
استجابة للتوجهات اإلصالحية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلسني، ولتشديده عشية تشكيل 
جتربة  إىل  االنتقال  عملية  يف  املحوري  ودورها  النيابية  الكتل  أمهية  عىل  الرزاز  عمر  د.  حكومة 
احلكومات الربملانية، وتثمينًا اللتقاط رئيس جملس النواب للرسالة امللكية وتأكيده عىل أن متكني 
النيابية  الكتل  ممثيل  فإن  القادمة«،  للفرتة  النواب  جملس  عمل  يف  أولوية  سيمثل  النيابية  الكتل 
يتوّجهون هبذه املذكرة إىل رئيس املجلس من أجل العمل املشرتك لتعديل األحكام الناظمة لعمل 
عمل  يتطلبه  الذي  اللوجستي  الدعم  وتقديم  النواب،  ملجلس  الداخيل  النظام  يف  النيابية  الكتل 

الكتل النيابية.

كتلة املستقبل كتلة املبادرة

كتلة اإلصالحكتلة العدالة

كتلة وطنكتلة احلداثة والتنمية

كتلة النهضة كتلة الشعب

 ملخــص

 مذكــرة نيابيــة موجهة من رؤســاء الكتــل النيابية

األكــرم النــواب  مجلــس  رئيــس  معالــي   إلــى 

لتعزيز مأسسة الكتل النيابية ودورها
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  تعديل الفقرة )61/أ( من فصل اللجان الدائمة: »تتألف اللجنة الدائمة من )11( عضوًا حدًا 
التنفيذي عىل  املكتب  يقرره  ملا  التوافق عىل تشكيلها وفقًا  يتم  أدنى،  أعىل و)5( أعضاء حدًا 
منها،  لكل  عضوًا   11 من  الدائمة  اللجان  »تتألف  لُتصبح:  للكتل«،  النسبي  التمثيل  أساس 
ويتم تشكيلها بإرشاف املكتب الدائم من أعضاء الكتل النيابية واملستقلني وفق مبدأ التمثيل 

النسبي بشكل ُملزم«.

  إضافة فقرة جديدة بالرقم )61/ب( تنص عىل اآليت: »حتصل كل كتلة واملستقلون عىل مقاعد 
يف اللجان الدائمة بنسبة عدد أعضائها إىل جمموع عدد أعضاء جملس النواب من عدد أعضاء 

اللجان الدائمة، واملكتب الدائم،  حيث ُيتسب أن لكل جلنة 11 مقعدًا.

  ويف حال تعذر إكامل ملء املقاعد باألرقام الصحيحة غري الكرسية، يتم تقريب كل واحد من 
الكسور إىل واحد صحيح. وُيصم من حصة كل كتلة ما هلا من أعضاء يف املكتب الدائم«.

)أ( من  الفقرة  اللجان وفقًا ألحكام  التوافق عىل تشكيل  يتم  مل  »إذا  الفقرة )61/ب(:    إلغاء 
هذه املادة خالل مدة ال تزيد عىل )14( يومًا، من بداية كل دورة عادية جيري انتخاب أعضائها 

باالقرتاع الرّسي إذا زاد عدد املرشحني عن العدد املقرر.«.

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز مأسسة عمل أواًل
الكتل النيابية

البيان واملتطلبات

تشكيل اللجان الدائمة بشكل ُملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل 
النيابية واملستقلني
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ييل ذلك إرشاف املكتب الدائم عىل تشكيل اللجان الدائمة بعد أن يكون قد احتسب حصة كل 
يتطلب  وهذا  املختلفة.  اللجان  لعضوية  الكتل  ترشيحات  وتلقي  اللجان،  هذه  مقاعد  من  كتلة 
إضافة فقرتني جديدتني للامدة )25( من فصل الكتل واالئتالفات النيابية بالرمزين )ج( و)د( عىل 

النحو اآليت:

عىل  وممثليها  رؤسائها  وينتخبون  النيابية  كتلهم  النواب  جملس  أعضاء  »ُيشكل  -25ج:    املادة 
األقل يف املكتب الدائم يف غضون أول أسبوعني من تاريخ افتتاح الدورة العادية«.

النيابية الرئيس بأسامء أعضاء كتلهم وأسامئهم وأسامء ممثيل  -25د: يزود رؤساء الكتل    املادة 
كتلهم يف املكتب التنفيذي. كام يزودونه برتشيحات الكتلة لعضوية اللجان الدائمة يف حدود 

احلصة املحددة هلم.

إن األخذ هبذا التوجه ُيعزز الدور الرقايب للمجلس عىل احلكومة، ويبعث احليوية يف أداء جملس 
النواب، وشدُّ اهتامم املواطنني ملتابعة اجللسات العامة للمجلس. 

ُيشّكل أعضاء جملس النواب كتلهم أو ُيرون أي تعديالت عىل 
عضويتها يف غضون أول أسبوعني من افتتاح الدورة العادية.

إضافة مادة جديدة للنظام الداخيل ضمن فصل »األسئلة« تنص عىل اآليت: 
»ُتصص يف بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة ألسئلة شفهية 
أو مداخالت ذات صلة  النيابية وأجوبة احلكومة عنها،  الكتل  تطرحها 
بحسب  نسبيًا  املداخالت  أو  لألسئلة  الزمنية  املدة  وحتدد  العام،  بالشأن 

عدد أعضاء الكتل«.
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  ختصيص اثنني من املوظفني لكل كتلة، يتوىل األول القيام بمهمة أمني الرس، ويكون مسؤوالً 
عن أرشيف الكتلة وتوثيق أعامهلا، والقيام باالتصاالت الداخلية واخلارجية الالزمة لعملها. 

ويتوىل الثاين )باحث ( توفري الوثائق والبيانات واملعلومات التي حتتاج إليها الكتلة. 

  ختصيص مكتب داخل جملس النواب )مقر( لكل كتلة، وجتهيز هذا املكتب بام يلزم.

 تغطية املصاريف اإلدارية ومصاريف الضيافة التي حتتاجها الكتلة ضمن سقف ُيتفق عليه.

نفقة  عىل  النيابية  الكتل  تطلبها  التي  املتخصصة  االستشارات  للمجلس  العامة  األمانة    توفر 
املجلس، والرشوع يف الوقت نفسه بتشكيل وحدات دعم استشارية للجان الدائمة والكتل، يف 
املجاالت ذات األولوية. ويف مقدمتها: القانونية، املالية، االقتصادية، الطاقة والثروة املعدنية، 

والعمل وحقوق اإلنسان.

الداخيل جلهة  النظام  النيابية يف  الكتل واالئتالفات  تعديل أحكام فصل 
جمموعة  تشكيل  من  فأكثر  نواب   )5( لديه  سيايس  حزب  ألي  السامح 
)Group( نيابية، ويكون هلا احلقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق 

العددية.

بالكتل واالئتالفات  الداخيل اخلاص  النظام  الفصل اخلامس من  تعديل 
النيابية، لينص عىل واجب االئتالف بانتخاب رئيس له وناطق إعالمي 

باسمه. 
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تقديم الدعم الالزم للكتل النيابية لتفعيل ثانيًا
دورها والقيام بمهامها
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