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ق الأوسط، وتوف�ي الدعم للدول ال�ت ي ال�ش
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ي هذه البلدان
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مقدمة
ي يوم ١٠ يناير ٢٠١6، كانت م� قد أكملت بذلك الخطوة النهائية من »خارطة الطريق الديمقراطية«. 

لمان، �ف يعي الم�ي الحاىلي تحت قبة ال�ب مع انعقاد المجلس الت�ش
، أن النتقال إىل الحكم  ي عهد مرسي

، وزير الدفاع �ف . وقتها أعلن السيسي ي ٢٠١٣ عندما عزل الرئيس السابق محمد مرسي
كان عبد الفتاح السيسي قد أعلن تلك الخارطة �ف

يعية عىل مدى ستة أسابيع بنهاية عام ٢٠١5.  الديمقراطي سيشمل اختيار رئيس جديد للبالد )وهو ما أسفر عن صعود السيسي إىل رأس السلطة( وعقد انتخابات ت�ش

لمان وقدرة  ي الممارسة الديمقراطية؛ فهناك حاجة لمزيد من التحليل من أجل اختبار وظيفة ال�ب
ورة انخراط المجلس حًقا �ف ي وحده بال�ف

لمان ل يع�ف لكن مجرد النعقاد ك�ب
ام سيادة القانون ومصالح الشعب الم�ي.  النواب عىل الوفاء بقسمهم عىل اح�ت

يعات الصادرة عنه خالل دور انعقاده الأول، والذي استمر من يناير وح�ت  ق الأوسط بتقييم أداء برلمان م� وجودة الت�ش ي هذا التقرير يقوم معهد التحرير لسياسات ال�ش
�ف

لمانية ومرصد  وعي معهد التحرير حول النتخابات ال�ب ي البالد، فضاًل عن م�ش
سبتم�ب ٢٠١6. ويستند التقرير إىل عدة سنوات من جمع البيانات ورصد التطورات السياسية �ف

 . ي ظل حكم السيسي
يعات الصادرة بمراسيم جمهورية �ف يعات، واللذين وفرا تحليالً شامالً لنتخابات ٢٠١5 والت�ش الت�ش

يعات، إىل جانب ملحق  ي والت�ش
لما�ف لمان- أقساًما تتناول الأداء ال�ب ي تقديم تقارير وتحليالت بشأن ال�ب

وع قائم سيستمر �ف ويتضمن هذا التقرير -وهو أول إصدارات م�ش
تفصيىلي يقدم تسلسالً زمنياً لدور النعقاد الأول ومنهجية التقرير.  

ات رئيسية، ليقدم توصيًفا للتطورات ذات الصلة وتحليالً لبواعث القلق. لمان استناًدا إىل أربعة مؤ�ش ات الأداء: يستعرض هذا القسم أداء ال�ب • مؤ�ش

ات:     وتتضمن تلك المؤ�ش

ها من مؤسسات الدولة؟  ف التنفيذية والقضائية وغ�ي ي فرض الضوابط والتوازنات المطلوبة عىل السلطت�ي
لمان من القيام بدور فعال �ف    توازن السلطات: هل تمكن ال�ب

؟  ف فم�ي لمان بالتطبيق المنصف لآليات المحاسبة بشأن الأعضاء غ�ي المل�ت ف واللوائح القائمة؟ وهل قام ال�ب ي أنشطتهم بالقوان�ي
لمان �ف فم أعضاء ال�ب    المحاسبية: هل ال�ت

ف لضمان تمثيلهم الفعال؟ لمان بتعريف الشعب بأنشطته؟ وهل سعى للتواصل مع الناخب�ي    المشاركة العامة والشفافية: هل قام ال�ب

يعات جيدة بما يتوافق مع القانون الدوىلي والدستور؟ لمان من صياغة ت�ش يعية: هل تمكن ال�ب    الكفاءة الت�ش

ف والمعلومات ذات الصلة بها. كما يسلط هذا القسم  يعات السابق بمعهد التحرير، يقدم هذا القسم سجالً بالقوان�ي وع مرصد الت�ش يعات: استمراراً لم�ش • مرصد الت�ش
ي ودستوري لنصوصها. 

يعات ذات الأهمية، مع تحليل قانو�ف الضوء عىل الت�ش
  

ة م� نحو مزيد من التمثيل الديمقراطي، والذي مثل ول يزال أحد المطالب  ويأمل معهد التحرير أن يستفيد من هذا التقرير والتحليل الوارد فيه أولئك المهتمون بمس�ي
ي جوانب عمل معهد التحرير، فإن التقرير يهدف إىل تطوير سياسات تدعم دور المؤسسات الديمقراطية بحق، كجزء من توجه سياسي شامل 

الرئيسية منذ ثورة ٢٠١١. ومثل با�ت
ورية من أجل تحقيق الأمن والستقرار والرخاء القتصادي. ي حد ذاتهما، وكذلك كعنا� �ف

ف �ف نسان وسيادة القانون كقيمت�ي يعىلي من حقوق الإ

https://timep.org/pem/
https://timep.org/presidential-elections-monitoring/
https://timep.org/legislationtracker/
https://timep.org/pem/
https://timep.org/legislationtracker/
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الملخص التنفيذي
ي يوم ١٠ يناير ٢٠١6. وخالل دور انعقاده الأول عىل مدى ثمانية أشهر، قام المجلس المكون من 

يعي منذ ٢٠١٣- أعماله �ف  افتتح مجلس النواب الم�ي -وهو أول مجلس ت�ش
يعات  596 نائب بشغل مناصبه القيادية، حيث انتخب رئيس المجلس عىلي عبد العال، وقام بصياغة لئحته الداخلية، وتشكيل اللجان واختيار مكاتبها، ومراجعة كافة الت�ش
 . ف ي كانت قد صدرت بمراسيم رئاسية منذ ٢٠١٣، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الفساد المرتبط بالموسم السنوي لحصاد القمح، ومراجعة وإقرار القوان�ي

النتقالية ال�ت

ات الأداء مؤ�ش
لمان وكذلك المعاي�ي الدولية  ي سياق الختصاص المسند إىل ال�ب

ة دور النعقاد، وتحليل تلك التورات �ف ي شهدتها ف�ت
ي اعتبارها كاًل من التطورات ال�ت

ات الأداء �ف تأخذ مؤ�ش
المتعلقة بالأداء الديمقراطي. 

توازن السلطات

لمان لم يقدم سوى القليل من المعارضة لمواقف السلطة التنفيذية، وح�ت النقاشات عالية الصوت بشأن الموازنة  • ب�ف النظر عن النتماءات الحزبية، فإن ال�ب
العامة لم تنتج عنها أي تعديالت حقيقية. 

لمان بالرغم من  لمانية. ولم يتم استدعاء أي من ممثىلي تلك الوزارات للمثول أمام ال�ب • لم تخضع وزارات الداخلية والدفاع والعدل إىل أي شكل من الرقابة ال�ب
نسان.  ي انتهاكات لحقوق الإ

صدور تقارير عن أجهزة تابعة للدولة تشهد بانخراطها �ف
ي المجمل، بينما صدر قانونان فقط جرت 

ن قامت الحكومة بصياغتها بالكامل أو �ن لمان رسمًيا خالل دور النعقاد الأول، فإن غالبية القوان�ي ف ٢7 قانونًا أقرها ال�ب • من ب�ي
ف         لمان بمرسوم تنفيذي، فإن قانون الخدمة المدنية وحده خضع لمناقشة حقيقية. ح�ت القوان�ي ي غياب ال�ب

ف ٣4١ قانونًا صدروا  �ف لمان. ومن ب�ي صياغتهما من داخل ال�ب
رهاب تم إقرارها دون نقاش.  ة للجدل مثل قانون مكافحة الإ المث�ي

ن التنفيذية والقضائية،  لمان لم يمثل قيًدا ناجًحا أو موازنة فعالة للسلطت�ي ي ألقاها بعض النواب، فإن ال�ب
ي البيانات ال�ت

• مع الحفاظ عىل قدر ما من الستقاللية �ف
ي الموافقة الآلية عىل قراراتهما.

مكتفًيا بصورة أك�ب بدوره �ف
 

المحاسبية

وا عن مواقف غ�ي موالية للحكومة. فلم يخضع للجزاءات سوى  ي مواجهة النواب الذين ع�ب
، خاصة �ن ي

• استخدم رئيس المجلس علي عبد العال سلطته بشكل انتقا�أ
توفيق عكاشة، الذي كان قد دعا لنتخابات رئاسية مبكرة، ومحمد أنور السادات، صاحب المواقف الناقدة للنظام، بينما لم يعاَقب نواب أعاقوا انعقاد الجلسات، مثل 

 . مرتصف منصور، صاحب الصوت العاىلي
ي ذلك. فقد هدد عبد العال بإحالة نواب تكتل ٢5-٣٠ المعارض إىل 

• حاول رئيس المجلس علي عبد العال استغالل لجنة القيم لأسباب سياسية، وإن كان لم ينجح �ن
لجنة القيم بعد انسحابهم من الجلسة احتجاًجا عىل إجراءات التصويت عىل قانون الخدمة المدنية المث�ي للجدل؛ لكن هذا التهديد سقط بعد أن حصل نواب التكتل 

ي المجلس. 
عىل دعم زمالئهم �ف

ي إقرار 
ي المادة ٢٣5، لكنه فشل من ناحية أخرى �ف

، حيث أقر قنون بناء الكنائس المنصوص عليها �ف ي
اماته الدستورية إل بشكل جز�أ ن ي الوفاء بال�ت

لمان �ن • لم ينجح ال�ب
ام بنص المادة ٢4١، ولذلك لم تتخذ أي إجراءات  ف ي الل�ت

ي حالة الفشل �ف
ي المادة ٢4١. ول ينص الدستور عىل أي عقوبات �ف

قانون العدالة النتقالية المنصوص عليه �ف
للمحاسبة عىل هذه المخالفة الدستورية. 

المشاركة العامة والشفافية

، فإن شفافية  ف ة للتواصل مع الناخب�ي عالن عن خدمة إرسال الرسائل القص�ي ي بالأسماء، والإ
لمان، والتصويت العل�ف • رغم بدايات واعدة تضمنت البث الحي لجلسات ال�ب
لمان �عان ما تعرضت لالإطاحة بها خالل دور النعقاد الأول. أعمال ال�ب

ي التصويت عملية 
، مفضاًل التصويت ع�ب الوقوف أو رفع اليد. وأعاقت هذه الطريقة �ن ي

و�ف لك�ت • تفادى رئيس المجلس عىلي عبد العال استخدام أجهزة التصويت الإ
ي للنواب، ولم يتم الكشف عن نتائج التصويت للرأي العام لحًقا.

إحصاء الأصوات أو تحليل السلوك التصوي�ت
ي بعض المناسبات. فلم يتم اتباع قاعدة ثابتة بشأن حضور 

ن بحضور الجلسات العامة للمجلس، فإن حرية الصحافة تعرضت لالنتهاك �ن • رغم السماح للصحفي�ي
عالم معاملة تفضيلية لم يحظ  ف لجتماعات لجان معينة أو نواب بعينهم )لجنة الدفاع عىل سبيل المثال لم تسمح بحضور جلساتها، وتلقت بعض وسائل الإ الصحفي�ي

 . ي
ي ممارسة عملهم، وصلت إىل العتداء البد�ف

بها سواها(، وتعرض صحفيون لصعوبات �ف
، وتقارير اللجان. ورغم إتاحة  ف لمان، ومضابط الجلسات، ومسودات القوان�ي • بعض الوثائق الأساسية لم تتح أبًدا لالطالع العام. وتضمنت تلك الوثائق أجندة ال�ب

ي عند ت�يبها للصحافة. 
لمان، فإنها لم تظهر للعلن إل بشكل عشوا�أ هذه الوثائق لطالع أعضاء ال�ب
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يعية الكفاءة الت�ش

لمان بمراجعة 341 قانونًا كانت قد صدرت بمراسيم رئاسية منذ عام 2013. وتم إقرار الغالبية العظمى  • خالل الأيام الخمسة ع�ش الأوىل لنعقاد المجلس، قام ال�ب
ي وقت واحد. ولم يرفض المجلس سوى قانوناً واحداً )هو قانون الخدمة المدنية(.

يعات �ف يعات دون أي مناقشة أو حوار، مع مناقشة حزم من الت�ش من هذه الت�ش
يعات قائمة تنظم إجراءات إدارية.  ف عبارة عن تعديالت لت�ش •  تش�ي التقارير أن 27 قانونًا صدرت عن المجلس خالل دور النعقاد الأول. وكانت غالبية هذه القوان�ي

ف بالقتصاد والموارد العامة، وسبعة تعلقت بالشئون العسكرية والأمنية، واثنان -هما قانون بناء الكنائس وقانون تجريم التشويه الجنسي  تعلقت تسعة من هذه القوان�ي
نسان.  ناث- حمال أثراً إيجابياً عىل حقوق الإ لالإ

ف أو الأعراف، فإنه عزز من  ي مراحل متعددة وأحياناً متكررة. وبينما ل يمثل ذلك مخالفة للقوان�ي
ف �ف وعات القوان�ي ي مراجعة م�ش

• لعب مجلس الدولة دوراً نشًطا باضطراد �ف
يعات.  ي صياغة الت�ش

لمان لم يكن الطرف الأساسي �ن النطباع السائد بأن ال�ب

يعات مرصد الت�ش
ف الصادرة.  ي صدرت خالل دور النعقاد، كما يقدم ح�اً كامالً بالقوان�ي

ف ال�ت يعات محتوى وعملية إصدار أهم القوان�ي يستعرض مرصد الت�ش

قانون بناء الكنائس

ي نصت عىل صدور ذلك القانون خالل الدور 
ي اليوم الأخ�ي لدور النعقاد الأول للمجلس، وذلك بموجب المادة رقم ٢٣5 من الدستور وال�ت

• صدر قانون بناء الكنائس �ف
ة كانت حصيلة مناقشات خلف الأبواب المغلقة  ، فإن المسودة الأخ�ي ي

ي ساهمت فيها منظمات المجتمع المد�ف
الأول. ورغم تقديم عدد من المسودات المختلفة ال�ت

ي يذكر. 
ن عن الطوائف المسيحية ومجلس الوزراء، ولم تخضع لأي نقاش برلما�ن ممثل�ي ن      ب�ي

ي طالما كانت قد طالبت بقانون موحد ينظم دور العباد. ويقترص تطبيق هذا القانون فقط عل الكنائس، 
نسان، ال�ت • تعرض القانون لنتقادات من منظمات حقوق الإ

ن إجراءات تنظيم بناء  المساجد والكنائس.  بما يحافظ عل التقسيم الطائفي ب�ي
ي حالة رفض منح التصاريح. وبذلك، فإن 

• يتضمن القانون إجراءات مطولة، ومعقدة، وغامضة قانونياً من أجل الحصور عىل التصاريح، ول ينص عىل إجراء للتظلم �ف
ن عل أساس الديانة.  ن دون تمي�ي امات مرص الدستورية والدولية بشأن ضمان الحقوق المتساوية للمواطن�ي ن القانون يخالف ال�ت

ناث )الختان(  تعديل قانون العقوبات بشأن التشويه الجنسي لالإ

ناث، وتصل  ف خمسة أو سبعة أعوام لمن يقوم بإجراء ختان الإ اوح ب�ي ة ت�ت • قام هذا القانون بتعديل المادة ٢4٢ من قانون العقوبات، لتنص عىل عقوبة السجن لف�ت
ف عام وثالثة أعوام لمن يطلب أو يسمح بإجراء ختان  اوح ب�ي ة ت�ت عاقة الدائمة. كما ينص القانون عىل عقوبة السجن لف�ت ي حال أسفر الإجراء عن الموت أو الإ

إىل ١5 عاماً �ف
 . ناث للغ�ي الإ

ي 
ورة الطبية« يبعث عل القلق. فهناك إجماع �ف ي حالت »الرصن

ناث �ن • بينما يمثل تشديد العقوبة خطوة إيجابية عل طريق الردع، فإن النص عل السماح بختان الإ
ي لإجراء الختان   

ير القانو�ف ك الباب مفتوًحا أمام الت�ب ي م�. ومن شأن هذا النص أن ي�ت
اً ما يعت�ب كذلك �ف ناث ليس إجراءاً طبياً، لكنه كث�ي الأوساط الطبية عىل أن ختان الإ

ورة المزعومة.  استناداً إىل هذه ال�ف

تمديد العمل بقانون 2014/136 بشأن حماية الجيش للمنشآت الحكومية

• قصف هذا القانون بمد العمل بالمرسوم الرئاسي رقم ١٣6 لعام ٢٠١4 لمدة خمسة أعوام إضافية. ويمنح القانون للقوات المسلحة سلطة حماية »المنشآت الحيوية 
ن بالتعدي عل هذه المنشآت إىل المحاكمة العسكرية.  الحكومية والعامة« ويسمح بإحالة المتهم�ي

• يث�ي المرسوم وتمديد العمل به المخاوف بسبب التعريف الواسع للغاية للمنشآت الحيوية الحكومة والعامة، والذي يتضمن البنية التحتية للكهرباء وحقول الغاز 
نشاءات.  هم من الإ ول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغ�ي والب�ت

ي مواٍز يخضع بموجبه المدنيون للمحاكمات العسكرية، وهو ما يرتب مخالفات معروفة لإجراءات المحاكمة 
• يمدد القانون العمل بمرسوم قام بخلق نظام قضا�أ

ي الأماكن العامة 
ن بارتكاب جرائم غ�ي عنيفة )كالمتظاهرين( �ن العادلة. وبإضافة ذلك إىل التعريف الفضفاض للمنشآت، فإن القانون يوسع من سلطة إحالة المتهم�ي

إىل المحاكم العسكرية. 
ي خضع لها المرصيون عل مدى عقود من فرض قانون الطوارئ، 

• بينما ل ينص �احة عىل إعالن حالة الطوارئ، فإن القانون يعيد بشكل فعلي خلق الظروف ال�ت
والذي كان إلغاؤه مطلباً رئيسياً لثورة ٢٠١١. 



7

يبة عل القيمة المضافة قانون الرصن

يبة الجديدة محل  ي السنة المالية القادمة. واستهدف القانون أن تحل ال�ف
يبة عىل القيمة المضافة بنسبة ١٣%، عىل أن تزيد إىل ١4% �ف • نص هذا القانون عىل فرض �ف

ي السابق، وتضمن استثناءات للسلع والخدمات الأساسية. 
يبة المبيعات المفروضة �ف �ف

ي فعال، وتم تطبيقها كجزء من برنامج أوسع  ي�ب ام الحكومة بتنفيذ نظام �ن ن ن 27 و38 من الدستور بشأن ال�ت يبة عل القيمة المضافة مع المادت�ي • تتماسش الرصن
 . لالإصالح القتصادي من أجل الحصول عىل قرض بقيمة ١٢.5 مليار دولر من صندوق النقد الدوىلي
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ات الأداء مؤ�ش

توازن السلطات

عرض عام للتطورات

يتمتع مجلس النواب حسب النص ال�يح للمادة ١٠١ من الدستور بصالحية ممارسة الرقابة عىل أعمال السلطة التنفيذية. لكن النواب لم يبدوا نية حقيقية للحفاظ عىل 
ي مناسبات محدودة. 

استقالليتهم إل �ف

وعات السلطة التنفيذية لمان لم يمارس رقابة حقيقية عل م�ش ال�ب

لمان والحكومة يد واحدة«، مؤكداً »نحن مستقلون ونراقب أداء الحكومة«. غ�ي أن  ي يوم ٢8 يونيو ٢٠١6 وجه رئيس المجلس عىلي عبد العال اللوم لنواب قالوا إن »ال�ب
�ف

ف  دلء بت�يحات علنية معارضة لسياسات الدولة. وكانت أبرز تلك المناسبات أثناء إجراء مراجعة القوان�ي ي مناسبات عديدة بتحذير الأعضاء من الإ
رئيس المجلس قام أيضاً �ف

ي نصف دقيقة«. 
ي ثانية، وليس �ف

رهاب، يجب إقرارها »�ف ة للجدل، مثل قانون مكافحة الإ ف أكد عبد العال أن مراسيم رئاسية مث�ي لمان، ح�ي ي غياب ال�ب
الصادرة بمراسيم رئاسية �ف

شكلت تلك الت�يحات من عبد العال مظهراً معتاداً طوال دور النعقاد الأول، حيث لم يشهد المجلس- ب�ف النظر عن النتماءات الحزبية للنواب- مقاومة تذكر 
ي لجان المجلس 

وعات. تعرضت الموازنة العامة لمناقشات ساخنة �ف وعات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ح�ت عندما شهد المجلس نقاشات حادة بشأن تلك الم�ش لم�ش
المتخصصة عىل مدى ٣8 يوماً قام خاللها النواب باستدعاء عدة وزراء للمثول أمام تلك اللجان والدفاع عن خططهم التنموية. غ�ي أنه بعد ذلك، وعىل الرغم من تعب�ي عدد 

من رموز المعارضة عن قلقهم بشأن دستورية الموازنة، قام المجلس بالموافقة عىل الموازنة بعد تعديالت محدودة ل تكاد تذكر. 

ي فضيحة فساد القمح، ع�ب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق اكتشفت اختفاء 4٠% من المحصول 
ي أغسطس بالتحقيق �ف

لمان �ف كان الستثناء الأبرز لتلك القاعدة هو قيام ال�ب
ي مواجهة تلك الفضيحة.  

. واضطر وزير التموين خالد حنفي لالستقالة �ف المحىلي

إعفاء وزارات الداخلية والدفاع والعدل من الرقابة

ي طوال دور النعقاد الأول. ولم يتم استدعاء مسؤولو تلك الوزارات 
بالإضافة لذلك التوجه العام، فإن وزارات الداخلية والدفاع والعدل تمتعت بإعفاء كامل من النقد العل�ف

لمان بالرغم من التقارير المستقلة الدولية، وح�ت الصادرة عن أجهزة الدولة،  للمثول أمام ال�ب
ة ذاتها.  ها من النتهاكات خالل الف�ت ي الختفاء الق�ي والتعذيب وغ�ي

بشأن تورط تلك الوزارات �ف
احات أو  ي صورة اق�ت

يعي �ف ي أو الت�ش
وجرى التعب�ي عن بعض النتقادات لأداء تلك الوزارات المه�ف

طلبات إحاطة، دون رقابة فعلية. 

لمان من ضباط  ي صور أخرى. فقد فاق عدد نواب ال�ب
ف لالأجهزة الأمنية �ف كما ظهر الوضع المتم�ي

ي هذا المجلس أي برلمان سابق، وقد شغل هؤلء النواب مواقع قيادية رئيسية 
طة �ف الجيش وال�ش

ق الأوسط، فإن ما ل  لمان. ووفقاً لرصد معهد التحرير لسياسات ال�ش ي عدد من أقوى لجان ال�ب
�ف

( شغلوا مقاعد برلمانية، ما يمثل  ف يقل عن 47 ضابطاً يمثلون خمسة أحزاب )بالإضافة للمستقل�ي
ي أك�ش من نصف إجماىلي لجان المجلس. 

8% من إجماىلي نواب المجلس. ويشغل الضباط مقاعد �ف
وخالل دور النعقاد الأول توىل ضباط متقاعدون رئاسة كل من لجان الشؤون الأفريقية، والزراعة، 

والشؤون العربية، والدفاع، والنقل. 

. فقانون تمديد اختصاص  ف الوضع التفضيىلي لأجهزة الأمن انعكس أيضاً خالل مناقشة القوان�ي
ي ١9 يوم 

يعية �ف القوات المسلحة بحماية منشآت الدولة استكمل كافة مراحل العملية الت�ش
لمان بتمديد  يعات الأخرى شهوراً من المناقشة )بل وقام ال�ب فقط، بينما استغرقت معظم الت�ش

وع القانون يطلب عامي فقط(. وعندما  اختصاص الجيش لمدة خمسة أعوام بينما كان م�ش
حة للمعاشات  نسان، محمد أنور السادات، تساؤلت بشأن زيادة مق�ت طرح رئيس لجنة حقوق الإ

ين من أنه لن يتسامح مع مثل هذا التقليل من  العسكرية، فإنه قوبل بصيحات من رئيس المجلس عىلي عبد العال الذي قطع عنه الميكروفون وحذر جميع النواب الحا�ف
ي قاعة المجلس. 

ف �ف ين لهذا الخطاب المرتجل من عبد العال بالتصفيق واقف�ي ام القوات المسلحة. واستجاب النواب الحا�ف اح�ت

http://www.almasryalyoum.com/news/details/971679
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=898e2d4a-11c4-4a4b-8f81-7de844d27376
https://timep.org/commentary/341-laws-in-15-days-parliament-reviews-presidential-decrees/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062016&id=2ed7892b-1db1-4df3-9f02-cde5030480f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=b16a3e8e-3d26-47e8-8fc0-a0c875b73f90
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cb1d21a8-dbeb-4230-a38f-569a285e93fc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062016&id=05979823-ea39-43e8-9310-76eb5707bce6
http://www.reuters.com/article/us-egypt-food-minister-idUSKCN1101IT
http://www.madamasr.com/en/2016/07/03/news/u/national-rights-council-report-criticizes-torture-forced-disappearances-in-egypt/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/egypt-hundreds-disappeared-and-tortured-amid-wave-of-brutal-repression/
https://www.hrw.org/news/2016/09/28/egypt-serious-abuses-scorpion-prison
http://www.dailynewsegypt.com/2015/08/24/nchr-discovers-violations-during-visit-to-damanhour-womens-prison/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062016&id=5082bcab-f289-4b37-b13a-95c6f2f648f4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052016&id=ddf02310-c6ab-43b5-87f4-27f83d96e262
http://www.parlmany.com/News/4/105468/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052016&id=e57df74e-031e-42b7-8759-1cfe893b90cd
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ي دور النعقاد الأول
ن المقدمة من الحكومة �ن وعات القوان�ي معاملة تفضيلية لم�ش

ي أقرها مجلس النواب خالل دور النعقاد الأول كانت مقدمة من الحكومة، وليس من 
ف ال�ت وعات القوان�ي (، فإن غالبية م�ش وفقاً لرصد معهد التحرير )انظر القسم التاىلي

يعات جديدة، كانت ١8  لمان بمناقشة وإصدار ت�ش ف ٢7 قانوناً وتعديالً رصدها معهد التحرير بعد انتهاء الأيام الخمسة ع�ش الأوىل، مع السماح لل�ب أعضاء المجلس. فمن ب�ي
وعات مقدمة من نواب  ١ ، وصدر قانونان فقط استناداً إىل م�ش ف لمان، بينما لم يتضح مصدر سبعة من هذه القوان�ي ف قد صيغت إجمالً أو كلياً من خارج ال�ب من هذه القوان�ي

لمان.  ال�ب

ي منحت معاملة تفضيلية لكل من رئيس 
ف ال�ت وعات القوان�ي ي مساءلة السلطة التنفيذية منح الأولوية لم�ش

لمان �ف ي ظهر فيها فشل ال�ب
ف الحالت الأخرى ال�ت وكان من ب�ي

ورة  ف نص الدستور عىل �ف ي الدفاع والداخلية )كالقانون الذي منح صالحيات أوسع للقوات المسلحة للحفاظ عىل منشآت الدولة( بدلً من إقرار قوان�ي
الجمهورية ووزار�ت

ي الأوحد الذي أظهر فيه المجلس مقاومة مستمرة لموقف 
لما�ف إصدارها خالل دور النعقاد الأول )كقانون العدالة النتقالية(. شهد قانون الخدمة المدنية النقاش ال�ب

ي القانون منذ الأيام الخمسة ع�ش الأوىل وح�ت نهاية دور النعقاد، وعىل رأس تلك المسائل 
لمان مع الحكومة بشأن عدد من المسائل الواردة �ف الحكومة: حيث اشتبك ال�ب

ي طلبتها السلطة 
ف تم إقرار نسخة٢  من القانون تنص عىل عالوة سنوية بنسبة 7% بدلً من الـ5% ال�ت ي النهاية ح�ي

، بل وانت� �ف ف ف المدني�ي نسبة الخصم من رواتب الموظف�ي
التنفيذية.  

التحليل وبواعث القلق

ي 
بينما قام بعض النواب بجهود علنية من أجل محاسبة وزراء بعينهم بشأن قضايا تواجه البالد، فإن إعفاء وزارات وأجهزة معينة من الرقابة أسفر عن تطبيق غ�ي متساٍو، و�ف

لمان قيداً حقيقياً عىل السلطة التنفيذية خالل دور انعقاده الأول.  لمانية. ولم يمثل ال�ب النهاية مسيس، للمراقبة ال�ب

ي سنوات ما قبل الثورة. ووفقاً 
ي ظل برلمانات الموافقة الآلية �ف

ف المقدمة من الحكومة، وغياب الرقابة عن الوزارات الأساسية، بالحال السائد �ف وعات القوان�ي وتذكر نسبة م�ش
ب من نسب الـ%94  لمان خالل دور النعقاد الأول والمحالة من مجلس الوزراء )67% عىل أقل تقدير( تكاد تق�ت يعات الصادرة من ال�ب لإحصاء معهد التحرير، فإن نسبة الت�ش
ي محاسبة سلطات الدولة الأخرى 

لمان �ف ي ١996-١997.  ويمثل فشل ال�ب
ي برلمان ١987، ونسبة الـ١٠٠% �ف

ي مجلس ١984، والـ99% �ف
لمان �ف يعات المقدمة من خارج ال�ب من الت�ش

ي السابق. 
خالل دور النعقاد الأول عودة إىل الوضع الراهن �ف

 

١ نظراً لأن المسودات المبدئية والتعديالت عليها لم تن�ش بشكل منتظم فإنه لم يكن من الممكن دائماً تحديد مصدر تلك المسودات.
لمان. ي لل�ب

ي اليوم الأول من دور النعقاد الثا�ف
ي عىل قانون الخدمة المدنية إل �ف

٢ لم يتم التصويت النها�أ

http://www.parlmany.com/News/7/118979/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082016&id=fee2ab38-c124-4392-a101-4cb9032fdebf
http://www.dailynewsegypt.com/2016/07/25/parliament-approves-civil-service-law-state-council-review-long-discussed-bill/
http://www.vetogate.com/2395299
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052016&id=f05c9129-55cb-415f-b8ae-f23f0dc3446f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052016&id=3b33df86-a3f9-48b7-a788-ff945752adc8
http://www.parlmany.com/News/5/118460/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7
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المحاسبية

عرض عام للتطورات
ي تنظمها مواد 

لما�ف ي شهر إبريل٣ ، لكن بعض جوانب الأداء ال�ب
لمان، وتتكون من 4٣7 مادة قام المجلس بصياغتها وإصدارها �ف تعد لئحة المجلس هي النص الحاكم لأداء ال�ب

امه بلوائحه الداخلية  ف لمانية وال�ت ي تطبيق المجلس لإجراءات الرقابة ال�ب
ي الدستور. وفيما شابه عالقة مجلس النواب بنظام توازن السلطات، فإن عدم التساق ساد أيضاً �ف

�ف
ف السارية. والقوان�ي

معاقبة النواب استهدفت ناقدي النظام

ي 
ة للجدل والمعروف بت�يحاته غ�ي المتوقعة ال�ت عالمية المث�ي  خالل دور النعقاد الأول وقبل إقرار لئحة المجلس تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة -الشخصية الإ

ف فجر ت�يحات  ي القاهرة. وكان عكاشة قد تعرض للطرد من الجلسة العامة قبلها بعدة أيام ح�ي
ي أعقاب اجتماعه بالسف�ي الإ�ائيىلي �ف

- �ف حمل بعضها انتقادات للنظام الحاىلي
لمان وإجراءات انتخابات رئاسية مبكرة.  اير طالب فيها بحل ال�ب ي يوم ٢٢ ف�ب

�ف

ي لم تمثل مخالفة دستورية أو فعالً مجرماً بموجب قانون العقوبات، ورغم أن  ف عىل المستوى الشع�ب ف الإ�ائيلي�ي ورغم أن محاولة عكاشة لتطبيع العالقات مع المسؤول�ي
ي المجلس قرروا وجوب محاسبته وتم 

الأفعال المنسوبة إليه ل يمكن اعتبارها معيقة أو غ�ي لئقة أك�ش من مخالفات مرتصف منصور للقواعد القانونية، فإن زمالء عكاشة �ف
ي من قبل نائب آخر، وقامت 

تشكيل لجنة خاصة لستجوابه قبل أن تتم إحالة قضيته إىل المجلس بالكامل ليقوم بمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها4. وتعرض عكاشة لالعتداء البد�ف
اء غ�ي قانونية.  ي يوم ٢ مارس بطريقة رآها بعض الخ�ب

لمان �ف اللجنة الخاصة بإدانته، وانتهى الأمر بفصله من عضوية ال�ب

نسان، بالإحالة إىل لجنة القيم بسبب عدم حصوله عىل الموافقة قبل حضور مؤتمر لحقوق  ي أغسطس تم تهديد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإ
و�ف

لمان، فإن السادات أ� أنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه حصل عىل الموافقة المسبقة قبل ترأسه للوفد  ي جنيف. ورغم أن مثل هذا الإجراء محظور بموجب لئحة ال�ب
نسان �ف الإ

نسان احتجاجاً عىل إعاقة النظام لعملها- إسكات الأصوات الداعية للتحقيق  ي النهاية قرر السادات -وهو نائب معارض كان قد هدد بتجميد نشاط لجنة حقوق الإ
. و�ف ي

لما�ف ال�ب
معه غ�ب إعالن استقالته من رئاسة اللجنة.5

 

المساءلة وفقاً للحسابات السياسية وليس لالئحة المجلس

يبة القيمة المضافة، وعقد  لمان، النسحاب أثناء التصويت عىل �ف ي نهاية شهر أغسطس قرر تكتل ٢5-٣٠، الذي يعت�ب عىل نطاق واسع كتلة المعارضة الرئيسية داخل ال�ب
�ف

. عندها هدد عبد العال بإحالة أعضاء التكتل إىل لجنة  ي
و�ف لك�ت ي رفض خاللها رئيس المجلس عىلي عبد العال استخدام التصويت الإ

دانة عملية التصويت ال�ت مؤتمر صحفي لإ
ي النهاية، نظراً لعدم مخالفة أعضاء التكتل لأي من مواد الالئحة وللدعم الذي تلقوه من 

القيم وأجرى نقاشاً موسعاً داخل مجلس النواب بشأن مقبولية ذلك الإجراء. و�ف
نواب آخرين، قرر عبد العال إسقاط تهديده لنواب تكاتل ٢5-٣٠؛ ولم يصدر عن التكتل أي اعتذار ولم تتم إحالة أعضائه للجنة القيم. 

وبينما تم استخدام لجنة القيم كتهديد ضد تكتل ٢5-٣٠، فإن حالت أخرى شهدت تجاهالً لالئحة المجلس. فالالئحة تمنع وتعاقب عىل التغيب عن أك�ش من ثالث جلسات 
ين، فإن عدداً غ�ي قليل من النواب لم يمتثل  ي الشهر. وبالنظر لالضطرار إىل تأجيل أو إلغاء عدد من الجلسات العامة واجتماعات اللجان بسبب عدم اكتمال نصاب الحا�ف

�ف
لهذه القواعد. ولم تتم مساءلة أي منهم عىل هذه المخالفة. 

امه الدستوري جزئياً فقط، دون محاسبة ن لمان أو�ن بال�ت ال�ب

ف خالل دور انعقاده الأول: قانون بشأن بناء وترميم الكنائس بموجب المادة ٢٣5، وقانون للعدالة النتقالية  لمان قانون�ي طت مواد من دستور ٢٠١4 �احة أن يصدر ال�ب اش�ت
ط الدستور إصدارها.   ف أخرى ل يش�ت قرار قوان�ي ي تمرير قانون بناء الكنائس. ومن غ�ي الواضح لماذا منح المجلس الأولوية لإ

لمان فقط �ف بموجب المادة ٢4١. نجح ال�ب

تب عىل عدم إقرار قانون العدالة النتقالية؛ ولذلك لم تتخذ أي إجراءات للمحاسبة عىل هذه المخالفة الدستورية.  ول تتضمن المادة ٢4١ أي جزاء ي�ت

لمان الحاىلي صياغة لئحة جديدة بدلً من تعديل الالئحة السابقة. واستغرقت هذه العملية ما ل يقل عن 65 يوماً تالها  ي عام ٢٠١٣، والتغ�ي السياسي الالحق، قرر ال�ب
يعي السابق �ف ٣ بعد حل المجلس الت�ش

ي المخالفات المنسوبة لأقرانهم.
التصويت عىل مواد الالئحة مادة مادة. وبعد إقرارها تخضع الالئحة للتطبيق من لجنة القيم، وهي مجموعة من ١5 نائب يتولون التحقيق �ف

اير، أي قبل ٣8 يوم من إصدار لئحة المجلس. ولذلك فإن لجنة القيم لم تكن قد تشكلت بعد وتم التحقيق معه أمام لجنة  ي يوم ٢٢ ف�ب
لمان �ف 4 بدأت الإجراءات العديدة المتخذة ضد عكاشة داخل ال�ب

خاصة.

ف  نسان أثناء مفاوضات جرت ب�ي ي السابق وعداً برئاسة لجنة حقوق الإ
ي المجلس، قد تلقى �ف

ف الأحرار وهو صاحب الكتلة الحزبية الأك�ب �ف 5 كان النائب ذو العالقات القوية أيمن أبو العال، عضو حزب الم�ي�ي
تب أي نتيجة فعلية عىل استقالة السادات من رئاسة اللجنة قبيل انتهاء دور النعقاد الأول، فإن الستقالة العلنية مثلت احتجاًجا رمزياً. ي دور النعقاد الأول. وبينما لم ت�ت

ة تشكيل اللجنة �ف النواب خالل ف�ت
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١١

التحليل وبواعث القلق

لمان يفضل اعتماد عدالة انتقائية ومسيسة عند تطبيق أدوات الرقابة الداخلية. وتمتىلأ الصياغات الملتبسة والإجراءات شديد التعقيد  خالل دور النعقاد الأول، بدا أن ال�ب
ي مواجهة النواب 

لمان باستخدام التهديد بالعقوبات كسالح �ف ه من قيادات ال�ب ات المتباينة. وسمح ذلك لعبد العال وغ�ي ي لئحة المجلس بالثغرات وتسمح بالتفس�ي
الواردة �ف

الذين أقدموا عىل ت�فات لم تعجبهم، كما يظهر من الحالت الواردة أعاله. 

ي اتخاذ تلك القرارات. فرغم أن تطبيق الالئحة ل يجب أن يخضع لعتبارات الرأي 
ي تسهم �ف

اً بشأن التجاذبات السياسية ال�ت وتمثل النهاية الودية لحالة تكتل ٢5-٣٠ مؤ�ش
العام، فإن الضغط الجماعي عىل رئيس المجلس من نواب آخرين، بمن فيهم نواب كتلة الوفد ذوي العالقات الوطيدة، أسفرت عن إسقاط التهامات الموجهة لنواب 

التكتل. لقد وجهت الحسابات السياسية تفعيل إجراءات المحاسبة بصورة أك�ب من الضوابط المكتوبة. 
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١٢ 

المشاركة الجماعية والشفافية

عرض عام للتطورات
ي تنص عىل أن 

طه المادة ١٢٠ من الدستور ال�ت ف وإظهار الشفافية خالل دور النعقاد الأول )وهو ما تش�ت لمان اتخذ بعض الخطوات من أجل التواصل مع الناخب�ي رغم أن ال�ب
. ف ف المحلي�ي عالم والمراقب�ي تكون كل اجتماعات المجلس »علنية«( فإنه مال إىل حجب أنشطته عن الإ

طاحة بالشفافية بداية واعدة لدور النعقاد الأول، لكنها أسفرت عن الإ

ف عىل تطبيق وتساب WhatsApp لتلقي الأسئلة والطلبات من الشعب، واستخدام ألواح  عالن عن رقم�ي ي الحي لجلساته، والإ
بدأ المجلس دور انعقاده الأول بالبث التلفزيو�ف

ف بتغطية الجلسات باستثناء الحالت الخاصة المتعلقة بالأمن  ي القاعة الرئيسية للمجلس. كما سمح للصحفي�ي
ي أظهر نتيجة التصويت عىل شاشة �ف

ي ال�ت
و�ف لك�ت التصويت الإ

القومي. 

ات، والذي ألقى رئيس المجلس عىلي  ي للجلسات من أجل منع النواب من الستعراض أمام الكام�ي
ي تم وقف البث التلفزيو�ف

ي اليوم الثا�ف
عنا� الشفافية تلك اختفت ب�عة. �ف

ي وقت لحق من دور النعقاد، ولكنه لم يعد إل 
ض أن يعود البث المبا�ش �ف ي سادت اليوم الأول للجلسات. كان من المف�ت

ي الفو�ف ال�ت
ي التسبب �ف

عبد العال باللوم عليه �ف
ي اليوم التاىلي للجلسة. لكن هذه القناة ل يعلن عنها بشكل 

ها عىل موقع يوتيوب �ف ي تسجيل الجلسات ون�ش
: بدأت قناة فضائية تحمل اسم »صوت الشعب« �ف ي

بشكل جز�أ
لمان ل يعلمون بوجود تلك الفيديوهات عىل يوتيوب.  واسع ح�ت أن بعض نواب ال�ب

ي 
دلء بالأصوات رئيس المجلس عبد العال إىل البدء �ف اير، عندما دفعت صعوبات تقنية تتعلق ب�عة الإ ي ح�ت منتصف شهر ف�ب

و�ف لك�ت استمر استخدام ألواح التصويت الإ
. ولجأ المراقبون من  ف إجراء التصويت برفع الأيدي أو الوقوف. وتسمح المادة ٣٢٠ من الالئحة بمثل هذا الإجراء، ولكنه يعيق إجراء إحصاء لنتائج تصويت المئات من النائب�ي

 . ف عليهم أو تحليل صور التصويت الأخ�ي ك�ي أجل تسجيل الأصوات إىل اختيار عدد من النواب لل�ت

ف عن إدارة الحساب لم يقوموا بالرد عىل الأسئلة  ي أجراها معهد التحرير أثبتت أن المسؤول�ي
ي العمل طوال دور النعقاد الأول، ولكن الختبارات ال�ت

حساب الوتساب استمر �ف
، رغم أنهم قاموا عىل ما يبدو بإحصاء الرسائل الواردة6.  ف أو التواصل مع المواطن�ي

تمكن الصحفيون من حضور معظم الجلسات العامة، وعدد محدود من جلسات اللجان

لمان )لكنه أكد عىل أهمية  ي عمل ال�ب
ف بدخول المب�ف لحضور أغلب الجتماعات والمناقشات العامة، بل ودافع عبد العال عن أهمية حرية الصحافة �ف تم السماح للصحفي�ي

ف شكوا من مواجهتهم للمضايقات، أو المنع بدون تفس�ي من دخول القاعة العامة أو اجتماعات اللجان، بل وح�ت  ممارسة تلك الحرية بمسؤولية(. رغم ذلك فإن صحفي�ي
ي التابع لجريدة اليوم السابع. فيما لم يسمح 

ي حضور اجتماعات اللجان، ومن بينها موقع برلما�ف
ها �ف عالم معاملة أك�ش تفضيالً من غ�ي . وتلقت بعض وسائل الإ ي

العتداء البد�ف
بحضور الصحافة عىل الإطالق لجتماعات لجان بعينها )خاصة تلك المتصلة بالأمن القومي(. 

عدم إتاحة وثائق برلمانية أساسية 

ي الن�ش المنتظم لأجندات الجتماعات، أو المضابط، أو التقارير المتعلقة بأنشطته، رغم أن بعض هذه الوثائق ظهرت بشكل غ�ي منتظم من خالل ت�يبها 
لمان �ف فشل ال�ب

ي أعقاب قرار عبد العال بالستغناء عن 
ف أو نتائج التصويت أو إثبات اكتمال النصاب، وذلك �ف عالم سوى عدد قليل للغاية من القوان�ي للصحافة. ولم ين�ش ع�ب وسائل الإ

ي بعد شهر واحد من استعمالها.  
و�ف لك�ت ألواح التصويت الإ

التحليل وبواعث القلق

ف  ي الستجابة الفعالة لهتمامات المواطن�ي
يعية. الفشل �ف ي مراقبة العملية الت�ش

ي من شأنها مساعدة الجمهور �ف
ي الإجراءات ال�ت

طوال دور النعقاد الأول تعمد المجلس تحاسش
ي مع الصحافة أدت جميعها إىل أن أغلب أعمال 

ها من الوثائق الهامة؛ والتواصل النتقا�أ ي ن�ش الأجندات والضوابط وغ�ي
عن طريق وسائل التواصل المعلن عنها؛ والفشل �ف

ي وقع أغلبها دون محاسبة، تبعث عىل المزيد من القلق. 
، ال�ت ف لمان جرت خلف الأبواب المغلقة. انتهاكات حرية الصحافة، خاصة حالت العتداء الصحفي�ي ال�ب

يعات الصادرة خالل دور النعقاد الأول. وتم الرد عىل تلك الأسئلة بروابط إىل صفحات غ�ي  6 ركزت الأسئلة التجريبية من معهد التحرير عىل معلومات أساسية مثل تاريخ انعقاد الجلسة الأخ�ي وعدد الت�ش
عالم عىل الحصول عىل الرسائل المرسلة إىل المجلس  ه من وسائل الإ « وهو موقع يتبع جريدة اليوم السابع يبدو أن لديه قدرة أغىل من غ�ي ي

«. ويعد ذلك ملفتاً نظراً لأن »برلما�ف ي
ذات صلة من موقع »برلما�ف

ع�ب الوتساب.
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اضات قانونية ولكنه يخالف أيضاً أبسط قواعد التمثيل. ففي مجلس مكون من 595 نائب7 يصعب  يعات بدون تسجيل رسمي لالأصوات ل يث�ي فحسب اع�ت كما أن إقرار الت�ش
ي يتيحها القانون 

ف الطرق ال�ت يعات عن طريق أقل الطرق شفافية من ب�ي ي المحصلة فإن تفضيل تمرير الت�ش
ف أثناء تحرك الجميع. و�ف ف الواقف�ي ف ٣8٠ و٣9٣ من النائب�ي ف ب�ي التمي�ي

يعات الصادرة خالل دور النعقاد الأول.  بدعوى توق�ي الوقت يطرح العديد من الأسئلة بشأن الت�ش
 

ف نائب  ي المجلس من قبل السيسي الذي لم يقم بتعي�ي
ف �ف ف المعين�ي ي وقت مبكر من دور النعقاد الأول. كان صيام من ب�ي

7 بينما يتشكل مجلس النواب من 596 مقعد فإن النائب �ي صيام تقدم باستقالته �ف
ليشغل مقعد صيام. لذلك استمر المجلس ح�ت نهاية دور النعقاد بإجماىلي 595 نائب.

https://timep.org/commentary/standing-in-agreement-egypts-parliament-risks-becoming-rubber-stamp/
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يعية الكفاءة الت�ش

عرض عام للتطورات
ي تمت 

ف ال�ت وعات القوان�ي يعات. وبينما ل يتوافر رقم رسمي بشأن عدد م�ش ي صياغة ومراجعة وإقرار الت�ش
لمان اختصاصه الدستوري �ف خالل دور النعقاد الأول مارس ال�ب

وعات.  لمان قام بتمرير ٢7 من تلك الم�ش عالم، بينما تش�ي التقارير إىل أن ال�ب ي وسائل الإ
وع قانون جرت مناقشتها �ف صياغتها ومراجعتها، فإن معهد التحرير رصد 8٢ م�ش

ي أول 15 يوم، ويقر 27 قانون بعدها
لمان يراجع ويمرر 340 قانون �ن ال�ب

ي غياب 
ي أصدرها كل من الرئيس النتقاىلي عدىلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي �ف

ألزمت المادة ١56 من دستور ٢٠١4 مجلس النواب بمراجعة جميع المراسيم الرئاسية ال�ت
لمان جميع المراسيم الـ٣4١ الصادرة خالل حكم منصور والسيسي مع  يعي، والتصويت عليها خالل الأيام الخمسة ع�ش الأوىل من دور النعقاد الأول. أقر ال�ب مجلس ت�ش
ي حزم للتصويت عليها بشكل جماعي؛ بينما شهدت حالت أخرى الحض عىل 

ي بعض الأحوال تم تجميع عدد من المراسيم �ف
قدر ل يكاد يذكر من المناقشة أو الحوار. و�ف

ي القسم 
إنهاء المناقشة. كان المرسوم الرئاسي الوحيد الذي لم يحصل عىل موافقة فورية ع�ب تلك العملية هو قانون الخدمة المدنية المث�ي للجدل )انظر التحليل الوارد �ف

.) التاىلي
 

ف  ف هؤلء كانت تعديالت عىل قوان�ي (. ثمانية من ب�ي ف لمان قام بتمرير ٢7 قانون خالل دور انعقاده الأول )انظر جدول القوان�ي بعد إقرار تلك المراسيم، تش�ي التقارير أن ال�ب
( والشؤون العسكرية والأمنية  ف ف المتعلقة بالقتصاد والموارد الطبيعية )بنسبة ستة قوان�ي دارة. تم منح الأولوية للقوان�ي يعات لم تغ�ي سوى بعض أوجه الإ قائمة أو ت�ش

ف من حيث أثرهما عىل الحقوق الجتماعية والسياسية. وانتقدت  ناث جناية يمكن اعتبارهما إيجابي�ي (. فقط قانون بناء الكنائس وقانون اعتبار ختان الإ ف )بنسبة تسعة قوان�ي
نقابات العمال قانوناً تنظيمياً من شأنه الحد من أنشطة النقابات وإهدار مبدأ التعددية النقابية. 

لمان ي الأغلب مع مشاركة متأخرة من خارج ال�ب
يعات اتبعت قواعد الالئحة، �ن عملية إصدار الت�ش

. كانت  ي
وعات وتدرجها نحو التصويت النها�أ ف المقدمة من نواب المجلس خالل دور النعقاد الأول اتبعت الإجراءات الصحيحة لتقديم الم�ش وعات القوان�ي معظم م�ش

ة إىل اللجنة  وع مبا�ش - طبقاً لالئحة- إحالة الم�ش ي
وع، والذي يع�ف ف هي جمع توقيعات 6٠ نائب عىل الأقل لكل م�ش وعات القوان�ي ي تقديم م�ش

الطريقة الأك�ش استخداماً �ف
وعات  وعات مقدمة من السلطة التنفيذية تتعلق بالشأن نفسه. وكما ورد سابقاً فإن م�ش ي اللجان عادة بالتوازي مع م�ش

وعات �ف المختصة لمناقشته. وتمت مناقشة تلك الم�ش
الحكومة حظيت بالأولوية بشكل عام. 

ف من  ي العادة اعتباره لئًقا؛ حيث عملت الحكومة مع ممثل�ي
ة للتعديالت أك�ب مما يمكن �ف ي المراحل الأخ�ي

، مثل قانون بناء الكنائس، تدخالً حكومياً �ف ف وشهدت بعض القوان�ي
لمان لم تكن مقبولة  ي ناقشها ال�ب

وع القانون، وذلك عندما ظهر أن المسودة ال�ت ي م� من أجل التوصل إىل مسودة نهائية لم�ش
ف بها �ف الطوائف المسيحية الثالث المع�ت

وع قانون الحكومة بما يتوافق مع الالئحة، لكن بدون تعديالت برلمانية أو أي مناقشة تذكر.  ي النهاية تم تمرير م�ش
لممثىلي الكنائس. و�ف

يع خالل دور النعقاد الأول  ي الت�ش
مجلس الدولة لعب دوراً فاعالً �ن

يعية(  ، إىل جانب وظائف أخرى غ�ي ت�ش ف وعات القوان�ي ثار بعض الجدل بشأن الدور النشط الذي لعبه مجلس الدولة )وهو هيئة قضائية تلزم استشارتها بشأن دستورية م�ش
يعات قبل إصدارها.  يع بمجلس الدولة يختص بمراجعة الت�ش ف 6٣ و64 من قانون مجلس الدولة )١97٢/47( فإن قسم الت�ش خالل دور النعقاد الأول. وبناء عىل المادت�ي

ف السلطات. وانتهى الأمر بقيام مجلس  اضات بوصفه انتهاكاً لمبدأ الفصل ب�ي لمان عىل سبيل المثال( أثار اع�ت ي شؤون برلمانية داخلية )كالئحة ال�ب
لكن تدخل مجلس الدولة �ف

يعات قبل رفعها لرئيس الجمهورية لتوقيعها.  ورية عىل الت�ش اح أي تعديالت �ف ي نصت عىل مراجعة نهائية من قبل مجلس الدولة لق�ت
الدولة بالفعل بمراجعة الالئحة، وال�ت

ي تمتع فيها رئيس 
ة ال�ت لمان. وخالل الف�ت يعات وتوحيد المسودات الحكومية المختلفة قبل وصولها لل�ب كما لعب جلس الدولة دوراً كقناة لتقديم تعديالت حكومية عىل الت�ش

يعات وتقديم التوصيات من أجل ضمان توافقها مع  يع بمراسيم رئاسية كان مجلس الدولة قد لعب دوراً استشارياً ع�ب المراجعة النشطة للت�ش الجمهورية بصالحية الت�ش
لمان  ف سواء المقدمة من الحكومة أو من نواب ال�ب وعات القوان�ي ي مراجعة م�ش

يعي خالل دور انعقاد الأول، استمر المجلس �ف ي ظل وجود مجلس ت�ش
الدستور. غ�ي أنه ح�ت �ف

يع الواحد.  ي مراحل مختلفة من صياغتها، وأحيانًا عدة مرات للت�ش
�ف

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092016&id=9b76b14e-3e38-40bc-be2b-bda42e3f1f43
https://timep.org/commentary/341-laws-in-15-days-parliament-reviews-presidential-decrees/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=eaee6312-8b39-4b7d-b55a-dff6db4a7f94
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=eaee6312-8b39-4b7d-b55a-dff6db4a7f94
https://timep.org/wp-content/uploads/2016/01/TJP-Court-System-101-1.pdf
http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/10/state-councils-jurisdiction-parliamentary-law/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23082016&id=ea065e83-9690-4244-bd65-f1c18e2147fd
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التحليل وبواعث القلق

يعية للمجلس، فإن شكلت  لمان ل تعكس وحدها الكفاءة الت�ش ي غياب ال�ب
ف الـ٣4١ الصادرة بمراسيم رئاسية �ف رغم أن الموافقة شبه الأوتوماتيكية لمجلس النواب عىل القوان�ي

ف بما يضمن  يعية مستقلة ومراجعة القوان�ي ي إظهار قدرته عىل العمل كجهة ت�ش
لمان �ف فشالً لل�ب

نسان.  ي مجال حقوق الإ
امات الدولة الوطنية والدولية قانونياً، خاصة �ف ف توافقها مع ال�ت

ي حد ذاته، فإنه يث�ي 
وبينما ل يمثل الدور النشط لمجلس الدولة مخالفة قانونية أو إشكالية �ف

يعات الفعالة بشكل حقيقي )كما أن من  لمان عىل صياغة وإصدار الت�ش القلق بشأن قدرة ال�ب
ف السلطات حسب إجراءات ومحتوى توصياته(.  شأنه أن يث�ي المزيد من القلق بشأن التوازن ب�ي

يعات تعد مهمة وشبه  ولذلك فإن المراقبة الدقيقة لمحتوى مراجعة مجلس الدولة للت�ش
ي نفس الوقت، بالنظر لغياب الشفافية عن عملية المراجعة. 

مستحيلة �ف
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يعات  مرصد الت�ش
ف نسلط عليها الضوء هنا لتقديم نافذة تحليلية أعمق  خالل دور انعقاده الأول أصدر مجلس النواب الم�ي رسمًيا ٢7 قانونًا )انظر الجدول أدناه(، من بينها أربعة قوان�ي

ات  ف الأربعة نظراً إىل التغي�ي . وقد وقع اختيار معهد التحرير عىل هذه القوان�ي اماته بموجب القانون الدوىلي ف لمان بالئحته الداخلية واختصاصه الدستوري وال�ت ام ال�ب ف بشأن ال�ت
ي تنتجها، أو كون نصوصها أو عمليات إصدارها تث�ي إشكالت أو تستحق الثناء، أو 

ات الجتماعية الهامة ال�ت ي أدخلتها عىل البنية القانونية القائمة، أو التغي�ي
الموضوعية ال�ت

الستثناءات الجديرة بالتسجيل. 

قانون بناء الكنائس
ي الملحقة بها. ويحل القانون محل التعليمات الموروثة 

ي يوم ٣٠ أغسطس، عملية إنشاء وترميم الكنائس والمبا�ف
ي نهاية دور النعقاد الأول �ف

يحكم هذا القانون، الصادر �ف
ي طالما نظمت مسألة بناء الكنائس. ووفقاً للقانون الجديد فإن مساحة مب�ف الكنيسة 

ف ال�ت ي وشبكة القرارات الرئاسية والوزارية وقرارات المحافظ�ي
من وقت الحكم العثما�ف

ي المنطقة. ويتطلب القانون أن يقدم ممثل الطائفة المسيحية طلباُ إىل المحافظ 
ف �ف ي تتبعها الكنيسة والمقيم�ي

ستتناسب مع عدد و«احتياجات« أعضاء الطائفة المسيحية ال�ت
نشائية، وينص عىل وجوب الحصول عىل ت�يح مسبق من أجل إجراء أعمال الهدم أو إعادة البناء. ول يقدم القانون وصًفا لالإجراءات الواجب اتباعها  يتضمن الخطة الإ

من أجل التظلم عىل رفض منح التصاريح أو تجاهل الطلبات المقدمة للحصول عليها. ولكن الأهم هو أن القانون يقت� عىل تنظيم الكنائس، وبذلك فإنه يسمح باستمرار 
ف لتنظيم المساجد من ناحية وأماكن عبادة الديانات الأخرى من ناحية ثانية.  ف مختلف�ي وجود نظام�ي

ف المساجد  ف ب�ي ي نادت بإصدار قانون موحد لأماكن العبادة، كما كرس التنظيم غ�ي المتساوي والقائم عىل التمي�ي
تجاهل تمرير القانون المطالب القائمة منذ زمن طويل وال�ت

امات م� بموجب  ف ي من أجل الحصول عىل التصاريح. ينتهك ذلك ال�ت
أ عملية مطولة ومعقدة ويشوبها الغموض القانو�ف والكنائس. وبالإضافة لذلك فإن القانون ينسش

ي حرية الدين بموجب كل من العهد الدوىلي للحقوق المدنية 
ف عىل أساس الديانة وحق الأفراد �ف ف دون تمي�ي الدستور والقانون الدوىلي بضمان الحقوق المتساوية للمواطن�ي

ي المجال العام أو الخاص، بشكل فردي أو جماعي. 
نسان والشعوب. وتتضمن حماية تلك الحقوق حرية ممارسة الشعائر �ف والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإ

لمان الجديد. ونتج القانون بشكل  ي دور النعقاد الأول لل�ب
ي تنص عىل إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس �ف

اماً بالمادة ٢٣5 من الدستور، وال�ت ف غ�ي أن القانون يمثل ال�ت
ي أعقاب مسودة 

ف مجلس الوزراء الم�ي وممثىلي الطوائف المسيحية؛ ولذلك فقد تم تمريره دون مناقشة برلمانية تذكر، �ف كب�ي عن اجتماعات جرت خلف الأبواب المغلقة ب�ي
ي الجلسة 

وع القانون الذي تم تمريره إىل بنقاش قص�ي داخل لجنة الشؤون الدستورية وتم التصويت عليه �ف سابقة للقانون لم تحصل عىل رضا تلك الطوائف. ولم يحًظ م�ش
نسان، والشؤون  ي تم إبداؤها، ومن بينها مالحظات كل من لجان حقوق الإ

ي كانت تتطلب الرد عىل المالحظات ال�ت
ي ال�ت

لما�ف ي تجاوز لقواعد النقاش ال�ب
ة، �ف العامة بعدها مبا�ش

 . الدستورية والشؤون الدينية والحكم المحىلي

ناث  تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإ
ف خمسة وسبعة أعوام لكل من يقوم بإجراء التشويه الجنسي  اوح ب�ي قصف هذا القانون بتعديل المادة رقم ٢4٢ من قانون العقوبات لتنص عىل عقوبة بالسجن لمدة ت�ت

اوح  عاقة الدائمة أو الوفاة. كما ينص التعديل عىل عقوبة الحبس لمدة ت�ت ي حال أدى الإجراء إىل الإ
ناث )الختان(، عىل أن يتم تغليظ العقوبة لتصل إىل السجن ١5 عاماً �ف لالإ

ناث لشخص آخر أو كل من يسمح بإجرائه.  ف عام وثالثة أعوام لكل من يطلب إجراء ختان الإ ب�ي

ي عام ٢٠٠8، لكن الممارسة استمرت بعدها. وبينما يمثل التعديل خطوة إيجابية نحو تغليظ العقوبة عىل من يقوم بإجراء 
ناث للمرة الأوىل �ف كانت م� قد جرمت ختان الإ

ورة طبية؛ ويشعر  ناث طالما لم تكن هناك »�ف ي التعديل تظل إشكالية. فالتعديل ينص عىل منع ختان الإ
ناث، فإن بعض النصوص الواردة �ف أو الموافقة عىل ختان الإ

ة. وبالإضافة لذلك فإن التعديل  الناشطون بالقلق من أن هذا النص قد يفتح الباب أمام بعض الستثناءات، بالنظر إىل اتخاذ الجريمة طابعاً طبياً خالل السنوات الأخ�ي
ي حال ارتكاب الجريمة بدافع حماية نفسه من »خطر جسيم«. 

ي تنص عىل إعفاء مرتكب الجريمة من العقاب �ف
يتضمن إشارة إىل المادة 6١ من قانون العقوبات، وال�ت

ات  ناث يشددون عىل أن أي تغي�ي ي مجال الجندر ومكافحة ختان الإ
فضالً عن ذلك، فإن من المتوقع أن يواجه تطبيق القانون ومحاسبة منتهكيه صعوبات جادة. فالناشطون �ف

ي توف�ي المزيد من الموارد المالية والتعليمية والتوعوية من أجل مكافحة ظاهرة الختان.
قانونية ومؤسسية أوسع لبد أن تتضمن دوراً للدولة �ف

ي الحماية 
ي الحياة، والحق �ف

ف ضد النساء، والحق �ف ي عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمي�ي
ويتوجب عىل م� حماية النساء والفتيات من ممارسة الختان كجزء من الحق �ف

ي كل من العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدوىلي للحقوق 
ي الصحة، فضالً عن حقوق الطفل. ويرد النص عىل حماية هذه الحقوق �ف

من التعذيب، والحق �ف
ه من أشكال المعاملة  ف ضد النساء )السيداو(، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منع التعذيب وغ�ي القتصادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية مكافحة كافة أشكال التمي�ي

نسان والشعوب.  نسانية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإ والعقوبة القاسية أو المهينة أو غ�ي الإ

لمان، وجرت مناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية.  حات مقدمة من الحكومة وكذلك من داخل ال�ب واستند تعديل قانون العقوبات إىل مق�ت

http://eshhad.timep.org/analysis/nothing-new-under-the-sun-egypts-church-construction-law/
https://timep.org/commentary/midwives-doctors-searching-safer-circumcisions-egypt/
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تمديد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2014، بشأن حماية الجيش 
للمنشآت العامة

بموجب هذا القانون تم تمديد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣6 لسنة ٢٠١4 لمدة خمس سنوات إضافية. وكان قرار ٢٠١4 قد منح أفراد القوات المسلحة سلطة التنسيق 
ف بالتعدي عىل أمن تلك المنشآت الحكومية  طة من أجل حماية المنشآت الحيوية الحكومية والعامة. كما نص القرار الجمهوري عىل إحالة المتهم�ي والتعاون مع قوات ال�ش

ول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق،  والعامة إىل المحاكم العسكرية. وتضم قائمة المنشآت الحيوية كالً من البنية التحتية للكهرباء، وحقول الغاز والب�ت
نشاءات.  ها من الإ والكباري، وغ�ي

لمان من مجلس الوزراء، وليس  ، وهو ما تماسش مع الطلب المحال إىل ال�ب ف ح تمديد العمل بالقرار لمدة عام�ي لمان قد اق�ت وع قانون سابق تقدم به أحد أعضاء ال�ب وكان م�ش
ي بإطالة أمد الإجراءات )المتخذة من الحكومة 

ي حد ذاته، عدداً من بواعث القلق، حيث يقصف
خمسة أعوام كما انتهى الأمر. ويث�ي التمديد لمدة خمسة أعوام، بل والتمديد �ف

ي لمدة طويلة دون إتاحة الفرصة للتقييم.  
ي تتطلب المراجعة الدورية، وليس التب�ف

رهاب( ال�ت بدعوى مكافحة الإ

ي 
ي حالة الطوارئ ال�ت

ي فعلياً الستمرار �ف
بمقتصف هذا القانون تم تمديد العمل بقرار يخلق نظاماً قضائياً موازياً يخضع فيه المدنيون للمحاكمة العسكرية، وهو ما يع�ف

ي المثول 
بالغ بالتهم الموجهة إليهم، والحق �ف ي الإ

ي الدفاع المالئم، والحق �ف
ف من الحق �ف ي طويل. وتعرف المحاكم العسكرية بحرمان المتهم�ي

ي م� عىل مدى زم�ف
فرضت �ف

ي الوقت الذي يواجه فيه المتظاهرون السلميون والطالب النشطاء تهماً تتعلق بممارسة التظاهر، فإن هذا القرار يسمح للدولة بإحالتهم إىل القضاء 
الفوري أمام القضاء. و�ف

نسان والشعوب،  امات م� بموجب الدستور والقانون الدوىلي وفقاً للعهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإ ف العسكري، ما يمثل انتهاكاً لل�ت
ي المحاكمة المنصفة. 

ي بتقييد استخدام المحاكم العسكرية وحماية حق الأفراد �ف
ي تقصف

امات ال�ت ف وهي الل�ت

لمان،  وعات مقدمة من كل من الحكومة وال�ب استند تمديد العمل بالقرار الجمهوري رقم ١٣6 لسنة ٢٠١4 إىل م�ش

وجرت مناقشته من قبل كل من لجنة الدفاع ولجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب. 

يبة عل القيمة المضافة  قانون الرصن
يبة عىل القيمة المضافة محل  . ويستهدف القانون إحالل ال�ف ي العام الماىلي التاىلي

يبة عىل القيمة المضافة بنسبة ١٣%، عىل أن تزيد إىل ١4% �ف نص هذا القانون عىل فرض �ف
ف الفقراء.  يبية، وتقديم استثناءات لبعض السلع والخدمات الأساسية بغرض حماية المواطن�ي يبة المبيعات البالغة ١٠%، وتوسيع القاعدة ال�ف �ف

 
ي النهاية تم التوافق عىل ١٣% للسنة المالية ٢٠١6-٢٠١7، 

ف معدل ١٢% و١4%، و�ف حات أولية ب�ي ف مق�ت يبة الجديدة، تراوحت ب�ي ي البداية بشأن النسبة المالئمة لل�ف
وثار خالف �ف

عىل أن تزيد إىل ١4% بعدها. 
يبة عىل القيمة لمضافة كجزء من خطة أوسع لالإصالح القتصادي تضمنت تطبيق إجراءات من أجل الحصول  اح قانون ال�ف ي ظل الركود القتصادي السائد، فقد تم اق�ت

و�ف
ي عادل من شأنه، حسب المادة ٣8 من  ي�ب فم الدولة بتطبيق نظام �ف . وتنص المادة ٢7 من الدستور عىل أن تل�ت عىل قرض بقيمة ١٢ مليار دولر من صندوق النقد الدوىلي

. ي ي�ب ف الالزمة للتنظيم ال�ف ي إصدار القوان�ي
الدستور، أن يطور موارد الدولة ويحقق العدالة الجتماعية والتنمية. وتنص الفقرة التالية من المادة ٣8 عىل سلطة الدولة �ف

ي الموازنة والشؤون الدستورية.  
ي لجن�ت

ح من الحكومة، وجرت مراجعته �ف وع مق�ت يبة عىل القيمة المضافة بناء عىل م�ش صدر قانون ال�ف
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ن جدول القوان�ي
ي 

يعاً جديداً أو يقصف أ ت�ش ي ذلك عنوان ووصف كل القانون، وما إذا كان ينسش
لمان خالل دور انعقاده الأول، بما �ف ي أصدرها ال�ب

ف ال�ت يعرض الجدول التاىلي قائمة من القوان�ي
حاً من الحكومة أو  وع القانون مق�ت عالم )كلما أمكن(، وما إذا كان م�ش ي وسائل الإ

وع القانون �ف عالن الأول عن م�ش لمانية، وتاريخ الإ يع قائم، وتاريخ الموافقة ال�ب بتعديل ت�ش
وعات متعددة، والتصنيف العام لكل قانون لمان، وما إذا كان القانون قد استند إىل م�ش من ال�ب

تعديل أم ملخص القانونعنوان القانون
يع جديد؟ ت�ش

تاريخ الموافقة 
لمانية ال�ب

عالن  تاريخ الإ
وع  الأول عن م�ش

القانون

تاريخ تقديم 
وع القانون م�ش

جهة تقديم 
وع  م�ش
القانون

وع واحد أم عدة  م�ش
وعات؟ م�ش

التصنيف العام

تعديل بشأن تحقيق العدالة 
يبية ال�ف

ان  خفض رسوم تذاكر الط�ي
ف من ذوي الدخل  للم�ي�ي

المنخفض لتسهيل سفرهم 
للعمل وتعزيز تنافسية 

السفر الجوي مقارنة بأسعار 
ي النقل ال�ب

القتصاد والمواردلغ�ي واضح١4 يونيو ١4٢٠١6 يونيو ٢٠١6تعديل

تعديل بشأن إلغاء التوقيت 
الصيفي

إنهاء العمل بالتوقيت 
الصيفي كممارسة إدارية 

ي م�
�ف

لمان٢7 يونيو ١7٢٠١6 يوليو ٢٠١6تعديل دارية لنائب بال�ب الشؤون الإ
والتعيينات

تعديل بزيادة المعاشات 
ف  وتعديل بعض أحكام قوان�ي

ف الجتماعي التأم�ي

ف الحد الأد�ف لزيادة  تعي�ي
المعاشات عند ١٢5 جنيه 
والحد الأقص عند ٣٢٣ 

جنيه، مقارنة بالمعدل 
السابق وهو 75 جنيهاً 
وزيادة معدل المعاش 

إىل ١٠%

يع جديد  ت�ش
+ تعديل

دارية لالحكومة ١9 يوليو ٢٠٢٠١6 يوليو ٢٠١6 الشؤون الإ
والتعيينات، القتصاد 

والموارد

تنظيم ساعات العمل، قانون الخدمة المدنية
والعالوات، ومراجعات 

التقييم، والجزاءات، 
ي القطاع 

ف �ف والرواتب للعامل�ي
العام

يع جديد دارية نعممختلط١7 يوليو 4٢٠١6 أكتوبر ٢٠١6ت�ش الشؤون الإ
والتعيينات، القتصاد 

والموارد

تعديل قانون البنك المركزي 
ي والنقد

والجهاز الم��ف
تقديم وتغليظ عقوبات عىل 
وع بالعملة  التجار غ�ي الم�ش

الأجنبية

القتصاد والمواردلالحكومة9 أغسطس 9٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل

تعديل الأحكام الخاصة 
ف لدى  بتنظيم عمل الم�ي�ي

جهات أجنبية

تعديل القانون ٢٣١ لسنة 
١996 بشأن تحديد الرسوم 
ي العمل  المطلوبة من راغ�ب
ي الخارج، بما يتماسش مع 

�ف
القانون ١7٣ لسنة ١958، 

وزيادة تلك الرسوم من ١٠٠ 
جنيه إىل ٢٠٠ جنيه لحامىلي 
الشهادات العليا ومن 6٠ 

جنيه إىل ١٠٠ جنيه لحامىلي 
الشهادات الأد�ف

دارية ل غ�ي واضح٢١ أغسطس ٢8٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072016&id=5df9b863-b20d-41cf-854b-620b1b29e989
http://www.parlmany.com/News/12/105642/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%89
http://www.parlmany.com/News/12/105642/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%89
http://www.parlmany.com/News/4/106522/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052015&id=66532577-0ec9-495a-ada6-0b5b167a1ddf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082016&id=70221a6b-1784-45ff-8d83-2443c0aa9a03
http://www.parlmany.com/News/7/113028/4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%C2%BC-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
http://www.parlmany.com/News/7/113028/4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%C2%BC-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
http://www.egyptindependent.com/news/parliament-approves-higher-fees-work-abroad-permits
http://www.egyptindependent.com/news/parliament-approves-higher-fees-work-abroad-permits


١9

تعديل أم ملخص القانونعنوان القانون
يع جديد؟ ت�ش

تاريخ الموافقة 
لمانية ال�ب

عالن  تاريخ الإ
وع  الأول عن م�ش

القانون

تاريخ تقديم 
وع القانون م�ش

جهة تقديم 
وع  م�ش
القانون

وع واحد أم عدة  م�ش
وعات؟ م�ش

التصنيف العام

تعديل قانون إنشاء الهيئة 

ي نتاج الحر�ب القومية لالإ
تعديل توزيع الأرباح والسكن 
ف  والخدمات المقدمة للعامل�ي

ي المصانع العسكرية
�ف

دارية لالحكومة ١٢ يونيو ٢١٢٠١6 أغسطس ٢١٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

تعديل قانون إنشاء صندوق 
ف الأقطان الم�ية تحس�ي

زيادة قيمة الرسوم 
ي الخليج عىل 

المفروضة �ف
القطن من أجل تحقيق 

ي الموازنة لعام ٢٠١6-
فائض �ف

٢٠١7 واستخدام هذا الفائض 
ي الأنشطة التمويلية 

�ف
للصندوق

دارية لالحكومة ٢١ أغسطس ٢١٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات، القتصاد 

والموارد

تعديل قانون المحال 
ها  الصناعية والتجارية وغ�ي
من المحال المقلقة للراحة 
ة بالصحة والخطرة والم�ف

زيادة الغرامات عىل 
مخالفات الصحة والأمان 

ي القانون
المنصوص عليها �ف

دارية لالحكومة ٢١ أغسطس ٢١٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

تغليظ عقوبة من يقوم تعديل قانون المحال العامة
بفتح المحال العامة دون 
ترخيص ومن يقوم بإعادة 
فتح المحال بعد إغالقها 

دون ت�يح 

دارية لالحكومة ٢7 أبريل ٢١٢٠١6 أغسطس ٢١٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات، القتصاد 

والموارد

يبة عىل القيمة  قانون ال�ف
المضافة

يبة عىل القيمة  فرض �ف
المضافة بغرض تعزيز 

موارد الحكومة ع�ب إحالل 
يبة بقيمة ١٣% للسنة  �ف

المالية الأوىل تزيد إىل ١4% 
ي السنوات التالية بدلً من 

�ف
يبة المبيعات البالغة ١٠%  �ف

يع جديد القتصاد والمواردلالحكومة ١6 مايو ٢8٢٠١6 أغسطس ٢9٢٠١6 أغسطس ٢٠١6ت�ش

قانون إنهاء المنازعات 
يبية ال�ف

إنشاء لجنة لحل المنازعات 
يبية القائمة أمام  ال�ف

المحاكم بجميع درجاتها 
ي  ي�ب لغاء ال�ف ولجان الإ

ي  ي�ب ولجان التصالح ال�ف
ولجان التظلم، بقرار من 
وزير المالية من الأعضاء 

ة  المحايدين ذوي الخ�ب

يع جديد دارية ل الحكومة ١٠ أغسطس ٣٠٢٠١6 أغسطس ٣٠٢٠١6 أغسطس ٢٠١6ت�ش الشؤون الإ
والتعيينات

تعديل قانون دخول واقامة 
ي جمهورية 

الأجانب بأرا�ف
م� العربية والخروج منها

تخصيص الأموال المحصلة 
حيل  من الرسوم القضائية ل�ت
ف  ف للقوان�ي الأجانب المخالف�ي

الم�ية

دارية لغ�ي واضح٣٠ أغسطس ٣٠٢٠١6 أغسطس ٢٠١6 تعديل الشؤون الإ
والتعيينات، الشئون 

الخارجية

قانون الموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية ٢٠١6-٢٠١7

يع جديدالموازنة العامة القتصاد والمواردلالحكومة ٢٣ مايو ٢9٢٠١6 يونيو ٢٠١6ت�ش

http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199860:%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8&catid=15:%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9&Itemid=208
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N18D468
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N18D468
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062016&id=05979823-ea39-43e8-9310-76eb5707bce6
http://enterprise.press/stories/2016/05/23/spotlight-on-finance-planning-ministers-present-fy2016-17-budget-and-year-one-of-vision-2030-to-the-house/
http://enterprise.press/stories/2016/05/23/spotlight-on-finance-planning-ministers-present-fy2016-17-budget-and-year-one-of-vision-2030-to-the-house/


٢٠ 

تعديل أم ملخص القانونعنوان القانون
يع جديد؟ ت�ش

تاريخ الموافقة 
لمانية ال�ب

عالن  تاريخ الإ
وع  الأول عن م�ش

القانون

تاريخ تقديم 
وع القانون م�ش

جهة تقديم 
وع  م�ش
القانون

وع واحد أم عدة  م�ش
وعات؟ م�ش

التصنيف العام

تعديل أحكام قانون 
العقوبات

تعديل المادة ٢4٢ من قانون 
العقوبات لتصنيف عقوبة 

ختان الأن�ش كجناية بدلً من 
جنحة وتغليظ العقوبة إىل 

السجن 7 أعوام لالأطباء و٣ 
ي الفتاة أعوام لمصاح�ب

الحقوق السياسية نعممختلط١٠ يوليو ٣١٢٠١6 أغسطس ٣١٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل
والجتماعية

تعديل قانون حالت 
وإجراءات الطعن أمام 

محكمة النقض

توسيع صالحية المحاكم 
ي إصدار أحكام 

الأد�ف �ف
ي عدد أك�ب من 

نهائية �ف
القضايا وتعقيد سبل الطعن 

أمام محكمة النقض

دارية لالحكومة ٢٢ مايو ١٣٢٠١6 يونيو ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

تعديل قانون النقابات 
العمالية

يعية  شغل الفجوة الت�ش
ف إصدار قانون شامل  لح�ي
للنقابات العمالية، يسمح 
لأعضاء النقابات العمالية 

شح عىل مناصب  بال�ت
المنظمات العمالية دون أن 

يفقدوا مناصبهم النقابية 
وإجراء النتخابات

عضو ٢٢ مايو ١9٢٠١6 يوليو ٢٠١6تعديل 
لمان بال�ب

دارية ل الشؤون الإ
والتعيينات، الحقوق 
السياسية والجتماعية

السعي لتحقيق وزارة تعديل قانون الأحوال المدنية
ي ع�ب 

الداخلية للتمويل الذا�ت
زيادة الرسوم عىل الخدمات

دارية لغ�ي واضح١٢ يونيو ١٢٢٠١6 يونيو ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات، القتصاد 

والموارد

تعديل قانون مجلس الدولة تعديل قانون مجلس الدولة 
دارية  للسماح للمحاكم الإ
بتوىلي بعض اختصاصاتها

دارية لالحكومة ١4 يونيو 7٢٠١6 أغسطس 9٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

تعديل القانون 58 لسنة تعديل قانون العمد والمشايخ
ف  ١978 وتحديد مدة تعي�ي

المشايخ والعمد عند خمس 
سنوات قابلة للتجديد

دارية لغ�ي واضح٢١ أغسطس ٢٣٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات

قانون تنظيم بناء وترميم 
الكنائس

إنشاء قواعد لبناء وترميم 
الكنائس وفقاً للمادة ٢٣5 من 

الدستور

يع جديد الحقوق السياسية نعمالحكومة ٣٠ مايو ٣٠٢٠١6 أغسطس ٣٠٢٠١6 أغسطس ٢٠١6ت�ش
والجتماعية

ف  تعديل قانون التقاعد والتأم�ي
والمعاشات للقوات المسلحة

السماح لرئيس الجمهورية 
ة خدمة اللواءات  بمد ف�ت

ف  ف إضافي�ي قبل التقاعد لعام�ي
اتهم إىل متبوعيهم لنقل خ�ب

دارية لالحكومة ٢4 مايو ٣١٢٠١6 مايو ٢٠١6تعديل  الشؤون الإ
والتعيينات، الشئون 

العسكرية والأمنية

http://www.parlmany.com/News/12/103484/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/1188932-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
http://www.parlmany.com/News/9/92188/-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/963424
http://www.almasryalyoum.com/news/details/963424
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18072016&id=f4b7cdbe-7841-4b94-be4d-874fddeed2c2
http://www.elwatannews.com/news/details/1261245
http://www.elwatannews.com/news/details/1261245
http://www.parlmany.com/News/8/116812/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE-
http://www.parlmany.com/News/8/116812/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE-
http://onaeg.com/?p=2597113
http://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2743905
http://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2743905


٢١

تعديل أم ملخص القانونعنوان القانون
يع جديد؟ ت�ش

تاريخ الموافقة 
لمانية ال�ب

عالن  تاريخ الإ
وع  الأول عن م�ش

القانون

تاريخ تقديم 
وع القانون م�ش

جهة تقديم 
وع  م�ش
القانون

وع واحد أم عدة  م�ش
وعات؟ م�ش

التصنيف العام

ف  تعديل قانون التقاعد والتأم�ي
والمعاشات للقوات المسلحة

تحقيق المساواة مع 
ف ورقع  معاشات المدني�ي

الحد الأدي للمعاش إىل ١٢5 
جنيه، وفقاً لقانون زيادة 

المعاشات الجديد

دارية لغ�ي واضح٢5 يوليو ٢5٢٠١6 يوليو ٢٠١6تعديل الشؤون الإ
والتعيينات، الشئون 

العسكرية والأمنية

تعديل قانون الأسلحة 
والذخائر

زيادة رسوم ترخيص وإنتاج 
وبيع الأسلحة والذخائر 

المذكورة

الشئون العسكرية لغ�ي واضح٢8 أبريل ١٢٢٠١6 يونيو ٢١٢٠١6 يونيو ٢٠١6تعديل
والأمنية

طة تعديل القانون المنظم تعديالن لقانون هيئة ال�ش
طة ع�ب  للمجلس الأعىل لل�ش
تغليظ عقوبات الكشف عن 

طة،  معلومات مرتبة بال�ش
استمرار منع التحدث 

عالم، منع تكوين  لوسائل الإ
ام  لزام باح�ت النقابات، الإ
نسان والدستور  حقوق الإ

الشئون العسكرية نعم الحكومة 7 أغسطس 9٢٠١6 أغسطس ٢٠١6تعديل
والأمنية

مد العمل بالقانون رقم ١٣6 
لسنة ٢٠١4 

تمديد جديد للقانون ١٣6 
لسنة ٢٠١4 لمدة خمسة 
سنوات، سلطة الجيش 

ف وحماية المنشآت  ي تأم�ي
�ف

العامة والحيوية، بدلً من 
ف  التفاق الأوىلي عىل عام�ي

فقط

يع جديد  ت�ش
+ تعديل

الشئون العسكرية نعممختلط9 أغسطس 9٢٠١6 أغسطس ٢٠١6
والأمنية

تمديد العمل بحالة الطوارئ 
ي سيناء

�ف
تمديد العمل بقانون 

ي سيناء لمدة ثالثة 
الطوارئ �ف

أشهر، بما يتضمن حظر 
التجول من السابعة مساء إىل 

السادسة صباحاً

١٠ مايو ٢٠١6 ١9 يوليو ٢٠١6تعديل
ي ١٢ 

وتمديد �ف
يوليو ٢٠١6

الشئون العسكرية نعمالحكومة 
والأمنية

http://www.ahlmisrnews.com/news/article/91295/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-10--%D8%A8%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-125
http://www.ahlmisrnews.com/news/article/91295/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-10--%D8%A8%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-125
http://www.dailynewsegypt.com/2016/06/27/president-al-sisi-ratifies-amendments-weapons-armour-law/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=52568375-bdb1-4b35-8a46-824d832875c3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082016&id=456958f4-5d69-4e04-9986-1448f1f79a41
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082016&id=456958f4-5d69-4e04-9986-1448f1f79a41
http://www.parlmany.com/News/7/103805/%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.egynews.net/969601/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8/
http://www.egynews.net/969601/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160510_sinai_egypt_pm_emergency_


٢٢ 

ي للتطورات 
ملحق رقم 1: تسلسل زم�ن

لمان  دور النعقاد الأول لل�ب

. تم  ي المبا�ش
( واحداً تلو الأخر، مع البث التلفزيو�ف ف ين )٢8 معيناً و568 منتخب�ي ف من 596 نائب حا�ف ي ٢٠١٣ بدأت بحلف اليم�ي

لمان منذ حله �ف ١٠ يناير—أوىل جلسات ال�ب
ي أعادت تنظيم نفسها باسم ائتالف »دعم م�«، كرئيس لمجلس النواب. 

ي حب م�« النتخابية ال�ت
انتخاب عىلي عبد العال، عضو قائمة »�ف

دلء بما يكفي من الأصوات للحصول  ي إلزام أعضائه بالإ
يف، وهو عضو آخر بائتالف دعم م�، تم انتخابه كأحد وكيىلي مجلس النواب. فشل الئتالف �ف ١١ يناير—السيد ال�ش

ي لصالح نائب حزب الوفد سليمان وهدان.
عىل كافة المناصب القيادية، حيث خ� مقعد الوكيل الثا�ف

اض، باستثناء قانون واحد هو قانون  يعية. تمت الموافقة عليها جميعا دون تعديل أو اع�ت ي غياب السلطة الت�ش
١١-٢4 يناير—راجع مجلس النواب ٣4١ قانوناً صدرت �ف

الخدمة المدنية.  

ت الالئحة السابقة غ�ي مالئمة للسياق السياسي الجديد. المواد الـ 4٣7 تم التصويت  اير- ٣٠ مارس—قام مجلس النواب بصياغة واعتماد لئحته الجديدة، حيث اعُت�ب ٣ ف�ب
يعات ووزعت هذه الختصاصات عىل نظام متعدد  اح ومراجعة الت�ش عليها واحدة تلو الأخرى عىل مدى 5٠ ساعة متصلة من الجلسات. حددت الالئحة الجديدة قواعد اق�ت
احات قبل عرضها  ي الأعىل، وهي مكونة من 4١ رئيساً للكتل الحزبية واللجان والئتالفات لمناقشة القضايا والق�ت

المستويات من اللجان. اللجان تتشكل هرمياً: اللجنة العامة �ف
ي النهاية ٢5 لجنة موزعة حسب الختصاصات أو وزارات 

ف لالئحة؛ و�ف لمان؛ تليها لجنة القيم المكونة من ١5 عضواً يتولون مسؤولية التحقيق مع النواب المخالف�ي عىل ال�ب
يعة.  يعات لضمات توافقها مع الدستور وال�ش يعية المكلفة بمراجعة الت�ش الحكومة من الشؤون الأفريقية إىل الشباب والرياضة، ومن بينها لجنة الشؤون الدستورية والت�ش

ي الذي كان يستهدف إحصاء الأصوات واكتمال النصاب قبل انعقاد الجلسات. لن يعد 
و�ف لك�ت ي إجراء التصويت بطرق غ�ي نظام التصويت الإ

اير—بدأ عبد العال �ف ١٠ ف�ب
ي ح�ت نهاية دور النعقاد الأول.

و�ف لك�ت لمان لستخدام النظام الإ ال�ب
 

ي يوم 
لمانية بسبب اجتماعه مع السف�ي الإ�ائيىلي إىل القاهرة �ف عالمي توفيق عكاشة، المعروف بانتقاداته للنظام تم التصويت عىل إسقاط عضويته ال�ب ٢ مارس –النائب والإ

اير.  ٢4 ف�ب

ي مجلس الوزراء بنفس تشكيله القائم وقتها. ٌطلب من كل وزير أن يقدم تقريراً كامالً بشأن 
لمان مناقشة انتهت بالتصويت عىل تمديد الثقة �ف ١٠- ٢٠ أبريل—أجرى نواب ال�ب

ط للحصول عىل الثقة. خططه لتطوير البالد عىل مدى العام التاىلي ك�ش

ي اللجان المتخصصة عىل مدى ٣8 يوم واستدعوا عدداً من 
٢9 يونيو—وافق مجلس النواب عىل الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١6-٢٠١7. ناقش النواب الموازنة بحدة �ف

الوزراء للمثول أمام اللجان والدفاع عن خططهم التنموية. غ�ي أنه بعد هذا، ورغم أن عدداً من نواب المعارضة أعربوا عن قلقهم بشأن مدى دستورية الموازنة، قام 
لمان بتمرير الموازنة دون تعديالت حقيقية تذكر.    ال�ب

لمان عىل قانون لتمديد العمل بالقرار الجمهوري رقم ١٣6 لسنة ٢٠١4 لمدة خمسة أعوام أخرى. يمنح القانون القوات المسلحة صالحية مساعدة  9 أغسطس—وافق ال�ب
ف »المنشآت الحيوية« ويعيل مخالفي القانون إىل المحاكم العسكرية. ي تأم�ي

طة �ف ال�ش

ي ذلك جرائم الحتيال 
ي عدد من تهم الفساد المرتكبة خالل عهده، بما �ف

ي �ف
٢5 أغسطس—اضطر وزير التموين خالد حنفي لالستقالة أمام التهديد بإجراء تحقيق برلما�ف

المرتبطة بموسم حصاد القمح عىل المستوى القومي واستعمال المال العام لأغراض شخصية.  

يبة  بقاء عىل معدل ال�ف ي والإ ي�ب ي ذلك تغليظ العقوبات عىل التهرب ال�ف
يبة عىل القيمة المضافة بتعديالت محدودة، بما �ف لمان عىل قانون ال�ف ٢9 أغسطس—وافق ال�ب

ي السنوات التالية. 
عند ١٣% خالل السنة المالية الأوىل و١4% �ف

لمان عىل قانون بناء الكنائس.  ٣٠ أغسطس—وافق ال�ب

ناث.  لمان عىل قانون ختان الإ ٣١ أغسطس—وافق ال�ب

ي منصب وزير التموين 
مدادات والتموين والخدمة العامة بالقوات المسلحة، �ف ف محمد عىلي الشيخ، لواء الجيش والرئيس السابق لجهاز الإ لمان عىل تعي�ي —وافق ال�ب 6 سبتم�ب

ي دور النعقاد الأول قبل إعالن إجازة المجلس ح�ت يوم 4 أكتوبر. 
ي آخر جلسة برلمانية �ف

الجديد. كان ذلك �ف

http://www.dailynewsegypt.com/2016/01/10/in-pictures-a-parliament-in-place/
http://www.egyptindependent.com/news/ali-abdelaal-elected-parliamentary-speaker
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=c3113388-8500-4f70-a385-ce852327047f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=b5b96a20-cedd-43b7-9f34-bce9bacd211bhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=b5b96a20-cedd-43b7-9f34-bce9bacd211b
http://english.ahram.org.eg/News/180676.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/180676.aspx
http://www.parlmany.com/News/4/28889/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=946f981e-920d-4707-8319-b53790b10418
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022016&id=bfe5892e-9af9-4c19-b7b3-50f33cf92915
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=69cce7d1-3425-41ce-8ba3-be183f17a8ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=84dad3b1-ee83-4087-af42-91df587e48c0
http://www.tahrirnews.com/posts/380776/%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3..+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%B3%D9%8A%D8%A6+%D8%AC%D8%AF%D8%A7+
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=be0435a0-2ee8-439a-96d9-5dddc4fb58c6
http://www.parlmany.com/News/7/46692/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9#.VtdCvP2Bbco.twitter
http://www.elwatannews.com/news/details/884092
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/177638/Egypt/Politics-/MP-Okasha-suspended-from-TV-for--months-Media-Free.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/204060.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062016&id=05979823-ea39-43e8-9310-76eb5707bce6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062016&id=12597414-79f6-48c0-ac49-66bdb01cae84
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062016&id=2ed7892b-1db1-4df3-9f02-cde5030480f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=b16a3e8e-3d26-47e8-8fc0-a0c875b73f90
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cb1d21a8-dbeb-4230-a38f-569a285e93fc
http://www.parlmany.com/News/7/99099/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-10%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062016&id=05979823-ea39-43e8-9310-76eb5707bce6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082016&id=fee2ab38-c124-4392-a101-4cb9032fdebf
http://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D9%8A%D8%AF%D9%87/2857934
http://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-tax-idUSKCN1141LM
http://gate.ahram.org.eg/News/1232521.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232542.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/8/30/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3/2864348
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=c496ce70-41c6-4b15-b069-8d8ce58cc1c6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=933e201f-3dfb-4973-9cba-bb65a9f3c6ae
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/243513/Egypt/Politics-/Former-army-general-appointed-as-Egypts-new-%E2%80%8Eminis.aspx
http://www.parlmany.com/News/7/120421/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
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حق رقم 2: المنهجية 

وع والتقرير لعدد  وع عىل مدى أطول لمراقبة وتقييم أداء مجلس النواب الم�ي. ويتعرض الم�ش ي إطار م�ش
ي الم�ي �ف

لما�ف تم إعداد الإصدار الأول من تقرير المرصد ال�ب
ي 

ض أن يكون الخطوة النهائية �ف لمان ذلك الكيان الديمقراطي الذي كان يف�ت ؟ هل يمثل ال�ب ي المجال السياسي
لمان الم�ي �ف من الأسئلة البحثية الأساسية: ما هو دور ال�ب

؟ من هم الالعبون الأساسيون الذين يقودون  اماته بموجب الدستور ومعاي�ي القانون الدوىلي ف لمان دوره بفعالية وفقاً لل�ت خارطة الطريق النتقالية؟ إىل أي مدى يمارس ال�ب
هم عىل الأسئلة السابقة؟  يعي، وما تأث�ي ي المجال السياسي والت�ش

التوجهات والتطورات �ف

لمانية، والرصد والتحليل المنهجي  ي الم�ي عىل الأدبيات والتطبيقات العملية المتاحة والمتعلقة بالرقابة ال�ب
لما�ف وع المرصد ال�ب من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة يعتمد م�ش

اء  نسان وخ�ب ف بمجال حقوق الإ ف والعامل�ي يعات، ومراجعة الوثائق الرسمية، والتشاور المكثف مع صانعي السياسات والصحفي�ي عالم، والدراسة القانونية للت�ش لوسائل الإ
 . ي

القانون الم�ي والدوىلي والعلوم السياسية والمجتمع المد�ف

ف  ق الأوسط منذ ذلك الح�ي لمانية، واستمر من وقتها. قام معهد التحرير لسياسات ال�ش ي نهاية عام ٢٠١4، مع إعالن إجراء النتخابات ال�ب
وع �ف بدء جمع البيانات لهذا الم�ش

ية وكذلك وسائل التواصل الجتماعي، وجمع ودراسة الت�يحات الصادرة عن صانعي  ف نجل�ي عالمي اليومي للصحافة المحلية والدولية الصادرة بالعربية والإ بالرصد الإ
ي برامج وأيديولوجيات الأحزاب السياسية، وجمع البيانات النتخابية من أجل إجراء تحليل 

السياسات أو الشخصيات العامة الم�ية. كما أجرى معهد التحرير بحثاً معمقاً �ف
عالم من داخل أو خارج  ي الم�ي، يواصل معهد التحرير رصد البيانات ووسائل الإ

لما�ف ي إطار المرصد ال�ب
لمانية. و�ف وع السابق بشأن النتخابات ال�ب كمي مقارن مع الم�ش

يعات  لمانية، والت�ش وع أيضاً عىل الجريدة الرسمية، والتقارير ال�ب امج والأيديولوجيات السياسية. ويعتمد الم�ش مجلس النواب، ومقارنتها بالأبحاث والبيانات المتاحة بشأن ال�ب
وع إىل هذه المصادر كلما كان ذلك ممكناً.  المنشورة من قبل الحكومة. ويش�ي الم�ش

ى، من أجل استنباط قائمة أك�ش  لمانية السبعة الك�ب لمان، أجرى معهد التحرير دراسة لمعاي�ي المراصد ال�ب ي تقييم أداء ال�ب
ات الأساسية المستخدمة �ف ي سبيل تطوير المؤ�ش

و�ف
ي تقييم الأداء 

، وذلك لضمان توحيد المعاي�ي �ف ات فرعية، مع قائمة من الأسئلة المرتبطة بكل مؤ�ش ات الأربعة العامة إىل مؤ�ش مالءمة للسياق الم�ي. ثم تم تقسيم المؤ�ش
ي ممتد وتسهيل قياس كل مؤ�ش فرعي. 

عىل مدى زم�ف
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