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 :الوقذهت

 . انجشنًبٌ يإسسخ دسزىسَخ رمىو ثًًبسسخ انسهطخ انزششَؼُخ 

؟ ويب هى انشكم انزٌ رُزظى ثه يإسسخ انجشنًبٌ ؟ ويب هٍ   فكُف َزى اَزخبة أػضبء انجشنًبٌ

  ؟ اخزظبطبرهب

I -تكويي البرلواى .
 :  اًتخاب أعضاء البرلواى- 1

 : اة أػضبء انجشنًبٌرششوط انزظىَذ وانزششُخ الَذ- أ

 : انزششخ الَزخبثبد يجهسٍ انجشنًبٌ ثبنًغشة، ويُهب انزظىَذ و رزؼذد ششوط - 
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كًب ًَُغ انمبَىٌ ثؼض انفئبد يٍ انزسجُم فٍ انهىائخ االَزخبثُخ يثم انؼسكشٍَُ واألفشاد انزٍَ طذسد فٍ  - 

  ...دمهى أدكبو جُبئُخ

... كًب رذشو فئبد أخشي يٍ االَزخبة كبنمضبح وانؼًبل وانخهفبء- 

 : طشَمخ االَزخبة-ة

. انًسزشبسٍَيجهـس انُىاة ويجهـس : َزكىٌ انجشنًبٌ انًغشثٍ يٍ غشفزٍُ

سُىاد، أيب يجهس انًسزشبسٍَ  5 انالئذخ نًذحثىاسطخ  َُزخت أػضبء يجهس انُىاة ثباللزشاع انؼبو انًجبشش

 يٍ طشف يًثهٍ انجًبػبد هزا انًجهس األخُش أَضب ثباللزشاع اانًجبششوَُزخت ،  سذ سُىادفًذح والَزه 

. ..انًذهُـخ وانغشف انًهُُخ ويًثهٍ انًأجىسٍَ

  :تكويي هكتبي البرلواى- 2

افززبح  ػُذ يكبرجهب و انهجبٌ انذائًخ و سؤسبء أػضبء انًكزجٍُ و  انجشنًبٌيجهسٍَزى اَزخبة سئبسخ  -

و أَضب فٍ انسُخ انثبنثخ ثبنُسجخ نًجهس انُىاة، ثًُُب ػُذ اَزهبء يُزظف انىالَخ  ،انذوسح األونً

  . انزششَؼُخ ػُذ يجهس انًسزشبسٍَ

 .انزًثُم انُسجٍ لبػذح  أسبسة أػضبء يكزجٍ انغشفزٍُ ػهًرَُذ -

Π -تٌظين البرلواى:   
  :تكويي الفرق واللجاى البرلواًيت-1

َمم   َزكىٌ يجهس انُىاة يٍ ػذح فشق َُبثُخ وَزكىٌ كم فشَك يٍ ػذد يٍ األػضبء ال: انفشق انجشنًبَُخ- أ

.  ػضىا نهى َفس االَزًبءاد انسُبسُخ ونهى سئُس َزذذس ثبسًهى12ػٍ 

 رزشكم انهجبٌ انجشنًبَُخ يٍ ػذد يؼٍُ يٍ أػضبء انجشنًبٌ يٍ رُبساد يخزهفخ وهٍ : انهجبٌ انجشنًبَُخ- ة

.  أو نجٍ يإلزخ (147 ص 10أَظش و  ) ئيب نجٍ دائًخ

  :الذوراث البرلواًيت- 2

َفززخ انًهك انذوسح األونً نهجشنًبٌ َىو انجًؼخ انثبَُخ يٍ شهش أكزىثش ورخزض فٍ انمضبَب انىطُُخ وانذونُخ 

فٍ دٍُ رفززخ انذوسح انثبَُخ فٍ أثشَم نذساسخ يششوع انمبَىٌ انًبنٍ وانًظبدلخ ػهُه ، وًَكٍ نهجشنًبٌ أٌ 

 ثطهت يٍ األغهجُخ انًطهمخ ألػضبء أدذ انًجهسٍُ وئيب ثًشسىو ورنك نذساسخ ئيبَجزًغ فٍ دوساد اسزثُبئُخ 

. انمضبَب انزٍ ركزسٍ طبثغ االسزؼجبل

Ш -التشريعيت اختصاصاث البرلواى : 
ثبػزجبس أٌ انجشنًبٌ يإسسخ دسزىسَخ فاَه ًَبسس يجًىػخ يٍ االخزظبطبد انزششَؼُخ، و انزٍ رزًثم فٍ 

انًشالجخ يٍ خالل األسئهخ  )و انًظبدلخ ػهً انمبَىٌ انًبنٍ و يشالجخ األػًبل انذكىيُخ ئطذاس انمىاٍَُ 

نجبٌ ، رشكُم ثبألغهجُخ انًطهمخ يهزًس انشلبثخانشفهُخ و انكزبثُخ، يؼبسضخ انذكىيخ يٍ انزظىَذ ػهً 

(. رمظٍ انذمبئك 

 : خاتوت 
.  ئٌ يًبسسخ انجشنًبٌ نهسهطخ انزششَؼُخ ويشالجخ أػًبل انذكىيخ أكجش دنُم ػهً أهًُخ انجشنًبٌ فٍ ثهذٌ


