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ورقة موقف حول قانون السلطة التشريعية

إن تطور القواعد القانونية احلاكمة للنظام السياسي الفلسطيني يتطلب
إيجاد قواعد وأحكام ملزمة للسلطة التنفيذية والتشريعية في قانون
خاص ينظم عمل السلطة التشريعية جلهة تعزيز استقاللية املجلس
التشريعي ،وحتقيق التوازن بني السلطات الثالث (التنفيذية ،والتشريعية،
والقضائية) واستقرار النظام السياسي ،بحيث تضمن حتقيق التوازن
بني املجلس التشريعي واملؤسسات الدستورية األخ��رى ،ألن النظام
الداخلي للمجلس هو مبثابة ترجمة إجرائية وعملية لقواعد عمل املجلس
التشريعي عموماً ،وأس��س وأساليب التفاعل بينه وبني املؤسسات
الدستورية األخرى ،واحترام مبادئ النظام الدميقراطي ،واحترام مبدأ
الفصل بني السلطات الثالث ،وضمان تعاونها الوظيفي على الرغم من
فعالية الرقابة املتبادلة بينها ،ووضوح صالحيات كل منها.
كما أن جسامة املهام امللقاة على املجلس التشريعي تتطلب تطوير قواعد
عمل املجلس لينسجم مع أحكام القانون األساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية الصادر في اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"
بتاريخ  7متوز  2002وتعديالته ،وترسيخاً لها ،وتعزيز قواعد الفصل
املرن بني السلطات في السلطة الوطنية ،وتوفير قواعد قانونية تدعم
دوراً فعا ًال وسلساً للمجلس التشريعي ،وإيجاد إدارة داخلية تتمتع
بالشفافية ،وتخضع للمساءلة .ولهذا ،فإننا نرى ض��رورة حتويل
النظام الداخلي للمجلس التشريعي إلى قانون ليعيد تنظيم عمل املجلس
التشريعي وعالقته مع السلطة التنفيذية ،وذلك ملجموعة من االعتبارات
املوجبة لصياغة مشروع القانون ،وهي:
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 .1إن حتويل النظام الداخلي إلى قانون يعد أكثر إلزامية للسلطة
التنفيذية والتشريعية؛ كونه يأتي في مرتبة أعلى من الالئحة أو
النظام الداخلي ،وبالتالي يخرج النظام الداخلي عن كونه الئحة
إجرائية حتدد قواعد عمل املجلس ،ليصبح قانوناً أكثر تقييداً للسلطة
التنفيذية في ظل اخلرق املتكرر ألحكام النظام الداخلي للمجلس
التشريعي الفلسطيني.
 .2لم يتناول القانون األساسي آلية التشريع ،وإمن��ا أح��ال املهام
التشريعية للمجلس وفقاً ألحكام املادة ( )47إلى النظام الداخلي ،وال
بد من اإلشارة إلى أن النظام الداخلي لم يفصل اإلجراءات الرقابية
بشكل واضح ،ما أدى إلى االلتباس في تفسير بعض هذه اإلجراءات،
األمر الذي يستوجب توضيح اإلجراءات الرقابية وتفصيلها ،بحيث
تنسجم مع ما ورد في القانون األساسي.
 .3حداثة التجربة البرملانية الفلسطينية ،وعدم وجود تراث فلسطيني
في العمل البرملاني ،وعدم إقرار القانون األساسي في حينه ،خلق
حالة من عدم الوضوح لدى أعضاء املجلس خالل املدة النيابية
األولى بخصوص دورهم النيابي ،ما أدى إلى االعتماد على أحكام
النظام الداخلي للمجلس التشريعي في إط��ار عقلية املناكفة مع
السلطة التنفيذية في مجاالت الرقابة والتشريع ،ألنه شكل اإلطار
"القانوني" الوحيد في ظل غياب القانون اخل��اص ال��ذي ينظم
إجراءات التشريع ،وغياب القانون األساسي "الدستور" ،وغياب
قواعد قانونية ناظمة وأعراف وتقاليد برملانية .وفي أحيان كثيرة،
كانت مصالح األفراد (أعضاء املجلس التشريعي) حتكم املوقف من
تفسير أحكام النظام الداخلي ،أو حتى تغييرها لهذه االعتبارات.
 .4غياب قواعد دستورية ،لفترة طويلة ،تنظم العالقة بني السلطات الثالث،
وهيمنة السلطة التنفيذية طوال السنوات التسع األولى ،وتهميش
السلطة التشريعية ،واعتبار السلطة التنفيذية النظام الداخلي للمجلس
التشريعي ال يلزمها بقدر ما يلبي حاجات السلطة التنفيذية ورغباتها،
ما أدى إلى ممارسات بعيدة عما قصده املشرع.

ورقة موقف حول قانون السلطة التشريعية
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 .5تعدد القواعد القانونية املنظمة لعمل املجلس التشريعي بعد صدور
قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم  10لسنة
 ،2004وق��ان��ون مكافآت وروات���ب أعضاء املجلس التشريعي
وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم  11لسنة  ،2004وإن كانا إلى
حد ما نسخة عن بعض أحكام النظام الداخلي ،إال أن تعدد القوانني
يربك عمل النواب.
إن ذلك يقتضي اإلسراع في تقدمي مشروع قانون السلطة التشريعية
الذي يوفر األساس القانوني الضامن الستقالل املجلس التشريعي،
ويعزز مكانه في النظام السياسي واستقراره ،ويحقق التوازن بني
السلطات الثالث وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات.
مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية

2006

مقدمة
إن الغرض من وضع النظام الداخلي ألي برملان هو تيسير عمله ومتكني
أعضائه من ممارسة دورهم البرملاني بشكل فردي أو جماعي ،وتنظيم
العالقة فيما بني أفراده وهيئاته ،وحتديد حقوقهم وواجباتهم البرملانية
على أفضل وجه .كما أن النظام الداخلي يعد امتداداً لإلطار الدستوري
والقواعد الناظمة لعمل النظام السياسي ككل .بهذا املعنى ،فإن النظام
الداخلي هو مرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذي وضعت
فيه ،والتي ترسخ مبدأ التعددية وتضمن حقوق األقلية واحترام قرارات
األغلبية .وهي أيضاً خالصة التفاعل بني متطلبات التطوير وضرورات
االستقرار في أعمال البرملان.
ومن نافل القول إن النظام الداخلي يضع القواعد املنظمة لعمل البرملان،
وبالتالي فإن تراتيب العمل التي يقرها تؤثر في مردود العمل النيابي
وكيفية أداء النواب ألعمالهم والقيام بوظائفهم التشريعية والرقابية
وغيرها ،فبحكم تنوع أعمال احلكومة ،واخلدمات العامة التي تطورت
بشكل كبير ،ودخول القطاع اخلاص على هذه األعمال ،وما يتطلبه ذلك
من تنوع في اخلبرات البرملانية ،وترافق ذلك مع كثرة أعضاء املجالس
النيابية ،وتشعب إجراءاتها ،ال ميكنها أن تؤدي دورها على أحسن وجه
إال متى أحكم تنظيمها وتسييرها.
وبانقضاء املدة النيابية األولى للمجلس التشريعي ،والتجربة التي
خاضها في ظل فصل للسلطات اتسم بتوغل دور السلطة التنفيذية
عامة ،والرئيس خاصة ،ميكننا بال شك إعادة النظر في قواعد عمل
املجلس وتطويرها ،مبا يراعي متطلبات التطورات في أحكام القانون
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األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وجت��اوز اإلشكاليات التي
تعرض لها املجلس ،وذلك لتطوير األداء الرقابي ومتتني البنى النيابية
الفلسطينية.
وتهدف الدراسة إلى لفت االنتباه إلى جوانب وأمور ميكن تطويرها
لتعزيز قدرة املجلس في ممارسة أدواره الدستورية وتأثيره في احلياة
الدميقراطية هذا من جانب ،ومن جانب آخر إبراز ما نعتبره إشكاليات
تستحق دراسة أحكام بعض مواد النظام الداخلي احلالي ،وبالتالي
توجب إعادة النظر فيها.
فقد ُوضع النظام احلالي في ظروف سياسية متثلت بغياب األحزاب
السياسية في املجلس التشريعي األول ،وكذلك الكتل النيابية ،وغياب
املعارضة القوية نتيجة عدم اشتراك جزء رئيس منها في االنتخابات
العامة األولى العام  ،1996فرمبا آن األوان إلعادة النظر في النظام
الداخلي للمجلس التشريعي وتطويره ،لتدعم قوة البرملان في النظام
السياسي ،ومتكينه من القيام بأعماله بفاعلية وسهولة.

إشكاليات التجربة األولى والنظام الداخلي
إن القراءة السياسية لقواعد عمل املجلس التشريعي أمر ضروري،
ويجب أال ينظر إليها على أنها مجموعة من القواعد اإلجرائية التي تنظم
عمل املجلس فحسب ،فباإلضافة إلى مجموعة القواعد التي تتعلق بهيكل
عمل املجلس ،وأجهزته الرئيسية ،فإن القواعد "النظام الداخلي" تتناول
حقوق األعضاء وواجباتهم ،وحتدد كيفية ممارسة املهام البرملانية
املختلفة ،وهي بالتالي حتدد األطر والقواعد املنظمة التي يرتكز عليها
إنتاج القواعد القانونية املنظمة ملمارسة احلكم والنظام السياسي
والقانوني في البالد.
وأمام جسامة املهام امللقاة على املجلس التشريعي ،وضرورة تطوير
قواعد عمله انسجاماً مع أحكام القانون األساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية الصادر في اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ

مـقـدم ـ ـ ـ ـ ــة
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 7متوز  2002وتعديالته وترسيخاً لها ،ولتعزيز قواعد الفصل املرن
بني السلطات في السلطة الوطنية ،وتوفير قواعد قانونية تدعم دوراً
فعا ًال وسلساً للمجلس التشريعي ،وإيجاد إدارة داخلية تتمتع بالشفافية
وتخضع للمساءلة ،فإننا نرى ضرورة حتويل النظام الداخلي للمجلس
التشريعي إلى قانون ليعيد تنظيم عمل املجلس التشريعي وعالقته
مع السلطة التنفيذية ،وذلك ملجموعة من االعتبارات املوجبة لصياغة
مشروع القانون ،وهي:
 .1إن حتويل النظام الداخلي إلى قانون يعد أكثر إلزامية للسلطة
التنفيذية والتشريعية؛ كونه يأتي في مرتبة أعلى من الالئحة أو
النظام الداخلي ،وبالتالي يخرج النظام الداخلي عن كونه الئحة
إجرائية حتدد قواعد عمل املجلس ،ليصبح قانوناً أكثر تقييداً للسلطة
التنفيذية في ظل اخلرق املتكرر ألحكام النظام الداخلي للمجلس
التشريعي الفلسطيني.
 .2لم يتناول القانون األساسي آلية التشريع ،وإمن��ا أح��ال املهام
التشريعية للمجلس وفقاً ألحكام املادة ( )47إلى النظام الداخلي ،وال
بد من اإلشارة إلى أن النظام الداخلي لم يفصل اإلجراءات الرقابية
بشكل واضح ،ما أدى إلى االلتباس في تفسير بعض هذه اإلجراءات،
األمر الذي يستوجب توضيح اإلجراءات الرقابية وتفصيلها ،بحيث
تنسجم مع ما ورد في القانون األساسي.
 .3حداثة التجربة البرملانية الفلسطينية ،وعدم وجود تراث فلسطيني
في العمل البرملاني ،خلقا حالة من عدم الوضوح لدى أعضاء املجلس
خالل املدة النيابية األولى بخصوص دورهم النيابي.
 .4اعتماد املجلس التشريعي على أحكام النظام الداخلي للمجلس
التشريعي ،ألنه "القانون" الوحيد الذي ينظم إجراءات التشريع
في املرحلة االنتقالية ،واملعتمد من قبل املجلس في ظل غياب القانون
األساسي "الدستور" ،وغياب قواعد قانونية ناظمة وأع��راف
وتقاليد برملانية.
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 .5غياب قواعد دستورية ،لفترة طويلة ،تنظم العالقة بني السلطات
الثالث ،وهيمنة السلطة التنفيذية طوال السنوات التسع األولى،
وتهميش السلطة التشريعية ،واعتبار السلطة التنفيذية النظام
الداخلي للمجلس التشريعي ال يلزمها بقدر ما يلبي حاجات السلطة
التنفيذية ورغباتها.
 .6تعدد القواعد القانونية املنظمة لعمل املجلس التشريعي بعد صدور
قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم  10لسنة
 ،2004وق��ان��ون مكافآت وروات���ب أعضاء املجلس التشريعي
وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم  11لسنة  ،2004وإن كانا إلى
حد ما نسخة عن بعض أحكام النظام الداخلي ،إال أن تعدد القوانني
قد يربك عمل النواب.
فقد بات لزاماً في سياق ما ذكر أعاله ،إيجاد قواعد وأحكام ملزمة
للسلطتني التنفيذية والتشريعية في قانون خاص ينظم عمل السلطة
التشريعية (املجلس التشريعي الفلسطيني).

الفصل األول

إشــكاليـات
بحاجة إلى حلول

إشــكاليـات
بحاجة إلى حلول

أوالً :إشكالية العالقة بني احلكومة واملجلس
يجب أن يضمن النظام الداخلي حتقيق التوازن بني املجلس التشريعي
واملؤسسات الدستورية األخرى ،ألن النظام الداخلي للمجلس هو مبثابة
ترجمة إجرائية وعملية لقواعد عمل املجلس التشريعي عموماً ،وأسس
وأساليب التفاعل بينه وبني املؤسسات الدستورية األخرى ،واحترام
مبادئ النظام الدميقراطي ،واحترام مبدأ الفصل بني السلطات الثالث،
وضمان تعاونها الوظيفي على الرغم من فعالية الرقابة املتبادلة بينها،
ووضوح صالحيات كل منها .فإذا كانت أحكام النظام الداخلي ال حتقق
هذا التوازن فإنها تستوجب إعادة النظر 1.فالنظام الداخلي للمجلس
مينح مزايا نسبية واضحة للحكومة في مواجهة املجلس تتعارض مع
فكرة الرقابة والتوازن بني السلطات التي هي أساس العمل البرملاني.
فعلى سبيل املثال ،تثير امل��ادة  80ج��د ًال فيما يتعلق بتحديد موعد
االستجواب ،حيث أن االستجواب لن تتم مناقشته إال إذا أبدى الوزير
استعداده للرد عليه ،أو حدد ميعاداً بشأنه .فقد يستغل الوزير هذا
النص بطريقة سياسية ،األمر الذي يؤدي وبشكل متكرر إلى تأجيل
االستجواب .كذلك يعطي النظام الداخلي للوزراء احلق في احلديث كلما
طلبوا ذلك في املوضوع نفسه املطروح للنقاش (املادة  ،)33في حني
 1علي الصاوي ،مشروع الئحة جديدة ملجلس الشعب :دراسة قانونية وسياسية،
القاهرة :دار النهضة العربية ،2001 ،ص.14
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ال يسمح للنائب باحلديث إال مرتني في املوضوع نفسه ،إحداهما في
املناقشة العامة ،واألخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات املقدمة
(املادة  .)31إضافة إلى إشكالية عدم وضوح رقابة املجلس على أعمال
السلطات العامة عير الوزارية.

ثانياً :إشكالية صالحيات رئيس املجلس
مينح النظام الداخلي للمجلس التشريعي صالحيات مهمة لرئيس
املجلس ،جتعل منه احملور األساس في املجلس والعمل البرملاني ،أدت
في كثير من األحيان إلى تغليب املصالح احلزبية لدى رئيس املجلس في
تسيير أعمال املجلس مخالفاً بذلك احليدة التي يتوجب أن يتصف بها
رئيس املجلس ،فهو يعتبر رجل املجلس كله ،وليس رجل األغلبية التي
أجلسته على كرسي الرئاسة .وهذه احليدة أساسية ومهمة 2،فبقدر
ما يؤمن بها رئيس املجلس بقدر ما يكتب له النجاح في قيادة املجلس
وإدارة جلساته وفرض احترامه وهيبته.
وتنص املادة  12من النظام الداخلي على أن "الرئيس ميثل املجلس
ويتكلم باسمه وطبقاً إلرادت��ه ،ويرعى القانون األساسي والنظام
الداخلي فيه ،ويحافظ على أمنه ونظامه ،وهو الذي يفتتح اجللسات
ويعلن انتهاءها ويضبطها ،ويدير املناقشات ،ويأذن بالكالم ،ويوكل إلى
األمانة العامة إعالن ما يصدره املجلس من قرارات ،وبوجه عام يشرف
الرئيس على حسن سير أعمال املجلس ،وعلى عالقاته جميعها" .وله أن
يستعني بقوات األمن أو الشرطة حلفظ النظام ،وهو يشرف على جهاز
الشرطة اخلاص باملجلس (املادة  .)107كما يحق لرئيس املجلس طلب
تعديل النظام الداخلي للمجلس (املادة .)114
كما له لفت نظر العضو املتغ ّيب عن حضور جلسات املجلس أو جلانه ،كما
يجوز للرئيس أن يقترح على املجلس لوم النائب املتغ ّيب (املادة .)106
 2إبراهيم عبد العزيز شيحا .القانون الدستوري والنظم السياسية ،بيروت :الدار
اجلامعية ،1994 ،ص.199
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ميكن للرئيس إذا أخل أحد النواب بالنظام داخل املجلس "أن يناديه
باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى احملافظة على النظام ،وله إذا اقتضى
األمر منعه من االستمرار في الكالم ،فإذا اعترض العضو ،أخذ الرئيس
رأي املجلس في ذلك ،ويصدر قرار املجلس دون مناقشة باألغلبية
النسبية" (املادة  .)36فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ
قرار املجلس مبنع النائب من االشتراك في أعمال اجللسة أو إخراجه من
االجتماع (املادة .)40
وتبرز صالحيات الرئيس ،باخلصوص ،أثناء تسيير النقاش في
اجللسات العامة للمجلس ،فهو الذي يفتتح اجللسة ويرفعها ويدير
النقاش العام ويختمه ،ويدير التصويت ويعلن عن نتيجته ،كما يحق له
طلب عقد جلسة سرية للمجلس ملناقشة موضوع محدد (املادة .)25
إن هذه السلطات الواسعة لرئيس املجلس حتتاج إلى إعادة نظر حتى
يكون املجلس في مجموعه َح َكماً على تطبيق أحكام النظام الداخلي
وتطويره ،دون أن ينتقص ذلك من مكانة رئيس املجلس باعتباره يحوز
على ثقة النواب ،وينطق باسمه ،وال يتدخل للتأثير على مضمون النقاش،
ويتصرف باعتباره حيادياً ،وفكرة احليادية يجب أن تظهر بشكل واضح
في النظام وفي اإلجراءات التي يكون رئيس املجلس طرفاً فيها.

ثالثاً :إشكالية صالحيات أمني سر املجلس
يخصص النظام الداخلي ألمني سر املجلس صالحيات مهمة في تصريف
الشؤون اإلدارية في املجلس ،فهو يرأس مكتب األمانة العامة املشرفة
على جميع الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية واإلعالمية والعالقات
العامة ،والبروتوكول ،وتنفيذ قرارات املجلس وتبليغها للجهات املعنية،
وضبط كل الوثائق املتعلقة بجلسات املجلس وحفظها (امل��ادة .)11
ويقوم بتوزيع قرارات املجلس ومحاضر اجللسات ومشروع جدول
أعمال اجللسة على األعضاء قبل االجتماع بثماني وأربعني ساعة على
األقل (املادة  ،)19ويوقّع على قرارات املجلس ومحاضر اجللسات إلى
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جانب رئيس املجلس بعد تصديق املجلس عليهما (املادة  .)24وينحصر
عمله داخل اجللسات بتسجيل طلبات الكالم من النواب حسب ترتيب
تقدميها ،وحترير محاضر جلسات املجلس السرية (املادة .)27
يثير دور أمني السر إشكالية مؤسساتية تؤثر على طبيعة عمل املجلس
باعتباره يجسد فكرة التعددية وال يجوز لطرف أن يستخدم املؤسسة
العامة لصالح حزبه ،وتبرز اإلشكالية لكونه عضواً في املجلس
التشريعي ميثل حزباً ،وفي الوقت نفسه يشرف على جميع الشؤون
اإلدارية واملالية (منصب ًا إداري ًا) ،ويخشى أن يدير شؤون املجلس وفقاً
لبرنامج حزبه السياسي ،و/أو يخضع في عملية اإلدارة للمقايضة
السياسية وليس وفقاً ملتطلبات البناء املؤسسي البرملاني .وفي الوقت
الذي قام املجلس بتعيني مدير عام للمجلس ،دون حتديد وصف وظيفي
له ،في سنة  1999بقيت الصالحيات الفعلية كافة كتعيني املوظفني،
والتوقيع على النفقات ،وصرف املوازنة ،واملرجعية إلعداد اجللسات،
بيد أمني السر ،بل إن عدداً من الدوائر املساندة لعمل املجلس بقيت
حتت إشرافه املباشر .ولم يستطع املدير العام ممارسة املهام اإلدارية
واملالية بشكل حقيقي ،حيث كان رئيس املجلس وأمني السر ميرران هذه
القرارات دون الرجوع للمدير العام املعني.
ونظراً ألهمية متتع املسؤول عن هذا املنصب باملهنية واحليادية ،يجب
أال يكون هذا املنصب اإلداري للمجلس التشريعي مرتبطاً مبنصب
سياسي .وأن تنقل مهام هذا املنصب مثل التي تتعلق بالسجل،
واحترام اإلجراءات التي تتم في قاعة املجلس ،ودعم اجلوانب الفنية
لعملية إعداد القوانني وسنها ملوظف عام .إذ إنه يجب على اجلهاز
اإلداري للمجلس التشريعي أن يدعم عملية بناء اإلرادة السياسية،
وعملية اتخاذ القرار بشكل مهني دون حتيز ،وبنفس روح الوالء
لكافة النواب وجميع الكتل البرملانية.
لذا ،يجب أن يتولى منصب (أمني السر ،أو األمني العام ،أو املدير العام)
موظف "ع��ام" تقترح تعيينه هيئة رئاسة املجلس ،ويصادق عليه
املجلس ،حيث يتبع "األمني العام" رئاسة املجلس .وفي الوقت نفسه
يعمل خلدمة جميع النواب وكافة اجلهات السياسية املمثلة في املجلس
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دون حتيز .فهو ينظم عمليات اتخاذ القرار السياسي دون أن يشارك
فيها شخصي ًا.

رابعاً :إشكالية تركيبة جلنة شؤون املجلس وصالحياتها
تأسـست هذه اللجنة في الدورة الثانية مبوجب قرار املجلس رقم /208
 ،2/20وتكونت من أعضاء هيئة املكتب وسبعة عشر نائباً .لكن في الدورة
الثالثة تألفت من أعضاء هيئة املكتب وتسعة نواب .ويفترض أن تتمثل
مهمتها في مساعدة هيئة مكتب املجلس في اإلشراف على تسيير الشؤون
اإلدارية واملالية ،وإعداد جدول أعمال للمجلس ميتد لدورة سنوية واحدة
على األقل ،واإلشراف على تنسيق العمل بني جلان املجلس ملنع التنازع في
االختصاص ،ومتابعة قرارات املجلس لدى السلطة التنفيذية 3.وفيما بعد،
أدخل املجلس تعدي ً
ال على النظام الداخلي ،حيث أصبحت املادة  48الفقرة
 2تنص على أن "يشكل املجلس جلنة خاصة تسمى جلنة شؤون املجلس،
وتتكون من هيئة املكتب وعدد من األعضاء" ،دون أن يحدد صالحياتها
ومهامها ومكانتها في املجلس التشريعي .واعتبرت على مدار السنوات
املاضية أنها جلنة مساندة لهيئة مكتب رئاسة املجلس.
وفي بداية الدورة التاسعة ،قرر املجلس تشكيل جلنة مؤقتة لصياغة
اقتراح إع��ادة تشكيل اللجان الدائمة في النظام الداخلي للمجلس
التشريعي 4.وفي  ،2004/4/11اقترحت اللجنة املؤقتة إعادة تشكيل
جلنة شؤون املجلس لتتكون من هيئة املكتب ،وعضو منتخب عن كل
 3وضح النائب أحمد قريع رئيس املجلس أن مهمة اللجنة عقلنة طبيعة النقاش في املجلس،
ووضع خطة عمل ومساعدة هيئة رئاسة املجلس في إعداد مهماتها ،وأضاف أن من مهامها
اإلطالع على جدول أعمال املجلس لدورة واحدة ،وأن هناك مهمات ملقاة على عاتق هيئة
رئاسة املجلس تقتضي منه االستعانة باللجنة .محضر اجللسة العشرين للدورة السنوية
الثانية ،مجلة املجلس التشريعي ،عدد  1لسنة  ،1998ص  .25ويبدو أن رئيس املجلس كان
يريد أن تكون هذه اللجنة على غرار مثيالتها في البرملانات مثل (هيئة العمداء في أملانيا)
و(هيئة الرؤساء في فرنسا) و(مكتب املجلس في تونس الذي يضم رئيس املجلس ونائبيه
ورؤساء اللجان ومقرريها) التي تتحمل مسؤولية وضع مشروع جدول األعمال.
 4انظر القرار رقم  9/1/655الصادر عن املجلس التشريعي.
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جلنة من جلان املجلس الدائمة ،كما يحق لهيئة املكتب إضافة ثالثة
أعضاء بحد أقصى ،وذلك الحتياجات عمل املجلس.
وعلى الرغم من انقضاء سبع سنوات على إنشائها ،فإنه لم يتم حتديد
صالحياتها واختصاصاتها في النظام الداخلي أو في أية وثيقة معتمدة
في املجلس التشريعي على الرغم من التطور في عضويتها ،من خالل
اختيار اللجان الدائمة ملمثليها في جلنة شؤون املجلس ،ما يتطلب حتديد
عضويتها من رؤساء الكتل البرملانية أو ممثلي الكتل البرملانية ورئيس
املجلس لتقدمي املساعدة واملشورة لرئيس املجلس بخصوص القرارات
التي سيتخذها بناء على صالحياته املنصوص عليها في املواد ،12
و ،20و ،65و ،67و ،80وأن تقرر اعتماد الكتل البرملانية املشكلة خالل
والية املجلس .كما تتابع اللجنة القضايا الداخلية للمجلس التي ال تقع
ضمن اختصاص رئيس املجلس .كما أنها تعد مشروع جدول األعمال
للدورة السنوية ،ومشروع موازنة املجلس ،وتعد األنظمة اخلاصة
واملنظمة لعمل املجلس ولها ،وتقترح تشكيل جلان فرعية ملعاجلة بعض
القضايا اإلدارية ،وحتدد صالحيات اللجان الدائمة ،وتفصل في تنازع
االختصاص فيما بينها .هذا يعني أيضاً أن يقوم رئيس املجلس بدعوة
جلنة شؤون املجلس لالنعقاد بشكل دوري بهدف مناقشة القضايا
البرملانية واإلدارية ،كما أنه يستطيع أن يأخذ بعني االعتبار رغبات الكتل
البرملانية إلدراج مواضيع على جدول أعمال املجلس في الوقت املناسب،
واإلطالع على وجهات النظر املختلفة على طريقة إدارة املجلس.

خامساً :إشكالية جهة إعداد جدول أعمال املجلس وإقراره
تعد عملية وضع جدول األعمال عملية مهمة في العمل البرملاني ،إذ
تضطلع اجلهة (السلطة) التي تقوم بوضعه بدور أساسي وحاسم في
مراقبة العمل البرملاني ومدى جناعته ،بحيث تنجز جلسات البرملان وفقاً
لبرنامج محدد سلفاً ،إذ ال يقع بحث أي موضوع دون تسجيله في قائمة
جدول األعمال ،ويكون طبيعياً أن تتولى املجالس النيابية حتديد جدول
أعمالها وحتدد برنامج عملها حسب أهدافها 5.يقصد بجدول األعمال
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"البرنامج الذي مبوجبه تدار املناقشات في جلسة البرملان العامة"،
أو تلك "املوضوعات التي تنصب عليها املناقشات في اجتماع معني"،
والبعض يرى بأنه "مجموعة من املواضيع مرتبة في الزمان ملناقشتها
من طرف جمعية برملانية في اجتماع واحد" 6.فأهمية جدول األعمال
تكمن في كونه مفتاح اإلجراءات التشريعية بني مرحلة التحضير وإقرار
املشاريع ومقترحات القوانني بعد وضعها ودرسها من طرف اللجان،
ومناقشتها أمام اجللسة العامة.
وعلى الرغم من أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي أولى أهمية
خاصة ملصادقة املجلس على جدول األعمال في بداية أعمال كل جلسة،
فإنه لم يحدد كيفية حتديد جدول األعمال وال اجلهة املخولة بذلك.
أ .إعداد جدول أعمال املجلس

أكد النظام الداخلي خالل العديد من مواده على الدور احملوري لرئيس
املجلس في إعداد جدول األعمال ،مستنداً إلى ما تقدمه اللجان من تقارير
إلدراجها في جدول األعمال (املادة  ،)61ومشاريع القوانني احملالة له
من قبل مجلس الوزراء (املادة  ،)65وأعضاء املجلس التشريعي وجلانه
(املادة  ،)67واألسئلة (املادة  ،)76واالستجوابات(املادة  )80املقدمة
من قبل أعضاء املجلس املوجهة للوزراء.
وعلى الرغم من أن جلنة شؤون املجلس مهمتها مساعدة رئيس
املجلس في اإلش��راف على إع��داد ج��دول أعمال املجلس ل��دورة
واحدة ،فإنه ال بد من توضح آلية إعداد مشروع جدول األعمال
في النظام الداخلي.

 5موريس دوفرجيه .املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية
الكبرى ،ترجمة جورج سعد ،بيروت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
 ،1990ص .114
 6عادل الطبطباني" .جدول أعمال البرملان" ،مجلة احلقوق ،السنة العاشرة ،عدد  ،3الكويت:
جامعة الكويت ،أيلول  ،1986ص 11و 15و.26
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ب .مناقشة إقرار جدول األعمال في بداية كل جلسة

تأخذ مناقشة جدول أعمال جلسات املجلس وقتاً كبيراً في بداية كل
جلسة بسبب طلبات النواب بوضع بنود إضافية على جدول األعمال
ومناقشة بنوده ،ما يضيع الكثير من وقت اجللسة ويعيق عمل املجلس
ويهدر وقت النواب.
ل��ذا ،ينبغي على املجلس التشريعي أو ًال :منح جلنة ش��ؤون املجلس
صالحية إعداد جدول أعمال املجلس للدورة السنوية .وثاني ًا :إعداد
رئاسة املجلس مشروع جدول أعمال اجللسة .وثالث ًا :حتديد تسلسل
بنود جدول األعمال في النظام الداخلي ،بحيث إذا مت جتاوز أحد البنود
ال يتم الرجوع إليه .ورابع ًا :تعريف واضح للقضايا اإلجرائية في
النظام الداخلي وعدم مناقشتها ،بحيث يتم التصويت عليها دون نقاش.
خامس ًا :وضع جدول مبسط لالقتراحات يوضح الهدف الذي يسعى
له كل اقتراح ،وفيما إذا كان قاب ً
ال للنقاش وتسلسله في جدول األعمال
واألغلبية املطلوبة إلقراره .هذا يستدعي أن تكون رغبات النواب في
إضافة بنود قد قدمت إلى هيئة رئاسة املجلس قبل يوم على األقل من
انعقاد اجللسة العامة .وفي كل األحوال ال يناقش املجلس قضايا دون
أن تكون جهة جاهزة لتقدمي تقرير حول املوضوع املطلوب مناقشته،
وأن تكون له صفة االستعجال.

سادساً :إشكالية نظام التصويت والنصاب العددي
يقصد بالنصاب العدد الالزم من األعضاء الذي يجب أن يتوفر حتى يعتبر
انعقاد املجلس صحيحاً ،وكذلك يقصد به وجود العدد الالزم من األعضاء
حتى يتمكن املجلس من ممارسة احلقوق البرملانية كالتشريع والرقابة.
يتبني من متابعة أعمال املجلس أن هناك درجة من االضطراب الدائم في
مسألة النصاب واإلجراءات ،وأن فهم هذه املسألة وحسمها يحتاج إلى
قدرة غير عادية وذاكرة قوية حلفظ أحكام النظام الداخلي فيما يتعلق
بالنصاب واإلجراءات .وعلى الرغم من أن اللجنة القانونية هي املرجع
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األساس في املجلس التشريعي "حتى اآلن" في تفسير النظام الداخلي،
فإنه التبس عليها األمر أكثر من مرة عند معاجلتها لقضايا عرضت عليها
تتعلق بتصويت املجلس .فعلى سبيل املثال ال احلصر تفسيرها للتصويت
ال��ذي جرى في جلسة املجلس التشريعي بتاريخ 2004/10/21
بخصوص إلغاء الكوتا النسوية في قانون االنتخابات احمللية ،فبد ًال
من اعتبار أن رئيس اجللسة قد أخطأ في احتساب األصوات اعتمدت
اللجنة القانونية على تفسير أحكام املادة  92التي تنص على أنه "ال يعد
املمتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلني أو الرافضني للموضوع ،فإذا تبني
أن عدد األعضاء الذين أعطوا أصواتهم يقل عن األغلبية الالزمة إلصدار
القرار أُجل أخذ الرأي على املوضوع املعروض إلى جلسة أخرى ،وفي
اجللسة التالية تصدر القرارات باألغلبية النسبية" .في حني أن املادة
 69تنص على" :يتم إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة" ،وقد
عرفت املادة الثانية األغلبية املطلقة بأنها تعني أكثرية (نصف  )+1عدد
أعضاء املجلس احلاضرين عند التصويت؛ أي يتوجب احتساب املمتنعني
من النصاب على عكس األغلبية النسبية التي ال يؤثر التصويت ممتنعاً
فيها على النصاب املطلوب إلصدار قرار في املجلس.
كما أن النظام الداخلي لم يتبع آلية موحدة في مسائل النصاب العددي
حتى لو كانت تعالج االختصاص أو املوضوع نفسه ،إذ يتطلب إدراج
موضوع على جدول أعمال املجلس توقيع عشرة أعضاء على األقل وفقاً
ألحكام املادة  ،20في حني طلب استعجال النظر في موضوع مطروح
على املجلس يتطلب فقط توقيع خمسة أعضاء .والفرق بينهما واضح،
فاألول ال يعطل أعمال املجلس ،أما الثاني فيتخذ حالة االستثناء ويعطل
أعمال املجلس إلقرار ما جاء في طلب االستعجال ،حيث أنه ال تسري
عليه أحكام املواعيد احملددة في النظام الداخلي.
أ .التصويت على القوانني والنصاب القانوني

يتطلب ،إلقرار القوانني في املناقشة العامة والقراءات األولى والثانية
والثالثة املقدمة من ربع أعضاء املجلس أو مجلس الوزراء وفقاً ألحكام
املادة  68من النظام الداخلي للمجلس ،تصويت األغلبية املطلقة أي
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(نصف عدد احلاضرين  ،)1 +حيث تنص املادة  69من النظام الداخلي
على "يتم إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة (ما لم ينص على
خالف ذلك)".
هنا ليست اإلشكالية في النص في حال كان حضور النواب متوفراً
ويحافظ على نصاب عقد اجللسة العامة (نصف عدد أعضاء املجلس
التشريعي .)1 +لكن اإلشكالية تكمن في انخفاض عدد النواب الذين
يستمرون في احلضور داخل قاعة املجلس أثناء انعقاد اجللسات،
فقد وصل العدد املوجود في االجتماع أحياناً إلى سبعة نواب ملناقشة
مشاريع القوانني وإقرارها ،لتطرح مسألة شرعية إقرار القوانني في
املجلس التشريعي من قبل أقلية تستحوذ على مناقشة القوانني وغياب
أغلب أعضاء املجلس عنها وعدم التعبير عن رأي أغلبية الناخبني.
لتجاوز هذه اإلشكالية قد يكون مناسب ًا األخذ بأحد اخليارين ،وهما:
( )1إمكانية زيادة األغلبية املطلوبة إلقرار القوانني من األغلبية املطلقة
لعدد احلاضرين إلى األغلبية املطلقة لعدد أعضاء املجلس ليضفي عليها
مصداقية أكبر .أو ( )2حتديد يوم معني في كل جلسة للتصويت على
مشاريع القوانني والقرارات التي يريد أن يصدرها املجلس.

ب .تسجيل تصويت أعضاء املجلس على القوانني واإلج��راءات
التشريعية

يعتبر تسجيل تصويت أعضاء املجلس التشريعي املشاركني في إقرار
مشاريع القوانني وعلى اإلجراءات البرملانية األخرى من األمور املهمة
واحليوية لتحقيق مبدأ الشفافية واملساءلة ملؤسسة املجلس التشريعي
الفلسطيني والنواب .إذ ال يستطيع الناخبون أو وسائل اإلعالم تقييم
أداء أعضاء املجلس التشريعي وجودة متثيلهم لناخبيهم إال إذا جرى
تسجيل تصويت األعضاء.
هناك أوقات يكون فيها التصويت على تعديل أو على قضية إجرائية مهماً
أو أكثر أهمية من إقرار مشروع قانون .مث ً
ال؛ ما حدث في التصويت على
تعديل املادة املتعلقة بالكوتا النسوية في قانون انتخابات الهيئات احمللية
في جلسة املجلس التشريعي املنعقدة بتاريخ  ،2004/10/21وعدم
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قدرة الطاقم اإلداري على حتديد من ص َّوت مع التعديل ومن رفضه.
كما أن تسجيل التصويت يوفر شفافية أكبر لعمل النواب وحتديد مدى
التزامهم ببرامجهم االنتخابية واحترامهم لتوجهات الرأي العام .كما
أنه يوفر انضباطاً حزبياً "كتلوياً" للنواب عند تصويتهم .علما أن تقنية
تسجيل التصويت متوفرة في املجلس التشريعي.
لذا ،يتوجب أن يتم تضمني النظام الداخلي للمجلس مادة جتيز تسجيل
أسماء النواب عند تصويتهم بناء على طلب عدد منهم .كما ينبغي ضمان
تسجيل تصويت كل عضو حاضر ومصوت في كل قراءة من القراءات
وعلى اإلقرار النهائي لكل مشروع قانون.

سابعاً :إشكالية طول اإلجراءات التشريعية
متر مشاريع القوانني في املجلس التشريعي في قراءات عديدة وفقاً
ألحكام النظام الداخلي قد تصل إلى خمس قراءات هي:
مرحلة أولى :يبدأ النقاش في املجلس بتقدمي تقرير اللجنة املختصة
بتقرير املناقشة العامة تسمى املناقشة العامة ،وتسمح هذه املرحلة
بالنقاش والتصويت على املبادئ العامة ملشروع القانون ،وبإقرار هذه
األخيرة تتم إعادة مشروع القانون إلى اللجنة املختصة للدراسة املعمقة
ألبواب القانون (املادتان  65و.)67
في مرحلة ثانيةُ :تناقش األحكام مادة مادة والتعديالت املقترحة من
النواب ،وتسمى تلك بالقراءة األولى .وفقاً للفقرة  1من املادة " 68في
القراءة األولى يناقش املشروع مادة مادة بعد تالوتها واالقتراحات
املقدمة بشأنها ،ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على
املشروع في مجمله".
أما املرحلة الثالثة :فتتم فيها قراءة ثانية ملشروع القانون خالل مدة أقصاها
شهر من تاريخ إقرار املشروع بالقراءة األول��ى ،وتقتصر على مناقشة
التعديالت املقدمة من األعضاء أو احلكومة ،ويتم التصويت عليها.

26

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي

املرحلة الرابعة :قد جترى قراءة ثالثة إذا ما طلب مجلس الوزراء أو
ربع عدد أعضاء املجلس ،وتقتصر على التعديالت املقترحة شريطة أن
يتم تقدمي الطلب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ القراءة الثانية ،وهي
املدة الفاصلة بني إقرار مشروع القانون بالقراءة الثانية وإحالته إلى
رئيس السلطة الوطنية (الفقرة  2من املادة .)68
املرحلة اخلامسة :قد جترى قراءة جديدة إذا ما رد رئيس السلطة
الوطنية مشروع القانون إلى املجلس ،تعاد مناقشة القانون في قراءة
رابعة تقتصر على التعديالت املقترحة من الرئيس .فوفقاً ألحكام املادة
 41من القانون األساسي "إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع
القانون إلى املجلس التشريعي وفقاً لألجل والشروط الواردة في الفقرة
السابقة ،تعاد مناقشته ثانية في املجلس التشريعي ،فإذا أقره ثانية
بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر فوراً في اجلريدة الرسمية".
تعد إج��راءات التشريع التي يتبعها املجلس التشريعي مطولة ،حيث
يتطلب إقرار القانون قراءتني باإلضافة إلى القراءة العامة ،هذا إذا لم
يقدم مجلس ال��وزراء أو ربع أعضاء املجلس تعديالت على القانون،
وبالتالي القراءة الثالثة .أما إذا ما اعترض رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية فيقوم املجلس بقراءة رابعة ملشروع القانون.
لذا ،فإن إعادة النظر في إجراءات التشريع باجتاه تخفيض عدد القراءات
بإلغاء النص على التعديالت املمكن أن يقدمها مجلس الوزراء أو ربع
أعضاء املجلس التشريعي ،واالقتصار على اعتراض رئيس السلطة
الوطنية ،فبالضرورة أن يقدم مجلس الوزراء تعديالته بل أن يدافع
عن مشاريع القوانني التي يقترحها أثناء نقاش مشروع القانون داخل
املجلس (اللجان واجللسة العامة) .كما أن اإلجراءات الواجبة في حال
وجود اعتراض للرئيس على بعض املواد في مشاريع القوانني احملالة
إليه إلصدارها غير واضحة ،فهل يصدر القانون أم ال؟ ،وفي حال رفض
املجلس املوافقة هل يعاد القانون بالقراءات جميعها؟ وهل يجوز تقدميه
في الدورة نفسها؟
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ث��ام��ن��اً :ال��ت��ع��ارض احل��اص��ل ب�ين أح��ك��ام ال��ق��ان��ون األس��اس��ي والنظام
الداخلي للمجلس التشريعي
فرض صدور القانون األساسي في اجلريدة الرسمية في السابع من
متوز/يوليو  2002وتعديالته العامني  2003و ،2005إعادة قراءة
متفحصة ألحكام النظام الداخلي للمجلس ،باعتبار أن القانون األساسي
القاعدة القانونية األسمى ،وأن مبدأ املشروعية يتطلب انسجام كافة
القواعد القانونية األدنى معه ،سواء من ناحية الشكل أم املضمون.
توجيه األسئلة واالستجوابات

أعطى القانون األساسي (املادة  )3/56احلق لألعضاء في طرح األسئلة
واالستجوابات على الوزراء ومن في حكمهم "لكل عضو من أعضاء
املجلس احلق في )3( :توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة
أو أحد ال��وزراء ،أو من في حكمهم ،".. ،بينما اقتصرت املادة ()75
من النظام الداخلي هذا احلق على الوزراء فقط "يحق للعضو توجيه
األسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفته أو للتحقق من
حصول واقعة علم بها ،ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في
أمر من األمور".
لذا ،يجب أن تتطابق أحكام املادة ( )75من النظام الداخلي مع أحكام
املادة ( )56من القانون األساسي .فلم يستطع املجلس توجيه سؤال
إلى رئيس الهيئة العامة للبترول في اجللسة اخلاصة املنعقدة بتاريخ
( 1999/11/17بناء على نص املادة  ،)75باعتبار أن الهيئة تتبع
رئيس السلطة التنفيذية .وعليه ،ال بد من احترام النص الوارد في
القانون األساسي.

طلب سحب الثقة

أجاز القانون األساسي في املادة ( )57لعشرة نواب التقدم بطلب سحب
الثقة من احلكومة أو أحد الوزراء ،وهو احلد األدنى للقيام بهذا اإلجراء

"يجوز لعشرة من أعضاء املجلس التشريعي ،بعد استجواب ،التقدم
بطلب سحب الثقة من احلكومة أو من أحد الوزراء ،وال يجوز التصويت

28

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي

على هذا الطلب إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقدميه…" .بينما
املادة ( )4/80من النظام الداخلي للمجلس جتيز للمستجوب (وألي
نائب غيره) في حال عدم اقتناعه برد الوزير ،طرح مسألة حجب الثقة
"يشرح املستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز
لألعضاء االشتراك في املناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن
يبني أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من األعضاء أن يطرحوا مسألة
حجب الثقة عن ال��وزراء أو أحدهم مع مراعاة ما ينص علية القانون
األساسي بهذا الشأن".
والعدد (عشرة نواب) الذي جاء في نص املادة ( )1/57من القانون
األساسي هو شرط احلد األدنى لتقدمي طلب سحب الثقة ،بينما النظام
الداخلي أجاز لنائب واحد وفق نص املادة ( )4/80طلب سحب الثقة.
أما املادة ( )81جتيز خلمسة نواب وأيض ًا جتيز للجنة املختصة طلب
االستعجال بسحب الثقة "للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي
موضوع مطروح عليه مبا فيه قرار منح الثقة ،أو حجب الثقة ،أو توجيه

لوم أو نقد للسلطة التنفيذية ،أو أحد الوزراء .ويصدر قراره دون مناقشة
في احلاالت اآلتية 1- :بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء
على األقل 2- .مبوجب طلب من مجلس الوزراء 3- .بناء على طلب اللجنة
املختصة" .بينما الفقرة  1من املادة  57من القانون األساسي تفرض كحد
أدنى عشرة نواب لطرح سحب الثقة من احلكومة أو أحد الوزراء "يجوز
لعشرة من أعضاء املجلس التشريعي ،بعد استجواب ،التقدم بطلب سحب
الثقة من احلكومة أو من أحد الوزراء ،وال يجوز التصويت على هذا الطلب
إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقدميه ،ويصدر القرار مبوافقة
أغلبية أعضاء املجلس".
ويبدو التعارض هنا باعتبار مسألة سحب الثقة قضية ميكن االستعجال

بها ،بينما يفرض القانون األساسي ثالثة أيام على األقل للتصويت
عليه.

نعتقد أن مسألة سحب الثقة حتتاج إلى إجراءات ال بد من املرور بها قبل
طلب سحب الثقة .ومما ُيؤخذ على املشرع الفلسطيني أنه لم ينص على
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هذه الصالحية في موضع أصيل قائم بذاته في النظام الداخلي ،كأداة
من أدوات احملاسبة التي ميتلكها املجلس التشريعي ،وإمنا أورد ذلك في
معرض معاجلته في النظام الداخلي ملوضوعات أخرى ،باإلضافة إلى
أن نصوص النظام الداخلي لم تفصل وتنظم هذه األداة استجابة للنص
الدستوري على الرغم من أهميتها .وعليه ،نقترح تخصيص باب خاص
بذلك على أن يعطى احلق باالستجواب أو التصويت بسحب الثقة للكتل
البرملانية بغض النظر عن عدد أعضائها.
األغلبية اخلاصة لتجاوز اعتراض الرئيس

يحتاج املجلس التشريعي لتجاوز "فيتو" الرئيس على إصدار مشروع
قانون وفقاً ألحكام الفقرة  2من املادة  41من القانون األساسي إلى
إقرار مشروع القانون ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس "إذا رد رئيس

السلطة الوطنية مشروع القانون إلى املجلس التشريعي وفق ًا لألجل
والشروط الواردة في الفقرة السابقة ،تعاد مناقشته ثانية في املجلس
التشريعي ،فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانون ًا وينشر
فور ًا في اجلريدة الرسمية" .لكن املادة  71من النظام الداخلي تنص على
األغلبية املطلقة لعدد أعضاء املجلس لتجاوز االعتراض الرئاسي "إذا رد
رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى املجلس وفق ًا ألحكام الفقرة
السابقة تعاد مناقشته في املجلس ،فإذا اقره باألغلبية املطلقة للمجلس
اعتبر نافذ ًا وينشر فور ًا في اجلريدة الرسمية".

إسقاط العضوية

حدد القانون األساسي في املادة ( )2/48ثالث حاالت لشغور مركز
العضو ،وهي :الوفاة ،واالستقالة ،وفقد األهلية .بينما حدد النظام
الداخلي املادة ( )42حالة الوفاة أو صدور حكم قضائي بإدانة العضو
في جنابة أو جنحة ،واملادة ( )110االستقالة .املالحظة األولى حددت
املادة ( )2/42نوعاً واحداً من فقدان األهلية وهو السجن إثر إدانته
بجناية أو جناية مخلة بالشرف واألمانة بحكم قطعي.
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توحيد املصطلحات واملرادفات والكلمات

سيتم ذكر مثال واحد يتعلق في الفترة الفاصلة بني إحالة مشروع
القانون إلى رئس السلطة الوطنية (للتوقيع عليه ونشره) والنشر
احلكمي؛ أي الفترة التي يجوز للرئيس فيها إعادة مشروع القانون
للمجلس التشريعي لقراءة أخيرة ،حيث تنص الفقرة  1من املادة 57
من القانون األساسي على ثالثني يوماً "يصدر رئيس السلطة الوطنية
القوانني بعد إقرارها من املجلس التشريعي الفلسطيني خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعيدها إلى املجلس خالل ذات األجل
مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعتراضه ،وإال اعتبرت مصدرة وتنشر
فوراً في اجلريدة الرسمية" .بينما تنص الفقرة  1من املادة  71من
النظام الداخلي على فترة شهر "يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانني
بعد إقرارها من املجلس خالل شهر من تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعيدها
إلى املجلس خالل ذات األجل مرفقة مبالحظاته أو أسباب اعتراضه ،وإال
اعتبر مصدراً وينشر فوراً في اجلريدة الرسمية".
وعلى الرغم من أنه مفهوم اصطالحاً أن امل��دة هي نفسها ،فإنه قد
تخلق إرباكاً ،لذا يتطلب توحيد املصطلحات واملرادفات اخلاصة بكل
عملية إجرائية ،سواء أكانت في القانون األساسي أم النظام الداخلي
أم القوانني الصادرة عن املجلس التشريعي .لذا ،يتوجب إعادة قراءة

متأنية للقانون األساسي والنظام الداخلي واحترام املفردات املنصوص
عليها في القانون األساسي كي ال يتم تكرار التعارضات واالختالفات،
والحترام مبدأ املشروعية.

ق��ض��اي��ا ب��ح��اج��ة إل����ى ت��وض��ي��ح أك���ب���ر ف���ي ال���ن���ظ���ام الداخلي
"مقترحات للتطوير"
هناك مسائل ما زالت بحاجة إلى توضيح في النظام الداخلي وأخرى
مفقودة وبحاجة إلى إدخالها .كما أن هناك إجراءات لم يتم تطبيقها
أو متت مخالفتها وإساءة فهمها في املجلس التشريعي عند تطبيقها.
وسيتم استعراض أهمها في هذا القسم.
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أو ًال :جلان تقصي احلقائق
وضح القانون األساسي في املادة ( )58إمكانية تكليف جلنة خاصة أو
إحدى جلان املجلس الدائمة بتقصي احلقائق "للمجلس أن يك ّون جلنة
خاصة ،أو تكليف إحدى جلانه ،من أجل تقصي احلقائق في أي أمر
عام ،أو في إحدى اإلدارات العامة" ،بينما أملح النظام الداخلي إليها في
املادة ( )3/48في نصه على تشكيل جلان ألغراض آنية "للمجلس أن
يشكل جلاناً أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألهداف محددة".
جاء النص في النظام الداخلي غير محدد ،باإلضافة إلى أنه لم يخصص
مواد ناظمة للجان تقصي احلقائق وإلجراءاتها ،يجب أن يتوفر نص
بخصوص األغلبية الالزمة التخاذ ق��رار في املجلس لتشكيل جلنة
تقصي حقائق وطريقة عملها ،وحتديد الصالحيات التي تتمتع بها في
مواجهة اإلدارة العامة وفي تعاملها مع الشهود.

ثاني ًا :آلية تعديل القانون األساسي
لم يحدد القانون األساسي اجلهة التي لها حق تعديل القانون األساسي،
لكنه اشترط في املادة ( )111موافقة ثلثي أعضاء املجلس التشريعي
لتعديل القانون األساسي أو تنقيحه 7،ومبا أن القانون األساسي في املادة
( )2/47أحال ممارسة املهام التشريعية للمجلس وفق نظامه الداخلي
بشرط أن ال يتعارض مع أحكام القانون األساسي واملبادئ الدستورية
العامة (املادة  ،)38فقد اتفقت املادة ( )73من النظام الداخلي 8مع أحكام
املادة ( )111من القانون األساسي في النصاب املطلوب للتعديل ،لكنها
اختلفت مع املبادئ الدستورية العامة في عدم النص على حق رئيس
السلطة الوطنية طلب إجراء تعديل القانون األساسي.
 7تنص املادة  111من القانون األساسي على "ال تعدل أحكام هذا القانون األساسي إال
مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني".
 8تنص املادة  73من النظام الداخلي للمجلس على " .1يقدم طلب اقتراح تعديل أو تنقيح
القانون األساسي مكتوب ًا وموضوع ًا في مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية .2 .إذا كان طلب
التعديل أو التنقيح مقدم ًا من األعضاء ،فيجب أيض ًا أن يكون موقع ًا من ثلث عدد أعضاء
املجلس .5 .)…(.أي تعديل أو تنقيح في القانون األساسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثني".

32

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي

نصت امل��ادة ( )73من النظام الداخلي على حق أعضاء املجلس في
مراجعة القانون األساسي بشرط أن يكون الطلب موقعاً من ثلث 3/1
عدد أعضاء املجلس ،ونعتقد أن لرئيس السلطة الوطنية احلق كذلك في
طلب التعديل أو التنقيح على الرغم من عدم التنصيص على ذلك .ويعود
ذلك لصياغة الفقرتني األولى والثانية من املادة ( )73من النظام الداخلي
التي جاءت مبهمة ،ما يحيل إلى أن حق املبادرة في طلب مراجعة القانون
األساسي غير مقتصرة على طلب ثلث أعضاء املجلس التشريعي ،فأداة
الشرط (إذا) في الفقرة الثانية تشترط في حالة تقدمي أعضاء املجلس
طلباً لتعديل القانون األساسي أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء املجلس،
إضافة إلى الشرط األول الوارد في الفقرة األولى من املادة "أن يكون
الطلب مكتوباً وموضوعاً في مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية".
فإذا كان الطلب من غير األعضاء ،فإن صاحب طلب التعديل أو التنقيح
ملزم باإليفاء بالفقرة األولى من املادة ( )73من النظام الداخلي فقط،
ف��أداة الشرط وجوابها تلزم فقط طلب أعضاء املجلس وحتيل إلى
االفتراض أن هناك من ميتلك حق املبادرة دون أعضاء املجلس في
اقتراح التعديل أو التنقيح ،وإال ملا جاءت في هذه الصياغة املبهمة .ومبا
أنه يحق ملجلس الوزراء املبادرة بتقدمي مشاريع قوانني ،فإنه يحق له،
وفقاً للنص احلالي ،طلب إجراء تعديل على القانون األساسي.
لذا ،يتوجب توضيح النص باجتاه حصر طلب تعديل القانون األساسي
في ثلث أعضاء املجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية ،وإلزام
الطرفني بتقدمي مذكرة إيضاحية تعرض األسباب واملبررات املوجبة
إلجراء التعديل على القانون األساسي .والفصل بني القراءة األولى
والقراءة الثانية فترة ستني يوم ًا على األقل لتوفير الوقت الكافي لنقاش
هذا التعديل في املؤسسات السياسية واحلزبية وبلورة موقف "شعبي"
باجتاه قبوله أو رفضه.

ثالث ًا :تشكيل الكتل البرملانية في املجلس
يتم تشكيل الكتل البرملانية لتأطير األفكار واملواقف السياسية املختلفة
وبأشكالها املتعددة لدى مختلف أعضاء البرملان .وبذلك يتم وضع
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تصور واضح لهيكلية اإلرادة السياسية ،ما يتيح وضع تقديرات مسبقة
لتوجه املجلس في القضايا املعروضة عليه .وتضطلع الكتل البرملانية
داخل البرملان باملهام نفسها التي تؤديها األحزاب السياسية في كل من
الدولة واملجتمع.
فمع إقرار قانون االنتخابات اجلديد ،تتطلب إعادة النظر في تشكيل
الكتل من حيث ع��دد أف��راده��ا وامل��زاي��ا التي قد حتصل عليها الكتلة
البرملانية ،وإمكانية انقسام كتل أو احتادها ،وجهة االعتراف بها في
املجلس ،وإمكانية قيام كتل برملانية "مؤقتة" من أجل معاجلة قضية
معينة (مجموعات ضغط أو مجموعة املطلب الواحد).
فالنص احلالي في النظام الداخلي للمجلس التشريعي( ،وفقاً ألحكام
املواد  5و 6و 7منه) يجيز لعدد من النواب االنتظام في كتلة شريطة أن
ال يقل عددهم (أعضاء الكتلة) عن  5%من مجموع أعضاء املجلس ،وأال
ينتمي العضو ألكثر من كتلة ،وجواز وضع الئحة تنظيمية لها (واملواد
نفسها وردت في املواد  ،18و ،19و 20من قانون واجبات وحقوق
أعضاء املجلس التشريعي رقم  10لسنة  ،)2004ال يشجع قيام كتل
برملانية ،إذ ال توجد أية ميزة لهذا التجمع .وعلى سبيل املثال أولوية
طلب الكالم ،أو جواز التحدث باسم الكتلة ،أو املطالبة بطرح موضوع
ما للنقاش غير مدرج على جدول األعمال ،أو إعطاؤهم عضوية في جلنة
شؤون املجلس أو رئاسة جلنة دائمة ما ،أو احلق في أن تكون ممثلة
في جميع اللجان وفي الوفود من خالل تسمية عضو تقوم باختياره،
وإمكانية تعيني طاقم فني لهم أو مكتب في مقر املجلس الجتماعاتهم.
لذا ،يتطلب تعديل األحكام الواردة في قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس
التشريعي والنظام الداخلي للمجلس باجتاه حتديد الشروط اخلاصة
بتشكيل الكتل البرملانية ،وجهة اعتمادها ،واالمتيازات اخلاصة بها.

رابع ًا :نشر احملضر احلرفي
احملضر احلرفي هو السجل الكامل ملداوالت أعضاء املجلس ونقاشاتهم
في اجللسات العامة ،ويعد مصدراً أساسياً لتاريخ املجلس ،ألنه يوفر

34

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي

ال كام ً
تسجي ً
ال للمناقشات املتعلقة مبشاريع القوانني احملالة إليها
من أجل دراستها ،كما أنه مصدر مهم للباحثني في ق��رارات املجلس
التشريعي وتاريخه .لكن في الوقت احلاضر غير متوفر للعموم ،بل إنه
سري وال يسمح بتزويده إال بعد موافقة رئيس املجلس على الرغم من
أن األساس في عمل املجلس علنية جلساته ووثائقه.

لذا ،ينبغي على املجلس التشريعي توفير نشرة سنوية حتتوي على
كامل الوقائع اخلاصة مبداوالت املجلس التشريعي ،وتوفير اإلطالع
عليها ملن يرغب ،إضافة إلى توفيره على املوقع اإللكتروني للمجلس في
شبكة اإلنترنت.

خامس ًا :آلية للمصادقة على تعيني كبار املوظفني
ينص القانون األساسي على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني
محافظ سلطة النقد ،ورئيس ديوان الرقابة املالية واإلداري��ة .كما أن
قانون مكافحة الكسب غير املشروع مينح املجلس التشريعي هذا احلق
في املصادقة على تعيني رئيس هيئة الكسب غير املشروع .إال أن النظام
الداخلي لم يحدد اإلج��راءات الواجبة لعملية املصادقة ،وبخاصة أن
هناك تناقضاً في األغلبية الواجبة في املصادقة على التعيينات ،ففي
حني تتطلب املصادقة على رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية األغلبية
املطلقة للمجلس التشريعي ،فإن املصادقة على تعيني رئيس هيئة الكسب
غير املشروع تتطلب فقط األغلبية املطلقة التي تعني أغلبية نصف +1
لعدد األعضاء احلاضرين املصوتني.
ل��ذا ،ينبغي تضمني النظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية
املصادقة على التعيينات التي توجب مصادقة املجلس التشريعي
عليها ،وحتديد اللجان التي يجب أن تقوم بفحص هذه التعيينات
وتقدمي التقارير ،وتعيني اآلجال الواجبة لعرض هذه التعيينات
على املجلس.
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سادس ًا :تفعيل ديوان الشكاوى
يوفر النظام الداخلي للمجلس في املواد  104-100مبدئياً آلية تنظيم
تلقي شكاوى املواطنني من قبل املجلس التشريعي ،ومن ثم إحالتها إلى
اللجان املختصة .لكن النظام لم يوضح تفاصيل عمل هذه املؤسسة
(ال��دي��وان) .وقد قامت مؤسسة أم��ان "االئتالف من أجل النزاهة
واملساءلة" بإعداد دليل عمل لهذا الديوان.
لذا ،ينبغي لتفعيل ديوان الشكاوى املنصوص عليه في النظام الداخلي
باعتباره اآللية املناسبة لتنظيم التعامل مع الشكاوى في املجلس
التشريعي ،النص على مرجعيته ومهامه وآلية عمله ونتائج أعماله.

سابع ًا :فهم جديد للفيتو الرئاسي على مشاريع القوانني
إصدار القانون هو املرحلة األخيرة التي يقطعها القانون في العملية
التشريعية إلخراجه من دائ��رة املداولة واإلق��رار داخ��ل املؤسستني
التشريعية والتنفيذية إلى دائرة التطبيق ،وتتمثل بتوقيع رئيس الدولة
الذي يتبعه النشر الرسمي .ويحدد القانون الفترة التاريخية التي يجب
أن تصدر بها القوانني بعد موافقة املجلس التشريعي عليها وإحالتها
إلى رئيس السلطة الفلسطينية خلتمها ونشرها في اجلريدة الرسمية
بثالثني يوماً .إذ على الرئيس إصدار القوانني خالل ثالثني يوماً من
تاريخ إحالتها إليه وفقاً ألحكام املادة  41من القانون األساسي (واملادة
 71من النظام الداخلي).
لكن القانون األساسي في املادة  41منح رئيس السلطة الفلسطينية حق
االعتراض "الفيتو" للتصدي ملشروع قانون وقعت املصادقة عليه من
قبل املجلس التشريعي ،وهو إرجاع القانون للقراءة الثانية ،وال ميكن
جتاوز هذه املعارضة إال بحصول أغلبية الثلثني .وحق االعتراض هنا
من رئيس السلطة في املرحلة األولى هو حق توقيفي؛ مبعنى أنه ال
يؤدي إلى إعدام مشروع القانون ،وإمنا إلى تأجيل إصداره إذا ما أكد
املجلس النيابي فيما بعد رغبته األكيدة في هذا اإلص��دار .وفي حالة
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عدم توفر هذه األغلبية (أغلبية ثلثي أعضاء املجلس) ،فإن االعتراض
الرئاسي يعني إلغاء "موت" مشروع القانون.
جتربة املجلس التشريعي تفيد أنه مت العمل مبخالفة هذه القاعدة
القانونية ،حيث مت إدخال التعديالت التي طلبها الرئيس على مشروع
قانون اجلمعيات اخليرية واملنظمات األهلية لسنة  ،2000ومشروع
قانون االنتخابات العامة لسنة  ،2005وجرى التصويت على هذه
املالحظات كأنها تعديالت عادية.
لذا ،ينبغي االلتزام بأحكام القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس
التشريعي بخصوص التصويت على الفيتو الرئاسي .كما يتوجب
التوضيح في النظام الداخلي للمجلس بشأن مصير القانون في حال
الفشل في تخطي الفيتو الرئاسي.

ثامن ًا :اإلجراءات اخلاصة مبخالفة النواب لقواعد تضارب املصالح
سكت القانون األساسي وقانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس
التشريعي والنظام الداخلي عن اإلجراءات اخلاصة مبحاسبة أعضاء
املجلس التشريعي في حال مخالفة قواعد تضارب املصالح .وإن كان
قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي والنظام الداخلي
للمجلس حازماً فيما يتعلق بعدم جواز إشغال النائب وظيفة حكومية
عدا منصب الوزير.
لكن إشكالية إشغال مناصب مثل رئيس هيئة املنظمات األهلية ،وحقوق
اإلنسان ،وسلطة البيئة ،وسلطة الطيران ،وسلطة األراضي ،املخالفة
ألحكام قانون واجبات وحقوق األعضاء في املواد  ،5و ،6و ،7و،8
و )9واملادة  98من النظام الداخلي لم يستطع املجلس عند مناقشة هذه
املسألة في شهر كانون األول /ديسمبر  2002اتخاذ خطوات عملية
حملاسبتهم سوى مطالبتهم باالستقالة من مناصبهم كرؤساء هيئات
تنفيذية لعدم وضوح العقوبة املترتبة على ذلك.

إشكاليات بحاجة إلى حلول
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وكذلك بالنسبة إلى إقرار الذمة املالية املنصوص عليها في املادة 54
في القانون األساسي ،حيث تفتقر إلى إجراءات تنظيمها في القانون
األساسي من حيث آجال تقدميها ،واإلجراءات املتخذة بحق النائب الذي
لم يقم بتقدميها.
لذا ،بات ملح ًا إدراج مواد واضحة تنظم إجراءات تقدميهم إقرار الذمة
املالية ،واإلج���راءات املتعلقة بالعقوبات التي قد يتخذها املجلس
التشريعي بحق أعضائه املخالفني ألحكام القانون ،وبخاصة فيما يتعلق
بشغل مناصب تنفيذية أو عدم تقدمي إقرار الذمة املالية ،أو حتديد واضح
لألعمال التي ال يجوز للنائب القيام بها والتي تتعارض مع كونه نائب ًا.

الفصل الثاني
مشروع قانون
السلطة التشريعية

مشروع قانون
السلطة التشريعية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم ()10
لسنة ،2004
وعلى قانون مكافآت وروات��ب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء
احلكومة واحملافظني رقم ( )11لسنة ،2004
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ ،..............
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعريفات
مادة ()1

تكون للعبارات والكلمات التالية ال��واردة في هذا القانون املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.
املجلس :املجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس السلطة الوطنية :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
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الرئيس :رئيس املجلس التشريعي.
رئيس مجلس الوزراء :رئيس مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير املختص :الوزير املخاطب من قبل املجلس ،أو من أحد أعضائه ،أو
إحدى جلانه ،لالستجواب ،أو للسؤال ،أو جللسة استماع ،أو لوم أو نقد.
هيئة املكتب :رئيس املجلس التشريعي ونوابه.
أمني السر :أمني سر هيئة املكتب.
العضو :عضو املجلس التشريعي الفلسطيني.
القانون األساسي :القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
املعدل لسنة  2003وتعديالته.
األمانة العامة :أمني عام املجلس ومعاونوه من موظفي األمانة العامة.
األمني العام :أمني عام املجلس التشريعي.
األغلبية املطلقة :أكثرية (نصف  +واحد) لعدد األعضاء احلاضرين
عند التصويت.
األغلبية املطلقة للمجلس :أكثرية (نصف  +واحد) من عدد أعضاء املجلس.
األغلبية النسبية :أكثرية املصوتني بغض النظر عن عدد احلاضرين.
أغلبية الثلثني :أكثرية ثلثي عدد أعضاء املجلس.
اجلريدة الرسمية :الوقائع الفلسطينية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
الفصل الثاني
افتتاح املجلس
مادة ()2

 1يدعو رئيس السلطة الوطنية املجلس التشريعي إلى االنعقاد فيبداية األسبوع الثاني الذي يلي إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات،
ويفتتح اجللسة بإلقاء خطاب.

مشروع قانون السلطة التشريعية
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 2يشكل في بداية جلسة املجلس األولى التي تلي إلقاء اخلطاب ،سواءمباشرة أم في أي يوم بعد ذلك ،هيئة املكتب املؤقتة .ويشغل كرسي
الرئاسة أكبر األعضاء احلاضرين سناً ،ويتولى أعمال السكرتارية
أصغر األعضاء احلاضرين سناً ً .وإذا تعذر قيام أي منهما بواجباته
ألي سبب من األسباب يجوز استخالفه مبن يليه سناً حسب احلال،
وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة املكتب الدائمة.
 3يقسم كل عضو اليمني التالية أمام املجلس" :اقسم بالله العظيمأن أكون مخلص ًا للوطن ،وأن أحافظ على حقوق ومصالح الشعب
واألمة ،وأن احترم القانون ،وأن أقوم بواجباتي حق القيام ،والله
على ما أقول شهيد".

الفصل الثالث
انتخاب ومهام هيئة املكتب
مادة ()3

 1تتألف هيئة املكتب من رئيس ونائبي رئيس وأمني سر ،ينتخبهماملجلس باالقتراع السري يوم افتتاح كل دورة سنوية ،ومتتد مهمته
إلى يوم افتتاح الدورة السنوية التالية.
	2يمُ ثل نائبا الرئيس الكتل البرملانية ،بحيث يرشح النائب األول منثاني أكبر كتلة برملانية والنائب الثاني من ثالث أكبر كتلة برملانية،
وإذا شغر منصب أحدهم أو منصب أمني السر ينتخب املجلس خلفاً
له وفقاً ألحكام املادتني ( ،4و.)5
مادة ()4
انتخاب الرئيس

 .1تختار هيئة املكتب املؤقتة ثالثة من األعضاء من غير املرشحني من
أجل مساعدتها على فرز وعد األصوات.
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ُ .2يعطى كل عضو حاضر في اجللسة ورقة يكتب عليها اسم العضو
الذي يريد انتخابه رئيساً ،ويدعو الرئيس املؤقت األعضاء واحداً تلو
اآلخر فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته.
 .3يكون رئيساً العضو املرشح ملنصب الرئيس الذي يحوز على األغلبية
املطلقة للمجلس.
 .4إذا لم تتوفر األغلبية املذكورة في الفقرة ( ،)3يعاد التصويت وفقاً
لآللية في الفقرة ( )2بني املرشحني الذين حصال على أعلى األصوات،
و ُيكتفى في هذه احلالة باألغلبية النسبية ،وإذا تساوت األصوات يتم
عمل قرعة بينهما ،ويعلن الرئيس املؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.
مادة ()5
انتخاب أعضاء هيئة املكتب

يجري انتخاب نائبي الرئيس وأمني السر بالطريقة التي جرت في
انتخاب الرئيس ،ثم يقوم الرئيس املؤقت بدعوة هيئة املكتب املنتخبة
لتولي مسؤولياتها.

مادة ()6

بعد انتخاب هيئة املكتب ،يعلم الرئيس رئيس السلطة الوطنية ورئيس
مجلس ال��وزراء بأسماء األعضاء الفائزين بهذه املناصب ،وفيما بعد
بأسماء ممثلي الكتل البرملانية ،ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة.

مادة ()7
مهام وصالحيات الرئيس

باإلضافة ملا نص عليه هذا القانون ،يتولى الرئيس املهام والصالحيات التالية:

 .1متثيل املجلس والتحدث باسمه وطبقاً إلرادته.

مشروع قانون السلطة التشريعية
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 .2رئاسة اجللسات وإعالن افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش
فيها وضبط نظام الكالم ،وفقا ألحكام هذا القانون.
 .3إعالن قرارات املجلس ومتابعة تنفيذها.
 .4تذكير اللجان الدائمة وجلان تقصي احلقائق باآلجال املقررة في
هذا القانون.
 .5اتخاذ اإلج��راءات الالزمة حلفظ أمن املجلس ،وأمن األعضاء
داخل املجلس.
 .6اإلشراف على األمني العام.
مادة ()8

للرئيس أن يشترك في املناقشات في اجللسة العامة وعندئذ يتخلى عن
كرسي الرئاسة ألحد نوابه وال يعود إليه إال بعد انتهاء املناقشة.

مادة ()9

يتولى النائب األول رئاسة املجلس حال غياب الرئيس أو اشتراكه
في مناقشات املجلس ،ويتولى النائب الثاني رئاسة املجلس حال
غياب الرئيس ونائبه األول أو اشتراكهما في مناقشات املجلس،
وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة املجلس أكبر األعضاء
احلاضرين سناً.
مادة ()10

على الرئيس عرض طلب استقالته أو استقالة أحد أعضاء هيئة املكتب
على املجلس في أول جلسة يعقدها ،على أن ال تقل عن سبعة أيام وال
تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدمي االستقالة.
يجوز سحب طلب االستقالة قبل عرضه على املجلس.
في حالة شغور عضوية هيئة املكتب ألي سبب من األسباب يجري ملء
الشاغر وفقاً ألحكام هذا القانون.
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مادة ()11
جلنة شؤون املجلس

تتشكل جلنة شؤون املجلس من:
 .1هيئة املكتب.
 .2ممثل عن كل كتلة برملانية.

مادة ()12
مهام وصالحيات جلنة شؤون املجلس

باإلضافة إلى ما نص عليه هذا القانون ،تتولى جلنة شؤون املجلس
املهام والصالحيات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعداد جدول أعمال املجلس في بداية كل دورة سنوية.
إعداد مشاريع األنظمة واللوائح الالزمة لعمل املجلس.
إعداد النظام اإلداري واملالي للمجلس.
إعداد مشروع موازنة املجلس السنوية.
اعتماد الكتل اجلديدة أثناء املدة النيابية.
إعداد الالئحة املتعلقة باختصاصات ومهام كل جلنة من اللجان
الدائمة.
الفصل في التنازع في االختصاص بني اللجان.

مادة ()13
جلنة شؤون األعضاء

تتكون جلنة شؤون األعضاء من:
 1-رئيس املجلس.

 2-أربعة نواب يختارهم املجلس في بداية كل دورة.

مشروع قانون السلطة التشريعية
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مادة ()14
مهام جلنة شؤون األعضاء

تختص جلنة شؤون األعضاء بتقدمي توصيات للمجلس بشأن:
 1الشكاوى املتعلقة بأعضاء املجلس. 2احلاالت اخلاصة بأعضاء املجلس الذين ال يقومون بواجباتهم،أو يسلكون مسلكاً ال يتفق وكرامة البرملاني.
 3طلبات رفع احلصانة عن األعضاء وإسقاط العضوية.الفصل الرابع

الكتل البرملانية
مادة ()15

 .1لكل حزب أو قائمة انتخابية اجتازت نسبة احلسم في االنتخابات
احلق في تشكيل كتلة برملانية.
 .2لعدد من األع��ض��اء املستقلني ال يقل عن ثالثة تشكيل كتلة
برملانية.

مادة ()16

ال يجوز للعضو أن ينتمي ألكثر من كتلة واحدة.

مادة ()17

 1في حال احتاد كتلتني أو أكثر في كتلة واحدة ،يجب على الكتلةاجلديدة إبالغ رئاسة املجلس باالحتاد ،وتقدمي طلب اعتماد
الكتلة اجلديدة إلى جلنة شؤون املجلس.
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 2في حال انقسام الكتلة الواحدة إلى كتلتني ،يجب على الكتلةاجلديدة إبالغ رئاسة املجلس باالنقسام ،وتقدمي طلب اعتماد
الكتلة اجلديدة إلى جلنة شؤون املجلس ،على أن حتمل اسماً
جديداً مختلفاً عن اسم الكتلة األم.
مادة ()18

 1يبلغ رئيس كل كتلة برملانية الرئيس بأسماء أعضاء كتلته،ويسمي الناطق باسمها.
 2على رئيس كل كتلة برملانية أن يخطر الرئيس بأية تغييراتحتصل على عضوية كتلته.

مادة ()19

على الرئيس دعوة رؤساء الكتل البرملانية لالجتماع من أجل التشاور
بشأن توزيع اللجان ومقاعد اجللوس في قاعة جلسات املجلس
وتوزيعها بني الكتل.

مادة ()20

 1يتم حتديد مخصص مالي لكل كتلة برملانية في املوازنة السنويةللمجلس لتعيني الطاقم املساند لعملها ،تتناسب وعدد أعضائها،
على أن ال يقل عددهم عن ثالثة موظفني.
 2على املجلس أن يوفر لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى املجلس،ولكل كتلة احلق في استخدام مرافق املجلس ملمارسة أعمالها
البرملانية واستقبال ضيوفها ،على أن يتم تنسيق ذلك مع اجلهات
املسؤولة عن إدارة هذه املرافق.
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الفصل اخلامس
األمانة العامة
مادة ()21

1يعني األمني العام بقرار من املجلس باألغلبية املطلقة للمجلس بناءعلى تنسيب هيئة املكتب.

 2تراعى قاعدة تكافؤ الفرص في اختيار األمني العام. 3يشترط فيمن يعني مبصب األمني العام ما يلي:أ) أن يكون فلسطينياً.

ب) أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.

ت) من املشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة واحليادية.

ث) أن يكون ملماً بالعمل البرملاني

ج) أن ال ميارس أي نشاط حزبي أو سياسي.

مادة ()22

باإلضافة إلى الصالحيات املنصوص عليها في هذا القانون ،يتولى
األمني العام املهام والصالحيات التالية:
1اإلشراف على موظفي املجلس وعلى شؤونه املالية واإلدارية. 2-مساعدة رئاسة املجلس واللجان في كل ما يتعلق بأعمالهم.

 3تسجيل حضور األعضاء وغيابهم ونصابهم لالنعقاد وتبليغرئاسة املجلس بذلك ،ومتابعة التصويت عند أخذ الرأي.

4اإلشراف على حترير محاضر املجلس وحفظها وتنظيم عمليةاستخدامها.
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مادة ()23

يعتمد املجلس النظام اإلداري واملالي الذي يعكس استقاللية املؤسسة
ويحافظ على احترام القواعد السليمة لعمل املؤسسات العامة.
الفصل السادس
انعقاد اجللسات
مادة ()24

 .1تنعقد الدورة السنوية العادية على فترتني مدة كل منهما أربعة
أشهر ،تبدأ األولى في األسبوع األول من شهر آذار (مارس)،
والثانية في األسبوع األول من شهر أيلول (سبتمبر).

 .2يفتتح رئيس السلطة الوطنية الدورة السنوية العادية للمجلس.

 .3يجوز عقد دورات استثنائية بدعوة من الرئيس ،بناء على طلب
من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء.
يدع الرئيس إلى مثل هذا
 .4يجوز لربع عدد أعضاء املجلس ،فإذا لم ُ
االجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً باملكان والزمان احملددين
في الطلب.

مادة ()25

جلسات املجلس علنية ،ويجتمع وفقاً للجدول املقر ما لم يقرر املجلس
خالف ذلك.
مادة ()26

يشترط لصحة انعقاد جلسة املجلس حضور األغلبية املطلقة للمجلس.
فإذا تبني عند حلول موعد االجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر
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الرئيس افتتاح اجللسة نصف ساعة ،فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك
يؤجل الرئيس اجللسة إلى موعد الحق ال يتجاوز أسبوعاً من ذلك
التاريخ.
مادة ()27

يقوم الرئيس بتوزيع ق��رارات املجلس ومحضر اجللسة السابقة
ومشروع جدول أعمال اجللسة واملواد املدرجة في جدول األعمال على
األعضاء قبل االجتماع بيومني على األقل.

مادة ()28

 1-يعرض الرئيس على األعضاء جدول أعمال اجللسة إلقراره.

 2تعتبر ق��رارات ومحضر اجللسة السابقة ومشروع جدولاألعمال ُمق ََّرةً ،ما لم يعترض عليها األعضاء.
 3ال جتوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول األعمال إال بناءعلى طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو
الرئيس أو كتلة برملانية أو خمسة أعضاء على األقل ،ويصدر
قرار املجلس في ذلك باألغلبية النسبية بعد سماع أحد مؤيدي
الطلب وأح��د معارضيه خالل مدة خمس دقائق فقط ،إال ما
استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة ()29

يعلن الرئيس ،بعد موافقة املجلس ،وقف اجللسة أو انتهاءها ويوم
اجللسة املقبلة وساعة افتتاحها ،وللرئيس أن يدعو املجلس لالنعقاد قبل
اجللسة احملددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك.
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مادة ()30
اجللسات االستثنائية

 1ينعقد املجلس في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسالسلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو الرئيس.
 2ينعقد املجلس في جلسة استثنائية بناء على طلب من ربع عدديدع الرئيس إلى هذا االجتماع يعتبر
أعضاء املجلس ،فإذا لم ُ
االجتماع منعقداً حكماً باملكان والزمان احملددين في طلب الدعوة.

مادة ()31
اجللسات اخلاصة

ينعقد املجلس في جلسة خاصة بناء على قرار من املجلس يخصصها
ملوضوع محدد وتنتهي بانتهاء النقاش فيه ،وال يجوز مناقشة أي
موضوع غير محدد في قرار املجلس.

مادة ()32

للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف إللقاء خطاب
أمامه في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.
الفصل السابع

محاضر اجللسات
مادة ()33

 1يحرر لكل جلسة محضر حرفي ُتدون فيه جميع املداوالت التيتناولتها اجللسة ،وما عرض فيها من موضوعات ،وما دار من
مناقشات ،وما صدر من قرارات.
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 2بعد إقرار احملضر يوقع عليه الرئيس واألمني العام ويحفظلالطالع عليه ملن يرغب من املواطنني.
 3يصدر عن املجلس لغايات نشر ق��رارات املجلس التشريعيجريدة رسمية (تسمى الوقائع البرملانية).
الفصل الثامن
اجللسات السرية
مادة ()34

يقرر املجلس ،بنا ًء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس
مجلس الوزراء أو الرئيس أو كتلة برملانية أو ربع أعضاء املجلس،
ما إذا كانت املناقشة في املوضوع املطروح أمامه جتري في جلسة
علنية أم سرية ،ويصدر هذا القرار باألغلبية املطلقة للمجلس بعد
مناقشة يشترك فيها على األكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان
من معارضيها.
مادة ()35

 1عند انعقاد املجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفته ممنرخص لهم بدخوله ،وال يجوز أن يحضر اجللسة أحد من غير
األعضاء إال بقرار من املجلس.
 2ال يجوز ألي من موظفي املجلس ،باستثناء األمني العام ،حضوراجللسات السرية إال إذا أجاز املجلس ذلك.

 3في حالة زوال سبب السرية ،وبناء على اقتراح من الرئيس أومن أي عضو ،يأخذ الرئيس رأي املجلس في إنهائها وعندئذ
تعود اجللسة علنية.
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مادة ()36

يتولى األمني العام حترير محاضر جلسات املجلس السرية وحتفظ هذه
احملاضر بسكرتارية األمانة العامة ،وال يجوز لغير األعضاء اإلطالع
عليها .وللمجلس احلق في نشرها أو نشر أجزاء منها أو ملخص عنها
في اجلريدة الرسمية بقرار األغلبية املطلقة للمجلس.
الفصل التاسع

نظام الكالم في اجللسات
مادة ()37

 .1ال يجوز ألحد أن يتكلم في اجللسة إال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له
الرئيس .وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن بالكالم لألعضاء دون
سبب تقتضيه أحكام هذا القانون ،وعند اخلالف على ذلك يؤخذ رأي
املجلس ويصدر قراره باألغلبية النسبية دون مناقشة.

 .2للرئيس إيقاف أي عضو من متابعة كالمه ،دون قرار املجلس ،في
احلاالت التالية:
أ) إذا أخذ الكالم دون إذن من رئاسة اجللسة.
ب) إذا استخدم في كالمه كلمات نابية.
ت) إذا تعرض حلياة الغير اخلاصة.
ث) إذا خرج في كالمه عن املوضوع الذي أذن له بالكالم فيه.
ج) إذا انتهت املدة املمنوحة له بالكالم.
مادة ()38

في حال عدم قيام رئيس اجللسة بتنفيذ أحكام املادة السابقة ،يجوز
ألي عضو تنبيهه للقيام بذلك ،وفي حال عدم الرد واالكتراث من رئيس
اجللسة ،يجوز للعضو أو لكتلته أو لغيرهم من األعضاء ،تقدمي احتجاج
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مكتوب ،على أن يعرض في اجللسة التالية ،وتذكير رئيس اجللسة
باملخالفة .ويطلب ،إذا كان الكالم يخص العضو أو يخص كتلته أو
اللجنة التي هو عضو فيها ،االعتذار من رئيس اجللسة ومن العضو
املتفوه بهذا الكالم.
مادة ()39

إذا خالف العضو نظام الكالم في اجللسات ،للرئيس اتخاذ إحدى
العقوبات التالية:
 1-التنبيه للرجوع إلى النظام.

 2التنبيه مع تسجيله في محضر اجللسة. 3اللوم مع تسجيله في محضر اجللسة.مادة ()40

 1يقيد الرئيس طلبات الكالم حسب ترتيب تقدميها وال يقبل طلبالكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقدمي تقريرها.

 2يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب الترتيب ،وألي من طالبي الكالمالتنازل عن دوره.
مادة ()41

 .1للرئيس السماح للوزراء بالتكلم دون التقيد بترتيب طالبي احلديث
إذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص وزاراتهم.
 .2للرئيس السماح للوزير باحلديث في موضوع يتعلق باختصاص
غير وزارته شريطة التقيد بترتيب طالبي احلديث.
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مادة ()42

 1يؤذن دائماً بالكالم في األحوال التالية:أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون األساسي وقانون
السلطة التشريعية.
ب) طلب التأجيل الستكمال نقاش املوضوع إلى يوم آخر أو
جلسة أخرى.
ت) تصحيح معلومة.
ث) الرد على قول ميس شخص طالب الكالم.
ج) اقتراح إرجاء النظر في املوضوع املطروح للبحث إلى ما بعد
الفصل في موضوع آخر.
 2تكون للحاالت املذكورة في الفقرة ( ،)1أولوية على املوضوعاألصلي يترتب عليها وقف املناقشة فيه حتى يصدر املجلس قراراً
بشأنها ،وال يؤذن بالكالم في هذه األحوال حتى يتم املتكلم أقواله،
باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون األساسي
وقانون السلطة التشريعية أو لتصحيح واقعة مدعى بها.
مادة ()43

مبا ال يتعارض مع املادة ( )37من هذا القانون ،ال جتوز مقاطعة املتكلم
أو إبداء أية مالحظة إليه ،وللرئيس احلق في لفت نظر املتكلم في أية
حلظة أثناء كالمه إلى مراعاة أحكام قانون السلطة التشريعية.
مادة ()44

للرئيس أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام ،أو لم ميتثل لقرار
املجلس مبنعه من الكالم ،أحد اإلجراءات اآلتية:

 1-منعه من الكالم بقية اجللسة.

 2-إخراجه من قاعة االجتماع وحرمانه من االشتراك في بقية أعمال اجللسة.
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مادة ()45

إذا لم ميتثل العضو لقرار الرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ
هذا القرار ،وله أن يوقف اجللسة .وفي هذه احلالة للمجلس حرمان
العضو من االشتراك في أعمال املجلس مدة ال تزيد على خمسة عشر
يوماً ،ويصدر قرار املجلس في اجللسة ذاتها ،وبعد سماع أقوال العضو
أو من ينيبه.
مادة ()46

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف
اجللسة ،فإذا لم يتمكن من إعادة النظام أوقفها ملدة ال تزيد على نصف
ساعة ،وإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة اجللسة يرفعها الرئيس
ويعلن موعداً جللسة قادمة.
الفصل العاشر
االستعجال في النظر
مادة ()47

للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه مبا
فيه قرار منح أو حجب الثقة ،أو توجيه لوم أو نقد للحكومة ،أو ألحد
الوزراء ،مع مراعاة اآلجال املنصوص عليها في القانون ،و ُيصدر قراره
دون مناقشة في احلاالت التالية:
 1وجود طلب مسبب من كتلة برملانية أو عشرة أعضاء على األقل أواللجنة املختصة.
 2-وجود طلب مسبب من مجلس الوزراء.
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مادة ()48

يبحث املجلس وجلانه املوضوعات املستعجلة قبل غيرها ،وال تسري
أحكام املواعيد عليها ،وإذا قرر املجلس مناقشة املوضوع في اجللسة
ذاتها تقدم اللجنة املختصة تقريرها للمجلس فوراً كتابة أو شفاهة.

مادة ()49

ال حتول مناقشة املوضوع املطروح بصفة مستعجلة دون إجراء مداولة
ثانية.
مادة ()50

 1إذا كان املوضوع الذي تقرر النظر فيه على وجه االستعجال اقتراحاًمبشروع قانون أحاله املجلس إلى اللجنة املختصة للبحث أو ًال في
جواز النظر فيه ،وثانياً لبحث موضوعه ،وعلى اللجنة تقدمي تقريرها
في األمرين معاً ،ثم يعرض املوضوع على املجلس ألخذ رأيه أو ًال في
جواز النظر في املشروع ،فإذا وافق انتقل إلى مناقشة املوضوع.
 2في حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القواننيدون إحالتها إلى اللجان املختصة ،وذلك بنا ًء على قرار األغلبية
املطلقة للمجلس.

مادة ()51

ال جتوز إعادة تقدمي موضوع رفضه املجلس للنظر فيه بصورة عاجلة
إال بعد مضي ثالثني يوماً على األقل من تاريخ رفضه ،ما لم تقرر
األغلبية املطلقة للمجلس خالف ذلك.

مشروع قانون السلطة التشريعية

59

الفصل احلادي عشر
إقفال باب املناقشة
مادة ()52

 1يقفل باب املناقشة بقرار من املجلس ،وبعد أن يكون قد تكلم فياملوضوع املطروح للنقاش اثنان من املؤيدين واثنان من املعارضني
على األقل في احلاالت التالية :أ .باقتراح من الرئيس إذا رأى أن
املوضوع قد استوفى بحثه .ب .بناء على طلب من خمسة أعضاء
على األقل.
 2ال يؤذن بالكالم في االقتراح بإقفال باب املناقشة إال لواحد منمعارضي اإلقفال وآخر من مؤيديه ،وملدة ال تزيد على خمس دقائق،
واألولوية ملن طلب الكالم في املوضوع األصلي ،ثم يصدر املجلس
قراره بإنهاء املناقشة أو االستمرار فيها ،فإذا تقرر إنهاء املناقشة
أخذ الرأي على املوضوع األصلي.
مادة ()53

ال يجوز طلب الكالم بعد إقفال باب املناقشة وقبل أخذ الرأي إال لتحديد
صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.
الفصل الثاني عشر

أخذ الرأي
مادة ()54

ال يطرح السؤال ألخذ الرأي عليه إال من قبل الرئيس .وللمجلس أن
يحدد يوماً في كل جلسة للتصويت على مشاريع القوانني والقرارات
التي نظر فيها املجلس في تلك اجللسة ،على أن يقدم الرئيس الصيغ
النهائية ملشاريع القوانني والقرارات.
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مادة ()55

تصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ،ويستثنى ما ورد به نص خاص
في هذا القانون.
مادة ()56

إذا تضمن األمر املعروض للنقاش مسائل عدة ،يحق ألي عضو طلب
جتزئتها مبوافقة الرئيس ،ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.

مادة ()57

ال يعد املمتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلني أو من الرافضني للموضوع.
وللعضو املمتنع أن يبني أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة.

مادة ()58

 1قبل الشروع في أخذ الرأي يجب التحقق من توفر النصاب القانونيلصحة إعطاء الرأي في احلالة املطروحة.

 2مبجرد البدء في التصويت ال يجوز ألحد املقاطعة إال للحصول علىتوضيح للطريقة التي يجري بها التصويت.
 3جتمع األص��وات إما برفع األي��دي ،وإما بالقيام واجللوس ،وإماباملناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عال ،وإما باالقتراع
السري إذا قررت األغلبية النسبية ذلك.

 4يكون التصويت بالتسجيل اإللكتروني وجوباً على مشاريع القواننيومنح الثقة وحجبها ،أو بناء على طلب أي من الكتل البرملانية على
املوضوعات األخرى.
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مادة ()59

يعلن الرئيس قرار املجلس طبقاً لنتيجة التصويت ،وال جتوز العودة إلى
املناقشة في موضوع جرى عليه التصويت إال إذا رأت األغلبية املطلقة
للمجلس خالف ذلك ،أو في األحوال التي ينص عليها هذا القانون.
الفصل الثالث عشر

تشكيل اللجان
مادة ()60

 1يشكل املجلس اللجان الدائمة للرقابة على أعمال وسياسات السلطةالتنفيذية ولبحث مشاريع القوانني ذات الصلة واالقتراحات
والقضايا التي يحيلها املجلس أو رئيسه إليها.

 2يحدد املجلس عدد اللجان الدائمة وطبيعتها ،وعدد أعضائها فيبداية كل دورة انعقاد سنوية.
 3للمجلس أن يشكل جلاناً مؤقتة ألغراض آنية وألهداف محددة. 4يصدر املجلس الئحة تنظم تشكيل اللجان وآليات العمل فيها.مادة ( )61
صالحيات اللجان

تتمتع كل جلنة من اللجان الدائمة املشار إليها في املادة ( ،)60وفقاً
الختصاصها ،بالصالحيات التالية:
 1دراسة واقتراح مشاريع القوانني وإعدادها وتقدمي التوصياتبشأنها.

 2القيام بأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ،مبا فيها إجراءالتحقيقات واملراجعات ألعمال السلطة التنفيذية بشأن التزامها
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ببرنامج احلكومة املعتمد و/أو املوازنة املقرة ،و/أو التزامها
بالقوانني واألنظمة ذات الصلة بعملها ،أو بشأن السياسات التي
تعتمدها اجلهات التنفيذية.
مادة ()62

 1جتري عملية تشكيل اللجان في بداية كل دورة سنوية عادية ،ولكلعضو احلق في ترشيح نفسه للجنة يرغب العضوية فيها ،على أن تتلقى
هيئة املكتب الطلبات وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها.

 2مع مراعاة أحكام املادة ( ،)63يجب على كل عضو أن يشترك فيإحدى جلان املجلس ،ويجوز له أن يشترك في جلنة ثانية فقط.
مادة ()63

 1-ال يجوز اجلمع بني منصب الوزير وعضوية هيئة املكتب أو عضوية اللجان.

 2ال يجوز اجلمع بني رئاسة املجلس وعضوية اللجان املشار إليها فيالفقرة األولى من املادة ( )60من هذا القانون.

 3ال يجوز اجلمع بعضوية هيئة املكتب ورئاسة اللجان املشار إليها فيالفقرة األولى من املادة ( )60من هذا القانون.
مادة ()64

 1تنتخب كل جلنة باألغلبية النسبية رئيساً ونائباً للرئيس من بنيأعضائها ،و ُيعلم الرئيس املجلس بتشكيل كل جلنة ورئيسها ونائبه
في أول جلسة تلي االنتخاب.

 2-إذا غاب كالهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
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الفصل الرابع عشر
أعمال اللجان
مادة ()65

تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق
مع رئيس اللجنة ،أو بطلب من أغلبية أعضائها ،وتكون دعوة اللجنة قبل
موعد انعقادها بيوم واحد على األقل ،ويزود األعضاء بجدول أعمال
اجللسة والوثائق املرفقة به.
مادة ()66

 1جلسات اللجان علنية .وتصدر قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضاءاللجنة.

 2-يجوز للجان عقد جلسات سرية.

 3يجوز للجنة تكليف عدد من أعضائها باإلعداد لالجتماع الرسمي ،أوإعداد التقرير اخلاص باللجنة قبل التصويت عليه.

مادة ()67

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء األعضاء
احلاضرين والغائبني ،وملخص املناقشات ،ونصوص مشاريع القرارات
أو التوصيات ،ويوقعه رئيس اللجنة ونائبه.

مادة ()68

يحيل رئيس املجلس إلى اللجان جميع األوراق املتعلقة باملواضيع احملالة
إليها.
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مادة ()69

للجان من خ�لال رؤسائها أن تطلب من أي وزي��ر أو مسؤول في
مؤسسات السلطة الوطنية أو أي شخص ،معلومات أو إيضاحات تتعلق
باملوضوعات املطروحة عليها ،أو التي تدخل ضمن اختصاصها .ولها
على وجه اخلصوص طلب الوثائق اخلاصة ،والقيام بزيارات ميدانية
للمؤسسات والدوائر واملواقع لالطالع على سير العمل.
مادة ()70

 1للجان من خالل رؤسائها أن تطلب من الوزير أو املسؤول ذيالشأن حضور جلساتها .ولها دعوة األشخاص ذوي العالقة أو اخلبرة
لسماع أقوالهم.

 2تخاطب اللجان من خالل رؤسائها.مادة ()71

 1للرئيس حق حضور اجتماعات اللجان واملشاركة في مداوالتهادون حق التصويت.
 2لكل عضو من أعضاء املجلس حضور جلسات اللجان التي ليسعضواً فيها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة ()72

إذا حصل تعارض بني جلنتني أو أكثر حول األمر املعروض للمناقشة،
للجنة ش��ؤون املجلس أن حتدد اللجنة التي تتولى دراسته ،أو أن
ُتشرك أكثر من جلنة في مناقشة املوضوع ،ويكون رئيس اللجنة ذات
االختصاص األصيل رئيساً للجلسة.
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مادة ()73

للجان املجلس من تلقاء نفسها أن تشترك في بحث موضوع واحد من
خالل اجتماع مشترك ،وتراعى أحكام املادة ( )72فيما يتعلق باختيار
رئيس اجللسة .وتصدر القرارات باألغلبية النسبية.

مادة ()74

تلتزم كل جلنة بتقدمي تقرير عن املوضوع احملال إليها خالل املدة التي
يحددها املجلس ،وفي حالة عدم االلتزام باملدة ،للرئيس أن يطلب من
رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وحتديد املدة الالزمة إلمتام املوضوع،
ويعرض الرئيس األمر على املجلس ليقرر ما يراه.
مادة ()75

يقدم التقرير إلى الرئيس إلدراج��ه في جدول األعمال ،ويجب طبعه
وتوزيعه على األعضاء قبل اجللسة احملددة بيومني على األقل.
مادة ()76

يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في املوضوع احملال إليها وأسبابه
واآلراء األخرى املتعلقة به مرفقاً بنصوص املشروعات أو التوصيات
واالقتراحات.
مادة ()77

 1يقدم رئيس اللجنة أو نائبه تقرير اللجنة للمجلس ،وعند غيابهماللرئيس أن يطلب من أعضاء اللجنة احلاضرين اختيار من يتولى شرح
التقرير نيابة عنهما.

 2-لألقلية داخل اللجنة طلب إبداء رأيها أثناء النقاش في اجللسة.
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مادة ()78

للجان أن تطلب من الرئيس بواسطة رؤسائها سحب أي تقرير محال
إليه الستيفاء بحثه قبل عرضه على املجلس .وللمجلس املوافقة على
طلب سحب التقرير في حال بدأ النظر فيه.
الفصل اخلامس عشر
إقرار مشاريع القوانني
مادة ()79

 1يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانني إلى الرئيس مرفقه مبذكراتهااإليضاحية .وعلى الرئيس أن يحيل املشروع إلى اللجنة املختصة
إلبداء ال��رأي ،على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز
ثالثني يوماً من تاريخ إحالته إليها.

 2يجوز لعضو أو أكثر أو كتلة برملانية أو ألية جلنة من جلان املجلساقتراح مشروع قانون ،ويحال كل اقتراح مرفقاً باألسباب املوجبة
واملبادئ األساسية على اللجنة املختصة في املجلس إلبداء الرأي،
على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً من
تاريخ إحالته إليها.
 3ترسل نسخة عن املشروع إلى كل عضو قبل ثالثة أيام على األقلمن موعد جلسة عرضه على املجلس.
 4يشرع املجلس بعد االستماع إلى تقرير اللجنة مبناقشة املبادئالعامة واملرتكزات األساسية ملشروع القانون قبل التصويت على
املشروع بقبوله الستكمال اإلجراءات بشأنه.
 5بعد املناقشة العامة يطرح املشروع على املجلس للتصويت عليه ،فإذارفضه اعتبر املشروع مرفوضاً ،وإذا وافق عليه أحاله إلى اللجنة
املختصة إلجراء التعديالت املناسبة على ضوء املناقشة العامة.
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 6تلتزم اللجنة املختصة عند إعدادها ملشروع القانون للقراءة األولىبالتوجهات العامة التي تبناها املجلس في املناقشة العامة .وتقوم
بعقد جلسات استماع لذوي العالقة واالختصاص في املؤسسات
احلكومية واخلاصة واألهلية.
مادة ()80

 1ملجلس ال��وزراء استرداد مشروع القانون املقدم من جانبه قبلالتصويت عليه بقبوله باملناقشة العامة من املجلس الستكمال
اإلجراءات بشأنه.

 2للعضو سحب اسمه عن مشروع قانون تقدم به بعد القراءة الثانيةإذا ارتأى أن املشروع جرى تغيير أهدافه ومحتواه األصلي املقدم
منه ،وفي هذه احلالة يسجل باسم اللجنة التي أحيل إليها املشروع.
مادة ()81

كل مشروع قانون أو مقترح مشروع قانون مدرج على جدول أعمال
املجلس رفض باملناقشة العامة ،ال يجوز إعادة تقدميه في نفس دورة
االنعقاد السنوي للمجلس.

مادة ()82

جتري مناقشة مشاريع القوانني في قراءتني منفصلتني على الوجه
التالي:
 .1جتري القراءة األولى خالل تسعني يوماً من تاريخ إقراره باملناقشة
العامة .و ُيناقش املشروع مادة مادة بعد تالوتها واالقتراحات
املقدمة بشأنها ،ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على
املشروع في مجمله.
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 .2جتري القراءة الثانية خالل مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ
إقرار املشروع بالقراءة األولى .وتقتصر على مناقشة التعديالت
املقترحة على القراءة األولى ،ويتم التصويت عليها ثم يصوت على
املواد املعدلة نهائياً .ويراعى عند عرض التعديالت في تقرير اللجنة
املختصة تبيان النص األصلي للمادة املقترح تعديلها ،والنص املقترح
واجلهة املقدمة له ورأي اللجنة.

 .3في كل األحوال ،ال يجوز إقرار مشروع قانون بالقراءة الثانية قبل
مرور  24ساعة على إق��راره بالقراءة األول��ى ونشره في إحدى
الصحف اليومية.

 .4في حال جت��اوزت اللجان تقدمي تقاريرها في امل��دد احمل��ددة في
الفقرتني ( 1و )2يجوز للمجلس البدء بنقاش مشروع القانون
بالقراءة األولى أو الثانية وفقاً ملقتضى احلال.

مادة ()83

يتم إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة ما لم ُينص على خالف ذلك.

مادة ()84

فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثانية يحيل الرئيس املشروع إلى
رئيس السلطة الوطنية إلصداره ،ونشره في اجلريدة الرسمية.

مادة ()85

 1يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانني بعد إقرارها من املجلس خاللثالثني يوماً من تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعترض على مشروع
القانون مبجمله أو بعض أحكامه ويعيدها للمجلس خالل األجل ذاته
مرفقاً مبالحظاته أو أسباب اعتراضه ،وإال اعتبر مصدراً وينشر
فوراً في اجلريدة الرسمية.
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 2إذا اعترض رئيس السلطة الوطنية على مشروع القانون مبجمله تعادمناقشته في املجلس ،فإذا أقره املجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر
نافذاً وينشر فوراً في اجلريدة الرسمية .وإذا لم يتم جتاوز اعتراض
رئيس السلطة الوطنية بأغلبية الثلثني ينعدم مشروع القانون.
 3إذا اعترض رئيس السلطة الوطنية على إحدى أو بعض مواد مشروعالقانون تعاد مناقشتها في املجلس ،فإذا أقرها املجلس بأغلبية ثلثي
أعضائه زال اعتراض رئيس السلطة الوطنية واعتبر مشروع القانون
مبجمله نافذاً وينشر فوراً في اجلريدة الرسمية .وإذا لم يتم جتاوز
اعتراض الرئيس بأغلبية الثلثني تنعدم املادة التي اعترض عليها
الرئيس في مشروع القانون واملواد املرتبطة بها بشكل مباشر.

 4إذا قدم رئيس السلطة الوطنية تعديالت على إحدى أو بعض موادمشروع القانون تعاد مناقشتها في املجلس ،فإذا وافق املجلس على
التعديالت جتري عليها أحكام املادة ( )82من هذا القانون.

 5في حال أقر املجلس تعديالت رئيس السلطة الوطنية على مشروعالقانون وفقاً ألحكام الفقرة السابقة ضمن املدة القانونية (الثالثون
يوماً) تنشر التعديالت ضمن القانون ،أما إذا جتاوز إقرار التعديالت
مدة الثالثني يوماً املذكورة في الفقرة ( )1يتم نشر التعديالت في
قانون معدل.
 4في جميع األح��وال ،على وزير العدل االلتزام بنشر القانون فياجلريدة الرسمية وفقاً لآلجال القانونية.

مادة ()86

مشاريع القوانني التي لم يبت املجلس فيها

 .1يخطر الرئيس في بداية كل دورة سنوية عادية مجلس ال��وزراء
مبشروعات القوانني املقدمة منه ،والتي لم يتم البدء بقراءتها وفقا
للمادة ( ،)82فإذا لم يطلب مجلس الوزراء إعادة وضعها على جدول
أعمال الدورة السنوية اعتبرت غير قائمة.
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 .2يخطر الرئيس في بداية كل دورة سنوية عادية أعضاء املجلس
مبشروعات القوانني املقدمة منهم ،والتي لم يبدأ املجلس بقراءتها
وفقا للمادة ( )82من هذا القانون ،فإذا لم يطلب العضو إعادة
وضعها على جدول أعمال الدورة السنوية ،اعتبرت غير قائمة.
الفصل السادس عشر
إقرار القرارات بقوانني
مادة ()87

يحيل الرئيس القرارات بقوانني الصادرة وفقاً ألحكام املادة ( )43من
القانون األساسي ،إلى اللجنة املختصة إلبداء الرأي فيها ،ويكون لبحث
القرارات بقوانني األولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة.
مادة ()88

 1للمجلس أن يقر القرار بقانون كما صدر عن رئيس السلطة الوطنية،ويأخذ عندها صفة القانون وينشر في اجلريدة الرسمية.
 2-وفي حال رفض املجلس القرار بقانون تزول ما كان له من قوة قانونية.

مادة ()89

على املجلس في حال عدم إقراره القرار بقانون الصادر وفقاً ألحكام
املادة ( )43من القانون األساسي ،أن يقرر نفاذه في الفترة السابقة ،أو
تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه.

مادة ()90

يبلغ الرئيس رئيس السلطة الوطنية قرار املجلس املتعلق بالقرارات
بقوانني فور انتهاء جلسة املجلس.
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الفصل السابع عشر
التصديق على املعاهدات
مادة ()91

 1يخطر رئيس مجلس الوزراء املجلس باملعاهدات واالتفاقيات التيتتطلب مصادقة املجلس عليها مشفوعة بالبيان احلكومي املرفق لها،
وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها ،وتودع املعاهدة
ومرفقاتها لدى الرئيس.
 2يحيل الرئيس إلى اللجنة املختصة املعاهدات واالتفاقيات التي ينظرهااملجلس وفقاً للمادة السابقة لبحثها وتقدمي تقرير عنها للمجلس.

 3يخطر الرئيس مجلس ال��وزراء مبوافقة املجلس على املعاهدة أورفضها أو تأجيلها ،مع تبيان النصوص واألحكام التي تضمنتها
املعاهدة ،والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.

 4للمجلس قبول املعاهدة أو االتفاقية ،دون أن يعدل في محتواها ،أورفضها.
الفصل الثامن عشر
تعديل القانون األساسي
مادة ()92

 1لرئيس السلطة الوطنية أو لثلث أعضاء املجلس طلب تعديل القانوناألساسي.
 2يقدم طلب اقتراح تعديل القانون األساسي مكتوباً وموضوعاً فيمواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية.

 3يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية إلبداء الرأي ،بعد إخطاراملجلس بالطلب الذي قدم بهذا الشأن.
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 4بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى املجلس واالستماع إلى تقريرهابشأنه ،يصدر املجلس قراره باألغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب
أو رفضه ،فإذا رفضه اعتبر مرفوضاً ،وإذا قبله تطبق بشأنه أحكام
املادة ( )93من هذا القانون.
مادة ()93

جتري مناقشة مشاريع القوانني املعدلة للقانون األساسي في قراءتني
منفصلتني على الوجه التالي:

 .1جتري القراءة األولى خالل تسعني يوماً من تاريخ املوافقة على طلب
التعديل .و ُيناقش املشروع مادة مادة بعد تالوتها واالقتراحات
املقدمة بشأنها ،ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على
املشروع في مجمله.
 .2جتري القراءة الثانية بعد ستني يوماً على األقل من تاريخ إقرار املشروع
بالقراءة األولى .وتقتصر على مناقشة التعديالت املقترحة على القراءة
األولى ،ويتم التصويت عليها ثم يصوت على املواد املعدلة نهائياً.
مادة ()94

يتطلب تعديل أحكام القانون األساسي موافقة أغلبية الثلثني.
الفصل التاسع عشر

املوازنة العامة
مادة ()95

 1يقدم مجلس ال��وزراء مشروع قانون املوازنة العامة إلى املجلسالتشريعي قبل شهرين من بداية السنة املالية.
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 2يحيل املجلس املشروع إلى جلنة املوازنة والشؤون املالية لدراستهوإبداء الرأي فيه تفصيلياً ورفع توصياتها بشأنه إلى املجلس3-.
يحدد املجلس جلسة خاصة ملناقشة بيان احلكومة بالتشاور معها.

 4يعرض وزير املالية أمام املجلس التشريعي خطاب املوازنة بشأنمشروع قانون املوازنة العامة متضمناً السياسة املالية واملرتكزات
األساسية للمشروع.

 5يقدم رئيس جلنة املوازنة والشؤون املالية تقريراً إلى املجلسمبالحظات اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون املوازنة العامة،
وما ورد في خطاب الوزير ،توطئ ًة الستكمال إجراءات إقرار مشروع
قانون املوازنة العامة.

 6يعقد املجلس جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامةعلى ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها ،فيقر املشروع بالتعديالت
قبل بدء السنة املالية اجلديدة ،أو يعيده إلى مجلس ال��وزراء في
مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تقدمي مشروع قانون املوازنة
للمجلس ،مصحوباً مبالحظات املجلس إلجراء التعديالت املطلوبة.
وعلى مجلس الوزراء إعادة مشروع قانون املوازنة للمجلس خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ملناقشته في املجلس.
 7-يتم التصويت على مشروع قانون املوازنة باباً باباً.

 8ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب قانون املوازنة إال باالتفاق بنياملجلس ومجلس الوزراء.

 9إذا لم يتم إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء السنة املاليةاجلديدة يستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ( 12/1واحد من
اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة املالية املنصرمة بحد أقصى
مدته ثالثة أشهر.
 10إذا رفض املجلس مشروع قانون املوازنة باألغلبية املطلقةللمجلس ،تسري أحكام الفقرة الثانية من امل��ادة ( )115من هذا
القانون حكماً.
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مادة ()96
احلساب اخلتامي

 .1يقدم مجلس ال��وزراء احلساب اخلتامي مليزانية السلطة الوطنية
في مدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية إلى
املجلس التشريعي.
 .2يحيل املجلس احلساب اخلتامي إلى جلنة املوازنة والشؤون املالية
لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً ،وترفع توصياتها بشأنه إلى
املجلس.

 .3يعقد املجلس جلسة خاصة خالل شهرين من تاريخ إيداع احلساب
اخلتامي لدى املجلس ملناقشة احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية
على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها.
 .4على احلكومة تقدمي اإليضاحات املطلوبة وتبريراتها لالنحرافات
الواردة في احلساب اخلتامي.

 .5يتم التصويت على احلساب اخلتامي باباً باباً.

 .6إذا رفض املجلس احلساب اخلتامي باألغلبية املطلقة للمجلس ،تسري
أحكام املادة ( )115من هذا القانون حكماً.
الفصل العشرون
التصديق على القروض واخلطة العامة للتنمية

مادة ()97

يخطر رئيس مجلس الوزراء املجلس باتفاقيات القروض التي تبرمها
السلطة مشفوعة باألسباب وغايات القرض وعوائده ،وذلك خالل
خمسة عشر يوماً على األكثر من تاريخ إبرامها ،وتودع االتفاقية لدى
الرئيس .وللمجلس قبول االتفاقية دون أن يعدل في محتواها أو أن
يؤجلها أو أن يرفضها.
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مادة ()98

يحيل الرئيس إلى اللجنة املختصة اتفاقيات القروض لبحثها وتقدمي
تقرير عنها للمجلس.
مادة ()99

يخطر الرئيس مجلس الوزراء مبوافقة املجلس على القرض أو رفضه،
مع تبيان أسباب الرفض.
مادة ()100
املصادقة على اخلطة العامة للتنمية

 1يقدم مجلس ال��وزراء مقترح اخلطة العامة للتنمية إلى املجلسالتشريعي قبل أربعة أشهر على األقل للسنة التي تبدأ بها خطة
التنمية.
 2يحيل املجلس مقترح اخلطة إلى جلنة خاصة تتكون من جلنتياملوازنة واالقتصادية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً ،وترفع
توصياتها بشأنه إلى املجلس.
الفصل احلادي والعشرون
األسئلة
مادة ()101

 1يحق للعضو توجيه األسئلة الشفهية والكتابية إلى الوزراء ومن في حكمهمللفت نظر احلكومة إلى أمر من األمور ،أو طلب إيضاح نقطة معينة.

 2يجب أن يكون السؤال واضحاً ومحدداً لألمور املراد االستفهام عنها،على أن ال يتعلق بشرح خطط أو تقدمي تقارير عن سياسات عامة.
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 3يرد الوزراء ومن في حكمهم على األسئلة الشفهية في جلسة املجلساملدرج فيها السؤال ،ويرد على األسئلة الكتابية كتابة ويرسل إلى
الرئيس إلبالغ العضو باإلجابة.
مادة ()102

يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير املختص ويدرجه في
جدول أعمال أقرب جلسة عادية ،على أن يكون قد انقضى ثالثة أيام
على األقل من تاريخ إيداع السؤال لدى الرئيس ،على أال متتد الفترة
ألكثر من خمسة عشر يوماً ،ويخصص املجلس في أول اجللسة نصف
ساعة لألسئلة إال إذا قرر املجلس خالف ذلك.
مادة ()103

يرد الوزير على األسئلة املوجهة إليه واملدرجة في جدول األعمال ،وله
أن يطلب تأجيل اإلجابة جللسة أخرى يحددها املجلس ملدة ال تزيد على
خمسة عشر يوماً ،وفي حالة االستعجال يحق للوزير أن يطلب اإلجابة
عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبالغه ولو لم يدرج في جدول
أعمالها ،ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويشار إليها في محضر اجللسة.

مادة ()104

لعضو املجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح من الوزير وأن يعلق
على إجابته بإيجاز مرة واحدة.

مادة ()105

ال تنطبق اإلجراءات اخلاصة باألسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء
مناقشة موضوع مطروح على املجلس.
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الفصل الثاني والعشرون
االستجواب
مادة ()106

يحق للعضو توجيه االستجوابات إلى الوزراء ومن في حكمهم للتحقق
من حصول واقعة علم بها العضو ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد
تتخذ في أمر من األمور.

مادة ()107
شروط تقدمي االستجواب

 1يجب أن يكون االستجواب مكتوباً وواضحاً ومحدداً لألمور املرادالتحقق منها دون أي تعليق.

 2يقدم االس��ت��ج��واب للرئيس ال��ذي يبلغ رئيس مجلس ال���وزراءواملسؤول املعني باالستجواب .ويحدد موعداً لتالوته بعد سبعة
أيام من تقدميه ،على أن ال يتجاوز املوعد خمسة عشر يوماً من
تاريخ تقدميه.

 3مبا ال يتعارض مع الفقرة ( ،)2يجوز طرح االستجواب في أولجلسة للمجلس بعد إيداعه لدى الرئيس في حال وافق املوجه إليه
االستجواب.
 4في حال االستعجال يجوز تقصير األجل املنصوص عليه في الفقرة( )2إلى ثالثة أيام مبوافقة رئيس مجلس الوزراء.

 5لالستجوابات األسبقية على سائر املواد املدرجة على جدول األعمالما عدا األسئلة.

 6لكل عضو أن يطلب من الوزير املختص إطالعه على بيانات أو أوراقتتعلق باالستجواب املعروض على املجلس ،ويقدم هذا الطلب كتابة
إلى رئاسة املجلس.
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 7يشرح املستجوب موضوع استجوابه ،وبعد إجابة الوزير يجوزلألعضاء االشتراك في املناقشة ،وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع
أن يبني أسباب عدم اقتناعه.
 8-ال جتوز إطالة مناقشة االستجواب ألكثر من عشرة أيام.

 9يجوز ملقدم االستجواب سحبه واسترداده إذا وافق املجلس على ذلك.الفصل الثالث والعشرون
جلان تقصي احلقائق
مادة ()108
تشكيل جلان تقصي احلقائق

للمجلس تشكيل جلنة من بني أعضائه لتقصي احلقائق في أي أمر عام
أو في إحدى املسائل التي تتعلق باإلدارات العامة .ويحدد في قراره
الوقائع املطلوب تقصي احلقائق في شأنها وأعضاء اللجنة واملدة
احملددة لتقدمي تقريرها ،على أال يتجاوز ثالثة أشهر.
مادة ()109

تقوم اللجنة مبهامها وفقاً لإلجراءات املتبعة في اللجان الدائمة.

مادة ()110

 .1للجنة عدم نشر مداوالتها وشهادات األشخاص الذين تستمع
إليهم.
 .2لرئيس اللجنة ،بناء على طلب من الرئيس ،أن يقدم في جلسة املجلس
بيانات تتعلق بتقدم أعمال اللجنة.
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مادة ()111

في حالة عدم تقدمي اللجنة تقريرها في الوقت احملدد في قرار تشكيلها،
يعلن الرئيس عن انتهاء عمل اللجنة ،إال إذا مدد املجلس للجنة فترة
التحقيق بحد أقصىثالثني يوماً ملرة واحدة.
الفصل الرابع والعشرون

منح الثقة وحجبها عن مجلس الوزراء
مادة ()112
منح الثقة للحكومة

 1يقدم رئيس مجلس ال��وزراء املكلف أعضاء مجلس ال��وزراء بعداختيارهم إلى املجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة
بهم بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد
برنامج احلكومة وسياستها.
 2يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعني،ما لم تقرر األغلبية املطلقة خالف ذلك.

 3باقتراح من ثالثة نواب أو كتلة برملانية ،يجوز للمجلس باألغلبيةاملطلقة أن يقرر التصويت على أعضاء احلكومة فرادى.

 4في حال مت الرفض (باألغلبية املطلقة للمجلس) منح الثقة لواحد أوأكثر من أعضاء مجلس الوزراء ،على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم
بدي ً
ال في اجللسة التالية ،على أن ال يتجاوز موعدها خمسة عشر
يوماً من تاريخ اجللسة األولى.

 5عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر أليسبب كان ،يتم تقدمي الوزراء اجلدد للمجلس في أول جلسة يعقدها
للتصويت على الثقة بهم.
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 6متنح الثقة باحلكومة إذا حازت على ثقة األغلبية املطلقة للمجلس. 7ال يجوز ألي من الوزراء ممارسة مهامه إال بعد احلصول على الثقةبه من املجلس.
مادة ()113
حجب الثقة نتيجة استجواب

 .1لكل كتلة برملانية بعد االنتهاء من إجراء االستجواب وفقاً ألحكام
الفصل احلادي والعشرين التقدم بطلب سحب الثقة من احلكومة
أو من أحد الوزراء.

 .2ال يجوز التصويت على هذا الطلب إال بعد مضي ثالثة أيام على
األقل من تقدميه ،على أال تتجاوز املدة خمسة عشر يوماً من تاريخ
تقدمي الطلب.
مادة ()114
طلب عقد جلسة حلجب الثقة

 .1ألي كتلة برملانية التقدم بطلب إلى الرئيس لعقد جلسة خاصة حلجب
الثقة عن احلكومة أو عن أحد الوزراء.
 .2حتدد في الطلب األسباب املوجبة حلجب الثقة عن احلكومة أو الوزير.

 .3في حال كان طلب حجب الثقة عن احلكومةُ ،ي َبلغْ رئيس مجلس الوزراء
بالطلب واألسباب الداعية حلجب الثقة ،أما في حال كان طلب حجب
الثقة عن وزير فيبلغ كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير املعني
بالطلب وأسباب حجب الثقة.

 .4يتم حتديد موعد أول جلسة بعد مضي ثالثة أيام على تقدمي الطلب.
وال يجوز أن يتجاوز موعدها خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع
الطلب لدى الرئيس.
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 .5ال يتم التصويت على حجب الثقة باحلكومة أو الوزير إال بعد السماع
إلى رد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على طلب النواب.
مادة ()115

 .1يتم حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وحكومته باألغلبية املطلقة
للمجلس.
 .2يترتب على حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وحكومته انتهاء
واليتهم.
مادة ()116

 .1عند قيام املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بحجب الثقة
عن رئيس مجلس الوزراء ،يقدم رئيس السلطة الوطنية بدي ً
ال خالل
مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة.

 .2حال قيام املجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء
احلكومة ،يقدم رئيس الوزراء بدي ً
ال خالل أسبوعني من تاريخ حجب
الثقة.
املادة ()117
املصادقة على تعيني رؤساء الهيئات العامة

 .1يطلب رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء من املجلس
املصادقة على رؤساء الهيئات العامة الذين يتوجب مصادقة املجلس
عليهم وفقاً ألحكام القانون.

 .2يحيل الرئيس قرار الطلب إلى جلنة خاصة يشكلها املجلس.

 .3يراعى عند تشكيل اللجنة االختصاص الوظيفي للجان الدائمة،
ومتثيل الكتل البرملانية في املجلس.
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 .4على اللجنة البحث واالستفسار واللقاء باملرشح لشغر املنصب قبل
تقدميها تقريراً للمجلس بخصوص املرشح للمنصب ومؤهالته
وقدراته وتوصياتها بخصوصه.

 .5يصادق املجلس على تعيني رؤساء الهيئات باألغلبية املطلوبة وفقاً
للقانون املنظم لعمل شاغر املنصب.
 .6في كل األحوال ،على املجلس الفصل بالطلب خالل ثالثني يوماً من
تاريخ تقدميه إليه.

 .7ال يجوز ألي من رؤساء الهيئات املنصوص عليها في الفقرة ()1
ممارسة مهامه إال بعد مصادقة املجلس على تعيينه.
الفصل اخلامس والعشرون
واجبات األعضاء
مادة ()118

 1على كل عضو أن يقدم سنوياً إق��راراً بالذمة املالية اخلاصة بهوبزوجه وب��أوالده القصر ،مفص ً
ال فيه كل ما ميلكون من ثروة،
عقاراً ومنقو ًال ،في داخل فلسطني وخارجها ،وما عليهم من ديون،
ويحفظ هذا اإلقرار مغلقاً وسرياً لدى محكمة العدل العليا ،وال يجوز
اإلطالع عليه إال بإذن احملكمة وفي احلدود التي يسمح بها القانون.
 2يقدم العضو إقرار الذمة املالية املشار إليه في الفقرة ( )1خاللثالثني يوماً من انتخابه عضواً في املجلس ،وفي األسبوع األول لكل
دورة سنوية عادية للمجلس.

 3يحيل الرئيس إقرارات الذمة املالية إلى رئيس محكمة العدل العليا.مادة ()119

مينع على العضو استخدام أية معلومات سرية مما حصل عليها بصفته
نائباً في غير عمله البرملاني.
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مادة ()120

ال يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها
أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقداً معها بوصفه ملتزماً
أو مورداً أو مقاو ًال ،إال إذا مت التعاقد طبقاً لقواعد عامة تسري على
الكافة ،وفي جميع األحوال عليه أال يستغل صفته في احلصول على
مزايا خاصة بغير وجه حق.

مادة ()121

باستثناء الوزير ،مينع على العضو أن ميثل احلكومة أو أن يتفاوض
عنها مقابل أجر.

مادة ()122

 1مينع على العضو تولي أية أعمال وظيفية أو استشارية لدى أية جهةكانت مقابل أجر .أو أن يكون عضواً في أي مجلس استشاري أو
إشرافي أو إداري ألي من املؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية.

 2تنظم الئحة داخلية ،تصدر عن املجلس ،بعض األعمال التي يجوزللعضو ممارستها.

مادة ()123

فيما عدا منصب الوزير ،ال يجوز للعضو أن يجمع بني عضويته في
املجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية.

مادة ()124

 1يحظر على العضو أن يستغل عضويته في أي عمل من األعمالاخلاصة ،وعلى أي نحو.
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 2تنظم الئحة داخلية ،تصدر عن املجلس ،التعامل مع الهدايا املقدمةللرئيس واألعضاء واإلفصاح عنها.
مادة ()125

 .1ال يجوز أن ميثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد املجلس؛ سواء
أكان مدعياً أم مدعى عليه أم شاهداً في قضية إال بناء على موافقة
مسبقة من املجلس.
 .2يقدم طلب كتابي من قبل العضو للرئيس ،الذي يحيله بدوره إلى
اللجنة القانونية إلبداء الرأي ،وعلى اللجنة القانونية إبداء رأيها
بشأن الطلب خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلحالة.

 .3يعرض الرئيس على املجلس موضوع الطلب مع الرأي القانوني املرفوع
من اللجنة القانونية ليتخذ قراره بشأنه بعد االستماع إلى رأي عضوين
مع موضوع الطلب ،وعضوين آخرين ،إن وجد ،ضده.

 .4وعند االستعجال يعطي الرئيس موافقته على الطلب بناء على الرأي
القانوني للجنة القانونية ،على أن يقوم بعرض املوضوع وما مت فيه
من إجراءات على املجلس في جلسته التالية ،ليتخذ املجلس ما يراه
مناسباً بهذا الشأن.
مادة ()126

يجب على العضو أن ينتظم في حضور جلسات املجلس وجلانه التي هو
عضو فيها وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة ()127

ال يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور اجللسات إال إذا أخطر الرئيس مع
بيان العذر ،وال يجوز لعضو أن يتغيب أكثر من ثالث جلسات متتالية إال
إذا حصل على إجازة من الرئيس ،وفي حالة الضرورة يوافق على منح
العضو إجازة ملدة ال تزيد على شهر ويخطر املجلس بذلك.
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مادة ()128

 1في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات املجلس أو جلانه أولم يحضر بعد مدة اإلج��ازة ،يجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز
للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
 2إذا تغيب أحد أعضاء أي جلنة ثالث جلسات متتالية أو سبع جلساتمتفرقة في الدورة السنوية ،دون إجازة أو عذر مقبول اعتبر مستقي ً
ال
من عضوية اللجنة ،وعلى رئيس اللجنة إعالم الرئيس بذلك3-.
وفق نظام خاص يقره املجلس ،يتم حسم مبالغ مالية من األعضاء
املتغيبني.
الفصل السادس والعشرون
حقوق األعضاء
مادة ()129

لكل عضو احلق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية
واملشروعة الالزمة لتمكينه من ممارسة مهامه.

مادة ()130
يستحق العضو:

 .1جواز سفر دبلوماسياً طوال مدة نيابته له ولزوجه.

 .2إعفاء جمركياً لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي
منتخب جديد.

 .3بدل مهمات عن جلسات املجلس وجلانه حتدد بقرار من املجلس.
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مادة ()131

يتقاضى الرئيس راتباً شهرياً قدره ( )4000أربعة آالف دوالر أمريكي
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،وتدفع له عن الفترة املمتدة من
تاريخ توليه منصبه وحتى انتهاء فترة واليته أو شغور مركزه أيهما
أقرب.

مادة ()132

فيما عدا العضو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أو وزير،
يتقاضى عضو املجلس راتبا شهريا قدره ( )3000ثالثة آالف دوالر
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،ويستحق الراتب من
تاريخ حلف العضو اليمني ،وحتى انتهاء فترة واليته أو شغور مركزه
أيهما أقرب.
مادة ()133

 .1يستحق الرئيس وأعضاء املجلس راتباً تقاعدياً يعادل ()7.5%
من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في املدة النيابية األولى،
و( )12.5%عن كل سنة يقضيها بعد ذلك في املجلس التشريعي،
على أال يتجاوز الراتب التقاعدي ( )75%من املبلغ اإلجمالي للراتب
الشهري ،يصرف شهرياً فور انتهاء عضويته في املجلس بانتهاء
مدته أو العجز عن أداء مهامه.

 .2مينع اجلمع بني ال��رات��ب امل��ذك��ور في الفقرة ( )1وأي رات��ب أو
مخصصات تقاعدية تصرف من حساب اخلزينة العام.
 .3يوقف الراتب بوفاة العضو .مادة ()134

يصرف لزوج العضو (احلالي أو السابق) وأبنائه القصر ،في حال
وفاته ،مبلغاً بقيمة ( )10000دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً ملرة واحدة.
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مادة ()135

يخصص لكل عضو موازنة شهرية تقدر ( ).........أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً تشمل مصاريف مكتب العضو ورواتب ثالثة موظفني
براتب كامل أو ستة براتب جزئي وفقاً إلرادة العضو ،على أن تدقق
املوازنة من جلنة شؤون املجلس.
الفصل السابع والعشرون

حصانة أعضاء املجلس
مادة ()136

ال جتوز مساءلة األعضاء جزائياً أو مدنياً بسبب اآلراء التي يبدونها،
أو الوقائع التي يوردونها ،أو لتصويتهم على نحو معني في جلسات
املجلس أو في أعمال اللجان ،أو ألي عمل يقومون به خارج املجلس من
أجل متكينهم من أداء مهامهم.

مادة ()137

مينع التعرض للعضو بأي شكل من األشكال ،وال يجوز إج��راء أي
تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه طيلة مدة
احلصانة.

مادة ()138

متنع مطالبة العضو اإلدالء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو
عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في املجلس أثناء العضوية أو
بعد انتهائها إال برضائه ومبوافقة املجلس املسبقة.
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مادة ()139

 .1ال يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إج��راءات جزائية
فورية ضد أي عضو ،على أن ُيبلغ املجلس ف��وراً من قبل النائب
العام باإلجراءات املتخذة ضد العضو ليتخذ املجلس ما يراه مناسباً.
وتتولى هيئة املكتب مهمة تعليق حصانة العضو إذا لم يكن املجلس
منعقداً.
 .2يقدم النائب العام طلباً لرفع احلصانة عن العضو الذي وجد في حالة
تلبس بجناية وفقاً ألحكام الفقرة (.)1

 .3في احلالة املشار إليها في الفقرة ( )1تعلق حصانة العضو ويستمر
اتخاذ اإلج��راءات اجلزائية ضده وفقاً ألحكام قانون اإلج��راءات
اجلزائية ،وحلني اتخاذ املجلس قراراً بشأنها وفقاً ألحكام املادة
(.)141

مادة ()140

 .1ال يحق للعضو التنازل عن احلصانة من غير إذن مسبق من املجلس.

 .2يقدم العضو ذو الشأن طلب التنازل عن احلصانة إلى الرئيس مرفقاً
مبذكرة توضح األسباب التي يرغب مبقتضاها التنازل مؤقتاً عن
حصانته.
 .3يحيل الرئيس الطلب إلى جلنة شؤون األعضاء ويعلم املجلس بذلك.

 .4تبحث اللجنة الطلب ،وتقدم تقريرها إلى املجلس ،ويأخذ املجلس
قراره برفع احلصانة مؤقتاً بشأن موضوع الطلب فقط باألغلبية
املطلقة ،بعد االستماع إل��ى رأي عضوين مع موضوع الطلب
وعضوين آخرين ضده.
 .5ينتهي تعليق احلصانة بانتهاء اإلجراءات املرتبطة مبوضوعه ،على
أن يقوم العضو ذو الشأن بإشعار الرئيس كتابة مبا مت من إجراءات
بحقه وذلك عند انتهائها.
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مادة ()141
إجراءات رفع احلصانة

يجوز رفع احلصانة عن العضو الذي اتهم بارتكاب جناية أو جنحة في
غير حالة التلبس وفقاً لإلجراءات التالية:
 .1يقدم طلب رفع احلصانة خطياً من النائب العام إلى الرئيس مرفقاً
مبذكرة تشتمل على نوع اجلرم ومكانه وزمانه واألدلة التي تستلزم
اتخاذ إجراءات قانونية.
 .2يحيل الرئيس طلب رفع احلصانة إلى جلنة شؤون األعضاء ويعلم
املجلس بذلك.

 .3تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى املجلس ،ويأخذ املجلس
قراره برفع احلصانة بأغلبية الثلثني بعد االستماع إلى رأي عضوين
مع موضوع الطلب وعضوين آخرين ضده.
مادة ()142

للعضو الذي رفعت عنه احلصانة ولم يوقف ،احلق في حضور اجللسات
واجتماعات اللجان واملشاركة في املناقشة والتصويت.

مادة ()143

تستمر حصانة األعضاء في حدود مدة عضويتهم في املجلس ومبا ال
يتعارض وأحكام القانون.
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الفصل الثامن والعشرون

شغور عضوية املجلس
مادة ()144

يعتبر منصب الرئيس ،أو أي عضو من أعضاء املجلس ،شاغراً وتسقط
عضويته في احلاالت التالية:

 1-الوفاة.

 2-االستقالة.

 3فقدان األهلية القانونية.مادة ()145

يقدم طلب فقدان األهلية وفقاً ألحكام الفقرة  3من املادة  144موقعاً
من عشرة أعضاء على األقل ،وعلى الرئيس أن يخطر به العضو املقترح
إسقاط عضويته ،وأن يعرضه على املجلس في أول جلسة تلي تقدمي
الطلب.
مادة ()146

 1يحيل املجلس اقتراح فقدان األهلية على جلنة شؤون األعضاء لبحثهوتقدمي تقريرها بشأنه في أول جلسة.

 2للعضو احلق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة واملجلس.مادة ()147

إذا كان تقرير اللجنة متضمناً اقتراح إسقاط العضوية ،يجب على
املجلس تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى غير التي ُتلي فيها التقرير إذا
طلب العضو ذلك ،أو بناء على قرار من املجلس.
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مادة ()148

للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته حضور املناقشة التي تدور في
املجلس بشأن هذا االقتراح ،وأن يشترك فيها على أن يغادر اجللسة عند
أخذ األصوات.
مادة ()149

 .1يفصل املجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة االقتراع
السري.

 .2يصدر القرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثني.
مادة ()150
االستقالة

على كل عضو يريد االستقالة من املجلس أن يقدمها خطياً للرئيس غير
مشروطة .وعلى الرئيس عرضها في أول جلسة يعقدها املجلس بعد
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدمي العضو استقالته.
مادة ()151

للعضو املستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل
نهاية اليوم اخلامس عشر على تقدميه االستقالة.
مادة ()152

يبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء ورئيس جلنة االنتخابات املركزية مبا
يشغر من األعضاء ،مللء املقعد الشاغر وفقاً ألحكام قانون االنتخابات
العامة.
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الفصل التاسع والعشرون

العرائض والشكاوى
مادة ()153

يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى املجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة
بالشؤون العامة موقعة من مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه
الكامل ،وإذا كانت العريضة باسم اجلماعات ،فيجب أن تكون موقعة من
هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية ،على أن ال تشمل العريضة ألفاظاً
أو عبارات غير الئقة.
مادة ()154

ينشأ لغايات تطبيق هذا الفصل ديوان للشكاوى في املجلس لتنظيم
متابعة الشكاوى الواردة للمجلس.

مادة ()155

مينع على املجلس النظر في الشكاوى املعروضة أمام احملاكم أو هيئات
التحكيم ،أو املتعلقة بالنزاعات بني األفراد.

مادة ()156

 .1تقيد العرائض والشكاوى في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب
تاريخ ورودها ،مع بيان اسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص
عن موضوعها ،وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي
ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة ،وإعالم مقدمها بذلك.
 .2يفحص ديوان الشكاوى ما يرد إليه من شكاوى ،ويبني في تقريره
املقدم إلى الرئيس ما يرى إحالته إلى جهات االختصاص في املجلس
وما يرى رفضه منها.
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 .3يحيل الرئيس العرائض والشكاوى إلى اجلهات املعنية في املجلس،
وإذا كانت متعلقة مبوضوع محال على إحدى جلان املجلس أحيلت
إلى هذه اللجنة لفحصها مع املوضوع.
مادة ()157

للمجلس أن يطلب من ال��وزراء أن يقدموا إليه اإليضاحات اخلاصة
بالعرائض التي أحيلت إليهم.

مادة ()158

يشعر دي��وان الشكاوى مقدم العريضة أو الشكوى كتابة مبا اتخذ
بشأنها.
الفصل الثالثون
احملافظة على النظام في املجلس
مادة ()159

 1احملافظة على النظام واألم��ن داخل حرم املجلس من اختصاصهوحده ،ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل شرطة خاصة باملجلس
وفقاً لنظام خاص يقره املجلس ،ويتولى الرئيس اإلش��راف على
تنفيذ ذلك.
 2ال يجوز بأي حال من األحوال دخول قوات األمن أو الشرطة إلىحرم املجلس إال بقرار من الرئيس.
مادة ()160

ال يجوز ألحد الدخول لقاعة اجللسة ألي سبب من األسباب وقت اجتماع
املجلس ،باستثناء موظفيه ومستخدميه املكلفني بالعمل فيه.

94

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي

مادة ()161

كل من أح��دث ضوضاء أو أخ��ل بالنظام ممن رخ��ص لهم بحضور
اجللسات يطلب منه مغادرة املجلس ،فإن لم ميتثل فللرئيس أن يأمر
بإخراجه واتخاذ اإلجراءات املالئمة بحقه.
الفصل احلادي والثالثون

أحكام عامة
مادة ()162

في حالة طلب تشكيل وفد ميثل املجلس حتدد هيئة املكتب عدد أعضائه
وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على املجلس للموافقة ،وإذا لم يوافق
جرى انتخابهم ،وإذا كان الرئيس أو أحد نوابه من بني أعضاء الوفد
كانت له الرئاسة وإال اختار املجلس من تكون له الرئاسة.

مادة ()163

مبا ال يتعارض مع أحكام املادة  47مكرر من القانون األساسي ،ال
يجوز للمجلس عقد جلسات له خالل فترة االنتخابات التشريعية التي
تبدأ بتقدمي طلبات الترشح إلى أن يتم تنصيب املجلس اجلديد ،إال في
احلاالت التالية:
 1شغور منصب رئيس السلطة الوطنية. 2متديد حالة الطوارئ في البالد.مادة ()164

ال يجوز تعديل أحكام هذا القانون إال بناء على اقتراح من الرئيس
أو من ثلث عدد أعضاء املجلس ،ويعرض هذا االقتراح على املجلس
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إلحالته إلى اللجنة القانونية ،وعلى اللجنة دراسة هذا االقتراح وتقدمي
توصياتها للمجلس خالل ثالثني يوماً على األكثر ،وإال جاز للمجلس
النظر في االقتراح مباشرة ،وال يقبل التعديل إال إذا وافقت عليه
األغلبية املطلقة للمجلس.
مادة ()165

ال ُتطبق التعديالت التي جتري على هذا القانون واملتعلقة باحلقوق
املالية واالمتيازات الواردة في املواد ( 130و 131و 132و 133و134
و )135في الوالية النيابية التي أقرت فيها التعديالت.
مادة ()166

 1يلغى قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم ()10لسنة .2004

 2يلغى قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاءاحلكومة واحملافظني رقم ( )11لسنة  2004فيما يتعلق بأعضاء
املجلس التشريعي.
 3يلغى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.مادة ()167

على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به فور نشره في اجلريدة الرسمية.
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