
مؤمتر
“نعمل معا من أجل حتقيق تطلعات تشريعية”

3 - 4 يوليو 2019م - فندق الفور�سيزونز



برنامج املوؤمتر
اليوم الأول - الأربعاء 3 يوليو 2019 م

الت�صجيل 9:00 - 9:30 �صباًحا
افتتاح اأعمال امل�ؤمتر 	 9:30 - 10:30 �صباًحا

ال�صالم امللكي 	 
القراآن الكرمي 	 
كلمة راعي امل�ؤمتر / معايل ال�صيد علي بن �صالح ال�صالح - رئي�س جمل�س ال�ص�رى	 
كلم��ة رئي���س امل�ؤمت��ر / �ص��عادة املحامي��ة دالل جا�ص��م الزاي��د - رئي���س جلن��ة ال�ص���ؤون 	 

الت�صريعية والقان�نية - جمل�س ال�ص�رى
عر�س فيلم 	 
تكرمي راعي امل�ؤمتر 	 
تكرمي املتحدثني و روؤ�صاء ور�س العمل	 

ال�سرتاحة الأوىل10:30-10:45 �صباًحا
بدء جل�صات امل�ؤمتر )املتحدث�ن(10:45 - 12:00 ظهًرا

التطلعات امل�ستقبلية للميزانية العامة للدولة
معايل ال�صيخ �صلمان بن خليفه اآل خليفة وزير املالية واالقت�صاد ال�طني	 

“دور امل�سّرع يف حتقيق التوازن بني اجلن�سني ماذا حتقق .. وما هو املاأمول ”
�صعادة ال�صيدة هالة حممد االأن�صاري - االأمني العام للمجل�س االأعلى للمراأة	 

دور امل�سّرع يف املواءمة بنب العجز يف امليزانية وتلبية احتياجات املواطنني
�ص��عادة النائ��ب ال�ص��يد خال��د عل��ي اأحم��د ب��ن زاي��د الفال�ص��ي- ع�ص��� املجل���س ال�طن��ي 	 

االحتادي - دولة االإمارات العربية املتحدة
دور امل�سّرع الرقابي والت�سريعي يف تعزيز حقوق املواطن

�ص��عادة النائ��ب ال�ص��يد ع��الء ال�ص��عيد ابراهي��م عاب��د - رئي���س جلن��ة حق���ق االإن�ص��ان  - 	 
جمل�س الن�اب - جمه�رية م�صر العربية 

نقا�س عام12:00 - 12:30 ظهًرا
ال�سرتاحة الثانية12:30 - 12:45 ظهًرا
بدء ور�س العمل12:45 - 2:15 ظهًرا

غداء2:15 ظهًرا

مؤمتر “نعمل مّعا من أجل حتقيق تطلعات تشريعية” 
3 - 4 يوليو 2019م - فندق الفورسيزونز



برنامج املوؤمتر
اليوم الثاين - اخلمي�س 4 يوليو 2019 م 

 بدء اأعمال ال�ر�س امل�صاحبة الأعمال امل�ؤمتر9:00-11:00 �صباًحا
امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املالتني 2019 - 2020

�صعادة ال�صيد خالد ح�صني امل�صقطي- رئي�س جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية - جمل�س ال�شورى	 
من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لربنامج التوازن املايل

�ص��عادة ال�ص��يد ب�ص��ام اإ�ص��ماعيل البنمحم��د - ع�ش��و جلن��ة ال�ش��وؤون املالي��ة واالقت�شادي��ة - 	 
جمل�س ال�شورى

اآليات دعم �سوق العمل وتنمية املوؤ�س�سات الوطنية ال�سغرية 
�ص��عادة عبدالرحم��ن حمم��د جم�ص��ر - ع�ش��و جلن��ة ال�ش��وؤون اخلارجي��ة والدف��اع واالأم��ن 	 

الوطني - جمل�س ال�شورى
التعليم ما بني التحديات والتطلعات 

�صعادة الدكت�رة جهاد عبداهلل الفا�صل - رئي�س جلنة اخلدمات - جمل�س ال�شورى	 
اخلدمات احلكومية يف القطاعات ذات الأولوية للمواطن

�ص��عادة ال�ص��يد خمي���س حمد الرميحي - نائب رئي���س جلنة ال�ش��وؤون الت�ش��ريعية والقانونية 	 
- جمل�س ال�شورى

ال�سحة ما بني التحديات والتطلعات 
�صعادة الدكت�رة ابت�صام حممد �صالح الدالل - ع�شو جلنة اخلدمات - جمل�س ال�شورى	 

التوازن بني اجلن�سني  
�صعادة الدكت�ر حممد علي ح�صن - ع�شو جلنة املرافق العامة والبيئة -جمل�س ال�شورى	 

ال�سرتاحة الأوىل11:00-11:30 �صباًحا
ا�صتكمال اأعمال ال�ر�س واإعداد الت��صيات 	 11:30- 1:00 ظهًرا
ال�سرتاحة الثانية1:00- 1:30 ظهًرا
اإعالن الت��صيات وختام اأعمال امل�ؤمتر )القاعة الرئي�صة(	 1:30 - 2:00 ظهًرا

غداء2:00 ظهًرا


