
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

  2015لسنة  الئحة تنظيم أعمال اجمللس الوطني  
 

 

، اصتتت ر  2005أستتتا   إإلادقتتتًأ  (  تتتس  ستتتدور ة اوروتتت  إأستتتو إس1)96ستتتداً إل إأتتتم المتتتً  إأ تتتً   إ     
 -دت  اصاً :آلإأ ةلس إأوطا  إأَّالئل  إ

 

 الباب األول
 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 وبدء العمل بهاإسم الَّالئحة 
، ويع ل باً  س دتًرو  دوييت   2015الئل  داظي  اع ًل إأ ةلس إأوطا  أسا   "دس   هذه إأَّالئل   -1

 رئيس إأ ةلس إأوطا  علياً . 

 إلغاء واستثناء
ةترإاإ  إلإو إأقترإرإ   ، علتم اس دظتل ة يت  2010ُدلغم الئل  داظي  اع ًل إأ ةلس إأوطا  أستا    -2

 هذه إأَّالئل  . لمً ا سًرو  إأم اس دلغم او دع ل ب وةبإأ دخذ  ب وةباً 
 تفسير

 ف  هذه إأَّالئل   ً أ  يقدض إأسيًق  عام آخر .  -3 
 ، 2005إإلادقًأ  أسا  يقص  به  سدور ة اورو  إأسو إس :            الدسـتور     
 : يقص  باً إأايئ  إأدشروعي  إأ موا   س إأ ةلس إأوطا  ،   الهيئة التشريعية القومية     

  س إأ سدور ، 83أ ً   إأللمً  و ةلس إأواليً  وفقًل                                   
      تتس  84إأ متتوس وفقتتًل أللمتتً  إأ تتً   يقصتت  بتته إأ ةلتتس إأتتوطا  :                   المجلـس     

 إأ سدور ،     
                                 إأ سدور،  س 85وفقًل أللمً  إأ ً    أ موس ا: يقص  به إأ ةلس   مجلس الواليات     
 ،يقص  به رئيس إأ ةلس :           الرئيـس     
 ،إأرئيس  اوإبيقص  به اي  س :   نائـب الرئيس     

    إأل ِّةًسرؤستتًا  وإأرئيس  اوإبو يقص  با  إأرئيس :          المجلس قيادة    
 ، إأقًاوا   سدشًر  وإأإأعً إأل يسو  إأ دخصص  و اوإبا  إأ إئ                                   

رئتيس  إأ رستو  إأصتً ر  تس  لستب ً يلت  ه إأ خدص إأقو  يقص  به إأوزور :                    الوزيـر        
 ،بدل ي  إخدصًصً  إأوزإرإ    إأة اورو 

ـــة    ـــل البرلماني  هتتتذه   تتتس  7فتتت  إأ تتتً    ً: يقصتتت  باتتتً إأبدتتتل إأبرأ ًايتتت  إأ اصتتتوص علياتتت         الكت
 إأَّالئل  ،

إأ ع تتول باتتً إأوزإروتت   إأبرأ ًايتت  إأ وإزوتت  ألقطًعتتً  يقصتت  باتتً إأقطًعتتً :                القطاعــات   
  ف   ةلس إأوزرإا .



2 

 

 ، صخصدإأ  يقص  باً اي ِّ  س أةًس إأ ةلس إأ إئ   :    اللَّجنة    
 ،بًأ ةلس  دخصص إأ  إأ إئ   إأل ِّةًس س رؤسًا  يقص  به اي ِّ :   رئيس اللَّجنة    
 بًأ ةلس ،إأ دخصص  : يقص  به اي ِّ  س اوإب رؤسًا إأل ِّةًس إأ إئ             نائب رئيس اللَّجنة    

 ،  يقص  به عضو إأ ةلس إأذي ا ى إأي يس إأ سدورو:   عضـو المجلس    
 ،يقص  به إأل يس إأعً  أل ةلس :   األمين العــام   
 : يقص  باً إأل ًا  إأعً   أل ةلس ،  األمانة العامة    
 ،يقص  به إأ سدشًر إأقًاوا  أل ةلس :   المستشار القانوني    
إأ تً    : يقص  باً إألَّةات  إأ إئ ت  إأ شتدرم   أل ةلستيس إأ شتًر إأياتً فت   اللَّجنة الدائمة المشتركة        

  س إأ سدور ، 91
 .    2015: يقص  باً الئل  داظي  اع ًل إأ ةلس إأوطا  أسا     الَّالئحة     

 

 الفصل الثاني
 إختصاصات المجلس ومقـره

 إختصاصات المجلس

 -: إآلدي  إإلخدصًصً  (  ي ًرس إأ ةلس وفقًل أاصوص إأ سدور1)  -4
 ( )ب(  تتتتس 5)91متتتتل إإلخدصًصتتتتً  إأقو يتتتت   تتتت   رإعتتتتً  إأ تتتتً     دتتتتوأم إأدشتتتترو  فتتتت  ) ا (           

 إأ سدور .
 .  إعد ً  إأخطط وإأبرإ ج وإأسيًسً  إأ دعلق  بًأ وأ  وإأ ةد     )ب(           
 . إأساوي إأقو ي  إةًز  إأ وإزا    )ج (           
 دفًييً  إأ وأي  .إلعلم إأ عًه إ  وإ إأ صً ي  )   (           
 .   إأقو ي  إأدافيذي إأسلط    إاا رإيب    )هت(           
 . إص إر إأقرإرإ  بشأس إأ سًئل إأعً     ) و (           
عً ت  او  ) ز ( إسد عًا إأوزرإا إأقو ييس أدقت ي  دقتًرور عتس إأل إا إأدافيتذي أللمو ت  بصتور             

  أوزإرإ  بعيااً او أاشًط  عيس . 
إأوزرإا إأقو ييس عس ا إئا  او ا إا وزإرإدا  ووةوز أته اس يوصتم أترئيس   ب) ح ( ةوإز إسدةوإ         

 و   إذإ اُعدبر فًي إل أثق  إأ ةلس إأوطا  . إأة اورو   ف  ةلس  اللق  بعزل إأوزور إأق
 يرإعم إأ ةلس عا  ا إا إألع ًل إأوإيع  ض س إخدصًصًده إأقوإع  إأدًأي  :  (2)

) ا (  ُيلتتتًل اي  شتتترون يتتتًاوس وإفتتتس عليتتته إأ ةلتتتس إأتتتم إألَّةاتتت  إأ إئ تتت  إأ شتتتدرم   أفلصتتته  
 وإأدقرور في ً إذإ مًس يؤثر علم  صًأح إأواليً  .

اس إأ شتترون يتتؤثر علتتم  صتتًأح إأواليتتً    أل ةلستتيس إأ إئ تت  إأ شتتدرم إألَّةاتت  )ب( إذإ يتترر   
      ُيلًل  شرون إأقًاوس أ ةلس إأواليً   .
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 مقر المجلس
ختتتر آياعقتت  إأ ةلتتس فتت   قتتره إأرئيستت  بتتأ   ر تتًس ، ووةتتوز أرئيستته  عودتته أ اعقتتً  فتت  اي  متتًس   -5

 سدثاًئي  .إبصفت  
 

 الثالثالفصل 
 العضوية

 ممارسة صالحيات العضوية                                  
 89أل تتً     وفقتًل  إأقست بعت  ا إا إالَّ ال يةتوز ألعضتو إأشترون فت    ًرست  صتتالليً  إأعضتوي  ( 1)  -6

 إأ اصوص علياً ف  هذه إأَّالئل  . ةرإاإ  أ  س إأ سدور و 
 إأ ةلس.س ه ف  سةل اعضًا إاس يوي   قًبل  إأقس علم مل عضو بع  ا إا ( 2) 

 الكتل البرلمانية

  ثلتتت  بًأبرأ تتًس مدلتت  وإلتتت   دستت م مدلتتت   ( يشتتمل اعضتتًا متتتل لتتزب او  ة وعتت  التتتزإب  ؤدلفتت 1) -7
 . عشر عضوإ    عس خ ساعضًا إأبدل  ع   اال يقل علم ، برأ ًاي  

دخدًر مل مدل  برأ ًاي  رئيسًل أاً يبًشر إإلخدصًصتً  إأ لت    أته وإأ اصتوص علياتً فت    (2)
 هذه إأَّالئل   .

 إأ ةلس بإس  رئيساً إأذي إخدًرده . إأبرأ ًاي  دخطر إأبدل   (3)

د ثيل إأبدل إأبرأ ًاي  وإألعضًا غير إأ اد يس إأم  ع إأ  يرإعم عا  دشميل إألَّةًس إأطًرئ   (4)
 برأ ًاي  .مدل 

 

 إختصاصات رئيس الكتلة البرلمانية 
 يخدص رئيس إأبدل  إأبرأ ًاي  بًآلد  : -8

 إأ طرول  ا ً  إأ ةلس ، إأسيًسي  وإأعً   ) ا ( إبد إر إأاقًش ف  إأ وضوعً 
 )ب( د ثيل إأبدل  إأبرأ ًاي  وإأدل ث بإس اً ا ً  إأ ةلس وأةًاه ،

إأ عروضتتتت  علتتتتم  إأسيًستتتتي  وإأعً تتتت إأاً تتتت   إأ ةلتتتتس لتتتتول إأقضتتتتًيً رئتتتتيس)ج ( إأدشتتتتًور  تتتت  
 إأ ةلس ،

 
 الباب الثاني
 الفصل األول
 الجلسة األولى

 القسـمأداء 
يدتراس اببتر   إألول  إلاعقتً ةد ًن إألعضًا فت  إأويت  إأ عتيس ألول ةلست  فت   ور  إإعا    (1)    -9

إأ بتيس اصته  إأقست  ًل إأةلس  د  يدلو يرإر إأت َّعو  أ اعقتً  ثت  يتؤ ي إألعضتًا تإألعضًا سا
 إأقًع  . إأ ةلس  إخل  ً ت  ويوف ا توه س إأ سدتور  89فم إأ ً   
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 أ  أألعضًا إأذيس إأقس  س إأ سدور يل   إأرئيس ميفي  ا إا  89    رإعً  المً  إأ ً    (2)
 .ف  إأةلس  إألوأم  إأقس يؤ وإ 

 

 نتخاب الرئيسإ
 -ادخًب إأرئيس م ً يل  :إدبوس إةرإاإ    -10

ساًل  س  أل ةلس وبع  ا إا إأقست  يطلب رئيس إأةلس  إألببر إاعقً ألول  م(  ف  إأةلس  إألوأ1)       
 إألعضًا دق ي  إأدرشيلً  أ اصب إأرئيس .

 إأدرشيح .م إأ رشح ووثا خر علم اس يؤم   وإفق آعضو  عضو درشيح اي ِّ  (  يةوز ألي ِّ 2)       
 دزمي  أل رشح بذمر  ؤهالده وخبرإده وال دةرى   إوأ  لوأه . دةرى   (3)       
 درإن إأسري .إلي س بياا  بً وإل إل  دع   إأ رشلوس أرئًس  إأ ةلس يخدًر إأ ةلس إذإ ( 4)       
اصتتتوإ    م ابثتتر  تتس اصتت خديتتًر أ اصتتب إأتترئيس اس يلصتتتل إأ رشتتتح إأفتتًئز علتت أ (  يشتتتدرط5)       

 إألعضًا .
ال يس اتتًإألَّتتذيدتتترإن بتتيس إأ رشتتليس إل رشتتتح علتتم إأاستتتب  إأ طلوبتت  يعتتً  إ إذإ أتت  يلصتتل اي ِّ  ( 6) 

 ويعلس رئيسًل أل ةلس  س ياًل ابثر إألصوإ  . اعلم إألصوإ 
 

 الرئيس نوابنتخاب إ
علم اس دبوس  س بيتاا  ف  ةلس  يراساً إأرئيس يادخبا  إأ ةلس  يموس ألرئيس ثالث  اوإب(  1)  -11

 .إ را  
 .10إأ اصوص علياً ف  إأ ً    إإلةرإاإ (  ددب  ف  إأدرشيح وإأدثاي  ذإ  2)      
 إألعضتتًا إألًصتتلوس علتتم اعلتتم إألصتتوإ   ابثتتر  تتس ثالثتت  اعضتتًا يمتتوس إذإ ُرشتتح أل اصتتب (  3)      

 إألًصل  علم اعلم إألصوإ   س بيس إأ رشلً  .علم اس دبوس  س بياا  ه  إأ ادلبوس 
 

 ونوابهم المتخصصة الل ِّجان تخاب رؤساءإن
علتتم اس  واتتوإبا  دخصصتت إأ إئ تت  إأ   إأل ِّةتتًسرؤستتًا يادختتب إأ ةلتتس بدوصتتي   تتس رئيستته  ( 1) -12

 .ُيرإعم ف  ذأك إأدخصص وإأخبر  إأعل ي  وإأع لي  
 . يًع   إأ شًرم  إأعروض  أ ةلس عا  دخصيص  اًصبهإ يرإعم( 2)      
 . ( يادخب رؤسًا إأل ِّةًس واوإبا  عس طروس إأدصوو  إأعلا  بًأويوف3)      

 

 الفصل الثانى 
 منصب الخلو 

 وملؤه خلو منصب الرئيس

 -إأدًأي  : إألًال  اي  س  اصب إأرئيس ف  يخلو( 1) -13
 ،إأوفً    ) ا (                 
 ،إإلسدقًأ   )ب(                 



5 

 

 ،  س إأ سدور 87إسقًط إأعضوي  وفقًل أل ً     )ج (                 
إذإ يتترر إأ ةلتتس إعفتتتًاه  تتس إأ اصتتب بأغلبيتت  ثلثتت  اعضتتتًئه باتتًا علتتم  شتترون   )   (                 

 عضوإل علم إأليل . خ سوس  به  يدق    يرإر
إأ اصتوص علياتً فت   إإلةترإاإ إذإ خال  اصب إأرئيس يخدًر إأ ةلس خلفًل أه وددب  افتس  (2)                

 اعاله ف  ةلس  يراساً اًئب إأرئيس . 10  إأ ً  
 

 وملؤه خلو منصب نائب الرئيس
 -إأدًأي  : إألًال اي  س يخلو  اصب اًئب إأرئيس ف  (  1) -14

 ،إأوفً    ) ا (             
 ، سدقًأ إلإ  )ب(             
 ،  س إأ سدور  87وفقًل أل ً   إسقًط إأعضوي    )ج (             
 بأغلبيتتت  اصتتت  اعضتتتًئه باتتتًال علتتتم  شتتترون  تتتس إأ اصتتتب  هإذإ يتتترر إأ ةلتتتس إعفتتتًا  )   (             

 به ثالثوس عضوإل علم إأليل .يرإر يدق   
 علياتً  أه وددب  افس إإلةرإاإ  إأ اصوص خلفًل اذإ خال  اصب اًئب إأرئيس يخدًر إأ ةلس  (2)    

 اعاله . 10ف  إأ ً   
 وملؤه نائبه وأخلو منصب رئيس اللَّجنة 

 -إأدًأي  : إألًال اي  س ف  اًئبه  اويخلو  اصب رئيس إألَّةا  ( 1)  - 15
 ،إأوفً    ) ا (               

 ،سدقًأ  إلإ  )ب(               
 ،  س إأ سدور 87 إسقًط إأعضوي  وفقًل أل ً    )ج (               
 بدوصي   س رئيس إأ ةلس بأغلبي  اص  اعضًئه . هت عفًاإ إذإ يرر إأ ةلس   )   (               

اذإ خال  اصب رئيس إألةا  او اًئبه يخدًر إأ ةلس خلفًل أه وددب  افس إإلةرإاإ  إأ اصوص  (2)
 . س هذه إأالئل   12علياً ف  إأ ً   

 الفصل الثالث
 أجهزة المجلس

 -دبوس اةاز  إأ ةلس إأرئيسي  ه  :  -16
 (  رئًس  إأ ةلس .1)       
 إأ إئ   . إأل ِّةًس(  2)       
 . (  إأل ًا  إأعً  3)       

 

 رئاسة المجلس
 -ددبوس رئًس  إأ ةلس  س : -17

 ( إأرئيس .1)      
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 .أرئيس اوإب إ(  2)      
 

ختصاصات   رئيس المجلسسلطات وا 
 -دبوس أرئيس إأ ةلس إأسلطً  وإإلخدصًصً  إآلدي  :( 1) -18

 ) ا ( د ثيل إأ ةلس وإأدل ث بإس ه  إخل إأسو إس وخًرةه .
)ب( دل يتتت   قتتتر ولتتتر  إأ ةلتتتس إأرستتت   وإأ لًفظتتت  علتتتم ا اتتته واظً تتته ولستتتس إأل إا  إختتتل 

 يًعًده وف   قرَّه ولر ه .
فددًح إأةلسً  ودرُاستاً وإععتالس إاداًئاتً او فضتاً )ج ( إإلشرإف علم وض  ة ول  إألع ًل وإع

 ، وإع إر  إأ  إوال  ودوةيااً ودوضيح إأ سًئل إأد  يرإهً غً ض  .
)   ( إأفصتتل فتت  إأ ستتًئل إإلةرإئيتت   وفتتس المتتً  إأَّالئلتت  و قتتررإ  إأ ةلتتس وطتترح إأ وضتتون 

 ألخذ إأراي .
ص إ  ر شاً    ويع  بًأقرإرإ  إأ وضوعي  .)هت( إعالس  ً يص ره إأ ةلس  س يرإرإ  وإع

ي رج إأخطتًب فت  ةت ول إألع تًل  علم اس  اي ضي  ذي ي ر أ خًطب  إأ ةلس  عو    )و(       
 أل يعً  إأ اًسب .

 ( إةًز  إأايًبل إأداظي ي  وإأوظيفي  أأل ًا  إأعً   والئل  شروط خ    إأعً ليس .ز)          
صتت إر  ( إإلشتترإف بوةتته عتتً  علتتم لستتسح) ستتير اع تتًل إأ ةلتتس وشتتؤواه إأ ًأيتت  وإإل إروتت  وإع

 إأقرإرإ  إأالَّز   ف  ذأك .
 ( اي سلطً  او إخدصًصً  اخرى  اصوص علياً بًأ سدور او إأقًاوس او هذه إأَّالئل  . ط) 

بًأبات   يةوز ألرئيس دفويض اي ِّ  س اوإبه أ  ًرس  اي ِّ  س إأستلطً  او إإلخدصًصتً  إأتوإر     (2)    
(1. ) 

يدتوأم  وف  لًأت  غيتًب إأترئيس واوإبته  اوإبه إأرئًس  ال يدوأم عس إأةلس   ًب إأرئيسيغ عا  ( 3)    
  ً يردبه إأرئيس .ًل أإأ إئ تتت  وذأك وفق رؤسًا إأل ِّةًس ال إأرئًس  

 إأسيًستتتي  وإأعً تتت  إأاً تتت يقتتتو  إأتتترئيس بًأدشتتتًور  تتت  رؤستتتًا إأبدتتتل إأبرأ ًايتتت  لتتتول إأقضتتتًيً    (4)    
 إأ عروض  علم إأ ةلس .

 إأقتتترإرإ إأ ةلتتتس إدختتتًذ  ييتتتً  غيتتتًب إأ ةلتتتس وبعتتت  إأدشتتتًور  تتت  أةاتتت    يةتتتوز  ألتتترئيس عاتتت   ( 5)    
علتم اس يبلتب باتً  ايًبت  عتس إأ ةلتسوإأالَّز   ف  إأقضًيً إأقو ي  وذإ  إألثر إأعتً  إأضرورو  
 . ف  اول اسبون إلاعقً ه إأ ةلس

 

  المجلس قيادة لجنة
واتتتوإب إأتتترئيس ورؤستتتًا إألةتتتًس إأ إئ تتت  إأ ةلتتتس  تتتس إأتتترئيس رئيستتتًل ،  قيتتتً  أددبتتتوس أةاتتتت   ( 1)   -19   

 ، ويموس إأل يس إأعتً   قررإل أاً. إأ دخصص  وإأل يس إأعً  وإأ سدشًر إأقًاوا  اعضًا
 إأ ةلس ب ً يل : ييً  دخدص أةا  ( 2)      
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)ا(   ستتتتًع   إأتتتترئيس فتتتت  إإلشتتتتترإف علتتتتم اشتتتتًط إأ ةلتتتتس وأةًاتتتته ب تتتتً يمفتتتتل إأستتتتتير إأ تتتتاظ             
ألع ًأتتتتته  و رإعتتتتً  إألستتتتبقيً  إأ اًستتتتب  فتتتت  درديبتتتته ، ودايئتتتت  إألستتتتبًب أضتتتت ًس رصتتتت  

   إوال  إأشورى فيه ،
دقروتتر   تتً يعتترض  )ب(  إبتت إا إأتتراي ألتترئيس لتتول داظتتي  إأدتت إول فتت  اي  شتترون او  وضتتون           

 علياً،
 )ج(   سًع   أةًس إأ ةلس ف  ا إا اع ًأاً، وف  وض  إألوإئح وإأقوإع  إأ اظ   أاً،           
) (   ستتتتًع   إألعضتتتًا فتتت  ا إا وإةبتتتًدا  وإإلطتتتالن علتتت  لتتتًال   تتتس يدعتتترض  تتتاا  ألي           

ال يدفتتس  تت  وإةبتتً   دعووتتتس فتت   ستتبيل ذأتتك و تتس اليوفتتوس بوإةبتتًدا  او يستتلبوس ستتلومًل 
يدرإح إإلةرإا إأ اًسب ،  إأعضوي  وإع

وإأدوصتي  أل ةلتس في تً يدعلتس في تً يدصتل ب اتً ا  إأبرأ ًايت   إألعضتًا إإلهد ً  بشؤوس )هت(           
 بإسقًط إأعضوي  ،

)و(   ستتتًع   إأتتترئيس وإأل يتتتتس إأعتتتتً  فتتت  إإلشتتترإف علتتتت   قتتتتر إأ ةلتتتس ولر تتته وستتتًئر  رإفتتتس           
 إأخ     وعل  شؤواه إإل إرو  مًف  ،

 ،إأ ع    س إأل يس إأعً   وإزا  إأ ةلس  شرون  )ز(  إةًز            
)ح(   إبتت إا إأتتراي ألتترئيس لتتول اي شتتأس يدصتتل بعاليتتً  إأ ةلتتس إأ ستتدورو  او إإل إروتت  او          

 إأخًرةي  او اي شأس يخص إأ ةلس ،
إأدتتت  يستتتدلز  إأقتتتًاوس او إأ ستتتدور )ط(  إأدوصتتتي  أل ةلتتتس لتتتول درشتتتيلً  شتتتًغل  إأ اًصتتتب           

 ،  وإفق  إأ ةلس علياً
 )ي(  رإةع  إأَّالئل   دم  ً ور   علياً إيدرإلً  دع يل ورف  دقرور بشأااً أل ةلس .          
إألةاتت  إلغتترإض إأداستتيس وإأدشتتًور لتتول  ( يلضتتر إأتتوزور إأ ختتدص بًأعاليتتً  بتتًأ ةلس إةد ًعتتً 3)       

 ة ول إألع ًل. 
 لجنة شئون األعضاء

إأ ةلس أةا  خًص  دعام بشئوس إألعضًا وُدشمل  س  ييً  س إأرئيس ب وإفق  أةا  ( يمو ِّ 1)  -20
رئيس واًئب وع    اًسب  س إألعضًا ويل   إأقرإر  قرهً وإأدسايال  وإإل ديًزإ  إأد  

 إأقيً   بًإلخدصًصً  إأ ومل  إأياً . س ُد اح أاً ب ً ي مااً 
 -دخدص أةا  شئوس إألعضًا بًآلد  :( 2)

إإلةد ًعي  وإأثقًفي  وإأع ل علم لل إأ شمال  إأد  دعدرض إإلهد ً  بشؤوس إألعضًا   )أ(   
 ب اً ا  . ييً ا 

 )ب( إأدعًوس    إأل ًا  إأعً    أرف  ي رإ  إألعضًا ف  إأع ل إأبرأ ًا  د روبًل ودأهيالل .
وبقي   إأبدل إأبرأ ًاي )ج( إأع ل علم دريي  إأل إا  س خالل  عًأة  إأغيًب داسيقًل    

  .أ اد يس أبدل برأ ًاي  إألعضًا غير إ
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ت( إأع ل علم دبصير إأاوإب بلقويا  ووإةبًدا  ب وةب إأ سدور وإأقًاوس وإأالَّئل  و دًبع   ) 
 لصوأا  علم  سدلقًدا  واي  مًسب  شروع  أا .

 

ة الل ِّجان الدائمة  المتخصص ِّ
 إآلدي  : إأ دخصص  دبوس أل ةلس إأل ِّةًس إأ إئ    -21  

 إأدشرو  وإأع ل ولقوق إإلاسًس. أةا (  1)       
 (  أةا  إأشؤوس إأخًرةي  وإأدعًوس إأ وأ  .2)       
 . أةا  إأل س وإأ فًن ( 3)       
 (  أةا  إأشؤوس إأ ًأي  وإإليدصً ي  وإإلسدث ًر.4)       
 أةا  إأزرإع  وإأثرو  إأليوإاي  وإأغًبً . ( 5)       
 وإأدع يس وإأصاًع .(  أةا  إأطًي  وإأ يًه 6)       
 أةا  إأاقل وإألرإض  وإإلدصًال  ودقاي  إأ علو ً .  ( 7)       
 أةا  إأع ل وإإل إر  وإأ ظًأ  إأعً  . ( 8)       
 إأثقًف  وإإلعال  وإأسيًل .إأشبًب وإأروًض  و  أةا   ( 9)       
 إأ ةد   .دزمي   و إإلاسًاي  و إأشؤوس إإلةد ًعي ( أةا  10)       
 ( أةا  إأدربي  وإأدعلي  وإأبلث إأعل   .11)       
 ( أةا  إأصل  وإأبيئ  وإأسمًس .12)       

 
 
        

 والمستشار القانوني األمانة العامة
  تكوين األمانة العامة

إأايمتتل  وفتتس إأل ًاتت  إأعً تت   تتس إأل تتيس إأعتتً  و تتس يعًواتته  تتس إأ ستتًع يس وإأعتتً ليس ( ددبتتوس 1)   -22
 .إأوظيف  إأ ةًز  س رئيس إأ ةلس 

 إأ ةلس . إخدصًصً أدافيذ  إأالَّز  م إأل ًا  إأعً   ا إا إألع ًل أَّ (  ددو 2)        
 .باً  (  دض  إأل ًا  إأعً   ب وإفق  إأرئيس الئل  شروط خ    إأعً ليس3)        
         

ختصاصاته األمين العامتعيين   وا 
 .ب وإفق  إأ ةلس ا ياًل عً ًل  س غير إألعضًاإأرئيس  يعيس(  1)   -23

إإل إروتت   يمتتوس إأل تتيس إأعتتً  هتتو إأ ستتؤول إأدافيتتذي إألول بتتًأ ةلس وإأ ستتؤول عتتس شتتؤواه  ( 2)        
 وإأ ًأي  .

 -: إأل يس إأعً  إإلشرإف علميدوأم ( 2(  وس إأ سًس بع و ي  اص إأبا  )3)  
 ةد ًعً  إأ ةلس ب عو  إألعضًا .إأدلضير إل  ) ا (            
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إعتتت إ  ةتتت ول إألع تتتًل إأتتتذي يةيتتتزه إأتتترئيس ودوزوعتتته  تتتت  اي  شتتتروعً  او بيًاتتتً  او   )ب(            
 اورإق او  رفقً  اخرى .

   رإيبتتتت  لضتتتتور إألعضتتتتًا وغيتتتتًبا  واظتتتتً  ةلوستتتتا  واصتتتتًبا  أ اعقتتتتً  وإأدصتتتتوو  )ج (   
 ا   س ليث ديسير ا إا  اً  إأعضوي  .وإأ دًبع  إأدافيذي  أشؤواا  وعاليًد

صتتً  ودلروتتر   و لًضتتر و لخَّ الَّ شتترإف علتتم دلروتتر  ضتتًبط إأ ةلتتس  تتس ستتةإلإ   )   (  
، و إأدأبتتت   تتتس وصتتتول إأقتتترإرإ   إأ دعلقتتت  بأع تتتًل إأ ةلتتتس وشتتتؤواه مًفتتت  إأ مًدبتتتً 

 .إأصً ر   س إأ ةلس إأم إأةاً  إأ عاي 
يدتتتتترإح إأايًبتتتتتل وإأل ايتتتتت   إأ ةلتتتتتس إأ ًأيتتتتت  وإإل إروتتتتت إ إر  شتتتتتؤوس     )هتتتتتت(               وإأعتتتتتً ليس بتتتتته وإع

 إألخرى . إإل إرو و دًبع  عاليًده بًأةاً  إأداظي ي  وإإل إرو  أه 
 )و(  إع إ   قدرح  وإزا  إأ ةلس بع  إأدشًور    إأةاً  إأ خدص  .             

 -: إآلدي (  يلفظ إأل يس إأعً  إأ ضًبط 4)       
 ودوييعًدا  .ألي يس سةالل بأعضًا إأ ةلس ودًرو  ا إئا    ) ا (            
   لفًل ألع تًل إأ ةلس إأ ادظر  و ً يدعلس باً  تس اورإق ويمتوس إأ ل   دًلًل  )ب(             
 إألعضًا . إلطالن     
مل ت  ، دتوزن است   اته أألعضتًا  لضرإل مً الل أل  إوال  إأد   إر  ف  إأةلس  مل   )ج (             

 ويموس  دًلًل إلطالن إأة اور . دبًعًل 
 لخصًل أويًئ  اع ًل إأ ةلس واصوص يرإرإده مً لت  يويت  عليته إأترئيس ودتوزن استخًل  )   (            

 أألعضًا دبًعًل ويموس  دًلًل إلطالن إأة اور .  اه
 . اةليزو وإإلإأعربي   ديسغ(  دبوس إأ ضتًبط بًألَّ 5)       
 (  يدخذ إأل يس إأعً  إأد إبير إأالَّز   أد ميس إأة اور  س  دًبع  ااشط  إأ ةلس .    6)       

شرإف(  يؤ ى إأل يس إأعً   اً ه ة يعًل دل  دوةيه 7)         .اوإبه  او  س يفوضه  س إأرئيس  وإع
ختصاصاته المستشار القانونيتعيين   وا 

 أل ةلس . إأقًاوا إأ سدشًر ب وإفق  إأ ةلس  ( يعيس إأرئيس1)  -24
 -(  يدوأم إأ سدشًر إأقًاوا  إأ اً  إأدًأي  :2)       

 . وا ًاده إأعً   هوأةًاقيً   إأ ةلس دق ي  إأ شور  إأقًاواي  أ  ( أ)             
ذإ   إأدشتتروعي   إختتل إأ ةلتتس وإأداستتيس  تت  اةاتتز  إأ وأتت  إألختترى  إإلةتترإاإ  دًبعتت    (ب)            

 . إإلةرإاإ إأصل  باذه 
 إأشورو  وإأاظ  إأايًبي  .  بًإلةرإاإ إع إ  إأ رإسً  إأ قًرا  وإأبلوث إأ دعلق    ( ج)            
 .   وإأريًبي  سًع   اعضًا إأ ةلس ف  صيًغ   بً رإدا  إأدشروعي   (   )            
  . شروعً  إأقوإايس وإعع إ هً ألقرإا  إأخدً ي  صيًغ  (  إأ سًع   ف  ضبط هت)            
 إأقرإرإ  إأااًئي  أل ةلس .صيًغ   )و(            
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( د ثيتتتل إأ ةلتتتس وإأل ًاتتت  إأعً تتت  ا تتتً  إأ لتتتًب  ب خدلتتت  ااوإعاتتتً و رةًداتتتً ومتتتذأك ا تتتً  ز)             
 . إأةاً  إأع أي  إألخرى 

شر و يؤ ى إأ سدشًر إأقًاوا   اً ه دل  دوةيه  (3)  او  س يفوضه  س اوإبه .إأرئيس  إفإع
                                     

 الرابعالفصل 
 إلنعقادا

 لإلنعقادالدَّعوة 
عا  ص ور يرإر رئيس إأة اورو  بت عو  إأ ةلتس أ اعقتً  إألول ويبتل للتول متل  وعت  إاعقتً   (1) -25

أتت  يمتتس اةلتته  علو تتًل ستتلفًل أألعضتتًا يقتتو  إأل تتيس إأعتتً  بًستت  إأتترئيس بتتإبال  إأتت َّعو  أألعضتتًا 
 بأي وسيل   اًسب  .

أل ةلتتس يتتترإر رئتتيس إأة اوروتتت   ( يدلتتو رئتتيس إأةلستتت  عاتت  ب إيتت  إأةلستت  إألوأتتم أ اعقتتً  إألول2)      
 ب عو  إأ ةلس أ اعقً   .

ستدوةباً او  عتو  إيترإر إأ ةلتس إأتذي  او فوق إأعتً    ( يدلو إأرئيس عا  ب إي  اي ةلس  طًرئ 3)      
 او إأطلب إأذي دق   به اص  إألعضًا . رئيس إأة اورو 

 ع تل وطات  او  اًستب   إأ شًرم  فت  اي ِّ  ( يةوز أل ةلس عا  إأضترور  او أد ميس اعضًئه  تس4)      
 يو ي  او  ياي  اس يقرر رف  ةلسًده أفدر  ال ددةًوز شارإل .

 

 إلنعقاددورات ا
 .مل عً   إاعقً (  يعق  إأ ةلس  ورد  1)   -26

 (  دبتتت ا إأتتت ور  إألوأتتتم فتتت  يتتتو  إألثاتتتيس  تتتس إألستتتبون إألول  تتتس شتتتار ابروتتتل وداداتتت  فتتت  يتتتو  2) 
  س ذإ  إأعً  . يوايوإألربعًا  س إألسبون إألخير  س شار 

(  دبتت ا إأتت ور  إأثًايتت  فتتت  يتتو  إألثاتتيس  تتتتس إألستتبون إألول  تتس شتتار ابدتتتوبر وداداتت  فتت  يتتتو  3)        
 إألربعًا  س إألسبون إألخير  س شار  يس بر  س ذإ  إأعً  .

 اعقً  .إل    ور  إ اس يقرر يةوز أل ةلس(  4)  
 

 إلنعقادا نصاب
يموس إأاصًب إأعً ى أصل  إاعقً  ةلس  إأ ةلس لضور ابثر  تس اصت  إألعضتًا و ت    (1)  -27

ذأك يةوز ألرئيس إس يأذس بب إيت  إأةلست  او إستد رإرهً بلضتور ثلتث إألعضتًا إذإ راى ذأتك 
  اًسبًل .

لتول إأفصتل  إأخدً يت  او رللت  إأقترإا  إأثًأثت  او ( ال يةوز اخذ إأراي لول  شرون يًاوس ف  2)       
ستتتتدوثس إأتتتترئيس اس إإذإ إالَّ  شتتتتترون يتتتترإر يستتتتتدلز  اغلبيتتتت  خًصتتتت  او فتتتت   رستتتتو   ؤيتتتت  ، 

فتتض إأل تتر أتتز   إذإووةتتتوز ألتترئيس  ةتتترإا ،إلإ إأ طلتتوب  مد تتل فعتتالل عاتت  ذأتتك إأاصتتًب 
 .إةرإاإ  اخذ إأراي دأةيتل  إأةلس  او

 



11 

 

 خامسالفصل ال
 أحكام العضوية

 والحصاناتمتيازات إلا
تتتت( 1)   -28  إإل إروتتتت  وإإل ديتتتتًزإ   دتتتتوفير إأدستتتتايال  يدتتتتوأم إأتتتترئيس بًأداستتتتيس  تتتتت  إأةاتتتتً  إأ خدصَّ

 إأضرورو  أل ةلس وأألعضًا ف  ا إا إأ اً  .
بستلوك او  بفعل  خًأ  ألقًاوس ك إأالئس وع   إإلديًس ًأ ظار وإأسلو بإأعضو إالأدزإ   يرإع  (2)

 . أس ع  إأ ةلساو  هدأس ع يسئ
أعضتتو إأ ةلتتس إألتتس فت  إأدعبيتتر عتتس رايتته بلروتت  و ستئوأي  وذأتتك  وس ييتت  ستتوى  تتً  يمتوس  (3)

، دفرضه المتً  إأالئلت  ، وال ددختذ ضت ه اي إةترإاإ  يًاوايت  ، وال يستًال ا تً  اي  لم ت  
 ه.بسبب إألرإا او إألفمًر إأد  يب ياً ف  سبيل دأ ي   اً فقط 

وال يةوز  ، ض  عضو إأ ةلس إةرإاإ  ةاًئي   ي ِّ دخًذ اإ ،ف  غير لًال  إأدلبس ،اليةوز (4)
 . وس إذس  س رئيس إأ ةلس او بلس   دلبًده  هبلق د إبير ضبط  إدخًذ اي 

او بتال    س وزور إأع ل إأم إأرئيس  شفوعًل بصور   تس اي شتموى اوبطلب  ذإسئإالسديرف  ( 5)
ًل ألقتًاوس   عتوى او ملت  ايصتتم رئيس فت  إأطلتب ختالل شتاروس إأتتعلتم اس يقترر دلروتً  وفقت

ال  س إسدال ه   .إأ ةلس  ييً  إأل ر إأم أةا   إلًلوإع
أتت  يرفتت  إأتترئيس إذإ  و( يةتتوز أل ةلتتس فتت  لًأتت  إداتتً  اي عضتتو بةرو تت   تتس إأةتترإئ  إأخطيتتر  6)       

عس ذأك إأعضتو باتًال علتم   ألصًا  خالل شاروس  س إسدال  إأطلب اس يقرر رف  إألصًاإ
 إأ ةلتتس بدقروتتر يق  تته أل ةلتتس ايًبتت  عااتتً رئتتيس أةاتت  إأدشتترو  وإأعتت ل  ييتتً   دوصتتي  أةاتت 
 .ولقوق إإلاسًس

إةتترإاإ  يًاوايتت  دعتترض أاتتً اي  اي ِّتت يةتتوز ألتترئيس اس يطلتتب  تتس وزوتتر إأعتت ل دقروتترإل لتتول (  7)       
  شرون .ر غي إةرإا عضو وذأك بغرض  لًسب  إأعضو او ل ًيده  س اي  

بإست   بذأك إأرايوال يةوز أه إإل الا أوسًئل إإلعال  ألعضو إأدصروح برايه إأشخص   يلس(  8)       
 رئيس.إأإأ ةلس او اي  س أةًاه  ً أ  يمس  أذواًل أه بذأك  س 

 

 حضور وغياب األعضاء    
يةب علم مل عضو إإلأدزإ  بلضور إأةلسً  ف   يعً هً إأز ا  وعلم إأعضو إأدويي   (1) -29

  قًبل إس ه عا  إألضور.

 لرئيس ووةوز أهأُيسل  مشفًل بأس ًا ولًال  إأغيًب ب وس إذس شاروًل دع  إأل ًا  إأعً     (2)     
  إأبدل ئيس اه أر   سخاُ  بلول  إإلعالاً  بًأ ةلس ودسلَّي  وض  مش  إأغيًببإأدوةيه 
علم إأ ةلس  هعرضو  إأد  ياد   إأياً او ألعضو بشخصه إذإ أ  يمس  اد يًل أبدل  إأبرأ ًاي 

 .ف  با  إأشئوس إأ ةلسي  
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 تس   سبس علم إذس باًال  إالَّ  تس أةًاه  ال يةوز ألعضو إأغيًب عس ةلسً  إأ ةلس او اي ِّ   (3)
   إأد  يدعذر فياً اخذ إألذس  سبقًل الف  إألًو إألَّةا  لسب ً يموس إألًل  إأرئيس او رئيس

 . ي مس ودوضيح إألسبًب إأد  أ  د ماه  س اخذ إإلذس  سبقًل  عليه إالبال  اسرن  ً
(  إذإ غًب إأعضو  وس إذس  سبس او عذر يقبله إأرئيس عس س  ةلسً  ف  إأشار فيةوز 4)    

 .  ل و  مدًبألرئيس اس يوةه إأيه إألَّ 
ةلس   ددًأي  فعلم  عشر  دإثاإذإ غًب إأعضو  وس إذس  سبس او عذر يقبله إأرئيس عس (  5)    

لًأ  غيًب طوول وأو مًس  ي ِّ إأرئيس اس يوي   خصصًده وعلم إأرئيس اس يبلب إأ ةلس بأ
 دخذهً .إإةرإاإ  ي ِّ   أذواًل وبأ

 ور  مً ل    قبله إأرئيس عس إأةلسً  ملاً عبرإذإ غًب إأعضتو  وس إذس  سبس او عذر ي(  6)   
أدق ي   إأ ةلس ييً  أةا   ضًف  أوي  إأ خصصً  اس يعرض إأل تر علم إلبً فعلم إأرئيس

 (  س إأ سدور .ج( )1) 87 يرإر أل ةلس إلسقًط عضووده وفس إأ ً    شرون
ةد ًعً  إأل ِّةًس ،   (7) ومذأك إأعضو إأغًئب ال يسدلس إأعضو إأغًئب ب وس إذس ب ل إأةلسً  وإع

بإذس إالَّ ف  لًال  إأدبلي  بع ل رس   او دلبي ل أ عو  ف  شأس عً  عس طروس إأ ةلس او 
 إأ رض إأ ثب  ب سدا  طب  .

  
 

 في المجلس  سقوط العضوية
 -بقرإر يص ره إأ ةلس ف  اي ِّ  س إألًال  إأدًأي  : دسقط إأعضوي  ف  إأ ةلس   -30

 ،) ا ( إأعل  إأعقلي  او إأةس ي  إأ قع    
 ، )ب( إإل إا  ف  ةرو   ددعلس بًأل ًا  او إأفسً  إألخالي  

 ،)ج ( إأغيًب عس  ور  مً ل   وس إذس او عذر  قبول 
 ،)   ( إإلعالس ف  إأ ةلس عس دق ي ه إسدقًأده  مدوب          

)هتتتت( دغييتتتر إإلادستتتًب إأسيًستتت  او إأصتتتبغ  إأسيًستتتي  او إألتتتزب إأتتتذي ُاادختتتب إأعضتتتو ب وةبتتته 
 ،أعضوي  إأ ةلس إأوطا  
 ،) و ( دوأ  اي  اصب والئ  

 ) ز ( إأوفً  .        
 

 ط العضويةاسقإجراءات إ
 تتس إأ ستتدور باتتًال علتتم دوصتتي   87دستتقط إأعضتتوي  ألي ِّ ستتبب  تتس إألستتبًب إأتتوإر   بًأ تتً   (  1)  -31

 إأ ةلس. ييً    س أةا  
بلتتتتس اي عضتتتتتو   تتتتً يتتتت  يشتتتتمل استتتتبًبًل أدلروتتتتك إةتتتترإاإ  إستتتتقًط  لمتتتت  بًإل إاتتتت  لتتتتًل اي  (  ي2)       

    . إأ ةلسييً   ( )ب(  س إأ سدور إأم أةا  1( )87عضووده وفس إأ ً   )
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إأم إأعضو إأ عا  إذإ ا مس ذأك ث  درف  أةا  ييً   إأ ةلس او إأةا  إأد  دفوضاً دسد   (  3)       
يصتت ر إأ ةلتتس  بًإلستتقًطز  فتتإذإ اةيتتز  إأدوصتتي  دختتًذ إأتتالَّ إلدقرورهتتً ودوصتتيداً أل ةلتتس 

  بذأك .يرإرإل 
()هتتت( دليتتل إألَّةاتت  إأليثيتتً  إأدتت  1)87(  فتت  لًأتت  دقتت ي  طلتتب إلستتقًط إأعضتتوي  وفقتتًل أل تتً   4)       

أ سد ًن إأ  إأعضتو إأ عات   ولقوق إإلاسًس  إسدا  علياً إأطلب إأ  أةا  إأدشرو  وإأع ل
فإذإ اير بدغيير إادسًبه إأسيًس  او صتبغده إأسيًستي  او إألتزب إأتذي اادختب ب وةبته درفت  

  صتل  إإل عتًا ثت  درفت  دقرورهتً دقرورهً بتذأك إأت  إأ ةلتس ا تً إذإ اامتر فدقتو  بتًأدلقيس فت
 . إأ ةلس ييً  إأ  أةا  

دقتتت ي   إأ ةلتتتس ييتتتً  عتتتس أةاتتت    ل ايًبتتتإأدشتتترو  وإأعتتت ل ولقتتتوق إإلاستتتًس (  يدتتتوأم رئتتتيس أةاتتت  5)       
(  تتس 1()87  إأتتوإر   فتت  إأ تتً   )الاي  تتس إألتتً فتت إأعضتتوي  لتتول إستتقًط  شتتترون إأقتترإر 

 إأ سدور.
 إأ فوضي  إأقو ي  أ ادخًبً  بخلو إأ قع  . يبلب إأرئيس عا  ص ور يرإر سقوط إأعضوي     (6)

 تس  يعدبر يرإر إسقًط إأعضوي  سًروًل  س دتًرو  صت وره ، وفت  لًأت  إأوفتً  يعدبتر ستروًاه    (7)
فتت   إأعضتتودعيتتيس  تس دتتًرو  دتًرو  إأيتتو  إأدتتًأ  ألوفتتً  وفتت  لًأت  دتتوأ   اصتتب والئتت  يستتري 

  ي  .إأ اصب إأة
 

 سادسالفصل ال
 نظام الجلسات والمداولة

 جدول األعمال
 يع  إأل يس إأعً  بدوةيه  س إأرئيس ة ول إألع ًل أةلسً  إأ ةلس استبوعيًل ووو يًل . (1)  -32

 ( يشرف إأل يس إأعً  علم دوزو  ة ول إألع ًل علم إألعضًا    إأ رفقً  إأالَّز   .2)       
 ف  إألسبون ويعلس اي دع يل أه . مإأةلس  إألوأ إاعقً ة ول إألسبون أيو يس يبل  ( يعلس3)       
إألع ًل إأة ي   ف  ة ول اع ًل إأ ةلس أ يعً  يل  ه إأرئيس ، ود رج إألع ًل  (  د رج4)       

او إأ ادظر  أ يعً  يل  ه إأترئيس إذإ أت  يمتس إأ ةلتس يت   إأل ِّةًسإأ ؤةل  او إأ لًأ  إأم 
 أاً هو  يعً إل ف  ة ول اع ًأه بقرإر إةرإئ  . ل   

ث   إأقس  ث  بإسقًط إأعضوي ةت ول اع ًأه إأيو   إأب ا بأ إا باو  يرإعم ف  درديب  (5)
   ، ث  بدق ي  إألورإق إأ و ع  وإأعرإئض ث  وإأدبليغً  وإأ تسًئل إأ ةلسي ِّ  بًأرستًئل 

وإأ خًطبً  ث  وطلبً  إإللًط   بًأبيًاً  ث  وإإلةًبً إأ سًئل إأ سدعةل  ث  بًألسئل             
 إأ سدعةل  غير إأ  رة  .بًأ سًئل  بًأ شروعً  وإأ وضوعً  إأ  رة  ألد إول ث 

أ  د  إأةلس  بًألع ًل إأ  رة  أليو  فيةوز ألرئيس اس يوةه باقل  ً بق   س اع ًأه او  ( إذإ6)       
ًأدشًور  ت   ق    دلك إألع ًل ودعدبر مأااً ا رة  إةرإاإ  فياً أةلست  اخرى ب  يَّ ا

 إألع ًل أدلك إأةلس  . أةت ول
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 ستتتتأأ   ستتتدعةل  او  يَّتتت ألتتترئيس أتتت ى ةلستتت  إأيتتتو  اس يقتتت   اي  خًطبتتت  أل ةلتتتس او ا ( يةتتتوز7)       
 اقوأ  او اي  وضون آختر او اس يتؤخر فت  درديتب ةت ول إألع تًل ، علتم اس يبلتب إأ ةلتس 

 فددح إأةلس  .ذأك عا  ً ي
وإإلاةليزو  إأعربي   ديس(  يع  ة ول إألع ًل ومل إأ شروعً  وإأدقًرور وإأ رفقً  إألخرى بًألغ8)       

.              
 

 الجلسات
 إالَّ ستتبون ، أليتً  إألثاتيس وإأثالثتًا وإألربعتًا أل(  دعق  ةلسً  إأ ةلس إأرإدب  ثتالث  ترإ  فت  إ1)  -33

إذإ صً ف ذأك عطل  عً   ووةوز ألرئيس بقرإر إةرإئت  اس يت عو أعقت  اي ةلستً  إضتًفي  
 . مًس ذأك ضروروًل صبًلي  او  سًئي  مل ً 

م تً  إذإ راى  ً يسد ع  ذأكيل   إأرئيس  وع  ب إي  إأةلستً  وااًيداً ، وأه وي  إأةلست   (2)
 أل  إوأ  . ح ت هً أليس إأفرإ   س اي  وضون  طرو  أه

س   ستتًع   تتصتتاووةتتوز ألتترئيس اس يرفتت  إأةلستت  بعتت  دبتت ا إأةلستتً  فتت   وإعيتت هً إأ لتت    ( 3)       
 .إذإ أ  يمد ل إأاصًب  أ ل   وع هً إ

دتتافض  بتتأالَّ فتت  اي  رللتت   تتتس اع تتًل إأيتتو  ،  إيدرإح(  يةتتوز ألتتوزور او اي عضتتو اس يدقتت   بتت4)      
يدتترإح دستتد ر إلبعتت  إأفتترإ   تتس اي  وضتتتون  تت رج فتت  ةتت ول إألع تتًل فتتإذإ اةيتتز إ إالَّ إأةلستت  

 إأةلس  إأم ذأك إأليس .
 نظام الجلسة وضوابطها

(  دبوس ةلسً  إأ ةلس علاي  ووةوز اس يلضرهً إأة اور واس داقل بوسًئل إأاشر إأعً   1)  -34
علم طلب  س رئيس  ال أك باًإأد  يقرر فياً إأرئيس او إأ ةلس غير ذ إأللوإلف   إالَّ 

إأة اورو  او اي  س إأوزرإا او بإيدرإح إةرإئ   س اي عضو بأس إأ صلل  إأعً   
 ةلس  سرو  . دقدض   اًيش  إأ وضون إأ طروح أل ةلس ف 

إأ ةلس ف  ةلس  سرو  ، م ً دخلم إأشرفً   س  إاعقً (  دخلم إأقًع   س إأضيوف عا  2)       
  س اوأئك إأذيس يأذس أا  رئيس إأ ةلس بلضور إأةلس  . إالَّ إأة اور 

 يس إأعً   لًضر إأةلسً  إأسرو  ، وال داشر وال يةوز ألي شخص اس يطل  إأل(  يلفظ 3)       
 بإذس  س إأرئيس . إالَّ علياً 

(  يلدز  مل عضو بًأةلوس علم  قع ه إأ خصص اثاًا إأةلست  ، وال يةوز أه إأدةول ف  4)       
 سدئذإاي   س إأرئيس .إبويًر وبإشًر   إالَّ إأقًع  م ً ال يةوز أه إأةلوس او إأخروج  ااً 

طع ت  وإأ ميفً  ف  إأقًع  او شرفداً ، وال يةوز اثاًا إأةلس  إأ طًأع  إأل(  ال يةوز دعًط  5)       
 . بًأاًد او إأدل ث ف  اي ةرو   او مدًب او  مدوب غير  عروض ف  اع ًل إأ ةلس 

يرإعم إألعضًا ويًر إةرإاإ  إأشورى وا باً ف  إأةلس  وال يةوز أا  إل إث اي دعليقً   (  6)       
 او دعبيرإل عس  عًرض  . إإلةرإاإ او اصوإ  او اأفًظ غير  أذوا  دشويشًل علم 
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يلدز  إألعضًا بدوةياً  إأرئيس ف  ضبط إأةلس  وداظي  إأبال  فياً وال يةوز  قًطع   (  7)       
إأرئيس اثاًا ل يثه بًأدعليس او بإثًر  اقط  اظتً  او بًأويوف ، وال يةوز إأدعقيب علم اي 

 ب قدضم  شرون يرإر  وضوع  يق  ه عشر  اعضًا . إالَّ إةرإا يدخذه إأرئيس 
  علم اي عضو ال ي دثل أدوةياًده او يخل باظً  إأةلس  يس اس يويَّ يةوز ألرئ (  8)       

وضتوإبطاً ايًل  س إأةزإاإ  إأدًأي  وألرئيس اس يدخذ  س إأوسًئل  ً يمفل دافيذ إأقرإرإ  
 -إأةزإئي  :

 عس اي يول او دصرف غير  اضبط . إإلعدذإرئس او طلب سلب إأبال  غير إأالَّ  ) ا (             
 إألر ًس  س إأبال  ف  إأةلس  .  )ب(             
 إأقرإر بع  إأةلس  بدوةيه إألو  مدًبيًل وودلم إأقرإر علم إأ ةلس ف  ةلس  اللق  . )ج (             
 خرإج .إلاسلًب او إإلف  لضور إأةلس  وإأل ر بً إإلسد رإرإألر ًس  س   )   (             

بع  إأةلس  بًألر ًس  س إأ شًرم  ف  اع ًل إأ ةلس أ    ال ددةًوز شارإل  إأقرإر )هت (             
   ةوإز إيقًف إأ مًفأ         إألر ًس وودلم إأقرإر علم إأ ةلس ف   وإل إل ،

 .ةلس  اللق  
داطبس  إأبال  إأد  اظ   (  يخضت  ة ي  إأضيوف إأذيس يؤذس أا  بلضور إأةلسً  أقوإع 9)       

 إألعضًا ووةوز ألرئيس إذإ أز  إأل ر اس يطلب  س إأضيوف  غً ر  إأقًع  . علم
يخضت  إأة اور ف  لرمده  إخل لتر  إأ ةلس وف   رإيبده ألةلس   س إأشرفً  ألاظ  إأد   ( 10)     

يضتعاً إأل يس إأعً  وعليا  اثاًا إأةلس  إأدزإ  إأص   إأدً  وإأا وا ودةاب إأةلب  
سداةًس وع   إأد خل بأي إسدلسًس او إعس إب إا اي دعبير  وإإل داًنيس وإأدصفيس وإأدعل
خالل بًأاظً  إلووةوز ألرئيس اس يخًطبا  بأي دوةيه واس يأ ر عا  إ، وةه ف  إأةلس  

 بإخرإةا   س إأشرفً  .
 المـم الكـنظ

 س  قع ه إأ خصص بع  اس يطلب إأبتال  بدستةيل إالَّ ال يةوز ألعضو اس يدبل  ف  إأةلس  ( 1)  -35
ثت  بعت  اس طلبتًل أللت يث او إأويوف فت   مًاته اثاتًا إأةلستت   إآلأ علم أولت  إألًستب  س هإ

 . أديسإألً اي ِّ  سيأذس أه إأرئيس ف  
 بعتت  اس يطتترح إأتترئيس إأ وضتتون او إأباتت   تتس ةتت ول إألع تتًل وال إالَّ إأبتتال  إأعضتتو ال يطلتتب ( 2)       

ادقتتًل إأتترئيس إأتتم  رللتت  او  ستتأأ  إستتدب ًل اختتذ إأتتراي فتت  إأ وضتتون او إإأبتتال  بعتت   يطلتتب
 اخرى .

ًل إأبتت ا برؤستتًا إأبدتتل إأبرأ ًايتت  عاتت  إأدتت إول فتت  إأ ستتًئل  يتتأذس إأتترئيس بتتًأبال  أطًأبيتته( 3)         رإعيتت
إأسيًستتي  وإأعً تت  ، ورؤستتًا إأل ِّةتتًس إأ شتتدرم  فتت  إأ وضتتون إأ طتتروح  عاتت   اًيشتت  دقتتًرور 

 .إألعضًابع إأ  بيس دوزوت  إأفرص إأل ِّةًس و 
رصت  إأدعبيتر عتس ارإئات  فت  ( علم إأرئيس اس يرإع  ع إأ   اح غير إأ اد يس أبدتل برأ ًايت  ف4)       

 إأقضًيً إأسيًسي  وإأعً   .
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 ستتتد رإر فيتتته ألبثتتتر  تتتس إأتتتز س إأتتتذي يلتتت  ه او يتتتأذس بتتته إلال يةتتتوز أ تتتس يتتتؤذس أتتته بتتتًأبال  إ( 5)       
 إأرئيس .

إأ اصتت   تتس يتتً   إأ ةلتتس او  قتتت   إأ وضتتتون إأ طتتروح اس يتتدبل   تتس  يةتتوز ألتتوزور او ألي ِّ ( 6)       
 يلتتت  ه يدةتتتًوز إأز تتتتس إأتتتذي علتتتم االَّ  تتتاا  اس يعتتتتو  أطلتتتب إأبتتتتال  ابثتتتتر  تتتتس  تتتتر  ،  وألي ِّ 

 إأرئيس .
عات  إأخطًبتً  او إالَّ وإأ ستدا إ  وإأ تذمرإ   إألورإق(  ال دةوز إأدتالو  بغير إذس إأترئيس  تتس 7)       

ستتتدئاًس بتتتاص  أ او إأدعتتت يال  او إإليدرإلتتتً  وادقتتت ي  إأبيًاتتتً  او إأدقتتتًرور او إأاصتتتوص 
  مدوب . 

ستتدرسًل إإل(  ال يةوز دبرإر إأقتول او دتر إ  يتول إأغيتر او إأختروج  تس إأ وضتتون إأ طتروح او 8)       
 إأ خل ووةوز ألرئيس دوةيه إأ دبل  بأس وةا  ل يثه ي  وضل  واس يخدصر ووخدد  .

بعتذر ، ووخًطب إأرئيس  وس غيره ، وودوخم ا ب إأخطًب وإأ  إوأ   إالَّ (  يدبل  إأعضتو وإيفًل 9)       
وال يةتتتتوز أتته اس يستتدع ل عبتتًرإ  غيتتر الئقتت  فتت  لتتتس إألعضتتًا او فياتتً فلتتش او دةتتتروح  ، 

 إأعً   .    أألشخًص او إأايئً  او إسًا  ألقي  او إأعقًئ  إو إأ صًأح
و يخوض ف  ا ر  ً زإل ا ً  إأقضتًا او إأايًب  إأع و يت    اس ي أم براي ا(  ال يةوز أل دبلَّ 10)       

او اي  تتس  يدعتترض بوةتته غيتتر الئتتس أتترئيس إأة اوروتت  اس او أةتتًس إأدلقيتتس إأقًاوايتت  ، او
 . اًئبيه

( 36وفقتتًل أل تتً   )إلثتتًر  اقطتت  اظتتً   إالَّ ( ال يةتتوز ألعضتتو  قًطعتت  عضتتتو اختتر اثاتتًا مال تتته 11)       
 ، إأَّالئل   س هذه 

عليته ،        أدوةيه إأ  إوأ  التو إأ وضتون إأ طتروح وعت   إأختروج ي ًرس إأرئيس سلطده ( 12)  
 وال يرةح رايً علم آخر إال بع  اخذ إأراي عليه .

(  يةتتتوز ألتتترئيس اس يابتتته اي عضتتتتو  تتتدبل  أ رإعتتتً  اي ييتتت  ز اتتت  او دوةيتتته  ااةتتت  او لمتتت  13)      
يلتتذف  تتس  ضتتًبط إأةلستت  اي لتت يث يصتت ر  تتس عضتتتو ووةتتوز أتته اس يتتأ ر بتتأس  الئلتت ،

  خًأفًل أللمً  إأَّالئل  .
 نقطة النظام

اص ف  س دبوس  دعلق  ب خًأف  علم ايةوز ألي عضو اثاًا إأ  إوأ  اس يثير اقط  اظً     (1) -36
 ، او إأقًاوس او إأالئل   إأ سدور

بًأةلوس ث  إأ دبل  يأ ر يوي  إأ  إوأ  ، و  اس علم إأرئيسيةب عا  إثًر  اقط  إأاظً  (   2) 
 ، ذس بإثًر  اقط  إأاظً يأ

يدطرق  الو ا ي يسدا  إأيهإأاص إأذإأ خًأف  و اقط  إأاظً  اس يل    علم إأعضو إأذي اثًر   (3)
 ألي  سًئل اخرى ،

أ رإعً  روع  ألدعليس او دعطيل إإلةرإاإ  بل دذميرإل ألرئيس يةب اال دبوس اقط  إأاظً  ذ(  4)
 . إأ سدور او إأقًاوس او إأالَّئل   المً 
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و إأقًاوس  رإأ سدو (  علم إأرئيس إأفصل ف  اقط  إأاظً  ودوةيه  سًر إأةلس  ب ً يدفس    5)
 .ئل  أالَّ إو 

 

 قتراحإلا
يقت   وفتس المتتً   إيدترإح(  دبدت ر إأ  إوأت  فت  اي  وضتون يترإ  اس يفصتل فيتته إأ ةلتس بصتيغ  1)  -37

إأ ق  تتت   تتتس وزوتتتر  إإليدرإلتتتً إأَّالئلتتت  وال ياظتتتر فتتت  اي إيدتتترإح أتتت  يؤوتتت  بًأدثايتتت  ، ستتتتوى 
إأتتوإر    تتس  إإليدرإلتتً ب وضتتون يق  تته ابثتتر  تتس عضتتو او  إإليدرإلتتً  ب بتتً ر  رستت ي  او

 ةًس .  إوال  إألِّ  
مدًبت  او دالو  اثاًا إأد إول ف  إأ وضتون  دق ي تهبيةوز دق ي  اي إيدرإح بقترإر إةرإئ  وذأك (  2)       

يتتتترإر  وضتتتتوع  او بدعتتتت يل   ز دقتتتت ي  اي إيدتتتترإح بدعتتتت يل أ شتتتترونإأ دعلتتتتس بتتتته ، م تتتتً يةتتتتو 
 إألع ًل .   صيًغم او أفظ  ألي  شرون   رج ف  ة ول

ً   إأ ةلتتس اس يتتأذس يتت تتتس إأتتوزور او اي  تتس ي وضتتوع   إيدتترإح(  يةتتوز ألتترئيس  دتتم  تتً يتت   3)       
 إأ وضون إأ قدرح ألةل اللس إل رإةه ف  ة ول إألع ًل .بدأةيل 

 طتتتروح ألفصتتل فيتته وال بدع يلتته بوةتته يتتاقض اصتتله او ب تتً  إيدتترإحبتترفض  إيدتترإح(  ال يقبتتل اي 4)      
 .دخذه إأ ةلس بشأاه إسًبقًل  إل يخًأ  يرإر 

 
 

 بـل والسحـالتأجي
ةتل يدفتس عليته ادأةيل إأ  إوأ  فيه ألةل  ست م او طلب يدرإح إل(  يةوز أ ق   إأ وضون او إ1)  -38

ووةتتوز ألتتوزور اس يقدتترح دأةيتتل إأ  إوأتت  فتت  اي إيدتترإح أ شتترون يتتًاوس او يتترإر ،  تت  إأتترئيس 
يدةًوز إأدأةيل شارإل ، ووةوز ألرئيس ف  إألتًأديس اس  االَّ  وضوع  إلع إ  راي بشأاه علم 

 يأذس بدأةيل إأ  إوأ  .
لبه ا تً إذإ متًس ستاو  اس يقدرح دأةيله ألةتل غيتر  ست مَّ إإليدرإح ق   إأ وضتون او (  يةوز أ 2)       

او بتت ا إأدتت إول فيتته فالبتت   تتس اختتذ راي إأ ةلتتس  إإليدتترإحإأ وضتتتون  قتت  ًل  تتس عضتتو او ثاتت  
بتتذأك فتتإذإ اذس إأتترئيس او إأ ةلتتس لستتتب إألتتًل بتتذأك إأدأةيتتل او إأستتلب فتتال يةتتوز  أيتتأذس

  ًل دلك إأ ور  .إعً   إ رإةه ف  اع
(  إذإ غًب  ق   إأ وضتون عا  ب ا إأ  إوأ  فيه او عةز عس دقت ي  إيدترإح بشتأاه او إذإ لت ث 3)       

ألتترئيس  بتتدالو  إيدرإلتته  تتر  اختترى ، فيةتتوزذأتتك عاتت  إيفتتًل بتتًب إأدتت إول و اتتً إ  إأتترئيس أتته 
 ًل الغيتإإليدترإح ضتون او فت  إأ وضتون او اس يعدبتر إأ و  إإلةترإاإ ميف ً يق ر اس يؤةل بقيت  

 ف  اع ًل دلك إأ ور  . ال يعً  إ رإةه
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 داولـقفل باب الت
عاتت  دثايتت  و بقفتتتل بتتًب إأدتت إول  إيدتترإح(  يةتتوز فتت  اي  رللتتت  اثاتتًا إأ  إوأتت  فتت   وضتتتون دق يتتت  1)  -39

إذإ يتت ر إأتترئيس اس فتت  ذأتتك  إالَّ يدتترإح ، يطتترح ألختتذ راي إأ ةلتتس فيتته  بًشتتتر   وس  تتت إوأ  إلإ
 يدرإح .إلب ب ا إأشورى إأالَّز   ف  إأ وضون فيةوز أه صرف إأاظر عس إ ًل إةلًف

ااه ال يوة  عضتو رإغب  سدوفم لقه ف  إأ  إوأ  اوإاس إأ وضون ي   ىيةوز ألرئيس إذإ را(   2)      
 إأ ةلس ف  ذأك  بًشر  .ف  إأبال  ، اس يقدرح علم إأ ةلس يفل بًب إأد إول ويأخذ راي 

 تس و يةوز ألرئيس عا  يفل بًب إأد إول اس ياً ي علم إأعضو إأ عا  أدقت ي  إيدرإلته ثًايت   (  3)      
واس يتت عو  تتس يقدتترح اي دعتت يل  تتأذوس بتته لستتتتب إأَّالئلتت  ، واس ، يدتترح دعتت يالل عليتته متتذأك إ

 .يطلب إأدثاي  ألي إيدرإح يسدلز اً 
 

 أخذ الرأي للقرار
(  يعتترض إأتترئيس ، بعتت  يفتتل بتتًب إأدتت إول إإليدتترإح إأ قتت   ألختتذ إأتتراي فيتته دصتتوودًل بتتاع  او ال 1) – 40

ويعلتتس إأاديةتت  ، فتتإذإ مًاتت  يتت  ور   إيدرإلتتً  بدعتت يال  يقتت   إأتترئيس عرضتتاً ألختتذ إأتتراي 
صتل   بد ئًل ب ً هو إألبع  دبًياًل  ت  إإليدترإح إألصتل ثت  يعتو  أعترض إإليدترإح  فت  شتمله إأل

 او إأ ع ل إذإ اةيتز بدع يل .
(  إذإ أ  يعدرض اي عضتو علت  يتترإر إأترئيس بشتأس اديةت  اختذ إأتتراي فيعدبتر  تً اعلاته إأترئيس 2)      

 هو يرإر إأ ةلس .
(  إذإ أ  يردف  اي صو  بال وأ  ي دا  اي عضو عس إأدصوو  عا  اخذ إأراي فيةتوز ألترئيس 3)      

أعتتً  إثبتً  صتت ور إأقتتترإر بإة تتًن إآلرإا فتإذإ أتت  يعدتترض اي عضتتتو ، اس  يطلتب إأتتم إأل تتيس إ
 يقتو   إأل يس إأعً  بإثبً  ذأك .

(  إذإ شتتتك إأتترئيس فتت  دتترإةح إألصتتوإ  ، او إذإ اُعدتترض علتت  يتتترإر إأتترئيس بشتتتأس اختتتذ إأتتراي 4)      
بًأدصوو  او إذإ طلب اي عضو اس يؤخذ إأتراي بطروقت  إأقيتتً  وإأةلتوس فياتً ي إأترئيس علت  

ه  صتًؤ إألعضًا إأ ؤو يس وإأ عًرضيس وإأ  داعيس عل  إأدوإأت  أيقفوإ ف  ا ًباا  لدم يتد  إل
ثتت  يعلتتس إأتترئيس عتت   إأتتذيس صتتودوإ  تت  إإليدتترإح وإأتتذيس صتتودوإ ضتت ه وعتت   إأ  داعتتيس ويعلتتس 

 إأادية  .
(  يةوز ألرئيس ، باًال علت  طلتب عشتر   تس إألعضتًا اس يأختذ إأتراي بًأ اتً إ  علتم إألعضتًا 5)      

 إأرئيس إأادية  .بقًئ   اس ًئا  أيق  مل عضو ويصو  باع  او بال او بًإل داًن ، ث  يعلس 
(  يةوز ألرئيس ، ف  اي ِّت   رللت  يبتل إعتالس اديةت  اختذ إأتراي اس يدت إرك دشتعب إآلرإا ويلتًول 6)      

دلقيتتتس إإلة تتتًن بًأدشتتتًور  تتت  اصتتتلًب إإليدرإلتتتً  وغيتتتره   ، ووةتتتوز أتتته دتتتأخير إألةتتترإا او 
 أَّالئل  .دأةيل إأ وضون  إذإ إسد ع  إأ شًورإ  او أز  إ رإج دع يل ة ي  لسب إ

 الباب الثالث
 األعمال المتداولة
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 المسائل المجلسيَّة
وبًأدتت إبير  يتتب إأ ةلتتس بًأرستتًئل إأتتوإر   إأيتته(  يقتتو  إأتترئيس فتت   رللتت  إأ ستتًئل إأ ةلستتيَّ  بدبل1) – 41

يررإدتته ، وبتتأي شتتأس آختتر يدصتتل بأع تتتًل إأ ةلتتس او بشتتؤواه ، ووةتتوز أتته اس  لتتمإأ دردبتت  ع
 يثير اي  سأأ  ددعلس بًأ ةلس واس يأذس بد إول  وةز أاً .

(  يةتتوز أألعضتتًا فتت  هتتذه إأ رللتت  اس يوةاتتوإ اي استتئل  ألتترئيس لتتول شتتؤوس إأ ةلتتس ، م تتً 2)      
اس يتتأذس بدتت إول  تتوةز  سا  ووةتتوز ألتترئييةتتوز أاتت  اس يثيتتروإ ايَّتت   ستتًئل ددعلتتس بتتأ إا  اتتً 

 لوأاً .
ال يةوز دق ي  إيدرإح  وضوع  بإدخًذ اي يرإر ف  هذه إأ رلل  إالَّ إذإ مًس إأ وضون   رةًل (  3)      

 فياً بة ول إألع ًل .
 

 األوراق المودعة
يعلس ف   رلل  إألورإق إأ و عت  عس ايَّ  اورإق وضع  بيس يت ي إأ ةلتس وفتًال بتاص  وةتب فت    – 42

إأ سدور او إأقًاوس او ف  هذه إأَّالئلت  ، وعتس اي بيتًس او  تذمر  او وثيقت  اخترى يترى إأترئيس اس 
وريتت   دتتو ن رستت يًل بتتيس يتت ي إأ ةلتتس ، ووةتتتوز ألتترئيس اس يتتأذس بتتًإل الا ببيتتًس  تتوةز لتتول ايَّتت 

  و ع  واس يأذس بد إول  بًشر فياً او يليلاً إأم إألَّةا  إأ خدصَّ  .
 

 الباب الرابع
 الفصل األول

جراءاتها  وسائل الرقابة التشريعية وا 
 تقارير األجهزة الدستورية

( يقتتو   يتتوإس إأ ظتتًأ   إأعً تت  و  يتتوإس إأ رإةعتت  إأقتتو   وإألةاتتز  إأقو يتت  إألختترى إأدتت  دتتاص 1) – 43
 أاً .     يوإايااً علم دق ي اً دقًرور أل ةلس بدق ي   دقًرورهً إأ ورو  عس إأل إا إأعً  

 (  يةوز أل ةلس اس يطلب  س هذه إألةاز  دق ي  دقًرور لول  وإضي  بعيااً .2)      
تت  أ رإستتداً ورفتت  دوصتتيًداً أل ةلتتس إلدختتًذ إأقتترإرإ  إأ اًستتب  (  3)       ُدلتتًل إأدقتتًرور أل ِّةتتًس إأ خدصَّ

 بشأااً.
ل إأ ةلس أةا  طًرئ  ألدأب   س إافًذ يرإرإده بشأس دقًرور إألةاز  إأ سدورو  .( 4)   ُيشمَّ

    

 العرائض والشكاوى 
 عدرف باً يًاواًل اس ددق   بعروض  او شموى ألاظتر ف  ايَّ  يةوز أليَّ   اظ   غير لمو ي  (  1) – 44

يضتتتي  وإإلأد تتتًس  تتتس إأ ةلتتتتس بشتتتأااً علتتتم اس داطتتتوي إأقضتتتتي  علتتتم  صتتتلل  عً تتت  غيتتتتر 
 شتخصي  واالَّ دبوس بشتأس  س إخدصًص اي سلط  والئي  او  للي .

هً ثت  دعترض علتم إأترئيس فتإذإ (  دق   إأعرإئض او إأشمًوى أأل يس إأعً  وفس إأاظ  إأد  يلت  2)      
 يرر اااً  اًستب  أاظر إأ ةلس د رج ف  ة ول إألع ًل أدق ي اً  
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أل ةلس بإيةًز بوإسط  إأرئيس او اي عضو آخر ووةوز ألرئيس عا  دق ي اً اس يأذس بد إول           
  بًشر لوأاً او اس يليلاً إأم أةا   خدصَّ  .

 المسائل المستعجلة
ألعضو يبل ب ا إأةلس  اس يطلب  س إأرئيس مدًب  إثًر   سأأ  عً    سدعةل  أيليط ( يةوز 1) – 45

أد ًس إةًبده باً إأ ةلس عل ًل او اس يطلب إلًط  إأ بشأااً ،          وزور عل ًل باً وإع
فإذإ اذس إأرئيس بذأك فيس ح ألعضو بإثًرداً وإإل الا بشرح  وةتز أليثيًداً و قدضيًداً وأه 

 بد إول  وةز أاً .اس يس ح 
( يةتوز ألوزور إأ خًطب بًأ سأأ  إأ سدعةل  اس ي أ  بًإلةًب   بًشر  او اس يطلب دأةيلاً 2)       

 أ    ال ددةًوز يو يس او ألول ةلس  رإدب  دًأي  .
ووخطر  ق    إأم سؤإل اًدلوول يبل عرض إأ سأأ  إأ سدعةل  علم إأ ةلس  ألرئيس(  يةوز 3)       

ر إلًأ  إأطلب وايَّ  إةًب  عليه إأم إألَّةا   إأ خدصَّ  .إأطلب   بذأك ووةوز أه اس يقر ِّ
 ول يبل إأسًع  إأرإدب  إلاداًا إأةلس  ، فيةوز تس اع ًأه إأ  رة  ف  إأةتس  تر  إأ ةلت( إذإ ف4)

 ألرئيس اس يس ح بإثًر  اي  سأأ  او  سًئل عً    سدعةل  إردةًأل وبًأد إول فياً .
 ال يةوز دلوول إأ سأأ  إأ سدعةل  بع  طرلاً علم إأ ةلس إأم سؤإل إال ب وإفق  إأ ةلس .( 5)
 ( ال يةوز دق ي  إيدرإح بإدخًذ اي يرإر  وضوع  ف  هذه إأ رلل   س اع ًل إأ ةلس .6)       

 

 األسئـلة
(  يةتتتتتوز ألعضتتتتو اس يوةتتتته ألتتتتوزور اي ستتتتؤإل فتتتت  اي ِّ  تتتتس إأشتتتتتؤوس إأعً تتتت  إأدتتتت  دتتتت خل فتتتت  1) – 46

لت وث   عتس اي ا تر يةالته ، او ألدلقتس  تس إخدصًصه وددصل ب اتً  إأ ةلتس أ سدفستًر
ايَّتت  وإيعتتتت  ا تتت  إأتتتم عل تتته ، او  أ سدفستتتًر عتتس إأدتتت بير إأتتتذي داويتتته إألمو تتت  فتتت  اي  تتتس 

 إأل ور إأ عاي  .
ال يةتتتوز اس يمتتتوس إأستتتؤإل  دعلقتتتًل ب صتتتلل  خًصتتتت  ، او ذإ صتتتف  شخصتتتي  او والئيتتت  او  (2)  

 لليت  بلدت  وال  لد ستًل أفدتتوى فقايت  او يًاوايتت  او  دعرضتًل أ ستتتأأ  ا تً  إأقضتًا او إأايًبتت  
عااتً ،  وس اي   إأعً   ، ووةتتب اس يمتتوس وإضتلًل ويًصترإل علت  إأل تور إأ ترإ  إإلستدفاً  

 وخًأيًل  س إأعبًرإ  إإلسدامًرو  او غير إأالَّئق  .دعليتس 
ًل أدتتًرو  ورو هتتً ،  ووبلتتب إأتترئيس إأستتؤإل إأتتم 3)   ( دقتت   إألستتئل  مدًبتت  إأتتم إأتترئيس ودستتةَّل وفقتت

إأوزور إأ خدص ، وو رج بًأدشًور  عه ف  ةت ول اع تًل ايترب ةلست   علتم االَّ يمتوس ذأتك 
إالَّ ب وإفقتت  إأتتوزور ، وال يةتتوز اس يدتتأخر إأتتر  علتتم يبتتل إاقضتتًا إستتبون  تتس دتتًرو  إأدبليتتب 

 إأسؤإل ألبثر  س شار وإل  إالَّ ب وإفق  إأرئيس .
(  يةتتوز أ قتت   إأستتؤإل اس يطلتتب إإلةًبتت  مدًبتت  ، وفتت  هتتذه إألًأتت  يرستتل إأتتوزور إإلةًبتت  إأتتم 4) 

مدًبتت  إذإ متتًس بتتأس دبتتوس إإلةًبتت  علتتم إأستتؤإل  إأتترئيس أدبليغاتتً ، ووةتتوز ألتترئيس اس يتتأ ر
 غرضه ال يدةًوز إألصول علم  لض بيًاً  او إلصًاإ  .
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يةتتتوز ألعضتتتو  قتتت   إأستتتؤإل ستتتلب ستتتؤإأه فتتت  اي ويتتت  ، ا تتتً إذإ ا رج بةتتت ول إألع تتتًل   ( 5)  
في عو إأرئيس صًلبه ف   رلل  إألسئل  أدالوده ودلقت  إإلةًبت  ، فتإذإ متًس إأعضتو إأستًئل 

 اًسبًل .غًئبًل فيقرر إأرئيس  ً يرإه   
 (  يةوز ألي عضو اس يوةه اي سؤإل فرع  ف  اي ِّ ا ر ذي صل  بإةًب  إأوزور او اًش ا 6)  

عااتتً  تتت   ق  تت   تتتوةز  ثتت  يقتتتو  إأتتوزور بتتتًأر  علتتم إألستتتئل  إأفرعيتت  ووةتتتوز أ قتت   إأستتتؤإل 
 إأرئيس  إأدعليس علم إةًب  إأوزور.

ت  أ رإستده ودقت ي  دقروتر (  يةوز أل ةلس اس يليل إأسؤإل وإإلةًب  عليته إ7)    أت  إألَّةات  إأ خدصَّ
 عاه إأ  إأ ةلس ، د اي إل إلةرإا   إوأ  عً   او إدخًذ يرإر  اًسب  بشأاه .

(  دسقط إألسئل  بإاداًا  ور  إإلاعقً  ،     عت   إإلختالل بلتس إأعضتو فت  دة يت  إأستؤإل فت  8)  
 إأ ور   إأة ي    . 

إأ دعلقتتت  بدلروتتتر إألستتتئل  وإألةوبتتت  علتتتم إألستتتئل  إأعرضتتتي  إأ وةاتتت  (  ال دستتتري إإلةتتترإاإ  9) 
ألتتوزرإا اثاتتًا   إوأتت  اي  وضتتون  عتتروض علتتم إأ ةلتتس ، ووةتتوز أألعضتتًا اس يوةاوهتتً 

 ف  إأةلس  إردةًالل .

 يرإع  إأوزور عا  إع إ  إأر  علم إأسؤإل االَّ يأخذ شمل إأبيًاً  إأوزإرو  إأ طَّوأ  .  (10) 
 

 اإلستجـواب
( يةوز أعشروس عضوإل اس يدق  وإ إأم إأرئيس بطلب مدًب  إلستدةوإب إأتوزور لتول اي سيًستت  1) – 47

او  ستتأأ  عً تت  يختتدص هتتو باتتً وددصتتل ب اتتً  إأ ةلتتس ، وووةتتته إأتترئيس صتتور   تتس إأطلتتب 
إأتتم إأتتوزور ويلتت   بًأدشتتًور  عتته  وعتت إل فتت  ةتت ول إألع تتًل أ ستتدةوإب فتت  ختتالل إستتبوعيس 

  س عل  إأوزور .
(  فتتتت  إأيتتتتو  إأ لتتتت   أ ستتتتتدةوإب وفتتتت  ااًيتتتت   رللتتتت  إألستتتتئل  يقتتتت   التتتتت  إألعضتتتتًا إأ عايتتتتيس 2)       

 ضتتت وس إإلستتتدةوإب ببيتتتًس  تتتوةز ، ثتتت  يةيتتتب إأتتتوزور ويفتتتدح إأبتتتًب أليَّتتت  استتتئل  فرعيتتت  او 
 دعليقً   وةز  يةيب علياً إأوزور .

 ادقتتًل إأتت  ع تتل آختتر اس يدقتت   ب شتترون (  يةتتوز ألي عضتتو عاتت  إاداتتًا إإلستتدةوإب ويبتتل إإل3)       
يتتترإر برفتتت  دوصتتتي  أتتترئيس إأة اوروتتت  بعتتتزل إأتتتوزور، إذإ اجعدبتتتر فًيتتت إل أثقتتت  إأ ةلتتتس ، ووتتت رج 

 إأ شترون ف  اع ًل إأةلس  إأعً ي  إأدًأيت  أل  إوأ  .
س يرفعته (  إذإ اةيز  شرون إأقرإر بع  إأ  إوأ  بأغلبي  اصت  اعضتًا إأ ةلتس فعلتم إأترئيس ا4)       

 برسًأ   إأم رئيس إأة اورو  .
 

 

 

 اإلستدعاء العام والتحقيق 
 وظ  عتً  ، او اي شتخص آختر  وزور اواي إسد عًا   (  يةوز أل ةلس او ألي  س أةًاه1)  – 48

 رئيس إأة اورو  واًئبيه أ  الا بشاً   او إب إا راى أل ةلس او ألي  س أةًاه .   ابإسدثاً
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او  ستًال ا تً  إأ ةلتس اي وزور او اي  وظ  عتً  او اي شتخص آختر  ف  لًأ  إ داًن (  2)       
او إعطًئته ايت   علو تً  عت   او عتس إأ ثتول ا تً  إأ ةلتس او اي  تس أةًاته اي  س أةًاه 

      إلبتتتتتت إا إألستتتتتتتبًب إأدتتتتتت  د اتتتتتتت يستتتتتتتد ع  ذأتتتتتتك إأشتتتتتتتخص  اسألتتتتتترئيس  ،إيتتتتتت إن  ستتتتتتتدا إ  
 إسدةًبد  ، علم اس يعرض إأرئيس إأل ر بع  ذأك علم إأ ةلس إلدخًذ  ً يرإه  اًسبًل . 

 ؤوأي  إأ بًشتتر  ألستتلط  إأدافيذيتت إأدلقيتتس فتت  اي  ستتأأ  دقتت  ضتت س إأ ستت ال يةتتوز أل ةلتتس   (3)       
 . إأقو ي  إالَّ بع  إخطًر رئيس إأة اورو 

 

 الفصل الثاني
 المخاطبـة

 مخاطبة رئيس الجمهورية  
(  يةتتوز أتترئيس إأة اوروتت  اس يبلتتب إأتترئيس بايدتته فتت   خًطتتتب  إأ ةلتتس بشخصتته او  تتس ختتالل 1)– 49

ًل ترسًأ   يدلوهً ايًبت  عاه  س يعياته ، وعلتم إأترئيس اس يتوأم ذأتك إأطلتب استبقي  علتم اع ت
 رإدب  . ةلس   ت  ةت ول إألع ًل فترص  أذأك فترى واس يايئ إأفتإأ ةلس إألخ

(  يةوز ألرئيس بع  اس يسد   إأ ةلس أخطًب رئيس إأة اورو  او رسًأده اس يست ح بًأ  إوأت  2)      
 فت  ذأك  بًشر  او يليله إأم إألَّةا  إأ خدصَّ  .

       
 

 مخاطبة نواب رئيس الجمهورية
 ئرئتتيس إأة اوروتت  اس يطلتتب  خًطبتت  إأ ةلتتس ، وعلتتم إأتترئيس اس يايتت ( يةتتوز ألي  تتس اتتًئب 1) -50

 إأفرص  أذأك ف  ة ول إألع ًل ف  ةلس  رإدب  . 
( يةتتوز ألتترئيس بعتت  اس يستتد   إأ ةلتتس ألخطتتًب اس يستت ح بًأ  إوأتت  فتت  ذأتتك  بًشتتر  او يليلتته 2)      

 ألَّةا  إأ خدصَّ   .
 

 بيانات الوزراء وطلبات اإلحاطة 
 (   يةوز ألوزور ، ب بً ر   اه ، اس يطلب إإل الا ببيًس ا ً  إأ ةلس ، لول ايَّ   سأأ  1) – 51

 دعلقت  بسيًست  وزإرده ، او ا إئاتتً وعلم إأرئيس اس يايئ أته إأفرص  ف  ةت ول إألع ًل              
 اعةتل  ً  ديستر علتم االَّ يدتةًوز ذأك اسبوعيس  س دًرو  إأطلب .

(   يةتتوز أل ةلتتس اس يطلتتب  تتس إأتتوزور اس يليطتته شخصتتيًل ببيتتًس عتتس اي  وضتتون ذى شتتأس  2)      
  ً ي خل فت   إخدصًصه وودصل ب اً  إأ ةلس باًا علم إيدرإح  س عشر  اعضتًا علتم 
إأليل او بدوصي   س  إل ى إأل ِّةًس إأ إئ   ويلًل طلب إإللًط  إأم إأتوزور ، عتس طروتس  

 سدةيب إأوزور ألطلب  ف      ال ددةًوز اسبوعيس .إأرئيس علم اس ي
(    ليا تتتً يتتتأد   ور إأبيتتتًس او طلتتتب إإللًطتتت  فتتت  ةتتت ول إألع تتتًل يقتتتو  إأوزوتتتتتر او اي وزوتتتر 3)      

ياتتوب عاتتته بتتتدالو  إأبيتتتًس او طلتتتب إإللًطتتت   ا تتً  إأ ةلتتتس ، ووةتتتوز ألتترئيس ، بعتتت  دتتتالو  
   فيه  بًشتر  او إلًأده ألَّةات  إأ خدصَّ  .إأبيًس او طلب إإللًط   اس يس ح بًأ  إوأ
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تت  لوأتته يةتتب لضتتور (   4)        عات  إأ  إوأتت  فتت  إأبيتتًس او طلتتب إإللًطتت  او دقروتتر إألَّةاتت  إأ خدصَّ
  .إأوزور

يةتتتتوز أل ةلتتتتس اس يطلتتتتب دقتتتت ي  بيًاتتتتً  إأتتتتوزإرإ  عتتتتس طروتتتتس إأقطًعتتتتً  فتتتت  ب إيتتتت   ور    ( 5)       
 -وف  هذه إألًأ  دبوس إإلةرإاإ  علم إأالو إأدًأ  : إإلاعقً  إألول  س إأعً 

يقتتت   رئتتتيس إأقطتتتًن إأ عاتتت  ا تتتً  إأ ةلتتتس بيًاتتتًل ل عتتتس ا إا إأقطتتتًن  ربوطتتتًل بًأخطتتت   ( )ا 
إإلستتدرإديةي  ألقطتتًن و وإزادتته إأستتاوي  ثتت  يقتت   وزرإا إأقطتتًن دبًعتتًل بيًاتتً  وزإرإداتت  

إأدفصتتتتيلي  أبتتتتل وزإر  علتتتتم لتتتت    ودتتتتوزن علتتتتم اس دتتتتو ن  اضتتتت   إأ ةلتتتتس إأبيًاتتتتً  
 إأبيًاً  علم ة ي  إألعضًا.

دلتتتًل إأبيًاتتتتً  إأتتتم إأل ِّةتتتتًس إأ عايتتت  متتتتل في تتتتً يلياتتتً أدقتتتتو  ب رإستتتداً وإأدتتتت إول لوأاتتتتً )ب( 
 ب شًرم  إأوزور و س ث  دق   دقرورإل لوأاً ا ً  إأ ةلس .

يةتتب اس يلدتتوي دقروتتر إألةاتت  إأ ؤشتترإ  وييتتًس إأل إا   ربوطتتًل بًأخطتت  وإأ وإزاتت  ثتت    )ج( 
 إأ شمال  وإأدوصيً  لوأه أل ةلس.

يةوز ألي عضتو بتًأ ةلس لضتور إةد ًعتً  إألَّةتًس وإأ شتًرم  فت   ت إوالداً ودقت ي    ) ( 
اتتتً يبتتتول دلتتتك  قدرلًدتتته ألةاتتت  شتتتفًه  او مدًبتتت  لتتتول إأبيتتتًس لستتتب ً دقتتترره إألَّةاتتت  ، وأ

 إأ قدرلً   او رفضاً علم اس دثب  ذأك ف  دقرورهً .
)ه( يتتتد  إأدتتت إول  إختتتل إأ ةلتتتس لتتتول  تتتً ور  بًأبيتتتًس ودقروتتتر إألَّةاتتت  وإأ اللظتتتً  لوأتتته ،   

 ويعطم ألوزور فرص  إأدعليس و س ث  يؤخذ إأراي لول إأبيًس وإأدقرور"
 

 
 الباب الخامس
 الفصل األول
رة  األعمال المقرَّ

 مشروعات الخطط والبرامج القومية
 وزرإا إأقو م اي  شترون أخطت  او( يق   إأوزوتر إأ خدص إأم إأ ةلس ايًب  عس  ةلتس إأ1) –52

براً ج  يو   ، بإعالس عس إي إعه بيس ي ي إأ ةلس وال ي رج إالَّ بع  إاقضتتًا إسبوعيس  س 
 دوزوعه علم إألعضًا .

(  ياظر إأ شرون بوإسط  إأ ةلس ف  هيئ  أةا  عً   ووةوز أألعضًا إأدق   ب قدرلً  دع يل 2)     
 ف  ايَّ  تس  اصوص إأ شرون وذأك يبل إسبون  س  يعً  اظره .

( يديح إأرئيس ويدًل مًفيًل أل  إوأ  ف  إأ شرون و قدرلً  دع يله ، وددَّب  ف  إةًزده إإلةرإاإ  3)     
 ألقرإا   إأثًأث  وإأخدً ي   أ شروعً  إأقوإايس .إأ قرر  

 ( يةوز ألرئيس إلًأ  إأ شرون أل ِّةًس إأ خدصَّ  إلع إ  دقرور  شدرك لوأه .4)     
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إأوزإرو  سيًسً  وخطط إأوزإرإ  إأساوي  عس طروس إأقطًعً  ي   دق ( يةوز أل ةلس اس يطلب 5)     
 ودبوس إإلةرإاإ  علم إأالو إأدًأ  :

 يد  دق ي  سيًسً  وخطط إأوزإرإ  ألعً  إأقً   ف  ب إي   ور  إإلاعقً  إأثًا  يبل ز س )ا(          
 مًٍف  س إي إن إأ وإزا  .

طًن  ربوط   إأق خططإأ عا  ا ً  إأ ةلس سيًسً  و إأوزإري ن )ب( يق   رئيس إأقطً 
ألقطًن و وإزاده إأساوي  ث  يق   وزرإا إأقطًن دبًعًل سيًسً   بًأخط  إإلسدرإديةي 

وخطط وزإرإدا  علم اس دو ن  اض   إأ ةلس أبل وزإر  علم ل    ودوزن علم ة ي  
 إألعضًا.

مل في ً يلياً أدقو  ب رإسداً  إأقطًعً  إأبرأ ًاي  إأ عاي )ج( دلًل إأسيًسً  وإأخطط إأم  
 ور و س ث  دق   دقرورإل لوأاً ا ً  إأ ةلس .وإأد إول لوأاً ب شًرم  إأوز 

) ( يةوز ألي عضو بًأ ةلس لضور إةد ًعً  إألَّةًس وإأ شًرم  ف    إوالداً ودق ي   
 قدرلًده ألةا  شفًه  او مدًب  لول إأسيًسً  وإأخطط لسب ً دقرره إألَّةا  ، وأاً 

 .يبول دلك إأ قدرلً   او رفضاً علم اس دثب  ذأك ف  دقرورهً 
)ه( يد  إأد إول  إخل إأ ةلس لول  ً ور  بًأسيًسً  وإأخطط ودقرور إألَّةا  وإأ اللظً                

 لوأه ويعطم ألوزور فرص  إأدعليس و س ث  يؤخذ إأراي  .
 

 

 مشـروعات القـرارات
وال يص ر باً ( ددخذ إأقرإرإ  إإلةرإئي  ف  إأ ةلس ب وةب إيدرإح يق   اثاًا إأ  إوأ  ووةًز 1) – 53

 يرإر  مدوب .
(  ددخذ إأقرإرإ  إأ وضوعي  ف  إأ ةلس ب وةب  بً ر  ب شرون يرإر  ق   إأم إأرئيس ستلفًل 2)      

ود رج أ يعً  اللس ف  ة ول إألع ًل او ب وةب إعالس ب شرون إأقرإر يص ر ف  إثر 
 ع ًل .  إوأ  عً   ف  اي ِّ  وضون وو رج إأ شرون أ يعً  اللس ف  ة ول إأل

ليا ً يأد   يعً   شرون إأقرإر إأ وضوع  يق  ه صًلبه بدالو  اصه وشترح ليثيًده (  3)      
و غًزوه ويطترح إيدرإلًل بإةًزده ، ث  يشرن إأ ةلس ف  إأ  إوأ  فيه وف  إيدرإح اي ِّ دع يال  

 در  عليه.
بقرإر إةرإئ  عا  إأ  إوأ  ، اس (  يةتوز ألرئيس يبل عرض إأ شترون علم إأ ةلس او أل ةلس 4)      

 يقرر إلًأ  إأ شرون إأم إألَّةا  إأ خدصَّ  .
(  ددخذ يرإرإ  إأ ةلس بًإلة ًن او دوإفس إآلرإا  دم  ً مًس ذأك   ماًل وفم لًأ  دعذر ذأك 5)      

 فدةًز بأغلبي  إألعضًا إألًضروس . 
 إةًزداً دص ر عس إأ ةلس مقرإرإ   وبع، ةًس دوصيًداً إأم إأ ةلس   إأل ِّ دق( 6)      

 .ألةاً  إأ عاي  
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 تس يبتل إأدوصتيً  دلتك  عيَّات  واةيتز  ةًس دوصيً  بإص إر دشتروعً  إألَّ اي  س إذإ ي     ( 7)     
  .  بً رداً إأدشروعي   بًشر  إأم إأ ةلسإألةا  يةب اس دق   إأ ةلس 

 

 الفصل الثاني
 القوانيـن

 القوانينإجراءات عرض ونظر مشروعات 
 -م ً يل  : بًأ ةلس دبوس إةرإاإ  عرض واظر  شروعً  إأقوإايس -54

يداع المشروع في المجلس على النحو التالي :  (1)  مرحلة القراءة األولى وا 
او إأتوزور   ) ا (  إذإ ي  ِّ  إأ شترون ب بً ر  عً    س رئيس إأة اورو  او  ةلس إأتوزرإا إأقتو           

في رج ف  ة ول إألع ًل أ يعً ه ، وعا ئذ يدلو إأرئيس او إأوزور إس   إأ شترون   إأقو 
 ويعدبر ذأك يرإا  اوأم إيذإاًل يإي إعه بيس ي ي إأ ةلس .

إذإ ي   إأ شرون ب بً ر  خًصت   س أةا  او عضو فيق   ألرئيس أيليله ألَّةا  او إألِّ ةتًس )ب(            
تتت  فتتإذإ اوصتت  بعتت   إأاظتتر فيتته بأاتته ياطتتوي علتتم  صتتلل  عً تتت  هً تت  و الئتت  إأ خدصَّ

وإأدوصتي  ، ويعدبتر      ألعرض عل  إأ ةلس فدرفت  دقرورهً أل ةلتس ليتث يدلت  إست ه 
ذأتتك يتترإا  اوأتتم  إيتتذإاًل بإي إعتته بتتيس يتت ي إأ ةلتتتس ، ا تتً إذإ اوصتت  إألَّةاتت  او إأل ِّةتتًس 

  او إأل ِّةًس او إأعضتتو  قت   إأ شتترون ، بغير ذأك فعلياً رفت  دقروتر ألرئيس بصور  ألَّةا
وألي ِّ  اا  اس يطلب  س إأرئيس مدًبت ل عرض إأل ر علم إأ ةلس ألدقرور بشتتأاه ووت رج 

 إأ وضون ف   يعً  ال يدةًوز ااًي  ذإ  إأ ور  إأد  ي   فياً.
 

إأتترئيس اس يليلتته إأتت  يتتوَّزن  شتتترون إأقتتًاوس بعتت  إأقتترإا  إألوأتتم علتت  إألعضتتًا ، وعلتتم  )ج (           
إألَّةا  إأ خدصَّ  أدق ي  دقرور بدقوي  عً  أل شرون ودوصي  بشأس إةًزده  س ليث إأ ب ا 

 واس ي رةه ف  ة ول إألع ًل ف  إأقرإا  إأثًاي  أ يعً  يل  ه .
 (  تكون القراءة الثانية ومرحلة نظر المشروع من حيث المبدأ في المجلس كما يلي :2)     

دق   إألَّةا  إأ خدصَّ  ف  إأةلس  إأ ل    دقرورإل  ب ئيًل ، دض اه  اللظًداً إأبليت  عس ) ا (   
عاته ، ثت       شرون إأقًاوس ودوصيًداً بشأس إةًزدته  تس ليتث إأ بت ا او صترف إأاظتر

يقتتتتو  إأتتتتوزور بعتتترض إأ زإيتتتتً وإأستتتت ً  إأعً تتت  أ شتتتترون إأقتتتتًاوس  تتت  دوضتتتتيح إأليثيتتتتً  
   س اةلتاً يت   ، ث  يقدرح عل  إأ ةلس إةًزدته  تس ليتث إأ بت ا ، إأاظرو  وإأع لي  إأد

 وعا ئذ يطترح إإليدرإح أل  إوأ  واختذ إأراي .
ت  او ألي عضتو اس يقدترح دأةيتل إأاظتر فت  إأ شتترون ألةتل غيتر  )ب(   يةوز ألَّةات  إأ خدصَّ

  س مَّ ،    بيًس إألسبًب إأد  دبرر ذأك .
  إأ شتتترون فت  إأقترإا  إأثًايت  او إذإ ُايتتر إيدترإح بًأدأةيتل فتال ُيدَّختتذ )ج (   إذإ ستقط إيدترإح إةتًز 

 اي إةرإا  لول إأ شرون ف  ذإ  إأ ور  .
 )   (   إذإ اةيز إأ شرون فيلًل إأ  إألَّةا  أ رلل  إأدقرور .
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 ( تكون مرحلة نظر اللَّجنة للمشروع كما يلي :3)    
) ا (  يةتتتوز ألَّةاتتت   بستتتبيل إإلسدشتتتًر  اس درستتتل صتتتور   تتتس إأ شتتتترون إأتتت  اي ِّتتت  ةاتتت  ختتتًرج  

ولم ده  او  إأ ةلس رس ي  او خًصت  ذإ  إخدصًص ألاظر وإأدقرور ف   شروعيده 
ذإ   صلل  وإعهد ً  ألاظر وإأدقرور فت  اثتره و قبوأيدته  ت   عتتو  دلتك إأةات  أ خًطبت  

إأ شتترون ، وألَّةاتت  اس دقتترر  ألةاتت  إأدتت  دطلتتب إأدعقيتتب علتت إألَّةاتت  ، او دل يتت  اةتتل 
 تتتس بعتتت  فتتت  إإلستتتدةًب  أتتتذأك إأطلتتتب لستتتب دقتتت يرهً أة يدتتته وةتتت وإه ، وأاتتتً اس دلتتتت  ِّ  
إأ ااتتج وإإلطتتًر وإأ يعتتً  أستتت ًن إأةاتتتً  إأ عايت  او دلقتتت   تتذمرإداً او إسدفستتًرهً  تتس 

 يبل اي عضو او اي ِّ  ةا  اخرى .
ي عضتتتو اس يدقتتت   مدًبتتت  أتتترئيس إألَّةاتتت  بتتتإيدرإح  ستتتبب بدعتتت يل اي اتتتص او )ب(   يةتتتوز أل 

 لذف اي اص  س إأ شرون ووةوز ألَّةا  اس دأخذ بًإليدرإح او درفضه .
)ج (  دق   إأدع يال  إأ شًر إأياً  س ليس إةًز  إأ شترون ف  إأقترإا  إأثًايت   لدتم يبتل يتو   

 ر فيه . س إأدًرو  إأذي دل  ِّ ه إألَّةا  ألاظ
ال يةتتتوز إإليدتتترإح بإ ختتتًل اي اتتتص ة يتتت  يتتتاقض اصتتتل إأ شتتتترون  او ال يد ًشتتتم  تتت   )  (  

  بً ئه إأعً   او    اي يرإر سًبس إدخذه إأ ةلس .
دعتتت يال   تتتس شتتتأااً فتتترض عتتتبا او خصتتتت   تتتًأ  علتتتم إأخزإاتتت    ال يةتتتوز إيدتتترإح ايَّتتت   )هتتتت( 

إأعً ت  او  ًل إإللديًط او وض  اي رس  او ضتروب  او  فروضتتً  ة يت   او إأغًؤهتً 
او دعتت يلاً إالَّ فتت  ستتتيًق  شتترون إأ وإزاتت  إأقو يتت  و شتتروعً  إأقتتوإايس إأ للقتت  باتتً او 

 ب وإفق  إأةا  إأ خدصَّ  .
 بعتتتترض إأ شتتتترون او ايَّتتتت  دعتتتت يال   قدرلتتتت  علتتتتم أةاتتتت  إأدشتتتترو  وإأعتتتت ل ) و (  دقتتتتو  إألَّةاتتتت  

ألختتتذ إأتتتراي لتتتول إأصتتتيًغ  او إدستتتًق إأبايتتت  إأقًاوايتتت  أل شتتتترون بعتتت   ولقتتوق إإلاستتتًس
 إأدع يل ، ويموس ذأك ف  إةد تًن  شدرك او بأيَّ  وسيل  اخرى .

عاته يتت رج ألقتترإا  إأثًأثت  فتت  ةتت ول ) ز (  عات  فتترإ  إألَّةات   تتس اظتتر إأ شتترون وإععتت إ  دقرورهتتً 
 اع تًل إأ ةلس أل يعً  إأذي يل  ِّ ه إأرئيس .

 ( تكون القراءة الثالثة للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي :4)     
درف  إألَّةا  أل ةلس دقرورإل شً الل دض اه ة ي  إأخطوإ  إأد  إدخذداً بشتأس إأ شتترون   ) ا ( 

ودعليقًداً عل  اصوصه وإأةاتً  إأد  إسد ع  إأياً لوأته  وإأدع يتتال  إأتوإر   عليته 
،  تتت  بيتتتتتًس  تتتتً دباتتتت  إإليدتتتترإح بإ خًأتتتته  تتتس دع يتتتتتل  و تتتتً رفضتتتتده ، ودستتتت ي   ق  تتتتت  

إأتتوإر   علتتم إألعضتتًا يبيتتل  وزن إأدقروتتتر واصتتوص إأدعتت يال  إأدع يتتتال  ة يعتتًل ، ووتت
 يو  عل  إأليل  س إأ يعتً  إأ لت   أ رللت  إأدقرور .

يدتت إول إأ ةلتتس عقتتب دتتالو  إأدقروتتر فتت  اصتتوص إأ شتتترون وواتتًيش إأدعتت يال  إأدتتت     )ب( 
 قتت   إإليدتترإح دباداتتً إألَّةاتت  اوالل ثتت  ستتًئر إأدعتت يال  ووةتتوز أتترئيس إألَّةاتت  او إأعضتتتو 
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بًأدعتتت يل إأتتتذي رفضتتتده إألَّةاتتت  ، اس يشتتترح إإليدتتترإح بًأدعتتت يل إأتتتذي رفضتتتده إألَّةاتتت  ، 
 ودوةه إأيه إألسئل  أزوً   إإليضًح  .

يؤخذ إأراي اوالل عل  إأ وإ  إأد  ي    إيدرإلً  بدع يلاً بت اإل بًأدع يتتال  إأدت  دباداتً      )ج (     
تتز إأ ةلتتس ايتتًل  تتتس دلتتك إأدعتت يال  بقيتت  إألَّةاتت  ثتت  إأدعتت يال  إألختت رى ، فتتإذإ أتت  ُيةِّ

إأ ً   إألصلي  م ً ه  ، ث  يؤختذ إأراي عل  بقي   وإ  إأ شرون إأد  أ  دق   بشأااً 
 إيدرإلً  دع يل ة ل  وإل   .

ر إأتترئيس إلًأتت         )   (      يةتتوز اس يادقتتل إأ ةلتتس إأتت   إأقتترإا  إأخدً يتت    بًشتتتر  إالَّ إذإ يتترَّ
إللمتً  صتيًغده إأااًئيت  او رآى  ولقتوق إإلاستًسإأ شرون إأم أةا  إأدشترو  وإأعت ل 

 يل  ِّ ه . إ رإةه ألقرإا  إأخدً ي   ف  ة ول إألع ًل أ يعً  آخر 
إا إأ خدصتتتيس عاتت   اًيشتتت  إأقتتًاوس ا تتتً  إأ ةلتتس فتتت  يةتتتب لضتتور إأتتتوزور او إأتتوزر     )هتتت(    

  رلل  إأعرض إأثًأث . 
 تكون القراءة الختامية للمشروع كما يلي : (5)

 

ت  ف  إأةلست  إأ ل    ألقترإا  إأخدً يت  اس يةتتًز       ) ا (  يقدرح إأوزور او رئيس إألَّةا  إأ خدصَّ
إأ شرون دفصيالل وة ل  ث  يطرح إأ شرون ألد إول علم االَّ يدطرق أص ي  المً تته بتل 

 يقدصر عل  دعلتيس إة ًأ  ف  ضوا شمله إأااًئ  بع   رلل  إأدع يال  .
تت  او أةات  إأدشتترو  وإأعت ل إذإ )ب(  يةو       ز إيدرإح إعً   اي ةزا  س إأ شترون ألَّةات  إأ خدصَّ

دبتتيس اس  ستتًئل ة يتت  يتت  اشتتأ  عاتت  إأصتتيًغ  ، م تتً يةتتوز إيدتترإح دصتتليح اي خطتتأ 
 أفظ  او إعً   عبًر  سقط  ساوإل ، وال يأذس إأرئيس بأي ِّ دع يل ف  ةوهر إأللمً  .

عل  إأ شترون  ً    ً   ث   للقًل  للقًل ، أ ى دتالو  رئتيس إألَّةات   )ج (  يؤخذ راي إأ ةلس     
ت  إأ شترون متً الل  إأ خدصتَّ  أبل اص  س إأ شرون ، ث  يعترض رئتيس إألَّةات  إأ خدصَّ

 ألخذ إأراي عليه .
)   (  إذإ رفض إأ ةلس اي ِّ   ً   او  للس  س إأ شرون واشًر إأوزور او رئتيس إألَّةات  اااتً      

ً   ةوهرو  فت  استتس المتً  إأ شترون فيعتً  اختذ إأتتراي علياتً فتإذإ أت  يةزهتً إأ ةلتس  
 اُعدبر رفضًل أل شترون  بة لده .

يةتتوز ألتتوزور فتت  اي ِّتت   رللتت  يبتتل إأقتترإا   إأخدً يتت  أل شتتترون اس يقدتترح دأةيلتته ألةتتتل     )هتتت(    
عتً   إ الغيتًل وال يةتوز  غير  س م  او ستلبه ، فتإذإ اذس إأترئيس بتذأك اُعدبتر إأ شترون

إ رإةه ف  اع ًل إأ ور  ، م ً يةوز ذأك ) بإذس إأ ةلس( ألَّةا  او إأل ِّةًس او إأعضتو 
  ق   إأ شرون ب بً ر  خًص  ، وودردب عاه ذإ  إألثر .

 ( تكون اإلجراءات الخاصة أو اإليجازية لمشروعات القوانين كما يلي :6)    
 ) ا (  يةتتتوز أل ةلتتتس بقتتتترإر إةرإئتتت  ختتتًص يصتتت ر باتتتًا علتتت  إيدتتترإح  تتتس إأتتتوزور اس يلتتتت   

 إةترإاإ  خًص  او إيةًزو  ألاظر ف   شرون يًاوس  عيس . 
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اظتر  يةوز اس دقدض  إإلةرإاإ  إأخًص  دبتووس أةات  طًرئت  يلتًل إأياتً إأ شترون او    (ب)
ًل فتت  هيئتت  أةاتت إأ شتترون فتت  اي ِّ  تتس  رإللتته  تتس يبتتل إأ ةلتتتس ملتته  ة عً تت  ، او     د عتت

تت  ودقتت ي  إيدرإلتتً  إأدعتت يل  إإلستتدغاًا عتتس  رللتت  اظتتتر إأ شتتتتترون بوإستتط  إألَّةاتت  إأ خدصَّ
 أل ةلس راسًل بع  إأقرإا  إأثًاي  ألفصل  فياً وإأ ض   إأم  رلل   إأقرإا  إأخدً ي   .

 ست مَّ            )ج (  يةوز اس دقدض  إإلةرإاإ  إإليةًزو  إأفرإ   س  شترون إأقتًاوس ألةتلٍ          
، وعا ئذ يعيس إأرئيس فدرإ   ل    أبل  رلل   س إإلةترإاإ  فت  اطتًق إألةتل إأ ست مَّ 

ضتت  إأتتم اختتذ إأتتراي  بًشتتر  او ، فتتإذإ إاداتت  إأفدتتر  أليَّتت   رللتتت  وةتتب إيفتتًل إأ  إوأتت  وإأ 
 إأم إأ رلل  إأدًأي  . هً وإأ ض إااًؤ 

إذإ اةًز إأ ةلس  شرون إأقًاوس ف  إأقرإا  إأخدً ي  يليلته إأترئيس إأتم إألَّةات  إأ إئ ت  إأ شتدرم   (    7)
، فإذإ اعً ده إألَّةات  إأتم إأ ةلتس أعت   دتأثيره علتم  صتًأح إأواليتً  يعت  إأترئيس استخ  وإضلتت  

رفعاتً أترئيس إأة اوروت  إأد ًستتًل بًأ صتً ي  بتًأدويي  علتتم  س  شرون إأقًاوس   اور  بدوييعته وو
افتتًذه يًاواتتتًل ، فتإذإ إستتدةًب رئتتيس إأة اوروت  بتتًأدويي  او إذإ إ داتت  عتس إأدوييتت  أ تت    إأ شتترون وإع

عليته ، ويقتو  إأترئيس بإلًأت  إأقتًاوس إأتم         شار  وس إب إا اسبًب يعدبر إأقًاوس  صتً يًل 
 افًذ إأقًاوس .بف  إأةرو    إأرس ي  وبإبال  إأ ةلس ف  إأةلس  إأدًأي  وزور إأع ل أاشتره 

 

 

 إجازة المراسيم المؤقتة
(  دعرض إأ رإسي  إأ ؤيد  إأد  دبتوس يت  صت ر  اثاتًا غيتًب إأ ةلتس ودت خل فتم إخدصًصته 1) – 55

فتت  اول استتبون إلاعقتتً ه وذأتتك بدالوداتتً  تتس يبتتل إأتتوزور او إأتترئيس إيتتذإاًل بإيتت إعاً بتتيس يتت ي 
 .عا  إأضرور   او دشمل أةا  طًرئإأ ةلس  ث  دلًل إأ  إألَّةا  إأ خدصَّ  

( 3)54(  ددب  إألَّةا  ف   رإس  إأ رإسي  إأ ؤيد  ذإ  إإلةترإاإ  إأ اصتوص علياتً فتم إأ تً   2)       
رفضه ، وو رج  ل  دوصي  بإةًزده بذإ  المً ه او)ا(  س إأَّالئل  ، ودق   دقرورإل يشتد ل ع
 إأدقرور ف  ة ول اع تًل إأ ةلس . 

 ةلتتتس يطتتتترح إأتتترئيس إأ رستتتتو  إأ ؤيتتت  أل  إوأتتت  فتتتإذإ ُاةيتتتز ( عقتتتب دتتتالو  دقروتتتر إألَّةاتتت  فتتت  إأ3)       
فت  إأةروت     زور إأع ل أياشتتر يًاواتًل  بر تًل إأ رسو  إأ ؤي  بذإ  المً ه يليله إأرئيس إأم و 

إأرستت ي  ا تتً إذإ رفضتته إأ ةلتتس او إاقضتت  عليتته إأتت ور   وس إةتتًز  فيتتزول  فعتتول  إأ رستتو  
 إأ ؤي   وس اثر رةع  . 

يليتتتل إأتتترئيس يتتترإر إأ ةلتتتس بتتترفض إأ رستتتو  إأ ؤيتتت  او إإلفتتتً   بإاقضتتتًا إأتتت ور  عليتتته  وس  (5)
 إةًز  إأم وزور إأع ل  أاشره ف  إأةرو   إأرس ي  . 

 الفصل الثالث
 مشروع الموازنة القومية

(  دقو  إأةا  إأ خدصَّ  إأد  يعا  أاً رئيس إأة اورو  ، بدق ي    شرون إأ وإزا  إأقو ي  1) – 56
ويشد ل ذأك علم دقوي  عً  أل وي  إإليدصً ي  إأ ةلس  يبل ب إي  إأسا  إأ ًأي أل وأ  إأم 
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را   إأ قدرلت  ألسا   إأقً     قً ترإ   فصل  أ يرإ إ  وإأ صروفً وإأ ًأ  ألبال  ، ودق ي
إأم وإي  إأسا  إأ ًأي  إأ اصر   ومذأك علم بيتًس لول إأ وإزا  إأعً   وألي ا توإل 
إلديًطي   او اي دلويال   إأياً او دخصيصً   ااً و إيضًلً  أليَّ   وإزاً  خًص  او 
بيًاً   ًأي  او سيًسً  او د إبير ددخذهً إأ وأ  ف  إأشؤوس إأ ًأي  وإإليدصً ي  ألبال  ف  

 إأ وإزا  إأقو ي  .  إطًر
(  دعرض إأةا  إأ خدصَّ  علم إأ ةلس إأ قدرلً  بة ل  إأ صروفً  إأدم د  إ رإةاً  2)       

بًأ وإزا  ف  شمل  شرون يًاوس لول دخصيص إإلعد ً إ  ، ودللس إأدق يرإ  إأ فصل  
إألخرى  أل وإزا  ة والل ألقًاتوس ، ودعرض  إأ قدرلً  لول إأضرإئب وإأرسو  وإأ بًأب

إأ فروض  ومل إأ قدرلً  إأ دعلق   بًإليدرإض او إإلسدث ًر او سا إ  إإل خًر إألمو ي  
 شمل  شروعً  يوإايس  ًأي  .  ف

(  يعدبر دق ي   شرون إأ وإزا  إأقو ي  و للقًده يرإا  اوأم ث  يقو  إأرئيس بإلًأ  إأ شترون 3)      
ألةا  إأشؤوس إأ ًأي  و إإليدصتً ي  واي  أةًس اخرى  خدصتَّ  علم اس ي رج أ رلل  إأقرإا   

 إأثًاي  بع  ثالث  ايً  علتم إأليل .
  بدقرور عتً   تتس أةات  إأشتؤوس إأ ًأيت  وإإليدصتً ي  يعقبته دت إول عتً  (  دب ا  رلل  إأقرإا  إأثًاي4)      

ف  إألًأت  إأ ًأي  وإإليدصً ي  ودوةاً   شرون إأ وإزا  إأقو ي  إأبلي   وس دعرض أدفًصيل 
 إأدق يرإ  .

(   يخصتتص أل  إوأتت  إأعً تت  عتت   متتًف  تتس إأةلستتً  ثتت  يؤختتذ إأتتراي علتت   شتتروعً  إأقتتوإايس 5)      
ًز    تتتس ليتتتث إأ بتتت ا فتتتإذإ اةيتتتز إأ شتتترون ا رج أ رللتتت  إأقتتترإا   إأثًأثتتت  أ يعتتتً  يلتتت  ه أ ةتتتت

 إأرئيس وددب  ف  ذأك إأللمً  إأوإر   ف  هذه إأَّالئل  بشأس  شروعً  إأقوإايس .
 (   دبوس إأقرإا   إأثًأث  أل شرون و رلل  اظر إأدقرور ف  إأ ةلس م ً يل  :6)      
) ا ( درف  إألَّةا  إأ خدَّص  دقرورإل شً الل أل ةلس دض اه ة ي  إأخطتوإ  إأدت  إدختذداً بشتأس            

إأ شرون ودعليقًداً إأدفصيلي  عل  اصوصه وإأة إول إأ رفقت   ت  ايَّت   اللظتً  ور   
إأياً  س إأل ِّةًس إألخرى او إألعضتًا او ايَّت  ةاتً  إستد ع  إأياتً ومتذأك ايَّت  دعت يال  

 عل  إأاصوص إأقًاواي  او دق يرإ  إأ صروفً   .
 دبتت ا إأ  إوأتت  بةتت إول دقتت يرإ  إأ صتتتروفً  ليتتث دعتترض إيدرإلتتً  إأدعتت يال  إأتتوإر     (ب)

ف  مل با  ألد إول وإأفصل فياً علم ااه يةتوز ألرئيس درديب إأاظتر فت  إأباتو  ودل يت  
إأويت  إأ لت   يفتر  إأ ةلس ف   إأ  ى إأز ا  ألي  ااً بأي  ااج يرإه  اًسبًل ، فإذإ أ 

ي ضت  إأترئيس  بًشتر  إأتم اختذ إأتراي فت  اي ِّت  إيدرإلتً  بًأدعت يل فت  باتو  إأ صتتتروفً  
 إأقًاواي  ث  ي رج  إأ شرون ألقرإا  إأخدً ي   .

فتت   رللتت  إأقتترإا  إأخدً يتت   يقتت   عتترض ةتت ول إأ صروفتتتً  أيةتتًز باتت إل باتت إل وفصتتالل )ج (   
  شروعً  إأقوإايس أدةًز  ً    ً   .فصالل ث  دعرض  
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 مشروعات التدابير المالية اإلضافية
يدبتتتت  فتتتت  إةتتتترإاإ  إأ شتتتتروعً  إإلضتتتتًفي  فتتتت  يتتتتوإايس إإلعد تتتتً  او إأقتتتتوإايس إأ دعلقتتتت  بتتتتًأل وإل  – 57

إإللديًطيتت  او بتتًأقرض إألستتس او ستتا إ  إإلستتدث ًر او إإل ختتتًر  تتس يبتتل إأ وأتت  ذإ  إإلةتترإاإ  
شتأس  شرون إأ وإزا  إأقو يت  ستوى ااته يةتتوز ألترئيس عات  ة وأت  إأاظتر فياتً االَّ يدقيتت   إأوإر   ف 

 بأي ع    اصوص أأليً  وإأةلسً  .
 يزانيةللم الحسابات الختامية

 يق   وزور إأ ًأي  وإإليدصً  إأوطا  أل ةلس خالل  ور  إإلاعقً  إألوأم أل ةلس دقرورإل   -58
إأ وضل       ة ي  إإليرإ إ  وإأ صروفً  ألعً  إأ ًض  دش ل  أل يزإاي   يبًألسًبً  إأخدً 

 إأ يزإاي بفصول وباو  إأوفورإ  او إأعةز  وإأ صروفً  إأ سلوب  علم إأ ًل إإللديًط  و ،
 .  بصف  عً    إأ يزإاي بدلك وإأل إا وإأ عًأةً  إأد  د   

 

 الفصل الرابع
 واإلتفاقيات الدوليةمشروعات التصديق على المعاهدات 

 أاً . دعدبر  عًه   او إدفًيي   وأي  مل إدفًق ااًئ      وأ  او  اظ    وأي  او هيئ  دًبع   ( 1) – 59
بًأدص يس علم  عًه   او إدفًييت   وأيت  يليتل إأترئيس إأ شتترون يًاوس عا  إي إن اي  شرون  ( 2)       

 إأم إألَّةا  إأ خدصَّ  .
ُيدل  دقرور إألَّةا  ودةتري إأ  إوأت  وأل ةلتس اس وإإلدفًيي  ف  إأ يعً  إأ ل   أاظر إأ شرون  ( 3)       

إأ شرون او يرفضه او يؤةل إأاظر فيه وأتيس أته اس يت خل عليته اي دعت يل ثت  يقدترح يةيز 
 إأوزور إةًز  إأ شرون  وف  ااًي  إأ  إوأ  يؤخذ إأراي علم إأ شرون .

يةوز ألوزور ف  اي وي  طلب سلب إأ شرون  س   إوال  إأ ةلس او دأةيله ألةل غيتر    (4)       
 ستت م فتتتإذإ اذس إأتتترئيس يتتد  ستتتلب إأ شتتترون  تتس  تتت إوال  إأ ةلتتتس وال يةتتوز إ رإةتتته  تتتر  

 اخرى ف  ذإ  إأ ور  . 
 رفقًل  عته إذإ اةًز إأ ةلس  شرون إأقًاوس يع  إأرئيس اسخ  وإضل   اه   اور  بدوييعه  ( 5)        

اتتص  شتترون إإلدفًييتت  ُيرفتت  أتترئيس إأة اوروتت  إأد ًستتًل بًأ صتتً ي  بتتًأدويي  علتتم إأ شتترون 
افًذه يًاواًل .   وإع

أتترئيس إأة اوروتت  ستتلط  إأدصتتت يس علتت  إأ عًهتت إ  وإإلدفًييتتً  إأ وأيتت   إأ ةلتتس يفَّتتوض   (6)        
ب رستتتو  ة اتتتوري دبتتتوس أتتته يتتتو  إأقتتتًاوس إأاًفتتتذ إأ بتتتر  بغيتتتر إةتتتتًز  اللقتتت   تتتتس  هاثاتتتًا غيًبتتت

 إأ ةلس علم اس يو ن بيس ي ي إأ ةلس فور إاعقً ه .
 

 التدابير التشريعية المفوَّضة
( يةب اس دق   أل ةلس إأد إبير إأدشروعي  إأد  دص ر باًا علت  دفتويض  تس اي يتًاوس يتو م 1) – 60

ختالل شتتار  تس إصتت إرهً وذأتك بتتدالو  إستت  إأدشتتترو  إأفتترع  فتت   رللت  إألورإق إأرستتت ي   تتس 
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ةت ول إألع ًل ويموس ذأك بوسًط  إأوزور إأ خدص او إأترئيس بإي إعته بتيس يت ي إأ ةلتس ، 
 صَّ  .دإأم إألَّةا  إأ خث  يلًل 

 

يةوز ألي عضو اس يدق   ألَّةا  ب اللظًده ضت  إأدشترو  إأفرعت  ختالل استبوعيس  تس إلًأدته  (2)
وال درفتت  إألَّةاتت  دقروترإل لوأتته أل ةلتس إالَّ إذإ اوصتت  بإأغًئتته او دع يلته ليتتث يت رج إأدقروتتر فتت  

 يرإر .ة ول اع ًل إأ ةلس أل  إوأ  واخذ إأراي علم إأدوصي  ب شرون 
 
 
 
 
 

 الباب السادس
 الفصل األول

 الل ِّجان
  اعاتـقطالو  لجـان المجلس

 ئل  ومل ً ص ر ً   ليث ً اصت  علم ذأك هذه إأالَّ (  ياعق  إأ ةلس مل ه بايئ  أةا  ع1) – 61
يرإر إةرإئت   اه  بذأك ألي ع تل  عيس ودسير إإلةرإاإ  فيه لًل إإلاعقً  بايئ  أةا  علم             

  غتتتترإر  إةتتتتترإاإ  إأل ِّةتتتتًس  علتتتتت  اس يراستتتتته إأتتتترئيس ودستتتتتةل ويتتتتتًئ  إأةلستتتتً  فتتتتت   ضتتتتتًبط 
 إأ ةلس .

إأ تً    (  يشمل إأ ةلس بقرإر إةرإئ  خالل استبوعيس ألول إاعقتً ه إأل ِّةتًس إأ إئ تت  إأتوإر   فت  2)       
  س هذه إأَّالئل  ووةوز ف  اي وي  لل اي أةا  إلعً   دشميلاً . 21

ألقطًعتتتً  إأ ع تتتول باتتتً فتتت  فتتت  إإلخدصتتتًص داقستتت  أةتتتًس إأ ةلتتتس إأتتتم يطًعتتتً   وإزوتتت    (3)       
  .إأ ةلس ييً  وذأك لسب ً دقرره أةا   ةلس إأوزرإا 

س ايَّتت  أةاتت  طًرئتت  علتتم اس يلتت  ِّ  إأ ةلتتس أاتتً  ا تت  وز أل ةلتتس بقتترإر  وضتتوع  اس يمتتو  يةتت( 4)
 خًصت  واةالل  س مَّ ، ووةوز أه ف  اي وي  لل إألَّةا  او إعً   دشميلاً بقرإر إةرإئ  .

 الفصل الثاني
 تكوين اللجان

(  يرشح إأرئيس رؤسًا واعضًا إأل ِّةًس إأطًرئ  ، م ً يرشح اعضًا إأل ِّةًس إأ إئ   عل  ضوا 1)  -62
رغبًدا  و رإعً   ؤهالدا  ولسس دوزو  إألعضًا بيس إأل ِّةًس علتم اس يةيز إأ ةلس بتقرإر 

إأ ةلس  س بع  إةرإا    ييًإةرإئت  يقدرله إأرئيتس عضتوي  إأل ِّةًس إأ إئ   ، ويموس ألةا  
 إيدرإح  س إأرئيس معل إأل ِّةًس باًال يفعل ويعزز ع ل إأل ِّةًس ب ً اي دع يل ف  عضوي  هذه 

. 
(  رئتتتيس إألَّةاتتت  هتتتو إأتتتذي يتتت عو إلةد ًعتتتً  إألَّةاتتت  وودراستتتاً ويلتتت   ةتتت إول اع ًأاتتتً ووتتت ير 2)       

وأةًاته ،      إوالداً ويعلس  قررإداً وودوأم د ثيلاً وإإلدصًل وإأ خًطب     اةاز  إأ ةلس 
 وإأةاً  إأخًرةي   علم اس يموس إإلدصًل وإأ خًطب  عس طروس إأرئيس او بعل ه .

والل عتتس إأ اتً  إأدلضتتيرو  وإأدلروروت  ألع تتًل س إأعتتً  ا ياتًل أبتتل أةات  يمتتوس  ستؤ يعتيس إأل تي ( 3)       
 إألَّةا  .



32 

 

( يةوز ألَّةا  اس ُدشم ِّل أةا  او أةًاًل فرعيت  دلت  ِّ  إخدصًصتًداً ، ودستير إألع تًل فت  إألَّةات  4)       
ألَّةاتت  وال دخًطتتب ةاتت  غيرهتتً إالَّ إأفرعيتت  علتتم غتترإر ااتتج إألَّةاتت  ، علتتم اس درفتت  دقًرورهتتً 

 بدفويض  ااً .
( يةتتتوز ألَّةاتتت  عاتتت  دتتت إخل إإلخدصتتتًص وباتتتتًال علتتتم دوةيتتته إأتتترئيس او علتتتم يرإرهتتتً اس دعقتتت  6)       

س  عاتتً أةاتت  فرعيتت   شتتدرم  ووةتتوز ألَّةاتت  اس  إةد ًعتتًل  شتتدرمًل  تت  ايَّتت  أةاتت  اختترى او ُدبتتوَّ
 ددصل بأيَّ  أةا  اخرى بأي وةه عل  سبيل إأدشًور .

 
 

 
 الفصل الثالث

 الل ِّجان الدائمةإجراءات أعمال 
 ( دلدز  إألِّ ةًس بة ي  اظ  إإلةرإاإ  إأد  يع ل باً إأ ةلس  ً ع إ : 1) – 63

 ) ا (  ً اص عليه ف  هذه إأَّالئل  ف  شأااً  س المً  خًص  .           
 )ب( ااه يةوز طلب إأبال  ألبثر  س  ر  ف  إإلةد ًن .           
)ج ( ااتتته يةتتتتوز إإليدتتترإح إردةتتتًأل بدعتتت يل  شتتتترون إأقتتتًاوس إذإ متتتًس بستتتبيل إأدوفيتتتس بتتتيس            

 إأدع يتال   إأ  رة  .
 )   ( اس إإليدرإح ال يسدلز  دثاي  .           
يرفتتت  باتتتً دقروتتتر إأتتتم اس  تتت إوالداً واع ًأاتتتً دبقتتت  خًصتتت  ال يةتتتوز اشتتترهً لدتتتم  )هتتتت(    

 إأ ةلس. 
يةتوز أبل أةا  اس دض  الئلت  فرعي   فصل  ، او دقرر ايَّ  يوإعت  أداظي  اع ًأاً وذأك    (  2)

  رإعً  إأَّالئل  .
(  داعقت  إةد ًعتً  ايَّت  أةات  باتتًال علتم  عتو   تس إأترئيس او  تتس رئيستاً او علتم يترإر ستتتًبس 3) 

  رئيستاً وال يلتتول فياً او إذإ طلب ذأك ثلث اعضًئاً ، ودصت ر إأت َّعو  فت  متل لتًل بإست
 رفت  ةلستً  إأ ةلس او إاداًا إأ ور   وس إاعقً  إةد ًعً  إأل ِّةًس .

(  يتتد  إأاصتتًب أصتتل  إاعقتتً  إةد ًعتتً  إألَّةاتت  بلضتتتور اصتت  اعضتتتًئاً ، فتتإذإ أتت  يدتتوفر 4) 
إأعتتت   إأتتتالَّز  يتتت عو رئيستتتاً إلةد تتتًن آختتتر فتتت  يتتتو  اللتتتس ياعقتتت  صتتتليلًل  ا تتتً متتتًس عتتت   

 إألًضروس .
يةتوز أبتل عضتو بتًأ ةلس لضتور إةد ًعتتً  إألةتًس إأ إئ ت  إأ دخصصت  واس يشتًرك فتت  (  5)

ب إا وةا  اظره وأيس أه   إأدصوو  إال ف  إألةا  إأد  ياد   إأياً .لس إأاقًش وإع
وأيس فتتت  إأ وأتتت  إلةد ًعًداتتتً وعلتتتيا  اتتت  اس دطلتتتب لضتتتور إأتتتوزرإا او إأ ستتتؤ يةتتتوز أبتتتل أة( 6) 

  عًوايا  إأالَّز يس أغرض إةد ًن إألَّةا  . إألضور ، وأا  إصطلًب
(  يةتتوز أبتتل أةاتت  اس دتت عو اي عضتتتو او ايَّتت  ةاتتت   تتس ختتًرج إأ ةلتتس ذإ  إخدصتتًص او 7) 

اهليتتتت  وذأتتتك أ ستتتدئاًس بتتترايا  ، ووةتتتوز أاتتتً اس دبل تتت  بًألضتتتور اي شتتتخص آختتتر أيقتتت   
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 عو  خًصتتتت  او عً تتتت  شتتتتتاً   او بيًاتتتتًل ا ً اتتتتً واس دتتتت عو بتتتتإذس إأتتتترئيس أعقتتتت  إةد تتتتًن بتتتت
 إلسدطالن وةاتً  إأاظر و قًراداً ف  اي  وضون ا ً اً.

ال  إأدت  دت خل فت   إخدصًصتًداً ًإأ ةتي  تس بثتر فت  ااو يةوز ألةا  إإلستدعًا  بخبيتر ا  (8)
إأتتتتتتراي علتتتتتم اس يدبفتتتتتل إأ ةلتتتتتتس  إاإبتتتتت او بغتتتتترض دتتتتتتوفير إأ علو تتتتتً   وإفقتتتتت  إأتتتتترئيس بو 

 ب صروفً  هؤالا إأخبرإا.
يةوز ألي عضو  س اعضتًا إألةات   طلتب إأت خول إأتم اي  رفتس عتً  أالطتالن علتم اي (   9)

 علم إألةا  درديب ذأك أألعضًا . و  علو   او طلب بيًاً 
(  دقو  إألَّةا  بًأاظر في ً يلًل إأياً  تس يبتل إأ ةلتس او إأترئيس  تس  شتروعً  او بيًاتً  10)  

  لوأتته دقروتتترإل إالَّ في تتً دتتاص هتتذه إأَّالئلتت  او  ستتًئل او  وضتتوعً  اختترى ، وعلياتتً اس دقتت 
علم خالفه ، وورفت  إأدقرور ألترئيس ألدوةيته بدوزوعته ثت  إل رإةته فت  ةت ول اع تًل إأ ةلتس 

 أ يعً  يل  ِّ ه .
(   دقو  مل أةات  ف   ةًل إخدصًصاً ب دًبع  آثًر دطبيس إأقوإايتتس وإأسيًستتً  إأدت  د تس 11)

إأ ةلتتتتتتتس ،              س إافتتتتتتًذ إأقتتتتتترإرإ  إأصتتتتتتتً ر   تتتتتتس   إأ صتتتتتتًأح إأعً تتتتتتت  وإأدأبتتتتتت   تتتتتت
أداظر   ى إدفتًق إأدت إبير إأدافيذيتت   ت  ذأتك فعتالل  ،وإإلأدزإ ً  إأصً ر   س إأوزرإا ا ً اً 

، ووةوز اس دق   دقًرور او  بً رإ  ف  هذإ إأص   درف  ألرئيس أيوةه بدوزوعاً ث  أي رةاً 
 ف  ة ول اع ًل إأ ةلس أ يعً  يل  ِّ ه.

ئر ( يشتتد ل دقروتتر إألَّةاتت  علتت  دوصتتي  إألَّةاتت  فتت  إأ وضتتون وليثيًدتته م تتً يشتتتد ل علتتم ستتت12ً) 
 إأ قدرلً   وإآلرإا إأوإر    س اعضًئاً إذإ طلبوإ إثبًداً ف  إأدقرور .

دقدصتتر  ضتتًبط إألَّةاتت  علتتم  لضتتر إلةد ًعًداتتً دتت وس فيتته استت ًا إألعضتتًا بًألضتتتور ( 13) 
وإأغيتتتًب  و لختتتص ويتتتًئ  إإلةد تتًن وإأستتتت ًن وإأدتتت إول، واصتتوص إأقتتترإرإ  او إأدوصيتتتتً  

 أيوي  علياً رئيس إألَّةا .
 الفصل الرابع

 إختصاصات الل ِّجان الدائمة
ــدل 1)64 ــة التشــريع والع ــدابير وحقــوق اإلنســان (  تخــتل لجن ــالخطط والسياســات والتشــريعات والت ب

 تية:اآلالقومية المتعلقة بالمسائل 
 ،لمً  وإأاظ  إأ سدورو  و إأقًاواي  إأقو ي  إأل) ا (           
 ،ةاز  وإأ اس وإأخ  ً  إأع أي  إأل)ب ( سيًس  إأع ل عً   وإأ سًئل إأ دعلق  بًأاظ  و           
 إري إإلادخًبتتتتً  وإأداظي تتتتً  إأسيًستتتتي  ، وإأةاًيتتتتً  وإأ عتتتتً ال  إأ  ايتتتت  وإأدقًضتتتت  إإل)ج (           

ةرإاإ  إأخصو   وإأدقًض  وإأدلمي    ،وإأدسوي    وإأقًاوا  إأ وأ  وإع
لمً  صيًغ  إأدشروعً  إأ لًأ  أل ةلس             ،)   ( دقوي  إأباي  إأقًاواي  وإع
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استتًس ول ًيداتتً فتت  إأستتتو إس وفقتتًل أوثيقتت  إألقتتوق وإألروتتً  إأتتوإر   بًأ ستتدور إإلدرييتت  لقتتوق )هتتت(           
 ،أدزإ ً  وإأ وإثيس إأ وأي  إأ صً ق علياً إإلألدشروعً  إأوطاي  و  ًألوإعع 

ألوفتتتًا باتتتً واشتتتتر  إأتتت َّعو ( إأدوعيتتت  بًأوإةبتتتً  فتتت  إأليتتتً  إأعً تتت  أ استتتًس إأ قًبلتتت  أللقتتتوق و و)            
 ،إأوع  إأعً  ف  إأ ةد   

  ( إأداستتتتيس وإأدوإصتتتتل  تتتت  إأ اظ تتتتً  إأعً لتتتت  فتتتت   ةتتتتًل إألقتتتتوق وإأوإةبتتتتً  فتتتت  إأتتتت إخل  ز)           
 ،وإأخًرج 

 . إأَّالئل إخدصًصً  اخرى أاً  اصوص علياً ف  هذه  ايَّ ( ح)  
بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير  والتعاون الدوليالشؤون الخارجية ( تختل لجنة 2) 

  -مية المتعلقة بالمسائل  اآلتية :القو 
  ،) ا ( إأد إبير إأ دعلق  بًأسيًست  إأخًرةي  ألسو إس          
 ، يلي ي إإلدفًييً  إأ وأي  و إإل)ب( إأدشروعً  وإأ عًه إ  و          
 ،يلي   وإأ وأ  إإل)ج ( إأعاليً  بًأ اظ ً  إأرس ي  وإأشعبي  عل  إأ سدوي    
 .إأدعًوس إأ وأ ) (    

ـــدفاع ( تخـــتل لجنـــة 3) بـــالخطط والسياســـات والتشـــريعات والتـــدابير القوميـــة المتعلقـــة  األمـــن وال
 -بالمسائل  اآلتية :

)ا( إألةاز  وإأقوإ  وإأد إبير إأل اي  وإأ فًعي  ب ً ف  ذأك شؤوس إأقوإ  إأ سلل  ويوإ  شرط    
 إأسو إس وإأل س إأوطا  وإأقوإ  إأاظً ي  إألخرى .

ل بأى ازإن  إخل  او اهل  ف  إأسو إس او )ب(  عًأة  اي  سأأ   إخلي  او خًرةي  ددص
 بإةرإاإ  دسوي  أه او  عًأة  آلثًره واي سيًسً  او  اًشط دا ف أذأك .

 )ج( اي  سأأ  ددعلس بدا ي  ألرض إأسو إس او أاظً  إألم  وإأليً  إأعً   او أل س إأ ةد   . 
ص إر إأبطًي  إأشخصي   وإأسةل إأ  ا   إأقو ي  )  ( إأ سًئل إأ دعلق  بًأةاسي  وإأدةاس وإع

 وةوإزإ  إأسفر وإأدأشير  وإإليً   أألةًاب وإأاةر .
 )هت( إأ سًئل إأ دعلق  بًأعل  وإأشعًر وإأاشي  إأوطا  .

بالخطط والسياسات والتشريعات والتـدابير واإلستثمار  قتصادية اإلتختل لجنة الشؤون المالية و ( 4)  
 تية :اآلالقومية المتعلقة بالمسائل 

 ،يدصً ي   إإل) ا ( إأدخطيط ألسيًسً           
  ، )ب( إأ ؤسسً  وإأاظ  إأ ًأي          
 ، ةاز  إأقو ي إأل)ج (  شرون إأ وإزا  إأقو ي  أل وأ  ب ً ف  ذأك  وإزاً  إأايئً  و          
 ً ودقتوي   طًبقداتًت  إأقتو   لوأات)   ( فلص إألستًبً  إأخدً ي  أل وأ  ودقتًرور  يتوإس إأ رإةعت         

 ،يدصً  إإلأ عد ً إ  وإأاظ  و قدضيً  
 ، وإأ ًأي وإأدةًرو  يدصً ي  إإل وإأبرودومال دفًييً  إإل)هت( إأدشروعً  و          
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 ،) و ( إأدقًرور إأ ًأي  إأ رفوع  أل ةلس وفقًل أل سدور وإأقًاوس          
 ،ستثمار على المستوى القومي اإل) ز (      

 .  ( التجارة الخارجية ح  )      
 

بـــالخطط والسياســـات والتشـــريعات والتـــدابير  الزراعـــة والثـــروة الحيوانيـــة والغابـــاتلجنـــة تخـــتل ( 5) 
 تية :اآلالقومية المتعلقة بالمسائل 

 ،ادًج وإأدسووس وإأد وول إأزرإع إإلادًج إأزرإع  ووسًئله وعاليً  إإل) ا ( دخطيط           
ادًةاً ودسويقاً وإأخ  ً             ، إأبيطرو  )ب( إأدخطيط ألثرو  إأليوإاي  وإأس مي  ورعًيداً وإع
إأابًدً   إأدخطيط إأقو   أل وإر  إأطبيعي  و ألغًبً  وإأ رإع  وأ مًفل  إأدصلر وويًي   )ج (          

، 
 إأقو ي  . ي وإأليوإاي  وإأس مت( إأ ؤسسً  وإأ شًرو  إأزرإعي   )          

بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القوميـة  والصناعة التعدينو  والمياه ( تختل لجنة الطاقة6)  
 -:   بالمسائل اآلتية المتعلقة 

ودوزوعاتً    ستدابًطاً إ) ا ( إأطًي  إأباربًئي  وإأطًيً  إأة ي   وإأ دةت    و صتً رهً ووستًئل           
، 

سدث ًرإده)ب( إأداقيب عس إأبدرول ودطوور لقوأه و اشآده و شدقًده             ،  وإع
 ، سدث ًرهًإع سدخرإةاً و إع )ج ( إأ عً س و           
 ،ثًر إأسًأب  إأ دردب  علم ع ليً  إأداقيب وإأدع يس إآل)   (  را           

 وضبط إأةو   إأفاي  ، )هت( إأصاًع  إأقو ي  وزوً    ع ال  إإلادًج ودوفير   خالده
ب تً  يتًه إأً  يتدفًيإ) و( إأدخطيط أسيًستً  إأترى و صتً ر إأ يتًه واظ اتً فت  إأستو إس و دًبعت            

 ، فياً إدفًييً   يًه إأايل
 ( إأ ؤسسً  وإأ شًرو  إأصاًعي  إأقو ي  .ز)

بـالخطط والسياسـات والتشـريعات  وتقنيـة المعلومـاتواإلتصـاالت  واألراضـيلجنة النقـل تختل  ( 7)  
 -تية :اآلوالتدابير القومية المتعلقة بالمسائل 

 ،) ا ( إأاقل إأبري وإأةوي وإأبلتري وإأااري            
 ،)ب( إأطرق وإأةسور إأقو ي             
يتتتت  صتتتتًل وإأ عتتتتًيير وإأ وإصتتتتفً  إأفاإإلدودطتتتتوور دقًاتتتت   أ دصتتتتًال )ج ( إأسيًستتتتً  إأعً تتتت             

 ،دصًل و رإيب  وضبط ةو داً إإلأل ع إ  ووسًئط 
 ،أبدرواي  و ع  إأقرإر إإلدقًاً  دبً ل و عًأة  إأ علو ً  و شرون إأ وأ  ) د (    
رصتتتً  إإلرإضتتت  إأقو يتت  وإأدخطتتتيط إأع رإاتت  وإأ ستتتًل  و ًأل ستتتأأ  يو يتتت  ددصتتل ب يَّتت ا )هتتت(  

 إأةوي .
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دارة والمظالم  العامة بـالخطط والسياسـات والتشـريعات والتـدابير القوميـة اإلتختل لجنة العمل و  ( 8)    
 تية :اآلالمتعلقة بالمسائل 

 ، إري إإل) ا ( إأد إبير إأقو ي  إأ دعلق  بًأخ    إأعً   وإأدخطيط           
ع  ةد تًإإلةتور وإأضت ًس وإأدتأ يس إألسدخ إ  وإأد روب واظت  إإل)ب( دخطيط سيًس  إأع ًأ  و           

 وإأ عًشً  علم إأ سدوى إأقو   ،
 ،إأعً ل   ى )ج ( إأدخطيط ألداظي ً  إأاقًبي  وإأقو           
   ة وعاتً ظتًهر  خلتل عتً  فترإ  إذإ شتمل  فتإأل ظتًأ  عً ت   دتوإدر   تس  يَّت )   ( إأاظر فت  ا          

 ،إألمو   إأقو ي      اي  س  ؤسسًف  ا إا 
  يَّتت دقًروتتتر  ادظ تت  أل ةلتتس لتتول إأ ظتتًأ  وإأشتتمًوى إأعً تتت  إأدتت  اظرداتتً  شتتتفوع  بأ)هتتت( رفتت            

 دوصيً  درإهً .
 

الثقافـــة واإلعـــالم والســـياحة بـــالخطط والبـــرامج والسياســـات الشـــباب والرياضـــة و  تخـــتل لجنـــة ( 9) 
 والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل اآلتية :

 ،  وإأروًضي إأ اًشط إأشبًبي   (أ)
 ، عال   ودبً ل إأ علو ً  علم إأ سدوى إأقو  إإل( ب)  
ذإعت  ودلفتز  و اشتورإ   ست وع  او  رئيت  و ج)           اتً ًدداظي ب( وسًئل إأدعبيتر إأعتً   تس صتلًف  وإع

 ،وسيًسًداً وا إئاً 
 ، إب وإأفاوس وإأثقًفً  وإأدأأي  وإأاشر ًآل( إأشؤوس إأ دصل  ب  )         
 ،( إأسيًل  علم إأ سدوى إأقو    ه)         
  ،ثًر وإأ دًل  و وإي  إأدرإث إأوطا  ًآل( إأ سًئل إأدخطيطي  إأقو ي  إأ دعلق  بو) 
 ،( إأ سًئل إأ دعلق  بل ًي  إأليً  إأبرو  ز)          

السياســات و   بــالخطط والبــرامج  المجتمــع تزكيــة  واإلنســانية  الشــؤون اإلجتماعيــة ولجنــة تخــتل ( 10) 
 تية :اآلالتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل و 
 ( شؤوس إأ اظ ً  إأدعب ي  وإأشعًئرو  و ور إأعبً   وإأدربي  إأ ياي  .ا)      

 ( إألويتًف  وإأزمً   وإأدبًفل علم إأ سدوى إأقو   .              ب)
 ( إأ شروعً  إأقو ي  ألدا ي  إإلةد ًعي  و مًفل  إأفقر . ج)
 (  مًفل  إأدشر  ودأهيل إأ شر يس . )
( إأدعبئتتت  إأسيًستتتي   وإإلةد ًعيتتت  ألشتتت  إأةاتتتو   تتتس اةتتتل إأ صتتتًأل  إأوطايتتت  ودقويتتت  إأاستتتيج ه) 

 . إإلةد ًع 
 ( عو   إأالةئيس ألرض إأوطس .و)
 ( عو   إأاًزليس إأطوعي  أ اًطقا  .ز)
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 دتتت   إأياتتتً إأازإعتتتً  او دضتتترر  بتتتًأبوإرث إأطبيعيتتت  ودتتتوطيس إ( إعتتتً   إأدع يتتتر أل اتتتًطس إأدتتت  ح)
 وإسدقرإر إأالةئيس وإأاًزليس إأعًئ يس إأياً . 

( إعتتً     تتج إأ ستترليس فتت   ؤسستتً  إأخ  تت  إأ  ايتت  وإأ ةد تت  إأ تت ا  و عًأةتت   شتتمل  إأةاتتو  ط)
 رروس  س إألرب .ورعًي  إأ دض  إألطفًل ودولي  ش ل إألسر 

 ( إأع ل إأطوع  وإإلاسًا   ودفعيله ف   ةًال  ع ل إأخير وإإلغًث  و را إأبوإرث إأطبيعي  .ي)
 ( إإلسدع إ   إأقو ي  أ را آثًر إأبوإرث .ك)
 ( إأشؤوس إأعً   إأ دعلق  بًأ را  ودعزوز  ورهً ف  إأليً  إأعً   و مًفل  إأعً إ  إأضًر   . ل)
 ( إأشؤوس إأ دعلق  بًألسر  وإأزوإج و بًأطفل ورعًيده .  )

  سًئل إأعةز وإإلعًي  علم إأ سدوى إأقو   .)س(      
ابير القوميـة المتعلقــة ( تخـتل لجنـة التربيــة والتعلـيم والبحـث العلمــي بـالخطط والبـرامج والتشــريعات والتـد11)        

 تية:اآل بالمسائل
 ،  ي إأل) ا ( إأدربي  ودخطيط إأدعلي  إأعً  وإأعًأ  و لو        
 ، )ب(  سًئل إأبلث إأعل   وإأدقاي        
   ظ  إأطالبي  ذإ  إأصبغ  إأقو ي  . سأأ  ددصل بًأقضًيً إأعل ي  وإأا يَّ )ج( ا  

المتعلقة بالمسائل   القوميةالبرامج والتشريعات والتدابير بالخطط و الصحة والبيئة والسكان تختل لجنة ( 12)
  اآلتية:
 )ا( إأدخطيط أصل  إإلاسًس علم إأ سدوى إأقو   .    
سداالك إأل وي  وإأعقًيير وإأس و  وإأ وإ   إع )ب( إأسيًسً  إأ وإئي  إأقو ي  وإأريًب  علم د إول و     

 إأ خ ر  .
  رإض إأوبًئي  و ا  إادشًرهً و مًفلداً .أل)ج ( إ    
 ) ( سال   وصل  واقًا إأبيئ  إأقو ي  وإأ لًفظ  علياً و ا  إأدلوث وإإلضرإر بًأبيئ  .     
وإألضر   ( إأدخطيط أا و إأسمًس وإأدع إ  إأقو   وإأ سولً  وإإللصًئيً  إأقو ي  و سًئل إأرو  ه)    

. 
 (  دًبع  إافًذ إأسيًس  إأقو ي  ألسمًس .و)    

 

 الباب السابع
 األولالفصل 

 أحكام متن ِّوعة
 إعتماد ترشيحات شاغلي المناصب

( عاتت  إيتت إن إستت   رشتتتح  تتتس رئتتيس إأة اوروتت  أتت ى إأ ةلتتس أ اصتتب يدطلَّتتب وفتتس إأ ستتتدور او 1)  -65
 -:إدبًن إإلةرإاإ  إآلدي  إأقًاوس  وإفق  إأ ةلس 

 إأ ةلس ، ييً  ) ا ( يلًل إأدرشيح إأم أةا  
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 اسبون  شرون يرإر لول إأ وإفق  علم إأدرشيح ،)ب( درف  إألَّةا  خالل 
 )ج ( يؤخذ إأراي بًأبطًيً  ف  ةلس  سرو  وورف  إأقرإر أرئيس إأة اورو  .

 ف  لًأ  إأ وإفق  علم دعييس إأ رإة  إأعً  يشدرط  وإفق  اغلبي  ثلث  اعضًا إأ ةلس.  (3)
 

 الفصل الثاني
 اإلحالة لإلستفتاء العام

عضتوإل إأدق   بإيدرإح  سبتب ألرئيس إللتًأ  اي  ستأأ  ددعلس بًأ صلل  (  يةوز أخ سيس 1) -66
 إأوطاي  او إأ صلل  إأعً   أ سدفدًا .

إأ ةلس او أليَّ  أةا   خدصَّ  او طًرئ  أ رإستده وإأدق     ييً  (   يليل إأرئيس إإليدرإح ألةات  2)      
 بدقرور أل ةلس بشأاه.

(   يعرض إأدقرور عل  إأ ةلس ووةوز أه اس يقرر بأبثر  س اص  اعضًئه إأ وإفق  عل  إلًأ  3)      
 إأل ر إلةرإا  إإلسدفدًا .

 . أل فوضي  إأقو ي  أ ادخًبً (   يليل إأرئيس يرإر إأ ةلس 4)      
 

 موازنة المجلس مشروع
دت رج ري تًل أ   إأ سدقل  أل ةلس إأ ةًز   س أةات  ييتً   إأ ةلتس يرإرإل بإعد ً  إأ وإزإا إأرئيسيص ر  -67

 وإل إل  ض س إأ وإزا  إأقو ي  أل وأ .
 

صات  المخصَّ
صتتً  شتتًغل  إأ اًصتتب إأ ستتدورو  إأدافيذيتت  وإأدشتتروعي  وإع ديتتًزإدا  ولصتتًاًدا   -68 يلتت   يتتًاوس  خصَّ

صً   2001أسا    ييتً   إأ ةلس واعضًئه.وإأقرإرإ  إأة اورو  إأصً ر  ب وةبه  خصَّ
 

 تعديل الَّالئحة
 قدرلً  يرإهً أدع يل إأَّالئل  م ً يةتوز أعشروس عضتوإل   (  يةوز ألرئيس ب بً ر   اه إأدق   بأيَّ 1) -69

 علم إأليل إأدق   بإيدرإح إأدع يل .
 

(  علتتتت  إأتتتترئيس اس يبلتتتتب إأ ةلتتتتس بتتتتورو   قدتتتترح إأدعتتتت يل ويطلتتتتب  تتتتس إألعضتتتتًا إأدقتتتت   بأيَّتتتت  2) 
إأ ةلس ألاظر وإأدقروتر  ييً   قدرلً  دع يل  اخرى  )إس وة  ( ث  يليل إأ قدرلً  ألةا  

 إلفرإغاً ف  صيغداً إأقًاواي  .ولقوق إإلاسًس  ث  ألةا  إأدشترو  وإأع ل 

إأدع يال  علم إأ ةلس    دقرور إألَّةا  وال ددب  إإلةرإاإ  إأعً ي  يعرض  شرون   (3) 
أ شتروعً  إأقوإايتس بل دب ا إأ  إوأ  فيه بع  إأدقروتر  بًشتر  ث  يطترح ألدصوو  عليه با إل 

 يال  فور إعالس إأرئيس إلةًزداً. با إل ودستري إأدع 
 

 ادةــــــشه
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ف  ةلسده  2015ئل   داظي  اع ًل إأ ةلس إأوطا  أسا  الاشا  بأس إأ ةلس إأوطا  ي  اةًز      
   . 2015 يوايو 16 هت إأ وإفس1436 شعبًس 29   (  س  ور  إإلاعقً  إألول بدًرو4ري  )
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