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يت�ألف «النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ل�سنة  ،(((»2014وال��ذي �صدر يف
كانون الثاين  2014من 133مادة .وقد ح ّل هذا النظام اجلديد حمل النظام
ال�سابق ل�سنة � .1998أما «النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة  (((»2013وتعديله،
فهو يت�ألف من  185مادة ،وكان قد �صدر بتاريخ  ،2013/10/20وح ّل بذلك حمل
النظام الداخلي ال�سابق ل�سنة  .1994وخ�ضع هذا النظام اجلديد لتعديل يف عام
� 2014شمل  26مادة(((.
26

لقد احتاجت ال�ق��راءة املقارنة يف النظام الداخلي لكل من جمل�سي النواب
والأعيان �إلى حجم وا�سع من ال�صفحات للوقوف على حالة الت�شابه واالختالف بني
�أحكام النظامني .ولئن كانت حالة الت�شابه جتد �أ�سا�سها يف �أن لدى املجل�سني �أدوار ًا
وبنى عديدة مت�شابهة ب�صفتهما جناحي ال�سلطة الت�شريعية التي تنه�ض مبهمة
الت�شريع والرقابة ،ف�إن االختالفات ،هي الأخ��رى جتد م�سوغاتها يف وجود فروق
د�ستورية و�إجرائية يف بنية املجل�سني و�أدوارهما �أي�ض ًا ،ال �سيما يف املجاالت التالية:
(((
(((
(((

  ُن�شر النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ل�سنة  2014يف اجلريدة الر�سمية ،العدد رقم  ،5266تاريخ
.2014/1/26
  ُن�شر النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة  2013يف اجلريدة الر�سمية ،العدد رق��م  ،5247تاريخ
.2013/10/20
ن�شر النظام الداخلي املعدل ملجل�س النواب يف اجلريدة الر�سمية ،العدد رقم  ،5286تاريخ .2014/5/15
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1.1يت�شكل جمل�س النواب باالنتخاب من قبل ال�شعب بح�سب قانون االنتخاب الذي يو�ضع
لهذا الغر�ض ،بينما يتولى امللك تعيني �أع�ضاء جمل�س الأعيان ،ويرتبط بذلك �أن
رئي�س جمل�س الأعيان يع ّينه امللك ،بينما يتولى �أع�ضاء جمل�س النواب انتخاب رئي�س
املجل�س .هذا يف حني �أن املجل�سني ينتخبان بقية �أع�ضاء مكتبهما الدائم� ،أي النائبني
وامل�ساعدين.
2.2برغم �أن مدة كل من جمل�سي الأعيان والنواب هي �أريع �سنوات ،ف�إن هناك اختالف ًا
بني مدة الرئي�س و�أع�ضاء مكتب الأعيان ،وبني مدة الرئي�س و�أع�ضاء املكتب الدائم
ملجل�س النواب ،حيث �أنها �سنتان يف جمل�س الأعيان ،و�سنة واحدة يف جمل�س النواب.
وميتد هذا الفرق �أي�ض ًا على �صعيد مدة ع�ضوية اللجان الدائمة .غري �أن تعدي ًال
د�ستوري ًا �أقر يف �شهر �أيار  ،2016ا�ستهدف رفع مدة رئي�س جمل�س النواب �إلى �سنتني
مع جواز �إعادة انتخابه (البند الأول من املادة .)69
3.3ينفرد جمل�س النواب �ضمن جناحي جمل�س الأمة يف ت�شكيله كت ًال نيابية ،وقد �أفرد
النظام الداخلي للمجل�س ،ف�ص ًال ملو�ضوع الكتل واالئتالفات النيابية .ويغطي هذا
الف�صل �شروط ت�شكيل كل من الكتلة واالئتالف النيابي ،وو�ضع الكتلة نظام ًا خا�ص ًا
بها وانتخاب قيادة لها ،و�إبالغ الرئي�س بت�شكيلها و�أ�سماء قيادتها ونظامها اخلا�ص
وحجم ع�ضويتها وما يطر�أ عليها من تعديل.
4.4ينفرد جمل�س النواب �أي�ض ًا بوجود مكتب تنفيذي لديه .واملكتب التنفيذي هيئة تت�شكل
يف جمل�س النواب من �أع�ضاء املكتب الدائم ور�ؤ�ساء الكتل النيابية �أو من ميثلها وممثل
عن امل�ستقلني (غري الكتلويني) .ويتناول الف�صل اخلا�ص باملكتب التنفيذي ت�شكيل
املكتب ومهامه و�صالحياته ومواعيد اجتماعاته الدورية ون�صابها ،ومدة واليته.
5.5تتمثل العديد من الفروق الرئي�سية بني اللجان الدائمة لكل من جمل�سي النواب
والأعيان يف عدد هذه اللجان و�أ�سمائها وبدرجة �أقل يف مهامها .ففيما يبلغ عدد
اللجان الدائمة يف جمل�س الأعيان  16جلنة ،ف�إن عددها يرتفع �إلى  20جلنة يف
جمل�س النواب ،واللجان التي ال يوجد مثيل مبا�شر لها ،هي جلان :الريف والبادية،
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النظام وال�سلوك ،النزاهة وال�شفافية وتق�صي احلقائق ،كما �أنه يقابل جلنة املالية
وجلنة االقت�صاد واال�ستثمار ،جلنة واحدة هي اللجنة املالية واالقت�صادية� .أما بقية
اللجان فهي �إما �أنها حتمل الأ�سماء نف�سها �أو �أنها حتمل �أ�سماء متقاربة.
6.6يت�شكل مكتب اللجنة الدائمة عند الأعيان من الرئي�س واملقرر ،فيما يت�شكل لدى
النواب من رئي�س ونائب رئي�س ومقرر .ويف املجل�سني ،فيما يحق للنائب �أن يكون
ع�ضو ًا يف جلنتني دائمتني كحد �أق�صى ،ف�إنه يحق للعني �أن يكون ع�ضو ًا قي ثالث
جلان دائمة كحد �أق�صى.
7.7باال�ستناد �إلى املادة ( )54من الد�ستور ،تُطرح الثقة بالوزارة �أو ب�أحد الوزراء �أمام
جمل�س النواب ح�صر ًا ،ولي�س من مهام جمل�س الأعيان �أن تُطرح الثقة بالوزارة �أو
�أحد ال��وزراء �أمامه .وجتد م�س�ؤولية جمل�س النواب ب�ش�أن الثقة �صداها يف العديد
من �أحكام النظام الداخلي ذات ال�صلة بالف�صول اخلا�صة بالت�صويت يف املجل�س
واال�ستجوابات واملناق�شة العامة.
8.8يخ�ص�ص جمل�س النواب دون جمل�س الأعيان ف�ص ًال خا�ص ًا باملذكرات النيابية،
يع ّرفها ،ويبني �شروطها ،و�آلية التعامل معها ،وعدد النواب الذين يحق لهم �إ�صدارها
عدا عن اللجان املخت�صة والكتل واالئتالفات النيابية.
9.9يف �إطار الوظيفة الت�شريعية ملجل�س الأمة ،ف�إن رئي�س الوزراء يحيل م�شاريع القوانني
�إلى رئي�س جمل�س النواب ،مرفقة بالأ�سباب املوجبة ،لعر�ضها على املجل�س واتخاذ
القرار ب�ش�أنها ،فيما يحيل رئي�س جمل�س الأعيان ما يرد من جمل�س النواب �إلى اللجنة
املخت�صة مبا�شرة ثم حتيلها الأخرية للمجل�س ليتخذ قراره ب�ش�أنها.

وفيما يلي اال�ستعرا�ض التف�صيلي للقراءة املقارنة يف النظام الداخلي لكل من
جمل�سي الأعيان والنواب.
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�أو ًال :افتتاح الدورة العادية
يتم افتتاح الدورة العادية ملجل�س الأمة بغرفتيه :جمل�س الأعيان وجمل�س النواب
ب�شكل م�شرتك ،باال�ستماع خلطبة العر�ش ،ثم ين�صرف الأعيان والنواب كل �إلى
جمل�سه .ويف جمل�س الأعيان� ،إذا مل يكن الرئي�س قد ُع ّي �أو كان غائب ًا ومل يكن قد
مت انتخاب �أي من نائبيه ،يتولى الرئا�سة الأقدم يف ع�ضوية املجل�س من احلا�ضرين.
�أما يف جمل�س النواب ،فيتولى الرئا�سة الأقدم يف النيابية ،ويف حالة الت�ساوي يف
الأقدمية ،يتوالها النائب الأك�ثر قي عدد ال��دورات ،ويف حالة الت�ساوي ،يتوالها
النائب الأكرب �سن ًا بينهم ،ي�ساعده �أ�صغر ع�ضوين حا�ضرين �سن ًا ،ويف حالة التعذر،
يجوز اال�ستخالف مبن يلي يف ال�سن .وميتنع َمنْ تولى رئا�سة املجل�س االفتتاحية
الرت�شح يف تلك الدورة ملواقع املكتب الدائم.
ق�سم كل نائب وعني قبل ال�شروع يف عمله اليمني �أمام جمل�سه
ق�سم اليمنيُ :ي ِ
َ
بال�صيغة التي حددتها املادة ( )80من الد�ستور ،غري �أن املادة ( )4من النظام
الداخلي ملجل�س النواب �أ�ضافت �إلى الق�سم عبارة «على �أن �أي زيادة �أو نق�صان �أو
خمالفة لن�ص اليمني توجب �إعادته».
ال��رد على خطبة العر�ش :ينتخب كل من جمل�سي النواب والأعيان جلنة من
�أع�ضائه لو�ضع �صيغة الرد على خطبة العر�ش خالل  14يوم ًا من �إلقاء اخلطبة،
وفيما ترك جمل�س النواب عدد �أع�ضاء اللجنة مفتوح ًا ،فقد حدد جمل�س الأعيان
عددهم بخم�سة .وبعد �إقرار كل من املجل�سني لرده على اخلطبة يقوم �أع�ضاء كل من
املجل�سني مع الرئي�س برفع الرد �إلى امللك.
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ثاني ًا :املكتب الدائم ووظائفه
ُتبني املادة الأولى من �أحكام الف�صل الثاين من النظام الداخلي لكل من جمل�سي
النواب والأعيان ،تركيبة املكتب الدائم للمجل�س (الأعيان ي�سمونه مكتب املجل�س)،
من الرئي�س ونائبيه وم�ساعدين اثنني .وتت�ضمن هذه امل��ادة عند الأعيان ،فقرة
ت�شري �إلى �أن املجل�س ينتخب النائبني وامل�ساعدين يف �أول جل�سة يعقدها ،وتوجد
مادة الحقة توجب على رئي�س جمل�س الأعيان �إحاطة امللك ورئي�س جمل�س النواب
ورئي�س الوزراء علم ًا ب�أ�سماء �أع�ضاء املكتب .هذا يف حني ُيخ�ص�ص نظام النواب
ف�ص ًال خا�ص ًا النتخاب املكتب الدائم .و�ضمن هذه املادة الأولى من الف�صل الثاين،
هناك فقرتان مت�شابهتان يف امل�ضمون عند الطرفني ،تن�ص الأولى على �أنه عند
قبول املجل�س ا�ستقالة �أي ع�ضو من �أع�ضاء املكتب /املكتب الدائم �أو �شغور مركز
�أحد �أع�ضائه ،ينتخب املجل�س من يحل حمله يف �أول جل�سة يعقدها .وتن�ص الفقرة
الثانية على عدم جواز اجلمع بني من�صب الوزارة وع�ضوية املكتب /املكتب الدائم.
وحتدد الفقرة التالية ب�أن مدة مكتب جمل�س الأعيان �سنتان ،بينما متتد وظيفة
املكتب الدائم ملجل�س النواب �إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،ويتولى ت�صريف
ال�ش�ؤون امل�ستعجلة �ضمن دائرة اخت�صا�صه� .أما الفقرة الأخرية فتتحدث عن احلالة
التي يجتمع فيها املجل�س يف دورة ا�ستثنائية ويكون هناك مركز �أحد �أع�ضاء مكتب
جمل�س الأعيان� ،أو �أحد مراكز املكتب الدائم �أو جميعها �شاغرة ،فينتخب جمل�س
الأعيان من ي�شغل ذلك املركز ،ومتتد وظيفته �إلى نهاية مدة املكتب� ،أما يف حالة
النواب ،فتمتد وظيفة املنتخب �إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية .وتوجد مادتان
�إ�ضافيتان خا�صتان مبجل�س الأعيان ،تن�ص الأولى على انعقاد اجتماعات املكتب
�سواء �أكان املجل�س منعقد ًا �أم غري منعقد ،وتدون قراراته يف �سجل خا�ص ويوقعها
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احلا�ضرون .وتن�ص الثانية على �أن املكتب ميثل املجل�س يف الفرتات التي ال يكون
فيها املجل�س منعقد ًا ،ويتولى ت�صريف الأمور �ضمن اخت�صا�صاته.
مهام رئي�س املجل�س و�صالحياته :تتماثل مهام و�صالحيات رئي�س كل من
جمل�سي النواب والأع�ي��ان ،وه��ي تخ�ص متثيل املجل�س ،وم��راع��اة تطبيق �أحكام
الد�ستور والنظام الداخلي ،ورئا�سة اجلل�سات ،و�إع�لان ق��رارات املجل�س ومتابعة
تنفيذها ،واتخاذ الإج ��راءات الالزمة حلفظ كرامة املجل�س وكرامة �أع�ضائه،
ورئا�سة اجلهاز الإداري للمجل�س .كما �أن للرئي�س حق اال�شرتاك يف مناق�شات
املجل�س ،على �أن يتخلى عن كر�سي الرئا�سة خالل ذلك .غري �أن النظام الداخلي
ملجل�س الأعيان ي�ضيف ملهمة «و�ضع جدول �أعمال كل جل�سة من جل�سات املجل�س»،
عبارة «وملكتب املجل�س �إ�ضافة ما يراه للجدول» ،بينما يرد م�ضمون هذه العبارة عند
النواب يف مادة الحقة.
اخت�صا�صات نائبي الرئي�س وامل�ساعدين :تت�شابه اخت�صا�صات نائبي الرئي�س
وامل�ساعدين لدى كل من النواب والأعيان .لكن فيما يخ�ص نائبي الرئي�س ،ف�إن
الفقرة التي حتدد �أنه �إذا تغيب الرئي�س ونائباه ،يتولى رئا�سة املجل�س �أقدم الأع�ضاء
يف جمل�سه ،تت�ضمن عبارة �إ�ضافية لدى النواب تن�ص على« :ف�إن ت�ساوى �أكرث من
نائب يف الأقدمية ،فالنائب الأكرث نيابة بعدد ال��دورات ،ف�إن ت�ساووا فالأكرب �سن ًا
بينهم»� .أما فيما يخ�ص مهام امل�ساعدين ،ف�إن االختالف بني النواب والأعيان بهذا
ال�صدد يتمثل فقط يف وجود بند لدى النواب حول «القيام مبا يطلبه الرئي�س تنفيذ ًا
الخت�صا�صاته» ،يقابله لدى الأعيان بند يتحدث عن «م�ساعدة الرئي�س يف �إدارة
اجلل�سات».
مهام و�صالحيات املكتب الدائم :تتماثل �أغلبية فقرات املادة اخلا�صة مبهام
و�صالحيات املكتب الدائم والتي ين�ص مطلعها« :بالإ�ضافة �إلى ما هو من�صو�ص
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عليه يف هذا النظام» .وت�شري الفقرة الأولى من هذه املادة �إلى درا�سة االعرتا�ضات
حول حما�ضر اجلل�سات وخال�صاتها ونتائج االقرتاع والتحقيق بها و�إ�صدار القرارات
املنا�سبة .وتن�ص الفقرة الثانية على الإ�شراف على «تنفيذ» موازنة جمل�س النواب
ال�سنوية ،بينما تن�ص الفقرة ذاتها عند الأعيان على الإ�شراف على «�إعداد» موازنة
املجل�س ال�سنوية ،وت�ضيف �إليها «مراجعة ح�ساباتها اخلتامية» .وهناك فقرة �أخرى،
تتحدث عن ت�شكيل الوفود التي متثل املجل�س وتبيان ملن الرئا�سة فيها ،وت�ضيف
هذه الفقرة لدى النواب مهمة «تزويد املكتب التنفيذي ب�أ�سماء الوفود ».وينفرد
جمل�س النواب بفقرتني ،تذكر الأولى «�إدراج �أي �أمر يراه �ضروري ًا على جدول �أعمال
املجل�س ،».وتذكر الثانية «�أي مهام �أخرى ُيكلف بها من قبل املجل�س.».

ثالث ًا :انتخاب املكتب الدائم
يتناول الف�صل الثالث من النظام الداخلي ملجل�س النواب مو�ضوع انتخاب
املكتب الدائم يف خم�س مواد ،وال يوجد ف�صل مماثل لدى الأعيان .وت�شري �أحكام
هذا الف�صل �إلى اختيار جلنة للإ�شراف على االقرتاع ،ثم �إعالن مر�شحي الرئا�سة
و�إج��راء عملية االقرتاع .وتبني �أحكام هذا الف�صل �أي�ض ًا �شروط الفوز مبن�صب
الرئي�س ،و�إع��ادة االنتخاب �إن مل يح�صل �أي مر�شح على �شروط الفوز من املرة
الأولى .يلي ذلك �إعالن نتيجة االنتخاب وتويل الرئي�س املنتخب كر�سي الرئا�سة .ثم
انتخاب النائبني الأول والثاين بالطريقة نف�سها التي جرى فيها انتخاب الرئي�س،
فانتخاب امل�ساعدين بقائمة واحدة .و�أخ�ير ًا يتولى رئي�س املجل�س �إحاطة امللك
ورئي�س جمل�س الأعيان ورئي�س الوزراء ب�أ�سماء �أع�ضاء املكتب الدائم.
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رابع ًا :املكتب التنفيذي ووظائفه
املكتب التنفيذي هو هيئة تت�شكل يف جمل�س النواب من �أع�ضاء املكتب الدائم
ور�ؤ�ساء الكتل النيابية �أو من ميثلها وممثل عن امل�ستقلني �إن وجدوا ،وال توجد لدى
جمل�س الأعيان هيئة مماثلة .وي�شتمل الف�صل اخلا�ص باملكتب التنفيذي ووظائفه
�سبع مواد تتناول ت�شكيل املكتب ومهامه و�صالحياته ومواعيد اجتماعاته الدورية
ون�صابها ،وحتديد من ينوب عن الرئي�س يف حالة غيابه عن ح�ضور اجتماعات
املكتب .وتبني �إحدى املواد �أنه ال يجوز اجلمع بني من�صب الوزارة وع�ضوية املكتب
التنفيذي ،و�أن وظيفة الأخري متتد �إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

خام�س ًا :الكتل واالئتالفات النيابية
يخ�ص�ص النظام الداخلي ملجل�س النواب الف�صل اخلام�س منه ملو�ضوع الكتل
واالئتالفات النيابية يف  11مادة .وال يوجد ف�صل مماثل لدى الأعيان ب�سبب غياب
تقاليد ت�شكيل كتل برملانية لديهم .ويغطي هذه الف�صل �شروط احلق يف ت�شكيل الكتلة
من عدد ال يقل عن  %10من �أع�ضاء املجل�س ،وت�شكيل االئتالف النيابي من كتلتني �أو
�أكرث  .وكذلك و�ضع الكتلة لنظام خا�ص بها ،وانتخاب قيادة لها ،و�آلية �إبالغ الرئي�س
بت�شكيلها و�أ�سماء قيادتها ونظامها اخلا�ص وما يطر�أ من تغيريات على هذا ال�صعيد
ويف حجم ع�ضويتها .ويبني هذا الف�صل النتائج املرتتبة على ا�ستقالة الع�ضو من
الكتلة �أو ف�صله منها .وحق رئي�س الكتلة بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س ،وحقوق النواب
امل�ستقلني ،والدعم الواجب تقدميه للكتل لتمكينها من القيام مبهامها.
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�ساد�س ًا� :إجراءات االنتخاب يف املجل�س
تت�شابه �أحكام الف�صل ال�ساد�س اخلا�ص ب�إجراءات االنتخاب يف جمل�سي النواب
والأعيان .فهي ت�شري �إل��ى �أن جميع عمليات االنتخاب جتري باالقرتاع ال�سري،
وت�صف �أوراق االنتخاب التي تعدها الأمانة العامة للمجل�س ،وما حتتويه من حيث
الأ�سماء ،وما حتمله من حيث خامت املجل�س وتواقيع �أع�ضاء اللجنة امل�شرفة على
االنتخاب .كما تبني �آلية االقرتاع ،واحلاالت التي تعد فيها الأوراق ملغاة ،ووجوب
�أن تتلف اللجنة امل�شرفة على االنتخاب �أوراق االقرتاع بعد نهاية جل�سة االنتخاب.

�سابع ًا :اللجان الدائمة
يبلغ عد اللجان الدائمة يف جمل�س النواب  20جلنة ،فيما يبلغ عدد اللجان يف
جمل�س الأعيان  16جلنة� .أما اللجان املوجودة لدى النواب وال يوجد مقابل مبا�شر
لها ،فهي جلنة الريف والبادية ،وجلنة النظام وال�سلوك ،وجلنة النزاهة وال�شفافية
وتق�صي احلقائق ،ف� ً
ضال عن ذلك ،هناك جلنتان لدى النواب هما اللجنة املالية،
وجلنة االقت�صاد واال�ستثمار يقابلهما لدى الأعيان اللجنة املالية واالقت�صادية.
وفيما يخ�ص باقي اللجان (انظر اجلدول رقم  ،)1ف�إنها مت�شابهة بدرجة كبرية
مع بع�ض الفروق يف الت�سمية واملهام ،ومن ذلك مث ًال �أن جميع جلان جمل�س الأعيان
تت�ضمن �ضمن مهامها ،مهمة «درا�سة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية املتعلقة
باخت�صا�ص عمل اللجنة» املعنية ،ومع �أن النظام الداخلي ملجل�س النواب ال ين�ص
حرفي ًا على ذلك� ،إال النواب يتمثلون �ضمن ًا هذه املهمة .وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأبرز
الفروق بني جلان املجل�سني.
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( )1اللجان املت�شابهة باال�سم
ت�شمل اللجان املت�شابهة باال�سم ك ًال من :اللجنة القانونية ،اللجنة الإداري��ة،
جلنة الزراعة واملياه ،جلنة الطاقة والرثوة املعدنية ،وجلنة فل�سطني .وتتمثل �أبرز
الفروقات يف مهام هذه اللجان لدى املجل�سني ،فيما يلي:

•�أناط النظام الداخلي ملجل�س الأعيان باللجنة القانونية مهمة درا�سة
تقارير هيئة مكافحة الف�ساد ،بينما تتولى جلنة النزاهة لدى النواب كل
ملف الف�ساد املايل والإداري.
•يت�ضمن النظام الداخلي للنواب �إ�ضافة «البلديات» �إلى الإدارة املحلية
�ضمن القوانني والأمور التي تتولى اللجنة الإدارية درا�ستها� .أما اللجنة
الإدارية لدى الأعيان ،فمن مهامها الإ�ضافية :درا�سة ال�شكاوى الواردة
للمجل�س �أو املحالة عليه حول الأمور التي تتعلق باملوظفني العموميني.
اجلدول رقم ( :)1مقارنة بني اللجان الدائمة يف جمل�سي الأعيان والنواب

الفئة

اللجان املت�شابه
باال�سم

جلان جمل�س النواب

جلان جمل�س الأعيان

اللجنة القانونية

اللجنة القانونية

اللجنة الإدارية

اللجنة الإدارية

جلنة الزراعة واملياه

جلنة الزراعة واملياه

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية

جلنة فل�سطني

جلنة فل�سطني
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الفئة

جلان جمل�س النواب
اللجنة املالية
جلنة االقت�صاد واال�ستثمار

اللجان املتقاربة
باال�سم

جلان جمل�س الأعيان
اللجنة املالية واالقت�صادية

جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية

جلنة ال�ش�ؤون العربية والدولية
واملغرتبني

جلنة الرتبية والتعليم
والثقافة

جلنة الرتبية والتعليم

جلنة ال�شباب والريا�ضة

جلنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة

جلنة ال�صحة والبيئة

جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان

جلنة العمل والتنمية
االجتماعية وال�سكان

جلنة العمل والتنمية االجتماعية

جلنة اخلدمات العامة والنقل

جلنة اخلدمات العامة

جلنة ال�سياحة والآثار

جلنة ال�سياحة والرتاث

جلنة احلريات العامة وحقوق
الإن�سان

جلنة احلريات وحقوق املواطنني

جلنة املر�أة �ش�ؤون الأ�سرة

جلنة املر�أة

جلنة التوجيه الوطني
والإعالم

جلنة الإعالم والتوجيه الوطني
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الفئة
جلان نيابية
فقط

جلان جمل�س النواب

جلان جمل�س الأعيان

جلنة الريف والبادية

.................

جلنة النظام وال�سلوك

.................

جلنة النزاهة وال�شفافية
وتق�صي احلقائق

................

•يت�ضمن النظام الداخلي للنواب مهمة �إ�ضافية للجنة الزراعة واملياه،
هي :درا�سة �سيا�سات الت�سويق الزراعي وحماية املزارعني ،فيما يت�ضمن
النظام الداخلي للأعيان �إ�ضافة «احلراج» �ضمن القوانني واملهام التي
تتولى اللجنة درا�ستها.
• تتولى جلنة الطاقة والرثوة املعدنية لدى النواب درا�سة �سيا�سات ت�سعري
امل�شتقات النفطية وم�صادر الطاقة الأخرى كمهمة �إ�ضافية .وقد ن�ص
النظام الداخلي للنواب على «م�صادر الطاقة املتجددة والبديلة» �ضمن
القوانني واملهام التي تتولى اللجنة درا�ستها ،يف حني ن�ص النظام
الداخلي للأعيان مقابل ذلك على «م�صادر الطاقة الأخرى».
•ا�شتملت مهام جلنة فل�سطني لدى كل من النواب والأعيان ،على متابعة
ق�ضايا الالجئني والنازحني ،غري �أن النظام الداخلي للنواب �أكد ربط
هذه املهمة بهدف عودة ه�ؤالء �إلى بالدهم ،فيما �أكد النظام الداخلي
للأعيان على ربط هذه املهمة بالت�أكيد على حق تقرير امل�صري وحق
العودة والتعوي�ض .كما ا�شتملت مهمة اللجنة لدى النواب على فقرتني
�إ�ضافيتني تن�صان على :متابعة �ش�ؤون املنفيني واملبعدين الفل�سطينيني
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�إلى الأردن ،واالهتمام بتوثيق العالقات الأخوية بني الأردن وفل�سطني
ومتتني تلك العالقات يف املجاالت ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية
والرتبوية واالقت�صادية.

( )2اللجان املتقاربة باال�سم
ت�شمل اللجان املتقاربة باال�سم بقية اللجان ،وفيما يلي �أبرز الفروق بينها يف
الت�سمية واملهام:

ق�سم جمل�س النواب يف نظامه الداخلي اجلديد جلنته املالية واالقت�صادية
• ّ
�إلى جلنتني؛ واحدة حتمل ا�سم «اللجنة املالية» ،فيما حتمل الثانية ا�سم
«جلنة االقت�صاد واال�ستثمار»� ،أما جمل�س الأعيان فلديه جلنة واحدة
با�سم «اللجنة املالية واالقت�صادية».
•جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية عند النواب ،يقابلها جلنة ال�ش�ؤون العربية
والدولية واملغرتبني عند الأعيان .وتت�ضمن مهام اللجنة عند الأعيان
�إ�ضاف ًة تتعلق بالعالقات العربية والإ�سالمية والدولية و�ش�ؤون املغرتبني
�إلى املهمة التي تن�ص على النظر يف جميع الأم��ور واالقرتاحات التي
لها �صلة بال�سيا�سة اخلارجية .ويف الفقرة التي تتعلق مبهمة درا�سة
املعاهدات واالتفاقيات التي تخت�ص بال�سيا�سة اخلارجية عند الأعيان،
هناك �إ�ضافة تن�ص على «درا�سة م�شروعات القوانني املتعلقة بها» .ويف
املقابل يوجد فقرة �إ�ضافية �ضمن مهام اللجنة لدى النواب تتناول تنظيم
العالقات مع الربملانات الأخرى واالحتادات واجلمعيات الربملانية.
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•جلنة الرتبية والتعليم والثقافة عند ال�ن��واب ،يقابلها جلنة الرتبية
والتعليم عند الأعيان ،وعليه ف�إن مهمة هذه اللجنة يف درا�سة القوانني
والأم��ور واملقرتحات التي تتعلق بال�شباب والريا�ضة ،قد �أ�ضيف �إليها
«الثقافة».
•جلنة ال�شباب والريا�ضة عند النواب ،يقابلها جلنة الثقافة وال�شباب
والريا�ضة عند الأعيان ،وعليه ف�إن مهمة هذه اللجنة يف درا�سة القوانني
والأمور واالقرتاحات التي تتعلق بال�شباب والريا�ضة عند الأعيان ،قد
�أ�ضيفت �إليها «الثقافة».
•جلنة ال�صحة والبيئة عند النواب ،يقابلها جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان
عند الأعيان .وتوجد عدة �إ�ضافات ملهام اللجنة عند الأعيان ،فمهمة
اللجنة يف درا�سة القوانني والأم��ور واالقرتاحات التي تتعلق بال�صحة
العامة واخل��دم��ات والت�أمينات ال�صحية و��ش��ؤون البيئة ،قد �أ�ضيف
�إليها «الغذاء والدواء»� .أما الفقرات الإ�ضافية اخلا�صة بال�سكان لدى
الأعيان ،فتن�ص على :درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق
بالبعد ال�سكاين يف خطط التنمية ،ومناق�شة ال�سيا�سات والقرارات التي
تتعلق باملواءمة بني ال�سكان واملوارد الالزمة لتحقيق التنمية ال�شاملة
امل�ستدامة.
•جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سكان عند النواب ،يقابلها جلنة
العمل والتنمية االجتماعية ،وعليه فقد �أ�ضيفت فقرة ملهام اللجنة
عند النواب تتناول درا�سة القوانني والأمور املتعلقة بال�سكان والتنمية
والفر�صة ال�سكانية والإح�صاءات العامة وما يف حكمها .عالوة على
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ذلك ،هناك �أي�ض ًا فقرة �إ�ضافية ملهام اللجنة عند النواب تتعلق بدرا�سة
ومراجعة �سيا�سات تنظيم �سوق العمل وا�ستقدام العمالة الوافدة.
•جلنة اخلدمات العامة والنقل لدى النواب ،يقابلها جلنة اخلدمات
العامة لدى الأعيان� .إن مهمة اللجنة لدى النواب والتي تتناول درا�سة
القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق بالأ�شغال العامة والنقل وال�سري
على الطرق والربيد واالت�صاالت وما يف حكمها ،تت�ضمن لدى الأعيان
عنا�صر �إ�ضافية تتعلق بـالإ�سكان وتكنولوجيا املعلومات ،فيما تت�ضمن
مهمة اللجنة لدى النواب فقرة �إ�ضافية تن�ص على «درا�سة ومراجعة
�سيا�سات قطاع النقل العام و�سبل تطويره».
•جلنة ال�سياحة والآث��ار لدى النواب ،يقابلها جلنة ال�سياحة وال�تراث
لدى الأعيان� .إن مهمة اللجنة لدى النواب تن�ص على درا�سة القوانني
والأمور واملقرتحات التي تتعلق بال�سياحة و�سبل تطويرها والآثار و�سبل
حمايتها .وت�شتمل مهمة اللجنة ل��دى الأع�ي��ان على فقرة مماثلة مع
�إ�ضافة «و�سيا�سات الت�سويق والرتويج ال�سياحي» ،وبدون عبارة «والآثار
و�سبل تطويرها» ،بينما تت�ضمن مهمة اللجنة فقرات �إ�ضافية لدى كل من
الأعيان والنواب؛ فلدى الأعيان هناك فقرة تن�ص على «درا�سة القوانني
والأمور واالقرتاحات التي تتعلق بالآثار و�سبل التنقيب عنها وحمايتها
واملحافظة على املواقع الأثرية العامة والدينية والرتاثية» .فيما يوجد
لدى النواب ثالث فقرات ،تن�ص الأولى على «مراجعة ودرا�سة وتطوير
�أ�ساليب و�سبل دعم ال�سياحة وت�سويقها باعتبارها �أحد م�صادر الدخل
القومي وتقدمي املقرتحات الالزمة ب�ش�أنها .وتن�ص الفقرة الثانية على
«درا�سة ال�سيا�سات وامل�ؤ�شرات املتعلقة بال�سياحة والآث��ار والقطاعات
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امل�ساندة واملرتبطة بها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها» .و�أخ�ير ًا «درا�سة
القوانني املرتبطة بقطاع ال�سياحة والآثار والنقل ال�سياحي والطريان
وما يف حكمها».
•جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان ،يقابلها ل��دى الأع�ي��ان جلنة
احلريات وحقوق املواطنني� .إن مهمة اللجنة التي تن�ص لدى النواب على
«درا�سة القوانني والأمور واالقرتاحات التي تتعلق باحلقوق واحلريات
العامة التي كفلها الد�ستور» ،يوجد ما مياثلها يف امل�ضمون لدى الأعيان.
غري �أن لدى الأعيان فقرة �إ�ضافية تن�ص على «درا�سة ال�شكاوى التي ترد
�إلى املجل�س �أو املحالة �إليه حول حقوق املواطنني وحرياتهم وواجباتهم،
فيما توجد لدى النواب فقرتان �إ�ضافيتان ،تن�ص الأولى على «مراقبة
مراكز الإ�صالح والت�أهيل والتوقيف امل�ؤقت ومراكز الرعاية االجتماعية
وما يف حكمها» ،وتن�ص الثانية على «النظر يف ال�شكاوى والتظلمات
املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة.».
•جلنة امل ��ر�أة و��ش��ؤون الأ��س��رة ل��دى ال�ن��واب ،يقابلها جلنة امل ��ر�أة لدى
الأعيان ،وتت�ضمن مهام اللجنة لدى النواب فقرة �إ�ضافية حول «متابعة
برامج الأمومة والطفولة والرعاية».
•جلنة التوجيه الوطني والإع�لام لدى النواب ،يقابلها جلنة الإع�لام
والتوجيه الوطني لدى الأعيان� .إن مهمة اللجنة لدى النواب تن�ص
على «درا��س��ة القوانني والأنظمة واالق�تراح��ات التي تتعلق بالإعالم
واملطبوعات والن�شر وال�صحافة والوعظ والإر��ش��اد والأوق ��اف»� ،أما
املهمة املقابلة للجنة لدى الأعيان ،فقد تو�سعت يف عنا�صر الإعالم،
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حيث ذكرت «الإعالم املرئي وامل�سموع والإلكرتوين» ،فيما مل ترد كلمة
«الأوقاف» �ضمن مهمات اللجنة.

( )3نظام عمل اللجان الدائمة
تت�ألف اللجنة الدائمة يف جمل�س الأعيان من خم�سة �أع�ضاء كحد �أدنى و 11كحد
�أعلى ،و�إذا مل يكتمل احلد الأدنى ُت�سند مهامها �إلى جلنة �أخرى ،فيما تت�ألف اللجنة
الدائمة يف جمل�س النواب من �سبعة �أع�ضاء كحد �أدنى و 12ع�ضو ًا كحد �أعلى ،ويتم
التوافق على ت�شكيلها وفق ًا ملا يقرره املكتب التنفيذي على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي
للكتل النيابية ،و�إذا مل يتم التوافق على ت�شكيل اللجان وفق هذا الرتتيب ،خالل مدة
ال تزيد على  14يوم ًا من بداية كل دورة عادية ،يجري انتخاب �أع�ضائها باالقرتاع
ال�سري �إذا زاد عدد املر�شحني عن العدد املقرر .وفيما ال يجوز �أن يكون النائب
ع�ضو ًا يف �أكرث من جلنتني دائمتني ،ف�إن العني ال يجب �أن يكون ع�ضو ًا يف �أكرث من
ثالث جلان دائمة .وكما �أنه ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية اللجان النيابية وع�ضوية
املكتب الدائم ،ف�إنه ال يجوز �أن يكون رئي�س جمل�س الأعيان �أو �أي من نائبيه ع�ضو ًا
يف �أي جلنة.
ولكل من املجل�سني �أن ي�شكل جلان ًا م�ؤقتةُ ،يحدد وظائفها ومهامها وعدد
�أع�ضائها ،وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء املهمة املوكولة �إليها .وين�ص نظام النواب على
�أن لكل جلنة من اللجان الدائمة وامل�ؤقتة �أن تختار من �أع�ضائها جلنة فرعية لدرا�سة
موا�ضيع معينة .ويجوز لدى املجل�سني اجتماع جلنتني �أو �أكرث كلجنة م�شرتكة لدرا�سة
م�شروع قانون �أو �أمر معني بقرار من املجل�س عند النواب ،ومن مكتب املجل�س عند
الأعيان .وتنتخب اللجنة امل�شرتكة رئي�س ًا ومقرر ًا من بني رئي�سيها ومقرريها عند
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النواب� ،أو بال�شكل الذي تراه منا�سب ًا عند الأعيان .وفيما ي�ضيف نظام النواب فقرة
تن�ص على انتخاب اللجنة امل�شرتكة لنائب رئي�س من بني �أع�ضائها ،ين�ص نظام
الأعيان على �أن اللجنة امل�شرتكة ت�أخذ قراراتها بالأغلبية.
ويدعو رئي�س كل من املجل�سني كل جلنة دائمة لتنتخب من بني �أع�ضائها رئي�س ًا
ومقرر ًا .وفيما ينتخب النواب بالإ�ضافة �إلى ذلك نائب ًا لرئي�س اللجنة ،ف�إن نظامهم
يحدد هنا �شروط الفوز للرئي�س وكذلك لنائب الرئي�س واملقرر بالأغلبية .ويتولى
رئي�س اللجنة عند الطرفني تنظيم �أعمالها ،وحتديد اجتماعاتها (ب�إ�ضافة و�ضع
جدول �أعمالها عند الأعيان) والدفاع عن قراراتها يف املجل�س .وي�ضع مقرر اللجنة
الدائمة لدى املجل�سني تقارير اللجنة عن الق�ضايا املودعة لديها ،ويتولى �شرحها
والدفاع عنها يف املجل�س (ب�إ�ضافة عند مناق�شتها عند النواب) .وفيما يتولى نائب
الرئي�س مهام الرئي�س عند غيابه يف اجتماعات جلان جمل�س النواب ،ير�أ�س املقرر
اجتماعات اللجنة عند الأعيان لدى غياب الرئي�س .هذا وي�أخذ املجل�سان بتقليد
تر�ؤ�س رئي�س املجل�س الجتماع �أي جلنة يح�ضره .وت�ضع اللجنة عند الأعيان ما تراه
من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وحتديد �أ�سلوب عملها .وين�ص نظام النواب على
ت�شكيل مكتب لكل جلنة دائمة عند انتخابها لتويل �أعمالها والإ�شراف على و�ضع
التقارير والدرا�سات الالزمة ومتابعة �إجراءاتها الإدارية و�ضبط وقائع اجتماعاتها،
ويكلف �أحد موظفي املكتب للقيام مبهام �أمني ال�سر ،بينما ين�ص نظام الأعيان على
تكليف �أحد موظفي املجل�س على الأقل للقيام مبهام �أمني �سر اللجنة ليتولى �ضبط
وقائع جل�ساتها ومتابعة �إجراءاتها الإدارية .وي�ضيف نظام الأعيان هنا مادة حتدد
ب�أن جل�سات اللجان �سرية ،ولكل عني احلق يف ح�ضور جل�سات اللجان التي ال يكون
ع�ضو ًا فيها وله �أن يناق�ش املوا�ضيع املطروحة على البحث وتقدمي االقرتاحات دون
�أن يكون له حق الت�صويت.
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ويتفق النظامان على مادة تتناول اجلهة التي تدعو الجتماع اللجنة :الرئي�س �أو
نائبه لدى النواب ،والرئي�س �أو املقرر لدى الأعيان ،ويجيز الطرفان عقد اجتماع
للجنة بطلب من ثلث �أع�ضائها على الأقل .كما يتفقان على الن�صاب القانوين الالزم
لالجتماع ب�أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم الرئي�س� ،أو نائبه عند النواب
(املقرر عند الأعيان) .وكذلك على مهمة �أم�ين ال�سر يف تبليغ الأع�ضاء مبوعد
االجتماع وتزويدهم باملرفقات قبل االجتماع بيوم على الأقل.
وي�شتمل النظامان هنا على عدة مواد متماثلة حتدد على من يقت�صر احل�ضور،
والن�صاب الالزم التخاذ القرارات ،و�آلية درا�سة الأم��ور واملوا�ضيع املحالة �إليها
وفق �أقدمية �إحالتها با�ستثناء م�شاريع القوانني امل�ستعجلة والأمور واملوا�ضيع التي
يقرر املجل�س� ،أو اللجنة (مكتب املجل�س عند الأعيان) تقدميها على �سواها .ويتفق
النظامان �أي�ض ًا على حق اللجنة طلب ا�ستدعاء الوزير املخت�ص �أو مقدم االقرتاح �أو
من ترى لزوم �سماع ر�أيه ،وعلى حق الوزير املخت�ص �أو مقدم االقرتاح حق ح�ضور
اجتماعات اللجنة �إذا طلب ذلك .وي�ضيف النواب عبارة تقول �إذا تعدد مقدمو
االقرتاح ،فلهم �أن ينيبوا عنهم �أحدهم حل�ضور االجتماعات.
وتتفق �أحكام النظامني ب�ش�أن حق اللجنة طلب ا�ستدعاء الوزير املخت�ص �أو مقدم
االقرتاح �أو من ترى لزوم �سماع ر�أيه ،وب�ش�أن حق كل من الوزير املخت�ص ومقدم
االقرتاح حق ح�ضور اجتماعات اللجنة �إذا طلب ذلك .كما يتفقان على جواز �أن
ي�صطحب الوزير معه �أو ينيب عنه �أحد كبار موظفي وزارته .وللجنة �أن تطلب من
الوزير (�أو �أي م�س�ؤول خمت�ص ،ي�ضيف النواب) تزويدها بامل�ستندات والوثائق
واملعلومات التي تتعلق مبو�ضوع البحث ،ف�إن امتنعُ ،يعر�ض الأمر على املجل�س يف �أول
جل�سة تالية .و�إذا ما ر�أى املجل�س (�أو املكتب التنفيذي ،ي�ضيف النواب)� ،أن مو�ضوع ًا
قد ت�أخر يف �إحدى اللجان ،فله �أن يحدد له وقت ًا معين ًا لإجنازه .وبح�سب النظامني،
يو�ضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان حم�ضر تف�صيلي يوقعه رئي�س اللجنة
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ومقررها و�أمني �سرها .ويرفع رئي�س اللجنة �إلى رئي�س املجل�س قراراتها (ح�سب
نظام الأعيان) وتقرير ًا مف�ص ًال عن كل مو�ضوع انتهت اللجنة من درا�سته وقررت
عر�ضه على املجل�س (ح�سب تعبري النواب) .وعلى رئي�س املجل�س �أن ُيدرج تقارير
اللجان يف جدول �أعمال املجل�س وفق ترتيب و�صولها مع �إعطاء الأولوية للم�شاريع
امل�ستعجلة.
وينفرد النظام الداخلي للنواب هنا يف تناول عدة مواد؛ الأولى تن�ص على �أنه
ال ُي��درج يف جدول الأعمال عند بداية ال��دورة التالية� ،إال ما يتم�سك به �أ�صحاب
االقرتاحات بطلب خطي يقدمونه للجنة .والثانية تعترب م�ستقي ًال ع�ضو اللجنة الذي
يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية �أو �أكرث من ع�شرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله
اللجنة ،وعلى رئي�س اللجنة �إ�شعار املكتب التنفيذي بذلك .و�إذا �شغرت ع�ضوية �أي
ع�ضو يف اللجنة لأي �سبب من الأ�سباب �أو ُقبلت ا�ستقالته ،فعلى الرئي�س خماطبة
املكتب التنفيذي لت�سمية ع�ضو بديل خالل �شهر من تاريخ �إخطاره� .أما املادة الثالثة،
فتتحدث عن حق النائب بح�ضور اجتماعات اللجان التي هو لي�س ع�ضو ًا فيها ،وحقه
باملناق�شة وتقدمي االقرتاحات دون الت�صويت.

ثامن ًا :م�شاريع القوانني
يحيل رئي�س الوزراء م�شاريع القوانني �إلى رئي�س جمل�س النواب مرفقة بالأ�سباب
املوجبة لعر�ضها على املجل�س ،يف حني يحيل رئي�س جمل�س الأعيان م�شاريع القوانني
التي ترد من جمل�س النواب �إلى اللجنة املخت�صة ،ويزود الأمني العام كل عني من
الأعيان بن�سخة من كل م�شروع مع قرار الإحالة �إلى اللجنة املخت�صة .وين�ص هذا
الف�صل على حق ع�شرة نواب �أو �أعيان ف�أكرث باقرتاح القوانني وفق الآلية نف�سها التي
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تبد�أ ب�إحالة كل اقرتاح مرفق ًا بالأ�سباب املوجبة واملبادىء الأ�سا�سية على اللجنة
املخت�صة يف املجل�س ،وانتهاء ب�إحالته على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون
�إذا ما وافق املجل�س عليه بعد اال�ستماع لر�أي اللجنة� .أما �إذا رف�ضه املجل�س فال يجوز
�إعادة تقدميه يف الدورة نف�سها.
وي�شرتط جمل�س النواب لبحث �أي م�شروع قانون� ،أن يكون قد مت توزيعه على
الأع�ضاء قبل ثالثة �أيام على الأقل� ،إال �إذا كانت هناك �أ�سباب ا�ضطرارية ت�ستدعي
النظر فيه ب�صفة اال�ستعجال� .أم��ا جمل�س الأع�ي��ان ،في�شرتط �أن تكون م�شاريع
القوانني وتعديالتها والأ�سباب املوجبة لها واقرتاحات اللجنة املخت�صة ،قد ُو ّزعت
قبل مناق�شتها ب�أربع وع�شرين �ساعة.
ُيقر�أ م�شروع القانون �أو يكتفى بتوزيعه امل�سبق على الأع�ضاء ،ثم يحال على اللجنة
املخت�صة �أو يحال فور ًا �إلى جمل�س الأعيان �إذا رف�ضه املجل�س ،بينما يتلو املقرر يف
جمل�س الأعيان م�شروع القانون وقرار اللجنة ب�ش�أنه� ،أو ُيكتفى ب�سبق التوزيع .ويعترب
امل�شروع مقبو ًال من حيث املبد�أ �إال �إذا قرر املجل�س عدم قبوله بناء على تو�صية
اللجنة �أو اقرتاح �أحد الأعيان .ويتفق جمل�سا النواب والأعيان على �آلية التعامل مع
طلب �أحد الأع�ضاء بتعديل م�شروع �أي قانون حمال لإحدى اللجان.
وفيما يخ�ص الآلية النيابية لإق��رار م�شاريع القوانني ،فيبني النظام الداخلي
هذه اخلطوات و�صو ًال �إلى توزيع تقارير اللجان املخت�صة على الأع�ضاء قبل البدء
مبناق�شتها بخم�سة �أيام �إال �إذا قرر املجل�س �إعطاء املو�ضوع �صفة اال�ستعجال ،فيبحثه
فور ًا .ويتعني على اللجنة �أن ترفق املقرتحات املقدمة من الأع�ضاء التي مل ت�أخذ بها
اللجنة لإتاحة الفر�صة لهم للدفاع عن مقرتحاتهم.
ُيتلى م�شروع القانون وقرار اللجنة ب�ش�أنه �إال �إذا اكتفى جمل�س النواب بتوزيعه
امل�سبق .ثم ُتنلى م��واد امل�شروع واق�تراح اللجنة املخت�صة واالق�تراح��ات اخلطية
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املقدمة من الأع�ضاء التي مل ت�أخذ بها اللجنة ،وبعد االنتهاء من مناق�شة املادة
والتعديالت املقدمة عليها ،يجري الت�صويت بدء ًا من �أبعدها عن الن�ص الأ�صلي
ثم يجري الت�صويت على املادة� .أما الأعيان �إذا مل يرف�ضوا امل�شروع ،ي�صوتون على
الأخري مادة مادة بعد تالوة كل منها �أ�ص ًال وتعدي ًال .ويتم الت�صويت على التعديل
�أو ًال ثم على قرار جمل�س النواب ثم على املادة الأ�صلية ،وللرئي�س �أن يقرر عدم
تالوة املواد التي مل تو�ص اللجنة بتعديلها .وي�سمح النواب والأعيان لنف�سهيما بجواز
الت�صويت على كل فقرة من فقرات املادة الواحدة على حدة ،ويف هذه احلالة ال يعاد
الت�صويت على املادة مبجملها.
وتبني �أحكام النظام الداخلي ملجل�س النواب ب�أن على الع�ضو الذي يرغب بتقدمي
اقرتاح على الن�ص الأ�صلي �أو على قرار اللجنة املخت�صة �أو �إ�ضافة مواد جديدة� ،أن
يتقدم بها خطي ًا �إلى الرئي�س قبل الت�صويت على مواد امل�شروع ،مبين ًا فيه ال�صيغة
املقرتحة للمادة امل��راد مناق�شتها .غري �أنه ال يجوز لأي ع�ضو طلب الكالم �أثناء
مناق�شة م�شروع القانون املحال من اللجنة املخت�صة ما مل يكن قد تقدم باقرتاح
خطي.
ويتفق النظامان الداخليان على وجوب �أخذ الر�أي على م�شروع القانون مبجموعه
بعد االنتهاء من الت�صويت على املواد (�أو مناق�شة املواد ح�سب �صيغة الأعيان)،
وعلى جواز ت�أجيل ذلك �إلى جل�سة تالية لإعادة مناق�شة مادة �أو �أكرث (والت�صويت
عليها ح�سب النواب) �إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو
احلكومة �أو ع�شرة من الأع�ضاء .ويرفع جمل�س النواب امل�شروع �إلى جمل�س الأعيان
�إذا قررت الأكرثية قبول امل�شروع �أو رف�ضه .كما يتفق النظامان الداخليان �إزاء
�صالحية املجل�سني �إذا ما عر�ض عليهما م�شروع قانون باملوافقة على معاهدة �أو
اتفاق من �أي نوع كان.
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و�أخ�ير ًا �إذا وافق جمل�س الأعيان على م�شروع قانون كما �أقره جمل�س النواب،
يتم تقدمي امل�شروع �إلى رئي�س الوزراء لرفعه �إلى امللك .و�إال ُيعاد �إلى جمل�س النواب
لإعادة النظر فيه ،ف�إذا قبل جمل�س النواب امل�شروع كما ورد من جمل�س الأعيان،
يحيله الرئي�س �إلى املجل�س لت�صديقه مبجموعه ثم يقدمه �إلى رئي�س الوزراء لرفعه
�إلى امللك� .أما �إذا �أعاد جمل�س الأعيان م�شروع القانون مرفو�ض ًا فتجري املذاكرة به
يف جمل�س النواب على نقطتني ،ف�إما املوافقة على قرار جمل�س الأعيان و�إما الإ�صرار
على قرار جمل�س النواب ال�سابق .يف حني �أنه �إذا �أعاد جمل�س الأعيان القانون �إلى
جمل�س النواب معد ًالُ ،تطبق الأحكام التالية ،وهي :اقت�صار البحث يف املواد املختلف
عليها .ويكون يف هذه احلالة كل من املجل�سني �أمام خيار �إما قبول قرار املجل�س
الآخر �أو الإ�صرار على قراره ال�سابق ،ف�إذ ما �أ�صر جمل�س الأعيان على خمالفة قرار
جمل�س النوابُ ،تطبق حينئذ �أحكام املادة ( )92من الد�ستور اخلا�صة بعقد جل�سة
م�شرتكة بني املجل�سني حل�سم اخلالف.

الت�صويت يف املجل�س
يتناول ف�صل الت�صويت يف النظام الداخلي لكل من املجل�سني يف املادة الأولى
مو�ضوع الن�صاب الالزم ل�صدور القرارات ،مبين ًا �أن يتم با�ستثناء احلاالت التي ن�ص
عليها الد�ستور ،ب�أكرثية �أ�صوات احلا�ضرين ما عدا الرئي�س ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
يعطي الرئي�س �صوت الرتجيح .وتبني املادة الثانية من هذا الف�صل �أن الأ�صوات
تعطى باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم �إذا كان الت�صويت متعلق ًا بالد�ستور ،ويكون
اجل��واب ب�إحدى الكلمات التالية :موافق ،خمالف ،ممتنع .وهناك حالة �أخرى
يف حالة النواب �إذا كان الت�صويت متعلق ًا بالثقة بالوزارة يكون اجلواب ب�إحدى
الكلمات التالية :ثقة ،حجب ،امتناع� .أما يف غري هذه احلاالت ،فيجري الت�صويت
يف املجل�سني برفع الأيدي �أو بالقيام �أو با�ستخدام الو�سائل التقنية وفق ًا ملا يقرره
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رئي�س املجل�س يف حالة النواب ،ومكتب املجل�س يف حالة الأعيان .و�إذا ح�صلت �شبهة
حول �أي ت�صويت وطلب ع�شرة نواب على الأقل �إعادة الت�صويت وجب �إعادته .بينما
ُيعلن رئي�س جمل�س النواب نتيجة الت�صويت وقرار املجل�س ويحق لأي عني �أن يطلب
�إعالن عدد الأ�صوات امل�ؤيدة واملعار�ضة .وتبني املادة التالية عند النواب ب�أنه يجري
الت�صويت على م�شاريع القوانني والقوانني امل�ؤقتة مادة مادة ،وف�ص ًال ف�ص ًال يف
الت�صويت على املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية .وت�ضيف املادة املقابلة
عند الأعيان ب�أن للمجل�س �أن ُينق�ص من النفقات ولي�س له �أن يزيد فيها .كما �أنه ال
ُيقبل �أثناء املناق�شة يف املوازنة العامة �أي اقرتاح يخ�ص الآتي� :إلغاء �ضريبة موجودة
�أو فر�ض �ضريبة جديدة �أو تعديل لل�ضرائب املقررة ،تعديل النفقات �أو الواردات
املربوطة بعقود ،وتعديل نفقات واردة يف املوازنة العامة تنفيذ ًا لتعهد دويل.

نظام اجلل�سات
يتفق النظامان الداخليان يف �ش�أن �إجراءات افتتاح اجلل�سة بالن�صاب القانوين
من الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س ،ويف �ش�أن مدة الت�أخري املقبولة من ن�صف
�ساعة و�إال يعني الرئي�س موعد اجلل�سة القادمة .وي�ضيف الأعيان هنا فقرة تقول ب�أن
اجلل�سة ت�ستمر قانونية ما دامت الأغلبية املطلقة موجودة .ويتفق النظامان �أي�ض ًا
يف �ش�أن حتديد الرئي�س جلدول الأعمال وتوزيعه على الأع�ضاء قبل � 48ساعة على
االقل لدى النواب ما مل تقت�ض ال�ضرورة غري ذلك (مقابل � 24ساعة على الأقل عند
الأعيان) .وي�ضيف الأعيان فقرة تتحدث عن �إحاطة احلكومة علم ًا مبوعد اجلل�سة
وجدول الأعمال .وبعد افتتاح اجلل�سةُ ،تتلى �أ�سماء النواب الغائبني بعذر ،فالغائبني
بدون عذر ،فملخ�ص حم�ضر اجلل�سة ال�سابقة �إال �إذا قرر املجل�س عدم تالوته.
و ُي�صدق ملخ�ص املح�ضر ،و�إذا وقع خالف عليه ،ينظر املكتب الدائم يف جمل�س
النواب فيه (مقابل مكتب املجل�س عند الأعيان) .وتبني �أحكام النظام الداخلي
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ملجل�س النواب ب�أن هناك �أربع حاالت يتم فيها ت�صديق ملخ�ص حم�ضر اجلل�سة يف
نهاية اجلل�سة نف�سها مثل اجلل�سة الأخرية من الدورة العادية �أو اال�ستثنائية �أو جل�سة
الثقة بالوزارة �أو الوزراء �أو عند انتهاء البحث يف م�شروع قانون �أو قانون م�ؤقت .و�إذا
حالت ظروف دون ذلك ،يتولى املكتب الدائم الت�صديق عليه.
ويتفق جمل�سا النواب والأعيان على حترير حم�ضر تف�صيلي لكل جل�سة ُيدون فيه
�أ�سماء الغائبني وجميع �إجراءات اجلل�سة وما دار فيها من �أبحاث ومناق�شات وما
�صدر عنها من قرارات .كما يتفقان على تدوين ملخ�ص لهذه املحا�ضر يف �سجل
(�أو دفرت ح�سب الأعيان) خا�ص ،ويوقع على املحا�ضر رئي�س اجلل�سة والأمني العام.
و ُين�شر املح�ضر التف�صيلي يف ملحق اجلريدة الر�سمية وعلى املوقع الإلكرتوين
للمجل�س املعني .وتت�ضمن هذه املادة فقرات �إ�ضافية عند النواب ت�شري �إلى وجوب �أن
يت�ضمن املح�ضر �أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين ور�أي كل منهم عند االقرتاع باملناداة
باال�سم ،و�إلى �أن املح�ضر التف�صيلي ُيطبع ويوزع على النواب.
ويتفق النواب والأعيان �أي�ض ًا على �أن �أوراق جمل�س كل منهما وبياناته �سرية
ال يجوز ن�شر �أي �شيء منها �إال بعد �إدراجها على جدول الأعمال �أو حتويلها �إلى
احلكومة ،كما يتفقان على �صالحية رئي�س املجل�س باتخاذ ما ي��راه منا�سب ًا من
�إج��راءات بحق �أية و�سيلة �إعالمية ،ح�سب نظام جمل�س النواب� ،إذا عمدت �إلى
حتريف ما قيل يف اجلل�سة �أو ت�شويهه ،وعند حدوث �أي ت�شويه �أو حتريف ملا قيل يف
اجلل�سات واملحا�ضر �أو عدم الدقة يف النقل ح�سب نظام جمل�س الأعيان ،دون �أن
يحدد الأخري اجلهة املعنية� ،أي �أنه �أبقى اجلهة مع ّومة ،وهذا ما مل ي�أخذ به جمل�س
النواب الذي ت�ضمنت �أحكام نظامه الداخلي فقرة �إ�ضافية تن�ص �صراحة ب�أنه على
�أجهزة الإعالم املختلفة مراعاة الدقة عند تغطية جل�سات املجل�س العلنية.
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هناك فقرتان �إ�ضافيتان؛ تن�ص الأولى على �أن لرئي�س املجل�س اتخاذ ما يراه
منا�سب ًا من �إجراءات عند حدوث �أي ت�شويه �أو حتريف ملا قيل يف اجلل�سات واملحا�ضر
�أو عدم الدقة يف النقل.
ويتفق النظامان �أي�ض ًا على �أن جل�سات جمل�س كل منهما علنية ،لكنه يجوز
�أن تكون �سرية ،وح ّددا �شروط ذلك ،وبينا من هم امل�ستثنيني من احل�ضور  .وما
يت�صل بتحرير حم�ضر للجل�سة �إال �إذا قرر املجل�س غري ذلك ،ومكان حفظ املح�ضر
واجلهات امل�سموح لها باالطالع عليه .و�أ�ضاف نظام الأعيان فقرة تن�ص على �أن
للحكومة �أن ت�صطحب م�ست�شاريها وكبار موظفيها حل�ضور اجلل�سة ال�سرية مبوافقة
رئي�س املجل�س.
كما يتفق النظامان على �أنه �إذا ُرفعت اجلل�سة قبل االنتهاء من مو�ضوع املناق�شة،
فللرئي�س �إعالن اجلل�سة مفتوحة ،و�أن اجلل�سات التالية ملناق�شة املو�ضوع نف�سه تعترب
ا�ستمرار ًا لتلك اجلل�سة .ويت�ضمن نظام النواب مادة �إ�ضافية �أي�ض ًا ت�شري يف فقرتها
الأولى �إلى تخ�صي�ص جل�سة للأ�سئلة واال�ستجوابات واالقرتاحات برغبة بعد كل
جل�ستي عمل على الأكرث ما مل يقرر الرئي�س غري ذلك .وت�شري الفقرة الثانية �إلى �أن
رئي�س املجل�س يخ�ص�ص وقت ًا لكل نائب يرغب يف الكالم يف بند ما ي�ستجد من �أعمال
بعد قيد ا�سمه لدى املكتب الدائم.

نظام الكالم
ال يجوز للنائب �أو العني �أن يتكلم �إال بعد �أن يطلب الكالم وي��أذن له الرئي�س،
و�إال فللرئي�س �أن مينعه من الكالم ،وي�أمر بعدم �إثبات �أقواله يف حم�ضر اجلل�سة.
وي�ضيف النظام الداخلي للنواب مادة تتناول قيد طللبات الإذن بالكالم برتتيب
تقدميها �أو ت�سجيلها عرب اللوحة الإلكرتونية ،وت�شري يف الوقت نف�سه �إلى عدم جواز
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طلب الكالم يف مو�ضوع حمال على �إح��دى اجلان قبل عر�ضه على جدول �أعمال
اجلل�سة .وتتفق املادتان التاليتان من هذا الف�صل لدى النواب والأعيان على �أن
الرئي�س ي�أذن بالكالم لطالبيه ح�سب ترتيب الأ�سبقية ،و�أنه يجوز لطالب الكالم �أن
يتنازل عن دوره لغريه .كما تتفقان على �أنه لي�س للرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم
لغري �سبب م�شروع وعند اخلالف ي�ؤخذ ر�أي املجل�س.
ُيعطى النائب الإذن برتتيب الأ�سبقية يف الطلب الأول فالأول� ،إال �إذا كان الغر�ض
من الكالم ت�أييد االقرتاحات املطروحة للبحث �أو تعديلها �أو املعار�ضة فيها ،فعندئذ
ُيعطى الإذن بالتداول لأول طالب من م�ؤيدي االقرتاح فلأول طالب من مقرتحي
تعديله ثم لأول املعار�ضني فيه ،ويتكرر ذلك ب�صرف النظر عن ترتيب الطلبات ،على
�أن الوزارة ومندوبو احلكومة واملقررون ور�ؤ�ساء اللجان غري مقيدين بهذا الرتتيب
فلهم احلق يف �أن ت�سمع اقوالهم �أثناء املناق�شة كلما طلبوا ذلك .ويف املقابل ،ف�إنه
ال يجوز للعني �أن يتكلم �أكرث من ثالث مرات يف م�س�ألة واحدة ،وال ي�سري هذا على
الوزراء و�صاحب االقرتاح ورئي�س اللجنة ومقررها .كما ال يجوز للعني �أن يتكلم �أكرث
من مرة واحدة يف املوا�ضيع املتعلقة باملوازنة �أو املناق�شة العامة .وي�ؤكد نظام الأعيان
�أي�ض ًا ب�أن للوزراء وكذلك ملن ي�ستعينون بهم من كبار موظفي وزاراتهم مبوافقة
الرئي�س ح�ضور جل�سات املجل�س ،وي�سمح للوزراء الكالم كلما طلبوا ذلك ،ولهم �أن
يطلبوا من الرئي�س ال�سماح بذلك لأي من موظفي وزاراتهم .كما �أن لرئي�س جمل�س
الأعيان �أن يحتم على الوزراء املخت�صني مبوا�ضيع جدول الأعمال ح�ضور اجلل�سات.
ويتفق النظامان على حاالت �سبع ي�ؤذن فيها دائم ًا بالكالم ،وهي :نقاط النظام،
وطلبات ت�أجيل النقا�ش ،وت�صحيح واقعة مدعى بها ،والرد على قول مي�س طالب
الكالم ،و�سحب االقرتاح ،و�إحالة املو�ضوع �إلى جلنة ،و�إقفال باب النقا�ش .وعند
طلب الكالم يف �أحد املوا�ضيع املارة ،يوقف الرئي�س النقا�ش بعد �أن ينهي املتكلم
كالمه ،ويبت يف الطلب ف��ور ًا ،ويجوز ا�ستئناف ق��رار الرئي�س للمجل�س ويف هذه
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احلالة يطرح الرئي�س اال�ستئناف للت�صويت .ويقدم النظامان تعريف ًا واحد ًا لكل من
نقاط النظام ،وطلب ت�أجيل النقا�ش ،وت�صحيح الواقعة املدعى بها .وتتفق �أحكام
النظامني يف �ش�أن حق الع�ضو الذي ورد يف الكالم ما مي�س بكرامته �أو ي�سيىء �إليه
بالرد ،وله طلب االعتذار من املتكلم �أو �إحالة املو�ضوع �إلى التحقيق.
وتتفق �أحكام النظامني على عدم جواز �إقفال باب النقا�ش �إال يف حاالت معينة،
كما تتفقان على الإج��راءات الواجب اتباعها �إذا ما مت التثنية على اقرتاح �إقفال
باب النقا�ش .غري �أن للرئي�س �إقفال باب النقا�ش �إذا ر�أي �أن املو�ضوع قد ا�ستوفى
بحثه ،يف حني �أنه ال يجوز قفل باب النقا�ش يف املوا�ضيع املتعلقة بالد�ستور ،والثقة
(ال تنطبق على الأعيان) واملوازنة العامة ،واملناق�شة العامة �إال بعد ان يتحدث جميع
طالبي الكالم.
وتتماثل م��واد �إ�ضافية لدى النواب والأعيان فيما يخ�ص حتديد املكان الذي
يتحدث منه الع�ضو ومقرر اللجنة ،وفيما يتعلق �أي�ض ًا بعدم جواز توجيه الكالم �إال
للرئي�س �أو �إلى املجل�س .والأمر نف�سه ينطبق على عدم جواز احلديث �أكرث من مرة
يف موا�ضيع الثقة (ال تنطبق على الأعيان) �أو املناق�شة العامة �أو املوازنة العامة ،لكن
النواب ي�ضيفون لذلك فقرة تن�ص على عدم جواز احلديث �أكرث من مرتني يف �أي
م�سائل �أخرى ،ويحددون الفئات التي ال ي�سري عليها ذلك.
م��واد �أخ��رى تتماثل �إل��ى حد بعيد ل��دى النواب والأع�ي��ان تخ�ص حق الرئي�س
مبوافقة املجل�س حتديد الوقت الذي يراه منا�سب ًا لكل ع�ضو �أو كتلة �أو ائتالف نيابي
(الكتلة واالئتالف النيابي ال ينطبق على الأعيان) عند احلديث يف �أمر مبا يف ذلك
ال�س�ؤال واال�ستجواب واملناق�شة العامة ومناق�شة الثقة واملوازنة (الثقة ال تنطبق
على الأعيان ،واال�ستجواب مل يذكر لديهم) .وكذلك الأمر فيما يخ�ص عدم جواز
ا�ستعمال عبارات غري الئقة (النواب �أ�ضافوا �إليها عبارة «�ألفاظ ًا نابية») �أو فيها
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م�سا�س بكرامة املجل�س �أو رئي�سه �أو بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو م�سا�س بالنظام
�أو االداب العامة ،وعدم جواز مطلق ًا �أن ي�أتي الع�ضو �أمر ًا خم ًال بالنظام .ولرئي�س
كل من جمل�سي النواب والأعيان حق منع املتكلم من متابعة كالمه دون قرار من
املجل�س يف �سبع حاالت ،منها «�إذا تعر�ض للملك مبا ال يليق �أو تناول م�س�ؤوليته يف
غري ما ن�ص عليه الد�ستور »،و�إذا تفوه بعبارات نابية بحق �أحد الأع�ضاء �أو �إحدى
اللجان (و�أ�ضاف النواب لهذه الفقرة «�أو الكتل النيابية �أو االئتالفات النيابية �أو
احلكومة �أو �أحد وزرائها») ،وغريها .غري �أنه ال يجوز يف غري احلاالت ال�سبع امل�شار
�إليها منع املتكلم من الكالم �إال بقرار من املجل�س.
ويتفق النظامان على وجوب تقيد الع�ضو املتكلم مبو�ضوع النقا�ش وعدم اخلروج
عنه �أو تكرار �أقواله �أو �أقوال غريه (وي�ضيف النواب عبارة «و�آداب النقا�ش») ،وعلى
�أن للرئي�س وحده �أن يلفت نظر املتكلم �إلى ذلك� ،أو �إلى �أن ر�أيه قد ات�ضح ب�شكل كاف
و�أنه ال جمال لال�سرت�سال بالكالم .كما �أنه ال يجوز لغري الرئي�س مقاطعة املتكلم �أو
�إبداء مالحظات على كالمه .و�إذا لفت الرئي�س نظر الع�ضو �أثناء كالمه يف جل�سة
واحدة وا�ستمر على ما �أوجب لفت نظره (�أو مرتني يف جل�سة واحدة عند النواب)،
فللمجل�س بناء على طلب الرئي�س منعه من الكالم يف املو�ضوع نف�سه ،وي�صدر القرار
دون مناق�شة .وي�ضيف «الأعيان» لهذه الفقرة عبارة «ومتى تقرر منعه من الكالم ال
يثبت �شيء مما قاله يف املح�ضر» .وي�ضيف «النواب» فقرة ملا �سبق؛ تقول «للرئي�س
حرمان الع�ضو من ا�ستخدام نقاط نظام �إذا طلب الع�ضو نقطة نظام مرتني ومل
تكن كذلك».
ويتفق النواب والأعيان على فقرة تن�ص على �إخ��راج الع�ضو من املجل�س بناء
على طلب الرئي�س� ،إذا تقرر منعه من الكالم ومل ميتنع� ،أو عاد للإخالل بالنظام.
ويرتتب على قرار الإخراج حرمان هذا الع�ضو من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س بقية
اجلل�سة وعدم �إثبات �شيء مما قاله يف املح�ضر واعتباره غائب ًا عن اجلل�سة .كما
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يتفق الطرفان على �أنه �إذا �صدر قرار من املجل�س بحرمان الع�ضو من ح�ضور بقية
اجلل�سة ومل ينفذه طوع ًا ،فللرئي�س �أن يوقف اجلل�سة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم
لتنفيذ القرار ويف هذه احلالة ميتد احلرمان تلقائي ًا �إلى اجلل�سات الثالث التالية يف
جمل�س النواب �أو ملدة �أ�سبوعني يف جمل�س الأعيان.
وي�ضيف نظام ال�ن��واب م��ادة تن�ص على �أن��ه يرتتب على ق��رار احل��رم��ان من
اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س �إعالن ملخ�ص قرار املجل�س يف مركز الدائرة االنتخابية
التي ميثلها الع�ضو �أو على النحو الذي يراه ،وقطع خم�ص�صاته عن مدة احلرمان.
ويف املقابل ي�ضيف نظام الأعيان مادة تن�ص على �أنه �إذا اختل النظام ومل يتمكن
الرئي�س من �إعادته ،يعلن عزمه وقف اجلل�سة ،ف�إذا مل يعد النظام �أوقفها مدة ال
تزيد على �ساعة ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل بالنظام بعد �إعادة اجلل�سة �أجلها �إلى وقت
�آخر يحدده .ويتفق الطرفان على �أن للع�ضو الذي ُحرم من اال�شرتاك يف �أعمال
املجل�س �أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التايل حلرمانه وذلك ب�إعالن �أ�سفه
واعتذاره خطي ًا عن عدم احرتام قرار املجل�س ،ويتلى ذلك يف �أول جل�سة تالية.
وت�شرتط �أحكام النظامني الداخليني ب��أن على كل ع�ضو ح�ضور االجتماعات
املقررة يف مواعيدها املحددة ،و�أنه �إذا ا�ضطر الع�ضو للمغادرة نهائي ًا من املجل�س،
وجب عليه اال�ستئذان (خطي ًا ح�سب النواب) من الرئي�س .وتت�ضمن هذه املادة
لدى «النواب» فقرات �إ�ضافية ت�شري �إلى �أن الع�ضو الذي يخالف هذه الأحكام يعترب
متغيب ًا عن اجلل�سة دون عذر ،و�أن كل ع�ضو يتغيب دون عذر عن جل�سات املجل�س �أو
اجتماعات اللجان ثالث مرات متتالية �أو ع�شر مرات متفرقة خالل الدورة العادية،
ُيحرم من امل�شاركة يف الوفود الر�سمية خالل تلك الدورة والدورة التي تليها.
وينفرد نظام النواب هنا مبادتني ت�شري الأول��ى �إلى �أن الرئي�س يعلن مبوافقة
املجل�س قبل انتهاء كل جل�سة موعد انعقاد اجلل�سة التالية ويعر�ض جدول �أعمالها
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على لوحة املجل�س ويبلغ الأع�ضاء بها قبل انعقادها .و�أنه �إذا ما طر�أ ما ي�ستدعي
عقد اجلل�سة قبل املوعد املحدد لها ،فللرئي�س �أن يدعو الأع�ضاء �إلى اجلل�سة التي
يحددها .على �أنه يجوز ت�أجيل اجلل�سة التالية �إلى يوم غري حمدد ،ويفو�ض املجل�س،
الرئي�س ،بتحديد موعد تلك اجلل�سة .كما �أنه يجوز للمجل�س بناء على طلب الع�ضو �أو
َ
احلكومة وبعد بيان الأ�سباب �أن يقرر ا�ستعجال النظر يف �أمر معرو�ض عليه.

الأ�سئلة الربملانية
ال�س�ؤال هو بح�سب النظام الداخلي لكل من جمل�سي النواب والأعيان ،ا�ستفهام
الع�ضو من رئي�س الوزراء �أو الوزراء عن �أمر يجهله يف �ش�أن من ال�ش�ؤون التي تدخل يف
اخت�صا�صاتهم �أو رغبته يف التحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه �أو ا�ستعالمه
عن نية احلكومة يف �أمر من الأمور .ويحدد النظامان �شروط ًا مت�شابهة يتعني توفرها
يف ال�س�ؤال .وفيما ال يجوز �أن يوقع ال�س�ؤال �أكرث من عني واحد ،ف�إن النظام الداخلي
ملجل�س النواب ينفرد بالن�ص على عدم جواز توجيه ال�س�ؤال �إال لوزير واحد.
ويت�ضمن ف�صل الأ�سئلة يف النظام الداخلي �آلية �إبالغ ال�س�ؤال �إلى الوزير املخت�ص،
خالل �سبعة �أيام من تاريخ تقدميه عند النواب ،و«�إذا توافرت فيه �شروطه» عند
الأعيان .وي�شرتط النواب �أن يجيب الوزير خطي ًا عن ال�س�ؤال خالل مدة ال تتجاوز
 14يوم ًا ،بينما ينبغي �أن ال تتجاوز املدة ثمانية �أيام عند «الأعيان» .كما يتولى رئي�س
املجل�س �إبالغ اجلواب �إلى مقدم ال�س�ؤال ،و ُيدرج ال�س�ؤال واجلواب على جدول �أعمال
املجل�س يف حالة الأعيان ،وجدول �أعمال �أول جل�سة خم�ص�صة للأ�سئلة يف حالة
النواب .وللعني الذي ق ّدم ال�س�ؤال دون غريه �أن ي�ستو�ضح الوزير �أو يرد عليه مرة
واحدة .ويتعني يف حالة النواب� ،إبالغ اجلواب خالل  14يوم ًا من تاريخ وروده ،و�إذا
مل يكتف النائب بالإجابة املر�سلة ،يطلب خطي ًا �إدراج ال�س�ؤال واجلواب على جدول
الأعمال ،وعندئذ يعطى النائب حق الكالم.
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ويف حالتي النواب والأعيانُ ،يعطى الوزير حق الرد ،ف�إذا اكتفى النائب �أو العني
بالرد يغلق بحث املو�ضوع ،و�إال كان من حق العني حتويل ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب،
وكذلك النائب ،لكن بعد �أن ُيعطى حق الكالم مرة ثانية .وب�شكل عام ال ي�سمح لأي
ع�ضو يف �أي من املجل�سني بالكالم حول ال�س�ؤال �إال �إذا كان الأمر مي�س �شخ�صه .كما
ال ت�سري ال�شروط اخلا�صة بالأ�سئلة الربملانية على الأ�سئلة التي توجه للوزراء �أثناء
النظر يف املوازنة العامة �أو م�شاريع القوانني .وعالوة على �أنه يجوز حتويل ال�س�ؤال
�إلى ا�ستجواب لكن لي�س يف اجلل�سة نف�سها ،ف�إن هذا ي�شمل احلق يف حتويل ال�س�ؤال
�إلى ا�ستجواب �إذا مل ُتب احلكومة خالل �شهر من ورود ال�س�ؤال �إليها .وهناك مادة
�إ�ضافية تخ�ص النواب تن�ص على �أنه ال تدرج الأ�سئلة املقدمة يف دورة �سابقة على
جدول �أعمال الدورة الالحقة �إال �إذا �صرح مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي
يقدمونه لرئي�س املجل�س .وال تدرج الأ�سئلة على جدول الأعمال مرة ثانية �إذا تغيب
مقدمها عن ح�ضور اجلل�سة التي �أدرجت عليها دون عذر.

اال�ستجوابات
يعرف النظام الداخلي لكل من جمل�سي النواب والأعيان اال�ستجواب على �أنه
حما�سبة الوزراء �أو �أحدهم على ت�صرف له يف �ش�أن من ال�ش�ؤون العامة .وي�شرتط
النظام الداخلي تقدمي اال�ستجواب خطي ًا �إلى الرئي�س مبين ًا فيه املو�ضوعات والوقائع
التي يتناولها اال�ستجواب .وي�ضيف النواب �إلى املادة ال�سابقة امل�شرتكة يف النظامني،
ب�أن على الرئي�س تبليغ الوزير املخت�ص باال�ستجواب ،وب�أنه ُي�شرتط يف اال�ستجواب
ما ُي�شرتط يف ال�س�ؤال .ويتعني على الوزير �أن يجيب خطي ًا على اال�ستجواب خالل
مدة ال تتجالوز  21يوم ًا عند النواب ،وخالل مدة �أق�صاها �أ�سبوعان عند الأعيان.
�إال �إذا ر�أى الرئي�س �أن احلالة م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة .وللوزير �أن
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يطلب من رئي�س املجل�س متديد املدة ،وملكتب املجل�س عند الأعيان متديدها بالقدر
الذي يراه منا�سب ًا ،بينما ا�شرتطت املادة عند النواب �أن ال يتجاوز التمديد  30يوم ًا.
وتتناول مواد �أخرى مت�شابهة ،مو�ضوع �إدراج اال�ستجواب واجلواب على جدول
�أعمال املجل�س ،و�آلية بحث اال�ستجواب .وتن�ص مادة �إ�ضافية لدى النواب على �أن
للم�ستجوب �إذا مل يقتنع برد الوزير� ،أن يبني �أ�سباب عدم اقتناعه ،وله ولغريه من
النواب طرح الثقة بالوزارة �أو الوزير ،ويتطلب �سحب الثقة موافقة الأغلبية املطلقة
من �أع�ضاء املجل�س .ولكل نائب �أو عني احلق يف الطلب من احلكومة االطالع على
�أوراق �أو بيانات تتعلق باال�ستجواب .وعند انتهاء مناق�شة اال�ستجوابُ ،يبلغ رئي�س
جمل�س الأعيان نتيجتها خطي ًا �إلى رئي�س ال��وزراء ورئي�س جمل�س النواب .و ُتدرج
اال�ستجوابات املقدمة يف دورة �سابقة عند النواب على جدول �أعمال الدورة الالحقة
�إال �إذا �صرح مقدموها عدم مت�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه �إلى رئي�س املجل�س.

املناق�شة العامة
هي تبادل الر�أي وامل�شورة بني املجل�س واحلكومة بح�سب تعريف النظام الداخلي
لكل من النواب والأعيان لها ،وحت��دد م��واد هذا الف�صل �شروط طلب النواب �أو
احلكومة للمناق�شة العامة و�آلية تقدميه وحتديد موعد اجلل�سة املخ�ص�صة لذلك،
وفيما يحدد النواب �أن طلب املناق�شة العامة يحتاج لع�شرة �أع�ضاء �أو �أكرث ،ف�إن
الأعيان يكتفون بخم�سة �أع�ضاء .ويوكل النظام الداخلي للأعيان لرئي�س جمل�سهم
�إبالغ نتيجة املناق�شة العامة لرئي�س الوزراء .بينما يعطي النظام الداخلي للنواب
لطالبي املناق�شة العامة وغريهم طرح الثقة بالوزارة �أو الوزراء بعد انتهاء املناق�شة
العامة.
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االقرتاحات برغبة
يخ�ص�ص النظام الداخلي لكل من جمل�سي النواب والأعيان ف�ص ًال من �أربع مواد
ملو�ضوع االقرتاحات برغبة ذات ال�صلة بدعوة احلكومة للقيام ب�أي عمل ذي �أهمية
يدخل يف اخت�صا�صها .وتتناول هذه املواد تعريف االقرتاح برغبة و�آلية تقدميه �إلى
رئي�س املجل�س ثم �إحالته �إلى اللجنة املخت�صة لإ�صدار تو�صيتها ب�ش�أنه ،ثم �إبالغ
رئي�س ال��وزراء باالقرتاح �إذا ما وافق عليه املجل�س ،ورد الأخري عليه خالل املدة
املحددة.

احل�صانة الربملانية
يخ�ص�ص النظام الداخلي لكل من النواب والأعيان ف�ص ًال ملو�ضوع احل�صانة
الربملانية من ثماين مواد ،حيث يحدد يف �أولى هذه املواد عدم جواز مالحقة الع�ضو
جزائي ًا �أو اتخاذ �إجراءات جزائية �أو �إدارية بحقه �أو �إلقاء القب�ض عليه �أو توقيفه �إال
ب�إذن املجل�س ،با�ستثناء حالة اجلرم اجلنائي امل�شهود ،ويف حالة القب�ض عليه بهذه
ال�صورة يجب �إعالم املجل�س بذلك فور ًا .وتبني املواد الالحقة الإجراءات اخلا�صة
برفع احل�صانة و�شروطها .وتت�شابه ن�صو�ص هذه املواد فيما عدا املادة التي تبني
عند الأعيان �أنه «�إذا �أوقف ع�ضو ل�سبب ما خالل املدة التي ال يكون فيها املجل�س
منعقد ًا ،فعلى رئي�س ال��وزراء �أن يبلغ املجل�س عند اجتماعه الإج��راءات املتخذة
م�شفوعة بالإي�ضاح الالزم ،وللمجل�س �أن يقرر بالأكرثية املطلقة ا�ستمرار الإجراءات
�أو �إيقافها فور ًا» ،بينما ال ي�ضع النواب �شرط ًا ممائ ًال ما يعني �أنه يكتفي بالأكرثية
الب�سيطة� ،أي �أكرثية احلا�ضرين ولي�س �أكرثية �أع�ضاء املجل�س كما هي احلال عند
الأعيان.
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العرائ�ض وال�شكاوى
يتناول هذا الف�صل حق كل �أردين يف رفع عري�ضة ملجل�س النواب �أو الأعيان فيما
له �صلة بال�ش�ؤون العامة �أو رفع �شكوى فيما ينوبه من �أمور �شخ�صية .و ُتبني �أحكام
هذا الف�صل وجوب توقيع العري�ضة �أو ال�شكوى واملعلومات التي يتعني تقدميها ،وحق
الرئي�س يف حفظ العرائ�ض وال�شكاوى التي ال تتوفر فيها ال�شروط املطلوبة ،كما تبني
�آلية قيد العرائ�ض وال�شكاوى يف ال�سجالت ،واجلهات االعتبارية (العر�ش وجمل�س
الأمة والق�ضاء) ،وي�ضيف �إليها الأعيان «الأ�شخا�ص والهيئات العامة» ،التي ينبغي
عدم امل�سا�س بها ،وعدم جواز احتواء املذكرة �أو ال�شكوى على �ألفاظ نابية �أو عبارات
غري الئقة .ويبني هذا الف�صل �أن الرئي�س يحيل العرائ�ض وال�شكاوى على املكتب
التنفيذي لدى النواب ،ومكتب املجل�س لدى الأعيان.

املذكرات النيابية
ينفرد النظام الداخلي ملجل�س النواب بوجود ف�صل من ثالث مواد ال مثيل له
عند الأعيان حول املذكرات النيابية ،يعرف يف الأولى املذكرات على �أنها ا�ستي�ضاح
الأع�ضاء عن ق�ضايا عامة �أو �أمور تتعلق بال�ش�ؤون العامة .وتبني املادة الثانية �شروط
املذكرة من حيث وجوب �أن تن�صب على واقعة حمددة بعينها ،واجلهات التي يجوز
لها تقدمي املذكرات اخلطية للرئي�س وهي  20ع�ضو ًا �أو اللجان املخت�صة �أو الكتل
واالئتالفات النيابية ،و�آلية �إدراج املذكرات على جدول الأعمال �أو �إحالتها �إلى
اللجنة املخت�صة �أو احلكومة ح�سب مقت�ضى احلال ،وواجبات اللجنة �أو احلكومة
يف الرد على املذكرة خالل  14يوم ًا ،وتبليغ الرئي�س للأع�ضاء بالإجراءات التي
اتخذتها احلكومة ب�ش�أنها ،و�إعالن الرئي�س يف نهاية كل دورة لو�سائل الإعالم �أ�سماء
الوزراء الذين مل يجيبوا على الأ�سئلة واال�ستجوابات والعدد الذي مل تتم الإجابة
عنه .هذا ويجوز للع�ضو �أي�ض ًا تقدمي مذكرة فيما ينوبه من �أمور عامة.
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الإجازات والغياب
يقدم النائب �أو العني طلب الإج��ازة �إلى الرئي�س قبل املبا�شرة بها ،وللرئي�س
املوافقة على الإجازة �إذا كانت مدتها �أ�سبوعني �أو �أقل عند النواب ،وال تزيد على
�شهر عند الأعيان ،ويتعني �إعالم املجل�س يف احلالتني� .أما �إذا جتاوزت الإجازة
�أ�سبوعني عند النواب ،و�شهر ًا واحد ًا عند الأعيان ،فيتعني على الرئي�س عر�ض الأمر
على املجل�س .وبخ�صو�ص ح�ضور جل�سات املجل�س ،فال يجوز للنائب �أن يتغيب عن
�إحداها �أو عن اجتماعات اللجان �إذا مل ُيخطر الرئي�س بذلك مع بيان الأ�سباب .كما
ال يجوز �أن يتغيب العني عن �إحدى جل�سات املجل�س �إذا مل يخطر الرئي�س بذلك �أو
يخطر رئي�س اللجنة يف حالة التغيب عن �إحدى حل�سات اللجان مع بيان الأ�سباب.
وفيما ال يجوز �أن يتغيب العني عن �أكرث من جل�سة للمجل�س دون موافقة الرئي�س،
ف�إن العني �إذا ما تغيب �أكرث من ثالث جل�سات للجان بدون عذر تقبله اللجنة ،يعترب
م�ستقي ًال حكم ًا من ع�ضوية اللجنة .و�إذا مل يعقد جمل�س النواب �إح��دى جل�ساته
ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب القانوين ،ي�ضع �أمني عام املجل�س جدو ًال ب�أ�سماء النواب
املتغيبني بدون عذر ،و ُيدرج ذلك يف حم�ضر اجلل�سة التالية.

املحافظة على النظام والأمن يف املجل�س

يخ�ص�ص كل من جمل�سي النواب والأعيان ف�ص ًال يف نظامه الداخلي ملو�ضوع
املحافظة على النظام والأم��ن داخل املجل�س ويف حرمه ،وتت�شابه م�ضامني املواد
ذات ال�صلة لدى املجل�سني مع بع�ض االختالفات ال�شكلية يف ال�صياغة .غري �أن
النظام الداخلي ملجل�س النواب يت�ضمن �أحكام ًا �إ�ضافية ،تتمثل �أو ًال بفقرة ن�صها:
«مع مراعاة �أحكام املادة ( )90من الد�ستور ،يحق للمجل�س جتميد ع�ضوية كل من
ي�سيء بالقول �أو الفعل �أو بحمل ال�سالح حتت القبة �أو يف �أروقة املجل�س باملدة التي
يراها منا�سبة ،وبالنظر �إلى ج�سامة كل فعل على حدة بعد اال�ستئنا�س بر�أي اللجنة
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القانونية� ».أما الفقرة الثانية فت�شري �إلى تويل الأمانة العامة تنظيم الدخول �إلى
ال�شرفات من خالل باجات تعدها لهذه الغاية.

اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س
يوجد اختالفات بني ن�صو�ص �أحكام ف�صل «اال�ستقالة» يف النظام الداخلي ملجل�س
النواب ،وف�صل «اال�ستقالة والف�صل و�سقوط الع�ضوية» لدى الأعيان ب�سبب اختالف
طبيعة الع�ضوية ما بني االنتخاب والتعيني .ففي كلتا احلالتني ،على كل نائب �أو عني
يريد اال�ستقالة �أن يقدمها خطي ًا �إلى الرئي�س ،لكن يتعني على رئي�س جمل�س النواب
�أن يقدمها �إلى املجل�س يف �أول جل�سة تالية ليقرر قبولها �أو رف�ضها ،بينما يتولى
رئي�س جمل�س الأعيان رفعها �إلى امللك .وتقت�صر الأحكام الأخرى عند النواب على
�شروط عودة النائب عن اال�ستقالة ،وعلى �إبالغ الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ب�شغور �أي
مقعد نيابي لأي �سبب كان� .أما الأحكام الأخرى عند الأعيان ،فتتعلق بحاالت عدم
الأهلية ،وبدوام ع�ضوية العني الذي يحل حمل الع�ضو الذي �شغر حمله �إلى نهاية
مدة �سلفه.

ُ
ال�شعب الربملانية
تتباين الأح�ك��ام اخلا�صة بال�شعب الربملانية لكل من جناحي جمل�س الأم��ة؛
فمجل�س الأعيان ينتخب عدد ًا من �أع�ضائه لتمثيله يف ال�شعبة الربملانية الوطنية يف
كل من االحتاد الربملاين العربي واالحتاد الربملاين الدويل .كما �أن للمجل�س ت�شكيل
جلان �أخوة و�صداقة مع برملانات الدول ال�شقيقة وال�صديقة� .أما جمل�س النواب ف�إن
املادة ( )175من نظامه الداخلي تعترب �أن املجل�س �شعبة برملانية لغايات االحتاد
الربملاين العربي واالحتاد الربملاين الدويل وغريهما ،وحتدد �أن رئي�س املجل�س هو
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من ير�أ�س ال�شعبة الربملانية .وتتناول املادة التالية ت�شكيل اللجنة التنفيذية لل�شعبة
من املكتب الدائم ور�ؤ�ساء اللجان الدائمة ،وما يت�صل برئا�سة اجتماعاتها وانتخاب
مقررها ومهامها.

�أحكام عامة
توجد جمموعة من الأحكام العامة امل�شرتكة لدى النواب والأعيان ،وجمموعة
�أخرى ينفرد بها النواب .املجموعة الأولى تن�ص على العمل بالنظام الداخلي ملجل�س
الأعيان عند عقد جل�سة م�شرتكة ملجل�س الأم��ة ،كما تبني �شروط تعديل النظام
الداخلي لكال املجل�سني ،وهي �شروط متماثلة وال تختلف �سوى يف ا�شرتاط الأعيان
موافقة الأكرثية املطلقة (الن�صف  1 +من �أع�ضاء املجل�س) لقبول التعديل� .أما
املجموعة الثانية فهي ت�شري �إلى �أن حقوق النيابية للمنتخب تبد�أ منذ �إعالن نتيجة
االنتخاب ،وتتناول مو�ضوع بطالن نيابة النائب بقرار من املحكمة ،وت�شكيل الأمانة
العامة ملجل�س النواب وفق ًا لنظام مايل و�إداري خا�ص ،والن�ص على اعتبار مدونة
ال�سلوك النيابية ج��زء ًا من النظام الداخلي ،وعلى قواعد الأ�سبقية للنواب يف
املنا�سبات الداخلية وامل�شاركات اخلارجية.
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التو�صيات
()1
التو�صيات اخلا�صة بالنظام الداخلي ملجل�س النواب
1.1تعديل الفقرة (/3ب) التي متنع على َمنْ تولى ،بح�سب الأقدمية يف النيابة ،رئا�سة
اجلل�سة االفتتاحية ملجل�س النواب بعد افتتاح الدورة العادية ملجل�س الأمة ،الرت�شح
ملواقع املكتب الدائم يف تلك الدورة ،بحيث يتم اال�ستعا�ضة عن عبارة «يف تلك الدورة»
بعبارة «يف تلك اجلل�سة» ،لأن العبارة امل�ستخدمة �ستمنع ذلك النائب من الرت�شح
حتى لو �شغر �أحد مقاعد املكتب الدائم.
2.2بالنظر للتعديل الد�ستوري الذي �أقر يف �شهر �أيار  ،2016بخ�صو�ص رفع مدة رئي�س
جمل�س النواب �إلى �سنتني ،يتعني تعديل عدد من �أحكام النظام الداخلي للمجل�س
لتتفق مع �أحكام الد�ستور ،ال �سيما الفقرة (�/3أ) التي تعالج انتخاب رئي�س يف بداية
كل دورة عادية ،بينما ال يعد هذا مطلوب ًا يف منت�صف مدة والية الرئي�س .والفقرة
(/7هـ) التي تن�ص على �أن��ه «�إذا اجتمع املجل�س يف دورة ا�ستثنائية ،وك��ان �أحد
مراكز املكتب �أو جميعها �شاغرة ،فينتخب املجل�س من ي�شغل تلك املراكز ،ومتتد
وظيفة املنتخب يف هذه احلالة �إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،».حيث يتعني
�إ�ضافة فقرة مفادها «�إال �إذا كان املن�صب ال�شاغر يخ�ص الرئي�س» ،وكذلك الفقرة
(/13ب) التي تربط عملية االقرتاع النتخاب املكتب الدائم بال�شروع �أو ًال بانتخاب
الرئي�س ،ما يتطلب التمييز بني الدورة التي يتعني فيها انتخاب الرئي�س من تلك التي
يقت�صر االنتخاب فيها على بقية �أع�ضاء املكتب الدائم.
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3.3تعديل الفقرة (/8ج) التي حتدد �أن رئي�س جمل�س النواب هو َمنْ يتولى و�ضع جدول
�أعمال كل جل�سة من جل�سات املجل�س ،ب�إ�ضافة عبارة «على �أن يراعي الأولويات
الت�شريعية التي ي�ضعها املكتب التنفيذي لكل دورة من ال��دورات العادية» ،وذلك
ل�ضمان عدم تفرد الرئي�س �أو املكتب الدائم بو�ضع جدول الأعمال بهذا اخل�صو�ص،
وهو ما نتج عنه جتاهل �إقرار العديد من القوانني املهمة ،ويف مقدمتها جمموعة من
القوانني امل�ؤقتة ،مثل القانون املعدل لقانون العمل ل�سنة  ،2010وقانون حماية �أ�سرار
ووثائق الدولة ل�سنة  ،1971وغريها .وارتباط ًا بذلك يتعني �أي�ض ًا� ،إ�ضافة فقرة
للمادة ( )10اخلا�صة مبهام و�صالحيات املكتب التنفيذي ،تن�ص على �أنه «يحدد
املكتب التنفيذي يف بداية كل دورة عادية الأولويات الت�شريعية للمجل�س فيما يخ�ص
م�شاريع القوانني والقوانني امل�ؤقتة املحالة �إلى اللجان الدائمة».
4.4يالحظ �أن اللجان الدائمة يف جمل�سي الأعيان والنواب ،ال ت�شتمل على جلنة حيوية يف
منتهى الأهمية ،هي جلنة الأمن والدفاع ،رغم �أن هذا اللجنة موجودة يف كل برملانات
العامل .ولئن كان ميكن التغا�ضي عن هذه اللجنة يف املا�ضي� ،إال �أنه مل يعد كذلك
الآن ،ال �سيما يف ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد �أن كفلت التعديالت الد�ستورية
عام  2014للملك �أن يتولى منفرد ًا تعيني كل من قائد اجلي�ش ومدير املخابرات
العامة و�إقالتهما وقبول ا�ستقالتهما ،هذا ف� ً
ضال عن الظروف الع�صيبة التي متر بها
املنطقة ،وتنامي املخاطر والتهديات الإرهابية.
�5.5شطب الفقرة (/56د) التي ن�صها «متابعة �ش�ؤون املنفيني واملبعدبن الفل�سطينيني
�إلى الأردن» من �ضمن مهام جلنة فل�سطني الدائمة ،لأن هذه من ق�ضايا املا�ضي التي
تعود �إلى مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية وادي عربة ،وحتى �إلى ما قبل فك االرتباط
القانوين والإداري مع ال�ضفة الفل�سطينة املحتلة ،ولهذا ف�إن ا�ستمرار وجود هذه
الفقرة ي�شكل نوع ًا من القبول ال�ضمني ب�إمكانية �إقدام �إ�سرائيل على �إجراءات كهذه.
ويف �شتى الأحوال ،ف�إن �شطب هذه الفقرة ال ي�شكل قيد ًا على تناول جلنة فل�سطني
لأي من امل�سائل ذات العالقة بالو�ضع يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أو بالعالقة مع
�إ�سرائيل ك�سلطة احتالل.
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6.6تعديل الف�صل اخلام�س املتعلق بالكتل النيابية واالئتالفات ،بحيث يتم ت�شكيل اللجان
الدائمة ب�شكل ُملزم وفق مبد�أ التمثيل الن�سبي للكتل النيابية وامل�ستقلني .وارتباط ًا
بذلك تعديل الفقرة (�/61أ) من ف�صل اللجان الدائمة ،والتي تن�ص على �أنه يتم
التوافق على ت�شكيلها وفق ًا ملا يقرره املكتب التنفيذي على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي
للكتل ،فهذه العبارة تلغي يف املمار�سة العملية التمثيل الن�سبي ،حتى و�إن كانت قرارات
املكتب التنفيذي متوازنة ،لأن املهم يف التمثيل الن�سبي �أن يكر�س حق الكتلة يف التمثيل
ولي�س جمرد توزيع ع�ضوية اللجنة بني جمموعة من الرت�شيحات .كما ي�ستلزم الأمر
�إلغاء الفقرة (/61ب) التي تن�ص يف حالة عدم التوافق على ت�شكيل اللجان خالل
�أ�سبوعني ،على الذهاب �إلى االنتخاب باالقرتاع ال�سري.
7.7تعديل املادة (� )88ضمن ف�صل «الت�صويت يف املجل�س» جت�سيد ًا لل�شفافية وتفعي ًال
للت�صويت الإلكرتوين ،وذلك ب�إ�ضافة فقرتني جديدتني (د ،هـ) ،يكون ن�صهما على
النحو التايل:

د-تتولى الأمانة العامة �إعداد �سجل لكل جل�سة من جل�سات جمل�س النواب مبين ًا
فيه ما يلي:
(� )1أ�سماء النواب احلا�ضرين.
(� )2أ�سماء النواب الذين تغيبوا بعذر �أو بدون عذر.
( )3نتائج الت�صويت مقرون ًا ب�أ�سماء النواب.

هـ -ين�شر ال�سجل امل�شار �إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة على املوقع الإلكرتوين
للمجل�س ليكون متاح ًا لالطالع عليه لو�سائل الإعالم واملهتمني.
�8.8إ�ضافة م��ادة جديدة للنظام الداخلي �ضمن ف�صل «الأ�سئلة» تن�ص على الآت��ي:
«تخ�ص�ص يف بداية كل جل�سة عامة للمجل�س ن�صف �ساعة لأ�سئلة �شفوية تطرحها
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الكتل النيابية و�أجوبة احلكومة عنها ،وحتدد املدة الزمنية للأ�سئلة ن�سبي ًا بح�سب
عدد �أع�ضاء الكتل».
�9.9إ�ضافة مادة جديدة للنظام الداخلي �ضمن ف�صل «الأحكام العامة» ،لإن�شاء وحدات
دعم ا�ست�شارية يف املجل�س بحيث تن�ص املادة على الآتي:

�أ  .ين�شئ املجل�س يف �إطار الأمانة العامة وحدات دعم ا�ست�شارية على م�ستوى
خرباء وباحثني متخ�ص�صني مل�ساعدة النواب يف ممار�سة دورهم الت�شريعي
والرقابي.
.بيناط بوحدات الدعم اال�ست�شارية املهام التالية:

•�إبداء الر�أي الفني يف ما يعر�ض عليها من ت�شريعات.
•تقدم امل�شورة يف جمال اخت�صا�صها للجان املجل�س والكتل النيابية.
•�إع ��داد ق��اع��دة بيانات حم� ّدث��ة لتلبية احتياجات اللجان والكتل
والأع�ضاء.
•�إعداد برامج موجهة لتطوير قدرات النواب والرد على ا�ستف�ساراتهم
يف جمال اخت�صا�صها.
.ج�إلى جانب وحدات الدعم اال�ست�شارية التالية ،للمجل�س �إن�شاء �أية وحدات
�أخرى مبا يلبي احتياجات النواب و�أولوياتهم� .أما الوحدات املقرتحة ،فهي:

•وحدة دعم قانونية.
•وحدة دعم مالية واقت�صادية.
•وحدة دعم غذاء وبيئة.
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•وحدة دعم مياه وزراعة.
•وحدة دعم طاقة وثروة معدنية.
•وحدة دعم حقوق �إن�سان وجمتمع مدين.

()2
التو�صيات اخلا�صة بالنظام الداخلي ملجل�س
الأعيان
1.1تعديل املادة ( )34الواردة يف ف�صل «اللجان الدائمة» ب�شطب عبارة «جل�سات اللجان
�سرية» ،فهذا التعبري يتنافى مع مبد�أ ال�شفافية .وهناك فقرة �ضمن مواد هذا الف�صل
كاف ،حيث تن�ص الفقرة (�/38أ)
تراعي اخل�صو�صية يف اجتماعات اللجان ،وهذا ٍ
على �أنه «يقت�صر ح�ضور اللجان على �أع�ضاء املجل�س و�أمانة �سر كل جلنة واخلرباء
الذين ت�ستدعيهم».
�2.2إ�ضافة جلنة جديدة �إلى اللحان الدائمة مب�سمى جلنة الأمن والدفاع ،ال �سيما يف ظل
التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد �أن كفلت التعديالت الد�ستورية عام  2014للملك
�أن يتولى منفرد ًا تعيني كل من قائد اجلي�ش ومدير املخابرات العامة ،هذا ف� ً
ضال
عن وجود خربات يف جمال الأمن والدفاع يف جمل�س الأعيان يتعني اال�ستفادة منها
كرديف لأجهزة الدولة املعنية بالأمن والدفاع.

قراءة مقارنة

بين مدونتي السلوك ألعضاء
مجلسي النواب واألعيان

