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نشأة املجلس
يف الســادس مــن ديســمرب عــام 1999م أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور  /ســلطان بــن محمــد القاســمي -
عضــو املجلــس األعــى لالتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة ( حفظــه اللــه و رعــاه )  -القانــون رقــــم (  ) 3لســنة 1999م بشــأن
إنشــاء املجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة  ،كــا أصــدر ســموه يف نفــس العــام املرســوم األمــري رقــم (  ) 27لســنة 1999م
بشــأن الالئحــة الداخليــة للمجلــس االستشــاري وتعديالتــه ليكــون بذلــك دليــا ملامرســة املهــام و االختصاصــات املناطــة
باملجلــس وفقــا لقانــون إنشــائه .
و يف الســابع مــن ديســمرب لنفــس العــام قــام ســموه بافتتــاح أعــال املجلــس يف دور انعقــاده العــادي األول مــن
الفصــل الترشيعــي األول ملقيــا كلمتــه الســامية و التــي جــاء فيهــا  « :يــأيت مجلســكم املوقــر اســتكامال ملهمــة املجلــس
التنفيــذي الــذي أنشــأناه يف األســابيع القليلــة املاضيــة  ،ليكــون املجلســان عونــا لنــا يف ترصيــف أعبــاء الحكــم يف اإلمــارة
مــن ناحيــة  ،و لدعــم تعزيــز املؤسســات االتحاديــة مــن ناحيــة أخــرى  .و ذلــك إدراكا منــا ألهميــة مشــاركة املواطنــن و
اضطالعهــم بدورهــم الفعــال يف خدمــة وطنهــم و أبنــاء بلدهــم عــن طريــق التشــاور و التناصــح تحقيقــا للغايــات التــي
اســتهدفها إنشــاء هــذا املجلــس « .
و أضــاف ســموه « :مــن هــذا املــكان الرفيــع ندعوكــم للمشــاركة الفعالــة ألداء مهمتكــم الوطنيــة بتجــرد و موضوعية
و تحــري القــول الصــادق املوافــق للــرع و حكــم القانــون و املصلحــة العامــة إعــاء لكلمــة الحــق  ،و تحقيقــا لآلمــال و
الطموحــات  .و إننــا نتطلــع إليكــم و أبنــاء وطنكــم للمســاهمة يف إث ـراء مســرة التنميــة و صــون الحقــوق و تأكيــد مبــدأ
الشــورى « .

تشكيل املجلس
يُشكل املجلس من (  ) 44عضوا من ذوي الرأي و الكفاءة و الخربة .

عضوية املجلس
مــع بدايــة كل فصــل ترشيعــي للمجلــس يصــدر ســمو الحاكــم (حفظــه اللــه ورعــاه) مرســوماً أمرييـاَ بتعيــن نصــف
أعضــاء املجلــس وانتخــاب النصــف اآلخــر عــى أن تكــون مــدة عضويتهــم أربــع ســنوات تبــدأ منــذ تاريــخ أول اجتــاع
للمجلــس ،والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أحــكام العضويــة يف املجلــس وذلــك عــى النحــو التــايل:

• واجبات العضوية ،وتتمثل يف:
 .1أداء اليمني قبل مبارشة عمله.
 .2متثيل اإلمارة بأرسها ،مع مراعاة مصلحة الوطن.
 .3عدم التدخل يف أي عمل من أعامل السلطة القضائية أو التنفيذية.
 .4املشاركة يف عضوية إحدى لجان املجلس عىل األقل ،يف ما عدا الرئيس ونائبه.
 .5االلتزام بحضور جلسات املجلس واجتامعات اللجان املشارك فيها.
• حقوق العضوية ،وتتمثل يف:
 .1يستحق العضو مكافأة تحددها اللوائح الداخلية اعتبارا من حلف اليمني.
• حصانة العضوية:
يكتسب العضو أثناء عضويته باملجلس نوعان من الحصانة هام:
 .1ال يؤاخذ العضو عىل آرائه داخل املجلس أو لجانه  ،فهو حر فيام يبديه .
 .2ال يجــوز اتخــاذ إجـراءات التحقيــق أو القبــض أو الحبــس أو أي إجـراء جـزايئ آخــر تجــاه العضــو  -و يف غــر حالــة التلبــس
بالجرميــة  -أثنــاء دور انعقــاد املجلــس إال بــإذن املجلس .

اختصاصات املجلس
إن الغايــة األســمى مــن تشــكيل املجلــس هــي معاونــة الحاكــم و مســاعدة الجهــات الحكوميــة ملــا فيــه خدمــة
للصالــح العــام عــن طريــق إبــداء الــرأي و املشــورة يف كل مــا يهــم املجتمــع  ،و لــه عــى وجــه الخصــوص مامرســة العديــد
مــن االختصاصــات و الصالحيــات وفقــا لقانــون إنشــائه و الئحتــه الداخليــة يف املجــاالت التاليــة :
• مجال السياسات العامة :
 .1إبداء الرأي فيام يعرضه عليه الحاكم ،وتقديم املقرتحات حول ذلك.
 .2مناقشــة أي مــن املوضوعــات العامــة املتعلقــة بشــؤون البــاد مــن خــال توجيــه األســئلة إىل املجلــس التنفيــذي أو رؤســاء
الدوائــر والجهــات الحكوميــة ،واالستفســار عــن األمــور الداخلــة يف اختصاصاتهــم .ومــن ثــم رفــع توصياتــه حولهــا للحاكم.
• مجال القوانني والترشيعات:
 .1مناقشــة مرشوعــات القوانــن (املحليــة) املحالــة لــه مــن املجلــس التنفيــذي (املوافقــة عليهــا أو رفضهــا أو تعديلهــا) عــى
أن ال يكــون ذلــك إال بأغلبيــة األعضــاء الحارضيــن.
 .2اقـراح مــروع قانــون جديــد أو تعديــل أو إلغــاء قانــون نافــذ حســب اإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون إنشــائه و

الئحتــه الداخليــة .
 .3مناقشــة املوازنــة العامــة (اإلي ـرادات واملرصوفــات) لإلمــارة وإبــداء املالحظــات عليهــا ،وذلــك بعــد إعدادهــا وإحالتهــا
مــن املجلــس التنفيــذي.
• مجال الخدمات واملرافق العامة:
 .1النظــر يف األمــور املتعلقــة بالخدمــات و املرافــق العامــة كتنميــة املــوارد الطبيعيــة و البيئيــة و املحافظــة عليهــا و اقـراح
ســبل تطويــر و تحســن األداء فيهــا.
 .2القيام بأعامل الرقابة عىل أجهزة الضبط اإلداري  ،و ذلك دعامً للنظام العام و حاميته .
 .3طلــب أيــة دراســات أو تقاريــر أو اقرتاحــات تتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة و االجتامعيــة و الثقافيــة مــن الجهــات
الحكوميــة لبحثهــا  ،و إبــداء الــرأي حولهــا .
• مجال االقرتاحات و الشكاوى :
 .1قبول االقرتاحات من الكافة  ،و الترصف بشأنها .
 .2فحــص العرائــض و الشــكاوى الــواردة للمجلــس  ،و لــه أن يطلــب مــن الجهــات الحكوميــة املعنيــة تزويــده بالبيانــات
الرضوريــة الســتيفاء عنــارص البحــث .

جلسات املجلس
 .1مدة الفصل الترشيعي للمجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتامع له .
 .2يكــون للمجلــس يف كل فصــل ترشيعــي أربعــة أدوار انعقــاد عاديــة  ،عــى أن ال تقــل مــدة الــدور عــن مثانيــة أشــهر تبــدأ
يف شــهر أكتوبــر مــن كل عــام .
 .3يعقد املجلس دوره العادي بناء عىل دعوة ت ُصدر مبرسوم أمريي .
 .4يُدعــى املجلــس مبرســوم أمــري الجتــاع غــر عــادي  -إذا دعــت الحاجــة لذلــك  ، -و ذلــك ملناقشــة أمــر تحــدده الدعــوة
.
 .5يُصدر مرسوم أمريي بشأن فض أدوار االنعقاد العادية و غري العادية .
 .6يعقــد املجلــس جلســة عاديــة يــوم الخميــس مــن كل أســبوعني مــا مل يقــرر املجلــس غــر ذلــك أو مل تكــن هنــاك أعــال
تقتــي االجتــاع .
 .7جلســات املجلــس علنيــة  ،و يجــوز عقدهــا رسيــة بنــاء عــى طلــب رئيــس املجلــس أو ثلــث أعضائــه عــى األقــل أو أحــد
رؤســاء الدوائــر .

 .8ال يعقد املجلس جلساته و ال تكون مداوالته صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائه (  23عضو ) .

أجهزة املجلس
• رئيس املجلس و نائبه :
 .1يتــم اختيــار الرئيــس و نائبــه يف أول جلســة مــن جلســات الفصــل الترشيعــي للمجلــس عــن طريــق االق ـراع الــري و
باألغلبيــة املطلقــة مــن األعضــاء الحارضيــن ( و هــي مــا يجــاوز النصــف مــن عــدد املشــركني يف التصويــت ) .
فــإذا مل تتحقــق تلــك األغلبيــة يتــم إعــادة االنتخــاب بــن العضويــن الحائزيــن عــى أكــر األصــوات  ،و بهــذا يكــون
االنتخــاب يف هــذه الحالــة باألغلبيــة النســبية ( و هــي الحصــول عــى أكــر عــدد مــن األصــوات مقارنــة بعــدد أقــل مــن
أصــوات املشــركني يف التصويــت ) .
و يف حال تساوى املرشحون فيام حصلوا عليه من أصوات جرت بينهم القرعة الختيار الرئيس و نائبه .
 .٢يتوىل الرئيس الصالحيات و املهام التالية :
أ  .متثيل املجلس يف اتصاالته بالدوائر و الجهات الحكوميــة و الهيئات .
ب  .التحدث باسم املجلس و التوقيع عىل العقود .
جـ  .اإلرشاف عىل جميع أعامل املجلس و مكتب املجلس و لجانه .
د  .اإلرشاف عىل األمانة العامة  ،و مامرسة السلطات املخولة لرئيس الدائرة بالنسبة ملوظفي املجلس و مستخدميه .
هـ  .تحضري ميزانية املجلس و حسابه الختامي  ،و من ثم عرضه عىل هيئة املكتب .
و  .دعوة اللجان لالجتامع فيام بني أدوار االنعقاد .
ز  .رئاسة جلسات املجلس و حفظ النظام داخله .
 .٣لرئيس املجلس عند غيابه أن يفوض نائبه يف كل اختصاصاته أو بعضها .
 .٤يحل نائب الرئيس محل الرئيس يف جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكرث من أربعة أسابيع متصلة .
• هيئة مكتب املجلس :
 .1تشكل هيئة مكتب املجلس من الرئيس و نائبه و رؤساء اللجان الدامئة .
 .2تتوىل الهيئة االختصاصات اآلتية :
أ .النظر فيام يُحال إليها من املجلس من اقرتاحات حول األمور التي تعرض أثناء الجلسة .
ب .النظر يف مرشوع امليزانية السنوية للمجلس و حسابه الختامي .
جـ-اختيار الوفود لتمثيل املجلس برتشيح من الرئيس .

د -القيام باملهام اإلدارية للمجلس فيام بني أدوار االنعقاد .
هـ-متابعة التوصيات التي يصدرها املجلس .
• لجان املجلس :
 .1يشكل املجلس يف بداية كل دور انعقاد اللجان الدامئة الالزمة ألعامله  ،و هي :
أ .لجنة الشؤون الترشيعية و القانونية و الطعون و االقرتاحات والشكاوى.
ب .لجنة الشؤون املالية و االقتصادية و الصناعية .
جـ -لجنة شؤون الرتيبة و التعليم و الشباب و الثقافة و اإلعالم .
د-لجنة الشؤون الصحية و العمل و الشؤون االجتامعية .
هـ -لجنة الشؤون اإلسالمية و األوقاف و البلديات و شؤون األمن و املرافق العامة .
و .لجنة شؤون األرسة .
 .2للمجلس أن يشكل لجان إضافية دامئة أو مؤقتة حسب حاجة العمل .
 .3يُنتخــب أعضــاء اللجــان باألغلبيــة النســبية  ،عــى أن تنتخــب مــن بينهــا فيــا بعــد رئيســا و مقــررا  .كــا يُعــن لهــا أمينــا
للــر مــن موظفــي األمانــة العامــة .
 .4تنعقد اجتامعات اللجان بناء عىل دعوة من رئيسها أو رئيس املجلس أو أغلبية أعضائها .
 .5تكون اجتامعات اللجان رسية بحضور أغلبية أعضائها .
 .6يحــق للجــان طلــب حضــور رؤســاء الدوائــر الحكوميــة عنــد النظــر يف موضــوع مــن ضمــن اختصاصاتهــم  ،كــا يجــوز
لهــم طلــب أي بيانــات أو مســتندات مــن الجهــات الحكوميــة .
 .7يجوز اشرتاك اللجان يف بحث موضوع واحد .
 .8ترفع اللجان تقريرا عن كل موضوع أحيل إليها مع بيان توصياتها.
• املراقبان :
 .1يكون انتخاب املراقبني يف جميع األحوال باألغلبية املطلقة مع بداية كل دور انعقاد عادي .
 .2يختــص املراقبــان بتلقــي أوامــر الرئيــس و تنفيذهــا للمحافظــة عــى نظــام الجلســة  ،و مالحظــة حضــور األعضــاء و
غيابهــم .
 .3تنتهي مدة املراقبني بانتهاء الدور أو اختيار مراقبني جديدين .
• األمانة العامة :
 .1تتكــون األمانــة العامــة مــن األمــن العــام و مديــري اإلدارات و املوظفــن .2 .تعتــر األمانــة العامــة جهــازا فنيــا و إداريـاً

معاونـاً للمجلــس عــى أداء اختصاصاتــه املناطــة بــه  ،حيــث متكــن األعضــاء مــن مزاولــة مهامهــم الربملانيــة بفاعليــة يف كل
مــا يتعلــق بشــؤون املجلــس و أنشــطته .
 .3يكون لألمانة العامة للمجلس االستشاري مقرا ً رئيساً لها يف إمارة الشارقة .
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