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 المقدمة

ي 
 
ي إلعرإق يعية  أنجز فريق عمل إلمرصد إلنيإب  تقرير إلفصل إألول من إلسنة إلتشر

ي  إلثإلثة 
 
من إلدورة إإلنتخإبية إلرإبعة وأطلقه للجميع إلسيمإ هيئة إلرئإسة ق

مجلس إلنوإب وإلكتل وإألحزإب إلممثلة فيه فضال عن وسإئل إؤلعالم 

ي 
 
يعية إلثإلثة ق وإلجهإت إألخرى إلمستفيدة منه يعود ليستمر مع إلسنة إلتشر

ي فصلهإ 
 – 1211\5\19من ليوثق ويرصد إألدإء ويطلق تقريره للمدة  إلثإب 

7\12\1211 

ي تنص عليهإ إلمإدة )
( من 61يتضمن إلتقرير أدإء مجلس إلنوإب للمهإم إلت 

، وكذلك عمل  ي يوجبهإ عليه نظإمه إلدإخلي
إلدستور فضال عن إلمهإم إلت 

حإت ومشإري    ع إلقوإني   وأحإلتهإ ؤىل  ي أنجإز مقت 
 
إللجإن إلمختلفة ودورهإ ق

 هيئة إلرئإسة. 

يؤكد، من خالل إعتمإده عل تصميم برنإمج ؤدخإل ؤن فريق عمل إلمرصد 

ي جلسإت إلمجلس، عل دقة وحيإدية 
 
خإص لمعطيإت إلعمل إلمنجزة ق

ي 
 
ي حإل إؤلدخإل إليدوي أو ق

 
ي تقع ق

ي نسبة إألخطإء إلت 
 
 تالق

ً
إلمخرجإت محإوال

حإل تفري    غ إلبيإنإت وكذلك بإلنسبة للمخططإت إلبيإنية. وقد أنشأ إلمرصد 

ي يقدمهإ: قإعدة بيإنإ
 ته إلخإصة بنإء عل إلمعطيإت إلت 

ي إلمخولون بدخول جلسإت إلمجلس ممن تم  
 
ي إلعرإق رإصدوإ إلمرصد إلنيإب 

ي مؤسسة مدإرك. 
 
 تدريبهم ق

ي مجلس إلنوإب.  
 
لمإنية ق  إلدإئرة إلت 

ي مجلس إلنوإب.  
 
 إلدإئرة إؤلعالمية ق

ي للمجلس. 
وب   إلموقع إإللكت 

 إإلتصإل إلمبإشر مع لجإن إلمجلس.  

 وسإئل إؤلعالم. 

ي أدإء إلمجلس بنإء عل قإعدة 
 
إكم ق ي بعض بيإنإته عل إلت 

 
إعتمد إلتقرير ق

ي تم ؤنشإئهإ خصيصإ للمرصد بغية إلقيإس إلدقيق وإظهإر إلفروق 
إلبيإنإت إلت 

ي إألدإء بي   كل شهر عل حده وبي   كل ثالثة شهور عل حده. 
 
 ق
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لسأداء المج  
 

 أوال: مقارنات

 مقارنة بي   الدورتي    -1
يعي  ي قبل إلدخول بتفإصيل عمل إلمجلس للفصل إلتشر

ي  إلثإب 
 
يعية إلثإلثة ق من إلسنة إلتشر

إلدورة إإلنتخإبية إلرإبعة يضع فريق إلمرصد جدوإل يقإرن فيه بي   مإ أنجزته إلدورة إإلنتخإبية 

يعي  ي فصلهإ إلتشر
 
يعي إألول وبي   مإ أنجزته إلدورة إإلنتخإبية إلرإبعة ق ي فصلهإ إلتشر

 
إلثإلثة ق

ي 
 
يعية إلثإلثة وكمإ مبي   ق   إدنإه: إألول من إلسنة إلتشر

(1 -1جدول رقم )  

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع
 149 115 عدد الجلسات

 174 152 قراءة اوىل
 119 195 قراءة ثانية

 91 142 قواني   مصوت عليها
 11 46 استضافة

 2 15. 692 ساعات العمل 

 194 112 معدل الحضور العام 

 1 5 استجواب

 5 11 اسئلة شفوية

 

 مالحظة: 

ي 
 
ي حي   إن إإلستجوإب إلوحيد ق

 
ي إلدورة إلثإلثة لوزيري إلدفإع وإلمإلية ق

 
كإن إإلستجوإب ق

 إلدورة إلرإبعة هو لرئيس هيئة إإلعالم وإإلتصإإلت. 
 

 مقارنة بي   الفصلي    -2

يعي  ي ليقإرن فيه أدإء مجلس إلنوإب بي   إلفصل إلتشر
يضع فريق إلمرصد إلجدول إإلب 

ي من
ي إلدورة إإلنتخإبية إلثإلثة وبي   إلفصل  إلثإب 

 
ي إلسنة إلثإلثة ق

يعية  إلثإب  من إلسنة إلتشر

ي إلدورة إإلنتخإبية إلرإبعة إلثإلث
 
 ة ق
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 (1 – 1جدول رقم )

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع
  4 37 عدد الجلسات

 5 34 القراءة االوىل
 4 17 القراءة الثانية

 1 15 الصادرة القواني   

 1 9 االستضافات

 2 8 توجيه سؤال

 2 112055 ساعات العمل
 179 196 معدل الحضور العام

  171( 1جلسة ) 166( 34جلسة ) الجلسة االقل حضورا

 
 

 : جلسات المجلسثانيا 

ي إلفصل  ألرب  ع جلسإت عقدتيتضمن هذإ إلتقرير متإبعة أدإء مجلس إلنوإب 
 
ي منق

 إلثإب 
يعية إلثإلثة. إبتدإء من إلجلسة إألوىل إلمنعقدة بتإري    خ  ولغإية  1211\5\19إلسنة إلتشر

 .13/7/1211بتإري    خ  إلرإبعة إلمنعقدةإلجلسة 
 (1 – 3جدول رقم )

 عدد الجلسات الشهر
 1 ايار

 1 حزيران
 1 تموز

 
 

ي ( /إلفقرة ثإلثإ من إلنظإم 11من هذإ يتضح إن إلمجلس قد خإلف إلمإدة )
إلدإخلي وإلت 

ي إألسبوع ولهيأة إلرئإسة تمديدهإ 
 
تنص عل: )تنعقد جلسإت إلمجلس عل إألقل يومي   ق

ي جلسته
 
ي عدلت بقرإر إلمجلس ق

ورة( إلت  إلتإسعة إلمنعقدة أو تحديدهإ حسب إلض 

ي تعقد خالل كل شهر بثمإن جلسإت 1219/ 13/4بتإري    خ 
 .إلمتضمنة عدد إلجلسإت إلت 
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 فاعلية المجلسثانيا: 
ي بإلفإعلية إنتظإم جلسإت إلمجلس وحضور إألعضإء وتنفيذ مإ جإء من فقرإت 

ونعت 

إتهإ فضال عن أدإء هيئة إلرئإسة.  ي جدول إإلعمإل وعمل إللجإن ومتغت 
 
 مدرجة ق

 

 حضور األعضاء:  -1

ة عل إلرغم من وضوح إلمإدة   من قإنون مجلس إلنوإب وتشكيالته إلمرقم(1)إلحإدية عشر

ي توجب نشر غيإبإت وحضور 18) وإلمإدة 1218لسنة  13
، إلت  ( من إلنظإم إلدإخلي

ي سإبقة لم 
 
ي إحدى إلصحف، ؤإل أن رئإسة إلمجلس، وق

 
إألعضإء عل موقع إلمجلس وق

ي إلدورإت إإلنتخإبية إلمنضمة، إمتنعت عن تنفيذ 
 
 أعاله. مإ نصت عليه إلموإد تحصل ق

يعية ولغإية ؤعدإد هذإ إلتقرير.  إذ حجبت غيإبإت إألعضإء من بدإية  هذه إلدورة إلتشر

يعية  أرب  عسوى  يعي إألول من إلسنة إلتشر ي إلفصل إلتشر
 
إلرغم من  إألوىل، وعلجلسإت ق

ذلك فؤن فريق إلمرصد إستطإع إن يحصي إلعدد إؤلجمإىلي للحضور من دون معرفة 

ضور إألعضإء للفصل وكإنت إلحصيلة لمعدل ح ومحإفظإتهمإلمتغيبي   وكتلهم وإحزإبهم 

ي 
ي إدنإه:  إلثإب 

 
يعية إلثإلثة من إلدورة إإلنتخإبية إلرإبعة كمإ مؤشر ق  من إلسنة إلتشر

 (1 – 4جدول رقم )

معدل الحضور )نائب لكل  الشهر
 جلسة(

 171 ايار
 186 حزيران

 182 تموز

 2 اب 
 2 ايلول 

 179 المعدل العام
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 من كنىن مجلس النىاب وحشكيالجه  11املادة ) 1)

على النائب التزام حضىز جلساث املجلس ولجانه، وفي حال جكساز غياب النائب من دون عرز مشسوع خمس مساث مخخاليت او  أوال:

 عشس مساث غير مخخاليت خالل الفصل الدشسيعي يىجه السئيس له جنبيها خطيا يدعىه فيه الى الالتزام بالحضىز 

 ماث ثانيا: ينشس الغياب بدون عرز مشسوع بطسق جحدد بخعلي

 ثالثا: للمجلس إكالت النائب إذا ججاوشث غياباجه بدون عرز مشسوع أكثر من ثلث جلساث املجلس في الفصل الدشسيعي الىاحد 

 زابعا: يعد جخلف النائب عن أداء اليمين الدسخىزيت بدون عرز مشسوع غيابا عن حضىز الجلساث.
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 تفصيل الحضور  -2

  هو )كإن معدل إلحضور ، يعي ي 179إلعإم لجلسإت إلفصل إلتشر
( نإئبإ وهذإ يعت 

ي كل جلسة. 152إن جلسإت إلمجلس تسجل غيإب )
 
 ( نإئبإ كمعدل عإم ق

 ( ي إلجلسة
 
ي 186سجل إعل معدل حضور ) 19/6/1211( بتإري    خ 1ق

 
( نإئبإ وق

 ( نإئبإ. 171سجل إقل معدل حضور ) 19/5/1211( بتإري    خ 1إلجلسة )

 

لمانرابعا: عدد ساعا  ت عمل الب 

ي هذإ إلفصل  إلمرصد معرفةلم يتسن لفريق 
 
عدإ جلسة عدد سإعإت عمل إلمجلس ق

ي تتضمن سإعإت إلعمل  لعدم نشر وذلك وإحدة 
مجلس إلنوإب لمحإض  إلجلسإت إلت 

  لكل جلسة 

 (1 – 5جدول رقم )

 

 عدد الساعات  الشهر 

 1:4 ايار 
 

 
 خامسا: جدول اعمال المجلس

 

 المنفذة وغب  عدد الفقرات المنفذة  .2

ي جدإول أعمإل إلجلسإت عن فقرإت كل جلسة، فقد بلغ 
 
بحسب مإ أعلنه إلمجلس ق

( فقرة ؤىل 11( فقرة، فيمإ رحلت )16( فقرة نوقش منهإ )38مجموع إلفقرإت إلمعلنة )

ي إلجلسإت 
 
إلالحقة، مإ يوم آخر، ولم يتست  لنإ متإبعة إلفقرإت إلمرحلة، لعدم تتإبعهإ ق

ي أجندة إلجلسة إلوإحدة مإ إل تستوعبه إلجلسة ومإ إل يستطيع 
 
ي ؤن إلمجلس يضع ق

يعت 

 تنفيذه. 

 (1مخطط رقم )

 

 

 

 

 

38 

16 

22 

 الفقرات غير المنفذة الفقرات المنفذة مجموع الفقرات
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 تصويتات .9

ي جلسته إلثإنية إلمنعقدة بتإري    خ صوت مجلس إلنوإب 
 
عل أعضإء  19/6/1211ق

 إإلتحإدية بعد ترشيح أسمإؤهم من قبل مجلس إلقضإء إألعل  محكمة إلتميت   

 

 استبدال األعضاء .3

ي إدنإه:  فقط كمإ إستبدإإل وإحدإ شهد مجلس إلنوإب 
 
 موضح ق

 (1 – 6جدول رقم )
 

 سبب االستبدال  الجلسة وتاريخها النائب البديل النائب المستبدل ت

ي إبو حسنة  عدنان االسدي  2
( 1إلجلسة ) رسول رإض 

19\5\1211 
 وفإة إلنإئب 

 

 

 

 

 خامسا: أداء هيئة الرئاسة

سوى جلسة  نظرإ لعدم نشر مجلس إلنوإب محإض  جلسإت إلمجلس خالل هذإ إلفصل 
لذإ تعذر عل فريق إلمرصد إلقيإم بإحصإء ومعرفة حضور إلجلسإت فيمإ وإحدة كمإ مبي   إدنإه 

 إلرئإسة. يخص هيئة 
 

 عدد المرات اغالق الجلسة افتتاح الجلسة

ي  دمحم إلحلبوسي   1 حسن إلكعت 
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يعي   األداء التشر
 

ي عرض إلمخرجإت إلتفصيلية للفصل 
 
ة ق ي منقبل إلمبإشر

يعية  إلثإب  إلسنة إلثإلثة للدورة إلتشر
ي تتضمن 

ي عمل عليهإ إلمجلس إلت 
إكمية إلت  يعية إلت  إلرإبعة إل بد من إستعرإض إلحركإت إلتشر

يعية إألوىل ) ( 1218\9\3إلقرإءتي   إألوىل وإلثإنية وإلتصويتإت من إلجلسة إألوىل للسنة إلتشر
ي مخطط رقم )( 1211/ 13/7ولغإية )

 
 :(1كمإ مبي   ق

 
 

 
 

 

 

 

 

( قإنونآ لم تزل عند 45نالحظ من إلمقإرنة بي   عدد إلقرإءإت إألوىل وإلثإنية إن هنإلك )

قإنونآ قرأت قرإءة ثإنية ولم تعرص  (37إلقرإءة إألوىل ولم تعرض للقرإءة إلثإنية، وأيضإ )

 للتصويت عليهإ. 

 : ي
يعي لهذإ إلفصل فكإن عل إلنحو إإلب   إمإ إلدور إلتشر

 (3إلمخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصوت عليها 

 القراءة األولى 

 القراءة الثانية 

92 

174 

129 

 القراءه األولى 

 القراءة الثانية 

 القوانين المصوت عليها 

5 

4 

1 
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 : ي
يعية عل إلنحو إإلب  يعية بحسب شهور هذه إلسنة إلتشر  جإءت إلحركإت إلتشر

  فقط. شهر حزيرإن تضمن إلتصويت عل قإنون وإحد 

  بلغ عدد  حزيرإن فقد من حيث إلقرإءإت إألوىل كإن شهر  إألكتر فإعليةإمإ إلشهور

  قإنون. ( 3قرإءإته )

  ي حي   كإنت إلشهور إألكتر فإعلية من حيث إلقرإءإت إلثإنية كإن شهر
 
وتموز إيإر ق

 قإنون. ( 1بلغ عدد قرإءإته ) فقد 

  ت ي حي   تمت  
 
ح قإنون  (3( بقرإءة )1إلجلسة )ق وعي   ومقت  قرإءة أوىل، ممإ لمشر

بتحقيقهإ  (3 -1يجعلهمإ بإلمرتبة إألوىل من بي   إلجلسإت. بينمإ جإءت إلجلسة )

. كمإ  (1ل عدد مرإت إنجإز للقرإءة إلثإنية للقوإني   ؤذإ قرأت فيهإ )إع قوإني  

 فقط إلتصويت عل قإنون وإحد ( 1حققت إلجلسة )

ي جدول رقم )مبي    كمإ 
 
  (:1 – 7ق

 

وع قانون   مشر

وع قإنون تصديق إتفإقية إلنقل إلجوي بي    جمهورية إلعرإق وحكومة إلمملكة  إلعربية  مشر
 إلسعودية

 

 

ي مجال تصنيف القواني   
 
 مقارنات ق

ي جلسإتة 
 
ي يصوت عليهإ إلمجلس ق

ي تصنيف إلقوإني   إلت 
 
ي ق إعتمد فريق إلمرصد إلنيإب 

يعية إلثإلثة للدورتي   إإلنتخإبيتي   إلثإلثة وإلرإبعة  خالل  إلفصل إإلول من إلسنة إلتشر

ي    ع وتم تبويبه ي مخطط رقم ) إ بحسب وظيفتهإ وإلغرض من إلتشر
 
 (:4ق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15

 القوانين التنظيمية

 المعاهدات واالتفاقيات

 الغاء القوانين

 التعديل على قانون

15 

2 

2 

4 

1 

 الدورة الرابعة

 الدورة الثالثة



 00 

ي   الدور الرقان 
 

 مإرس مجلس إلنوإب خالل هذإ إلفصل سلطته إلرقإبية من خالل إستضإفة وإحدة فقط 
 

 إإلستضإفة .1

ي لمجلس إلنوإب إذ لم تذكر إية مإدة  ؤذإ جإز لنإ إن نعد جلسإت إإلستضإفة ضمن إلجهد إلرقإب 

ي من موإد إلدستور فضال عن إلنظإم إلدإخلي لكلمة إإلستضإفة فقد  
 :كإنت عل إلنحو إإلب 

 

 (1 – 16جدول رقم )

 التاري    خ والجلسة الموضوع  االستضافة 
إلسيد إحسإن عبد إلجبإر 

 وزير إلنفط 

وجود تضي    ح منسوب له 
ي 
 
بوجود تدخل لبعض إلنوإب ق

عمل إلوزإرة خإرج إإلطر 
إلقإنونية، وعدم تجهت   

محطإت تإبعة لوزإرة إلكهربإء 
توقفهإ عن بإلوقود ممإ إدى إىل 

 .إإلنتإج

 إلجلسة إلثإنية  بتإري    خ 
19\6\1211 
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يعيةاوال   : عمل اللجان من حيث الحركات التشر

ي 
حإت إلت  يعية إفرد إلتقرير رسمإ بيإنيإ بإلمشإري    ع وإلمقت  عل صعيد إلفعإليإت إلتشر

ي قدمت مسودتهإ، وقد أنجزت فيهإ إلقرإءإت إألوىل وإلثإنية مصنفة بحسب 
إللجإن إلت 

 : ي
 تبي   إإلب 

 ( قإنونإ قرإءة أوىل وإلمقدمة من 8تم خالل هذإ إلفصل قرإءة ) إللجإن إإلتية

إهة، )إلمإلية، ي وإلتطوير  مؤسسإت إلت  
،إلمجتمع إلمدب  ي

لمإب   وإلبيئة،إلصحة  إلت 

نإمج إلحكومي وإلتخطيط  ،مرإقبة تنفيذ إلت  ي إتيج   إلخإرجية،إلعالقإت  إإلست 

  إلدينية(إإلوقإف وإلشؤون  قإنونية،

  ( قإنونإ قرإءة ثإنية إلمقدمة من إللجإن إإلتية 6قرإءة )وتم خالل هذإ إلفصل

إلعالقإت  وإلسيإحة،إلثقإفة  إلقإنونية، إلمإلية، إإلجتمإعية،وإلشؤون  )إلعمل

  إلخإرجية(

 شإئر، إلشبإب وإلريإضة، إمإ إللجإن إإلتية لم تكن لهإ أي مشإركة )إلمصإلحة وإلع

إلشهدإء  إإلنسإن،حقوق  وإلطفولة،وإإلشة  إلمرأة وإإلعالم،إإلتصإإلت 

إلتعليم إلعإىلي  وإلدفإع،إإلمن  وإإلستثمإر،إإلقتصإد  وإإلعمإر،إلخدمإت  وإلضحإيإ،

،وإلبحث  بية، إألقإليم  وإلطإقة،إلنفط  وإإلهوإر،إلزرإعة وإلميإه  إلعلمي إلت 

ي 
 
 (:5مخطط رقم )وإلمحإفظإت غت  إلمنتظمة بإقليم(. كمإ ق
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 : ي
 
 اما عىل صعيد القواني   الصادرة فقد تضمن االن

  فقد إصدرت إلعالقإت إلخإرجية قإنونإ وإحدإ فقط 

   ،إمإ إللجإن إإلتية لم تكن لهإ أي مشإركة )إلمصإلحة وإلعشإئر، إلشبإب وإلريإضة

إلشهدإء  ،حقوق إإلنسإن ،وإإلشة وإلطفولة إلمرأةإإلتصإإلت وإإلعالم ، 

إلتعليم إلعإىلي  ،إإلقتصإد وإإلستثمإر، إإلمن وإلدفإع، إلخدمإت وإإلعمإر ، وإلضحإيإ 

بية، إألقإليم  ،ةإلنفط وإلطإق، إإلهوإر إلزرإعة وإلميإه و  ،وإلبحث إلعلمي  إلت 

 ،إلقإنونية ،إلعمل وإلشؤون إإلجتمإعية، وإلمحإفظإت غت  إلمنتظمة بإقليم

إهة ،إلمإلية، إلثقإفة وإلسيإحة ي  مؤسسإت ،إلت  
لمإب  ي وإلتطوير إلت 

 ،إلمجتمع إلمدب 

ي  ،إلصحة وإلبيئة إتيج  نإمج إلحكومي وإلتخطيط إإلست  إإلوقإف  ،مرإقبة تنفيذ إلت 

ي إلمخطط رقم )وإلشؤون إلدينية(
 
 (:6. كمإ ق
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 اجتماعات اللجان  :ثانيا

 : ي
 عل صعيد عدد إإلجتمإعإت إلمعقودة من قبل كل لجنة، إلحظ فريق إلمرصد إإلب 

  نإمج إلحكومي  إلخإرجية. إلعالقإت  وإلعشإئر،إن لجنة )إلمصإلحة مرإقبة تنفيذ إلت 

،وإلتخطيط  ي إتيج  إلعمل  وإإلعالم،إإلتصإإلت  إلدينية،إإلوقإف وإلشؤون  إإلست 

،إلتعليم إلعإىلي وإلبحث  إإلجتمإعية،وإلشؤون  إلنفط  وإإلهوإر،إلزرإعة وإلميإه  إلعلمي

بية، إلثقإفة وإلطإقة، إهة، إلت  ( لم إلشهدإء وإلضحإيإ إإلنسإن،حقوق  وإلسيإحة، إلت  

. تعقد أي إجتمإع خالل إلفصل إلتشر   يعي

  ( 3إنعقإدإ من حيث إإلجتمإعإت فقد عقدت ) وإلريإضة إألكتر إلشبإب كإنت إللجنة

 ( إجتمإعإ. 1حيث إإلجتمإعإت فقد عقدت ) إلمإلية منإجتمإعإتهم تليهإ لجنة 

  إلصحة وإلبيئة إلقإنونية، ،وإلدفإع )إإلمنعقدت إللجإن إإلتية إجتمإعإ وإحدإ فقط، 

مجتمع  مؤسسإت وإإلعمإر. لخدمإت  بأقإليم،ظمة إإلقإليم وإلمحإفظإت غت  منت

، ي
ي مخطط رقم )   وإلطفولة(. وإإلشة  إلمرأة مدب 

 
 (:7كمإ ق
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس

 

 رصد خاص أوال: 

ي جدول  .2
 
ي وقتهإ إلمحدد وإلمعلن ق

 
لم تنعقد أي جلسة من جلسإت إلمجلس ق

 غإية إعدإد. إإلعمإل من بدإية عمل إلمجلس إىل 

نإئبإ لعدم تأدية أرب  ع نوإب إليمي    315مإ يزإل مجلس إلنوإب يعمل ب  .9

، ي
، إسعد إلعيدإب  حيدر إلعبإدي، رإكإن  إلدستورية وهم كل من )نوري كإمل إلمإلكي

 سعيد(. 

ي حضورهم ألية جلسة من بدإية عمل  .3
 
لم يكتمل عدد أعضإء إلمجلس إلكلي ق

 إلمجلس إىل إإلن. 

ي لجنة إلمرأة وإألشة وإلطفولة،  إستمرإر خلو بعض .4
 
 إللجإن من وجود إلرجإل كمإ ق

ي محإض  ) .5
 
( جلسة حت  موعد إعدإد إلتقرير 4لم ينشر مجلس إلنوإب إلعرإق

 .  مخإلفإ بذلك نظإمه إلدإخلي

ي إللجإن  .6
 
بي   أسمإء أعضإء  رصدنإ فرقإ 1211\4\16بحسب إخر تحديث ق

ي موقع إللجإن إلمعتمدة بحسب إلتحديث وبي   أسمإء 
 
أعضإء إللجإن إلمنشورة ق

 مجلس إلنوإب. 

يكون فيهإ عدد إألعضإء  1211\ 4\16إللجإن إلمنشورة بحسب إخر تحديث  .7

( بحسب إنتخإبإت مجلس إلنوإب سنه 319( بينمإ إلعدد إلكلي لألعضإء )345)

1218. 

ي مإدته  .8
 
  11خإلف إلمجلس نظإمه إلدإخلي ق

 
ي تنص عل )ثإلثإ

: إلفقرة ثإلثإ منهإ إلت 

ي إألسبوع ولهيأة إلرئإسة تمديدهإ أو 
 
تنعقد جلسإت إلمجلس عل إألقل يومي   ق

ي جلسته
 
ي عدلت بقرإر إلمجلس ق

ورة.( إلت  إلتإسعة تحديدهإ حسب إلض 

ي تعقد خالل كل  1219/ 13/4إلمنعقدة بتإري    خ 
إلمتضمنة عدد إلجلسإت إلت 

هر كإنون شهر بثمإن جلسإت وعل إلرغم من ذلك سجل فريق إلمرصد إن ش

ي شهر شبإط. 
 
ي قد عقدت فيه خمس جلسإت ولم تعقد أية جلسة ق

 إلثإب 
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 ثانيا: مخالفات مستمرة 

سجل فريق إلموصد عدم معإلجة مجلس إلنوإب للمخإلفإت إآلتية عل إلرغم من إلتنبيه 

ي تقإرير إلمرصد إلسإبقة. 
 
 ؤليهإ ق

: إستمرإر عملية توزي    ع إألعضإء عل إللجإن
ً
لمإنية من دون محددإت وإضحة فعل  إوال إلت 

( من إلنظإم إلدإخلي تنص عل:)تتكون كل  لجنة من إللجإن 73إلرغم من أن إلمإدة    )

إلدإئمة من عدد من إألعضإء إل يقل عددهم عن سبعة أعضإء وإل يزيد عن وإحد 

ي إلجلسة )
 
ون عضوإ( وتخويل رئيس إلمجلس بإضإفة عضوين كمإ ورد ق  ( من11وعشر

يعية إألوىل غت  إننإ نجد بأن بعض إللجإن فيهإ )  بينمإ 15إلفصل إألول للسنة إلتشر
 
( نإئبإ

ي لجإن إلشبإب وإلريإضة )
 
( 5إلبعض إآلخر لم يكتمل إلحد إألدب  من عدد إألعضإء كمإ ق

 (إعضإء فقط. 5وإإلعالم وإلسيإحة وإإلثإر ) إعضإء فقط وإلثقإفة

( نإئب عل إللجإن 12ظإمه إلدإخلي بعدم توزيعه )ثإنيإ: إستمرإر مخإلفة إلمجلس ن

ي إلمجلس. 
 
 إلدإئمة ق

: إستمرإر خلو لجإن )إجتثإث إلبعث،
 
(  ثإلثإ ي

لمإب  ي وإلتطوير إلت 
مؤسسإت إلمجتمع إلمدب 

 من وجود نإئبإ للرئيس فضال عن مقرر إللجنة. 

 نظإمه إلدإخلي إلمنشور عل موقعه إل
، رإبعإ: إستمرإر إلمجلس بعدم تضمي   رسمي

ي تم إلتصويت عليهإ من قبله. 
إت إلت   للتغيت 

ي 18خإمسإ: إستمرإر مخإلفة هيئة إلرئإسة للمإدة )
( من إلنظإم إلدإخلي للمجلس إلت 

ة إلمجلس إإلعتيإدية وإحدى إلصحف(. ؤذ لم  تنص:  ي نشر
 
: ينشر إلحضور وإلغيإب ق

ً
)أوال

ة إلمجلس إو إحدى  ي نشر
 
 إلصحف. ينشر أسمإء إألعضإء إلمتغيبي   ق

ي مخإلفة "مستمرة"  سإدسإ : 
 
إستمرإر إلمجلس بعدم إلتصويت عل حسإبإته إلختإمية ق

ي إلمجلس بإعدإد 143للمإدة )
 
ي تنص عل )يقوم إلقسم إلمإىلي ق

( من إلنظإم إلدإخلي إلت 

إلحسإبإت إلختإمية للمجلس، ويعرض عل هيئة إلرئإسة للموإفقة عليه وإحإلته ؤىل لجنة 

 بذلك للمجلس للمصإدقة عليه(. إلشؤون إلمإلي
 
 ة، وترفع إللجنة تقريرإ
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 :الملخص العددي لعمل المجلس

 المجموع ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  العنوان

 4 2 2 1 1 1 الجلسات

 38 2 2 11 9 8 مجموع الفقرات

 16 2 2 6 6 4 الفقرات المنفذة

الفقرات غب  
 المنفذة

4 3 15 2 2 11 

القواني   المقروءة 
 قراءة اوىل

2 3 1 2 2 5 

القواني   المقروءة 
 قراءة ثانية

1 2 1 2 2 4 

القواني   المصوت 
 عليها

2 1 2 2 2 1 

 1 2 2 2 1 2 االستضافات

 2 2 2 2 2 2 البيانات المقروءة

 1 2 2 2 1 2 التصويت الداخىلي 

 2 2 2 2 2 2 االستجوابات

 2 2 2 2 2 2 التقارير

 2 2 2 2 2 2 شفهي  سؤال

 
 

 

 

 

 


