
 
 

ر   اقتراح ُمعجَّل ُمكرَّ
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 51و 34یرمي الى تعدیل المادتین 

 
 

 : مادة وحیدة
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب لُتصِبح على الشكل التالي: 34ُتعدَّل المادة  أوًال:
 الجدیدة: 34المادة «

ر اللجنة خالف ذلك علنیَّةوالتصویت جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة   ».ما لم تُقرِّ
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الفقرة التالیة: 51ُتضاف إلى المادة  ثانیًا:
تُنَقل سائر جلسات المجلس العلنیَّة بوقائعها كافَّة، بما فیها الجلسات التشریعیَّة، ُمباَشَرة عبر وسائل «

 ». التلفزیوني واإلذاعي اإلعالم وال سیَّما عبر البث
 

 ُیعَمل بهذا التعدیل فور إقراره. ثالثًا:
 

 النائبة بوال یعقوبیان            
 2020/2/26بیروت في           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 األسبــاب المــوجبــــــة
 

جلسات المجلس علنیة على أن له أن یجتمع في جلسة سریة بناء  « من الدستور قد نصَّت على أن: 35لما كانت المادة 
 »· على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن یقرر إعادة المناقشة في جلسة علنیة في المبحث نفسه

 

أعاله هو علنیة جلسات مجلس النواب وهو ما یقتضي أن ینسِحب على سائر  35لما كان المبدأ وفق احكام المادة 
 أعماله، وذلك إعماًال لمبادئ الشفافیَّة والدیمقراطیَّة التي قوم علیها نظامنا البرلماني وفق ما نصَّت علیه الفقرة (ج) من مقدِّمة

فال یجوز  النتخاباالدستور وبما یسَمح للمواطن بمراقبة ما یقوم به ممثِّلوه في البرلمان تمكینًا له من محاسبتهم وتقییم أدائهم عند 
 كون السریَّة هي المبدأ في أي من أعمالهم.أن ت

 

من النظام الداخلي لمجلس النواب قد خالَفت هذا المبدأ الدستوري من خالل جعلها جلسات اللجان  34ولما كانت المادة 
ر اللجنة خالف ذلك، فیما الُمسلَّم ه أن الفرع یتَبع األصل ب النیابیَّة وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصویت سریَّة ما لم تُقرِّ
ة أن المادة  من الدستور جاَءت  35بحیث یسري على جلسات اللجان ما یسري على جلسات الهیئة العامة لناحیة العلنیَّة خاصَّ
 على إطالقها في هذا المجال ومن المعلوم أن الُمطَلق یبقى على إطالقها ما لم یِرد نص صریح ُیقیِّده.

 

ال اللجان من شأنها كذلك أن تَضع جزءًا هامًا من األعمال التحضیریَّة للقوانین بین یدي أهل العلم ولما كانت علنیَّة أعم
 القانوني، وهو أمر ال یخلو من فائدة علمیَّة وُیسِهم في أحقاق الحّق أمام القضاء وفي إظهار نیَّة المشترع الحقیقیَّة.

 

ن النظام الداخلي لمجلس النواب بغیة جْعل جلسات وأعمال اللجان م 34ولما كان یتوجَّب، والحال هذه، تعدیل المادة 
ر اللجنة خالف ذلك.  علنیَّة ما لم تُقرِّ

 

ولما كان من المالحظ أیضًا أن جلسات الهیئة العامة لمجلس النواب التشریعیَّة وأعمالها في هذا المجال ال تُنَقل عبر 
 الُمباَشر على جلسات ُمناقشة الموازنة والُمناقشة العامة والثقَّة بالحكومة، في حین أنوسائل اإلعالم رغم علنیَّتها إذ یقتِصر النقل 

ة ر ُمجَمل المبادئ الُمتقدِّمة وتأمین الرقابة الواجبة للرأي العام توِجب نقل جمیع جلسات وأعمال الهیئة العامة العلنیَّة بصورة ُمباش
من النظام الداخلي  51ذلك من ِخالل إضافة فقرة بهذا الخصوص إلى المادة  عبر وسائل اإلعالم، مما یقتضي معه التأكید على

 لمجلس النواب.    
 

 الُمرَفق. االقتراحولما كنَّا ألْجل ذلك قد أعددنا 
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر الُمرَفق احباالقتر أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم  من النظام الداخلي  51و 34تعدیل المادتین لرامي إلى ا، الُمعجَّل الُمكرَّ
 لمجلس النواب، على أمل مناقشته وٕاقراره.

 النائبة بوال یعقوبیان           
 2020/2/26بیروت في          

 
 



 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110بأحكام المادة  مذكرة عمالً 
 

ر) االستعجال(تبریر صفة   الُمكرَّ
 

من الدستور على الوجه األكمل ُیشكِّل  35لما كان الحفاظ على مبادئ الدیمقراطیة والشفافیة وٕاعمال أحكام المادة             
لسات جأولویَّة یقتضي العمل على تحقیقها في أسرع وقت ممكن من خالل تامین علنیَّة أعمال وجلسات اللجان النیابیَّة ونقل سائر 

من النظام الداخلي لمجلس  51و 34الهیئة العامة لمجلس النواب العلنیَّة عبر وسائل اإلعالم وهو ما یوِجب تعدیل المادتین 
 النواب لهذه الغایة.

 لذلك
 

ر الُمرَفق على مجلس النواب في أوِّل جلسة ی االقتراحجئنا بمذكرتنا هذه طالِبْین من دولتكم طرح  قدها، راجْین من عالُمعجَّل الُمكرَّ
 من النظام الداخلي.  112و 110و 109الكریم إقراره وفق المواد  المجلس
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