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�سدر النظام الداخلي احلايل ملجل�س النواب العام 1996، بعد اإجراء تعديالت على النظام ال�سابق ركزت اأ�سا�سًا على زيادة عدد جلان املجل�س، غري اأن النظام الداخلي حافظ 
على روحية النظام ال�سابق والتي تعود اإىل اخلم�سينيات من القرن املا�سي.

فالنظام الداخلي يكر�س و�سعية املجل�س النيابي القائمة على »الفردية«، فهو يتعامل مع النواب ب�سفتهم اأفرادًا ميثلون دوائرهم النتخابية، ول يعرتف بالأحزاب اأو بالتجمعات 
والتيارات ال�سيا�سية فيه. وحتى حينما، يلجاأ النواب اإىل ت�سكيل الكتل النيابية ل�سد هذا الفراغ، فاإنهم ل يجدون يف النظام الداخلي ما ي�سعفهم لالعرتاف بحقهم يف اإدارة �سوؤونهم، وتوفري 

الدعم اللوج�ستي لهم كفريق عمل، واإ�سراكهم يف �سناعة القرار. 

وا�ستمرارًا للبعد الفردي يف عمل املجل�س، فاإن رئي�س جمل�س النواب، ل ميار�س �سالحيته ب�سفته ناطقًا ر�سميًا مبا يقرره النواب، كما هي احلال يف الربملانات الدميقراطية، 
بل يجعل النظام الداخلي احلايل منه �سلطة قائمة بذاتها، فهو يراأ�س اجلهاز الإداري واملايل دون اأي رقابة مبا�سرة من املجل�س، وهو الذي يقرر املوا�سيع التي ُتدرج على جدول اأعمال 
املجل�س ملناق�ستها، وهذا يعطيه �سالحية التحكم باأولويات عمل املجل�س، مبا يف ذلك احليلولة دون متكني املجل�س من بحث بع�س م�ساريع القوانني اأو القوانني املوؤقتة املحالة على اللجان.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن رئي�س املجل�س يتحكم بالعالقة بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، فيما يخ�س جمل�س النواب، ويتعامل مع رئي�س الوزراء دون الرجوع اإىل املجل�س اأو حتى 
اإىل مكتب املجل�س.

اإن جمال�س النواب الأردنية تواجه حتديات جوهرية ل تقت�سر على بنيتها التي يحددها قانون النتخاب، بل تتعداه اإىل م�سداقية هذه املجال�س يف نظر الراأي العام. ويتوقف 
توافر هذه امل�سداقية ومعها �سورة هذه املجال�س على فاعلية الأداء التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبحتوى النظام الداخلي. من هنا فاإن تطوير النظام الداخلي يجب اأن ي�ستند اإىل اأ�س�س 

وقواعد الدميقراطية الربملانية احلديثة، ل �سيما يف الجتاهات التالية:
• التعوي�س عن »الفردية« يف و�سع جمل�س النواب، مباأ�س�سة خمتلف اأ�سكال العمل اجلماعي املتاحة، والعرتاف بالتعددية وحق التنظيم. 	
• تفعيل دور اأع�ساء املجل�س يف عمل اللجان الدائمة، و�سمان حق امل�ساركة جلميع الأفراد والتيارات والكتل ال�سيا�سية والجتاهات الفكرية، ومنع الإق�ساء. 	
• تطوير الإدارة اجلماعية لعمل املجل�س الداخلي.	
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• حتقيق ال�ستقاللية املالية والإدارية ملجل�س النواب، مبا يف ذلك تعيني الأمني العام للمجل�س.	
• حتقيق ال�سفافية على ال�سعيد الداخلي، ويف العالقة مع ال�سعب، والنفتاح املوؤ�س�سي على املجتمع املدين.	
• و�سع قواعد للممار�سات النيابية الف�سلى مبا يكفل ان�سباط النواب حل�سور اجلل�سات والجتماعات اخلا�سة بهم، وعدم الإ�ساءة اإىل �سمعة املجل�س، وامل�سارعة اإىل اإ�سهار 	

ذممهم املالية.
• الرتقاء بدور املجل�س يف متابعة ق�سايا الف�ساد لدى اجلهات املخت�سة.	
• اإن�ساء وحدات دعم ا�ست�سارية مل�ساعدة املجل�س على اأداء دوره الت�سريعي والرقابي على اأف�سل وجه.	

ويف هذا الإطار، يتعني اإجراء التعديالت التالية:
الكتل النيابية:

• اأخرى واعتماد التمثيل الن�سبي لتمثيل 	 تخ�سي�س ف�سل خا�س يف النظام الداخلي للكتل النيابية، ي�سع القواعد اخلا�سة بت�سكيلها و�سروط انتقال الع�سو من كتلة اإىل 
الكتلويني وغري الكتلويني يف جلان املجل�س ومكتبه، وحتديد الإمكانات الإدارية واملادية التي  يتعني و�سعها حتت ت�سرفها. 

اللجان الدائمة:
• �سرورة اأن ت�سبح اللجان الدائمة مبثابة املطبخ الرئي�سي ملناق�سة واإن�ساج الت�سريعات والق�سايا املدرجة على جدول اأعمالها، بحيث ت�سبح وظيفة اجلل�سات العامة هي 	

الت�سويت اأ�سا�سًا على الت�سريعات  والقرارات املعرو�سة عليها. 
• زيادة عدد اللجان الدائمة مبا فيه ف�سل اللجنة املالية والقت�سادية اإىل جلنتني، وت�سكيل جلنة للنظام وال�سلوك، وجلنة لالأمن والدفاع، وجلنة للمراأة والأ�سرة والطفل، 	

وجلنة للرقابة  الداخلية. 
• زيادة عدد اأع�ساء اللجنة الدائمة لت�سبح 15 ع�سوًا بدل 11 ع�سوًا.	
• التزام النائب بامل�ساركة يف ع�سوية جلنة واحدة على الأقل.	
• �سمان اأن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة وتكون نتائج اأعمالها ووقائع املناق�سة واجتاهات الت�سويت فيها متاحة للراأي العام.	

مكتب املجل�س والرئي�س:
• تكري�س وظيفة رئي�س املجل�س ب�سفته ناطقًا با�سم املجل�س، كما هي وظيفته يف برملانات الدول الدميقراطية، ويتعني عليه ال�ستقالة من كتلته كي ميار�س دوره رئي�سًا لكل 	

املجل�س. كما ينبغي تكري�س وظيفة مكتب املجل�س ب�سفته قيادة جماعية للمجل�س، ما ي�ستلزم اإحالة ال�سالحيات التي ميار�سها الرئي�س حاليًا مثل ارتباط اجلهاز املايل 
والإداري به، وو�سع جدول اأعمال املجل�س اإىل مكتب املجل�س، اإ�سافة اإىل العرتاف بحق املجل�س يف اإقرار موازنته امل�ستقلة وح�ساباتها اخلتامية.

ال�سفافية والت�سويت الإلكرتوين:
• تكري�س ال�سفافية يف اأداء جمل�س النواب  من خالل تفعيل نظام الت�سويت الإلكرتوين يف اجلل�سات العامة ملجلـ�س النواب، واإعداد �سجل اإلكرتوين بنتائج الت�سويت يكون 	
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متاحًا للمهتمني من برملانيني واإعالميني وباحثني، وال�سماح بتوزيع ملحق اجلريدة الر�سمية اخلا�س مبحا�سر جمل�س النواب على من يرغب من امل�سرتكني يف اجلريدة 
الر�سمية، ون�سره على املوقع الإلكرتوين للمجل�س. 

الرقابة الربملانية:
وجوب تقيد احلكومة باملدد املقررة لالإجابة عن اأ�سئلة النواب، والتزام جمل�س النواب مبناق�سة الأ�سئلة املجاب عنها وال�ستجوابات والقرتاحات برغبة خالل الدورة التي  •	
ترد فيها وعدم ترحيلها اإىل دورة لحقة، وحتديد ما ل يقل عن جل�سة رقابية واحدة �سهريًا، على اأن تقت�سر الأ�سئلة املدرجة على جدول اأعمالها على تلك التي مل يقتنع 
مقدموها بالإجابة احلكومية عنها. وتفعيل اآليات متابعة املذكرات والعرائ�س النيابية، والتزام جل�سات املناق�سة العامة باخلروج بتو�سيات اأو اإجراءات حمددة لرفع �سوية 

الدور الرقابي للمجل�س وتعزيز ثقة النائب بدوره. وتخ�سي�س ن�سف �ساعة يف بداية كل جل�سة لأ�سئلة �سفوية توجهها الكتل النيابية للحكومة.

الطعون ب�سحة النيابة:
اأع�ساء  باأغلبية ثلثي  اإل بقرار ي�سدر  اأع�سائه. ول تعترب النيابة باطلة  اأن »ملجل�س النواب حق الف�سل يف �سحة نيابة  71 من الد�ستور تن�س على  اأن املادة  اإىل  بالنظر   	  
املجل�س«، فاإن جمل�س النواب مدعو �سمانًا للنزاهة وامل�سداقية لإحالة التحقيق يف �سحة النيابة اإىل جهة ق�سائية ت�سع نتائج حتقيقاتها اأمام املجل�س ليتخذ القرار الذي 

يراه منا�سبًا، وذلك اإىل اأن ي�سبح ممكنًا تعديل الد�ستور وتكليف الق�ساء بتويل عملية التحقيق واإ�سدار احلكم. 

قواعد ال�سلوك النيابي:
احرتام اأخالقيات العمل النيابي التي ين�س عليها النظام الداخلي ملجل�س النواب.  	  

اأ�سماء الغائبني بعذر وبدون عذر بعد اإعالن افتتاح  81/اأ التي يتعني مبوجبها تالوة  اأع�سائه من خالل تفعيل املادة  التزام جمل�س النواب مبكافحة ظاهرة التغيب بني   	  
اجلل�سات العامة، وتقيد مكتب املجل�س باإ�سدار بالغ �سحفي اأ�سبوعي يذكر فيه اأ�سماء النواب الغائبني بدون عذر عن اجلل�سات املنعقدة خالل الأ�سبوع والإجراءات املتخذة 
بحق كل منهم. وو�سع نظام عقوبات تدّرجي للغياب اأو املغادرة بدون عذر عن اجلل�سات العامة وجل�سات اللجان ي�ستمل على التنبيه اخلطي واقتطاع مبالغ مالية واحلرمان 

من امل�ساركة يف الوفود اخلارجية واإ�سقاط الع�سوية. 
التزام اأع�ساء املجل�س النيابي بتقدمي اإقرارات الذمم املالية �سمن املهلة القانونية املحددة حتت طائلة احلرمان من ح�سور اجلل�سات اإذا ما تخلفوا عن ذلك.   	  

اإ�سافة مادة جديدة حتدد قواعد الأ�سبقية يف املنا�سبات الر�سمية الداخلية وامل�ساركات اخلارجية.  	  

وحدات دعم ا�ست�سارية:
اإطار الأمانة العامة للمجل�س، وبخا�سة يف املجال القانوين )ديوان ت�سريع(، تكون مهمتها تقدمي امل�ساعدة للنواب يف ممار�سة دورهم  اإن�ساء وحدات دعم ا�ست�سارية يف   	  

الت�سريعي والرقابي، وُيختار اأع�ساوؤها من خرباء وذوي اخت�سا�س يف املجالت ذات ال�سلة. 
ويناط بهذه الوحدات اإبداء الراأي الفني يف ما يعر�س عليها من ت�سريعات، وتقدمي امل�سورة للجان املجل�س والكتل النيابية، وتلبية احتياجات اللجان والكتل والأع�ساء اإىل 

املعلومات، واإعداد برامج لتمكني النواب. 
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املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة

النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة 1996

املـــواد بعـــد التعديـــل

الف�سل الأول: افتتاح الدورة العادية، املادة )2(

الف�سل الأول: املادة )6(

الف�سل الثاين: مكتب املجل�س ووظائفه، املادة )7(

1. يبداأ انعقاد املجل�س بتالوة القراآن الكرمي.
الد�ستور  املادة )78( من  الأمة مبقت�سى  ملجل�س  العادية  الدورة  تفتتح   .2
اإىل  والنواب  الأعيان  من  كل  ين�سرف  ثم  العر�س،  خطبة  اإىل  بال�ستماع 

جمل�سه.

ينتخب املجل�س جلنة من اأع�سائه لو�سع �سيغة الرد على خطبة العر�س، وبعد 
وذلك  امللك  اإىل  الرد  لرفع  الرئي�س  يرافق  وفدًا  ينتخب  املجل�س  يقرها  اأن 

خالل اأربعة ع�سر يومًا من اإلقاء خطبة العر�س.

ينتخب املجل�س جلنة من اأع�سائه لو�سع �سيغة الرد على خطاب العر�س، وبعد اأن 
يقرها املجل�س ينتخب وفدًا يرافق الرئي�س لرفع الرد اإىل امللك وذلك خالل اأربعة 

ع�سر يومًا من اإلقاء خطاب العر�س.

كتلة  كل  عن  وممثل  وم�ساعدين  ونائبني  رئي�س  من  املجل�س  مكتب  يتاألف  اأ . 
نيابية، وتتاألف رئا�سة املكتب من الرئي�س ونائبيه وامل�ساعدين.

قبلها،  فاإن  با�ستقالته،  املجل�س  يبت  املكتب  رئا�سة  اأع�ساء  اأحد  ا�ستقال  اإذا  ب.  
وكذلك اإذا �سغر مركز ع�سو من اأع�ساء رئا�سة املكتب، ينتخب املجل�س من 

يحل حمله يف اأول جل�سة يعقدها.
ل يجوز اجلمع بني من�سب الوزارة وع�سوية مكتب املجل�س. ج. 

متتد وظيفة املكتب اإىل يوم افتتاح الدورة العادية التالية. د. 
امل�ستعجلة  ال�سوؤون  انعقاد، ويتوىل ت�سريف  املكتب املجل�س بني دورتي  ميثل  هـ. 

�سمن دائرة اخت�سا�سه.
اأو  املكتب  رئا�سة  مراكز  اأحد  وكان  ا�ستثنائية،  دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اإذا  و.   
وظيفة  ومتتد  املراكز،  تلك  ي�سغل  من  املجل�س  فينتخب  �ساغرة،  جميعها 

املنتخب يف هذه احلالة اإىل يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

1. يبداأ انعقاد املجل�س بتالوة القراآن الكرمي.
2. تفتتح الدورة العادية ملجل�س الأمة مبقت�سى املادة )78( من الد�ستور بال�ستماع 

اإىل خطاب العر�س، ثم ين�سرف كل من الأعيان والنواب اإىل جمل�سه.

يتاألف مكتب املجل�س من الرئي�س ونائبيه وامل�ساعدين. اأ. 
قبلها،  فاإن  با�ستقالته،  املجل�س  يبت  املكتب  اأع�ساء  اأحد  ا�ستقال  اإذا  ب. 
املجل�س من يحل  ينتخب  الأع�ساء،  �سغر مركز ع�سو من  اإذا  وكذلك 

حمله يف اأول جل�سة يعقدها.
ل يجوز اجلمع بني من�سب الوزارة وع�سوية مكتب املجل�س. ج. 

متتد وظيفة املكتب اإىل يوم افتتاح الدورة العادية التالية. د. 
ال�سوؤون  ت�سريف  ويتوىل  انعقاد،  دورتي  بني  املجل�س  املكتب  ميثل  هـ. 

امل�ستعجلة �سمن دائرة اخت�سا�سه.
اأو  املكتب  مراكز  اأحد  وكان  ا�ستثنائية،  دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اإذا  و. 
جميعها �ساغرة، فينتخب املجل�س من ي�سغل تلك املراكز، ومتتد وظيفة 

املنتخب يف هذه احلالة اإىل يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
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املـــواد بعـــد التعديـــلاملـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة

يتوىل رئي�س املجل�س املهام التالية:
متثيل املجل�س والتكلم با�سمه وطبقًا لإرادته. اأ. 

مراعاة تطبيق اأحكام الد�ستور والنظام الداخلي يف مداولت املجل�س  ب. 
وقراراته.

و�سع جدول اأعمال كل جل�سة من جل�سات املجل�س. ج. 
رئا�سة اجلل�سات، واإعالن افتتاحها وانتهائها و�سبطها واإدارة النقا�س  د. 

فيها وحتديد مو�سوع البحث واإعطاء الإذن بالكالم.
اإعالن قرارات املجل�س ومتابعة تنفيذها. هـ. 

اتخاذ الجراءات الالزمة حلفظ كرامة املجل�س وكرامة اأع�سائه. و. 
رئا�سة اجلهاز الإداري للمجل�س. ز. 

يتوىل رئي�س املجل�س املهام التالية:
متثيل املجل�س والتكلم با�سمه وطبقًا لإرادته. اأ. 

مراعاة تطبيق اأحكام الد�ستور والنظام الداخلي يف مداولت املجل�س  ب. 
وقراراته.

رئا�سة اجلل�سات، واإعالن افتتاحها وانتهائها و�سبطها واإدارة النقا�س  ج. 
فيها وحتديد مو�سوع البحث واإعطاء الإذن بالكالم.

اإعالن قرارات املجل�س ومتابعة تنفيذها. د. 
اتخاذ الإجراءات الالزمة حلفظ كرامة املجل�س وكرامة اأع�سائه. هـ. 
ي�ستقيل ع�سو الكتلة النيابية من كتلته اإذا انتخب رئي�سًا للمجل�س. و. 

ملا هو من�سو�س عليه  بالإ�سافة  التالية،  ال�سالحيات  املجل�س  يتوىل مكتب 
يف هذا النظام:

ونتيجة  وخال�ساتها  اجلل�سات  حما�سر  حول  العرتا�سات  درا�سة  اأ. 
القرتاع، والتحقيق بها واإ�سدار القرار املنا�سب.

درا�سة العرائ�س وال�سكاوى املقدمة للمجل�س واتخاذ الإجراء املنا�سب  ب. 
ب�ساأنها مبا يف ذلك اإحالتها اإىل اإحدى اللجان.

ت�سكيل الوفود التي متثل املجل�س واختيار روؤ�سائها اإل اإذا كان الرئي�س  ج. 
اأو اأحد نائبيه من اأع�سائها فتكون له الرئا�سة.

اإعداد موازنة املجل�س ال�سنوية والإ�سراف على تنفيذها. د. 
كادرها  وو�سع  للمجل�س  العامة  لالأمانة  التنظيمي  الهيكل  اإقرار  هـ. 

الوظيفي.

ملا هو من�سو�س عليه  بالإ�سافة  التالية،  ال�سالحيات  املجل�س  يتوىل مكتب 
يف هذا النظام:

ونتيجة  وخال�ساتها  اجلل�سات  حما�سر  حول  العرتا�سات  درا�سة  اأ. 
القرتاع، والتحقيق بها واإ�سدار القرار املنا�سب.

درا�سة العرائ�س وال�سكاوى املقدمة للمجل�س واتخاذ الإجراء املنا�سب  ب. 
ب�ساأنها مبا يف ذلك اإحالتها اإىل اإحدى اللجان.

ج.  ت�سكيل الوفود التي متثل املجل�س ب�سكل عادل واختيار روؤ�سائها )وذلك 
حول  �سحفي  بالغ  واإ�سدار  املجل�س(،  يف  الكتل  روؤ�ساء  مع  بالتن�سيق 

زيارة كل وفد.
اإعداد موازنة املجل�س ال�سنوية وعر�سها على جمل�س النواب لإقرارها  د. 

والإ�سراف على تنفيذها.
الإ�سراف على اجلهاز الإداري واملايل لالأمانة العامة للمجل�س وو�سع  هـ. 

كادرها الوظيفي مبا يف ذلك الأمني العام للمجل�س.
و.  ي�سع مكتب املجل�س جدول اأعمال كل جل�سة من جل�سات املجل�س.
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الف�سل اخلام�س: املادة )26(

الف�سل اخلام�س: الف�سل يف الطعون، املادة )23(

الف�سل اخلام�س: املادة )25(

ذف هذه املادة. تحُ

يطلب مكتب املجل�س من املجل�س الق�سائي انتداب عدد منا�سب من الق�ساة  اأ . 
برئا�سة اأحد ق�ساة حمكمة العدل العليا لت�سكيل جلنة حتقيق ق�سائية خا�سة 

يف الطعون املقدمة ب�سحة نيابة اأع�ساء يف جمل�س النواب.
فيها  مبا  الإدارية  عملها  متطلبات  كل  التحقيق  للجنة  املجل�س  مكتب  يوفر  ب.  

مكاتب منا�سبة لعملها داخل جمل�س النواب.
اإذا  املختلفة  الدولة  اأجهزة  خماطبة  التحقيق  جلنة  النواب  جمل�س  يفو�س  ج.   

تطلب عملها ذلك.

اأو  عامة  انتخابات  تلي  دورة  كل  بداية  يف  ينتخب  اأن  املجل�س  على  اأ. 
تكميلية، جلنة واحدة اأو اأكرث، ح�سبما تدعو اإليه احلاجة، للتحقيق يف 

الطعون املقدمة ب�سحة نيابة اأي ع�سو من اأع�سائه. 
النائب  فيها  ي�سرتك  اأن  يجوز  ول  اأع�ساء،  خم�سة  من  اللجنة  تتاألف  ب. 

الذي يعهد اإليها التحقيق يف �سحة نيابته.
تنتخب جلنة الطعون رئي�سًا ومقررًا لها يف اأول جل�سة تعقدها ومتار�س  ج. 

اأعمالها وفقًا لالأحكام املتعلقة بلجان املجل�س الواردة يف هذا النظام.

اإىل املجل�س على جلنة الطعون  الواردة  يحيل مكتب املجل�س طلبات الطعن 
وحتقيق �سحة النيابة.

اأ .     على اللجنة التحقق من الأمور التالية:
ورود الطعن للمجل�س خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإعالن نتيجة   .1

النتخاب يف الدائرة.
�سحة ا�سم الطاعن وتوقيعه.  .2

حتديد املطعون ب�سحة نيابته بال�سم.  .3
وجود الأ�سباب القانونية املربرة للطعن يف ا�ستدعاء الطاعن.  .4

وتبلغ  الطعن �سكاًل  اللجنة  ترد  ال�سابقة  الأمور  اأي من  يتحقق  اإذا مل  ب.   
املجل�س بذلك.

على  مكتب املجل�س التحقق من الأمور التالية:  اأ - 
ورود الطعن للمجل�س خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإعالن نتيجة   .1

النتخاب يف الدائرة.
�سحة ا�سم الطاعن وتوقيعه.  .2

حتديد املطعون ب�سحة نيابته بال�سم.  .3
4.  وجود الأ�سباب القانونية املربرة للطعن يف ا�ستدعاء الطاعن.

ال�سابقة يرد مكتب املجل�س الطعن �سكاًل  اأي من الأمور  اإذا مل يتحقق  ب- 
ويبلغ  املجل�س بذلك.

ج-   يحيل مكتب املجل�س كل طعن قبل �سكاًل على جلنة التحقيق.

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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الف�سل اخلام�س: املادة )28(

14

تر�سل جلنة التحقيق �سورة من الطعن ومرفقاته اإىل النائب املطعون ب�سحة 
نيابته، الذي له اأن يبدي اأوجه دفاعه خطيًا، مبا�سرة اأو من قبل حماميه، 

وذلك خالل مدة  خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تبليغه.

بعد قبول الطعن �سكاًل، تر�سل اللجنة �سورة من الطعن ومرفقاته اإىل النائب 
املطعون ب�سحة نيابته، الذي له اأن يبدي اأوجه دفاعه خطيًا، مبا�سرة اأو من 

قبل حماميه، وذلك خالل مدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تبليغه.

املدة  اللجنة، وخالل  بناء على طلب  اأو  نف�سه  تلقاء  يقدم، من  اأن  للطاعن 
تلك  اأن ل تخرج  بها طعنه، �سريطة  يو�سح  كتابية  التي حتددها، مذكرات 

املذكرات عن الأ�سباب القانونية التي اأوردها يف الطعن.

للطاعن اأن يقدم، من تلقاء نف�سه اأو بناء  على طلب جلنة التحقيق، وخالل 
املدة التي حتددها، مذكرات كتابية يو�سح بها طعنه، �سريطة اأن ل تخرج 

تلك املذكرات عن الأ�سباب القانونية التي اأوردها يف الطعن. 

الف�سل اخلام�س: املادة )29(

الف�سل اخلام�س: املادة )30(

للجنة حق ا�ستدعاء ال�سهود واخلرباء، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لك�سف 
احلقيقة مبا يف ذلك حتليف اليمني، كما اأن لها اأن تنتدب اأحد اأع�سائها اأو 

جلنة فرعية منها لإجراء التحقيق

ولكل  اأقواله  ل�سماع  نيابته  ب�سحة  املطعون  اأو  الطاعن  ا�ستدعاء  للجنة حق 
منهما حق ال�ستعانة مبحام واحد، على اأن ل يكون من اأع�ساء املجل�س.

للجنة التحقيق حق ا�ستدعاء الطاعن اأو املطعون ب�سحة نيابته ل�سماع اأقواله.

الإجراءات  يلزم من  واتخاذ ما  ال�سهود واخلرباء،  ا�ستدعاء  التحقيق حق  للجنة 
لك�سف احلقيقة مبا يف ذلك حتليف اليمني، كما اأن لها اأن تنتدب اأحد اأع�سائها اأو 

جلنة فرعية منها لإجراء التحقيق.
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الف�سل اخلام�س: املادة )32(

الف�سل اخلام�س: املادة )31(

الف�سل ال�ساد�س: جلان املجل�س، املادة )35(

بعد اأن تكمل اللجنة حتقيقاتها، جتتمع للتداول واإ�سدار قرارها، يف جل�سة 
اللجنة، وترفع قرارها للمجل�س خالل فرتة  اأع�ساء  يقت�سر ح�سورها على 
تتمكن من  فاإن مل  الطعون،  انتهاء مهلة تقدمي  تاريخ  �سهران من  اأق�ساها 

ذلك عليها اإبالغ املجل�س الذي له متديد الفرتة للمدة التي يراها منا�سبة.

اأعمالها، تعّد تقريرًا خمت�سرًا للمجل�س تبني فيه  اأن تكمل جلنة التحقيق  اأ. بعد 
اأق�ساها  فرتة  خالل  الطعون  حالت  من  حالة  كل  يف  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج 
�سهران من تاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطعون، فاإن مل تتمكن من ذلك عليها اإبالغ 

املجل�س الذي له متديد الفرتة للمدة التي يراها منا�سبة.

ب. تو�سي جلنة التحقيق يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها بخ�سو�س كل حالة 
من حالت الطعون اإما بعدم بطالن نيابة املطعون ب�سحة نيابته اأو ببطالنها.

يتلى تقرير اللجنة يف اأول جل�سة تالية للمجل�س، ثم يف�سل املجل�س يف  اأ. 
�سحة النيابة ويعلن الرئي�س القرار.

اأع�ساء  ثلثي  باأكرثية  ي�سدر  بقرار  اإل  باطلة  الع�سو  نيابة  تعترب  ل  ب. 
املجل�س.

يتلى تقرير جلنة التحقيق يف اأول جل�سة تالية للمجل�س، ثم يف�سل املجل�س يف  اأ. 
�سحة النيابة ويعلن الرئي�س القرار.

ل تعترب نيابة الع�سو باطلة اإل بقرار ي�سدر باأكرثية ثلثي اأع�ساء املجل�س. ب. 

ينتخب املجل�س يف بدء كل دورة عادية اأع�ساء اللجان التالية:
اللجنةالقانونية.  .1

اللجنة املالية والقت�سادية.  .2
جلنة ال�سوؤون العربية والدولية.  .3

اللجنة الإدارية.  .4
جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب.  .5

جلنة التوجيه الوطني.  .6
جلنة ال�سحة والبيئة.  .7
8.  جلنة الزراعة واملياه.

جلنة العمل والتنمية الإجتماعية.  .9
جلنة الطاقة والرثوة املعدنية.  .10

ي�سكل املجل�س يف بدء كل دورة عادية اللجان التالية :
اللجنة القانونية.            .1

اللجنة املالية   .2
اللجنة القت�سادية  .3

جلنة ال�سوؤون العربية والدولية.  .4
اللجنة الإدارية.  .5

جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب.  .6
جلنة التوجيه الوطني.  .7
جلنة ال�سحة والبيئة.  .8
9.  جلنة الزراعة واملياه.

جلنة العمل والتنمية الإجتماعية.  .10

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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الف�سل ال�ساد�س/...

جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة والآثار.   .11
جلنة احلريات العامة وحقوق املواطنني.   .12

جلنة فل�سطني.   .13
جلنة الريف والبادية.   .14

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية.  .11
جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة والآثار.   .12
جلنة احلريات العامة وحقوق املواطنني.   .13

جلنة فل�سطني.   .14
جلنة الريف والبادية.   .15
جلنة الأمن والدفاع.   .16

جلنة املراأة والأ�سرة والطفل.   .17
جلنة الرقابة الداخلية.   .18
جلنة النظام وال�سلوك.   .19

الف�سل ال�ساد�س: املادة )36(

تناط باللجنة القانونية املهام التالية:
بالد�ستور  تتعلق  التي  بقوانني  والقرتاحات  القوانني  م�ساريع  درا�سة  اأ. 
واملحاكم  واحلقوقية  واجلنائية  املدنية  والت�سريعات  العام  والنتخاب 
والأحوال  الإجراء  وقوانني  الق�سائية  والتفاقيات  الق�سائي  والتنظيم 
العام  والعفو  والدفاع  والإيجار  وال�ستمالك  واجلن�سية  ال�سخ�سية 
تلك  حكم  يف  وما  والنقابات،  وال�سري  النف�سية  واملوؤثرات  واملخدرات 

الت�سريعات، واأي قوانني ل تدخل يف اخت�سا�س جلنة اأخرى.
درا�سة النظام الداخلي للمجل�س واقرتاحات تعديله. ب. 

درا�سة الق�سايا التي تتعلق بح�سانة النواب. ج. 
م�ساعدة جلان املجل�س الأخرى يف �سياغة الن�سو�س الت�سريعية. د. 

تناط باللجنة القانونية املهام التالية:
درا�سة م�ساريع القوانني والقرتاحات بقوانني التي تتعلق بالد�ستور والنتخاب  اأ. 
العام والت�سريعات املدنية واجلنائية واحلقوقية واملحاكم والتنظيم الق�سائي 
واجلن�سية  ال�سخ�سية  والأحوال  الإجراء  وقوانني  الق�سائية  والتفاقيات 
النف�سية  واملوؤثرات  واملخدرات  العام  والعفو  والدفاع  والإيجار  وال�ستمالك 
يف  تدخل  ل  قوانني  واأي  الت�سريعات،  تلك  حكم  يف  وما  والنقابات،  وال�سري 

اخت�سا�س جلنة اأخرى.
متابعة اإجراءات ق�سايا الف�ساد لدى اجلهات املخت�سة مبكافحة الف�ساد. ب. 

درا�سة النظام الداخلي للمجل�س واقرتاحات تعديله. ج. 
درا�سة الق�سايا التي تتعلق بح�سانة النواب. د. 

م�ساعدة جلان املجل�س الأخرى يف �سياغة الن�سو�س الت�سريعية. هـ 
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الف�سل ال�ساد�س: املادة )37(

الف�سل ال�ساد�س/...

تناط باللجنة املالية والقت�سادية املهام التالية:
درا�سة م�سروع قانون املوازنة العامة والقرتاحات التي تتعلق بها. اأ. 

درا�سة موازنات الدوائر امل�ستقلة. ب. 
درا�سة القوانني املالية التي لها عالقة بزيادة الواردات اأو النفقات اأو  ج. 

اإنقا�سها.
درا�سة قوانني التموين والتجارة وال�سركات والبنوك والتاأمني والعملة  د. 

وال�سرافة وال�ستثمار وما يف حكم هذه املوا�سيع.
درا�سة احل�سابات اخلتامية للحكومة ودوائرها امل�ستقلة. هـ. 

درا�سة تقارير ديوان املحا�سبة . و. 
درا�سة الو�سع التمويني. ز. 

تناط باللجنة املالية املهام التالية:
درا�سة م�سروع قانون املوازنة العامة والقرتاحات التي تتعلق بها. اأ. 

تعّد اللجنة املالية بعد ال�ستئنا�س براأي اخلرباء واملخت�سني واجلهات ذات  ب. 
للموازنة،  العامة  لالجتاهات  اخلا�سة  ت�سوراتها  املدين،  واملجتمع  العالقة 
وتقوم بعد الت�ساور ب�ساأنها مع مكتب املجل�س وروؤ�ساء الكتل النيابية بعر�سها 
وتواكب  العامة،  املوازنة  قانون  م�سروع  بو�سع  تبا�سر  اأن  قبل  احلكومة  على 

اللجنة املالية بالتن�سيق مع احلكومة عملية اإعداد املوازنة.
تطلب اللجنة املالية من جميع اللجان الدائمة الأخرى تزويدها مبالحظاتها  ج. 
على م�سروع قانون  املوازنة العامة يف اجلوانب التي تتعلق مبجال تخ�س�سها 

يف غ�سون اأ�سبوعني كحد اأق�سى على اإحالة امل�سروع على جلان املجل�س.
درا�سة موازنات الدوائر امل�ستقلة. د. 

اأو  النفقات  اأو  الواردات  بزيادة  عالقة  لها  التي  املالية  القوانني  درا�سة  هـ. 
اإنقا�سها.

والعملة  والتاأمني  والبنوك  وال�سركات  والتجارة  التموين  قوانني  درا�سة  و. 
وال�سرافة وال�ستثمار وما يف حكم هذه املوا�سيع.

درا�سة احل�سابات اخلتامية للحكومة ودوائرها امل�ستقلة. ز. 
درا�سة احل�ساب اخلتامي ملوازنة جمل�س النواب. ح. 

درا�سة تقارير ديوان املحا�سبة . ط. 
درا�سة الو�سع التمويني. ي. 

مادة جديدة)38(:
تناط باللجنة القت�شادية املهام التالية: 

والعملة  والتاأمني  والبنوك  وال�شركات  والتجارة  التموين  قوانني  درا�شة  اأ. 
وال�شرافة وال�شتثمار  وما يف حكم هذه املوا�شيع.

درا�شة الو�شع التمويني. ب. 
درا�شة التفاقيات القت�شادية التي يكون الأردن طرفاً فيها. ج. 

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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الف�سل ال�ساد�س: املادة )39(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )48(

تناط بلجنة فل�سطني املهام التالية :
النظر يف التطورات ال�سيا�سية املتعلقة بفل�سطني . اأ. 

الهتمام بو�سع القد�س ومكانتها واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف  ب. 
فل�سطني.

بهدف  والنازحني،  الفل�سطينيني  الالجئني  او�ساع  ومعاجلة  متابعة  ج. 
عودتهم لبالدهم.

تلك  ومتتني  وفل�سطني  الأردن  بني  الأخوية  العالقات  بتوثيق  الهتمام  د. 
والرتبوية  والجتماعية  والثقافية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  العالقات 

والقت�سادية.

تناط باللجنة الإدارية املهام التالية :
العامة  بالإدارة  تتعلق  التي  والقرتاحات  والأمور  القوانني  درا�سة  اأ. 

والإدارة املحلية.
درا�سة القوانني والأمور التي تتعلق باملوظفني العموميني وبخا�سة ا�س�س  ب. 

التعيني واإنهاء اخلدمة والتقاعد والتعوي�س.

تناط باللجنة الإدارية املهام التالية:
العامة  بالإدارة  تتعلق  التي  والقرتاحات  والأمور  القوانني  درا�سة  اأ. 

والإدارة املحلية.
درا�سة القوانني والأمور التي تتعلق باملوظفني العموميني وبخا�سة ا�س�س  ب. 

التعيني واإنهاء اخلدمة والتقاعد والتعوي�س.
درا�سة تقارير ديوان الرقابة والتفتي�س الإداري. ج. 

تناط بلجنة فل�سطني املهام التالية:
النظر يف التطورات ال�سيا�سية املتعلقة بفل�سطني . اأ. 

الهتمام بو�سع القد�س ومكانتها واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف  ب. 
فل�سطني.

بهدف  والنازحني،  الفل�سطينيني  الالجئني  اأو�ساع  ومعاجلة  متابعة  ج. 
عودتهم لبالدهم.

متابعة �سوؤون املنفيني واملبعدين الفل�سطينيني اإىل الأردن. د. 
تلك  ومتتني  وفل�سطني  الأردن  بني  الأخوية  العالقات  بتوثيق  الهتمام  هـ. 
والرتبوية  والجتماعية  والثقافية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  العالقات 

والقت�سادية.
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مادة جديدة )50(:
اأ. تناط بلجنة النظام وال�شلوك املهام التالية:

النظر يف ال�شكاوى التي تقدم من قبل النواب �شد اأي جهة كانت ويف اأي   .1
اأمر من الأمور.

النظر يف اأي خمالفة لأحكام النظام الداخلي.  .2
التحقق من اأي �شكوى تقدم من اأي جهة كانت �شد اأع�شاء جمل�س النواب   .3

ب�شفتهم النيابية.
النظر يف اأي ت�شرف ي�شيء اإىل �شمعة املجل�س واأع�شائه.  .4

ب. ملكتب املجل�س بناء على تقرير اللجنة اتخاذ اأي من الإجراءات التالية:
توجيه تنبيه خطي للع�شو املخالف.   .1

حرمان الع�شو املخالف من ح�شور عدد من جل�شات املجل�س يرتاوح بني   .2
واحدة اإىل اأربع جل�شات.  

متثل  التي  الربملانية  الوفود  يف  امل�شاركة  من  املخالف  الع�شو  حرمان   .3
املجل�س يف اخلارج. 

اقتطاع ن�شبة معينة من خم�ش�شات الع�شو املخالف.   .4

�شلوك  ب�شاأن  عنه  ال�شادرة  بالقرارات  �شحفياَ  بالغاً  املجل�س  مكتب  ي�شدر  ج. 
الأع�شاء املخالفني.

مادة جديدة )51(:
تناط بلجنة املراأة والأ�شرة والطفل املهام التالية:

املراأة والأ�شرة والطفل،  التي تتعلق ب�شوؤون  الق�شايا والقرتاحات  درا�شة  اأ. 
اجتماعياً  املراأة  لتمكني  الالزمة  والربامج  واخلطط  ال�شيا�شات  ومتابعة 

وثقافياً واقت�شادياً و�شيا�شياً. 
اقرتاح الو�شائل والإجراءات التي توؤدي اإىل تعزيز م�شاركة املراأة يف احلياة  ب. 

العامة بجميع جمالتها.

الف�سل ال�ساد�س/...

الف�سل ال�ساد�س/...
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عند  الدعوة  بتوجيه  املقرر  ويقوم  رئي�سها،  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع  اأ. 
تعذر قيام الرئي�س مبهامه بناء على تكليف من هذا الأخري اأو من رئي�س 
املجل�س من  لرئي�س  يقدم  بناء على طلب  اللجنة  كما جتتمع  املجل�س، 

ثلث اأع�سائها على الأقل.
اأن  على  اأع�سائها  اأكرثية  بح�سور  قانونية،  اللجنة  اجتماعات  تعترب  ب. 

يكون من بينهم الرئي�س اأو املقرر.
من  بن�سخة  مرفقًا  اجلل�سة  مبوعد  اأع�ساءها  اللجنة  �سر  اأمني  يبلغ  ج. 
الأعمال  على جدول  املدرجة  املعامالت  و�سائر  والقرتاحات  امل�ساريع 

وذلك قبل املوعد املعني بيوم على الأقل.

الف�سل ال�ساد�س: املادة )50(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )55(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )56(

ينتخبهم  اأق�سى،  كحد  ع�سوًا  ع�سر  اأحد  من  الدائمة  اللجنة  تتاألف  اأ. 
املجل�س بالقرتاع ال�سري اإذا زاد عدد املر�سحني عن العدد املقرر.

فاذا  دائمتني،  جلنتني  من  اأكرث  يف  ع�سوًا  النائب  يكون  اأن  يجوز  ل  ب. 
اإذا  اإل  اأخرى  لأي جلنة  الرت�سيح  يعد من حقه  انتخب يف جلنتني مل 

اأعلن ان�سحابه خطيًا من جلنة انتخب لع�سويتها.
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية اللجان وبني من�سب رئي�س املجل�س اأو نائبه. ج. 

اأ .      تتاألف اللجنة الدائمة من اأحد ع�سر ع�سوًا كحد اأق�سى على قاعدة التمثيل  
الن�سبي للكتل النيابية.

1. ت�سمي الكتلة مندوبيها يف اللجان وفقًا للعدد الذي يخ�س�س لها.  ب. 
2. يفقد ع�سو الكتلة ع�سويته يف اللجان اأو مكتب املجل�س يف حال ا�ستقالته   

اأو ف�سله من الكتلة التي لها احلق يف اختيار ع�سو بديل عنه.
3. ميثل الأع�ساء امل�ستقلون يف اللجان ب�سكل ن�سبي، على اأن يجري النتخاب   

فيما بينهم لعدد م�ساٍو للعدد الذي يخ�س�س لهم.
ج.     يلتزم كل نائب اأن يكون ع�سوًا يف جلنة دائمة واحدة اأو جلنتني على الأكرث.

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية اللجان وبني من�سب رئي�س املجل�س اأو نائبه. د. 

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها، ويقوم املقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام  اأ. 
الرئي�س مبهامه بناء على تكليف من هذا الأخري اأو من رئي�س املجل�س، كما 
اأع�سائها على  ثلث  املجل�س من  لرئي�س  يقدم  بناء على طلب  اللجنة  جتتمع 

الأقل.
تعقد اجتماعات اللجان يف مبنى املجل�س. ب. 

تعترب اجتماعات اللجنة قانونية، بح�سور اأكرثية اأع�سائها على اأن يكون من  ج. 
بينهم الرئي�س اأو املقرر.

اأع�ساءها مبوعد اجلل�سة مرفقًا بن�سخة من امل�ساريع  اأمني �سر اللجنة  يبلغ  د. 
والقرتاحات و�سائر املعامالت املدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل املوعد 

املعني بيوم على الأقل.

كل  �سر  واأمانة  املجل�س  اأع�ساء  على  اللجان  جل�سات  ح�سور  يقت�سر  اأ. 
جلنة واخلرباء اللذين ت�ستدعيهم.

ت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء  باأكرثية  اللجان  قرارات  توؤخذ  ب. 
الأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.

وممثلي  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف  مندوبي  اأمام  مفتوحة  اللجان  جل�سات  اأ. 
املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الر�سمية اأو اخلا�سة.

ل يجوز للجان عقد جل�سات �سرية اإل يف حالت ا�ستثنائية يوافق عليها مكتب  ب. 
املجل�س.

توؤخذ قرارات اللجان باأكرثية الأع�ساء احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات  ج. 
يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.
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الف�سل ال�ساد�س: املادة )57(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )61(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )62(

الف�سل ال�ساد�س: املادة )58(

ل يدرج يف جدول اأعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية اإل ما يتم�سك به 
اأ�سحاب القرتاحات بطلب خطي يقدمونه اإىل اللجنة.

للجنة اأن تطلب ا�ستدعاء الوزير املخت�س اأو مقدم القرتاح اأو من ترى  اأ. 
لزوم �سماع راأيه. 

لكل من الوزير املخت�س ومقدم القرتاح حق ح�سور جل�سات اللجنة اإذا  ب. 
طلب ذلك، وعليها اأن تبلغه مبوعد الجتماع حيث املو�سوع الذي يتعلق 
به، ولكل منهما حق ال�سرتاك يف املناق�سة، واإذا تعدد مقدمو القرتاح 

فلهم اأن ينيبوا عنهم احدهم حل�سور اجلل�سات.
يجوز للوزير اأن ي�سطحب معه اأو ينيب عنه اأحد كبار موظفي وزارته،  ج. 

اإل اإذا راأت اللجنة ح�سور الوزير بالذات.
والوثائق  بامل�ستندات  تزويدها  املخت�س  الوزير  من  تطلب  اأن  للجنة  د. 
واملعلومات التي تطلبها وتتعلق مبو�سوع البحث، فاإذا امتنع الوزير ترفع 
اللجنة الأمر اإىل رئي�س املجل�س لعر�سه على املجل�س يف اأول جل�سة تالية 

واإعطائه اأولوية على �سائر الأعمال .

ذف هذه املادة. تحُ

الإحالة  تاريخ  قدم  باعتبار  اإليها  املحالة  واملوا�سيع  الأمور  اللجنة  تدر�س 
اأو  املجل�س  يقرر  التي  والأمور  امل�ستعجلة  القوانني  م�ساريع  با�ستثناء  اإليها، 

اللجنة تقدميها على �سواها.

اإليها،  الإحالة  تاريخ  قدم  باعتبار  اإليها  املحالة  واملوا�سيع  الأمور  اللجنة  تدر�س 
على  تقدميها  املجل�س  يقرر  التي  والأمور  امل�ستعجلة  القوانني  م�ساريع  با�ستثناء 

�سواها.

للجنة اأن تطلب ا�ستدعاء الوزير املخت�س اأو مقدم القرتاح اأو من ترى لزوم  اأ. 
�سماع راأيه. 

لكل من الوزير املخت�س ومقدم القرتاح حق ح�سور جل�سات اللجنة اإذا طلب  ب. 
اأن تبلغه مبوعد الجتماع حيث املو�سوع الذي يتعلق به، ولكل  ذلك، وعليها 
منهما حق ال�سرتاك يف املناق�سة، واإذا تعدد مقدمو القرتاح فلهم اأن ينيبوا 

عنهم احدهم حل�سور اجلل�سات.
يجوز للوزير اأن ي�سطحب معه اأو ينيب عنه اأحد كبار موظفي وزارته، اإل اإذا  ج. 

راأت اللجنة ح�سور الوزير بالذات.
للجنة اأن تطلب من الوزير املخت�س تزويدها بامل�ستندات والوثائق واملعلومات  د. 
التي تطلبها وتتعلق مبو�سوع البحث، فاإذا امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر اإىل 
رئي�س املجل�س لعر�سه على املجل�س يف اأول جل�سة تالية واإعطائه اأولوية على 

�سائر الأعمال .
اآرائهم  اإىل  لال�ستماع  املدين  املجتمع  عن  ممثلني  تدعو  اأن  اللجنة  على  هـ. 

ب�سفتهم جهات معنية اأو خبرية يف املو�سوع قيد البحث.

يرفع رئي�س اللجنة اإىل رئي�س املجل�س تقريرًا مف�ساًل عن كل مو�سوع انتهت 
اأن  املجل�س  رئي�س  وعلى  املجل�س،  على  عر�سه  وقررت  درا�سته  من  اللجنة 
يدرج تقارير اللجان يف جدول اأعمال املجل�س وفق ترتيب و�سولها مع اإعطاء 

الأولوية للم�ساريع امل�ستعجلة.

يرفع رئي�س اللجنة اإىل مكتب املجل�س تقريرًا مف�ساًل عن كل مو�سوع انتهت اللجنة 
تقارير  يدرج  اأن  املجل�س  مكتب  وعلى  املجل�س،  على  عر�سه  وقررت  درا�سته  من 
اللجان يف جدول اأعمال املجل�س وفق ترتيب و�سولها مع اإعطاء الأولوية للم�ساريع 

امل�ستعجلة.

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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لكل نائب حق ح�سور جل�سات اللجان التي ل يكون ع�سوًا فيها، وله اأن يناق�س  اأ. 
حق  له  يكون  اأن  دون  القرتاحات،  وتقدمي  البحث  على  املطروحة  املوا�سيع 

ال�سرتاك يف الت�سويت.
تقوم الأمانة العامة للمجل�س بتبليغ الأع�ساء وروؤ�ساء الكتل النيابية مبواعيد  ب. 

اجتماعات اللجان وجداول اأعمالها واأي تعديالت تطراأ عليها، فور تبلغها.

لكل نائب حق ح�سور جل�سات اللجان التي ل يكون ع�سوًا فيها، وله اأن يناق�س 
له حق  يكون  اأن  دون  القرتاحات،  وتقدمي  البحث  على  املطروحة  املوا�سيع 

ال�سرتاك يف الت�سويت.

الف�سل ال�ساد�س: املادة )64(

الف�سل ال�سابع/...
الكتل النيابية )ف�سل جديد(

ف�سل جديد.
لأع�شاء املجل�س احلق يف ت�شكيل الكتل النيابية التي يرونها منا�شبة وذلك  اأ. 
من اأجل تعزيز مبداأ امل�شاركة ال�شيا�شية والتنمية الربملانية على اأن ل يقل 
اأو ائتالف حزبي،  اإن كانوا ممثلني حلزب  اأع�شاء الكتلة عن خم�شة  عدد 

وعن ع�شرة اإن كانوا م�شتقلني.
تعديل  واأي  الداخلي  ونظامها  وع�شويتها  بت�شكيلها  الرئي�س  الكتلة  تبلغ  ب. 

يطراأ على ذلك.
تنتخب الكتلة من بني اأع�شائها رئي�شاً ومقرراً لها وناطقاً اإعالمياً با�شمها  ج. 

وتبلغ الرئي�س بذلك وباأي تعديل يطراأ عليه.
يفقد الع�شو امل�شتقيل من كتلته اأو املف�شول منها حق امل�شاركة يف الوفود  د. 
الدورة الربملانية  الإجراء حتى بداية  تاريخ وقوع  الربملانية للخارج منذ 

التالية اأو انتهاء ولية املجل�س.
ت�شتبدل الكتلة اأياً من ممثليها يف اللجان اأو مكتب املجل�س اإذا ا�شتقال اأو  هـ. 

ف�شل من ع�شويتها. 
�شريان  اأخرى خالل  كتلة  اإىل  كتلته  ينتقل من  اأن  الكتلة  ل يحق لع�شو  و. 

الدورة العادية اأو ال�شتثنائية.
ال�شيا�شية  التن�شيق مع رئي�س املجل�س فيما يتعلق بالأمور  الكتلة  لرئي�س  ز. 
العمل  تطوير  �شاأنها  من  الكتلة  تقرها  اأخرى  اأمور  واأية  والربملانية 

الربملاين.
من  ومعاونني  و�شكرتاريا  م�شتقلة  مكاتب  النيابية  للكتل  املجل�س  يوفر  ح. 

موظفي الأمانة العامة اأو من خارجها.
يخ�ش�س املجل�س للكتل النيابية موازنات مالية توزع ن�شبياً لغايات ال�شرف  ط. 

على احتياجات عملها ون�شاطها.
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الف�سل ال�سابع: م�ساريع القوانني، املادة )71(

الف�سل ال�سابع: املادة )72(

يجب على كل ع�سو يقرتح تعدياًل للن�س الأ�سلي اأو اإدخال تعديل على تعديل 
اللجنة املخت�سة اأو اإ�سافة مواد جديدة، اأن يقدم اقرتاحه خطيًا اإىل رئي�س 
اجلل�سة فاإذا قدم القرتاح قبل �سدور قرار اللجنة يحيله الرئي�س اإىل اللجنة 
املخت�سة، اأما اإذا قدم اأثناء املناق�سة فيجري بحثة يف اجلل�سة ويوؤخذ الراأي 

عليه، اإل اإذا تقرر اإحالته للجنة لدرا�سته.

على كل ع�سو يقرتح تعدياًل للن�س الأ�سلي اأو اإدخال تعديل اأو اإ�سافة مواد 
جديدة اأن يقدم اقرتاحه للجنة املخت�سة اأثناء النظر يف م�سروع القانون.

املجل�س �سرف  قرر  اإذا  اإل  ب�ساأنه  اللجنة  وقرار  القانون  م�سروع  يتلى  اأ. 
النظر عن التالوة مكتفيًا ب�سبق التوزيع على الأع�ساء.

اأ�ساًل  منها  كل  تالوة  بعد  مادة،  مادة  امل�سروع  مواد  مناق�سة  جتري  ب.   
املادة  مناق�سة  من  النتهاء  وبعد  املخت�سة،  اللجنة  واقرتاح  وتعدياًل 
ويبداأ  اأوًل،  التعديالت  على  الراأي  يوؤخذ  ب�ساأنها  املقدمة  والتعديالت 
الرئي�س باأو�سعها مدى واأبعدها عن الن�س الأ�سلي ثم يوؤخذ الراأي على 

املادة. 
يجوز الت�سويت على كل فقرة من فقرات املادة الواحدة على حده ويف  ج. 

هذه احلالة ل يعاد الت�سويت على املادة مبجملها.

املجل�س �سرف  قرر  اإذا  اإل  ب�ساأنه  اللجنة  وقرار  القانون  م�سروع  يتلى  اأ. 
النظر عن التالوة مكتفيًا ب�سبق التوزيع على الأع�ساء.

يفتح  اللجنة مادة مادة، ول  امل�سروع كما ورد من  الت�سويت على  يتم  ب. 
يوؤخذ  ومل  للجنة  معدل  باقرتاح  تقدم  الذي  للع�سو  اإل  النقا�س  باب 
الأخذ  عدم  �سبب  عن  الدفاع  تويل  وحدها  املعنية  وللجنة  باقرتاحه، 
اإحالته  دون  امل�سروع  الت�سويت على  املجل�س  قرر  بالقرتاح. ويف حال 
املجل�س  اأع�ساء  من  يرغب  من  وي�سارك  مادة،  مادة  فيناق�س  للجان 

احلا�سرين.
يجوز الت�سويت على كل فقرة من فقرات املادة الواحدة على حده ويف  ج. 

هذه احلالة ل يعاد الت�سويت على املادة مبجملها.

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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الف�سل الثامن: الت�سويت يف املجل�س، املادة )77(
يف  عال  وب�سوت  باأ�سمائهم،  الأع�ساء  على  باملناداة  ال�سوات  تعطى  اأ. 

احلالتني التاليتني:
الكلمات  باحدى  اجلواب  ويكون  بالد�ستور  متعلقًا  الت�سويت  كان  اإذا   .1

التالية: موافق- خمالف- ممتنع. 
اأو بالوزراء، ويكون اجلواب  اإذا كان الت�سويت متعلقًا بالثقة بالوزارة   .2

باإحدى الكلمات التالية: ثقة- حجب– امتناع.
يف غري احلالتني املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يجري  ب. 
الت�سويت با�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة واإذا تعذر ذلك فربفع 

الأيدي.
اإذا ح�سلت �سبهة حول اأي ت�سويت جرى با�ستخدام الو�سائل التقنية  ج. 
احلديثة اأو برفع الأيدي وطلب ع�سرة نواب على الأقل اإعادة الت�سويت 

وجب اإعادته.
تتوىل الأمانة العامة اإعداد �سجل اإلكرتوين لكل جل�سة يوثق ما يلي: د. 

اأ�سماء النواب الذين ح�سروا افتتاح اجلل�سة واختتامها.  .1
اأ�سماء النواب الذين �ساركوا يف مناق�سة اأي بند من البنود املدرجة على   .2

جدول الأعمال. 
واجتاهات  امل�سوتني  باأ�سماء  مقرتنة  قرار  اأي  على  الت�سويت  نتائج   .3

الت�سويت )مع - �سد - ممتنع(.
يف  مقرتنة  املجل�س  يبحثها  التي  الت�سريعات  على  الت�سويت  نتائج   .4
اأو على كل ف�سل من  حال الت�سويت على كل مادة من مواد الت�سريع 
ف�سوله باأ�سماء النواب واجتاهات الت�سويت اإ�سافة اإىل الت�سويت على 

الت�سريع كله.
تتيح الأمانة العامة بكل ي�سر ال�سجل الإلكرتوين للجل�سات للمهتمني من   .5
املدين،  املجتمع  وملوؤ�س�سات  وباحثني  واأكادمييني  و�سحفيني  برملانيني 

وبن�سره على موقع املجل�س الإلكرتوين.

يف  عال  وب�سوت  باأ�سمائهم،  الأع�ساء  على  باملناداة  الأ�سوات  تعطى  اأ. 
احلالتني التاليتني :

الكلمات  باإحدى  اجلواب  ويكون  بالد�ستور  متعلقًا  الت�سويت  كان  اإذا   .1
التالية: موافق - خمالف - ممتنع.

اأو بالوزراء، ويكون اجلواب  اإذا كان الت�سويت متعلقًا بالثقة بالوزارة   .2
باإحدى الكلمات التالية: ثقة - حجب - امتناع.

يف غري احلالتني املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يجري  ب. 
الت�سويت برفع الأيدي اأو با�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة وفقًا ملا 

يقرره الرئي�س.
الأيدي وطلب ع�سرة  برفع  ت�سويت جرى  اأي  �سبهة حول  اإذا ح�سلت  ج. 
نواب على الأقل اإعادة الت�سويت وجب اإعادته واإجراءه بطريقة القيام 

والقعود اأو بطريقة املناداة بال�سم.
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بعد اإعالن افتتاح اجلل�سة تتلى اأ�سماء النواب الغائبني بعذر فالغائبني بدون  اأ. 
عذر فملخ�س املح�سر يف اجلل�سة ال�سابقة .

ي�سدق ملخ�س املح�سر بعد اإجراء الت�سحيح الذي يقره الرئي�س من تلقاء  ب. 
نف�سه اأو بناء على طلب اأحد النواب.

اإذا وقع خالف على ملخ�س املح�سر، ينظر مكتب املجل�س فيه بعد الرجوع  ج. 
اإىل املح�سر التف�سيلي وي�سع تقريرًا بذلك يعر�س على املجل�س للبت فيه.

ي�سدق ملخ�س حم�سر اجلل�سة يف نهاية اجلل�سة يف احلالت التالية : د. 
عند انتهاء البحث يف م�سروع قانون اأو قانون موؤقت.  .1

يف جل�سة الثقة باحلكومة اأو بالوزراء.  .2
يف اجلل�سة الأخرية من الدورة العادية اأو ال�ستثنائية.  .3

يف احلالت التي تقرها اأكرثية احلا�سرين يف اجلل�سة.   .4
يتوىل  اجلل�سة  حم�سر  ملخ�س  ت�سديق  دون  قاهرة  ظروف  حالت  اإذا   .5

الت�سديق عليه مكتب املجل�س.

الف�سل التا�سع: نظام اجلل�سات، املادة )80(

الف�سل التا�سع املادة )81(
بعد اإعالن افتتاح اجلل�سة تتلى اأ�سماء النواب الغائبني بعذر فالغائبني  اأ. 
اإذا قرر املجل�س  اإل  ال�سابقة  بدون عذر فملخ�س املح�سر يف اجلل�سة 

عدم تالوته.
ي�سدق ملخ�س املح�سر بعد اإجراء الت�سحيح الذي يقره الرئي�س من  ب. 

تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب اأحد النواب.
بعد  فيه  املجل�س  مكتب  ينظر  املح�سر،  ملخ�س  على  خالف  وقع  اإذا  ج. 
على  يعر�س  بذلك  تقريرًا  وي�سع  التف�سيلي  املح�سر  اإىل  الرجوع 

املجل�س للبت فيه.
ي�سدق ملخ�س حم�سر اجلل�سة يف نهاية اجلل�سة يف احلالت التالية : د. 

عند انتهاء البحث يف م�سروع قانون اأو قانون موؤقت.  .1
يف جل�سة الثقة باحلكومة اأو بالوزراء.  .2

يف اجلل�سة الأخرية من الدورة العادية اأو ال�ستثنائية.  .3
يف احلالت التي تقرها اأكرثية احلا�سرين يف اجلل�سة.   .4

اإذا حالت ظروف قاهرة دون ت�سديق ملخ�س حم�سر اجلل�سة يتوىل   .5
الت�سديق عليه مكتب املجل�س.

اجلل�سة  قبل  الأع�ساء  على  ويوزعه  اجلل�سة،  اأعمال  جدول  املجل�س  مكتب  يحدد 
باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل. 

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة

النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة 1996

املـــواد بعـــد التعديـــل

قبل  الأع�ساء  على  ويوزعه  اجلل�سة،  اأعمال  جدول  املجل�س  رئي�س  يحدد 
اجلل�سة باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل.



الف�سل التا�سع: املادة )82(
اأو  بعذر  الغائبني  اأ�سماء  فيه  تبني  تف�سيلي  حم�سر  جل�سة  لكل  يحرر  اأ. 
بدون عذر ويدون فيه جميع اإجراءات اجلل�سة وما دار فيها من اأبحاث 
يف  املحا�سر  هذه  ملخ�س  ويدون  قرارات  من  �سدر  وما  ومناق�سات 

�سجل خا�س، ويوقع على املحا�سر رئي�س اجلل�سة واأمني عام املجل�س.
اأ�سماء الأع�ساء  عند القرتاع بالنداء بال�سم يجب اأن ي�سم املح�سر  ب. 

احلا�سرين وراأي كل منهم.
يطبع املح�سر التف�سيلي ويوزع على النواب يف مهلة خم�سة ع�سر يومًا  ج. 

على الأكرث.
موافقة  بعد  الر�سمية  اجلريدة  ملحق  عل  التف�سيلي  املح�سر  ين�سر  د. 

املجل�س عليه.

يحرر لكل جل�سة حم�سر تف�سيلي تبني فيه اأ�سماء الغائبني بعذر اأو بدون عذر  اأ. 
ويدون فيه جميع اإجراءات اجلل�سة وما دار فيها من اأبحاث ومناق�سات وما 
�سدر من قرارات ويدون ملخ�س هذه املحا�سر يف �سجل خا�س، ويوقع على 

املحا�سر رئي�س اجلل�سة واأمني عام املجل�س.
الأع�ساء  اأ�سماء  املح�سر  ي�سم  ان  يجب  بال�سم  بالنداء  القرتاع  عند  ب. 

احلا�سرين وراأي كل منهم.
يطبع املح�سر التف�سيلي ويوزع على النواب يف مهلة خم�سة ع�سر يومًا على  ج. 

الأكرث.
املجل�س  بعد موافقة  الر�سمية  التف�سيلي عل ملحق اجلريدة  ين�سر املح�سر  د. 

عليه.
ملحق  بتوزيع  لل�سماح  الر�سمية  اجلريدة  مديرية  املجل�س  رئي�س  يخاطب  هـ.  
امل�سرتكني  �سائر  على  النواب  جمل�س  مبحا�سر  اخلا�س  الر�سمية  اجلريدة 

باجلريدة الر�سمية، كما ياأمر بن�سره يف املوقع الإلكرتوين للمجل�س.

26

الوزارة ومندوبو احلكومة واملقررون وروؤ�ساء اللجان لهم احلق دائمًا يف اأن ت�سمع 
اأقوالهم اأثناء املناق�سة كلما طلبوا ذلك.

الف�سل التا�سع: املادة )87(

الف�سل العا�سر: نظام الكالم، املادة )92(

يف  مّرة  الأقل  على  برغبة  والقرتاحات  وال�ستجوابات  لالأ�سئلة  جل�سة  تخ�س�س 
ال�سهر.

كان  اإذا  اإل  وهكذا  فالأول  الأول  الطلب  يف  الأ�سبقية  برتتيب  الإذن  يعطى 
اأو  تعديلها  اأو  للبحث  املطروحة  القرتاحات  تاأييد  الكالم  من  الغر�س 
املعار�سة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من موؤيدي القرتاح 
ذلك  ويتكرر  فيه  املعار�سني  لأول  ثم  تعديله  مقرتحي  من  طالب  فالأول 
ب�سرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو احلكومة 
واملقررون وروؤ�ساء اللجان غري مقيدين بهذا الرتتيب فاإن لهم احلق دائمًا يف 

اأن ت�سمع اأقوالهم اأثناء املناق�سة كلما طلبوا ذلك.

اأربع  كل  بعد  برغبة  والقرتاحات  وال�ستجوابات  لالأ�سئلة  جل�سة  تخ�س�س 
جل�سات عمل على الأكرث.  
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على كل ع�سو ح�سور الجتماعات املقررة يف مواعيدها املحددة. اأ.  
من  نهائيًا  الن�سراف  اأو  اجلل�سة  قاعة  ملغادرة  الع�سو  ا�سطر  اإذا  ب. 

املجل�س وجب عليه ال�ستئذان من الرئي�س.

الف�سل العا�سر: املادة )111(

الف�سل احلادي ع�سر: الأ�سئلة، املادة )117(

الف�سل احلادي ع�سر: املادة )118(

على كل ع�سو ح�سور الجتماعات املقررة يف مواعيدها املحددة. اأ.  
املجل�س  من  نهائيًا  الن�سراف  اأو  اجلل�سة  قاعة  ملغادرة  الع�سو  ا�سطر  اإذا  ب. 
ان�سرف  اأو  اجلل�سة  ملتابعة  يعد  مل  واإذا  الرئي�س  من  ال�ستئذان  عليه  وجب 

بدون ا�ستئذان اعترب غائبًا.

ال�سوؤال  يف  توفرت  اإذا  املخت�س،  الوزير  اإىل  ال�سوؤال  الرئي�س  يبلغ  اأ.  
�سروطه.

يجيب الوزير على ال�سوؤال خطيًا خالل مدة اأق�ساها ثمانية اأيام. ب. 
واجلواب  ال�سوؤال  ويدرج  ال�سوؤال،  مقدم  اإىل  اجلواب  الرئي�س  يبلغ  ج.  
وال�ستجوابات  لالأ�سئلة  خم�س�سة  جل�سة  اأول  اأعمال  جدول  على 

والقرتاحات برغبة.

يبلغ الرئي�س ال�سوؤال اإىل الوزير املخت�س، اإذا توفرت يف ال�سوؤال �سروطه. اأ.  
يجيب الوزير على ال�سوؤال خطيًا خالل مدة اأق�ساها �ستة ع�سر يومًا اإل اإذا  ب. 
راأى الرئي�س بطلب خطي من الوزير متديد املدة اإىل ثالثني يومًا، وللمجل�س 

اتخاذ الإجراءات املنا�سبة بحق الوزير الذي ل يلتزم بالإجابة.
ج.   يبلغ الرئي�س اجلواب اإىل مقدم ال�سوؤال، ول يدرج على جدول اأعمال اجلل�سة 
التي  الأ�سئلة  اإل  برغبة  والقرتاحات  وال�ستجوابات  لالأ�سئلة  املخ�س�سة 

يتم�سك مقدموها باإدراجها.
يناق�س جمل�س النواب الأ�سئلة التي يجاب عنها وال�ستجوابات والقرتاحات  د. 

برغبة التي ترد خالل الدورة يف الدورة نف�سها.

بحث  فيغلق  بالرد  اكتفاءه  النائب  يعلن  واجلواب  ال�سوؤال  عند عر�س  اأ. 
الرد على  اأو يبدي رغبته بالكالم وعندها يعطى وحده حق  املو�سوع، 
النائب  اكتفى  فاإذا  اجلواب  حق  الوزير  يعطى  كما  باإيجاز  الوزير 
بعدئذ يغلق بحث املو�سوع واإل كان من حق النائب حتويل ال�سوؤال اإىل 

ا�ستجواب وفق اأحكام هذا النظام.
مي�س  الأمر  كان  اإذا  اإل  ال�سوؤال  حول  باحلديث  ع�سو  لأي  ي�سمح  ل  ب. 

�سخ�سه حيث يحق له حينئذ التعقيب باإيجاز.

عند عر�س ال�سوؤال واجلواب يرد النائب على الوزير باإيجاز كما يعطى الوزير  اأـ 
حق اجلواب فاإذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث املو�سوع واإل كان من حق 

النائب حتويل ال�سوؤال اإىل ا�ستجواب وفق اأحكام هذا النظام.
الأمر مي�س �سخ�سه  اإذا كان  اإل  ال�سوؤال  ي�سمح لأي ع�سو باحلديث حول  ل  ب. 

حيث يحق له حينئذ التعقيب باإيجاز.

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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يجوز حتويل ال�سوؤال اإىل ا�ستجواب على اأن يتم ذلك يف اجلل�سة التي  اأ. 
يناق�س فيها ال�سوؤال.

اإذا مل جتب احلكومة خالل مدة  ا�ستجواب  اإىل  ال�سوؤال  يجوز حتويل  ب. 
�سهر من ورود ال�سوؤال اإليها.  

ل تدرج الأ�سئلة املقدمة يف دورة �سابقة يف جدول اأعمال دورة لحقة اإل اإذا 
�سرح مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س.

ذف هذه املادة. تحُ

يناق�س  التي  يتم ذلك يف اجلل�سة  ل  اأن  ا�ستجواب على  اإىل  ال�سوؤال  يجوز حتويل 
فيها ال�سوؤال.

مادة جديدة )122(:
تخ�س�س يف بداية كل جل�سة عامة للمجل�س ن�سف �ساعة لأ�سئلة �سفوية تطرحها 
الكتل النيابية واأجوبة احلكومة عنها، وحتدد املدة الزمنية لالأ�سئلة ن�سبيًا بح�سب 

عدد اأع�ساء الكتل. 

الف�سل احلادي ع�سر: املادة )120(

الف�سل احلادي ع�سر: املادة )121(

الف�سل احلادي ع�سر/...
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ذف هذه املادة. تحُ ل تدرج ال�ستجوابات املقدمة يف دورة �سابقة يف جدول اأعمال دورة لحقة 
اإل اإذا �سرح مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س.  

الف�سل الثاين ع�سر: ال�ستجوابات، املادة )126(
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مادة جديدة )151(:
اأو  الع�سو لأكرث من ثالث مرات عن جل�سات املجل�س  اإذا تكرر غياب  اأ-  

جلانه يتخذ مكتب املجل�س بحقه الإجراءات التالية: 
توجيه تنبيه خطي له اإذا بلغ عدد غياباته بدون عذر اأربعة غيابات.  .1

حرمانه من حق امل�ساركة يف الوفود التي متثل املجل�س يف اخلارج اإذا   .2
بلغ عدد غياباته بدون عذر خم�سة غيابات.

خ�سم ما ن�سبته ع�سرة يف املئة من خم�س�ساته عن كل جل�سة غياب   .3
اإ�سافية بدون عذر حتى اجلل�سة العا�سرة. 

الف�سل الثالث ع�سر: املناق�سة العامة، املادة )129(

الف�سل ال�سابع ع�سر: الإجازات والغياب، املادة )148(

الف�سل ال�سابع ع�سر/...

يقدم طلب املناق�سة العامة خطيًا اإىل الرئي�س الذي يدرجه يف جدول  اأ. 
اأعمال اأول جل�سة تالية.

يحدد املجل�س موعد املناق�سة العامة بحيث ل يتجاوز اأربعة ع�سر يومًا  ب. 
اإل اإذا راأى املجل�س اأن املو�سوع غري �سالح للنقا�س فيقرر ا�ستبعاده.

املجل�س  ويقوم مكتب  الرئي�س  اإىل  العامة خطيًا  املناق�سة  يقدم  طلب  اأ. 
باإدراجه يف جدول اأعمال اأول جل�سة تالية. 

يحدد املجل�س موعد املناق�سة العامة بحيث ل يتجاوز اأربعة ع�سر يومًا  ب. 
اإل اإذا راأى املجل�س اأن املو�سوع غري �سالح للنقا�س فيقرر ا�ستبعاده.

املجل�س  تو�سيات  العامة  املناق�سة  نهاية  يف  املجل�س  رئي�س  ي�سوغ  ج. 
والإجراءات التي يقرتحها.

يقدم طلب الإجازة اإىل الرئي�س قبل املبا�سرة بها. اأ. 
للرئي�س املوافقة على الإجازة اإذا كانت مدتها اأ�سبوعني اأو اأقل. ب. 

اإذا جتاوزت مدة الإجازة الأ�سبوعني يعر�س الرئي�س الأمر على املجل�س  ج. 
للموافقة.

يف كل احلالت يجب اإعالم املجل�س عن اأ�سماء النواب املجازين. د. 

يقدم طلب الإجازة مع بيان الأ�سباب خطيًا اإىل الرئي�س قبل املبا�سرة  اأ. 
بها.

وكانت  م�سروعة  اأ�سبابها  اأن  وجد  اإذا  الإجازة  على  املوافقة  للرئي�س  ب. 
مدتها اأ�سبوعًا اأو اأقل.

رئا�سة  على  الأمر  الرئي�س  يعر�س  اأ�سبوعًا  الإجازة  مدة  جتاوزت  اإذا  ج. 
مكتب املجل�س للموافقة.

يف كل احلالت يجب اإعالم املجل�س عن اأ�سماء النواب املجازين. د. 

املـــواد املقتـــرح تعديلهـــااملـــــــــــــادة
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غياب  جل�سة  كل  عن  خم�س�ساته  من  املئة  يف  ع�سرين  ن�سبته  ما  خ�سم   .4
اإ�سافية بدون عذر بعد اجلل�سة العا�سرة.

توجيه اإنذار خطي له بعر�س اإنهاء ع�سويته من املجل�س للمناق�سة، اإذا بلغ   .5
عدد غياباته بدون عذر خم�سة وع�سرين غيابًا.

اإنهاء ع�سويته على  اإذا بلغ عدد غياباته بدون عذر ثالثني غيابًا، تعر�س   .6
املناق�سة يف املجل�س، على اأن يعطى الفر�سة للدفاع عن نف�سه اأمام املجل�س.
ب-    ي�سدر مكتب املجل�س بالغًا �سحفيَا بالقرارات ال�سادرة عنه ب�ساأن غيابات 

الأع�ساء يف املجل�س.

الف�سل التا�سع ع�سر: ال�ستقالة، املادة )157(

مادة جديدة)163(:
تكون قواعد الأ�سبقية يف املنا�سبات الر�سمية الداخلية وامل�ساركات اخلارجية وفقًا 

للرتتيب التايل:
رئي�س جمل�س النواب.  اأ. 

روؤ�ساء الوزارات ال�سابقون.  ب. 
روؤ�ساء جمال�س النواب ال�سابقون.  ج. 

نائبا رئي�س املجل�س.  د. 
روؤ�ساء الكتل النيابية هـ. 

النواب ح�سب الأقدمية النيابية. و. 

الف�سل احلادي والع�سرون/...
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الف�سل ال�سابع ع�سر/...

على كل ع�سو يريد ال�ستقالة اأن يقدمها خطيًا اإىل الرئي�س، دون اأن تكون مقيدة 
باأي �سرط، وعلى مكتب املجل�س اأن يعر�سها على املجل�س يف اأول جل�سة تالية ليقرر 

قبولها اأو رف�سها.

على كل ع�سو يريد ال�ستقالة اأن يقدمها خطيًا اإىل الرئي�س، دون اأن تكون 
مقيدة باأي �سرط، وعلى الرئي�س اأن يعر�سها على املجل�س يف اأول جل�سة تالية 

ليقرر قبولها اأو رف�سها.
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مادة جديدة)164(:
اإذا تخلف ع�سو جمل�س النواب دون عذر م�سروع عن تقدمي اإقرارات الذمة املالية 
منه،  املطلوبة  باملعلومات  اخلا�سة  بالنماذج  تزويده  على  اأ�سهر  ثالثة  من  اأكرث 
ويعَد  الإقرارات،  تلك  تقدمي  حني  اإىل  النواب  جمل�س  جل�سات  ح�سور  من  يحرم 

خالل هذه الفرتة غائبًا دون عذر.

مادة جديدة)165(:
ا�ست�سارية على م�ستوى  العامة وحدات دعم  الأمانة  اإطار  املجل�س يف  ين�سئ  اأ. 
خرباء وباحثني متخ�س�سني مل�ساعدة النواب يف ممار�سة دورهم الت�سريعي 

والرقابي.
يناط بوحدات الدعم ال�ست�سارية املهام التالية: ب. 

اإبداء الراأي الفني يف ما يعر�س عليها من ت�سريعات.  .1
تقدم امل�سورة يف جمال اخت�سا�سها للجان املجل�س والكتل النيابية.  .2

اإعداد قاعدة بيانات حمّدثة لتلبية احتياجات اللجان والكتل والأع�ساء.  .3
يف  ا�ستف�ساراتهم  على  والرد  النواب  قدرات  لتطوير  موجهة  برامج  اإعداد   .4

جمال اخت�سا�سها.  
وحدات  اأية  اإن�ساء  للمجل�س  التالية،  ال�ست�سارية  الدعم  وحدات  جانب  اإىل  ج. 

اأخرى مبا يلبي احتياجات النواب واأولوياتهم. 
وحدة دعم قانونية.  .1

وحدة دعم مالية واقت�سادية.  .2
وحدة دعم غذاء وبيئة.  .3

وحدة دعم مياه وزراعة.  .4
وحدة دعم طاقة وثروة معدنية.  .5

وحدة دعم حقوق اإن�سان وجمتمع مدين  .6

الف�سل احلادي والع�سرون/...
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