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مسار التشريع مبجلس النواب
مكتب اجمللس

إيداع املبادرات التشريعية
إحالة املبادرات التشريعية
جدول أعمال اللجنة
برجمة مشاريع ومقرتحات القوانني

اللجنة الدائمة

مناقشة مشاريع ومقرتحات القوانني داخل
اللجنة الدائمة
التعديالت والتصويت
الصيغة النهائية للنص التشريعي
وحماضـر وتقريـر جلسات اللجـنة

توزيع تقرير اللجنة
حتديد تاريخ واجلدولة الزمنية للجلسة
العامة

اجللسة العامة

تقديم النص وتقرير اللجنة
تقديم ومناقشة التعديالت
التصويت واملصادقة على النص النهائي

رئيس اجمللس

إحالة النص املصادق عليه
على رئيس احلكومة ورئيس جملس
املستشارين
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إيداع املبادرات التشريعية

احلكومة
•مشاريع القوانني
•مشاريع القوانني
التنظيمية
•مراسيم القوانني

النواب

جملس املستشارين

مقرتحات القوانني
ومقرتحات القوانني
التنظيمية

مشاريع القوانني
احملالة للمصادقة
مقرتحات القوانني
ومقرتحات القوانني
التنظيميةاحملالة من
جملس املستشارين
للمصادقة

مكتب جملس النواب

يقوم بتوزيع املبادرات التشريعية على النواب

رئيس جملس النواب

حييط علما رئيس جملس املستشارين حبالة إيداع مشاريع
ومقرتحات القوانني .
املادة  123من النظام الداخلي
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إحالة املبادرات التشريعية
رئيس اجمللس حييل
املادة127من النظام الداخلي

مشاريع القوانني

مقرتحات القوانني ومقرتحات القوانني التنظيمية

اللجنة الدائمة املختصة

احلكومة

عشرين يوما قبل إحالتها
على اللجان الدائمة
املختصة .املادة125

حيرص مكتب جملس النواب على أن حتال كل مشاريع ومقرتحات القوانني بصيغتها الورقية
واإللكرتونية ،وتكون مرفوقة بالتقارير يف حالة إحالتها من جملس املستشارين.
املادة 123من النظام الداخلي
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جدول أعمال اللجنة
برجمة مشاريع ومقرتحات القوانني
مكتب اللجنة

يربمج دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عليه يف
ظرف أسبوع من تاريخ اإلحالة عليها ،ويتم إخبار احلكومة
بذلك.

رئيس اللجنة

يعلن يف بداية اجتماعها عن مجيع النصوص اليت أحيلت
على اللجنة و كذا عن الربجمة الزمنية اليت قررها مكتب
اللجنة لدراسة ومناقشة والتصويت على تلك النصوص.

ضوابط الربجمة
يتم اعتماد تاريخ إحالة مقرتحات القوانني كقاعدة
لربجمة تقدميها ومناقشتها والتصويت عليها.
ال يوقف وجود مقرتحني أو أكثر حول نفس املوضوع مناقشة
املقرتح الذي أودع أوال لدى مكتب اجمللس.
عند إيداع مشاريع ومقرتحات قوانني ذات موضوع واحد،
تعطى األسبقية يف الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أوال
على مكتب اجمللس.

ال يوقف إيداع مشروع قانون يف نفس املوضوع الذي سبق
تقديم مقرتح قانون بشأنه ،مناقشة هذا املقرتح.
املادة128من النظام الداخلي
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مناقشة مشاريع ومقرتحات القوانني داخل اللجنة الدائمة
1

تعني مقرر خاص
لكل نص تشريعي

عند االقتضاء ،مع مراعاة
التمثيلية والتناوب .

مشروع قانون

2

تقـديم
النص التشريعي

مقرتح قانون

املادة128
من النظام الداخلي

ممثل احلكومة بالنسبة ملشروع
القانون احملال إما مباشرة أو بعد
موافقة جملس املستشارين عليه.
مقرر اللجنة املختصة املعني،
بالنسبة ملقرتح قانون احملال من
جملس املستشارين.
واضع أو ممثل واضعي مقرتح
القانون (نائبة/نائب)

- 1يشرع يف الدراسة مبناقشة عامة،

3

املنـاقشة

- 2يــتم تقــديم مــواد الــنص و مناقشــتها مــادة مــادة وعنــد
االقتضـ ــاء مناقشـ ــتها بابـ ــا بابـ ــا أو فصـ ــال فصـ ــال(املناقشـ ــة
التفصيلية).
- 3يبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب يف النهاية.
املادة130من النظام الداخلي
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التعديالت والتصويت
وضع التعديالت

حيدد موعد اجللسة املوالية لتقديم
التعديالت كتابة و يف نسخ بعدد أعضاء
اللجنة.

مكتب اللجنة

توزع التعديالت يف اجللسة نفسها.
(اإلصالح املقرتح :توزع التعديالت
إلكرتونيا وحتال بنفس الطريقة على
املصاحل االدارية للجن من أجل إعداد
جدول التصويت حسب املواصفات
املذكورة بعده)

اجتماع اللجنة

تقدم التعديالت وتناقش ،تعديال ،تعديال
جتتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة على
األقل ( أو أقل من ذلك إذا ما مت االتفاق بني
أعضاء مكتب اللجنة)

املادة 130من النظام الداخلي

التصويت

يتم التصويت على الشكل التالي:

املادة 130من النظام الداخلي

التصويت على كل تعديل على حدة
التصويت على املادة كما عدلت أو كما جاءت يف
مشروع أو مقرتح قانون
التصويت على النص التشريعي برمته
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صيغة النص التشريعي كما توافق عليه اللجنة
حماضـر وتقريـر جلسات اللجـنة
تقرير اللجنة

حيرر ويقدم مقرر اللجنة تقريرا موقعا بامسه تراعى فيه
الدقة واملوضوعية واألمانة ويشمل:

املادة  72من النظام الداخلي

1

النصوص األصلية و الوثائق املوزعة داخل اللجنة من قبل احلكومة ؛

2

ملخص املناقشة العامة وملخص مناقشة مواد النص التشريعي
املقدمة أمام اللجنة؛

3

التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها وعلى النص برمته؛

4

الرأي االستشاري الذي تبديه بعض املؤسسات
املنصوص عليها يف الدستور؛

إن وجد

5

إحصاء عدد اجللسات و ساعات العمل اخلاصة بكل اجتماع؛

6

حضور وغياب واعتذار كل عضو من أعضائها مع اإلشارة إىل النائبات
والنواب غري األعضاء الذين شاركوا يف األشغال؛
يتم حترير حمضر مفصل عقب انتهاء اجتماع كل
جلنة.

يتوىل رئيس اللجنة عند نهاية السنة التشريعية إعداد تقرير مفصل
عن حصيلة عملها ،والنصوص اليت بقيت قيد الدرس وحييله على
مكتب اجمللس.
توضع مجيع احملاضر والوثائق يف حمفوظات اجمللس عند نهاية كل
دورة تشريعية .
للنائبات والنواب احلق يف اإلطالع على حماضر جلسات اللجن يف عني
املكان ،وكذا على تقاريرها وكل وثائقها ومستنداتها اليت تبقى
حمفوظة لدى اللجنة.
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اجللسة العامة والنص النهائي كما يصادق عليه اجمللس
توزيع تقرير اللجنة

باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف هذا النظام
الداخلي ،ال ميكن أن يعرض للمناقشة و التصويت
مشروع أو مقرتح قانون يف اجللسة العامة ما مل
يكن من قبل موضوع تقرير جلنة خمتصة .

املادة 133من النظام الداخلي

بعد أن تعد اللجنة الدائمة تقريرها يتم توزيعه
على النائبات والنواب قبل الشروع يف مناقشته يف
اجللسة العامة.
يتم التوزيع

املادة 132من النظام الداخلي

داخل مثان وأربعني
ساعة على األقل ،وميكن لرئيس
اجمللس يف احلاالت اخلاصة أن يقرر
أقل من هذه املدة بتشاور مع رؤساء
الفرق واجملموعات النيابية .

حتديد تاريخ واجلدولة الزمنية للجلسة العامة

حيدد مكتب اجمللس تاريخ اجللسة وجدول أعماهلا وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم املناقشة العامة .

تقديم النص
وتقرير اللجنة

يشرع يف املناقشة على الشكل التالي:
1

احلكومة

مشروع القانون
للرئيس صالحية تقدير
الوقت املخصص لتقديم
التقارير .
املادة134من النظام الداخلي

2

االستماع إىل:

املقرر املعني من لدن
اللجنة املختصة احملال
من جملس املستشاري

أو واضع أو ممثل
واضعي مقرتح
القانون

مقرتح القانون
االستماع إىل:
املقرر املعني من لدن اللجنة املختصة الذي يقدم
ملخصا عنه،

10

اجللسة العامة والنص النهائي كما صادق عليه اجمللس
تقديم ومناقشة التعديالت
يشرع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة

املادة 142من النظام الداخلي

إذا تعددت التعديالت جتري املناقشة حوهلا حسب الرتتيب التالي:
تعطى األسبقية يف املناقشة ،للتعديالت اليت تقدمها فرق املعارضة ،ثم التعديالت املقدمة من احلكومة ثم
باقي النواب واليت تنصب على موضوع واحد .ويف هذه احلالة تعطى الكلمة جلميع املتقدمني بتعديالت،
وجيري التصويت عليها وفق نفس الرتتيب.
ميكن للنواب الذين يعنيهم األمر ،أن يقدموا تعديالتهم حول النص املعروض للمناقشة دفعة واحدة.
عندما يعرض تعديل ما على املناقشة ال تعطى الكلمة باإلضافة إىل واحد من أصحاب التعديل ،إال
للحكومة ولرئيس أو ملقرر اللجنة املعنية بدراسته عند االقتضاء؛ ويف آخر األمر ملتكلم واحد معارض و
آخر مؤيد للتعديل .
املادة 143من النظام الداخلي

التصويت
يتم الصويت على الشكل التالي:
1

يصوت على التعديالت

2

يصوت على النص األصلي

3

يصوت على كل مادة على حدة

4

املادة140من النظام الداخلي

يصوت على نص املشروع أو املقرتح بأكمله
بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة
إضافية مقرتحة عن طريق التعديل.

يعلن الرئيس عن مضمون االقرتاع ،عموما ،بشكل إمجالي ،بإحدى العبارتني التاليتني:
إن جملس النواب صادق على ... أو إن جملس النواب مل يصادق على ...إال إذا طلب منه التفصيل ،فإنه يعلن عن النتائج كما يلي :
 عدد املصوتني باملوافقة يساوي كذا؛ عدد املصوتني باملعارضة يساوي كذا؛ عدد املمتنعني عن التصويت يساوي كذا..
التصويت
عملية
ال يقبل أي تغيري يف التصويت بعد اختتام
املادة116من النظام الداخلي
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إحالة النص املصادق عليه
رئيس احلكومة

حييل النص املصادق
عليه لالختصاص على

(نسخة ورقية وحيدة ونسخة
بصيغة  InDesignعرب الربيد
االليكرتوني)

رئيس
جملس املستشارين

(نسخة ورقية وحيدة ونسخة بصيغة
 InDesignعرب الربيد
االليكرتوني)

األمني العام للحكومة

مكتب اجمللس

(نسخة ورقية وحيدة ونسخة بصيغة
 InDesignعرب الربيد
االليكرتوني)

يرسل نسخة النص
املصادق عليه لإلخبار
إىل

الوزير املكلف
بالعالقات مع الربملان

(نسخة ورقية وحيدة ونسخة بصيغة
 InDesignعرب الربيد االليكرتوني)
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