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ت�سعى االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي انطالقاً من ر�ؤيتها �ر�سالتها اإلى تقدمي 
كل اأ�سكال الدعم الفني �االإداري الأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي ، �تز�يدهم بكل ما يعينهم 

للقيام باالأد�ار �املهام املنوطة بهم على اأف�سل �جه.

�نظراً خل�سو�سية املجل�س الوطني االحتادي ، كموؤ�س�سة د�ستورية تعمل من خالل �سوابط 
يف  العامة  االأمانة  حر�ست  فقد   ، للمجل�س  الداخلية  �الالئحة  الد�ستورية  الن�سو�س  ح�سب 
اإطار عملها الهادف اإلى اأداء املجل�س الخت�سا�ساته الت�سريعية �الرقابية �ال�سيا�سية على ن�سر 
اإ�سدار خا�س ي�سم كافة اأنظمة عمل خمتلف اأجهزة �جماالت عمل املجل�س ، �سمل  نظام عمل 
هيئة مكتب املجل�س املنوط بها توجيه و�سمان قيام اأع�ساء املجل�س باخت�سا�ساتهم ح�سب مواد 
ر�ؤ�ساء  جلنة  عمل  �نظام   ، للمجل�س  العام  ال�ساأن  �تطوير  �جه  اأكمل  عل  �الالئحة  الد�ستور 
اللجان لتحقيق التعا�ن �التكامل بني اأعمال جلان املجل�س �تدار�س اإ�سكاالت العمل بها �تقدمي 
املقرتحات الالزمة لتطويرها ، � نظام عمل جلنة حقوق االإن�سان التي تهدف اإلى تعزيز حماية 
�احرتام حقوق االإن�سان �حرياته االأ�سا�سية �فقاً ملعايري حقوق االإن�سان الد�ستورية �القانونية 
للمجل�س  امليدانية  للجان  عمل  نظام   �  ، فيها  طرفاً  الد�لة  تكون  التي  الد�لية  �االتفاقيات 
الوطني االحتادي الدائمة �املوؤقتة ال�ستيفاء الدرا�سة �البحث يف املو�سوعات املحالة األيها من 
املجل�س ، �النظام الداخلي لل�سعبة الربملانية الذي يهدف اإلى تنظيم اإعمال ال�سعبة الربملانية 
يف  ال�سعبة  فعالية  �تاأكيد  الربملانية  الدبلوما�سية  اأهداف  لتحقيق  اأجهزتها  بني  �التن�سيق 
خمتلف االحتادات �الفعاليات الربملانية التي ي�سارك فيها املجل�س ، �اأخرياً نظام عمل مكاتب 
املجل�س الوطني االحتادي يف كل اإمارة بد�لة االإمارات العربية املتحدة لتعزيز التوا�سل املبا�سر 

بني اأع�ساء املجل�س �املواطنني يف كل اإمارة.      

�تهدف االأمانة العامة من هذا االإ�سدار اإلى التعريف مبختلف االأنظمة املعتمدة يف املجل�س 
الأداء خمتلف اأجهزته �جماالت عمله ، لتمكني اأع�ساء املجل�س من االطالع عليها جميعاً، �يكون 
اأهدافها  امل�ساهمة  قق هذه  باأن حتحُ االأمل  ، يحد�نا  االأنظمة  لهذه  ال�سامل  الدليل  لهم مبثابة 
اخت�سا�ساته  ممار�سة  يف  للمجل�س  العام  االأداء  على  اإيجابياً  �تنعك�س   ، غاياتها  اإلى  �ت�سل 

الد�ستورية.
د.حممد �صامل �ملزروعي 

 �الأمني �لعام





نظام عمل هيئة مكتب �ملجل�س �لوطني �الحتادي
�ل�صادر بناًء على مو�فقة �ملجل�س 

بجل�صته بتاريخ 2012/2/7 
و�ملعمول به من تاريخ 2012/2/7
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�ملك

ئة 
هي
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�ملادة �الأوىل
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا النظام يق�ضد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها :
هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي.  الهـيـئــــــــــــــــــــــــــة:  

رئيـ�س املجلــــ�س الوطني االحتـــادي رئي�س الهيئة : 
ع�ضو هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي. ع�سو الهيئة :  

�ملادة �لثانية
املجل�س  اأع�ضاء  قيام  و�ضمان  توجيه،  بها  املنوط  الد�ضتورية  الهيئة  هي  املجل�س  مكتب  هيئة 

باخت�ضا�ضاتهم ح�ضب مواد الد�ضتور والالئحة على اأكمل وجه ، وتطوير ال�ضاأن العام للمجل�س.

�ملادة �لثالثة
)اخت�سا�سات هيئة املكتب(

تخت�س الهيئة باالآتي:
املوافقة على م�ضروع خطة املجل�س الرقابية ورفعها اإلى املجل�س العتمادها.   .1

2.   اإجراء االت�ضاالت واللقاءات الالزمة مع احلكومة لبناء خطط ت�ضريعية مرحلية.
تقدمي الراأي وامل�ضورة لرئي�س املجل�س فيما يخ�س جدول اأعمال اجلل�ضات، واأعمال املجل�س االأخرى.   . 3
مراجعة االأ�ضئلة والتاأكد من االلتزام بتطبيق ال�ضروط الواردة يف الالئحة الداخلية يف �ضاأنها.   .4

متابعة تنفيذ تو�ضيات املجل�س، وتقدمي تقارير دورية عنها للمجل�س.   .5
6.  املوافقة على خطة عمل ال�ضعبة الربملانية حيال امل�ضاركات اخلارجية، واعتمادها من اجلمعية 

العمومية لل�ضعبة.
املوافقة على م�ضروعات نظم العمل التطويرية الأعمال املجل�س قبل اعتمادها من املجل�س.   .7

مع  املجل�س  واأعمال  اجتماعات  يخ�س  ما  كل  يف  الالزمة  التن�ضيق  خطط  واعتماد  8.   املوافقة، 
واإخطار  االأخرى  املعنية  اجلهات  وكل  العام،  النفع  وجمعيات  االإعالم،  وو�ضائل  احلكومة، 

املجل�س بهذه اخلطط ونتائج التن�ضيق.
درا�ضة م�ضروعي ميزانية املجل�س وح�ضابه اخلتامي، وعر�ضهما على املجل�س الإقرارهما.   .9
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الف�ضل فيما يحيله املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�ضات.  .10
الت�ضديق على امل�ضابط التي مل يتم الت�ضديق عليها حتى نهاية دور االنعقاد اأوالف�ضل الت�ضريعي.  .11

12.   الف�ضل يف التعار�س بني اخت�ضا�ضات اللجان الدائمة، واللجان املوؤقتة وموافاة املجل�س بتقرير 
يف هذا ال�ضاأن.

13.   املوافقة على اقرتاحات عقد الندوات والزيارات امليدانية للجان املجل�س.
.  تقدمي تقارير دورية اإلى املجل�س عن انتظام اجتماعات اللجان واحل�ضور يف خمتلف اأجهزة املجل�س. 14

15.  درا�ضة تقارير اللجان يف نهاية دور االنعقاد، ونهاية الف�ضل الت�ضريعي واإحالتها اإلى املجل�س 
العتمادها.

16.  اقرتاح موؤ�ضرات اأداء جل�ضات وجلان املجل�س، وعر�ضها على املجل�س العتمادها.
17.  درا�ضة موؤ�ضرات االأداء العام جلل�ضات املجل�س وجلانه، واتخاذ ما يلزم حيالها.

18.   االإطالع على التقارير النهائية الدورية الأعمال االأمانة العامة يف نهاية كل دور انعقاد ب�ضاأن 
ممار�ضة املجل�س الخت�ضا�ضاته الد�ضتورية.

19.   اختيار جهة اإيداع االعتمادات املالية املخ�ض�ضة للمجل�س، وممار�ضة ال�ضالحيات املقررة يف 
ال�ضوؤون املالية للمجل�س وفق اأحكام املادة ) 132 ( من الالئحة.

20.   ممار�ضة اخت�ضا�ضات املجل�س االإدارية  بناًء على طلب الرئي�س فيما بني اأدوار االنعقاد ب�ضفة 
موؤقتة اإلى حني اجتماع املجل�س.

21.  املوافقة على التعيني يف وظائف االأمانة العامة بالن�ضبة اإلى احللقة الثانية وما فوقها.
22.  اتخاذ ما يلزم من قرارات لتمكني االأمانة العامة ودعمها للقيام باأعمالها على اأكمل وجه بناء 

على اقرتاح من االأمني العام.

�ملادة �لر�بعة
)اخت�سا�سات رئي�س هيئة املكتب(

يخت�س رئي�س الهيئة باالآتي:
و�ضع جدول اأعمال اجتماعات الهيئة.  .1

الدعوة الجتماعات الهيئة ، ورئا�ضتها.   .2
تلقي اقرتاحات اأع�ضاء الهيئة واملجل�س الإدراج مو�ضوعات بعينها يف جدول اأعمال االجتماع.  .3

الت�ضديق على حما�ضر اجتماعات الهيئة بعد املوافقة عليها.  .4
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5.  عر�س تقارير وقرارات الهيئة على املجل�س، اأو تفوي�س من يراه يف ذلك.
املو�ضوعات  الالزم جتاه  واتخاذ  الهيئة  اأعمال  الفعالة يف  امل�ضاركة  الهيئة من  اأع�ضاء  6.  متكني 

املدرجة على جدول اأعمالها.
7.  �ضمان تزويد اأع�ضاء الهيئة بكافة املعلومات ال�ضرورية التي ت�ضاعد الهيئة على اتخاذ قراراتها 

ب�ضكل فعال و�ضليم.
8.  تقدمي تقرير دوري يف نهاية كل دور انعقاد للمجل�س عن اأعمال الهيئة.

9.  افتتاح االجتماعات، واإدارة النقا�س، واإنهاء اأعمال االجتماع، واإعالن اإقفال باب املناق�ضة يف كل 
مو�ضوع وارد على جدول االأعمال، وطرح االقرتاحات الأخذ الراأي عليها.

�ملادة �خلام�صة
)اخت�سا�سات االأمني العام(

يح�ضر االأمني العام للمجل�س اجتماعات هيئة املكتب ويتولى املهام التالية:
االإعداد الفني الجتماعات الهيئة وتقدمي امل�ضورة يف �ضاأن بنود جدول االأعمال.   .1

2.   القيام بالتن�ضيق واالإعداد جلميع التقارير واملقرتحات والقرارات الالزمة، الجتماعات الهيئة، 
الهيئة  اجتماع  �ضيتم مناق�ضتها يف  التي  والبيانات  والوثائق  باملعلومات  الهيئة  اأع�ضاء  وتزويد 

واإر�ضالها لهم قبل االجتماعات بـ) 48 �ضاعة( على االأقل بعد موافقة الرئي�س.
اإعداد حما�ضر اجتماعات الهيئة، وتدوين قراراتها، وتوقيعها اإلى جانب رئي�س الهيئة.   .3

تنفيذ توجيهات الرئي�س لعر�س تقارير الهيئة على اجلل�ضات العامة للمجل�س.   .4
5.   تقدمي تقرير دوري اإلى الهيئة حيال القرارات وما مت االتفاق عليه يف االجتماعات ال�ضابقة التي 

مل يتم تنفيذها، ومتابعة تنفيذها بناًء على توجيهات الهيئة.
حفظ حما�ضر وقرارات الهيئة وتقاريرها.   .6

القيام باإعداد املرا�ضالت واملكاتبات نيابة عن الهيئة وح�ضب توجيهاتها ، اأو توجيهات رئي�ضها.  .7
االت�ضال باجلهات احلكومية، وجلان املجل�س، وغري ذلك من اجلهات ذات العالقة.   .8

اأية تكليفات اأخرى من الهيئة، اأو رئي�ضها.  .9
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�ملادة �ل�صاد�صة
)التزامات ع�سو هيئة املكتب(

يلتزم ع�ضو الهيئة باالآتي:
1.   ح�ضور اجتماعات الهيئة.

2.   العمل بروح الفريق وبذل العناية الالزمة لتنفيذ اأي تكليف يطلبه منه رئي�س الهيئة.
3.   تقدمي االقرتاحات الالزمة لتطوير اأعمال املجل�س يف حدود اخت�ضا�ضات الهيئة.

اإلى  الهيئة  وتقارير  قرارات  توجيه  على  واحلر�س  االجتماعات،  معلومات  �ضرية  على  املحافظة 
امل�ضلحة العامة للمجل�س.

�ملادة �ل�صابعة
)املتحدث الر�سمي لهيئة املكتب(

رئي�س الهيئة هو املتحدث الر�ضمي با�ضم الهيئة.

�ملادة �لثامنة
تعقد  اأن  ولها  االنعقاد،  اأدوار  اأثناء  �ضهر ميالدي  كل  االأخري من  االأ�ضبوع  دوريًا يف  الهيئة  جتتمع 

اجتماعات اأخرى بناًء على طلب الرئي�س، اأو اأغلبية اأع�ضاء الهيئة.

�ملادة �لتا�صعة
)اإقرار جد�ل اأعمال هيئة املكتب(

تقر الهيئة يف بداية كل اجتماع جدول اأعمالها . ويف حال اعرتا�س ع�ضو على جدول االأعمال، اأو 
مو�ضوع بعينه يثبت هذا االعرتا�س يف حم�ضر االجتماع.

�ملادة �لعا�صرة
)ن�ساب االجتماعات � القرارات(

الرئي�س.  بينهم  من  يكون  ن  اأ  �ضريطة  اأع�ضائها،  اأغلبية  بح�ضور  �ضحيحًا  الهيئة  اجتماع  يكون 
الذي  االأ�ضوات يرجح اجلانب  ت�ضاوي  باالأغلبية املطلقة الأع�ضائها، وعند  الهيئة  وت�ضدر قرارات 

منه الرئي�س.
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�ملادة �حلادية ع�صرة
)تقارير هيئة املكتب(

تعر�س الهيئة تقاريرًا دورية الجتماعاتها على املجل�س على اأن تت�ضمن هذه التقارير:
- و�ضفًا للمو�ضوعات اأو الق�ضايا املتعلقة ب�ضوؤون املجل�س.

- نتائج املناق�ضات يف هذه املو�ضوعات.
- القرارات املقرتحة من الهيئة يف �ضاأن هذه املو�ضوعات.

�ملادة �لثانية ع�صرة
للرئي�س اأن يطلب من اأحد اأع�ضاء الهيئة القيام بدور املقرر يف عر�س تقاريرها اأمام املجل�س، وتوزع 

التقارير املقدمة يف مثل هذه امل�ضائل على اأع�ضاء املجل�س قبل اجلل�ضة بوقت كاف.

�ملادة �لثالثة ع�صرة
)التن�سيق مع احلكومة(

تعمل الهيئة على عقد اجتماعات دورية مع احلكومة للتن�ضيق معها يف كل ما يخ�س اأعمال املجل�س. 
وتقدم تقريرًا عن ذلك للمجل�س.

�ملادة �لر�بعة ع�صرة
)املوافقة على النظام(

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�ضاء احلا�ضرين.

�ملادة �خلام�صة ع�صرة
)تعديل النظام(

ثلث  اأو   ، املكتب  هيئة  اأع�ضاء  من  اثنني  اأو   ، الرئي�س  يقدمه  اقرتاح  على  بناًء  النظام  هذا  يعدل 
اأع�ضاء املجل�س على االأقل ، ويقره املجل�س وفق اأحكام املادة ال�ضابقة.



نظام عمل جلنة روؤ�صاء �للجان
و�ل�صادر بناًء على مو�فقة �ملجل�س �لوطني �الحتادي

بتاريخ 2012/3/27
و�ملعمول به من تاريخ 2012/3/27

ان
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�ملادة �الأوىل
تن�ضاأ جلنة دائمة باملجل�س ت�ضمى) جلنة ر�ؤ�ساء اللجان (.

 
�ملادة �لثانية

يهدف اإن�ضاء اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل بني اأعمال جلان املجل�س، وتدار�س اإ�ضكاالت العمل 
بها، وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطويرها.

 
�ملادة �لثالثة

ت�ضكل اللجنة يف بداية كل دور انعقاد �ضنوي عادي من روؤ�ضاء اللجان الدائمة. 

�ملادة �لر�بعة
تخت�س اللجنة باالآتي:

اأو رئي�ضه فيما يخ�س اللجان �ضريطة االأ يتعار�س مع . 1 اإليها من هيئة املكتب،  درا�ضة ما يحال 
اخت�ضا�ضات اللجان النوعية وفق الالئحة .

درا�ضة امل�ضكالت الرئي�ضية والق�ضايا التي توؤثر يف اأعمال اللجان ، وتقدمي تقارير يف �ضاأنها اإلى . 2
هيئة مكتب املجل�س.

درا�ضة تطوير وحت�ضني نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ضاأنها للعر�س على . 3
املجل�س.

تن�ضيق ومتابعة م�ضروع خطة املجل�س الرقابية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ضاأنها، وكذلك . 4
االخطارات الزمنية عند درا�ضة م�ضروعات القوانني واملو�ضوعات العامة املحالة اإليها وتقدمي 

تقارير ب�ضاأنها اإلى الهيئة. 
التن�ضيق ب�ضاأن اقرتاحات عقد الندوات، والزيارات امليدانية للجان املجل�س، وموافاة هيئة املكتب . 5

بتقرير يف �ضاأنها. 

�ملادة �خلام�صة
املطلقة. ويف حالة  باالأغلبية  لها  اجتماع  اأول  رئي�ضًا، ومقررًا يف  اأع�ضائها  اللجنة من بني  تنتخب 
غياب الرئي�س، ينوب عنه املقرر يف �ضالحياته. ويتولى رئي�س املجل�س دعوة اللجنة اإلى االجتماع 

االأول اإلى حني انتخاب رئي�ضها. 
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�ملادة �ل�صاد�صة
يخت�س رئي�س اللجنة باالآتي:

و�ضع م�ضروع جدول اأعمال اللجنة.   -

اإدارة املناق�ضات يف االجتماعات.   -

اإعالن قرارات و تو�ضيات اللجنة.   -

اإعالن انتهاء االجتماعات.  -

عر�س تقارير اللجنة اأمام هيئة املكتب.  -

�ملادة �ل�صابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئي�ضها، اأو اإذا طلب ذلك اأغلبية اأع�ضائها. وتكون 
اأعمال  جدول  لالأع�ضاء  الرئي�س  وير�ضل  االأقل،  على  بيومني  انعقادها  موعد  قبل  اللجنة  دعوة 

االجتماع.
 

�ملادة �لثامنة
 تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل �ضهرين على االأقل خالل دور االنعقاد. ويجور لرئي�س اللجنة 

دعوتها الجتماع غري عادي. وال يكون اجتماع اللجنة �ضحيحًا اإال بح�ضور اأغلبية اأع�ضائها. 

�ملادة �لتا�صعة
يرجح  االأ�ضوات  ت�ضاوي  ويف حالة  الأ�ضوات احلا�ضرين،  املطلقة  باالأغلبية  اللجنة  قرارات  ت�ضدر 

اجلانب الذي فيه رئي�س اللجنة. 

�ملادة �لعا�صرة
تقدم اللجنة تقريرًا عن كل مو�ضوع يحال اإليها، من الرئي�س اأو من هيئة املكتب خالل ثالثة اأ�ضابيع 

من تاريخ االإحالة . على اأن يبني التقرير نتائج مداوالتها وتو�ضياتها.
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�ملادة �حلادية ع�صرة
تعمل اللجنة على عقد اجتماعات دورية مع هيئة املكتب للتن�ضيق معها يف ما يخ�س اأعمال اللجان.

�ملادة �لثانية ع�صرة
تتولى االأمانة العامة االإعداد الفني واالإداري الالزم الجتماعات اللجنة. 

�ملادة �لثالثة ع�صرة
يلغى قرار املجل�س ل�ضنة 1996م وتعديالته يف �ضاأن اإن�ضاء جلنة امل�ضائل العاجلة. 

�ملادة �لر�بعة ع�صرة
يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�ضاء احلا�ضرين. 

�ملادة �خلام�صة ع�صرة
يعدل هذا النظام بناًء على اقرتاح يقدمه اأغلبية اأع�ضاء اللجنة، اأو ثلث اأع�ضاء املجل�س على االأقل، 

ويقره املجل�س وفق اأحكام املادة ال�ضابقة.



نظام عمل جلنة حقوق �الإن�صان
�ل�صادر بناًء على مو�فقة �ملجل�س �لوطني �الحتادي

 بجل�صته بتاريخ 2013/3/5
و�ملعمول به من تاريخ 2013/3/5

ان
ن�ص

�الإ
وق 

حق
نة 

جل



اأنظمة املجل�س الوطني االحتادي

18

�ملادة �الأوىل
التعريفات

يكون لالألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة اأمام كل منها : 
الـــد�لـــــــــــــــــــــــــــة:  االإمارات العربية املتحدة.
املجل�س الوطني االحتادي.  املـجـلــــــــــــــــــــــــــ�س: 

جلنة حقوق االإن�ضان. اللـجــنــــــــــــــــــــــــــة:  
االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي. االأمانة العامة: 

  
�ملادة �لثانية

تن�ضاأ مبوجب هذا النظام جلنة دائمة باملجل�س ت�ضمى ) جلنة حقوق االإن�سان(.

�ملادة �لثالثة
تهدف هذه اللجنة اإلى تعزيز حماية واحرتام حقوق االإن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية وفقًا ملعايري حقوق 

االإن�ضان الد�ضتورية، والقانونية، واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها. 

�ملادة �لر�بعة
تخت�س اللجنة باالآتي: 

درا�ضة ما يحال اإليها من املجل�س فيما يخ�س حقوق االإن�ضان. . 1
النظر يف االتفاقيات الدولية، اأو الثنائية، اأو االإقليمية ذات ال�ضلة بحقوق االإن�ضان وامل�ضتوجب . 2

على املجل�س مناق�ضتها وفق املادة ) 91 ( من الد�ضتور. 
اإبداء الراأي للجان املخت�ضة يف م�ضروعات القوانني الواردة للمجل�س من حيث توافقها مع حقوق . 3

االإن�ضان الد�ضتورية، والتزامات الدولة يف اتفاقياتها الدولية. 
االإ�ضهام يف اإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقدميها دوريًا اإلى املوؤ�ض�ضات الدولية وباالأخ�س . 4

اأجهزة االأمم املتحدة وجلانها ذات ال�ضلة بحقوق االإن�ضان. 
العاملة يف . 5 الوطنية احلكومية، وغري احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  املنظمات  التعاون مع  اقرتاح �ضبل 

جمال حقوق االإن�ضان. 
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امل�ضاهمة يف ن�ضر ثقافة حقوق االإن�ضان، والتوعية بها من خالل املوؤ�ض�ضات واالأجهزة املخت�ضة . 6
بالتعليم، والتدريب، واالإعالم وغريها. 

تقدمي تقرير �ضنوي للمجل�س يف نهاية كل دور وفق اأعمال املجل�س الت�ضريعية و الرقابية عن حالة . 7
حقوق االإن�ضان. 

التن�ضيق مع اجلهات املعنية لر�ضد ما قد تثريه اجلهات اخلارجية  حكومية وغري حكومية  من . 8
مالحظات يف جمال حقوق االإن�ضان يف الدولة،واقرتاح االآليات املنا�ضبة للتعامل معها . 

حتال جميع اقرتاحات وتقارير اللجنة الواردة يف املواد 5-6-7-8 اإلى املجل�س للبت فيها. . 9

القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بناء على موافقة املجل�س. . 10

�ملادة �خلام�صة
تتولى االأمانة العامة االإعداد الفني واالإداري الالزم الجتماعات اللجنة. 

�ملادة �ل�صاد�صة
يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�ضاء احلا�ضرين. 

�ملادة �ل�صابعة
يعدل هذا النظام بناًء على اقرتاح يقدمه اأغلبية اأع�ضاء اللجنة، اأو ثلث اأع�ضاء املجل�س على االأقل، 

ويقره املجل�س وفق اأحكام املادة ال�ضابقة.





نظام �للجان �مليد�نية للمجل�س �لوطني  �الحتادي
�ل�صادر بناء على مو�فقة �ملجل�س عليه بتاريخ 2010/11/20 

يف جل�صته �لثانية من دور �النعقاد �خلام�س
 من �لف�صل �لت�صريعي �لر�بع ع�صر

ية
د�ن

�ملي
ان 
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�ل
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�ملادة �الأوىل
تعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا النظام يق�ضد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها:

املجل�س الوطني االحتادي. املجلـــــــــــــــــــ�س:  

اللجان الدائمة:   جلان املجل�س امل�ضار اإليها يف املادة )39( من الالئحة الداخلية للمجل�س وغريها 
من اللجان الدائمة التي قد تت�ضكل تبعًا للمادة )40( من تلك الالئحة.

اإليها يف املادة  التي ي�ضكلها املجل�س لدرا�ضة مو�ضوعات حمددة وامل�ضار  اللجان املوؤقتـــة:   اللجان 
)40( من الالئحة الداخلية للمجل�س.

عنا�ضر  ال�ضتكمال  املوؤقتة  اأو  الدائمة  اللجان  عن  تنبثق  موؤقتة  برملانية  اللجان امليدانية:   جلان 
الدرا�ضة والبحث امليدانية الالزمة.

�ملادة �لثانية
للجان املجل�س الدائمة اأو املوؤقتة ت�ضكيل جلان ميدانية ال�ضتيفاء الدرا�ضة والبحث يف املو�ضوعات 

املحالة اإليها من املجل�س .

�ملادة �لثالثة
ت�سكل اللجان امليدانية لالأغرا�س االآتية:

احل�ضول على البيانات واملعلومات والوثائق التي متكن اللجان الدائمة واملوؤقتة من تكوين راأيها . 1
يف املو�ضوعات املحالة اإليها على اأ�ض�س واقعية  .

الرقابي . 2 االخت�ضا�س  نطاق  يف  ذلك  يكون  اأن  �ضريطة  االحتادية  اجلهات  اأحوال  درا�ضة   
. للمجل�س 

بحث اأمر عام له اأهمية خا�ضة تقدرها اللجان ويدخل يف نطاق اخت�ضا�ضاتها.. 3
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�ملادة �لر�بعة
تخت�س اللجان الربملانية باالآتي :

جمع البيانات واملعلومات والوثائق التي ت�ضهم يف ا�ضتكمال اأوجه النق�س والق�ضور يف املو�ضوع . 1
حمل الدرا�ضة.

ا�ضتي�ضاح حقائق ال�ضيا�ضة العامة للجهات االحتادية يف خمتلف اخت�ضا�ضاتها .. 2

اال�ضتماع اإلى اقرتاحات املواطنني واملعنيني واآراء االأ�ضخا�س ذوي اخلربة والتخ�ض�س وتبادل . 3
الراأي معهم .

�ملادة �خلام�صة
ت�ضكل كل جلنة ميدانية من عدد من االأع�ضاء ال يقل عن ثالثة اأع�ضاء ، وتنتخب كل جلنة من بني 

اأع�ضائها رئي�ضًا لها ومقررًا.
�ملادة �ل�صاد�صة

ال يجوز للع�ضو اأن ي�ضارك يف اأكرث من جلنتني ميدانيتني يف وقت واحد .

�ملادة �ل�صابعة
يخت�س رئي�س اللجنة امليدانية باالآتي:

اقرتاح جدول اأعمال اللجنة. 1

الدعوة اإلى عقد اجتماعاتها. 2

اإدارة اجتماعات اللجنة .. 3

وت�ضدر اللجنة امليدانية قراراتها باالأغلبية ، ويف حالة الت�ضاوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

�ملادة �لثامنة
للجان امليدانية ن�ضر مواعيد اأعمالها يف و�ضائل االإعالم وتنعقد اجتماعاتها علنية ما مل تقرر اللجنة غري 

ذلك  و للجنة اأن تدعو حل�ضور اجتماعاتها العلنية كل من:
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ممثلو احلكومة املعنيني.. 1

االأ�ضخا�س املعنوية.. 2

الفنيني واملتخ�ض�ضني.. 3

ممثلو و�ضائل االإعالم.. 4

�ملادة �لتا�صعة
يحظر على اللجان امليدانية ما يلي:

التدخل يف اأي عمل من اأعمال ال�ضلطتني الق�ضائية والتنفيذية.. 1

قبول اأي هدايا اأو مكافاآت اأو عطايا عينية اأو مالية من الغري اأثناء اأداء مهمتها .. 2

قبول اأن يتحمل غري املجل�س تكاليف عملها وانتقاالتها وكل ما يلزم من نفقات الإجناز تلك االأعمال .. 3

 وجود م�ضلحة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة الأي ع�ضو يف اللجنة مع اأي من اجلهات امل�ضتهدفة يف الزيارة . 4
امليدانية.

�ملادة �لعا�صرة
يحرر لكل اجتماع اأو عمل للجنة امليدانية حم�ضر يدون فيه تف�ضياًل اأعمال اللجنة واإجراءاتها والقرارات 

التي انتهت اإليها.

�ملادة �حلادية ع�صرة
العامة  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  وامل�ضالح  الوزارات  خماطبة  املجل�س  رئي�س  من  تطلب  اأن  امليدانية  للجان 
على  ح�ضولها  تعذر  حالة  يف  معني  مو�ضوع  لدرا�ضة  الالزمة  والوثائق  وامل�ضتندات  البيانات  على  لتح�ضل 

املعلومات الكافية ال�ضتيفاء عملها .
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�ملادة �لثانية ع�صرة
للجان امليدانية اأن توا�ضل عملها فيما بني اأدوار االنعقاد وت�ضقط اأعمالها التي مل يبت فيها املجل�س 

مع نهاية الف�ضل الت�ضريعي .

�ملادة �لثالثة ع�صرة
مع مراعاة اأحكام الف�ضل الثاين من الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س يتحمل املجل�س 

نفقات اأعمال اللجان امليدانية ، كما يتحمل نفقات اإقامة اأع�ضائها اإذا ا�ضتدعت الظروف ذلك .

�ملادة �لر�بعة ع�صرة
للمجل�س تعديل هذا النظام باأغلبية جميع اأع�ضائه بناًء على اقرتاح كتابي مقدم من هيئة مكتب 

املجل�س اأو ثلث اأع�ضاء املجل�س.





�لنظام �لد�خلي لل�صعبة �لربملانية
 للمجل�س �لوطني �الحتادي 

�ل�صادر بناًء على مو�فقة �جلمعية �لعمومية لل�صعبة �لربملانية
بتاريخ 2011/12/13 و�ملعمول به من تاريخ 2011/12/13

ية
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�ملادة �الأوىل
)التعريفات(

ال�سعبة الربملانية: ال�ضعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي لدولة االإمارات العربية املتحدة .

اجلمعية العمومية: جميع اأع�ضاء ال�ضعبة الربملانية.

اللجنة التنفيذية: هيئة ت�ضيري اأعمال ال�ضعبة الربملانية.

واملوؤمترات  ال�ضداقة  كالندوات وجلان   ، الربملانية  للدبلوما�ضية  ن�ضاط  اأي  الربملانية:  الفعاليات 

اأو التي  وور�س العمل والزيارات الربملانية، ال يتعلق باالحتادات التي ي�ضارك فيها املجل�س ع�ضوًا، 
�ضيدعى اإليها م�ضتقباًل.

االحتادات: االحتاد الربملاين الدويل، االحتاد الربملاين العربي، احتاد جمال�س الدول االأع�ضاء يف 

منظمة التعاون االإ�ضالمي، واأي احتادات اأخرى ي�ضارك فيها املجل�س م�ضتقباًل.

�ملادة �لثانية
) اأهداف النظام (

يهدف هذا النظام اإلى تنظيم اأعمال ال�ضعبة، والتن�ضيق بني اأجهزتها لتحقيق اأهداف الدبلوما�ضية 
فيها  ي�ضارك  التي  الربملانية  والفعاليات  االحتادات  خمتلف  يف  ال�ضعبة  فعالية  وتاأكيد  الربملانية، 

املجل�س الوطني االحتادي.

�ملادة �لثالثة
) ت�سكيل ال�سعبة (

جمموعهم  يف  وي�ضكلون  االحتادي.  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  جميع  من  الربملانية  ال�ضعبة  تتاألف 
»اجلمعية العمومية لل�ضعبة«.
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�ملادة �لر�بعة
) اأجهزة ال�سعبة (

ت�ضكل اأجهزة ال�ضعبة من االآتي:

اللجنة التنفيذية لل�ضعبة.. 1

االأع�ضاء املمثلون لل�ضعبة يف االحتادات الربملانية االإقليمية، والدولية.. 2

االأع�ضاء املمثلون لل�ضعبة يف الربملان العربي.. 3

االأع�ضاء املمثلون لل�ضعبة يف جلان ال�ضداقة الربملانية مع خمتلف برملانات العامل.. 4

االأع�ضاء املمثلون لل�ضعبة يف اأي فعاليات برملانية اأخرى اإقليمية ودولية.. 5

اأمانة ال�ضعبة.. 6

�ملادة �خلام�صة
) رئي�س ال�سعبة (

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي هو رئي�س ال�ضعبة، ورئي�س جلنتها التنفيذية.

�ملادة �ل�صاد�صة
) اخت�سا�سات رئي�س ال�سعبة (

يخت�س رئي�س ال�ضعبة باالآتي:

 دعوة اجلمعية العمومية لل�ضعبة لالنعقاد مرتني على االأقل يف كل دور انعقاد.. 1

رئا�ضة الوفود الربملانية يف حال ح�ضوره اأو م�ضاركته يف االأن�ضطة والفعاليات الربملانية.. 2

الربملانية، . 3 الوفود  وفعاليات  اأن�ضطة  عن  لل�ضعبة  العمومية  اجلمعية  اإلى  �ضنوي  تقرير  تقدمي 

واالأهداف املحققة من امل�ضاركات اخلارجية.
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4.  تلقي التقارير الدورية عن م�ضاركات اأع�ضاء الوفود يف االحتادات، والفعاليات الربملانية خالل 
مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�ضابيع من انتهاء امل�ضاركة ، وعر�ضها على اللجنة التنفيذية التخاذ الالزم 

ب�ضاأنها.

العمومية  اجلمعية  على  وعر�ضها  التنفيذية  للجنة  ال�ضنوية  العمل  خطة  اإعداد  على  5.  االإ�ضراف 
لل�ضعبة.

لل�ضعبة  العمومية  اجلمعية  على  وعر�ضهما  اخلتامي  وح�ضابها  ال�ضعبة  ميزانية  على  6.  االإ�ضراف 
الإقرارهما.

7. اإ�ضافة من يراه منا�ضبا من اأع�ضاء ال�ضعبة للت�ضكيل املقرر للوفد .

�ملادة �ل�صابعة
) اخت�سا�سات اجلمعية العمومية لل�سعبة (

تخت�س اجلمعية العمومية لل�ضعبة مبا ياأتي:

على  انعقاد  دور  كل  اأول  يف  الن�ضبية  باالأغلبية  االحتادات  وموؤمترات  جمال�س  اأع�ضاء  1.  انتخاب 
النحو التايل:

اأ ( �ضبعة اأع�ضاء لالحتاد الربملاين الدويل اأحدهم من الن�ضاء )1(.

ب ( خم�ضة اأع�ضاء لالحتاد الربملاين العربي وجلنته التنفيذية.

ج( خم�ضة اأع�ضاء الحتاد جمال�س الدول االأع�ضاء يف منظمة التعاون االإ�ضالمي.

     ويطلق على اأع�ضاء كل احتاد مما تقدم »جمموعة االحتاد«.

2. انتخاب اأربعة اأع�ضاء للربملان العربي باالأغلبية الن�ضبية يف اأول كل دور انعقاد.

     ويطلق عليهم  »جمموعة الربملان العربي«.

الدوري  املنبثقة عن االجتماع  التن�ضيق الربملاين والعالقات اخلارجية  للجنة  3.  انتخاب ع�ضوين 
العربية  لدول اخلليج  التعاون  بدول جمل�س  واالأمة  والوطني  والنواب  ال�ضورى  لروؤ�ضاء جمال�س 

باالأغلبية الن�ضبية يف اأول كل دور انعقاد.
_____________________

)1( عدل العدد من خم�ضة اأع�ضاء اإلى �ضبعة اأع�ضاء وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�ضعبة الربملانية يف اجلل�ضة 1د 
3 ف 15 واملعقودة بتاريخ 11/نوفمرب/2013م
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4.  انتخاب اأع�ضاء جلان ال�ضداقة باالأغلبية الن�ضبية يف اأول كل دور انعقاد، مبا ال يقل عن خم�ضة 
اأع�ضاء لكل جلنة ، وذلك وفق االأولويات االآتية:

اخلليجي. التعاون  جمل�س  دول  برملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 
العربية. الربملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 

االآ�ضيوية. الدول  برملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 
االأوروبية. الربملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 

االأفريقية. الدول  برملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 
ال�ضمالية. واأمريكا  الالتينية،  اأمريكا  دول  برملانات  مع  ال�ضداقة  جلنة  • اأع�ضاء 

وللجمعية العمومية - يف اأول كل دور- اأن تقرر بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س ، اإبقاء 
اأو  اأو تعديله ،  ت�ضكيل املجموعات الربملانية وجلان ال�ضداقة وجلنة التن�ضيق الربملاين كما هو 

اإجراء ما تراه من تعديالت.

5. املوافقة على خطة العمل ال�ضنوية للجنة التنفيذية لل�ضعبة.

والفعاليات  االأن�ضطة  عن  التنفيذية  للجنة  الدورية  والتقارير  ال�ضنوي،  التقرير  على  6.  املوافقة 
الربملانية.

7. حتديد االعتمادات ال�ضنوية املدرجة يف ميزانية ال�ضعبة ملواجهة م�ضروفاتها.

8. املوافقة على ميزانية ال�ضعبة، واإقرار ح�ضابها اخلتامي.

9. حتديد اأهداف التمثيل اخلارجي لوفود ال�ضعبة يف االحتادات واالأن�ضطة والفعاليات الربملانية.

10. املوافقة على تنفيذ قرارات وتو�ضيات االحتادات، والفعاليات الربملانية.

11. اعتماد الرت�ضيحات لع�ضوية اأجهزة االحتادات واالأجهزة االأخرى.

12. املوافقة على االن�ضمام اإلى االحتادات بناء على تر�ضيح من اللجنة التنفيذية.

13.  املوافقة على زيادة امل�ضاهمات املالية لل�ضعبة يف االحتادات الربملانية بناء على اقرتاح اللجنة 
التنفيذية.
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�ملادة �لثامنة
)رئي�س �نائب جمموعة االحتاد �جمموعة الربملان العربي (

تنتخب كل جمموعة احتاد، وجمموعة الربملان العربي يف االأ�ضبوعني االأولني من ت�ضكيلهما رئي�ضًا، 
ونائبًا له، ويخت�س رئي�س املجموعة، باإدارة االجتماعات وعر�س خطط عمل املجموعة على اللجنة 
اأحد  اأو  ال�ضعبة  رئي�س  م�ضاركة  امل�ضاركات اخلارجية يف حال عدم  الوفود يف  ورئا�ضة   ، التنفيذية 

نائبيه.

�ملادة �لتا�صعة
)حظر اجلمع بني اأكرث من جمموعة برملانية(

ال يجوز لع�ضو ال�ضعبة اأن يجمع بني ع�ضوية اأكرث من جمموعة برملانية.

�ملادة �لعا�صرة
) التزامات اأع�ساء ال�سعبة (

يلتزم اأع�ضاء ال�ضعبة يف االحتادات والفعاليات الربملانية باالآتي:

1. ح�ضور االجتماعات التن�ضيقية الالزمة لدرا�ضة جداول اأعمال االحتادات والفعاليات الربملانية.

2. االلتزام بخطط العمل الفنية، وتوزيع املهام وفق ما تقرر يف االجتماعات التن�ضيقية.

وكذلك  واأجهزتها،  االحتادات  اجتماعات  يف  واقتدار  بفاعلية  للم�ضاركة  الالزمة  العناية  3.  بذل 
الفعاليات الربملانية.

4.  بذل العناية الالزمة للتاأكيد على اأهداف وغايات ال�ضيا�ضة اخلارجية للدولة �ضواء يف الق�ضايا 
املدرجة على جداول االأعمال، اأو الق�ضايا الوطنية ذات الطبيعة االإ�ضرتاتيجية.

5.  تقدمي التقارير الالزمة عن نتائج امل�ضاركة اإلى اللجنة التنفيذية، وا�ضتطالع راأيها ب�ضاأن خطط 
العمل القادمة للفعاليات الربملانية.

6.  تقدمي تقرير �ضنوي اإلى اجلمعية العمومية لل�ضعبة يف نهاية كل دور انعقاد حول نتائج امل�ضاركة 
يف االحتادات والفعاليات الربملانية وذلك بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.
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�ملادة �حلادية ع�صر
) اللجنة التنفيذية لل�سعبة (

الت�سكيل:

ت�ضكل اللجنة التنفيذية لل�ضعبة من رئي�س ال�ضعبة، وخم�ضة اأع�ضاء هم:

الدويل. الربملاين  االحتاد  جمموعة  • رئي�س 

العربي. الربملاين  االحتاد  جمموعة  • رئي�س 

االإ�ضالمي. التعاون  منظمة  يف  االأع�ضاء  الدول  جمال�س  احتاد  جمموعة  • رئي�س 

العربي. الربملان  جمموعة  • رئي�س 

العمومية. اجلمعية  تنتخبه  ال�ضداقة  جلان  ميثل  • ع�ضو 

الرئي�س  غياب  حال  يف  اللجنة  اأعمال  يراأ�س  وكياًل  اأع�ضائها  بني  من  التنفيذية  اللجنة  وتنتخب 
ومقررًا لعر�س تقاريرها اأمام اجلمعية العمومية لل�ضعبة.

�ملادة �لثانية ع�صر
) اخت�سا�سات اللجنة التنفيذية (

االخت�سا�سات:

تخت�س اللجنة التنفيذية لل�ضعبة باالآتي:

املجل�س  مكتب  هيئة  اإلى  ورفعها  انعقاد  دور  كل  بداية  يف  لل�ضعبة  ال�ضنوية  العمل  خطة  1.  اإعداد 
واعتمادها من اجلمعية العمومية لل�ضعبة.

2. اعتماد خطط عمل جمموعات االحتادات الربملانية.

من  واعتمادها  الربملانية،  والفعاليات  االحتادات  يف  ال�ضعبة  لوفود  الدورية  التقارير  3.  درا�ضة 
اجلمعية العمومية لل�ضعبة.
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4.  اإعداد تقرير �ضنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن عمل االحتادات واالأن�ضطة والفعاليات الربملانية 
على اأن يبني التقرير:

اأ . االأهداف املتحققة من هذه الفعاليات.
ب . ال�ضعوبات التي حالت دون تنفيذ بع�س االأهداف.

ج. مقرتحات تطوير اأعمال ال�ضعبة.
5. درا�ضة تقارير جلان ال�ضداق ة الربملانية وعر�ضها على اجلمعية العمومية لل�ضـعبة .

6.  اإعداد م�ضروعي ميزانية ال�ضعبة وح�ضابها اخلتامي ورفعهما اإلى هيئة مكتب املجل�س العتمادهما 
من اجلمعية العمومية.

�ملادة �لثالثة ع�صر
)اجتماعات اللجنة التنفيذية(

تعقد اللجنة التنفيذية لل�ضعبة اجتماعات دورية بدعوة من رئي�ضها، اأو بطلب اأربعة من اأع�ضائها. 
وعند  احلا�ضرين،  باأغلبية  قراراتها  وت�ضدر  االأع�ضاء،  اأغلبية  بح�ضور  �ضحيحًا  االجتماع  ويكون 

ت�ضاوي االأ�ضوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

�ملادة �لر�بعة ع�صرة
)تقارير امل�ساركة(

يلتزم ممثلو ال�ضعبة امل�ضاركون يف اأن�ضطة االحتادات والفعاليات الربملانية املختلفة من خالل روؤ�ضاء 
الوفود بتقدمي تقارير دورية اإلى اللجنة التنفيذية يف مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�ضابيع من تاريخ انتهاء 

الن�ضاط اأو الفعالية.
كما يلتزم ممثلو ال�ضعبة من خالل روؤ�ضاء الوفود بتقدمي تقرير �ضنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن اأن�ضطتها 

اإلى اللجنة التنفيذية. وتعر�س التقارير الدورية، والتقرير ال�ضنوي على اجلمعية العمومية لل�ضعبة.

�ملادة �خلام�صة ع�صرة
) م�ساركة اأع�ساء جمال�س االحتادات يف اأن�سطة املوؤمترات (

ي�ضارك اأع�ضاء ال�ضعبة مبجل�س اأي احتاد يف اأن�ضطة موؤمتر ذلك االحتاد وجلانه مع اأع�ضاء ال�ضعبة 
يف هذا املوؤمتر يف حال عدم تعار�س مواعيد تلك االأن�ضطة مع اجتماعات جمال�س االحتادات.
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�ملادة �ل�صاد�صة ع�صرة
) �فد ال�سعبة يف الفعاليات الربملانية (

يتكون وفد ال�ضعبة يف الفعاليات الربملانية االأخرى غري امل�ضار اإليها يف هذا النظام، كاملوؤمترات 
الربملانية.  ال�ضعبة  رئي�س  يختارهما  ع�ضوين  من  واحلوارات   ، الربملانية  والندوات  املتخ�ض�ضة 
الالزمة  التقارير  وتقدمي  التن�ضيقية،  االجتماعات  بح�ضور  الفعاليات  امل�ضاركون يف هذه  ويلتزم 

التنفيذية. اللجنة  اإلى  عن م�ضاركتهم 

�ملادة �ل�صابعة ع�صرة
) الزيارات الربملانية (

يخت�س رئي�س ال�ضعبة الربملانية بت�ضكيل الوفد الذي ميثل ال�ضعبة يف الزيارات الربملانية، على اأن 
ي�ضارك اأع�ضاء جلان ال�ضداقة يف هذه الزيارات وفق نطاق جمموعاتهم اجلغرافية.

�ملادة �لثامنة ع�صرة
) اخت�سا�سات جلان ال�سداقة (

تخت�س جلان ال�ضداقة باالآتي:

1. التعبري عن امل�ضالح الربملانية امل�ضرتكة بني الدولة، وغريها من دول العامل.

2. توطيد عالقات التعاون الربملاين الثنائي للمجل�س مع خمتلف برملانات العامل.

3.  امل�ضاهمة يف حل اأي م�ضكالت طارئة، اأو تباين يف وجهات النظر حيال بع�س الق�ضايا االإقليمية 
والدولية يف العالقات الثنائية بني الدولة وغريها من دول العامل.

4. التعبري عن وجهة نظر الدولة االإقليمية والدولية يف خمتلف الق�ضايا.

بني  والعلمي  واالجتماعي  والثقايف،  واالقت�ضادي  وال�ضيا�ضي،  الربملاين  التعاون  5.  زيادة جماالت 
الدولة وغريها من دول العامل.

6. دعم االتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات بني الدولة وغريها من الدول االأخرى.
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7.  امل�ضاهمة يف حل م�ضاكل الرعايا املواطنني على اأرا�ضي الدول ذات جلان ال�ضداقة الربملانية 
امل�ضرتكة، والرعايا االأجانب لهذه الدول على اأر�س الدولة.

8. ح�ضور فعاليات الدول ذات جلان ال�ضداقة الربملانية امل�ضرتكة يف االإمارات.

�ملادة �لتا�صعة ع�صرة
) عدم اجلمع بني ع�سوية اأكرث من جلنة �سداقة (

ال يجوز لع�ضو جلنة ال�ضداقة اأن يجمع بني ع�ضوية اأكرث من جلنة �ضداقة اإقليمية واحدة.

�ملادة �لع�صرون
) ا�سرتاطات ت�سكيل جلان ال�سداقة(

يراعى يف ت�ضكيل جلان ال�ضداقة للمجل�س مع برملانات الدول االأخرى:

• الدراية واملعرفة بدول جلان ال�ضداقة .
• الرغبة والقدرة على االإ�ضهام يف حتقيق اأهداف جلان ال�ضداقة باملجل�س.

�ملادة �لو�حدة و�لع�صرون
) االعتذار عن عدم امل�ساركة(

اإذا اعتذر ع�ضو اأو اأكرث عن عدم امل�ضاركة يف اأي فعالية برملانية اختار رئي�س ال�ضعبة الربملانية من 
يحل حمله.

�ملادة �لثانية و�لع�صرون
) �سم ذ�ي االخت�سا�س لوفد ال�سعبة (

املو�ضوعات  يف  االخت�ضا�س  ذوي  من  اأكرث  اأو  ع�ضو  ال�ضعبة  وفد  اإلى  ي�ضم  اأن  ال�ضعبة  لرئي�س 
املطروحة على جدول اأعمال امل�ضاركة من داخل اأو خارج املجل�س . ويحدد قرار االإيفاد من خارج 

املجل�س طريقة املعاملة.
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�ملادة �لثالثة و�لع�صرون
) االجتماعات التن�سيقية �التح�سريية(

والفعاليات  االحتادات  يف  للم�ضاركة  الالزمة  والتح�ضريية  التن�ضيقية  االجتماعات  مواعيد  حتدد 
الربملانية قبل اجتماعات االحتادات والفعاليات بوقت كاف.

�ملادة �لر�بعة و�لع�صرون
)التن�سيق اخلارجي(

يتعني التن�ضيق مع وزارة اخلارجية واجلهات احلكومية املعنية باملو�ضوعات املطروحة على جدول 
اأعمال امل�ضاركات اخلارجية لل�ضعبة .

�ملادة �خلام�صة و�لع�صرون
) االأمني العام لل�سعبة (

االأمني العام للمجل�س هو االأمني العام لل�ضعبة وي�ضرف على اأعمالها، وهو م�ضوؤول اأمام رئي�س ال�ضعبة 
عن ح�ضن �ضري العمل فيها.

�ملادة �ل�صاد�صة و�لع�صرون
) د�ر اأمانة ال�سعبة (

اأدوار  لدعم  االإدارية  واالأعمال  الالزمة  الفنية  والدرا�ضات  االأوراق  لل�ضعبة  العامة  االأمانة  تقدم 
اأع�ضاء ال�ضعبة اأثناء م�ضاركاتهم يف االحتادات والفعاليات الربملانية.





نظام عمل مكاتب
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�ملادة �الأوىل
ين�ضىء مكتب اأو اأكرث للمجل�س الوطني االحتادي يف كل اإمارة بدولة االإمارات العربية املتحدة ي�ضمى 

مكتب املجل�س الوطني االحتادي.

�ملادة �لثانية
يهدف مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل اإمارة اإلى حتقيق االآتي:

1.تعزيز التوا�ضل املبا�ضر بني اأع�ضاء املجل�س ، واملواطنني يف كل اإمارة.

2.تقدمي امل�ضاعدة الفنية واالإدارية الأع�ضاء املجل�س يف كل اإمارة متكينًا لتاأدية اأدوارهم الربملانية.

3. التعريف مب�ضاهمات واإجنازات املجل�س ، يف مناق�ضة خمتلف امل�ضكالت الوطنية.

والهيئــات  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من  ومطالباتهم   ، �ضكاواهم  تقدمي  يف  املواطنني  على  4.  التي�ضري 
االحتادية، وتلقي الردود عليها.

5.  عقد اللقاءات املبا�ضرة بني اأع�ضاء كل اإمارة ومواطنيهم لتبادل الراأي والت�ضاور حيال املمار�ضات 
الت�ضريعية والرقابية مبا يحقق م�ضالح املواطنني العامة.

6.  تنظيم الفعاليات الربملانية �ضواء للمجل�س ، اأو اأع�ضاء االإمارة اإزاء خمتلف ق�ضايا العمل الوطني 
يف االإمارة. 

�ملادة �لثالثة
يخت�س مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل اإمارة باالآتي:

الفني،  واالإعداد   ، وبع�ضهم   ، اإمارة  كل  واأع�ضاء  املواطنني،  بني  دورية  لقاءات  عقد  1.  تنظيم 
والتجهيز االإداري ملثل هذه اللقاءات واالإت�ضاالت.

2.  تلقي مقرتحات، و�ضكاوى، ومطالبات املواطنني يف كل اإمارة ، واإعداد �ضجالت عمل منتظمة لكل 
ما يتلقاه املكتب من املواطنني.
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واعداد �ضجالت عمل   ، ومتطلباتهم   ، و�ضكاواهم   ، بالردود على مقرتحاتهم  املواطنني  3.  ابالغ 
منتظمة لهذه الردود.

4.  اإعداد االأوراق الربملانية التو�ضيحية ، والتف�ضريية ، والبيانات واملعلومات اخلا�ضة باالأ�ضئلة التي 
يطرحها اأحد اأع�ضاء االإمارة.

5.  اإعداد اأوراق البيانات االأ�ضا�ضية اخلا�ضة باملو�ضوعات العامة الأع�ضاء كل اإمارة لدعمهم فنيًا يف 
مناق�ضات اللجان املعنية.

6.  اإعداد اأوراق املعلومات العامة حيال اأي مو�ضوع اأو ق�ضية يطلبها ع�ضو ، اأو اأع�ضاء االإمارة لدعم 
عملهم الفني يف املجل�س.

واإمداد  املحلية،  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  االحتادي،  الوطني  املجل�س  بني  التعاون  عالقات  7.  توثيق 
وروؤى   ، عمل  وخطط   ، و�ضيا�ضات   ، قرارات  من  املحلية  االأو�ضاع  م�ضتجدات  بكل  االأع�ضاء 

م�ضتقبلية.

8. االإ�ضراف الفني واالإداري للفعاليات الربملانية:

 اأ. اإذا كان �ضيعقدها املجل�س يف داخل االإمارة.

  ب. اإذا كان �ضيعقدها اأع�ضاء االإمارة .

9.  تلقي الدعوات من خمتلف املوؤ�ض�ضات والهيئات االحتادية ، واملحلية املوجهة الأع�ضاء االإمارة، 
واإبالغهم بها ، واإجراء االت�ضاالت التنظيمية لذلك.

10. تلقي مرا�ضالت ومكاتبات االأع�ضاء، واجراء االت�ضاالت االدارية والتنظيمية لذلك. 

11. اأية مهام اأخرى يخوله ، اأو يكلفه اإياها االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ومن ينوب عنه.

�ملادة �لر�بعة
على  وي�ضري   ، االحتادي  الوطني  للمجل�س  العام  لالأمني  املكاتب  لهذه  واالإدارية  الفنية  التبعية 
العاملني بها اأحكام الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س يف �ضاأن االأمانة العامة للمجل�س 

و�ضوؤونه املالية.
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�ملادة �خلام�صة
ي�ضع االأمني العام اأنظمة العمل الالزمة لت�ضيري اأعمال هذه املكاتب.

�ملادة �ل�صاد�صة
يقدم االأمني العام تقريرًا �ضنويًا، وتقارير دورية اأخرى لهيئة مكتب املجل�س عن ن�ضاط ، واإجنازات 
، ومتطلبات عمل وتطوير هذه املكاتب ولهيئة املكتب اأن تقر، اأو تعدل ما تراه الزمًا يف هذا التقرير.

�ملادة �ل�صابعة
لالمني العام للمجل�س الوطني االحتادي اتخاذ ما يراه الزمًا ب�ضاأن اأعمال مكاتب املجل�س يف املدد 
ت�ضكيله مبا  بعد  له  اجتماع  اأول  املجل�س يف  اأن يخطر هيئة مكتب  املجل�س، على  فيها  يتعطل  التي 

اتخذه من اجراءات وقرارات.

�ملادة �لثامنة
االأحكام  ، وي�ضري عليها كل  الوطني االحتادي جزء من ميزانية املجل�س  ميزانية مكاتب املجل�س 

الواردة يف الف�ضل الثاين من الباب الرابع يف الالئحة الداخلية للمجل�س.

�ملادة �لتا�صعة
يعمل بهذا النظام من اليوم التايل للموافقة عليه من املجل�س الوطني االحتادي باأغلبية االأع�ضاء 

احلا�ضرين.

�ملادة �لعا�صرة
يعدل هذا النظام بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س.
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