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مذكرة من مر�سد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية

اإلى اأع�ساء جمل�س النواب

ب�ساأن م�سروع تعديل النظام الداخلي ل�سنة 2018

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س النواب الأردين املحرتمني 

حتية طيبة وبعد، 

يرغب مر�سد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية اأن يذّكر باأنه قد وّجه اإليكم مذكرة �سابقة يومي 16 
و17 ني�سان ت�سمنت مقرتحاته لتعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب املوقر.  لقد كان مر�سد الربملان الأردين ُيف�سل لو 
اأتيحت الفر�سة لفتح النظام الداخلي مبجمله للتعديل، لكن اأما وقد اأفتى جمل�س النواب باأن قرار اللجنة القانونية ب�ساأن 
التعديالت على النظام الداخلي هو الذي �سيبحث حاليًا حتت القبة، لذا نرجو اأن تتيحوا لنا الفر�سة لتقدمي مالحظاتنا 

على تعديالت اللجنة القانونية، فنبني اأين نتفق معها، واأين يكون لنا تعديالت عليها. 

وتف�سلوا بقبول وافر الحرتام.



مكتب عّمان
�س. ب: 213566 عّمان 11121 الأردن

هاتف: 5633080 6 962 + فاك�س: 5674868 6 962 +  
amman@alqudscenter.org :الربيد الإلكرتوين

مكتب بريوت
�س. ب: 6684 – 113

هاتف: 1306036 961 + حممول: 76768962 961 +
beirut@alqudscenter.org :الربيد الإلكرتوين

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية

www.alqudscenter.org :املوقع الإلكرتوين
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 مالحظات مر�سد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
على قرارات اللجنة القانونية يف جمل�س النواب

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�سد 
الربملان الأردين

مقرتح مر�سد الربملان الأردين 
يف مركز القد�س للدرا�سات 

ال�سيا�سية

قرار اللجنة 
القانونية

املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

ارت��ب��اط��ًا   م���ربره  يجد  هنا  التعديل 
بخ�سو�س  ال��د���س��ت��وري  ب��ال��ت��ع��دي��ل 
اإلى  النواب  جمل�س  رئي�س  م��دة  رف��ع 
التمييز بني  �سنتني. والهدف منه هو 
الدورة التي يتعني فيها انتخاب رئي�س 
وتلك  والثالثة(،  )الأول���ى  للمجل�س 
التي ل ُينتخب فيها الرئي�س )الثانية 

والرابعة(. 

الفقرة  فتح  على  املجل�س  واف��ق  اإذا 
)اأ( من املادة )3( للتعديل لالعتبار  
الد�ستوري، ل يعد هناك ما مينع من 

تعديل الفقرة )ب( اأي�سًا. 

للفقرة  الأ���س��ل��ي  الن�س  ف��ح��وى  اإن 
ت��ول��ى رئ��ا���س��ة  َم����ْن  )ب( ه���و م��ن��ع 
ملواقع  الرت�سح  الفتتاحية،  اجلل�سة 
اجلل�سة  تلك  خ��الل  ال��دائ��م  املكتب 
لأنه ل ي�سح ان يكون رئي�سًا للجل�سة 
ومر�سحًا يف اآن، لكن يجب اأن ل ُيحرم 
من الرت�سح ملواقع املكتب الدائم، اإذا 
�سغر  اأحدها خالل الدورة ل�سبب ما.

املادة 3

اإل��ى  ب��ع��د ان�����س��راف ال��ن��واب   . اأ
النواب  جمل�س  يعقد  جمل�سهم، 
يكن  مل  واإذا  الأول�����ى،  جل�سته 
ال��رئ��ي�����س م��ن��ت��خ��ب��ًا م��ن ال����دورة 
الأقدم  الرئا�سة  يتولى  ال�سابقة، 
من  اأك��ر  ت�ساوى  ف��اإن  النيابة  يف 
نائب يف الأقدمية فالنائب الأكر 
نيابة بعدد الدورات، فاإن ت�ساووا 
وي�ساعده  بينهم،  �سنًا  ف��الأك��رب 
�سنًا،  حا�سرين  ع�سوين  اأ�سغر 
واإذا تعذر قيام اأي منهم بواجبه 
ل�����س��ب��ب م���ن الأ����س���ب���اب ي��ج��وز 
ا�ستخالفه مبن يليه �سنًا، وتنتهي 
مهمتهم بانتخاب رئي�س املجل�س.

رئا�سة  تولى  م��ن  على  ب. ميتنع  
اجلل�سة الفتتاحية من املن�سو�س 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليهم 
املكتب  مل��واق��ع  ال��رت���س��ح  امل����ادة 

الدائم يف تلك اجلل�سة.

املذكرة  تت�سمن  )مل 
ال��ن��ي��اب��ي��ة امل���وؤرخ���ة 
طلب   4/9 ب��ت��اري��خ 

تعديل هذه املادة.(

املادة 3

اإل��ى  ب��ع��د ان�����س��راف ال��ن��واب   . اأ
النواب  جمل�س  يعقد  جمل�سهم، 
الرئا�سة  ويتولى  الأول��ى،  جل�سته 
ت�ساوى  ف��اإن  النيابة  يف  الأق���دم 
اأك����ر م���ن ن��ائ��ب يف الأق��دم��ي��ة 
ف��ال��ن��ائ��ب الأك�����ر ن��ي��اب��ة ب��ع��دد 
فالأكرب  ت�ساووا  ف��اإن  ال����دورات، 
اأ�سغر  وي�����س��اع��ده  بينهم،  ���س��ن��ًا 
واإذا  �سنًا،  حا�سرين  ع�سوين 
تعذر قيام اأي منهم بواجبه ل�سبب 
ا�ستخالفه  يجوز  الأ���س��ب��اب  م��ن 
مهمتهم  وتنتهي  �سنًا،  يليه  مبن 

بانتخاب رئي�س املجل�س.

رئا�سة  تولى  من  على  ميتنع  ب- 
اجلل�سة الفتتاحية من املن�سو�س 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليهم 
املكتب  مل��واق��ع  ال��رت���س��ح  امل����ادة 

الدائم يف تلك الدورة.
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الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�سد 
الربملان الأردين

مقرتح مر�سد الربملان الأردين 
يف مركز القد�س للدرا�سات 

ال�سيا�سية

قرار اللجنة 
القانونية

املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

املادة )5( وردت �سمن ف�سل »افتتاح 
ال�����دورة ال���ع���ادي���ة«، وت��ع��دي��ل��ه��ا يجد 
الد�ستوري  بالتعديل  بارتباطه  مربره 
جمل�س  رئي�س  م��دة  رف��ع  بخ�سو�س 
هو  منه  والهدف  �سنتني.  اإلى  النواب 
فيها  يتعني  التي  ال��دورة  بني  التمييز 
انتخاب رئي�س للمجل�س، وتلك التي ل 

يتعني فيها ذلك. 

املادة 5

اأو  مناق�سة  اأي  اإج���راء  يجوز  ل 
اأي قرار من املجل�س قبل  اإ�سدار 
انتخاب رئي�سه اإن مل يكن منتخبًا 

يف دورة �سابقة.

املذكرة  تت�سمن  )مل 
ال��ن��ي��اب��ي��ة امل���وؤرخ���ة 
طلب   4/9 ب��ت��اري��خ 

تعديل هذه املادة.(

املادة 5

اأو  مناق�سة  اأي  اإج���راء  يجوز  ل 
اأي قرار من املجل�س قبل  اإ�سدار 

انتخاب رئي�سه.
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الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�سد 
الربملان الأردين

مقرتح مر�سد الربملان الأردين 
يف مركز القد�س للدرا�سات 

ال�سيا�سية

قرار اللجنة 
القانونية

املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

للتعديل،  ُفتحت   )7( امل��ادة  اأن  مبا 
يكن  مل  منها  ف��ق��رة   ت��ع��دي��ل  ي��ج��وز 

مطلوبًا تعديلها. 

الفقرة   على  الأول  التعديل  مربر  اإن 
م�سطلح  ا�ستخدام  توحيد  هو  )ه�( 
»امل��ك��ت��ب ال���دائ���م« ح��ي��ث��م��ا ك���ان هو 
ال��ف��ق��رات  يف  ورد  ك��م��ا  امل��ق�����س��ود، 
ي�ستهدف  بينما  ال�سابقة.  ال��ث��الث 
التعديل الثاين للفقرة )ه��( التحديد 
متتد  التي  الزمنية  للفرتة  ال�سليم 
نهاية  وه��ي  اإل��ي��ه��ا،  املنتخب  وظيفة 
الدورة  افتتاح  يوم  ولي�س  �سلفه،  مدة 
العادية التالية، لأن قد ل يكون هناك 
بداية  يف  ال��دائ��م  للمكتب  ان��ت��خ��اب 
الدورة العادية التالية اإذا كانت هذه 

الدورة هي العادية الثالثة.

للفقرة  التعديل  هذا  على  موافق 
)د(.

دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اإذا  ه�. 
مراكز  اأح���د  وك���ان  ا�ستثنائية، 
املكتب الدائم اأو جميعها �ساغرة، 
تلك  ي�سغل  من  املجل�س  فينتخب 
املراكز، ومتتد وظيفة املنتخب يف 
هذه احلالة اإلى نهاية مدة �سلفه. 

املادة 2

ُي��ل��غ��ى ن�����س ال��ف��ق��رة 
امل��ادة )7(  )د( من 
الأ�سلي  النظام  من 
عنها  وُي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

امل��ك��ت��ب  م������دة  د- 
الدائم �سنتان.

املادة 7

ال���دائ���م من  امل��ك��ت��ب  ي��ت��األ��ف   . اأ  
وم�ساعدين  ون��ائ��ب��ي��ه  ال��رئ��ي�����س 

اثنني.

ب. عند قبول املجل�س ا�ستقالة اأي 
الدائم  املكتب  اأع�ساء  من  ع�سو 
اأع�سائه  اأح���د  م��رك��ز  �سغور  اأو 
ينتخب املجل�س من يحل حمله يف 

اأول جل�سة يعقدها.

من�سب  ب��ني  اجلمع  يجوز  ل  ج. 
الوزارة وع�سوية املكتب الدائم.

ال��دائ��م  املكتب  وظيفة  متتد  د. 
العادية  ال���دورة  افتتاح  ي��وم  اإل��ى 
ال���ت���ال���ي���ة وي���ت���ول���ى ت�����س��ري��ف 
دائرة  �سمن  امل�ستعجلة  ال�سوؤون 

اخت�سا�سه.

دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اإذا  ه�. 
مراكز  اأح���د  وك���ان  ا�ستثنائية، 
���س��اغ��رة،  ج��م��ي��ع��ه��ا  اأو  امل��ك��ت��ب 
تلك  ي�سغل  من  املجل�س  فينتخب 
املنتخب  وظيفة  ومتتد  امل��راك��ز، 
افتتاح  ي��وم  اإل��ى  احلالة  ه��ذه  يف 

الدورة العادية التالية.
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الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�سد 
الربملان الأردين

مقرتح مر�سد الربملان الأردين 
يف مركز القد�س للدرا�سات 

ال�سيا�سية

قرار اللجنة 
القانونية

املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

ل نوؤيد قرار اللجنة القانونية باإ�سافة 
امل��ادة )12(  اإل��ى  الفقرتني )ه���، و( 
ولذا  النيابية،  الكتل  دور  ُيقل�س  لأنه 
التنظيمي  الهيكل  »اإق����رار  اأن  ن��رى 
وحتديد  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة 
كادرها الوظيفي«، يجب اأن يبقى من 
�سالحيات املكتب التنفيذي. كما نرى 
اأن اإقرار موازنة املجل�س ال�سنوية غري 
الداخلي  النظام  يف  عليه  املن�سو�س 
يجب اأن ي�سبح من �سالحيات املكتب 
التنفيذي كذلك. ويف املقابل، نرى اأن 
الأن�سب من الزاوية العملية هو تكليف 
املكتب الدائم ولي�س املكتب التنفيذي 
باإعداد  الأ�سلي(  النظام  يف  )كما 
وكذلك  ال�سنوية،  املجل�س  م��وازن��ة 

بالإ�سراف على تنفيذها.   

املادة 3

النظام  م��ن   )12( امل���ادة  ت��ع��ّدل 
الأ���س��ل��ي ب��اإل��غ��اء ال��ف��ق��رة )ب( 
وال�ستعا�سة عنها بالن�س التايل:

امل��ج��ل�����س  م���وازن���ة  اإع������داد  ب- 
ال�سنوية والإ�سراف على تنفيذها.

املادة 3

امل���ادة )12(  ُت��ع��ّدل 
الأ�سلي  النظام  من 
الفقرتني  ب��اإ���س��اف��ة 
)ه�، و( اإليها بالن�س 

التايل مع مراعاة

اإعادة الرتقيم:

الهيكل  اإق�����رار  ه����- 
ل��الأم��ان��ة  التنظيمي 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����س 
وحت����دي����د ك����ادره����ا 

الوظيفي.

م���وازن���ة  اإق������رار  و- 
املجل�س ال�سنوية. 

املادة 12

عليه  من�سو�س  هو  ملا  بالإ�سافة 
املكتب  يتولى  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  يف 

الدائم ال�سالحيات التالية:

ح��ول  الع���رتا����س���ات  .درا�سة  اأ 
وخال�ساتها  اجلل�سات  حما�سر 
بها  والتحقيق  الق���رتاع،  ونتائج 

واإ�سدار القرارات املنا�سبة.

موازنة  تنفيذ  على  .الإ�سراف  ب 
املجل�س ال�سنوية.

�سروريًا  ي��راه  اأم��ر  اأي  اإدراج  ج. 
على جدول اأعمال املجل�س.

متثل  ال��ت��ي  ال���وف���ود  ت�سكيل  د. 
اإل  روؤ���س��ائ��ه��ا  واخ��ت��ي��ار  املجل�س 
نائبيه  اأح��د  اأو  الرئي�س  كان  اإذا 
الرئا�سة  له  فتكون  اأع�سائها  من 
باأ�سماء  التنفيذي  املكتب  وتزويد 

الوفود.

ه�. اأي مهام اأخرى يكلف بها من 
قبل املجل�س.
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الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�سد 
الربملان الأردين

مقرتح مر�سد الربملان الأردين 
يف مركز القد�س للدرا�سات 

ال�سيا�سية

قرار اللجنة 
القانونية

املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

مل  »اإن  عبارة  باإ�سافة  هنا  التعديل 
يكن الرئي�س منتخبًا يف دورة �سابقة« 
ارتباطًا  م��ربره  يجد  )ب(،  للفقرة 
بالتعديل الد�ستوري برفع مدة رئي�س 
حيث  �سنتني،  اإل���ى  ال��ن��واب  جمل�س 
يتعني التمييز بني الدورة التي ُينتخب 
يتعني  ل  التي  تلك  من  الرئي�س  فيها 

فيها ذلك. 

من  )ب(  ال��ف��ق��رة  ن�����س  ُي��ل��غ��ى 
املادة )13( من النظام الأ�سلي، 

وُي�ستعا�س عنها بالن�س التايل:

كل  من  اجلل�سة  رئي�س  ب.يطلب 
ذلك  يعلن  اأن  للرئا�سة  مر�سح 
يف  منتخبًا  الرئي�س  يكن  مل  اإن 
دورة �سابقة، ثم ُيعلن بدء عملية 

القرتاع.

املذكرة  تت�سمن  )مل 
ال��ن��ي��اب��ي��ة امل���وؤرخ���ة 
طلب   4/9 ب��ت��اري��خ 

تعديل هذه املادة.(

املادة 13

جلنة  اجلل�سة  رئي�س  يختار   . اأ
رئي�سها  وي�سمي  ن��واب  ثالثة  من 
الق��رتاع  عملية  على  لالإ�سراف 
مراقبة  املر�سحني  ملندوبي  ويحق 

عملية القرتاع والفرز.

كل  رئي�س اجلل�سة من  يطلب  ب. 
مر�سح للرئا�سة اأن يعلن ذلك، ثم 

يعلن بدء عملية القرتاع.

النواب  اجلل�سة  رئي�س  يدعو  ج. 
احل��ا���س��ري��ن واح�����دًا ف���واح���دًا، 
وتعطي جلنة الإ�سراف كال منهم 

ورقة اقرتاع واحدة.

د. يوؤ�سر النائب على ا�سم املر�سح 
على  رئي�سًا  انتخابه  يريد  ال��ذي 
اأحكام  وفق  املعدة  القرتاع  ورقة 
هذا النظام، يف املعزل اخلا�س، 
وي�سع الورقة بذاته يف ال�سندوق 
اخلا�س وعلى مراأى من احل�سور.
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املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

القانونية  اللجنة  ق��رار  م��ع  نتفق  ل 
ب���اإل���غ���اء ع���ب���ارة »ت���ق���دمي احل�����س��اب 
لأنه  )ب(،  الفقرة  من  و«  اخلتامي 
كما  لالإنفاق،  الفعلية  الأرق���ام  ميثل 
القانونية  اللجنة  ق��رار  م��ع  نتفق  ل 
الهيكل  »اإق�����رار  ع��ن  بال�ستعا�سة 
للمجل�س  العامة  لالأمانة  التنظيمي 
وحت��دي��د ك��ادره��ا ال��وظ��ي��ف��ي« بن�س 
ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى »درا�����س����ة ال��ه��ي��ك��ل 
للمجل�س«،  العامة  لالأمانة  التنظيمي 
دور  من  ُي�سعفان  القرارين  كال  لأن 

الكتل النيابية. 

ف�����س��اًل ع���ن ذل�����ك، ف���اإن���ن���ا ن��ق��رتح 
موازنة  اإعداد  مهمة  عن  ال�ستعا�سة 
املجل�س ال�سنوية باإقرار هذه املوازنة، 
ت���رك مو�سوع  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  وذل���ك 
كما  الدائم.  للمكتب  املوازنة  اإع��داد 
اأن من الأن�سب لعمل املكتب التنفيذي 
اخلتامي  احل�ساب  درا�سة  يتولى  اأن 
وه��ذا  املجل�س،  اإل��ى  تو�سياته  ورف��ع 
اأجدى من احلديث العام عن مراقبة 

الإنفاق. 

للمكتب  ي���ك���ون  اأن  ي��ت��ع��ني  ك���ذل���ك 
الأول��وي��ات  حتديد  يف  دور  التنفيذي 
القوانني  م�ساريع  ب�ساأن  الت�سريعية 
اللجان  اإلى  املحالة  املوؤقتة  والقوانني 
يرزخ  والتي  امل�سافة(،  ج  )الفقرة 

بع�سها يف اأدراج اللجان منذ عقود. 

املادة 4

النظام  من   )19( امل��ادة  ُت��ع��ّدل 
الأ�سلي على النحو التايل:

منها،  )اأ(  الفقرة  اإل��غ��اء  اأوًل: 
وال�ستعا�سة عنها بالن�س التايل:

. اإقرار موازنة املجل�س ال�سنوية. اأ

)ب(،  الفقرة  ن�س  اإلغاء  ثانيًا: 
وال�ستعا�سة عنه بالن�س التايل:

اخلتامي  احل�����س��اب  درا���س��ة  ب. 
ورف����ع ت��و���س��ي��ات��ه��ا ب�����س��اأن��ه اإل���ى 

املجل�س. 

ث��ال��ث��ًا: اإ���س��اف��ة ف��ق��رة ج��دي��دة 
باحلرف )ج(، وبالن�س التايل: 

الت�سريعية  الأولويات  حتديد  ج- 
م�ساريع  يخ�س  فيما  للمجل�س 
القوانني والقوانني املوؤقتة املحالة 

اإلى اللجان الدائمة.

املادة 4

امل���ادة )19(  ُت��ع��ّدل 
الأ�سلي  النظام  من 

على النحو التايل:

عبارة  ب��اإل��غ��اء  اأوًل: 
)ت���ق���دمي احل�����س��اب 
ال��واردة  و(  اخلتامي 
)ب(  ال���ف���ق���رة  يف 

منها.

ب��اإل��غ��اء ن�س  ث��ان��ي��ًا: 
منها  )ز(  ال��ف��ق��رة 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 

بالن�س التايل:

الهيكل  درا����س���ة  ز- 
ل��الأم��ان��ة  التنظيمي 

العامة للمجل�س.

املادة 19

املهام  التنفيذي  املكتب  يتولى 
وال�سالحيات التالية:

. اإعداد موازنة املجل�س ال�سنوية. اأ

اخلتامي  احل�����س��اب  ت��ق��دمي  ب. 
ومراقبة الإنفاق املايل للمجل�س.

ج. درا���س��ة الق��رتاح��ات ال��واردة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل امل��ج��ل�����س ورف���ع 

التو�سيات ب�ساأنها.

د. تن�سيق عم�������ل اللجان الدائمة 
املجل�س  ي�سكلها  ال��ت��ي  وال��ل��ج��ان 

ومتابعة اأعمالها.

والعرائ�س  ال�سكاوى  تلقي  ه�. 
فيما  امل���واط���ن���ني  م���ن  امل��ق��دم��ة 
الجراء  واتخاذ  �سوؤونهم  يخ�س 
ذل��ك  يف  مب��ا  ب�ساأنها  امل��ن��ا���س��ب 

اإحالتها للجنة املخت�سة.

على  وامل��ت��اب��ع��ة  الإ�����س����راف  و. 
من  ال�سادرة  والأ�سئلة  املذكرات 

اأع�ساء املجل�س.

التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  اإق������رار  ز. 
للمجل�س وحتديد  العامة  لالأمانة 

كادرها الوظيفي.

ب��ح��ث الأم�����ور وامل�����س��ت��ج��دات  ح. 
الطارئة .
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القانونية  اللجنة  ق��رار  على  ن��واف��ق 
با�ستثناء ما يلي:

اأوًل: نقرتح �سطب مطلع املادة )40( 
وال�ستعا�سة عنها بالن�س التايل:

التالية  اللجان  م��ن  ك��ل  م��دة  »ت��ك��ون 
�سنتني«.

ت�سكيل  ي��ت��م  اأن  ن���رى  لأن��ن��ا  وذل����ك 
اللجان الدائمة ب�سكل ملزم وفق مبداأ 
�سمنهم  ومن  للكتل  الن�سبي  التمثيل 
فاعلية  اأك���ر  ذل��ك  لأن  امل�ستقلون، 
لعمل اللجان والكتل، ومينع الإق�ساء. 

جديدة  جلنة  اإ�سافة  نقرتح  ثانيًا: 
الأمن  »جلنة  مب�سمى  )ع(  باحلرف 
جلنة  ما�سة  حاجة  فهناك  والدفاع«، 
حيوية كهذه، موجودة يف كل برملانات 
ال���ع���امل مب���ا يف ذل����ك ال���ربمل���ان���ات 
التغا�سي  ميكن  ك��ان  ولئن  العربية. 
عن هذه اللجنة يف املا�سي، اإل اأنه مل 
يعد الأمر كذلك الآن، يف ظل التوجه 
كفلت  اأن  بعد  ال��دف��اع  وزارة  لتفعيل 
 2014 ع��ام  الد�ستورية  التعديالت 
للملك اأن يتولى منفردًا تعيني كل من 
قائد اجلي�س ومدير املخابرات العامة 
هذا  ا�ستقالتهما،  وقبول  واإقالتهما 
التي  الع�سيبة  الظروف  عن  ف�ساًل 
املخاطر  وتنامي  املنطقة،  بها  مت��ر 

والتهديات الإرهابية. 

الف�سل ال�سابع

جلان املجل�س
املادة 5- ُيلغى ن�س املادة )40( 
وُي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنه بالن�س التايل:
املادة 40-

التالية  اللجان  تكون مدة كٍل من 
�سنتني: 

اأ- اللجنة القانونية.
ب- اللجنة املالية والقت�سادية.

ج- جلنة ال�سوؤون اخلارجية.
د- اللجنة الإدارية.

ه�����- جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 
وال�سباب.

ال��وط��ن��ي  ال���ت���وج���ي���ه  جل���ن���ة  و- 
والإعالم.

ز- جلنة ال�سحة والبيئة.
ح- جلنة الزراعة واملياه والريف 

والبادية.
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ع���م���ل  جل���ن���ة  ط- 

الجتماعية وال�سكان.
وال������روة  ال���ط���اق���ة  جل���ن���ة  ي- 

املعدنية.
والآث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  ك- جل��ن��ة 

واخلدمات العامة.
ل- جلنة احلريات العامة وحقوق 

الإن�سان.
م- جلنة فل�سطني.

وال��ن��زاه��ة  ال�����س��ل��وك  ن- جل��ن��ة 
احلقائق.  وتق�سي  وال�سفافية 
�س- جلنة املراأة و�سوؤون الأ�سرة. 

ع. جلنة الأمن والدفاع.

الف�سل ال�سابع
جلان املجل�س

ُيلغى ن�س   -5 امل��ادة 
م��ن   )40( امل�������ادة 
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
وُي�������س���ت���ع���ا����س ع��ن��ه 

بالن�س التايل:
املادة 40-

ي���ن���ت���خ���ب امل��ج��ل�����س 
اأع�ساء  �سنتني  مل��دة 

اللجان التالية: 
اأ- اللجنة القانونية.

املالية  اللجنة  ب- 
والقت�سادية.

ال�����س��وؤون  جل��ن��ة  ج- 
اخلارجية.

د- اللجنة الإدارية.
التعليم  جل��ن��ة  ه����- 

والثقافة وال�سباب.
ال��ت��وج��ي��ه  جل��ن��ة  و- 

الوطني والإعالم.
ال�����س��ح��ة  جل��ن��ة  ز- 

والبيئة.
ال��زراع��ة  جل��ن��ة  ح- 
وامل������ي������اه وال����ري����ف 

والبادية.
ال��ع��م��ل  جل���ن���ة  ط- 
الجتماعية  والتنمية 
جلنة  ي-  وال�سكان. 
ال���ط���اق���ة وال�������روة 

املعدنية.
ال�سياحة  جلنة  ك- 
والآث�����ار واخل��دم��ات 

العامة.
احل��ري��ات  جلنة  ل- 
ال����ع����ام����ة وح����ق����وق 

الإن�سان.
م- جلنة فل�سطني.

ال�����س��ل��وك  جل��ن��ة  ن- 
وال�سفافية  والنزاهة 

وتق�سي احلقائق.
�����س- جل��ن��ة امل�����راأة 

و�سوؤون الأ�سرة. 

الف�سل ال�سابع

جلان املجل�س
املادة 40

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

اأ- اللجنة القانونية.
ب- اللجنة املالية.

ج- جلنة القت�ساد وال�ستثمار.
د- جلنة ال�سوؤون اخلارجية. 

ه�- اللجنة الإدارية.
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  جل��ن��ة  و- 

والثقافة.
ز- جلنة ال�سباب والريا�سة.

ال��وط��ن��ي  ال��ت��وج��ي��ه  جل��ن��ة  ح- 
والإعالم.

ط- جلنة ال�سحة والبيئة.
ي- جلنة الزراعة واملياه.

وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ع���م���ل  جل���ن���ة  ك- 
الجتماعية وال�سكان.

ل- جلنة الطاقة والروة املعدنية.
ال��ع��ام��ة  اخل����دم����ات  جل��ن��ة  م- 

والنقل.
ن- جلنة ال�سياحة والثار.

�����س- جل��ن��ة احل���ري���ات ال��ع��ام��ة 
وحقوق الإن�سان.

ع- جلنة فل�سطني.
ف- جلنة الريف والبادية.

�س- جلنة النظام وال�سلوك.
وال�سفافية  ال��ن��زاه��ة  جلنة  ق- 

وتق�سي احلقائق
ر- جلنة املراأة و�سوؤون الأ�سرة.
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اإ�سافة  املادة )6(، بعد  موافقة على 
الرقم للمادة اجلديدة، وهو: 

املادة )42( مع اإعادة الرتقيم.

املادة 6

ُيلغى ن�س املادتني )42( و)43( 
وي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنهما بالن�س التايل:

اإعادة  مراعاة  مع   -)42( املادة 
الرتقيم

تناط باللجنة املالية 

والقت�سادية املهام التالية:

)...(

املادة 6

امل��ادت��ني  ن�س  ُيلغى 
من  و)43(   )42(
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
عنهما  وي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

تناط باللجنة املالية 

املهام  والقت�سادية 
التالية:

)...(

املادة 42

ت��ن��اط ب��ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��ه��ام 
التالية:

 ).....(

املادة 43-

تناط بلجنة القت�ساد وال�ستثمار 
املهام التالية:

 ).....( 

اإ�سافة  املادة )7(، بعد  موافقة على 
الرقم للمادة اجلديدة، وهو: 

اإع����ادة  م���راع���اة  م���ع   )46( امل�����ادة 
الرتقيم

 

املادة 7

ُيلغى ن�س املادتني )46( و)47( 
وي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنهما بالن�س التايل:

امل���ادة 46- م��ع م��راع��اة اإع���ادة 
الرتقيم

والثقافة  التعليم  بلجنة  ت��ن��اط 
وال�سباب املهام التالية:

)...(

املادة 7

امل��ادت��ني  ن�س  ُيلغى 
من  و)47(   )46(
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
عنهما  وي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

التعليم  بلجنة  تناط 
وال�سباب  وال��ث��ق��اف��ة 

املهام التالية:

)...(

املادة 46

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  بلجنة  ت��ن��اط 
والثقافة املهام التالية:

 ).....(

املادة 47-

والريا�سة  ال�سباب  بلجنة  تناط 
املهام التالية:

 ).....( 
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موافقة على املادة )8(.
املادة 8

ُيلغى ن�س املادتني )50( و)57( 
وي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنهما بالن�س التايل:

امل���ادة 50- م��ع م��راع��اة اإع���ادة 
الرتقيم

والثقافة  التعليم  بلجنة  ت��ن��اط 
وال�سباب املهام التالية:

)...(

املادة 8

امل��ادت��ني  ن�س  ُيلغى 
من  و)57(   )50(
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
عنهما  وي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

املادة 50-

التعليم  بلجنة  تناط 
وال�سباب  وال��ث��ق��اف��ة 

املهام التالية:

)...(

املادة 50

تناط بلجنة الزراعة واملياه املهام 
التالية:

 ).....(

املادة 57-

وال��ب��ادي��ة  ال��ري��ف  بلجنة  ت��ن��اط 
املهام التالية:

 ).....( 

اإ�سافة  املادة )9(، بعد  موافقة على 
الرقم للمادة اجلديدة، وهو:

اإع����ادة  م���راع���اة  م���ع   )53( امل�����ادة 
الرتقيم

املادة 9

ُيلغى ن�س املادتني )53( و)54( 
وي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنهما بالن�س التايل:

امل���ادة 53- م��ع م��راع��اة اإع���ادة 
الرتقيم

والآث���ار  ال�سياحة  بلجنة  ت��ن��اط 
واخلدمات املهام التالية:

)...(

املادة 9

امل��ادت��ني  ن�س  ُيلغى 
من  و)54(   )53(
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
عنهما  وي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

تناط بلجنة ال�سياحة 
والآث�����ار واخل��دم��ات 
العامة املهام التالية:

)...(

املادة 53-

العامة  اخل��دم��ات  بلجنة  ت��ن��اط 
والنقل املهام التالية:

 ).....(

املادة 54-

والآث���ار  ال�سياحة  بلجنة  ت��ن��اط 
املهام التالية:

 ).....( 
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اإ�سافة  املادة )9(، بعد  موافقة على 
الرقم للمادة اجلديدة، وهو:

اإع����ادة  م���راع���اة  م���ع   )58( امل�����ادة 
الرتقيم

املادة 10

ُيلغى ن�س املادتني )58( و)59( 
وي�ستعا�س  الأ�سلي  النظام  من 

عنهما بالن�س التايل:

امل���ادة 58- م��ع م��راع��اة اإع���ادة 
الرتقيم

والنزاهة  ال�سلوك  بلجنة  تناط 
وتق�سي احلقائق املهام التالية:

)...(

املادة 10\

امل��ادت��ني  ن�س  ُيلغى 
من  و)59(   )58(
ال���ن���ظ���ام الأ����س���ل���ي 
عنهما  وي�����س��ت��ع��ا���س 

بالن�س التايل:

ال�سلوك  بلجنة  تناط 
وتق�سي  وال��ن��زاه��ة 
احل����ق����ائ����ق امل���ه���ام 

التالية:

)...(

املادة 58-

وال�سلوك  النظام  بلجنة  ت��ن��اط 
املهام التالية:

 )...(

املادة 59-

وال�سفافية  النزاهة  بلجنة  تناط 
وتق�سي احلقائق املهام التالية:

 )...( 

اإ���س��اف��ة م���ادة ج��دي��دة ب��رق��م )61( 
لتحديد  الرتقيم،  اإع��ادة  مراعاة  مع 
الأم���ن  بلجنة  �ستناط  ال��ت��ي  امل��ه��ام 
والدفاع التي مت اقرتاحها يف الفقرة 

)ع( من املادة )40(.

املادة 61- 

ُت���ن���اط ب��ل��ج��ن��ة الم����ن وال���دف���اع 
الوطني املهام التالية:

ال��ق��وان��ني والأم����ور  1- درا����س���ة 

بق�سايا  تتعلق  التي  والقرتاحات 
الأمن والدفاع.
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و�سطب  الفقرة)61/اأ(  ت��ع��دي��ل 
مبو�سوع  يرتبط  )61/ب(،  الفقرة 
)الف�سل  والئتالفات  النيابية  الكتل 
اخلام�س(، وي�ستهدف ت�سكيل اللجان 
الدائمة ب�سكل ُملزم وفق مبداأ التمثيل 
وامل�ستقلني،  النيابية  للكتل  الن�سبي 
للفقرة  الأ���س��ل��ي  ال��ن�����س  لأن  ذل���ك 
العملية  املمار�سة  يف  ُيلغي  )61/اأ(، 
الأولوية  اأن  دام  ما  الن�سبي،  التمثيل 
التمثيل  ح�ساب  على  للتوافق  ُتعطى 
الن�سبي، لأن املهم يف التمثيل الن�سبي 
التمثيل  يف  الكتلة  حق  يكر�س  اأن  هو 
اللجنة  ع�سوية  توزيع  جم��رد  ولي�س 
كما  الرت�سيحات.  من  جمموعة  بني 
ي�ستلزم الأمر اإلغاء الفقرة )61/ب( 
التوافق  ع��دم  ح��ال��ة  يف  تن�س  ال��ت��ي 
اأ�سبوعني،  اللجان خالل  ت�سكيل  على 
على الذهاب اإلى النتخاب بالقرتاع 

ال�سري.

املادة 61

. تتاألف اللجنة الدائمة من اأحد  اأ
وخم�سة  اأعلى  ح��دًا  ع�سوًا  ع�سر 
اأع�ساء حدًا اأدنى، ويتم ت�سكيلها 
على  التنفيذي  املكتب  من  بقرار 
الن�سبي  بالتمثيل  اللتزام  اأ�سا�س 

للكتل.

ب. ل يجوز اأن يكون النائب ع�سوًا 
يف اأكر من جلنتني دائمتني، فاإذا 
انتخب يف جلنتني مل يعد من حقه 
اإذا  اإل  اأخرى  لأية جلنة  الرت�سح 
جلنة  من  خطيًا  ان�سحابه  اأعلن 

انتخب لع�سويتها.

ع�سوية  ب��ني  اجلمع  يجوز  ل  ج. 
اللجان وع�سوية املكتب الدائم.

املادة 61

. تتاألف اللجنة الدائمة من اأحد  اأ
وخم�سة  اأعلى  ح��دًا  ع�سوًا  ع�سر 
التوافق  يتم  اأدن��ى،  ح��دًا  اأع�ساء 
ي��ق��رره  مل��ا  وف��ق��ًا  ت�سكيلها  ع��ل��ى 
اأ�سا�س  على  التنفيذي  املكتب 

التمثيل الن�سبي للكتل.

ب. اذا مل يتم التوافق على ت�سكيل 
)اأ(  الفقرة  وفقا لأحكام  اللجان 
من هذه املادة خالل مدة ل تزيد 
بداية  من  يومًا  ع�سر  اأربعة  على 
انتخاب  يجري  عادية  دورة  كل 
اإذا  ال�سري  بالقرتاع  اأع�سائها 
العدد  ع��ن  املر�سحني  ع��دد  زاد 

املقرر.

ج. ل يجوز اأن يكون النائب ع�سوًا 
دائ��م��ت��ني،  جلنتني  م��ن  اأك���ر  يف 
يعد  مل  جلنتني  يف  انتخب  ف���اإذا 
من حقه الرت�سح لأية جلنة اأخرى 
ان�سحابه خطيًا من  اأعلن  اإذا  اإل 

جلنة انتخب لع�سويتها.

ب��ني ع�سوية  اجل��م��ع  ي��ج��وز  ل  د. 
اللجان وع�سوية املكتب الدائم.
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اللجنة  ق����رار  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ع���دم 
نائب  من�سب  اإلغاء  ب�ساأن  القانونية 
اأن��ه  كما  ه�(.  الفقرة  )يف  الرئي�س 
»واينما  عبارة  اأن  باملالحظة  جدير 
وردت يف هذا النظام« ل يتفق ورودها 
اللجنة  تكليف  م��ع  امل��ب��داأ  حيث  م��ن 
امل��واد  على  فقط  بالعمل  القانونية 

الواردة يف مذكرة 2018/4/9. 

املادة 11

النظام  من   )65( امل��ادة  ُت��ع��ّدل 
بالرمز  فقرة  باإ�سافة  الأ�سلي 
اإل��ي��ه��ا م��ع م��راع��اة اإع���ادة  )ج( 

الرتقيم بالن�س التايل:

ج- ل يجوز للع�سو الفائز رئي�سًا  
اأو نائبًا للرئي�س اأو مقررًا لإحدى 
من  موقع  لأي  الرت�سح  اللجان، 

املواقع يف جلنة اأخرى.

املادة 11

امل���ادة )65(  ُت��ع��ّدل 
الأ�سلي  النظام  من 

على النحو التايل:

ع���ب���ارة  اإل����غ����اء  اأ- 
»ون���ائ���ب���ًا ل��ل��رئ��ي�����س« 
واأينما وردت يف هذا 

النظام.

ع��ب��ارة  اإل����غ����اء  ب- 
»نائب الرئي�س و«.

ف��ق��رة  ب���اإ����س���اف���ة   *
بالرمز )ج( اإليها 

م��ع م���راع���اة اإع����ادة 
ال���رتق���ي���م ب��ال��ن�����س 

التايل:

للع�سو  ي��ج��وز  ل  ج- 
ال���ف���ائ���ز ب��رئ��ا���س��ة 
لها   اأو  مقررًا  جلنة  
م��ن  لأي  ال���رت����س���ح 
جلنة  يف  امل���وق���ع���ني 

اأخرى. 

ه�����- اإل����غ����اء ع��ب��ارة 
»ن����ائ����ب ال��رئ��ي�����س« 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 

بكلمة »املقرر«.

املادة 65

. يدعو رئي�س املجل�س كل جلنة يف  اأ
اأول كل دورة عادية اإلى الجتماع 
اأع�سائها رئي�سًا  لتنتخب من بني 

ونائبًا للرئي�س ومقررًا.
رئي�س  مبن�سب  فائزًا  يعترب  ب. 
اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ح�سل  م��ن  اللجنة 
اأ����س���وات احل��ا���س��ري��ن ويف ح��ال 
مر�سحني  بني  الأ���س��وات  ت�ساوي 
بينهم  ال��ق��رع��ة  جت���رى  اأك���ر  اأو 
نائب  انتخاب  على  ذلك  وينطبق 

الرئي�س واملقرر.
بتنظيم  اللجنة  رئي�س  يقوم  ج. 
اجتماعاتها  وحت��دي��د  اأع��م��ال��ه��ا 
والدفاع عن قراراتها يف املجل�س.

د. ي�سع املقرر تقارير اللجنة عن 
ويتولى  لديها  امل��ودع��ة  الق�سايا 
�سرح تلك التقارير والدفاع عنها 

عند مناق�ستها يف املجل�س.
مهام  الرئي�س  ن��ائ��ب  يتولى  ه�. 

الرئي�س عند غيابه.
اجتماع  املجل�س  رئي�س  يرتاأ�س  و. 

اأي جلنة يح�سره.
دائمة  جلنة  لكل  مكتب  ي�سكل  ز. 
اأعمالها  ل��ت��ويل  انتخابها  ع��ن��د 
التقارير  و�سع  على  والإ���س��راف 
ومتابعة  ال��الزم��ة  وال��درا���س��ات 
و�سبط  الإداري�������ة  اإج���راءات���ه���ا 
وقائع اجتماعاتها، على اأن يكلف 
املكتب  م��وظ��ف��ي  اأح���د  ال��رئ��ي�����س 

للقيام مبهام اأمني ال�سر.
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اإجراء  موافقة على املادة )12( بعد 
التعديالت التالية:

»ال���ق���ان���ون«  ك��ل��م��ة  ���س��ط��ب  اأوًل: 
»النظام«،  بكلمة  عنها  وال�ستعا�سة 

لأن الأمر يتعلق بالنظام الداخلي.

ث���ان���ي���ًا: ���س��ط��ب ك��ل��م��ة »ان���ت���خ���اب« 
»ت�سكيل«،  بكلمة  عنها  وال�ستعا�سة 
ان�سجامًا مع مقرتحنا بت�سكيل اللجان 
الدائمة ب�سكل ُملزم بالتمثيل الن�سبي 
الأع�����س��اء  فيها  مب��ا  النيابية  للكتل 

امل�ستقلون.

»اأقّدم« لأنها خطاأ  ثالثًا: �سطب كلمة 
بكلمة  عنها  وال�ستعا�سة  طباعي 

»قّدم«. 

املادة 12

النظام  من   )74( امل��ادة  ُت��ع��ّدل 
بالرمز  فقرة  باإ�سافة  الأ�سلي 

)د( اإليها بالن�س التايل:

يف  ورد  مم���ا  ال���رغ���م  ع��ل��ى  د- 
الفقرة )اأ( من املادة )61( من 
اللجنة  ت�سكيل  ُيعاد  النظام  هذا 
ن�سف  ع��ن  يقل  ل  م��ا  ق���ّدم  اإذا 
من  ا�ستقالتهم  اأع�سائها  ع��دد 

ع�سويتها.

املادة 12

امل���ادة )74(  ُت��ع��ّدل 
الأ�سلي  النظام  من 
باإ�سافة فقرة بالرمز 
بالن�س  اإل��ي��ه��ا  )د( 

التايل:

مما  الرغم  على  د- 
)اأ(  الفقرة  يف  ورد 
املادة )61( من  من 
ه���ذا ال��ق��ان��ون ُي��ع��اد 
اإذا  اللجنة  انتخاب 
اأق���دم م��ا ل يقل عن 
ن�سف عدد اأع�سائها 
ا����س���ت���ق���الت���ه���م م��ن 

ع�سويتها.

املادة 74

ع�سو  حكمًا  م�ستقياًل  يعترب   .  اأ
ح�سور  عن  يتغيب  ال��ذي  اللجنة 
اأكر  اأو  متتالية  اجتماعات  ثالثة 
متفرقة  اجتماعات  ع�سرة  م��ن 
وعلى  اللجنة  تقبله  ع���ذر  دون 
املكتب  اإ���س��ع��ار  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

التنفيذي بذلك.

اأي ع�سو  �سغرت ع�سوية  اإذا  ب. 
�سبب  لأي  اللجنة  اأع�����س��اء  م��ن 
ا�ستقالته  قبلت  اأو  الأ�سباب  من 
املكتب  خماطبة  الرئي�س  فعلى 
التنفيذي لت�سمية ع�سو بدًل عنه 
وذلك خالل مدة ل تتجاوز �سهرًا 

من تاريخ اإخطاره.
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اللجنة  ق����رار  ع��ل��ى  م��واف��ق��ة  ع���دم 
على   التفاق  ميكن  ل  لأن��ه  القانونية 
هذه  و�ستبقى  الكايف،  الوقت  ماهية 
اللجنة  ورئ��ي�����س  الرئي�س  بيد  اأداة 
ميكن  ملا  املزاجي  للتف�سري  املخت�سة 

اعتباره كافيًا من عدمه. 

اأما ما هو اأهم من ذلك، فهو �سرورة 
اأن الأ�سا�س يف مناق�سة  ح�سم م�ساألة 
هي  تكون  اأن  يجب  القوانني  م�ساريع 
باعتبار  الدائمة،  اللجان  اجتماعات 
املطبخ احلقيقي  اللجان هي  اأن هذه 
وجتهيزها  القوانني  م�ساريع  ملناق�سة 
للت�سويت حتت القبة، على اأن ُي�سمح 
للنائب  الذي تقدم بتعديل على قرار 
اللجنة املخت�سة، �سواء كان ع�سوًا اأم 
ل يف هذه اللجنة، ومل يوؤخذ به، يكون 
من حقه اأن يدافع عن اقرتاحه حتت 

القبة.

املادة )13(

ب��اإل��غ��اء   )83( امل�����ادة  ُت���ع���ّدل   
و)ب(،  )اأ(،  ال���ف���ق���رت���ني 
بالن�س  عنهما  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 

التايل:

. يتم الت�سويت على امل�سروع كما  اأ
مادة  املخت�سة  اللجنة  من  ورد 
اإل  النقا�س  باب  ُيفتح  ول  م��ادة، 
ل  للع�سو الذي تقّدم باقرتاح معدِّ
لقرار اللجنة املخت�سة ومل يوؤخذ 
املخت�سة  ول��ل��ج��ن��ة  ب��اق��رتاح��ه، 
وح��ده��ا ت��ويل ال��دف��اع ع��ن �سبب 

عدم الأخذ بالقرتاح. 

الت�سويت  املجل�س  ق��ّرر  اإذا  ب- 
اإحالته  على م�سروع القانون دون 
مادة  فُيناق�س  املخت�سة،  للجنة 
م�����ادة، وي�������س���ارك يف ال��ن��ق��ا���س 
املجل�س  اأع�ساء  م��ن  يرغب  م��ن 

احلا�سرين.

املادة )13(

)اأ(  ال��ف��ق��رة  ُت��ع��ّدل 
 )83( امل�������ادة  م����ن 
الأ�سلي  النظام  من 
»قبل  ع��ب��ارة  ب��اإل��غ��اء 
ال���ب���دء ب��ال��ت�����س��وي��ت 
امل�سروع«  م��واد  على 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 
ب���ع���ي���ارة »ورئ���ي�������س 
ال��ل��ج��ن��ة امل��خ��ت�����س��ة 
لفتتاح  امل��وع��د  قبل 
اجل����ل���������س����ة ب���وق���ت 

كاٍف.«.

املادة )83(

. على كل ع�سو يرغب يف تقدمي   اأ
اأو  الأ�سلي  الن�س  على  اق���رتاح 
اأو  املخت�سة  اللجنة  ق���رار  على 
يتقدم  ان  جديدة،  م��واد  اإ�سافة 
البدء  قبل  الرئي�س  اإلى  به خطيًا 
امل�سروع  م��واد  على  بالت�سويت 
املقرتحة  ال�سيغة  ف��ي��ه  م��ب��ي��ن��ًا 
مناق�ستها. امل�������راد   ل���ل���م���ادة 
ب. ل يجوز لأي ع�سو طلب الكالم 
القانون  م�سروع  مناق�سة  اأث��ن��اء 
ما  املخت�سة  اللجنة  من  املحال 
خطي  باقرتاح  تقدم  قد  يكن  مل 
وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه 
له  ياأذن  اأن  الرئي�س  وعلى  املادة 

ب�سرح اقرتاحه باإيجاز.
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القانونية  اللجنة  قرار  تعديل  نقرتح 
يف  املطلقة  الأول��وي��ة  ُت�سبح  بحيث 
الت�سويت هي للت�سويت الإلكرتوين، 
فّني  ع��ط��ل  ب�سبب  ذل���ك  ت��ع��ذر  اأم���ا 
املجل�س  يعود  ف��ورًا،  اإ�سالحه  يتعذر 
اأو  الأي��دي  برفع  التقليدي  للت�سويت 

بالقيام ح�سب ما يقرره الرئي�س. 

جديدتني  فقرتني  اإ���س��اف��ة   ون��ق��رتح 
ف�سل  ���س��م��ن  ه�����(  )د،  ب���ال���رم���ز: 
تفعياًل  امل��ج��ل�����س«،  يف  »ال��ت�����س��وي��ت 
وجت�سيدًا  الإل���ك���رتوين،  للت�سويت 
مبعرفة  ال�����س��ع��ب  وح���ق  لل�سفافية، 
حتت  مر�سحيه  ت�سويت  اجت��اه��ات 
ت�سلط  بحثية  م���ادة  وت��وف��ري  القبة. 
ال�����س��وء ع��ل��ى م���دى ت��اأي��ي��د ال��ن��واب 

للقوانني املختلفة واأحكامها.

املادة 14

من  )ب(  ال��ف��ق��رة  ن�����س  ُي��ل��غ��ى 
الأ�سلي  النظام  املادة )88( من 

وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

املن�سو�س  احلالتني  غري  ب.يف 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليهما 
املادة يجري ا�ستخدام الت�سويت 
ت��ع��ذر ذل��ك،  واإذا  الإل���ك���رتوين،  
اأو  الأيدي  الت�سويت برفع  يجري 

بالقيام وفقًا ملا يقرره الرئي�س.

اإع��داد  العامة  الأمانة  تتولى  د- 
جل�سات  م��ن  جل�سة  لكل  �سجل 

جمل�س النواب مبينًا فيه ما يلي:

1- اأ�سماء النواب احلا�سرين.

تغيبوا  الذين  النواب  اأ�سماء   -2

بعذر اأو بدون عذر.

ال��ت�����س��وي��ت م��ق��رون��ًا  ن��ت��ائ��ج   -3

باأ�سماء النواب.

اإليه يف  امل�سار  ال�سجل  ين�سر  ه�- 
على  املادة  هذه  من  )د(  الفقرة 
املوقع الإلكرتوين للمجل�س ليكون 
لو�سائل  عليه  ل��الط��الع  م��ت��اح��ًا 

الإعالم واملهتمني.

املادة 14

ُي��ل��غ��ى ن�����س ال��ف��ق��رة 
امل������ادة  م����ن  )ب( 
النظام  م��ن   )88(
وي�ستعا�س  الأ���س��ل��ي 

عنه بالن�س التايل:

ب- يف غري احلالتني 
عليهما  املن�سو�س 
من  )اأ(  ال��ف��ق��رة  يف 
ه����ذه امل�����ادة ي��ج��ري 
الت�سويت با�ستخدام 
الت�سويت الإلكرتوين 
اأو  الأي����دي  ب��رف��ع  اأو 
القيام وفقًا ملا يقرره 

الرئي�س. 

املادة )88(

على  باملناداة  الأ�سوات  تعطى   . اأ
وب�سوت  باأ�سمائهم،  الأع�����س��اء 

عال يف احلالتني التاليتني:

متعلقًا  الت�سويت  ك��ان  1-اإذا 

باإحدى  اجل��واب  يكون  بالد�ستور 
الكلمات التالية: موافق، خمالف، 

ممتنع.

متعلقًا  الت�سويت  ك��ان  2-اإذا 

اأو بالوزراء يكون  بالثقة بالوزارة 
التالية:   اجلواب باإحدى الكلمات 

ثقة، حجب، امتناع.

املن�سو�س  احلالتني  غري  ب.يف 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليهما 
برفع  الت�سويت  ي��ج��ري  امل����ادة 
با�ستخدام  اأو  بالقيام  اأو  الأي��دي 
يقرره  ملا  وفقًا  التقنية  الو�سائل 

الرئي�س.

اأي  ح��ول  �سبهة  ح�سلت  اإذا  ج. 
نواب على  ت�سويت وطلب ع�سرة 
وج��ب  الت�سويت  اإع����ادة  الأق����ل 

اإعادته.
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القانونية  اللجنة  ق��رار  على  موافقة 
بعد �سطب كلمة »الأعمال« لأنها خطاأ 
طباعي، يف الفقرة )ج( وال�ستعا�سة 

عنها بكلمة »اأعمال«.

املادة 15

ُيعّدل ن�س الفقرة )ج( من املادة 
الأ���س��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ن   )128(
ال�سوؤال  »وي���درج  ع��ب��ارة  ب��اإل��غ��اء 
واجل�����واب ع��ل��ى ج����دول اأع��م��ال 
لالأ�سئلة  خم�س�سة  جل�سة  اأول 
وال���س��ت��ج��واب��ات والق���رتاح���ات 
بالإجابة  يكتف  مل  واذا  برغبة، 
اإدراج  خ��ط��ي��ًا  ي��ط��ل��ب  امل��ر���س��ل��ة 
ال�����س��وؤال واجل����واب ع��ل��ى ج��دول 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة  الأع���م���ال« 
بالإجابة  يكتف  مل  »واإذا  بعبارة 
اإدراج  خ��ط��ي��ًا  ي��ط��ل��ب  امل��ر���س��ل��ة 
ال�����س��وؤال واجل����واب ع��ل��ى ج��دول 
خم�س�سة  جل�سة  اأول  اأع��م��ال 
ل���الأ����س���ئ���ل���ة وال����س���ت���ج���واب���ات 

والقرتاحات برغبة«.

املادة 15

الفقرة  ن�س  ُي��ع��ّدل 
امل������ادة  م�����ن  )ج( 
النظام  من   )128(
الأ�سلي باإلغاء عبارة 
»وي��������درج ال�������س���وؤال 
واجلواب على جدول 
جل�سة  اأول  اأع���م���ال 
لالأ�سئلة  خم�س�سة 
وال�����س����ت����ج����واب����ات 
والقرتاحات برغبة، 
ي��ك��ت��ف  مل  واذا 
ب���الإج���اب���ة امل��ر���س��ل��ة 
اإدراج  خطيًا  يطلب 
ال�������س���وؤال واجل����واب 
الأعمال«  على جدول 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 
مل  »واإذا  ب���ع���ب���ارة 
ي���ك���ت���ف ب����الإج����اب����ة 
امل����ر�����س����ل����ة ي��ط��ل��ب 
ال�سوؤال  اإدراج  خطيًا 
واجلواب على جدول 
جل�سة  اأول  الأع��م��ال 
لالأ�سئلة  خم�س�سة 
وال�����س����ت����ج����واب����ات 
والق�����������رتاح�����������ات 

برغبة«.

املادة 128 

. يبلغ الرئي�س ال�سوؤال اإلى الوزير  اأ
من  اأي���ام  �سبعة  خ��الل  املخت�س 
الوزير  يجيب  ب.  تقدميه.  تاريخ 
مدة  خ��الل  خطيًا  ال�����س��وؤال  على 
ج.  يومَا.  ع�سر  اأرب��ع��ة  تتجاوز  ل 
مقدم  اإلى  اجلواب  الرئي�س  يبلغ 
يومًا  ع�سر  اأربعة  خ��الل  ال�سوؤال 
ال�سوؤال  ويدرج  وروده،  تاريخ  من 
واجل�����واب ع��ل��ى ج����دول اأع��م��ال 
لالأ�سئلة  خم�س�سة  جل�سة  اأول 
وال���س��ت��ج��واب��ات والق���رتاح���ات 
بالإجابة  يكتف  مل  واذا  برغبة، 
اإدراج  خ��ط��ي��ًا  ي��ط��ل��ب  امل��ر���س��ل��ة 
ال�����س��وؤال واجل����واب ع��ل��ى ج��دول 

الأعمال.
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م���واف���ق���ة ع���ل���ى ق������رار ال��ل��ج��ن��ة 
القانونية.

املادة )16(

)اأ(  ال��ف��ق��رة  ُت��ع��ّدل 
 )132( امل����ادة  م��ن 
الأ�سلي  النظام  من 
ب��اإل��غ��اء ع��ب��ارة »على 

اأن ل يتم ذلك«. 

املادة 132 

اإل��ى  ال�����س��وؤال  ي��ج��وز حت��وي��ل   . اأ
ا�ستجواب على اأن ل يتم ذلك يف 
اجلل�سة التي يناق�س فيها ال�سوؤال.

ب. ي��ج��وز حت��وي��ل ال�����س��وؤال اإل��ى 
احلكومة  جتب  مل  اإذا  ا�ستجواب 
خالل مدة �سهر من ورود ال�سوؤال 

اإليها.
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الداخلي

املادة 17

ال��ف��ق��رة )و(  ُت��ع��ّدل 
 )135( امل����ادة  م��ن 
الأ�سلي  النظام  من 
»املادة«،  كلمة  باإلغاء 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 
ب���ع���ب���ارة »امل����ادت����ني 

)53( و«.

املادة 135
رئي�س  يجيب  اأن  ال��وزي��ر  .على  اأ
ال�ستجواب،  على  خطيًا  املجل�س 
خ���الل م���دة ل ت��ت��ج��اوز واح����دًا 
راأى  اإذا  اإل   ، ي��وم��ًا  وع�����س��ري��ن 
م�ستعجلة  احل��ال��ة  اأن  ال��رئ��ي�����س 

ووافق الوزير على تق�سري املدة.
يقت�سي  اجل����واب  ك���ان  اإذا  ب. 
معلومات  جمع  اأو  حتقيق  اإج��راء 
املدة  خالل  تقدميه  معها  يتعذر 
من  يطلب  اأن  للوزير  امل��ذك��ورة، 
ل  مل��دة  التمديد  املجل�س  رئي�س 
تتجاوز ثالثني يومًا ويبلغ الرئي�س 
مقدم ال�ستجواب والوزير بذلك.
واجل��واب  ال�ستجواب  ي��درج  ج. 
جل�سة  اأول  اأع��م��ال  ج���دول  على 
ي��درج  ك��م��ا  ل��ذل��ك،  خم�س�سة 
اجل��دول  ذل��ك  على  ال�ستجواب 
خالل  الوزير  ج��واب  ي��رد  مل  اإذا 

املدة املقررة.
ال����س���ت���ج���واب  ت������الوة  ب���ع���د  د. 
الك��ت��ف��اء  اأو  ع��ل��ي��ه  واجل�������واب 
بتوزيعهما امل�سبق على الأع�ساء، 
ال�ستجواب  ملقدم  الكالم  يعطى 
ثم للوزير امل�ستجوب ولكل منهما 
حق ال��رد م��رة واح��دة ثم يعطى 

الكالم ملن �ساء من النواب.
اقتناعه  امل�ستجوب  اأعلن  .اذا  ه� 
اإل  البحث  انتهاء  الرئي�س  يعلن 
مو�سوع  ال��ن��واب  اأح��د  تبنى  اإذا 
ال�ستجواب فتتبع حينئذ الأ�سول 

املحددة اأعاله يف النقا�س.
برد  يقتنع  مل  اإذا  للم�ستجوب  و. 
عدم  اأ���س��ب��اب  يبني  اأن  ال��وزي��ر، 
النواب  من  ولغريه  ول��ه  اقتناعه 
طرح الثقة بالوزارة اأو الوزير مع 
من   )54( امل��ادة  اأحكام  مراعاة 

الد�ستور.
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املادة كما وردت يف النظام 
الداخلي

ل ن���وؤي���د ق����رار ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لطلب  ال��الزم  العدد  رفع  بخ�سو�س 
تفعيل  هو  فاملطلوب  عامة.  مناق�سة 
للمجل�س  )اجلماعي(  الرقابي  الدور 
فاإن  الأح��وال،  كل  تقييده. ويف  ولي�س 
املجل�س هو �ساحب القرار يف املوافقة 
على جل�سة مناق�سة عامة من عدمها. 

املادة 18

الإبقاء على الن�س الأ�سلي.

املادة 18

 )139( امل��ادة  ُتعّدل 
الأ�سلي  النظام  من 
باإلغاء عبارة »لع�سرة 
اأع�ساء« وال�ستعا�سة 
عنها بعبارة »ل� %25 

من الأع�ساء«.

املادة 139

اأكر  اأو  اأع�ساء  لع�سرة  يجوز   . اأ
بطلب  املجل�س  اإل��ى  يتقدموا  اأن 
الأم����ور  م���ن  اأم����ر  اأي  م��ن��اق�����س��ة 

والق�سايا العامة.

تطلب  اأن  للحكومة  ي��ج��وز  ب. 
املناق�سة العامة.

املادة 19

م���واف���ق���ة ع���ل���ى ق������رار ال��ل��ج��ن��ة 
القانونية.

املادة 19

 )141( امل��ادة  ُتعّدل 
الأ�سلي  النظام  من 
»امل��ادة«  كلمة  باإلغاء 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 
ب���ع���ب���ارة »امل����ادت����ني 

)53( و«.

املادة 141

العامة  املناق�سة  لطالبي  يحق 
ب��ال��وزارة  الثقة  ط��رح  وغ��ريه��م 
املناق�سة  انتهاء  بعد  بالوزراء  اأو 
العامة، وذلك مع مراعاة اأحكام 

املادة )54( من الد�ستور.
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ل نوؤيد قرار اللجنة القانونية بخف�س 
العدد بخ�سو�س هذه الأداة الرقابية.

املادة 20

الإبقاء على الن�س الأ�سلي.

املادة 20

)ب(  الفقرة  ُت��ع��ّدل 
 )160( امل����ادة  م��ن 
الأ�سلي  النظام  من 
ب�����اإل�����غ�����اء ع����ب����ارة 
ع�سوًا(  )لع�سرين 
عنها  وال���س��ت��ع��ا���س��ة 
من   %25« ب��ع��ب��ارة 

الأع�ساء«.

املادة 160

تكون  ان  ب��امل��ذك��رة  ي�����س��رتط   . اأ
م��ن�����س��ب��ة ع��ل��ى واق���ع���ة حم���ددة 

بعينها.

ب. يجوز لع�سرين ع�سوًا او للجان 
والئتالفات  للكتل  او  املخت�سة 
مبذكرة  للرئي�س  التقدم  النيابية 
يدرجها  اأن  عليه  وال���ذي  خطية 
اإحالتها  اإو  الأع��م��ال  ج��دول  على 
الى اللجنة املخت�سة او احلكومة 

ح�سب مقت�سى احلال.

ج. اإذا احيلت املذكرة غلى اللجنة 
عنها  موجز  تقرير  تقدمي  فعليها 
خالل اأربعة ع�سر يومًا من تاريخ 

الإحالة.

املذكرة  على  احلكومة  د.جتيب 
ع�سر  اأربعة  خالل  اإليها  املحالة 

يومًا من تاريخ هذه الإحالة.

الأع�����س��اء  ال��رئ��ي�����س  ي��ب��ل��غ  ه�. 
ب�����الإج�����راءات ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 

احلكومة ب�ساأنها.

و.يعلن الرئي�س يف نهاية كل دورة 
ال��وزراء  اأ�سماء  الإع��الم  لو�سائل 
الأ�سئلة  على  يجيبوا  مل  ال��ذي��ن 
مل  ال��ذي  والعدد  وال�ستجوابات 

تتم الإجابة عليه.
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املادة )21(

م���واف���ق���ة ع���ل���ى ق������رار ال��ل��ج��ن��ة 
القانونية

املادة )21(

ُي��ل��غ��ى ن�����س امل����ادة 
النظام  من   )184(
وي�ستعا�س  الأ���س��ل��ي 

عنه بالن�س التايل:

)...(

املادة 184

للنواب يف  الأ�سبقية  قواعد  تكون 
وامل�ساركات  الداخلية  املنا�سبات 

اخلارجية وفق الرتتيب التايل:

. رئي�س جمل�س النواب. اأ

ب. روؤ�ساء الوزراء ال�سابقون.

ال���ن���واب  جم��ال�����س  روؤ�����س����اء  ج. 
ال�سابقون.

د. نواب الرئي�س.

ه. الوزراء ال�سابقون.

و. روؤ�ساء الكتل النيابية.

ز. روؤ�ساء اللجان الدائمة.

وفق  الأقدمية  ح�سب  النواب  ح. 
قانون النتخاب.
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الداخلي

املادة 22

اللجنة  ق�����رارات  ع��ل��ى  م��واف��ق��ة 
الف�سل  بخ�سو�س  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الثالث والع�سرين ومواده.

املادة 22

ُيعّدل النظام الأ�سلي 
باإ�سافة ف�سل جديد 
»ال���ف�������س���ل ال��ث��ال��ث 
وال��ع�����س��رون« واإع���ادة 
ترقيم باقي الف�سول 
واملواد من بعده وعلى 

النحو التايل:

ال���ف�������س���ل ال���ث���ال���ث 
والع�سرون

جل����������ان الأخ������������وة 
وملتقى  وال�����س��داق��ة 
ال�������ربمل�������ان�������ي�������ات 

الأردنيات

املادة )178(

)...(

املادة )179(

)...(

املادة )180(

)...(






