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مقدمة:

يحتــوي هــذا الكتيــب علــى أهــم اإلصــدارات والمطبوعــات التــي أنجزهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي منــذ تأسيســه فــي 12 فبرايــر عــام 1972 
وحتــى العــام الجــاري 2017. وتتضمــن اإلصــدارات كتــب وتقاريــر ودوريــات برلمانيــة، تختــص بدراســة وتحليــل ورصــد األدوار البرلمانيــة المنــوط 
بهــا المجلــس ســواء كانــت تشــريعية أو رقابيــة أو سياســية، كمــا تبــرز تلــك اإلصــدارات أنشــطة المجلــس المتنوعــة خــالل فصولــه التشــريعية 

المختلفــة التــي تمتــد علــى مــدى 16 فصــاًل تشــريعيًا.

الشــورى منهــج وطريقــة حيــاة عايشــها مجتمــع اإلمــارات قبــل قيــام االتحــاد كنهــج أصيــل للعالقــة بيــن الحاكــم والمواطنيــن منــذ عقــود 
طويلــة، وشــكل مجلــس الحاكــم أحــد األماكــن التــي يتــم فيهــا تبــادل الــرأي والمشــورة حــول مختلــف األمــور والمســائل، ولالســتماع إلــى مشــاكل 
المواطنيــن وهمومهــم وتلبيــة متطلباتهــم واحتياجاتهــم، وبعدمــا تالقــت إرادة اآلبــاء المؤسســين بقيــادة المغفــور لــه - بــإذن اللــه - الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - طيــب اللــه ثــراه - علــى تأســيس االتحــاد، تــم التوقيــع علــى الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي الثامــن عشــر مــن شــهر يوليــو عــام 1971. وفــي الثانــي مــن ديســمبر مــن العــام ذاتــه تحقــق الحلــم ورفــرف عاليــًا فــي ســماء المنطقــة 
علــم االتحــاد وأعلــن عــن العمــل بالدســتور المؤقــت فــي الثانــي مــن شــهر ديســمبر عــام 1971 الــذي حــدد أهــداف االتحــاد، وأقــر نظامــه 
السياســي، وســلطاته االتحاديــة التنفيذيــة  والتشــريعية والقضائيــة، وفــي يــوم مشــهود مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عقــد 
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الثانــي عشــر مــن شــهر فبرايــر عــام 1972 جلســته األولــى، وفــي اليــوم التالــي افتتــح رئيــس الدولــة المغفــور 

لــه -بــإذن اللــه- الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي األول للمجلــس.





الفصل األول
 إصدار خاص .. كتاب زايد والمجلس 
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صــدر هــذا الكتــاب بمناســبة ذكــرى رحيــل بانــي ومؤسســة الدولــة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه. ويعــد الكتــاب الــذي تــم عمــل ثالثــة إصــدارات خاصــة 
لــه علــى مــدى 10 ســنوات، دراســة توثيقيــة تتنــاول دور زايــد فــي دعــم مســيرة المجلــس الوطنــي 
االتحــادي منــذ إنشــائه، ويمثــل دراســة جــادة لألوجــه المختلفــة مــن التفاعــل الفكــري والسياســي 
بيــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان )طيــب اهلل ثــراه(، وبيــن المجلــس الوطنــي االتحــادي، التــي امتــدت 
لعقــود مــن عمــر االتحــاد، فــي عالقــة اتســمت بالتبادليــة بيــن الفكــر منهجًا، والممارســة أســلوبًا. 
ويتكــون الكتــاب مــن ثالثــة فصــول: يتحــدث الفصــل األول عــن الفكــر والمنهــج عنــد المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد، ويتحــدث الفصــل الثانــي عــن نهجــه فــي بنــاء الدولــة العصريــة وأهــم قضايــا التنميــة 
الشــاملة ودور المجلــس الوطنــي االتحــادي فيهــا. والفصــل الثالــث بعنــوان “ العالقــات اإلقليميــة 
والعربيــة والدوليــة “ تحــدث عــن قضايــا العالقــات اإلقليميــة والعربيــة والدوليــة والجــزر اإلماراتيــة 

الثــالث المحتلــة.
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يمثــل هــذا الكتــاب محاولــة جــادة لدراســة األوجــه المختلفــة للتفاعــل الفكــري والسياســي بيــن المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
“طيــب اللــه ثــراه” وبيــن المجلــس الوطنــي االتحــادي، وينتقــل الكتــاب مــن الجانــب الفكــري إلــى الجانــب التطبيقــي مــن خــالل الممارســة العمليــة تجــاه 

مجمــل القضايــا المحليــة والعربيــة والدوليــة.

وهــذا الكتــاب ال يأتــي فــي مجــال دراســة شــخصية المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد فلذلــك مجــال آخــر، عنيــت بــه أفــكار وأقــالم كتــاب ومراكــز بحثيــة 
عديــدة، وقــد تمكــن ســموه مــن بنــاء وتشــييد الدولــة وفــق أرقــى المســتويات العالميــة، باإلضافــة إلــى تســطير منهــج سياســي متفاعــل مــع محيطــه 

المحلــي والخارجــي بإيجابيــة.

زايد والمجلس الوطني االتحادي

الطبعة األولى 2005 م
الطبعة الثانية 2010 م
الطبعة الثالثة 2015 م





الفصل الثاني
 إصـدارات حديثـة 
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أوراق برلمانية
العدد الرابع

عام الخير من المفهوم إلى التطبيق
)رؤية وتطلعات المجلس الوطني االتحادي(

2017

ــن  ــر، م ــام الخي ــادرة ع ــر وأركان مب ــى عناص ــز عل ــع التركي ــر 2017م، م ــام الخي ــادرات ع ــي مب ــادي ف ــي االتح ــس الوطن ــاركة المجل ــدار مش ــتعرض اإلص يس
خــالل تحديــد المفاهيــم العلميــة لــكل مــن المســؤولية االجتماعيــة، والتطــوع وخدمــة الوطــن، باإلضافــة إلــى اســتعراض تجــارب دول العالــم فــي هــذه 

ــا، أو أمريــكا، أو آســيا، أو افريقيــا، أو البلــدان العربيــة. المفاهيــم ســواء كانــت هــذه الــدول فــي أوروب

ــة 2071م، اإلطــار العــام  ــر 2017 م والمئوي ــادرة عــام الخي ــن مب ــدي وخمســة فصــول رئيســة تشــمل العالقــة بي ــى فصــل تمهي ــوي اإلصــدار عل ويحت
ــي  ــس الوطن ــات المجل ــة وتطلع ــن، ورؤي ــة الوط ــي خدم ــر ف ــوع، الخي ــي التط ــر ف ــة، الخي ــؤولية االجتماعي ــي المس ــر ف ــر 2017م، الخي ــام الخي ــادرة ع لمب

ــر 2017م. ــام الخي ــادرات ع ــز مب ــادي لتعزي االتح
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GLOBAL SUMMIT OF WOMEN 
SPEAKERS OF PARLIAMENT
SUMMARY REPORT
ABUDHABI,12-13 DECEMBER 2016

يعــد هــذا اإلصــدار المهــم الصــادر عــن المجلــس الوطنــي االتحــادي باللغــة اإلنجليزيــة، والــذي يحمــل عنــوان “ملخــص القمــة”، مرجعــًا أساســيًا يرصــد أهــم 
مــا جــاء فــي القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات التــي عقــدت فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي خــالل الفتــرة 12 - 13 ديســمبر 2016 تحــت شــعار 
“متحــدون لصياغــة المســتقبل”، برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام، الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة 
األســرية، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة “أم اإلمــارات”، والتــي نظمهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
ــم أفضــل. ويســتعرض اإلصــدار مقتطفــات جوهريــة عــن فعاليــات القمــة المختلفــة مــن كلمــات  ــات مــن أجــل عال بغــرض استشــراف مســتقبل البرلمان

رئيســية وجلســات وتوصيــات ومــا انبثــق عنهــا مــن إعــالن أبوظبــي.
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2016  13 - 12

Organized by

إعالن أبوظبي
القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

متحدون لصياغة المستقبل

أبوظبي 12-13 ديسمبر 2016

يحتــوي هــذا اإلصــدار المعــد بأربــع لغــات هــي العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية علــى “إعــالن أبوظبــي” المنبثــق عــن القمــة العالميــة لرئيســات 
البرلمانــات التــي عقــدت فــي قصــر اإلمــارات بالعاصمــة أبوظبــي خــالل الفتــرة 12 - 13 ديســمبر 2016 بمشــاركة أكثــر مــن 30 رئيســة برلمــان فــي العالــم.

ويؤكــد “إعــالن أبوظبــي” الــذي صــدر فــي ختــام أعمــال القمــة، علــى العمــل متحديــن لصياغــة المســتقبل مــن خــالل االلتــزام بالعمــل معــًا وإقامــة شــراكات 
مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع ككل مــن أجــل مواجهــة التحديــات التــي يواجههــا العالــم، وعلــى ضــرورة تطويــر أو تحديــث الخطــط البرلمانيــة 
االســتراتيجية الحاليــة لمواجهــة تحديــات المســتقبل، وذلــك مــن منظــور االتجاهــات الكبــرى والتحديــات وتضميــن جهــود االســتراتيجيات البرلمانيــة قــدرة 

البرلمانييــن علــى االســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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دليل القمة العالمية لرئيسات البرلمانات
متحدون لصياغة المستقبل

أبوظبي 12-13 ديسمبر 2016

ــة  ــي عقــدت فــي العاصم ــات الت ــة لرئيســات البرلمان ــة العالمي ــة عــن القم ــة واإلنجليزي ــن العربي ــل التعريفــي الصــادر باللغتي يتضمــن هــذا اإلصــدار الدلي
أبوظبــي خــالل الفتــرة 12 - 13 ديســمبر 2016 تحــت شــعار “متحــدون لصياغــة المســتقبل”، واحتــوى علــى كلمــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
رئيســة االتحــاد النســائي العــام، الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة “أم اإلمــارات” عــن القمــة، وكلمــة 
لمعالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي رئيســة المجلــس الوطنــي االتحــادي، باإلضافــة إلــى كلمــة لصابــر شــودري رئيــس االتحــاد البرلمانــي الدولــي، كمــا 
ــرأة  ــازات الم ــن معــرض المســتقبل وإنج ــة لهــا م ــة وجــدول أعمالهــا ومحاورهــا وملخــص جلســاتها والمعــارض المصاحب ــن القم ــذة ع ــل نب ــن الدلي تضم

ــات المشــاركات فــي القمــة والمتحدثيــن فيهــا. اإلماراتيــة ونبــذة عــن رئيســات البرلمان
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لمحة عن المجـلس الوطـني االتحـادي
المجلس الوطني االتحادي - األمانة العامة 

أبوظبي 2016

يتضمــن هــذا اإلصــدار رؤيــة ورســالة وقيــم المجلــس الوطنــي االتحــادي، مــن وجــود مجلــس وطنــي فاعــل يشــارك فــي تحقيــق تطلعــات شــعب االتحــاد، 
وتمثيــل شــعب االتحــاد مــن خــالل أداء متميــز ألدواره التشــريعية والرقابيــة والسياســية كســلطة داعمــة ومســاندة ومرشــدة للســلطة التنفيذيــة وتعزيــز 
المشــاركة السياســية للمواطنيــن، وترســيخ قيــم الوحــدة الوطنيــة والمشــاركة والشــفافية واالســتقاللية والمصداقيــة، كمــا يتضمــن تشــكيل المجلــس وأجهزته 

واختصاصاتــه ومرحلــة تمكينــه وإنجازاتــه عبــر مســيرته وممارســته الختصاصاتــه الدســتورية وتواصلــه مــع المجتمــع، ودوره فــي استشــراف المســتقبل.
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ــم  ــي تنظي ــاب األول أحــكام عامــة، وفــي الثان ــواب تتضمــن فــي الب ــة( ســتة أب ــي االتحــادي )النســخة اإلنجليزي ــس الوطن ــة للمجل تتضمــن الالئحــة الداخلي
المجلــس مــن تشــكيله وأحــكام العضويــة وحصانــات األعضــاء وواجباتهــم ومكافآتهــم، فيمــا يتضمــن البــاب الثالــث أجهــزة المجلــس التــي تضــم رئاســة 
المجلــس وهيئــة مكتــب المجلــس ولجــان المجلــس واختصاصاتهــا والشــعبة البرلمانيــة واألمانــة العامــة، ويشــمل الرابــع جلســات المجلــس مــن أدوار االنعقــاد 
ومــكان وزمــان انعقــاد الجلســات ونظــام العمــل فــي الجلســات ومضابــط الجلســات، ويضــم البــاب الخامــس اختصاصــات المجلــس مــن التعديالت الدســتورية 
ومشــروعات القوانيــن والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وميزانيــة الدولــة وحســاباتها الختاميــة واألســئلة والشــكاوى، ويحتــوي البــاب الســادس واألخيــر 

علــى الشــؤون الماليــة للمجلــس واالحــكام الختاميــة.

STANDING ORDER OF THE FEDERAL 
NATIONAL COUNCIL
ISSUED BY VIRTUE
OF THE PRESIDENTIAL DECISION
NO. 1 OF 2016
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الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي 
الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016

1438 هـ - 2016 م

تتضمــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي )النســخة العربيــة( ســتة أبــواب تتضمــن فــي البــاب األول أحــكام عامــة، وفــي الثانــي تنظيــم المجلــس 
مــن تشــكيله وأحــكام العضويــة وحصانــات األعضــاء وواجباتهــم ومكافآتهــم، فيمــا يتضمــن البــاب الثالــث أجهــزة المجلــس التــي تضــم رئاســة المجلــس 
وهيئــة مكتــب المجلــس ولجــان المجلــس واختصاصاتهــا والشــعبة البرلمانيــة واألمانــة العامــة، ويشــمل الرابــع جلســات المجلــس مــن أدوار االنعقــاد ومــكان 
ــالت الدســتورية  ــس مــن التعدي ــاب الخامــس اختصاصــات المجل ــط الجلســات، ويضــم الب ــان انعقــاد الجلســات ونظــام العمــل فــي الجلســات ومضاب وزم
ومشــروعات القوانيــن والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وميزانيــة الدولــة وحســاباتها الختاميــة واألســئلة والشــكاوى، ويحتــوي البــاب الســادس واألخيــر 

علــى الشــؤون الماليــة للمجلــس واألحــكام الختاميــة.
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي 
خـــــالل دور االنعـقـــاد العـــادي األول من الفصــــل 

التشريعي السادس عشر 

في الفترة من 18 /11/ 2015م لغاية 14 /06/ 2016 م

يونيو 2016

حرصــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي علــى توثيــق أنشــطة وأعمــال اللجــان، فقــد قامــت بإعــداد هــذا التقريــر الــذي يوضــح نشــاط اللجــان 
خــالل دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر فــي الفتــرة مــن 18 /11/ 2015 إلــى 14 /06/ 2016؛ وذلــك بهــدف إبــراز 
أنشــطة وإنجــازات وأعمــال اللجــان والنتائــج التــي توصلــت إليهــا، والمشــكالت التــي واجهــت العمــل وأســاليب معالجتهــا، باإلضافــة إلــى المتابعــة والتقييــم 

لمســتوى األداء فــي مختلــف األعمــال المنجــزة.
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تقرير فعالية جلسـات المجـلس الوطـني االتحادي 
في دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 

السادس عشر  

في الفترة من 18 /11/ 2015م  إلى 30 /06 /2016م

اعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده بصفــة أساســية علــى مؤشــرات األداء العــام للجلســة، وإبــراز األنشــطة التشــريعية والرقابيــة التــي دارت فــي جلســات المجلــس 
علــى مــدى دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لتقاريــر فعاليــة جلســات المجلــس خــالل الفصــل 
التشــريعي الخامــس عشــر بأدوارهــا المختلفــة، والتــي تهــدف إلــى إبــراز دالالت أساســية ترتبــط بأعمــال الجلســات ومنهــا مــا يرتبــط بالزمــن المنجــز فــي أعمــال 
الجلســات، والعائــد المتحصــل مــن هــذه األعمــال وفــق مؤشــرات النســبة الزمنيــة، ودالالت ترتبــط بطبيعــة األعمــال النوعيــة لجلســات المجلــس ســواء 

كانــت تشــريعية أو رقابيــة، كمــا يوضــح هــذا التقريــر أن هنــاك ترابطــًا موضوعيــًا بيــن العديــد مــن القطاعــات وأنــواع وأعمــال المجلــس.



الفصل الثالث
دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي
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يتضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واشــتمل علــى الســلطات االتحاديــة التــي 
تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل اإلصــدار علــى 
التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، باإلضافــة إلــى االتحــاد ومقوماتــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

األساســية لالتحــاد والحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة.

FEDERAL NATIONAL COUNCIL
UNITED ARAB EMIRATES CONSTITUTION
2015 - 1436
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ــواب اشــتملت  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واحتــوى علــى عشــرة أب ــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دول تضمــن هــذا اإلصــدار ال
علــى االتحــاد ومقوماتــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعيــة واالقتصاديــة األساســية لالتحــاد والحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة والســلطات 
االتحاديــة، التــي تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل 
اإلصــدار علــى التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، 

والتعديــالت الدســتورية والقــرارات ذات الصلــة.

دستـــــــــــور 
اإلمــــارات العـربيــة المتحـــــدة 
تم طباعته بإشراف األمانة العامة 

للمجلــس الوطــني االتحـــادي

2015
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تضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واحتــوى علــى عــدة أبــواب اشــتملت علــى 
ــات العامــة والســلطات  ــات والحقــوق والواجب ــة األساســية لالتحــاد والحري ــة واالقتصادي ــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعي االتحــاد ومقومات
االتحاديــة التــي تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل 
اإلصــدار علــى التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، 

والشــؤون الماليــة لالتحــاد والقــوات المســلحة وقــوات األمــن واألحــكام الختاميــة والتعديــالت الدســتورية والقــرارات ذات الصلــة.

FEDERAL NATIONAL COUNCIL
UNITED ARAB EMIRATES CONSTITUTION
2013- 1434
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يتضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي الصــادرة بالمرســوم االتحــادي رقــم 
97 لســنة 1977، ويحتــوي علــى 4 أبــواب يتضمــن األول تنظيــم المجلــس مــن تشــكيله وأحــكام العضويــة فيــه وحصانــات األعضــاء وواجباتهــم ورئاســة 
المجلــس ومكتــب الرئيــس واللجــان، فيمــا يحتــوي البــاب الثانــي علــى الجلســات مــن اجتمــاع المجلــس ونظــام العمــل فــي الجلســات والمضابــط، ويشــتمل 
البــاب الثالــث علــى اختصاصــات المجلــس مــن مشــروعات القوانيــن والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وميزانيــة الدولــة وحســاباتها الختاميــة، والموضوعــات 

العامــة واألســئلة والشــكاوى، ويضــم البــاب الرابــع األمانــة العامــة للمجلــس وشــؤونه الماليــة.

الالئحـة الداخليـة للمجـلس الوطـني االتحادي 
الصادرة بالمرسوم االتحادي رقم 97 لسنة 1977 

1434 هـ – 2013 م
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تضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه الالئحــة الداخليــة للمجلــس، واحتــوت علــى أربعــة أبــواب شــملت تنظيــم المجلــس 
ــة  ــات االجتماعي ــية والدعام ــه األساس ــه وأهداف ــاد ومقومات ــى االتح ــة إل ــة. باإلضاف ــؤونه المالي ــة وش ــة العام ــس واألمان ــات المجل ــات واختصاص والجلس
واالقتصاديــة األساســية لالتحــاد والحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة والســلطات االتحاديــة، فضــال عــن التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات 
المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، والشــؤون الماليــة لالتحــاد والقــوات المســلحة واألمــن 

ــة. واألحــكام الختاميــة والتعديــالت الدســتورية والقــرارات ذات الصل

BY-LAW OF
THE FEDERAL NATIONAL COUNCIL
2013- 1434
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تضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واحتــوى علــى عــدة أبــواب اشــتملت علــى 
ــات العامــة والســلطات  ــات والحقــوق والواجب ــة األساســية لالتحــاد والحري ــة واالقتصادي ــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعي االتحــاد ومقومات
االتحاديــة التــي تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل 
اإلصــدار علــى التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، 

والتعديــالت الدســتورية والقــرارات ذات الصلــة.

كمــا تضمــن اإلصــدار الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي واحتــوت علــى أربعــة أبــواب شــملت تنظيــم المجلــس والجلســات واختصاصــات المجلــس 
واألمانــة العامــة وشــؤونه الماليــة.

FEDERAL NATIONAL COUNCIL
UNITED ARAB EMIRATES CONSTITUTION
BY-LAW OF
THE FEDERAL NATIONAL COUNCIL
2011- 1432
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دستور اإلمارات العربية المتحدة  
الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي

تم طباعته بإشراف األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي 

2011 - 1432

ــواب اشــتملت  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واحتــوى علــى عشــرة أب ــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دول تضمــن هــذا اإلصــدار ال
علــى االتحــاد ومقوماتــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعيــة واالقتصاديــة األساســية لالتحــاد والحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة والســلطات 
االتحاديــة التــي تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل 
اإلصــدار علــى التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، 

والشــؤون الماليــة لالتحــاد والقــوات المســلحة واألمــن واألحــكام الختاميــة والتعديــالت الدســتورية .

كمــا تضمــن اإلصــدار الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي، واحتــوت علــى أربعــة أبــواب شــملت تنظيــم المجلــس والجلســات واختصاصــات المجلس 
واألمانــة العامــة وشــؤونه المالية.
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دستــور اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

تم طباعته بإشراف األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي 

2011 - 1432

تضمــن هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واحتــوى علــى عــدة أبــواب اشــتملت علــى 
ــات العامــة والســلطات  ــات والحقــوق والواجب ــة األساســية لالتحــاد والحري ــة واالقتصادي ــه وأهدافــه األساســية والدعامــات االجتماعي االتحــاد ومقومات
االتحاديــة التــي تضــم المجلــس األعلــى لالتحــاد، رئيــس االتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطنــي االتحــادي، القضــاء االتحــادي. كمــا اشــتمل 
اإلصــدار علــى التشــريعات والمراســيم االتحاديــة والجهــات المختصــة بهــا، وتوزيــع االختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات، 

والتعديــالت الدســتورية.
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العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المؤقــت  الدســتور 
المتحــدة والالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي 
االتحــادي والنظــام الداخلــي للشــعبة البرلمانيــة   

1416 هـ - 1995م

يعــرض هــذا اإلصــدار الــذي قــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بطباعتــه نصــوص الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يتكــون مــن 
152 مــــادة، والالئحـــــة الداخليــــة للمجلــــــس الوطنيــــ االتحــــادي التــي تتكــون مــن 133 مادة، باإلضافة إلى النظــــام الداخلــــي للشعبـــــة البرلمانيــــة 

الـــذي يتكــون مــن 14 مــادة.



الفصل الرابع
كـــــــــــــــتـب 



34

كيف يدرس البرلمان ولجانه القوانين؟  
) الفلسفة - اآللية - اللوائح البرلمانية (

علي موسى 

المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي – 2009

ــة  ــى الفلســفة واآللي ــر أساســية تقــوم عل ــة معايي ــا لثالث ــن وفق ــام المؤسســة التشــريعية ولجانهــا بدراســة القواني ــة قي ــاب عــن كيفي يتســاءل هــذا الكت
ــة. ــح البرلماني واللوائ

ويحتــوي هــذا الكتــاب علــى ثالثــة فصــول، األول يــدور حــول العديــد مــن الفلســفات القانونيــة التــي تبــرر بشــكل أو بآخــر ماهيــة القوانيــن فــي البرلمانــات 
والعناصــر األساســية التــي يجــب أن يركــز عليهــا البرلمــان عنــد دراســة وفحــص القوانيــن، والفصــل الثانــي يــدور حــول اآلليــات والوســائل العمليــة مــن حيــث 
األوراق أو المصفوفــات التــي يمكــن أن تيســر دراســة القوانيــن فــي البرلمانــات، والفصــل الثالــث يــدور حــول اللوائــح البرلمانيــة والمبــادئ األساســية حيــال 

وضــع أو تعديــل هــذه اللوائــح.
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السوابق البرلمانية في عمل المجلس الوطني االتحادي  

2005 - 1972 
الطبعة األولى 1427 هـ - 2006 م

يضــم هــذا الكتــاب مواقــف اتخذهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي وهــو يمــارس عملــه توافقــت مــع المــواد الدســتورية والالئحــة تــارة، وحــادت عنهــا تــارة 
أخــرى، تكــررت حينــا ولــم يكــن لهــا نصيــب مــن التكــرار أحيانــا أخــرى، ولكنهــا فــي النهايــة كانــت مجــاال للــرأي والــرأي اآلخــر، اجتهــادات فــي عمــل المجلــس 

اعتبرهــا الكتــاب ســوابق فأخــذ منهــا مســماه، تســجيال لواقــع وتعميمــا للفائــدة.

ورأت األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي تســجيل هــذه المواقــف وتوثيقهــا كمــا حدثــت، بمــا لهــا ومــا عليهــا، وحســب مــا اتفقــت مــع النصــوص 
التشــريعية أو مــا اختلفــت معهــا.
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الكتاب السنوي  
دوري االنعقاد العاديين الثاني والثالث

الفصل التشريعي الثالث عشر

)2005 - 2003(

ــه وأنشــطته تــم إصــدار الكتــاب الســنوي الثالــث ليتضمــن ســتة أبــواب تجمــع فــي  فــي ضــوء رصــد إنجــازات المجلــس الوطنــي االتحــادي وتوثيــق أعمال
طيهــا مــا أنجــزه المجلــس مــن واقــع دوريــه التشــريعي والرقابــي، ومــا تحقــق مــن نشــاط لألمانــة العامــة بكافــة أجهزتهــا المختلفــة خــالل دوري االنعقــاد 
العادييــن الثانــي والثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث عشــر، خــالل الفتــرة مــن 22 /11/ 2003 م- 17 /02/ 2005 م. باإلضافــة إلــى األمــور اإلجرائيــة 

النعقــاد المجلــس وتشــكيالته وأنشــطة لجانــه وشــعبته البرلمانيــة، والمقابــالت والزيــارات التــي قــام بهــا المجلــس علــى المســتويين المحلــي والخارجــي. 
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الكتاب السنوي  
دوري االنعقاد العادي األول

الفصــل التشريعــي الثالـث عشـــر

)2004 - 2003(

تــم إصــدار الكتــاب الســنوي ليتضمــن أبــواب تجمــع فــي طيهــا مــا أنجــزه المجلــس ومــا تحقــق مــن نشــاط لألمانــة العامــة خــالل دور االنعقــاد العــادي 
ــى اســتقبال  ــة، إضافــة إل ــات الدبلوماســية فــي الدول ــي البعث ــث عشــر )2003 - 2004( مــن اســتقبال لبعــض ممثل األول مــن الفصــل التشــريعي الثال
وفــود االمانــات العامــة لمجالــس دول التعــاون الخليجــي، وأرســال بعــض موظفــي األمانــة العامــة فــي دورات تدريبيــة وكذلــك اشــتراك األمانــة العامــة 
ــة المحليــة. كمــا يتضمــن الكتــاب األمــور اإلجرائيــة النعقــاد المجلــس وتشــكيالته ورصــد نشــاطاته مــن واقــع  للمجلــس فــي بعــض المعــارض الثقافي

دوريــه التشــريعي والرقابــي، باإلضافــة إلــى نشــاط الشــعبة البرلمانيــة.
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ــي  ــة فـ ــس الدولـ ــمو رئيـ ــب السـ ــات صاحـ خطابـ
افتتـــاح أدوار انعقـــاد المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي 

وردود المجلـــس عليهـــا   

2003

ســعى هــذا الكتــاب إلــى توثيــق مرحلــة عمــل امتــدت لثالثــة عشــر فصــال تشــريعيا كامــال )مــن دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي األول 
حتــى دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الثانــي عشــر(؛ ليكــون ســجال حيــا لتاريــخ هــذه الحقبــة المباركــة مــن العمــر المديــد لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. ويتضمــن الكتــاب خطابــات صاحــب الســمو رئيــس الدولــة فــي افتتــاح كل دور مــن أدوار االنعقــاد العــادي الســنوي للمجلــس الوطنــي 
االتحــادي، وتعتبــر ســجال تاريخيــا أمينــا ألحــوال البــالد وأهــم األحــداث والشــؤون العامــة التــي جــرت خــالل العــام، ومــا كانــت حكومــة االتحــاد تعتــزم 

إجــراءه مــن مشــروعات وإصالحــات خــالل كل دورة، كمــا يتضمــن ردود المجلــس علــى خطابــات ســموه.
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قاموس المصطلحات البرلمانية   
إنجليزي - عربي 

2003

إيمانــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس بأهميــة المشــاركات البرلمانيــة فــي طــرح وتوصيــل قضايــا الشــعوب إلــى األمــم األخــرى، ونظــرا لمــا للمجالــس والبرلمانــات 
مــن دور كبيــر فــي الحيــاة السياســية فــي العالــم، فقــد قامــت األمانــة العامــة بإنجــاز معجــم متخصــص فــي المصطلحــات البرلمانيــة الحديثــة والضروريــة 

أثنــاء المشــاركات البرلمانيــة العربيــة والدوليــة.

ومــن أبــرز ســمات هــذا المعجــم االهتمــام بالعبــارات االصطالحيــة التــي تســاعد علــى إدراك المعانــي البرلمانيــة، باإلضافــة إلــى إيــراد بعــض الجمــل والعبارات 
البرلمانيــة الحديثــة ومــا يرادفهــا مــن المصطلحــات والمعانــي باللغــة اإلنجليزية.
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تشكيالت المجلس الوطني االتحادي وهيئة مكتبه   

في الفترة من 12 /2/ 1972 ولغاية 8 /7/ 2003  
من الفصل التشريعي األول إلى نهاية الدور العادي األول 

من الفصل التشريعي الثالث عشر

يتضمــن الكتــاب تشــكيالت المجلــس الوطنــي االتحــادي وهيئــة مكتبــه فــي الفتــرة مــن 12 /2/ 1972 ولغايــة 8 /7/ 2003 مــن الفصــل التشــريعي 
األول إلــى نهايــة الــدور العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الثالــث عشــر، ورأت األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي إيمانــا منهــا بالرســالة الســامية 
التــي حملهــا هــؤالء الرجــال المخلصــون أن تســجل أســماءهم فــي كتــاب يتضمــن تشــكيالت المجلــس. ويحتــوي الكتــاب علــى بيــان مختصــر بعــدد الفصــول 
التشــريعية للمجلــس خــالل الفتــرة المذكــورة، ومــا تحويــه مــن أدوار عاديــة وغيــر عاديــة ومناســبات انعقــاد األدوار غيــر العاديــة وأدوار االنعقــاد التــي 

اجتمــع وانفــض خاللهــا المجلــس بــدون مرســوم اتحــادي.



41

إن الكــم الكبيــر والمتنــوع مــن التوصيــات التــي رفعهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى الحكومــة )مــن الفصــل التشــريعي األول وحتــى نهايــة الــدور الثانــي 
مــن الفصــل التشــريعي الثانــي عشــر 1972 - 2001( بشــأن الموضوعــات العامــة التــي ناقشــها خــالل تلــك الفتــرة تعبــر بصــدق عــن الــدور الــذي قــام بــه 
المجلــس وحســب االختصاصــات المنصــوص عليهــا، والتــي المســت احتياجــات وتطلعــات المواطنيــن فــي مســتقبل أفضــل، والتــي يمكــن لمســها فــي 
اإلنجــازات التــي تحققــت علــى أرض الواقــع، معبــرة عــن مــدى التعــاون بيــن المجلــس الوطنــي االتحــادي والحكومــة بمــا يحقــق اآلمــال الوطنيــة لشــعب 

اإلمــارات، وقــد عملــت األمانــة العامــة للمجلــس علــى جمــع وتصنيــف هــذه التوصيــات فــي كتــاب يحفظهــا ويســهل الرجــوع إليهــا.

توصيات المجلس الوطني االتحادي  
من الفصل التشريعي األول وحتى نهاية الدور الثاني 

من الفصل التشريعي الثاني عشر
2001 - 1972
ديسمبر 2001م

الطبعة الثانية
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الكتاب السنوي للمجلس الوطني االتحادي   
الفصل التشريعي الثاني عشر )2000 - 2001( 

المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي - 2001

يأتــي هــذا الكتــاب الســنوي األول راصــدا ألعمــال دوري االنعقــاد األول والثانــي للفصــل التشــريعي الثانــي عشــر للمجلــس الوطنــي االتحــادي، متنــاوال أهــم القضايا 
التــي ناقشــها وبشــكل موجــز، مبينــا حــرص المجلــس علــى تحقيــق طموحــات المواطنيــن وآمالهــم، ومســاهما فــي دفــع مســيرة التنمية علــى أرض اإلمــارات.

ويتكــون الكتــاب مــن أربعــة أبــواب يحتــوي األول منهــا علــى األمــور اإلجرائيــة النعقــاد المجلــس مــن مرســوم تشــكيل المجلــس ومرســوم الدعــوة والنطــق 
الســامي بافتتــاح الفصــل التشــريعي وخطــاب االفتتــاح والــرد علــى خطــاب االفتتــاح وكلمــة رئيــس المجلــس فــي افتتــاح دوري االنعقــاد العادييــن األول 
والثانــي. فيمــا يحتــوي البــاب الثانــي علــى تشــكيالت المجلــس مــن هيئــة مكتــب المجلــس واللجنــة التنفيذيــة للشــعبة البرلمانيــة ولجــان المجلــس، ويحتــوي 
ــى نشــاط الشــعبة البرلمانيــة مــن المؤتمــرات والمشــاركات  ــع عل ــاب الراب ــى اختصاصــات المجلــس التشــريعية والرقابيــة، فيمــا يتضمــن الب ــث عل ــاب الثال الب

البرلمانيــة والزيــارات واللقــاءات البرلمانيــة.
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اللوائــح الداخليـــة لمجــالس الشـــورى والوطـــــني 
واألمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   

1419 هـ - 1998 م

حرصــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى توفيــر مرجــع ســهل للمقارنــة والبحــث، فقــد ارتــأت أن تجمــع 
كتابــا يحمــل فــي طياتــه نصــوص النظــم واللوائــح الداخليــة لمجالــس الشــورى والوطنــي واألمــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــق آخــر التعديــالت 
التــي طــرأت علــى تلــك األنظمــة واللوائــح، وهــو أمــر لــه داللتــه فــي التعبيــر عــن الرغبــة األكيــدة فــي إبــراز دور هــذه المجالــس البرلمانيــة، والطريقــة التــي 

تنتهجهــا فــي إعمــال مبــدأ الشــورى الــذي نــص عليــه ديننــا الحنيــف.
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تشكيالت المجلس الوطني االتحادي  

في الفترة من 12 /2/ 1972 م حتى 1/ 12/ 1996 م.

1418 هـ - 1997م

لقــد جــاءت تشــكيالت المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الفتــرة مــن 12 /2/ 1972 م حتــى 1 /12/ 1996 م، عبــر اختيــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 
وأصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات ألعضــاء المجلــس كممثليــن لشــعب اإلمــارات، تعبيــرا صادقــا عــن الثقــة الغاليــة فــي هــؤالء 

الرجــال الذيــن تولــوا هــذه المســؤولية الجســيمة.

ــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس بالرســالة الســامية التــي حملهــا هــؤالء الرجــال المخلصــون رأت أن تســجل أســماءهم فــي كتــاب يتضمــن تشــكيالت  وإيمان
المجلــس، وهيئــة مكتبــه خــالل فصولــه التشــريعية العشــرة ســالفة الذكــر.
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المجلس الوطني االتحادي   
سنوات من عمر االتحاد 

رجب 1417 هجرية – ديسمبر 1996 م

يســتعرض هــذا الكتــاب مقتطفــات موجــزة ومتنوعــة مــن أعمــال المجلــس الوطنــي االتحــادي وأدواره التشــريعية والرقابيــة والسياســية، ونداءاتــه فــي كل 
قضيــة مــن قضايــا الوطــن، مــا يمكــن القــارئ مــن إدراك حجــم االهتمامــات والجهــود التــي بذلهــا ويبذلهــا المجلــس فــي هــذه القضايــا. وكانــت قضايــا 
ــي كان يناقشــها  ــب مختلفــة مــن هــذا العمــل، وفــي الموضوعــات الت ــردد فــي جوان ــس، وكان صداهــا يت الوطــن والمواطــن تشــغل جــل عمــل المجل

والتوصيــات التــي يتخذهــا وتعليقاتــه علــى مشــروعات القوانيــن.

ومــن أهــم الدوافــع التــي كانــت حافــزا للمجلــس علــى إنجازاتــه الكبيــرة مــا كان يتلقــاه مــن تشــجيع مــن صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، مثلمــا جــاء فــي 
خطــاب ســموه فــي افتتــاح دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي العاشــر.
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مع مسيرة المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة   

1986 - 1972
دكتور السيد محمد إبراهيم 

المستشار بمجلس الدولة المصري ومستشار المجلس الوطني االتحادي سابقًا

أكتوبر 1986

ــه  ــى مالمح ــة إل ــام 1986. باإلضاف ــى ع ــام 1972 وحت ــي ع ــه ف ــذ تأسيس ــًا من ــوال 15 عام ــادي ط ــي االتح ــس الوطن ــيرة المجل ــاب مس ــتعرض الكت يس
ــي  ــة النشــاط البرلمان ــس، وبداي ــة للمجل ــب وإعــداد أول الئحــة داخلي ــة مكت ــس وانتخــاب أول رئيــس وأول هيئ ــاع للمجل الدســتورية، واســتعراض أول اجتم

ــه. الخارجــي ل

كمــا يتنــاول الكتــاب التعريــف بالمجلــس، موقعــه واختصاصاتــه وســلطاته وعالقاتــه بالســلطات األخــرى فــي ضــوء القواعــد الدســتورية، التــي تحــدد اإلطــار 
العــام لهــذه األوضــاع، فضــال عــن تحديــات مســيرة المجلــس والعالقــة مــع الحكومــة.

ويشــير الكتــاب الــذي يتكــون مــن بــاب تمهيــدي وثالثــة أبــواب رئيســة إلــى أن المجلــس الوطنــي االتحــادي يعــد مصــدر إثــراء للعمــل السياســي فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعالمــة مضيئــة للحريــة والديمقراطيــة وقــوة دافعــة لحركــة النهضــة والتقــدم فــي البــالد.
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أســـس التنظيــــم السيـاســـــــي والدستـــــوري 
لدولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحـــــدة   

دكتور السيد محمد إبراهيم
المستشار بمجلس الدولة المصري

ومستشار المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

1975

يتنــاول هــذا الكتــاب أســس التنظيــم السياســي والدســتوري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مســتعرضا الخصائــص العامــة لدســتور االتحــاد، وتنظيــم 
الســلطات العامــة فــي ذلــك الدســتور، مــع التركيــز علــى الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، مــن حيــث تكويــن الســلطة التنفيذيــة واختصاصاتهــا، باإلضافــة 

إلــى تكويــن الســلطة التشــريعية واختصاصاتهــا ونظــام العمــل داخلهــا، والعالقــات المتبادلــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.





الفصل الخامس
 تقارير ودراسات وندوات ومنتديات 
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي
دور االنعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي 

الخامس عشر 

من 26 /10/ 2014 إلى 16 /06/ 2015

اعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده بصفــة أساســية علــى مؤشــرات األداء العــام للجلســة وإبــراز األنشــطة التشــريعية والرقابيــة التــي دارت فــي جلســات المجلــس 
ــة  ــر فعالي ــى 16 /06/ 2015، ويهــدف تقري ــع مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر مــن 26 /10/ 2014 إل ــى مــدى دور االنعقــاد العــادي الراب عل
ــراز دالالت أساســية ترتبــط بأعمــال الجلســات مثــل الزمــن المنجــز فــي أعمــال الجلســات، والعائــد المتحصــل مــن هــذه األعمــال،  جلســات المجلــس إلــى إب
وطبيعــة األعمــال النوعيــة للجلســات، ويبــرز كذلــك أهــم األفــكار والمقترحــات التــي تقــدم بهــا ســعادة أعضــاء المجلــس فــي مختلــف األعمــال التشــريعية 

والرقابيــة، ومــدى تأثيــر هــذه األفــكار والمقترحــات علــى السياســات الحكوميــة العامــة.
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حرصــا مــن إدارة اللجــان علــى توثيــق أنشــطة وأعمــال اللجــان، فقــد قامــت بإعــداد هــذا التقريــر الــذي يوضــح نشــاط اللجــان خــالل دور االنعقــاد العــادي 
الرابــع - الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر، فــي الفتــرة مــن 26 /10/ 2014 لغايــة 16 /06/ 2015 م، وذلــك بهــدف إبــراز أنشــطة وإنجــازات وأعمــال 
ــم لمســتوى األداء فــي  ــى المتابعــة والتقيي ــي واجهــت العمــل وأســاليب معالجتهــا، باإلضافــة إل ــت إليهــا، والمشــكالت الت ــي توصل ــج الت اللجــان والنتائ

مختلــف األعمــال المنجــزة.

تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطـني االتحـادي 
خالل دور االنعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي 

الخامس عشر

من الفترة 26 /10/ 2014 لغاية 16/06/ 2015 م
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العامـــة  األمانـــة  لنشـــاط  الفنـــي  األداء  تقريـــر 
للمجلـــس الوطنـــي االتحـــادي خـــالل دور االنعقـــاد 
الرابـــع مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس عشـــر

)2015-2014(

يســتعرض هــذا اإلصــدار تقريــر األداء الفنــي لنشــاط األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل دور االنعقــاد الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الخامــس 
عشــر )2014 - 2015(، وقــد بلغــت األعمــال الفنيــة لــإدارات البحثيــة فــي األمانــة العامــة خــالل الفتــرة المذكــورة عــدد 233 عمــاًل فنيــًا، تنــوع مــا 
بيــن دراســات وبحــوث وأوراق برلمانيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى تقاريــر اللجــان. وقــد توزعــت أعمــال الجهــاز الفنــي علــى 9 قطاعــات هــي االقتصــادي 
واالجتماعــي والتعليمــي والصحــي والخدمــي واألمنــي والبيئــي والقانونــي وقطاعــات أخــرى، باإلضافــة إلــى القطــاع الدبلوماســي البرلمانــي الــذي أعــدت لــه 

151 ورقــة فنيــة، والتــي اشــتملت علــى 170 فكــرة و244 مقترحــًا.
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توثيقــًا ألعمــال لجــان المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر )2011 - 2015( فقــد أعــدت األمانــة العامــة هــذا التقريــر 
ليكــون بمثابــة المرجــع والدليــل لكافــة أنشــطة المجلــس خــالل هــذه الفتــرة، حيــث بلــغ نشــاط لجــان المجلــس خــالل هــذا الفصــل 564 نشــاطًا متمثــاًل 

فــي عــدد 511 اجتماعــًا، فــي حيــن بلــغ نشــاط لجــان المجلــس خــالل الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر 417 نشــاطًا، متمثــاًل فــي 406 اجتماعــًا. 

وقد استغرق نشاط لجان المجلس خالل الفصل التشريعي الخامس عشر 1407:43 ساعة ناقشت خالله 61 مشروع قانون.

تقرير عن نشاط لجان المجلس الدائمة والمؤقتة
الفصل التشريعي الخامس عشر

للفترة من 15 /11/ 2011 م لغاية 14 /11/ 2015 م
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أنظمة عمل المجلس الوطني االتحادي  

الطبعة األولى 2015

تهــدف األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي مــن هــذا اإلصــدار إلــى التعريــف بمختلــف األنظمــة المعتمــدة فــي المجلــس ألداء مختلــف أجهزتــه 
ومجــاالت عملــه، لتمكيــن أعضــاء المجلــس مــن االطــالع عليهــا جميعــا، ويكــون لهــم بمثابــة الدليــل الشــامل لهــذه األنظمــة. ويتنــاول اإلصــدار الحديــث 
عــن أنظمــة عمــل هيئــة مكتــب المجلــس، ولجنــة رؤســاء اللجــان، ولجنــة حقــوق اإلنســان، ونظــام اللجــان الميدانيــة للمجلــس، والنظــام الداخلــي للشــعبة 

البرلمانيــة، ونظــام عمــل مكاتــب المجلــس.
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تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي خالل الفصل 
التشريعي الخامس عشر  )2011 - 2015( م

المجلس الوطني االتحادي - أبوظبي - الطبعة األولى 2015

يتضمــن هــذا التقريــر ثالثــة فصــول أساســية، يــدور الفصــل األول حــول توصيــف مشــروعات القوانيــن فــي مختلــف أدوار انعقــاد المجلــس، ويركــز الفصــل 
الثانــي علــى األداء الرقابــي فــي الموضوعــات العامــة واألســئلة ويعــرض الفصــل الثالــث تحليــال ألداء المجلــس التشــريعي والرقابــي، ويوضــح مــدى التكامــل 
والتقــارب بيــن هذيــن الجانبيــن. ويمثــل التقريــر زادا مهمــا لــكل مــن يريــد أن يتعــرف علــى طبيعــة دور المجلــس وفــق اختصاصاتــه الموكولــة إليــه، وكذلــك 

منهــال للقــارئ يســتطيع مــن خاللــه أن يتبيــن دور المجلــس فــي تقديــر احتياجــات المصلحــة العامــة ومتطلباتهــا.
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الدليل المرشد لتحليل القانون ونصوصه

)1436 هـ - 2015 م(
علي موســى المستشـار الفنـي لألمانـة العامـة 

للمجلس الوطني االتحادي

يعتبــر هــذا اإلصــدار للمجلــس الوطنــي االتحــادي دليــل مرشــد لتحليــل القانــون ونصوصــه، حيــث عــرض المبــادئ واألســس العامــة لكيفيــة قــراءة القانــون، 
ــر واســتنباط  ــة ممتعــة للتفكي ــون ونصوصــه هــي عملي ــل القان ــة تحلي ــون ونصوصــه. موضحــًا أن عملي ــل القان ــر والتذكــر لتحلي ــة التفكي ــم عــرض مدون ث
النتائــج، أو االســتدالل أي التوصــل إلــى نتائــج جديــدة، وأن جوهــر عمليــة التحليــل تقــوم علــى تفكيــك النــص أو القانــون إلــى أجــزاء، تركيــب هــذه األجــزاء 
والعناصــر، تحديــد المشــكلة القانونيــة واالجتماعيــة للنــص، والمقارنــة بيــن الحلــول القائمــة فــي النــص أو القانــون، وبيــن الحلــول األخــرى خاصــة مــن الزاويــة 

االجتماعيــة.
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دليل نظام أعمال المجلس الوطني االتحادي

)1436 هـ - 2015 م(

يوضــح هــذا الدليــل التفاصيــل الالزمــة لنظــام أعمــال المجلــس الوطنــي االتحــادي ليحقــق اإلرشــاد الســليم ألعضــاء المجلــس فــي ممارســة اختصاصــات 
ومســؤوليات العضويــة. ويتنــاول بالشــرح اختصاصــات المجلــس التشــريعية والرقابيــة والدبلوماســية البرلمانيــة والعضويــة فيــه، ومفهــوم وتوصيــف اللجــان 

البرلمانيــة وأنواعهــا ونظــام الجلســات والتصويــت فيهــا والجــزاءات علــى اإلخــالل بنظــام الجلســة والحصانــة البرلمانيــة. 
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يأتــي هــذا الدليــل إللقــاء الضــوء علــى أفضــل الخطــط وأحدثهــا فــي إدارة الحمــالت االنتخابيــة وفــق مــا يناســب بيئــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وبهــدف إكســاب المرشــحين المهــارات الالزمــة لتطبيــق القواعــد العمليــة فــي إدارة وتنظيــم وتخطيــط الحمــالت االنتخابيــة مــن خــالل تســليط الضــوء 

علــى عــدد مــن المحــاور المهمــة التــي تخدمهــم فــي الفتــرة المقبلــة مــن ســير العمليــة االنتخابيــة.

ويتضمــن الدليــل كيفيــة تشــكيل فريــق الحملــة االنتخابيــة والخطــط الموضوعيــة وتكتيــكات الدعايــة االنتخابيــة واســتراتيجيات االتصــال السياســي مــع 
الناخبيــن وكيفيــة إعــداد ميزانيــة الحمــالت االنتخابيــة وكيفيــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي وأدوات تكنولوجيــا االتصــال واإلعــالم وكيفيــة 

إعــداد البرنامــج والشــعار االنتخابــي.

ويتضمــن الدليــل ثالثــة فصــول تتنــاول: التنظيــم العــام للحملــة االنتخابيــة وإدارة الحملــة االنتخابيــة والقــدرات التنظيميــة والشــخصية للمرشــح “ دليــل عمــل 
تنفيــذي للحملــة االنتخابية “.

دليل تنظيم وإدارة الحمالت االنتخابية
المجلــس الوطــني االتحــادي 

2015
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ــأدوار انعقــاده  ــا لمجمــل أعمــال وأنشــطة الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة خــالل الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر ب ــر توصيفــا تفصيلي يتضمــن هــذا التقري
ــو 2015(. ــى يوني ــر -2011 إل ــرة مــن )نوفمب األربعــة خــالل الفت

ويعــرف التقريــر الشــعبة البرلمانيــة بأنهــا الجهــاز المعنــي بالــدور السياســي للمجلــس الوطنــي االتحــادي وممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة، وأن هــذا النــوع مــن 
الدبلوماســية هــو المعنــي بنقــل فكــر وإرادة الشــعوب إلــى الســاحة الدوليــة باعتبــار أن أعضــاء البرلمانــات هــم الممثلــون إلدارة شــعوبهم، وأن الــدور السياســي 
للمجلــس الوطنــي االتحــادي الفعــال ينصــرف فــي مفهومــه إلــى إعــداد المقترحــات واآلراء الخاصــة بقــرارات االتحــادات البرلمانيــة، وتقــاس فيــه الرؤيــة 

المباشــرة وغيــر المباشــرة لسياســة الدولــة الخارجيــة.

تقرير نشاط الشعبة البرلمانية اإلماراتية
خالل الفصل التشريعي الخامس عشر

نوفمبر – 2011، يونيو – 2015
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ــوان “نحــو شــراكة اســتراتيجية مــع جمعيــات النفــع العــام” الــذي يســتهدف التأســيس  ــة بعن يتضمــن اإلصــدار فعاليــات أول ملتقــى يعقــد فــي الدول
لشــراكة اســتراتيجية وتفعيــل التعــاون الدائــم بيــن المجلــس الوطنــي االتحــادي وجمعيــات النفــع العــام فــي مختلــف مجــاالت العمــل البرلمانــي، وتســليط 
الضــوء علــى دور جمعيــات النفــع العــام فــي تطويــر المجتمــع وعلــى التحديــات التــي تواجههــا فــي بنــاء شــراكات اســتراتيجية والتعــاون مــع مختلــف 
مؤسســات الدولــة وعلــى دورهــا فــي دعــم برنامــج التمكيــن السياســي الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه 

اللــه” عــام 2005، فضــاًل عــن االطــالع علــى الخبــرة اإلقليميــة والدوليــة فــي التعامــل مــع هــذه التحديــات.

وقائـع ملتــقى نحــو شراكــة استراتيجيــة 
مــع جمعيــات النفــع العــام

دبي - اإلمارات العربية المتحدة 

االثنين 25 مايو 2015م
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لكــون المجلــس الوطنــي االتحــادي مؤسســة تعمــل ضمــن ضوابــط وتنظــم مــن خــالل لوائــح، فقــد حرصــت األمانــة العامــة للمجلــس ومــن قبيــل القيــام 
ــى  ــم عل ــا يعينه ــم بم ــى تزويده ــا عل ــا منه ــس، حرص ــاء المجل ــادة أعض ــي للس ــل التعريف ــذا الدلي ــم ه ــى تقدي ــة عل ــن حاج ــفته م ــا استش ــا، ولم بواجباته
القيــام بــاألدوار والمهــام المناطــة بهــم، ومــن منطلــق خصوصيــة عمــل المجلــس فقــد تــم البــدء بلمحــة تاريخيــة أعقبهــا توضيــح لإجــراءات المتبعــة فــي 

اجتماعــات المجلــس ولجانــه حســب نصــوص مــواد الدســتور والالئحــة الداخليــة، إضافــة إلــى مــا تــم العمــل بــه وأصبــح عرفــًا ســطرته الممارســة.

الدليل اإلرشادي ألعمال جلسات ولجان 
المجلس الوطني االتحادي

)1436 هـ - 2015 م(
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يعــد مجــال الدبلوماســية البرلمانيــة مــن المجــاالت الدبلوماســية الحديثــة التــي تنامــى دورهــا بفاعليــة كبيــرة العتبــارات تتعلــق بترابــط تأثيــرات القضايــا 
علــى الصعيــد الدولــي وتجاوزهــا فــي التأثيــر للحيــز الجغرافــي ممــا حتــم معــه زيــادة التعــاون بيــن مؤسســات الــدول وشــعوبها حيــال مختلــف القضايــا 
ــى إصــدار هــذا الدليــل اإلرشــادي  ــم العمــل عل ــة ت ــة اإلماراتي ــه الشــعبة البرلماني ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــا بأهمي ــة، وإيمان ــة والسياســية واالجتماعي االقتصادي

للشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة، الــذي يهــدف إلــى إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الشــعبة كجهــاز مــن أجهــزة المجلــس، ونظــام العمــل بهــا ومشــاركاتها.

الدليـــل اإلرشـــــادي ألعضــــــاء 
الشعبـــة البرلمانيــة اإلماراتية

)1436 هـ - 2015 م(
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يحــاول هــذا اإلصــدار اإلجابــة علــى عــدة أســئلة حــول مــدى أهميــة الــدور السياســي للبرلمــان، وهــل البرلمــان معنــي بالسياســة الخارجيــة أو أن يكــون لــه مثــل 
هــذه األدوار؟ أم يجــب أن يقتصــر دوره علــى أداء وظيفتيــه التشــريعية والرقابيــة؟ وهــل يجــب علــى البرلمانــات أن تتنحــى تمامــًا عــن أي دور فــي السياســة 
الخارجيــة علــى اعتبــار أن هــذا الــدور معقــد ويحتــاج إلــى أدوات فنيــة، وإلــى العديــد مــن الدراســات والتحليــالت؟ وهــل القــرار الــذي يتخــذه البرلمــان فــي 

هــذا الشــأن يؤثــر علــى مصالــح الدولــة مــن جميــع المجــاالت علــى اعتبــار أن هــذا القــرار قــد يتعلــق بقضيــة إقليميــة أو دوليــة.

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودراسات الشعبة 
البرلمانية وإعداد الكلمات البرلمانية

)1436 هـ - 2015 م(
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يتضمــن هــذا اإلصــدار نــدوة نظمتهــا لجنــة حقــوق اإلنســان فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي بهــدف تعزيــز الحــوار وســبل التشــاور والتعــاون المشــترك 
مــع كافــة الجهــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان ومكافحــة ظاهــرة االتجــار بالبشــر، وتســليط الضــوء علــى جهــود الدولــة وإنجازاتهــا فــي مجــال رعايــة وحمايــة 

حقــوق اإلنســان، وإلــى تعميــق ثقافــة احتــرام حقــوق اإلنســان بكافــة أبعادهــا، وبلــورة أفضــل األســاليب والســبل والممارســات فــي هــذا الشــأن.

وشــارك فــي النــدوة نخبــة مــن البرلمانييــن واألكاديمييــن والخبــراء وممثلــو المؤسســات والجهــات الحكوميــة واألهليــة والمجتمعيــة المعنيــة برعايــة وحمايــة 
حقــوق اإلنســان ومكافحــة ظاهــرة االتجــار بالبشــر.

وقائــــع نـــــدوة حقــــوق اإلنســـــان 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

االثنين 1 يونيو 2015م
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اعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده بصفــة أساســية علــى مؤشــرات األداء العــام للجلســة وإبــراز األنشــطة التشــريعية والرقابيــة التــي دارت فــي جلســات المجلــس 
علــى مــدى دور االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر مــن 11 /11/ 2013 م إلــى 24 /06/ 2014م، ويهــدف تقريــر فعاليــة 
ــد المتحصــل مــن هــذه األعمــال  ــط بأعمــال الجلســات مثــل الزمــن المنجــز فــي أعمــال الجلســات والعائ ــراز دالالت أساســية ترتب ــى إب جلســات المجلــس إل
وطبيعــة األعمــال النوعيــة للجلســات، ويبــرز كذلــك أهــم األفــكار والمقترحــات التــي تقــدم بهــا ســعادة أعضــاء المجلــس فــي مختلــف األعمــال التشــريعية 

والرقابيــة ومــدى تأثيــر هــذه األفــكار والمقترحــات علــى السياســات الحكوميــة العامــة.

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي
دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر

)2014-2013(



66

وقائـــع منتــدى اإلعــالم البرلمـــاني 
آفـاق اإلعـالم البرلمـاني ودوره في تعـزيــز الثقــافــة 

البرلمانية والمشاركة السياسية
دبي - اإلمارات العربية المتحدة 

االثنين 24 /11/ 2014م

تضمــن هــذا اإلصــدار أوراق عمــل ومناقشــات منتــدى اإلعــالم البرلمانــي الــذي نظمــه للعــام الثانــي علــى التوالــي المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع 
االتحــاد البرلمانــي الدولــي فــي دبــي يــوم االثنيــن الموافــق الرابــع والعشــرين مــن نوفمبــر عــام 2014.

وســلط المنتــدى الضــوء علــى محــاور مهمــة فــي اإلعــالم البرلمانــي مــن بينهــا اســتعراض تجــارب مختلــف الجهــات المهتمــة بالشــأن البرلمانــي والــدروس 
ــة للبرلمــان. ــز الثقافــة البرلمانيــة، ودوره فــي العمليــة االنتخابي ــرأي العــام وتعزي ــر ال المســتفادة منهــا، ودور اإلعــالم فــي تثقيــف وتنوي
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تقرير األداء الفني لنشاط األمانة العامة للمجلس 
الوطني االتحادي

خالل دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي 

الخامس عشر )2013-2014( م

المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي- 2014

ــل  ــن الفص ــث م ــادي الثال ــاد الع ــالل دور االنعق ــادي خ ــي االتح ــس الوطن ــي المجل ــة ف ــة العام ــاط األمان ــي لنش ــر األداء الفن ــدار تقري ــذا اإلص ــاول ه يتن
التشــريعي الخامــس عشــر )2013 - 2014(، وقــد بلــغ إجمالــي األعمــال الفنيــة لــإدارات البحثيــة فــي األمانــة العامــة للمجلــس خــالل هــذا الــدور عــدد 
364 عمــال فنيــا، تنــوع مــا بيــن دراســات وبحــوث وأوراق برلمانيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى تقريــر اللجــان. وقــد توزعــت أعمــال الجهــاز الفنــي علــى 10 

قطاعــات، واشــتملت األعمــال الفنيــة علــى 215 فكــرة و310 مقترحــات.
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تقرير حصاد المجلس الوطني االتحادي 2014-2013 
خالل دور االنعقاد العادي الثالث ودور االنعقاد غير العادي 

من الفصل التشريعي الخامس عشر 

2014

يعــرض التقريــر حصــادًا عامــًا لنشــاط المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل دور االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر، ويســتعرض 
التقريــر نشــاط المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الجوانــب التشــريعية والرقابيــة والسياســية.

وأوضــح أنــه خــالل دور االنعقــاد العــادي الثالــث عقــد المجلــس 17 جلســة، فيمــا عقــدت لجانــه 122 اجتماعــًا، وعلــى الصعيــد التشــريعي ورد للمجلــس 
مــن الحكومــة 24 مشــروع قانــون، وقــد ناقــش وأقــر 15 مشــروع قانــون ومشــروعا آخــر فــي دور االنعقــاد غيــر العــادي، وانتهــت اللجــان مــن دراســة 3 

مشــروعات قوانيــن أخــرى.

وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس خالل دور االنعقاد العادي الثالث 6 موضوعات عامة.
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي 
خالل دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي 

الخامس عشر )2013-2014( م

في الفترة من 11/11/ 2013م إلى 26/10/ 2014م.

حرصــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس علــى توثيــق أنشــطة وأعمــال اللجــان فقــد قامــت بإعــداد هــذا التقريــر الــذي يوضــح نشــاط اللجــان خــالل دور االنعقــاد 
ــت إليهــا، والمشــكالت التــي  ــج التــي توصل ــراز أنشــطة وإنجــازات وأعمــال اللجــان والنتائ العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر، بهــدف إب

واجهــت العمــل وأســاليب معالجتهــا، باإلضافــة إلــى المتابعــة والتقييــم لمســتوى األداء فــي مختلــف األعمــال المنجــزة.

وقــد عقــدت لجــان المجلــس الدائمــة والمؤقتــة خــالل هــذا الــدور 132 اجتماعــًا، وعقــدت اللجــان إلنجــاز أعمالهــا حلقتين نقاشــيتين، وقامــت بـــ )8( زيارات 
ميدانيــة. كمــا شــهد هــذا الــدور فــي الجانــب التشــريعي مناقشــة وإقــرار 16 مشــروع قانــون، فيمــا ناقشــت اللجــان 31 موضوعــًا عامــًا فــي الجانــب الرقابــي.
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وقائــع منتــدى اإلعـــالم البرلمـــاني 
دبي - اإلمارات العربية المتحدة )16 /12/ 2013( م 

المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي - 2014

تضمــن هــذا اإلصــدار أوراق عمــل ومناقشــات منتــدى اإلعــالم البرلمانــي الــذي نظمــه المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
فــي دبــي يــوم االثنيــن الموافــق الســادس عشــر مــن ديســمبر عــام 2013، بحضــور ومشــاركة نخبــة مــن البرلمانييــن واألكاديمييــن والخبــراء واإلعالمييــن 
ومشــاركين مــن االتحــاد البرلمانــي الدولــي والــدول العربيــة الشــقيقة، ومختلــف المؤسســات اإلعالميــة وكليــات االتصــال واإلعــالم فــي جامعــات دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتــم فــي هــذا المنتــدى تنــاول عــدد مــن المحــاور المهمــة حــول مختلــف جوانــب اإلعــالم البرلمانــي، حيــث قدمــت أوراق عمــل قيمــة تناولــت هــذه المحــاور، 
وتــم مناقشــتها بعمــق مــن قبــل المشــاركين فــي المنتــدى.
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اعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده بصفــة أساســية علــى مؤشــرات األداء العــام لجلســات المجلــس الوطنــي االتحــادي، وإبــراز األنشــطة التشــريعية والرقابيــة 
التــي دارت فــي جلســات المجلــس علــى مــدى دور االنعقــاد العــادي الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر فــي الفتــرة مــن 06 /11/ 2012 م إلــى 
25 /06/ 2013م، ويهــدف تقريــر فعاليــة جلســات المجلــس إلــى إبــراز دالالت أساســية ترتبــط بأعمــال الجلســات مثــل الزمــن المنجــز فــي أعمــال الجلســات 
ــرز كذلــك أهــم األفــكار والمقترحــات التــي تقــدم بهــا ســعادة أعضــاء  والعائــد المتحصــل مــن هــذه األعمــال وطبيعــة األعمــال النوعيــة للجلســات، ويب

المجلــس فــي مختلــف األعمــال التشــريعية والرقابيــة، ومــدى تأثيــر هــذه األفــكار والمقترحــات علــى السياســات الحكوميــة العامــة.

تقرير فعالية جلسـات المجلـس الوطـني االتحـادي 
دور االنعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس عشر 

)2013-2012(
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تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي 
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر

)2013-2012(

قامــت إدارة اللجــان بالمجلــس الوطنــي االتحــادي بإعــداد هــذا التقريــر الــذي يوضــح نشــاط اللجــان خــالل الفتــرة مــن 6 /11/ 2012 إلــى 25 /6/ 2013، 
وذلــك بهــدف إبــراز أنشــطة وإنجــازات وأعمــال اللجــان والنتائــج التــي توصلــت إليهــا، والمشــكالت التــي واجهــت العمــل وأســاليب معالجتهــا، باإلضافــة إلــى 

المتابعــة والتقييــم لمســتوى األداء فــي مختلــف األعمــال المنجــزة.

وقــد شــهد هــذا الــدور تشــكيل لجنــة دائمــة لحقــوق اإلنســان والتــي تــم تشــكيلها فــي الجلســة الحاديــة عشــرة مــن الــدور الثانــي، بهــدف دعــم جهــود 
الدولــة فــي هــذا المجــال علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي.

وقــد عقــدت لجــان المجلــس الدائمــة والمؤقتــة خــالل هــذا الــدور 145 اجتماعــًا، اســتغرقت حوالــي 413:49 ســاعة. وعقــدت اللجــان إلنجــاز أعمالهــا 5 
حلقــات نقاشــية وقامــت بـــ 4 زيــارات ميدانيــة. وشــهد الجانــب التشــريعي مناقشــة وإقــرار 11 مشــروع قانــون.
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تقريـــر األداء الفـــني لنشـــاط األمانـــة العامــة 
في المجلس الوطني االتحادي 

دور االنعقاد العادي الثاني- الفصل التشريعي الخامس عشر 

)2013-2012(

يتنــاول هــذا اإلصــدار تقريــر األداء الفنــي لنشــاط األمانــة العامــة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل دور االنعقــاد العــادي الثانــي- الفصــل التشــريعي 
الخامــس عشــر )2012 - 2013(، حيــث بلــغ إجمالــي األعمــال الفنيــة لــإدارات البحثيــة فــي األمانــة العامــة خــالل هــذا الــدور عــدد 322 عمــاًل فنيــًا يتنــوع 
مــا بيــن دراســات وبحــوث وأوراق برلمانيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى تقريــر اللجــان. وقــد توزعــت أعمــال الجهــاز الفنــي علــى 9 قطاعــات، وقــد حصــل 
القطــاع القانونــي علــى أعلــى عــدد مــن األعمــال الفنيــة بعــدد 111 عمــل بحثــي. وقــد اشــتملت هــذه األعمــال الفنيــة علــى 665 فكــرة و421 مقترحــًا.
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تقريــر األداء الفـــني لنشــاط األمانـــة العامــة 
في المجلس الوطني االتحادي 

دور االنعقاد العادي األول - الفصل التشريعي الخامس عشر 

)2012-2011(

يتنــاول هــذا اإلصــدار تقريــر األداء الفنــي لنشــاط األمانــة العامــة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل دور االنعقــاد العــادي الثانــي- الفصــل التشــريعي 
الخامــس عشــر )2012 - 2013(، حيــث بلــغ إجمالــي األعمــال الفنيــة لــإدارات البحثيــة فــي األمانــة العامــة خــالل هــذا الــدور عــدد 322 عمــاًل فنيــًا يتنــوع 
مــا بيــن دراســات وبحــوث وأوراق برلمانيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى تقريــر اللجــان. وقــد توزعــت أعمــال الجهــاز الفنــي علــى 9 قطاعــات، وقــد حصــل 
القطــاع القانونــي علــى أعلــى عــدد مــن األعمــال الفنيــة بعــدد 111 عمــل بحثــي. وقــد اشــتملت هــذه األعمــال الفنيــة علــى 665 فكــرة و421 مقترحــًا.
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يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى نشــاط لجــان المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر 
ــان  ــا اللج ــًا عقدته ــدد 119 اجتماع ــا ع ــًا، منه ــدد 130 اجتماع ــرة ع ــك الفت ــي تل ــدت ف ــس عق ــان المجل ــًا أن لج 2011 - 2012 م، موضح
ــة 8 اجتماعــات وبنســبة  ــدور، وعقــدت اللجــان المؤقت ــس خــالل هــذا ال ــي اجتماعــات لجــان المجل الدائمــة، وبنســبة بلغــت %91.5 مــن إجمال
بلغــت 2.3 % مــن إجمالــي اجتماعــات لجــان المجلــس. واســتغرقت االجتماعــات 344:55 ســاعة عمــل. وقــد قــام المجلــس بــدور تشــريعي 

ورقابــي ملمــوس خــالل تلــك الفتــرة ســالفة الذكــر.

تقرير عن نشاط لجان المجلس الوطني االتحادي  
دور االنعقاد العادي األول - الفصل التشريعي الخامس عشر 

)2012-2011(
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي  
دور االنعقاد العادي األول - الفصل التشريعي الخامس عشر 

)2012-2011(

اعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده بصفــة أساســية علــى مؤشــرات األداء العــام للجلســة، وإبــراز األنشــطة التشــريعية والرقابيــة التــي دارت فــي جلســات المجلــس 
علــى مــدى دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر فــي الفتــرة مــن 15 /11/ 2011 م إلــى 26 /06/ 2012 م. 

ويهــدف التقريــر إلــى إبــراز دالالت أساســية ترتبــط بأعمــال الجلســات، ومنهــا مــا يرتبــط بالزمــن المنجــز فــي أعمــال الجلســات، والعائــد المتحصــل مــن هــذه 
األعمــال وفــق مؤشــرات النســبة الزمنيــة، ودالالت ترتبــط بطبيعــة األعمــال النوعيــة لجلســات المجلــس ســواء كانــت تشــريعية أو رقابيــة، كمــا يوضــح هــذا 

التقريــر أن هنــاك ترابطــا موضوعيــا بيــن العديــد مــن القطاعــات وأنــواع وأعمــال المجلــس.



77

دليل نظام أعمال المجلس الوطني االتحادي 

1432هـ- 2011م

يوضــح هــذا الدليــل التفاصيــل الالزمــة لنظــام أعمــال المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن حيــث االختصاصــات والمهــام، ليحقــق اإلرشــاد الســليم ألعضــاء 
المجلــس فــي ممارســة اختصاصــات ومســؤوليات العضويــة. ويحتــوي علــى 10 فصــول تضــم اختصاصــات المجلــس الوطنــي االتحــادي والعضويــة فيــه، 
ــس  ــا، رئي ــة وأنواعه ــان البرلماني ــف اللج ــوم وتوصي ــة، مفه ــية البرلماني ــي، والدبلوماس ــاص الرقاب ــن، واالختص ــروعات القواني ــريعي، مش ــاص التش االختص
ــدأ المناعــة البرلمانيــة فــي  ــة، مب ــة البرلماني ــى اإلخــالل بنظــام الجلســة، الحصان ــة التصويــت، الجــزاءات عل ــة العامــة، جلســات المجلــس، عمل المجلــس، األمان

ــة، وإجــراءات الطعــون والشــكاوى.  ــداة حــول حــرم المجلــس، صحــة النياب األفــكار واآلراء المب
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يعــد مجــال الدبلوماســية البرلمانيــة مــن المجــاالت الدبلوماســية الحديثــة التــي تنامــى دورهــا بفاعليــة كبيــرة العتبــارات تتعلــق بترابــط تأثيــرات القضايــا 
علــى الصعيــد الدولــي وتجاوزهــا فــي التأثيــر للحيــز الجغرافــي ممــا حتــم معــه زيــادة التعــاون بيــن مؤسســات الــدول وشــعوبها حيــال مختلــف القضايــا 
ــى إصــدار هــذا الدليــل اإلرشــادي  ــه الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة، تــم العمــل عل ــذي تلعب ــدور ال ــا بأهميــة ال االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، وإيمان

للشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة، الــذي يهــدف إلــى إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الشــعبة كجهــاز مــن أجهــزة المجلــس، ونظــام العمــل بهــا ومشــاركاتها.

الدليـــل اإلرشـــادي ألعضـــاء الشعبـــة 
البرلمانيـــة اإلماراتيـــة

1432هـ- 2011م
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لكــون المجلــس الوطنــي االتحــادي مؤسســة تعمــل ضمــن ضوابــط وتنظــم مــن خــالل لوائــح، فقــد حرصــت األمانــة العامــة للمجلــس ومــن قبيــل القيــام 
بواجباتهــا، ولمــا استشــفته مــن حاجــة إلــى تقديــم هــذا الكتيــب التعريفــي ألعضــاء المجلــس، حرصــا منهــا علــى تزويدهــم بمــا يعينهــم علــى القيــام بــاألدوار 
ــة أعقبهــا توضيــح لإجــراءات المتبعــة فــي اجتماعــات  ــدء بلمحــة تاريخي ــم الب ــق خصوصيــة عمــل المجلــس فقــد ت والمهــام المناطــة بهــم، ومــن منطل
المجلــس ولجانــه حســب نصــوص مــواد الدســتور والالئحــة الداخليــة، إضافــة إلــى مــا تــم العمــل بــه وأصبــح عرفــًا ســطرته الممارســة وأقــره الرضــا والتوافــق.

الدليــل اإلرشـــادي ألعمــال جلســات ولجــان 
المجلــس الوطــني االتحــادي 

1432هـ - 2011م
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ارتــأت األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي تجميــع وتصنيــف القــرارات التــي اتخذهــا المجلــس خــالل الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر بــأدوار انعقــاده 
األربــع، مســتندة فــي ذلــك إلــى مــا درجــت عليــه العديــد مــن البرلمانــات فــي تقســيم قــرارات المجالــس التشــريعية إلــى ثالثــة أنــواع أساســية هــي القــرارات 

اإلجرائيــة والموضوعيــة والبرلمانيــة.

ولعــل جمــع وتصنيــف القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس تمثــل الذاكــرة التاريخيــة والعمليــة لمتابعــة أدائــه والحفــاظ علــى انتظــام مواقفــه، كمــا أن هــذه 
القــرارات تعــد الســبيل الرئيــس لمعرفــة التوجــه العــام للمجلــس، وتقيــس مــدى إســهامه المباشــر فــي خطــط تنميــة الوطــن.

القرارات الموضوعية واإلجرائية والتنظيمية 
الصــادرة في الفصـل التـشـريعي الرابــع عشــر   

1432 هـ- 2011م
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وجيز الدليل العلمي لبحوث ودراسات الشعبة 
البرلمانية وإعداد الكلمات البرلمانية  

1432 هـ- 2011م

يحــاول هــذا اإلصــدار اإلجابــة علــى عــدة أســئلة حــول مــدى أهميــة الــدور السياســي للبرلمــان، وهــل البرلمــان معنــي بالسياســة الخارجيــة أو أن يكــون لــه مثــل 
هــذه األدوار؟ أم يجــب أن يقتصــر دوره علــى أداء وظيفتيــه التشــريعية والرقابيــة؟ وهــل يجــب علــى البرلمانــات أن تتنحــى تمامــًا عــن أي دور فــي السياســة 
الخارجيــة علــى اعتبــار أن هــذا الــدور معقــد ويحتــاج إلــى أدوات فنيــة، وإلــى العديــد مــن الدراســات والتحليــالت؟ وهــل القــرار الــذي يتخــذه البرلمــان فــي 

هــذا الشــأن يؤثــر علــى مصالــح الدولــة مــن جميــع المجــاالت علــى اعتبــار أن هــذا القــرار قــد يتعلــق بقضيــة إقليميــة أو دوليــة.
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تقريـر نشـاط حـول أداء المجلس الوطني 
االتحادي خالل الفصل التشريعي الرابع عشر  

2011-2007م

ــاده  ــأدوار انعق ــع عشــر ب ــادي وأنشــطته خــالل الفصــل التشــريعي الراب ــي االتح ــس الوطن ــال المجل ــل أعم ــًا لمجم ــًا تفصيلي ــر توصيف ــن هــذا التقري يتضم
العاديــة الخمســة مــن )2007 - 2011(. ويعــد التقريــر مــرآة صادقــة ألنشــطة المجلــس التــي تعكــس مــدى قيامــه باالختصاصــات الدســتورية الموكولــة 

إليــه فــي المجاليــن التشــريعي والرقابــي، وكذلــك وجــوده المهــم فــي الدبلوماســية البرلمانيــة وجهــوده فــي إبــراز نشــاط أجهزتــه المختلفــة.

ويحتــوي علــى خمســة فصــول أساســية يــدور الفصــل األول حــول توصيــف مشــروعات القوانيــن فــي مختلــف أدوار انعقــاد المجلــس، ويركــز الفصــل الثانــي 
علــى األداء الرقابــي فــي الموضوعــات العامــة واألســئلة، ويبــرز الفصــل الثالــث نشــاط أعمــال لجــان المجلــس الدائمــة والمؤقتــة، فيمــا يوصــف الفصــل الرابــع 

أداء الشــعبة البرلمانيــة ودورهــا فــي الدبلوماســية البرلمانيــة، أمــا الفصــل الخامــس واألخيــر فيركــز علــى الــدور الفنــي ألمانــة المجلــس.



83

تقـريـــــر األداء الفـــــني لنشــاط األمــانـة 
العـامـة في المجـلس الوطـني االتحـادي 

خــــالل الفصل التشـــريعي الرابع عشر  

2011-2007م

ــاده  ــأدوار انعق ــع عشــر ب ــادي وأنشــطته خــالل الفصــل التشــريعي الراب ــي االتح ــس الوطن ــال المجل ــل أعم ــًا لمجم ــًا تفصيلي ــر توصيف ــن هــذا التقري يتضم
العاديــة الخمســة مــن )2007 - 2011(. ويعــد التقريــر مــرآة صادقــة ألنشــطة المجلــس التــي تعكــس مــدى قيامــه باالختصاصــات الدســتورية الموكولــة 

إليــه فــي المجاليــن التشــريعي والرقابــي، وكذلــك وجــوده المهــم فــي الدبلوماســية البرلمانيــة وجهــوده فــي إبــراز نشــاط أجهزتــه المختلفــة.

ويحتــوي علــى خمســة فصــول أساســية يــدور الفصــل األول حــول توصيــف مشــروعات القوانيــن فــي مختلــف أدوار انعقــاد المجلــس، ويركــز الفصــل الثانــي 
علــى األداء الرقابــي فــي الموضوعــات العامــة واألســئلة، ويبــرز الفصــل الثالــث نشــاط أعمــال لجــان المجلــس الدائمــة والمؤقتــة، فيمــا يوصــف الفصــل الرابــع 

أداء الشــعبة البرلمانيــة ودورهــا فــي الدبلوماســية البرلمانيــة، أمــا الفصــل الخامــس واألخيــر فيركــز علــى الــدور الفنــي ألمانــة المجلــس.
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مســـيرة اجتمـاعــــات رؤســــاء مجـالــــس 
واألمـــة  والوطنـــي  والنـــواب  الشـــــورى 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربيـــة 

2010

يقــدم المجلــس الوطنــي االتحــادي هــذا اإلصــدار بهــدف التواصــل مــع اســتنتاجات ودالئــل االجتماعــات المقبلــة إثــراء لذاكــرة تاريــخ التعــاون البرلمانــي 
الخليجــي المشــترك.

وقــد اســتعرض اإلصــدار مســيرة اجتماعــات رؤســاء مجالــس الشــورى والنــواب والوطنــي واألمــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خــالل عــام 
2010، الفتــًا إلــى أن التطــورات المهمــة التــي صاحبــت دور البرلمانــات فــي تلــك الفتــرة، خصوصــًا فيمــا يتعلــق بتزايــد تأثيــر ودور الشــعوب فــي القــرارات 
السياســية والتنمويــة، أدى إلــى زيــادة االهتمــام بقــدرة وفعاليــة البرلمانــات علــى أن تكــون مركــزًا لألحــداث ومنتجــًا مهمــًا للقــرارات التــي تتعلــق بمصائــر 

المجتمعــات والــدول، وهــذا مــا جعــل الكثيــر مــن المفكريــن يؤكــدون علــى أن العصــر الحالــي هــو عصــر البرلمانــات.
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دليل الموظف في األمانة العامة 
للمجلس الوطني االتحادي 

الطبعة األولى 

2009

فــي إطــار ســعي األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي لتحقيــق الرضــا الوظيفــي وتحســين مســتوى األداء اإلداري والفنــي فــي مختلــف قطاعــات 
العمــل، وذلــك مــن خــالل توفيــر بيئــة العمــل المناســبة والتــي يســودها االحتــرام والتعــاون بيــن العامليــن، وبنــاء الكــوادر البشــرية القــادرة علــى العمــل 
واإلنتــاج واألداء المتميــز، تــم إصــدار دليــل الموظــف والــذي يتضمــن عرضــًا ألحــكام النظــام الداخلــي فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي بإيجــاز، وخصوصــًا تلك 

التــي تنظــم عالقــات العمــل وشــروط الخدمــة وحقــوق وواجبــات الموظــف، وذلــك ليتســنى للموظــف العلــم بحقوقــه وواجباتــه.
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يحــوي هــذا اإلصــدار جميــع نصــوص الموضوعــات العامــة التــي ناقشــها المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن الفصــل التشــريعي األول حتــى الفصــل التشــريعي 
الثالــث عشــر، وهــو يعــد بمثابــة ســجل تاريخــي موثــق ألكثــر مــن ثالثــة عقــود مــن عمــر المجلــس الوطنــي االتحــادي، فالمتأمــل لعناويــن ونصــوص هــذه 
الموضوعــات العامــة التــي طرحــت للمناقشــة تحــت قبــة المجلــس يجدهــا قــد تناولــت مجمــل القضايــا التــي عاصــرت دولــة االتحــاد مــن شــؤون اجتماعيــة 

وصحيــة وتعليميــة واقتصاديــة وسياســية وغيرهــا مــن شــؤون أخــرى.

نصــوص الموضوعـــات العــامــة   
من الفصل التشريعي األول حتى الفصل التشريعي الثالث عشر

2005 - 1972

الطبعة األولى- 2007م
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جمــع هــذا اإلصــدار التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي شــأن الموضوعــات العامــة مــن الفصــل التشــريعي األول وحتــى الفصــل 
ــًا تاريخيــًا وزمنيــًا. التشــريعي الثالــث عشــر، فهذبهــا بعناوينهــا ونصوصهــا وبياناتهــا ورتبهــا ترتيب

وقــد كانــت الكثيــر مــن توصيــات المجلــس معبــرة عــن موقفــه مــن الحكومــة تجــاه القضايــا التــي عاصــرت دولــة االتحــاد، فهــي توصيــات تســعى فــي 
صالــح دولــة االتحــاد وتمثلــت فــي دعــوة المجلــس للحكومــة إلــى توفيــر خدمــات مثاليــة ومتنوعــة، وتنفيــذ مشــاريع حضاريــة ومتطــورة، وغيرهــا مــن 

التوصيــات التــي خدمــت الشــؤون التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.

توصيات المجلس الوطني االتحادي  
في شأن الموضوعات العامة

من الفصل التشريعي األول حتى الفصل التشريعي الثالث عشر 

2005 - 1972



88

أصول كتابة مشروعات القوانين وصياغة التعديالت  

26 - 30 نوفمبر 2006
المجلس الوطني االتحادي - األمانة العامة - أبوظبي 

ــي االتحــادي  ــس الوطن ــة العامــة للمجل ــن وصياغــة التعديــالت، نظمتهــا األمان ــة مشــروعات القواني ــى دورة فــي مهــارات كتاب ــوي هــذا اإلصــدار عل يحت
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UDNP، وأعدهــا استشــاري الصياغــة التشــريعية ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP محمــود محمــد 

ــر 2006. ــرة 26 - 30 نوفمب ــره خــالل الفت ــي صب عل

ويشــتمل اإلصــدار علــى فصليــن، يركــز األول علــى قواعــد كتابــة مشــروع القانــون مــن القواعــد الشــكلية لكتابــة مشــروع القانــون وبنــاء الجملــة التشــريعية 
والتعبيــرات المقيــدة للمعنــى، وانتقــاء المفــردات وعالمــات الترقيــم، فيمــا يتضمــن الفصــل الثانــي صياغــة التعديــالت علــى مشــروع القانون مــن التعديالت 

الشــكلية والتعديــالت الموضوعيــة والتعديــالت األســلوبية واللغويــة والنحويــة فــي النــص التشــريعي.
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بيانــــات المجلـــــــس الوطـــــني االتحــــادي   
من الفصل التشريعي األول ولغاية الفصـل

 التشريعي الثالث عشر

2006
الطبعة األولى

بوصــف المجلــس الوطنــي االتحــادي هيئــة برلمانيــة وممثــل لشــعب االتحــاد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فهــو يهتــم بالقضايــا المحليــة والعربيــة 
واإلقليميــة والدوليــة، ويعبــر عــن سياســة الدولــة مــن خــالل الدبلوماســية البرلمانيــة فــي جميــع المحافــل المختلفــة، وذلــك بمــا يصــب فــي مصلحــة الوطــن 

والمواطن.

وإيمانــًا مــن األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي بأهميــة إبــراز هــذا التفاعــل للمجلــس مــع قضايــا األمــة، رأت أن توثــق جميــع هــذه البيانــات التــي 
أصدرهــا المجلــس منــذ نشــأته فــي 12 /2/ 1972 م، وحتــى نهايــة الفصــل التشــريعي الثالــث عشــر المنتهــي بتاريــخ 17 /2/ 2005.
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دورة في كتابة المذكرات القانونية   

24 - 28 يونيو 2006 أبوظبي
محمود محمد على صبره )استشاري الصياغة التشريعية 

ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 

 المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي – 2006

يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى دورة فــي كتابــة المذكــرات القانونيــة نظمتهــا األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي UNDP خــالل الفتــرة 24 - 28 يونيــو 2006. ويحتــوي اإلصــدار علــى مقدمــة وأربعــة فصــول تتضمــن المصطلحــات القانونيــة واالنتقــادات 
التــي توجــه إلــى الكتابــة القانونيــة، ولمــاذا تختلــف الكتابــة القانونيــة عــن الكتابــات األخــرى، أنــواع المذكــرات القانونيــة والتطــورات الحديثــة فــي علــم الكتابة، 

تنظيــم الوثيقــة القانونيــة، اســتخدام قواعــد المنطــق للتوصــل إلــى التكييــف القانونــي الصحيــح، قواعــد التفســير، وتمرينــات وقضايــا.
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الميثاق والنظام الداخلي لالتحاد البرلماني العربي   

المجلس الوطني االتحادي – 2003

يتنــاول هــذا اإلصــدار الميثــاق والنظــام الداخلــي لالتحــاد البرلمانــي العربــي، مــن حيــث أهــداف االتحــاد وتكوينــه وعضويتــه وأجهزتــه المكونــة مــن مجلــس 
االتحــاد وأمانتــه ولجانــه، واألحــكام العامــة واألحــكام المؤقتــة لالتحــاد، باإلضافــة إلــى مؤتمــر االتحــاد وتشــكيله ورئاســته وجــدول أعمالــه وآليــة قراراتــه 

وتوصياتــه والتصويــت فيــه.
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إجــراءات مناقشــة الموضـــوع العـــام   

المجلس الوطني االتحادي – 2003

يتضمــن هــذا اإلصــدار إجــراءات مناقشــة الموضــوع العــام تحــت قبــة المجلــس الوطنــي االتحــادي، والــذي يثــار الســتيضاح سياســة الحكومــة فــي شــأن مــن 
شــؤون البــالد، أو لمناقشــة سياســة وزارة مــن الــوزارات االتحاديــة، أو هيئــة مــن الهيئــات االتحاديــة فــي جميــع اختصاصاتهــا أو بعضهــا. وذلــك فــي إطــار 

قيــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بــأدواره المنوطــة بــه ســواء كانــت تشــريعية أو رقابيــة أو سياســية.
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يتضمــن هــذا اإلصــدار إجــراءات مناقشــة الموضــوع العــام تحــت قبــة المجلــس الوطنــي االتحــادي، والــذي يثــار الســتيضاح سياســة الحكومــة فــي شــأن مــن 
شــؤون البــالد، أو لمناقشــة سياســة وزارة مــن الــوزارات االتحاديــة، أو هيئــة مــن الهيئــات االتحاديــة فــي جميــع اختصاصاتهــا أو بعضهــا. وذلــك فــي إطــار 

قيــام المجلــس الوطنــي االتحــادي بــأدواره المنوطــة بــه ســواء كانــت تشــريعية أو رقابيــة أو سياســية.

إجـــراءات مناقشة الســــؤال   

المجلس الوطني االتحادي – 2003
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النظام األساسي التحاد مجالس الدول األعضاء 
في منظمة المؤتمر اإلسالمي    

 المجلس الوطني االتحادي – أبوظبي - 2002

يحتــوي اإلصــدار علــى النظــام األساســي التحــاد مجالــس الــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، شــارحًا أهــداف االتحــاد وشــروط العضويــة فيــه، 
باإلضافــة إلــى مكونــات االتحــاد مــن األجهــزة والمؤتمــر والمجلــس واللجنــة التنفيذيــة.

ويســتهدف االتحــاد التعريــف بالتعاليــم اإلســالمية الســامية ونشــرها مــع التأكيــد علــى شــتى جوانــب الحضــارة اإلســالمية، تعزيــز ودعــم تطبيــق مبــدأ 
الشــورى اإلســالمي فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي مــع مراعــاة دســتور كل دولــة عضــو وظروفهــا، تعزيــز اللقــاءات والحــوار 
فيمــا بيــن مجالــس دول منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، تدعيــم االتصــال والتعــاون والتنســيق مــع ســائر المنظمــات البرلمانيــة والمنظمــات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة بغيــة بلــوغ الغايــات المشــتركة، وتعزيــز التنســيق فيمــا بيــن شــعوب العالــم بقصــد احتــرام حقــوق اإلنســان والمبــادئ اإلنســانية والدفــاع عنهــا 

وإرســاء أركان الســلم القائــم علــى العــدل.
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الدليل اإلرشادي لعضو المجلس الوطني االتحادي 
المجلس الوطني االتحادي - إدارة الجلسات واللجان  

أبوظبي - 1999

لكــون المجلــس الوطنــي االتحــادي مؤسســة تعمــل ضمــن ضوابــط وتنظــم مــن خــالل لوائــح، فقــد حرصــت األمانــة العامــة ومــن قبيــل القيــام بواجباتهــا، 
ولمــا استشــفته مــن حاجــة إلــى تقديــم هــذا الكتيــب التعريفــي للســادة أعضــاء المجلــس، حرصــا منهــا علــى تزويدهــم بمــا يعينهــم علــى القيــام بــاألدوار 
ــة أعقبهــا توضيــح لإجــراءات المتبعــة فــي اجتماعــات  ــدء بلمحــة تاريخي ــم الب ــق خصوصيــة عمــل المجلــس فقــد ت والمهــام المناطــة بهــم، ومــن منطل
المجلــس ولجانــه حســب نصــوص مــواد الدســتور والالئحــة الداخليــة، إضافــة إلــى مــا تــم العمــل بــه وأصبــح عرفــًا ســطرته الممارســة وأقــره الرضــا والتوافــق.
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مواثيــق وأنظمـة االتحـاد البرلمـاني العربي 
واالتحــاد البرلمــاني الدولـــي

يســتعرض هــذا اإلصــدار ميثــاق االتحــاد البرلمانــي العربــي وأهــداف االتحــاد وتكوينــه، والنظــام األساســي للعاملين فــي االتحــاد البرلمانــي العربــي، باإلضافة 
إلــى تضمنــه األنظمــة األساســية لالتحــاد البرلمانــي الدولــي مــن حيــث أهدافــه وتكوينــه وأجهزتــه وعضويتــه وأنشــطته والئحتــه التنفيذية.
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األوراق والـدراســــات البرلمـانيـــة 
ذات الطابع الرقابي في البرلمانات  

ــي،  ــات مــن منظــور برلمان ــل المعلوم ــف وتحلي ــاء توظي ــة، وجــداول بن ــر 8 فصــول مناهــج البحــوث فــي األوراق والدراســات البرلماني ــاول اإلصــدار عب يتن
والتأصيــل البرلمانــي لمفهــوم المشــكلة البحثيــة، وتأصيــل مفهــوم التحليــل البرلمانــي فــي األوراق والدراســات البرلمانيــة، والتحليــل الغائي للدراســات، واألســس 

العامــة لتقاريــر اللجــان البرلمانيــة، والمضبطــة واألوراق المســاندة لعمــل الجلســات العامــة، ومهــارات صياغــة البحــوث والدراســات واألوراق البرلمانيــة.

ــة،  ــات األصلي ــات؛ المعلوم ــن المعلوم ــن م ــن نوعي ــث ع ــه أن يبح ــث علي ــإن الباح ــي ف ــث البرلمان ــى البح ــق معن ــبيل تحقي ــي س ــه ف ــدار أن ــح اإلص وأوض
ــة. ــات الفرعي والمعلوم
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مجموعــة كلمــــات وفـــــود اإلمـــــــــــــارات 
في المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية

تضمــن اإلصــدار كلمــات وفــود الشــعبة البرلمانيــة بالدولــة خــالل مشــاركاتهم المســتمرة فــي أعمــال كل مــن االتحاديــن البرلمانييــن العربــي والدولــي، وآرائهــم 
ومقترحاتهــم بشــأن عــدد مــن القضايــا العربيــة والدوليــة علــى الصعــد السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرها.

وقــد تــم تجميــع هــذه الكلمــات فــي مجلــد واحــد حتــى يســهل علــى مــن يشــاء مــن البرلمانييــن الرجــوع إليهــا، كمــا قــد يجــد فيهــا المهتمــون بمشــاكل 
العالــم وقضايــاه شــيئًا نافعــًا.
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الدليـل التشريعـي لصياغـة وتحليــل 
بنية النص القانوني

مقاربة في االتجاهات البرلمانية الحديثة

الجزء األول

يســعى هــذا الدليــل التشــريعي لصياغــة وتحليــل بنيــة النــص القانونــي ويحتــوي علــى أربعــة فصــول أساســية، يتضمــن األول أســس تحليــل بنيــة النــص 
ــاء النــص، ويــدرس المعاييــر التنظيميــة للنــص القانونــي، ويتنــاول الفصــل الثانــي القواعــد العامــة  القانونــي وفــق مفاهيــم االســتراتيجية االجتماعيــة لبن
للصياغــة الشــكلية والموضوعيــة للصياغــة التشــريعية ويشــتمل علــى الوحــدة المعياريــة للنــص القانونــي واألحــكام المعياريــة للقانــون، فيمــا يتنــاول الفصــل 
الثالــث األســس االجتماعيــة لبنــاء النــص القانونــي مــن حيــث منهجيــات التحليــل االجتماعــي للقانــون والجــداول والمصفوفــات لدراســة القوانيــن فــي اللجــان 

البرلمانيــة واألوراق والبحــوث البرلمانيــة المدعمــة لجــداول ومصفوفــات القوانيــن.

أمــا الفصــل الرابــع واألخيــر فيتنــاول مشــروع عملــي لدراســة القوانيــن فــي البرلمانــات وفــق أســس اســتراتيجية التخطيــط االجتماعــي لبنــاء النــص القانونــي، 
وهــذا الدليــل يمثــل محاولــة فــي إطــار تقويــة األســاس االجتماعــي لدراســة القوانيــن فــي البرلمانــات العربيــة، باعتبــار أن التشــريع يمثــل حجــز الزاويــة فــي 

تطــور وتنميــة وتقــدم المجتمعــات العربيــة.
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عرض لعدد من الموضوعات من واقع الدستور 
والئحة المجلس

ــد  ــس عن ــي االتحــادي مــن خــالل هــذا اإلصــدار عــدة موضوعــات تهــم الســادة أعضــاء المجل ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــة باألمان ــرة القانوني أعــدت الدائ
مباشــرتهم الختصاصاتهــم، وكان هــدف الدائــرة المذكــورة هــو إلقــاء الضــوء علــى هــذه الموضوعــات فــي ضــوء مــا جــاء بأحــكام الدســتور والئحــة المجلــس، 
وهــذه الموضوعــات هــي الحصانــة المقــررة ألعضــاء المجلــس وواجباتهــم، هيئــة مكتــب المجلــس واختصاصاتهــا، جلســات المجلــس، اختصاصــات المجلــس، 

حــاالت األغلبيــة المطلوبــة فــي الدســتور والئحــة المجلــس.



الفصل السادس
أوراق برلمانية 
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أوراق برلمانية
خصوصية اإلعالم البرلماني بين الواقع والتأصيل

العدد الثالث 12 / 2015 

يمثــل اإلعــالم البرلمانــي أبــرز وســائل التفاعــل بيــن المجلــس الوطنــي االتحــادي والمواطنيــن، ألنــه الناقــل الرئيســي لمــا يــدور فــي المجلس مــن أعمــال وقرارات 
ــه  ــام باختصاصات ــس مــن القي ــن المجل ــي ودوره فــي تمكي ــي تســتهدف التعريــف باإلعــالم البرلمان ــة هــذه المطبوعــة الت ــي أهمي ــا تأت وأنشــطة. مــن هن

الدســتورية فــي ضــوء معرفتــه بــردود أفعــال المواطنيــن وتقييمهــم لمخرجــات أعمالــه.

ــة حــول مفهــوم وفلســفة  ــة العربي ــر فــي المكتب ــي االتحــادي النقــص الكبي ــس الوطن ــة المجل ــدى أمان وجــاءت فكــرة هــذه المطبوعــة بعدمــا تالحــظ ل
ــه المعاصــرة. ــي وتطورات ــالم البرلمان اإلع
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الدور السياسي للمجلس الوطني االتحادي: الدبلوماسية 

البرلمانية - إنجازات مضيئة
العدد الثاني  8/ 2015

المجلس الوطني االتحادي- أبوظبي- 2015

يتنــاول اإلصــدار الثانــي مــــن سلســــلة أوراق برلمانيــــة، الدبلوماســــية البرلمانيــــة الخارجيــة للمجلـــس الوطني االتحادي مــــن خـــالل اإلحاطة باإلنجــازات التي 
قــام بأدائهــا خـــالل الســــنوات الماضيـــة بموجـــب االختصاصــات المخولــة إليــه، وتــم التركيــــز علــــى دور الشــــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة فــي دوائـــر العمــل 

البرلمانيـــة الخارجيـــة ســـواء اإلقليميــة أو الدوليــة، وتم اإلشــارة إلـــى مفهــوم الدبلوماســـية البرلمانيـــة وتاريـــخ تطورها.
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حماية حقوق الطفل

العدد األول – ديسمبر 2014 م

تهــدف األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي مــن إصــدار مطبوعــة دوريــة بعنــوان “أوراق برلمانيــة” إلــى نشــر الثقافــة البرلمانيــة وتعميــق المعرفــة 
بأنشــطة المجلــس ســواء التشــريعية أو الرقابيــة أو السياســية.

وتضمنــت هــذه المطبوعــة الحديــث حــول حمايــة حقــوق الطفــل والتطــور التاريخــي لحقوقــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن حقــوق مدنيــة 
وصحيــة وتعليميــة وثقافيــة واجتماعيــة، والعوائــق واإلشــكاليات التــي تواجهــه ودور الدولــة فــي حمايتــه، باإلضافــة إلــى الوضــع الدولــي لحمايــة حقــوق 

الطفــل. كمــا تضمنــت قــراءة فــي دور المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي حمايــة حقــوق الطفــل ومســتقبل حمايــة الطفــل. 






