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تقديم

 23 يف  أسس  الذي  الكبري  الرتيك  األمة  مجلس 
أمتنا  استقالل  بنضال  قام    1920 أبريل/نيسان 
و تأسيس دعائم جمهورية تركية جديدة. والذي 
ماهو  إىل  بالوصل  املرحلة  تلك  يف  كثريا  ساهم 

عليه بلدنا اآلن .

يلعب مجلس األمة دورا هاما و فعاال عن طريق 
سلطته الترشيعية مبراقبة )السلطات التنفيذية( 
التي  الربملانية  الدبلوماسية  السلطة  طريق  عن 
املستوى  عىل  وينظم  الشعب،  من  يستمدها 
اإلداري,  التنظيم  أعضاء  بني  العالقات  الربملاين, 
اللجان  و  الصداقة,  مجموعات  و  الربملانيني,  و 
الدامئة, و الجمعيات الدولية و رؤساء الربملانات 

يوما بعد يوم.

نعتقد أن أهم األدوات التي تساهم يف تطوير أوارص الصلة بني  برملانات الدول هي تعريف كل دولة 
بنظامها الربملاين بلغات الدول األخرى. ونحن كمجلس األمة الرتيك الكبري قمنا بتقديم  صفحة موقعنا 
عىل شبكة العنكبوتية )www.tbmm.gov.tr( بعدة لغات وهي العربية واالنكليزية والفرنسية و 
الصينية واإلسبانية، واألملانية والكازاخستانية و الروسية، باإلضافة إىل ذلك قمنا بطباعة عدة كتب يف 
هذه اللغات توضح التجربة الترشيعية و الرقابية التي يقوم بها الربملان الرتيك ، واألنشطة الربملانية 

املتعلقة بالعالقات الخارجية واألمور املتعلقة بالهيكل التنظيمي الداخيل للربملان 

آمل أن يرتك هذا الكتاب، الذي يلخص التجربة الدميقراطية يف عمل الربملان الرتيك، أثراً مفيداً لبلدكم استناداً إىل  
حقيقة أنًّ املشاكل التي تواجهها الربملانات يف العامل هي ذات طبيعة مشرتكة ،متمنياً لكم النجاح يف أعاملكم. 

 

مع أطيب التحيات. 

جميل جيجك
رئيس مجيل األمة الرتيك الكبري

الهاتف         : 51 51 420 312 90+

 الفاكس          : 65 51 420 312 90+

 cemil.cicek@tbmm.gov.tr : الربيد اإللكرتوين

http://www.facebook.com/mvcemilcicek





متهيد
للعالقات  هاما  جزءا  أصبحت  الربملانية  الدبلوماسية 
قوى  أهم  أن  شك  ال  األخرية.  السنوات  يف  الدولية 
و  الربملانيون.  هي  الربملانية  للدبلوماسية  الفاعلة 
شاركت أيضا, املكاتب اإلدارية للربملانات يف العالقات 
الربملانية التي تواجد عىل مستوى مجموعات الصداقة 

و اللجان الدولية و رئساء الربملانات.

النواب عىل الصعيد السيايس مهم  العالقات مبستوى 
و رضوري. غري أنه للتعاون عىل مستوى الفني يحتاج 
إىل تعزيز الحوار و التواصل بني املديرين و املوظفني 
من التنظيم اإلداري. و فضال عىل ذلك, فإنه ال مفر من 
أن من حيث التعاون الربملاين. ألنها باعتبارها السلطة 
العملية  يف  سواء  ممثلة  مشاكل  تواجه  الترشيعية, 

الترشيعية أم العمليات اإلدارية التي تدعمها. 

اإلصالح يف الربملانات ليس فقط الرتكيزعىل نظام داخيل. بل تسعى العديد من الربملانات إىل التجديد 
يف الهيكل التنظيمي اإلداري أيضا.  

قمنا أوال باعتبار مجلس األمة الرتيك الكبري, لتبادل الخربات مع برملانات الدول األخرى عن طريق 
ترجمة صفحة لنا عىل موقع الويب إىل 8 لغات حتى اآلن, منها اإلسبانية و األملانية و اإلنكليزية و 
الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية و الكازاخستانية. و باإلضافة إىل ذلك, أعدنا كتيبات يف 8 
لغات ترشح الهيكل التنظيمي اإلداري و عملية الترشيعية  و الرقابية. ملزيد من املعلومات, ميكنكم 
االتصال عىل العنوان املوجود عن طريق الربيد, و الهاتف و الفاكس أو تصل إلينا عن طريق الربيد 

اإللكرتوين. 

عىل التننظيمي اإلداري للربملانات أن تبادلوا أفضل املامرسات مع بعضها البعض. و ينبغي أن نتعاون 
عىل كل املستويات من األمني العام حتى املوظفني اللجان. و أود أن أعرب كاألمني العام للربملان 

الرتيك عن مثل هذا التعاون. 

هذا الكتاب العريب الذي يصف الهيكل اإلداري للربملان الرتيك و عمليات الترشيعية و الرقابية,  أمتّنى 
أن يكون مفيدا لكل من يهتمه األمر والسيام موظفو الربملانات البلدان الناطقة بالعربية.

د. عرفان نزيرأوغلو 
األمني العام ملجلس األمة الرتيك الكبري

عضو مجلس اإلدارة لالتحاد األمناء العامني للربملانات العاملية

 الهاتف          : 51 66 420 312 90+

                                                                                                                +90 312 420 66 52
الفاكس           : 86 66 420 312 90+

  neziroglu@tbmm.gov.tr : الربيد اإللكرتوين 

http://www.irfanneziroglu.com 

http://twitter.com/ineziroglu  

http://www.facebook.com/ineziroglu
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حول مجلس األمة الرتيك الكبري -1

تاريخية نبذة  أ- 

املرشوطية األويل, القانون األسايس واملجلس العمومي

 شكل السلطان عبد الحميد الثاين الذى اعتىل العرش 1 سبتمرب 1876 لجنة خاصة
 تحت أسم “املجلس الخاص” لتحضري الدستور األول للدولة العثامنية تتكون من 28
 عضوا وتم عرض مرشوع اللجنة الخاصة املعد برئاسة مدحت باشا عىل السلطان بعد
 إمتامه يف عرشين نوفمرب 1876 وتم إدخاله حيز التنفيذ بإعالنه من قبل السلطان

تحت “القانون األسايس” يف 23 ديسمرب 1876

بخطاب العثامنية  للدولة  مجلس  أول  يعد  الذي  العمومي  املجلس  افتتاح   وتم 
 السلطان يف 19 مارس 1877 وبدأ يف العمل يتكون املجلس العمومي من املجلس
 النواب )مجلس املبعوثان( الذي تشكل بطريق االنتخاب مع مجلس األعيان الذي

 تعني مدى الحياة من قبل السلطان

 بالرغم أن القانون األسايس ميلك سلطة إسقاط الوزراء املنسوبني للمجلس إال انه
 كان يعرتف بحق إرسال بعض املسؤولني إىل الديوان العايل وقام مجلس املبعوثان
 مستخدماً هذا الحق وأسقط بعض املسؤولني عىل الديوان العايل وعيل هذه قام
نتيجة تشكل  الذي  الثاين  املجلس   1877 13 حزيران  املجلس يف  بفسخ   السلطان 
 االنتخابات املقدمة التي توافق للقانون األسايس يف شهر يناير من سنة 1878، قد
 قامت بتعطيل الحياة النيابية بسبب إقالة الصدر األعظم )رئيس الوزراء( بال سلطة
 بعد أن قىض بني 13 دسمرب1877- 14 فرباير 1878 إىل أجل غري مسمى من قبل

   السلطان

املرشوطية الثانية

 ام السلطان بإعالن الدستور من جديد يف 23 يوليو 1908 وذلك بعد مترد سالنيك 
»الذي قام به بعض الضباط الذي أطلقوا عىل أنفسهم »جمعية االتحاد والرتقي

وحصلت و   1908 ديسمرب   17 يف  االنتخابات  عقب  العمومي  املجلس  افتتح   و 
 جمعية االتحاد و الرتقي عىل األغلبية بعد نتيجة هذه االنتخابات يف الربملان وقد
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 متكن بقمع التمرد ضد جمعية االتحاد و الرتقي الذى نتيجة االضطرابات السياسية
استانبول خالل هذه إىل  مقدونيا  يف  الذى  الحريك  الجيش  بوصول  االجتامعية   و 

الفرتة

 تم الدعوة اىل اجتامع جمعية النواب مرة اخرى يف تاريخ 10 يوليو 1909 وتم إجراء
 التغيريات يف القانون االسايس يف تاريخ 8 اغسطس 1909 هذه التغيريات جلبت
 ُحكم مسؤولية الحكومة والوزراء اتجاه جمعية النواب واقتصار حق إنهاء سلطة

السلطان

 عىل الرغم من التغيريات التي طرأت ملدة سبعة سنوات للقانون االسايس 1876 بني
 السنوات 1908 – 1918 مل يتم تحقيق اي نوع من االستقرار ومل يتمكن من االنتهاء

من املجالس املنتخبة

 ُهدنة موندروس ، اعتامد ميثاق الوطني و االعامل التحضريية
:للربملان الجديد

الحرب نهاية  يف  جنب  اىل  جنباً  حلفائها  مع  العثامنية  االمرباطورية  هزمية   يعترب 
 العاملية االوىل يعد اعتبار هزمية االمرباطورية العثامنية مع حلفائها جنباً اىل جنب
 بعد حرب العاملية االوىل تم التوقيع عىل ُهدنة موندروس لتوزيع االرايض العثامنية
 بني حلفاءها يف 30 اكتوبر 1918م ويف هذه االثناء االنفصاالت داخل البالد بدات
االناضول ، والوطنيني يف  انتفاضة  لتجهيز  املنظامت  لبعض  التحضريات  اجراء   وتم 
 وتراقيا فكرو يف ُسبل االنتصاف لتحرير البالد باسم الدفاع عن اسم جمعية القانون

، انشأت منظمة بدأت بالنضال الوطني والعاملي للجمع بني القوى يف البالد

تعيني تم  اليونانيني  قبل  من  ازمري  احتالل  من  واحد  يوم  بعد   1919 مايو   15  يف 
 مصطفى كامل باشا مفتش يف الجيش9 ، وتحرك مع زمالءه من استنبول اىل االناضول
مرحلة بدأت  وهكذا   1919 مايو   19 تاريخ  يف  سامسون  مدينة  قدمهم   ضبطت 
الرتيك  ويف التاريخ  الوطنية يف  السيادة  اىل  الشخصية  السيادة  من  انتقال   مرحلة 
 سامسون وحوضة تم ضامن فكرة االستقالل الوطني والتحرير كجسد واحد لالمة
 ،و اعطيت التعليامت اىل السلطات العسكرية واملدنية لتنظيم مسريات احتجاجية
 يف جميع االناضول ودخل الوطنيني جهودهم الرامية بانقاذ مناطقهم يف املؤمترات
 التي عقدت  واالعامل التي بدات لهذا الغرض اسفر بتعميم اماسيا يف تاريخ 22-21
 يونيو 1919 الذي يعترب خارطة الطريق للسيادة الوطنية وُاعرب يف التعميم بصورة
 مؤكدة اىل »عزم وقرار االمة سوف يوفر استقالل االمة«  يف هذا الشأن ُاعلن انه

سوف يحرض يف املؤمتر ممثيل الشعب من سييفاس واررضوم
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 عقد مؤمتر اررضوم يف 23 يوليو 1919  واكد يف املؤمتر »ان محاربة العدو بالتعاون
 مع نضال الشعب يف املحافظات الرشقية الذي هو جزء ال يتجزأ من الوطن والبد
 من تجمع مجلس النواب يف استنبول مرة اخرى التخاذ التدابري املناسبة« وباالضافة
الرئاسة مصطفى اللجنة وانتخب يف  باسم ممثل  تنفيذية  ، تشكل هيئة   اىل ذلك 
 كامل باشا ويف هذا الظرف عقدت عدة مؤمترات يف مدن كثرية يف منطقة بحر ايجة

»وتأسس قوات ميليشيا وطنية تحت اسم »القوى الوطنية

الدولة اقامة  يقوم عىل  الذي  تم تجمع مؤمتر سيفاس  تاريخ 4 سبتمرب 1919   يف 
 الرتكية الجديدة عىل اساس مبدأ السيادة الوطنية يف املؤمتر اعلن ان الوطن كُل ال
 يتجزأ وتجمع جميع قوى امليليشيا الوطنية يف البالد تحت اسم »جمعية الدفاع عن
 حقوق االناضول واستنبول« ، وتم اتخاذ القرارات الهامة يف اتجاه انتخاب مصطفى
 كامل باشا رئيس الجمعية  ويف نهاية املؤمتر تم تشكيل »ممثيل اللجنة« ، وتقرر

تجمع مجلس النواب يف اقرب وقت ممكن لتحرير البالد وابالغ السلطان

 مجلس النواب العثامين الذي انتخب كجناح للجمعية العامة ، ووفقاً للقرار املناسب
 الذي اتخذته مؤمتر سيفاس الذي تجمعت يف تاريخ 12 يناير 1920 واتخذت عدة
 قرارات هامة ذات الطبيعة الدستورية ما يسمى« بامليثاق الوطني« يف تاريخ 20

يناير 1920

  دول التحالف التي انزعجت بقرارات امليثاق الوطني ، احتلت استنبول رسمياً يف
 تاريخ 16 مارس 1920  يف 2 ابريل 1920 ابحاث )اعامل( مجلس النواب املستمرة
 لفرتة غري محددة قام السلطان يف 11 ابريل 1920 بحل الجمعية  اصدر يف تاريخ
برملان االستثنائية  السلطات  اانه سيتم عقد  بياناً   19 مارس 1920 مصطفى كامل 
 جديد، وينفذ مركز املقاومة الوطنية من انقرة وحدد انضامم اعضاء مجلس امُلنحل

اىل الربملان يف انقـرة

األمة مجلس  اسم  واعتامد  الكبري  الرتيك  األمة  مجلس   افتتاح 
)الرتيك الكبري )الربملان

 عند وصول مصطفى كامل باشا اىل انقرة يف تاريخ 27 ديسمرب 1919 ُنرش البيان
 الثاين يف تاريخ 23 ابريل 1920 وُاعلن ان الربملان سوف يعقد اجتامع يوم الجمعة

املوافق 23 ابريل 1920

عدد  1920 ابريل   23 املوافق  الجمعة  يوم  يف  للربملان  االول  املبنى  افتتاح  تم    
اعضاء البالد عدد  انحاء  الحقوق يف جميع  الدفاع عن  لحركة  فرع   االعضاء: 232 
 مجلس النواب الذين وصلو اىل انقرة بلغ 92 شخصاً وبلغ مجموعه324 ، ولكن نظراّ

للظالوف يف ذلك الوقت قد حرض يوم افتتاح الربملان فقط 115 نائباً
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سينوب مدينة  عن  نائب  بيك  رشيف  نائب  اقدم  للربملان  االول  االجتامع   ترأس 
لالمة التام  والخارجي  الداخيل  لالستقالل  املبارشة  تحميل مسؤولية  يتم   “  ورصح 
 واعالن لجميع انحاء العامل عندما تدير نفسها ذاتياً فانني افتح مجلس االمة الكبري”
 حيث كان اول من تحث يف الربملان والعبارة التي استخدمها رشيف بيك للربملان
اعتمدت لكنها  اخرى  الرغم من من وجود مقرتحات  الكبري” عىل  االمة   “مجلس 
 من الجميع يف وقت قصري يف تاريخ 23 ابريل 1920 و حسب رقم 1 “القرار العام
الربملان مجلس اسم  واصببح  نسخ”  قد  الكربى  الرتكية  الوطنية  الجمعية   لتشكيل 

الشعب الرتيك الكبري

تاسييس، استثنائية بوصفها مجلس  يقوم بصالحيات  الكبري  الرتيك  الشعب   مجلس 
 فضالً عن الترشيعات جمعت السلطة التنفيذية لنفسها يف الجلسة من اليوم الثاين
نائب عن وانتخب  للربملان،  رئيساً  باشا  اُنتخب مصطفى كامل  االفتتاح   من حفل 
 مدينة اررضوم جالل الدين عارف بيك رئيساً ثانياً ويف رئاسة مصطفى كامل باشا تم
 تأسيس اللجنة التاسيسة املؤقتة املتألفة من سبع اشخاص يف تاريخ 25 ابريل 1920
 يف 29 ابريل تم قبول قانون ، يهدف الربملان اىل “ إنقاذ الخالفة الُعظمى وُحكم
 السلطة والبالد من القوى االجنبية “، وقررت بربط القرار حيث من يعارض هذا
 القانون يعترب خائناً للوطن ويف 2 مايو الربملان بشأن اختيار وزراء التنفيذيني عىل

شكل عىل اساس من خالل طرح قانون وحدة القوات تم إنشاء نظام ُحكم
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دستور عام 1921

 تم فتح مجلس األمة الرتيك يف 23 أبريل 1920، وذلك من أجل مأل الفراغ السيايس
 الذي كان موجودا آنذاك والتي كانت فرتة تحمل احتياجات استثنائية وبدأ العمل
يف االساسية  التشكيالت  قانون  يف  العمل  انهاء  تم  جديد  دستور  وضع  أجل   من 
 مجلس األمة الرتيك يف 20 يناير 1921 وتم بناء عىل ذلك اعتامد قانون التشكيالت

االساسية يف عام 1921

كان حيث  تام،  بشكل   1876 عام  دستور  إلغاء  عدم   1921 دستور  عىل  بناء   تم 
 الدستور الجديد يتألف من 24 مادة وكانت أول 9 مواد منها تشكل املبادئ األساسية
 للدولة ودعائم الدولة حيث تم بناء عى الدستور تأكيد مبدأ السيادة ملك للشعب
 دون قيد أو رشط، و تم جمع كل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية ضمن سقف
 مجلس األمة، ورئيس مجلس األمة منتخب من قبل الجمعية العامة ملجلس األمة

  ومجلس الوزراء، وهو رئيس كال الطرفني يف طبيعة الحال

 اىل جانب تحضري الدستور يف تلك الفرتة كان مجلس األمة من ناحية أخرى مشغوال
 بتوقيع اتفاقيات مع الدول االجنبية االخرى حيث كانت الدولة قد انترصت عدة
دولية من طرف اول معاهدة  توقيع  تم  العسكري حيث  الصعيد   انتصارات عىل 
 مجلس األمة مع جمهورية أرمينيا، وذلك يف تاريخ 3 ديسمرب 1920 والتي كانت
 عبارة عن معاهدة سالم غومري التي تم مبوجبها إغالق الجبهة الرشقية وتم توقيع
 معاهدة موسكو مع االتحاد السوفييتي يف تاريخ 16 مارس عام 1921، حيث تم
الذي تم تشكليه حديثا الدولية لرتكيا  بالحدود  املعاهدة االعرتاف   بواسطة هذه 
اول اعرتاف من الدولة بذلك عىل  الوطني وحصلت  امليثاق   و املحدد عن طريق 
 طرف دولة أجنبية وبعد معركة ساكاريا، تم توقيع اتفاقية أنقرة مع الفرنسيني يف
 تاريخ 20 ترشين األول عام 1921، حيث تم بذلك جعل هذه الدولة تنسحب من

الحرب

 وقع الحلفاء بعد االنتصار الذي حققه الجيش الرتيك يف تاريخ 30 آب 1922 عىل
 هدنة مودانيا يف تاريخ 11 أكتوبر 1922 ثم بعد ذلك يف اللمعاهدة التي كان سوف
وحكومة أنقرة  حكومتي  من  كل  دعوة  سويرسا  يف  لوزان  مدينة  يف  عقدها   يتم 
 اسطنبول وكون ان هذا التطور شّكل موضوع حكومة ثنائية يف املجلس تم عىل هذا
الثاين 1922 وبقيت  األساس اتخاذ القرار حول إلغاء السلطنة يف تاريخ 1 ترشين 
 ادارة وحيدة للدولة يف والية أنقرة، واملمثلة مبجلس الشعب الرتيك تم توقيع معاهدة
 لوزان للسالم يف تاريخ 24 يوليو 1923، وتم التصديق عىل هذه املعاهدة من طرف
 مجلس األمة يف تاريخ 24 أغسطس 1923 وبهذا الشكل حصلت الدولة عىل حقوق

 االعرتاف كدولة بها اىل جانب الحرية العسكرية والقانونية واالقتصادية
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إعالن الجمهورية

 تم بناء عىل طلب من مصطفى كامل باشا اجراء انتخابات مبكرة يف أبريل 1923
 وقد أسفر الخالف الحاصل بني الحكومة ومجلس األمة اىل استقالة الحكومة وبسبب
 أرادة مصطفى كامل باشا مأل فراغ الحكومة املستقيلة قام بتقديم طلب اىل مجلس
 األمة من أجل اعالن الجمهورية و وافق االكرثية يف مجلس األمة عىل هذا االقرتاح
 املقدم وتم اعالن الجمهورية يف تاريخ 29 ترشين األول 1923 وتم انتخاب مصطفى
 كامل باشا كأول رئيس جمهورية، وبسبب انتخاب مصطفى كامل باشا كأول رئيس

جمهورية تم تعيني رئيس الوزراء عصمت باشا كأول وكيل للرئيس

 أدى موضوع إعالن الجمهورية اىل نشوء خالفات كبرية بني كل من أنصار الخالفة
الخالف االسايس آنذاك هو ماهية منصب أنقرة، وكان   يف إسطنبول وبني حكومة 
 الخليفة بعد اعالن الجمهورية حيث كانت هناك حالة توتري شديدة بني األطراف
 ويف تلك االثناء ويف تاريخ يف 1 مارس 1924 تم فتح العام الترشيعي الجديد وتم
 يف تاريخ 3 مارس 1924 اتخاذ القرار حول الغاء السلطنة وتم اعطاء القرار حول
بناء اليوم  نفس  يف  وتم  العثامنية  الساللة  أفراد  كافة  مع  للبالد  الخليفة   مغادرة 
 عىل القانون الصادر اعطاء القرار حول الغاء االوقاف والرشيعة، وتم اعتامد قانون

توحيد الدراسة

دستور عام 1924

 تركت تركيا وراءها فرتة صعبة بعد معاهدة لوزان للسالم وتم بعد اعالن الجمهورية
اعتمد  1924 عام  أوائل  يف  دستور جديد  البدء يف صياغة  أجل  من  القرار   اعطاء 

الدستور الجديد من قبل مجلس األمة يف 20 نيسان 1924

 بقي دستور عام 1924 املكون من 105 مادة يف حيز التطبيق ملدة 36 عام، حيث
الدولة ومن ناحية نظام  القديم من  للدستور  الدستور عبارة عن تكرار   كان هذا 
 ناحية السيادة الشعبية، ودعائم الدولة ونظرا للسلطة الترشيعية والتنفيذية التي
عن الثقة  حجب  للمجلس  يحق  لذلك  الدستور،  من  األمة  مجلس  عليها   حصل 
 الحكومة وقت ومل يتم اعطاء الحق للحكومة يف حّل مجلس األمة وتم اعطاء حق
 تطبيق الترشيع و التطبيق ملجلس األمة وتم اعطاء صالحية التطبيق لكل من رئيس
 الجمهورية ومجلس الوزراء وتم تطبيق املبادئ الربملانية من اجل تأسيس وادارة

الحكومة

 تم بناء عىل دستورعام 1924 ضامن الحقوق الشخصية مثل حق املساواة لالشخاص
 أمام القانون، حق الحصانة، عدم التعرض للتعذيب، وعدم الحظر القرسي لحرية
 العمل لالشخاص، وضامن حرية الضمري والدين لالشخاص، اىل جانب ضامن حرية
  الفكر والتعبري، باالضافة اىل مجموعة واسعة من الحقوق املدنية والسياسية والذاتية
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ولكن مل يتطرق الدستور ملسأئل الحقوق االقتصادية واالجتامعية

 تم بناء عىل التعديل الجاري عىل الدستور يف تاريخ 10 أبريل 1928 اجراء تعديل
 يتضمن ازالة بند ان اإلسالم هو دين الدولة، وبالتايل تم بذلك تحويل نظام الحكم
 اىل حكم علامين ويف تاريخ 5 ديسمرب 1934 تم اجراء يقيض منح املرأة حق التصويت
 والرتشيح ويف تاريخ 5 فرباير 1937 تم ادخال مصطلحات دولة جمهورية وطنية،

الشعبوية، الدولتية، والصفات اإلصالحية والعلامنية يف الدستور

أول حزب معارضة واالنتقال اىل نظام التعددية الحزبية

 هي التي كانت تحكم البالد، وكانت مكونة من االعضاء السيد عيل فؤاد باشا، رؤوف
هذه الجمهوريقامت  الشعب  فرقة  كانت  باشا،  كاظم  بقيادة  باشا  رأفت   باشا، 
 ‘ )CHF( املجموعة باالضافة اىل مجموعة من النواب اىل البدء يف تأسيس احزاب
 اخرى، وتم يف تاريخ 18 نوفمرب، 1924 تأسيس اول حزب معارض يتم متثيله ضمن
 مجلس األمة الرتيك وهو الحزب الجمهوري التقدمي ، وقام هذا الحزب مبعارضة
 الحكومة يف عدة امور مثل قانون السكون التقديري ومحاكم االستقالل، ولكن تم
 بسبب عدة امور مثل الخيانة الوطنية لقانون البلد ألغراض تدخل يف نطاق العمل

السيايس إغالق الحزب يف تاريخ 5 حزيران من عام 1925

 بناء عىل ارصار رئيس الجمهورية مصطفى كامل تم تأسيس الحزب الجمهوري الحر 
 يف تاريخ 12 أغسطس 1930 برئاسة رئيس الوزراء السابق فتحي بك من أجل تقديم
 تجديدات سياسية, ولكن وبسبب تهم مختلفة تم اغالق هذا الحزب يف 17 نوفمرب

 1930 من قبل الرئيس شخصيا ومل يتم تكرار املحاولة جديدة حتى عام 1945

 كام هو الحال يف العديد من دول العامل بعد الحرب العاملية الثانية تطبيق سياسات
استمر ايضا،  تركيا  السيايس يف  االنغالق  تطبيق سياسة  الشكل  بنفس  تم   انعزالية 
الحرب وبعد  للبالد  الجمهوري  الحزب  اثناء حكم  منتظم  بشكل  انتخابات   اجراء 
السياسية واالقتصادية يف تركيا كام هو الحال يف جميع التطورات   تسارعت وترية 

أنحاء العامل

 تم يف تاريخ يوليو من عام 1945 تأسيس حزب التنمية الوطني، وزاد عدد الحزاب
الدميقراطي من طرف جالل الحزب  تأسيس  تم  أكرث من 20 حزب  اىل  ذلك   بعد 
 بايار يف تاريخ 7 يناير 1946 ويتم اعتبار هذه السنوات فرتة االنتقال إىل التعددية
من الدميقراطي  الجزب  متكن  نفسه،  العام  يف  التي جرت  االنتخابات  يف   الحزبية 
 الفوز بـ62 مقعد من اصل 465 مقعد يف مجلس األمة أما يف االقرتاع الرسي ونتيجة
 التصنيف الذي تم وجد بان الحزب الدميقراطي حصل يف انتخابات 14 مايو 1950

عىل 415 مقعد، وحصل حزب الشعب الجمهوري عىل 69 مقعد يف مجلس األمة
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دستور عام 1961

قيادة بالتدخل من أجل  مايو 1960  تاريخ 27  الرتكية يف  املسلحة  القوات   قامت 
الجمهورية جالل رئيس  اعتقال كل من  األوىل  للمرة  تم  التدخل   البالد ومع هذا 
 بايار، رئيس الوزراء عدنان مندريس، والشخصيات البارزة يف الحزب الدميقراطي،
 وتم أغالق املجلس وبدأت لجنة الوحدة الوطنية يف الحكم عىل البالد وقد تم نقل
الوطنية،أما الوحدة  لجنة  اىل  املؤقتة  الدستور  بناء عىل  املجلس   جميع صالحيات 
 السلطة التنفيذية فقد تم القيام بتطبيقها من طرف وزراء يتم اختيارهم من طرف

لجنة الوحدة الوطنية

 تم يف هذه الفرتة الحكم من طرف اعضاء لجنة الوحدة الوطنية بناء عىل الدستور
 املؤقت الذي تم حكم البالد مبوجبه خالل هذه الفرتة، ودراسات جديدة وشاملة
 تعمل لصالح الدستور وبسبب رفض مرشوع لجنة من الجمعية التأسيسية اسطنبول
 تم البدء يف عمل املجلس املؤسس يف تاريخ 6 يناير 1961 وكان املجلس املؤسس
 مكونا من أعضاء ممثيل مجلس النواب باالضافة اىل مجلس التوحيد الوطنى، حزب
 الشعب الجمهوري والحزب الجمهوري للقرويني و مجموعة من املمثلني وممثيل

مختلف املنظامت املهنية

 تم قبول نص الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية يف تاريخ 9 يوليو 1961 يف
 تصويت شعبي حيث حصل النص يف التصويت عىل 6117٪ من مجموع االصوات
 وبهذا حصل أول دستور أعدته الجمعية التأسيسية للمرة ويتم عرضه عىل التصويت
التجديدات يف من  الكثري  الدستور  هذا  1961، وجلب  عام  مرة يف   الشعبي ألول 

العديد من املجاالت

 كان دستور عام 1961 تصورا لنظام برملاين منوذجي حيث تم تطوير نظام مكون
 من مجلس األمة ومجلس الشيوخ و وفقا لذلك فان السلطة الترشيعية كانت تعود
 اىل كل من مجلس األمة ومجلس الشيوخ، و السلطة التنفيذية اىل كل من رئيس
دستورية محكمة  أول  تأسيس  تم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الوزراء  ومجلس   الجمعية 
 للمرة األوىل بناء عىل هذا الدستور حيث تم تقديم مجموعة واسعة من الحقوق
يف واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بتنظيم  تقوم  مرة  ألول  األساسية   والحريات 
 الدستور عام 1961، وتم يف تاريخ 12 مارس 1971 وبعد اإلنذار العسكري اجراء
 تعديل كبري عىل الدستور ومن ثم مل يخضع لعملية تغيري وبقي الدستور ساريا حتى

عام 1980 الذي حصل فيه انقالب عسكري

دستور عام 1982

 تعرضت البالد النقالب عسكري يف تاريخ 12 سبتمرب أيلول من عام 1980 ونتيجة
وتم الحكومة  اسقاط  وتم  السياسية  األحزاب  وأغلقت  الدستور،  تعليق  تم   لذلك 
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االحزاب العديد من  الساسة وتم حظر  الكثري من  األمة، وتم عزل   اغالق مجلس 
 السياسية، واستلمت القيادة العسكرية السلطة وقامت بتأسيس مجلس مكون من
 لجنة االمن القومي ومجلس االستشارة ومتم تحضري مسودة دستور يف غضون سنتني
 وتم تقدميه من اجراء االستفتاء يف تاريخ 7 نوفمرب 1982 وحصل الدستور عىل نسبة

قبول وصلت اىل ٪9137

السلطة تقوية  وتم  موحد  برملاين  نظام  إىل  العودة  الدستور  هذا  عىل  بناء   وتم 
 التنفيذية، وتم فرض قيود جديدة عىل تحديد الحقوق والحريات األساسية وعدا

ذلك، فإن الدستور عام 1982، ودستور 1961 متشابهني يف النص اىل حد كبري

وفقا للمواد الثالث األويل من دستور عام 2891:

 - فان تركيا دولة جمهورية وجمهورية تركيا هي جمهورية الدميقراطية يسود فيها
الفكر يف  وارتباط  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  والعدالة،  الوطني  التضامن  من   روح 
 القومي ألتاتورك، وتستند يف األصل عىل أساس املبادئ األساسية لدولة دميقراطية
 وعلامنية واجتامعية الدولة هي عبارة عن وحدة الشعب والبلد، وهي عبارة عن

كيان غري قابل للتجزئة

- اللغة الرتكية هي اللغة الرسمية للدولة

 - العلم هو العلم املحدد يف القانون، وهو علم احمر فيه هالل ابيض ونجمة بيضاء
و النشيد الوطني للدولة هو »النشيد الوطني« املعرتف العاصمة هي أنقرة

 املواد الثالثة األوىل من الدستور هي مواد محمية مبوجب املادة الرابعة وتغيريها
محظور

تأسيس حزب وتم   ،1982 عام  دستور  بعد صدور  عامة  انتخابات  أول  إجراء   تم 
 الدميقراطية القومية، والحزب الشعبوية وحزب الوطن االم وتم بدء الفرتة الدميقراطية
 يف تاريخ 6 نوفمرب 1983 مرة اخرى مبشاركة العديد من القوى الدميقراطية تم اجراء

استفتاء يف تاريخ 6 أيلول 1987 من أجل اعادة الحقوق

الحق يف مامرسة الذين حرموا من  القدامى  والقادة  الساسة  تم اخذها من   التي 
 هذه الحقوق ، وتم متكينهم من املشاركة يف االنتخابات الربملانية العامة يف تاريخ

20 أكتوبر 1991

وتحديدا يف عليه،  عديدة  تعديالت  اجراء  تم  عام 1982  الدستور يف  اعتامد   منذ 
مفاوضات إطار  يف  املعتمدة  األورويب  االتحاد  لقوانني  باالمتثال  املتعلقة   االمور 
يتم تزال هناك تغريات عديدة  الدستور تغريات جذرية وال   االنضامم حيث شهد 

اجراءها من طرف املجلس عىل الدستور ضمن هذا السياق
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ب- املهام و الصالحيات

1- فكرة عامة

من مخولتها  تأخذ  مل  التي  الدولة  سلطة  استخدام  جهاز  أو  شخص  ألى   اليجوز 
رشط وال  قيد  دون  للشعب  السيادة  إمنا  الرتكية   الجمهورية  يف   مصدرالدستور 
 والتستخدم إال بيد سلطة مختصة توافق عىل املبادئ التي وضعها الدستور السلطة
 الترشيعية ال تستخدم إال من قبل الربملان نيابة عن الشعب الرتيك و هي غري قابلة

للتحويل

تتكون الجمعية الوطنية الكربى الرتكية ب 81 محافظة, 85 دوائر انتخابية و 550 
نواب منتخبة مبارشة 

وأحصيت مهام وسلطات مجلس األمة الرتيك طبقا للامدة 87 من الدستور عىل نحو 
التايل؛

ـ سن, تغيري, إلغاء القوان

ـ مراقبة مجلس الوزراء والوزراء 

ـ السامح ملجلس الوزراء إلصدار املراسيم فيام يخص مسائل معينة 

 ـ مناقشة مشاريع قانون امليزانية والحسابات املؤكدة واملوافقة عليها

ـ القرار بشأن طباعة العملة

ـ القرار بشأن اعالن حرب 

ـ املوافقة عىل تصديق االتفاقات الدولية

 ـ القرار بشأن اعالن العفو العام و الخاص استخدام السلطات املنصوص عليها يف 
مواد اخرى من الدستور وإيفاء املسؤوليات

متنح املواد االخرى من الدستور للربملان املهام و الصالحيات التالية؛ 

ـ تعديل الدستور 

ـ املوافقة عىل خطط التنمية 

ـ اعداد النظام الداخيل للربملان 

ـ اقرار املراسيم والتعديل أو الرفض

 ـ تصديق قرار حالة الطوارئ أو االحكام العرفية و متديد املدة و االزالة التي ال 
 تتجاوز عىل أربعة أشهر يف كل مرة
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   ـ تصديق املراسيم التي يصدرها مجلس الوزراء الذي يجتمع برئاسة الرئيس خالل 
حالة الطوارئ أو األحكام العرفية

ـ انتخاب رئيس الربملان و أعضاء مكتب الربملان 

ـ انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية  

ـ انتخاب أعضاء املجلس األعىل لإلذاعة و التلفزيون 

 ـ انتخاب رئيس ديوان املحاسبات العايل وأعضاءه  

ـ انتخاب رئيس املفتشني العام 

ـ اتخاذ قرار إلجراء تجديد االنتخابات الربملانية قبل انتهاء املدة 

 ـ اعطاء الثقة ملجلس الوزراء خالل مرحلة التأسيس والتوظيف 

 ـ تتمكن من ارسال الرئيس أمام املحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى للبالد 

ـ ازالة الحصانة عن النواب 

ـ اتخاذ قرار إلسقاط العضوية الربملانية 

القوات  والسامح وجود  األجنبية  الدول  اىل  املسلحة  القوات  ارسال  قرار  اتخاذ   ـ 
املسلحة األجنبية يف تركيا

ـ االرشاف عىل املؤسسات العامة )الرشكات التابعة للدولة( 

2- انتخاب األعضاء للمؤسسات

القسم  اىل قسمني  العامة  الجمعية  قبل  التي تجرى من  االنتخابات  تقسيم  ميكن 
األول منها :- انتخاب مكتب الرئاسة و أعضاء اللجان كام كان يف انتخاب األجهزة 
الخيارات يف القسم »املؤسسات  العامة قد أوضحت تنفيذ تلك  التي يف الجمعية 

األساسية يف الترشيعية«  

انتخاب  فهو  العامة  الجمعية  يف  تجرى  التي  االنتخابات  من  الثاين  القسم   أما 
التلفزيون و أعضاء للمحكمة  رئيس ديوان املحاسبات واملجلس األعىل لإلذاعة و 

الدستورية

انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية

17 عضو من من  تتكون  التي  الدستورية  املحكمة  أعضاء  من  ثالثة  انتخاب   يتم 
الجمعية رؤساء  و  أعضاء  بني  من  عضوين  الربملان  ينتخب  ذلك  و  الربملان   قبل 
 العامةلديواناملحاسبات لكل ممثلية شاغرة 3 مرشحني  أما العضو األخري فانه ينتخب
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 من بني مرشحني الثالثة من املحامني األحرار الذين هم اقرتحوا من قبل زعامء نقابة
 املحامني و يتم االنتخاب باالقرتاع الرسى

 ويطلب من التصويت األول يف هذا االنتخاب الحصول عىل ثلثي مجموع األصوات
 لكل عضوية )367( ويف التصويت الثاين, األكرثية املطلقة )276(ان مل تصل االقرتاع
و الثالثة  الجولة  ,فيصوت  املرشحني  املطلقةمن  األكرثية  عىل  الثانية  الجولة   من 

املرشح الذي حصل عىل أكرب عدد من األصوات فهو ينتخب عضوا

انتخاب أعضاء املجلس األعىل لإلذاعة و التلفزيون

 يتكون املجلس األعىل لإلذاعة و التلفزيون من تسعة أعضاء ينتخبهم الربملان مدة
 العضوية يف املجلس 6 سنوات يتم التجديد 3/1 األعضاء لكل سنتني اذا ظهر فراغ يف
 العضوية ألى سبب كان, قبل نهاية مدة والية األعضاء بشهرين , يتم االختيار التي

عىل نفس اإلجراءات خالل شهر الذى يىل بعد تاريخ الترصيف أو نهاية العطلة

 ويف هذه االنتخابات مير بتوزيع توزيع العضويات الفارغة عىل األحزاب السياسية,
 ويتم بالنظر إىل عدد أعضاء منتخبني)املنتخبني( من األحزاب السياسية يف االنتخاب

األول وحصة مجموعات األحزاب السياسية الحالية

 تكمل االعضاء املنتخبني يف االنتخابات التي اجريت مدة عضوية االعضاء املنتخبني
 بسبب فراغ العضوية يتم ترشيح ضعفي عدد األعضاء الذين يحدد فيام بعد نسبة
العامة الجمعية  تنتخب  و  لالنتخابات  السياسية  األحزاب  مجموعة  أعضاء   عدد 
عىل وفقا  األعضاء  عدد  اىل  بالنظر  املرشحني  هؤالء  بني  من  العليا  اللجان   أعضاء 
 اساس توزيع لكل حزب سيايس يتم انتخاب أعضاء اللجان العليا يف غضون 10 أيام

بعد أن يتم تحديد املرشحني و اعالنهم

انتخاب الرئيس لديوان املحاسبات و أعضائه

 نظمت انتخابات الرئيس و األعضاء لديوان املحاسبات طبقا لقانون ديوان املحاسبات
 رقم 6085 و طبقا لقانون املذكور, يتم انتخاب الرئيس لديوان املحاسبات عن طريق
العامة للربملان من بني املرشحني املحددين من قبل " الجمعية   االقرتاع الرسي يف 
 اللجنة املؤققتة لالنتخابات املبديئ لتحديد األعضاء و رئيس ديوان املحاسبات" التي
 تتكون من خمسة عرش شخص يعيوا من بني أعضاء لجنة التخطيط و املوازنة رئيس
 لجنة التخطيط واملوازنة  يشارك اللجنة املؤقتة لالنتخابات األوىل يف حصة خاصة
 بهم من مجموعة حزبه السيايس و يرأسها تجتمع اللجنة املؤقتة لالنتخاب املبديئ
 مع األغلبية املطلقة  املطلوب هي األغلبية املطلقة من املرشحني املنتخبني يف الجولة
عىل يحصل  مل  ان  الثانية  الجولة  يف  صوتوا  الذين  من  املطلقة  األغلبية  و   األوىل, 
 النتيجة يف االنتخابني األولني فيفوزمرشح يحصل عىل النصيب األعىل من األصوات
 الصحيحة يف الجولة الثالثة  يعاد التصويت عىل عدد متساو من األصوات يف حال

تساوى األصوات خالل تحديد املرشحني
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 أما انتخابات أعضاء ديوان املحاسبات فقد يتقرر األعضاء املرشحني الذين تصل اىل
العام لديوان املحاسبات  أربعة أضعاف عدد من أعضاء معينني من قبل املجلس 
من ُعينوا  الذين  املرشحني  اسامء  تقدم  الرتيك  األمة  مجلس  عىل  عرضهم   ويتم 
ديوان لرئاسة  املرشحني  تحديد  طريق  عن  املبديئ  لالنتخاب  املؤقتة  اللجنة   قبل 
 املحاسبات, ضعفي عدد العضوية  الفارغة اىل الجمعية العامة للربملان يتم التصويت
التي مقابل ألسامء العامة عن طريق وضع عالمة عىل مكانة خاصة  الجمعية   يف 
 املرشحني باالقرتاع الرسى يعترب األصوات املمنوحة التي أكرث من عدد منتخبني غري

صالحة

العامة االنتخابات  ت- 

1- نظام االنتخابات

 إستنادا إىل املادة 67 من قانون االنتخابات, يتم ترتيب
و العادل  التمثيل  بني  التوافق  مبدأ  عىل   االنتخابات 
 التنسيق يف االدارة يف العام 1946, عندما تحولت تركيا
انتخابية انظمة  تطبيق  تم  الحزبية  التعددية  نظام   إىل 
 مختلفة تجرى االنتخابات كل 4 سنوات النظام االنتخايب
يف  10 بنسبة  التمثيل  و  نسبي  متثيل  نظام  هو   الحايل 
 املئة يف البالد كحد ادىن الذي هو نظام دي هوند, وفقا
انتخابات و  البالد  العامة يف  االنتخابات  النظام يف   لهذا 
 التجديد النصفي يف البيئة االنتخابية, االحزاب التي تدخل

 االنتخابات ال ميكن لها أن تدخل الربملان إذا مل يتجاوز عدد األصوات الصحيحة 10
يف املئة يف عموم البالد و كذا يف االنتخابات التجديد النصفي يف البيئة االنتخابية

 تتم االنتخابات النيابية عىل شكل التصويت العام و الرسي و طريقة الفرز مفتوح
 بنهج يتفق مع املبادىء الدستورية وفقا للقانون رقم 2839 بتاريخ 1983/06/13
الربملانية االنتخابات  املجلس يف  النواب يف  اختيار  باالنتخابات,تتم عملية   الخاصة 
 بالرجوع إىل الوراء 90 يوما, اليوم األول من فرتة ال90 يوما هو أول يوم لالنتخابات
نتائج االنتخابات يف بالنسبة ملدة االنتخابات فهي تنتهي حال اعالن   الربملانية  و 
الجريدة الرسمية من قبل املجلس األعىل لالنتخابات )املفوضية العليا لالنتخابات(
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الدوائر االنتخابية عىل مستوى محافظات و عدد املرشحني  -2 
الفائزين فيها
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العامة الجمعية  ث- 

 1- عن الجمعية العامة
من وغريها  واملراقبة  للترشيع  النهايئ  القرار  اتخاذ  جهاز  هي  العامة   الجمعية 
التي القوانني  ومشاريع  املقرتحات  قبول  يف  بالترشيع  تقوم  الربملان  يف   األنشطة 

تقررها اللجان

 تجري وتعرض املعلومات للجمعية العامة مقابالت ومقرتحات التي تخص مسار 
 املراجعة و الحصول عىل املعلومات خالف االستجواب املكتوب و باإلضافة اىل ذلك,
 تتم االنتخابات و أخذ القرارات التي يف مختلف القضايا والتي توقعت يف القوانني

والنظام الداخيل و الدستور يف الجمعية العامة

2- عقد االجتامع األول و أداء اليمني الدستوري
 ينعقد اجتامع الجمعية العامة للربملان يف الساعة  15:00 يف اليوم الخامس الذى يىل
 بعد اعالن النتائج النهائية لالنتخابات العامة يف قنوات مؤسسة االذاعة و التلفزيون

الرتيك من قبل املجلس األعىل لالنتخابات

 تتم مراسم أداء اليمني الدستوري للنواب أوال قبل االجتامع النواب الذين مل يحرضوا
الذى يحرضون فيه اليمني يف بداية االجتامع  أداء  اليمني يحققون  أداء   يف مراسم 

يؤدى أداء اليمني بقراءةالنص الذى يف الدستور من النائب بصوت عال

3- أيام و ساعات العمل يف الجمعية العامة
 يعمل مجلس األمة الرتيك الكبري كقاعدة عامة أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من
 الساعة 15:00 حتى الساعة 19:00  باإلضافة إىل ذلك يجتمع املجلس يف ساعات

 أخرى وذلك بناءاًعىل إقرتاح املجلس االستشاري وموافقة الجمعية العامة

 وعند النظر للتنفيذ؛ فإن الجمعية العامة تجتمع قبل الساعة 15:00وتتأخر حتى
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 بعد الساعة 17:00  خاصة يف اجتامعات امليزانية العامة وتعمل الجمعية العامة
يف أيام أخرى

4- جدول الجمعية العامة
 تسري أعامل مجلس األمة الرتيك طبقاً لجدول أعامله، جدول أعامل الجمعية يطبع

ويوزع يف األيام التي يجتمع فيها املجلس

 -:جدول أعامل الجمعية العامة يتشكل من ثالث أقسام املوجودة يف األسفل

- عروض الرئاسة للجمعية العامة1

 يف هذه القسم تحتل مواضيع متنوعه يف العرض الذي تقدمه الرئاسة للجمعية العامة للموافقة
 أو للعلم عليها وهي :-

   مذكرات رئاسة الجمهورية

  مذكرات رئاسة الربملان

  مذكرات رئاسة الوزراء

  مذكرات رؤساء اللجان

  تقارير اللجنة املشرتكة بشأن تأجيل الحصانة لنهاية الدورة

  اقرتاحات كتل األحزاب السياسة أو املجلس االستشاري

   الطلبات املدرجة مبارشة عىل جدول اإلعامل

  طلب الدعوة لعقد االجتامع االستثنايئ

   عروض أخرى

- جدول أعامل خاص2

 ُتناقش يف جدول األعامل الخاص األعامل التي تلزم وضع صيغتها النهائية خالل فرتة معينة ُتلزمها
 األحكام الخاصة للدستور والنظام الداخيل جدول األعامل الخاص و أيام االجتامع ُيوىص من قبل

 املجلس االستشاري و يتعني أن يقرر من قبل الجمعية العامةوهي :-

  مرشوعات قوانني امليزانية و الحسابات النهائية

  قراءة برنامج الحكومة ومناقشتها والتصويت عليها

  االجتامع العام

   مناقشة تقارير لجنة البحث الربملانية

  املفاوضات األولوية ملقرتحات االستجواب و مناقشاتها

  مناقشة مقرتحات التحقيق وتقارير اللجان
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- االنتخابات3

 يف هذا القسم تنفذ بعض األعامل مثل انتخاب رئيس الربملان وانتخاب األعضاء ملكتب الرئاسة
 ،وأعضاء اللجان, وأعضاء املحكمة الدستورية, وأعضاء مجلس األعىل لإلذاعة و التلفزيون وأعضاء

ديوان املحاسبات

 - األمور التي يتم االقرتاع عليها4

 يحتوي هذا القسم عىل األمور التي تحتاج إىل التصويت فقط دون املناقشة أو الوقوف عليها، مثل
مرشوعات القوانني واملقرتحات التي متت مناقشتها وبقت اقرتاحها

- تقارير التحقيق الربملانية5

 كانت االجتامعات األوىل التي تخص افتتاح التحقيقات الربملانية التي تأخذ مكانا خاصاً يف جدول
 األعامل، لكن بعد تأسيس مجلس التحقيق الربملاين يتم االجتامع حول هذا القسم بينام يناقش

التقرير الذى أعدته اللجنة بعد أن تكونت لجنة التحقيق الربملانية

- االجتامع العام واالجتامعات األولوية بشأن البحوث الربملانية6

  يجرى االجتامع العام أواالجتامعات األولية عىل مقرتحات البحوث الربملانية التي قدمت يف هذا
القسم

 -األسئلة الشفوية7

  يحوي هذا القسم مقرتحات األسئلة املوجهة اىل رئيس الوزراء أو الوزير املختص

- األعامل األخرى القادمة من اللجان مع مرشوعات القوانني و املقرتحات8

التي متت مناقشتها يف القوانني و املقرتحات  اللجان عىل مرشوعات  القسم تقارير   يقع يف هذا 
اللجان و تقارير اللجان املشرتكة عىل ملفات الحصانة الربملانية مع تقارير اللجان األخرى

 يف بداية كل دورة ترشيعية يف التنفيذ، تاخذ الجمعية العامة قراراً يف يوم الثالثاء
 من قبل املؤسسات العامة ملناقشة مواضيع الرقابة ، تخصص مدة ساعة واحدة أيام
 الثالثاء واألربعاء لألسئلة الشفوية للمقرتحات املقدمة يف بداية الجلسة بعد األسئلة
الخميس يوم  املقرتحات  وعرض  القوانني  وبعد مرشوعات  األربعاء،  يوم   الشفوية 
 مع تنفيذ نتائج واالنتخاب كل يوم واتخاذ القرارات من قبل الجمعية العامة، بعد
 األسئلة الشفوية يومي األربعاء والخميس مع العروض املقدمة ملناقشة املشاريع
 واقرتاحات القوانني يتم البت يف التصويت وإعالن النتائج من قبل الجمعية العامة
 كل يوم لكن ميكن للجمعية العامة األخذ باملقرتحات املقدمة من املجلس االستشاري
 أو الكتلة الحزبية السياسية لتغيري أيام االجتامعرتتيب جدول األعامل واملناقشة فيها

يتم وفقا لرتتيب العمل من قبل رئاسة الجمعية العامة
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 5- الحديث خارج نطاق جدول األعامل

 يف حاالت الطوارئ املستعجلة التي تستلزم اعالنها للجمعية العامة للربملان,يسمح لنواب الذين
 اليزيد عددهم عىل ثالثة, ملدة أقصاها 5 دقائق وفقا لتقدير الرئيس أو نائب الرئيس وذلك خارج
دقيقة  20 ملدة  الفرصة  إعطاء  للحكومة  ميكن  األعامل  جدول  يف  الرشوع  قبل  األعامل   جدول 

للحديث خارج نطاق جدول األعامل

 يطلب االذن للحديث خارج جدول األعامل من الرئيس أو نائب الرئيس الذى يرأس املجلس ذلك
 اليوم يراعى الرئيس أو نائب الرئيس أهمية املواضيع املوجودة عىل  أحداث الساعة والتوازن بني

 كتالألحزاب السياسية واملعايريالتي تحدد كيفيةالنظر فيطلب الحديث من قب النواب

  أذا طلبت الحكومة الحديث خارج جدول األعامل يف حاالت الطوارئ املستعجلة ُيحول الطلب
 من قبل الرئيس الذى يدير االجتامع بعد القاء الحكومة كلمتها التى تستغرق 20 دقيقة خارج
دقائق،  10 يزيد عىل  ماال  فيام  الحديث  السياسية  األحزاب  لكتل  يحق  األعامل،   نطاق جدول 
 وكذلك تعطى الكلمة اىل النواب املستقلني أو الذين ينتمون اىل أحزاب سياسية غري منتمية لكتل

عينة و ذلك ال تتجاوز 5 دقائق

ج- ديوان الرئاسة

1- تشكيله ومهامه

 يحمل املكتب التنفيذي ملجيل االمة الرتيك وظيفة هامة يف تنظيم الشؤون االدارية
و اإلدارة  ورؤساء  نوابه  املجلس  رئاسة  من  املكتب  الترشيعيةيتشكل  األنشطة   و 

أعضاء الكتاب
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 يتشكل املكتب التنفيذي من مجموع 15 عضوا, منهم 7 أعضاء من الكتاب و 3
التمثيل يحقق  بشكل   , الربملان  رئيس  و  املجلس  رئيس  نواب   4 و  االدارة   رؤساء 
رؤساء عدد  زيادة  العامة  للجمعية  ميكن  السياسية  األحزاب   املناسبمجموعات 
 االدارة أو أعضاء الكتاب بناء عىل توصية من املجلس االستشاري حني يف حاجة إليها

لكن عدد نواب رئيس الربملان ال يزداد عىل أربعة

  تدار كتل الجمعية العامة من قبل نواب رئيس الربملان وفقا لعدد النوبات األسبوعية
 ينضم رئيس الربملان اىل اجتامعات الجمعية العامة للربملان يراها رضورية يجب عىل

الكاتبني بالحضور خالل االجتامع

من مهام املكتب التنفيذي ما يىل؛

ـ السامح بعقد اجتامعات اللجان خالل اجتامع الجمعية العامة 

 ـ دراسة خطاب استقالة النواب الذين استقالوا من عضوية الربملان لتقرر ما إذا 
كانت استقالة حقيقية أوغري ذلك

 ـ النظر يف حالة من النواب الذين يرصون عىل االستمرار يف ما اليتفق مع مهمته 
الربملانية

ـ اجراء الفحوص الالزمة عىل طلبات تصحيح املحارض بالجمعية العامة 

ـ اتخاذ قرار الحاالت التي تتطلب الوالء 

ـ اتخاذ القرارات املتعلقة بالتنظيم اإلداري لرئاسة الربملان 

2- انتخاب رئيس الربملان

 تجرى انتخاب رئاسة مجيل األمة الرتيك مرتني يف كل دورة ترشيعية واحدة والية
 الرئيس املنتخب األول سنتني يف أول انتخاب الرئاسة الربملانية, يتم اعالم املرشحني
 ملنصب رئيس الربملاين من بني أعضاء الجمعية من أول يوم اجتامع الربملان اىل مكتب

الرئاسة خالل 5 أيام

 يطالب 3/2 مجموع عدد األصوات يف االقرتاعني األولني )367(, و يف االقرتاع الثالث
 األكرثية املطلقة من مجموع عدد األعضاء )276( ان مل تتحصل عىل األكرثية املطلقة
 يف االقرتاع الثالث فيجرى االقرتاع الرابع فيام بني املرشحني الذين تحصال عىل أكرب

عدد من األصواتالعضو الذى يتحصل عىل أكرب عدد من األصوات ينتخب رئيسا

 يستكمل انتخاب رئيس الربملان من انتهاء املدة لتسمية مرشح يف غضون 5 أيام أما
 االنتخابات التي ستجرى يف الفصل الثانية, فال بد من ابالغ املرشحني ملكتب الرئاسة
 لبدء قبل 10 أيام من انتهاء والية الرئيس الذى انتخب للدورة األول و يتم االبالغ
 يف غضون 5 أيام أيضا تستمر مدة والية رئيس الربملان الذى ينتخب للدورة الثانية

حتى نهاية الدور الترشيعي
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3- رؤساء املجلس السابق

رؤساء المجلس  تواريخ التواجد في المنصب

1 Mustafa Kemal ATATÜRK  
(1881-1938) 24041920 – 29101923

2 Ali Fethi OKYAR  
(1880-1943) 01111923 – 22111924

3 Kazım ÖZALP  
(1880-1968) 26111924 – 01031935

4 MAbdülhalik RENDA  
(1881-1957) 01031935 – 05081946

5 Kazım KARABEKİR  
(1882-1948) 05081946 – 26011948

6 Ali Fuat CEBESOY  
(1883-1968) 30011948 – 01111948

7 MŞükrü SARACOĞLU  
(1887-1953) 01111948 – 2251950

8 Refik KORALTAN  
(1890-1974) 22051950 – 2751960

9 DrFuat SİRMEN  
(1899-1981) 01111961 – 10101965

10 Ferruh BOZBEYLİ  
(1927) 22101965 – 01111970

11 Sabit Osman AVCI  
(1921-2009) 26111970 – 14101973

12 Kemal GÜVEN  
(1921) 18121973 – 05061977

13 DrCahit KARAKAŞ  
(1928) 17111977 – 12091980

14 Necmettin KARADUMAN  
(1927) 04121983 – 29111987

15 Yıldırım AKBULUT  
(1935) 24121987 – 09111989
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16 İsmet Kaya ERDEM  
(1928) 21111989 – 20101991

17 Hüsamettin CİNDORUK  
(1933) 16111991 – 01101995

18 İsmet SEZGİN  
(1928) 18101995 – 24121995

19 Mustafa KALEMLİ  
(1943) 25011996 – 30091997

20 Hikmet ÇETİN  
(1937) 16101997 – 18041999

21 Yıldırım AKBULUT  
(1935) 20051999 – 30092000

22 Ömer İZGİ  
(1940) 18102000 – 03112002

23 Bülent ARINÇ 
(1948) 19112002 – 22072007

24 Köksal TOPTAN 
(1943) 09082007 – 05082009

25 Mehmet Ali ŞAHİN 
(1950) 05082009 – 04072011

26 Cemil ÇİÇEK
(1946) 04072011 – 

4- انتخاب نواب رئاسة الربملان, أعضاء الكتاب و رؤساء االدارة
 تجرى انتخابات العضوية ملكتب الرئاسة مرتني يف الدورة الترشيعية الواحدة مدة 
 والية املنتخبني للمرة األوىل سنتينو تستمر والية األعضاء املنتخبني لديوان الرئاسة
 الذين أنتخبوا للدورة الثانية حتى نهاية الدورة الترشيعية يقرر رئيس الربملان اعداد
 مواقع الوظائف يف ديوان الرئاسة عىل حسب نسبة مئوية التي تناسب لكل كتل

     األحزاب السياسية يف مجموع األحزاب السياسية و يخرب بها املجلس االستشاري

عدد  برتتيب  الرئاسة  ديوان  يف  الربملان  رئيس  لنواب  العمل  مناصب  توزيع   يتم 
 األصوات التي يحصل عليها )و العددين ينحرص لحزب الذي يحصل عىل االغلبية
و الكتاب  ألعضاء  العمل  أماكن  توزيع  ويحدد  الربملان(  يف  األصوات  من   املطلقة 

 رؤساء االدارة بعد رؤية املجلس االستشاري من قبل الجمعية العامة

العضوية لديوان السياسية قامئة املرشحني لهم من حصتهم  الكتل األحزاب   تقدم 
 الرئاسة و يتم اإلقرتاع عن طريق التصويت اإلشاري من قبل الجمعية العامة
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5- أعضاء ديوان الرئاسة

أعضاء ديوان الرئاسة
1 Cemil ÇİÇEK

2 Meral AKŞENER

3 Şükran Güldal MUMCU

4 Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

5 Sadık YAKUT

6 Fehmi KÜPÇÜ

7 Muhammet Bilal MACİT

8 İsmail KAŞDEMİR

9 Mine LÖK BEYAZ

10 Bayram ÖZÇELİK

11 Dilek YÜKSEL

12 Muhammet Rıza YALÇINKAYA

13 Muharrem IŞIK

14 Ali UZUNIRMAK

15 Malik Ecder ÖZDEMİR

16 Ömer Faruk ÖZ

17 Sırrı SAKIK

18 Salim USLU
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د - كُتل االحزاب السياسية

1- التشكيل واملهام

  األحزاب السياسية هي عنارص ال غنى عنها يف الحياة السياسية الدميوقراطية حتى
 يستطيع الحزب السيايس أن يؤسس كتله برملانية البد أن ميلك ماال يقل عن 20 نائبا
 وقد نص الدستور عىل مشاركة كتل االحزاب السياسية يف جميع األنشطة الربملانية
 عىل قدر نسبة عدد أعضائها وُتعرف بعض االمتيازات لكتل االحزاب السياسية يف

فعاليات املراجعة و الترشيعي

 رئيس الحزب سيايس, هو رئيس الكتلة الربملانية إذا كان عضوا يف املجلس و اذا مل
 يكن رئيس الحزب نائبا يف املجلس فتنتخب الكتلة نائباً فيام بينها وُيؤذن لنواب
 رؤساء الكتل املنتخبني من بني أعضاء الكتلة لتمثيل الكتلة الحزبية لتقديم اقرتاح

بالنيابة عنها و القيام بدور نشط يف إجراء األنشطة الرقابية والترشيعية

هناك للكتلة  الداخلية  اللوائح  يف  ًتنظم  السياسية  االحزاب  لكتل  العمل   مبادئ 
 بعض الرتتيبات و هي ارسال اللوائح الداخلية للكتلة التي أعدها أعضاء الكتلة من
 مشاريع القوانني و املقرتحات املتعلقة بطرق املراقبة إىل رئاسة الربملان من خالل

رئيس الكتلة

 تعقد اجتامعات الكتل الربملانية مرة واحدة يف األسبوع و عادة ما تكون أيام الثالثاء
أو األربعاء
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االستشارية الهيئة  ذ- 

بالتعيني من نوابه  أو أحد  الربملان  يرأسه رئيس  الذى  املجلس االستشاري   يتشكل 
قبلهم املعينني من  النواب  أحد  أو  نوابهم  أحد  أو  السياسية  األحزاب  كتل   رؤساء 

برسالة خطية

 و عند الرضورة ميكن ألعضاء الحكومة و نائبي رئيس الربملان املشاركة يف املجلس
 االستشاري ولكن ال ميلكون حق التصويت

االنسجام األنشطة وتأمني  أنشأت لغرض توجيه   املجلس االستشاري, هو مؤسسة 
بشأن العامة  لجمعية  عىل  االستشاري  املجلس  يقرتح  الربملانية  الكتل  أنشطة   يف 
 قضايا مثل تنظيم أيام و ساعات العمل و تحديد و اجراء تغريات عىل جدول أعامل

الجمعية العامة و تحديد عدد أعضاء اللجنة

رئيس طلب  عىل  بناء  وذلك  الرضورة  حني  لالجتامع  االستشاري  املجلس   يدعى 
 الربملان أو بناء عىل طلب من رئيس كتلة حزب سيايس عىل أبعد تقدير يف غضون
 24 ساعة اذا مل يجتمع املجلس االستشاري فور االستدعاء األول أو كان غري قادر
 عىل تحديد باألجامع و تقديم اقرتاحو رؤية الطلبات التي يقدمها رئيس الربملان أو

أحزاب السياسية مبارشة اىل الجمعية العامة

 تتضمن العروض التي تقدمها الرئاسة يف جدول اجتامع األول اىل الجمعية العامة 
 بعد أن تحدث مع اثنني من النواب عىل االيجابيات والسلبيات من املطالبات تقرر

الجمعية العامة عن طريق التصويت باإلشارة
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اللجان ر- 

1- أنواع اللجان

العامة الجمعية  يف  عليها  سيُجتمع  التي  و  النصوص  تهيئ  هيئات  هي   اللجان، 
 وتتشكل من عدد معني من النواب املنتخبني بعناية حيث الخربة والتجربة تقوم
الجمعية يف  للمناقشة  جاهزة  تكون  التي  املقرتحات  و  القوانني  مشاريع   بتقديم 
 العامة بعد اجراء التحليالت الالزمة و املداوالت من اللجان التي متثل مطبخ عملية

الترشيع

حيث من  اللجان  تنقسم  والدستور  الداخيل  النظام  و  بالقانون  اللجان   أسست 
أيضا التي تعرف  الدامئة  اللجان  املؤقتة  الدامئة و  اللجان   االستمرارية اىل قسمني, 
لفرتة محددة من املؤقتة فهي لجان منشأة  اللجان  أما  املخصصة”  “اللجنة   باسم 

الزمان من أجل الحصول عىل املعلومات و واملراقبة

الدور هذا  فوق  متلك  منها  والبعض  القوانني،  بإنشاء  فقط  تهتم  الدامئة   اللجان 
 بعض الصالحيات األخري، وبعض تلك اللجان بعمل دراسة مرشوعات القوانني و

املقرتحات و بإيفاء الواجبات املفروضة عليها مبوجب القانون

تكافؤ و  العريضة  و  االنسان  حقوق  مراجعة  للجان  فردية  طلبات  تقديم   ميكن 
الفرص للرجال و النساء
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 2- انتخاب أعضاء اللجان

 يتم تحديد عدد أعضاء اللجان الدامئة من قبل الجمعية العامة التي تراعي التمثيل
 املناسب لكتل األحزاب سياسية يف بداية كل دورة ترشيعية لكن تقررت بان تكون
التخطيط وامليزانية ولجنة الدستور أربعني و عدد أعضاء لجنة  عدد أعضاء لجنة 

املؤسسات االقتصادية التابعة للدولة يف قانون التأسيس 35

 يدخل القرار الذي ينظم بتامني مشاركة الكتل الحزبية وفقاً لنسبة أعضائها يف كل
 أنشطة املجلس طبقاً للدستور وقرارت النظام الداخليوكذلك يف النظام الداخيل؛ نص
 عىل أن يتم تثبيت كتل األحزاب السياسية يف اللجان طبقاً للنسبة املئوية لكل كتلة
 من الكتل مبا يناسب مع العدد االجاميل لكتل األحزاب وبجانب متثيل كتل األحزاب
 السياسية يف اللجان تم اعتامد النواب املستقلني أو أعضاء األحزاب السياسية التي
 قد مل تستطع اقامة كتلة سياسية حسب قوتها يف اللجان و يف هذا السياق ، فان
 قرارت توزيع أعضاء اللجان يتقرر من رئيس مجلس النواب و بناء عىل توصية من

   املجلس االستشاري من قبل الجمعية العامة

 يطلب رئيس الربملان، كتل األحزاب السياسية اعالن عدد األعضاء املوزعني لهم لكل
 لجنة و تحديد ملرشحني لهم خالل فرتة معينة كتل األحزاب السياسية تحدد أعضاء
 اللجان مع األخذ يف االعتبار مجاالت خرباتهم و يتم تصويت قوائم األعضاء التي تم

التبليغ عنها من قبل الكتل يف اجتامع الجمعية العامة

 يستطيع النواب الذين ليس لهم متثيل يف كتل سياسية أو مل انشاء كتلة برملانية أن 
 يكونوا أعضاء يف اللجان املختلفة طبقاً لنسبة قوتهم يف التمثيل يف مع لجنة الخطة
 و املوازنة ولجنة البحوث لحقوق االنسان و لجنة االنسجام مع االتحاد األوريب و
 لجنة الرشكات اململوكة للدولة )لجنة املبادرة االقتصادية العامة( و لجنة املساواة

 بني الرجل واملرأة

 يتم اعالن لعضوية اللجان التي تقع للنواب املستقلني و الذين ينتمون ايل األحزاب
 السياسية و مل تكن لديهم كتلة حزبية ويتم تحديد الرتشيح لفرتة معينة من الزمنإذا
العدد أكرث من اذا كان  باقرتاع اشارى ويف حالة  يتم االنتخاب   كان املرشح واحدا 

 واحد فيستخدم ورقة اقرتاع مشرتكة

 ال يسمح ألحد من أعضاء املكتب التنفيذي )ديوان الرئاسة( ومجلس الوزراء أن 
املوازنة و  الخطة  لجنة  و  العرائض  لجنة  ألعضاء  وال  لجنة,  أي  يف  أعضاء   يكونوا 

وغريها من اللجان

انتخاب أعضائها؛ يدعوهم رئيس املجلس لعقد اجتامع وذلك التي تكمل   اللجان 
 النتخاب رئيس اللجنة ونوابه و املتحدثني الرسميني والُكتاب
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 وألجل هذه االنتخابات يجب التصويت باألغلبية املطلقة للحارضين يف االجتامع
 ألجل االنتخاب واالجتامع باألكرثية املطلقة وتجرى االنتخابات االقرتاع الرسي

 تم إجراء انتخابات اللجان مرتني يف السنة الترشيعية مدة والية أعضاء لجنة املنتخبني
يف بداية الفصل الترشيعي ملدة عامني و تجددت االنتخابات يف نهاية هذه الفرتة

الحكومة ز- مهام 

 الحكومة هو جناح من الفرع التنفيذي يف االنظمة الربملانية ، له مسؤولية اتجاه
 الربملان و االحداث الناشئة داخل الربملان  الحكومة تبدأ يف العمل بعد التصويت
 عىل الثـقة من قبل الربملان يف بالدنا حسب النظام الربملاين ، الحكومة والربملان يؤثر
 بعضها عىل البعض بطرق مختلفة عملية صنع القانون يف مشاريع القوانني املٌعدة
يتم السيطرة عىل الحكومة من قبل الربملان  من قبل الحكومة يشكل مكانا هاماً 

عرب طرق الرقابة الربملانية

يف اجتامعات الجمعية العامة واللجان مٌيثل الحكومة عادة من قبل وزير
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 س- الجهاز االداري

1- الهيكل التنظيمي
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2- أسس تعيني و ترفيع املوظفني

 التنظيم االداري ملجلس الشعب الرتيك يتالف من وحدات ترتبط برئاسة املجلس و
 يتم ذكر رشوط تعيني االدرايني و باقي املوظفني يف هذه الوحدات بناء عىل »قانون
 التنظيم االداري ملجلس الشعب الرتيك« ذو الرقم 6253 و ذو التاريخ 2011/12/1

  و الذي يتضمن رشوط هذه التعيينات

 يتم تعيني اعىل املناصب يف التنظيم االداري و التي هي كل من املدير االعىل وهو
 االمني العام و معاوين االمني العام و املستشاريني الرئيسيني يف مجلس الشعب الرتيك
 و املستشارين الرئيسني لرئيس مجلس الشعب الرتيك و مدير القلم الخاص بشكل
 مبارش و يتم تعيني باقي العاملني و بناء عىل طلب االمني العام من طرف رئيس

مجلس الشعب الرتيك

الحيازة عام  االمني  املعاون  او  العام  االمني  منصب  يف  التعيني  اجل  من   يجب 
ان يجب  و  االقل  عىل  دراسة  سنوات  اربع  ذات  لكلية  جامعية  شهادة   عىل 
االقل الخاص ملدة 12 سنة عىل  القطاع  او يف  الدولة  الشخص قد عمل يف  يكون 
 يجب ان يكون الشخص املعني لوظيفة رئيس وحدة الحيازة عىل شهادة جامعية
 لكلية ذات اربع سنوات دراسة عىل االقل و يجب ان يكون الشخص قد عمل يف
الحيازة عىل الرئيس  يكون مساعدي  ان  و يجب  االقل   الدولة ملدة 12 سنة عىل 
 شهادة جامعية لكلية ذات اربع سنوات دراسة ايضا و يجب ان يكون الشخص قد
      عمل يف الدولة ملدة 10 سنوات عىل االقل وذ لك مع اضافة فرتة خدمة العلم )9

سنوات من اجل خريجي الدراسات العليا

 يتم تعيني مساعد االمني العام املسؤول عن الشرتيع و خدمات الرقابة من الرؤساء
و املحارض  امليزانية، خدمات  العاملني يف  القرارات من  و  للتشاريع  املساعدين   او 
 خدمات البحث من الرؤساء و مساعدي الرؤساء، مختيص التنظيامت االدارية الذين
و الرؤساء  تعيني  يتم  و   ، الوظيفة  هذه  يف  يعملون  زالوا  ما  او  قبل  من   عملوا 
 مساعدي الرؤساء يف رئاسة خدمات املحرض من العاملني ككاتينب من قبل او ما زالوا

يعملون يف هذه الوظيفة

 يف الوظائف عدا التي مبينة يف القانون، يتم اختيار التنظيامت االدارية يف مجلس 
 الشعب الرتيك من هؤالء الذين يكونون ناجحني يف االمتحان و يتم تحديد الرشوط
 الخاصة باملوظفني املعينني عن طريق امتحان عن طريق رشوط مجهزة من طرف

رئاسة الديوان
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ش- مباين املجلس والزيارات

1- بناء املجلس االول

 تم بناء اول بناء للمجلس يف منطقة اولوس يف والية انقرة من طرف املعامري املدعو
 حسيب باي و ذلك يف عام 1915 و يف تاريخ 27 كانون االول من عام 1919 و بعد
 مجيء اتا ترك اىل انقرة، تم اعطاء القرار حول جعل هذا البناء بناءا للمجلس و تم
اعطاء اول جلسة للبدء يف الفصل االول من طرف نائب والية بورصة النائب نجايت باي
 تم اخذ كافة القرارات املتعلقة بالقرارات العسكرية و السياسية يف مرحلة حرب
 االستقالل يف هذا البناء، و تم استخدام هذا البناء حتى تاريخ 18 ترشين االول يف
الثقافة ملجلس البناء يف عام 2009 من طرف وزارة  اعطاء هذا  تم   عام 1924 و 

 »الشعب الرتيك و تم تحويل هذا البناء اىل »متحف لحرب االستقالل
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2- البناء الثاين للمجلس

املعامري طرف  من   1923 عام  يف  الشعب  ملجلس  الثاين  البناء  بناء  يف  البدء   تم 
 ودعات )تاك( باي )1873-1942( و تم فتح البناء يف تاريخ 18 ترشين االول من عام

1924 و كان البناء الثاين عىل بعد 100 مرت من البناء القديم و يف نفس الحي

 اعتبارا من السنوات االوىل للجمهورية، تم استخدام البناء الثاين للمجلس ملدة 36
 سنة وهو بناء هام عىل الصعيد السيايس منذ تأسيس الجمهورية و يتم استخدام

“هذا البناء حاليا “كمتحف للجمهورية

3- بناء املجلس الحايل

املعامري حاليا من طرف  االستخدام  قيد  للمجلس  الحايل  البناء  بناء  البدء يف   تم 
الربوفسور هو  و  انقرة  يف  الرسمية  االبنية  من  الكثري  ببناء  قام  الذي   االسرتايل 
Clemens Holzmeister)11 1886-1983(و تم اعطاء القرار حول ذلك يف تاريخ 
 كانون الثاين 1937 و تم بدء مسابقة من اجل ذلك من طرف املجلس بناء عىل قانون
 و اشرتك يف املسابقة 14 متسابق انتهت املسابقة يف تاريخ 28 كانون الثاين 1938 و
 حاز التصميم الذي نال عىل اعجاب اتاترك ايضا عىل القبول و هو البناء املصمم من
 و تم اعطاء القرار حول البدء باملرشوعClemens Holzmeister طرف الربوفسور
 تم البدء ببناء البناء يف تاريخ 26 ترشين االول 1939 بتأسيس رئيس مجلس الشعب
 عبدالخالق رندا و تم ايقاف البناء بسبب ازمات مالية يف الحرب العاملية الثانية وتم
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  متابعة البناء بعد ذلك يف عام 1957 و تم انهاء البناء يف تاريخ 6 كانون الثاين 1961
 و يتكون بناء املجلس من بابني عىل كل من شارع اتاترك و شارع ديكامن و هام

البوابتان الرئيسيتان

4- قاعة الهيئة العامة و البناء الرئييس

املجلس عىل بناء  يتوضع   يقع املجلس ضمن ارض مساحتها 475521مرت مربع و 
 مساحة قدرها 19372 مرت مربع و الحجم االجاميل للبناء مع كافة االماكن املفيدة
 56775مرت مربع الجبهة االمامية للبناء املؤلف من 5 طوابق يبلغ طوله 248 مرت تم
 تصميم بناء مجلس الشعب الرتيك بخواص معامرية تبني قوة الجمهورية الرتكية ذو
 تصميم قوي و صامد و مهيب و تم استخدام تصميم ثاليث االبعاد يف كافة املناطق
 تم يف منتصف البناء و يف اعىل نقطة من االرض بناء قاعة االجتامعات و هو بناء
 ذو سالمل واعمدة و هناك جناحني متوازيني يف الجبهة االمامية و هناك جرس يربط

هذين الجناحني
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يف و2   1 البابني  الرشف،  قاعة  مدخل  الرئييس  للبناء  االمامية  الجبهة  يف   توجد 
الرشف قاعة  بني  هناك  و  للبناء  الخلفي  القسم  يف   4 و   3 البابني  هناك  و   االمام 
القاعة اىل  هنا  من  الدخول  يتم  و  الداخيل  القسم  اىل  برونزية  بوابات   5 
العامة الهيئة  عىل  مفتوح  باب   27 هناك  و  الحديقة  فيها  توجد  التي  املرمرية 

و هناك قاعة الهيئة العامة )االجتامع( و املحاطة بغرف النواب

 و تم اكرب تغيري يف املجلس يف قاعة الهيئة العامة )االجتامع( حيث تم تجديد هذه
القاعة

 يف عام 1995 تم بناء عىل قرار رئاسة الديوان تم فتح مرشوع بهذه الغاية و تم
تاريخ 1 ترشين االول الحالية يف  العامة )االجتامع( اىل حالتة  الهيئة   ايصال قاعة 
 1998 و هناك يف القاعة 578 كريس للنواب و 933 مقعد للمستمعني و بذلك يكون
 مجموع عدد املقاعد 1511 مقعد و هناك قاعة رئاسة الجمهورية يف القسم االيرس
 و غرف الهيئة الدبلوماسية و مكلفي الشؤون امللكية و العسكرية يف القسم املقابل
 لكريس الرئاسة و يوجد القسم الخاص بالصحفيني يف مقابل الكريس و هناك قاعات

خاصة بالنواب القدامى و عائالتهم و املواطنني
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5- االبنية الخاصة بالشعب

Holzmeister يف عام 1978 تم دعوة املعامري الذي قام بتصميم البناء الربوفسور
 اىل انقرة قام باقرتاح بتصميم مرشوع بناء العالقت مع الشعب من طرفه هو و يف
 النهاية، بناء عىل الربنامج املحرض تم رسم املشاريع من طرف املعامري ضياء بايزن،
 محي الدين غورايل و بهروز جينيجي عن طريق تدقيق املجلس و وجد ذلك موافقا
 ملرشوع املعامر الرئييس و بناء عىل العمل الذي جرى عىل املشاريع الثالثة تم اعطاء

القرار بقبول املرشوع الثالث للمعامري بهروز جينيجي و تم البدء بالعمل

 من اجل لقاء النواب مع الشعب بسهولة و من اجل العمل بشكل مريح تم يف تاريخ
 25 كانون الثاين 1984 تم وضع بناء العالقة مع الشعب يف الخدمة و هو بناء مؤلف
للنواب و هناك خدمات البناء 550 غرفة عائدة  اربع طوابق و يوجد ضمن   من 
 سمرتارية لكل واحد منهم و بناء العالقة مع الشعب ذو املساحة 50000مرت مربع

 و املساحة الكلية لبناء العالقة مع الشعب 14000مرت مربع

6- زيارة مجلس األمة الرتيك

الرتيك من كافة املدن الشعب  تأيت اىل مجلس  التي  بالزيارات  املتعلقة   االجراءات 
 الرتكية و الزيارات القادمة من خارج القطر، و يتم ذلك من طرف مكتب التعريف
القيام بعد  و  النرش  و  الصحافة  و  الشعب  مع  العالقات  لرئاسة  التابع  االرشاد   و 
 بهذه االجراءات من طرف مكتب التعريف و االرشاد يتم اعطاء مواعيد للزوار من
 اجل الزيارة و يتم مترير الزوار القادمني يف املوعد اىل مجلس الشعب الرتيك بعد

 استقبالهم يف مدخل الهيئة و يتم القيام بخدمات االرشاد بعد ذلك
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أ( املراجعة

عن باملكتب  باالتصال  الرتيك  الشعب  مجلس  زيارة  يودون  الذين  الزوار   يقوم 
تاريخ تبليغ  يجب  و  ذلك  اجل  من  مواعيد  باخذ  يقومون  و  اوال  الهاتف   طريق 
و الزيارة  تاريخ  حول  بريد  او  فاكس  ارسال  طريق  عن  املكتب  اىل   الزيارة 
الرتيك الشعب  مجلس  ادارة  رئيس  طرف  من  التنفيذ  قيد  الزيارة  وضع  يتم 
مجلس رئاسة  بالنوابـ  املتعلق  الزوار  مجموعات  طلبات  ارسال   ميكن 
ايضا املكتب  طرف  من  الصداقة  مجموعات  و  اللجان  الرتيك،    الشعب 
الزيارات تتم  االحد  يوم  عدا  االسبوع  ايام  كافة  املجلس  حرم  يف  التجول   ميكن 
اما اجتامعات  فيها  تكون  ال  التي  االيام  يف   1600 و   1000 الساعة  بني  تتم   التي 
العامة تبدأ اعتبارا من الساعة 1000 حتى ساعتني قبل الهيئة  ايام اجتامعات   يف 
الهيئة قرار  عىل  بناء  العمل  ساعات  عىل  تعديالت  اجراء  ميكن  االجتامعات   بدء 
 االستشارية يف هذه الحالة، يتم الغاء املواعيد التي يتم اعطاءها من قبل للزيارات

و يتم تجديد معلومات املكتب املتعلقة باملجموعات

 ب( خدمات االرشاد و التعريف

 يتم اخذ الزوار اىل قاعة الشعب يف قاعة الهيئة العامة و يتم اعطاءهم معلومات
 عن الهيئة العامة و معلومات عن حرب االستقالل و الجمهورية و اعالنها و يتم
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 اجراء عرض حول ذلك و بعد اسئلة الزوار، يتم اخذ الزوار اىل متثال اتاترك و يتم
 توزيع بطاقات تعريف و كتيبات تعريف و يتم انهاء الزيارة عن بعد التصوير

بشكل جامعي

مكتب التعريف و االرشاد

 الهاتف : 3124206887+

الفاكس : 3124206925+
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أ- عن النواب

 1- الحصول عىل كفاية اختيار النواب واكتساب عنوان )صفة(
العضوية

 تم تنظيم كفاية اختيار النائب حسب املادة رقم 67 من الدستور  وبناءاً عليه »
 فأنه ميكن اختيار كل شخص تريك فوق سن الخامس والعرشون كعضو يف الربملان
 الرتيك ال ينتخب الشخص كنائب برملاين اذا كان عىل االقل خريجي املدارس االبتدائية
 ، فاقد االهلية ، الذين مل يُِتمو الخدمة العسكرية االلزامية ، منع من الخدمة العامة
الجرائم غري باستثناء  اكرث  او  ما مجموعه سنة  بالسجن ملدة  عليه  ادين وحكم   ، 
 الطوعية : االختالس ، االبتزاز ، الرشوة ، الرسقة، الغش ، التزوير ، خيانة االمانة ،
 الجرائم االحتيالية الشائنة مثل االفالس ، التهريب ، التزوير يف الرشائية و املناقصات
بالتورط يف املدانني  او  االرهاب  اعامل  املشاركة يف   ، الدولة  إفشاء ارسار   ،  العامة 
« الحكم  من  االعفاء   ، االرهاب  اعامل  يف  واملشاركة  والتشجيع  التحريض    اعامل 
 فقدان احد الرشوط املكونة واملؤهلة الختيار النواب او يف وقت الحق يتبني فهم

خلوه من احد الرشوط يسقط عضويته

716 بالرقم   ) لالنتخابات  االعىل  )املجلس  لالنتخابات  العليا  الهيئة  قرار   حسب 
االنتخابات التصوييت يف  بعد عملية  يتجىل  االمة  ارادة   ، تاريخ 2007/07/27   يف 
 العامة ويشري اىل املعامالت التي سوف تتم بعدها عىل إنها يجب ان تكون ُمكملة

وشكلية

2- فقدان لقب عضو الربملان

التي تنهي لقب عضو يف الربملان يعتمد عىل قرار مجلس الشعب  بعض الحاالت 
 الرتيك الكبري وهناك بعض الحاالت التي تنهي عضوية الربملان دون الحاجة اىل قرار

الربملان وباالضافة اىل ذلك تنتهي عضوية النواب بقرار املحكمة

حاالت انهاء عنوان )صفة( نواب الربملان بدون قرار من الربملان

املوت 

نهاية الفرتة الترشيعية 

النواب -2
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 انتخاب رئيس الجمهورية: حسب املادة رقم 101 من الدستور ووفقاً الحكام الفقرة
 االخرية من انتخاب رئيس الجمهورية ان وجدت سيتم فصله من الحزب وينتهي

عضويته يف الربملان

وبشأن املحلية  االدارة  هيئة  يف  النواب  انتخاب  املحلية:  االدارة  اجهزة   انتخاب 
 االدارة املحلية و رؤساء املقاطعات واختيار الحكامء )الشيوخ( ، ووفقاً للامدة رقم
النواب الذين  17 من القانون يجب ان يستخدم حق االختيار يف غضون 15 يوماً 
اجراء اىل  الحاجة  دون  تلقائياً  عضويتهم  تسقط  املحلية  االدارة  هيئات   يفضلون 
ينتهي لقب )صفة( تركيا  الذي يخرس جنسية جمهورية  النائب  الجنسية:  فقدان 

عضو الربملان

حاالت إنهاء لقب )صفة( عضو الربملان حسب قرار الربملان

 االستقالة: سقوط عضوية النائب املستقال ، يحدد القرار من طرف الجمعية العامة 
 ملجلس النواب الربملاين بعد تحديد صالحية االستقالة من قبل ديوان رئاسة مجلس

 الشعب الرتيك الكبري

 االرصار عىل عضوية الربملان مع ما يتعارض مع مهامه: وفقاً للامدة رقم 82 املشار
 اليه يف الدستور ، العضوية الذي يتعارض مع واجبه )مهامه( او النائب الذي يرص
مجلس اعضاء  وسيقوم  برملاين،  كنائب  عضويته  يسقط  الخدمة  يف  استمرار   عىل 
 االدارة املشرتكة للجان الدستورية والعدالة بالكشف عن الوضع عرب تقرير، وتقرر

الجمعية باالقرتاع الرسي

 الغياب: يسقط عضوية نائب الربملان بغياب ما مجموعه 5 ايام متتالية من الشهر
 الواحد وبعد كشف الوضع من طرف ديوان رئاسة الربملان ميكن ان تقرر الجمعية

العامة بتصوييت االغلبية املطلقة من مجموع 276 من عدد االعضاء

:انهاء لقب )صفة( عضو الربملان مع قرار املحكمة

 تنتهي عضوية نائب الربملان بإخطار القرار النهايئ اىل الجمعية العامة للنائب الذي
 ادين بارتكاب جرمية الذي يكون عقبة امام انتخابات اعضاء الربملان الرتيك او نائب

 محظور

 3- املسؤولية الترشيعية والحصانة

يتمتع اعضاء الربملان حسب مهامه باملسؤولية الترشيعية والحصانة

خالل من  للنواب  والرقابية  الترشيعية  االنشطة  اىل  يشري  الترشيعية   املسؤولية 
العامة الجمعية  يقرر  مل  وما  الربملان،  يف  املطروحة  واالفكار  والكلامت   االصوات 
الربملان خارج  هذا  تكرار  تم  اذا  مسؤولة  ليست  الجمعية  فأن  ذلك  خالف   قرار 
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 واملسؤولية الترشيعية هي مطلقة ومستمرة النائب الذي يصل اىل نهاية مهامه ،
 فـأنه ليس مسؤوالً عن االصوات ، االفكار والكلامت اثناء مهمته لكن وفقاً لقانون
 السوابق القضائية ملحكمة النقض فأن هيئة املسؤولية الترشيعية من حيث قانون

التعويضات ال تزيل عىل املسؤولية

 اذا ارتكب النواب جرمية قبل او بعد االنتخابات ، ومامل يكن هناك قرار الربملان فأن
لالستعالم النائب  اوعدم سـحب  القبض  من  الحظر  اىل  تشري  الترشيعية   الحصانة 
 اوعدم محاكمة النائب  الحصانة التشـريعية تختلف عن املسؤولية التـرشيعية عىل

 انها ليست مطلقة ومستمرة

 اذا اعطي قرار )أمر( قضايئ موضع التنفيذ يف حق احد نواب الربملان قبل او بعد
 انتخابه يرتك هذا التنفيذ اىل فرتة انتهاء نيابته كنائب يف الربملان ، واثناء فرتة نيابته

ال يطبق قانون إسقاط القضية

الجرم اصدار  ان  الحصانة   نطاق  ضمن  التدخل  التي  الجرائم  بعض  ايضاً   هناك 
 املشهود بالعقوبة القاسية ورشيطة بدءه قبل االنتخابات وفقاً للامدة رقم 14 من
 الدستور، فأن هذا الوضع يكون خارج نطاق الحصانة الربملانية لكن يف هذه الحالة

يجب اخطار الجهة املختصة فوراً ومبارشة اىل الربملان

 مع انتهاء فرتة النائب ينتهي الحصانة واذا اُعيد انتخاب عضو الربملان إلداء التحقيق
واملالحقة القضائية يجب عىل الربملان رفع الحصانة

4- سري عملية تصاريح بشأن إلغاء الحصانة الترشيعية

وزارة اىل  امللف  القضائية  السلطة  ينقل  الربملان  تهمة جنائية ضد عضو   اذا وجد 
 العدل امللف الذي قدم اىل وزارة العدل يُرسل مرفق ترصيح بشأن إلغاء الحصانة
اللجان الترشيعية من اعضاء   الترشيعية اىل رئاسة الربملان  ويُنقل ملف الحصانة 

الدستور والعدل يف رئاسة الربملان اىل لجنة الجمعية املشرتكة

 مبوجب اللجنة املشرتكة ، يتم إنشاء لجنة تحضريية عن طريق القرعة املتكون من
 5 أعضاء ويتم ربطه بتقرير بعد دراسة امللف خالل شهر واحد من إنشاءه  اللجنة
اللمسات لوضع  التشاور  بعد  التحضريية  اللجنة  تقرير  تنهي  ان  يجب   املشرتكة 
 االخرية يف غضون شهر واحد يقرر اللجنة املشرتكة تأجيل او رفع الحصانة للدعوة

القضائية التي تنهي لقب عضو الربملان

اىل التقرير  يقدم  االتجاه  هذا  ويف  االجراءات،  تأجيل  املشرتكة  اللجنة  قررت   اذا 
 الجمعية العامة عن طريق قراءة املعلومات الواردة اذا مل يقدم إعرتاض من طرف
 النواب خالل 10 ايام يعطى القرار النهايئ ؛ ويف حالة وجود إعرتاض يُدرس التقرير

يف الجمعية العامة امللفات التي مل يتم االعرتاض عليها تُرسل اىل رئاسة الوزراء
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لرفع العامة  الجمعية  اعامل  جدول  اىل  مبارشة  التقارير  املشرتكة  اللجنة   تحول 
 الحصانة الجمعية العامة تقرر قبول تقرير رفع الحصانة كام ايضاً ميكنها ان تقرر

تأجيل املحاكمة لنهاية الفرتة برفض التقرير

 اذا تم تأجيل الدعوة القضائية ومل يظهر هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة،
 ال ميكن محاكمة النواب عىل الرغم من تجديد الفرتة واستمرار لقب )صفة( عضو

الربملان

 5 غياب عضو الربملان

 يلزم اعضاء الربملان الذين هم اعضاء يف اللجان ، حضور اجتامعات الجمعية العامة
  قد يؤدي الغياب اىل فقدان عضوية النائب

بطلب املقدم  للنائب  أيام   10 تتجاوز  ال  ملدة  إجازة  مبنح  يسمح  الربملان   رئيس 
 خطي

بدون الواحد  الشهر  يف  متتالية  أيام   5 ملدة  الربملان  اعامل  عن  النواب  تغيب   اذا 
 ُعذر او إذن يحدد الغياب من قبل ديوان الرئاسة ويُرسل اىل اعضاء مجلس اللجنة
، العامة  الجمعية  التقرير من قبل  الدستور والعدل  بعد دراسة   املشرتكة ولجان 
 تقرر اللجنة املشرتكة فيام انه ينبغي فقدان عضوية النواب بجمع اغلبية املطلقة

 )276( من اجاميل عدد االعضاء

 يٌرسل جداول تواصل اللجنة التي تُبني حالة إشرتاك اعضاء اللجنة لالجتامعات اىل
مل اذا  السياسية   االحزاب  مجموعة  ورئاسة  الكبري  الرتيك  الشعب  مجلس   رئاسة 
السنة خالل  االجتامعات  من   3/1 او  متتالية  جلسات   3 يف  اللجنة  عضو   يشرتك 
السيايس الحزب  لجنة مجموعة  ، يجوز سحب عضو  إذن  او  ُعذر  بدون   الواحدة 

التابع له

 تخطيط غياب اللجان والجمعية الربملانية العامة » الذي يُظهر حضور النواب يف «
ُمنذ تاريخ استالم العامة يطبع كل 3 أشهر ويرسل اىل االعضاء   اللجان والجمعية 
 عضو الربملان مخطط الغياب املتعلقة به يحق له الطعن بتقديم طلب خطي يف

غضون 7 أيام  يُدرس حالة االعرتاض من طرف ديوان الرئاسة
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القانون ا- هيكلية اصدار 

سري ترشيع االقرتاحات ومرشوعات القوانني
 

 
 مجلس وزراء النواب

 اقتراح القانون

سحب صاحب 
 اإلقتراح

رد اللجنة برفض الرفض
  

 التقرير

القبول بالتغيير أو  سحب اللجنة
 كما هو 

 القانون

 رئيس الجمهورية

 اإلعادة النشر في الصحيفة الرسمية

قانون مشروع  

 رئاسة مجلس األمة التركي

 إلى واإلقتراحات القوانين مشاريع بإحالة المجلس رئيس يقوم
المختصة والفرعية األساسية اللجان  

 اللجنة األساسية

 رأي اللجنة الفرعية

 اللجنة الفرعية

 القبول بالتغيير أو كما هو 
 

 سحب صاحب اإلقتراح
 

 رفض

 تقرير اللجنة

 الجمعية العامة

 اللجنة، اللجنة وتقارير من قبولها  تم التي يتم طبع وتوزيع النصوص
 جدول وتؤخذ على النواب المشروع على أو  لالقتراح األول والشكل

 الجمعية إجتماعات أثناء اللجنة تقبله تم التي النص عتمادإ األعمال، ويتم
  العامة.

 

 أو جزئي رفض المقبول القانون يرفض أن الجمهورية رئيس يستطيع
 في نشره يتم هو كما المجلس أرسله الذي القثاون قوبل تم وإذا كامل،

الجمهورية رئيس قبل من الرسمية الصحيفة  

سري عملية الترشيع -3
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األساسية املصطلحات  ب- 
1- العدد الكامل ألعضاء مجلس األمة الرتيك

 ان العدد الكامل العضاء مجلس الشعب الرتيك هو 550 عضو، و يشرتط لتقديم
 اقرتاح او اجتامع او اتخاذ قرار يف بعض االوضاع مثل االمور املتعلقة بالدستور و
 النظام الداخيل و القوانني اجامع العدد الكامل العضاء املجلس عىل سبيل املثال
 من الكايف جلسة ثلث عدد اعضاء املجلس و الذي هو 184 عضو من اجل القيام

باجراء جلسة يف املجلس

مثل االعضاء  عدد  تخفيض  شأنها  من  التي  الطارئة  االمور  بعض  حال حدوث   يف 
الوفاة او االستقالة، ال يؤثر هذا االمر عىل العدد الكامل العضاء املجلس

2- الفرتة القانونية للترشيع

 الفرتة القانونية للترشيع، هي الفرتة املطلوبة من اجل التمكن من الترشيع لفرتة
 جديدة يف املجلس و يتم تحديد هذه الفرتة بـ 4 سنوات و لكن ميكن ان تتغري
 هذه الفرتة السباب عديدة مثل االنتخابات املبكرة او الحاالت الطارئة مثل الحروب
 حيث ميكن ان تطول او تقرص هذه الفرتة لذلك و مع ان الفرتة القانونية للترشيع
 يف مجلس الشعب الرتيك هي 4 سنوات، ميكن ان تطول او تقرص هذه الفرتة بناء

  عىل الرشوط الخارجية

3- سنة الترشيع

الترشيع مختلفة عن الترشيع حيث تكون سنة  الترشيع من سنوات   تتكون فرتة 
 السنة العادية يف التقويم، حيث تبدا هذه السنة يف 29 ترشين االول و تنتهي يف
 30 ايلول من العام التايل، و لكن و بسبب زمن انتخابات اعضاء مجلس الشعب،
 ميكن ان تتغري هذه السنة من حيث تاريخ البداية و تاريخ النهاية يتم حينها بدء
 سنة الترشيع اعتبارا من الترشيع و حتى 30 ايلول من العام التايل و تبدأ آخر سنة
 اعتبارا من 1 ترشين االول و تنتهي مع بداية االنتخابات لذلك و مع ان فرتة الرتشيح
 تتكون من 4 سنوات من سنوات التقويم العادي، ميكن ان متتد سنوات الترشيع

اىل 5 سنوات

4- االجازات و فرتات االسرتاحة

يدخل و  محددة  لفرتة  الرتيك  الشعب  مجلس  اعامل  تأجيل  فرتة  هي   االجازات 
 مجلس الشعب الرتيك اىل فرتة االجازات بشكل تلقايئ اعتبارا من تاريخ 1 متوز و
 حتى تاريخ 30 ايلول و لكن ميكن بناء عىل اقرتاح الهيئة االستشارية عدم الدخول
 يف فرتة االجازات و ميكن اكامل عمل مجلس الشعب اعتبارا من 1 متوز ال ميكن ان

تكون فرتة االجازات خالل سنة الترشيع الواحدة اكرث من 3 اشهر

 تكون فرتة االسرتاحة 15 يوم عىل االكرث و ذلك يف الفرتة عدا فرتة اجازات مجلس
 الشعب الرتيك و ميكن اعطاء اسرتاحة ملجلس الشعب الرتيك بناء عىل اقرتاح الهيئة
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االستشارية يف املجلس بناء عىل مصادقة املجلس و قبولها

العمل يتم  ال  االسرتاحة،  او  االجازات  الرتيك يف فرتة  الشعب  يكون مجلس   عندما 
 بالفرتات املحددة يف النظام الداخيل، و ال تعمل الهيئة العامة و اللجان يف هذه
 الفرتة و لكن ميكن اعطاء االذن للهيئة العامة او اللجان العمل ضمن فرتة االجازات

او االسرتاحات

5- الجلسة االستثنائية

 ميكن ان يجتمع مجلس الشعب الرتيك خالل فرتة االجازات او االسرتاحات من اجل
 االستشارة حول موضوع معني و ذلك بناء عىل طلب رئيس الجمهورية او رئيس
 مجلس الشعب و يتم تسمية هذه الجلسات بالجلسات االستثنائية ميكن لرئيس
 الجمهورية القيام بطلب الجلسة بشكل مبارش او عن طريق هيئة الوزراء كام و
 ميكن لرئيس مجلس الشعب الرتيك القيام بطلب الجلسة بشكل مبارش او ميكن عن
 طريق تقديم طلب من طرف 5/1 من عدد اعضاء مجلس الشعب و ذلك خالل
 فرتة 7 ايام يتم بدء الجلسة بناء عىل طلب رئيس الجمهورية او رئيس املجلس او

اعضاء مجلس الشعب الرتيك خالل اليوم و الساعة املحددين

القيام باجراء  يجب حضور 184 عضو من اعضاء مجلس الشعب الرتيك من اجل 
 الجلسة االستثنائية وذلك يف فرتة التفقد املجراة يف بداية الجلسة االستثنائية ال يتم

اجراء الجلسة يف حال حدوث عكس ذلك

 يف حال وصول العدد يف الجلسة اىل العدد املطلوب يعطي رئيس مجلس الشعب
 امر قراءة كتاب النداء و يتم النظر يف جدول اعامل الجلسة و عند انهاء املداوالت
 الالزمة من اجل بدء جدول االعامل و يف حال عدم اعطاء قرار من طرف مجلس

الشعب الرتيك مبتابعة اعامله يتم متابعة االجازات او االسرتاحات

6- االجتامع و الجلسة

يتم فتحها يف يوم محدد باسم االجتامع و التي  العامة  الهيئة   يتم تسمية جلسة 
 يتم اعطاء رقم لكل جلسة عىل سبيل املثال، يتم تسمية اول جلسة العضاء مجلس
 الشعب الرتيك باسم الجلسة 1 للمجلس و الجلسة الثاين بالجلسة 2 و يتم بدء عدد

 الجلسة بالرقم 1 يف بداية كل سنة ترشيع جديدة

 ميكن اعطاء فرتات اسرتاحة يف جلسات الهيئة العامة السباب متعددة يتم تسمية
 كل فرتة من فرتات الجلسات التي يتم فصلها باسرتاحة باسم الجلسة و يتم ذكر اسم

الجلسة من طرف الهيئة الهامة و ذلك بعد بداية كل جلسة

7- العدد الكايف لالجتامع و التفقد

 العدد الكايف للجلسة، هو العدد الذي يجب ان يحرض من اجل التمكن من بدء
لعدد الكامل  العدد   3/1 العدد هو  و هذا  به  القيام  املقرر  العامة  الهيئة   جلسة 

اعضاء مجلس الشعب و هو 184 عضو
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 يف حال وجد رئيس مجلس الشعب الرتيك ان العدد كايف يف الهيئة العامة من اجل
القرار ببدء الجلسة، و يف حال مل يتاكد من  البدء باجراء الجلسة ميكن له اعطاء 
 وجود العدد الالزم ميكن له القيام باجراء التفقد بشكل الكرتوين يف حال وجد بان
 العدد غري كايف ميكن اعطاء القرار بفرتة اسرتاحة ملدة ساعة واحدة عىل االكرث و
اغالق يتم  و  الجلسة  بدء  يتم  ال  االسرتاحة  بعد  الالزم  العدد  توفر  عدم  حال   يف 

الجلسة

 و ميكن القيام بطلب التفقد بعد البدء باجراء املداوالت يف حال بدء املداوالت اثناء
 القيام بالتصويت عن طريق التأشري ميكن الطلب عن طريق وقوف 20 من االعضاء

او عن طريق تقديم طلب من طرفهم

8- العدد الكايف التخاذ القرار

 العدد الكايف العطاء القرار ، هو العدد الذي يجب ان يحرض من اجل التمكن من
اعضاء عدد  نصف  باجامع  القرار  باعطاء  العامة  الهيئة  تقوم  القرار  اعطاء   اجل 
 املجلس او اكرث و لكن ال ميكن ان يكون العدد الكايف من اجل اعطاء القرار اقل
 من 139 و هو العدد الزائد بعدد واحد عن ¼ العدد الكامل العضاء املجلس عىل
 سبيل املثال يف حال اشرتك 200 عضو يف اعطاء القرار يتم االخذ بعني االعتبار رأي
 139 من هؤالء االعضاء يف اثناء اعطاء القرار من ناحية القبول او الرفض و يف حال
 قبل 120 من االشخاص القرار و رفضه 80 عضو ال يتم قبول هذا القرار، و ذلك
 بسبب عدم وصول العدد للعدد االصغري الالزم و الذي هو 139 عضو و يف حال
 كان عدد املشرتكني يف الجلسة 400 شخص، يجب ان بتم استخدام صوت 201 من

االعضاء عىل شكل قبول

التصويت و يتم اعادة  يتم  القرار،  الكايف العطاء  العدد  اىل  الوصول   يف حال عدم 
الكايف، يتم حينها اغالق العدد  الوصول اىل  يتم  التصويت ثالثة مرات و مل   تكرار 

الجلسة

9- االوراق القادمة

و الرسمية  الطلبات  الدعاوي،  القوانني،  طلبات  عن  عبارة  هي  القادمة   االوراق 
 تقارير اللجان و االسئلة و االجتامعات العامة، ابحاث املجلس، تحقيقات املجلس،
 و طلبات االستجواب، املعلومات املرجعية، و وثائق نرش املعلومات و يف حال عدم
 مصادفة قدوم االوراق ايام االجازات و التي هي كل من يوم السبت و االحد يتم
 نرشهذه االوراق كل يوم و يتم توزيعها عىل اعضاء املجلس و عىل صفحة مجلس

الشعب الرتيك عىل صفحة االنرتنت العائد له

اىل القادمة  االعامل  طبيعة  املجلس عىل شكل  اىل  القادمة  االوراق  متابعة   ميكن 
 رئاسة املجلس، اىل اي هيئة يجب تحويلها، و اي منها تدخل ضمن نطاق اهتامم

الهيئة العامة
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10- تقارير اللجان

 يتم اعطاء رقم و رقم تسلسيل لطلبات القوانني او الطلبات املتعلقة بتقارير اللجان
 املتعلقة بابحاث املجلس، و تقارير اللجان االخرى و يتم طباعة هذه االوراق و
 بعد طباعة تقارير الجان يتم اخذها مع االرقام املعطاة لها و تبدأ ارقام التقارير يف

بداية كل سنة ترشيع من الرقم 1

 يتم وضع النصوص املتعلقة بطلبات القوانني او الطلبات املتعلقة بتقارير اللجان،
 نصوص و اسباب الطلبات و االقرتاحات، و تقارير اللجان الثانوية يف حال وجودها،

  و رشح املعارضات للطلبات يف حال وجودها

املجلس  لجان  تحقيقات  و  املجلس  بابحاث  املتعلقة  اللجان  تقارير  وضع   يتم 
 املتعلقة بالتقارير املطبوعة لللجان و الطلبات التي تشكل دعائم لتأسيس اللجان
 ضمن التقارير كام و يتم وضع تقارير اللجان الثانونية يف حال وجودها، و رشح

املعارضات للطلبات يف حال وجودها ايضا

 يتم توزيع تقارير اللجان عىل اعضاء مجلس الشعب الرتيك، كام و يتم نرش هذه
التقارير عىل صفحة االنرتنت العائدة للمجلس ايضا

11- الجلسات املغلقة

 يتم تسمية الجلسات التي يشرتك فيها االعضاء املوجودون يف الهيئة العامة، الوزراء،
رئيس الجمهورية، و املكلفني املحلفني فقط باسم الجلسات املغلقة

 ميكن القيام باجراء الجلسة املغلقة بناء عىل طلب الرئيس، احد الوزراء، مجموعة
 من اعضاء حزب سيايس معني او 20 شخص من اعضاء املجلس عن طريق تقديم
 طلب خطي عند تقديم طلب خطي من اجل الجلسة املغلقة يتم اخراج الجميع
االخرين من اخراج  بعد  و  الجلسات  قاعة  من  املغلقة  الجلسة  املشرتكني يف   عدا 
 القاعة يتم قراءة سبب الجلسة املغلقة و يتم توضيح هذا الطلب من طرف الرئيس،
 احد الوزراء، ناطق باسم مجموعة من اعضاء حزب سيايس معني او الناطق باسم
 20 شخص من اعضاء املجلس او من طرف عضو مجلس صاحب صالحية و يتم بعد
 ذلك اعطاء القرار فيام اذا كان سوف يتم البدء بالجلسة املغلقة ام ال من طرف

الهيئة العامة عن طريق التصويت بالتأشري

 ال يتم القيام باجراء اي توضيح حول املداوالت املجراة يف الجلسة املغلقة من طرف
 االشخاص املشرتكني يف الجلسة او اصحاب الحق يف االشرتاك يف هذه الجلسة و تبقى

هذه االمور عىل شكل ارسار دولة

 يف حال زوال االسباب الالزمة من اجل الجلسة املغلقة، يقوم الرئيس بالدعوى اىل
 اجراء جلسة مفتوحة و يتم التصويت عىل هذا الطلب من طرف الهيئة العامة عن
 طريق التصويت بالتأشري و يتم اعطاء القرار حول ذلك بناء عىل طلب الهيئة العامة

و ذلك عن طريق التصويت بالتأشري
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 ميكن القيام بطلب جلسات مغلقة يف اللجان عن طريق طلب الوزير املتعلق او
 عن طريق 3/1 من عدد اعضاء اللجنة و ال يكون هناك احد اخر يف الجلسة مغلقة

عدا الوزراء و اعضاء اللجنة

12- عّد القانون غري ساريا )سقوطه حكام(
 يف حال عدم الوصول اىل نتيجة حول الدعاوي، الطلبات الرسمية و تقارير اللجان
طلبات و  املجلس،  تحقيقات  املجلس،  ابحاث  العامة،  االجتامعات  و  االسئلة   و 
 االستجواب خالل الدورة املحددة يتم عدها غري سارية )سقوطها حكام( و ميكن
 تجديد طلب ، الطلبات الرسمية و تقارير اللجان و االسئلة و االجتامعات العامة،
 ابحاث املجلس، تحقيقات املجلس، و طلبات االستجواب هذه يف الفرتة التالية من

طرف الحكومة او اعضاء املجلس

مرة الجمهورية  رئيس  من طرف  املداولة  اىل  املحولة  القوانني  ارسال  اعادة   ويتم 
 اخرى من اجل املداولة بها، و يتم تحويل القوانني، احكام القوانني و طلبات هيئة

املراقبة التي ال تعد ساقطة حكام اىل الفرتة التالية من اجل املداولة بها

ت- سلطة اقرتاح القوانني
 1- القانون

 يتم تعريف معنى القانون و شكله من الناحية املادية املعنى الشكيل هو موافقة
 القانون الصول مجلس الشعب الرتيك باملعنى املادي تعريفها بشكل »عام« متكامل

من الناحية الشخصية و الحقوقية

2- صالحية اقرتاح القانون، طلب مرشوع القانون
تسمية يتم  القوانني  اقرتاح  عىل  الصالحية  الوزراء  هيئة  و  املجلس  اعضاء   ميتلك 
تقديم القوانني ميكن  اقرتاحات  باسم  املجلس  اعضاء  املقدمة من طرف   الطلبات 
 طلب اقرتاح القانون عن طريق واحد او اكرث من واحد من اعضاء املجلس و يتم
 تسمية الطلب املقدم من طرف هيئة الوزراء باسم مرشوع القانون و يجب وجود

توقيع رئيس مجلس الوزراء و كل الوزراء يف مرشوع القانون

 يتم تقديم طلب القانون و مرشوع القانون اىل رئاسة مجلس الشعب و يتم اعطاء
الرقم )1/( ملرشوع القانون و و يتم اعطاء الرقم )2/( لطلب القانون

3- الرشوط الالزمة من اجل تقديم طلب و مرشوع القانون
ذكرها يف يتم  التي  و  القانون  و مرشوع  تحضري طلب  اجل  من  الالزمة   الرشوط 

:النظام الداخيل هي عىل الشكل التايل

يف مرشوع القانون، التوقيعات العائدة إىل كل من هيئة الوزراء، و ·  التوقيع: 
 كافة االعضاء اما يف طلب القانون يجب ان يكون هناك توقيع عائد لعضو مجلس
اىل املقدم  القانون  التقديم يف مرشوع  االقل و يكون هناك يف صفحة   واحد عىل 
القانون الوزراء، و يف طلب  لرئيس مجلس  العائد  التوقيع  الشعب   رئاسة مجلس 
 يكون هناك التوقيع العائد لصاحب الطلب/اصحاب الطلب و تكون التواقيع العائد

العضاء هيئة الوزراء يف نهاية مرشوع القانون
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 ـ الحجة: يتم تقديم طلبات و مشاريع القوانني مع سبب لهذه الطلبات و يتم
 يف السبب العام توضيح االسباب العامة من اجل تقديم الطلب او مرشوع القانون و
 االسباب املوضحة من اجل تنظيم كل مادة من القانون، و املواد التي يراد اضافتها،
 اقرتاحها او تغيريها مع بيان سبب ذلك بشكل واضح يتم توضيح كسبب كل مادة

عىل حدى مع املداة املتعلقة بها

 ـ نص مقرتح أو مرشوع القانون: نص الطلب او مرشوع القانون هو  
 القسم املكون للمواد و يف حال القبول املواد املكونة للقانون و هو القسم التايل

للسبب و يتم رسد النص تحت عنوان يوضح هذا النص

و نابية  الفاظ  ورود  عدم  يجب  جارحة:  و  نائية  الفاظ  وجود  عدم   ـ 
ـجارحة يف طلب او مرشوع القانون

 ـ عدم القدرة عىل اعادة مقرتحات و مشاريع القوانني التي تم
 رفضها:  ال ميكن تقديم الطلبات او املشاريع التي يتم رفضها من طرف الهيئة
 العامة خالل فرتة سنة كاملة اعتبار من تاريخ رفضها و ال ميكن اقرتاحها خالل نفس

سنة الترشيع

 يتم تنظيم الصفحات التي تحتوي عىل التوقيعات و صفحات التقديم و صفحات 
املتعلقة املواضيع  تقديم  ويتم  حدى  عىل  عىل  صفحات  يف  النصوص  و   االسباب 

بتحضري مشاريع القوانني اىل رئاسة مجلس الشعب الرتيك

 :و االقسام التي يجب تواجدها يف طلبات و مشاريع القوانني هي كام ييل
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ث- االجتامع يف اللجان

 1- اللجنة االساسية و الثانوية

 يتم تقسيم اللجان املدققة لطلبات و مشاريع القوانني اىل لجان اساسية و لجان
 ثانوية و اللجان االساسية هي اللجان التي تقوم بتحضري التقارير و النصوص العامة
 و يتم تسمية اللجان االخرى التي تقوم باعطاء افكار لللجان االساسية باسم اللجان
 الثانوية و ميكن تحويل طلبات و مشاريع القوانني اىل عدة لجان ثانوية بناء عىل

 عالقة هذه الطلبات و القوانني و ميكن التحويل اىل لجنة اساسية واحدة فقط

 يجب عىل اللجنة االساسية القيام بتقديم طلب او مرشوع القانون بشكل كامل و يف
 حال مل تقم اللجان الثانوية بتوضيح رأيها حول املواد املتعلقة خالل فرتة التحويل،

ميكن لها تقديم اراءها حول طلب او مرشوع القانون عىل املواد التي تتعلق بها

2- تحويل مقرتحات و مشاريع القوانني اىل اللجان

و معها  االجتامع  يتم  التي سوف  الثانوية  اللجان  و  االساسية  اللجان  تحديد   يتم 
 مشاورتها اثناء تقديم طلبات او مشاريع القوانني و ذلك من طرف رئاسة املجلس و
 يتم التحويل اىل اللجان االساسية و الثانوية سوية و تقوم الرئاسة باجراء التحويالت
و املواضيع  وبناء عىل  املحتوى  و  الهدف  و  الطلب  بناء عىل موضوع  اللجان   اىل 
 التعامالت يتم اعطاء نتيجة حول املوضوع املحول اىل اللجنة الثانوية و ذلك خالل
 10 ايام من تحويل املوضوع اىل اللجنة ميكن تقصري هذه الفرتة من طرف الرئاسة

وأيضا ميكن إطالتها ملدة 10 أيام إضافية عىل األكرث ايضا

 ال يشكل موضوع عدم اعطاء اللجنة الثانوية ردا خالل الفرتة املحددة عائقا عىل
تحضري تقرير من طرف اللجنة االساسية

3- دعوة اللجان اىل االجتامع و جدول االعامل

 يتم دعوة اللجان من طرف رئيس مجلس الشعب الرتيك بشكل مبارش او من طرف
 3/1 عدد اعضاء املجلس من اجل اجراء جلسة من اجل املداولة يف املواضيع املحولة
 اليها و يتم عند دعوة اللجنة اىل الجلسة يتم توضيح املوضوع الذي يتم تحديده
 من طرف رئيس اللجنة ايضا لكن تكون اللجنة مسيطرة عىل جدول االعامل و تقوم

اللجنة باعطاء القرار حول االعامل املطروحة من طرف اعضاءها

 يتم ارسال طلب الجلسة اىل كل من اعضاء اللجنة، الرئاسة، الوزارات املتعلقة، اىل
 مجموعات االحزاب السياسية و رؤساء اللجان املتعلقة و اصحاب طلبات القوانني
االعالنات لوحة  يف  الطلب  هذا  نرش  يتم  و  القانون  لطلب  املمثلني  االشخاص   و 
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االلكرتونية ويف صفحة مجلس الشعب الرتيك عىل االنرتنت

 هناك فرتات محددة من اجل املواضيع التي يتم تحويلها اىل اللجان من اجل املداولة
بها و يف حال مل يكن هناك الزام يتم النداء اىل جلسة اللجنة قبل يومني

بها، املداولة  اجل  من  اللجنة  اىل  تحويلها  يتم  التي  املواضيع  البدء مبدوالة   ميكن 
 خالل فرتة 48 ساعة اعتبارا من تحويل املوضوع اىل اللجنة يف حال تم طلب االوراق
 املحولة اىل اللجنة بشكل مبارش من طرف اللجنة و من طرف 5 اعضاء من اللجنة،
 يتم طباعة االوراق و توزيعها عىل االعضاء و تبدأ الفرتة املحددة اعتبارا من تاريخ
 التوزيع ميكن عدم تطبيق الفرتة املحددة بناء عىل طلب الهيئة االستشارية باالمور

التي تتعلق باعادة سحب بعض االحكام املحددة

4- متثيل الحكومة يف اللجان

 ميكن ان يشرتك يف جلسة اللجان رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء كممثل عن
 الحكومة و ميكن لرئيس مجلس الوزراء او الوزير القيام بتعيني ممثل رفيع املستوى

عن نفسه يف متثيل الحكومة

 يف حال عدم وجود ممثل عن الحكومة يف اللجنة، ميكن للجنة املتابعة يف الجلسة
 كام و ميكن لها القيام بتاجيل الجلسة ملرة واحدة يف حال تم التأجيل بسبب عدم
 وجود ممثل من طرف الحكومة يتم تبليغ هذا االمر للوزارة املعنية و يتم طلب
 حضور املمثل يف الجلسة القادمة و يف حال عدم حضور ممثل يف هذا الجلسة، يتم

املتابعة بدون املمثل

5- مدة املداولة يف اللجان

 ميكن البدء مبداولة طلبات و مشاريع القوانني، خالل 48 ساعة عىل االقل من البدء
اقل من 48 املداولة خالل فرتة  ببدء  القيام  اللجنة و ميكن  اىل  املوضوع   بتحويل 

ساعة بناءاً عىل طلب من طرف الهيئة االستشارية فقط

 يجب اعطاء نتيجة عن املداواالت املتعلقة بطلبات ومشاريع القوانني خالل فرتة 45
 بشكل اقىص ميكن خالل هذه الفرتة للحكومة او صاحب الطلب عن طريق التقدم
 بطلب خطي الىمجلس الشعب الرتيك بشكل مبارش وإىل الهيئة العامة بشكل يتم
االمر مكانا يف يأخذ هذا  و  الهيئة بشكل مبارش  املوضوع من طرف   مداولة هذا 
 العروض التقدميية يف رئاسة الهيئة العامة ميكن ملمثل الحكومة، صاحب الطلب، او
 عضو املجلس القيام بالتكلم لفرتة ال تتجاوز 5 دقائق يف الجلسة و يتم اخذ القرار
 حول فيام اذا كان سوف يتم وضع العمل يف مواضيع نقاش الهيئة العامة ام ال بناءاً
 عىل اجراء تصويت عن طريق التأشري و يف حال تم قبول طلب ممثل الحكومة او
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 صاحب الطلب، يتم وضع املوضوع يف حيز النقاش من طرف الهيئة العامة بشكل
مبارش يف حيز النقاش لدى الهيئة العامة

6- االشرتاك يف اجتامعات اللجان

و املجلس  اعضاء  و  اللجان  اعضاء  طرف  من  اللجان  جلسات  يف  االشرتاك   ميكن 
 اعضاء هيئة الوزراء و ممثيل الحكومة كام و ميكن ان يشرتك يف الجلسة اعضاء من

املؤسسات العامة و ممثيل الجمعيات املدنية و ممثيل املؤسسات و املختصني

7- طلب حق التكلم يف اجتامعات اللجان

اللجان بناءاً عىل الطلب و ال يرتبط ممثل الحكومة  يتم اعطاء دور يف الكالم يف 
 يف اللجنة، و رئيس اللجنة بالدور اثناء التكلم و ميكن لرئيس اللجنة القيام باعطاء

الدور يف الكالم للمختصني الحارضين

 ميكن العضاء املجلس من غري اعضاء املجلس الطلب بالتكلم يف الجلسة لكن لن
العضاء وميكن  تغيري  طلبات  تقديم  لهم  ميكن  ال  و  بالتصويت  القيام  لهم   ميكن 

املجلس القيام بطلب قراءة الوثائق يف اللجان التي ال يكونون اعضاءا فيها

8- تداول مشاريع و مقرتحات القوانني يف اللجان

هذه وضع  قبل  االعامل  جدول  قوانني  وطلبات  املشاريع  يف  التداول  فتح   يتم 
 الطلبات و املشاريع بني مواضيع نقاش اللجنة و يتم القيام بعد التدوال حول طلب
 او مرشوع القانون التصويت عىل الطلب او مرشوع القانون تعترب املواد التي يتم
 عدم قبول متريرها مرفوضة يتم البدء باملداولة يف املواد التي يتم القبول باملداولة
التغريات النقاش حول مادة معينة و وضع  التي يتم متريرها بعد ان يتم   فيها و 
التنفيذ يتم التصويت عىل هذه املادة يتم اخراج املواد الغري  املقرتح عليها حيز 
 مقبولة من نص مرشوع القانون و يتم التصويت عىل كافة املواد بعد امتام كافة

مواد طلب او مرشوع القانون

 ميكن لللجان قبول الطلبات و املشاريع بشكلها الحايل او بعد تعديلها او ميكن لها
 رفضها ايضا و لدى قبول املواد التي يتم التدوال حولها من طرف اعضاء اللجنة و
 يتم قبول التعديالت عليها، ميكن تعديل نصوص طلبات او مشاريع القوانني و يحق

العضاء اللجان فقط القيام باعطاء طلبات التغيري او التصويت عىل املواد

9- اعداد اقرتاحات التغيري يف اللجان

اللجنة عن طريق طلب  اىل رئيس  املتعلق  التغيري  او  التعديل  ارسال طلبات  يتم 
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خطي مكنوب يجب التوقيع عىل االقرتاح من طرف واحد من اعضاء اللجنة عىل 
االقل

و يتم ذكر سبب التعديالت املراد اجراءها عىل االقرتاح ايضا

 ميكن عن طريق اقرتاح واحد القيام بطلب تعديل مادة واحدة فقط ميكن طلب
 ازالة مادة ما من نص االقرتاح او تعديله بشكل تام او قسمي او ميكن طلب اضافة

مادة اضافية او مادة مؤقتة ايضا

10- العدد الكايف لالجتامع والتخاذ القرار يف اللجان

 ان العدد الكايف للجلسة يف اللجان هو 3/1 من العدد الكامل لالعضاء عىل سبيل
 املثال، يجب حضور 9 اعضاء عىل االقل من اجل الجلسة يف اللجنة املكونة من 26
 عضو ميكن لللجان اعطاء القرار عن طريق رأي االغلبية عىل سبيل املثال يف حال
 قام 5 اعضاء من اصل 9 اعضاء من اللجنة عىل التصويت عىل القرار بشكل ايجايب
القرار كلام زاد القرار و لكن يزيد العدد املطلوب من اجل قبول   يتم قبول هذا 
 عدد املشرتكني يف اللجنة عىل سبيل املثال، يف حال اشرتاك 20 عضو يف اللجنة، يجب

استخدام 11 صوت لصالح القرار الذي يتم التصويت عليه

العامة، االقتصادية  املداخالت  لجان  القرار يف  اعطاء  اجل  من  الكايف  العدد   لكن، 
 لجنة التالءم مع االتحاد االوريب، لجنة تساوي الفرص بني الذكور و االناث، يتم االخذ
 اىل جانب راي االغلبية ان يكون العدد املشرتك اكرب من ربع عدد اللجنة بواحد بعني

االعتبار ايضا

11- تأسيس لجان فرعية ضمن اللجان

 ميكن للجان القيام بتاسيس لجان فرعية من اجل القيام بتداول طلبات او مشاريع
 القوانني بشكل اشمل و بشكب اكرث تفصيال و ميكن لللجان الفرعية القيام بدراسات
 من شأنها زيادة نضوج االقرتاحات و الطلبات و مشاريع القوانني و مناقشة هذه
 االمور بشكل تفصييل اكرث من حيث الناحية التقنية و تقوم بتأمني الوسط املناسب
لجان يف  املطبقني  الدستور  و  الداخيل  النظام  احكام  تطبيق  يتم  ذلك  أجل   من 
 االختصاص ضمن مجاالت عمل اللجان الفرعية و تقوم اللجان الفرعية عادة بالعمل

بناء عىل تقارير و نصوص اللجان

12- محتوى تقارير اللجان

 تقوم اللجان بتنظيم تقارير من اجل االعامل التي تربطها بقرارات و ميكن لللجنة
 القيام باعطاء قرار بالقبول او الرفض حول العمل الذي تقوم به و يف كلتا الحالتني



مجلس األمة الرتيك الكبري 53 52 مجلس األمة الرتيك الكبري 

 هناك رضورة لتنظيم تقارير حول ذلك يتم يف النظام الداخيل، يرى ان يتم كتابة
 التقرير يف النظام الداخيل من طرف املتحدث باسم اللجنة او من طرف الرئيس او
 من طرف متحدث يتم اختياره من طرف اللجنة من اجل هذا الغرض يقوم مكلفي
 اللجنة بتحضري التقارير املتعلقة بالقوانني و يتم تقديم التقارير املحرضة اىل رئيس

املجلس

 يتم التوقيع عىل التقارير من طرف األعضاء اللجنة املشرتكني يف التصويت موضوع
 التقرير ميكن لالعضاء املشرتكني يف الجلسات السابقة و الذين مل يحرضوا التصويت
 النهايئ ميكن لهم القيام عن طريق تقديم طلب معارضة مع حجة و التوقيع عىل
 التقارير و يتم بيان االعضاء الذين مل يتمكنوا من االشرتاك يف اخر جلسة و الميكن
مرتدد بشكل  يترصفون  الذين  و  التقارير  يف  تواقيعهم  توجد  التي  اللجنة   العضاء 
 او مخالف لنص التقرير، ال ميكن لهم التكلم بشكل مخالف للمتحدث او لتقرير

اللجنة

 يتكون تقرير اللجنة من قسمني: القسم االول يتكون من االفكار التي يتم تقدميها
تتم من طرف التي  التعديالت  و  القانون،  او مرشوع  اللجنة يف طلب   من طرف 
اخر بالتصويت  قاموا  الذين  االعضاء  اصوات  و  التعديالت  هذه  سبب  و   اللجنة 
 مرة و طبيعة هذه االصوات و يتم ذكر سبب املعارضة لالشخاص الذين يقومون

مبعارضة تقارير اللجنة

 و القسم الثاين من التقرير يتكون من نص طلب او مرشوع القانون، و الذي يتم
 قبوله من طرف اللجنة و يف حال مل يتم القيام باجراء اي تغيري عىل النص يتم ذكر
 هذا االمر يف التقرير حيث يذكر انه مل يتم القيام باي تغيري عىل النص و يتم كتابة

النصوص املغرية مرة اخرى يف حال تم تعديلها

 يتم طباعة تقارير اللجنة و نوزيعها عىل اعضاء املجلس و يتم نرشها يف الصفحة
 الرسمية ملجلس الشعب الرتيك عىل االنرتنت و يتم اضافة تقرير اللجنة املطبوع يف

بداية جلسة الهيئة العامة و ذلك يف البداية

 ويتم طلب وضع هذا االمر املطبوع يف تقرير اللجنة ويف نهاية تقرير اللجنة، يتم
 ذكر الطلب او مرشوع القرار بشكل متبادل يف حال تم تحليل تقرير اللجنة يف نهاية

الجلسة و يتم تطبيق مداوالت الهيئة العامة يف النص املقبول من طرف اللجنة
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:و توجد االقسام التالية يف التقرير املطبوع لللجنة

* يتم يف نهاية تقرير اللجنة يف حال تم تحليل تقرير اللجنة يف نهاية الجلسة يتم ذكر الطلب او مرشوع القرار بشكل متبادل

13- اعادة املداولة يف مقرتحات و مشاريع القوانني

 قبل امتام املداولة يف جدول االعامل من طرف اللجان، ميكن اعطاء القرار حول اعادة
 املداولة يف جدول االعامل مرة اخرى، عن طريق اعطاء القرار عرب تحقيق االغلبية

من طرف اعضاء الهيئة الحارضين

 بعد امتام املداولة يف جدول االعامل من طرف اللجان، و من اجل اعادة املداولة
اعادة التقرير اىل رئاسة املجلس، من املمكن   حول نفس املوضوع، و قبل اعطاء 

املداولة بناء عىل اجامع االغلبية من اعضاء اللجنة و ذلك ملرة واحدة

 ميكن اعادة املداولة من طرف الهيئة مرة اخرى يف التقرير املقدم اىل رئاسة املجلس
 و الداخل ضمن مواضيع الهيئة العامة حول الطلب او املرشوع املتعلق و ذلك بناء

عىل طلب اللجنة االساسية او الحكومة
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العامة الجمعية  لقاءات  ج- 

 1- وضع مقرتح أو مرشوع القانون ضمن جدول اعامل الهيئة
العامة

 بعد القيام باملداولة يف طلب او مشؤوع القانون بعد تحويلها اىل اللجنة االساسية
 بعد ربطها بتقرير و يتم تقدميها اىل رئاسة املجلس و يتم اعطاء رقم و طباعتها من
 طرف اللجنة، و بعد هذه الخطوة يتم اخذه مع الرقم املعطى له و يتم توزيع
 تقارير اللجان عىل مجموعات االحزاب السياسية، واللجان وعىل اعضاء املجلس و
 يتم وضعها ضمن االوراق الواردة و يتم نرشها يف صفحة مجلس الشعب الرتيك عىل
 شبكة االنرتنت ومن اجل وضع تقارير اللجان ضمن مواضيع الهيئة العامة يجب
 مرور 48 ساعة عىل توزيعها وبعد مرور هذه الفرتة، يتم وضع تقرير الهيئة العامة
 املتضمن قسم »طلب و مرشوع القانون و االعامل القادمة من طرف اللجنة« يف
 اخر القامئة لكن يف حال تم االقرتاح من طرف الهيئة االستشارية يتم بناء عىل قرار
 الهيئة العامة وميكن قبل مرور هذه الفرتة ارسال التقرير اىل الهيئة العامة و تغيري

ترتيب تقارير اللجنة يف هذا القسم

2- البدء باملداوالت يف تقرير اللجنة

 من اجل التمكن من البدء باملداولة يف طلبات ومشاريع القوانني يجب حضور كل
 من اللجنة والحكومة يف الهيئة العامة و يقوم الرئيس اوال بالسؤال فيام اذا كانت
 اللجنة االساسية والحكومة حارضين أم ال و يتم متثيل اللجان، أو الرئيس يف الهيئة
 العامة، او وكيل الرئيس من طرف املمثل الرسمي الذي يتم اختياره من اجل هذا
 املوضوع بشكل خاص أو من طرف اكرث من ممثل ويف حال مل تكن اللجنة االساسية
 حارضة من الغري ممكن البدء باملداولة يف هذه املوضوع ويف حال حضور الهيئة
 االساسية وعدم حضور الحكومة ميكن القيام بتاجيل املداولة يف ذلك املوضوع ملرة
 واحدة ويف حال وجود اللجنة االساسية يتم البدء باملدواالت بدون رشوط حضور
البدء اجل  من  الحكومة  باسم  وزير  اي  وجود  الكايف  من  و  الحكومة  عن   ممثل 
 بالجلسة و لكن كون انه سوف يتم القيام باجراءات االسئلة-االجوبة عىل التقرير،
 وانه سيتم السؤال باسئلة حول االقرتاحات لذا يجب ان تكون الهيئة العامة حارضة

يف طلبات ومشاريع القوانني للوزارات املتعلقة

 ميكن ملمثل اللجنة، رفض الطلبات املتعلقة بتغيري نص اللجنة كام و ميكن له القيام
 بطلب اعادته اىل اللجنة و من اجل االشرتاك يف هذه االقرتاحات يجب تأمني العدد
 الكايف من اعضاء اللجنة يف مقاعد الجلسة و القيام بابداء اراء ايجابية من طرف

هؤالء االعضاء
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 يجلس كل من ممثيل الحكومة و اللجان اثناء املداولة يف التقارير يف نفس السلسلة
املقاعد اىل جانبهم كل من العامة و يجلس يف هذه  الهيئة  املقاعد يف قاعة   من 
 الوزراء و السياسيني املعنيني و يقوم ممثل الحكومة بدعم الوزراء بشكل خاص يف

مرحلة االسئلة – االجوبة

 يف حال مل يتم اخذ القرار حول اجراء جلسة مغلقة، يتم نرش الجلسات بشكل حي
و مبارش عىل تلفزيون املجلس و عىل صفحة املجلس عىل االنرتنت

الهيئة يف  القوانني  مشاريع  و  مقرتحات  يف  املداولة  فرتة   -3 
العامة

العامة، الهيئة  يف  القوانني  وطلبات  مشاريع  عىل  تتم  التي  الجلسات   تتكون 
أربعة من  والتصويت  االقرتاحات،  تقديم  -االجوبة،  االسئلة  مرحلة   االجتامعات، 

أقسام رئيسية

 يتم فتح االجتامع قبل البدء باملداولة يف طلبات ومشاريع القوانني املراد املداولة بها،
 املراد املداولة بها بشكل كامل و ميكن التحدث من طرف الحكومة، اللجنة وممثيل
 مجموعات االحزاب السياسية ملدة 20 دقيقة و باسم االشخاص من طرف عضوين
 من اعضاء املجلس ملدة 10 دقائق و بعد فرتة 20 دقيقة من االسئلة-االجوبة يتم
 املرور اىل مرحلة التصويت عىل مواد طلبات او مشاريع القوانني و يتم رفض املواد

التي ال يتم قبول متريرها

املواد و ميكن بهذه  باملداولة  البدء  يتم  املشاريع  الطلبات و   يف حال قبول مواد 
 التحدث من طرف الحكومة، اللجنة وممثيل مجموعات االحزاب السياسية ملدة 10
 دقيقة وباسم االشخاص من طرف عضوين من اعضاء املجلس ملدة 5 دقائق و بعد
 فرتة 10 دقيقة من االسئلة-االجوبة يتم املرور اىل مرحلة التصويت عىل مواد طلبات

او مشاريع القوانني و يتم التصويت عىل كل مادة عىل حدى

املتعلقة املشاريع  و  الطلبات  بكامل  االسئلة-االجوبة  مرحلة  ببدء  القيام   قبل 
 بالقوانني و يف حال تم اعطاء اقرتاح حول متابعة املدواالت و يف حال تم قبول ذلك
املجلس اعضاء  و  السياسية  االحزاب  ممثيل  اعطاء  يتم  العامة،  الهيئة  طرف   من 
 فرصة ثانية من اجل التحدث ملرة اخرى و تكون هذه املرة فرتة التحدث نصف

فرتة التحدث يف املرة االوىل

 قبل البدء بتصويت كافة الطلبات و املشاريع، ميكن السامح الثنني من النواب القيام
 بالتكلم حول املوضوع بشكل قصري، وذلك من اجل بيان نوعية االصوات من اجل
 توضيح املطالب و يتم بعد ذلك التصويت عىل كافة الطلبات و املشاريع و يتم

ترشيع مشاريع و طلبات القوانني التي يتم التصويت عليها
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فرتة املداولة يف الطلبات و املشاريع يف الهيئة العامة

4- ترتيب طلب التكلم و القاء الكلمة

القيام يتم  التكلم عن طريق تقديم كتاب خطي اىل رئاسة املجلس و   يتم طلب 
املتعلق املرشوع  او  الطلب  تقريرهيئة  رقم  جانب  اىل  الطلب  هذا  يف   بالكتابة 
 بالطلب ويتم كتابة ترتيب عمل الطلب و يتم توضيح ماهية االصوات التي سوف

يتم االدالء بها عىل املادة فيام اذا كانت مع ام ضد و ترتيب هذه املادة

 يتم اعطاء الدور الثنني من النواب او ممثيل االحزاب السياسية و يتم اعطاء دور
 يف الكالم لهم اثناء املداولة يف املواضيع ال ميكن التكلم باسم االشخاص قبل التكلم
طرف من  التكلم  بطلب  التقدم  حال  يف  و  السياسية  االحزاب  مجموعات   باسم 

شخصني يف نفس الوقت يتم سحب قرعة من اجل تحديد املتكلم

 يف ما عدا املواضيع املتعلقة مبواد الدستور، القوانني و مواد النظام الداخيل خالل
 نفس اليوم او يف ما عدا املواضيع املعروفة، ال ميكن العضاء الكتاب القيام بالتقدم
 بطلب التكلم يتم اخذ طلبات التكلم لطلبات او مشاريع القوانني املطبقة اعتبارا
 من توزيع تقارير اللجان و املتعلقة بهذه الطلبات او املشاريع و ذلك عرب تقديم



مجلس األمة الرتيك الكبري 57 56 مجلس األمة الرتيك الكبري 

هذه الطلبات اىل رئاسة القوانني و القرارات

ميكن الحد االعضاء القيام باعطاء دوره لعضو اخر من اجل التكلم

 يتم اعطاء الحكومة و اللجان االساسية االولوية يف حق التكلم و يتم اعطاء الحق
 االول لللجان االساسية و يتم اعطاء الحق الثاين للحكومة لذلك ميكن تغيري ترتيب
 اولوية التكلم بني الحكومة و اللجنة االساسية يف حال اخذ شخص ملرة ثانية بعد
 الهيئة االساسية و الحكومة و يف حال اخذ الشخص حق التكلم يتم اعطاء حق اخر

للتكلم مرة اخرى حسب مبدأ« حق التكلم االخري للنواب

5- تحضري طلبات التعديل و اجراءات املعامالت

 يف حال اقرتاح تعديل، أو يف حال طلب تعديل مادة او طلب او مرشوع قانون من
 طرف اللجنة االساسية او الحكومة او يف حال تم طلب تعديلها بشكل قسمي او
 بشكل تام، يتم اقرتاح اضافة او ازالة نص مادة ما بشكل دائم او بشكل مؤقت يتم

اقرتاح هذا االمر مع السبب

 يتم كتاب طلب التعديل عن طريق تقديم كتاب اىل رئاسة مجلس الشعب الرتيك
 و يتم تحديد املواد التي يتم طلب ازالتها، تعديلها او اضافتها بشكل واضح ال يتم

وضع الطلبات الغري واضحة او التي ال يتم ربطها برشط او اقرتاح يف التطبيق

طلب كان  حال  يف  ذلك  سبب  بيان  مع  التعديل  مقرتحات  و  طلبات  اعطاء   يتم 
 التعديل املعطى مع سبب والتي تزيد عن 500 كلمة، يجب عىل صاحب االقرتاح
 القيام بتلخيص املوضوع مبلخص 500 كلمة يف هذه الحالة يتم قراءة امللخص يف

الهيئة العامة و يتم اضافة كل االقرتاح يف املحرض

القيام اللجنة،  اعضاء  من  اللجنة  تقرير  عىل  التوقيع  عىل  القائم  للعضو  ميكن   ال 
بالتقدم بطلب تعديل يف الهيئة العامة

 ميكن تقديم اقرتاحات التعديل بعد توزيع تقارير اللجنة املطبوعة حتى البدء يف
 املداولة يف ذلك العمل عن طريق التقدم بتوقيع واحد لكن، بعد البدء باملداولة يف
 العمل، يجب ان يكون هناك توقيع 5 اشخاص من اعضاء املجلس و ذلك بعد البدء
التعديل وال  يف املداولة يف املواضيع االقرتاحات ميكن ان تقدم بعد تقديم اقرتاح 

ميكن اعطاء اقرتاح جديد بعد القيام ببدء قراءة االقرتاحات

اعضاء مجلس من طرف  مادة  كل  اجل  من  االكرث  اقرتاحات عىل   7 اعطاء   ميكن 
او سيايس  حزب  ممثل  لكل  ميكن  الدستورو  تعارض  التي  االقرتاحات  يف   الشعب 
 عضو مجموعة سياسية اعطاء اقرتاح تعديل لكن يف حال عدم استخدام هذا الحق
 من طرف العضو املمثل للمجموعة أو الحزب السيايس، ميكن استخدام هذا الحق
 من طرف ممثل مجموعة الحزب السيايس االخر او من طرف نائب آخر و مبعنى
 آخر، يتم اخذ اقرتاح واحد عىل االقل من اقرتاحات عضو املجلس املمثل ملجموعة

الحزب السيايس
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 ال يتم وضع موضوع طلب او مرشوع متعلق بقانون آخر من اجل تعديل مادة
اخرى او قانون اخر يف حيز التطبيق

يراد التي  املواد  املداولة يف  يتم  املداولة فيه،  يتم  الذي  القانون  او مرشوع   طلب 
 املداولة فيها و لكن ال توجد ضمن نص الهيئة، يتم فتح مادة جديدة متعلقة بطلب
 او مرشوع القانون القريبة من هذه املادة و ذلك عن طريق االغلبية من طرف

اللجنة

اوال ويتم بعد ذلك الجديدة  باملادة  املتعلق   و يتم حسب االصول قراءة االقرتاح 
اشرتاك عدم  حال  يف  اللجنة  مقاعد  يف  الكايف  العدد  هناك  كان  اذا  فيام   املداولة 
 اغلبية اللجنة ال يتم وضع هذه االقرتاحات يف حيز التطبيق يف حال اشرتاك اللجنة
 باالغلبية يتم حينها فتح العمل و كأنه يتم العمل يف مادة جديدة و مبعنى اخر، بعد
 القيام بالتكلم حول املرشوع او الطلب من طرف اللجنة، الحكومة او االشخاص و
 بعد انهاء اجراءات االسئلة- االجوبة يتم بعد ذلك التصويت عىل االقرتاح و يف حال

قبول االقرتاح، يتم اضافة مادة جديدة عىل الطلب أو املرشوع

 يتم توزيع نسخ من اقرتاحات التعديل عىل كل من اللجنة، الحكومة، مجموعات
االحزاب السياسية والكتّاب

 يتم قراءة اقرتاحات التعديل اوال حسب ترتيب االعطاء و من ثم حسب املعارضة
 و يتم بعد ذلك وضعها يف التطبيق وبعد قراءة االقرتاحات يتم التقدم بطلبات اىل
كانوا اذا  فيام  اجل سؤالهم  والحكومة بطلب من  اللجنة  الرئيس،   ممثيل كل من 
بيان سبب عدم اشرتاكهم بشكل اللجنة  او  للحكومة  ام ال ميكن   سوف يشرتكون 
 ملخص و يحق لصاحب االقرتاح التكلم ملدة 5 دقائق يف حال عدم اشرتاك اللجنة
 او الحكومة يف االقرتاح و ميكن لصاحب االقرتاح عدم التكلم حول االقرتاح و ميكن
 له طلب عدم قراءة الحجة و يتم بعد ذلك التصويت عىل االقرتاح بطريقة التأشري
بناء عىل التصويت  القبول من اجل  املادة عىل  يتم تقديم   يف حال قبول االقرتاح 

االقرتاح

6- اعادة املداولة يف الهيئة العامة

 قبل التصويت عىل مرشوع او طلب القانون بشكل تام، ميكن التقدم من اجل اعادة
او الحكومة و اللجنة االساسية  التقدم باقرتاح اىل   املداولة يف مادة ما عن طريق 
 ذلك ملرة واحدة، و يتم ذلك عن طريق حجة اقرتاح و بعد القيام باخذ افكار الهيئة
 االستشارية يتم اعطاء القرار من طرف الهيئة العامة و بعد اعطاء القرار حول اعادة
 املداولة يف املواد يتم املرور اىل مرحلة االسئلة – االجوبة من طرف املجموعات و
 االشخاص، و يف حال كان هناك اقرتاح يتم التصويت عىل املادة بعد القيام بتطبيق

االقرتاحو ميكن التقدم بطلب اعادة مداولة يف املادة ملرة واحدة فقط
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 7- التصويت عىل كافة مواد مشاريع و طلبات القانون يف الهيئة
العامة

طريق عن  التصويت  هي  و  طرق   3 طريق  عن  العامة  الهيئة  يف  التصويت   يتم 
 التأشري، العلني و الرسي حيث تم تنظيم ذلك بناءاً عىل املادة فيام اذا كانت متعلقة

بالدستور، القوانني او النظام الداخيل

و التصويت عىل مشاريع  يتم  الدستور،  بتعديالت  املتعلقة  التعديالت  عدا  ما   يف 
التابعة القوانني بشكل علني يف حال مل يكن املوضوع من املواضيع   طلبات مواد 
 للتصويت العلني، ويتم بناء عىل طلب 20 عضو بشكل علني و يتم التصويت عن

طريق التأشري يف حال تم عكس ذلك

8- التصويت عن طريق التأشري

 يتم التصويت عن طريق التأشري عن طريق رفع عضو مجلس الشعب ليده ال يتم
 يف التصويت عن طريق التأشري تسجيل صوت النائب او يف اي جهة استخدم هذا
 الصوت يف الدستور و القوانني و النظام الداخيل و يف االمور التي ال يتم فيها توضيح
 ماهية التصويت، فيام اذا كان رسيا ام علنيا، يتم التوجه يف كافة االمور اىل استخدام
 التصويت عن طريق التأشري يف االمور التي يتم ايضاحها عىل انها يجب التصويت

عليها عن طريق التأشري، يجب يف هذه الحاالت التصويت عن طريق التأشري

 اثناء التصويت عن طريق التأشري، يتم عد االشخاص املصوتني سواء كانوا مع او ضد
 من طرف كل من الرئيس و الكاتب و يقومون بتحديد هذه االصوات و يف حال
 مل يتمكنوا من تحديد هذه االصوات عن طريق عد االصوات، يتم التصويت عن
العامة الهيئة  التصويت من طرف  نتيجة  اعالن  يتم  االلكرتونية و  االجهزة   طريق 

»بشكل »تم القبول« او »مل يتم القبول

9- التصويت العلني

 يتم التصويت العلني عن طريق االجهزة االلكرتونية و يتم اضافة اصوات املصوتني
 يف هذه الحالة اىل محرض قامئة املجلس هذا و قد تم عد الحاالت التي يتم فيها
 استخدام التصويت العلني فيها و يف ما عدا هذه الحاالت يتم يف الحاالت التي ال
 يتم يف التصويت بشكل علني، يتم التصويت عن طريق التأشري او بشكل رسي و
 يتم يف طلبات و مشاريع القوانني يف الحاالت التي يتم فيها التصويت بشكل اجباري
 عن طريق التصويت من طرف 20 نائب من اعضاء املجلس و يف الحاالت االخرى

يتم ذلك برشط حضور 15 نائب من اعضاء املجلس

 يف مشاريع قوانني حساب املوازنة بشكل قطعي، ويف مشاريع القوانني التي تتضمن
، مشاريع الدولية  االتفاقيات  الطلبات، مصادقة  او  املسؤوليات  و  املالية   االحكام 
بشكل الحاالت  هذه  يف  التصويت  يتم  اآلمرة،  الداخيل  النظام  احكام  و   التنمية 

علني
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10- التصويت الرسي

 ال يتم يف التصويت الرسي بيان اصوات النواب املصوتني باي شكل من االشكال و
 ال يتم القيام باي تسجيل يف هذا النحو و يتم يف هذا النوع من التصويت القيام
 بالتصويت من طرف العضو عن طريق استخدام ظرف ابيض )قبول( او ظرف احمر
 )للرفض( او ظرف اخرض )مرتدد( حيث يتم استخدام احد هذه الظروف فقط و

يقوم العضو بالتصويت يف مكان رسي باستخدام هذه الظروف

الديوان رئيس  و  الكاتب  طرف  من  الرسي  التصويت  يف  االصوات  تصنيف   يتم 
 املوجودين يف ذلك اليوم تكون النتائج عىل شكل »قبول«، »رفض«: »مرتدد« و يف

حال وجودها »فارغ » و »غري ساري« و يتم اعالن ذلك من طرف الهيئة العامة

تحقيقات اقرتاحات  و  القوانني  مشاريع  و  الدستور  تعديالت  عىل  التصويت   يتم 
 املجلس و تقارير اللجان املتعلقة بتحقيقات املجلس عن طريق التصويت بشكل

رسي

 11- القانون األسايس

 من اجل التمكن من ترشيع القوانني يف الهيئة العامة بشكل رسيع يف مشاريع و
 طلبات القوانني بشكل شامل تم تحديد طريقة تصويت خاصة يف النظام الداخيل و
 يف هذه الطريقة التي يتم تسميتها باسم القانون االسايس و بناء عىل هذا الشكل
 من التصويت يتم يف هذا الشكل من التصويت تضمني مبادئ عامة يف تعديل الفروع
 الحقوقية بشكل كيل او شامل، و يف حال كان يتعلق ذلك بالحياة الجلسة و يف حال
 كان يستند اىل قوانني خاصة يف مجاله ويف حال عرضه ملفاهيم أساسية، و يف تأمني
 التوافق بني القوانني الخاصة، و يف حال وجود مجبورية يف حامية الروابط بني املواد
 من ناحية تكامل مجال التنظيم ويف حال القوانني التي يتم فيها استخدام املداوالت
 الخاصة يف مرحلة ترشيع القوانني و يف القوانني التي يتم فيها تعديل االحكام بشكل
 شامل و يف القوانني التي يتم فيها تعديل النظام الداخيل بشكل كامل و يف مشاريع

و طلبات القوانني يتم استخدام طريق تصويت القانون االسايس

 يف حال كان يراد املداولة يف قانون ما عىل انه قانون اسايس و يف حال تم بناء عىل
القرار حول العامة أو مجموعة الحزب السيايس يتم اعطاء  الهيئة   اقرتاح كل من 
 ذلك بناء عىل قرار الهيئة العامة يتم يف االمور التي يتم فيها املداولة عىل انها قوانني
 اساسية يتم فتح ملف املداولة يف كافة طلبات و مشاريع القوانني ويتم التصويت
 عىل القوانني و يف الحاالت التي يتم فيها قبول املواد، يتم البدء املداولة يف طلبات
 و مشاريع القوانني و يتم تقسيم الطلبات او املشاريع اىل 30 قسم عىل االكرث و ال
 يتم يف هذه الحالة املداولة كل مادة عىل حدى و تكون مدة االسئلة-االجوبة عىل
باالضافة القانون االسايس 15 دقيقة  املدة يف حالة   املواد 10 دقائق، تكون هذه 
 اىل ذلك، ميكن للنواب التقدم بطلبي اقرتاح عىل االكرث يف االعامل التي يتم اعطاء
 القرار فيها عىل انها قوانني اساسية و لكن ميكن لنواب أعضاء االحزاب السياسية
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 تقديم طلب اقرتاح واحد فقط و ال يتم قراءة نصوص املواد يف الجلسات عن طريق
 اسلوب القانون االسايس، و يف حال كانت هناك تعديالت يجب القيام بها، تتم هذه
يف املداولة  انهاء  بعد  و  املواد  يف  املداولة  بدون  التصويت  طريق  عن   التعديالت 

االقسام و بعد التصويت عىل كافة املواد يتم التصويت عىل العمل بشكل كامل

املداولة يف اقسام القوانني االساسية

12- التعديالت يف الدستور

 يتم القيام بطلب اجراء تعديالت عىل الدستور عن طريق طلب يتم عليه التوقيع
من طرف ثلث اعضاء املجلس عىل االقل و هو 184 عضو

يتم مناقشة طلبات التعديل يف الدستور يف الهيئة العامة عادة ملرتني

 وميكن القيام بتعديل الدستور عن طريق تصويت ثالثة من خمسة من عدد اعضاء
هذه عىل  الرتيك  الشعب  مجلس  اعضاء  من  عضو   330 الرتيك  الشعب   مجلس 

التعديالت

مجلس اىل  الدستور  بتعديل  املتعلقة  القوانني  ارسال  الجمهورية  لرئيس   ميكن 
اىل اعادتها  يتم  التي  القوانني  اخرى يف  فيها مرة  املداولة  اجل  الرتيك من   الشعب 
 مجلس الشعب الرتيك يف حال قبول القانون من طرف ثلثي اعضاء مجلس الشعب
 الرتيك و الذي يقابل 367 عضو، ميكن لرئيس الجمهورية تقديم هذا القانون عىل

تصويت الشعب

 يتم نرش القانون الذي يتم فيه التصويت عليه من طرف ثالثة من خمسة من عدد
او من الرتيك  الشعب  الرتيك 330 عضو من اعضاء مجلس  الشعب   اعضاء مجلس 
الذي يقابل 367 عضو عىل االقل، يف  طرف ثلثي اعضاء مجلس الشعب الرتيك و 

الجريدة الرسمية من اجل عىل تصويت الشعب عليه
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 يف حال متت االعادة بشكل مبارش او من طرف رئيس الجمهورية، ميكن بناء عىل
 املوافقة من طرف ثلثي اعضاء مجلس الشعب الرتيك و الذي يقابل 367 عضو، ميكن
 القيام من طرف رئيس الجمهورية تقديم القانون عىل رأي الشعب و يتم نرش املواد

املتعلقة بالقانون يف الجريدة الرسمية

 اثناء قبول التعديالت املتعلقة بالدستور من طرف مجلس الشعب الرتيك و يف حال
احكام عىل  التصويت  حول  القرار  اعطاء  يتم  الشعب،  راي  عىل  القانون   تقديم 
 الدستور املعدلة و يتم التصويت عىل كل واحدة منها بناء عىل قرار معطى حول

ذلك

ما عدا قبولها، يف  و  القوانني  و مداوالت طلبات  الدستور  تعديل  االحوال عدا   يف 
احكام عىل  بناء  القانون  يف  املداولة  حول  القرار  اعطاء  يتم  املحددة،   االحكام 

القبول

13- القرارات التي تعد بحكم قانون

 القرارات التي تعد بحكم قانون، هي اجراءات قوانني مقبولة من طرف مجلس 
 الشعب الرتيك املستندة اىل هيئة الوزراء يتم يف قانون الترصيح، الهدف من اخراج
 قرارات تعد بحكم قانون و مبادئها و مدة استخدامها و يتم عرض فيام اذا كان

سوف يتم استخراج قرار حولها أم ال

 الحقوق التي يتم ضامنها من طرف الدستور، و الحقوق الشخصية و الواجبات و 
 الحقوق السياسية و الواجبات ال يتم تنظيمها عىل انها قرارات تعد بحكم قانون
 و ال يتم اعطاء صالحية قرارات تعد بحكم قانون يف هيئة الوزراء حول تعديالت

امليزانية

التي تعد بحكم قانون، يتم القرارات   يف حال مل يتم توضيح تاريخ مخالف حول 
اىل تقدميها  يتم  و  الرسمية،  الجريدة  اعتبارا من نرشها يف  سارية  القوانني   اعتبار 
 مجلس الشعب الرتيك ويف حال مل يتم تقديم القرارات التي تعد بحكم قانون يوم
انه ميكن الغاء الغاء العمل بها باالضافة اىل   النرش اىل مجلس الشعب الرتيك يتم 
 العمل بالقرارات التي تعد بحكم قانون، يتم املداولة بها يف اللجان و الهيئة العامة

اوال

14- التنادف

 يف حال الندف عىل شخص الهيئة العامة و يف حال كانت هناك افكار مختلفة عن
 تلك التي لها عالقة برؤية ما من طرف الحكومة، اللجنة، مجموعة الحزب السيايس
 او نواب املجلس، ميكن القيام بتوضيح حول ذلك و ميكن اعطاء اجوبة و يف حال
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 كان يراد اخذ حق تكلم بسبب الندف، يتم الطالب بحق التكلم ببيان سبب التكلم
 و ذلك اىل مدير الجلسة والذي هو الرئيس بشكل شفوي او كتايب و لدى الرئيس
 حق التقدير فيام اذا كان ميكن له التكلم أم ال يف حال مقاومة الشخص الذي ال
 يتم اعطاءه االذن يف التكلم من طرف الرئاسة، تقوم الهيئة العامة يف هذه الحالة

التصويت عىل هذا املوضوع عن طريق التأشري

 يقوم بالتكلم يف الهيئة العامة بسبب الندف باسم الحكومة رئيس مجلس الوزراء
 او الوزير، وباسم اللجنة املمثل املختار و يف الهيئة العامة ممثلها و ممثيل االحزاب

السياسية

15- املداولة حول االصول

بالعمل الرتيك  الشعب  الرتيك، يقوم مجلس  الدستور  املادة رقم 95 من   بناءاً عىل 
يرى الحايل  الداخيل  النظام  يف  املداولة  لدى  و  الداخيل  نظامه  احكام  عىل   بناء 
من وجد  الحاالت  هذه  مثل  يف  الكايف  بالشكل  واضحة  غري  املواد  بعض   ان 
افضل بشكل  االصول  حول  املداولة  اجل  من  الشعب  مع  التواصل  االفضل 
املداولة يف االصول تثبيت ماهية موافقة شكل  املداولة حول االصول   الهدف من 

للقواعد املوجودة ام ال و التأكد بعد ذلك من موافقة الجلسات لالصول ام ال

 بناء عىل املادة رقم 63 من مواد النظام الداخيل، يتم املداولة فيام اذا كان هناك
اصول اىل  الرئيس  »دعوة  للموضوع«،  الرئيس  »دعوة  أو  ال«،  ام  للجلسة   »داعي 
العمل تقديم  او  العمل مبوضوع  »تاجيل  الرتيك«،  الشعب  مجلس   العمل حسب 
 به«، حيث يتم الحديث عن هذه املواضيع، و يتم التحدث عن االشياء االخرى و
 عند املداولة عىل اصل الجلسات حتى هذا اليوم نرى ان موضوع »دعوة الرئيس

للموضوع« ذو صاحب اولوية

ان ممثيل االحزاب انه بشكل عام  املداولة يف االصول لكن يرى  نائب   ميكن لكل 
 السياسية لديهم الحق يف طلب الحق عند قدوم طلب حول هذا املوضوع، يقوم
 الرئيس بفتح جلسة اصول و يقوم اعطاء حق التكلم للنواب حول التكلم يف صالح
يعطى و  النواب  من  نائب  لكل  دقائق  العرش  تتجاوز  ال  ملدة  املوضوع  ضد   او 
 التقدير للرئيس حول اعطاء القرار يف التصويتويتم اعطاء القرار حول فيام اذا كانت

االجراءات مناسبة لالصول ام ال

 16- عقوبات النظام

القيام يتم  الداخيل،  للنظام  النواب  مخالفة  حال  ويف  العامة،  الهيئة  عمل   اثناء 
 باجراءات جزائية بحق هؤالء النواب و بعض هذه العقوبات هي عقوبات نظامية

و عقوبات النظام هي عبارة عن تحذير، استنكار او اخراج مؤقت من املجلس

 عقوبة التحذير:بناءاً عىل النظام الداخيل، فان املقاطعة اثناء التكلم، القيام بالتأثري
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 عىل السكون و عىل سري العمل و القيام مبحاولة املجادلة بشكل شخيص، هي عبارة
 عن امور تستوجب عقوبة التحذير و عقوبة التحذير تتم عن طريق تقدير الرئيس
 الذي يقوم بادارة الجلسة و يف حال قام النائب الذي نال عقوبة التحذير بطلب
 التكلم، يتم اعطاء هذا الشخص حق التكلم يف هذه الجلسة و لكن يف حال وجد
 بان ذلك مناسبا من طرف الرئيس، ميكن للرئيس اعطاء الحق التكلم للنائب قبل
 ذلك و يف حال وجد الرئيس بان ترصيحات النائب كافية ميكن له اعطاء االمر حول
 رفع هذه العقوبة و يف حال نال النائب عقوبتي تحذير يف نفس الجلسة، يجب
منع كالم و ميكن  اجباري  امر  الجلسة وهو  االمر يف ملخص محرض   توضيح هذا 

النائب حتى نهاية الجلسة بناءاًعىل طلب الرئيس او الهيئة العامة

النظام  يف  االستنكار  عقوبة  تستوجب  التي  الحاالت  رسد  يتم  االستنكار:  عقوبة 
الداخيل عىل الشكل التايل:

 ـ يف حال نال الشخص عقوبتي تحذير يف نفس الجلسة و عدم التخيل عن هذه
الترصفات التي يقوم بها

ـ نيل عقوبة تحذير لثالثة مرات خالل شهر واحد

ـ القيام باستخدام الفاظ نابية و القيام بافعال غري الئقة

ـ املهاجمة

 ـ القيام باصدار ضجيج يف املجلس، او عدم القيام باجراء الوظائف املرتتبة عليه و
التسبب يف نشوء مشاجرة او التسبب يف حركة عامة من اجل ذلك

 يتم اعطاء القرار عقوبة االستنكار بناء عىل طلب الرئيس الذي يدير الجلسة ميكن
 للنائب الذي يتم اعطاء قرار استنكار بحقه القيام بالدفاع عن نفسه او ميكن له
 القيام بطلب ذلك من نائب اخر و يتم كتابة عقوبة االستنكار يف ملخص محرض

الجلسة

 عقوبة االخراج من املجلس بشكل مؤقت: اثقل عقوبة نظام يف النظام الداخيل هي
 عقوبة االخراج من املجلس بشكل مؤقت و يتم رسد الحاالت التي تستوجب عقوبة

 االخراج من املجلس بشكل مؤقت يف النظام الداخيل عىل الشكل التايل؛

ـ اخذ ثالثة عقوبات استنكار يف نفس الجلسة  

ـ نيل عقوبة استنكار لخمسة مرات خالل شهر واحد  

 ـ القيام بشتم رئيس الجمهورية اثناء املداوالت او مجلس الشعب الرتيك، رئاسة  
 مجلس الشعب الرتيك، ديوان رئاسة مجلس الشعب الرتيك، الوكيل عن رئيس مجلس
 الشعب الرتيك و شتمهم و تهديدهم او شتم نظام دستور الجمهورية الرتكية اثناء

الجلسات
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 ـ القيام بحركات مخالفة لدوائر الدولة و قوات الدولة، للمؤسسات و املسؤولني  
القانونيني اثناء الجلسة، و القيام بقيادة تحركات مناهضة الحكام الدستور

ـ الدخول اىل مبنى مجلس الشعب الرتيك و بساتينها و اراضيها بشكل مسلح  

ـ القيام بتحرك خاطئ يف انشطة و ابنية املجلس  

 عقوبة االخراج من املجلس بشكل مؤقت، يتم اعطاء القرار بناء عىل قرار الرئيس
 مدير الجلسة لثالثة مرات عىل االكرث، ميكن لعضو مجلس الشعب الذي يتم اعطاء
 قرار اخراج مؤقت من املجلس، القايم بالدفاع عن نفسه بشكل ذايت او ميكن له
ملخص يف  العقوبة  كتابة  يتم  و  بذلك  القيام  اجل  من  اخر  نائب  بتوكيل   القيام 

املحرض

 النائب الذي يتم الحكم عليه بهذه العقوبة، ال ميكن له االشرتاك يف الهيئة العامة 
 ملجلس الشعب الرتيك، اللجنة، ديوان الرئاسة و الهيئة االستشارية خالل فرتة العقوبة

التي ينالها هذا الشخص

 ميكن للنائب يتم الحكم عليه بهذه العقوبة، القيام بالخروج عىل الكريس و طلب
العفو و ميكن له يف هذه الحالة الدخول اىل املجلس مرة اخرى

17- املحارض

 يتم تسمية الكتابات التي تتم اثناء جلسات اللجان و الهيئات العامة من احاديث
باسم املحارض

 يتم من طرف الكتّاب املكلفني من طرف الهيئات العامة و اللجان كتابة الكالم الذي
 يتم التحدث به من طرف النواب الذين يشاركون يف الجلسات و يتم اخذ الكالم
املحارض من طرف تسجيل هذه  اثناء  االعتبار  بعني  الكالم  اثناء  للنواب   املسجل 

الكاتبني و يتم تجهيز املحارض بهذا الشكل

النظام مواد  من   155 رقم  املادة  و   58 رقم  املادة  عىل  املحارضبناء  تصحيح   يتم 
 الداخيل و لكن ال يتم ازالة االقوال املراد تصحيحها من محرض االقوال و يتم ابقاء

االقوال السابقة يف املحرض و يتم كتابة االقوال املصححة يف املحرض

القيام الوزير  او  للنائب  الداخيل، ميكن  النظام  مواد  رقم 58 من  املادة   بناء عىل 
الكالم ملدة 5 دقائق كحد  بتصحيح مقولة عائدة له يف املحرض عن طريق طلب 

اقىص

 و بناء عىل املادة رقم 155 من مواد النظام الداخيل، اعتبارا من ضباعة و توزيع
تصحيح اجل  من  الرئاسة  اىل  التقدم  لالعضاء  يوم ميكن   15  املحرض، ميكن خالل 

اقوالهم
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د- سري املوازنة العامة

 1- قانون امليزانية

 انون امليزانية , تخمني الواردات والصادرات املالية للدولة خالل مدة محددة قادمة
الواردات لجمع  والرخصة  السلطة  ,واعطاء  التنفيدية  السلطة  مصاريف   وحساب 
 املالية مبوجب القانون امليزانية,خالل فرتة السنة املالية يتم اجراء حساب تخمينى
 للمرصوفات وما يتم جمعه من الواردات السنة املالية,يشمل الفرتة املمتدة بني 1

 كانون الثاىن -31 كانون االول ويتم تحديد امليزانية خالل مدة سنة مالية واحدة

2- السلطة املركزية وانواع امليزانيات التى يتضمنها

 يتم اعداد وتطبيق ميزانية الدوائر املربوطة باالدارة العامة:ميزانية االدارة املركزية
 ,وميزانية مؤسسات الضامن االجتامعى وميزانية االدارات املحلية , وتتكون ميزانية
والتنظيمية الرقابية  املؤسسات  وميزانية  الخاصة  امليزانية  من  املركزية   االدارة 
 وأي مؤسسة او اسم كان ال تكون تحت ادارة االدارة العامة تكون خارج برنامج

امليزانية

3- مقرتح قانون امليزانية املركزية وكيفية اعتامدها كقانون

التوضيحى  والتقرير  املركزية  االدارة  مليزانية  املقرتح  الوزراء,املرشوع   مجلس 
قبل االقل  الجديدة وعىل  املالية  السنة  بداية  ,وقبل  التخمينية  الوطنية   للميزانية 
 75 يوما يتم تقدميه للربملان الرتيك , مرشوع امليزانية لالدارة املركزية يجتمع لجنتي
 التخطيط و امليزانية ويتم توصل اللجنتني اىل صيغة امليزانية النهائية خالل فرتة 55
 يوما ويتم مناقشةاملرشوع ىف الجلسة العامة للربملان ويتم اقرارها قبل بداية السنة

املالية الجديدة

 قبل مناقشة امليزانية واقرار قانون الحساب النهايئ من قبل الجلسة العامة للربملان 
 يتم تقديم املرشوع من قبل الحكومة للربملان ,ومن تم يتكلم عضوان من اعضاء
املوافقة بعد  الحكومة  ميثل  واالخر  بالربملان  الحزبية  الكتل  احدهم  ميثل   الربملان 
وبالتتابع مادة  مادة  املواد  يتم عرض هذه  امليزانية  اىل  التى ستدخل  املواد   عىل 
 ويتم عرض جداول مبدخوالت و مصاريف كل مؤسسة ومناقشتها واجراء التصويت
 فصولها )بحيث كل فصل لوحده( و املوافقة عىل مضامينها ويتم اصدار القرارات
 واعتامدها بشكل اصوىل بعد اجراء املناقشات الالزمة للموضوع وبعد االنتهاء من

 املحادثات النهائية يتم التصويت عليها بطريقة التصويت املفتوح

للربملان ال يستطيع اعضاء العامة  الجلسة  امليزانية ىف   خالل فرتة مناقشة مرشوع 
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الربملان اعطاء مقرتحات تزيد املصاريف العامة او تقلل الواردات العامة

 تنرش قانون امليزانية العامة من قبل االدارة املركزية ىف الجريدة الرسمية قبل بداية
 السنة املالية الجديدة

4- ترشيع قانون تثبيت حساب امليزانية العامة

ومصاريف اليرادات  النهائية  الصيغة  وضع  مبسألة  النهايئ,تتعلق   الحساب 
 الدولة,ويعرتف ايضا بحق املؤسسات الرقابية ىف القيام باعاملها ويتم تطبيقها بعد
 الوصول اىل الصيغة النهائية للميزانية الجديدة واعتامدها كقانون ويتم اعطاء االذن
اقتصادية املصاريف من املثبت ويتم تقدير  الحساب  الدولة وفق قانون   ملفاصل 

 عدمها وفقا لنيلها املوافقة بالتصويت من قبل الربملان

املالية مبا يالئم القانون من قبل وزارة  ,يتم تحظري  النهايئ   مقرتح قانون الحساب 
 امليزانية املركزية وذلك باالعتامد عىل سجالت الحسابات ,يتم تحظري مرشوع قانون
 الحساب النهاىئ ىف نهاية السنة املالية الذى هم فيها ,ومبدة اقصاها 7 اشهر ,ويتم
 تقدميه للربملان من قبل مجلس الوزراء ويتم التباحث فيها ومناقشتها مع مرشوع
التخطيط لجنتى  تقوم  وامليزانية   التخطيط  لجنتى  قبل  من  الجديدة   امليزانية 
 وامليزانية بتقديم مرشوعى قانون امليزانية وقانون الحساب النهايئ معا اىل الجلسة

العامة للربملان

 تقوم الجلسة العامة للربملان باعطاء قرار اعتامد قانوىن امليزانية والحساب النهايئ
املحاسبة ديوان  اكامل  ,ان عدم  الربملان  اىل  النهايئ  الحساب  قانون   تقدم مرشوع 
ارتباطها او  النهاىئ  الحساب  قانون  مصادقة  توقف  تعنى  ال  وتقييمها   لحساباتها 

 بقانون

ذ- سري تصديق االتفاقات الدولية

مع الرتكية  الجمهورية  باسم  تنظيمها  يتم  سويف  التي  االتفاقيات  تصديق   يرتبط 
عن الرتيك  الشعب  مجلس  تصديق  بناءاًعىل  الدولية،  الهيئات  و  االجنبية   الدول 

طريق قانون موافق مرتبط بذلك

هيئة طرف  من  يتم  القانون  موافقة ملرشوع  الدولية  االتفاقيات  ان  معرفة   لدى 
 الوزراء مترير القانون اىل رئاسة مجلس الشعب و من ثم اىل اللجان و يتم تحويل
 مشاريع قوانني املوافقة دامئا اىل اللجان التابعة للعالقات الخارجية كلجنة اساسية
 نتيجة قانون موافقة اللجنة – مع التعديالت يف حال وجودها- يتم تقديم التعديالت
 مع النص املحرض اىل الرئاسة و ذلك مع التقارير املتعلقة يف جلسات الهيئة العامة
 يف مشاريع القوانني املوافقة، املداولة يف مشاريع القوانني مرتبط باصول القانون و
لكن يف االتفاقيات الدولية يف مشاريع القوانني هي اعامل قابلة للتصويت العلني



مجلس األمة الرتيك الكبري 69 68 مجلس األمة الرتيك الكبري 

ر- نرش القوانني

1- نرش القوانني

املفعول القانون ساري  الربملان يكون  قانون من قبل  اقرتاح  اقرار مشاريع و   بعد 
القانون نرش  يجب  املفعول  سارى  تكونالقانون  ان  اجل  القانونومن  ترقيم   ويتم 

 بالجريدة الرسمية

 ويتم نرش القانون بالجريدة الرسمية خالل 15 يوما من تاريخ ارسال القانون اىل
 رئاسة الجمهورية وبعد ذلك يرسل رئاسة الجمهورية القرار اىل رئاسة مجلس الوزراء
 ويتم ارجاع القانون ككل او قسام منها اىل الربملان ما مل يقتنع به رئيس الجمهورية
يستطيع ال  امليزانية حيث  قانون  ذلك  من  ويستثنى  اخرى  مرة  مناقشتها   لغرض 

رئاسة الجمهورية اعادة قانون امليزانية اىل الربملان الرتيك

 املواد التى ال يراه رئيس الجمهورية مالمئة يرجعه للربملان من اجل مناقشة مواد
 القانون ككل او قسم من بنودها ومن خالل هذه املناقشات يتم تبديل البنود او
 ابقائها عىل شكلها االول وىف حالة عدم تغيري الربملان للبند عىل وضعها االول يتم
 ارجاع القانون اىل رئيس الجمهورية ويتم اعتامد القانون عىل وضعها االول وتكون
يتم التى  القانون  ارجاع  الجمهورية  لرئيس  ,ويحق  القانون  بنرش  ملزمة   الرئاسة 

 تعديلها من قبل الربملان مرة ثانية من اجل تعديلها

2- دخول القانون حيز التطبيق

 عند دخول القانون حيز التطبيق يتم ايضاح مضمونها بشكل واضح ويتم دخول
 القانون للتنفيذ ككل ويحدد لها تاريخ لبداية جريان تطبيقها , ويتم اعطاء تواريخ
تدخل حيز التى  القوانني  واحد وكل  قانون  بنود مختلفة ضمن  لتطبيق   متعددة 

التنفيذ يتم البدء بتطبيقها بعد 45 يوما من تاريخ نرشها ىف الجريدة الرسمية

ز- قرارات الربملان

1- قرار الربملان

 قرارات الربملان هى بشكل عام قرارات سياسية,تتعلق باصول جريان العمل بالنظام
من تاخد  الربملان  قرارات  التنفيذية  السلطة  يف  بالعالقات  تتعلق  ما  او   الداخىل 
 الجلسة العامة لذلك فان القرارات التى تاخد من قبل لجان الربملان او رئاستها ال

تعد من قرارات الربملان

لقرارات الربملان خواص محددة
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 ـ يتم اتخاذ قرارات الربملان نتيجة التصويت 

 ـ قرارات الربملان ليست تابعة ملوافقة رئيس الجمهورية وعىل عكس القوانني فان 
 قوانني الربملان ليست بحاجة اىل موافقة رئاسة الجمهورية من اجل الدخول اىل حيز

التنفيذ وتنرش بالجريدة الرسمية بعد تصديقها من قبل رئيس الربملان الرتىك

 ـ مبدئيا قرارات الربملان ال تطبق عليها التجربة القانونية: وحسب دستورنا, فيتم 
النظام وتبديل  الداخىل  النظام  املدرجة:  بالحاالت  القانونية  التجربة  مبدأ   تطبيق 
الربملان قرار سحب عضوية  تبديل  او  القانونية  الحصانة  رفع  )اىام148(   الداخىل 

)اىام85(وخارج هذا ال يتم تطبيق مبدأ التجربة القانونية بقرارات الربملان

وكنمودج لقرارات الربملان :ما تتعلق بتبديل النظام الداخىل للربملان ,قرارات االجازة 
واالسرتاحة ,القرارات االمنية ملجلس الوزراءما تتعلق بقرارات الحصانة القانونية ,ما 
تتعلق بارسال القوات الرتكية اىل الدول االخرى اواعطاء اذن لدخول قوات اجنبية 

اىل االراىض الرتكية.
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أ- سؤال

1- سؤال

لرئيس يهىء  ما  معني,  موضوع  ىف  وسلطاتها  الحكومة  بوظيفة  يتعلق  ما   سؤال, 
 الوزراء او الوزير ذات العالقة ألخذه معلومات حول مسالة برملانية معينة وطرق
 ادارتها حسب السوال يتم تصنيف االجابة عليها اىل طريقتني احدهام شفهى واالخر

تحريرى

 2- الرشوط الواجب توفرها بالسوأل

مطابقة تكون  ان  يجب  السوأل  مقرتح  وشكل  فاساس  الداخىل  النظام   حسب 
للرشوط املكتوبة ادناها؛

 يجب ان تكون مخترصة وال تزيد عىل ال 100 كلمة   

 ال يكون مدعوما مبصدر   

 يجب ان يوجه لرئيس الوزراء او احد الوزراء    

 يجب ان يعنون لرئاسة الربملان  

 )يتضمن السؤال معلومات برملاىن واحد )اسم,لقب,منطقته االنتخابية  

  يجب ان ال تاخد صيغة قضايا غريجدية اوافكار شخصية                 

 يجب ان ال تتميز بامكانية فهمه بطريقة اسهل من مصدر اخر  

 يجب ان ال تكون ذات طابع استشارى فقط  

  يجب ان التكون فكرة االستدعاء لرئيس الوزراء او احد الوزراء قد طرحت من  

قبل من اجل موضوع معني

 ان ال تحمل السؤال عبارات جارحة ونابية  

 وباالضافة اىل ذلك وحسب متطلبات الدستور,فال يجب السؤال عن احقية استعامل
القانون ىف القضية املطروحة

الرقابة الربملانية -4
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3- تحضريمقرتح السؤال ودخوله للتطبيق

االوراق تسجيل  وحدة  من  السؤال  قيد  يتم  ثم  العامة  االوراق  وحدة  اىل   يرسل 
العامة, ويتم تصديق القوانني والقرارات من قبل رئاسة الربملان

اتباع ويتم  الداخىل  والنظام  الدستور  مع  تتوافق  ان  يجب  السؤال,بداية   مقرتح 
 الطرق القانونية والرقابية حسب االنظمة والرشوط املتبعة والسؤال التى ال تستوىف
 الرشوط املطلوبة , يتم اعادتها من قبل رئيس الربملان اىل صاحبه ويتم تبيني سبب

اعادتها مبالحظة من قبل رئيس الربملان

يستطيع صاحب املقرتح ان يصحح سبب اعادة املقرتح ويعيد تقدميه مرة اخرى

 املقرتح التى تحصل عىل املوافقة يتم وضعها اىل امام رئاسة الربملان أو التسلسل
 الخاص به ويتم اعطاء السؤال التحريرى عىل اساس ترقيم )7( اما السؤال الشفوى
االنتخابية واملنطقة  ولقب  واسم  ,وتوقيع  السؤال  ترقيم  شكل)6(ويتم  عىل   فهى 
 لصاحب املقرنح وبعد تدوين معلومات الربملاىن صاحب املقرتح بشكل مخترص عىل

اوراق النرش ويدخل حسب رساه

 وبعد ان يوقع عليه رئيس الربملان يتم ارسال السؤال اىل رئاسة الوزراء او اىل الوزارة
التى وجهت لها السؤال

4- االجابة عىل السؤال التحريرى

 فرتة االجابة عىل السؤال املكتوب املرسل اىل رئاسة الوزراء او الوزارة املعنية هى 15
يوما من تاريخ ارسالها من قبل الربملان

 يجب ان يحمل الرد عىل توقيع الوزير املعنى, ويتم تقديم االجابة من رئاسة الوزراء
 او الوزارة املعنية اىل رئاسة الربملان ويتم ارسال نسخة من الجواب اىل الربملاىن الذى
 ارسل الرسالة ويتم نرش السؤال والجواب بيوميات الربملان او مجلة محارض الربملان

وموقع الربملان الرقمى عىل االنرتنيت

املعطى حسب املدة  كفاية  عدم  املعنية عن  الوزارة  او  الوزراء  رئاسة  بينت   وان 
القرار لالجابة عىل السؤال فيتم طلب مدة اضافية ومقدارها شهر واحد

 واذا مل يتم االجابة عىل السؤال خال فرتة ال 15 يوم واملدة املضافة فيتم تنبيه رئاسة
 الوزراء او الوزير املوجه اليه السؤال من قبل رئيس املجلس ويتم اعطائه مهلة 10

ايام نهائية بغية االجابة النهائية عىل السؤال

 وان مل يتم االجابة عىل السؤال خالل فرتة 10 ايام نهائية يتم االعالن عن السؤال
 التى مل يجاب اليها باالوراق التى مل يتم االجابة عليهاجدول االوراق القادمة,«مدتها

ورقمها,واملخترص والجهة التى تم االرسال اليها
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 وبعد نرش الورقة الواردة ميكن االجابة عليها فيام بعدويتم نرش ورقة السوال من
 دون الجواب ىف حالة عدم ورود الجواب ويتم االشارة اليها بعبارة مل يتم االجابة

عليها ىف مدة االجابة املعطى لها

 5- االجابة عىل مقرتحات االسئلة الشفهية

 مقرتح السؤال الشفهى, بعد 5 ايام من تاريخ ارساله اىل رئاسة الوزراء او الوزارة
املعنية يتم ادخاله اىل يوميات الجلسة العامة وحسب الرقم التسلسىل لها

 كيفية أخذ االسئلة الشفهية اىل املداولة )يوميات الربملان(,يتم االجابة عليها شفهيا
 وبشكل عام خالل كل فصل برملاىن, يتم تخصيص ساعة من وقت االجتامع الربملاىن

يومى الثالثاء واالربعاء وذلك ىف بداية الفصل الربملاىن

الربملان  ىف  مقعده  تسلسل  الربملاىن وحسب  يقوم  للربملان  العامة  الجلسة   خالل 
 ومن املقاعد االمامية ويتم توجيه السؤال بشكل مخترص اىل عضو الحكومة ذات

العالقة,عضو بعد اخر
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كاتب يقوم  للربملان,  العامة  الجلسة  السؤال ىف  له  الذى وجه  الوزير   عند حضور 
 الربملان بقرأة )بقراءة( السؤال للوزيروبعد طرح السؤال ياخد الوزير فرتة 5 دقائق
ومن الربملاىن  للعضو  يحق  للسؤال  الوزير  اجابة  السؤالوبعد  هذا  عىل   لالجابة 
 مقعده بطلب رشح مخترص حول جواب الوزيرويتم انهاء هذه املسألة بعد اعطاء

الجوابويتم اخراج السؤال من يوميات الربملان بعد ذلك

 الوزير الذى يعطى الجواب باسم الحكومة, يستطيع ان يعطى االجوبة حول اكرث
 من سؤال يتم طرحه خالل الجلسة العامة ويحق له االجابة دون مراعاة تسلسل
 السؤال, ويجب مراعاة اسبقية االجابة عىل سؤال رئيس وهيئة رئاسة الربملان, ويتم

اعالن ذلك من قبل رئيس الربملان

واالسئلة التى تتعلق مبوضوع معني يتم توحيده واجابته بدفعة واحدة

 واالسئلة الشفهية التى ال يتلقى الجواب خالل 3 جلسات عامة يتم تحويلها اىل قسم
االسئلة التحريرية ويتم ارسال السؤال اىل املقام املعنى باعتبارها سؤال تحريرى

6- رد مقرتح السؤال

 تعترب السؤال جاري املفعول من تاريخ تقدميه اىل تلقى االجابة عليها ويحق لعضو
 الربملان صاحب املقرتح سحب سؤاله ىف اى وقت يرغب فيه بعد ان يقدم طلب

بخصوص ذلك ويتم اعالم هيئة الرئاسة للربملان مبسالة سحب السؤال

7- سؤال من رئيس الربملان

االستشارية والهيئة   , الديوان  ,اعضاء  الرئاسة  ديوان   , الربملان  رئيس  مسألة   يحق 
 حول فعاليات الربملان وواجبات الربملان ,وعىل شاكلة )عىل شكل( اسئلة تحريرية

او شفهية

السؤال اذا كان  نائبه املوكل  او  الربملان   يتم االجابة لهذه االسئلة من قبل رئيس 
 تحريريا يتم أخذه اىل الجلسة العامة خالل 7 ايام وما يتعلق باالسئلة ذات العالقة

بالحكومة يتم ارساله اىل الحكومة
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ب- االجتامع العام
1- اللقاء العام

 اللقاء العام,ما يتعلق باملجتمع وانجازات الدولة حول موضوع معني,ويتم طرحه
بالجلسة العامة للربملان

2- الرشوط التى يجب توفرها مبقرتح اقامة اللقاء العام

 فتح اللقاء العام : يتم فتح اللقاء بطلب من الحكومة اواالحزاب السياسية اوعىل
 االقل بطلب من 20 عضوا برملانيا ويتم ذلك عرب طلب مكتوب

النواب   ان تتضمن اسامء  برملاىن يجب  نائب  الذى يقدم من قبل 20  الطلب   ـ 
والقابهم واملنطقة االنتخابية التى ميثلونها وتواقيعهم

 ـ الطلب التى تقدم باسم الكتل الحزبية ,يتضمن اسم ولقب واملنطقة االنتخابية  
التى نجح فيها وتوقيع رئيس الحزب او وكيله

ـ يجب ان يتضمن يتضمن املقرتح عبارات مفيدة ومقبولة  

 ـ يجب ان ال تتعارض موضوع الدعوة التى تقدم بحقها املقرتح القوانني املعمولة  
بها

 ـ املقرتح التى تزيد عدد كلامتها عن ال 500 كلمة يجب ان تلحق بعبارة املقرتح  
 يجب ان ال تتجاوز عدد كلامتها ال500 كلمة وعند قرأته ىف الجلسة العامة تكون

هذه العبارة هى االساس

ـ يجب ان تكون موضوع املقرتح مغلقا, وواسعا وان تكون مفتوحا للنقاش  

ـ توجه املقرتح اىل رئيس املجلس  

3- املراحل التى متر بها طلب اللقاء العام

الربملان العام اىل رئاسة  اللقاء  العامة يحول مقرتح   الشخص املسؤول عن االوراق 
( حيث للربملان عىل شكل )8  الداخىل  النظام  املقرتح مع   ويتم مطابقة مضمون 
للربملاىن االنتخابية  واملنطقة  ولقب  اسم  يحمل  حيث  واملقرتح,  الرقم  له   يعطى 
املقرتح مع التى ىف  التواقيع  املوقعني ويحسب عدد  الرقم واحد من بني   صاحب 
 مخترص للمقرتح, ويتم أخذه اىل جدول االوراق الواردة وذلك حسب تاريخ وروده

اىل الرئاسة ورقم تسلسله االساىس

الرئاسة(  العامة من قبل  الجلسة   يتم ادخاله اىل مناقشات املجلس ) تقديم اىل 
 وبهذا يعترب املقرتح قد قرىء للجلسة واملقرتح التى تزيد عدد كلامته عن 500 كلمة

يتم قراءة مخترصه فقط املقرتح, يتم متريره اىل رئاسة الربملان عربعدة مراحل
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 4- املباحثات االوىل للقاء العام

 الغاية من املباحثات االوىل هى تقرير انعقاد اللقاء العام من عدمهمقرتح املباحثات
 االولية للقاء العام يتم ادخاله للمناقشة حسب رقمه او من قبل الهيئة االستشارية

او بتوصية من قبل الكتلة الحزبية ويتم ا

الحزبية, الكتل  الحكومة,  االوىل,  املباحثات  وىف  معني  تاريخ  وحسب  القرار   أخذ 
 وصاحب التوقيع االول ىف الطلب أو صاحب توقيع اخر يستطيع الكالم وال يحق

العضاء الربملان التكلم عن افكارهم الشخصية خالل مدة اللقاء االول

 مدة التكلم يف املباحثات االوىل كالتاىل الحكومة والكتل السياسية هي 20 دقيقة
النهاية فقرار اقامة  لكل فئة, ويحق لصاحب املقرتح التكلم ملدة 10 دقائق, وىف 

s اللقاء العام من عدمه يرجع اىل التصويت

5- كيفية اقامة املباحثات العامة ىف الجلسة العامة للربملان

العامة الجلسة  ىف  العام  اللقاء  لعقد  القرار  اعطاء  يتم  االولية  املباحثات   خالل 
 للربملان,ويوم عقد املباحثات العامة يتم اتخاد تدابري تشبه عقد جلسة خاصة ويتم
 اعالم الهيئة االستشاريةوىف يوم عقد الجلسة العامة للمناقشة , ومن تاريخ اعطاء
 القرار لعقده املناقشة العامة حيث ال ينبغى فتح املناقشات قبل زمن 48 ساعة او

 بعد مىض 7 ايام كاملة

 يكون حق التكلم اوال ىف الجلسة العامة للربملان لصاحب اول توقيع ىف الطلب او
التكلم لنائبني  الحزبية ويحق  والكتلة  للحكومة  فيحق  ذلك  عنه وغري  ينوب   من 
 حول املوضوع باسمهم الشخصىويعطى مدة 10 دقائق للنواب كحد اقىص للتكلم
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اما الحكومة والكتل الحزبية فيحق لهم التكلم ملدة 20 دقيقة

اللقاء العام ال تاخد اى قرار وعىل ذلك ال يتم التصويت حول  وبعد االنتهاء من 
االمر

6- الرتاجع عن مقرتح اللقاء العام

اللقاء العام, يتم توجيه طلب اىل رئاسة الربملان من قبل صاحب  لسحب املقرتح 
املقرتح

 ويحق للنواب اللذين وقعوا عىل املقرتح سحب تواقيعهم ىف اى لحظة وىف حالة
 سحب توقيع ما وبقاء عدد التواقيع اىل ما دون ال20 يبعد رئاسة املجلس املقرتح

عن التداول لعد كفاية عدد التواقيع

الربملانية البحث  لجنة  ت- 

 1- ابحاث املجلس

 ابحاث املجلس, وظيفتها أعامل املراقبة و اتخاذ املعلومات التى حققتها السلطة
عىل الحصول  و  يديها  بني  من  كونتها  التى  الخاصة  الجنة  بواسطة   الترشيعية 

املعلومات يف موضوع معني

2- الرشوط التي يجب أن يتوفر يف مقرتح ابحاث املجلس

 يتم ابحث املجلس, وفق طلب من الحكومة أو كتل األحزاب السياسية أو 20 نائبا
فألكرث مبقرتح كتايب

 املقرتح الذي يقدم باسم حزب سيايس ما يجب أن يتوفر عىل اسم و لقب و منطقة
من قدم  الذى  املقرتح  أما  و  الرئيس,  نائب  أو  الكتلة  لرئيس  توقيع  و   االنتخابية 

قبل20 نائب فعليه اسم و لقب و منطقة االنتخابية و توقيع للنواب

 ـ يجب أن يكون املقرتح يف موضوع معينو أن ال يكون املوضوع املقرتح غامضا,  
 واسعا و قابال للتأويل

 ـ أن ال يتجاوز نص املقرتح عىل 500 كلمة لو زاد عىل ذالك ينبغي إضافة موجز  
 لالقرتاح ال يتجاوز عىل 500 كلمة يف النص

ـ ينبغي أن ال يكون موضوع االقرتاح متعلق بأرسار الدولة و التجارة  

 ـ حاليا, ينبغي أن ال يكون موضوعه متعلق باستخدام الوالية القضائية يف قضية  
 مستمرة
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ـ ينبغي أن ال يكون يف املقرتح أسلوب جارحة و فظ  

ـ و ينبغي أن يكتب املقرتح موجها إىل رئاسة الربملان  

3- املدة الزمنية التي يتبعها مقرتح ابحاث املجلس

 يقدم مقرتح ابحاث املجلس أمام » رئاسة القوانني و القرارات » بعد أن أخذ عدد
إطار يدرس يف  الذي  )10/(املقرتح  أسايس  له عدد  يعطى  العامة  الوثيقة   تسجيل 
النواب ألقاب  و  اسامء  مبعلومات  جاء  الذي  الدستور  و  الداخيل  النظام   موافقة 
 املوقعني األول و دوائرهم االنتخابية و عدد التوقيعات التي يحملها و ملخصه الذي
 يعكس املحتويات و العدد األسايس و تاريخ الوارد إىل الرئاسة يتم تسجيله يف قامئة

األوراق الواردة

 يعرض املقرتح إىل املعلومات يف الجمعية العامة من خالل قراءته يف قسم » العروض
األعامل و يسجل يف قسم » العامة » من جدول  الجمعية  إىل  للرئاسة   التقدميية 
 املناقشة العامة و املناقشة األولية حول استفادة ابحاث املجلس« وفقا للرتتيب عىل

عدد األساس

 4- تكوين و تشغيل لجنة ابحاث املجلس

العامة و يتخذ املناقشة  تابعة ألصول  ابحاث املجلس أوعدمه   القيام مبسألة فتح 
 قرار عىل فتح ابحاث املجلس أو عدمه بتصويت رسي بعد مناقشته يف الجمعية

العامة

 تم اتخاذ قرار يف فتح ابحاث املجلس لتكوين لجنة ويتم التصويت باقرتاح الرئاسة 
 و يحدد جوانب يف حالة عدد أعضاء هذه اللجنة و مدة املهمة و تشغيل خارج
 أنقرة عند الحاجة من قبل الجمعية العامة يتم متثيل كتل األحزاب السياسية عىل

نسبة قواهم يف اللجنة

لديها املجلس  ابحاث  اللجنة  اإلدارات  و  األخرى  العامة  املؤسسات  و  الوزراء   من 
 صالحية طلب املعلومة املحلية و الجامعات و )الرشكات اململوكة للدولة( , املصارف
 و املؤسسات التي أنشأت بحكم قانون خاص أو التى تستند بصالحية حكم قانون
التى الجمعيات  من  و  العامة  املؤسسات  و  الوظيفة  املهنية  املؤسسات  و   خاص 
 تشتغل يف مصلحة املجتمع وكذلك التحقيق مع كل هؤالء و استدعاء موظفيها من

أجل أخذ هذه املعلومات منهم

 متدد بفرتة تقوم لجان ابحاث املجلس بخدمة 3 شهور إذا كانت اللجنة ال ميكنها
 االنتهاء من الدراسة يفتح إضافية مدتها شهر واحد من قبل الجمعة العامة فإن مل
 تكمل اللجنة عمليتها يف نهاية هذا الوقت املحدد النتائج التى وصلت إليها حتى
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 االن املناقشة عىل أسباب التعذر الكامل البحث يف غضون 15 يوما أو عىل ميكن
للجمعية العامة أن تكتفى بهذه املناقشة كام ميكنها تكوين لجنة جديدة

 يشمل تقرير لجنة ابحاث املجلس الوضع الراهن للقضية و أبعاد املشكل و األسباب
 و التدابري التى ينبغي اتخاذها يف جميع الجوانب يفتح مناقشة عامة عىل التقرير

املطبوع بعد التوزيع

إىل  ينتمى  العامة  الجمعية  يف  التقرير  عىل  العامة  مناقشة  يف  األول  الكالم   حق 
 صاحب توقيع األول يف مقرتح ابحاث املجلس أو من يشريه هو من صاحب توقيع
 أخرى من نائب و باإلضافة إىل ذلك, فإن اللجنة و الحكومة و كتل األحزاب السياسية
 و النائبني نيابة عن أنفسهام لديهام الحق يف الكالم وقت الكالم يخضع ألحكام عامة

و تنرش تقارير اللجنة يف سجالت اليومية و يف الشبكة اإلنرتنت

الربملانية التحقيق  لجنة  ث- 

1- التحقيق الربملاين

السلطة بها  تقوم  التى  القانونية  عملية  سري  إىل  تشري  ما  هى  الربملاين   التحقيق 
املحكمة بها  تقوم  التى  املحاكمة  بدء  عىل  القدرة  توفري  و  نفسها   الترشيعية 
 الدستورية باعتبارها املحكمة العليا عىل رئيس الوزراء أو الوزراء عن الجرائم التى

ارتكبوها أثناء الوظيفة و فيام يتعلق مبهامهم

2- لرشوط التى يجب أن يتوفر ىف مقرتح التحقيق الربملاين

الكامل عدد  من  األقل  عىل   )55(  10/1 بطلب  الربملاين  فتحالتحقيق  طلب   ميكن 
ألعضاء الربملان

 يجب أن يكون املقرتح يبني الجرائم التى يرتكبوها رئيس الوزراء أو الوزراء املختصني
 فيام يتعلق مبهامهم و تحديد باإلشارة إىل مادة و مربر لهذه الجرائم فيام تتعارض

مع أى أحكام الترشيعات

3- املدة الزمنية التى يتبعها مقرتح التحقيق الربملاين

العامة للجمعية  يقرأ  و  الواردة  األوراق  قامئة  ىف  الربملاين  التحقيق  مقرتح   يسجل 
 ميكن اتخاذ قرار باقرتاع رسي عىل فتح التحقيق الربملانية أو عىل عدمه بعد نتيجة
 املفاوضات التى سيتم يف خالل شهر واحد من تاريخ وصوله إىل رئاسة الربملان من

قبل الجمعية العامة

 ان صاحب املوقع األول أو الذي يشريه من صاحب املوقع االخر مع )او( نواب ثالثة
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 و رئيس الوزراء الذي يطالب عليه افتتاح التحقيق الربملانية أو الوزراء لديهم الحق
 يف الكالم يف هذا االجتامع و مدة الكالم يخضع ألحكام العامة

القانوين بالنصاب  و‘يكتفي  املؤهلة  األغلبية  إىل  حاجة  هناك  تكون  أن   اليشرتط 
 التخاذ قرار

4- تكوين و تشغيل لجنة التحقيق الربملاين

 إذا اتخذ قرار يف فتح التحقيق الربملاين, فإنها قد تقدم ثالثة أضعاف عدد األعضاء
 املنتخبني إىل اللجنة عىل نسبة قوى األحزاب السياسية يف الربملان و يتم تكوين لجنة
 التحقيق الربملاين من 15 شخصا وذلك مبوجب سحب االسامء منفصلة لكل حزب

سيايس من بني هؤالء املرشحني املقدمني

الجنائية, الميكن للنواب املوقعني عىل االقرتاح أو املعلنني  وفقا لقانون اإلجراءات 
 آراءهم يف هذا املوضع و الذين يف حاالت متنع مشاركتهم يف اتخاذ القرار أو النظر

يف قضية القضاةأن يكونوا عضوا للجنة

 تختارلجنة التحقيق الربملاين,^ الرئيس و نائب الرئيس و املتكلمني و العضو الكاتب
 يف اجتامع األول الذي سينعقده بعد تكوينها بقرار الجمعية العامة

 تقدم لجنة التحقيق الربملانية تقريرها يف غضون شهرين من إنشائها و إذا مل يتم
 االنهاء من التحقيق, يجب متديد اللجنة لفرتة شهرين جديدا و نهائيا

 يتم اجتامع لجنة التحقيق الربملاين باألغلبية املطلقة لجميع عدد األعضاء و تتخذ
 قرارا باألغلبية املطلقة للحارضين

 أعامل اللجنة رسية ال يشارك أعامل و اجتامع لجنة التحقيق الربملاين ^من النواب^
 من غري أعضائها عىل عكس اللجان الدامئة
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و العامة  املؤسسات  و  املنظامت  من  تطلب  أن  الربملاين  التحقيق  للجنة   ميكن 
ما حجز  ميكنها  و  املوضوع  بهذا  املتعلقة  والوثائق  معلومات  الخاصة   املنظامت 
 يعتربونها رضورية و االستفادة من جميع الصكوك ملجلس الوزراء و االستامع إىل
 أعضاء مجلس الوزراء و أصحاب املصلحة اآلخرين و الشهود و الخرباء قد تطلب
القضائية و اإلنابة  الويص و  القضائية من خالل  السلطات   اللجنة املساعدات من 
 باإلضافة إىل ذلك, ميكنها طلب استخدام سلطة مقيدة للحريات التي أعطاها قانون
 اإلجراءات الجنائية للسلطات القضائية فيام يتعلق بضبط و بحث شهود عيان و
 خرباء يف إطار األحكام العامة, قد يتم طلب ارسال كتاب اخطار بعد بيان املربرات

 اىل السلطة القضائية املسؤولة من اجل اجراء الالزم

 تأخذ اللجنة مدافعة عن رئيس الوزراء أو الوزير الذيْن طلبت عليهام فتح التحقيقات
 الربملاين و تطلب منهم أن يحرضوا الوثائق الالزمة املتعلقة بهذه القضية

تجوز للجنة أن تقرر العمل خارج أنقرة بإقامة لجان فرعية عند الحاجة

5- مناقشة تقرير لجنة التحقيق الربملاين و النتائج القانونية

 تطبع تقرير لجنة التحقيق الربملاين يف خالل 10 أيام فريسل فورا إىل رئيس الوزراء
 أو الوزير و يوزع عىل أعضاء الربملان يناقش التقرير ىف غضون 10 أيام بعد توزيعه

 عىل األعضاء

 قديتم القرار عىل تحويل التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق الربملاين ^إىل املحكمة
العليا أو عدم تحويله

إليها احيلت  التى  العامة  الجمعية  قرارات  و  املحكمةالعليا  لجنة  تقارير   يوضح 
استناد التقرير املعد إىل أي األحكام الجنائية

عىل  , العليا  املحكمة  إىل  احالتها  لعدم  اللجنةاملوجهة  تقارير  رفض  يتوقف   إمنا 
 اعتامد املقرتح الذى أعطي حول احالة إىل املحكمة العليا و يشري استنادها إىل أي

 حكم جنايئ

االستجواب تعطي حق  اللجنة   ، الربملانية  التحقيق  لجنة  مناقشةتقرير   من خالل 
 لطلب فتح تحقيق لالشخاص نيابة عن ستة نواب و مع او بدون املهمة اىل رئيس
 الوزراء او الوزير الكلمة االخرية ينتمي اىل رئيس الوزراء او الوزير للمطلوب فتح
للربملان الداخيل  النظام  تقرير  مناقشة  اثناء  الزمنية يف  املدة  يقترص  وال   التحقيق 
 الرتيك وان وجد املطالبة املعلن عليها من قبل االشخاص يعطى حق الكالم للحكومة
 ومجموعة االحزاب السياسية هذا الوضع بالنسبة ملجموعة االحزاب السياسية هو

نتيجة للحظر يف الدستور



مجلس األمة الرتيك الكبري 83 82 مجلس األمة الرتيك الكبري 

اىل الرسي  االقرتاع  عرب  لقرار  التقرير  تربط  اللجنة   ، املفاوضات  من  االنتهاء   بعد 
 الجمعية العامة  ويف هذا التصويت يعطى القرار بالتصويت الرسي لالغلبية املطلقة

من مجدموع عدد االعضاء

يف امللف  يرسل   ، العليا  املحكمة  اىل  الكبري  الرتيك  الشعب  مجلس  قرار  اُتخذ   اذا 
 غضون 7 ايام من الرئاسة متصالً اىل بوصلة متسلسلة ويرسل اىل رئاسة املحكمة

الدستورية القرار املُنقل من الربملان اىل املحكمة العليا هي قرار نهايئ

 قرار مكتب رئيس الوزراء املوجود يف املهمة )الواجب( املُحال اىل املحكمة العليا
ينتهي الوزير  )مهمة(  واجب  فأن  املقابل  بدوره  الحكومة،  واجب  رسمياً   تنهي 

^متاماً

ج- االستجواب الربملاين

1- االستجواب يف مجلس النواب

احد سياسة  او  الوزراء  ملجلس  العامة  سياسة  النواب هي  مجلس  يف   االستجواب 
 الوزراء يف وزارته ، وهي عنرص تحكم للامرسات )التطبيقات( يف الربملان يف نهاية
 املقابالت اقرتاح حجب الثقة املعطى او بناءاً عىل طلب الثقة ملجلس الوزراء رئيس
 الوزراء هو^اداة مراجعة فعال مبارش مع الحكومة والنتائج التي ميكن ان تؤدي اىل

الحد )انخفاض( من احد الوزراء او الحكومة

2- الرشوط التي تحمل اقرتاح حجب الثقة

-  اقرتاح حجب الثقة يف مجلس النواب تعطي بالنيابة عن مجموعة حزب سيايس 
او عن طريق التوقيق ما اليقل عن 20 نائبا يف الربملان يجب ان يتواجد يف االقرتاح 

اسم، لقب، محيط االنتخاب وتوقيع النواب

-  نص االقرتاح يجب ان اليتجاوز 500كلمةاذا كان نص االقرتاح يحتوي عىل اكرث من 
500 كلمة ينبغي اضافة ملخص عىل ان يتجاوز 500 كلمة  عند قراءة االقرتاح يف 

الجمعية العامة يستند اىل النص

-  الينبغي احتواء االقرتاح عىل عبارات جارحة وفظة

-  ينبغي ان يوجه االقرتاح اىل رئاسة مجلس الشعب الرتيك الكبري

3- املدة الزمنية لالجراءات التي يتبعها اقرتاح حجب الثقة

هيئة قبل  من  طباعتها  يتم  ايام  ثالثة  غضون  يف  الثقة  اقرتاح حجب  اعطاء   بعد 
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اذا فيام  يناقش  توزيعها  ايام من   10 االعضاء، ويف غضون  وتوزيعها عىل   الرئاسة 
 كان سيؤخذ يف جدول االعامل ام ال ومع ذلك يف هذا االجتامع ميكن الحد اصحاب
 االقرتاح التكلم، مجموعة االحزاب السياسية بالنيابة عن نائب برملاين، مجلس الوزراء

بالنيابة عن رئيس الوزراء او وزير

 مع رفع القرار اىل جدول االعامل ، سيتم االعالن عن يوم مناقشة االقرتاح ؛ ومع
 مناقشة االقرتاح ال ميكن العمل عىل قرار رفعه اىل جدول االعامل ملدة ال يتجاوز

يومني من تاريخ اصداره وال ميكن تركه اىل ما بعد 7 ايام

 يف اثناء مناقشة االقرتاح ، عند اعطاء االعضاء واملجموعات اقرتاح سحب الثقة او
 طلب الثقة ملجلس الوزراء، يوافق عليه بعد مررور يوم كامل عليه يف التصويت
الثقة فقط واسقاط مجلس الوزراء او الوزير يتم عرب االغلبية  يُفرز اصوات عدم 

املطلقة من مجموع 276 من عدد االعضاء
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أ- مصادر قوانني الربملان
cمصادر قوانني الربملان هي املصادر الرئيسية التي يتسلسل حسب القبول العام يف 

القانون وحسب املصادر املساعدة ينقسم املصادر اىل قسمني

املصادر الرئيسية

من الكبري  الرتيك  األمة  مجلس  ويتكون   ، الدستور  هي  للربملان  الرئيسية   املصادر 
النظام الداخيل والقوانني

أ( الدستور

 هي التي تنظم البنية االساسية^ واداء اجهزة الدولة مع حقوق االنسان والٌحريات
 الدستور يقع يف الجزء العلوي من التسلسل الهرمي للقواعد احكام الدستور هي :
 الترشيع، االجهزة التنفيذية والقضائية، السللطات االدارية ، قواعد قانونية اساسية

ملزمة^ لالفراد وغريها من املؤسسات

 يتألف دستور جمهورية تركيا من 7 اقسام  فصل »االعضاء االساسية للجمهورية«
 القسم3 ، فصل«الترشيع« يف القسم 1 تضمنت فيه ترتيبات بني 75 اىل 100 من
تتعل الدستور  يف  اخرى  احكام  وهناك  الكبري  الرتيك  الشعب  مجلس  بشأن   املواد 

بالرملان الرتيك

 تم اعتامد التغيريات يف تاريخ 1982/11/07 التي طرأت يف الدستور 17 مرة

ب( النظام الداخيل ملجلس األمة الرتيك الكبري

ووظائف هيكل  تحكم  التي  القواعد  من  مجموعة  عىل  يحتوي  الداخيل   النظام 
)الهيئة( املجلس   ، الرئاسة  ديوان   ، الربملان  رئيس  وعمل  هيكل  ينظم  ؛   الربملان 
باعطاء احكام يف ، تشارك  العامة  الجمعية  اللجان واملؤسسات مثل   ،  االستشارية 

عملية صنع القانون ومراقبة املسارات واالنشطة االخرى للربملان

الذي الدستور  من  مصدره  الكبري  الرتيك  الشعب  ملجلس  الداخيل  النظام   يياخذ 
 هو حسب الطبيعة القانونية قانون صادر من الربملان وحسب املادة رقم 95 من
 الدستور، فأن الربملان الرتيك ينفذ اعامله وفقاً الحكام نظامها الداخيل  ووفقاً ملبدأ
 الفصل بني السلطات من حيث انظمتهم الداخلية الخاصة بالربملان الذي هو رشط

من منهج الستقالل

تاريخ 1973/03/5 تم تعديل الداخيل للربملان من 186 مادة  ويف  النظام   يتألف 
 اللوائح املعتمة حتى االن 14 مرة

الوثائق -5
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ج( القوانني

املتعلقة  الرئيسية  القوانني  القوانني  وهو  اخر  مصدر  من  الربملان  قوانني  يتكون 
بانشطة الربملان واعضاء الربملان هي:

ـ قانون لجنة تحقيق حقوق االنسان    

ـ قانون لجنة الشؤون يف االتحاد االورويب    

ـ قانون لجنة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة    

ـ قانون املعني يف الحق بتقديم العرائض    

الدولة     ملؤسسات  الكبري  الرتيك  األمة  مجلس  مراجعة  تنظيم  حول  قانون   ـ 
االقتصادية الصناديق

 ـ قانون املُعني باعطاء تفويضلمجلس الوزراء بشأن بعض املعاهدات ، القيام    
باملعاهدات الدولية ، تنفيذه ونرشه

ـ قانون املٌعني تنفيذ خطط التنمية وحامية السالمة    

ـ قانون املٌعني بالشؤون التي تتعارض مع عضوية الربملان الرتيك    

 ـ قانون املٌعني بتنظيم العالقات الخارجية للربملان الرتيك    

ـ قانون القضاء املايل    

ـ قانون االحزاب السياسية    

ـ قانون انتخاب اعضاء الربملان    

ـ قانون منظمة االمانة العامة ملجلس النواب    

 ـ قانون املُعني مدقق املدفوعات املُختار حسب لجنة مراجعة الحسابات للربملان    
مع رئيس الربملان واعتامدات ممثيل اعضاء املحكمة

 ـ قانون املُعني مبدفوعات ممثيل رئيس الوزراء والوزراء مع رواتب ومدفوعات    
الوزراء املٌعينني من الخارج

ـ قانون مكافحة اعالن البضائع ، الرشوة والفساد    

ـ قانون حول رواتب ، مدفوعات وتقاعد اعضاء الربملان    

ـ قانون بشأن انشاء االذاعة والتلفزيون وخدمات البث    

ـ قانون انشاء واجراءات املُحاكمة يف املحكمة الدستورية    
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املصادر املساعدة

قرارات )العقيدة(  والتعليم  االتفاقيات   ، الربملان  للقانون يف   يٌعد مصادراملساعدة 
املحكمة الدستورية

أ( قرارات املحكمة الدستورية

 كقاعدة عامة فان قرارات املحكمة الدستورية تحمل اهمية كبرية كمصدر مساعد
 عىل الرغم من انها ملزمة بالتطبيقات املامثلة التي تحمل صفات ملزمة املحكمة
 الدستورية تعطي قرارحول القوانني ، املراسيم التي لها قوة القانون ومن حيث شكل
 ومضمون الدستور فان النظام الداخيل للربملان الرتيك يتحقق من االلتزام ويعطي
 قرار للطلبات الفردية التعديالت الدستورية يدرس ويتحقق من حيث الشكل فقط
القانون للدستور،  إنتهاك  انه  زاعامً  طلبات  إلغاء  تقرر  ايضا  الدستورية   املحكمة 
 والنظام الداخيل يف حالة ازالة الحصانة الترشيعية او فقدان عضوية النائب قرارات
 الربملان الرتيك التي ال تتبع مراجعة )تدقيق( املحكمة الدستورية يتم مراجعته بشكل

» قاعدة نظام داخيل بالنيابة« من حيث مطابقة الدستور يجب ابالغ تحققه

ب( االتفاقيات

 املواضيع املفتوحة دون سيادة قانون ملزمة ومنذ فرتة طويلة والقواعد التي قبلت
 عموماً وطبقت بصورة منتظمة يطلق عليها االتفاقيات  االتفاقيات عادة تكون نتاج

حل وسطي

)ج( التعليم )العقيدة

الربملان ضمن قانون  مجال  التوجيهية يف  ذو صفة  املكتوبة  العلمية  االعامل   يُعد 
مصادر املساعدة

ب- املحارض من عام 1908 حتى اليوم

اعتبارا  و   1923 نيسان   23 تاريخ  يف  الرتيك  الشعب  مجلس  افتتاح  من  اعتبارا 
مجلس  ضبوط  يف  مازال  و  كان  االن،  حتى  و  يومها  جرت  التي  والجلسة  من 
الوحدة  هيئة  املمثلني،  مجلس  املؤسس،  املجلس  الجمهورية،  هيئة  الشعب، 
“الكلمة  كتابة  يتم  االستشاري  املجلس  و  الوطني  االمن  هيئة  الوطنية، 
فصل  املجلس،  اسم  املوضوع،  النائب،  اسم  االنتخاب،  منطقة  املفتاح، 
ملف  صيغة  يف  و  مطبوع  محرض  عىل  التاريخية”  الفرتة  الترشيع،  عام   الترشيع، 
بني تاريخ 1908 و تاريخ 1920 تم تسمية املجلس باسم مجلس الشيوخ و مجلس 

النواب و هي مجالس عثامنية و يوجد يف املحارض العائدة لهذه املجالس يتم 
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 كتابة “الكلمة املفتاح، منطقة االنتخاب، اسم النائب، املوضوع، اسم املجلس، فصل
الترشيع، عام الترشيع، الفرتة التاريخية” عىل محرض مطبوع و يف صيغة ملف

املكتبة ج- 

1- رشوط االستفادة من املكتبة

 الهدف االسايس للمكتبة التي تم تجهيزها من اجل تقديم خدمات يف بنية املجلس
 و املشكل من اجل هذا الغرض، هو ترشيع النواب، و القيام بتطبيق مهام التمثيل
 و الرقابة و تأمني مصادر معلومات و الوثائق التي هناك حاجة اليها و تنظيمها و
 :استخدامها بشكل مؤثر وميكن للمجموعات التالية االستفادة من خدمات املكتبة

اعضاء مجلس الشعب الرتيك

ـ الوزراء املعينني من خارج مجلس الشعب الرتيك ·

ـ اعضاء مجلس الشعب الرتيك القدماء ·

ـ عاميل مجلس الشعب الرتيك املثبتني و املتعاقدين و العاملني املؤقتني ·

ـ مستشاري اعضاء املجلس ·

ـ رئاسة حامية مجلس الشعب الرتيك ·

ـ عاميل املؤسسات العاملني يف مؤسسات مجلس الشعب الرتيك االخرى ·

ـ االعالميني االعضاء يف جمعية عاميل املجلس ·

ـ الباحثني من خارج املؤسسة ·

 الباحثني الذين ياتون من خارج مجلس الشعب الرتيك الذي يأتون من اجل اغراض
 البحث –يف حال كانت املصادر و املعلومات املرادة غري موجودة يف اماكن اخرى-
زيارة تكون  ان  و برشط  املكتبة  و  االرشيف  رئيس خدمات  اذن  عىل  بناءاً   ميكن 
رئيس مكتب اقرتاح  عىل  بناءاً  ذلك  يتم  الطويلة  االبحاث  اما يف   الباحثني قصرية، 
 الخدمات و االرشيف وبناءاً عىل اذن رئاسة هيئة املكتبة و ميكن لالشخاص العمل
 ملدة 30 يوم و ميكن متديد هذه الفرتة ملرة واحدة عىل االكرث حيث ميكناستعارة
و ماشابه  و  االطلس  و  القواميس  املوسوعات،  مثل  املصادر  عدا  املصادر   اغلب 
 مصادر االستشارة و املنشورات ذات الزمن و افالم امليكرو و االثار النادرة من طرف
 االشخاص والعاملني يف مجلس الشعب الرتيك و جمعية اعالميي املجلس يجب ان
 يربزوا تعهدات اعادة من مكان عملهم يف حال ارادوا استعارة اي يشء اما الباحثني
 القادمني من خارج مجلس الشعب الرتيك ميكن لهم االستفادة من املراجع داخل
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 املكتبة فقط و يف حال عدم كفاية مدة 30 يوم، و يف حال مل يتم الحجز عىل املصدر
 ميكن التمديد لفرتة واحدة ويف حال كان هناك طلب ميكن طلب املرجع قبل انتهاء

املدة

يف االثار التي تتجاوز مدتها من طرف املستخدمني، و يف حال مل تتم اعادتها، ال يتم 
اعارة الكتاب من اجل استعارة اعضاء مجلس الشعب الرتيك، الوزراء املعينني من 
اخرى، يجب  مرة  القدماء  الشعب  اعضاء مجلس  و  الرتيك  الشعب  خارج مجلس 
خدمات  رئاسة  اذن  عىل  الحصول  يجب  و  املكتبة  هيئة  رئاسة  اذن  الحصولعىل 

االرشيف يف حال تم طلب استعارة افالم امليكرو و مصادر املعلومات النادرة .
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الخارجية العالقات  أ- 

 تحمل أنشطة العالقات الخارجية للمجلس يف يومنا هذا تطوراً يف كميتها ومكتسبات
 يف حجمها, ويف إطار العالقات الخارجية فإن إدخال اإلجراءات الربملانية وأساليبها
 تسمى أيضاً دبلوماسية الربملاين وتفعيل املجالس والربملانني يف العالقات الخارجية
شكالً الخارجية  العالقات  تأخذ  بدأت  الدميوقراطية  الحقوقية  الدول   دبلوماسية 
الدبلومايس العمل  التقليدية املعروفة يف   أخر للدبلوماسية حيث تركت األساليب 
وتفعيل  ، األنشطة  ملجموع  املكونة  العامة  للدبلوماسية  جديد  مفهوم   وخرج 
 وتفهيم العوامل املكونة للرأي العام، والفهم الصحيح لحركات املجتمعات األجنبية
 واستخدمت الدبلوماسية الربملانية بشكل مكثف كشكل من أشكال القوة الناعمة

يف العالقات

الدبلوماسية الربملانية تكفي أن يكون^ واحدا من األحزاب يف الربملان

 ويف هذا اإلطار فأن مجالس النواب العاملية, لجان الربملان املختلطة, كتل الصداقة بني
 الربملانات, االتفاقيات, إرسال قوات عسكرية للخارج, إعطاء القرار يف نرش القوات
االتحاد االنسجام مع  لجنة  الخارجية,  الشؤون  لجنة  تركيا،  األجنبية يف   العسكرية 
 األوريب, لجنة املساواة بني املرأة والرجل, لجنة التحقيق لحقوق اإلنسان, واللقاءات
االنتخابات متابعة  وفعاليات  العامة  الجمعية  يف  الخارجية  بالعالقات   الخاصة 

 الربملانية يف الدول األخرى, هي إحدى دبلوماسيات الربملان

الرتيك، األمة  الخارجية ملجلس  العالقات  األخرية  السنوات  العرش  ازدادت يف   ولقد 
رأسها عىل  متبادلة  زيارات  من  الفئات  مختلف  من  كثرية  فعاليات  تُجرى   حيث 
 رئيس املجلس وتم التوقيع عىل اتفاقيات توحد مع الربملانات األجنبية بهدف تنظيم
بني العالقات  وتطوير  املختلفة،  والعالقات  املتبادلة  والدراسات  املختلفة   الربامج 

 الربملانات

 ـ جمهورية تركيا هي عضو يف املنظامت الدولية والهيئات التي متثل برملانات الدول 
 ،األعضاء يف إطار العالقات

 أهم فعاليات املجلس يف مجال العالقات الخارجية؛

 ـ العالقات الخاصة بأعضاء التي متثل برملان الدولة العضو يف املؤسسات العاملية 
  املوجودة فيها الجمهورية الرتكية كعضو

العالقات الخارجية -6
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أو ستأسس مبوجب  التي أسست  املختلطة  الربملانية  باللجان  الخاصة  العالقات   ـ 
 االتفاق املوجود بني مؤسسة عاملية عضوة متشكلة من الربملانات مع الجمهورية

 الرتكية

 ـ العالقات الخاصة باتحادات الربملان املؤسس أو الذي ستؤسس باتفاقية دولية أو
  دون اتفاقية

ـ الزيارات الرسمية املتبادلة مع برملانات الدول األجنبية  

التي  الدولية  واالجتامعات  الرتيك،  األمة  مجلس  قبل  من  املنظمة  االجتامعات   ـ 
 تنظمها مبشاركة الربملانات األجنبية والحكومات واملؤسسات الدولية

بالسياسية  املختصة  االجنبية  للدول  املبعوثة  الخاصة  الربملانية  الهيئات  أنشطة   ـ 
الخارجية الرتكية

 أنشطة العالقات الخارجية للمجلس, تسري يف إطار قانون املعدل للعالقات الخارجية
 ملجلس األمة الرتيك رقم 3620 بتاريخ 1990/3/28 وعىل هذا املنوال فموجب نفس
 القانون تسلمت مهمة أعامل واألنشطة الخارجية والعالقات مع املؤسسات العاملية

والتشكيالت اإلدارية لرئاسة الربوتوكول والعالقات الخارجية

ب- دور رئيس الربملان الرتيك

 يتم متثيل الدبلوماسية الربملانية عىل أعىل مستوى من طرف رؤساء الربملان يف هذا
 السياق، رئيس الربملان الذي ميثل أعىل مستوى للجمعية الوطنية، له الصالحية يف
 عقد محادثات مع نظرائه، والتي يتم اعتامدها من طرف الوفود األجنبية، واملشاركة
 يف االجتامعات الدولية، واجراء االتصاالت والزيارات التي تتم مع الدول األجنبية،

وهو أهم جزء من مكونات الدبلوماسية الربملانية

 كام هو معروف، ويقع رئيس الربملان بعد رئيس الجمهورية مبارشة يف بروتوكول
السبب لهذا  قصوى  أهمية  لها  طرفه  من  تتم  التي  الخارجية  والعالقات   الدولة، 
 وباإلضافة إىل ذلك، عندما يكون رئيس الجمهورية يف الخارج، ميكن لرئيس الربملان

متثيله يف استقبال الوفود بالنيابة عن رئيس الجمهورية

مناسبات اعضاء  وتم  خاصة  أهمية  الربملان  رؤساء  اعطاء  تم  اسبقة  دورة  كل   يف 
بتطوير الربملان  رؤساء  يقوم  والحوارات  املناظرات  ويف  ايضا  كبرية  اهمية   الربملان 
 العالقات بني البلدين، و التخلص من أي نزاع مع املجتمع الدويل يف حال وجوده
 و العمل الجامعي حول القضايا املتعلقة بها و تنظيم اجتامعات متعددة األطراف،
 وتطوير العالقات الربملانية عن طريق الربوتوكوالت املوقعة للتعاون بني الربملانات،
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 وتنظيم الزيارات وتبادل الربامج ويلعب دورا كبريا يف هذا املجال و باعتباره هيئة
 ترشيعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، أصبح رئيس الربملان من خالل االجراءات

الخارجية جزءا ال يتجزأ من السياسة الخارجية

األخرى، الربملانات  رؤساء  طرف  من  القادمة  الزيارات  الربملان  رئيس  أيضا   ويقبل 
 فضال عن قامه مبناقشة والحديث معهم وكذلك يقوم باستقبال كل من رؤساء وزراء

وسفراء الدول االجنبية و الوفود األجنبية الفردية

 ويقوم رؤساء الربملان النرش يف الصحف حول القضايا الدولية والتطورات التي تحدث
ويقوم باجراء توضيحا وترصيحات يف االعالم حول هذه القضايا

 رئيس الربملان يشرتك يف الربملان الذي يتكون من ممثيل املنظامت الدولية املختلفة
 التي اتخذت يف إطار مؤمتر واملشاركة يف األنظمة األساسية و جعلت هذه املؤمترات
 مؤخرا تقدما كبريا نحو إضفاء الطابع املؤسسايت و اصبحت الدبلوماسية الربملانية
 واحدة من أهم وسائل يف هذا االطار ويتألف املؤمتر الذي يحرضه رئيس الربملان

:من رؤساء الربملان ومنصات هي كام ييل

أ   ـ   مؤمتر رؤساء برملان االتحاد األورويب

ب ـ  مؤمتر مجلس أوروبا لرؤساء الربملان

ج  ـ  مؤمتر االتحاد الربملاين ملنظمة التعاون اإلسالمي

20G  د   ـ  االجتامع االستشاري الربملاين لرؤساء مجموعة

ه  ـ  مؤمتر رؤساء الربملانات للبلدان الناطقة باللغة الرتكية

و   ـ  مؤمتر رؤساء برملانات التعاون يف دول جنوب رشق االتحاد األورويب

ز   ـ  املؤمتر العاملي لرؤساء الربملانات الذي ينظمه االتحاد الربملاين الدويل

 يقوم رؤساء الربملان باالضافة اىل رئاسة اللجنة الربملانية املشرتكة بني تركيا واالتحاد
األسود، للبحر  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  الربملانية  الجمعية  برئاسة   ،  األورويب 
الربملاين االتحاد  يف  للناتو  الربملانية  والجمعية  املتوسطية،  الربملانية   والجمعية 
 واملنظامت الدولية، باالضافة OSCEالدويل والجمعية الربملانية للجمعية الربملانية
ورئاسة الكربى،  الرتكية  الوطنية  الجمعية  تستضيفه  التي  العامة  االجتامعات   اىل 

اجتامعات واملحادثات االخرى
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القادمة ج- الوفود 

 مجلس األمة الرتيك و بسبب زيادة ثقل وأهمية الجمهورية الرتكية بشكل مستمر
بوفود بالرتحيب  يقوم  املختلفة  الجغرافية  املناطق  الخارجية،يف  السياسة   يف مجل 
 برملانات الدول األجنبيةويستقبل الربملان بدعوة من املجموعات الرسمية ضمن اطار

مجموعات الصداقة الربملانية الدولية ورؤساء الوفود الربملانية من الدول األجنبية

 عقدت املادة 7 من القانون رقم 3620 تنظيم موضوع الزيارات الرسمية القادمة
 إىل الربملان أما يف زيارة للدعوات الربملانات األجنبية يتم تحديد االمور املتعلقة بها

من قبل املجلس ويتم عرضها عىل قرار الجمعية العامة

د- الوفود املشاركة

العاملية الربملانات  بإعداد كبرية للمشاركة يف فعاليات  بإرسال وفود   يقوم املجلس 
واملؤمترات السمينارات  يف  واملشاركة  السيايس،  التعزيز  أنشطة  يف   والتواجد 

 واالجتامعات الدولية واملساهمة يف تطوير العالقات بني املجالس الربملانية

يف املشاركة  الوفود  ألجل  واحتياطية  أصلية  أعضاء  بتقديم  الربملانية  الكتلة   تقوم 
مع املجلس  رئاسة  اختيار  يُعدوا من  واألعضاء  الرتيك  األمة  ممثلة ملجلس   الخارج 
للوفود حزبية  كتلة  لكل  املستحق  العدد  تحديد  بتم  العامة  للجمعية   عرضهم 
 الخارجية املمثلة للربملان طبقاً لنسبة قوة الكتلة منقبل رئاسة الربملان وميكن االعرتاض
 عىل النسبة واألعداد املحددة خالل ثالث أيام وهذا االعرتاض مرتبط بشكل نهايئ
 بديوان الرئاسة ميكن ألي كتلة برملانية أن تتنازل عىل نسبتها يف التمثيل الخارجي
 ملصبحة كتل حزبية أخرى وحني يقوم رئيس املجلس باملشاركة يف الوفود الخارجية
  ال يكون هناك إنقاص يف عدد ونسبة الكتلة الربملانية التابع لها يف التمثيل الخارجي
 يستطيع أعضاء الوفد الخارجي أن يختاروا من بينهم رئيساً ممثالً بالتصويت بني
 أعضاء الهيئة واختياره باألغلبية املطلقة من كافة األعضاء  رئيس الوفد يقوم باتخاذ
 التدابري الالزمة لتأدية املهمة عىل أكمل وجه بعد انتهاء الرحلة يقوم رئيس الوفد

 بتقديم تقرير بفعاليات الهيئة لرئيس املجلس

 وطبقاً للامدة السادسة تأخذ الجمعية العامة للمجلس القرار بشان إجابة الدعوة
 لزيارة املجلس من الربملانات األجنبية ويقوم رئيس املجلس بالرد عىل صاحب الدعوة
 بالطرق الدبلوماسية وطبقاً للامدة 9 نظمت القانون الخاص باملؤمترات والندوات
و املؤسسات  الربملان مع  أعضاء  تنظيم مؤمترات مبشاركة  فإن مسألة  عليه   وبناءاً 
عن ممثل  وفد  مشاركة  أو  األجنبية  والربملانات  الحكومات  و  الدولية   الربملانات 
املجلس، رئيس  القرار  االمور  هذه  كل  يف  يأخذ  الدولية  االجتامعات  يف   املجلس 
 ويقوم بالرد عىل صاحب الدعوة بالطرق الدبلوماسية أما بالنسبة للدعوات الخاصة
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من اإليجايب  والرد  الربملانية  كتلهم  قبل  من  عليهم  املوافقة  بعد  معينني,   بأعضاء 
املسائل يف  العارش  القانون  ملادة  وطبقاً  العامة  الجمعية  وتصديق  املجلس   رئيس 
 املتعلقة بالسياسة الخارجية الرتكية, تعطي الجمعية العامة القرار بناء عىل اقرتاح

 ^وفكرة وزارة الخارجية يف املسألة

 وفقا للامدة 10 من القانون بشأن القضايا املتعلقة السياسة الخارجية الرتكية يعطي
 املجلس القرار يف إيفاد الوفود إىل الدول األجنبية بناءاً عىل اقرتاح وزارة الخارجية،
 وذلك من أجل والقضايا االقتصادية واملصالح الوطنية وإجراء اتصاالت مع برملانات

الدوالألجنبية التي وافق عليها الربملان مع تصديق الجمعية العامة

 باإلضافة إىل اللجان التي يتم تأسيسها بناء عىل ما منصوص عليه حسب القانون
 رقم 3620 تم تحديد امكانية العمل خارج البالد يف حال لزم االمر وفقا لقرار رئيس
 املجلس ميكن ارسال لجنة حقوق اإلنسان و لجنة التحقيق تكافؤ الفرص بني املرأة

والرجل يف لجنة التنسيق األوروبية خارج القطر

اىل الذهاب  يف  الوفود  و  الربملانية  واللجان  الجمعيات  تقوم  ذلك،  إىل   وباإلضافة 
الخارج للمشاركة يف االجتامعات العامة يف الخارج

 قبل الذهاب إىل الخارج، تقوم الوفودبالحصول عىل املعلومات الالزمة واملساعدة
الالزمة من الحكومة

الدولية يف تركيا الربملانية  ذ- وفود الجمعية 

امنا هي  ، للحكومة  الخارجية  السياسة  لنقاش  منصة  مجرد  ليست   املجالس هي 
من القامئة  والهياكل  املشاكل  حل  و  العامل،  مشاكل  مع  للتعامل  ومنابر   منصات 
النواب للمؤسسات  التكميلية  األدوار  تعزز  التي  التقلدية  الدبلوماسية   األنشطة 
بلدان من  القادمة  والتهديدات  الدولية  التطورات  عن  املواطنني  باعالم   يقومون 
 خارجية أخرى ويقومون بالوساطة األزمة بصفة املراقب يف أعقاب االنتخابات التي
 جرت يف البلدان االخرى من اجل املساهمة يف توطيد الدميقراطية، ويقوم بتدقيم
مع مبارش  اتصال  يف  واإلعالم  ويكونون  االخرى،  للبلدان  الدولية  املجاالت  يف   اراء 

صانعي القانون و مع الجهات الفاعلة

 الجمعيات الربملانية الدولية، واملنظامت الخاصة بهم يف الساحة الدولية أحد الجوانب
 املميزة لهذه املنظامت، والتي نشأت من وفود الربملانات الوطنية بشكل عفوي،
الترشيعية انها متتلك املجالس  الوفود، وميزتها هو كون   وغريها من أعضاء هذه 
القوانني طريق  عن  لها  والهيئات  املنظامت  عمليات  تحديد  ويتم  بها   الخاصة 
 الداخلية الخاصة بها الجمعية الربملانية األوىل يف العامل التي تأسست يف عام 1881،
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 والوحدة الربملاين الدولية التي أثارت عوامل مثل التكامل اإلقليمي و هي محاولة
 لكسب رشعية القرارات السياسية، وتشكيل املجالس الربملانية الدولية وظهرات أول
 موجة بعد الحرب العاملية الثانية، وظهرت املوجة الثانية يف التسعينيات من القرن
 املايض، مبا يف ذلك عدد من الجمعيات الربملانية الدولية ويف الخمسينيات كان هذا

العدد يف الجمعيات تعرب باألرقام مفردة اما حاليا فهي باملئات

 قرارات املجالس الربملانية الدولية ليس لها تأثري ملزم عىل الدول والحكومات ومع
 ذلك فان بعض القرارات، مبا يف ذلك عىل وجه الخصوص تلك قد تتخذ بتوافق اآلراء
 ويف بعض الحاالت التي يكون فيها البلدان للتأثري يف القرارات ميكن ان تصبح بناء

عىل اتفاق دويل ملزم بسبب بعض الظروف امللزمة

 ان أخذ زمام املبادرة للعب دور فعال يف حل املشاكل السياسية وزيادة األمن عىل
 قدم املساواة للجميع، و تحسني الحوار السيايس بني البلدان واملنظامت اإلقليمية
 إلقامة عالقات اسرتاتيجية، ورفع مستوى التمثيل الرتيك يف املنظامت الدولية واالحرتام
 املتبادل والوئام بني الثقافات واالقتصادات اإلقليمية و التعاون لتعزيز الحد األقىص
 لزيادة مستوى وحامية املصالح الوطنية وتعزيز السالم واالستقرار من الرضوريات

بالنسبة للربملان الرتيك املمثل حاليا يف املجالس الربملانية الدولية

 تم تحديد متثيل عدد الربملانني املمثلني للربملان الرتيك بناء عىل قانون النظام الداخيل
 ومع ذلك يتم يف الربملان ترشيح الجمعية الوطنية لتمثيل مجموعة من الربملانيني
الداخلية ويف هذا اللوائح  بناء عىل  رقم 3620  للقانون  وفقا  السياسية   واألحزاب 
 السياق، يتم انتخاب وفود تركيا يف الجمعيات الربملانية الدولية من النواب، و يتم
 متثيل مجموعات االحزاب السياسية مبا يتناسب مع ثقلها ويتم متثيل املجموعات،
العامة حول الجمعية  املعلومات يف  السياسية، واملرشحني، ويتم تقديم   واألحزاب 

ذلك

 ان فرتة قبول تركيا الوفود محدد من طرف الربملان وهي عبارة عن مدة عضوية
اجل من  والثانية  األوىل  الفرتة  قبولها  يتم  التي  املهمة  ملدة  التنفيذي   املجلس 

االشخاص هي عبارة عن فرتة سنتني

 تقوم الجمعيات الربملانية الدولية باالجتامع ملرة واحدة عىل األقل يف العام الواحد،
هذا كام ميكن أيضا أن اجراء اجتامعات إضافية للجمعية ايضا

 يجب عىل نواب الربملان الذين سيحرضون ^اجتامعات دولية من اجل الوصول اىل
 مستوى عايل هناك معرفة اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية بشكل جيد او ان يعرفوا

احد اللغات املستخدمة يف االجتامع
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 يتم متثيل الوفود الربملانية الدولية لربملان الجمهورية الرتكية والتي هي اصال عضو
 يف املنظامت الدولية و يف برملانات البلدان األعضاء والهيئات الدولية املنشأة ^عن
 طريق اتفاق مسبق او بدون اتفاق مسبق ^وتقوم الوفود بأداء واجباتها يف إطار
الدوليةعن الهيئات  يف  الربملاين  عضوية  تحديد  ويتم  املقررة  الربملانية   الجمعيات 

طريق قرار يتم اتخاذه من طرف الجمعية العامة بناء عىل توصية من الرئيس

الوفود الربملانية التي يشرتك فيها الربملان الرتيك يف محافل الربملانية الدولية هي كام 
ييل:

)AKDENİZPA( أ   ـ الجمعية الربملانية املتوسطية

)ASYAPA( ب ـ الجمعية الربملانية اآلسيوية

)AİBPA( ج  ـ الجمعية الربملانية لالتحاد من أجل املتوسط

)AGİTPA( د   ـ الجمعية الربملانية لألمن والتعاون يف أوروبا

)PACE( ه   ـ مجلس الجمعية الربملانية األوروبية

)İSİPAB( و   ـ االتحاد الربملاين ملنظمة التعاون اإلسالمي

)BSEC( ز   ـ الجمعية الربملانية ملنظمة التعاون االقتصادي ملنطقة البحر األسود

)NATOPA( ح  ـ الجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل األطليس

 )IPU( ط ـ  االتحاد الربملاين الدويل

 )TURKPA( ي  ـ الجمعية الربملانية للبلدان الناطقة باللغة الرتكية

ر- العالقات مع اإلتحاد األوريب

 التي تأسست يف عام 1958 تم طلب انضامم )EEC(املجموعة االقتصادية األوروبية
 بلدنا اليها من اجل الحصول عىل العضوية الكاملة يف يوليو متوز عام 1959 وت
 مريثام يتم الحصول عىل العضوية توقيع اتفاقية رشاكة تم التوقيع عليها باالتفاق

يف أنقرة يف 12 سبتمرب 1963

 )EU(تم ترشيح تركيا يف 10-11 ديسمرب 1999 يف قمة هلسنيك للرتشيح األورويب
الذي عقد يف بروكسل يف 16- وذلك من أجل تسجيل العضوية الكاملة يف االتحادو̂ 
 17 ديسمرب 2004 ذمن سياق مؤمتر قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األورويب
 وتم االتفاق حول مفاوضات االنضامم يف 3 أكتوبر 2005 وزاد الربملان الرتك العالقات
 مع االتحاد االورويب و تنوعت العالقات وأصبح املجلس واحدا من الجهات الفاعلة

املهمة يف هذه العملية
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 وفقا للامدة 27 من اتفاقية أنقرة بتاريخ 27 يوليو 1965 يف تركيا - بناء عىل قرار من
 مجلس نقابة املجموعة االقتصادية األوروبية - تم تأسيس اللجنة الربملانية املشرتكة
 الرتكية مع االتحاد األورويب و مهمة اللجنة هو التعامل مع القضايا املتعلقة بعملية

انضامم تركيا لالتحاد األورويب، وتعزيز العالقة بني الربملان الرتيك والربملان األورويب

 يجب مراقبة عملية انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب ومراقبة التطورات والتفاوض
 مع لالتحاد األورويب ملتابعة التطورات ويجب إبالغ الربملان حول هذه التطورات،
األخرى األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  التالؤم مع مؤسسات  لجنة  تاسيس   وتم 
 والربملانات البلدان املرشحة واللجان يف الربملان األورويب إلدارة العالقات مع االتحاد

األورويب يف عام 2003

 الربملان الرتيك يشارك^ لجان الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والبلدان املرشحة،
الربملان عن  ممثلني  تضم  التي  اللجان  أعضاء  مع  و  األورويب  االتحاد  مع   ويعمل 
 األورويب لتعزيز وتبادل املعلومات من حيث مناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك
COSAC يف مجال تطوير التعاون بني الربملانات، هذا ويشارك الربملان اجتامعات

منذ عام 2003

 ويشارك الربملان يف الربملانات الوطنية من االتحاد األورويب ويف لقاءات مع الرؤساء
ويف املرشحة  والبلدان  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  للربملانات  العامني   واألمناء 

اجتامعات اللجان الربملانية املعنية يف الرئاسة

 ويلتزم الربملان بالتعاون مع االتحاد األورويب، والقيام مبشاريع مشرتكة لتعزيز القدرة
 املؤسسية العامة و يقوم بزيادة القدرة التقنية و املعلوماتية وتنظيم مؤمترات حول
 وتنظيم حلقات دراسية مشرتكة وزيارات دراسية، حيث )TAIEX(وحدة الرصف
 يتم بهذا الشكل التوافق مع الهيكل القانوين لعملية التفاوض ومؤسسات االتحاد

األورويب

 من )IPEX(يتم نقل خربات االتحاد األورويب يف مجال تبادل املعلومات الربملانية
 دول االتحاد األورويب اىل الربملان الرتيك عىل أساس منتظم ضمن إطار أنشطة برملان

االتحاد األورويب

 يتم تنظيم زيارات للعاملني يف الربملان الرتيك اىل االتحاد األورويب يف إطار تدريب
املوظفني يف الربملان األورويب ومؤسسات االتحاد األورويب

:يتم تسري عالقات الربملان الرتيك مع االتحاد االوريب عن طريق

1 لجنة التوافق مع االتحاد األورويب

2 اللجنة الربملانية املشرتكة لرتكيا و االتحاد األورويب
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الربملانات الصداقة بني  ز- مجموعات 
 واحدة من األدوات التي تسمح لتطوير العالقات الربملانية والتعاون يف مجموعات
كام هي  الدولية  الربملانية  الصداقة  مجموعات  هدف  الدولية  الربملانية   الصداقة 

:ييل

أ( تطوير التعاون الربملاين الدويل، والتقارب بني البلدان

التعاون تحقيق  اجل  من  للدول  املتبادلة  الرسمية  والزيارات  التعاون  تعزيز   ب( 
املشرتك

ج( توفري تبادل وجهات النظر

د( اإلسهام يف تنمية الصداقة بني البلدان

 مجموعات الصداقة الربملانية املشرتكة املنشأة مبوجب قرار الربملان بعد رأي الحكومة
 ومفتوحة لجميع أعضاء الربملان هذا ويتم مجموعة الصداقة الربملانية الدولية بناء

عىل طلب ما ال يقل عن عرشة نواب

االنظمة الخاصة  ترشيعاتها  بوضع  املشرتكة  الربملانية  الصداقة  مجموعات   تقوم 
:الداخلية الربملانية ألنظمة الصداقة الجامعة هي كام ييل

السياسية األحزاب  و  واللجان  اإلدارة  مبجلس  ممثلة  الصداقة  مجموعة  ارسال   أ( 
وذلك بشكل عادل يكفل نسب عادلة لالشرتاك

نفس يف  برملانية  صداقة  مجموعة  من  اكرث  يف  ما  نائب  اشرتاك  عدم  يجب   ب( 
الوقت

ج( عدم تحديد عدد وفود املرسلة إىل الخارج بأعضاء مجلس اإلدارة فقط

 يتم اشناء مجموعات الصداقة الربملانية الدولية وفقا ملبادئ املعاملة باملثل وبناء
 عىل موافقة رئيس املجلس وميكن لرئيس الربملان ارشاك رئيس مجموعة الصداقى يف
 وفود الربملان التي تذهب مع الخارج و الذي ترى مجموعة االحزاب السياسية امر
 اشرتاكه رضوريا، ويف مثل هذه الحالة انقاص شخص واحد من الحزب السيايس أو

املجموعة التي يكون رئيس مجموعة الصداقة عضوا فيها

 ال يتم وضع رشط معرفة اللغة األجنبية يف النواب يف مجموعة الصداقة الربملانية
املشرتكة التي تعمل يف الخارج

 يف السنوات األخرية، زادت فعالية السياسة الخارجية الرتكية مبا يتفق مع الزيادة
 املتنامية مع زيادة عدد من مجموعات الصداقة الربملانية الدولية يف التسعينيات
 ال تتجاوز مجموعات الصداقة الربملانية املشرتكة الخمسني مجموعة وقد زاد العدد

بشكل كبري يف ايامنا الحالية زفيام ييل جدول يوضح هذا االمر يف فرتات مختلفة
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الفرتة الترشيعية السنوات عدد مجموعات الصداقة بني الربملانات

17 1983-1987 29

18 1987-1991 29

19 1991-1995 31

20 1995-1999 44

21 1999-2002 69

22 2002-2007 82

23 2007-2011 106

24 2011-201? 120

 يتم النظر يف امور مجموعات الصداقة الربملانية املشرتكة عادة عن طريق التنسيق
يف والوزراء  الوزراء  رئيس   ، الجمهورية  رئيس  وتشارك  االجنبية  الدول   مع سفراء 

الزيارات الرسميةالتي يقومون باجراءاها اىل تلك الدول

الدولية املباحثات  التنفيذية يف  السلطة  س- إشرتاك 

 يتم تحديد مهمة املفوضني من أعضاء الربملان من الجهاز التنفيذي يف الفقرة الثانية
 من 82 الدستور، ويتم تحديد املصادقة عىل تعيني فرتة املهام الرسمية أو خاصة
 بناء عىل هذه الفقرة بحيث ال يتجاوز ستة أشهر، ^عن طريق قرار مقدم من هيئة

الوزراء ويتم قبول االمر بناء عىل قرار املجلس

السلطة املشاركة يف  التسيري و  الرسمية العضاء  االجتامعات  امور متاسات   نظمت 
 التنفيذية يف املادة 8 من القانون رقم 3620 وبناء عليه ميكن ارشاك مجموعة من
 األحزاب السياسية يف الربملان يف الزيارات الخارجية^ لرئيس الدولة و رئيس مجلس

الوزراء والوزراء وذلك بناء عىل قرار صادر من طرف الجمعية العامة

رئيس و  الدولة  لرئيس  الخارجية^  الزيارات  يف  االرشاك  يتم  العملية،  املامرسة   يف 
مجلس الوزراء والوزراء

الدولية ش- االجتامعات 

 يقوم الربملان باستضافة عددا من االجتامعات الدولية يف كل عام هذه االجتامعات
 تلعب دورا هاما وخاصة يف اجتامعات الجمعيات الربملانية الدولية وباإلضافة إىل
 ذلك، فمن املمكن تنظيم اجتامعات دولية يف مقر الربملان وينبغي أن يسمح ديوان

الربملان يف ذلك يف هذه الحالة
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:بعض االجتامعات الدولية املنظمة من طرف الربملان هي عىل النحو التايل

)الجمعية العامة ملنظمة التعاون االقتصادي )1-5 نوفمرب 2010، طرابزون، تركيا

)23 إىل 25 أكتوبر 2009، اسطنبول( AKDENİZPA الجمعية العامة لـ

)8-13 أبريل 2006، اسطنبول(İSİPAB الجمعية العامة لـ

)19-22 نوفمرب 2002، اسطنبول(NATOPA الجمعية العامة لـ

)الجمعية العامة التحاد الربملاين الدويل )15-19 نيسان 1996، اسطنبول

الدولية املشاريع  ص- 

مبا الدولية،  واملنظامت  األجنبية  الدول  مع  عديدة  مشاريع  بتسيري  الربملان   يقوم 
واإلجراءات الترشيعية  باالمور  املشاريع  ترتبط  ما  وعادة  األورويب  االتحاد   فيها 
تبادل إىل  وتهدف  الربملانية  العالقات  تطوير  اجل  من  بامليزانية  املتعلقة   الرقابية 
 الخربات املتبادلة يف هذا السياق، ويتم تسيريعمليات املشاريع املهمة لالستفادة من

املساعدة املالية من اجل االنضامم إىل االتحاد األورويب

:بعض املشاريع املسرية من ^قبل الربملان والجارية حاليا عىل النحو التايل

أ( تعزيز القدرة املؤسسية للربملان

 تم التنفيد بني أكتوبر 1، 2008 - املرشوع 1 أكتوبر 2007 ضمن مرشوع االتحاد
كفاءة زيادة  و  اللجان  دور  لتعزيز  األورويب  التنسيق  اتحاد  مفوضية  و   األورويب 
 األنشطة الترشيعية من اجل تعزيز وتطوير التعاون مع املنظامت غري الحكومية و
تم يف هذا السياق تدريب ثالث مئة و خمسني موظف يف خارج القطر و يف تركيا

ب( التبادل والحوار الربملاين

2014 يناير   16-2012  16 الثاين  كانون  التواريخ  بني  من  املرشوع  تنفيذ   وسيتم 
 والهدف من هذا املرشوع هو جمع ممثلني عن العشب بشكل مبارش لتمثيل تركيا
 يف االتحاد األورويب و الهدف من ذلك ازلة سوء الفهم وتقديم الدعم تدريجيا و
العضوية تركيا عىل  املصداقية حول حصول  فقد  الذي  االتحاد   تقديم وعي حول 
 الكاملة يف االتحاد األورويب و إعطاء الفرصة لالستامع إىل آراء الطرف اآلخر ومن
 املقرر يف هذا السياق، مشاركة الربملانيني االتراك واألجانب يف ستة ندوات، وثالثة
بلدا فيه سبعة وعرشون  يتم عقدها يف معسكر ^صيفي، يشرتك   منتديات حوار 
 ممثلني بسياسيني من هذه الدول، و يتم التخطيط الصدار مجلة تتضمن السياسة

 الرتكية و سياسية دول االتحاد األورويب وفعاليات االتحاد
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أ- حول تلفاز مجلس األمة الرتيك

 TRT3 يتم بث جلسات املجلس عىل تلفاز مجلس األمة الرتيك، راديو ترك و قناة
 و ذلك اعتبارا)wwwtbmmtvgovtr( التلفزيونية و صفحة املجلس عىل االنترننت
 من عام 1994 ومن الناحية االدارية، التلفاز هو عبارة عن مؤسسة عائدة للمجلس،

و يتموضع بشكل تسلسيل يف االمانة العامة ملجلس الشعب الرتيك

 كون ان هناك حاجة ملعلومات سليمة و حيادية هي من املطالب االساسية للمجتمع
لزيادة واسطة  عن  عبارة  هو  املجلس،  تلفزيون  عمل  فان  االطار،  هذا  يف   املدين 
 الوعي الجلسةي، الحث عىل املواطنة الفعالة، اضفاء شفافية عىل تأمني املعلومات

و اعطاء القرار املؤسسايت

تلفاز املجلس هو عبارة عن مؤسسة وظيفتها تسجيل فعاليات املجلس و بثها

الفيديو ب- أرشيف 

 أرشيف الفيديو, تتضمن برامج التلفزيونية التي بثتها املجلس خالل الفرتة بني عامي
 1994 و يناير 2012 و هذه هي, تشمل عىل اجتامعات العامة املفتوحة للعامة,
 األحداث الهامة يف مجلس األمة الرتيك الكبري و الربامج املستندة إىل االستوديو حول

عمل املجلس

 tv@tbmmgovtr: الدعم الفني حول هذه الخدمة

28 78 420 312 90+ : tv@tbmmgovtr veya طلبات لقطات أرشيفية

تلفزيون املجلس -7
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الترشيع أ- كتيب 

 تم تجهيز كتيب يكون دليالً لكل شخص وعىل رأسهم أعضاء املجلس خالل عمليات
والبنية القانوين  والبناء  التفتيش  عمليات  توضح  والتي  الربملانية  واألعامل   التقنني 
سؤال  112 عىل  ويحتوي  أقسام  من خمس  الكتاب  يتكون  للمجلس   املؤسساتية 
 وجواب وعىل قدراإلمكان تم تقديم املوضوعات بشكل سهل وقصري، ويحتوى أيضاً

 عىل أمثلة للمقرتحات القانونية

ب- دليل النواب

 دليل النائب تجهز ليكون دليالً للنواب عىل رأس الدورة القانونية يحتوي الدليل
 عىل عدة أمور منها املستندات الالزم تقدميها واألعامل الالزمة، الخدمات التي تقدم

للنواب، معلومات عامة حول مقر املجلس والتنظيم اإلداري له

 ج- التعديالت يف النظام الداخيل للمجلس, املسوغات,
املحارض

 طبقاً للامدة 95 يف الدستور, تسري أعامل املجلس طبقاً ألحكام الالئحة الداخلية تم
 عمل 13 تعديل شامل عىل الالئحة الداخلية حتى هذا اليوم، الالئحة رقم 584 بتاريخ
 531973 واملعمول به حالياً يحتوي الكتاب كذلك عىل املعلومات املتعلقة بقرارات
 الــ 13 تعديل يف الالئحة الداخلية رقم 584 وكذلك محارض مقابلة الجمعية العامة،
 وتقارير و محارض مقابلة اللجان الدستورية ومقرتحات وتكليفات التعديالت وتم

عمل فهرسة تأخذ يف أساسها مواد الالئحة بهدف التسهيل عىل املستخدمني

وأداء بهيكل  املتعلقة  الدستورية  املحكمة  قرارات   د- 
املجلس

 طبقاً للامدة 148 من الدستور, ترشف املحكمة الدستورية عىل تطبيق الدستور من
 ناحية األساس والشكل لالئحة الداخلية للمجلس وهذا بجانب املقررات القانونية
الداخلية وتطبيقاتها املسامة “قاعد  وتقوم كذلك باإلرشاف عىل تعديالت الالئحة 
 الالئحة العملية” ويف هذا الكتاب أيضا متت الفهرسة والتدقيق بتصفية كل القرارات

املنشورات -8
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، للمحكمة الدستورية من  )95 قرار( املتعلقة باألعضاء وادارة العمل يف املجلس 
التأسيس حتى يومنا هذا

 ذ- اإلجتامعات املتعلقة باإلجراءات يف الجمعية العامة
للمجلس

 تسري أعامل املجلس طبقاً ألحكام الالئحة الداخيل له، لكن عند النظر إىل الالئحة
 الداخلية املوجود يُرى أن هناك بعض املواد غري واضحة، وعدم وجود أحكام لبعض
 األمور املعينة،^ فاالجتامعات التي تتم فيام يتعلق بأصول األحكام هي أهم االدوات
هذا يف  األمور  هذه  مثل  يف  العامة  الجمعية  ستتخذه  الذي  الشكل  تحديد   يف 
 الكتاب، تم فهرسة وتجميع محارض املتعلقة بــ 241 أصل معمول به يف الجمعية
 العامة منذ دخول الئحة املجلس حيذ التنفيذ 1 أيلول 1973 حتى 10 أكتوبر 2010

الذي متت فيه هذه األعامل

القانون ر- ندوة تشكيل 

 مع تنظيم ندوة تشكيل القانون يف 17 يناير 2011, فُتح النقاش حول كل مراحل
املشاكل أهم  ومناقشة  التفاصيل^  كافة  االطالع عىل  وتم  القانون  تشكيل   عملية 
 التي تُواجه أثناء عملية تشيل القانون يف الندوة ابتداء من مرحلة تجهيز التصور
 يف الوزارات حتى نرشها من قبل رئاسة الجمهورية ولهذا الغرض قام كالً من السيد
 جميل شيشك نائب رئيس الوزراء )رئيس املجلس الحايل( ممثل الهيئة التنفيذية
 والسيد محمد عىل شاهني رئيس املجلس) رئيس املجلس السابق( الذي يعترب ممثل
 الهيئة الترشيعية بالحديث يف الجلسة االفتتاحية حول مشاكل عملية تشكيل القانون
 وعىل إثرها قامت الوزارات، والهيئات املستقلة، واملشاركني من رئاسة الجمهورية
كذلك وتقدموا  ناحيتهم  من  يعيشوها  التي  املشاكل  بعرض  الرتيك  األمة   ومجلس 
 باقرتاحات الحلول لتلك املشاكل وتطرقت^ الكتل الحزبية املوجودة يف الربملان عن
الكتاب كل للمشاكل من وجهة نظرهم  ويف هذا   طريق كلمة لكل كتلة حزبية 

العروض والكلامت التي متت يف الندوة

س- نرشة الربملان

وكتابات ومقاالت  معلومات  عىل  تحتوى  للمجلس  شهرية  نرشة  املجلس   نرشة 
 متعلقة بأنشطة املراقية والقانون مع فعاليات تحمل الصيغة الخربية ألعامل األمانة

العامة والنواب واللجان ورئاسة الديوان، ورئيس املجلس والجمعية العامة
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ش- أخبار املجلس

 صفحة أخبار املجلس، تقوم بنرش األخبار للرأي العام عن طريق اإلنرتنت بشكل
 يومي منظم لفعاليات املراقبة والترشيع، واألحاديث الصحفية وكل األنشطة التي
الديوان، ورئاسة  واللجان  والنواب  العامة  األمانة  ألعامل  الخربية  الصيغة   تحمل 

ورئيس املجلس والجمعية العامة
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 العنوان

املبنى الرئييس للربملان الرتيك

TBMM 06543 Bakanlıklar-ANKARA 

املبنى للخدمات اإلضافية

Atatürk Bulvarı No:06543 153 Bakanlıklar-ANKARA 

 سنرتال هاتف مركزي؛  00 50 420 312 90+
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