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مقـــــدمة
توثيقا ألعمال لجان المجلس الوطني االتحادي خالل الفصل التشريعي الخامس عشر (  )2015 – 2011فقد اعدت
األمانة العامة هذا التقرير ليكون بمثابة المرجع والدليل لكافة أنشطة لجان المجلس خالل هذه الفترة  ،حيث بلغ نشاط
لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ( )564نشاطا ،متمثال في عدد (  ) 511اجتماعا  ،في حين بلغ
نشاط لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الرابع عشر ( )417نشاطا  ،متمثال في عدد (  ) 406اجتماعا  ،وقد
استغرق نشاط لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ( )1407:43ساعة .
ناقشت خالله ( ) 61مشروع قانون ،واطلعت في سبيل مناقشته عدد ( )227ورقة بحثية.
كما ناقشت عدد ( ) 39موضوعا عاما  ،واطلعت في سبيل مناقشته عدد (  )313ورقة بحثية.
وفي إطار حرص المجلس الوطني على التواصل مع مختلف القطاعات قامت لجان المجلس خالل الفصل التشريعي
الخامس عشر ب ( )41زيارة ميدانية.
كما عقدت اللجان خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ( ) 10حلقات نقاشية و استغرقت ( )22:52ساعة  ،وعدد
( )2ندوة واستغرقت ( )6:2ساعة مع الجهات ذات االختصاص وبحضور مجموعة من األكاديميين والخبراء
والمختصين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
األمين العام المجلس الوطني االتحادي

9

أوال  :األداء العام للجان

أوال  :األداء العام للجان
•بلغ نشاط لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر في الفترة من  2011/11/15إلى )564( 2015/11/14
نشاطاً تمثل في كل من :
عدد ( )511اجتماعا وعدد (  ) 41زيارة ميدانية  ،وعدد (  ) 10حلقات نقاشية  ،و عدد ( )2ندوة نقاشية.بلغ عدد نشاط اللجان الدائمة ( ) 501نشاطا ،في حين بلغ عدد نشاط اللجان المؤقتة عدد (  ) 63نشاطا ،وعقدت لجان المجلسالدائمة عدد (  )455اجتماعا  ،وعقدت لجان المجلس المؤقتة عدد (  ) 56اجتماعا.
وقد استغرق نشاط لجان المجلس ( )1407:43ساعة ،حيث استحوذ نشاط اللجان الدائمة ( ) 1276:08ساعة عمل بينما استحوذنشاط اللجان المؤقتة عدد ( ) 131:35ساعة عمل  ،كما استحوذت اجتماعات اللجان ( ) 1314:16ساعة عمل ،استغرقت
اجتماعات اللجان الدائمة ( ) 1194:31ساعة عمل ،واللجان المؤقتة عدد ( ) 119:45ساعة عمل  ،كما استغرقت الزيارة
الميدانية عدد (  ) 64:55ساعة  ،واستغرقت الحلقات النقاشية عدد (  ) 22:52ساعة  ،واستغرقت الندوات النقاشية ( )6:2
ساعة.
ناقشت اللجان خالل هذه الفترة عدد ( )61مشروع قانون  ،نوقش عدد ( )55مشروع قانون في جلسات المجلس  ،وأنجزت تقريرابشأن عدد ( )1مشروع قانون  ،كما أن هناك عدد ( )5مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان.
 تبنت لجان المجلس عدد ( )39موضوعا عاما خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،كما أن هناك عدد ( )5موضوعات عامةأحيلت لها من الفصل التشريعي السابق  ،وتم دمج عدد ( )2موضوعا عاما  ،كما ناقشت توصيات المجلس بشأن (  ) 22موضوع
عام ،وصدرت بشأنها عدد (  ) 238توصية ،وتم الرد على توصيات ( )14موضوعاً عاماً منها  ،وأنجزت تقاريرها في شأن
عدد ( )6موضوعات عامة  ،في حين مازال أمامها عدد (  ) 3موضوعات عامة قيد الدراسة  ،كما تم حفظ عدد ( ) 11موضوعا
عاما ،وعد مناقشتها خالل هذا الفصل التشريعي ،بناء على قرار المجلس في دور االنعقاد الرابع في جلسته الثانية والمنعقدة بتاريخ
2014/11/11م.
وفي سبيل تعزيز التواصل مع المجتمع والجهات المختصة التقت لجان المجلس مع (  ) 142جهة محلية وحكومية تضمن عدد( )506مختص.
واطلعت في الجانب التشريعي على عدد (  ) 227ورقة بحثية ،شملت على (  ) 567فكرة  ،وعدد ( ) 651رأيا ،وعدد( ) 651مقترحا .
كما اطلعت في الجانب الرقابي على عدد ( )313ورقة بحثية  ،شملت على (  ) 924فكرة  ،وعدد (  ) 1703آراء  ،وعدد( )1155مقترحا .
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•جدول يوضح عدد أنشطة اللجان المجلس خالل الفصل التشريعي :
االجتماعات

الزيارات الميدانية

الحلقات
النقاشية

الندوات

المجموع

عدد األنشطة

511

41

10

2

564

عدد الساعات

1315:13

64:55

22:52

6:2

1407:43

 -رسم بياني يوضح عدد أنشطة اللجان الدائمة واللجان المؤقتة والساعات المستغرقة

بلغ نشاط لجان المجلس في الدور األول عدد (  ) 143وبنسبة (  ) % 25من مجموع إجمالي أنشطة اللجان  ،وبلغ عدد أنشطةالدور الثاني (  ) 158وبنسبة ( )% 28من مجموع إجمالي أنشطة اللجان في حين بلغ عدد أنشطة الدور الثالث ( ) 143
نشاطا  ،وبنسبة (  )% 25مجموع إجمالي أنشطة اللجان  ،بينما بلغ نشاط الدور الرابع (  )120وبنسبة (  )% 21مجموع
إجمالي أنشطة اللجان خالل الفصل التشريعي الخامس عشر والبالغة ( )564نشاطا.
استغرقت أنشطة اللجان في الدور األول (  )355:21ساعة و بنسبة (  )% 25من إجمالي ساعات العمل  ،وفي الدور الثاني( )431:23ساعة  ،و بنسبة (  )% 30من إجمالي ساعات العمل  ،وفي الدور الثالث (  ) 332:25ساعة وبنسبة ( )% 24
من إجمالي ساعات العمل  ،وفي الدور الرابع ( )289:14ساعة وبنسبة ( )% 20من اجمالي ساعات العمل في الفصل والبالغة
( )1407,43ساعة .
•جدول يوضح عدد أنشطة اللجان والساعات المستغرقة.
الدور األول

الدور الثاني

الدور الثالث

الدور الرابع

المجموع

عدد االنشطة

143

158

143

120

564

عدد الساعات

355:21

431:23

332:25

289:14

1407:43

رسم بياني يوضح عدد انشطة اللجان والساعات المستغرقة.
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ثانيا :النشاط التشريعي للجان المجلس :
 أحيل للجان خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )61مشروع قانون ،واستغرقت مناقشاتها في الجانب التشريعي ما يقارب( ) 799.42ساعة عمل.
وانتهت من مناقشة عدد ( )53مشروع قانون وهي كالتالي -:1.1مشروع قانون اتحادي في شأن «رعاية األطفال مجهولي النسب».
2.2مشروع قانون اتحادي في شان «االتجار في األحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها».
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن “تنظيم مهنة الترجمة”.
4.4مشروع قانون اتحادي في شأن “المنافسة”.
5.5مشروع قانون اتحادي في شأن “الخبرة أمام المحاكم “.
6.6مشروع قانون اتحادي في شأن “اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية
المنتهية في .2010 / 12/ 31
7.7مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2007في شأن “إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
8.8مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني االتحادي عن السنة المالية .2009
9.9مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بإصدار قانون اإلجراءات المدنية.
1010مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.
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1111مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساندة.
1212مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد اإلمارات.
1313مشروع قانون اتحادي في شأن “السلطة القضائية االتحادية”.
1414مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.
1515مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام المرسوم االتحادي رقم ( )2لسنة  2004بشأن هيئة اإلمارات للهوية.
1616مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية .2013
1717مشروع قانون بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن لسنة المالية 2013م.
1818مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية
المنتهية في .2013/12/31
1919مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية
في .2011/12/31
2020مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
2121مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات.
2222مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )51لسنة  2006في شأن مكافحة االتجار بالبشر.
2323مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
2424مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
2525مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2626مشروع قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة.
2727مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2008بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
2828مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية .2014
2929مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة
المالية .2014
3030مشروع قانون اتحادي بشأن قانون وديمة.
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3131مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري.
3232مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية و االحتياطية.
3333مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002في شأن مكافحة جرائم غسل األموال.
3434مشروع قانون اتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
3535مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة األمراض السارية.
3636مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضيات سباقات الخيل والفروسية.
3737مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصالت.
3838مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن االوسمة والميداليات والشارات
العسكرية.
3939مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مدققي الحسابات.
4040مشروع قانون اتحادي في شان مكافحة الجرائم اإلرهابية.
4141مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
4242مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية .2015
4343مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1989في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة
تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
4444مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
4545مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.
4646مشروع قانون اتحادي بشأن سالمة الغذاء.
4747مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار في دولة اإلمارات.
4848مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة االتحادية للجمارك.
4949مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية
في 2012/12/31م.
5050تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي.
5151مشروع قانون اتحادي رقم ( )23لسنة  1999بشأن استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
5252مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم ( )45لسنة  1992في شان تنظيم وزارة الخارجية.
5353مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
في حين انتهت اللجان من مشروع قانون وجاهز للعرض وهو»مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم اإللزامي». -وال زال أمام اللجان عدد (  ) 5مشروعات قوانين وهي كالتالي :

16

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة (الفصل التشريعي الخامس عشر)

1.1مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2007بإنشاء وتنظيم المركز الوطني لألرصاد الجوية و
الزالزل.
2.2مشروع قانون بشأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية.
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية .2015
4.4مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون االتحادي رقم  2لسنة  2009في شأن تأسيس
شركة االتحاد للقطارات.
5.5مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية.
ناقشت لجان المجلس عدد (  )55مشروع قانون في جلسات المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،حيث ناقشت اللجانفي الدور األول عدد ( )13مشروع قانون ،وبنسبة ( )% 24من إجمالي مشروعات القوانين خالل الفصل التشريعي ،وفي الدور
الثاني ( )11مشروع قانون ،وبنسبة ( )% 20من إجمالي مشروعات القوانين ،بينما في الدور الثالث ناقشت( )16مشروع قانون،
وبنسبة ( )% 29من إجمالي مشروعات القوانين ،أما في الدور الرابع ناقشت ( )15مشروع قانون ،وبنسبة ( )% 27من إجمالي
مشروعات القوانين .

ثالثا :النشاط الرقابي للجان المجلس :
ناقشت لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 44موضوعا عاما  ،واستغرقت مناقشاتها في الجانب الرقابيما يقارب ( ) 516:45ساعة عمل.
حيث تبنت خالل الفترة عدد (  ) 39موضوعا عاما وهي كالتالي :1.1سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي.
2.2سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في شأن استراتيجية الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
3.3سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
4.4سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.
5.5سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
6.6سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
7.7سياسة برنامج زايد لإلسكان.
8.8سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية( .تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين)
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9.9سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
1010سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.
1111سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
1212سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي.
1313سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
1414سياسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.
1515سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين (تم الدمج مع سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية).
1616سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
1717سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس(تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث
العالي).
1818سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة.
1919سياسة المركز الوطني لإلحصاء.
2020سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
2121سياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع.
2222سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.
2323سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية الرياضة ومراكز الشباب.
2424تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة.
2525سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت.
2626سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة
التدريس).
2727سياسة مؤسسة اإلمارات للبريد.
2828سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
2929حماية المجتمع من المواد المخدرة.
3030سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
3131سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام االمتحانات.
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3232سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي.
3333رؤية اإلمارات . 2021
3434سياسة وزارة الصحة.
3535التجارة الخارجية.
3636سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
3737حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.
3838سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال.
3939سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.
تم دمج عدد (  )2موضوعا عاما لتشابه محاورهما وهما :1.1سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين.
2.2سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس.
كما أن هناك عدد (  ) 5موضوعات عامة محالة من الفصل التشريعي الرابع عشر وهي :1.1المشكالت البيئية .
2.2سياسة وزارة االقتصاد .
3.3سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
4.4سياسة وزارة الداخلية .
5.5التوطين في القطاع الحكومي والخاص.

ونوقش في المجلس من هذه الموضوعات عدد (  ) 22موضوعا عاما  ،وهي كالتالي :1.1المشكالت البيئية في الدولة.
2.2سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي.
3.3سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
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4.4سياسة برنامج زايد لإلسكان.
5.5حماية التربة والغطاء النباتي.
6.6سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.
7.7سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
8.8سياسة المجلس الوطني لألعالم في شأن التشريعات اإلعالمية.
9.9سياسة وزارة االقتصاد.
1010التوطين في القطاع الحكومي و الخاص.
1111سياسة هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس في شان الصحة والسالمة.
1212سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي.
1313سياسة الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف.
1414سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
1515سياسة وزارة الداخلية.
1616سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
1717سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
1818سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
1919سياسة هيئة وسوق االمارات لألوراق المالية والسلع.
2020سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
2121حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.
2222سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب.

 وانتهت من اعداد عدد (  ) 6تقارير حول الموضوعات العامة وجاهزة للعرض وهي كالتالي :1.1سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية.
2.2سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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3.3سياسة وزارة الدولة للشئون المجلس الوطني االتحادي.
4.4سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
5.5سياسة وزارة الصحة.
6.6حماية المجتمع من المواد المخدرة.

في حين مازال أمامها عدد (  ) 3موضوعات عامة  ،وهي كالتالي :1.1سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن الثقافة .
2.2رؤية اإلمارات .2021
3.3سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف االسري ضد النساء واألطفال.
كما أنه تم حفظ عدد ( )11موضوعا عاما ( بناء على قرار المجلس في دور االنعقاد العادي الرابع في جلسته الثانية والمنعقدة بتاريخ2014/11/11م  ،وهي كالتالي:
1.1سياسة المركز الوطني لإلحصاء.
2.2سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
3.3سياسة مؤسسة اإلمارات للبريد.
4.4سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت.
5.5سياسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.
6.6التجارة الخارجية.
7.7سياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
8.8سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي.
9.9سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1010سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام االمتحانات.
1111تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة.

-أنجزت اللجان تقارير في شأن التوصيات التي ورد بها رد من مجلس الوزراء وعددها ( )10تقارير وهي-:
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1.1المشكالت البيئية.
2.2سياسة وزارة الشئون االجتماعية والعمل في شأن الضمان االجتماعي.
3.3سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
4.4سياسة برنامج زايد لإلسكان.
5.5حماية التربة والغطاء النباتي.
6.6سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.
7.7سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن التشريعات اإلعالمية في الدولة.
8.8سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي.
9.9سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة و السالمة.
1010سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف.
كما وردت ردود من مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول الموضوعات ،ولم تناقشها اللجان وعددها ( ،)4وهي كالتالي:1.1سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
2.2سياسة وزارة الداخلية.
3.3سياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع.
4.4سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
•فيما يلي جدول يوضح التوزيع العددي والنسبي لمشروعات القوانين والموضوعات العامة:
النشاط
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مشروعات القوانين

العدد
61

النسبة
% 58

عدد الساعات
799.42

النسبة
% 61

الموضوعات العامة

44

% 42

516.45

% 39

اإلجمالي

105

% 100

1315.87

%100
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رسم بياني يوضح التوزيع العددي لمشروعات القوانين والموضوعات العامة المناقشة والساعات المستغرقة

كما نوقش في جلسات المجلس عدد (  ) 22موضوعا عاما  ،بلغ عدد موضوعات الدور األول ( )2موضوعا وبنسبة (  )% 9منإجمالي موضوعات خالل الفصل التشريعي ،بينما استحوذ موضوعات الدور الثاني ( )7موضوعات ،وبنسبة ( ) % 32وبلغ عدد
الموضوعات في الدور الثالث عدد (  )6موضوعات ،وبنسبة (  )% 27من إجمالي الموضوعات العامة  ،وبلغ عدد الموضوعات
في الدور الرابع عدد ( )7موضوعات ،وبنسبة ( ) % 32من إجمالي الموضوعات العامة .
•جدول يوضح التوزيع العددي والنسبي لمشروعات القوانين والموضوعات المناقشة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر:
الدور األول

األدوار

الدور الثاني

الدور الثالث

الدور الرابع

المجموع

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

مشروعات القوانين

13

% 24

11

% 20

16

% 29

15

% 27

55

الموضوعات العامة

2

%9

7

% 32

6

% 27

7

% 32
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أعمال لجان المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي خالل الفصل التشريعي السابق (الرابع عشر ) كالتالي :
ناقشت اللجان عدد (  ) 74مشروع قانون ،وناقشت عدد (  ) 40موضوعا عاما.-اطلعت خاللها على عدد (  ) 135ورقة فنية في الجانب التشريعي  ،وعدد (  ) 233ورقة فنية في الجانب الرقابي .

رابعا  :الزيارات الميدانية:
في إطار حرص المجلس الوطني على التواصل مع مختلف القطاعات  ،قامت اللجان خالل الفصل ب (  )41زيارة ميدانية،
واستغرقت في مجملها عددا من الساعات بلغت (  )64:55ساعة ،وذلك لالطالع ميدانيا على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف
عليها من خالل الدراسات والوثائق والتقارير المعروضة على اللجنة ولقاء ممثلي الحكومة  ،حسب الموضوعات التالية - :
قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية بعدد ( )4زيارات ميدانية  ،لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحةفي شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة»  ،استغرقت خاللها عدد ( )7:55ساعات إلى كل من-:
)1

1مستشفى الفجيرة بمدينة الفجيرة  2012-04-19م وقد استغرقت (  )2:25ساعة.

)2

2مستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  2012-04-19وقد استغرقت (  )1:20ساعة.

)3

3مستشفى توأم بمدينة العين  2012-02-17وقد استغرقت ( )02:00ساعتين.

)4

4مستشفى العين بمدينة العين  2012-02-17وقد استغرقت (  )02:10ساعة.

قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية بعدد ( )2زيارة ميدانية ،لمناقشة موضوع “ سياسة وزارة الشؤوناالجتماعية في شأن الضمان االجتماعي”  ،استغرقت ( ) 3ساعات إلى كل من -:
1 )1مكتب الشؤون االجتماعية في إمارة رأس الخيمة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ 2012/2/19م ،وقد استغرقت
( )1:10ساعة.
2 )2دائرة الخدمات االجتماعية في إمارة الشارقة بتاريخ 2012/2/19م ،وقد استغرقت ( )1:50ساعة.

قامت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بعدد ( )5زيارات ميدانية  ،لمناقشة موضوع « سياسة وزارة الداخلية في شأن السالمةالمرورية والشرطة المجتمعية» بتاريخ  2012/1 / 10-8م إلى :
قيادات الشرطة في مختلف إمارات الدولة (الشارقة –عجمان – أم القيوين -رأس الخيمة – الفجيرة) .
قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية بعدد ( )4زيارات ميدانية  ،لمناقشة موضوع «سياسة هيئة تنميةوتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) «،استغرقت خاللها عدد ( )12:15ساعة إلى كل من-:
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)1

1مجلس أبو ظبي للتوطين في مدينة العين ،وذلك يوم األحد الموافق  2013\1\13وقد استغرقت (  )3:00ساعات.

)2

2هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية – الفجيرة التابعة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ،وذلك يوم االثنين
الموافق  2013\1\14وقد استغرقت (  )1:05ساعة.
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)3

3دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة يوم االثنين الموافق  2013\1\14واستغرقت ( )2:30ساعة.

)4

4مقر هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” في دبي ،وذلك يوم األحد  2013\1\20وقد استغرقت ( )3:55
ساعة.

قامت لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة بزيارة ميدانية لمعالي وزير األشغال العامة – بمقر الوزارة – بدبي ،لمناقشة موضوع «سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية و صيانتها وتحسينها»
بناء على دعوة من الوزير بعد مناقشة الموضوع في المجلس.
قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية بزيارة لمكتب وزارة العمل في إمارة أبوظبي الموافق 2014/1/20ملمناقشة موضوع « سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل «  ،وقد استغرقت (  )3:10ساعة.
قامت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية بعدد ( )2زيارة ميدانية  ،لمناقشة موضوع “ سياسة هيئة اإلمارات لألوراقالمالية والسلع “ استغرقت خاللها عدد (  )2:35ساعة إلى كل من -:
1)1سوق أبوظبي لألوراق المالية الموافق 2014/3/3م وقد استغرقت (  )1:30ساعة.
2)2سوق دبي المالي الموافق  2014/2/16وقد استغرقت (  )1:05ساعة.
 قامت لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بزيارة ميدانية لمقر الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في إمارة أبوظبي بتاريخ2014/2/24م  ،لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف»  ،وقد استغرقت ( )1:45ساعة.
قامت لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة بزيارة ميدانية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتاريخ 2014/2/24م ،لمناقشة موضوع «سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة» وقد استغرقت ( )2:00ساعة.
 قامت اللجنة الموقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بعدد ( )5زيارات ميدانية والتي استغرقتخاللها عدد ( )8:40ساعة إلى كل من :
1 )1النادي العربي الثقافي الرياضي في إمارة أم القيوين بتاريخ 2014/10/12م وقد استغرقت (  )02:00ساعتين.
2 )2نادي الجزيرة الحمراء الرياضي في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 2014/10/13م وقد استغرقت ( )1:00ساعة.
3 )3نادي الرمس الرياضي في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 2014/10/13م وقد استغرقت ( )00:40دقيقة.
4 )4نادي مصفوت الثقافي الرياضي في إمارة عجمان بتاريخ 2014/10/ 14م وقد استغرقت ( )2:45ساعة.
5 )5مركز بيت الشباب بإمارة الفجيرة بتاريخ  26-11-2014وقد استغرقت ( )1:15ساعة.
 قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية بعدد ( )7زيارات ميدانية ،لمناقشة موضوع “ سياسة وزارة الصحة “والتي استغرقت خاللها عدد ( )13:35ساعة إلى كل من -:
1)1مستشفى عبيد اهلل بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  2015-01-28وقد استغرقت ( )2:30ساعة.
2)2دار رعاية المسنين بإمارة الشارقة الساعة  2015-12-25وقد استغرقت (  )01:10ساعة.
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3)3مستشفى الذيد بإمارة الشارقة بتاريخ  2014-12-25وقد استغرقت (  ) 2:50ساعة.
4)4مستشفى خليفه بإمارة أم القيوين  2015-12-15وقد استغرقت ( )2:05ساعة.
5)5الطب الوقائي بإمارة عجمان  2015-12-15وقد استغرقت (  )2:10ساعة.
6)6مستشفى العين بمدينة العين  2015-01-11وقد استغرقت ( )3:00ساعات.
7)7الطب الوقائي بمدينة العين  2015-01-11وقد استغرقت ( )00:30دقيقة.
قامت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بعدد ( )3زيارات ميدانية ،لمناقشة موضوع “ حماية المجتمع من المواد المخدرة “،استغرقت خاللها عدد ( )4:25ساعة إلى كل من :
( 1 )1برنامج حماية) في إمارة دبي  -بتاريخ  01-02-2015وقد استغرقت (  )01:40ساعة.
( 2 )2مركز التأهيل الخاص) في إمارة الشارقة  -بتاريخ  28-01-2015وقد استغرقت (  )01:25ساعة.
( 3 )3مقر المركز الوطني للتأهيل)  -أبوظبي  -بتاريخ  09-03-2015وقد استغرقت (  )01:20ساعة.
قامت لجنة حقوق اإلنسان بعدد ( )5زيارات ميدانية لمناقشة موضوع « سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضدالنساء واألطفال « والتي استغرقت خاللها عدد ( )6:30ساعة إلى كل من -:
1)1وزارة الشؤون االجتماعية بدبي بتاريخ  27-01-2015وقد استغرقت (  )01:25ساعة.
2)2مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال بتاريخ  27-01-2015وقد استغرقت (  )02:05ساعة.
3)3وزارة الخارجية بتاريخ  16-02-2015وقد استغرقت (  )01:10ساعة.
4)4نيابة أبوظبي الكلية ( نيابة االسرة ) بتاريخ  16-02-2015وقد استغرقت (  )01:00ساعة.
5)5مركز إيواء النساء واالطفال بتاريخ  16-02-2015وقد استغرقت ( )00:50دقيقة.
حيث قامت اللجان في الدور األول ب ( )11زيارة ميدانية وبنسبة بلغت ( )% 26من إجمالي الزيارات الميدانية  ،وفي الدورالثاني ( )5زيارات ميدانية وبنسبة بلغت ( )% 12من إجمالي الزيارات الميدانية  ،بينما في الدور الثالث قامت ( ) 9زيارات
ميدانية وبنسبة ( ، )% 21وفي الدور الرابع (  ) 16زيارة ميدانية وبنسبة ( )% 39من إجمالي الزيارات الميدانية خالل الفصل
التشريعي الخامس عشر والبالغة ( )41زيارة.

خامسا  :الحلقات النقاشية والندوات:
عقدت اللجان ( )10حلقات نقاشية واستغرقت عدد ( )22:52ساعة  ،و عدد ( )2ندوة واستغرقت عدد (  )6:2ساعة مع الجهات
ذات االختصاص و بحضور مجموعة من األكاديميين والخبراء والمختصين ؛وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول
أعمالها على النحو التالي -:

الحلقات النقاشية :1)1لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم ( حلقة) واحدة ،واستغرقت ( )2:00ساعة.
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لمناقشة موضوع “سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية
2)2لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية ( حلقة) واحدة ،واستغرقت ( )1:55ساعة.
لمناقشة موضوع “سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)»
3)3لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم (حلقة) واحدة  ،و ذلك تحت شعار “ اللغة العربية عماد الهوية الحاضر
والمستقبل “.واستغرقت ( )2:35ساعة.
لمناقشة موضوع “سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية»
4)4لجنة م شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم (  3حلقات)  ،وذلك تحت شعار « هموم وطموحات المعلم «.واستغرقت (
 )8:55ساعة.
لمناقشة موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين»
5)5اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ( حلقتين) بعنوان “ واقع
تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب “ واستغرقت ( )4:50ساعة.
لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية»
6)6لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية ( حلقة واحدة ) بعنوان “وقاية وصحة المجتمع أولوية “ واستغرقت
( )2:30ساعة.
لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة.
7)7لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية ( حلقة واحدة ) بعنوان “ التحديات التي تواجه سوق العمل “واستغرقت
( )1:27ساعة.
لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل»

الندوات:1)1عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية ( ندوة واحدة ) لموضوع “سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية
قطاع الصحة في الدولة» واستغرقت ( )3:00ساعات.
2)2عقدت لجنة حقوق اإلنسان ( ندوة واحدة ) بعنوان “حقوق االنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة» واستغرقت ()3:20
ساعة .
حيث عقدت اللجان في الدور األول ( ) 1حلقة نقاشية وبنسبة بلغت ( )% 10من اجمالي الحلقات النقاشية  ،و ( )1ندوة ،
وفي الدور الثاني ( )5حلقات نقاشية وبنسبة بلغت ( )% 50من اجمالي الحلقات النقاشية  ،وفي الدور الثالث ( )2حلقة نقاشية
وبنسبة (  ، )% 5بينما في الدور الرابع عقدت اللجان ( )2حلقة نقاشية وبنسبة (  )% 20من إجمالي الحلقات النقاشية و عدد
( )1ندوة.
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ثانيًا :اللجان الدائمة

اللجان الدائمة
النشاط العام للجان الدائمة :
بلغ نشاط اللجان الدائمة عدد (  )501نشاطا  ،متمثال في عدد (  )455اجتماعا  ،وعدد ( ) 36زيارة ميدانية  ،وعدد (  )8حلقاتنقاشية  ،وعدد ( )2ندوة  ،وبنسبة (  ) % 89من إجمالي نشاط لجان المجلس ،والذي يقدر بـ ( )564نشاطا .
واستغرق نشاط اللجان الدائمة عدد ( )1276:08ساعة عمل  ،حيث استحوذت اجتماعاتها عدد ( )1194:31ساعة عمل ،واستحوذت الزيارات الميدانية عدد ( ) 57:15ساعة  ،والحلقة النقاشية (  )18:02ساعة  ،واستحوذت الندوات (  )6:2ساعة ،
وبنسبة (  )% 90من ساعات نشاط لجان المجلس والتي بلغت ( )1407:43ساعة عمل .
وذلك لمناقشة عدد ( )61مشروع قانون  ،نوقش منها عدد (  )55مشروع قانون في جلسات المجلس ،وأنجزت عدد ( )1تقريربشأن مشروع القانون  ،ومازال أمامها عدد (  )5مشروعات قوانين قيد الدراسة.
كما تبنت لجان المجلس عدد ( )33موضوعا عاما خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،كما أن هناك عدد ( )4موضوعات عامةأحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ،وتم دمج عدد ( )2موضوعا عاما.
نوقش عدد ( )18موضوع عام في جلسات المجلس وصدرت بشأنها عدد (  ) 192توصية ،وتم الرد على توصيات ()14موضوعاً عاماً منها.

وأنجزت تقاريرها في شأن عدد ( )5موضوعات عامة  ،في حين مازال أمامها عدد (  ) 3موضوعات عامة قيد الدراسة  ،كماتم حفظ عدد (  ) 8موضوعات عامة  ،بناء على قرار المجلس في دور االنعقاد العادي الرابع في جلسته الثانية بتاريخ 11 /11
2014/م.
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اللجان الدائمة
اللجنة

م
1

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

2

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية

3

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

4

لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة

5

لجنة الشؤون الصحية و العمل والشؤون االجتماعية

6

لجنة الشؤون الخارجية و التخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة
السمكية

7

مالحظات

لجنة الشؤون اإلسالمية و األوقاف والمرافق العامة

8

لجنة فحص الطعون و الشكاوى

9

لجنة حقوق اإلنسان

10

لجنة رؤساء اللجان
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لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
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لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
أوال :النشاط العام للجنة
بلغت أنشطة اللجنة ( )57نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )49اجتماعا وعدد ( )8زيارات ميدانية،وبنسبة (  )% 11٫3من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة (  )501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )93:44ساعة  ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 7.3من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( )1276:08ساعة.

بلغت أنشطة اللجنة في الدور األول (  ) 21نشاطا  ،وبنسبة ( )% 36.8من مجموع األنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الثاني( )13نشاطا وبنسبة (  )%22.8من مجموع األنشطة ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث ( )14نشاطا ،بنسبة ( )24.5%من مجموع
األنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الرابع ( )9أنشطة وبنسبة ( )%15.7من مجموع األنشطة .
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( ) 93:44ساعة عمل  ،وذلك بواقع ( ) 35:34ساعة ألنشطة الدور األول ،التي مثلت نسبة( )%37.8من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة  ،و( )24:10ساعة ألنشطة الدور الثاني بنسبة بلغت ()%25.7
 ،كما استغرقت اللجنة في أنشطتها في الدور الثالث ( )23:48ساعة ،وبواقع ( )% 25.1من المجموع الكلي للوقت المستغرق،
( )10:52ساعة ألنشطة الدور الرابع بنسبة بلغت ( )% 11.25من المجموع الكلي للوقت المستغرق.
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 وقد زادت اجتماعات اللجنة في الدور األول عن األدوار السابقة ،والسبب في ذلك:   1.1أحيل إلى اللجنة عدد ( )1مشروع قانون وعدد ( )1موضوع عام ؛ والذي ترتب عليه زيادة عدد االجتماعات والزيارات
الميدانية في الدور األول عن األدوار األخرى.

ثانيا :النشاط التشريعي :
أحيل إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ( )6مشروعات القوانين وهي كالتالي :.1
.2
.3
.4
.5
.6

 1مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم االتحادي رقم ( )2لسنة 2004م بشأن هيئة اإلمارات للهوية.
2مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.
3مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن األوسمة والميداليات والشارات
العسكرية.
5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.
6مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساندة.

وانتهت من مناقشة عدد ( )6مشروع قانون  ،وهي كالتالي :.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم االتحادي رقم ( )2لسنة 2004م بشأن هيئة اإلمارات للهوية.
2مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية و االحتياطية.
3مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن األوسمة والميداليات والشارات
العسكرية.
5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.
6مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساندة.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين ( )45:28ساعة .

ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )3موضوعات عامة  ،وهو : 1.1سياسة وزارة الداخلية
2.2سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية
 3.3حماية المجتمع من المواد المخدرة
 نوقش خالل جلسات المجلس عدد (  ) 1موضوع عام :1.1سياسة وزارة الداخلية
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 في حين تم اإلنتهاء من تقارير ( )2موضوع عام وجاهزة للعرض في جلسة المجلس ،وهي كالتالي1 .1سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية
 2 .2حماية المجتمع من المواد المخدرة
وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة ( )47:12ساعة

كما وردت ردود من مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن:موضوع “ سياسة وزارة الداخلية” ولم تدرس اللجنة هذه التوصيات.

رابعًا :األداء العام للجنة:
األداء
العناصر

األداء التشريعي
النسبة
العدد

األداء الرقابي
العدد

النسبة

فكرة

52

% 28

97

% 27.8

رأي

59

% 31

126

% 36.3

مقترح

77

% 40.9

125

% 35.9

مجموع

188

٪ 100

348

% 100

الجانب التشريعي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء و المقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب ()188
فكرة ورأيا ومقترحا حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )52فكرة و بنسبة ( )% 28من مشروع النشاط التشريعي  ،وطرحت
خالل النقاش ( ) 59رأيا وبنسبة ( ،)% 31كما أبدت اللجنة ( )77مقترحا بنسبة ( )% 40.9من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانب الرقابي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ()348
فكرة ورأيا ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )97فكرة و بنسبة (  ) % 28.8من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 126رأي وبنسبة (  ،) % 36.2كما أبدت اللجنة ( )125مقترحا بنسبة (  ) % 35.9من مجموع النشاط
الرقابي للجنة.
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خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:
على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثل في مناقشة ( )6مشروعاتقوانين  ،و( )1موضوعا رقابيا  ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة
( ،)% 86في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها الرقابي خالل الفصل التشريعي بنسبة ( .) % 14

سادسا  :الزيارات الميدانية :

قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد بـ ( )8زيارات ميدانية من تاريخ 2012/1 / 10-8م خالل مناقشتهاللموضوعات العامة على النحو التالي :
 1.1قامت بعدد ( )5زيارات ميدانية خالل مناقشتها لموضوع سياسة وزارة الداخلية إلى كل من :
.

أالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

.

بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

.

تالقيادة العامة لشرطة أم القيوين .

.

ثالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

.

جالقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

2.2قامت اللجنة بـ ( )3زيارات ميدانية خالل مناقشتها لموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة إلى كل من:
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.

ح (برنامج حماية) في إمارة دبي  -بتاريخ  1-02-2015وقد استغرقت ( ) 01:40ساعة.

.

خ (مركز التأهيل الخاص) في إمارة الشارقة  -بتاريخ  28-01-2015وقد استغرقت ( )01:25ساعة.

.

دالمركز الوطني للتأهيل  -أبوظبي  -بتاريخ  09-03-2015وقد استغرقت ( )01:20ساعة .
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سابعا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

الجانب التشريعي وعددها ( )29ورقة بحثية:
1.1التقرير المبدئي.
2.2الجدول المقارن.
3.3مخطط عمل اللجنة.
4.4ورقة النتائج.
5.5دراسة مقارنة.
6.6عرض النتائج.
7.7مذكرة إحاطة بالرأي.
8.8جدول نشاط الفاعل.
9.9جدول البحث االجتماعي.
1010جدول التحليل االجتماعي التمهيدي.
1111مصفوفة البحث االجتماعي.
1212جدول نشاط الفاعل.
1313جدول ترتيب المعاني.
1414جدول تحليل المعاني.
1515جدول التحليل األولي للقانون.
1616مصفوفة التصميم التشريعي.
1717جدول مقارن لمشروع القانون في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
1818الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
1919ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
2020جدول مقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.
2121ورقة استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.
2222الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.
 2323الدراسات االجتماعية والقانونية حول مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.
2424جدول مقارن حول لمشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن األوسمة
والميداليات والشارات العسكرية.
2525ورقة استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن
األوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
2626جدول مقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006بشأن السجل السكاني
وبطاقة الهوية.
2727الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006بشأن السجل
السكاني وبطاقة الهوية.
2828ورقة استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  2006بشأن
السجل السكاني وبطاقة الهوية.
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2929الدراسات االجتماعية والقانونية حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 2006
بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.
الجانب الرقابي وعددها ( )16ورقة بحثية : 1.1خطة عمل اللجنة في شأن مناقشة موضوع سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية .
2.2ورقة استفسارات اللجنة موجهة لممثلي المجلس االتحادي للتركيبة السكانية.
3.3نص موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة.
4.4تقرير سياسة وزارة الداخلية.
5.5ورقة مخطط برلماني حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في حماية المجتمع من المواد المخدرة.
6.6بطاقات تعليق حول موضوع سياسة وزارة الداخلية.
7.7جدول تحليل معلومات للجنة الشؤون الداخلية والدفاع في حماية المجتمع من المواد المخدرة .
8.8ورقة عرض لرئيس اللجنة حول الموضوع العام
9.9جدول استفسارات اللجنة حول الموضوع موجهة مركز التأهيل الخاص – إمارة الشارقة
1010ورقة عرض لرئيس اللجنة حول الموضوع العام.
1111جدول استفسارات اللجنة حول الموضوع موجهة القيادة العامة لشرطة دبي – برنامج حماية الدولي.
1212تقرير زيارة ميدانية القيادة العامة لشرطة دبي – برنامج حماية الدولي.
1313ورقة عرض لرئيس اللجنة في شأن زيارة المركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي.
1414ورقة استفسارات اللجنة حول الموضوع موجهة إلى المركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي.
1515تقرير زيارة ميدانية للمركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي.
1616ورقة استفسارات اللجنة لممثلي وزارة الداخلية في شأن موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة.
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2
لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية والصناعية
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لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة ( )105أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )103اجتماع وعدد ( )2زيارة ميدانية،وبنسبة ( )% 20.9من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( )501نشاطا.

 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )326:07ساعة  ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 25.5من المجموعالكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة و المقدر ب ( )1276:08ساعة.
بلغ نشاط اللجنة في الدور األول ( )26نشاطاً ،بنسبة ( )% 24.7من مجموع األنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الثاني ( )38نشاطاًو بنسبة ( )% 36.1من مجموع األنشطة كما بلغت أنشطة الدور الثالث ( )28نشاطاً ،بنسبة ( )% 26.6من مجموع األنشطة،
وبلغت أنشطة الدور الرابع ( )13نشاطاً و بنسبة ( )% 12.3من مجموع األنشطة والبالغة ( )105نشاطا.

واستغرقت اللجنة في أنشطتها ( )328:42ساعة عمل ،وذلك بواقع ( )95:00ساعة ألنشطة الدور األول ،التي مثلت نسبة (29 )%من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة ،و( )131:20ساعة ألنشطة الدور الثاني بنسبة بلغت ( ،)% 40كما
استغرقت اللجنة في أنشطتها في الدور الثالث ( )72:56ساعة ،وبواقع ( )% 22.1من األنشطة ،واستغرقت اللجنة في أنشطتها
في الدور الرابع ( )29:26ساعة ،وبواقع ( )% 8.9من المجموع الكلي للوقت المستغرق.

 وقد زادت اجتماعات اللجنة في الدور الثاني عن األدوار الالحقة ،والسبب في ذلك:1.1كثرة الجهات المدعوة واالجتماعات لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات .
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ثانيا :النشاط التشريعي:
أحيل إلى اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )19مشروع قانون وهي كالتالي-: 1.1مشروع قانون اتحادي في شأن” االتجار في األحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها “.
2.2مشروع قانون اتحادي في شأن « المنافسة «.
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31م.
4.4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
5.5مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني االتحادي عن السنة المالية 2009م.
6.6مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد اإلمارات.
7.7مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م.
8.8مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية
المنتهية في 2011/12/31م.
9.9مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية
2013م.
1010مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات.
1111مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1212مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
1313مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
1414مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري.
1515مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم( )4لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل األموال.
1616مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
1717مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.
1818مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.
1919مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 1989م في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة
تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
وانتهت من مناقشة عدد ( )19مشروع قانون ،وهي كالتالي: 1.1مشروع قانون اتحادي في شأن” االتجار في األحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها “.
2.2مشروع قانون اتحادي في شأن “ المنافسة “.
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31م.
4.4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
5.5مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني االتحادي عن السنة المالية 2009م.
6.6مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد اإلمارات.
7.7مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م.
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8.8مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية
المنتهية في 2011/12/31م.
9.9مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م.
1010مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات.
1111مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1212مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م.
1313مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
1414مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري.
1515مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم( )4لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل األموال.
1616مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
1717مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
1818مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.

1919مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 1989م في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة
تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين ( )265:45ساعة .
في حين ما زال أمامها عدد (  ) 1مشروع قانون متمثل في :مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م.

ثالثا :النشاط الرقابي:
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )5موضوعات عامة ،وهي كالتالي:1.1سياسة المركز الوطني لإلحصاء.
 2.2سياسة هيئة وسوق االمارات لألوراق المالية والسلع.
3.3سياسة وزارة االقتصاد.
4.4سياسة مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.
5.5سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
 -وانتهت من مناقشة عدد ( )3موضوعات عامة في جلسات المجلس وهي كالتالي:
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 1.1سياسة هيئة وسوق االمارات لألوراق المالية والسلع.
2.2سياسة وزارة االقتصاد.
3.3سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
وأنجزت عدد ( )1موضوع عام وأعدت تقريرا بشأنه وهو :سياسة مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.
 في حين تم حفظ عدد ( )1موضوع عام ،وهو :سياسة المركز الوطني لإلحصاء.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة ( )56:59ساعة.
وردت ردود من مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن (هيئة وسوق االمارات لألوراق المالية والسلع ) ولم تناقشهااللجنة .

رابعا :األداء العام للجنة
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

األداء التشريعي
العدد
153
163
159
475

النسبة
% 32.2
% 34.3
% 33.5
% 100

األداء الرقابي
العدد
107
618
103
828

النسبة
% 12.9
% 74.6
% 12.5
% 100

الجانب التشريعي:

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب ( )475فكرة
ورأيا ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )153فكرة وبنسبة ( )% 32.2من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل
النقاش ( )163رأيا وبنسبة ( ،)% 34.3كما أبدت اللجنة ( )159مقترحا بنسبة ( )% 33.5من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانب الرقابي:

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ( )828فكرة
ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )107أفكار و بنسبة ( )% 12.9من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل
النقاش ( )618رأيا وبنسبة ( ،)% 74.6كما أبدت اللجنة ( )103مقترحات بنسبة ( )% 12.5من مجموع النشاط الرقابي للجنة.
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خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:
على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي ،فإن فعالية اللجنة تمثل في ( )19مشروع قانون ،و( )3موضوعاترقابية ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة (.)% 86
في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها الرقابي خالل الفصل التشريعي بنسبة ( ، )% 13في حين استغرقت اللجنة فيالنشاط التشريعي نسبة أكبر والتي تقدر ()% 86؛ وذلك لعدم ورود مشروعات قوانين في الدورين الثاني والثالث.

سادسا :الزيارات الميدانية:
قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )2زيارة ميدانية واستغرقت خال لها عدد ( )2:35ساعات إلى كل من:
 1.1سوق أبوظبي لألوراق المالية ،بتاريخ  2014 / 3 / 3واستغرقت ( )1:30ساعة .
2.2سوق دبي المالي ،بتاريخ  2014 / 2 / 17واستغرقت ( )1:05ساعة.

سابعا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

الجانب التشريعي ( ) 70ورقة بحثية :

1.1جدول نشاط الفاعل.
2.2جدول البحث االجتماعي.
3.3جدول التحليل االجتماعي التمهيدي.
4.4مصفوفة البحث االجتماعي.
5.5جدول نشاط الفاعل.
6.6جدول تحليل المعاني.
7.7جدول التحليل األولي للقانون.
8.8مصفوفة التصميم التشريعي.
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9.9جدول النتائج النهائية االجتماعية لمشروع قانون الغش التجاري.
1010البحث االجتماعي لمشروع قانون الغش التجاري.
1111الخريطة االجتماعية لمشروع قانون الغش التجاري.
1212الخبرة التاريخية لمشروع قانون الغش التجاري.
1313الخبرة المقارنة بين لمشروع القانون الحالي والقانون السابق  -الغش التجاري.
1414تطبيق معادلة قضية التشريع بشأن لمشروع قانون الغش التجاري.
1515جدول تحليل المعاني لمشروع قانون الغش التجاري .
1616جدول نشاط الفاعل لمشروع قانون الغش التجاري.
1717البحث االجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
1818الخبرة التاريخية لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1919الخبرة المقارنة (اليابان /أمريكا/مصر /العراق /سوريا/الجزائر /الكويت) .لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2020الخبرة الدولية لمشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واألسر المنتجة في دولة اإلمارات .
2121الملف الفني لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2222جدول المفاهيم االجتماعية لمشروع قانون لمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2323خريطة المفاهيم االجتماعية لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2424ورقة بعنوان عقود الباطن .لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2525ورقة معلومات حول لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2626الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية والصناعية في شأن مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة لالتحاد
وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013م.
2727الملف الفني لتحليل بعض ميزانيات الدولة للعام .2013
2828جدول مقارن لمشروع قانون الشركات.
2929مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني للمجلس حول مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية
للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية 2011/12/31م.
3030تقرير اللجنة حول المواد المعلقة من مشروع القانون االتحادي في شأن الشركات .
3131المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون االتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري.
3232مذكرة إيضاحية لمشروع القانون االتحادي بشأن المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
3333جدول تحليل معاني لمشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3434جدول نتائج لمشروع قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3535ورقة نصوص كاشفة لمعاني لمشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3636خريطة نشاط الفاعل لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3737الملف التشريعي لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3838الجدول المقارن التشريعي لمشروع القانون االتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3939مخطط عمل اللجنة بشأن لمشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
4040المذكرة القانونية والرأي القانوني حول موضوع “ سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي”.
4141التقرير المبدئي لمشروع قانون مكافحة الغش التجاري.
4242جدول مقارن لمشروع قانون مكافحة الغش التجاري.
4343عرض تقديمي حول مشروع قانون مكافحة الغش التجاري.
4444الملف التشريعي لمشروع قانون مكافحة الغش التجاري..
4545ورقة االستفسارات لمشروع قانون مكافحة الغش التجاري.
4646جدول مقارن لمشروع القانون في شأن مكافحة الغش التجاري.
4747استفسارات للجنة في شأن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري.
4848جدول مقارن لمشروع القانون مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
الملحقة عن السنة المالية .2013
4949تقرير لجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة
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المالية 2013
5050استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة
عن السنة المالية .2013
5151جدول مقارن لمشروع القانون اتحادي بربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية .2014
5252تقرير لجنة لمشروع القانون اتحادي بربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية .2014
 5353استفسارات للجنة لمشروع القانون اتحادي بربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014
5454جدول مقارن لمشروع القانون مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري.
5555استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري.
5656جدول مقارن لمشروع القانون مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة المحلقة
عن السنة المالية المنتهية .2012\12\31
5757تقديم استفسارات للجنة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة المحلقة عن
السنة المالية المنتهية .2012\12\31
5858جدول مقارن لمشروع القانون اتحادي بشأن تنظيم مدققي الحسابات.
5959التقرير المبدئي لمشروع القانون اتحادي بشأن تنظيم مدققي الحسابات.
6060تقديم استفسارات للجنة لمشروع القانون اتحادي بشأن تنظيم مدققي الحسابات.
6161جدول مقارن لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002في شأن مكافحة جرائم غسل األموال.
6262تقديم استفسارات للجنة لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002في شأن مكافحة جرائم غسل
األموال.
6363عرض الدراسات االجتماعية والقانونية إلى اللجنة لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2002
في شأن مكافحة جرائم غسل األموال.
6464تقديم الملف التشريعي لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002في شأن مكافحة جرائم غسل
األموال.
6565جدول مقارن لمشروع القانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1989في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
6666تقديم استفسارات للجنة لمشروع القانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1989في شأن السماح لمواطني دول مجلس
التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
6767عرض الدراسات االجتماعية والقانونية على اللجنة لمشروع القانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1989في شأن السماح
لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
6868تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1989في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة ،والمعدة من قبل إدارة الشؤون التشريعية.
6969جدول مقارن لمشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2015
والمعدة من قبل إدارة الشؤون التشريعية.
 7070استفسارات اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية
 ،2015والمعدة من قبل إدارة الشؤون التشريعية.

الجانب الرقابي ( )39ورقة بحثية :

1.1عرض تقديمي عن اختصاصات ونشاطات اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع عشر.
2.2عرض تقديمي عن الموضوعات المقترح مناقشتها.
3.3خطة عمل اللجنة في شأن مناقشة موضوع “ سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات”.
4.4ورقة المخطط البرلماني لعمل اللجنة حول موضوع “ سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات”.
5.5ورقة النتائج التطبيقية لموضوع “ سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات”.
6.6ورقة تقييم المقترحات لموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات”.
7.7جدول عرض تمهيدي عام مقارن حول النظام التقاعدي في ( اإلمارات -النرويج –ألمانيا -اليابان)
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8.8ورقة النتائج البرلمانية لموضوع سياسة وزارة االقتصاد.
9.9ورقة تحليل الخطة اإلستراتيجية لوزارة االقتصاد.
1010ورقة تمهيدية لدور وزارة االقتصاد في تطوير قطاع الصناعة في ( السعودية – اإلمارات -وعمان).
1111دراسة مقارنة حول نظام التقاعد والتأمينات في كل من النرويج -اليابان – وألمانيا.
1212دراسة مقارنة حول النظام التقاعدي والتأمينات بين الهيئة وصندوق أبوظبي.
1313ورقة نتائج دراسات المقارنة المعدة في األمانة العامة حول الموضوع.
1414جدول مقترح حول الجهات المعنية بمشروع قانون الشركات.
1515مشروع تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
1616بطاقات تعليق حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
1717جدول مقترح حول الجهات المعنية بمشروع قانون الشركات.
1818مخطط عمل اللجنة حول موضوع سياسة وزارة االقتصاد.
1919ورقة استفسارات حول موضوع سياسة وزارة االقتصاد.
2020مشروع تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة االقتصاد.
 2121دراسة تحليلية حول السياسة العامة لمصرف اإلمارات المركزي ،المعدة من قبل ادارة اللجان.
2222ورقة االستفسارات حول سياسة مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي والموجهة إلى ممثلي ديوان المحاسبة ،المعدة من قبل إدارة
اللجان.
2323ورقة االستفسارات حول سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،المعدة من قبل إدارة اللجان الموجهة التحاد المصارف.
2424ورقة االستفسارات حول سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،المعدة من قبل إدارة اللجان الموجهة لمجلس دبي االقتصادي.
2525ورقة االستفسارات حول سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،المعدة من قبل إدارة اللجان الموجهة لمعهد اإلمارات
للدراسات المصرفية والمالية.
2626ورقة االستفسارات حول سياسة مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي ،المعدة من قبل إدارة اللجان الموجهة لجمعية المحامين.
2727بطاقات تعليق حول موضوع سياسة وزارة االقتصاد ،المعدة من قبل إدارة اللجان.
2828دراسة المصرف المركزي
2929دراسة مقارنة بين المصارف المركزية (االمارات-السعودية-الكويت).
3030ورقة العالقات االقتصادية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والصين.
3131منهجية وخطة عمل لمناقشة موضوع سياسة هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع .
3232عرض مخطط عمل لمناقشة موضوع سياسة هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع.
3333مشروع تقرير اللجنة حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع.
3434تقرير الزيارة الميدانية لسوق دبي المالي.
3535تقرير الزيارة الميدانية لسوق أبوظبي لألوراق المالية.
3636ورقة بحث المفاهيم لموضوع سياسة هيئة االوراق المالية والسلع.
3737تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية حول موضوع سياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع.
3838بطاقات تعليق اللجنة حول موضوع سياسة هيئة وسوق االمارات لألوراق المالية والسلع.
3939تقرير توصيات لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية حول موضوع سياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع.

47

3
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية
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لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد (  ) 63نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،متمثلة في عدد (  ) 63اجتماعا ،وبنسبة ()% 13من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( ) 501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها (  ) 148:3ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 12من المجموعالكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب (  ) 1276:08ساعة.

بلغت أنشطة اللجنة في الدور األول (  ) 17نشاطا  ،بنسبة ( )% 27من مجموع االنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الثاني ()13نشاطا وبنسبة ( )% 21من مجموع األنشطة ،كما بلغت انشطة الدور الثالث (  ) 20نشاطا ،بنسبة ( )% 32من مجموع األنشطة،
وبلغت أنشطة الدور الرابع (  ) 13نشاطا وبنسبة ( ) % 21من مجموع االنشطة.
واستغرقت اللجنة في أنشطتها (  ) 148.3ساعة عمل  ،وذلك بواقع (  ) 55:15ساعة ألنشطة الدور األول ،التي مثلت نسبة( )% 37من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة  ،و( )30:03ساعة ألنشطة الدور الثاني بنسبة بلغت ()% 20
 ،كما استغرقت اللجنة في أنشطتها في الدور الثالث ( )35:01ساعة  ،وبواقع ( )% 24من المجموع الكلي للوقت المستغرق،
واستغرقت نشاطاتها في الدور الرابع ( )28:17ساعة ،وبواقع ( )% 19من المجموع الكلي للوقت المستغرق لنشاطات اللجنة
خالل الفصل.
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 وقد زادت أنشطة اللجنة في الدور (األول) عن األدوار الالحقة ،والسبب في ذلك:.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1انتهاء اللجنة من مناقشة عدد ( )6مشروعات قوانين في جلسات المجلس وهي-:
2مشروع قانون اتحادي في شأن “ تنظيم مهنة الترجمة”.
3مشروع قانون اتحادي في شأن “ الخبرة أمام المحاكم”.
4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بإصدار قانون اإلجراءات المدنية .
5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية الصادرة بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992م.
6مشروع قانون اتحادي في شأن “ السلطة القضائية االتحادية “.
7مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.

ثانيا :النشاط التشريعي :
أحيل إلى اللجنة خالل هذه الفترة عدد ( ) 12من مشروعات القوانين  ،وهي كالتالي -:1 .1مشروع قانون اتحادي في شأن « تنظيم مهنة الترجمة».
2 .2مشروع قانون اتحادي في شأن “ الخبرة أمام المحاكم”.
3 .3مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بإصدار قانون اإلجراءات المدنية .
4 .4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية الصادرة بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992م.
5 .5مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.
6 .6مشروع قانون اتحادي في شأن “ السلطة القضائية االتحادية “.
7 .7مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.
8 .8مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل لعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )51لسنة 2006م في شأن مكافحة االتجار بالبشر.
9 .9مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة.
1010مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2008بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
1111مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية.
1212مشروع “ تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي” .

وانتهت اللجنة من مناقشة عدد (  ) 12من مشروعات القوانين  ،وهي كالتالي -:.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1مشروع قانون اتحادي في شأن “ تنظيم مهنة الترجمة”.
2مشروع قانون اتحادي في شأن “ الخبرة أمام المحاكم”.
3مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بإصدار قانون اإلجراءات المدنية .
4مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية الصادرة بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992م.
5مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل.
6مشروع قانون اتحادي في شأن “ السلطة القضائية االتحادية “
7مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.
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8 .8مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل لعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )51لسنة 2006م في شأن مكافحة االتجار بالبشر.
9 .9مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة.
1010مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2008بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
1111مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية.
1212مشروع “ تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي”
وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين (  ) 146:41ساعة.

ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 1موضوع عام في شأن-: 1.1سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
 وتم حفظ عدد ( )1موضوع عام في شأن -:1.1سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
-وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوع العام (  ) 2:35ساعة .

رابعا  :األداء العام للجنة:
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 31
84
% 27
74
% 42
113
% 100
271

األداء الرقابي
العدد
2
3
4
9

النسبة
% 22.2
% 44.4
% 33.3
% 100

الجانب التشريعي:
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب () 271
فكرة ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 84فكرة و بنسبة ( )% 31من مشروع النشاط التشريعي ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 74رأيا وبنسبة ( ، )% 27كما أبدت اللجنة (  ) 113مقترحا بنسبة ( )% 42من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانبي الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب (  ) 9أفكار وآراء
ومقترحات  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 2فكرة و بنسبة ( )% 22.2من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش
(  ) 3آراء وبنسبة ( ، )% 44.4كما أبدت اللجنة ( )4مقترحات بنسبة ( )% 33.3من مجموع النشاط الرقابي للجنة.
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خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:

على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثلت في عدد ( )12مشروعات قوانين ،واستناداعلى ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة (.)% 100

سادسا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:
الجانب التشريعي وعددها ( )35ورقة فنية -:
1.1جدول البحث االجتماعي.
2.2جدول التحليل االجتماعي التمهيدي.
3.3مصفوفة البحث االجتماعي.
4.4جدول نشاط الفاعل.
5.5جدول ترتيب المعاني.
6.6جدول تحليل المعاني.
7.7جدول التحليل األولي للقانون.
8.8المصفوفة التشريعية.
9.9التقرير المبدئي لقانون االتجار بالبشر.
1010الخبرة التاريخية لقانون االتجار بالبشر.
1111الخبرة المقارنة لقانون االتجار بالبشر.
1212دراسة مقارنات دولية لقانون االتجار بالبشر( .قطر-عمان-السعودية-مصر).
1313الملف الفني لقانون االتجار بالبشر.
1414خريطة المفاهيم االجتماعية لقانون االتجار بالبشر.
1515جدول المفاهيم االجتماعية لقانون االتجار بالبشر.
1616البحث االجتماعي لقانون االتجار بالبشر.
1717دراسة مقارنة للقانون النموذجي لقانون االتجار بالبشر.
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1818ورقة النتائج النهائية لقانون االتجار بالبشر.
1919العرض التقديمي لقانون االتجار بالبشر.
2020الملف القانوني عن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 51لسنة  2006في شأن مكافحة جرائم
االتجار بالبشر.
2121الجدول المقارن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )51
لسنة  2006في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر.
2222مخطط عمل اللجنة بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( ) 51لسنة  2006في شأن مكافحة
جرائم االتجار بالبشر.
2323تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المبدئي عن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 51لسنة
 2006في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر.
2424الجدول المقارن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( ) 51
لسنة  2006في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر.
2525المذكرة اإليضاحية (لمشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة).
2626المذكرة اإليضاحية (لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )7لسنة  2008بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث).
2727الجدول المقارن (لمشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة).
2828تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة.
2929جدول مقارن لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية.
3030دراسات اجتماعية وقانونية في شأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون
اإلجراءات المدنية.
3131ملف تشريعي في شأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات
المدنية .
3232التقرير المبدئي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية.
3333ورقة استفسارات للجنة حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون
اإلجراءات المدنية.
3434جدول مقارن لمشروع تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي.
3535عرض الدراسات االجتماعية والقانونية لمشروع تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي.

في الجانب الرقابي وعددها ( )2ورقة فنية -:اطلعت اللجنة في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على عد ٍد من األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة
بلغ عددها ( )2أوراق فنية وهي كالتالي-:

1.1خطة عمل اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
2.2نص موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
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4
لجنة شؤون التربية والتعليم
والشباب والثقافة واالعالم
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لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة واالعالم
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )49نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،متمثلة في عدد ( )44اجتماعا وعدد (  )5حلقاتنقاشية  ،وبنسبة (  )% 10من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( )501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )98:08ساعة والتي مثلت ما نسبته( )%8من المجموع الكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر بــ ( )1276:08ساعة.

بلغت أنشطة الدور األول ( )12نشاطا ،بنسبة (  ) % 24.4من مجموع النشاط ،وبلغت أنشطة الدور الثاني (  )20نشاطا وبنسبة ( ) % 40.8من مجموع النشاط ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث (  )7أنشطة ،بنسبة (  ) % 14.2من مجموع األنشطة،
وبلغت أنشطة الدور الرابع ( ) 10أنشطة وبنسبة ( ) % 20.4من مجموع األنشطة.
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( )98:08ساعة عمل ،وذلك بواقع (  ) 19:07ساعة لنشاط الدور األول ،التي مثلت نسبة (17.1 )%من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة ،و(  )49:38ساعة لنشاط الدور الثاني بنسبة بلغت (،)% 44.3
كما استغرقت اللجنة في نشاطها في الدور الثالث ( )15:58ساعة  ،وبواقع ( ) % 13.9من المجموع الكلي للوقت المستغرق،
و( )25:00ساعة لنشاط الدور الرابع بنسبة بلغت (. )% 22.4
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 وقد زاد نشاط اللجنة في الدور الثاني عن األدوار السابقة ،والسبب في ذلك:1.1عقدت اللجنة حلقة نقاشية حول موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية» ،وذلك تحت شعار «اللغة العربية
عماد الهوية الحاضر والمستقبل» بتاريخ 2013/3/4م
2.2عقدت اللجنة ( )3حلقات نقاشية حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين»،
وذلك تحت شعار “هموم وطموحات المعلم” في كل من:
•مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بإمارة الفجيرة ،بتاريخ 2013/4/2م.
•مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بإمارة أم القيوين ،بتاريخ 2013/4/28م.
•فندق رافلز بإمارة دبي ،بتاريخ 2013/5/5م.

ثانيا :النشاط التشريعي :
أحيل إلى اللجنة خالل هذه الفترة عدد ( )2مشروع قانون وهما :1.1مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم االلزامي.
 2.2مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
وانتهت من مناقشة عدد (  ) 1مشروع قانون  ،وهو : 1.1مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
في حين مازال أمامها عدد ( )1مشروع قانون ،وهو:1.1مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم االلزامي.
وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين ( )23:25ساعة

ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )6موضوعات عامة ،وهي كالتالي: 1.1سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شان تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
2.2سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي.
 3.3سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
4.4سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس.
5.5سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
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6.6سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.
وانتهت من مناقشة عدد ( )4موضوعات عامة ،وهي كالتالي: 1.1سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شان تعزيز التشريعات االعالمية في الدولة.
2.2سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي.
3.3سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
4.4سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
 في حين مازال أمامها عدد ( )1موضوعا عاما ،وهو جاهز للعرض في جلسات المجلس:1.1سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس.
كما تم حفظ عدد ( )1موضوعا عاما وهو :1.1سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.
وأعدت تقاريرا بشأن ردود مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول الموضوعات التالية :1.1سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن التشريعات اإلعالمية في الدولة.
2.2سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة ( )75:59ساعة.

رابعًا :األداء العام للجنة:
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 33
15
% 33
15
% 33
15
% 100
45

األداء الرقابي
العدد
142
378
186
706

النسبة
% 20
% 54
% 26
% 100

الجانب التشريعي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب ( )45أفكار و
آراء و مقترحات،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )15فكرة وبنسبة ( )% 33.3من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش
( )15رأيا وبنسبة ( ، )% 33.3كما أبدت اللجنة ( )15مقترحا بنسبة ( )% 33.3من مجموع النشاط التشريعي للجنة.
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الجانب الرقابي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ( ) 706أفكار
و آراء و مقترحات ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )142فكرة و بنسبة ( )% 20من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت خالل
النقاش ( )378رأيا وبنسبة ( ،)% 54كما أبدت اللجنة ( )186مقترحا بنسبة ( )% 26من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:
على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثل في (  ) 2مشروع قانون  ،و( )4موضوعات رقابية  ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب الرقابي بنسبة ( .)% 67
في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها التشريعي خالل الفصل التشريعي بنسبة ( ) % 33وذلك لعدم ورودمشروعات قوانين في الدورين األول والثالث.

سادسا  :الحلقات النقاشية :
عقدت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 5حلقات نقاشية  ،واستغرقت خاللها عدد من الساعات بلغت( ) 13:309ساعة  ،وهي على النحو التالي :
 .1موضوع “سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن التشريعات اإلعالمية”.
عقدت اللجنة حلقة نقاشية حول موضوع «سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن التشريعات االعالمية» بتاريخ 2012/5/15م
 ،واستغرقت عدد ( )2:00ساعة.
 .2موضوع “سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية”.
عقدت اللجنة حلقة نقاشية  ،وذلك تحت شعار «اللغة العربية عماد الهوية الحاضر والمستقبل»  ،بتاريخ 2013/3/4م  ،والتي
استغرقت ( )2:35ساعة .
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 .3موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين”.
عقدت اللجنة ( )3حلقات نقاشية ،وذلك تحت شعار «هموم وطموحات المعلم» في كل من:
•مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بإمارة الفجيرة  ،بتاريخ 2013/4/21م واستغرقت ( )2:55ساعة .
•مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بإمارة أم القيوين  ،بتاريخ 2013/4/28م و استغرقت ( )2:55ساعة .
•فنـدق رافلــز بإمارة دبي  ،بتاريخ 2013/5/5م واستغرقت ( )3:45ساعة .

سابعا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

-الجانب التشريعي  ،وعددها ( )8أوراق فنية :

1.1المذكرة اإليضاحية حول مشروع القانون االتحادي بشأن التعليم اإللزامي.
 2.2تقرير اللجنة حول مشروع القانون االتحادي بشأن التعليم اإللزامي.
3.3الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
4.4الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
5.5مخطط عمل اللجنة في شأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
6.6ورقة استفسارات اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
7.7عرض الدراسات االجتماعية والقانونية على اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.
8.8تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار.

الجانب الرقابي وعددها ( )33ورقة فنية :1.1تم عرض نصوص الموضوعات المقترحة من قبل األمانة العامة.
2.2بحث المخطط البرلماني لموضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
3.3ورقة النتائج البرلمانية لموضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
4.4دراسة تحليلية للمناطق الحرة في الدولة (المحتوى اإلعالمي والتوصيات).
5.5منهجية وخطة عمل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة لمناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن
تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
6.6استفسارات لجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة موجهة لممثلي المجلس الوطني لإلعالم والمجلس األعلى لألمن القوي،
ووزارة الخارجية ،والقيادة العامة لشرطة دبي لمناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية
في الدولة.
7.7ورقة النتائج حول اجتماع لجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة موجهة للمجلس الوطني لإلعالم مع األكاديميين واإلعالميين
في شأن موضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
8.8تقرير عن نتائج الحلقة النقاشية للجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
9.9مشروع تقرير لجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
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1010ورقة استفسارات اللجنة للجامعات الخاصة في الدولة حول موضوع “ سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث
العلمي”.
1111دراسة مقارنة فيما يتعلق بالبحث العلمي في كال من (بريطانيا – سنغافورة – دولة قطر ) ومقارنتها بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
1212ورقة استفسارات اللجنة لممثلي الجامعات الحكومية في الدولة (جامعة اإلمارات العربية المتحدة – جامعة زايد) حول موضوع “ سياسة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي”.
1313ورقة استفسارات اللجنة لممثلي الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
1414ورقة استفسارات اللجنة في شأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1515ورقة استفسارات اللجنة في شأن موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية للجامعات االتحادية والكليات.
1616ورقة استفسارات اللجنة في شأن موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
1717ورقة استفسارات اللجنة في شأن موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية للمجلس االستشاري للغة العربية.
1818ورقة العرض العام حول موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين”.
1919استبيان تحسين أداء الهيئات التعليمية وتنمية قدراتها.
2020بطاقات تعليق حول موضوع سياسة المجلس الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة.
2121ورقة االستفسارات حول موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
2222ورقة مخطط عمل اللجنة حول موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2323ورقة استفسارات لجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة للجامعات الحكومية والخاصة وكليات التقنية العليا.
2424ورقة استفسارات لجنة التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
2525بطاقات التعليق حول موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي.
2626تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة واإلعالم حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات موضوع سياسة المجلس
الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات اإلعالمية.
2727تقرير توصيات لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة في شأن مناقشة موضوع البحث العلمي في مجال البحث العلمي.
2828تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة واإلعالم حول موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
2929نص موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.
3030بطاقات تعليق حول موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية ،والمعدة من قبل إدارة اللجان.
3131تقرير اللجنة حول توصيات المجلس في شأن موضوع “سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
3232تقرير اللجنة حول توصيات المجلس في شأن موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
3333تقرير اللجنة حول ردود مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني في شان موضوع “ سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في مجال البحث العلمي.
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5
لجنة الشؤون الصحية والعمل
والشؤون االجتماعية
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لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة (  ) 75نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد (  ) 53اجتماعا وعدد (  ) 18زيارةميدانية  ،وعدد (  ) 4حلقات نقاشية  ،وبنسبة ( )% 15من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة (  ) 501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عدد من الساعات بلغت في مجموعها (  )207:11ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 16من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب (  ) 1276:08ساعة.

و بلغت أنشطة اللجنة في الدور األول ( ) 23نشاطا  ،بنسبة (  ) % 31من مجموع نشاط اللجنة  ،وبلغت أنشطة اللجنة في الدورالثاني (  ) 21نشاط وبنسبة (  ) % 28من مجموع النشاط  ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث (  ، ) 16بنسبة ( ) % 21من
مجموع النشاط  ،في حين بلغت أنشطة الدور الرابع (  ، ) 15بنسبة (  ) % 20من مجموع النشاط خالل الفصل .
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( )207:11ساعة عمل ،وذلك بواقع ( )52:05ساعة لنشاط الدور األول ،التي مثلت ما نسبته ()% 25من المجموع الكلي للوقت المستغرق في نشاط اللجنة  ،و( )70:05ساعة لنشاط الدور الثاني بنسبة بلغت ( ، )% 34كما استغرقت
اللجنة في نشاط الدور الثالث (  ) 54:54ساعة  ،وبواقع ( )% 26من المجموع الكلي للوقت المستغرق ،واستغرقت اللجنة في
نشاط الدور الرابع (  )30:07ساعة ،وبواقع ( )% 15من المجموع الكلي للوقت المستغرق.

وقد زاد نشاط اللجنة في الدور (األول والثاني) عن األدوار الالحقة والسبب في ذلك -:1.1زيادة عدد االجتماعات إلى ( )16اجتماع ،والقيام ب ( )6زيارات ميدانية في الدور األول.
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ثانيا :النشاط التشريعي:
أحيل إلى اللجنة خالل هذه الفترة عدد ( )4مشروعات قوانين وهي كالتالي -:1.1مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
2.2مشروع قانون اتحادي في شأن “ قانون وديمة”.
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
4.4مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وانتهت من مناقشة عدد (  ) 4مشروعات قوانين  ،وهي كالتالي -:1.1مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
2.2مشروع قانون اتحادي في شأن “ قانون وديمة”.
3.3مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
4.4مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين (

 ) 81:06ساعة.

ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 5موضوعات عامة  ،وهي كالتالي:1.1سياسة وزارة الصحة.
 2.2سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
3.3سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
4.4سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي.
5.5سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة بالدولة.

 وانتهت من مناقشة عدد (  ) 3موضوعات عامة في جلسات المجلس ،وهي كالتالي -:1.1سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
2.2سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي.
3.3سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة بالدولة.

 في حين أنجزت عدد ( )1موضوعا عاما وأعدت تقريرا بشأنه وهو :سياسة وزارة الصحة.
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 وتم حفظ عدد ( )1موضوع عام في شأن-:1.1سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.

وأعدت تقاريرا بشأن ردود مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول الموضوعات التالية :1.1سياسية وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي
2.2سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة

وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة (  ) 86:76ساعة.

رابعا  :األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 21
44
% 33
70
% 45
95
% 100
209

العدد
99
158
46
303

األداء الرقابي

النسبة
% 33
% 52
% 15
% 100

الجانب التشريعي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب ( ) 209
أفكار و آراء ومقترحات  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  )44فكرة و بنسبة ( )% 21من مشروع النشاط التشريعي  ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 70رأيا وبنسبة ( )% 33كما أبدت اللجنة (  ) 95مقترحا بنسبة ( )% 45من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ( ) 303أفكار
و آراء ومقترحات  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 99فكرة و بنسبة ( )% 33من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل
النقاش ( )158رأيا وبنسبة ( ، )% 52كما أبدت اللجنة (  ) 46مقترحا بنسبة ( )% 15من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:

على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثلت في عدد ( )4مشروعات القوانين،و( )4موضوعات رقابية  ،واستنادا على ذلك نالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة (50
 )%والجانب الرقابي بنسبة (.)% 50
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في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها التشريعي خالل الفصل التشريعي بنسبة (  ) % 49في حين استغرقتاللجنة في النشاط الرقابي نسبة أكبر والتي تقدر ب ( . )% 51

سادسا  :الزيارات الميدانية :
قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 18زيارة ميدانية  ،واستغرقت خاللها عددا من الساعات بلغت
( )34:15ساعة إلى كل من -:
1.1مكتب الشؤون االجتماعية في إمارة رأس الخيمة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية و (دائرة الخدمات االجتماعية) ،وذلك أثناء
مناقشتها لموضوع “ سياسة وزارة الشئون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي” .بتاريخ 2012/2/19م وقد استغرقت
( )1:10ساعة.
2.2دائرة الخدمات االجتماعية في إمارة الشارقة وذلك أثناء مناقشتها لموضوع “ سياسة وزارة الشئون االجتماعية في شأن الضمان
االجتماعي” .بتاريخ 2012/2/19م وقد استغرقت ( )1:50ساعة .وذلك بهدف اآلتي -:
االطالع ميدانيا على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خالل الدراسات والمعلومات المعروضة على اللجنة،االستفسار حول الفئات المستحقة للضمان االجتماعي و المعايير المستخدمة في تحديدها ودراسة ظروفها .الوقوف على جهود الوزارة في سبيل توسعة دائرة المستفيدين و العمل على توسعة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات وأهداف الوزارة.
3.3مستشفى توام في العين  ،أثناء مناقشتها لموضوع “ سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة”  ،وذلك يوم
الثالثاء الموافق 2012/4/17م وقد استغرقت ( )02:00ساعة.
4.4مستشفى العين في العين  ،أثناء مناقشتها لموضوع “ سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة”  ،وذلك يوم
الثالثاء الموافق  2012/4/17وقد استغرقت (  )02:10ساعة.
5.5مستشفى الفجيرة بمدينة الفجيرة وذلك يوم الخميس الموافق  2012/4/19وقد استغرقت (  )2:25ساعة.
6.6مستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  2012-04-19وقد استغرقت (  )01:20ساعة.
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7.7مجلس أبو ظبي للتوطين في مدينة العين وذلك يوم األحد الموافق  2013\1\13وقد استغرقت (  )3:00ساعات.
8.8هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية – الفجيرة التابعة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ،وذلك يوم االثنين الموافق
 2013\1\14وقد استغرقت (  )1:05ساعة.
9.9دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة؛ وذلك يوم االثنين الموافق  2013\1\14وقد استغرقت ( )2:30ساعة.
1010مقر هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” في دبي وذلك يوم األحد  2013\1\20وقد استغرقت (  )3:55ساعة.
 ،وذلك بهدف االطالع على تجربة كل من :مجلس أبوظبي للتوطين ،ودائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة في مجال تنمية وتوظيف
الموارد البشرية الوطنية األنشطة والبرامج التي تضمن تنظيم سوق العمل ،على نحو يتيح فرص عمل متزايدة للمواطنين ،ويقلل من
االعتماد على العمالة األجنبية ،وفي سبيل إيجاد آلية فاعلة في سوق العمل تسهم في ضمان شغل الوظائف المتوفرة من قبل المواطنين،
باإلضافة إلى االطالع ميدانيا على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خالل الدراسات والمعلومات المعروضة على
اللجنة.
1111مكتب وزارة العمل في إمارة أبوظبي الموافق 2014/1/20م وقد استغرقت (  )3:10ساعة ،وذلك بهدف االطالع على دور
وزارة العمل في عملية ضبط سوق العمل ،ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها ،ومنها المنشآت والقضايا العمالية؛ للخروج
بقوانين وتشريعات تضمن حقوق الجميع لتنظيم سوق العمل؛ وذلك لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ودفع عجلة التطور والتميز.
1212مستشفى عبيد اهلل بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  2015-01-28وقد استغرقت ( )2:30ساعة.
1313دار رعاية المسنين بإمارة الشارقة الساعة  2015-12-25وقد استغرقت (  )01:10ساعة.
1414مستشفى الذيد بإمارة الشارقة بتاريخ  2014-12-25وقد استغرقت (  ) 2:50ساعة.
1515مستشفى خليفه بإمارة أم القيوين بتاريخ  2015-12-15وقد استغرقت ( )2:05ساعة.
1616الطب الوقائي بإمارة عجمان بتاريخ  2015-12-15وقد استغرقت (  )2:10ساعة.
1717مستشفى العين بمدينة العين بتاريخ  2015-01-11وقد استغرقت ( )3:00ساعات .
1818الطب الوقائي بمدينة العين بتاريخ  2015-01-11وقد استغرقت ( )00:30دقيقة.
؛وذلك بهدف االطالع على الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي ضمن كل مناطق الدولة ،ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع
الصحي والتوصيات التي يودون رفعها إلى وزارة الصحة.

سابعا  :الحلقات النقاشية:
عقدت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 4حلقات نقاشية واستغرقت خال لها ( )8:12ساعة على النحوالتالي -:
1.1حلقة نقاشية حول موضوع “ سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة « ،وذلك يوم األحد الموافق
2012/5/15م ،في المركز الثقافي – الشارقة وقد استغرقت ( )3:00ساعات  ،وحضرها عدد كبير من الكوادر الفنية واإلدارية
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العاملين في قطاع الصحة ،إلى جانب عدد من المختصين في الشئون اإلعالمية باإلضافة لحضور طلبة الجامعات والكليات المعنية
بقطاع الصحة.
2.2حلقة نقاشية في مقر ندوة الثقافة والعلوم  -دبي ،بتاريخ  2013/2/23وقد استغرقت ( )1:55ساعة
؛وذلك بهدف االطالع على آلية التوظيف للموارد البشرية الوطنية ،وزيادة عرض قوه العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات
سوق العمل وما يرتبط به من اشكاليات وصعوبات ،باإلضافة إلى تنمية وتطوير القدرات واإلمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية،
وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل التي تضمن سد الفجوات ما بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة
في سوق العمل ،و آليات لتحفيز القطاع الخاص ،وتطوير شراكات حقيقية واستراتيجية معهم.
3.3حلقة نقاشية بعنوان « التحديات التي تواجه سوق العمل» بتاريخ 2014/2/12م في مسرح بلدية مدينة العين وقد استغرقت
( )1:27ساعة ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» ،لمناقشة أهم القضايا
والمشكالت في سوق العمل ،وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.
4.4حلقة نقاشية بعنوان “ وقاية وصحة المجتمع أولوية” بتاريخ 2015/1/28م بالمركز الثقافي – برأس الخيمة وقد استغرقت
( )2:30ساعة وذلك بهدف التعرف على استراتيجيات وزارة الصحة في سبيل توفير الرعاية الالزمة لفئة المسنين ،و الخدمات
و المبادرات المقدمة لخدمة هذه الفئة خاصة في مجال الرعاية الصحية الداخلية والخارجية.

ثامنا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل
اللجنة:

الجانب التشريعي و عددها (  )25ورقة فنية -:

1.1جدول البحث االجتماعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
2.2جدول التحليل االجتماعي التمهيدي حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
3.3مصفوفة البحث االجتماعي حول مشروع جدول نشاط الفاعل حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي
النسب.
4.4جدول ترتيب المعاني حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
5.5جدول تحليل المعاني حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
6.6جدول التحليل األولي للقانون حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
7.7المصفوفة التشريعية حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب.
8.8الملف الفني لمشروع قانون وديمة.
9.9دراسة المؤشرات المعيارية الدولية لمشروع قانون وديمة.
1010البحث االجتماعي لمشروع قانون وديمة.
1111الجدول المقارن لمشروع قانون وديمة.
1212ورقة مصالح الطفل الفضلى.
1313جدول المفاهيم االجتماعية لمشروع قانون وديمة.
1414خريطة المفاهيم االجتماعية لمشروع قانون وديمة.
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1515العرض التقديمي لملف مشروع قانون الطفل على اللجنة المعنية.
1616تفريغ ورشة عمل لمشروع قانون وديمة.
1717جدول بمالحظات الجهات على مشروع قانون وديمة والمعد من قبل ادارة الشئون القانونية والتشريعية.
1818ورقة استفسارات حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
1919الدراسات االجتماعية والقانونية حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
2020الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
2121جدول مقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة األمراض السارية.
2222ورقة استفسارات حول مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
2323الدراسات االجتماعية والقانونية حول مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
2424الملف التشريعي حول مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
2525جدول مقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
الجانب الرقابي وعددها (  )47ورقة فنية :
1.1عرض نصوص الموضوعات المقترحة من قبل األمانة العامة للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية.
2.2عرض ورقة حول اختصاصات وزارة العمل.
 3.3ورقة عرض عام تمهيدية لسياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي
 4.4ورقة العرض العام للجنة الشئون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية في شأن سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن
الضمان االجتماعي.
5.5جدول مقارن في شأن الضمان االجتماعي في كل من اإلمارات  ،فرنسا  ،استراليا  ،الواليات المتحدة.
6.6جدول مقارن في شأن نظام الضمان االجتماعي في كل من اإلمارات العربية المتحدة الكويت – عمان – المملكة العربية السعودية.
 7.7تقرير الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشئون االجتماعية لمكتب الشؤون االجتماعية في إمارة رأس الخيمة و
دائرة الخدمات االجتماعية في إمارة الشارقة.
 8.8استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية في شأن موضوع الضمان االجتماعي.
 9.9تقرير لجنة الشؤون الصحية حول سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي المعتمد بتاريخ . 2012-3-27
1010بطاقات تعليق في شأن سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان االجتماعي.
1111خطة مقترحة للجنة الشؤون الصحية لتعزيز مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة في إطار المحاور الواردة في نص الموضوع.
1212ورقة استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية في شأن موضوع “ سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية
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قطاع الصحة في الدولة.
1313ورقة تصور للحلقة النقاشية حول موضوع “ سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة”.
1414ورقة عرض عام لسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية).
1515عرض تقديمي حول لسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية).
1616استفسارات الزيارة الميدانية حول موضوع سياسة هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
1717الجدول الزمني للحلقة النقاشية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية.
1818كلمة تعريفية حول الحلقة النقاشية لرئيس اللجنة وكلمة سعادة العضوة شيخة العري.
1919استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية في شأن موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية
الوطنية.
2020بطاقات تعليق في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.
2121تقرير اللجنة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن سياسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.
2222تقرير اللجنة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان
االجتماعي.
2323تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع
الصحي في الدولة.
2424تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة.
2525ورقة مخطط عمل اللجنة حول موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
2626نص موضوع سياسة وزارة الصحة.
2727خطة عمل اللجنة حول موضوع “ سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل”.
2828استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية لمكتب وزارة العمل – أبوظبي.
2929استبيان “ شارك برأيك” حول موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
3030استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية لممثلي وزارة العمل حول موضوع “ سياسة وزارة العمل في شأن
ضبط سوق العمل”.
3131تقرير سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
3232خطة عمل اللجنة حول موضوع سياسة وزارة الصحة ،والمعدة من قبل إدارة اللجان.
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3333ورقة تحليلية حول موضوع سياسة وزارة الصحة ،والمعدة من قبل مركز المعلومات والدراسات البرلمانية.
3434جدول استفسارات الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل و الشؤون االجتماعية.
3535تقرير الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية إلى كل من مستشفى خليفة بإمارة أم القيوين ،وإدارة
الطب الوقائي بإمارة عجمـان.
3636تقرير الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية إلى كل من مستشفى الذيد و دار رعاية المسنين في
إمارة الشارقة.
3737جدول استفسارات الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية.
3838تقرير الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية إلى كل إدارة الطب الوقائي– العين ومستشفى عبيد
اهلل – رأس الخيمة .
3939تقرير الزيارة الميدانية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية إلى كل من مستشفى الذيد و دار رعاية المسنين في
الشارقة.
4040ورقة عرض رئيس اللجنة أثناء الحلقة النقاشية (صحة ووقاية المجتمع أولوية).
4141تقرير الحلقة النقاشية (صحة ووقاية المجتمع أولوية).
4242بطاقات تعليق حول موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
4343تقرير توصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية في شأن تقرير سياسة وزارة العمل.
4444استفسارات لجنة الشؤون الصحية الموجهة لوزارة الصحة.
 4545تقرير الحلقة النقاشية للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية.
4646استفسارات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية لممثلي وزارة الصحة.
4747تقرير موضوع سياسة وزارة الصحة.
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6
لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية والزراعة
والثروة السمكية
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لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية
والزراعة والثروة السمكية
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد (  ) 56نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد (  )56اجتماعاً ،وبنسبة ()11%من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة (  ) 501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عدد من الساعات بلغت في مجموعها (  )195:46ساعة ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 15من المجموعالكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب (  ) 1276:08ساعة.

بلغت أنشطة اللجنة في الدور األول (  ) 13نشاطا  ،وبنسبة (  ) % 23من مجموع نشاط اللجنة  ،بلغت أنشطة الدور الثاني( )12نشاطا وبنسبة (  ) % 21من مجموع النشاط  ،كما بلغت نشاطها في الدور الثالث (  ) 11نشاطا  ،بنسبة ( )% 20من
مجموع النشاط  ،في حين بلغت أنشطة الدور الرابع (  ) 20نشاطا  ،بنسبة (  ) % 36من مجموع النشاط خالل الفصل والبالغة
( )56نشاطا .
استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها (  )195:46ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 15من المجموعالكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( )1276:08ساعة ،وذلك بواقع ( )26:47ساعة لنشاط الدور األول،
التي مثلت نسبة ( )% 13.5من المجموع الكلي للوقت المستغرق في نشاط اللجنة  ،و(  ) 34:50ساعة لنشاط الدور الثاني بنسبة
بلغت ( ،)% 17.6كما استغرقت اللجنة في نشاط الدور الثالث (  ) 35:02ساعة  ،وبواقع ( ،)% 17.9من المجموع الكلي
للوقت المستغرق ،واستغرقت اللجنة في نشاط الدور الرابع (  )99:07ساعة ،وبواقع (  ) % 50.7من المجموع الكلي للوقت
المستغرق والبالغة (  )195:46ساعة .
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 وقد زادت أنشطة اللجنة في الدور الرابع عن األدوار السابقة ،والسبب في ذلك:إحالة عدد ( )4مشروعات قوانين إلى اللجنة ،والذي ترتب عليه زيادة عدد االجتماعات في الدور الرابع عن األدوار األخرى.

ثانيا :النشاط التشريعي :
أحيل إلى اللجنة خالل هذه الفترة عدد ( )10مشروعات قوانين وهي كالتالي :1 .1مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
2 .2مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
3 .3مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
4 .4مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية.
5 .5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
6 .6مشروع قانون اتحادي بشأن (سالمة الغذاء).
7 .7مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شان استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية
الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
8 .8مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )45لسنة  1992في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
9 .9مشروع قانون اتحادي بشأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية.
1010مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية.

1111

وانتهت من مناقشة عدد (  ) 8مشروعات قوانين  ،وهي كالتالي :.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
2مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
3مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
4مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية.
5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
6مشروع قانون اتحادي بشأن “ سالمة الغذاء «.
7مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شان استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية
الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
8مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )45لسنة  1992في شأن تنظيم وزارة الخارجية.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين (

 ) 162:19ساعة

في حين ما زال أمامها عدد ( )2مشروع قانون وهما:1.1مشروع قانون اتحادي بشأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية.
2.2مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية.
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ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 5موضوعات عامة  ،وهي كالتالي : 1.1المشكالت البيئية في الدولة.
 2.2سياسة وزارة البيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
3.3التجارة الخارجية.
4.4سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي.
5.5رؤية اإلمارات 2021م.

 وانتهت من مناقشة عدد (  ) 2موضوع عام  ،وهي كالتالي :1.1المشكالت البيئية في الدولة.
 2.2سياسة وزارة البيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.

 في حين مازال أمامها عدد (  ) 1موضوع عام :1.1رؤية اإلمارات 2021م.

وتم حفظ عدد ( )2موضوع عام :1.1التجارة الخارجية.
2.2سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي.

وأعدت تقارير بشأن ردود مجلس الوزارة على توصيات المجلس حول الموضوعات التالية :1.1المشكالت البيئية في الدولة .
2.2حماية التربة والغطاء النباتي
وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة ( ) 33:27ساعة .
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع
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األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 29
157
% 32
169
% 39
208
% 100
534
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العدد
30
52
60
142

األداء الرقابي

النسبة
% 21
% 37
% 42
% 100

رابعا  :األداء العام للجنة:
الجانب التشريعي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب ( ) 534
فكرة ورأيا ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )157فكرة و بنسبة ( )% 29من مشروع النشاط التشريعي ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 169رأي وبنسبة (  ، )% 32كما أبدت اللجنة (  ) 208مقترحا بنسبة (  ) % 39من مجموع النشاط التشريعي
للجنة.
الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ( ) 142
فكرة ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 30فكرة و بنسبة  % 21من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 52رأي وبنسبة  ، % 37كما أبدت اللجنة ( )60مقترحا بنسبة  % 42من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:
على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثل في ( )8مشروعات القوانين  ،وعدد ()2موضوعات رقابية  ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة (.)% 80
في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها الرقابي خالل الفصل التشريعي بنسبة (  ) % 17في حين استغرقت اللجنةفي النشاط التشريعي نسبة أكبر  ،والتي تقدر بـ( )% 83؛وذلك لعدم ورود موضوعات عامة في الدورين الثالث والرابع .

سادسا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

الجانب التشريعي وعددها ( )44ورقة بحثية -:

1 .1التقرير المبدئي لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
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2 .2تقرير النتائج لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
3 .3تقرير اللجنة لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
4 .4الجدول االستنباطي لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
5 .5الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
6 .6جدول البحث االجتماعي لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
7 .7جدول التحليل االجتماعي التمهيدي لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
8 .8مصفوفة البحث االجتماعي لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
9 .9جدول نشاط الفاعل لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
1010جدول ترتيب المعاني لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
1111جدول تحليل المعاني لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
1212جدول التحليل األولي للقانون لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
1313المصفوفة التشريعية لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية.
1414الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
1515الخبرة التاريخية لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
1616دراسة فواعل لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
1717ورقة مفاهيم لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
1818ورقة مفهوم التطرف العنيف تبعا للتجارب الدولية واالقليمية لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف
العنيف.
1919التقرير المبدئي لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
2020الملف الفني لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
2121الملف التشريعي لمشروع القانون االتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.
2222الجدول المقارن لمشروع قانون االتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.
2323عرض الدراسات االجتماعية والقانونية لمشروع القانون االتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل
والفروسية.
2424ورقة استفسارات للجنة .
2525تقرير حول مشروع القانون االتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.
2626الملف التشريعي لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
2727الجدول المقارن لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
2828خطة عمل اللجنة لمشروع القانون االتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
2929المعالجة القانونية للمشكالت االجتماعية لمشروع القانون اإلتحادي بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن
حماية البيئة وتنميتها.
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3030ورقة تفسير المفاهيم لمشروع القانون اإلتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (  ) 24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.
3131جدول مقارن لمشروع قانون اتحـادي لسنة  2014بشأن سالمة الغذاء.
3232تقديم استفسارات للجنة لمشروع قانون اتحـادي لسنة  2014بشأن سالمة الغذاء.
3333عرض الدراسات االجتماعية والقانونية على اللجنة لمشروع قانون اتحـادي لسنة  2014بشأن سالمة الغذاء.
3434تقديم الملف التشريعي لمشروع قانون اتحـادي لسنة  2014بشأن سالمة الغذاء.
3535جدول مقارن لمشروع القانون مشروع قانون اتحادي لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن
حماية البيئة وتنميتها.
3636تقديم استفسارات للجنة لمشروع قانون اتحادي لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية
البيئة وتنميتها.
3737عرض الدراسات االجتماعية والقانونية لمشروع قانون اتحادي لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )24لسنة 1999
في شأن حماية البيئة وتنميتها.
3838تقديم الملف التشريعي مشروع قانون اتحادي لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية
البيئة وتنميتها.
3939جدول المقارن لمشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شأن استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية
الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
4040تقديم استفسارات للجنة لمشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شان استغالل وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
4141عرض الدراسات االجتماعية والقانونية لمشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شان استغالل وحماية
وتنمية الثروات المائية الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
4242تقديم الملف التشريعي لمشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم (  ) 23لسنة  1999في شان استغالل وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية بدولة االمارات العربية المتحدة.
 4343جدول مقارن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )45لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
4444عرض الدراسات االجتماعية والقانونية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )45لسنة 1992م في شأن تنظيم
وزارة الخارجية.

الجانب الرقابي وعددها ( )21ورقة بحثية:1.1عرض تقديمي عن اختصاصات ونشاطات اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع عشر.
2.2عرض تقديمي عن الموضوعات المقترح مناقشتها.
3.3المخطط البرلماني لعمل اللجنة.
4.4دراسة حول التلوث البيئي.
5.5استفسارات للهيئات المحلية هيئة البيئة ( أبوظبي) -بلدية دبي -بلدية الفجيرة -هيئة حماية البيئة والتنمية (رأس الخيمة) -دائرة
البلدية والتخطيط (عجمان)  -هيئة البيئة والمحميات الطبيعية (الشارقة)  -بلدية أم القيوين -مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية
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المتقدمة.
6.6استفسارات لممثلي وزارة البيئة .
7.7تم عرض مسودة تقرير اللجنة حول موضوع “المشكالت البيئية في الدولة».
8.8تم عرض مشروع تقرير التوصيات حول موضوع “المشكالت البيئية في الدولة»
9.9عرض تقديمي حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
1010جدول بالمعلومات المطلوبة المراد توفيرها عند مناقشة موضوع حماية التربة والغطاء النباتي.
1111دراسة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
1212استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي موجهة لوزارة البيئة والمياه.
1313مشروع تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
1414بطاقات تعليق في شأن موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي
1515ورقة استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي موجهه لألكاديميين.
1616ورقة استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي موجهه للمركز الدولي
للزراعة الملحية.
1717ورقة استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي موجهه للهيئات المحلية.
1818ورقة استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي موجهه لوزارة البيئة
والمياه.
1919تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات موضوع سياسة وزارة البيئة في شأن حماية
التربة والغطاء النباتي.
2020تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات موضوع المشكالت البيئية في الدولة.
2121خطة عمل اللجنة حول موضوع رؤية اإلمارات . 2021
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7
لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والمرافق العامة

79

لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد (  )55نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،متمثلة في عدد ( )52اجتماعا ،وعدد ( )3زياراتميدانية  ،وبنسبة ( )% 11من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( )501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عدد من الساعات بلغت في مجموعها ( )116:3ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 9من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( )1276:08ساعة.

116:3

بلغ أنشطة اللجنة في الدور األول (  )13نشاطا ،بنسبة ( )% 23.6من مجموع األنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الثاني ( ) 21نشاطا وبنسبة (  )% 38.1من مجموع األنشطة ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث ( ،)13بنسبة ( )% 23.6من مجموع األنشطة،
وبلغت أنشطة الدور الرابع ( )8نشاطا ،وبنسبة ( )% 14.5من مجموع األنشطة خالل الفصل والبالغة ( )55نشاطا.
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( ) 116:3ساعة عمل  ،وذلك بواقع ( )35:09ساعة ألنشطة الدور األول ،التي مثلت نسبة( )%30.1من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة  ،و( )36:50ساعة ألنشطة الدور الثاني بنسبة بلغت ()%31.3
 ،كما استغرقت اللجنة في أنشطتها في الدور الثالث ( )21:32ساعة  ،وبواقع( ) % 18.3من المجموع الكلي للوقت المستغرق،
و( )23:39ساعة ألنشطة الدور الرابع بنسبة بلغت ( )%20.1من المجموع الكلي للوقت المستغرق والبالغة (  )116:3ساعة .
36:50

23:39

21:32
13

8
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35:09

21
13

 وقد زاد نشاط اللجنة في الدور الثاني عن األدوار السابقة ،والسبب في ذلك:  -إحالة عدد ( )3موضوعات عامة إلى اللجنة ،والذي ترتب عليه زيادة عدد االجتماعات في الدور الثاني عن األدوار األخرى.

ثانيا :النشاط التشريعي:
أحيل إلى اللجنة خالل هذه الفترة عدد ( )6مشروعات قوانين وهي كالتالي : 1.1مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
 2.2مشروع قانون اتحادي في شأن مجموعة بريد اإلمارات.
3.3مشروع قانون بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصالت.
4.4مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم( )6لسنة  2007بإنشاء وتنظيم المركز الوطني لألرصاد والزالزل.
5.5مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة االتحادية للجمارك.
6.6مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة االتحاد للقطارات.

وانتهت من مناقشة عدد (  ) 4مشروع قانون  ،وهي كالتالي : 7.7مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
 8.8مشروع قانون اتحادي في شأن مجموعة بريد اإلمارات.
9.9مشروع قانون بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصالت.
1010مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة االتحادية للجمارك.

في حين مازال أمامها عدد (  ) 2مشروع قانون قيد الدراسة :.1

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2007بإنشاء وتنظيم المركز الوطني لألرصاد والزالزل.

.2

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة االتحاد للقطارات.

وبلغ عدد الساعات لمناقشة مشروعات القوانين ( )22.52ساعة

ثالثا :النشاط الرقابي :
تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 8موضوعات عامة  ،وهي كالتالي :1.1سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
2.2سياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
 3.3سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
4.4سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة .
5.5سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت.
6.6سياسة الهيئة العامة للشؤون واألوقاف .
7.7سياسة مؤسسة االمارات للبريد.
 8.8سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
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 وانتهت من مناقشة عدد ( )5موضوعات عامة  ،وهي كالتالي : 1.1سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
2.2سياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
3.3سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
4.4سياسة الهيئة العامة للشؤون واألوقاف.
5.5سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة.

 في حين تم االنتهاء من عدد ( ) 1تقرير موضوع عام جاهز للعرض في جلسة المجلس ،وهو : 1.1سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.

وتم حفظ عدد ( )2موضوعا عاما وهما:1.1سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت.
 2.2سياسة مؤسسة االمارات للبريد.

وأعدت تقارير بشأن ردود مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول الموضوعات التالية :1.1سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
2.2سياسة برنامج زايد لإلسكان.
3.3سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة و السالمة.
4.4سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف.
كما وردت ردود من مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن الموضوعات العامة ولم تناقشها اللجنة كالتالي :سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينهاوبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوعات العامة ( )94:54ساعة .

رابعا  -:األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع
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األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 54
33
% 16
10
% 26
18
% 100
61
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العدد
149
257
146
552

األداء الرقابي

النسبة
% 27
% 47
% 26
% 100

الجانب التشريعي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها لمشروعات القوانين ما يقارب () 61
فكرة ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 33فكرة و بنسبة (  ) % 54من مشروع النشاط التشريعي ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 10آراء وبنسبة(  )% 16كما أبدت اللجنة (  )18مقترحا بنسبة (  ) % 26من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانب الرقابي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب ( ) 552
فكرة ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 149فكرة و بنسبة (  ) % 27من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت
خالل النقاش (  ) 257رأيا وبنسبة ( ، )% 47كما أبدت اللجنة (  ) 146مقترحا بنسبة (  ) % 26من مجموع النشاط الرقابي
للجنة.

خامسا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:

على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثلت في ( )5مشروعات القوانين  ،و()5موضوعات رقابية  ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب التشريعي بنسبة ( ،)% 50في حين
أن نشاطها الرقابي تركز خالل الفصل التشريعي بنسبة (.)% 50

سادسا :الزيارات الميدانية:
قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر بـ ( )3زيارات ميدانية إلى كل من -: لمعالي وزير األشغال العامة – مقر وزارة األشغال العامةمقر الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في إمارة أبوظبي بتاريخ 2015 /2 / 24م واستغرقت (.)1:45-مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقد استغرقت (.)2:00
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سابعا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

الجانب التشريعي وعددها ( )19ورقة بحثية :
1.1التقرير المبدئي.
2.2الجدول المقارن.
3.3مخطط عمل اللجنة.
4.4ورقة النتائج
5.5الملف التشريعي.
6.6جدول نشاط الفاعل.
7.7جدول البحث االجتماعي.
8.8جدول التحليل االجتماعي التمهيدي.
9.9مصفوفة البحث االجتماعي.
1010جدول نشاط الفاعل.
1111جدول ترتيب المعاني.
1212جدول تحليل المعاني.
1313جدول التحليل األولي للقانون.
1414مصفوفة التصميم التشريعي.
1515جدول مقارن لمشروع القانون.
1616تقديم استفسارات للجنة.

1717عرض الدراسات االجتماعية والقانونية على اللجنة .
1818تقديم الملف التشريعي.
1919تقرير مشروع القانون.
الجانب الرقابي وعددها ( )39ورقة بحثية:
1.1عرض تقديمي عن اختصاصات ونشاطات اللجنة خالل الفصل التشريعي الرابع عشر.
 2.2عرض تقديمي عن الموضوعات المقترح مناقشتها.
3.3جدول الموضوعات المقترحة مناقشتها خالل الفصل التشريعي الخامس عشر .
4.4نصوص الموضوعات التي تبنتها اللجنة لمناقشتها خالل الدور األول:
5.5سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
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6.6سياسة برنامج زايد لإلسكان.
7.7سياسة وزارة األشغال العامة في شأن الطرق االتحادية.
8.8عرض خطة عمل اللجنة في شأن مناقشة سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
9.9ورقة النتائج لموضوع سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء .
1010استفسارات اللجنة الموجهة للحكومة.
1111ورقة بحث النتائج البرلمانية حول موضوع سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء .
1212مشروع تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء .
1313ورقة استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية ،وشق الطرق االتحادية
وصيانتها وتحسينها.
1414خطة عمل اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.
1515دراسة مقارنة حول اختصاصات هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في دولة اإلمارات والهيئة السعودية للموصفات
والمقاييس والجودة والمعهد األلماني للتوحيد القياسي ،ومكتب األوزان والمقاييس بسنغافورة.
1616استفسارات موجهة لممثلي الهيئة حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شان الصحة والسالمة.
1717استفسارات موجهة لممثلي بلدية دبي حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة
والسالمة.
1818استفسارات موجهة لممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في
شان الصحة والسالمة.
1919استفسارات موجهة لممثلي وزارة االقتصاد حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شان الصحة
والسالمة.
2020خطة عمل اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واالوقاف المعدة من قبل ادارة اللجان.
2121استفسارات موجهة لممثلي الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
2222تقرير اللجنة حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.
2323تقرير اللجنة حول سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.
2424تقرير اللجنة في شأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي حول موضوع “ سياسة الهيئة االتحادية
للكهرباء والماء “.
2525تقرير توصيات موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة.
2626تقرير توصيات موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
2727خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “ سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت».
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2828ورقة عرض عام حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
2929ورقة استفسارات حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
3030جدول تلخيص ردود مؤسسة اإلمارات لالتصاالت على استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االتصاالت.
3131جدول مالحظات حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
3232بطاقات تعليق حول موضوع سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.
3333جدول استفسارات اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت الموجهة لهيئة تنظيم اتصاالت.
3434تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع
“ سياسة برنامج زايد لإلسكان.
3535تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية و األوقاف حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع
سياسة هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسالمة.
3636تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية و األوقاف حول قرار مجلس الوزراء بشان توصية المجلس الوطني في شان موضوع سياسة
الهيئة العامة للشؤون االسالمية واالوقاف.
3737تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية و األوقاف والمرافق العامة حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت الموجهة
لهيئة تنظيم اتصاالت.
3838بطاقات تعليق حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت الموجهة لهيئة تنظيم اتصاالت.
3939مخطط أعمال الجلسة حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت الموجهة لهيئة تنظيم اتصاالت.
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لجنة فحص الطعون والشكاوى
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لجنة فحص الطعون والشكاوى
أوال :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد (  )24نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد (  ) 24اجتماعا وبنسبة ()% 5.1من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( )501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( ) 34:31ساعة  ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 3من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( ) 1276:08ساعة.
501

1276:08

34:31

24

وبلغت أنشطة اللجنة في الدور األول ( )9انشطة ،بنسبة ( ) % 37.5من مجموع النشاط  ،وبلغت أنشطة الدور الثاني ( )7أنشطة و بنسبة ( ) % 29.1من مجموع النشاط  ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث (  ، )5بنسبة ( ) % 20.8من مجموع األنشطة،
وبلغت أنشطة الدور الرابع ( ) 3أنشطة وبنسبة ( ) % 12.5من مجموع األنشطة والبالغة ( )24نشاطا.
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( ) 34:31ساعة عمل ،وذلك بواقع (  ) 16:42ساعة لنشاط الدور األول ،التي مثلت نسبة( )% 47.8من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة ،و( ) 8:45ساعة لنشاط الدور الثاني بنسبة بلغت (،)% 24.6
كما استغرقت اللجنة في نشاطها في الدور الثالث (  ) 5:06ساعة  ،وبواقع ( ) % 14.7من المجموع الكلي للوقت المستغرق،
و(  ) 3:11ساعة لنشاط الدور الرابع بنسبة بلغت ( )% 9من اجمالي الوقت المستغرق في أنشطة اللجنة خالل الفصل والبالغة
( ) 34:31ساعة .
9
7
5
3
3:11

5:06

8:45

16:42

وقد زادت أنشطة اللجنة في الدور األول عن األدوار السابقة .

ثانيا  :األداء العام للجنة :

وصل عدد الشكاوى التي وردت للجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 250شكوى  ،وبلغ عدد الجهات التي قدمت ضدهاالشكاوى (  ) 9جهات.
تم االنتهاء من ( ) 91شكوى والتوصل فيها إلى حلول نهائية مع الجهة المعنية.و تم حفظ ( )152شكوى لعدم اختصاص المجلس بنظرها أو لعدم استيفائها للشروط.-وال زالت ( )7شكاوى أمام اللجنة لم يتم البت فيهما  ،بسبب تأخر بعض الجهات المعنية في الرد عليها.
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9
لجنة حقوق االنسان

89

لجنة حقوق االنسان
أوال :تشكيل اللجنة :

شكلت لجنة حقوق اإلنسان بناء على قرار المجلس الوطني في جلسته الرابعة المنعقدة في الدور العادي الثاني بتاريخ 2012/12/18م.

تم وضع نظام عمل اللجنة تضمن اآلتي :

ثانيا  :نظام عمل اللجنة :

1.1دراسة ما يحال إليها من المجلس فيما يخص حقوق اإلنسان.
2.2النظر في االتفاقيات الدولية ،أو الثنائية ،أو اإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والمستوجب على المجلس مناقشتها وفق المادة (
 ) 91من الدستور.
3.3إبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق اإلنسان الدستورية ،والتزامات
الدولة في اتفاقياتها الدولية.
ً
4.4اإلسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى المؤسسات الدولية ،وباألخص أجهزة األمم المتحدة ولجانها ذات
الصلة بحقوق اإلنسان.
5.5اقتراح سبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية ،وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
6.6المساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،والتوعية بها من خالل المؤسسات واألجهزة المختصة بالتعليم ،والتدريب ،واإلعالم
وغيرها.
7.7تقديم تقرير سنوي للمجلس في نهاية كل دور وفق أعمال المجلس التشريعية و الرقابية عن حالة حقوق اإلنسان.
8.8التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ما قد تثيره الجهات الخارجية – حكومية وغير حكومية – من مالحظات في مجال حقوق
اإلنسان في الدولة ،واقتراح اآلليات المناسبة للتعامل معها.
9.9تحال جميع اقتراحات وتقارير اللجنة الواردة في المواد  5-6-7-8إلى المجلس للبت فيها.
 1010القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بناء على موافقة المجلس.

ثالثا  :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )20نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد (  ) 14اجتماعا وعدد ( ) 5زياراتميدانية ،وعدد (  ) 1ندوة ،وبنسبة (  )% 4.5من إ جمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة (  ) 501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( ) 33:53ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 3من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( ) 1276:08ساعة.
501

1276:08
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33:53

20

 بلغت أنشطة اللجنة في الدور الثاني عدد ( )1اجتماع وبنسبة ( )% 5من مجموع األنشطة  ،كما بلغت أنشطة الدور الثالث (،) 8بنسبة ( ) % 40من مجموع األنشطة ،وبلغت أنشطة الدور الرابع ( ) 11نشاطا وبنسبة ( ) % 55من مجموع النشاطات والبالغة
( )20نشاطا .
واستغرقت اللجنة في انشطتها (  ) 33:53ساعة عمل  ،وذلك بواقع (  ) 1:50ساعة ألنشطة الدور الثاني ،التي مثلت نسبة ()% 4.4من المجموع الكلي للوقت المستغرق في نشاط اللجنة  ،و(  ) 13:42ساعة لنشاط الدور الثالث بنسبة بلغت ( ، )% 40كما استغرقت
اللجنة في أنشطتها في الدور الرابع ( )18:21ساعة  ،وبواقع (  ) % 54.3من المجموع الكلي للوقت المستغرق .

11
8

18:21

13:42

1:50

1

وقد زاد نشاط اللجنة في الدور الثالث عن األدوار السابقة ،والسبب في ذلك:1.1مناقشتها خالل هذه الفترة نظام عمل اللجنة.
2.2اعتمادها مشروع دليل عمل لجنة حقوق اإلنسان.
3.3مناقشتها المذكرة الدستورية لمشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية االحتياطية.
4.4تبنيها موضوع ( سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال )

رابعا  :النشاط الرقابي :

تبنت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 1موضوع عام  ،وهو :سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال.

 في حين مازال أمامها عدد (  ) 1موضوع عام ،وهو:سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال
وبلغ عدد الساعات لمناقشة الموضوع العام (  ) 18:21ساعة.
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سادسا  :األداء العام للجنة :
األداء التشريعي
النسبة
العدد
-

األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
27
80
31
138

األداء الرقابي

النسبة
% 19.5
% 58
% 22.4
% 99.9

الجانب الرقابي :

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوعات العامة ما يقارب (  ) 138فكرة
ورأيا ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي (  ) 27فكرة و بنسبة  % 19.5من مشروع النشاط الرقابي  ،و طرحت خالل
النقاش (  ) 80رأي وبنسبة  ،% 58كما أبدت اللجنة (  ) 31مقترحا بنسبة  % 22.4من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

سابعا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي و الرقابي:

على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثل في مناقشة (  ) 1موضوع رقابي  ،واستناداعلى ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب الرقابي بنسبة (.)% 100

ثامنا  :الزيارات الميدانية :
قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ( )5زيارات ميدانية  ،و استغرقت عدد ( ) 6:4ساعة إلى كل من:1.1وزارة الشؤون االجتماعية في دبي بتاريخ (2015 /1/ 27م) و استغرقت (  ) 01:25ساعة.
2.2مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال في دبي بتاريخ (2015 /1/ 27م) و استغرقت ( ) 02:05ساعة.
3.3وزارة الخارجية في أبوظبي بتاريخ (  2015/ 2/16م) و استغرقت ( )01:10ساعة.
4.4نيابة األسرة في دار القضاء في أبوظبي بتاريخ (2015 /2 /16م) و استغرقت ( ) 01:00ساعة.
5.5مراكز إيواء ضحايا االتجار بالبشر في أبوظبي بتاريخ (16/2/2015م) و استغرقت ( ) 00:50ساعة.
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تاسعا  :الندوة:
عقدت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد (  ) 1ندوة حول « دور المجلس الوطني االتحادي في حماية وتعزيزحقوق االنسان « بتاريخ  ، 2015/6/1واستغرقت عدد من الساعات بلغت ( )3:20ساعة

عاشرا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

الجانب الرقابي وعددها ( )17ورقة فنية:

1.1خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف ضد النساء و األطفال.
2.2ورقة عرض لرئيس اللجنة أثناء الزيارة الميدانية.
3.3ورقة استفسارات الزيارة الميدانية للجنة حقوق اإلنسان حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال.
4.4دراسة تحليلية حول سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري.
5.5دراسة مقارنة لتشريعات الدول الخليجية والعربية في شأن العنف األسري.
6.6ورقة استفسارات لجنة حقوق االنسان لجمعية النهضة النسائية بدبي حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء
واألطفال.
7.7ورقة استفسارات لجنة حقوق االنسان لجمعية االتحاد النسائية بالشارقة حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء
واألطفال.
8.8ورقة استفسارات لجنة حقوق االنسان لجمعية اإلمارات لحقوق االنسان حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء
واألطفال.
9.9ورقة استفسارات لجنة حقوق اإلنسان لدائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد
النساء واألطفال
1010ورقة استفسارات لجنة حقوق اإلنسان لهيئة تنمية المجتمع بدبي حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال.
1111ورقة استفسارات لجنة حقوق اإلنسان لنيابة األسرة واألحداث بدبي حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء
واألطفال.
1212ورقة استفسارات اللجنة لنيابة أبوظبي الكلية (نيابة األسرة) بأبوظبي حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء
واألطفال.
1313ورقة استفسارات اللجنة لوزارة الخارجية حول موضوع سياسة الحكومة في مكافحة العنف األسري ضد النساء و األطفال.
1414تقرير الزيارة الميدانية للجنة حقوق اإلنسان حول موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال إلى كل من
وزارة الشؤون االجتماعية – دبي ،ومؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال– دبي.
1515تقرير الزيارة الميدانية للجنة حقوق اإلنسان حول موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء واألطفال إلى كل من
وزارة الخارجية  ،نيابة األسرة في دارة القضاء في أبوظبي  ،ومراكز إيواء ضحايا االتجار بالبشر -أبوظبي.
1616ورقة التحليل الرباعي حول موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف األسري ضد النساء و األطفال.
1717تقرير ندوة للجنة حقوق اإلنسان بعنوان حقوق االنسان في االمارات .
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لجنة رؤساء اللجان
أوال :تشكيل اللجنة :

شكلت لجنة رؤساء اللجان بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة في دور االنعقاد العادي األول بتاريخ 2012/3/27م .

12345-

ثانيا  :نظام عمل لجنة رؤساء اللجان :

1دراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب ،أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة األ يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق
الالئحة .
2دراسة المشكالت الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان  ،وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.
3دراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان ،وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.
4تنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها ،وكذلك اإلخطارات الزمنية عند دراسة
مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة.
5التنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات ،والزيارات الميدانية للجان المجلس ،وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

ثالثا  :النشاط العام للجنة:

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )3أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،متمثلة في عدد ( )3اجتماعات ،وبنسبة ( )% 0.5من إجمالي نشاط اللجان الدائمة والبالغة ( )501نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عدد من الساعات بلغت في مجموعها ( )7:03ساعة ،والتي مثلت ما نسبته (  )% 0.5من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان الدائمة والمقدر ب ( )1276:08ساعة.
بلغت أنشطة اللجنة في الدور األول ( )1نشاطا  ،بنسبة ( )% 33.3من مجموع االنشطة  ،وبلغت أنشطة الدور الثاني ( )1نشاطاوبنسبة ( )% 33.3من مجموع االنشطة ،كما بلغت أنشطة الدور الرابع ( )1نشاطا وبنسبة ( )% 33.3من مجموع األنشطة
والبالغة ( )3أنشطة خالل الفصل .
واستغرقت اللجنة في نشاطها ( )7:03ساعة عمل ،وذلك بواقع ( )3:20ساعات لنشاط الدور األول ،التي مثلت نسبة ()% 46من المجموع الكلي للوقت المستغرق في أنشطة اللجنة ،و( )2:10ساعة لنشاط الدور الثاني بنسبة بلغت ( .)% 30كما استغرقت
اللجنة في نشاطها في الدور الرابع ( )1:33ساعة ،وبواقع ( )% 19من المجموع الكلي للوقت المستغرق.

3:20

2:10
1:33

1

1
0

وقد كانت نسب أنشطة اللجنة في األدوار الثالثة متساوية.

1

0
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رابعا :النشاط التشريعي :
ناقشت اللجنة خالل هذه الفترة نظام عمل لجنة رؤساء اللجان.
وبلغ عدد الساعات لمناقشة الجانب التشريعي ( )1:45ساعة.

خامسا  :النشاط الرقابي :

-ناقشت اللجنة خالل هذه الفترة ما يلي:

 1.1جدول الموضوعات التي مازالت أمام اللجان.
2.2جدول الخطة الرقابية لعمل اللجنة خالل الدور األول.
3.3جدول المعلومات المطلوبة من اللجان والوارد منها.
4.4جدول بالمواعيد المقترحة لالنتهاء من الموضوعات المحالة للجان.
5.5جدول الجلسات المقترحة في الدور األول.
6.6المالحظات والحلول المقترحة فيما يتعلق بأداء اللجان خالل الدور األول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
7.7اإلشكاليات التي أعاقت عمل اللجان من خالل مناقشة اللجان للموضوعات العامة المطروحة أمامها.
8.8تحديد أيام انعقاد جلسات المجلس .
9.9إمكانية عقد جلسات المجلس على يومين (الثالثاء – األربعاء).
1010تحديد اليوم األول لمناقشة موضوع عام واليوم الثاني لمناقشة مشروع قانون.
1111تحديد الموضوعات العامة التي سوف يتم مناقشتها خالل دور االنعقاد.
وبلغ عدد الساعات لمناقشة الجانب الرقابي ( )5:58ساعة.

سادسا :األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع
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األداء التشريعي
النسبة
العدد
% 33.3
3
% 33.3
3
% 33.3
3
% 100
9
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العدد
6
2
2
10

األداء الرقابي

النسبة
% 60
% 20
% 20
% 100

الجانب التشريعي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها التشريعي خالل مناقشتها للنشاط التشريعي ما يقارب ( )9أفكار وآراء
ومقترحات ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )3أفكار وبنسبة ( )% 33.3من مشروع النشاط التشريعي ،وطرحت خالل النقاش
( )3آراء وبنسبة ( ، )% 33.3كما أبدت اللجنة ( )3مقترحات بنسبة ( )% 33.3من مجموع النشاط التشريعي للجنة.

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها الجانب الرقابي ما يقارب ( )10أفكار وآراء
ومقترحات ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )6أفكار و بنسبة ( )% 60من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش ()2
رأيا وبنسبة (، )% 20كما أبدت اللجنة ( )2مقترحا بنسبة ( )% 20من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

سابعا :فعالية اللجنة في النشاط التشريعي والرقابي:

على ضوء ما تقدم من أداء اللجنة في الجانب التشريعي والرقابي  ،فإن فعالية اللجنة تمثل في (  ) 1نشاطا تشريعيا  ،و( )11نشاطا رقابيا  ،واستنادا على ذلك تالحظ تركز مجمل نشاط اللجنة خالل الفترة على الجانب الرقابي بنسبة ( .)% 92
في حين نجد أنها استغرقت وقتا أقل في نشاطها التشريعي خالل الفصل التشريعي بنسبة (، ) % 21وذلك لعدم ورودمشروعات قوانين /أنشطة تشريعية لها ،في حين استغرقت اللجنة في النشاط الرقابي نسبة أكبر والتي تقدر (.)% 79

ثامنا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل
اللجنة:

الجانب الرقابي:

1.1جدول بالموضوعات المقترحة التي أمام اللجان.
2.2جدول بالمواعيد المقترحة من لجنة رؤساء اللجان لالنتهاء من مناقشة الموضوعات.
 3.3جدول بالمشروعات القوانين المنجزة.
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ثالثًا  :اللجان المؤقتة

اللجان المؤقتة
م

100

اللجنة

1

لجنة الرد على خطاب االفتتاح

2

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
االتحادي

3

اللجنه المؤقته لمناقشة موضوع التوطين فى القطاع الحكومى والخاص

4

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
في تطوير األندية ومراكز الشباب

5

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن
الجمعيات التعاونية

6

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد
األسماك والزراعة
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مالحظات

اللجـان المؤقتــة
النشاط العام للجان المؤقتة :
بلغ نشاط اللجان المؤقتة عدد (  )63نشاطا  ،متمثال في عدد (  )56اجتماعا  ،وعدد ( )5زيارات ميدانية ،وعدد (  )2حلقة نقاشية ،وبنسبة (  ) % 11من إجمالي نشاط لجان المجلس ،والذي يقدر ( ) 564نشاطا.
واستغرق نشاط اللجان المؤقتة عدد (  )131:35ساعة عمل  ،حيث استحوذت اجتماعاتها عدد (  )119:45ساعة عمل  ،واستحوذتالزيارة الميدانية عدد ( )7:40ساعة  ،والحلقة النقاشية (  )4:50ساعة  ،وبنسبة (  )% 9من ساعات نشاط لجان المجلس ،والتي
بلغت (  )1407:43ساعة عمل .
وذلك لمناقشة عدد (  )6موضوعات عامة من خالل لجان مؤقتة شكلت بناء على رغبة من أعضاء المجلس  ،كما أحيل لها عدد ()1موضوع عام من الفصل التشريعي السابق  ،ونوقش منها ( )4موضوعات عامة في جلسات المجلس  ،وأنجزت عدد (  )1موضوعا
وأعدت تقريرا بشأنه  ،بينما تم التحفظ على ( )2موضوع عام .
-كما وردت ردود من مجلس الوزراء على موضوع  “ :سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية « .
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لجنة الرد على خطاب االفتتاح

إن هذه اللجنة تشكل في بداية كل دور انعقاد عادي وتكون مهمتها الرد على خطاب االفتتاح الذي يلقيه صاحب السمو رئيس الدولة
في بداية الفصل التشريعي ،وصاحب السمو نائب رئيس الدولة في بداية كل دور انعقاد عادي.

أوال :النشاط العام للجنة
بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )6أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد (  ) 6اجتماعات  ،وبنسبة ()% 10من إ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة (  ) 63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها (  )14:46ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 11من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة والمقدر ب (  ) 131:35ساعة.
الدور األول:
سالم محمد حمد بالركاض العامري (رئيسا)احمد علي الزعابي (مقررا)أحمد محمد راشد الجروان الشامسيسلطان جمعة علي سلطان الشامسيراشد محمد خلفان الشريقيسلطان سيف سلطان سعيد السماحيسالم محمد علي سعيد بني جتبمصبح سعيد علي حارب الكتبيالدور الثاني :
سالم محمد حمد بالركاض العامري (رئيسا)رشاد محمد محمد شريف بوخش (مقررا)احمد علي مفتاح صالح الزعابيأحمد محمد راشد الجروان الشامسيأحمد عبدالملك محمد أهليعلي عيسى خلفان الشاقوش النعيميسلطان سيف سلطان سعيد السماحيمصبح سعيد علي حارب الكتبيالدور الثالث:
سالم محمد بن هويدن (رئيسا)مصبح سعيد علي حارب الكتبي (مقررا)غريب احمد الصريديد .شيخة علي العويسسلطان جمعه الشامسيفيصل عبداهلل الطنيجيالدور الرابع:
سلطان جمعه علي سلطان الشامسي (رئيسا)فيصل عبداهلل أحمد عبداهلل الطنيجي (مقررا)سالم محمد علي سعيد بني جتبغريب احمد غريب هويشل الصريديد .شيخة علي سالم العويس-مصبح سعيد علي حارب الكتبي
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 -فيما يلي جدول يوضح التوزيع العددي والنسبي لعدد وساعات االجتماعات :

تواريخ االجتماعات
2011/12/15م

عدد االجتماعات
العدد

عدد الساعات

النسبة

النسبة

العدد

2012/12/4م
2012/12/13م
2013/12/23م

% 10

6

% 11

14:46

2013/12/30م
2014/12/18م
-رسم بياني يوضح التوزيع العددي والنسبي للموضوعات المناقشة

ثانيا  :األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
34
17
37
88

األداء الرقابي

النسبة
% 39
% 19
% 42
% 100

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات وموقف نهائي في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب ()88
فكرة ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )34فكرة و بنسبة  % 39من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل
النقاش ( )17رأيا وبنسبة ، % 19كما أبدت اللجنة ( )37مقترحا بنسبة  % 42من مجموع النشاط الرقابي للجنة.
ثالثا  :فعالية نشاط اللجنة-:
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اللجنة

األفكار

المقترحات

لجنة الرد على خطاب االفتتاح

34
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اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة وزارة الدولة لشؤون
المجلس الوطني االتحادي
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اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
االتحادي
أوال :تشكيل اللجنة:

تشكلت اللجنة المؤقتة من مقدمي طلب مناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الخامس عشر في جلسته العاشرة  ،والتي عقدت يوم الثالثاء الموافق  ، 2012/5/8برئاسة سعادة  /أحمد
عبيد المنصوري وعضوية كل من-:
−سعادة /د .عبدالرحيم الشاهين  -مقرر اللجنة
−سعادة /أحمد رحمة الشامسي
−سعادة /راشد محمد الشريقي
−سعادة /د .أمل عبداهلل القبيسي
−سعادة /أحمد علي الزعابي
−سعادة /مروان أحمد بن غليطة

ثانيا :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )8أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )8اجتماعات ،وبنسبة ( )% 13منإ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة ( )63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )15:23ساعة ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 12من المجموعالكلي للوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة والمقدر ب ( )131:35ساعة.
 ،وذلك لدراسة ومناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.
فيما يلي جدول يوضح تواريخ أنشطة اللجنة من حيث العدد والزمن المستغرق-:
تاريخ أنشطة اللجنة
2012/5/21
2012/5/28
2012/12/25
2013/1/21
2013/5/20
2013/5/30
2014/1/9
2014/1/16

عدد األنشطة

عدد الساعات

عدد األنشطة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

8

% 13

15:23

% 12

63

عدد الساعات

131:35
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8

15:23

ثالثا  :األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
22
77
68
167

األداء الرقابي

النسبة
% 13
% 46
% 41
% 100

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب ( )167فكرة ورأيا
ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )22فكرة وبنسبة ( )% 13من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش ()77
رأيا وبنسبة ( ،)% 46كما أبدت اللجنة ( )68مقترحا بنسبة ( )% 41من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

رابعا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل اللجنة:
أعدت اللجنة عدد ( )8أوراق فنية لمناقشة الموضوع ،وهي:
 1.1خطة عمل اللجنة.
2.2ورقة تحليل الخطة االستراتيجية .2013/2011
3.3استبيان سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.
4.4نتائج تحليل استطالع رأي أعضاء المجلس حول دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي والمعد من قبل مركز
البحوث والدراسات البرلمانية.
5.5ورقة استفسارات حول موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي موجهه لألمانة العامة للمجلس الوطني
االتحادي.
6.6ورقة استفسارات حول موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي موجهه لوزارة الدولة لشؤون المجلس
الوطني االتحادي.
7.7تقرير اللجنة المؤقتة حول موضوع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.
8.8بطاقات تعليق حول موضوع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.

خامسا :فعالية نشاط اللجنة:
اللجنة

عدد األفكار

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة وزارة الدولة لشؤون
المجلس الوطني االتحادي

22

عدد المقترحات
68
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3
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
التوطين في القطاع الحكومي
والخاص
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اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص
أوال -:تشكيل اللجنة:

تشكلت اللجنة المؤقتة من مقدمي طلب مناقشة موضوع سياسة التوطين في القطاع الحكومي والخاص من خالل دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الخامس عشر في جلسته األولى  ،والتي عقدت يوم الثالثاء الموافق 2011/11/15م برئاسة سعادة  /حمد
أحمد سلطان الرحومي المهيري وعضوية كل من:
1.1سعادة  /أحمد عبيد محمد المنصوري ( .مقررا للجنة)
2.2سعادة  /رشاد محمد محمد شريف بوخش
3.3سعادة  /راشد محمد خلفان الشريقي.
4.4سعادة  /د .عبدالرحيم عبداللطيف عبداهلل الشاهين
5.5سعادة /أحمد عبداهلل علي األعماش الطنيجي
6.6سعادة  /مصبح سعيد علي حارب الكتبي

ثانيا -:النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )13أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )13اجتماعا ،وبنسبة ( )% 20منإ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة ( )63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )36:4ساعة والتي مثلت ما نسبته ( )% 28من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة والمقدر ب ( )131:35ساعة.
وذلك لدراسة ومناقشة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.فيما يلي جدول يوضح تواريخ أنشطة اللجنة من حيث العدد والزمن المستغرق:

تاريخ أنشطة اللجنة
2011/12/18
2012/5/29
2012/9/26
2012/10/11
2012/11/22
2013/11/10
2013/1/17
2013/3/27
2013/4/8
2013/4/16
2013/4/22
2013/12/25
2013/11/18

عدد الساعات

عدد األنشطة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

13

% 20

36:4

% 28
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63

13

131:35

36:4

ثالثا  :األداء العام للجنة:
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
22
40
49
111

األداء الرقابي

النسبة
% 20
% 36
% 44
% 100

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب ( )111فكرة ورأيا
ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )22فكرة وبنسبة ( )% 20من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش ()40
رأيا وبنسبة ( ،)% 44كما أبدت اللجنة ( )49مقترحا بنسبة ( )% 44من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

رابعا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل
اللجنة- :

أعدت اللجنة عدد ( )9أوراق فنية لمناقشة الموضوع ،وهي:

     .1خطة عمل اللجنة المؤقتة حول موضوع التوطين فى القطاع الحكومى و الخاص.
     .2ورقة مخطط أعمال اللجنة حول موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
     .3ورقة استفسارات حول موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
     .4ورقة النتائج التطبيقية في شان موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
     .5الراصد الصحفي حول موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
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     .6ورقـة تـحديـد إطـار معلومـاتي لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.
   .7استفسارات اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص موجهة للهيئة االتحادية للموارد البشرية.
     .8استفسارات اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص موجهة لوزارة العمل.
 .9دراسة مقدمة من مركز المعلومات والدراسات البرلمانية حول تحليل إحصائي لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص

خامسا :فعالية نشاط اللجنة:
اللجنة
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع التوطين في القطاع
الحكومي والخاص

عدد األفكار
22

عدد المقترحات
49

111

4
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة الهيئة العامة لرعاية
الشباب والرياضة في تطوير األندية
ومراكز الشباب
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اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب
أوال :تشكيل اللجنة :
شكلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب بجلسته السابعة
في دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ  2013/02/12بعضوية كل من:
−مروان أحمد بن غليطة (رئيسا للجنة)
−سلطان سيف السماحي (مقررا)
−أحمد عبداهلل األعماش
−فيصل عبداهلل الطنيجي
−خليفة ناصر السويدي
−أحمد عبدالملك أهلي
−حمد أحمد الرحومي
−د .منى جمعة البحر

ثانيا  :النشاط العام للجنة:
بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )18نشاطا خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )11اجتماعا وعدد ( )5زياراتميدانية ،وعدد ( )2حلقة نقاشية ،وبنسبة ( )% 29.5من إ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة ( )63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )29:10ساعة ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 22.2من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة والمقدر بـ ( )131:35ساعة.
؛وذلك لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب.
فيما يلي جدول يوضح تواريخ أنشطة اللجنة من حيث العدد والزمن المستغرق-:
تاريخ أنشطة اللجنة
4/4/2013
18/4/2013
9/5/2013
23/5/2013
29/1/2014
8/5/2014
28/5/2014
23/9/2014
12/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
19/11/2014
26/11/2014
10/12/2014
15/1/2015
25/2/2015
1/3/2015
9/3/2015

عدد الساعات

عدد األنشطة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

18

% 29.5

29:10

% 22.2
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ثالثا- :األداء العام للجنة:
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
13
77
29
119

األداء الرقابي

النسبة
% 11
% 64.7
% 24.3
% 100

الجانب الرقابي:
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب ( )119فكرة
ورأيا ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )13فكرة وبنسبة ( )% 11من مشروع النشاط الرقابي ،وطرحت خالل النقاش
( )77رأيا وبنسبة (، )% 64.7كما أبدت اللجنة ( )29مقترحا بنسبة ( )% 24.3من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

رابعا :الزيارات الميدانية:
قامت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر بـ ( )5زيارات ميدانية  ،واستغرقت عدد ( )7ساعات إلى كل من: 1.1النادي العربي الثقافي الرياضي في إمارة أم القيوين بتاريخ 2014/10/12م وقد استغرقت .02:00
2.2نادي الجزيرة الحمراء الرياضي في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 2014/10/13م وقد استغرقت .01:00
3.3نادي الرمس الرياضي في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 2014/10/13م موقد استغرقت .00:40
4.4نادي مصفوت الثقافي الرياضي في إمارة عجمان بتاريخ 2014/10/ 14م وقد استغرقت .02:45
5.5مركز بيت الشباب بإمارة الفجيرة بتاريخ  2014 / 11 / 26وقد استغرقت .01:15
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خامسا :الحلقات النقاشية:
عقدت اللجنة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر عدد ( )2حلقة نقاشية استغرقت عددا من الساعات بلغت في مجملها( )4:50ساعة على النحو التالي:
1.1ندوة نقاشية بعنوان “واقع تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب” الموافق 2014/12/10م واستغرقت ( )2:20ساعة.
2.2حلقة نقاشية بعنوان “واقع تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب” الموافق 2014/5/28م ،واستغرقت ( )2:30ساعة.

سادسا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة
لعمل اللجنة:

1.1خطة عمل لجنة التربية لمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بشأن تطوير األندية.
2.2استفسارات موجهة إلى ممثلي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
3.3أهم المالحظات في االجتماعات السابقة لموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة والشباب.
4.4عرض أهم المالحظات في االجتماعات السابقة والمطلوب لموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة والشباب.
5.5أهم المالحظات في االجتماعات السابقة لموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة والشباب.
6.6مقدمة للحلقة النقاشية.
7.7نتائج الحلقة النقاشية لواقع تطوير األندية تاريخ.
8.8استفسارات لألندية الرياضية المنسحبة.
9.9تقرير الزيارة الميدانية للجنة المؤقتة لهيئة الرياضة الى األندية المنسحبة.
1010استفسارات الزيارة الميدانية لألندية الرياضية.
1111عرض اهم المالحظات في االجتماعات السابقة والمطلوب لموضوع هيئة الشباب.
1212اهم المالحظات في االجتماعات السابقة لموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة والشباب ،ملخص.
1313استفسارات الزيارة الميدانية لألندية الرياضية (دبا الفجيرة والعروبة).
1414محاور الحلقة النقاشية حول واقع تطوير األندية مع االتحادات.
1515مقدمة للحلقة النقاشية مع االتحادات.
1616تقرير الحلقة النقاشية واقع تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب.
1717مقدمة الجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة.
1818دراسة تحليلية حول سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
1919بطاقات تعليق حول موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب.
2020عرض ملخص موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب.
2121تقرير موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير األندية ومراكز الشباب.

سابعا :فعالية نشاط اللجنة:
اللجنة
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة في تطوير األندية ومراكز
الشباب

عدد األفكار

عدد المقترحات

13

29

115

5
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة وزارة الشؤون االجتماعية
في شأن الجمعيات التعاونية
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اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية
في شأن الجمعيات التعاونية
أوال-:تشكيل اللجنة
تشكلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية خالل دور االنعقاد العادي
كل من-:
الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر في جلسته األولى والتي عقدت يوم االثنين الموافق  ، 2013 /11/11بعضوية ٍ
رئيس اللجنة
−سعادة  /علي عيسى النعيمي
مقرر اللجنة
−سعادة  /فيصل عبداهلل الطنيجي
−سعادة  /عبيد حسن حميد بن ركاض
−سعادة  /محمد بطي القبيسي
−سعادة  /أحمد محمد بالحطم العامري

ثانيا-:النشاط العام للجنة
بلغت أنشطة اللجنة عدد ( ) 7أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،متمثلة في عدد ( )7اجتماعات ،وبنسبة ( )% 11منإ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة (  )63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها ( )13:05ساعات  ،والتي مثلت ما نسبته (  )% 10من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة و المقدر ب ( )131:35ساعة.
فيما يلي جدول يوضح تواريخ أنشطة اللجنة من حيث العدد والزمن المستغرق-:

تاريخ أنشطة اللجنة

عدد االنشطة

2013/12/16م
2014/1/14م
2014/1/28م
2014/2/18م
2014/4/9م
2014/9/24م
2014/12/15م

عدد الساعات

العدد

النسبة

العدد

النسبة

7

% 11

13:05

% 10

63

131:35

7

13:05
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ثانيا  :األداء العام للجنة :

الجانب الرقابي :

األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
31
20
10
61

األداء الرقابي

النسبة
% 50.8
% 32.7
% 16.3
% 99.9

طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب ( )61فكرة ورأيا
ومقترحا ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )31فكرة و بنسبة  % 50.8من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت خالل النقاش ()20
رأيا و بنسبة ، % 32.7كما أبدت اللجنة ( )10مقترحات بنسبة  % 16.3من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

ثالثا :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل
اللجنة

 1.1خطة عمل اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
2.2دراسة مقارنة بين الجمعيات التعاونية في دولة اإلمارات و دولة الكويت.
3.3ورقة النتائج األساسية لمقارنة بين وضع الجمعيات التعاونية في دولة االمارات ودولة الكويت.
4.4ورقة مقارنة لبعض الدول للمزايا والتسهيالت التي تقدمها الحكومة للجمعيات التعاونية.
5.5ورقة محور بشأن سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية
6.6استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية الموجهة لالتحاد التعاوني االستهالكي.
7.7استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية الموجهة إلدارة حماية المستهلك – وزارة االقتصاد
8.8استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية الموجهة لوزارة الشئون االجتماعية.
9.9دراسة مقارنة بين الجمعيات التعاونية في دولة اإلمارات والوضع الدولي.
1010تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
1111تقرير توصيات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
1212جدول توصيات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
1313بطاقات تعليق للجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
1414موجز للجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.

اللجنة
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة
وزارة الشؤون االجتماعية في شأن
الجمعيات التعاونية.
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رابعا :فعالية نشاط اللجنة:
عدد األفكار في اللجنة
31
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عدد المقترحات في اللجنة
10

6
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
حماية المواطنين العاملين في
مهنتي صيد األسماك والزراعة

119

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد
األسماك والزراعة
أوال-:تشكيل اللجنة
تشكلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة خالل دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الخامس عشر في جلسته الخامسة عشرة والتي عقدت يوم الثالثاء الموافق  ، 2014/6/3برئاسة سعادة  /أحمد
كل من-:
عبداهلل األعماش وعضوية ٍ
−مروان أحمد بن غليطه – مقرر اللجنة.
−محمد سعيد الرقباني .
−علي عيسى النعيمي.
−عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.
−غريب أحمد الصريدي.
−عفراء راشد البسطي.
−د .عبدالرحيم عبداللطيف الحرمي.
−سلطان راشد الظاهري.

ثانيا :النشاط العام للجنة

بلغت أنشطة اللجنة عدد ( )8أنشطة خالل الفصل التشريعي الخامس عشر  ،متمثلة في عدد (  ) 8اجتماعات  ،وبنسبة ()% 13من إ جمالي نشاط اللجان المؤقتة والبالغة (  ) 63نشاطا.
 استغرق نشاط اللجنة عددا من الساعات بلغت في مجموعها (  )11:14ساعة  ،والتي مثلت ما نسبته ( )% 8من المجموع الكليللوقت المستغرق لنشاط اللجان المؤقتة والمقدر ب ( )131:35ساعة.
 فيما يلي جدول يوضح التوزيع العددي والنسبي لعدد وساعات االجتماعات:تاريخ أنشطة اللجنة
2014 /11 /6
2014/ 11/ 16
2014/ 11/ 23
2014/ 11/ 30
2015 /1 /4
2015 /1 /11
2015 /2/ 15
2015/ 3 /1

120

عدد الساعات

عدد األنشطة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

8

% 13

11:14

%8
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63

11:14

131:35

8

ثالثا  :األداء العام للجنة :
األداء
العناصر
فكرة
رأي
مقترح
مجموع

العدد
18
58
56
132

األداء الرقابي

النسبة
% 14
% 44
% 42
% 100

الجانب الرقابي :
طرحت اللجنة عددا من األفكار واآلراء والمقترحات في أدائها الرقابي خالل مناقشتها للموضوع العام ما يقارب (  ) 132فكرة
ورأيا ومقترحا  ،حيث شكلت األفكار منها حوالي ( )18فكرة و بنسبة (  ) % 14من مشروع النشاط الرقابي  ،وطرحت خالل
النقاش (  ) 58رأيا وبنسبة (  ، ) % 44كما أبدت اللجنة ( )56مقترحا بنسبة ( ) % 42من مجموع النشاط الرقابي للجنة.

رابعا  :األوراق والدراسات الفنية المعدة من قبل األمانة العامة والمساندة لعمل
اللجنة-:

 1.1خطة عمل اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.
2.2ورقة بحث المفاهيم  -حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.

3.3جدول تحليل المعلومات الواردة من وزارة البيئة والمياه حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك
والزراعة.
4.4دراسة حول سياسة الحكومة في شأن حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.
5.5شارك برأيك -حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.
6.6نتائج اجتماع اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة مع المزارعين .
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7.7نتائج اجتماع اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة مع ممثلي جمعيات
الصيادين.
8.8استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة لممثلي وزارة البيئة
والمياه.
9.9استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة-المزارعين.
1010استفسارات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة-جمعيات الصيادين.
1111تقرير حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة
1212بطاقات تعليق حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة
1313ورقة بحث مخطط أعمال الجلسة حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة
1414تقرير توصيات للجنة المؤقتة حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد األسماك والزراعة.

رابعا :فعالية نشاط اللجنة:

122

اللجنة

عدد األفكار

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
حماية المواطنين العاملين في
مهنتي صيد األسماك والزراعة
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عدد المقترحات
56

123

124
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رابعًا  :المرفقــات

125

مرفق ( : )1مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها في المجلس

126

م

مشروع القانون

اللجنة المختصة

المالحظـــــات

1

مشروع قانون اتحادي في شأن «رعاية األطفال مجهولي
النسب»

لجنة الشئون الصحية
والعمل والشئون
االجتماعية

تم مناقشته في الجلسة () 3
بتاريخ 3/1/2012

2

مشروع قانون اتحادي في شان «االتجار في األحجار ذات
القيمة والمعادن الثمينة ودمغها»

لجنة الشئون
المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة () 4
بتاريخ 17/1/2012

3

مشروع قانون اتحادي في شأن «تنظيم مهنة الترجمة»

لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

تم مناقشته في الجلسة () 5
بتاريخ 7/2/2012

4

مشروع قانون اتحادي في شأن «المنافسة»

لجنة الشئون
المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة () 6
بتاريخ 21/2/2012

5

مشروع قانون اتحادي في شأن «الخبرة أمام المحاكم «

لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

تم مناقشته في الجلسة () 7
بتاريخ 13/3/2012

6

مشروع قانون اتحادي في شأن «اعتماد الحساب الختامي
لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن
السنة المالية المنتهية في 2010 / 12/ 31

لجنة الشئون
المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة رقم ()8
بتاريخ 27/3/2012
( )11بتاريخ 22/5/2012

7

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون
االتحادي رقم ( )6لسنة  2007في شأن «أنشاء هيئة
التأمين وتنظيم أعماله

لجنة الشئون
المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة () 8
بتاريخ 27/3/2012

8

مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي
للمجلس الوطني االتحادي عن السنة المالية 2009

لجنة الشئون
المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة رقم
( )6بتاريخ 20/2/2012
( ) 8بتاريخ 27/3/2012

9

مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية
بمدينة دبا الفجيرة بأمارة الفجيرة

لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

تم مناقشته في الجلسة () 11
بتاريخ 22/5/2012

10

مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساندة

لجنة الشئون الداخلية
والدفاع

تم مناقشته في الجلسة () 12
بتاريخ 12/5/2012

11

مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء مجموعة بريد
األمارات

لجنة الشؤون
االسالمية واألوقاف
والمرافق العامة

تم مناقشته في الجلسة () 13
بتاريخ 19/6/2012

12

مشروع قانون اتحادي في شان «السلطة القضائية
االتحادية»

لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

تم مناقشته في الجلسة ()14
بتاريخ 2012/ 6/ 26

13

مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل

لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

تم مناقشته في الجلسة () 14
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بتاريخ 26/6/2012

المالحظـــــات

م

مشروع القانون

اللجنة المختصة

14

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام
المرسوم االتحادي رقم ( )2لسنة  2004بشأن
هيئة االمارات للهوية

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

15

مشروع الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالية
2013

لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

16

مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية

17

مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد
الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية
المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2011

لجنة الشئون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية
والزراعة والثروة السمكية
لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

18

مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات

لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

19

مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام
القانون االتحادي رقم ( )51لسنة  2006في
شان مكافحة االتجار بالبشر

لجنة الشئون التشريعية والقانونية

20

مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي
للتميز لمكافحة التطرف العنيف

لجنة الشئون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية
والزراعة والثروة السمكية

21

مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة

لجنة الشئون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية
والزراعة والثروة السمكية

22

مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

23

مشروع قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية
ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة

لجنة الشئون التشريعية والقانونية

24

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام
القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2008بشأن
المركز الوطني للوثائق والبحوث

لجنة الشئون التشريعية والقانونية

25

مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد
اضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات
الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013

لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()4
بتاريخ 24/12/2013

26

مشروع قانون اتحادي بشان ربط الميزانية
العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن
السنة المالية 2014

لجنة الشئون المالية واالقتصادية
والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()4
بتاريخ 24/12/2013

27

مشروع قانون اتحادي بشأن قانون وديمة .

لجنة الشئون الصحية والعمل
والشئون االجتماعية

تم مناقشته في الجلسة ()6
بتاريخ  21و2014/1/22

تم مناقشته في الجلسة () 3
بتاريخ 11/12/2012
تم مناقشته في الجلسة () 3
بتاريخ 11/12/2012
تم مناقشته في الجلسة () 4
بتاريخ 18/12/2012
تم مناقشته في الجلسة () 5
بتاريخ 8/1/2013
تم مناقشته في الجلسة () 11
بتاريخ 30/4/2013
تم مناقشته في الجلسة () 14
بتاريخ 28/5/2013
تم مناقشته في الجلسة () 14
بتاريخ 28/5/2013
تم مناقشته في الجلسة () 15
بتاريخ 4/6/2013
تم مناقشته في الجلسة () 16
بتاريخ 11/6/2013
تم مناقشته في الجلسة () 3
بتاريخ 11/12/2013
تم مناقشته في الجلسة ()3
بتاريخ 11/12/2013
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م

مشروع القانون

اللجنة المختصة

المالحظـــــات

28

مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()8
بتاريخ 4/3/2014

29

مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية
واالحتياطية

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

تم مناقشته في الجلسة ()10
بتاريخ 25/3/2014

30

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون
االتحادي رقم ( )4لسنة  2002في شأن
مكافحة جرائم غسل األموال

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()12
بتاريخ 30/4/2014

31

مشروع قانون اتحادي في شأن أمن المنشات
والفعاليات الرياضية

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

تم مناقشته في الجلسة ()13
بتاريخ 6/5/2014

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون
االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بإصدار قانون
اإلجراءات المدنية.

لجنة الشئون التشريعية
والقانونية

تم مناقشته في الجلسة ()14
بتاريخ 20/5/2014

33

مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة االمراض
السارية

لجنة الشئون الصحية والعمل
والشئون االجتماعية

تم مناقشته في الجلسة ()15
بتاريخ 3/6/2014

34

مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد
المحضورة في مجال رياضيات سباقات الخيل
والفروسية

لجنة الشئون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ 17/6/2014

35

مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية
للمواصالت

لجنة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ 17/6/2014

36

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون
االتحادي رقم ( )8لسنة  2009بشأن االوسمة
والميداليات والشارات العسكرية

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ 17/6/2014

37

مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مدققي
الحسابات

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()17
بتاريخ 24/6/2014

38

مشروع قانون اتحادي في شان مكافحة الجرائم
اإلرهابية

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

تم مناقشته في الجلسة ()18
بتاريخ 21/7/2014

39

مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية
الخاصة

لجنة الشئون الصحية والعمل
والشئون االجتماعية

تم مناقشته في الجلسة ()2
بتاريخ 11/11/2014

40

مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي
للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
الملحقة عن السنة المالية 2014

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()6
بتاريخ 23/12/2014

41

مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة
لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن
السنة المالية 2015

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()6
بتاريخ 12/2014/ 23

32
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اللجنة المختصة

المالحظـــــات

م

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()7
بتاريخ 2015/ 1/ 7
تم مناقشته في الجلسة ()8
بتاريخ 2015/ 1/ 13

44

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون
االتحادي رقم ( )9لسنة  2006في شأن السجل
السكاني وبطاقة الهوية

لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية
لجنة الشئون الداخلية والدفاع

تم مناقشته في الجلسة ()11
بتاريخ 2015/ 10/3

45

مشروع قانون اتحادي بشأن سالمة الغذاء

لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية

تم مناقشته في الجلسة ()12
بتاريخ 2015/ 3/ 24

46

مشروع قانون اتحادي في شأن حماية اآلثار
في دولة االمارات

لجنة شؤون التربية والتعليم
والشباب واإلعالم والثقافة

تم مناقشته في الجلسة ()15
بتاريخ 2015/ 5/ 19

47

مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة االتحادية
للجمارك

لجنة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

تم مناقشته في الجلسة ()14
بتاريخ 2015/ 4/ 28

48

مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب
الختامي لالتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ 2015/ 6/ 2

49

مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي
لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ 2015/ 6/ 2

لجنة الشئون التشريعية
والقانونية  +من يرغب من
أعضاء المجلس لالنضمام

تم مناقشته في الجلسة ()16
بتاريخ  2و2015/ 6/ 3
ســرية

42

43

50

مشروع القانون
مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم
( )2لسنة  1989في شأن السماح لمواطني دول
مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة
في الدولة
مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون
االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية
البيئة وتنميتها

تعديل الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي

51

مشروع قانون اتحادي رقم ( )23لسنة  1999بشأن
استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة
االمارات العربية المتحدة

52

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون
االتحادي رقم ( )45لسنة  1992في شان تنظيم
وزارة الخارجية

53

مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن
الكريم

لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية
لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية
لجنة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

تم مناقشته في الجلسة ()17
بتاريخ 2015/ 6/ 16
تم مناقشته في الجلسة ()17
بتاريخ 2015/ 6/ 16
تم مناقشته في الجلسة ()17
بتاريخ 2015/ 6/ 16
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مرفق ( : )2مشروعات القوانين التي مازالت أمام اللجان
مشروع القانون

اللجنة المختصة

تاريخ اإلحالة

المالحظـــــات

م

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم
( )6لسنة  2007بإنشاء وتنظيم المركز الوطني لألرصاد
الجوية والزالزل

لجنة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

2015/ 4/ 26

مازال امام اللجنة

2

مشروع قانون بشأن االوسمة والميداليات الدبلوماسية

لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية

2015/ 5/ 19

مازال امام اللجنة

3

مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي
للميزانية العامة لالتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة
المالية 2015

لجنة الشئون المالية
واالقتصادية والصناعية

2015 /6 / 16

مازال امام اللجنة

4

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون االتحادي
رقم  2لسنة  2009في شأن تأسيس شركة االتحاد
للقطارات

لجنة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

2015 /6 / 16

مازال امام اللجنة

5

مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء اكاديمية االمارات
الدبلوماسية

لجنة الشؤون الخارجية
والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة
السمكية

2015 /6 / 16

1

مازال امام اللجنة

مرفق (: )3
مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان وجاهزة للعرض
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م

مشروع القانون

اللجنة المختصة

تاريخ اإلحالة

المالحظـــــات

1

مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم اإللزامي

لجنه شئون التربية والتعليم
والشباب واإلعالم والثقافة

9/8/2012

اعتمدت اللجنة تقريرها
بتاريخ
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15/1/2013

مرفق (( : )4الموضوعات العامة التي تم مناقشتها في المجلس)
م

الموضوع

تاريخ اإلحالة

اللجنة

المالحظات

الدور األول
1

المشكالت البيئية في الدولة

2011 / 11 / 15

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية والزراعة
والثروة السمكية

الجلسة ( ) 9
2012 / 4 / 10

2

سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن
الضمان االجتماعي

2012/ 2 / 7

لجنة الشؤون الصحية والعمل
والشؤون االجتماعية

الجلسة ( ) 10
2012/ 5 / 8

الدور الثاني
الجلسة ( ) 2

3

سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

2012 / 2 / 21

لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف
والمرافق العامة

4

سياسة برنامج زايد لإلسكان

2012/ 3/ 13

لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف
والمرافق العامة

الجلسة ( ) 6
2013/ 1 / 2

5

سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية
التربة والغطاء النباتي

2012/ 3 / 27

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية والزراعة
والثروة السمكية

الجلسة ( ) 8
2013 / 3 / 5

6

سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع
الصحة في الدولة

2012/ 2/ 21

لجنة الشؤون الصحية والعمل
والشؤون االجتماعية

الجلسة ( ) 9
2013/ 3 / 19

سياسة وزارة األشغال العامة في شأن بناء
المساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية
وصيانتها وتحسينها

2012 / 3 /13

لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف
والمرافق العامة

الجلسة ( ) 10
2013/ 4 / 23

سياسة المجلس الوطني لألعالم في شأن
تعزيز التشريعات اإلعالمية في الدولة

2012 / 2/ 7

لجنة شؤون التربية والتعليم واإلعالم
والثقافة

الجلسة ( ) 13
2013 / 5 / 21

سياسة وزارة االقتصاد

2012/11 /15

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
والصناعية

الجلسة ( ) 14
2013 / 5 / 28

7
8

9

/ 11/ 20
2012
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م

الموضوع

تاريخ اإلحالة

اللجنة

المالحظات

الدور الثالث
12

سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في شأن البحث العلمي

2012/ 5 / 8

لجنة شؤون التربية والتعليم واإلعالم
والثقافة

الجلسة ( ) 9
2014/ 2 /4

13

سياسة الهيئة العامة للشؤون االسالمية
واألوقاف

2012 / 9 / 23

لجنة الشؤون الشؤون االسالمية
واألوقاف والمرافق العامة

الجلسة ( ) 12
2014 / 4 /8

14

سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
االجتماعية

2011/ 11 / 15

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
والصناعية

15

سياسة وزارة الداخلية

2011 / 11 / 15

لجنة الداخلية والدفاع

الجلسة ( ) 12
2014/ 4 / 29
الجلسة ( ) 13
2014 / 5 / 6

الدور الرابع
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16

سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة
العربية

2012 / 11/ 20

لجنة شؤون التربية والتعليم واإلعالم
والثقافة

الجلسة ( ) 3
2014/ 11 / 25

17

سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن
المعلمين

2012/11/26

لجنة شؤون التربية والتعليم واإلعالم
والثقافة

الجلسة ( ) 4
2014/ 12 / 9

18

سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في شأن
الجمعيات التعاونية

2013/ 11 / 11

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
سياسة وزارة الشؤون االجتماعية في
شأن الجمعيات التعاونية

الجلسة ( ) 5
2014 / 12 / 16

19

سياسة هيئة وسوق االمارات لألوراق
المالية والسلع

2012 / 11 /6

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
والصناعية

الجلسة ( ) 7
2015 / 1 / 7

20

سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل

2012 / 5/ 8

لجنة الشؤون الصحية والعمل
والشؤون االجتماعية

الجلسة ( ) 9
2015/ 2/ 3

21

حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد
األسماك والزراعة

2014 / 6 / 3

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع
حماية المواطنين العاملين في مهنتي
صيد االسماك والزراعة

الجلسة ( ) 10
2015/ 2 / 17

22

سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة في تطوير األندية ومراكز
الشباب

2013 / 11 / 8

اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسة الهيئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة في
تطوير األندية ومراكز الشباب

الجلسة ()11
2015/3/10

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة (الفصل التشريعي الخامس عشر)

مرفق ()5
(الموضوعات التي انتهت منها اللجان وجاهزة للعرض)
م

الموضوع

تاريخ اإلحالة

اللجنة

1

سياسة المجلس االتحادي للتركيبة السكانية

2012 / 3/ 27

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

2

سياسة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

2012 / 6 / 12

لجنة الشئون المالية واالقتصادية

3

سياسة وزارة الدولة للشئون المجلس الوطني االتحادي

2012 / 5/ 8

اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة
وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني
االتحادي

4

سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

2013/ 11/11

لجنة الشئون االسالمية واألوقاف والمرافق
العامة

5

سياسة وزارة الصحة

2014 /3/ 11

لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون
االجتماعية

6

حماية المجتمع من المواد المخدرة

2013 /11/11

لجنة الشئون الداخلية والدفاع

مرفق ()6
( موضوعات مازالــت أمــام اللجــان )
م

الموضوع

تاريخ اإلحالة

اللجنة

1

(سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في
شأن الثقافة)

2015 / 1 / 22

لجنة شئون التربية والتعليم والشباب
واإلعالم والثقافة

2

رؤية االمارات 2021

25/3/2014

لجنة الشئون الخارجية والتخطيط
والبترول والثروة المعدنية
والزراعة والثروة السمكية

3

( سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف االسري
ضد النساء واألطفال )

10/2014/26

لجنة حقوق االنسان
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مرفق (: )7
( موضوعات عامـة تـــم حفظهــا في الدور الرابع في الجلسة الثانية بتاريخ
) 2014/11/11
م
1

2

سياسة المركز الوطني لإلحصاء

سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت

3

سياسة مؤسسة االمارات للبريد

4

سياسة وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس

5

سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد
البشرية الوطنية

6

7

8

9

10

11
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الموضوع

سياسة وزارة العدل في شأن
التشريعات والخدمات المقدمة
للمتعاملين
التجارة الخارجية

سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي
سياسة وزارة التربية والتعليم في
شأن نظام التقويم المدرسي ونظام
االمتحانات
تقارير المؤسسات الدولية في الدولة

سياسة الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية

تاريخ اإلحالة
2013/1/8م

اللجنة
لجنة الشئون المالية واالقتصادية والصناعية

11/11/2013

لجنة الشئون االسالمية واالوقاف والمرافق العامة

11/11/2013

لجنة الشئون االسالمية واالوقاف والمرافق العامة

تم الدمج بتاريخ
2014/1/7

لجنة شئون التربية والتعليم والشباب واالعالم والثقافة

21/2/2012

3/6/2014

25/3/2014

25/3/2014

11/3/2014

11/11/2013

2012/6/12م
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لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون االجتماعية

لجنة الشئون التشريعية والقانونية

لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة السمكية
لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة
المعدنية والزراعة والثروة السمكية
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة
التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام
االمتحانات”
اللجنة المؤقتة لموضوع” تقارير المؤسسات الدولية في
الدولة”
اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية

مرفق (: )8
جدول التوصيات التي ورد بها رد من مجلس الوزراء
وانتهت منها اللجان

2012 /10 /15
2012 /1125 /1 /9
/04 /10
15

1

1

"

9

2012

11

05 /22

2012 /05 /24

2012 /09 /23

2012

( 2 11 /255
2012
2013 /06 /18
2013 /728 /1 /9

/05 /08
2

15

1

3

15

2

2012 /05 /24

10

2012

11

/05 /22

/933 /1 /9

2012

2012

2013 /06 /25

2013
4،5،6،7،8
1،2،3
2013 /09 /23
2013 /971 /1 /9
2013 /01 /10
2

/11 /20
2012

2013 /07 /28
/43 /1 /9
2013
) 4 9 /234

2013

. ( 10 - 9 - 8 - 6 - 5
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2014 /10 /19
2014 /996 /1 /9

2014 /09 /07
4

15

2

6

5

15

2

8

6

15

2

9

7

15

2

13

/01 /22
2013

2013 /04 /30
"

/495 /1 /9

) ( 4 8 /212

2013
2014

2

2013 /11 /10
1117 /1 /9

/03 /05
2013

2013 /10 /27

2013 /05 /01
/520 /1 /9

( 2 12 /317

2013
2013

) - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
16 - 15 - 12
) . ( 14 - 13
2013 /12 /10
) 1237 /1 /9 /1000

/03 /19
2013

3 13 /345

2013 /05 /02
/519 /1 /9
2013

2013
- 3- 2- 1

11 - 10 - 9 - 7 - 6 - 5 - 4
8

2014 /03 /06
2014 /260 /1 /9

2014 /02 /23
/05 /21
2013

2013 /05 /02
/519 /1 /9
2013

5 2 /38
2014
8

.
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2014 /10 /22
2014 /732 /1 /9

2014 /10 /12

10 9 /250

2014 /05 /04
2014

1

2014

1992
6

/732 /1 /9

/02 /04
2014

7

/04 /29

12

3

15

8

3

15

9

3

15

10

2014

4

4

2014 /10 /19
2014 /999 /1 /9

2014 /09 /07

2014 /05 /04
/731 /1 /9
2014

2014

/03 /11
2014

9

/04 /29

12

2014

5 8 /213 )

2014 /10 /22
2014 /733 /1 /9

2014 /10 /12

2014 /05 /04
2014

9 9 /249

/733 /1 /9
2014

5
12
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/04 /08
2014

11

/04 /29

12

2014

جدول التوصيات التي ورد بها رد من مجلس الوزراء ولم
تناقش أمام اللجان

م

عنوان الموضوع

ف

1

د

ج

تاريخ الجلسة

تاريخ رفع التوصية
إلى مجلس الوزراء

رد وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني
االتحادي
بتاريخ

2015/05/05م

وبكتاب

مالحظات

رقم

(أ )2015/495/1/9/وردت رسالة من
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
تفيد أن مجلس الوزراء الموقر جاء قراره رقم
(5/128و )15/لسنة 2015م ً
أوال :فيما يخص
التوصيات المتعلقة بالمساكن الشعبية:الموافقة
على التوصيات أرقام( ،)4-3وإحالة التوصيات

سياسة وزارة
األشغال العامة في
شأن بناء المساكن
الشعبية وشق الطرق
االتحادية وصيانتها
وتحسينها

15

2

10

2013/04/23

2013/05/26
د/ر2013/622/1/9/

2

سياسة وزارة الداخلية

15

3

3

سياسة وزارة
الشؤون االجتماعية
في شأن الجمعيات
التعاونية

13
15

2014/05/06
2014/06/03

05/06/2014
د/ر9/1/919/2014/

لم تناقشها
اللجنة

15

4

5
10

16/12/2014م
17/02/2015م

22/02/2015م
د/ر9/1/251/2015/

لم تناقشها
اللجنة

4

سياسة هيئة وسوق
اإلمارات لألوراق
المالية والسلع

15

4

7
10

07/01/2015م
17/02/2015م

22/02/2015م
د/ر9/1/252/2015/

أرقام ( )2-1للجهات المعنية لدراستها وإبداء
مرئياتها بشأنها ،وكما أنها أرتأى المجلس
اإلبقاء على الوضع الحالي من حيث قيام

لم تناقشها
اللجنة

برنامج الشيخ زايد لإلسكان بتلقي طلبات
المواطنين للحصول على مسكن حكومي.ثانياً:
التوصيات المتعلقة بالطرق االتحادية:الموافقة
على التوصيات أرقام( ،)7-4-3-2-1ورفض
التوصية رقم ( )5لكون تحديد االعتمادات
المالية المطلوبة يتم بناء على االحتياجات الفعلية
من أعمال الصيانة حسب الخطط الموضوعة.

يتاريخ

03/05/2015م

وبكتاب

رقم

(أ9/1/480/2015/م) وردت رسالة من
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
تفيد أن مجلس الوزراء الموقر في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/04/2015م قد أطلع
على توصيات المجلس الوطني االتحادي
حول موضوع «سياسة هيئة األوراق المالية
والسلع» وجاء القرار رقم (126/5و)13/
لسنة 2015م بالموافقة على كافة التوصيات.
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لم تناقشها
اللجنة

الجهات التي شاركت في اجتماعات اللجان خالل الفصل
التشريعي الخامس عشر
الحضــور

الجهـة
الوزرات االتحادية
.1معالي/سلطان بن سعيد المنصوري-وزير االقتصاد

.2الدكتور  /علي الحوسني  -وكيل الوزارة المساعد للشئون الملكية والفكرية
.3سعادة /حميد بن بطي المهيري  -وكيل الوزارة المساعد للشئون التجارية
.4سعادة /د .هاشم سعيد النعيمي  -مدير ادارة حماية المستهلك  -عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك
.5السيد /حسن يوسف -مدير مدققي الحسابات
.6المستشار /د.محمد الطنيجي  -مدير ادارة الشئون القانونية
.7السيد/عادل ابراهيم المرزوقي-مدير ادارة الموارد المالية
.8السيد /جمعه مبارك فيروز -مدير ادارة الرقابة التجارية
.9سعادة /المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي  -وكيل وزارة االقتصاد
وزارة االقتصاد

.10سعادة /يوسف الرفاعي  -وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة
.11السيد  /احمد على الحوسني  -مدير ادارة الشركات
.12السيد  /أيمن هيكل  -هيئة االوراق المالية والسلع
.13الدكتور /ايمن ابراهيم  -مستشار الوزارة للسياسات والتعاون الدولي
.14السيدة /دانية الحكيم -باحث مالي بإدارة الميزانية.
.15السيدة /العنود الشحي  -باحث مالي بإدارة الميزانية
.16سعادة  /عبداهلل الفن  -مستشار قطاع الصناعة
.17السيدة  /لبنى قاسم  -مدير إدارة التشريعات االقتصادية
.18الدكتور  /حسن اجواوين  -مستشار العالقات االقتصادية والدولية
.19سعادة الدكتور  /علي ابراهيم الحوسني -وكيل مساعد لشئون التشريعات االقتصادية و شئون الملكية الفكرية
.20سعادة /علي ميحد السويدي  -وكيل وزارة التربية والتعليم باإلنابة
.21سعادة  /مروان الصوالح  -الوكيل المساعد للخدمات المساندة
.22سعادة  /فوزية غريب  -الوكيل المساعد للعمليات التربوية
.23سعادة/خميس سعيد الشحي-نائب مدير الموارد البشرية
.24السيدة /كنيز العبدولي  -مدير إدارة االرشاد الطالبي
.25السيد /عبيد القعود -مدير ادارة الموارد المالية
.26السيدة /مريم المطوع -نائب المدير المالي
.27السيدة /نورة سيف المطوع – نائب مدير ادارة التربية الرياضية

وزارة التربية والتعليم

.28السيد /طاهر السجواني -رئيس قسم التخطيط والتدريب
.29السيد /إبراهيم المنصوري -محاسب أول
.30السيدة /منى الكعبي -محاسب أول
.31السيد /إسالم جالل – محاسب أول
.32السيد /عبدالسالم مبارك-مدير ادارة المشتريات
.33السيد/حسين المال-مدير مكتب التدقيق الداخلي
.34الدكتور/عبدالرحمن البنا-المستشار القانوني
.35السيد /خلف الكيتوب-رئيس قسم االرشاد الطالبي
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.36سعادة /الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي – وكيل وزارة الصحة
.37الدكتور /أمين حسين االميري  -وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
.38الدكتورة /ندى المرزوقي  -نائب مدير الطب الوقائي
.39الدكتور /حمدي عبدالاله  -المستشار القانوني
.40الدكتور /عبدالناصر بن سالم  -المستشار الصحي
.41السيد/عبداهلل االحمدي-مدير االدارة المالية والميزانية
.42السيدة/عائشه ابراهيم-االدارة المالية
.43الدكتورة/فاطمة العلي -رئيس قسم الميزانية بوزارة الصحة
.44الدكتورة /نجوى عبدالواحد كمال-نائب مدير ادارة الطب الوقائي
.45الدكتورة/رانيا شعبان ابراهيم-رئيس قسم تنظيم مزاولة المهن الصحية
وزارة الصحــة

.46السيدة /عبير عادل عبدالغني-رئيس قسم ترخيص ممارسي المهن الصحية
.47الدكتورة /عائشة سهيل-مدير ادارة الرعاية الصحية األولية
.48الدكتورة  /فضيلة محمد شريف-مدير ادارة التثقيف الصحي
.49الدكتورة/منى الكواري-مدير ادارة الرعاية الصحية المتخصصة
.50الدكتورة/كلثوم البلوشي-مدير ادارة المستشفيات
,51الدكتورة /صالحة ذيبان  -مديرة مستشفى األمل
.52الدكتورة/فاطمة الرميثي -مدير ادارة الشؤون المالية
.53االستاذ /عوض صغير الكتبي  -وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المؤسسية المساندة
.54االستاذة /فاطمة الرميثي  -مدير ادارة الموارد المالية
.55االستاذة  /عنود حمد  -مدير ادارة الموارد البشرية
.56الدكتورة  /مريم المطروشي  -مدير ادارة التشريعات الصحية
.57معالي الدكتور/هادف بن جوعان الظاهري -وزير العدل
.58سعادة /المستشار محمد حمد البادي -وكيل وزارة العدل
.59سعادة /سلطان راشد المطروشي -وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة
.60سعادة المستشار /حميد مصبح المهيري -وكيل الوزارة المساعد لشئون الفنية والتعاون الدولي.
.61الدكتور /عبدالعزيز الخالدي  -مستشار دائرة الفتوى والتشريع

وزارة العــدل

.62المهندس /سيروان حقي  -خبير هندسي
.63السيد  /جمال الطنيجي  -مدير إدارة الكاتب العدل والتصديقات
.64السيد  /محمد يوسف  -كاتب العدل
.65السيد /المحمدي مراد  -مستشار قانوني
.66المستشار  /جاسم سيف بوعصيبة  -مدير دائرة التفتيش القضائي

وزارة الدولة لشؤون المجلس
الوطني االتحادي
المركز الوطني للوثائق والبحوث
 -وزارة شؤون الرئاسة

.67سعادة/د.سعيد الغفلي  -وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني
.68الدكتورة/عائشة بالخير-مدير ادارة البحوث والخدمات المعرفية
.69سعادة /عبدالرحيم يوسف العوضي  -مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية
.70سعادة/يعقوب يوسف الحوسني -مدير ادارة الشؤون القانونية

وزارة الخارجية

.71سعادة/عبدالوهاب ناصر عبداهلل -مدير ادارة شؤون الدبلوماسين
.72االستاذ/شهاب احمد محمد الفهيم-وكيل مساعد المدير التنفيذي لخدمات المراسم
.73السيد/محش سعيد الهاملي -مدير ادارة التعاون االمني الدولي
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.74العميد /أحمد خلفان المنصوري
.75العميد/فارس خليفة عبيد الفارسي
.76الرائد /تركي سعيد الظهوري
.77الرائد/سعود سالم الجنيبي
.78العقيد/راشد سهيل
.79العقيد/عبيد المغني-إدارة حقوق االنسان
.80العقيد/مبارك العامري
.81العقيد/محمد الشحي-الشرطة االتحادية
.82الرائد/د.محمد خليفة ال علي-مركز حماية الطفل
.83العميد/نجم الحوسني
.84المالزم اول/اكرم ادريس
.85العقيد/سعيد توير السويدي-مدير عام ادارة المخدرات
.86العقيد/ابراهيم محمد دبل
وزارة الداخلية

.87المقدم/عبدالرحمن علي المنصوري
.88العميد/سعيد سالم الحنكي  -مدير عام المالية والخدمات المساندة.
.89العقيد /عادل عبدالرحمن عبداهلل -مدير ادارة الشئون المالية.
.90النقيب  /علي محمد السلحدي  -رئيس قسم الموازنة والتخطيط المالي
.91العميد /محمد علي المرزوقي  -مدير ادارة المشاريع الهندسية وصيانة المباني
.92المقدم/فيصل محمد الشمري -مدير مركز وزارة الداخلية لحقوق حماية الطفل.
.93النقيب /احمد غريب المنصوري  -ادارة الشرطة المجتمعية
.94المستشار /محمد احمد الحمادي -مركز وزارة الداخلية لحقوق حماية الطفل
.95المقدم /د .جمال سيف فارس
.96العقيد الدكتور /راشد سلطان الخضر
.97العميد  /غيث حسن الزعابي  -مدير عام التنسيق المروري
.98المقدم/مبارك عوض العامري -مدير إدارة الشرطة المجتمعية االتحادية
.99الرائد/علي سعيد الشحي -رئيس قسم االستراتيجية وتطوير االداء

وزارة التجارة الخارجية

.100النقيب/جمال الخاطري -رئيس قسم التخطيط والتطوير االستراتيجي
.101الدكتور  /مطر احمد ال علي -مدير ادارة التحليل بوزارة التجارة الخارجية
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.102سعادة/عبدالرحيم الحمادي -وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة
.103سعادة /سلطان عبداهلل علوان -وكيل الوزارة المساعد للمناطق
.104الدكتور/ناصر محمد سلطان  -مدير إدارة الشؤون القانونية
.105سعادة/سيف الشرع  -وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية
.106المهندسة /نوره كرم جالل  -مدير المنطقة الشرقية
.107الدكتور /مسعد النميري  -مستشار الوزير
وزارة البيئة والمياه

.108المهندسة  /اسيا الرئيسي  -مدير ادارة سالمة االغذية
.110الدكتور /باسم ذيب جواهره -طبيب بيطري
.112السيد /صالح الريسي-مدير ادارة الثروة السمكية
.113السيدة /حسينة علي الشحي  -بيولوجي ادارة التنوع البيولوجي
.114المهندس /محمد محمد علي  -هندس زراعي
.115اآلنسة /هبة عبيد محمد الشحي -بيولوجي
.116الدكتور /عامر يونس-طبيب بيطري
.117الدكتورة/لميس البواعنه-طبيب بيطري
.118سعادة المهندسة  /زهرة العبودي -وكيل الوزارة المساعد لشئون اإلسكان والتخطيط الحضري
.119سعادة /سناء محمد سهيل -وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة.

وزارة االشغال

.120سعادة /المهندس محمد الميل -الوكيل المساعد لالسكان والتخطيط الحضري
.121السيد  /محمد عبداهلل الشريف  -مدير ادارة الموارد المالية
.123السيد  /يوسف محمد حسن -رئيس قسم الميزانية
.124السيده/عائشة المال -مدير ادارة الموارد المالية
.125سعادة /حسين الشيخ  -وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشئون االجتماعية
.126السيد  /عبدالرحمن السوقي  -مدير ادارة الضمان االجتماعي
.127السيد /حسين صالح الشواب  -مدير ادارة الحماية االجتماعية
.128السيدة /موزة الشومي -مديرة ادارة الطفل

وزارة الشؤون االجتماعية

.129السيدة /ماجدة سلمان  -رئيس قسم التربية االجتماعية
.130السيد /عبداهلل فردان  -الشئون القانونية
.131السيد /محمود الشايب -المختص الفني بإدارة الحماية االجتماعية
.132سعادة /ناجي الحاي مبارك  -وكيل الوزارة باألنابة
 .134السيد /سعيد مبارك بن عمرو  -نائب مدير إدارة التعاونيات بالوكالة
.135السيد /أحمد محمد الشريف  -رئيس قسم اإلشراف والرقابة
.136سعادة /سيف السويدي  -وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة
.137السيدة /انشراح ابراهيم باوزير -مدير مكتب التدقيق الداخلي
.138المستشار  /احمد عبدالرحيم بنار  -مدير دارة الموارد المالية
.139المستشار  /محسن متولي  -مكتب التدقيق الداخلي

وزارة العمل

.140سعادة /مبارك سعيد الظاهري  -وكيل وزارة العمل
.141سعادة /ماهر العوبد  -وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش
.142سعادة /حميد بن ديماس  -وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل
.143السيدة /منى نصيب  -مدير إدارة المعايير والسياسات
.144سعادة  /محمد صقر النعيمي -مدير ادارة الموارد المالية
.145االستاذ  /جالل محمود  -مراقب مالي

142

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة (الفصل التشريعي الخامس عشر)

.146سعادة /يونس حاجي الخوري  -وكيل وزارة المالية
.147سعادة /سعيد اليتيم  -وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية
.148سعادة  /مريم محمد األميري  -وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلدارة المالية
.149سعادة/خالد البستاني -وكيل الوزارة المساعد لقطاع العالقات المالية الدولية
.150السيدة  /مدية الروم -مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية.
.151السيدة  /عزة السويدي  -مدير إدارة تنمية اإليرادات.
.152السيد/عيادة شعث  -خبير مالي
.153السيد/ناصر جغبير  -محلل ميزانية
.154االخت/مريم الهاجري  -محلل ميزانية
.155االخت/فاطمة النقبي  -محلل ميزانية
.156السيد/علي محمد العبار -محلل ميزانية
.157السيدة/سمية ثاني الهاملي -نائب المدير
.158السيد /محمد الصبيحات  -محاسب
.159السيدة  /مريم ابراهيم الهاجري -محلل ميزانيات
وزارة المالية

.160السيدة /فاطمه يوسف النقبي -محلل ميزانيات
.161السيد  /عبداهلل الزعابي-ن ائب مدير ادارة العمليات المالية
.162السيد  /مسعود حسين المرزوقي -مدقق مالي
.163االنسه /عائشه الشحي -محاسب
.164االنسه  /بشاير المعال -محاسب
.165االنسه  /وعد يوسف -محاسب بإدارة العمليات المالية
.166السيد/فيصل علي المنصوري -مدير ادارة تنمية االدارات
.167السيد/عبداهلل محمد الزعابي -رئيس قسم التدقيقات النقدية
.168سعادة /مصبح محمد السويدي -وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة
.169سعادة /سعيد راشد اليتيم  -الوكيل المساعد لشئون الموارد و الميزانية
.170السيد /عبداهلل احمد عبداهلل  -مدير إدارة الشئون القانونية
.171السيد /أحمد العبدولي  -محلل مالي رئيسي
.172السيد /عبداهلل الهاشمي -محلل بيانات
.173االنسة /سارة الماجدي  -محلل مالي
.174السيدة /اميرة الخاجة -اخصائي دراسات وتطوير
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الهيئات االتحادية والمحلية
.175سعادة /عبداهلل سالم الطريفي -الرئيس التنفيذي للهيئة
.176سعادة الدكتور /عبيد الزعابي -نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واإلصدار باإلنابة
.177سعادة/راشد عبدالكريم البلوشي –الرئيس التنفيذي
.178سعادة/غانم حمد الظاهري –نائب الرئيس التنفيذي
هيئـة األوراق المالية والسلع

( سوق ابوظبي المالي )

( سوق دبي المالي )

.179الدكتور/عبدالسالم البلوشي-المستشار القانوني
.180السيد  /سيف الطنيجي -مدير إدارة االصدار واإلفصاح
.181السيد  /خالد غيث الزعابي -مدير
.182سعادة/حسن عبدالرحمن السركال -نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
.183سعادة/احمد محمد الجزيزي -نائب رئيس اول لقطاع الخدمات المؤسسية
.184سعادة/فهيمة عبدالرزاق البستكي -نائب رئيس اول قطاع تطوير االعمال
.185سعادة/خليفه احمد رباع -نائب رئيس ادارة قطاع العمليات
.186سعادة/مريم محمد فكري -نائب رئيس قطاع التقاص والتسوية واإليداع إدارة الرقابة
.187السيده/مريم الهاجري-محلل ميزانيات
.188السيدة/فاطمه النقبي-محلل ميزانيات
.189السيدة /نهاد اليوسف -نائب مدير الخدمات الوقائية.
.190الدكتور  /احمد سليمان  -مدير إدارة الشئون القانونية

هيئـة الصحـة  -دبـي

.191الدكتور /احمد حامد  -مساعد مستشار قانوني
.192الدكتور /خلدون وليد نبهان -إدارة الشئون القانونية
.193الدكتور /هشام حسن -رئيس قسم التسجيل واالعتماد

هيئة االمارات للهوية

.194السيد /مصبح عبيد المسماري -مدير قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة
.195المستشار  /محمد محمود جلتوت  -مستشار قانوني
.196السيد/محمد عبيد المزروعي-المدير التنفيذي للشؤون االسالمية
.197سعادة/د.محمد مطر الكعبي -مدير عام الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف
.198السيدة /منى عبدالقادر الغساني-مدير ادارة المراكز والمعاهد الدينية

الهيئة العامة للشؤون االسالمية
واألوقاف

.199سعادة/خالد محمد النيادي -المدير التنفيذي لشؤون الوقف
.200السيد /طالب محمد الشحي -مدير ادارة الوعظ
.201السيد/محمد ابراهيم ال علي -مدير فرع الهيئة بأم القيوين
.202السيد /محمد الجابري-الدعم الفني بالهيئة
.203الدكتور/فاروق حمادة-رئيس اللجنة الشرعية
.204سعادة المهندس  /محمد صالح بدري  -مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.

هيئة االمارات للمواصفات
والمقاييس

.205السيد/عبداهلل المعيني-مدير ادارة المطابقة

هيئة تنمية وتوظيف الموارد
البشرية

.206السيد  /محمد سعيد الظاهري  -مدير إدارة الشؤون المالية و اإلدارية
.207السيدة  /حمده العوامي  -رئيس قسم الشؤون المالية
.208الدكتور /جمال المطوع  -مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة
.209الدكتورة /فريدة الحوسني  -مدير إدارة االمراض السارية

هيئة الصحة  -أبوظبي

.210السيدة  /نهي العفيفي  -مدير إدارة تراخيص المنشات الصحية باإلنابة
.211السيد /هشام الخليفات  -مستشار أول
.212السيد /عادل راجح  -مستشار قانوني
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.213سعادة/خالد عيسى المدفع -االمين العام المساعد
.214السيد /خالد حسين -مدير ادارة الشئون الرياضية
الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة

.215السيد /راشد ابراهيم المطوع  -مدير ادارة التخطيط االسترايتجي والتميز المؤسسي.
.216السيد /بدر الحمادي  -مدير مكتب الشئون القانونية
.217السيدة /عائشة محمد المرزوقي  -رئيس قسم التخطيط االسترتيجي والتميز المؤسسي.

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
بالشارقة

.218السيدة /امنة صالح المهيري  -اداري التخطيط االستراتيجي.
.219االستاذة /اسماء سيف السويدي  -مسئولة التنسيق المؤسسي والتخطيط البرامجي
.220الدكتور /شبر الوداعي  -رئيس قسم التوعية والتثقيف البيئي
.221المستشار/راشد سلطان الزعابي-مدير الشؤون القانونية
.222السيد/عمر المنصوري-باحث قانوني
.223السيدة/عائشه البلوشي-مدير ادارة التنوع البيولوجي البحري

هيئة البيئة بابوظبي

.224السيد/اشرف السبحب-مدير قسم المحميات البحرية
.225الدكتور  /جابر عيضة الجابري – نائب االمين العام لهيئة البيئة  -ابوظبي
.226الدكتورة /شيخة الظاهري -نائب المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري
.227الدكتور /معن الحاكم – اخصائي بيئي لالمن البيولوجي
.228سعادة/خالد علي البستاني -المدير العام باإلنابة
.229السيد/ماجد عبيد السويدي-رئيس قسم التدقيق والمتابعة

الهيئة االتحادية للجمارك-
ابوظبي

. 230المستشار/أحمد محمد البكر-مدير ادارة الشؤون القانونية
.231السيدة /هدى حميد بالهول-مدير ادارة المخاطر الجمركية
.232السيدة /علياء المرموم-مدير ادارة الشؤون الجمركية

هيئة االمارات لسباقات الخيل
هيئة البيئة والتنمية -رأس الخيمة

.233سعادة /سعيد حميد الطاير  -نائب رئيس مجلس إدارة هيئة االمارات لسباقات الخيل
.234سعادة /الدكتور سيف محمد الغيص -مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية
.235سعادة /مظفر الحاج مظفر مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.

الهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات االجتماعية

.236الدكتور /أحمد الجابري  -مدير ادارة المستحقات التأمينية
.237السيد /محمد صفر  -رئيس قسم التحصيل
.238االنسة /منى نصيب  -اخصائي تخطيط استراتيجي
.239سعادة /محمد محمد صالح  -مدير عام الهيئة االتحادية للكهرباء والماء
.240المهندس/عبدالرحيم يوسف أحمد -المدير التنفيذي لدائرة التوليد واالنتاج
.241المهندس /محمد ابراهيم سويد -المدير التنفيذي لدائرة المياه
.242السيدة /نجالء موسى رمضان  -المدير التنفيذي لدائرة خدمة المتعاملين بالوكالة

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

.243السيد/عدنان نصيب سالم  -المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المشتركة
.244المهندس /جاسم عمران جاسم  -المستشار الفني
.245السيد  /صابر أحمد البرغوثي  -المستشار المالي
.246السيد /عثمان جمعه حميد  -مدير االدارة المالية
.247السيد  /محمد عبدالرحمن بابكر -مدير ادارة التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي

الدوائر

دائرة التنمية االقتصادية دبي
دائرة التنمية االقتصادية الشارقة
دائرة ميناء وجمارك عجمان

.248السيد /عمر بو شهاب -المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك
.249السيد /خالد المباشري -مدير ادارة تنفيذي إدارة الشؤون القانونية
.250المستشار القانوني  /مدثر عبداهلل علي فضل
.252السيد  /علي فاضل عبداهلل -رئيس قسم الحماية التجارية
.253السيد /علي جمعه التميمي -مدير إدارة الشؤون الجمركية
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.254السيد/مروان الشحي -المستشار القانوني بدائرة الشؤون االسالمية والعمل الخيري
.255السيد/عبداهلل عبيد الدالل-مدير ادارة التميز المؤسسي
دائرة الشؤون االسالمية والعمل
الخيري -دبي

.256السيدة/علياء السويدي -مشرفة مركز عائشة ام المؤمنين لتحفيظ القرآن
.257السيدة /جميلة العبار-مشرفة مركز بالل بن رباح لتحفيظ القرآن
.258السيدة/سكينة البلوشي-مشرفة مركز عبداهلل بن مسعود لتحفيظ القرآن

دائرة التنمية االقتصادية بدبي
دائرة التنمية االقتصادية
ابوظبــي
دائرة الشؤون القانونية
بحكومة دبي

.259السيد/غازي سالم صالح -مشرف مركز محمد بن سالم بن بخيت لتحفيظ القرآن
.260السيد /عمر بو شهاب -المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك
.261السيد /خالد المباشري -مدير ادارة تنفيذي إدارة الشؤون القانونية
.262المستشار القانوني  /بركان خليفة -قطاع الشئون التجارية
.263المستشار القانوني  /د .الشوادفي محمد
.264المستشار الدكتور /مصطفي البنداري  -مستشار قانوني أول
.265السيد /بركان الخليفة  -مستشار قانوني

دائرة التنمية االقتصادية -
ابوظبي

.266السيد/د .الشوادفي محمد  -مستشار قانوني
.267السيد /عمار بيسار  -باحث قانوني
.268سعادة /عفاف ابراهيم المري  -رئيس دائرة الخدمات االجتماعية بالشار
.269السيد /احمد ابراهيم الطرطور  -مدير ادارة حماية حقوق الطفل

دائرة الخدمات االجتماعية
بالشارقة

.270السيدة /فاطمة علي المرزوقي  -مدير ادارة الرعاية االجتماعية لالطفال
.271السيدة/مريم اسماعيل آل علي  -مدير دار االمان
.272الدكتور /نواف الشمري  -رئيس الرصد والتحليل االمني -مركز بحوث الشرطة

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
ادارة متاحف الشارقة
مؤسسة الموانئ والجمارك
والمنطقة الحرة بأم القيوين
مؤسسة جمعه الماجد
مؤسسة االوقاف وشؤون
القصر-دبي

.273االستاذ  /جاسم محمد الحمادي-مدير مكتب المعرفة بدائرة الخدمات االجتماعية
.274سعادة المهندس  /خالد معين  -المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة
.275االستاذ /ناصر الدرمكي-امين متحف االثار بالشارقة

المؤسسات
.276االستاذ/طالل األصيل-مستشار قانوني
277السيد  /عزام الخفش  -مستشار قانوني
.278سعادة/خالد راشد ال ثاني-نائب االمين العام لمؤسسة االوقاف وشؤون القصر
.279السيد/عمر جمعه كلندر-استشاري ابحاث ودراسات
.280االستاذ /أحمد محمد الشحي -مدير عام مؤسسة راس الخيمة للقرآن الكريم وعلومة

مؤسسة راس الخيمة للقرآن
الكريم وعلومة
.281سعادة /عبدالباسط الجناحي  -المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة

.282السيد  /عصام الديسي -مدير اول ادارة االستراتيجية والسياسات.
.283السيدة /فريدة كرمستجي -مدير ادارة تطوير رواد االعمال
.284السيد /الكسندر ويليامز
.285السيد /عبداهلل محمد صالح الجزيري  -نائب رئيس استراتيجية المؤسسة.
.286السيد /أحمد الدوبي  -نائب رئيس  -إدارة الكفاءة  -الموارد البشرية.

مؤسسة االمارات لالتصاالت

.287السيد /ريان الهاشمي -نائب رئيس  -عمليات التنظيم.

(اتصاالت)

.288السيد /محمد الزرعوني -نائب رئيس اول  -المبيعات.

مؤسسة التنمية االسرية بابوظبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال
المؤسسة العربية للعلوم
والتكنولوجيا
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.289السيد /محمد علي سالم العويس – مدير تنفيذي أول  -معلومات التسويق وإدارة قيمة العمالء والوالء.
.290السيدة /نعيمة مبارك المزروعي  -مدير دائرة تنمية االسرية
.291السيدة /غنيمة البحري -مدير ادارة الرعاية والتأهيل باإلنابة
.292السيدة /بدرية الفارسي -مدير ادارة البرامج والبحوث
.293سعادة /الدكتور عبداهلل النجار -رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
.294الدكتورة /غادة محمد عامر  -نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة (الفصل التشريعي الخامس عشر)

.295سعادة /احمد عبيد المنصوري  -مدير عام مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة
مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية
المتقدمة
مؤسسة سالفة لإلعالم والتسويق
مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
ممثلي مؤسسة زايد العليا
للرعاية االنسانية وذوي
االحتياجات الخاصة
لجنة دوري المحترفين
نادي دبي للمعاقين
اتحاد االمارات للرماية
اتحاد الشرطة الرياضي
اتحاد االمارات لكرة الطائرة
اتحاد االمارات للمبارزة
جمعية االتحاد التعاونية
جمعية دبي لصيادي األسماك
االتحاد التعاوني االستهالكي
اتحاد االمارات للتايكواندو
والكارتيه
اتحاد االمارات للتنس
اتحاد االمارات للدراجات
اتحاد االمارات لكرة اليد
اتحاد غرف التجارة والصناعة
بالدولة
ديـوان المحاكـم
مجلس دبي الرياضي

.296السيد  /عمار سيف المهيري  -باحث مساعد
.297السيد  /عبداهلل حمد بوشهاب  -باحث مساعد
. 298وفاء خلفان  -االعالمية
.299سعادة /سامي عبداهلل قرقاش  -المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
.300سعادة  /سالم الكعبي  -مدير عام دار زايد للرعاية االسرية

أخرى

.301سعادة /عبداهلل ناصر الجنيبي  -عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة الفنية
.302سعادة  /ثاني جمعه بالرقاد  -رئيس مجلس ادارة نادي دبي للمعاقين
.303سعادة/حسن يوسف النعيمي-رئيس اللجنة الفنية
.304سعادة العميد/صالح سعيد المطروشي  -رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس االدارة
.305سعادة/يوسف محمود المال  -رئيس االتحاد
.306الشيخ المهندس /سالم بن سلطان القاسمي – رئيس االتحاد
.307سعادة /قاسم سالم الطاهر
.308سعادة /ماجد رحمة الشامسي  -رئيس ادارة جمعية االتحاد التعاونية
.309السيد /خالد الفالسي  -مدير عام جمعية االتحاد التعاونية
.310سعادة /محمد سعيد المري  -رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي األسماك
.311سعادة /ماجد حمد الشامسي  -رئيس مجلس ادارة االتحاد التعاوني االستهالكي
.312سعادة /ناصر الرزوقي -رئيس االتحاد
.313سعادة /محمد عباس  -مدير االتحاد
.314السيدة /ساره احمد باقر  -االمين العام لالتحاد
.315السيدة  /نسرين علي بن درويش  -عضو مجلس إدارة
.316سعادة /داود محمد المليح -االمين العام المساعد لالتحاد
.317سعادة/عبداهلل سلطان عبداهلل-االمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة
.318السيد  /حسين محمد عبدالرحيم -باحث اقتصادي أول
.319الدكتورة  /توجان فيصل الشريدة  -مدير مكتب التدقيق الداخلي  -دائرة الشئون الداخلية لحكومة دبي  -ديوان الحاكم
.320سعادة الدكتور /احمد سعد الشريف -االمين العام لمجلس دبي الرياضي
.321الدكتور  /مراد بشير مصطفي  -طبيب بيطري أول
.322سعادة المهندس  /حمدان الشاعر  -مدير ادارة البيئة

بلـدية دبــي

.324السيد/هاشم محمد العوضي  -رئيس قسم الخدمات البيطرية
.325الدكتور /هشام احمد فهمي  -خبير خدمات بيطرية
.326السيد /مبارك سعيد مبارك السويدي  -رئيس شعبة الحجر البيطري

معهد الشارقة للتراث
االرشيف الوطني
جمعية التراث العمراني بدبي

.327سعادة /عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم -رئيس معهد الشارقة للترات
.328االستاذة/حسينه العلي-رئيس قسم البرامج التعليمية
.329المهندسة/شيخه العبار-ممثل جمعية التراث العمراني
.330سعادة المستشار  /احمد الكمالي  -رئيس اتحاد العاب القوى

اتحاد العاب القوى

.331السيد /علي حميد  -معلق رياضي
.332السيد /احمد عيسى -اعالمي رياضي
.333السيد/سعد عوض
.334سعادة /يوسف محمد عبداللة  -االمين العام التحاد االمارات لكرة القدم

اتحاد االمارات لكرة القدم

.335سعادة /راشد الزعابي  -عضو مجلس إدارة اتحاد االمارات لكرة القدم
.336السيد/محمد هزام الظاهري
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.337سعادة /ذيبان سالم المهيري -االمين العام التحاد االمارات لرياضة المعاقين.
اتحاد االمارات لرياضة المعاقين

.338سعادة /محمد محمد فاضل الهاملي -رئيس مجلس ادارة اتحاد االمارات لرياضة المعاقين
.339السيد/ماجد العصيمي  -نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد االمارات لرياضة المعاقين.
.340السيد /طارق الصويعي -سكرتير فني

كلية الدراسات االسالمية
والعربية

.341االستاذ/د.محمد احمد عبدالرحمن -مدير كلية الدراسات االسالمية والعربية

مستشفى االمريكي بدبي

.342الدكتور /نيزك رؤوف  -المدير الطبي بالمستشفى االمريكي

االدارة العامة لجمارك ابوظبي
شركة نادي االهلي لكرة القدم
شركة KPMG
اللجنة الوطنية لمكافحة
المنشطات
مجموعة ماجد الفطيم

.343السيد /عبداهلل الخميري -مدير ادارة الشؤون الجمركية
.345السيد/حسن عبداهلل الحمادي -الشؤون القانونية
.346الدكتور /موسى عباس  -مدير إدارة االحتراف بنادي األهلي
.347السيد /منذر الدجاني – المدير التنفيذي لشركة KPMG
.348سعادة الدكتور /احمد سيد الهاشمي  -رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات
.349السيد /محمد مالك  -نائب الموارد البشرية.
.350السيد /ابراهيم الهامشي  -مساعد المدير لخدمات موظف الموارد البشرية
.351سعادة/عبد اللطيف لوتاه-المدير التنفيذي للخدمات المساندة
.352السيدة/امنه عبيد بن عيسى -مدير ادارة الموارد المالية
.353السيد/مهند الطنيجي -رئيس قسم الميزانية
.354السيد/علي القاسم -محاسب

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

.355االنسة/سميحة امين قاسم-مدير ادارة الموارد المالية
.356سعادة المهندس /عبداهلل الخديم  -المدير التنفيذي لشئون الهندسة
.357السيدة /نورة صالح السويدي -المدير التنفيذي لخدمات المساندة
.358السيد /خالد السميرى  -مستشار الشئون القانونية

جمعية العسكرين المتقاعدين
صحيفة البيان

.359السيد /محمد لوتاه  -مدير إدارة الطلبات واإلسكان
.360سعادة /اللواء الركن مبارك سالم عويضة الخييلي  -رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين
.361سعادة /اللواء عبداهلل خميس سالم السماحي  -مدير جمعية المتقاعدين
.362سعادة /محمد الجوكر  -نائب رئيس التحرير لشئون المالحق
.363الدكتور  /حمد عبدالجبار عبدالهادي-استشاري االمراض المعدية والوبائيات/مستشفى الشارقة
.364الدكتور /صالح طاهر  -نائب مدير الجامعة لشئون المجتمع

جامعة الشـارقة

.365االستاذ/د.باسم عتيلي-عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
.367الدكتور/علي القبالوي-استاذ البيئة النباتية بجامعة الشارقة
.368أستاذ الدكتور /عيديسان ابو عبدون  -قسم الكيمياء كلية العلوم
.369الدكتور  /إسماعيل السعدون  -أستاذ قسم العلوم الحياة التطبيقية
.370المستشار/عبداهلل هاشل المرزوقي

جهاز حماية المنشآت الحيوية
والسواحل

.371السيد /أحمد راشد عبيد الشامسي
.372السيد/محمد عبداهلل علي الخزيمي

المركز الوطني لألرصاد الجوية
والزالزل
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.373المستشار/أحمد عيسى الحوسني-المستشار القانوني للمركز

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة (الفصل التشريعي الخامس عشر)

.374سعادة /سيف هادف الشامسي -مساعد المحافظ لشئون السياسة النقدية واالستقرار المالي
مصرف االمارات العربية
المتحدة المركزي

صندوق الزواج

.375السيد /ابراهيم السيد الهاشمي  -مساعد مدير تنفيذي  -ادارة الموارد البشرية
.376السيد/اسماعيل درويش البلوشي -مدير رئيسي  -ادارة الشئون القانونية
.377السيد/احمد سعيد القمزي -مدير اول  -دائرة الرقابة على البنوك
.378سعادة /حبيبة عيسى محمد الحوسني  -مدير عام صندوق الزواج باإلنابة
.379السيد /مروان حرز اهلل  -المراقب المالي
.380سعادة /محمد راشد الزعابي -وكيل وزارة ديوان المحاسبة
.381االستاذ  /احمد الشحي -مدقق مالي
.382االستاذ  /يوسف سالم الكعبي -مدقق مالي

ديوان المحاسبة

.383سعادة /محمد راشد الزعابي  -وكيل الوزارة المساعد لديوان المحاسبة
.384معالي الدكتور/حارب سعيد العميمي  -رئيس ديوان المحاسبة
.385سعادة  /محمد راشد الزعابي  -وكيل الوزارة المساعد بديوان المحاسبة
.386األستاذ /محمد عيسى مسلم  -مدير بديوان المحاسبة
.387سعادة /أحمد ناصر الفردان -امين عام مجلس الشارقة الرياضي

مجلس الشارقة الرياضي

مكتب شئون المجلس االعلى
لشئون االسرة بالشارقة
شركة بترول ابوظبي الوطنية
 -ادنوك

نادي تراث االمارات

.388السيد /سعيد العاجل  -مدير ادارة الخدمة المجتمعية
.389السيد/عبداهلل بوخاطر -خبير مجلس الشارقة الرياضي
.390الدكتور /حيدر وقيع اهلل -مسؤول الدراسات والبحوث – ادارة مراكز االطفال
.391االستاذة /نورة ناصر الكربي  -باحث بادارة مراكز االطفال.
.392السيد /خالد ساري المحيربي  -مدير قسم تخطيط القوى العاملة والتوظيف.
.393السيد /مبارك عامر المحيربي  -مدير ادارة التخطيط والموارد البشرية والتوظيف
.394السيد/جمعة الدرمكي -رئيس وحدة المتاحف والمقتنيات
.395السيد /ابراهيم الحمادي-مدير القرية التراثية بنادي تراث األمارات
.396السيد/سعيد علي المناعي -مدير ادارة األنشطة
.397سعادة المستشار  /علي محمد منصور المنصوري  -رئيس االتحادي التعاوني لجمعيات صيادي االسماك بالدولة  -العضو المنتدب
لجمعية ابوظبي التعاونية لصيادي االسماك.
.398سعادة /ابراهيم العبدولي  -عضو مجلس ادارة جمعية الشارقة لصيادي االسماك وامين صندوق الجمعية
.399سعادة /حميد عبيد -عضو مجلس ادارة االتحاد التعاوني لجمعيات صيادي االسماك بالدولة ورئيس مجلس ادارة جمعية عجمان
لصيادي االسماك .
.400سعادة /سليمان الخديم  -نائب رئيس مجلس االدارة لالتحادي التعاوني لجمعيات صيادي االسماك ورئيس مجلس ادارة جمعية دبا
الفجيرة لصيادي االسماك .

جمعية االتحاد التعاوني لصيادي
االسماك

.401سعادة/صالح محمد علي جميع  -عضو مجلس ادارة االتحاد التعاوني لصيادي االسماك  -عضو مجلس االدارة وامين الصندوق
بجمعية دبا الفجيرة.
.402سعادة /أنور عبداهلل  -رئيس مجلس ادارة جمعية راس الخيمة لصيادي االسماك
.403السيد /ناصر راشد الزعابي.
.404السيد /محمد يعقوب يوسف عبداهلل
.405السيد /رحمة احمد راشد
.406سعادة /حميد سعيد الدرعي  -األمين العام المساعد لقطاع االستراتيجية واالتصال

المجلس االتحادي للتركيبة
السكانية

بلدية ام القيوين
جمعية اإلمارات للغوص
جمعية أصدقاء البيئة

.407الدكتورة  /وضحة النعيمي  -األمين العام المساعد باإلنابة لقطاع االحصاءات السكانية
.408سعادة الدكتور /سعيد عبداهلل  -االمين العام لقطاع السياسات
.409سعادة /سالم خلفان بن حسين  -مدير بلدية فلج المعال باإلنابة
.410السيد  /معاذ حمزة احمد  -مفتش بيئة اول
.411السيد  /جمعة خليفة بن ثالث  -مدير المشاريع التراثية
.412السيدة /مريم االحمدي  -نائب رئيس جمعية أصدقاء البيئة
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مجموعة اإلمارات للبيئة

.413السيدة  /حبيبة حسن المرعشي  -رئيس مجموعة اإلمارات للبيئة
.414السيد /احمد محمد األستاذ -مدير إدارة الدراسات واالقتصادية و االجتماعية
.415السيد /راشد سعيد الشامسي  -مساعد باحث بإدارة الدراسات االقتصادية واالجتماعية

مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية

.416السيدة /ريم الكندي  -أخصائي مكتبة
.417سعادة /المهندس محمد صالح بدري  -مدير عام هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس

غرفة تجارة وصناعة ام القيوين
غرفة تجارة وصناعة عجمان
غرفة تجارة وصناعة ابوظبي

.418السيد  /عبداهلل المعيني  -مدير ادارة المطابقة
.420سعادة /حميد محمد علي بن سالم  -مدير عام غرفة تجارة وصناعة ام القيوين
.421المستشار /باسم عبدالكريم الزبيدي
.422السيد /عبداهلل عمر المرزوقي -مساعد المدير العام لقطاع االشراف على المراكز
.423السيد  /محمد علي الجناحي -مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرئيسية بالوكالة
.424السيد  /محمد ياسين  -مستشار قانوني
.425السيد /فيصل الخاجة  -مستشار قانوني

غرفة تجارة وصناعة راس
الخيمة

.426الدكتور /نبيل الطريفي  -المستشار االقتصادي  -مدير ادارة دعم التنافسية

غرفة تجارة وصناعة دبي

.427السيد /نزار سردست  -مستشار غرفة تجارة وصناعة دبي

مكتب هالل وشركائه للمحاماة
مكتب حبيب المال للمحاماة

.428السيد /عبداهلل راشد هالل  -الشريك الرئيسي لمكتب هالل وشركائه للمحاماة
.429السيد  /عبدالعزيز الهنائي  -شريك بمكتب حبيب المال للمحاماة
.430السيد  /خالد الحمراني  -مدير قسم المشاريع الخاصة وشريك بمكتب التميمي

مكتب عصام التميمي للمحاماة

.431السيد /حسن عرب  -شريك بمكتب التميمي
.432السيد /أحمد اللوز  -شريك بمكتب التميمي

جمعية االجتماعيين
بلدية الفجيرة

.433الدكتورة /مريم أحمد الشبيبي  -عضو جمعية االجتماعيين
.435االستاذة /اصيلة عبداهلل المعال  -مدير ادارة الخدمات العامة والبيئة
.436االستاذة /فاطمة حسن شراري  -رئيس قسم البيئة

ديوان الرئاسة

.437سعادة  /علي الشاعر  -مدير الدائرة القانونية

جريدة االتحاد

.438السيدة  /عائشة سلطان -مديرة البرامج السياسية

قناة ابوظبي االمارات
مزارع العين لإلنتاج الحيواني
بلدية الشارقة

.439السيد  /عيسى الميل  -مدير قناة ابوظبي االمارات
.440سعادة المهندس  /عبداهلل سيف الدرمكي -المدير التنفيذي لمزارع العين لإلنتاج الحيواني
.441السيد /عبداهلل بوعلي  -رئيس قسم الخدمات البيئية
.442سعادة /فهد عيسى الحوسني -الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد االمارات القابضة بالوكالة

مجموعة بريد االمارات القابضة

.443سعادة /سلطان المدفع  -المدير التنفيذي لـمؤسسة امبوست
.444سعادة /ابراهيم بن كرم  -المدير التنفيذي التجاري
.445سعادة /علي ديراني  -المدير التنفيذي إلدارة الشئون القانونية
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.446سعادة الدكتور /سليمان الجاسم  -مدير جامعة زايد
.447سعادة الدكتور/عبداهلل األميري-نائب مدير جامعة زايد
.448الدكتور /الري ولسن  -نائب مدير الجامعة
.449الدكتور /مايكل ألن  -مساعد نائب مدير الجامعة
.450الدكتور /عبيد المهيري -مدير معهد اللغة العربية
جامعة زايـد

.451الدكتورة  /بهجت اليوسف  -مدير معهد تنمية رأس المال البشري
.452السيد /أحمد سالمة  -مدير التدقيق الداخلي
.453السيد /مايكل برودر  -مدير الخدمات المالية
.454السيد /فادي حسن  -مدير الميزانية
.455الطالبة /عائشة إبراهيم عبداهلل  -كلية اإلعالم
.456الطالبة /أسماء سيف الهاملي
.457سعادة /د.محمد يوسف حسين بني ياس  -نائب مدير جامعة االمارات العربية المتحدة.
.458الدكتور  /احمد ديماس السويدي -مساعد العميد لشئون الطلبة -كلية الطب والعلوم الصحية.
.459االستاذة /د .سهام الدين كلداري  -مساعد مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
.460السيد /حمد سعيد الساعدي -مدير ادارة الرقابة المالية
.461االنسة /حمده المهيري  -مدير ادارة الميزانية
.462الدكتورة /حصة لوتاه  -استاذ االعالم بجامعة االمارات.
.463الطالب /خلفان سعيد الزحمي
.464الطالبة  /ايمان راشد حمد الخاطري
( كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )
.465الدكتور  /وسيم مينا  -قسم االقتصاد والتمويل – كلية االدارة واالقتصاد.

جامعة االمارات العربية المتحدة

.466الدكتور  /أحمد علي مراد  -استاذ مشارك قسم الجيولوجيا
.467الدكتور /كامران حسين الصالحي -قسم القانون الخاص – كلية القانون.
.468الدكتور /حمدي محمد مصطفي حسن -قسم القانون الخاص – كلية القانون.
.469الدكتور  /محمد عبدالمحسن سالم  -مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بكلية األغذية والزراعة
.470الدكتور /الفي محمد موسي درادكة  -قسم القانون الخاص بكلية القانون
.471الدكتور /منجد مرقة  -قسم الهندسة المدنية والهيئة بكلية الهندسة
.472الدكتور /غالب الحضرمي  -عميد كلية االغذية والزراعة
.473الدكتور /الفي محمد موسي درادكة -قسم القانون الخاص بكلية القانون
.474الدكتور /منجد مرقة  -قسم الهندسة المدنية والهيئة بكلية الهندسة
.475الدكتور /غالب الحضرمي  -عميد كلية االغذية والزراعة
.476سعادة الدكتور /محمد البيلي  -نائب مدير الجامعة للشئون العلمية
.477سعادة /إبراهيم علي الحوسني -رئيس مجلس إدارة جمعية الماعز واألغنام
.478السيد /يحيى محمد الكتبي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

جمعية الماعز واألغنام

.479السيد /حميد عبداهلل آل علي  -عضو مجلس اإلدارة
.480السيد /ماهر عبدالرحمن احمد  -عضو مجلس اإلدارة

تلفزيون دبي
الشركة العربية إلنتاج الدواجن
الفجيرة
مركز دبي للسلع المتعددة

.481السيد /حسين المناعي  -منتج بقناة سما دبي
.482سعادة الدكتور /عبدالهادي الشامي -مدير عام الشركة العربية النتاج الدواجن
.483سعادة /احمد بن سليم  -الرئيس التنفيذي االول لمركز دبي للسلع المتعددة
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.484العميد ركن حقوقي /سالم جمعه راشد الكعبي  -مدير القضاء العسكري-المدعي العام العسكري
.485الرائد /محمد سعيد الكعبي  -قاضي عسكري
.486المستشار  /محمد خميس الكعبي  -مستشار قانوني-وزارة الدفاع
القوات المسلحــة

.487النقيب  /سلطان سعيد الكعبي
.488النقيب /سعيد بليشة الشامسي
.489األستاذة /موزة الشمري

المجلس االستشاري بالشارقة

.490سعادة /احمد سالم بوسمنوة  -عضو سابق بالمجلس االستشاري بالشارقة

مكتب سعادة /عبداهلل المسعود
رئيس المجلس االستشاري
الوطني

.491سعادة المستشار  /اسماعيل الحوسني  -مستشار قانوني

مكتب سعادة /الشيخ مسلم بن حم
مجلس الوزراء

.492السيد  /عماد طعيمة -مستشار قانوني
.493سعادة /محمد سلطان العبيدلي  -االمين العام المساعد لمجلس الوزراء
.494السيد /حاتم محمد  -مستشار قانوني

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

مجمع كليات التقنية العليا
ديوان المحاكـــم
مستشفى دبي
نادي دبي للمعاقبين

.495السيدة /بلقيس عبداهلل  -مدير قسم أول
.496السيد /احمد الهاشمي  -مدير قسم أول
.497الدكتورة /محدثة يحيى الهاشمي  -مدير كليات التقنية العليا –الشارقة
.498السيدة /خلود المعال  -مدير ادارة الموارد البشرية
.499الدكتورة  /توجان فيصل الشريدة  -مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة الشئون الداخلية لحكومة دبي  -ديوان الحاكم
.500الدكتور /علي النقي-استشاري امراض العيون
.501سعادة /ثاني جمعة بالرقاد -رئيس مجلس ادارة نادي دبي للمعاقين
.502سعادة المستشار الدكتور /محمد محمود الكمالي -عضو اللجنة الوطنية لغسل األموال

مصرف االمارات العربية
المتحدة المركزي

.503السيد /عبدالرحيم محمد العوضي  -مدير تنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل األموال والحاالت المشبوهة
.504السيد /احمد سعيد القمزي  -مدير أول بدائرة الرقابة على البنوك
.506سعادة /إبراهيم العابد  -المدير العام للمجلس الوطني لإلعالم
.507السيد  /سعيد عبد اهلل الدرمكي  -المدير التنفيذي لشؤون تنظيم اإلعالم

المجلس الوطني لإلعالم

.508السيد /جمعة الليم  -مدير إدارة متابعة المحتوى اإلعالمي
.509اآلنسة /علياء الياسي  -نائبة مدير إدارة االتصال الحكومي
.510السيد /أيمن الخصاونة  -المستشار القانوني

الجامعة االمريكية برأس الخيمة
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.511سعادة ألبروفسور /حسن العلكيم -رئيس الجامعة االمريكية
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