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اْ٫نْٝت بايًػتني ايهطز ٚ ١ٜايعطبٚ ١ٝغتٓؿط بايًػ ١اْ٫هًٝعَ ١ٜػنتكب .ً٬إٍٕ ٖنص ٙايكنؿش ١غنته ٕٛقمنَُٗ ١ن١
يًٓاخب  ٚايباسح ٚا٫عَٝ٬ني يف نطزغتإ ،تأخص ايكؿش ١عً ٢عاتكٗا ْؿط مجٝع املعًَٛات اييت تِٗ (ايتؿطٜع ٚ
املطاقب ٚ ١املكازق ١عً ٢املٛاظْ )١سٝح تتٛيَ ٞتابع ١اعُاٍ مجٝع اعها ٤ايربملإ ،نُا ميهٔ َٔ خ٬هلا َعطؾ١
َس ٣ايتعاّ اعه ا ٤ايؿعب بايٛعٛز اييت عاٖسٚا بٗا ايٓاخبني اثٓا ٤عًُ ١ٝمحً ١اْ٫تدابنات ،نُنا غنٓتعطف عًن٢
َس ٣تؿُِٗٗ يًعٌُ ايربملاْ ٚ ٞايتُٝٝع بني املٗاّ ايربملاْ ٚ ٞايٛادبات ا٫خط ٣نايعٌُ ا٫ع .َٞ٬نُنا غنٓتعطف
عً ِٖ َٔ ٢ايًص ٜٔغٝأخص ٕٚعً ٢عاتكَٗ ٛػ٪ي ١ٝاملطاقب ٚ ١تمبٝل اغؼ ايتؿطٜع  ٚبايعهؼ ،إ ٖنص ٙايكنؿش١
ٖ ٞدعَ َٔ ٤ؿطٚع َطاقب ١ايربملإ اييت تسعِ َٔ قبٌ (.)NED
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املقدوة
عًَ ٢س ٣غٓٛات سهُٗا مل تؿنٗس ايػنًم ١ايهطزٜن ١يف دٓنٛد نطزغنتإ ؾنن ٠اقنعب هنا تعٝؿنٗا اٯٕ .عًُن ًا بنإٔ
ا٫غباد اييت ازت اىل خًل ٖهصا اؿناٍ اغنباد شاتٝن ٚ ١زاخًٝن ،١إش إ ايػنًم ١ايػٝاغن ٚ ١ٝا٫سنعاد ايهطزٜنٖ ١نِ ايعاَنٌ
ايطٝ٥ػ ٞيًٛق ٍٛبا٭قً ِٝاىل اظَت٘ اؿاي ٚ ١ٝعً ٢مجٝع ا٫قنعس ٠ايػٝاغن ،١ٝايكاْْٝٛن ،١ا٫زاضٜن ،١اينبٜٛن ٚ ١ا٫دتُاعٝن١
إناؾ ١اىل ؾكسإ ثك ١ايؿعب بٗص ٙايػًمٖ ،١صا با٭ناؾ ١اىل كاٚف ايسٚي ١ا٫غ ١َٝ٬ا٫ضٖابٝن– ١زاعنـ -نُكنسض تٗسٜنس
سكٝك ٞعً ٢أَٔ  ٚإغتكطاض اقً ِٝنطزغتإ ،سٝح إٔ ايهش ١ٝا٭ٚىل  ٚا٭خري ٖٛ ٠ؾعب نطزغتإ  ٚايعًُ ١ٝايسميكطاطٝنٚ ١
ػطبتٓا اييت ؾكست ثك ١اجملتُع ايسٚي.ٞ
٫بس  ٚإٕ بطملإ ين٘ زٚضٚ ٙثكًن٘ عًن ٢ايػناس ١ايػٝاغن ٚ ١ٝا٫زاضٜن ١يف اقًن ِٝنطزغنتإ ،إ ب ٫إٔ ،بػنبب مجٝنع ٖنصٙ
املؿانٌ  ٚا٭ظَات ،تعمًت اعُاٍ ٖص ٙامل٪غػ ١ايكاْ ٚ ١ْٝٛايتؿطٜع.١ٝ
إٕ َعٗس ثةى  PAYيًنب ٚ ١ٝايتُٓ ١ٝيف بساٜات ٖص ٙايسٚض ٠نإ ي٘ زٚض ٙايؿعاٍ يف َطاقب ١بطملإ  ٚأزا ٘٥ايتؿنطٜع،ٞ
إش إٔ ٖسؾ٘ ا٭ ٚ ٍٚا٭خري ٖ ٛإيػات ْعط ايٓاخبني اىل نٝؿ ١ٝازا ٤هجً ٘ٝيف ايعٌُ ايربملناْٚ ،ٞإٔ وكنل سنس ايهؿاٜن٘ َنٔ
ايؿؿاؾ ١ٝنُٔ إطاض اعُاٍ ايربملإ ٚإٔ ٜٛنح يًطأ ٟايعاّ ايٛادبات ايطٝ٥ػ ١ٝيًعٌُ ايربملاْٚ ٞايصٜٓ ٟعهؼ يف (ايتؿطٜع
 ٚاملطاقبٚ ،١تكسٜل املٛاظْٚ )١نٝؿ ١ٝازاضتٗا يسٖ ٣ص ٙامل٪غػ ١ايٛطٓ .١ٝمٔ يف َعٗس ثةى ْ PAYطٜس إٔ ْكنسّ اينسعِ
 ٚايتعا ٕٚ٭عها ٤ايربملإ  ٚض٥اغ َٔ ١خنْ ٍ٬ؿنط املعًَٛنات ايكنطو ٚ ١ايسقٝكن ١سن ٍٛازاٖ ٤نص ٙامل٪غػن .١يٓناخ
ا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝبػ ١ٝايؿكٌ بني ايعه ٛايؿعاٍ  ٚايعه ٛاي٬ؾعاٍ َع خًل ايهػٛط املسْ ١ٝعً ٢أٚي٦نو ا٭عهنا ٤اينصٜٔ
ئ ٜكَٛٛا بأزاٚ ٤ادباتِٗ نُا ٜٓبػ ،ٞبأختكاض ؾسٜس ٖسؾٓا ٖ ٛاهاز ع٬قٚ ١طٝس ٠بني ايعه ٛايربملاْ ٚ ٞايٓاخنب ٚبنني
ايطأ ٟايعاّ ٖ ٚص ٙامل٪غػ.١
يكس قاّ َعٗس ثةى  PAYبأعساز ْٚؿط غت ١تكاضٜط ،ست ٢اٯٕ س ٍٛتك ِٝٝاعُاٍ ايسٚض ٠ايطابعن ١يربملنإ نطزغنتإ ٚ
ث٬ث ١تكاضٜط بايتعاَ ٕٚع قٓسٚم ايٛطين يًسعِ ايسميكطاط )NED( ٞا٭َطٜه ٚ ٞث٬ث ١تكاضٜط طٛعناً َنٔ املعٗنس ،إثٓتنإ
َٔ ٖص ٜٔايتكطٜط ٜٔقس طبعا َؿهٛضاً َٔ قبٌ اؼاز بطملإ نطزغتإ.
إٍٕ ٖصا ايتكطٜط ىل ازا ٚ ٤عٌُ  ٚؾإٔ ايربملإ أثٓناَ ٤اٜػنُ ٢باينسٚض ٠ايطبٝعٝن ٚ 2016 ١اينيت مل ٜنتِ ؾتشٗناَ .نٔ
املعً ّٛبإٔ طبٝع ١عًُٓا ىل َطاقب ١اع ُاٍ ايربملنإ مًَنني إٔ تن٪زٖ ٟنص ٙامل٪غػن ١ايٛطٓٝن ١اعُاهلنا بهنٌ سنطم ٚ
إخ٬م  ٚإٔ ته ٕٛعٓس ثك ١ؾعب نطزغتإ ٚتعٌُ داٖس ٠ملعاؾ ١املؿنانٌ  ٚا٭ظَنات ٚتػنس ايمطٜنل اَناّ اـطٚقنات ٚ
ايتسخ٬ت اؾاْب َٔ ١ٝقبٌ ا٫سعاد  ٚا٫ططاف ايػٝاغ ١ٝأ ٚايعٌُ عً ٢تعمَٗ ٌٝا َٗا ،إش إٔ بٛدٛز بطملإ ق ٚ ٣ٛؾعاٍ،
 ٚقازض عً ٢اؽاش ايػبٌ ايكاْ ١ْٝٛنؿ ٌٝبتكسّ اجملتُع  َٔ ٚثِ دعٌ ايٓعناّ زميكطاطٝناً ٪َ ٚغػنات .١ٝمنٔ ْتٛقنع بنإٔ
َطاقب ١ايربملإ َٔ قبًٓا إناؾ ١اىل املٓعُات املسْ ١ٝا٫خط ٣غته ٕٛغٓساً قٜٛاً يٓذاح ايربملإ.
قس ٜٛد٘ ايٓٝا بٗصا ايػ٪اٍَ ...ا ؾا٥سْ ٠ؿط ايتكاضٜط اـاق ١مبطاقب ١اعُاٍ ايربملإ يف سنني تعمًٝن٘م َنٔ ايٛاننح
إٔ عًُ ١ٝاملطاقب ١تؿٌُ مجٝع اعُاٍ ايربملإ ،ؾبايطغِ َٔ تعم ٌٝايربملإ ٚعسّ عكس دًػات٘ يف ايٛقنت اؿاننط ،إ٫ب إٔ
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ايًذإ ناْت ميهٔ هلا إٔ تػتُط يف عكس دًػاتٗا ،سٝح ٖٓايو عؿطات َٔ َػنٛزات ايكنٛاْني َمطٚسن٘ يًُٓاقؿنٚ ١نتابن١
ايتكاضٜط عٓٗا أ ٚايبت ؾٗٝا ،عًُاً بإٔ عسز َٔ ٖص ٙايتكاضٜط  ٚاملػٛزات تعٛز اىل أٜاّ بسا ١ٜايسٚض ٠ايطابع.١
ايػ٪اٍ اؾٖٛطٖٓ ٟا ،ملاشا ظات ايتكاضٜط املٛد٘ اىل ايًذإ ز ٕٚايبت ؾٗٝام
يف سنيَ ،ع بسا ١ٜايسٚض ٠اؿاي ٚ ١ٝاَاّ اعني اؾُٝع اْٗايت غ َٔ ً٬ٝتًو ايتكاضٜط عًٗٝا! يكس اغتػٌ بعض َٔ اعهنا٤
ايربملإ ايٛنع ايطأٖ بػبب ؾكسإ ايربملإ ؾطعٝت٘ ٚتعم ً٘ٝظضٜع ً ١يعنسّ قٝناَِٗ بأعُناهلِ ،إش منٔ ْكن ٍٛهلنِ إ ٍٕ ٖنصا
يٝؼ قشٝشاً ،امنا ٜطٜس ٕٚاؿكن ٍٛعًن ٢إشٕ با٭ٜؿناز اىل خناضز ا٫قًن ِٝعذن ١ؤؿن ١ٝؾن ٕٚ٪ؾناِْٗ َٚنٔ ثنِ اْؿنػاٍ
ايكٓكًٝات مبٛنٛع َٓح تأؾريات ايػؿط هلِ ٚايعٛا ًِٗ٥٭َٛض مل تهٔ نطٚض ،١ٜيف سني ٖن ٤٫٪ا٫عهناٜ ٤تُتعن ٕٛظُٝنع
اَ٫تٝاظات ايربملاْ ٚ ١ٝمياضغْٗٛا ...إشٕ عسّ ايتعاَِٗ بايعٌُ ٚعسّ تأزٚ ١ٜادباتِٗ ٜعترب اُٖاٚ ً٫تٓكن ً٬قنطواً ،ينصا مل
لس ،مٔ نُطاقبني ،بُساً َٔ تػذ ٌٝتًو اؿا٫ت  ٚاعتباضٖا تككرياً َعتُساً بايٛادب ،يف ايٛقت ايصْ ٟعٌُ َٔ ادٌ اعناز٠
ؾإٔ ٖٝٚب ١ايربملإ اىل َانإ عً ٘ٝغابكاً ...يصيو لس ؼكٝل ٖص ٙاملػ٪ي َٔ ١ٝقًب ٚادباتٓا.
يف اسسخ خمٛات٘ ؾإٍٕ "َطقس ثةى  PAYملطاقب ١بطملإ نطزغتإ" ٜبسأ اعُاي٘ َنٔ خن ٍ٬قنؿشت٘ اـاقن ١عًن٢
ؾبه ١اْ٫نْٝت  ٚبايًػتني (ايهطز ٚ ١ٜايعطب ٚ )١ٝاْ٫هًٝعَ ١ٜػتكب .ً٬إٕ ٖص ٙايكؿش ١غته ٕٛمبجاب ١قمَُٗ ١ن ١يًٓاخنب
 ٚايباسنح  ٚا٫عَ٬نٝني يف نطزغنتإ ،ؾكنس تأخنص عًن ٢عاتكٗنا ْؿنط مجٝنع املعًَٛنات اينيت تٗنِ (ايتؿنطٜع  ٚاملطاقبنٚ ١
املكازق  ١عً ٢املٛاظْ ،)١نُا غتتٛىل َتابع ١اعُاٍ مجٝنع أعهنا ٤ايربملنإ ،نُنا ميهنٔ َنٔ خ٬هلنا َعطؾنَ ١نس ٣ايتنعاّ
اعها ٤ايؿعب بايٛعٛز اييت عاٖسٚا بٗا ايٓاخبني أثٓا ٤عًُ ١ٝمحً ١اْ٫تدابات ،نُنا غنٓتعطف عًنَ ٢نس ٣تؿُٗٗنِ يًعُنٌ
ايربملاْ ٚ ٞايتُٝٝع بني املٗاّ ايربملاْ ٚ ٞايٛادبات ا٫خط ٣نايعٌُ ا٫ع .َٞ٬نُا غٓتعطف عً ِٖ َٔ ٢ايًص ٜٔغنٝأخصٕٚ
عً ٢عاتكِٗ َػ٪ي ١ٝاملطاقب ٚ ١تمبٝل اغؼ ايتؿطٜع  ٚبايعهؼ ،إٕ ٖص ٙايكؿش ٖٞ ١دعَ َٔ ٤ؿطٚع َطاقبن ١ايربملنإ ٚ
اييت تسعِ َٔ قبٌ (.)NED
إٕ َعٗس ث PAY ٣١يًنب ٚ ١ٝايتُٓ ١ٝغٝػتُط يف َطاقبَ ١ؿاضٜع ايربملإ  ٚنٌ َٔ ٚظاضت ٞاينب ٚ ١ٝايتعًن ِٝايعناي،ٞ
 ٖٛٚوا ٍٚإٔ ٜك ّٛبألاظ دعَٗ َٔ ٤اَ ١املسْٚ ٞايتٓع ُٞٝننٜ ٞهن ٕٛقمن ١ننػن َنسْ ٢عًن ٢ايػنًم ١ايػٝاغن ١ٝيف
اقً ِٝنطزغتإ ،إش ٫ميهٔ ا٫غنتٗاْ٘ باينسعِ  ٚايتعنا ٕٚايًنص ٜٔابنستٗا ض٥اغن ١ايربملنإ  ٚاعهنا ،٘٥ؾكنس اعتنربٚا اْؿػنِٗ
اقشاد املؿطٚع َٔ خَ ٍ٬اقسَٛا يٓا َٔ ع ٕٛعٔ قطد ،إش ْكسض دٗٛزِٖ  ٚاِْٗ طاق ١زا ١ُ٥يًُؿطٚع ٫تٓهب.

د.شرور ع دالرمحَ عىر
رمليض وعّد ثةى  PAYلمرتبية و التٍىية
ايموه 2016
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تقييي اداء الربملاُ خاله الدورة الربيعية
(/1وارط  2016لغاية /31آب )2016
ٜػتٓس ايعٌُ ايربملاْ ٞعً ٢أغؼ ث٬ث( :١ايتؿطٜعَ ،طاقب ١ايػًم ١ايتٓؿٝصَ ،١ٜكازق ١املٛاظْ.)١
أوالً -:عىمية التعريع:
عً ٢أثط تعم ٌٝايربملإ مل وسخ خٖ ٍ٬ص ٙايسٚض ٠أ ١ٜدًػ ١يًربملإ نُا مل تتِ املكازق ١عً ٢أ ٣قاْ ٕٛأ ٚقطاض.
ثاٌياً -:وراقبة احللووة:
يًػبب املصنٛض أع ،ٙ٬مل ؼكٌ َ طاقب ١اؿه ،١َٛنُا مل ٜكِ اعهنا ٤ايربملنإ بتأزٜنٚ ١ادبناتِٗ ننُٔ اطناض ايًذنإ
املتؿهًٚ ١مل تهٔ ٖٓاى اْؿم ١ؽل ايًذإ.
ثالجاً -:وصادقة املوازٌة:
خ ٍ٬غٓٛات ايج٬خ املٓكطَ ١مل ٜهٔ يًربملإ زٚض يًُكنازق ١عًن ٢املٝعاْٝن ،١بنا٭خط ٣مل تهنٔ ٖٓناى ؾن ٧ٝا ن٘
املٛاظْ ١يػٓٛات (.)2016 ،2015 ،2014
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جلاُ برملاُ كردشتاُ
عسز ايًذإ املتؿهً ١يربملإ نطزغتإ ،عباض ٠عٔ ( ) 22ؾٓن ١بطملاْٝن ١كتًؿن ،١تنتِ تؿنهٖ ٌٝنص ٙايًذنإ مبٛدنب
املٓٗاز ايساخً ٞيًربملإ إغتٓازاً اىل املازٜ ) 27( ٠هن ٕٛا٫ؾنناى سػنب ايطغبنٚ ١ايتدكنل يًعهن ٛايربملناْ ٞعًن ٢إٔ
ٜ٫تذاٚض عسز ا٫عهناَ ٤نٔ ( )11عهنٛاً ٜ٫ٚكنٌ عنٔ ( )5أعهناٜ .٤نننع زٚض ٖنص ٙايًذنإ يف َتابعن ١املؿناضٜع  ٚاعُناٍ
اؿه ١َٛثِ ا٫ستهاى َع اؾُاٖري ملٓاقؿَ ١ؿانًِٗ  ٚاهاز اؿً ٍٛهلا.
ؾُٝا  ًٜٞخ٬ق ١اعُاٍ ايًذإ ايربملاْ ١ٝخ ٍ٬ؾن ٠اْعكاز زٚضت٘ ايطبٝع ١ٝيف (:)2016
أ :ً٫ٚؼطٜط ايتكاضٜط س ٍٛاملؿاضٜع ايكاْ:١ْٝٛ
يكس  ،ؿس اٯٕ ،تكسَ ) 226( ِٜؿطٚع قناْ ٚ ٕٛقنطاض اىل ض٥اغن ١ايربملنإ ،سٝنح ؤنت ايكنطا ٠٤ا٭ٚىل َنٔ ٖنصا ايعنسز
ينن(َ )155ؿطٚع قطاض ٚقُسِّّ اىل ا٭عها ٚ ٤ايًذإ املعٓ ،١ٝإش بكٖ َٔ ٞصا ايعسز (َ )71ؿطٚع ز ٕٚقطا .٠٤أَ ٟنٔ فُنٛع
نٌ ٖص ٙاملؿاضٜع خ ٍ٬ايسٚض ٠اؿاي ٚ ١ٝاييت َطت عًٗٝا ث٬خ غٓٛات ؾكس ؤت املكازق ١عً )18( ٢قاْ )7( ٚ ٕٛقطاضات
ؾكن ٚ .ايبك ١ٝباتت عً ٢ساهلا .يكس إدتُعت ؾٓ( ١ؾ ٕٚ٪ا٫دتُاع ٚ ١ٝا٫طؿاٍ  ٚا٫غط )٠خ ٍ٬ايسٚض ٠ايطبٝعَ 2016 ١ٝط٠
ٚاسس ٠ؾكن ٚ ٚقسَت تكطٜطاً س ٍٛقاْ( ٕٛضعا ١ٜايكاقط.)ٜٔ
ؾُٝا  ًٜٞا ا ٤ايًذإ اييت مل تهتب ايتكاضٜط س ٍٛاملؿاضٜع ايكاْ ١ْٝٛاملٛد٘ ايٗٝا َٓص بسا ١ٜايربملإ بايعٌُ  ٚيػاٜن١
(.)2016/8/31

جدوه رقي ( )1تقارير المجاُ
امساء المجاُ

ت
1

الدفام عَ حقوق املرأة

2

التهارة ومحاية حقوق املصتّمك

3

العالةا و ظؤوُ اجلالية الكردية

*ا ا ٤ايًذإ اييت مل تٛد٘ ايٗٝا أَ ٟؿطٚع قطاض َٓص بسا ١ٜايعٌُ ايربملاْ.ٞ

جدوه رقي ( )2امساء المجاُ
امساء المجاُ

ت
1

الرياضة و الع اب

2

املٍاطق الكردشتاٌيْ خارج ادارة االةميي
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ثاٌياً -:إجتىاع المجاُ:

( َٔ)1فُٛع ( )22ؾٓ ) 9( ،١ؾإ ؾكن عكست إدتُاعاتٗا إش إ بعض َنٔ ٖنص ٙا٫دتُاعنات ؤنت َنٔ ز ٕٚتهًُن١

ايٓكاد ايكاْٖ ،ْٞٛص ٖٞ ٙخ٬قَ ١ا لعت خ ٍ٬ايسٚض ٠ايطبٝع( ١ٝأضبع ١أؾٗط).
()2ؾٓ ١ايطٜان ٚ ١ايؿباد ،عكست ( )4إدتُاعات خ ٍ٬ايؿن ٠اع ،ٙ٬إش

ا٫دتُناع عهنٛض ض٥نٝؼ ايًذٓنْ ٚ ١ا٥بن٘

ؾكن.

جدوه رقي ( )3اجتىاع المجاُ
امساء المجاُ

ت

عدد االجتىاعات

1

السراعة و الثروة احليواٌية والري و الصدود

8

2

الرتبية و التعميي العال و ال خث العمى

8

3

محاية حقوق املصتّمك

4

4

الرياضة و الع اب

4

5

ظؤوُ اجملتىع املدٌ

3

6

ظؤوُ االجتىاعية واالطواه و االشرة

1

7

االوةاف و العؤوُ الديٍية

1

8

االثار و خدوا ال مدية و الٍقن و املواصال و الصياحة

1

9

الداخمية و االوَ و اجملالض احملمية

1

اجملىوع

31

ثالجاً :المجاُ الوقتية-:
يكس تؿهًت عسز َٔ ايًذنإ املدتكن ١يف ايربملنإ ،إ ب ٫أ ٍٕ بعنض َنٔ ٖنص ٙايًذنإ مل تهؿنـ عنٔ أعُاهلنا يف ايٛقنت
اؿانط بٌ مل تهتٌَُ ،جٌ-:
-1ؾٓ ١ايتشكٝل اـاق ١بايٓعط يف اسساخ ( ٚ )2014/4/30اٜ٫اّ ايتاي ١ٝاييت ٚقعت يف نٌ َٔ قناؾعيت ايػنًُٝاْٚ ١ٝ
اضب ،ٌٝإش تؿهًت ٖص ٙايًذٓ ١مبٛدب قطاض ضقِ ( )3يف  2014/5/4سٝنح ؾتشنت ًَؿن ًا خاقن ًا بنايتشكٝل يف تًنو ا٭سنساخ ٚ
ضؾعت تكطٜطٖا اىل ض٥اغ ١ايربملإ إ٫ب إٔ مل ٜسضز ٖصا ايتكطٜط نُٔ دس ٍٚأعُاٍ ايربملإ.
 -2ؾٓ٪َ ١قت ١يًتشكٝل َ ٚتابعَٛ ١نٛع اؾطا ِ٥اضتهبت ننس َهْٛنات عطقٝن ١يف اقًن ِٝنطزغنتإ بأعتباضٖنا دنطاِ٥
سطد ٚاباز ٠مجاع ،١ٝإش تؿهًت ايًذٓ ١مبٛدب قطاض ضقِ ( )22يف  ،2014/9/23إ٫ب اْٗا مل ؼطى غانٓاً ثِ ايػٝت بكنطاض َنٔ
ايربملإ.
-3ؾٓ ١إعساز َػٛز ٠ايسغتٛض ٭قً ِٝنطزغتإ  ٚأُعمٝت هلا ًَٗنَٜٛ )90( ١ناً ٭لناظ اعُاهلنا َنٔ  2015/5/25يػاٜن١
 ،2015/8/28إ٫ب اْٗا مل تتُهٔ َٔ الاظ َٗا َٗا غَ )74( ٣ٛازَ ٠نٔ َػنٛز ٠ايسغنتٛض ،ؾمًبنت ؤسٜنس َنسَٜٛ )90( ٠ناً
إناؾٝاً ٭نُاٍ اعُاهلا ،يهٔ ايربملإ مل ٜبس َٛاؾكت٘ عً ٢ؤسٜس ٖص ٙاملس.٠
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والحظات حوه تعلين المجاُ
يف َكاضْ ١يٓا بني َعبَٛات َسٜط ١ٜؾ ٕٚ٪ايربملإ  ٚايكؿش ١ايط  ١ٝيًربملإٚ ،دسْا قنسضاً َنٔ ا٭خمنا ٚ ٤ايٓنٛاقل
اييت ناْت هلا ع٬ق ١با٫ع ٚ ّ٬ايكؿش ١ايط  ١ٝيًربملإ إ٫ب أْٓا ٫خمٓا ؾُٝا بعس بإٔ ٖص ٙا٫خما ٚ ٤امل٬سعنات مل ػنط
عًٗٝا ايتكشٝح ،إش ٚدست نُٔ تكطٜط ضقِ ( ٚ )5أزضدت يف (ْ )16كم ١يف سٗٓٝا.

جدوه رقي ()4

َػت ٣ٛعٌُ ايًذإ س ٍٛاملؿاضٜع املٛد٘ إيٗٝا يف بساَ ١ٜباؾط ٠ايربملإ 2016/8/31 ١ٜ٫

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

عدد املعاريع القاٌوٌية

املعاريع اليت وت ت حوهلا
التقارير

ٌص ة املعاريع القاٌوٌية
اليت وت ت عٍّا التقارير

أ اء المهاُ
ظؤوُ القاٌوٌية

155

40

%25,80

املالية و ظؤوُ األةتصادية و األشتثىار

46

9

%19,56

الداخمية و األوَ و اجملالض احملمية

21

9

%43,85

السراعة و الثروة احليواٌية و الري و الصدود

7

5

%71,42

الدفام عَ حقوق املرأة

8

0

%0

الرتبية و التعميي العال و ال خث العمى

9

4

%44,44

العؤوُ الصخية و ال يئة

14

5

%35,71

العؤوُ األجتىاعية و األطواه و األشرة

16

16

%100

األعىار و األشكاُ

3

1

%33,33

الثقافة و األعالً و الوٍوُ

7

3

%42,15

األوةاف و العؤوُ الديٍية

9

9

%100

ظؤوُ ثيشمةرطة و العّداء

21

2

%9,52

حقوق االٌصاُ

19

5

%36,31

الصٍاعة و الطاةة و املصادر الط يعية

9

5

%55,55

اآلثار و اخلدوا ال مدية و املواصال و الصياحة

5

4

%80

التهارة ومحاية حقوق املصتّمك

3

0

%0

الرياضة و الع اب

0

0

%0

الٍساِة

2

1

%50

املٍاطق الكردشتاٌية خارج إدارة األةميي

0

0

%0

ظؤوُ اجملتىع املدٌ

4

2

%50

ظؤوُ الربملاُ

2

1

%50

العالةا و ظؤوُ اجلالية الكردشتاٌية

2

0

%0

اجملىوع

362

121

%33342
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جدوه رقي ()5
حضور األعضاء يف إجتىاعات جلاٌاتّي الربملاٌية لمدورة الربيعية 2016
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

عدد االعضاء

عدد االجتىاعات

اشي المجٍة
ظؤوُ شياشية

11

0

املالية و العؤوُ االةتصادية و االشتثىار

11

0

الداخمية و األوَ و اجملالض احملمية

11

1

السراعة و الثروة احليواٌية و الري و الصدود

10

8

الدفام عَ حقوق املرأة

7

0

الرتبية و التعميي العال و ال خث العمى

11

1

العؤوُ الصخية و ال يئة

9

0

العؤوُ األجتىاعية و األطواه و األشرة

10

1

األعىار و األشكاُ

7

0

الثقافة و االعالً و الوٍوُ

5

0

األوةاف و العؤوُ الديٍية

7

1

ظؤوُ ال يعىروة و العّداء و ضخايا جيٍوشايد و الصهٍاء الصياشيني

11

0

حقوق األٌصاُ

10

0

الصٍاعة و الطاةة و املصادر الط يعية

11

0

اآلثار و اخلدوا و ال مدية و املواصال و الصياحة

10

1

التهارة و محاية حقوق املصتّمك

7

4

الرياضة و الع اب

7

4

الٍساِة

9

0

املٍاطق الكردشتاٌية خارج إدارة األةميي

9

2

ظؤوُ اجملتىع املدٌ

8

0

ظؤوُ الربملاُ

9

0

العالةا و ظؤوُ اجلالية الكردشتاٌية

9

0

اجملىوع
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بعض املالحظات الالفتة لمٍظر حوه اجلدوالُ
رقي ( )1و رقي ()2

-1خ ٍ٬ايسٚض ٠ايطبٝع – ١ٝأضبع ١أؾٗط َٔ -اجملُنٛع ( )22ؾٓ ١بطملاْ ،١ٝعكست ( )9ؾإ ؾكنن إدتُاعاتٗنا
ا٭عتٝاز.١ٜ
-2ايتًُل يف إلاظ أعُاٍ ايًذإ  ٚعسّ ا٭نناخ مبتابع ١أعُاٍ اؿه.١َٛ
-3إدتُاعات ايًذإ مل تهٔ باملػت ٣ٛاملمًٛد َكاضْ ١بؿ ٕٚ٪املنٛاطٓني َ ٚؿنانًِٗ  ٚاملؿناضٜع املٛدن٘
ايْ .ِٗٝػب ١غٝاد ا٭عها ٤يف بعض ايًذإْٛ ،عاً َا ،عاي ،١ٝطبع ًا ٜٓعهؼ ٖصا عً ٢عٌُ ايًذإ بؿهٌ غً .
-4خ ٍ٬ايسٚض ٠اؿايٖٓ ١ٝايو ( )13ؾٓ ١بطملاْ ١ٝمل تعكس أ ٟإدتُاع  ٚايًذإ ٖ:ٞ
(ايكاْ ،١ْٝٛاملاي ،١ٝايسؾاع عٔ سكٛم املطأ ،٠ؾ ٕٚ٪ايكش ٚ ١ايب ،١٦ٝا٭عُاض ايجكاؾ ٚ ١ا٭ع ،ّ٬ؾ ٕٚ٪ايبٝؿُطن،١
سكٛم ا٭ْػإ ،ايكٓاع ٚ ١ايماق ،١ايٓعاٖ ،١املٓناطل ايهطزغنتاْ ١ٝخناضز ا٭قًن ،ِٝؾن ٕٚ٪ايربملنإ ،ايع٬قنات ٚ
اؾاي ١ٝايهطز.)١ٜ
ٖٓايو ؾإ ؾكس إدتُعت أعهاٗ٥ا خْ ٍ٬ؿؼ ايسٚضَ ٠طٚ ٠اسس ٠ؾكن َٔ ،أِٖ ٖص ٙايًذإ( -:ايساخً ،١ٝايؿٕٚ٪
ا٭دتُاع ،١ٝا٭ٚقاف ،ايبًس.)١ٜ
-5ؾٓ( ١ؾ ٕٚ٪اجملتُع املسْ )ٞؾكس عكست ث٬ث ١إدتُاعات ؾكن.
-6ؾكس عكست نٌ َٔ ايًذٓتني (ايطٜان ٚ ١ايؿباد  ٚايتذاض ٚ ٠سكٛم املػتًٗو) .أضبع ١إدتُاعات ؾكن.
-7ؾٓتا (اينب ٚ ١ٝايعضاع )١عكستا مثاْ ١ٝإدتُاعات ؾكن.
-8تعم ٌٝايربملإ عهؼ غًباً عً ٢إزاض ٠ؾ ٕٚ٪ايًذإ.
-9أَا ؾٓ ١ايع٬قات  ٚايؿ ٕٚ٪اؾاي ١ٝايهطز ٖٞ ١ٜايٛسٝس ٠اييت مل تعن املعًَٛات س ٍٛإزاض ٠ؾنْٗٚ٪ا ضغنِ
إعَٗ٬ا َٔ قبٌ َسٜط ١ٜؾ ٕٚ٪ايربملإ ،إ٫ب أْٓا سكًٓا ؾُٝا بعس املعًَٛات املمًٛب ،١نُا أُؾريت ايٗٝنا يف إطناض
ٖصا ايتكطٜط.
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جدوه رقي ()6
خالصة عىن الربملاُ خاله فرتة الدورة الربيعية لصٍة 2016
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العدد

العٍاويَ
عدد جمصا الربملاُ

0

عدد فقرة عىن

0

عدد فقرة العىن/املٍهس

0

عدد فقرة العىن /الغري وٍهس

0

عدد املعاريع القاٌوٌية اليت متت القراءة االوىل لْ أثٍاء الدورة الربيعية 2016

0

عدد القرارا املصادق عميّا

0

عدد القواٌني املصادق عميّا

0

عدد أعضاء دلمض الوزراء وَ الاذيَ ت إشتدعاملّي وَ ة ن أعضاء الربملاُ لمخضور ر ةاعة الربملاُ

0

عدد أعضاء دلمض الوزراء وَ الاذيَ ت إشتدعاملّي و خضروا ةاعة الربملاُ

0

عدد أع ضاء دلمض الوزراء الاذيَ ت إشتدعاملّي اىل ةاعة الربملاُ و مل حيضروا

0

عدد أعضاء دلمض الوزراء الاذيَ طم وا احلضور اىل ةاعة الربملاُ

0

عدد ورا إشتهواب أعضاء دلمض الوزراء

0

عدد إجتىاعا المهاُ

31

عدد جقارير المهاُ املكتوٌ ة حوه املعاريع القاٌوٌية ر الدورةاىل

1

عدد جقارير المهاُ حوه املعاريع القاٌوٌية اليت واٌت جيب أُ يكتب عٍّا و لكٍّا مل جكتب

241

عدد األشئمة املوجْ وَ ة ن أعضاء الربملاُ لمخكووة

0

عدد األشئمة املوجْ وَ ة ن أعضاء الربملاُ و اليت متت األجابة عميّا

0

عدد األشئمة املو جْ وَ ة ن أعضاء الربملاُ و اليت مل جتي األجابة عميّا

0
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أِي املالحظات حوه الدورة الربيعية 2016
أ :ً٫ٚخٖ ٍ٬ص ٙايسٚض ٚ ٠قبًٗا ،أَٓ ٟص  2015/10/6مل وكٌ أ ٟإدتُاع يًربملنإٖ ،نص ٙساين ١غطٜبن٫ ١تٓػنذِ َنع
ايعٌُ ايربملاْ.ٞ
ثاْٝاً :يكس أقسض ايربملإ َٓنص بساٜن ١زٚضتن٘ اؿايٝن ،١أَ ٟنا ٜكناضد ثن٬خ غنٓٛات ( )18قاْْٛناً  )7( ٚقنطاضات ؾكنن،
با٭ناؾ ١اىل (َ )155ؿطٚع إش ؤت ي٘ ايكطا ٠٤ا٭ٚىل.

ثايجاً :بايٓػب ١اىل ًَـ ايٓؿن ؾكس نإ ٖٓايو غُٛض ٜهتٓـ ٖصا املًـ إش مل ٜتُهٔ ايربملإ َنٔ َتابعن ١أ ٚا٭طن٬ع

عً ٢سٝجٝات ٖصا املًنـ اؿٝن ٟٛغنٛا  ٤ننإ َنٔ ْاسٝن ١بٝنع اينٓؿن يف ا٫غنٛام ايعاملٝن ١أ ٚعا٥ساتن٘ أ ٚنٝؿٝن ٚ ١ؾشن٣ٛ
ا٭تؿاقات املربق ١بني اؿه ٚ ١َٛايؿطنات ايعامل ١ٝاملدتك.١

1

ضابعاً :مل وكٌ إغتسعا ٤أٚ ٟظٜط اىل قاَ ١ايربملإ بٗسف املػا ١ً٥أ ٚا٭غتذٛاد.

2

خاَػاً :مل تتُهٔ ايًذإ ايربملاْ ١ٝشات ايع٬ق ١بأزا ٤اعُاهلا بؿهٌ َمًٛد غٛا َٔ ً٤سٝح قطاقب ١اؿه ١َٛأَ ٚتابعن١
املؿاضٜع اييت ؤت هلا ؽكٝل املٛاظْ ١يف ايػٓٛات املانٚ ١ٝؿس اٯٕ ،يف سنني ننإ َنٔ ايهنطٚض ٟإٔ ٜػناِٖ زٜنٛإ
ايطقاب ١املاي ١ٝيف عًُ ١ٝاملتابع.١
غازغاً َٔ :فُٛع املؿاضٜع ايبايػ ١عسزٖا (َ )362ؿطٚعاً  ٚايص ٟنإ َٔ املؿطٚض نتاب ١ايتكاضٜط اي٬ظَ ١عٓٗا ؾكنس
ؤت نتاب )121( ١تكطٜطاً ؾكن ،أ ٟمبعٓ ٢إٔ (َ )241ؿطٚعاً ظٌ بس ٕٚنتاب ١ايتكاضٜط بكسزٖا.

3

غابعاً :يكس عكس ( )31إدتُاعاً يًذإ ايربملاْ ١ٝخ ٍ٬ايسٚض ٠اؿاي.١ٝ
ثآَاً :إٕ زٚض ايربملنإ عًن ٢ايػناس ١ايػٝاغن ١ٝ٭قًن ِٝنطزغنتإ مل ونغ با٭ٖتُناّ اين٬ظّ يف ا٭سنساخ اـمنريٚ ٠
املكري ١ٜنُا ٬ٜسغ ،إش مل ٜؿاضى ب٘ يف ايكطاضات ايػٝاغ َٔ ١ٝقبٌ ا٭ططاف  ٠ا٭سنعاد ايػٝاغن ،١ٝعًُناً بنإٔ قنطاض ضقنِ
( )1يػًٜٓ )2005( ١عّ ايكٝاز ٣ايػٝاغ ١ٝيف ا٭قً ِٝبايطدٛع اىل ايربملإ يًبت يف ايكطاضات املكري.١ٜ

- 1دا٤ت يف املاز َٔ )42( ٠املٓاٖر ايساخً:ٞ
ا -إٕ ايًذإ ايسا ١ُٝ٥هلا سل طًب املعًَٛات ايتٝٝشتادْٗٛا َٔ ايسٚا٥ط ايط  ٚ ١ٝاملٓعُات اؾُاٖطٜن ٚ ١املٗٓٝن ١عنٔ ططٜنل ْا٥نب
ضٝ٥ؼ ايربملإ.
د-ي ٛإقتٓعت تًو اؾٗات املصنٛض ٠أع ٙ٬عٔ إعما ٤املعًَٛاتٜ ،تِ إع ّ٬ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بصيو عنٔ ططٜنل ض٥نٝؼ ايربملنإ،
يف ساي ١عسّ ايطز يف غهَ١ٜ )15( ٕٛاً غٝشاٍ املٛنٛع اىل ضٝ٥ؼ ايربملإ يًبت ؾ.٘ٝ
- 2املاز َٔ )69( ٠املٓاٖر ايساخً ٞتٓل عً:٢
أ /يف ساي ١إغتذٛاد أسس أعها ٤ايػًم ١ايتٓؿٝص َٔ ١ٜقبٌ عه ٛبطملاْ ،ٞهب إع ١َ٬بهتاد ض  َٔ ٞايربملإ.
د /عً ٢ضٝ٥ؼ ايربملإ إغا ٍ نتاد ا٭غتذٛاد اىل ايػنًم ١ايتٓؿٝصٜن ١بعنس إزضادن ١ننُٔ بطْناَر ايعُنٌ ا٭ٚىل دًػن ١بعنس إعَ٬ن،١
ٚغٝشسز َٛعس ا٭غتذٛاد بعس أغبٛع يف ساي ١إشا نإ ايربملإ يف عذً َٔ ١أَط ٚ ٙعه ٛايػًم ١ايتٓؿٝص ١ٜمل ٜبس اَ٫تٓاع.
- 3تٓل ؾكطَ َٔ )4( ٠از َٔ )71( ٠املٓاٖر ايساخً ٞيربملإ نطزغتإ:
ٜطؾع تكطٜط َؿنى َٔ نًيت ايًذٓتني بعس قٝاغت٘ َٔ قبٌ ايًذٓ ١ايكاْٚ ١ْٝٛشيو بعس ( )10أٜناّ َنٔ تنأضٜذ سهنٛض ٙاىل ايًذٓنتني،
ؾُٝا ي ٛمل ٜمًب ا٭غطاع يًٓعط ؾ ،٘ٝؾعٓس٥صُ ٜكسّ يف غه ٕٛمخػ ١أٜاّ.
التقرير السادس ملعهد ثةى
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تاغعاً /يكس

ؤسٜس ايعٌُ بكاْ ٕٛضقِ ( )3يػٓ )2006( ١اـام مبهاؾش ١ا٭ضٖاد يف أقً ِٝنطزغتإ مبٛدب (قنإْٛ

ضقِ ( )2يػٓ 2014 ١اـام بتُسٜس َس ٠ايعٌُ بكاَْ ٕٛهاؾشن ١ا٭ضٖناد املنصنٛض إعن ٚ ٙ٬اينيت أْتٗنت َنس ٠ايعُنٌ بن٘ يف
.)2016/7/16
ٚنإ َٔ املؿطٚض تٓؿٝص ٖصا ايكاْ ٕٛبؿهٌ عًُ ،ٞإ ٫إ ٖصا مل وكٌ ،ؾكس أقبشت ا٭قًٖ َٔ ِٝص ٙايٓاس ١ٝتعٝـ
ساي ١ؾطاؽ قاْٚ ْٞٛانح.
عاؾطاً :يكس أٚقـ ايعٌُ بكاْ ٕٛضقِ ( )9يػٓ 2008 ١اـام بأهاز ايسٚض  ٚايعكاضات يف أقً ِٝنطزغتإ – عطام ملنس٠
غٓٚ ١اسسٚ ٠شيو مبٛدب قاْ ٕٛضقِ ( )8يػٓ 2015 ١إش أْتٗت ايعٌُ بٗصا ايكاْ ٕٛيف  ،2016/7/15ؾهإ َٔ املؿطٚض إَنا
إ ٜعسٍ ٖصا ايكاْ ٕٛأ ٚميسز غٓ ١أخط ،٣إ٫ب إٍٔ ايؿطاؽ ايتؿطٜع ٞايص ٟخًؿ ١تعمٝنٌ ايربملنإ سناٍ ز ٕٚتعنس ٌٜأ ٚؤسٜنس
ٖصا ايكاْ ،ٕٛها إْعهػت اؿاٍ غًباً عً ٢ايٛنع ا٭قتكاز ٟؾُاٖري غؿٝس َٔ ٠ايصٜ ٜٔػهٓ ٕٛبا٭هاض.

06
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واقع الربملاُ وَ خاله رؤية ِيئة الرئاشة و رؤشاء اللتن

بسأت عًُ ١ٝا٭ْتدابات  ،2013/9/21 ّٜٛسٝح عكست ايسٚض ٠ايطابع ١املٓتدبَ ١نٔ قبنٌ ايؿنعب أ ٍٚإدتُناع هلنا ٜنّٛ
 2013/11/6إش دطت َطاغ ِٝايكػِ ايكاْ ْٞٛيٮعها..٤
بعس ا٭ْتٗاَ َٔ ٤طاغِ ايكػِ مل تؿٗس قاعن ١ايربملنإ أ ٟإدتُناع مخنط إ٫ب ٜنَ /4/29 ّٛنٔ غنٓ ،2014 ١إش يف ٖنصا
ا٭دتُاع إْتداد ٖ ١٦ٝض٥اغ ١ايربملإ.
َع بسا ١ٜؾطٚع ٖص ٙايسٚض ٠بأعُاهلا ناْت ٖٓاى خ٬ؾنات  ٚقنطاعات بنني ا٭طنطاف  ٚا٭سنعاد ايػٝاغن ١ٝساينت زٕٚ
قٝاّ ايربملإ بأزا ٤أعُاهلا بؿهٌ قاْ ،ْٞٛؾً ٛقاضْٓا ٖص ٙايسٚض ٠بػابكاتٗا لس أْٗا مل تهنٔ باملػنت ٣ٛاملمًنٛد سٝنح
أقسضت ٚقازقت عً ٢أقٌ قسض َٔ ايكطاضات  ٚايتٛقٝات ْػب ١بايسٚضات ايػابك ،١إ٫ب أْٗا ظًت نُ٪غػ ١تؿنطٜعٚ ١ٝسٝنس٠
يف ا٭قً .ِٝإش إستهٓت ؾايب ١ٝايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝؼت غكـ ٚاسس عٔ ططٜل قٓازٜل ا٭قناع يف ػطب ١زميكطاط ١ٝزغتٛض١ٜ
ؾطٜسْٛ َٔ ٠عٗا يف ا٭قً ،ِٝإ ب ٫إٔ ايكطاعات  ٚاـ٬ؾات ايكا ١ُ٥بنني ا٭طنطاف ايػٝاغن ١ٝأختًمنت اؿابنٌ بايٓابنٌ عٓنسَا
أعنض ايمطٜل أَاّ ضٝ٥ؼ ايربملإ يف اي 2015/10/12 ّٛٝعٓس َعرب ٜطز ٣بايصٖاد اىل أضب ٌٝسٝح َكط عًُن٘ .ؾُٓنص شينو
اؿني ٚؿس اٯٕ مل ٜبل ،يًربملإ َعٓاً! ها أثط غًباً عً ٢ايٛاقع ايسميكطاط ٞيًعًُ ١ٝايػٝاغ ١ٝيف ا٭قًٚ ِٝعً ٢ايكنعسٜٔ
ايساخً ٚ ٞاـاضد.ٞ
سطقاً َٓا َٛ َٔ ٚقنع املػن٪ي ١ٝمنٔ نُعٗنس ثةةى  PAYيف إطناض َطاقبن ١ايربملنإ ٚتنساعٝات َامينت ايٝن٘ ايٛاقنع
ايػٝاغ ٞبعس َا سسخ يف  2015/10/12ؾكس أضتأٜٓا إٔ ْٛد٘ ث٬ث ١أغ ١ً٦اىل نٌ َٔ ض٥اغ ١ايربملإ  ٚض٩غنا ٤ايهتنٌ بػٝن١
إغتبٝإ ا٭غباد  ٚايٓتا٥ر  ٚغَ ٌٝعاؾتٗا-:
الصؤاه األوه -:تعم ٌٝايربملإ ملاشام
الصؤاه الجاٌيَ -:اٖ ٞايٓتا٥ر ايػًب ١ٝيتعم ٌٝايربملإ عً ٢ايكعٝس ٜٔايساخً ٚ ٞاـاضدٞم
الصؤاه الجالحَ -:اٖ ٞايػبٌ ايهؿ ١ًٝيتؿع ٌٝايربملإم
قطح ايػٝس د.يوشف ذلىد رئيض برملاُ كردشتاُ يف َعطض دٛاب٘ يٮغ ١ً٦املمطٚس ١مبا -:ًٜٞ
ٌص األجابة لمصؤاه األوهٖٓ :ايو أغباد عس ٠يتعم ٌٝايربملإ إ٫ب إٔ ايػبب ايطٝ٥ػ ٖٛ ٞإغتدساّ ايك ٠ٛاملػًشَٔ ١
قبٌ سعد غٝاغ ٞيؿض اـ٬ؾات ايػٝاغ ١ٝيكاؿ ،١إش يٝؼ ٖٓاى بازض ٠أٌَ يف ا٭ؾل َا مل ٜهـ اؿعد عٔ تسخ٬ت٘ يف
أَٛض ايربملإ  ٚبعهػ٘ غته ٕٛاؿاٍ أغٛأ ها عًٗٝا ا٭ٕ .إناؾ ١اىل إٔ ٖٓاى أغباد مخنط ٣ظازت َنٔ تنأظّ ايٛننع إش
إٔ ايػٝس (َػعٛز ايربظاْ )ٞضٝ٥ؼ اؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٣ٜٛٓ ٢ايبكا ٤يف ايػًم ١نطٝ٥ؼ يٮقًن ،ِٝز ٕٚاؿكنٍٛ
عً ٢ؾطع ١ٝبطملاْ ١ٝإمنا سا ٍٚإ ٜهػب ٖص ٙايؿطع ١ٝيف خاضز قتبن ١ايربملنإ ،يف سنني قنسّ ايربملنإ َؿنطٚع ًا قاْْٝٛن ًا
يتعس ٌٜقاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قًٜٓ ِٝكنعً ٢إْتدناد ض٥نٝؼ دسٜنس ا٭قًن .ِٝإ ٫إٔ ايػنٝس ايبناضظاْ ٚ ٞسعبن٘ قسَاضغنا ننػٛط ًا
إغتجٓاٝ٥اً ٭ دٗاض َؿطٚع ايربملنإ ٖنصا ،إ ٫إٔ دٗٛزُٖنا ينٔ ٜهتنب ين٘ ايٓذناحٚ ،يف ْؿنؼ ايٛقنت ننإ ٖٓناى إدتُناع
يٮططاف ايػٝاغ 2015/10/8 ّٜٛ ١ٝإش مل تتٛقٌ ؾ ٘ٝا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝاىل َاٜبؿط با٭ْؿطاز َٔ ا٭ظَ .١ؾكنطت ا٭طنطاف
ايطدٛع اىل ايربملإ نٜ ٢تِ َٓاقؿ ١املٛنٛع ٖٓاى ،يهٔ اؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٞأقسّ عًن ٢تعمٝنٌ ايربملنإ َنٔ
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خ ٍ٬قطاض سعب ٞعتٚ .غري قناْ ْٞٛيف ْؿنؼ ايٛقنت ،بتعمٝنٌ ايربملنإ ،ؾشكنٌ َنا سكنٌ يف  2015/10/12عٓنس َعنرب
ثرديٖٓ ،اى غبب مخط ٖ ٛإ أعهاٖ ٤ص ٙايسٚض َٔ ٠ايربملاْٝني نناْٛا أنجنط ْؿناط ًا  ٚسٜٛٝنَ ١نٔ ش ٟقبنٌ ؾُٝنا ٜتعًنل
مبطاق ب ١اؿه ٚ ١َٛاغتذٛاد َٚػا ١ً٥ايٛظضا ،٤خكٛقاً ٚظٜط ايجطٚات ايمبٝع ،١ٝؾعٓس٥صُ أَنط ض٥نٝؼ فًنؼ اينٛظضا ٤بعنسّ
سهٛض أ َٔ ٟايٛظضا ٤أَاّ ايربملإٚ ،عٓسَا قاّ ايربملاْبتعس ٌٜاملٓاٖر ايساخً ٞيًربملإ أزضدت ؾكط ٠دسٜس ٠تٓل عً٢
َػا ١ً٥ايٛظضا ٤ؾٝابٝناً ننأدطا ٤قناْ ْٞٛ٭ضغناّ اينٛظضا ٤عًن ٢ا٭غنتذاب ١يمًنب ايربملنإ أ ٚعًن ٢ا٭قنٌ إؽناش ا٭دنطا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛعكِٗ ٚي ٛناْت غٝابٝآًٖ .اى داْب أخط هب ايٛقٛف عٓس ٙإش أقبشت عاقُ ١ا٭قً ِٝؼنت إسنتُٖٓٝ ٚ ٍ٬ن١
ق ٠ٛغٝاغٚ ١ٝاسس ٠عٝح

شتٓؿػٗا بػن غًمتٗا عً ٢مجٝع اهل٦ٝات  ٚامل٪غػات اؿه ٚ ١َٝٛايتؿطٜع ،١ٝؾًن ٛأضازت

َ٪غػ ١تؿطٜع ١ٝإٔ تتدص إدطا٤اً قاْْٝٛاً ،ستٚ ٢ي ٛنإ يكاحل ا٭قًن ،ِٝؾأْٗنا تكنـ سنا ً٬٥ز ٕٚإدطاٗ٥نا ٚتتنسخٌ إشا مل
ٜٓػذِ َع َكاؿٗا َ ٚكناحل سعبٗنا ...ننٌ ٖنص ٙاؿكنا٥ل اينيت شنطتٗنا ٖن ٞأغنباد سكٝكٝن٫ ،١ؼُنٌ ايؿنو يتعمٝنٌ
ايربملإ.
ٌص إجابة الصؤاه الجاٌي-:
إٕ ايعًُ ١ٝايسميكطاط ١ٝيف اقً ِٝنطزغتإ ،نُا َٖ ٞعً ،ّٛقس أُْتٗهت إش ينٝؼ ٖٓناى اٯٕ ؾن ٧إ ن٘ ايسميكطاطٝن...١
سٝح إٔ ايربملإ ايصَ ٖٛ ٟكسض ايؿطع ١ٝقس تعمنٌ بكنطاض سعبنٖٚ ٞنصا إْتٗناى قناضر بهنٌ املعناٜري يًؿنطع ١ٝايكاْْٝٛن١
ٚا٭غؼ ايسميكطاط ١ٝعً ٢ايكٝعٝس ايساخً ٚ ٞاـاضدٖ ،ٞصا با٭ناؾ ١اىل إْتٗاَ ٤س ٠ض٥اغ ١ا٭قً ِٝاينيت ؤنت ؤسٜنسٖا يف
ايسٚض ٠ايػابك ،١إش مل ٜعس اٯٕ يطٝ٥ؼ ا٭قً ِٝؾطع ١ٝقاْ ،١ْٝٛها أز ٣اىل ؾكسإ ثك ١ايٓاؽ باؿه٪َٚ ١َٛغػاتٗا.
عً ٢ايكعٝس ايساخًٖٓ ٞايو ْتا٥ر غًب٫ ١ٝست يف ا٭ؾل إش أضازٚا تُٗٝـ ٚععٍ إضاز ٠ايؿعب  ٚايؿطع ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًربملنإ
َٔ قٓع ايكطاضٚ ،ؾعًٛا ...ؾً ٛنإ ايربملإ قاُ٥اً بػ ّ٬ملا ناْت اؿه ١َٛتػتمٝع إٔ تكمنع قنٛت ايؿنعب بأغنِ بسعن١
ضازخاض ضٚاتب أٚقِ َٔ ضٚاتب املٛظؿني  ٚاملتكاعس ،ٜٔيهإ با٭َهإ إغتذٛاد ايٛظضا ٚ ٤ست ٢غشب ايجك َٔ ١بعهنِٗ...
أَا اٯٕ ؾٗصا غري ههٔ يف غٝاد ايؿطع ٚ ١ٝايربملإ.
أَا عً ٢ايكعٝس اـاضد ،ٞؾٓشٔ يٝؼ يسٜٓا َاميٝعْا عٔ َٓمكتٓنا ،ضغنِ ايتهنشٝات اينيت قنسَتٗا قنٛات ؾنعبٓا َنٔ
ايبٝؿُطن٘ َ ٚكاتً ٞنطزغتإ نس إضٖاب ٞزاعـٖ .صا ضَع يٓهاٍ أَتٓا ،إ ٫إ تعم ٌٝايربملإ  ٚإْتٗناى ايسميكطاطٝن ١يف
ا ٭قًٚ ِٝقب ٍٛططف بتنسا ٍٚايػنًم ١بمطٜكن ١زميكطاطٝن ١غنً ١ُٝٝدعنٌ َنٔ اجملتُنع اينسٚي ٞإٔ ٜٓعنط اىل ػطبتٓنا ْعنط٠
ا٭ضتٝاد  ٚايؿو ،إش مٔ يف ض ١ٜ٩اجملتُع ايسٚي ٞيػٓا ؾطنا ٤يف اؿطد نس زاعـ  ٚإمنا قناضب ٕٛؾكنن ْكاتنٌ ْ ٚعمنٞ
ايتهشٝات ٖ ٚصا ب٬ؾو قس تًو َٔ ؾأْٓا َٛٚقعٓا عً ٢ايكعٝس ايسٚي.ٞ
جواب الصؤاه الجالح-:
بايٓػب ١اىل َٛنٛع املعاؾ ١أْا أتكٛض إٔ مجٝع احملا٫ٚت  ٚاملكنسات املمطٚسٖٓ ١ا ٖٓٚاى ئ تنأت ٞبجُاضٖنا ،إش
إ ايتعاٌَ َع ايٛنع ايطأٖ يف نطزغتإ غٛف وتناز اىل طنطف  ٚأغنايٝب مخنط ٚ ٣اينيت ميهنٔ َنٔ خ٬هلنا ٚننع سن ُس
٭ستهاض ايػً مٚ ١ؾطض اهل ١ُٓٝعً ٢مجٝع املطاؾل  ٚاملطانع اؿ َٔ ١ٜٛٝقبٌ سعد ٚاسس يف اؿهَٛن ١اؿايٝن ١ز ٕٚغنري.ٙ
ؾُٛنٛع املعاؾ ١ئ تأت ٞبأعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ أ ٚعٛز ٠ايٛظضا ٤املدًنٛعني اىل َٓاقنبِٗ ايػنابك ،١إمننا اؿنٌ اؾنصضٟ
ٜأت ٞبأظاس ١ا٭غباد اييت أزت اىل تعم ٌٝايربملنإ  ٚاهناز سهَٛن ١بن ٬ضقابنَ ٚ ١تابعن ١تؿعنٌ َاتؿنا ٤مبنا ٜٓػنذِ َنع
َكاؿٗا اييت ؽسّ َآضد شيو اؿعد ،ؾاٯٕ يكس أقبح نٌ نٌ ؾٚ ٧انح يًعٝإ ؾاؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغنتاْ ٞسناٍٚ
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َطاضاً سك ٍٛايؿطع ١ٝايكاْ ،١ْٝٛملُاضغات٘ اي٬ؾطع َٔ ،١ٝايربملإ ،إ٫ب إٍٔ ايربملإ نإ عً ٢زضاْٛ َٔ ١ٜاٜاِٖ ؾًِ ٜػنُع
بتُطٜط أَ ٟؿطٚع غري ؾطعٜٓ ٞا يف َباز ٚ ٨قٛاْني ايربملإ ينصيو مل هنس بنسًا َنٔ تعمٝنٌ ايربملنإ ،إش ؿٝن ًا أخنريًا اىل
اغتدساّ ايك ٠ٛيتؿٝص ٙكممات٘ َ ٚآضب٘٫ ...بس إٔ قه ١ٝسػِ ض٥اغ ١ايربملنإ ينٔ ٜنتِ إ٫ب يف إطناض ايكناْ ،ٕٛؾناشا إْنساٍ
عً ٢ؾ ٧ؾأمنا ٜسٍ عً ٢إٔ ضٝ٥ؼ اٯقً ٟٜٛٓ٫ ِٝتطى نطغ ٞايربملإ بصضٜع ١غٝناد ايربملنإ .إش ميهنٔ يًهتنٌ ايربملاْٝن١
بأغتجٓا ٤نتً ١سعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٞإٔ ٜعربٚا بكطٜح ايعباض ٠عٔ ضؾهنِٗ يًٛاقنع ايػٝاغن ٞاينطأٖ ٚاهناز سنٌ
دصض َٔ ٟخ ٍ٬عكس إدتُاعات يًربملنإ خناضز أضبٝنٌ  ٚا٭ْت ٗناَ ٤نٔ ساين ١ا٭ْكن٬د اينيت ْعٝؿن ١ايؿنطع ١ٝايكاْْٝٛن ١يف
ا٭قً.ِٝ
نُا قطح ايػٝس د.جعفر ئيىيٍليٌ ،ائب رئيض الربملاُ مبا -:ًٜٞ
األجابة عمى الصؤاه األوه-:
إٍٕ تعم ٌٝايربملإ ْاتر عٔ تبسٜس ايتٛاؾل ايػٝاغ ٞاملػبل بني اؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٚ ٞسطن ١طؤرِان.
األجابة عمى الصؤاه الجاٌي-:

ؾكسإ ا٭غتكطاض ايػٝاغن ٞاينساخً ٚ ٞاينتًُل عنٔ إلناظ ؾن ٕٚ٪اؿهَٛن ٚ ١امل٪غػنات ايط ٝن ١يٮقًنَ ِٝطٖنٕٛ

بتكٜٛض اؿطن ١ايتذاض ١ٜيف ا٭غٛام.
جواب الصؤواه الجالح-:
س ٍٛنٝؿ ١ٝتؿع ٌٝايربملإ ،قبٌ نٌ ؾ ٧ٝهب إعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ ،ثِ ايػع ٞيكنٝاغ ١إتؿنام غٝاغن ٞدسٜنس بنني
اؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٚ ٞسطن ١طؤرِان عً ٢أغؼ تٛاؾك ١ٝيف ايربملإ  ٚايؿنطان ١يف اؿهَٛن ١بعنس َباسجنات دسٜن١
ٚعٛز ٠املكساق ١ٝبني ايمطؾني.
ايػٝس فخرالديَ قادر شلرتري برملاُ كردشتاُ قطح مبا-:ًٜٞ
يكس بسأت ايسٚض ٠ايطابع ١يًربملإ أعُاهلا َع بعض اـكٛقٝات ...أ ً٫ٚهب إٔ ْعطف بنإٔ اينسٚض ٠ايطابعن ١ناْنت أٍٚ
زٚض٠

ؾٗٝا إْتداد أعهاٗ٥ا بٓعا ؾب٘ َؿتٛح ،يصا نإ أعهنا ٤ايربملنإ ٜتمًعن ٕٛاىل ايتعناٜـ بؿنهٌ أعُنل َنع مّ٫

ايؿعبٖ ،ص ٙإسس ٣خكٛقٝات ٖص ٙايسٚض ٠ثِ َع بسا ١ٜتؿه ٌٝض٥اغ ١ايربملإ  ٚاؿه ١َٛناْت اؿاي ١ايػٝاغ ١ٝيٮقًنِٝ
َعكس ٠يًػا ،١ٜؾكس تعاًَت ٖص ٙايسٚضَ ٠ع ايكهاٜا  ٚاملؿنانٌ بطٚسٝن ١قاْْٝٛن ١عايٝنَ ،١نع شينو أقن ٍٛإٔ مجٝنع أعهنا٤
ايربملإ  ٚض٥اغت٘ ِٖ نايجًر ايٓاقح ايبٝاض خاي َٔ ٞنٌ ايبكع ،يطمبنا قنس لنس َنٔ بٝنِٓٗ َنٔ ٖن ٛأزْنَ ٢نٔ َػنت٣ٛ
املمًٛد ،إ ٫أْٓا ْك ٍٛعًُ َٛا ،ناْت بسا ١ٜسػٓ ،١إش تٓاٚيت ايكهاٜا مبٛدب ايٓكٛم ايكاْ.١ْٝٛ
ٌص األجابة لمصؤاه األوه-:
ملاشا عُمًت ايسٚض ٠ايطابع ١يًربملإم

أْا أعتكس إٔ ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف نطزغتإ ئ ٜكبٌ بٓعاّ بطملاْٜ ٞتدص َٔ ا٫غؼ ايسميكطاطَ ١ٝبسأ  ٚؾطع ١يٓعاَن١
ايتؿطٜع َٔ٪ٜ ،ٞبايتعسٜس ٚاٯضا ٤املتباَ ٚ ١ٜٓبسأ ايٓكاف اؿط بنني ا٭ػاٖنات املدتًؿن ١إْم٬قن ًا َنٔ َبنسأ َناٖ ٛاـٝناض
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ا٭َجٌ ملكًش ١ايؿعب  ٚطُٛسات٘ ،أ ٟإٔ ايعكً ١ٝايػٝاغ ١ٝمل تتبًٛض بؿهٌ تن َٔ٪مبطدعٝن ١ايربملنإ يًٓعنط يف قهناٜا
ايٓاؽ َٔ دٗ ٚ ١ايتٓػٝل بني ايػًم ١ايتٓؿٝص ٚ ١ٜهجً ٞايؿعب مبا ؾ ٘ٝاـري يعُ ّٛايؿعب.
إش إعتازت ا٭سعاد ايػٝاغ ١ٝإٔ هتُعٛا يف َكطات أسعابِٗ خًنـ ايهنٛايٝؼ ملٓاقؿن ١قهناٜا غٝاغن ١ٝتٗنِ َكناحل
أسعابِٗ ز ٕٚا٭خع مبمايب َ ٚعاْا ٠ايؿعب بٓعط ا٭عتباض ٚبعس ا٫تؿام عً ٢قٝػْٗ ١ا ١ٝ٥تهُٔ هلِ ،أ ٚبنا٭خط ٣يًشنعد
اؿانِ ٜأت ٕٛمبٛغٛز ٠ا٭تؿام اىل قاع ١ايربملإ يًتكٜٛت عًٗٝاٚ ...إٕ ٚدسٚا َعاضننَ ١نٔ قبنٌ ‘سنس ٣ايهتنٌ ؾعٓس٥نصُ
تٓٗاٍ عًٗٝا ؾت ٢أْٛاع ايعٓٛت  ٚا٭تٗاَات ،بأختكاض ؾسٜس ،إلٕ ايػنًم ١ايػٝاغن ١ٝايكاُ٥ن ١سايٝن ًا يف ا٭قًن ِٝينٔ تكبنٌ
بٓعاَ٘ زميكطاط ٞتؿطٜع ٞتُٗٗا أ ٚتػع ٢ملكًش ١عُ ّٛايؿعب ...ؾشسخ َاسسخ يف تؿنط ٜٔا٭َ ٍٚنٔ عناّ  2015إش
ععٍ ايربملإ اؿعد اؿانِ َػتدسَاً ايك ٠ٛا٭َٓ ٚ ١ٝايعٓـ ،يف سني نإ ٜسع ٞضَنٛظ اؿنعد اؿنانِ بٓكنٌ ٖنص ٙايتذطبن١
ايؿطٜس ! ٠اىل ايسٚي ١ايعطاق ١ٝايؿسضاي ١ٝيٓتدص َٓٗا َٓاٖذاً يتذطبتٗا ايسميكطاط !١ٝعًُاً بإٔ بطملإ ايعطام نإ ٜعٌُ بهٌ َنا
َ ٟنٔ
أٚتٝت ي٘ َٔ ق٬سٝات زغتٛض ٚ ١ٜقاْْٝٛنَ ١نع ايكهناٜا  ٚايعطاقٝنٌ اينيت قنس تٛادٗن٘ ز ٕٚايٛقنٛع ؼنت تنأثري أ ٍ
ا٭سعاد ايػٝاغ ،١ٝإش إٔ عًُ ١ٝاملطاقبَ ٚ ١ػا ١ً٥ايٛظضا ٤تػنري عًن ٢قنسّ ٚغنام ،إش أدنط ٣ايربملنإ ايعطاقن ،ٞيف ٚقنت
غابل َٔ زٚضت٘ اؿاي ،١ٝعًُ ١ٝاغتدساّ بعض اينٛظضا ٤اىل قاعن ١ايربملنإ َ ٚػناً٥تِٗ ٚؾنل ايكناْ ٕٛإش بًنؼ ا٭َنط اىل
إَهاْٝات٘ غشب ايجك َٔ ١عسزز َٔ ايٛظضا ٚ ٤إسايتِٗ اىل احملهُ ١ايؿسضاي ،١ٝنٌ ٖص ٙا٭ْؿم ٚ ١املػن٪يٝات َٛضغنت ٚؾنل
ايكاْٚ ٕٛأْت بٓتا٥ر ٫ؼس عًٗٝا ،غ ٞسني ٜعٝـ ايربملإ ايعطاق ٞساي َٔ ١ايؿٛن ٢ايػٝاغ ٚ ٞا٭خت٬ؾنات ايػٝاغنٚ ١ٝ
ايكطاعات ايعطؾ ٚ ١ٝاملصٖبٚ ....١ٝأخرياً ْك ٍٛؾتإ َابُٗٓٝا.
جواب الصؤاه الجاٌي-:
إٕ َٛنٛع ععٍ  ٚتعم ٌٝايربملإ ،بأعتباض ٙأعً ٢غًم ١تؿنطٜع ١ٝيف ا٭قًنَ ،ِٝنٔ قبنٌ سنعد َعننيٜ ،عتنرب قنؿش١
غٛزا ٤أخط َٔ ٣قؿشات تأضى ١ٝاؿاؾنٌ باـطٚقنات ...إْن٘ إٖاْن ١قنطو ١٭زاض ٠ايؿنعب  ٚتطادعناً َؿنٗٛزاً يًُؿنطٚع
ايسميكطاطٚ ٞإْتهاغ ١خمري ٠يًعًُ ١ٝايػٝاغ ...١ٝإٕ عًُ ١ٝا٭قناع  ٚتسا ٍٚايػًمُٖ ١نا

تنإ اغاغنٝتإ َنٔ

نات

املٓار ايسميكطاط ٞإ ٫أُْٗا أقبشتا اي ّٛٝغًعتإ قعٛضتإ ٖٓا يف ا٭قً ....ِٝإش يٝؼ َٔ ٜتذطاً ٖٓا إٔ ٜٓناز ٟبُٗنا إ٫ب
ٚغته ٕٛايٓتا٥ر غري قُٛز.٠
َٔ ايٛانح ،إٕ اؿطد نس إضٖاب ٞزاعـ قس أثطت بؿنهٌ غنً

عًن ٢ايٛننع ايػٝاغن ٞيٮقًن ِٝبطَتن٘ ،إش إؽنصت

ا٭زاض ٠ا٭َطٜه ٚ ١ٝسًؿاٗ٥ا اؿطد شضٜع ١يبكا ٤ايٛنع ايػٝاغ ٞايكا ِ٥يف ا٭قً ِٝعً ٢ساهلا َٖٓٛاً بإٔ أ ٟتػٝري يف ض٥اغن١
ا٭قً ِٝغٝعزاز ايٛنع أنجط غ٤ٛاً ،إش قًٓا هلِ أْتِ تطٜس ٕٚايسميكطاط ١ٝيبًساْهِ  ٫ٚتطٜسْٗٚا يٓا ،بُٓٝا يسٜٓا قناْ ٕٛضقنِ
( )13يف ٜٓ ،2013/6/30ل عً ٢إٔ  ١ٜ٬ٜٚضٝ٥ؼ ا٭قً ِٝغتٓتٗ ٞيف ( ،)2015/8/19اينص ٟؾنطعت٘ ،بنني يًٝن ٚ ١ننشاٖا،
نتًتإ َعٓٝتإ يف ايربملإ ...عًُاً بأْٓا مل ْهٔ يف ايربملإ سٓٝصاى إش يٓا يف املعاضن.١
أَا عً ٢ايكعٝس ايساخً ٞؾإٕ ا٫قًٜ ِٝعٝـ ساين ١ؾٛنن ٢يف غٝناد ايربملنإ ٪َ ٚغػن ١ايتؿنطٜع ،١ٝإش يٝػنت ٖٓناى
عًُ ١ٝاملطاقب ٫ٚ ١ؾطق ١يتؿطٜع ايكٛاْني  ٚايكطاضات ،ؾكسٚض قطاض ا٫ق٬سات ،قه ١ٝض٥اغ ١ا٫قً ...ِٝنٌ ٖص ٙاملؿناضٜع
ئ تتشكل يف غٝاد ايربملإ ،ؾً ٛنإ ايربملإ نُ٪غػ ١تؿطٜع ١ٝقاٚ ١ُ٥ؾعاي ١ملا ناْت اؿاي ١املعاؾن ١ٝملنٛظؿ ٞا٫قًنِٝ
 ٚقًت اىل َا ٚقًت ايٗٝا اي ،ّٛٝإش نإ بأَهإ ايربملإ اغتذٛاد ايٛظضا ٤املعٓٝني س ٍٛاملٛنٛع ،ؾًن ٛعذنع ايربملنإ
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عٔ اهاز اؿ ٍٛيٛنع سس ملعاْا ٤٫٪ٖ ٠ايٓاؽ نٓا ما ٍٚغشب ايجكنَ ١نِٓٗ ....نُنا اغنتشسثٓا إزاض ٠خاقن ١بكنٓسٚم
عا٥سات ايٓؿن  ٚايػاظ ،ايص ٟؤت املكازق ١عًٖ ٢صا ايكاْ ٕٛيف ٚقت غابل ،نُا ٖٓاى َٛنٛع مخط َٖ ٛؿنطٚع ا٭غنتؿتا٤
ايعاّ ،إش قُٓا بتؿه ٌٝاملؿٛن ١ٝايعًٝا ٭ْتدابات ا٫قً ،ِٝمبعٓ ٢إْٓا قُٓا بنغٝذ أغؼ ايسٚي ١ايهطز ١ٜاملػنتكً ...١ثنِ
أنسْا بأؿاز ؾسٜس عً ٢ايجكاؾ ١ٝيعا٥سات ايٓؿن  ٚايػاظ بس َٔ ً٫اٜساعٗا يف َكطف ٜتكطف بٗص ٙايعا٥نسات نٝؿُنا ٜؿنا...٤
ٖصا غٝض َٔ ؾٝض ،إٕ قح ايتعبري ،يًؿػاز ا٭زاض ٚ ٟاملاي ٞايصٜ ٟؿٗس ُٙا٫قً ِٝيف ؾٝاد ايػًم ١ايتؿطٜع.١ٝ
جواب اشؤاه الجالح-:
ها ٫ؾو ؾ ٘ٝإٔ تعم ٌٝايربملإ سكٌ مبعاز سعب ٚ ٞبكطاضتعػؿ َٔ ٞسعد َعنني ،ؾًن ٛأضازت بعنض َنٔ ا٫سنعاد
ايػٝاغ ١ٝإعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ مبنا ٜهنُٔ َكناؿٗا ز ٕٚايعنٛز ٠اىل ا٫غنؼ  ٚايكنٛاْني املطعٝنٖ ،١نصا أَنط َطؾنٛض إش
ْ٫كبٌ إ ٜتش ٍٛايربملإ اىل مي ١طٝع ١ؼطن ١ا٫سعاد ايػٝاغ ١ٝمبا َ ٚ ِ٥٬ٜكاؿٗا.
ٖٓايو قا٫ٚت داز ٠يتؿع ٌٝايربملإ ٚتػٝري ٖ ١٦ٝايط٥اغ ١ٝز ٕٚإ ٜهٖٓ ٕٛاى َربضات قاْْٝٛن ...١ؾنإٕ ناْنت ٖٓناى
بازض ٠غري قاْ ْٞٛقسضت َٔ ٖ ١٦ٝايط٥اغ ١ؾًٝهعٛا ايٓكاط عً ٢اؿطٚف ٚإع ٕ٬اؿكا٥ل عً ٢املٮ !...إش مٔ عًٜ ٢كنني
بإٔ دٖٛط ا٫ظَ ١ميهٔ يف نطغ ٞض٥اغ ١اضقًٚ ِٝيٝػت ض٥اغ ١ايربملإ.
قطح ايػٝس ئوويد خوظٍاو ،رئيض اللتمة الربملاٌية لمحسب الدميقراطي اللردشتاٌي مبا  ،ًٜٞإش قاٍ -:
جواب الصؤاه األوه-:
إٕ ايػبب ا٭ ٍٚميهنٔ يف ضٜ٩نٖ ١نص ٙايكن ٠ٛايػٝاغن ١ٝاينيت دنا٤ت َنٔ املعاضنن ١اىل ايػنًم ١٭َ ٍٚنطٚ ،٠اىل ض٥اغن١
ايربملإ بايصات ،إش أْٗا ناْنت تتعاَنٌ بنٓؿؼ ايطٚسٝن ٚ ١ا٫زاض ٠ايػنابك ١عٓنسا ناْنت يف املعاضنن ،١عًن ٢غنب ٌٝاملجناٍ،
اؾننت ٖص ٙايك ٠ٛيف اؿه ٚ ١َٛأخصت ض٥اغ ١ايربملإ ،إ٫ب أْٗا ناْت تتعاٌَ بأغًٛد إظزٚادنَ ٞنع ؾنعب نطزغنتإ ،إش
تٓ ٟٛا٭ستؿاظ با٭قٛات اييت سكًتٗا َٔ ا٫ططاف اييت ناْت هلا ا٫تؿام َعٗا اٜناّ املعاضننٖ ١نصا َنٔ دٗنَٚ ١نٔ دٗن١
مخط ٣عٓسَا ناْت يف ايػًم ١اثاضت اَٛضاً مل تهٔ َمطٚس ً١خ )25( ٍ٬غٓ ١املان ،١ٝنُا قاَت غطٚقات عسٜنس ....٠اْنتِ
يػتِ ٖص ٙاملٓعُ ١اييت تتابع اَٛض ايربملإ بطٚح اغتك٬ي ١ٝغري َٓشاظ ،٠اْعطٚا َاشا ؾعًٛا خٖ ٍ٬ص ٙايػَٓ ١نٔ خطٚقنات
 ٚػاٚظات.. .م إش مل تهٔ ٖص ٙايك ٠ٛعٓس َػت ٣ٛاملطسً ١بٌ مل تهٔ عٓس َػنتٖ ٣ٛنصا املٓكنب .يكنس قًٓنا يف َٓاغنٝات
غابك ١إٕ اٜاَا٭قتتاٍ ايساخً ٞاملؿ ّٚ٪ناْت ٖٓاى َعطن ١زَٜٛن ١تنسضٚض ضساٖنا بنني قنٛتني ضٝ٥ػنٝتني يف ا٫قًن ،ِٝإ٫ب إ
ناْت ٖٓاى  ١ٜ٩٫عك ١ْٝ٬سايت ز ٕٚظز ايربملإ يف قتاٍ أ ٚقطاع مل ْهٓٓشبنصٚ ،ٙمل تػنُع هلنص ٙامل٪غػن ١ايٛطٓٝن ١إ
تتٛضط يف ايكطاعات اؿعب ١ٝزاخٌ قاع ١ايربملإ ٚامنا استؿعت بأغتك٬يٝتٗا  ٚعسّ امٝاظٖاٚ ،بكت َطدعاً قاٜساً ،اَنا يف
ظٌ ض٥اغ ١ط٪ضِإ ؾكس ايربملإ َكساقٝت٘ ْتٝذ ١يًدطٚقات اييت اقسَت عًٗٝا سطن ١طةؤرِان إش عُنت املؿنانٌ  ٚايتٓاقنط
اىل زاخٌ اجملتُع ٚظدت بٗا اططاف مخط ،٣ؾًٗصا ميهٓٓا ايك ٍٛبإٔ ايربملإ يف ٖص ٙايسٚض ٠مل ٜهٔ غكؿاً هُنع ننٌ ايكن٣ٛ
ايػٝاغ.١ٝ
جواب الصؤاه الجاٌي-:
َٔ ايٛانح إ تعم٪َ ٌٝغػٚ ١طٓ ١ٝتؿطٜع ١ٝنايربملإ٫ ،بس  ٚإ ىًـ تأثريات غًب ١ٝعً ٢نٌ ا٫قعس ،٠يف ايٛقت
ايص ٟمٔ نأعها ٚ ٤ننٛازض اؿنعد اينسميكطاط ٞايهطزغنتاْْ ٞؿناخط مبػناُٖتٓا يف إقاَنٖ ١نص ٙامل٪غػن ١اٯٕ َٚػنتكب ً٬
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يتهَ ٕٛطدعاً ٭زاض ٠شات ١ٝعً ٢أغؼ زميكطاطٝن ،١إ َنا سكنٌ ي ًربملنإ يف ايػنٓ ١املانن ١ٝننإ ين٘ تنأثري غنً

عًن٢

ايكعٝس ايساخً ٚ ٞاـاضد ...ٞنإ َٔ املؿطٚض إ ٪ٜ٫ز ٟقطاع بني سعبني اىل تعم ٌٝايربملنإ ،ثنِ ين ٛننإ ايربملنإ
دازاً َٚطدعاً يهإ أخص عً ٢عاتكَ ١ػ٪ي ١ٝتػ ١ٜٛاـ٬ؾات بني ٖص ٜٔاؿعبني.
عً ٢ايكعٝس اـاضدْ ...ٞعِ نإ ي٘ تأثريات٘ اـاق ١غٛاْ َٔ ٤اس١ٝ

عت٘ نُ٪غػ ١تؿطٜع ١ٝأْ َٔ ٚاسٝن ١ؾكنسإ

املكساق .١ٝإش ٜٓبػ ٞإ ْعنف بٗص ٙاؿكٝك ١املطأ .٠اَا عً ٢ايكنعٝس اينساخً ،ٞؾهنإ ايربملنإ َطدعناً  ٚننإ ايربملنإ
َكسغاً ،إ ٫إ تًو ايك ٠ٛاييت اغتشٛشت عً ٢ايربملإ قس غاضت عًْٗ ٢ذٗا ايػنابل اٜناّ ناْنت يف املعاضنن ٚ ،١اْٗنا عًن٢
قسضَا اغتماعت ٖص ٙايك ٠ٛإ تؿٙٛ

عت٘ ايربملإ عٝنح اقنبح عٓنساملٛاطٔ َكنسض ا٭ظزضا ٚ ٤ايهطاٖٝن ١بنس ًَ ٫نٔ إ

ٜهَ ٕٛكسض اٌَ  ٚعٓٛإ نطاَ ١اْ٫ػإ ايهطز .ٟإش اقبشت قاع ١ايربملإ ايَ ّٛٝهإ يٮسازٜح  ٚا٫قا ٌٜٚايؿاضغ.١
جواب الصؤاه الجالح-:
٫ىؿ ٢عًٓٝا مٔ ا٫سعاد ايػٝاغ ٚ ١ٝمجاٖري ؾعبٓا بإٔ ايسٚض ٠اؿاي ١ٝقس ؤت بٓاٖ٩ا عًَ ٢بسأ ايتٛاقنـ اينٛطين،
بايٓػب ١يٓا نإ ٖصا ايتٛاؾل َٔ سٝح املبسأ نإ تٛاؾكن ًا يًٝن ٚ ّٛيًُػنتكبٌ  ٚاملٛادٗن ١ؼنسٜات املػنتكبٌ  ٚيًُؿنانٌ
ايعايك ١بٓٓٝا ٚبني اؿه ١َٛايؿسضاي ٚ ١ٝنصيو ملٛادٗتٓا َع عٓاقط إضٖاب ٞزاعـ .ؾكس إغتػًت سطن ١ط٪ضِإ ٖصا ايتٛاؾنل ٚ
تكطؾت تكطؾاً نإ ًٜٝ ٫نل بنايعطف ايربملناْ ،ٞإش بعنس تٛظٜنع املٓاقنب ساٚينت سطنن ١طةؤرِان عًُٝناً سنطم ايكنٛاْني ٚ
املباز ٨املتعناضف عًٗٝنا يف إزاض ٠ايسٚين ٚ ١ايربملنإ ٚعنسّ ا٭يتنعاّ بٗنا ...ينصا أعًٓٓنا ؾُناٖري ايؿنعب  ٚؿطنن ١طةؤرِان
خكٛقاً بإٔ ٖصا ايتٛاؾل قس إْتَٗ ٢ع سطن ١ط٪ضِإ ٚأقبح َٓص اٯٕ باط ،ً٬مٔ ْتِٗ سطنن ١طةؤرِان ز ٕٚغريٖنا ،بنايطغِ
َٔ إ سطن ١ط٪ضِإ تسع ٞبإٔ ْكم ١اـ٬ف دا٤ت َٔ تعس ٌٜقاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قً ،ِٝيهٔ أثٓا ٤تعس ٌٜقاْ ٕٛايط٥اغ ١ناْنت
تكابًٓا أضبع ١أططاف  ٚإٕ مجٝع ٖص ٙا٭ططاف ناْت هلا َٛاؾل إهابَ ،١ٝاعسا سطن ١طؤرِان إش ٚقؿنت يف خٓنسم املعاضنن،١
يف ايبسا ١ٜأضازت سطن ١طؤرِان إ تعٌُ مبٓمل ا٭قً ٚ ١ٝا٭نجط ،١ٜثِ بسأت بأغتسضاز َٜ٪سٜٗا ٚايبػنماَ ٤نٔ عاقن ١ايؿنعب
اىل ايؿاضع  ٚبسأت بتشنطٜض ايٓن اؽ عًنَ ٢ساُٖن ١املكنطات ايتابعن ١يًشنعد اينسميكطاط ٞايهطزغنتاْٚ ٞأؾنعاٍ ايٓناض ؾٗٝنا
ٚاغتؿٗاز عسز َٔ نٛازض اؿعد ،نُا ساٚيت إثاض ٠ايؿنػب  ٚايؿٛنن ٢يف بناقَ ٞنسٕ ا٭قًن ،ِٝهنا أزت ٖنص ٙا٭عُناٍ اىل
َاسكٌ يف  ،2015/10/12يف ايٛقت ايص ٟمٔ ٚمجٝع ا٭ططاف ْمايب بأعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ ٚيهنٔ ينسٜٓا ططٜكن ١كتًؿن،١
مٔ ْطٜس إٔ ٜه ٕٛايربملإ َطدعاً  ٚيهٔ بط٥اغ ١دسٜس ٠بعٝساً َنٔ ا٭ؼناز اينٛطين  ٚاؿنعد اينسميكطاط ٞايهطزغنتاْٚ ٞ
سطن ١طؤرِان.
نُا قطح ايػٝس برزو دليد رئيض كتمة طؤران يف برملاُ كوردشتاُ بٗصا ايكسض سٝح قاٍ-:
جواب الصؤاه األوه-:
ايػبب ايطٝ٥ػ ٞهلصا ايٛنع ٖ ٛإ (ثارتي) مل ٜهٔ َتؿآَ ً٬٥ص ايبسا ١ٜبٗص ٙايسٚض ٠ايربملاْٚ ١ٝنإ قًكا يًػاٜن ،١٭ْن٘
نإ يف ايسٚضات ايػابك ١اغتماع إ ٜه ٍٕٛا٭غًب ١ٝايربملاْ ٚ ١ٝميطض َؿاضٜع ،١إ٫ب أْ٘ مل ٜػتمع إ وكنٌ يف ٖنص ٙاينسٚض٠
عً ٢ا٭غًب ١ٝايربملآْٖ ٚ ،١ٝايو غبب مخط ٖ ٛإ أغًٛد ايعٌُ يف ٖص ٙايسٚض ٠كتًـ َكاضْ ١باينسٚضات ايػنابك ،١إٕ ٖنصٙ
ايسٚضَٓ ٚ ٠ص بساٜتٗا ناْت ساؾً ١با٭ْؿم ٚ ١ايؿعايٝات ها دعٌ َٔ ثارتي إ ٜؿعط بتٗسٜس سكٝك ٞػناَٛ ٙننٛع ض٥اغن١
ا٭قً...ِٝ
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جواب الصؤاه الجاٌي-:
بعس إْتؿان 1991 ١أدطٜٓا َباسجات نجريٚ ٠تبازيٓا اٯضا ٤سنَ ٍٛنا إش ننإ با٭َهنإ إهناز َ٪غػن ١قاْْٝٛن ١يتهنٕٛ
مبجابَ ١طدع ٚطين ؾُاٖري ؾعبٓا ،ؾذا٤ت احملا٫ٚت بجُازٖا ؾكاضت يٓا تًو امل٪غػ ١يف ٚ 1992اييت ؤجًت يف بطملنإ
َٓتدب َنٔ خن ٍ٬عًُٝن ١زميكطاطٝنْ ١عٜن٘ ،إش تؿنهًت سهَٛنٚ ١طٓٝنَٓ ١تدبن ١ؾناضنت ؾٗٝنا مجٝنع ا٭طنطاف  ٚايكن٣ٛ
ع١

ايػٝاغ ،١ٝإ ٫إ تعمٖ ٌٝص ٙامل٪غػ ١ؾُٝا بعس َٔ قبٌ سعد ٚاسس ميهٔ إ ٜنى مثاضاً غًبٝاً قس ت٪ز ٟاىل تؿ١ٜٛ

ا٭قًْ ٚ ِٝعاَ٘ ايػٝاغ ٞعً ٢ايكعٝس اـاضد.ٞ
جواب الصؤاه الجالح-:
إغننتك٬ي ١ٝايكنناْ ،ٕٛفابٗنن ١ا٭ظَنناتٚ ،نننع أغننؼ أ ٚميٝنن ١٭قنن٬ح دننصض ٟيًُؿننانٌ  ٚاـَ٬ننات خكٛقناً ا٫ظَنن١
ا٫قتكازٖ ،١ٜص ٙمجً َٔ ١ايكعاٜا اييت ؤٗس ايمطٜنل ايمطٜنل أَناّ ا٭طنطاف ايػٝاغن ١ٝيًذًنٛؽ اىل طاٚين ١اؿنٛاض عجناً
٭هاز َٓار غٝاغَٓ ٞاغب ميهٔ َٔ خ٬هلا تػ ١ٜٛمجٝع اـ٬ؾات مبا ؾٗٝا إعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ.
قطست ايػٝس ٠بيطةر طالباٌي ،رئيض كتمة األحتاد الوطين يف برملاُ كردشتاُ ،مبا -:ًٜٞ
جواب الصؤاه األوه-:
نإ ٖٓاى خ٬ؾات بني ا٭سعاد أ ٚبا٭خط ٣بني ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝيف ايربملإ س ٍٛقه ١ٝقاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قًن ،ِٝيكنس
ؤسٜس ض٥اغ ١ا٭قًَ ِٝس ٠غٓتني يف ايسٚض ٠ايربملاْ ١ٝايػابك ١يهٔ املؿهً ١مل ؼٌ ،ينصا ساٚيٓنا تعنسٖ ٌٜنصا ايكناْ ٕٛعٝنح
ٜتؿل عً ٘ٝمجٝع ايهتٌ س ٍٛنٝؿ ١ٝاْتداد ضٝ٥ؼ ا٭قً ِٝإَا زاخٌ ايربملإ أَ ٚباؾنطَ ٠نٔ قبنٌ ايؿنعب يف إطناض عًُٝن١
إْتدابْ ١ٝع ...١ٜٗإش إ اؿاي ١ايػٝاغ ١ٝمْصاى مل تػُع بأدطا ٤عًُ ١ٝا٭ْتدابات ،ها أزت اىل تؿاقِ اـ٬ؾنات بنني ايهتنٌ
ايربملاْ ،١ٝإش نإ ٖٓايو مخؼ نتٌ  ٚناْت يسٜٗا ضَ ٣٩تباٚ ١ٜٓينسٜٗا َؿنطٚع قناْ ٕٛيتعنس ٌٜقناْ ٕٛض٥اغن ١ا٭قًن ،ِٝيف
ْؿؼ ايٛقت

تؿه ٌٝؾٓ ١خاق ١س ٍٛتعس ٌٜم ٚتػٝري ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف أقً ِٝنطزغتإ عٔ ططٜل ايسغتٛض ،نٌ ٖنصٙ

ا٭َٛض ناْت تؿهٌ أغباد  ٚعٛاٌَ يتعُٝل اـ٬ؾات ،قشٝح إٔ ايػبب ايطٝ٥ػ ٖٛ ٞتعم ٌٝايربملإ إش مل تهٔ ايهتٌ أٚ
ا٭سعاد ايػٝاغ ١ٝعٓس َٛقع املػٚ٪ي ١ٝملعاؾٖ ١ص ٙاملؿهً ١أ ٚمل تأخص املٛنٛع عً ٢قٌُ اؾس ،إش إْين عً ٢قٓاعن١
تاَ ١بإٔ مجٝع ا٭ططاف ايػٝاغَ ١ٝػٚ٪يَ ٚ ١ككط ٠أَاّ ايٛنع ايكا ِ٥يف ا٭قً.ِٝ
جواب الصؤاه الجاٌي-:
ْعِ ،إٕ تعم ٌٝايربملإ ي٘ تأثريات٘ اـاق ١عً ٢تؿن ١ٜٛعتن٘ ا٭قًنٚ ِٝعًن ٢تطادنع ننبري يًُؿنطٚع اينسميكطاط،ٞ
إناؾ ١اىل إ تكطف نٗصا ٜعترب إغتٗاْ ١قطو ١يطأ ٟاملاخب  ٚبايتاي ٞإٖاْ ١يهطاَ ١اْ٫ػإ ايهنطز ٟسنني ٜمنطز ض٥نٝؼ
أنرب َ٪غػ ١تؿطٜع ١ٝيف ا٭قً ٚ ِٝميٓع َٔ هاضغ ١اعُاٍ ...ثِ ٖٓاى سطباً مل تهٔ يف اؿػبإ إ نٛننٗا هنا ظاز َنٔ
ايمني بًب ،١يهٓٗا ٫ميهٔ إ ْتدصٖا شضٜع ١يعسّ تؿع ٌٝايربملإ  ٚإعاز ٠ا٭َٛض اىل بكابٗا .إش نإ يف نجري َٔ يكا٤اتٓنا َنع
ايٛؾٛز ا٭دٓب١ٝ

عٓا َِٓٗ بأِْٗ عً ٢زضا ١ٜبنإٔ َنسٜ٬ٜٚ ٠ن ١ض٥نٝؼ ا٭قًن ِٝقنس إْتٗنت .يهنٔ بػنبب اؿنطد اينسا٥ط ٠يف

املٓمكَ ١ع إضٖاب ٞزاعـ َٚس ٣كاططٖا عً ٢أَٔ  ٚإغتكطاض املٓمك ،١إنمطت تًو ايس ٍٚإ تتعاٌَ َنع ض٥نٝؼ ا٭قًنِٝ
نشاي ١إغتجٓا ١ٝ٥بأعتباض ٠قا٥ساً يكٛات ايبٝؿُطن ١املػًش .١يهٔ بعس ا٭ْتٗا َٔ ٤سطد ا٭ضٖاد ؾعٓس٥نصُ ٜتهنح َنس ٣ايعناض
ايص ٟؾٍٙٛ

ع ١ا٭قً ِٝيف احملاؾٌ ايسٚيٚ ،١ٝسذنِ تطادنع املؿنطٚع اينسميكطاط ٞعًنَ ٢نطأَ ٣نٔ ايعنٛامل ايسميكطاطٝن ١يف
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ايعامل .إش ميهٔ إ تتػري َٛاقـ ايس ٍٚاـاضد ١ٝػا ٙا٭قً ،ِٝيف ايٛقتايص ٟباتت سه ١َٛأقً ِٝنطزغنتإ بنسَ ٕٚطاقبنٚ ١
بس ٕٚقطاضات  ٚتكسٜل املٝعاْ ٚ ١ٝنٝؿ ١ٝقطؾٗا ...سٝح أقسضت اؿه ١َٛيف ٚقت غابل مجً ١قطاضات ز ٕٚإ تهن ٕٛهلنا
أُططاً قاْْٝٛاً ...ها إْعه ػت غًباً عً ٢ايٛنع ا٭قتكاز ٚ ٟا٭دتُاع ٞبٌ دًبت َؿانٌ  ٚأظَنات إزاضٜنَ ٚ ١ايٝن ١باتنت
عب٦اً عً ٢ناٌٖ املٛاطٓني.
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اجلواب الجالح-:
ٖٓايو كطدإ يًٛق ٍٛاىل سٌ هلص ٙا٭ظَ٫ ،١ثايح هلُا ،اؿٌ ا٭ ٖٛ ٍٚإَا إ ْتدًن ٢عنٔ اٖنساف ٚضغبنات أسعابٓنا
ايػٝاغٚ ١ٝلتُع مٔ ايهتٌ ايربملاْ ١ٝيًتٓػٝل َعاً ٭غتٓ٦اف إدتُاعاتٓا ايربملاْ ١ٝبعٝساً عٔ إضاز ٠ا٭سنعاد ،ضغنِ اْن٘،
بطأٖ ٜٞصا سٌٌ بعٝس املٓاٍ ٚقنعب يًػاٜن ١إش ٖٓناى مضاٚ ٤ض ٣٩كتًؿنٚ ...١إَنا إ تعن ٞا٭سنعاد ايػٝاغن ١ٝاىل ضؾنسٖا،
٠تؿعط مبس ٣خمٛض ٠ايٛنع ايػٝاغ ٞيف نطزغتإ  ٚاؽاش قطاض ساغِ  ٚدط ٧ٜبأعاز ٠تؿع ٌٝايربملإ.
نُا قطح ايػٝس أبوبلر هةلَةدنى ،رئيض كتمة يةطرتوو األشالوي – الرابطة األشالوية مبا -:ًٜٞ
جواب الصؤاه األوه-:
تطز ٟا٭ٚناع ايػٝاغ ١ٝناْت هلا تأثريٖا عً ٢اعُاٍ  ٚاْؿم ١بطملإ نطزغتإٖٓ ،اى غببإ ضٝ٥ػٝإ ،أ :ً٫ٚأدطت
اْتدابات ٖص ٙايسٚض ٠بكٛا ِ٥ؾب٘ َؿتٛس ١ها ؾذعت ا٭عهنا ٤املٓتذبن ١ايػنع ٞبُٗن ٚ ١إضاز ٠اننرب َنٔ ش ٟقبنٌ يتكنسِٜ

أؾهٌ ا٭عُاٍ يٝربٖٓٛا يًٓاؽ َٔ ،خ ٍ٬ايٛغا ٌ٥ا٭عَٝ٬ن ١بنأِْٗ يٝػنٛا خاننع ١ًُٓٝٗٓٝاسنعابِٗ ايػٝاغن ١ٝبنٌ اْٗنِ

اقشاد مضاٚ ٤اػاٖا تِٗ املػتكًٜٚ ١طغب ٕٛبتكسَ ِٜاٖ ٛأؾهٌ يًُٛاطٓني .أَنا ايػنبب ايجناْ :ٞأقنساض فُٛعن ١قنٛاْني
دٝس َٔ ٠قبٌ ايربملنإ قنس تن٪ز ٟاىل دعنٌ ا٭قًن ِٝشْ ٚعناّ َ٪غػنات ٞأغن ٠ٛبا٭ْعُن ١ايسميكطاطٝن ١ايػنا٥س ٠يف اينسٍٚ
املتكسَٖ َٔ ،١ص ٙايكٛاْني-:
قاَْٛ ٕٛاظْ ١ا٭سعاد ،قٓسٚم عا٥سات ايٓؿن  ٚايػاظَ ،ػاْس ٠ؾعبٓا يف غطد نطزغتإ ،إضغاٍ قنٛات ايبٝؿنُطن ١اىل
نٛباْ ،ٞايكطاضات اـاق ١بعطٚف ايبٝؿُطن ،١قاْ ٕٛإعساز ايسغتٛضَ ،ؿٛن ١ٝا٭ْتدابات ،نٌ ٖص ٙايكنٛاْني ناْنت دٝنس،٠
إ٫ب أْٗا مل ؼع ٢باينسٝب َٔ قبٌ أططاف َع.١ٓٝ
ٖٓٚاى غنبب مخنط إش مل ٜهنٔ أقنٌ تنأثريًا َنٔ ايػنببني اٯخنطٖٚ ٜٔنَٛ ٛننٛع ض٥اغن ١ا٭قًن ِٝاينص ٟإْؿذنط يف ٚغنن
ايربملإ ...إش ٚنعت ملعاؾٖ ١ص ٙاؿاي ١ث٬ث ١سً ،ٍٛأٚهلاَ ،ػأي ١ايسغتٛض اينص ٟمل ٜنتِ سػنُ٘ ،ثنِ إدنطا ٤ا٭ْتدناد،
أٜهاً مل تتِ إدطاٗ٥اٚ ،أخرياً تعس ٌٜقاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قً ،ِٝسٝح مل ٜتِ تعس ًٜ٘أٜهاًٖ ،صا َٔ دٗ َٔٚ ،١دٗن ١مخنط ٣ؾكنس
نإ ٖٓاى عكس ٠تأضىٚ ١ٝعكس ٠غاٜهٛيٛد ١ٝؽل َٛنٛع ض٥اغ ١ا٭قًن ،ِٝننٌ ٖنص ٙاملػنا ٌ٥ناْنت هلنا تأثرياتٗنا عًن٢
تعم ٌٝايربملإ.
إجابة الصؤاه الجاٌي-:
يكس إيتكٓٝا خٖ ٍ٬ص ٙايػٓ ١بعسز َٔ ٚؾٛزُ املٓعُات ا٭دٓب ١ٝإش عربٚا عٔ قًكٗنِ ػناَ ٙاسنٌ بايربملنإٚ ،إٕ عنسزاً
نجرياً َٔ هجً ٞايس ٍٚاـاضد ١ٝقنايٛا يٓنا بكنطٜح ايعبناض ٠إ ٍٕ ٖنص ٙاملػناعسات اينيت ْكنس َٗنا يكنٛات ايبٝؿنُطن ١يٝػنت
َكتكط ٠عً ٢زسط ا٭ضٖاد  ٚا٭ضٖابٝني  ٚامنا َٔ أدٌ اغتتباد أغؼ ايسميكطاط ١ٝيف ا٭قً ...ِٝيهٓٓا قًك ٕٛاي ّٛٝعٓسَا
ْط ٣ايسميكطاط ١ٝقس تطادعت بؿهٌ ضٖٝب إش مل ٜبكَ ٢عٓ ً٢يًسميكطاط ١ٝيف اقً ِٝنطزغتإ.
قاٍ ْا٥ب ض٥نٝؼ ايربملنإ ا٭ملناْ ٞيف َعنطض سسٜجن ١بٗنص ٙاملٓاغنب(( :١إْٗنا يؿهنٝش ١ننبري ٠عٓنسَا لنس يف أقًنِٝ
نطزغتإ قس تعمٌ ايربملإ)) .اٯٕ مل ٜبل ؾ ٧اغٓ٘ بطملإ ...ؾاؿه ١َٛتعٌُ ٚتتكطف سػب أٖٛاٗ٥ا بعٝساً عٔ غٝناد
ايربملإ ...ؾكس أٖٓٝت ٖٝب ١أعها ٤ايربملإ ،إش يسٜٓا مٔ نُجً ٞايؿعب عؿطات املعاْا ٠بػبب ٖصا املٛننٛع ،ؾعٓنسَا
ْتا٥ر ؾه ٣ٛأسس املٛاطٓني يف َ٪غػ ١سهْ ١َٝٛتًك ٢ايهطاٖ ١ٝبس َٔ ً٫اينسٝب! َهت عًٖ ٢ص ٙاينسٚض ٠ثن٬خ غنٓٛات
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زَٓ ٕٚاقؿ ١املٛاظْٚ ١تعزاز َعاْا ٠املٛاطٓني َٜٛاً بعس ٚ ّٜٛتنانِ إش مل تعس ٖٓاى إضاز ٠ؿنٌ ٖنص ٙاملعاْنا ٠هنا أز ٣اىل
ظععع ١ثك ١املٛاطٓني با٭ْتدابات  ٚايعًُ ١ٝايسميكطاط .١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ يٓأخنص ْػنب ١ايتػنذ ٌٝيف ايٓعناّ ايبناَٜٛنٟ
سٝح ْطٖٓ ٣اى تطادع ًا ًَشٛظ ًا ٭قباٍ ايٓاؽ عًنَ ٢طاننع ايتػنذ ٌٝيف احملاؾعنات إش لنس ْػنب ١ايتػنذ ٌٝيف احملاؾعن١
ايػًُٝاْ ١ٝمل ٜتذاٚظ ٚ ،%7يف اضبٚ ،%4 ٌٝيف قاؾه ١زٖٛى بًؼ اىل ٖ ،%11صا زيٚ ٌٝانح عً ٢ؾكسإ ايجك ١ينسَ ٣نٛاطين
ا٭قً ِٝبٗص ٙايػًم.١
إٕ تعاٌَ ٖص ٙايسَ ٍٚع ا٭قًَ ِٝبٓ ١ٝعًٖ ٢نسؾني إثٓنتني ،أٚهلُنا ،غنع ٞبعنض َنٔ ٖنص ٙاينسٚ ٍٚضاَ ٤كناؿٗا...
اهلسف ايجاْ ٖٛ ٞسطد نس إضٖاب ٞزاعـ ،إش مل ػس ٖص ٙايس ٍٚقاضاً أنجط إخ٬قناً َنٔ احملناضد ايهنطز ٟاينص ٟوناضد
ا٭ضٖاد بهطاٚضَ٫ ٠ج ٌٝي٘ يف اـمٛط ا٭َاَ ...١ٝإش تسضى ايس ٍٚايػطبَ ١ٝنس ٣خمنٛضَ ٠اٜػنُ ٢بايسٚين ١ا٭غن ١َٝ٬عًن٢
ا٭َٔ  ٚا٭غتكطاض تًو ايس ،ٍٚؾعٓسَا تهع اؿطد أٚظاضٖنا عٓس٥نصُ تًُنح يف ا٫ؾنل ْتنا٥ر ٚتنساعٝات ٖنص ٙاؿنطد ...إش إ
املٓاطل  ٚا٭ضان ٞايهطز ١ٜخاضز ا٭قً ٚ ِٝاييت سطضتٗا قٛات ايبٝؿنُطن ١بنسَاٗ٥ا ايصنٝن ١مل تهنٔ يكُن ١غنا٥ػ ١يهنطز ،إش
يٝؼ ٖٓاى نُاْات أنٝس ٠ملػو تًو ا٭ضانٚ ٞبكا ٤قنٛات ايبٝؿنُطن ١ؾٗٝنا ،ؾاؿهَٛن ١املطنعٜن ١ناْنت قنس نؿنؿت عنٔ
ْٛاٜاٖا يف ٚقت غابل بأغتٓ٦اف ايكتاٍ َع ايهطز َٓتٗع ٠ؾطق ١اـ٬ؾات ايكا ١ُ٥بني ا٭ططاف ايػٝاغ ٚ ١ٝاؿاين ١املتأظَن١
يف ا٭قً.ِٝ
جواب الصؤاه الجالح-:
أْا أض ٣ي ٛظًت اؿاي ١ايػٝاغ ١ٝستن ٢غنٓ 2017 ١سٝنح َٛعنس ا٭ْتدابنات ،غٝؿنٗس ا٭قًن ِٝاٜاَن ًا أقنعب َنٔ شٟ
قبٌ ...٭ٕ ايسٚض ٠اؿاي ١ٝغتٓتٗ ٞعٓسٖا ،يف ايٛقت ايص ٟلس إٔ املٛاطٓني يف ساي ١مل بعس يس ِٜٗأزْ ٢أَنٌ مبػنتكبًِٗ ٚ
َػتكبٌ ايعًُ ١ٝايػٝاغ ٚ ١ٝاملؿطٚع ايسميكطاط ...ٞأْ ٞاتٛقع إٔ تمطح ا٭ططف ايػٝاغَ ١ٝبازض ٠دسٜس ٠ملعاؾ ١مجٝنع
اـ٬ؾات قؿكٚ ١اسس ،٠يه٫ ٞتكٌ ا٭َٛض عٓس ٖصا اؿس أْا اقنح إٔ ػتُع ا٭ططاف اـُػ ١بطٚح ايتؿاْْٚ ٞهطإ اينصات
ملعاؾ ١مجٝع اـ٬ؾات بطٚح عاي َٔ ١ٝايتػاَح  ٚايتآخ ٞتاضناً ٚضا ِٗ٥اسساخ املانٚ ٞؾتح قنؿش ١دسٜنس ٠عٝنح ْن٪زٟ
اىل تػ ١ٜٛأِٖ ايكهاٜا اييت تتُجٌ يف :تؿع ٌٝايربملإ ،تؿع ٌٝاؿه ،١َٛايسغتٛض ،ا٭قن٬سات ،ا٭غنتؿتا ،٤ايع٬قنات َنع
بػساز ،غناتٝذ ١ٝاؿطد َع زاعـ  ٚبعس زاعـ ،ايٛنع ا٭قً ُٞٝإظا ٤اـماد ايٛطين ،املن٪ؤط ايكن ...َٞٛبطأٜن ٞميهنٔ
يٮتؿام اؾسٜس ،إٕ عكس ،إٔ وكل َكاقس ٚطُٛسات مجٝع ا٭ططاف ،ؾُج ،ً٬ا٭ططاف ا٭ضبعٜ ١مايب ٕٛبايٓعناّ ايربملناْٞ
 ٚإدطا ٤ا٭ق٬سات ،بُٓٝا َمايب اؿنعد اينسميكطاط ٞايهطزغنتاْ ٞتتُجنٌ يف بكنا ٤ايبناضظاْ ٞيف ض٥اغن ١ا٭قًنٚ ،ِٝإدنطا٤
ا٭غتؿتا .. .٤هب إٔ ْٓ ٫ػ ٢بإٔ ا٭ؼاز ايٛطين ايهطزغتاْ ٞقس طايب عنل تكطٜنط املكنري يؿنعب نطزغنتإ يف غنٓ١
 1984بُٓٝا أنتؿ ٢ايباضظاْ ٞيف شيو ايٛقت باؿهِ ايصات ٞؾكنٚ .إٕ ططح َٛنٛع ايؿسضاي ١ٝعًن ٢أضض ايٛاقنع يف ايربملنإ
غٓ 1992 ١نإ قس أت ٢بٗنا ا٭ؼناز اينٛطين ايهطزغنتاْ ٞأٜعناً ...يهنٔ ،عًن ٢مٜن ١سناٍ ،ؾُنٔ املُهنٔ إٔ ؼكنل ٖنصإ
املمايبإ ثارتي  ٚباملكابٌ عً ٢ثارتي إ ٜػتػًِ ٭دنطا ٤إقن٬سات دسٜن ٚ ١دصضٜن ١يف ايٓعناّ ايػٝاغن ٞا٭قًن .ِٝإْنٞ
عت َٓعِ سطن ١طؤرِان ٜك :ٍٛي ٛتػٝري ايٓعاّ ايط٥اغ ٞاىل ْعاّ ايربملاْ ٞؾَ ٬اْع يسٜٓا يبكناَ ٤ػنعٛز ايبناضظاْ ٞيف
َٓكب٘ ...إشٕ ميهٔ ػاٚظ ٖص ٙاملطسً ١يف ن ٤ٛاؿ ٍٛاملمطٚسن ١أعنٚ ،ٙ٬إٖٓ ٫اينو إستُناٍ ايعنٛز ٠اىل غنابل عٗنسْا،
ٚضمبا ْعٛز اىل تكػ ِٝا٭قً ِٝاىل إزاضتني َٓؿكًتني.
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نُا قطح ايػٝس ورواُ طةآللي ،رئيض كتمة اجلىاعة األشالوية با٭دٛب ١ايتاي-:١ٝ
جواب الصؤاه األوه-:
إٕ بطملإ نطزغتإ نإ يف ايػابل أقبح أزا ٠غًٗ ١تػتػً٘ ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝؤطٜط َؿاضٜعٗا ايػٝاغٚ ١ٝبنا٭خل
اؿعبإ اؿانُإ ،إش نإ يٝؼ با٭َهإ إقساض قاْ ٕٛز ٕٚإغتشكاٍ املٛاؾك َٔ ١اؿعبني ا٭ؼاز ايٛطين  ٚاينسميكطاطٞ
ايهطزغتاْ ،ٞإ٫ب إ دا٤ت ٖص ٙايسٚض ٠عًُب ١دسٜسٚ ٠إزاض ٠سٍٝن ،١سٝنح أقنسضت فُٛعن ١قنطاضات قٍُٝن ١تكنب يف َكنًش١
املٛاطٓني ،نُا خمبت خمٛات دط ١٦ٜبا٭ػا ٙايكشٝح خكٛقاً ؾُٝنا ٜتعًنل ا٭َنط بتعنس ٌٜقناْ ٕٛض٥اغن ١ا٭قًن ِٝيهنٞ
ٜه ٕٛايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف بًسْا ْعاَاً َ٪غػاتٝاً َبٓٝاً عً ٢ا٭غؼ ايسميكطاط ...١ٝمبعٓ ٢إٔ ايؿدل ايصٜ ٟتٛىل َٓكب
ض٥اغ ١ا٭قً ِٝهنب إ ٜ٫تكنطف سػنب إضاز ٠اؿنعد اينصٜٓ ٟتُن ٞايٝن٘ٚ ،إمننا هنب إٔ ٜتشنطى َنٔ َٓمًنل قناْٚ ْٞٛ
زغتٛضٜٓ ٟػذِ َع طُٛح َ ٚكاحل ايؿعب  ٚبعهػ٘ هب إ تهٖٓ ٕٛاى دٗ ١كتك ١ملػاٚ ١ً٥ؾل ايكٛاْني املطع...١ٝ
أْا أعتكس بإٔ ٖنصا ٖن ٛأسنس ا٭غنباد يتعمٝنٌ ايربملنإ ،إٕ ا٭تؿنام ايػنناتٝذ ٞاملنربّ بنني ا٭ؼناز اينٛطين  ٚاؿنعد
ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٞقس ٖٝأ َٓاخاً غٝاغٝاً َٓاغباً هلُنا يف اينسٚض ٠ايػنابك ،١إش ننإ بأغنتماعتُٗا ؤطٜنط أَ ٟؿنطٚع
قاْ ْٞٛأ ٚقطاض غٝاغ ٞيكاؿٗا يف ايربملإ نُْٗٛا بؿه ٕ٬ا٭غًب ١ٝايربملاْ ...١ٝإ٫ب أْٓا لس يف ٖنص ٙاينسٚض ٠اؿايٝن ١إٔ
نتً ١اؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٞباتت ٚسٝسٚ ٠مل ؼع ٢بايجكٌ ايص ٟناْت تتُتع بٗا يف ايسٚض ٠ايػنابكَٗ ،١نسضت أنجنط
َٔ َط ٠بتعم ٌٝايربملإ ...إش أقسَت عً ٢تٓؿٝص تٗسٜسٖا يف َ 2015/10/12ػتدسَ ١قَ ٠ٛػًش َٔ ١اؾطاز سعبٗا.
جواب الصؤاه الجاٌي-:
ْعِ .. .إ تعم ٌٝايربملنإ اتن ٢بٓتنا٥ر غنًب ١ٝعًنَ ٢ؿناعط املنٛاطٔ ايهنطز ٟيف ا٭قًن ِٝإش مل ٜبنل يسٜن٘ أزْن ٢ثكن١
باؿه٪َ ٚ ١َٛغػاتٗا  ٫ٚبعًُ ١ٝا٭ْتدابات ٚباملؿطٚع اينسميكطاط .. .ٞؾُنج ً ٬ينْٓ ٛعنط اىل ْػنب ١إقبناٍ املنٛاطٓني عًن٢
َطانع تػذ ٌٝايباَٜٛنْ ٟط ٣بإٔ ايتػذ ٌٝيسٖ ٣ص ٙاملطنع قً ١ًٝدساًٖ ،صا قس ٜؿهٌ كاٚف نبري يٮقًن ِٝؾُٝنا ٜتعًنل
ا٭َط مبؿاضنَ ١طؾشٓٝا يف ايربملنإ  ٚاؿهَٛن ١ايؿسضايٝنٖ ...١نصا با٭نناؾ ١اىل َناػط ٟيف ا٭قًنَ ِٝنٔ ايؿػناز ا٭زاضٚ ٟ
املاي ٚ ٞإستهاض ايػًم ٚ ١عسّ قٝاّ ايعساي ١ا٭دتُاعَ ...١ٝع نٌ ٖص ٙاؿا٫ت ايػًب ١ٝلس إ ايطقاب ١ايربملاْٝنَ ١ؿكنٛز،٠
ؾً ٛنإ ٖٓاى بطملإ َػتكٌ يهإ أَط غشب ايجك َٔ ١غايب ١ٝايٛظضا ٤أَطاً قتَٛاً.
أَا عً ٢ايكعٝس اـاضد ...ٞأق ٍٛي ٛمل تهٔ ٖٓاى اؿطد نس إضٖاب ٞزاعـ قا ١ُ٥يهاْت ايس ٍٚاـاضدٝن ١تػنتهٓـ
إٔ تػًِ عً ٢قاز ٠ا٭سعاد ٚقناز ٠اؿهَٛن .. .١إش إ َاسكنٌ يًربملنإ أ ٚا٭ْتٗاننات اينيت أُضتهبنت بأغنِ ايسميكطاطٝن١
٫تكطٖا املباز ٚ ٨ا٫عطاف ايسٚي ،١ٝأْ ٞأتٛقع بعس ا٭ْتٗا ٔ َ ٤سطد زاعنـ مل ٜعنس ٖٓناى َنٔ ٜػناْسْا أٜ٪ٜ ٚنسْا ٭عنٕ٬
ايسٚي ١ايهطز ١ٜاملػتكً ،١يطمبا ميهٔ ايٛقٛف بٛدٗٓا ز ٕٚؼكٝل سًُٓا ٖصا...
األجابة عمى الصؤاه الجالح-:
ٖٓايو ق ٍٛيف ايٓكٛم ا٭غ ١َٝ٬املكسغنٜ ،١كن ،ٍٛإش إعننف ؾندل بصْبن٘ ؾن ٬دٓناح عًٝنٖ٘ٓ ،اينو طنطف بؿعنٌ
َاٜؿآٖٚ ٤ايو أؾٛا ٙتكٜ ٍٛا إخٛإ يكس أخم٦تِٜ ...ا إخٛإ أْتِ تؿطن ٕٛإضازتهِ ،ينسٜهِ دٗناظ قُعن ٞتعػنؿ ٞيهبنت
ا٭قٛات اؿط ،٠اْتِ تػاتً ٕٛايكشؿٝني٫ ...تػتُع ٕٛيٓسا ٤ايؿعب ٚنإٔ ٖص ٙا٭سساخ ؼسخ يف َٛظْبٝل ...إش إٔ ٖنصٙ
املؿانٌ مل تأتَ قهاٚ ً٤قسضا إمنا َٖ ٞؿانٌ كتًك ،١ي ٛننإ ٖٓاينو إضاز ٠سكٝكٝن ١يتمبٝنع املٓنار ايػٝاغن ٞيف ا٭قًنِٝ
ؾًٝعنف املدم ٧ٝغمٜٚ ١عاٖس املٛاطٓني ٚا٭ططاف ايػٝاغن ١ٝا٭خنط ٣بنأدطا ٤إقن٬سات ؾناًَٚ ١دعضٜن ١سؿاظن ًا عًن٢
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ع ١اؿه ٚ ١َٛإسٝاَ ٤باز ٨ايسميكطاط .. .١ٝإْ ٞعً ٢قٓاع ١تاَن ١بنإٔ ايمنطف اينص ٟعٝنح با٭ؾنٝاٜ ٤ػنتمٝع إٔ ٜعٝنس
ا٭ؾٝا ٤اىل طبٝعتٗا.
قطح د.ظواُ قةالدزةيي ،رئيض كتمة احلركة األشالوية مبا -:ًٜٞ
األجابة عمى الصؤاه األوه-:
أقسضت ٖص ٙايسٚض ٠اؿاي ١ٝيربملإ نطزغتإ مجً ١قٛاْني ز ٕٚغري َٔ ٙايسٚضات ايػابك ١يتكب يف ايٓٗا ١ٜيف َكنًش١
ايؿعب  ٚاؿهَٗٓ ١َٛا :املكازق ١عً ٢قاْ ٕٛاؾاَعات ا٭ًٖ ،١ٝإعناز ٠داَعن ١نطزغنتإ اىل َن٬ى ٚظاض ٠ايتعًن ِٝايعناي،ٞ
نصيو احملاٚين ١يتعنس ٌٜقناْ ٕٛض٥اغن ١ا٭قًن ...ِٝا٫ب إٔ ايمنطف املكابنٌ – أقكنس  ،PDKبنات ٜكنسّ تؿػنريات خاط٦ن١
ٚأعتربٖا بٗسّ ايتٛاؾل  ٚسٝان٪َ ١اَط ٠نس ،ُٙثِ غسٍ ايمطٜل اَناّ عبنٛض ض٥نٝؼ ايربملنإ َعنرب بنطز ٟيًنصٖاد اىل اضبٝنٌ
سٝح َكط عًُ٘ ،عذ ١قماع ايػبٌ اَاّ سسٚخ املعاٖطات نس ضٝ٥ؼ ايربملإ  ٚايتؿٗري ب٘ َٔ قبٌ أْاؽ غري َػ٪ي!!١
إش ٜعترب ٖصا اؿسخ ْكم ١إْم٬م ا٭ظَ ١اؿاي.١ٝ
جواب الصؤاه الجاٌي-:
إٕ تعم ٌٝايربملإ ات ٢بٓتا٥ر خمري ٠مل تهٔ يف اؿػنبإُ َٗٓ ،نا :تكٓنٝني ضٚاتنب املنٛظؿني قنس ٜكنٌ اىل ضبنع َنٔ
فُٛع ضٚاتبِٗ ،ؾكسإ املطاقب ١عً ٢امل٪غػات اؿه ،١َٝٛإٖساض ايعا٥سات  ٚأٚاٍ ايعاّ ٜٓٝٓناً ٜ ٠ػناضاً ،ػُٝنس اؿهَٛن،١
ٚتعم ٌٝايربملإ ،إيعاّ املٛاطٓني عً ٢قب ٍٛغٝاغ ١ايتذٜٛع ٚايتكؿـ بكٛض ٠عاَ ٚ ١املنٛظؿني بكنٛض ٠خاقن ،١نُنا
تؿطٜؼ ايبٓٛى ا ٚ ١ًٖٝ٫اؿه َٔ ١َٝٛأقسضتٗا ...عاخ ايؿػاز ،عنٍِ ايؿكنري  ٚايبماين ١بؿنهٌ ضٖٝنب ،ايهػناز ا٭قتكناز،ٟ
ٖذط ٠خري ٠ؾباد ايٛطٔ اىل سٝح ٜ٫سض ٟتاضناً ٚضاٖ٤ا ا ٚ ٌٖ٫اينٛطٔ ،ؾكنسإ ثكن ١ايؿنعب باؿهَٛن ٚ ١ايربملنإ ،ؾكنسإ
ا٭ٌَ بأدٛا ٤إق٬سات إٕ ناْت ٖٓاى إضاز ٠دس ١ٜ٭دطاٗ٥ا.
ٚعً ٢ايكعٝس اـاضد ٞأقبشت يس ٣ايس ٍٚاـاضد ،١ٝايكسٜكَٗٓ ١ا  ٚاملعازٜن ،١قٓاعن ١بأْٓنا ْ٫طٜنس إزاض٪َ ٠غػنات
ايسٚي َٔ ١ض ١ٜ٩قاَْٚ ١ْٝٛباز ٨زميكطاط ،١ٝستنْ٫ ٢ن َٔ٪بايسٚين ١امل٪غػناتٚ ١ٝتنسا ٍٚايػنًم ،١ينصا ؾٛدٓ٦نا بػنَ ٌٝنٔ
ا٭ْتكازات املط ٚ ٠ا٭شع َٔ ١قبٌ تًو ايس.ٍٚ
جواب الصؤاه الجالح-:
َاشا عًٓٝا ؾعً٘ يتؿع ٌٝايربملإم أ ً٫ٚهب إ ْػع ٢يتشكٝل تٛاؾل سكٝك ٞبني ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝدٓٝعناً ،ضغنِ إْنٞ
ت بٓتٝذن ...١إش ميهنٔ ٭عهنا٤
مل أتٛقع ؼكٝل ٖنصا ايتٛؾنل سٝنح عكنست يف ايػنابل عؿنطات ا٭دتُاعٝن ١إ ٫اْٗنا مل تنأ َ
ايربملإ أْؿػِٗ َعاؾ ١اـ٬ؾات  ٚاملؿانٌ ٚميٓشٛا اؿٝا ٠يًربملإ ٚشيو بأعاز ٠تؿعَ ١ًٝٝنٔ خن ٍ٬زعن ٠ٛا٭عهناَ ٤نٔ
قبٌ ضٝ٥ؼ ايربملإ يعكس إدتُاع أعها ٤ايربملإ يف َس ١ٜٓأضب ،ٌٝؾإٕ مل وكٌ ا٭دتُاع ٖٓناى ؾًٝذتُنع يف ايػنًُٝاْ١ٝ
أ ٚيف نطنٛى أ ٚسًبذ ،١عٝح تبسأ ا٭دتُاعات بؿهٌ زٚض ٟؾ٦ٝاً قؿ٦ٝا اىل إٔ ٜػتعٝس ايربملإ عاؾٝت٘ ،بصيو ميهٔ إٔ
ٜهتػب ايربملإ ؾأْ٘ َ ٚهاْتن٘ يٝهنَ ٕٛكنسض قن ،٠ٛإ ٫أْٓنا مل ًُْنؼ َنٔ ض٩غنا ٤ايهتنٌ إضاز ٠دسٜن ١يعكنس َجنٌ ٖنصٙ
ا٭دتُاعات ،غ ٣ٛإط٬م ايتكطوات ايؿاضغ َٔ ١عً ٢ؾاؾنات ايكٓنٛات ا٭عَٝ٬ن ...١ز ٕٚا٭ؾناض ٠اىل ننطٚض ٠عكنس تًنو
ا٭دتُاعات  ٚإعاز ٠اؿٝا ٠يًربملإ.
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نُا قطح ايػٝس شرود شميي وَ كتمة أبٍاء الٍّريَ إش قاٍ-:
األجابة عمى شؤاه األوه-:
ْأغـ ملا سكٌ يًربملإ ٖص ٙامل٪غػن ١ايتؿنطٜع ١ٝاينيت ناْنت ضَنعًا يًسميكطاطٝن ١اينيت ناْنت مناضغنٗا ،إش مل ٜعنس
بأغتماع ١ايربملإ عكس إدتُاعات٘ ايسٚض ٚ ١ٜا٭غتجٓا ،١ٝ٥إش ٜ ٫عًِ َاشا هط ٟاٯٕ يف ايؿاضعٜ ٫ٚ ،عًِ نٝـ ػط ٟعًُ١ٝ
ا٭ق٬سات يف اؿهَٛن ،١ؾايػنبب ايطٝ٥ػن ٞيتعمٝنٌ ايربملنإ ميهنٔ يف قنطاع ا٭طنطاف ايػٝاغن ٚ ١ٝعنسّ قبن ٍٛاينطأٟ
املكابٌ ،ي ٛبازض ططف بتكس ِٜبعض ايتٓاظ٫ت َٔ أدٌ ايٛق ٍٛاىل اؿنٌ ،طبعن ًا ٫تعتنرب ٖنصا ْككن ًا بنٌ تؿاْٝنا َنٔ أدنٌ
ايٛطٔ  ٚايؿعب.
جواب الصؤاه الجاٌي-:
َٔ ايٛانح إٕ تعم ٌٝايربملإ قس تنطى مثناضًا داْبٝن ًا عًن ٢ايكنعٝس ٜٔاينساخً ٚ ٞاـناضد ،ٞإش ٚدنست اٯٕ اؿهَٛن١
ْؿػٗا أَاّ مجً َٔ ١املؿانٌَٗٓ ،ا غس ايؿطاؽ اؿاقٌ يف َٓاقب عسز َٔ ايٛظاضات ٚناي ،١أثط أظَ ١ايربملإ ،هنا أٚدنس
ثك ً٬إناؾٝا عً ٢ناٌٖ اؿه ،١َٛيف سني تٓ ٟٛاؿه ١َٛايكٝاّ بأدطا ٤إق٬سات ؾاًَ ١عً ٢مجٝع ا٭قعس ،٠ؾٗنٌ ميهنٔ
يًشه ١َٛايكٝاّ بأق٬سات نٗص ٙيف غٝاد ايربملإم إش إٔ َػٚ٪ي ١ٝايربملإ تتُجٌ يف َطاقبَٚ ١تابعن ١نٝؿٝن ١تٓؿٝنص ٖنصٙ
ا٭ق٬سات  َٔٚثِ تكسٜكٗا! ؾُا زاّ ايربملإ َعمٌ عٔ ايعٌُ ؾإٕ مجٝع ا٭ْتكازات تهنَٛ ٕٛدن٘ يًشهَٛن ،١بُٓٝنا ينٛ
نإ ايربملإ قاُ٥اً ؾُٔ املُهٔ إٔ تتٛظع ٖص ٙاْ٫تكازات عً ٢اؾاْبني ،أَا ؾُٝا ىل أعهنا ٤ايربملنإ ؾنأِْٗ يف ساين١
ْؿػ ١ٝقعب ...١إش ٜك ٍٛايكا ٌ٥يٓا أْتِ مل تػتمٝعٛا َعاؾَ ١ؿانًهِ ؾهٝـ تعاؾَ ٕٛؿانٌ ؾعب سا٥ط َٔ أٚضٙم!
جواب الصؤاه الجالح-:
أَا ؾُٝا ٜتعًل ا٭َط بتمبٝع ايٛنع ايػٝاغن ٞيف ا٭قًن ،ِٝعًن ٢مجٝنع ا٭طنطاف ايػٝاغن ١ٝعنسّ غًنل بناد اؿنٛاض ٚ
ايسخ ٍٛاىل َباسجات َباؾطَ ٠ع بعهِٗٚٚ ،نع املًؿات ايكسمي ١داْباً ٚؾتح قؿش ١دسٜس ٠بػ ١ٝايٛقن ٍٛاىل إتؿنام دسٜنس
ٜهُٔ يٮقً ٚ ِٝؾعب٘ ا٭َإ  ٚايهُإ  ٚايعٝـ ايطغٝس  ٚػاٚظ ٖص ٙاملطسً ١ايكعب.١
ايػٝس ٠وحيدة ياقو ،وَ كتمة جتىع الععب اللمداٌي الصرياٌي اآلظوري إش ٜك-:ٍٛ
جواب الصؤاه األوه-:
إٕ غبب تعم ٌٝايربملإ ٜطدع اىل ْكض تًو ا٭تؿاق ١ٝاييت أعمًت مبٛدبٗا ض٥اغن ١ايربملنإ ؿطنن ١طؤؤرِان َٚنٔ ثنِ
ْكهت ا٭تؿاق َٔ ١ٝقبٌ سطن ١طؤرِإ ْؿػٗا ،سٝح ناْت ؤاضؽ أدٓستٗا اؿعب ٚ ١ٝؾنطض إضازتٗنا عًن ٢إضاز ٠ايؿنطعٚ ١ٝ

عً ٢إضاز ٠اٯخط ٜٔيف ايربملإ ،إش مل ٜهٔ َٔ ايهطٚض ٟططح َٛننٛع ض٥اغن ١ا٭قًن ِٝعًن ٢ايربملنإ قبنٌ إ تتؿنل عًٗٝنا
ا٭ططاف ايػٝاغ .١ٝؾعٓس٥صُ نإ ميهٔ ططسٗا عً ٢ايربملإ  ٚاملكازق ١عًٗٝا .إش ٫ؾو ؾ ٘ٝبنإٔ إيػنا ٤ا٭تؿاقٝن ١املربَن١
بني ثارتي  ٚطؤرِان أزت اىل خًـ ا٭ظَ ١ايػٝاغ ١ٝاؿاي.١ٝ
جواب الصؤاه الجاٌي-:
ْعِ ...إٕ تعم ٌٝايربملإ نإ ي٘ تأثريات٘ ،إلش إٔ ٖٓاى عسز نبري َٔ ايكنٛاْني اينيت تٗنِ َكناحل املنٛيمٓني ٫تنعاٍ
تٓتعط املكنازق ١عًٗٝنا ،إ٫ب إٔ تعمٝنٌ ايربملنإ سناٍ ز ٕٚشينو ،با٭نناؾ ١اىل ػُٝنس عًُٝنَ ١طاقبن ١أعُناٍ َ ٚؿناضٜع
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اؿه ...١َٛأَا ؾُٝا غٝتعًل مبس ٣تأثري ٖص ٙاؿاي ١عً ٢ايكعٝس اـاضد ٞينٝؼ ٖٓناى تنأثري ٜنصنط ،إش إ ا٭عُناٍ تنتِ
ؤؿٝتٗا َٔ قبٌ اؿه.١َٛ
جواب الصؤاه الجالح-:
مبهٔ َعاؾ ١ا٭ظَ ١اؿاي ١ٝإشا إدتُعت ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝمجٝعاً عً ٢طاٚي ١احملازثاتٚ ،قسّ ننٌ طنطف َنٔ داْبن٘
تٓاظ٫ت َ ٚبازضات سػٔ ايٓ ١ٝيف غب ٌٝتٓك ١ٝا٭دٛا ٚ ٤ايٛق ٍٛاىل قٝػْٗ ١ا ١ٝ٥ؿٌ مجٝع املؿانٌ ...إش ٖٓايو بعنض
املبازضات يًٛق ٍٛبا٭ظَ ١اؿاي ١ٝاىل بَطٍ ا٭َإَٗٓ ،ا إعما ٤ض٥اغن ١ايربملنإ اىل ايهتنٌ ؿنني ْٗاٜن ١اينسٚضٖٓ ٠ناى َبنازض٠
أخط ٣يتػري ض٥اغ ١ايربملإ ٚ ،إعما ٤ؾطق ١٭عاز ٠تؿع ٌٝايربملإٚ ،مٔ يف ايهتٌ ايربملاَْ ١ٝػتعس ٕٚيًتعاَ ٕٚنٔ أدنٌ
ػاٚظ ٖص ٙا٭ضَ.١
قاٍ ايػٝس عبدالرمحَ فارط (أبو كارواُ) رئيض كتمة ئازادي:
جواب الصؤاه األوه-:
ٖٓاى فُٛع َٔ ١ا٭غباد ٚضا ٤تعم ٌٝايربملإ ،ؾًٝؼ ٖٓاى ضز ؾعٌ َٔ ز ٕٚؾعٌ ،أزْا ٙبعض َٔ تًو ايعٛاٌَ :
-1إْتٗا ١ٜ٬ٜٚ ٤ضٝ٥ؼ ا٭قً ِٝمبٛدب قناْ ٕٛضقنِ ( )19يف ( 30سعٜنطإ  )2013ننإ أسنس ا٭غنباد ايطٝ٥ػن ١ٝيتنأظّ
املٓار ايػٝاغ ٞيف ا٭قً .. .ِٝيف ايبسا ١ٜظٗطت ا٭ظَ ١نأؾهاي ١ٝقاَْ ١ْٝٛكسضٖا َؿطٚع زغنتٛض ا٭قًن ِٝبأعتبناضَ ٙطدنع
ضٝ٥ػ ٞؿػِ ايهجري َٔ ا٭َٛض ايكاَْٗٓ ١ْٝٛا قاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قًٚ ِٝقه ١ٝضٝ٥ؼ ا٭قً ...ِٝنإ َٔ املُهٔ عنل إدتُناع

يٮططاف ايػٝاغ ١ٝبػ ١ٝايٛق ٍٛقٝػ ١تٛاؾك ١ٝؤٗس ايػب ٌٝاىل املعاؾ ١اؾصض ...١ٜيف اؿكٝك ١غبب دعٖ َٔ ٤ص ٙا٫ظَن١
ٜطدع اىل َؿٛن ١ٝايعًٝا املػتكً ١يٮْتدابات اييت مل تهٔ َػتعس ٠مْصاى ٭دطا ٤ا٭ْتدابات  ٚسػِ ايكه ١ٝز ٕٚتؿاقُٗا.
ٚ-2دٛز بعض اـ٬ؾات يف قٛاْني ا٭قًَ ،ِٝج :ً٬عٓنسَا إقنساض قناْ ٕٛضقنِ ( )19يػنٓ ،)2013( ١إش تؿنري املناز٠
ا٭ٚىل َٔ قاْ ٕٛاملصنٛض بإٔ َس ١ٜ٬ٜٚ ٠ضٝ٥ؼ ا٭قً ِٝتٓتٗ ٞيف ( ،)2015/8/19بُٓٝنا تنٓل املناز ٠ايجاْٝن ١عًنَ ٢عاؾن١
املٛنٛع عٔ ططٜل ايسغتٛض  ٚبتٛاؾل مجٝع ا٭ططاف ،إ٫ب أْٗا مل تٓؿص املاز ٠ايجاْ ،١ٝإش نإ نٌ ططف ين٘ قنطا ٠٤كتًؿن١
هلصا ايكاْ ،ٕٛسٝح بسأ قطاع املؿاضٜع بني ا٭ططاف ايػٝاغ ،١ٝأغاغن ًا ٖنصا أغنًٛد َػنُٛح َ ٚؿنطٚع إ ب ٫أْٓنا ْعًنِ إٔ
ايؿطع ١ٝايكاْ ١ْٝٛؾَ ٚ ٧بسأ ايتٛاؾل ؾ ٧ٝمخط ،مبعٓ ٢نإ َٔ املُهٔ ا٭غتؿاز َٔ ٠تًنو املؿناضٜع يًٛقن ٍٛاىل إتؿنام
يٮططاف ايػٝاغ ٚ ١ٝاؽاش َبسأ ايتٛاؾل أغاغاً ؿػِ اـ٬ؾات ،يهٔ َع أغـ ؾسٜسْ ،ط ٣بإٔ عسّ قطا ٠٤ايٛاقنع اؿنايٞ
ٚعسّ ايتػِٗ ملس ٣أَُٖ ١ٝبسأ ايتٛاؾل قس دعًتا َٔ َٛنٛع َعاؾ ١ض٥اغ ١ا٭قًَ ِٝاْعاً سكٝكٝاً أَاّ نطٚض ٠إهاز تٛاؾل
ؾاٌَ ٚتٓاغِ اٯضا ٤ؾُٝع ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝها أز ٣اىل سكَ ٍٛاسكٌ يف /12تؿنط ٜٔا٭َٚ ...ٍٚنع شينو هنب إٔ ٫
ْٓػ ٢عٓسَا

تعس ٌٜقاْ ٕٛضقِ (َٚ )19طادعت٘ ؾكس ظٌ قاْ ٕٛضقنِ ( )1اـنام بأْتدناد ض٥نٝؼ ا٭قًن ِٝنُنا ٖن ،ٛأٟ

مبعٓ ٢إٔ إْتداد ضٝ٥ؼ ا٭قً ،ِٝمبٛدب ٖصا ايكاْ ٕٛهب إ ٜه ٕٛبكٛضَ ٠ػتكًَ ١نٔ ايؿنعب ،نُنا هنب عًن ٢مجٝنع
ا٭طننطاف  ٚايهٝاْننات ايػٝاغنن ١ٝإٔ ٜعننطف دٝننساً بننإٔ يننٝؼ يننسٜٓا قهُنن ١عًٝننا َػننتكً ١ؿػننِ ٖننص ٙايكهنناٜا ايكاْْٝٛنن١
املٓؿاٜه٘.
-3ايعٌُ بعكً ١ٝايطابح  ٚاـاغط يف ايربملإ ...ثِ خًل قاٚض  ٚإغتكمابات كتًؿ ١نس بعهِٗ اينبعضٖ ،نصْ ٙكمن١
مخط ٣غاُٖت يف تؿاقِ اـ٬ؾات يف ا٭قً ِٝإش ؤدهت عٓٗا أظَات غٝاغ ٚ ١ٝأقتكاز ١ٜنُنا غناُٖت يف ْؿنؼ ايٛقنت يف
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تعُٝنل ٚتهند ِٝايكننطاعاتٖ .. .نص ٙناْنت أغننباد ضٝ٥ػن ١ٝيتعمٝننٌ ايربملنإ بكنطاض سعبنن ٞزٚ ٕٚاظع قنآَْ ٚ ْٞٛاؾٝننا
يٮتؿاقات ايػٝاغ ١ٝايػابك.١
جواب الصؤاه الجاٌي-:
عً ٢ايكعٝس ايساخً ،ٞؾكس سكٌ ؾطاؽ قاْ ْٞٛيف ا٭قً ِٝز ٕٚإلاظ ايربملإ يٛادباتن٘ ايطٝ٥ػن ١ٝغنٛاَ ً٤نٔ تؿنطٜع ٚ
تعس ٌٜايكنٛاْني  ٚايكنطاضات أَ ٚطاقبن ١اؿهَٛن ٚ ١إقنطاض املٛاظْن ١ايػنٓ ١ٜٛيٮقًن ...ِٝمبنا إ ايربملنإ قنس ٚينس َنٔ ضسنِ
احملاقك ١ؾكس نإ تعم ٌٝايربملإ اَطاً َتٛقعاً بكطاض سعب ٞغري َسضٚؽ ،يف ايٛقت اينص ٟننإ ايربملنإ اَناّ َػن٪يٝات
نبري ٠نُؿطٚع ا٭غتؿتاٚ ٤ع٬ق ١ا٭قًَ ِٝع بػساز ٚعًُ ١ٝا٭ق٬سات إناؾ ١اىل عسز مخط َٔ ايكهاٜا املُٗٚ ١اييت ؼتناز
اىل ايبت ؾٗٝا َٔ ايربملإ ،إ٫ب أْ٘ مل ٜػتمع سػِ ٖص ٙا٭عُاٍ ْعطاً ملا سكٌ ي٘ نُا أؾنطْا ايٝن٘ إعن ،ٙ٬ؾكنس أقنبشت
َٔ داْب٘ عطقً ١أخط ٣إْهُت اىل باق ٞايعطاق ٚ ٌٝا٭ؾهايٝات ايكاْ ١ْٝٛا٭خط ،٣ؾأقنبح ينس ٣اؾُناٖري ؾنعٛض بايٝنأؽ
ٚؾكسإ املكساق ١ٝبا٭ْتدابات  ٚباملؿطٚع ايسميكطاط ٚ ١ٝتسا ٍٚايػًم.١
أَا س ٍٛايٓتا٥ر املنتب ١عً ٢ايكعٝس اـاضد ...ٞبايطغِ َٔ ظٗٛض املداٚف ايساخً ١ٝاييت أؾنطت ايٗٝنا ،ؾكنس غنربت
عسز َٔ ايسَٓ ٚ ٍٚعُات اجملتُع املسْ ٚ ٞبطملاْ ٚ ٞبعض ز ٍٚايعامل ،بإٔ َاسكٌ يًربملإ خطم ٚاْتٗاى يهٌ ايكنٛاْني
 ٚا٭عطاف ايسٚي ،١ٝإش أيكٛا بايً ّٛعً ٢ايٓعاّ اؿهِ يف ا٭قًٚ ِٝقس ؼت عسز َنٔ قٝناز ٚ ٜٞننٛازض ا٭سنعاد ايػٝاغنٚ ١ٝ
أعها ٤ايربملإ  ٚست ٢ضٝ٥ؼ ايربملإ ْؿػ٘ أثٓا ٤إدتُاعاتِٗ ٚيكا٤اتِٗ َنع ايؿدكنٝات  ٚاؾٗنات ايػٝاغن ١ٝيف اينسٍٚ
اـاضد ،١ٝؼستٛا بؿهٌ غً

عٔ ا٭غًٛد ايص ٟاتبع يتعم ٌٝايربملإ ،إش نإ أغاغاً َطتبن بٓتنا٥ر ٚتنساعٝات ايٛننع

ايساخً ٞنُا أؾطت اي ٘ٝغابكاً ،إش نإ َٔ املُهٔ إٔ ٜؿهٌ تأثرياً غنًبٝاً عًنْ ٢عناّ اؿهنِ يف ا٭قًن ...ِٝؾأخنصت إزاض٠
ايب٬ز تػري بأػا ٙغري قشٝح  ٚإٕ اؿٝا ٠اي ١َٝٛٝيًُٛاطٔ ايهطز ٟأقبشت يف سايَ ١عض٫ ١ٜتمام.
جواب الصؤاه الجالح-:

س ٍٛنٝؿ ١ٝتؿع ٌٝايربملإ غأسا ٍٚتًدٝل أِٖ ايعٛاٌَ اييت قس ت٪ز ٟاىل تؿع ٌٝايربملإ يف ْكاط عس-:٠

*-أ ٍٚخم ٠ٛبأػا ٙتؿعٝا ايربملإ ،هب إ ته ٕٛعٔ ططٜنل تٛاؾنل ٚطنين ؾناٌَ ٜؿننى ؾٝن٘ مجٝنع ا٭طنطاف ٚ
ايهٝاْات ايػٝاغ ،١ٝخكٛقاً ا٭ططاف اـُػ ١املتٓاظع ،١إش ٜٓبػن ٞتكنس ِٜتٓناظ٫ت يبعهنِٗ اينبعض اْم٬قن ًا َنٔ َبنسأ
محا ١ٜاملكاحل ايعاَ ،١إش ٫ؾنو ؾٝن٘ بنإٔ َبنازضَ ٠نٔ ٖنصا ايكبٝنٌ ؼتناز اىل إضاز ٠قٜٛنَ ١نٔ ينسٕ مجٝنع ا٭طنطاف زٕٚ
إغتجٓا ،٤ؾعٓس٥صُ َٔ املُهٔ تػ ١ٜٛاـ٬ؾات  ٚتؿع ٌٝايربملإ.
* -عً ٢ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝإٔ تأخص املكنًش ١ايعاَن ١بٓعنط ا٭عتبناض  ٚإٔ تنسضؽ زضاغن ١زقٝكن ١يًٛاقنع ايػٝاغنٚ ٞ
ا٫دتُاع ٞيف نطزغتإ خكٛقاً يف ايٛقت ايطأٖ ايص ٟعادَ ١اغ ١اىل ٚسس ٠ايكنـ ايبٝنت ايهنطز ٟأنجنط َنٔ أٚ ٟقنت
َه .. .٢إش ميهٔ إغتجُاض ايؿطم  ٚاؿاي ١ايػٝاغ ١ٝاييت تؿنٗسٖا املٓمكن ١سايٝن ًا يتٛسٝنس اـمناد ايػٝاغن ٞاملؿننى
َعتُسًا عً ٢ايتذاضد  ٚاملكاحل ايعًٝا يؿعبٓا بػٝن ١ايٛقن ٍٛاىل اؿنٌ ايٓٗنا ٞ٥ؾُٝنع ايكهناٜا املمطٚسن ١عًن ٢ايػناس١
ايػٝاغ.١ٝ
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*-عً ٢ا٭سعاد  ٚا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝمجٝعاً ايتأنٝس  ٚايهػن عً ٢ا٭ططاف املتٓاظع ١خكٛقناً اؿنعد اينسميكطاطٞ
 ٚسطن ١ط٪ضِإ  ٚايعاَٗا باؾًٛؽ اىل طاٚي ١احملازثات  ٚتػ ١ٜٛمجٝنع اـ٬ؾناتٚ ،ؾنتح قنؿش ١دسٜنس ٠ـسَن ١املكناحل
ايعًٝا يؿعبٓا  ٚؼػني اؿاي ١ايػٝاغ ٚ ١ٝا٭قتكاز ١ٜؾُاٖري أقً ِٝنطزغتإ.
ايػٝس واجد عجىاُ وَ كتمة أربين الرتكىاٌية – قطح بكٛي٘ -:
جواب الصؤاه األوه-:
إْ ٞأض ٣إٔ قاْ ٕٛإْتداد ايربملإ ٖ ٛايػبب ايطٝ٥ػ ٞيتعم ٌٝايربملإ ،ؾإشا مل ػنطِ تعنس ٌٜبعنض بٓنٛز ٙأظنٔ إٔ
ْؿؼ املؿانٌ غتػتُط ٫سكناً ...عًن ٢غنب ٌٝاملجناٍ ،هنب إعناز ٠ايٓعنط يف عٓكنط ايعُنط يٮعهنا ،٤خكٛقناً ض٥نٝؼ
ايربملإ .إْ٘ َٔ زٚاع ٞا٭غـ إش لس يف ايسٚض ٠اؿاي ١ٝعسزًا ننبريًا َنٔ َنطاٖكني غٝاغنٝني بعٝنس ٜٔننٌ ايبعنس َنٔ ناؾن١
َباز ٨ايعطف ا٭دتُاع ٚ ٞعسمي ٞاملعطؾ ١بنأسناّ ايهنبري  ٚايكنػري ،إٜ 1نسع ٕٛبأغنِ ؾنبإ ا٭سنطاض ٚبٓنا ٤زٚين ١شات
غٝاز ٚ ٠ايكاْ ،ٕٛإش تٓاغٛا ْهاٍ  ٚتهشٝات م٫ف املًٓهنًني ،بنايطغِ َنٔ إٔ ٖن ٤٫٪ايؿنباد ٫ميتًهن ٕٛإزْن ٢إْتُنا٤
يًٛطٔ ٜٓ ٚناز ٕٚباملعاٜنسات ايػٝاغن ٚ ١ٝايعٗنٛض عًن ٢ايؿاؾنات ْ ٚؿنط املعًَٛنات ايعا٥كن ١سن ٍٛا٭ضقناّ  ٚا٭عنساز بنٌ
ٚؼطٜؿٗا ،ثِ تطٜٚر ا٭خباض ايهاشب ٚ ١إخساع اؾُاٖري  ٚؼطٜل ايٓاؽ نس اؿه ٚ ١َٛض٩غاٗ٥ا  ٚايتػانن ٞعنٔ ايعنطٚف
ايػٝاغ ٚ ١ٝا٭قتكاز ١ٜيف ا٭قً ٚ ِٝعسّ أخص كاٚف ٚتٗسٜسات إضٖاب ٞزاعـ ؾأخص اؾس  ٚمل ٜعربٚا أ ٟإٖتُناّ مبعنازات
اؿه ١َٛايؿسضاي ١ٝػا ٙا٭قًٚ ،ِٝعسّ ْكٌ ا٭سساخ ٚا٭خباض عً ٢سكٝكتٗا ٚعسّ قب ٍٛايمطف اٯخطٖ ...نص ٙناْنت غنٝض
َٔ ؾٝض .. .ؾً ٛناْت ض٥اغ ١ايربملإ يف مٜناز ٟأَٓٝن ٚ ١شات ػطبن ١ضقن ١ٓٝيف إزاض ٠ا٭عُناٍ ايكاْْٝٛن ٚ ١ايػٝاغن ١ٝملنا
ناْت ا٭َٛض ٚقًت اىل َاٚقًت ايٗٝا اٯٕ ٤٫٪ٖ .احملنَ ٕٛدعًٛا َٔ قاع ١ايربملإ َهاتب َ ٚكطات ٭سعابِٗ ايػٝاغن١ٝ
إش ناْت ا٭ْؿم ١اؿعبٝن ١ؤناضؽ ٖٓناى ،إْٗنِ ْكهنٛا ايكػنِ ايسغنتٛض ٟإش مل ٜهْٛنٛا قنازقني أَناّ ام  ٚأَناّ ؾنعب
نطزغتإ ،يكس أقبشت قاع ١ايربملإ َٝساْاً يًكطاعات ايػٝاغ ١ٝإش لس غًبٝنَ ١ؿناضٜعِٗ ايكاْْٝ١ن ١املمطٚسن ١يٝػنت يف
َكًش ١باملٛاطٓني إش تعخط بايٓٛاقل ...مل تتُهٔ اؿه ١َٛا٭يتعاّ بٗاٚ ،تٓؿٝصٖا ناْت يف غا ١ٜايكعٛب.١
جواب الصؤاه الجاٌي-:
طبعاً ،ناْت ٖٓاى تأثريات غًب ١ٝعً ٢ايٛنع ايساخً ٞيٮقًن ،ِٝؾًن ٛإغنتُطت اؿناٍ ٖهنصا غنته ٕٛايتنأثريات أنجنط

خمٛض ٠نُا غته ٕٛاملؿانٌ أنجط تعكٝساَٚ ...يف ايٓٗا ١ٜغٝه ٕٛاـاغط ا٭نرب املٛاطٓني ٚؾعب نطزغتإ...
جواب الصؤاه الجالح-:
إٍٕ أسػٔ اؿٌٚ ...ي ٛأعتكس بإٔ ا٭سعاد اـُػ ١ئ ْكبٌ ب٘ ،ؾٗن ٛعٓنس مخنط إدتُناع ينطٝ٥ؼ ا٭قًنَ ِٝنع ا٭سنعاد
ايػٝاغ ...١ٝططست َكنساً عً ٢ا٭سعاد اـُػ ١ا٭ْػشاد َٔ ايربملإ ُٜٚنى قه ١ٝض٥اغ ١ا٭قً ِٝيٮسعاب ٚ ٞايهٝاْنات
شات ايهطغ ٞايٛاسس ،ؾعٓس٥صُ مٔ ْتؿل عً ٢تؿه ١٦ٖٝ ٌٝض٥اغ ١دسٜس ٠يًربملنإ يف سنني ناْنت ٖ٦ٝن ١ايط٥اغن ٚ ١ض٩غنا٤
ايًذإ تٓع ِٝيف ايػابل سػب َبسأ ا٭غًب ٚ ١ٝا٭قً ٚ ١ٝا٭سعاد اـُػ ٚ ١ايج٬ث ،١ؾهاْت ايٓتٝذ ١نُا ٖ ٞاؿاٍ  ٚغٓط٣
٫سكاًٚ ،إْين عًٜ ٢كني بإٔ ٚق ٍٛا٭سعاد اـُػ ١اىل ا٭تؿام قاٌٍ!
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أِي األشباب اليت أدت اىل تعطين الربملاُ

ٚ-1دٛز إؾهاي ١ٝيف قاْ ٕٛض٥اغ ١ا٭قً ،ِٝسٝح ناْت  ١ٜ٬ٜٚضٝ٥ؼ ا٭قًن ،ِٝمبٛدنب قناْ ٕٛضقنِ ( )19ؾنؼ
/30سعٜطإ َٓ 2013تٖٗ ،١ٝصا يف ايٛقت ايص ٟناْت ٖٓاى إخت٬ؾات يف قٛاْني ا٭قًن ...ِٝؾُنج ،ً٬عٓنسَا ؤطٜنط
قاْ ٕٛضقِ ( )19يػٓ )2013( ١تؿري املاز ٠ا٭ٚىل اىل إْتٗناَ ٤نسٜ٬ٜٚ ٠ن ١ض٥نٝؼ ا٭قًن ِٝيف ( ،)2015/8/19إ٫ب إٍٔ
املاز ٠ايجاْ ١ٝتك ٍٛميهٔ َعاؾٖ ١ص ٙاملػأي ١عٔ ططٜنل ايسغنتٛض  ٚبنايتٛاؾل ٚيهٓٗنا مل تٓؿنص ٖنص ٙاملناز ،٠أٟ
املاز ٠ايجاْ ،١ٝيصا سا ٍٚاؿعد ايسميكطاط ٞايهطزغتاْ ٞؤسٜس  ١ٜ٬ٜٚضٝ٥ؼ ا٭قً ِٝخاضز ايكاْ ٚ ٕٛايؿطع.١ٝ
-2اينادع املػبل عٔ ايتٛاؾل  ٚا٭تؿام ايػٝاغ ٞايص ٟنإ قس بني ا٭ططاف ايػٝاغ.١ٝ
٫-3تعاٍ ايعكً ١ٝايػٝاغ ١ٝيف نطزغتإ مل تكٌ اىل اؿس ايص ٟتعنف بايربملإ نُ٪غػ ١ؾطعَٓ ١ٝتدبَٔ ١
قبٌ مجاٖري ايؿعب  ٚإعتباض ٠نُطدع تؿطٜع ٞايٛسٝس يف ا٭قً.ِٝ
 -4نعـ ايجكاؾ ١ايسميكطاط ١ٝعٓس ا٭سعاد ايػٝاغ ،١ٝإش ننإ غايبٝن ١ا٭سنعاد ايػٝاغن ١ٝمل تتنربأ عنٔ تًنو
ايعكس ٠ايٓؿػ ٚ ١ٝتأضى ١ٝاييت ناْٛا ٜعاْْٗٛا.
-5عسّ إيتعاّ اؿه ١َٛبايكطاضات  ٚايكٛاْني اييت نإ ٜكسضٖا ايربملإ ،بٌ ناْت تٓعط ايٗٝنا نػنًع تاؾٗنٚ ١
عس ِٜا٭ُٖ!١ٝ
-6قعـ أ ٚؾكسإ ؾًػؿ ١تكبٌ ايمطف اٯخط َٔ قبٌ ا٭سعاد ايػٝاغ ،١ٝها دعٌ ايتعاٌَ ؾُٝا ٜنِٓٗ أَنطاً
يف غا ١ٜايكعٛب...١
ٚ-7ق ٍٛاحملازثنات اىل ايمطٜنل املػنسٚز ،إش أعًٓنت ا٭سنعاد ايػٝاغن ١ٝايعنٛز ٠اىل ايربملنإ  ٚإغنتٓ٦اف
املباسجات ؿٌ قه ١ٝض٥اغ ١ا٭قً ِٝإ٫ب إٍٔ ايمطف اٯخط نإ يف عذً َٔ ١أَط ٙيتعم ٌٝايربملإ.
-8اهل ١ُٓٝاؿعب ١ٝنُا  ٚاهل ١ُٓٝايعػهط ١ٜعًَٓ ٢اطل كتًؿ َٔ ١ا٭قً ٚ ِٝقاٚين ١بػنٝن ْؿٛشٖنا  ٚؾنطض
إدٓستٗا يتشكٝل خممٗا  ٚأٖساؾٗا اؿعبٝن ١سٝنح ناْنت ايعاقنُ ١أضبٝنٌ دنعَ ٤نٔ ٖنص ٙاملعازين ٚ ١اينيت ناْنت
ؼتهٔ ايربملإ..
 -9ايػع َٔ ٢إدٌ إغتذٛاد َ ٚػ ١ً٦ايٛظضا َٔ ٤قبنٌ ايربملنإ ،يف سنني ننإ شينو اَنطًا َطؾٛنن ًا َنٔ قبنٌ
سه ١َٛا٭قً.ِٝ
 -10ايتعاٌَ بعكً ١ٝايطابح  ٚاـاغنط يف ايربملنإ ٚ ،خًنل قناٚ ٚإغنتكمابات َتٓاقنط ٠ؾُٝنا بٝنِٓٗ ٚننإٔ قاعن١
ايربملإ ؼٛيت اىل سًب ١يًكطاعات َ ٚؿازات ن ١َٝ٬بني ا٭سعاد ايػٝاغ ،١ٝإش نإ نٌ سعد غٝاغ ،ٞوناٍٚ
ؾطض إضازت٘ عً ٢إْساز َٔ ٙا٭سعاد ايػٝاغ ١ٝا٭خنط ،٣نُنا ْكًنت ايهتنٌ ايػٝاغن ١ٝأْؿنتمٗا اىل زاخنٌ قاعن١
ايربملإ.
-11إٕ ايك ٚ ٣ٛا٭سعاد ايػٝاغ ١ٝاييت ناْت يف املعاضن ١ثِ دا٤ت اىل ايػًم ١يف اينسٚض ٠اؿايٝن ١مل ثتدًن٢
عٔ أغًٛبٗا ايػابل يف تعاًَٗا َع ايكهاٜا ضغِ َؿاضنتٗا يف اؿه ٚ ١َٛايربملإ.
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-12عذ ١سسٚخ املعاٖطات ٚا٭ستذات يف أضب ٌٝعً ٢أثط عٛز ٠ضٝ٥ؼ ايربملإ ؾكس غُنسٍ ايمطٜنل أَاَن ١زٕٚ
ايعٛز ٠اىل أضب ٌٝسٝح َكط عًُ٘.
-13ايكطاع ايػٝاغن ٚ ٞاملعاٜنس ٠ايػٝاغن ٚ ١ٝايعٗنٛض عًن ٢ايؿاؾنات  ٚإعن ٕ٬املعًَٛنات  ٚطنطح ا٭ضقناّ
اـاطٚ ١٦تطٜٚر ا٭ؾاعات اييت ناْت تكب يف َكاحل ا٭سعاد ،نإ َؿٗساً يًٛاقع ايػٝاغ ٞيف ا٭قً...ِٝ
-14قً ١ا٭سناف املٗين  ٚايتذطب ١ايػٝاغ ١ٝيس ١٦ٖٝ ٣ض٥اغ ١ايربملإ  ٚض٥اغ ١ايهتٌٚ ،عسّ تؿُٗٗنا يًٛاقنع
ايػٝاغ ٞيف أقً ِٝنطزغتإ.
-15ا٭خت٬ف  ٚأيعزٚاد ١ٝيف خماد ا٭ططاف ايػٝاغ ،١ٝإش نإ اـماد ايػٝاغ ٞيف ايربملإ كتًـ ؤاَاً
َع اـماد  ٚايتعاٌَ يف إدتُاعِٗ خاضز ايربملإ.
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التأثريات الصمبية الٍاجتة عَ تعطين الربملاُ عمى الصعيديَ الداخمي و اخلارجي

-1تكٜٛض ايعًُ ١ٝايسميكطاط ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ.
 -2تعم ٌٝامل٪غػات ايكاْ ١ْٝٛيٮقًن ،ِٝنايربملنإ يف سنني ٖنَ ٛكنسض ايتؿنطٜع يهنٌ امل٪غػنات يف أقًنِٝ
نطزغتإ ،إش إٔ ض٥اغ ٢ا٭قً ٚ ِٝاؿه ١َٛتتشُ ٕ٬ايػُ٪ي.١ٝ
-3قاَت اؿه ١َٛبأقساض عسز َٔ ايكنطاضات ايتعػنؿ ٚ ١ٝايٮقاْْٝٛن ١ز ٕٚايطدنٛع اىل ايربملنإَٗٓ ،نا تكنٓني
ضٚاتب املٛظؿني ،ثِ عسّ قطف تًو ايطٚاتب يف َٛاعٝسٖا.
-4تؿ ١ٜٛايػُع ١ايػٝاغ ١ٝا٭قً ِٝيس ٣اجملتُع ايسٚي .ٞإش إٔ تعم ٌٝايربملإ قس ؾٍَٓس  ٚزسض نٌ ا٭قاٌٜٚ
اييت ناْت تكاٍ بإٔ أقً ِٝنطزغتإ دعٜط ٠زميكطاط ١ٝيف ايؿطم ا٭ٚغن.
-5إؾاع ١ايؿٛن ٚ ٢ايؿػاز ايساخً ٞعً ٢مجٝع ا٭قعس.٠
 -6ؾكسإ ايطقاب ١عً ٢اؿه ٚ ١َٛعسّ إقنساض ايكنٛاْني  ٚايكنطاضات َنٔ قبنٌ ايربملنإ ،إش قنسض قنطاض خنام
با٭ق٬سات ز ٕٚايطدٛع اىل ايربملإ ٖ ٚصا ٜٓ٫ػذِ َع ايكٛاْني  ٚاملٓاٖر ايساخً ٞيًربملإ.
-7تُٗٝـ  ٚتٗ ٜٔٛايربملإ  ٚايربملاْٝني أَاّ أْعاض ايٓاؽ ،ؾطض غٝاغ ١ايٓكؿـ عً ٢املٛظؿني خاقٚ ١
املٛاطٓني عاَْٗ ،١ب ايبٓٛى اؿه ٚ ١َٝٛا٭ًٖ ،١ٝإْتؿاض ايؿكط  ٚايهػاز ا٭قتكازٖ ،ٟذط ٠أضتناٍ  ٚطنٛابري َنٔ
خري ٠ايؿباد اىل سٝح ٜ٫سض ٟأٜ ٜٔػتكط بِٗ ايكسض ،ػُٝس أَٛاٍ ايؿعب يف ايبٓٛى ايؿدك ٚ ١ٝاؿعب ٚ ١ٝإْتؿاض
ايبماي ١بؿهٌ ضٖٝب.
-8إٕ غٝاد ايربملإ غ٪ٝثط عً ٢ايتش٫ٛت املكري ١ٜ٭قًن ِٝنطزغنتإ ،خكٛقناً سن ٍٛقهن ١ٝا٭غنتؿتا٤
ٚإع ٕ٬ايسٚي ١ايهطز ١ٜاملػتكً ،١إش تًٛح ٖٓاى يف ا٭ؾل ؼ٫ٛت نبري ،٠هب إقطاضٖا َٔ قبٌ ايربملإ.
-9يف ٚدٛز ايربملإ نإ َٔ املُهٔ إهاز سًَٓ ٍٛاغب ١يًٛنعاملتأظّ يف ا٭قً ،ِٝغٛا ٤بأهاز ططم نٝؿ١ٝ
مبعاؾ ١ايٛنع ايكا ِ٥أ ٚمبػا ١ً٥اؿه ١َٛأ ٚبػشب ايجكَٗٓ ١اٚ ،تؿه ٌٝسه ١َٛدسٜس.٠
-10ؾكننسإ املكننساق ١ٝيننس ٣املننٛاطٓني با٭ْتدابننات  ٚبايعًُٝنن ١ايسميكطاطٝنن ،١إش تعننٝـ ايٓنناؽ سايننٜ ١ننأؽ
سكٝك .١ٝيْ ٛأخص َجا ً٫عً ٢ايتػذ ٌٝايباَٜٛنْ ٟط ٣بإٔ إقباٍ ايٓاؽ عًَ ٢طانع ايتػذ ٌٝيف أزَْ ٢ػنتٜٛاتٗا،
إش بًػت ْػب ١ايتػذ ٌٝيف ايػًُٝاْ ،%7 ١ٝيف أضبٚ ،%4 ٌٝيف زٖٛى ٖ .%11ص ٙسكاً ْتٝذ ١كع ...١ٜها تسٍ عً٢
سايٜ ١أؽ عاضَ ١عُت عُ ّٛؾعب نطزغتإ.
-11عذع ايربملإ َٔ تأزٚ ١ٜادبات٘ ايطٝ٥ػ َٔ ١ٝإقنساض  ٚتعنس ٌٜايكنٛاْني  ٚايكنطاضات َ ٚطاقبن ١اؿهَٛنٚ ١
إقطاض املٝعاْ ١ٝايػٓ.١ٜٛ
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طرق تفعين الربملاُ
 -1عً ٢مجٝع ا٭ططاف ايػٝاغ ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝيف ايربملإ ايكٝاّ مبطادع ١ؾاًَ ١عًن ٢فُنٌ ايكهناٜا  ٚاـ٬ؾنات بٗنسف
ٚنع اؿً ٍٛاؾصض ١ٜيًٛنع املتأظّ يف إقً ِٝنطزغتإ.
َ-2عاؾ ١أظَ ١ض٥اغ ١ا٭قً ،ِٝإش بسْٗٚا ئ ٜتِ تؿع ٌٝايربملإ.
-3عً ٢اؾُاٖري أزا ٤زٚضٖا املٛنٛع َٔ ٞأدٌ عٛز ٠ا٭طنطاف اـُػن ١املؿناضن ١يف اؿهَٛن ١اىل طاٚين ١اؿنٛاض...
ْعِ ،ا٭ططاف اـُػ ،١يٝؼ ؾكن ايباضت ٚ ٞسطن ١طوران ؾشػب ،إش إٔ مجٝع ا٭سعاد هلا قػن َٔ خًل ٖص ٙا٭ظَن ١ننٌ
سػب سذُ٘ ٚثكً٘ ،شيو َٔ أدٌ عٛز ٠ا٭َٛض اىل فطاٖا ايمبٝع.ٞ
 -4عسّ غًل باد اؿٛاض  ٚاحملازثات ،إش هب ايبس ٤باؿٛاض ايبٓاْ َٔ ٤كمن ١ايكنؿط  ٚتنطى املًؿنات ايكسمين ١داْبناً ٚ
ؾتح ًَـ دسٜس خام بايتٛاؾل  ٚتػ ١ٜٛاـ٬ؾات َٔ أدنٌ مجناٖري ايؿنعب اينص ٟشام ا٭َنطٚ ،ٜٔؼكٝنل َماينب مجٝنع
ايك ٚ ٣ٛايهٝاْات ايػٝاغ.١ٝ
 َٔ -5أدٌ إهاز أضن ١ٝدٝس ٠يًشٝا ٠ايػٝاغن ٚ ١ٝا٭دتُاعٝن ١يف أقًن ِٝنطزغنتإ ،هنب تمبٝنع ايٛننع ايػٝاغنٞ
ندم ٠ٛأٚىل بأػا ٙتؿع ٌٝايربملإ ثِ ايعٛز ٠اىل َا٥سٚ ٠طٓ ١ٝبٗسف تػ ١ٜٛمجٝع اـ٬ؾات.
-6عٛز ٠ايربملإ اىل إدتُاعات٘  ٚا٭تؿام عً ٢ايؿطن ١ايعاَ.١
-7إش ناْت اهل ١٦ٝايط٥اغ ١ٝيًسٚض ٠اؿاي ١ٝيًربملإ َٖ ٞكسض ٖص ٙا٭ظَ ١هب اْتداد ٖ ١٦ٝدسٜنس ٠يط٥اغن ١ايربملنإ
مبٛاؾك ١مجٝع ا٭ططاف.
-8ؼطٜط ايعاقُ ١أضب ١ُٖٓٝ َٔ ٌٝسعد ٚاسس ،ؾإٕ بكت أضبٝنٌ باؿاينٖ ١نص ٙؾُنٔ ايكنعب إٔ ٜهن ٕٛينسٜٓا بطملنإ
ٚطين غري َٓشاظ اىل ططف أ ٚشاى أ ٚاىل أططاف َع ،١ٓٝيف ايٛقت ايص ٟميجٌ ايربملإ ناؾ ١أطٝاف ايؿعب بهٌ إػاٖات٘.
-9قٝاغَ ١ؿطٚع إتؿام غٝاغ ٞدسٜس بني ا٭ططاف ايطٝ٥ػ ١ٝاـُػن ١عًن ٢اغنؼ ايتٛاؾنل يف ايربملنإ  ٚايؿنطان ١يف
اؿه ١َٛبعس َباسجات دس ٚ ١ٜقطو ٚ ١عٛز ٠املكساق ١ٝب.ِٗٓٝ
 -10ايعٌُ عًن ٢إْتدابنات دسٜنسْٚ ٠عٜٗن ١با٭عتُناز عًن ٢املعًَٛنات اينٛاضز ٠يف غنذ٬ت ايٓناخبني إنناؾ ١اىل تؿعٝنٌ
املؿٛن ١ٝايعًٝا املػتكً ١يٮْتدابات ،إش إٔ إْتدابات ايسٚض ٠اـاَػ )2017( ١قطٜب ١عً ٢ا٭بٛاد.
-11ؼسٜس ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيٮقً ِٝإٕ نإ بطملاْٝاً أ ٚض٥اغٝاً عٝح ٜه ٕٛاؾُٝع أَاّ ايكاَْ ٕٛتػا.١ٜٚ
َ-12عاؾ ١املؿانٌ  ٚا٭ظَات ٚ ٚنع مي ١ٝقهُ ١ملعاؾ ١املؿانٌ  ٚايعطاق ٌٝخكٛقاً َعاؾ ١ا٭ظَ ١ا٭قتكاز.١ٜ
-13ايؿؿاؾ ١ٝيف ًَـ ايٓؿن  ٚايػاظ  ٚا٭ٜطازات ا٭خط ٣إناؾ ١اىل إعَ ٕ٬كساض ايعا٥نسات يًُنٛاطٓني  ٚاينطأ ٟايعناّ ،إش
ٖٓايو إغتدطاز  ٚتكسٜط ايٓؿن َػتُطإ إ ٫إ ايعا٥سات َؿكٛز ٠عٝح مل تنتُهٔ اؿهَٛنَ ١نٔ زؾنع ضٚاتنب املنٛظؿني يف
أٚقاتٗا.
-14ايػعٚ ٞضا ٤املكًش ١ايعاَ ٚ ١ايكطا ٠٤ايكشٝش ١يٛاقع نطزغتإ اي ،ّٛٝايص ٟعادنًَ ١شنَ ،١نٔ أٚ ٟقنت َهن،٢
يٛسس ٠ايكـ ايٛطين ٚ ٚسس ٠اـماد ايػٝاغ ٞاملؿنى مبا ٜٓػذِ َع طُٛسنات ايؿنعب  ٚتػن ١ٜٛاـ٬ؾنات َ ٚعاؾن١
املؿانٌ.
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اخلامتة

-1أظَ ١ض٥اغ ١ا٭قً ِٝاييت ؤجٌ ايب٪ض ٠ايطٝ٥ػ ١ٝؾُٝع املؿانٌ ،مل ؼػِ بعس٫ ...تعاٍ َعًك ١ز ٕٚسٌ.
-2تعم ٌٝايربملإ بػنبب أظَن ١ض٥اغن ١ا٭قًن ،ِٝإش أقنبح اٯٕ َ٪غػن ١بن ٬دنسٖ ٫ ،٣ٚنٜ ٛؿنطع ايكنٛاْني
ٜ٫ٚك ّٛمبػا ١ً٥ايٛظضا ٤يف ايػًم ١ايتٓؿٝصٜ٫ٚ ١ٜػتمٝع املكازق ١عً ٢املٛاظْ ،١إناؾ ١اىل ا٭ظَ ١املاي.١ٝ
-3عً ٢أثط تعم ٌٝايربملإ بٗص ٙايمطٜك ١تطادعت ايعًُ ١ٝايسميكطاط ٚ ١ٝايؿطع ١ٝايكاْ ١ْٝٛبؿهٌ ضٖٝب ،ها
ٚنع ا٭قً ِٝأَاّ َٛقـ سطز عً ٢ايكعٝس ٜٔايساخً ٚ ٞاـاضد.ٞ
 -4إٕ تعم ٌٝايربملإ يف ٖص ٙايسٚض ٠اؿايٝن ١قنس أٚدنس ساينَ ١نٔ ؾكنسإ املكنساق ١ٝينس ٣ايٓناؽ بايؿنطع١ٝ
ايكاْ ٚ ١ْٝٛايربملإ ٪َ ٚغػات٘ ايتؿطٜع.١ٝ
-5عسّ قٝاّ ايًذإ ايربملاْ ١ٝيف ٖص ٙايسٚض ٠بأزاٚ ٤ادباتٗا َٔ ،عكس ا٭دتُاعات  ٚاملتابعن ،١نُنا مل تهتنب
ايتكاضٜط س ٍٛاملؿاضٜع ايكاْ.١ْٝٛ
-6تكسٜط ايٓؿن بٗص ٙايمطٜك ١ايعؿٛا ٖٛ ١ٝ٥أسس أغباد ٖص ٙا٭ظَ ،١يف سني ٖٓاى قٓسٚم خام بايعا٥سات
ايٓؿم ٚ ١ٝايص ٟؤت املكازق ١عًٗٝا يف س ،٘ٓٝنُا مل ػط تػَُٓٚ ١ٝح ايجكن ١بأعهناٗ٥ا بػنبب قنطاع ا٭سنعاد
ايػٝاغ ١ٝس ٍٛاؿكل يف ٖصا اجملًؼ.
-7تُٗٝـ زٚض ايربملإ َٔ قبٌ ا٭سعاد ز ٕٚا٭عتباض يكطاضات٘ ٚتٛقٝات٘ خكٛقناً ؾُٝنا ٜتعًنل مبٛننٛع
أظَ ١ضٝ٥ؼ ا٭قً.ِٝ
-8نعـ ايربملإ أَاّ ايػًم ١ايتٓؿٝص ١ٜس ٍٛاملتابع ٚ ١املػا ١ً٥إش مل ٜتُهٔ َٔ إغتكساّ ضٝ٥ؼ اؿهَٛن١
أْ ٚا٥ب٘ أ ٚأ ٟأسس.
-9عسّ تٓؿٝص ايكٛاْني  ٚايتٛقٝات َٔ قبٌ ايػًم ١ايتٓؿٝص.١ٜ
ٖٓ-10اى فُٛع َٔ ١املؿانٌ  ٚايعطاق ٌٝتهتٓـ اؿه ١َٛز ٕٚايػع ٞيتػٜٛتٗا ها ظازت َٔ تنأظّ ايٛننع
ايػٝاغ ٚ ٞا٭قتكاز ٚ ٟا٭دتُاع ٚ ٞعً ٢مجٝع ا٭قعس ٠يف ا٭قًْ ،ِٝصنطٖٓا بعهاً َٔ ٖص ٙاملؿانٌ:
ضنٛز ايعًُ ١ٝايػٝاغ ،١ٝتعم ٌٝامل٪غػات ايتؿطٜع ،١ٝتعم ٌٝايربملإ ،ايؿنطاؽ ايػٝاغن ٞيط٥اغن ١ايربملنإ،
ػاٚظ اؿه ١َٛعً ٢ايكٛاْني ،خطم ا٭غؼ ايكاْ ،١ْٝٛا٭ظَ ١ا٭قتكاز ،١ٜتطز ٟايٛنع املعاؾ ٞيًُٛظؿني ،عنسّ
تٛظٜع ايطٚاتب أ ٚتأخريٖا ،عسّ ايؿؿاؾ ١ٝيف عا٥سات ايٓؿن  ٚايػاظ ،ايس ٕٜٛاملنانُ ١عً ٢سهَٛن ١ا٭قًن ...ِٝننٌ
ٖص ٙاملؿانٌ دا٤ت ْتٝذ ١عسّ َعطؾ ١ايػ٪يني با٭زاض ٠ايكشٝش ١غٛا ٤نإ يف اؿه ١َٛأ ٚيف ض٥اغ ١ا٭قً.ِٝ
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العدد

العٍواُ
عدد جمصا الربملاُ

71

عدد فقرة العىن

200

عدد فقرة عىن املٍواذة

117

عدد فقرة عىن الغري وٍواذة

83

عدد وعروم ةاٌوُ الاذي متت لْ القراءة األوىل وع بداية إفتتاح الربملاُ

155

عدد القواٌني اليت متت املصادةة عميّا

18

عدد القرارا اليت متت املصادةة عميّا

7

عدد الوزراء وَ الاذيَ ت إشتدعاملّي وَ ة ن أعضاء الربملاُ لألشتهواب

22

عدد الوزراء الاذيَ حضروا ةاعة الربملاُ لمىصئمة و األشتهواب

13

عدد الوزراء الاذيَ ت إشتدعاملّي و لكٍّي مل حيضروا

19

عدد الوزراء الاذيَ ت إشتدعاملّي و حضروا الربملاُ بٍاء عمى طمب الربملاُ

2

عدد املرا اليت متت فيّا إشتهواب أعضاء دلمض الوزراء

0

عدد األجتىاعا لمهاُ الربملاٌية

397

عدد التقارير املرفوعة حوه وعاريع القواٌني وَ بداية عىن الربملاُ و حلد اآلُ

121

عدد جقارير المهاُ الغري املرفوعة حوه وعاريع القواٌني

244

عدد األشئمة املوجّة وَ اعضاء الربملاُ لمخكووة

443

عدد األشئمة اليت متت األجابة عميّا

311

عدد األشئمة اليت مل جتي األجابة عميّا

132

عدد األعضاء الاذيَ مل حيضروا األجتىاعا

97
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