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 ورقة خلفية:

 النيابية: موجبات الحمكينكحل ال

 الدور  وجعزيز 

 

في ئػاز وزػت العمل التي ًىظمها مسصد البرإلاان ألازدوي في مسهص اللدض للدزاطاث 

ص الدوز"،  14/7/2018ًىم  الظُاطُت بعىىان "الىخل الىُابُت: مىحباث الخمىين وحعٍص

 لسؤطاء وممثلي الىخل الىُابُت على 
ً
فلد أعد اإلاسصد هره الىزكت الخلفُت لخيىن عىها

ص دوزها في خُاة مجلع الىىاب الثامً عؼس وفي  حصخُص مخؼلباث جمىين هخلهم وحعٍص

 أدائه.

أحي جىظُم وزػت العمل هره،    مع جٍو
ً
أهُد حاللت اإلالً عبدهللا الثاوي ابً جىاغما

في اإلاإجمس الصحفي الري جددر فُه ًىم الخامع  ،الحظين على أهمُت الىخل الىُابُت

سان اإلااض ي في مىاخاث الهّبت الؼعبُت جؼلعه لخدٌى ، خُث أعسب حاللخه عً مً خٍص

ذ  زئِع الىخل ئلى أخصاب طُاطُت وفخذ صفدت حدًدة مً ؤلاصالح الظُاس ي، زم جصٍس

 مجلع الىىاب اإلاهىدض عاػف الؼساوهت بأن جمىين الىخل الىُابُت طُمثل أولىٍت في

 عمل مجلع الىىاب للفترة اللادمت.

 مً الاهخمام فيللد 
ً
 خؼب العسغ وألاوزاق  هسض حاللت اإلالً عبدهللا الثاوي خيزا

ى( إلاجلع وفي افخخاح الدوزة غير العادًت )ألاولالىلاػُت إلاىطىع الىخل الىُابُت. 

ٌعخمد لدؼىُل الحيىمت،  أن جؼىز آلُت الدؼاوز الىىاب، أهد اإلالً في خؼبت العسغ 



2 
 

على جلدم العمل الحصبي والبرإلااوي الري ًإدي ئلى ظهىز ائخالف بسإلااوي على أطع 

لابله ائخالف بسإلااوي معازض ًمازض  خصبُت، ًخمخع باألغلبُت وجىبثم عىه الحيىمت، ٍو

وخّدد بأن "دوز مجلع الىىاب في الحيىماث البرإلااهُت،  .ىمت ظلالدوز السكابي، هدي

س هظامه الداخلي إلاأطظت عمل الىخل الىُابُت".  ًخؼلب مىه ؤلاطساع في جؼٍى

إلاا حاء في خؼبت العسغ، وأحسي  آهران طخجاب مجلع الىىاب الظابع عؼس للد ا

حعدًالث واطعت على هظامه الداخلي، واحظم الفصل الري خصصه الىظام الداخلي 

سه في طىء   وئن واهذ هىان خاحت لخؼٍى
ً
الجدًد للىخل الىُابُت بأهه مخلدم وظبُا

غير أن ججسبت الىخل الىُابُت مىر ذلً الحين، واهذ  .الخجسبت العملُت والخبراث الدولُت

مخىاطعت ئلى خد هبير. وئذا اطخثىِىا ججسبت هخلت اإلابادزة الىُابُت في اإلاجلع الظابع 

عؼس التي اخخؼذ لىفظها مىهجُت مبخىسة في العمل كىامها "الاػدبان ؤلاًجابي" مع 

 على حجم الحظىز 
ً
الحيىمت، فان دزحت جماطً الىخل وفعالُتها واهذ جخىكف أطاطا

 فيها.    الحصبي

عُت ألاداة السئِظُت الىاظمت للعمل البرإلااوي حؼيل الىخل  الىُابُت في اإلاجالع الدؼَس

اإلاخعاكبت مىر اإلاجلع  ألازدهُت  لألخصاب واللىي الظُاطُت، ومع أن مجالع الىىاب

، واهذ حؼهد كُام هخل هُابُت، ئال أن هره الىخل 1989الحادي عؼس اإلاىخخب في عام 

أن أكس مجلع الىىاب الظابع عؼس الىظام  لم جىً جخمخع باعتراف مإطس ي ئال مىر

 بالىخل 2013الداخلي الجدًد إلاجلع الىىاب لظىت 
ً
 خاصا

ً
، خُث أفسد اإلاجلع فصال

 والائخالفاث الىُابُت هى الفصل الخامع مً الىظام الداخلي. 

سي مسهص  هى اإلادخل اعخه أن جمىين الىخل الىُابُت ىاللدض للدزاطاث الظُاطُت كٍو

عُت والسكابُت والخمثُلُتعلى  لالزجلاء بعمل مجلع الىىابلصحُذ ا  . الصعد الدؼَس

ظسّ  س عمل الىخل الىُابُت  هأن ًخلدم بملترخاج اإلاسهص  َو زالزت أكظام: اللظم  فيلخؼٍى
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ألاٌو ٌؼخمل على ملترخاث لخعدًل ألاخيام الىاظمت لعمل الىخل الىُابُت في الىظام 

خيىن  اللظم الثاوي مً ملترخاث لخدظين بِئت عمل الىخل الداخلي إلاجلع الىىاب. ٍو

، فُما ًخألف اللظم الثالث مً ملترخاث مىحهت وجأمين اخخُاحاتها اللىحظدُت الىُابُت

 وذلً على الىدى الخالي:   ،للىخل الىُابُت هفظها لالزجلاء بخماطىها وأدائها

 

 :
ً
 أوال

 إدخال جعديالت على النظام الداخلي ملجلس النواب

 زيز مأسسة عمل الكحل النيابيةلحع

حؼىُل اللجان الدائمت بؼيل ُملصم وفم مبدأ الخمثُل اليظبي للىخل الىُابُت  -1

 برلً
ً
/أ( مً فصل اللجان الدائمت، 61حعدًل الفلسة ) ،واإلاظخللين. وازجباػا

 أعلى والتي جىص على أهه 
ً
 خدا

ً
"جخألف اللجىت الدائمت مً أخد عؼس عظىا

 أ
ً
 إلاا ًلسزه اإلاىخب دوى، ًخم وخمظت أعظاء خدا

ً
الخىافم على حؼىُلها وفلا

  الصُاغت للفلسة فهره "،الخىفُري على أطاض الخمثُل اليظبي للىخل
ُ
لغي في ج

العىصس الحاطم فيها هى الخىافم ولِع   اإلامازطت العملُت الخمثُل اليظبي، ألن

ن عدم الىصٌى ئلى الخىافم ًخؼلب أالخمثُل اليظبي، ولِع أدٌ على ذلً مً 

لصم للخمثُل اليظبي، خُث وحدها 
ُ
ئحساء اهخخاباث جىافظُت ولِع الخؼبُم اإلا

 م. خخاالث ًخم فيها ئكصاء بعع الىخل عً الخمثُل في بعع اللجان دون وحه 

وأن ًخصسف ، اإلاهم في الخمثُل اليظبي أن ًىسض خم الىخلت في الخمثُلزم أن 

ت اللجىت  خبازهم ممثلين لىخلهم، أعظاء اللجان باع ولِع مجسد جىشَع عظٍى

 وكد ، ال طُما مً هخل مخخلفت أعظاء على
ً
ت كد ًيىن مخىاشها أن جىشَع العظٍى

   . ال ًيىن 
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"ئذا لم ًخم الخىافم على حؼىُل اللجان  على أهه /ب( التي جىص61ئلغاء الفلسة ) -2

 ألخيام الفلسة )أ( مً هره اإلاادة
ً
 مدة خالٌ  وفلا

ً
د على أزبعت عؼس ًىما ، ال جٍص

مً بداًت ول دوزة عادًت ًجسي اهخخاب أعظائها باالكتراع الظّسي ئذا شاد عدد 

ألن جؼبُم مبدأ حؼىُل اللجان الدائمت بؼيل  اإلاسشحين عً العدد اإلالسز.".

بلي حؼىُ ًُ  للخىافم مً ُملصم على كاعدة الخمثُل اليظبي، ال 
ً
ل اللجان خاطعا

 لِع هىان خاحت إلحساء اهخخاباث جىافظُت. عدمه، وبالخالي

بالىظس ئلى أن الفصل الخامع مً الىظام الداخلي الخاص بالىخل والائخالفاث  -3

أن ُت، فاهه ًخعين الىُابُت، ًفخلس ألخيام وافُت لخىظُم عمل الائخالفاث الىُاب

وجىطُع هرا وهاػم ئعالمي باطمه، باهخخاب زئِع له على واحب الائخالف  ًىص

 الفصل لىطع أخيام هاظمت لدؼىُل الائخالف عمله.

طئلت" جىصعلى آلاحي:  ئطافت مادة حدًدة للىظام الداخلي طمً فصل "ألا -4

ُت ه"جخصص في بداًت ول حلظت عامت للمجلع هصف طاعت ألطئلت ػف

جؼسخها الىخل الىُابُت وأحىبت الحيىمت عنها، وجددد اإلادة الصمىُت لألطئلت 

 بدظب عدد أعظاء الىخل". 
ً
ص  وظبُا ولعل مً ػأن ألاخر بهرا الخىحه حعٍص

ت في أداء مجلع الىىاب،  الدوز السكابي للمجلع على الحيىمت، وبعث الحٍُى

 عً أن وػد اهخمام اإلاىاػىين إلاخابعت الجلظاث العامت للم
ً
جلع. هرا فظال

ذلً ٌظاهم في جيؼُؽ العالكت بين أعظاء الىخلت الىاخدة ألهه ًخعين على 

الىخلت في ول حلظت أن جددد مً طِخددر منها أو مً طُىّحه الظإاٌ أو  

  ألاطئلت للحيىمت مً الىخلت.

حعدًل أخيام فصل الىخل والائخالفاث الىُابُت في الىظام الداخلي لجهت الظماح  -5

يىن  طُاس ي ألي خصب لدًه خمظت هىاب فأهثر مً حؼىُل مجمىعت هُابُت، ٍو

 لها الحلىق هفظها التي للىخل مع مساعاة الفسوق العددًت.
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 :ثانيا ً

 تقدينًالدعنًالالزمًللكتلًالنيابيةًلتفعيلًدورهاً

 والقيامًبوهاههاًعلىًأتنًوجه

 

ىاب، والتي حاءث طمً ( مً الىظام الداخلي إلاجلع الى35)جفعُل اإلاادة  ئن هرا

ًلدم اإلاىخب ، وجىص على أهه "الفصل الخامع الخاص بالىخل والائخالفاث الىُابُت

ًُ  لخمىُنها الدائم للىخل الىُابُت الدعم الالشم ساعى في ذلً مً اللُام بمهامها على أن 

 ؤلامياهاث اإلاخاخت.".

في اإلاجلظين الظابع عؼس والثامً  بما أهه في اإلامازطت العملُت لم ًلدم اإلاىخب الدائمو 

الىُابُت، فاهه ًخعين حعدًل هره اإلاادة لؼؼب عبازة "على أن  أي دعم للىخل عؼس 

عت للتهسب مً جلدًم الدعم للىخل  ساعى في ذلً ؤلامياهاث اإلاخاخت"، ختى ال جيىن ذَز ًُ

الىُابُت، هرا مً هاخُت، ومً هاخُت أخسي ًجب جددًد أػياٌ مدددة مً الدعم 

 جىص علُه هره اإلاادة لخلدًمه للىخل واآلحي:

 أمين الظسليل هخلت لُخىلى اللُام بمهمت  جخصُص مىظف 
ً
يىن مظإوال ، ٍو

، إلاداطس احخماعاتها حسجُل   مً هاجىزُم ول ما ًخصل بعملو  أزػُف الىخلت عً

ً،  اتهاأو للاء لحظىز احخماعاتها ئها جىحُه الدعىاث ألعظاوعً مع آخٍس

واللُام باالجصاالث الداخلُت الداخلُت والخازحُت الالشمت لعمل الدوزٍت، 

  الىخلت.

  جخصُص مىخب داخل مجلع الىىاب ليل هخلت ًيىن بمثابت ملس لها، وججهيز

 هرا اإلاىخب بما ًلصم مً ألاحهصة وألازار إلدازة عملها.
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  ف الظُافت التي جدخاحها الىخلت طمً طلف ت ومصاٍز حغؼُت اإلاصاٍزف ؤلاداٍز

خفم علُه.م ًُ  الي 

 :
ً
 ثالثا

 النيابية ثوصيات للكحل

 

  ًخم فُه جىاٌو اللظاًا  ت،الداخلُ الالئدت للىخلت ئلى حاهب طُاس ي بسهامجوطع

في اإلاجاالث الظُاطُت والاكخصادًت والاحخماعُت  اإلاخعللت بالؼأن العام

ت والثلافُت، ما ٌظمذ  عً التزامها ببرهامجها.الىخلت  ظاءلتمب والتربٍى

  ص وخدة الىخلت وجماطىها، والحسص على أن ًيىن لها مىاكف واضحت في ول حعٍص

عي والسكابي.   مفصل أطاس ي مً مفاصل العمل الدؼَس

  التي ًىص عليها  الجصاءاثليل هخلت، واجخاذ  تالداخلُ الالئدتجفعُل هصىص

س زئاطت الىخلت، واهخخاباث مىخبها.  في خاٌ غُاب ألاعظاء، وجدٍو

  س  الىخلت بخىزُم احخماعاتها وأعمالها وأوؼؼتها، وئعدادالتزام عً جفصُلي جلٍس

 .وؼاغ الىخلت في خخام ول دوزة عادًت مً والًت اإلاجلع

  الاطخفادة مً اإلاىخب ؤلاعالمي إلاجلع الىىاب في الىصٌى للصحافت وؤلاعالم

 والسأي العام ليؼس ما جلىم به الىخلت مً أعماٌ وما جصدزه مً بُاهاث.

 اء مىكع ئلىترووي أو صفدت على الفِظبىن ليل هخلت وئدزاج بسهامج الىخلت ئوؼ

 وأوؼؼتها فيها، وفخذ باب الخىاصل معها.

 عُتليل هخلت  مإجمس صحفي علد زئِظها أو  لدم فُهً ،في نهاًت ول دوزة حؼَس

خددر  هاػلها ؤلاعالمي س الىخلت ئلى وطائل ؤلاعالم والسأي العام، ٍو عً جلٍس

  وأوؼؼتها. الىخلتاث جاش ئه

 

 


