
 مشروع القانون 
 2021ة ــــم )   ( لسنـــرق

 بشأن إصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ
 باسم الشعب

 رئيس اجلمهورية
 قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه:

 )املادة األوىل(
لدستور له في امجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، يمارس اختصاصاته المقررة 

 وفي الالئحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
 )املادة الثانية(

 ،داخل مجلس الشأأأأأأيوخ والمحافعة على النعامالمرافقة في شأأأأأأأن تنعيل العمل عمل بأحكام الالئحة الداخلية ي  
وكيفيأأة ، السأأأأأأأأألاأأات والج أأاتوغيره من  ومجلس النواب واإلجراءات واألعمأأاا البرلمأأانيأأة، والعالقأأة بين المجلس

ا كانت اتجاهات ل أو أي   تعبيرهل عن آرائ لحرية  وكفالة ،عضأأأأأأأأائهأ حقوق وواجبات، و ممارسأأأأأأأأته هختصأأأأأأأأاصأأأأأأأأاته
 .انتماءات ل السياسية أو الحزبية

  .ويلغى كل حكل يخالف أحكام هذه الالئحة
 (الثالثة)املادة 
 .ن اليوم التالي لتاريخ نشرهي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به م

 .يبصل هذا القانون بخاتل الدولة



 الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ
 أحكام عامة: الباب األول

 1مادة 
 مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له في العروف اهسأأأأأأتثنائية عقد جلسأأأأأأاته في مكان آخر، بناء  على طلب رئيس الجم ورية، أو  ل  
 جلس.عدد أعضاء الم

 واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
 2مادة 

 :يراه كفيال  بما يأتي مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايختص 
المجتمع المدني، وإعالء  ومنعماتالسأأأياسأأأية  وأخصأأأ ا اهنتخابات واألحزاب دعائل الديمقراطية، تقوية 

 إشراك الشباب.قيل التسامح السياسي، وتمكين المرأة و 
، والعدالة اهجتماعية، وحرية إعالء مبدأ المواطنة في شأأتى مجاهته، وأخصأأ ادعل السأأالم اهجتماعي  

 .والنزاعات القبلية والاائفية رهاباإل ك التعبير، ومكافحة الجرائل المنعمة الكبرى 
 الباب الثاني من الدستور.المنصوص علي ا في للمجتمع  تصادية واهجتماعية والثقافيةاهقالمقومات دعل  
 .دعل القيل العليا للمجتمع 
 باب الثال  من الدستور.لالمنصوص علي ا في ا الحقوق والحريات والواجبات العامةدعل   
 البية،، والامات النقابيةيالتنع وفى ،في اإلدارة المحلية، تعميق النعام الديموقراطي وتوسأأأأأأأأأيع مجاهته 
 من المجاهت. ذلك غيرو 
 ه على النحو المبين ب ذه الالئحة.وذلك كل

 3مادة 
 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

 اهقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 
 مشروع الخاة العامة للتنمية اهجتماعية واهقتصادية. 
 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 
نين ومشأأأأأأروعات القوانين المكملة للدسأأأأأأتور التي تحاا إليه من رئيس الجم ورية أو مشأأأأأأروعات القوا 

 .و من الحكومةأ مجلس النواب
ما يحيله رئيس الجم ورية إلى المجلس من موضأأوعات تتصأأل بالسأأياسأأة العامة للدولة أو بسأأياسأأت ا  

 في الشئون العربية أو الخارجية.
  يس الجم ورية ومجلس النواب.ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئ

 4مادة 
يلتزم أعضأأاء المجلس فيما يجرونه من مناقشأأات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدسأأتور، والقانون، وهذه 

  الالئحة.
 للمجلس  

ُ
 الربملانية

ُ
 الباب الثاني: األجهزة
 5مادة 

 أج زة المجلس الرئيسية، هي:
 أوه : رئيس المجلس.
 لس. اني ا: مكتب المج

  الث ا: اللجنة العامة.
 رابع ا: لجنة القيل.



ا: اللجان النوعية.  خامس 
ا: اللجان الخاصة والمشتركة.  سادس 
 سابع ا: العالقات البرلمانية الدولية.

 اجمللس  
ُ
 الفصل األول: رئيس

 6مادة 
وكرامة  عامه وكرامتها إلرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونرئيأس المجلأس هو الذي يمثله ويتكلل باسمه، وفق  

 . أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعماا المجلس
وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيل، أو بإحدى اللجان األخرى، أو بمن يختاره 

 من األعضاء.
 7مادة 

 ون، وهذه الالئحة.يراعى رئيس المجلس ماابقة أعماا المجلس ألحكام الدستور، والقان
ويفتتح الرئيس الجلسأأات ويرأسأأ ا، ويعلن انت اءها، ويضأأبا ا، ويدير المناقشأأات، ويأذن في الكالم، ويحدد موضأأوع 

 البح ، ويوجه نعر المتكلل إلى التزام حدود الموضوع.
نت ي ما يوله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضح ا، ويارح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن 

 إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس أن يبدى رأيه باهشأأأتراك في مناقشأأأة أية مسأأأألة معروضأأأة، وعندئذ يتخلى عن رئاسأأأة الجلسأأأة، ويتولى 

 رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، وه يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنت ي المناقشة التي اشترك في ا.
 8 مادة

جلسأأأأأأات اللجان ويرأس من لجان المجلس لالنعقاد لبح  موضأأأأأأوع م ل أو عاجل،  أىلرئيس المجلس دعوة 
 التي يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسأأأأأألاة التنفيذية أو غيرها من الج ات خارل المجلس، 
ا للنعام الذي يضعه في هذا الشأ  ن.عن طريق رئيس المجلس، أو طبق 

 9مادة 
ئاسأأأة ر هما في أحدلرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كلي ما في بعض اختصأأأأاصأأأأاته، وله أن ينيب 

 بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسأأة الجلسأأات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة هياب ما مع ا عن إحدى الجلسأأات 

 الحاضرين سنا.بعد افتتاح ا، يتولى رئاست ا أكبر األعضاء 
 وتكون لرئيس الجلسة اهختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.

 اجمللس   
ُ
 الفصل الثاني: مكتب

 10مادة 
 يشك ِّل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
 11مادة 

األوا الرئيس والوكيلين لمدة ينتخب المجلس من بين أعضأأائه في أوا اجتماع لدور اهنعقاد السأأنوي العادي 
الفصأأل التشأأريعي، وذلك باألغلبية المالقة لعدد األصأأوات الصأأحيحة التي أعايت، ويرأس جلسأأة المجلس هذه أكبر 

 ا من األعضاء.سن   نا نيصغر ويعاونه أ، األعضاء الحاضرين سنًّا



 12مادة 
 المدة التي يحددها، ويجرى اهنتخاب إلى رئيس الجلسة خالاعلى منصب الرئيس والوكيلين تقدم الترشيحات 

 ولو لل يتقدم للترشيح إه العدد المالوب.
 وتكون عملية اهنتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس  ل للوكيلين.

 ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر م ام الرئاسة فور إعالن انتخابه. 
  يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين ألكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.وفى جميع األحواا ه

 13مادة 
 يخار رئيس  المجلس رئيَس الجم ورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعالن انتخابه.

 14مادة 
 ماختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى ن اية اليو  ومكتب المجلسيباشر كلٌّ من الرئيس 

 ( من الدستور. 250السابق هفتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة )
 وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى ن اية الفصل التشريعي.

 حاصأأأأأأل على أعلىوإذا خال منصأأأأأأب رئيس المجلس فيما بين أدوار اهنعقاد، تولى أكبر الوكيلين سأأأأأأنًّا،  ل ال
 األصوات من ما، م ام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

 15مادة 
 يكون لثل  أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخالله بالتزامات منصبه.

نة يحيل الرئيس الالب إلى لجويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كلي ما كتابة  ومسأأأأأبب ا إلى رئيس المجلس، و 
لالب كتابة  ا قدميالشئون الدستورية والتشريعية لنعره على وجه السرعة. وإذا تعلق الالب بإعفاء رئيس المجلس، 

 ومسبب ا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ن من تاريخ وروده أن تجتمع لنعر طلب اإلعفاء من المنصأأأأأأأأأب خالا يوميلجنة الوفى جميع األحواا، على 

إلي ا، وتعد تقرير ا عنه خالا  ال ة أيام على األكثر. ويجب أن يتضأأأأأأمن تقرير اللجنة رأَي ا في مدى توافر الشأأأأأأرو  
م في شأنه طلب اإلعفاء من تعقيب.117المنصوص علي ا في المادة )  ( من الدستور، وما قد يبديه الذي ق د ِّ

وب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يالب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير ويجب أن تسأأأأتمع اللجنة إلى العضأأأأو المال
 اللجنة.

 16مادة 
مشأأأروع  تقرير لجنة الشأأأئون الدسأأأتورية والتشأأأريعية في طلب اإلعفاء من المنصأأأب، بحضأأأور  لثي عدد  ي تلى

 .إلى المجلس قبل تقديمهئ ا أعضاأغلبية  يه أعضائ ا على األقل، ويجب أن يوافق عل
 17مادة 

نعر المجلس  تقريَر لجنة الشأأئون الدسأأتورية والتشأأريعية في طلب اإلعفاء من المنصأأب في جلسأأة خاصأأة، ي
 خالا األيام الثال ة التالية هنت اء اللجنة من تقريرها.

وتكون رئاسأأة الجلسأأة ألكبر األعضأأاء سأأنًّا إذا كان طلب اإلعفاء متعلقا برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة 
 تي قد ت رفق به قبل البت فيه دون مناقشة. والمذكرة ال

 ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء باهسل. 
فإذا أسفر الرأي الن ائي عن موافقة  لثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديال  منه لباقي الفصل 

 ه الالئحة.( من هذ12 ،11) تينالتشريعي، بذات اإلجراءات الواردة بالماد



 18مادة 
يضأأأأع مكتب  المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خاة  لنشأأأأا  المجلس ولجانه بما يكفل السأأأأير المنتعل 

 ألعماله، وتعرض هذه الخاة على اللجنة العامة إلقرارها.
 لويتولى مكتب  المجلس اإلشأأأراَف على نشأأأا  المجلس ولجانه، ويعاون أعضأأأاَء المجلس في أداء مسأأأئوليات 

البرلمانية، كما يتولى معاونَة مختلف لجان المجلس ووضأأأأأأأأَع القواعد المنعمة إلدارة أعمال ا والتنسأأأأأأأأيق بين أوجه 
ا ألحكام هذه الالئحة.  نشاط ا، طبق 

 19مادة 
لمكتب المجلس أن يكل ِّف إحدى اللجان بدراسأأأة موضأأأوع معين وتقديل تقرير إليه بنتيجة دراسأأأت ا وتوصأأأيات ا 

 كتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.في شأنه، وللم
 20مادة 

ا لخاة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدرال مشروعات القوانين  يضع مكتب  المجلس جدوَا أعماا الجلسات وفق 
 التي انت ت اللجان المختصة من دراست ا، وكذلك الموضوعات الم مة الجارية.

ية لحضأأور اجتماعات مكتب المجلس التي ي وضأأع في ا جدوا  وي دعى الوزير  المختص بشأأئون المجالس النياب
 األعماا.

 ويعلن الرئيس جدوا األعماا، وي خار به األعضاء  والحكومة  قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
 21مادة 

يختص رئيس المجلس بأأالنعر في الأأدعوات لزيأأارة برلمأأانأأات الأأدوا األخرى، وتصأأأأأأأأأأدر عنأأه الأأدعوات ل أأذه 
 البرلمانات.
يتولى مكتب المجلس شأأأأأأأأأئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشأأأأأأأأأكيل ا، تمثيَل مختلف اهتجاهات و 

السأأأأأأياسأأأأأأية بالمجلس، قدَر اإلمكان، ويختار مكتب المجلس رؤسأأأأأأاء هذه الوفود ما لل يكن بين أعضأأأأأأائ ا رئيس 
 المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

 22مادة 
صأأأات األخرى المنصأأأوص علي ا في هذه الالئحة يتولى مكتب المجلس اإلشأأأراف على باإلضأأأافة إلى اهختصأأأا

ا للنعام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن. المجلس تنعيل جميع شئون   البرلمانية واإلدارية والمالية، وذلك وفق 
 23مادة 

 اعات طارئة.إلى اجتمه يدعو يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن 
وه يصح اجتماع المكتب إه بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من 
بين ل الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانٌع يحوا دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف اهستعجاا 

 ، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاق ما.ووكيل الرئيسإلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور 
 وه يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إه األمين العام للمجلس ومن ي ؤذن له بذلك.

ويحرر األمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس عند نعره في األمور الم مة التي تعرض على المجلس 
 أو لجانه.

  ، بحسب األحواا.ممن رأس اهجتماعاضر من رئيس المجلس أو وتعتمد هذه المح



 
ُ
 العامة

ُ
 الفصل الثالث: اللجنة

 24مادة 
 تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

 أوه : الوكيلين. 
  اني ا: رؤساء اللجان النوعية. 
 مقاعد أو أكثر. خمسةمن األحزاب السياسية التي حصلت على  حزب ية لكل الثا: ممثلي ال يئات البرلمان 
رابع ا: خمسة أعضاء يختارهل مكتب المجلس، على أن يكون من بين ل عضو واحد من المستقلين على  

 األقل، إذا كان عدد األعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
بية لحضأأور اجتماعات هذه اللجنة، أ ناء نعر المسأأائل المبينة وي دعى الوزير  المختص بشأأئون المجالس النيا

 ( من هذه الالئحة.26في المادة )
 25مادة 

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى اهجتماع، ويضأأأأأأأأع جدوا أعمال ا، ويدير مناقشأأأأأأأأات ا، ويعلن انت اء 
 اجتماعات ا وقرارات ا وتوصيات ا.

ل شأأأأأأأأأ ر على األقل، خالا دور اهنعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوت ا ا مرة كا دوري  وتعقد اللجنة اجتماع  
 هجتماع غير عادي.

ا، إه بحضور أغلبية أعضائ ا.  وه يكون اجتماع اللجنة صحيح 
 ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة باألغلبية المالقة ألصوات الحاضرين.

جتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بابع هذه المحاضر، ونشرها وتحرر محاضر موجزة لما يدور في ا
 بالاريقة التي يراها مناسبة.

 وتضع اللجنة القواعد األخرى المنعمة ألعمال ا بناء على اقتراح رئيس المجلس.
 26مادة 

 بما يأتي:العامة المنصوص علي ا في هذه الالئحة، تختص اللجنة   اباإلضافة إلى اختصاصات
 وه : مناقشة الموضوعات العامأة واألمأور الم مأة التي يرى رئيأس المجلس، إحالت ا إلي ا.أ 
 اني ا: دراسأأأأأة التقارير الدورية التي تقدم ا لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنعيمية  

 صادية أو سياسية عامة.العامة، وعن المقترحات والشكاوى الم مة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقت
 وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ اإلجراء المناسب في شأن ا.

 27مادة 
للجنة العامة أن تدعو رئيَس مجلس الوزراء أو غيَره من أعضأأأأاء الحكومة أو أيًّا من رؤسأأأأاء ال يئات المسأأأأتقلة 

 ماع إلي ل كلما رأت ضرورة لذلك.واألج زة الرقابية أو غيَرهل، لالست
العضو في أمر رأى كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع م ل أو عاجل، أو هستيضاح 

 من األمور المعروضة علي ا.
 ويوجه رئيس المجلس الدعوَة بناء على ما تقرره اللجنة.

 القيم  
ُ
 الفصل الرابع: جلنة



 28مادة 
ار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سأأأأأأأنوي عادي، بناء على ترشأأأأأأأيح اللجنة العامة، تشأأأأأأأكل لجنة القيل بقر 

 برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:
 : رؤساء اللجان النوعية.أوه   
أعضاء يرشح ل مكتب المجلس، على أن يكون من بين ل عضو واحد على األقل عن األحزاب  ا: أربعة اني   

رجاا القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل اآلخر للمجلس،  المعارضأأأأأأة وعضأأأأأأو آخر من
 ا. فإذا قام به مانع حل محله أكبر أعضاء اللجنة سن  

ا إه بحضور أغلبية أعضائ ا، وتصدر  ، بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين ا قراراتوه يكون اجتماع اللجنة صحيح 
 منه الرئيس. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي

 29مادة 
ا على القيل الدينية أو  تختص لجنة القيل بالنعر فيما ي نسأأأب إلى أعضأأأاء المجلس من مخالفات تشأأأكل خروج 

األخالقية أو اهجتماعية، أو المبادئ األسأأأاسأأأية السأأأياسأأأية أو اهقتصأأأادية للمجتمع المصأأأري، أو اإلخالا بواجبات 
ا ألحكام الدستو   ر أو القانون أو هذه الالئحة.العضوية، وذلك كله طبق 

 30مادة 
 .لهأقواالعضو إلى لجنة القيل بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبرر ا لذلك، بعد سماع  حااي  

 31مادة 
إلخاار ا بينلجنة  القيل العضَو كتابة للحضور أمام ا في الميعاد الذي تحدده لذلك، على أه تقل المدة  تخار

 عن سبعة أيام.لحضوره الميعاد المحدد و 
ا  وإذا السأأأأأابقة، فإذا  هحكام الفقرةتخلف العضأأأأأو عن الحضأأأأأور دون عذر مقبوا، أعادت اللجنة إخااره طبق 

 تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبوا تستمر اللجنة في مباشرة إجراءات ا.
 ه.رئيس اللجنة أن ي الع العضو، في أوا اجتماع يحضره أمام ا، على ما هو منسوب إلي وعلى
أن يختار أحد أعضأأأاء المجلس لمعاونته  وله، اللجنة اهسأأأتماع إلى أقواا العضأأأو وتحقيق أوجه دفاعه وعلى

 .م افي إبداء دفاعه أما
، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائ ا، بنفس افيما هو منسوب للعضو أن تجرى التحقيق  وللجنة

 وتعرض نتيجة التحقيق علي ا.
 32مادة 

ز أن يحضأأر اجتماعات لجنة القيل من غير أعضأأائ ا إه من يندبه رئيس المجلس ألمانة اللجنة، بناء يجو  ه
 على ترشيح رئيس ا، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمام ا.

 محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقع ا رئيس ا وأمين ا. وتحرر
 33مادة 

ع المحاا إلي ا قَِّبَل العضو، وتخار المجلَس أو مكتَبه، بحسب القيل أن تصدر قرار ا مسبب ا بحفظ الموضو  للجنة
 األحواا، ب ذا القرار. كما ي خار العضو  به كتابة.



اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصأأأأوص علي ا في البنود )أوه  و اني ا و الث ا ورابع ا( من المادة  للجنةو 
مخالفة من المخالفات المنصوص علي ا في قرار اإلحالة، والمشار  لعضواذا  بت ارتكاب ا( من هذه الالئحة، 261)

 ( من هذه الالئحة.29إلي ا في المادة )
ية. ويجوز للمجلس أن ينعر لجنة التقرير   وي عرض تال باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أوا جلسأأأأأأأأأأة 

ن ءِّ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودوالتقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقتَرحِّ توقيع  الجزا
 مناقشة.

أن يقرر حفظ الموضأأأأوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من )أوه( إلى )رابعا( من المادة  وللمجلس
 ( من هذه الالئحة على العضو.261)

 34مادة 
من مخالفات من الجسأأأأأأأامة بحي  قد انت ت لجنة القيل بأغلبية أعضأأأأأأأائ ا إلى أن ما  ب ت قَِّبَل العضأأأأأأأو  إذا

تسأأأأأتدعى إسأأأأأقا  العضأأأأأوية عنه، أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضأأأأأو إلى لجنة الشأأأأأئون 
 الدستورية والتشريعية.

الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص علي ا في  وللجنة
المنصأأأوص علي ا في  باإلجراءاتتحيل الموضأأأوع الى المجلس  إسأأأقا  العضأأأوية فاذا رأت( من هذه الالئحة، 261المادة )

 ( من هذه الالئحة.269(، والمادة )268الفقرات الثانية وما بعدها من المادة )
 35مادة 

ها بعد سماع ى تقرير المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقا  العضوية، بناء عل يفصل
دفاع العضأأو، ويجوز للمجلس أن يقرر نعر الموضأأوع في جلسأأة سأأرية بناء على طلب العضأأو بعد سأأماع معارض 

 واحد للسرية ودون مناقشة.
إسقاَ  العضوية، أو توقيَع أحد الجزاءات البرلمانية األخرى المنصوص علي ا في  وأحفَظ الموضوع  وللمجلس

 .الئحة( من هذه ال250المادة )
 


