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  النظام ا
ساسي لحزب ا
مة ا�ماراتي

  م١/٨/٢٠١٢ھـ  ١٤٣٣رمضان١٣تاريخ التأسيس 

سياسي ذو مرجعية  بحزب ا�مة ا�ماراتي حز: التعريف) ١(مادة 

إس�مية يسعى ل ص�ح السياسي والمشاركة السياسية في دولة ا�مارات 

  .العربية المتحدة

  الرؤية السياسية لحزب ا�مة ا�ماراتي) ٢(مادة 

يتطلع حزب ا�مة ا�ماراتي إلى تمكين شعب ا�مارات من ممارسة حقه 

ستثمر طاقات ھذا كام� في بناء نظامه السياسي وصو- إلى حكم راشد ي

رام لحرية التعبير الشعب وفق تعددية سياسية ومشاركة شعبية واحت

حفظ المصلحة العليا لمجتمع دولة ا�مارات العربية بھدف والتجمع 

  .المتحدة



 

٢ 

 

  المبادئ التي يلتزم بھا حزب ا�مة ا�ماراتي) ٣(مادة 

  .التشريعوالشريعة مصدر ة ا�مة مصدر السلطو ا�س�م دين ودولة ١/٣

بما في الحقوق والحريات الفردية والجماعية حقوق شرعية مصونة  ٢/٣

  .السياسيوممارسة العمل  ونقد السلطة ذلك حق إبداء الرأي

ا ضرورة شرعية وسياسية واتحادھالعربية وا�س�مية وحدة ا�مة  ٣/٣

  .وحق مشروع لجميع شعوبھا واقتصادية

شورى والرضا وا-نتخاب ھو اختيار ا�مة للسلطة عن طريق ال ٤/٣

ة السلطة سبولCمة الحق في محا ا�سلوب الشرعي للوصول إلى الحكم

  .قبتھا وعزلھاومراالتنفيذية 

التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والعمل بالشورى والتزام  ٥/٣

  .ة من أصول الحكم وحقوق ا�مةرأي ا�كثرية في باب السياسة الشرعي

المساواة بين جميع أفراد المجتمع ورفض جميع أشكال الظلم العدل و ٦/٣

والتفرقة العنصرية والطائفية والفئوية والطبقية من أوجب الواجبات 

  .رعية وأھم الحقوق ا�نسانيةالش

ا-رتقاء به  يترتب على ذلك ضرورةا�نسان خليفة I في ا�رض و ٧/٣

اته وقدراته العقلية والنفسية إيمانيا وأخ�قيا وعلميا وثقافيا وتنمية مھار

  .والجسدية وإشباع حاجاته الطبيعية

 قه الدينيةاحترام كرامة ا�نسان وحريته وحقومن الواجبات الشرعية  ٨/٣

ورفض كافة  والقانونية والعلمية وا-قتصادية والمھنية والسياسية والفكرية

  .الكرامةأشكال انتھاك 



 

٣ 

 

ثرواتھا من خ�ل محاسبة السلطة من حقوق ا�مة المحافظة على  ٩/٣

  .التنفيذية عليھا والمطالبة بحمايتھا وتنميتھا وتوزيعھا توزيعا عاد-

 أشكال ا-ستعمار ا�جنبي السياسيرفض جميع ا�مة  من حقوق ١٠/٣

حقھا في مع   وثقافتھا وحقھا في الحفاظ على قيمھا وا-قتصادي والثقافي

والتعاون  والمادية نسانية العلميةجازات الحضارة ا�ا-ستفادة من إن

  .والعدل ي مع شعوب العالم بما يحقق السلم وا�منا�يجاب

  حزب ا�مة ا�ماراتيأھداف  )٤(ادة م

سعيا  دولة ا�ماراتاء السياسي تحت مظلة اتحاد مراجعة ا�د ١/٤

 .ودعم أسسه وبناء نظام الحكم السياسي الرشيد ا-تحاد لتمتين وضع

فسح المجال أمام حرية التعبير المنضبطة بحدود الشرع  ٢/٤

 .ا�س�مي

السياسية والجمعيات  عدديةالتو حرية التجمع فسح المجال أمام ٣/٤

 .التطوعية

تحويل المجلس الوطني إلى سلطة رقابية وتشريعية حقيقية  ٤/٤

وتمثيل كامل لمواطني ا�مارات دون تفريق بين إمارة وأخرى 

وعبر انتخابات حرة ومباشرة وإدخال التعدي�ت الدستورية ال�زمة 

  .لتحقيق ھذا المطلب

إقرار حق شعب ا�مارات في اختيار السلطة وحقه في مراقبتھا  ٥/٤

وتعزيز  خ مبدأ الفصل بين السلطات الث#ثوترسيومحاسبتھا 

  .استق#لية القضاء



 

٤ 

 

في جميع مجا8ت  استكمال تطبيق أحكام الشريعة ا�س#مية ٦/٤

  .وا8جتماعية والتشريعية وا8قتصادية الحياة السياسية

 والمساواة القانونية العدالة ا8جتماعية مل على تحقيقالع ٧/٤

أو  يز طبقيدون تمي الفرص لجميع أفراد المجتمعؤ تكافأ وترسيخ مبد

  .أو فئوي طائفي

في التركيبة السكانية الذي تتعرض له والخلل وقف التدھور  ٨/٤

 .ا�مارات ووضع استراتيجية بدعم النمو السكاني للمواطنين

وقف البرامج المؤثرة سلبا على واقع ومستقبل مواطني  ٩/٤

ا�مارات خاصة في مجال التعليم والسياحة وا-قتصاد واعتماد 

 .الرؤية التي تتناسب وثوابت المجتمع ومستقبله المنشود

مراجعة شاملة لCداء ا�مني ووقف التعديات والتجاوزات  ١٠/٤

 .على الحقوق ا�ساسية للمواطنين والمقيمين

مراجعة الخطط التنموية في ا�مارات بما يشمل حفظ مستقبل  ١١/٤

ا�جيال في الثروة النفطية ويستثمر تلك الثروة في بناء ا-قتصاد 

ا�سرة  التي تدفعھا فاتورةالالبديل والطاقة البديلة وبما يخفف من 

 .المواطنة

السعي لوحدة خليجية تستدرك ضعف الدول الخليجية والخلل  ١٢/٤

وا8ستغناء عن الوجود العسكري اLجنبي الذي  ا-ستراتيجي فيھا

  .ة دول الخليجيھدد سياد

وضع خطة استراتيجية -سترجاع حق ا�مارات في  جزرھا  ١٣/٤

المحتلة، وإعادة بناء الع�قات الخارجية وفق ثوابت ا�مة ومصالح 

وا-ختراقات شعوب المنطقة بعيدا عن ا�م�ءات الدولية وا-قليمية 



 

٥ 

 

، مع المضي قدما في سياسة ا�مارات بالوقوف بجانب ا-سرائيلية

  .حقوقھا خاصة في فلسطين والمسجد ا�قصىقضايا ا�مة المسلمة و

القيم اLخ#قية والروحية  والمحافظة على باLسرة عنايةال ١٤/٤

  .وتمكينھا في واقع المجتمع

دورھا التكاملي  Lداء مان جميع الحقوق المشروعة للمرأةض ١٥/٤

  .وحقوقھا وحريتھا وصيانة كرامتھا في بناء المجتمع

التعليمي في ا�مارات بما يتناسب وثوابت إعادة تقويم اLداء  ١٦/٤

اLمة والحفاظ على ھويتھا ولغتھا وتاريخھا وا8طمئنان على 

ات تربوية المدخ#ت في العملية التربوية والتعليمية سعيا إلى مخرج

وتعليمية تضمن مستقب# آمنا ومنتجا وذلك على مستوى التعليم العام 

  .والخاص

وا8رتقاء بدورھا الشرعية  عاھدوالم لمساجدتفعيل دور ا ١٧/٤

  .مراكز إشعاع حضاري لتعود ا8جتماعيالعلمي و

لبحوث 8ھتمام بامن خ#ل ا والثقافية دعم الحركة العلمية ١٨/٤

 في جميع مجا8ت العلوم المادية والمتفوقين والموھوبين العلمية

  .وا�نسانية

وتطوير  رية وا8ھتمام بالثروة البش تحقيق التنمية ا8جتماعية ١٩/٤

وا8ھتمام بالشباب  ورعاية اLمومة والطفولة مناھج التعليم والصحة

  .وإحياء تراث اLمة اLصيل ھبھمو تنمية قدراتھم وموا والناشئة

الحيلولة دون استئثار أي فئة ووالبيئة  حماية الثروات الطبيعة ٢٠/٤

الصناعة ونقل وتوطين  ل على تقسيم الثروة تقسيما عاد8والعم بھا

وحماية الملكية  وتنمية الموارد ا8قتصادية نوجيا وتطويرھاوالتكلو



 

٦ 

 

  .وحرية ا8قتصاد والتجارة وتشجيع ا8ستثمار الخاصة

يل مؤسساته من خ#ل دعم وتفع ترسيخ قواعد المجتمع المدني ٢١/٤

  .النقابات والجمعيات

  وسائل عمل الحزب) ٥(مادة 

 .ا�ع�مية في الداخل والخارج التعبير عن الرأي عبر الوسائل ١/٥

 .عقد اللقاءات والمؤتمرات في الداخل والخارج ٢/٥

 .الحوار الوطني وتوفير بيئات التواصل السياسي ٣/٥

تقديم الدراسات والمشاريع في شؤون الوطن والمواطنين  ٤/٥

وإقامة مراكز البحوث وإصدار الصحف والنشرات والتقارير 

 .وتنظيم الندوات والمحاضرات

التعاون مع جميع ألوان الطيف السياسي والثقافي بما يحقق  ٥/٥

 .أھداف الحزب

  .المشاركة في ا-نتخابات وكافة ا�نشطة السياسية ٦/٥

ترشيح الكفاءات وأصحاب القدرات لتولي المسؤوليات وخدمة  ٧/٥

  .الب�د

المشاركة في تفعيل دور المؤسسات التشريعية والقضائية  ٨/٥

  .والتنفيذية

التجمعات و النقابات والجمعيات تفعيل المشاركة الشعبية عبر ٩/٥

  .وا-عتصامات واللقاءات



 

٧ 

 

مد جسور الع�قات الخارجية خصوصا مع الشعوب العربية  ١٠/٥

شعوب العالم سعيا لخدمة قضايا ا�مارات وقضايا بقية وا�س�مية و

  .ا�مة

  العضوية في الحزب) ٦(مادة 

  :ط العضويةشرو ١/٦

ضوية الحزب بطلب ا-لتحاق بع التقدم إماراتي لكل مواطنيحق  -١

وعند موافقة لجنة العضوية عليه يصبح عضوا منتسبا ويتحول 

 .إلى عضو عامل بعد مرور سنة على انتسابه

 .كل ا�عضاء المؤسسين للحزب ھم أعضاء عاملون  -٢

 .لغ الثامنة عشر من العمر أن يكون قد ب  -٣

 .للحزب ويقدم إقرار خطيا بذلك وافق على النظام ا�ساسييأن   -٤

 .يدفع اشتراكا شھريا منتظما  -٥

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك  -٦

 .أن - يكون موظفا في السلك القضائي أو ا�مني أو العسكري  -٧

للنساء من مواطنات ا�مارات حق ا-لتحاق بعضوية الحزب   -٨

ام ومجلس التمثيل في المؤتمر العالترشح وا-نتخاب وولھن حق 

الشورى وما دون ذلك فلھن نظام -ئحي مواز للرجال بشرط 

 .المرجعية القيادية المتمثلة في ا�مين العام المنتخب للحزب

  

 



 

٨ 

 

  :لجنة العضوية ٢/٦

 شرعيالمكتب ال رئيسأعضاء يرأسھم  ٥تتشكل لجنة العضوية من 

 مكتب ا�مانة العامةا قرار من ويصدر بھ وشؤون العضوية قانونيوال

  .للحزب وتعمل وفق -ئحة تصدر من مجلس الشورى

  : حقوق العضوية  ٣/٦

الدراسات النظرية والسياسية والتدريب  للعضو الحق في تلقي  -١

 رتقاء بقدراته الشخصية وأداءعلى ا- العملي وكل ما يساعده

 .مھامه الحزبية

المقررات القيادية وسياسات  علىللعضو الحق في ا-ط�ع   -٢

 .الحزب

 .للعضو العامل حق الترشح وا-نتخاب لمواقع القيادة بالحزب  -٣

للعضو حق المشاركة في أنشطة الحزب وفعالياته حسب   -٤

 .التراتيب ا�دارية وال�ئحية

للعضو حق إبداء الرأي وا-عتراض على سياسات الحزب   -٥

  .ومقرراته

  :يةواجبات العضو ٤/٦

وللمؤمنين على أي على العضو أن يقدم الو-ء U ولرسوله   -١

 .و-ءات دنيوية وأن يترفع عن التعصب للحزب أو للفئة

ى أوة ومثا- في تصرفاته وسلوكه وينقد على العضو أن يكون -٢

 .عن أي تصرف يسئ الى سمعته وسمعة الحزب



 

٩ 

 

على العضو العمل على تنفيذ برامج الحزب وا-لتزام   -٣

 .بسياساته

وأمواله  يصون ويحمي ممتلكات الحزبعلى العضو أن   -٤

 .ووثائقه ويحافظ على أسراره

الحزب ويعمل على عدم يصون ويحمي وحدة على العضو أن   -٥

 .بھاالتفريط 

على م ويطلعھ ناسلحزب باليوثق صلة اعلى العضو أن   -٦

 .سياساته ومواقفه

على العضو أن يجتھد في تعميق تخصصه وتطوير قدراته   -٧

 .حتى يسھم في بناء وطنه ونفع أمته

  :العضويةسقوط  ٥/٦

 .تسقط العضوية من الحزب بالوفاة أو با-ستقالة أو بالفصل  -١

يستحق الفصل من العضوية كل من فقد شرطا من شروطھا   -٢

أو أساء للحزب بأي تصرف أو قول وفق قرار يصدر من لجنة 

  .العضوية

  مؤسسات الحزب) ٧(مادة 

  :ما يليتتكون مؤسسات الحزب م

  المكاتب التخصصيةو مكتب اLمانة العامةو ومجلس الشورى المؤتمر العام

 



 

١٠ 

 

  : المؤتمر العام ١/٧

ر ويق هويحدد أھدافيقوم بوضع رؤية الحزب والحزب  وھو أعلى سلطة في

  .ويرأسه رئيس المؤتمر العام النظام اLساسي ويعدل

وع اLعضاء العاملين في يتكون المؤتمر العام للحزب من مجم ٢/٧

  .الحزب

 دوريا عادياً مرة واحدة كل عام العام للحزب اجتماعاً يجتمع المؤتمر  ٣/٧

 بناًء على طلب اLغلبية المطلقة لمجلس الشورى، استثنائياً  جوز دعوتهوي

  .هاجتماعاته رئيس المؤتمر أو نائب رأسوي وتكون قراراته باLغلبية،

  :يختص المؤتمر العام بما يلي ٤/٧

يرفعھا إليه مجلس  اريعية مشوأ سياسات العامة للحزبمناقشة وإقرار ال -أ

  .أو اLمين العام الشورى

  .تعديل النظام اLساسي بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر -ب

  .أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمرموافقة حل الحزب أو دمجه ب -ج

وانتخاب اLمين العام  المؤتمر العام لفترة أربع سنوات انتخاب رئيس -د

  .نللحزب لمدة سنتي

ثم بقية  ثم نائب اLمين العام للحزب ئب رئيس المؤتمرانتخاب نا -ھـ

  .أعضاء مجلس الشورى

أو إعفائه  أو تجميد عضويته فصل عضو مجلس الشورى من الحزب -و

  .من عضوية مجلس الشورى

وقبول  ھامھممن م واLمين العام ونائبه إعفاء رئيس المؤتمر ونائبه -ز

  .استقا8تھم بأغلبية أعضائه

وخطته  سياسات الحزبى وضع وھو الذي يتول: الشورى مجلس  ٥/٧



 

١١ 

 

ويكون مسؤو8 أمام المؤتمر العام كما أنه ا8ستراتيجية ويقر ويعدل لوائحه 

  .ويرأسه رئيس المؤتمر العام أداء مكتب اLمانة العامة يراقب

ويرأسه اLمين العام  وھو أعلى سلطة تنفيذية: العامة  مكتب اLمانة ٦/٧

امه وضع ومھمن رؤساء المكاتب التخصصية  عضويته للحزب وتتكون

ومتابعة  والقرارات والبرامج ا�شراف على تنفيذ الخططو الخطة السنوية

  .والمؤسسات التابعة للحزب شؤون المكاتب

  

  :المكاتب التخصصية  ٧/٧

ورصد الوضع  متابعة ھو الجھاز المشرف على: المكتب السياسي -أ

ووضع وتنفيذ الخطط السياسية التي تحقق أھداف في الدولة  السياسي العام

  .الحم#ت ا8نتخابيةن ؤوشراف على شوا�الحزب 

وضع خطة  ھو الجھاز المشرف على:  مكتب الع#قات وا�ع#م -ب

على المستوى الداخلي لرؤية الحزب وبرامجه الع#قات والتسويق 

  .والخارجي

 بإعداد البحوثھو الجھاز المختص : تدريبوال دراساتمكتب ال -ج

وضع وتنفيذ خطة التأھيل العلمي و ا8ستراتيجية للحزب والدراسات

  .لuعضاء والعملي

وھو المسئول عن تقديم : وشؤون العضوية قانونيوال شرعيالمكتب ال -د

وا�شراف على شؤون  القانونية فيما يخص قرارات الحزبالرؤية الفقھية و

  .العضوية في الحزب

الجھاز المختص بإدارة شؤون وھو : وا8قتصادي  المكتب المالي -ھـ 



 

١٢ 

 

راسات والبحوث تقديم الدلك الموارد، ووتطوير تالحزب المالية 

  .ةا8قتصادي

في  قضايا حقوق ا�نسان الدفاع عنيختص بو: مكتب حقوق ا�نسان  -و

  .وإعداد التقارير والدراسات حولھاالدولة وتوثيقھا 

  اختصاصات مؤسسات الحزب) ٨(مادة 

 ومتابعة أعمال ومھمته ا�شراف على شئون الحزب: مجلس الشورى ١/٨

  .مؤسساته

ث#ثين عضوا على أن ينتخب المؤتمر العام يتكون مجلس الشورى من  ٢/٨

  .خمسة وعشرين منھم والخمسة الباقين يرشحھم مكتب اLمانة العامة

يجوز و اجتماعا دوريا مرة كل أربعة أشھريعقد مجلس الشورى  ٣/٨

أو بطلب من ثلث  اء على دعوة من رئيس مجلس الشورىاستثنائيا بندعوته 

  .اLمين العامبطلب من  أو أعضائه

مھام وص#حيات مجلس الشورى إلى حين المؤتمر العام  تولىي ٤/٨

  .انتخاب أعضائه

  :حيات مجلس الشورى ص# ٥/٨

التي يقدمھا  توالميزانيا والخطط مة للحزبتعديل السياسة العاوأ ـ إقرار 

  .Lمانة العامةمكتب ا

  .اعتماد التقرير المالي السنوي الختاميب ـ 

  .ج ـ مراقبة ومتابعة أعمال مكتب اLمانة العامة ومحاسبته

بأغلبية أعضاء  إعفاء أعضاء مكتب اLمانة العامةقبول استقالة أو د ـ 

  .المجلس



 

١٣ 

 

يتقدم بھم اLمين  مية مسؤولي المكاتب التخصصية الذيناعتماد تس -ھـ 

  .العام

 على طلب مكتب اLمانة العامة ـ البت في فصل عضو الحزب بناءً و 

  .مشفوعا بتحقيق لجنة مستقلة يعينھا مجلس الشورى

والدعوة إلى إجراء  الحزبمؤسسات �ع#ن عن انتھاء دورة عمل ـ ا ز

  .الدورية أو ا8ستثنائية ا8نتخابات الحزبية

  .ختلفة إلى المؤتمر العامالم وصياتـ رفع الت ح

  :مكتب ا�مانة العامة للحزب تشكيل واختصاصات   ٦/٨

يختارھم  على اLقل مـن سبعة أعضاءمكتب أمانة الحزب يتشكل   ١/٦/٨

  :ويتكون منويعتمدھم مجلس الشورى  اLمين العام

  .والشعبية وھو ممثل الحزب لدى كافة الجھات الرسمية: عاماLميـن ال -أ

  .العام حال غيابهويقوم مقام اLمين : اLمين العـام نائب -ب

 ال اجتماعات مكتب اLمانة العامةويقوم بإعداد جدول أعم :أميـن السـر -ج

 وتوجيه الدعوة ل#جتماعات والمؤتمر العام واجتماعات مجلس الشورى

وإعداد التقرير  عة تنفيذ القرارات والتوصياتومتاب وتحرير المحاضر

الخاصة وا8حتفاظ بجميع المستندات والمراس#ت دارية مالية وا�ال

  .بالحزب

وإدارة الشؤون  م بتنفيذ قرارات الحزب الماليةويقو: أميـن الصندوق -د

  .المالية تحت إشراف اLمين العام

  .#موھو ممثل الحزب لدى جميع وسائل ا�ع: الناطق الرسمي  -ھـ

  .ؤساء المكاتب التخصصيةر -و

برئاسة ويكون  وتتخذ قراراته باLغلبية المكتب بشكل دورييجتمع  ٢/٦/٨



 

١٤ 

 

  .اLمين العام أو نائبه

يختص مكتب اLمانة العامة : ص#حيات مكتب اLمانة العامة  ٣/٦/٨

  :بالمھمات التالية

  .وتحقيق أعلى مستوى ممكن من ا�نجاز زبشئون الحكافة أ ـ إدارة 

  .شورىومجلس ال رات المؤتمر العامب ـ تنفيذ قرا

  .اLعضاء الجدد اعتمادج ـ 

  .للحزب واعتماد ھيئاتھا ا�داريةد ـ تأسيس فروع جديدة 

  ازنة العامة والميزانية السنويةـ إعداد المو ھـ

  ـ إعداد الخطط والبرامج الحزبية و

  Lنشطة المختلفةـ إقرار الصرف على ا ز

على النظام  التعدي#ت إعداد اللوائح والتعليمات الداخلية واقتراح -ح 

  .اLساسي

  .ي لمجلس الشورى والمؤتمر العامـ تقديم تقرير دور ط

  .زب وإقرار برامجھا وميزانياتھاـ تأسيس المكاتب المركزية للح ي

  .ـ تعيين الموظفين أو فصلھم ك

  .مة لمجلس الشورى والمؤتمر العامـ ا�عداد والتحضير ل#جتماعات العال 

  :مالية الحزب) ٩(مادة 

  :تتكون مالية الحزب من الموارد التالية ١/٩

  .اLعضاء وتبرعاتھم رسوم ا8نتساب واشتراكات -أ

  .والشعبية من الجھات الرسمية والوقف والوصايا ھباتوال التبرعات -ب

  .ج ـ ريع استثمار أموال الحزب



 

١٥ 

 

 اعتمادھا من قبلعداد اLنظمة المالية للحزب وإمكتب اLمانة  تولىي ٢/٩

  .مجلس الشورى

رأس أمين الصندوق في مكتب اLمانة العامة لجنة مالية تشرف على تي ٣/٩

  .لحزباLمور المالية ل

  .تدقيـق وفـق القوانين المرعيــةتخضـع حسابات الحـزب وموارده لل ٤/٩

  :أحكام عامة ) ١٠(مادة 

مجلس الشورى ما وأ تخابية لمختلف ھيئات الحزب سنتانالدورة ا8ن ١/١٠

  .نواتأربع سمدته ف

راراته في مختلف الشـورى الملزمـة ھي منھـج الحـزب عند اتخاذ ق ٢/١٠

  .إ8 ما نص ھذا النظام على استثنائه باLغلبية المطلقةو ھيئاته القيادية

  .يرجـح الجانب الذي فيه الرئيسعنـد تساوي اLصوات ٣/١٠

في الحزب ونية عند ا8خت#ف في فھم بنود ھذا النظام تقوم الجھة القان٤/١٠

  .بتفسير الموضوع

  -------- ---------------------انتھى ----- -------- -------------------


