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الفترة 2014/10/26 - 2013/11/11

مقدمة
حر� ًصا من الأمانة العامة للمجل�س على توثيق �أن�شطة و�أعمال اللجان ،فقد قامت ب�إعداد هذا التقرير الذي يو�ضح
ن�شاط اللجان خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11
�إىل  2014/10/26وذلك 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 عقدت جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة خالل هذا الدور ( )132اجتماعا ،ا�ستغرقت حوايل (� )317.1ساعة،
وعقدت اللجان لإجناز �أعمالها ( )2حلقة نقا�شية ،وقامت بـ ( )8زيارات 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 ( )16م�شروع قانون منها ( )2م�شروع قانون متعلق
بامليزانيات العامة ،والزال �أمام اللجان ( )5م�شروعات قوانني جاهزة للعر�ض وكذلك ( )3م�شروعات قوانني قيد
الدرا�سة ،بالإ�ضافة مل�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س.
�أما يف اجلانب الرقابي فقد ناق�شت اللجان ( )31مو�ضوعا عاما ،نوق�ش منها يف جل�سات املجل�س ( )6مو�ضوعات
عامة ،كما وانتهت اللجان من درا�سة ومناق�شة ( )6مو�ضوعات عامة وهي جاهزة لطرحها على املجل�س ملناق�شتها ،وال
يزال ( )19مو�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 عدد ( )1مو�ضوع عام.
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.
د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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�أوال -:ن�شـــاط اللجان :

فعالية اللجان يف الن�شاط الت�شريعي والرقابي

عقدت جلان املجل�س ( )132اجتماعا ،حيث عقدت اللجان الدائمة ( )116اجتماع ًا ،وبن�سبة بلغت ( )%88من �إجمايل
اجتماعات جلان املجل�س خالل هذا الدور ،وعقدت اللجان امل�ؤقتة ( )16اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%12من �إجمايل
اجتماعات جلان املجل�س.
وا�ستغرقت االجتماعات (� )317.1ساعة عمل ،حيث ا�ستغرقت اللجان الدائمة (� )286:12ساعة و بن�سبة ( )%90من
�إجمايل �ساعات العمل ،وا�ستغرقت اللجان امل�ؤقتة (� )31:39ساعة وبن�سبة ( )%10من �إجمايل �ساعات العمل.

جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة خالل الدور الثالث :
الن�شاط

العدد

الن�سبة

عدد ال�ساعات

الن�سبة

م�شروعات القوانني

25

%44.6

190:21

%65

املو�ضوعات العامة

31

%55.3

103:29

%35

الإجمايل

56

%99.9

293:50

%100

جدول يو�ضح عدد اجتماعات اللجان وال�ساعات امل�ستغرقة.
ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة خالل الدور الثالث :
اللجان الدائمة

الن�سبة

اللجان امل�ؤقتة

الن�سبة

عدد االجتماعات

116

%88

16

%12

عدد ال�ساعات

286:12

%90
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%10
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ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجان وال�ساعات امل�ستغرقة.
140
116

120
100

äÉYÉªàL’G OóY

80

äÉYÉ°ùdG OóY

60
40
31:39

8

16

286:12

�أ .الن�شاط الت�شريعي :
ناق�شت اللجان عدد ( )25م�شروع قانون ،منها ( )6م�شروعات قوانني مرحلة من دور االنعقاد العادي
الثاين ،و( )19م�شروع قانون �أحيلت يف دور االنعقاد العادي الثالث ،وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب
(� )190:21ساعة عمل ،وبن�سبة بلغت ( )%65من �إجمايل �ساعات الن�شاط العام للجان (الت�شريعي والرقابي) والبالغة
(� )293:50ساعة عمل.
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 م�شروعات القوانني التي انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س:1.1م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض احكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث.
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3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2013م.
4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية .2014
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن قانون ودمية.
6.6م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
7.7م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
8.8م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل
الأموال.
9.9م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
1010م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض احكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات
املدنية.
1111م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
1212م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية.
1313م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.
1414م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
1515م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
1616م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة اجلرائم االرهابية.
 م�شروعات قوانني انتهت منها اللجان وجاهزة للعر�ض وهي :1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية املنتهية 2012/12/31م.
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2014م.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية.
4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن التعليم الإلزامي.
5.5م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�سجل ال�سكاين
وبطاقة الهوية.
 م�شروعات قوانني ما زالت �أمام اللجان وهي :1.1م�شروع احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1989يف �ش�أن ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون
مبمار�سة جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة.
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2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض احكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة
وتنميتها.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء.
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية  2014م.
5.5م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية  2014م (مت �إحالته بتاريخ .)2014/09/25
ب .الن�شاط الرقابي:
ناق�شت اللجان ( )31مو�ضوعا عاما ،منها مو�ضوع ًا عام ًا واحد ًا من الف�صل ال�سابق ،و( )18مو�ضوع ًا عام ًا متبقي ًا من
الدور الثاين ،و( )12مو�ضوعا عاما متبنى يف الدور الثالث ،وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقرب من (� )103:29ساعة
عمل ،وبن�سبة بلغت ( )%35من �إجمايل �ساعات الن�شاط العام للجان (الت�شريعي والرقابي) والبالغة (� )317:10ساعة
عمل.
 مو�ضوعات عامة انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س وهي:1.1التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
2.2مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي.
�3.3سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
4.4تقرير مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
�5.5سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
�6.6سيا�سة وزارة الداخلية.
 مو�ضوعات عامة �أجنزت تقاريرها وجاهزة لعر�ضها على املجل�س وهي:1.1مو�ضوع �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
2.2مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية يف �ش�أن املعلمني.
3.3مو�ضوع �سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
4.4مو�ضوع وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.
5.5مو�ضوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
6.6مو�ضوع �سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية.
 مو�ضوعات عامة الزالت قيد الدرا�سة �أمام اللجان وهي :1.1مو�ضوع حماية املجتمع من املواد املخدرة.
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2.2مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
3.3مو�ضوع �سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء.
4.4مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن الت�شريعات واخلدمات املقدمة للمتعاملني.
5.5مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
6.6مو�ضوع �سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
7.7مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
8.8مو�ضوع ر�ؤية الإمارات .2021
9.9مو�ضوع �سيا�سة وزارة التنمية والتعاون الدويل.
1010مو�ضوع التجارة اخلارجية.
 1111مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
1212مو�ضوع �سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت.
1313مو�ضوع �سيا�سة م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد.
1414مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية.
1515مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية.
1616مو�ضوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة.
1717مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
1818مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن نظام التقومي املدر�سي ونظام االمتحانات.
1919مو�ضوع تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف الدولة.
 كما �أجنزت اللجان تقاريراً يف �ش�أن التو�صيات التي ورد بها رد من جمل�س الوزراء وهي :1.1مو�ضوع �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية.
2.2مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
3.3مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي.
4.4مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة.
5.5مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
6.6مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة.
7.7مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
ثانيا -:احللقات النقا�شية والندوات :
عقدت اللجان عدد ( )2حلقة 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 :
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�أ .مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل:».
عقدت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حلقة نقا�شية بعنوان «التحديات التي تواجه �سوق العمل» يف
م�سرح بلدية مدينة العني املوافق 2014 /2/12م.
ب .مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية»:
عقدت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية حلقة نقا�شية بعنوان «واقع
تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب» املوافق .2014/5/28
ثالثا -: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 ( )8زيارات ميدانية:
�أ� .سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
قامت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية ب ( )2زيارة ميدانية �إىل كل من -:
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية املوافق 2014/3/3م.
�سوق دبي املايل املوافق .2014/2/17
ب� .سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
قامت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بـ ( )1زيارة ميدانية �إىل-:
مكتب وزارة العمل يف �إمارة �أبوظبي املوافق 2014/1/20م.
ج� .سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية والأوقاف.
قامت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة ب ( )1زيارة ميدانية �إىل -:
زيارة ميدانية ملقر الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف �إمارة �أبوظبي بتاريخ .2014/2/24
د� .سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
قامت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة ب ( )1زيارة ميدانية �إىل -:
زيارة ميدانية ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة بتاريخ .2014/2/24
هـ� .سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�شباب.
قامت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيل�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�شباب بـ
( )3زيارات ميدانية �إىل -:
زيارة ميدانية للنادي العربي الثقايف يف �إمارة �أم القويني بتاريخ .2014/10/12
زيارة ميدانية لنادي اجلزيرة احلمراء الريا�ضي  -نادي الرم�س الريا�ضي يف �إمارة ر�أ�س اخليمة بتاريخ .2014/10/13
زيارة ميدانية لنادي م�صفوت الثقايف الريا�ضي يف �إمارة عجمان بتاريخ .2014/10/14
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع

خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة :
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11
لغاية  )14( 2014/10/26اجتماع ًا وبن�سبة ( )%12من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )23.48ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%8.2من املجموع الكلي
للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286.12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
( )4م�شروعات قوانني ،وعدد ( )2مو�ضوع عام.
ثانيا  :الن�شاط الت�شريعي للجنة :
 ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )4م�شروعات قوانني يف �ش�أن:1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�سجل
ال�سكاين وبطاقة الهوية.
 وقد �أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية:1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
4.4وا�ستغرقت يف مناق�شاتها للجانب الت�شريعي ما يقارب (� )20.13ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%86من
اجتماعات اللجنة.
5.5م�شروعات القوانني التي انتهت منها اللجنة وجاهزة للعر�ض وهي:
6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�سجل
ال�سكاين وبطاقة الهوية.
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ثالثا  :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )2مو�ضوعات عامة يف �ش�أن:
1.1حماية املجتمع من املواد املخدرة.
�2.2سيا�سة وزارة الداخلية.
ومت خاللها مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف جل�سة املجل�س.
 وقد �أجنزت اللجنة املو�ضوعات الآتية:•�سيا�سة وزارة الداخلية.
 �أجنزت اللجنة تقرير تو�صيات واحداً وهو:•�سيا�سة وزارة الداخلية.
 يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية :•حماية املجتمع من املواد املخدرة.
وا�ستغرقت اللجنة يف مناق�شتها للجانب الرقابي ما يقارب (� )3:35ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%14من اجتماعات
اللجنة.
فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
الن�شاط

عدد ال�ساعات
الن�سبة
العدد

عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

20:13

%86

م�شروعات القوانني

11

%79

%14

املو�ضوعات العامة

3

%21

3:35

%100

املجموع

14

%100

23:48

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة
14
12
10
8
11

3:35

3

20:13

6
4
2
0
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رابعا  :الأداء العام للجنة:
الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد

فكرة

27

%28

5

%28

مقرتح

25

%26

6

%33

ر�أي

46

%47

7

%39

جمموع

98

%100

18

%100

الأداء
العنا�صر

18

9.9ورقة ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة
 2009ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
1010جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن
ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.
1111امللف الت�شريعي حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة 2006
ب�ش�أن ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.
1212ورقة ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة
 2006ب�ش�أن ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.
1313الدرا�سات االجتماعية والقانونية حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم
( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.

 طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )98فكرة ومقرتحاور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )27فكرة ،وبن�سبة ( )%28من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )25مقرتحا وبن�سبة ( ،)%26و�شكلت الآراء منها ( )46ر�أيا وبن�سبة (.)% 47
 طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكارواملقرتحات والآراء بلغت ( )18فكرة ومقرتحاور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )5فكرة ،وبن�سبة ( )%28من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات ()6
مقرتحات وبن�سبة ( )%33و�شكلت الآراء منها (� )7آراء وبن�سبة (.)%39

عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت عددها ( )3ورقات فنية وهي كالتايل:
1.1تقرير �سيا�سة وزارة الداخلية.
2.2ورقة خمطط برملاين حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف حماية املجتمع من املواد املخدرة.
3.3بطاقات تعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.

خام�ساً  :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي عدد ( )16ورقة ودرا�سة فنية.
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي ( )13ورقة فنية كالتايل :التقرير املبدئي ،تقرير النتائج ،تقرير اللجنة ،اجلدول
اال�ستنباطي،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية-:
1.1جدول مقارن مل�شروع القانون يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
2.2امللف الت�شريعي حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
3.3ورقة ا�ستف�سارات اللجنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية.
4.4جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
5.5ورقة ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
6.6امللف الت�شريعي حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
 7.7الدرا�سات االجتماعية والقانونية حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
8.8جدول مقارن حول مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 2009
ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.

�ساد�ساً  :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية» بن�سبة ( )%100من جمموع تعديالت
التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة؛ �أي وافق املجل�س على جميع تو�صيات اللجنة والتي بلغت ( )9تو�صيات مع
�إ�ضافة وتعديل عدد ( )2تو�صية.
2.2بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ن�سبة ( )%72.4من جمموع تعديالت املجل�س
على م�شروعات القوانني.
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ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11
لغاية  )28( 2014/10/26اجتماعا وبن�سبة بلغت ( )%24من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )70:21ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%25من املجموع الكلي
للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
عدد ( )8م�شروعات قوانني ،وعدد ( )4مو�ضوعات عامة.
ثانيا :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
 ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )8م�شروعات قوانني يف �ش�أن:1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل
الأموال.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية املنتهية 2012/12/31م.
4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2013م.
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية .2014
6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2014م.
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
8.8م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1989يف �شان ال�سماح ملواطني دول جمل�س
التعاون مبمار�سة جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة.
 قد �أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية:1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل
الأموال.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية املنتهية 2012/12/31م.
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4.4م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2013م.
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية .2014
6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية 2014م.
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
يف حني ال زال �أمامها م�شروعات القوانني الآتية:1.1م�شروع احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1989يف �ش�أن «ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون
مبمار�سة جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة».
 ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )51:12ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%72من اجتماعات اللجنة. .2م�شروع قانون اجتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد ا�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن
ال�سنة املالية ( 2014مت �إحالته بتاريخ .)2014/9/25
 ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )3:37ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%5من اجتماعات اللجنة.ثالثا :الن�شاط الرقابي للجنة:
 ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة ( )4مو�ضوعات عامة يف �ش�أن:1.1مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
2.2مو�ضوع �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
3.3مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
4.4مو�ضوع �سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء.
 �أجنزت اللجنة املو�ضوعات الآتية: 1.1تقرير مو�ضوع �سيا�سة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
2.2تقرير مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
كما �أجنزت اللجنة تقريرا واحدا يف �ش�أن التو�صيات الآتية:
1.1تقرير مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية:
1.1مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
2.2مو�ضوع �سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )17:15ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%24من اجتماعات اللجنة.
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فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة:
عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

الن�شاط

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )151فكرة ومقرتحا
ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )53فكرة ،وبن�سبة ( )%35من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )42مقرتح ًا وبن�سبة ( ،)%28و�شكلت الآراء منها ( )56ر�أيا وبن�سبة (.)%37

عدد ال�ساعات
الن�سبة
العدد

51:12

%75

م�شروعات القوانني

17

%61

%25

املو�ضوعات العامة
املجموع

11

%39

17:15

%100

28

%100

68:27

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

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

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت اللجنة ( )128فكرة
ومقرتح ًا و�آراء� ،شكلت الأفكار منها ( )35فكرة ،وبن�سبة ( )%27من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد
املقرتحات ( )46مقرتح ًا وبن�سبة ( ،)%36و�شكلت الآراء منها ( )47ر�أي وبن�سبة (.)%37
خام�ساً :اللجان امليدانية:
قامت اللجنة بزيارتني ميدانيتني �إىل �سوق �أبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل.
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18
15

11
%39

12

17
%61

51:12

9
6
3

17:16

0

رابعا :الأداء العام للجنة:
الأداء
العنا�صر

22

الأداء الت�شريعي
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة

العدد

الن�سبة

فكرة

53

%35

35

%27

مقرتح

42

%28

46

%36

ر�أي

56

%37

47

%37

جمموع

151

%100

128

%100

�ساد�ساً :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي ( )29ورقة ودرا�سة فنية.
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد ( )24ورقة فنية كالتايل :التقرير املبدئي ،تقرير النتائج ،تقرير اللجنة ،اجلدول
اال�ستنباطي ،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية:
1.1التقرير املبدئي مل�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
2.2جدول مقارن مل�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
3.3عر�ض تقدميي حول م�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
4.4امللف الت�شريعي مل�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري..
5.5ورقة اال�ستف�سارات مل�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
6.6جدول مقارن مل�شروع القانون يف �ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
7.7ا�ستف�سارات للجنة يف �ش�أن م�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
8.8جدول مقارن مل�شروع القانون م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .2013
9.9تقرير جلنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2013
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1010ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات
اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية . 2013
1111جدول مقارن مل�شروع القانون احتادي بربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن
ال�سنة املالية .2014
1212تقرير جلنة مل�شروع القانون احتادي بربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية .2014
 1313ا�ستف�سارات للجنة مل�شروع القانون احتادي بربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية 2014
1414جدول مقارن مل�شروع القانون م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
1515ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري.
1616جدول مقارن مل�شروع القانون م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات
اخلتامية للجهات امل�ستقلة املحلقة عن ال�سنة املالية املنتهية .2012/12/31
1717تقدمي ا�ستف�سارات للجنة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
للجهات امل�ستقلة املحلقة عن ال�سنة املالية املنتهية .2012/12/31
1818جدول مقارن مل�شروع القانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
1919التقرير املبدئي مل�شروع القانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
2020تقدمي ا�ستف�سارات للجنة مل�شروع القانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات.
2121جدول مقارن مل�شروع القانون االحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن
مكافحة جرائم غ�سل الأموال.
2222تقدمي ا�ستف�سارات للجنة مل�شروع القانون االحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2002
يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال.
2323عر�ض الدرا�سات االجتماعية والقانونية �إىل اللجنة مل�شروع القانون االحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال.
2424تقدمي امللف الت�شريعي مل�شروع القانون االحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف
�ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال.
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املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت عددها (� )5أوراق فنية وهي كتايل:
1.1منهجية وخطة عمل ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
2.2عر�ض خمطط عمل ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
3.3تقرير الزيارة امليدانية ل�سوق دبي املايل.
4.4تقرير الزيارة امليدانية ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية.
5.5م�شروع تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة االمارات للأوراق املالية وال�سلع.
�سابعا :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
م�شروعات القوانني
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ن�سبة ( )%94.5من جمموع تعديالت املجل�س
على م�شروعات القوانني.
املو�ضوعات العامة
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» بن�سبة
( )%84.6من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة� .أي وافق املجل�س على ( )11تو�صية ،مع �إ�ضافة وتعديل
تو�صيتني.

عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
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ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من  2013/11/11لغاية
 2014/10/26عدد ( )20اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%17من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماعات ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )35:01ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%14من املجموع
الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )245:54ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
( )4م�شروعات قوانني وم�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ،وعدد ( )1مو�ضوعا عاما.

وا�ستغرقت يف مناق�شاتها للجانب الت�شريعي ما يقارب (� )33:06ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%94.4من اجتماعات
اللجنة.
ثالثا :الن�شاط الرقابي للجنة:
 فقد ناق�شت اللجنة عدد ( )1مو�ضوعا عاما تبنته خالل خطة عملها يف الدور الأول وهو �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أنالت�شريعات واخلدمات املقدمة للمتعاملني.
 وا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )2:35ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%6.7من اجتماعات اللجنة.فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

عدد ال�ساعات
الن�سبة
العدد

الن�شاط
م�شروعات القوانني

12

%85.7

33:06

%94.4

املو�ضوعات العامة
املجموع

2

%14.2

2:35

%6.6

14

%99.9

35:41

%100

ثانيا :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )4م�شروعات قوانني يف �ش�أن:
1.1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض احكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات
املدنية.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة.
3.3م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق
والبحوث.
4.4م�شروع قانون يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية.
 -م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة
14

�أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد ب�إمارة ال�شارقة.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق
والبحوث.
3.3م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات
املدنية.
4.4م�شروع قانون يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية

12
10
12
%85.7

8
6
4

02:35

2
%14.2

33:06

2
0

يف حني ال زال �أمامها م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.
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رابعا :الأداء العام للجنة:
الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد

فكرة

21

%33

2

%22.2

مقرتح

22

%34

4

%44.4

ر�أي

21

%33

3

%33.3

جمموع

64

%100

9

%99.9

الأداء
العنا�صر

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء حيث بلغت ( )64فكرة
ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )21فكرة ،وبن�سبة ( )%33من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد
املقرتحات ( )22مقرتحا وبن�سبة ( ،)%34و�شكلت الآراء منها ( )21ر�أيا وبن�سبة (.)% 33
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء حيث بلغت (� )9أفكار
ومقرتحات و�آراء� ،شكلت الأفكار منها ( )2فكرة ،وبن�سبة ( )%22.2من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد
املقرتحات ( )4مقرتحات وبن�سبة ( ،)%44.4و�شكلت الآراء منها ( )3ر�أيا وبن�سبة (.)% 33.3

4.4التقرير املبدئي مل�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية.
5.5ورقة ا�ستف�سارات للجنة حول م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة
 1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية.
عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
 يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍاملعدة من قبل الأمانة العامة بلغت عددها ( )2ورقة فنية وهي كالتايل:
1.1خطة عمل اللجنة مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن الت�شريعات واخلدمات املقدمة للمتعاملني.
2.2ن�ص مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن الت�شريعات واخلدمات املقدمة للمتعاملني.
�ساد�سا :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ن�سبة (  )%97من جمموع تعديالت املجل�س على
م�شروعات القوانني.

خام�سا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي (� )7أوراق ودرا�سات فنية.
 يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي عدد (� )5أوراق فنية كالتايل :التقرير املبدئي ،تقرير النتائج ،تقرير اللجنة ،اجلدولاال�ستنباطي،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية:
1.1جدول مقارن مل�شروع القانون االحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية.
2.2درا�سات اجتماعية وقانونية يف �ش�أن م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة
 1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية.
3.3ملف ت�شريعي يف �ش�أن م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992
ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية.
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ن�شاط جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة خالل الفرتة
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي االثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11م
لغاية 2014/10/26م ( )7اجتماعات وبن�سبة بلغت ( )%6من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )15:58ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%5.4من املجموع الكلي
للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة-:
عدد ( )4مو�ضوعات عامة.
ثانيا :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )4مو�ضوعات عامة يف �ش�أن-:
 1.1مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي.
2.2مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية يف �ش�أن املعلمني.
3.3مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .حيث وافق املجل�س يف جل�سته اخلام�سة بتاريخ
(2014/1/7م) على دمج مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س»
ومو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي»؛ نظرا لتقارب حماور املو�ضوعيني الخت�صا�ص وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
4.4مو�ضوع �سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية.

ومو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي»؛ نظرا لتقارب حماور املو�ضوعيني الخت�صا�ص وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
و ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )15:58ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%100من اجتماعات اللجنة.
فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة -:
الن�شاط

عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد
-

م�شروعات القوانني
املو�ضوعات العامة
املجموع

عدد ال�ساعات
الن�سبة
العدد

7

%100

15:35

%100

7

%100

15:35

%100

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة
14
12
10
8

�أجنزت اللجنة املو�ضوعات الآتية-:
 1.1مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي.
2.2مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية يف �ش�أن املعلمني.

15:35

6

7
%100

4
00:00

0

2
0

كما اجنزت اللجنة عدد ( )1تقرير يف �ش�أن التو�صيات الآتية-:
1.1تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول قرار جمل�س الوزارء يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع
�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية.
يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية -:
1.1مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .حيث وافق املجل�س يف جل�سته اخلام�سة بتاريخ
(2014/1/7م) على دمج مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �ش�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س»
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ثالثا  :الأداء العام للجنة:
الأداء
العنا�صر

الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد
-

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد
29

%20

مقرتح

-

-

40

%28

ر�أي

-

-

76

%52

جمموع

-

-

145

%100

فكرة

خام�سا  :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي»
بن�سبة ( )%80من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة�(.أي وافق املجل�س على جميع تو�صيات اللجنة
والتي بلغت ( )8تو�صيات مع حذف  5تو�صيات).

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء حيث بلغت اللجنة خالل
مناق�شتها ( )145فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )29فكرة ،وبن�سبة ( )%20من جمموع الن�شاط الرقابي
للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات ( )40مقرتحا وبن�سبة ( ،)%28و�شكلت الآراء منها ( )76ر�أيا وبن�سبة (.)% 52
رابعا  :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت (� )9أوراق فنية وهي كتايل-:
1.1ورقة اال�ستف�سارات حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية يف �ش�أن املعلمني.
2.2ورقة خمطط عمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
3.3ورقة ا�ستف�سارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة للجامعات احلكومية واخلا�صة وكليات التقنية
العليا.
4.4ورقة ا�ستف�سارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة جلامعة الإمارات العربية املتحدة.
5.5بطاقات التعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي.
6.6تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والثقافة والإعالم حول قرار جمل�س الوزراء يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع
�سيا�سة املجل�س الوطني للإعالم يف �ش�أن تعزيز الت�شريعات الإعالمية.
7.7تقرير تو�صيات جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة يف �ش�أن مناق�شة مو�ضوع البحث العلمي يف
جمال البحث العلمي.
8.8تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والثقافة والإعالم حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف
�ش�أن املعلمني.
9.9ن�ص مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف �ش�أن التنمية الثقافية.
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ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11
لغاية  )14( 2014/10/26اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )%12من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )50:17ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%18من املجموع الكلي للوقت
امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة-:
( )3م�شروعات قوانني ،وعدد ( )3مو�ضوعات عامة.
ثانيا  :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )3م�شروعات قوانني يف �ش�أن-:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن قانون ودمية
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�أت ال�صحية.
و قد �أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية-:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن قانون ودمية.
2.2م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية.
وا�ستغرقت يف مناق�شاتها للجانب الت�شريعي ما يقارب (� )31:24ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%62من جمموع
�ساعات اجتماعات اللجنة.
ثالثا  :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )3مو�ضوعات عامة يف �ش�أن-:
� 1.1سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
�2.2سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
�3.3سيا�سة وزارة ال�صحة.
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� أجنزت اللجنة املو�ضوعات الآتية-:
�1.1سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
كما �أجنزت اللجنة عدد ( )4تقارير يف �ش�أن التو�صيات الآتية-:
1.1تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول رد جمل�س الوزراء على تو�صيات اللجنة يف �ش�أن
�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
2.2تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول رد جمل�س الوزراء على تو�صيات اللجنة يف �ش�أن
�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن ال�ضمان االجتماعي.
3.3تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س
الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن تنمية قطاع ال�صحة يف الدولة.
4.4تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س
الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية -:
�1.1سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية).
�2.2سيا�سة وزارة ال�صحة.
و ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )18:53ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%37من اجتماعات اللجنة.
فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

العدد

عدد ال�ساعات
الن�سبة

الن�شاط
م�شروعات القوانني

8

%57

31:24

%62

املو�ضوعات العامة

6

%43

18:53

%37

املجموع

14

%100

50:17

%100

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.
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تواجهها ومنها املن�ش�آت والق�ضايا العمالية؛ للخروج بقوانني وت�شريعات ت�ضمن حقوق اجلميع لتنظيم �سوق العمل ،وذلك
لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة ودفع عجلة التطور والتميز.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة.
14
12
10
8

18:53

6
%43

31:24

6

8
%57

4
2
0

رابعا  :الأداء العام للجنة:
الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد

فكرة

24

%33

35

%28

مقرتح

24

%33

38

%31

ر�أي

25

%34

50

%41

جمموع

73

%100

123

%100

الأداء
العنا�صر

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )73فكرة ومقرتحا
ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )24فكرة ،وبن�سبة ( )%33من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )24مقرتح ًا وبن�سبة ( ،)%33و�شكلت الآراء منها ( )25ر�أيا وبن�سبة (.)%34
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها للمو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )123فكرة ومقرتحا
ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )35فكرة ،وبن�سبة ( )%28من جمموع الن�شاط الرقابي ،للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )38مقرتح وبن�سبة ( ،)%31و�شكلت الآراء منها ( )50ر�أيا وبن�سبة (.)%41
خام�سا :اللجان امليدانية:
قامت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بتاريخ 2014/1/20م بزيارة ميدانية �إىل «مكتب وزارة العمل
يف �إمارة �أبوظبي» ،وذلك بهدف االطالع على دور وزارة العمل يف عملية �ضبط �سوق العمل ،ومناق�شة �أهم التحديات التي
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�ساد�ساً :احللقات النقا�شية:
عقدت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية للمجل�س الوطني االحتادي تاريخ 2014 /2/12م حلقة
نقا�شية بعنوان «التحديات التي تواجه �سوق العمل» يف م�سرح بلدية مدينة العني� ،ضمن خطة عمل اللجنة لدرا�سة مو�ضوع
«�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل» ،ملناق�شة �أهم الق�ضايا وامل�شكالت يف �سوق العمل ،وحت�سني اخلدمات
املقدمة للمتعاملني.
�سابعاً :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي ( )19ورقة فنية.
يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي (� )8أوراق فنية وهي كالتايل :التقرير املبدئي ،تقرير النتائج ،تقرير اللجنة ،اجلدول
اال�ستنباطي،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية:
1.1ورقة ا�ستف�سارات حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
2.2الدرا�سات االجتماعية والقانونية حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
3.3امللف الت�شريعي حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
4.4جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية.
5.5ورقة ا�ستف�سارات حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.
6.6الدرا�سات االجتماعية والقانونية حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.
7.7امللف الت�شريعي حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.
8.8جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.
عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت عددها ( )11ورقة فنية وهي كالتايل-:
1.1تقرير اللجنة حول رد جمل�س الوزراء على تو�صيات املجل�س يف �ش�أن �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية.
2.2تقرير اللجنة حول رد جمل�س الوزراء على تو�صيات املجل�س يف �ش�أن �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن
ال�ضمان االجتماعي.
3.3تقرير اللجنة حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف �ش�أن
تنمية القطاع ال�صحي يف الدولة.
4.4تقرير اللجنة حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
5.5ورقة خمطط عمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
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6.6ن�ص مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
7.7خطة عمل اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل».
8.8ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ملكتب وزارة العمل – �أبوظبي.
9.9ا�ستبيان «�شارك بر�أيك» حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
1010ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ملمثلي وزارة العمل حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة
العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل».
1111تقرير �سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل.
ثامنا :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ن�سبة ( )% 92من جمموع تعديالت املجل�س على
م�شروعات القوانني.

ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من  2013/11/11لغاية
 2014/10/26عدد ( )11اجتماع ًا وبن�سبة بلغت ( )% 10من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )34:35ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%14من املجموع الكلي
للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة:
عدد ( )3م�شروعات قوانني ،و عدد ( )5مو�ضوعات عامة
ثانيا  :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة ( )3م�شروعات قوانني يف �ش�أن:
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة
وتنميتها.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء.
قد �أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية-:
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية.
يف حني ال زال �أمامها الآتي -:
1.1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة
وتنميتها.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء.
ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� ))31:88ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%92من اجتماعات اللجنة.
ثالثا  :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة ( )5مو�ضوعات عامة يف �ش�أن:
1.1مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
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 -ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة

2.2مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة.
3.3مو�ضوع ر�ؤية الإمارات .2021
�4.4سيا�سة وزارة التنمية والتعاون الدويل.
5.5التجارة اخلارجية.

14
12
10

�أجنزت اللجنة ( )2تقرير تو�صيات وهي على النحو الآتي -:
1.1مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
2.2مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف الدولة.

8
31:88
02:34

يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية -:
1.1مو�ضوع ر�ؤية الإمارات .2021
�2.2سيا�سة وزارة التنمية والتعاون الدويل.
3.3التجارة اخلارجية.
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رابعا  :الأداء العام للجنة:

و ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )3:13ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%9من اجتماعات اللجنة
فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة
الن�شاط

6

عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

العدد

عدد ال�ساعات
الن�سبة

م�شروعات القوانني

8

%73

31:88

%93

املو�ضوعات العامة

3

%27

2:34

%7

املجموع

11

%100

34:22

%100

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد

فكرة

45

%31

2

%50

مقرتح

47

%33

1

%25

ر�أي

51

%36

1

%25

جمموع

143

%100

4

%100

الأداء
العنا�صر

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من املقرتحات والأفكار والآراء بلغت ( )143فكرة ومقرتحا
ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )45فكرة ،وبن�سبة ( )%31من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )47مقرتح ًا وبن�سبة ( ،)% 33و�شكلت الآراء منها ( )51ر�أيا وبن�سبة (.)%36
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت (� )4أفكار ومقرتحات
و �آراء� ،شكلت الأفكار منها ( )2فكرة ،وبن�سبة ( )%50من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،مقرتح ُا واحد ًا وبن�سبة
( ،)%25ور�أي ًا واحد ًا بن�سبة (.)% 25
خام�سا  :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الت�شريعي والرقابي (� )13أوراق ودرا�سات فنية.
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يف اجلانب الت�شريعي مت تقدمي (� )10أوراق فنية كالتايل :التقرير املبدئي،تقرير النتائج ،تقرير اللجنة،اجلدول
اال�ستنباطي،اجلدول املقارن ،امللف الت�شريعي الذي حوى الأوراق التالية:
1.1امللف الت�شريعي مل�شروع القانون الإحتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل
والفرو�سية.
2.2اجلدول املقارن مل�شروع قانون الإحتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل
والفرو�سية.
3.3عر�ض الدرا�سات االجتماعية والقانونية مل�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية.
4.4ورقة ا�ستف�سارات للجنة.
5.5تقرير حول م�شروع القانون الإحتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل
والفرو�سية.
6.6امللف الت�شريعي مل�شروع القانون الإحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن
حماية البيئة وتنميتها.
7.7اجلدول املقارن مل�شروع القانون الإحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن
حماية البيئة وتنميتها.
8.8خطة عمل اللجنة مل�شروع القانون الإحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
9.9املعاجلة القانونية للم�شكالت االجتماعية مل�شروع القانون الإحتادي بتعديل بع�ض احكام القانون االحتادي رقم
( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
1010ورقة تف�سري املفاهيم مل�شروع القانون الإحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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�ساد�ساً  :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
م�شروعات القوانني
• بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروع القانون ن�سبة ( )%79من جمموع تعديالت املجل�س على
م�شروعات القوانني.
املو�ضوعات العامة
•بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «امل�شكالت البيئية يف الدولة» بن�سبة ( )%100من جمموع تعديالت
التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة.
•بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة البيئة يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي» بن�سبة
( )%100من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة.

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 (� )3أوراق فنية وهي كالتايل:
1.1تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة وزارة البيئة
يف �ش�أن حماية الرتبة والغطاء النباتي.
2.2تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط حول قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات مو�ضوع امل�شكالت البيئية يف
الدولة.
3.3خطة عمل اللجنة حول مو�ضوع ر�ؤية الإمارات .2021
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ن�شاط جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من  2013/11/11لغاية
 2014/10/26عدد ( )11اجتماعات وبن�سبة بلغت ( )%10من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )21:32ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%9من املجموع الكلي للوقت
امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة :
م�شروع قانون ،وعدد ( )6مو�ضوعات عامة.
ثانيا :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.
و قد �أجنزت اللجنة م�شروعات القوانني الآتية-:
1.1م�شروع قانون احتادي بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.
ثالثا :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة عدد ( )6مو�ضوعات عامة يف �ش�أن:
�1.1سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
�2.2سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
�3.3سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
�4.4سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
�5.5سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت.
�6.6سيا�سة م�ؤ�س�سة الإمارات للربيد.

كما �أجنزت اللجنة ( )3تقارير يف �ش�أن التو�صيات الآتية:
1.1تقرير اللجنة يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
2.2تقرير اللجنة يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
3.3تقرير اللجنة يف �ش�أن تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
يف حني ال زال �أمامها املو�ضوعات الآتية :
�1.1سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
�2.2سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت.
�3.3سيا�سة م�ؤ�س�سة االمارات للربيد.
         و ا�ستغرقت يف مناق�شاتها ما يقارب (� )21:27ساعة عمل وبن�سبة ت�صل �إىل (  )%99.7من اجتماعات اللجنة.فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة :
عدد االجتماعات
الن�سبة
العدد

الن�شاط

عدد ال�ساعات
الن�سبة

العدد

م�شروعات القوانني

-

-

-

-

املو�ضوعات العامة

11

%100

21:27

%100

املجموع

11

%100

21:27

%100

•املجموع ي�ضم اجلانب الإجرائي من عمل اللجنة اخلا�ص باالنتخابات وو�ضع خطة عمل للجنة.

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي مل�شروعات القوانني واملو�ضوعات املناق�شة14
12

�أجنزت اللجنة املو�ضوعات الآتية:
�1.1سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
�2.2سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
�3.3سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
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رابعا  :الأداء العام للجنة:
الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد

فكرة

2

%33.3

25

%16

مقرتح

2

%33.3

54

%35

ر�أي

2

%33.3

75

%49

جمموع

6

%99.9

154

%100

الأداء
العنا�صر

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت (� )6أفكار ومقرتحات
و�آراء� ،شكلت الأفكار منها ( )2فكرة ،وبن�سبة ( )%33.3من جمموع الن�شاط الت�شريعي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )2مقرتح وبن�سبة ( ،)%33.3و�شكلت الآراء منها ( )2ر�أيا وبن�سبة (.)%33.3
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها املو�ضوعات الرقابية عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )154فكرة ومقرتحا
ور�أيا� ،شكلت الأفكار منها ( )25فكرة ،وبن�سبة ( )%16من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات
( )54مقرتحا وبن�سبة ( ،)%35و�شكلت الآراء منها ( )75ر�أيا وبن�سبة (.)%49
خام�سا :اللجان امليدانية:
قامت اللجنة بزيارتني ميدانيتني كالتايل:
1.1زيارة ميدانية ملقر الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف �إمارة �أبوظبي بتاريخ .2014/2/24
2.2زيارة ميدانية ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة بتاريخ .2014/2/24

5.5تقرير تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
6.6خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت».
7.7ورقة عر�ض عام حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
8.8ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
9.9جدول تلخي�ص ردود م�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت على ا�ستف�سارات اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االت�صاالت.
1010جدول مالحظات حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
1111بطاقات تعليق حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س.
�سابعا  :فعالية ونتائج �أعمال اللجنة:
م�شروعات القوانني
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ن�سبة ( )%100من جمموع تعديالت املجل�س على
م�شروعات القوانني.
املو�ضوعات العامة
1.1بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» بن�سبة
( )%64.2من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة.
2.2بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة
وال�سالمة» بن�سبة ( )%90من جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة.
3.3بلغت ن�سبة فعالية �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء» بن�سبة ( )%85.8من
جمموع تعديالت التو�صيات املقرتحة من قبل اللجنة.

�ساد�سا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
�أعدت الأمانة العامة يف اجلانب الرقابي (� )11أوراق ودرا�سات فنية.
عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية
يف اجلانب الرقابي اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
املعدة من قبل الأمانة العامة بلغت (� )11أوراق فنية وهي كالتايل:
1.1تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س.
2.2تقرير اللجنة حول �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
3.3تقرير اللجنة يف �ش�أن قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن تو�صيات املجل�س الوطني االحتادي حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء».
4.4تقرير تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة.
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ن�شاط جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
 عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الفرتة من 2013/11/11ملغاية 2014/10/26م ( )5اجتماعات بن�سبة بلغت ( )%4.3من جمموع اجتماعات جلان املجل�س خالل الدور والبالغة
( )116اجتماع ًا ،كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )5:06ساعة عمل ،وبن�سبة بلغت ( )%2من املجموع الكلي
للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل الدور البالغة (� )286:12ساعة ،وقد اختلف م�ضمون هذه ال�شكاوى من حيث
نوع ق�ضاياها حيث ت�ضمنت جوانب اجتماعية وخدمية و�أمنية.

5
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ثانياً :خطة عمل اللجنة:
ت�سريع الإجراءات املتبعة للنظر يف جميع ال�شكاوى ابتدا ًء با�ستقبال ال�شكوى عن طريق مكتب معايل رئي�س املجل�س ومن
ثم �إحالة ال�شكوى لأع�ضاء اللجنة مرفقا بها الر�أي القانوين املعد من قبل الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي،
و�إر�سال ر�سالة للجهة امل�شكو �ضدها لال�ستف�سار ع َّما ورد يف ال�شكوى وموافاة اللجنة برد اجلهة املعنية ،مع �سرعة �إخطار
ال�شاكي بذلك.
وقد تلقت اللجنة خالل هذه الفرتة (� )30شكوى متت درا�ستها من قبل االدارة القانونية ،ومت البت فيها من قبل اللجنة
باالطالع على كافة مرفقاتها ،واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.حيث مت حل عدد ( )14من ال�شكاوى الواردة للجنة،
من خالل قيام اجلهات املعنية بالتجاوب مع اللجنة بعد توجيه املخاطبات لها ،وذلك ب�سرعة الرد على هذه ال�شكاوى
واتخاذ االجراءات الالزمة حيال ذلك.
وقد مت حفظ ( )6من ال�شكاوى الواردة للجنة  ،حيث مت حفظ بع�ض هذه ال�شكاوى لعر�ضها امل�سبق على الق�ضاء والبع�ض
الآخر بنا ًء على ردود اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص والعالقة مبو�ضوعات ال�شكاوى املعرو�ضة �أمام اللجنة.
وبقيت (� )10شكاوى معرو�ضة �أمام اللجنة وبانتظار ردود اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص والعالقة ب�ش�أنها.
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ثالثاً � :أ�س�س عمل اللجنة:
و�ضعت اللجنة منذ انعقاد اجتماعها الأول يف دور االنعقاد العادي الثاين �أ�س� ًسا حمددة لبحث وفح�ص ال�شكاوى الواردة
�إليها ،وهي:
1.1ح�صر اخت�صا�ص اللجنة يف النظر يف ال�شكاوى املقدمة �ضد الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية دون املحلية.
2.2العمل على �سرعة الرد على �أ�صحاب ال�شكاوى بخ�صو�ص القبول املبدئي �أو عدمه ل�شكاويهم.
3.3تطوير دور اللجنة يف �أ�ساليب بحثها لل�شكاوى ل�ضمان ال�شفافية وحفاظ ًا على م�صالح املواطنني امل�شتكني.
�4.4إحالة ال�شكاوى ذات الطبيعة املت�شابهة والتي ت�شكل ظاهرة مت�س �شريحة عري�ضة من املواطنني �إىل اللجان
املخت�صة يف املجل�س لإدراجها �ضمن حماور النقا�ش فيها.
رابعاً :اجلهات احلكومية االحتادية التي تلقت اللجنة �شكاوى ب�ش�أنها:
تلقت جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى جمموعة من ال�شكاوى �ضد جهات وهيئات حكومية الوارد ذكرها على النحو
التايل:
1.1وزارة الداخلية.
2.2وزارة الدفاع
3.3وزارة الرتبية والتعليم.
4.4وزارة العمل.
5.5وزارة ال�صحة.
6.6وزارة الأ�شغال.
7.7وزارة البيئة واملياه.
8.8الهيئة العامة للمعا�شات والـت�أمينات االجتماعية.
9.9الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
1010امل�صرف املركزي.
خام�ساً  :التو�صيات:
1.1التن�سيق مع اجلهات املعنية ذات االخت�صا�ص والعالقة مبو�ضوعات ال�شكاوى لت�سريع الرد على خماطبات اللجنة
ب�ش�أنها.
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ن�شاط جلنة حقوق الإن�سان
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الثالث خالل الفرتة من 2013/11/11م لغاية 2014/10/26م ()8
اجتماعات وبن�سبة بلغت ( )%7من جمموع اجتماعات جلان املجل�س والبالغة ( )116اجتماع ًا ،وا�ستغرقت اجتماعات
اللجنة حوايل (� )13.42ساعة عمل ،وبن�سبة بلغت ( )%5من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان خالل
الدور البالغة (� )286:12ساعة.
8
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ثانياً  :ن�شاط اللجنة:
ناق�شت اللجنة خالل هذه الفرتة نظام عمل اللجنة.
اعتماد م�شروع دليل عمل جلنة حقوق الإن�سان.
املذكرة الد�ستورية مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اخلدمة الوطنية االحتياطية.
تبنت اللجنة مو�ضوع (�سيا�سة احلكومة يف �ش�أن مكافحة العنف الأ�سري �ضد الن�ساء والأطفال)

الأداء العام للجنة

الأداء
العنا�صر

العدد

الن�سبة

فكرة

8

%40

مقرتح

7

%35

ر�أي

5

%25

جمموع

20

%100

رابعا  :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
1.1االتفاقيات الدولية التي �أبرمتها الدولة املتعلقة بحقوق الإن�سان.
2.2وثائق و�صكوك حقوق الإن�سان.
3.3الوثائق الأوروبية حلقوق الإن�سان.
خام�سا :الإيجابيات وهي على النحو التايل:
1.1اعتماد دليل عمل اللجنة.
2.2مناق�شة املذكرة الد�ستورية مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
3.3تعديالت على نظام عمل اللجنة وموافقة املجل�س عليها بعد التعديل.

بلغ عدد �ساعات اجتماع اللجنة ملناق�شة ن�شاطها (� )13.42ساعة ،وهو ما ي�شكل ما ن�سبته ( )%100من �إجمايل الوقت
امل�ستغرق الجتماعات اللجنة.
ثالثا :الأداء العام للجنة:
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )20فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار
منها (� )8أفكار وبن�سبة ( )%40من جمموع الن�شاط الت�شريعي ،فيما بلغ عدد املقرتحات ( )7مقرتحات وبن�سبة
( ،)%35و�شكلت الآراء منها ( )5وبن�سبة بلغت ( )%25من �إجمايل ن�شاط اللجنة.
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ن�شاط جلنة الرد على خطاب االفتتاح
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م

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

�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة من مقدمي طلب مناق�شة الرد على خطاب االفتتاح خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سة املجل�س الأوىل املعقودة يوم الأثنني بتاريخ  ،2013/11/11برئا�سة �سعادة � /سامل
كل من-:
حممد هويدين وع�ضوية ٍ
•غريب �أحمد ال�صريدي
•د�.شيخة علي العوي�س
•�سلطان جمعة ال�شام�سي
•في�صل عبداهلل الطنيجي
•م�صبح �سعيد الكتبي

2013/12/30
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ثالثا :الأداء العام للجنة:

فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي لعدد و�ساعات االجتماعات :

2013/12/23

äÉYÉ°ùdG ‹ÉªLG

03:05

ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة اجتماعيني خالل الفرتة من 2013/11/11م لغاية 2014/10/26م لدور االنعقاد العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%12.5من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )16اجتماعا،
وا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )3:05ساعات وبن�سبة بلغت ( )%10من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات
اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة عمل.

تاريخ عقد اجتماعات اللجنة

äÉYÉ°ùdG OóY

äÉYÉªàL’G ‹ÉªLG

21

عدد ال�ساعات

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

2

%12.5

3:05

%10

العنا�صر

الأداء العام للجنة
العدد

الن�سبة

فكرة

6

%26

مقرتح

5

%21.7

ر�أي

12

%52.3

جمموع

23

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )23فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار
منها (� )6أفكار وبن�سبة ( ،)%26فيما بلغ عدد املقرتحات ( )5مقرتحات وبن�سبة ( ،)%21.7و�شكلت الآراء منها
( )12ر�أيا وبن�سبة (.)%52
رابعا :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.وكانت ن�سبة الفعالية .%99
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع اخلا�ص واحلكومي خالل دور االنعقاد العادي الأول الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سة املجل�س الأوىل املعقودة يوم الثالثاء بتاريخ  ،2011/11/15برئا�سة �سعادة  /حمد
كل من-:
�أحمد الروحومي وع�ضوية ٍ
•ر�شاد حممد بوخ�ش
•�أحمد عبداهلل الطنيجي
• م�صبح �سعيد الكتبي
•را�شد حممد ال�شريقي
•�أحمد عبيد املن�صوري

2013/12/25
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ثالثا :الأداء العام للجنة:

فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة :

2013/11/18

äÉYÉ°ùdG OóY

03:26

ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
 عقدت اللجنة اجتماعيني خالل الفرتة من 2013/11/11م لغاية 2014/10/26م لدور االنعقاد العادي الثالث منالف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%12.5من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )16اجتماع ًا،
وا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )3:26ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%10من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة .وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع التوطني يف القطاع
احلكومي واخلا�ص.

تاريخ عقد اجتماعات اللجنة

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة

عدد ال�ساعات

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

2

%12.5

3:26

%10

العنا�صر

الأداء العام
العدد

الن�سبة

فكرة

11

%52

مقرتح

9

%43

ر�أي

1

%5

جمموع

21

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )21فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار
( )11فكرة وبن�سبة ( )%52من جمموع الن�شاط الرقابي ،فيما بلغ عدد املقرتحات منها ( )9مقرتحا بن�سبة (،)%43
ور�أي ًا واحد ًا بن�سبة (.)%5
رابعا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
عدد من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من
اطلعت اللجنة يف �سبيل درا�سة املو�ضوع املطروح على جدول �أعمالها على ٍ
قبل الأمانة العامة بلغت (� )3أوراق وهي كالتايل:
1.1بطاقات تعليق حول مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
2.2تقرير اللجنة امل�ؤقتة حول تو�صيات مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
3.3جدول تو�صيات الأع�ضاء حول مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص.
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خام�سا :فعالية ن�شاط اللجنة:
اللجان امل�ؤقتة

عدد الأفكار يف اللجان امل�ؤقتة

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة
مو�ضوع التوطني يف القطاع
احلكومي واخلا�ص

 11فكرة

عدد املقرتحات يف اللجان امل�ؤقتة
 9مقرتحات

ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة يف تطوير الأندية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية خالل دور االنعقاد
العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سته الثامنة والتي عقدت يوم الثالثاء املوافق ،2013/3/5
كل من-:
برئا�سة �سعادة  /مروان �أحمد بن غليطة وع�ضوية ٍ
•�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
ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة ( )3اجتماعات ،وحلقة نقا�شية واحدة و( )3زيارات ميدانية خالل الفرتة من  2013/11/11لغاية
 2014/10/26لدور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%19من جمموع
اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )16اجتماعا ،وا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )6:35ساعة عمل وبن�سبة بلغت
( )%20من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير الأندية.
فيما يلي جدول يو�ضح تواريخ عقد اجتماعات اللجنة من حيث العدد والزمن امل�ستغرق-:
تاريخ عقد اجتماعات اللجنة
2014/01/29
2014/05/08
2014/09/23
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عدد ال�ساعات

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

3

%19

6:35

%20
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة
خام�سا  :فعالية ن�شاط اللجنة:
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اللجان امل�ؤقتة

عدد الأفكار يف اللجان امل�ؤقتة

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة
مو�ضوع �سيا�سة الهيئة
العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة يف تطوير االندية

 12فكرة

عدد املقرتحات يف اللجان امل�ؤقتة
 28مقرتحاً

3

07:39

0

ثالثا :الأداء العام للجنة:
العنا�صر

الأداء العام
العدد

الن�سبة

فكرة

12

%12

مقرتح

28

%27

ر�أي

64

%61

جمموع

104

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )104فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار
منها ( )12فكرة ،وبن�سبة ( )%12من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات ( )28مقرتح ًا وبن�سبة
( ،)%27و�شكلت الآراء منها ( )64ر�أي ًا وبن�سبة (.)%61
رابعا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
ورقة عر�ض ب�أهم املالحظات التي ناق�شتها اللجنة خالل االجتماعات ال�سابقة.
خطة عمل اللجنة امل�ؤقتة املعدة من قبل �إدارة اللجان ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف
تطوير الأندية ومراكز ال�شباب».
ا�ستف�سارات موجهة �إىل ممثلي الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب واملعدة من قبل �إدارة اللجان.
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ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة

ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة
وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م

äÉYÉ°ùdG OóY
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�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي
الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سته العا�شرة والتي عقدت يوم الثالثاء املوافق  ،2012/5/8برئا�سة
كل من-:
�سعادة � /أحمد عبيد حممد املن�صوري وع�ضوية ٍ

2014/01/16
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ثالثا :الأداء العام للجنة:
العنا�صر

فيما يلي جدول يو�ضح تواريخ عقد اجتماعات اللجنة من حيث العدد والزمن امل�ستغرق-:

2014/01/09

18

0

ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة عدد ( )2اجتماع خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية 2014/10/26م لدور االنعقاد العادي الثالث
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%12.5من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ()16
اجتماعا ،وا�ستغرقت هذه االجتماعات (� )6:33ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%20من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.

تاريخ عقد اجتماعات اللجنة
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16
%20

06:33

•د�.أمل القبي�سي
•را�شد حممد ال�شريقي
•د.عبدالرحيم ال�شاهني
•�أحمد حممد رحمة ال�شام�سي
•مروان �أحمد علي بن غليطة املهريي
•�أحمد علي مفتاح �صالح الزعابي

äÉYÉªàL’G ‹ÉªLG

21

عدد ال�ساعات

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

2

%12.5

6:33

%20

الأداء العام
العدد

الن�سبة

فكرة

3

%8.3

مقرتح

30

%83.3

ر�أي

3

%8.3

جمموع

36

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )36فكرة ومقرتحا ور�أيا� ،شكلت الأفكار
منها (� )3أفكار ،وبن�سبة ( ،)%8.3فيما بلغ عدد املقرتحات ( )30مقرتح ًا وبن�سبة ( ،)%83.3و�شكلت الآراء منها
(� )3آراء وبن�سبة (.)%8.3
رابعا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
تقرير اللجنة امل�ؤقتة حول مو�ضوع وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.
بطاقات تعليق حول مو�ضوع وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.
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خام�سا :فعالية ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة:
اللجان امل�ؤقتة

عدد الأفكار يف اللجان امل�ؤقتة

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.

� 3أفكار

عدد املقرتحات يف اللجان امل�ؤقتة
 30مقرتحاً

ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م
�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية خالل دور االنعقاد
العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سته الأوىل والتي عقدت يوم الأثنني املوافق ،2013/11/11
كل من-:
برئا�سة �سعادة  /علي عي�سى النعيمي وع�ضوية ٍ
•في�صل عبداهلل الطنيجي
•عبيد ح�سن حميد بن ركا�ض
•حممد بطي القبي�سي
•�أحمد حممد باحلطم العامري
ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة ( )6اجتماعات خالل الفرتة من  2013/11/11لغاية  2014/10/26لدور االنعقاد العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%38من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )16اجتماعا،
وا�ستغرقت هذه اجتماعات اللجنة حوايل (� )12:10ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%39من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة.
وذلك لدرا�سة ومناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية.
فيما يلي جدول يو�ضح تواريخ عقد اجتماعات اللجنة من حيث العدد والزمن امل�ستغرق-:
تاريخ عقد اجتماعات اللجنة
2013/12/16

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

عدد ال�ساعات
العدد

الن�سبة

2014/01/14
2014/01/28
2014/02/18

6

%38

12:10

%39

2014/04/09
2014/09/24
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خام�سا  :فعالية ن�شاط اللجنة:

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة
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16
%39

21
18
15
12

6
%38

9

اللجان امل�ؤقتة

عدد الأفكار يف اللجان امل�ؤقتة

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة
مو�ضوع �سيا�سة الهيئة
العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة يف تطوير الأندية

 21فكرة

عدد املقرتحات يف اللجان امل�ؤقتة
 28مقرتحاً

6

31:39

3

12:01

0

ثالث :الأداء العام للجنة:
العنا�صر

الأداء العام
العدد

الن�سبة

فكرة

21

%19

مقرتح

28

%26

ر�أي

59

%55

جمموع

108

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت ( )108فكرة ومقرتحا ور�أيا ،و�شكلت الأفكار
منها ( )21فكرة ،وبن�سبة ( )%19من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،،فيما بلغ عدد املقرتحات ( )28مقرتح ًا وبن�سبة
( ،)%26و�شكلت الآراء منها ( )59ر�أي ًا وبن�سبة (.)%55
رابعا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
ا�ستف�سارات موجهة للجمعيات التعاونية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات التعاونية،
واملعدة من قبل �إدارة اللجان.
درا�سة مقارنة بني اجلمعيات التعاونية يف الإمارات والو�ضع الدولية ،واملعدة من مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية.
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ن�شاط اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع حماية املواطنني العاملني
يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة
خالل الفرتة من  2013/11/11م لغاية  2014/10/26م

ر�سم بياين يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة
äÉYÉ°ùdG OóY
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15
9

31:39

6

1
%6

3
0

ثالثا :الأداء العام للجنة:
العنا�صر

فيما يلي جدول يو�ضح التوزيع العددي والن�سبي للمو�ضوعات املناق�شة :

2014/06/15

18
12

01:07

ثانيا :الن�شاط العام للجنة:
 عقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل الفرتة من 2013/11/11م لغاية 2014/10/26م لدور االنعقاد العادي الثالثمن الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وبن�سبة بلغت ( )%6من جمموع اجتماعات اللجان امل�ؤقتة والبالغة ( )16اجتماعا،
وا�ستغرقت هذه االجتماعات حوايل (� )1:07ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )%3من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق
الجتماعات اللجان امل�ؤقتة يف املجل�س البالغة (� )31:39ساعة .وذلك لدرا�سة ومناق�شة حماية املواطنني العاملني يف
مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة.

تاريخ عقد اجتماعات اللجنة

äÉYÉªàL’G OóY

16
%3

�أوال :ت�شكيل اللجنة:
ت�شكلت اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة خالل دور
االنعقاد العادي الثالث الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جل�سة املجل�س اخلام�سة ع�شرة املعقودة يوم الثالثاء بتاريخ
كل من-:
 ،2014/6/3برئا�سة �سعادة � /أحمد عبداهلل الأعما�ش وع�ضوية ٍ
•علي عي�سى النعيمي
•حممد �سعيد الرقباين
• عبدالعزيز عبداهلل الزعابي
•غريب �أحمد ال�صريدي
•عفراء را�شد الب�سطي
•د.عبدالرحيم عبداللطيف احلرمي
•�سلطان را�شد الظاهري
•مروان را�شد بن غليطة

äÉYÉªàL’G ‹ÉªLG

21

عدد ال�ساعات

عدد االجتماعات
العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

1

%6

1:07

%3

الأداء العام
العدد

الن�سبة

فكرة

4

%40

مقرتح

3

%30

ر�أي

3

%30

جمموع

10

%100

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عددا من الأفكار واملقرتحات والآراء بلغت (� )10أفكار ومقرتحات و�آراء ،و�شكلت
الأفكار (� )4أفكار ،بن�سبة ( )%40من جمموع الن�شاط الرقابي للجنة ،فيما بلغ عدد املقرتحات ( )3مقرتحات وبن�سبة
( ،)%30و�شكلت الآراء منها (� )3آراء وبن�سبة (.)%30
رابعا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
خطة عمل اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة مو�ضوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة.
خام�سا -:فعالية ن�شاط اللجنة
اللجان امل�ؤقتة

عدد الأفكار يف اللجان امل�ؤقتة

اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة
مو�ضوع حماية املواطنني
العاملني يف مهنتي �صيد
الأ�سماك والزراعة

� 3أفكار

عدد املقرتحات يف اللجان امل�ؤقتة
 3مقرتحات
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رابعًا
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المرفقات
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مرفق ( )1جدول م�شروعات القوانني التي انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س
م

72

م

مشروع القانون

مشروع القانون

تاريخ الجلسة التي نوقش فيها

تاريخ الجلسة التي نوقش فيها

1

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة
الذيدب�إمارةال�شارقة

ج 3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
 13رقم ( )8ل�سنة  2009م ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات
الع�سكرية

ج 16املعقودة بتاريخ 2014/6/17م

2

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث

ج 3املعقودة بتاريخ 2013/12/11م

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف
14
جمال ريا�ضات اخليل والفرو�سية

ج 16املعقودة بتاريخ 2014/6/17م

3

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية
العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية
2013م

ج 4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م

4

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد
وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2014م

ج 4املعقودة بتاريخ 2013/12/24م

5

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن «قانون ودمية»

ج 6املعقودة بتاريخي 2014/1/22-21م

6

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري

ج 8املعقودة بتاريخ 2014/3/4م

 15م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي احل�سابات

ج  17املعقودة بتاريخ

2014/6/24

مرفق ( )2جدول املو�ضوعات العامة التي انتهت منها اللجان ونوق�شت يف املجل�س
م

الموضوع العام

تاريخ الجلسة التي نوقش فيها

1

التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص

ج 2املعقودة بتاريخ 2013-11-19م

7

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية

ج 10املعقودة بتاريخي 2014/3/26-25م

2

8

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة 2002م يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال

�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث
العلمي

ج 7املعقودة بتاريخ 2014-2-4م

ج 12املعقودة بتاريخي 2014/4/30-29م

3

ج 9املعقودة بتاريخ 2014-3-11م

9

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية ج 13املعقودة بتاريخ 2014/5/6م

�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة
وال�سالمة

4

�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
10
رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية

ج 14املعقودة بتاريخ 2014/5/20م

 11م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية

ج 15املعقودة بتاريخ 2014/6/3م

م�شروع قانون احتادي بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية
12
للموا�صالت

ج 16املعقودة بتاريخ 2014/6/17م

5
6

�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
�سيا�سة وزارة الداخلية

ج 11املعقودة بتاريخ 2014-4-8م
ج 12املعقودة بتاريخي 2014-4-03/29م
ج 13املعقودة بتاريخ 2014-5-6م
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مرفق ( )3جدول م�شروعات القوانني التي انتهت منها اللجان وجاهزة للعر�ض
م

1

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن التعليم الإلزامي

2

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب
اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31م

تاريخ اإلحالة

جلنة �ش�ؤون الرتبية
(ج )1من دور االنعقاد
والتعليم وال�شباب والإعالم العادي الثاين املعقودة
والثقافة
بتاريخ 2012/11/6م

م

الموضوع

�سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز
1
مكانة اللغة العربية

اللجنة المختصة

جلنة �ش�ؤون الرتبية
والتعليم وال�شباب
والإعالم والثقافة

تاريخ اإلحالة

تاريخ اعتماد التقرير

مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2012/11/20م
2013/6/3م

(ج )1من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2013/11/11م

�سيا�سة املجل�س االحتادي
2
للرتكيبة ال�سكانية

جلنة ال�ش�ؤون الداخلية
مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2012/03/27م
والدفاع
2013/6/25م

3

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون
اخلا�صة
االجتماعية

(ج )1من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2013/11/11م

�سيا�سة م�صرف الإمارات
3
العربية املتحدة املركزي

جلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية
وال�صناعية

مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2013/12/29م
2013/12/29م

4

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تقرير اعتماد
�إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات
اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية 2014

(ج )15من الدور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2014/6/3م

�سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون
4
املجل�س الوطني االحتادي

جلنة امل�ؤقتة

مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2012/05/08م
2014/3/3م

5
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مشروع القانون

اللجنة

مرفق ( )4جدول املو�ضوعات العامة التي انتهت منها اللجان وجاهزة للعر�ض

جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية

جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006جلنة ال�ش�ؤون الداخلية
والدفاع
ب�ش�أن ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية

(ج )17من الدور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2014/6/24م

جلنة �ش�ؤون الرتبية
�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف
5
والتعليم وال�شباب
�ش�أن املعلمني
والإعالم والثقافة
�سيا�سة وزارة العمل يف �ضبط
6
�سوق العمل

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية

مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2012/12/11م
2014/3/30م
مت اعتماد التقرير بتاريخ
 2012/05/08م
2014/5/13م
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مرفق ( )5جدول م�شروعات القوانني التي ما زالت �أمام اللجان.
م

76

مشروع القانون

مرفق ( )6جدول املو�ضوعات العامة التي ما زالت �أمام اللجان.
اللجنة

تاريخ اإلحالة

م

1

م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي
رقم ( )2ل�سنة  1989يف �شان” ال�سماح
ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي
التجزئة واجلملة يف الدولة

جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية وال�صناعية

2

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعة
والرثوة ال�سمكية

(ج )10من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2014/3/25م

2

3

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتخطيط والبرتول
والرثوة املعدنية والزراعة
والرثوة ال�سمكية

(ج )11من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2014/4/08م

3

4

(ج  )17من دور االنعقاد
م�شروع قانون احتادي يف �شان مكافحة اجلرائم جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية و
العادي الثالث املعقودة
القانونية
الإرهابية
بتاريخ 2014/6/24م

5

(ج  )17من دور االنعقاد
م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني جلنة ال�شئون الت�شريعية و
العادي الثالث املعقودة
القانونية
االحتادي
بتاريخ 2014/6/24م

(ج )9من دور االنعقاد
العادي الثالث املعقودة
بتاريخ 2014/3/11م

1

4

5

الموضوع

�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد
الب�شرية الوطنية (تنمية)

�سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية

�سيا�سة هيئة و�سوق الإمارات
للأوراق املالية وال�سلع

�سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء

�سيا�سة الهيئة العامة لل�شباب
والريا�ضة يف تطوير الأندية
الريا�ضية ومراكز ال�شباب

اللجنة المحال
عليها

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية

جلنة م�ؤقتة

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل اللجنة يف اجلل�سة ال�ساد�سة من دور
االنعقاد العادي الأول املعقودة بتاريخ
2012/02/21م
وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل اللجنة يف اجلل�سة الثالثة ع�شرة
من دور االنعقاد العادي الأول املعقودة
بتاريخ 2012/06/19م

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
جلنة ال�ش�ؤون املالية
�إىل اللجنة يف اجلل�سة الثانية من دور
واالقت�صادية وال�صناعية االنعقاد العادي الثاين املعقودة بتاريخ
2012/ 11/ 20م
وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
جلنة ال�ش�ؤون املالية
�إىل اللجنة يف اجلل�سة اخلام�سة من دور
واالقت�صادية وال�صناعية االنعقاد العادي الثاين املعقودة بتاريخ
2013/01/08م
جلنة م�ؤقتة

وافق املجل�س على �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل جلنة م�ؤقتة من مقدمي الطلب
اجلل�سة الثامنة من دور االنعقاد العادي
الثاين املعقودة بتاريخ 2013/3/5م
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الجهة

الجهة

الحضور

الحضور

 1وزارة الداخلية

 •1العميد� /أحمد خلفان املن�صوري
 •2العميد/فار�س خليفة عبيد الفار�سي
 •3الرائد /تركي �سعيد الظهوري
 •4الرائد�/سعود �سامل اجلنيبي
 •5العقيد/را�شد �سهيل

 2ديوان املحا�سبة

� •6سعادة /حمم د را�شد الزعابي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد لديوان املحا�سبة
 •7ال�سيد� /أحمد �سليمان ال�شحي ـ مدقق

 3وزارة العمل

� •8سعادة /مبارك �سعيد الظاهري ـ وكيل وزارة العمل
� •9سعادة /ماهر العوبد ـ وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع التفتي�ش
� •10سعادة /حميد بن دميا�س ـ وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع العمل
 •11ال�سيدة /منى ن�صيب ـ مدير �إدارة املعايري وال�سيا�سات

 4وزارة املالية

� •12سعادة /يون�س حاجي اخلوري ـ وكيل وزارة املالية
� •13سعادة /مرمي الأمريي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد ل�شئون الإدارة املالية
� •14سعادة /م�صبح حممد ال�سويدي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد ل�شئون اخلدمات امل�ساندة
� •15سعادة� /سعيد را�شد اليتيم ـ الوكيل امل�ساعد ل�شئون املوارد و امليزانية
 •16ال�سيد /عبداهلل احمد عبداهلل ـ مدير �إدارة ال�شئون القانونية
 •17ال�سيدة /عزة ال�سويدي ـ مدير �إدارة الإدارات
 •18ال�سيدة� /سمية الهاملي ـ مدير �إدارة العلميات املالية
  •19ال�سيد /عبداهلل الزعابي ـ رئي�س ق�سم التدفقات النقدية
 •20ال�سيد /عيادة �شعث ـ خبري مايل
 •21ال�سيد /علي العبار ـ حملل مايل
 •22االن�سة /مرمي الهاجري ـ حملل مايل
 •23ال�سيدة /فاطمة النقبي ـ حملل مايل
 •24ال�سيد� /أحمد العبدويل ـ حملل مايل رئي�سي
 •25ال�سيد /عبداهلل الها�شمي ـ حملل بيانات
 •26االن�سة� /سارة املاجدي ـ حملل مايل
 •27ال�سيد/نا�صر �أحمد جغبري ـ حملل ميزانية

 •28ال�سيدة�/شما يو�سف ـ حما�سب
 •29ال�سيد /م�سعود املرزوقي ـ مدقق رئي�سي داخلي
 •30ال�سيدة /امرية اخلاجة ـ اخ�صائي درا�سات وتطوير
 5وزارة اخلارجية

 6القوات امل�سلحة

7

وزارة االقت�صاد

� •31سعادة /عبدالرحيم يو�سف العو�ضي ـ م�ساعد وزير اخلارجية لل�شئون القانونية
 •32العميد ركن حقوقي� /سامل جمعه را�شد الكعبي ـ مدير الق�ضاء الع�سكري ـ املدعي
العام الع�سكري
 •33الرائد /حممد �سعيد الكعبي ـ قا�ضي ع�سكري
 •34امل�ست�شار  /حممد خمي�س الكعبي ـ م�ست�شار قانوين ـ وزارة الدفاع
 •35النقيب � /سلطان �سعيد الكعبي
 •36النقيب� /سعيد بلي�شة ال�شام�سي
 •37الأ�ستاذة /موزة ال�شمري
 •38الدكتور  /علي احلو�سني ـ وكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون امللكية والفكرية
� •39سعادة /حميد بن بطي املهريي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون التجارية
� •40سعادة /د .ها�شم �سعيد النعيمي ـ مدير ادارة حماية امل�ستهلك ـ ع�ضو ومقرر اللجنة
العليا حلماية امل�ستهلك
 •41ال�سيد /ح�سن يو�سف ـ مدير مدققي احل�سابات
 •42ال�سيد /حممد الطنيجي ـ مدير ال�شئون القانونية
 •43ال�سيد /جمعه مبارك فريوز ـ مدير ادارة الرقابة التجارية

وزارة ال�ش�ؤون
8
االجتماعية

� •44سعادة /ناجي احلاي مبارك ـ وكيل الوزارة باالنابة
 •45ال�سيد� /سعيد مبارك بن عمرو ـ نائب مدير �إدارة التعاونيات بالوكالة
 •46ال�سيد� /أحمد حممد ال�شريف ـ رئي�س ق�سم الإ�شراف والرقابة

 9وزارة العدل

 •47معايل الدكتور  /هادف بن جوعان الظاهري ـ وزير العدل
� •48سعادة� /سلطان را�شد املطرو�شي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد للفتوى والت�شريع وق�ضايا
الدولة
 •49امل�ست�شار  /جا�سم �سيف بوع�صيبة ـ مدير التفتي�ش الق�ضائي
 •50الدكتور /عبدالعزيز م�صطفي اخلالدي ـ م�ست�شار يف الفتوي
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وزارة الرتبية
 10والتعليم

وزارة البيئة
 11واملياه

 12وزارة ال�صحة

80

الحضور

� •51سعادة /علي ميحد ال�سويدي ـ وكيل وزارة الرتبية والتعليم باالنابة
� •52سعادة  /مروان ال�صوالح ـ الوكيل امل�ساعد للخدمات امل�ساندة
� •53سعادة  /فوزية غريب ـ الوكيل امل�ساعد للعمليات الرتبوية
 •54ال�سيدة /كنيز العبدويل ـ مدير �إدارة االر�شاد الطالبي
 •55ال�سيد /عبيد القعود ـ مدير ادارة املوارد املالية
 •56ال�سيدة /مرمي املطوع ـ نائب املدير املايل
 •57ال�سيدة /نورة �سيف املطوع ـ نائب مدير ادارة الرتبية الريا�ضية
 •58ال�سيد /طاهر ال�سجواين ـ رئي�س ق�سم التخطيط والتدريب
 •59ال�سيد� /إبراهيم املن�صوري ـ حما�سب �أول
 •60ال�سيدة /منى الكعبي ـ حما�سب �أول
 •61ال�سيد� /إ�سالم جالل ـ حما�سب �أول
� •62سعادة � /سلطان عبداهلل �سلطان بن علوان ـ وكيل الوزارة امل�ساعد للموارد املائية
واملحافظة على الطبيعة بالوكالة• 
� •63سعادة املهند�س � /سيف ال�شرع ـ ـوكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون الزراعية واحليوانية
 •64الدكتور /نا�صر حممد �سلطان –مدير الإدارة القانونية
 •65املهند�س /حممد حممد علي ـ مهند�س زراعي
 •66املهند�س /ح�سني علي �شاهني ـ خبري تنوع بيولوجي
 •67الآن�سة /هبة عبيد حممد ال�شحي ـ بيولوجي
 •68ال�سيدة /ح�سينة علي ال�شحي ـ بيولوجي
 •69الدكتور /عامر يون�س ـ طبيب بيطري
 •70الدكتورة /ملي�س البواعنه ـ طبيب بيطري
 •71الدكتور� /أمني ح�سني االمريي ـ وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة العامة
والرتاخي�ص
 •72الدكتورة /ندى املرزوقي ـ نائب مدير الطب الوقائي
 •73الدكتور /حمدي عبدالاله ـ امل�ست�شار القانوين
 •74الدكتور /عبدالنا�صر بن �سامل ـ امل�ست�شار ال�صحي

م

الجهة

الحضور

هيئة ال�صحة ـ
13
�أبوظبي

 •75الدكتور /جمال املطوع ـ مدير �إدارة �صحة املجتمع واملراقبة
 •76الدكتورة /فريدة احلو�سني ـ مدير �إدارة االمرا�ض ال�سارية
 •77ال�سيدة  /نهي العفيفي ـ مدير �إدارة تراخي�ص املن�ش�أت ال�صحية بالإنابة
 •78ال�سيد /ه�شام اخلليفات ـ م�ست�شار �أول
 •79ال�سيد /عادل راجح –م�ست�شار قانوين

هيئة ال�صحة ـ
14
دبي

 •80ال�سيدة /نهاد اليو�سف ـ نائب مدير اخلدمات الوقائية
 •81الدكتور  /احمد �سليمان ـ مدير �إدارة ال�شئون القانونية
 •82الدكتور /احمد حامد ـ م�ساعد م�ست�شار قانوين
 •83الدكتور /خلدون وليد نبهان ـ �إدارة ال�شئون القانونية
 •84الدكتور /ه�شام ح�سن ـ رئي�س ق�سم الت�سجيل واالعتماد

هيئة الأوراق
15
املالية وال�سلع

� •85سعادة /عبداهلل �سامل الطريفي ـ الرئي�س التنفيذي للهيئة
� •86سعادة الدكتور /عبيد الزعابي ـ نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون القانونية واال�صدار
بالإنابة
 •87ال�سيد � /سيف الطنيجي ـ مدير �إدارة اال�صدار واالف�صاح• 
 •88ال�سيد  /خالد غيث الزعابي ـ مدير �إدارة الرقابة• 

اللجنة الوطنية
 16ملكافحة
املن�شطات

� •89سعادة الدكتور /احمد �سيد الها�شمي ـ رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات

هيئة االمارات
17
ل�سباقات اخليل

� •90سعادة� /سعيد حميد الطاير ـ نائب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة االمارات ل�سباقات
اخليل

هيئة االمارات
18
للهوية

 •91ال�سيد /م�صبح عبيد امل�سماري ـ مدير قطاع اخلدمات امل�ؤ�س�سية وامل�ساندة
 •92امل�ست�شار  /حممد حممود جلتوت ـ م�ست�شار قانوين

� •93سعادة امل�ست�شار الدكتور /حممد حممود الكمايل ـ ع�ضو اللجنة الوطنية لغ�سل
الأموال
م�صرف
 19االمارات العربية  •94ال�سيد /عبدالرحيم حممد العو�ضي ـ مدير تنفيذي م�س�ؤول وحدة مواجهة غ�سل
املتحدة املركزي الأموال واحلاالت امل�شبوهة
 •95ال�سيد /احمد �سعيد القمزي ـ مدير �أول –دائرة الرقابة على البنوك
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الجهة

 20ديوان املحاكم

 •96الدكتورة  /توجان في�صل ال�شريدة ـ مدير مكتب التدقيق الداخلي ـ دائرة ال�شئون
الداخلية حلكومة دبي ـ ديوان احلاكم

 21جامعة زايد

� •97سعادة الدكتور /عبداهلل االمريي ـ نائب مدير جامعة زايد

اجلامعة
 22االمريكية ـ را�س � •98سعادة الربف�سور /ح�سن العلكيم ـ رئي�س اجلامعة االمريكية
اخليمة
جممع كليات
23
التقنية العليا

 •99ال�سيدة /خلود املعال ـ مدير ادارة املوارد الب�شرية

24

 •100الدكتورة /حمدثة يحيى الها�شمي ـ مدير كليات التقنية العليا ـ ال�شارقة

جامعة االمارات  •101الدكتور  /احمد دميا�س ال�سويدي ـ م�ساعد العميد ل�شئون الطلبة ـ كلية الطب
25
والعلوم ال�صحية• 
املتحدة
العربية
� •102سعادة الدكتور /حممد البيلي ـ نائب مدير اجلامعة لل�شئون العلمية
جمعية ال�شارقة
26
التعاونية

� •105سعادة /ماجد اجلنيد ـ مدير عام جمعية ال�شارقة التعاونية
� •106سعادة� /صالح القاب�ض ـ ع�ضو جمل�س الإدارة
� •107سعادة /حممد امني ـ ع�ضو جمل�س الإدارة

جمعية االحتاد
27
التعاونية

� •108سعادة /ماجد رحمة ال�شام�سي ـ رئي�س ادارة جمعية االحتاد التعاونية
 •109ال�سيد /خالد الفال�سي ـ مدير عام جمعية االحتاد التعاونية

احتاد االمارات
 28لريا�ضة املعاقني

م�ؤ�س�سة االمارات
 29لالت�صاالت
(ات�صاالت)

� •110سعادة /ذيبان �سامل املهريي ـ االمني العام الحتاد االمارات لريا�ضة املعاقني• 
� •111سعادة /حممد حممد فا�ضل الهاملي ـ رئي�س جمل�س ادارة احتاد االمارات لريا�ضة املعاقني
 •112ال�سيد/ماجد الع�صيمي ـ نائب رئي�س جمل�س ادارة احتاد االمارات لريا�ضة املعاقني
 •113ال�سيد /طارق ال�صويعي ـ �سكرتري فني
 •114ال�سيد /عبداهلل حممد �صالح اجلزيري ـ نائب رئي�س ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة• 
 •115ال�سيد� /أحمد الدوبي –نائب رئي�س –�إدارة الكفاءة –املوارد الب�شرية• 
 •116ال�سيد /ريان الها�شمي ـ نائب رئي�س –عمليات التنظيم• 
 •117ال�سيد /حممد الزرعوين ـ نائب رئي�س اول –املبيعات• 
 •118ال�سيد /حممد علي �سامل العوي�س ـ مدير تنفيذي �أول ـ معلومات الت�سويق و�إدارة

قيمة العمالء والوالء
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الحضور

جمل�س دبي
30
الريا�ضي

� •119سعادة الدكتور /احمد �سعد ال�شريف ـ االمني العام ملجل�س دبي الريا�ضي

� 31صحيفة البيان

� •120سعادة /حممد اجلوكر ـ نائب رئي�س التحرير ل�شئون املالحق

�شركة نادي
 32االهلى لكرة
القدم

 •121الدكتور /مو�سى عبا�س –مدير �إدارة االحرتاف بنادي الأهلي

احتاد العاب
33
القوي

� •122سعادة امل�ست�شار  /احمد الكمايل ـ رئي�س احتاد العاب القوى
 •123ال�سيد /علي حميد –معلق ريا�ضي
 •124ال�سيد /احمد عي�سى ـ اعالمي ريا�ضي

احتاد االمارات
34
لكرة القدم

� •125سعادة /يو�سف حممد عبداللة ـ االمني العام الحتاد االمارات لكرة القدم
� •126سعادة /را�شد الزعابي ـ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد االمارات لكرة القدم

امل�ست�شفى
35
الأمريكي بدبي

 •127الدكتور /نيزك ر�ؤوف ـ املدير الطبي بامل�ست�شفى االمريكي

 36م�ست�شفى دبي

 •128الدكتور /علي النقي ـ ا�ست�شاري امرا�ض العيون

الهيئة العامة
 37لرعاية ال�شباب
والريا�ضة

� •129سعادة/خالد عي�سى املدفع ـ االمني العام امل�ساعد
 •130ال�سيد /خالد ح�سني ـ مدير ادارة ال�شئون الريا�ضية
 •131ال�سيد /را�شد ابراهيم املطوع ـ مدير ادارة التخطيط اال�سرتايتجي والتميز
امل�ؤ�س�سي
 •132ال�سيد /بدر احلمادي ـ مدير مكتب ال�شئون القانونية
 •133ال�سيدة /عائ�شة حممد املرزوقي ـ رئي�س ق�سم التخطيط اال�سرتتيجي والتميز
امل�ؤ�س�سي
 •134ال�سيدة /امنة �صالح املهريي ـ اداري التخطيط اال�سرتاتيجي• 

 38بلدية دبي

 •135الدكتور  /مراد ب�شري م�صطفي ـ طبيب بيطري �أول

�شركة
39
KPMG

 •136ال�سيد /منذر الدجاين ـ املدير التنفيذي ل�شركة KPMG

83

مرفق ( )1-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة

خليفة نا�صر حممد بالهول
 1ال�سويدي

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

معتذر

معتذر  معتذر  معتذر معتذر  معتذر  معتذر معتذر معتذر معتذر  

الغياب

جمموع جمموع
االعتذار احل�ضور

9

د� .أمل عبداهلل جمعة كرم
 2القبي�سي

9

6

%40

معتذر    معتذر معتذر    معتذر  معتذر  معتذر 

6

د .عبداهلل حمد را�شد
 3ال�شام�سي

6

9

%60

              

-

ر�شاد حممد حممد �شريف
 4بوخ�ش

-

15

%100

        معتذر   معتذر   

2

�سعيد نا�صر حممد عبيد
 5اخلاطري

2

13

%86.67

 معتذر            معتذر 

2

د .يعقوب علي �سعيد خلف
 6النقبي (رئي�س اللجنة)

2

13

%86.67

%93.33

معتذر              

مرفق ( )8ك�شف ح�ضور وغياب الأع�ضاء يف االجتماعات خالل الدور الثالث الفرتة 2014/10/26 - 2014/11/11

نادي دبي
47
للمعاقني

� •149سعادة  /ثاين جمعه بالرقاد ـ رئي�س جمل�س ادارة نادي دبي للمعاقني

-

جمل�س ال�شارقة
46
الريا�ضي

� •146سعادة� /أحمد نا�صر الفردان ـ امني عام جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
 •147ال�سيد� /سعيد العاجل ـ مدير ادارة اخلدمة املجتمعية
 •148ال�سيد/عبداهلل بوخاطر ـ خبري جمل�س ال�شارقة الريا�ضي

-

جلنة دوري
45
املحرتفني

� •145سعادة /عبداهلل نا�صر اجلنيبي ـ ع�ضو املكتب التنفيذي رئي�س اللجنة الفنية

14

دائرة التنمية
 44االقت�صادية ـ
ال�شارقة

 •143امل�ست�شار القانوين  /مدثر عبداهلل علي ف�ضل
 •144ال�سيد  /علي فا�ضل عبداهلل ـ رئي�س ق�سم احلماية التجارية

عبيد ح�سن حميد بن ركا�ض
� 7آل علي (مقرر اللجنة)

دائرة التنمية
 43االقت�صادية ـ
ابوظبي

 •141امل�ست�شار القانوين  /بركان خليفة ـ قطاع ال�شئون التجارية
 •142امل�ست�شار القانوين  /د .ال�شواديف حممد

      معتذر معتذر       

دائرة التنمية
 42االقت�صادية ـ
دبي

 •139ال�سيد /عمر بو �شهاب ـ املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك
 •140ال�سيد /خالد املبا�شري ـ مدير ادارة تنفيذي � إدارة ال�ش�ؤون القانونية

()15
14-06-15
()14
14-06-08
()13
14-05-19
()12
14-05-18
()11
14-05-05
()10
14-04-27
()9
14-04-13
()8
14-03-25
()7
14-03-24
()6
14-03-16
()5
14-03-09
()4
14-02-23
()3
14-02-09
()2
13-12-16
()1
13-11-17

2

هيئة االمارات
 41للموا�صفات
واملقايي�س

� •138سعادة املهند�س  /حممد �صالح بدري ـ مدير عام هيئة الإمارات للموا�صفات
واملقايي�س

2

الن�سبة املئوية
للح�ضور
84

االحتاد التعاوين
40
اال�ستهالكي

� •137سعادة /ماجد حمد ال�شام�سي –رئي�س جمل�س ادارة االحتاد التعاوين اال�ستهالكي

12

م

الجهة

الحضور

%80

تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

85

86
تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

(14-04-06 )20

(14-02-23 )13

(14-02-16 )12

(14-02-09 )11

(14-02-02 )10
(14-01-26 )9

(14-01-19 )8

(14-01-05 )7

(13-12-29 )6

(13-12-22 )5

(13-12-15 )4

(13-12-08 )3

(13-11-24 )2

(13-11-17 )1

�أع�ضاء اللجنة

 2

(14-03-02 )14

معتذر





(14-03-03 )15



(14-03-09 )16

معتذر



(14-03-16 )17

معتذر

 3

(14-03-23 )18

معتذر



(14-03-30 )19

معتذر

معتذر

معتذر

معتذر

معتذر

معتذر

معتذر
معتذر

 7

معتذر






30 2 - 2
26 6 1 5



30 2 1 1

31 1 - 1

30 3 - 3

28 4 1 3

29 4 1 3







مهمة ر�سمية





مهمة ر�سمية مهمة ر�سمية



الغياب

الفصل التشريعي الخامس عشر  2014 - 2013م

مرفق ( )2-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة
(14-04-13 )21

 1

(14-04-20 )22



(14-04-27 )23

(14-05-04 )24



(14-05-11 )25

معتذر

 4

(14-05-18 )26



(14-06-01 )27



(14-06-08 )28



(14-06-15 )29

معتذر

 5

(14-09-21 )30

معتذر

6

(14-10-12 )31

(14-10-19 )32

معتذر

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

جمموع احل�ضور
جمموع االعتذار
مهمة ر�سمية
معتذر

1.1خليفة نا�صر حممد بالهول ال�سويدي
2.2د� .أمل عبداهلل جمعة كرم القبي�سي
3.3د .عبداهلل حمد را�شد ال�شام�سي
4.4ر�شاد حممد حممد �شريف بوخ�ش
�5.5سعيد نا�صر حممد عبيد اخلاطري
6.6د .يعقوب علي �سعيد خلف النقبي (رئي�س اللجنة)
7.7عبيد ح�سن حميد بن ركا�ض �آل علي (مقرر اللجنة)

الن�سبة املئوية للح�ضور
%93.75 %96.88 %90.65 %87.50 %87.50 %81.25 %93.75

معتذر

مهمة ر�سمية

87

88
تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة

-

       معتذر  معتذر معتذر معتذر معتذر     معتذر   

مروان �أحمد علي بن غليطة
 4املهريي
م�صبح �سعيد علي حارب
 5الكتبي

معتذر

               

 معتذر     

 معتذر      معتذر    

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة





ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة



� 1أحمد حممد رحمة ال�شام�سي






معتذر

معتذر





معتذر



معتذر معتذر








































معتذر



معتذر






معتذر

مهمة ر�سمية













معتذر

 2د� .شيخة عي�سى غامن عي�سى العري
 3عائ�شة �أحمد حممد اليماحي






 4في�صل عبداهلل �أحمد عبداهلل الطنيجي

()1
13-11-24



()2
13-12-15

 5نورة حممد هالل �سرور الكعبي

()3
14-01-06



()4
14-01-13

د .منى جمعة عي�سى جا�سم ال�سليطي
( 6رئي�س اللجنة)

()5
14-01-26



()6
14-02-03

حمد �أحمد �سلطان الرحومي املهريي
( 7مقرر اللجنة)

()7
14-03-24



()8
14-03-30



الغياب

1
-

1
2
1
1
3
1

مهمة
معتذر
ر�سمية

1
2
1
1
3
-

-

%88٫89
%77٫78
%88٫89
%77٫78
%66.67
%88.89
%77٫78

8
7
8
7
6
8
7

جمموع جمموع
االعتذار احل�ضور

مرفق ( )4-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

 7ال�شام�سي (مقرر اللجنة)                     

مهمة ر�سمية

()9
14-04-13



الغياب

الفصل التشريعي الخامس عشر  2014 - 2013م

مرفق ( )3-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

4

د .حممد م�سلم �سامل بن
 1حم العامري

-

   معتذر             معتذر معتذر  معتذر 

17 4
معتذر 1

علي عي�سى خلفان ال�شاقو�ش
 2النعيمي

4
معتذر معتذر معتذر معتذر معتذر معتذر معتذر معتذر 1
1
-

      

معتذر

1
9
5
5
-

 معتذر    معتذر معتذر    

15 4
1
1
1

-

حممد بطي �سامل مو�سى
 3القبي�سي

10 9
15 5
15 5
 19-

�أحمد علي مفتاح �صالح
 6الزعابي (رئي�س اللجنة)

مهمة ر�سمية

   

   معتذر    

مهمة ر�سمية

مهمة ر�سمية

الن�سبة املئوية
للح�ضور

20 -

معتذر   

()21
14-07-15
()20
14-07-13
()19
14-10-07
()18
14-08-07
()17
14-07-07
()16
14-07-06
()15
14-05-12
()14
14-04-23
()13
14-04-16
()12
14-04-14
()11
14-03-31
()10
14-03-24
()9
14-03-17
()8
14-03-10
()7
14-02-24
()6
14-02-10
()5
14-01-27
()4
14-01-13
()3
13-12-30
()2
13-12-10
()1
13-11-25

�سلطان جمعة علي �سلطان

جمموع احل�ضور
جمموع االعتذار
مهمة ر�سمية
معتذر
متغيب
1

الن�سبة املئوية للح�ضور
%95.24 %90.48 %71.43 %71.43 %47.62 %71.43 %80.95

89

90

تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي الخامس عشر  2014 - 2013م

مرفق ( )5-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤوم االجتماعية من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة

معتذر معتذر معتذر -

الغياب

5

� 1أحمد حممد �سهيل بالطم العامري

-

       معتذر     معتذر 

12 5
4

 2د� .شيخة علي �سامل العوي�س

-

    معتذر معتذر     معتذر معتذر     

13 4
2
معتذر معتذر 1

 3د� .شيخة عي�سى غامن عي�سى العري

4
8

مهمة
مهمة مهمة
مهمة
معتذر  معتذر ر�سمية        ر�سمية ر�سمية  ر�سمية  

11 2
1

� 4سلطان �سيف �سلطان �سعيد ال�سماحي

8
-

مهمة
معتذر معتذر معتذر  معتذر    ر�سمية معتذر معتذر معتذر   

7
3
-

 5عبيد ح�سن حميد بن ركا�ض �آل علي

-

     معتذر  معتذر        معتذر 

14 3
معتذر -

�سامل حممد حمد بالركا�ض العامري
( 6رئي�س اللجنة)

 174

                

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة

� 1أحمد عبد امللك حممد �أهلي

الغياب

         معتذر    

2
4
1
2
1

-

-

-

4

1

1

� 2أحمد حممد رحمة ال�شام�سي
 3حميد حممد علي بن �سامل �آل علي
� 4سلطان جمعة علي �سلطان ال�شام�سي
 5غريب �أحمد ال�صريدي
را�شد حممد خلفان ال�شريقي
( 6رئي�س اللجنة)

-

مهمة
       معتذر    ر�سمية معتذر 
مهمة مهمة
مهمة
مهمة
ر�سمية    معتذر معتذر  معتذر ر�سمية معتذر ر�سمية ر�سمية  

            معتذر 
معتذر            معتذر 
          معتذر   

()14
14-10-22
()13
14-09-17
()12
14-06-02
()11
14-05-26
()10
14-05-19
()9
14-05-05
()8
14-04-22
()7
14-04-15
()6
14-03-31
()5
14-03-24
()4
14-03-10
()3
14-02-25
()2
14-02-18
()1
13-11-26

�أحمد عبيد حممد املن�صوري
( 7مقرر اللجنة)

معتذر

     معتذر   معتذر     

مهمة ر�سمية
2

1
2
4
1
2
1
2

11

12

12

13

6

11

جمموع االعتذار
-

جمموع احل�ضور
13

مرفق ( )6-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

2

�سامل حممد علي �سعيد بني جتب
( 7مقرر اللجنة)

()17
14-06-05
()16
14-06-02
()15
14-05-21
()14
14-05-13
()13
14-04-22
()12
14-04-09
()11
14-03-31
()10
14-04-01
()9
14-03-18
()8
14-03-10
()7
14-03-03
()6
14-02-12
()5
14-01-20
()4
13-12-17
()3
13-12-30
()2
13-12-10
()1
13-11-19

مهمة
مهمة
  معتذر  معتذر      معتذر  ر�سمية  ر�سمية 

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

جمموع احل�ضور
جمموع االعتذار
مهمة ر�سمية
معتذر
متغيب
11 4

الن�سبة املئوية للح�ضور
%100 %82٫35 %41٫18 %64٫71 %76٫47 %70٫59
%64٫71

الن�سبة املئوية للح�ضور
%78٫57 %85٫71 %85٫71 %92٫86 %42٫86 %78٫57 %92٫86

91

92
تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة

الغياب

3
3
6
3
6
2

14

17

12

15

12

13

14

الفصل التشريعي الخامس عشر  2014 - 2013م

مرفق ( )7-8تقرير ح�ضور �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة من تاريخ � 2013-11-11إىل تاريخ 2014/10/25

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة

 1حميد حممد علي بن �سامل �آل علي

3

مهمة
         معتذر معتذر  ر�سمية معتذر   

1
� 2سامل حممد علي �سعيد بني جتب

3

مهمة
مهمة
        معتذر ر�سمية معتذر  ر�سمية    

2
� 3سعيد نا�صر حممد عبيد اخلاطري

6

      معتذر معتذر معتذر    معتذر معتذر   

3

� 4سلطان �سيف �سلطان �سعيد ال�سماحي

معتذر 6

      معتذر     معتذر معتذر    

الغياب

5
4
5
3
3
1
4

1
2
1
-

1
2
1
-

معتذر

-

 5نورة حممد هالل �سرور الكعبي



-

 معتذر        معتذر  معتذر  معتذر  








-

�أحمد عبيد حممد املن�صوري
( 6رئي�س اللجنة)






معتذر



معتذر

2

                

ن�شــــاطـــــات اللـجـنـــة




معتذر






1

ر�شاد حممد حممد �شريف بوخ�ش
( 7مقرر اللجنة)

� 1أحمد عبدامللك حممد �أهلي
د .عبدالرحيم عبد اللطيف عبداهلل
 2ال�شاهني احلرمي
 3د .حممد م�سلم �سامل بن حم العامري

�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة


معتذر



 4علي جا�سم �أحمد جا�سم

13-11-21



()1

 5حممد بطي �سامل مو�سى القبي�سي

13-12-10



()2



14-01-09

 6م�صبح �سعيد علي حارب الكتبي

()3

في�صل عبداهلل �أحمد عبداهلل الطنيجي
( 7رئي�س اللجنة)

14-03-31



()4



14-05-13



()5

3

%60
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