
 

 0   14/06/2022 تعديل، النظام الداخلي للشعبة البرملانية 

 النظام الداخلي للشعبة البرملانية

 

 (1املادة )

 التعريفات

الشعبة البرملانية: الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية  •

 املتحدة

 الشعبة البرملانية.الجمعية العمومية: جميع أعضاء  •

 اللجنة التنفيذية: هيئة تسيير أعمال الشعبة البرملانية. •

 الصداقة ولجان كالندوات البرملانية، الفعاليات البرملانية: أي نشاط للدبلوماسية •

 املجلس فيها يشارك التي باالتحادات يتعلق ال البرملانية، والزيارات العمل وورش واملؤتمرات

،
ً
  إليها عىسيد التي أو عضوا

ً
 .مستقبل

االتحادات: االتحاد البرملاني الدولي، االتحاد البرملاني العربي، اتحاد مجالس الدول األعضاء  •

.
ً
 في منظمة التعاون اإلسلمي، وأي اتحادات أخرى يشارك فيها املجلس مستقبل

 (2املادة )

 النظام( )أهداف

والتنسيق بين أجهزتها لتحقيق أهداف الدبلوماسية  الشعبة،يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال 

وتأكيد فعالية الشعبة في مختلف االتحادات والفعاليات البرملانية التي يشارك فيها  البرملانية،

 املجلس الوطني االتحادي .

 (3املادة )

 تشكيل الشعبة

في مجموعهم تتألف الشعبة البرملانية من جميع أعضاء املجلس الوطني االتحادي، ويشكلون 

 "الجمعية العمومية للشعبة ".

 (4املادة )

 أجهزة الشعبة

 تشكل أجهزة الشعبة من اآلتي:
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 الجمعية العمومية للشعبة. .1

 اللجنة التنفيذية للشعبة. .2

 مجموعات االتحادات والجمعيات البرملانية االقليمية والدولية وهي: .3

 مجموعة االتحاد البرملاني الدولي.       .أ

 مجموعة االتحاد البرملاني العربي.    .ب

 منظمة التعاون اإلسلمي. مجموعة اتحاد مجالس الدول األعضاء في    .ت

 مجموعة الجمعية البرملانية اآلسيوية.    .ث

 لبحر األبيض املتوسط.ا برملانمجموعة     .ج

 .أمريكا اللتينية والكاريبيدول مجموعة برملان . ح

 في البرملان العربي.مجموعة الشعبة  .4

مجموعة الشعبة في االجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة  .5

 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 لجان الصداقة وهي: .6

 لجنة الصداقة مع برملانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.       .أ

 الدول العربية. برملاناتلجنة الصداقة مع    .ب

 لجنة الصداقة مع برملانات الدول اآلسيوية.   .ت

 لجنة الصداقة مع برملانات الدول األوروبية.   .ث

 لجنة الصداقة مع برملانات الدول األفريقية.    .ج

 لجنة الصداقة مع برملانات دول أمريكا اللتينية، وأمريكا الشمالية.    .ح

 أمانة الشعبة. .7

 

 (5ملادة )ا

 رئيس الشعبة

 رئيس املجلس الوطني االتحادي هو رئيس الشعبة، ورئيس لجنتها التنفيذية.
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 (6املادة )

 اختصاصات رئيس الشعبة

 يختص رئيس الشعبة باآلتي:

 دعوة الجمعية العمومية للشعبة للنعقاد مرتين على األقل في كل دور انعقاد. .1

 حضوره أو مشاركته في األنشطة والفعاليات البرملانية.رئاسة الوفود البرملانية في حال  .2

تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للشعبة عن أنشطة وفعاليات الوفود البرملانية،  .3

 واألهداف املحققة من املشاركات الخارجية.

تلقي التقارير الدورية عن مشاركات أعضاء الوفود في االتحادات، والفعاليات البرملانية  .4

لل مدة ال تتجاوز ثلثة أسابيع من انتهاء املشاركة ، وعرضها على اللجنة التنفيذية خ

 التخاذ اللزم بشأنها.

اإلشراف على إعداد خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية وعرضها على الجمعية  .5

 العمومية للشعبة.

مومية للشعبة اإلشراف على ميزانية الشعبة وحسابها الختامي وعرضهما على الجمعية الع .6

 إلقرارهما.

 إضافة من يراه مناسبا من أعضاء الشعبة للتشكيل املقرر للوفد. .7

 (7املادة )

 اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة

 تختص الجمعية العمومية للشعبة بما يأتي:

انتخاب أعضاء مجموعات االتحادات والجمعيات البرملانية اإلقليمية والدولية باألغلبية     .1

 النسبية في أول كل دور انعقاد على النحو اآلتي:

 سبعة أعضاء للتحاد البرملاني الدولي أحدهم على األقل من النساء.       .أ

 خمسة أعضاء للتحاد البرملاني العربي ولجنته التنفيذية.    .ب

 خمسة أعضاء التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي.    .ت
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 ثلثة أعضاء للجمعية البرملانية األسيوية.     .ث

 .يكون أحدهم على األقل من النساء لبحر األبيض املتوسط على أنا لبرملانأعضاء  خمسة    .ج

 .على األقل من النساء أحدهمعلى أن يكون لبرملان دول أمريكا اللتينية والكاريبي ثلثة أعضاء . ح

 لفقرات هذا البند رقم )ُيسمى مجموع األعضاء املنتخبين 
ً
( من هذه املادة " مجموعة االتحاد 1وفقا

 .أو مجموعة الجمعية" كٌل بحسب األحوال

انتخاب أربعة أعضاء للبرملان العربي باألغلبية النسبية في بداية دور االنعقاد األول من كل     .2

ال، ويكون ُمسمى مجموع فصل تشريعي، أو في بداية الفصل التشريعي للبرملان العربي حسب األحو 

 .هؤالء األعضاء )مجموعة البرملان العربي(

انتخاب خمسة أعضاء للجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة     .3

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باألغلبية النسبية في أول كل دور انعقاد، وُيضاف أمين 

 املجموعة. عام املجلس بصفته لهذه

انتخاب أعضاء لجان الصداقة باألغلبية النسبية في أول كل دور انعقاد، بما ال يقل عن خمسة     .4

 أعضاء لكل لجنة، وذلك وفق األولويات اآلتية:

 أعضاء لجنة الصداقة مع برملانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.        .أ

 انات الدول العربية.أعضاء لجنة الصداقة مع برمل   .ب

 ت. أعضاء لجنة الصداقة مع برملانات الدول اآلسيوية

 ث. أعضاء لجنة الصداقة مع برملانات الدول األوروبية.

 أعضاء لجنة الصداقة مع برملانات الدول األفريقية.    .ج

 أعضاء لجنة الصداقة مع برملانات دول أمريكا اللتينية، وأمريكا الشمالية.    .ح

أن تقرر بناء -في أول كل دور انعقاد-مجموعة البرملان العربي، يجوز للجمعية العمومية  باستثناء

على اقتراح من هيئة مكتب املجلس، إبقاء تشكيل املجموعات البرملانية ولجان الصداقة ولجنة 

 تعديله، أو إجراء ما تراه من تعديلت. التنسيق البرملاني كما هو أو

 لى خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية للشعبة.املوافقة ع    .5

املوافقة على التقرير السنوي، والتقارير الدورية للجنة التنفيذية عن األنشطة والفعاليات     .6

 البرملانية.
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 تحديد االعتمادات السنوية املدرجة في ميزانية الشعبة ملواجهة مصروفاتها.    .7

 ة، وإقرار حسابها الختامي.املوافقة على ميزانية الشعب    .8

 تحديد أهداف التمثيل الخارجي لوفود الشعبة في االتحادات واألنشطة والفعاليات البرملانية.    .9

 املوافقة على تنفيذ قرارات وتوصيات االتحادات، والفعاليات البرملانية.    .10

 اعتماد الترشيحات لعضوية أجهزة االتحادات واألجهزة األخرى.    .11

 املوافقة على االنضمام إلى االتحادات بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية.    .12

املوافقة على زيادة املساهمات املالية للشعبة في االتحادات البرملانية بناء على اقتراح اللجنة     .13

 التنفيذية.

 ى اقتراح اللجنة التنفيذية.املوافقة على تشكيل لجان الصداقة مع البرملانات األخرى بناء عل    .14

املوافقة على توقيع مذكرات التفاهم مع البرملانات والجهات األخرى بناء على اقتراح اللجنة 

 التنفيذية.

 

 (8املادة )

رئيس ونائب مجموعة االتحاد والجمعية ومجموعة البرملان العربي ومجموعة البرملانات 

 الخليجية ولجان الصداقة

اد، وجمعية ومجموعة البرملان العربي، ومجموعة البرملانات الخليجية تنتخب كل مجموعة اتح

 للرئيس، 
ً
 لها، ونائبا

ً
ولجان الصداقة، خلل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تشكيلهم، رئيسا

ويختص رئيس املجموعة، بإدارة االجتماعات وعرض خطط عمل املجموعة واللجان على اللجنة 

املشاركات الخارجية في حال عدم مشاركة رئيس الشعبة أو أحد  التنفيذية، ورئاسة الوفود في

 نائبيه.

 

 (9املادة )

 حظر الجمع بين أكثر من مجموعة برملانية

 ال يجوز لعضو الشعبة أن يجمع بين عضوية أكثر من مجموعة برملانية.
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 (10املادة )

 التزامات أعضاء الشعبة

 والفعاليات البرملانية باآلتي:يلتزم أعضاء الشعبة في االتحادات 

حضور االجتماعات التنسيقية اللزمة لدراسة جداول أعمال االتحادات والفعاليات  .1

 البرملانية.

 االلتزام بخطط العمل الفنية، وتوزيع املهام وفق ما تقرر في االجتماعات التنسيقية. .2

حادات وأجهزتها، وكذلك بذل العناية اللزمة للمشاركة بفاعلية واقتدار في اجتماعات االت .3

 الفعاليات البرملانية.

بذل العناية اللزمة للتأكيد على أهداف وغايات السياسة الخارجية للدولة سواء في  .4

 القضايا املدرجة على جداول األعمال، أو القضايا الوطنية ذات الطبيعة االستراتيجية.

نفيذية، واستطلع رأيها بشأن تقديم التقارير اللزمة عن نتائج املشاركة إلى اللجنة الت .5

 خطط العمل القادمة للفعاليات البرملانية.

تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للشعبة في نهاية كل دور انعقاد حول نتائج  .6

 املشاركة في االتحادات والفعاليات البرملانية وذلك بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.

 (11املادة )

 للشعبة اللجنة التنفيذية

 التشكيل:

 
ً
 على النحو اآلتي: تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من رئيس الشعبة، وثلثة عشر عضوا

 رئيس مجموعة االتحاد البرملاني الدولي. •

 رئيس مجموعة االتحاد البرملاني العربي. •

 رئيس مجموعة اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي. •

 البرملانية األسيوية. رئيس مجموعة الجمعية •

 لبحر األبيض املتوسط.ا برملانرئيس مجموعة  •
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 .رئيس مجموعة برملان دول أمريكا اللتينية والكاريبي •

 رئيس مجموعة البرملان العربي. •

رئيس مجموعة االجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول  •

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 اء لجان الصداقة البرملانية.رؤس •

 يرأس أعمال اللجنة في حال غياب الرئيس، 
ً
وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها وكيل

 لعرض تقاريرها أمام الجمعية العمومية للشعبة.
ً
 وتنتخب مقررا

 

 (12املادة ) االختصاصات:

 اختصاصات اللجنة التنفيذية

 باآلتي:تختص اللجنة التنفيذية للشعبة 

إعداد خطة العمل السنوية للشعبة في بداية كل دور انعقاد ورفعها إلى هيئة مكتب  .1

 املجلس واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.

 اعتماد خطط عمل مجموعات االتحادات البرملانية. .2

ن دراسة التقارير الدورية لوفود الشعبة في االتحادات والفعاليات البرملانية، واعتمادها م .3

 الجمعية العمومية للشعبة.

إعداد تقرير سنوي في نهاية كل دور انعقاد عن عمل االتحادات واألنشطة والفعاليات  .4

 البرملانية على أن يبين التقرير:

 األهداف املتحققة من هذه الفعاليات.  .أ

 . الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض األهداف.ب

 ج. مقترحات تطوير أعمال الشعبة.

 سة تقارير لجان الصداقة البرملانية وعرضها على الجمعية العمومية للشـعبة.درا .5

إعداد مشروعي ميزانية الشعبة وحسابها الختامي ورفعهما إلى هيئة مكتب املجلس  .6

 العتمادهما من الجمعية العمومية.
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 اقتراح لجان الصداقة مع برملانات العالم وعرضه على الجمعية العمومية لإلقرار. .7

ح توقيع مذكرات التفاهم مع البرملانات والجهات األخرى وعرضه على الجمعية اقترا .8

 العمومية لإلقرار.

 (13املادة )

 اجتماعات اللجنة التنفيذية

 

تعقد اللجنة التنفيذية للشعبة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها، أو بطلب ستة من أعضائها. 

 بحضور أغلبية األعضاء، 
ً
وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند ويكون االجتماع صحيحا

 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

 (14املادة )

 تقارير املشاركة

يلتزم ممثلو الشعبة املشاركون في أنشطة االتحادات والفعاليات البرملانية املختلفة من خلل رؤساء 

دة ال تتجاوز ثلثة أسابيع من تاريخ انتهاء الوفود بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية في م

 النشاط أو الفعالية.

كما يلتزم ممثلو الشعبة من خلل رؤساء الوفود بتقديم تقرير سنوي في نهاية كل دور انعقاد عن 

أنشطتها إلى اللجنة التنفيذية. وتعرض التقارير الدورية، والتقرير السنوي على الجمعية العمومية 

 للشعبة.

 (15)املادة 

 مشاركة أعضاء مجالس االتحادات في أنشطة املؤتمرات

مع أعضاء الشعبة   يشارك أعضاء الشعبة بمجلس أي اتحاد في أنشطة مؤتمر ذلك االتحاد ولجانه

 في هذا املؤتمر في حال عدم تعارض مواعيد تلك األنشطة مع اجتماعات مجالس االتحادات.

 (16املادة )

 برملانيةوفد الشعبة في الفعاليات ال
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يتكون وفد الشعبة في الفعاليات البرملانية األخرى غير املشار إليها في هذا النظام، كاملؤتمرات 

املتخصصة والندوات البرملانية ، والحوارات من عضوين يختارهما رئيس الشعبة البرملانية. ويلتزم 

ارير اللزمة عن املشاركون في هذه الفعاليات بحضور االجتماعات التنسيقية، وتقديم التق

 .مشاركتهم إلى اللجنة التنفيذية

 (17املادة )

 الزيارات البرملانية

يختص رئيس الشعبة البرملانية بتشكيل الوفد الذي يمثل الشعبة في الزيارات البرملانية، على أن 

 .يشارك أعضاء لجان الصداقة في هذه الزيارات وفق نطاق مجموعاتهم الجغرافية

 (18املادة )

 اختصاصات لجان الصداقة

 تختص لجان الصداقة باآلتي:

 التعبير عن املصالح البرملانية املشتركة بين الدولة، وغيرها من دول العالم. .1

 توطيد علقات التعاون البرملاني الثنائي للمجلس مع مختلف برملانات العالم. .2

ض القضايا املساهمة في حل أي مشكلت طارئة، أو تباين في وجهات النظر حيال بع .3

 اإلقليمية والدولية في العلقات الثنائية بين الدولة وغيرها من دول العالم.

 التعبير عن وجهة نظر الدولة اإلقليمية والدولية في مختلف القضايا. .4

زيادة مجاالت التعاون البرملاني والسياس ي، واالقتصادي والثقافي، واالجتماعي والعلمي بين  .5

 الم.الدولة وغيرها من دول الع

 دعم االتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العلقات بين الدولة وغيرها من الدول األخرى. .6

املساهمة في حل مشاكل الرعايا املواطنين على أراض ي الدول ذات لجان الصداقة البرملانية  .7

 املشتركة، والرعايا األجانب لهذه الدول على أرض الدولة.

 قة البرملانية املشتركة في اإلمارات.حضور فعاليات الدول ذات لجان الصدا .8

 (19املادة )

 عدم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة صداقة

 ال يجوز لعضو لجنة الصداقة أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنة صداقة إقليمية واحدة.
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 (20املادة )

 اشتراطات تشكيل لجان الصداقة

 الدول األخرى:يراعى في تشكيل لجان الصداقة للمجلس مع برملانات 

 الدراية واملعرفة بدول لجان الصداقة. •

 الرغبة والقدرة على اإلسهام في تحقيق أهداف لجان الصداقة باملجلس. •

 (21املادة )

 االعتذار عن عدم املشاركة

إذا اعتذر عضو أو أكثر عن عدم املشاركة في أي فعالية برملانية اختار رئيس الشعبة البرملانية من 

 يحل محله.

 (22ادة )امل

 ضم ذوي االختصاص لوفد الشعبة

لرئيس الشعبة أن يضم إلى وفد الشعبة عضو أو أكثر من ذوي االختصاص في املوضوعات 

املطروحة على جدول أعمال املشاركة من داخل أو خارج املجلس. ويحدد قرار اإليفاد من خارج 

 املجلس طريقة املعاملة.

 (23املادة )

 والتحضيريةاالجتماعات التنسيقية 

تحدد مواعيد االجتماعات التنسيقية والتحضيرية اللزمة للمشاركة في االتحادات والفعاليات 

 البرملانية قبل اجتماعات االتحادات والفعاليات بوقت كاف.

 (24املادة )

 التنسيق الخارجي

على جدول يتعين التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية املعنية باملوضوعات املطروحة 

 أعمال املشاركات الخارجية للشعبة.

 (25املادة )

 األمين العام للشعبة
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األمين العام للمجلس ھو األمين العام للشعبة ويشرف على أعمالها، وھو مسؤول أمام رئيس 

 الشعبة عن حسن سير العمل فيھا.

 

 

 

 (26املادة )

 دور أمانة الشعبة

دراسات الفنية اللزمة واألعمال اإلدارية لدعم أدوار أعضاء تقدم األمانة العامة للشعبة األوراق وال

 الشعبة أثناء مشاركاتهم في االتحادات والفعاليات البرملانية.

 (27املادة )

 تعديل النظام

يعدل هذا النظام بناء على اقتراح يقدمه الرئيس أو ثلث أعضاء الشعبة البرملانية على األقل وتقره 

 باألغلبية املطلقة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.الجمعية العمومية 

 

 

 


