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دور الظائإ

بالصعاظغظ شغ  ططمًا  غضعن  أن  الظائإ  سطى  1. تحرغسغئ: 
المةاقت المثاطفئ تغث إن طظ واجئات الظائإ افجاجغئ:

1. إقرتاح القوان�.

2. مناقشة القوان� يف اللجان.

3. التصويت عىل القوان� وإقرارها.

2. رصابغئ: سطى الظائإ أن غضعن ططمًا بالسطعم السغاجغئ 
تعل  التضعطئ  طساءلئ  أجض  طظ  الاتطغطغ  والافضغر 

جغاجاتعا الساطئ، طظ خقل افدوات الاالغئ:
1. أسئلة

2. إستجوابات

3. لجان التحقيق النيابية

4. تقديم الطعون يف حال أقرت قوان� غ� دستورية أمام املجلس الدستوري

3. طالغئ: سطى الظائإ أن غضعن ططمًا بالصعاظغظ الدرغئغئ 
والمالغئ، وذلك طظ أجض طظاصحئ وإصرار المعازظئ وشرض 

الدرائإ.
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4. إظاثابغئ: سطى الظائإ أن غضعن طسآوقً وغتضط ضمغره 
وذلك طظ خقل إظاثاب:

1. اللجان النيابية

2. هيئة املكتب

3. رئيس مجلس النواب

4. رئيس الجمهورية

األعىل ملحاكمة  أعضاء مجلس  إحتياطي� من  أعضاء أصيل� و3  إنتخاب 7   .5

الرؤساء والوزراء

6. تسمية رئيس الحكومة

7. تعي� أعضاء املجلس الدستوري

8. تعي� نصف أعضاء مجلس الوطني لإلعالم املر¤ واملسموع

تاجات،  تأطغظ  سطى  السمض  الظائإ  سطى  تمبغطغئ:   .5
الطئظاظغظ  والمعاذظغظ  المعاذظات  جمغع  وطاططئات 
طظ  صرغئئ  طساشئ  سطى  والئصاء  لثلك  صعاظغظ  وإصاراح 
وظثوات دورغئ ذغطئ  وذلك طظ خقل جطسات  الظاخئغظ 

طثة وقغاه.

6. المتاشزئ سطى إظازام سمض المةطج الظغابغ طظ خقل:
1. املشاركة يف اللجان املتخصصة املختلفة.

2. القيام بدراسة امللفات بشكل تفصييل.

3. الحضور اإللزامي لجلسات اللجان التي هو عضو فيها.

4. تأم� النصاب للهيئة العامة.



1. ططاجم بافخقق التمغثة
2. طبصش

3. ذو جمسئ جغثة
4. غماطك تسظ الثطابئ وا�جاماع

5. طاابع لفتثاث ولثغه بصاشئ جغاجغئ
6. طّطط بالمطفات الاحرغسغئ والصاظعظغئ والثطط العذظغئ

7. ترغص سطى طخطتئ المعاذظغظ
8. لثغه تّج وذظغ

9. غمطك حئضئ سقصات إجاماسغئ واجسئ وطاسثدة ولثغه 
    تغبغئ حسئغئ

10. جريء، طتاور، وطظاور

الاغ  والمعاخفات  المآعقت 
غةإ سطى الظائإ أن غاماع بعا 
لطصغام بثوره سطى أضمض وجه:
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1. طصابطئ الظعاب/ المرحتغظ �غخال طحاضطعط وططالئعط.

2. أبثاء آرائه وخغاراته بضض ترغئ وطظ دون صغعد.

3. التص شغ تأجغج جمسغات أو إظحاء طةمعسات لطسمض 
ا�ظاثابغ.

4. تص ا�صاراع  سطى أجاس صاظعن إظاثابغ سادل وحفاف 
(والثي غةإ المطالئئ به رأجًا بسث اقظاثابات)، سطى أن 

غادمظ:
•  إعت´د البطاقة اإللكرتونية املمغنطة يف العملية اإلنتخابية؛ 

   ملنع التزوير واإلرصار عليه.

•  إنشاء مراكز (ميغا سنرت).

•  اإلقرتاع يف مكان السكن بدل من مكان السجل.

•  ض´ن حق اإلقرتاع للبنان� غ� املقيم� من خالل ض´ن آلية للتسجيل 

    وتعي� مراكز عديدة لإلقرتاع. 

•  التسجيل واإلقرتاع عن طريق املنصة اإللكرتونية.

5. ا�ذقع سطى الصعائط اقظاثابغئ.

6. ا�ذقع سطى صرار تعزغع افصقم شغ المظاذص (طظ وزارة 
الثاخطّغئ)



7. الططإ طظ لةظئ الصغث المثاخئ حطإ أو إضاشئ اجط أي 
خقشًا  ذاتعا  الصائمئ  شغ  صغثه  أغفض  أو  صغثه  جرى  حثص 

لطصاظعن.

8.أن تخثر التضعطئ طراجغط دسعة العغؤات الظاخئئ 
شغ طعاسغثعا. 

اظاثابغئ  تبصغفغئ  براطب  بث  ا�سقم  وجائض  تاعلى  أن   .9
طاسثدة المخادر بما شغعا وزارة الثاخطغئ. 

10. تسعغض سمطغئ اقصاراع فختاب التاجات الثاخئ. 

11. أن تضعن أصقم اقصاراع طةعجة بسازل.

12. التخعل سطى التماغئ اقطظغئ شغ طراضج اقصاراع.

ضغاظات  طظ  لطرصابئ  خاضسئ  حفاشئ  شرز  سمطغئ  ضمان   .13
طساصّطئ طتطّغئ ودولّغئ.

14. ا�ذقع سطى ظاائب شرز أصقم.

الصعائط ا�ظاثابغئ سطى أن غضعن  الاأضث طظ صغثه شغ   .15
طصغثًا شغ صائمئ إظاثابغئ واتثة.

16. أن غمارس تص ا�ظاثاب بحثخه إذ ق غةعز له تعضغض 
شغ  التص  له  الثي  الثاخئ  التاجات  أختاب  بإجابظاء  أتث. 
إخاغار حثص غساوظه، طظ دون أن غعضطه شغ الصغام باثوغظ 

افجماء وإدخال الزرف شغ خظثوق ا�صاراع.

لغامضظ طظ طتاجئاه  أبظاء وقغاه  الظائإ  أداء  17. طاابسئ 
شغ اقظاثابات الصادطئ.
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