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دور الﻈائﺈ

 .1تﺤرﻏﺳﻐﺋ :ﺲﻂى الﻈائﺈ أن ﻏﺿﻌن ﻄﻂماً بالﺼﻌاﻇﻐﻆ ﺸﻎ
المﺔاﻗت المﺚﺎﻂفﺋ ﺖﻐث إن ﻄﻆ واجﺊات الﻈائﺈ اﻓﺠاﺠﻐﺋ:
 .1إﻗﱰاح اﻟﻘﻮاﻧني.
 .2ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ اﻟﻠﺠﺎن.
 .3اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻧني وإﻗﺮارﻫﺎ.
 .2رﺻابﻐﺋ :ﺲﻂى الﻈائﺈ أن ﻏﺿﻌن ﻄﻂماً بالﺳﻂﻌم السﻐاﺠﻐﺋ
والﺎفﺿﻐر الﺎﺗﻂﻐﻂﻎ ﻄﻆ أجﻀ ﻄساءلﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺖﻌل
ﺠﻐاﺠاتﻋا الﺳاﻄﺋ ،ﻄﻆ خﻘل اﻓدوات الﺎالﻐﺋ:
 .1أﺳﺌﻠﺔ
 .2إﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت
 .3ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
 .4ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻮن ﰲ ﺣﺎل أﻗﺮت ﻗﻮاﻧني ﻏري دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
 .3ﻄالﻐﺋ :ﺲﻂى الﻈائﺈ أن ﻏﺿﻌن ﻄﻂماً بالﺼﻌاﻇﻐﻆ الﺪرﻏﺊﻐﺋ
والمالﻐﺋ ،وذلك ﻄﻆ أجﻀ ﻄﻈاﺻﺤﺋ وإﺻرار المﻌازﻇﺋ وﺸرض
الﺪرائﺈ.

دور الﻈائﺈ

 .4إﻇﺎﺚابﻐﺋ :ﺲﻂى الﻈائﺈ أن ﻏﺿﻌن ﻄسﺂوﻗً وﻏﺗﺿﻃ ضمﻐره
وذلك ﻄﻆ خﻘل إﻇﺎﺚاب:
 .1اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
 .2ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻜﺘﺐ
 .3رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
 .4رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
 .5إﻧﺘﺨﺎب  7أﻋﻀﺎء أﺻﻴﻠني و 3إﺣﺘﻴﺎﻃﻴني ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء
 .6ﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 .7ﺗﻌﻴني أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
 .8ﺗﻌﻴني ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﳌﺮيئ واﳌﺴﻤﻮع
 .5تمﺑﻐﻂﻐﺋ :ﺲﻂى الﻈائﺈ الﺳمﻀ ﺲﻂى تأﻄﻐﻆ ﺖاجات،
وﻄﺎطﻂﺊات جمﻐع المﻌاﺬﻈات والمﻌاﺬﻈﻐﻆ الﻂﺊﻈاﻇﻐﻆ
وإﺻﺎراح ﺻﻌاﻇﻐﻆ لﺜلك والﺊﺼاء ﺲﻂى ﻄساﺸﺋ ﺻرﻏﺊﺋ ﻄﻆ
الﻈاخﺊﻐﻆ وذلك ﻄﻆ خﻘل جﻂسات وﻇﺛوات دورﻏﺋ ﺬﻐﻂﺋ
ﻄﺛة وﻗﻏﺎه.
 .6المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى إﻇﺎﺰام ﺲمﻀ المﺔﻂﺟ الﻈﻐابﻎ ﻄﻆ خﻘل:
 .1اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 .2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﲇ.
 .3اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ.
 .4ﺗﺄﻣني اﻟﻨﺼﺎب ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

المﺂﻊﻘت والمﻌاﺦفات الﺎﻎ
ﻏﺔﺈ ﺲﻂى الﻈائﺈ أن ﻏﺎمﺎع بﻋا
لﻂﺼﻐام بﺛوره ﺲﻂى أﺾمﻀ وجه:
 .1ﻄﻂﺎﺞم باﻓخﻘق الﺗمﻐﺛة
 .2ﻄﺑﺼﺷ
 .3ذو ﺠمﺳﺋ جﻐﺛة
 .4ﻏمﺎﻂك ﺖسﻆ الﺚطابﺋ وا�ﺠﺎماع
 .5ﻄﺎابع لﻔﺖﺛاث ولﺛﻏه ﺐﺼاﺸﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ
 .6ﻄﻂّﻃ بالمﻂفات الﺎﺤرﻏﺳﻐﺋ والﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ والﺚطط الﻌﺬﻈﻐﺋ
 .7ﺖرﻏص ﺲﻂى ﻄﺧﻂﺗﺋ المﻌاﺬﻈﻐﻆ
ﺖﺟ وﺬﻈﻎ
 .8لﺛﻏه ّ
 .9ﻏمﻂك ﺣﺊﺿﺋ ﺲﻘﺻات إجﺎماﺲﻐﺋ واﺠﺳﺋ وﻄﺎﺳﺛدة ولﺛﻏه
ﺖﻐﺑﻐﺋ ﺣﺳﺊﻐﺋ
 .10جريء ،ﻄﺗاور ،وﻄﻈاور

ﺖﺼﻌق الﻈاخﺈ

 .1ﻄﺼابﻂﺋ الﻈﻌاب /المرﺣﺗﻐﻆ �ﻏﺧال ﻄﺤاﺾﻂﻋﻃ وﻄطالﺊﻋﻃ.
 .2أبﺛاء آرائه وخﻐاراته بﺿﻀ ﺖرﻏﺋ وﻄﻆ دون ﺻﻐﻌد.
 .3الﺗﺺ ﺸﻎ تأﺠﻐﺟ جمﺳﻐات أو إﻇﺤاء ﻄﺔمﻌﺲات لﻂﺳمﻀ
ا�ﻇﺎﺚابﻎ.
 .4ﺖﺺ ا�ﺻﺎراع ﺲﻂى أﺠاس ﺻاﻇﻌن إﻇﺎﺚابﻎ ﺲادل وﺣفاف
)والﺜي ﻏﺔﺈ المطالﺊﺋ به رأﺠاً بﺳﺛ اﻗﻇﺎﺚابات( ،ﺲﻂى أن
ﻏﺎﺪمﻆ:
• إﻋﺘامد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؛
ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻹﴏار ﻋﻠﻴﻪ.
• إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ )ﻣﻴﻐﺎ ﺳﻨﱰ(.
• اﻹﻗﱰاع ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺪل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﺠﻞ.
• ﺿامن ﺣﻖ اﻹﻗﱰاع ﻟﻠﺒﻨﺎﻧني ﻏري اﳌﻘﻴﻤني ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿامن آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
وﺗﻌﻴني ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻺﻗﱰاع.
• اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻹﻗﱰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
 .5ا�ﺬﻘع ﺲﻂى الﺼﻌائﻃ اﻗﻇﺎﺚابﻐﺋ.
 .6ا�ﺬﻘع ﺲﻂى ﺻرار تﻌزﻏع اﻓﺻﻘم ﺸﻎ المﻈاﺬﺺ )ﻄﻆ وزارة
الﺛاخﻂﻐﺋ(
ّ

ﺖﺼﻌق الﻈاخﺈ
 .7الطﻂﺈ ﻄﻆ لﺔﻈﺋ الﺼﻐﺛ المﺚﺎﺧﺋ ﺣطﺈ أو إضاﺸﺋ اﺠﻃ أي
ﺣﺚص جرى ﺻﻐﺛه أو أغفﻀ ﺻﻐﺛه ﺸﻎ الﺼائمﺋ ذاتﻋا خﻘﺸاً
لﻂﺼاﻇﻌن.
.8أن تﺧﺛر الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄراﺠﻐﻃ دﺲﻌة الﻋﻐﺆات الﻈاخﺊﺋ
ﺸﻎ ﻄﻌاﺲﻐﺛﻊا.
 .9أن تﺎﻌلى وﺠائﻀ ا�ﺲﻘم بث براﻄﺒ تﺑﺼﻐفﻐﺋ اﻇﺎﺚابﻐﺋ
ﻄﺎﺳﺛدة المﺧادر بما ﺸﻐﻋا وزارة الﺛاخﻂﻐﺋ.
 .10تسﻋﻐﻀ ﺲمﻂﻐﺋ اﻗﺻﺎراع ﻓﺦﺗاب الﺗاجات الﺚاﺦﺋ.
 .11أن تﺿﻌن أﺻﻘم اﻗﺻﺎراع ﻄﺔﻋﺞة بﺳازل.
 .12الﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﺗماﻏﺋ اﻗﻄﻈﻐﺋ ﺸﻎ ﻄراﺾﺞ اﻗﺻﺎراع.
 .13ضمان ﺲمﻂﻐﺋ ﺸرز ﺣفاﺸﺋ خاضﺳﺋ لﻂرﺻابﺋ ﻄﻆ ﺾﻐاﻇات
ودولﻐﺋ.
ﻄﺗﻂﻐﺋ
ﻄسﺎﺼﻂّﺋ
ّ
ّ
 .14ا�ﺬﻘع ﺲﻂى ﻇﺎائﺒ ﺸرز أﺻﻘم.
 .15الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ ﺻﻐﺛه ﺸﻎ الﺼﻌائﻃ ا�ﻇﺎﺚابﻐﺋ ﺲﻂى أن ﻏﺿﻌن
ﻄﺼﻐﺛًا ﺸﻎ ﺻائمﺋ إﻇﺎﺚابﻐﺋ واﺖﺛة.
 .16أن ﻏمارس ﺖﺺ ا�ﻇﺎﺚاب بﺤﺚﺧه إذ ﻗ ﻏﺔﻌز له تﻌﺾﻐﻀ
أﺖﺛ .بإﺠﺎﺑﻈاء أﺦﺗاب الﺗاجات الﺚاﺦﺋ الﺜي له الﺗﺺ ﺸﻎ
إخﺎﻐار ﺣﺚص ﻏﺳاوﻇه ،ﻄﻆ دون أن ﻏﻌﺾﻂه ﺸﻎ الﺼﻐام بﺎﺛوﻏﻆ
اﻓﺠماء وإدخال الﺰرف ﺸﻎ ﺦﻈﺛوق ا�ﺻﺎراع.
 .17ﻄﺎابﺳﺋ أداء الﻈائﺈ أﺐﻈاء وﻗﻏﺎه لﻐﺎمﺿﻆ ﻄﻆ ﻄﺗاﺠﺊﺎه
ﺸﻎ اﻗﻇﺎﺚابات الﺼادﻄﺋ.

