دليل الثقافة البرلمانية
للمجلس الاستشاري الوطني
1

إعداد الدائرة القانونية

2

تمهيــــد :

يعد المجلس االستشاري الوطني من أقدم المجالس االستشارية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث تم تأسيسه بناء على توجيهات وأوامر المغفور له الشيخ  /زايد بن سلطان
آل نهيان – طيب هللا ثراه  -إيمانا وترسيخا منه بمبدأ الشورى في الحكم  ،وذلك بموجب
القانون رقم ( )2لسنة 1791م الذي تضمنت مواده األحكام العامة لتشكيل المجلس
االستشاري وأحكام العضوية فيه  ،ونظام العمل في الجلسات  ،ثم اختصاصاته.
وإعماال لما قضت به المادة ( )22من قانون المجلس التي أناطت بالمجلس االستشاري
مسؤولية وضع نظامه الداخلي صدر المرسوم األميري رقم ( )97لسنة  1792ليحدد
اختصاصات الرئيس ونائبه وكل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وموظفي أمانته
العامة وقواعد وأحكام المناقشة والتصويت وغير ذلك من الشؤون الداخلية للمجلس.
وتسر الدائرة القانونية أن تقدم هذا اإلصدار والذي يحتوي على ما يلي -:
 تشكيل المجلس االستشاري الوطني وأحكام العضوية فيه.
 نظام العمل في المجلس االستشاري الوطني.
 ضمانات أعضاء المجلس االستشاري.
 اختصاصات المجلس االستشاري الوطني.
 األمانة العامة للمجلس االستشاري الوطني.
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تشكيل المجلس الاستشاري الوطني وأحكام العضوية
فيه
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أولا ً  :تشكيل
المجلس
عدد األعضاء
خمسة وخمسون عضوا

طريقة التعين
من قبل حاكم إمارة أبوظبي وبموجب مرسوم أميري

مدة العضوية
سنتان ميالديتان تبدأ من أول اجتماع

حاالت انتهاء العضوية
انتهاء المدة وعدم التجديد للعضو

االستقالة

الوفاة
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اإلدانة بجريمة مخلة بالشرف

ر ً
ابعا  :عدم جواز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة

حظر القانون على عضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية
وأية وظيفة من الوظائف العامة بما في ذلك مناصب رؤساء الدوائر  ,وأوجب
على العضو الذي يجمع بين العضوية أن يختار أيهما خالل الثمانية أيام
التالية لقيام حالة الجمع وإال أعتبر أنه أختار األحدث منها.
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نظام العمل في المجلس الاستشاري الوطني
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أولا ً  :انعقاد المجلس

-1الفصل التشريعي -:
يطلق على الفترة الزمنية التي تبدأ بتشكيل المجلس حتى انتهاء مدته (الفصل
التشريعي) .وعليه فإن مدة الفصل التشريعي للمجلس االستشاري الوطني
هي سنتان ميالديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

-2دور االنعقاد العادي (السنوي) -:

بينت المادة ( )14من قانون المجلس االستشاري الوطني مدة دور االنعقاد
العادي الذي ال يقل عن ثمانية أشهر يبدأ في األسبوع األول من شهر نوفمبر من
كل عام  ،وتكون دعوة وفض االنعقاد بمرسوم أميري .

أ -انعقاد الجلسة األولى لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي -:
 يتولى أكبر األعضاء سناً رئاسة الجلسة األولى لحين انتخاب الرئيس . ُيتلى المرسوم األميري بتشكيل المجلس و المرسوم األميري بدعوة المجلسلالنعقاد .
 يؤدي أعضاء المجلس اليمين . يفتتح صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه دور االنعقاد العادي األول من الفصلالتشريعي للمجلس عند تشكيله كل سنتين .
 تقدم الحكومة للمجلس بياناً باالنجازات التي تمت . يشكل المجلس لجنة الرد على خطاب االفتتاح السامي ويرفع الرد بعد إقراره منالمجلس إلى صاحب السمو الحاكم .
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ب -كيفية االنعقاد -:
 جلسات المجلس علنية . يجوز عقد الجلسة سرية بنا ًء على طلب رئيس المجلس أو أحد رؤساء الدوائر أوثلث أعضائه على األقل .
 يعقد المجلس جلساته في العاصمة ويجوز عقد جلساته في أي مكان آخر إذانص المرسوم الصادر باالنعقاد على ذلك .

-3دور االنعقاد غير العادي -:
أوضحت المادة ( )14آنفة الذكر جواز دعوة المجلس االستشاري في غير
أوقات دور االنعقاد العادي السنوي  ،كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ،وال
يجوز له أن ينظر إال في األمور التي ُدعى من أجلها ويكون دعوة وفض
االنعقاد بمرسوم كما هو الحال في دور االنعقاد العادي.

-4رئاسة المجلس -:

أ -انتخاب الرئيس :
ينتخب المجلس الرئيس ونائبه في أول جلسة من الفصل التشريعي للمجلس التي
تعقد برئاسة أكبر األعضاء سناً وتتم العملية االنتخابية كما يلي :
 باالنتخاب السري باألغلبية المطلقة للحاضرين ( وهي ما يجاوز النصف من عددالمشتركين في التصويت ) .
 في حالة عدم الحصول على تلك األغلبية يتم إعادة االنتخاب بين االثنين الحائزينعلى أكثر األصوات  ,فإن تساوى مع ثاني هذين المرشحين غيره في عدد األصوات
ينضم األخير لهما في التصويت للمرة الثانية ويكون االنتخاب باألغلبية النسبية
لألصوات الصحيحة  ,فإن تساوى أكثر من واحد في الحصوله على األغلبية النسبية
تم االختيار بينهم بالقرعة .
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ب  -صالحيات الرئيس :
لرئيس المجلس طبقا لما ورد بنص المادة  17من المرسوم رقم  39لسنة
1972م بإصدار النظام الداخلي للمجلس أن يتولى المهام التالية:
 رئاسة المجلس وحفظ النظام داخله ويشرف على جميع أعماله ويراقب لجانه.
 تمثيل المجلس في اتصاالته مع الدوائر والجهات الحكومية والهيئات . التوقيع على العقود بإسم المجلس . تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضها على لجنة الشؤون الماليةلنظرهما ثم على المجلس إلقرارهما .
 اإلشراف على األمانة العامة وممارسة السلطات المخولة قانوناً لرئيس الدائرةبالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه.
 وضع نظام حضور الزوار لجلسات المجلس .ج  -صالحيات نائب الرئيس :
تضمنت المادة ( )18من النظام الداخلي للمجلس اختصاصات نائب الرئيس كما
يلي :
 يتولى رئاسة المجلس إذا غاب الرئيس أو قام به مانع. يفوضه الرئيس بممارسة كل اختصاصاته أو بعضها عند غيابه. يحل محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه ألكثر من أربعة اسابيعمتصلة.

11

ثانياً  :اجراءات الجلسات

 -1افتتاح الجلسة -:
 يعلن الرئيس افتتاح الجلسة إذا حضر أغلبية األعضاء . إذا لم يكتمل العدد يؤجل االفتتاح لمدة ساعة  ,فإذا لم يكتملأعلن تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب .

-2
-

جدول األعمال -:
يتلو األمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين والغائبين من
األعضاء .
يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
يبلغ الرئيس المجلس بما ورد من األوراق والرسائل قبل النظر في
المسائل الواردة في جدول األعمال .

 -9قواعد الحديث في الجلسة -:
 ال يجوز ألحد من األعضاء أن يتكلم إال إذا استأذن الرئيس و أذن له . للرئيس أن يمنع العضو من االسترسال في الكالم ويعرض األمرعلى المجلس ليفصل فيه.
 الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم إلىوجوب مراعاة أحكام النظام الداخلي ونظام الكالم وموضوعه .
 يلفت نظر العضو إذا أخل بالنظام . يتكلم العضو طالب الكلمة واقفاً من مكانه . يتحدث المقررون على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك . ال يجوز الكالم في األمور الشخصية ألحد األفراد . ال يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير الئقة أو فيها مساس بكرامةاألشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا أو أن يأتي أمراً مخال ً
بالنظام .
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 -4الطلبات ذات األولوية -:
الطلبات التالية بترتيبها لها أولوية على الموضوع األصلي -:
-

توجيه النظر إلى مراعاة أحكام نظام المجلس الداخلي .
الرد على قول يمس شخص طالب الكالم .
طلب التأجيل أو إرجاء البحث في الموضوع .
طلب إقفال باب المناقشة .

 -5جزاء اإلخالل بالنظام في الجلسة -:
للمجلس أن يوقع على العضو المخل بالنظام أحد الجزاءات التالية -:
-

اإلنذار .
توجيه اللوم .
منع العضو من الكالم بقية الجلسة .
اإلخراج من القاعة .
الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه جلستين متتاليتين
و يوقف القرار إذا تقدم العضو في الجلسة التالية باعتذار كتابي .

 -6صحة المداوالت والقرارات -:
 مداوالت المجلس تكون صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . تصدر القرارات باألغلبية المطلقة وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيهرئيس الجلسة .
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 -9مضابط الجلسات -:
 يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها ما دار فيها تفصيال ً . لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق علىمضبطتها وال يجوز طلب إجراء التصحيح بعد التصديق عليها .
 يكون التصديق على مضبطة الجلسة األخيرة في دور االنعقاد أو الفصل التشريعيبواسطة رئيس المجلس.
 للرئيس أن يحذف من المضبطة أي عبارات تصدر من أحد األعضاء خالفاً للنظامالداخلي.
 يوقع رئيس المجلس واألمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق عليها . -8بطالن الجلسة -:
 تعد كل جلسة يعقدها المجلس في غير الزمان والمكان المقررين باطلة بموجبالقانون ويستتبع ذلك بطالن جميع القرارات التي تصدر عنها .
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ثالثاً  :لجان المجلس

يؤلف المجلس االستشاري اللجان الدائمة طبقا لنص المادة ( )22من النظام
الداخلي للمجلس ،وله أن يشكل لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل .

وتتكون اللجان الدائمة في المجلس من :
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وقد أضاف المجلس اللجان التالية :
 اللجنة التحضيرية ويرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها معظم أعضاءالمجلس وتجتمع قبل انعقاد الجلسات الرئيسية لمناقشة واعتماد جدول
األعمال.
 لجنة شئون المنطقة الشرقية وتضم أعضاء المجلس المقيمين بالمنطقةالشرقية.
 لجنة شئون المنطقة الغربية وتضم أعضاء المجلس المقيمين بالمنطقةالغربية.

أ -كيفية تشكيل اللجان :
-

ينتخب أعضاء اللجان باألغلبية النسبية.
يجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على األقل.
وال يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين .
تنتخب كل لجنة من أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من
موظفي المجلس.
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ب  -انعقاد اللجـــان:
-

تنعقد اللجان بنا ًء على دعوة رئيسها أو بنا ًء على دعوة من رئيس المجلس أو
أغلبية أعضائها .
توزع المشروعات واألوراق على أعضاء اللجنة قبل انعقاد اجتماعها بثالثة أيام
على األقل وتخفض في حالة االستعجال إلى أربع ٍ وعشرين ساعة .
اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها .
لكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ليس عضواً بها
بشرط موافقة اللجنة دون تدخل منه في مناقشاتها أو إبداء اآلراء .
يجوز للجنة طلب أي مستندات أو بيانات من الدوائر والهيئات الحكومية .
يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الدائرة المختص عن
نظر موضوع ضمن اختصاصه .
لرئيس المجلس أن يدعو اللجان لالجتماع فيما بين أدوار االنعقاد إذا رأى محال ً
لذلك أو بنا ًء على طلب المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة .
يجوز اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوع واحد بموافقة رئيس المجلس
وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الرؤساء والمقررين سناً .

ج  -تقارير اللجان :
 ترفع اللجنة إلى المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبينتوصياتها وذلك خالل أسبوعين من إحالة الموضوع إليها .
 يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصال ً  ,والمشروع الذيأقرته اللجنة  ,واألسباب التي بنت عليها رأيها مع بيان رأي األقلية .
 -يقوم مقرر اللجنة بتالوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته .
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رابعاً َ :حل المجلس
 يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلسالجديد
لالنعقاد في أجل ال يتجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل .
 ال يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لنفس األسباب . في حالة حل المجلس تلحق األمانة العامة وأجهزة المجلس باألمانة العامةللمجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي .
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ضمانات أعضاء المجلس الاستشاري الوطني
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ضمانات أعضاء المجلس االستشاري

أقرت معظم دساتير دول العالم مبدأ الضمانات ألعضاء المجالس النيابية بغية حرية
واستقالل العمل النيابي وضمان حيدة عضو البرلمان وعدم تأثره بأية عوامل أو ضغوط
خارجية أثناء ادالئه برأيه أو قيامه بواجباته البرلمانية .
وقد تنبه دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة على أهمية هذا المبدأ فنص عليه في
مواده وذكر العديد من الضمانات والحصانات ألعضاء المجلس الوطني االتحادي  ،وهذا ما
أخذ به المشرع في إمارة أبوظبي فقرر في قانون المجلس والنظام الداخلي الضمانات
التالية - :

حصانة المنبر

•نصت المادة ( )17من قانون المجلس على :
•"اليؤاخذ أعضاء المجلس على مايبدونه من األقوال واآلراء أثناء
قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه".
•وتتجلى حكمة هذا النص في توفير الحصانة الالزمة لعضو المجلس
ليعبر عن آرائه ومعتقداته  ,دون أن يخشى المساءلة القانونية,
فاألعمال التي يقوم بها أو األقوال الصادرة عنه أثناء انعقاد المجلس
تصبح بحكم القانون بمنأى عن المحاسبة أو المساءلة الجنائية.
•في حين تطبق في شأنه كافة االجراءات والقواعد العامة في
المسؤولية الجنائية إذا تضمنت أقواله أو أفعاله خارج المجلس
ولجانه ما يعاقب عليها القانون  ،وتعد هذه الحصانة من النظام العام
فال يجوز للعضو التنازل عنها  ،ويعتبر التنازل باطال ً بطالنا مطلقا وال
يترتب عليه أية آثار .

الحصانة ضد اإلجراءات
الجنائية

•تنص المادة ( )17مكرر من ذات القانون على -:
•" اليجوز أثناء دور إنعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة
أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه اجراءات جزائية إال بإذن من
المجلس ,وفي حالة اتخاذ مثل هذه االجراءات في غيبة
المجلس يجب اخطاره بها وذلك كله على النحو الذي يبينه
النظام الداخلي للمجلس".
•وجدير بالذكر بان هذه الحصانة مقصورة على االجراءات الماسة
بالعضو أو حرمة مسكنه ومن ثم جواز اتخاذ االجراءات األخرى غير
الماسة بشخصه في اي وقت دون اذن المجلس كسماع
الشهود واجراءات المعاينة.

المكافأة البرلمانية

•تعتبر المكافأة البرلمانية (المالية) إحدى الضمانات المقررة ألعضاء
المجلس .حيث نصت المادة ( )18من قانون المجلس
االستشاري الوطني -:
•"يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه من تاريخ حلف اليمين مكافأة
يحددها القانون".
ً
•وارتأى المشرع النص عليها تعظيما للدور البرلماني وللجهود
التي يقوم بها عضو البرلمان سعيا منه نحو توفير كل ما قد
يحتاجه من مستلزمات ومتطلبات العيشة الكريمة  ،ولتجنب ما
قد يتعرض له من تأثيرات مستقبلية أو ضغوط خارجية قد تؤثر
على حرية الرأي أو العمل البرلماني .
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أولاً  :اختصاصات المجلس في المجال الشؤون
التشريعي

 -1النظر في مشروعات القوانين
يتمثل دور المجلس االستشاري الوطني في إمارة أبوظبي في معاونة الحاكم والمجلس
التنفيذي ويقوم بمناقشة ما يحال إليه من مشروعات القوانين وإبداء التوصيات بشأنها
طبقا لما وردته المادة( )6من قانون المجلس االستشاري الوطني رقم ( )2لسنة 1971
التي أوضحت إجراءات النظر في مشروعات القوانين على النحو التالي - :

-

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي.

-

يحيل المجلس المشروعات المقدمة إلى اللجان المختصة.

 يحيل الرئيس المشروع مباشرة للجنة المختصة إذا طلب المجلسالتنفيذي نظرالمشروع المعروض له تلك الصفة .

 يجوز للجنة المختصة إذا أدخلت تعديالت على مشروع القانون االستعانةبلجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر في صياغة المشروع وتنسيق
مواده .
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ثانياً  :اختصاصات المجلس في
الجانب الرقابي

 -1مناقشة الموضوعات العامة
نصت المادة ( )8من ذات القانون على :
" للمجلس االستشاري الوطني أن يناقش أيا من الموضوعات العامة
المتعلقة بشؤون
البالد بحضور رؤساء الدوائر المختصين وأن يبدي رغباته وتوصياته
بصددها إلى
الحاكم أو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ويجيب رئيس الدائرة
على ما يوجهه
أعضاء المجلس من أسئلة تتعلق باألمور الداخله في اختصاصاته
وذلك وفقاً
لإلجراءات المقررة في النظام الداخلي للمجلس ".
ويؤكد هذا االختصاص حق مناقشة قضايا الرأي العام والموضوعات
العامة الماسة
بالمصالح العليا لإلمارة ومصالح مواطنيها باعتبار ذلك من الحقوق
األصيلة للمجلس
وذلك الستيضاح سياسة المجلس التنفيذي حولها  ،أو إبداء رغباته
وتوصياته بشأنها
إلى صاحب السمو الحاكم أو إلى المجلس التنفيذي.
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 -2تقديم األسئلة
عرف بعض الفقهاء ماهية السؤال وأهدافه كوسيلة من وسائل
رقابة البرلمان على أعمال الحكومة على أنه " استفسار مقدم
من أحد أعضاء البرلمان ألحد الوزراء إلستيضاح موضوع من
الموضوعات التي تتعلق بوزارته ".لتمكين أعضاء البرلمان من
التساؤل في موضوع من الموضوعات كما أن العالقة هي عالقة
خاصة بين السائل والمسؤول فال تتعدى إلى باقي األعضاء فال
تعقيب وال مناقشة من غير مقدم السؤال".
وللسؤال أنواع منها األسئلة الشفوية واألسئلة الكتابية وقد
اشترط المشرع لقبول السؤال أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من
مقدمه .
وأوضحت المواد ( 79إلى  )87من النظام الداخلي للمجلس
االستشاري الوطني شروط وأحكام وآلية توجيه االسئلة إلى
رئيس أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي لالستفسار عن األمور
المرتبطة باختصاصاتهم أو لالستفهام عن أمر ما  ،أو للتحقق من
واقعة وصلت إلى علم موجه السؤال.

 -3العرائض و الشكاوى
 يتلقى المجلس عرائض و شكاوى المواطنين بهدف توثيق وتعزيزالروابط
بين المجلس والمواطنين وإتاحة المجال لالستماع إلى وجهات
نظرهم
وتبادل الرأي معهم  ،ومعالجة قضاياهم وخدمة مصالحهم وكل ما من
شأنه
أن يدعم المصلحة العامة للوطن.
 يشترط أن تكون هذه العرائض والشكاوي موقعة من مقدميها و خاليةمن
العبارات غير الالئقة .
 يقوم الرئيس بإحالة العرائض والشكاوي إلى اللجنة المختصة . للمجلس و اللجنة أن يطلبا من الجهات المختصة تقديم االيضاحاتالمطلوبة خالل أسبوعين على األكثر ما لم يقرر المجلس بما يراه .
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 -4العلم بالمعاهدات واالتفاقيات
 يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات واالتفاقيات الدوليةالتي تعقدها
حكومة أبوظبي ويتلى البيان المشفوع بها في أول
جلسة تالية ويتم
ايداعها ومرفقاتها األمانة العامة للمجلس .
 للمجلس إبداء ما يراه من مالحظات بصدد المعاهداتواالتفاقيات
الدولية دون اتخاذ قرار في شأنها.

ثالثا ً  :تحديد ميزانية المجلس

 يصرف مناالعتمادات
المخصصة
للمجلس بإذن
الرئيس أو نائبه
في حالة غيابه
أو األمين العام
طبقاً للقواعد
المالية المقررة.

 يقر المجلسحسابه الختامي
ويصدر ملحقاً
بقانون الحساب
الختامي لإلمارة
.
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 تصدر ميزانيةالمجلس ملحقة
بقانون الميزانية
العامة لإلمارة
وتدرج ميزانيته
رقماً واحداً
بميزانية اإلمارة .

 يقر المجلسميزانيته السنوية
في حدود
االعتماد المدرج
بهذا الخصوص .

الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني
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