سؤال وجواب حول قانون مجلس النواب (معدل)
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يعنى إيه برلمان؟

البرلمان هو المجلس التشريعي اللي وظيفتفتفأل اسيفايفيفر الفشار الفتفشفريفعفا
ييايا

وريف

الشولر والتخطيط للتنمير االقتلاشير واالجتماعير ،واقرار الفمفواةنفر الفعفامفر

للشولفر ،ومفمفان لفأل شور مف ف قفي مف ارقفةفر الف فمفومفر .ومفمفمفن يفمفون الفبفرلفمفان قفيفأل

مجليين (شعب وشورى) ةي ما مان موجوش قي ملر قبل تعشيل شيتور ،2102
لكن ةعش التعشيل ةقى مجلس وا فش ةفس هفو مفجفلفس الفنفواب (أو مفجفلفس الشفعفب)
يب التعشيل اللي قي الشيتور ال الي.

وما هي مدة إنعقاد مجلس النواب؟

مففشع عيففويففر م فج فلففس ال فن فواب خ فمففس ي فن فوا

م فيففاشيففر ،ت فبففشأ مففن تففاري ف أو اج فت فمففا لففأل،

ويجرى انتخاب المجلس الجشيش خا اليتين يوماً الياةقر على انت اء مشع المجلس القائ .
ُ

ما هو عدد أعضاء مجلس النواب؟ (معدل)

ُيشمل أو مجلس نواب ةعش العمل ةالشيتور اللاشر قي الثامن عشر من يفنفايفر  2102مفن
( )021ياةقاً و الياً  265عيو ،ينتخبون ةاالقت ار الفعفا اليفري الفمفةفاشفر ،ويفجفوة لفرئفيفس

الجم ورير تعيين ما ال يةيش على ( )%0من اسعياء ،وقق اليواةط المنلوص علفيف فا قفي
هذا القانون.

ما هي كيفية توزيع المقاعد على النظامين؟ )معدل)

يمون انتخاب مجلس النواب بواقع ( )221ياةقاً و الياً( )224مقعش ةالفنفظفا الفتفرشي ،و021
مقعش بنظا القوائ المغلقر المطلقر ،وي ق لأل ةاب والميتقلين الترشح قي مل من ما.

هل يجوز للشخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟

ي شش المترشح الشائرع الفتفي يفتفرشفح قفيف فا .وال يفجفوة س فش أن يفجفمفع بفيفن الفتفرشفح قفي شائفرتفيفن
ةالنظا الترشي ،أو قي قائمر انتخابير وعلى مقعش قرشي ،أو قي أكثر من قفائفمفر انفتفخفابفيفر ،و
الر الجمع بين أي من ما ُيعتش ةالترشح اسخير.

ما هو التمثيل المناسب المنصوص عليه في القانون؟ ()0/5

نص المشر على تمثيل منايب ومائ لةعض الملريين قأقر قي الماشع  0من قانون مجلس النواب على أنأل يجب أن تتيمن مل
قائمر انتخابير عششاً من المترش ين يياوي العشش المطلوب انتخاةأل قي الشائرع وعششاً من اال تياطيين مياوياً لأل.
وقي أو انتخاةا
واللتا

لمجلس النواب تُجرى ةعش العمل ب ذا القانون ،يتعين أن تتيمن مل قائمر مخلص ل ا عشش ( )00مقعش اسعشاش

اآلتير على اسقل:

ثاثر مترش ين من الميي يين.
مترش ين اثنين من العما والتا ين.
مترش ين اثنين من الشةاب.
مترشح من اسشخاص ذوي اإلعاقر.
مترشح من الملريين المقيمين قي الخارج.
على أن يمون من بين أل اب هذه اللتا

أو من غيره يةع نياء على اسقل.

ويتعين أن تتيمن مل قائمر مخلص ل ا عشش ( )20مقعش اسعشاش واللتا
تيعر مترش ين من الميي يين.

اآلتير على اسقل:

ما هو التمثيل المناسب المنصوص عليه في القانون؟ ()5/5

يتر مترش ين من العما والتا ين.
يتر مترش ين من الشةاب.
ثاثر مترش ين من اسشخاص ذوي اإلعاقر.
ثاثر مترش ين من الملريين المقيمين قي الخارج.
على أن يمون من بين أل اب هذه اللتا

أو من غيره ا شى وعشرون من النياء على اسقل.

وقي جميع اس وا يجب أن يتوقر قي المترش ين اال تياطيين ذا

اسعشاش واللتا

المشار الي ا .وال تقبل القائمر غير الميتوقير

أي من الشروط واس ما المشار الي ا قي هذه الماشع.
ويجوة أن تتيمن القائمر الوا شع مترش ي أكثر من ةب ،مما يجوة أن تشمل القائمر من مترش ين ميتقلين غير منتمين س ةاب،
أو أن تجمع بين .
وقي جميع اس وا يتعين اظ ار اي ال ةب أو مون المترشح ميتقاً يمن القائمر الوا شع قي أوراق الترشح.

وهل هناك تعريفات معينة للفئات التي ذكرها المشرع؟()0/5

أيوع قي ةعض التئا

نص المشر على تعريتا

لةعض اللتا

التي ذمرها ومن ا:

التاح :من تكون الةراعر عملأل الو يش وملشر رةقأل الرئيفيفي لفمفشع عشفر يفنفوا

عفلفى اسقفل يفاةفقفر عفلفى تفرشف فأل

لعيوير مجلس النواب ،ويمون مقيما قي الريف ،وةشرط أال تتجاوة ياةتأل الةراعير هو وةوجأل وأوالشه الفقفلفر مفلفكفاً
أو ايجا اًر أكثر من عشرع أقشنر.
العامل :من يعتمش ةلتر رئييير على شخلأل ةيبب عملأل اليشوي ،وال يفمفون مفنفيفمفاً الفى نفقفاةفر مف فنفيفر أو مفقفيفشاً قفي
اليجل التجاري أو من ملر المؤها العلياُ ،وييتثنى من ذلك أعياء النقاةا
العليا ،ومذلك من بشأ ياتأل عاماً و لل على مؤهل عا  ،وقي ال التين يجب العتةفار الشفخفص عفامفاً أن يفمفون
الم نير مفن غفيفر فمفلفر الفمفؤهفا

مقيشاً قي نقاةر عمالير.

وهل هناك تعريفات معينة للفئات التي ذكرها المشرع؟()5/5

الشاب :من بلغ

ينأل خمس وعشرين ينر مياشير قي يو قتح ةاب الترشح ول يبلف الفخفاميفر والفثفاثفيفن يفنفر قفي

التاري ذاتأل ،وان تجاوة هذا الين طوا مشع عيويتأل.

المواطن ذو اإلعاقر :من يعاني من اعاقر ال تمنعأل من القيا ةمةاشرع قوقأل المشنير والييايير على نف فو مفا يف فششه
تقرير طبي يلشر وقق الشروط واليواةط التي تيع ا اللجنر العلفيفا لفانفتفخفاةفا  ،ةفعفش أخفذ رأي الفمفجفلفس الفقفومفي

لألشخاص ذوي اإلعاقر.

الملري المقي قي الخارج :من جعل اقامتأل العاشير خارج جم ورير ملر العربفيفر ةلفتفر شائفمفر ،ةفأن لفل عفلفى
اذن ةاإلقامر الشائمر قي شولر أجنبير أو أقا ةالفخفارج مفشع ال تفقفل عفن عشفر يفنفوا

يفاةفقفر عفلفى تفاريف قفتفح ةفاب

الترشح .وال يعتبر مقيماً قي الخارج قي تطبيق أ ما هذا القانون الشارس أو المعار أو المنتفشب قفي الفخفارج .وتفبفيفن
الائ ر الشاخلير لمجلس النواب ميتير مماريتأل لم ا العيوير.

هل يلتزم العضو بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؟ (معدل)

نع البش أن يلتة العيو ب ذه اللتر ونص المشر على أنأل ُيشترط اليتمرار الفعفيفويفر ةفمفجفلفس الفنفواب
أن يظل العيو م تتظاً ةاللتر التي ت انتخفاةفأل عفلفى أيفايف فا ،قفذن قفقفش هفذه اللفتفر ،أو غفيفر انفتفمفاءه
ال ةبي المنتخب على أيايأل أو ألةح ميتقاً ،أو لار الميتقل ةبياً ،تيقط عنأل الفعفيفويفر ةفقفرار مفن
مجلس النواب ةأغلبير ثلثي أعياء المجلس.
ياةقاً :قي جميع اس وا ال تيقط عيوير المرأع اال اذا غير انتماءها ال ةبي أو الميتقل الذي انتفخفبف
على أيايأل.

ما هي شروط الترشح لمجلس النواب؟ (معدل)

ُيشترط قيمن يترشح لعيوير مجلس النواب:
 -0أن يمون ملرياً (متمتعاً ةالجنيير الملرير منترشع-ياةقاً) ،ومتمتعاً ة قوقأل المشنير والييايير.
 -2أن يمون مشرجاً ةقاعشع بيانا

الناخبين ةأي من م اقظا

الجم ورير ،وأال يمون قش ط أر عليأل يبب ييتوجب ذ

أو رقع قيشه طةقاً للقانون

المنظ لذلك.
ُ
 -3أال تقل ينأل يو قتح ةاب الترشح عن خمس وعشرين ينر مياشير.
 -2أن يمون الاً على ش اشع اتما مر لر التعلي اسيايي على اسقل.
 -0أن يمون قش أشى الخشمر العيمرير ،أو أُعتى من أشائ ا قانوناً.
-6أال تكون قش أيقط

عيويتأل ةقرار من مجلس النواب ةيبب ققش الثقر واالعتةار ،أو ةيبب اإلخا بواجةا

العيوير ،ومع ذلك يجوة لأل الترشح

قي أي من ال التين اآلتيتين:
(أ) انقياء التلل التشريعي الذي لشر خالأل قرار ايقاط عيويتأل.
(ب) لشور قرار من مجلس النواب بذلغاء اسثر المانع من الترشح المترتب على ايقاط العيوير ةيبب اإلخا بواجةات ا ،ويلشر قرار المجلس قي
هذه ال الر ةأغلبير ثلثي أعيائأل ،وذلك على الن و الذي تنظمأل الائ ر الشاخلير للمجلس.

ما هي إجراءات الترشح لمجلس النواب؟ ()0/5

نص المشر على أنأل يجب أن يمون لكل قائمر انتخابير ممثل قانوني يواء مان
مان مشملر من مترش ين ميتقلين غير منتمين س ةاب أو مان تجمع بين .
وت شش اللجنر العليا لانتخاةا

الشروط الواجب توقرها قي ممثل القائمر وميتير اثةا

تتيمن مترش ي فةب وا فش أو أكفثفر أو
ومالتأل.

ُيقش طلب الترشح لعيوير مجلس النواب قي الشوائر المخللر لانتخاب ةالنظا الترشي من طالبي الترشح متاةر الى لجنر
انتخاةا الم اقظر التي يختارها للترشح ،خا المشع التي ت ششها اللجنر العليا لانتخاةا على أال تقل عن خمير أيفا مفن
تاري قتح ةاب الترشح.
ويمون طلب الترشح مل وةاً ةالميتنشا

اآلتير:

بيان يتيمن الييرع الذاتير للمترشح وةلتر خالر خبرتأل العلمير والعملير.
ل يتر ال الر الجنائير لطالب الترشح.
بيان ما اذا مان ميتقاً أو منتمياً الى ةب ،واي هذا ال ةب.

ما هي إجراءات الترشح لمجلس النواب؟ ()5/5

اقرار ذمر مالير لأل ولةوجأل وأوالشه القلر.
الش اشع الشرايير ال الل علي ا.

ش اشع تأشير الخشمر العيمرير اإللةامير ،أو ما يتيش اإلعتاء من أشائ ا طةقاً للقانون.
ايلا ايشا مبل ثاثر آال جنيأل ،توش خةانر الم ممر االبتشائير المختلر ةلتر تأمين.
الميتنشا

اسخرى التي ت ششها اللجنر العليا لانتخاةا

وتنظ اللجنر ميتير نشر البيانا

الاةمر لكتالر ال ق قي المعرقر.

وتيري اس ما المنلوص علي ا قي التق ار
اجراءا
إلثةا

ترش

إلثةا

توقر الشروط التي يتطلب ا القانون للترشح.

الياةقر على مترش ي القوائ  ،على أن يتولى مفمفثفل الفقفائفمفر االنفتفخفابفيفر اتفخفاذ

ةطلب يقش على النموذج الذي تعشه اللجنر العليا لانتخاةا  ،مل وةاً ةفالفمفيفتفنفشا

لتر مل مترشح ةالقائمر ،وبذيلا ايشا مبل يتر آال

هذا المبل الى ثاثر أيعا

جنيأل ةلتر تأمين للقائمر المخلص ل ا ( )00مقعشاً ويةاش

للقائمر المخلص ل ا ( )20مقعشاً.

وتعتبر جميع اسوراق والميتنشا

الفتفي تف فششهفا الفلفجفنفر

التي تقش أوراقاً ريمير قي تطبيق أ ما قانون العقوةا .

هل هناك أحكام خاصة لترشح بعض العاملين بالدولة؟

مع عش اإلخا ةالقواعش واس ما المنظمر اليفتفقفالفر رجفا الفقفوا

العامر وأعياء الرقاةر اإلشارير ،ال يجوة قبو أوراق ترش
أو الوةراء أو نواب
تقشي ايتقاالت

أو الم اقظين أو نواب

من وظائت

الفمفيفلف فر والشفرطفر وأعيفاء الفمفخفابف ار

أو ترشح أعياء الج ا

أو رؤياء أو أعياء ال يئا

أو ال يئا

الفقفيفائفيفر

الميتقلر أو اسجف فةع الفرقفابفيفر قفبفل

أو منالب  ،وتعتبر االيتقالر مقبولر من تاري تقشيم ا.

ويعتبر رؤياء وأعياء مجالس اشارع ال يئا

العامر وشرما

القطا العا وشرما

قطا اسعما العا ،

ومذلك العاملون قي الج اة اإلشاري للشولر أو قي القطا العا أو قطا اسعما العا قي اجاةع مشقوعر
اسجر من تاري تقشي أوراق ترش

تى انت اء االنتخاةا .

هل يمكن الطعن على ترشح أحد؟ وما هي طرق الطعن؟ ()0/5

مع مراعاع ما هو منلوص عليأل قي الماشع ( )01من هذا القانونُ ،يعرض قي اليو التالي إلقفتفا ةفاب الفتفرشفح مشفتفان

ُيخلص أول ما لمترش ي المقاعش الترشير ،وثاني ما لمترش ي القوائ .
ويتيمن الكشتان أيماء المترش ين واللتر التي ثبت

لكل من  ،مما ُي شش قي الكشف اسو اي القائمفر الفتفي يفنفتفمفي

الي ا المترشح ،وييتمر عرض الكشتين لأليا الثاثر التالير ،وتنشر اللجنر العليا لانتخاةا

خفا الفمفيفعفاش ذاتفأل أيفمفاء

المترش ين مل قي شائرتأل االنتخابير قي ل يتتين يوميتين وايعتي االنتشار.
المعش لذلك أن يطعن على قرار اللجنر المنفلفوص عفلفيف فا قفي الفمفاشع (
ولكل من تقش للترشح ول يرش ايمأل قي الكشف ُ
 )00من هذا القانون ،ةعش اشراج ايمأل .مما يمون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنر بذشراج اي أي من المترش فيفن،
أو بذثةا

لتر غير ل ي ر أما ايمأل ،أو اي غيره من المترش ين قي الكشف المشرج قيأل ايمأل.

هل يمكن الطعن على ترشح أحد؟ وما هي طرق الطعن؟()5/5

ولكل ةب تقش ةقائمر أو اشترك قي ا أو لأل مترش ون على المقاعش الترشير ،ولممثلي القوائ قي الفشائفرع االنفتفخفابفيفر ،أن
يمارس ال ق المقرر قي التقرع الياةقر لمترش أل المشرج ايمأل قي أي من الكشتين المذمورين.
يمون الطعن على القرار اللاشر من اللجنر المنلوص علي ا قي الماشع ( )00مفن هفذا الفقفانفون أمفا مف فمفمفر الفقفيفاء
اإلشاري خا ثاثر أيا تبشأ من تاري عرض القوائ وأيماء المترش ين ،وعلى الم ممفر أن تفتفلفل قفي الفطفعفن خفا
خمير أيا على اسكثر.
وال يجوة وقف تنتيذ ال م اللاشر من م ممر القياء اإلشاري ،ولفو تف االيفتفشفمفا قفي تفنفتفيفذه أمفا أيفر جف فر اال اذا
قرر شائرع ق ص الطعون ةالم ممر اإلشارير العليا وقف التنتيذ عنش الطعن على ال م .

هل للمترشح بعد قبول ترشحه التنازل عن طلبه؟

لكل مترشح أن يتناة عن الترشح بذعان على يش م يفر أو ةفأي ويفيفلفر ريفمفيفر أخفرى تف فششهفا الفلفجفنفر
العليا لانتخاةا  ،الى لجنر انتخاةا

الم اقظر قبل يو االنتخاب بخمير عشر يفومفاً عفلفى اسقفل ،ويفثفبف

التناة أما ايمأل قي مشف المترش ين قي الشائرع اذا مان قش قيش قي هذا الكشف.
ويجوة التعشيل قي مترش ي القائمر أو التناة عن الترشح قي ا ةطلب يقش الى الفلفجفنفر الفعفلفيفا لفانفتفخفاةفا
من ممثل القائمر قبل االنتخاب بخمير عشر يوماً على اسقل.
وتنشر اللجنر العليا لانتخاةا

التناة عن االنتفخفاب الفتفرشي أو الفتفعفشيفل والفتفنفاة قفي الفقفوائف  ،وذلفك قفي

ل يتتين يوميتين وايعتي االنتشار قبل الموعش الم شش لانتخاب ةعشرع أيا  .ويفعفلفن الفتفنفاة عفن الفتفرشفح
يو االنتخاب على ةاب اللجان الترعير.

ما هو الوضع إن خال مكان أحد المرشحين؟

اذا خا ممان أ ش المترش ين قي أير قائمر قبل تاري بشء االنتخاب بخمير عشفرع يفومفًا عفلفى اسقفل ةيفبفب الفتفنفاة  ،أو الفوقفاع ،أو

تنتيذاً ل م قيائي ،ل م لأل أ ش المترش ين اال تياطيين ةالترتيب الفوارش ةفاسيفمفاء اال فتفيفاطفيفر مفن ذا
ليممل العشش المقرر.

لفتفر مفن خفا مفمفانفأل

ويعرض اي المترشح الجشيش خا يومين من تاري ترش أل ،وتتةع قي شأن الطعن عليأل القواعش المنلوص علي ا قي المفاشع ()01

من هذا القانون.

لتر من خا ممانأل ليفمفمفل الفعفشش الفمفقفرر مفن اال فتفيفاطفيفيفن قفي

وعلى ممثل القائمر أن يقش ايمًا لمترشح ا تياطي آخر من ذا
الشائرع خا يومين على اسكثر .ويمون ترتيب المترشح اال تياطي الجشيش تفالفيفاً آلخفر مفتفرشفح بفتفلفك الفقفائفمفر مفن اللفتفر الفمفمفاثفلفر

للتتأل.

قذن خا ممان أ ش المترش ين ةعش ذلك وقبل اجراء االنتخاب ليبب من اسيةاب المذمورع قفي الفتفقفرع اسولفى ،يفجفرى االنفتفخفاب قفي

هذه ال الر قي موعشه رغ نقص عشش المترش ين ةالقائمر المذمورع عن العشش المقرر.

قذن أيتر االنتخاب عن قوة هذه القائمر الناقلر ،ايتكمل العشش المطلوب من اال تياطيين ممن ي مل ذا

لعش أ ش اال تياطيين ةالقائمر التائةع أياً مان
قذن ل يوجشُ ،

لتتأل ةأيةقير الترتيب.

لتر مفن خفا مفمفانفأل.

ما هو نصاب الفوز باالنتخابات؟

الل يف فر الفتفي أُعفطفيف

قي االنتخاب ةالنظا الترشيُ ،يعلن انتخاب المترشح ال الل على اسغلبير المطلقر لأللوا
قي االنتخاب ةالشائرع االنتخابير .قذن ل تتوقر اسغلبير المفنفلفوص عفلفيف فا قفي الفتفقفرع اليفاةفقفر سي مفن الفمفتفرشف فيفن أو
وي شش عششه ةيعف عشش الفمفقفاعفش
لةعي أعيش االنتخاب بين المترش ين ال اللين على أعلى اسلوا الل ي رُ ،
التي تُجرى علي ا اإلعاشع ،وقي هذه ال الر ُيعلن انتخاب عشش المترش يفن الفمفيفاوي لفعفشش مفقفاعفش اإلعفاشع الفذيفن لفلفوا
على أكبر عشش من اسلوا

الل ي ر.

وقي الر ما اذا مان عشش المترش ين أقل من يعف عشش المقاعش التي تُفجفرى عفلفيف فا اإلعفاشع ،أُجفرى االنفتفخفاب بفيفنف ف
على أعلى اسلوا

على أن ُيعلن انتخاب ال اللين من
وقي االنتخاب بنظا القوائ ُيعلن انتخاب القائمر التي لل
أعطي

الل ي ر وقق عشش المقاعش.

على اسغلبيفر الفمفطفلفقفر لفعفشش اسلفوا

اللف فيف فر الفتفي

قي االنتخاب .قذن ل تتوقر اسغلبير المنلوص علي ا قي التقرع الياةقر سي من الفقفوائف قفي الفشائفرع االنفتفخفابفيفر

ويعلن انفتفخفاب الفقفائفمفر الف فالفلفر عفلفى أكفبفر
أُعيش االنتخاب بين القائمتين اللتين للتا على أكبر عشش من اسلوا ُ ،
عشش من اسلوا الل ي ر.

ما هو الوضع إن كان هناك مرشح واحد في الدائرة أو قائمة واحدة؟

اذا ل يترشح قي شائرع انتخابير مخللر لانتفخفاب ةفالفنفظفا الفتفرشي يفوى شفخفص و فيفش أو لف يفتفبفق اال
مترشح و يش ،أُجرى االنتخاب قي موعشه وأُعلن انتخاةأل اذا لل على ( )%0من عشش الناخبين الفمفقفيفشيفن
ةقاعشع بيانا

الناخبين قي الشائرع.

قذن ل ي لل المترشح على هذه النيةر ،أُعيش قتح ةاب الترشح لشغل المقعش المخلص للشائرع.
وان ل يتقش قي الشائرع االنتخابير المخللر للقوائ اال قائمر وا شعُ ،يعلن انتخاب القائمر ةشرط لفولف فا

على نيةر ( )%0على اسقل من ألوا

الناخبين المقيشين بتلك الشائرع .قذن ل ت لل القفائفمفر عفلفى هفذه

النيةر أُعيش قتح ةاب الترشح لشغل المقاعش المخللر للشائرع.

إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين؟

اذا خا ممان أ ش اسعياء المنتخبين ةالنظا الترشي ،قبل انت اء مشع عيويتأل ةيتر أش ر عفلفى
اسقل ،أُجري انتخاب تكميلي ،قذن مان الخلو لممان أ ش اسعياء المنفتفخفبفيفن بفنفظفا الفقفوائف
م لأل أ ش المترش ين اال تياطيين وقق ترتيب اسيماء اال تياطير من ذا

فل

لتر مفن خفا مفمفانفأل

ليممل العشش المقرر.
قذن مان ممان اال تياطي من ذا
أيا مان

اللتر خالياً ،يلعش أي من اال تياطيين وقق أيةقير التفرتفيفب

لتتأل.

وقي جميع اس وا يجب أن يت شغل المقعش الشاغر خفا يفتفيفن يفومفاً عفلفى اسكفثفر مفن تفاريف
تقرير مجلس النواب خلو الممان ،وتكون مشع العيو الجشيش ايتكماالً لمشع عيوير يلتأل.
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