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�أنظمة املجل�س الوطني االحتادي

ت�سعى الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي انطالقاً من ر�ؤيتها ور�سالتها �إلى تقدمي
كل �أ�شكال الدعم الفني والإداري لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي  ،وتزويدهم بكل ما يعينهم
للقيام بالأدوار واملهام املنوطة بهم على �أف�ضل وجه.
ونظراً خل�صو�صية املجل�س الوطني االحتادي  ،كم�ؤ�س�سة د�ستورية تعمل من خالل �ضوابط
ح�سب الن�صو�ص الد�ستورية والالئحة الداخلية للمجل�س  ،فقد حر�صت الأمانة العامة يف
�إطار عملها الهادف �إلى �أداء املجل�س الخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية على ن�شر
�إ�صدار خا�ص ي�ضم كافة �أنظمة عمل خمتلف �أجهزة وجماالت عمل املجل�س � ،شمل نظام عمل
هيئة مكتب املجل�س املنوط بها توجيه و�ضمان قيام �أع�ضاء املجل�س باخت�صا�صاتهم ح�سب مواد
الد�ستور والالئحة عل �أكمل وجه وتطوير ال�ش�أن العام للمجل�س  ،ونظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء
اللجان لتحقيق التعاون والتكامل بني �أعمال جلان املجل�س وتدار�س �إ�شكاالت العمل بها وتقدمي
املقرتحات الالزمة لتطويرها  ،و نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان التي تهدف �إلى تعزيز حماية
واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وفقاً ملعايري حقوق الإن�سان الد�ستورية والقانونية
واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها  ،و نظام عمل للجان امليدانية للمجل�س
الوطني االحتادي الدائمة وامل�ؤقتة ال�ستيفاء الدرا�سة والبحث يف املو�ضوعات املحالة �أليها من
املجل�س  ،والنظام الداخلي لل�شعبة الربملانية الذي يهدف �إلى تنظيم �إعمال ال�شعبة الربملانية
والتن�سيق بني �أجهزتها لتحقيق �أهداف الدبلوما�سية الربملانية وت�أكيد فعالية ال�شعبة يف
خمتلف االحتادات والفعاليات الربملانية التي ي�شارك فيها املجل�س  ،و�أخرياً نظام عمل مكاتب
املجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة بدولة الإمارات العربية املتحدة لتعزيز التوا�صل املبا�شر
بني �أع�ضاء املجل�س واملواطنني يف كل �إمارة.
وتهدف الأمانة العامة من هذا الإ�صدار �إلى التعريف مبختلف الأنظمة املعتمدة يف املجل�س
لأداء خمتلف �أجهزته وجماالت عمله  ،لتمكني �أع�ضاء املجل�س من االطالع عليها جميعاً ،ويكون
لهم مبثابة الدليل ال�شامل لهذه الأنظمة  ،يحدونا الأمل ب�أن حُتقق هذه امل�ساهمة �أهدافها
وت�صل �إلى غاياتها  ،وتنعك�س �إيجابياً على الأداء العام للمجل�س يف ممار�سة اخت�صا�صاته
الد�ستورية.
د.حممد �سامل املزروعي
الأمني العام
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هيئة املكتب

نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي
بناء على موافقة املجل�س
ال�صادر ً
بجل�سته بتاريخ 2012/2/7
واملعمول به من تاريخ 2012/2/7

�أنظمة املجل�س الوطني االحتادي

املادة الأوىل
تعاريف
يف تطبيق �أحكام هذا النظام يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها :
الهـيـئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي.
رئي�س الهيئة  :رئيـ�س املجلـ ــ�س الوطني االحت ــادي
ع�ضو الهيئة  :ع�ضو هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي.

املادة الثانية

هيئة مكتب املجل�س هي الهيئة الد�ستورية املنوط بها توجيه ،و�ضمان قيام �أع�ضاء املجل�س
باخت�صا�صاتهم ح�سب مواد الد�ستور والالئحة على �أكمل وجه  ،وتطوير ال�ش�أن العام للمجل�س.

املادة الثالثة
(اخت�صا�صات هيئة املكتب)

تخت�ص الهيئة بالآتي:
 .1املوافقة على م�شروع خطة املجل�س الرقابية ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
�	.2إجراء االت�صاالت واللقاءات الالزمة مع احلكومة لبناء خطط ت�شريعية مرحلية.
 . 3تقدمي الر�أي وامل�شورة لرئي�س املجل�س فيما يخ�ص جدول �أعمال اجلل�سات ،و�أعمال املجل�س الأخرى.
 .4مراجعة الأ�سئلة والت�أكد من االلتزام بتطبيق ال�شروط الواردة يف الالئحة الداخلية يف �ش�أنها.
 .5متابعة تنفيذ تو�صيات املجل�س ،وتقدمي تقارير دورية عنها للمجل�س.
	.6املوافقة على خطة عمل ال�شعبة الربملانية حيال امل�شاركات اخلارجية ،واعتمادها من اجلمعية
العمومية لل�شعبة.
 .7املوافقة على م�شروعات نظم العمل التطويرية لأعمال املجل�س قبل اعتمادها من املجل�س.
	.8املوافقة ،واعتماد خطط التن�سيق الالزمة يف كل ما يخ�ص اجتماعات و�أعمال املجل�س مع
احلكومة ،وو�سائل الإعالم ،وجمعيات النفع العام ،وكل اجلهات املعنية الأخرى و�إخطار
املجل�س بهذه اخلطط ونتائج التن�سيق.
 .9درا�سة م�شروعي ميزانية املجل�س وح�سابه اخلتامي ،وعر�ضهما على املجل�س لإقرارهما.
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 .10الف�صل فيما يحيله املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات.
 .11الت�صديق على امل�ضابط التي مل يتم الت�صديق عليها حتى نهاية دور االنعقاد �أوالف�صل الت�شريعي.
	.12الف�صل يف التعار�ض بني اخت�صا�صات اللجان الدائمة ،واللجان امل�ؤقتة وموافاة املجل�س بتقرير
يف هذا ال�ش�أن.
	.13املوافقة على اقرتاحات عقد الندوات والزيارات امليدانية للجان املجل�س.
. 14تقدمي تقارير دورية �إلى املجل�س عن انتظام اجتماعات اللجان واحل�ضور يف خمتلف �أجهزة املجل�س.
	.15درا�سة تقارير اللجان يف نهاية دور االنعقاد ،ونهاية الف�صل الت�شريعي و�إحالتها �إلى املجل�س
العتمادها.
 .16اقرتاح م�ؤ�شرات �أداء جل�سات وجلان املجل�س ،وعر�ضها على املجل�س العتمادها.
 .17درا�سة م�ؤ�شرات الأداء العام جلل�سات املجل�س وجلانه ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
	.18الإطالع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة يف نهاية كل دور انعقاد ب�ش�أن
ممار�سة املجل�س الخت�صا�صاته الد�ستورية.
	.19اختيار جهة �إيداع االعتمادات املالية املخ�ص�صة للمجل�س ،وممار�سة ال�صالحيات املقررة يف
ال�ش�ؤون املالية للمجل�س وفق �أحكام املادة (  ) 132من الالئحة.
	.20ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية بنا ًء على طلب الرئي�س فيما بني �أدوار االنعقاد ب�صفة
م�ؤقتة �إلى حني اجتماع املجل�س.
	.21املوافقة على التعيني يف وظائف الأمانة العامة بالن�سبة �إلى احللقة الثانية وما فوقها.
	.22اتخاذ ما يلزم من قرارات لتمكني الأمانة العامة ودعمها للقيام ب�أعمالها على �أكمل وجه بناء
على اقرتاح من الأمني العام.

املادة الرابعة
(اخت�صا�صات رئي�س هيئة املكتب)
يخت�ص رئي�س الهيئة بالآتي:
 .1و�ضع جدول �أعمال اجتماعات الهيئة.
 .2الدعوة الجتماعات الهيئة  ،ورئا�ستها.
 .3تلقي اقرتاحات �أع�ضاء الهيئة واملجل�س لإدراج مو�ضوعات بعينها يف جدول �أعمال االجتماع.
 .4الت�صديق على حما�ضر اجتماعات الهيئة بعد املوافقة عليها.
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	.5عر�ض تقارير وقرارات الهيئة على املجل�س� ،أو تفوي�ض من يراه يف ذلك.
	.6متكني �أع�ضاء الهيئة من امل�شاركة الفعالة يف �أعمال الهيئة واتخاذ الالزم جتاه املو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعمالها.
�	.7ضمان تزويد �أع�ضاء الهيئة بكافة املعلومات ال�ضرورية التي ت�ساعد الهيئة على اتخاذ قراراتها
ب�شكل فعال و�سليم.
	.8تقدمي تقرير دوري يف نهاية كل دور انعقاد للمجل�س عن �أعمال الهيئة.
	.9افتتاح االجتماعات ،و�إدارة النقا�ش ،و�إنهاء �أعمال االجتماع ،و�إعالن �إقفال باب املناق�شة يف كل
مو�ضوع وارد على جدول الأعمال ،وطرح االقرتاحات لأخذ الر�أي عليها.

املادة اخلام�سة
(اخت�صا�صات الأمني العام)
يح�ضر الأمني العام للمجل�س اجتماعات هيئة املكتب ويتولى املهام التالية:
 .1الإعداد الفني الجتماعات الهيئة وتقدمي امل�شورة يف �ش�أن بنود جدول الأعمال.
	.2القيام بالتن�سيق والإعداد جلميع التقارير واملقرتحات والقرارات الالزمة ،الجتماعات الهيئة،
وتزويد �أع�ضاء الهيئة باملعلومات والوثائق والبيانات التي �سيتم مناق�شتها يف اجتماع الهيئة
و�إر�سالها لهم قبل االجتماعات بـ( � 48ساعة) على الأقل بعد موافقة الرئي�س.
�	.3إعداد حما�ضر اجتماعات الهيئة ،وتدوين قراراتها ،وتوقيعها �إلى جانب رئي�س الهيئة.
 .4تنفيذ توجيهات الرئي�س لعر�ض تقارير الهيئة على اجلل�سات العامة للمجل�س.
	.5تقدمي تقرير دوري �إلى الهيئة حيال القرارات وما مت االتفاق عليه يف االجتماعات ال�سابقة التي
مل يتم تنفيذها ،ومتابعة تنفيذها بنا ًء على توجيهات الهيئة.
 .6حفظ حما�ضر وقرارات الهيئة وتقاريرها.
 .7القيام ب�إعداد املرا�سالت واملكاتبات نيابة عن الهيئة وح�سب توجيهاتها � ،أو توجيهات رئي�سها.
 .8االت�صال باجلهات احلكومية ،وجلان املجل�س ،وغري ذلك من اجلهات ذات العالقة.
�	.9أية تكليفات �أخرى من الهيئة� ،أو رئي�سها.
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املادة ال�ساد�سة

(التزامات ع�ضو هيئة املكتب)
يلتزم ع�ضو الهيئة بالآتي:
 .1ح�ضور اجتماعات الهيئة.
 .2العمل بروح الفريق وبذل العناية الالزمة لتنفيذ �أي تكليف يطلبه منه رئي�س الهيئة.
 .3تقدمي االقرتاحات الالزمة لتطوير �أعمال املجل�س يف حدود اخت�صا�صات الهيئة.
املحافظة على �سرية معلومات االجتماعات ،واحلر�ص على توجيه قرارات وتقارير الهيئة �إلى
امل�صلحة العامة للمجل�س.

املادة ال�سابعة

(املتحدث الر�سمي لهيئة املكتب)
رئي�س الهيئة هو املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة.

املادة الثامنة

جتتمع الهيئة دوري ًا يف الأ�سبوع الأخري من كل �شهر ميالدي �أثناء �أدوار االنعقاد ،ولها �أن تعقد
اجتماعات �أخرى بنا ًء على طلب الرئي�س� ،أو �أغلبية �أع�ضاء الهيئة.

املادة التا�سعة
(�إقرار جدول �أعمال هيئة املكتب)
تقر الهيئة يف بداية كل اجتماع جدول �أعمالها  .ويف حال اعرتا�ض ع�ضو على جدول الأعمال� ،أو
مو�ضوع بعينه يثبت هذا االعرتا�ض يف حم�ضر االجتماع.

املادة العا�شرة
(ن�صاب االجتماعات و القرارات)
يكون اجتماع الهيئة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها� ،شريطة �أ ن يكون من بينهم الرئي�س.
وت�صدر قرارات الهيئة بالأغلبية املطلقة لأع�ضائها ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
منه الرئي�س.
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املادة احلادية ع�شرة
(تقارير هيئة املكتب)
تعر�ض الهيئة تقارير ًا دورية الجتماعاتها على املجل�س على �أن تت�ضمن هذه التقارير:
 و�صف ًا للمو�ضوعات �أو الق�ضايا املتعلقة ب�ش�ؤون املجل�س. نتائج املناق�شات يف هذه املو�ضوعات. -القرارات املقرتحة من الهيئة يف �ش�أن هذه املو�ضوعات.

املادة الثانية ع�شرة

للرئي�س �أن يطلب من �أحد �أع�ضاء الهيئة القيام بدور املقرر يف عر�ض تقاريرها �أمام املجل�س ،وتوزع
التقارير املقدمة يف مثل هذه امل�سائل على �أع�ضاء املجل�س قبل اجلل�سة بوقت كاف.

املادة الثالثة ع�شرة
(التن�سيق مع احلكومة)
تعمل الهيئة على عقد اجتماعات دورية مع احلكومة للتن�سيق معها يف كل ما يخ�ص �أعمال املجل�س.
وتقدم تقرير ًا عن ذلك للمجل�س.

املادة الرابعة ع�شرة
(املوافقة على النظام)
يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ �إقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.

املادة اخلام�سة ع�شرة
(تعديل النظام)
يعدل هذا النظام بنا ًء على اقرتاح يقدمه الرئي�س � ،أو اثنني من �أع�ضاء هيئة املكتب � ،أو ثلث
�أع�ضاء املجل�س على الأقل  ،ويقره املجل�س وفق �أحكام املادة ال�سابقة.

12

جلنة ر�ؤ�ساء اللجان

نظام عمل جلنة ر�ؤ�ساء اللجان
بناء على موافقة املجل�س الوطني االحتادي
وال�صادر ً
بتاريخ 2012/3/27
واملعمول به من تاريخ 2012/3/27
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املادة الأوىل

تن�ش�أ جلنة دائمة باملجل�س ت�سمى( جلنة ر�ؤ�ساء اللجان ).

املادة الثانية

يهدف �إن�شاء اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل بني �أعمال جلان املجل�س ،وتدار�س �إ�شكاالت العمل
بها ،وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطويرها.

املادة الثالثة

ت�شكل اللجنة يف بداية كل دور انعقاد �سنوي عادي من ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة.

املادة الرابعة
تخت�ص اللجنة بالآتي:
1.1درا�سة ما يحال �إليها من هيئة املكتب� ،أو رئي�سه فيما يخ�ص اللجان �شريطة الأ يتعار�ض مع
اخت�صا�صات اللجان النوعية وفق الالئحة .
2.2درا�سة امل�شكالت الرئي�سية والق�ضايا التي ت�ؤثر يف �أعمال اللجان  ،وتقدمي تقارير يف �ش�أنها �إلى
هيئة مكتب املجل�س.
3.3درا�سة تطوير وحت�سني نظم عمل اللجان ،وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها للعر�ض على
املجل�س.
4.4تن�سيق ومتابعة م�شروع خطة املجل�س الرقابية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ش�أنها ،وكذلك
االخطارات الزمنية عند درا�سة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة املحالة �إليها وتقدمي
تقارير ب�ش�أنها �إلى الهيئة.
5.5التن�سيق ب�ش�أن اقرتاحات عقد الندوات ،والزيارات امليدانية للجان املجل�س ،وموافاة هيئة املكتب
بتقرير يف �ش�أنها.

املادة اخلام�سة

تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا ،ومقرر ًا يف �أول اجتماع لها بالأغلبية املطلقة .ويف حالة
غياب الرئي�س ،ينوب عنه املقرر يف �صالحياته .ويتولى رئي�س املجل�س دعوة اللجنة �إلى االجتماع
الأول �إلى حني انتخاب رئي�سها.
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املادة ال�ساد�سة
يخت�ص رئي�س اللجنة بالآتي:
 و�ضع م�شروع جدول �أعمال اللجنة.	�إدارة املناق�شات يف االجتماعات.	�إعالن قرارات و تو�صيات اللجنة.	�إعالن انتهاء االجتماعات. -عر�ض تقارير اللجنة �أمام هيئة املكتب.

املادة ال�سابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بنا ًء على دعوة من رئي�سها� ،أو �إذا طلب ذلك �أغلبية �أع�ضائها .وتكون
دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بيومني على الأقل ،وير�سل الرئي�س للأع�ضاء جدول �أعمال
االجتماع.

املادة الثامنة
تعقد اللجنة اجتماع ًا دوري ًا مرة كل �شهرين على الأقل خالل دور االنعقاد .ويجور لرئي�س اللجنة
دعوتها الجتماع غري عادي .وال يكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها.

املادة التا�سعة
ت�صدر قرارات اللجنة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين ،ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي فيه رئي�س اللجنة.

املادة العا�شرة
تقدم اللجنة تقرير ًا عن كل مو�ضوع يحال �إليها ،من الرئي�س �أو من هيئة املكتب خالل ثالثة �أ�سابيع
من تاريخ الإحالة  .على �أن يبني التقرير نتائج مداوالتها وتو�صياتها.
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املادة احلادية ع�شرة
تعمل اللجنة على عقد اجتماعات دورية مع هيئة املكتب للتن�سيق معها يف ما يخ�ص �أعمال اللجان.

املادة الثانية ع�شرة
تتولى الأمانة العامة الإعداد الفني والإداري الالزم الجتماعات اللجنة.

املادة الثالثة ع�شرة
يلغى قرار املجل�س ل�سنة 1996م وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء جلنة امل�سائل العاجلة.

املادة الرابعة ع�شرة
يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ �إقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.

املادة اخلام�سة ع�شرة
يعدل هذا النظام بنا ًء على اقرتاح يقدمه �أغلبية �أع�ضاء اللجنة� ،أو ثلث �أع�ضاء املجل�س على الأقل،
ويقره املجل�س وفق �أحكام املادة ال�سابقة.
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بناء على موافقة املجل�س الوطني االحتادي
ال�صادر ً
بجل�سته بتاريخ 2013/3/5
واملعمول به من تاريخ 2013/3/5

جلنة حقوق الإن�سان

نظام عمل جلنة حقوق الإن�سان
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املادة الأوىل
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة �أمام كل منها :
ال ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :الإمارات العربية املتحدة.
املـجـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س :املجل�س الوطني االحتادي.
اللـج ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :جلنة حقوق الإن�سان.
الأمانة العامة :الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي.

املادة الثانية

تن�ش�أ مبوجب هذا النظام جلنة دائمة باملجل�س ت�سمى ( جلنة حقوق الإن�سان).

املادة الثالثة

تهدف هذه اللجنة �إلى تعزيز حماية واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وفق ًا ملعايري حقوق
الإن�سان الد�ستورية ،والقانونية ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها.

املادة الرابعة
تخت�ص اللجنة بالآتي:
1.1درا�سة ما يحال �إليها من املجل�س فيما يخ�ص حقوق الإن�سان.
2.2النظر يف االتفاقيات الدولية� ،أو الثنائية� ،أو الإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان وامل�ستوجب
على املجل�س مناق�شتها وفق املادة (  ) 91من الد�ستور.
�3.3إبداء الر�أي للجان املخت�صة يف م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س من حيث توافقها مع حقوق
الإن�سان الد�ستورية ،والتزامات الدولة يف اتفاقياتها الدولية.
4.4الإ�سهام يف �إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقدميها دوري ًا �إلى امل�ؤ�س�سات الدولية وبالأخ�ص
�أجهزة الأمم املتحدة وجلانها ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
5.5اقرتاح �سبل التعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية ،وغري احلكومية العاملة يف
جمال حقوق الإن�سان.
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6.6امل�ساهمة يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،والتوعية بها من خالل امل�ؤ�س�سات والأجهزة املخت�صة
بالتعليم ،والتدريب ،والإعالم وغريها.
7.7تقدمي تقرير �سنوي للمجل�س يف نهاية كل دور وفق �أعمال املجل�س الت�شريعية و الرقابية عن حالة
حقوق الإن�سان.
8.8التن�سيق مع اجلهات املعنية لر�صد ما قد تثريه اجلهات اخلارجية حكومية وغري حكومية من
مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف الدولة،واقرتاح الآليات املنا�سبة للتعامل معها .
9.9حتال جميع اقرتاحات وتقارير اللجنة الواردة يف املواد � 8-7-6-5إلى املجل�س للبت فيها.
1010القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بناء على موافقة املجل�س.

املادة اخلام�سة
تتولى الأمانة العامة الإعداد الفني والإداري الالزم الجتماعات اللجنة.

املادة ال�ساد�سة

يعمل بهذا النظام اعتبار ًا من تاريخ �إقراره من املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.

املادة ال�سابعة
يعدل هذا النظام بنا ًء على اقرتاح يقدمه �أغلبية �أع�ضاء اللجنة� ،أو ثلث �أع�ضاء املجل�س على الأقل،
ويقره املجل�س وفق �أحكام املادة ال�سابقة.
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نظام اللجان امليدانية للمجل�س الوطني االحتادي
يف جل�سته الثانية من دور االنعقاد اخلام�س
من الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

اللجان امليدانية

ال�صادر بناء على موافقة املجل�س عليه بتاريخ 2010/11/20
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املادة الأوىل
تعريفات
يف تطبيق �أحكام هذا النظام يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها:
املجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س :املجل�س الوطني االحتادي.
اللجان الدائمة	:جلان املجل�س امل�شار �إليها يف املادة ( )39من الالئحة الداخلية للمجل�س وغريها
من اللجان الدائمة التي قد تت�شكل تبع ًا للمادة ( )40من تلك الالئحة.
اللجان امل�ؤقت ــة	:اللجان التي ي�شكلها املجل�س لدرا�سة مو�ضوعات حمددة وامل�شار �إليها يف املادة
( )40من الالئحة الداخلية للمجل�س.
اللجان امليدانية	:جلان برملانية م�ؤقتة تنبثق عن اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة ال�ستكمال عنا�صر
الدرا�سة والبحث امليدانية الالزمة.

املادة الثانية
للجان املجل�س الدائمة �أو امل�ؤقتة ت�شكيل جلان ميدانية ال�ستيفاء الدرا�سة والبحث يف املو�ضوعات
املحالة �إليها من املجل�س .

املادة الثالثة
ت�شكل اللجان امليدانية للأغرا�ض الآتية:
1.1احل�صول على البيانات واملعلومات والوثائق التي متكن اللجان الدائمة وامل�ؤقتة من تكوين ر�أيها
يف املو�ضوعات املحالة �إليها على �أ�س�س واقعية .
 2.2درا�سة �أحوال اجلهات االحتادية �شريطة �أن يكون ذلك يف نطاق االخت�صا�ص الرقابي
للمجل�س .
3.3بحث �أمر عام له �أهمية خا�صة تقدرها اللجان ويدخل يف نطاق اخت�صا�صاتها.
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املادة الرابعة
تخت�ص اللجان الربملانية بالآتي :
1.1جمع البيانات واملعلومات والوثائق التي ت�سهم يف ا�ستكمال �أوجه النق�ص والق�صور يف املو�ضوع
حمل الدرا�سة.
2.2ا�ستي�ضاح حقائق ال�سيا�سة العامة للجهات االحتادية يف خمتلف اخت�صا�صاتها .
3.3اال�ستماع �إلى اقرتاحات املواطنني واملعنيني و�آراء الأ�شخا�ص ذوي اخلربة والتخ�ص�ص وتبادل
الر�أي معهم .

املادة اخلام�سة

ت�شكل كل جلنة ميدانية من عدد من الأع�ضاء ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء  ،وتنتخب كل جلنة من بني
�أع�ضائها رئي�س ًا لها ومقرر ًا.

املادة ال�ساد�سة

ال يجوز للع�ضو �أن ي�شارك يف �أكرث من جلنتني ميدانيتني يف وقت واحد .

املادة ال�سابعة
يخت�ص رئي�س اللجنة امليدانية بالآتي:
1.1اقرتاح جدول �أعمال اللجنة
2.2الدعوة �إلى عقد اجتماعاتها
�3.3إدارة اجتماعات اللجنة .
وت�صدر اللجنة امليدانية قراراتها بالأغلبية  ،ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

املادة الثامنة
للجان امليدانية ن�شر مواعيد �أعمالها يف و�سائل الإعالم وتنعقد اجتماعاتها علنية ما مل تقرر اللجنة غري
ذلك و للجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها العلنية كل من:
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1.1ممثلو احلكومة املعنيني.
2.2الأ�شخا�ص املعنوية.
3.3الفنيني واملتخ�ص�صني.
4.4ممثلو و�سائل الإعالم.

املادة التا�سعة
يحظر على اللجان امليدانية ما يلي:
1.1التدخل يف �أي عمل من �أعمال ال�سلطتني الق�ضائية والتنفيذية.
2.2قبول �أي هدايا �أو مكاف�آت �أو عطايا عينية �أو مالية من الغري �أثناء �أداء مهمتها .
3.3قبول �أن يتحمل غري املجل�س تكاليف عملها وانتقاالتها وكل ما يلزم من نفقات لإجناز تلك الأعمال .
 4.4وجود م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ع�ضو يف اللجنة مع �أي من اجلهات امل�ستهدفة يف الزيارة
امليدانية.

املادة العا�شرة
يحرر لكل اجتماع �أو عمل للجنة امليدانية حم�ضر يدون فيه تف�صي ًال �أعمال اللجنة و�إجراءاتها والقرارات
التي انتهت �إليها.

املادة احلادية ع�شرة
للجان امليدانية �أن تطلب من رئي�س املجل�س خماطبة الوزارات وامل�صالح والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
لتح�صل على البيانات وامل�ستندات والوثائق الالزمة لدرا�سة مو�ضوع معني يف حالة تعذر ح�صولها على
املعلومات الكافية ال�ستيفاء عملها .
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املادة الثانية ع�شرة
للجان امليدانية �أن توا�صل عملها فيما بني �أدوار االنعقاد وت�سقط �أعمالها التي مل يبت فيها املجل�س
مع نهاية الف�صل الت�شريعي .

املادة الثالثة ع�شرة
مع مراعاة �أحكام الف�صل الثاين من الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س يتحمل املجل�س
نفقات �أعمال اللجان امليدانية  ،كما يتحمل نفقات �إقامة �أع�ضائها �إذا ا�ستدعت الظروف ذلك .

املادة الرابعة ع�شرة
للمجل�س تعديل هذا النظام ب�أغلبية جميع �أع�ضائه بنا ًء على اقرتاح كتابي مقدم من هيئة مكتب
املجل�س �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س.
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النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية
للمجل�س الوطني االحتادي
بناء على موافقة اجلمعية العمومية لل�شعبة الربملانية
ال�صادر ً
بتاريخ  2011/12/13واملعمول به من تاريخ 2011/12/13
ال�شعبة الربملانية
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املادة الأوىل
(التعريفات)
ال�شعبة الربملانية :ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة .
اجلمعية العمومية :جميع �أع�ضاء ال�شعبة الربملانية.
اللجنة التنفيذية :هيئة ت�سيري �أعمال ال�شعبة الربملانية.
الفعاليات الربملانية� :أي ن�شاط للدبلوما�سية الربملانية  ،كالندوات وجلان ال�صداقة وامل�ؤمترات
وور�ش العمل والزيارات الربملانية ،ال يتعلق باالحتادات التي ي�شارك فيها املجل�س ع�ضو ًا� ،أو التي
�سيدعى �إليها م�ستقب ًال.
االحتادات :االحتاد الربملاين الدويل ،االحتاد الربملاين العربي ،احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة التعاون الإ�سالمي ،و�أي احتادات �أخرى ي�شارك فيها املجل�س م�ستقب ًال.

املادة الثانية
( �أهداف النظام )
يهدف هذا النظام �إلى تنظيم �أعمال ال�شعبة ،والتن�سيق بني �أجهزتها لتحقيق �أهداف الدبلوما�سية
الربملانية ،وت�أكيد فعالية ال�شعبة يف خمتلف االحتادات والفعاليات الربملانية التي ي�شارك فيها
املجل�س الوطني االحتادي.

املادة الثالثة
( ت�شكيل ال�شعبة )
تت�ألف ال�شعبة الربملانية من جميع �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي .وي�شكلون يف جمموعهم
«اجلمعية العمومية لل�شعبة».
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املادة الرابعة
( �أجهزة ال�شعبة )
ت�شكل �أجهزة ال�شعبة من الآتي:
1.1اللجنة التنفيذية لل�شعبة.
2.2الأع�ضاء املمثلون لل�شعبة يف االحتادات الربملانية الإقليمية ،والدولية.
3.3الأع�ضاء املمثلون لل�شعبة يف الربملان العربي.
4.4الأع�ضاء املمثلون لل�شعبة يف جلان ال�صداقة الربملانية مع خمتلف برملانات العامل.
5.5الأع�ضاء املمثلون لل�شعبة يف �أي فعاليات برملانية �أخرى �إقليمية ودولية.
�6.6أمانة ال�شعبة.

املادة اخلام�سة
( رئي�س ال�شعبة )
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي هو رئي�س ال�شعبة ،ورئي�س جلنتها التنفيذية.

املادة ال�ساد�سة
( اخت�صا�صات رئي�س ال�شعبة )
يخت�ص رئي�س ال�شعبة بالآتي:
 1.1دعوة اجلمعية العمومية لل�شعبة لالنعقاد مرتني على الأقل يف كل دور انعقاد.
2.2رئا�سة الوفود الربملانية يف حال ح�ضوره �أو م�شاركته يف الأن�شطة والفعاليات الربملانية.
3.3تقدمي تقرير �سنوي �إلى اجلمعية العمومية لل�شعبة عن �أن�شطة وفعاليات الوفود الربملانية،
والأهداف املحققة من امل�شاركات اخلارجية.
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.4تلقي التقارير الدورية عن م�شاركات �أع�ضاء الوفود يف االحتادات ،والفعاليات الربملانية خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من انتهاء امل�شاركة  ،وعر�ضها على اللجنة التنفيذية التخاذ الالزم
ب�ش�أنها.
.5الإ�شراف على �إعداد خطة العمل ال�سنوية للجنة التنفيذية وعر�ضها على اجلمعية العمومية
لل�شعبة.
.6الإ�شراف على ميزانية ال�شعبة وح�سابها اخلتامي وعر�ضهما على اجلمعية العمومية لل�شعبة
لإقرارهما.
� .7إ�ضافة من يراه منا�سبا من �أع�ضاء ال�شعبة للت�شكيل املقرر للوفد .

املادة ال�سابعة
( اخت�صا�صات اجلمعية العمومية لل�شعبة )
تخت�ص اجلمعية العمومية لل�شعبة مبا ي�أتي:
.1انتخاب �أع�ضاء جمال�س وم�ؤمترات االحتادات بالأغلبية الن�سبية يف �أول كل دور انعقاد على
النحو التايل:
�أ) �سبعة �أع�ضاء لالحتاد الربملاين الدويل �أحدهم من الن�ساء (.)1
ب) خم�سة �أع�ضاء لالحتاد الربملاين العربي وجلنته التنفيذية.
ج) خم�سة �أع�ضاء الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
ويطلق على �أع�ضاء كل احتاد مما تقدم «جمموعة االحتاد».
 .2انتخاب �أربعة �أع�ضاء للربملان العربي بالأغلبية الن�سبية يف �أول كل دور انعقاد.
ويطلق عليهم «جمموعة الربملان العربي».
.3انتخاب ع�ضوين للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية املنبثقة عن االجتماع الدوري
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
بالأغلبية الن�سبية يف �أول كل دور انعقاد.
_____________________

( )1عدل العدد من خم�سة �أع�ضاء �إلى �سبعة �أع�ضاء وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�شعبة الربملانية يف اجلل�سة 1د
 3ف  15واملعقودة بتاريخ /11نوفمرب2013/م
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.4انتخاب �أع�ضاء جلان ال�صداقة بالأغلبية الن�سبية يف �أول كل دور انعقاد ،مبا ال يقل عن خم�سة
�أع�ضاء لكل جلنة  ،وذلك وفق الأولويات الآتية:
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع برملانات دول جمل�س التعاون اخلليجي.
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع الربملانات العربية.
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول الآ�سيوية.
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع الربملانات الأوروبية.
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول الأفريقية.
• �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع برملانات دول �أمريكا الالتينية ،و�أمريكا ال�شمالية.
وللجمعية العمومية  -يف �أول كل دور� -أن تقرر بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س � ،إبقاء
ت�شكيل املجموعات الربملانية وجلان ال�صداقة وجلنة التن�سيق الربملاين كما هو �أو تعديله � ،أو
�إجراء ما تراه من تعديالت.
 .5املوافقة على خطة العمل ال�سنوية للجنة التنفيذية لل�شعبة.
.6املوافقة على التقرير ال�سنوي ،والتقارير الدورية للجنة التنفيذية عن الأن�شطة والفعاليات
الربملانية.
 .7حتديد االعتمادات ال�سنوية املدرجة يف ميزانية ال�شعبة ملواجهة م�صروفاتها.
 .8املوافقة على ميزانية ال�شعبة ،و�إقرار ح�سابها اخلتامي.
 .9حتديد �أهداف التمثيل اخلارجي لوفود ال�شعبة يف االحتادات والأن�شطة والفعاليات الربملانية.
 .10املوافقة على تنفيذ قرارات وتو�صيات االحتادات ،والفعاليات الربملانية.
 .11اعتماد الرت�شيحات لع�ضوية �أجهزة االحتادات والأجهزة الأخرى.
 .12املوافقة على االن�ضمام �إلى االحتادات بناء على تر�شيح من اللجنة التنفيذية.
.13املوافقة على زيادة امل�ساهمات املالية لل�شعبة يف االحتادات الربملانية بناء على اقرتاح اللجنة
التنفيذية.
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املادة الثامنة
(رئي�س ونائب جمموعة االحتاد وجمموعة الربملان العربي )
تنتخب كل جمموعة احتاد ،وجمموعة الربملان العربي يف الأ�سبوعني الأولني من ت�شكيلهما رئي�س ًا،
ونائب ًا له ،ويخت�ص رئي�س املجموعة ،ب�إدارة االجتماعات وعر�ض خطط عمل املجموعة على اللجنة
التنفيذية  ،ورئا�سة الوفود يف امل�شاركات اخلارجية يف حال عدم م�شاركة رئي�س ال�شعبة �أو �أحد
نائبيه.

املادة التا�سعة
(حظر اجلمع بني �أكرث من جمموعة برملانية)
ال يجوز لع�ضو ال�شعبة �أن يجمع بني ع�ضوية �أكرث من جمموعة برملانية.

املادة العا�شرة
( التزامات �أع�ضاء ال�شعبة )
يلتزم �أع�ضاء ال�شعبة يف االحتادات والفعاليات الربملانية بالآتي:
 .1ح�ضور االجتماعات التن�سيقية الالزمة لدرا�سة جداول �أعمال االحتادات والفعاليات الربملانية.
 .2االلتزام بخطط العمل الفنية ،وتوزيع املهام وفق ما تقرر يف االجتماعات التن�سيقية.
.3بذل العناية الالزمة للم�شاركة بفاعلية واقتدار يف اجتماعات االحتادات و�أجهزتها ،وكذلك
الفعاليات الربملانية.
.4بذل العناية الالزمة للت�أكيد على �أهداف وغايات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة �سواء يف الق�ضايا
املدرجة على جداول الأعمال� ،أو الق�ضايا الوطنية ذات الطبيعة الإ�سرتاتيجية.
.5تقدمي التقارير الالزمة عن نتائج امل�شاركة �إلى اللجنة التنفيذية ،وا�ستطالع ر�أيها ب�ش�أن خطط
العمل القادمة للفعاليات الربملانية.
.6تقدمي تقرير �سنوي �إلى اجلمعية العمومية لل�شعبة يف نهاية كل دور انعقاد حول نتائج امل�شاركة
يف االحتادات والفعاليات الربملانية وذلك بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.
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املادة احلادية ع�شر
( اللجنة التنفيذية لل�شعبة )
الت�شكيل:
ت�شكل اللجنة التنفيذية لل�شعبة من رئي�س ال�شعبة ،وخم�سة �أع�ضاء هم:
• رئي�س جمموعة االحتاد الربملاين الدويل.
• رئي�س جمموعة االحتاد الربملاين العربي.
• رئي�س جمموعة احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
• رئي�س جمموعة الربملان العربي.
• ع�ضو ميثل جلان ال�صداقة تنتخبه اجلمعية العمومية.
وتنتخب اللجنة التنفيذية من بني �أع�ضائها وكي ًال ير�أ�س �أعمال اللجنة يف حال غياب الرئي�س
ومقرر ًا لعر�ض تقاريرها �أمام اجلمعية العمومية لل�شعبة.

املادة الثانية ع�شر
( اخت�صا�صات اللجنة التنفيذية )
االخت�صا�صات:
تخت�ص اللجنة التنفيذية لل�شعبة بالآتي:
�.1إعداد خطة العمل ال�سنوية لل�شعبة يف بداية كل دور انعقاد ورفعها �إلى هيئة مكتب املجل�س
واعتمادها من اجلمعية العمومية لل�شعبة.
 .2اعتماد خطط عمل جمموعات االحتادات الربملانية.
.3درا�سة التقارير الدورية لوفود ال�شعبة يف االحتادات والفعاليات الربملانية ،واعتمادها من
اجلمعية العمومية لل�شعبة.
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�.4إعداد تقرير �سنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن عمل االحتادات والأن�شطة والفعاليات الربملانية
على �أن يبني التقرير:
�أ .الأهداف املتحققة من هذه الفعاليات.
ب .ال�صعوبات التي حالت دون تنفيذ بع�ض الأهداف.
ج .مقرتحات تطوير �أعمال ال�شعبة.
 .5درا�سة تقارير جلان ال�صداق ة الربملانية وعر�ضها على اجلمعية العمومية لل�شـعبة .
�.6إعداد م�شروعي ميزانية ال�شعبة وح�سابها اخلتامي ورفعهما �إلى هيئة مكتب املجل�س العتمادهما
من اجلمعية العمومية.

املادة الثالثة ع�شر

(اجتماعات اللجنة التنفيذية)
تعقد اللجنة التنفيذية لل�شعبة اجتماعات دورية بدعوة من رئي�سها� ،أو بطلب �أربعة من �أع�ضائها.
ويكون االجتماع �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية احلا�ضرين ،وعند
ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

املادة الرابعة ع�شرة
(تقارير امل�شاركة)
يلتزم ممثلو ال�شعبة امل�شاركون يف �أن�شطة االحتادات والفعاليات الربملانية املختلفة من خالل ر�ؤ�ساء
الوفود بتقدمي تقارير دورية �إلى اللجنة التنفيذية يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تاريخ انتهاء
الن�شاط �أو الفعالية.
كما يلتزم ممثلو ال�شعبة من خالل ر�ؤ�ساء الوفود بتقدمي تقرير �سنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن �أن�شطتها
�إلى اللجنة التنفيذية .وتعر�ض التقارير الدورية ،والتقرير ال�سنوي على اجلمعية العمومية لل�شعبة.

املادة اخلام�سة ع�شرة
( م�شاركة �أع�ضاء جمال�س االحتادات يف �أن�شطة امل�ؤمترات )
ي�شارك �أع�ضاء ال�شعبة مبجل�س �أي احتاد يف �أن�شطة م�ؤمتر ذلك االحتاد وجلانه مع �أع�ضاء ال�شعبة
يف هذا امل�ؤمتر يف حال عدم تعار�ض مواعيد تلك الأن�شطة مع اجتماعات جمال�س االحتادات.
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة
( وفد ال�شعبة يف الفعاليات الربملانية )
يتكون وفد ال�شعبة يف الفعاليات الربملانية الأخرى غري امل�شار �إليها يف هذا النظام ،كامل�ؤمترات
املتخ�ص�صة والندوات الربملانية  ،واحلوارات من ع�ضوين يختارهما رئي�س ال�شعبة الربملانية.
ويلتزم امل�شاركون يف هذه الفعاليات بح�ضور االجتماعات التن�سيقية ،وتقدمي التقارير الالزمة
عن م�شاركتهم �إلى اللجنة التنفيذية.

املادة ال�سابعة ع�شرة
( الزيارات الربملانية )
يخت�ص رئي�س ال�شعبة الربملانية بت�شكيل الوفد الذي ميثل ال�شعبة يف الزيارات الربملانية ،على �أن
ي�شارك �أع�ضاء جلان ال�صداقة يف هذه الزيارات وفق نطاق جمموعاتهم اجلغرافية.

املادة الثامنة ع�شرة
( اخت�صا�صات جلان ال�صداقة )
تخت�ص جلان ال�صداقة بالآتي:
 .1التعبري عن امل�صالح الربملانية امل�شرتكة بني الدولة ،وغريها من دول العامل.
 .2توطيد عالقات التعاون الربملاين الثنائي للمجل�س مع خمتلف برملانات العامل.
.3امل�ساهمة يف حل �أي م�شكالت طارئة� ،أو تباين يف وجهات النظر حيال بع�ض الق�ضايا الإقليمية
والدولية يف العالقات الثنائية بني الدولة وغريها من دول العامل.
 .4التعبري عن وجهة نظر الدولة الإقليمية والدولية يف خمتلف الق�ضايا.
.5زيادة جماالت التعاون الربملاين وال�سيا�سي ،واالقت�صادي والثقايف ،واالجتماعي والعلمي بني
الدولة وغريها من دول العامل.
 .6دعم االتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات بني الدولة وغريها من الدول الأخرى.
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.7امل�ساهمة يف حل م�شاكل الرعايا املواطنني على �أرا�ضي الدول ذات جلان ال�صداقة الربملانية
امل�شرتكة ،والرعايا الأجانب لهذه الدول على �أر�ض الدولة.
 .8ح�ضور فعاليات الدول ذات جلان ال�صداقة الربملانية امل�شرتكة يف الإمارات.

املادة التا�سعة ع�شرة
( عدم اجلمع بني ع�ضوية �أكرث من جلنة �صداقة )
ال يجوز لع�ضو جلنة ال�صداقة �أن يجمع بني ع�ضوية �أكرث من جلنة �صداقة �إقليمية واحدة.

املادة الع�شرون
( ا�شرتاطات ت�شكيل جلان ال�صداقة)
يراعى يف ت�شكيل جلان ال�صداقة للمجل�س مع برملانات الدول الأخرى:
• الدراية واملعرفة بدول جلان ال�صداقة .
• الرغبة والقدرة على الإ�سهام يف حتقيق �أهداف جلان ال�صداقة باملجل�س.

املادة الواحدة والع�شرون
( االعتذار عن عدم امل�شاركة)
�إذا اعتذر ع�ضو �أو �أكرث عن عدم امل�شاركة يف �أي فعالية برملانية اختار رئي�س ال�شعبة الربملانية من
يحل حمله.

املادة الثانية والع�شرون
( �ضم ذوي االخت�صا�ص لوفد ال�شعبة )
لرئي�س ال�شعبة �أن ي�ضم �إلى وفد ال�شعبة ع�ضو �أو �أكرث من ذوي االخت�صا�ص يف املو�ضوعات
املطروحة على جدول �أعمال امل�شاركة من داخل �أو خارج املجل�س  .ويحدد قرار الإيفاد من خارج
املجل�س طريقة املعاملة.
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املادة الثالثة والع�شرون
( االجتماعات التن�سيقية والتح�ضريية)
حتدد مواعيد االجتماعات التن�سيقية والتح�ضريية الالزمة للم�شاركة يف االحتادات والفعاليات
الربملانية قبل اجتماعات االحتادات والفعاليات بوقت كاف.

املادة الرابعة والع�شرون
(التن�سيق اخلارجي)
يتعني التن�سيق مع وزارة اخلارجية واجلهات احلكومية املعنية باملو�ضوعات املطروحة على جدول
�أعمال امل�شاركات اخلارجية لل�شعبة .

املادة اخلام�سة والع�شرون
( الأمني العام لل�شعبة )
الأمني العام للمجل�س هو الأمني العام لل�شعبة وي�شرف على �أعمالها ،وهو م�س�ؤول �أمام رئي�س ال�شعبة
عن ح�سن �سري العمل فيها.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون
( دور �أمانة ال�شعبة )
تقدم الأمانة العامة لل�شعبة الأوراق والدرا�سات الفنية الالزمة والأعمال الإدارية لدعم �أدوار
�أع�ضاء ال�شعبة �أثناء م�شاركاتهم يف االحتادات والفعاليات الربملانية.
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املادة الأوىل
ين�شىء مكتب �أو �أكرث للمجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة بدولة الإمارات العربية املتحدة ي�سمى
مكتب املجل�س الوطني االحتادي.

املادة الثانية
يهدف مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة �إلى حتقيق الآتي:
.1تعزيز التوا�صل املبا�شر بني �أع�ضاء املجل�س  ،واملواطنني يف كل �إمارة.
.2تقدمي امل�ساعدة الفنية والإدارية لأع�ضاء املجل�س يف كل �إمارة متكين ًا لت�أدية �أدوارهم الربملانية.
 .3التعريف مب�ساهمات و�إجنازات املجل�س  ،يف مناق�شة خمتلف امل�شكالت الوطنية.
.4التي�سري على املواطنني يف تقدمي �شكاواهم  ،ومطالباتهم من خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئــات
االحتادية ،وتلقي الردود عليها.
.5عقد اللقاءات املبا�شرة بني �أع�ضاء كل �إمارة ومواطنيهم لتبادل الر�أي والت�شاور حيال املمار�سات
الت�شريعية والرقابية مبا يحقق م�صالح املواطنني العامة.
.6تنظيم الفعاليات الربملانية �سواء للمجل�س � ،أو �أع�ضاء الإمارة �إزاء خمتلف ق�ضايا العمل الوطني
يف الإمارة.

املادة الثالثة
يخت�ص مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف كل �إمارة بالآتي:
.1تنظيم عقد لقاءات دورية بني املواطنني ،و�أع�ضاء كل �إمارة  ،وبع�ضهم  ،والإعداد الفني،
والتجهيز الإداري ملثل هذه اللقاءات والإت�صاالت.
.2تلقي مقرتحات ،و�شكاوى ،ومطالبات املواطنني يف كل �إمارة  ،و�إعداد �سجالت عمل منتظمة لكل
ما يتلقاه املكتب من املواطنني.
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.3ابالغ املواطنني بالردود على مقرتحاتهم  ،و�شكاواهم  ،ومتطلباتهم  ،واعداد �سجالت عمل
منتظمة لهذه الردود.
�.4إعداد الأوراق الربملانية التو�ضيحية  ،والتف�سريية  ،والبيانات واملعلومات اخلا�صة بالأ�سئلة التي
يطرحها �أحد �أع�ضاء الإمارة.
�.5إعداد �أوراق البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة باملو�ضوعات العامة لأع�ضاء كل �إمارة لدعمهم فني ًا يف
مناق�شات اللجان املعنية.
�.6إعداد �أوراق املعلومات العامة حيال �أي مو�ضوع �أو ق�ضية يطلبها ع�ضو � ،أو �أع�ضاء الإمارة لدعم
عملهم الفني يف املجل�س.
.7توثيق عالقات التعاون بني املجل�س الوطني االحتادي ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية ،و�إمداد
الأع�ضاء بكل م�ستجدات الأو�ضاع املحلية من قرارات  ،و�سيا�سات  ،وخطط عمل  ،ور�ؤى
م�ستقبلية.
 .8الإ�شراف الفني والإداري للفعاليات الربملانية:
�أ� .إذا كان �سيعقدها املجل�س يف داخل الإمارة.
ب� .إذا كان �سيعقدها �أع�ضاء الإمارة .
.9تلقي الدعوات من خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية  ،واملحلية املوجهة لأع�ضاء الإمارة،
و�إبالغهم بها  ،و�إجراء االت�صاالت التنظيمية لذلك.
 .10تلقي مرا�سالت ومكاتبات الأع�ضاء ،واجراء االت�صاالت االدارية والتنظيمية لذلك.
� .11أية مهام �أخرى يخوله � ،أو يكلفه �إياها الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي ومن ينوب عنه.

املادة الرابعة
التبعية الفنية والإدارية لهذه املكاتب للأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي  ،وي�سري على
العاملني بها �أحكام الباب الرابع من الالئحة الداخلية للمجل�س يف �ش�أن الأمانة العامة للمجل�س
و�ش�ؤونه املالية.
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املادة اخلام�سة
ي�ضع الأمني العام �أنظمة العمل الالزمة لت�سيري �أعمال هذه املكاتب.

املادة ال�ساد�سة

يقدم الأمني العام تقرير ًا �سنوي ًا ،وتقارير دورية �أخرى لهيئة مكتب املجل�س عن ن�شاط  ،و�إجنازات
 ،ومتطلبات عمل وتطوير هذه املكاتب ولهيئة املكتب �أن تقر� ،أو تعدل ما تراه الزم ًا يف هذا التقرير.

املادة ال�سابعة

لالمني العام للمجل�س الوطني االحتادي اتخاذ ما يراه الزم ًا ب�ش�أن �أعمال مكاتب املجل�س يف املدد
التي يتعطل فيها املجل�س ،على �أن يخطر هيئة مكتب املجل�س يف �أول اجتماع له بعد ت�شكيله مبا
اتخذه من اجراءات وقرارات.

املادة الثامنة
ميزانية مكاتب املجل�س الوطني االحتادي جزء من ميزانية املجل�س  ،وي�سري عليها كل الأحكام
الواردة يف الف�صل الثاين من الباب الرابع يف الالئحة الداخلية للمجل�س.

املادة التا�سعة
يعمل بهذا النظام من اليوم التايل للموافقة عليه من املجل�س الوطني االحتادي ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين.

املادة العا�شرة
يعدل هذا النظام بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س.
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