
حضرة صاحب الجاللة
 السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاة



من  عدد  على  الشورى  لمجلس  والرقابي  التشريعي  العمل  يقوم 
األنشطة والوسائل واألدوات البرلمانية، ويتبع في إعدادها آليات 
وإجراءات خاصة جاء بيانها في النظام األساسي للدولة الصادر 
بالمرسوم السلطاني 1996/101م، والمعدل بالمرسوم السلطاني 
2011/11م، والالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بقرار 
واألدوات  والوسائل  األنشطة  ولهذه  2012/1م،  رقم  المجلس 
إعداد  أهمية  لذلك جاءت  إعدادها،  في  منهجّية محددة  البرلمانية 
المتبعة في أعمال جلسات  لبيان اآلليات واإلجراءات  الدليل  هذا 
المجلس والموضوعات المستعرضة في اجتماعات مكتب المجلس 
في  لألعضاء  المقدم  البرلماني  بالدعم  الخاصة  للمنهجية  وشرح 
ألصحاب  مرجًعا  ليكون  البرلمانية،  واألدوات  الوسائل  إعداد 
السعادة أعضاء مجلس الشورى وموظفي األمانة العامة للمجلس 

والباحثين المهتمين في هذا الشأن.

علـــي بن ناصـــر المحـــروقي
األمـين الـعام لـمجلس الـشورى    
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القسم األول 
أعمال الجلسات العامة
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تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر المجلس خالف ذلك بناًء 
على طلٍب من الحكومة أو من مكتب المجلس أو ربع األعضاء 
على األقل، وتنعقد بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من 
بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويمكن تقسيم األعمال التي تنظر في 

الجلسات وفًقا لآلتي بيانه:

أوالً: الجلسة االستثنائّية )انتخاب رئيس المجلس ونائبيه(، 
والجلسة اإلجرائّية لتشكيل أجهزة المجلس )مكتب المجلس، 

اللجان الدائمة(:

)أ( الجلسة االستثنائّية النتخاب رئيس المجلس ونائبيه
وفًقا لحكم المادة )58( مكرًرا )12( من النظام األساسي للدولة 
مجلس  يجتمع  للمجلس،  الداخلّية  الالئحة  من   )37( والمادة 
الشورى في جلسة استثنائّية بدعوة من جاللة السلطان المعظم – 
حفظه هللا ورعاه - تسبق دور االنعقاد، النتخاب رئيًسا له ونائبين 
ويتولى  المجلس،  أعضاء  لعدد  المطلقة  باألغلبية  وذلك  للرئيس 
رئاسة المجلس أكبر األعضاء سًنا بمعاونة أصغر عضوين من 

غير الراغبين في الترشح لمثل فترته، وفقاً لآلتي:
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¢ù∏éŸG á°SÉFôd í°TÎdG ÜÉH íàa

Úë°TÎŸG áªFÉb ¿ÓYEG

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

≥FÉbO çÓK Ióe í°TÎe ƒ°†Y πc íæÁ

.¢ù∏éŸG ΩÉeCG ¬°ùØæH ∞jô©à∏d 

¢ù«FQ øe í«°TôJ ≈∏Y kAÉæH ¢ù∏éŸG QÉàîj

™ª÷ ¬FÉ°†YCG øe G kOóY á°ù∏÷G 

ÉgRôah äGƒ°UC’G 

 äGAGôLEG  OÉ©J ¤hC’G ádƒ÷G ‘ (٥٠٪+١) á≤∏£ŸG á«Ñ∏ZC’G ≥≤ëàJ ⁄ GPEG

 hÉ°ùàj ⁄ Ée ÊÉãdGh ∫hC’G øjõcôŸG ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ≈∏Y ô°üà≤Jh ´GÎb’G

 ∂∏J ‘ Éª¡©e ¿ƒcÎ°û«a É¡«∏Y Ú∏°UÉ◊G äGƒ°UC’G OóY ‘ ¿hôNBG Éª¡©e

 ´GÎb’G OÉ©j á«fÉãdG  ádƒ÷G ‘ áHƒ∏£ŸG á«Ñ∏ZC’G ≥≤ëàJ ⁄ GPEGh  ,ádƒ÷G

 ΩóY  ádÉM  ‘h  ,ÊÉãdGh  ∫hC’G  øjõcôŸG  ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  ÚH  áãdÉK  ádƒ÷

.Éª¡æ«H áYô≤dG iôŒ á«Ñ∏ZC’G ≥≤–

ÜÉîàf’G áé«àf á°ù∏÷G ¢ù«FQ ø∏©j

IóM ≈∏Y kÓc ¢ù«FôdG »ÑFÉf ÜÉîàfG ‘ á≤HÉ°ùdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ºàj
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)ب( تشكيل مكتب المجلس، واللجان الدائمة:
1. آلية تشكيل مكتب المجلس:

يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس 
باألغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور 
من  سبب  ألي  المكتب  أعضاء  أحد  مكان  خال  وإذا  االنعقاد، 
وذلك  الطريقة،  بذات  محله  يحل  من  انتخاب  يجرى  األسباب 
خالل أسبوعين من تاريخ الخلو، بحسب المادة )48( من الالئحة 

الداخلية للمجلس.
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¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

¿Éé∏dG ájƒ°†Y ¤EG ΩÉª°†fÓd AÉ°†YC’G äÉÑ∏W Ωó≤J

∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ‘ á°ù∏L ∫hCG ‘ 

 øµeCG Ée AÉ°†YC’G äÉÑZQ IÉYGôÃ äÉÑ∏£dG √òg ÚH ≥«°ùæàdG ÖàµŸG ¤ƒàj

.áæé∏dG •É°ûf ∫É› ‘ ¢ü°üîàdGh IÈÿG r»∏eÉ©d ájƒdhC’G íæe ™e ,∂dP

 ,¢ù∏éŸG  ≈∏Y  É¡°VôY  πÑb  ¿Éé∏dG  ájƒ°†©d  í«°TÎdG  ºFGƒb  ÖàµŸG  ø∏©j

 ¢Vô©j ,¢ù«FôdG ¤EG áHÉàc ¬JÉ°VGÎYG hCG  ¬JÉMGÎbG Ωó≤j ¿CG  ƒ°†Y πµdh

.É¡«a ô¶æ∏d ÖàµŸG ≈∏Y AÉ°†YC’G äÉ°VGÎYG hCG äÉMGÎbG ¢ù«FôdG

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG

 á°SGQO ó©H ÖàµŸG ¬«dEG ≈¡àfG ÉŸ É k≤ÑW ¢ù∏éŸG ≈∏Y ºFGƒ≤dG ¢ù«FôdG ¢Vô©j

 ‘  á°ûbÉæŸG  ô°üà≤Jh  ,AÉ°†YC’G  øe  áeó≤ŸG  äÉMGÎb’Gh  äÉ°VGÎY’G

 Èà©Jh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ÖàµŸG É¡eõàdG »àdG §HGƒ°†dGh óYGƒ≤dG ≈∏Y ¢ù∏éŸG

.É¡d ¢ù∏éŸG QGôbEG OôéÃ IòaÉf ºFGƒ≤dG √òg

2. آلية تشكيل اللجان الدائمة:
• اختيار أعضاء اللجان:
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رئاسة اللجان:
وفًقا للمادة )55( من الالئحة الداخلية للمجلس: "تنتخب كل لجنة 
خالل عشرة أيام من بدء دور االنعقاد العادي من بين أعضائها 
رئيًسا ونائًبا للرئيس لنصف الفترة، وذلك باألغلبية المطلقة لعدد 

أعضائها ."

 É kæ°S ÉgAÉ°†YCG ÈcCG Iôe ∫hC’ áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôj

.í°TÎ∏d Úeó≤àŸG ÒZ øe

.…ô°ùdG ´GÎb’G ≥jô£H Úë°TôŸG ÚH äÉHÉîàf’G iôŒ

á«Ñ∏ZC’ÉH ∂dPh áæé∏dG ¢ù«FQ QÉ«àN’ ÜÉîàf’G iôéj

.É¡FÉ°†YCG Oó©d (٥٠ % + ١) á≤∏£ŸG 

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

 äGAGôLEG OÉ©J ¤hC’G ádƒ÷G ‘ (٥٠٪ +١) á≤∏£ŸG á«Ñ∏ZC’G ≥≤ëàJ ⁄ GPEG

 ∫hC’G  øjõcôŸG  ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  ≈∏Y  ô°üà≤Jh  á«Ñ°ùædG  á«Ñ∏ZC’ÉH  ´GÎb’G

 É¡«∏Y  Ú∏°UÉ◊G  äGƒ°UC’G  OóY  ‘  ¿hôNBG  Éª¡©e  hÉ°ùàj  ⁄  Ée  ÊÉãdGh

 ádƒ÷G  ‘  áHƒ∏£ŸG  á«Ñ∏ZC’G  ≥≤ëàJ  ⁄  GPEGh  ,∂∏J  ‘  Éª¡©e  ¿ƒcÎ°û«a

.º¡æ«H áYô≤dG iôŒ á«fÉãdG

.º¡HGƒfh ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ ÜÉîàfG áé«àf ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ø∏©j
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ثانياً: بنود جدول أعمال جلسات المجلس:
)أ( مشروعات القوانين ومقترحات مشروعات القوانين:

Ò°S πMGôe

 á«∏ª©dG 

á«©jô°ûàdG

١

٢

٣ ٤

ìGÎbE’G

 ´hô°ûe

¿ƒfÉb

QGôbE’G

πjó©àdGh 

¢ù∏éŸ ádÉME’G

ádhódG 

AGQRƒdG ¢ù∏›

¿ÉªY ¢ù∏›
äÉYhô°ûe ìGÎbG ¿ÉªY ¢ù∏éŸ

áeƒµ◊ا ¤EG É¡àdÉMEGh ÚfGƒb  

 ¬à°SGQO ó©H ìÎ≤ŸG AGQRƒdG ¢ù∏› π«ëj

 ¿ƒfÉb ´hô°ûe πµ°T ≈∏Y ¿ÉªY ¢ù∏› ¤EG
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1( مشروعات القوانين:
وفًقا لحكم المادة )58( مكرًرا )37( والمادة )58( مكرًرا )38( 
من  القوانين  مشروعات  إحالة  يتم  للدولة،  األساسي  النظام  من 
قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى )المستعجلة منها وغير 
المستعجلة( ليتم البت فيها بإقرارها أو تعديلها وذلك خالل المدد 

الموضحة أدناه: 

AGQRƒdG ¢ù∏›

iQƒ°ûdG ¢ù∏›

ÌcC’G ≈∏Y ô¡°TCG ٣

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

á∏é©à°ùŸG ÒZ 

ádhódG ¢ù∏›

ÌcC’G ≈∏Y Ωƒj ٤٥

AGQRƒdG ¢ù∏›

iQƒ°ûdG ¢ù∏›

ÌcC’G ≈∏Y ô¡°T

ádhódG ¢ù∏›

ÌcC’G ≈∏Y Ωƒj ١٥

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

á∏é©à°ùŸG
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iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¤EG áeƒµ◊G øe ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe ∫É–

áeƒµ◊G

 á°ù∏L ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG ¢ù«FôdG ô£îj

¤EG ´hô°ûŸG øe áî°ùf π°Sôjh á«dÉJ

á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG áæé∏dG

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG áæé∏dGá°üàîŸG áæé∏dG

¬eÉµMCG ≥«°ùæJh á«fƒfÉ≤dG áZÉ«°üdG §Ñ°†d ∑Î°ûe AÉ≤d ó≤Y

,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG áæé∏dG …CGôH kÉYƒØ°ûe á°üàîŸG áæé∏dG ôjô≤J ™aôj

´hô°ûª∏d »∏°UC’G ¢üædG ¬H kÉ≤aôe 

¢ù```∏``````é``ŸG

ádhódG ¢ù∏›

•  في حالة االختالف بين مجلسي الدولة والشورى يتم تشكيل لجنة 
مشتركة بين المجلسين لدراسة أوجه االختالف، وتعتمد توصيات 
بين  الخالف  استمر  فإذا  حدة،  على  مجلس  كل  قبل  من  اللجنة 

المجلسين فيتم عقد جلسة مشتركة لحسم الخالف.
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2( مقترحات مشروعات القوانين
وفًقا لحكم المادة )58( مكرًرا )36( من النظام األساسي للدولة 
الداخلية للمجلس، يحق للعضو  المادة )128( من الالئحة  وإلى 
واللجان اقتراح مشروعات قوانين، ويتم إحالتها إلى مجلس الدولة 
الشورى   مجلس  إلى  إعادتها  ثم  تعديلها  أو  بإقرارها  يقوم  الذي 
الذي يرفعها بدوره للحكومة لتقرير المناسب بشأنها ويتبع بشأن 
إقرارها وتعديلها ذات اإلجراءات المتبعة في مشروعات القوانين. 

ƒ°†©dG

á°üàîŸG áæé∏dG

áæé∏dG

á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG áæé∏dG

یرسل نسخة من التقریر إلى 
األعضاء بمدة ال تقل عن ثالثة ایام 

یحال من قبل الرئیس لدراستھ

االقتراح المقدم من العضو

االقتراح المقدم من اللجنة

¢ù`````````«FôdG

¢ù````````∏éŸG

¢ù∏éŸG Öàµe
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á°üàîŸG áæé∏dG øe hCG ƒ°†Y øe  Ωó≤e ¿ƒfÉb ´hô°ûe ìÎ≤Ÿ ¢ù∏éŸG QGôbEG

ádhódG ¢ù∏› ¤EG ¬àdÉMEG

ìÎ≤e ™e ¥ÉØJ’G ádÉM ‘

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe 

øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ìÎ≤e OÉ©oj

¢ù∏éª∏d ádhódG ¢ù∏› 

´hô°ûe ìÎ≤e ¢ù∏éŸG ™aôj

áeƒµë∏d ¿ƒfÉ≤dG

 …CGQ ≈∏Y Ú°ù∏éŸG ≥aGƒJ GPEG

 ácÎ°ûŸG áæé∏dG
…CGQ ≈∏Y Ú°ù∏éŸG ≥aGƒàj ⁄ GPEG

 ácÎ°ûŸG áæé∏dG 

 ´hô°ûe ìÎ≤e ádhódG ¢ù∏› π«ëj

¢ù∏éŸG ¤EG ¿ƒfÉ≤dG

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ìÎ≤e ¢ù∏éŸG ™aôj

ácÎ°ûŸG áæé∏dG …CGôH kÉYƒØ°ûe áeƒµë∏d

ácÎ°ûe á°ù∏L ó≤Y

 ìÎ≤e ádhódG ¢ù∏› ¢ù«FQ ™aôj

…CGQ ¬H kÉ≤aôe áeƒµë∏d ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

 ¬«∏Y É≤ØJG Éeh ,Ú°ù∏éŸG

 áà°SGQód á°üàîŸG áæé∏dG ¤EG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ìÎ≤e ¢ù∏éŸG π«ëj

 áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH »FÉ¡ædG ìÎ≤ŸG OGóYEGh ádhódG ¢ù∏› OQ Aƒ°V ‘

.á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG

 ìÎ≤e ™e ±ÓàN’G ádÉM ‘

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

ìÎ≤ŸG ßØMácÎ°ûe áæ÷ π«µ°ûJácÎ°ûe á°ù∏L ó≤©d IƒYódG

- إذا تم إقرار مقترح مشروع قانون من مجلس الدولة تتم ذات 
اإلجراءات في مجلس الشورى.

- ال يجوز تقديم مقترح مشروع القانون الذي رفضه المجلس أو 
أرجأه في ذات دور االنعقاد الذي قدم فيه.

- يسقط مقترح مشروع القانون بإنتهاء فترة المجلس.
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)ب( مشروعات االتفاقيات االقتصادية واالجتماعية:

áeƒµ◊G

áeƒµ◊G

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG 

á°üàîŸG áæé∏dG

 Ωõà©J »àdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉ«bÉØJ’G äÉYhô°ûe ∫É–

 IôcòŸÉH káYƒØ°ûe ¢ù∏éŸG ¤EG É¡«dEG ΩÉª°†f’G hCG É¡eGôHEG áeƒµ◊G

.ádhó∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (٤١) GQôµe (٥٨) IOÉŸG ºµ◊ É≤ah á«MÉ°†j’G

 áî°ùf π°SôJh É¡d OóëŸG πLC’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¤EG Égôjô≤J áæé∏dG ™aôJ

.πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH á°ù∏÷G óYƒe πÑb AÉ°†YC’G ¤EG ¬æe

 á°ù∏L ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG ô£îjh ,¢ù∏éŸG Öàµe ¤EG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ É¡∏«ëj

.AÉ°†YC’G ≈∏Y É¡æe áî°ùf ´RƒJh ,á«bÉØJ’G ´hô°ûe ádÉMEG øY á«dÉJ

 ,¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCÉH  ¬JÉ«Fôe Qô≤jh ,É¡fCÉ°ûH áæé∏dG ôjô≤J ¢ù∏éŸG ¢ûbÉæj

.AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG  äÉ≤aôe øe √Gôj Ée ™e ¢ù«FôdG É¡∏«ëjh

.á°üàîŸG áæé∏dG ¤EG É¡àdÉMEÉH ÖàµŸG Ωƒ≤j
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)ج(: مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة
وفقاً لحكم المادة )58( مكررا )40( من النظام األساسي للدولة، 
والميزانية  التنمية  خطط  مشروعات  الوزراء  مجلس  يحيل 
السنوية للدولة إلى المجلس مشفوعة ببيان تفصيلي عن الحالة 
المالية واالقتصادية للدولة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات 

الميزانية لمناقشتها.
AGQRƒdG ¢ù∏›

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

(یحیل الرئیس المشروع إلى اللجنة المختصة وتوزع نسخ لباقي األعضاء)

مشروع المیزانیة مشروعات خطط التنمیة
السنویة للدولة

AÉ°†YC’G

لألعضاء تقدیم مالحظات مكتوبة إلى اللجنة بوقت كاف

اللجنة االقتصادیة والمالیة وینظم إلیھا 
اللجنة االقتصادیة والمالیةعند دراستھا رؤساء اللجان الدائمة

¢ù∏éŸG

 ∫ÉØbEG ó©H äÉ«°UƒJ øe ¬«a OQh Ée ≈∏Y …CGôdG òNDƒjh áæé∏dG ôjô≤J ¢ù∏éŸG ¢ûbÉæj
 á«fGõ«ŸG hCG á£ÿG ´hô°ûe øY ¢ù∏éŸG ΩÉeCG ÉfÉ«H ¢üàîŸG ôjRƒdG »≤∏j á°ûbÉæŸG ÜÉH
 √ò«ØæJ ” Éeh ádhó∏d á«dÉŸG ádÉ◊Gh á«ªæàdG ä’ó©eh èeGôH ¬«a í°Vƒj ájƒæ°ùdG
 äÉYhô°ûe ≈∏Y QÉKBG  øe ¬∏c  ∂dòd  Éeh  É¡H  ∫ƒª©ŸG  äÉ«fGõ«ŸGh  á«ªæàdG  §£N øe
 äÉ«°UƒàdG QGôbEGh á°ûbÉæŸ á«eÉàN á°ù∏L ¢ù∏éŸG ó≤©j .Iójó÷G äÉ«fGõ«ŸGh §£ÿG
 äÉ«°UƒàdG  ¢ù«FôdG  π«ëjh  ,ájƒæ°ùdG  äÉ«fGõ«ŸGh  á«ªæàdG  §£N  äÉYhô°ûe  ¿CÉ°ûH

.ádhódG ¢ù∏› ≈dEG ÉgQGôbEG ” »àdG á«FÉ¡ædG

• يلتزم مجلس الوزراء بإخطار المجلس بما لم يتم األخذ به من توصياته بشأن مشروعات 
الرئيس  ويحيل  اعتمادها،  تاريخ  من  شهر  خالل  السنوية  والميزانيات  التنمية  خطط 
اإلخطار إلى اللجان المختصة إلعداد تقرير بشأنه خالل أسبوعين، ويدرج التقرير في 

جدول أعمـال أقـرب جلسة تالية ليناقشه المجـلس ويتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.  
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)د( تقرير جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة:
وفًقا للمادة )58( مكرًرا )42( من النظام األساسي للدولة على 
جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره 

السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

ádhó∏d ájQGOE’Gh á«dÉŸG áHÉbôdG RÉ¡L

¢ù∏éŸG Öàµe

 IOÉŸG ¢üæd É k≤ah ¢ù«FôdG »ÑFÉf óMCG á°SÉFôH πªY ≥jôa ÖàµŸG ¬d πµ°ûj

¢ù∏éª∏d á«∏NGódG áëFÓdG øe (١٥٦)

¢ù∏éŸG

≥jôØdG ¬H ≈°UhCG Ée QGôbEGh á°ûbÉæª∏d ¢ù∏éŸG ≈∏Y ∂dP èFÉàf ¢Vô©J

ájQGOE’Gh á«dÉŸG áHÉbôdG RÉ¡L ôjô≤J á°SGQO πªY ≥jôa

(¬«∏Y äÉ¶MÓŸG AGóHEGh ôjô≤àdG á°SGQóH ≥jôØdG Ωƒ≤j)
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)هـ( خطط العمل، ودراسات وتقارير اللجان الدائمة:
نطاق  في  عادي،  انعقاد  دور  كل  بداية  في  اللجان  تحدد 
وترتب  دراسة  إلى  تحتاج  التي  الموضوعات  اختصاصاتها، 
الرئيس  إلى  بذلك  بياًنا  وتقدم  الدور،  خالل  دراستها  أولويات 

مشتمالً على خطة عمل وبرنامج تنفيـذي محدد.

تسلم التقریر في نفس الجلسة
 في الحاالت المستعجلة

بیان بخطة عمل اللجنة
¢ù«FQ

المجلس
إقرار خطة عمل اللجنة

تكلیف ومتابعة

تقریر/ نتائج

إدراج التقریر في جدول أعمال 
الجلسات إلقراره بأغلبیة األعضاء

 الحاضرین

∞«∏µJ

¢ù∏éŸG Öàµe

 Éeƒ∏©e  ÓLCG  ¿Éé∏d  ÖàµŸG  Oóëj

 ∫É`ëj  hCG  ,¬H  ∞`∏µJ  Ée  RÉ‚E’

 øe  ¬`à°SGQóH   QOÉÑJ  Ée  hCG  ,É¡«dEG

 Ωó≤J  ¿CG  É¡«∏Yh  ,äÉ`Yƒ°Vƒe

 Oóëj  …òdG  óYƒŸG  ‘  ÉgôjQÉ≤J

 ±ÓN IQhô°†dG ¢†à≤J ⁄ Ée ,É¡d

 .∂dP

áæé∏dG
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 âfÉc  GPEG  Éª«a  ¢ù∏éŸGh  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  åëH  ô°üà≤j

 ’h  ,¢ù∏éŸÉH  ¬ÑLGh  AGOCG  øe  ƒ°†©dG  ™æe  É¡H  ó°ü≤j  hCG  á qjó«c  iƒYódG

 Qó°üj iƒYódG á qjóL ÚÑJ ≈àeh ,¬eóY øe áfGOE’G ádOCG ôaƒJ ‘ ¿Gô¶æj

 .áfÉ°ü◊G ™aôH ¿PE’G ¢ù∏éŸG

ΩÉ©dG »YóŸG

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

.á«°†≤dG ¥GQhCÉH É kYƒØ°ûe áfÉ°ü◊G ™aQ Ö∏W Ωó≤j

 ™e  ¢Sƒ∏é∏d  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  ¤EG  Ö∏£dG  ¢ù«FôdG  π«ëj

 øe Ö∏£j ¿CG ƒ°†©∏dh ,¬dGƒbCG ´Éª°ùd ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe ¬Ñ«æj øe hCG ƒ°†©dG

.≥«≤ëàdG äÉ¡L ΩÉeCG ¬dGƒbCÉH A’OE’ÉH ¬d ¿PE’G ¢ù«FôdG

á«©jô°ûàdG áæé∏dG

á«fƒfÉ≤dGh 

 áæé∏dG ôjô≤J Aƒ°V ‘ ¬à°ûbÉæe ó©H áfÉ°ü◊G ™aôH √QGôb ¢ù∏éŸG Qó°üj

 áæé∏dG  Qô≤Ÿ  á°ûbÉæŸG  AÉæKCG  áª∏µdG  ≈£©Jh  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG

 ºK ,AÉ°†YC’G øe ¬Ñ«æj øe hCG ôeC’ÉH »æ©ŸG ƒ°†©∏dh á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG

 ,∂dòd  ¢VQÉ`©e  ôNB’Gh  áfÉ°ü◊G  ™aôd  ójDƒe  ÉªgóMCG  øjôNBG  øjƒ°†©d

 âjƒ°üàdG ºàjh ,øjô°VÉ◊G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG á«Ñ∏ZCÉH √QGôb ¢ù∏éŸG Qó°üjh

 AÉæKCG ¢ù∏éŸG áYÉb πNGO ƒ°†©dG OƒLh ΩóY ‘ ájô°S á≤jô£H ∂dP ≈`∏Y

.âjƒ°üàdG

¢ù∏éŸG

و( رفع الحصانة، وطلب االستقالة، وإسقاط العضوية:
1( رفع الحصانة 
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2( االستقالة
المادة )34(:

يكون للعضو الحق في االستقالة من عضوية المجلس ويتبع في 
شأن تقديمها اإلجراءات اآلتية :

أ(  تقدم االستقالة مكتوبة إلى الرئيس ، خالية من أي قيد أو شرط، 
المكتب في اجتماع يحضره  الرئيس عرضها على  ويجب على 

العضو مقـدم االستقالة .

ب(  إذا لم يعدل العضو عن استقالته ، يقوم المكتب بإدراجها في 
لنظرها في حضور  تالية  أول جلسة  في  المجلس  أعمال  جدول 

العضو ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره بذلك .
نظر  ــ  العضو  طلب  أو  الرئيس  اقتراح  على  بناء  ــ  ويجوز   
االستقاله في جلسة غير علنية ، وللعضو أن يعدل عن االستقالة 
قبل انعقاد هذه الجلسة ، وتعتبر االستقالة نهائية من تاريخ صدور 
أعضاء  بأغلبية  القرار  هذا  ويصدر   ، بقبولها  المجلس  قرار 

المجلس الحاضرين .

ج(  يعتبر العضو مستقيال من المجلس إذا عين في وظيفة عامة 
أثناء مدة عضويته وذلك من تاريخ تعيينه.
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ƒ°†©dG

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

¿CG Öéjh ¢ù«FôdG ¤EG ÖÑ°ùe ÜÉàµH ádÉ≤à°S’G Ωó≤J

ádÉ≤à°S’G ¬«∏Y ≥∏©J •ô°T hCG ó«b …CG øe á«dÉN ¿ƒµJ 

¢ù∏éŸG Öàµe ¤EG ádÉ≤à°S’G Ö∏W ¢ù«FôdG π«ëj

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG Öàµe

 Ö∏£dG Ωó≤e Qƒ°†ëH ádÉ≤à°S’G Ö∏W ÖàµŸG ¢ûbÉæj

 ÖàµŸG  Ωƒ≤j  ,¬àdÉ≤à°SG  øY  ƒ°†©dG  ∫ó©j  ⁄  GPEÉa

 á«dÉJ á°ù∏L ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ É¡LGQOEÉH

 Qƒ°†◊G øY ™æàÁ ⁄ Ée ƒ°†©dG  Qƒ°†M ‘ Égô¶æd

.∂dòH √QÉ£NEG ºZQ

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG

 ô¶f ƒ°†©dG Ö∏W hCG ¢ù«FôdG ìGÎbG ≈∏Y kAÉæH Rƒéjh

 øY ∫ó©j ¿CG ƒ°†©∏dh ,á«æ∏Y ÒZ á°ù∏L ‘ ádÉ≤à°S’G

 ádÉ≤à°S’G Èà©Jh ,á°ù∏÷G √òg OÉ≤©fG πÑb ádÉ≤à°S’G

 ,É¡dƒÑ≤H  ¢ù∏éŸG  QGôb  Qhó°U  ïjQÉJ  øe  á«FÉ¡f

 ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  á«Ñ∏ZCÉH  QGô≤dG  Gòg  Qó°üjh

.øjô°VÉ◊G
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3( إسقاط العضوية: 
المادة )58( مكرًرا )17( من النظام األساسي للدولة:

ال يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إال إذا فقد 
أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته 
من  قرار  العضوية  بإسقاط  ويصدر  واالعتبار،  الثقة  فقد  أو 

المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

(..,ΩÉ©dG AÉYO’G ) á°üàîŸG äÉ¡÷G

¢ù«FôdG

á«dÉJ á°ù∏L ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG  ≈∏Y ´ƒ°VƒŸG ¢VôYh »æ©ŸG ƒ°†©dG QÉ£NG

 ¬à°SGQód  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  áæé∏dG  ¤EG  ¬àdÉMEÉH  ¢ù∏éŸG  Ωƒ≤j

ÌcC’G ≈∏Y ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN ¬fCÉ°ûH ôjô≤J Ëó≤Jh

 ≈∏Y á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG áæé∏dG ôjô≤J ¢Vô©j

á«dÉJ á°ù∏L ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG

 øY  ´ÉaódG  ¬àjƒ°†Y  •É≤°SCG  ôeCG  ¢Vhô©ŸG  ƒ°†©∏d  Rƒéj

 óMCG  Ö«æj  ¿CG  ¬dh   ¢ù∏éŸGh  á°üàîŸG  áæé∏dG  ΩÉeCG  ¬°ùØf

âjƒ°üàdG óæY áYÉ≤dG QOÉ¨j ¿CG ≈∏Y ¬æY ´Éaó∏d AÉ°†YC’G

 ájƒ°†©dG •É≤°SEÉH  √QGôb ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ ¢ù∏éŸG  Qó°üj

 øe kGô¡°T RhÉéàJ ’ Ióe ‘ á«æ∏Y ÒZ á°ù∏L ‘ ƒ°†©dG øY

  ¬FÉ°†YCG  »ã∏K  á«Ñ∏ZCÉH  ∂dPh  ¬«∏Y  ôjô≤àdG  ¢VôY  ïjQÉJ

…ô°ùdG ´GÎb’ÉH âjƒ°üàdG ¿ƒµjh

.√Qhó°U ïjQÉJ øeájƒ°†©dG •É≤°SEÉH ¢ù∏éŸG QGôb ôKCG …ô°ùj
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)ز( الرسائل الحكومية:

áeƒµ◊G

¢ù∏éŸG Öàµe

 äÉYhô°ûeh ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûÃ É kª∏Y ¢ù∏éŸG •Éëj

 äÉYhô°ûeh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉ«bÉØJ’G

 ≈∏Y  áeƒµ◊G  OhOQh  ,ájƒªæàdG  á£ÿGh  á«fGõ«ŸG

 ºàjh º«eÉ©àdGh ,¢ù∏éŸG äÉ°SGQOh ,á«fÉŸÈdG á∏Ä°SC’G

 Üƒæj  øe  hCG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  πÑb  øe  É¡JhÓJ

.ΩRÓdG AGôLE’G É¡«a òîà«d ¬æY

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG
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القسم الثاني 
أعمال مكتب المجلس 
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الشورى،  لمجلس  الرئيسية  األجهزة  أحد  المجلس  مكتب  ُيعد 
له  الممنوحة  االختصاصات  من  عدد  من خالل  عمله  ويمارس 
وفًقا لالئحة الداخلية للمجلس، ويظهر نشاطه من خالل اجتماعاته 
أعماله،  جدول  على  المطروحة  الموضوعات  وتناوله  الدورية 

والتي تتمثل في اآلتي:

á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG :k’hCG

 ¢ù∏éŸÉH áªFGódG ¿Éé∏dG :É k«fÉK

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG :É kãdÉK

 ÚæWGƒŸG ihÉµ°Th ¢†FGôY :É k©HGQ

 á«HÉbôdG äGhOC’Gh πFÉ°SƒdG :É k°ùeÉN

¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G :É k°SOÉ°S

 ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG :É k©HÉ°S

á«dhódG äÉª¶æŸGh ¢ùdÉéŸG πFÉ°SQ :É kæeÉK

¢ù∏éŸG äÉ°ù∏L ∫ÉªYCG ∫hóL OÉªàYG:É k©°SÉJ
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أوالً: موضوعات المؤسسات والجهات الحكومية وهي:

الجهات  من  المحالة  الموضوعات  في  المجلس  مكتب  ينظر 
الحكومية المختلفة، بحيث يتعامل معها وفًقا لإلجراءات المتبعة، 

وهي كاآلتي:
- الردود على الرسائل الموجهة من قبل المجلس أًيا كان نوعها 
)دراسات المجلس وتوصياته، طلبات اللجان، برنامج البيانات 
طلبات  األعضاء،  طلبات  رقابية،  ووسائل  أدوات  الوزارية، 
المواطنين...إلخ( حيث يقوم مكتب المجلس بالتعقيب على تلك 
بإحاطة  يقوم  أو  حولها  اإليضاح  من  مزيد  وإعطاء  الرسائل 
بحسب   – المواطنين  أو  الموضوع  مقدم  العضو  أو  المجلس 

األحوال- علًما بالرد.
بالمصلحة  المتعلقة  الوزراء  مجلس  قبل  من  موجهة  تعاميم   -
إحاطة  ويتم  الحكومة،  مع  المشترك  التنسيق  ذات  أو  العامة 

األعضاء علًما لألخذ بما جاء بها.
المقامة  للمؤتمرات  أو توصيات  السنوية،  الوزارية  التقارير   -
حول مختلف القطاعات، أو دعوات للمشاركة في المؤتمرات 
والندوات المعّدة من قبل الحكومة، حيث يتم إحالتها إلى اللجان 

المختصة.
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º«eÉ©J

á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G øe ádÉëŸG äÉYƒ°VƒŸG   

 πFÉ°SôdG ≈∏Y OhOôdG

¢ù∏éŸG øe á¡LƒŸG

 ájQGRƒdG ôjQÉ≤àdG

ájƒæ°ùdG

 ‘ ácQÉ°ûŸG äGƒYO

äGhóædGh äGô“DƒŸG

 áeÉ≤ŸG äGô“DƒŸG äÉ«°UƒJ

 äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe

 äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G

ÊóŸG ™ªàéŸG

 ´ƒ°VƒŸG »eó≤e áWÉMEG

 AÉ°†YC’G AGƒ°S ,OôdÉH É kª∏Y

¢ù∏éŸG hCG ¿Éé∏dG hCG

 ´ƒ°VƒŸG »eó≤e áWÉMEG

 AÉ°†YC’G AGƒ°S ,OôdÉH É kª∏Y

¢ù∏éŸG hCG ¿Éé∏dG hCG

 ¿Éé∏dG ¤EG É¡àdÉMEG

 AGóHEGh á°SGQó∏d á°üàîŸG

É¡dƒM …CGôdG

 äGô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ôjô≤J

¬eóY øe äGhóædGh

 ¿Éé∏dG ¤EG É¡àdÉMEG

 É¡æe IOÉØà°SÓd á°üàîŸG

áæé∏dG ∫ÉªYCG ‘
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ثانًيا: موضوعات اللجان الدائمة بالمجلس:
اللجان  قبل  من  المحالة  الموضوعات  في  المجلس  مكتب  ينظر 
الدائمة بالمجلس، سواًء تلك الموضوعات المتبناة في خطط عملها 
بدراستها  المكلفة  الموضوعات  أو  انعقاد سنوي،  بداية كل دور 
مناسًبا  يراه  ما  ويتخذ  الطلبات  هذه  في  ويبت  المكتب،  قبل  من 
سواء بإحالتها إلى الحكومة أو إلى الجلسة أو حفظها -إن ارتأى 
ذلك-وذلك كله وفًقا لإلجراءات الواردة بالالئحة الداخلية للمجلس. 

¢ù∏éª∏d áªFGódG ¿Éé∏dG øe ádÉëŸG äÉYƒ°VƒŸG   

 ∫ƒM ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J

 É¡àæÑJ »àdG äÉYƒ°VƒŸG

É¡∏ªY á£N ‘ áæé∏dG

 äGQÉjõdG) ¿Éé∏dG äÉÑ∏W

 äÉ°ù∏÷G ,á«fGó«ŸG

 äƒ«ÑH áfÉ©à°S’G ,ájQGƒ◊G

.(IÈÿG

 ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¬LGQOEG

 É¡àdÉMEG hCG á°ù∏÷G

 ¿EG É¡¶ØM hCG áeƒµë∏d

.∂dP ÖàµŸG iCÉJQG

 äÉÑ∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG 

 äÉÑ∏£dG ßØM hCG ¿Éé∏dG

.∂dP ÖàµŸG iCÉJQG ¿EG

 äÉYƒ°VƒŸG  ≈∏Y  áæé∏dG  OQ

 ÖàµŸG  øe  É¡H  áØ∏µŸG

 äÉYhô°ûe  äÉMÎ≤e)

 ,IGóÑe  äÉÑZQ  ,ÚfGƒ≤dG

 äÉYƒ°Vƒe  ,ájQGRh  ôjQÉ≤J

 äGP äÉYƒ°Vƒe ,ÚæWGƒŸG

 (... ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG

 ≈∏Y  ´ƒ°VƒŸG  êGQOEG  

 hCG  á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL

 áWÉMEG hCG áeƒµë∏d ¬àdÉMEG

 OôH  É kª∏Y  ÚæWGƒŸG

.áæé∏dG
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ثالًثا: الموضوعات المقدمة من أعضاء المجلس:
المقترحات  المواطنين،  تقديم موضوعات األعضاء )طلبات  يتم 
يتعامل  بحيث  بالمجلس(  العمل  تطوير  أو  العام  بالشأن  المتعلقة 

معها المكتب وفًقا لإلجراءات المتبعة، وهي كاآلتي:
يقوم  العام:  الشأن  ذات  أو  بالمواطنين  المتعلقة  الموضوعات   -
المكتب بإحالة الموضوع إما إلى اللجنة المختصة لدراسته ورفع 
تقرير بشأنه إلحالته إلى الحكومة، أو يحيله المكتب مباشرة إلى 
الحكومة للرد بشأنه، ومتى ما استلم المكتب رد اللجنة المختصة 

أو الحكومة، يتم إحاطة العضو مقدم الموضوع علًما بالرد.
- الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس كتقديم مقترحات من شأنها 
العمل  آلليات  وفًقا  معها  التعامل  يتم  بالمجلس،  العمل  تطوير 

الداخلي.
يقوم  ما،  أمر  على  باالعتراض  العضو  موضوع  تعلق  إذا   -
المكتب بإحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونّية أو الجهة المختصة 

بالمجلس إلبداء الرأي بشأنه.
AÉ°†YC’G äÉYƒ°Vƒe

™HÉW äGP äÉMÎ≤e

»HÉbQ hCG »©jô°ûJ 
Ée ôeCG ≈∏Y ¢VGÎYGÚæWGƒŸG ¿hDƒ°T

¢ù∏éŸG Öàµe

 hCG áeƒµ◊G ¤EG ¬àdÉMEG

 á°üàîŸG  áæé∏dG  ¤EG

.…CGôdG AGóHE’

 kÉ≤ah É¡©e πeÉ©àdG ºàj

 »∏NGódG πª©dG äÉ«dB’

.¢ù∏éŸÉH

 áæé∏dG  ¤EG  ¬àdÉMEG

 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG

.ÊƒfÉ≤dG …CGôdG AGóHE’

´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH ¬«dEG π°UƒàdG ” ÉÃ ƒ°†©dG áWÉMEG
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رابًعا: عرائض وشكاوى المواطنين:
ويتناولها  المواطنين  وطلبات  وشكاوى  عرائض  المكتب  يتلقى 
بإيجابية تامة، حيث يتم التعامل معها وفقاً لآلليات المتبعة وما هو 
الدائمة أو  اللجان  العديد منها إلى  داخل في اختصاصه، وإحالة 

الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ الالزم بشأنها.

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

 ¬à°SGQód  á°üàîŸG  áæé∏dG  ¤EG  ´ƒ°VƒŸG  ádÉMEG

 áeƒµë∏d kIô°TÉÑe ¬àdÉMEG hCG ¬dƒM …CGôdG AGóHEGh

∂dP ÖàµŸG Q qób GPEG

ÚæWGƒŸG ihÉµ°Th ¢†FGôY

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG) ”  ÉÃ  Ö∏£dG  Ωó≤e  áWÉMEG

´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH ¬«dEG π°UƒàdG
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خامًسا: الوسائل واألدوات الرقابية:
يستعرض مكتب المجلس الوسائل واألدوات الرقابية المقدمة من 
األعضاء، وينظر في مدى توافر شروطها الشكلية والموضوعية، 
ليقرر إما إجازتها وإحالتها إلى الحكومة أو اللجان الدائمة للمجلس 
للدراسة أو حفظها -إن ارتأى المكتب-، وذلك على النحو اآلتي:

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

 ¤EG  hCG  ¬«∏Y Oô∏d  áeƒµ◊G ¤EG  ´ƒ°VƒŸG ádÉMEG

.¬dƒM …CGôdG AGóHEGh ¬à°SGQód á°üàîŸG áæé∏dG

á«HÉbôdG äGhOC’Gh πFÉ°SƒdG

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG) ”  ÉÃ  Ö∏£dG  Ωó≤e  áWÉMEG

´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH ¬«dEG π°UƒàdG
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أعضائه،  خالل  من  الرقابي  دوره  الشورى  مجلس  يمارس 
وذلك بعدد من األدوات الرقابية الواردة بالنظام األساسي للدولة 
على  البرلماني  الدعم  دائرة  وتعمل  للمجلس،  الداخلية  والالئحة 
في  المتمثلة  والوسائل  األدوات  إعداد هذه  في  معاونة األعضاء 

اآلتي:

1( البيان العاجل

¢ù`````∏éŸG ¢ù````«FQ

 ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ AóÑdG πÑb äÉÑ∏£dG ¢Vô©j

 á°ûbÉæe ¿hO É¡«∏Y âjƒ°üà∏d ¢ù∏éŸG ≈∏Y

 ¢ù«FôdG ¿PCG øjô°VÉ◊G á«Ñ∏ZCG ≥aGh GPEÉa

 º¡JÉfÉ«ÑH A’OE’ÉH  äÉÑ∏£dG »eó≤Ÿ

RhÉéàJ ’ Ióe ‘

 ƒ°†Y πµd ≥FÉbO ô°ûY 

¢ù``````∏éŸG

 ´ƒ°VƒŸG »YGhOh OÉ©HCG ìô°T

¢ù∏éŸG ΩÉeCG RÉéjEÉH

¢ù````∏éŸG ƒ````°†Y

 »YGhO ¬«a kÉæ«Ñe »HÉàc Ö∏W)

(´ƒ°VƒŸG OÉ©HCGh
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2( طلب اإلحاطة: 
وفًقا لحكم المادة )148( من الالئحة الداخلية للمجلس، لكل عضو 
أن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علًما ببيانات أو معلومات 
تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صالحياته.

 á°ûbÉæe káHÉàc ƒ°†©dG Ö∏W GPEG

 ∫hóL ‘ ¬LGQOEG ÖàµŸG Qôb ,áeƒµ◊G OQ

áeƒµ◊G ™e ¥ÉØJ’ÉH á°ù∏L ÜôbCG ∫ÉªYCG

¬FÉØ«à°SG ΩóY ádÉM

(ßØ◊G)

Oô`````````dG

»`````HÉ`````àc Ö∏`````W

¢ù∏éŸG ƒ°†Y

áeƒµ◊G

¢ù∏éŸG

¢ù∏éŸG ΩÉeCG ¢VGÎY’G ƒ°†©∏d

¢†aôdG ádÉM ‘ 

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

 áfhÉ©Ã ÊÉŸÈdG ºYódG IôFGO Ωƒ≤J

á«é¡æe á≤jô£H √OGóYEG ‘ ƒ°†©dG

á°üàîŸG áæé∏dG

(…CGôdG AGóHE’)
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3-  إبداء رغبة
يجوز  للمجلس،  الداخلية  الالئحة  من   )149( المادة  لحكم  وفقاً 
في  للحكومة  رغبة  ابداء  على  المجلس  موافقة  طلب  للعضو 
تطوير الخدمات وتعزيز التنمية، وذلك بمذكرة يقدمها للرئيس، 
موضحا فيها أسباب الرغبة وأوجه تحقيقها للمصلحة العام وفق 

اآلتي:  

¬FÉØ«à°SG ΩóY ádÉM

»`````HÉ`````àc Ö∏`````W

¢ù∏éŸG ƒ°†Y

áeƒµ◊G

 ¿CÉ°ûH ¢ù∏éŸG ¬«dEG »¡àæj ÉÃ áeƒµ◊G ≠∏ÑJ

 Aƒ°V ‘ Égò«ØæJ IÉYGôŸIGóÑŸG áÑZôdG

∂dP É¡«∏Y Qò©J ¿EÉa ,áeÉ©dG É¡JÉ°SÉ«°S

ÜÉÑ°SC’ÉH ¢ù∏éŸG äô£NCG 

 ,∂dòH ƒ°†©dG QÉ£NEGh) ßØ◊G

(¢ù∏éŸG ΩÉeCG ¬°VGÎYG ìô°ûj ¿CG ƒ°†©∏dh

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

¢ù∏éŸG

á°üàîŸG áæé∏dG
(¬æY ôjô≤J Ëó≤Jh ¬à°SGQód)

 áfhÉ©Ã ÊÉŸÈdG ºYódG IôFGO Ωƒ≤J

á«é¡æe á≤jô£H ÉgOGóYEG ‘ ƒ°†©dG

á
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4- السؤال
وفًقا لحكم المادة )150( من الالئحة الداخلية للمجلس، للعضو حق توجيه األسئلة 
للوزراء ومن في حكمهم وال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ولوزير 
واحد، ويقصد بالسؤال استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى 
علمه للتحقق من حصولها، أو لالستفهام عن نية الحكومـة في أمر من األمور. 
حيث يقدم السؤال مكتوًبا بوضوح وإيجاز وموقًعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر 
على األمور المراد االستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها، وأال يكون 
متعلًقا بمصلحة خاصة، أو أمر من األمور ذات الطابع الشخصي، وأال يخالف 
أحكام النظام األساسي للدولة أو يضر بالمصلحة العامة، كما يجب أن يخلو 
السؤال من ذكر أسماء األشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة وأال يكون فيه 

مساس بأمر تنظره المحاكم.

¬FÉØ«à°SG ΩóY ádÉM¬FÉØ«à°SG ádÉM ádÉME’G

»`````HÉ`````àc Ö∏`````W

¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ,∂dòH ƒ°†©dG QÉ£NEGh) ßØ◊G

(¢ù∏éŸG ΩÉeCG ¬°VGÎYG ìô°ûj ¿CG ƒ°†©∏dh

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

á°üàîŸG áæé∏dG

(…CGôdG AGóHE’)

ôjRƒdG OôH AÉØàc’G

(∫ÉªYC’G ∫hóL ¤EG ∫É≤àf’Gh)

¢ù∏éŸG
(¬∏ãÁ øe hCG ôjRƒdG Qƒ°†M)

¢üàîŸG ôjRƒdG

 áfhÉ©Ã ÊÉŸÈdG ºYódG IôFGO Ωƒ≤J

á«é¡æe á≤jô£H ÉgOGóYEG ‘ ƒ°†©dG
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٥- طلب المناقشة
وفًقا لحكم المادة )152( من الالئحة الداخلية للمجلس، يجوز بناًء على 
طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على األقل، طرح أحد الموضوعات 
العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع 
الوزير المختص أو من في حكمه، ويكون لسائر األعضاء االشتراك 
في المناقشة وتوجيه األسئلة شفوًيا للوزير وللرئيس قفل باب المناقشة 
إذا ما رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر في شأنه من الناحية 
الموضوعية ما يراه مناسًبا، وتكون للوزير األولوية في الكالم كلما طلب 

ذلك.

 IƒYOh ÆÓHEG

¢üàîŸG ôjRƒdG

ó©H á°ù∏÷G Qƒ°†M

 ≈∏Y ´ƒ°VƒŸG  êGQOEG 

∫ÉªYC’G ∫hóL

π«LCÉàdG hCG á≤aGƒŸG

»`````HÉ`````àc Ö∏`````W

AÉ°†YCG á°ùªN áfhÉ©Ã ÊÉŸÈdG ºYódG IôFGO Ωƒ≤J

á«é¡æe á≤jô£H ÉgOGóYEG ‘ ƒ°†©dG  ºYódG IôFGóH Gƒæ«©à°ùj ¿CG º¡dh

√OGóYE’ ÊÉŸÈdG

¢ù∏éŸG

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ¢üàîŸG ôjRƒdG

 ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ¬LGQOE’

• يسقط طلب المناقشة:
- بالسحب من قبل مقدميه

- نقص عدد مؤيديه أثناء نظره عن خمسة أعضاء
- إذا قدم في األسبوع األخير لدور االنعقاد

- انتهاء الفترة
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٦( البيانات الوزارية
يقرر  للمجلس،  الداخلية  الالئحة  من   )153( المادة  لحكم  وفًقا 
البيانات  برنامج  سنوي  انعقاد  دور  كل  بداية  في  المجلس 
الدور،  ذلك  خالل  ستقدم  التي  النقاشية  ومحاورها  الوزارية 
اللجان  ورؤساء  المكتب  من  مشترك  اقتراح  على  بناًء  وذلك 
الدائمة، ويبلغ به مجلس الوزراء مع تحديد ما يجب أن يشتمل 
عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع 

الذي يختص به البيان.

AÉ°†YC’G

¿É«ÑdG ™jRƒJ

¢ù∏éŸG

 ¿É«ÑdG êGQOG

…QGRƒdG

∫hóL ‘

∫ÉªYC’CG 

¢ù∏éŸGáeƒµ◊G

IƒYódG ¬«LƒJ

 äÉfÉ«ÑdG ∫hóéH OôdG

ìÎ≤ŸG ≥ah ájQGRƒdG

Qƒ°†M

ôjRƒdG

á°ù∏÷G

h ¢ù∏éŸG Öàµe

¿Éé∏dG AÉ°SDhQ
èeÉfôH ìGÎbG

ájQGRƒdG äÉfÉ«ÑdG 



٧-  لجنة تقصي الحقائق
للمجلس  يحق  الداخلية:  الالئحة  من   )154( المادة  لحكم  وفًقا 
في  بذلك  لجانه  إحدى  تكليف  أو  الحقائق  لتقصي  لجنة  تشكيل 
موضوع يدخل في اختصاصه بناًء على طلب موقع من عشرة 

أعضاء على األقل.
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• للجنة بعد موافقة المكتب أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للحصول 
على البيانات أو المستندات لما يقتضيه استجالء الحقيقة.

التقرير  يدرج  أن  على  لها،  مقرراً  وتختار  تقريرها  اللجنة  تقدم   •
لمناقشته في أقرب جلسة تالية ويصدر المجلس قراره بأغلبية األعضاء 

الحاضرين.
• إذا انتهى دور االنعقاد قبل اتخاذ قرار بشأن التقرير استمر المجلس في 

مناقشته من حيث انتهى في بداية دور االنعقاد التالي.

πbC’G ≈∏Y AÉ°†YCG Iô°ûY

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

(É¡∏ªY Ióeh É¡Yƒ°Vƒeh áæé∏dG π«µ°ûJ ìÎ≤j)

¢ù∏éŸG

(øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G á«Ñ∏ZCÉH áæé∏dG ¢ù∏éŸG πµ°ûj)
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8( االستجواب:
وفًقا لحكم المادة )58( مكررا )43( من النظام األساسي للدولة 
لخمسة  يجوز  للمجلس:  الداخلية  الالئحة  من   )155( والمادة 
عشر عضًوا على األقل أن يطلبوا كتابًة استجواب أحد وزراء 
بالمخالفة  صالحياتهم  بتجاوز  المتعلقة  األمور  في  الخدمات 
للقانون، ويقدم طلب االستجواب إلى الرئيس، مبيًنا به موضوع 
باألمور  بياًنا  تتضمن  شارحة  مذكرة  به  ومرفًقا  االستجواب، 
يتناولها  التي  الرئيسية  والنقاط  والوقائع  عنها،  المستجوب 
االستجواب واألسباب التي يستند إليها مقدمو االستجواب، ووجه 
المخالفة للقانون التي تنسب إلى من وجه إليه االستجواب، وما 
يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه،  كما ال يجوز 
تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس 

دور االنعقاد.
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πbC’G ≈∏Y G kƒ°†Y Iô°ûY á°ùªN

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

¢üàîŸG ôjRƒdG

(áHÉàc OôdG hCG Qƒ°†◊G)

¢ù∏éŸG

¿É£∏°ùdG ádÓL

¬«eó≤e ¢ù«FôdG ƒYój ,Ö∏£dG ≈∏Y ÖàµŸG ßØ– ádÉM ‘

´ƒÑ°SCG RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN ÖàµŸG ™e  ∑Î°ûe ´ÉªàLG ‹EG

∂dP ïjQÉJ øe

á°üàîŸG áæé∏dG

(ÜGƒéà°S’G áé«àæH ôjô≤J OGóYEG)

 يسقط االستجواب:

• انسحاب أحد مقدمي الطلب أو زالت صفة من وجه إليه االستجواب، أو 
بانتهاء عضوية أحد مقدميه ألي سبب من األسباب ما لم يتمسك به عضو 

آخر، بحيث ال يقل عدد المستجوبين عن خمسة عشر عضًوا.
• انتهاء الفترة.

االستجواب
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سادساً: موضوعات األمانة العامة للمجلس:
قد ترغب األمانة العامة بالمجلس في عرض بعض الموضوعات 
ذات الطبيعة اإلدارية التي تتصل بعمل األعضاء على المكتب 
- وفقا لرؤية األمين العام- لمناقشتها وتقرير المناسب بشأنها. 

سابعاً: الشأن العام:
والتي  المستجدة  المواطنين  قضايا  مع  المجلس  مكتب  يتفاعل 
تحوز على اهتمامهم وتشكل رأياً عاماً لديهم، ويقرر المناسب 
مخاطبة  أو  للدراسة  المختصة  اللجنة  إلى  بإحالتها  إما  بشأنها 

الجهة الحكومية المعنية مباشرًة.
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ثامناً: النشاط الخارجي للمجلس
- تعتبر البعثات أو الوفود البرلمانية من القنوات التي أصبحت 
تباشر الدبلوماسية الموازية، حيث أصبحت تلعب دورا كبيرا وفعاال 
في الدبلوماسية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية 
الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، 
ويعرف هذا الشكل بالدبلوماسية البرلمانية، وتتخذ من المنظمات 

الدولية واإلقليمية مسرحا لها كما هو الشأن بالنسبة:
أ. االتحاد البرلماني الدولي

ب. اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ج. البرلمان العربي

د. االتحاد البرلماني العربي
ه. الزيارات الثنائية

و. مجموعات الصداقة البرلمانية 
اجتماعات  في  المشاركة  في  الخارجي  المجلس  نشاط  يتمثل 
بالزيارات  القيام  وفي  والعالمية،  العربية  البرلمانية  االتحادات 
في  الدعوات  هذه  ُتستعرض  بحيث  األخرى،  الدول  لبرلمانات 
مكتب المجلس ليقرر المشاركة من عدمه وتشكيل الوفود لها في 
حالة المشاركة، كما يتلقى المكتب البيانات واإلدانات الصادرة عن 
البرلمانات، ويعمل على تشكيل مجموعات الصداقات البرلمانية مع 
الدول األخرى، كما يستعرض المكتب النتائج والقرارات الصادرة 
عن االجتماعات لرؤساء المجالس البرلمانية واالتحادات البرلمانية 

التخاذ الالزم بشأنها.
- وتقوم الوفود المشاركة من قبل المجلس في االجتماعات البرلمانية 
الخارجية بتقديم تقارير عن أعمال االجتماعات المقامة وأهم النتائج 
والتوصيات الصادرة عنها، بحيث تستعرض أمام مكتب المجلس 

ألخذ العلم بها.
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á«LQÉÿG äÉª¶æŸG πFÉ°SQ

 á«LQÉÿG äÉcQÉ°ûŸG äGƒYO

ÉgOƒah π«µ°ûJh
ÚæWGƒŸG ¿hDƒ°T

IQOÉ°U äÉfGOEGh äÉfÉ«H

äÉfÉŸÈdG øY 

 øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG

á«fÉŸÈdG äÉYÉªàL’G
ÚæWGƒŸG ¿hDƒ°T

 äÉYƒª› π«µ°ûJ äÉÑ∏W

á«fÉŸÈdG äÉbGó°üdG

ÚæWGƒŸG ¿hDƒ°TácQÉ°ûŸG OƒaƒdG ôjQÉ≤J
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تاسعاًً: اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس:
وفقاً لحكم المادة )49( من الالئحة الداخلية للمجلس يعتمد مكتب 
المجلس جدول أعمال الجلسات مراعياً أولوية إدراج المسائل المحالة 
من جاللة السلطان، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي 
انتهت اللجان المختصة من دراستها وكذلك الموضوعات الهامة 
الجارية. ويخطر األمين العام األعضاء بجدول األعمال قبل انعقاد 

الجلسة بثمان وأربعين )48( ساعة على األقل.

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG)

äÉ°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OÉªàYG

¢ù∏éŸG Öàµe

(…CGôdG AGóHEGh ¢üëØdG) ∫ÉªYCG  ∫hóéH  AÉ°†YC’G  QÉ£NEG

πÑb äÉ°ù∏÷G (٤٨) ساعة ع� ا�قل
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