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تقديم

آنيا فيلر-تشوك
المديرة المقيمة لمؤسسة فريرديش ايبرت، األردن والعراق

ن الــذي يعكــس إرادة الشــعب  قــراطي فعــال؛ إذ إنــه الــامض يــة لنظــام د�ي ملــان املؤسســة احملور يعــد ال�ب

ــب هــذا  ل ب ــع، �ي ي الواق
ض

� . ض ــ�ي ــل املواطن ــن قب ض م ــ�ي ض منتخب ــ�ي ــة مــن خــال ممثل يعي ــة ال�ش ي العملي
ض

�

تلفــة  ت وذلــك كــون أن النــواب يتحملــون العديــد مــن املهــام احملض املســى معــه العديــد مــن التحــد�ي

ساســية. امك يتطلــب مــن 
أ
خاقيــة ال

أ
ي نفــس الوقــت، وغالبــا مــا تواجــه هــذ املهــام مــع العتبــارات ال

ض
�

ي غالبــا مــا تكــون معقــدة- والعمليــة 
ــاذ القــرارات -والــىت ض جــراءات معليــة ا�ت النائــب معرفــة معيقــة لإ

يعيــة. الت�ش

ــات  ــان العقب مل ــه ال�ب ــا زال يواج ــررا، م ــا متك ردن مطلب
أ
ي ال

ض
ــة � ملاني ــة �ب ــاء حكوم ض أن إنش ــ�ي ي ح

ض
�

ــة واملؤسســية عــى حــد ســواء.  الداخلي

ــد مــن  ــان العدي مل ،  يواجــه ال�ب ــدولي مهــوري ال ــرأي أجــراه املهعــد الب ــث لل ــا لســتطاع  حدي ووفق

ي 
ض

ــم القليــل أو ل يثقــون � ن لد�ي
أ
ض أجــاب �ب كــ�ش مــن نصــف املســتطلع�ي صــوات املعارضــة؛ إذ أن أ

أ
ال

يعــات. وهــذا  ي مراقبــة الكومــة وإصــدار الت�ش
ض

ي اممرســة همامــه �
ض

ملــان املنتخــب حديثــا � قــدرة ال�ب

ملانيــة لعــام 2016 والــذي ل يتعــدى  ت ال�ب ي النتخــا�ب
ض

ثابــة املفاجــأة نظــرا ملعــدل املشــاركة � ي �ب
�ت
أ
ل �ي

.%36

ض هــذه املؤسســة  ملــان الثامــن عــ�ش هممــة ســد الفجــوة بــ�ي وبنــاء عــى مــا أســلف ذكــره، يواجــه ال�ب

ض  داة تســاعد عــى بنــاء الثقــة وتعــز�ي
أ
عضائــه ك

أ
داء الفعــال ل

أ
؛ ويعــد ال ض ردنيــ�ي

أ
ض ال يــة واملواطنــ�ي املركز

ه وماكنتــه. ثــ�ي
أ �ت

عضــاء 
أ
ملانيــة مــن خــال إصــدار هــذا الدليــل دمع لك مــن ال

أ
ت ال يدريــش ايــ�ب غــب مؤسســة فر �ت

ت. ويقــدم الدليــل حملــة عامــة عــن القــوق  ــة هــذه التحــد�ي ي موا�ب
ض

ملــان � ي ال�ب
ض

ــدد � القــداىم والب

لفيــة القانونيــة، ويشــ�ي إل املعايــ�ي الدوليــة. امك يقــدم عــددا مــن  ض الض ، ويبــ�ي ض ملانيــ�ي والواجبــات لل�ب

ي مناقشــة عامــة. وعــاوة عــى ذلــك، فإنــه 
ض

دوات للنــواب، عــى ســبيل املثــال، لملشــاركة الفعــالت �
أ
ال

مــل أن يكــون هــذا 
أ . و�ض ي

تمــع املــد�ض ملــان ومنظمــات احملب ض ال�ب ت بنــاء عاقــة مثمــرة بــ�ي يعــالج إمــاك�ض

ردن.
أ
ي ال

ض
ي �

ملــا�ض ي العمــل ال�ب
ض

ض � ميــع املهتمــ�ي ثابــة مرجعــا مفيــدا لب الدليــل �ب
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ت، أول رئيــس منتخــب  يدريــش ايــ�ب "، هــذا كن شــعار فر ض قراطيــ�ي تــاج للد�ي
ت

قراطيــة � "الد�ي

ــتمر إل إذا أدرك  ــن أن يس ك ــراطي ل �ي ق ــام الد�ي ن النظ
أ
ــا �ب ت مقتنع ــ�ب ــا. كن إي ي أملاني

ض
ــا � قراطي د�ي

سســت 
أ ي �ت

ت، الــىت يدريــش إيــ�ب ــا. إن مؤسســة فر قراطيــة ووافقــوا عل�ي الســاكن أمهيــة العمليــات الد�ي

عيــة.  قراطيــة والعــدالت الج�ت ض الد�ي ي تعــز�ي
ض

يــع أرجــاء العــامل � ي �ب
ض

ــا لمســه، نشــطة � ي عــام 1925 تكر�ي
ض

�

ــة  معي ــع الب ــد م م
أ
ــ�ت ال ــة طوي ك ا ــن خــال �ش ــام 1986 م ي ع

ض
ــا � ــح املؤسســة مكت�ب ردن، افتت

أ
ي ال

ض
�

ــة واملشــاركة  قراطي ض الد�ي ــة إل تعــز�ي ا الرامي ــدف املؤسســة مــن خــال أنشــط�ت ــة. و�ت ــة امللكي العملي

ي 
ض

ــامهة � ــك لملس ض وكذل ــ�ي نس ض الب ــ�ي ــاواة ب ــة واملس عي ــدالت الج�ت ــو الع
ض

ــدم � ــدمع التق ــية، ل السياس

ــة. ي املنطق
ض

ــن � م
أ
ــة والســام وال الســتدامة البيئي

ــة  ي واملؤسســات العام
ــد�ض ــع امل تم ض احملب ــز�ي ــاء وتع ت-معــان بن ــش اي�ب دي ــب مؤسســة فر�ي ــدمع مكت وي

ي 
ــد�ض تمــع امل يكــة مــن احملب موعــة واســعة مــن املؤسســات ال�ش ردن والعــراق. ويتعــاون مــع مب

أ
ي ال

ض
�

ــرات وعقــد ورش معــل ونــ�ش أوراق 
ت
، وتنظــمي املؤ� قــراطي قامــة منــا�ب للحــوار الد�ي ــال الســياسي لإ واحملب

ردن، 
أ
ي ال

ض
يــد مــن املعلومــات حــول معــل املنظمــة � سياســات بشــأن املســائل السياســية الراهنــة. ملز

.www.fes-jordan.org :ــت ن ــى الن�ت ــا ع رة موقعن �ب ز�ي �ي

 ، ي
�ض ــىض �ي ــور مصط ــروب، الدكت ــورة رل ال ــل: الدكت ــذا الدلي ــدّي ه ــكر ملع لش ــدم �ب ــود أن نتق ون

. ي
ــىض ــاذ املوم ــتاذ مع س

أ
ي وال

ت
� ــ�ش ــتاذ امكل امل س

أ
ــدات، ال ــؤي عبي ي ل

ــا�ض الق

يدريــش  ي أنشــطة ومنشــورات مؤسســة فر
ض

مــم � نتمــىض لــم قــراءة الثاقبــة، ونتطلــع إل اســتمرار اه�ت

ت. إيــ�ب
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المقدمة

عيــان والنــواب( 
أ
ي بغرفتيــه )ال

رد�ض
أ
ملــان ال يطــرح هــذا الدليــل بشــل معــىي أســاليب واممرســات ال�ب

ــادئ  ــى مب ــوم ع ي تق
ــىت ــاركة ال ــة واملش قراطي ــان الد�ي ردن امصم أم

أ
ي ال

ض
ي �

ــا�ض مل ــل ال�ب ــك أن العم وذل

ــة وبعــض  ــة والرقابي يعي ض الت�ش ــ�ي ملاني ــدرات ال�ب ض ق ــل إل تعــز�ي ــدف هــذا الدلي الــم الرشــيد، و�ي

يــة واملمارســات الفضــى مــن  ض ت التار�ي ســلوب معــىي يعتمــد عــى املقــار�ب
أ
خــرى �ب

أ
دوار الفرعيــة ال

أ
ال

ســلوب يهّســل 
أ
ليلهــا �ب

ت
ي و�

ملــا�ض يعيــة الناظمــة للعمــل ال�ب خــال التعامــل املبــا�ش مــع النصــوص الت�ش

شــارة إل أن هــذا الدليــل ركــز عــى معــل  . هــذا مــع الإ ي ي كفــة مراحــل العمــل النيــا�ب
ض

اســتخداهما �

ــك  ض وذل ــ�ي ــان أو الع عي
أ
ــس ال ل ــل احملب ــدا دون الهســاب بعم دي

ت
ــب � ــواب ومعــل النائ ــس الن ل مب

. مــا أحيــا�ض جرائيــة بي�ض لوحــدة الختصاصــات والوظائــف مــع بعــض الختافــات الإ

ــذة  ز النب ــ�ب ــية ت ــاور رئيس ــدة م ــال ع ــن خ ي م
ــا�ض مل ــل ال�ب ــل العم ــل تفاصي ــذا الدلي ــاول ه ويتن

ية لعــام  ردن وحــىت التعديــات الدســتور
أ
ق ال ســيس إمــارة �ش

أ ي منــذ �ت
رد�ض

أ
ملــان ال يــة عــن ال�ب ض التار�ي

ية. وطــه الدســتور ــه و�ش ــه وصاحيات ي واختصاصات
رد�ض

أ
ــان ال مل ــة ووظائــف ال�ب كيب ــان �ت 2011، مــع بي

ي نــص 
يــع والــىت ــا الت�ش ــر �ب ي �ي

ردن واملراحــل الــىت
أ
ي ال

ض
يــىي �  البنــاء الت�ش

ض
وجــاء هــذا الدليــل ليــو�

ســاس 
ُ
يــع هــو أ لــ�ي العيــان والنــواب؛ إذ يعــد الت�ش ي والنظــام الداخــىي حملب

رد�ض
أ
ــا الدســتور ال عل�ي

ض مــن  �ي ــا املــادة الرابعــة والعــ�ش ت ع�ض ي عــ�ب
ملــان الــىت ي انطاقــا مــن فلســفة وجــود ال�ب

ملــا�ض العمــل ال�ب

ي 
ول مــن الدســتور الــىت

أ
 عــى املــادة ال

ً
مــة مصــدر الســلطات( وعطفــا

أ
ي عــى أن )ال

رد�ض
أ
الدســتور ال

. ي الــدولت
ض

كــدت شــل ونظــام الــم � أ
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ي 
ي النــص القانــو�ض

ض
هــا � ــا ومعاي�ي يعيــة وأمهي�ت ي الصياغــة الت�ش

ض
ض الدليــل املمارســات الفضــى � ويبــ�ي

ي  ــا�ب ــدور الرق ــة ال ــل عــى أمهي ــك، وركــز الدلي ــة عــى ذل ــ�ت معلي ــان أمث يعــات، مــع بي ــة الت�ش وبني

ــا منعــا  يهعا وقرارا�ت هــا ومشــار امب ــا و�ب للنائــب عــى السياســات الكوميــة وخططهــا وإجراءا�ت

ــه  ــ�ب نواب ــة ع ي مســائ�ت الكوم
ض

اك الشــعب � ــة، وا�ش ــل الســلطة التنفيذي ــن قب ــاكر الســلطة م لحت

ــة مصــدر الســلطات(. م
أ
ــن قاعــدة )ال ــا م انطاق

لــس النــواب، إذ يعــد إشــاكلية  ي النظــام الداخــىي حملب
ض

وتنــاول الدليــل نظــام الــام املنصــوص عليــه �

ــا  ي يتوجــب عــى النائــب أن يتقيــد �ب
مــن حيــث تفســ�ي مــواده مــن خــال توضيــح احملــددات الــىت

جــراءات. ت والإ ملمارســة هــذا الــق والوقــت املمنــوح والعقــو�ب

ي هــذا الدليــل مــن حيــث ماهيتــه واملقصــود بــه، وآليــة كتابتــه وكيفيــة 
ض

م � غبــة اهــ�ت اح �ب وكن لاقــ�ت

ــا، مــع  هــا وإحال�ت ــوم املذكــرات النيابيــة وآليــة توج�ي ضافــة إل توضيــح م�ض لإ إحالتــه إل الكومــة، �ب

وع القانــون وإجراءاتــه حــىت صــدور  تنــاول موضــوع املوازنــة العامــة مــن حيــث اليــة مناقشــة مــ�ش

القانــون.

مــا  ردن، والــدور املطلــوب م�ض
أ
ي ال

ض
ي �

تمــع املــد�ض ؤسســات احملب ملــان �ب امك تنــاول هــذا الدليــل عاقــة ال�ب

ــه  ت ــب بدا�أ ــة النائ ــان عاق ــع بي ي م
ــا�ض مل ــل ال�ب ــداف العم ــق أه ق

ت
ــتدامة � ــة مس ك ا ــيس �ش س

أ ي �ت
ض

�

ــة. النتخابي

دوار والوظائــف 
أ
نســان مــن خــال اممرســة ال ــال حقــوق الإ ي مب

ض
ض � ملانيــ�ي وركــز الدليــل عــى دور ال�ب

ساســية، مــع 
أ
ت ال ــس القــوق والــر�ي

ت
ي �

ملانيــة، وتطبيــق معايــ�ي ومبــادئ حقــوق النســان الــىت ال�ب

ردنيــة.
أ
ــا الكومــة ال ي صادقــت عل�ي

شــارة إل التفاقيــات والهعــود الدوليــة الــىت الإ
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أهداف الدليل

ملــان  ال�ب أعضــاء  مســاعدة 

ــم  كي�ض
ت
عيــان( و�

أ
)النــواب و ال

ية. ــم الدســتور مــن اممرســة وظائ�ض

ســلوب 
أ
�ب يعيــة  الت�ش املراحــل  بيــان 

ــىي لتهسيــل  ي ــاء النــص الت�ش ي بن
ض

معــىي �

دفة  إســتخدامه مــن قبــل الفئــات املســ�ت

ــل. ــن الدلي م

ــاون  لتع دواره �ب
أ
ــان ل مل ــق ال�ب قي

ت
�

. ي
تمــع املــد�ض مــع مؤسســات احملب

ي 
ض

� الفضــى  املمارســات  بيــان 

والعمــل  يعيــة  الت�ش العمليــة 

. ي
ملــا�ض ل�ب ا

ً
أوال

ً
ثانيا

ً
رابعا

ً
ثالثا
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منهجية الدليل
ي والنظــام الداخــىي 

ــل نصــوص الدســتور الرد�ض لي
ت

ــل عــى � ــة إعــداد هــذا الدلي جي اعتمــدت م�ض

 ، ي
ملــا�ض ــىي وال�ب ي ي العمــل الت�ش

ض
ــة واملمارســات الفضــى � ــ�ي الدولي ــان واملعاي عي

أ
لــ�ي النــواب وال حملب

. ي
ــا�ض مل ــىي وال�ب ي ي العمــل الت�ش

ض
ة � ــ�ب ــة إل عقــد مشــاورات مــع أحصــاب الختصــاص والض ضاف لإ �ب

أعضاء مجلسي النواب واألعيان

موظفي األمانة العامة لمجلسي األعيان والنواب

مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب

مراكز الدراسات واألبحاث والمؤسسات التعليمية

الفئات المستهدفة من الدليل
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القسم األول

البرلمان االردني
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تأسيس البرلمان في المملكة األردنية الهاشمية

 إصدار القانون األساسي إلمارة شرق األردن

تكويــن  فــي  المجلســين  ازدواجيــة  نظــام  إعتمــاد 
التشــريعية. الســلطة 

إصدار دستور المملكة األردنية الهاشمية

1921

1928

1947

1952
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مــارة  ردنيــة كإ
أ
يــة مــع تشــل الــدولت ال ردنيــة اهلامسش

أ
ي اململكــة ال

ض
ملــان � ســيس ال�ب

أ نشــأت فكــرة �ت

ــد  ــة امللــك املؤســس عب هــت ني ب
ت

ردن ، حيــث ا�
أ
ق ال مــارة �ش إ ــا �ب ي مسيــت حي�ض

ــىت عــام 1921 وال

ــدولت بعــد  ي ال
ض

ية � ــاء املؤسســات الدســتور ــذاك( إل اســتامكل بن ــدا هلل آن مــ�ي عب
أ
ول )ال

أ
هللا ال

لــس أطلــق  ــوز مــن عــام 1923 تشــكيل مب
ت
ي أوائــل �

ض
ردن. وعــى ذلــك فقــد �ت �

أ
ق ال اســتقال �ش

لــس  ة وكن ذلــك احملب مــ�ي مبــا�ش
أ
ــه مــن ال ــة أعضائ ض كف لــس الشــورى( و�ت تعيــ�ي ــه امس )مب علي

ــبة  ــد�ي احملاس ــارف وم ــد�ي املع ــتئناف وم ــد�ي الس ــن م ــة لك م ــاة وعضوي ي القض
ــا�ض ــة ق س �أ �ب

يــد العــام. ق وال�ب ــواردات ومــد�ي التســجيل ومــد�ي الزراعــة ومــد�ي الــ�ب ومــد�ي ال

ها وإرســاهلا  نظمــة وتفســ�ي
أ
ض وال اح القوانــ�ي لــس عــدة اختصاصــات أمههــا اقــ�ت ــذا احملب وأنيــط �ب

ضافــة إل  لإ هــا �ب ــا ون�ش مــ�ي للتصديــق عل�ي
أ
ــا �ش رفهعــا إل ال إل الكومــة مــن أجــل املوافقــة عل�ي

ول مــن نيســان عــام 
أ
ي ال

ض
لــس � ، وقــد جــرى إلغــاء هــذا احملب ض مكــة املوظفــ�ي وظيفــة أخــرى وهي ما

نــة منتخبــة  ول عــى تشــكيل لب
أ
1927 وقبــل إلغائــه وافــق املغفــور ل امللــك املؤســس عبــد هللا ال

، حيــث جــرى ســن أول قانــون  ي ة مــن الشــعب لوضــع قانــون النتخــاب لملجلــس النيــا�ب مبــا�ش

ــدة  ي ر ي ملحــق الب
ض

ــ�ش � ــذي ن ــون ال ــذا القان ــة ه ــرت الكوم ردن وأق
أ
ق ال ــارة �ش ي إم

ض
ي � انتخــا�ب

تمــع  ــاء وكبــار رجــال احملب يــة مــن العملــاء والف�ت ض�ي
ت

نــة � ليــف لب
أ الرمسيــة العــدد )52( امك جــرى �ت

. ســاسي
أ
ــة القانــون ال

أ
لوضــع ل�

1921

نبذة تاريخية عن البرلمان األردني
ً
أوال



15

ردن حيــث نصــت املــادة 
أ
ق ال مــارة �ش ســاسي لإ

أ
ي عــام 1928 صــدر القانــون ال

ض
�

ي تكوينــه طائفتــان 
ض

، ويدخــل � يــىي لــس الت�ش )25( منــه عــى تشــكيل احملب

ــون  ــا لقان ض وفق ــ�ي ــاء املنتخب عض
أ
ــن ال ــت م ول كن

أ
ــة ال عضــاء  الطائف

أ
ــن ال م

ثــل رئيــس وأعضــاء 
ت
خــرى كنــت �

أ
ــا والطائفــة ال النتخــاب الســائد حي�ض

ــذي. ــس التنفي ل احملب

ه �ت  ــى إ�ش ــذي ع ــة وال ردن وإعــان امللكي
أ
ق ال ــارة �ش ض اســتقال إم ر�ي ــذ �ت من

يــدة  ر ي الب
ض

ي عــام 1946 ونــ�ش �
�ض ض �ش �ي ي تــ�ش

ض
وضــع دســتور جديــد صــودق عليــه �

ض  هتــ�ي ب طــة الســلطة التنفيذيــة �ب ض 1947/2/1، والــذي تبــىض مبــدأ إ�ض الرمسيــة بتــار�ي

ي 
ض

ض � لســ�ي ده نظــام ازدواجيــة احملب ضافــة إل اعــ�ت لإ لــس الــوزراء �ب مهــا امللــك ومب

يعيــة. ض الســلطة الت�ش تكــو�ي

ض  ي تكــو�ي
ض

ض � لســ�ي ي عــام 1952 صــدر الدســتور الــذي اســتحدث نظــام احملب
ض

�

لــ�ي  ي أصبحــت منــذ ذلــك العــام تتكــون مــن مب
يعيــة الــىت الســلطة الت�ش

لــس النــواب البالــغ عــددمه  عيــان والنــواب ويــمت انتخــاب أعضــاء مب
أ
ال

ي ذلــك الوقــت.
ض

 وفقــا لقانــون النتخــاب الســاري �
ً
ض عضــوا �ي عــ�ش

يــة أمــام  ي التمثيــىي الاكمــل الــذي تعــد املســؤولية الوزار واعتمــد النظــام النيــا�ب

لــس النــواب واحــدة مــن أمه خصائصــه، واملســتند إل مبــدأ الفصــل املــرن  مب

ــا  ــا ملكي ــا نيابي ــام هــذا الدســتور نظام ــد اق ــك فق ، وبذل ــدولت ض ســلطات ال ــ�ي ب

.
ً
وراثيــا

1928

1947

1952

;
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تركيبة ووظائف البرلمان األردني

لـس  ض أعضـاء مب مللـك حـق تعيـ�ي ي �ب
يـة عـام 2016 عـى الدسـتور الرد�ض ار طـت التعديـات الب ا�ض

لـس  عيـان، دون الاجـة إل أي تنسـيبات، عـى ان ال يتجـاوز عـدد اعضـاءه نصـف اعضـاء مب
أ
ال

ـا املادة )65( من  ي املـادة )63( من الدسـتور، أما مـدة العضوية فقد حدد�ت
ض

النـواب حسـ�ب هـو وارد �

ض عضوية  مع بـ�ي وز الب ب ـم امك ول �ي ت عضوي�ت ض مـن ان�ت بـع سـنوات مـع جـواز إعـادة تعي�ي ر
أ
الدسـتور �ب

حـاكم املـادة )76( من الدسـتور. 
أ
لـس النـواب والوظيفـة العامـة وفقـا ل عيـان ومب

أ
لـس ال مب

ــوز  ب عيــان، مــع أنــه �ي
أ
لــ�ي النــواب وال ض عضويــة مب مــع بــ�ي ــوز الب ب وكذلــك ووفقــا لــذات املــادة ل �ي

ض اعضــاءه  ض مــن بــ�ي لــس ملــدة ســنت�ي ض رئيــس احملب عيــان والــوزارة، ويعــ�ي
أ
لــس ال ض عضويــة مب مــع بــ�ي الب

مــع جــواز اعــادة تعينــه. 

ي منحته حق 
عيــان مــن خــال املــادة )92( مــن الدســتور الــىت

أ
لــس ال ز أمهيــة منصــب رئيــس مب وتــ�ب

ي حددهــا الدســتور، 
ي الــالت الــىت

ض
عيــان والنــواب �

أ
لــ�ي ال ض مب كة مــا بــ�ي لســات املشــ�ت ســة الب ر�أ

 ، ض لســ�ي امــن أدوار النعقــاد لــا احملب ض يــث ت�ت لــس النــواب �ب ع مب عيــان عنــد اجــ�ت
أ
لــس ال تمــع مب ب و�ي

وقــف.
ُ
عيــان ت

أ
لــس ال لــس النــواب فــإن جلســات مب ي حــالت حــل مب

ض
و�

مجلس األعيان

ً
ثانيا
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التشريعية

مور التالية:
أ
ل عيان �ب

أ
لس ال يعية حملب تتمثل الوظيفة الت�ش

 	 . ض يع القوان�ي اح مشار اق�ت  

ض	  يع القوان�ي مناقشة مشار  

 	 . ض يع القوان�ي إقرار مشار  

وع، رفــض  ي ثــاث مواقــف )قبــول املــ�ش
ض

قــرار � ي مرحــ�ت الإ
ض

عيــان �
أ
لــس ال تنحــر صاحيــات مب

وع(.  وع، تعديــل املــ�ش املــ�ش

وظائف مجلس األعيان

الرقابية

ي إدارة شــؤون الــدولت 
ض

ي الرقابــة عــى أمعــال الكومــة �
ض

لــس العيــان � تتمثــل الوظيفــة الرقابيــة حملب

ي الــدولت 
ض

ــا � نظمــة املعمــول �ب
أ
ض وال يــث يكــون مطابــق للدســتور والقوانــ�ي وعيــة معلهــا �ب ومراقبــة م�ش

ــدة  ــن خــال ع ــة م ــه الرقابي ــان وظيفت عي
أ
ــس ال ل ــارس مب ــة، و�ي ــق ويصــون املصلحــة العام ق امم �ي

: وســائل هي

 	. سئ�ت
أ
توجيه ال  

توجيه الستجواب.	   

طرح املوضوع للنقاش العام.	   

  تقد�ي العرائض والشاكوى. 	 

غبة.	  احات �ب   الق�ت
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مجلس النواب

اعتماد أسلوب القائمة النسبية المفتوحة

اإلنتخاب السري والمباشر

عمومية اإلنتخاب – مبدأ االقتراع العام

اإلنتخاب اختياري

ض انتخــا�ب  حــاكم املــادة )1/67( مــن الدســتور مــن أعضــاء منتخبــ�ي
أ
لــس النــواب وفقــا ل يتألــف مب

ــا  ــع ســنوات وفق ب لــس أر ــة احملب ــون النتخــاب، وتكــون مــدة عضوي ــا لقان ا وفق ــا�ش عامــا و��ي ومب

ــد أن هــذا القانــون تضمــن  ب
ض

 )6( لعــام 2016 �
ت
لملــادة )68( مــن الدســتور، ووفقــا لقانــون النتخــاب ر�

: لــس النــواب وفقــا ملــا يــىي ــم معليــة انتخــاب أعضــاء مب
ت

ي �
ــ�ت مــن املبــادئ واملرتكــزات الــىت �ب
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خصائص النظام االنتخابي في االردن

ــة النســبية املفتوحــة: وهــو مــا اســتد� منــح الناخــب حــق التصويــت 	 
أ
د أســلوب القا� اعــ�ت

ي 
ــة الــىت

أ
ــن ذات القا� ض �ض ــ�ي

ش
ــة مــن القــوا�أ وحــق آخــر لختيــار عــدد مــن املر�

أ
لختيــار قا�

ي 
ش

ــر� ض م ــ�ي ــن ب ي م
ــز�أ ــ�ي أو الب ــار ال ــك الناخــب حــق الختي ل ــث �ي ي ــداء، �ب ــا ابت اختاره

ة  ت لك مافظــه مــن مافظــات اململكــة دا�أ قتــىض هــذا القانــون فقــد اعتــ�ب ــة ، و�ب
أ
هــذه القا�

ي 
بــد الــىت ــس دوا�أ ومافظــة ار ي قســمت إل �ض

ســتثناء مافظــة العا�ــة الــىت ــا �ب ــد ذا�ت واحــدة �ب

ت لك واحــدة مــن  ض واعتــ�ب تــ�ي ي قســمت إل دا�أ
بــع دوا�أ ومافظــة الزرقــاء الــىت قســمت إل أر

مــوع  ة انتخابيــة واحــده. وقــد خصــص حملب نــوب دا�أ ل وبــدو الوســط وبــدو الب دوا�أ بــدو الــامش

 
ً
ض امك خصــص لملــرأة 15 مقعــدا  بشــل متبــا�ي

ً
يعــا ــا �ب  وزعــت عل�ي

ً
الــدوا�أ النتخابيــة 115 مقعــدا

ة مــن دوا�أ البــدو الثــاث. بواقــع مقعــد واحــد لــل مافظــة ومقعــد واحــد لــل دا�أ

: تبــىض الدســتور وقانــون النتخــاب مبــدأ �يــة النتخــاب حيــث 	  النتخــاب الــ�ي واملبــا�ش

 
ت
نصــت عــى ذلــك رصاحــة املــادة )67( مــن الدســتور واملــادة )27( مــن قانــون النتخــاب ر�

ــد هــذا  (، ويع
ً
ا ــا�ش  ومب

ً
 ��ي

ً
ــا ــ�ض نصــت عــى أن )يكــون النتخــاب عام )6( لســنة 2016 حي

ي 
ات الــىت اهــة النتخــاب حــىت يتجنــب الناخــب كفــة املــؤ�ش ض يــة و�ض ت حر �ض املبــدأ مــن أمه امصض

نــة عــى  مه، امك تعمــل هــذه الامض ض أو مــن غــ�ي ــ�ي
ش

مــن املمكــن أن يتعــرض هلــا ســواء مــن املر�

ــة كنــت. ي دون خــوف أو حــرج مــن أيــة �ب ض قابليتــه عــى اممرســة حقــه النتخــا�ب تعــز�ي

اط 	  ــ�ت ــدم اش ــة النتخــاب ع ــد بعمومي ــام –: ويقص اع الع ــ�ت ــدأ الق ــاب – مب ــة النتخ معومي

ي 
ض

ض و� ي هيئــة الناخبــ�ي
ض

لكفــاءة العمليــة أو املــاءة املاليــة � ع أيــة قيــود أو متطلبــات تتعلــق �ب املــ�ش

نبــه الدســتور  ب
ت

مــر الــذي �
أ
 وهــو ال

ً
اع مقيــدا عــل مــن القــ�ت ب

ت
ي مــن املمكــن أن �

ض الــىت ــ�ي
ش

املر�

اع ول ينــال مــن  كــد عــى مبــدأ معوميــة القــ�ت  )6( لســنة 2016 الــذي أ
ت
وقانــون النتخــاب ر�

 
ش

ي الناخــب واملــر�
ض

ي توافرهــا �
ي ينبــىض

وط العامــة الــىت ع لبعــض الــ�ش اط املــ�ش ذلــك املبــدأ اشــ�ت

هــا. هليــة وغ�ي
أ
نســية والســن وال ط الب كــ�ش

 	 
ً
 )6( لعــام 2016 اممرســة النتخــاب حقــا

ت
النتخــاب اختيــاري: جعــل قانــون النتخــاب ر�

اع أو عدمــه، فــا  ي اممرســة حــق القــ�ت
ض

يــة � ض الر  وتبعــا لذلــك يكــون هليئــة الناخبــ�ي
ً
اختيــار�ي

ي  ــه واجــب أد�ب ــار ان ــف عــن اممرســة هــذا الــق عــى اعتب ــاب ول جــزاء عــى مــن يتخل عق

ــس إل. لي
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ا.. 1 ا عليه رئيس الوزراء أو تعديلها أو رف�ض ي يعر�ض
ض الىت وعات القوان�ي قبول م�ش

مــة . 2
آ
لــس ال ض عــى مب ض املؤقتــة، عــى ان تعــرض هــذه القوانــ�ي إقــرار أو تعديــل أو رفــض القوانــ�ي

ض  ر�ي ض مــن �ت ض متتاليتــ�ي ض عاديتــ�ي ــا خــال دورتــ�ي لــس البــت ف�ي ع يعقــده، وعــى احملب ي أول اجــ�ت
ض

�

ا. إحال�ت

هــا . 3 حــة وتقد�ي ض املق�ت وعــات القوانــ�ي ــا صياغــة م�ش ض عــى الكومــة والطلــب إل�ي اح القوانــ�ي اقــ�ت

ل.

نظمــة عــى . 4
أ
ــه عــى أن تعــرض هــذه ال ــط أمعــال وتنظــمي إجراءات ــة لضب وضــع أنظمــة داخلي

ــا. ــق عل�ي ــك للتصدي جــالت املل

ض  لــس العــالي لتفســ�ي الدســتور بتــار�ي  )2( لعــام 2008 والصــادر عــن احملب
ت
ي ر� وقــد أورد القــرار التفســ�ي

لــس النــواب، وذلــك مــن واقــع النصــوص   لختصاصــات وصاحيــات مب
ً
ديــدا

ت
2008/4/30 حــرا و�

ية                     الدستور

اإلختصاص التشريعي 1 - 1
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جلــس النــواب صاحيــة الرقابــة عــى الكومــة  ي املــواد )51، 53، 54، 96( �ب
ض

ط الدســتور � أ�ض

ــب  ئ ــه، وخــول لك �ض ــدولت أو مســائ�ت لك وز�ي عــن أمعــال وزارت ا عــن السياســة العامــة لل ومســائل�ت

 ملــا هــو 
ً
مــور العامــة وفاقــا

أ
ت حــول أي أمــر مــن ال ن يوجــه إل الــوزراء أســئ�ت واســتجوا�ب الــق �ب

ية  وجــب هــذه املــواد الدســتور لــس النــواب، ولملجلــس �ب ي النظــام الداخــىي حملب
ض

ــه � منصــوص علي

ــا  كــ�ش م�ض ــا أو بــوز�ي أو أ ــا، ول أن يقــرر عــدم الثقــة �ب حــد وزرا�أ
أ
لكومــة أو �ب الــق بطــرح الثقــة �ب

ــه. مــوع عــدد أعضائ ــة املطلقــة مــن مب ي ك�ش
أ
ل �ب

لــس النــواب حــق إحــالت رئيــس الــوزراء والــوزراء إل النيابــة  خولــت املــادة )56( مــن الدســتور مب

ــم  ض يتألــف م�ض عضــاء الــذ�ي
أ
رة لذلــك بقــرار صــادر عــن أغلبيــة ال ســباب املــ�ب

أ
العامــة مــع إبــداء ال

ــة عــن  ب
ت

� ــا ينســب لرئيــس الــوزراء والــوزراء مــن جــرا�أ �ض لــس عــى أن تنحــر هــذه الصاحيــة �ب احملب

ــول هــذه  ض ي العا�ــة، و�ت
ض

تصــة � مك النظاميــة احملض ــم أمــام احملــا مك�ت ــري ما ب
ت

يــث � ــم و�ب ــم لوظائ�ض دي�ت
أ �ت

حــالت إل النيابــة العامــة. دلت والتحقيــق والإ
أ
ــع ال لــس النــواب حــق �ب الصاحيــة مب

اإلختصاص الرقابي 1 - 2

اإلحالة إلى النيابة العامة 1 - 3
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ي دســتورية قانــون أو نظــام 
ض

وفقــا لنــص املــادة)9/ب( مــن قانــون احملمكــة الدســتورية يقــدم الطعــن �

لــس الــوزراء( لــدى احملمكــة الدســتورية بطلــب  لــس النــواب، ومب عيــان، ومب
أ
لــس ال مــن قبــل )مب

: ض فيــه مــا يــىي هــة الطاعنــة وأن يبــ�ي موقــع مــن رئيــس الب

 

ــة ومــددة فــ�ي . 1
ض

ــه ونطــاق الطعــن بصــورة واحص
ت

امس القانــون أو النظــام املطعــون فيــه ور�

. مكــ� أو عــى مــادة واحــدة أو أكــ�ش
أ
إذا كن منصبــا عــى القانــون أو النظــام �ب

الفة القانون أو النظام للدستور.. 2 وجه مض

ــن  ــ�ي لك م ــه إل رئي ــدم إلي ــن املق ــن الطع ســل نســخة م ــس احملمكــة الدســتورية أن �ي وعــى رئي

ض تســمله  ر�ي م مــن �ت ة أ�ي مــا أن يقــدم رده لملحمكــة خــال عــ�ش ي م�ض
أ
، ول ض خريــ�ي

أ
ض ال هتــ�ي الب

ض  �ي ــة وعــ�ش ي الطعــن خــال مــدة ل تتجــاوز مائ
ض

ــا الفصــل � جــل فيجــب عل�ي
أ
ــدة �ب واحملمكــة مقي

ــا. ــن إل�ي ض ورود الطع ر�ي ــن �ت ــا م يوم

صالحية الطعن في دستورية القوانين 
واألنظمة 1 - 4
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 )1( لســنة 1962 
ت
ي ر� وجــب القــرار التفســ�ي ــدل الــدا�أ حــول هــذا املوضــوع منــذ زمــن �ب ُحــم الب

ه لملــادة )33(  ي معــرض تفســ�ي
ض

لــس العــالي لتفســ�ي الدســتور � ض 1962/4/10 عــن احملب والصــادر بتــار�ي

مــن الدســتور، والــذي جــاء فيــه:

كــ�ش ســواء  ــان أو أ ي تعقدهــا دولت
ــىت ــات ال عناهــا العــام تنــرف إل التفاق )أن لفــظ معاهــدات �ب

ــاص تنــرف إل  عناهــا الض هــا ، و�ب ملصــال السياســية أو القتصاديــة أو غ�ي كنــت تتصــل �ب أ

ــا  ــف وم ــح ومعاهــدات التحال ــع الســياسي مكعاهــدات الصل ــة ذات الطاب ــة اهلام ــات الدولي التفاق

ي غــ�ي الشــؤون السياســية فقــد اصطلــح  الفقــه الــدولي عــى تســميته 
ض

مــه الــدول � ها، أمــا مــا ت�ب شــا�ب

ي املــادة )33( 
ض

لتفاقيــة أو التفــاق ، فــإن اســتعمال لفظــة )التفاقــات( بعــد لفظــة )املعاهــدات( � �ب

لتخصــص املتقــدم  ض �ب ض اللفظــ�ي ــا يــدل عــى أن واضــع الدســتور قــد تقيــد عنــد اســتعمال هــذ�ي
ض
إ�

ي يكــون طرفاهــا دولتــان أو 
ي هــذه املــادة هي التفاقــات الــىت

ض
ذكــره، وهلــذا فــإن التفاقــات املعنيــة �

كــ�ش وتتعلــق بغــ�ي الشــؤون السياســية. أ

كت  ــ�ش ــوك وال ــوي كلبن ــىي أو معن ــص طبي ض ش
ــع أي � ــدولت م همــا ال ي ت�ب

ــىت ــة ال ــات املالي ــا التفاق أم

ــت  ــو كن مــة ول
أ
لــس ال ــة مب ــاج نفاذهــا إل موافق ت ــادة ول �ي ــم هــذه امل ي غــ�ي مشــمولت �ب

ض
� 

ً
ــا مث

ينــة شــيئا مــن النفقــات، وامم يؤيــد هــذه الــرأي كــون بعــض الدســات�ي  ز مــل الض
ت

هــذه التفاقــات �

 آخــر 
ً
ها قــد أوردت نصــا ي تشــتمل عــى نــص اممثــل لنــص املــادة )33( املطلــوب تفســ�ي

جنبيــة الــىت
أ
ال

ملــان عــى هــذه القــروض ملــا هلــا مــن  لقــروض العامــة يوجــب الصــول عــى موافقــة ال�ب ــق �ب يتعل

ــا  صــل عل�ي
ت

ي �
ــاص مــا كن ليوضــع لــو أن القــروض العامــة الــىت أمهيــة عامــة ، ومثــل هــذا النــص الض

ي املــادة املقابــ�ت لملــادة 
ض

ــا � ــوم )التفاقــات( املنصــوص عل�ي ي م�ض
ض

الكومــة مــن غــ�ي الــدول داخــ�ت �

.) ــا .... الض )33( املشــار إل�ي

واالتفاقيــات  المعاهــدات  فــي  البرلمــان  دور 
الدوليــة

1 - 5
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يترتــب  التــي  واالتفاقــات  )المعاهــدات  أن  علــى  نصــت  الدســتور  مــن  المــادة 33 
 مــن النفقــات أو مســاس فــي حقــوق األردنييــن 

ً
عليهــا تحميــل خزانــة الدولــة شــيئا

العامــة أو الخاصــة ال تكــون نافــذه إال إذا وافــق عليهــا مجلــس األمــة وال يجــوز فــي 
أي حــال أن تكــون الشــروط الســرية فــي معاهــدة أو اتفــاق مــا مناقضــة للشــروط 

العلنيــة(.

لــس   )1( لســنة 1962 الصــادر عــن احملب
ت
ي ر� بنــاء عــى نــص املــادة )33( مــن الدســتور والقــرار التفســ�ي

لــس  ي يســتلزم الدســتور لنفاذهــا موافقــة مب
العــالي لتفســ�ي الدســتور فــإن التفاقــات واملعاهــدات الــىت

: مــة هي
أ
ال

ميــل 
ت

ــا � تــب عل�ي ي ي�ت
خــرى والــىت

أ
يــة مــع الــدول ال ردنيــة اهلامسش

أ
همــا اململكــة ال ي ت�ب

التفاقــات الــىت

مــل الــدولت 
ت

ي �
ــا عــى ســبيل املثــال اتفاقيــات القــروض الــىت خزانــة الــدولت شــيئا مــن النفقــات وم�ض

شــيئا مــن النفقــات كلفوائــد أو أي أعبــاء ماليــة أخــرى.

ض  ردنيــ�ي
أ
ي حقــوق ال

ض
ــا مســاس � تــب عل�ي ي ي�ت

خــرى والــىت
أ
همــا اململكــة مــع الــدول ال ي ت�ب

التفاقــات الــىت

اصــة. العامــة أو الض

ي التنويــه إل ان املــادة )117( مــن الدســتور منحــت حــق حــري 
حيــة أخــرى  فإنــه ينبــىض ومــن �ض

ــن حدودهــا العموميــة –  ر املنــا�ب أو املعــادن أو املرافــق العامــة �ض ســت�ش ــص مــا �ب ض ش
هــة مــا أو � لب

ملــان  لمتيــاز- ل يــمت إل مــن خــال قانــون صــادر عــن ال�ب  �ب
ً وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته قانــو�ض

هــة ، ومــن املمكــن ان يــمت التصديــق عــى  وجبــه هــذا المتيــاز لــذاك الشــخص أو تلــك الب نــح �ب �ي

ــن نصــوص بنــود قانــون آخــر دون حاجــة إل اســتصدار قانــون خــاص  ــاز �ض اتفاقيــة منــح المتي

ــة  ــى اتفاقي ــة ع ــمت املصادق ي أن ت
ــىض ــة إذ يك ــى التفاقي ــة ع ملوافق ــة �ب ــذه الغاي ــة هل م

أ
ــس ال ل ــن مب م

قتــىض نــص مــن نصــوص قانــون آخــر حــىت يكــون املقتــىض الدســتوري قــد جــرى  منــح المتيــاز �ب

ــس  ل  )1( لســنة 2012 الصــادر عــن احملب
ت
ي ر� ــرار التفســ�ي لق ــك �ب ــد عــى ذل كي ــد �ت التأ اســتيفاؤه، وق

العــالي لتفســ�ي الدســتور.
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ــادات الفرديــة  ــا تبــىت الج�ت لــس النــواب وبدو�ض ي مب
ض

الكتــل النيابيــة هي أســاس العمــل الســياسي �

يــة اعطــت نهكــة سياســية حقيقيــة للعمــل  امب ســكة وقويــة و�ب ســيدة املوقــف، وملكــا كنــت الكتــل م�ت

. ي
ملا�ض ال�ب

تلــف  ي مض
ض

ي تواجــه الكومــة �
ت الــىت يــة حقيقيــة تقــدم حلــول للتحــد�ي امب واملطلــوب تشــكيل كتــل �ب

يعــات املوجــودة بعيــدا عــن التنظــ�ي  ض تطــور مــن الت�ش حــات بقوانــ�ي ــا تقــد�ي مق�ت القطاعــات، امك عل�ي

. اك العــاىمي والســ�ت

ــا فقــط  ا�ــا وقو�ت ب
ض

بــط � ــة ول �ت
ض

لــك رؤى واحص
ت
ي �

ــة هي تلــك الكتــل الــىت والكتــل النيابيــة النا�ب

ــوز أن تكــون الكتــل بعــد  ب ــة، ول �ي
أ
ت رؤســاء اللجــان الدا� لــس أو انتخــا�ب ســة احملب ت ر�أ نتخــا�ب إ �ب

.
ض

ســة هيــالك شــلية ل حــول هلــا ول قــوة ول لــون ســياسي وا� ت الر�أ انتخــا�ب

الكتل البرلمانية 2
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موعــة مــن النــواب ل يقــل  ــق لــل مب لــس النــواب �ي ســب النظــام الداخــىي حملب �ب

ض أو  ــق لكتلتــ�ي لــس تشــكيل كتــ�ت نيابيــة، امك �ي عددهــا عــن )10%( مــن أعضــاء احملب

. ي كــ�ش تشــكيل ائتــاف نيــا�ب أ

ــا/ بــه  لتنظــمي معــ�/ معلهــا  ي وضــع نظــام خــاص �ب عــى لك كتــ�ت أو ائتــاف نيــا�ب

ض يومــا مــن بدايــة الــدورة العاديــة. ويــودع  لــدى المانــة العامــة خــال ثاثــ�ي

ــغ  ــا �ش تبل مسه  �ب
ً
ــا  إعامي

ً
ــا طق  هلــا و�ض

ً
ــررا  للرئيــس ومق

ً
ــا ئب  و�ض

ً
ــ�ت رئيســا تنتخــب الكت

وجــب أحــاكم هــذا النظــام الرئيــس بتشــكيلها وامسهــا واامسء   �ب
الكتــ�ت املشــلهت

ــاص. مسهــا ونظاهمــا الض ئبــه ومقررهــا والناطــق العــاىمي �ب ــا ورئيهســا و�ض أعضا�أ

ي املوقــع الــذي تــوله 
ض

ــا حقــه � يفقــد العضــو املســتقيل مــن الكتــ�ت أو املفصــول م�ض

ــؤ�ش  ــا ول ت ض أعضا�أ ــ�ي ــن ب ــ�ت حــق اســتبدال بعضــو آخــر م ــ�ت وللكت ــل للكت مكمث

ــا وذلــك حــىت  اســتقالت أو فصــل أي عضــو مــن الكتــ�ت عــى فقــدان الكتــ�ت نصا�ب

ي هــذه 
ض

ــا فتعتــ�ب � كــ�ش مــن نصــف اعضا�أ ايــة الــدورة العاديــة مــا مل تفقــد الكتــ�ت أ �ض

ن مل تكــن.
أ
الــالت ك

ملانية  لشــؤون السياســية وال�ب لس فــ�ي يتعلق �ب لرئيــس الكتــ�ت التنســيق مــع رئيــس احملب

. ي
ملــا�ض ا تطــو�ي العمل ال�ب ي تقرهــا الكتــ�ت وأيــة أمــور أخــرى من شــأ�ض

الــىت

ــق ل النتقــال مــن  كــ�ش مــن كتــ�ت نيابيــة واحــدة ول �ي
أ
م ل ــق للنائــب النــامض ل �ي

ــاء الــدورة العاديــة. كتــ�ت إل أخــرى ال بعــد ان�ت

دة أو  ــن ز�ي ــا م ــى عضوي�ت ــرأ ع ــا يط ــل م  ب
ً
ــا ــس خطي ل ــس احملب ــ�ت رئي ــغ الكت تبل

ــا. ــاص �ب ــام الض ــى النظ ــا وع ــع ف�ي ــى املواق ــل ع ص
ت

ات � ــ�ي ــان وأي تغي نقص
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القسم الثاني

العملية التشريعية 
للبرلمان االردني
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التسلسل الهرمي للتشريع في االردن

الدستور

القوانين

األنظمة

التعليمات

 
ً
أوال
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حــاكم املــادة )47( مــن الدســتور فــإن الــوز�ي يعــد مســؤول 
أ
وفقــا ل

لنســبة  �ب يتعلــق بوزارتــه، وكذلــك المــر  يــع مــا  عــن ادارة �ب

ي ســبيل اإدارة وتســي�ي املرافــق 
ض

مه، ومه � ي دوا�أ
ض

ض � لملــدراء العاميــ�ي

ت لتنفيــذ النظمــة  ــا منحــوا صاحيــة اصــدار تعلــ�ي ض ع�ض املســؤول�ي

ي 
ض

د�ض �
أ
ــة ال ملرتب ي �ب

�ت
أ ت �ت ــ�ي ــذه التعل ــة، وه ــا الكوم ي تصدره

ــىت ال

. ــدولت ــىي لل ي ــاء الت�ش هــرم البن

الدستور

القوانين

األنظمة

التعليمات

يــة عــى اهلرميــة  ردنيــة اهلامسش
أ
ي اململكــة ال

ض
يــىي � يقــوم البنــاء الت�ش

ســاسي 
أ
ي يتســيدها الدســتور بوصفــه القانــون ال

 والــىت
ً
املعروفــة عامليــا

ــات  ــا وصاحي ــدولت ونظــام الــم ف�ي مس شــل ال ي �ت
ــىت ــة ال والوثيق

ــا البعــض وعاقــة  ــا وعاقــة الســلطات ببع�ض وحــدود الســلطات ف�ي

ــم  �ت وحر�ي ض  املواطنــ�ي وحقــوق  ض  واملواطنــ�ي فــراد 
أ
ل �ب الســلطات 

ت. ــك الــر�ي ــوق وتل ت هــذه الق �ض وامصض

ــع  تم ي احملب
ض

ــراد � ف
أ
ــة لا �ي امللزم

ــ�ت ــلوك الج ــد الس ــوع قواع م هي مب

ملرتبــة  ي �ب
�ت
أ ي �ت

ض
 هلــا �

ً
ي تنفيــذا

�ت
أ �ب أحــاكم الدســتور و�ت ي تــ�ت

والــىت

. ــدولت ــىي لل ي ــرم الت�ش ــل اهل ي تسلس
ض

ــة � الثاني

ض موضــع  ــ�ي ــة لوضــع القوان ي تصــدر عــن الســلطة التنفيذي
ــىت وهي ال

ــتور،  ــن الدس ــادة )31( م ــص امل ــا لن ــا وفق ــمت اصداره ــذ وي التنفي

 
ً
ركــة ض تتضمــن املبــادئ العامــة التنظيميــة �ت ذلــك ان هــذه القوانــ�ي

املســائل التفصيليــة ذات الطابــع التنفيــذي للســلطة التنفيذيــة 

ورة ال�اع   عــن رصض
ً
مهــور فضــا لب كــ�ش الســلطات اتصــال �ب ــا أ كو�ض

ــا. ي اصداره
ض

�
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مراحل العملية التشريعية

ض  ــ�ي ض الداخلي ــ�ي ــتور والنظام ــا الدس ــص عل�ي ي ن
ــىت ــل ال ــن املراح ــد م لعدي ردن �ب

أ
ي ال

ض
ــع � ي ــر الت�ش �ي

: ي
ــو ال�ت ــى النح ض وع ــ�ي يق ــال طر ــن خ ــك م ــان، وذل عي

أ
ــواب وال ــ�ي الن ل حملب

اإلحالة من رئاسة الوزراء  الطريقة األولى: 

وع أي قانــون عــى  ي اأوجبــت عــرض مــ�ش
ــا املــادة )91( مــن الدســتور والــىت ي نصــت عل�ي

وهي الــىت

لــس  النــواب مــن خــال رئيــس الــوزراء. مب

االقتراح  الطريقة الثانية:  

لــس النــواب وكذلــك  ــا املــادة )77( مــن النظــام الداخــىي حملب يقــة تســتند إل مــا نصــت عل�ي هــذه الطر

ــوز  ب يــث �ي اعيــان وبــدللت املــادة )95( مــن الدســتور، �ب
أ
لــس ال املــادة )45( مــن النظــام الداخــىي حملب

اح  ــال لك اقــ�ت يــث �ي ض �ب حــوا القوانــ�ي عيــان أن يق�ت
أ
لــس النــواب وال كــ�ش مــن أعضــاء مب ة أو ا لعــ�ش

بــداء الــراي. لــس لإ ي احملب
ض

تصــة � إل اللجنــة احملض

ً
ثانيا
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وع   	  ــ�ش ــاق م رف إ ــه �ب ــه في ــواب يعمل ــس الن ل ــس مب ــوزراء إل رئي ــس ال ــن رئي ــاب م ــه كت توجي

ــواب. ــس الن ل ــى مب ــه ع ــار إل عرض ــوزراء ليص ــس ال ل ــره مب ــذي أق ــون ال القان

لــس الــذي ل حــق 	  وع القانــون عــى جــدول أمعــال احملب دراج مــ�ش إ لــس النــواب �ب يقــوم رئيــس مب

قبــول أو تعديــ� أو رفضــه.

 	: ض ض التاليت�ي يقت�ي حدى الطر إ وع، وتمت �ب التصويت عى إحالت امل�ش

ــواب عــى . 1 ــس الن ل تصــة: هي أن يصــوت مب ــة احملض حــالت إل اللجن ــت عــى الإ التصوي

ــراغ  ــد الف تصــة بع ــة احملض ــة إل اللجن ــه مــن الكوم ــون احملــال إلي وع القان إحــالت مــ�ش

ــواب. ــس الن ل ــادة )79( مــن النظــام الداخــىي حملب ــا لــم امل ــه وفق ــراءة أولي ــا ق مــن قراء�ت

لســة . 2 ي ذات الب
ض

وع القانــون � لــس عــى مــ�ش ن يصــوت احملب
أ
: وذلــك �ب تصويــت مبــا�ش

ــذه الــالت يصــار إل  ي ه
ض

ــ� أو رفضــه، و� ــع أو تعدي ي ــول الت�ش ــه بقب ي عــرض علي
ــىت ال

يــل رئيس  يــث �ي عيــان(، �ب
أ
لــس ال يعيــة الثانيــة )مب وع إل الغرفــة الت�ش إرســال املــ�ش

تصــة  لــس النــواب إل اللجــان احملض د اليــه مــن مب ي �ت
ض الــىت يع القوانــ�ي يــع مشــار لــس �ب احملب

حــالت  وع مــع قــرار الإ عيــان بنســخة مــن لك مــ�ش
أ
ض مــن ال ض العــام لك عــ�ي مــ�ي

أ
ود ال ض و�ي

عيــان.
أ
لــس ال  لنــص املــادة )44( مــن النظــام الداخــىي حملب

ً
تصــة وفقــا إل اللجنــة احملض

اإلحالة من رئاسة الوزراء  الطريقة األولى: 
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: ي هذا الصدد عى ما يىي
ض

وتعمل اللجنة �

 

اء 	  ــ�ب لض ض امك هلــا الســتعانة �ب يــع املعنيــ�ي وع القانــون ودعــوة �ب تقــوم بقــراءة ومراجعــة مــ�ش

ي اللجنــة 
ض

وع � غــب مــن النــواب ليصــار إل اقــرار املــ�ش ضــور مــن �ي وذوي الــرأي و�ب

بعــد إجــراء التعديــات املناســبة عليــه.

خــرى 	 
أ
احــات ال ضافــة إل الق�ت لإ ــا �ب وع القانــون مشــفوعا بتوصيا�ت فــع اللجنــة مــ�ش و�ت

لــس النــواب. ــا إل مب الفــة لرأ�ي احملض

وع القانــون 	  ناقشــة مــ�ش لــس قبــل البــدء �ب عــى أن يــوزع تقــر�ي اللجنــة عــى أعضــاء احملب

. ســب نــص املــادة )81/أ( مــن النظــام الداخــىي م  �ب ســة أ�ي ــدة ل تقــل عــن �ض �ب

ســب 	  لــس إعطــاء املوضــوع  صفــة الســتعجال �ب إعطــاء صفــة الســتعجال: يقــرر احملب

لــس النــواب. نــص املــادة )81/أ( مــن النظــام الداخــىي حملب

وع القانون: التصويت عى م�ش

لــس النــواب 	  ض أعضــاء مب كــ�ي
ت
ي مــن خــال �

عناهــا القيــىت يــع �ب هنــا تبــدأ معليــة الت�ش

وع القانــون أو عــى النــص املعــدل مــن  ــم عــى النــص الصــىي ملــ�ش احا�ت بتقــد�ي اق�ت

وع. لتصويــت عــى مــواد املــ�ش ضافــة مــواد جديــدة وذلــك قبــل البــدء �ب إ اللجنــة أو �ب

يمت التصويت عى املواد )مادة مادة(.	 

جموعه.	  وع القانون �ب اء من التصويت عى املواد يمت التصويت عى م�ش بعد الن�ت

لــس ورئيــس 	  كــ�ش أو رئيــس احملب ة نــواب فأ ــوز لعــ�ش ب طلــب اعــادة مناقشــة القانــون: امك �ي

ايــة التصويــت عــى مــواد  تصــة أو مقررهــا وكذلــك الكومــة وعنــد �ض اللجنــة احملض

جموعــه أن يطلبــوا اعــادة مناقشــة  وع �ب لتصويــت عــى املــ�ش وع وقبــل البــدء �ب املــ�ش

ــا. كــ�ش والتصويــت عل�ي مــاده أو أ

وع قانــون  عــادة التصويــت عــى املــادة )4/ب( مــن مــ�ش )واقعــه: تقــدم عــدد مــن النــواب لإ

ــن معــره  ة م ــة عــ�ش ــمت الثاني ــن مل ي ــة مل زائي ــة الب ــع ســن املاحق ف ــك �ب ــام 2014، وذل ي ع
ض

الحــداث �

ــع إل  ف وع أو رفضــه �ي ــول املــ�ش ــة قب ي ــررت الك�ش ي حــال ق
ض

ــا لملصلحــة الفضــى للطفــل( و� قيق
ت

�

لــس العيــان املــادة )84/ب( احملب

تنويه
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لــس النــواب وكذلــك  ــا املــادة )77( مــن النظــام الداخــىي حملب يقــة تســتند إل مــا نصــت عل�ي هــذه الطر

ــوز  ب يــث �ي لــس العيــان وبــدللت املــادة )95( مــن الدســتور، �ب املــادة )45( مــن النظــام الداخــىي حملب

ــال  يــث �ي ض �ب يع القوانــ�ي حــوا مشــار لــ�ي النــواب والعيــان ان يق�ت كــ�ش مــن اعضــاء مب ة أو أ لعــ�ش

بــداء الــرأي.  لــس لإ ي احملب
ض

تصــة � اح إل اللجنــة احملض لك اقــ�ت

ــه 	  ــون وتقد�ي وع قان ــ�ش ــة م ي صيغ
ض

ــه � ــة لوضع ــى الكوم ــال ع اح: �ي ــ�ت ــول الق ــال قب ي ح
ض

�

ــا. ي تل�ي
ــىت ــدورة ال ــا أو ال ــدورة نفهس ــس لل لملجل

يعاب على هذه الطريقة:

ــوز عرضــه 	  ب اح بقانــون فإنــه ل �ي ض )أعيــان ونــواب( القــ�ت لســ�ي ي حــال رفــض أي مــن احملب
ض

أنــه �

ــا. ي تل�ي
ي الــدورة الــىت

ض
احــه � ــب أن يــمت اق�ت ب ــا �ي

ض
ي ذات الــدورة وإ�

ض
�

 

ي ذات الــدورة 	 
ض

وع قانــون � ي صيغــة مــ�ش
ض

ــه � ي حــال قبــول فــإن الكومــة غــ�ي ملزمــة بتقد�ي
ض

و�

ــا. ي أحيــل عل�ي
الــىت

االقتراح  الطريقة الثالثة:  

تنويه
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لجان مجلس النواب

اللجان الدائمة

لــس النواب،  وجــب املــادة )40( مــن النظــام الداخــىي حملب ــة �ب
أ
تتشــل اللجــان الدا�

ي 
ــة والــىت

أ
انــه الدا� ي بــدء لك دورة عاديــة   أعضــاء لب

ض
لــس � حيــث   ينتخــب احملب

نــة. يبلــغ عددهــا )20( لب

اللجان المؤقتة

ــان  ي تشــكيل لب
ض

لــس النــواب الــق � أعطــت املــادة )62( مــن النظــام الداخــىي حملب

ــا  ــا وهماهمــا وعــدد أاعضا�أ لــس وظائ�ض ــدد احملب ى الاجــة ماســة لتشــكيلها، و�ي �ي

ــا مــا  ــاء املهمــة املولكــهت هلــا، وينطبــق عل�ي ن�ت ي مــدة اأي مــن هــذه اللجــان �ب
وتنــهت

ي آليــة العمــل.
ض

ــة �
أ
ينطبــق عــى اللجــان الدا�

لجنة الرد على خطاب العرش السامي

ــرد عــى خطــاب العــرش،  ــه لوضــع صيغــة لل ــة مــن أعضائ ن لــس لب ينتخــب احملب

ا  ــس ملناقشــ�ت ل ــة إل احملب ــة الصيغ ــع اللجن ف ــة �ت ــن وضــع الصيغ ــاء م ــد الن�ت وبع

 مــن 
ً
بعــة عــ�ش يومــا فــع الــرد إل جــالت امللــك خــال أر وإقرارهــا، وبعــد ذلــك �ي

ــاء خطــاب العــرش. ض إلق ر�ي �ت

ً
ثالثا
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اللجان الدائمة 1

اللجنة القانونية

ر نة القتصاد والست�ش لب

اللجنة املالية 

ية  دار اللجنة الإ

ارجية نة الشؤون الض لب

بية والتعلمي والثقافة نة ال�ت لب

ضة نة الشباب والر�ي لب

عام ي والإ
نة التوجيه الوطىض لب

نة الصحة والبيئة  لب

نة الزراعة واملياه  لب

عية والساكن  نة العمل والتنمية الج�ت لب

وة املعدنية نة الطاقة وال�ش لب

دمات العامة والنقل نة الض لب

ر �ش
آ
نة السياحة وال لب

نسان ت العامة وحقوق الإ نة الر�ي لب
ض نة فلسط�ي لب

نة الريف والبادية  لب

نة النظام والسلوك لب

اهة والشفافية وتقىي القائق  ض نة ال�ض لب

�ة
أ
نة املرأة وشؤون ال لب
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ً
ــة مــن أحــد عــ�ش عضــوا ن ــف لك لب ــث تتأل ــة حي ــة لك دورة عادي ي بداي

ض
ــة �

أ
شــل اللجــان الدا�

ُ
ت

ض  ــ�ي
ش

اع الــ�ي إذا زاد عــدد املر� لقــ�ت لــس �ب ــم احملب ، ينتخ�ب ســة أعضــاء كحــد أد�ض كحــد أعــى و�ض

 
ً
ض وفقــا ض الكتــل واملســتقل�ي  عنــد التوافــق بــ�ي

ً
ي اللجــان نســبيا

ض
عــن العــدد املقــرر، ويكــون التمثيــل �

 ، ض ــ�ي ت
أ
ض دا� ــ�ي نت ــن لب ــ�ش م ك ي أ

ض
� 

ً
ــب عضــوا ــوز أن يكــون النائ ب ــذي، ول �ي ــب التنفي ــرره املكت ــا يق مل

ض  . وللجنــة أن تشــل مــن بــ�ي ض عضويــة اللجــان وعضويــة املكتــب الــدا�أ مــع بــ�ي ــوز الب ب كذلــك ل �ي

صليــة، 
أ
هــا إل اللجنــة ال ــع تقر�ي ف ــه عــى أن �ت نــة فرعيــة لدراســة أي موضــوع تلــف ب ــا لب أعضا�أ

ض  ( لدراســة أي قانــون أو موضــوع معــ�ي كــ�ش ض أو أ نتــ�ي كة )مــن لب ــان مشــ�ت ــوز لملجلــس تشــكيل لب ب و�ي

ــا أمــا  ا ومقرر�ي ض رئيســ�ي  هلــا مــن بــ�ي
ً
 ومقــررا

ً
كة رئيســا لــس وتنتخــب اللجنــة املشــ�ت بنــاء عــى قــرار احملب

ــا. ض أعضا�أ ئــب الرئيــس فتنتخبــه اللجنــة مــن بــ�ي �ض

اف عــى وضــع التقــار�ي  �ش ــا لتــولي أمعاهلــا والإ ــة عنــد انتخا�ب
أ
نــة دا� ويشــل مكتــب لــل لب

ــا، عــى أن يلــف الرئيــس  عا�ت يــة وضبــط وقائــع اج�ت دار ــا الإ والدراســات الازمــة ومتابعــة إجراءا�ت

ض الــ�. ــام أمــ�ي ه ــام �ب ي املكتــب للقي
أحــد موظــىض

آلية عمل اللجان الدائمة

لــس لنتخــاب 	  ي أول لك دورة عاديــة بدعــوة مــن رئيــس احملب
ض

ع هلــا � تعقــد اللجنــة أول اجــ�ت

نصــب الرئيــس مــن حصــل عــى أعــى   �ب
ً
ا ض ــا�أ ــ�ب ف  هلــا، ويعت

ً
 للرئيــس ومقــررا

ً
ــا ئب  و�ض

ً
رئيســا

ــم  ــرى القرعــة بي�ض ب
ت

كــ�ش � ض أو أ ــ�ي
ش

ض مر� صــوات بــ�ي
أ
ي حــال تســاوي ال

ض
ض و� �ي أصــوات الــارصض

ئــب الرئيــس واملقــرر. وينطبــق ذلــك عــى انتخــاب �ض

ــا 	  عا�ت ــد اج�ت دي
ت

ــا و� ــمي وإدارة أمعاهل ــا وتنظ عا�ت ــة اج�ت س ــة ر�أ ــس اللجن ــة رئي ــون همم تك

ــه،  ــد غياب ــس عن ــام الرئي ــس هم ــب الرئي ئ ــول �ض ــس، ويت ل ــام احملب ــا أم ــن قرارا�ت ــاع ع والدف

ح تلــك التقــار�ي  ــا ويتــول �ش مــور املودعــة لد�ي
أ
ل عــداد تقــار�ي اللجنــة �ب إ أمــا املقــرر فيقــوم �ب

ــس. ل ي احملب
ض

ا � ــد مناقشــ�ت ــا عن ــاع ع�ض والدف

رئيس اللجنة ونائب الرئيس والمقرر
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ــا عــى  ــق لثلــث أعضا�أ ي حــال غيابــه، و�ي
ض

ئبــه � ــا بدعــوة مــن رئيهســا أو �ض عا�ت تعقــد اللجنــة اج�ت

لــس،  ع هلــا بنــاء عــى طلــب يقــدم لرئيــس احملب قــل )عنــد تعــذر انعقادهــا( الدعــوة إل عقــد اجــ�ت
أ
ال

ئبــه  ــا عــى أن يكــون الرئيــس أو �ض غلبيــة املطلقــة مــن أعضا�أ
أ
ضــور ال ــا قانونيــة �ب عا�ت وتعتــ�ب اج�ت

ــم. أو املقــرر مــن بي�ض

احــات وســا�أ  يع والق�ت  بنســخة مــن املشــار
ً
ع مرفقــا وعــد الجــ�ت ض � اللجنــة أعضاءهــا �ب يبلــغ أمــ�ي

قــل.
أ
ض بيــوم عــى ال معــال وذلــك قبــل املوعــد املعــ�ي

أ
املعامــات املدرجــة عــى جــدول ال

ض � اللجنــة فقــط بــل أجــاز  اء وأمــ�ي ــ�ب ع اللجنــة عــى أعضــاء اللجنــة والض ل يقتــر حضــور اجــ�ت

ي مناقشــة 
ض

عــات واملشــاركة � لــس حضــور الج�ت لــس النــواب لاكفــة أعضــاء احملب النظــام الداخــىي حملب

ي حــال حضــور 
ض

احــات دون ان يكــون هلــم حــق التصويــت. و� ــا وتقــد�ي الق�ت مــور املعروضــة عل�ي
أ
ال

هعــا. أس اج�ت نــة فانــه �ي ع اي لب لــس لجــ�ت رئيــس احملب

عــات اللجنــة إذا طلــب ذلــك، ولــل  اح حــق حضــور اج�ت تــص ومقــدم القــ�ت لــل مــن الــوز�ي احملض

ــدمه  ــم أح ــوا ع�ض ــم أن ينيب اح فله ــ�ت ــو الق ــدد مقدم ــة، وإذا تع ي املناقش
ض

اك � ــ�ت ــق الش ــا ح م م�ض

عــات. لضــور الج�ت

ة  ــ�ش ــن ع ــ�ش م ك ــة أو أ عــات متتالي ــة اج�ت ــور ثاث ــن حض ــة ع ــن أعضــاء اللجن ــب م ومــن يتغي

ــعار  ــة إش ــس اللجن ــى رئي ، وع
ً
ــامك ــتقيل ح ــ�ب مس ــة يعت ــ� اللجن ــذر تقب ــة دون ع ــات متفرق ع اج�ت

ــك. ــدا�أ بذل ــب ال املكت

إجتماعات اللجان
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ــدار  ــوع م ــون أو املوض ــى القان ــرأي ع ــذ ال خ
أ
ــة �ب ــس اللجن ــدأ رئي ــة يب ــن املناقش ــاء م ــد الن�ت بع

ض  �ي عضــاء الــارصض
أ
احــات املقدمــة مــن أعضــاء اللجنــة وال لتصويــت عــى الق�ت البحــث وذلــك �ب

ــا  يــة أعضا�أ ك�ش
أ
ــا �ب خــذ اللجنــة قرارا�ت

أ وهنــا يقتــر حــق التصويــت عــى أعضــاء اللجنــة فقــط، و�ت

لســة. ــس الب ــذي صــوت معــه رئي ــب ال ان �ب الب صــوات �ي
أ
ــد تســاوي ال ض وعن �ي الــارصض

 كيفية التصويت على قرارات اللجان

تقارير اللجان

فــع  ــا يــمت إعــداد تقــار�ي حوهلــا، و�ي مــور املعروضــة عل�ي
أ
ض وال ــاء اللجــان مــن دراســة القوانــ�ي بعــد ان�ت

ــته  ــن دراس ــة م ــت اللجن ــوع ان�ت ــن لك موض ــس ع ل ــس احملب  إل رئي
ً
ــا  مفص

ً
ا ــر�ي ــة تق ــس اللجن رئي

ي جــدول أمعــال 
ض

ــار�ي اللجــان � ــدرج تق ــس أن ي ل ــس احملب ــس، وعــى رئي ل ــررت عرضــه عــى احملب وق

. يع املســتعج�ت ــة لملشــار ولوي
أ
ــب وصوهلــا مــع إعطــاء ال تي ــق �ت ــس وف ل احملب

وا  ض حــرض عضــاء الــذ�ي
أ
عــات اللجــان مــرض تفصيــىي تــدون فيــه أامسء ال ع مــن اج�ت يوضــع لــل اجــ�ت

لســة ومقررهــا  ــذ فيــه مــن قــرارات، ويوقــع احملــرض رئيــس الب ض ع أو غابــوا عنــه ووقائعــه ومــا ا�ت الجــ�ت

ض �هــا. و أمــ�ي



42

لجان مجلس األعيان

عدد أعضاء اللجنة
نة. لس العيان ستة ع�ش لب ان مب يبلغ عدد لب

لنتخاب.  ض �ب مدة العضوية: سنت�ي 1

2

3

مهامها
لــس النواب،  ض الــواردة مــن مب يع القوانــ�ي لــس مشــار ــا رئيــس احملب يــل إل�ي �ي

لــس العيــان ذات  ــان مب نــة مــن لب ســب اختصا�ــا ، ولــل لب لك �ب

لــس النــواب. ــان مب ي بنــد لب
ض

الصاحيــات الــواردة �

التصويت
لــس العيــان مــادة  ض احملــالت حملب يع القوانــ�ي يــمت التصويــت عــى مشــار

وع  ض �ش يــمت التصويــت عــى املــ�ش �ي غلبيــة عــدد العيــان الــارصض
أ
مــادة و�ب

وع إل رئيــس الــوزراء بكتــاب موقــع مــن  فــع املــ�ش جمــ�، وبعــد ذلــك �ي �ب

ض العــام ليصــار إل رفعــه إل امللــك الــذي ل ان يصــادق  الرئيــس والمــ�ي

فضــه وفقــا لنــص املــادة )93( مــن الدســتور. عليــه أو �ي

ً
ثانيا



43

الجلسة المشتركة

ميــع املراحــل  ب ــر �ب خــر بعــد أن �ي
آ
ض ورفضــه ال لســ�ي وع قانــون مــن قبــل أحــد احملب ي حــال أقــر مــ�ش

ض
�

لــس  ــدللت املــواد )86( مــن النظــام الداخــىي حملب ــادة )92( مــن الدســتور وب ي امل
ض

ــا � املنصــوص عل�ي

ض لبحــث املــواد  لســ�ي تمــع احملب ب لــس العيــان، �ي النــواب و)53 ومــا بعدهــا( مــن النظــام الداخــىي حملب

كة. لســة املشــ�ت ي الب
ض

ــا � تلــف عل�ي احملض

األعيانالنواب

وع أن  ــ�ش ــول امل ط لقب ــ�ت وع: ويش ــ�ش ــول امل قب

ــاء  عض
أ
ي ال

ــىش ــة ثل ي ك�ش
أ
ــس �ب ل ــرار احملب ــدر ق يص

. ض ــ�ي لس ــن احملب ض م �ي ــارصض ال

ــوز  ب ــالت ل �ي ــذه ال ي ه
ض

وع : و� ــ�ش ــض امل رف

ي ذات 
ض

لــس � احملب نيــة عــى  �ش مــرة  عرضــه 

الــدورة. 

لــس  كة رئيــس مب لســة املشــ�ت أس الب ويــ�ت

العيــان.

12
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القسم الثالث

الصياغة التشريعية
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، مثــل القانــون والنظمة،  ي الــدولت
ض

تصــة � هي لك مــا يصــدر مــن قواعــد قانونيــة مكتوبــة عــن ســلطة مض

ــا القانــون إل قواعــد معليــة صالــة للتطبيــق  ي يتكــون م�ض
ــىت ويــل املــادة الوليــة ال

ت
ــة � ثاب وتعتــ�ب �ب

ــرج القاعــدة القانونيــة إل  ض ي �ت
ي الــىت

ض
ي يفصــح عــن جوهرهــا، �

قــق الغايــة الــىت ــو �ي
ض

الفعــىي عــى �

ض الوجــود مــىت مــا كنــت الصياغــة دقيقــة. حــ�ي

ي يســتطيع مــن خاهلــا إيصــال 
يــىي والــىت ــا أداة الصائــغ الت�ش ي كو�ض

ض
يعيــة � تمكــن أمهيــة الصياغــة الت�ش

ــات  ــة متطلب ه، ومعرف ــ�ي ع وتفس ــ�ش ــم إرادة امل
ض

ــق � ي ــن طر ــك ع ي وذل
ــو�ض ــم القان ــن ال ــرض م الغ

از اهلــدف املنشــود مــن  حــاكم القانــون، وإ�ب
أ
مثــل ل

أ
امــات، والتنفيــذ ال ض القانــون مــن القــوق والل�ت

يعيــة. الصياغــة الت�ش

ً
أوال

 
ً
ثانيا

ما المقصود بالصياغة التشريعية؟

ماهي أهمية الصياغة التشريعية؟
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معايير الصياغة التشريعية

ي ســعت 
غــراض الــىت

أ
يعيــة متفقــة مــع الفــاكر والتصــورات وال �ت عندمــا تكــون الصياغــة الت�ش

أ و�ت

ــا العمليــة  ي همارا�ت
ض

ض � ي تتبــا�ي
تمــع الــىت يــع فئــات احملب اطــب �ب ض يــث �ت ــا �ب قي�ت

ت
القاعــدة القانونيــة إل �

بســط الطــرق لــ�ي يتيــح 
أ
ــا �ب يــع والتعبــ�ي ع�ض عيــة، وتتطلــب توضيــح فكــرة الت�ش والقتصاديــة والج�ت

لقانــون. ام �ب ض لملواطــن اللــ�ت

ــا  ــىي دمع ــع العم ي الواق
ض

ــل � ص
ت

ي �
ــىت ــورات ال ــة التط ــى موا�ب ــادرا ع ــع ق ي ــون الت�ش ــب أن يك ب �ي

ــة ل. ب ــة مــع نظــم مقار ب ة كفيــة ومعــل مقار ــام بدراســة وافيــة ولفــ�ت لســتقراره، وهــذا يتطلــب القي

ــة  ي ي حر
ــا�ض ــح للق ــة أيضــا، وهــذا يتي ــون الوضــوح والــم واملرون ــب أن تتضمــن صياغــة القان ب �ي

ــة  ــه، فالقاعــدة القانوني ــا مــع الواقعــة املعروضــة علي �ت
أ
ــة ومــدى موا�

أ
ــة املا� تقــد�ي القاعــدة القانوني

ــا لتقــد�ي مــن يقــوم عــى تطبيــق القاعــدة القانونيــة  ركــة مــا يدخــل ف�ي تقتــر عــى وضــوح الفكــرة �ت

ــا. أو تنفيذه

ب

إستقرار وشفافية الصياغةأ

مراعاة التطورات

التوازنج

ً
ثالثا
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التعابير الفضلى للنص القانوني

ة ل�ي يمت مل قص�ي أن تكون الب

تعب�ي عن القاعدة القانونية

ي لملعلــوم ، الصيغــة املبنيــة لملجهول 
أن تكــون مبــىض

ــب عليــه أن  ب غالبــا مــا تعجــز عــن توضيــح مــن �ي

يــؤدي الفعــل )مثــال : الرئيــس مقــررا للجنــة(

يــع اخــر او مــادة  ي الحــالت ال ت�ش
ض

ا�ي � ان �ي

ة ومعينــة،  حــالت ملــادة مبــا�ش ن تكــون الإ
أ
اخــرى �ب

ــه. ــع احملــال إلي ي ــك الت�ش ــر ذل ــب ذك ب و�ي

البســيط  املضــارع  صيغــة  اســتخدام 

املســتقبل بصيغــة  وليــس   ) )الــارصض

ض  بــ�ي مألوفــة  مصطلحــات  اســتخدام 

ــن  ــدل ع ــك ب ــال: ملكــة بن ــراد، مث الف

مــرف

ي املصطلحــات املســتخدمة 
ض

الثبــات �
ض ــ�ي ــىض مع ــن مع ــ�ي ع للتعب

إل  جنبيــة، 
أ
ال املصطلحــات  نــب  ب

ت
�

بيــة  العر ي 
ض

� يقابلهــا  مــا  يكــن  مل  إذا 

نــت( ، واســتخدام مصطلحــات  ن�ت
أ
)كل

مايــدة وصفيــة 

ة لالتباس نب الملكات املث�ي ب
ت

�

ً
رابعا
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بنية التشريع

1- ديباجة
 التشريع

2- مقدمة
 التشريع

3- متن
 التشريع

4- خاتمة
 التشريع

ً
خامسا
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ديباجة التشريع

صــداره،  إ ــولت �ب ــة احملض ه ــن الب ن تكــون صــادرة ع
أ
ــة مــددة، �ب ــة رمسي ــع هوي ي ــ�ي للت�ش ي تع

ــىت وهي ال

ــة(. ــتق�ت والتنفيذي ــة )املس ي النظم
ض

ــك � ــة(، وكذل ــة واملؤقت
أ
ض )الدا� ــ�ي ي القوان

ض
ــون � ــا يك

ت
ونطا�

صدار )جالت امللك(.. 1 ي الإ
ض

صاحب الصاحية �

صدار.. 2 ي صاحية الإ
ض

النص الدستوري �

قرار القانون. . 3 إ ولت �ب هة احملض الب

يع . 4 ض نــوع الت�ش تــوي عــى لفــظ يبــ�ي يــع الــذي �ي ويتضمــن الديباجــة )عنــوان الت�ش

ــه �ش ســنة إصــداره(.
ت

�ش ر�

وتتمثل عناصرها بـ

1
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2

يع.	  اما لعنوان الت�ش
ت
ب أن يكون مطابقا � ب يع(، و�ي أن تتضمن املادة الول منه )امس الت�ش

جم�.	  يع �ب وضوع الت�ش ي تتعلق �ب
حاكم العامة والىت

أ
يفات وال التعر

ض النفــاذ بعــد مــرور مــدة معينــة 	  يــع حــ�ي يــدة الرمسيــة: يدخــل الت�ش ر ي الب
ض

النــ�ش �

يــدة الرمسيــة حــىت يلــزم النــاس بتطبيقــه وإل كن غــ�ي ملــزم  ر ي الب
ض

ه � عــى نــ�ش

هلــم.

ي 	 
ض

صــل �
أ
يــع: م )2/93( مــن الدســتور حــددت ذلــك فال مواعيــد نفــاذ الت�ش

يــدة الرمسيــة،  ر ي الب
ض

ه � ض نــ�ش ر�ي ض يومــا مــن �ت فــذا خــال ثاثــ�ي يــع يكــون �ض الت�ش

ــدة اخــرى. ــون عــى م ــص القان إل إذا ن

ي 	 
ض

ــرار � ــب التك ن ب
ت

ــاز و� ب ــى ال�ي ــاعد ع ي تس
ــىت ــادة ال ــات: وهي امل يف ــادة التعر م

ــرة  ي لك م
ض

ــارات � ــات والعب ــتخدام الملك ي اس
ض

ــات � ــة إل الثب ضاف لإ ــع، �ب ي الت�ش

ــح خاصــة إذا مل  ز الاجــة إل اســتخداهما، امك وتســاعد عــى توضيــح املصطل ــ�ب ت

ــه. يكــن متعــارف علي

ــراد/ 	  ف
أ
ــع )ك ي ضــع هلــا أحــاكم الت�ش ض ي �ي

ــىت ــات ال ــد الفئ ــك بتحدي ــع: وذل ي ــق الت�ش نطــاق تطبي

.) ض ــ�ي ــاكن مع مؤسســات/ م

جمــ� وذلــك ملنــع 	  يــع �ب ي تتضمــن مــواد تنظــم مســائل تشــمل الت�ش
حــاكم العامــة: وهي الــىت

أ
ال

يــع. ي الت�ش
ض

التكــرار �

وتتمثل بما يلي

مقدمة التشريع
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متن التشريع 3

ض القــوق والواجبــات واملســؤوليات(، وأحــاكم إجرائيــة  ي تتضمــن أحــاكم موضوعيــة )تبــ�ي
وهي الــىت

ــب  ب ــالي �ي لت ــا(، و�ب ــام �ب ــب القي ب ي �ي
ــىت جــراءات ال ــة تلــك القــوق والإ ــمت �اي ض كيــف ي ي تبــ�ي

ــىت )ال

ــن  ــاسي م ــم أس ي �ب
�ت
أ ي �ت

ــىت ــه، وال ــوع ومعوميت ــة املوض مهي
أ
ــا ل ــواد وفق ــب امل تي ي �ت

ض
ــدرج � ــمت الت أن ي

. ي
جــرا�أ ــل الــم الإ ــم موضــو�ي تكــون قب ي �ب

�ت
أ ي �ت

ــىت ــادة ال ، وامل ي
الســتثنا�أ

ي 
ض

د � �ي بنــد  مــن أول  املــواد  قــمي  �ت يبــدأ 

يــع،  الت�ش ــة 
ت
خا� إل  يــع  الت�ش مقدمــة 

ســتخدام  ــا إل فقــرات )�ب زئ�ت ب
ت

كــن � و�ي

بنــود  إل  وكذلــك  ديــة(  ب �ب
أ
ال حــرف 

أ
ال

.) متسلســ�ت أعــداد  ســتخدام  )�ب

ترقيم الموادترتيب المواد إلى أقسام
شــل  عــى  املــواد  وضــع  يــمت  يــث  �ب

قــم  ــا  م�ض لــل  ويكــون  موعــات  مب

ي 
ض

ابــط معــه � مســتقل عــن الخــر، وم�ت

ض  قســام عنــاو�ي
أ
مــل ال

ت
ذات الوقــت، و�

ي 
الــىت املــواد  جوهــر  تعكــس  تــرة  مض

. ــا تتضم�ض
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يــع، وقــد تكــون عــى صــورة )أحــاكم ختاميــة( أو مــواد ختاميــة،  ــا مــواد الت�ش ي �ب
ــهت ي تن

وهي الــىت

: ا مــا تضمــن مــا يــىي وكثــ�ي

ز الاجــة إل  فــذ، وتــ�ب يــع �ض ض الغــاء ت�ش لغــاء: وهــو الــم الــذي يتضمنــه مــادة تبــ�ي الإ أ - 

يعــات  يــع آخــر، وهي وســي�ت لتوحيــد الت�ش يــع مــل ت�ش ــل الت�ش اســتخدام هــذه املــادة عندمــا �ي

ديــدة. ــا للظــروف الب �ت
أ
هــا وما� وتطو�ي

: لغاء ما يىي ي الإ
ض

ط � ويش�ت

1 ..
ض

لغاء رص�ي ومبا�ش ووا�  أن يكون الإ

يــع الــذي يــمت الغــاؤه يتوجــب أن يلــىض . 2 يــث أن الت�ش يــع �ب مراعــاة هرميــة الت�ش

ي الدرجــة )القانــون يلــىض بقانــون(.
ض

يــع مســاوي ل � بت�ش

3 .. يىي لغاء حدوث فراغ ت�ش  أن ل ينجم عن الإ

يــع . 4 ي الت�ش
ض

ــة أو واجبــات مفروضــة �
أ
 أن تكــون املــواد حافظــة للحقــوق القا�

ــذ. الناف

تصــة بتنفيــذ  هــات احملض ي تتضمــن حــامك يفيــد بتليــف الب
يــع: هي الــىت التليــف بتنفيــذ الت�ش ب - 

ــون.  ــاكم القان اح

ي 
ض

ي إصــداره والــواردة �
ض

ــه: توقيــع صاحــب الصاحيــة � ض ر�ي يــع و�ت توقيــع مصــدر الت�ش ج -  

امليــادي. لتقــو�ي  �ب إصــداره  ض  ر�ي �ت ويكتــب  امللــك(  )جــالت  الديباجــة 

خاتمة التشريع 4
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يــع الــذي �ت مناقشــته،  ي تنفيــذ الت�ش
ض

يــع، وهــو أمــر امللــك � ي للت�ش
يقصــد بــه إثبــات الوجــود القانــو�ض

ــن  ــب أن يتضم ب ــدار �ي ص ــل والإ ــذا العم ــول ه ي تت
ــىت ــة ال ــلطة التنفيذي ــدار إل الس ص لإ ــاط �ب وين

ــع . ي مــا أمــر جــالت امللــك بتنفيــذ الت�ش ن�ي ــراره، و�ش ــع الــذي �ت إق ي ، أوهلمــا وجــود الت�ش ض عنــر�ي

ديــد حــىت يتســىض ل  يــع الب لت�ش فــراد مــن العمــل �ب
أ
ض ال كــ�ي

ت
ىمي إل � ي الــذي �ي

جــراء القانــو�ض هــو الإ

عــام  ــم، والإ يــع وتطبيقــه عل�ي ي الت�ش
ض

لعمــل � لبــدء �ب عــام �ب ــم وفقــا لحاكمــه، وذلــك لاإ تنظــمي حيا�ت

. مس الــدولت ي تصــدر �ب
يــدة الرمسيــة الــىت ر ي الب

ض
يكــون مــن خــال النــ�ش �

إصدار ونشر التشريع

إصدار 
القانون

نشر 
التشريع 

ً
سادسا
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القسم الرابع

الدور الرقابي للنائب
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يهعا  ــار ــا ومش ه امب ــا و�ب ــا وإجراءا�ت ــة وخططه ــات الكوم ــى سياس ــة ع ي الرقاب
ض

ــام � ــب دور ه للنائ

ك للشــعب  ا ي هــذا الــدور منعــا لحتــاكر الســلطة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وإ�ش
�ت
أ
ــا، و�ي وقرارا�ت

ــد جلســات  ت وعق ــه الســئ�ت والســتجوا�ب ــق هلــم توجي ض �ي ــذ�ي ــه ال ــة عــ�ب نواب ي مســاءلت الكوم
ض

�

ــت  ــا إن ثب جمله ــة �ب ــوز�ي أو الكوم ي ال
ض

ــة � ــة وطــرح الثق ــق النيابي ــان التحقي ــة ولب املناقشــة العام

مهــال أو الفســاد. التقصــ�ي أو الإ

لــ�ي النــواب  ونصــت املــادة 96 مــن الدســتور عــى هــذا الــق عــى )لــل عضــو مــن أعضــاء مب

ت حــول أي مــن المــور العامــة، وفقــا ملــا  والعيــان أن يوجــه إل الــوزراء أســئ�ت واســتجوا�ب

ــش  ــك العضــو، ول يناق ــه ذل ــ�ي إلي ــذي ينت ــس ال ي النظــام الداخــىي لملجل
ض

ــه � هــو منصــوص علي

ــق  ــت الــالت مســتعج�ت وواف ــوز�ي إل إذا كن م عــى وصــول لل ــة أ�ي اني
ش
ي �

ــل مــىض ــا قب اســتجواب م

ــورة(. ــدة املذك ــوز�ي عــى تقصــ�ي امل ال

ً
عن الدور الرقابي للنائبأوال
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ي دون خشــية بطــش أو انتقــام مــن الســلطة التنفيذية،  حــىت يتمكــن النائــب مــن القيــام بــدوره الرقــا�ب

وجــب احــاكم املــواد 86 و87، وحصانــة مــن الفصــل  فقــد منــح الدســتور النائــب حصانــة قانونيــة �ب

ــه مــن  ــك لمايت ــادة 90 مــن الدســتور، وذل ــق احــاكم امل ــه وف ي أعضائ
ــىش ــة ثل وافق ــس إل �ب ل مــن احملب

ــت القبــة مــن قضــا�ي عامــة. 
ت

ه � العقــاب عــى مــا قــد يثــ�ي

ــان  ــس العي ل ــل عضــو مــن أعضــاء مب : "ل ــىي ــا ي ــن الدســتور عــى م ــادة 87 م ــث تنــص امل حي

ــذي هــو  ــس ال ي حــدود النظــام الداخــىي لملجل
ض

ــرأي � ــداء ال ــم وإب ي الت
ض

ــة � ي ــواب مــلء الر والن

ي 
ض

ــوز مؤاخــذة العضــو بســبب أي تصويــت أو رأي يبديــه أو خطــاب يلقيــه � ب منتســب إليــه، ول �ي

ــس."  ل ــاء جلســات احملب أثن

يطــة عــدم  ــا يشــاء مــن النقــد �ش لــس �ب ي الــام أثنــاء جلســات احملب
ض

نــح النائــب الــق � وهــذا النــص �ي

الفــة النظــام الداخــىي لملجلس. مض

حصانة النائبأ
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ــب أن  كــن للنائ ــا �ي ــواب مــددات مل ــس الن ل ــن النظــام الداخــىي حملب ن 115و 116 م ــاد�ت وضعــت امل

لــس، ومــن ذلــك:  ــاء جلســات احملب يقــول أثن

ي غ�ي ما نص عليه الدستور.	 
ض

ا ل يليق أو تناول مسؤوليته � عدم التعرض لمللك �ب

ــس أو رئيســه أو 	  ــة أو لملجل ــ�ت نيابي ــة أو كت ن ــب أو لب ئ ي �ض
أ
ــة ل بي ــارات �ض عــدم التعــرض بعب

لنظــام  ــاص أو اهليئــات أو املســاس �ب ض ش
ــا، وعــدم املــس بكرامــة ال� للحكومــة أو أحــد وزرا�أ

ــة. داب العام
آ
ــام أو ال الع

 	. اصة للغ�ي عدم التعرض للحياة الض

 	. ي قطىي
م قضا�أ لتحق�ي لشخص أو هيئة، ما مل تكن أقوال مؤيدة �ب عدم التعرض �ب

ا.	  ا يؤ�ش عى س�ي العدالت ف�ي عدم التعرض لوقائع أي قضية معروضة أمام القضاء، �ب

لــس النــواب عــى  ي الفصــل الــادي عــ�ش مــن النظــام الداخــىي حملب
ض

خــرى �
أ
امك نصــت مــع املــواد ال

ــا النائــب الســؤال أو الســتجواب أو يناقــش امــرا  ي يوجــه �ب
يقــة الــىت لطر مــددات عامــة تتعلــق �ب

ي الفصــل املتعلــق بنظــام 
ض

يعيــة أو الرقابيــة، وهــو مــا سيشــار إليــه � لــس الت�ش مــا اثنــاء جلســات احملب

لــس.  ي احملب
ض

الــام �

محددات مناقشة القضايا العامة ب
في جلسات المجلس
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ً
األدوات الرقابية للنائبثانيا

1- السؤال

2- اإلستجواب 

3- لجان 
التحقيق

4- طرح الثقة
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ي الفصــل 
ض

عيتــه مــن املــادة 96 مــن الدســتور، ومــن املــواد 125 حــىت 132 الــواردة � يســتمد الســؤال �ش

لــس النــواب، وهــذا النظــام ل قــوة القانــون، حيــث أنــه يســتند  ي عــ�ش مــن النظــام الداخــىي حملب
الثــا�ض

لــس  ي إنشــائه أو تعديــ� إل مب
ض

لــك الــق � رادة ملكيــة ســامية، ول �ي إ ة، ويصــدر �ب إل الدســتور مبــا�ش

النواب.

ــس  ــن رئي ــو م ام العض ــت�ض ــه " اس ن
أ
ــىي �ب ــام الداخ ــن النظ ــادة 125 م ي امل

ض
ــؤال امك ورد � ــرف الس وُيع

ــم، أو رغبتــه  ي اختصاصا�ت
ض

ي تدخــل �
ي شــأن مــن الشــؤون الــىت

ض
هــ� � ب الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر �ي

ي أمــر مــن 
ض

ــة الكومــة � ــه، أو اســتعامه عــن ني ــا إلي ي التحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل عمله
ض

�

مــور".
أ
ال

الشروط الواجب توفرها في السؤال

: لس النواب وهي امك يىي ن 126 و127 من النظام الداخىي حملب ا املاد�ت وط نصت عل�ي للسؤال �ش

 	. عى العضو أن يقدم السؤال إل الرئيس مكتو�ب

ــوب اســتيضا�ا، وأن 	  ــع املطل ي الســؤال أن يكــون موجــزا، وأن ينصــَب عــى الوقائ
ض

ط � يشــ�ت

اصــة. راء الض
آ
ــدل وال ــو مــن التعليــق والب ل ض �ي

بيــة أو 	  ــوز أن يشــتمل عــى عبــارات �ض ب الــف الســؤال أحــاكم الدســتور، امك ل �ي ض ــوز أن �ي ب ل �ي

غــ�ي لئقــة.

مك.	  مر تنظره احملا
أ
ي السؤال مساس �ب

ض
وز أن يكون � ب ل �ي

صلحــة خاصــة بــه، أو موكــول أمرهــا 	  ــوز أن يتعلــق موضــوع الســؤال بشــخص النائــب أو �ب ب ل �ي

ليه. إ

ه إل لوز�ي واحد.	  وز توج�ي ب ك�ش من عضو واحد، امك ل �ي وز أن يوقع السؤال أ ب ل �ي

السؤال 1
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سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع: السؤال
السؤال رقم )  (

، وعمــا بأحــكام المــواد 126، 127 مــن  ي
اســتنادا إىل نــص المــادة 96 مــن الدســتور األرد�ن

بيــة  ال�ت وزيــر  معــاىلي  إىل  التــاىلي  الســؤال  توجيــه  يــر�ج  النــواب،  لمجلــس  الداخــ�ي  النظــام 
والتعليــم.

نص السؤال: 
--------

النائب: ....
التاريخ: / / 2017
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المدد الزمنية إلجابة السؤال

ط  ــا نــص عــى �ش
ض
جابــة الســؤال أو الســتجواب، وإ� إ ي يتعلــق �ب

ط زمــىض مل ينــص الدســتور عــى �ش

تــص إل إن  ــه إل الــوز�ي احملض م مــن توج�ي انيــة أ�ي
ش
ي �

ســتجواب قبــل مــىض وحيــد هــو أن ل يناقــش الإ

وافــق الــوز�ي عــى تقــد�ي تلــك املــدة.

ســتجواب،  جابة الســؤال والإ إ لــس النــواب نــص عــى مــدد زمنيــة تتعلــق �ب ولكــن النظــام الداخــىي حملب

ــذه  ــت ه ــة، وكن ــن الجاب ــص م ــة للتمل ــام الكوم ــه أم ــى مراعي ــا ع ــاب مفتوح ك الب ــ�ت كي ل ي

ض  ســبوع�ي
أ
م للســؤال وال ــة أ�ي ني ــر عــام 1996 ل تتجــاوز ال�ش ــذي أق وجــب النظــام الداخــىي ال املــدة �ب

ــدد  ــد امل ــام بتمدي ــىي وق ــام الداخ ــدل النظ ــ�ش ع ــابع ع ــواب الس ــس الن ل ــن مب ــتجواب، ولك لاس

ي توجيــه الســؤال والســتجواب 
ض

ــة العامــة لملجلــس � مان
أ
الزمنيــة املمنوحــة لــل مــن الكومــة وال

مــا. ــة ع�ض والجاب

وقــد نصــت املــادة 128 مــن النظــام الداخــىي املعــدل لعــام 2013 عــى املــدد الزمنيــة لتوجيــه الســؤال 

مانــة 
أ
ــول بــدوره إل ال ملانيــة الــذي �ي ــه لقــم الرقابــة ال�ب بعــد خروجــه مــن مكتــب النائــب وتقد�ي

م مــن  لــس النــواب همــ�ت ســبعة أ�ي لــس. ومنحــت هــذه املــادة رئيــس مب العامــة لملجلــس، فرئيــس احملب

جابــة  تــص همــ�ت ل تتجــاوز 14 يومــا لاإ تــص، �ش منحــت الــوز�ي احملض ــه إل الــوز�ي احملض ــه لتوج�ي ض تقد�ي ر�ي �ت

ض  ر�ي ــددا همــ�ت 14 يومــا مــن �ت مانــة العامــة مب
أ
لــس النــواب وال ض وروده، �ش منحــت رئيــس مب ر�ي مــن �ت

لــس. ي تســملها احملب
جابــة الســؤال الــىت إ وروده لتبليــغ النائــب �ب

ــب تصــل إل  ــه النائ ــذي يو�ب ــة عــن الســؤال ال جاب ــة لاإ ــدد القانوني مــوع امل ــىي أن مب ياحــظ امم ي

ض تكــون  حــوال، خاصــة حــ�ي
أ
ي كثــ�ي مــن ال

ض
ــه � ض يومــا، وهــو مــا يفقــد الســؤال قيمت ــ�ي ســة وثاث �ض

ــا بعــد تعديــل النظــام الداخــىي مــن قبــل  مــن، وهــذه املــدد الطويــ�ت قــد نــص عل�ي ض القضيــة مرتبطــة �ب

ض أن النظــام الداخــىي الســابق كن ينــص عــى همــ�ت  ي حــ�ي
ض

لــس النــواب الســابع عــ�ش عــام 2013، � مب

جابــة عــن الســؤال. م فقــط أمــام الــوز�ي لاإ انيــة أ�ي
ش
�
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مناقشة السؤال تحت القبة

أوال: إدراج السؤال على جدول أعمال الجلسة

ض إل ثــاث جلســات أســبوعيا، وينــص النظــام الداخــىي  لــس النــواب عــادة مــن جلســت�ي يعقــد مب

لــس النــواب غــ�ي ذلــك،  ض جلســة رقابيــة ، مــا مل يقــرر رئيــس مب يعيتــ�ي ض ت�ش عــى أن تتبــع لك جلســت�ي

ي 
ــن أمعــال الــدورات العاديــة والــدورات غــ�ي العاديــة الــىت لســات الرقابيــة ل تنعقــد إل �ض ولكــن الب

ــوز  ب ، فإنــه ل �ي كــ�ش لــس لــدورة اســتثنائية واحــدة أو أ ي حــال دعــوة احملب
ض

ي حــم العاديــة، أمــا �
ض

هي �

ت أو حــىت عقــد جلســات املناقشــة العامــة، إذ  عقــد جلســات رقابيــة ملناقشــة الســئ�ت والســتجوا�ب

رادة امللكيــة  ي نــص الإ
ض

ي وردت �
ض والقضــا�ي الــىت ناقشــة القوانــ�ي تنحــر أمعــال الــدورات الســتثنائية �ب

هــا. نعقــاد الــدورة دون غ�ي ي آذنــت �ب
الــىت

ــة  س ــغ ر�أ ــة، يبل ــال دورة عادي ــن أمع ــة �ض لس ــل الب ــؤال داخ ــة الس ــب مناقش ــرر النائ ــال ق ي ح
ض

و�

ي إدراج الســؤال عــى جــدول أمعــال 
ض

غبتــه � ملانيــة �ب مانــة العامــة وقــم الرقابــة ال�ب
أ
لــس عــ�ب ال احملب

ي دورة نيابيــة ســابقة ومل يناقــش، يتوجــب 
ض

ــه � لســة الرقابيــة القادمــة، وإن كن الســؤال قــد �ت توج�ي الب

لســات الرقابيــة  ــن أمعــال الب ي إدراج الســؤال �ض
ض

غبتــه � لــس خطيــا �ب عــى النائــب تبليــغ رئيــس احملب

ي حمكهــا. 
ض

ديــدة  أو مــا � ملانيــة العاديــة الب للــدورة ال�ب

ثانيا: مناقشة السؤال داخل الجلسة )تحت القبة(

لســة، ويعــ� النائــب حــق الــام تعقيبــا عــى إجابــة الــوز�ي  يعــرض الســؤال عــى جــدول أمعــال الب

ــث  ــاء �ب د الــوز�ي يعلــن إ�ض كتــىض النائــب �ب ي وردتــه، �ش يعــ� الــوز�ي حــق الــرد، فــإذا ا
طيــة الــىت الض

ويــل الســؤال إل اســتجواب، 
ت

املوضــوع  وإل فــإن مــن حقــه الــرد لملــرة الثانيــة أو إعــان نيتــه �

فــع  ــب أن يكتــب خطيــا، و�ي ب نــه �ي
أ
لســة، ل ي نفــس الب

ض
ويــل الســؤال ال اســتجواب ل يــمت �

ت
ولكــن �

ئــب  ي �ض
أ
ي الســابق، ول يســمح ل

ض
ــا الســؤال � ي مــر �ب

لــس ليمــر بنفــس املراحــل الــىت ال رئيــس احملب

ــردي  ن الســؤال حــق ف
أ
، ل ــوز�ي ــة ال ــل أو إجاب ــب الزمي ــى ســؤال النائ ــب ع ــام للتعقي ل ــر �ب آخ

ملشــاركة  ي يســمح للنائــب �ب
للنائــب، خافــا لملناقشــة العامــة أو الســتجواب، والــالت الوحيــدة الــىت

لــرد عــى ســؤال مــا , هي أن يكــون الســؤال أو إجابتــه مــن الــوز�ي قــد تعــرض للنائــب أو مســه  ــا �ب ف�ي

.) ــاز، وهــو مــا تنــص عليــه املــادة 129 مــن النظــام الداخــىي ب �ي إ لــرد �ب لــام، وعندهــا يســمح ل �ب �ب
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ــواب  ــا الن ه ي يو�ب
ــىت ية ال ــ�ض ــئ�ت الش س

أ
ــة أن ال ملاحظ ــد�ي �ب ــن الب وم

لســات عنــد مناقشــة املوازنــة العامــة أو موازنــة  للــوزراء أثنــاء الب

وط  ــا ال�ش ض ل ينطبــق عل�ي وعــات القوانــ�ي الوحــدات الكوميــة أو م�ش

ــق لل عضــو التدخل  ي تنطبــق عــى الســؤال املكتــوب، حيــث �ي
الــىت

يعيــة  ــن المعــال الت�ش ــا تعتــ�ب �ض �ض
أ
لــرد والنقــاش ل ــا واملشــاركة �ب ف�ي

معــال الرقابيــة، 
أ
ــن ال لســات وليــس �ض ارهســا العضــو أثنــاء الب ي �ي

الــىت

. وهــو مــا تنــص عليــه املــادة 130 مــن النظــام الداخــىي

متى يحول النائب السؤال إلى استجواب؟

ييــف  ض ــة أو �ت جاب ي الإ
ض

ــا لنقــص � ــه إم ــا إلي ــد وروده ــة عن طي ــوز�ي الض ــة ال جاب إ ــب �ب ــع النائ إذا مل يقتن

ــة  جاب إ ــب �ب ــع النائ ــه، أو إن مل يقتن ــرة لدي ــة متوف ــات حقيقي ــق معطي ــب وف ــل للنائ ــع أو تضلي للوقائ

ــن  ــرد عــى الســؤال �ض ي ال
ض

ــوز�ي � خــر ال
أ ــا الســؤال، أو إن �ت ي نوقــش ف�ي

ــىت لســة ال ــاء الب ــوز�ي أثن ال

ــا  ــه خطي ــة كتابت يط ــل الســؤال إل إســتجواب، �ش وي
ت

ــب � ــن حــق النائ ــه م ــة، فإن ــ�ت القانوني امله

طــوات  لض ــر �ب ــب أن �ي ب ي لك الحــوال فــإن الســتجواب �ي
ض

لــس النــواب، و� وتســليمه إل رئيــس مب

لــس النــواب. ــا الفصــل الثالــث عــ�ش مــن النظــام الداخــىي حملب ه
ض

ي يوحص
ــىت ال
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ــه  ــأ إلي ــرد، ويلج ــب الف ــتور للنائ ــا الدس � ي أ�ت
ــىت ــة ال دوات الرقابي

أ
ــن أمه ال ــد م ــتجواب واح الس

ت الــوز�ي أو رئيــس الــوزراء عــى ســؤال ســابق كن قــد  ي إجــا�ب
ض

النائــب للــدللت عــى فقــدان الثقــة �

ــف مــن  ي التعامــل مــع مل
ض

ــوز�ي أو الكومــة � ــب مــن أداء ال ــدللت عــى اســتياء النائ ــه، أو لل و�ب

نــه غــ�ي راض عــن أداء 
أ
هــا النائــب لــل مــن الكومــة والشــعب �ب امللفــات. وهــو رســالت قويــة يو�ب

ي الــوز�ي 
ض

ي بطــرح الثقــة �
ــهت كــن أن ين نــه �ي

أ
تــاز الســتجواب عــن الســؤال �ب الــوز�ي أو الكومــة، و�ي

يــة املطلقــة،  جملهــا، ولكــن طــرح الثقــة كي ينجــح يلزمــه تصويــت الك�ش املســتجوب أو الكومــة �ب

ي أعضــاء 
ت

ح النظــام الداخــىي لبــا� لــس النــواب، ولذلــك أ�ت وهي )النصــف + واحــد( مــن أعضــاء مب

ي الســتجواب بعــد أن يفــرغ النائــب مــن دوره وقبــل التصويــت عــى 
ض

لــس النــواب املشــاركة � مب

ــاذ  ض لــس عــى بينــة مــن أمــره عنــد ا�ت طــرح الثقــة إن قــرر النائــب طــرح الثقــة، وذلــك كي يكــون احملب

لتصويــت عــى الثقــة. قــرار �ب

ــس متابعــة  ل ي احملب
ض

ــب آخــر � ئ ي �ض
أ
ــق ل ت املســتجوب �ي جــا�ب إ ــاء �ب ــب الكتف ــرر النائ وحــىت إن ق

ي 
ض

لــس متابعــة املناقشــة � ي أعضــاء احملب
ت

ــق لبــا� لســة، امك �ي ي الب
ض

يطــة أن يعلــن ذلــك � الســتجواب �ش

لســة لســبب أو  فــع الرئيــس الب ــاء النقــاش أو �ي موضــوع الســتجواب، مــا مل يعلــن النائــب ذاتــه إ�ض

ثــا.  ض يتوصــل إل قناعــة أن املوضــوع قــد أشــبع �ب خــر كفقــدان النصــاب أو حــ�ي
آ
ل

لــس ملــزم  ي الــوز�ي أو الكومــة، فــإن رئيــس احملب
ض

حــوال، إن قــرر النائــب طــرح الثقــة �
أ
يــع ال ي �ب

ض
و�

لســة إل  ــع الب ف ــوز أن �ي ب ئــب يطلــب الــام مــرة واحــدة فقــط، ول �ي ي �ض
أ
لــام ل عطــاء الــق �ب إ �ب

لســة تتحــول إل جلســة ثقــة، وهــو مــا تنــص عليــه املــادة  ن الب
أ
ي الــام ل بعــد أن يتحــدث لك طالــىب

. ي
ــا القانــو�ض لســة نصا�ب ، مــا مل تفقــد الب )110( مــن النظــام الداخــىي

اإلستجواب  2
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تنــص املــادة 133 مــن النظــام الداخــىي عــى أن "الســتجواب هــو ماســبة الــوزراء أو أحــدمه عــى 

ام عــن شــأن مــن الشــؤون  ض الســت�ض ي شــأن مــن الشــؤون العامــة"، وهنــا يظهــر الفــرق بــ�ي
ض

تــرف ل �

العامــة وهــو حــال الســؤال واحملاســبة عــى شــأن مــن الشــؤون العامــة وهــو حــال الســتجواب. 

ــة أن  ــن ســؤال، ولكــن القيق ــب أن يتطــور ع ب ــأ أن الســتجواب �ي ــواب خط ــد بعــض الن ويعتق

ــق للنائــب الــذي تتوفــر لديــه معلومــات موثقــة عــن  طا ذلــك، و�ي الدســتور والنظــام الداخــىي مل يشــ�ت

ــا أو عــن فســاد أو إمهــال أو ســوء إدارة أن يوجــه اســتجوا�ب  ــن أعضا�أ ــة أو أي م تقصــ�ي الكوم

رحــ�ت الســؤال. ا للجهــة املعنيــة يضمنــه مــا لديــه مــن حقائــق ومعلومــات دون املــرور �ب خطيــا مبــا�ش

يــب الرئيــس خطيــا  ب تنــص املــادة 135 مــن النظــام الداخــىي عــى أنــه يتوجــب "عــى الــوز�ي أن �ي

ــس أن الــالت  ــا، إل إذا رأى الرئي ض يوم �ي ــدة ل تتجــاوز واحــدا وعــ�ش عــى الســتجواب خــال م

ــوز�ي عــى تقصــ�ي املــدة". ، ووافــق ال مســتعج�ت

ــه خــال املــدة  ــع معلومــات يتعــذر مهعــا تقد�ي ــق أو �ب قي
ت

ي إجــراء �
ــواب يقتــىض ــا إذا كن الب أم

ــغ  ــا، ويبل ض يوم ــ�ي ــدة ل تتجــاوز الثاث ــد مل ــس التمدي ل ــس احملب ــب مــن رئي ــوز�ي أن يطل ــورة، فلل املذك

ــك. ــوز�ي بذل ــدم الســتجواب وال ــس مق الرئي

ــواب  ــس الن ل ــس مب ــىي لرئي ــام الداخ ــات النظ ــا تعدي ي منح�ت
ــىت ــرى ال خ

أ
ــل ال ــة امله ــد إضاف وعن

د  ــا فعليــا ل �ت لســؤال وهي 21 يومــا أخــرى )مــع أ�ض ي توجيــه الســتجواب أســوة �ب
ض

مانــة العامــة �
أ
وال

تــد إل الســتجواب(، فإننــا 
ت
ض أن ل � ب الســؤال فقــط، ويفــ�ت ي �ب

ض
ــا �

ض
ب الســتجواب وإ� ي �ب

ض
نصــا �

ي تتنــاول عــادة قضــا�ي 
ت الــىت تــد إل 51 يومــا، ونظــرا لطبيعــة الســتجوا�ب

ت
كــن ان � نصــل إل 42 يومــا �ي

قيــق 
ت

ا لقــدرة النائــب عــى � ــا مــددا كبــ�ي ــد ذا�ت ، فــإن هــذه املــدد تعتــ�ب �ب حساســة ومســتعج�ت

ج املرجــوة مــن الســتجواب.
أ

النتــا�

ما هو االستجواب؟ 2 - 1
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ــا كنــت ل  �ض
أ
ــات النظــام الداخــىي لعــام 2013، عملــا �ب ي تعدي

ض
ــدة � دي ــد جــاءت هــذه املــدد الب وق

ــن  ــل ع ــام 1996، وهي ل تق ــذ ع ــه من ــول ب ــابق املعم ــىي الس ــام الداخ ي النظ
ض

ض � ــبوع�ي س
أ
ــاوز ال تتج

م، ومنــح  نيــة أ�ي عــىض أن الدســتور أجــاز أي مــدة تتجــاوز ال�ش وجــب أحــاكم الدســتور، �ب م �ب انيــة أ�ي
ش
�

ي حــالت طارئــة لتقصــ�ي 
ض

تــص � لــس النــواب أن يتفــامه مــع الــوز�ي احملض فــوق ذلــك الــق لرئيــس مب

لــس الســابع عــ�ش الــذي أدخــل تعديــات  ، ولكــن احملب م إن وافــق الــوز�ي انيــة أ�ي
ش
مــدة الجابــة عــن �

ن عــدد أعضــاء 
أ
ــا ل ه موضوعي ــ�ب ــدة لظــرف اعت ــذه امل ــد ه دي

ت
ى �

أ ــام الداخــىي ار�ت ة عــى النظ ــ�ي كث

ســئ�ت 
أ
ــه ال ي توجي

ض
ــاك نشــاط غــ�ي مســبوق � لــس النــواب الســابع عــ�ش كن 150 عضــوا، وكن هن مب

ي 
ض

للجنــة القانونيــة � لــس، وهــو مــا حــدا �ب ض مــن أعضــاء احملب �ي ت للحكومــة لــدى الكثــ�ي والســتجوا�ب

ي ذلــك مــن تضحيــة بعنــر ال�عة 
ض

 مــا �
ض

لــس بطلــب مــن الكومــة إل إطــالت أمــد تلــك املــدد رمع احملب

ــه  ــد قيمت ــن، ويفق م ض ــا �ب ــا مرتبط ــون معظمه ــد يك ــة ق ــا�ي حساس ي قض
ض

ت � ــا�ب ــى إج ــول ع ي الص
ض

�

ي إرســال الســؤال أو 
ض

مانــة العامــة لملجلــس مــددا طويــ�ت �
أ
نــح الكومــة ومهعــا ال

ت
وجــدواه عندمــا �

ــا جلســات الرقابــة ل  ي تعقــد ف�ي
ت، خاصــة وأن معــر الــدورة العاديــة الــىت جــا�ب ي الإ

الســتجواب وتلــىت

لســات الرقابيــة  ية لعــام 2011(، والب ــر قبــل التعديــات الدســتور بعــة اهسش ــر ) كن أر يتجــاوز ســتة أهسش

حــوال، وهــو مــا يعطــل قــدرة النائــب عــى 
أ
ي أحســن ال

ض
ل تتجــاوز ثلــث جلســات الــدورة العاديــة �

ي ظــل املــدد الطويــ�ت املمنوحــة.
ض

احملاســبة �
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كــ�ش  يــد اســتجواب وز�ي أو أ تنــص املــادة 134 مــن النظــام الداخــىي عــى أنــه "عــى العضــو الــذي �ي

ي يتناوهلــا الســتجواب، وعــى 
أن يقــدم اســتجوابه خطيــا للرئيــس مبينــا فيــه املوضوعــات والوقائــع الــىت

ي الســؤال".
ض

ط � ي الســتجواب مــا يشــ�ت
ض

ط � لســتجواب. ويشــ�ت تــص �ب الرئيــس تبليــغ الــوز�ي احملض

أوال: إدراج االستجواب على جدول أعمال الجلسة

ــواب عــى جــدول  ، "يــدرج الســتجواب والب وفــق الفقــرة ج مــن املــادة 135 مــن النظــام الداخــىي

د جــواب  ــدول إذا مل �ي ــك الب ــدرج الســتجواب عــى ذل ــك، امك ي صصــة لذل أمعــال أول جلســة مض

الــوز�ي خــال املــدة املقــررة".

ــة  ــدد القانوني ــن امل ــة الســتجواب �ض ي إجاب
ض

ــوز�ي � خــر ال
أ ــب إن �ت ي أن مــن حــق النائ

 وهــذا يعــىض

ــا النظــام الداخــىي أن يطلــب إدراجــه عــى جــدول أمعــال أول جلســة رقابيــة قادمــة، ومــع  ي بي�ض
الــىت

ــواب  ــس الن ل ــس مب ــع رئي ــامه( م لتف ــة  )�ب ــب املناقش ــى النائ ــمت ع ــىي �ي ــق العم ــإن التطبي ــك ف ذل

دراج الســتجواب عــى جــدول أمعــال أول جلســة  ملانيــة لإ ض العــام ورئيــس قــم الرقابــة ال�ب مــ�ي
أ
وال

ن معليــة إدراج 
أ
ي إدراج الســتجواب، ل

ض
غبتــه � جابــة أو إعــام الرئيــس خطيــا �ب رقابيــة تــىي تســمله الإ

ــن  ــ�ي م ــدد كب ي ظــل وجــود ع
ض

ــة، � ــة العام مان
أ
ــدى ال ــمت  بشــل آلي ل ت ل ت ســئ�ت والســتجوا�ب

أ
ال

ي تنــاول بعــض 
ض

ي ظــل وجــود حساســيات �
ض

ت املتنافســة لكثــ�ي مــن النــواب، و� ســئ�ت والســتجوا�ب
أ
ال

ــت القبــة.
ت

املوضوعــات �

ومناقشــته  االســتجواب  توجيــه  آليــة 
القبــة تحــت 

2 - 2
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ثانيا: مناقشة االستجواب في الجلسة

: لسة كلتالي ي الب
ض

 الفقرات )د، هـ، و( من املادة 135 خطوات مناقشة الستجواب �
ض

تو�

ــ�  عضــاء، يع
أ
ــا املســبق عــى ال يهعم ــاء بتوز ــه، أو الكتف ــواب علي ــاوة الســتجواب والب ــد ت بع

ــ�  ــرة واحــدة، �ش يع ــرد م ــا حــق ال م ــل م�ض ــوز�ي املســتجوب، ول ــدم الســتجواب �ش لل ــام ملق ال

ــاء البحــث إل إذا  الــام ملــن شــاء مــن النــواب. وإذا أعلــن املســتجوب اقتناعــه يعلــن الرئيــس ان�ت

ي النقــاش.
ض

صــول احملــددة �
أ
تبــىض أحــد النــواب موضــوع الســتجواب فتتبــع حينئــذ ال

ه مــن النــواب طــرح  ض أســباب عــدم اقتناعــه، ول ولغــ�ي ، أن يبــ�ي د الــوز�ي لملســتجوب إذا مل يقتنــع �ب

لــوزارة أو الــوز�ي مــع مراعــاة أحــاكم املــادة 54 مــن الدســتور.  الثقــة �ب

ت  لــس النــواب أن يطلــب مــن الكومــة اطاعــه عــى أوراق أو بيــا�ض ي مب
ض

ــق لــل عضــو � هــذا و�ي

لــس، وفــق نــص  لــس، ويقــدم الطلــب كتابــة إل رئيــس احملب لســتجواب املعــروض عــى احملب تتعلــق �ب

. املــادة 136 مــن النظــام الداخــىي

مانــة العامــة 
أ
لــس النــواب تلــزم ال وخافــا لــالت الســؤال فــإن املــادة 137 مــن النظــام الداخــىي حملب

ــة إل إذا رصح  ــدورة الاحق ــال ال ــدول أمع ــى ج ــابقة ع ي دورة س
ض

ــة � ت املقدم ــتجوا�ب دراج الس إ �ب

ــالت  ي ح
ض

ــه � ض أن ــ�ي ي ح
ض

ــس. � ل ــس احملب ــه إل رئي ــ�ي يقدمون ــاب خ ــا بكت ــهكم �ب س
ت
ــدم � ــا ع مقدموه

ي دورة ســابقة عــى جــدول أمعــال الــدورة الاحقــة إل إذا 
ض

ــت � ي و�ب
الســؤال ل تــدرج الســئ�ت الــىت

ــا. ــا خطي رصح مقدموهــا بتمســهكم �ب
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كــ�ش مــن  ة بعــد مــرور أ ي أحيــان كثــ�ي
ض

ت � لــس الســابع عــ�ش مناقشــة الســئ�ت والســتجوا�ب ــد احملب هسش

كــ�ش مل يكتــب  ت أ ــا، امك أن أســئ�ت واســتجوا�ب هــا، وهــو مــا أفقدهــا الكثــ�ي مــن قيم�ت عــام عــى توج�ي

لســات  لســات، بســبب عددهــا الكبــ�ي وقــ�ت عــدد الب هلــا أن تــدرج مطلقــا عــى جــدول أمعــال الب

لســات الرقابيــة  ضافــة إل أنــه �ت اســتبدال عــدد مــن الب لإ يعيــة، هــذا �ب الرقابيــة مقابــل الت�ش

رضــاء  ي بعــض القضــا�ي لإ
ض

ت لصــال عقــد مناقشــات عامــة � صصــة ملناقشــة الســئ�ت والســتجوا�ب احملض

ن آليــة 
أ
ي مناقشــة موضــوع ســاخن عــى الســاحة، عملــا �ب

ض
ض � الــرأي العــام أو معــوم النــواب الراغبــ�ي

يصــال رســالته،  ض أو ثــاث دقائــق لإ كــ�ش مــن دقيقتــ�ي نــح النائــب الفــرد فرصــة أ
ت
املناقشــة العامــة ل �

لســات  ــذه الب ي ه
ض

ــن أســئ�ت � ــا م ــا يوجــه إل�ي ت عــى م ــد�ي إجــا�ب ــة بتق ــ�ي ملزم ــة غ امك أن الكوم

ملناقشــة العامــة، وهــو مــا سنشــ�ي اليــه لحقــا  ي أحــاكم النظــام الداخــىي املتعلــق �ب
ض

وجــب خلــل � �ب

كــن أن تنجــم عــن جلســات املناقشــة  ي �ي
مه الــىت

أ
ــت عنــوان املناقشــة العامــة، ولعــل النتيجــة ال

ت
�

كــ�ش  ة مــن النــواب فأ ي الكومــة، حيــث منــح النظــام الداخــىي الــق لعــ�ش
ض

العامــة هي طــرح الثقــة �

ــاذ قــرار بتغيــ�ي  ض ــا طــرح الثقــة، أو ا�ت ايــة جلســة املناقشــة العامــة يطلبــون ف�ي ي �ض
ض

أن يوقعــوا مذكــرة �

ســياسي مــا.

تأمل 
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لــس والكومــة" حســب نــص املــادة  ض احملب ــا "تبــادل الــرأي واملشــورة بــ�ي �ض
أ
تعــرف املناقشــة العامــة �ب

. 138 مــن النظــام الداخــىي

آلية إجراء المناقشة العامة

كــ�ش أن  ة نــواب أو أ ــوز لعــ�ش ب ن 139 و140 مــن النظــام الداخــىي لملجلــس عــى أنــه �ي نصــت املــاد�ت

مــور والقضــا�ي العامــة. وتــدرج 
أ
ذكــرة خطيــة لطلــب مناقشــة أي أمــر مــن ال لــس �ب يتقدمــوا إل احملب

ــوت  ــة ليص لي ــة �ت ــال أول جلس ــدول أمع ــى ج ــس ع ل ــس احملب ــا إل رئي ه ــال تقد�ي ــرة ح ــذه املذك ه

يــة أن املوضــوع غــ�ي  ك�ش
أ
لــس عــ�ب تصويــت ال ي حــال وجــد احملب

ض
لقبــول أو الرفــض. و� ــا �ب لــس عل�ي احملب

لــس يصــوت  ي حــال القبــول، فــإن احملب
ض

صــال للنقــاش فــإن جلســة املناقشــة العامــة ل تنعقــد، أمــا �

ي 
لســة الــىت ض الب ر�ي بعــة عــ�ش يومــا مــن �ت عــى موعــد عقــد جلســة املناقشــة العامــة عــى أل يتجــاوز أر

ــق  ــوز للحكومــة أن تطلــب هي عقــد جلســة لملناقشــة العامــة. امك �ي ب لقبــول. و�ي ــا التصويــت �ب �ت ف�ي

ــاء املناقشــة العامــة، وذلــك  لــوزراء بعــد ان�ت لــوزارة أو �ب مه طــرح الثقــة �ب ي املناقشــة العامــة وغــ�ي لطالــىب

مــع مراعــاة أحــاكم املــادة 54 مــن الدســتور.

المناقشة العامة 2 - 3
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لــس  ي هعــد احملب
ض

ي حدثــت �
، والــىت ي رائــد زعيــ�ت عــى يــد جنــدي إ�ائيــىي

اد القــا�ض ي قضيــة إســتهسش
ض

�

بــع جلســات  ض عــ�ب أر ، طلــب النــواب عقــد جلســة مناقشــة عامــة، امتــدت إل يومــ�ي الســابع عــ�ش

لــس فعــا  ــح احملب ب
ض

ي الكومــة، وقــد �
ض

ض لطــرح الثقــة � ــت بتوقيــع مذكرتــ�ي صباحيــة ومســائية، �ش ان�ت

ــن  مســينيات م ــذ الض ــن نوهعــا من ول م
أ
ي ســابقة هي ال

ض
ــة � ي الكوم

ض
ــة � ــد جلســة لطــرح الثق ي عق

ض
�

بــوا الثقــة  ض �ب ن النــواب الــذ�ي
أ
ي الكومــة ل

ض
ــت بتجديــد الثقــة � لســة ان�ت ، ولكــن الب ي

القــرن املــا�ض

ئبــا. مل يتجــاوزوا 29 �ض

ي أمعــال الــدورة غــ�ي العاديــة 
ض

لســات املناقشــة العامــة جلســة معــال املياومــة � ــة لب ذج النا�ب ومــن الــ�ض

ــة  ي الفئ
ض موظــىض ــ�ي ــة بتعي ي أســفرت عــن تهعــد الكوم

ــىت ــس الســابع عــ�ش وال ل الول مــن معــر احملب

لفعــل عــ�ب  ــن هيــل التشــكيات، وهــو مــا نفذتــه الكومــة �ب ــم �ض الثالثــة أو معــال املياومــة وإدرا�ب

ي امتــد ثــاث ســنوات.
جــدول زمــىض

مثال
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ــان مؤقتــة ويســتند معلهــا إل املــواد )62( و)63( و)65-75( مــن النظــام الداخىي  هــذه اللجــان هي لب

ى أن الاجــة ماســة لتشــكيلها  ــان مؤقتــة. �ي ي تعــ�ي لملجلــس حــق تشــكيل لب
لــس النــواب الــىت حملب

ــا،  ــاء املهمــة املولكــهت إل�ي ن�ت ــا �ب ي مــدة أي م�ض
ــا وتنــهت ــا وهماهمــا وعــدد أعضا�أ لــس وظائ�ض ــدد احملب و�ي

نــة فرعيــة لدراســة مواضيــع  ــا لب ض أعضا�أ تــار مــن بــ�ي ض ــة أو مؤقتــة أن �ت
أ
نــة ســواء كنــت دا� ولــل لب

ــا.  ا بنتيجــة أمعاهلــا إل اللجنــة املنبثقــة ع�ض معينــة، وعــى اللجنــة الفرعيــة أن تقــدم تقــر�ي

ــا، وتتمتــع اللجنــة املؤقتــة  ض أعضا�أ ئــب ومقــرر مــن بــ�ي ويدعــو الرئيــس اللجنــة لنتخــاب رئيــس و�ض

لتــالي اســتدعاء  ــق هلــا �ب ــا، و�ي ي لكفــت �ب
ــن حــدود املهــام الــىت ــة �ض

أ
ميــع صاحيــات اللجــان الدا� ب �ب

ي 
ــن املهــام الىت ئــق �ض ض والطــاع عــى مــا تطلبــه مــن الو�ش تصــ�ي ض واحملض مــن تشــاء مــن الــوزراء واملســؤول�ي

لــس للتصويــت  فعــه بــدوره إل احملب لــس الــذي �ي ايــة إل رئيــس احملب ي ال�ض
ض

هــا � فــع تقر�ي ــا و�ت لكفــت �ب

. عليه

ئــق  ي طلــب الو�ش
ض

ض  9 / 2 / 2015 النائــب مــن حقــه � ض الصــادر بتــار�ي حــرم تفســ�ي ديــوان تفســ�ي القوانــ�ي

ســيس 
أ ارســه النــواب منــذ بــدء �ت ن هــذا الــق �ي

أ
، عملــا �ب ي ي الســؤال النيــا�ب

ض
امسء �

أ
والســتعام عــن ال

للجنــة النيابيــة  ئــق �ب لــس النــواب، ولكــن التفســ�ي الــذي خــرج بــه الديــوان حــر حــق طلــب الو�ش مب

ــام  ــن النظ ــادة 128 م ــص امل ــل ن ــا يســتد�ي تعدي ــو م ــرد، وه ــب الف ــس النائ ــة ولي ــة أو املؤقت
أ
الدا�

ئــق، وإل فــإن النائــب ســيفقد قدرتــه عــى  ي طلــب هــذه الو�ش
ض

كيــد حــق النائــب الفــرد � الداخــىي لتأ

ية  ج الدســتور
أ

قــق النتــا�
ت

، وســيضحي الســؤال آليــة عبثيــة ل � ت الــوز�ي التحقــق مــن حصــة إجــا�ب

ــا. املرجــوة م�ض

لجان التحقيق 3
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ســب النظــام الداخــىي  ــواد 53 و54 مــن الدســتور. و�ب ــة إل امل ي طــرح الثق
ض

ــب � يســتند حــق النائ

ــا: ــا للنائــب طــرح الثقــة، وم�ض ــوز ف�ي ب ي �ي
لــس النــواب، فــإن هنــاك عــددا مــن الــالت الــىت حملب

ــص أو 	  ت ــوز�ي احملض ت ال جــا�ب إ ــه �ب ــدم قناعت ــب ع ــة الســتجواب وإعــان النائ اي ــد �ض عن

ض النائــب إل  ــرج الســتجواب مــن حــ�ي ض كنــه طــرح الثقــة، حيــث �ي رئيــس الــوزراء، �ي

يــع النــواب مناقشــة الســتجواب قبــل التصويــت  لــس ويصبــح مــن حــق �ب معــوم احملب

ــوزارة. ــوز�ي أو ال ي ال
ض

عــى طــرح الثقــة �

كــ�ش تقــد�ي 	  ة مــن النــواب أو أ ــق لعــ�ش ايــة جلســة املناقشــة العامــة، حيــث �ي عنــد �ض

لســة العامــة إن مل يقتنعــوا  ايــة الب ي �ض
ض

ي الــوز�ي أو الــوزارة �
ض

مذكــرة خطيــة بطــرح الثقــة �

ي جلســة املناقشــة العامــة.
ض

ت املقدمــة مــن طــرف الكومــة � جــا�ب لإ �ب

لــس بعقــد جلســة لطــرح 	  ذكــرة للرئيــس تطالــب احملب كــ�ش �ب ة مــن النــواب فأ تقــدم عــ�ش

ــق  ــة، و�ي ــة التالي لس ــال الب ــدول أمع ــى ج ــرة ع ــدرج املذك ــالت ت ــذه ال ي ه
ض

ــة، و� الثق

ــل. ــض أو التأجي ــول أو الرف لقب ــا �ب ــت عل�ي ــس التصوي لملجل

ــإن 	  ــا، ف ــة م ي قضي
ض

ــس � ــا لملجل ــة توصيا�ت ــق النيابي ــق أو التحقي ــان التحق ــع لب ف أن �ت

لــس  ــون، وجــب عــى احملب ض مدان ــ�ي ــوزراء املعني ــة أن ال ــة أعضــاء اللجن ي ك�ش وجــدت أ

ض أو الــوزارة، أو  ي الــوز�ي أو الــوزراء املعنيــ�ي
ض

عقــد جلســة للتصويــت إمــا لطــرح الثقــة �

ي حــالت قضــا�ي الفســاد.
ض

مكــة، امك � حــالت إل الدعــاء العــام لملحا لاإ

طرح الثقة 4
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ي التحقيــق مــع الــوزراء 
ض

ــارس صاحيــة املــد�ي العــام � لــس النــواب كن �ي لذكــر أن مب ــد�ي �ب ومــن الب

مكــة  لــس العــالي حملا دانــة إل احملب لإ يــل عنــد التصويــت �ب قبــل تعديــات الدســتور لعــام 2011، وكن �ي

، ولكــن بعــد تعديــل الدســتور عــام 2011 أصبحــت  ي هــذه الــالت
ض

الــوزراء الــذي يلعــب دور احملمكــة �

ــوزراء  ــوز�ي أو ال ــس ال ل ــل احملب ي ــث �ي ــة، حي ــة العدلي ــة الضابط ة لصاحي ــس مشــا�ب ل ــة احملب صاحي

ــاء  ــق القض ــن ح ــح م ــة، وأصب ي القضي
ض

ــق � ــاىمي للتحقي ــاء النظ ــام للقض ــد�ي الع ض إل امل ــ�ي تص احملض

ــالي  ــس الع ل ــوزراء. واحملب مكــة ال ــالي حملا ــس الع ــوزراء، بعــد أن كن هــذا اختصاصــا لملجل مكــة ال ما

ي الدســتور قبــل تعديــات 2011 ل وظيفتــان فقــط حددمهــا الدســتور ومهــا تفســ�ي 
ض

املنصــوص عليــه �

مكــة الــوزراء  لــس العــالي لتفســ�ي الدســتور و الوظيفــة الثانيــة هي ما الدســتور وهنــا يصبــح امســه احملب

لــس العــالي  ــم، وهنــا يصبــح امســه  احملب ديــة وظائ�ض
أ ــة عــن �ت ب

ت
� ــم مــن جــرا�أ �ض عــى مــا ينســب إل�ي

بعــة أعيــان  ســة قضــاة وأر عيــان ويتكــون مــن �ض
أ
لــس ال أســه رئيــس مب مكــة الــوزراء الــذي كن �ي حملا

وجــب تعديــات  ي مــا يتعلــق بتفســ�ي الدســتور �ب
ض

ية مــ� � قبــل انقضائــه وحلــول احملمكــة الدســتور

الدســتور لعــام 2011.

ذكــرة  لــس النــواب الســابع عــ�ش �ب ــة الول مــن مب ــدورة غــ�ي العادي ي ال
ض

تقــدم عــدد مــن النــواب �

يــة  ك�ش
أ
ء واحملروقــات والســلع، وصوتــت ال لكومــة عــى خلفيــة رفــع أســعار الهكــر�ب لطــرح الثقــة �ب

معال 
أ
نيــة عــى جــدول ال ــت أمعــال الــدورة دون أن تــدرج �ش ــا، �ش ان�ت جيــل النظــر ف�ي

أ النيابيــة عــى �ت

لقبــول أو الرفــض. ــا �ب ليــمت التصويــت عل�ي

مثال
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القسم الخامس

نظام الكالم

الحــادي  الفصــل  الداخلــي  النظــام  خصــص 
عشــر لنظــام الــكالم، وهــو واحــد مــن أكثــر 
مــواده،  تفســير  فــي  إشــكالية  الفصــول 
واســعة  صالحيــات  المجلــس  رئيــس  ويمنــح 
فــي منــع أو منــح النائــب حــق الــكالم، خاصــة 
ألســماء  االلكترونــي  التســجيل  غــاب  إن 
النــواب عــن اللوحــة، واكتفــى الرئيــس بالنظــر 
أو  للــكالم  طلبــا  المرفوعــة  األيــدي  إلــى 
طلــب مــن مســاعديه تزويــده بأســماء النــواب 

الــكالم. طالبــي 
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نعــه  ذن ل الرئيــس، وإل فــإن للرئيــس أن �ي
أ
حــد أن يتــم إل بعــد أن يطلــب الــام و�ي

أ
ــوز ل ب ل �ي

لســة. ي مــرض الب
ض

مــر بعــدم إثبــات أقــوال �
أ
مــن الــام و�ي

عــى العضــو أن يتــم مــن ماكنــه أو عــى املنــ�ب ال إذا طلــب الرئيــس منــه أن يتــم 	 

. ، أمــا مقــرر اللجنــة فــا يتــم إل مــن املنــ�ب مــن املنــ�ب

ــوز 	  ب عــىض أنــه ل �ي لــس فقــط، �ب ــب عــى العضــو توجيــه الــام إل الرئيــس أو إل احملب ب �ي

ة إل الكومــة أو حــىت الشــعب. توجيــه الــام مبــا�ش

لثقــة أو املناقشــة 	  ي املواضيــع املتعلقــة �ب
ض

ي الديــث مــرة واحــدة فقــط �
ض

الــق للعضــو �

ي 
ت

� ي �ب
ض

كــ�ش �
أ
ض عــى ال العامــة أو املوازنــة العامــة أو موازنــة الوحــدات الكوميــة، ومرتــ�ي

ــان  ــاء اللج ــوزراء ورؤس ــات وال اح ــو الق�ت ــد مقدم ــذا القي ــن ه ــتثىض م ــائل، ويس املس

ــا ورؤســاء الكتــل النيابيــة. ومقرر�ي

ــا مســاس 	  بيــة أو عبــارات غــ�ي لئقــة أو ف�ي ــوز عــى العضــو اســتعمال الفــاظ �ض ب ل �ي

لنظــام العــام  ــاص أو اهليئــات أو مســاس �ب ض ش
�

أ
لــس أو رئيســه، أو بكرامــة ال بكرامــة احملب

لنظــام. ــل �ب ي أمــر مض
أ
تيــان �ب داب العامــة، ومــن الإ

آ
أو ال

ــروج عنــه، وعــدم تكــرار 	  وضــوع النقــاش وآدابــه وعــدم الض ــب عــى العضــو التقيــد �ب ب �ي

لســة.  عضــاء أو التعليــق عــى الكم أي زميــل داخــل الب
أ
ه مــن ال أقــوال أو أقــوال غــ�ي

ي الكمــه، أو لفــت نظــره إل أنــه 
ض

وللرئيــس وحــده حــق مقاطعــة املتــم أو إبــداء رأي �

لــام. ســال �ب ــال لاس�ت خــرج عــن املوضــوع أو أن رأيــه قــد اتضــح بشــل كف وأنــه ل مب

المحددات التي على النائب أن يتقيد 1 - 5
بها كي يمارس حقه في الكالم
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ــوز 	  ب ونيــة، ول �ي هــا أو تســجيلها عــ�ب اللوحــة اللك�ت تيــب تقد�ي لــام  ب�ت ذن �ب تقيــد طلبــات الإ

لســة. ي موضــوع مــال عــى إحــدى اللجــان قبــل عرضــه عــى جــدول أمعــال الب
ض

طلــب الــام �

ي 	 
ض

ــه � ــار إلي ــب املش ي الطل
ض

ــبقية � س
أ
ــب ال تي ــه حســب �ت ــام لطالبي ل ذن �ب

أ
ــس �ي ــى أن الرئي ع

ه. ــ�ي ــازل عــن دوره لغ ــام التن ــب ال ــوز لطال ب ، و�ي ــن النظــام الداخــىي ــادة 100 م امل

ــع 	  ــه "م ــث نصــت عــى أن ــام، حي ل ذن �ب ــات الإ ي طلب
ض

ــدور � ــة ال ــادة 103 عــى آلي نصــت امل

ول 
أ
ي الطلــب ال

ض
ســبقية �

أ
تيــب ال ذن ب�ت مراعــاة أحــاكم املــادة 83 مــن هــذا النظــام، يعــ� الإ

احــات املطروحــة للبحــث أو  ــد الق�ت يي
أ ــام �ت ــن ال ــرض م ول، وهكــذا، إل إذا كن الغ

أ
ــال ف

ــ�  �ي تعدي
ول طالــب مــن مقــ�ت

أ
لتــداول ل ذن �ب ــ� الإ ــذ يع ــا، فعندئ ــا أو املعارضــة ف�ي تعديله

تيــب الطلبــات، وعــى لك حــال،  ض فيــه ويتكــرر ذلــك بــرف النظــر عــن �ت ول املعارضــ�ي
أ
�ش ل

تيــب، فــإن هلــم  ــذا ال�ت ض �ب فالــوزارة ومندوبــو الكومــة واملقــررون ورؤســاء اللجــان غــ�ي مقيــد�ي

ي أن تســمع أقواهلــم أثنــاء املناقشــة ملكــا طلبــوا ذلــك".
ض

ــا �
أ
الــق دا�

يع  ول ملشــار
أ
ي املــواد مــن 100-103 ينطبــق فقــط عــى القــراءة ال

ض
وهكــذا فــإن حــق الــام املذكــور �

ــا،  ــا لملجلــس للتصويــت عل�ي ض وليــس القــراءة الثانيــة الــواردة مــن اللجنــة بعــد رفــع توصيا�ت القوانــ�ي

ــة، مــع  ي جلســات املناقشــة العامــة أو مناقشــة املوازن
ض

ــام � ل ذن �ب ــات الإ ــق أيضــا عــى طلب وينطب

ــاء جلســة املناقشــة العامــة أو املوازنــة أو الثقــة قبــل أن يتــم لك  ــق للرئيــس إ�ض فــارق هــو أنــه ل �ي

اح يتقــدم بــه أحــد  قــ�ت ي أي موضــوع آخــر �ب
ض

ي النقــاش �
ض أنــه يســتطيع أن يــهض ي حــ�ي

ض
ي الــام، � طالــىب

ــاء النقــاش  ي إ�ض
ض

ــق ل اســتخدام صاحياتــه � لــس، امك �ي العضــاء ويثــىض عليــه أو يصــوت عليــه احملب

ي غــ�ي موضوعــات الثقــة واملوازنــة واملناقشــة العامــة امك أســلفنا.
ض

ثــا، � إن شــعر أن املوضــوع أشــبع �ب

ي 
ي الــام، ويكتــىض

ض
ض � ونيــة لقيــد أامسء الراغبــ�ي ض ل تفعــل اللوحــة اللك�ت ولكــن الشــاكلية تنشــأ حــ�ي

ي احتجــاج بعــض 
ض

ــا يتســبب � ــو م ــواب، وه ــن الن ــم م ــون أيد�ي فع ــن �ي ــس بتســجيل أامسء م الرئي

. ــت القبــة أحيــا�ض
ت

يــع الــام � النــواب عــى عــدالت توز

إعطاء اإلذن بالكالم2 - 5
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ــق  عــىض أنــه ل �ي لــام، �ب ــا �ب
أ
ــا دا� ي يــؤذن ف�ي

حــددت املــادة 104 مــن النظــام الداخــىي الــالت الــىت

: مهيــة، هي
أ
تيــب ال ــا، وهــذه الــالت، وب�ت ق�ت

ت
اهــل طلــب الــام عنــد � ب

ت
لــس � لرئيــس احملب

نقاط النظام.  أ . 

جيل النقاش.
أ طلب �ت ب . 

ا. طلب تصحيح واقعة مد� �ب ت . 

س طالب الام. طلب الرد عى قول �ي ث . 

اح. طلب �ب الق�ت ج . 

نة. طلب احالت املوضوع إل لب ح . 

ب النقاش. طلب إقفال �ب خ . 

ي املــادة 104 مــن هــذا 
ض

ــواردة � ــع ال ي املواضي
ض

ــه عنــد طلــب الــام � هــذا ونصــت املــادة 105 عــى أن

ــوز لملجلــس  ب ي الطلــب فــورا، و�ي
ض

النظــام يوقــف الرئيــس النقــاش بعــد أن ُيــمت املتــم الكمــه، ويبــت �

ي هــذه الــالت يطــرح الرئيــس الســتئناف للتصويــت.
ض

اســتئناف قــرار الرئيــس، و�

الحاالت التي يؤذن فيها دائما 3 - 5
بالكالم

ــم،  ــواب أيد�ي ــض الن ــا بع ــع �ب ف ي �ي
ــىت ــام ال ــاط النظ ــ�ب نق ــلل ع ــن التس ــأ م ــرى تنش ــاكلية أخ إش

، ولكــن  ي مــاولت لالتفــاف حــول النظــام الداخــىي
ض

ــا نقــاط النظــام � ي تتضم�ض
وط الــىت ض الــ�ش متجــاوز�ي

مــا مل  ض ا�ض ض �ش يتبــ�ي ــرم النائــب الــذي يطلــب نقطــة نظــام مرتــ�ي ي هــذه الــالت أن �ي
ض

ــق للرئيــس � �ي

لســة. ي الب
ت

� ي الــام �ب
ض

ي نظــام مــن حقــه �
تكــو�ض نقطــىت

ــة،  لس ي الب
ض

ــام � ي ال
ض

ــب � ــق النائ ض ح ــ�ي ــوازن ب ــاد ت ب ــاول إ�ي ــىي ح ــام الداخ ــإن النظ ــل، ف ي املقاب
ض

�

فــض  لســة، حيــث نصــت املــادة 102 منــه عــى أنــه "ليــس للرئيــس أن �ي ي إدارة الب
ض

وحــق الرئيــس �

ي أن 
لــس". وهــذا يعــىض ــاف عــى ذلــك، يؤخــذ رأي احملب وع، وعنــد الض لــام لغــ�ي ســبب مــ�ش ذن �ب الإ

ــا حــق لملجلــس.
ض
حرمــان النائــب مــن الــام ليــس حقــا للرئيــس وإ�
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: ي املادة 104، وهي امك يىي
ض

ت املواد 106، و107، و108، و109 معىض الالت الواردة �
ض

وقد وحص

الــف أحــاكم الدســتور أوأاحــاكم 	  ض ن النقــاش �ي
أ
يقصــد بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو �ب

، أو أن فيــه خروجــا عــن املوضــوع مــدار البحــث. ويثــار هــذا الدفــع  النظــام الداخــىي

ي أنــه ل 
لتصويــت؛ وهــذا يعــىض ع �ب لــس قــد �ش ي أي وقــت مــن النقــاش إل إذا كن احملب

ض
�

لتصويــت عــى املــادة. ع �ب لــس قــد �ش ــوز للعضــو أن يطلــب نقطــة نظــام إذا كن احملب ب �ي

ــث البنــد موضــوع النقــاش ملــدة 	  جيــل �ب
أ يقصــد بتأجيــل النقــاش أن يطلــب العضــو �ت

اح طرحــه الرئيــس للتصويــت فــورا  ي عــى القــ�ت
ــاز، فــإذا ثــىض ب �ي إ ر طلبــه �ب معينــة وأن يــ�ب

ودون مناقشــة.

تــر حــول نقطــة هممــة تتعلــق 	  ــا، تقــد�ي توضيــح مض يقصــد بتصحيــح الواقعــة املــد� �ب

ــا. ع �ب ي إبــاغ الجــ�ت
وضــوع النقــاش وينبــىض �ب

ــس بكرامتــه أو اســندت ل أمــور شــائنة أو اســتعملت 	  ي الــام مــا �ي
ض

لــل عضــو ورد �

د إذا طلــب ذلــك  ــم الكمــه أو موقفــه أن �ي
ض

ء � ي الــام عنــه عبــارات غــ�ي لئقــة أو أسي
ض

�

ي مــا وجــه إليــه أو تصحيــح مــا 
ي أي وقــت آخــر يطلبــه، لنــىض

ض
ة أو � عقــب املتــم مبــا�ش

مــه، ول طلــب العتــذار مــن املتــم أو إحــالت املوضــوع إل التحقيــق.
ض

ء � أسي

ــد  دي
ت

لــس � ــة احملب وافق ــق للرئيــس �ب ــه "�ي ــادة 114 مــن النظــام الداخــىي لملجلــس عــى أن تنــص امل

ي 
ض

ــا � ي أي أمــر، �ب
ض

ي عنــد الديــث � اه مناســبا لــل عضــو أو كتــ�ت أو ائتــاف نيــا�ب الوقــت الــذي �ي

ــة". ــة واملوازن ــك الســؤال والســتجواب واملناقشــة العامــة ومناقشــة الثق ذل

الوقت الممنوح للمداخلة4 - 5
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لس النواب عى أنه: نصت املادة )116/أ( من النظام الداخىي حملب

ي الالت التالية(
ض

لس، � أ- للرئيس حق منع املتم من متابعة الكمه، دون قرار من احملب

ي غ�ي ما نص عليه الدستور.. 1
ض

ا ل يليق أو تناول مسؤوليته � إذا تعرض لمللك �ب

سة.. 2 إذا تم دون إذن الر�أ

ــق أحــد النــواب أو إحــدى اللجــان أو الكتــل النيابيــة أو . 3 بيــة �ب إذا تفــوه بعبــارات �ض

ــا. الئتافــات النيابيــة أو الكومــة أو أحــد وزرا�أ

4 .. اصة للغ�ي إذا تعرض للحياة الض

5 .. ي قطىي
م قضا�أ لتحق�ي لشخص أو هيئة، ما مل تكن أقوال مؤيدة �ب إذا تعرض �ب

ا.. 6 ا يؤ�ش عى س�ي العدالت ف�ي إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء و�ب

ا.. 7 ت مدة الام املسموح ل �ب إذا ان�ت

لس.. 8 وز منع املتم من الام إل بقرار من احملب ب ي غ�ي الالت السابقة، ل �ي
ض

�

 5 - 5
الحاالت التي يمنع فيها الرئيس 

العضو من الكالم دون قرار 
المجلس
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نــع العضــو مــن الــام بقيــة  ــق للرئيــس أن �ي ن )ج ود( مــن املــادة 117 عــى أنــه �ي أوردت الفقــر�ت

ي جلســة واحــدة، وواصــل 
ض

ض � لــس إن لفــت الرئيــس نظــر العضــو مرتــ�ي لســة بعــد أخــذ رأي احملب الب

العضــو ذات الســلوك الــذي اســتوجب لفــت نظــره، ويصــدر القــرار دون مناقشــة. امك اوردت عــى 

مــا  ض أ�ض ض وتبــ�ي أن للرئيــس حرمــان العضــو مــن اســتخدام نقــاط النظــام إذا طلــب نقطــة نظــام مرتــ�ي

ي نظــام.
ليســتا نقطــىت

خــال  تنــع او عــاد لاإ لــس منعــه مــن الــام ومل �ي امك تنــص املــادة 118 عــى أن “ لك عضــو يقــرر احملب

تــب عــى  لســة، وي�ت ــق لملجلــس بنــاء عــى طلــب الرئيــس ان يقــرر اخراجــه مــن قاعــة الب لنظــام �ي �ب

ء امم  ي
لســة وعــدم اثبــات سش لــس بقيــة الب ي امعــال احملب

ض
اك � قــرار الخــراج حرمــان العضــو مــن الشــ�ت

لســة ولــو مل ينســحب . ي احملــرض واعتبــاره غائبــا عــن الب
ض

قــال �

لســة  رمــان العضــو مــن حضــور بقيــة الب لــس �ب وتنــص املــادة 119 عــى أنــه  إذا صــدر قــرار مــن احملب

ي 
ض

لســة ويتخــذ مــن الجــراءات مــا يلــزم لتنفيــذ القــرار و� ومل ينفــذه طوعــا، فللرئيــس ان يوقــف الب

لســات الثــاث التاليــة  . تــد الرمــان تلقائيــا ال الب هــذه الــالت �ي

ــاذ  ض ــة إضافيــة عنــد ا�ت ــردع النائــب عــن تكــرار مثــل هــذا الســلوك، تنــص املــادة 120 عــى عقوب ول

ة  ي مركــز الــدا�أ
ض

لــس � لــس، وهي اعــان ملخــص قــرار احملب ي أمعــال احملب
ض

اك � قــرار الرمــان مــن الشــ�ت

صصاتــه عــن مــدة الرمــان. اه وقطــع مض ثلهــا العضــو أو عــى النحــو الــذي �ي ي �ي
النتخابيــة الــىت

ي امعــال 
ض

اك � ــذي حــرم مــن الشــ�ت ــذار للعضــو ال ــادة 121 حــق العت ــل، فقــد منحــت امل ي املقاب
ض

�

عــان اســفه واعتــذاره  إ لــس، وأن يطلــب وقــف القــرار ابتــداء مــن اليــوم التــالي لرمانــه، وذلــك �ب احملب

ليــة. ي اول جلســة �ت
ض

لــس ويتــى ذلــك � ام قــرار احملب خطيــا عــن عــدم احــ�ت

5 - 6
العقوبات الواقعة على مخالفي 

شروط الكالم في الجلسة

“

“

“
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القسم السادس

االقتراح برغبة 
والمذكرات النيابية

 ومناقشة الموازنة العامة
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احــات  لــس النــواب لتحديــد ماهيــة الق�ت امــس عــ�ش مــن النظــام الداخــىي حملب خصــص الفصــل الض

غبــة أنــه "دعــوة الكومــة  اح �ب ــا. وعرفــت القــ�ت ــا إل الكومــة للبــت ف�ي ــا وإحال�ت غبــة وآليــة كتاب�ت �ب

ســب نــص املــادة 142 مــن النظــام  ي اختصا�ــا"، �ب
ض

ي معــل ذي أمهيــة يدخــل �
أ
إل القيــام �ب

الداخــىي لملجلــس.

آلية توجيه االقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة

ــرف  ــى الع ــاء ع ــواب، وبن ــس الن ل ــام الداخــىي حملب ــن النظ ــن 143-145 م ــواد م ــص امل ــى ن ــاء ع بن

ــة: ــوات التالي ط ي الض
ض

ــالت � ح ــه والإ ــة التوجي ــل آلي ــدارج، تتمث ي ال
ــا�ض مل ال�ب

ض 	  يــ� بــدوره إل أمــ�ي ملانيــة، الــذي �ي اح خطيــا إل قــم الرقابــة ال�ب يقــدم العضــو القــ�ت

ــه وملــاذا يدعــو  ر تقد�ي ي تــ�ب
اح املســوغات الــىت لــس، فالرئيــس، ويتضمــن القــ�ت عــام احملب

ــاذ هــذا الفعــل. ض الكومــة إل ا�ت

ــه، 	  ــب موضوع س ــه �ب ــر في لنظ ــة �ب تص ــة احملض ــة إل اللجن غب اح �ب ــ�ت ــس الق ــل الرئي ي �ي

لــس  ي احملب
ض

نــة الصحــة والبيئــة � ــال إل لب مــر حصي مثــا، �ي
أ
اح متعلقــا �ب فــإذا كن القــ�ت

ــته. لدراس

ــا، 	  ســة عــ�ش يومــا مــن إحالتــه إل�ي اح خــال �ض ا موجــزا عــن القــ�ت تقــدم اللجنــة تقــر�ي

لــس. فعــه إل رئيــس احملب اح أو قبــول، و�ت فــض القــ�ت تــو�ي فيــه �ب

ي 	 
ض

فــض اللجنــة، أمــا � اح �ب اح، يبلــغ الرئيــس النائــب مقــدم القــ�ت ي حــال رفــض القــ�ت
ض

�

اح، فيــدرج الرئيــس توصيــات اللجنــة عــى جــدول المعــال لينظرهــا  حــال قبــول القــ�ت

ي أول جلســة قادمــة.
ض

لــس � احملب

ي 	 
ض

ض � �ي عضــاء الــارصض
أ
يــة املطلقــة مــن عــدد ال ك�ش

أ
ل لقبــول �ب ــا �ب لــس عل�ي إن صــوت احملب

يلهــا الرئيــس إل رئيــس الــوزراء. لســة �ي الب

ض 	  لــس خــال مــدة ل تتجــاوز ثاثــ�ي اح، وعليــه تبليــغ احملب ي القــ�ت
ض

ينظــر رئيــس الــوزراء �

ــق  ــك، و�ي ــة لذل ــوغات القانوني ــع املس ــض م ــول أو الرف لقب اح �ب ــ�ت ــى الق ده ع ــا �ب يوم

. حــالت ي جلســة الإ
ض

ض يومــا � لملجلــس أن يصــوت عــى أجــل أقــر مــن الثاثــ�ي

اإلقتراح برغبة1 - 6
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الثامــن عشــر  الفصــل  هــو  اســتحداث فصــل  تــم 

فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب وذلــك في 

تعديالتــه االخيــرة، وهــذا الفصــل قونــن موضــوع 

مــن  جــزءا  كانــت  التــي  النيابيــة  المذكــرات 

العــرف البرلمانــي دون أن ينــص عليهــا النظــام 

الداخلــي قبــال حيــث عرفــت المادتــان  159 و160/أ 

بأنهــا  النيابيــة  المذكــرة  الداخلــي  النظــام  مــن 

أمــور  أو  عامــة  قضايــا  عــن  األعضــاء  "اســتيضاح 

أن  فيهــا  ويشــترط  العامــة،  بالشــؤون  تتعلــق 

بعينهــا". واقعــة محــددة  علــى  تنصــب 

المذكرات النيابية2 - 6
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ــق  ــة وف ــرات النيابي ــد�ي املذك ي تق
ض

ــة � ــات الواجب لي
آ
وط وال ــ�ش ــى ال ن 160، و161 ع ــاد�ت ــت امل

ض
وحص

: ــالي ــب الت تي ال�ت

، أو توجــه مــن 	  ــد أد�ض لــس النــواب �ب ي مب
ض

ض عضــوا � �ي توقــع املذكــرة النيابيــة مــن عــ�ش

ــس  ي إل رئي ــا�ب ــاف ني ــة أو ائت ــ�ت نيابي ــس كت ــة أو رئي ــان النيابي ــدى اللج ــس إح رئي

وجــب الفقــرة ب مــن املــادة 161 التقــدم  ــق أيضــا للنائــب الفــرد �ب لــس، ولكــن، �ي احملب

ــه مــن أمــور عامــة. ــ�ي ينوب ذكــرة ف للحكومــة �ب

ــا 	  لســة القادمــة، أو إحال�ت لــس إدراج املذكــرة عــى جــدول أمعــال الب كــن لرئيــس احملب �ي

ســب مقتــىض الــال. ة �ب تصــة، أو الكومــة مبــا�ش إل اللجنــة النيابيــة احملض

بعــة عــ�ش 	  ــا خــال أر ــا تقــد�ي تقــر�ي موجــز ع�ض إذا أحيلــت املذكــرة إل اللجنــة فعل�ي

بعــة عــ�ش  ــا خــال أر يــب الكومــة عــى املذكــرة احملــالت إل�ي ب
ت

، و� حــالت ض الإ ر�ي يومــا مــن �ت

. حــالت ض تلــك الإ ر�ي يومــا مــن �ت

ا الكومة بشأن املذكرة.	  ذ�ت ض ي ا�ت
جراءات الىت لإ عضاء �ب

أ
يبلغ الرئيس ال

ض 	  عام أامسء الــوزراء الذ�ي ايــة لك دورة لوســائل الإ ي �ض
ض

لــس أن يعلــن � مــن حــق رئيــس احملب

جابــة عنــه. )ياحــظ هنــا  ت والعــدد الــذي مل تــمت الإ يبــوا عــى الســئ�ت والســتجوا�ب ب مل �ي

ي نــص املــادة 160/ ومــن  
ض

أن النــص أغفــل ذكــر املذكــرات، وهــو خلــل عــى مــا يبــدو �

ة  ــ�ي ــات الخ ي التعدي
ض

ــواد 159 و 160 و161 � ــذه امل ــت ه ــد أضيف ، وق ــىي ــام الداخ النظ

ــة هــذه الثغــرات. لــس النــواب، وهــو مــا يســتوجب تعديلهــا ملعالب للنظــام الداخــىي حملب

آلية توجيه المذكرة النيابية وإحالتها
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لــس النــواب الســابع عــ�ش لملذكــرة النيابيــة الــوارد  يــف الــذي اســتحدثه مب ض التعر هنالــك خلــط بــ�ي

ي املــادة 125، امك أن معظــم املذكــرات 
ض

يــف الســؤال الــوارد � ي املــادة 159 مــن النظــام الداخــىي وتعر
ض

�

مر 
أ
ــا للقيــام �ب مــر مــا أو دعو�ت

أ
لقيــام �ب ي الواقــع تتضمــن طلبــات مــن الكومــة �ب

ض
هــا النــواب � ي يو�ب

الــىت

ي املــادة 142 
ض

يفــه � غبــة الــوارد تعر اح �ب ــا إل القــ�ت ي طبيع�ت
ض

ــدم فئــة مــن الشــعب، وهي أقــرب � ض مــا �ي

اح  ض القــ�ت ي بــ�ي
ي املــادة 125 والفــرق القيــىت

ض
يفــه � ، وليــس الســؤال الــوارد تعر مــن النظــام الداخــىي

غبــة واملذكــرة النيابيــة هــو مســألتان:  �ب

الفرق بين االقتراح برغبة والمذكرة النيابية

المذكرة النيابيةاالقتراح برغبة

ــه النائــب الفــرد فقــط،  غبــة يو�ب اح �ب القــ�ت

ئــب  هــا �ض كــن أن يو�ب ض ان املذكــرة �ي ي حــ�ي
ض

�

عــن  يقــل  ل  النــواب  مــن  عــدد  أو  فــرد 

ــة مــن إحــدى  ئبــا، مــا مل تكــن مو�ب ض �ض �ي عــ�ش

ــات. ــل أو الئتاف ــة أو الكت ــان النيابي اللج

ــن  ــا م ــور توقيهع ــال ف
ت

ــن أن � ك ــرات �ي املذك

لــس فالكومــة دون  ســة احملب النــواب إل ر�أ

لــس  احملب ي 
ض

� تصــة  احملض اللجنــة  عــى  املــرور 

ورة، وهــو مــا تتطلبــه إجــراءات النظــر  لــرض �ب

ــواب  ــا الن ه ي يو�ب
ــىت ــة ال غب ــات �ب اح ي الق�ت

ض
�

الكومــة. إل 
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أوال: ما هي الموازنة؟ 

ت النفــاق عــى  ــو�ي ــا أول وج�ب ــدد �ب
ت

ي �
ــىت ــة ال ــة للحكومــة لســنة مالي طــة املالي هي الض

دمــات والبــىض التحتيــة والرواتــب واملاكفــآت وغــ�ي ذلــك مــن  وعــات والض امج وامل�ش الــ�ب

ــس ســنوات مــن  طيــط لثــاث أو �ض ض يــة ورأامسليــة، وقــد تشــتمل عــى �ت نفقــات جار

ــى  ض ع ــد�ي ــة ال ــد خدم ــروض وفوائ ــح والق ادات واملن ــات وال�ي ات للنفق ــد�ي ــال تق خ

لتعــاون مــع  مــدار تلــك الســنوات القادمــة وفــق فرضيــات ماليــة تضهعــا وزارة املاليــة �ب

ــه أو  ــدود وزارت ي ح
ض

ــة لك � ــدات الكومي ــدراء الوح ــوزراء وم ي ال
ت

� ــط و�ب وز�ي التخطي

وحدتــه.

: لماذا يقر مجلس األمة الموازنة؟
ً
ثانيا

ت  وع قانــون مــواز�ض وع قانــون املوازنــة العامــة ومــ�ش مــة عــى مــ�ش
أ
لــس ال تعتــ�ب مصادقــة مب

ض لســنة ماليــة وفــق  وعــ�ي ي امل�ش
ض

ضــة � ادات املف�ت الوحــدات الكوميــة مصادقــة عــى النفقــات وال�ي

ــادر  ــام ومص ض الع ــد�ي اض وال ــ�ت ــك الق ي ذل
ض

ــا � ــتور، �ب ــن الدس ــادة 112 م ــن امل ــرة 6 م ــاكم الفق اح

وعــات  نفــاق مــن م�ش ملوافقــة عــى أوجــه ذلــك الإ ، وهي إقــرار �ب ض ويــل العجــز وفوائــد خدمــة الــد�ي
ت
�

يــة ورأامسليــة واســتحداث شــواغر للتعيينــات وغــ�ي  وخدمــات وسياســات وإجــراءات ونفقــات جار

ادات املتوقعــة لتلــك الســنة. عــى  ــاه ال�ي ب
ت

ملوافقــة عــى فرضيــات الكومــة � ــا إقــرار �ب ذلــك، امك أ�ض

ــن  مــة �ض
أ
لــس ال ــا مب كــ�ش مــن ســنة واحــدة، ويصــدق عل�ي

أ
ــوز أن تــورد الكومــة نفقــات ل ب أنــه �ي

ــة  ــح الكوم ن ــا �ي ــة هي م ــذه املصادق ــن الدســتور. وه ــادة 6/112 م ، حســب امل ض ــ�ي و�ي القانون مــ�ش

مــة وســلطة الشــعب.
أ
رادة ال لــس ممثــا لإ ــار احملب عتب ادات، �ب ــع ال�ي ــة لــرف النفقــات و�ب عي ال�ش

مناقشة الموازنة العامة3 - 6
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ثالثا: خطوات عرض الموازنة على المجلس 

ي 
ــو�ض وع قان ــ�ش ــة م ــل الكوم س �ت

لــس النــواب قبــل  املوازنــة إل مب

ــر واحــد عــى القــل مــن بــدء  هسش

للنظــر  ديــدة  الب املاليــة  الســنة 

ــا. م ف�ي

ع اللجنــة املاليــة بعقــد جلســات ملناقشــة  تــ�ش

ض  املوازنــة فصــا فصــا بطلــب الــوزراء واملســؤول�ي

غــب مــن  ضــور مــن �ي ض بــل فصــل و�ب املعنيــ�ي

ــق  ضافــة إل أعضــاء اللجنــة. و�ي لإ النــواب �ب

مناقشــة  اللجنــة  أعضــاء  غــ�ي  مــن  للنــواب 

ض داخــل جلســات اللجنــة  الــوزراء واملســؤول�ي

ــات،  ــات أو ماحظ اح ي اق�ت
أ
ــدم �ب ــة والتق املالي

ــق هلــم التصويــت عــى بنــود املوازنــة  ولكــن ل �ي

ــذا الــق  تــص أعضاؤهــا �ب ض داخــل اللجنــة، إذ �ي

لــس للتصويت. حــالت إل معــوم احملب قبــل معليــة الإ

ــان عــى جــدول امعــال أول  وع ــدرج امل�ش ي

يعيــة لملجلــس، ويــمت التصويــت  جلســة ت�ش

تــص  ض ي �ت
مــا إل اللجنــة املاليــة الــىت حال�ت إ �ب

وجــب أحــاكم املــادة 42/ أ مــن  ما �ب ناقشــ�ت �ب

. ــام الداخــىي النظ

1234

املاليــة  اللجنــة  تفــرغ  أن  بعــد 

هــا  مــن املناقشــة وتكتــب تقر�ي

ــر�ي مــع  ــع التق ف ــة، �ت بشــأن املوازن

لــس. احملب رئيــس  إل  ــا  توصيا�ت
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ي ســتناقش 
لســات الــىت ــدد الرئيــس مواعيــد الب �ي

ــا  ــة وتوصيا�ت ــر�ي اللجن ــدرج تق ــة، وي ــا املوازن ف�ي

ي املوازنــة عــى 
و�ي قانــو�ض وقرارهــا بشــأن مــ�ش

يعيــة التاليــة، عــى  لســة الت�ش جــدول أمعــال الب

معــال إل النــواب قبــل 
أ
ــدول ال ب ســل �ب أن �ي

لســة. ــد الب م مــن موعــد عق ــاث أ�ي ث

وع قانــون املوازنــة العامــة مــادة مــادة  تتــى مــواد مــ�ش

ــا، �ش تتــى فصــول املوازنــة فصــا  ويــمت التصويــت عل�ي

فــع  جمــ�، �ب فصــا ويــمت التصويــت عــى الفصــل �ب

ي امك يقــرر 
و�ض يــدي أو الوقــوف أو التصويــت اللكــ�ت

أ
ال

ــة  ــون موازن وع قان لــس، �ش تتــى مــواد مــ�ش رئيــس احملب

التصويــت  ويــمت  مــادة  مــادة  الوحــدات الكوميــة 

ــى فصــول موازنــة الوحــدات الكوميــة  ــا، �ش تت عل�ي

ــا. ولــ�ي تنجــح مــواد  فصــا فصــا ويــمت التصويــت عل�ي

ــب ان  ب لــس �ي ي املــرور مــن احملب
ض

املوازنــة وفصوهلــا �

ي )النصــف + واحــد( 
لســة هلــا نصــاب قانــو�ض تكــون الب

ض  �ي يــة اصــوات النــواب الــارصض ك�ش صــل عــى ا
ت

وأن �

لســة )النصــف + واحــد(. ي الب
ض

�

وع  ــواد مــ�ش ــدلت عــى م احــات مع ــد�ي اق�ت ــرد تق ــب الف ــق للنائ �ي

ــاد  ــل انعق ــة قب لس ــس الب ــة لرئي ــدم مكتوب ــة أن تق يط ــون، �ش القان

ح نقــل النفقــات مــن فصــل  كــن للنائــب أن يقــ�ت لســة، ولكــن ل �ي الب

ــق للجنــة املاليــة  ــن أي فصــل. و�ي دة النفقــات �ض إل فصــل ول ز�ي

اليــة للفصــل فقــط إن اقتضــت  فــض النفقــات ال�ب ض التوصيــة �ب

اهــا  اح أي تعديــات �ي ــق للنائــب اقــ�ت املصلحــة العامــة ذلــك، امك �ي

ــة أثنــاء انعقــاد جلســات اللجنــة املاليــة ملناقشــة املوازنــة، 
أ
ما�

لــس  ــا عــى مب ولكــن، ونظــرا لطبيعــة اعــداد املوازنــة وتوقيــت عر�ض

ي موازنــة 
ض

ــد صــدى هلــا � ب
ت

درا مــا � احــات �ض النــواب فــإن تلــك الق�ت

ــا عــى جــدول امعاهلــا  كــن للحكومــة أن تدر�ب العــام نفســه، ولكــن �ي

كــن  ــق، امك �ي ــة التحقي ــت ممكن ــا وكن ــت �ب ــد إن اقتنع دي ــام الب للع

ــذي  ــاىمي ال ت ــر�ي الض ي التق
ض

ــا � ــن توصيا�ت ــا �ض ــة إدرا�ب ــة املالي للجن

ــة. تقدمــه لملجلــس حــول املوازن

5678

ي 
ض

ض � يطلــب الرئيــس مــن النــواب الراغبــ�ي

ت ملناقشــة املوازنــة تســجيل  إلقــاء خطــا�ب

مانــة العامــة لملجلــس أو 
أ
ــم لــدى ال أامس�أ

لــدى أحــد نــواب الرئيــس أو لــدى قــم 

نــح  ســب املواءمــة، و�ي ملانيــة �ب الرقابــة ال�ب

ــم. تيــب تســجيل أامس�أ الــدور للنــواب ب�ت
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تنويه

ــول  ــع فص ي ــامح بتوز ــىي لل ــام الداخ ــل النظ ــ�ش تعدي ــابع ع ــس الس ل ي احملب
ض

ــواب � ــض الن ح بع ــ�ت اق

ــة  ــة املالي فــف العــبء عــن اللجن ض ســب الختصــاص، وهــو مــا �ي ــة �ب ــة نيابي ن ــة عــى لك لب املوازن

ي 
ض

ــواب � ــن الن ــدد م ــ�ب ع ك ك أ ــ�ش ــة داخــل اللجــان، وي ــة مناقشــة املوازن ســن معلي ــة، و�ي ــن �ب م

اض أن لك  ــ�ت ف ــة، �ب ــك املناقش ــات تل رج ــد مض ــة لتجوي ــح الفرص ــا ويتي ــة بتفصيا�ت ــة املوازن مناقش

ــن لك فصــل  ــا الكومــة �ض ي تنفــق عل�ي
ــىت امج ال ــ�ب وعــات وال ــا إملــام أفضــل بطبيعــة امل�ش نــة لد�ي لب

احــات أخــرى  اح مــع اق�ت ي ذلــك القــ�ت
ض

مــن فصــول الختصــاص، وقــد نظــرت اللجنــة القانونيــة �

احــات  لــس قبــل إقــرار تلــك الق�ت ــل احملب ، ولكــن صــدرت إرادة ملكيــة �ب بتعديــل النظــام الداخــىي

لــس مــن معــوم احملب
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القسم السابع

البرلمان والمجتمع 
المدني
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ــن   ــث ع ــن الدي ــد م ــان ل ب مل ي و ال�ب
ــد�ض ــع امل تم ض مؤسســات احملب ــ�ي ــة ب ــن العاق ــث ع ــد الدي عن

خــر وقــد يكــون 
آ
ثــ�ي أحدمهــا عــى ال

أ مــا, و ل بــد مــن الديــث عــن مــدى �ت التقاطعــات العمليــة بي�ض

ي هــذا الدليــل إلإان الواقــع العمــىي هــو مــا يقــدم 
ض

ي عــى ذكــر التفاصيــل �
�ت
أ مــن غــ�ي املمكــن أن �ض

،  فعــى ســبيل  ي
تمــع املــد�ض ملــان و مؤسســات احملب ض مؤسســة ال�ب مثــ�ت عــى التعــاون املؤســ�ي بــ�ي

أ
ال

ي وفــق مــا ذكــر  يــىي و الرقــا�ب لــس النــواب بــدورة الت�ش ي الوقــت الــذي يقــوم مب
ض

املثــال ل الــر �

ــات  ي رمس  السياس
ض

ي �
ــد�ض ــع امل تم ــات احملب ــه مؤسس ــذي تلعب ــدور ال ــطح ال ــى الس ــو ع ــابقا  يطف س

ي ذات الســياق  دليــل املمارســة الفضــى املعــد مــن قبــل 
ض

ــدث �
ت

طــر العامــة لملشــاركة. وقــد �
أ
وال

ت متاحــة  ملــا�ض عــل ال�ب ب
ت

ــا أن � ماك�ض إ ي �ب
شــاكل الــىت

أ
ي الــدولي عــام 2006 عــى الصيــغ وال

ملــا�ض ــاد ال�ب
ت

ال�

ض  ض املواطنــ�ي يــق أســاليب التصــال املبــا�ش بــ�ي اعــات، عــن طر ، أفــرادا و�ب ض كــ�ب مــن املواطنــ�ي لقــدر أ

ــم ل،  ي حــالت تعر�ض
ض

ــم � ــم ع�ض ــع الظ م ورف ض مــن حــل مشــا�ت ــ�ي ض املواطن كــ�ي
ت
ــم ووســائل � ونوا�ب

ملــان. ــان ال�ب يعــات وغــ�ي ذلــك مــن أمعــال لب ي مراحــل ســن الت�ش
ض

م � والفــرص املتاحــة ملشــارك�ت

ي لك تفصيــل 
ض

ض � لتواصــل املبــا�ش مــع املواطنــ�ي ملــان �ب ــاكن أن يقــوم ال�ب وعليــة لــن يكــن مــن الهســولت �ب

ــاكن ل  ــه ف ــة مــن وظائف ي أي مرحــ�ت أو وظيف
ض

ــة � ــه النتخابي لتواصــل مــع قاعدت ــب �ب ئ ــام لك �ض وقي

ملــان مــن أجــل  لتواصــل مــع ال�ب ة تقــوم �ب ثيليــة غــ�ي مبــا�ش
ت
ــات مؤسســية � بــد مــن التعــاون مــع �ب

. ض يــع وصــول إل الرقابــة التشــاركية مــن املواطنــ�ي ض ابتــداء مــن ســن الت�ش ــث قضــا�ي املواطنــ�ي �ب

لــس  ــات مب ي دمع تو�ب
ض

ي �
تمــع املــد�ض وهنــا يظهــر جليــا الــدور املمكــن واملطلــوب مــن مؤسســات احملب

الــس النــواب مــع مؤسســات  ، فقــد شــوهد تعــاون مملــوس مــن بعــض مب ض ي قضــا�ي املواطنــ�ي
ض

النــواب �

ي أداء 
ض

ــواب � ــس الن ل ــة دور مب ض وتقوي ــز�ي ي تع
ض

ي � ــا�ب ب ــل ا�ي ــامه بش ــذي س ــر ال م
أ
ي ال

ــد�ض ــع امل تم احملب

ــذي  ــت ال ي الوق
ــىض . ف ض ــ�ي ــة بســن القوان ــة املتعلق يعي ي القضــا�ي الت�ش

ض
ــدا � دي

ت
ية، و� ــه الدســتور وظائف

لــس النــواب ببحــث ووضــع معايــ�ي قبليــة  لــس النــواب بــدأ مب ــال القانــون مــن الكومــة إل مب �ي

ــد  دي
ت

ــع و� ي ــة للت�ش ــباب املوجب س
أ
ل ــر �ب ــادة النظ ــع وإع تم ــى احملب ــع ع ي ــن للت�ش �ش املمك

أ
ــاس ال لقي

ــة. ــه النتخابي ت ت والحتياجــات مــن النائــب لدا�أ ــو�ي ول
أ
ال

ً
البرلمان والمجتمع المدنيأوال
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ي خدمــة القضــا�ي 
ض

اتــه � ي الــذي يضــع أفضــل خ�ب
تمــع املــد�ض ولعــل تواصــل النائــب مــع مؤسســات احملب

تمعيــة املفصليــة وإعــادة النظــر بكثــ�ي مــن  ض عــى القضــا�ي احملب كــ�ي ي ال�ت
ض

الوطنيــة كن ل إهســام �

ــوم  ــة العامــة تق ــون املوازن ي مناقشــة قان
ض

ــة � ب ورة معــل مقار ــة العامــة ورصض التفاصيــل مكناقشــة املوازن

هــا مــن التفاصيــل. �ي وغ�ي
ــوع الجــ�ت ــ�ي الشــفافية والعــدالت والن عــى معاي

دبيــات واملعايــ�ي الوطنيــة والدولية 
أ
ي ال

ض
ي املعروفــة واملســتقرة �

تمــع املــد�ض ومــن املهــم ذكــره أن أدوار احملب

ــان  مل ض هــذه املؤسســات ومؤسســة ال�ب ــ�ي ــا ب ي التعامــل م
ض

ــاح � خلقــت أو ســتخلق حــالت مــن الرتي

ي 
تمــع املــد�ض ملانيــة و مؤسســات احملب ــم معــل املؤسســة ال�ب

ت
بليتــه لوجــود روابــط شــلية وموضوعيــة �

مكيــة الرشــيدة. اهــة ومعايــ�ي الا ض كلتمثيــل واملشــاركة والســتقالية وال�ض

ــع  تم ــوم مؤسســات احملب ورة؛ أن تق ــان هي رصض مل ي  وال�ب
ــد�ض ــع امل تم ض مؤسســات احملب ــ�ي ــا ب التشــاركية م

ورة متابعــة  طــر التشــاركية املعروفــة و رصض
أ
ــن ال ملــان �ض ــا و جعلهــا متاحــة لل�ب ا�ت ي بوضــع خ�ب

املــد�ض

ملــان  ملــان وتقــد�ي أفضــل املمارســات لل�ب ي وتهسيــل معــل ال�ب
ملــا�ض ي للعمــل ال�ب

تمــع املــد�ض مؤسســات احملب

 املــوارد املقدمــة 
ش

ض بكثــ�ي مــن التفاصيــل و� ملانيــ�ي ي خــمض انشــغال ال�ب
ض

ية � دواره الدســتور
أ
للقيــام �ب

ــوم  ــد أن يق ــت ل ب ــذات الوق ــة، و ب ــة أو مادي ي ــوارد ب�ش ــذه امل ــت ه ــا�ض  ســواء كن ض أحي ــ�ي ملاني لل�ب

ي لك مــا مــن شــأنه أن يطــور العمــل 
ض

ي �
تمــع املــد�ض لتعــاون و التواصــل مــع مؤسســات احملب ملــان �ب ال�ب

ــ�ي مــن تفاصيــل العمــل  ي كث
ض

ي �
تمــع املــد�ض ي و التواصــل املســتمر و طلــب املشــورة مــن احملب

ملــا�ض ال�ب

م  ي حســب اهــ�ت
تمــع املــد�ض ض يــمض مؤسســات احملب ــل عــام متــاح لملواطنــ�ي ورة  وجــود �ب ي ورصض

ملــا�ض ال�ب

ورة توجيــه  اء مصنــف حســب املواضيــع ورصض ــ�ب لض ــل خــاص �ب ورة وجــود �ب هــذه املؤسســات و رصض

ــع  ورة التنســيق م ــب القضــا�ي و رصض ي أغل
ض

ــم � ــد�ي ماحظا�ت ي لتق
ــد�ض ــع امل تم دعــوات ملؤسســات احملب

. ض ي لطــرح القضــا�ي لنقــاش عــام مــع املواطنيــ�ض
تمــع املــد�ض مؤسســات احملب

خالصة القول 
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ــان عــى أســاس  مل ــة ال�ب ي دخــول قب
ض

ــت ســببا � ي كن
ــىت ــة ال ــه النتخابي ت ــب بدا�أ ــة النائ ــ�ب عاق تعت

ــه. ــه �ت انتخاب ــى أساس ض وع ــ�ي ــه للناخب ــدم ب ــذي تق ي ال ــا�ب مج النتخ �ض ــ�ب ال

ض مها: ي مسالت�ي
ض

ته � ملان وأبناء دا�أ ض ال�ب وتمكن صورة العاقة ب�ي

ً
عالقة النائب بالدائرة االنتخابيةثانيا

التــي  للنائــب  الرقابــي  الــدور 
احتياجــات  فيهــا  يتلمــس 
والتــي  االنتخابيــة  الدائــرة 
يطالــب  أساســها  علــى 
الســلطة التنفيذيــة بســد تلــك 

. ت جــا حتيا ال ا

التــي  التشــريعات  اقتــراح 
تساهم في تطوير الخدمات 

االنتخابيــة. الدائــرة  ألبنــاء 
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القسم الثامن

البرلمان وحقوق اإلنسان
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ي 
ــىت ــف ال ــة والوظائ ملاني دوار ال�ب

أ
ــال ال ــن خ ــان م ــوق النس ــال حق ي مب

ض
ض � ــ�ي ملاني ــد دور ال�ب يتجس

ــوق  ــس الق
ت
ي �

ــىت ــا�ي ال ي القض
ض

ــىي � ــ�ي والعم ــق الع ــال التطبي ــن خ ــل م ــذا الدلي ي ه
ض

ــا � �ت ذكره

يــع  ــا �ب ن ســامة تنفيذهــا ليتمتــع ف�ي ن تنفيذهــا عــى أرض الواقــع، وامصض ساســية وامصض
أ
ت ال والــر�ي

جمــ� بتملــس القــوق املدنيــة والسياســية والقتصاديــة  ض يتجــى �ب ملانيــ�ي ن معــل ال�ب
أ
تمــع  ل فئــات احملب

ــا بشــل معــاش  �ت �ب ض والعمــل عــى �ت ض وغــ�ي املواطنــ�ي ملواطنــ�ي ي تتعلــق �ب
عيــة والثقافيــة الــىت والج�ت

ــن  ــوق أو م ــذه الق ــة هل ــة الناظم ــات احمللي يع ــى الت�ش ــل ع ــص الاص ــد النق ــال س ــن خ ــا م إم

ــا.  ــا أو قــرت بتوفــ�ي أســباب التمتــع �ب خــال ماســبة الكومــة إذا مــا اعتــدت عل�ي

قليميــة  ــال حقــوق النســان التعــرف عــى املعايــ�ي الوطنيــة والإ ي مب
ض

ض � ملانيــ�ي ويطلــع إطــار معــل ال�ب

ــا عــى الصعيــد احملــىي وآليــات  ــا وبيــان ماكن�ت ــ�ي حقــوق النســان والطــاع عل�ي
ت

ي �
والدوليــة الــىت

ردنيــة عــى ســبع اتفاقيــات أساســية مــن اتفاقيــات حقــوق النســان 
أ
التنفيــذ. إذ صادقــت الكومــة ال

: وهي

لقوق املدنية والسياسية.. 1 اص �ب الهعد الدولي الض

عية والثقافية.. 2 لقوق القتصادية والج�ت اص �ب الهعد الدولي الض

ض العنري.. 3 يع أشاكل التمي�ي التفاقية الدولية للقضاء عى �ب

اتفاقية حقوق الطفل.. 4

وب املعامــ�ت أو العقوبة القاســية أو الاإنســانية . 5 ه مــن رصض اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــ�ي

املهينة. أو 

ض ضد املرأة.. 6 اتفاقية القضاء عى كفة أشاكل التمي�ي

اص ذوي العاقة.. 7 ض ش
اتفاقية �اية حقوق ال�

ــى الداء  ــة ع ــذ والرقاب ــال التنفي ي مب
ض

ض � ــ�ي ملاني ــل ال�ب ــار مع ــددت اط ــات ح ــذه التفاقي ــم ه ومعظ

ــوق النســان. ــق حق ــم تطبي ي �ت
ــىت ــف ال ــن الوظائ ــا م ه وغ�ي

البرلمان وحقوق االنسان

,

8



106

لقوق املدنية والسياسية.	  اص �ب الهعد الدولي الض

عية والثقافية.	  لقوق القتصادية والج�ت اص �ب الهعد الدولي الض

ض العنري.	  يع اشاكل التمي�ي التفاقية الدولية للقضاء عى �ب

اتفاقية حقوق الطفل.	 

وب املعامــ�ت أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 	  ه مــن رصض اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــ�ي

املهينــة.

ض ضد املرأة.	  اتفاقية القضاء عى كفة اشاكل التمي�ي

ض وافراد ا�مه.	  اتفاقية �اية العمال املهاجر�ي

اص ذوي العاقة.	  ض ش
اتفاقية �اية حقوق ال�

اص من الختفاء الق�ي.	  ض ش
�

أ
يع ال التفاقية الدولية لماية �ب

االتفاقيات االساسية لحقوق 1 - 8
االنسان
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يــة أو قضائيــة فعــالت أو أيــة إجــراءات أخــرى ملنــع  يعيــة أو إدار تتخــذ لك دولت طــرف إجــراءات ت�ش

. ي
ضــع لختصا�ــا القضــا�أ ض ي أي إقلــمي �ي

ض
أمعــال التعذيــب �

ــة ل 
أ
ــة القا� يعي ــة أو غــ�ي الت�ش يعي هــا الت�ش ي هــذا الهعــد، إذا كنــت تداب�ي

ض
تتهعــد لك دولت طــرف �

ــا الدســتورية  جراءا�ت ن تتخــذ، طبقــا لإ
أ
ي هــذا الهعــد، �ب

ض
ــا � ف �ب تكفــل فعــا إمعــال القــوق املعــ�ت

يعيــة.  يعيــة أو غــ�ي ت�ش معــال مــن تدابــ�ي ت�ش ور�ي هلــذا الإ حــاكم هــذا الهعــد، مــا يكــون رصض
أ
ول

المادة الثانية /1 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

المادة الثانية /2 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية

الموازنةالرقابةالتشريع

حقــوق 2 - 8 مجــال  فــي  البرلمانيــون  دور 
اإلنســان
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ا  اما�ت ض ل�ت ي وحقــوق النســان تنســجم مــع وفــاء الــدولت الردنيــة �ب
ملــا�ض لعمــل ال�ب دوار املتصــ�ت �ب

أ
تعتــ�ب ال

ي 
ــا أمــام اهليئــات الدوليــة والقليميــة واحملليــة. وهــذا يتطلــب العديــد مــن الجــراءات الــىت وتهعدا�ت

. حيــث تتطلب  ي
ملا�ض تمــع ومن أمههــا القطــاع ال�ب تلــف قطاعــات احملب ض مض كــة بــ�ي ا تضمــن التاكمــل وال�ش

، مثــل  يــىي انــب الت�ش ت الساســية مــن الب ي إمعــال القــوق والــر�ي
ض

امــات املشــاركة � ض هــذه الل�ت

امــات  ض ــة مــع الل�ت
أ
ــة واملا�

أ
تــاج إل املوا�

ت
ــة �

أ
يعــات قا� يعــات جديــدة، أو تعديــل ت�ش اح ت�ش اقــ�ت

تمــع الدولي  ي احملب
ض

ــا عضــوا فاعــا � ردنيــة عــى نفهســا طواعيــة بصف�ت
أ
ــا الــدولت ال ي قطع�ت

والتهعــدات الــىت

امــات نصــا  ض يعــات موجــودة قــد تتعــارض مــع هــذه الل�ت ي الغــاء ت�ش
ملــا�ض .وقــد يتضمــن العمــل ال�ب

امــات  ض ي مــع الل�ت
سش داء الكــوىمي لتــ�ت

أ
قابــة املمارســات عــى ال دوار املتعلقــة �ب

أ
وروحــا. فضــا عــن ال

انــب  ي هــذا الب
ض

يعيــة � ي تقــوم بــه الســلطات الت�ش
والتهعــدات الدوليــة . وتعتــ�ب مــن أمه المــور الــىت

ــا. ن تطبي�ت ي الــدولت لتفعيــل حقــوق النســان وامصض
ض

ي رمس السياســات العامــة �
ض

املشــاركة �

إشاعة حقوق 
االنسان وتطبيقها

العمل 
البرلماني 

الوفاء بالمعايير
 الوطنية 

واالقليمية 
والدولية
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الدستور

االلتزامات االقليمية والدولية

الممارسات البرلمانية

الممارسات الحكومية

ملعايــ�ي الوطنيــة  ن الوفــاء �ب ــا وامصض ي إشــاعة حقــوق النســان وتطبي�ت
ض

ملانيــات � ملانيــون وال�ب يســى ال�ب

ملــان، وتشــتمل عــى  ــت قبــة ال�ب
ت

ي الناظــم لعملهــم �
طــار القانــو�ض ديــد الإ

ت
قليميــة والدوليــة إل � والإ

ي مــن أحاكمــه واملتصــ�ت 
لفصــل الثــا�ض ية وخصوصــا تلــك املتعلقــة �ب حســن تطبيــق النصــوص الدســتور

ســيخ قــمي حقــوق النســان،  امعــة لتأصيــل كيــان الــدولت و�ت عتبــاره املظــ�ت الب لقــوق والواجبــات �ب �ب

ملانيــة،  ديــد املعايــ�ي القليميــة والدوليــة واملمارســات الكوميــة واملمارســات ال�ب
ت

ضافــة إل � لإ �ب

ن تطبيــق حقــوق النســان. ــا يتفــق مــع امصض داء �ب
أ
صيــل ال

أ تــاج إل �ت
ت

ميهعــا � ب
ض

�
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دور البرلمانيون والبرلمانيات في 3 - 8
تعزيز وحماية حقوق االنسان

ض و�ايــة حقــوق النســان،  ــال تعــز�ي ي مب
ض

ي �
ملــا�ض ــم العمــل ال�ب إن الواقــع الــذي يفــرض نفســه والــذي �ي

ي صادقــت 
ــىت ــه، وال ت قــوق النســان وحر�ي ــة �ب ساســية املتعلق

أ
ــات ال ــب التعــرف عــى التفاقي يتطل

ي احملــىي 
ضافــة إل واقــع تنفيــذ هــذه التفاقيــات عــى الصعيــد الوطــىض لإ ردنيــة. �ب

أ
عليــه الكومــة ال

ــات.  ــذه التفاقي ــون ه ضم ام �ب ض ــ�ت لل ــة �ب ــات املعني ــع القطاع ي ــت �ب ــدى قام ، وإل أي م الداخــىي

ملانيــات مراجعــة كفــة التقــار�ي املعنيــة والتعــرف عــى آخــر التطــورات املتعلقة  ملانيــون وال�ب وعــى ال�ب

ي لقــوق النســان، وتقــار�ي املنظمــات 
ــا متابعــة تقــر�ي املركــز الوطــىض �ض ــا. ومــن �ض لتقــار�ي ومتابع�ت �ب

قليميــة والدوليــة ودمع إطــار معــل هــذه املؤسســات. غــ�ي الكوميــة الوطنيــة والإ

ي القيــام بتشــجيع الكومــة عــى املصادقــة عــى التفاقيــات 
ملــا�ض وقــد يفــرض الواقــع عــى العمــل ال�ب

وجــب اتفاقيــات  ت الصــادرة �ب ــا لغايــة اللحظــة والعــا�ض ي مل تدخــل �ب
وتكــولت امللحقــة والــىت وال�ب

مــددة. وأيضــا مــن خــال تشــجيع الكومــة عــى رفــع التحفظــات مــن التفاقيــات إن كنــت هــذه 

ــا. وهرهــا ومضمو�ض ب ــل �ب ض يــة ول توافــق متــوى التفاقيــة أو �ت ور التحفظــات غــ�ي رصض

ــال حقــوق النســان، هــو تشــجيع الكومــة  ي مب
ض

ملــان � ي يقــوم ال�ب
ــىت ــ�ب مــن أمه الجــراءات ال ويعت

ي الشــاكوى الفرديــة مثــل اللجنــة املعنيــة 
ي تلــىت

ض
ليــات التعاقديــة �

آ
ختصــاص اهليئــات وال اف �ب لاعــ�ت

نــة القضــاء  لقــوق املدنيــة والسياســية ولب ــاص �ب قــوق النســان واملنبثقــة عــن الهعــد الــدولي الض �ب

ض ضــد املــرأة. وأيضــا  ض ضــد املــرأة واملنبثقــة عــن اتفاقيــة القضــاء عــى كفــة أشــاكل التميــ�ي عــى التميــ�ي

جــراءات  إ ختصــاص هيئــات رصــد املعاهــدات �ب اف �ب جــراءات تشــجيع الكومــة لاعــ�ت مــن أمه الإ

ض ضــد املــرأة. نــة القضــاء عــى التميــ�ي نــة مناهضــة التعذيــب ولب التحقيــق مثــل لب

ــات  ت والتفاقي ــا�ض ع ــة الإ ــو�ي باكف ن إذكء ال ــامض ــة ل ملاني ــة ال�ب ــب املتابع ــذه الجــراءات تتطل وه

نفــاذ القانــون والقضــاة  إ ض �ب ض امللفــ�ي قــوق النســان لاكفــة املوظفــ�ي واملواثيــق الدوليــة املتعلقــة �ب

ــا  تمــع �ب  احملب
أ

ا� يــف كفــة �ش ض بشــل عــام وفضــا عــن تعر ض العمومــ�ي ض واملوظفــ�ي ض العامــ�ي واملدعــ�ي

ــا. ــا و�اي�ت ن تطبي�ت ــية وامصض ت الساس ــر�ي ــوق وال ــب للحق ي ــم والتدر ــمي والتع ن التعل وامصض
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التشجيع 
على 

المصادقة

االعتراف 
باختصاص 
الهيئات 
الدولية و 
الوطنية

مراجعة 
التقارير

واقع 
التنفيذ

مصادقة 
الحكومة

على 
االتفاقيات 
االساسية

متابعة 
تقارير

المركز 
الوطني

دعم 
المنظمات

غير
الحكومية

اذكاء
الوعي

بحقوق 
االنسان

التشجيع 
على رفع 
التحفظات
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ي مــن 
ملانيــات متابعــة تنفيــذ حقــوق النســان عــى الصعيــد الوطــىض ملانيــون وال�ب يقــع عــى عاتــق ال�ب

ي الســىي لتطبيــق حقــوق النســان مــن خــال 
ض

اف والرقابــة عــى أداء الكومــة � �ش خــال الإ

ول مــن هــذا 
أ
جــزاء ال

أ
ي ال

ض
وجــب أحــاكم الدســتور وهــذا مــا �ت توضيحــه � الوظائــف املتاحــة هلــم �ب

ــل.  الدلي

ــة  ــبل املتاح ــ�ي لك الس ــوىمي وتوف ــل الك ــار العم ط ــان لإ مل ــال دمع ال�ب ــن خ ــل م ــذا العم ي ه
�ت
أ
و�ي

ن حســن  ــامض ــة ل ات الازم ــ�ب ــد�ي الض ي وتق
ــىض ي والتق

ــىض ــدمع الف ــة وال ــالي مــن خــال املوازن ــدمع امل وال

امــات الدوليــة ومــدى املواءمــة  ض التطبيــق والتنفيــذ لقــوق النســان وامتثــال الكومــة لتنفيــذ الل�ت

 . ــة مهعــا عــى الصعيــد احملــىي
أ
واملا�

تاميــة  ض متابعــة املاحظــات والتوصيــات الض ملانيــ�ي ن تنفيــذ حقــوق النســان تتطلــب مــن ال�ب إن امصض

ــات  ــى التوصي ــاع ع ــب الط ب ــه �ي ــة. وعلي ــات الممي ه ــن الب ــادرة م ــرارات الص ــات والق والتوصي

ي 
لتفاقيــات الساســية الســبع الــىت ليــات التعاقديــة فــ�ي يتعلــق �ب

آ
واملاحظــات الصــادرة عــن ال

ا أمــام  قشــ�ت ــا الكومــة الردنيــة و�ض ي قدم�ت
يــة الــىت وليــة والدور

أ
ــا الكومــة والتقــار�ي ال صادقــت عل�ي

ــا الكومــة  ي ســتقوم �ب
طــوات الــىت تاميــة ومــا هي الض ليــات ومــا هي أمه املاحظــات الض

آ
هــذه ال

ــا. لتنفيذه

يقع على عاتق البرلمانيون 
والبرلمانيات متابعة تنفيذ حقوق 

االنسان على الصعيد الوطني من 
خالل اإلشراف والرقابة على أداء 

الحكومة
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اف  �ش ــان والإ ــوق النس ق ــة �ب ــات املعني ــة واهليئ ض الكوم ــ�ي ــاون ب ــالت التع ــح مب ن فت وامك أن امصض

ملــان لتنفيــذ حقــوق النســان. وتوفــ�ي املعلومــات  ــا ال�ب ي يقــوم �ب
ــا تعتــ�ب مــن أمه الجــراءات الــىت عل�ي

امــات الدوليــة ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات  ض لل�ت عــن حــالت حقــوق النســان وخصوصــا تلــك املتعلقــة �ب

ــوق النســان. وعــى  ــال حق ي مب
ض

ي �
ــا�ض مل ــب العمــل ال�ب ي صل

ض
ــة أيضــا تدخــل � تامي واملاحظــات الض

ي 
ــىت ــة وال ــا اللجــان التعاقدي ي تصدره

ــىت ــة ال ــات العام ــات الطــاع عــى التعليق ملاني ض وال�ب ــ�ي ملاني ال�ب

ــواد عــى  ــق هــذه امل ــات إمعــال وتطبي ــة وآلي ــات الدولي ي التفاقي
ض

ــواردة � حــاكم ال
أ
 ال

ض
ــو� ــ� وت تف

رات  ــواص بشــل مســتمر ومتابعــة نظــام الــز�ي ض الض . وأيضــا دراســة تقــار�ي املقــرر�ي ي
الصعيــد الوطــىض

رة الردن مــن قبلهــم ومتابعــة التقــار�ي  ــة لــز�ي اصــة والدعــوات املو�ب جــراءات الض املفتوحــة لاإ

ــرف  ــة والتع ــم املوضوعي �ت ــن ول�ي ــار�ي �ض ــدوا تق رة الردن وأع �ي ض ــوا �ب ض قام ــذ�ي ــواص ال ض الض ــرر�ي لملق

ي 
ملــا�ض ض العمــل ال�ب ي تعــز�ي

ض
يهعــا تســامه � . هــذه �ب ي متابعــة هــذه التقــار�ي

ض
جــراءات الكوميــة � عــى الإ

ــة عــى تنفيــذ حقــوق النســان. للرقاب

مجلس حقوق
االنسان

األليات
التعاقدية

المقررون
الخواص

االستعراض
الدوري 
الشامل

متابعة المالحظات الختامية والتوصيات والقرارات
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ي 
ض

ملــان � كيــد عــى مشــاركة ال�ب ي تنفيــذ حقــوق النســان ل بــد مــن التأ
ض

ملــان � ن تفعيــل دور ال�ب ولــامض

ي مــع  ــا�ب ب قــوق النســان والتشــابك ال�ي التفاعــل مــع الليــات الدوليــة والقليميــة والوطنيــة املتعقــ�ت �ب

ــالت حقــوق النســان كفــة القطاعــات املعنيــة �ب

ــن خــال توســيع  ي م
ــا�ض مل ــل ال�ب ي العم

ض
نســان � ــوق الإ ــة حق ــات �اي ــاج آلي وأيضــا الســىي إل إدم

اف والرقابــة عــى  �ش ملــان نفســه. والإ م بتنفيــذ حقــوق النســان مــن خــال اللجــان وال�ب ة الهــ�ت دا�أ

طــة الوطنية الشــامل لقوق  ن تنفيــذ مــاور الض ي إمعــال حقــوق النســان وامصض
ض

الجــراءات الكوميــة �

ن اســتقاليته  ي لقــوق النســان وامصض
ي التنفيــذ، وإل دمع املركــز الوطــىض

ض
ملــان � النســان ومشــاركة ال�ب

وبنــاء عاقــات تشــاركيه مــع كفــة املؤسســات الوطنيــة العامــ�ت واملنظمــات غــ�ي الكوميــة.

ي 
لمان �ن مشاركة ال�ج

االليات الدولية

إدماج آليات حماية
حقوق االنسان

ي 
إجراءات الحكومة �ن

إعمال حقوق االنسان

تنفيذ الخطة الوطنية 
لحقوق االنسان

دعم المؤسسات الوطنية 
والمنظمات غ�ي الحكومية  
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أدوات مهمة

تبني القضايا المتعلقة بحقوق االنسان

المشاركة مع الهيئات والبعثات

تشجيع المناقشة في مجال حقوق االنسان

المشاركة في الحمالت

المشاركة في االعالم 

كتابة التقارير واالبحاث والدراسات المتعلقة 
بحقوق االنسان 

االتصال مع المنظمات غير الحكومية
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ــال حقــوق  ي مب
ض

ي �
ملــا�ض داء والعمــل ال�ب

أ
ض ال ســ�ي

ت
ي �

ض
ي مــن املمكــن أن تســاعد �

دوات املهمــة الــىت
أ
مــن ال

ملانيــة مع اهليئات  داة املشــاركة ال�ب
أ
نســان. وتتطلــب هــذه ال قــوق الإ رة الــرأي العــام �ب النســان، هي إ�ش

ــان وتشــجيع املناقشــة  مل ــة ال�ب نســان داخــل قب ــوق الإ ق ــة �ب ــات املتعلق ي التوصي
ــىض ، وإل تب ــ�ت الفاع

ــات  ــس الحتياج ــام لتمل ــراي الع رة ال ــب إ�ش ــان. وتتطل ــوق النس ــا�ي حق ــة بقض ــائل املتعلق ي املس
ض

�

ي 
ض

قليميــة والعامليــة، واملشــاركة � ي المــات احملليــة والإ
ض

تمعيــة عــن قــرب مــن خــال املشــاركة � احملب

ــ�ي  ــات غ ــع املنظم ــوق النســان، وإل التصــال والتواصــل م ق ــة �ب عــام حــول القضــا�ي املتعلق الإ

ــالت  ــدمع ح ــان وت ــوق النس ــالت حق ــد ح ص ي �ت
ــىت ــار�ي ال ــة التق ي كتاب

ض
ــاركة � ــا واملش ــة ودمعه الكومي

ــرات املتعلقــة 
ت
ي تنظــمي الورشــات والنــدوات واملؤ�

ض
ت، وإل املشــاركة � ا عــى كفــة املســتو�ي ســي�ض

ت
�

ــة. م الدولي �ي
أ
ي املناســبات وال

ض
قــوق النســان واملشــاركة � �ب

ــب  ب ــا �ي
ض
طــار احملــىي وإ� ي تنفيــذ حقــوق النســان ل يقتــر فقــط عــى الإ

ض
ي �

ملــا�ض ويعتــ�ب العمــل ال�ب

ي القضــا�ي املتعلقــة 
ض

ملــان � قليميــة والدوليــة مــن خــال مشــاركة ال�ب ي القضــا�ي الإ
ض

أن يشــمل املشــاركة �

قليميــة والدوليــة  ت الإ ملــا�ض . وإل التعــاون مــع ال�ب قليــ�ي نســان عــى املســتوى الــدولي والإ قــوق الإ �ب

قليميــة  حــداث الدوليــة والإ
أ
ل ــث القضــا�ي املتعلقــة �ب والتواصــل مهعــا بشــل مســتمر. وتشــجيع �ب

ملانيــات  ض وال�ب ملانيــ�ي دوات التضامنيــة انطاقــا مــن مبــدأ عامليــة حقــوق النســان. وعــى ال�ب
أ
ي ال

وتبــىض

ي إحــال الســام كوســطاء 
ض

ــة واملشــاركة � ــات الممي ــة والبعث ــرات الدولي
ت
ي املؤ�

ض
م � ــد مشــارك�ت كي

أ �ت

اعــات الداخليــة والقليميــة والدوليــة. وأيضــا  ض ــة عــن الراعــات وال�ض ض لــل القضــا�ي النا�ب فاعلــ�ي

ض  هــود الراميــة إل تعــز�ي ا. ودمع الب ن الفــاظ عــى البيئــة وســام�ت إل العمــل بشــل مســتمر إل امصض

ي العــامل.  
ض

حقــوق النســان �
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ي وتعدياته.	 
رد�ض

أ
الدستور ال

لس النواب وتعدياته .	  النظام الداخىي حملب

عيان وتعدياته.	 
أ
لس ال النظام الداخىي حملب

المؤلفات واألدلة

ول 2016.	 
أ
ي وتطبيقاته دراسة مقارنة، الطبعة ال

ملا�ض ي –النظام ال�ب
د. بسمة عبد املع�ي الورا�ض

 	. ي ضوء الدسات�ي
ض

د. ا�د السويم العمري – السياسة والم �

ول 2015 	 
أ
ليلية –الطبعة ال

ت
ي دراسة �

رد�ض
أ
د. عوض الليمون – تطور النظام الدستوري ال

لد الرابع 1993 	  ردن، احملب
أ
ي ال

ض
د. منصور العوام�ت – معامل النظم السياسية �

وت 1995	  ي النظم السياسية والقانون الدستوري – ب�ي
ض

ض � اهمي شيحا – الوج�ي د. ا�ب

ــم السياســية أســهسا 	  ــزء الول، النظ ــون الدســتوري، الب ــم السياســية والقان ــل – النظ د. مســن خلي

ية 1968  ــكندر ــة – الس ــا الديث وصوره

ول 2011 	 
أ
يعية – الطبعة ال د. عصام عىي الدبس – النظم السياسية، الكتاب الثالث، السلطة الت�ش

بيات	  ية– منشورات شبكة القانونية للنساء العر ي اململكة الردنية اهلامسش
ض

يعية � دليل الصياغة الت�ش

ي الردن – منشــورات شــبكة القانونيــة للنســاء 	 
ض

يعــات � دليــل واقــع ومــددات صناعــة وصياغــة الت�ش

بيــات العر

ي الدولي	 
ملا�ض اد ال�ب

ت
ض إل حقوق النسان / املفوضية السامية لقوق النسان وال� ملاني�ي دليل ال�ب

ي )صــوت مــرك لتطــو�ي السياســات الكوميــة( – منشــورات مؤسســة 	 
تمــع املــد�ض دليــل مؤسســات احملب

الرض والنســان لــدمع التنميــة 
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