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املقدم٘
متس العنلٔ٘ الطٔاضٔ٘ ف ٙاألقلٔه ،ف ٙالْقت احلاضس ،مسسل٘ صعب٘ ّ معكدٗ للػآ٘ ّ الت ٙمتجل فٙ
مجل٘ مً التطْزات اخلطريٗ ،ميَا املداّف اخلازدٔ٘ ّ احلسب عل ٙاالزٍاب ضد مجاعات الدّل٘ اآلضالمٔ٘
(داعش) مً دَ٘ ّ ،تأشو العالقات بني بػداد ّ االقلٔه مً دَ٘ أخس ّ ٚالت ٙمتدطت عيَا قطع
املطتشكات املالٔ٘ مً املْاشى٘ الطيْٓ٘ لآلقلٔه مما اد ٚاىل سدّخ ىْع مً السنْد اآلقتصادٖ ّ عدو امهاٌ
صسف زّاتب املْظيني بشهل ميتظه شَسٓا مً قبل سهْم٘ األقلٔه ،اضاف٘ اىل سدّخ خالفات ّ صساعات
ضٔاض٘ بني الكْ ّ ٚاالسصاب الطٔاض٘ الهسدضتاىٔ٘ ّالت ٙجننت عيَا اشمات أخس ٚقاىْىٔ٘ ،ميَا مطأل٘
زٜاض٘ اآلقلٔه اليت اىتَت مدٗ ّٓالٓ٘ زٜٔظ االقلٔه قاىْىٔا مير أشَس ّ ،مً ثه اعاق٘ دّز الربملاٌ مً اٌ
ٓؤدٖ دّزٗ الكاىْىٕ ّ التشسٓعٕ ّ ذلو بطد الطسٓل اماو زٜٔظ الربملاٌ مً العْدٗ اىل الربملاٌ آلدا ٛعنلُّ ،
أخريا ّ لٔظ أخساً مت ابعاد أزبع٘ مً الْشزا ٛدٌّ مربز قاىْىٕ ّ اشػال مْاقعَه باشداص أخسًٓ.
اٌ ٍرا التكسٓس ٓتطنً تأدٓ٘ أعنال ّ مهاى٘ بسملاٌ نسدضتاٌ خالل شَسًٓ حنً ننعَد  PAYللرتبٔ٘
ّ التطْٓس جند أىي طيا أماو مطؤلٔات ّ طئ٘ نبريٗ االٍّٕ مساقب٘ عنل املؤضطات العام٘ مً ضنيَا بسملاٌ
نْزدضتاٌ .بعد اىتدابات الدّزٗ السابع٘ لربملاٌ نْزدضتاٌ مباشسٗ بدأ معَدىا مبنازض٘ ىشاطات٘ ّ أعنال٘
بشهل مربمر ّ أصْلٕ ...اٌ اليشاطات املدّى٘ يف التكسٓس اآلّل ناىت عل ٙىيكاتيا اخلاص٘ أما التكسٓس
الجاىٕ ّ الجالح لكد مت إعادِ بالتعاٌّ مع (احتاد بسملاٌ نْزدضتاٌ) ّ ٍرٗ الهساض٘ الت ٙبني ٓدٓو – أٚ
التكسٓس السابع – فكدمت أعدادٍا مبطاعدٗ ((صيدّم الْطين للدعه الدميكساط.))NED -ٙ
حنً ىكْو مبساقب٘ أعنال ّ أىشط٘ الربملاٌ سٔح ىتنين اٌ تكْو ٍرٗ املؤضط٘ التشسٓعٔ٘ الْطئ٘
بأعناهلا ّ أٌ حتط ٙمبصداقٔ٘ ابيا ٛشعب نسدضتاٌ ّ اٌ تؤدٖ دّزٍا السٜٔطٕ ف ٙمعاجل٘ املشانل ّ
االشمات ّ ،اٌ تطد الطسٓل اماو اخلسّقات اليت قد تكْض مهاىتَا ّ اٌ ال تطتػل مً قبل االسصاب الطٔاضٔ٘
ضعٔا ّزا ٛمهاضب سصبٔ٘ ضٔك٘ ّ بالتالٕ تعطل دّزٍا .مً الْاضح اٌ ّدْد بسملاٌ فعال ّقْٖ ميهي٘ مً
أصداز قْاىني أجيابٔ٘ مياضب٘ ّ اٌ ٓساقب أدا ٛالطلط٘ التيئرٍٓ٘ ّ ،را ضْٔفس فسص٘ مثٔي٘ لتطْز
اجملتنع ّ حتكٔل العدال٘ األدتناعٔ٘ ّ أٌ حتظ ٙمجٔع مؤضطات احلهْم٘ بػطا ٛقاىْىٕ بعٔداً عً
تدخالت داىبٔ٘ لألسصاب الطٔاضٔ٘ ّ ،ىعتكد بأىيا ،مع امليظنات املدىٔ٘ اآلخس ،ٚىطتطٔع أٌ ىهٌْ ظَرياً ّ
ضيداً قْٓاَ ليذاح الربملاٌ .
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العنل التشزٓعٕ يف بزملاٌ كزدستاٌ

بعس ادتُاع بطملإ نطزغتإ ف /23 ٢سعٜطإ  /19 ٚأب ،خبصٛص قاْ ٕٛض٥اغ ١اآلقً ٚ ِٝدس ايربملإ
ْفػ ١اَاّ مجً َٔ ١املؿانٌ  ٚاملأظم بكصس تُٗٝؿ ٚ ١تعط ٌٝزٚض ٠ايتؿطٜعٖ .٢صا  ٚبعس اْتٗا ٤ايعطً ١ايصٝف١ٝ
يؿٗط( ٟمتٛظ  ٚأب) ٚ ،يف  2015/9/2 ّٜٛعكس أ ٍٚإدتُاع ف ٢بسا ١ٜايسٚض ٠ازبسٜس ٠ملٓاقؿَ ١ؿطٚع تعسٌٜ
ايٓعاّ ايساخً ٚ ٢أزضز ضُٔ بطْاَر أعُاي٘ ،بعس إٔ مت عكس ( )5ادتُاعات َتتاي ٚ ١ٝايص ٣نإ أسط ٙادتُاع
اعتٝاز ٟضقِ ( )6عكس فٚ ،2015/10/7 ٢نإ َٔ املكطض إ ٜعكس ادتُاع ضقِ ( )7ف ّٜٛ ٢اآلثٓني املٛافل
 ،2015/10/12اال إ أدٌ اىل َٛعس أخط بٌ مل ٜتِ اآلدتُاع قطعا .سيت شيو ايٛقت مت َٓاقؿ ١املٓٗاز ايساخًٚ ٞ
َٔ صبُٛع (َ )149از ٠قاْ ١ْٝٛمت َٓاقؿَ )30( ١از ٚ ٠بعس ٥ص متت املصازق ١عًٗٝا ،فُٔ ٖٓا فصاعسا عطًت
عًُ ١ٝايتؿطٜع  ٚمل ٜتِ عكس ا ٟأدتُاع  ٚمل تتِ املصازق ١عً ٢ا ٣قاْ ٚ .ٕٛازبسٜس بايصنط إ بطملإ نطزغتإ
يف َػتٌٗ أعُاي٘  ٚسبس االٕ ْافـ صبُٛع٘ (َ )155ؿطٚع قطاض  ٚتت املصازق ١عً )18( ٢قاْ)7( ٚ ٕٛ
قطاضات.

تقٔٔه القْاىني ّالقزارات الذٖ صدر بزملاٌ
القْاىني:
-1قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجايح يكاْ ٕٛض٥اغ ١اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ضقِ ( )1يػٓ 2005 ١املعسٍ.

()1

-2قاْ ٕٛمتسٜس ايعٌُ بكاَْ ٕٛهافش ١االضٖاب ضقِ ( )2يػٓ 2006 ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ـ ايعطام.
-3قاْ ٕٛاملفٛض ١ٝايعًٝا املػتكً ١يالْتدابات ٚاالغتفتا ٤ضقِ ( )4يػٓ.2014 ١

()3

-4ايكاْ ٕٛضقِ ( )5يػٓ - 2014 ١قاْ ٕٛمت ٌٜٛاألسعاب يف إقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام.
 -5قاْ ٕٛايتعس ٌٜاال ٍٚيكاْ ٕٛتٓع ِٝاملعاٖطات يف اقً ِٝنٛضزغتإ.

()2

()4

()5

) – (1متت تعس ٌٜايكاَْ ٕٛازٚ ٠اسسٖ َٔ ٠صا ايكاْ ٕٛيًسٚض ٠ايكازَ ،١أ ٚيهاب ١ٓٝاسبه ١َٛايكازَ ١سٝح مل ٜتِ تٓفٝصٖا.
) – (2إ ٖصا ايكاْْٖٛ ٕٛفؼ ايكاْ ٕٛايػابل ٚيهٔ مت متسٜس ٙملس ٠غٓتني قازَتني فكط.
) – (3عً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز اجملًؼ األ عً ٢يآلْتدابات ،اال اْ٘ مل ٜتُهٔ َٔ تأزٚ ١ٜادباتْ ١عطًا يعسّ تٛفط املػتًعَات ايططٚض١ٜ
 ٚنصيو يعسّ تعني َسٜط َٛ ٚظفني طبتصني ي٘  ٚعسّ تأغٝؼ أزاضات طبتص ١باملسٕ ،أ ٣مبعين اخط إ ايكاْ ٕٛمل جيس َهاْ ٚ ١مل
ُٜٓفص أصال.
) – (4إٔ أصساض ٖصا ايكاْ ٕٛش ٚتاثري فعاٍ يًشفاظ عً ٢غالََٝ ١عاْ ١ٝاآلقً َٔ ِٝاهلسض  ٚايطٝاع َٔ قبٌ اآلسعاب ايػٝاغٚ ،١ٝيهٔ
صسٚض ٠تعأَ َع االظَ ١املاي ١ٝاسباي ١ٝاييت تٛادٗا سه ١َٛاآلقً ِٝف ٢ايٛقت اسباضط ،يصا َٔ ايصعب تٓفٝص ٙيف اجملاٍ ايعًُٚ ٞ
حبػب َآٜص ٖصاايكاْ ٕٛفإ سه ١َٛاآلقً ِٝتهًَ ٕٛعَ ١بسفع َػتشكات َايَٝ َٔ ١ٝعاْ ١ٝاالقً ِٝيألسعاب ايػٝاغ ١ٝمبٛدب َاز٠
( َٔ )7قاْ ٕٛضقِ ( )5يػٜٓ 2014 ١عٌُ بٗصا ايكاْ َٔ ٕٛتاضٜذ ْؿط ٠ف ٢ازبطٜس ٠ايطمس( ١ٝايٛقا٥ع ايهطزغتاْ.)١ٝ
) – (5بعس َط ٢ؾٗط ٚ ٜٔتػع ١أٜاّ عً ٢صسٚض ٖصا ايكاْ ٕٛفكس ضفض َٔ قبٌ ض٥اغ ١اآلقً ٚ .ِٝبعس ؾٗط ٚ ٜٔأضبع ١اٜاّ َٔ
ضفط٘ مت ازضاد ١ضُٔ بطْاَر عٌُ ايربملإ َٔ خالٍ دًػ ١ايطقُ )7( ١ف ،2015/10/22 ٢سٝح اضدَٓ ٧اقؿت٘ اىل بسا ١ٜاْعكاز
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-6ايكاْ ٕٛضقِ ( )6يػٓ 2014 ١قاْ ٕٛايًػات ايطمس ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ــ ايعطام.

()6

 -7ايكاْ ٕٛضقِ ( )7يػٓ ،2014 ١قاْ ٕٛايتعس ٌٜاال ٍٚيكاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓعاٖ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايطقِ
( )3يػٓ.2011 ١

()7

-8ايكاْ ٕٛضقِ ( )8يػٓ 2014 ١قاْ ٕٛايتعس ٌٜايعاؾط يكاْ ٕٛصبًؼ ٚظضا ٤إقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام ضقِ
( )3يػٓ 1992 ١املعسٍ.

()8

-9ايكاْ ٕٛضقِ ( )9قاْ ٕٛايتعس ٌٜاأل ٍٚيكاْٚ ٕٛظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞالقً ِٝنٛضزغتإ ـ
ايعطام.

()9

()10

-10ايكاْ ٕٛضقِ ( )1يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛازاض ٠ضبافع ١سًبذ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام .
-11ايكاْ ٕٛضقِ ( )2يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛصٓسٚم نٛضزغتإ يعا٥سات ايٓفط ٚايػاظ (.)11
-12ايكاْ ٕٛضقِ ( )3يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛتعس ٌٜتٓفٝص قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطاق ٞايطقِ ( )111يػٓ 1969 ١املعسٍ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
-13ايكاْ ٕٛضقِ ( )4يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛاعساز َػٛز ٠زغتٛض نٛضزغتإ  -ايعطام(.)12

ازبًػ ١ايكازَ ١يًُذًؼ  ٚبكطاض َٔ ض٥اغ ١اآلقً ِٝاملطقِ (ز –  )497ف ٚ 2014/8/24 ٢املٛد٘ اىل ض٥اغ ١ايربملإ فكس ضفض ايكطاض
ٖصا نصيو يف سني نإ املكطض إ ٜسضز ضُٔ بطْاَر ايعٌُ يًسٚض ٠ايطبٝع ٚ 2015 ١ٝإ ٜصازم عً ،٘ٝاال إ ٖصا مل حيصٌ.
) – (6س ٍٛقاْ ٕٛايًػات ايطمس ١ٝفكس مت متطٜط ٚ ٙاملصازق ١عً ٘ٝضغِ ٚدٛز ْٛاقص نجري ٚ ٠شيو بػبب عسّ زضا ١ٜاعطا٤
ايربملإ  ٚممجٌ اسبه٠١َٛجبٖٛط املٛضٛعٚ ،اآلٕ ٚبعس عاّ َٔ صسٚض ايكاْ ٕٛفأْ٘ مل جيس رطٜك٘ اىل ايتٓفٝص .سٝح مل ٜهًف ا٣
رطف أ ٚأ ٟدٗ ١اَ ٚؤغػَ ١ػؤٚي ١ٝتٓفٝصَٚ ٙتابعت٘.
)َ – (7ع ايكطا ٠٤األٚىل يف ازبًػ ١ضقِ ( )2بتاضٜذ  ، 2014/9/23عَ ٌَٛع ٖصا ايكاْ ٕٛبؿهٌ غري َٓطك ٚ ٞغري ايكاْ ،ْٞٛآلٕ ٖصا
ايكاْ ٕٛأضغٌ َباؾط َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝايٓعاٖٖٚ ١صا ٜتٓايف املٝجام  ٚايعطف ايربملاْ ٞآلْٗا يٝػت طبٛي ١يتٛدٖ ٘ٝهصا قاْ ٕٛاىل
ايربملإ  .فًصيو مت عكس دًػ ١أخط ٟاملطقُ )7( ١بتاضٜذ  ٚ ،2014/10/22مت خالهلا ايكطا ٠٤اآلٚىل يًكاْ ٚ ٕٛيًُط ٠ايجاْ ،١ٝسٝح مت
تٛدٖ _١ٗٝص ٙاملس ٠يًربملإ مبٛدب ايعسز ايكاْ ْٞٛأالعطا ٤ايربملإ  ٚمت املصازق ١عً ١ٝضغِ ٚدٛز أصٛات َعاضض ،١إال إٔ
ضٝ٥ؼ اآلقً ِٝضفط٘ ٚ ،أخرياً مت املصازق ١عًَ ٘ٝط ٠أخط. ٣
) – (8يف ٖصا ايكاْ ٕٛفكس مت إضاف ١سكٝبٚ ١ظٜط اآلقًٚ( ِٝظٜط بسٚ ٕٚظاض )٠اىل صبًؼ ايٛظضا. ٤
) – (9عٓس َٓاقؿٖ ١صا ايكاْ ٕٛمتٗٝساً يًُصازق ١عً َٔ ٘ٝقبٌ ايربملإ ،نإ َٔ ايكطض إٔ حيطط ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
ايعًُ ٞدًػ ١املٓاقؿٖ ١ص ،ٙإال اْ٘ مل حيطط ازبًػ ١ضغِ تبًٝػ٘ َٔ قبٌ ايربملإٖٚ ،صا خطم ٚاضح ملباز ِٟايربملإ  ،بعس َتابع١
املٛضٛع ظٗط اْ٘ بأَط َٔ ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤مل حيطط األدتُاع ،ضغِ صسٚض ايكطاض  ٚاملصازق ١عً ٘ٝإأل إٔ مل تصسض ايتعًُٝات
بصسض ٚ ٙمل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص .
)ٖ -(10صا ايكاَْ ٕٛصازم عًٚ ،٘ٝيهٓ٘ مل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص بايؿهٌ املطًٛب يػا ١ٜاآلٕ ٚمل تتؿهٌ ادٗعٖ ٠ص ٙاالزاضٚ ٠زٚا٥طٖا.
)ٖ -(11صا ايكاْ ٕٛمل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص ،يكس سسزت َس ٠ثالث ١اؾٗط الختٝاض االعطاٚ ،٤يهٔ اشبطٛات مل تتدص يػا ١ٜاآلٕ ٚمل
ٜباؾط االعطاَٗ ٤اَِٗ ،نُا مل تصسض ايتعًُٝات املتعًك ١بايكاْ.ٕٛ
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-14ايكاْ ٕٛضقِ ( )5يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم املهْٛات (االقًٝات) يف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام(.)13
-15ايكاْ ٕٛضقِ ( )6يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛتٓفٝص قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؿدص ١ٝايطقِ ()188
يػٓ 1959 ١املعسٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام(.)14
-16ايكاْ ٕٛضقِ ( )7يػٓ ،2015 ١قاْ ٕٛغشب االضصس ٠عٔ رطٜل االقرتاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام(.)15
-17ايكاْ ٕٛضقِ ( )8يػٓ ،2015 ١قاْٚ ٕٛقف ايعٌُ بكاْ ٕٛتأدري ايعكاضات ايطقِ ( )9يػٓ 2008 ١يف اقًِٝ
نٛضزغتإ ايعطام(.)16
-18قاْ ٕٛسكٛم ٚاَتٝاظات ٚسٝس االب َٔ ٜٔٛضشاٜا ايتطٗري ايعطق ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام(.)17

القزارات:

-1ايكطاض ضقِ ( )16يػٓ ،2014 ١قطاض اٜكاف عٌُ بكطاض ضقِ ( )55يػٓ ٚ 2004 ١قطاض ضقِ ( )7يػٓ 1992 ١يربملإ
نٛضزغتإ-ايعطام.
 -2ايكطاض ضقِ ( )18يػٓ ،2014 ١قطاض خاص بكٛات ايساخًٚ ١ٝاالغاٜـ.
 -3ايكطاض ضقِ ( )19يػٓ ،2014 ١قطاض خاص بكٛات ايبٝؿُطن.١
-4ايكطاض ضقِ ( )23يػٓ ،2014 ١قطاض تػُ ١ٝضبافع ١سًبذ ١عاصُ ١يًػالّ يف نٛضزغتإ – ايعطام.
-5ايكطاض ضقِ ( )24يػٓ ،2014 ١قطاض َػاْس ٠ؾعب غطب نٛضزغتإ يف ؾهٌ االزاض ٠ايصات ١ٝاييت خيتاضٖا.
-6ايكطاض ضقِ ( )28يػٓ 2014 ١اشباص باضغاٍ بٝؿُطن٘ اقً ِٝنٛضزغتإ يًسغاع عٔ نٛباْ.ٞ
-7ايكطاض ضقِ ( )1يػٓ ،2015 ١قطاض تطؾٝح ٚقب ٍٛايكاُ٥كاَني َٚسضا ٤ايٓٛاس ٞيف نٛضزغتإ ايعطام(.)18

) -(12قاْ ٕٛتٛافك ٞسس َٔ سط ١ٜتصطف اعطا ٤ايًذٓ ،١دا ٤يف ايكاْ ٕٛإ ايًذٓ ١تته )21( َٔ ٕٛعطٛا ،اال ٣إ  20عطٛا
فكط باؾطٚا َٗاَِٗ ،اْتٗت املًٗ ١احملسزٚ ٠فل ايكاْٚ ،ٕٛيهٔ اعُاٍ ايًذٓ ١مل تٓت٘ ،نإ عً ٢ايربملإ متسٜس َس ٠عًُٗا ٚمل تفعٌ.
) -(13اسس ايكٛاْني ازبٝسٚ ٠املسْ ١ٝاييت تتٝح اجملاٍ يًُهْٛات ايسٚ ١ٜٝٓايك ١َٝٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ مماضغ ١سكٛقٗا فُٝا ي ٛزخٌ
سٝع ايتٓفٝص.
)ٖ -(14صا ايكاْ ٕٛمل تصسض ايتعًُٝات سٛي٘ مل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص يػا ١ٜاآلٕ.
)ٖ -(15صا ايكاْٚ ٕٛبايطغِ َٔ َعاضضت٘ بؿس ،٠اال اْ٘ متت املصازق ١عً ٘ٝيف ازبًػ ١االعتٝاز ١ٜايطقِ ( )13بتاضٜذ (،)2015/6/2
ٚيهٔ رطٜك ١املصازق ١عً ٘ٝمل تهٔ قاْ ،١ْٝٛفايٓصاب ايكاْ ْٞٛمل ٜهٔ قاُ٥ا اثٓآَ ٤اقؿَ ١ععِ َٛاز ايكاْٚ ٕٛمتطٜطٖا .فُٝا بعس
ٚاثط َصنطَ ٠عٗس باَٚ ٟتابعتٓا جملطٜات املصازق ١عً ٢ايكاْ ،ٕٛرًبٓا َٔ ض٥اغ ١ايربملإ اعا ٠ايكاْ ٕٛصبسزا اىل ايربملإ يعسّ
قاْ ١ْٝٛعًُ ١ٝاملصازق ١عً .٘ٝثِ اعاز ضٝ٥ؼ ايربملإ ايكاْ ٕٛاىل قاع ١ايربملإ ٚمت ايتصٜٛت عً ٘ٝصبسزا يف ازبًػ ١ضقِ ()155
بتاضٜذ ٚ ، 2015/6/16ايكاْ ٕٛمل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص يػا ١ٜاآلٕ ٚاعًٔ صبًؼ ايٛظضا ٤ضمسٝا اٜكاف عًُٝات االقطاض.
)ٖ-(16صا ايكاْ ٕٛعباض ٠عٔ َازٚ ٠اسس ٠تٓص عًٚ ٢قف ايعٌُ بايكاْٚ ٕٛاضدا ٘٥غٓٚ ١اسس.٠
) – (17مل تصسض ايتعًُٝات خبصٛص ٖصا ايكاْٚ ٕٛمل ٜسخٌ سٝع ايتٓفٝص يػا ١ٜاآلٕ.
)ٖ – (18صا ايكطاض مل زخٌ سٝع ايتٓفٝص.
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املشارٓع القاىْى٘ اليت قدمت للربملاٌ مستْٖ العنل فَٔا
يكسمت تفسَ )226( ِٜؿطٚع قاْ ٕٛاىل ايربملإ سبس االَٕ )155( ١َٓ ،ؿطٚع ذبت خبص ١ٜٛايكطا ٠٤االٚىل ي٠ ١قسّ اىل
اآلعطا ٚ ٤ايًذإ املعٓٚ ،١ٝبكٖ َٔ ٢صا ايعسز (َ )71ؿطٚع قاْ ٕٛمل دبط ايكطا ٠٤ي َٔ ،١صبُٛع ايهً ٢هلص ٠املؿاضٜع
ايكاْ ١ْٛفكس ذبت املصازق ١عًَ )18( ٢ؿطٚع قاْ )7( ٚ ٕٛقطاضات فكغ.

اجلدّل رقه ()1
مستْ ٚعنل اللجاٌ عل ٙاملشارٓع املْجَ٘ الَٔا
ذ

اسم اللجهة

1

جلي٘ الشؤٌّ الكاىْىٔ٘

111

8

جلي٘ املالٔ٘ ّالشؤٌّ االقتصادٓ٘

02

5

81

5

3

0

%13

4

4

%4

5

8

%8898

10

1

%3193

12

12

%144

3

1

%33

3
0

جلي٘ الداخلٔ٘ ّاالمً
جلي٘ الصزاع٘ ّالسٖ

1

جلي٘ الدفاع عً سكْم املسأٗ

2

جلي٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العالٕ

3
4

جلي٘ الشؤٌّ الصشٔ٘ ّالبٔ٘ٝ
جلي٘ الشؤٌّ االدتناعٔ٘ ّاالطكال ّاالضسٗ

5

جلي٘ االعناز

14

جلي٘ العالقات ّالجكاف٘ ّاالعالو

11
18

جلي٘ االّقاف ّالشؤٌّ الدٓئ٘
جلي٘ شؤٌّ البٔشنسن٘ ّالشَداّ ٛضشآا التطَري العسقٕ

13

جلي٘ سكْم االىطاٌ

10

جلي٘ الصياع٘ ّالطاق٘ ّاملْازد الطبٔعٔ٘

11
12

جلي٘ اخلدمات البلدٓ٘
جلي٘ محآ٘ سكْم املطتَلو

13

جلي٘ السٓاض٘ ّالشباب

14

جلي٘ اليصاٍ٘

15
-84
-81
-88

جلي٘ شؤٌّ اجملتنع املدىٕ
جلي٘ املياطل الهْزدضتاىٔ٘ الْاقع٘ خازز سدّد االقلٔه
جلي٘ شؤٌّ الربملاٌ
جلي٘ العالقات ّاجلالٔ٘ الهْزدٓ٘
اجملموع

عدد مشاريع القوانني احملالة

عدد

اىل اللجهة

اعدت التقارير بشأنها

اللجاى %

املشاريع

اليت

مستوى

04

%8154
%1591
%0894

3

3

%08

5

4

%44

81

8

%591

15

1

%82

5

1

%11

1

0

%44

3

4

%4

4

4

%4

8

1

%14

0

8

%14

4

4

%5

8

1

%14

8

4

%4

328

113

%3893

عمل

مالحا٘ َٔ :خالٍ ؾٗط ٜٔفكط ايًذٓ ١األدتُاع ١ٝنتب  ٚضفع تكطٜط عًَ ٢ؿطٚعات َٛدٗ٘ ايٚ )19( ،ِٗٝيعهؼ
صشٝح عٔ ايًذإ اآلخط ٣ايص ٣مل ٜتِ ايعٌُ عً ٢ا َٔ ٟاملؿطٚعات .
) – (19ضابط عٔ اآلخباض يًذإ ْ ٚؿارات يًذإ يف صشٝف ١ايهرت ١ْٝٚيربملإ نطزغتإ :
http://www.perlemanikurdistan.com/Default.aspx?page=article&id=23004&l=3
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اجلدّل رقه ()2
حطْر االعطا ٛيف اجتناعات اللجاٌ الربملاىٔ٘
ت

عدد اعطاٛ
اللذي٘

اضه اللذي٘

1

جلي٘ الشؤٌّ الكاىْىٔ٘

11

4

4

8

جلي٘ املالٔ٘ ّالشؤٌّ االقتصادٓ٘

14

0

8

3

جلي٘ الداخلٔ٘ ّاالمً

11

1

8

0

جلي٘ الصزاع٘ ّالسٖ

14

1

1

1

جلي٘ الدفاع عً سكْم املسأٗ

3

8

3

2

جلي٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العالٕ

11

8

4

3

جلي٘ الشؤٌّ الصشٔ٘ ّالبٔ٘ٝ

5

3

3

4

جلي٘ الشؤٌّ االدتناعٔ٘ ّاالطكال ّاالضسٗ

14

3

5

5

جلي٘ االعناز

3

4

4

14

جلي٘ العالقات ّالجكاف٘ ّاالعالو

2

1

4

11

جلي٘ االّقاف ّالشؤٌّ الدٓئ٘

3

8

1

18

جلي٘ شؤٌّ البٔشنسن٘ ّالشَداّ ٛضشآا التطَري العسقٕ

11

1

3

13

جلي٘ سكْم االىطاٌ

14

8

4

10

جلي٘ الصياع٘ ّالطاق٘ ّاملْازد الطبٔعٔ٘

11

1

2

11

جلي٘ اخلدمات البلدٓ٘

14

1

1

12

جلي٘ محآ٘ سكْم املطتَلو

2

4

1

13

جلي٘ السٓاض٘ ّالشباب

3

4

4

14

جلي٘ اليصاٍ٘

14

8

0

15

جلي٘ شؤٌّ اجملتنع املدىٕ

5

4

2

84

جلي٘ املياطل الهْزدضتاىٔ٘ الْاقع٘ خازز سدّد االقلٔه

5

4

4

81

جلي٘ شؤٌّ الربملاٌ

5

4

4

88

جلي٘ العالقات ّاجلالٔ٘ الهْزدٓ٘

14

4

4

33

10

اجملموع

8

عدد االدتناعات
اللذي٘

عدد الػٔابات
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ابزس املالحطات حْل جدّل رقه ()2

 .1عكست يًذإ ايربملاْ ،١ٝايبايػ ١عسزٖا ( )22زبٓ ١ف ٢غط ٕٛؾٗط )33( ٜٔادتُاعا ،غاب عٔ تًو
االدتُاعات ( )54عطٛأ.
 .2قً ١االقساّ  ٚاسبُاؽ يس ٣ايًذإ ف ٢متؿ ١ٝاعُاهلا.
 .3إ ادتُاعاتِٗ يٝػت عًَ ٢ػت ٟٛاملطًٛب َكاضَْ ١ع ؾؤ ٕٚاملٛارٓني َٚع االظَات املٛدٛزٚ ٠
املؿاضٜع املٓار ١اي.ِٗٝ
ْ .4ػب ١غٝاب االعطا ٤عٓس عكس ادتُاع زبإ عايٖٚ ،١ٝصا ٜٓعهؼ غًبا عً ٢أزا ٤عٌُ يًذإ.
 .5ف ٢غط ٕٛايؿٗط ٜٔاملٓصط ٜٔمل حيصٌ أدتُاع زبإ ايطٜاض ٚ ١ايؿباب ،ايكاْ ،ٕٛاالعُاض،
املٓارل ايهطزغتاْ ،١ٝؾؤ ٕٚايربملإ ،ايعالقات  ٚؾؤ ٕٚازباي ١ٝايهطزغتاْ.١ٝ
 .6ف ٢غط ٕٛايؿٗط ٜٔاملٓصط ٜٔسصٌ أدتُاع ٚاسس يهٌ زبإ :ايساخً ،١ٝايعضاع ،١ايجكاف،١
ايبٝؿُ١ضن ،١ايصٓاع ،١ايبًس ،١ٜاشبسَ.١
 .7ف ٢غط ٕٛايؿٗط ٜٔاملٓصطَني سصٌ ادتُاعإ يهٌ َٔ يًذإ :سكٛم املطأ ،٠ايرتب ٚ ١ٝايتعً،ِٝ
اآلٚقاف ،سكٛم اآلْػإ ،ايٓعاٖ ،١اجملتُع املسْ.ٞ
 .8ف ٢غط ٕٛايؿٗط ٜٔاملٓتصط ٜٔسصٌ ثالث ١ادتُاعات يًذٓ ١ايصش.١
 .9ف ٢غط ٕٛايؿٗط ٜٔاملٓصطَني سصٌ اضبع ١ادتُاعات يًذٓ ١املاي.١ٝ
 .10اَا يًذٓ ١اآلدتُاع ١ٝفكس عكس غبع ١ادتُاعات.
 .11اعاق ٚ ١تعط ٌٝأزا ٤ايربملإ ٜؤثط غًبا عً ٢أزا ٤عٌُ ايًذإ.
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جدّل رقه ()3
إستدعا ّ ٛإستطاف٘ ّ مساٜل٘ الْسرا ٛمً قبل الربملاٌ
ت

تأرٓخ
االستدعاٛ

الْسٓز

1

ّشٓس املالٔ٘

2

ّشٓس
الطبٔعٔ٘

املْازد

3
4

تأرٓخ
اخلطْر

جَ٘ املستدعٕ

2015/9/8

مل حيطْز

عدد مً أعطا ٛالربملاٌ

2015/9/8

مل حيطْز

عطْ الربملاٌ -ضْزاٌ عنس

سبب
اآلستدعاٛ

املادٗ اليت متت مبْجبَا اآلستدعاٛ

أشم٘ السّاتب

مبْدب ىكط٘ ( )2مً فكسٗ (الجاىٔ٘) مً مادٗ ( )54مً
اليظاو الداخلٕ الربملاٌ نسدضتاٌ زقه ( )1لطيت٘  1993املعدل.

معنل
شٓبْ

قاز

مبْدب املادٗ ( )69 ّ 68مً اليظاو الداخلٕ لربملاٌ نسدضتاٌ
زقه ( )1لطي٘  1992املعدل

ّشٓس
الطبٔعٔ٘

املْازد

2015/9/14

مل حيطْز

عطْ الربملاٌ  -شرينْ دْدت

مطاٜل٘

مبْدب املادٗ ( )69 ّ 68مً اليظاو الداخلٕ لربملاٌ نسدضتاٌ
زقه ( )1لطي٘  1992املعدل

ّشٓس
الطبٔعٔ٘

املْازد

2015/9/21

مل حيطْز

عطْ الربملاٌ  -عصت صابس

مطاٜل٘

مبْدب املادٗ ( )69 ّ 68مً اليظاو الداخلٕ لربملاٌ نسدضتاٌ
زقه ( )1لطي٘  1992املعدل

مالحاات خبصْص جدّل رقه (:)3

-1مت إغتسعاٚ ٤ظٜط املاي ١ٝمبٛدب ايٓكط َٔ )2( ١فكط( ٠ايجاَْ َٔ )١ٝاز َٔ )54( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيربَإ
نطزغتإ ضقِ ( )1يػٓت 1992 ١املعسٍ َٔ ،قبٌ ايعسز ايكاْ ْٞٛاآلعطا ٤ايربملإ خبصٛص إغتذٛاب٘ سٍٛ
َٛضٛع ضٚاتب املٛظفنيٚ ،يهٓ٘ مل حيطط.
-2مت إغتسعاٚ ٤ظٜط املٛاضز الربٝع ، ١ٝمبٛدب املاز َٔ )69( ٠ايٓعاّ ايساخً ٞيربملإ نطزغتإ ،يًشطٛض يف
قاع ١ايربملإ خبصٛص اآلغتذٛاب ،ثالث ١رًبا َٓفصً َٔ ١قبٌ (صبُٛع َٔ ١أعطا ٤ايربملإ) ( ٚععت صابط)
( ٚغٛضإ عُط) ٚ ،ٚيهٓ٘ مل حيطط .
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اجلدّل رقه ()4
حطْر االعطا ٛيف اجتناعات الربملاٌ ،دّرٗ االىعقاد اخلزٓفٔ٘ لعاو 2015
املتػٔبٌْ

االداشٗ

املكاطع٘

دلنْع
املتػٔبني

املشازنٌْ يف االدتناع

22

2

24

87

2

17

94

17

94
93

ت

زقه ّتازٓذ االدتناع

1

ازبًػ ١االفتتاس ١ٝايطقِ ( )1االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/2

4

2

ازبًػ ١ايطقِ ( )2االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/9/16االٚىل

2

15

3

ازبًػ ١ايطقِ ( )2االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/9/16ايجاْ١ٝ

2

15

2

4

ازبًػ ١ايطقِ ( )3االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/20

2

15

2

18

5

ازبًػ ١ايطقِ ( )4االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/21

5

22

2

27

84

6

ازبًػ ١ايطقِ ( )5االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/10/6االٚىل

2

4

2

4

127

7

ازبًػ ١ايطقِ ( )5االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/10/6ايجاْ١ٝ

2

7

2

7

124

8

ازبًػ ١ايطقِ ( )6االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/10/7

9

ازبًػ ١ايطقِ ( )7االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/10/12
اجملُٛع

(غياب)

16

98

114

663

مالحطات حْل جدّل رقه ()4

 .1فٖ ٢ص ٠ايسٚض ٠سصٌ ( )6ادتُاعات اعتٝاز.١ٜ

 .2اآلدتُاعات اآلعتٝاز ١ٜاثٓتإ َٓٗا ناْت جبًػتني :ايصباس ٚ ١ٝاملػا.١ٝ٥
 َٔ .3صبُٛع ٖص ٠اآلدتُاعات مت تػذ ٌٝأمسا ٤اسباضطَ ٜٔاعسا ادتُاع ٚاسس مل تػذ ٌٝف٘ٝ
أمسا ٤اسباضط.ٜٔ
 .4مبعين إٔ َٔ صبُٛع ( )5أدتُاعات نإ ( )114عطٛا مل حيطط اآلدتُاعات غٛا ٤بػبب ايػٝاب
أ ٚبأداظ ٠أ ٚال ٟغبب أخطٖٚ .صا ٜجٌُ ْػب ١ايػٝاب ب .%14.6
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اجلدّل رقه ()5
حطْر االعطا ٛيف اجتناعات الربملاٌ حسب اللتل الئابٔ٘
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15
16
17

02

اسم الكتلة

عدد اعضاء
الكتلة

التػيب

االجازا
ت

قاٜن٘ احلصب الدميكساطٕ الهْزدضتاىٕ

34

0

30

امجالي
املشاركة
االجتماع
34

80

8

10

12

14

4

14

14

قاٜن٘ االحتاد االضالمٕ الهْزدضتاىٕ

14

2

10

84

قاٜن٘ اجلناع٘ االضالمٔ٘ يف نْزدضتاٌ

2

4

1

1

1

4

4

4

1

4

8

8

1

4

4

4

1

4

8

8

8

4

3

3

8

4

8

8

8

1

1

2

1

4

0

0

قاٜن٘ التػٔري ّالتذدد الرتنناىٔ٘

1

4

4

4

قاٜن٘ اجلبَ٘ الرتنناىٔ٘

1

4

4

4

1

4

1

1

1

1

4

1

111

10

144

110

قاٜن٘ التػٔري
قاٜن٘ االحتاد الْطين الهْزدضتاىٕ

قاٜن٘ احلسن٘ االضالمٔ٘
قاٜن٘ احلصب االشرتانٕ الدميكساطٕ الهْزدضتاىٕ
قاٜن٘ احلسٓ٘
قاٜن٘ التْدُ الجالح
قاٜن٘ السافدًٓ
قاٜن٘ التذنع الهلداىٕ الطسٓاىٕ اآلشْزٖ
قاٜن٘ التكدو الرتنناىٕ
قاٜن٘ ازبٔل الرتنناىٔ٘

قاٜن٘ ابيا ٛاليَسًٓ
الكاٜن٘ االزمئ٘
اجملموع
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عدم
يف

الهسبة املئوية مو
عدم
امجالي
احلضور

مالحطات حْل جدّل رقه ()5

ٚفكا يًذس ٍٚاعالٜ ٙه ٕٛتػًػٌ ايهتٌ ايٓٝاب َٔ ١ٝسٝح تػٝب اعطا ٤ايربملإ (ايػٝابات ٚاالداظات) عً٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
 -1اسبعب ايسميكطار ٞايهٛضزغتاْ.ٞ
 -2االذباز االغالَ ٞايهٛضزغتاْ.ٞ
 -3االذباز ايٛرين ايهٛضزغتاْ.ٞ
 -4ايتػٝري.
 -5ايتكسّ ايرتنُاْ.ٞ
 -6اضب ٌٝايرتنُاْ.١ٝ
 -7ايطافس.ٜٔ
 -8ايتٛد٘ ايجايح.
 -9اسبعب االؾرتان ٞايسميكطار ٞايهٛضزغتاْ.ٞ
 -10ايتذُع ايهًساْ ٞايػطٜاْ ٞاآلؾٛض.ٟ
 -11ازبُاع ١االغالَ ١ٝيف نٛضزغتإ.
-12االضَٓ.١ٝ
 -13ابٓا ٤ايٓٗط.ٜٔ
-14اسبط.١ٜ
-15ازببٗ ١ايرتنُاْ١ٝ
 -16اسبطن ١االغالَ.١ٝ
 -17ايتػٝري ٚايتذسز ايرتنُاْ١ٝ

معهد ثةى...
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اجلدّل رقه ()6
عدد ساعات اجتناعات الربملاٌ
ذ

رقم وتاريخ االجتماع

عدد ساعات االجتماع

1

ازبًػ ١االفتتاس ١ٝايطقِ ( )1االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/2

22:12

2

ازبًػ ١ايطقِ ( )2االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/9/16االٚىل

2:11

3

ازبًػ ١ايطقِ ( )2االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/9/16ايجاْ١ٝ

1:55

4

ازبًػ ١ايطقِ ( )3االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/20

2:29

5

ازبًػ ١ايطقِ ( )4االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/21

2:22

6

ازبًػ ١ايطقِ ( )5االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/10/6االٚىل

2:42

7

ازبًػ ١ايطقِ ( )5االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ  -2015/10/6ايجاْ١ٝ

1:41

8

ازبًػ ١ايطقِ ( )6االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/10/7

2:23

اجملموع

13:31

مالحطات حْل جدّل رقه ()6

 .1خالٍ ايفرت ٚ )2015/9/1( َٔ ٠يػا )2015/11/7( ١ٜصبُٛع أٜاَٗا (َٜٛ )61ا ؾٗست قاع ١ايربملإ ()5
ادتُاعات فكط.
 .2خالٍ ٖص ٠اآلدتُاعات اشبُػ ١اآلعتٝاز َٔ ،١ٜبسا ١ٜاآلدتُاع اىل ضفع ازبًػ ١اغتػطقت احملازثاخ املتعًك١
بؿؤ ٕٚايربملاَْ ٚ ١ٝؿانٌ املٛرٓني  ٚاملؿانٌ ايكا ١ُ٥يف ايٛقت ايطأٖ ( )13غاع )31( ٚ ١زقٝك ١فكط،
َٔ املعً ّٛإٔ ٖص ٠املس ٠قً ١ًٝدسا  ٚالتف ٢بايػطض.
ٖٚ .3صا أسس ْٛاقص ايٓعاّ ايساخً ٞيًربملإ ايص ٣مل حيسز اآلدتُاعات خالٍ نٌ أغبٛع فًصيو جيب
ايٛقٛم عٓس ٖص ٠ايٓكطٚ ١جيب إ تعسٍ بكاْ.ٕٛ
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اجلدّل رقه ()7
عدد فقزات جداّل االعنال اليت مت تيفٔذٍا يف الدّرٗ اخلزٓفٔ٘ لعاو 2015
ىسب٘
املشارٓع

تيفٔذ

ت

رقه ّتارٓخ االجتناع

عدد
الفقزات

امليفذٗ

غري امليفذٗ
ّاملؤجل٘

1

ازبًػ ١االفتتاس ١ٝايطقِ ( )1االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/2

2

2

2

%011

2

ازبًػ ١ايطقِ ( )2االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/16

1

1

2

%011

3

ازبًػ ١ايطقِ ( )3االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/20

1

1

2

%011

4

ازبًػ ١ايطقِ ( )4االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/9/21

1

1

2

%011

5

ازبًػ ١ايطقِ ( )5االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/10/6

1

1

2

%011

6

ازبًػ ١ايطقِ ( )6االعتٝاز ١ٜبتاضٜذ 2015/10/7

2

1

1

%01

اجملموع

8

7

1

%78,5

ابزس املالحطات حْل جدّل رقه ()7

 .1خالٍ ( )5دًػات يربملإ نطزغتإ مت تكس )8( ِٜفكط ٠عٌُ َٔ بطاصب٘ ،مت اظباظ ( )7فكطات يف
َٛعسٖا احملسز  ٚأضد ٧فكطٚ ٠اسس ٠مل تٓذط فَٛ ٢عسٖا ،أ ٟمبعين إٔ صبُٛع فكطات بطاَر ايعٌُ
= )%100( 8
 .2صبُٛع َا اظبعت َٓٗا = )%87.5( 7
 .3صبُٛع َا مل تٓذع = )%12.5( 1
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اجلدّل رقه ()8
ملخص عنل الربملاٌ خالل شَزًٓ
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

06

العهواى

العدد

عدد ادتناعات الربملاٌ

6

عدد فكسات دداّل االعنال

8

عدد فكسات دداّل االعنال /املييرٗ

7

عدد فكسات دداّل االعنال  /غري املييرٗ

1

عدد مشازٓع الكْاىني اليت متت الكسا ٗٛاالّلٔ٘ هلا مير مباشسٗ الربملاٌ ملَامُ

155

عدد الكْاىني املصادم علَٔا

0

عدد الكسازات املصادم علَٔا

0

عدد بالغات الربملاٌ

3

عدد اعطا ٛدللظ الْشزا ٛالرًٓ طْلب حبطْزٍه اىل قاع٘ الربملاٌ مً قبل اعطا ٛالربملاٌ

2

عدد اعطا ٛدللظ الْشزا ٛالرًٓ سطسّا اىل قاع٘ الربملاٌ بيا ٛعل ٙطلب مً اعطا ٛالربملاٌ

0

عدد اعطا ٛدللظ الْشزا ٛالرًٓ طلب اعطا ٛالربملاٌ سطْزٍه اىل قاع٘ الربملاٌ ّمل حيطسّا

2

عدد اعطا ٛدللظ الْشزا ٛالرًٓ سطسّا اىل قاع٘ الربملاٌ بيا ٛعل ٙطلب ميَه

0

عدد اضتذْابات اعطا ٛدللظ الْشزاٛ

0

عدد ادتناعات اللذاٌ

33

عدد التكازٓس اليت نتبتَا اللذاٌ بشأٌ مشازٓع الكْاىني

117

عدد التكازٓس اليت مل تهتبَا اللذاٌ بشأٌ مشازٓع الكْاىني

254

عدد اضٝل٘ االعطا ٛاملْدَ٘ اىل احلهْم٘

0

عدد اضٝل٘ االعطا ٛاليت مت السد علَٔا

0

عدد اضٝل٘ االعطا ٛاليت مل ٓته السد علَٔا

0

عدد تػٔب االعطا ٛعً االدتناعات

114
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اخلزّقات القاىْىٔ٘ حٔال الربملاٌ

* يف صبٝش ّٜٛ ١اآلثٓني املٛفل  ،2015/10/12غازض (ٜٛغٝف ضبُس) ضٝ٥ؼ بطملإ ايػًُٝاْ ١ٝعا٥سا اىل أضبٌٝ
سٝح َكط عًُ ،١عٓس ٚصٛيْ ١كط ١تفتٝـ أيت ٕٛنٛبط( ٣ثردى) مل ٜػُح ي٘ بسخ ٍٛاضب ٚ ٌٝأدرب قػطا عً٢
ايطدٛع اىل ايػًُٝاْ ..١ٝإ ٖصا ايتصطف حبػب بٝإ أصسضت٘ سطن ١ايتػري (ايتػٝري) ايص ٣أعًٔ ف ٢س ..١ٓٝدا٤
بعس قطاض املهتب ايػٝاغ ٢يًشعب ايسميكطار ٞايهطزغتاْ ٞبتاضٜذ  2015/10/11رطز ايفطٜل ايٛظاض ٚ ٟأعطا٤
ايربملإ َٔ سطن( ١ايتػري) اضاف ١اىل ضٝ٥ؼ ايربملإ ايص ٖٛ ٣أٜطا ضُٔ اغتشكام (ايتػٝري) اآلْتدابَٔ ،١ٝ
َس ١ٜٓأضب.ٌٝ
* إ ٖصا ايعٌُ غري قاْ ،ْٞٛألٕ ضٝ٥ؼ بطملإ نطزغتإ ايؿدص ١ٝايجاْ ١ٝبعس ضٝ٥ؼ اآلقًٜ ِٝؿػٌ َصبا
()20
غٝازٜا ،اش ميٓع زخٛي٘ عاصُ ١اآلقً.ِٝ
* بعس عٛت ١عكس فْ ٢فؼ ايَ ّٛٝؤمتطا صشفٝا فَ ٢هتب بطملإ بػًُٝاْ ١ٝبصشب ١ممجً ٞنٌ َٔ نتً( ١التػيري،
االحتاد الْطين ،يةكطرتوو ،كؤمةأل) ،أعًٔ ضٝ٥ؼ ايربملإ يًصشفني :إ قطع ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ ٚ
أعطا ٤نتًت٘ بايسخ ٍٛاىل َس ١ٜٓأضبٜ ٌٝعترب ْٛعا َٔ اآلْكالب ...نُا أؾاض اىل إٔ َا سسخ غٝه ٕٛي٘ أنجط
خطري عً ٢ايعًُ ١ٝايػٝاغ ١ٝبطَت ٚ ١بايتاي ٞغٝؤ ٍٚاىل ْٗا ١ٜال حيُس عكبا ،ٙآلٕ ضٝ٥ؼ ايربملإ  ٚأعطا١٥
اغتًُٗٛا ايؿطع َٔ ١ٝايؿعبٚ ،قاٍ إ نطزغتإ َهإ عًُٓا  ٚغٓعٌُ بهاٌَ اضازتٓا سٝجا ْه ٚ .ٕٛأضاف
ضٝ٥ؼ ايربملإ ،إ اعاق ١عٌُ بطملإ ئ تػري اسباي ١املعض ١ٜيآلقً ِٝبٌ غٝطاعف َٔ َؿانٌ ايهرتانَُٓ ١ص
ؾٗٛض اييت تتجٌُ ف ٢اآلظَ ١املاي ٚ ١ٝاْتٗاٜ ٚ ٤ال ١ٜضٝ٥ؼ اآلقً ٚ ..ِٝاآلٕ  ٚأنجط َٔ اٚ ٟقت َط ٢عبتاز اىل
اسبٛاض ايػٝاغ ٞيصا عبٔ ئ ْطظر ذبت را ١ً٥ا ٟاْكالب قس ٜطتهب ضس ايربملإ  ٚايؿطع.١ٝ
نُا قاٍ ضٝ٥ؼ ايربملإ  " :إ ابعاز ايعًُ ١ٝايػٝاغ ١ٝعٔ َػاضٖا اسبكٝك ٞئ ٜعاجل املعطالت  ٚأْا أشنط مجٝع
ايك ٚ ٟٛاآلرطاف ايػٝاغ َٔ ١ٝإ أقً ِٝنطزغتإ متط اآلٕ مبطسً ١صعب ١قس تؤز ٟبٓا مجٝعا عب ٛاهلا ١ٜٚيصا
عًٓٝا مجٝعا إ ْػع ٢داٖسا ألجياز سٌ عازٍ َٓ ٚطك ٞزبُٝع ايكطاٜا ايعايكْ ٚ ١بصٍ دٌ دٗٛزْا يتٓك١ٝ
اآلدٛا ٚ ٤املطدٛع ايَ ٞا٥س ٠اسبٛاض ًْ ٚذأ ايَٓ ٞطل ايعكٌ"  ٚقاٍ (فدطايس ٜٔقازض) غهطتري ايربملإ ف٢
تٛضٝح ي٘ "إٔ َجٌ ٖص ٠املٛاقف غري َكبٛي ٚ ١اْا أزَ ٜٔا سسخ يطٝ٥ؼ ايربملإ)21( )21( .
)(20

– بٗص ٠املٓاغب ١صطح ٥اضٖ ٣طغني ،عط ٛبطملإ نطزغتإ َٔ نتً ١اسبعب ايسميكطار ٞايهطزغتاْ ،ٞإ غبب َٓع ضٝ٥ؼ

ايربملإ َٔ زخ ٍٛأضبٜ ٌٝطدع اي ٞاسبفاظ عً ٢سٝا ٠ضٝ٥ؼ ايربملإ  ٚيٝؼ اال ،نُا ٚقاٍ  ":إ َٓع ٜٛغف ضبُس َٔ ايصٖاب ايٞ
اضب ٌٝنإ خٛفا َٔ غالَ ١سٝات ١سٝح إ َا سسخ يطفاقٓا ف ٢سسٚز ايػًُٝاْ ٚ ١ٝضٛاسٗٝا دعٌ َٔ شض ٚ ِٜاقطبا ِ٥يف ساي ١غًٝإ
 ٚعصب ٚ ١ٝاْا أؾو َٔ إ ٖٓايو أؾداص قس ٜطٜس ٕٚايجأض َٓ٘ ،سٝح ٜسع ٕٛاْ٘ – ا ٟضٝ٥ؼ ايربملإ ٖ ٛاملؿؤٍ اآلٚ ٍٚضا٤
االسساخ اييت سسثت يف ايػًُٝاْ ٚ ١ٝبعض االَانٔ االخط." ٟ
)ْ – (21ص نًُ ١غهطتري ايربملإ  :إ بطملإ نطزغتإ ،نُا َٖ ٛعً ،ّٛأعً ٢غًط ١تؿطٜع ١ٝساظ عً ٢ايؿطع ١ٝايكاْ َٔ ١ْٝٛيسٕ
ؾعب أقً ِٝنطزغتإ  ٚنصيو اسباٍ بايٓػب ١اىل ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ سٝح ساظ عً ٢ايؿطع ١ٝايكاْ َٔ ١ْٝٛأعطا ٤ايربملإ جبُٝع
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ٚيف ْفؼ اي ّٛٝأزإ مثإ نتٌ بطملاْ( : ِٖٚ ١ٝاآلذباز ايٛرين ايهطزغتاْ ٚ ٞسطن ١ايتػري ،يةكطرتوو ،ازبُاع١
اآلغالَ ٚ ،١ٝاسبطن ١اآلغالَ ،١ٝازببٗ ١ايرتنُاْ ،١ٝأبٓا ايٓٗط ،ٜٔنتً ١أظاز ،ٟف ٢بٝإ هلِ أزاْسا ٖصا ايتصطف
ايالقاْ ْٞٛدبا ٠ضٝ٥ؼ ايربملإ.

()22

َهْٛات ٚ ،١اْطالقا َٔ ٖص ٙاسبكٝك ١فإٔ ا ٟعٌُ َؿني قس ميؼ سطَ ١بطملإ  ١٦ٖٝ ٚض٥اغتٜ ١عترب اٖاْ ١يؿعب نطزغتإ .يف
ايٛقت ايص ٣ميط أقً ِٝنطزغتإ مبطسً ١صعب ١سٝح ٖٓايو مجً َٔ ١املؿانٌ  ٚاالظَات با ٔ٥يًعًٝإ اييت دا٤ت نٓتٝذ ١ستُ١ٝ
دطا ٤غ ٤ٛدبطبْ ١عاّ اسبهِ  ٚإٔ ؾعبٓا ٜٓعط ٜٓ ٚتعط حبصض ؾسٜس الجياز سٌ غٝاغ ٚ ٢قاْ ْٞٛيًٛضع ايطأٖ .اال إٔ ايّٛٝ
 ٚ 2015/10/12بأغف ؾسٜس َٔ ،خالٍ عٌُ غري قاْ ْٞٛمل ٜػُع يطٝ٥ؼ ايربملإ ،عٓس َعرب (ثردي) بايصٖب اي ٞاضب ٌٝيٝشطط
أدتُاعات  ٚتأزٚ ١ٜأدبات ١ايٜ ،١َٝ ٛٝعترب ٖصا ايعٌُ تصطف غري قاْ ْٞٛال ٜكط ٠آَ ٟطل قاْ ٚ ْٞٛاْػاْ ،ٞفًصيو أز ٚ ٜٔبؿس٠
ٖصا ايعٌُ عٓسَا شٖبت اي ٞايربملإ أخربت مبا سسخ يطٝ٥ؼ ايربملإ فػازضت قاع ١ايربملإ ف ٢اسباٍ أغتٓهاضا ملا سسخ .البس
يًشعب ايسميكطار ٞايهطزغتاْ ٞإ بعٝس ايٓعط مبٛقفٖ ١صا ،آلْ٘  ٚبهٌ تأنٝس عٌُ َٔ ٖصا ايكب ٌٝالخيسّ اسبعب ايسميكطار ٚ ٞالخيسّ
املٛظفني بٌ ٜٓعهؼ عً ١ٝغًبا عً ٢ايصعٝس ٜٔايساخً ٚ ٞاشباضد ،ٞسٝح إٔ ايٛضع ايطأٖ ٜتطًب ايتعاٌَ بطٚح َػؤيٚ ١ٝرٓ ١ٝيف
ايٛقت ايص ٣نإ ايربملإ ف ٘ٝاملطدع اال ٍٚسبػِ خالفاتٓا  ٚإ يًذ ٤ٛاىل قطاض سعب ٞسبػِ خالفات نٗص ٠يٝؼ إأل خطم صطٜح
يًكاْ ٚ ٕٛايعطف ايكاْ ْٞٛنُا ٜصنطْا باآلٜاّ اييت ناْت اسبطب ايساخً ١ٝذبطم األخصط ٚايٝابؼ بٌ عًٓٝا ايعٌُ غ ١ٜٛيٓبص مجٝع
اشبالفات  ٚايٓٗٛض بهطزغتإ عب ٛاالفل ْ ٚسعِ قٛات (الجيَشمةرطة) ايص ِٖ ٜٔمحا ٠ايٛرٔ  ٚظٗري ٠اسبكٝك ٞايطصني.
فدطايس ٜٔقازض عاضف
غهطتري بطملإ نطزغتإ
2015/10/12
)ْ – (22ص بٝإ ايهتٌ ايجُإ س ٍٛازاْ ١قطع ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ:
اي )2015/10/12( ّٛٝيف سسخ غريَتٛقع ـبأغف ؾسٜس ـ قُطع٘ ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ يًصٖاب اىل أضب ٌٝسٝح َكط عًُ٘ ،إٕ
ٖصا ايعٌُ يٝؼ اال إؾاض ٠خطري ٠تٗسزَػتكبٌ ؾعبٓا ٚال ٜٓذح َع ايٓطاٍ  ٚايتطشٝات ايت ٢قسَٗا ؾعبٓا ايصاَسٚ ،فْ ٢فؼ
ايٛقت إٖاْ ١يًؿطع ١ٝايربملاْ ،١ٝعًُا بإٔ أعطا ٤ايربملإ  ٚضٝ٥ػ٘ قس إْتدبٛا بأصٛات مجٝع ايهطزغتاْٝني  ٚساظ ٚعً ٢ثك١
ايؿعبٚ ،املعً ّٛإٕ ايربملإ نطزغتإ ٖ ٛاملطدع ايكاْ ٚ ٢ْٛايػٝاغ ٢ايٛسٝس ٜٔف ٢األقً ِٝسبػِ اشبالفات ايت ٢قس ذبصٌ بني
األسعاب  ٚاملهْٛات ايػٝاغ ١األخط ،٣إٕ ايهطزغتإ ًَو زبُٝع أفطاز ؾعب ايهطزغتإ ٚيٝؼ ممًٛن ١سبعب أ ٚرطف ايػٝاغ٢
َعني يصا ْس ٜٔأ ١ٜخط ٠ٛربط ٢بأدبا ٙتفهٝو  ٚتكطٝع ٚسس ٠ايبٝت ايهطزغتاْ ٚ ٢أرطافٗا ايػٝاغْ ،١ٝسعِ ْٚػاْس َطايٝب
املٛارٓني ْ ٚسع ٛاىل سٌ مجٝع املؿانٌ ايػٝاغٚ ١ٝاألقتصاز ١ٜألقً ِٝنطزغتإ نُا ْسع ٛاىل سػِ اشبالفات ٚايصطاعات بني
األسصاب  ٚايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝبايططم ايػًٚ ١ُٝبًػ ١ايتفاِٖ ٚايتػاَح ز ٕٚايًذ ٤ٛاىل ايعٓف.
2015/10/12
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فَ ٢كابٌ أعًٔ ايٓارل بأغِ نتً٘ اسبعب ايسَكطار ٢ايهطزغتاْ ٢سٝح قاٍ :ـ نٓا قس ساٚيٓا إٔ ال تصٌ األَٛض اىل ٖصا اسبس ،إال إٔ
سطن( ١التػيري) أدربْا إٔ ْكطضٖهصا قطاض ،يصا مل ٜعس (ٜٛغف ضبُس) ض٥ػاً يًربملإ  ٚغٓٝاط َٓصب ضٝ٥ؼ ايربملإ اىل ؾدص
آخط.

()23

يف اسبكٝك ١ظبس إٔ نٌ َٔ ايكٛا(:ِ٥اسبعب ايؿرتان ٢ايسميكطار ،ٞايتٛد٘ ايجايح ،ايطافس ،ٜٔايتذُع ايهًساْٞ
ايػطٜاْ ٞاآلؾٛض ،ٟايتكسّ ايرتنُاْ ،ٞأضب ٌٝتطنُاْ ،١ٝايتػري ٚايتذسز ايرتنُاْ ،٢األضَٔ) ،ئ ٜعربٚا عٔ آضاٚ ِٗ٥
مل ٜتدصٚا َٛقفاً ضمسٝاً سٝاٍ شيو.
إٕ ٖصا اسبسخ نإ ي٘ أصساٚ ٤اغع ١يف األعالّ ايعامل ٞسٝح تطنت آثاض غًب ١ٝعً ٢ايصعٝس اشباضدْ ...ٞؿري
ٖٓا اىل ٚدٗات ْعط بعض َٔ تًو ايٛغا ٌ٥األعالَ: ١ٝ
نتبت ٚناي ١أْبا ٤ضٜٚرتظ تك(( : ٍٛإّٕ ايكٛات األَٓ ١ٝيألقًَٓ ِٝعت ضٝ٥ؼ ايربملإ ـ نطزغتإ َٔ ايسخ ٍٛاىل
َس ١ٜٓأضبٜ ،ٌٝأتٖ ٞصا األدطا ٤فٚ ٢قت ايص ٟتعٝؿٗا املٓطك ١سايَ ١عضٚ ١ٜغري َػتكط .))٠نُا نتبت أٜعاً إٕ
عسّ ايػُاح يطٝ٥ؼ ايربملإ بايسخ ٍٛاىل َس ١ٜٓأضب ،ٌٝدا ٤نطزفعٌ يًشعب ايسميكطار ٞايهطزغتاَْ ٞفرتضاً بإٔ
سطن( ١التػيري) ناْت ايػبب ايطٝ٥ػٚ ٢ضا ٤أعُاٍ ايعٓف اييت ؾٗستٗا بعض املسٕ يف دٓٛب نطزغتإ يف األٜاّ
ايكً ١ًٝاملاض ،١ٝن ْ٘ٛـ ضٝ٥ؼ ايربملإ ـ َٔ اسس أعطا ٤باضظ ٜٔيف سطن( ١التػيري).
* نتبت (ز )ٌَٝ ًٜٞايربٜطاْ ١ٝيف َٛقعٗا ،تك ": ٍٛإٕ تسٖٛض ايٛضع ايػٝاغ ٞبني األرطاف اسبانُٜ ١عٛز
باألصٌ اىل اظَ ١ضٝ٥ؼ ايربملإ ".
* تك ٍٛصفشَ " Middleeast online " ١سٝ٥ ٌٜػت ْٛ٥ال" : ٜٔبػبب عسّ األغتكطاض  ٚايصطاعات
ايساخً ١ٝرًب سعب ايباضظاْ َٔ ٢اعطاٚ ٚ ٤ظضا ٤ايتابعني اسبطن( ١التػيري) ـ املعاضض ١ايػابك ١ألقً ِٝنطزغتإ ـ
)(23

– أعًٔ (ضبُس عًٜ ٢اغني) ايٓارل بأغِ نتً ١ايصػطا ٤ف ٢بطملإ نطزغتإ (:يكس ساٚيٓا نجريا أْال تصٌ األَٛض اىل ٖهصا

اسباٍ ،اال إْٓا نٓا َططط ٜٔإٔ ْتدص َجٌ ٖصا ايكطاض سٝاٍ سطن( ١ايتػٝري)ٚ .قاٍ أٜطاً إٔ أسػٔ اشبٝاضات يسٜٓا ،نُا ساٚيٓا
غابكاً ،نإ ايتفاِٖ ايتٛا فلَ ،جًُا مت تؿه ٌٝاسبه ١َٛمبٛدب٘ ٚ ،نًٓا ٚاثك َٔ ٕٛأْفػٓا بأْٓا غٓػتطٝع َع ضفاقٓا إٔ ْعٌُ حيس
ضُٔ سهٚ ١َٛرٓ ١ٝمبا خيسّ ايؿعبٚ ،يهٓٓا مل ظبس بصٝص أٌَ يسا سطن( ١ايتػٝري) ٚ ،أصٓاف ٜك " : ٍٛإٕ سطن( ١ايتػٝري)
اغتػًت ايعطٚف ايػٝاغ ١ٝاملتسٖٛض ٠فَ ٢س ١ٜٓايػًُٝاْ ٚ ١ٝضٛاسٗا يصاسبٗا ٚساٚيت نجرياً ن ٢تأت ٞبتًو األسساخ اىل َس١ٜٓ
أضبٚ ٌٝأَانٔ أخط ،٣إال أْٓا نٓا هلِ باملطصس  ٚأغتطعٓا إٔ ظبٗض مجٝع أسالَِٗ ".
ٚقاٍ أٜطا  :إشا غًٓ٦ا بأ ٣قاْ ٕٛابعسمت (ٜٛغف ضبُس) َٔ َٓصب٘ نطٝ٥ػ ٞيًربملإ ؟ عبٔ أٜطاً ْػأٍ ْٚك ٍٛبأ ٟقإْٛ
اسطق ت َكاضْا يف غًُٝاْ ٚ ١ٝأَانٔ أخط ٣؟ ٚفَ ٢عطض أقٛاي٘ شنط ايٓارل بأغِ نتًت٘ ايصفطا ،٤إّٕ ؾطع ١ٝايربملإ ال تعاٍ باق١ٝ
عً ٢ساهلا االّ إٔ (ٜٛغف ضبُس) مل ٜعس ضٝ٥ػاً يًربملإ  ٚغٓعني ضٝ٥ػ ًا دسٜساً َهاْ٘ٚ ،ضمبا ايتٛافل َع األرطاف األخط ،ٜٔنُا
غٓعٝس ايٓعط باسبكا٥ب  ٚاملٓاصب ايت ٢ناْت تؿػًٗا (ايتػٝري)
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مبػازضٖٛ ٠يري ايعاصُ ٚ ١يف ْفؼ ايٛقت إعرتض اسبعب املصنٛض رطٜل ضٝ٥ؼ ايربملإ َٔ زخٛي٘ َس ١ٜٓأضبٌٝ
ايعاصُ." ١
* نتبت ز ًٜٞغتاض ـ " Daily starتك: ٍٛـ "بػبب ايتٛتطات  ٚعسّ األغتكطاض  ٚأعُاٍ ايعٓف اييت َطت
بأقً ِٝنطزغتإ خالٍ األٜاّ ايفا٥ت ،١قاَت ايكٛات األَٓ ١ٝبأعرتاض رطٜك ١ضٝ٥ؼ ايربملإ َٔ زخ ٍٛعاصُ١
إقً ِٝايص َٔ ٖٛ ٟأعطا ٤ايباضظ ٜٔف ٢سطن ١ايتػٝريٚ ،إٕ ٖصا اسبسخ باألغاؽ ي٘ عالق ١بأسساخ األٜاّ اييت خًت
ـ أ ٟقبٌ غس ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ ـ ٚإٕ اسبعب ايسميكطار ٞايهطزغتاْ ٞايصٜ ٟعترب ايك ٠ٛاآلٚىل يف األقًِٝ
ٜتِٗ سطن ١ايتػري (ايتػٝري) بتٛضرٗا يف أعُاٍ ايعٓف اييت ؾٗستٗا َس ١ٜٓايػًُٝاْ ٚ ١ٝضٛاسٗٝا ".
* أعًٓت ٚناي ١أْبا ٤ـ  sky newsغهاْٛٝ ٟظ ايعطب ١ٝيف خرب عادٌ هلا  :ـ
" مل ٜػُح يطٝ٥ؼ ايربملإ بايصٖاب اىل أضب ٚ ٌٝأدرب عً ٢ايطدٛع اىل غًُٝاْ ٚ ،١ٝصطح ايطٝ٥ؼ ايربملإ ٖٓاى،
إٕ َا سسخ ي٘ إْكالب عً ٢ؾطع ١ٝايكاْ" ١ْٝٛ
ٚبعس أسساخ اي )2015/10/12( ّٛٝتٛايت اشبطٚقات ٚاسس ٠تً ٛأخط ،٣فكس مت دبُٝس أعُاٍ ايربملإ بؿهٌ ناٌَ،
ٚاييت تٓعهؼ يف املٛاز ٚايفكطات اييت تسخٌ ضُٔ ٖص ٙايكٛاْني  ٚايكطاضات - :
أّالً :ـ خزق قزار رقه ( )1لسي٘  2005 /لربملاٌ كزدستاٌ :
املادٗ اآلّىلٜ :عترب بطملإ نطزغتإ _ ايعطام ،املطدع ايػٝاغ ٚ ٞايسغتٛض ٟايٛسٝس يًبت ف ٢املػاٚ ٌ٥
املٛضٛعات املصري ١ٜيؿعب نطزغتإ ايعطام....

()24

ثاىٔاً :ـ خزق القاىٌْ رقه ( )1لسي٘  1992ألىتخابات بزملاٌ كزدستاٌ ـ العزاق :
املادٗ التاسع٘ ّ الجالثٌْ:
()25
ال ٜػأٍ ايعط ٛعُا ٜبس َٔ ٜ٘آضا ٤أَ ٚا ٜٛضزٚ َٔ ٙقا٥ع أثٓا ٤مماضغ ١عًُ٘ ف ٢ايربملإ.
املادٗ األربعٌْ :
.1الجيٛظ َالسك َٔ ١األعطا ٤أ ٚايكا ٤ايكبض عً ٘ٝبػبب دطمي ١أثٓا ٤زٚضات األْعكاز ز ٕٚإشٕ ايربملإ إال ف٢
ساي ١ايتًبح جبٓا.١ٜ
)(24

– متت خطم ٖص ٙاملازٚ ٠غُس ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ (ايصَ ٖٛ ٟطدع ايػٝاغٚ ٞايسغتٛض ٟايٛسٝس) ،يٝك ّٛبأظباظ

أعُاي٘ ،سٝح اصبح األقً ِٝيف ٚقت اسباضط بسَ ٕٚطدع قاْ ٚ ْٞٛتؿطٜع.ٞ
)ٖٓ – (25ايو أعطا َٔ ٤بطملإ نطزغتإ تعطضٛا يًتٗسٜس  ٚايططب دطا ٤عطضِٗ ألضآٖٚ ،ِٗ٥ايو أعطا ٤غُذًت حبكِٗ زعا٣ٚ
قاْٖ ،١ْٝٛصا بألضاف ١اىل ايتؿٗري بِٗ يف ٚغا ٌ٥األعالّ يه ِْٗٛقاَٛا مبتابعٚ ١ادباتِٗ.
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 .2الجيٛظ َالسك َٔ ١األعطا ٤أ ٚايكا ٤ايكبض عً ٘ٝخاضز زٚضات األْعكاز بػبب ازبطمي ١ز ٕٚإشٕ َٔ ضٝ٥ؼ
()26
ايربملإ إال ف ٢ساي ١ايتًبؼ ف ٢ازبٓا.١ٜ
املادٗ الجالج٘ ّ األربعٌْ :
تٓتٗ ٢ايعط ١ٜٛف ٢ايربملإ ف ٢إسس ٣اسباالت ايتاي: ١ٝ
 .1إْتٗاَ ٤س ٠ايربملإ أ ٚسً٘.
.2إغتكاي ١ايعطٚ ،ٛتعترب ْافص َٔ ٠تأضٜذ قبٛهلا َٔ قبٌ ايربَإ بأغًب ١ٝاسباضط.ٜٔ
.3إْتفا ٤أسس ؾطٚط ايرتؾٝح يعط ١ٜٛايربملإ ٜٚكط ايربملإ شيو بأغًب ١ٝثًج ٢أعطا ٘٥اسباضط.ٜٔ
.4غٝاب ايعط ٛثالخ دًػات َتتاي ١ٝز ٕٚعصض َؿطٚع.
ٚ .5فا ٠ايعط.ٛ

()27

املادٗ اخلامس٘ ّاألربعٌْ :
ٜٓعكس ايربملإ ف ٢أضبٚ ٌٝجيٛظ عكس ٙف ٢أَ ٣هإ أخط خيتاض ٙعٓس األقتطا.٤

()28

املادٗ السادس٘ ّ اخلنسٌْ :
مياضؽ ايربملإ املٗاّ  ٚايصالسٝات ايتاي: ١ٝ
 .1تؿطٜع ايكٛاْني.
 .2إقطاض األتفاقٝات  ٚايبت ف ٢املػا ٌ٥املصري ١ٜيؿعب نٛضزغتإ ايعطام  ٚذبسٜس ايعالق ١ايكاَْ ١ْٝٛع ايػًط١
املطنع.١ٜ
 .3تػُ ١ٝضٝ٥ؼ ايػًط ١ايتٓفٝع ١ٜايص ٣ي٘ صالس ١ٝتػُ ١ٝأعطا ٤ايػًط َٔ ١بني أعطا ٤ايربملا أ ٚغري.ٙ
)(26

– بتأضٜذ  2015/8/15غس ايططٜل بٛد٘ صبُٛع َٔ ١أعطا ٤ايربملإ َٓ ٚعٛا َٔ زخَ ٍٛس ١ٜٓأضبٚ ٌٝيف 2015/10/12٠ ّٜٛ

عٓس َعرب (بطز )ٟمل ٜػُع يطٝ٥ؼ ايربملإ بسخ ٍٛأضب َٔ ٌٝز ٕٚإٔ ٜطبل عً ٘ٝأ ١ٜايفكط َٔ ٠فكطات ٖص ٙاملاز ،٠إشٕ ٖصا خطم
صاضغ يًكاْ ٚ ٕٛايؿطع.١ٝ
) – (27إ اَتٓاع ضٝ٥ؼ ايربملإ َٔ شٖاب٘ اىل َكطعًُ٘ مل ٜػتٓس اىل َاز ٠قاْٖ ٚ ١ْٝٛصا خطم ضاضغ يًكاْ.ٕٛ
) – (28مبٛدب املٓاٖر ايساخً ٞميهٔ يًربملإ إٔ جيتُع خاضز بٓا ١ٜبطملإ إشا غُُحَ ي٘ بكطاض َٔ ايربملإٖ ،صا عٓسَا تهٕٛ
ايعطٚف إعتٝاز .١ٜيهٔ األٕ التػُح يط٥اغ ١ايربملإ إٔ دبتُع زاخٌ ايبٓا ١ٜايربملإ ،إشاميهٔ يًربملإ إٔ ٜعكس إدتُاعات٘ خاضز
َبين ايربملإ نُا سصٌ يف عاّ  1994أٜاّ األقتتاٍ ايساخً ٞعٓسَا عكس ايربملإ إدتُاع٘ يف قط( ١ٜزاض ٙب٘ ٕ)ٚ .اآلٕ ضٝ٥ؼ
ايربملإ ٜطٜس ايصٖاب اىل َبين ايربملإ يف أضبٚ ٌٝيهٔ الٜػُح ي٘ بصايو ،يصا يطٝ٥ؼ ايربملإ اسبل إٔ جيتُع يف أَ ٟهإ ٜطاٙ
َٓاغباً .إال إٔ ٖصا غري َٓاغب يف ايٛقت اسباضط خٛفا َٔ تأظّ ايعالقات ٚتسٖٛض ايٛضع ايػٝاغ ٞيف األقً.ِٝ
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َٓ .4ح ايجك ١يًػًط ١ايتٓفٝع ١ٜأ ٚغشبٗا َٓٗا.
 .5إقطاض ملٝعاْ ١ٝايعاَ ٚ ١خطط ايتُٓ.١ٝ
 .6ايطقاب ١عً ٢أعُاٍ ايػًط ١ايتٓفٝع.١ٜ
 .7تؿه ٌٝزبإ الدطا ٤ايتشكٝل ف ٢أ ٣اَط ٜطتأ.ٜ٘
ٚ.8ضع ْطاَ٘ ايساخً ٚ ٢ذبسٜس َالنات٘  ٚإقطاض َٛاظٜٓت٘ ٚتعٝني َٛظف.١ٝ
.9تؿه ٌٝزبإ زاَ ٚ ١ُٝ٥ؤقت َٔ ١بني اعطا ٘٥مبٛدب ايٓطاّ ايساخً.٢
ٚ .10ضع قٛاعس إتٗاّ  ٚضبانُ ١أعطا ٘٥ف ٢ساي ١إخالي٘ بؿطف ايكػِ ايص ٣أز.ٙٚ
 .11ايفصٌ ف ٢ايطع ٕٛاملكسَ ١ف ٢صش ١إْتداب أعطاٚ ٘٥ال تبطٌ ايعط ٜ٘ٛإال بأقطاض ٜصسض بأغًب ١ٝثًج٢
()29
اسباضط.ٜٔ
ثالجاً :خزق اليااو الداخلٕ لربملاٌ كزدستاٌ:
املادٗ(: )16
.1ف ٢ساي ١تكس ِٜأسس أعطا ١٦ٖٝ ٤ايط٥اغ ١األغتكايَٓ َٔ ١صب٘ تكبٌ بعس َٛافكت٘ ايربملإ بأغًب ١ٝعسز
أصٛات اسباضط.ٜٔ
.2عٓس ؾػٛض َطنع ضٝ٥ؼ ايربملإ أْ ٚا٥ب٘ أ ٚايػهطتط أ ٣غبب نإ ٜٓتدب ايربملإ خًفا ي٘ ف ٢أ ٍٚدًػ١
ٜعكسٖا بعس ايؿػٛض ٚبٓفؼ ايططٜك ١املٓصٛص عًٗٝا فٖ ٢صا ايٓطاّ.
املادٗ (: )17
مياضؽ ايطٝ٥ؼ ايصالسٝات  ٚاملٗاّ ايتاي: ١ٝ
()31
.1تطبٝل ايكاْ ٚ ٕٛايٓطاّ ايساخً ٢يًربملإ.

()30

) – (29إٕ ٖص ٙاملاز ٠قس خُطقَت بؿهٌ ناٌَ ،ألْ٘ مل ٜػُح يطٝ٥ؼ ايربملإ بايصٖاب اىل َكط عًُ٘ يًكٝاّ بٛادٗات٘ ٚمماضغ١
صالسٝاتٚ ،١إٕ عًُ ١ٝايتؿطٜع قس تٛقفت بؿهٌ تاّ ،س ٍٛاملٛاظْ ١املاي ١ٝايعاَ ١إْٗا مل تطغٌ اىل يًربملإ َٓص ثالخ غٓٛات
يًُٓاقؿاتٗا ٚاملصازق ١عًٗٝاٚ ،إٕ َطاقب ١ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜمل دبط عً ٢قسّ ٚغام ٚمل دبط َػا ١ً٥ايٛظضا ٤بايؿهٌ املطًٛبٚ ،مل
تؿه ٌٝزبإ طبتص ١ملتابعَ ٚ ١عازب ١املؿانٌ ٚايتطٛضات اييت تؿٗسٖا املٓطك ،١ست ٢ي ٛتؿهًت فأْٗا مل تػتطع إٔ تعطٞ
مثاضٖا....اخل.
) – (30ضٝ٥ؼ ايربملإ مل ٜتكسّ بأغتكايَٓ َٔ ١صب٘  ٚإمنا أبعس َٔ َٓصب٘ عٓٚ ٠ٛبسَ ٕٚربض ايكاْ ْٞٛأُٜ ٚػتٓس مباز ٠قاْ١ْٝٛ
َع ١ٓٝدبٝع بصيو.
) – (31مل ٜٓذح ضٝ٥ؼ ايربملإ يف مماضغ ١صالسٝات٘ ايكاْٚ ١ْٝٛإٔ ٜطبل املٓٗاز ايساخً ٞبؿهٌ َتكٖٔٓ ٚ ،ايو أغباب ساٍ زٕٚ
شيو دعٖ َٔ ٤ص ٙاألغباب تتعًل بتهٖٝ ٜٔٛهً ١ايربملإ ٚايكػِ األخط تتعًل بٛضع ايعطاق ٌٝأَاّ أزا ٤زٚض ايطٝ٥ؼ ايربملإ ،قػِ
تتعًل بكسضٚ ٠دبطب ١أزا ٤ض٥اغ ١ايربملإ.
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.2إفتتاح زٚضات  ٚدًػات ايربملإ ٚض٥اغتٗا ٚإختتاَٗا ٚتأدًٗٝا ٚذبسٜس َٛاعسٖا.
 .3إزاض ٠املٓاقؿات  ٚاحملافع ١عً ٢إْتعاَٗا.

()32

.4إرباش ايتسابط ايالظَ ١سبفغ أألَٔ  ٚأيٓطاّ زاخٌ ايربملإ  ٚي٘ إٔ حيسز ايك ٠ٛايٓطاَ ١ٝاملٓاغب ١هلصا ايػطض
()33
ٚته ٕٛذبت أَطت٘.
()34

.5تٛقٝع ضباضط ازبًػات َع عط ١٦ٖٝ ٣ٛايط٥اغ.١
 .6ايكٝاّ بهٌ َا ٜتعًل بأيربملإ َٔ ايتصطفات ايكاْ ٚ ١ْٝٛأعُاٍ إزاض ٚ ١ٜاملايٚ ١ٝي٘ رب ٌٜٛغري َٔ ٙأعطا٤
ٖ ١٦ٝايط٥اغ ١هلصا ايػطض.
.7تٛقٝع ناف ١املداربات ايطمسَ ١ٝع ايػٛيط ١ايتٓفٝعٚ ١ٜغريٖا َٔ ازبٗات زاخٌ أألقًٚ ِٝخاضد٘.
.8تٛقٝع ناف ١ايطغاٚ ٌ٥املدابطات ايت ٢تصسض عٔ ايربملإ أ ٚإسس ٣زباْ٘ بعس ختُٗا خبتُ٘.
 .9ايتجبت َٔ ايٓصاب مبعا ١ْٚعط ١٦ٖٝ ٣ٛايط٥اغ.١
 .10رطح األَٛض عً ٢ايربملإ يًتصٜٛت عٓس إقتطا.٤
 .11األؾطاف عً ٢أعُاٍ زبإ ايربملإ.
 .12متجٌ ايربملإ ف ٢إستفاالت ايٛرَٓٓ ٚ ١ٝاغبات األخطا  ٚي٘ رب ٌٜٛغري َٔ ٙأعطا ٤هلصا ايػطض.
 .13إصساض ايكٛاْني  ٚايكطاضات  ٚأْطُ ١ايتٚ ٢افل عًٗٝا ايربملإ.
املادٗ (: )18
مياضؽ ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ايصالسٝات  ٚاملٗاّ ايتاي١ٝ
 .1املُاضغ ١مجٝع صالسٝات ايطٝ٥ؼ عٓس غٝاب٘ ،نُا جيٛظ ايٝعٗس ايطٝ٥ؼ إيَٗ ٘ٝاّ َع.١ٓٝ
 .2األؾرتاى ف ٢أعُاٍ ٖ ١٦ٝايط٥اغٚ ٚ ١ضا٥فٗا بصفت٘ عطٛا فٗٝا.
َ.3تابع ١أعُاٍ ايًذإ ٚتكس ِٜايتكاضٜط بؿأْٗا اىل ايطٝ٥ؼ.

()35

) – (32خُطم ،ألُْ٘ مل ٜػُح صبًؼ ايربملإ إٔ جيتُع.
) – (33خُطم ،ألٕ ايكٛات األَٓ ١ٝاحملار ١بربملإ يٝػت ذبت إَط ٠ضٝ٥ؼ بطملإ.
) – (34عًُ ١ٝعٌُ ايربملاْ ٞقس تٛقفت ٚيٝؼ ٖٓاى َػٛزَ ٠ؿطٚع قطاض يًُصازق ١عًٗٝا.
)ٖ – (35ص ٙاملاز ٠أٜعا مت خطقٗا ،ألٕ ْا٥ب ايطٝ٥ؼ الٜػتطٝع إٔ مياضؽ غًطات٘ نُاَٖ ٛطًٛب ،سٝح إ غٝاب ايطٝ٥ؼ يٝؼ
مبشض إضازت٘ أ ٚمبٛدب َاز ٠قاْ ١ٝ ْٛبٌ نإ ذبت را ١ً٥األنطا ٙفًصيو الميهٔ يًٓا٥ب إٔ مياضؽ غًطات٘ ،سٝح إٔ َٗاّ ْا٥ب
ضٝ٥ؼ ايربملإ ٜكتصط عً ٢عكس إدتُاعات زٚض ١ٜخاص ١بازبإ ايربملاْ ،١ٝضغِ ذبسٜس َٛعس األدتُاعات َٔ قبٌ ْا٥ب ضٝ٥ؼ إال إٔ
شيو مل حيصٌ بػبب إْػشاب نتٌ نٌ َٔ (يةكيَتى نيشتيمانى ـ طوراى ـ يةكطرتوو ـ كؤمةأل)  ٚعسّ سطٛضِٖ تًو األدتُاعات.
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املادٗ (: )20
()36
تك ١٦ٖٝ ّٛايط٥اغ ١مبا : ٢ًٜ
 .1تٓط ِٝدس ٍٚأعُاٍ يهٌ دًػ َٔ ١دًػات ايربملإ ٚتبًٝػ٘ إىل أعطا ٚ ٤أعطا ٤صبًٝؼ ايٛظضاَ ٤ع
املؿاضع  ٚاملكرتسات  ٚايتكاضٜط َٛضٛع املٓاقؿ ١قبٌ َٜٛني عً ٢األقٌ َٔ إْعكاز ايربملإ.
 .2ايبت ف ٢تٓاظع االختصاص بني ايًذإ بايٓػب ١يًكطٝا احملايب ١ايٗٝا  ٚسػُٗا.
ٚ .3ضع ايكٛاعس اشباص ١بتشطٜط احملاضط  ٚتٓعُٗٝا.
.4قطا ٠٤خالص ١ضبطط ازبًػ ١االخري ٠يًربملإ ف ٢ازبًػ ١ايتاي ١ٝي٘.
املادٗ (: )21
دبتُع ٖ ١٦ٝايط٥اغ ١نًُا زعت اسباد ١اىل شيو بسع َٔ ٠ٛايطٝ٥ؼ  ٚعًٗٝا إ تٓعِ ضباضط دًػاتٗا  ٚتجبت فٗٝا
()37
املٛاضع املعطٚض ١عًٗٝا ٚاآلضا ٚ ٤ايكطاضات  ٚأغاْٝسٖا ٜٛٚقع عًٗٝا األعطا ٚ ٤ذبفغ َع ٚثا٥ل ايربملإ.
املادٗ (: )26
()38
ال ٜػأٍ ايعط ٛعُا ٜبس َٔ ١ٜآضا ٤اَ ٚا ٜٛضزٚ َٔ ٠قا٥ع اثٓا ٤مماضغ ١عًُ٘ ف ٢ايربملإ.
املادٗ (: )27
.1الجيٛظ َالسك ١ا َٔ ٣االعطا ٤ا ٚايكا ٤ايكبض عً ٘ٝبػبب دطمي ١اثٓا ٤زٚضات االْعكاز ز ٕٚاشٕ ايربملإ اال
()39

ف ٢ساي ١ايتًبؼ جبٓا.١ٜ
 .2الجيٛظ َالسك ١ا َٔ ٣االعطا ٤ا ٚايكا ٤ايكبض عً ٘ٝخاضز زٚضات األْعكاز بػبب ازبطمي ١ز ٕٚإشٕ َٔ ايطٝ٥ؼ
إال ف ٢ساي ١ايتًبؼ جبٓا.١ٜ
ٜ .3كسّ ايطًب باألشٕ اىل ايطٝ٥ؼ َٔ ازبٗ ١ايكطا ١ٝ٥املعَ ،١ٓٝؿفٛع ١بأٚضام ايكط ١ٝاملطًٛب إرباش األدطا٤ات
فٗٝا.

) – (36تعط ٌٝاعُاٍ هل ١٦ايط٥اغ ٚ ١عسّ اَهاْٗا َٔ تأزَٗ ١ٜاَٗا.
) – (37ادتُاعات  2015/8/19 ٚ 2015/6/23 َٜٞٛناْت ضُٔ صالسٝات ضٝ٥ؼ ايربملإ ،مبٛدب ٖص ٙاملازَ ٠اضؽ صالسٝات.١
)ٖٓ – (38اى ساالت تعطض فٗٝا االعطا ٤اىل ايتٗسٜس  ٚايططب بػبب ايتعبري عٔ اضا ٚ ،ِ٥ساالت اخ ٢تعطضٛا فٗٝا يًتؿٗري بِٗ يف
ايٛغا ٌ٥االعالَْ ١ٝتٝذ ١قٝاَِٗ مبتابع ٚ ١ادبامت ايطمس.١ٝ
)ٖٓ – (39اى ساالت غس ايططٜل اَاّ أعطا ٤ايربملإ َٓٗا  2015/8/15 ّٜٛعٓسَا اضاز بعض َٔ اعطا ٤بطملإ ايصٖاب اىل اضب ٌٝاال
أِْٗ َٓعٛا َٔ عبٛض ْكط ١تفتٝـ (ديطةلَة)  2015/10/12 ّٜٛغس ايططٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ يًصٖاب اىل اضب.ٌٝ
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ٜ .4سضز ايطٝ٥ؼ ايطًب املصنٛض ف ٢دس ٍٚأعُاٍ أقطب دًػٜٚ ١عطض٘ عً ٢ايربملإ يًبت ف ٘ٝف ٢اسباالت ايٛاضز ٠ف٢
ايفكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز.٠
 .5الٜٓطط ايربملإ فٖ ٢صا ايطًب َٔ سٝح تٛافط أزي ١ايت ١ُٖٛأ ٚعسّ تٛافطٖا  ٚإمنا ف ٢دس ١ٜايسعٛا ،يًتشكٝل ايعساي ١اٚ
نٝسٜتٗا بكصس األغا ٠٤يًعط.ٛ
املادٗ (: )30
أ /تٓتٗ ٢ايعط ١ٜٛف ٢ايربملإ ف ٢اسباالت ايتاي: ١ٝ
 .1إْتٗاَ ٤س ٠ايربملإ أ ٚسً٘.

()40

 .2ايٛفا.٠
بٜ /فكس ايعط ٛعطٜٛت٘ ف ٢اسباالات ايتاي: ١
.1إغتكاي ١ايعطٚ ٛقبٛهلا.
 .2فكسإ ايعط ٛيًؿطط َٔ ؾطٚط ايرتؾٝح يًعطٜٚ ١ٜٛكطض ايربملإ شيو بأغًب ١ٝثًج ٢اسباضط.ٜٔ
.3غٝاب ايعط ٛثالخ دًػات َتتاي ١ٝبس ٕٚعطط َؿطٚع.
املادٗ (: )33
ٜكسّ ايعط ٛإغتكايت٘ خط ١ٝإىل ضٝ٥ؼ ايربملإ  ٚتتً ٢ف ٢أ ٍٚدًػ.١
املادٗ (:)79
()42
أٚال :تصٌ املٛاظْ ١اىل ايربملإ ف ٢بسا ١ٜؾٗط تؿط ٜٔأ ٍٚقبٌ ايػٓ ١املاي.١ٝ
()41

ثاْٝا  :ذباٍ عً ٢زبٓ ١املاي ٚ ١ٝايؿؤٕ إقتصازَ ١ٜؿطٚعات قٛاْني املٛاظْ ١ايعاَ ٚ ١سػاب اشبٝتاَ ٢يهٌ غٓ ١ساٍ
()43

ٚضٚز ٙيتسقٝك٘ َٓ ٚاقؿت٘.
املادٗ (: )91
 .1يًربملإ سطؽ خاص ٜأمتط بأَط َٔ ضٝ٥ؼ ايربملإ.
.2حيسز ايطٝ٥ؼ سذِ ايك ٠ٛايتٜ ٢طاٖا ناف ١ٝيص ٕٛايٓطاّ  ٚاسبطاغ ١ف ٢ايربملإ ٚعسز أفطازٖا.
 .3ميٓع إزخاٍ األغًٝش ١ايٓاض ١ٜأ ٚازباضس ١إال بٓا ١ٜايربملإ.
 .4بأغتجٓا ٤سطؽ ايربملإ ،ال جيٛظ الَ ٣ػًح أ ٚقَ ٠ٛػًش ١ايسخ ٍٛاىل بٓٝا ١ٜايربملإ ٚال األقاَ ١عًَ ٢كطبَٔ ١
أبٛاب٘ إال مبٛافك ١ايطٝ٥ؼ.

()44

) – (40إ اَتٓاع ضٝ٥ؼ ايربملإ َٔ شٖاب٘ اىل َكطعًُ٘ مل ٜػتٓس اىل َاز ٠قاْٖ ٚ ١ْٝٛصا خطم ضاضغ يًكاْ.ٕٛ
) – (41ابعاز ضٝ٥ؼ ايربملإ َٔ َٓصب ١قػطا ز ٕٚتكسَ ِٜصنطَ ٠عًٓ ١فٗٝا االغتكاي ١ا ٚؾٖ َٔ ٧صا ايكب.ٌٝ
) – (42مل تطغٌ املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيػٓٛات (.)2016( ٚ )2015( ٚ )2014
) – (43مل تطغٌ اسبػابات اشبتاَ ١ٝيػٓٛات (.)2016( ٚ )2015( ٚ )204
) – (44خطم ،آلٕ ايكٛات املٛدٛز ٠ف ٢بطملإ  ٚسٛاي ١ٝيٝػت ذبت اَط ٠ضٝ٥ؼ ايربملإ.
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أبزس املالحاات حْل شَزٖ عنل الربملاٌ
خالل الدّرٗ اخلزٓفٔ٘ سي٘ 2015

أّالَ :مت عكس ( )5دًػات إعتٝاز ١ٜخالٍ ٖص ٠ايسٚض ،٠اآل إٔ ايربملإ مل ٜهٔ ًَتعَاً باملٓٗاز ايساخً ٞيف متؿ١ٝ
أعُاي٘ نُا َٖ ٛطًٛب ،سٝح مت خطقُ٘ يف بعض اسباالت.
ثاىٔاً :إٕ بطملإ نطزغتإ يف زٚضت ١ايطابعَٓ ،١ص إْتداب٘  ٚيػا ١ٜإعساز ٖصا ايتكطٜط -،ايصٜٓ ٣اٖع عُط ٙغٓٚ ١
عؿط ٠أؾٗط -صازم عً )18( ٢قاْْٛاً فكط ،عًُ ًا بأْ٘ قس أظبع ايكطا ٠٤اآلٚىل ٍ (َ )155ؿطٚع قاْ.ٕٛ
ثالجاً :إٕ ايربملإ مل ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ مبتابع ١نٝف ١ٝبٝع ايٓفط  ٚعا٥سات٘ أ ٚاألرال ٙعًَٝ ٢جٝات ايعكٛز اييت
()45

متت إبطاَٗا بني اسبه ٚ ١َٛايؿطنات ايعامل. ١ٝ
رابعاً :مت تكس ِٜرًب اىل اسبه َٔ ،١َٛقبٌ عسز َٔ اعطا ٤ايربملإ ضمسٝاً خبصٛص سطٛض عسز َٔ ايٛظضا٤
يػطض املػا ،١ً٥إال أِْٗ ئ ٜػتذٝبٛا يًطًب  ٚمل حيطط ا َِٗٓ ّ٣قاع ١ايربملإٖ ٚ .صا ٜسٍ عً ٢إٔ اسبه ١َٛئ
()46
تٛي ٞاآلٖتُاّ بايربملإٖ ،ص ٙاملؤغػ ١ايتؿطٜع ١ٝايٛسٝس ٠يف األقً ٚ ،ِٝقٛاْ ٚ ٘ٓٝقطاضات٘ .
خامساً :إٕ ايًذإ املعٓ ١ٝيًربملإ ،سبس اآلٕ ،مل تػتطٝعٛا ايكٝاّ مبٗاَِٗ نُا َٖ ٛطًٛب َٔ سٝح َطاقب ١أزا٤
اسبه ،١َٛنُا مل تكِ مبتابع ١املؿاضع اييت خصصت هلا املٝعاْٚ ..١ٝعً ٢زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝايكٝاّ مبتابع١
َجٌ ٖص ٙايتدصٝصات.
سادساً  َٔ :صبُٛع ١األدتُاعات اشبُػ ١اآلْف ١ايصنط اييت متت عكسٖا يف سٗٓٝا ،غاب َٔ أعطا ٤ايربملإ َا
صبُٛع٘ ( )114عطٛاً َِٓٗ ( )98عطٛاًبأداظ ٠ضمس )16( ٚ ١ٝعطٛاً بس ٕٚإداظ.٠
سابعاً  :خالٍ زٚض ٠اسباي ١ٝمل حيطط قاع ١ايربملإ أ َٔ ٟايٛظضا ٤بػ ١ٝإغتذٛابِٗ.
ثامياً  َٔ :صبُٛع ١املؿاضٜع اييت أْٝطت يًذإ ايبايػ ١عسزٖا (َ )362ؿطٚعاً ٚ ،املفطٚض إٔ تطفع تكاضٜط
خبصٛصٗا نٌ سػب ْٛع املؿطٚع ،إال إٔ ( )117تكطٜطاً فكط ضفع يًربملإٖٚ ،صا ٜعين إٔ ()245تكطٜطاً مل ٜتِ
َعازبتٖ٘ٚ ،صا ٜتٓايف َع املٓٗاز ايساخً.ٞ
) – (45دا ٤يف املاز ٠ضقِ ( َٔ )42املٓاٖر ايساخًَ ٞا: ٢ًٜ
(أ) يًذإ ايسا ١ُ٥هلا سف  -عٔ رطٜل ْا٥ب ضٝ٥ؼ ايربملإ  -إ تطايب ايسٚا٥ط ايطمس ٚ ١ٝاملٓعُات ازبُاٖري ٚ ١ٜاملٗٓ١تعٜٚسٖا
باملعًَٛات اييت حيتاسْٗٛا بػَٓ ١ٝكؿ ١ايكطٝات املططٚس ١يف دس ٍٚأعُاٍ ز ٕٚمتًص أ ٚمتٌٗ.
(ب) إشاتٓصٌ ازبٗات َصنٛض ٠أعال ٙعٔ أعطا ٤املعًَٛات تًو بتِ إعالَطٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤عٔ رطٜل ضٝ٥ؼ ايربملإ باملٛضٛع
يًتسخٌٚ ،إشا إَتٓعت ٖص ٙايسٚا٥ري ٚمل تعطِ املعًَٛات خالٍ مخػ١عؿط َٜٛاً عٓس٥ص الٜططح املٛضٛع أَاّ ايربملإ يًبت ف.٘ٝ
) – (46دا ٤يف َاز ٠ضقِ (َ )69ا: ًٜٞ
(أ) إشا أضاز ٠عط ٛايربملاْ ٞإٔ ٜػتذٛب عطٛاً يف صًط ١ايتٓفٝع ١ٜجيب إٔ ٜٛد٘ إي ٘ٝبطغاي ١ذبطٜط.١ٜ
(ب) ٜتِ إصاٍ األغتذٛاب اىل ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜعٔ رطٜل ضٝ٥ؼ ايربملإ بعس إزضاد٘ يف دس ٍٚأعُاٍ ازبًػ ١األٚىل بعس إبالغ ٚحيسز
َٛعس املٓاقؿ ١بعسأغبٛع يف ساٍ إشا إغتعذٌ ايربملإ يف أَطٚٚ ٙافل ايؿدص املعين اليف صًط ١ايتٓفٝع.١ٜ
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تاسعاً :يف غطٖ ٕٛصإ ايؿٗطإ إدتُعت ايًذإ (َ )33طٚ ٠غاب عٔ إدتُاع ()54عطٛاً.
عاشزاً  :يف غط ٕٛغت ١أؾٗط مت تؿطٜع ( )18قاْْٛا )7( ٚقطاضات َٔ قبٌ ايربملإ.
أسسعؿطٜ :السغ إٔ زٚض ايربملإ عً ٢ايػاس ١ايػٝاغ ١فُٝا خيص األسساخ املُٗ ٚ ١املصري ١ٜألقً ِٝنطزغتإ
يٝؼ نُا َٖ ٛطًٛب بٌ َُٗـ ْٛعُا ،عًُاً بإٔ قطاض ضقِ ()1يػٜٓ 2005/ ١ؤنس عً ٢إٔ ايكٝاز ٠ايػٝاغ ١ٝيألقًِٝ
عًٗٝاايطدٛع اىل ايربملإ يًبت بؿإٔ ايكطاضات املصري .١ٜإال إٔ ايكطاض املصنٛض بات سرباً عًٚ ٢ضم.
إثياعشز  :مبٛدب قاْ ٕٛضقِ ( )4يػٓ 2015 ١اشباص بصٝاغ ١ايسغتٛض ألقً ِٝنطزغتإ ـ ايعطام ،نإ َٔ
املفطٚض إٔ تٓذع ايًذٓ ١املهًف ١بصٝاغ ١ايسغتٛض ،أعُاهلا يف غط ٕٛثالث ١أؾٗط ،أال إٔ املس ٠إْتٗت ٚمل ٜٓذع
ايسغتٛض ٚاآلٕ أصبشت ايًذٓٚ ١أعُاهلا قٝس األْتعاض سبني إرباش قطاض بؿأْ٘ َٔ قبٌ ايربملإ...إٕ ٜفعٌ ٖصا !
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اليتاٜج

إ غس ايططٜل اَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ ملعاٚي ١عًُ٘  ٚقطاض تعط ٌٝايربملإ قس ٜتُػض َٓ٘ ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
 َٔ -1املعً ّٛإ بطملإ نطزغتإ ايص ٖٛ ٟاعًَ ٢ؤغػ ١ؾطع ١ٝاْتدب اعطا َٔ ٘٥قبٌ ؾعب نطزغتإ ف ٢عًُ١ٝ
زميكطار ١ٝسطْ ٚ ٠ع ،ٜ٘ٗإأل أ ٕ َاسسخ يط ٚ ٘ٝ٥اعطا ٘٥قس قٛضت ايعًُ ١ٝايسميكطارٚ ١ٝقٌ َٔ ؾاْٗاٖصا إْسيت عً ٢ؾ٢
إمنا تسٍ عً ٢أْٗا التعاٍ َؿطٚع ايسميكطار ١ٝمل تػتتب اضناْٗا  ٚبايتاي ٞأز ٣اىل فكسإ ايجك٘ بني ازبُاٖري ايٓاخب١
ٚايٓطاّ ايػٝاغ ٞيف ألقً.ِٝ
 -2تُٗٝـ ايربملإ بٗص ٙايططٜكٜ ١ؤز ٟاىل تطادع َػري ٠ايسميكطارٚ ١ٝايؿطع ١ٝايكاْ ١ْٝٛألقً ِٝنطزغتإ عً ٢ايصعسٜٔ
ايساخًٚ ٞاشباضد.ٞ
 -3تعط ٌٝايربملإ ٜؤز ٟاىل فكسإ ايجك ١بايربملإ نأعًَ ٢ؤغػ ١تؿطٜع ١ٝيف األقًٚ ِٝبايتايٜ ٞفكس ايٓاؽ ثكت٘ بعًُ١ٝ
ايتصٜٛت  ٚاألْتدابات .
 -4تعطًت عًُ ١ٝتؿطٜع ايكٛاْني.
 -5تعطًت عًَُ ١ٝطاقب ١ايػًط ١ايتٓفٓٝس.١ٜ
 -6مل تطغٌ َٝعاْ ١ٝاألقً ِٝاىل ايربملإ َٓص ثالخ غٓٛات
 -7تٛقفت األدتُاعات ايربملاْ ١ٝنُا تٛقفت أعُاٍ ايًشٝإ.
 -8قط ١ٝايسغتٛض َٔ أيكطاٜا املَُٗٛ ،١ضٛع صٝاغت٘ َاتعاٍ عايكٚ ١متسٜس َس ٠ايًذٓ ١املدتص ١ذبتاز اىل َٛافك١
ايربملإ.
َٛ -9ضٛع ض٥اغ ١األقً ِٝايص ٖٛ ٟأسس أغباب ايطٝ٥ػ ٞيًُؿانٌ التعاٍ عايك ١بس ٕٚسٌ.
 -10إٕ عًُ ١ٝتصسٜط ايٓفط ايص ٖٛ ٟأسس أغباب املؿانٌ سٝح مت املصازق ١عًٚ ٢ضع صٓسٚم يًعا٥سات ايٓفطَٔ ١ٝ
قبٌ ايربملإ إال إٔ َٛضٛع تؿه ٌٝصبًؼ خاص ب٘  ٚإعطا ٤ايجك ١بأعطا ٘٥مل ٜٓذع بعس.
 -11قطاض اسبه ١َٛبأؾػاٍ َٓاصب ٚظضا ٤املططٚز ٜٔبارٌ ،إال إشا تٛف ٢ايٛظٜط أ ٚقسّ األغتكاي٘ ايطمس ١ٝبأضازت٘ ،إٕ ٖصا
ايكطاض قس صسض ذبت األنطاٚ ،ٙأ ٟقطاض ٜتدس ذبت األنطاٜ ٙعترب بارأل (املبين عً ٢ايبارٌ بارٌ) ٖصا خطم يًكاْ.ٕٛ
 -12تُٗٝـ زٚض ايربملإ َٔ قبٌ األسعاب ايػٝاغٚ ،١ٝعسّ أخص قطاضات٘ ٚأضاٚٚ ٘٥صاٜا ٙبٓعط األعتباض باألخص يف
َٛضٛع ض٥اغ ١األقً.ِٝ
 -13إٕ ايربملإ مل ٜعس قازضاً عً ٢مماضغٚ ١ادبات٘ ايطٝ٥ػ ١ٝايت ٢تتُجٌ يف َػا ١ً٥اسبه ١َٛسٝح مل ٜتُهٔ خالٍ ٖصٙ
ايفرت ٠إٔ ٜػتكسّ ضٝ٥ؼ صبًؼ ايٛظضا ٤أْ ٚا٥ب٘ أ ٚأٚ َٔ ٟظضا ٤يًربملإ يػطض إغتذٛاب  ٚاملػا.١ً٥
-14عسّ تٓفٝص ايكطاضات  ٚايكٛاْني ٚايتٛصٝات ايصازض َٔ ٠ايربملإ َٔ قبٌ ايػًط ١ايتٓفٝص.١ٜ
ٖٓ-15ايو تٛد٘ َٔ قبٌ ٚغا ٌ٥األعالّ ٚال غُٝا ٚغا ٌ٥رطف غٝاغَ ٞعني يًتؿٗري مبهاْ ١ايربملإ  ٚمسع ١أعطا.٘٥
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"التْصٔات ّ املقرتحات "

 .1تطبٝل املٓار ايػٝاغ ٞاىل َاقبٌ 2015./10/12

 .2ايػُاح يطٝ٥ؼ ايربملإ بايعٛز ٠اىل َكطعًُ٘ٚ ،تفع ٌٝأزا ٤ايربملإ ملُاضغ ١أعُاي٘ إعتٝاز.١ٜ
 .3بتعافط دٗٛز مجٝع األرطاف  ٚإْطالقاً َٔ َبسأ املػؤي ١ٝايتأضخي ١ٝميهٔ ايعٌُ عً ٢دباٚظ ايٛاقع ايػٝاغٞ
ايطأٖ ،سٝح إٔ اسبه ،١َٛسه ١َٛؾطان ١ايٛرٓ.١ٝ
 ٚإستهاض ايػًط َٔ ١قبٌ رطف أ ٚسعب غٝاغَ ٞعني غري ممهٔٚ ،إٕ ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝذبت را ٌ٥املػؤي١ٝ
ٚالميهٔ ألسس ايتٓصٌ َٔ املػؤي ١ٝايٛرٓ.١ٝ
 .4عً ٢ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝايعٌُ بطٚح متًؤٖا ايتفاْْٚ ٞهطإ ايصات ْٚبص املصًش ١اسبٝعبٚ ١ٝإٔ ٜسضنٛا َس٣
خطٛض ٠املطسً ١ايطآٖ ١يف سني ٜٛادٗ٘ األقً َٔ ِٝاملؿانٌ  ٚاألظَات َاتهف.١ٝ
 .5ايرتنٝع عًَ ٢طاقب ١أزا ٤اسبه ١َٛبؿهٌ أٚغع  ٚأزق َٔ ١قبٌ ايربملإ.
 .6عً ٢ايًذإ ايربملاْ ١ٝايكٝاّ بأعُاهلا ٚنتاب ١تكاضٜطٖا بؿإٔ املؿاضٜع يف َٛعٝسٖا احملسز  ٚعكس إدتُاعات
أنجط.
 .7عً ٢األسعاب ايػٝاغ ٚ ١ٝايص ٜٔيس ِٜٗممجًني يف ايربملإ إٔ تسعِ ايربملإ نُؤغػٚ ١رٓٚ ١ٝدس َٔ أدٌ
تؿطٜع ايكٛاْني َ ٚطاقب ١ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜبسالً َٔ ايتػاضٚ ٞتُٗٝؿ٘.
 .8عً ٢األرطاف ايػٝاغ ١ايطٝ٥ػ ١ٝإٔ تهَ ٕٛتهاتفني أنجط َع بعطِٗ ٚإٔ ٜكسَٛا تٓاظالت أنجط بعطِٗ دباٙ
بعض سطصاً عً ٢محا ١ٜايتٛافل ايص ٟنإ ٜبتػ.ْ٘ٛ
َ .9عازبَٛ ١ضٛع ض٥اغ ١األقً ِٝمبٛدب ايكاَْٚ ٕٛألشيو ايفطاغ ايكاْ ٚ ْٞٛإجياز آي ١ٝيًدطٚز باألقً ِٝاىل بط
األَإ.
 .10األغطاع يف نتابَ ١ػٛز ٠زغتٛض اقً ِٝنطزغتإٚ ،عطض٘ يًتصٜٛت يف ايٛقت املٓاغب.
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