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حر�صت القيادة ال�سيا�سية لدولة الإمارات العربية املتحدة ومنذ ت�أ�سي�س دولة
االحتـاد ،على �أن تكون ال�شورى منهاج عمل ،وم�سرية م�ستقبل ومبد�أ حياة ،ولهذا
جاء �إن�شاء املجل�س الوطني االحتادي ك�أحد ال�سلطات االحتادية مبا ميثله من ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز الدولة.
لذا فقد حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – رحمه اهلل – حر�ص ًا
�شديد ًا ومن بعده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة – حفظه اهلل –
ونائبه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم – نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء على تع�ضيد هذا البناء ،باالهتمام املبا�شر والدعم الالحمدود واملتابعة امل�ستمرة،
ليكون معرب ًا عن تطلعات و�آمال �شعب الإمارات ،ومل ي� ُأل املجل�س الوطني االحتادي جهد ًا
يف حتقيق �آمال القيادة من خالل القيام بدوره ح�سب الن�صو�ص الد�ستورية والالئحية
املحددة لعمله.
ولكون املجل�س الوطني م�ؤ�س�سة تعمل �ضمن �ضوابط وتنظم من خالل لوائـح ،فقد
حر�صت الأمانة العامة ومن قبيل القيام بواجباتها ،وملا ا�ست�شفته من حاجة �إلى تقدمي
هذا الكتيب التعريفي لل�سادة �أع�ضاء املجل�س  ،حر�ص ًا منها على تزويدهم مبا يعينهم
على القيام بالأدوار واملهام املُناطة بهـم ،ومن منطلق خ�صو�صية عمل املجل�س فقد مت
البدء بلمحة تاريخية �أعقبها تو�ضيح للإجراءات املتبعة يف اجتماعات املجل�س وجلانه
ح�سب ن�صو�ص مواد الد�ستور والالئحة الداخلية� ،إ�ضافة �إلى ما مت العمل به و�أ�صبح عرف ًا
�سطرته املمار�سة ،و�أقره الر�ضا والتوافق .
�إن الأمل ليحدونا يف �أن حتقق هذه امل�ساهمة �أهدافها وت�صل �إلى غاياتها .
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل ،،،
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�أو ًال  :ن�ش�أته الد�ستورية :

حر�صت دولة الإمارات العربية املتحدة ومنذ ن�ش�أتها على انتهاج مبد�أ ال�شورى ك�أ�سا�س
الدارة �ش�ؤون البالد ،لذا فقد حر�ص امل�شرع الد�ستوري يف الف�صل الرابع من د�ستور دولة
الإمارات العربية املتحدة على الن�ص يف مادته الـ ( )45والتي حددت ال�سلطات االحتادية
يف الدولة على �إعطاء �أهمية كربى للمجل�س الوطني االحتادي ك�أحد ال�سلطات االحتادية
يف الدولة ،و�أن املجل�س الوطني االحتادي هو �أحد ال�سلطات االحتادية اخلم�س املن�صو�ص
عليها يف الد�ستور ،وهي املجل�س الأعلى لالحتاد ورئي�س االحتاد ونائبه وجمل�س الوزراء
واملجل�س الوطني االحتادي والق�ضاء االحتادي ،وجاء ت�أ�سي�س املجل�س تطبيق ًا حلكم املادة
( )78من الد�ستور ليكون تطبيق ًا لنهج ال�شورى ومنرب ًا للم�شاركة ال�سيا�سية وللتعبري عن
�أفكار و�آراء و�آمال �أبناء دولة الإمارات وليكون عون ًا و�سند ًا وموجه ًا للحكومة خالل مراحل
بنائها ونه�ضتها.

ثانياً  :ت�شكيل املجل�س و�أحكام الع�ضوية :

ُتو َّزع مقاعد املجل�س الوطني االحتادي بني الإمارات �أع�ضاء االحتاد وفق ترتيب معني
�أو�ضحته املادة ( )68من الد�ستور ،ب�أنه ُي�ش َّكل من ( )40ع�ضوا موزعون على �إمارات
الدولـة .حيـث ُخ ِّ�ص�ص لإم ــارة �أبوظبـ ــي ودبـي ( )8مق ــاعد لكل منهمــا ،وال�ش ــارقة
ور�أ�س اخليمة ( )6مقاعد لكل منهمـا ،يف حني مت تخ�صيـ�ص ( )4مقـاعد لكل من
عجمـان و�أم القيوين والفجرية .
وقد ا�شرتط الد�ستور �أن يكون ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي من مواطني دولة
الإمارات  ،و�أن ال يقل �س ّنه عن (� )25سنة ،و�أن يكون متمتع ًا بالأهلية املدنية حممود
كاف بالقراءة والكتابة .
ال�سرية ح�سن ال�سمعة ،و�أن يكون لديه �إملام ٍ
كما ح َّدد الد�ستور مدة الع�ضوية يف املجل�س ب�أربع �سنوات ميالدية على �أن تبد�أ من
تاريخ �أول اجتماع له .ولع�ضو املجل�س حقوق وامتيازات  ،وعليه واجبات والتزامات ،
ف�صلها بالتايل :
ُن ِّ

 -1حقوق وامتيازات الع�ضوية :
�أ -احل�صانة الربملانية :
كفل امل�شرع احل�صانة الربملانية لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لدعم ا�ستقاللية
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املجل�س  ،وحتى ميار�س الع�ضو الدور املنوط به بكل حرية  ،وقد وردت هذه احل�صانة يف
�أكرث من مادة من مواد الد�ستور (املادتني .)82 ، 81
وتناولتها الالئحة الداخلية – �أي�ض ًا – ولكن ب�شيء من التف�صيل فقد وردت يف املواد
(.)20-19-18-17
ومن خالل االطالع على املواد املتقدمة يتبني �أن احل�صانة تنق�سم �إلى نوعني :
1.1احل�صانة النيابية �ضد جرائم الر�أي :
ومفاد ذلك �أن ع�ضو املجل�س ال ي�س�أل مدني ًا وال جنائي ًا عن �أي فكر �أو ر�أي يبديه �شفاهة
�أو كتابة داخل املجل�س  ،والإعفاء من امل�س�ؤولية حمدد على النحو التايل :
 �أن هذا الإعفاء مق�صور على الأفكار والآراء التي يبديها داخل املجل�س وجلانه ،وال ميتد�إلى الفعل الذي ي�أتيه الع�ضو .
 �أن هذا الإعفاء من امل�س�ؤولية مرتبط بقيام الع�ضو بعمله داخل املجل�س �أو جلانه  ،وال ميتد�إلى خارج املجل�س وجلانه �أي �أن حماية الع�ضو من امل�س�ؤولية �إمنا تكون يف احلدود ال�ضرورية
�أثناء قيامه بواجبه داخل املجل�س .
ويرتتب على الإعفاء من امل�س�ؤولية يف احلاالت املتقدمة � ،أنه ال يجوز تتبع ع�ضو املجل�س
بالدعوى اجلنائية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة ،وال يجوز مالحقته بالتعوي�ض عن طريق
الدعوى املدنية .
على �أن عدم م�س�ؤولية الع�ضو مدني ًا �أو جنائي ًا ال يحول دون م�ساءلته ت�أديبي ًا داخل
املجل�س �إذا ا�ستعمل عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو
الإ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد .
وال تن�صرف احل�صانة �إلى الدعاوى املدنية �أو التجارية �أو الإدارية � ،إذ يجوز رفعها �ضد
الع�ضو حيث �أن هذه الدعاوى التتعار�ض مع ما يتمتع به الع�ضو من ح�صانة برملانية.
2.2احل�صانة النيابية �ضد الإجراءات اجلنائية :
و ُيق�صد بها �أنه ال يجوز اتخاذ �أية �إجراءات جزائية �ضد ع�ضو املجلـ�س– يف غري حالة
التلب�س باجلرمية – �إال ب�إذن املجل�س .
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وتتمثل هذه الإجراءات اجلزائية يف �إجراء حتقيق معه �أو تفتي�شه �أو القب�ض عليه �أو
حب�سه.
وهذه احل�صانة و�إن كانت ال حتول دون اتخاذ �إجراءات جزائية يف حالة التلب�س
باجلرمية �إال �أنه يف هذه احلالة يجب �إخطار املجل�س مبا قد ُيتخذ من �إجراءات جزائية
�ضد الع�ضو �أثناء انعقاد املجل�س .
ومع ذلك ف�إنه �إذا ما اتخذت �أية �إجراءات جزائية �أثناء غياب املجل�س فيجب �إخطار
املجل�س بها يف �أول اجتماع له ،ويتعني ال�ستمرار هذه الإجراءات �أن ي�أذن بها املجل�س .
وت�سقط احل�صانة عن الع�ضو حني يتم رفعها من املجل�س �أو بانتهاء ع�ضويته من
املجل�س �أو بحل املجل�س.

ب  -مكافـ�أة الع�ضويـة :
يمُ نح رئي�س املجل�س مكاف�أة �شهرية تعادل املرتب والبدالت و�سائر املزايا املالية املقررة
للوزير  .وي�ستحق رئي�س و�أع�ضاء املجل�س من تاريخ حلف اليمني �أمام املجل�س مكاف�أة
يحددها القانون  ،كما ي�ستحقوا بدالت �سفر وانتقال يف حالة �إيفادهم يف مهمات ر�سمية
كممثلني للمجل�س .

ج  -معا�شـات التقاعـد :
ي�ستحق رئي�س ونائبا الرئي�س ومراقبا و�أع�ضاء املجل�س عند انتهاء ع�ضويتهم يف
املجل�س معا�ش ًا �شهري ًا �إذا ق�ضوا ف� ً
صال ت�شريعي ًا كام ًال ( �أربع �سنوات ميالدية) حم�سوب ًا
بافرتا�ض �أن مدة الع�ضوية قد بلغت خم�س ًا وثالثني �سنة .
وي�ستحق الرئي�س معا�ش ًا تقاعدي ًا عبارة عن راتب الوزير وجميع بدالته  ،كما ي�ستحق
ع�ضو املجل�س معا�ش ًا تقاعدي ًا عبارة عن مكاف�أة الع�ضوية .
و ُيخ�صم من راتب الرئي�س ومن مكاف�أة الأع�ضاء ال�شهرية ( )% 5حل�ساب التقاعد
على �أ�سا�س ح�ساب اال�شرتاك بالن�سبة للرئي�س ومكاف�أة الع�ضوية بالن�سبة ل�سائر الأع�ضاء.

د  -جـوازات ال�سفــر :
ُت�صدر وزارة اخلارجية لرئي�س و�أع�ضاء املجل�س  -و�أزواجهم و�أبنائهم حتى �سن
الدليل الإر�شادي لأعمال جل�سات و جلان املجل�س
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الواحد وع�شرون عام ًا  -جوازات �سفر دبلوما�سية �أثناء فرتة ع�ضويتهم باملجل�س ،كما
متنح لرئي�س و�أع�ضاء املجل�س جوازات �سفر خا�صة بعد انتهاء فرتة ع�ضويتهم باملجل�س*،
وذلك بعد ا�ستيفاء الإجراءات الالزمة لها من الأمانة العامة للمجل�س .

 -2واجبات والتزامات الع�ضوية :

 يتعني على ع�ضو املجل�س �أن يقدم ا�ستقالته من جهة عمله ال�سابق خـالل ( )15يوم ًاالتالية لع�ضويته باملجل�س �إذا كان ي�شغل �إحدى الوظائف العامة باحلكومة االحتادية،
حيث ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وتويل وظائف عامة يف احلكومة االحتادية .
 ال يجوز لع�ضو املجل�س �أن يتدخل يف �أي عمل من �أعمال ال�سلطتني الق�ضائية �أو التنفيذية. ال يجوز للع�ضو ا�ستعمال عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أوالهيئات �أو �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد.
 االلتزام بن�صو�ص الالئحة الداخلية للمجل�س. يتوجه الع�ضو بالكالم للرئي�س �أو املجل�س ،وال يجوز مقاطعة �أحد الأع�ضاء املتكلمنيكما ال يجوز الكالم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد الأفراد.

 على ع�ضو املجل�س واجبات يجب مراعاتها خالل م�شاركاته يف �أعمال املجل�س وجلانه،فعليه �أن يلتزم ح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه و�أن يوقع على ك�شوف ح�ضورها ،ويف حالة
تخلفه عن ح�ضورها فعليه االعتذار عن عدم احل�ضور ب�إخطار رئي�س املجل�س ب�أ�سباب
تخلفه ،ف�إذا تخلف عن احل�ضور دون عذر مقبول كان لرئي�س املجل�س �أن يلفت نظره كتاب ًة
و�إذا تكرر الغياب يف دور االنعقاد الواحد دون عذر مقبول ثالث جل�سات متوالية �أو خم�س
جل�سات غري متوالية جاز للرئي�س عر�ض �أمره على املجل�س .وال يجوز لع�ضو املجل�س �أن
يطلب �إجازة ملدة غري حمددة ،كما ال يجوز للع�ضو الذي ح�ضر اجلل�سة االن�صراف منها
نهائي ًا قبل انتهائها �إال ب�إذن من الرئي�س.

ثالثاً � :أجهـزة املجلـ�س :
يت�ألف املجل�س الوطني االحتادي من �أربعة �أجهزة �أ�سا�سية هي كالتايل :
* القرار الوزاري ل�سنة 2014م يف �ش�أن نظام جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واملهمة.
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 -1الرئـيــ�س :
الرئي�س هو الذي ميثل املجل�س يف ات�صاالته بالهيئات الأخرى ،ويتحدث ب�إ�سمه و ُي�شرف
على جميع �أعماله ،و ُيراقب هيئة مكتب املجل�س ،و ُيراعي تطبيق �أحكام الد�ستور والقوانني
وتنفيذ الئحة املجل�س الداخلية.
وينتخبه الأع�ضاء يف �أول جل�سة من جل�سات املجل�س قبل بداية مرا�سم االفتتاح �أو بعد
االنتهاء من مرا�سم االفتتاح ،ويف هذه احلالة يتولى �أكرب الأع�ضاء �سن ًّا رئا�سة اجلل�سة
حلني االنتهاء من �إجراءات االنتخاب ،و ُينت ََخب الرئي�س مرة واحدة يف بداية الف�صل
الت�شريعي وتدوم فرتة رئا�سته طوال الف�صل الت�شريعي.
ويمُ ار�س الرئي�س مهامه بعد االنتخاب بح�سب ما ن�صت عليه املادة ( )28من الالئحة
الداخلية ،ومن �أهم اخت�صا�صاته :
�أ -دعوة املجل�س لالنعقاد يف موعده العادي  ،وله �أن يدعوه الجتماع قبل موعده العادي
�إذا ر�أى �ضرورة لذلك  ،ويجوز له عقد بع�ض جل�ساته �أو جزء منها �سرية .
ب� -إعداد جداول �أعمال جل�سات املجل�س .
ج -رئا�سة جل�سات املجل�س والإذن بالكالم وتنظيم املناق�شة و�أخذ الأ�صوات و�إعالن ما
ي�صدره املجل�س من قرارات.
د -حفظ النظام داخل اجلل�سة.
هـ -حت�ضري ميزانية املجل�س وح�سابه اخلتامي وعر�ضهما على هيئة مكتب املجل�س
لنظرهما ثم على املجل�س لإقرارهما.
و  -دعوة اللجان لالنعقاد .
زُ -يوقع والأمني العام على م�ضابط اجلل�سات بعد الت�صديق عليها  ،وله �أن ي�أمر
بحذف �أية عبارات فيها ت�صدر من �أحد الأع�ضاء خالف ًا لأحكام هذه الالئحة ،وعند
االعرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س.
ح  -و�ضع نظام ح�ضور الزوار جل�سات املجل�س .

 -2هيئة املكتب :
ن�ص الد�ستور يف املادة ( )84على �أن يكون للمجل�س الوطني االحتادي هيئة مكتب
َّ
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ت�شكل من رئي�س املجل�س ونائبيه ومن مراقبني اثنني ينتخبهم املجل�س جميعا من بني
�أع�ضائه  ،وتنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيه بانتهاء مدة املجل�س �أو بحله� ،أما املراقبني
فتنتهي مدتهما بنهاية كل دور انعقاد �سنوي �أو بحل املجل�س.
وتخت�ص هيئة املكتب بالتايل :
 متابعة تنفيذ تو�صيات املجل�س ،وتقدمي تقرير يف �ش�أنها للمجل�س. الف�صل فيما يحيله �إليها املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات. القيام بعمليات القرعة وفرز الأ�صوات التي ُتعر�ض �أثناء جل�سات املجل�س. النظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س وم�شروع ح�سابه اخلتامي. ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية بني �أدوار االنعقاد وذلك ب�صفة م�ؤقتة �إلىحني اجتماع املجل�س.
 املوافقة على تعيني وترقية موظفي الأمانة العامة بالن�سبة �إلى وظائف احللقة الثانيةوما فوقها ،ويكون التعيني بقرار من رئي�س املجل�س.

 -3اللجــان :
و ُيق�صد بها اللجان الدائمة الثمان التي ي�شكلها املجل�س يف بداية كل دور انعقاد،
وتتكون كل جلنة من �سبعة �أع�ضاء .بالإ�ضافة �إلى جلنتي حقوق الإن�سان ،وجلنة ر�ؤ�ساء
اللجان التي يتم ت�شكيلها من ر�ؤ�ساء اللجان الت�سع الدائمة ،وقد مت ت�شكيل هاتني اللجنتني
الدائمتني يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر بقرار من املجل�س.
وهذه اللجان هي :
1.1جلنة ال�شئون الداخلية والدفاع .
2.2جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية .
3.3جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية .
4.4جلنة �شئون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة .
5.5جلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية .
6.6جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة
والرثوة ال�سمكية.
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7.7جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة .
8.8جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى .
9.9جلنة حقوق الإن�سان .
1010جلنة ر�ؤ�ساء اللجان.
وي�ستطيع املجل�س �أن ي�شكل جلان ًا �أخرى دائمة �أو م�ؤقتة ح�سب حاجة العمل  ،وميكن �أن
متار�س جلان املجل�س �أعمالها خالل عطلة املجل�س متهيد ًا لعر�ض ما لديها من مو�ضوعات
عامة وم�شروعات قوانني عليه عند اجتماعه.

 -4الأمانة العامة :
تعد الأمانة العامة مبثابة ال�سكرتارية العامة للمجل�س وهي تقوم مبعاونة املجل�س
وجلانه يف مبا�شرة اخت�صا�صاتهم وم�سئولياتهم ،وير�أ�س الأمانة العامة �أمني عام ي�شرف
على �إداراتها وموظفيها وهو امل�س�ؤول �أمام رئي�س املجل�س عن ح�سن �سري العمل فيها،
وتتولى الأمانة العامة للمجل�س تقدمي امل�ساعدة الفنية والإدارية التي يحتاجها املجل�س
لأداء املهام الت�شريعية والرقابية املنوطة به من خالل �إداراتها املختلفة.
وتت�ألف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي من ثالثة قطاعات رئي�سية هي
قطاع ال�ش�ؤون الت�شريعية والربملانية وقطاع اجلل�سات واللجان وقطاع اخلدمات امل�ؤ�س�سية
وامل�ساندة وير�أ�س كل قطاع من هذه القطاعات �أمني عام م�ساعد حيث يتبع كل منهم
جمموعة من الإدارات� .إ�ضاف ًة �إلى خم�س �إدارات تتبع الأمني العام مبا�شر ًة هي املكتب
الفني ،و�إدارة التخطيط امل�ؤ�س�سي والتميز امل�ؤ�س�سي ،و�إدارة العالقات العامة واملرا�سم
و�ش�ؤون الأع�ضاء� ،إدارة االت�صال والإعالم ومركز املعلومات والدرا�سات الربملانية.
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�أو ًال :برنامج مرا�سم افتتاح املجل�س ( اجلل�سة االفتتاحية )
ويق�صد به برنامج احلفل الذي تعده الأمانة العامة للمجل�س للجل�سة االفتتاحية الأولى
من كل ف�صل ت�شريعي ودور انعقاد جديد للمجل�س .حيث تفتتح هذه اجلل�سة مبرا�سم
خا�صة تبد�أ بالإعالن عن قدوم �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أو نائبه رئي�س جمل�س الوزراء،
يلي ذلك تالوة �آيات من القر�آن الكرمي ،ثم النطق ال�سامي ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
�أو لنائبه – نيابة عنه – �إيذان ًا ببداية دور االنعقاد العادي.
ثم يتلى ن�ص مر�سوم افتتاح الدورة ال�صادرة من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة.
يلي ذلك كلمة رئي�س اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء �سن ًا يف �أول دور انعقاد من الف�صل
الت�شريعي ورئي�س املجل�س يف الأدوار العادية التالية ترحيب ًا ب�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد وبال�ضيوف الكرام .ومن ثم يتلى خطاب االفتتاح ل�صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ،وبعد االنتهاء من تالوته ي�سلم �إلى �سعادة رئي�س اجلل�سة.
ترفع بعدها اجلل�سة االفتتاحية لتوديع �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى ثم ت�ؤخذ لهم �صورة تذكارية مع �أع�ضاء املجل�س الوطني وبذلك
تنتهي مرا�سم اجلل�سة االفتتاحية لتبد�أ �أعمال اجلل�سة الأولى الإجرائية.

ثانياً :جداول �أعمال جل�سات املجل�س
يق�صد بجدول الأعمال الأجندة التي حتتوي على البنود التي �سيتم �إدراجها للمناق�شة
يف جل�سة حمددة ،وتختلف هذه البنود ن�سبي ًا من جل�سة �إلى �أخرى تبع ًا ملا �سيطرح فيها،
وب�شكل عام ميكن تق�سيم جداول �أعمال جل�سات املجل�س �إلى نوعني:
1.1جدول �أعمال جل�سة �إجرائية وتنق�سم �إلى نوعني:
�أ) جدول �أعمال جل�سة �إجرائية لدور انعقاد عادي �أول.
ب) جدول �أعمال جل�سة �إجرائية لدور انعقاد عادي ثان �أو ثالث  .....الخ.
2.2جدول �أعمال جل�سة اعتيادية دورية
وفيما يلي تف�صيل لبنود كال النوعني:
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�أو ًال :جدول �أعمال جل�سـة �إجرائيـة :
و ُيق�صد بها �أول جل�سة يف بداية كل ف�صل ت�شريعي �أو دور انعقاد عادي ،ويتم التح�ضري
واال�ستعداد للجل�سة االفتتاحية الأولى يف بداية كل ف�صل ت�شريعي بعد �صدور مر�سوم
ت�شكيل �أع�ضاء املجل�س وكل دور انعقاد عادي جديد للمجل�س من خالل �إجراءات تنظيمية
تقوم بها الأمانة العامة ،وكذلك يتم ت�شكيل جلنة ير�أ�سها �أكرب الأع�ضاء �سن ًا وت�ضم
يف ع�ضويتها ع�ضو ًا عن كل �إمارة وذلك ال�ستقبال �أ�صحاب ال�سمو رئي�س الدولة و نائبه
و�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات وا�صطحابهم �إلى اال�سرتاحة �أو ًال ثم
ت�شريفهم قاعة زايد .

 - 2بنود جدول �أعمال اجلل�سة الإجرائية لدور االنعقاد العادي الأول من كل
ف�صل ت�شريعي:
ويت�ض َّمن جدول �أعمالها البنود التالية :

� 1 – 2إ�سناد الرئا�سة �إلى �أكرب �أع�ضاء املجل�س �سناً ب�صفة م�ؤقتة حلني انتخاب الرئي�س:
يف بداية اجلل�سة الأولى يف دور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي يتولى �أكرب
الأع�ضاء �سن ًا رئا�سـة اجلل�سة �إلى �أن يتم االنتهاء من �إجراءات انتخاب الرئي�س ،ليتولى
بعدها الرئي�س مهام من�صبه.
 2 – 2االعـت ــذارات :
تن�ص املادة ( )87من الد�ستور على �أنه ال يجوز للمجل�س عقد جل�ساته وال تكون
مداوالته �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه �أي ( )21ع�ضو ًا ،فيتلو الأمني العام حتت
هذا البند �أ�سماء ال�سادة الأع�ضاء املعتذرين عن عدم ح�ضور هذه اجلل�سة واملتغيبني عنها
من واقع ك�شف احل�ضور الذي يتواله �أحد موظفي الأمانة العامة يف القاعة املخ�ص�صة
لال�ستقبال ،والتي يتجمع فيها الأع�ضاء قبل التوجه �إلى قاعة املجل�س الرئي�سية.
ولالعتذار عن عدم ح�ضور اجلل�سة �إجراءات يتبعها الع�ضو ،فال بد له من �إخطار
الرئي�س كتاب ًة كما تن�ص على ذلك املادة ( )21من الالئحة الداخلية للمجل�س بحيث يتم
ار�سال هذا الكتاب قبل بدء اجلل�سة بوقت منا�سب ،ويف الر�سالة((( التي تر�سل لدعوة
((( منوذج ر�سالة دعوة الأع�ضاء ملحق رقم (. )1
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الأع�ضاء حل�ضور اجلل�سة رقم فاك�س مكتب الرئي�س لري�سل الأع�ضاء اعتذاراتهم عن
طريقه ،وكذلك ميكنهم االعتذار عن طريق ال�صفحة اخلا�صة بالأع�ضاء على �شبكة
الإنرتنت.
� 3-2أداء الأع�ضاء اليمني الد�ستوريـة :
عند ال�شروع يف هذا البند يتولى الأمني العام املناداة على ال�سادة الأع�ضاء كل ب�إ�سمه
لأداء اليمني الد�ستورية  ،حيث ي�ستطيع الع�ضو بعد �أدائها �أن يمُ ار�س مهامه باملجل�س،
وحتت�سب من يومها مكاف�آته .وعليه ف�إن ا�ستحقاق الع�ضو عند انتهاء ع�ضويته يف املجل�س
معا�ش ًا تقاعدي ًا كام ًال مرهون بق�ضائه يف الع�ضوية ف� ً
صال ت�شريعي ًا كام ًال (املادة  48من
الباب اخلام�س يف القانون االحتادي رقم  7ل�سنة  1999وتعديالته).

االنتخـابـات*:

• الإجراءات املتبعة يف االنتخابات :
1.1ير�شح الع�ضو نف�سه لأحد املنا�صب املحددة يف املجل�س بالإف�صاح عن رغبته يف تر�شيح
نف�سه.
�2.2إذا مل يتقدم لهذا املن�صب غري مر�شح واحد فاز هذا املر�شح به بالتزكية.
�3.3إذا تقدم للمن�صب �أكرث من �شخ�ص يعلن رئي�س اجلل�سة �أ�سماء املتقدمني ل�شغل هذا
املن�صب.
4.4ي�أمر رئي�س اجلل�سة بتوزيع �أوراق االنتخاب على ال�سادة الأع�ضاء للإدالء ب�أ�صواتهم(((.
5.5ت�شكل جلنة لفرز الأ�صوات تتكون  -عاد ًة  -من ثالثة �أع�ضاء يعاونهم بع�ض موظفي
الأمانة العامة.
6.6وبعد �أن يديل الأع�ضاء ب�أ�صواتهم بطريقة االقرتاع ال�سري  ،تو�ضع هذه الأوراق يف
ال�صناديق املخ�ص�صة لذلك والتي يتم �إح�ضارها �إلى املن�صة قبل ال�شروع بعملية فرز
الأ�صوات.
7.7يتولى بعد ذلك �أع�ضاء جلنة الفرز التي �شكلها املجل�س فتح ال�صناديق وح�صر عدد
الأ�صوات ومطابقتها بعدد احل�ضور ،وذلك الحت�ساب عدد الأ�صوات ال�صحيحة والباطلة.
* مت الإ�شارة �إليها لتعريف الع�ضو بها حتى ميكنه من ممار�سة حقه يف االنتخابات الواردة يف البنود الالحقة .
((( منوذج ورقة االنتخابات ملحق رقم (. )2
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8.8تبد�أ بعدها عملية تفريغ الأ�صوات يف الك�شوف اخلا�صة واملعدة لذلك من قبل الأمانة
العامة ،ويقوم �أحد �أع�ضاء اللجنة بذكر ا�سم املر�شح املدرج يف الورقة ب�صوت م�سموع.
9.9وحتى حتت�سب �أوراق االنتخاب ك�أوراق �صحيحة البد من توفر ال�شروط التالية :
	� -أن ال يكتب غري �أ�سماء من ر�شحوا �أنف�سهم.
	� -أن يكتب ا�سم املر�شح وا�ضح ًا.
	� -أن يكون عدد املر�شحني منا�سب ًا للعدد املطلوب للمن�صب ،مثال ذلك عند الرت�شيح
ملن�صب الرئي�س البد �أن حتتوي بطاقة الرت�شيح على ا�سم مر�شح واحد فقط ،وعند
انتخاب املراقبني ال بد �أن حتتوي على ا�سمي مر�شحني اثنني لهذا املن�صب.
1010عند �إمتام عملية الفرز ملن�صب الرئي�س –مث ًالُ -يعلن رئي�س اجلل�سة النتائج
كالتايل :
	 -عدد الأع�ضاء احلا�ضرين يف اجلل�سة.
	 -عدد الأ�صوات ال�صحيحة.
	 -عدد الأ�صوات الباطلة.
	 -عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح.
وعليه �إما �أن يعلن عن ا�سم الفائز باملن�صب� ،أو �أن ي�أمر ب�إعادة االنتخاب مرة �أخرى
�إذا مل يح�صل �أي ًا منهم على الأغلبية املطلقة .ويف حالة فوز املر�شح بهذا املن�صب يدعو
رئي�س اجلل�سة «�أكرب الأع�ضاء �س ّن ًا» الرئي�س املنتخب لتويل رئا�سة اجلل�سة ،فيبد�أ مبمار�سة
مهام عمله كرئي�س للمجل�س و ُي�شرف على اجراءات باقي االنتخابات.

• طرق و�أ�ساليب االقرتاع ( الت�صويت ) يف املجل�س واحت�ساب النتائج :
الفوز بالتزكية ( خا�ص باالنتخاب ) :
الفوز بالتزكية يتم حينما ال يتقدم للرت�شيح ل�شغل من�صب ما �إال �شخ�ص ًا واحد ًا وال
يتناف�س عليه معه �شخ�ص �آخر� ،أو �أن يتنازل �أحدهما للآخر يف املرة الأولى �أو قبل �إعادة
االنتخاب مرة �أخرى حني ال يح�صل �أحدهما على الأغلبية املطلقة.
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الفوز باالجماع :
الفوز بالإجماع يتطلب ح�صول املر�شح على جميع �أ�صوات احلا�ضرين.

الأغلبية املطلقة :
الأغلبية املطلقة تتطلب ح�صول « مو�ضوع الت�صويت » على موافقة �أكرث من ن�صف عدد
�أ�صوات احلا�ضرين الذين انعقدت بهم اجلل�سة انعقاد ًا �صحيحـ ًا .والأغلبية املطلقة تعني
ن�صف العدد  +واحد.
فبالن�سبة للأع�ضاء يف حالة انعقاد �أية جل�سة البد �أن يكون عددهم  21ع�ضو ًا حتى
يكون االنعقاد �صحيح ًا  ،ومن ثم تكون الأغلبية املطلقة حينئذ هي  11ع�ضو ًا .ويف حالة
االنتخابات �أو القرارات البد من احل�صول على ن�صف عدد �أ�صوات احلا�ضرين  +واحد
(� 11صوت ًا).

ح�ساب الأغلبية املطلقة عند ت�ساوي الأ�صوات :
�إذا ت�ساوت الأ�صوات تكون الأغلبية املطلقة يف اجلانب الذي فيه �صوت رئي�س اجلل�سة
(�سواء كان رئي�س املجل�س �أو من ير�أ�س اجلل�سة) كما هو احلال عند ح�صول قرار ما على
عدد ( )11لكل من املوافقني وغري املوافقني.
واحلاالت التي تتطلب احل�صول على الأغلبية املطلقة للحا�ضرين ميكن ح�صرها يف ()17

حالة منها على �سبيل املثال :

	 -املوافقة على ت�شكيل جلان جديدة �سواء كانت دائمة �أو م�ؤقتة.
	 -بت املجل�س يف اخلالف على منع الرئي�س الكلمة عن ع�ضو.
	 -طلب ت�أجيل �أو �إرجاء النظر يف مو�ضوع مطروح على املجل�س.
	 -قفل باب املناق�شة.
	 -توقيع املجل�س جزا ًء معين ًا على ع�ضو ما.
	 -االعرتا�ض على حذف الرئي�س لعبارات �صدرت من �أحد الأع�ضاء يف امل�ضبطة.
	 -قرار املجل�س عندما مل يقتنع �أحد الأع�ضاء بحذف هيئة املكتب ل�س�ؤال قدمه.
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�أما احلاالت التي ن�صت عليها الالئحة �صراحة ب�ش�أن الأغلبية املطلقة للحا�ضرين،
فقد ذكرت يف املواد ( 35و  48و  50و  )95يف انتخابات املجل�س ،واجتماعات املجل�س
وجلانه ،والت�صويت على م�شروعات القوانني يف حالة رف�ضها �أو تعديلها ،ففي هذه الأحوال
تتطلب موافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت �أ�صوات املوافقني على امل�شروع
كما ورد من احلكومة مع �أ�صوات طالبي تعديله �أو رف�ضه ففي هذه احلالة تتم املوافقة على
امل�شروع كما ورد من احلكومة بدون تعديل �شريطة �أن يكون �صوت الرئي�س مع املوافقني
على امل�شروع.

الأغلبية الن�سبية :
الأغلبية الن�سبية هي ح�صول املر�شح �أو االقرتاح على اكرث الأ�صوات ولو كانت �أقل من
ن�صف عدد الأ�صوات املعطاة.
وهذه تتم يف انتخاب الرئي�س والنائبني حينما مل يح�صلوا على الأغلبية املطلقة يف �أول
مرة و�أعيد االنتخاب بني ثالثة �أ�شخا�ص ت�ساوى ثانيهما مع ثالثهما يف عدد الأ�صوات ففي
هذه احلالة يفوز باملن�صب بالأغلبية الن�سبية �أي منهم قد ح�صل على �أكرث الأ�صوات ولو كانت
�أقل من ن�صف عدد الأ�صوات املعطاة ،ويف حالة انتخاب املجل�س �أع�ضاء جلانه الدائمة.

الأغلبية اخلا�صة :
هي �أغلبية �أكرث من الأغلبية املطلقة  ،ولها ثالث حاالت :
«1.1موافقة �أغلبية جميع �أع�ضاء املجل�س» ،وهذه تعني �أن ال يقل عدد الأ�صوات
املوافقة – ب�أي حال من الأحوال – عن (� )21صوت ًا على الأقل ،وهذه تكون يف
احلاالت التالية عند �أخذ الر�أي على  «:عقد املجل�س جل�ساته يف مكان �آخر غري
مقر العا�صمة ،والف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضاء املجل�س و�إبطال الع�ضوية ،واعتبار
الع�ضو م�ستقي ًال ب�سبب تكرار غيابه ،ورفع احل�صانة» .املادتان  76،75من الد�ستور
واملواد  8و  9و  14و  20من الالئحة الداخلية.
 «2.2موافقة ثلث �أع�ضاء املجل�س » وهذه تعني �أال يقل عدد الأ�صوات املوافقة عن
( � )14صوت ًا ،وهذه تكون يف �ش�أن املوافقة على عقد اجلل�سة �سرية.
 «3.3موافقة ثلثي عدد احلا�ضرين »  ،وهذه يتطلبها الد�ستور والئحة املجل�س يف
حاالت خا�صة  ،مثل م�شروع تعديل الد�ستور حيث يتطلب الأمر لإقراره موافقة ثلثي
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�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .فلو كان عدد احلا�ضرين هم ( )21ع�ضو ًا  -حتى
يكون االجتماع �صحيح ًا  -فالقرار هنا يلزمه موافقة الثلثني �أي ( )14ع�ضو ًا.

القـرعــة :
هي �إجراء االختيار ل�شغل من�صب بني متناف�سني بطريقة �سرية ع�شوائية غري �إنتقائية.
ويتم هذا االقرتاع حني يتعادل املتناف�سني ويح�صل كل منهما على عدد �أ�صوات مت�ساوية
مرة �أخرى بعد �إجراء االقرتاع بينهما بالأغلبية املطلقة ثم بالأغلبية الن�سبية فيلج�أ حينئذ
�إلى االقرتاع عن طريق القرعة  ،ومن وقع عليه االختيار فاز باملن�صب .ويتم كتابة ا�سم كل
مر�شح يف ورقة م�ستقلة مت�ساوية يف كل املوا�صفات وتغلق وتخلط مع ًا ثم يختار �إحداهما
بطريقة ع�شوائية حمايدة .ومثال ذلك �إجراء القرعة الختيار الرئي�س يف حال عدم حتقق
الأغلبية املطلقة والن�سبية( .م 25من الالئحة الداخلية).

 4-2انتخاب رئي�س املجل�س :
يتم انتخاب الرئي�س يف بداية كل ف�صل ت�شريعي وي�ستمر يف من�صبه مدة �أربع �سنوات،
�أي حتى نهاية ذلك الف�صل وال يعاد انتخابه يف بداية كل دور انعقاد عادي.
ف�إذا خال مكان رئي�س املجل�س يختار املجل�س من يحل حمله خالل ثالثة �أ�سابيع من
تاريخ اخللو �إذا كان املجل�س يف دور االنعقاد � ،أما �إذا حدث اخللو �أثناء عطلة املجل�س ،ف�إن
اختيار الرئي�س يكون خالل الأ�سبوع الأول من اجتماع املجل�س.
ويف حال غياب الرئي�س ونائبيه عن ح�ضور �أية جل�سة من اجلل�سات يتولى �أكرب الأع�ضاء
�سن ًا رئا�ستها.

 5-2كلمة الـرئيـ�س :
بعد �أن تنتهي اجراءات انتخاب الرئي�س يلقي كلمة موجزة مبنا�سبة فوزه بالرئا�سة.

 6-2انتخاب هيئة مكتب املجل�س :

كما متت اال�شارة �سابق ًا ف�إن هيئة املكتب تتكون من الرئي�س ونائبيه ومراقبني اثنني،
وعليه ف�إنه يتم هنا انتخاب كل من :
�أ -النائب الأول للرئي�س.
ب -النائب الثاين للرئي�س.
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يتم انتخاب النائبني الأول والثاين للرئي�س يف بداية كل ف�صل ت�شريعي فقط ويبقيا يف
من�صبيهما ملدة �أربع �سنوات �أي حتى نهاية الف�صل وال يعاد انتخابهما يف بداية كل دور
انعقاد ،وتتم �إجراءات انتخابهما بنف�س طريقة انتخاب الرئي�س «املادة  84من الد�ستور»
وحتت�سب النتائج بنف�س الطريقة كما �سبق وتعر�ضنا لها عند تناول انتخاب الرئي�س ،وقد
ت�ستمر جلنة الفرز التي �سبق و�أن �شكلها املجل�س لفرز الأ�صوات اخلا�صة بانتخاب الرئي�س
�أو ت�شكل جلنة �أخرى يختارها الرئي�س.
وتنح�صر مهامهما يف حال غياب الرئي�س� ،إ�ضافة �إلى ما تن�ص عليه الالئحة الداخلية
يف املادة ( )36اخلا�صة باخت�صا�صات هيئة مكتب املجل�س يف:
	-يتويل النائب الأول رئا�سة اجلل�سة  ،ويف حالة غيابه يتولى الرئا�سة النائب الثاين.
	-للرئي�س �أن يف ِّو�ض نائبه الأول �أو نائبه الثاين يف حالة غياب الأول يف كل اخت�صا�صاته
�أو بع�ضها.
	-يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته �إذا امتد غيابه لأكرث من
�أربعة �أ�سابيع مت�صلة.
ج  -انتخاب املراقبني :
يتم انتخاب املراقبني بعد االنتهاء من انتخاب النائبني الأول والثاين للرئي�س
ويكون انتخابهما يف بداية كل دور انعقاد �سنوي عادي بطريقة �سرية وبالأغلبية املطلقة
للحا�ضرين .ف�إذا خال مكان �أحدهما خالل دور االنعقاد اختار املجل�س من يحل حمله
للمدة الباقية بنف�س طريقة االنتخاب �أي بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين « املادة ( )84من
الد�ستور واملادة ( )32من االئحة الداخلية للمجل�س ».
ويخت�ص املراقبان طبق ًا لن�ص املادة ( )37من الالئحة الداخلية بالإ�شراف على
ال�شئون املتعلقة مبهام املجل�س واجتماعاته وتنفيذ �أوامر الرئي�س للمحافظة على النظام
يف اجلل�سة ومالحظة ح�ضور الأع�ضاء وغيابهم وجمع الأ�صوات وعدها �أثناء عمليات
الت�صويت يف اجلل�سات االعتيادية ومراقبة تطبيق الالئحة والأمور الإجرائية وغري ذلك
من الأمور التي يعهد بها الرئي�س �إليهما.
 7 – 2ت�شكيل اللجــان :
يتم انتخاب �أع�ضاء هذه اللجان وفق نف�س الإجراءات التي اتبعت عند انتخاب �أع�ضاء
هيئة املكتب ،وتقدم الرت�شيحات لرئي�س املجل�س ،ليتم انتخاب �أع�ضائها بالأغلبية الن�سبية
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للحا�ضرين ،ويجب �أن ي�شرتك كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف جلنة واحدة على الأقل وال
يجوز له اال�شرتاك يف �أكرث من جلنتني دائمتني.
ويتولى رئي�س املجل�س وفق ًا لن�ص املادة ( )42دعوة اللجان �إلى االجتماع �إلى حني
(((
انتخاب ر�ؤ�سائها.
 8 - 2ت�شكيـل جلنـة الرد على خطاب االفتتاح :
تن�ص املادة ( )80من الد�ستور على �أن املجل�س ي�شكل جلنة من بني �أع�ضائه لإعداد
م�شروع الرد على خطاب االفتتاح الذي يلقى يف بداية كل دور انعقاد عادي �أول من كل
ف�صل ت�شريعي ويف كل دور �إنعقاد �سنوي للمجل�س .ويعر�ض م�شروع الرد على املجل�س
والذي يت�ضمن مالحظاته و�أمانيه لإقراره متهيد ًا لرفعه �إلى رئي�س االحتاد  ،وهي جلنة
م�ؤقتة تنتهي �أعمالها بانتهائها من �أداء ما �شكلت من �أجلـه ،وعند ت�شكيل هذه اللجنة
ف�صح الع�ضو خالل هذا البند �صراحة عن رغبته باال�شرتاك ،ثم يتلو الأمني العام �أ�سماء
ُي ِ
املن�ضمني لهذه اللجنة لي�أخذ الرئي�س بعدها موافقة املجل�س على هذا الت�شكيل ويدعوها
لالجتماع.
 9 - 2قرارات املجل�س الأعلى لالحتاد.
 10 – 2بيانات املجل�س الأعلى لالحتاد :
تعر�ض القرارات والبيانات ال�صادرة من املجل�س الأعلى لالحتاد على �أع�ضاء املجل�س
يف �أول جل�سة تلي ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ليطلع عليها الأع�ضاء ويحاطوا بها علم ًا.
فيتولى الأمني العام تالوة ما ورد حتت هذين البندين ورقم اجلريدة الر�سمية
املن�شورة فيها.
فيعلق الرئي�س ب�أن ما ورد حتت هذين البندين هو لإحاطة ال�سادة الأع�ضاء علم ًا بها
دون اتخاذ قرار يف �ش�أنها ( املادة  60من الالئحة الداخلية ).
 11 – 2القوانني االحتاديـة التي �صدرت يف غياب املجل�س :
تن�ص املادة ( )110من الد�ستور يف البند الرابع منها على �أن ملجل�س الوزراء احلق
((( منوذج ر�سالة  ,ملحق رقم (.)3
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يف ا�ست�صدار قوانني عن املجل�س الأعلى لالحتاد ورئي�س االحتاد يف فرتة غياب املجل�س
الوطني االحتادي على �أن يخطر املجل�س االحتادي بها يف �أول اجتماع له.
وينطبق على هذا البند � -أي�ض ًا  -احلكم اخلا�ص ب�أن دور الأع�ضاء يقت�صر على
الإحاطة علم ًا بهذه القوانني و�إبداء مالحظاتهم عليها ،ولي�س لهم حق مناق�شة �أو رف�ض
�أو تعديل � ٍأي من موادها.
 12 - 2املـرا�سيـم بقـوانيــن :
تن�ص املادة ( )113من الد�ستور على �أنه � « :إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد املجل�س
الأعلى ،ما يوجب الإ�سراع يف �إ�صدار قوانني احتادية ال حتتمل الت�أخري ،فلرئي�س االحتاد
وجمل�س الوزراء جمتمعني �إ�صدار ما يلزم منها ،وذلك يف �شكل مرا�سيم لها قوة القانون،
ب�شرط �أال تكون خمالفة للد�ستور.
ويجب �أن تعر�ض هذه املرا�سيم بقوانني على املجل�س الأعلى خالل �أ�سبوع على الأكرث
للنظر يف �إقرارها �أو �إلغائها ،ف�إذا �أق ّرها ت�أ ّيد ما كان لها من قوة القانون ،ويخطر املجل�س
الوطني االحتادي بها يف �أول اجتماع له.
�أما �إذا مل يق ّرها املجل�س الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون� ،إ ّال �إذا ر�أى اعتماد
نفاذها يف الفرتة ال�سابقة� ،أو ت�سوية ما ترتب عليها من �آثار بوجه �آخر».
وطبق ًا للن�ص املتقدم ف�إن املرا�سيم لها قوة القانون  ،بال�شروط املن�صو�ص عليها يف
املادة.
وي�ستوي بعد ذلك �أن يكون املجل�س الوطني يف دور انعقاده� ،أو متغيب ًا فيما بني �أدوار
انعقاده.
ففي هذه اجلزئية تختلف املرا�سيم بقوانني عن القوانني االحتادية التي ت�شرتط عر�ض
القانون على املجل�س الوطني يف حالة انعقاده حتى ي�صبح قانون ًا كما ورد يف املادة ()110
من الد�ستور.
وينطبق على هذا البند �أي�ض ًا احلكم اخلا�ص ب�أن دور الأع�ضاء يقت�صر على الإحاطة
علم ًا مبا ورد فيها و�إبداء مالحظاتهم عليها ،ولي�س لهم حق مناق�شة �أو رف�ض �أو تعديل
�أي من مواده.

30

الدليل الإر�شادي لأعمال جل�سات و جلان املجل�س

 13-2االتفاقيات واملعاهـدات الدولية التي �أبرمتـها احلكومة :
يخطر املجل�س باالتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمتها احلكومة وترفق للأع�ضاء حتت
هذا البند وليكون املجل�س على بين ٍة ب�ش�أن ال�سيا�سات اخلارجية التي تنتهجها الدولة ،
وللمجل�س �أن يبدي مالحظات -فقط -ب�ش�أنها دون �أن يتخذ يف �ش�أنها �أي قرار ،فيما عدا
املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتوجب على املجل�س مناق�شتها قبل الت�صديق عليها
وفق ًا لقرار رئي�س االحتاد« .التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة »2009
 14-2الر�سائل الواردة �إلى املجل�س :
تدرج حتت هذا البند الر�سائل التي ترد �إلى املجل�س ،وي�صعب ح�صر هذه الر�سائل
ولكنها ت�أتي يف �ش�أن يهم املجل�س ويرى الرئي�س �ضرورة �إحاطة الأع�ضاء علم ًا بها  ،ونورد
بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�صر :
ر�سالة واردة من جمل�س الوزراء بخ�صو�ص املوافقة على مناق�شة مو�ضوع عام.
 بعد تالوتها ي�أخذ الرئي�س املوافقة على حتويل املو�ضوع �إلى جلنة لدرا�سته و�إعدادتقرير يف �ش�أنه �أو �أن يناق�ش مبا�شر ًة �أمام املجل�س.
ر�سالة واردة من جمل�س الوزراء يف �ش�أن تو�صية �صادرة عن املجل�س يف �ش�أن مو�ضوع
ما :بعد تالوتها يبدي الأع�ضاء مالحظاتهم عليها ويتخذ املجل�س القرار املنا�سب يف
�ش�أنها.
ر�سالة واردة من وزير بخ�صو�ص �أمر يهم املجل�س �أن يطلع عليه.
 للع�ضو �أن يبدي مالحظاته بخ�صو�ص ما يرد من الوزراء �أو �أية ر�سالة �أخرى تبع ًاخل�صو�صية تلك الر�سالة.
 15-2الر�سائل ال�صادرة :
تدرج حتت هذا البند الر�سائل ال�صادرة من املجل�س �إلى وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
الوطني االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع عام يطلب املجل�س فيها موافقة احلكومة على مناق�شته
يف املجل�س� ،أو ب�ش�أن التو�صيات التي وافق عليها املجل�س ب�ش�أن مو�ضوع عام ناق�شه املجل�س،
وغريها من الر�سائل الأخرى التي تتعلق ببع�ض امل�سائل التي تنظم العالقة بني املجل�س
واحلكومة.
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 16-2م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة :
للمجل�س وظيفة ت�شريعية تتمثل يف مناق�شته مل�شروعات القوانني التي ترد �إليه من
جمل�س الوزراء ،وهي اجلهة املخت�صة باقرتاح م�شروعات القوانني االحتادية ،ومن
ثم �إحالتها �إلى املجل�س الوطني االحتادي ،وللمجل�س احلق يف رف�ض م�شروع القانون،
�أواملوافقة عليه دون �إجراء تعديل عليه� ،أو التعديل فيه �سواء باحلذف �أو بالإ�ضافة قبل
�أن يرفعه �إلى جمل�س الوزراء ثانية للعر�ض على رئي�س االحتاد واملجل�س الأعلـى للت�صديـق
عليه ،كمـا ورد يف املادة ( )60واملادة ( )110من الد�ستور.
وعليه ف�إن م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة � -سواء كان م�شروع قانون
تعديل لقانون قائم -ترد بر�سالة �إلى املجل�س الوطني فتدرج حتت هذا البند
جديد �أو ٍ
لإحالتها �إلى اللجان املخت�صة عن طريق املجل�س� ،أما يف حالة اال�ستعجال فتتم �إحالته
�إلى اللجنة بقرار من الرئي�س ويف هذه احلالة ف�إن الرئي�س يخطر املجل�س بهذه الإحالة
يف �أول جل�سة تالية.
ويف كلتا احلالتني يتم و�ضع م�شروع القانون للأع�ضاء يف املعاون الربملاين البداء �أية
مالحظات حوله واحالته للجنة املخت�صة الدراجه �ضمن تعديالتها (والتي يتم حتديدها
من خالل ديباجة م�شروع القانون) بالإ�ضافة �إلى طلب ر�أي الأع�ضاء يف م�شروع هذا
القانون  ،ولكل ع�ضو  -كما ن�صت املادة ( )88من الالئحة الداخلية  -احلق يف �أن يقرتح
تعدي ًال بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التعديل يف املواد على �أن يقدم التعديل كتابة �إلى اللجنة
املخت�صة بنظر م�شروع القانون قبل اجلل�سة التي �ستنظر فيها املواد التي �شملها التعديل.
 17-2مـا ي�ستـجد من �أعمـال :
هو �آخر بند يرد يف جدول الأعمال فيما عدا اجلل�سة اخلتامية من كل دور انعقاد �أو
ف�صل ت�شريعي حيث ينتهي جدول �أعمالها مبر�سوم ف�ض الدورة.
وهذا البند يدرج ملواجهة امل�سائل �أو الأمور التي ا�ستجدت بعد �إعداد جدول الأعمال
وتوزيعه على الأع�ضاء كالر�سائل الواردة �أو القوانني املحالة للمجل�س �أو بع�ض الأمور
الطارئة التي تقت�ضي �إحاطة املجل�س علم ًا بها وال حتتمل ت�أجيلها �إلى جل�سة قادمة كما هو
احلال يف م�شروعات القوانني التي ترد ب�صيغة اال�ستعجال وغريها من الأمور الأخرى التي
ال حتتاج لأخذ ر�أي احلكومة م�سبق ًا حني مناق�شتها.
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�أ-بنود جدول �أعمال اجلل�سة الإجرائية الأولى لكل دور من �أدوار االنعقاد العادية من
كل ف�صل ت�شريعي:
بنود جدول �أعمال اجلل�سة الإجرائية الأولى لأدوار االنعقاد العادية يت�ضمن جدول
�أعمالها نف�س البنود الواردة �ضمن جدول �أعمال دور االنعقاد العادي الأول فيما عدا
البنود املتعلقة بانتخاب الرئي�س والنائب الأول والثاين للرئي�س حيث �أنهم ي�ستمرون على
منا�صبهم حتى نهاية الف�صل الت�شريعي.

ثانياً  :جدول �أعمال جل�سة اعتيادية (دورية ) :
تت�شابه بع�ض البنود الواردة يف جدول �أعمال اجلل�سة الإجرائية مع بع�ض البنود الواردة
يف جدول �أعمال جل�سة دورية مثل كل من البنود الآتية :
1.1االعتـذارات.
2.2قرارات املجل�س الأعلى لالحتاد.
3.3بيانات املجل�س الأعلى لالحتاد.
4.4القوانني االحتادية التي �صدرت يف غياب املجل�س.
5.5املرا�سيـم بقوانيـن.
6.6االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي �أبرمتها احلكومة.
7.7الر�سائل الواردة �إلى املجل�س.
8.8الر�سائل ال�صادرة من املجل�س.
9.9م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة.
1010ما ي�ستجد من �أعمال.
وي�ضاف �إليها بنود �أخرى مثل:

 -1الت�صديق على امل�ضبطة :
بعد انتهاء اجلل�سة تعد �إدارة اجلل�سات بالأمانة العامة للمجل�س م�ضبطة اجلل�سة التي
حتوي كل ما دار تف�صي ًال يف اجلل�سة من مناق�شات وكل ما عر�ض فيها من تقارير �أو
غري ذلك وما اتخذ فيها من قرارات ،وتر�سل هذه امل�ضبطة للأع�ضاء لإبداء مالحظاتهم
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ب�ش�أن ما ورد فيها متهيد ًا للت�صديق عليها يف جل�سة تالية  ،وللع�ضو احلق يف طلب �إجراء
ت�صحيح �أو حذف �أو تعديل يف كالمه الوارد يف هذه امل�ضبطة� ،أو تعديل �آخر بها مبوافقة
املجل�س ،ويكون �إبداء هذه املالحظات حتت هذا البند حيث ال يجوز �إجراء �أي تعديل �أو
ت�صحيح بعد الت�صديق على هذه امل�ضبطة .ويتم التوقيع عليها من قبل رئي�س املجل�س
و�أمني عام املجل�س.
وللرئي�س احلق ب�أن ي�أمر بحذف �أية عبارات �صدرت من �أحد الأع�ضاء فيها خالف ًا
لأحكام الالئحة الداخلية للمجل�س  ،وعند االعرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س.

 -2القوانني االحتادية التي �صدرت من احلكـومة �أثناء انعقاد املجل�س.
من حيث �أن مفاد ن�ص املادة ( )110من الد�ستور �أنه يف حالة انعقاد املجل�س الوطني
الإحتادي ف�إنه يتعني على جمل�س الوزراء عر�ض م�شروعات القوانني على املجل�س الوطني
الإحتادي الذي ميلك طبق ًا للبند ( )3من املـادة ( )110من الد�ستور �سلطة املوافقة
�أو رف�ض �أو تعديل م�شروع القانون� ،أي �أنه يجب عر�ض م�شروع القانون على املجل�س
الوطني الإحتادي مادام منعقد ًا ف�إذا �صدر القانون – بالرغم من انعقاد املجل�س الوطني
الإحتادي – دون العر�ض على املجل�س كان هذا القانون خمالف ًا لن�ص املادة ( )110بند
(�/2أ) من الد�ستور.
وللمجل�س يف هذه احلالة خماطبة جمل�س الوزراء للوقوف منه على �أ�سباب �صدور هذه
القوانني �أثناء وجوده دون عر�ضها عليه ،وعلى �ضوء رد جمل�س الوزراء ميكن للمجل�س
اتخاذ القرار املنا�سب يف هذا ال�ش�أن.

 -3املو�ضوعات العامة املتبناه من الأع�ضاء:
يتم حتت هذا البند �إدراج املو�ضوعات العامة التي يرى الأع�ضاء �أو اللجان تبنيها وال
بد من موافقة املجل�س عليها حتى تتم �إحالتها للحكومة لأخذ املوافقة عليها.

 -4الأ�سئلــة :
ُيق�صد بال�س�ؤال ا�ستف�سار ع�ضو املجل�س الوطني عن نقطة معينة يجهلها� ،أو التحقق
ويوجه ال�س�ؤال �إلى رئي�س جملـ�س الوزراء يف حالـة
من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليهّ ،
اال�ستفهام عـن ال�سيا�سة العامة للدولة� ،أو لوزير معني يف حالـة اال�ستفهام عن �أمور
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متعلقة ب�ش�أن خا�ص من �ش�ؤون وزارتـه « املـادة ( )93من الد�ستور 106-115من الالئحة
الداخلية ».
ف�صلها يف الآتي :
ولل�س�ؤال �شروط و�إجراءات عند تقدميه وعند مناق�شته ُن ِّ
� 1-4شروط تقدمي ال�س�ؤال :
وجه من ع�ضو واحد فقط �إلى وزير واحد.
�أ� -أن ُي َّ
ب� -أن يكون موقع ًا من مقدمه.
ج� -أن يكون مكتوب ًا بو�ضوح.
د� -أن يكون موجز ًا.
هـ  -يقت�صر على الأمور املراد اال�ستفهام عنها دون تعليق عليها.
و �-أال يت�ضمن عبارات غري الئقة �أو مت�س �أ�شخا�ص ًا �أو هيئات �أو ت�ضر بامل�صلحة
العليا للبالد.
و�إذا مل تتوافر هذه ال�شروط يف ال�س�ؤال جاز لهيئة مكتب املجل�س ا�ستبعاده ،و�إذا مل
يقتنع الع�ضو بوجهة نظر هيئة املكتب يعر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه دون مناق�شته.
( املادتان  106و  107من االئحة الداخلية ).
� 2-4إجراءات تقـدمي ال�سـ�ؤال :
يقدم الع�ضو ال�س�ؤال مكتوب ًا وموقع ًا وم�ستوفي ًا ال�شروط ال�سابقة �إلى مكتب رئي�س
املجل�س((( .ليدرج بعد ذلك �ضمن قائمة الأ�سئلة التي ال زالت �أمام املجل�س.
ويبلغ الوزير املخت�ص بر�سالة من رئي�س املجل�س مرفق ًا بها ن�ص ال�س�ؤال يف حالة
�إدراجه على جدول �أعمال جل�سة.
� 3-4إجراءات مناق�شـة ال�سـ�ؤال :
يف اجلل�سة املحددة لنظر ال�س�ؤال وعند الو�صول �إلى هذا البند تتم الإجراءات التالية:
 -1يقوم الأمني العام بتالوة ن�ص ال�س�ؤال.
((( منوذج ال�س�ؤال ملحق رقم (.)5

الدليل الإر�شادي لأعمال جل�سات و جلان املجل�س

35

 -2للوزير �أن يرد على ال�س�ؤال ب�إحدى هاتني الطريقتني :
�أ-يرد الوزير على ال�س�ؤال �شخ�صي ًا يف حالة ح�ضوره اجلل�سة ،ثم يعطي الرئي�س الكلمة
للع�ضو مقدم ال�س�ؤال بعدها للتعقيب على رد الوزير وله احلق يف التعقيب باخت�صار
مرتني ،مرة على رد الوزير والأخرى على تعقيب معاليه وينتهي بذلك ال�س�ؤال.
 وعلى الرغم من �أن ال�س�ؤال ينتهي بالإجابة عليه ،ف�إنه يجوز للمجل�س – بنا ًء
على اقرتاح من الع�ضو مقدم ال�س�ؤال – رفع تو�صية يف �ش�أنه �أو توجيه ر�سالة �إلى
جمل�س الوزراء يطالب فيها احلكومة باتخاذ ما يلزم ب�ش�أن ما ت�ضمنه ذلك ال�س�ؤال
على �ضوء رد الوزير.
ب-للوزير �أن يرد على ال�س�ؤال كتابي ًا ويف هذه احلالة يبلغ الع�ضو مقدم ال�س�ؤال بالرد
حال و�صوله للأمانة العامة ،ويف اجلل�سة يتلو الأمني العام الرد وي�س�أل الرئي�س
الع�ضو عن اقتناعه واكتفائه مبا جاء يف هذا الرد الكتابي ،وللع�ضو حق التعقيب
على ما جاء يف الرد ،ويف حالة عدم اكتفائه يحق للع�ضو طلب ح�ضور الوزير للرد
�شخ�صي ًا ف ُي�ؤجل ال�س�ؤال ليناق�ش يف جل�سة قادمة ،لتتخذ نف�س الإجراءات ال�سابقة
يف �إبالغ الوزير.
-3يف حال طلب الوزير ت�أجيل الرد على ال�س�ؤال له ذلك على �أن ال تزيد مدة الت�أجيل
على �أ�سبوعني �إال بقرار من املجل�س ،ومن حق الع�ضو التعقيب على ذلك.
� 4-4أحكام عامة يف بند الأ�سئلة :
 -1ال يجوز �أن ي�شرتك غري الع�ضو مقدم ال�س�ؤال يف املناق�شة عند طرح ال�س�ؤال.
-2يجوز للع�ضو �أن ي�سحب �س�ؤاله بعد �أن يقدم طلب ًا بذلك ،وعندئذ ت�ستبعد مناق�شته،
�إال �إذا تبناه ع�ضو �آخر عندها يتابع املجل�س النظر فيه.
-3ي�سقط ال�س�ؤال ب�إنتهاء ع�ضوية مقدمه لأي �سبب من الأ�سباب ،ما مل يتبناه ع�ضو
�آخر من املجل�س ويتابع النظر فيه.
-4للأع�ضاء احلق يف توجيه �أ�سئلة بني �أدوار االنعقاد ير�سلها الرئي�س للوزراء املعنيني
ويكون الرد عليها كتاب ًة ،فيبلغها الرئي�س �إلى الأع�ضاء الذين وجهوها .وتدرج يف
جدول �أعمال �أول جل�سة للمجل�س.
 -5الي�ستوجب ال�س�ؤال موافقة جمل�س الوزراء عليه.
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 -5املو�ضوعــات العامــة :
ُيط َرح املو�ضوع العام ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أن من �ش�ؤون الـبالد� ،أو ملناق�شة
�سيا�سة وزارة من الوزارات االحتادية� ،أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة احتادية يف جميع اخت�صا�صاتها
�أو بع�ضها.
وللمو�ضوع « �شروط و�إجراءات » عند تقدميه وعند مناق�شته نف�صلها بالتايل :
� 1-5شروط طرح املو�ضوع العام :
� -1أن يكون الطلب مقدما وموقعا عليه من خم�سة �أع�ضاء على الأقل.
� -2أن يكون املو�ضوع العام متعلقا ب�ش�أن من �شئون االحتاد.
� -3أال يعرت�ض عليه جمل�س الوزراء العتبارات تتعلق مب�صالح االحتاد العليا و�أن يوافق
على مناق�شته يف املجل�س.
� 2-5إجراءات تقدمي املو�ضوع العام :
 -1ي�صاغ املو�ضوع العام ويوقع عليه من قبل خم�سة �أع�ضاء على الأقل .
 -2يقدم املو�ضوع العام �إلى مكتب الرئي�س من خالل منوذج معد لذلك(((.
-3يعر�ض املو�ضوع العام على املجل�س حتت بند املو�ضوعات العامة املتبناه من �أع�ضاء
املجل�س لأخذ املوافقة عليه قبل �إحالته ملجل�س القرار لطلب املوافقة.
-4يتم �إحالة املو�ضوع العام بر�سالة من رئي�س املجل�س �إلى جمل�س الوزراء لطلب
املوافقة على مناق�شة هذا املو�ضوع يف املجل�س.
�-5إذا مل ي�صل رد من جمل�س الوزراء ب�ش�أن املو�ضوع املر�سل جاز للمجل�س بعد مرور
فرتة مدتها خم�سة ع�شر يوما من تاريـخ �إر�ساله و�ضعه على جدول �أعمال �أول جل�سة
تلي ذلك املوعد  ،ف�إذا اعرت�ض جمل�س الوزراء على مناق�شة املو�ضوع العتبارات
تتعلق مب�صالح االحتـاد العليا ا�ستبعد من جدول الأعمال ،و�إال جاز للمجل�س نظره
�أو �إحالتـه �إلى �إحدى اللجان لبحثه وتقدمي تقرير عنه قبل البت فيه« .املادة ()104
من الالئحة الداخلية للمجل�س ».
((( منوذج املو�ضوع العام ملحق رقم (.)6
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-6عند و�صول رد جمل�س الوزراء على املو�ضوع العام يدرج يف جدول �أعمال جل�سة
قادمة حتت بند موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�ضوعات عامة ،ويحال �إلى
اللجنة املخت�صة لإعداد تقرير يف �ش�أنه يعر�ض على املجل�س.
� 3-5إجراءات مناق�شة املو�ضوع العام :
يف اجلل�سة املدرج على جدول �أعمالها هذا املو�ضوع العام –�ضمن بند املو�ضوعات العامة-
حني مناق�شته يتم اتباع الإجراءات التالية :
1.1يقوم الأمني العام بتالوة ن�ص املو�ضوع و�أ�سماء مقدميه.
ُ 2.2يناق�ش املجل�س املو�ضوع العام يف جل�سة علنية ويجوز مناق�شته يف جل�سة �سرية من
بدايته �أو يف �أي مرحلة من مراحل نقا�شه بنا ًء على طلب الوزير املخت�ص �أو رئي�س
املجل�س �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س على الأقل ،و ُيناق�ش هذا الطلب يف جل�سة �سرية.
وعند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية ي�أمر الرئي�س ب�إخالء القاعة من غري الأع�ضاء
واحلكومة وال يح�ضرها غريهم �إال من ُي ِّ
رخ�ص لهم رئي�س املجل�س بذلك ،وتعود
اجلل�سة علنية بقرار من املجل�س متى زال �سبب انعقادها �سرية.
 3.3يف حالة وجود تقرير معد من قبل اللجنة املخت�صة بخ�صو�ص املو�ضوع العام ي�س�أل
الرئي�س املجل�س ب�ش�أن هذا التقرير فيما �إذا كان الأع�ضاء يرون تالوته �أم عدم
تالوته ويتم قراءة املخت�ص التنفيذي للتقرير �إخت�صارا للوقت.
� 4.4إذا ر�أى املجل�س تالوة التقرير ،يتولى املقرر تالوته واقفا من املنرب ثم يعطي
الرئي�س الكلمة للأع�ضاء لإبداء مالحظاتهم عليه.
 5.5ثم يعطي الرئي�س الكلمة ملقدمي الطلب �أوال ح�سب ت�سل�سل �أ�سمائهم الوارد يف
ن�ص املو�ضوع ،ومن ثم للأع�ضاء طالبي الكلمة.
 6.6للمجل�س بنا ًء على اقرتاح من الرئي�س حتديد وقت لالنتهاء من مناق�شة املو�ضوع.
(املادة  72من الالئحة الداخلية للمجل�س)
 7.7بعد االنتهاء من مناق�شة املو�ضوع ،للمجل�س �أن ي�صدر يف �ش�أنه تو�صية �-إذا ر�أى
ذلك– ترفع احلكومة.
-6م�شروعات القوانني املحالة من اللجان :
يناق�ش املجل�س م�شروع القانون الذي �سبق توزيعه على الأع�ضاء – �ضمن جدول �أعمال
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جل�سة �سابقة – ليبدوا ر�أيهم ومالحظاتهم والتعديالت التي يقرتحونها عليه وموافاة
اللجنة املخت�صة بها كتابة قبل اجلل�سة التي �سينظر فيها امل�شروع ب�أربع وع�شرين �ساعة
على الأقل حتى تنظر هذه التعديالت بجانب التعديالت التي �أدخلتها اللجنة املخت�صة
التي �أحال �إليها املجل�س م�شروع هذا القانون ل ُيعد يف �ش�أنه تقرير ًا ُيعر�ض على املجل�س.
وجتدر الإ�شارة ب�صدد مناق�شة م�شروعات القوانني �أن املجل�س ميلك احلق يف املوافقة
على م�شروع القانون كما ورد من احلكومة وله �أن يرف�ضه من حيث املبـد�أ  ،وله �أن يعدل
فيه بالإ�ضافة �أو باحلذف �أو التجزئة .وذلك بداية من م�سمى امل�شروع وديباجته ومواده
وما يلحق به من مالحق �أو جداول.
 1-6وتتم �إجراءات مناق�شة م�شروعات القوانني املحالة من اللجان على الوجه التايل:
	-يتلو الأمني العام رقم وا�سم البند وا�سم م�شروع القانون.
	-ي�أخذ الرئي�س ر�أي املجل�س يف تالوة تقرير اللجنة كام ًال �أو عدم تالوته اكتفا ًء
ملخ�ص له.
ب� ِّإطالعهم عليه اخت�صار ًا للوقت �أو االكتفاء بتالوة
ٍ
	�-إذا ر�أى املجل�س تالوة التقرير يطلب الرئي�س من ال�سيد املقرر تالوة تقرير اللجنة.
	-يتلو املقرر تقرير اللجنة واقف ًا على املنرب.
	-بعد االنتهاء من تالوة التقرير ي�س�أل الرئي�س عما �إذا كانت هناك �أية مالحظات
للأع�ضاء حول م�شروع القانون  -ب�صفة عامة  -دون اخلو�ض يف مناق�شة مواد
امل�شروع.
	 -يعطي بعدها الرئي�س الكلمة لطالبيها (�سبق و�شرحت طريقة طلب الكلمة �أثناء انعقاد
اجلل�سة).
	 -وبعد االنتهاء من �إبداء املالحظات ي�أخذ الرئي�س املوافقة «الت�صويت» على م�شروع
القانون من حيث املبد�أ.
	 -ثم يبد�أ ال�سيد املقرر بتالوة مواد م�شروع القانون لأخذ الر�أي عليها مادة.مادة.
«و ُيق�صد باملواد هنا املواد الأ�صلية وما �أدخلته عليها اللجنة من تعديالت».
	 -ي�أخذ الرئي�س املالحظات على الديباجة �أو ًال  ،ثم ي�أخذ املوافقة عليها.
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	 -وكذلك احلال بالن�سبة لباقي املواد حيث يتم �أخذ املالحظات عليها �أو ًال  ،ثم ت�ؤخذ
املوافقة على كل مادة على حده ،و�إذا كانت املادة من عدة فقرات �أو بنود ميكن
�أخذ املوافقة على كل بند �أو فقرة �أو ًال ثم على املادة يف جمموعها.
	 -تعطى الكلمة ملناق�شة امل�شروع ب�صفة عامة ملقرر اللجنة فاحلكومة فالأع�ضاء ،كما
تن�ص املادة ( )87من الالئحة الداخلية للمجل�س.
	 -بعد االنتهاء من تالوة املواد مادة .مادة .و�أخذ املوافقة عليها ي�أخذ الرئي�س موافقة
املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه.
	� -إذا كانت هناك جداول �أو مرفقات ملحقه مب�شروع القانون ت�ؤخذ املوافقة عليها
قبل �أو مع �أخذ املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه.
	 -للمجل�س �أن ي�صدر تو�صية يف �ش�أن م�شروع القانون – �إذا ر�أى ذلك – �سوا ًء
بتو�صية م�ستقلة �أو ملحقة بالتقرير املرفق مب�شروع القانون.
 2-6يخ�ضع الت�صويت « �أخذ ر�أي املجل�س » على م�شروع القانون لعدد من الأحكام
نوجزها فيما يلي :
1.1ي�صوت املجل�س على م�شروعات القوانني �سواء باملوافقة �أو الرف�ض �أو التعديل ب�أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين « البد عند �إجراء عملية الت�صويت من اكتمال الن�صاب القانوين
( )21ع�ضوا ».

2.2للت�صويت طرق :

�أ -برفع الأيدي ( :يف الت�صويت على �أي قرار ي�صدر من املجل�س علني ًا ،ف�إذا مل
تتبني الأغلبية يف املرة الأولى ُي�أخذ الت�صويت باملناداة بالإ�سم ).
ب  -باملناداة بالإ�سم  ( :بالن�سبة مل�شروعات القوانني ).
ج � -إلكرتونياً بوا�سطة اجلهاز.
د �-سرياً  ( :يجوز مبوافقة املجل�س جعل الت�صويت �سري ًا بنا ًء على طلب احلكومة
�أو رئي�س املجل�س �أو ع�شر �أع�ضاء على الأقل ،ويف جميع الأحوال يكون �إبداء
رئي�س املجل�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء).
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�3.3إذا قرر املجل�س حكم ًا يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبقت �أن وافق
عليها املجل�س فله �أن يعود �إلى مناق�شة تلك املادة.
وللمجل�س بناء على طلب احلكومة �أو اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة املناق�شة
يف مادة �سبق املوافقة عليها ب�شرط �أن يكون ذلك قبل املوافقة على م�شروع القانون يف
�صيغته النهائية.
4.4يناق�ش املجل�س م�شروعات القوانني يف جل�سة علنية ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على
طلب ممثل احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ثلث �أع�ضائه على الأقل .و ُيناق�ش هذا الطلب
يف جل�سة �سرية.
وعند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية ي�أمر رئي�س املجل�س ب�إخالء القاعة من غري
الأع�ضاء وال يح�ضرها غريهم �إال من يرخ�ص لهم رئي�س املجل�س بذلك  ،وتعود اجلل�سة
علنية بقرار من املجل�س متى زال �سبب انعقادها �سرية.
 -7التقاريـر الـواردة من اللجـان :
قد يحول املو�ضوع العام بعد مناق�شته خالل جل�سة �أو �أكرث �إلى جلنة ل�صياغة تو�صياته،
وبعد �أن جتتمع هذه اللجنة وتعد تقريرها البد من عر�ضه مرة �أخرى على املجل�س ملناق�شة
هذا التقرير -فقط -دون اخلو�ض يف مناق�شة املو�ضوع العام نف�سه والذي �سبق و�أن �أ�شبع
نقا�ش ًا يف جل�سة �أو عدة جل�سات �سابقة.
و كذلك احلال بالن�سبة مل�شروعات القوانني فقد يحال امل�شروع يف قراءة ثانية مواده
التي مل يقرها املجل�س للجنة املخت�صة لدرا�سة تلك املواد و �إعداد تقرير يف �ش�أنها.
 -8تقارير ن�شاط اللجان:
تقدم جلان املجل�س الدائمة يف اجلل�سة الأخرية لدور االنعقاد تقريراً عن �أعمالها
خالل دور االنعقاد م�شتم ً
ال على �أهم املو�ضوعات وم�شروعات القوانني التي ناق�شتها
اللجنة وكذلك �أهم اجنازاتها خالل هذا الدور.
 -9مر�سـوم ف ّ
ـ�ض الـدورة :
ي�أذن الرئي�س للأمني العام بتالوة ن�ص املر�سوم ،ويكون ف�ض دور انعقاد املجل�س
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يف �أدواره العادية �أو غري العادية مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد مبوافقة جمل�س وزراء
االحتاد ،وينف�ض املجل�س ُحكم ًا بدون �صدور مر�سوم يف حالة انتهاء املدة الد�ستورية
ويدرج هذا املر�سوم على �آخر بند من بنود جدول الأعمال – بعد بند ما ا�ستجد من
�أعمال – وترفع اجلل�سة بعد تالوته مبا�شرة وال ي�سمح باحلديث بعده.
 -10قواعد احلديث ح�سب قواعد نظام العمل يف اجلل�سات حددتها املادتني ( 73
و )75من الالئحة الداخلية وهي:

1.1يتحدث املتكلم واقف ًا يف مكانه.
2.2ال يجوز للع�ضو احلديث يف املو�ضوع الواحد �أكرث من ثالث مرات متفرقة.
�3.3أن ال يجاوز حديثة يف املرة الواحدة خم�س دقائق.
4.4ال يجوز �أن يكرر �أقواله �أو �أقوال غريه.
�5.5أن يتوجه بالكالم للرئي�س �أو للمجل�س.
6.6ال يجوز للمتكلم ا�ستعمال عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص
والهيئات �أو الإ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد.
7.7يحق للع�ضو التنازل عن دوره ،كما يحق له �أن يتبادل دوره يف احلديث مع �أحد
الأع�ضاء ،على �أن يعلن الع�ضو عن ذلك �صراح ًة.
8.8ل�سائر الأع�ضاء احلق باال�شرتاك يف املناق�شة وطلب الكلمة بعد �أن ينتهي مقدمو
الطلب من الكالم.
9.9وب�شكل عام ُي�ؤذن للأع�ضاء و ُتعطى لهم الأولوية بالكالم يف احلاالت التالية
بالرتتيــب الـذي حــددته امل ــادة ( )17من الالئح ــة الداخليــة على املو�ضــوع
الأ�صلــي:
	 -توجيه النظر �إلى مراعاة �أحكام الد�ستور والئحة املجل�س الداخلية.
	 -الرد على قول مي�س �شخ�ص طالب الكالم.
	 -طلب ت�أجيل �أو �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث �إلى ما بعد الف�صل يف
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مو�ضوع �آخر يجب البت فيه �أو ًال.
	 -طلب �إقفال باب املناق�شة.
1010ي�أذن الرئي�س بالكالم لطالبي الكلمة ح�سب ترتيب طلباتهم وي�ستثنى من هذا
الرتتيب رئي�س جمل�س الوزراء ومقرر اللجنة بالن�سبة للمو�ضوع ال�صادر عن
جلنته وللرئي�س �أن ي�صرح لهم بالكالم كلما طلبوا ذلك دون التقيد بالرتتيب
(تكون الأولوية للحديث دائم ًا للحكومة واملقرر �أثناء املناق�شة وال حدود لعدد
مرات حديثهم يف ذات املو�ضوع).
1111بعد االنتهاء من مناق�شة �أي مو�ضوع ما فللمجل�س �أن ي�صدر يف �ش�أنه تو�صية
– �إذا ر�أى ذلك – ُترفع احلكومة.
1212تتم �صياغة م�شروع هذه التو�صية من قبل ال�ش�ؤون الت�شريعية بالأمانة من
خالل متابعة النقا�ش ،ومن خالل ما يرد من الأع�ضاء من �آراء ومالحظات
وتو�صيات �ضمنها الأع�ضاء النموذج املعد لذلك واملوزع عليهم من قبل
الأمانة العامة (*).
1313هذا يف حال ما �إذا قرر املجل�س االنتهاء من التو�صية يف ذات اجلل�سة .ويف حال
�إحالة التو�صية �إلى اللجنة املخت�صة ت�ؤجل املوافقة على التو�صية يف �صيغتها
النهائية حلني ورودها من اللجنة بعد �صيغتها يف �شكلها النهائي على �ضوء ما
�أ�سفرت عنه مناق�شات املجل�س للمو�ضوع العام الذي �صدرت يف �ش�أنه.
وت�ؤخذ املوافقة على التو�صية بند ًا .بند ًا ويف �صيغتها النهائية كالآتي:
�أ) برفع الأيدي ويف هذه احلالة يتولى املراقب عدد الأ�صوات.
ب) �أو يتم ح�صرها �إلكرتونياً بوا�سطة اجلهاز.
ت) يف حالة عدم تبني الأغلبية ت�ؤخذ الآراء باملناداة بالأ�سماء.
 -11قواعد طلب الكلمة
1.1طلب الكلمة قبل اجلل�سة كتابة من خالل مكتب الرئي�س �أو عن طريق �صفحة
* منوذج التو�صية ملحق رقم (.)7
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الأع�ضاء على الإنرتنت.
2.2طلب الكلمة داخل القاعة �أو خالل اجلل�سة.
�أ) برفع الأيدي.
ب) عن طريق الت�سجيل عرب اجلهاز.
� -12إجراءات الت�سجيل عرب اجلهاز

كيفية ا�ستخدام جهاز الوحدة ال�صوتية

MICRO

�إدخال البطاقة التعريفية :ادخل البطاقة التعريفية يف الفتحة املخ�ص�صة لذلك على
�أن تكون القطعة املعدنية ذات اللون الذهبي على البطاقة باجتاه الفتحة وباجلهة املقابلة
للم�ستخدم حيث ميكن ر�ؤية ا�سم م�ستخدم البطاقة.
يف حال �إدخال البطاقة ب�شكل خاطئ �ستظهر العبارة التالية على ال�شا�شة..
» « Not Correctm Try Again
�أما �إذا مت �إدخال البطاقة ب�شكل �صحيح� ،ستظهر العبارة التالية..
» « MICRO
-2طلب الكلمة :بال�ضغط على الزر الأخ�ضر املوجود ب�أق�صى الي�سار يف �أ�سفل الواحدة
( رقم  ) 2بني امل�ؤ�شرين الأحمر والأخ�ضر ي�ضيء امل�ؤ�شر الأخ�ضر ،مما يعني ظهور
ا�سم طالب الكلمة يف قائمة طالبي الكلمة املوجودة على ال�شا�شة املثبتة �أمام الرئي�س،
وللرئي�س احلق يف �إعطاء الكلمة لأي من طالبيها.
مالحظة� :ستظهر الأ�سماء على قائمة طالبي الكلمة لدى الرئي�س ح�سب الأولوية على
ال�شا�شة الرئي�سية يف القائمة ،وكذلك �أمام الأع�ضاء يف الأجهزة اخلا�صة بهم� .أي من
ي�ضغط الزر �أو ًال ي�سجل ا�سمه �أو ًال.
�أ-التحدث  :عند اختيار الرئي�س �أحد طالبي الكلمة ،ي�ضيء امل�ؤ�شر الأحمر املوجود
ب�أ�سفل الوحدة وامل�ؤ�شر الأحمر الآخر املوجود ب�أعلى ذراع التحدث مما يعني �إعطاء
طالب الكلمة املجال للتحدث.
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مالحظةُ :يفرت�ض من ال�سيد الع�ضو ال�ضغط مرة �أخرى على الزر الأخ�ضر ليف�سح
املجال ملتحدث �آخر.
ب -الرتاجع عن طلب الكلمة� :إذا �أراد ال�سيد الع�ضو الرتاجع عن طلب الكلمة،
ب�ضغط مرة �أخرى على الزر الأخ�ضر قبل �أن يعطيه الرئي�س املجال يف التحدث،
فيحذف ا�سمه من قائمة طالبي الكلمة تلقائي ًا ،ويف هذه احلالة الي�ضيء �أي من
امل�ؤ�شرات ( الأحمر �أو الأخ�ضر ).
مالحظة :الرجاء من ال�سادة الأع�ضاء ترك البطاقات التعريفية داخل وحدة ال..
 ( MICROيف فتحة �إدخال البطاقة التعريفية ).
-13اجلزاءات التي ميكن اتخاذها يف حق الع�ضو الذي يخل بالنظام� ،أو ال ميتثل
لقرار املجل�س مبنعه من الكالم ،ف�إذا مل يلتزم بتلك القواعد حددت املادة ()76
من الالئحة الداخلية هذه اجلزاءات وهي على الوجه التايل:
1.1الإنذار.
2.2توجيه اللوم.
3.3منع الع�ضو من الكالم بقية اجلل�سة.
4.4الإخراج من قاعة االجتماع مع احلرمان من اال�شرتاك يف بقية �أعمال اجلل�سة.
5.5احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد عن �أ�سبوعني.
ويجب �أن ي�صدر املجل�س قرار ًا يف هذا ال�ش�أن يف اجلل�سة ذاتها ،وللمجل�س �أن يوقف
هذا القرار �إذا تقدم الع�ضو يف اجلل�سة التالية باعتذار كتابي عما �صدر منه.
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و ُيعنى بها املواد التي يتم �إرفاقها بجدول الأعمال وهي ذات عالقة ببنوده .والغر�ض
منها تزويد الأع�ضاء ببع�ض الإي�ضاحات والبيانات واملعلومات التي من �ش�أنها �أن ُترثي
�أفكارهم عند مناق�شة بنود جدول الأعمال يف اجلل�سة  ،ومثال هذه املرفقات ما يلي :

-1الأوراق الفنية املرفقة بال�س�ؤال :
تعد الأمانة العامة ورقة تو�ضيحية تهدف منها �إمداد الع�ضو مبعلومات مركزة حول
حقيقة م�شكلة ال�س�ؤال الربملاين الذي يوجهه للحكومة والتي من خاللها يتم تو�ضيح
املحاور التي ميكن للع�ضو �إثارتها مع الوزير املعني �أثناء مناق�شته ال�س�ؤال
وكذلك تهيئة الع�ضو للرد على خمتلف الإجابات املحتملة التي قد يديل بها الوزير
حول ال�س�ؤال .وتتكون من ماهية امل�شكلة� ،أ�سباب امل�شكلة ،النتائج املرتتبة على امل�شكلة ،رد
الوزير املتوقع وتعقيب الع�ضو مقرتح ال�س�ؤال.

 -2الأوراق الفنية املرفقة باملو�ضوع العام:
تقدم الإدارات الفنية يف الأمانة العامة العديد من الأوراق الفنية الداعمة لعمل
الأع�ضاء فمنها الذي يقدم �أثناء بحث اللجنة للمو�ضوع مثل ورقة املفاهيم العامة التي
حتدد �أهم الإ�شكاليات يف املو�ضوع الرقابي بناء على املحاور(.ماهية امل�شكلة� ،أ�سبابها
والعنا�صر املتعلقة به والنتائج) وتنظيم العمل التح�ضريي الجتماعات اللجنة (م�صادر
املعلومات  ،عدد االجتماعات الالزمة ،نوعية االوراق الربملانية و التقارير املطلوبة)� .أما
يف اجلل�سة العامة فتقدم عدد من الأوراق على �سبيل املثال جدول الأعمال التف�سريي
وخمطط �أعمال اجلل�سات الذي يهدف �إلى �إعطاء ملحة خمت�صرة عن بنود جدول الأعمال
مما ميكن الع�ضو من التفاعل مع كافة البنود .وبطاقة التعليق التي تهدف �إلى �إثراء
النقا�ش العام يف اجلل�سات الربملانية وذلك من خالل طرح �أفكار جديد للبند حمل
النقا�ش.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي ميكنه �أن يطلب �أية معلومات
خا�صة به ومتعلقة باملو�ضوع املطروح للمناق�شة من الأمانة العامة ،وذلك من خالل منوذج
معد لذلك ُير�سل ل�سعادة الأمني العام(((.
((( منوذج طلب املعلومة ملحق رقم (.)8
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 -3الأوراق الفنية املرفقة مب�شروعات القوانني :
تقدم الإدارة الت�شريعية عدد ًا من الأوراق الفنية يف مراحل درا�سة امل�شروع العام
يف جلان املجل�س واجلل�سات مثل تقرير النتائج النهائية الذي ي�ضم النتائج القانونية
واالجتماعية لدرا�سة القانون �إ�ضاف ًة �إلى التقرير اال�ستهاليل الذي يهدف �إلى تبيان فكرة
القانون ومعانيه العامة والأهمية التي ي�شكلها يف املجتمع وعوامل الإحلاح يف طرحه.
لإقناع الأع�ضاء باملوافقة املبدئية على م�شروع القانون.
كما تقوم �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية ب�إعداد مذكرة بالر�أي القانوين يف م�شروعات القوانني
الواردة �إلى املجل�س من جمل�س الوزراء وذلك قبل �إحالتها �إلى اللجان املخت�صة ،وتت�ضمن
املذكرة �إ�شارة للم�شروع اجلديد وما �إن كان تعدي ًال لقانون قائم �أم �أنه م�شروع لقانون جديد،
وتت�ضمن كذلك الإ�شارة �إلى بع�ض املالحظات القانونية على الن�صو�ص �إن وجدت.
وتعر�ض املذكرة الحق ًا على �أع�ضاء اللجنة املحال �إليها القانون ،حتى تكون حتت
ب�صرها حال مناق�شة م�شروع القانون وعند �إعداد تقرير اللجنة.
وتقوم �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية كذلك مبد اللجنة ب�أية مذكرة بالر�أي القانوين حال
مبا�شرة عملها على م�شروع القانون ،ثم ت�ساعد اللجنة الحق ًا يف �إعداد تقريرها حول
امل�شروع والذي يعر�ض على املجل�س فيما بعد حال مناق�شة هذا امل�شروع.
وتقوم الإدارة كذلك بتنقيح مذكرتها ال�سابقة بالر�أي القانوين ،وتوزيعها على �أع�ضاء
املجل�س حال مناق�شة م�شروع القانون املعرو�ض ومعرفة املالحظات الواردة عليه �سواء يف
ال�صياغة �أو الأحكام املو�ضوعية  ،ثم تعد الإدارة بعد ذلك تقرير ًا عن م�شروع القانون يف
�صورته النهائية بعد مناق�شته من املجل�س ،يرفع الحق ًا ملجل�س الوزراء ب�إ�سم املجل�س.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إلى �أن �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية تتولى �إعداد مذكرة بالر�أي
القانوين للجنة – وبنا ًء على طلبها – عند مناق�شة هذه اللجنة لإحدى املو�ضوعات العامة
�أو ال�شكاوى املقدمة للمجل�س.
هذه املعلومات وامللفات املرافقة يتم موافاة �أع�ضاء املجل�س بها بالإ�ضافة �إلى جدول
الأعمال وم�ضبطة املجل�س « حتت الت�صديق » – على الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بهم �إعما ًال
لقرار املجل�س يف دور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر بخ�صو�ص
�إر�سال جداول الأعمال ومرفقاتها للأع�ضاء الكرتوني ًا و�إمتام كل مرا�سالت ومعامالت
املجل�س وجلانه الكرتوني ًا ،و�أخذ الر�أي على قرارات املجل�س والت�صويت الكرتوني ًا.
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و ُيق�صد به البنود التي �سيتم �إدراجها للمناق�شة يف اجتماع حمدد للجنة  ،وتختلف
هذه البنود ن�سبي ًا من اجتماع لآخر تبع ًا ملا �سيطرح فيه  ،وب�شكل عام ميكن تق�سيم جداول
�أعمال اللجان �إلى نوعني :
1.1اجتمـاع �إجرائـي :
و ُيق�صد به االجتماع الأول للجنة يف بداية الف�صل الت�شريعي �أو بداية �أدوار االنعقاد.
2.2اجتمـاع اعتيـادي ( دوري ) :
و ُيق�صد به االجتماع الذي تعقده اللجنة خالل �أو بني �أدوار االنعقاد.

�أو ًال  :جـدول �أعمـال اجتمـاع �إجرائـي :
 -1بند االعـتـذارات :
تن�ص املادة ( )44من الالئحة الداخلية على �أن اجتماعات اللجان تنعقد بح�ضور
الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ويتفاوت ح�ساب هذه الأغلبية املطلقة تبع ًا لنوع اللجنة.
�أ .اللجان الدائمة  :الأغلبية املطلقة ل�صحة اجتماعها يلزم ح�ضور عدد �أربعة من
�أع�ضائها.
ب.اللجان امل�ؤقتة  :الأغلبية املطلقة ل�صحة اجتماعها يلزم ح�ضور ن�صف عدد �أع�ضاء
هذه اللجنة م�ضاف ًا �إليه واحد.
ج .اللجان امل�شرتكة  :ولها و�ضعان �أو حالتان :
اللجان امل�شرتكة املكونة من جلنتني دائمتني ويكون ن�صابها هو ح�ض ــور الأغل ــبية
املط ــلقة (� 4أع�ضاء) من كل جلنة على حده ف�إذا نق�ص هذا الن�صاب يف �إحدى اللجنتني
مل يجز عقد االجتماع .وير�أ�س هذا االجتماع �أكرب الرئي�سني �سن ًا ويكون املقرر �أكرب
املقررين �سن ًا ،ويف حال عدم وجود �أي من املقررين من حق اللجنة �أن تختار مقرر ًا ب�صفة
م�ؤقتة لذلك االجتماع.
	-اللجان امل�شرتكة املكونة من جلنة دائمة يعاونها عدد من �أع�ضاء املجل�س �أو جلان
�أخرى ال بد لعقد هذا االجتماع من اكتمال ن�صاب اللجنة الأولى املحال لها املو�ضوع
�أ� ً
صال.
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د -جلان خا�صة ي�ؤلفها املجل�س ح�سب حاجة العمل ( دائمة �أو م�ؤقتة ) وي�ضع لكل
منها ما يراه من �أحكام خا�صة منا�سبة من ن�صاب ح�ضور وغري ذلك من الأمور.
(املادة  40من الالئحة الداخلية )
وعليه فالبد من توافر �شرط ن�صاب احل�ضور حتى ميكن عقد االجتماع  ،فمع عدم
اكتمال الن�صاب ي�صبح االجتماع باط ًال وغري قانوين.
كاف حتى يتقرر عقد االجتماع
ويتطلب اعتذار ع�ضو اللجنة عن عدم احل�ضور بوقت ٍ
من عدمه و�إبالغ باقي �أع�ضاء اللجنة بذلك  ،ولالعتذار عن عدم احل�ضور هناك طرق
وو�سائل هي :
	-االعتذار كتابة و�إر�ساله �إلى �إدارة اللجان بالأمانة العامة للمجل�س.
	-االعتذار عن طريق �صفحة الأع�ضاء على �شبكة الإنرتنت.

� -2إ�سناد الرئا�سة �إلى �أكرب الأع�ضاء �س ّناً :

يتولى �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سن ًا رئا�سة االجتماع الإجرائي وي�شرع يف �إجراءات
انتخاب رئي�س ومقرر للجنة.

 -3انتخاب رئي�س للجنة :
ف�صح الع�ضو عن رغبته يف �شغل هذا املن�صب.
	ُ -ي ِ
	 -يكون االنتخاب بالتزكية يف حال تقدم مر�شح واحد ل�شغل هذا املن�صب �أو بالأغلبية
الن�سبية للحا�ضرين يف حال وجود �أكرث من مر�شح.
وتنح�صر مهام رئي�س اللجنة يف :
1.1دعوة اللجنة لالجتماع.
�2.2إدارة وتنظيم املناق�شات.
3.3التوقيع على حم�ضر االجتماع.
4.4اال�شراف على �إعداد تقرير اللجنة والتوقيع عليه.

 -4انتخاب مقرر للجنة :
ُ -يف�صح الع�ضو عن رغبته يف �شغل هذا املن�صب.
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 يكون االنتخاب بالتزكية يف حال تقدم مر�شح واحد ل�شغل هذا املن�صب �أو بالأغلبيةالن�سبية للحا�ضرين يف حال وجود �أكرث من مر�شح.
وللمقرر مهام داخل اللجنة ويف جل�سات املجل�س :
�أ .اجتماع اللجنة :
	-التوقيع على حم�ضر االجتماع.
	�-إعداد التقرير والتوقيع عليه.
	-تر�أ�س اللجنة يف حال عدم وجود الرئي�س.
ب .جل�سة املجل�س :
 1.1تالوة تقرير اللجنة.
 2.2الدفاع عن وجهة نظر اللجنة وتربيرها.
 3.3للمقرر حق طلب الكلمة وله الأولوية يف احلديث بالن�سبة للمو�ضوعات ال�صادرة
عن جلنته.
-5ا�ستعرا�ض خطة عمل اللجنة خالل دور االنعقاد :
ت�ستعر�ض اللجنة يف �أول اجتماع لها خطة عملها خالل دور االنعقاد من خالل اقرتاح
قائمة باملو�ضوعات العامة التي �ستتبناها ،وميكنها خالله حتديد موعد ًا لالنعقاد ب�صفة
دورية يف حال وجود ما يتطلب ذلك من مواد حمالة لها من املجل�س ،كما وتطلع على تقارير
�سبقت �إحالتها من املجل�س للجنة ال�سابقة ،والتقارير املعدة يف �ش�أنها لتتبني �إمكانية تبني
هذه التقارير �أو �أن ترى �إعادة مناق�شتها و�إعداد تقارير جديدة يف �ش�أنها.

 -6ما ي�ستجد من �أعمال :
يرد حتت هذا البند كل ما ا�ستجد �أو �أحيل من الرئي�س �أو ورد للأمانة من مواد �أو
معلومات �أو ردود من وزارات �أو جهات ذات عالقة ببنود اجلدول بعد �أن مت توزيع جدول
الأعمال على الأع�ضاء وميكن �أن يطرح الع�ضو �أي�ض ًا من خالل هذا البند ما يود احلديث
فيه من �أمور.
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ثانياً  :جدول �أعمال اجتماع اعتيادي «دوري» :
تن�ص املادة ( )48من الالئحة الداخلية على �أن دعوة اللجان لالنعقاد تتم بناء على
دعوة من :
 1.1رئي�سهـا.
� 2.2أو رئي�س املجل�س.
� 3.3أو طلب �أغلبية �أع�ضائها.
كاف ،وتت�شابه بع�ض البنود
و ُير�سل جدول �أعمالها للأع�ضاء قبل االجتماع ٍ
بوقت ٍ
الواردة يف هذا النوع من اجتماعات اللجان مع بنود جدول �أعمال اللجنة الإجرائية مثل :
	 -االعتذارات.
	 -بند ما ي�ستجد من �أعمال.
وقد مت معاجلة هذين البندين �أثناء تناول اجتماع �إجرائي للجنة  ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض
للبنود اخلا�صة بهذا النوع من االجتماعات:
1.1االطالع على حم�ضر الإجتماع ال�سابق :
تن�ص املادة ( )44من الالئحة الداخلية على �ضرورة حترير حم�ضر الجتماع اللجنة يوقع
عليه كل من رئي�س ومقرر اللجنة ،يحتوي هذا املح�ضر على ملخ�ص ملا دار يف االجتماع
من مناق�شات مع ذكر كافة الآراء والتحفظات ور�أي الأقلية ،وما اتخذ فيها من قرارات.
وتكون هذه املحا�ضر نواة لإعداد تقرير اللجنة النهائي.
2.2الر�سائل الواردة:
يطلع الأع�ضاء خالل هذا البند على الر�سائل التي ترد �إلى اللجنة.
3.3مناق�شة الأمور املحالة �إلى اللجنة :
وي�شمل هذا املجال �أمور ًا عديدة مثل املو�ضوع العام ،م�شروع القانون ،م�شروعي
ميزانية املجل�س وح�سابها اخلتامي ،و�أي�ض ًا ال�شكاوى التي حتال من الرئي�س �إلى جلنة
فح�ص الطعون وال�شكاوى �أو �أخرى.
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حيث تبد�أ اللجنة باتخاذ �إجراءات تهدف �إلى �إعداد التقرير النهائي ،ومتر هذه
الإجراءات بخطوات :
 1.1ا�ستعرا�ض ما هو حمال �إلى اللجنة ح�سب ت�سل�سله.
2.2ا�ستعرا�ض الأوراق الفنية والدرا�سات املعدة من قبل الأمانة.
 3.3حتديد من ترت�أي اللجنة ح�ضوره من الأمانة للم�شاركة يف اجتماعاتها.
 4.4للجنة �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س ح�ضور الوزير عند نظر �أمر ما يتعلق
بوزارته �أو من ميثل الوزارة( .املادة  47من الالئحة الداخلية).
 5.5للجنة �أن ت�ستعني بجهات �أخرى بحثية �أو جمعيات نفع عام يف طلب معلومة �أو
بح�ضور ممثل عن هذه اجلهة � ،أو طلب ا�ست�شارة يف �أمر معني.
 6.6للجنة �أن تعقد عدة اجتماعات ال�ستكمال مناق�شة ذات املو�ضوع.
7.7للجنة �أن تقوم بزيارات ميدانية �أو حلقات نقا�شية �أو ندوات ملناق�شة املو�ضوع العام.
 8.8تقدم اللجنة تقرير ًا يف ختام مناق�شاتها للمو�ضوع ت�ضمنه (كما ن�صت املادتني
 51و 52من الالئحة الداخلية ):
	 -تلخي�ص ًا لعملها.
	 -تو�صياتها.
	 -ر�أي الأقلية.
ويف حال مناق�شة اللجنة مل�شروع قانون البد �أن يت�ضمن تقريرها � -إ�ضافة ملا �سبق -
ما يلي :
	-امل�شروع املقرتح �أ� ً
صال.
	-امل�شروع الذي �أقرته اللجنة.
	-الأ�سباب التي بنت عليها ر�أيها.
	-ر�أي الأقلية.
 9.9يجب �أن ال تتجاوز مدة بقاء املو�ضوع حما ًال �إلى اللجنة �أكرث من ثالثة �أ�سابيع،
ف�إذا جتاوزت اللجنة هذه املدة ومل تنته من �إعداد تقريرها جاز للمجل�س �أن
مينحها فرتة جديدة بعد �أن تتقدم بطلب يف هذا ال�ش�أن � ،أو �أن يحيل املو�ضوع
الدليل الإر�شادي لأعمال جل�سات و جلان املجل�س
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�إلى جلنة �أخرى �إذا تكرر ت�أخريها� .أو مناق�شته يف املجل�س دون احلاجة �إلى
انتظار التقرير (املادة  51من الالئحة الداخلية).
1010يرفع رئي�س اللجنة التقرير بعد االطالع والتوقيع عليه من قبله هو واملقرر �إلى
رئي�س املجل�س.
1111للجنة �أن ت�ستعيد تقريرها للإ�ضافة �أو التعديل �إذا ا�ستجد ما ي�ستدعي ذلك �أو
عند و�صول معلومة جديدة �أو رد جهة معينة بعد ت�سليمه للرئي�س على �أن يكون
ذلك قبل مناق�شته يف املجل�س ،بعد �أن جتتمع اللجنة اجتماع ًا ختامي ًا لإقراره.

ثالثاً � :أحكـام عامــة :

	 -يجوز للع�ضو بعد انتخابه يف جلنة من اللجان االن�سحاب من هذه اللجنة
والإ�شرتاك يف جلنة �أخرى مبوافقة املجل�س.
	 -يدعو رئي�س املجل�س اللجان لالنعقاد يف الأ�سبوع الأول من بداية انعقاد املجل�س.
	 -لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ح�ضور اجتماعات اللجان التي لي�س ع�ضو ًا فيها
ب�شرط موافقة اللجنة على ذلك ،وله حق اال�شرتاك يف املناق�شة دون الت�صويت.
	 -للوزراء احلق يف ح�ضور اجتماعات اللجان عند النظر فيما يتعلق بوزاراتهم،
ولهم احلق �أي�ض ًا يف ا�صطحاب واحد �أو �أكرث من كبار موظفيهم ،ولي�س لهم احلق
يف الت�صويت ولكن تدون �آرا�ؤهم -فقط -يف تقرير اللجنة.
	 -للجنة �أن تختار ملو�ضوع معني مقرر ًا �آخر من �أع�ضائها يعمل مع مقرر اللجنة
الدائم �أو �أن ينفرد به يف هذا املو�ضوع بالذات.
	 -يف بداية كل دور ،ت�ست�أنف اللجان بحث ما �سبق و�إن �أُحيل �إليها من تلقاء نف�سها
ودون احلاجة �إلى �إحالة جديدة.
	 -للجان �أن تنعقد فيما بني �أدوار الإنعقاد بنا ًء على طلب من :
1.1رئي�س املجل�س.
�2.2أو طلب من احلكومة.
�3.3أو رئي�س اللجنة.
	-عند غياب رئي�س ومقرر اللجنة عن االجتماع يتولى �أكرب �أع�ضاء اللجنة
احلا�ضرين �سن ًا رئا�سة االجتماع.
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مـالحــق
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ملحق رقم ( )1منوذج ر�سالة دعوة الأع�ضاء
		
�سعادة ............................... /

املوقـر

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..وبعد ،،
ي�سرنا دعوتكم حل�ضور اجلل�سة  ...................للمجل�س الوطني الإحتادي يف دور انعقاده
العادي  ......................من الف�صل الت�شريعي  ......................التي تقرر عقدها
يوم  ..............املوافق  .....................يف متام ال�ساعة  .................ملناق�شة جدول
الأعمال ...........................................
وعليه يرجى يف حالة اعتذاركم عن عدم ح�ضور اجلل�سة �إفادتنا بذلك على الربيد
الإلكرتوين  members_affairs@almajles.gov.aeالفاك�س رقم ()02/ 6813887
�أو الهاتف رقم (.)02/ 6812500
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
			
			
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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ملحق رقم ( )2منوذج ورقة انتخاب
املجل�س الوطني الإحتادي		
الأمانة العامة

الف�صل الت�شريعي.................

			
�إدارة اجلل�سات
انتخاب �سعادة ...................................
...................................
ملن�ص ـ ـ ـ ــب

دور االنعقاد العادي ...............

التاريخ ........../......../........ :م
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ملحق رقم ( )3منوذج دعوة اللجان النعقاد االجتماع االجرائي
املوقر

�سعادة ................................/
ع�ضو جلنة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...وبعد ،،

املو�ضوع  :دعوة حل�ضور �أول اجتماع للجنة ...............................................
تطبيق ًا لن�ص املادتني ( )48 ،42من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي،
وحيث �أن املجل�س قد انتخب �أع�ضاء جلانه الدائمة يف جل�سته الأولى يف دور االنعقاد
العادي الأول من الف�صل الت�شريعي ...................املعقودة بتاريخ.....................
لذا ندعوكم حل�ضور االجتماع الأول للجنة املذكورة والذي تقرر عقده �صباح يوم
..................املوافق  ................وذلك النتخاب رئي�س ومقرر لها من بني �أع�ضاء.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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ملحق رقم ( )4منوذج �س�ؤال
دولة الإمارات العربية املتحدة
املجل�س الوطني االحتادي
				
		
معايل  /رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

التاريخ ...../...../..... :
املوقـر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ...وبعد،
املو�ضوع .................................................................................. :
�أرجـو توجيه ال�سـ�ؤال التـايل �إلى معايل  – .................. /وزيـر: ................
(.............................................................................................
..............................................................................................
.) ............................................................
فما هي الإجراءات التي من املمكن �أن تتخذها احلكومة  ..................؟ .
مقــدم ال�س ـ�ؤال
...........................
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ملحق رقم ( )5منوذج مو�ضوع عام
دولة الإمارات العربية املتحدة
املجل�س الوطني االحتادي

التاريخ ...../...../..... :

معايل  /رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...وبعد ،

املوقـر

املو�ضوع .................................................................................. :
) ............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
).............................................................................................
نـرجـو مناق�شـة �سيا�سة وزارة  /هيئة  ..................حول هـذا املـو�ضوع.
مقـدمو الطلـب
.................................1.1
.................................2.2
.................................3.3
.................................4.4
.................................5.5

* (عـدد مقدمي الطلب خم�سة �أع�ضاء كحـد �أدنى)
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ملحق رقم ( )6منوذج تو�صيـة
مو�ضوع ................................................................................... :
�سعادة الع�ضو الكرمي ،
يرجى تدوين تو�صياتكم �إلى احلكومة حول املو�ضوع �أعاله لت�ضمينها التو�صية التي
�سي�صدرها املجل�س عقب املناق�شة ،و�سيقوم موظفو الأمانة با�ستالمها منكم �أو ًال ب�أول.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الع�ضو  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ملحق رقم ( )7منوذج طلـب معلومـة
					
�سعادة الأخ  /الأمني العام

املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...وبعد،
يرجى الإيعاز �إلى اجلهة املعنية لديكم نحو توفري املعلومات والتقارير التالية :
�أو ًال  :الدرا�سات والتقارير والأوراق الفنية:
...................................................................................1.1
...................................................................................2.2
...................................................................................3.3
...................................................................................4.4
ثانياً  :املعلومات والبيانات :
...................................................................................1.1
......................................................................................2.2
......................................................................................3.3
.....................................................................................4.4
الإ�سـم :
التوقيع :
التاريخ :
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خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
ا�شتف�شارات خا�صة
�اإذا كانت هناك �اأية مالحظات �اأو ا�ستف�سارات
الحتادي على العنوان التايل:
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