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 : للمزید من التفاصیل حول طبیعة عمل البرلمان انظر) ١(

- H.W.R. Wade of C.F.Forsyth: Administrative (aw, 8th edition, Oxford University 
Press, Newyourk, 2000. P. 460. 

- Paul Silk: How Parliament Works, Longman, London 1987. P.150. 
- Philips O.Hood: Constitutional and Adminstrative ( aw, London, 1987. P.60. 

- Lowell, Lowerence: The Government of England, Macmillan of Co. LTD, London , 
1968- P 300. 
- Wilding, Norman and Philip Laundry: An encyclopedia of Parliament, 3rd edition, 

London, 1968. P750.  
- Wade and Philips E.C.S and G.Godfrey: Constitutional law, Longman, London 1960. 

ًتطلق علـى الهیئـات القـضائیة العلیـا فـي فرنـسا قـدیما وبهـذا المعنـى  ”Parlement“كانت كلمة ) ٢(
أطلقــت علــى البرلمــان االنجلیــزي فــي أول نــشأته، ألنــه كــان أقــرب إلــى الهیئــات القــضائیة منــه 
إلـــى الهیئـــات النیابیـــة بـــالمعنى المعـــروف اآلن، حیـــث كـــان مـــن نتیجـــة اصـــدار العهـــد الكبیـــر 

“Magna charta”  أن تحــدد علــى نحــو واضــح تكــوین جمعیــة عرفــت بــالمجلس ١٢١٥عــام 
ًالكبیــر حیــث اســتقر هــذا المجلــس تمامــا خــالل القــرن الثالــث عــشر واصــبح یعــرف إلــى جانــب 

، وكــان مــن آثــار اســتقراره، اجتماعــه المنــتظم لمباشــرة وظائفــه المتعــددة "البرلمــان"اســمه باســم 
                                                  ==.                  كالقضاء والتشریع

  

 تكوین اللجان البرلمانیة واختصاصاتھا
  

٢٧١  



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

 272 



 
 













 
 





                                                                                                                                        
، )مكـررة (٤مبـادئ القـانون الدسـتوري ط: الـسید صـبري. د: للمزید حول هذا الموضوع، انظر== 

القــــانون الدســــتوري : محــــسن خلیــــل. ، وكــــذلك د٧٤، ص ١٩٤٩المطبعـــة العالمیــــة، القــــاهرة 
محـــسن . ســـعد عـــصفور و د. ولي و دعبـــد الحمیــد متـــ. ً، وأیـــضا د١٩٨٧والــنظم الـــسیاسیة، 

، ص )غیــر مــؤرخ(القــانون الدســتوري والــنظم الــسیاسیة، منــشأة المعــارف، االســكندریة : خلیــل 
١٧٥. 

، وهــي كلمـة أجنبیــة، كــان بــسبب أن الهیئــة التــي )برلمــان(ویـرى الــبعض أن اســتعمال كلمــة 
اصـبحت ) البرلمـان(ن كلمـة یختارها الشعب لممارسة السلطة في االقطار العربیة لم تتوحد، كمـا أ

صــالح جــواد . د(واضــحة المفهــوم، ومعروفــة شــأنها شــأن مــصطلحات أجنبیــة أخــرى كالدیمقراطیــة 
  .٣٢، ص ١٩٩١-١٩٩٠، )كتاب منهجــــي(االنظمة السیاسیة : علي غالب العاني. الكاظم ود
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 المبحث األول

  البرلمانیةتكوین اللجان
 

 
 
 
 

 



 

                                                        
 سلـــسلة الكتـــب أحمـــد كمـــال أبـــو المجـــد، التـــاریخ الدســـتوري للوالیـــات المتحـــدة االمریكیـــة،. د) ١(

  .١٥٧، ص ١٩٩٨القانونیة، عمان 
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  الفرع األول
 تعریف اللجان البرلمانیة

 



 
 







 
 













                                                        
ـــد األول، الهیئـــة المـــصریة العامـــة : ســـامي عبـــد الـــصادق) ١( أصـــول الممارســـة البرلمانیـــة، المجل

  .١٠٩، ص ١٩٨٢للكتاب، القاهرة 
ــــد متــــولي. د) ٢( ، مطبعــــة اتحــــاد الجامعــــات، ١الوســــیط فــــي القــــانون الدســــتوري، ط: عبــــد الحمی

  .٥٤٧، ص ١٩٥٦اإلسكندریة 
  .٩٧، ص ١٩٨٧، عمان ١دراسات تشریعیة لمجلس األمة، ج: هاني خیر) ٣(
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  .٩٩دراسات تشریعیة ، المرجع السابق، ص : هاني خیر) ١(
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  الفرع الثاني
 أنواع اللجان البرلمانیة
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“Speaker” 



 


                                                        
دراسـة مقارنـة، مجلـة العلـوم االداریـة، دار الفیــومي،  –اللجـان البرلمانیـة : عمـرو أحمـد حـسبو) ١(

  .٨٠، ص ١٩٩٩، جامعة القاهرة ١٢العدد 
  .٥٤٧ید متولي، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص عبد الحم. د) ٢(
 : للمزید من التفصیل حول اللجان وعملها، انظر) ٣(

- Walkand : The Legislative Process in Great Britain, Londres 1968.  
- Jennings (Sir W.I): Parliament, 2nd edition, Londres 1957. 
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 : صیل حول هذا الموضوع، أنظرللمزید من التف) ١(

علــي مقلــد، شـــقیق : ، ترجمــة١، ج٢القــانون الدســتوري والمؤســـسات الــسیاسیة، ط: أندریــه هوریــو
  . وما بعدها٣٤٦، ص ١٩٧٧حداد، عبد الحسن سعد، األهلیة للنشر والتوزیع، بیروت 

  .٤٠٨القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : أندریه هوریو) ٢(
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  المطلب الثاني

 جھاز اللجان البرلمانیة
 





 

                                                        
وما ) ٥٤(نات التي نظمت جهاز اللجان فیها، مجلس النواب األردني، حیث نصت المواد ومن البرلما) ١(

على أن )٥٤(، على هذا الموضوع، فقد نصت المادة ١٩٩٦بعدها من النظام الداخلي للمجلس لسنة 
ًیدعو رئیس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادیة إلى االجتماع لتنتخب من بین اعضائها رئیسا 

، ویقوم رئیس اللجنة بتنظیم أعمالها وتحدید أبحاثها  والدفاع عن قراراتها في المجلس )الفقرة أ (ًومقررا
، ویضع المقرر تقاریر اللجنة عن القضایا المودعة لدیها ویتولى شرح تلك التقاریر والدفاع )الفقرة ب(

، )الفقــرة ب( الــرئیس ویــرأس المقــرر اللجنــة عنــد غیــاب) الفقــرة جـــ(عنهــا عنــد مناقــشتها فــي المجلــس 
ویضع المقرر تقاریر اللجنة عن القضایا المودعة لدیها ویتولى شـرح تلـك التقـاریر والـدفاع عنهـا عنـد 

، ویتـرأس رئـیس )الفقـرة د(ویـرأس المقـرر اللجنـة عنـد غیـاب الـرئیس ) الفقرة جــ(مناقشتها في المجلس 
علــى (المجلــس أحــد مــوظفي المجلــس ، ویكلــف رئــیس )الفقــرة هـــ(المجلــس اجتمــاع أیــة لجنــة یحــضره 

وتـنص . للقیام بمهام أمین سر اللجنة یتولى ضبط وقائع جلـساتها ومتابعـة اجراءاتهـا االداریـة ) األقل
، على تنظیم جهاز اللجان فیه، ١٩٩٧من الالئحة الداخلیة لمجلس النواب الیمنى لسنة ) ٣.٨(المادة 

ًخب كل لجنة من بین أعضائها رئیسا ومقررا یكـون من هذه المادة على أن تنت) أ(حیث قضت الفقرة  ً
وفي حالة غیاب رئیس اللجنة ینوب عنه المقرر فإن غاب . لها سكرتیر أو أكثر من موظفي المجلس

  ).٢٨فقرة ب، مادة (ًاالثنان حل محلهما أكبر االعضاء الحاضرین سنا 
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جموعــة األوراق المقدمــة ســلوى جمعــة وآخــرون، م. نظــام بركــات ود. هــاني الحــوراني، ود. د) ١(
إلـى ورشــة عمـل الدراســات البرلمانیـة فــي العـالم العربــي، التـي تنظمهــا المؤسـسة العربیــة للدراســات 
واالتــصال بالتعــاون مــع كلیــة االدارة واالقتــصاد والعلــوم الــسیاسیة، والمنــشورة فــي كــراس مــستقبل 

  .٢٢، ص ١٩٩٩العمل البرلماني، دار الجامعة، القاهرة، تشرین األول 
(٢) Lawrence D. Longley and Roger H. Darodson (eds): The new Roles of 

Parliamentary Committees, London: Farms cass, 1998. P84. 
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  .٣٧هاني الحوراني وآخرون، مجموعة أوراق، المرجع السابق، ص . د) ١(
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  .٤٤اللجان البرلمانیة،  المرجع السابق، ص : عمرو أحمد حسبو) ١(
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  .٤٥عمرو أحمد حسبو، المرجع السابق، ص ) ١(
  .٣٧هاني الحوراني وآخرون، مجموعة أوراق، المرجع السابق، ص . د) ٢(
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وال بــد مــن االشــارة إلــى أن ســریة جلــسات اللجــان ال تنــصرف إلــى أعــضاء المجلــس النیــابي ) ١(

فیهــا الــذي تنتمــي إلیــه هــذه اللجــان، فــیمكن لألعــضاء حــضور جلــسات لجــان لیــسوا أعــضاء 
لـسماع مــا یــدور فیهــا مــن مناقــشات، ولكــن األمــر إذا تعلــق بــاقتراح مقــدم مــن أحــد األعــضاء، 
فلصاحب هذا االقتراح حق الحضور عند دراسة اقتراحـه مـن قبـل اللجنـة، وكـذلك لـه االشـتراك 

  ).١٠٦دراسات تشریعیة، المرجع السابق، ص : هاني خیر. (في مناقشته دون التصویت
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(١) Lawrence, op. cit P. 82. 

، الجمعیــة المــصریة )متــرجم(نظــام الحكــم فــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــة : جــابر عــوض. د) ٢(
  .١٥٨، ص ١٩٩٦لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة 
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  ثانيالمبحث ال
 عمل واختصاصات اللجان البرلمانیة

 





 
 











 
 









                                                        
(١) Lawrence, op.cit P.84. 



==============================  

 287 







 
 

  المطلب األول
 اختصاص اللجان البرلمانیة التشریعي

 



















 
 



                                                        
  .٩٧دراسات تشریعیة، المرجع السابق، ص : هاني خیر) ١(
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  .١٠٨ص هاني خیر، المرجع السابق، ) ١(
مــن الدســتور المــصري، بــأن ســر التفرقــة بــین ) ١١٠(ًویــرى الــبعض تعلیقــا علــى نــص المــادة ) ٢(

المقترحات الحكومیة التي تصدر من أعضاء مجلس الشعب یكمن في أن الحكومـة لـدیها مـن 
األجهـــزة الفنیـــة مـــا یـــساعدها علـــى اعـــداد مـــشروعات القـــوانین ودراســـتها بـــشكل تفـــصیلي قبـــل 

ـــدیهم مثـــل هـــذه تقـــدیمها إلـــى م جلـــس الـــشعب، فـــي حـــین أن اعـــضاء مجلـــس الـــشعب لـــیس ل
ًاالمكانیة، هذا فضال عن أن مـا كـشف عنـه التطبیـق مـن قیـام اعـضاء مجلـس الـشعب بتقـدیم 
مــشروعات قــواینن ال تــستهدف المــصلحة العامــة أو لمخالفتهــا االصــول المتعــارف علیهــا فــي 

ر عرض هذه المشروعات على لجنـة خاصـة المجال القانوني، فلهذه االسباب استوجب الدستو
ًلدراستها وابداء الرأي بشأنها، وفي كل االحوال فـإن قـرار اللجنـة لـیس نهائیـا وصـاحب الـسلطة 

. د: للمزیــد مــن التفــصیل حــول هــذا الموضــوع انظــر( النهائیـة بهــذا الــشأن هــو مجلــس الــشعب
، ٦٣٨، ص ١٩٨٣ بیــروت القــانون الدســتوري، الــدار الجامعیــة،: ابــراهیم عبــد العزیــز شــیحا

، ص ١٩٧٤النظــام الدسـتوري فــي جمهوریــة مــصر العربیــة، : یحیــى الجمــل . وانظـر كــذلك د
القانون الدسـتوري، منـشأة المعـارف، االسـكندریة : محمد رفعت عبد الوهاب. وكذلك، د. ١٨٨

  .٣٧٢، ص )غیر مؤرخ(
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  .١١٠هاني خیر، دراسات تشریعیة، المرجع السابق، ص ) ١(
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  المطلب الثاني
 اختصاص اللجان البرلمانیة الرقابي

 







                                                        
(١) Lawrence, op, cit-p.71. 
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، وانظـــر ٥٧٠القـــانون الدســـتوري والـــنظم الـــسیاسیة، المرجـــع الـــسابق، ص : محـــسن خلیـــل. د) ١(

  .٥٦٤الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : عبد الحمید متولي. كذلك د
  .٥٦٤عبد الحمید متولي، المرجع السابق، ص . د) ٢(
  .٤١٤ون الدستوري، المرجع السابق، ص القان: محمد رفعت عبد الوهاب. د) ٣(
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الــسلطات الــثالث فــي الدســاتیر العربیــة المعاصــرة وفــي الفكــر الــسیاسي : ســلیمان الطمــاوي. د) ١(

  . وما بعدها ٥٥١، ص ١٩٨٦، مطبعة عین شمس، ٥دراسة مقارنة، ط –االسالمي 
  .١٨٥هاني خیر، دراسات تشریعیة ،المرجع السابق، ص ) ٢(
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 ,Lawrence، وكـذلك ٨٠اللجان البرلمانیـة، المرجـع الـسابق، ص : حمد حسبوعمرو ا: انظر) ١(

op. cit. P.80.  
، ٦٤٨، ص ١٩٧٧القـانون الدسـتوري، مطبعـة دار التـألیف، القـاهرة : شمس مرغنـي علـي. د) ٢(

  .٧٥٧القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : ابراهیم شیحا. وانظر كذلك د
 ص ١٩٥٢، دار الكتــاب العربــي، القــاهرة ٢نون الدســتوري، طشــرح القــا: مــصطفى كامــل. د) ٣(

  .١٤٦، ص ١٩٩٠النظام الدستوري المصري، : رمزي طه الشاعر. ، وانظر كذلك د٥٦٢
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  .٦٤٨القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : شمس مرغني علي . د) ١(
  .٧٥٧القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : ابراهیم شیحا. د) ٢(
، مطبعـــة جامعـــة دمـــشق ٢مبـــادئ القـــانون الدســـتوري والـــنظم الـــسیاسیة، ط: مـــال الغـــاليك. د) ٣(

  .٢٧٢، ص ١٩٦٨-١٩٦٧
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، وحــول العالقــة بــین الــسلطات ٤٠٨القــانون الدســتوري، المرجــع الــسابق، ص : أندریــه هوریــو) ١(

 الثالث في الوالیـات المتحـدة االمریكیـة، یـرى الـبعض أن الـذي یبـرز توزیـع الدسـتور للـسلطات
ــسلطة التنفیذیـــة والكـــونجرس هـــو نظــــام الفـــصل بـــین الـــسلطات الـــذي یتـــضمن وجــــود  بـــین الـ
مؤســسات منفــصلة ولكنهــا تمــارس ســلطات مــشتركة، وان العالقــات الحقیقیــة لهــذه المؤســسات 
محــددة بواســطة حقــائق عملیــة، حیــث یحكمهــا العــرف والعــادة أكثــر ممــا تحكمهــا النــصوص 

. بـارون و س. جیـروم أ: لتفصیل حول هـذا الموضـوع انظـر للمزید من ا. (الدستوریة الرسمیة
). محمـد مـصطفى غنـیم وهنـد البقلـي: ترجمـة (الوجیز في القانون الدسـتوري، : توماس دینیس

 العربیــــة، الجمعیــــة المــــصریة لنــــشر المعرفــــة والثقافــــة العالمیــــة، القــــاهرة ١ االنجلیزیــــة ط٢ط
  .وما بعدها١٢٦، ص١٩٩٨
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عمرو احمد حسبو، اللجان البرلمانیـة، المرجـع : ول هذا الموضوع انظرللمزید من التفصیل ح) ١(
  .٧٠السابق، ص 



==============================  

 297 







 
 







 
 



















                                                        
(١) Lawrence, op,cit.P.87. 
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بحثنا عامر عیـاش عبـد ، اآللیـات الـصحیحة : للمزید من التفصیل حول هذا الموضوع، أنظر) ١(

المجلـد ) ٣(د لوضع دستور العـراق، المنـشور فـي مجلـة جامعـة تكریـت للعلـوم االنـسانیة، العـد
  . وما بعدها٥٤، ص)١١(
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