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خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر
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م2013-2012

املقدمة :

حر�ص ًا من �إدارة اللجان على توثيق �أن�شطة و�أعمال اللجان  ،فقد قامت ب�إعداد هذا التقرير الذي يو�ضح ن�شاط اللجان
خالل الفرتة من � 2012/11/06إىل  2013/06/25و وذلك بهدف �إبراز �أن�شطة و�إجنازات و�أعمال اللجان
والنتائج التي تو�صلت �إليها ،وامل�شكالت التي واجهت العمل و�أ�ساليب معاجلتها ،بالإ�ضافة �إىل املتابعة و التقييم
مل�ستوى الأداء يف خمتلف الأعمال املنجزة .
وقد �شهد هذا الدور ت�شكيل جلنة دائمة حلقوق الإن�سان والتي مت ت�شكيلها يف اجلل�سة احلادية ع�شرة من الدور الثاين
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر بتاريخ  2013/04/30م بهدف دعم جهود الدولة يف هذا املجال على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي و لتعزيز احرتام حقوق االن�سان.
وقد عقدت جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة خالل هذا الدور ( )145اجتماعا  ،ا�ستغرقت حوايل (� )413:49ساعة،
وعقدت اللجان لإجناز �أعمالها (  )5حلقات نقا�شية  ،وقامت بـ ( )4زيارات ميدانية و ذلك ت�أكيدا لرغبة اللجان
يف اال�ستماع واال�ستفادة من �آراء الأطراف الأخرى املعنية باملو�ضوعات العامة التي تناق�شها وتوا�صلت مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات والقطاعات احلكومية والأهلية واجلهات املعنية وذوي اخلربة واالخت�صا�ص للوقوف عن قرب على حقيقة
الق�ضايا وتفح�ص امل�شكالت.
كما �شهد هذا الدور يف اجلانب الت�شريعي مناق�شة و�إقرار (  ) 11م�شروع قانون منها ( )3م�شروعات قوانني متعلقة
بامليزانيات العامة واحل�سابات اخلتامية  ،وبقي لدى املجل�س (  ) 6م�شروعات قوانني انتهت اللجان من درا�سة بع�ضها.
�أما يف اجلانب الرقابي فقد ناق�شت اللجان ( )25مو�ضوعا عاما  ،نوق�ش منها يف جل�سات املجل�س (  ) 7مو�ضوعات
عامة  ،كما وانتهت اللجان من درا�سة ومناق�شة (  ) 7مو�ضوعات عامة وهي جاهزة لطرحها على املجل�س ملناق�شتها،
وال يزال (  ) 11مو�ضوع ًا عام ًا منظور ًا �أمام اللجان بالإ�ضافة �إىل �أن املجل�س ال يزال بانتظار موافقة جمل�س الوزراء
على طرح ومناق�شة (  )7مو�ضوعات عامة �أخرى تتناول �سيا�سات احلكومة يف خمتلف املجاالت.
ختام ًا ن�أمل �أن يحقق هذا التقرير الهدف املرجو منه يف توثيق �أعمال و�أن�شطة جلان املجل�س و�أن تكون مادته العلمية
مرجع ًا للباحثني واملتابعني لأعمال و�أن�شطة اللجان.
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ن�شـــاط اللجان :

عقدت جلان املجل�س ( )145اجتماعا ،حيث عقدت اللجان الدائمة (  ) 128اجتماعا  ،وبن�سبة بلغت ( )%88من �إجمايل
اجتماعات جلان املجل�س خالل هذا الدور  ،وعقدت اللجان امل�ؤقتة ( )17اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%12من �إجمايل اجتماعات
جلان املجل�س .
وا�ستغرقت االجتماعات (� )413:49ساعة عمل ،حيث ا�ستغرقت اللجان الدائمة (� )370:21ساعة و بن�سبة ( )%90من
�إجمايل �ساعات العمل  ،وا�ستغرقت اللجان امل�ؤقتة (� )43:28ساعة وبن�سبة (  )%10من �إجمايل �ساعات العمل.
•جدول يو�ضح عدد اجتماعات اللجان وال�ساعات امل�ستغرقة.

أو ً
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•ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجان وال�ساعات امل�ستغرقة.
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فعالية اللجان يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي :

�آ .الن�شاط الت�شريعي :

•جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة خالل الدور الثاين :
äÉYÉ°ùdG OóY

áÑ°ùædG

QGhOC’G

Oó©dG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

17

209:23

%51

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG

25

204:26

%49

•ناق�شت اللجان عدد (  ) 17م�شروع قانون ،منها ( )3م�شروعات قوانني مرحلة من دور االنعقاد العادي الأول  ،و( )14م�شروع
قانون �أحيلت يف دور االنعقاد العادي الثاين  ،وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )209:23ساعة عمل  ،وبن�سبة بلغت ()% 51
من �إجمايل �ساعات الن�شاط العام للجان (الت�شريعي والرقابي) والبالغة (� )413:49ساعة عمل.
• م�شروعات القوانني التي انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س:
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�شركات .
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الكاتب العدل .
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ال�صحة احليوانية .
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املوارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة.
5.5م�شروع قانون احتادي بتعديل املر�سوم االحتادي رقم  2ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الإمارات للهوية.
6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد امليزانية العامة للدولة وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .2013
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف2011/12/31
		
8.8م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة االجتار
بالب�شر .
9.9م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف .
1010م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية
2013
1111م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
25
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•م�شروعات قوانني انتهت منها اللجان وجاهزة للعر�ض وهي :
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن التعليم الإلزامي .
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن قانون ودمية .
3.3م�شروعات قوانني مازالت �أمام اللجان وهي :
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري .
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية .
6.6م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة.
8.8

ب ـ الن�شاط الرقابي:

•ناق�شت اللجان (  ) 25مو�ضوعا عاما ،منها ( )5مو�ضوعات عامة متبقية من الدور الأول  ،و( )20مو�ضوعا عاما متبناه

8

9

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

يف الدور الثاين ،وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقرب من (� )204:26ساعة عمل  ،وبن�سبة بلغت ( )%49من اجمايل �ساعات
الن�شاط العام للجان (الت�شريعي والرقابي ) والبالغة (� )413:49ساعة عمل.
•مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س وهي:
1.1مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء”.
2.2مو�ضوع “�سيا�سة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان”.
3.3مو�ضوع “�سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي”.
4.4مو�ضوع “�سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة”.
5.5مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �شق الطرق االحتادية وحت�سينها”.
6.6مو�ضوع “�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية “.
7.7مو�ضوع “�سيا�سة وزارة االقت�صاد”.
•مو�ضوعات عامة �أجنزت تقاريرها وجاهزة لعر�ضها على املجل�س وهي:
1.1مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية “.
2.2مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الداخلية يف �ش�أن ال�سالمة املرورية وال�شرطة املجتمعية”.
3.3مو�ضوع “�سيا�سة وزارة التعليم والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي”.
4.4مو�ضوع “التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص”.
5.5مو�ضوع “�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة”.
6.6مو�ضوع “�سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية”.
7.7مو�ضوع “�سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية”.
•مو�ضوعات عامة الزالت قيد الدرا�سة �أمام اللجان وهي :
1.1مو�ضوع “�سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي”.
2.2مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون اال�سالمية والأوقاف”.
3.3مو�ضوع “�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية”
4.4مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطنى االحتادي”
5.5مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني”
6.6مو�ضوع “�سيا�سة وزارة العمل يف �ضبط �سوق العمل”
7.7مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية”
8.8مو�ضوع “�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س”
9.9مو�ضوع “�سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع”
1010مو�ضوع “�سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء”
1111مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب”.
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احللقات النقا�شية والندوات :
عقدت اللجان عدد (  ) 5حلقات نقا�شية بح�ضور جمموعة من الأكادمييني وذوي اخلربة واالخت�صا�ص وخمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والأهلية و ذلك ملناق�شة املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش �أمام اللجان :
�أ.مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية)”:
عقدت جلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية حلقة نقا�شية يف كل من:
•مقر ندوة الثقافة والعلوم  -دبي ،بتاريخ 2013/02/23م.
ب.مو�ضوع “ �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية”:
عقدت جلنة �شئون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم حلقة نقا�شية و ذلك حتت �شعار “ اللغة العربية عماد الهوية احلا�ضر وامل�ستقبل”
يف كل من-:
•قاعة العوي�س – دبي 2013/03/04م.
ج.مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �شان املعلمني”:
كما عقدت جلنة �شئون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم ( )3حلقات نقا�شية وذلك حتت �شعار “هموم وطموحات املعلم” يف كل من:
•مركز الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – الفجرية 2013/02/04م
•مركز الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع –�أم القيوين 2013/04/28م.
•فندق رافلز – دبي 2013/05/05م.
الزيارات امليدانية للجان :
يف �إطار حر�ص جلان املجل�س على التوا�صل املجتمعي واالطالع عن كثب على �أعمال الوزارات والهيئات ذات العالقة باملو�ضوعات العامة
املطروحة �أمام اللجان فقد قامت بعدد (  ) 4زيارات ميدانية-:
�أ�.سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �صيانتها وحت�سينها.
قامت جلنة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة بزيارة ميدانية ملعايل وزير الأ�شغال العامة – مبقر الوزارة – بدبي  ،بناء على
دعوة من الوزير بعد مناق�شة املو�ضوع يف املجل�س .
•�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
قامت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بـ ( )3زيارات ميدانية �إىل كل من:
•جمل�س �أبو ظبي للتوطني يف مدينة العني وذلك يوم الأحد املوافق .2013/1/13
•هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية – الفجرية التابعة لهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية وكذلك لدائرة املوارد
الب�شرية يف �إمارة ال�شارقة وذلك يوم االثنني املوافق .2013/1/14
•مقر هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “تنمية” يف دبي وذلك يوم الأحد .2013/1/20
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جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع:

خالل الفرتة من 2012/11/6م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
 عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/6م لغاية2013/06/25م عدد ( )11اجتماعا وبن�سبة بلغت ( )% 9من جمموع اجتماعات اللجان و البالغة ( )128اجتماعا ،
وا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )19:35ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%5من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات
اللجان الدائمة البالغة ( � )370:21ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة م�شروع قانون واحد  ،ومو�ضوعيني عاميني.

ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ

فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي:
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ

äÉYÉªàLE’G OóY

QGhOC’G

äÉYÉ°ùdG OóY

áÑ°ùædG

Oó©dG

áÑ°ùædG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

1

%9

0:30

%1.5

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG

10

%90

19:05

%98.5

Oó©dG

 وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الرقابي وذلك بن�سبة بلغت( )%98.5يف الن�شاط الرقابي  ،و( )%1.5يف الن�شاط الت�شريعي.
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•ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :

الأداء العام للجنة:
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�أ.الن�شاط الت�شريعي للجنة :
•ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة م�شروع قانون احتادي واحد وهو م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم
االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2004ب�ش�أن هيئة االمارات للهوية  ،وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )0:30ساعة عمل ،
وبن�سبة ت�صل �إىل ( )% 1.5من اجتماعات اللجنة.

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروع القانون عددا من املقرتحات والأفكار والآراء بلغت حوايل (� )3أفكار و�آراء ومقرتحات ،
حيث طرحت خالل مناق�شاتها (فكرة واحدة)  ،وبن�سبة ( )%33.3من جممل الن�شاط الت�شريعي للجنة ،وطرحت (ر�أيا واحدا ) وبن�سبة
( )%33.3من جممل ن�شاطها الت�شريعي  ،كما طرحت (مقرتحا واحدا ) وبن�سبة ( )%33.3من جممل ن�شاطها الت�شريعي.
•كما طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوع الرقابي عددا من املقرتحات والأفكار والآراء بلغت حوايل ( )108فكرة ور�أيا
ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )21فكرة  ،وبن�سبة ( )% 19من جمموع الأفكار املطروحة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل
( )49ر�أي ًا وبن�سبة ( ، )% 45فيما بلغ عدد املقرتحات ( )40مقرتح ًا وبن�سبة (.)%37

ب.الن�شاط الرقابي للجنة:
• مو�ضوعات عامة �أجنزت اللجنة تقاريرها وجاهزة لعر�ضها على املجل�س :
� “1.1سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية “
2.2تو�صيات املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع “ �سيا�سة هيئة االمارات للهوية”.
تبنت اللجنة من خالل خطة عملها يف دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر مو�ضوعا عاما وهو “ حماية
املجتمع من املواد املخدرة “ .
وقد عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها يف كل املو�ضوعات العامة املنجز منها والتي مازالت �أمامها عدد
( )10اجتماعات وا�ستغرقت ما يقارب (� )19:5ساعة عمل.
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الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
 يف اجلانب الرقابي :مت تقدمي عدد (� )3أوراق فنية يف اجتماعات اللجنة �أثناء مناق�شتها للجانب الرقابي وهي كتايل:
1.1خطة عمل اللجنة يف �ش�أن مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية .
2.2ورقة ا�ستف�سارات اللجنة موجهة ملمثلي املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية.
3.3ن�ص مو�ضوع حماية املجتمع من املواد املخدرة.
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم االحتادي رقم ()2
ل�سنة  2004ب�ش�أن هيئة الإمارات للهوية بن�سبة (  )%100من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 2013-2012

جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية:
خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
•عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من  2012/11/06لغاية
 2013/06/25عدد ( )38اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%29من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )131:20ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%35من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
( )6م�شروعات قوانني  ،وعدد ( )4مو�ضوعات عامة.
فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي :
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة:
QGhOC’G
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ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

26

%68

110

%83
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21:20

%16.15

´ƒªéŸG

38

%100

131:20

%100

Oó©dG

*املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الت�شريعي وذلك بن�سبة بلغت ( )%83.8يف الن�شاطالت�شريعي  ،و( )%16.1يف الن�شاط الرقابي.
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•ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة
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�أ .الن�شاط الت�شريعي للجنة :
م�شروعات القوانني انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
1.1م�شروع امليزانية العامة لالحتاد لل�سنة املالية (.) 2013
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية
املنتهية 2011/12/31م
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة من ال�سنة املالية 2013
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�شركات.
5.5م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
6.6
م�شروعات قوانني مازالت �أمام اللجنة وهي :
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها للجانب الت�شريعي ما يقارب (� ) 110ساعات عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%83.8من اجتماعات اللجنة
ب .الن�شاط الرقابي للجنة:
	•مو�ضوعات عامة متبناه يف دور االنعقاد الأول وهي:
� 1.1سيا�سة وزارة االقت�صاد.
�2.2سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي.
�3.3سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع
�4.4سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء.
	•مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
�1.1سيا�سة وزارة االقت�صاد.
	•مو�ضوعات عامة الزالت قيد الدرا�سة �أمام اللجنة -:
�1.1سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي.
�2.2سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع
�3.3سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء.
عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها (يف كل املو�ضوعات العامة املنجز منها والتي مازالت �أمامها ) عدد () 12
اجتماع ًا ا�ستغرقت ما يقارب ( � )21:20ساعة عمل.
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الأداء العام للجنة:
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•طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من املقرتحات والأفكار والآراء بلغت حوايل ( )189فكرة ور�أيا
ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل( )15فكرة ،وبن�سبة ( )%8من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل
( )69ر�أيا وبن�سبة ( ، )% 36فيما بلغ عدد املقرتحات ( )105مقرتحا وبن�سبة (. )%56
•طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة خالل مناق�شتها
حوايل ( )96فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )21فكرة  ،وبن�سبة ( )%22من جمموع الن�شاط الرقابي
للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل ( )37ر�أيا وبن�سبة ( ، )% 38فيما بلغ عدد املقرتحات ( ) 39مقرتحا وبن�سبة (.)%40
الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي عدد ( )42ورقة ودرا�سة فنية.
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد ( )34ورقة فنية كالتايل :التقرير املبدئي ،تقرير النتائج  ،تقرير اللجنة ،اجلدول اال�ستنباطي
،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية:
•الأوراق االجتماعية :
1.1جدول النتائج النهائية االجتماعية مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
2.2البحث االجتماعي مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
3.3اخلريطة االجتماعية مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
4.4اخلربة التاريخية مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
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 5.5اخلربة املقارنة بني مل�شروع القانون احلايل والقانون ال�سابق  -الغ�ش التجاري.
6.6تطبيق معادلة ق�ضية الت�شريع ب�ش�أن مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
 7.7جدول حتليل املعاين مل�شروع قانون الغ�ش التجاري .
8.8جدول ن�شاط الفاعل مل�شروع قانون الغ�ش التجاري.
 9.9البحث االجتماعي للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
 1010اخلربة التاريخية مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 1111اخلربة املقارنة (اليابان �/أمريكا/م�صر /العراق �/سوريا/اجلزائر /الكويت) .مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة.
 1212اخلربة الدولية مل�شروع قانون امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر والأ�سر املنتجة يف دولة الإمارات .
 1313امللف الفني مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 1414جدول املفاهيم االجتماعية مل�شروع قانون مل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 1515خريطة املفاهيم االجتماعية مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 1616ورقة بعنوان عقود الباطن .مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
1717ورقة معلومات حول مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
الأوراق القانونية:
 1.1امللخ�ص التنفيذي لتقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف �ش�أن م�شروع قانون احتادي بربط امليزانية العامة
لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2013م.
 2.2امللف الفني لتحليل بع�ض ميزانيات الدولة للعام .2013
3.3جدول مقارن مل�شروع قانون ال�شركات.
 4.4مذكرة معدة من قبل امل�ست�شار القانوين للمجل�س حول م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات
اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية 31/12/2011م.
5.5تقرير اللجنة حول املواد املعلقة من م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن ال�شركات .
6.6املذكرة االي�ضاحية مل�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
7.7مذكرة �إي�ضاحية مل�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية.
 8.8جدول حتليل معاين مل�شروع قانون امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
9.9جدول نتائج مل�شروع قانون للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
1010ورقة ن�صو�ص كا�شفة ملعاين مل�شروع قانون امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
1111خريطة ن�شاط الفاعل لقانون امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
1212امللف الت�شريعي مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
1313اجلدول املقارن الت�شريعي مل�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
1414خمطط عمل اللجنة ب�ش�أن مل�شروع قانون امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
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 1515املذكرة القانونية والر�أي القانوين حول مو�ضوع « �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي».
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل
الأمانة العامة بلغت عددها ( )10ورقة فنية وهي كتايل:
1.1درا�سة حتليلية حول ال�سيا�سة العامة مل�صرف الإمارات املركزي ،املعدة من قبل ادارة اللجان.
2.2ورقة اال�ستف�سارات حول �سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي واملوجهة �إىل ممثلي ديوان املحا�سبة ،املعدة من قبل
�إدارة اللجان.
3.3ورقة اال�ستف�سارات حول �سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي ،املعدة من قبل �إدارة اللجان املوجهة الحتاد امل�صارف.
4.4ورقة اال�ستف�سارات حول �سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي ،املعدة من قبل �إدارة اللجان املوجهة ملجل�س دبي
االقت�صادي.
5.5ورقة اال�ستف�سارات حول �سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي ،املعدة من قبل �إدارة اللجان املوجهة ملعهد االمارات
للدرا�سات امل�صرفية واملالية.
6.6ورقة اال�ستف�سارات حول �سيا�سة م�صرف االمارات العربية املتحدة املركزي ،املعدة من قبل �إدارة اللجان املوجهة جلمعية املحامني.
 7.7بطاقات تعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة االقت�صاد ،املعدة من قبل �إدارة اللجان.
 8.8درا�سة امل�صرف املركزي
 9.9درا�سة مقارنة بني امل�صارف املركزية (االمارات-ال�سعودية-الكويت).
 1010ورقة العالقات االقت�صادية بني دولة االمارات العربية املتحدة وال�صني.
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة االقت�صاد» بن�سبة ( )% 69من جمموع تعديالت التو�صيات
املقرتحة من قبل اللجنة�(.أي وافق املجل�س على جميع تو�صيات اللجنة مع �إ�ضافة وتعديل ( )3تو�صيات.
 2.2بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون (م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ال�شركات) بن�سبة (  ) %63.6من
جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
3.3بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون (م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية  )2013بن�سبة (  ) %100من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
4.4بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون (م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري ،م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية
2011/12/31م) بن�سبة (  ) %100من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
 5.5بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون (م�شروع امليزانية العامة لالحتاد لل�سنة املالية  )2013بن�سبة
(  ) %100من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 2013-2012

جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/06م لغاية
2013/06/25م ( )11اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%8.66من جمموع اجتماعات اللجان الدائمة والبالغة ( )128اجتماع ًا
 ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )29.18ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( ) %7.8من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة  ،وذلك لدرا�سة ومناق�شة عدد ( )2م�شروع قانون.
فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي :
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة:
äÉYÉªàLE’G OóY

QGhOC’G

áÑ°ùædG

Oó©dG

áÑ°ùædG

11
≈æÑàJ ⁄
´ƒ°Vƒe ájCG

%8.66
≈æÑàJ ⁄
´ƒ°Vƒe ájCG

29:18
≈æÑàJ ⁄
´ƒ°Vƒe ájCG

≈æÑàJ ⁄
´ƒ°Vƒe ájCG

11

%8.66

29:18

Oó©dG
ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe
áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG
´ƒªéŸG

äÉYÉ°ùdG OóY

*املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الت�شريعي وذلك بن�سبة بلغت ( )%100من جممل
ن�شاط اللجنة .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 2013-2012

الأداء العام للجنة :
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعي القانون عددا من املقرتحات والأفكار والآراء خالل مناق�شتها بلغت حوايل ( )27فكرة ور�أيا
ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل( )6فكرة ،وبن�سبة ( )%22من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل
(� )4آراء وبن�سبة ( ، )%15فيما بلغ عدد املقرتحات ( )17مقرتح وبن�سبة (. )%63

•ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة

15

äÉYhô°ûe
ÚfGƒ≤dG

10
05

äÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG

0

äÉYÉ°ùdG OóY

äÉYÉªàLE’G OóY

الن�شاط الت�شريعي للجنة :
م�شروعات قوانني انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الكاتب العدل .
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� ) 29.18ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( ) %100من اجتماعات اللجنة.

ô°UÉæ©dG AGOCG
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27

%100

%98.5

الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد ( � ) 17أوراق فنية كالتايل :
•الأوراق االجتماعية :
1.1امللف الفني االجتماعي م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن
مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
• الأوراق القانونية:
1.1التقرير املبدئي لقانون االجتار بالب�شر.
2.2اخلربة التاريخية لقانون االجتار بالب�شر.
3.3اخلربة املقارنة لقانون االجتار بالب�شر.
4.4درا�سة مقارنات دولية لقانون االجتار بالب�شر( .قطر-عمان-ال�سعودية-م�صر).
5.5امللف الفني لقانون االجتار بالب�شر.
6.6خريطة املفاهيم االجتماعية لقانون االجتار بالب�شر.
7.7جدول املفاهيم االجتماعية لقانون االجتار بالب�شر.
8.8البحث االجتماعي لقانون االجتار بالب�شر.
9.9درا�سة مقارنة للقانون النموذجي لقانون االجتار بالب�شر.
1010ورقة النتائج النهائية لقانون االجتار بالب�شر.
1111العر�ض التقدميي لقانون االجتار بالب�شر.
1212امللف القانوين عن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة
جرائم االجتار بالب�شر.
1313اجلدول املقارن للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية عن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم
(  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
1414خمطط عمل اللجنة ب�ش�أن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن
مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
1515تقرير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية املبدئي عن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم
(  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
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1616اجلدول املقارن للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية ح�سب اجتماعها بتاريخ 15-4عن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
1717اجلدول املقارن للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية ح�سب اجتماعها بتاريخ 22-4عن م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة ( :ن�سبة موافقة املجل�س على تقارير اللجنة )
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر بن�سبة () %85.7
من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون� .أما م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الكاتب العدل فقد بلغت ن�سبة تعديالت اللجنة
( )%83.3من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 2013-2012

جلنة ا�شئون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم
خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/06م لغاية
2013/06/25م ( )16اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%13من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )40:43ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )% 11من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
م�شروع قانون واحد  ،و ( )5مو�ضوعات عامة .
فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي:
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
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*املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الرقابي وذلك بن�سبة بلغت ( )%96.9يف الن�شاطالرقابي  ،و( )% 3يف الن�شاط الت�شريعي.
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�1.1سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني.
�2.2سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :

16

وقد عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها (يف كل املو�ضوعات العامة املنجز منها والتي مازالت �أمامها ) عدد
( )15اجتماع ًا وا�ستغرقت ما يقارب (� )39:18ساعة عمل.
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الأداء العام للجنة :
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الن�شاط الت�شريعي للجنة :
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة م�شروع قانون واحد يف �ش�أن “ التعليم الإلزامي “.
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقاربـ(� )1:25ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%41من اجتماعات اللجنة .حيث رفعت اللجنة
تقريرها يف هذا ال�ش�أن للمجل�س .
ب .الن�شاط الرقابي للجنة:
مو�ضوعات عامة متبناه يف دور االنعقاد الأول وهي:
� 1.1سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة.
 2.2مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية يف �ش�أن املعلمني.
 3.3مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
 4.4مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن البحث العلمي.
 5.5مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س.
مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
� 1.1سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة.
2.2مو�ضوعات عامة �أجنزت اللجنة تقاريرها وجاهزة للعر�ض وهي :
�3.3سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن البحث العلمي.
�4.4سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
مو�ضوعات عامة ال زالت قيد الدرا�سة �أمام اللجنة :
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طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروع القانون عددا من املقرتحات والأفكار والآراء خالل مناق�شتها بلغت حوايل (� )10أفكار
و�آراء ومقرتحات� ،شكلت الأفكار منها حوايل(� )3أفكار ،وبن�سبة ( )%30من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها
حوايل (� )6آراء وبن�سبة ( ، )%60فيما بلغ عدد املقرتحات مقرتحا واحدا وبن�سبة (. )%10
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها للمو�ضوعات الرقابية عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة خالل مناق�شتها
حوايل ( )352فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )73فكرة  ،وبن�سبة ( )%21من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة
 ،و�شكلت الآراء منها حوايل ( )198ر�أيا وبن�سبة ( ، )56فيما بلغ عدد املقرتحات ( )81مقرتح وبن�سبة (.)%23
احللقات النقا�شية :
•قامت اللجنة بعقد ( )4حلقات نقا�شية يف �سبيل مناق�شتها للمو�ضوعات التالية :
1.1مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
�2.2سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �شان املعلمني.
و ذلك حتت �شعار « اللغة العربية عماد الهوية احلا�ضر وامل�ستقبل» و»هموم وطموحات املعلم» قامت بعقد هذه احللقات يف كل من-:
•مقر قاعة العوي�س – دبي املوافق 2013/03/04م.
•مركز الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – الفجرية املوافق2013/04/02م
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•مركز الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع –�أم القيوين املوافق 2013/05/05م.
•فندق رافلز – دبي املوافق 2013/05/05م.
الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي مذكرة �إي�ضاحية وتقرير اللجنة حول م�شروع القانون وهي كالتايل :
الأوراق القانونية:
 1.1املذكرة الإي�ضاحية حول م�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن التعليم الإلزامي.
 2.2تقرير اللجنة حول م�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن التعليم الإلزامي.
يف اجلانب الرقابي :اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل
الأمانة العامة بلغت عددها (  )11ورقة وهي كتايل :
 1.1ورقة ا�ستف�سارات اللجنة للجامعات اخلا�صة يف الدولة حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن البحث
العلمي»
 2.2درا�سة مقارنة فيما يتعلق بالبحث العلمي يف كال من (بريطانيا – �سنغافورا – دولة قطر ) ومقارنتها بدولة الإمارات العربية
املتحدة.
 3.3ورقة ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي اجلامعات احلكومية يف الدولة (جامعة الإمارات العربية املتحدة – جامعة زايد ) حول مو�ضوع
« �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن البحث العلمي»
4.4ورقة ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
 5.5ورقة ا�ستف�سارات اللجنة يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للمثلي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 6.6ورقة ا�ستف�سارات اللجنة يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية للجامعات االحتادية والكليات.
 7.7ورقة ا�ستف�سارات اللجنة يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع .
 8.8ورقة ا�ستف�سارات اللجنة يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية للمجل�س اال�ست�شاري للغة العربية.
9.9ورقة العر�ض العام حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني».
1010ا�ستبيان حت�سني �أداء الهيئات التعليمية وتنمية قدراتها.
1111بطاقات تعليق حول مو�ضوع �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة.
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع « �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة «
بن�سبة (  )%80من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة�(.أي وافق املجل�س على جميع تو�صيات اللجنة والتي بلغت
( )9تو�صيات مع حذف تو�صيتني).
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جلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية
خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/06م لغاية
2013/06/25م ( )16اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%12.5من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )56:35ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%15.22من املجموع الكلي للوقت
امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
م�شروع قانون احتادي واحد  ،و عدد ( )2مو�ضوع عام.
فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي:
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
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*املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الت�شريعي وذلك بن�سبة بلغت ( )%53.2يف الن�شاطالت�شريعي  ،و( )% 46.7يف الن�شاط الرقابي.
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الأداء العام للجنة :

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
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الن�شاط الت�شريعي للجنة :
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ودمية  .وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� ) 31:35ساعة عمل
وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%55.63من اجتماعات اللجنة.
ب .الن�شاط الرقابي للجنة:
مو�ضوعات عامة متبناه يف دور االنعقاد الأول وهي:
� 1.1سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
� 2.2سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة.
مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
� 1.1سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة.
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طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ودمية عدد ًا من املقرتحات والأفكار والآراء خالل مناق�شتهابلغت حوايل (  )101فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل( )4فكرة ،وبن�سبة ( )%3.96من جمموع الن�شاط
الت�شريعي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل (� )39آراء وبن�سبة ( ، )%38.61فيما بلغ عدد املقرتحات ( )58مقرتح وبن�سبة
(. )%57.42
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات العامة (�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “تنمية” � ،سيا�سةوزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة ) ،عدد ًا من املقرتحات والأفكار والآراء خالل مناق�شتها حوايل ( )130فكرة
ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )30فكرة  ،وبن�سبة ( )%23.07من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة  ،و�شكلت الآراء
منها حوايل ( )58ر�أيا وبن�سبة ( ، )%44.61فيما بلغ عدد املقرتحات ( )42مقرتح وبن�سبة(.)%32.30

مو�ضوعات عامة ال زالت قيد الدرا�سة �أمام اللجنة وهي:
�1.1سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
وقد عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها (يف كل املو�ضوعات العامة املنجز منها والتي مازالت �أمامها ) عدد
( )7اجتماعات ا�ستغرق ما يقارب (� )25ساعة عمل.
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اللجان امليدانية :
قامت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بزيارة ميدانية �إىل كل من:
1.1جمل�س �أبو ظبي للتوطني يف مدينة العني وذلك يوم الأحد املوافق 2013/01/13م.
2.2هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية – الفجرية التابع هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية ودائرة املوارد الب�شرية يف
�إمارة ال�شارقة وذلك يوم االثنني املوافق 2013/01/14م.
3.3هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية “تنمية” يف دبي وذلك يوم الأحد2012/01/20م.
وذلك بهدف االطالع على جتربة كل من جمل�س �أبوظبي للتوطني ودائرة املوارد الب�شرية يف �إمارة ال�شارقة يف جمال تنمية وتوظيف
املوارد الب�شرية الوطنية الأن�شطة والربامج التي ت�ضمن تنظيم �سوق العمل على نحو يتيح فر�ص عمل متزايدة للمواطنني ويقلل من
االعتماد على العمالة الأجنبية ويف �سبيل �إيجاد �آليه فاعلة يف �سوق العمل ت�سهم يف �ضمان �شغل الوظائف املتوفرة من قبل املواطنني،
بالإ�ضافة �إىل االطالع ميدانيا على اجلوانب التي كان من ال�صعب الوقوف عليها من خالل الدرا�سات واملعلومات املعرو�ضة على اللجنة.
احللقات النقا�شية :
قامت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بعقد حلقة نقا�شية يف مقر ندوة الثقافة والعلوم  -دبي ،بتاريخ 23/2/2013
و�شارك يف هذه احللقة كال من:
� 1.1شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك ).
�2.2شركة جمموعة الفطيم.
3.3برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية.
وذلك بهدف االطالع على �آلية التوظيف للموارد الب�شرية الوطنية وزيادة عر�ض قوه العمل الوطنية امل�ؤهلة واملاهرة لتلبية احتياجات
�سوق العمل وما يرتبط به من ا�شكاليات و�صعوبات بالإ�ضافة �إىل تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية
و�إعداد برامج لتدريب وت�أهيل املواطنني الباحثني عن عمل التي ت�ضمن �سد الفجوات ما بني خمرجات التعليم والتخ�ص�صات املطلوبة
يف �سوق العمل و �آليات لتحفيز القطاع اخلا�ص وتطوير �شراكات حقيقية وا�سرتاتيجية معهم.
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8.8العر�ض التقدميي مللف م�شروع قانون الطفل على اللجنة املعنية.
9.9تفريغ ور�شة عمل مل�شروع قانون ودمية.
1010جدول مبالحظات اجلهات على م�شروع القانون واملعد من قبل ادارة ال�شئون القانونية والت�شريعية.
يف اجلانب الرقابي �أطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل
الأمانة العامة بلغت عدد (  ) 7ورقات وهي كالتايل :
1.1ورقة عر�ض عام ل�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
 2.2عر�ض تقدميي حول ل�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
3.3ا�ستف�سارات الزيارة امليدانية حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة تنمية املوارد الب�شرية الوطنية.
4.4اجلدول الزمني للحلقة النقا�شية للجنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية.
5.5كلمة تعريفية حول احللقة النقا�شية لرئي�س اللجنة وكلمة �سعادة الع�ضوة �شيخة العري.
6.6ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية
الوطنية.
7.7بطاقات تعليق يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة.
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة ( :ن�سبة موافقة املجل�س على تقارير اللجنة)
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية القطاع ال�صحي يف الدولة” بن�سبة ()%86
من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة � ،أي وافق املجل�س على اثنتا ع�شرة تو�صيات مع حذف تو�صيتني من املجموع
الكلي للتو�صيات.

الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد ( )10ورقات فنية كالتايل :
 1.1امللف الفني مل�شروع قانون ودمية.
2.2درا�سة امل�ؤ�شرات املعيارية الدولية مل�شروع قانون ودمية.
 3.3البحث االجتماعي مل�شروع قانون ودمية.
 4.4اجلدول املقارن مل�شروع قانون ودمية.
5.5ورقة م�صالح الطفل الف�ضلى.
6.6جدول املفاهيم االجتماعية مل�شروع قانون ودمية.
 7.7خريطة املفاهيم االجتماعية مل�شروع قانون ودمية.
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وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الت�شريعي وذلك بن�سبة بلغت ( )% 67.24يف
الن�شاط الت�شريعي  ،و( )% 32.75يف الن�شاط الرقابي.

جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�سمكية

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

*ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة

الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/06م لغاية
2013/06/25م ( )12اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )9.37من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )34:50ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( ) 9.31من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
عدد ( )2م�شروع قانون ،وعدد ( )1مو�ضوع ًا عاماً.
*فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي:
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
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*املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
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�أ.الن�شاط الت�شريعي للجنة :
•م�شروعات قوانني انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي :
1.1م�شروع قانون يف �ش�أن م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف.
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب ( � ) 23:20ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )67.24من اجتماعات اللجنة.
ب.الن�شاط الرقابي للجنة:
• مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س:
مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي” .
وقد عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها للمو�ضوع العام املنجز ( )5اجتماع ًا ا�ستغرق ما يقارب ( )11:30
�ساعة عمل.
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7.7امللف الفني لقانون املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف.

الأداء العام للجنة :
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طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعي قانون عددا من املقرتحات والأفكار والآراء خالل مناق�شتها بلغت حوايل ( )122
فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل( )26فكرة ،وبن�سبة ( )21.31من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة  ،و�شكلت
الآراء منها حوايل (� )36آراء وبن�سبة ( ، )92.50فيما بلغ عدد املقرتحات ( )60مقرتح وبن�سبة (. )49.50
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوع الرقابي عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة خالل مناق�شتها
حوايل ( )115فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )17فكرة  ،وبن�سبة ( )14.78من جمموع الن�شاط الرقابي
للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل ( )47ر�أيا وبن�سبة ( ، )40.86فيما بلغ عدد املقرتحات ( )51مقرتح وبن�سبة (.)44.34

يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل
الأمانة العامة بلغت عدد ( )4ورقة وهي كتايل :
1.1درا�سة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
2.2ا�ستف�سارات اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي موجهة لوزارة البيئة واملياه.
3.3م�شروع تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
4.4بطاقات تعليق يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة ( :ن�سبة موافقة املجل�س على تقارير اللجنة):
 بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف بن�سبة(  )% 100من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
 وبلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع القانون االحتادي رقم ( ) ل�سنة  2013ب�ش�أن قانون املوارد الوراثية النباتيةللأغذية والزراعة بن�سبة (  ) % 76.4من جمموع تعديالت املجل�س على م�شروع القانون.
 بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي “بن�سبة (  )%98من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة(.حيث وافق املجل�س على كل تو�صيات اللجنة مع �إ�ضافة
�أربع تو�صيات).

الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد (� )7أوراق ملناق�شة م�شروع قانون املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف .كالتايل :
1.1اجلدول املقارن لقانون املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف.
2.2اخلربة التاريخية لقانون املركز الدويل ملكافحة التطرف العنيف.
3.3درا�سة فواعل م�شروع قانون املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف.
4.4ورقة مفاهيم التطرف العنيف .
5.5ورقة مفهوم التطرف العنيف تبعا للتجارب الدولية واالقليمية .
6.6التقرير املبدئي لقانون املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف.
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جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة

*ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
 عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2012/11/06م �إىل2013/11/25م عدد ( )20اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%16من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )36:50ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%10من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )370:21ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة )5(:مو�ضوعات عامة  ،ومل تناق�ش �أية م�شروعات قوانني.
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*ااملجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
وا�ستنادا على ذلك يالحظ تركز جممل ن�شاط اللجنة خالل الفرتة يف الن�شاط الرقابي وذلك بن�سبة بلغت ( )%100من جمملالن�شاط الت�شريعي والرقابي للجنة.
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*فعالية اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي:
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
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�أ.الن�شاط الرقابي للجنة:
مو�ضوعات عامة متبناه يف الدور الأول وهي :
�1.1سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
�2.2سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان.
�3.3سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �صيانتها وحت�سينها.
�4.4سيا�سة هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
� 5.5سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون اال�سالمية والأوقاف.
مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجنة ونوق�شت يف املجل�س وهي:
�1.1سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
� 2.2سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان.
� 3.3سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �صيانتها وحت�سينه.
مو�ضوعات عامة �أجنزت اللجنة تقاريرها وجاهزة للعر�ض على املجل�س وهي:
�1.1سيا�سة هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
مو�ضوعات عامة الزالت قيد الدرا�سة �أمام اللجنة وهي :
�1.1سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية واالوقاف.
مو�ضوعات عامة متبناة يف الدور الثاين وتنتظر موافقة جمل�س الوزراء وهي :
� 1.1سيا�سة م�ؤ�س�سة االمارات للربيد.
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�2.2سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم االت�صاالت.
� 3.3سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت.
وقد عقدت اللجنة يف �سبيل مناق�شة اجلانب الرقابي من �أعمالها (يف كل املو�ضوعات العامة املنجز منها والتي مازالت �أمامها ) عدد
( )20اجتماع ًا ا�ستغرق ما يقارب (� )36:50ساعة عمل.
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوع الرقابي عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة خالل مناق�شتها حوايل
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( )192فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلت الأفكار منها حوايل ( )34فكرة  ،وبن�سبة ( )%18من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،
و�شكلت الآراء منها حوايل ( )118ر�أيا وبن�سبة ( ، )%61فيما بلغ عدد املقرتحات ( )40مقرتح وبن�سبة (.)%21
اللجان امليدانية :
-قامت اللجنة بزيارة ميدانية واحدة ملعايل وزير الأ�شغال العامة – مقر وزارة الأ�شغال العامة
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الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
يف اجلانب الت�شريعي  :مل تناق�ش اللجنة �أية م�شروعات قوانني خالل هذا الدور.
يف اجلانب الرقابي �أطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل
الأمانة العامة بلغت عدد (� )10أوراق فنية وهي كتايل :
 .1ورقة ا�ستف�سارات اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية ،و�شق الطرق االحتادية
و�صيانتها وحت�سينها.
 .2خطة عمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
 .3خطة عمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
 .4درا�سة مقارنة حول اخت�صا�صات هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف دولة الإمارات والهيئة ال�سعودية للمو�صفات
واملقايي�س واجلودة واملعهد الأملاين للتوحيد القيا�سي ،ومكتب الأوزان واملقايي�س ب�سنغافورة.
 .5ا�ستف�سارات موجهة ملمثلي الهيئة حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �شان ال�صحة وال�سالمة.
 .6ا�ستف�سارات موجهة ملمثلي بلدية دبي حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �شان ال�صحة وال�سالمة.
 .7ا�ستف�سارات موجهة ملمثلي احتاد غرف التجارة وال�صناعة حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �شان
ال�صحة وال�سالمة.
 .8ا�ستف�سارات موجهة ملمثلي وزارة االقت�صاد حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �شان ال�صحة
وال�سالمة.
 .9خطة عمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية واالوقاف املعدة قبل ادارة اللجان.
 .10ا�ستف�سارات موجهة ملمثلي الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية والأوقاف
فعالية ونتائج �أعمال اللجنة ( :ن�سبة موافقة املجل�س على تقارير اللجنة):
 .1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء” بن�سبة ( )%84من جمموع
تعديالت التو�صيات املقرتحة� .أي وافق املجل�س على ( )3تو�صيات ،مع �إ�ضافة وتعديل ( )11تو�صية.
 .2بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع “�سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان” بن�سبة ( )%64من جمموع تعديالت
التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة� .أي وافق املجل�س على ( )3تو�صيات للجنة مع �إ�ضافة وتعديل ( )15تو�صية.
 .3بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة يف �ش�أن بناء امل�ساكن ال�شعبية و�شق الطرق
االحتادية و �صيانتها وحت�سينها” بن�سبة ( )%86من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة� .أي وافق املجل�س
على ( )5تو�صيات اللجنة مع �إ�ضافة وتعديل ( )6تو�صيات.

43

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 2013-2012

جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوي

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
 عقدت اللجنة ( )7اجتماعات خالل الفرتة من2012/06/11م لغاية 2013/06/26م للدور الثاين من الف�صل الت�شريعياخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%5.5من جمموع اجتماعات اللجان الدائمة خالل الدور والبالغة ( )128اجتماع ًا  ،كما ا�ستغرقت
هذه االجتماعات حوايل (� )8:45ساعة عمل  ،وبن�سبة بلغت ( )% 2من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات جلان املجل�س
البالغة (� )370.21ساعة.
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2.2العمل على �سرعة الرد على مقدمي ال�شكاوى فيما يتعلق بقبول ال�شكوى من عدمها.
3.3ت�صنيف ال�شكاوى وطريقة حلها وحتويلها بح�سب طبيعة كل �شكوى .
4.4العمل على تف�سري و�شرح لبع�ض مواد الد�ستور املتعلقة بعمل اللجنة مع االلتزام باالجراءات املتبعة يف اللوائح الداخلية للجنة .
5.5توا�صل اللجنة �إعالميا مع املجتمع لتو�ضيح طريقة تقدمي ال�شكاوى.
الأهداف التي اعتمدتها اللجنة :
1.1اعتماد منوذج موحد ملتابعة �سري ال�شكوى بح�سب مقرتح عمل اللجنة ال�سابقة.
2.2اتخاذ االجراءات ال�ضرورية للرد على مقدم ال�شكوى خالل اجتماعني من تلك ال�شكوى.
3.3متابعة ال�شكاوى ب�شكل ا�سبوعي وموافاة اللجنة عن طريق الربيد االلكرتوين بحالة ال�شكوى.
4.4العمل على �إيجاد خط هاتفي مل�ساعدة امل�شتكني وار�شادهم حول كيفية تقدمي ال�شكوى.
5.5قيام االمانة العامة بالتوا�صل مع ال�شاكي للتحقيق عن مدى تنفيذ اجلهة ذات االخت�صا�ص والعالقة بتطبيق االلتزامات جتاه
ال�شاكي يف حال اتخاذ اللجنة القرار الالزم ب�ش�أن ال�شكوى.
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ال�شكاوى املحالة للجنة :مو�ضوعات عامة متبناه يف الدور الأول وهي :
1.1تلقت اللجنة خالل هذه الفرتة (� )28شكاوى متت درا�ستها من قبل االدارة القانونية ومت البت فيها وفح�صها من قبل اللجنة
واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
1.1حيث مت حل عدد ( )2من ال�شكاوى من قبل للجنة  ،وقررت حفظ عدد (� )17شكوى وذلك بناء على الردود واالوراق الثبوتية
التي وردت من اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص والعالقة ب�ش�أن هذه ال�شكاوى  ،ومازالت بع�ض ال�شكاوى وعددها ( )9قيد
املتابعة ال�ستكمال الردود احلكومية عليها .
الأ�س�س والأهداف التي اعتمدتها اللجنة :
الأ�س�س التي اعتمدتها اللجنة :
1.1التفكري ب�إيجابية لو�ضع حلول متعلقة بال�شكاوى املقدمة.
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3.3طلب معلومات تف�صيلية وال ميكن توفريها من قبل اجلهات احلكومية مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر البدء يف املناق�شة.

جلنة ر�ؤ�ساء اللجان

عن �أعمالها خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م
الن�شاط العام للجنة :
ً
عقدت اللجنة ) اجتماع ًا واحدا ) خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%0.7من جمموع اجتماعات اللجان الدائمة يف املجل�س والبالغة ()128
اجتماع ًا  ،وا�ستغرق هذا االجتماع حوايل (� )2:10ساعة عمل  ،وبن�سبة بلغت ( )% 0.65من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات جلان املجل�س البالغة (� )370.21ساعة.
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ما ناق�شته اللجنة:
�أو ً
ال  :املالحظات واحللول املقرتحة فيما يتعلق ب�أداء اللجان خالل الدور االول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر .
ثاني ًا  :اال�شكاليات التي اعاقت عمل اللجان من خالل مناق�شة اللجان للمو�ضوعات العامة املطروحة �أمامها.
وقد تدار�ست اللجنة يف اجتماعها املعقود بتاريخ 2013 /01 /03م ما هو حمال �إليها  ،وتو�صلت �إىل النتائج التالية:
�أو ً
ال  :املالحظات واحللول املقرتحة فيما يتعلق ب�أداء اللجان خالل الدور االول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر :
من خالل االجراءات احلالية للجان املجل�س خالل اجتماعاتها يف الدور الأول  ،الحظت هيئة املكتب وجود عدة عقبات حالت دون �إجناز
اللجان تقاريرها يف الوقت املحدد وهي:
1.1كرثة طلب املعلومات من قبل اللجان والتي �أ�صبحت تطلب يف كل اجتماع لها مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر ورود املعلومات من اجلهات
احلكومية ذات االخت�صا�ص والعالقة  ،الأمر الذي يت�سبب يف ت�أخري �إعداد التقرير.
2.2عدم و�ضوح املعلومات املطلوبة من اللجان مما ي�ؤدي �إىل ورود معلومات مغايرة ملا تطلبه اللجان� ،أو معلومات ناق�صة الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل �إر�سال ر�سالة �أخرى بطلب املعلومة لنف�س اجلهة .
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ويف �سبيل ذلك اقرتحت هيئة املكتب حلو ًال لتفادي هذه اال�شكاليات يف امل�ستقبل  ،ومت طرحها على النحو التايل :
1.1لدى عر�ض الأمانة العامة خلطة عمل اللجنة ميكن طلب املعلومات غري املتوفرة حتى االجتماع الثالث للجنة كحد �أق�صى  ،حتى
ي�سهل التوا�صل مع اجلهة املعنية يف �إر�سال املعلومات املطلوبة ولعر�ضها على اللجنة للبدء يف �إعداد تقرير اللجنة حول املو�ضوع .
2.2طلب اللجان معلومات ب�شكل وا�ضح بالتن�سيق مع باحث اللجنة ،على �أن يتم يف نهاية االجتماع قراءة ما هو مطلوب من معلومات
ب�شكل حمدد.
3.3ميكن للجان طلب املعلومات ذات الطابع التخ�ص�صي للبحث �أو التف�صيلي من خالل اللقاء مع احلكومة يف االجتماعات و�أن تكون
على �شكل ا�ستف�سارات توجه ملمثلي هذه اجلهات.
ويف �ضوء ا�ستعرا�ض اللجنة للمالحظات الواردة على �أداء اللجان  ،واحللول املقرتحة من هيئة املكتب � ،أبدت موافقتها على ما مت
عر�ضه يف �إطار النقاط التالية :
النقطة الأوىل :
كرثة طلب املعلومات من قبل اللجان والتي �أ�صبحت تطلب يف كل اجتماع لها مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر ورود املعلومات من اجلهات احلكومية
ذات االخت�صا�ص والعالقة  ،الأمر الذي يت�سبب يف ت�أخري �إعداد التقرير.
وافقت اللجنة على مقرتح هيئة املكتب على �أن يتم جتميع املعلومات على مرحلتني :
املرحلة الأوىل  :حتى االجتماع الثالث ملناق�شة املو�ضوع .
املرحلة الثانية  :يظل مفتوحا خالل اجتماعات اللجنة �إذا ا�ستجد طارئ.
النقطة الثانية :
عدم و�ضوح املعلومات املطلوبة من اللجان مما ي�ؤدي �إىل ورود معلومات مغايرة ملا تطلبه اللجان� ،أو معلومات ناق�صة الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل �إر�سال ر�سالة �أخرى بطلب املعلومة لنف�س اجلهة .
ارت�أت اللجنة �أن يتم التوا�صل بني مقرر اللجنة والباحث املخت�ص يف كل ما يتعلق ببحث املو�ضوع .
النقطة الثالثة :
طلب معلومات تف�صيلية وال ميكن �أن توفريها من قبل اجلهات احلكومية مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر البدء يف املناق�شة  ،على �سبيل املثال
طلبت جلنة ال�شئون اخلارجية معلومات حول مو�ضوع امل�شكالت البيئية من وزارة ال�صحة :الإح�صائيات واملعلومات لل�سنوات الثالث
االخرية من وزارة ال�صحة ح�سب التوزيع اجلغرايف بالأمرا�ض الناجتة عن التلوث البيئي بالدولة( .ال تتوفر هذه املعلومات لدى الوزارة
بح�سب الت�صنيف املطلوب)
وافقت اللجنة على هذه املالحظة كما وردت من هيئة املكتب دون تعديل.
اال�شكاليات التي �أعاقت عمل اللجان من خالل مناق�شة اللجان للمو�ضوعات العامة املطروحة �أمامها:
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ا�ستعر�ضت اللجنة الإ�شكاليات التي �أعاقت عمل اللجان خالل مناق�شتها للمو�ضوعات العامة �أمامها  ،ووفقا لذلك ا�ستخل�صت النقاط
التالية:
املالحظات :
ي�ستغرق دور االنعقاد الواحد حوايل (� )7أ�شهر �أي ما يعادل (� )28أ�سبوعا – بخالف الأيام التي تنعقد فيها اجلل�سات وبالتايل
ي�صبح جمموع الأيام (� )20أ�سبوع متاحة النعقاد اجتماعات اللجان فيها  ،مما يعني انعقاد عدد ( )20اجتماع لكل جلنة كحد �أق�صى
ملناق�شة املو�ضوعات العامة – يف حال عدم ورود م�شروعات قوانني للجنة – ويف حال توفر املعلومة يف وقت منا�سب .
املقرتحات :
حتتاج كل جلنة ملناق�شة مو�ضوع عام واحد ما يعادل ( )10 - 8اجتماعات  ،الجناز تقريرها خالل الدور  ،وبالتايل يكون ر�صيد كل
جلنة خالل مناق�شاتها يف (� )20أ�سبوع ما يعادل تقريرين لكل دور يف الف�صل الت�شريعي .
قرارات اللجنة :
على �ضوء تلك املربرات ف�إن اللجنة تقرر ما يلي :
�إعداد جدول لكل جلنة حتدد فيها املو�ضوعات التي �أمامها ومدى �أولوية كل مو�ضوع للمناق�شة بحيث يكون ن�صيب كل جلنة من
املو�ضوعات التي �أمامها مو�ضوع واحد كحد �أق�صى خالل دور االنعقاد.
ت�صور حول كيفية متابعة تو�صيات املجل�س مع احلكومة :
 .1مالحظات اللجنة :
تبني للجنة من خالل تدار�سها لهذه النقطة �أن مربراته تكمن حني كان املجل�س يواجه بع�ض امل�صاعب العملية يف متابعة تنفيذ التو�صيات
ف�إنه يهمه يف املقام الأول موافقة احلكومة وتنفيذها لتو�صياته حتى يحقق الفعالية امل�أمولة من مناق�شة املو�ضوع العام .
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.2قرارات اللجنة :
وافقت اللجنة على املقرتح املقدم من هيئة مكتب املجل�س حول كيفية متابعة تو�صيات املجل�س مع احلكومة �إال �أنه يف حالة رف�ض
احلكومة للتو�صيات  ،عندها ال بد من االلتزام بن�ص املادة ( )92من الد�ستور وتربير عدم املوافقة على التو�صية .
äÉ«dÉµ°T’G

äÉMÎ≤ŸG

‘ Ö∏£J âëÑ°UCG »àdGh ¿Éé∏dG πÑb øe äÉeƒ∏©ŸG Ö∏W IÌc
øe äÉeƒ∏©ŸG OhQh ôNCÉJ ¤EG …ODƒj É‡ É¡d ´ÉªàLG πc
…òdG ôeC’G , ábÓ©dGh ¢UÉ°üàN’G äGP á«eƒµ◊G äÉ¡÷G
.ôjô≤àdG OGóYEG ÒNCÉJ ‘ ÖÑ°ùàj

Ö∏W øµÁ áæé∏dG πªY á£ÿ áeÉ©dG áfÉeC’G ¢VôY iód
óëc áæé∏d ådÉãdG ´ÉªàL’G ≈àM IôaƒàŸG ÒZ äÉeƒ∏©ŸG
∫É°SQEG ‘ á«æ©ŸG á¡÷G ™e π°UGƒàdG π¡°ùj ≈àM , ≈°übCG
OGóYEG ‘ AóÑ∏d áæé∏dG ≈∏Y É¡°Vô©dh áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG
. ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM áæé∏dG ôjô≤J

¤EG …ODƒj É‡ ¿Éé∏dG øe áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ìƒ°Vh ΩóY
á°übÉf äÉeƒ∏©e hCG ,¿Éé∏dG ¬Ñ∏£J ÉŸ IôjÉ¨e äÉeƒ∏©e OhQh
áeƒ∏©ŸG Ö∏£H iôNCG ádÉ°SQ ∫É°SQEG ¤EG …ODƒj …òdG ôeC’G
. á¡÷G ¢ùØæd

åMÉH ™e ≥«°ùæàdÉH í°VGh πµ°ûH äÉeƒ∏©e ¿Éé∏dG Ö∏W
Üƒ∏£e ƒg Ée IAGôb ´ÉªàL’G ájÉ¡f ‘ ºàj ¿CG ≈∏Y, áæé∏dG
.Oó πµ°ûH äÉeƒ∏©e øe

äÉ¡÷G πÑb øe ÉgÒaƒJ øµÁ ’h á«∏«°üØJ äÉeƒ∏©e Ö∏W
≈∏Y- .á°ûbÉæŸG ‘ AóÑdG ôNCÉJ ¤EG …ODƒj É‡ á«eƒµ◊G
∫ƒM äÉeƒ∏©e á«LQÉÿG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷ âÑ∏W ∫ÉãŸG π«Ñ°S
äÉ«FÉ°üME’G :áë°üdG IQGRh øe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe
Ö°ùM áë°üdG IQGRh øe IÒN’G çÓãdG äGƒæ°ù∏d äÉeƒ∏©ŸGh
»Ä«ÑdG çƒ∏àdG øY áŒÉædG ¢VGôeC’ÉH ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG
Ö°ùëH IQGRƒdG iód äÉeƒ∏©ŸG √òg ôaƒàJ ’) .ádhódÉH
(Üƒ∏£ŸG ∞«æ°üàdG

åëÑ∏d »°ü°üîàdG ™HÉ£dG äGP äÉeƒ∏©ŸG Ö∏W ¿Éé∏d øµÁ
äÉYÉªàL’G ‘ áeƒµ◊G ™e AÉ≤∏dG ∫ÓN øe »∏«°üØàdG hCG
.äÉ¡÷G √òg »∏ãªŸ ¬LƒJ äGQÉ°ùØà°SG πµ°T ≈∏Y ¿ƒµJ ¿CGh
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جلنة حقوق الإن�سان

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
ً
عقدت اللجنة )اجتماع ًا واحدا ) خالل الفرتة من 2012/06/11م لغاية 2013/06/25م لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%0.7من جمموع اجتماعات اللجان الدائمة يف املجل�س والبالغة ( )128اجتماع ًا
 ،وا�ستغرق هذا االجتماع حوايل (� )1:50ساعة عمل  ،وبن�سبة بلغت ( )%0.4من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات
اللجان الدائمة البالغة (� )370:21ساعة.
140
120
100
80
60

÷¥ƒ≤M áæ
¿É°ùfE’G

40
0.9

áÑ°ùædG

1:50

âbƒdG
¥ô¨à°ùŸG

20
0.7

1

0

OóY
áÑ°ùædG
äÉYÉªàLE’G

ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

الن�شاط الت�شريعي:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة خطة عملها .بلغ عدد �ساعات اجتماع اللجنة ملناق�شة الن�شاط الت�شريعي (� )1.50ساعة وهو ما ي�شكل ما ن�سبته ( )%100من �إجمايل الوقتامل�ستغرق الجتماعات اللجنة .
الأداء العام للجنة:
يف �أدائها الت�شريعي  ،طرحت اللجنة خالل مناق�شتها حوايل ( ( )22فكرة ور�أيا ومقرتحا (� ،شكلت الأفكار حوايل (� )5أفكارون�سبة ( )%22.7من جمموع الن�شاط الت�شريعي  ،والآراء حوايل ( ،)8وبن�سبة بلغت ( )% 36فيما بلغ عدد املقرتحات حوايل
( ) 9مقرتحات وبن�سبة بلغت ( )% 40من �إجمايل الن�شاط الت�شريعي.
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جلنة الرد على خطاب االفتتاح

الأداء العام للجنة:

خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م
الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة عدد ( )2اجتماعيني خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%12من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )17اجتماعا ،وا�ستغرقت
هذه االجتماعات حوايل (� )6:10ساعات وبن�سبة بلغت ( ) %14من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان امل�ؤقتة
يف املجل�س البالغة (� )43:28ساعة عمل.
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي لعدد و�ساعات االجتماعات:
äÉYÉªàLE’G ïjQGƒJ
2012/12/04

äÉYÉªàLE’G OóY

äÉYÉ°ùdG OóY

Oó©dG

áÑ°ùædG

Oó©dG

áÑ°ùædG

2

%12

6:10

%14

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي لعدد و�ساعات االجتماعات:
2.5
2

Oó©dG

áÑ°ùædG

Iôµa

9

%47

ìÎ≤e

9

%47

»FÉ¡ædG ∞bƒŸG

1

%5

›´ƒª

19

108

%98.5

%100

فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
يف �إطار فعالية �أعمال اللجنة فقد انتهى املجل�س �إىل �إقرار م�شروع الرد على خطاب االفتتاح بعد �أن �أبدى ال�سادة الأع�ضاء بع�ض
التعديالت عليه.
ووافق املجل�س على تكليف معايل  /حممد �أحمد املر – رئي�س املجل�س واللجنة املخت�صة لإ�ضافة التعديالت املقرتحة  .ملا يعك�س ان
�أعمال اللجنة ملخرجاتها النهائية حققت فعالية بن�سبة .% 97

1.5

äÉYÉªàLE’G
äÉYÉ°ùdG

1
0.5

áÑ°ùædG

52

ô°UÉæ©dG

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت حوايل(  ) 19فكرة ومقرتحا وموقفا نهائيا� ،شكلت
الأفكار منها حوايل( � )9أفكار ،وبن�سبة ( )%47و�شكلت املقرتحات منها حويل (  )9مقرتحات وبن�سبة (  )%47ر�أيا فيما بلغ
عدد املواقف النهائية (موقفا نهائيا واحدا) وبن�سبة (.)%5

2012/12/13

•

ΩÉ©dG AGOC’G

OóY
äÉYÉªàLE’G

0
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اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع التوطني

•ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي لعدد و�ساعات االجتماعات:

ن�شاط اللجنة خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة عدد ( )7اجتماعات خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%41من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )17اجتماعا  ،وا�ستغرقت
هذه االجتماعات حوايل (� )23:18ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%54من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان امل�ؤقتة
يف املجل�س البالغة ( � )43:28ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
•فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي لعدد و�ساعات االجتماعات:

äÉYÉªàLE’G ïjQGƒJ

äÉYÉªàLE’G OóY
Oó©dG

Ω2013/04/22
Ω2013/04/16
Ω2013/04/08
Ω2013/03/27
Ω2013/01/17
Ω2013/01/10
Ω2012/11/22

áÑ°ùædG

äÉYÉ°ùdG OóY
Oó©dG

60
50
40

äÉYÉªàLE’G
äÉYÉ°ùdG

20
10

الأداء العام للجنة
ΩÉ©dG AGOC’G

ô°UÉæ©dG

7

%41

23:18

Oó©dG

áÑ°ùædG

áÑ°ùædG

%54

0

Oó©dG

áÑ°ùædG

Iôµa

15

%13

ìÎ≤e

48

%41

…CGQ

45

%46

›´ƒª

117

108

%98.5

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها حوايل ( ) 117مقرتحا وفكرة ور�أيا � ،شكلت املقرتحات منها حوايل ( )48مقرتحا بن�سبة ()%41
من جمموع الن�شاط الرقابي ،والأفكار حوايل( )15فكرة  ،بن�سبة ( )%13من جمموع الن�شاط الرقابي  ،فيما بلغ عدد الآراء
حوايل ( )54ر�أيا  ،و�شكلت ما ن�سبته (.)%46
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الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة
يف �سبيل درا�سة املو�ضوع املطروح على جدول �أعمالها عدد ًا من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت عدد ()3
�أوراق وهي كالتايل:
1.1ا�ستف�سارات اللجنة امل�ؤقتة ملو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص موجهة للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية.
2.2ا�ستف�سارات اللجنة امل�ؤقتة ملو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص موجهة لوزارة العمل.
3.3درا�سة مقدمة من مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية حول حتليل �إح�صائي حول مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
فعالية ن�شاط اللجنة :
áàbDƒŸG ¿Éé∏dG

QÉµaC’G OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG

áàbDƒŸG áæé∏dG
á°ûbÉæŸ
ÚWƒàdG ´ƒ°Vƒe

Iôµa 15

äÉMÎ≤ŸG OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG
ÉMÎ≤e 48

QÉµaC’G á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G
¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G
‘ á°ù∏÷G
¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

-

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية
ن�شاط اللجنة خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة من مقدمي طلب مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير االندية خالل دور
االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سته الثامنة والتي عقدت يوم الثالثاء املوافق 2013/03/05م ،
برئا�سة �سعادة  /مروان �أحمد بن غليطة وع�ضوية كال من:
�−أحمد عبداهلل الأعما�ش
−في�صل عبداهلل الطنيجي
�−سلطان �سيف ال�سماحي
−خليفة نا�صر ال�سويدي
�−أحمد عبدامللك �أهلي
−حمد �أحمد الرحومي
−د .منى جمعة البحر
الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة عدد ( )4اجتماعات خالل الفرتة من  2012/11/06لغاية  2013/06/25لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%23من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )17اجتماعا  ،وا�ستغرقت
هذه اجتماعات اللجنة حوايل (� )7:20ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%17من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان
امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة ( � )43:28ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير االندية.
•فيما يلي جدول يو�ضح تواريخ عقد اجتماعات اللجنة من حيث العدد والزمن امل�ستغرق:
äÉYÉªàLE’G ïjQGƒJ

äÉYÉªàLE’G OóY
Oó©dG

Ω2013/04/04
Ω2013/04/18
Ω2013/05/09
Ω2013/05/23
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4

áÑ°ùædG

%23

äÉYÉ°ùdG OóY
Oó©dG

7:20

áÑ°ùædG

%17
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الأداء العام للجنة:
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة حوايل ( )46فكرة ور�أيا ومقرتحا� ،شكلتالأفكار منها حوايل ( )17فكرة  ،وبن�سبة ( )%37من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل ( )16ر�أي ًا
وبن�سبة ( ، )%35فيما بلغ عدد املقرتحات ( )13مقرتحا وبن�سبة (.)%28
ΩÉ©dG AGOC’G

ô°UÉæ©dG
Oó©dG

áÑ°ùædG

Iôµa

17

%37

ìÎ≤e

13

%28

…CGQ

16

%35

›´ƒª

46

108

فعالية ن�شاط اللجنة :
áàbDƒŸG ¿Éé∏dG
áàbDƒŸG áæé∏dG
á°SÉ«°S á°ûbÉæŸ
áeÉ©dG áÄ«¡dG
ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd
ôjƒ£J ‘ á°VÉjôdGh
ájóf’G

فعالية ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة
QÉµaC’G OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG
Iôµa 17

äÉMÎ≤ŸG OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG
ÉMÎ≤e 13

QÉµaC’G á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G

äÉ¶MÓe

¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

-

%98.5

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة حوايل ( )46فكرة ور�أيا ومقرتحا،�شكلت الأفكار منها حوايل ( )17فكرة  ،وبن�سبة ( )%37من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة  ،و�شكلت الآراء منها حوايل ()16
ر�أي ًا وبن�سبة ( ، )%35فيما بلغ عدد املقرتحات ( )13مقرتحا وبن�سبة (.)%28
الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
خطة عمل اللجنة امل�ؤقتة املعدة من قبل ادارة اللجان ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأنديةومراكز ال�شباب”.
-ا�ستف�سارات موجهة �إىل ممثلي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب واملعدة من قبل �إدارة اللجان.

58

59

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة �سيا�سة وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي

ن�شاط اللجنة خالل الفرتة من 2012/11/06م لغاية 2013/06/25م

الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة عدد ( ) 4اجتماعات خالل الفرتة من  2012/11/06م لغاية  2012/06/25م لدور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%23من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )17اجتماعا ،وا�ستغرقت
هذه االجتماعات حوايل (� )6:40ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%15من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان امل�ؤقتة
يف املجل�س البالغة (� )43:28ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي.
•فيمايلي جدول يو�ضح تواريخ عقد اجتماعات اللجنة من حيث العدد والزمن امل�ستغرق:
äÉYÉªàLE’G ïjQGƒJ

äÉYÉªàLE’G OóY
Oó©dG

Ω2012/12/25
Ω2013/01/21
Ω2013/05/20
Ω2013/05/23

äÉYÉ°ùdG OóY

áÑ°ùædG

4

Oó©dG

%23

áÑ°ùædG

6:40

%15

الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة :
ورقة حتليل اخلطة الإ�سرتاتيجية 2011/2013ا�ستبيان �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.نتائج حتليل ا�ستطالع ر�أي �أع�ضاء املجل�س حول دور وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي واملعد من قبل مركز البحوثوالدرا�سات الربملانية.
ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي موجهه لالمانة العامة للمجل�س الوطنياالحتادي.
ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي موجهه لوزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�ش الوطنياالحتادي.
فعالية ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة:
áàbDƒŸG ¿Éé∏dG

øe áàbDƒŸG áæé∏dG
á°ûbÉæe Ö∏W »eó≤e
IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG
.…OÉ–’G »æWƒdG

الأداء العام للجنة:

QÉµaC’G OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG

Iôµa 14

äÉMÎ≤ŸG OóY
‘ áàbDƒŸG ¿Éé∏dG

QÉµaC’G á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G

ìÎ≤e 34

¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a
‘ á°ù∏÷G
‘ á°ù∏÷G

¢ûbÉæj ⁄
‘ á°ù∏÷G

-

ΩÉ©dG AGOC’G

ô°UÉæ©dG

60

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من املقرتحات والأفكار والآراء حيث طرحت اللجنة حوايل ( )117فكرة ور�أيا ومقرتحا،�شكلت الأفكار منها حوايل ( )14فكرة  ،وبن�سبة ( ، )%12و�شكلت الآراء منها حوايل ( )69ر�أي وبن�سبة ( ، )%59فيما بلغ عدد
املقرتحات ( )34مقرتح وبن�سبة (.)%29

Oó©dG

áÑ°ùædG

Iôµa

14

%12

ìÎ≤e

34

%29

…CGQ

69

%59

›´ƒª

117

108

%98.5

%100
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 جدول املو�ضوعات التي نوق�شت يف اجلل�سة:)1( مرفق
á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

ádÉME’G ïjQÉJ

á°üàîŸG áæé∏dG

Ω2012/02/21ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á«fÉãdG á°ù∏÷G

Ω2012/02/21

á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh

Ω2013/01/02ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á°SOÉ°ùdG á°ù∏÷G

Ω2012/03/13

á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷
±ÉbhC’Gh áeÉ©dG ≥aGôŸGh

¿Éµ°SEÓd ójGR èeÉfôH á°SÉ«°S

Ω2012/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG áæeÉãdG á°ù∏÷G

Ω2012/03/27

á«LQÉÿG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«fó©ŸG IhÌdGh §«£îàdGh
áYGQõdGh á«µª°ùdG IhÌdGh

»JÉÑædG AÉ£¨dGh áHÎdG ájÉªM

Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á©°SÉàdG á°ù∏÷G

Ω2012/02/21

á«ë°üdG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdGh πª©dGh

Ω2013/04/23 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G

Ω2012/03/13

á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh

‘ áë°üdG IQGRh á°SÉ«°S
‘ áë°üdG ´É£b á«ªæJ ¿CÉ°T
ádhódG
áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh á°SÉ«°S
ájOÉ–’G ¥ô£dG ≥°T ‘

Ω2013/05/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G

Ω2012/02/07

º«∏©àdGh á«HÎdG ¿ƒÄ°T áæ÷
áaÉ≤ãdGh ΩÓY’Gh

»æWƒdG ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S
äÉ©jô°ûàdG ¿CÉ°T ‘ ΩÓYEÓd
á«eÓYE’G

Ω2013/05/28 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á©HGôdG á°ù∏÷G

Ω2012/11/15

á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

-

´ƒ°VƒŸG
ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S
AÉŸGh AÉHô¡µ∏d

OÉ°üàb’G IQGRh á°SÉ«°S

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت

راﺑﻌ ًﺎ

. جدول م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي انتهت منها اللجان ومل تناق�ش يف اجلل�سة:)2( مرفق
:  م�شروعات القوانني: �أوال
á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

63

ádÉME’G ïjQÉJ

á°üàîŸG áæé∏dG

´ƒ°VƒŸG

Ω

Ω2012/01/15 ïjQÉàH Égôjô≤J áæé∏dG äóªàYG

Ω2012/08/09

ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh ¬«HÎdG ¬æ÷ ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 1
»eGõdE’G º«∏©àdG
áaÉ≤ãdGh ΩÓY’Gh

Ω2012/06/12 ïjQÉàH Égôjô≤J áæé∏dG äóªàYG

Ω2013/01/08

πª©dGh á«ë°üdG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdGh

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
.áÁOh ¿ƒfÉb 2
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2013-2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

: جدول م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي يف �صدد اعتماد م�شروع تقريرها:)3( مرفق
املو�ضوعات العامة
á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

á°üàîŸG áæé∏dG

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/06/12

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/09/23

á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±Ébh’Gh

´ƒ°VƒŸG

Ω

±ô°üe á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G 1
…õcôŸG
áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe 2
±ÉbhC’Gh á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°û∏d

: املو�ضوعات العامة: ثانيا
á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

ádÉME’G ïjQÉJ

á°üàîŸG áæé∏dG

´ƒ°VƒŸG

Ω

.Ω2012/04/29 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2011/11/15

á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷ áeÉ©dG áÄ«¡dG
äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d 1
á«YÉªàL’G

 جدول م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي يف �صدد �إعداد م�شروع تقريرها خالل: )4( مرفق
الفرتة القادمة

.Ω2012/05/31 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2011/11/15

´ÉaódGh á«∏NGódG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷

املو�ضوعات العامة

.Ω2013/02/25 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2012/05/08

º«∏©àdGh á«HÎdG ¿ƒÄ°T áæ÷
áaÉ≤ãdGh ΩÓY’Gh ÜÉÑ°ûdGh

IQGRh á°SÉ«°S " ´ƒ°Vƒe
‘ »ª∏©dG åëÑdGh º«∏©àdG 3
"»ª∏©dG åëÑdG ∫É›

.Ω2013/05/02 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2012/11/15

´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ áàbDƒŸG áæé∏dG
»eƒµ◊G ´É£≤dG ‘ ÚWƒàdG
¢UÉÿGh

´É£≤dG ‘ ÚWƒàdG ´ƒ°Vƒe
¢UÉÿGh »eƒµ◊G 4

.Ω2013/05/28 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2012/11/06

á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±Ébh’Gh

áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
äÉØ°UGƒª∏d äGQÉeE’G 5
áë°üdG ¿CÉ°T ‘ ¢ù«jÉ≤ŸGh
áeÓ°ùdGh

.Ω2013/06/03 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2012/11/20

º«∏©àdGh á«HÎdG ¿ƒÄ°T áæ÷
áaÉ≤ãdGh ΩÓY’Gh ÜÉÑ°ûdGh

¢ù∏› á°SÉ«°S" ´ƒ°Vƒe
á¨∏dG áfÉµe õjõ©àd AGQRƒdG 6
"á«Hô©dG

.Ω2013/06/25 ïjQÉàH ôjô≤àdG OÉªàYG ”

Ω2012/03/27

´ÉaódGh á«∏NGódG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷

¢ù∏éŸG á°SÉ«°S " ´ƒ°Vƒe
á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎ∏d …OÉ–’G 7

á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe
áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe
áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe
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ádÉME’G ïjQÉJ

ádÉME’G ïjQÉJ

á°üàîŸG áæé∏dG

Ω2012/02/21

πª©dGh á«ë°üdG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdGh

Ω2012/05/08

Ω2012/05/30

´ƒ°VƒŸG

Ω

á«ªæJ áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«XƒJh 1
á«æWƒdG

á°SÉ«°S "´ƒ°VƒŸ áàbDƒŸG áæé∏dG ádhódG IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
≈æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿ƒÄ°ûd
¢ù∏éŸG ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh
…OÉ–’G 2
…OÉ–’G ≈æWƒdG
º«∏©àdGh á«HÎdG ¿ƒÄ°T áæ÷
áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
¿CÉ°T ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG 3
Úª∏©ŸG

IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
á«∏NGódG 2
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:  جدول باجلهات واالكادمييني امل�شاركني يف اجتماعات اللجان:)6( مرفق

 جدول م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة التي مازالت �أمام اللجان: )5( مرفق

ك�شف ح�ضور اجلهات التي �شاركت يف اجتماعات اللجان خالل الدور الثاين
Qƒ°†◊G
.á©HÉàŸGh ≥«bóàdG º°ùb ¢ù«FQ – …ójƒ°ùdG ó«ÑY óLÉe / ó«°ùdG.1
.ádhódÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ±ôZ OÉ–’ ΩÉ©dG Úe’G – ˆGóÑY ¿É£∏°S ˆGóÑY /IOÉ©°S.2
.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG IQGOEG -á«cÓ¡à°S’G OGƒŸG áHÉbQ º°ùb ¢ù«FQ - ™«aQ óªfi º«°ùf /Ió«°ùdG.3
á≤HÉ£ŸG º««≤J OÉªàYG IQGOEG äGOÉ¡°ûdG íæe äÉ¡L OÉªàYG º°ùb ¢ù«FQ - »Ñ≤ædG óªMG ±ƒf / á°ùfB’G.4

ً �أو
: م�شروعات القوانني: ال
á¡÷G

∑QÉªé∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG
ádhódÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ±ôZ OÉ–

á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

ádÉME’G ïjQÉJ

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2013/03/19

Ω2012/05/31 ïjQÉàH Égôjô≤J áæé∏dG äóªàYG
áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2011/11/15
Ω2011/05/14

äGQÉeE’G ¥ƒ°Sh áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
™∏°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhCÓd

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2013/06/04

±Ébh’Gh á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

.»HO ájó∏H

á°üàîŸG áæé∏dG

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

á≤HÉ£ŸG IQGOG ôjóe – »æ«©ŸG ˆGóÑY / ó«°ùdG.7
. ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe - »Ñ©µdG ô£e óªfi /QƒàcódG IOÉ©°S.8
.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG - »YhQõŸG ó«ÑY óªfi /IOÉ©°S.9

Ω2013/06/11

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
äÉ«dÉ©ØdGh äBÉ°ûæŸG øeCG 3
á«°VÉjôdG

´ÉaódGh á«∏NGódG

á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG

.∞bƒdG ¿hDƒ°ûd …ò«ØæàdG ôjóŸG - …OÉ«ædG óªfi ódÉN / IOÉ©°S.10
.ßYƒdG IQGOG ôjóe - »ë°ûdG óªfi ÖdÉW / ó«°ùdG.11
. áÄ«¡dÉH »æØdG ºYódG øe …ôHÉ÷G óªfi / ó«°ùdG.13
ßYƒdG IQGOG ôjóe – »ë°ûdG óªfi ÖdÉW / ï«°ûdG.14
á«Yô°ûdG áæé∏dG ¢ù«FQ – ó¡©dG ‹h ƒª°S ¿GƒjóH QÉ°ûà°ùe – IOÉªM ¥hQÉa /Qƒàcód.15
.á«fƒfÉ≤dG ¿ƒÄ°ûdG IQGOG ôjóe – »ë°ûdG óªfi ¿Ghôe / ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG.17
±ÉbhÓd áeÉ©dG áfÉe’G ΩÉY ôjóe – …ôŸG º«gGôHG ÖdÉW /IOÉ©°S.18
.ô°ü≤dG ¿ƒÄ°Th ±Ébh’G á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG Úe’G ÖFÉf -ÊÉK ∫BG ó°TGQ ódÉN/IOÉ©°S.19
äÉ°SGQOh çÉëHG …QÉ°ûà°SG – Qóæ∏c ¬©ªL ôªY /ó«°ùdG.20
.»ª∏©dG åëÑdGh É«∏©dG äÉ°SGQódG á«∏c ó«ªY – »∏«àY º°SÉH /QƒàcódG PÉà°S’G.21

-…ÒÿG πª©dGh á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°ûdG IôFGO
»HO
ábQÉ°ûdG - ±ÉbhÓd áeÉ©dG áfÉe’G.
»HO - ô°ü≤dG ¿ƒÄ°Th ±Ébh’G á°ù°SDƒe
ábQÉ°ûdG á©eÉL

.çƒëÑ∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcGh ábQÉ°ûdG á©eÉéH á«JÉÑædG áÄ«ÑdG PÉà°SG – …hÓÑ≤dG »∏Y /QƒàcódG.22
á©eÉé∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG – øªMôdGóÑY øH º«gGôHG /QƒàcódG IOÉ©°S.23

¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ¿ƒÄ°ûd óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – QhóÑdG ∫ÓH / IOÉ©°S.26

.á«µjôe’G ábQÉ°ûdG á©eÉL
.™ªàéŸG á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh

.»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿ƒÄ°ûd óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – »∏Ø¨dG ó«©°S .O/ IOÉ©°S.27 .…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh
»HO áeƒµM πã‡ – äÉ©jô°ûà∏d á«æØdG áæé∏dG ƒ°†Y – …QGóæÑdG »Ø£°üe /QƒàcódG.28
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á°ù∏÷G ‘ á°ûbÉæŸG ïjQÉJ

ádÉME’G ïjQÉJ

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/05/08

IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
πª©dGh á«ë°üdG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷ πª©dG
1
πª©dG ¥ƒ°S §Ñ°V ‘
á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdGh

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/06/12

áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ áàbDƒŸG áæé∏dG
OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G 2
á«eƒµ◊G
á«eƒµ◊G ájô°ûÑdG

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/08/09

º«∏©àdGh á«HÎdG ¿ƒÄ°T áæ÷
áaÉ≤ãdGh ΩÓY’Gh ÜÉÑ°ûdGh

IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG 3
áÄ«g AÉ°†YCG ¿CÉ°T ‘ »ª∏©dG
¢ùjQóàdG

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2012/11/06

á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

¥ƒ°Sh áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
á«dÉŸG ¥GQhCÓd äGQÉeE’G 4
™∏°ùdGh

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2013/01/08

á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷
á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

á«fhÎµd’G óªfi øH ¿GóªM á©eÉL

…ò«ØæàdG ôjóŸG ÖàµŸ ∫hG QÉ°ûà°ùe – ƒªM êÉM ó«°TQ / Qƒ°ùaÈdG.24
É«∏©dG äÉ°SGQódGh èeGÈdG ôjóe – ídÉ°üdG ódÉN / QƒàcódG.25

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
ájOÉ–G áªµfi AÉ°ûfEG
ójòdG áæjóÃ á«FGóàHG 4
ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH

: املو�ضوعات العامة: ثانيا

.øjƒ«≤dG ΩCÉH áÄ«¡dG ´ôa ôjóe - »∏Y ∫CG º«gGôHEG óªfi / ó«°ùdG.12

. »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG IQGOG ôjóe – ∫’ódG ó«ÑY ˆGóÑY/ó«°ùdG.16

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
…QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµe 1

πª©dGh á«ë°üdG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷ ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 2
ájQÉ°ùdG ¢VGôe’G áëaÉµe
á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdGh

áYGQõdGh áeÉ©dG ≥FGó◊G IQGOG– πJÉ°ûŸG áÑ©°T ¢ù«FQ -ÊƒYQõdG ÚeCG AÉæg /Ió«°ùdG.5
.ádÉcƒdÉH ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d äGQÉe’G áÄ«g ΩÉY ôjóe – …QóH ídÉ°U óªfi ¢Sóæ¡ŸG /IOÉ©°S.6

Ω

»HO áeƒµM

áæé∏dG ΩÉeCG ∫GRÉe

Ω2013/01/08

á°üàîŸG áæé∏dG

´ƒ°VƒŸG

õcôŸG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
AÉ°üMEÓd »æWƒdG

Ω

5

´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ áàbDƒŸG áæé∏dG áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe
ájÉYôd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ‘ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd 6
ôjƒ£J ‘ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
á«°VÉjôdG ájófC’G ôjƒ£J
õcGôeh á«°VÉjôdG ájófC’G
ÜÉÑ°ûdG õcGôeh
ÜÉÑ°ûdG
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Qƒ°†◊G

Qƒ°†◊G

á¡÷G

IófÉ°ùŸG á«°ù°SDƒŸG äÉeóî∏d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – »YhQõŸG ∞«°S /IOÉ©°S.29

.áHÉfE’ÉH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh π«ch – …ójƒ°ùdG óë«e »∏Y /IOÉ©°S.61
º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG – ÉæÑdG øªMôdGóÑY /QƒàcódG.62
.á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG IQGOG ôjóe – Oƒ©≤dG ó«ÑY /ó«°ùdG.63

.º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

á«dÉŸG IQGOG ôjóe ÖFÉf – ´ƒ£ŸG Ëôe /Ió«°ùdG.64

»ª∏©dG åëÑ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ôjóe– AÉª∏©dG ΩÉ°ùM / QƒàcódG.30
. »°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh AGO’G º««≤Jh »é«JGÎ°S’G §«£îàdG IQGOG ôjóe -»°ùeÉ°ûdG ≈æÑd /IPÉà°S’G.31
.çÉëH’Gh áaô©ŸG IQGOÉH ∫hG »FÉ°üNG – ºWôb É¡e /Ió«°ùdG.33

á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J õcôe ôjóe – »ª°TÉ¡dG iô°ùj /Ió«°ùdG.66

á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J õcôe

. á«é«JGÎ°S’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d äGQÉe’G õcôŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG – »HGó¡dG ˆGóÑY πeCG /IPÉà°S’G.34

áHÉfE’ÉH êGhõdG ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe – »æ°Sƒ◊G óªfi ≈°ù«Y áÑ«ÑM /IOÉ©°S.67

êGhõdG ¥hóæ°U

áÑàµŸG IQGOG ôjóe – ‘Gƒ°üdG ¿ÉØ∏N óªfi /ó«°ùdG.35
.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G á©eÉL ôjóe ÖFÉf – ¢SÉj »æH Ú°ùM ∞°Sƒj óªfi.O/ IOÉ©°S.36

. ‹ÉŸG ÖbGôŸG – ˆG RôM ¿Ghôe /ó«°ùdG.68
.ájQGOE’G h á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe – …ôgÉ¶dG ó«©°S óªfi / ó«°ùdG.69

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g

.»ª∏©dG åëÑdGh É«∏©dG äÉ°SGQó∏d á©eÉ÷G ôjóe óYÉ°ùe – …QGó∏c øjódG ΩÉ¡°S .O/ IPÉà°S’G.37

.á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb ¢ù«FQ – »eGƒ©dG √óªM / Ió«°ùdG.70

á«dÉŸG áHÉbôdG IQGOG ôjóe -…óYÉ°ùdG ó«©°S óªM /ó«°ùdG.38

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG ¿ƒÄ°û∏d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – »HÉYõdG ∞«éY ≈æe / IOÉ©°S.71

á«fGõ«ŸG IQGOG ôjóe – …Ò¡ŸG √óªM /á°ùf’G.39

.á«YÉªàL’G ájÉYôdG ¿ƒÄ°ûd óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch -ï«°ûdG Ú°ùM/ IOÉ©°S.72
πØ£dG IQGOG ôjóe -»eƒ°ûdG IRƒe /Ió«°ùdG.73

.ójGR á©eÉL

.ó«°ùdG »∏Y / QÉ°ûà°ùŸG.74
äÉÑ∏£dG IQGOG ôjóe -√ÉJƒd ∞«£∏dGóÑY óªfi / ó«°ùdG.75
á«dÉŸG OQGƒŸG IQGOG ôjóe – º°SÉb ÚeCG áë«ª°S / á°ùf’G.76

ójGR á©eÉL ôjóe - º°SÉ÷G ¿Éª«∏°S /QƒàcódG IOÉ©°S.40
á©eÉ÷G ôjóe ÖFÉf - ø°ùdh …Q’ /QƒàcódG.41

.¿Éµ°SÓd ójGR ï«°ûdG èeÉfôH

.ójGR á©eÉL

…ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ á«ªæJ ó¡©e ôjóe - ∞°Sƒ«dG âé¡H / IQƒàcódG.44
»∏NGódG ≥«bóàdG ôjóe - áeÓ°S óªMCG /ó«°ùdG.45
á«dÉŸG äÉeóÿG ôjóe – QOhôH πµjÉe /ó«°ùdG.46

»ë°üdG ÚeCÉàdG IQGOG ôjóe -…óªM’G ˆGóÑY /PÉà°S’G.79

á«fGõ«ŸG ôjóe – ø°ùM …OÉa /ó«°ùdG.47

OÉ°üàb’G ôjRh – …Qƒ°üæŸG ó«©°S øH ¿É£∏°S / ‹É©e.80

á«aô©ŸG äÉeóÿGh çƒëÑdG IQGOG ôjóe – ÒÿÉH á°ûFÉY.O/Ió«°ùdG .48

.OÉ°üàb’G IQGRh π«ch – »ë°ûdG õjõ©dGóÑY øH óªMCG óªfi ¢Sóæ¡ŸG /IOÉ©°S.81

á«Hô©dGh á«eÓ°S’G äÉ°SGQódG á«∏c ôjóe - øªMôdGóÑY óªMCG óªfi QƒàcódG PÉà°S’G /IOÉ©°S.49
OÉ°üàb’G IQGRh

.ájQGO’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG ôjóe – Ö«£ÿG óªfi /QƒàcódG.51
§«£îàdGh á«fGõ«ŸG ±ô°ûe - »°ù∏HÉf Oƒªfi /ó«°ùdG.52

äÉcô°ûdG IQGOG ôjóe – »æ°Sƒ◊G ≈∏Y óªMG / ó«°ùdG.85

.á«fGõ«ŸG º°ùb IóMh ¢ù«FQ – ô°ûH óªfi / ó«°ùdG.53

™∏°ùdGh á«dÉŸG ¥GQh’G áÄ«g – πµ«g øÁCG / ó«°ùdG.86

á«Hô©dG á¨∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ -¢ùjƒ©dG óªfi øªMôdGóÑY/ ‹É©e .54
Gk ƒ°†Y – QhóÑdG ∫ÓH / IOÉ©°S.55

. ‹hódG ¿hÉ©àdGh äÉ°SÉ«°ù∏d IQGRƒdG QÉ°ûà°ùe – º«gGôHG øÁG/ QƒàcódG.87
.‹ÉŸG ôjóŸG – »bhRôŸG ∫OÉY /ó«°ùdG.88

IQGRh çƒëÑdGh ≥FÉKƒ∏d »æWƒdG õcôŸG
á°SÉFôdG ¿ƒÄ°T

É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c -»ÁOÉc’G ôjóe ÖFÉf - »éà°ùeôc Ú°ùM ¿É£∏°S/ó«°ùdG.50

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG ´É£≤d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – »YÉaôdG ∞°Sƒj /IOÉ©°S.84

É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c ™ª›

.á«Hô©dG á¨∏d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG

Gk ƒ°†Y – …Ò¡ŸG »£H øH ó«ÑY .O/IOÉ©°S.56
Gk ƒ°†Y -»ª°SÉ≤dG ô≤°U Oƒ∏N /IOÉ©°S.57

.á«fGõ«ŸG IQGOÉH ‹Ée åMÉH -º«µ◊G á«fGO /Ió«°ùdG.89
.á«fGõ«ŸG IQGOÉH ‹Ée åMÉH – »ë°ûdG Oƒæ©dG /Ió«°ùdG.90

Gk ƒ°†Y – »YhQõŸG áªWÉa .O/IOÉ©°S.58
Gk ƒ°†Y – ÚgÉ°T øYÉ°V /IOÉ©°S.59

. ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM IQGOG ôjóe – »ª«©ædG º°TÉg /QƒàcódG.91
á«dÉŸG IQGRh π«ch – …QƒÿG »LÉM ¢ùfƒj /IOÉ©°S.92

±Ébh’Gh á«eÓ°S’G ¿ƒÄ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

á«Hô©dG á¨∏dG ó¡©e ôjóe -…Ò¡ŸG ó«ÑY/ QƒàcódG.43

á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG IQGOG ôjóe – »ã«eôdG áªWÉa /IQƒàcódG.78

. ájôµØdG á«µ∏ŸG ¿ƒÄ°ûdG ´É£≤d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – »æ°Sƒ◊G »∏Y .O /IOÉ©°S.83

çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d äGQÉe’G õcôe
.á«é«JGÎ°S’G

á©eÉ÷G ôjóe ÖFÉf óYÉ°ùe - ødCG πµjÉe /QƒàcódG.42

á«fGõ«ŸG º°ùb ¢ù«FQ – »é«æ£dG óæ¡e /ó«°ùdG.77

. ájQÉéàdG ¿ƒÄ°ûdG ´É£≤d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch – …Ò¡ŸG »£H øH ó«ªM /IOÉ©°S.82

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh

.çÉëH’G èeÉfôH ôjóe -»°Sƒd’G óªMG / QƒàcódG.32

»HÓ£dG OÉ°TQ’G º°ùb ¢ù«FQ – Üƒà«µdG ∞∏N /ó«°ùdG.65
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á¡÷G

á«dÉŸG IQGRh

Gk ƒ°†Y- …ôgÉ¶dG ô°UÉf/IOÉ©°S.60
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