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 : (1)املادة 

 :يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني المبينة إزاءها
 .العراق –إقليم كوردستان  :اإلقليم

 .العراق –برلمان كوردستان  :البرلمان
 .العراق –رئيس برلمان كوردستان  :الرئيس

 .هيئة رئاسة البرلمان :هيئة الرئاسة
 .عضو البرلمان :العضو

مجموووا اتمتماعووات التووي تعقوود  وو   يووو   :الجلسةةة
 .واحد

 .مدة وتية البرلمان :دورة البرلمان
 .النظا  الدا لي للبرلمان :النظام

 –رئيس مجلس وزراء إقليم كوردسوتان  :رئيس الوزراء
 .العراق

يشوومن نائووي رئوويس الوووزراء  :أعضةةاء لجلةةس الةةوزراء
 .والوزراء

مشروعات القوانين والقرارات  :لشروع القانون والقرار
عشوورة  (01)التووي تومووى إلوول البرلمووان موون قبوون 

أعضاء للبرلموان أو اللولطة التنذيةيوة أو اللولطة 
 .القضائية لغرض تشريعها
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 الفصل الثاني
 

 تشكيالت وجلسات الربملان
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 (:2)املادة 
يعددا برلمرنددعل  سلدد  شددلية ورددميع ة    ع  ددة  دد   :أولاً

بإل لدد  و  برنم ددس بري عشدد   بر،ددعمام و  ينددع   
بالختصعصعت برنرع  إر هع    هذب برنظعم  بر،ابم ن 

 .برنع ذة ذبت برعال ة
سادعح بيدلنع   د يتكال برلمرنعل من ساد مدن بأ :ثانياًا

ريدنة  (1)    عمال بمتخعب  مرنعل كا دشتعل   د  
برنعددا و ينتخلددال  نا ددن  ددعمال بمتخددعب  1991

 مرندعل كا دشدتعل  ينولدال  ن دس مكامدعت  دعن 
 .برعمبق –كا دشتعل 

 
 (:3)املادة 

يع،ا برلمرنعل  ليته بأ ر   اساة من  ئ س بإل ل   
صداي  برنتدعئ  سردمة  يدعم مدن ود  ي  و (11)خال  مداة 

  دد  بعرددة سددام وا  دده بردداساة . برنهعئ ددة رالمتخع ددعت
ظهدمب   (11)يجتنس برلمرنعل  صا ة بست عدية  د  بريدعسة 

 .من بر ام برتعر  المتهعح برناة برنرع  إر هع
 

 (:4)املادة 
وع،ا برجليعت        لو  يجاز س،اهع     ي مكعل 

 ئددة آخددم سنددا بال تاددعح  نددعح  سلدد   لددن برددمئ س    ه
 .سرمة  ساعح  ناب ،ة برلمرنعل (11)برمئعشة    
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 (:5)املادة 
وكال برجليعت  عمام ة  حادا  بأللل دة برنيل،دة  :أولاً

رألساعحو  وصعدق سل  بر،ابم ن  بر،مب بت  عأللل ة 
برليدد ية سدداب بر،ددابم ن  بر،ددمب بت برتدد  وتيلددن 
 للل ددة خعصددة   دد  بعرددة ويددع ي بأصددابت وعتلددم 

 .عهع صات برمئ س ه  بأللل ةبرجهة برت  م
إذب ر  يكتنل برنصعب بر،عمام  يؤ ل برمئ س  داح  :ثانياًا

برجلية رناة مع نةو  إذب ر  يتداب م برنصدعب وؤ دل 
 .برجلية إر  ماسا آخم

يرتمط واب م برنصعب بر،دعمام  رصدحة برتصداي   :ثالثاًا
 .إال  مه ال يؤثم سل  بشتنمب ية بال تنعع

 
 (:6)املادة 

   دس شدنابت ولدا  مدن      ليدة  (4)رلمرنعل د  ة ب
 . ونته   عمتهعح آخم  لية    برينة برمب عة

 
 (:7)املادة 

 :رللمرنعل  صل  بمع،عد    برينة برابباة :أولاً
    ابية  هم آذب  بت  مهعية  دهم بييدمبل  يبدأًاألول

 .(برا  ة برم  ع ة) يين   د 
بت  مهعية  هم كدعمال     ابية  هم  يلا   يبدأًالثاني

 .(برا  ة برخميف ة)بأ    يين   د 
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ييتنم  ساعح برلمرنعل  برلجعل  د  ونف دذ مهعمهدع  :ثانياًا
 .  ن  صل ن ورميع  ن

ييتنم برفصل بردذي يندع ف   ده مردم ع مابزمدة  :ثالثاًا
 .بإل ل   إر  ب ن برنصعد ة سل  برنابزمة

ئد س بإل لد   رللمرنعل  نعح  سل   لن برمئ س      :رابعاًا
و  (12)    ئدد س بردداز بح     خنيددة  سرددمين سادداب 

  صددابت بأللل ددة برنيل،ددة أساددعئهو ونايددا مدداة 
ثالث ن  (01)بمع،عد  ي من برفصل ن رناة ال وييا سل  

يامددع و  ذرددج إلمجددعز برنهددعم برتدد  بشددتاس  ونايددا 
 .برفصل

 
 (:8)املادة 

بأسادعح  ثلد  سداد (1/0)رلمئ س    رنع ال ي،ل سن  :أولاً
براساة إر   لية ل دم بست عديدةو  و،تصدم برجليدة 

 .سل  برنظم    برناضاسعت برنحادة    براساة
رلددمئ سو سنددا براددم  ةو  نددعح  سلدد   لددن  ئدد س  :ثانياااًا

بإل لدد       ئدد س بردداز بح بردداساة إردد   ليددة ل ددم 
 .بست عدية
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 (:9)املادة 
 .وكال  ليعت برلمرنعل سلن ة :أولاً
 ل وكال  ليدعت برلمرندعل شدمية  ندعح  سلد   يجاز :ثانياًا

  دس سداد بأسادعح  ماب ،دة  (1/4) لن برمئ س    
 .برلمرنعل

يجدداز  ل وكددال  ليددعت برلمرنددعل شددمية سنددا  :ثالثاااًا
بال تاعح  ندعح  سلد   لدن  ئد س بإل لد       ئد س 

 .براز بح  ماب ،ة برلمرنعل
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 الفصل الثالث
 

 انتخاب هيئة الرئاسة
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 (:01)املادة 
اسووة ةويلاسئم ووويا ل ي)تتكوو هيئة وورياسة منووري وو ي

ي(3)سلبةسممهيعلىياهيیک هياحدياالعضوم يي(لاسئم وياسثمني
ي.ثالثريسهی رياسة منري  ياسئسم 

 
 (:00)املادة 

يعقوودياسبةسموومهيهلسووتىيا لسووى ياسماووم ي سةهوومي ووييي:أولاً
  يئذاياسئظوم، يرة منوريبربوةياسمةنو ة يي(3)ياسممدة

ي.اسفم زي ينئًمي  ياس مضةي 
تووتديدعوو ةيبربووةياسمةنوو ة ياسفووم زي ينووئًمي وو يي:ثانياااًا

اس مضووةي ي وو يربوو ي  ووةويديوو اهي  منوورياسبةسموومهي
ليك هي  ةسًمي ل يهلسر يلتئ صةي همتىي يي دا ةي

ي.اسجلسريا لسىيل هةا يانتخمبيئة رياسة منر
 

 (:02)املادة 

يوويدري  ووةويبل يهلسوورياسةمووة ياسقمن نةووريب ووم،يي:أولاً
ي.اسبةسممه

ييدرياسمةن  هياسمئتخب هياسةمة ياسقمن نةريب وم،يي:ثانياًا
ي.اسبةسممه

اسقمن نةوريسوة ةويبل يهلسوريي(اسةموة )يكو هيبدا يي:ثالثاًا
ي:لاسمةن ة ياسمئتخبة يعلىياس هىياآلتي
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أقساابًهللاااعًيل أاايبًأظًيلااا  ً  اا ً)    
مصاا  شًباا رًستان ااحاظًوولاا  ًأا اا ً
وبااااا ر ًوسويماااااشًول ااااات ًولو اااااا ً

ل اااوًوأظًأن اااًم اااوًيلمااتيينيوًويلمااا ًي
ً.(يل ضت شًهللص  ًوإخالص

ة ريبريئةنحيئ تخ يسديي تز،يرنضن هياسةنوة يي:ايهلل اًا
ي.اسقمن نةرياس ا دةي ييئذهياسنمدة ي ةمدةياسةنة 

 
 (:01)املادة 

يصلحياسنةنحياسن تخ يةض ًايوئلمنةًايحم يبدا ىيي:أولاً
اسقمن نةوريويتنتوبيركم وريحقو عياسعضو يريي(اسةنة )

ي.نةبيواهلمت مويت نسيه
 يياسج اوريي(اسةنة ) ذايسديييِدياسنةنحياسن تخ يي:ثانياًا

ثالثة يي ئًميراوهيةوذ يئاوةو  يي(33)ا وسريوسناةي
ي.ياقطيحقىي ييبداءياسةنة ياسقمن نةر
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 (:01)املادة 

ي تخ ياسلةسنمهيئة رياسة منريرم غ لةرياسنط قريسعادي
إلهووةاءا يا ةضوومءيورووما تةا ياساووةريواسنلمنووةيو قووًميس

ي:اآلتةر
يفووتحي  ووةايبو يه اووريروومبياستةنووةحيسن م وو يي:أولاً

ي.ئة رياسة منر
يط  يئ ياسنةن ة ي ةالهيتةن  ديثدييغ قيرمبيي:ثانياًا

ي.استةنةحيوتلابيةن ةرياانتخمب
يط ووو يئووو يا ةضووومءيو قوووًميسدسفلووومءياسك  ديوووريي:ثالثااااًا

استص يتيس نةن ة يسن م  يئة رياسة منريرصو  ةي
ي.ئ فص ر

يكتو ياسعضو يانودياسنةنوحياسنةغو بيسايوىيسكوسيي:يهلل اًاا
ئ صو ية ووريو  وري م وورير وذاياانتخوومبيويضووعىي

ي.رةاهي يياسص اوعياسخمصيركسيئ ص 
يع  ي  ةايبو يه اريانت مءيةن ةورياستصو يتيي:خامساًا

ويط  يئو يةضو ي يئو يب وغةيا ةضومءينو ًمي وة ي
ي.ا   ا يت تي نةا ى

م اوة يبويبرثوةي ري ذايتاموىيةاديب و ا يئت ي: ان اًا
ئ صوو يتعوومديةن ةوورياستصوو يت يو ذايتاووموىيةووادي
ا   ا يئ يهايايي اودياسن صو يرمسقةةوري حواي

ي.اسنةن ة 
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 ذايوهوواي ريئ صوو يئةنووحيواحوواي قووطيدوهيي: اااهلل اًا
ئ م اييع  ي  ةايبو يه ارياندياسنةنحيئلمنةةي

ي.رمةتلم هي م زًايرمسن ص 
 توةا يسدةضومءييع  ي  وةايبو يه اورينتوم ليااي:ثامناًا

ويوواة يئة وورياسة منوورياسن تخلووري سووريتلوو ءيا ئوومر ي
ي.اسنخصصريس م

 
 (:01)املادة 

يفقايةض يئة رياسة منريئ صلىي ويي حواىياس وما ي
ي:اآلتةر
ي.اانتقمسر يرعايئ ا قريبغ لةريا ةضمءياس مضةي ي:أولاً

ث ووعيةوواديي(1/3)نوو  ياسثقوورير وومًءية ووريا تووةا يي:ثانياااًا
ي.ث ثييةاديا ةضمءي(2/3)يا ةضمءيوئ ا قر

ة اي   يبحايئ م  يئة ورياسة منور ياسو ا دةي وييي:ثالثاًا
ئوو يئووذهياسنوومدة ييجوو يبهيي(ثمنةوومًي)وي(بواًي)اسفقووةةي

ي.ياتنةي ييةن ىي سريحة يئسءيئ صلى
ة اي  و يئ صو يبحوايبةضومءيئة ورياسة منوري ريي:ايهلل اًا

نل يرمهيينوسءياسلةسنومهياسن صو ي وييبو يه اوري
 صو يوروذا يارهوةاءا ياسنعن سورير وميت يي  و ياسن

 . ييئذاياس ظم،
ي
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 (:01)املادة 

يئ م،يوا تصم م يئة رياسة منر

ي:تنم سيئة رياسة منرياسن م،يواا تصم م ياآلتةر

وضووبيهوواو يبةنووم يه اووم ياسلةسنوومهيوت ظةنووىيي:أولاً

ي.رن ه يبحكم،يئذاياس ظم،
تووالوةيئ خووضيئ ضووةياسج اوورياساوومرقريس لةسنوومهيي:ثانياااًا

ي.ايقىوتص
وضبياسق اةاياسخم وريرت ظوةدياسن مضوةيوت  ةوبيي:ثالثاًا

ي.ئ ضةيااهتنم 
حاووديت ووم  ياا تصوومصيرووة ياس جوومهياساا نووريي:ايهلل اااًا

ي.س لةسنمه
ي.تك ةفيسج ريئعة ريرا انريئ ض  يئعة ي:خامساًا

  وووةا ياس ةكوووسياست ظةنوووييس لةسنووومهيوتعاي وووىيي: ان ااااًا

ي.مهو ةمغرياساةمنرياسنمسةريواردا يريس لةسن
ت ظوةدياسن ا نورياساو  يريواس اومرم ياسختمئةوريي: اهلل اًا

س لةسنوومهيئووبيديوو اهياسلةسنوومهيواس جوومهيذا ياسعال ووري

وةةض مية ورياسلةسنومهيسغوةصيتصوايق ميوارنوةا ي

ي.ة ة ميوت فةذئم
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اسن ا قوورية ووريتعةووة ياسعوومئ ة ي وويياسلةسنوومهيي:ثامناااًا

ناتاووم ي يواسنووا اءياسعوومئة يو حوومست دية ووريواس

ي.استقمةاي يي طم يارهةاءا يواساةوطياسقمن نةر
ت ظووةديةال وم ياسلةسنوومهيئوبيهنةووبياسنيناووم يي:تا ا اًا

ورسياسنةارزياستييتا سي ويي طوم ياسعنوسياسلةسنومنيي
ي.اسناتةكي ييدا سيو م جيار  ةد

ةبي  اا ياسلةمنم يو رااءياسن ا فيحو  ياسن اضوي: ابويًا

ي.وا حااثيواسناتجاا 

ارنوةا ية ورياساويوهياردا يوريواسنمسةوريي:لاان ً راو

ي.سجنةبيئكمت ياسلةسنمه
بريئ م،يبويا تصم م يآ ةىييك فير ومي وييي:ثانيً رو

ي.ئذاياس ظم،
 

 (:01)املادة 

تعقايئة ورياسة منورياهتنمةوم يبنول ةةريويجو  يبهي
يتجتنبي ييبريو تيآ ةية واياا تضومءير ومًءية وريط و 

ي.اسة ةا
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 (:01)املادة 

ي:ئ م،يوا تصم م ياسة ةا

ي.تنثةسياسلةسنمهيواست اثيرمننىي:أولاً
ي.ت فةذياسقمن هيواس ظم،ياساا  ييو ةا ا ياسلةسنمهي:ثانياًا
ا تتم يدو ا يوه ام ياسلةسنمهيو  منت ميو ن م  ميي:ثالثاًا

ي.وتأهة  ميوت ايايئ اةةائم
انتظمئ ووميضوولطياسن م اووم يواسن م ظوورية ووريي:ايهلل اااًا

ي.واس فمظية ريئةلرياسلةسنمه
اتخمذيارهةاءا ياسال ئريس فو يا ئو يواس ظوم،يي:خامساًا

ي.دا سياسلةسنمه
طة ياسن ض ةم ياستييتتط  ي هةاءياستص يتيي: ان اًا

ي.ة ة ميو ةالهينتم ج م
تنثةووسياسلةسنوومهي وويياسن منوولم يوااحتفووما يي: اااهلل اًا

آ ةيس ذايياس ط ةر يويج  يتخ يسينم لةىيبويبريةض 
ي.اسغةص

اسقةووم،يركووسيئوومييتع ووقيرمسلةسنوومهيئوو ياستصووة م يي:ثامناااًا

اسقمن نةريواردا يريواسنمسةريراةطيةا،يتعم ض ميئبي

ي.ئ يئذاياس ظم،ي(11)ئ ياسنمدةيي(نمدنمًي)اسفقةةي



02 

  نوم ياسقوةا ا يواسقو انة ياسنصومدعية ة وميئو يي:تا  اًا

ي. لسياسلةسنمهي سري  منريار  ةديسغةصي  اا ئم
اةتلم ياسق انة يواسقةا ا ياستييايتصا يئ ي لوسيي: ابويًا

  ةايار  ةديرق انة يو وةا ا ي ومد ةي ويياسنواةي

ي.اسن ادةيسذسك
ت  ةووبيهنةووبياسنخمطلووم ياسةنوونةريئووبيي:ةاووةيلااان 

اسا طرياست فةذيريوغةةئميئ ياسج م يدا سيار  ةدي

ي.و م هى

يت  ةبيهنةوبياسنةانوال يواسنخمطلوم ياستويي: رويثاني

تصا ية ياسلةسنمهيبوي حاىيسجمنوىيوتقوبي ويينطومعي
ي.ا تصم م ياسة ةا

  وواا ي ووةا ي حمسووريبةضوومءياسلةسنوومهية ووريي: رااويثالاا 

ي.استقمةا

ئنم نريبيريا تصم وم يب وةىيئن  حوريسوىيي: رويايهللع
ي. ييئذاياس ظم،يواسق انة ياس م ذة
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 (:01)املادة 

ي:ا تصم م ياس م  يا و يسة ةاياسلةسنمه
ي.م نريهنةبيا تصم م ياسة ةاية ايغةمرىئن:يأولاً
ي.ئعمونرياسة ةاي ييبداءيئ مئىي:ثانياًا
ارنووةا ية ووريبةنووم ياس جوومهيوئتمرعت ووميوتقووايديي:ثالثاااًا

ي.استقم يةيراأن مي سرياسة ةا
ي.تةؤسيااهتنمةم ياسناتةرريرة ياس جمهياساا نري:ايهلل اًا

ي.اسنام رري ييبةنم ياس ة ريرصفتىيةض ًاي ة مي:خامساًا
بيوريا تصم وم يب وةىييخ س وميسوىياسوة ةايبويي: ان اًا

ي.اسق انة ياس م ذة
 

 (:11)املادة 

ي:ا تصم م ياس م  ياسثمنييسة ةاياسلةسنمه
ي.تالوةيهاو يبةنم ياسج اري:أولاً

ارنووةا ية ووريت ةيووةيئ مضووةيه اووم ياسلةسنوومهيي:ثانياااًا
ورةنوومئليبةنووم ياسج اووم يوطلع ووميوت  يع وومية ووري

ي. رية ة ميئ ي لسيئة رياسة منرا ةضمءيرعاياسنصمد
تاجةسيبننمءيا ةضمءياسةاغلة ي يياسنام رري ييي:ثالثاًا

ي.اسن م ام يحا ياستةتة ياسزئ ييس ط لم 
استثلووتيئوو يت قووقياس صوومبياسقوومن نييس ج اووم يي:ايهلل اااًا

ي.واسقةم،يرتاجةسيبننمءياسغم لة يرعذ يوراوهيةذ 
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تثلتيئ يئةا لريوةايا   ا ية اياا تةا يواسي:خامساًا
ي.اس تم ل

ئتمرعووورينووويوهيا ةضووومءيوةوووةصياسناووومرسيي: ان ااااًا
واسط لم يواسنقتةحوم ية وريئة ورياسة منورير واا ي

ي.اسقةا يراأن مي ذايسديياتطبيئعمسجت م
ارنووةا ية وورياسقوو انة يواسقووةا ا ياستوويييووتديي: اااهلل اًا

استصوو يتية ة وومي وويياسلةسنوومهيوطلع ووميوئتمرعت وومي
ي.ة ة ميوئقم نت ميئبياس ص صياسنص  

ارنةا ية ري نجم يتةهنورياسناوةو يبوياسنقتوة يي:ثامناًا
ئوو ياس غوورياسك  ديووري سوورياس غوورياسعةرةووريوروومسعكا ي

ي.رمانتعمنريرمسخلةاءيواسنختصة ي يياس غم 
ت ةيووةياس وومئخياسختوومئيية وورياسوو ضياس  ووم ييي:تا اا اًا

س ناةو يبوياسنقتة يس ة ةايوئتمرعوريو و س مي سوري
ي.ةياسن ادة  ةايار  ةدي يياسنا

ي.اسنام رري ييبةنم ياس ة ريرصفتىيةض ًاي ة مي: ابويًا
بيريا تصم م يب ةىيئن  حريسوىيرن هو يي:لان ً رو

ي.ئذاياس ظم،
ي

ي
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 (:12)املادة 

 صحة العضوية
يقصد بصحة العضوية التأكد من  الحللنة القلنون نة  :أولا 

للعضننو د نند مقديلننا تلنن  الت إننن   تنن   دنن   
ال تلئج  ص   رما دضنوا  بلوبن  الون  ل اللونلر 

الحلدينة  العون ي  من  ونلنو   (12) ل هل في الللدة 
 2991لسننن ة  (2)دسنننتل  روننن  انتخنننلر ب للنننل  كور

 .اللعدل
يوكل الب للل  د  ت يق االنتخنلر لن نة متوتنة  :ثانياا 

فنني بدايننة كننل د رة انتخلب ننة لل ابعننة ال عننو  
اللقدمننة بخصننوة صننحة العضننوية منن  دنندد منن  

 (7)أدضننلال  ال يدينند دلنن   (5)األدضننلال ال يقننل دنن  
سبعة أدضلال دل  أ  ال يكو  م  ب   أدضلال اللن ة 

ال ننلد  أ  الل عننو  فنني صننحة دضننويتا  العضننو 
 م تخ  اللن ة في أ ل بلسة لهل رئ سل   مق را  لهنل 
 مللرس أدلللهل  فقل  لأل كنل  الخلصنة اللوعنودة 

 .للنل  الب للل  في هذا ال ظل 
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لكل دضو الحق في ال عن  فني دضنوية أض دضنو  :ثالثاا 
آخنن   لكننل م إننن فنني القلئلننة النننلئدة ال عنن  فنني 

النلئد م  ولئلتا لدى الب للل   تل   دضوية العضو
 . ب لل انتخلبا  صحة دضويتا

مقد  ال عو  مح ي يل   لن  الن ئ خ خن ل النصنل  :رابعاا 
التونن يعي األ ل للب للننل  بعننند انتخلبننا  يح لهنننل 

 .ال ئ خ  ل  لن ة م ابعة صحة العضوية
م سننل اللن ننة صننورة منن  ال عنن   لنن  العضننو  :خامساااا 

ل قد  الدفلع دن  ننسنا فني الل عو  في دضويتا 
اللودد الذض يحدد لا  لا اإلت ع دلن  اللسنت دا  

 .اللقدمة عده
مقو  اللن ة بل ابعة تل  ال ع   لهل اإلتن ع  :سادساا 

دلنن  بل ننم اللحلعنن   الولننلئق اللتعلقننة بلنتخننلر 
العضننو الل عننو  فنني دضننويتا  اسننتددلال الوننهود 

 هننل  الخبنن اال للوصننول  لنن  الحق قننة   مقنند  مق ي
ل لن   يومنل  من  منأري   (03)خ ل مندة ال متننل   

  للة ال لن   ل هنل  لن  ينصنل الب للنل  فني صنحة 
 .للثي أصوا  الحلع ي   (1/0)العضوية بأغلب ة 
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في  للة دد  بدية ال ع  أ  مضنل ا للعلومنل   :سابعاا 
غ   صح حة بهند  اإلسنلالة  لن  العضنو الل عنو  

ين ا  بنذلإ  لن  في صحة دضنويتا مقند  اللن نة مق 
النن ئ خ الننذض لننا   للتننا  لنن  محكلننة التحق ننق 
اللختصة إلمخلذ اإلب االا  القلنون ة بحق ال نلد   
 للل عو  في صنحة دضنويتا امخنلذ هنذا اإلبن اال 

 .مبلإ ة
 

 (:11)املادة 

 :واجبات العضو
يلتد  العضو بحضور بلسل  الب للنل     ذا مخلن   :أولا 

 ع يقنننو  دننن   ضنننور النلسنننل  د   دنننذر موننن 
ال ئ خ بلنت نظ ه كتلبة   ذا مك ر غ لبنا يسنتق م 

د  كل بلسة غلر د هل    ذا بلغنت  %(5)م  رامبا 
خلننخ  (5)لنن ج بلسننل  متتلل ننة أ   (0)غ لبلمننا 

بلسل  متن وة خن ل فصنل مون يعي  ا ند ي ون  
غ لبننا دلنن  اللووننم اإللكت  ننني الخننلة بللب للننل  

بنا    ذا مكن ر فض   د  اسنتق لع رامبنا نت ننة غ ل
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غ لبننا بعنند ذلننإ فللنن ئ خ دنن ع اللوعننوع دلنن  
الب للل    للب للل  ادتبلره فلودا  للعضوية بلألغلب نة 

 .الل لقة ألصوا  أدضلئا
ال يعتبنن  دنند   ضننور العضننو بلسننل  الب للننل   :ثانياااا 

 ابتللدل  اللننل  بسنب  مكل ننا بلهلنة من  وبنل 
 .( ينلدا  )الب للل  مغ بل    نلل 

يعتب  العضو مستق    م   ظ نتا السلبقة ادتبنلرا   :ثالثاا 
 دل ا و م د وتا بهنل . القلنون ة (ال ل  )م   دائا 

 . االلتدا  بللتن غ التل  ألدللل الب للل 
ال ينو  للعضنو التعلوند منم الب للنل  أ  الحكومنة  :رابعاا 

ل نسنا أ  بواسن ة غ نن ه خن ل الند رة االنتخلب ننة  
سنننتغ ل صننننتا ال  لب نننة أ  كنننذلإ ال يننننو  لنننا ا

استعلللهل أ  السللح بلستعلللهل في دلنل مننلرض أ  
 .مللي
ال معتبنن  مللرسننة اللهننل   العلننل الحدبنني أ   :خامساااا 

ال قلبي  م ظلل  اللنتلنم اللندني مللرسنة للعلنل 
 .الوظ ني أ  الله ي
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ال ينننو  للعضننو التنندخل فنني أدلننلل أض منن   :سادساااا 
 ذينننة  ال فننني ن نننل  السنننل ت   القضنننلئ ة  الت ن
 .اختصلة التو يم  ال ولبة

ال ينننو  للعضننو النلننم بنن   دضننوية الب للننل   :سااابعاا 
 دضوية منلخ آخ  م  اللنللخ الل تخبة   دلن  

لللن نة  (8)العضو اخت لر أ د اللنلس   خ ل مدة 
أيل  من  منأري   دن   نتنلئج االنتخلبنل    بخ فنا 

 .يعتب  مختلرا  لعضوية الب للل 
د د مقلد العضو م صبل    اريل  يعتب  مسنتق    من   :مناا ثا

 .دضوية الب للل 
 

 (:12)املادة 

 حقوق العضو
للعضو العودة  ل   ظ نتا د د انتهلال العضنوية  ذا  :أولا 

ل  ينقد أ د إ  تهل   يخ ن  بن   مقلعن ا لل امن  
التقلددض أ  رامبا اآلخ   يسنتن د أدضنلال الند را  

 .السلبقة للب للل  م  هذا الحق
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محتس  مدة العضوية ألغ اع الع  ة  الت و نة   :ثانياا 
 . التقلدد

 .للعضو التلتم بلإلبل ة الل ع ة  فقل  لإلب االا  :ثالثاا 
لعضنو  بنل ة ادت لدينة  ذا اوتضنت لل ئ خ م ن ا :رابعاا 

خلخ دون ة يومنل   (25)ظ  فا ذلإ للدة ال متنل   
متتلل ل  أ  متن ول  خ ل مندة كنل فصنل من  فصنول 

 .التو يم
يتقلع  كل م  ه ئنة ال ئلسنة  األدضنلال رامبنل   :خامساا 

 . مخصصل  إه ية م ظ  بقلنو 
 ذا مننوف  دضننو أل ننلال الخدمننة أ  منن  بنن اال  :سادساااا 

في الب للل  أ  بسببهل يخصص لورلتا رام  خدمتا 
 .مقلددض بلوب  القوان   ال لفذة

ال يعتب  مغ بل  مقلتعة الكتلة الب لللن ة أ  العضنو  :سابعاا 
لنلسة الب للل  داخل ولدة الب للل  نت نة المخلذهل 

 .ألض موو  كل 
للعضننو دنن  ت يننق الكتلننة الب لللن ننة  لنلنهننل  :ثامناااا 

األدللل الداخل ة للنل  الب للل  اإلت ع دل  بل م 
 . بلسل  الب للل 
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 (:12)املادة 

 الحصانة البرلمانية
للعضو الح ية الكلملة في الك    التعب   د  آرائا  :أولا 

أل لال مللرستا للعلل الب لللني بصنورة ي ادني ف هنل 

ا ت ا  اللتسسل  الدستورية في اإلول   في ن ل  

 .القوان   ال لفذة
 منو  م  قة العضو أ  التحق ق معا أ  منت   ال :ثانياا 

م دلا أ  مكتبا أ   لقلال القبض دل ا د    ذ  مسبق 

 .م  الب للل   ال في  للة ارمكلبا ب يلة موهودة

يتخنننذ وننن ار رفنننم الحصنننلنة بأصنننوا  أغلب نننة  :ثالثااااا 

الحلع ي  في الب للل   خلرج فصول التو يم يق ر 
 .ةه ئة ال ئلسة بخصوة رفم الحصلن

يكو  و ار رفم الحصلنة محصورا  بللنعل الن مي  :رابعاا 

الوارد في ال ل  القضنلئي  ال يسن ض دلن  األفعنلل 

 .األخ ى

 ذا ارمك  العضو ب يلة م  نوع الن لية داخنل  :خامساا 
    الب للل  فعل  ال ئ خ  صدار أم  القبض دل نا 
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 ا تنننل ه فنني مكننل  معنن   لنن  مسننل لا للسننل ة 

 ذا كلننت الن يلنة من  ننوع الن حنة  القضلئ ة  أمنل

فللنن ئ خ  بنن غ السننل ة القضننلئ ة بننذلإ المخننلذ 

 .اإلب االا  القلنون ة ال  مة بحقا

للعضو الل فوع د ا الحصنلنة د   موو ننا فني  :سادساا 
مكننل  للتوو نن   اللوننلركة فنني بلسننل  الب للننل  

 ابتللدنننل  اللننننل   اللونننلركة فننني الل لوونننل  

 . التصويت

تلتننم العضننو بللحصننلنة الب لللن ننة ادتبننلرا  منن  ي :سااابعاا 

القلنون ة  ال يننو  لنا الت نل ل  (ال ل  )مأري  أدائا 
 .د هل د   موافقة الب للل 

 ذا رفننض الب للننل  تلن  رفننم الحصننلنة ال ينننو   :ثامنااا 

مقدي  تلن  بديند د   مقندي  أدلنة بديندة  نول 

 .اللوعوع ذاما
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 (:12)املادة 

 فقدان العضوية
 :انتهلال العضوية: أ ال  

 :يكو  في   دى الحلال  اآلم ة
 .انتهلال د رة الب للل  أ   لا -2
 . فلة العضو -1
دد  ودرة العضو دلن  أداال العلنل الب للنلني اسنت لدا   -0

 . ل  مق ي  لن ة تب ة مختصة
 

 :الستقالة: ثانياا 
للعضو مقدي  استقللتا م  الب للل  د   إن ل ب لن   -2

 .ل  ال ئ خمح ي ض يقدما  
دل  ال ئ خ في أو ر بلسنة للب للنل   دراج ال لن   -1

في بد ل األدللل بغ ة البت في االستقللة بأصنوا  
ل لن   يومنل  فني  (03)أغلب ة الحلع ي  خن ل مندة 

 .كل األ وال
للعضو تلل  االستقللة ال بوع د  تلبنا دن  ت ينق  -0

مقديلنا تلنن  مح ين ض  لنن  الن ئ خ وبننل التصننويت 
 .ستقللتادل  ا
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 :سقوط العضوية: ثالثاا 
 :مسقط دضوية العضو في   دى الحلال  اآلم ة

 .فقدا  األهل ة القلنون ة -2
فقنندا    نندى إنن  ل العضننوية الننواردة فنني وننلنو   -1

 2991لسننن ة  (2)انتخنننلر ب للنننل  كوردسنننتل  روننن  
 .اللعدل

 .الحك  دل ا بن لية دلدية أ  ب حة مخلة بللو   -0
  بلسننل  الب للننل  بلوبنن  النقنن ة غ ننلر العضننو دنن -4

 .م  هذا ال ظل  (11)م  الللدة  (أ ال  )
 

 (:12)املادة 

 .يكو  االوت اع دل  فقدا  العضوية بصورة س ية
 

 (:12)املادة 

 ذا خ  أ د مقلدد الب للل  يحنل محلنا م إنن آخن  
 .م  القلئلة ذامهل بلوب  القوان   ال لفذة

  
 



93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 

 اللجان الدائمة واخلاصة
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 أوالً
 اللجان الدائمة للربملان

 
 (: 82)املادة 

ةالسببم  (52)تنتخببا لجانببلد لجةلخالببم ةبب    ببة   :أولاً
وعشرين يو ًل  ن تأريخ لنتهلء أو  جاسم جابرجاللد 

 .بأصولت أغابيم لجحلضرين في لجبرجاللد
د  بن لععابلء ت ت ب  تتأجف لجانلد لجةلخالم  ن عة :ثانياًا

أحة عشبر  (11)ةالسم أعالء وت تزية عاى  (2)عن 
عاوًل يالثاود لجكت  لجبرجاللنيم وف ًل جنسبم تالثبياه  

 .في لجبرجاللد
تنتخا ك  جننم برجاللنيم بنلًء عابى دعبو  لجبرخي   :ثالثاًا

رخيسًل ونلخبًل )بعة أسبوع ولحة  ن تحةية أعالخهل 
لجبرجالبلد أو أكثبر  جهل ويصبح أحة  بوفيي (و  ررلً 

 .سكرتيرًل جاننم
ترلعببي ئي ببم لجرخلسببم عنببة توايببل لععاببلء عاببى  :رابعاااًا

لجانببلد لج ببةرلت ولتةتصببلغ ولجرغبببم وحلجببم 
 .لجانلد
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ينا أد يكود لجعاو عابوًل فبي جننبم دلخاليبم  :خامساًا
ولحبة  فببي لعوب  وت ينببوا أد يكبود عاببوًل فببي 

جعابو أكثر  ن جننتبين  كبكجال ت ينبوا أد يكبود ل
رخيسببًل أو نلخبببًل جاببرخي  أو   ببررًل عكثببر  ببن جننببم 

 .ولحة 
 

 (:82)املادة 

 :يتكود لجبرجاللد  ن لجانلد لجةلخالم لآلتيم
 .جننم لجشؤود لج لنونيم :أوتً 
 .جننم لجاللجيم ولجشؤود لتوتصلديم :ثانياًا
جننببم لجبيشببالركم ولجةلةايببم ولع ببن ولجالنببلج   :ثالثاااًا

 .لجالحايم
 .لجزرلعم ولجري جننم :رابعاًا

 .جننم لجتربيم ولجتعاي  لجعلجي ولجبحث لجعاالي :خامساًا
جننبببم لجشبببؤود لجصبببحيم ولجبي بببم وح بببو   :سادسااااًا

 .لجالستهاال
جننم شبؤود لجشبهةلء ولجنينوسبلية ولجالعت ابين  :سابعاًا

 .لجسيلسيين
 .جننم لجع ولت ولجنلجيم لجكوردستلنيم :ثامناًا
 .م ةلرج لإلواي جننم لجالنلطق لجكوردستلني :تاسعاًا
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جننببم لجقلوببم ولجثببرولت لجقبيعيببم ولجصببنلعم  :عاشاا اًا
 .ولجتنلر 

جننبببم لجبابببةيلت ولجن ببب  ولتتصبببلتت  :عشااا  حااااد 
 .ولجسيلحم ولإلعاللر ولتستثاللر

جننبم لجث لفبم ولجالنتالبل لجالبةني ولجريلضبم  :عشا  ثاني
 .ولجشبلب

 .جننم لجنزلئم وشؤود لجبرجاللد ولجشكلوى :عش  ثالث
 .جننم لعوولف ولجشؤود لجةينيم :ش ع رابع

جننبم لجشبؤود لتجتاللعيبم ولجبةفلع عبن  :عشا  خامس
 .ح و  لجالرأ  وح و  لإلنسلد

 

 (:03)املادة 

جكبب  جننببم دلخالببم فببي يطببلر تنييببك أعاللجهببل تشببكي   :أولاً
جننم فرعيم  ن بين أعالخهل تتبوجى  هبلم  حبةد  

 ثابث عبةد أعابلء لجاننبم  (1/3)بنلًء عابى لوتبرل  
وتنتهي أعالل  لجاننم لجيرعيبم بلنتهبلء تابال لجالهبلم 

 .لجالحةد 
 برتين فبي لعوب   وت  (5)تنتالل ك  جننم شبهريًل :ًثانياًا

يقبببق ئببكل لجحكبب  عاببى لجتاللعببلت لجانببلد بببين 
 .فصاين تشريعيين



00 

تنتالببل لجانببلد لجةلخالببم عنببة لتوتاببلء بنببلًء عاببى  :ثالثاااًا
لد أو طاا لجبرخي  أو لجنلخبا لعو  جبرخي  لجبرجالب

ثاببث عببةد أعاببلء لجاننببم   (1/3)رخببي  لجاننببم أو 
وينا يب غ أعالء لجاننم بالوعة و كلد وجبةو  
أعالل  لتجتاللع  ن وبب    برر لجاننبم ةب    بة  

 .أربل وعشرين سلعم وب  لتجتاللع (52)
يكتال  لجنصلب لج لنوني تجتاللع لجاننبم بحابور  :رابعاًا

بيبم أصبولت وتتخبك لج برلرلت بأغا. أغابيم لععالء
لجحلضرين وفي حلجم تسلوي لعصولت تعتبر لجنهم 

 .لجتي  عهل صوت لجرخي  ئي لعغابيم
تببةود لجتاللعببلت لجاننببم فببي  حاببر يتاببالن  :خامساااًا

أساللء وتولويل لجحلضرين و اخصبًل آلرلء لععابلء 
 .ولج رلرلت لجالتخك  في لتجتاللع

 
 (:03)املادة 

خالبم بنبلًء جارخي  طر  أي  وضبوع عابى لجانبلد لجةل
ةالسبم أعابلء  (2)عاى وجهم نظره أو بنبلًء عابى طابا 

 .في لعو 
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 (:08)املادة 

بعة يب غ رخي  لجاننبم لجالعنيبم عي عابو حابور  :أولاً
لجتاللعلتهل ويبةلء آرلخه و  حظلتبه دود أد يكبود 

 .جه حق لجتصويت
يشلرك  ستشلرو لجبرجاللد حسا لةتصلصلته  في  :ثانياًا

دود أد يكببببود جهبببب  حببببق لجتاللعببببلت لجانببببلد 
 .لجتصويت

 

 (:00)املادة 

يقبق عاى لجحاور فبي لجتاللعبلت لجانبلد لعحكبلم 
لجخلصم بلجحاور في جاسلت لجبرجاللد لجبولرد  فبي ئبكل 

 .لجنظلم
 

 (:03)املادة 

عنة ةاو عاويم يحةى لجانلد يرشح عاو آةر وفق 
 . لجقري م لجالنصوغ عايهل في ئكل لجنظلم جيح   حاه

 

 (:05)املادة 

جاننببم لجةلخالببم بالولف ببم لجببرخي  لجقاببا  ببن جننببم 
 .برجاللنيم أةرى بيلد رأيهل حو   وضوع  عين
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 (:03)املادة 

عشر  أعالء أو أيم كتابم برجاللنيبم بعبة  ابي  (11)جب 
ةالسم وأربعين يو ًل عاى توجيه  شروع يجى جننم  (22)

 . ختصم طاا توضيح  ن لجاننم حو  لجالشروع
 

 (:03)املادة 

لجرخلسم  يذل تبينت جهل أد يحةى لجانلد لجةلخالبم  جهي م
  صببر  فببي أدلء  هل هببل  لجتح يببق فببي أسبببلب ذجببال 
ولجسعي في تيعيب  لجاننبم  ويذل تعبكر ذجبال فعابى ئي بم 
لجرخلسببم ترشببيح أعاببلء جببةد جاننببم وف ببًل ج جببرلءلت 

 .لجولرد  في ئكل لجنظلم وعرضه عاى لجبرجاللد
 

 (:02)املادة 

لجةلخالبم   تبر  وبلنود   بةم  بن  يذل نلوشت لجاننبم
وببب  لجنصببلب لج ببلنوني  ببن لععاببلء ينببوا عو  عاببو 
 وول عاى   تر  لج لنود حاور لجتالبلع لجاننبم يذل جب  
يكن عاوًل فيهل جالنلوشم   تر  لج لنود ويذل ج  يسبتقل 
لجحاببور ينببوا جعاببو آةببر  ببن لجالببووعين عاببى   تببر  

 .لج لنود لجحاور
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 (:02)املادة 

تحببةد كبب  جننببم دلخالببم أسبباللء لجالختصببين ولجخبببرلء 
لجالرتبقم لةتصلصلته  بأعالبل  لجاننبم  وعنبة لتوتابلء 
تبببت  لتستشبببلر  بهببب  ولتسبببتيلد   بببن لةتصلصبببلته  
وكيببلءلته  عببن طريببق ئي ببم لجرخلسببم وينببوا  ببنحه  

 . كلفآت ولجتعلوة  عه  يذل لوتاى لع ر ذجال
 

 (:33)املادة 

ثاببث عببةد  (1/3)اببى طاببا جكبب  جننببم دلخالببم بنببلًء ع
أعابببلخهل ع بببة جاسبببم لسبببتاللع جاالسبببؤوجين ولجكبببولدر 
لجحكو يبببم ولج قبببلع لجخبببلغ ولجالختصبببين و الثابببي 
 نظالبببلت لجالنتالبببل لجالبببةني وأي شبببخ  آةبببر يرونبببه 
ضروريًل حو  أي  وضوع  تعابق بلةتصلصبلت لجاننبم  
وعي عاو لجحاور فبي ئبكه لجناسبم ولجالنلوشبم فيهبل  

صبم جاسبم لتسبتاللع ونتلخنهبل وعاى لجاننم توجيه ة 
 .في ت رير يجى ئي م لجرخلسم
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 (:33)املادة 

ت وم ك  جننم دلخالم في نقل  لةتصلصلتهل بلجالتلبعم 
ولجتح يبببق ولجزيبببلرلت لجاليةلنيبببم فيالبببل يخببب  تنييبببك 
لج ولنين لجعل م لجالرتبقم بلجالصبلجح لعسلسبيم جالبولطني 

يالبلت لإلواي   وككجال  رلوبم  ةى لتيبل  لعنظالبم ولجتعا
لجصلدر  جتسهي  تنييك ولنود  عبين  بل لجهبةف لجبرخي  
جكجال لج لنود  وعاى لجاننم لجةلخالبم توجيبه ت ريبر حبو  
نتلخج لجالتلبعم ولوترلحلتهل يجى ئي بم لجرخلسبم ولجتبي جهبل 

 .لتخلذ  ل ترله  نلسبًل في ضوء لجت رير
 

 (:38)املادة 

 جانلد لجقاا  بن لجبرخي  دعبو  لجبواير لجالخبت  :أولاً
جاحاور في لجتاللع لجاننبم وت بةي  لجتوضبيحلت 
لج ا ببم بشببأد لجالوضببوع لجالعببروة ةبب    ببة  ت 

 .ث ثم أيلم  ن تأريخ توجيه لجةعو  (3)تتنلوا 
جاواير لجالخبت  لجحابور فبي لجتاللعبلت لجانبلد  :ثانياًا

عنبببة  نلوشبببم  وضبببوع يتعابببق بوالرتبببه وجبببه أد 
يصقحا  عه يجى لتجتالبلع ئي بم والرتبه وتثببت 

 .رلخه  في ت رير دود أد يكود جه  حق لجتصويتآ
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جانببلد توجيببه لجقاببا يجببى لجنلخببا لجثببلني جببرخي   :ثالثاااًا
لجبرجالببلد بةيببم  شببلركم  ببن ئبب  أدنببى درجببم  ببن 

 .لجواير في لجتاللع لجاننم
جانببلد عببن طريبق لجنلخببا لعو  جببرخي  لجبرجالببلد  :رابعااًا

لجقاببا  ببن لجببةولخر لجرسبباليم و نظالببلت لجالنتالببل 
تزويةئل بلجالعاو لت لج ا م أو لجحاور في لجالةني 

 .لجتاللع لجاننم
يذل ل تنعت لجنهلت لجالككور  في لجي رلت أع ه  :خامساًا

عبن ت ببةي  لجالعاو ببلت أو لجحاببور فببي لتجتالببلع  
عنةخٍك يت  يع م رخبي  لجبوارلء ببكجال عبن طريبق 
لجرخي  وفي حلجم عبةم يجلببم لجقابا ةب    بة  

وضببوع عاببى لجبرجالببلد سبببعم أيببلم  يعببرة لجال (7)
 .جابت فيه
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 ثانياً
 اللجان اخلاصة

 
 (:30)املادة 

يشك  لجبرجاللد عنة لتوتالء جنبلد  ؤوتبم جةبرة  :أولاً
يعةلد ت رير حو   وضوع  عبين بأصبولت أغابيبم 

 (1/2)لجحلضرين بنلًء عاى لوترل  ئي بم لجرخلسبم أو 
 .ربل عةد لععالء

نبم ةلصبم ةبلرج جهي م لجرخلسم سباقم تشبكي  جن  :ثانياًا
 .لجيصو  لجتشريعيم

ت ينوا أد يكود لجالولضيل لجننلخيم وأي  وضبوع  :ثالثاًا
آةر تنظر فيه لجالحلك   وضوعًل جاتح يق  بن وبب  

 .جنلد لجبرجاللد لجخلصم
يذل أفشى أي عاو سرًل  تعا ًل بأعالل  لجاننم عنبة  :رابعاًا

أدلء لجاننم ععاللجهل فإنبه يي بة عابويته فبي تابال 
 .لجاننم
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 (:33)املادة 

عاى لجساقم لجتنييكيم تسهي   هلم لجانلد لجخلصم  :أولاً
 .وت ةيالهل لجوثلخق ولجالعاو لت لجالقاوبم

جانلد لجخلصم لج يبلم بأعالبل  لجالتلبعبم ولجتيتبي   :ثانياًا
وت صي لجح لخق حو  تيلصبي  لجالولضبيل لجالكايبم 
بهل في جاليل لجالؤسسبلت لجالعنيبم وجهبل فبي سببي  

 .بلجخبرلء ولجالستشلرين ذجال لتستعلنم
 :ثالثاًا
جانبلد لجخلصببم طاببا حابور أي شببخ  أو جهببم  -1

ةقيبببًل جةبببرة أةبببك لآلرلء وسببباللع أوبببولجه  بالوجبببا 
 .لإلجرلءلت لجالنصوغ عايهل في ئكل لجنظلم

يذل ج  يحار لجشخ  ولجنهم لجالةعو  في لجووت  -5
لجالحةد دود عبكر  شبروع فااننبم لجالؤوتبم عبن طريبق 

غ لجسبباقم لجتنييكيببم بببكجال جةببرة ئي ببم لجرخلسببم يببب 
يحالر لجشخ  لجالقاوب حابوره وف بًل ج بلنود أصبو  

 .لجالحلكاللت لجنزلخيم لجنلفك في لإلواي 
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 (:35)املادة 

توجببه لجاننببم لجخلصببم ت ريرئببل وتوصببيلتهل يجببى  :أولاً
لجرخي   وبعة توايعهل عاى لععالء يعرة لجت رير 

رلر عابببى لجبرجالبببلد جةبببرة  نلوشبببته ولتخبببلذ لج ببب
 .لجالنلسا بشأنه

يذل وجبببه لجت ريبببر يجبببى لجبببرخي  ببببين فصببباين  :ثانيااااًا
تشبببريعيين ت بببرر ئي بببم لجرخلسبببم حسبببا أئاليبببم 
لجالوضبببوع تأجيببب  عبببرة لجت ريبببر يجبببى لجيصببب  
لجتشببريعي لجنةيببة أو ع ببة لجتالببلع غيببر لعتيببلدي 

 .جعرة لجالوضوع ولتخلذ لج رلر بشأنه
 

 (:33)املادة 

تهبلء لجووبت لجالحبةد تنتهي أعالل  لجانلد لجخلصم بلن
 .أو لجالهالم لجالكايم بهل
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 أوالً
 جدول أعمال جلسات الربملان

 
 (:74)املادة 

 .تضع هيئة الرئاسة جدول أعمال جلسات البرلمان :أولاً
لكل  جلسلة جلدول أعملال  سلبغ ببللم عل  جميلع  :ثانياًا

ثماني وأرععين ساعة  ن  وعلد  (84)األعضاء قب  
 .الثاني لرئيس البرلمان الجلسة عن طربغ النائب

 
 (:74)املادة 

تناقش عنود جدول األعملال سسلب ترتيب لا اللوارد :ًأولاً
في الجدول وبكون تقدبم وتأخير أي عند عناًء على 

ثالثلة أعضللاء ععلد  وافقللة  (3)اقتلرا  الللرئيس أو 
 .أغلبية الحاضربن

ال تتم  ناقشة عند آخر  ن عنود جدول األعملال الال :ًثانياًا
ت اء  ناقشلة البنلد السلاعغإ والتا تعلتر التملا  ععد ان

المناقشللة سللول عنللد  عللين ألي سللبب  للان فل يئللة 
الرئاسة العقاء الموضوع  علقلًا وتأجيل  الن لر فيل  



35 

الللللى الجلسلللة التاليلللة عموافقلللة أغلبيلللة األعضلللاء 
 .الحاضربنإ و ناقشة البنود التالية ل 

ال تجوز  ناقشة أي  وضوع لم بلدر  فلي جلدول  :ثالثاًا
 .األعمال

 (01)لللرئيس الكتللة البرلمانيللة أو  مثل   كللون أو  :رابعااًا
عشرة أعضاء في األق  طللب الدرا   وضلوع فلي 

أرعع وعشلربن سلاعة  لن  (48)جدول األعمال قب  
 وعللد الجلسللة علللى أن بكللون الموضللوع عا للًا 

 .و ستعجاًل بؤدي تأجيل  اللى فقدان أهمية الطلب
 

 (:74)املادة 

ً:ًأولاً
جنة دائملة أو  ؤقتلة الطللب  لن هيئلة الرئاسلة لك  ل -0

الدرا   ناقشللة هللاهرة أو سادثللة أو سالللة عا للة فللي 
ثملاني وأرععلين سلاعة  لن  (84)جدول األعمال قبل  

 .جلسة البرلمان
لك  عضو الحغ في طر  فكرة خالل  لدة ال تتجلاوز  -4

 :عشرة دقائغ وفقًا للشروط اآلتية (01)
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ثملاني  (84)اسلة قبل  تقدبم طللب علتلل ل يئلة الرئ -أ
 .وأرععين ساعة  ن جلسة البرلمان

 .أن تكون الفكرة  كتوعة -ب
 .التزا  العضو عمضمون الكتاب -جل
تعلللغ الفكللرة عمشللكلة عا للة وتتضللمن اقتراسللات  -د

 .و عالجات ل ا
عنلد االقتضلاء بجلوز أن تكلون  ناقشلة  واضليع  :ثانياًا

 عحضللور رئلليس الللوزراء أو الللوزبر (أوالً )الفقللرة 
المخللتأ أو  لي مللا عنللاًء علللى طلللب اللجنللة أو 

 .األعضاء
التا لللم توافللغ هيئللة الرئاسللة علللى طلللب اللجنللة  :ثالثاااًا

واألعضاء والصرارهم عللى الطللب بسلمل اللرئيس 
ععرض آرائ م في هتا الخصلو  تأبيلدًا للطللب أو 

ثللالد دقللائغإ عنللدها بتخللت  (3)ضللدخ خللالل  للدة 
د دون البرلملللان قلللرارخ الحاسلللم فلللي هلللتا الصلللد

 . ناقشة
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 ثانياً
 ترتيب ونظام جلوس األعضاء

 

 (:05)املادة 

تحللدد أ للا ن جلللوا األعضللاء فللي قاعللة البرلمللان 
سسب القائمة المرتبة وفقًا ألسرف األلفباء الكوردبلة  لع 

 . راعاة الترتيب للكتلة البرلمانية تات ا
 

 (:05)املادة 

بكون جدول أعمال البرلملان األسلبوعي عللى الوجل  
 :تياآل

بقو  العضلو عمتاععلة ولؤون الملواطنين فلي أبلا   :أولاً
 .األسد

تكون اجتماعات اللجان في أبلا  االثنلينإ وللجنلة  :ثانياًا
 .سسب االقتضاء عقد االجتماع في أي بو  آخر

 .تخصأ أبا  الثالثاء واألرععاء لجلسات البرلمان :ثالثاًا
تخصللأ أبللا  الخملليس للمناقشللة  للع الحكو للة  :رابعاااًا

 .االقتضاء سسب
ل يئة الرئاسة عند الحاجة تعدب  جدول األعمال : خا ساً 

 .األسبوعي للبرلمان
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 ثالثاً
 جلسات الربملان

 
 (:05)املادة 

عسم اهلل اللرسمن )بفتتل الرئيس جلسة البرلمان عل  :أولاً
 لع اشولارة الللى  (عاسم وعب  وردستان... الرسيم

 رقللم وتللأربج الجلسللة والفصلل  التشللربعي ودورة
 .االنعقاد

ععد افتتا  الجلسة بعرض  لخأ  حضر الجلسة  :ثانياًا
الساعقة لغلرض تصلدبق  ععلد الجلراء التصلحيحات 
التللي تقرهللا هيئللة الرئاسللة أو عنللاًء علللى طلللب 

 .األعضاء
بتضللمن تللالوة  لخللأ المحضللر  للن قبلل  النائللب  :ثالثاااًا

 :الثاني لرئيس البرلمان البنود اآلتية
ة البرلملان واللجلان عاجلازة أسماء الغائبين عن جلس -0

أو دون الجلللازة وتنشلللر فلللي الصلللفحة الرسلللمية 
 .للبرلمان

أسللماء  مثلللي الحكو للة فللي الجلسللة السللاعقة التا  -4
 . انوا ساضربن في ا
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 .المواضيع الرئيسة التي تمت  ناقشت ا في الجلسة -3
اشوارة اللى أي قانون أو قرار تم تصلدبق   لن قبل   -8

 .ساعقةالبرلمان في الجلسة ال
تحلل  هيئللة الرئاسللة  حلل  البرلمللان فللي تصللدبغ  -5

 لخأ المحضر التا لم تعقد الجلسة عسلبب انت لاء 
 .دورة البرلمان



56 

 رابعاً
 احلضور يف جلسات الربملان

 
 (:05)املادة 

ً:أولاً
لللرئيس الللوزراء وأعضللاء  جلللس الللوزراء سضللور  -0

جلسات البرلمان والمشلار ة فلي المناقشلات عنلاًء 
 .على طلب م دون أن بكون ل م سغ التصوبت

ألعضلللاء  جللللس اللللوزراء استصلللحاب  لللوهفي  -4
وزارات للم لجلسللات البرلمللان لغللرض  شللاورت م 
واالستعانة ع م علاتن اللرئيس دون أن بكلون ل لم 

 .سغ الكال 
 

ً:ًانياًاث
للضيوف واشعال يين سضور جلسات البرلمان ععد  -0

 . وافقة هيئة الرئاسة
بجب أال بتجاوز علدد األولخا  الحاضلربن فلي  -4

الجلسلللة المفتوسلللة علللدد المقاعلللد المخصصلللة 
 .للضيوف  ن قب  هيئة الرئاسة
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 خامساً
 أسلوب املناقشات يف جلسات الربملان

 
 (:07)املادة 

علاتن  لن اللرئيس فلي المكلان اللتي بتكلم العضلو  :أولاً
 .بجلس في  أو على المنصة المعدة لغرض الكال 

بطلللب الللرئيس  للن نائبلل  الثللاني تسللجي  أسللماء  :ثانياااًا
طالبلي اشتن في الكال  عند عرض أي عند  ن عنود 

 .جدول األعمال للمناقشة
بسمل الرئيس لألعضاء عالكال   ع  راعلاة ترتيلب  :ثالثاًا

 .عضاءتسجي  أسماء األ
بوج  العضلو  ال ل  الللى اللرئيس وعليل  االلتلزا   :رابعاًا

 :عالنقاط اآلتية
ثالد دقائغ  (3)ال بجوز للعضو التكلم أل ثر  ن  -0

عدا الجلسات الخاصة عمناقشة  شلروع قلانون 
الموازنللة والجلسللات التللي تقللو  هيئللة الرئاسللة 

 .عمنح ا خصوصية  عينة
ضلاء اآلخلربن ال بجوز للعضو اشجاعلة عللى األع -4

والتعليلللغ عللللي م وتكلللرار أقوالللل  أو أقلللوال 
 .األعضاء اآلخربن والنما بستطيع تأبيدها فقط
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على العضو أن بر ز في  ال ل  عللى الموضلوع  -3
المعللروض وال بجللوز للل  العللودة اللللى  ناقشللة 
 وضوع تم التصوبت علي  أو انت ت المناقشلة 

 .عصددخ
دة للعضو الكلال  فلي  وضلوع  علين  لرة واسل -8

 .فقط
للللرئيس  نللع اسللتمرار العضللو فللي  ال لل  فللي  :خامساااًا

 :السدى الحاالت اآلتية
 .التا تكلم دون التن -0
التا اسللتعم  عنللد  ال لل   لمللات غيللر الئقللة أو  -4

تشلل يرًا ضللد أبللة  ؤسسللة دسللتوربة وقانونيللة 
لإلقلللليم أو أي عضلللو أو  تللللة عرلمانيلللة أو أي 

 .وخأ آخر
 .خأ آخرالتا ت ر خصوصيات عضو أو أي و -3
التا أفشى أسرار قضية  عروضة أ ا  القضاء أو  -8

 .أبة قضية أخرى بح ر الفشائ ا
 .التا انت ت المدة المحددة لكال   -5
 .التا خر  عن  وضوع المناقشة -6
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 (:00)املادة 

للرئيس الصدار األ ر عحتف جميلع أو ععلأ أقلوال  :أولاً
أي عضو  ن البروتو لول التا  لان  خالفلًا ألسللوب 

ناقشللة ووللروط اإ المنصللو  علي للا فللي هللتا الم
الن ا إ وعند اعتراض العضو تتخلت هيئلة الرئاسلة 

 .قرارها البات في هتا الصدد دون  ناقشة
للعضو اقترا  ستف أقوال عضو آخر التا خر  عن  :ثانياًا

الن ا  أو  ان  خالفًا ألسلوب المناقشة ووروط اإ 
 .وبقرر الرئيس عخصو  طلب العضو

 

 (:05)املادة 

للعضو استنادًا اللى السلدى  لواد وفقلرات الدسلتور  :أولاً
والقللوانين النافللتة أو السللدى  للواد وفقللرات هللتا 
الن ا  وفي أي وقت ضمن جلسات البرلملان طللب 
اشتن  للن الللرئيس للللتكلم عللن طربللغ نقطللة ن للا  

دقيقللة واسللدة دون  راعللاة  (0)لمللدة ال تتجللاوز 
 .(التسجي  والترتيب)
 :سوال اآلتية سصرًا نقطة ن ا تعتبر األ :ثانياًا
انت للاإ السللدى  للواد وفقللرات الدسللتور والقللوانين  -0

 .النافتة أو السدى  واد وفقرات هتا الن ا 
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 .عند خرو  المناقشات عن  وضوع الجلسة -4
طلب تأجي  المناقشة سول  وضوع  عين والقرار  -3

 . ناقشة  وضوع آخر أو استبدال جدول األعمال
العضللو الكللال  عنقطللة ن للا إ ولللم بكللن التا طلللب  :ثالثاااًا

 ال   نقطة ن ا  فللرئيس قطع  ال   وعند تكلرار 
 .(نقطة ن ا )تلل ال بمنل فرصة أخرى للكال  عل
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 االنضباط: سادساً
 (:04)املادة 

بتخللت الللرئيس اشجللراءات اآلتيللة عحللغ العضللو عنللد 
ارتكاعلل  أبللة  خالفللة أثنللاء جلسللات البرلمللان  للن وللأن ا 

سللير الجلسللة أو تفللوخ عكلمللات ناعيللة عحللغ  التللأثير علللى
 :البرلمان وهيئة الرئاسة أو أي عضو آخر

 .تت ير العضو عحفظ ن ا  الجلسة :أولاً
التا لم بلتلز  علتلل وتملادى العضلو بقلو  اللرئيس  :ثانياًا

 .عتنبي  
في سالة استعمال  لغلة عتبئلةإ فضلاًل علن التنبيل إ  :ثالثاًا

 .تحتف أقوال   ن البروتو ول
التا استمر العضو في التمادي فللرئيس سر ان   ن  :عاًاراب

 .الجلسة
 .عند االقتضاء للرئيس رفع الجلسة أو تأجيل ا :خامساًا
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 أوالً
 السؤال

 
 (:85)املادة 

للعضو توجيه أسئلة تحريريةة أ  فةيةية ىلةئ س ةي  
الةةواساأ أ  أاضةةجأ  الةة  الةةواساأ اةةة  ريةة   يئةةة 
الر جسةةةةة ضسحيضةةةةجد  و ةةةةوا  ا ةةةة   ةةةة    ةةةةج  
ا حصجصجتةم أ   و وا ياةله العضو أ  يريد المحجبعةة 

ي الحكو ةة وةوم  و ةوا بخصوصةج أ  يريد  عر ة سأ
 . عية

 
 (:85)املادة 

 :فر ط السؤام الححريري
ياب أن يكون السؤام  قد ًج  ة قب  اضةو  اوةد  :أولاً

أ  أكثةةةر   ؤس ةةةًج   وقعةةةًج   وجةةةةًج اةةةة  ريةةة  
 .الر ي 

ياب أن يكون السةؤام  ا ةحًج   ةوج ًا   حةد   :ثانياًا
الغرض   جليًج  ة الحعلي   اآلساأ  أن ض يكون  يه 
 . سجس بجلشخصيجت  الةيئجت   ؤسسجت اإلقليم
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ياةةب أن يكةةون  و ةةوا السةةؤام  ماةةوسًا أ ةةج   :ثالثاااًا
 .القضجأ

ياب أض يكون السؤام  مة ا حصجصجت الةوااس   :رابعاًا
 .الموجةة ىليةج السؤام

ياةةةب أض يكةةةون السةةةؤام  خجليةةةًج للدسةةةحوس  :خامسااااًا
 القةةج ون  المصةةلحة العج ةةة  ياةةب أض يكةةون قةةد 

 . تمت اإلججبة اليةجسب  
ض ياةةوا توجيةةه اةسةةئلة بخصةةوي الموا ةةي   :سادساااًا

الح   جةت ىلةئ لاةجن البرلمةجن المخحصةة ىض بعةد 
تقديم اللامة لحقرير ج بشرط قيةج  اللامةة بداةدا  

 مسةةة اشةةر   (51)الحقريةةر  ةةدم  ةةد  ض تحاةةج ا 
 .يو جً 

ياةةب أن تحعلةة  اةسةةئلة الموجةةةة ىلةةئ س ةةي   :سااابعاًا
أ   ج بةةه ببر ةةج ع العمةة   السيجسةةة العج ةةة الةةواسا

 .للحكو ة  تمييذ القوا ية المج ذ 
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 (:06)املادة 

لةيئة الر جسةة س ةا اةسةئلة الحة  ض تحةوا ر  يةةج  :أولاً
 ة  ذا  (15)ىودى الشر ط المشجس ىليةج    المج   

 .الماج 
يوجه الر ي  السؤام ىلئ س ي  الواساأ أ  الواير  :ثانياًا

ليةةه السةةؤام اةةة  ريةة  س جسةةة  الةة  الموجةةه ى
سةبعة أيةج   ةة  (7)الواساأ  ةدم  ةد  ض تحاةج ا 

 .تأسيخ  صوم السؤام
الئ الاةةة الموجةةة ىليةةج السةؤام اإلججبةة اليةةج  :ثالثاًا

سةبعة أيةج    ة  جمية  اةوةوام ض  (7) دم  د  
ياوا تأجي  اإلججبة الئ السؤام لمةد  ت يةد الةئ 

 .ىودى  اشرية يو جً  (15)
 

 (:06)املادة 

ض يسةةقا السةةؤام بج حةةةجأ  صةة  اض عقةةج   ى مةةج  :أولاً
تمقضةةة  المةةةد  المحةةةد   ل ججبةةةة الةةةئ السةةةؤام 
 . تسحأ ف المد   ة جديد امد بداية  ص  اض عقج 

 .للعضو سحب سؤاله :ثانياًا
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ىذا  جه أكثةر  ةة اضةو  اوةد السةؤام ذاتةه  ةدن  :ثالثاًا
قةد ية لةه السؤام يوجه بجسةم جمية  اةاضةجأ الم

 يمج سب   توجه  سخة  ة الاواب لامي   ةؤضأ 
 .اةاضجأ

 
 (:06)املادة 

لةةر ي  الةةواساأ أ  العضةةو  ةة   الةة  الةةواساأ  :أولاً
اإلججبةةة الةةئ السةةؤام الشةةية   بجفةةر  أ   لةةب 

 . مسة اشر يو جً  (51)تأجيله لمد  ض تحاج ا 
تاوا اإلججبةة الةئ السةؤام الشةية  كحجبةة  ةدم  :ثانياًا

 .د  المحد   لةجالم
 

 (:06)املادة 

للعضو  ة  أيةة جلسةة  خصصةة للسةؤام الشةية   :أولاً
 .توجيه السؤام  ر   اود   قا

للعضو الةذي قةج  بحوجيةه السةؤام  قةا الحعقيةب  :ثانياًا
 .بج حصجس الئ جواب الشخص الموجه ىليه السؤام

للشةخص الموجةه ىليةةه السةؤام اإلججبةة بج حصةةجس  :ثالثااًا
 .الئ تعقيب اضو البرلمجن لمر   اود  
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الئ العضةو الةذي يوجةه السةؤام الشةية  ىا ةجأ  :رابعاًا
اسةةةمه   ةةةوج ًا للسةةةؤام للمج ةةةب الثةةةج   لةةةر ي  

ثمةةةج    أسبعةةةية سةةةجاة  ةةةة  (84)البرلمةةةجن قبةةة  
 .الالسة الخجصة بجلسؤام الشية 

ض ياوا أثمجأ السؤام الشية  تغيير السؤام ىلئ  :خامساًا
 .اتةجاضسحاواب    الالسة ذ

 
 (:06)املادة 

يكون الوقت المحد  للسؤام  الاواب الشةية  الةئ 
 :الوجه اآلت 

 . قيقحجن للسؤام (1) :أولاً
 .ثدث  قج   للاواب (3) :ثانياًا
 .ثدث  قج   لحعقيب العضو الذي  جه السؤام (3) :ثالثاًا
 .ثدث  قج   للاواب الئ الحعقيب (3) :رابعاًا
 

 (:08)املادة 

ط السؤام الئ س ي  الةواساأ  أاضةجأ ض ت ب  فر 
 ال  الةواساأ أثمةجأ  مجقشةة  شةر ا المواا ةة العج ةة 

 .  شر اجت القوا ية
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 ثانياً
 طرح موضوع عام للمناقشة

 

 (:00)املادة 

اشةةر  أاضةةجأ تقةةديم  لةةب لةيئةةة الر جسةةة  (51)لةةة  :أولاً
ل ةةةرد  و ةةةوا اةةةج  للممجقشةةةة بةةةية البرلمةةةجن 

 .العج ة الحكو ة لححقي  المصلحة 
لر ي  الواساأ ال لب  ة البرلمجن  ةرد  و ةوا  :ثانياًا

للممجقشة بحضوسه أ  بحضوس أود أاضةجأ  الة  
 .الواساأ

الةةئ  يئةةة الر جسةةة تحديةةد  واةةد  ةةذه الالسةةة  :ثالثاااًا
 .أسبعة اشر يو جً  (58) دم  د  ض تحاج ا 

ض يحم اضسحاواب  سحب الثقة    الالسة الح   :رابعاًا
 . و وا اج  للممجقشةت رد  يةج 

 .لك  اضو المشجسكة    الممجقشجت :خامساًا
للحكو ة  لب تأجي   ذه الالسة لمد  ض ت يةد  :سادساًا

سةةبعة أيةةج   تعةةية بجلحمسةةي   ةة   يئةةة  (7)الةةئ 
 .الر جسة  وادًا آ راً 

الئ اةاضجأ الموقعية الحضوس  يممحون البةدأ  :سابعاًا
 .بجلكد 
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 (:06)املادة 

حب جمي  اةاضجأ أ  أغلبيةحةم  لةبةم قبة  ىذا س :أولاً
تحديد  واد الالسة  يصةر  الةر ي   اةره اةة 

 .ال لب
ىذا لم توا    يئة الر جسة الئ  رد  و وا اج   :ثانياًا

للممجقشةة  أصةر اةاضةجأ الموقعةون اليةه يعةرض 
 .المو وا الئ البرلمجن للبت  يه

ياوا  حياة  رد  و وا اةج  للممجقشةة توجيةه  :ثالثاًا
المو ةةوا  ةةة قبةة   يئةةة الر جسةةة ىلةةئ اللامةةة 
المخحصةةة إلاةةدا  تقريةةر  ةةجي بشةةأ ه ثةةم يحخةةذ 
البرلمةةةجن القةةةراس  اإلجةةةراأات الدا ةةةة أ  ياةةةوا 
للبرلمةةةجن  ةةة   ةةةذه الالسةةةة ىصةةةداس الحوصةةةيجت 

 .الدا ة
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 ثالثاً
 االستجواب

 
 (:05)املادة 

جلبة س ي  الواساأ أ  أود أاضةجأ اضسحاواب  و   
 ال  الواساأ ببيجن بر ج ع الحكو ة  أسبجب القةراسات 

 . الحصر جت الح  تق      اجم ا حصجصجتةم
 

 (:05)املادة 

 مةة  اةةد  اةاضةةجأ  لةةب  (5/1)للعضةةو بحوقيةة   :أولاً
 .اسحاواب س ي  الواساأ

سةدس اةد  اةاضةجأ  لةب  (5/6)للعضةو بحوقية   :ثانياًا
 .أاضجأ  ال  الواساأ اسحاواب

 (7)ض تاةةرى الممجقشةةة  ةة  اضسةةحاواب ىض بعةةد  :ثالثاااًا
سبعة أيج   ة تأسيخ  صوم  لب اضسحاواب ىلئ 

 .س جسة  ال  الواساأ
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 (:66)املادة 

يشحرط    اضسحاواب الشةر ط ذاتةةج المشةجس ىليةةج 
 :   السؤام    اضلح ا  بمج يأت 

ىلئ الر ي   ير ة  يوجه  لب اضسحاواب   يًج  :أولاً
بةةةه  و ةةةوا اضسةةةحاواب  اة لةةةة  المعلو ةةةجت 

 . الوثج  
الئ الشخص الذي تةم اسةحاوابه تقةديم الاةواب  :ثانياًا

ااحبةةجسًا  ةةة تةةأسيخ  صةةوم اضسةةحاواب  لمةةد  ض 
 .أسبعة اشر يو جً  (58)تحاج ا 

ىذا اقحضةةئ اضسةةحاواب ىجةةراأ تحقيةة   جمةة   :ثالثاااًا
المسةةحاوب   علو ةةجت يحعةةذس  عةةه الةةئ الشةةخص

تقةةةديم الاةةةواب  ةةةدم المةةةد  المحةةةد    ي لةةةب 
المسحاوب  ة الر ي  تأجي  اضسحاواب لمةد  ض 

سبعة أيج    تأجي  اضسحاواب لمد   (7)ت يد الئ 
 .ت يد الئ ذلك يكون بموا قة البرلمجن

تةةدسه  يئةةة الر جسةةة اضسةةحاواب  جوابةةةج  ةة   :رابعاااًا
اب جد م أامةجم أقةرب جلسةة   ىذا لةم يصة  جةو

اضسحاواب ىلئ البرلمجن    الوقةت المحةد    ةدن 
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اضسةةحاواب  قةةا يصةةبع  و ةةواًج للممجقشةةة  ةة  
 .الالسة المخصصة لذلك

 
 (:66)املادة 

بعةةةد تةةةد   اضسةةةحاواب  جوابةةةه تكةةةون امليةةةة : أ ضً 
 :اضسحاواب الئ الوجه اآلت 

يع ةةئ الكةةد  للعضةةو الةةذي  لةةب اضسةةحاواب  -5
مسةة اشةر  قيقةة  ثةم   (51)لمد  ض ت يد الئ 

تع ئ اليرصةة للشةخص المسةحوجب  بجلوقةت 
 .المحد  ذاتةج

ثةدث  (3)لك   مةمج و  الر   ر   اود   ةدم  -1
 . قج  

 قيقحةةية  (1)ثةةم تع ةةئ  رصةةة الكةةد  لمةةد   -3
 .لألاضجأ المسالية أسمج ةم

ً:ًثانياًا
ىذا غةةجب المسةةحاوب   ن اةةذس تسةةحمر امليةةة  -5

 .اضسحاواب    غيجبه
ىذا كةةةجن الحغيةةةب بعةةةذس  شةةةر ا تحةةةد   يئةةةة  -1

الر جسةةة  واةةدًا آ ةةرًا لدسةةحاواب بحيةة  ض 
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ثدثية يو ًج   ىذا لم يحضر  ةدم  (31)تحاج ا 
 ةة  (5) ذه المد  أيضًج ي ب  اليه وكةم البمةد 

 . ذه اليقر 
 

 (:66)املادة 

تدسه اضسةحاوابجت المقد ةة  ة  اليصة  الحشةريع  
 .ص  الحشريع  الاديدالسجب     جد م أامجم الي

 
 (:66)املادة 

 :يعحبر اضسحاواب  محةيًج    الحجضت اآلتية
للعضةةةو الةةةذي  لةةةب اضسةةةحاواب سةةةحب  لةةةب  :أولاً

اضسحاواب    أي  رولة  ة  راو  اضسةحاواب 
 .بموا قة اةاضجأ الموقعية اليه

 .اسحقجلة الواير الذي  ض  لدسحاواب :ثانياًا
 .ذي قج  بجضسحاواباسحقجلة العضو ال :ثالثاًا
ىذا كةجن جةواب اضسةحاواب  قمعةًج أ  لةم يحصة   :رابعاًا

 .الئ اةصوات الكج ية لسحب الثقة
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 رابعاً
 سحب الثقة

 
 (:66)املادة 

ض يكون سةحب الثقةة صةحيحًج   ن ىجةراأ امليةة  :أولاً
 .اضسحاواب سواًأ بحضوس المسحاوب أ  غيجبه

جواب اضسةحاواب ل جلب اضسحاواب ىذا لم يكة  :ثانياًا
 قمعةةةًج اقحةةةراد سةةةحب الثقةةةة بموا قةةةة أغلبيةةةة 

 .الحج رية
قب  الحصويت الةئ سةحب الثقةة يسةمع الةر ي   :ثالثاًا

اضوية  ؤيدية  (1)بجلكد  ووم  ذا المو وا لة 
 .اضوية  عجس ية لةج (1)لسحب الثقة  لة 

يعحبر س ي  الواساأ  سحوبًج  مه الثقة ىذا صوتت  :رابعاًا
ثلث  اد  اةاضجأ الئ سةحب الثقةة  (1/3)أغلبية 
 . مه
يعحبر اضو  ال  الواساأ  سةحوبًج  مةه الثقةة  :خامساًا

ىذا صةةوتت اةغلبيةةة الم لقةةة لعةةد  اةاضةةجأ الةةئ 
 .سحب الثقة  مه
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تارى  و وا سحب الثقة  ةدم  ةد  ض ت يةد  :سادساًا
 . مسة أيج   ة تأسيخ اضسحاواب (1)الئ 

 
 (:68)املادة 

سةةحاواب بسةةحب الثقةةة  ةةة س ةةةي  ىذا ا حةةةئ اض
الواساأ تعحبر الكجبيمة الحكو يةة  سةحقيلة  تعةد بمثجبةة 
وكو ةةة تصةةريف اةامةةجم ىلةةئ وةةية تشةةكي  الكجبيمةةة 

 .الاديد  بموجب القوا ية المج ذ 
 

 (:60)املادة 

يشم  جمي  ىجراأات سقجبة البرلمةجن س ةي  الةواساأ 
ت  أاضةةجأ  الةة  الةةواساأ  س ةةي  الميو ةةية  الةيئةةج

 .المسحقلة
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 الفصل الثامن
 

 التشريع
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 (:77)املادة 

 :يقصد بالتشريع
 .إصدار القوانين والقرارات:ًأولاً
 .تعديل القوانين والقرارات النافذة:ًثانياًا
 .إنفاذ أو تعديل تطبيق القوانين االتحادية:ًثالثاًا
 

 (:77)املادة 

 :عملية التشريع عبارة عن مناقشة وتصديق
أو مشررروق قرررار يقرردب مررن قبررل مشررروق قررانو  :ًأولاً

 .السلطة التنفيذية
 (01)مقترح قانو  أو مقتررح قررار يقردب مرن قبرل :ًثانياًا

 .عشرة أعضاء في األقل
مشروعات القروانين والقررارات المقدمرة مرن قبرل :ًثالثاًا

 .السلطة القضائية في المواضيع المتعلقة بها
ل مقترحرات القروانين والقررارات المقدمرة مرن قبر:ًرابعاًا

 .المؤسسات الرسمية بموجب القوانين النافذة
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 (:77)املادة 

 مقترحات القوانين والقرارات
يجب أ  تتسر  مقترحرات القروانين والقررارات التري 
تقدب من قبل العدد الالزب من األعضاء بأسلوب التشرريع 
ويت  البت فيها من قبل اللجنرة القانونيرة بالتنسريق مرع 

أربعة عشر يومًا من ترأري   (01)هيئة الرئاسة خالل مدة 
 :تقديمها بناًء على مواءمتها مع أحد المعايير اآلتية

 .وجود موضوق عاب يستلزب إصدار قانو  أو قرار:ًأولاً
 .وجود فراغ قانوني:ًثانياًا
إذا وجرردت إاررةالية فرري تنفيررذ القررانو  تسررتلزب :ًثالثاااًا

 .التعديل
ة عنرد تجب مراعراة األعبراء الماليرة علرى الحةومر:ًرابعاًا

 .إصدار هذه القوانين والقرارات
 

 (:78)املادة 

بعرد النرررر فري مقترررح القررانو  أو القررار مررن قبررل :ًأولاً
هيئة الرئاسة واللجنة القانونية إذا تبين خلروه مرن 
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من هذا النرراب  (97)أحد المعاير الواردة في المادة 
 .يت  رفضه وال تجرى له القراءة األولى

ي هيئرة الرئاسرة واللجنرة القانونيرة إذا لر  يةرن رأ:ًثانياًا
مقنعًا ألعضاء البرلما  المقدمين لمقترح القانو  أو 

 .القرار يعرض الموضوق أماب البرلما  للبت فيه
في حالة عدب رفض مقترح القرانو  أو القررار فري :ًثالثاًا

مجملرره ونانررت لهيئررة الرئاسررة واللجنررة القانونيررة 
ار إلرررى مالحررررات عليررره  يعررراد المقتررررح أو القرررر

األعضرراء المقرردمين لرره ألخررذ المالحرررات بنرررر 
 .االعتبار وإعادة تقديمه

عند الموافقة على المشرروق أو المقتررح مرن قبرل :ًرابعاًا
هيئة الرئاسة واللجنة القانونيرة يردرف فري جردول 

 .أعمال أول جلسة تلي الموافقة
 

 (:78)املادة 

ال يسررتل  أي مشررروق مقترررح إذا نررا  لرره نفرر  :ًأولاً
ضررمو  مشررروق مقترررح تخررر تحررت يررد اللجنررة م

 .المختصة لةتابة تقرير بشأنه
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إذا تبينررت للجنررة المختصررة وجررود تعررارض بررين :ًثانياااًا
مشروق القانو  ومقترح القانو  من حيث األسر  
الجوهريررة تقرردب اللجنررة رأيهررا بتقريررر خررا  إلررى 
البرلما  وعنرد المصرادقة علرى أحردهما مرن حيرث 

فض اآلخر ومن ث  تتخرذ األساس فإ  ذلك يعني ر
 .اللجنة إجراءاتها القانونية

يعتبر مشروق القانو  أساسيًا إذا تماثل مرن حيرث :ًثالثاًا
األساس مع مقترح قانو  تخر مقدب ارريطة عردب 

 .دخول مقترح القانو  مرحلة نتابة التقرير
عنررد رفررض مقترررح قررانو  ال يمةررن تقديمرره فرري :ًرابعاااًا

 .الفصل التشريعي ذاته
 

 (:78)ة املاد

ألعضاء البرلما  تقدي  مقترحات القوانين في الشرهر 
األول مرن نررل فصررل تشررريعي فقررا عرردا الحرراالت الترري 
تستجد فيها ظروف خاصة تستلزب قانونًا أو قرارًا عاجاًل 
وفي هذا الصدد تقي  هيئة الرئاسرة ضررورة واسرتعجال 

 .القانو  أو القرار
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 (:78)املادة 

لررررى لمشررررروعات القرررروانين تجرررررى القررررراءة األو:ًأولاً
والقرارات المقدمة من قبل الحةومرة مبااررة فري 

 .أول جلسة تلي وصولها إلى البرلما 
إذا نا  المشروق أو المقترح داخاًل في اختصرا  :ًثانياًا

أنثر من لجنة واحدة تقرر هيئة الرئاسرة بالتنسريق 
مع اللجنرة القانونيرة تقسري  المشرروق أو المقتررح 

لررى اللجنررة المختصررة  وتعررد وإرسررال نررل قسرر  إ
 .اللجنة تقريرها بخصو  القس  الموجه إليها فقا

 

 (:78)املادة 

علرررى اللجنرررة المختصرررة إعرررداد تقريرهرررا حرررول :ًأولاً
المشررروق أو مقترررح القررانو  أو القرررار خررالل مرردة 

 .إحدى وعشرين يوماً  (10)
علررى اللجنررة المختصررة تقرردي  تقريرهررا حررول :ًثانياااًا

ات القوانين والقرارات الموجهة المشروق أو مقترح
 .سبعة أياب (9)إليها بصورة مستعجلة خالل مدة 

للجنة المختصة عند إعداد تقريرها حول المشروق :ًثالثاًا
أو مقترحرررات القررروانين والقررررارات التنسررريق مرررع 

 .الجهات ذات العالقة
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إذا لر  تعرد اللجنرة المختصرة تقريرهرا فري المردة :ًرابعااًا
ب األول لررررئي  البرلمرررا  المحرررددة يقررروب النائررر

بإخطار رئي  اللجنة وعلى اللجنة تقردي  تقريرهرا 
أربعة أياب مرن ترأري  ورود  (1)المسبب خالل مدة 

اإلخطررار ويةررو  قرررار هيئررة الرئاسررة فرري هررذا 
 .الخصو  باتاً 

 
 (:78)املادة 

يقدب تقرير اللجنة المختصة إلرى اللجنرة القانونيرة :ًأولاً
لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية والتأند مرن 
عدب مخالفة النصو  للدستور والقروانين النافرذة 

 .عشرة أياب من تأري  وروده (01)حصرًا خالل مدة 
على اللجنة القانونية إجرراء المراجعرة خرالل مردة :ًثانياًا

ا  المشررروق أو مقترحررات خمسررة أيرراب إذا نرر (5)
 .(بصفة االستعجال)القوانين والقرارات موجهة 

ال تجرى القراءة الثانية لتقرير اللجنة المختصرة إال :ًثالثاًا
بعد تصديقه من قبل اللجنة القانونيرة مرن الناحيرة 

 .الدستورية والقوانين النافذة
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 (:78)املادة 

يررر علررى النائررب الثرراني لرررئي  البرلمررا  ترروفير التقر
ثمراني  (14)المصدق للجنة الخاصة لألعضاء خالل مردة 

 .وأربعين ساعة قبل القراءة الثانية
 

 (:77)املادة 

تبررردأ القرررراءة الثانيرررة برررتالوة نررر  المشرررروق أو :ًأولاً
 .المقترح ث  يعرض تقرير اللجنة المختصة

إذا اقترح تقرير اللجنة المختصرة صرياغة جديردة :ًثانياًا
يصدر القرار حرول تبنري هرذه للمشروق أو المقترح 

 .الصياغة أساسًا للمناقشة عن طريق التصويت
 

 (:77)املادة 

للعضو المسجل أسرمه الرتةل  حرول أي مرادة لمررة :ًأولاً
 (1)واحررردة فقرررا وال يجررروز أ  يتجررراوز مررردة 

 .دقيقتين
إذا نررا  الرروزير المخررت  حاضرررًا أثنرراء مناقشررة :ًثانياااًا

ل  حول أي مادة المشروق أو المقترح يجوز له التة
 .دقيقتين (1)لمدة 
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 (:77)املادة 

ال يجرى التصويت علرى المشرروق أو المقتررح فري :ًأولاً
 .الجلسة المخصصة للقراءة الثانية

تأخررذ اللجنررة المختصررة بالتنسرريق مررع اللجنررة :ًثانياااًا
القانونية جميع االقتراحرات واآلراء بنررر االعتبرار 

لزب ذلررك وتقرروب بإعررادة صررياغة المررواد الترري تسررت
 .وتوضيحها عند االقتضاء

 
 (:78)املادة 

ال يجوز أ  تتجاوز جلسة التصويت على المشرروق :ًأولاً
أو المقترررح أسرربوعًا واحرردًا بعررد جلسررة القررراءة 

 .الثانية
للعضررو خررالل هررذه المرردة طلررب اإلطررالق علررى :ًثانياااًا

الصياغة النهائية من النائب الثاني لرئي  البرلمرا  
 .ية واللجنة المختصةواللجنة القانون

ال تسمح بالمناقشة أو تقدي  اقتراحات جديدة في :ًثالثاًا
 .جلسة التصويت
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 (:78)املادة 

يبدأ التصويت على اس  القانو  أو القرار  ث  مرادة :ًأولاً
تلررو األخرررى إلررى حررين التصررويت علررى األسررباب 
الموجبة وأخيرًا التصويت علرى مجمرل القرانو  أو 

 .القرار
ند وجود أنثر من مقترح واحد يجرى التصرويت ع:ًثانياًا

على جميعها ويعتبرر مصرادقًا عليره المقتررح الرذي 
 .يحصل على أغلبية األصوات

عند إجراء التصويت على اآلراء يجب تأييرد الررأي :ًثالثاًا
ثالثة أعضاء في  (3)الذي يدرف للتصويت من قبل 

العضوين اللذين يقعا  فري الترتيرب  (1)األقل عدا 
 .ير للتةل األخ

 
 (:78)املادة 

فري المشرروعات  (بصرفة االسرتعجال)ينرر البرلمرا  
والقرررارات الخاصررة بالموازنررة واالعتمررادات اإلضررافية 
والحسررابات الختاميررة ولرره أ  يقرررر اعتبررار أي موضرروق 

 .تخر مستعجالً 
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 (:78)املادة 

تصدق القوانين والقرارات بأغلبية عردد الحاضررين :ًأولاً
 .ل التي تستلزب أغلبية خاصةفي غير األحوا

يعلررن الرررئي  قرررار البرلمررا  بالموافقررة أو رفررض :ًثانياااًا
 .القوانين والقرارات طبقًا لنتيجة التصويت

 
 (:78)املادة 

 (05)يجررب إرسررال القرروانين والقرررارات خررالل مرردة 
خمسة عشر يومًا من تأري  تصديقها إلى رئاسرة اإلقلري  

 .لغرض إصدارها
 

 (:78)املادة 

إذا رفضت رئاسة اإلقلي  القانو  أو القررار بصرورة :ًلاًأو
نلية أو جزئية بموجب قرانو  رئاسرة اإلقلري  رقر  

الخمسررة  (05)المعرردل وخررالل مرردة  1115لسررنة  (0)
عشر يومرًا المرذنورة يتوجرب عندئرذى علرى اللجنرة 

خمسررة  (05)المختصررة نتابررة تقريرهررا خررالل مرردة 
رلما  فري أول عشر يومًا ث  يعرض التقرير على الب
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جلسة تلري إنمالره ويةرو  قررار البرلمرا  فري هرذا 
الخصررو  باتررًا سررواًء أخررذ برررأي رئرري  اإلقلرري  
ومناقشة تقرير اللجنرة المختصرة أو أصرر البرلمرا  
علررى رأيرره بأصرروات أغلبيررة األعضرراء وفرري هررذه 

 .الحالة ال يمةن رفض رأي البرلما 
 . لسةلرئي  ديوا  رئاسة اإلقلي  حضور الج:ًثانياًا
 

 (:78)املادة 

 (5)تجب إعادة التصويت إذا حصل اك فيه وطلرب 
 .خمسة أعضاء في األقل إعادة التصويت

 
 (:77)املادة 

إذا حصرررل اخرررتالف فررري الررررأي حرررول تصرررديق أي 
مشرروق أو مقترررح قرانو  أو قرررار عنرد مناقشررته تةررو  

 :األولوية عند التصويت حسب الترتيب اآلتي
 .روق أو المقترحاقتراح رفض المش:ًأولاً
 .اقتراح رد المشروق إلى الحةومة:ًثانياًا



88 

إعادة المشروق أو المقتررح إلرى اللجنرة المختصرة :ًثالثاًا
 .التي أعدت التقرير

 .اقتراح تأجيل المناقشة إلى جلسة أخرى:ًرابعاًا
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 الفصل التاسع
 

 املوازنة
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 (:89)املادة 

على مجلس الوزراء إرسال  مراع ا الاواز ال إلاى  :أولاً
البعلالن في بدايل شهع تراعي  او   ما   اا عال  

 . قبا السنل الالليل لغعض الانلقرل
على مجلاس الاوزراء إرسال  البسالبلخ اليةلميال  :ثانياًا

يال شاهع  يسالن للسنل الالضيل إلى البعلالن في  هل
 .م   ا عل 

إذا لم يصا مرع ا الاواز ل  البسلبلخ اليةلميل  :ثالثاًا
 (أ لا )إلى البعلالن في الادة الابددة في الفقعتي  

م  هذه الاالدة يللاا البعلاالن الةوضاي   (ثل يلا ) 
م   زيع الالليال  إذا  دادخ أسابلب مباعرة ياان  

 .خاسل عرع يوملا  (51)مهلل ل تزيد على 
 
 (:88)ملادة ا

توداااي هياااال العللسااال الاراااع ا ب اااد  ر ده مااا  
البكومل إلى لجنل الالليل  الرؤ ن القةصلديل  أعضلء 

 .البعلالن في أقعب دلسل للبعلالن
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 (:011)املادة 

تسلم  ا لجنل عا  رعياه هياال العللسال متهالتهال 
براااان الجااازء الاة لاااه بلخةصل ااالتهل ضاااا  مراااع ا 

بلخ اليةلميال إلاى لجنال الالليال الاواز ل ال لمل  البسل
 .عرعة أيل  (51) الرؤ ن القةصلديل خت  مدة 

 
 (:010)املادة 

علااى لجناال الاللياال  الرااؤ ن القةصاالديل تقااديم  :أولاً
تقعياااع الاواز ااال  البسااالبلخ اليةلميااال هاااو  

إهاد   (15)الارع ا إلى هيال العللسل خت  مادة 
 .لجلن عرعي  يوملا م  تاريخ  ر د تقلريع ال

علااى هيااال العللساال إدرار الةقعيااع فااي دااد    :ثانياااًا
 .اوعال  في أ   دلسل ب د  ر ده

إذا مضا  هاذه الاادة  لام تقاد  اللجنال تقعيعهال   :ثالثاًا
 (51)لهيال العللسل منبهل مهلل أخاع  ل تزياد علاى 

عرعة أيل    إذا لم تقاد  تقعيعهال فاي هاذه الاادة 
ل و يل اساةنلداا إلاى أيضلا ينلقش م  قبا اللجنل الق

 .تقلريع اللجلن البعلال يل ب د تناياهل



010 

 (:011)املادة 

يوزا تقعيع لجنل الالليال  الراؤ ن القل و يال علاى  :أولاً
اوعضلء  ل يجوز البدء بانلقرةي م  قبا البعلالن 

ثااال ي  أرب ااي  ساالعل علااى  (84)قبااا ا قضاالء 
 .توزي ي

ؤ ن القةصالديل يكاون تقعياع لجنال الالليال  الرا :ثانياًا
دلم االا لةقاالريع اللجاالن الايةصاال  لفاال  الااعأ  

 .النهللي للجنل الالليل  الرؤ ن القةصلديل
 

 (:011)املادة 

يجوز للبعلالن إلغلء تيصيصالخ مراع ا الاواز ال  :أولاً
أ  تيفيضهل أ   قلهل م  مالدة إلاى مالدة أخاع  أ  

 .م  فصا إلى فصا آخع أ  م  بلب إلى بلب آخع
ل يصاادا اقةااعاا زياالدة تيصيصاالخ مرااع ا  :ثانياااًا

الاواز ل أ  اساةبدا   فقالخ دديادة أ  تيفاي  
الااوارداخ إل فااي او ضاالا الةااي يسااةلي  فيهاال 

 .البعلالن إقنلا البكومل
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 (:011)املادة 

ي ااعض الااوزيع الايااةر تقعيااع البكوماال هااو   :أولاً
مرااع ا قاال ون الاواز اال ثاام تقااد  لجناال الاللياال 

ن القةصاالديل الةقعيااع الارااةعن للجاالن  الرااؤ 
 .البعلالن

تنلقش الةقلريع بصورة علمال قباا منلقرال أباواب  :ثانياًا
مرااع ا الاواز ااال  إقاااعار بنودهااال   لكاااا عضاااو 
منلقرل الةقلريع بصاورة علمال خات  مادة ل تزياد 

 .عرعة دقلله (51)على 
 

 (:011)املادة 

للانلقرال مرع ا الاواز ال  (فصو )ت عض اللجنل  :أولاً
 . إقعارهل ملدة تلو اوخع 

لكا عضو منلقرل أ  ملدة خت  مدة ل تزيد علاى  :ثانياًا
 .ثت  دقلله (3)
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 (:011)املادة 

 .م  هذا النال  (15)يكون الةصوي   فقلا للالدة 
 

 (:011)املادة 

للبعلاااالن مواز ااال خل ااال ت ااادهل رللسااال الاااديوان 
االن  الراكل   بللةنسيه م  لجنل النزاهال  شاؤ ن البعل

 تدرر في الاواز ل ال لمل ب د تصاديقهل ما  قباا هياال 
 .العللسل

 
 (:019)املادة 

تقو  مديعيل هسالبلخ البعلاالن فاي  هليال  اا سانل 
مللياال بوضاا  البساالبلخ اليةلمياال  ععضااهل علااى هيااال 
العللساال هسااا اءدااعاءاخ اءدارياال للاوافقاال عليهاال 

لقةصالديل لغاعض  إرسللهل إلى لجنل الالليل  الراؤ ن ا
 .معاد ةهل  رف  تقعيع برا هل إلى البعلالن
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 (:018)املادة 

إذا تاخع إعداد أ  تقديم مرع ا الاواز ال عا  بدايال 
السنل الالليل و  سبا  لن خلرر إرادة البكومل تصعف 

ماا  الةيصيصاالخ الاقااعرة للساانل الاللياال  (5/51) ساابل 
  .الالضيل ع   ا شهع تةاخع فيي الاواز ل
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 الفصل العاشر
 

 الكتل واملعارضة الربملانية
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 أوالً
 الكتلة الربملانية

 
 (:111)املادة 

أيًحزبًوكيانًسياسيًشاركًفيًانتخاباتًبرلمانً:ًأولاً
كوردستتتانًول تتاًةاومتتاًوبرنتتابيًانتختتابيًوفتتا ً

ً.بالمقاعدًيعتبرًكتلاًبرلمانيا
عندًانفصالًالبرلمانيًحرًفيًعملهًالبرلمانيًولكنً:ًثانياًا

عضتتوًأيًكتلتتاًبرلمانيتتاًعتتنًكتلتتتهًالبرلمانيتتاًأوً
التحتتبًبكتلتتاًبرلمانيتتاًأقتترضًيفقتتدًعضتتويتهًفتتيً
البرلمانًويحلًبحلهًشخصًآقترًبتنًهتالًالكتلتاً

ً.البرلمانياًحسبًالترتيبًبموافقاًالبرلمان
عتتتدًتحتتتددًهياتتتاًالرواستتتاًبمواتتتبًبعيتتتارًالمقا:ًثالثتتتاًا

البرلمانياًبوا ناًللكتلاًالبرلمانيتاًلتستييرًأعمال تاً
ونشتتتاهات اتًوتخضتتتاًهتتتالًالموا نتتتاًل اتتترا اتً

ً.الماليا
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 ثانياً
 املعارضة الربملانية

 
 (:111)املادة 

تشملًالكتلاًالبرلمانيتاًالتتيًلتشًتشتاركًفتيًتشتكيلً
الكابيناًالحكوبياًأوًتنستحبًبن تاًوتضتمنًل تشًالعمتلً

ً.رضاالبرلمانيًوالمعا
ًً

ً
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 الفصل احلادي عشر
 

 ديوان الربملان ومكاتب الربملان
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999 

 أوالً
 ديوان الربملان

 
 (:111)املادة 

للبرلمان ديوانن لرورت ييو  ر نو يدي يوريرس   و   
 .بر جة خاصة

 
 (:111)املادة 

يعوو ر   وو   نلووريانن بوولرر روور نلوور    يي ووان  :أولاً
 .ري يالً أراري

اروي بماجوا نلاواند ر يموا     و   نلوريانن ر  :ثانياًا
نلنافووووا ينالخصااصووواو نلمهالوووة لوووي رووور  بووو  

 .نلر   
يوون ا نلصيوو  او ينلصايوو ماو ن دن يووة لووريانن  :ثالثاااًا

 .نلبرلمان رر  ب  ه ئة نلر اسة بن ام خاص
 

 (:111)املادة 

 :يصللف ديانن نلبرلمان رر نلمريرياو نلعارة نآلي ة
 .ينللجان نلمريرية نلعارة لي ين نلبرلمان :أولاً



991 

 .نلمريرية نلعارة لإلدن ا ينلمال ة :ثانياًا
 .نلمريرية نلعارة لإلعام ينلعا او نلعارة :ثالثاًا
 

 (:111)املادة 

يووريبك  وو  روور رر وول بلووا  نلبرلمووان يرريريووة 
 .نلبرييا االو ينلصعاين نلريلي بر اسة نلبرلمان
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 ثانياً
 مكاتب الربملان

 

 (:111)املادة 

ل  ئة نلر اسة فصح ر ايا في ررن ل نلملاف او يأي 
 .ر ان آخر عنر نال صضاء

 

 (:111)املادة 

ياوام نلم صووا باسووصام ي ياوات ولبوواو ينوو اي   :أولاً
نلمانون ر  لو  أعضواء نلبرلموان فوي هوون نلم صوا 
  سووال ا  لوو  نللجووان نلمهصاووة لروورت رصابعص ووا 

 .اين جابة عل  ا ي  سات نلجانب  ل  أصلاب 
يجا أن ال ي ان نليو اي  خاعوعة للمرنفعوة يأن  :ثانياًا

ي ان  ر  طعت ررنح  نلمصابعة رور  بو  نلج واو 
 .نلمهصاة

ي ان ل   ر صا عرد رر نلماظف ر  دن ا أعمالوي  :ثالثاًا
يي ان أحر نلماظف ر ررير  دن ا نلم صا ييلورد 
عووردها ي  ف ووة عمل ووا روور  بوو    وو   ديووانن 

 .نلبرلمان
 .فر نلبرلمان نحص اجاو يدفااو نلم ايايا:  نبعاً 
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 الفصل الثاني عشر
 

 األحكام اخلتامية
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 (:111)املادة 
 .للبرلمان حرس خاص يأتمر بأمر الرئيس :أولاً
يحدد الررئيس حمره هرال الترواد  أردد هارادهرا  :ثانياًا

حسربما يررال مامررام لحمايرظ الوارراا  الحرا رظ ارر  
 .البرلمان

يحاررر خدخرراس اة ررلحظ الوا يررظ ه  الما حررظ خلرر   :ثالثاااًا
 .اخل بوايظ البرلماند
با ررناواح حرررس البرلمرران م يمرروا ةو مسررل  ه   :رابعاااًا

قوة مسلحظ الدخوس خل  بوايظ البرلمان  م اإلقامرظ 
 .أل  متربظ من مداخله خم بموااتظ الرئيس

 
 (:111)املادة 

للبرلمرران خ  رراس  اررود مررن بررين هأاررائه خلرر  خررا   
 .اإلقليه  دأوة الواود لزيا ته

 
 (:102)املادة 

لهيئظ الرئا رظ مسراأدة الوارو الراو يبراض بمرر  
يسندأ  موالمنه داخل ه  خا   اإلقليه  ذلك ا رنوادام 

 .خل  تترير اللموظ الطبيظ المخنبظ



111 

 (:101)املادة 

يحرردد مسنرررا و البرلمرران مررن قبررل هيئررظ الرئا ررظ 
حسررا الو ررو الرروتيد   تحرردد حترروقهه   ا برراتهه 

 .لتوانين الواااة   اتبهه  امنياااتهه بمو ا ا
 

 (:100)املادة 

تود هيئظ الرئا ظ كنابام للبرلمانيين المنتاأدين لغر  
تسرررهيل تسررريير  رررا نهه اررر  الرررد ائر  الما سررراد 

 .الر ميظ
 

 (:101)املادة 

 .تحدد هيئظ الرئا ظ مخبباد خا ظ للبرلمان
 

 (:101)املادة 

للبرلمان تركيل مماميع توسيق مع برلمراني  الوررا  
 . الخا  
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 (:101)املادة 

يموا توديل  ميع هحكاا هاا الوااا ه   زح موهرا ه  
 بررع أرردد اةأارراح  (1/4)مررادة مورره بورراحم ألرر  اقنرررا  

 .بموااتظ هغلبيظ الحاضرين طبتام إل راحاد النرريع ذاتها
 

 (:101)املادة 

تررأ يإ خ رردا ل  يورررر ارر  يومررل بهرراا الوارراا مررن 
 م يومل بأو نااا  ( قائع كو د نان)المريدة الر ميظ 

 .آخر
 
 
 
 گەرد دلشاد شكراللهيب

ير برلمان  ررركرت
 كو د نان الورا 

 ینكیميئ میإبراه جعفر
 نائا  ئيس برلمان 
 كو د نان الورا 

 محمد صادق وسفی
  ئيس برلمان 
 كو د نان الورا 
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