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ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
ايطقابٚ ١تك ِٝٝاعُاٍ بطملإ نطزغتإ

املقمةة
َعٗس ب ٟ١يًرتبٚ ١ٝايتَُٓٓ ٖٞ PAY ١ٝعُ ١غري سه ١َٝٛنٛضزغتاْ ١ٝمت تػذًٗٝا بؿهٌ ضمسي ٞيف
زا٥ط ٠املٓعُات ايػري اؿه ١َٝٛيف (ٚ ، )2013/11/28بسات ْؿاطاتٗا بؿهٌ ضمس ٞيف ناْ ٕٛا2013 ٍٚ٫
ٚ،إ اسييسْ ٣ؿيياطاتٗا ٖيي ٛايطقاب ي ١عًيي ٢ازا ٤امل٪غػييات ايعاَييَ ، ١يئ بييني ٖييص ٙامل٪غػييات بطملييإ
نٛضزغتإ ٚ،اْ٘ بعس اْتدابات ايسٚض ٠ايطابع ١يربملإ نٛضزغتإ بسات مبُاضغْ ١ؿاطاتٗا ٚ،طايلت ض٥اغي١
ايربملإ بؿهٌ ضمس ٞمبُاضغْ ١ؿياطاتٗا َٚ،ئ دٗتٗيا ٚاؾكيت ض٥اغي ١بطمليإ نٛضزغيتإ عًي ٢شييو،
ٚتعٗسٚا بتكس ِٜايسعِ املعٓٚ ٟٛايتػٗ٬ٝت .
إ ٖصا ايعٌُ ايطقابٚ ٞايص ٟمياضؽ َٔ قلٌ َٓعُي ١بي ٟ١خي ٍ٬اييسٚض ٠املٓعكيس ٠يًػيٓ ١املاضي ١ٝيف
اييسٚض ٠ايطابعيي ١يربملييإ نٛضزغيتإ ،نييإ مي املعًَٛيات ٚا٫سصيياٝ٥ات املذًٛبيي٫ ١عيساز ٖييصا ايتكطٜييط
ٚ،ايطقاب ١عً ٢دًػات ايربملإ بؿهٌ َٓعِ ٚعً ٢املٛق ا٫يهرتٚ ْٞٚخذابات بطملإ َٚئ اديٌ ؼكٝيل
ٖصا اهلسف قُٓا بعٜاض ٠ض٥اغٚ ١ؾإ ايربملإ ٚايهتٌ ايربملاْ. ١ٝ
ٚإ ٖسؾٓا ٖ ٛايطقاب ١عً ٢ايربملإ ْٚاٌَ بإ متاضؽ ٖص ٙامل٪غػ ١ايٛطٓٝيْ ١ؿياطاتٗا ٚإ تهي ٕٛيف
َػت ٣ٛطُٛح املٛاطٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإٚ ،إ ٜه ٕٛهلا زٚض ضٝ٥ػٚ ٞؾعاٍ يف سٌ املؿانٌ ٚا٫ظَيات
 ،سٝح إ ٚدٛز بطملإ قٜ ٟٛكي ّٛبتؿيط ٜايكيٛاْني املٓاغيلٚ ١ةاضغي ١ايطقابي ١ايسقٝكي ١عًي ٢ايػيًذ١
ايتٓؿٝص ١ٜعاٌَ ضٝ٥ػ ٞيف تذٜٛط اجملتُ ٚامل٪غػات ٚ،باعتكازْا بإ ةاضغ ١ايطقاب َٔ ١قلًٓا  َٔٚقلٌ
َٓعُات اجملتُ املسْ ٞا٫خط ٣غته ٕٛزعِ ق ٟٛهلا يتشكٝل ايٓذاح.
ٚإ ؼكٝل ٖصا ايٓذاح َيطتل بتذلٝيل ايكيٛاْني َئ قليٌ ايربمليإ ٚايييت تتُجيٌ بايتعاَٗيا بايٓعياّ
ايساخً ٞضقِ ( )1يػٓٚ 1992 ١اييت اؾاضت اىل سكٛم ٚٚادلات ايربملإ .

د.صزور عبمالزمحو عمز
رئيط ةعًم بةي للرتبية والتهمية
2014/11/6
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المورة الزابعة لربملاى كوردصتاى
يف  2013/9/21 ّٜٛمت ادطا ٤اْتدابيات اييسٚض ٠ايطابعي ١يربمليإ ٚؾيل ْعياّ ايؿيل٘ َؿتيٛح ٚؾياضنت ؾٗٝيا ()31
قاٚ ١ُ٥قس متهٓت ( َٔ )17ؼكٝل ايؿٛظ ؾٗٝا ٚ،إ ْتٝذ ١اْ٫تدابات اييت اعًٓتٗيا َؿٛضي ١ٝاْ٫تدابيات يف ايعيطام
ٚصازقت عًٗٝا ناْت بايؿهٌ ايتاي: ٞ

امساء اللتل والليانات الضياصية وعمد اصواتًا
عمد االصوات

عمد
املقاعم

اصم اللياى والقائمة

رقم
اللتلة

110

نتً ١اؿعب ايسميكطاط ٞايهٛضزغتاْٞ

743984

38

117

نتً ١سطن ١ايتػٝري

476736

24

102

نتً ١ا٫ؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْٞ

350500

18

105

نتً ١ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬ايهٛضزغتاْٞ

186741

10

104

نتً ١اؾُاع ١ا٫غ ١َٝ٬ايهٛضزغتاْ١ٝ

118574

6

101

نتً ١اؿطن ١ا٫غ١َٝ٬

21834

1

111

نتً ١اؿعب ا٫ؾرتان ٞايسميكطاط ٞايهٛضزغتاْٞ

12501

1

107

نتً ١آظازٟ

12392

1

115

نتً ١ا٫ػا ٙايجايح

8681

1

126

نتً ١ايطاؾسٜٔ

6145

2

127

نتً ١ػُ ايؿعيب ايهًساْ ٞايػطٜإ ا٫ؾٛضٟ

5730

2

124

نتً ١ايتكسّ ايرتنُاْ١ٝ

5259

2

121

نتً ١اضب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1951

1

120

نتً ١ايتػٝري ٚايتذسٜس ايرتنُاْ١ٝ

1926

1

122

اؾلٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1753

1

125

قا ١ُ٥ابٓا ٤ايٓٗطٜٔ

1093

1

131

قا ١ُ٥ا٫ضَٔ

531

1

1.956.331

111

اجملُٛع
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اوىل جلضات الربملاى يف دورتٌ الزابعة
ٚؾكا يًكٛاْني نإ جيب عكس ا ٍٚدًػ ١يًربملإ قلٌ  ،2013/11/1ا ٟقلٌ اْتٗا ٤ايسٚض ٠ايجايج ١نإ جيب عً٢
ايسٚض ٠ايطابع ١إ تعكس اٚىل دًػاتٗا ٚيهٔ َاسسخ بإ اٚىل دًػات ايسٚض ٠ايطابع ١مل تعكيس قليٌ ٚ ،2013/11/6إ
شيو نإ كايؿ ١قاْ ١ْٝٛسٝح نإ ٖٓايو ؾطاؽ قاْ ْٞٛيف ا٫قً ِٝخ ٍ٬غت ١اٜاّ
اٚىل دًػات ايربملإ نٛضزغتإ يف ٖص ٙايسٚض ٠عكست يف  )2013/11/6( ّٜٛبٗسف ازا ٤اييُٝني ايكياَْ ْٞٛئ
قلٌ اعطا ٤يف ايربملإ ٚ،نإ جيب مبٛديب امليازَ )13( ٠ئ ايٓعياّ اييساخً ٞإ ٜكي ّٛاعطيا ٤ايربمليإ بيازا٤
()1
ايُٝني ايكاْٚ ْٞٛإ ٜتِ اختٝاض ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ.
ٚيهٔ قاّ اعطا ٤ايربملإ بازا ٤ايُٝني ايكياْ ْٞٛؾكي ٚاْي٘ مل ٜيتِ تٓؿٝيص ايؿكيط ٠ايجاْٝيٚ ١ايييت نيإ جييب
مبٛدلٗا اختٝاض ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ
ٚإ شيو با٫ضاؾ ١اىل نْٗٛا كايؿ ١اخط ٣يًٓعاّ ايساخً ٞؾإ اؾًػ ١بكٝت َؿتٛس ١مليس ٠سػي ١اؾيٗط 23ٚ
َٜٛا ٚإ شيو تعس كايؿ ١قاْ.١ْٝٛ
ٚإ اسس ٣املدايؿات ايكاْ ١ْٝٛا٫خط ٣اييت اضتهلت خيٖ ٍ٬يص ٙاؾًػي ١إ اييسع ٠ٛاملٛدٗي٫ ١عطيا ٤اييسٚض٠
ايطابع ١با٫دتُاع ناْت َٛدٗ َٔ ١قلٌ ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايسٚض ٠ايػابكٚ ١مت ْؿطٖا ٚاعْٗ٬يا بيامسِٗ (ز .اضغي ٕ٬بياٜع
ضٝ٥ػا ٚ،سػٔ قُس غٛضْ ٙا٥لا ٚؾطغت امحس غهطتري ايربملإ) يف ايٛقت ايص ٟمت عكس دًػي ١ايربمليإ يف ٜيّٛ
( )2013/11/6ا ٟإ ض٥اغ ١ايربملإ ٚايربملإ ايػابل مت سًٗا َٓص اغلٛع .

(– )1املاز 13 ٠يف املٓٗاز ايساخً ٞيًربملإ ٚاييت تٓص عً: ٢
 -1إ ايطٝ٥ؼ امل٪قت بعس ازا ٘٥ايُٝني ايكاْٜ ْٞٛؿتح باب ايرتؾٝح ملٓاصيب ٖ٦ٝي ١ض٥اغي ١ايربمليإ ٚايييت تتطئُ ض٥يٝؼ
ايربملإ ْٚا٥ل٘ ٚغهطتري ايربملإ .
 -2بعيس اغي٬م بياب ايرتؾيٝح تلييسا عًُٝي ١ايتصيٜٛت ايػيطٜٚ ٟؿييٛظ ايؿيدص اييص ٟصيٌ عًيي ٢اعًي ٢عيسز َئ اصييٛات
اؿاضط.ٜٔ
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فيمايلي نص االعالى
بزناةج عمل جلضة االوىل يف المورة الزابعة يوم 2013/11/6
اغتٓازا اىل ا٫سهاّ املٛاز ( )48 ٚ 47 ٚ 46يف قاْ ٕٛضقِ ()1يػٓ 1992 ١املعسي ،١ؾإ بطْياَر عُيٌ
دًػ ١اؾتتاح ايسٚض ٠ايطابع ١يربملإ نٛضزغتإ – ايعطام غته ٕٛبايؿهٌ ايتاي-: ٞ
1ي بس ٤اؾًػ ١بت ٠ٚ٬عسز َٔ اٜ٫ات َٔ ايكطإ ايهط. ِٜ
2ي ايٛقٛف ملس ٠زقٝك ١صُت عً ٢اضٚاح ؾٗسا ٤نٛضزغتإ ٚايعطام.
3ي زع ٠ٛانرب ا٫عطا ٤ايؿا٥ع ٜٔغٓا يف ايسٚض ٠ايطابع٫ ١زا ٤ايُٝني ايكاْٚ ْٞٛازاض ٠اؾًػ.١
4ي قٝاّ ايطٝ٥ؼ امل٪قت يًذًػ ١اٚ٫ىل بسع ٠ٛا٫عطا٫ ٤زا ٤ايُٝني ايكاْ.ْٞٛ
5ي قٝاّ ضٝ٥ؼ امل٪قت بؿتح باب ايرتؾٝح ملٓصب ضٝ٥ؼ ايربمليإ ْٚا٥لي٘ ٚغيهطتري ايربمليإ ٚازاض٠
عًُ ١ٝاْ٫تداب.
6ي إ ايطٝ٥ؼ امل٪قت ٜك ّٛبسع ٠ٛاثٓني َٔ اعطا ٤ايربملإ َٔ ِٖ ا٫صػط غٓا يًكٝاّ بعًُٝي ١ايعيس
ٚؾطظ ا٫صٛات.
7ي ٜك ّٛايطٝ٥ؼ امل٪قت باعْ ٕ٬تٝذ ١اْ٫تدابات ٜٚسع ٛضٝ٥ؼ ايربملإ ْٚا٥ل٘ ٚغهطتري ايربمليإ إ
()1
جيًػٛا يف اَانِٓٗ املدصص ١يف ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ.
فزصت امحم عبماهلل د .حضو حممم صورة
صلزتري بزملاى نائب رئيط بزملاى

د .أرصالى بايش
رئيط بزملاى

(ٖ– )1صا ايلٝإ ٜ٫عاٍ َٛدٛزا عً ٢املٛق ا٫يهرت ْٞٚيًربملإ يف بطْاَر عٌُ اؾًػات.
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انتداب ييئة رئاصة المورة الزابعة لربملاى اقليم كوردصتاى

يف  )2014/4/29( ّٜٛقاّ بطملإ نٛضزغتإ باْتداب ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ بعس َطٚض غلع ١اؾيٗط ٚتػيع ١اٜياّ
َٔ اْ٫تداباتٚ ،بعس سػ ١اؾٗط ٚعؿطَٜٛ ٜٔا َٔ ازا ٤ايُٝني ايكاْ َٔ ْٞٛقلٌ اعطا ٤ايربملإ ٚناْت بايؿيهٌ
ايتاي: ٞ
ٜٛ-1غـ قُس صازم – ضٝ٥ؼ ايربملإ – عٔ سطن ١ايتػٝري  )84( -صٛتا.
-2دعؿط اميٓٝهْ – ٞا٥ب ايطٝ٥ؼ – عٔ نتً ١اؿعب ايسميكطاط )79( - ٞصٛتا
-3ؾدطايس ٜٔطاٖط – غهطتري ايربملإ – عٔ نتً ١اؾُاع ١ا٫غ )73( - ١َٝ٬صٛتا.
ٚؾكا يًُاز َٔ )24( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ ؾاْ٘ بعس اْتدياب ٖ٦ٝي ١ض٥اغي ١ايربمليإ جييب تؿيه ٌٝخاصي١
()1

يًٓعط يف ايذع ٕٛاملكسَ ١عً ٢عطي ١ٜٛاعطيا ٤ايربمليإ ،

ٚيهئ ٖيص ٙايًذٓي ١مل ٜيتِ تؿيهًٗٝا ٚإ شييو ٜعيس

اْتٗانا يًٓعاّ ايساخً.ٞ
إ َا جيعٌ ٖص ٙايسٚضَ ٠تُٝع ٠عٔ ايسٚض ٠ايػابك ١اْ٘ يف ايسٚض ٠ايجايجي ١ناْيت ٖٓاييو َعاضضيٚ ،١ايييت ناْيت
تتُجٌ يف سطن ١ايتػٝري ٚا٫ؼاز ا٫غٚ َٞ٬اؾُاع ١ا٫غٚ ١َٝ٬اْٗيِ نياْٛا ميتًهي 35 ٕٛعطيٛا ٚ،يهئ يف اييسٚض٠
ايطابع٫ ١تٛدس اَ ٟعاضضٚ، ١اْٗيِ مٝعيا َؿياضن ٕٛيف ايػيًذٚ ١إ شييو از ٣اىل عيسّ ؾعايٝي ١ايربمليإ يف ٖيصٙ
ايسٚضٚ ٠إ شيو نإ َتٛقعا.
ٚاْ٘ َٓص اؾًػ ١اٚ٫ىل يًربملإ سسخ ْٛع َٔ ايتصازّ بني نتً ١ا٫ؼياز اييٛطين َي سطني ١ايتػيٝري ٚاؿيعب
ايسميكطاطٚ،ٞإ ٖص ٙاـ٬ؾات ٫تعاٍ َٛدٛز ٠ظُ ٝسا٫تٗا ٚ،إ انيرب َجياٍ عًيٖ ٢يصا ايتصيازّ ٖي ٛعٓيسَا مت
اختٝاض ضٝ٥ؼ بطملإ اقً ِٝنٛضزغتإ ٚتػُ ١ٝضٝ٥ؼ اؿهْٚ ١َٛا٥ل٘ يف اؿهَٛي ١ايجآَي ١ؾًيِ ٜصيٛت ا ٟطيطف
ملطؾح ايذطف املكابٌ .

( - )1إ ايؿكط َٔ )2( ٠املاز )24( ٠يف ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ تؿري اىل إ  :خ ٍ٬اؾًػ ١ايجاْٝي ١ي٬دتُياع ا ٍٚ٫يًربمليإ
ٜتِ تؿه ٌٝؾٓ٪َ ١قت ١باغِ ؾٓ ١تسقٝل صش ١عط ١ٜٛاعطا ٤ايربملإ ٚجيب إ ٫تكٌ عئ سػي ١اعطيا ٤ؾيطٜذ ١إ ٫تطيِ
ا٫ؾداص املذع ١ْٛيف عطٜٛتِٗ اعطا٤ا يف ايًذٓ١
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تشليل اللجاى يف المورة الزابعة لربملاى اقليم كوردصتاى
اوال  :اللجاى المائمية:

إ بطملإ نٛضزغتإ ٜطِ ( )22ؾٓ ١كتًؿٚ، ١اْ٘ ٚؾكا يًٓعاّ ايساخً ٞيف املاز )37( ٠اؾاضت اىل تؿهٌٝ
ايًذإٚ ،إ ا َٔ ٟاعطا ٤ايربملإ ل ي٘ إ ٜه ٕٛعطٛا يف ا ٟؾٓٚ ١ؾكا يطغلت٘ ا ٚؽصص٘ ٚ،إ ا ٟؾٓي١
جيب إ ٫تكٌ عٔ سػ ١اعطا٫ٚ ٤تعٜس عٔ ( )11عطٛا ٚ،إ عُيٌ ٖيص ٙايًذيإ ٖيَ ٛتابعي ١املؿياضٚ ٜاعُياٍ
اؿهٚ ١َٛا٫تصاٍ باملٛاطٓني بٗسف ا٫ط٬ع عًَ ٢ؿانًِٗ.

()1

ٚاْ٘ يف ايسٚض ٠ايجايجي ١نيإ عيسز ايًذيإ  19ؾٓيٚ ١يه ٓي٘ يف اييسٚض ٠ايطابعي ١مت تعيسٖ ٌٜيص ٙاملياز ٠يف ايٓعياّ
ايساخًٞ

(،)2

ٚإ عسز ايًذإ مت ظٜازتٗا اىل  22ؾٓ ١ا ٟظٜاز ٠عسز ايًذإ ث٬خ ؾإ اخط-:٣

 .1ؾٓ ١ايصٓاعٚ ١ايذاقٚ ١املٛاضز ايذلٝع١ٝ
 .2ؾٓ ١سكٛم اْ٫ػإ
 .3ؾٓ ١ؾ ٕٚ٪ايلٝؿُطنٚ ١ايؿٗساٚ ٤ضشاٜا ا٫باز ٠اؾُاع١ٝ
 .4ؾٓ ١ؾ ٕٚ٪اجملتُ املسْٞ
 .5ؾٓ ١ايٓعاٖ١
 .6ؾٓ ١ايطٜاضٚ ١ايؿلاب
 .7ؾٓ ١خسَات ايلًسٜات
 .8ؾٓ ١اٚ٫قاف ٚايؿ ٕٚ٪ايس١ٜٝٓ
 .9ؾٓ ١ايع٬قات ٚايجكاؾٚ ١ا٫عّ٬
 .10ؾٓ ١ايؿ ٕٚ٪ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫طؿاٍ ٚا٫غط٠
 .11ؾٓ ١محا ١ٜاملػتًٗو
 .12ؾٓ ١ؾ ٕٚ٪ايصشٚ ١ايل١٦ٝ
 .13ؾٓ ١ايسؾاع عٔ سكٛم املطا٠
 .14ؾٓ ١املايٚ ١ٝؾ ٕٚ٪ا٫قتصاز
 .15ؾٓ ١ايساخًٚ ١ٝأَ٫
(ٚ - )1ؾكا يًكطاض ضقيِ ( )4يف بطمليإ نٛضزغيتإ ٚايصيازض يف ٜ ، 2014/5/7يتِ تؿيه ٌٝايًذيإ ٜٚيتِ اختٝياض اعطياٗ٥ا ٚإ
عسزٖا  18ؾٓٚ،١قلٌ شيو مت اؽاش ايكطاض ضقِ( )2ايصازض َٔ ايربملإ يف  2014/5/4مبٛدل٘ مت تؿه ٌٝايًذٓ ١ايكاْ.١ْٝٛ
(ٚ - )2ؾكا يًكطاض ضقِ ( )9ايصازض َٔ بطملإ نٛضزغتإ يف  ، 2014/6/16اؾياضت اىل اْي٘ مت اضياؾ ١ث٬ثي ١ؾيإ ٖٚيِ ( ؾٓي١
املٓاطل ايهٛضزغتاْ ١ٝخاضز ا٫قًٚ – ِٝؾٓ ١ؾ ٕٚ٪ايربملإ  ٚؾٓ ١ايع٬قات ٚاؾاي ١ٝايهٛضز. )١ٜ
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 .16ؾٓ ١ايؿ ٕٚ٪ايكاْ١ْٝٛ
 .17ؾٓ ١ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٞ
 .18ؾٓ ١ايعضاعٚ ١ايطٟ
 .19ؾٓ ١ا٫عُاٍ
 .20ؾٓ ١املٓاطل ايهٛضزغتاْ ١ٝخاضز ا٫قًِٝ
 .21ؾٓ ١ؾ ٕٚ٪ايربملإ
 .22ؾٓ ١ايع٬قات ٚاؾايٝات ايهٛضز١ٜ
ٚؾكا يعسز ا٫عطا ٤يف ايًذإ ٚ ٚؾكا يًكطاضات ايصيازضَ ٠ئ ايربمليإ سي ٍٛاعطيا ٤ايًذياّ ؾيإ امياي ٞعيسز
اعطا ٤ايًذإ ٜلًؼ  250عطٛا ٚ،اشا نإ نٌ عطيٖ ٛي ٛعطي ٛيف ؾٓيتني ؾيإ امياي ٞايعيسز غيٝلًؼ 216
عطٛا ،بػلب إ عسز اعطا ٤ايربملإ  111عطَ ٛذطٚح َٓي٘  3اعطياٖٚ ٤يِ ٖ٦ٝي ١ض٥اغي ١ايربمليإ ،ا ٟإ
عسزِٖ ٖ 108 ٛعطٚ، ٛاْ٘ يف ساي ١عط ١ٜٛنٌ عط ٛيف ؾٓتني ؾإ عسزِٖ غٝه 216 ٕٛعطيٛا ٖٓٚيا عيسز
ا٫عطا ٤يف ايًذإ ٜ٫تذابل َ ٖصا ايعسز  َٚايٓعياّ اييساخً، ٞعًي ٢اييطغِ َئ إ مٝي اعطيا ٤ايربمليإ
يٝػٛا اعطا٤ا يف ؾٓتني ٚ ،اْ٘ ٚؾكا يًكطاضات ايصيازض ٠عئ ايربمليإ سي ٍٛتٛظٜي ا٫عطيا ٤عًي ٢ايًذيإ

(، )1

(باغتجٓا ١٦ٖٝ ٤ض٥اغ ١ايربملإ ٚاييت تطِ ث٬ث ١اعطا ٖٞ ) ٤بايؿهٌ ايتاي-: ٞ
 -1إ عسز اعطا ٤ايص ٜٔمل تصنط امسا ِٗ٥يف ا ٟؾٓ )1( ١عطٛا
 -2عسز اعطا ٤ايص ٜٔشنطت امسا ِٗ٥يف ؾٓٚ ١اسس 7 ٠اعطا٤
( – )1ايكطاضات تطُٓت -:
-1قطاض ضقِ ( )2ايصازض َٔ ايربملإ يف  2014/5/4س ٍٛتؿه ٌٝايًذٓ ١ايكاْ١ْٝٛ
-2ايكطاض ضقِ ( )4ايصازض َٔ ايربملإ يف  ، 2014/4/7س ٍٛتؿه 18 ٌٝؾٓ ( ٖٞٚ ١ؾٓ ١ايصيٓاعٚ ١ايذاقيٚ ١امليٛاضز ايذلٝعٝي١
ٚ،ؾٓيي ١سكييٛم اْ٫ػييإ ٚ،ؾٓيي ١ؾيي ٕٚ٪ايلٝؿييُطنٚ ١ايؿييٗساٚ ٤ضييشاٜا ا٫بيياز ٠اؾُاعٝيي، ١ؾٓيي ١ؾيي ٕٚ٪اجملتُي املييسْٚ، ٞؾٓيي١
ايٓعاٖٚ،١ؾٓ ١ايطٜاضٚ ١ايؿلابٚ،ؾ ٓ ١اـسَات ايلًسٚ، ١ٜؾٓ ١اٚ٫قاف ٚايؿ ٕٚ٪ايسٚ، ١ٜٝٓؾٓ ١ايع٬قات ٚايجكاؾيٚ ١ا٫عيٚ، ّ٬ؾٓي١
ايؿيي ٕٚ٪ا٫دتُاعٝييٚ ١ا٫طؿيياٍ ٚا٫غييطٚ،٠ؾٓ ١محاٜيي ١املػييتًٗوٚ،ؾٓ ١ا يؿيي ٕٚ٪ايصييشٚ ١ٝايل٦ٝييٚ، ١ؾٓيي ١ايييسؾاع عيئ سكييٛم
املطاٚ،٠ؾٓ ١املايٚ ١ٝا٫قتصاز،ؾٓ ١ايساخًٚ ١ٝا، َٔ٫ؾٓ ١ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ، ٞؾٓ ١ايعضاعٚ ١ايطٚ،ٟؾٓ ١ا٫عُاض).
 -3ايكطاض ضقِ ( )8ايصازض َٔ ايربملإ بتاضٜذ  2014/6/16س ٍٛظٜاز )10( ٠اعطا ٤اىل عسز َٔ ايًذإ .
 -4ايكطاض ضقِ ( )9يف بطملإ نٛضزغتإ ضقِ  ، 2014/6/16س ٍٛظٜاز ٠ث٬ث ١ؾيإ ٖٚي ( ٞؾٓي ١املٓياطل ايهٛضزغيتاْ١ٝ
خاضز ا٫قًٚ – ِٝؾٓ ١ؾ ٕٚ٪ايربملإ  ٚؾٓ ١ايع٬قات ٚاؾاي ١ٝايهٛضز. ) ١ٜ
 -5ايكطاض ضقِ ( )17ايصازض َٔ ايربملإ يف  ، 2014/7/23س ٍٛظٜاز )2( ٠عط ٛعً ٢ايًذإ .
 -6ايكطاض ضقِ ( )20ايصازض َٔ بطملإ نٛضزغتإ يف  ، 2014/9/23س ٍٛظٜاز )20( ٠اىل ايًذإ.
 -7ايكطاض ضقِ ( )27ايصازض َٔ بطملإ نٛضزغتإ يف  ، 2014/10/21س ٍٛظٜاز )1( ٠عط ٛاىل ايًذإ .
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9

 -3عسز اعطا ٤ايص ٜٔشنطت امسا ِٗ٥يف ؾٓتني  62عطٛا
 -4عسز اعطا ٤ايص ٜٔشنطت امسا ِٗ٥يف ث٬خ ؾإ  34عطٛا
 -5عسز اعطا ٤ايًذإ اييت شنطت امسا ِٗ٥يف اضب ؾإ  4اعطا٤
ٚإ شيو ميجٌ اْتٗاى يًٓعاّ ايساخًٚ ٞعسّ اْطلاط َٔ قلٌ ايًذإ سٚ ٍٛض ا٫عطاٚ، ٤ضمبا إ بعض
اعطا ٤ايربملإ قس اغتكايٛا َٔ بعض ايًذإ ٚيهٔ مل تصيسض قيطاضات اغيتكايتِٗ ٚإ امسيا٫ ِٗ٥تيعاٍ يف
غذٌ اعطاٖ ٤ص ٙايًذإ .
ٚعً ٢ايطغِ َٔ اْ٘ يف دًػ ١ايربملإ ضقيِ ( )1يف ٜي )2014/5/4( ّٛمت ؼسٜيس امسيا ٤مٝي ايًذيإ
ٚاعطاٗ٥ا ٚيف اؾًػات اي٬سك ١مت ادطا ٤بعض ايتػٝريات عًٗٝا ٚ،اْ٘ ٚؾكا يًٓعاّ ايساخً ٞجيب إ تهٕٛ
يهٌ ؾٓ ١ضٝ٥ؼ ْٚا٥ب ضٝ٥ؼ َٚكطضٜٚ ،تِ اختٝاضِٖ عٔ ططٜل اْ٫تداب بني اعطيا ٤ايًذيإ ٚ ،يف ايليس٤
تٛاؾل ض ٥اغ ١ايربملإ عً ٢سص ٍٛنٌ ايهتيٌ عًيَٓ ٢اصيب ض٥يٝؼ ْٚا٥يب ض٥يٝؼ َٚكيطض ايًذيإ ٚيهئ
بػلب اْ٘ بعض ايهتٌ مل ؼصٌ عًَٓ ٢صب ضٝ٥ؼ ايًذإ ؾاْ٘ يف اؾًػ ١ا٫عتٝازٜي ١ضقيِ ( )9يف ٜيّٛ
( )2014/6/16مت ظٜاز 3 ٠ؾإ اخيطٚ ،٣يهئ بػيلب ٚديٛز املؿيانٌ بيني ايهتيٌ سي ٍٛض٥اغي ١ايًذيإ
اؾسٜييس ٠مل ٜييتِ ؼسٜييس ض٥اغييٖ ١ييص ٙايًذييإ ؿييس اٚ، ٕ٫إ ٖييص ٙايًذييإ ٫متتًييو ض٥اغييٚ ١مل ٜلاؾييطٚا
()1

اعُاهلِ.

يف ايٛقت ايص ٟقس َط ٢اضبع ١اؾٗط ٚعؿطَٜٛ ٜٔا عً ٢تؿهًٗٝا ٚ،إ ٖص ٙايًذإ يٝػت هلا ٖ٦ٝي ١ض٥اغي١
()2
ٚمل تعكس ا ٟادتُاع ٚمل متاضؽ اْ ٟؿاط
با٫ضاؾ ١اىل شيو اْ٘ يف تؿه ٌٝايًذإ مل ٜتِ َطاعا ٠ؽصص ا٫عطا ٤يف عطٖ ١ٜٛص ٙايًذإ ٚإ شيو اسيس
اغلاب ضعـ ٖص ٙايًذإ .

ثانيا  :اللجاى املؤقتة :
 -1جلاى التحقيق حول االحدما الدح حدمثت يف حمدافلح الضدليمانية واربيدل يف  2014/4/30و
( )3
االيام الح تلتًا:

عً ٢اي طغِ َٔ إ ٖص ٙايًذٓ ١مت تؿهًٗٝا بػطعٚ ١اْٗا اْٗت اعُاهلا ٚقاَت بهتاب ١تكطٜطٖا ٚيهٓي٘ ؿيس ا ٕ٫مل

ٜتِ ٚض تكطٜطٖا يف بطْاَر عٌُ ايربملإ عً ٢ايطغِ َٔ َطٚض سػ ١اؾٗط عً ٢اْٗا ٤اعُاهلا.
(ٚ - )1ؾكا يًؿكط ٠ضقِ ( َٔ )3املاز )39( ٠يف املٓٗاز ايساخً ٞيًربملإ -3 :إ ايًذإ ايسا ١ُ٥تتهَ ٕٛئ عيسز َئ ا٫عطيا٤
ٚجيب إ ٫تكٌ عٔ سػ٫ٚ ١تعٜس عٔ  11عطٛا ٚجيب عً ٢نٌ ؾٓ ١إ خيتاضٚا ؾُٝا ب ِٗٓٝضٝ٥ؼ ْٚا٥ب َٚكطض .
( - )2س ٍٛض٥اغ ١ايًذإ ايج٬ث ١إ ايػٝس ضٝ٥ؼ ايربملإ قيطض يف ا٫غيلٛع املاضي ٞاْي٘ ٫جيياز سيٌ َ٪قيت ؾيإ ض٥اغيٖ ١يصٙ
ايًذإ غته َٔ ٕٛقلٌ انرب ا٫عطا ٤غٓاٚ ،إ شيو ٜ٫تٛاؾل َ ايٓعاّ ايساخً.ٞ
(ٚ - )3ؾكا يًكطاض ضقِ (ٚ )3ايصازض َٔ ٠بطملإ نٛضزغتإ يف  ، 2014/5/4إ ٖص ٙايًذٓ ١تته َٔ ٕٛغت ١اعطا. ٤
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()1

ٚإ تؿه ٌٝايًذإ ملٛضٛع َعني ٖ ٛاَط َِٗ  ٚطلٝع، ٞ

ٚيهٔ ض٥اغ ١ايربملإ قاَت با٫غطاع يف تؿهٌٝ

ٖص ٙايًذٓ ١يف شيو ايٛقت ٚإ تؿهًٗٝا نإ ضطٚضٚ ٟعٌُ دٝس  ،عًي ٢اييطغِ َئ ٚديٛز سيسٜح سي ٍٛايٝي ١عُيٌ
ايًذٓ ١ن ٕٛشيو نإ تسخٌ يف عٌُ ايػًذ ١ايكطاٚ، ١ٝ٥يهٔ نإ ٖٓايو اَط انجط اُٖ ٚ ١ٝضطٚضٚ ١ٜنيإ جييب إ
تكيي ّٛبتؿييه ٌٝؾٓيي ١سٛهلييا َجييٌ ناضثيي ١ؾييٓهاٍ ٚاْػييشاب قييٛات ايلٝؿييُطنٚ ١ايييص ٟاز ٣اىل ْييعٚح َ٦ييات ا٫ف
املٛطٓني ٚتعطض اٜ٫عٜسٜني اىل اباز ٠ماعٚ ١ٝغيب ا٫ف ايٓػاٚ ٤ايؿتٝات اٜ٫عٜسٜات ٚاقتٝازِٖ اىل دٗ ١فٗٛيي١
ٚا٫ػاض بِٗ ٚتعطضٗٔ ي٬غتصاب ٚ،نإ عً ٢ايربملإ إ ٜك ّٛبتؿه ٌٝؾٓ ١ؼكٝل ٚتٛضٝح اغيلاب اْػيشاب
قٛات ايلٝؿُطن ١بٗصا ايؿهٌ ٚإ ٜتِ َعاقل ١املكصطٚ ٜٔاملصْلني ٚ،إ بطملإ نإ يف ٚقتٗا يف عذًيٚ، ١اْي٘ ٚؾكيا

يًُاز َٔ )48( ٠املٓٗاز ايساخً ٞنإ باَهإ ض٥اغ ١ايربملإ تؿه ٌٝؾٓٚ ١نإ ميتًو ايص٬سٚ )2(، ١ٝئ مل ٜتِ
شيو .

( )3

 -2ؾٓ ١اعاز ٠صٝاغ ١املٓٗاز ايساخً ٞيًربملإ
إ ٖص ٙايًذَٓ ١ػتُط ٠يف اعُاهلا ٚاْٗا تعكس ادتُاعاتٗا ا٫غيلٛعٚ ١ٝاْي٘ ؿيس ا ٕ٫امتيت ايعُيٌ يف ()37
َازَٛ َٔ َٔ ٠از املٓٗاز ايساخً.ٞ
 -3ايًذٓ ١امل٪قت ١يف بطملإ نٛضزغتإ اـاص ١برتؾٝح اعطا ٤فًؼ املؿٛضني

( .)4

اْ٘ ؿس ا ٕ٫عكست ٖص ٙايًذٓ ١ادتُاعني ٚ،يهٔ ا٫ططاف اـُػ ١املؿاضن ١ؾ ٘ٝمل ٜصًٛا اىل َطسً١
ايتٛاؾل سٖ ٍٛصا املٛضٛع ،عً ٢ايطغِ َٔ إ ايكاْْ ٕٛص عً ٢إ ٜه ٕٛاعطا ٤فًؼ املؿٛضني إ
ٜهْٛٛا َػتكًني ٚ،يهٓ٘ ٖٓا ؾإ ا٫سعاب اـُػ ١تكامسٛا ؾُٝا ب ِٗٓٝا٫عطا ٤ايت ػع ١يف اجملًؼ زٕٚ
ايػُاح بٛدٛز اؾداص اخط ٜٔؾ.٘ٝ
ٚاْ٘ ٚؾكا يًكاْ ٕٛيف َازت٘  23اؾاضت اْ٘ ٜتِ تٓؿٝص ٖصا ايكاْ ٕٛبعس ْؿط ٙيف صشٝؿٚ ١قا ٥نٛضزغتإ ٚقس

مت ْؿط ٙيف صشٝؿٚ ١قا ٥نٛضزغتإ ٚيهٔ ٫تٛدس ا ٟخذٛات يتٓؿٝص شيو ،)5( .عًي ٢اييطغِ َئ إ ايربمليإ قياّ
بٓؿط بٝإ يف َٛقع٘ ا٫يهرت ْٞٚباغِ :
بٝإ تطؾٝح فًؼ املؿٛض ١ٝيف املؿٛض ١ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.

ل ي٘ تؿه ٌٝايًذإ امل٪قتٚ ١ايتشكٝكٚ ١ٝؾكيا

( - )1يف املاز َٔ ) 47( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ تٓص عً : ٢إ ايربملإ
ملكتطٝات املٛضٛع املذطٚح .
( - )2إ ايؿكط( ٠ب) َئ املياز ) 48( ٠يف ايٓعياّ اييساخً ٞتيٓص عًي : ٢اْي٘ يف سايي ١ادياظ ٠ايربمليإ
ايربملإ تؿه ٌٝايًذإ ايتشكٝك. ١ٝ
(ٚ - )3ؾكا يًكطاض ضقِ ( )10ايصازض َٔ ٠ايربملإ يف  ، 2014/6/16إ ٖص ٙايًذٓ ١تته )13( َٔ ٕٛعطٛا.

يل هل٦ٝي ١ض٥اغي١

(ٚ - )4ؾكا يًكطاض ضقِ ( )21ايصازض َٔ بطملإ نٛضزغتإ يف  ، 2014/9/23إ ٖص ٙايًذٓ ١تطِ ( )8عطٛا .
( - )5ايكاْ ٕٛضقِ ( )4يػٓ 2014 ١اؾاضت اىل تؿه ٌٝاملؿٛض ١ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
ايطقابٚ ١تك ِٝٝاعُاٍ بطملإ نطزغتإ
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إ بطملإ نٛضزغتإ ٜعًٔ اْ٘ اَٛ ٟاطٔ يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٜػهٔ يف اقً ِٝنٛضزغتإ بؿيهٌ زا٥يِ ٚميتًيو
ايؿيطٚط املسضدي ١ازْييا ٙيل ييي٘ إ ٜكي ّٛمبًيي ٧اغيتُاض ٠ايرتؾييٝح ٚاملٛديٛز ٠يف املٛقي ا٫يهرتْٚي ٞيًربملييإ
ٚاضغاهلا يًربٜس ا٫يهرت ْٞٚايتاي-:١ٝ
komsion@perleman.org
krgkomsion@gmail.com
َ٬سع : ١تلسا عًُ ١ٝايتكس ِٜيف ٚ 2014/10/29 ّٜٛيػا2014/11/10١ٜ
ؾطٚط ايرتؾٝح
 -1إ ٜهَٛ َٔ ٕٛاطين اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚإ ٜك ِٝؾٗٝا بؿهٌ زاِ٥
 -2إ ٌُ عً ٢نشس ازْ ٢ؾٗاز ٠ايلهًٛضٜٛؽ .
 -3جيب إ ٜ٫كٌ عُط ٙع  30غٓ. ١
 -4إ ميتًو اـربٚ ٠ايهؿاْٚ ٠٤عَٚ ٜ٘ػتكٌ.
 -5إ ٜه ٕٛسػٔ ايػريٚ ٠ايػًٛى ٚإ ٜ٫ه ٕٛقهَٛا ظٓا ١ٜكً ١بايؿطف.
 -6إ ٜ٫ه ٕٛق س ؾاضى يف اسس دطا ِ٥سعب ايلعح اييت خذي هليا ْ ٚؿيصٖا ضيس ايؿيعب ايهيٛضزٚ ٟايؿيعب
ايعطاقٚ ،ٞإ ٜ٫ه ٕٛقس اْتُ ٢ؿعب ايلعح ٚؾكا يًكاْ ٕٛضقِ()18يػٓ. 2003 ١
 -7إ ٜ٫هَٓ ٕٛتُٝا  ٟ٫سعب غٝاغ ٞعٓس تٛي ٘ٝيعط ١ٜٛاجملًؼ.
ٚيهٔ يف ايٛاق إ ٖصا ايلٝإ يف ايٛاق يٝػت هلا ا ٟقٜ٫ٚ ١ُٝتِ ايعٌُ بٗا ٚإ امليٛاطٓني اييص ٜٔقياَٛا مبًي٧
ٖص ٙا٫غتُاض ٠عً ٢ايطغِ َٔ اَت٬نِٗ يًؿطٚط املذًٛبيٜ٫ ١يتِ قليٛهلِ اشا مل ٜهْٛيٛا َطؾيش ٞا٫سيعاب اـُػي١
ايطٝ٥ػٝني.
 -4ايًذٓ ١امل٪قت ١ملتابعٚ ١ايتكص ٞس ٍٛاعتلاض اؾطا ِ٥املطتهل ١ضس َهْٛات ايؿعب ايهٛضز ٟديطا ِ٥ابياز٠
ماع.١ٝ

( )1

اْ٘ َٔ امل٬سغ عًٖ ٢ص ٙايًذٓ١
 -1إ ٖص ٙايًذٓ ١ناْت خاص ١ظطمي ١ا٫باز ٠اؾُاع ١ٝضس اٜ٫عٜسٜني يف ؾٓهاٍ ٚيهٓ٘ مل ٜتِ شنطِٖ ؾٗٝا .
 -2إ َٛضٛع تٛثٝل ٖ ٞعًُ ١ٝؾٓٝيٖٚ ١ي ٞعادي ١اىل اؾيداص كتصيني َٚئ ش ٟٚايهؿياٚ ٠٤ييٝؼ ؾٓي١
بطملاْ. ١ٝ
ٚ -3اْ٘ يف ساٍ ٚدٛز ساد ١اىل ؾٓ ١ؾاْ٘ اسس ٣ايًذإ ايسا ١ُ٥يف ايربملإ ٖ ٞكتص ١مبٛضٛع ا٫بازٚ ٠اْ٘
نإ باَهاِْٗ إ ٜكَٛٛا بٗصا ايعٌُ ٚيٝؼ تؿه ٌٝؾٓ ١اخط. ٣

(ٚ - )1ؾكا يًكطاض ضقِ ( )22ايصازض َٔ ايربملإ يف  ، 2014/9/23إ ٖص ٙايًذٓ ١تطِ ( )11عطٛا .
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ٚ -4يف ايٛقت ْؿػ٘ قاَت اؿه ١َٛبتؿه ٌٝؾٓ ١يٓؿؼ اهلسف ٚضُت عيسزا َئ املدتصيني ٚش ٟٚايهؿيا٠٤
ٚإ اسس َٗاّ ايربملإ ٖ ٛاملطاقلٚ ١نإ َٔ املُهٔ إ ٜك ّٛايربملإ مبطاقل ١عٌُ ٖص ٙايًذٓ.١
 -5نإ ا٫دسض إ تك ّٛاؿه ١َٛبتؿه ٌٝؾٓ ١س ٍٛاْػشاب قٛات ايلٝؿُطن َٔ ١ؾٓهاٍ.

ةوضوع املواسنة
اوال :ةشزوع قانوى املواسنة :

اسس ٣املٗاّ ايطٝ٥ػ ١ٝيًربملإ املصازق ١عًَ ٢ؿطٚع قاْ ٕٛاملٛاظْي ١ايػيٓٚ، ١ٜٛاْي٘ ٚؾكيا يًكياْٚ ٕٛايٓعياّ
ايساخً ٞيًربملإ اْ٘ تك ّٛسه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ بتكس ِٜاملٛاظْي ١ايتكسٜطٜي ١يف بساٜي ١ؾيٗط تؿيط ٜٔا2013 ٍٚ٫

اىل بطملإ نٛضزغتإ ( ، )1بػلب ْٗا ١ٜاملٛاظْ ١يف ٚ )12/31( ّٜٛجيب جيب ايعٌُ باملٛاظْ ١اؾسٜيس ٠ابتيسا٤ا َئ
ٚ .،)1/1( ّٜٛيهٔ ؿس ا ٕ٫بػلب ا٫ظَ ١بني سه ١َٛا٫قًٚ ِٝاؿه ١َٛايعطاقٝي ١ايؿسضايٝي ١مل ٜيتِ اعيساز َؿيطٚع
املٛاظْٚ ١مل ٜتِ اضغاهلا يًربملإ .

ثانيا  :احلضابات اخلتاةية

مبٛدب ايٓعاّ ايساخًٞ

()2

جيب اضغاٍ اؿػابات اـتاَ ١ٝيًػٓ ١املاي ١ٝايػابك ١يًربمليإ ،بٗيسف َعطؾي ١نٝؿٝي١

صطف املٛاظْٚ ١فا٫ت ايصطف ٚاط٬ع ايربملإ َٛٚاطين ا٫قً ِٝعًي ٢املٛاظْي ١باعتلاضٖيا ًَيو مليٛاطين اقًيِٝ
نٛضزغتإ  َٔٚادٌ تجلٝت َلاز ٨ايؿؿاؾ ١ٝيف صطف املٛاظْٚ،١يهٔ ؿس ا ٕ٫مل ٜتِ اضغياٍ اؿػيابات اـتاَٝي١
يًػٓٛات ( َٔ )2013( ٚ )2012قلٌ اؿه ١َٛيًربملإ ٚإ ايربملإ مل ٜذايب بصيو .

( – )1يف ايؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز َٔ )79( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ :
ا : ٫ٚجيب ٚص َ ٍٛؿطٚع قاْ ٕٛاملٛاظْ ١اىل ايربملإ يف بسا ١ٜؾٗط تؿط ٜٔا ٍٚ٫ا ٟقلٌ ْٗا ١ٜايػٓ ١املاي. ١ٝ
( – )2يف ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز)79( ٠يف ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ :
ثاْٝا  :إ َؿطٚع قٛاْني املٛاظْٚ ١اؿػابات اـتاَ ١ٝنيٌ غيٓ ١مبذيطز ٚصيٛهلا ٜيتِ اسايتٗيا اىل ؾٓي ١املايٝيٚ ١ا٫قتصياز بٗيسف
تسقٝكٗا َٓٚاقؿتٗا .
ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
ايطقابٚ ١تك ِٝٝاعُاٍ بطملإ نطزغتإ
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الربملاى واملصادقة على القوانني
خ ٍ٬ايسٚض ٠املٓعكيس ٠مت تكيسَ ) 61( ِٜؿيطٚع قياْٚ ٕٛقيطاضَٔ قليٌ ايهتيٌ املدتًؿيٚ ١اؿهَٛيٚ ١مت اديطا٤
ايكطا ٠٤اٚ٫ىل هلا -: ٖٞٚ
َ .1ؿطٚع قاْ ٕٛتهط ِٜقٛات ايلٝؿُطن١
َ .2ؿطٚع قاْ ٕٛؾطن ١نٛضزغتإ يًتٓكٝب ٚاْتاز ايٓؿ
َ .3ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )11يػٓ.2010 ١
َ .4ؿطٚع قطاض تعس ٌٜاملٛاز( َٔ )39 ٚ 38ايٓعاّ ايساخً ٞيربملإ نٛضزغتإ.
َ .5ؿطٚع قطاض عاصُ ١ايػ ّ٬يف ايعطام ٚاقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .6ؿطٚع قطاض تعس ٌٜقاْ ٕٛا٫غتجُاض ضقِ ( )4يػٓٚ 2006 ١ؾكا يًُاز َٔ )17( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞضقِ
( )1املعسي ١يػٓ 1992 ١يربملإ اقً ِٝنٛضزغتإ .
َ .7ؿطٚع قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجايح يكاْ ٕٛض٥اغ ١اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )1يػٓ2005 ١املعسي.١
َ .8ؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .9ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )11يػٓ.)2( / 2010 ١
َ .11ؿطٚع قاْ ٕٛاْٗا ٤ايعٌُ بكاْ ٕٛقاضب ١ا٫ضٖاب ضقِ ( )3يػٓ 2006 ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.
َ .11ؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ا٫دتُاع ٞيطبات ايلٛٝت يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .12ؿطٚع قاْ ٕٛقاضب ١ايؿػاز يف اقً ِٝنٛضزغتإ
َ .13ؿطٚع قاْ ٕٛتؿع ٌٝقاْ ٕٛايتكاعس املٛسس يف ايعطام.
َ .14ؿطٚع قاْ ٕٛسصص املٛاطٓني يف املٛاضز ايذلٝع.١ٝ
َ .15ؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتؿاٚض.
َ .16ؿطٚع قاَْٛ ٕٛاظْ ١ا٫سعاب .
َ .17ؿطٚع قاْ ٕٛتٓع ِٝظضع ْٚكٌ ا٫عطا ٤ايلؿط ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .18ؿطٚع قاْ ٕٛتؿع ٌٝقاْ ٕٛايتطُني ا٫ؼاز ٟضقِ ( )12يػٓ.2006 ١
َ .19ؿطٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜا٫غص.١ٜ
َ .21ؿطٚع قاْ ٕٛزعِ ايٓػا ٤ا٫ضاٌَ .
َ .21ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜايطٚاتب.
َ .22ؿطٚع قاْ ٕٛمتسٜسايعٌُ بكاَْ ٕٛهاؾش ١ا٫ضٖاب.
َ .23ؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ.1
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َ .24ؿطٚع قاْ ٕٛصٓسٚم ايطٚاتب ٚايتكاعس يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .25ؿطٚع قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجايح يجاْ ٕٛتكاعس اعطا ٤ايربملإ ضقِ ( )13يػٓ 1999 ١املعسي.١
َ .26ؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ .2
َ .27ؿطٚع قاْ ٕٛصٓسٚم ايعا٥سات ايٓؿذٚ ١ٝايػاظ. ١ٜ
َ .28ؿطٚع قاْ ٕٛاـاص بكصاض ايكاَ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .29ؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايعضاع ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .31ؿطٚع قاْ ١٦ٖٝ ٕٛاعُاض ٚتكس ِٜاـسَات ي٬ضٜاف.
َ .31ؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاٜ٫تاّ.
َ .32ؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملعاقني ضقِ ()78يػٓ 1980 ١املعسي.١
َ .33ؿطٚع قاْ ٕٛفًؼ  ١٦ٖٝٚؾ ٕٚ٪ايتؿاٚض.
َ .34ؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعًٝا املػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .35ؿطٚع قاْ ٕٛايًػات ايطمس ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .36ؿطٚع قاْ ٕٛتعيس ٌٜصيٓسٚم اييسعِ يًُصيابني بايػيططإ يف اقًي ِٝنٛضزغيتإ ضقيِ( )11يػيٓ١
.2012
َ .37ؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ .1
َ .38ؿطٚع قطاض سٌ ايكطاض ضقِ ( )55يػٓ 2004 ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .39ؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ .2
َ .41ؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .1
َ .41ؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .2
َ .42ؿطٚع قطاض س ٍٛا٫باز ٠اييت تعطضت هلا قطا ٤ؾٓهاٍ ٚاملٓاطل ايتابع ١هلا .
َ .43ؿطٚع قطاض اعتلاض َاسصٌ يف ؾٓهاٍ اباز ٠ماع. ١ٝ
َ .44ؿطٚع قاْ ٕٛاعتلاض َاسصٌ يًهٛضز اٜ٫عٜسٜني اباز ٠ماع.١ٝ
َ .45ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ ( )111يػٓ.1969 ١
َ .46ؿطٚع قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
َ .47ؿطٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜاملهْٛات ايكٚ ١َٝٛايسٚ ١ٜٝٓاملصٖل ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .48ؿطٚع قاْ ٕٛايرتب. ١ٝ
َ .49ؿطٚع قاْ ٕٛتٓع ِٝسكٛم املهْٛات يف اقً ِٝنٛضزغتإ
َ .51ؿطٚع قاْ ٕٛايتعس ٌٜا ٍٚ٫يكاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓعاٖ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ
َ .51ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛقاضب ١ايسعاض ٠ضقِ ()8يػٓ 1988 ١يف ايعطام .
ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
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َ .52ؿطٚع قاْ ٕٛايعؿ ٛايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .53ؿطٚع قاْ ٕٛايعؿ ٛايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َ .54ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛاحملاؾعات يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ()3يػٓ. 2009 ١
َ .55ؿطٚع قاْ( ٕٛاملأش ٕٚايؿطع.)ٞ
َ .56ؿطٚع قاْ ٕٛايطقابٚ ١ايتعا ٕٚا٫دتُاع.ٞ
َ .57ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ ( )111يػٓ.1969 ١
َ .58ؿطٚع قطاض (اغتشساخ قاؾع ١ظاخ ٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ ي ايعطام).
َ .59ؿطٚع قاْ( ٕٛايكاْ ٕٛا٫غاغ ٞؾُع ١ٝاهل ٍ٬ا٫محط ايهطزغتاْ.)ٞ
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القوانني املصادق عليًا ةو قبل الربملاى

خٖ ٍ٬ص ٙاملس ٠مت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل يي(َ )61ؿطٚع قاْٚ ٕٛمت املصازق ١عً ٢غت ١قٛاْني ٚقطاض: ٖٞٚ )1(.ٜٔ
 -1قاْ ٕٛضقِ  1يػٓ 2014 ١اـي اص بايتعيس ٌٜايجاييح يكياْ ٕٛض٥اغي ١اقًي ِٝنٛضزغيتإ ايعيطام ضقيِ  1يػيٓ2005 ١
املعسي.١
َ٬سع٘ ٖ :صا ايكاْ ٕٛمت تعسَ ٌٜازٚ ٠اسس ٖٛٚ َ٘ٓ ٠خاص باؿه ١َٛايكازَ ١ا ٚايسٚض ٠ايكازَيٚ ١مل ٜيتِ تذلٝكي٘ يف
ٖص ٙاؿه. ١َٛ
 -2ايكاْ ٕٛضقِ  2يػٓ 2014 ١اـاص بتُسٜس ايعٌُ بكاَْ ٕٛهاؾش ١ا٫ضٖاب ضقِ  3يػيٓ 2006 ١يف اقًي ِٝنٛضزغيتإ
ايعطام.
امل٬سع :١إ ٖصا ايكاْْ ٕٛؿؼ ايكاْ ٕٛايػابكٚ ١مت متسٜس ايعٌُ ب٘ ملس ٠غٓتني.
 -3ايكاْ ٕٛضقِ  4يػٓ 2014 ١قاْ ٕٛاملؿٛض ١ٝايعًٝا املػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ
َ٬سع : ١إ تٓؿٝص ٖصا ايكاْٜ ٕٛك عً ٢عاتل ايربملإ ٚيهٔ مل ٜتِ تؿه ٌٝفًػ٘ ؿس ا. ٕ٫
 -4قاْ ٕٛضقِ  5يػٓ 2014 ١قآَْ ٕٛح املٛاظْات ي٬سعاب ايػٝاغ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ
امل٬سع : ١إ اصساض ٖصا ايكاْ ٖٛ ٕٛاَط دٝس يتكً ٌٝاهلسض اؿاصٌ يف َٛاظْ ١ا٫سعاب يف املٛاظْٚ ١يهٔ ايكيإْٛ
مت اصساض ٙعٓ سَا سسثت اظََ ١اي ١ٝيف ا٫قًٜ ٟ٫ٚ ِٝتِ تذلٝك٘ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُٚ، ١ٝيهٔ مبٛديب ايكياْ ٕٛؾاْي٘
()2
زخٌ سٝع ايتٓؿٝص ا ٟاْ٘ مبٛدب ايكاْ ٕٛؾإ اؿه ١َٛغتهَ ٕٛس ١ٜٓي٬سعاب.
()3
 -5ايتعس ٌٜا ٍٚ٫يكاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
امل٬سع : ١إ ٖصا ايكاْ ٕٛمت ض ؾط٘ َٔ قلٌ ضٝ٥ؼ ا٫قً ِٝبعس َطٚض ؾٗط ٚتػع ١اٜاّ َٔ تياضٜذ اصيساضٚ ٙبعيس
َطٚض ؾٗط ٚاضبع ١اٜاّ َٔ ضؾط٘ مت ٚضع٘ يف دس ٍٚاعُاٍ ايربملإ ٚمت تاد ً٘ٝيًسٚض ٠املٓعكس ٠ايكازَ. ١
 -6قاْ ٕٛايًػات ايطمس ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ .

( – )1يف ٖص ٙايؿرت ٠قاّ بطملإ نٛضزغتإ باملصازق ١عً )5( ٢قطاضات ٚيٝؼ (ٚ ،)2يهٔ ٖيسؾٓا َئ عيطض ٖيص ٜٔايكيطاضٜٔ
نْٗٛا ضُٔ (َ )61ؿطٚع قاْٚ ٕٛقطاض ٚاييت مت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل هلا َٔ قلٌ بطملإ نٛضزغتإ : ٖٞٚ
-1قييطاض ضقييِ ( )16اـيياص مبٓي ايعُييٌ بكييطاض ضقييِ ( )55يػييٓٚ 2004 ١ايكييطاض ضقييِ ()7يػييٓ 1992 ١ايصييازض َيئ بطملييإ
نٛضزغتإ .
 -2ايكطاض ضقِ ( )23اـاص بتػُ ١ٝقاؾع ١سًلذ ١عً ٢اْٗا عاصُ ١ايػ ّ٬يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
(ٚ –)2ؾكا يًُاز َٔ )7( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ()5يف غٓ 2014 ١يف قآَْ ٕٛح املٛاظْات ي٬سعاب ايػٝاغيْ ١ٝصيت عًي( -:٢إ ٖيصا
ايكاْٜ ٕٛتِ ايعٌُ ب٘ َٓص ْ ّٜٛؿط ٙيف صشٝؿٚ ١قا ٥نٛضزغتإ ) ٚإ ٖصا ايكاْ ٕٛمت ْٓؿيط ٙيف صيشٝؿٚ ١قيا ٥نٛضزغيتإ ا ٟإ
اؿهَ ١َٛس ١ٜٓي٬سعاب َٓص شيو ايٛقت .
( –)3إ ايكطاض ضقِ ( )6يف  َٔ2014قلٌ ضٝ٥ؼ ا٫قً ِٝيف ٚ ، 2014/8/18بهتاب صازض عٔ ض٥اغي ١ا٫قًي ِٝضقيِ (ز )497.يف
ٚ 2014/8/24املطغٌ اىل ض٥اغ ١ايربملإ ،ؾكس مت ضؾض ايكاْ.ٕٛ
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القزارات املصادق عليًا يف الربملاى

-1قطاض ضقِ ( )16اـاص مبٓ ايعٌُ بكطاض ضقِ ( )55يػٓٚ 2004 ١ايكيطاض ضقيِ ()7يػيٓ 1992 ١ايصيازض
َٔ بطملإ نٛضزغتإ .
 -2ايكطاض ضقِ ( )18اـاص بكٛات ٚظاض ٠ايساخًٚ ١ٝا٫غاٜـ.
 -3ايكطاض ضقِ ( )19اـاص بكٛات ايلٝؿُطن. ١
 -4ايكطاض ضقِ ( )23اـاص بتػُ ١ٝقاؾع ١سًلذ ١عً ٢اْٗا عاصُ ١ايػ ّ٬يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
-5ايكطاض ضقِ ( ) 24اـاص بسعِ ايؿعب ايهٛضز ٟيف غطب نٛضزغتإ يف ا ٟؾهٌ َٔ اؾهاٍ اؿهِ اييصاتٞ
ايص ٟخيتاض.ْ٘ٚ
َ٬سعي : ١نيإ جييب إ ٜعيرتف بطمليإ اقًي ِٝنٛضزغييتإ مبكاطعيات غيطب نٛضزغيتإ ٚيهئ مل ٜيتِ شنييط
ا٫عرتاف يف ايكطاض.
 -6ايكطاض ضقِ ( )28اـاص باضغاٍ قٛات ايلٝؿُطن ١يًسؾاع عٔ نٛباْٞ
َ٬سع : ١نإ جيب إ ٜتِ ا٫ؾاض ٠يف ايكطاض اىل إ ايكٛات اييت غتصٖب اىل نٛباْ ٞغت٪زٖ ٟيص ٙايعًُٝي١
بايتٓػٝل َٛٚاؾكَ ١كاطعا غطب نٛضزغتإ ٚ،عً ٢ايطغِ َٔ إ انجط َٔ ث٬ث ١اعطيا ٤يف ايربمليإ طيايلٛا
بازضاز شيو ٚيهٔ ضٝ٥ؼ ايربملإ مل ٜسضد٘ يف ايتصيٜٛت ٚمل ٜعٜيس ٖيصا املصيذًح يف ايكيطاضٚ ،نيإ جييب
تاضٜذ ايعًُٚ ١ٝيهٔ ايكطاض مل ٜتطُٔ ا ٟتاضٜذ.
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المور الزقابي للربملاى

اسس ٣ايٛظا٥ـ ا٫غاغ ١ٝيًربملإ ٖ ٛةاضغ ١ايطقاب ١عًْ ٢ؿاطات اؿهٚ ١َٛخ ٍ٬ايػٓ ١اٚ٫ىل َٔ عُط
ايربملإ ٚاييت غلع ١اؾٗط َٜٛ 12ٚا ناْت اؿه ١َٛتصطٜـ اعُاٍٚ ،سػ ١اؾٗط ناْت اؿه ١َٛايجآَٚ ١اييت
مت ايتصٜٛت عًٗٝا َٔ قلٌ ايربملإ اؿايٚ ٞباَهاْٗا ةاضغ ١ايطقاب ١عًٚ ٘ٝقاغلتٗاٚ )1(.خٖ ٍ٬ص ٙايؿرت٠
قاَت بعكس عسز َٔ ا٫دتُاعات َ اؿهٚ ١َٛقس سططٖا عسزا َٔ ٚظضا ٤سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ : ِٖٚ
()2
ٚ -1ظٜط املٛاضز ايذلٝع.١ٝ
()3
ٚ -2ظٜط ايرتب.١ٝ
()4
ٚ -3ظٜط ايلٝؿُطن.١
()5
ٚ -4ظٜط ؾ ٕٚ٪ايربملإ .

( –)1يف اؾًػ ١ضقِ ( )10يًربملإ ٚاملٓعكس 2014/6/16 ّٜٛ ٠قاَت اؿه ١َٛايجآَ ١بازا ٤ايُٝني ايكاْٚ ْٞٛمت َٓشٗا ايجك.١
( –)2إ ٚظٜط املٛاضز ايذلٝع ١ٝسطط اىل ايربملإ بٓا٤ا عً ٢طًب ايعسز ايكاْ َٔ ْٞٛاعطا ٤بطملإ نٛضزغتإ ٚؾكا يًُاز/54( ٠
ايٓكذ ١ايجاْ / ١ٝايؿكط َٔ )2 ٠ايٓعاّ اي ساخً ٞيًربملإ ٚاييت تٓص عً ( ٢إ نٌ عؿط ٠اعطا ٤ل هلِ طًب َٓاقؿَٛ ١ضٛع عاّ
ٜٚتِ ٚضع٘ يف دس ٍٚعٌُ اؾًػ ١عطٛض ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤ا ٚايٛظٜط املدتص) ٚقس سطط املصنٛض يف اؾًػ ١ضقِ (ٚ )14املٓعكس٠
, 2014/7/7 ّٜٛ
( –)3يف اؾًػ ١ا٫عتٝاز ١ٜضقِ ( )6ق 2014/10/21 ٞسطط ٚظٜط ايرتب ١ٝدًػ ١ايربملإ ٚإ سطٛض ٙنإ بٓا٤ا عً ٢طًل٘
ايؿدص. ٞ
( –)4يف اؾًػ ١ا٫عتٝاز ١ٜضقِ ( )7يف  2014/10/22إ ٚظٜط ايلٝؿُطن ١سطط اىل ايربملإ عٓسَا مت املصازق ١عً ٢قطاضا اضغاٍ
قٛات ايلٝؿُطن ١اىل نٛباْ. ٞ
(ٚ –)5ظٜط ؾ ٕٚ٪ايربملإ قس سطط ث٬خ دًػات يًربملإ  :املط ٠اٚ٫ىل عٓسَا مت املصازق ١عً ٢قطاض زعِ غطب نٛضزغتإ
(ٚ ،)10/14املط ٠ايجاْٚ َ ١ٝظٜط ايرتب ١ٝيف ( ٚ )10/21املط ٠ايجايجٚ َ ١ظٜط ايلٝؿُطن ١يف ( .)10/22يف ايٛقت ايص ٟإ ٚظٜط ؾٕٚ٪
ايربملإ ٜك َهتل٘ َٚكط عًُ٘ زاخٌ َلٓ ٢ايربملإ.
ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
ايطقابٚ ١تك ِٝٝاعُاٍ بطملإ نطزغتإ
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ا : ٫ٚإ ايٓعاّ ايساخً ٞيربملإ نٛضزغتإ ٚاييت مت ٚضع٘ يف عياّ  1992يتٓعي ِٝاؾًػيات بؿيهٌ َيٓعِ
ٚؼسٜس اؿكٛم ٚٚادلات ض٥اغ ١ايربملإ ٚا٫عطاٚ ٤اييت جيب عً ِٗٝإ ًٜتعَٛا بٗا ٚٚ،ؾكا يًُازٖ َٔ 17 ٠صا
ايٓعاّ مت َٓح ضٝ٥ؼ ايربملإ ص٬سٝات ٚاغعٚ ١إ َععِ ايكطاضات ٚا٫دطا٤ات ٖ ٞبٝسٚ ٙإ ايٓعياّ اييساخًٞ
مل تتطُٔ ا ٟؾكط ٠حملاغل ١ضٝ٥ؼ ايربملإ يف ساي ١خطق٘ يلٓٛز ايٓعاّ ايساخً ٞمتٓح اؿل ٫عطا ٤ايربملإ
باملذايب مبشاغلٚ ١تصشٝح اخذا.٘٥
ثاْٝا  :إ ايسٚض ٠ايطابع ١يًربملإ ٚؿني اعساز ٖصا ايتكطٜط قاّ باملصازق ١عً ٢غت ١قٛاْني عً ٢ايطغِ َٔ اْ٘
قاّ بادطا ٤قطا ٠٤اٚىل يي ( ) 61ملؿطٚع قاْ َٔ ٕٛبٗٓٝا ث٬ث ١قٛاْني مت تعس ٌٜعسز َٔ َٛازٖا ؾك .
ثايجا  :عً ٢ايطغِ َٔ اْ٘ مبٛدب ايٓعاّ اييساخً ٞيًربمليإ جييب عًي ٢اؿهَٛي ١إ تكي ّٛباضغياٍ َؿيطٚع
قاْ ٕٛاملٛاظْ ١يًربملإ يف بسا ١ٜؾٗط تؿط ٜٔاٚ ٍٚ٫يهئ بػيلب ا٫ظَي ١ا٫قتصياز ١ٜيف ا٫قًي ِٝمل ٜيتِ اضغياٍ
املؿطٚع اىل ايربملإ .
ضابعا  :مل ٜتِ اضغاٍ اؿػابات اـتاَ ١ٝي٬عٛاّ  2013ٚ2012اىل ايربملإ ؿيس اٚ، ٕ٫ايييت نيإ جييب عًي٢
اؿه ١َٛإ تك ّٛباضغاهلا يًربملإ.
خاَػا :س ٍٛاملٓح ٚعا٥سات ايعكٛز ايٓؿذٝي ١بيني سهَٛي ١ا٫قًيٚ ِٝايؿيطنات ايٓؿذٝي ١ا٫دٓلٝي ١ؾاْي٘ ٚؾكيا
يتصط ات ضٝ٥ؼ اؿهٚٚ ١َٛظٜط امل ٛاضز ايذلٝع ١ٝيف سهَٛي ١ا٫قًيٚ ِٝايييت اؾياضٚا ؾٗٝيا يف ايربمليإ ٚاَياّ
ٚغا ٌ٥ا٫عٚ ّ٬اييت تلًؼ سػًَٝ ١اضات ز٫ٚض ٚيهٔ ٖص ٙاَٛ٫اٍ مل ٜتِ اضاؾتٗا يًُٛاظْ َٔٚ ،١غري املعًيّٛ
ا ٜٔشٖلت ٚنٝـ صطؾت ٚإ بطملإ اقً ِٝنٛضزغيتإ يف اييسٚضات ايػيابكٚ ١يف اييسٚض ٠اؿايٝي ١مل تيتُهٔ َئ
َتابعٖ ١صا املٛضٛع بؿهٌ دس. ٟ
عً ٢ايطغِ َٔ إ ٚظٜط املٛاضز ايذلٝعٝي ١اؾياض يف ادتُياع ٜي 2014/6/4 ّٛيف قاعي ١اجملياٚض ٠يًربمليإ قياّ
بعطض عيسزا َئ املًؿيات عًي ٢اعطيا ٤ايربمليإ بٗيسف ايتشكٝيل َٚتابعيٖ ١يصا املٛضيٛع ٚيهئ إ َياٜجري
ا ٫غتػطاب ٚايتػا ٍ٩اْ٘ ؿس ا ٕ٫مل ٜكِ ا َٔ ٟاعطا ٤ايربملإ ٚايًذإ ٚايهتٌ مبتابع ١املٛضٛع ا ٚتهصٜلي٘
ا ٚتصسٜك٘ .
ٖٓايو ساي َٔ ١ايؿٛض ٢ايهلري ٠يف َٛضٛع تكسَ ِٜؿاض ٜايكٛاْني ؾُج٬
َ -1ععِ َؿاض ٜايكٛاْني املكسَ ١يٝػت غ ٣ٛاغتٓػار يًُؿاض ٜايػابك ١بس ٕٚادطا ٤ا ٟتعيس٬ٜت عًٗٝيا
ا ٚإ ٜييتِ تٗ٦ٝتٗييا بايؿييهٌ اييييت تييتَ ِ٥٬ي ايتػييٝريات اؿاصييًٚ ١ايعيطٚف اؿايٝييٚ، ١عًيي ٢اقييٌ تكييسٜط
ا٫غتؿاز َٔ ٠تكاضٜط ايًذإ ٚاييت مت تكسميٗا سٖ ٍٛص ٙاملؿاض ٜيف ايسٚض ٠ايجايج َٔ ١بٗٓٝا
 َؿطٚع قاْ ٕٛؾطن ١نٛضزغتإ ي٬غتهؿاؾات ٚاْتاز ايٓؿ .َ -ؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )11يػٓ.2010 ١
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 َؿطٚع قاْ ٕٛتعيس ٌٜقياْ ٕٛا٫غيتجُاض ضقيِ  4يػيٚ 2006 ١ؾكيا يًُيازَ 17 ٠ئ ايٓعياّ اييساخً ٞضقيِ 1املعسي ١يػٓ 1992 ١يربملإ اقً ِٝنٛضزغتإ.
 َؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ. َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ ( )11يػٓ.2 2010 ١ َؿطٚع قاْ ٕٛايتاَني ا٫دتُاع ٞيطبات ايلٛٝت يف اقً ِٝنٛضزغتإ. َؿطٚع قاَْ ٕٛهاؾش ١ايؿػاز يف اقً ِٝنٛضزغتإ. َؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًشٛاض. َؿطٚع قاَْٛ ٕٛاظْ ١ا٫سعاب . َؿطٚع قاْ ٕٛتكس ِٜايع ٕٛي٬ضاٌَ. َؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ .1 َؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ .2 َؿطٚع قاْ ٕٛخاص بكصاض ايكاَ. ١ َؿطٚع قاْ ٕٛفًؼ ٚادٗع ٠ؾ ٕٚ٪ايتؿاٚض. َؿطٚع قاَْ ٕٛؿطٚع قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايعًٝا املػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ . َؿطٚع قاْ ٕٛايًػات ايطمس ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ. َؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش.1 ٞ َؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش.2 ٞ َؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .1 َؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .2 َؿطٚع قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً. ِٝ َؿطٚع قاْ ٕٛايرتب ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ . َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاَْ ٕٛهاؾش ١ايلػا ٤ضقِ ( )8يػٓ 1988 ١يف ايعطام . َؿطٚع قاْ ٕٛاملاش ٕٚايؿطع. ٞ-2إ َٔ بني(َ )61ؿطٚع قاَْ ٕٛكسّ(َٗٓ )34ا َهطض ،٠ا ٚشات ْؿؼ ايعٓٛإ ٚقتٛاٖيا كتًيـ قًي٬ٝ
ٚ،مت تكسميٗا َٔ قلٌ نتًتني ا ٚفُٛعتني َٔ اعطا ٤ايربملإٚ ،إ شيو ٜيسٍ عًي ٢عيسّ ٚديٛز تٓػيٝل
بني ايهتٌ ا ٚإ نٌ نتً ١تػع ٢اىل ابطاظ نتًتٗاٚ ،إ ٜه ٕٛامسا ٤اعطاٗ٥ا عًَ ٢ؿيطٚع ايكياْ، ٕٛسٝيح
إ ٚدٛز َؿطٚعني َتؿابٗني بؿيهٌ ضمسيٜٚ ٞيتِ اديطا ٤ايكيطا ٠٤هليا تي٪ز ٟاىل اثكياٍ ناٖيٌ ايًذيإ
ٚت٪ز ٟاىل خًل املصاعب اَاّ َػاض ٚعًُ ١ٝاملصازق ١عًٗٝا ٚت٪ز ٟاىل اٖساض ايٛقت َجٌ-:
 َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖط يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .1ايتكطٜط ا ٍٚ٫ملعٗس بٟ١
ايطقابٚ ١تك ِٝٝاعُاٍ بطملإ نطزغتإ
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َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖط يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .2
 َؿطٚع قاْ ٕٛاٜكاف ايعٌُ بكاَْ ٕٛهاؾش ١ا٫ضٖاب ضقِ  3يػٓ 2006 ١يػٓ.2006 ١َؿطٚع قاْ ٕٛمتسٜس ايعٌُ بكاَْ ٕٛهاؾش ١ا٫ضٖاب.
 َؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتؿاٚض.َؿطٚع قاْ ٕٛفًؼ ٪َٚغػ ١ؾ ٕٚ٪ايتؿاٚض.
 َؿطٚع قاْ ٕٛزعِ ا٫ضاٌَ.َؿطٚع قاْ ٕٛضُإ ا٫دتُاع ٞيطبات ايلٛٝت يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
 َؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .1َؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜاملػٓني يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .2
 َؿطٚع قاْ ٕٛصٓسٚم ايطٚاتب ٚايتكاعس يف اقً ِٝنٛضزغتإ.َؿطٚع قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجايح يكاْ ٕٛايتكاعس ٫عطا ٤بطملإ نٛضزغتإ ضقِ  13يػٓ 1999 ١املعسي. ١
َؿطٚع قاْ ٕٛايعٌُ بكاْ ٕٛايتكاعس املٛسس يف ايعطام.
َؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ا٫دتُاع ٞيٜ٬تاّ .َؿطٚع قاْ ٕٛضعا ١ٜغري ايلايػني ضقِ  78يػٓ 1980 ١املعسي.١
 َؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش.َٞؿطٚع قاْ ٕٛايطُإ ايصش ٞضقِ .2
 َؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .1َؿطٚع قاْ ٕٛا٫زعا ٤ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .2
 َؿطٚع قطاض س ٍٛا٫باز ٠اؾُاع ١ٝيف ؾٓهاٍ ٚاملٓاطل احملٝذ ١ب٘.َؿطٚع قطاض بتعطٜـ ناضث ١ؾٓهاٍ عً ٢اْٗا دطمي ١اباز ٠ماع. ١ٝ
َؿطٚع قطاض ا٫عرتاف مباسصٌ يًهطز اٜ٫عٜسٜني يف ؾٓهاٍ عً ٢اْٗا دطمي ١اباز ٠ماع.١ٝ
 َؿطٚع قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً.َِٝؿطٚع قاْ ٕٛايرتب ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ.
 َؿطٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜاملهْٛات ايكٚ ١َٝٛايسٚ ١ٜٝٓاملصٖل ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ .َؿطٚع قاْ ٕٛتٓع ِٝسكٛم املهْٛات يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
 َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛقاضب ١ايلػا ٤ضقِ  8يػٓ 1988 ١يف ايعطام .َؿطٚع قاْ ٕٛقاضب ١ايلػا.٤
 َؿطٚع قاْ ٕٛايعؿ ٛايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ.َؿطٚع قاْ ٕٛايعؿ ٛايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ ضقِ .2
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 َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ  111يػٓ. 1969 ١َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ  111يػٓ. 1969 ١
َؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞضقِ  111يػٓ. 1969 ١
-

َؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
َؿطٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝاملػتكً ١يْ٬تدابات ٚا٫غتؿتا ٤يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
ٖٓ-3ايو نتٌ قاَت بتكس ِٜزضاغات عًُ ١ٝعً ٢اْٗا َؿيطٚع قياْٚ ٕٛمت اديطا ٤قيطا ٠٤اٚىل هليا ٚإ شييو
ٜسٍ عً ٢عسّ نؿا ٠٤اعطا ٤ايربملإ.
ؾعٌ غل ٌٝاملجاٍ

()1

اقرتاح قاْ ٕٛا٫غتُطاض يف َٓح ايػًـ ٚاثطٖا عً ٢اقتصاز اقً ِٝنٛضزغتإ.
-4بعض ايهتٌ قاَت بتكسَ ِٜؿاض ٜايكٛاْني عً ٢ؾهٌ تكاضٜطٚ ،إ شيو ٜسٍ عً ٢عسّ خرب ٠ا٫عطا. ٤
َج٬
َؿطٚع قاْ ٕٛعاصُ ١ايػ ّ٬يف اقً ِٝنٛضزغتإ.

()2

ٖٓ-5ايو نتٌ ٚعسز َٔ اعطا ٤ايربملإ قاَٛا بتكسَ ِٜؿطٚعني يف إٓ ٚاسس ٚيف فاٍ ٚاسس َٚكسَيَ ١ئ
ْؿؼ ا٫عطاٚ ٤إ ن ٬املؿطٚعني ٜتعاضضإ َ بعض.
َج٬
 َؿطٚع قاْ ٕٛايرتبٚ ١ٝايتعً. ِٝ َؿطٚع قاْ ٕٛايرتب ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ.-6قاَت بعض ايهتٌ بتكس ِٜايكٛاْني ايعطاقٝي ١عًي ٢اْٗيا َؿياض ٜقيٛاْني ز ٕٚتػيٝري ا ٟنًُي ١ؾٗٝيا اٚ
ادطا ٤ايتعس٬ٜت عًٗٝا ا ٚتهٝٝؿٗا َ اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ،اِْٗ مل ٜؿطقٛا بني تكسَ ِٜؿطٚع ايكياْ ٕٛبٗيسف
املصازقٚ ١بني ْؿاش ايكٛاْني املصازق ١عًٗٝا َٔ قلٌ ايربملإ ايعطاق. ٞ
َج٬
اقرتاح ايعٌُ بكاْ ٕٛايطُإ ايؿسضاي ٞضقِ ( )12يػٓ.2006 ١

()3

-7مت تكسَ ِٜؿطٚع قاْ ٕٛتعس ٌٜقاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يٓعاٖ ١ا٫قً ِٝضقِ  3يػٓٚ 2011 ١املكسَ َٔ ١قليٌ
ايٓعاٖ ١اىل ض٥اغ ١ايربملإ بس ٕٚإ ٜػُح ايٓعاّ ايساخً ٞبصيو ٚيهٔ مت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل ي٘ يف اؾًػي١
(–)1إ ٖص ٙاملؿطٚع مت قطا٤ت٘ قطا ٠٤اٚىل يف دًػ ١ضقِ ()2يف . 2014/5/7 ّٜٛ
(–)2إ ٖص ٙاملؿطٚع مت قطا٤ت٘ قطا ٠٤اٚىل يف دًػ ١ضقِ ()3يف . 2014/5/13 ّٜٛ
(–)3إ ٖص ٙاملؿطٚع مت قطا٤ت٘ قطا ٠٤اٚىل يف دًػ ١ضقِ ()6يف . 2014/5/26 ّٜٛ
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ضقِ( )4يف (ٚ )2014/10/14مت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل ي٘ َٔٚ )1(.ثِ مت اضغاٍ ْؿؼ املؿطٚع بتٛق ٝعسز َئ
اعطا ٤ايربملإ ٚمت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل ي٘ يف اؾًػ ١ايػابع ١بتاضٜذ .2014/10/22
 -8قاّ عسز َٔ اعطا ٤ايربملإ بتكيسَ ِٜؿيطٚع قياْ ٕٛبتشٜٛيٌ َٓذكي ١ضابيط ٜٔاىل قاؾعي ،١يف ايٛقيت
ايص ٟنإ جيب عً ِٗٝإ ٜعًُٛا باْ٘ مت ؼ ٌٜٛضابط ٜٔاىل قاؾع ١مبٛدب قطاض ضقِ  11يف ! 1999/9/22
ٚ،نإ عً ِٗٝإ ٜتابعٛا َٛضٛع عيسّ تٓؿٝيص ايكيطاض ايصيازض َئ ايربمليإ َئ قليٌ ايػيًذ ١ايتٓؿٝصٜي١
ٚيٝؼ اضغاٍ َؿطٚع قاْ ٕٛاخط .
 -9إ َاٜكاضب  80عطٛا يف ايربملإ قاَٛا باضغاٍ َصنط ٠اىل ض٥اغ ١ايربملإ ٜذايل ٕٛبايتشكٝل يف عيسّ
ؼ ٌٜٛقطا ٤آنط ٟاىل قاؾع ١مبٛدب ايكيطاض ضقيِ 11يف ، 1999/9/22يف ايٛقيت اييص ٟنيإ جييب إ
ٜكَٛٛا ِٖ بايتشكٝل يف ٖصا املٛضٛع .
غابعا :اْ٘ مت عكس  28دًػ ١بطملاْ ١ٝاعتٝازٚ ١ٜدًػتني غري اعتٝاز، ١ٜمت ؾٗٝا ةاضغي ١خطٚقيات نيجري٠
يًٓعاّ ايساخً ٞعً ٞغل ٌٝاملجاٍ-:
 -1عسّ اختٝاض ض٥اغ ١ايربملإ يف َٛعسٖا.
 -2عسّ تؿه ٌٝايًذإ املذًٛب. ١
 -3قطاَ ٠٤صنطات ايهتٌ بؿهٌ َؿاد.٧
 -4عسّ ططح طًلات ا٫عطا ٤يًتصيٜٛت ،سٝيح جييب طيطح نيٌ طًيب َٛقي َئ ث٬ثي ١اعطيا ٤سيٍٛ
َٛضٛع َعني يًتصٜٛت.
 -5تعس ٌٜبعض ؾكطات ايٓعاّ ايساخً.ٞ
 -6سسٚخ سا٫ت ؼٝع ٚعسّ اغتك٬ي َٔ ١ٝقلٌ ض٥اغ ١ايربملإ .
 -7عسّ ٚض َصنطات ٚطًلات ا٫عطا ٤يف بطاَر ايعٌُ .
 -8عسّ طًب اؿػابات اـتاَ ١ٝيًشه ١َٛايػابك.١
 -9تؿه ٌٝؾإ َ٪قت ١سَٛ ٍٛضٛع يف ايٛقت ايص ٟتٛدس ؾإ زا ١ُٝ٥يٓؿؼ املٛضٛع .
-10عسّ اؽاش ا٫دطا٤ات دطا ٤غٝاب اعطا ٤ايربملإ يف اؾًػات.
-11

تٛد ٘ٝاغ ١ً٦اعطا ٤ايربملإ ؿه ١َٛتصطٜـ ا٫عُاٍ ٚاييت ٫ميهٓٗا قاغلتٗا.

(–)1يف بطْاَر عٌُ اؾًػ ١ضقِ ()4املٓعكس ٠يف 2014/10/14اْ٘ مت ادطا ٤ايكطا ٠٤هلصا املؿطٚع ٚإ شيو ٜتعاضض َ ايٓعاّ
ايساخً ٞيًربملإ ٚؾكا يًؿكط ٠اٚ٫ىل َٔ املاز )71( ٠يف ايٓعاّ ايساخً ، ٞبػلب إ ٖص ٙاملاز ٠تؿري اىل (-1:فًؼ ايٛظضا ٤اٚ
عً ٢ا٫قٌ عؿط ٠اعطا ٤يف ايربملإ ل هلِ اقرتاح ايكٛاْني ٚايكطاضات ٚا ٕ ايربملإ ٜ٫ك ّٛمبٓاقؿ ١ايكاْ ٕٛا ٚايكطاض قلٌ إ تكّٛ
ايًذٓ ١املدتص ١بايٓعطؾٚ، ٘ٝإ اَ ٟؿطٚع ٜتِ ضؾط٘ ٜ٫تِ اعاز ٠تكسمي٘ خْ ٍ٬ؿؼ ايسٚض ٠املٓعكسٚ .))٠إ اؾٗ ١اييت قسَت
املؿطٚع ٖ ١٦ٖٝ ٞتابع ١يًربملإٚ ،إ شيو ٜتعاضض َ ايٓعاّ ايساخً. ٞ
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ؾؿ ٞدًػ )2014/5/28( ّٜٛ ١سطيط ض٥يٝؼ سهَٛي ١تصيطٜـ اعُياٍ دًػي ١ايربمليإ ٚمت تٛدٝي٘
ا٫غ ١ً٦ي٘ٚ ،إ شيو ٜعس كايؿ ١يًٓعاّ ايساخً ٞبػلب إ تٛد ٘ٝا٫غي ١ً٦جييب جييب اييطز عًٗٝيا،
ٚاْ٘ يف ساي ١عسّ ايطز عًٗٝا ا ٚمل ٜهٔ ايطز َكٓ ؾإ ايعط ٛايص ٟططح ايػ٪اٍ ل ي٘ تكيس ِٜطًيب
اغتذٛاب ايٛظٜط ا ٚضٝ٥ؼ اؿه ١َٛيًُشاغلٚ ١ضمبا غ٪ٝز ٟاىل غشب ايجكٚ، ١يهٔ سه ١َٛتصيطٜـ
ا٫عُاٍ يٝػت َٓتدل َٔ ١قلٌ ايسٚض ٠ايربملاْ ١ٝايطابع٫ٚ ١ميهٓٗا قاغلت٘ اٜطا .
 -12عسّ تػُ ١ٝايسٚض ٠اؿاي ١ٝسٝح اْ٘ ؿس ا ٕ٫مل ٜتِ تػُٝتٗا .
-13

يف  )2014/5/28( ّٜٛسطط ضٝ٥ؼ سه ١َٛتصطٜـ ا٫عُاٍ دًػي ١ايربمليإ عذي ١اْي٘ ٚؾكيا
()1

يًُاز َٔ 53 ٠ايٓعاّ ايساخً ٞقس سطط اؾًػٚ ١إ شيو خيايـ ايٓعاّ ايساخً.ٞ
-14

يف دًػييات ايربملييإ ٚاييييت عكييس يف اٜيياّ ( )2014/10/29-28مت ايػييُاح يييطٝ٥ؼ ا٫نازميٝيي١
()2

ايهٛضز ١ٜبايتشسخ زاخٌ قاع ١ايربملإ ٚإ شيو خيايـ ايٓعاّ ايساخً.ٞ
 -15يف َاٜؼ  2013مت ايػُاح خ ٍ٬دًػي ١يًربمليإ ٫سيس َػتؿياض ٟايربمليإ بايتشيسخ يف قاعي١
ايربملإ ٚاْصيو خيايـ ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ.
ثآَا :مت ايتذاٚظ عً ٢غٝاز ٠ايربملإ َٔ قلٌ ايػًذ ١ايتٓؿٝص٫ ١ٜنجط َٔ َطٚ ،٠إ شيو ميجٌ اٖاْ ١يًربمليإ
َج-:٬
 -1يف دًػٚ 2014/6/4 ّٜٛ ١اييت عكست يف ايكاع ١ايلس ١ًٜيًربملإ عٓسَا مت اْتكاز ض٥يٝؼ سهَٛي ١تصيطٜـ
ا٫عُاٍ َٔ قلٌ عسز َٔ اعطا ٤ايربملإ ٚيهٔ ضٝ٥ؼ اؿه ١َٛاٚس ٢باصلع٘ ٚقاٍ هلِ اْا  ٫اقلٌ َٓهِ
شيو.
 -2خ ٍ٬ظٜاض ٠ضٝ٥ؼ اؿه ١َٛيًربملإ يف اؾًػات اييت عكست اٜاّ ( ،)6/4( ٚ )5/28مت اؽياش ديطا٤ات
آََ ١ٝؿسز َٔ ٠قلٌ ض٥اغ ١اؿه ١َٛؾُٝيا خييص بيسخ ٍٛاعطيا ٤ايربمليإ ٚايصيشؿٝني يًربمليإ ٚإ
نازض ض٥اغ ١اؿه ِٖ ١َٛقاَٛا بٗص ٙا٫دطا٤ات زاخٌ ايربملإ .
 -3عٓسَا قاّ ضٝ٥ؼ ا٫قً ِٝبعٜاض ٠ايربملإ يف دًػ 2014/7/3 ّٜٛ ١تهطضت ٖص ٙاؿاي.١
تاغعا :عٓسَا قاّ ض٥يٝؼ ا٫قًي ِٝبعٜياض ٠ايربمليإ يف دًػيٜ ١ي 2014/7/3 ّٛتكيطض إ تهي ٕٛاؾػيَ ١ػًكي١
باغًل ١ٝاعطا ٤ايربملإ ٚ،يهٔ عسز َٔ سطاؽ ضٝ٥ؼ ٫قًٚ ِٝعسز َٔ املتؿاض ٜٔقس بكٛا يف اؾع ٤ايعًَ ٟٛئ

( – )1إ املاز َٔ )53( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞتؿري اىل  -1 :اعطا ٤فًؼ ايٛظضا ٤ل هلِ سطيٛض دًػيات ايربمليإ ٚإ ٜؿياضنٛا
يف َٓاقؿاتٗا ٚعسّ املؿاضن ١يف ايتصٜٛت  ٚ،ل هلِ اصذشاب نلاض املٛظؿني يف ٖص ٙايٛظاضات ي٬عتُاز عً ِٗٝبعيس اخيص َٛاؾكي١
ضٝ٥ؼ ايربملإ ز ٕٚإ ل هلِ ايتشسخ .
(ْ - )2ؿؼ املاز ٠اع.ٙ٬
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قاع ١ايربملإٚ،إ ضٝ٥ؼ ايربملإ مل ٜتدص ا ٟادطا ٤سٝاٍ شيوٚ،اْ٘ مت بح اؾًػ ١عًيٚ ٢غيا ٌ٥ا٫عي ّ٬عًي٢
ايطغِ َٔ نْٗٛا َػًك. ١
عاؾطا  :قاّ ايعسز املذًٛب َٔ اعطا ٤ايربملإ بتكسَ ِٜصنط ٠اىل ض٥اغ ١ايربمليإ طيايلٛا ؾٝي٘ ٚظٜيط امليٛاضز
ايذلٝع ١ٝباؿطٛض اىل ايربملإ بػلب اظَ ١احملطٚقيات ٚ ،يهئ بعيس  8اٜياّ قاَيت ض٥اغي ١ايربمليإ بتٛدٝي٘
ايذًب اىل اؿه. ١َٛ
اسس عؿط  :إ قاْ ٕٛتٓع ِٝايتعاٖطات مت املصازق ١عً ٘ٝيف دًػ ١ضقِ( )15يف ٚ )2014/7/9( ّٜٛمت اضغاهلا
يط٥اغ ١ا٫قًٚ ،ِٝيف  )2014/8/18( ّٜٛمت ضؾطٗا َٔ قلٌ ض٥اغ ١ا٫قً ِٝبس ٕٚؾيطح اغيلاب ٚاملياز ٠ايييت مت
ضؾض ايكاْ ٕٛبػللٗا ٚ،إ ض٥اغ ١ايربملإ نإ جيسض بٗا ٚض َؿيطٚع ايكياْ ٕٛيف يف ٚقتٗيا احمليسز ٚيهئ مت
تادًٗٝا نجريا ٚمت اعازتٗا يف ٚ، )2014/8/24( ّٜٛيهٔ ض٥اغ ١ايربملإ يف دًػ ١ضقِ( ) 7ي)2014/10/22( ّٛٝ
ٚضييعتٗا يف دييس ٍٚاعُيياٍ دًػيي ١ايربملييإ ٚمل ٜييتِ َٓاقؿييتٗا يف ٖييص ٙاؾًػييٚ ،١مت تادًٝييٗا يلساٜيي ١ايييسٚض٠
ايربملاْ ١ٝاملٓعكس ٠ايكازَ. ١
اثٓا عؿط :إ دًػ ١ايربملإ ٜتِ متسٜسٖا ٜٚتِ َٓاقؿ ١م ٝاملٛاض ٝؾٗٝا ٚإ اعطا ٤ايربمليإ خيطدي ٕٛعئ
دس ٍٚاعُاٍ اؾًػ ،١ز ٕٚإ ميٓعِٗ ضٝ٥ؼ ايربملإ ٚ ،إ شيو غٝه ٕٛي٘ اثط غًيب سٝح ٜتِ اٖساض ايٛقيت ٚإ
ايربملإ ٫مياضؽ اعُاي٘ بايؿهٌ املذًٛب ٜٚتِ اٖساض املٛاظٕ ٚاْ٘ ٜتِ عكس عسز نيلري َئ اؾًػيات ٚإ اعطيا٤
ايربملإ غٝهَ ْٕٛٛطٖكني ٜٓٚعسّ تطنٝيعِٖ بيس ٕٚؼكٝيل ا ٟالياظ ٜصنطٚ،اْي٘ مبٛديب امليازَ 56 ٠ئ ايٓعياّ
ايساخً ٞيًربملإ ل يطٝ٥ؼ ايربملإ اٜكاف ايعط ٛيف ساي ١خطٚد٘ عئ املٛضيٛع ٚيهئ مل ٜيتِ تذلٝيل شييو
بايؿهٌ املذًٛب

()1

ثايج ١عؿط  :بعس غكٛط َس ١ٜٓاملٛصٌ بٝس تٓع ِٝزاعـ ٚايتذٛضات اؿاصً ٟ ١املٓذك، ١طايب اعطا ٤ايربمليإ
بعس دًػ ١طاضٚ ٨غطٜع ١يلشح ٖصا املٛضٛع ٚ،قس مت عكس اؾًػ ١بعس َٜٛ 19ا َٔ ٖص ٙا٫سيساخ عٓيسَا مت عكيس
اؾًػ ١يف ٚ 2014/6/29يهٔ مل ٜتِ اؽاش ا ٟقطاض خٖ ٍ٬ص ٙاؾًػ ١يػا ١ٜعكس دًػيٜ ١يٚ)2014/7/22( ّٛايييت
()2
مت ؾٗٝا اؽاش مً َٔ ١ايكطاضات اـاص ١بكٛات ايلٝؿُطنٚ ١ايساخً.١ٝ

( – )1املاز َٔ )56( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞتؿري اىل إ :
-1إ ا٫عطا ٤ل هلِ تٛد ٘ٝايه ّ٬اىل ايطٝ٥ؼ َٔ َكعسِٖ ا ٚاملٓص ١املدصص ١يصيو ٫ ،ل ي٘ تهطاض نَ٬ي٘ ا ٚني ّ٬ايعطيٛ
ايص ٟغلك٘ يف ايه ٫ٚ ّ٬ل ي٘ اـطٚز َٔ املٛضٛع  ٫ٚل ي٘ اؿسٜح َطتني يف َٛضٛع ٚاسس ا ٫يف ساي ١طًب اييطٝ٥ؼ شييو ٚ،يف
ساي ١كايؿت٘ ل يًطٝ٥ؼ يؿت اْتلاٖ٘ اىل ا٫يتعاّ باسهاّ ٖص ٙاملاز.٠
 -2جيب عسّ ايعٛز ٠اىل َٓاقؿ ١املٛاض ٝاييت مل ٜتِ سػُٗا.
( – )2يف ايلس ٤نإ َكطض إ ٜه ٕٛتٛصٝات ٚ،يهٔ بعس ابسا ٤ايطؾض َٔ قلٌ عسز َٔ اعطا ٤ايربمليإ ،قيس مت ؼٜٛيٌ ايتٛصيٝات
اىل قطاض يف اي ّٛٝايتايٚ، ٞس ٍٛتاخط اصساض ايكطاض إ ضٝ٥ؼ ايربملإ نإ ٜعتكس ٫تٛدس اٖ ٟيسف َئ ٚضا ٤شييو عيسا تياخط تكطٜيط
ؾٓ ١ايلٝؿُطنٚ ١اييت مت اعسازٖا بؿهٌ َتاخط .
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ضابع ١عؿط  :بايتعأَ َ اسساخ ؾٓهاٍ ٚاْػشاب قٛات ايلٝؿيُطن ١يف  ،2014/8/5نيإ جييب عًي ٢ايربمليإ إ
ٜعكس دًػ ١طاضٚ، ١٥عً ٢ايطغِ َٔ قٝاّ ايعيسز ايكياْ ْٞٛبتكيس ِٜطًيب عكيس اؾًػيٚ ١يهئ مت تادًٝيٗا ٚعكيسٖا يف
( )2014/8/25بعس عؿط َٔ ّٜٛ ٜٔشيو ٚمت خٖ ٍ٬ص ٙاؾًػ ١اصساض عسزا َٔ ايتٛصٝات ؾك .
خاَػ ١عؿط  :نإ ٜؿرتض عً ٢بطملإ اقً ِٝنٛضزغيتإ إ ٜتديص ايكيطاضات يف تٛقٝتٗيا احمليسز سي ٍٛا٫سيساخ
ٚايتػٝريات اؿاصً ١باعتلاضٖا اعً ٞغًذ ١تؿطٜع، ١ٝس ٍٛايلٝؿُطنٚ ١املٓاطل ايهٛضزغتاْ ١ٝخاضز ا٫قًٚ ِٝبكا٤
ٚاْػشاب قٛات ايلٝؿُطنٚ ١اظَ ١احملطٚقات ٚا٫غتؿتاٚ ٤اٚ٫ضاع ٚاظَ ١ايعطام ٚنطنٛى ٚؼطٜيو ايكيٛات ٚيهئ مل
ٜتدص ا ٟقطاض.

()1

غازغ ١عؿط  :إ ايًذإ املدتصي ١يف ايربمليإ مل متياضؽ اعُاهليا بايؿيهٌ املذًيٛب ؾُٝياخيص َطاقلي ١عُيٌ
اؿهٚ ١َٛاملتابع ١املذًٛب ١يًُؿاض ٜاييت مت ؽصٝص اَٛ٫اٍ هلا يف املٛاظْ ١يف ايػٓٛات املاضَ ٖٞٚ ١ٝػتُط٠
ؿس ا، ٕ٫عً ٢ايطغِ َٔ إ زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاٜطا ًَعَ ١مبتابعٖ ١صا املٛضٛع .
غابع ١عؿط :إ ايسٚض ٠املٓعكس ٠اييت عكست َ ٍٚ٫ط ٌٖ ٠ناْت ايسٚض ٠املٓعكس ٠اٚ٫ىل ا ٚايجاْٝيٚ ١اْي٘ ؿيس إ٫
ٖصا غري َعً ّٛبػلب إ بطْاَر عٌُ بعض اؾًػات مت تعطٜؿٗا عً ٢اْٗا اييسٚض ٠املٓعكيس ٠ايجاْٝيٚ ١بعطيٗا عًي٢
اْٗا ايسٚض ٠املٓعكس ٠اٚ٫ىل
ثآَ ١عؿط  :إ َٛضٛع اَتٝاظات اعطا ٤ايربملإ ( ايطٚاتب ٚايػٝاضات ٚاؿطاؽ) ٚؾكا يًُدصيص هليِ خيتًيـ
بؿهٌ نلري عٔ ايص ٟمت ؽصٝص٘ يًٛظضاٚ ٤إ شيو اثط بؿهٌ غًيب عً ٢ازا ٤عٌُ اعطا ٤ايربمليإ ٚييٝؼ ٖيصا
ؾك إ املػتؿاض ٜٔايص ٜٔمت تع ِٗٓٝٝقاّ ايربملإ بتاَني ايػٝاضات هلِ ٚ،يهٓ٘ مل ٜتِ تاَ٫ ٘ٓٝعطيا ٤ايربمليإ
يف ايٛقت ايص ٟمت ؾطا ٤ايػٝاضات هل ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ.
تاغع ١عؿط :
ٚؾكا يًكاْ ٕٛضقِ  19يػٓ 2013 ١جيب تعس ٌٜايسغتٛض ٚإ ضٝ٥ؼ ا٫قًي ِٝقيس اؾياض اىل اْي٘ يف اييسٚض ٠ايكازَي ١اٟ
ايسٚض ٠ايطابع ١غٝتِ تعس ٌٜايسغتٛض ٚإ شيو َٔ َٗاّ ايربملإ ٚيهٔ ايربملإ مل ٜتدص ا ٟخذ ٠ٛيف ٖصا ا٫ػا.ٙ
عؿط : ٕٚإ بطملإ نٛضزغتإ خ ٍ٬غٓٚ ١اسسَ َٔ ٠ست٘ ايكاْ ١ْٝٛقاّ بعكس  30دًػي ،١ا ٟاْي٘ مبعيسٍ دًػي١
ٚاسس ٠نٌ َٜٛ 12ا ٚ،اشا استػلٓا َٓص  ّٜٛتؿه ٌٝايًذإ ؾاْ٘ مت عكس دًػٚ ١اسس ٠نٌ غلع ١اٜاّ .
اؿازٚ ١ٜايعؿط :ٕٚخ ٍ٬اؾًػات ايج٬ثني اييت عكست مل طط ْ 118ا٥لا ؾٗٝا َئ بٝيِٓٗ  75نياْٛا فياظٜٔ
 43ٚمل ططٚا بس ٕٚاشٕ .
ثاْٚ ١ٝايعؿط: ٕٚاْ٘ خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ ١قاّ اعطا ٤ايربملإ بتٛد 263 ٘ٝغ٪اٍ يًشه َٔ ١َٛبٗٓٝا  140مت ا٫داب١
عًٗٝا ٚاْ٘ ؿس ا ٕ٫مل ٜتِ ا٫داب ١عًي 123 ٢غي٪اٍ ٚإ اؿهَٛي ١مل تيطز عًٗٝيا ٚإ اَ ٟئ اعطيا ٤ايربمليإ مل
(ٚ – )1ؾكا يًكطاض ضقِ ()1يػٓ َٔ 2005 ١قلٌ بطملإ نٛضزغتا ٕ إ ايربمليإ ٖي ٛاملطدي ايٛسٝيس ايػٝاغيٚ ٞايسغيتٛض٫ ٟؽياش
ايكطاضات يف ايكطاٜا املصري ١ٜيؿعب نٛضزغتإ .
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ٜذايلٛا باغتذٛاب ايٛظٜط ٚ،إ شيو ٜسٍ عً ٢إ ادٛب ١ا٫غ ١ً٦ناْت َكٓع٘ ٚمل ٜيتِ َتابعي ١ا٫غي ١ً٦ايييت مل ٜيتِ
ايطز عًٗٝا .
ثايجٚ ١ايعؿط: ٕٚاْ٘ خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ ١قاّ ٚظٜط ٜٔباؿطٛض يف ايربملإ بٗيسف املٓاقؿيٚ ١ايتٛضيٝح ُٖٚيا ٚظٜيط
املٛاضز ايذلٝعٚٚ ١ٝظٜط ايرتب ، ١ٝيف ايٛقيت اييص ٟؾٝي٘ با٫ضياؾ ١اىل ض٥يٝؼ اؿهَٛيْٚ ١ا٥لي٘ ٖٓاييو ٚ 19ظٜيط يف
اؿهٚٚ ١َٛظٜط ٜٔبسٚ ٕٚظاض. ٠
ضابعٚ ١ايعؿط : ٕٚخ ٍ ٬ايسٚض ٠ايطابع ١مت اٖساض ٚقت ط ٌٜٛبكطاَ ٠٤صنطات اؾهاض ا٫عطاٚ ٤اْ٘ خٖ ٍ٬يص ٙامليس٠
مت قطا ٠٤عؿطات ا٫ؾهاض املكسَ َٔ ١قلٌ ا٫عطا ٤س ٍٛاملٛاضي ٝاملدتًؿيٚ ١مت تكيسميٗا ٚيهئ ٖيص ٙا٫ؾهياض مت
قطا٥تٗا ؾك يف ايربملإ ٚاَاّ ٚغا ٌ٥ا٫عٚ ّ٬مل ٜتِ َتابعتٗا ٚمل ٜتشًٜٗٛا اىل نتب نٜ ٞتِ اضغاهلا اىل اؿهَٛي١
ٚا٫ططاف املعٓ ١ٝعٔ ططٜل ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ بٗسف تٓؿٝصٖا .

()1

خاَػٚ ١ايعؿط : ٕٚاْ٘ خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ ١مت اضغاٍ  247خذاب اىل ايػًذ ١ايتٓؿٝص ١ٜبٗسف تٓؿٝصٖا.
غازغٚ ١ايعؿط : ٕٚاْ٘ خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ ١مت تكسَ 105 ِٜؿطٚع قاْٚ ٕٛقطاض كتًـ َٔ قلٌ ايهتٌ ٚا٫عطاٚ ٤مت
تكسميٗا يًربملإ َٔ ب ِٗٓٝمت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل يي َ 61ؿطٚع قاَْ 44ٚ ٕٛؿطٚع ٫تعاٍ ييس ٣ض٥اغي ١ايربمليإ،
ٚمل ٜتِ ٚضعٗا يف بطْاَر عٌُ اؾًػات ٚ،إ بعض ٖص ٙاملؿاضَ ٜطتلذ ١بتشػيني اٚضياع امليٛاطٓني ٚخاصي١
ايؿلاب ٚايٓػاٚ ٤ايعُاٍ.
غابعٚ ١ايعؿط َٔ : ٕٚفُٛع َؿاض ٜايكٛاْني اييت مت اسايتٗا اىل ايًذإ ٚاييت تلًؼ َ 143ؿطٚع ٚاييت جيب إ
تكٖ ّٛص ٙايًذإ بهتاب ١ايتكاضٜط سٛهلا قاَت ٖيص ٙايًذيإ بهتابي 23 ١تكطٜيطا سيٖ ٍٛيص ٙاملؿياض ، ٜا ٟإ 120
َؿطٚعا مل ٜتِ نتاب ١ايتكاضٜط سٛهلا ٚإ ٖصا ٜسٍ عً ٢ضعـ ْؿاط ايًذإ .
ثآَٚ ١ايعؿط :ٕٚاْ٘ خ ٍ٬ايػٓ ١املاض ١ٝقاَت ايًذإ بعكس  289ادتُاع مبعسٍ  13ادتُاعا يهٌ ؾٓ ١ا ٟعكس
ادتُاع ٚاسس نٌ اغلٛعني .
ايتاغعٚ ١ايعؿيط : ٕٚخي ٍ٬ايػيٓ ١املاضيَ ١ٝئ فُيٛع ٚ 21ظٜيطا قياّ َ 11يِٓٗ باؿطيٛض يف ايربمليإ بٗيسف
ا٫دتُاع َ ايًذإ ٚ ( ِٖٚظٜط املايٚ ١ٝاٚ٫قاف ٚايلٝؿُطنٚ ١ايساخًٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٚ ٞا٫عُاض ٚايعضاعٚ ١ايؿيٕٚ٪
ا٫دتُاعٚ ١ٝايصشٚ ١ايصٓاعٚ ١ايرتب) ١ٝ
ث٬ث َٔ :ٕٛاملتعاضف عً ٘ٝعٓس َٓاقؿَ ١ؿطٚع قاْ ٕٛسطٛض ايٛظٜط املعين خٍ٬
املٓاقؿٚ ١يهٔ ٖصا مل صٌ َج :٬عٓس َٓاقؿَ ١ؿطٚع قاْ ٕٛتعيس ٌٜقياْ ٕٛايتعياٖطات ٚمتسٜيس ايعُيٌ بكيإْٛ
َهاؾش ١ا٫ضٖاب نإ جيب سطٛض ٚظٜط ايساخًٚ ١ٝيهٓ٘ مل طط ٚ،عٓس َٓاقؿيَ ١ؿيطٚع قياَْٛ ٕٛاظْي ١ا٫سيعاب
نإ جيب سطٛض ٚظٜط املايٚ ١ٝيهٓ٘ مل ططٚ،ستٚ ٢ظٜط ؾ ٕٚ٪ايربملإ اٜطا مل طط اؾًػ. ١
( َٔ – )1بني عؿطات ا٫ؾهاض املذطٚس َٔ ١قلٌ اعطا ٤ايربملإ مت اٖساض ٚقت ايربملإ بٗا ٚ ،قس مت اضغاٍ اؾهياض عطي ٜٔٛؾكي
َٔ قلٌ ض٥اغ ١ايربملإ اىل اؿه.١َٛ
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اؿازٚ ١ٜايج٬ث : ٕٛقاّ  45عطٛا ظُ ايتٛاقٚ ٝضؾ َيصنط ٠اىل ٖ٦ٝي ١ض٥اغي ١ايربمليإ ٫غتطياؾ ١فًيؼ
ايٓؿ ٚايػاظ ٚؾكا يًُاز َٔ 68 ٠ايٓعاّ ايساخً ٞبعس ظٜاز ٠اغعاض احملطٚقات ٚضؾ اغيعاض ايلٓيع ٜٔاىل  900زٜٓياضا
يًرت ٚيهٔ ؿس ا ٕ٫مل ططٚا اىل ايربملإ .
ايجاْٚ ١ٝايج٬ث َٔ: ٕٛامل٬سغ إ ايربملإ ٫مياضؽ زٚضا نلريا يف ايػاس ١ايػٝاغ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٜٚتِ
تُٗٝؿ٘ يف ايكطاٜا املُٗٚ ١املصري ١ٜعً ٢اييطغِ َئ اْي٘ مبٛديب ايكيطاض ضقيِ  1يػيٓ 2005 ١جييب عًي ٢ايكٝياز٠
ايػٝاغ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ إ ٜعٛزٚا اىل ايربملإ يف ايكطاٜا املصريٚ ١ٜيهٔ شيو مل سخ.
ايجايجٚ ١ايج٬ثٖٓ :ٕٛايو ساي َٔ ١ايؿٛضٚ ٢عسّ ايتٓع ِٝيف قطاَ ٠٤ؿاض ٜايكٛاْني ٫ٚتٛدس اَ ٟعياٜري سيٍٛ
تكسَ ِٜؿاض ٜايكٛاْني عً ٢ا٫خط ٣ؾعً ٢غل ٌٝاملجاٍ إ َؿيطٚع قياْ ٕٛاعياز ٠ايٓعيط مبؿيطٚع زغيتٛض ا٫قًيِٝ
تكسمي٘ َٓص ٚ 2014/9/10يهٔ ؿس ا ٕ٫مل ادطا ٤قطا ٠٤ي٘ با٫ضاؾ ١اىل عسز َٔ َؿاض ٜا٫خطٚ ٣ايييت مت تكيسميٗا
بعسٖا ٚمت ادطا ٤ايكطا ٠٤اٚ٫ىل هلا.
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 -1ايلح امللاؾط ؾًػات ايربملإ.

 -2ايػُاح يٛغا ٌ٥ا٫ع ّ٬بؿهٌ اٚغ إ ٜكَٛٛا بتػذ ١ٝدًػات ٚاخلاض ايربملإ.
 -3ؾتح َهتب بطملإ اقً ِٝنٛضزغتإ يف نطنٛى.
 -4اصساض قطاض ٜٔيسعِ غطب نٛضزغتإ ٚاضغاٍ ايسعِ ايعػهطٚ ٟقٛات ايلٝؿُطن ١يسعُِٗٚ ،إ ٖصا اَ ٍٚيط٠
بطملإ اقً ِٝنٛضزغتإ ٜصسض قطاضا سَٛ ٍٛضٛع ق َٞٛخاص غاضز ا٫قً. ِٝ
 -5ايتػاٌٖ بؿهٌ نلري َٔ قلٌ ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ ٚإ شيو اثط بؿهٌ غًيب عً ٢اؾًػات ٚ،إ شيو از٣
اىل ا٫غٗاب ٚاٖساض ايٛقت ةا از ٣اىل ايتاثري عً ٢ايكٝاّ با٫عُاٍ .
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االقرتاح والتوصيات

 -1جيب تعس ٌٜاملٓٗاز ايساخً ٞيًربملإ يتؿع ٌٝزٚض ايربملإ ٚتٓؿٝذ٘
 -2ػاٚظ َطسً ١اْ٫تدابات ٚايعٌُ اؾُاع ٞن ٕٛإ م ٝايهتٌ تؿاضى يف اؿهَٛي٫ٚ ١ميهئ  ٟ٫اسيس إ
ٜعٌُ بؿهٌ َٓؿطز ٖٓٚايو ساد ١يًتعا. ٕٚ
 -3إ تعٌُ ايهتٌ بؿهٌ انجط تػاَح ٚإ ٜرتنٛا املصاحل اؿعب ١ٝايطٝك١
 -4إ ض٥اغ ١ايربملإ تًتعّ بايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ .
 -5إ ٜػٝذط ضٝ٥ؼ ايربملإ عً ٢دًػات ايربملإ بؿهٌ انرب .
 -6إ ٜك ّٛايربملإ بؿتح ايسٚضات يًهتٌ ٚاعطا ٤ايربملإ بٗسف بٗسف ظٜياز ٠اـيربات ؾُٝيا خييص تكيسِٜ
َؿاض ٜايكٛاْني
 -7إ مياضؽ ايربملإ ايسٚض ايطقاب ٞعً ٢ايربملإ بؿهٌ انرب.
 -8إ تك ّٛايًذإ يف ايربمليإ بٛادلاتٗيا ٚايييت تتطئُ نتابي ١ايتكياضٜط سيَ ٍٛؿياض ٜايكيٛاْني يف ٚقتٗيا
احملسز.
 -9إ تك ١٦ٖٝ ّٛض٥اغ ١ايربملإ بتٓؿ ٝقػِ ا٫عٚ ّ٬خاص ١املٛق ا٫يهرت ْٞٚيًربملإ ٚإ تكي ّٛبٓؿيط
ايكٛاْني ٚايكطاضات ايصازض َٔ ٠ايربملإ .
 -10جيب سطٛض ايٛظٜط املدتص عٓس َٓاقؿَ ١ؿاض ٜايكٛاْني .
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امللحق رقم ()1
التلويو القوةي العضاء بزملاى اقليم كوردصتاى
رقم
1

عمد

القوةية

ايهٛضز

100

2

ايرتنُإ

5

3

ايهًسٚاؾٛضٜني ٚايػطٜإ

5

4

ا٫ضَٔ

1
111

اجملموع

امللحق رقم ()2
الفئات العمزية العضاء الربملاى
املواليم

عمد
-1

1949-1940

1

-2

1959-1950

8

-3

1969-1960

32

-4

1979-1970

56

-5

1986-1980

14

اجملموع
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عمد

111

امللحق رقم ()3
عمد اعضاء اللتل الربملانية
رقم
1

عمد

اللتل

نتً ١اؿعب ايسميكطاط ٞايهٛضزغتاْٞ

38

2

نتً ١ايتػٝري

24

3

نتً ١ا٫ؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْٞ

18

4

نتً ١ا٫ؼاز ا٫غ َٞ٬ايهٛضزغتاْٞ

10

5

نتً ١اؾُاع ١ا٫غ١َٝ٬

6

6

نتً ١ايطاؾسٜٔ

2

7

نتً ١ايتكسّ ايرتنُاْ١ٝ

2

8

نتً ١ػُ ايؿعيب ايهًس ٚاؾٛض ٟايػطٜاْٞ

2

9

نتً ١اؾلٗ ١ايرتنُاْ١ٝ

1

10

نتً ١ايتػٝري ٚايتذسٜس ايرتنُاْ١ٝ

1

11

نتً ١اضب ٌٝايرتنُاْ١ٝ

1

12

نتً ١ا٫ػا ٙايجايح

1
1

 13نتً ١ا٫ضَٔ
14

نتً ١ابٓا ٤ايٓٗطٜٔ

1

15

نتً ١اؿطن ١ا٫غ ١َٝ٬ايهٛضزغتاْ١ٝ

1

16

نتً ١اؿعب ا٫ؾرتان ٞايسميكطاط ٞايهٛضزغتاْٞ

1

17

نتً ١آظازٟ

1
اجملموع

111
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امللحق رقم ()4
تلويو اعضاء الربملاى ةو حيث اجلهط
عمد
1

عمد االعضاء الذكور واالنا

عمد اعضاء الربملاى

الهضبة

عسز ا٫عطا ٤ايصنٛض

77

%69.4

2

عسز ا٫عطا ٤اْ٫اخ

34

%30.6

اجملموع

111

%100

امللحق رقم ()5
التحصيل المراصي العضاء الربملاى
عمد
1

الشًادة

عمد

ايسنتٛضا٠

19

2

َادػتري

11

3

بهايٛضٜٛؽ

52

4

زبًّٛ

11

5

ا٫عساز١ٜ

11

6

املتٛغذ١

7

اجملموع

111

امللحق رقم ()6
التلويو الميين العضاء الربملاى
عمد
1

الميانة

عمد

ا٫غّ٬

104

2

املػٝش١ٝ

6

3

اٜ٫عٜس١ٜ

1

اجملموع
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111

