الج ات الحكوميـة االتحاديـة ،القيـام

بما يلي:

 )0تع ــر

اللجن ــة مش ــروع التشـ ـريع االتح ــادي عل ــى الج ــات الحكومي ــة المعني ــة إلب ــداء

المالحظــات بشــأنه ،بمــا في ــا اللجنــة القطاعيــة المعنيــة ،وذلــك علــى النمــاذر المعتمــدة

لدي ا في هـذا الخصـوص ،علـى أن تلتـهم تلـك الج ـات الحكوميـة بالتعـاون مـع اللجنـة
لتهويدها بالمالحظات خالل المدة المحددة ل ا من قبل اللجنة.
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 )3تقــوم اللجنــة بد ارســة المالحظــات ال ـواردة مــن الج ــات الحكوميــة وتفري ــا فــي النمــاذر
المعتمــدة لــدي ا ،والــرد علــى الج ــات الحكوميــة االتحاديــة بمالحظــات الحكومــة علــى

مشروع التشريع االتحادي.

 )3تتولى اللجنة ترشـيح أحـد أع ـائ ا لع ـوية اللجنـة المختصـة فـي الحكومـة االتحاديـة
والمعنية بمراجعة مشاريع التشريعات االتحادية.

 )2تتــولى األمانــة العامــة متابعــة مشــروع التش ـريع االتحــادي فــي كافــة مراحل ـه الدســتورية
للتحقق من مراعاة مالحظات الحكومة في ذلك المشروع.

ب-

يكــون للجنــة اعتمــاد اإلج ـراءات التفصــيلية بشــأن مشــاريع التش ـريعات االتحاديــة ،أو تعــديل
المش ــار إلي ـ ــا ف ــي الفقـ ـرة (أ) مـ ــن ه ــذم الم ــادة ،بموجـ ــب القـ ـ اررات والتعليمـ ــات
اإلجـ ـراءات ُ
الصادرة عن ا.
إجراءات دراسة االتفاقيات والمعاهدات الدولية
الـمادة ()21

أ-

تت ــولى اللجن ــة عن ــد اس ــتالم ا لالتفاقي ــة أو المعاه ــدة الدولي ــة م ــن الج ــات الحكومي ــة ،أو

السلطات المختصة في الحكومة االتحادية ،القيام بما يلي:

 )0إذا كانــت االتفاقيــة أو المعاهــدة الدوليــة معتمــدة مــن الســلطات المختصــة فــي الحكومــة
االتحادية ،تتولى األمانة العامة استكمال اإلجـراءات الالهمـة لعـر

مشـروع المرسـوم

االتحادي بشأن المصادقة أو الموافقة علـى االتفاقيـة أو المعاهـدة الدوليـة علـى الحـاكم
العتمادهــا ،ومــن ــم مخاطبــة الج ــات الحكوميــة المعنيــة وتهويــدها بنســخة مــن هــذم

االتفاقية أو المعاهدة الدولية للعمل بم مون ا وااللتهام بما جاء في أحكام ا.

 )3إذا كان ــت االتفاقي ــة أو المعاه ــدة الدولي ــة معرو ــة عل ــى الحكوم ــة م ــن قب ــل أي م ــن

المالحظات بشـأن اُ ،يتبـع
السلطات المختصة في الحكومة االتحادية لمراجعت ا وابداء ُ
فـ ــي شـ ــأن ا ذات اإلج ـ ـراءات المنصـ ــوص علي ـ ــا فـ ــي المـ ــادة ( )2مـ ــن هـ ــذا الق ـ ـرار،
باإل افة إلى أية إجراءات أخرى تراها اللجنة مناسبة.
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ب-

يكـون للجنـة اعتمـاد اإلجـراءات التفصـيلية بشـأن د ارسـة االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ،أو
المشار إلي ا فـي الفقـرة (أ) مـن هـذم المـادة ،بموجـب القـ اررات والتعليمـات
تعديل اإلجراءات ُ
الصادرة عن ا.
التعاون مع اللجنة
الـمادة ()22

تلتـ ــهم كافـ ــة الج ـ ــات الحكوميـ ــة بالتعـ ــاون التـ ــام مـ ــع اللجنـ ــة ،وتهويـ ــدها بكافـ ــة الو ـ ــائق والبيانـ ــات
والمعلومات واإلحصائيات والدراسات التي تطلب ا وتراها الهمة إلنجاه الم ام المنوطة ب ا.
التقارير الدورية
المادة ()21
ترفـ ــع اللجنـ ــة تقـ ــارير دوريـ ــة إلـ ــى رئـ ــيس المجلـ ــس التنفيـ ــذي تت ـ ــمن نتـ ــائج أعمال ـ ــا وأنشـ ــطت ا
ا ،والحلول والمقترحات التي توصي ب ا.

وانجاهات ا ،والعقبات التي تعتر

واجبات الرئيس وعضو اللجنة
المادة ()23
علـ ــى ال ـ ـرئيس وأع ـ ــاء اللجنـ ــة العمـ ــل علـ ــى تحقيـ ــق أهـ ــداف اللجنـ ــة وت ليـ ــب المصـ ــلحة العامـ ــة
للحكومة.
اختصاصات الرئيس
المادة ()22
ُيناط بالرئيس الم ام والصالحيات التالية:
 )0رئاسة وادارة االجتماعات بشكل ي من تفعيـل مشـاركة األع ـاء فـي إبـداء رأي ـم بالموا ـيع
التي تطرإ علي م وتقديم اقتراحات م وتوصيات م بشأن ا.
 )3اإلش ـراف علــى قيــام أع ــاء اللجنــة بم ــام م وتفعيــل التواصــل بيــن م وبــين األط ـراف المعنيــة
من خارر اللجنة.
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 )3تكليف أع اء اللجنة بأداء أية أعمال في إطار تحقيق اللجنة للم ام المنوطة ب ا.
 )2و ع مؤشرات األداء الخاصة باللجنة باالتفاق مع المجلس التنفيذي ،ومتابعة تقييم أدائ ا.
 )5رفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة اللجنة ونتائج أعمال ا.
 )2الدعوة لح ور االجتماعات االعتيادية واالست نائية ،واعتماد جدول األعمال.
 )7أية م ام أخرى يتم تكليفه ب ا من رئيس المجلس التنفيذي.
واجبات عضو اللجنة
المادة ()25
على ع و اللجنة االلتهام بما يلي:

 )0ح ور االجتماعات ،وعدم الت يب عن ا إال بإذن مسبق أو عذر مقبول.
 )3المش ـ ــاركة الفعال ـ ــة ف ـ ــي د ارس ـ ــة التوص ـ ــيات والمقترح ـ ــات والمب ـ ــادرات والخط ـ ــط والسياس ـ ــات

واالســتراتيجيات المعرو ــة علــى اللجنــة ومناقشــة الموا ــيع المعرو ــة علي ــا وابــداء ال ـرأي

بشأن ا بصورة مو وعية ومحايدة.
 )3رفع تقارير دورية إلى الرئيس في حال تكليفه له بأية م ام.

 )2المشــاركة الفعالــة فــي اجتماعــات اللجنــة مــن خــالل تــوفير البيانــات وتقــديم الــدعم الــالهم الــذي
تحتاجه اللجنة من واقع الخبرات التي يتمتع ب ا.

 )5أية م ام أخرى يتم تكليفه ب ا من الرئيس أو رئيس المجلس التنفيذي.
نائب رئيس اللجنة
المادة ()26
يمارس نائب الرئيس م ـام وصـالحيات الـرئيس فـي حـال شـ ور منصـبه أو غيابـه ألي سـبب مـن
األسباب.
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حضور االجتماعات
المادة ()27
أ-

على كل ع ـو مـن أع ـاء اللجنـة االلتـهام بح ـور اجتماعـات اللجنـة والمشـاركة الفعالـة
فــي د ارســة المو ــوعات المدرجــة علــى جــدول أعمال ــا ،ويجــوه لع ــو اللجنــة وألســباب

مبررة أن يعتذر خطيام للرئيس عن ح ور أي من اجتماعات اللجنة.

ب-

إذا تخلف ع و اللجنة عن ح ور اجتماعات ا ألك ر من ال

اجتماعـات متتاليـة بـدون

عــذر مقبــول ،أو ت يــب عــن خمــس اجتماعــات متفرقــة خــالل الســنة الواحــدة ،فإنــه يجــوه
لل ـرئيس فــي هــذم الحالــة أن يرفــع تقري ـ امر بــذلك إلــى رئــيس المجلــس التنفيــذي التخــاذ الق ـرار

المناسب بشأنه.

األمانة العامة للجنة
المادة ()28
أ-

يك ـ ون للجنــة أمانــة عامــة ،تتــولى تــوفير الخــدمات الفنيــة واإلداريــة المســاندة لتمكــين اللجنــة
من القيام بالم ام والصالحيات المنوطة ب ا ،وتـوفير المعلومـات والبيانـات والد ارسـات التـي

تطلب ا.
ب-

ُيعــين األمــين العــام بق ـرار يصــدرم رئــيس المجلــس التنفيــذي ،ويتــولى الم ــام والصــالحيات
المحـ ـددة ل ــه م ــن قب ــل رئ ــيس المجل ــس التنفي ــذي أو اللجن ــة بموج ــب القـ ـ اررات والتعليم ــات

ج -

يكون أمين عام اللجنة ع وام ومقر امر ل ا.

الصادرة عن ا.

د -

يتولى أمين عام اللجنة اإلشراف على موظفي األمانة العامـة ،وتحـدد اللجنـة اختصاصـات

األمانــة العامــة وهيكل ــا التنظيمــي ،والل ـوائح واألنظمــة المتعلقــة بتنظــيم العمــل فــي الن ـواحي
هـ -

اإلدارية والمالية والفنية ،بما في ا نظام شؤون الموظفين.

يكون لألمانة العامة ج اه إداري وفني ُيعين من قبـل الـرئيس ،ويسـري بشـأن م قـانون إدارة
الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه لحين اعتماد نظـام شـؤون المـوظفين المشـار إليـه

في الفقرة (د) من هذم المادة.
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السرية
المادة ()29
أ-

اء خــالل مــدة ع ــويت م فــي اللجنــة أو بعــدها ،بمــن فــي م
يلتــهم الـرئيس وع ــو اللجنــة س ـو م
مــوظفي األمانــة العامــة ،بعــدم اإلفصــاإ أو الكشــف عــن أيــة معلومــات خطيــة أو شــف ية
سـرية كانــت بطبيعت ــا أو بحكــم التشـريعات الســارية ،مــا لــم يحصـل علــى إذن مســبق بــذلك
من الج ة المختصة ،ويمتنع علي م على وجه الخصوص ما يلي:

 )0نسـ ــخ أو اسـ ــتخرار أو إحالـ ــة أو الكشـ ــف عـ ــن أيـ ــة معلومـ ــات أو وقـ ــائع أو و ـ ــائق أو
مستندات تم االطالع علي ا أ ناء أدائ م لم ام م.

 )3اسـتعمال المعلومــات التــي يطلعـون علي ــا نتيجــة لقيــام م بم ـام م فــي غيــر األغـ ار
المحددة ل ا.

 )3إساءة استخدام المعلومات التي يحصـلون علي ـا نتيجـة تم ـيل م فـي اللجنـة ،أو عمل ـم
في األمانة العامة.

 )2الس ــماإ ألي ش ــخص غي ــر مخ ــول ب ــاالطالع عل ــى المعلوم ــات أو الو ــائق المتعلق ــة
بعمل م.
ب-

يلتهم الرئيس وع و اللجنة عنـد فقـدان أو سـقوط أو انت ـاء ع ـويته بإعـادة كـل مـا يكـون
بحوهتــه مــن الو ــائق أو األوراق أو الملفــات أو الم ـواد أو األشــرطة أو األق ـراص أو الب ـرامج
أو أي ممتلكات أخرى تخص اللجنة سواء كانت تت من معلومات سرية أم ال.

ج -

ل ايات تطبيق هذم المادة يجب على الرئيس وأع اء اللجنة واألمـين العـام والج ـاه الفنـي
واإلداري التوقيــع علــى تع ــد

اللجنة.

ــمان الس ـرية وعــدم اإلفصــاإ عــن المعلومــات المعتمــد لــدى
الموارد المالية للجنة
المادة ()11

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:

 )0الدعم المقرر للجنة في المواهنة العامة لإلمارة.
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 )3أية موارد أخرى يقرها رئيس المجلس التنفيذي.
أحكام انتقالية
المادة ()12
أ-

تلتــهم الــدائرة خــالل الفت ـرة المحــددة فــي المــادة ( )2مــن المرســوم رقــم ( )33لســنة 3002
المشــار إليــه ،إنجــاه ومراجعــة واعــداد كافــة مشــاريع التش ـريعات المعرو ــة علي ــا بتــاريخ

المشــار إليــه ،بمــا فــي ذلــك المســائل التــي تــدخل فــي اختصــاص اللجنــة،
صــدور المرســوم ُ
وعلي ـا إحالـة كافـة مشـاريع التشـريعات بالحالـة التـي هـي علي ـا ،والمسـائل التـي تـدخل فـي
اختصاص اللجنة قبل انت اء الم لة المحددة في المرسوم المشار إليه.

ب-

يكــون للجنــة أن تنقــل لألمانــة العامــة مــن ت ـرام مناســبام مــن المــوظفين القــانونيين واإلداريــين
العـ ــاملين لـ ــدى الـ ــدائرة ،مـ ــع احتفـ ــاظ م بحقـ ــوق م المكتسـ ــبة ،وعلـ ــى الـ ــدائرة االلت ـ ـهام بنقـ ــل

الموظفين الذين تحددهم اللجنة لتمكين ا من القيام بم ام ا.
التزامات الجهات الحكومية
المادة ()11
أ-

تلتهم الج ات الحكومية بتهويد اللجنة بجميع التشريعات التنظيمية النافـذة لـدي ا خـالل فتـرة
ال تجاوه ال ة أش ر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ب-

تلتــهم الج ــات الحكوميــة بتهويــد اللجنــة بجميــع التش ـريعات التنظيميــة التــي تصــدرها خــالل

فترة ال تجاوه ش امر واحدام من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات.
ج -

يكون للجنة نشر التشريعات التنظيمية التي تراها مناسبة في الجريدة الرسمية للحكومة.
اإللغاءات
المادة ()13

ُيل ى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعار
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إصدار الق اررات التنفيذية
المادة ()12
ُيصدر الرئيس الق اررات والتعليمات الالهمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة ()15
وينشر في الجريدة الرسمية.
ُيعمل ب ذا القرار من تاريخ صدورمُ ،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 31يونيو 1122م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق  1رمضان 2235هـ
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