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حه ١َٝٛيف اقً ِٝنسدضتإ ٚحصدً عًد ٢ايرتصد ٝيف ()2013/11/28
بشهٌ زمس َٔ ٞقبٌ دا٥س ٠املٓ ُات ايغ احلهٚ ١َٝٛبدات ْشداطاهٗا
يف ناْ ٢ْٛاال.2013 – ٍٚ
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وسصد وعّد ثةى ) (PAYلمسقابة عمى بسملاُ اقميي كسدضتاُ
www.payied.org
قاَت َعٗد ثةى مبُازضْ ١ػاطاتٗا ايسقاب ١ٝعً ٢بسملإ اقًي ِٝنسسضينإف ؾعًيَ ٢طين ٣ٛاييدٚزاب ا زبعي ١يً مليإ
قاَت بٛضع ًَؿاب يالعضاٚ ٤يس٥اض ١اي ملإ ٚايكسازب ٚايًجإ املؤقنٚ ١ايداُٝ٥ي١ف اَيا بايٓطيل ١يًيدٚز ٠ايسابعي-2013 ١
 2017قاَت ظُع مجٝع املعًَٛاب ح ٍٛايًجإ املؤقنيٚ ١ايًجيإ ايداُٝ٥يٚ ١املعًَٛياب عئ ا عضياٚ ٤ز٥اضي ١اي مليإ
ٚايهنٌ ٚبسْاَج ايعٌُ ٚايٓعاّ ايداخً ٞيً ملإ َٚطٛس ٠سضينٛز ا قًيٚ ِٝايدضينٛز ايعساقيٞف ٚس ا ضينؿاسَ ٠ئ املٛقيع
ا يهرت ْٞٚيً ملإ يًخص ٍٛعًٖ ٢ر ٙاملعًَٛابف با ضاؾ ١اىل َعًَٛاب اخس ٣مل تػس ايٗٝا املٛقع ا يهرت ْٞٚي مليإ
اقً ِٝنسسضنإ ا ٚاَ ٟسنص عث ٞآخس ٚاٚ َٔ ٟضا ٌ٥ا عالّ يف ا قً-:ِٝ
 -1حضٛز اعضا ٤اي ملإ يف جًطاب اي ملإ :حٝي س ٚضيع جيد ٍٚيهيٌ جًطيَ ١ئ جًطياب اي مليإ ٚا يا٤
املنػٝلني ٚاضلاب اينػٝبف ٚس ٚضعٗا عً ٢اضاع ايدٚزاب اي ملاْ.١ٝ
 -2اينطج ٌٝايؿد ٟٜٛدتًطاب اي ملإ :قاَت َعٗد ثةى بٓػس مجٝع جًطاب اي ملإ عً ٢غهٌ َكياطع ؾدٜٜٛي ١يف
ايٛقت اير ٟمل تٓػس املٛقع ا يهرت ْٞٚيس٥اض ١اي ملإ َٛٚقع بسملإ ا قً ِٝيف َٛقٛع ٜٛتٛٝب ا بٓػس عيدس قًٝيٌ َئ
اينطجٝالب ايؿد ١ٜٜٛدتًطاب اي ملإ .
 -3اينخطٝط :قاَت بٓػس عدس َٔ املعًَٛاب ارتاص ١بايدٚز ٠ايسابع ١ي ملإ ا قً ِٝعً ٢غهٌ نساؾٝيو َثيٌ ايهنيٌ
اي ملاْٚ ١ٝعدس اصٛاتٗا َٚهْٛاب اي مليإ َئ حٝي اينهي ٜٔٛايكيٚ َٞٛاعُيازِٖ  ٚادتيٓظ ٚايدٜاْيَٚ ١طين ٣ٛاينعًيِٝ
ٚايػٗاساب ايدزاض١ٝف ٚٚؾكا يًُخاؾعاب ْٚطل ١متث ٌٝاحملاؾعاب يف ٖر ٙايهنٌ فٚعدس املكاعد اي ملاْٝيٚ ١اييح حصيًت
عًٗٝا ا حصاب يف ستاؾعاب ا قً.ِٝ
 -4ا تصاٍ باعضا ٤اي ملإ :يف ٖرا ايكطِ س ٚضع قا ١ُ٥با ا ٤اعضا ٤اي ملإ ٚؾكا يًهنيٌ اييح ٜٓنُي ٕٛايٗٝيا
ٚازقاّ تًؿْٛاتِٗ ٚبسٜدِٖ ا يهرتَٛٚ ْٞٚاقعِٗ يف غلهاب اينٛاصٌ ا جنُاع( ٞايؿاٜطلٛى)
 -5ا ؾهاز :يف ٖرا ايكطِ س ٚض ع عيدس َئ املكيا ب املهنٛبيَ ١ئ قليٌ اعضيا ٤اي مليإ ٚاغيخاو آخيس ٜٔحيٍٛ
َٛاضٝع ختنص ب ملإ ا قً.ِٝ
 -6بسملإ ا قً ِٝيف ٚضا ٌ٥ا عالّ :يف ٖرا ايكطِ س ْػس مجٝع املٛاضٝع املٓػٛز ٠ح ٍٛبسملإ ا قً ِٝيف ايكٓيٛاب
ا عالَ ١ٝايهسسٚ ١ٜإ ٖرا ايكطِ ٜصاٍ قٝد ا ْػا.٤
 -7مجٝع املٓػٛزاب ح ٍٛعٌُ اي ملإ :يف ٖرا ايكطِ ضٝنِ ْػس مجٝع املٓػٛزاب ٚايح س ْػسٖا ح ٍٛاي مليإ
ٚإ ٖرا ايكطِ ٜصاٍ قٝد ا ْػا.٤
َٓ -8ػٛزاب بسملإ ا قً :ِٝيف ٖرا ايكطِ ضٝنِ ْػس مجٝع املٓػٛزب ايصاسز ٠عٔ بسملإ ا قًيٚ ِٝإ ٖيرا ايكطيِ
ٜصاٍ قكٝد ا ْػا٤ف ٚقد س ٚضع ؾٗٝا عدس َٔ َٓػٛزاب اي ملإ.
ٚاْ٘ بعد ا ْنٗا َٔ ٤ايكطِ ايهسس ٟضٝنِ اْػا ٤ايكطِ ايعسب ٞيف املٛقع ا يهرتَٚ ْٞٚطينكلال ضيٝنِ اضينخداس قطيِ
بايًػ ١ا ْهًٝص.١ٜ
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املكدوة

َػسٚع ايسقاب ١عً ٢بسملإ اقً ِٝنسسضنإف قد بداب بٓػاطاتٗا يف ٖيرا املػيسٚع َٓير بداٜي ١اييدٚز ٠ايسابعي ١ي مليإ
اقً ِٝتكَ( ّٛعٗد ثةي ٚ )PAYباينعاَ ٕٚع ايصٓدٚم ايٛطين ييدعِ ايدقكساطٝي )NED( ١ا َسٜهٝي ١بنٓؿٝير نسسضينإ
قاَت بٓػس ضلع ١تكازٜس حٖ ٍٛرا املٛضٛعف ٚإ اهلدف َٔ تٓؿٝير ٖيرا املػيسٚع ابيالؽ ايٓاخيب ايهيسسٚ ٟاييسا ٟايعياّ
مبطن ٣ٛاسا ٤ممثً ِٗٝيف ب سملإ ا قًٚ ِٝايػيؿاؾ ١ٝيف ايعُيٌ اي مليإ ْ ٚػياطاب اي مليإ َثيٌ ضئ ايكيٛاْني ٚايسقابي١
ٚاملصاسق ١عً ٢املٛاشْ ١ايعاَٚ ١نٝؿ ١ٝايكٝاّ بٗر ٙايٓػاطابف يف ا ٚضاع ايطلٝعٚ ١ٝايح ؾٗٝا اي ملإ قازع ْػاطات٘
بصٛز ٠طلٝع١ٝف اَا بايٓطل ١يالٚضاع اذتاي ١ٝؾإ بسملإ ا قً ِٝغري َؿعٌ َٚعطيٌ َٓير ضيْٓٚ ١صيـف ٜ ٚينِ ايطيُا
يً ملإ مبُازضْ ١ػاطات٘ بصٛز ٠طلٝع١ٝف ٚإ َُٗنٓا نُٓعَُ ١دْ ١ٝممازض ١ايضػٛط عً ٢ا طساف ايطٝاض َٔ ١ٝاجٌ
اعاس ٠تؿع ٌٝاي ملإ ٚاعاس ٠ا َٛز اىل َطازٖا ايطلٝع.ٞ
ٚخالٍ َد ٠عٌُ ٖر ٙاملٓعُ ١يف ايطٓٛاب ا زبع ١املاض ١ٝغٗد تٓؿٝر املػسٚع َساحيٌ َنلآٜي ١ؾؿي ٞاملساحيٌ ا ٚىل
ينٓؿٝر املػسٚع عدس نلري َٔ ايهنٌ اي ملاْٚ ١ٝز٥اض ١اي ملإ ٚعدس نيلري َئ اعضيا ٤اي مليإ مل ٜهْٛيٛا َينؿكني َيع
املػسٚعف ٚيهٔ بعد ؾرتٚ ٠جٝص ٠تػريب اْطلاعاتِٗ ح ٍٛاملػيسٚع س اضينكلاٍ املػيسٚع بسحابي ١صيدز َئ قليٌ َععيِ
ايهنٌ ْٛٚاب اي ملإ بعد إ ظٗسب هلِ ا ٖداف ايسٝ٥ط ١ٝيًُػسٚع ٚاييح تينًخص يف ممازضي ١ايعُيٌ امليدْ ٚ ٞتطيٜٛس
ايعٌُ اي ملاَْٚ ٞلاسَٚ ٘٥لياس ايدقكساطٝي ١با ضياؾ ١اىل إ َٓعُي ١ثةةى َازضيت ْػياطاتٗا ٚقاَيت بٓػيس تكازٜسٖيا
عٝاس.١ٜ
ٚيف َساحٌ ا ٚىل يًُػسٚع س ْػس اينكازٜس ا ٚىل ٚايثاْٚ ١ٝايثايث ١عًْ ٢ؿك ١املعٗدف  َٔٚقلٌ ؾسٜل َنطٛع ٚإ ز٥اضي١
اي ملإ ٚاؾكت عً ٢تكد ِٜايدعِ يؿسٜل املعٗدف ٚيهٔ َٛقـ ز٥اض ١اي ملإ قد تػري عٓدَا س ْػيس اينكسٜيس ايسابيع حيٍٛ
تعط ٌٝاي ملإ يف َٓ ٚ 2015/10/12ع زٝ٥ظ اي مليإف حٝي اغياز اينكسٜيس اىل اْي٘ س خيسم عيدس َئ ايؿكيساب ٚامليٛاس
ايكاْْ ١ْٝٛنٝج ١هلرا املٓعف ؾكد قاّ ْا٥ب زٝ٥ظ اي ملإ بٓػس بٝإ حَ ٍٛعٗد ثةى ٚقسز َٓع ؾسم املعٗيد َئ ممازضي١
ْػاطاتِٗ يف اي ملإفٚيهٔ املعٗد ؾضٌ عدّ ايسس عًٖ ٢ر ٙا جيسا٤اب ٚيهئ ٖير ٙا جيسا٤اب مل تعٝيل اضينُسازِٖ َئ
ممازضْ ١ػاطاتِٗ يف تٓؿٝر ٖرا املػسٚعف ٚقاَٛا بعد ذيو بٓػس تكسٜسِٖ ارتاَظف  َٔٚثِ عكدٚا اجنُاع َع ْا٥ب زٝ٥ظ
اي ملإ ٚعً ٢اثس ذيو س ايطُا يؿسقِٗ َٔ اضنٓ٦اف عًُِٗ َس ٠اخس ٣ساخٌ اي ملإ ٚس ا تؿام عً ٢عيدس َئ ايٓكياط
ٚايح ْصت عً ٢اينعاَ ٕٚع اي ملإ ٚقاَٛا بٓػس تكسٜسِٖ ايطاسع ف ٚبٗدف متنني اٚاصس اينعا ٕٚبني ايطسؾني قاّ ٚؾد
َٔ املعٗد بصٜازْ ٠ا٥ب زٝ٥ظ اي ملإ يف 2016/12/4ف ٚإ املرنٛز اثٓ ٢عً ٢جٗيٛس امللرٚييَ ١ئ قليٌ نياسز املػيسٚع
ٚاملعٗييد يف ممازضييْ ١ػيياطاتٗا ٚتعٗييد بنكييد ِٜاملصٜييد َيئ اينعيياٚ ٕٚايييدعِف ٚقاَييت املٓعُيي ١بازضيياٍ خطيياب يف ٜييّٛ
 2016/12/8اىل ز٥اض ١اي ملإ بٗدف َنابع ١اينعٗداب ٚايح اغاز ايٗٝا ْا٥يب ز٥يٝظ اي مليإ ٚاملنضيُٓ ١ازبعيْ ١كياطف
ٚيهٓ٘ يف  2017-1-24 ّٜٛقاَت املدٜس ١ٜايعاَ ١يدٜٛإ اي ملإ بايسس عًي ٢خطابٓيا املسضيٌ ٚاملسقُيٚ )143/5/2( ١س
ا غاز ٠ؾ ٘ٝاىل اْ٘ س زؾض ثالث َٔ ١اصٌ ازبعْ ١كاط َٔ طًلاتٓاف ٚمتت املٛاؾك ١عًَ ٢طًب ٚاحد ؾكط ف ٚبعد ذيو ٚيف
 2017/2/27قاَت املدٜس ١ٜايعاَ ١يدٜٛإ اي ملإ بازضاٍ خطاب ثإ اىل املعٗد ٚاملسقُٚ )452/4/4( ١س ا غياز ٠ؾٗٝيا
اىل اِْٗ ٜلًػَ ٕٛعٗد ثةى باْ٘ بٓا٤ا عً ٢طًب ْا٥ب زٝ٥ظ اي ملإ ضٝنِ حجب مجٝع املعًَٛاب عٔ َٓعُنٓا عجي ١إ
ايٓعاّ ايداخً ٞيً ملإ ٜنعازض َع َلدأ َساقلني٘ َئ قليٌ اَ ٟئ َٓعُياب اانُيع امليدْٞف ٚإ عيدس َئ اعضيا٤
التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

5

اي ملإ ٜسؾض ٕٛذيوف ٚطايب باٜكاف عٌُ املػسٚع ٚمل ٜهنؿٛا بريو بٌ ٚقاَٛا بٓػس تعُ ِٝعً ٢مجٝع ْيٛاب اي مليإ
ٜطايل ِْٗٛبعدّ اينعاَ ٕٚع املػسٚع .
ٚعً ٢ايسغِ َٔ ذيو ؾاِْٗ مل ٜكَٛٛا باٜكاف املػسٚع ٚقاَٛا بٓػس تكسٜسِٖ ايطابع ف ٚبٗدف اجساَ ٤نابع ١اني قُٓيا
باخر ازاْٛ ٤اب اي ملإ حٖ ٍٛرا املػسٚع فٚاجسٜٓا اضنلٝإ بني مجٝع اعضا ٤اي ملإ َٚعسؾ ١تصٛزاتِٗ ٚازا ِٗ٥حٍٛ
املػسٚع َٚعسؾ ١اىل اَ ٟدٜ ٣نؿكَ ٕٛع ْػاطاب ٖرا املػسٚعف ٚاىل اَ ٟدٜٛ ٣اؾك ٕٛعًيَ ٢ساقلي ١اعُياٍ اي مليإ َئ
قلٌ َٓعُاب اانُع املدْٞ
ْٚكٖٓ ّٛا بٓػس َضُ ٕٛا ضنلٝإ ْٚنا٥ج٘ ٚاجسا ٤اينخًٝيٌ حٛهليا ٚعسضيٗا فٚضيعٓٝا َئ خاليي٘ اىل تكيد ِٜاجابي١
َكٓع ١اىل ايرٜ ٜٔعنكد ٕٚبإ ايسقاب ١عً ٢اي ملإ تنعازض َع ايٓعاّ اييداخً ٞيً مليإ ٚعيدّ ٚجيٛس بيازب ضيابك ١يف
ايعامل يًسقاب ١عً ٢اي ملإ ٚاْ٘ يف ايٛقع ؾإ عهظ ذيو ٖ ٞاذتكٝك.١

َعٗد ثةي ( )PAYيًرتبٚ ١ٝايتُٓ١ٝ
ْٝطاْ2017 ٢
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اجلاٌب الكاٌوٌي لتٍفير املشسوع
َػسٚع ايسقاب ١عً ٢بسملإ اقً ِٝنسسضنإ ٚايح تنِ َٔ قلٌ َٓعُ ١ثةى يًرتبٚ ١ٝاينُٖٓ ١ٝي ٛعُيٌ َيدْٚ ٞقياْْٞٛ
يالضلاب ايناي-:١ٝ
 -1إ ٖر ٙاملٓعُ ١مبٛجب ايكاْ ٕٛزقيِ ( )1يطيٓ 2011 ١ارتاصي ١باملٓعُياب ايػيري اذتهَٝٛي ١يف اقًي ِٝنسسضينإ
ٚايصاسز َٔ ٠قلٌ بسملإ اقً ِٝنسسضنإ ٚس تطجًٗٝا بايسقِ ( )1406يف .2013/11/26
 -2إ ايؿكس ٠ايسابع َٔ ١املاس ٠ايثايث ١يف ايٓعاّ ايداخً ٞهلر ٙاملٓعُ ١اغازب اىل إ َٓعُ ١ثةى متازع ايسقاب ١عًي٢
مجٝع املؤضطاب اذته َٔ ١َٝٛاجٌ َٔ اينُٓٝيٚ ١شٜياس ٠ؾعايٝي ١اذتهيِ يف اقًي ِٝنسسضينإ ٚإ بسمليإ ا قًي ِٝتعيد َئ
املؤضطاب ايعاَٚ ١إ ٖرا ايٓعاّ ايداخً ٞمتت املصاسق ١عً َٔ ٘ٝقلٌ سا٥س ٠املٓعُاب ايػري اذته.١َٝٛ
ٚ -3ؾكا يًكاْ ٕٛاملسقِ ( )11يطٓ 2013 ١ارتاو عل اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛاب ايصاسز ٠عٔ بسملإ ا قً ِٝؾإ ٖرٙ
املٓعُ ١هلا اذتل اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛاب ٚإ متازع عًُٗا عس.١ٜ
ٚ -4ؾكا يًكساز املسقِ  5ايصاسز ٠يف 2013ايصاسز ٠عٔ بسملإ ا قً ِٝحيَٝ ٍٛثيام ايػيسانٚ ١اينُٓٝي ١بيني ايطيًطاب
ايعاَٚ ١املٓعُاب ايػري اذته ١َٝٛيف اقً ِٝنسسضنإ ٚاملصاسم عًٗٝا يف بسملإ ا قً ِٝؾإ بسملإ اقً ِٝنسسضنإ ٜطايب
َٓعُاب اانُع املدْ ٞبنكد ِٜاملطاعد ٠يًُؤضطاب ايعاَٚ ١إ بسملإ ا قً ٖٞ ِٝاحدٖ ٣ر ٙاملؤضطاب ايعاَ.١
َ -5ثًُا ٜنِ اذتد ٜح ٍٛإ بسملإ ا قًٜ ِٝعد اعًَ ٢ؤضطٚ ١طٓ ١ٝيف ا قًٚ ِٝاْٗا تنيٛىل عًُٝي ١ايسقابي ٚ ١قهئ
َساقلنٗا ٚإ ذيو ٜنؿل َع ايٓعاّ ايداخً ٞيً ملإف يف اذتكٝكٖ ١را اذتدٜ
اَ ٚاس ٠تػري اىل ذيو قطعا.

ضاع ي٘ َٔ ايصخٚ ١اْ٘ ٜٛجد ا ٟؾكيس٠

 -6ؾضال عٔ زقاب ١اي ملإ ْٛٚاب اي ملإ قاَت ٖير ٙاملٓعُي ١مبساقلي ١ا ٚضياع ايٓابي ١عئ تصيسؾاب ا طيساف
ايطٝاض ١ٝح ٍٛاي ملإف ؾُثال إ تعط ٌٝاي ملإ ٚتُٗٝؼ ٚعدّ ا نرتاس ب ملإ ا قًٚ ِٝقسازات٘ ٚس ا غياز ٠اىل ذييو
يف تكازٜسْا
ٚ -7س ا غاز ٠يف اينكازٜس ايصياسز ٠عئ َٓعُنٓيا اىل ارتسٚقياب ايكاْْٝٛيٚ ١اييح متازضيٗا ايطيًط ١اينٓؿٝرٜي ١بياٙ
اي مليإ ٚايكيٛاْني ٚقسازاتي٘ با ضياؾ ١اىل املؤضطيياب ٚاييدٚا٥س ايعاَيٚ ١اييح س تعطًٝييٗا بطيلب تعطٝيٌ بسمليإ اقًييِٝ
نسسضنإ.
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ِن اُ بسملاُ اقميي كسدضتاُ ِو الربملاُ الوحيد الري يتي وساقبتْ؟

ٜعنكد بعض ْٛاب اي ملإ بإ عًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢بسملإ يف اقً ِٝنسسضينإ تعيد ؾسٜيدَ ٠ئ ْٛعٗيا ٚاْي٘ تٛجيد اٟ
بازب مماثً ١هلا يف اَ ٟهإ يف ايعامل ٚيريو ؾإ ٖر ٙايعًُ ١ٝغري َكلٛي َٔٚ ١اجٌ تٛضٝح ٖر ٙايٓكطيْ ١كي ّٛبنٛضيٝح
ذيو ٚبعدْ ٠كاط-:
 -1إ َٓعُ ١ثةى يٝطت املٓعُ ١ايٛحٝدٚ ٠ايح متازع ايعٌُ ايسقاب ٞعً ٢بسملإ ا قً ِٝح ٝضلل ملٓعُينني إ
قاَنا بٗر ٙاملُٗ ١يف ٚقت ضابل
 يف عاّ ٚ 2007يػا 2011 ١ٜقاَت ادتُع ١ٝا َسٜه ١ٝيًهسس  ASKمبساقل ١عٌُ بسملإ ا قًٚ ِٝقاَت بنٓؿٝر َػيسٚعحتت اضِ َػسٚع ايسقاب ١عً ٢تعٗداب اْنخاباب بسملإ ا قًِٝف ٚقاَت ٖر ٙاملٓعُ ١بٓػس عدس َٔ اينكازٜس.
 قاَت َٓعُ )RDO( ١مبُازض ١ايعٌُ ايسقاب ٞعً ٢بسملإ ا قً ِٝيف ايؿرتَ ٠ابني ٚ 2013-2012قاَت بٓػيس عيدسَٔ اينكازٜس ايسقاب.١ٝ
 -2اْ٘ ٜنِ َساقل ١عٌُ زتًظ ايٓٛاب ايعساق َٔ ٞقليٌ َ ؤضطيَ ١يدازى يدزاضياب ايسقي ٞايؿهيسٚ ٟاْٗيا تكي ّٛبٓػيس
اينكازٜس ايػٗسٚ ١ٜايؿصً١ٝف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚيًُٓعُ:١
http://www.miqpm.com/index.php

ٜ -3نِ ممازض ١ايسقاب ١عً ٢اي ملإ ا زسْ َٔ ٞقلٌ َسصد اي ملإ ا زسْ ٞف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚيًُٓعُ:١
http://www.jpm.jo

ٜ -4نِ ايسقاب ١عً ٢اعُاٍ اي ملإ ايُٝين َٔ قلٌ (املسنص ايُٝين يكٝاع ايسأ ٟايعاّ)ف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلرٙ
املٓعُ:١
http://www.ypwatch.org

ٜ -5نِ َساقلْ ١ػاطاب اي ملإ املػسب َٔ ٞقلٌ (املسصد املػسب ٞيًعٌُ اي ملاْ)ٞف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهليرٙ
املٓعُ.١
https://www.slideshare.net/ajjmaroc/ss-14482863

 -6اي ملإ ايًلٓاْٜ ٞنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ (َسصد ا سا ٤ايٓٝاب ٞايًلٓاْ )ٞزابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙاملٓعُ:١
www.lpmonitor.org
http://www.aub.edu.lb/sao/activities/outlook/archive/volume_44/issue_5/ar_misc/Pages/1.a
spx

 -7بسملإ جٓٛب اؾسٜكٝا ٜنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ ؾسٜل ايسصد اي ملاْ ٞفزابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙاملٓعُ:١
https://pmg.org.za

ٚ -8اي ملإ ا زجٓنٝين ٜنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ َؤضط ١ضًط ١املٛاطٓنيف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙاملٓعُ:١
http://poderciudadano.org

ٚ -9اي ملإ اينػٜ ًٞٝنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ املؤضط ١املػرتن١ف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙاملٓعُ:١
http://www.participa.cl

8

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

 -10اَا بايٓطل ١ي ملإ نٛاتُٝا ؾٝنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ َٓعُي ١ايعُيٌ ا جنُياعٞف زابيط املٛقيع ا يهرتْٚي ٞهليرٙ
املٓعُ:١
https://accionciudadana.org.gt

ٚ -11اي ملإ ايؿسْطٜ ٞنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ عدس َٔ املٓعُابف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙايٓػاطاب:
http://www.nosdeputes.fr

ٚ -12اي ملإ املصسٜ ٟنِ َساقلن٘ َٔ قلٌ عدس َٔ املٓعُابف زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙايٓػاطاب:
https://egpw.org

ٚ -13اي ملاْاب ا ٚزبٚ ١ٝا َسٜهٜ ١ٝنِ َساقلنٗا َٔ قلٌ َٓعُ ١خدَاب ايسصد اي ملاْ١ٝف زابط املٛقيع ا يهرتْٚيٞ
هلر ٙايٓػاطاب:
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_Monitoring_Services

 -14بسملاْاب تػٚ ًٞٝاملهطٝو ٚبريٚ ٚا زجٓنني ٜنِ َساقلنٗا َٔ قلٌ غيله ١اَسٜهيا ايالتٝٓٝي ١يػيؿاؾ ١ٝاينػيسٜعف
زابط املٛقع ا يهرت ْٞٚهلر ٙايٓػاطاب:
http://www.transparencialegislativa.org/publicaciones/Access%20to%20Budget%20and%2
0Expense%20Information%20of%20the%20Network%20of%20Congresses%20for%20Legis
lative%20Transparency.pdf

ٚ -15إ قساب 80 ١بسملإ ح ٍٛايعامل ٜنِ َساقلنعٗا َٔ قلٌ َ 200سصد بسملاْٜٚ ٞنِ ا غيساف عًيٖ ٢ير ٙاملساصيد
ٚاملٓعُاب َٔ قلٌ املعٗيد اييدقكساط ٞاييٛطين (َٚ )NDIعٗيد ايلٓيو اييدٚي )WBI( ٞزابيط املٛقيع ا يهرتْٚي ٞهليرٙ
ايٓػاطاب
https://www.ndi.org/sites/default/files/governance-parliamentary-monitoringorganizations-survey-september-2011.pdf

إ اهلدف َٔ ا غاز ٠اىل ايُٓاذج ايطابك ١يف ايد ٍٚاملنكدَٚ ١عدس َئ اييد ٍٚايػيسم ا ٚضيط ٚايعيامل ايثايي ا اىل إ
ممازض ١ايدٚز ايسقاب ٞملٓعُاب اانُع املدْ ٖٛ ٞعُيٌ طلٝعيٞف ٚإ عيدّ قٝياّ َٓعُياب اانُيع امليدْ ٞمبُازضي١
ايسقاب ٖٛ ١اَس غري طلٝعَٚ ٞكل ٍٛف بطلب إ عدّ ايطُا ملٓعُاب اانُع املدْ ٞمبُازضٖ ١يرا ايٓػياط ضيٝؤس ٟاىل
املصٜد َٔ اخؿا ٤اذتكا٥ل ٚعدّ ٚجٛس ايػؿاؾٚ ١ٝإ ذيو ٜنطابل َع َكاٜٝظ َٚلاس َٚؿُٗ ّٛايدقكساط ٚ ١ٝتنؿل َيع
ايػعازاب ايح ٜنِ زؾعٗا.
ٚإ ايطؤاٍ املطسٖٓ ٚا ملاذا ٜنِ ممازض ١ايسقاب ١عًْ ٢ػاطاب عدس َٔ اي ملاْاب ا ٚزبٚ ١ٝا َسٜهٚ ١ٝيف عدس َئ
ايد ٍٚا ؾسٜكٚ ١ٝايالت ٚ ١ٝٓٝايعسب١ٝف يهٔ ذيو ٜعد اَسا َكل ٛيف بسملإ اقً ِٝنسسضنإ؟ ٚملاذا ظتب إ ٜهٜ ٕٛطلل ٖيرا
ا َس يف بسملاْاب انثس ايد ٍٚختًؿا بُٓٝا ٜنِ َٓع٘ يف بسملإ يف اقً ِٝنسسضنإ؟
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9

املوقع االلكرتوٌي لمربملاُ كىصدز لمىعمووات

إ املٛقيع ا يهرتْٚي ٞيً مليإ ٖيَ ٛيسآ ٠يً مليإف ٚيييرا ٜؿيرتض إ ٜضيِ مجٝيع املعًَٛياب ٚاينؿاصي ٌٝاملنعًكي١
باي ملإف ٚيهٓ٘ َع ا ضـ ؾإ املٛقع ا يهرت ْٞٚي ملإ اقً ِٝنسسضنإ يٝظ باملطن ٣ٛاملطًٛبف ٜٚعياَْ ٞئ ْكياط
ضعـ نثريَ ٠ثًُا اغسْا اي ٘ٝنُعٗد ثةى يف تكسٜسْا ارتاَظ يف آذاز  2016بيإ املٛقيع ا يهرتْٚي ٞيً مليإ ٜعياَْ ٞئ
ْكٛصاب نثريٚ ٠طايلٓا ز٥اض ١اي ملإ بػهٌ ز  ٞبإ َ ِٜعادتٖ ١ر ٙاملػانٌ ٚايٓكٛصاب.
ٚيهٓيي٘ عًيي ٢ايييسغِ َيئ ذيييو ؾيإ سٜييٛإ بسملييإ ا قًيي ِٝقيياّ بازضيياٍ خطيياب اىل َٓعُنٓييا املسقُيي )452/4/4( ١يف
(ٚ )2017/2/27اغازب اىل اْ٘ بٓا٤ا عً ٢طًب ْا٥ب زٝ٥ظ اي ملإ ؾاْ٘ ًٜصّ َٓعُنٓا إ حتصٌ عً ٢مجٝع املعًَٛياب
ايح تطًلٗا عٔ طسٜل املٛقيع ا يهرتْٚي ٞيً مليإف يف ايٛقيت ايير ٟإ املٛقيع ا يهرتْٚي ٞيً مليإ عتني ٟٛعًي ٢اٟ
َعًَٛاب ََُٗٚ ١ؿٝد ٚ ٠قهٔ ا ضنؿاسَٗٓ ٠ا يف َساقل ١ايعٌُ اي ملاْٞف ٚإ ٖرا املٛقع ٜضِ حن ٢ايكٛاْني ٚايكيسازاب
ايصاسز ٠عٔ اي ملإ بايػهٌ املطًٛب ٜٚعاْْ َٔ ٞكٛصاب نلري.٠
ٚبا ضاؾ ١اىل ذيو إ اغًل ١ٝزؤضاٚ ٤اعضا ٤ايًجيإ يف اي مليإ ٜٛجٗي ٕٛاْنكياساب نيلري ٠ساز ٠املٛقيع ا يهرتْٚيٞ
نْٗٛا تك ّٛبٓػس ْػاطاب ٚاجنُاعاب دتإ اي ملإ بايػهٌ املطًٛبف ٚإ ا ا ٤اعضا ٤ايًجإ امليرنٛز ٠يف املٛقيع
ا يهرت ْٞٚؾٗٝا ْكٛصاب ٚاخطا ٤نثري٠ف ٚاْ٘ س ْػس عدس قً َٔ ٌٝاملكاطع ايؿد ١ٜٜٛارتاص ١ظًطاب اي ملإ َئ قليٌ
املٛقع ا يهرت ْٞٚي ملإ ا قًِٝف ٚاْ٘ س حجب ْػس ا خلاز ايح تنعًل بسٝ٥ظ اي ملإ ٚضهستريٚ ٙإ اخيس خي ْػيس
يسٝ٥ظ اي ملإ ٚضهستريٜ ٙعٛس اىل ( )2015/10/8 ٚ 7ا ٟاْ٘ س َٓع ْػس ا خلاز ا ٚاْ ٟػاطاب تنعًل بسٝ٥ظ اي ملإ
ٚضهستريَٓ ٙر انثس َٔ ضٓٚ ١ضلع ١اغٗسف ٚحْ ٍٛػاطاب ٚاعُاٍ ايًجإ ؾاْ٘ س ْػس اخلاز عٔ اجنُاعياب ثيالس دتيإ
ؾكط خالٍ ا غٗس ايطن ١املاض..١ٝ
ٖٓٚا ْنطا ٌ٥نٝـ با َهإ ا عنُاس عً ٢املٛقع ا يهرت ْٞٚيً ملإ اذا نإ ٜعاْٖ َٔ ٞر ٙاملػانٌ ؟؟
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ضبب اجساء ِرا االضتبياُ

إ ٖدؾٓا َٔ اجساٖ ٤را ا ضنلٝإ َٖ ٛعسؾ ١ازا ٤اعضا ٤اي ملإ ح ٍٛاملػسٚع املٓؿر َٔ قلٌ َٓعُنٓا فَٚئ اجيٌ
ذيو قُٓا باعداس اضنُازاب ا ضنلٝإ ٚتٛشٜعٗا عًْٛ ٢اب اي ملإ ملعسؾ ١ازا ٤مجٝيع اعضيا ٤اي مليإ ٚخصٛصيا بيإ
سٜٛإ اي ملإ ابًػٓا باضِ ْا٥ب زٝ٥ظ اي ملإ باِْٗ قنٓع ٕٛعٔ تصٜٚدْا باَ ٟعًَٛاب ٚاْ٘ ظتب عًٓٝا ؾكيط ا عنُياس
عً ٢املٛقع ا يهرت ْٞٚيً ملإ عج ١إ َساقل ١ايعٌُ اي ملإ ٖ ٛاَس غري قياْٚ ْٞٛإ ايٓعياّ اييداخً ٞيً مليإ قٓيع
ذيوف ٚإ اعضا ٤اي ملإ ٜسؾض ٕٛإ ٜينِ َساقليْ ١ػياطاتِٗ ٚاعُياهلِ ٚملعسؾي ١حكٝكيٖ ١يرا ا َيس ضيعٓٝا ملعسؾي ١ازا٤
ٚتصٛزاب اعضا ٤اي ملإ بػهٌ َلاغس َثًُا اغسْا اي ٘ٝيف ا ضنلٝإ
ٚظتب عًٓٝا إ ْٓهس سٚز َععِ ْٛاب اي ملإ اير ٜٔضاعدٚا َػسٚعٓا ٚاعن ٚا ٖرا املػسٚع ساعُ ١هلِف ٚهليا ْؿيظ
اٖداف ٚتنُاثٌ َع ا ٖداف اذتكٝك ١ٝيٛظٝؿ ١عض ٛاي ملإ ٚاِْٗ ضاْدٚا ؾهس ٠إ ٜنِ َساقل ١اي ملإ ٚاعضيا ٤اي مليإ
َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْٞف ٚإ تعٌُ ٖر ٙاملٓعُاب عً ٢ترنري ايهنٌ ْٛٚاب اي مليإ باينعٗيداب اييح قطعٖٛيا
يٓاخل ِٗٝخالٍ َسحً ١ايدعا ١ٜا ْنخاب١ٝف ٚإ ٜنِ ممازض ١ايضػٛط ينٓؿٝر ٖر ٙاينعٗداب ٚتكٝيٚ ِٝايهػيـ عئ َطين٣ٛ
اساٚ ٤اعُاٍ اعضا ٤اي ملإ يًُٛاطٓني...
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اوال :االضتىازات املوشعة
اجلد)1( ٍٚ
عدد االضتُازات املٛشعٚ ١ايغ املٛشعٚ ١فكا يعدد اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
ايعدد

%

ذ

االضتُازات املٛشع١

108

97,29

 2االضتُازات ايغ املٛشع١

3

2,70

111

%100

1

ايفكسات

اجملُٛع

يف ادتدٜ )1( ٍٚعٗس يٓا اْ٘ س تٛشٜع ( َٔ )%97,29ا ضنُازاب عًْٛ ٢اب اي ملإ ٚاْ٘ مل ٜنِ تٛشٜيع (َ )%2,70ئ
ا ضنُازاب عً ٢اعضا ٤اي ملإ ٚايح بًؼ عدسٖا  3اضينُازابف ٚإ ضيلب عيدّ تٛشٜعٗيا عًيٖ ِٗٝي ٛاْٗيِ ٖ٦ٝي ١ز٥اضي١
اي ملإ ٚآْا مل ضتلر ؾهسَ ٠ػازن ١٦ٖٝ ١ز٥اض ١اي ملإ يف ا ضنلٝإ.
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ثاٌيا :عدد االضتىازات اليت وصمت واليت مل تصن اىل اعضاء بسملاُ اقميي كسدضتاُ
جد)2( ٍٚ
عدد االضتُازات اييت ٚصً ٚاييت مل هصٌ اىل اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
ذ
1

ايفكسات
االضتُازات اييت ٚصً اىل اعطا ٤ايربملإ

 2االضتُازات اييت مل هصٌ اىل اعطا ٤ايربملإ
اجملُٛع

ايعدد

%

101

93.51

7

6.48

108

%100

ادتد ٖٛ )2( ٍٚخاو بعدس ا ضنُازاب ايح ٚصًت ٚايح مل تصٌ اىل اعضا ٤اي ملإف ٜٚعٗس يٓيا بيإ ()%93,51
َٔ ا ضنُازاب ٚصًت اىل اعضا ٤اي ملإ ٚإ (ٖ َٔ )%6,48ر ٙا ضنُازاب مل تصٌ اىل اعضيا ٤اي مليإف ٚإ ضيلب
عدّ ٚصٖ ٍٛر ٙا ضنُازاب ٜعٛس اىل إ عدس َٔ اعضا ٤اي ملإ مل ٜهْٛٛا َٛجٛس ٜٔيف اقً ِٝنسسضنإ ا ٚعدّ ايينُهٔ
َٔ ا تصاٍ بِٗ .

ايشهٌ ()1
عدد االضتُازات اييت ٚصً ٚاييت مل هصٌ اىل اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
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03

ثالجا :عدد اعضاء الربملاُ املشازكني يف االضتبياُ
اجلد)3( ٍٚ
عدد اعطا ٤ايربملإ ٚاير ٜٔشازنٛا يف االضتبٝإ
ايعدد

%

ذ

69

68.31

 2عدددد اعطددا ٤ايربملددإ ايددرٚ ٜٔصددً ايدد ِٗٝاالضددتُازات ٚيهددِٓٗ مل ٝبددٛا
عًٗٝا

32

31.68

اجملُٛع

101

%100

1

ايفكسات
عدد اعطا ٤ايربملإ ٚاير ٜٔشازنٛا يف االضتبٝإ

ادتدٚ )3( ٍٚارتاص ١بعدس اعضا ٤اي ملإ ٚاير ٜٔغازنٛا يف ا ضنلٝإ ح ٝغازى ؾٗٝا  101عض ٛؾٗٝا َئ بٝيِٓٗ
 69عضٛا ( )%68.31اجابٛا عً ٢اض ١ً٦ا ضنلٝإف )32( ٚعضٛا مل ظتٝلٛا عً ٢ا ضنُازاب بٓطل.)%31.68( ١

ايشهٌ ()2
عدد اعطا ٤ايربملإ ٚاير ٜٔشازنٛا يف االضتبٝإ
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زابعا :تكييي وشسوع السقابة عمى عىن الربملاُ وَ قبن معهد ثةى
اجلد)4( ٍٚ
هكَ ِٝٝشسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ ايربملإ َٔ قبٌ َعٗد ثةى
ايعدد

%

ذ
جٝد

56

81.15

َ 2تٛضط

9

13.04

 3ض٤ٞ

4

5.79

69

%100

1

ايفكسات

اجملُٛع

ادتدٚ )4( ٍٚارتاو بايطؤاٍ ا  ٍٚيف ا ضنلٝإ ٚايح اغازب اىل نٝـ تكَ ِٝػسٚع ايسقاب ١عًي ٢عُيٌ اي مليإ َئ
قلٌ َعٗد ثةى؟
ٚاغاز ادتد ٍٚزقِ ( )4اىل إ ( َٔ )%81.15املػازنني يف ا ضنلٝإ اغازٚا اىل اِْٗ ٜعن  ٕٚإ َػسٚع َعٗيد ثةةى
ارتاو مبساقل ١اي ملإ ٖ ٛجٝد ٚإ ( َٔ )%13.04املػازنني ٜعن  ٕٚإ َػسٚع َعٗيد ثةةى ٖيَ ٛنٛضيط املطين٣ٛف
ٚإ (ٜ َِٗٓ )%5.79عن  ٕٚإ َػسٚع َعٗد ثةى ٖ ٛض٤ٞف ٚإ ٖر ٙايٓطيب تيلني اُٖٝيٖ ١يرا املػيسٚع ييد ٣اعضيا٤
بسملإ اقً ِٝنسسضنإ.

ايشهٌ ()3
هكَ ِٝٝشسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ ايربملإ َٔ قبٌ َعٗد ثةى
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05

خاوطا :تكييي التكازيس
اجلد)5( ٍٚ
هك ِٝٝايتكازٜس َعٗد ثةى ح ٍٛاقً ِٝنسدضتإ َٔ َٓ ٛز اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
ايعدد

%

ذ
جٝد

52

75.36

َ 2تٛضط

13

18.84

 3ض٤ٞ

4

5.79

69

%100

1

ايفكسات

اجملُٛع

ادتدٚ )5( ٍٚارتاص ١با جاب ١عً ٢ايطؤاٍ ايثاْٚ ٞايح ْصت عً:٢
 نٝـ تك ِٝتكازٜس َعٗد ثةى ح ٍٛبسملإ ا قًِٝ؟؟إ ( َٔ)%75.36املػازنني اغيازٚا اىل إ اينكيازٜس ناْيت جٝيدٚ ٠إ ( )%18.84اعن ٖٚيا َنٛضيط ١املطينٚ ٣ٛإ
( )%5.79ؾكط اعن ٖٚا ض١٦ٝف ٚإ ذيو ٜلني اُٖ ١ٝاملػسٚع َٔ قلٌ اعضا ٤اي ملإ.

ايشهٌ ()4
هك ِٝٝهكازٜس َعٗد ثةى َٔ قبٌ اعطا ٤ايربملإ
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ضادضا :احتىالية وساقبة بسملاُ اقميي كسدضتاُ
اجلد)6( ٍٚ
احتُايَ ١ٝساقب ١بسملإ اقً ِٝنسدضتإ َٔ قبٌ َٓ ُات اجملتُع املدْٛ َٓ َٔ ٞز اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
ايعدد

%

ذ
ْعِ

62

89.85

 2نال

7

10.14

69

%100

1

ايفكسات

اجملُٛع

ايػهٌ ( )6ارتاو با جاب ١عً ٢ايطؤاٍ ايثاي ايٛازس يف ا ضنلٝإ ٚايرٜٓ ٟص ٌٖ تؿضًَ ٕٛساقل ١اي ملإ ا قًِٝ
َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْ ٞ؟؟
اغاز( )62عضٛا يف بسملإ ا قً ِٝاَ )%89.85( ٟئ بيني ايير ٜٔاجيابٛا عًي ٢ا ضينلٝإ بياِْٗ َيع إ ٜينِ َساقلي١
اي ملإ َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْ ٞباملكابٌ زؾض ( )7اعضا ٤ذيوف ٚايرٜ ٜٔػهًْ ٕٛطل )%10.14( ١حٝي اْٗيِ
زؾضٛا مجٝع اغهاٍ ايسقاب ١عً ٢بسملإ اقً ِٝنسسضنإ.

ايشهٌ ()5
احتُايَ ١ٝساقب ١بسملإ اقً ِٝنسدضتإ َٔ قبٌ َٓ ُات اجملتُع املدْٛ َٓ َٔ ٞز اعطا ٤بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
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07

ضابعا :آلية السقابة عمى الربملاُ
اجلد)7( ٍٚ
آي ١ٝاحلص ٍٛعً ٢املعًَٛات ح ٍٛايربملإ ٚاعطا ٤ايربملإ َٔ َٓ ٛز االعطا٤
ايعدد

%

ايفكسات

ذ
1

االعطا + ٤ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤ ٕٚايربملإ +املٛقع االيهرتْٞٚ

26

37.68

2

االعطا٤

18

26.06

3

االعطا + ٤ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤ ٕٚايربملإ

18

26.06

4

ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤ ٕٚايربملإ

5

7.24

5

املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ

1

1.44

6

االعطا + ٤املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ

1

1.44
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اجملُٛع

ادتد )7( ٍٚارتاو با جابي ١عًي ٢ايطيؤاٍ ايسابيع ٚايير ٟتضيُٓت َياٖ ٞايطسٜكي ١اييح تؿضيً ٕٛإ تهيَ ٕٛصيدز
املعًَٛاب ح ٍٛاي ملإ ٚاعضا ٤اي ملإ ؟
َٔ زتُٛع اير ٜٔمشًِٗ ا ضنلٝإ عضٚ ٛاحد ؾكط اغاز اىل اْي٘ ٜؿضيٌ إ ٜهي ٕٛاملٛقيع ا يهرتْٚي ٞيً مليإ ٖيٛ
املصدز ايٛحٝد يًُعًَٛاب ح ٍٛاي ملإ ٚاعضيا ٤اي مليإف يف ايٛقيت ايير ٟس ابيالؽ َعٗيد ثةةى باْي٘ ظتيب عًٗٝيا إ
حتصٌ عً ٢املعًَٛاب َٔ قلٌ املٛقع ا يهرت ْٞٚنْٗٛا زغلَ ١ععِ اعضا ٤اي ملإف ٚمخط ١اعضاٜ ٤ؿضً ٕٛإ تهٕٛ
عٔ طسٜل ز٥اض ١اي ملإ ٚغؤ ٕٚاي ملإ ٜ18ٚؿضً ٕٛإ ته ٕٛعئ طسٜيل اعضيا ٤اي مليإ  18ٚآخيسٜ ٜٔؿضيً ٕٛإ
ته ٕٛعٔ طسٜل ا عضاٚ ٤ز٥اض ١اي ملإ ٚغؤ ٕٚاي ملإ ٜ 26ٚؿضً ٕٛإ تهَ ٕٛئ قليٌ ا عضياٚ ٤ز٥اضي ١اي مليإ
ٚغؤ ٕٚاي ملإ ٚاملٛقع ا يهرت ْٞٚيً ملإ.

ايشهٌ ()6
آاي ١ٝاحلص ٍٛعً ٢املعًَٛات ح ٍٛايربملإ ٚاعطا ٤ايربملإ َٔ َٓ ٛز االعطا٤

08

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

اجلد)8( ٍٚ
عدد اير ٜٔشازنٛا يف االضتبٝإ َٔ اعطا ٤ايربملإ ٚفكا يًهتٌ ايربملاْ١ٝ
اض ١ً٦االضتبٝإ

عدد اير ٜٔاجاٚبا عً٢

عً ٢اض ١ً٦االضتبٝإ

عدد اير ٜٔمل
االضتبٝإ ٝبٛا

عً ٢اضتُازات

يف االضتبٝإ

عدد اير ٜٔمل حيصًٛا

ذ

ايعدد ايٓٗا ٞ٥املشازى

ايهتٌ

1

احلصب ايدميكساط ٞايهسدضتاْٞ

19

15

3

34

2

حسن ١ايتغٝ

16

6

1

22

3

االحتاد ايٛطين ايهسدضتاْٞ

16

1

1

17

4

االحتاد االضالَ ٞايهسدضتاْٞ

7

3

-

10

5

اجلُاع ١االضالَ ١ٝايهسدضتاْ١ٝ

3

2

-

5

6

ايسافدٜٔ

1

-

1

1

7

ايتكدّ ايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

2

8

دلًظ ايشعب ايهًداْ ٞايطسٜاْ ٞاالشٛزٟ

1

1

-

2

9

ايتغٚ ٝايتجدٜد ايرتنُاْٞ

1

-

-

1

10

اجلبٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

-

-

1

11

ازب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

-

-

1

12

ابٓا ٤ايٓٗسٜٔ

-

1

-

1

13

االزَٔ

-

1

-

1

14

احلسن ١االضالَ١ٝ

1

-

-

1

15

آشادٟ

1

-

-

1

16

احلصب االشرتان ٞايدميكساطٞ

-

1

-

1

17

االجتا ٙايجايح

-

-

1

-
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اجملُٛع

اجلدٚ )8( ٍٚاخلاص بٓطبَ ١شازن ١اعطا ٤ايربملإ يف االضتبٝإ ٚفكا يًهتٌ ايربملاْ ١ٝيف بسملإ اقً ِٝنسدضتإ

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

09

عدد الذين شاركوا يف االستبيان من اعضاء الربملان وفقا للكتل الربملانية

الشكل ()7

21

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

اجلد)9( ٍٚ
ايطؤاٍ اال :ٍٚنٝف هكَ ِٝشسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ ايربملإ َٔ قبٌ َعٗد ثةى
االضتبٝإ

ذ

عً ٢اض١ً٦

ايهتً١

عدد اير ٜٔاجابٛا

جٝد

َتٛضط

ض١٦ٝ

1

احلصب ايدميكساط ٞايهسدضتاْٞ

19

18

-

1

2

حسن ١ايتغٝ

16

12

4

-

3

االحتاد ايٛطين ايهسدضتاْٞ

16

11

2

3

4

االحتاد االضالَ ٞايهسدضتاْٞ

7

5

2

-

5

اجلُاع ١االضالَ ١ٝايهسدضتاْ١ٝ

3

2

1

-

6

ايسافدٜٔ

1

1

-

-

7

ايتكدّ ايرتنُاْٞ

1

1

-

-

8

دلًظ ايشعب ايهًداْ ٞايطسٜاْ ٞاالشٛزٟ

1

1

-

-

9

ايتغ ٚايتجدٜد ايرتنُاْٞ

1

1

-

-

10

اجلبٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

-

11

ازب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

-

12

احلسن ١االضالَ١ٝ

1

1

-

-

13

قا ١ُ٥آشادٟ

1

1

-

-
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4

اجملُٛع

اجلد )9( ٍٚاخلاص ب ١االجاب ١عً ٢ايطؤاٍ االٚ ٍٚاير ٟمت طسح٘ عً ٢اعطا ٤ايربملإ ٚفكا يًهتٌ ايربملاْٚ ١ٝاييت
ٜٓتُ ٕٛايٗٝا ٚاير ٟاشاز اىل-:
نٝف هكَ ِٝشسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ ايربملإ َٔ قبٌ َعٗد ثةى؟
َٔ دلُٛع املشازنني ٚاير ٜٔبًغ عددِٖ ()69عطٛا ( َِٗٓ )56صٛهٛا ب جٝد  )9(ٚاعطا ٤مبتٛضط املطدتٚ ٣ٛ
( )4فكط صٛهٛا ب ض ,٤ٞاحدِٖ َٔ احلصب احلصب ايدميكساط 3ٚ ٞاصس َٔ ٜٔاالحتاد ايٛطين ايهسدضتاْ.ٞ

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

20

تكييي وشسوع السقابة عمى عىن الربملاُ وَ قبن وعّد ثةى

الشكل ()8

22

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

اجلد)10( ٍٚ
ايطؤاٍ ايجاْ :ٞنٝف هك ِٝايتكازٜس ايصادز ٠عٔ َعٗد ثةى َٔ َٓ ٛز اعطا ٤بسملإ االقًِٝ
عدد ايرٜٔ
اجاب ٛعً ٢اض١ً٦
االضتبٝإ

جٝد

َتٛضط

ض٤ٞ

ايهتً١

ذ

1

احلصب ايدميكساط ٞايهسدضتاْٞ

19

13

5

1

2

حسن ١ايتغٝ

16

14

2

-

3

االحتاد ايٛطين ايهسدضتاْٞ

16

9

5

2

4

االحتاد االضالَ ٞايهسدضتاْٞ

7

5

1

1

5

اجلُاع ١االضالَ ١ٝايهسدضتاْ١ٝ

3

3

-

-

6

ايسافدٜٔ

1

1

-

-

7

ايتكدّ ايرتنُاْٞ

1

1

-

-

8

دلًظ ايشعب ايهًداْ ٞايطسٜاْ ٞاالشٛزٟ

1

1

-

-

9

ايتغٚ ٝايتجدٜد ايرتنُاْٞ

1

1

-

-

10

اجلبٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

-

11

ازب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

-

12

احلسن ١االضالَ١ٝ

1

1

-

-

13

قا ١ُ٥آشادٟ

1

1

-

-

69
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4

اجملُٛع

ايكاٚ )10( ١ُ٥ارتاص ١با جاب ١عً ٢ايطؤاٍ ايثاْ ٞاملطس ٚيف ا ضنلٝإ عً ٢اعضا ٤اي ملإ ٚؾكا يًهنيٌ ايطٝاضي١ٝ
ايح ٜٓنُ ٕٛايٗٝا
 نٝـ تك ِٝاينكازٜس ايصاسز ٠عٔ َعٗد ثةى َٔ َٓعٛز اعضا ٤بسملإ ا قًِٝ؟َٔ زتُٛع  69عضٛا غازنٛا يف ا ضنلٝإ (َ )52يِٓٗ اجيابٛا ب جٝيد عًيٖ ٢يرا ا ضينلٝإ  13ٚاخيس ٜٔاجيابٛا ب
َنٛضط املطن ٣ٛعً ٢ا ضنلٝإ  )4( ٚؾكط اجابٛا ب ض٤ٞف َٔ ب ِٗٓٝعضٚ ٛاحيد َئ اذتيصب اييدٜكساطٚ ٞاثيٓني َئ
ا حتاس ايٛطين ايهسسضناْٚ ٞعضٚ ٛاحد َٔ ا حتاس ا ضالَ ٞايهسسضناْ.ٞ

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

23

تكييي التكازيس الصادزة عَ وعّد ثةى وَ وٍظوز اعضاء بسملاُ االقميي

الشكن ()9

24

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

اجلد)11( ٍٚ
ايطؤاٍ ايجايح ٌٖ :اْتِ َع إ ٜتِ َساقب ١ايربملإ َٔ قبٌ َٓ ُات اجملتُع املدْٞ؟
عدد اير ٜٔاجابٛا عً ٢االضتبٝإ

ْعِ

نال

ايهتً١

ذ
1

احلصب ايدميكساط ٞايهسدضتاْٞ

19

16

3

2

حسن ١ايتغٝ

16

15

1

3

االحتاادايٛطين ايهسدضتاْٞ

16

14

2

4

االحتاداالضالَ ٞايههسدضتاْٞ

7

7

-

5

اجلُاع ١االضالَ ١ٝايهسدضتاْ١ٝ

3

2

1

6

ايسافدٜٔ

1

1

-

7

ايتكدّ ايرتنُاْٞ

1

1

-

8

دلًظ ايشعب ايهًداْ ٞايطسٜاْ ٞاالشٛزٟ

1

1

-

9

ايتغٚ ٝايتجدٜد ايرتنُاْٞ

1

1

-

10

اجلبٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

11

ازب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

1

-

12

احلسن ١االضالَ١ٝ

1

1

-

13

قا ١ُ٥آشادٟ

1

1

-

69
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اجملُٛع

ادتد )11( ٍٚارتاو با جاب ١عً ٢ايطؤاٍ ايثاي املطس ٚعً ٢اعضا ٤اي ملإ يف ا ضنلٝإ ٚؾكا يًهنيٌ ايطٝاضي١ٝ
يف اي ملإ ٚايرذٜ ٟػري اىل-:
 ٌٖ اْنِ َع إ ٜنِ َساقل ١اي ملإ َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْٞ؟َٔ زتُٛع ( )69عض ٛيف بسملإ ا قً ِٝغازنٛا يف ا ضنلٝإف ( َِٗٓ )62اغازٚا اىل اِْٗ َع إ ٜنِ َساقل ١اي ملإ
َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْ )7(ٚ ٞؾكط زؾضٛا ذيو ٚاندٚا باِْٗ ٜسؾض ٕٛإ ٜنِ َساقل ١اي ملإ ف َٔ بيني ايٓيٛاب
ايساؾضني ( )3اعضا َٔ ٤اذتصب ايدقكساط ٞايهسسضناْ )2( ٚ ٞعض َٔ ٛا حتاس ايٛطين ايهسسضيناْ )1( ٚ ٞعضيَ ٛئ
حسن ١اينػٝري  )1( ٚعضٚ َٔ ٛادتُاع ١ا ضالَ.١ٝ

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

25

الشكن ()10
ِن اٌتي وع اُ يتي وساقبة الربملاُ وَ قبن وٍظىات اجملتىع املدٌي ؟

26

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

اجلد)12( ٍٚ
ايطؤاٍ ايسابعَ :اٖ ٞايطسٜك ١اييت هفطً ٕٛإ ههَ ٕٛصدز املعًَٛات ح ٍٛايربملإ ٚٚاعطا ٤ايربملإ؟
عدد اير ٜٔاجابٛا عً ٢اض١ً٦

االعطا + ٤ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤٕٚٚ

االعطا + ٤ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤٕٚٚ

4

االحتاد االضالَ ٞايهسدضتاْٞ

7

5

-

2

-

-

-

5

اجلُاع ١ٝاالضالَ ١ٝايهسدضتاْ١ٝ

3

1

1

1

-

-

-

6

ايسافدٜٔ

1

-

-

1

-

-

-

7

ايتكدّ ايرتنُاْٞ

1

1

-

-

-

-

-

8

اجملًظ ايشعب ايهًداْ ٞايطسٜاْٞ

1

-

-

1

-

-

-

االضتبٝإ

3

االحتاد ايٛطين ايهسدضتاْٞ

16

7

4

4

-

-

1

ايربملإ +املٛقع االيهرتْٞٚ

2

حسن ١ايتغٝ

16

6

4

5

1

-

-

االعطا٤

1

احلصب ايدميكساط ٞايهسدضتاْٞ

19

5

7

2

4

1

-

ايربملإ

ز٥اض ١ايربملإ ٚشؤ ٕٚايربملإ

املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ

ذ

االعطا + ٤املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ

ايهتً١

االشٛزٟ
9

ايتغٚ ٝايتجدٜد ايرتنُاْ١ٝ

1

-

-

1

-

-

-

10

اجلبٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

-

1

-

-

-

-

11

ازب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

-

1

-

-

-

-

12

احلسن ١االضالَ١ٝ

1

-

-

1

-

-

-

13

قا ١ُ٥آشادٟ

1

1

-

-

-

-

-

69
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18

18

5

1

1

اجملُٛع

ادتد )12( ٍٚارتاو با جاب ١عً ٢ايطؤاٍ ايسابع يف ا ضنلٝإ املطس ٚعً ٢اعضا ٤اي ملإ ٚؾكا يًهنٌ ايطٝاض ١ٝيف
اي ملإ ٚاير ٟاغاز اىل اْ٘-:
َاٖ ٞايطسٜك ١ايح تؿضً ٕٛإ تهَ ٕٛصدز املعًَٛاب ح ٍٛاي ملإ ٚٚاعضا ٤اي ملإ ؟
 َٔٚزتُٛع  69عضٛا غازنٛا يف ا ضنلٝإ عضٚ ٛاحد يف اي ملإ اغاز اىل اْ٘ ٜؿضٌ إ ته ٕٛاملٛقيع ا يهرتْٚيٞ
يً ملإ َٖ ٛصدز املعًَٛاب ح ٍٛاي ملإ ٚاعضا ٤اي ملإ.
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الشكن ()11

واِي الطسيكة اليت تفضموُ اُ تكوُ وصدز املعمووات حوه الربملاُ وواعضاء الربملاُ ؟

يف خناّ ٖرا يًنكسٜس تٛصًٓا اىل ايٓنا٥ج ايناي١ٝ

الٍتئاج

اوال :ح ٍٛا  ٚضاع يف اقً ِٝنسسضنإ بػهٌ عاّ-:
-1إ ايعًُ ١ٝايدقكساط ١ٝيف اقً ِٝنسسضنإ يف تساجع ٚاْ٘ س اْنٗاى ايكٛاْني املدْ ١ٝايصاسز َٔ ٠قلٌ بسملإ ا قًِٝ
ٚس ٚضع ايعساق ٌٝاَاّ تٓؿٝرٖا ٚاْ٘ س اينضٝٝل عً ٢اذتسٜاب ايعاَ١ف ٚعًي ٢ضيل ٌٝاملثياٍ ايكياْ ٕٛزقيِ  1يطيٓ2011 ١
ارتاص ١باملٓعُاب ايػري اذتهٚ ١َٝٛقاْ ٕٛاذتص ٍٛعً ٢املعًَٛاب زقيِ  5يطيَٓٝٚ 2013 ١ثيام ايػيسانٚ ١اينُٓٝي ١بيني
ايطًطاب ايعاَٚ ١املٓعُاب ايػري اذته ١َٝٛبا ضاؾ ١اىل قٛاْني اخس٣
ٚ-2جٛس عكً ١ٝتعٝل َساقل ١اساٚ ٤ايعٌُ اي ملاْ ٞيف اقًي ِٝنسسضينإ ٚاْٗيِ ٜؤَٓي ٕٛبايػيؿاؾٚ ١ٝاْٗيِ ٜطيع ٕٛاىل
اخؿا ٤اذتكا٥ل عٔ َٛاطٓني ا قًٚ ِٝاانُع ايدٚي.ٞ
-3اْ٘ خالٍ ؾرت ٠عًُِٗ يف ايسقاب ١اي ملاْٚ ١ٝاملطنُسَٓ ٠ر ثالس ضٓٛاب س ا غاز ٠ؾكيط اىل ايعُيٌ اي ملياْٚ ٞاسا٤
ايًجإ ٚايهنٌ ٚاعضا ٤اي ملإف ٚيهِٓٗ مل ٜنطسقٛا اىل ا َٛز ا ساز ١ٜيف اي ملإ عً ٢ايسغِ َٔ ٚجٛس َالحعياب نيثري٠
ح ٍٛادتاْب ا ساز ٟيف اي ملإ ٚيهِٓٗ مل ٜطعٛا اىل ايرتنٝص عًٖ ٢را ادتاْب يف اعُاهلِ.
ٚ-4ؾكا يًُعطٝاب ٚايح س اضنٓناجٗا َٔ ا ضنلٝإ اير ٟمشٌ اعضا ٤اي ملإ تلني يٓا اُٖ ١ٝايسقابي ١عًي ٢ايعُيٌ
اي ملإ ٚيرذيو ؾإ تكازٜسْا س اضنخداَٗا نُصاسز يف ايعدٜد َٔ ايلخٛس ايعًُٚ ١ٝاطازٜح املاجطنري ٚاييدننٛزا ٙضيٛا٤
يف جاَعاب ا قً ِٝا ٚيف خازج ا قً.ِٝ
ثاٌيا :اْ٘ َٔ خالٍ ْنا٥ج ا ضنلٝإ تلني يٓا-:
 -1إ َععِ اعضا ٤اي ملإ بصٛز ٠عآَٜ ١عس ٕٚاىل َػسٚع ايسقاب ١عً ٢ايعٌُ اي ملإ ْعس ٠اظتابٚ ١ٝاِْٗ َنؿكني
َع إ ٜنِ َساقل ١اي ملإ َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْ.ٞ
 -2مجٝع اعضا ٤اي ملإ ٚايرٜٓ ٜٔنُ ٕٛاىل شتنًـ ايهنٌ اي ملاْٜ ١ٝثَُٓ ٕٛػسٚع َعٗد ثةةى يًسقابي ١اي ملاْٝي١
ٜٚعن ْٗٚا َػسٚع جد ٟباضنثٓ ا ٤ازبع ١اعضا ٤احيدِٖ َئ ننًي ١اذتيصب اييدقكساطٚ ٞثالثيَ ١ئ ننًي ١ا حتياس اييٛطين
ايهسسضناْ.ٞ
 َٔ -3زتُٛع املػازنني يف ا ضين لٝإ َععُٗيِ َيع إ ٜينِ َساقلي ١اي مليإ َئ قليٌ َٓعُياب اانُيع امليدْٞ
باضنثٓا ٤ضلع ١اعضا ٤ثالث َٔ َِٗٓ ١ننً ١اذتصب ايدقكساطٚ ٞاثٓإ َٔ ننً ١ا حتاس ايٛطين ٚعضَ ٛئ حسني ١اينػيٝري
ٚعض َٔ ٛادتُاع ١ا ضالَٚ ١ٝايرٜ ٜٔسؾض ٕٛإ ٜنِ َساقل ١اي ملإ َٔ قلٌ َٓعُاب اانُع املدْ.ٞ
 َٔ -4زتُٛع املػازنني يف ا ضنلٝإ عضٚ ٛاحد يف بسملإ ا قً ِٝؾضٌ إ ٜنِ اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛاب َٔ اجٌ
ايسقاب ١عً ٢اي ملإ َٔ املٛقع ا يهرت  ْٞٚيً ملإ اَيا ايلكٝي ١ؾياِْٗ ٜؿضيً ٕٛايٛضيا ٌ٥ا خيسَ ٣ثيٌ ز٥اضي ١اي مليإ
ٚا عضاٚ ٤املٛقع ا يهرتٚ ْٞٚإ ذيو سي ٌٝعً ٢ضعـ َطن ٣ٛاملٛقع ا يهرت ْٞٚي ملإ اقً ِٝنسسضنإ.
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التوصيات

َٔ اجٌ املصٜد َٔ ايػؿاؾٚ ١ٝتثلٝت اضظ ايدقكساطٚ ١ٝحٝا ٠اؾضٌ ملٛاطين ا قً ِٝظتب:
-1ظتب اعاس ٠تؿع ٌٝبسملإ ا قً ِٝضٛا ٤نإ اي ملإ اذتاي ٞا ٚبسملإ جدٜد َٓنخب
-2عدّ ايطُا بنهساز اضنخداّ اي ملإ نٛض ١ًٝينخكٝل ا ٖداف ارتاص َٔ ١قلٌ ا حصاب ٚا طساف ايطٝاض.١ٝ
 -3ظتيب عًي ٢ا حيصاب ايطٝاضي ١ٝإ ٜكَٛيٛا بٓكيٌ صيساعاتِٗ اذتصبٝيَ ١ئ ايػيٛازع ْٚكياط اينؿنيٝؼ اىل اىل ساخيٌ
اي ملإف ٚإ ٜلعدٚا صساعاتِٗ عٔ املٛاطٓني ٚإ ٜكَٛٛا بازضاٍ نلاز قٝاساتِٗ ٚايػخصٝاب املؤثس ٠يف ٖر ٙا حصاب اىل
ساخٌ اي ملإ ٚإ ٜنخرٚا قسازاتِٗ بصٛز ٠قاْ ١ْٝٛيف اي ملإ.
-4ظتب تعد ٌٜايٓعاّ ايداخً ٞيً ملإ ٚقاْ ٕٛا طتاباب يف ا قًٚ ِٝإ ٜنخ ٍٛايعٌُ اي ملإ اىل ممثٌ حكٝكي ٞعئ
املٛاطٓني ٚيٝظ ناَنٝاش قٓح َٔ قلٌ ا حصاب ايطٝاض.١ٝ
-5ظتب عً ٢اي ملإ إ ٜك ّٛباحرتاّ ايكٛاْني ٚايصاسز ٠عٓ٘ ٚعدّ اْنٗاى ٖر ٙايكٛاْني َٔ قلً٘.
-6اعاس ٠ثك ١املٛاطٓني باي ملإ باعنلاز اي ملإ اعًَ ٢ؤضط ١تػيسٜع ١ٝيف ا قًيٚ ِٝييٝظ بايػيهٌ احلدايٚ ٞايدرٟ
حت ٍٛيف ظٌ ايصساعات بني االحصاب ايطٝاض ١ٝاىل عبأ ثك ٌٝعً ٢ناٌٖ املٛاطٓني.
ْ-7ػس ايٛعٚ ٞايثكاؾ ١اي ملاْٚ ١ٝتسضٝخٗا بني املٛاطٓني ٚا حصاب ايطٝاض.١ٝ
-8اضنُساز َػسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ بسملإ ا قً َٔ ِٝاجٌ املصٜد َٔ ايػؿاؾٚ ١ٝقٝاّ َٓعُاب اخس ٣اٜضا مبُازض١
ْؿظ ايٓػاط َٔ اجٌ تثلٝت ايكٛاْني ٚاضظ ايدقكساط١ٝف ٚإ متازع نٌ َٓٗا عًُ ١ٝايسقابٚ ١تك ِٝٝعٌُ اي ملإ ٚعدّ
اقنصاز ذيو عًَ ٢عٗد ثةى ٚايح متازع ٖرا ايٓػاط مبؿسسٖا.
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املمخل زقي ()1
منوذج االضتبياُ حوه وشسوع السقابة الربملاٌية والري مت توشيعّا عمى اعضاء بسملاُ اقميي كسدضتاُ
اعضا ء البرلواى الوحخرهْى
بعد الخحٍت
اًٌا فً هعِ د بتي للخربٍت ّالخٌوٍت ّكجسء هي الوِام الولقاة على عاحقٌا خالل النالٌْاث الال لد الوا الٍت فالً هوالعالت العوال
الرقالالابً ّحقٍالالٍن اااء العو ال البرلوالالاًً فالالً برلوالالاى اقلالالٍن كراعالالخاى قوٌالالا با الالدال عالالخت حقالالالٌر بالخعالالاّى ه ال هٌ والالت NED
االهرٌكٍَ ّاى ُدفٌا هي القٍام بِذٍ الوِوت ُْ حقدٌن الدعن للبرلواى باعخبالُا اعلى هؤعنت شرعٍت هٌخخبت فً االقلٍن ّازالالت
العْاقب ّالعراقٍ اهام عولِا ّحنٍِ هِوخِا القٍام بووالعالت ًاالاتاحِا القاًًٍْالت ّهراقبالت الْعالْا ّالخعِالداث ّالخالً ق عالج
للٌاخبٍي خل االًخخاباى ّبعد هرّل ثلثت عٌْاث هي بدء ًااتاحٌا قرلًا اجراء اعخبٍاى حْ عولٍت حٌفٍذ الواالرّ ّهالي
اج ح ٌْرُا ّالقٍام بِذٍ الٌااتاث باك افض ّاك ر فعالٍت ًنعى الى اخالذ الاككالن ّهالي اجال سلالو عالٌقْم ب الرة االعال لت
الخالٍت علٍكن-:

 -1نٝف هكَ ِٝشسٚع ايسقاب ١عً ٢عٌُ ايربملإ َٔ قبٌ َعٗد ث ٣١؟
جٝد
َتٛضط
ض٤ٞ
 -2نٝف هك ِٝايتكازٜس ايصادز ٠عٔ َعٗد ثٛ َٓ َٔ ٣١ز اعطا ٤بسملإ االقً ِٝ؟
جٝد
َتٛضط
ض٤ٞ
 ٌٖ -3اْتِ َع إ ٜتِ َساقب ١ايربملإ َٔ قبٌ َٓ ُات اجملتُع املدْ ٞ؟
ْعِ
نال
ملاذا
َ -4اٖ ٞايطسٜك ١اييت هفطً ٕٛإ ههَ ٕٛصدز املعًَٛات ح ٍٛايربملإ ٚٚاعطا ٤ايربملإ ؟
ز٥اض ١ايربملإ
اعطا ٤ايربملإ
املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ

 ٌٖ -5يدٜو اقرتاحات اصس ٣يًُشسٚع ؟
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املمخل ()2
اخلطاب املسضن وَ قبن وعّد ثةى اىل الطيد ٌائب زئيظ الربملاُ بّدف احلصوه عمى املعمووات

ايتازٜخ2016/12/8 :

زقِ155 :
اىل الطيدٌ /ائب زئيظ بسملاُ اقميي كسدضتاُ
املوضوع /احلصوه عمى وعمووات
بعد ايتخ١ٝ

عً ٢ض ٤ٛاالجتُاع َع ايطٝد ْا٥ب زٝ٥ظ بسملإ اقً ِٝنسدضدتإ ارتدرتّ ٚايدر ٟعكدد ٜدْ ,2016-12-4 ّٛسجد ٛاملٛافكد ١عد ٢هكددِٜ
املًعًَٛات ٚاملشاز ايٗٝا يف اخلطاب بٗدف هُٓٚ ١ٝهطٜٛس ايتكازٜس َشدسٚع زقابد ١بسملدإ االقًدٚ ِٝآْدا ْشدهس هعداْٚهِ ْٚدجُٔ جٗدٛدنِ
املبرٚي ١يف دلاٍ ايشفافٚ ١ٝممازض ١ايسقاب ١عً ٢املؤضطات ايعاَ.١
املسفكات
 -1اضتُاز ٠حَ ٍٛعًَٛات عٔ ايًجإ َٓر بدا ١ٜايدٚز ٠ايسابع ١يًربملإ.
 -2هصٜٚدْا بٓطخ َٔ ١هكازٜس َٚتابعات اعطا ٤ايربملإ ٚايًجإ َٓر .2016-9-1
ْ -3طخ َٔ ١مجٝع َشازٜع ايكسازات يف ايدٚز ٠ايسابعٚ ١اييت مت ازضاهلا اىل ز٥اض ١ايربملإ.
ْ -4طخ َٔ ١االض ١ً٦املٛجٗ ١يًخه َٔ ١َٛقبٌ اعطا ٤ايربملإ صالٍ ايدٚز ٠ايسابع.١
َع جص ٌٜايشهس
الدكتوز ضسوز عبدالسحَ عىس
زئيظ وعّدي ثةى لمرتبية والتٍىية
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املمخل ()3
اخلطاب املسضن وَ قبن املديسية العاوة لديواُ الربملاُ واملوجّة اىل وعّد ثةى واليت اشازت فيّا اىل اٌّي غري
وطتعديَ لمتعاوُ وع املعّد يف دلاه تصويدٌا باملعمووات وجمىا تعّد بْ ٌائب زئيظ الربملاُ

بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
املدٜس ١ٜايعاَ ١يشؤ ٕٚايدٜٛإ
ايسقِ143/5/2 :

ايتازٜخ2017/1/24 :
اىل /وعّد ثةى
املوضوع /زد

زدا عً ٢صطابهِ املسقِ  155يف ٚ 2016-12-8بعد االجتُاع َدع ايطدٝد ْا٥دب ز٥دٝظ بسملدإ اقًد ِٝنسدضدتإ َٚدٜسٜد ١شدؤ ٕٚايربملدإ
ٚايًجإ يًتباحح ح ٍٛايطًبات املكدَٚ ١املشاز ايٗٝا اعالْ ,ٙبًغهِ باْ٘ مت املٛافك ١عً ٢ايٓكط ١االٚىل َٔ ٖرا ايطًبداتٚ ,اْد٘ مت زفد
ايطًب ايجاْٚ ٞايجايح ٚايسابع ..يًعًِ ٚاالطالع.
ِيوا ٌصسالديَ وصطفى
ٌائب وديس عاً ديواُ الربملاُ
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املمخل ()4
اخلطاب املسضن وَ قبن املديسية العاوة لديواُ بسملاُ االقميي اىل وعّد ثةى ويتي االشازة فيّا اىل عدً
اضتعدادِي لتصويد املٍظىة باملعمووات املطموبة واليت تعّد ٌائب زئيظ الربملاُ بتصويد املٍظىة بّا

بسملإ اقً ِٝنسدضتإ
املدٜس ١ٜايعاَ ١يشؤ ٕٚايدٜٛإ
ايسقِ452/4/4 :

ايتازٜخ2017/2/24 :
اىل /وعّد ثةى
املوضوع  /احلصوه عمى املعمووات

زدا عً ٢صطابهِ املسقِ  155يف 2016 -12-8
ٚاضتٓادا خلطابٓا املسقِ  143-5-2يف ٚ 2017-1-24بعد االجتُاع َع ايطٝد ْا٥ب زٝ٥ظ بسملإ اقً ِٝنسدضدتإ َٚدٜسٜد ١شدؤ ٕٚايربملدإ
ٚايًجإ َٚدٜس شؤ ٕٚايًجإْ ,بًغهِ باْ٘ ب عًُ َٓ ٢تهِ االعتُاد عً ٢املٛقع االيهرت ْٞٚيًربملإ يف حصٛهلا عًد ٢املعًَٛداتٚ ,اْد٘
اضتٓادا يًٓ اّ ايداصً ٞيًربملإ ٚاير ٟالٜطُح ال ٟجٗ ١مبُازض ١ايعٌُ ايسقاب ,ٞيًعًِ ٚاالطالع.
ِيوا ٌصسالديَ وصطفى
ٌائب وديس عاً ديواُ الربملاُ
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املمخل ()5
اضتكباه زئيظ الربملاُ لوفد وعّد ثةى

زئيظ الربملاُ ملٍظىات اجملتىع املدٌي ضاعدوٌا وَ اجن توعية املواطٍني حوه العىن الربملاُ
اضنكلٌ ايدننٛز ٜٛضـ ستُد صياسم ز٥يٝظ بسمليإ ا قًيٚ ِٝؾيد َئ َعٗيد ثةةى يًرتبٝيٚ ١اينُٓٝي ١بس٥اضي ١اييدننٛز ضيسٚز
علدايسمحٔ بعد ظٗس  ّٜٛارتُٝظ  َٔ 30تػس ٜٔا  ٍٚيف َلٓ ٢اي ملإف ٚاغاز زٝ٥ظ اي ملإ بإ اينعا ٕٚبني اي ملإ َٓٚعُاب
اانُع املدْ ٞتعٌُ عً ٢تطسٜع خطٛاتِٗ َٔ اجٌ بٓا ٤زتنُع َيدْٚ ٞضيًِٝف ٚظتيب عًيَٓ ٢عُياب اانُيع امليدْٜ ٞطياُٖٛا
بؿعاي ١ٝيف ٖرا املٛضٛع اذتٚ ٟٛٝاملِٗ.
ٚيف بدا ١ٜايًكا ٤قدّ زٝ٥ظ َعٗد ثةى ْلر ٙعٔ اعُاٍ ْٚػاطاب املعٗد يف زتاٍ ايرتبٚ ١ٝاينُٓ ١ٝايلػسٚ ١ٜاغاز اىل إ ايعُيٌ يف
ٖر ٜٔااايني يف اانُع ايهسس ٖٛ ٟاَس َِٗ جداف ٚاضاف باْ٘ ظتب عً ٢ادتُٝع إ ٜعُيٌ َئ اجيٌ تكيد ِٜايعي ٕٛيً مليإ نيٞ
قازع َُٗن٘ يف زتاٍ اينػسٜع ٚايسقاب ١بطلب ٚجٛس بعض ايعساقٚ ٌٝاملعٛقاب ٚايح تع ٝذيو احٝاْا..
 َٔٚجٗن٘ اغاز زٝ٥ظ اي ملإ اىل اِٖ املٗاّ ا ضاضٚ ١ٝايح س اصتاشٖا َٔ قلٌ اي ملإ َٓر تٛي ٘ٝز٥اض ١اي مليإ يف زتياٍ
ايسقاب ١عً ٢اعُاٍ اذتهٚ ١َٝٛاينػسٜع ٚاينخضرياب ينػسٜع عدس َٔ ايكٛاْني املُٗ َٔ ١قلٌ عدس َٔ ايًجيإ ارتاصي ١يف اي مليإف
ٚطايب اي ٛؾد ايضٝـ َٓٚعُياب اانُيع امليدْ ٞبيإ ٜكيدَٛا اييدعِ يً مليإ يف زتياٍ اينػيسٜع ٚتٛعٝي ١امليٛاطٓني حي ٍٛعُيٌ
اي ملاْٚ ٞاينػسٜع
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=article&id=20814&l=3
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املمخل ()6
اضتكباه ٌائب زئيظ الربملاُ لوفد وعّد ثةى

ٌائب زئيظ الربملاُ يطتكبن زئيظ وعّد ثةى

اضنكلٌ اييدننٛز جعؿيس ابيساٖ ِٝاقٓٝهيْ ٞا٥يب ز٥يٝظ بسمليإ ا قًيٜ ِٝي ّٛايثالثيا ٤املصياسم  2016-4-12اييدننٛز ضيسٚز
علدايسمحٔ زٝ٥ظ َعٗد ثةى يًرتبٚ ١ٝاينُٓٚ ١ٝبابإ جعؿس ايعض ٛيف املعٗد.
ٚس خالٍ ايًكا ٤ع نٝؿ ١ٝتؿع ٌٝآي ١ٝايسقابٚ ١تك ِٝٝايعٌُ اي ملاْٚ ٞايح متازض٘ َعٗد ثةى باعنلازٖا َٓعُ ١غيري حهَٝٛي١
ٚس اينانٝد عً ٢اينعا ٕٚبني دتإ اي ملإ ٚاملٓعُاب ايػري اذته ١َٝٛبػهٌ عاّ بٗدف حتدٜد ْكاط ارتًٌ ٚاظتاس اذتًي ٍٛايٓاجعي١
هلا.
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=article&id=23207&l=3

36

التقرير الثامن ملنظنة بةي حول الرقابة على الربملان من منظور
نواب برملان كردستان

