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: تقديـــــم
 والتي بلغذ ؤحلها 2000بعض بحماع على هجاح ألاَضاف ؤلاهماثُت لأللفُت التي جم بَالكها ؾىت  

وافلذ   2015 هإحل مدضص لبلىغها، ووعُا بالحاحت لخُت حضًضة للخىمُت إلاا بعض عام 2015ؾىت 

ى “في ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت    2012الضٌو ألاعًاء ؾىت   م ″20+ كمت ٍع  على بوكاء فٍغ

عمل مفخىح لىيع مجمىعت مً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت كضم بعض ؤهثر مً عام مً اإلافاوياث 

  . في َظا الخهىمجىنُاجه

 21 مع 8 غاًت ملابل 169 َضفا مجؼؤة بلى 17 في وللض جم جدضًض  ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

بعض عملُت جفاوى قاعهذ فيها الضٌو ، وطلً 2000 غاًت باليؿبت لخُت ؤَضاف الخىمُت لأللفُت لؿىت

 في ألامم اإلاخدضة  بلى حاهب حمعُاث اإلاجخمع اإلاضوي وغحٍر مً الجهاث اإلاعىُت، مما ؤصي 193ألاعًاء اٌ

بلى جمثُل مجمىعت واؾعت مً اإلاهالح ووحهاث الىٓغ بعض  ؤن واهذ ألاَضاف ؤلاهماثُت لأللفُت هخاج 

مما َى احخماعي بلى عمل كامذ به مجمىعت مً الخبراء وعاء ؤبىاب مغللت، مما ؤصي بلى  جىؾع هُاكها 

 .الىمى الاكخهاصي وؤلاصماج الاحخماعي وخماًت البِئتن العىانغ اإلاترابُت للخىمُت اإلاؿخضامت حمُع 

الضوع ألافلي للبرإلاان في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت بط وعص في   جخمحز الخُت الجضًضة بخىَغـو   

 اإلاخًمً لخُت الخىمُت اإلاؿخضامت 70/1 مً كغاع الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة عكم 45الفلغة 

ل عاإلاىا"اإلاعىىهت  ىُت مً " بإهه " جدٍى وعترف ؤًًا بالضوع ألاؾاس ي الظي جًُلع به البرإلااهاث الَى

عاث واعخماص اإلاحزاهُاث وصوعَا في هفالت اإلاؿاءلت عً فعالُت جىفُظ التزاماجىا  ". زالٌ ؾً الدكَغ

 مً هفـ اللغاع البرإلاان هميىن كاثم الظاث في بعماٌ وجدبع وجىفُظ 52مً حهتها ؤوعصث الفلغة 

هي فاجدت “ هدً الكعىب”بطا واهذ العباعة الكهحرة " زُت الخىمُت اإلاؿخضامت، خُث وعص فيها بإهه 

م الظي ًلىصها هدى عام “ هدً الكعىب”اإلاُثاق، فةهىا  وؾحرافلىا في  . 2030هبضؤ الُىم مؿحرها في الٍُغ

عخلخىا ول مً الحيىماث والبرإلااهاث ومىٓىمت ألامم اإلاخدضة واإلااؾؿاث الضولُت ألازغي، والؿلُاث 

ت واللُاع الخام وألاوؾاٍ العلمُت  اإلادلُت، والكعىب ألانلُت، واإلاجخمع اإلاضوي، وألاعماٌ الخجاٍع

. وكض جفاعل مع َظٍ الخُت مالًحن الىاؽ الظًً ؾُجعلىن منها زُت لهم. وألاواصًمُت والىاؽ كاَبت

ظا في اعخلاصها ما ؾُىفل لها الىجاح . " فهي زُت الىاؽ ويعذ على ؤًضي الىاؽ لهالح الىاؽ، َو

ً، بخعضص ميىهاجه الترابُت والىلابُت واإلاهىُت، ًخمحز بمىكع ًمىىه  وخُث ؤن مجلـ اإلاؿدكاٍع

مً جدمل زام، في خضوص ؤصواٍع الضؾخىعٍت، للًاًا ؤؾاؾُت  في مؿاع ؤحغؤة زُت الخىمُت 

ني والخلاثُت الؿُاؾاث الاحخماعُت اإلاىحهت للفئاث الهكت ؤو يمان  اإلاؿخضامت على اإلاؿخىي الَى
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ىُت ؤو على مؿخىي  الُابع ألافلي للًاًا الىىع واإلاؿاواة ؾىاء على مؿخىي الؿُاؾاث العمىمُت الَى

ع واإلاغاكبت  الؿُاؾاث  العمىمُت الترابُت، فةهه كض عمل على جإمحن آلُاث الخدمل ألافلي ألصواع الدكَغ

م  وجلُُم الؿُاؾاث العمىمُت طاث الهلت بإَضاف زُت الخىمُت اإلاؿخضامت في بَاع بعماٌ وعكت الٍُغ

، خُث اجسظ اإلاجلـ بهظا الخهىم مجمىعت مً 2018 بلى 2016ؤلاؾتراجُجُت للفترة اإلامخضة مً 

: الخضابحر التي َمذ على الخهىم

  ت مً مىٓىع اإلاؿاواة ع  اللىاهحن الخىُٓمُت والعاصًت طاث ألاولٍى ويع بَاع لخلُُم ؤولي ألزغ مكاَع

 بحن الغحاٌ واليؿاء وألازغ على الجماعاث الترابُت؛

  ٌويع بَاع منهجي وماؾؿاحي لخلُُم الؿُاؾاث العمىمُت ألافلُت واللُاعُت والترابُت مع اؾخىما

ت كهض جلضًم الغؤي واإلاكىعة  مؿلؿل ببغام مظهغاث جفاَم مع اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت الاؾدكاٍع

ً بهظا الخهىم اع ٌؿخدًغ زُت العمل . بلى مجلـ اإلاؿدكاٍع وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظا ؤلَا

اإلاىجؼة مً كبل الاجداص البرإلااوي الضولي بكإن البرإلااهاث الحؿاؾت للىىع الاحخماعي؛ 

 عىهغا مً العىانغ اإلاغحعُت في 2030لىفـ اإلاىُم قيلذ زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لعام   َبلا 

وزُلت معالم الىمىطج اإلاغغبي للعضالت الاحخماعُت، التي قيلذ بضوعَا بخضي مسغحاث الىضوة 

ً ًىمي  ،  هما ؤن نُاغت 2016 فبراًغ 20 و19الضولُت خٌى اإلاىيىع التي هٓمها مجلـ اإلاؿدكاٍع

 الخدضًاث الىاعصة في الىزُلت اإلاغحعُت للىمىطج اعجىؼث على حمُع ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت؛

  هما جم جيلُف مغهؼ الضعاؾاث والبدىر في الكاون البرإلااهُت باالهىباب على زُت الخىمُت

عُخحن 2030اإلاؿخضامت لعام    .  2018-2017  و2017-2016 يمً بغهامج عمله بغؾم الؿيخحن الدكَغ

 19ًىم " ؤًت ؤصواع للبرإلاان: ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت"ومً َظا اإلاىُلم، حاء جىُٓم الىضوة البرإلااهُت خٌى 

 مً ؤحل اؾدكغاف مؿالً جفىحر وجلضًم عىانغ بحابت عً حملت مً ؤلاقيالُاث وألاؾئلت، 2017ًىاًغ 

ت لخملً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت واؾدكغاف آلالُاث واإلاُياهحزماث الىفُلت بخمىحن  التي حعخبر يغوٍع

البرإلاان مً النهىى بالغئٍت الكاملت ألَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، وجمثلذ ؤَم مسغحاجه في بعضاص الضلُل 

ً وافت آلالُاث التي  ل اإلاؿدكاعاث واإلاؿدكاٍع البرإلااوي في جدلُم ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت مً ؤحل جسٍى

. مً قإنها يمان مكاعهتهم بكيل فعاٌ في جدلُم ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

ً اؾدىاصا  عُت والغكابُت إلاجلـ اإلاؿدكاٍع  وجإهُضا لهظا الخىحه هخلضم الُىم بالحهُلت الدكَغ

بلى زُت العمل الضولُت ألَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، لخىيُذ اإلاجهىصاث التي ًخم بظلها مً كبل مجلـ 

ع والغكابت في جدلُم ألاَضاف اإلاظوىعة اثفه في الدكَغ ً عبر ْو  ، وطلً وفم اإلاؿدكاٍع
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عُت والغكابُت للمجلـ وجهيُفها بدؿب ألاَضاف   مىهجُت جمثلذ في جدبع حمُع اإلاباصعاث الدكَغ

ا، علما بإن مباصعة واخضة ًمىً ؤن جىضعج في بَاع ؤهثر مً َضف، وفي بَاع هفـ  التي جىضعج في بَاَع

 459 جهل بلى 17الهضف يمً ؤهثر مً غاًت مما حعل مجمىع اإلاباصعاث اإلاسجلت في بَاع ألاَضاف 

 .مباصعة

اؾخلُب اَخمام الؿاصة  الهضٝ الثامًبخمدُو مسخلف َظٍ اإلاباصعاث ًدبحن بإن  

ؼ الىمى الاكخهاصي اإلاُغص والكامل للجمُع واإلاؿخضام،  ى الهضف اإلاخعلم بخعٍؼ ً َو اإلاؿدكاٍع

.  مباصعة97 والعمالت الياملت واإلاىخجت، وجىفحر العمل الالثم للجمُع ب

 اإلاخعلم بالؿالم والعضٌ واإلااؾؿاث زانت في غاًخه الهضٝ الؿاصؽ ٖكغ            مً حهخه اخخل 

ني والضولي ويمان جيافا فغم ونٌى 16 ؼ ؾُاصة اللاهىن على الهعُضًً الَى  اإلاخعللت بخعٍؼ

.  مباصعة82الجمُع بلى العضالت اإلاغجبت الثاهُت بعض الهضف الثامً ب 

الثالث   اإلاخعلم بخدلُم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجمىحن ول اليؿاء والفخُاث والخامـ الهضفان ؤما 

اإلاغجبت ألازحرة في ؾلم فللض اخخال اإلاخعلم باجساط بحغاءاث عاحلت للخهضي لخغحر اإلاىار وآزاٍع  ٖكغ

 . مباصعاث ليل َضف3ألاَضاف ب 

ا ًمىىىا  جغجِب ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت التي  بحماال، واؾدىاصا بلى اإلاعُُاث الؿالف طهَغ

عُت هما ًلي عُت والغكابُت للمجلـ زالٌ َظٍ الؿىت الدكَغ : واهذ مىيىع  اإلاباصعاث الدكَغ
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 5الجضو٫ ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُٗت والغ٢ابُت  الهــــــــــــــضٝ مجمٕى اإلاباصعاث الدكَغ

 اإلاىضعحت في بَاٍع

1 15 

2 8 

3 36 

4 51 

5 3 

6 20 

7 6 

8 97 

9 9 

10 25 

11 54 

12 13 

13 3 

14 10 

15 6 

16 82 

17 20 
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استقطاب أهداف التنمية المستدامة للمبادرات التشريعية والرقابية لمجلس المستشارين 
 2017-2016خالل السنة التشريعية 
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عُت والغكابُت جدخل اإلاباصعاث البرإلااهُت مً           ُفخحن الدكَغ وبخىػَع مجمىع اإلاباصعاث على الْى

 ؾااٌ قفهي، 271 ؾااٌ هخابي و123 مباصعة جخىػع بلى 394زالٌ آلُت ألاؾئلت اإلاغجبت ألاولى ب 

ع اللىاهحن في اإلاغجبت الثاهُت ب  . مباصعة12 مباصعة جليها مداوع حلؿت اإلاؿاءلت ب53وجإحي مكاَع

 

 

 
توزيع المبادرات بحسب اآلليات التشريعية والرقابية المعتمدة من قبل المجلس 
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عيفعلى  ًحلـمهاكل  اإلاؿخىي الدكَغ ع 35 هها كاهىوي، 47 وناصق على  اإلاؿدكاٍع  منها مكاَع

 ؤَضاف جخىخى جدلُم عضص مهم مً وهي ههىم  باإلاىافلت على اجفاكُاث صولُت، كىاهحن جلض ي

مىً جهيُفها بدؿب ما جىضعج في بَاٍع مً ؤَضاف هما ًليالخىمُت اإلاؿخضامت  : ، ٍو

   1(2) ًىضعج في بَاٍع مكغوعا كاهىن 1 الهضف- 

  (2)ًىضعج في بَاٍع مكغوعا كاهىن  2 الهضف- 

ع كىاهحن3 الهضف-   (3) ًىضعج في بَاٍع زالزت مكاَع

    ال ًىضعج في بَاٍع ؤي مكغوع كاهىن 4 الهضف- 

   (1) ًىضعج في بَاٍع مكغوع كاهىن واخض 5 الهضف- 

  ال ًىضعج في بَاٍع ؤي مكغوع كاهىن 6 الهضف- 

 ال ًىضعج في بَاٍع ؤي مكغوع كاهىن  7 الهضف- 

ع كىاهحن8 الهضف-     2(6) ًىضعج في بَاٍع ؾخت مكاَع

ع كاهىن  9 الهضف-    (5)ًىضعج في بَاٍع زمؿت مكاَع

ع كىاهحن10 الهضف-    (3) ًىضعج في بَاٍع زالزت مكاَع

   (1) ًىضعج في بَاٍع مكغوع كاهىن واخض11 الهضف- 

  ال ًىضعج في بَاٍع ؤي مكغوع كاهىن 12 الهضف- 

 ال ًىضعج في بَاٍع ؤي مكغوع كاهىن  13 الهضف- 

  (2) ًىضعج في بَاٍع مكغوعي كاهىن 14 الهضف- 

   (1) في بَاٍع مكغوع كاهىن واخض15 الهضف- 

ع كىاهحن 16 الهضف-     (9) ًىضعج في بَاٍع حؿعت مكاَع

( 18) ًىضعج في بَاٍع زماهُت عكغ  مكغوع كاهىن 17 الهضف- 

                                                           
1
 3أحدهما ٌندرج فً إطار الهدف -  

2
 17خامسها ٌندرج فً إطار الهدف  / 17رابعها ٌندرج فً إطار الهدف  / 15 و 14ثالثها ٌندرج فً إطار الهدفٌن -  
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 1الجضو٫ ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ ال٣ىاهحن اإلاىضعحت  الهضٝ ٖضص مكاَع

 في بَاٍع

1 2 

2 2 

3 3 

4 - 

5 1 

6 - 

7 - 

8 6 

9 5 

10 3 

11 1 

12 - 

13 - 

14 2 

15 1 

16 9 

17 18 
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٘ ال٣ىاهحن بدؿب ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت   جهي٠ُ مكاَع

ا  اإلاىضعحت في بَاَع

 

 

ً ٖلى اإلاؿخىي الغ٢ابي، ت علض مجلـ اإلاؿدكاٍع  بـخلضًم ألاحىبت على زانت( 03) زالر حلؿاث قهٍغ

 مً 100ألاؾئلت اإلاخعللت بالؿُاؾت العامت مً كبل الؿُض عثِـ الحيىمت َبلا إلالخًُاث الفهل 

:  الضؾخىع، َمذ اإلاىايُع الخالُت

ما مدىعًٍ جىاولذ الجلؿت ألاولى  الدكغُل ومداعبت الفلغ وخماًت اللضعة اثهجاعت ؾُاؽ: َو

ت، الكغاثُت للمىاَىحن   .اؾتراجُجُت النهىى بالعالم اللغوي واإلاىاَم الجبلُت والغابٍى

مامدىعًٍهظلً جىاولذ الجلؿت الثاهُت   بنالح ؤلاصاعة ومخُلباث الحيامت الجُضة، الؿُاؾت : َو

 . الحيىمُت في الخىمُت الهىاعُت وجدؿحن مىار ألاعماٌ

مامدىعًٍ  بضوعَا جىاولذالثالثتالجلؿت   خهُلت الؿُاؾاث العمىمُت اإلاخعللت بمغاعبت العالم، : َو

ا على جىفُظ الاؾتراجُجُاث اللُاعُت  .الخلاثُت الؿُاؾاث العمىمُت وؤزَغ

ت ؤؾئلت ًمىً جهيُف مداوع   بدؿب ما جىضعج في بَاٍع مً َاوللض جًمىذ َظٍ الجلؿاث الكهٍغ

:  ؤَضاف هما ًلي
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ت ألاولى(3)زالزت مداوع  ًىضعج في بَاٍع 1 الهضف-  ،  3، ازىان منها ًضزالن في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت الثالثت    .وواخض في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت ألاولى(1 )صمدىع واح ًىضعج في بَاٍع 8 الهضف-   4.، ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت ألاولى(2)مدىعان ًىضعج في بَاٍع 9 الهضف-   ، والثاوي في بَاع 5، واخض ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت الثاهُت  .الجلؿت الكهٍغ

ت ألاولى(2)مدىعان ًىضعج في بَاٍع 10 الهضف-   ، وواخض في 6، ؤخضَما ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت الثالثت    .بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت ألاولى(1)مدىع واخضًىضعج في بَاٍع   11الهضف-    .7،  ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت ألاولى(1)مدىع واخضًىضعج في بَاٍع   15الهضف-    .8،  ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت الثاهُت، وآلازغ في (2)مدىعان ًىضعج في بَاٍع 16 الهضف - ، ؤخضَما ًضزل في بَاع الجلؿت الكهٍغ

ت الثالثت    .9بَاع الجلؿت الكهٍغ

                                                           
3
 .8أحدهما ٌندرج كذلك فً إطار الهدف -  

4
 . كما سبقت اإلشارة إلى ذلك9 و 1ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدفٌن  -  

5
 .8-1ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدفٌن  -  

6
 .15-11ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدفٌن -  

7
 15-10ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدفٌن -  

8
 11-10ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدفٌن -  

9
 10ٌندرج هذا المحور كذلك فً إطار الهدف -  
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 2الجضو٫ ع٢م 

خاوع حلؿاث اإلاؿاءلت مٖضص  الهضٝ

 اإلاىضعحت في بَاٍع

1 3 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 1 

9 2 

10 2 

11 1 

12 - 

13 - 

14 - 

15 1 

16 2 

17 - 
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 جهي٠ُ مداوع حلؿاث اإلاؿاءلت بدؿب  ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ا   اإلاىضعحت في بَاَع
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لحلـ زالٌ الم ؤعًاء مً حهتهم جلضم ما مجمىٖه ب 2017 الٟترة الٟانلت بحن الضوعجحن وصوعة ؤبٍغ

 . قٟهُا ؾاالا749

 ونل ٖضص ألاؾئلت اإلاخىنل بها زال٫ هٟـ الٟترة ما ألاؾئلت ال٨خابُت    ٖلى مؿخىي 

  . ؾاالا186 مجمىٖه

ا بلى  مجمىع َظٍ ألاؾئلتًمىً جهيُف     و   : بدؿب ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت التي جىضعج في بَاَع

 

 :ُٞما ًسو ألاؾئلت الكٟهُت -1

  ؤؾئلت  قفهُت؛ 9ٌ  في بَاعجىضعج  1 الهضف- 

  ؤؾئلت  قفهُت؛ 4ٌ   في بَاعجىضعج 2 الهضف-

  ؾاالا قفهُا؛ 25ٌ  في بَاعًىضعج  3 الهضف-

  ؾاالا قفهُا؛ 34ٌ  في بَاع ًىضعج 4 الهضف-

 ٌ  ؾااٌ  قفهي واخض؛  في بَاع ًىضعج 5 الهضف-

  ؾاالا قفهُا؛ 16ٌ  في بَاع ًىضعج 6 الهضف-

  ؤؾئلت  قفهُت؛ 5ٌ  في بَاعجىضعج 7 الهضف-

  ؤؾئلت قفهُت؛ 65ٌ  في بَاعًىضعج 8 الهضف-

 ٌ  ؾااٌ  قفهي واخض ؛  في بَاعًىضعج 9 الهضف-

  ؾاالا قفهُا ؛ 19ٌ  في بَاعًىضعج 10 الهضف-

  ؾاالا قفهُا ؛ 39ٌ  في بَاعًىضعج 11 الهضف-

  ؾاالا قفهُا ؛ 12ٌ  في بَاعًىضعج 12 الهضف-

 ٌ ؤي ؾااٌ قفهي؛  في بَاع ال ًىضعج  13 الهضف-

  ؤؾئلت  قفهُت؛ 5ٌ  في بَاعجىضعج 14 الهضف-

 ٌ  ؾااٌ  قفهي واخض ؛  في بَاعًىضعج 15 الهضف-

  ؾاالا قفهُا ؛ 33ٌ  في بَاعجىضعج 16 الهضف-

.  ٌ ؾاالان قفهُان في بَاعًىضعج 17 الهضف-
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 3الجضو٫ ع٢م 

ٖضص ألاؾئلت الكٟهُت  الهضٝ

 اإلاىضعحت في بَاٍع

1 9 

2 4 

3 25 

4 34 

5 1 

6 16 

7 5 

8 65 

9 1 

10 19 

11 39 

12 12 

13 - 

14 5 

15 1 

16 33 

17 - 
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 جهي٠ُ ألاؾئلت الكٟهُت  بدؿب  ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ا   اإلاىضعحت في بَاَع
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: ُٞما ًسو ألاؾئلت ال٨خابُت- 2

 

  هخابي واخض؛ 1ٌ  ؾااٌ   في بَاعًىضعج 1 الهضف- 

  هخابُان ازىان؛ 2ٌ ؾاالان  في بَاع ًىضعج2 الهضف-

  ؤؾئلت هخابُت؛ 8ٌ  في بَاعجىضعج 3 الهضف-

 ؾاالا هخابُا؛  17ٌ  في بَاعًىضعج 4 الهضف-

  ؾااٌ  هخابي واخض؛ 1ٌ  في بَاعًىضعج  5 الهضف-

   ؤؾئلت  هخابُت؛4ٌ  في بَاعجىضعج  6 الهضف-

 ؾااٌ  هخابي واخض؛ 1ٌ   في بَاعًىضعج 7 الهضف-

  ؾاالا هخابُا؛25ٌ  في بَاعًىضعج 8 الهضف-

  ؾااٌ  هخابي واخض؛1ٌ  في بَاعًىضعج 9 الهضف-

  ؾااٌ  هخابي واخض؛1ٌ  في بَاعًىضعج 10 الهضف-

   ؾاالا هخابُا؛12ٌ  في بَاعًىضعج 11 الهضف-

  ؾااٌ  هخابي واخض؛1ٌ  في بَاعًىضعج 12 الهضف-

  ؤؾئلت  هخابُت؛3ٌ  في بَاع  جىضعج13 الهضف-

  ؤؾئلت  هخابُت؛3ٌ  في بَاعجىضعج 14 الهضف-

  ؤؾئلت  هخابُت؛3ٌ  في بَاعجىضعج 15 الهضف-

  ؾاالا هخابُا؛38ٌ  في بَاعجىضعج 16 الهضف-

 .  ؾاالان هخابُان2ٌ  في بَاعًىضعج 17 الهضف-
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 4الجضو٫ 

 

 

 

 

 

 ال٨خابُتٖضص ألاؾئلت  الهضٝ

 اإلاىضعحت في بَاٍع

1 1 

2 2 

3 8 

4 17 

5 1 

6 4 

7 1 

8 25 

9 1 

10 1 

11 12 

12 1 

13 3 

14 3 

15 3 

16 38 

17 2 
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 جهي٠ُ ألاؾئلت ال٨خابُت بدؿب  ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ا   اإلاىضعحت في بَاَع
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 ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ بجمُ٘ ؤق٩اله في ٧ل م٩ان–  1الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   1جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   1جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً    ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

:  فينجمثالي(2) كاهىن اًىضعج في بَاع َظا الهضف مكغوع  

 بةخضار هٓام للمٗاقاث لٟائضة ٞئاث اإلاهىُحن والٗما٫ اإلاؿخ٣لحن 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1

 .وألاشخام ٚحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا

 حعضًال بلى بلىعة هٓام 34على ٌ وافلذ اللجىت بكإنالظي يهضف َظا اإلاكغوع كاهىن    

 للمعاقاث لفاثضة فئاث اإلاهىُحن والعماٌ اإلاؿخللحن وألاشخام غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا

إحي وي ًىمل مىٓىمت الحماًت الاحخماعُت بعض مهاصكت البرإلاان على الكم اإلاخعلم نا، زا ٍو

 .بالخغُُت الصحُت لهظٍ الفئت

باء والهُاصلت واإلادامىن         ويهم اإلاكغوع اإلاظوىع اإلاهىُحن الظًً ًؼاولىن مهىت خغة واأَل

م، باإليافت بلى العماٌ اإلاؿخللحن واألشخام ىن وغحَر الظاجُىن الظًً ًماعؾىن  واإلاهىضؾىن اإلاعماٍع

ا ؤو فالخُا والعاملىن غحر ألاحغاء بلُاع الىلل الُغقي، الحاملىن لبُاكت الؿاثم اإلانهي،  وكاَا ججاٍع

م، زم  واإلاؿحرون، الظًً لِؿذ لهم نفت ؤححر، إلخضي الكغواث؛ والهىاع الخللُضًىن و معاوهَى

 .ألاشخام غحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا الخالي بُانهم واإلالاولىن الظاجُىن 

 اإلاخعلم 30.09هما يهم هو اإلاكغوع، ألاشخام غحر ألاحغاء الخايعحن ألخيام اللاهىن عكم          

اض ي  اض ي ؤو العب ٍع اض ي ؤو بَاع ٍع ايت، والظًً ًؼاولىن وكاَهم بهفت وهُل ٍع بالتربُت البضهُت والٍغ

اض ي مدترف؛ زم ألاشخام آلازغون غحر ألاحغاء، الظًً ًماعؾىن  اض ي َام ؤو بَاع ٍع ؤو بَاع ٍع

لحؿابهم الخام وكاَا مضعا للضزل، هُفما وان هىع َظا اليكاٍ ؤو الضزل، ؾىاء ًخىفغون على 

 .مدل إلاؼاولت وكاَهم ؤو ال ًخىفغون علُه

 . مً َظا الهض3ًٝىضعج اإلاكغوٕ في بَاع الٛاًت           

 ٝ( 8الٛاًت  ) ٦3ما ًىضعج في بَاع الهض

اًت الاحخماُٖت65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2          . ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

يهضف َظا اإلاكغوع بلى جمىحن بالصها مً هو معُاعي، هفُل بًمان الكغوٍ والًىابِ الالػمت 

للخىفل بالغحر، بما ٌؿخجُب للمعاًحر الضولت اإلاخعللت بدلىق اإلاؿخفُضًً مً حهت، وجإَُل ماؾؿاث 

الغعاًت الاحخماعُت بما ًًمً اؾخمغاع زضماتها وجإمحن صًمىمتها مً حهت زاهُت، وطلً ؤؾاؾا مً زالٌ 

ع ؤهماَه، واعخماص اإلالاعبت الحلىكُت في جلضًم الخضمت بالترهحز على  جدضًض مفهىم الخىفل بالغحر وجىَى

خلىق اإلاؿخفُض باإليافت بلى الحغم على يمان حىصة َظٍ الخضماث، وجىؾُع ؾلتها لدكمل 
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وجمخُع  مماعؾاث ؤزغي واإلؾعاف الاحخماعي والىؾاَت الاحخماعُت والخإَُل وبعاصة الخإَُل،

ت هما ًىو َظا اإلاكغوع على اؾخدًاع البعض . ماؾؿاث الغعاًت الاحخماعُت بالصخهُت الاعخباٍع

غ ؤهٓمت الغكابت الضازلُت وؤعماٌ اإلاغاكبت والخفخِل  .اإلاجالي ومبضؤ الخسهو وصعم وجٍُى

 . مً َظا الهض3ًٝىضعج اإلاكغوٕ في بَاع الٛاًت 

 

 3الٛاًت 

اؾخدضار هٓم وجضابحر خماًت احخماُٖت مالئمت ٖلى الهُٗض الىَني للجمُ٘ ووي٘ جخٗل٤ ب

 2030خضوص صهُا لها، وجد٤ُ٣ حُُٛت صخُت واؾٗت لل٣ٟغاء والًٟٗاء بدلى٫ ٖام 

 

 

مدىع الغ٢ابت : زاهُا 

: وهمحز في بَاٍع مابحن                  

ت - 1 مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت ألاولىعغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017  ًىهُى 07 اإلاىعلضة بخاٍع

، وهي 10ا الهضٝط مً 5ٌو1الٛاًخحن بَاع الهضف ألاٌو مً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، وجهب في بَاع 

ٌ الجلؿت اإلاخٗل٤ بىجاٖت ؾُاؾاث الدكُٛل طاإلادىع ألاو٫ مً مداوع ٌألاؾئلت التي عهؼث على 

: ، والتي ًمىً جىػَعها على كُبحن عثِؿُحنومداعبت ال٣ٟغ وخماًت ال٣ضعة الكغائُت للمىاَىحن

هجاٖت ؾُاؾاث الخ٨ىمت مً ؤحل الدكُٛل ومداعبت  و ًخعلم باألؾئلت اإلاُغوخت خٌى :1ال٣ُب 

. ال٣ٟغ والهكاقت وخماًت ال٣ضعة الكغائُت للمىاَىحن

ا ٖلى الخىمُت الاحخماُٖت، إلاجمىٖت  و ًخعلم بالؿااٌ خٌى :2ال٣ُب  آٞا١ ؾُاؾت الدكُٛل وآزاَع

. الٗمل الخ٣ضمي

                                                           
10

 االتحاد المغربً – االشتراكً – االتحاد العام لمقاوالت المغرب – العدالة والتنمٌة –تم طرح هده األسئلة من قبل فرق  األصالة والمعاصرة -  

 .ومجموعة الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل- الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً- االستقاللً –للشغل 
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  مً 5 و3 والٛاًخان 8الهضٝ  مً  12-8-6-5ًىضعج َظا اإلادىع ٦ظل٪ في بَاع الٛاًاث 

  9الهضٝ 

ت الثالثتمً حهت ؤزغي عغفذ    َغح عضص مً ألاؾئلت 2017 اإلاىعلضة في فاجذ غكذ الجلؿت الكهٍغ

ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ائُت الؿُاؾاث ، وهي 7ا الهضف، وجهب في غاًخه طالتي جضزل في بَاع ٌ

ا ٖلى جىُٟظ الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت 11.الٗمىمُت وؤزَغ
 

 

 

2 -

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت 

:  جخٗل٤ ب ؤؾئلت9ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى اؾخفداٌ الفلغ ويعف الؿُاؾاث - 1 الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 12الاحخماعُت بػاء الفلغاء  . الٛاًت الؿابٗت، َو

م ألانالت واإلاعانغة خٌى مأٌ مكغوع الحؿُمت مىاعة اإلاخىؾِ- 2 ى 13الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ، َو

 . الٛاًت الغابٗتؾااٌ ًهب في بَاع 

ت ب- 3 م ألانالت واإلاعانغة خٌى جىفحر ألاصٍو اإلاغا٦ؼ الاؾدكٟائُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 14ال٣غوٍت  . الٛاًخحن الثالثت و الغابٗت، َو

                                                           
- االتحاد العام لمقاوالت المغرب- التجمع الوطنً لألحرار- الحركً- تم طرح هده األسئلة من قبل فرق  األصالة والمعاصرة لعدالة والتنمٌة-  11

 .العمل التقدمً- الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل- فرٌق االتحاد المغربً للشغل

12
 الجلسة األولى-  

13
 الجلسة السادسة -  

14
 الجلسة الثامنة -  

 6الٛاًت 

٤ الخٗاون ؤلاهمائي  ٦ٟالتجخٗل٤ ب خكض مىاعص ٦بحرة مً مهاصع مخىىٖت، بما في طل٪ ًٖ ٍَغ

اإلاّٗؼػ، مً ؤحل جؼوٍض البلضان الىامُت، وال ؾُما ؤ٢ل البلضان همىا، بما ٨ًٟيها مً الىؾائل 

التي ًم٨ً الخيبا بها مً ؤحل جىُٟظ البرامج والؿُاؾاث الغامُت بلى ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ بجمُ٘ 

 ؤبٗاصٍ
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م الاؾخلاللي خٌى  - 4 م الفٍغ ى 15 ج٣لُو وؿبت ال٣ٟغ والهكاقتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ، َو

 . 2 و1الٛاًخحن ؾااٌ ًهب في بَاع 

م -5 ت لجزالء اإلا٣ضمت الخضماث خٌى واإلاعانغة ألانالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ؤلاؾالمُت الخحًر

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 16 بالىاْىع   .7-3  جحنالٛاي، َو

م اٌالؿااٌ اإلالضم مً كبل -6 ى ؾااٌ 17 بَما٫ بٌٗ مالٖب ال٣غب بالصها خٌى الخغ٧يفٍغ ، َو

 .3الٛاًت ًهب في بَاع 

م -7 ى 18 وا٢٘ اإلاٗبر الخضوصي باب ؾبخت خٌى ألانالت واإلاٗانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ، َو

 .7الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م -8 ى 201719اإلاسُماث اإلابرمجت في ن٠ُ  خٌى ألانالت واإلاٗانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ، َو

 .7-3جحن الٛايؾااٌ ًهب في بَاع 

م -9 ى ؾااٌ 20 الٗغى الخسُُمي لهظٍ الؿىت خٌى الٗضالت والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ، َو

 .7-3جحن الٛايًهب في بَاع 

مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت - 3

: حعلم ب يؾاا٫ واخضا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى جإَُل-- 1 ايت كُاع الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ . 21الحؿُمت بةكلُم الٍغ
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 الجلسة الثالثة عشر -  
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 الجلسة الثالثة عشر -  
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 الجلسة التاسعة -  
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 الجلسة الحادٌة عشر -  
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ؼ  – 2الهضٝ  ال٣ًاء ٖلى الجٕى وجىٞحر ألامً الٛظائي والخٛظًت اإلادّؿىت وحٍٗؼ

 الؼعاٖت اإلاؿخضامت
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   2جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   2جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً    ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

:  فينجمثالي (2) كاهىن اًىضعج في بَاع َظا الهضف مكغوع  

 ًاطن بمىحبه للخ٨ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص اإلاٟغوى ٖلى ال٣مذ 19.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1

 .اللحن ومكخ٣اجه

 

يهضف َظا اإلاكغوع بلى بعاصة الىٓغ في مؿخىي الغؾم على الاؾخحراص اإلاُبم على اللمذ اللحن 

ني اللُاس ي مً الحبىب للمىؾم الفالحي، وهظلً هٓغا  ومكخلاجه، وطلً هٓغا إلاؿخىي ؤلاهخاج الَى

اث ألاؾعاع العاإلاُت وجىكعاث َظٍ ألاؾىاق ومؿخىي ؤؾعاع اؾخحراص اللمذ اللحن، وهظا  إلاؿخٍى

ني مً اللمذ اللحن في ْغوف مالثمت ويمان  م ؤلاهخاج الَى لألَضاف اإلاؿُغة لًمان حؿٍى

ني والتزوٍض العاصي للؿىق  م ؤلاهخاج الَى  .مضزٌى للفالخحن، بما ًًمً حؿٍى

  . 3الٛاًت ا اإلاكغوع في بَاع طًىضعج  ٌ

خىن وػٍخىن اإلاائضة لٗام 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2 ذ الٍؼ  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الضولي لٍؼ

. 2015 ؤ٦خىبغ 9، اإلاى٢٘ بجى٠ُ في 2015

 
ىُت والضولُت اإلاخعللت بالخهاثو  عاث الَى تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى جدلُم الخمازل في الدكَغ

اثُت خىن، وجفاصي اإلاكاول ؤمام الخجاعة الضولُت لهظٍ اإلاىاص -الفحًز ىث الٍؼ الىُمُاثُت واإلاظاكُت لٍؼ

ؼ الخعاون الخلني للحفاّ على البِئت وصوام  ؼ ؤلاهخاجوحعٍؼ  وجىمُت اللُاع بإؾالُب مؿخضامت وحعٍؼ

خىن وجغوٍج مىخجاث َظٍ اإلااصة وجىؾُع ججاعتها وصعم ؤوكُتها صولُا  صوع اإلاجلـ الضولي للٍؼ

. وبكلُمُا ووكغ اإلاعلىماث العلمُت عً زهاثهها الصحُت

  . 5 و4الٛاًخحن ا اإلاكغوع في بَاع طًىضعج  ٌ



 مركز الدراسات والبحوث  في الشؤون البرلمانية 29

 

مدىع الغ٢ابت : زاهُا 

 .٦خابُان ، وؾاالان ؤعبٗت مً ألاؾئلت الكٟهُتًىضعج في بَاع َظا الهضف 

ألاؾئلت الكٟهُت : ؤوال 

: ب  ؤؾئلت جخٗل4٤ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م الاؾخلاللي خٌى صعم وجإَُل اإلالاوالث الفالخُت - 1   22الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ني لألخغاع خٌى خهُلت اإلاىؾم الفالحي الحالي- 2 م الخجمع الَى  23الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

م الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خٌى اإلاىؾم الفالحي- 3  24الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 . الٛاًت الغابٗتوهي ؤؾئلت جىضعج في بَاع 

م ألانالت واإلاعانغة خٌى الفالخت الخًامىُت،- 4 ى ؾااٌ ًىضعج في 25الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  َو

. الٛاًخحن الغابٗت والثالثتبَاع 

 3 الٛاًت

ظًت، وال ؾُما اليؿاء وؤٞغاص الكٗىب ألانلُت جخٗل٤ ب مًاٖٟت ؤلاهخاحُت الؼعاُٖت وصزل نٛاع مىخجي ألٚا

لى  اة والهُاصًً، بما في طل٪ مً زال٫ يمان اإلاؿاواة في خهىلهم ٖلى ألاعاض ي ٖو حن والٖغ حن ألاؾٍغ واإلاؼاٖع

مىاعص ؤلاهخاج ألازغي واإلاضزالث واإلاٗاٝع والخضماث اإلاالُت وبم٩اهُت ونىلهم بلى ألاؾىا١ وخهىلهم ٖلى 

 2030الٟغم لخد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت وخهىلهم ٖلى ٞغم ٖمل ٚحر ػعاُٖت، بدلى٫ ٖام 
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 الجلسة الثانٌة -  
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 الجلسة الثانٌة-  
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 الجلسة الثانٌة -  
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 الجلسة الثانٌة -  
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ألاؾئلت ال٨خابُت : زاهُا

:  بًخعللان ؾاالحن ازىحنا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى  -1  اإلادلُت اإلاىخىحاث جثمحنالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ
ى ؾااٌ 26 ، َو

  .6الٛاًت ًهب في بَاع 

 مع الفالخت مكاول خٌى الضًملغاَي الاحخماعي  الضؾخىعيالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغم -2

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 27 الفالحي اللغى ماؾؿت  .3الٛاًت ، َو

 4الٛاًت 

اصة جخٗل٤ ب يمان وحىص هٓم بهخاج ٚظائي مؿخضامت، وجىُٟظ مماعؾاث ػعاُٖت مخِىت جاصي بلى ٍػ

٠ م٘ حٛحر  ُّ ؤلاهخاحُت واإلادانُل، وحؿاٖض ٖلى الخٟاّ ٖلى الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت، وحٗؼػ ال٣ضعة ٖلى الخ٨

ا مً ال٨ىاعر،  حَر ت وخاالث الجٟاٝ والًُٟاهاث ٚو لى مىاحهت ؤخىا٫ ال٣ُـ اإلاخُٞغ اإلاىار ٖو

جُا هىُٖت ألاعاض ي والتربت، بدلى٫ ٖام  ً جضٍع  2030وجدّؿِّ
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 513السؤال رقم -  

27
 546السؤال رقم -  
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اَُت في حمُ٘  – 3الهضٝ  ٘ الجمُ٘ بإهماٍ ِٖل صخُت وبالٞغ
ّ
يمان جمخ

ماع  ألٖا
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   3جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   3جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

عملزالزت ًىضعج في بَاع َظا الهضف    : جخمثل في( 3) واهحن قاَع

 بةخضار هٓام للمٗاقاث لٟائضة ٞئاث اإلاهىُحن والٗما٫ اإلاؿخ٣لحن 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1

 .وألاشخام ٚحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا

  مً َظا الهض8ٝ ًىضعج  اإلاكغوٕ في بَاع الٛاًت 

  ( .3الٛاًت  )ًضزل  اإلاكغوٕ ٦ظل٪ في بَاع الهضٝ ألاو٫ 

 

ايت97.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2 .   ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اإلايكُاث في مجا٫ الٍغ

 
ايت وميافدخه، والحفاّ على  يهضف َظا اإلاكغوع بلى الىكاًت مً حعاَي اإلايكُاث في مجاٌ الٍغ

ت ايت وكُمها اإلاعىٍى ايُحن وخٓغ اإلاماعؾاث التي جسل باخترام ؤزالكُاث الٍغ . صحت الٍغ

هما ًىو مكغوع اللاهىن على بخضار الىوالت اإلاغغبُت إلايافدت اإلايكُاث التي ؾُعهض بليها بةعضاص 

وجىفُظ البرهامج الؿىىي ألعماٌ مغاكبت حعاَي اإلايكُاث وهظا جيؿُم ؤعماٌ الىكاًت ومؿاعضة 

ايُت في الخضابحر اإلاغاص اجساطَا للىكاًت مً حعاَي  ؤلاصاعاث والجامعاث والجمعُاث والكغواث الٍغ

.  اإلايكُاث

  . الهضف َظا م5ًالٛاًت  حعضًال ًىضعج في بَاع 23   اإلاكغوع الظي عغف بصزاٌ 

 ًخٗل٤ بةزًإ 2-16-814ب٣اهىن ع٢م    ٣ًط ي باإلاهاص٢ت ٖلى  اإلاغؾىم20.17مكغوٕ ٢اهىن - 3

ت الٗامت للى٢اًت اإلاضهُت ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي   .الٗاملحن باإلاضًٍغ

ت العامت بلى كىاعض  يهضف مكغوع َظا اللاهىن بلى بزًاع حمُع فئاث العاملحن بهظٍ اإلاضًٍغ

الاهًباٍ العؿىغي اإلاىهىم عليها في الٓهحر الكٍغف الهاصع بدىفُظ اللاهىن اإلاخعلم باللًاء 

فحن واإلاغجبُت باإلادافٓت على  العؿىغي، وطلً هٓغا للمهام الجؿُمت اإلاىاَت بهظٍ الفئت مً اإلاْى

.  ؤعواح اإلاىاَىحن وممخلياتهم واإلادافٓت على البِئت مً ألازُاع الُبُعُت والخىىىلىحُت والعمغاهُت
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ت العامت للىكاًت اإلاضهُت مً الًماهاث ألاؾاؾُت  فحن العاملحن باإلاضًٍغ هما ًىو على اؾخفاصة اإلاْى

اإلاىهىم عليها في الٓهحر الكٍغف الهاصع بدىفُظ اللاهىن اإلاخعلم بالًماهاث ألاؾاؾُت اإلامىىخت 

فحن لىٓام ؤؾاس ي زام بهم ًدضص بٓهحر قٍغف حن هما ًغوم بزًاع َظٍ الفئت مً اإلاْى . للعؿىٍغ

ت  فحن وبحن مسخلف الغجب العؿىٍغ هما ؤكغ اإلاكغوع هٓاما للممازلت بحن حمُع ؤنىاف َاالء اإلاْى

اإلاىهىم عليها في الىٓام ألاؾاس ي الخام بًباٍ اللىاث اإلاؿلحت اإلالىُت، هما هو على 

 .ملخًُاث اهخلالُت تهم الخُبُم الؿلُم إلالخًُاجه

 . الهضٝ َظا مً 13اإلاكغوٕ ًىضعج في بَاع  الٛاًت 

 ٝ(9الٛاًت) 11والهضٝ (8الٛاًت) ٦8ما ًىضعج  في بَاع الهض 

 8الٛاًت

 الخُُٛت الصخُت الكاملت، بما في طل٪ الخماًت مً اإلاساَغ اإلاالُت، وبم٩اهُت خ٤ُ٣جخٗل٤  بذ

ت  اًت الصخُت ألاؾاؾُت الجُضة وبم٩اهُت خهى٫ الجمُ٘ ٖلى ألاصٍو الخهى٫ ٖلى زضماث الٖغ

ضة والٟٗالت واإلاِؿىعة الخ٩لٟت ُّ  والل٣اخاث الج

 

مدىع الغ٢ابت : زاهُا 

 والتي ًمىً جىاولها مً اإلاجلـ،جىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الغكابُت الهاصعة عً 

: زالٌ مدىعًٍ

: مدىع ألاؾئلت الكٟهُت:  ؤوال

: ؾاالا قفهُا جخعلم ب 25 في بَاع َظا اإلادىع جم َغح

ني لألخغاع خٌى - 1 م الخجمع الَى اهدكاع بٌٗ ألامغاى اإلاٗضًت في الٗضًض الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 28مً مىا٤َ اإلامل٨ت   .3الٛاًت َو
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 الجلسة األولى -  
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م الاؾخلاللي خٌى - 2 صٖم الجمُٗاث الٗاملت في مجا٫ ال٣هىع الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًىضعج في بَاع   29ال٩لىي    .12 و 8الٛاًخحن َو

م العضالت والخىمُت خٌى - 3 بحغاءاث الىػاعة لخجاوػ بق٩الُت َى٫ الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 30اإلاىاُٖض الخانت بةحغاءاث الٗملُاث الجغاخُت  .8الٛاًت  َو

ى 31السجىاء اإلاهابحن بإمغاى ٣ٖلُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت العمل الخلضمي خٌى - 4  َو

 .مً َظا الهضف  4الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م الاجداص اإلاغغبي للكغل خٌى - 5 ؾبب جإزغ جُٟٗل اإلاٗاصلت الٗلمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ً مً الضولت ت باألزغ الغحعي للممغيحن اإلاجاٍػ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 32وؤلاصاٍع  . 12الٛاًت  َو

م الاؾخلاللي خٌى - 6  33ويُٗت اإلاؿدكُٟاث ؤلا٢لُمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

م الحغوي خٌى - 7  34الىي٘ الهخي بالجىىب الكغقيالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى - 8 تالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  35يغوعة بىاء مؿدكٟى حامعي بجهت صٖع

  2،الٛاًت ع ٦ظل٪ في بَاع الهضٝ الٗاف8و7ًىضعج الؿاالان 

م - 9 ان خٌى الٗضالت والخىمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  36مٗاهاة مغض ى صاء الؿَغ

م الاؾخلاللي خٌى - 10  37الخُُٛت الصخُت الكاملتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

                                                           
29

 الجلسة األولى-  
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 الجلسة الثانٌة-  
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م ألانالت واإلاعانغة خٌى -11 الخٟاوجاث اإلاجالُت في الاؾخٟاصة مً  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 38الخضماث الصخُت

.  مً َظا الهضف 8الٛاًت  وهي ؤؾئلت جهب في بَاع 

12 - ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى ٘ الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  اخترام آحا٫ بهجاػ بٌٗ اإلاكاَع

ى ؾاا٫ 39الاؾدكٟائُت  .12 و8الٛاًخحن نب في بَاع ي، َو

13 - ٌ م الاؾخلاللي خى ها ؤ٢ؿام اإلاؿخعجالثالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  40 اإلاكا٧ل التي حٗٞغ

14- ٌ م الحغوي  خى  41 جإَُل اإلاؿخعجالث الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

 .12الٛاًت   الؿاالان ًهبان في بَاع       

15 - ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى  ويُٗت ألاحهؼة الُبُت باإلاؿدكُٟاث الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ  42الٗمىمُت  .12 الٛاًت ًهب في بَاع َو

16- ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى  الخهام اإلاهى٫ في ٢ُإ الصخت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 43الىٟؿُت  .4الٛاًت  َو

17 - ٌ م الاؾخلاللي خى ى ؾااٌ ، 44 ويُٗت اإلاؿدكُٟاث ؤلا٢لُمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ َو

 .12ة الٛايًهب في بَاع 
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م العضالت والخىمُت- 18 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ىُت للخإمحن الهخي لىٓام خى  جضبحر الى٧الت الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،45(عامُض)اإلاؿاٖضة الُبُت   .8الٛاًت َو

19 - ٌ م الاؾخلاللي خى  ويُٗت اإلاؿدكُٟاث ؤلا٢لُمُت بجهت بني مال٫ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

  .46زىُٟغة

20 - ٌ م الحغوي خى  اؾخثىاء بٌٗ اإلاغا٦ؼ الصخُت لخهُٟت الضم مً الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

 . 47الضٖم

 8الؿاالان ًهبان في بَاع الٛاًت  -

م - 21 ى ؾااٌ 48،بق٩الُت الهُاهت صازل اإلاؿدكُٟاثالاقتراوي خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ َو

 .12الٛاًت ًهب في بَاع 

م - 22 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب 49، وا٢٘ اإلاىٓىمت الصخُت ببالصهاالحغوي خى  َو

 .12الٛاًت في بَاع 

م الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي- 23 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الخائِ الى٢ائي للُغ١  خى

50 ،الؿُاعة باإلاٛغب
ى ؾااٌ ًهب في بَاع    .6 الٛاًتَو

 ٌ 2ٚاًت ا٫ 11ا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهضٝطًىضعج. 

م الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي -24 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  اإلاؿدكٟى اإلادلي إلاضًىت  خى

غث ى ؾااٌ ًهب في بَاع الغاًت 51 ،مٍغ  .12 َو
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م الاؾخلاللي- 25 م الفٍغ ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 52 ، اعجٟإ ٖضص خاالث الدؿمماث خى  َو

 .9ؾااٌ ًهب في بَاع الغاًت 

 12الٛاًت 

بها واؾدب٣ائها ػجخٗل٤ ب ا وجضٍع َغ ل في ٢ُإ الصخت وجى٠ُْ ال٣ىي الٗاملت في َظا ال٣ُإ وجٍُى ًاصة الخمٍى

اصة ٦بحرة  في البلضان الىامُت، وبسانت في ؤ٢ل البلضان همىا والضو٫ الجؼعٍت الهٛحرة الىامُت، ٍػ

 

 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت :زاهُا

:  جخعلم بهخابُت    ؤؾئلت8 في بَاع َظا اإلادىع جم َغح

م-- 1 ٌ والخىمُت  العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   ،53 بُىجت الضم جدا٢ً مغ٦ؼ زضماث ي٠ٗ  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   .12الٛاًت َو

م-- 2 ٌ واإلاعانغة   ألانالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ،54 الخؿُمت بة٢لُم الهخي الخ٣ل جإَُل  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ا  .12لٛاًت َو

م-3 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٤ َى٫  ٖلى و٢اًت خىاحؼ وي٘ يغوعة  خى  الٍُغ

٤ َظٍ مؿخٗملي وؾالمت خماًت ألعواح- و٢اؾُُا جاػة بحن الغابِ ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،55 الٍُغ  َو

. 6الٛاًت 

  ٝ2 الٛاًت 11ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م الحغويالؿااٌ اإلالضم مً كبل - 4 ٌ الفٍغ ٤ ويُٗت  خى ىُت الٍُغ  وعػاػاث الغابُت بحن 9 ع٢م الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 56 ،ومغا٦ل  .6الٛاًت  َو
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م- 5 ٌ والخىمُت  العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى 57، اإلاؿخٗملت اإلاىاص بٌٗ وسخب خٓغ  خى  َو

 .5الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م- 6 ٌ  الضؾخىعي الضًملغاَي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ت اوٗضام و الىلُت ؤلاؾٗاٞاث خى  في ألاصٍو

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  58 ،الهخي اإلاغا٦ؼ و اإلاؿخىنٟاث  .12الٛاًت َو

م- 7 ٌ والخىمُت  العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ت ٚحر الىيُٗت  خى  الهخي للمغ٦ؼ اإلاكٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 59 ،البِبان لجماٖت الجماعي  .12الٛاًت  َو

م- 8 ٌ والخىمُت  العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  ٦بري  ٞىُت ميكإة بىاء ؤقٛا٫ جإزغ ؤؾباب  خى

٤ اًىاون  واصي ٖلى ىُت بالٍُغ ى ؾااٌ ًهب 60، الؿالمت الُغ٢ُت- وجاوهاث ٞاؽ بحن  8ع٢م الَى  َو

. 6الٛاًت في بَاع 
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ؼ ٞغم  – 4الهضٝ  يمان الخٗلُم الجُض اإلاىه٠ والكامل للجمُ٘ وحٍٗؼ

م مضي الخُاة للجمُ٘
ّ
  .الخٗل
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   4جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   4جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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 الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً حغصَا مً اإلاباصعاث الغ٢ابُتًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً 

: زالٌ اإلاداوع آلاجُت 

: مدىع ألاؾئلت الكٟهُت : ؤوال

: حعلم بي ؾاالا قٟهُا 34 في بَاع َظا اإلادىع جم َغح

م - 1 ضاصي والثاهىي  خٌى العضالت والخىمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ويُٗت الخٗلُم الثاهىي ؤلٖا

 61 .بالٗالم بال٣غوي

م - 2 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الخمضعؽ في الٗالم الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خى

 .62ال٣غوي

.  مً َظا الهضف 5 لٛاًتالؿاالان ًهبان  في بَاع ا -

3 - ٌ م الاؾخلاللي خى ى، 63 الؿُاؾت الخٗلُمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  ؾااٌ  ًهب  في بَاع  َو

.   1 الٛاًت

4 - ٌ م الاقتراوي خى ى64 ويُٗت الضازلُاث اإلاضعؾُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  ؾااٌ  ًهب    َو

.  8 الٛاًتفي بَاع 

5 - ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى   65 الضازلُاثالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

م العضالت والخىمُت خٌى - 6  66حٗمُم بغهامج جِؿحر ٖلى الٗالم ال٣غويالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

7 - ٌ م العضالت والخىمُت خى  67 ْاَغة الُٛاب الجماعي للخالمُظالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

8- ٌ م الحغوي خى  68 جىٞحر الى٣ل اإلاضعر ي بال٣غي  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى - 9  69ْاَغة الهضع اإلاضعر يالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ
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   .8و 1الٛاًخحن  ؤؾئلت  جهب  في بَاع  وهي -

م- 10 ى ؾااٌ ، 70ويُٗت ألاخُاء الجامُٗتألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ َو

 3و8الٛاًخحن ًهب في بَاع 

م الاقتراوي خٌى  -11  .71ويُٗت الخٗلُم الخهىص ي باإلاٛغبالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

12- ٌ ني لألخغاع خى م الخجمع الَى جي مؿل٪ ؤلاصاعة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مٗاًحر حُٗحن زٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،72التربىٍت باإلاغا٦ؼ الجهىٍت إلاهً التربُت والخ٨ىًٍ  10الٛاًت  َو

13- ٌ م الحغوي خى ى ؾااٌ ًهب في 73 الخهضي للٛل في الامخداهاث الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

 10الٛاًت بَاع 

م العضالت والخىمُت خٌى - 14 ٩ُلت البدث الٗلمي بالجامٗاثالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  74،جُىٍغ َو

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  . 8الٛاًت َو

 1الٛاًت 

ض،  بجخٗل٤ ُّ ٘ حمُ٘ البىاث والبىحن والٟخُاث والٟخُان بخٗلُم ابخضائي وزاهىي مجاوي ومىه٠ وح
ّ
يمان ؤن ًخمخ

ٗالت بدلى٫ ٖام   2030مما ًاصي بلى جد٤ُ٣ هخائج حٗلُمُت مالئمت ٞو

 

 

15- ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى ؼ ٢ضعاث الكباب للتراٞ٘ خى٫ ال٣ًاًا  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  حٍٗؼ

ىُت ى ؾااٌ ًهب في بَاع  75 ،الَى   .7الٛاًت  َو
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16 - ٌ م الاؾخلاللي خى ًت إلنالح مىٓىمت الخٗلُمالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  76 الخُىٍ الٍٗغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   .8الٛاًت َو

م- 17 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  الخضابحر اإلاخسظة إلاىاحهت الا٦خٓاّ في ألانالت واإلاعانغة خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ، 77ألا٢ؿام باليؿبت للمىؾم اإلا٣بل  .1الٛاًت َو

18- ٌ م العضالت والخىمُت خى  ،78 جإَُل ألاؾاجظة اإلاخٗا٢ضًً م٘ ألا٧اصًمُاثالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   .10الٛاًت َو

م- 19 ٌ الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ت في  خى  الكٗب الٗهٍغ

ً اإلانهي ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،79الخ٨ٍى  .3الٛاًت  َو

20- ٌ م الاؾخلاللي خى ى 80 الغؾىم التي جٟغيها اإلاضاعؽ الخانت الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

 .1الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

21- ٌ م الاؾخلاللي خى ى ؾااٌ 81 بغهامج ج٨ىًٍ الكباب واإلاإحىعًٍ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

  .4الٛاًتًهب في بَاع 

22 - ٌ م العضالت والخىمُت خى  بلؼامُت الخٗلُم ألاولي وحٗمُمه ويمان الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،82حىصجه  .1الٛاًت  َو

23 - ٌ ني لألخغاع خى م الخجمع الَى ً الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ جي البرهامج الخ٨ىمي لخ٨ٍى  مل٠ زٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع،83 آالٝ بَاع جغبىي 10  .10 الٛاًت  َو
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م الاؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل - 24 ٌ الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،84 امخداهاث البا٧الىعٍا خى  َو

 .1الٛاًت 

م - 25 ٌ الاجداص اإلاغغبي للكغلالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مٛاصعة الٗضًض مً الخالمُظ  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع       ،85واه٣ُاٖهم ًٖ الضعاؾت صون الخدا٢هم بماؾؿاث الخ٨ىًٍ اإلانهي  َو

 .5الٛاًت 

م-26 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  . 86 حٗمُم الخٗلُم ألاولي بالىؾِ ال٣غويألانالت واإلاعانغة خى

م- 27 ٌ الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الترزُو إلااؾؿاث  خى

 .87ال٣ُإ الخام للخٗلُم

28- ٌ ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت خى  الضزى٫ اإلاضعر ي اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خى

 88. 2018- 2017بغؾم الؿىت الضعاؾُت 

 .5و 1الٛاًخحن وهي ؤؾئلت جهب في بَاع  -

م- 29 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ، 89 صٖم جمضعؽ طوي الاخخُاحاث الخانتالعضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع    .8 و5 و1الٛاًاث َو

م- 30 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ،90 2018-2017 ْغوٝ الضزى٫ اإلاضعر ي العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع      .5و 1الٛاًخحن َو
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86
 الجلسة العاشرة-  
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  الجلسة العاشرة- 
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  الجلسة العاشرة- 
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 الجلسة العاشرة-  
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خى٫ مؿُغة ولىج الجامٗاث  الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل -31

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،91 واإلاٗاَض واإلاضاعؽ الٗلُا طاث الاؾخ٣ُاب اإلادضوص  .3الٛاًت  َو

  ٝ16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض. 

32- ٌ ني لألخغاع خى م الخجمع الَى   اإلاغا٦ؼ الجهىٍت إلاهً التربُت والخ٨ىًٍ الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،92  .3الٛاًت  َو

33- ٌ م ألانالت واإلاعانغة خى ى ؾااٌ ًهب في ،93  اإلاضاعؽ الجماٖاجُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  َو

  .1الٛاًت بَاع   

34- ٌ م الاؾخلاللي خى  30 يف  ٢غاع بٚال١ ألاخُاء الجامُٗت بالغباٍ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

 ًىهُى
ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،94   .3الٛاًت  َو

 8الٛاًت 

ٟا٫، وعٞ٘ مؿخىي اإلاغا٤ٞ جخٗل٤ ب ا٢ت، وألَا بىاء اإلاغا٤ٞ الخٗلُمُت التي جغاعي الٟغو١ بحن الجيؿحن، وؤلٖا

 ال٣ائمت وتهُئت بِئت حٗلُمُت ٞٗالت ومإمىهت وزالُت مً الٗى٠ للجمُ٘ الخٗلُمُت
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 الجلسة العاشرة-  
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 الجلسة الثالثة عشر-  
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 الجلسة الثالثة عشر-  
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 الجلسة الرابعة عشر-  

94
 الجلسة الرابعة عشر-  
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مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت : زاهُا

:  جخعلم بؾاالا ٦خابُا 17 في بَاع َظا اإلادىع جم َغح

م-1 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مىدت مً بخضي الُالباث الجامُٗاث خغمان العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،95 الٗالي الخٗلُم  3 الٛاًت َو

م-2 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مىدت مً ص الُلبت الجامُٗحنؤح خغمان العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،96 الٗالي الخٗلُم  3الٛاًت َو

م-3 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  بمضًىت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث بٌٗ مكا٧ل العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،97 م٨٨ٟت ؤ٢ؿام مغا٦ل  وحىص  8الٛاًت َو

م--4 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ،98 بٟاؽ اإلاهغاػ ْهغ الجامعي اإلاُٗم بٚال١ العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع     8 الٛاًتَو

م-5 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مال٪ ؤلامام الخ٣ىُت الثاهىٍت صازلُت بلؼام العضالت والخىمُت خى

ُت والُٗل نهاًت ألاؾبٕى زلل بمٛاصعتها الخلمُظاث ببرقُض  اٖخماصاث وحىص ٖضم بضٖىي  ألاؾبٖى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   ،99 ؤو٢اث زاعج الخٛظًت  8الٛاًت َو

م-6 ٌ واإلاعانغة  ألانالت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  بة٢لُم حضًضة حٗلُمُت ماؾؿاث بىاء  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،100 الخمضعؽ وحصجُ٘ اإلاضعر ي الهضع الخؿُمت  إلاداعبت  4و8 الٛاًخحن َو
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 488السؤال رقم -  

96
 490السؤال رقم -  

97
 498السؤال رقم -  

98
 500السؤال رقم -  

99
 502السؤال رقم -  

100
 516السؤال رقم -  

 



 مركز الدراسات والبحوث  في الشؤون البرلمانية 48

 

م-7 ٌ والخىمُت العضالت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٘ بٌٗ بهجاػ وجى٠٢ حٗثر  خى  وػاعة التربُت مكاَع

ىُت ى ؾااٌ ًهب في بَاع   ،101 الٗلمي والبدث الٗالي والخٗلُم اإلانهي والخ٨ىًٍ الَى  8الٛاًت َو

ٌ الخلضمي العمل الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت -8 غ مً الٗمىمُت اإلاضاعؽ بٞغاٙ  خى  الَا

ا ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،102 الخهىنُت اإلاضاعؽ لٟائضة وحسخحَر  10الٛاًت َو

م-9  الابخضائي الخٗلُم ؤؾاجظة بصماج بم٩اهُت خٌى والخىمُت  العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ضاصي بالثاهىي  ى ؾااٌ ًهب في ،103 الؿل٨حن َظًً في ج٩لُٟهم مهام ٢ًاء بٗض والخإَُلي ؤلٖا  َو

 10الٛاًتبَاع  

م-10  مً اإلاؿخُٟضًً مؿخد٣اث نٝغ ٖضم خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

"جِؿحر" بغهامج
ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،104  5 الٛاًت َو

م-11  اإلاخسهو الخ٣ني َلبت مىدت نٝغ ٖضم خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

"2016/2017مىؾم  ًٖ اإلانهي الخ٨ىًٍ بمٗاَض اإلامىىخحن
ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،105  5الٛاًت َو

م-12 حرو بضاع الٗخ٤ُ الخٗلُم بىاًت ٫آم خٌى واإلاعانغة  الانالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  َػ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،106 بُىجت الىدل حجغ حماٖت  1 الٛاًت َو

م-13 اث الخدًحر خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  اإلااؾتر لؿل٪ الىلىج إلاباٍع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،107 اإلاٛغبُت بمسخل٠ الجامٗاث اإلاخسهو واإلااؾتر   3الٛاًت َو
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 516السؤال رقم -  
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 559السؤال رقم -  
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م-14  ،108 بىإلاان بة٢لُم الجامُٗت اإلاىذ جىػَ٘ ؾىء خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع    3 الٛاًتَو

م-15  الثاهىي  الخٗلُم هىاة زل٤ ًٖ التراح٘ خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   ،109 جاوهاث بة٢لُم ػعو٫  بني ًديى وؾُضي احبابغة بجماٖتي الخإَُلي  َو

 1الغاًت

م- 16 خىُني  اًذ مضاعؽ مجمىٖت ٩َُلت بجمام خٌى واإلاعانغة ألانالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 ب٢لُم مُضلذ بىمُت صائغة جا٢جىًٍ بمى٣ُت
ى ؾااٌ ًهب في بَاع   الغاًت،110  1 َو

م اإلالضم مً كبل لؿااٌ ا- 17 ني الخجمعفٍغ ٌ لألخغاع الَى  111 التربىٍت الاصاعة ؤَغ مؿل٪يبابُت   خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  .8 الٛاًتَو
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 599السؤال رقم -  
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 605السؤال رقم -  
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 جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجم٨حن ٧ل اليؿاء والٟخُاث – 5الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   5جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   5جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً    ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

ع: ؤوال  مدىع الدكَغ

: ًىضعج في بَاع َظا الهضف مكغوع كاهىن واخض ًخمثل في

.  ًخٗل٤ بهُئت اإلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1

 
ًىضعج مكغوع َظا اللاهىن يمً الؿعي اإلاكترن لخدلُم ؤلاههاف والعضٌ وجغؾُش اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة 

ال   مً 164 و19كخًُاث الفهلحن لموالغحل وعفع ول ؤقياٌ الخمُحز اإلابيُت على ؤؾاؽ الجيـ، ججًز

الضؾخىع اللظًً هها على بخضار َُئت للمىانفت وميافدت ول ؤقياٌ الخمُحز هماؾؿت طاث كُمت 

ني، الظي جخيامل فُه الهُئاث للؿعي هدى اإلاىانفت ومىاحهت  مًافت في اإلاكهض اإلااؾؿاحي الَى

. الخدضًاث اللاثمت ؤمام جدلُم اإلاؿاواة

دضص مكغوع َظا اللاهىن نالخُاث وكىاعض ؾحر َُئت اإلاىانفت وميافدت ول ؤقياٌ الخمُحز،  ٍو

اع اإلابضجي  ت فيها، وؤلَا وهُفُت وجإلُف وجىُٓم َظٍ اإلااؾؿت وهظلً خاالث الخىافي بكإن العًٍى

ىُت اإلاعىُت بدماًت  ـ الىاْمت لعمل اإلااؾؿاث الَى لىيع َاجه الهُئت بما ًيسجم مع مباصت باَع

 .خلىق ؤلاوؿان والنهىى بها

  5 مً الهض9ٝ-7-5-1الٛاًاث  اللجىت معّضال في بَاع  علُهوافلذالظي ًىضعج اإلاكغوع 

 

 4ةالٛاي

ا مً زال٫ جىٞحر الخضماث الٗامت والبنى  اًت ٚحر مضٞىٖت ألاحغ والٗمل اإلاجزلي وج٣ضًَغ تراٝ بإٖما٫ الٖغ الٖا

ؼ ج٣اؾم اإلاؿاولُت صازل ألاؾغة اإلاِٗكُت والٗائلت، خؿبما  الخدخُت ووي٘ ؾُاؾاث الخماًت الاحخماُٖت وحٍٗؼ

 ٖلى الهُٗض الىَني
ً
 ٨ًىن طل٪ مىاؾبا

 

 :مدىع الغكابت: زاهُا 

:  وهمحز في بَاٍع مابحن 

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت - 1
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: حعلم ب يؾاا٫ واخضا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م  -1 ٌ الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الاٖتراٝ ال٣اهىوي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 112،بٗمل عباث البُىث وجإمحن خ٣ى٢هً الاحخماُٖت   .4الٛاًت  َو

 

 7الٛاًت 

ت في اإلاىاعص الا٢خهاصًت، و٦ظل٪ بم٩اهُت  جخٗل٤ ب ل اإلاغؤة خ٣ى٢ا مدؿاٍو ال٣ُام بةنالخاث لخسٍى

لى الخضماث اإلاالُت، واإلاحرار  ا مً اإلامخل٩اث، ٖو حَر خهىلها ٖلى خ٤ اإلال٨ُت والخهّغٝ في ألاعاض ي ٚو

ا لل٣ىاهحن الىَىُت
ً
٣  واإلاىاعص الُبُُٗت، ٞو

 

مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -2

  :حعلم ب يؾاا٫ واخضا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م -1  ألاعامل اؾخٟاصة ٖضم خى٫ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  113 ؤَٟا٫، بضون   .7الٛاًت َو
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 .الجلسة الحادٌة عشر -  

113
 547السؤال رقم  -  
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 يمان جىاٞغ اإلاُاٍ وزضماث الهٝغ الهخي للجمُ٘ – 6الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   6جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   6جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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خعلم ألامغ باإلاباصعاث الغ٢ابُتًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً  :  الهاصعة عً اإلاجلـ ، ٍو

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت - 1

:  جخعلم ب ؾاالا16ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م - 1 ٌ ألانالت واإلاعانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  114. بهجاػ الؿضوص الهٛحرة خى

م -2   اؾخٟاصة بٌٗ اإلاىا٤َ ال٣غوٍت مً ٖضم خٌى ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 115.اإلااء الهالح للكغب

ما ؾاالان ًهبان في بَاع  -  . 1الٛاًت َو

م - 3 ني لألخغاعالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٌ الخجمع الَى ني لل٨هغباء واإلااء  خى  ويُٗت اإلا٨خب الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ، 116الهالح للكغب بٗض جى٢ُ٘ ٣ٖض البرهامج م٘ الخ٨ىمت  1الٛاًت َو

ٌ العمل الخلضمي الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت -4  مىاحهت الخهام في مُاٍ الكغب ببٌٗ  خى

 117اإلاىا٤َ الجىىبُت

م -5 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الخ٩امت في الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلاائُت  خى

 118ببالصها

م - 6 ني لألخغاعالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٌ الخجمع الَى  الخهام الٟاصح في اإلااء الكغوب  خى

 119بجهت الُٗىن الؿا٢ُت الخمغاء

  4 و1الٛاًخحن وهي ؤؾئلت جهب في بَاع  -

م - 7 بؾتراجُجُت الىػاعة لل٣ًاء ٖلى بق٩الُت هضعة اإلااء خٌى  الاقتراويالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

 120الهالح للكغب
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م - 8 ٌ ألانالت واإلاعانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  الخهام في اإلااء الكغوب ببٌٗ  خى

 121اإلاىا٤َ

ما ؾاالان ًهبان في بَاع -  1 الٛاًت َو

م - 9 ٌ ألانالت واإلاعانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب ،122 بغهامج اهجاػ الؿضوص خى  َو

 5الٛاًتفي بَاع 

م - 10 ٌ الاؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  جضبحر زضماث الهٝغ الهخي وجىػَ٘ اإلااء  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،123وال٨هغباء ببٌٗ اإلاضن اإلاخىؾُُت  4 و 2الٛاًخحن  َو

م - 11 ٌ الحغويالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 124 نُاهت الؿضوص خى  5الٛاًت  َو

م -12 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ٘ مً وزحرة بغهامج التزوٍض الجماعي  خى  يغوعة الٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 125باإلااء الهالح للكغب بالٗالم ال٣غوي  4الٛاًت  َو

م -13 ٌ الاقتراوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  اؾتراجُجُت الىػاعة لل٣ًاء ٖلى بق٩الُت هضعة  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 126اإلااء الهالح للكغب  4الٛاًت َو

م -14 ٌ ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب 127 الُلب اإلاتزاًض ٖلى اإلااء خى  َو

 1الٛاًتفي بَاع 

م -15 ٌ العضالت والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب في 128 ألامً اإلاائي باإلاٛغب خى  َو

 1 الٛاًتبَاع
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م -16 ٌ العداةل والتمنية الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 129  جلىر اإلاُاٍ الجىُٞت خى  َو

 6 و3الٛاًخحن 

 6الٛاًت

بت وألانهاع بجخٗل٤  خماًت وجغمُم الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت اإلاخهلت باإلاُاٍ، بما في طل٪ الجبا٫ والٛاباث وألاعاض ي الَغ

ُت والبدحراث، بدلى٫ ٖام   2020ومؿخىصٖاث اإلاُاٍ الجٞى

مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -2

:  جخعلم بؤؾئلت  4جم في بَاع َضا اإلادىع َغح 

م -1  بضائغة اإلاالخُت الؿا٢ُت زُاعة بنالح خٌى العضالت والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

هاوي ى ؾااٌ ًهب في بَاع 130 الغاقُضًت ا٢لُم الٍغ  8 و5الٛاًخحن  َو

م -2 ب٨ت بمضًىت اإلااء اه٣ُإواإلاعانغة  خٌى  ألانالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ 131 زٍغ  َو

 1الٛاًت ًهب في بَاع 

م -3 ؼان صواع ؾا٦ىت مٗاهاةواإلاعانغة خٌى  ألانالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  بحن بجماٖت ؤٍع

ال٫ الىٍضان ى ؾااٌ ًهب في بَاع 132 الكغب مُاٍ اوٗضام و الُٗل مً بإٍػ  1الٛاًت  َو

م اٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -4 ى 133 للكغب الهالح للماء اإلاخ٨غعة الاه٣ُاٖاث خٌى لحغويافٍغ  َو

. 1الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

 1الٛاًت 

 جد٤ُ٣ َضٝ خهى٫ الجمُ٘ بك٩ل مىه٠ ٖلى مُاٍ الكغب اإلاإمىهت واإلاِؿىعة الخ٩لٟت بدلى٫ ٖامجخٗل٤ ب

2030 
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  الجلسة الرابعة عشر 
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 531 السؤال رقم  

131
 587 السؤال رقم  
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 593 السؤال رقم  

133
 609 السؤال رقم  
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يمان خهى٫ الجمُ٘ بخ٩لٟت مِؿىعة ٖلى زضماث الُا٢ت  – 7الهضٝ 

 الخضًثت اإلاىزى٢ت واإلاؿخضامت
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   7جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   7جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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خعلم ألامغ باإلاباصعاث الغ٢ابُتًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً  :  الهاصعة عً اإلاجلـ ، ٍو

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت - 1

:   جخعلم ب ؤؾئلت5ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م اٌ- 1 ٌ خغوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في  134 حٗمُم ٦هغبت الٗالم ال٣غويخى َو

 1الٛاًتبَاع 

م- 2 ٌ  الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  ٖضم مىا٦بت ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ببالصها لألؾٗاع في خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 135 ألاؾىا١ الٗاإلاُت  1الٛاًت َو

م - 3 ٌ ألانالت واإلاعانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  اإلاسؼون الاخخُاَي الخام باإلاىخىحاث  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 136البترولُت  3 و1الٛاًخحن َو

ٌ اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغلالؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت - 4  ي٠ٗ اإلاسؼون  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 137الاخخُاَي الخام باإلاىخىحاث البترولُت  3الٛاًت َو

م -5 ٌ الاؾخلاللي  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 138 حٗمُم ال٨هغبت ال٣غوٍتخى  َو

 1الٛاًت

 1الٛاًت

 2030يمان خهى٫ الجمُ٘ بخ٩لٟت مِؿىعة ٖلى زضماث الُا٢ت الخضًثت اإلاىزى٢ت بدلى٫ ٖام جخٗل٤ ب
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 :مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -1

: حعلم بي  ؾاا٫ ٦خابي واخضجم في بَاع َضا اإلادىع َغح 

م  -1 ٌ والخىمُت العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ غ وجىنُاث مالخٓاث مأ٫  خى اإلاجلـ  ج٣ٍغ

لى  الُا٢ُت اإلاٛغبُت للىجاٖت الى٧الت بكإن للخؿاباث ألٖا
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 139  َو

 1الٛاًت

 3الٛاًت

 2030مًاٖٟت اإلاٗض٫ الٗاإلاي للخدؿً في ٦ٟاءة اؾخسضام الُا٢ت بدلى٫ ٖام جخٗل٤ ب
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ؼ الىمى الا٢خهاصي اإلاُغص والكامل للجمُ٘ واإلاؿخضام،  – 8الهضٝ  حٍٗؼ

 والٗمالت ال٩املت واإلاىخجت، وجىٞحر الٗمل الالئ٤ للجمُ٘
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   8جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   8جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

:  جخمثل فينواويٕ ١اعي ملؾخت ًىضعج في بَاع َظا الهضف 

 ًخٗل٤ بةزًإ 2-16-814ب٣اهىن ع٢م    ٣ًط ي باإلاهاص٢ت ٖلى  اإلاغؾىم20.17مكغوٕ ٢اهىن - 1   

ت الٗامت للى٢اًت اإلاضهُت ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي   .الٗاملحن باإلاضًٍغ

 .مً َظا الهضف 8 الٛاًت اإلاكغوع ًىضعج في بَاع      

  ٝ(9ٚاًت )11والهضٝ  (13ٚاًت )3ًضزل اإلاكغوٕ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

 2017 للؿىت اإلاالُت 73.16 مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت ع٢م -2

ل الخىحهاث اإلاهاصق عليها في 2017 للؿىت اإلاالُت 73.16يهضف مكغوع كاهىن اإلاالُت عكم   بلى ججًز

 :اإلاجلـ الىػاعي واإلاخمثلت في 

ني عبر الترهحز على الخهيُع والخهضًغ؛: ؤوال -  ع الخدٌى الهُىلي لالكخهاص الَى  حؿَغ

ني وبوعاف الاؾدثماع الخام؛: زاهُا -  ؼ جىافؿُت الاكخهاص الَى  حعٍؼ

 جإَُل الغؤؾماٌ البكغي وجللُو الفىاعق الاحخماعُت واإلاجالُت؛: زالثا - 

ؼ آلُاث الحيامت اإلااؾؿاجُت: عابعا -  . حعٍؼ

 8مً الهضف  12-10-9-8-6-5-4-3-2-1الٛاًاث  حعضًال ًىضعج في بَاع 34اإلاكغوع الظي عغف بصزاٌ 

 

.  اإلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث112.12 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 74.16 مكغوٕ ٢اهىن ع٢م -3

 

 حعاوهُت جؼاٌو ؤوكُتها في مسخلف اللُاعاث 12000يهضف َظا اإلاكغوع بلى جمىحن خىالي 

، وطلً بمىذ الخعاوهُاث واجداصاتها 112-12ؤلاهخاحُت والخضماجُت مً الخًىع ألخيام اللاهىن عكم 

اإلااؾؿت كبل صزىله خحز الخىفُظ، اإلاضة اليافُت كهض مالثمت ؤهٓمتها ألاؾاؾُت مع اإلالخًُاث 

. الجضًضة لهظا اللاهىن 

    8مً الهضف  3 الٛاًت  حعضًال ًىضعج في بَاع34 اإلاكغوع الظي عغف بصزاٌ 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاَم في مُضان الهُض البدغي، اإلاى٢ٗت 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - 4

ا الُٟضعالُت2016 صٌؿمبر 2بإبىحا في   . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت هُجحًر
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ا الفُضعالُت،  ت عالكت الهضاكت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت هُجحًر تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى جلٍى

ً والبدث العلمي والخلني في مُاصًً الهُض  وطلً مً زالٌ حصجُع الخعاون في مجاالث الخيٍى

لُت وهظا جىمُت الهُض الخللُضي، هما تهضف بلى  ت، والهىاعاث الخدٍى البدغي وجغبُت ألاخُاء البدٍغ

. مداعبت الهُض غحر اللاهىوي وغحر اإلاىٓم

 8 مً الهضٝ 5 الٛاًت اإلاكغوع ًىضعج في بَاع                   

  (12الٛاًت  ) 15والهضٝ  (10- 9- 8-7-4الٛاًاث  )14في بَاع الهضٝ  ٦ظل٪ اإلاكغوٕ ًىضعج 

 . جدضر بمىحبه الى٧الت اإلاٛغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم - 5

ٌؿىض مكغوع اللاهىن بلى الىوالت الجضًضة، التي ؾتري الىىع في بَاع عملُت صمج ليل مً الىوالت 

اإلاغغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث واإلاغهؼ اإلاغغبي إلوعاف الهاصعاث ومىخب ألاؾىاق واإلاعاعى بالضاع 

ىُت وألاحىبُت وحصجُعها  البًُاء، مهمت جىفُظ اؾتراجُجُت الضولت في مجاٌ جىمُت الاؾدثماعاث الَى

 .وبوعاقها وهظا جىمُت ناصعاث وافت اإلاىخىحاث والخضماث

 8 مً الهض2ٝالٛاًتًىضعج في بَاع   حعضًال20 بعض كبٌى وافلذ علُه اللجىت باإلحماعالظي اإلاكغوع 

  (11-5جان الٛاي )17في بَاع الهض٦ٝظل٪ اإلاكغوٕ ًىضعج 

 بحن 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 6

. خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

خيىمت اإلاملىت )جغوم َظٍ الاجفاكُت بلى جىثُف الخعاون الاكخهاصي بحن الُغفحن اإلاخعاكضًً 

ً، هما تهضف بلى  (اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت ػامبُا م زلم الٓغوف اإلاىاجُت للمؿدثمٍغ عً ٍَغ

ؼ الخىمُت اإلاؿخضامت وجدلُم الىمى الكامل  حصجُع الاؾدثماعاث اإلاخباصلت بُنهما مً ؤحل حعٍؼ

. للبلضًً

 8 مً الهضف 11الٛاًت اإلاكغوع ًىضعج في بَاع    

  (12-11-10الٛاًت  )17في بَاع الهض٦ٝظل٪ اإلاكغوٕ ًىضعج  

 3الغاية 

غم الٗمل الالئ٤، جخٗل٤ ب ؼ الؿُاؾاث اإلاىحهت هدى الخىمُت والتي جضٖم ألاوكُت ؤلاهخاحُت، ٞو حٍٗؼ

ما٫ الخغة، وال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع، وحصج٘ ٖلى بيٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى  ومباقغة ألٖا

ا، بما في طل٪ مً زال٫ الخهى٫ ٖلى  ٘ اإلاخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت الدجم، وهمَى اإلاكاَع

 الخضماث اإلاالُت
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 :مدىع الغ٢ابت: زاهُا 

:  وهمحز في بَاٍع مابحن 

ت - 1 مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ش  ت ألاولى اإلاىعلضة بخاٍع  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في بَاع   2017  ًىهُى 07عغفذ الجلؿت الكهٍغ

مً  الهضٝ  5 و1الٛاًخحن ، وهي هفؿها ألاؾئلت التي جضزل في بَاع مً َظا الهضف 12-8-6-5الغاًاث 

 مىيىعمً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، وهي  ألاؾئلت  مً الهضٝ الخاؾ5٘ و3والٛاًخحن   140ألاو٫ 

بىجاٖت ؾُاؾاث الدكُٛل ومداعبت ال٣ٟغ وخماًت ٌ الجلؿت اإلاخعلم طاإلادىع ألاٌو مً مداوع  ٌ

 .ال٣ضعة الكغائُت للمىاَىحن

 مدىع ألاؾئلت الكٟهُت -2

 :جخعلم ب ا ؾاالا قٟهي65 ًىضعج في بَاع َظا الهضف

م - 1 ٌ ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ 141 اعجٟإ وؿبت بُالت الكبابخى  َو

 6-5الٛاًخحن ًهب في بَاع 

م - 2 ٌ الاؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب 142 مهحر خاملي الكهاصاث الٗلُا خى  َو

 12الٛاًت في بَاع 

م -3 ٌ الحغوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 143 اعجٟإ وؿبت البُالت خى  َو

 6-5-3الٛاًاث 

م - 4 ٌ الاجداص اإلاغغبي للكغلالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع اإلاترجبت ًٖ  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 144اإلاساَغ اإلاهىُت  8الٛاًت  َو

                                                           
 

141
 الجلسة األولى-  

142
 الجلسة األولى-  

143
 الجلسة األولى-  
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م -5 ٌ ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ي٠ٗ ؤلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت  خى

 . 145الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

م -6 ٌ 146الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   صٖم الهىإ الخ٣لُضًحن خى

  ٝ12ًىضعج الؿاالان ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م -7 ٌ الاقتراوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  147 الؿُاؾت الخ٨ىمُت في مجا٫ الدكُٛل خى

م -8 ٌ الاجداص اإلاغغبي للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  جُب٤ُ ال٣اهىن وجىٞحر الخماًت  خى

ني للًمان الاحخماعي ى 148الاحخماُٖت للممغيحن واإلامغياث اإلاخٗا٢ضًً م٘ الهىضو١ الَى  َو

 8الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

  ٝ4 الٛاًت 10ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م -9 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب 149 2020 خهُلت اإلاسُِ ألاػع١   خى َو

 9الٛاًت في بَاع 

م -10 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٟحن الخانلحن ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ  خى ٠ُ اإلاْى  جْى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 150ؤو ص٦خىعاٍ الضولت ؤو ما ٌٗاصلها بهٟت ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي مؿاٖضًً  َو

 3الٛاًت 

م -11 ٌ  العضالت والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ىُت إلاؿاولحن خى  بٖٟاءاث وػاعة التربُت الَى

حن وجغبىٍحن ى ؾااٌ ًهب في بَاع 151بصاٍع  8الٛاًت  َو
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ٌ  اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت -12  حكُٛل ٖما٫ حضص م٩ان خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 152الٗما٫ اإلاًغبحن وبٖاصة بصماج الٗما٫ اإلاًغبحن  8الٛاًت  َو

م -13 ٌ ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٘ مً حىصة اإلاىخىج الؿُاحي  خى  الٞغ

ني ى ؾااٌ ًهب في بَاع  153الَى   9الٛاًت َو

ٌ  اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغلالؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت - 14 حن خى  ويُٗت اإلاخهٞغ

ني ى ؾااٌ ًهب في بَاع 154اإلاخٗا٢ضًً بماؾؿت الخٗاون الَى  3الٛاًت  َو

م-15 ٌ  العضالت والخىمُت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ىُت خى  الاؾخجابت إلاُالب قُٛلت الكغ٦ت الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 155للُغ١ الؿُاعة باإلاٛغب  8الٛاًت  َو

م -16 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  الخ٠ُ الظي ًُا٫ ٖما٫ قغ٧اث الىٓاٞت  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 156والخغاؾت اإلاخٗا٢ضة م٘ الىػاعة  8الٛاًت  َو

م -17 ٌ الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ غ الخٗلُمُت  خى  الخدا١ ألَا

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 157 بإػواحهم  8الٛاًت َو

م -18 ٌ  الاجداص اإلاغغبي للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  اخدؿاب ألا٢ضمُت اإلا٨دؿبت لبٌٗ خى

ني ى ؾااٌ ًهب في بَاع 158مؿخسضمي الخٗاون الَى  8الٛاًت ، َو

م-19 ٌ ألانالت واإلاعانغة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى  159 حكُٛل طوي الاخخُاحاث الخانت خى ، َو

 5الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 
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 8الٛاًت 

ؼ بِئت ٖمل ؾاإلات وآمىت لجمُ٘ الٗما٫، بمً ٞيهم الٗما٫ اإلاهاحغون، جخٗل٤ ب خماًت خ٣ى١ الٗمل وحٍٗؼ

 وبسانت اإلاهاحغاث، والٗاملىن في الىْائ٠ ٚحر اإلاؿخ٣غة

 

م -20 ٌ الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 160  ٢اهىن جىُٓم الخٝغ خى  َو

 3الٛاًت 

م-21 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مل٠ وؿاء وعحا٫ الخٗلُم ضخاًا الىٓامحن العضالت والخىمُت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 161 ألاؾاؾُحن  8الٛاًت  َو

م- 22 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ ًهب 162  جإَحر اإلا٣اولحن الكبابألانالت واإلاعانغة خى  َو

 3الٛاًت في بَاع 

م-23 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مأ٫ التزاماث الخ٨ىمت في مجا٫ ٖهغهت ألانالت واإلاعانغة خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 163 ججاعة ال٣غب  3الٛاًت  َو

م-24 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 164  ويُٗت اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُتالاؾخلاللي خى  َو

 3الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م-25 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  اؾتراجُجُت الخ٨ىمت لدصجُ٘ الاؾدثماع باإلاىا٤َ الحغوي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 165 الىائُت   5الٛاًت  َو

ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 26  اهُال١ الخىاع اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 166 الاحخماعي   8 -5الٛاًخحن  َو
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ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت-27  167  الخىػَ٘ الجهىي وال٣ُاعي للهاصعاثالعمل الخلضمي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   1الٛاًت َو

م-28 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  اؾتراجُجُت بنالح الىٓام ألاؾار ي الٗام الاقتراوي خى

ُٟت الٗمىمُت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 168 للْى   8الٛاًت  َو

ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 29 ٟاءاث اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خى  ْاَغة ؤلٖا

غ باإلصاعة اإلاٛغبُت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 169 والخى٣ُالث الخٗؿُٟت التي َالذ مجمىٖت مً ألَا  َو

  8الٛاًت 

م -30 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  مأ٫ الاجٟا١ اإلاكتر٥ بحن بصاعة الاجداص اإلاغغبي للكغل خى

ني للًمان الاحخماعي والىػاعاث الىنُت ٖلى ال٣ُإ وبٌٗ الٟغ٢اء الاحخماُٖحن  الهىضو١ الَى

ت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 170 خى٫ جىٞحر اإلاىاعص البكٍغ   8الٛاًت  َو

م - 31 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  171  ألاويإ الاحخماُٖت للهىإ الخ٣لُضًحنألانالت واإلاعانغة خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع    5الٛاًت َو

م -32  172  خى٫ جدٟحز قباب الجالُت ٖلى الاؾدثماعألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   5الٛاًت َو

ٌ  اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 33 ى 173  قغ٧اث اإلاىاولتخى  َو

 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م -34 ما٫  خٌى 174 الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ جدؿحن مىار ألٖا

ى ؾااٌ ًهب في بَاع باإلاٛغب  3الٛاًت  َو

م -35 م  خٌى 175 الاقتراوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع ٢غاع حٗىٍم الضَع  َو

 1الٛاًت 
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م-36 م ٖلى اإلا٣اولحن وال٣ضعة   خٌى 176  الحغوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ او٩ٗاؾاث حٗىٍم الضَع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الكغائُت للمىاَىحن  1الٛاًت  َو

م-37 م اإلاٛغبيخٌى 177 الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ حُٛحر هٓام نٝغ الضَع  َو

 1الٛاًت ًهب في بَاع 

ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت-38 م واو٩ٗاؾاجه اإلادخملت ٖلى العمل الخلضمي خى  حٗىٍم الضَع

ني ى ؾااٌ ًهب في بَاع 178 الا٢خهاص الَى  1الٛاًت  َو

م- 39 ى ؾااٌ اعجٟإ ٖضص الكغ٧اث اإلاٟلؿت خٌى 179  الاؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

  3الٛاًتًهب في بَاع 

م العضالت والخىمُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل - 40  ويُٗت اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت  خٌى 180 فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع     3الٛاًتَو

م ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل -41 ؤويإ الُغ١ واإلاؿال٪ اإلااصًت للمىاعص  خٌى 181 فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الؿُاخُت ببالصها  9الٛاًت  َو

  4 الٛاًت 12 بَاع الهضًٝىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في 

ٌ 182 الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب الؿااٌ اإلالضم مً كبل -42   الخضابحر اإلاىا٦بت لضٖم اإلادُاث  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 2020الؿاخلُت اإلاىضمجت في بَاع اإلاسُِ ألاػع١ عئٍت   9الٛاًت  َو

م- 43 ى ؾااٌ ويُٗت ألاؾاجظة اإلاخضعبحن اإلاغؾبحن خٌى 183  الاؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

   8الٛاًتًهب في بَاع 

م-44 ني لألخغاع  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ الؿبل ال٨ُٟلت بالنهىى بإويإ  خٌى 184 الخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الؿُاخت الجبلُت    9الٛاًت  َو
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م-45   اؾخٛال٫ الُض الٗاملت وحُِٛب ٢اهىن الكٛل خٌى 185  الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

م-46 - ؤويإ الٗاملحن ب٣ُإ الى٧الت خٌى 186 الاجداص اإلاغغبي للكغل  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ت ى ؾااٌ ًهب في بَاع الى٧االث الخًٍغ  8الٛاًت َو

م- 47 ٌ الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ً اإلانهي إلاخُلباث  خى  مالءمت الخ٨ٍى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 187 ؾى١ الكٛل  12 و8الٛاًخحن َو

ى ؾااٌ زلُٟاث واو٩ٗاؾاث مدايغ الهلحخٌى 188 الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغم -48  َو

 8الٛاًتًهب في بَاع معاهاة الهىاع الخللُضًحن 

م ألانالت واإلاعانغة- 49 ؤويإ الُغ١ واإلاؿال٪ اإلااصًت خٌى 189 الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع للمىاعص الؿُاخُت ببالصها    9الٛاًت َو

م الاجداص اإلاغغبي للكغل- 50 جُب٤ُ ٢اهىن الكٛل بخُٟٗل خٌى 190الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 8الٛاًت َى ؾااٌ ًهب في بَاع مكاع٦ت ألاحغاء ٖلى مؿخىي لجان اإلا٣اولت و

ى ؾااٌ ًهب مٗاهاة الهىإ الخ٣لُضًحنخٌى  191 الؿااٌ اإلالضم مً كبل ألانالت واإلاعانغة- 51  َو

 8 -5-3الٛاًاث في بَاع 

م الحغوي- 52 ى ؾااٌ ًهب في ويُٗت الهىاٖت الخ٣لُضًتخٌى 192 الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

 3الٛاًت بَاع 

م الاؾخلاللي- 53 ى ؾااٌ ًهب في بَاع صاع الهاو٘خٌى 193الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  3الٛاًت  َو

ني لألخغاع- 54 م الخجمع الَى ٌ 194الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ  الؿُاخُت2020عئٍت  خى  َو

 8الٛاًت ًهب في بَاع 
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م الؿااٌ اإلالضم مً كبل - 55 ى اعجٟإ وؿبت الضًً الخاعجيخٌى  195 ألانالت واإلاعانغةفٍغ  َو

. 1الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

م العضالت و- 56 اؾخٟاصة طوي الاخخُاحاث الخانت مً خٌى 196  الخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

٘ اإلاضعة للضزل ى ؾااٌ ًهب في بَاع اإلاكاَع  .5 الٛاًت َو

 ٌ 2 ٚاًت 10ا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الهضٝ طًىضعج 

ويُٗت حهاػ خٌى 197 الؿااٌ اإلالضم مً كبل  مجمىعت اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل- 57

ى ؾااٌ ًهب في بَاع جٟخِل الكٛل . 8الٛاًت  َو

م الؿااٌ اإلالضم مً كبل - 58 ى ؾااٌ ًهب ضخاًا بغهامج م٣اولتيخٌى 198العضالت والخىمُتفٍغ  َو

. 3الٛاًت في بَاع 

م الؿااٌ اإلالضم مً كبل - 59 ني فٍغ ويُٗت ٢ُإ اإلاىاحم بالجىىب خٌى 199لألخغاعالخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الكغقي . 8الٛاًت  َو

م-60 ني لألخغاع  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ج٣ُُم ٖمل اإلاغا٦ؼ الجهىٍت لالؾدثماعخٌى  الخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 200   8 مً الهضف 2الٛاًت    َو

 10 مً الهضٝ 4ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

م-61   201،مٗى٢اث الاؾدثماع باإلاٛغب خٌى الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع    8 مً الهضف 2الٛاًت َو

  10الهضٝ   مً 3الٛاًت ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع 

م - 62 ي٠ٗ ؤلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت ألانالت واإلاعانغة خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

   202 الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

  ٝ12ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

                                                           
195

 الجلسة العاشرة-  

196
 الجلسة الرابعة عشر-  

197
 الجلسة الرابعة عشر-  

198
 الجلسة الثانٌة-  

199
 الجلسة الثامنة-  

200
 الجلسة الحادٌة عشر-  

201
 الجلسة الحادٌة عشر-  

202
 الجلسة الثانٌة-  
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م  - 63    203 صٖم الهىإ الخ٣لُضًحنالاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

  ٝ12ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م -64 ؤويإ الُغ١ واإلاؿال٪ اإلااصًت للمىاعص ألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الهضف 204 الؿُاخُت ببالصها  9ٚاًتا٫ 8 ، َو

 12 مً الهضٝ 4ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

م -65 اث خٌى الاجداص اإلاغغبي للكغل  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ الهجىم اإلاىهج اإلاٗاصي للخٍغ

ى ؾااٌ ًهب بَاع الهضف 205 والخ٣ى١ الى٣ابُت   8ٚاًت ا٫ 8  َو

 16 مً الهضٝ 11ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في في بَاع الٛاًت. 

 

 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -3

 : جخعلم ب ؾاالا ٦خابُا25ًىضعج في بَاع َظا الهضف 

حن ويُٗت خٌى 206 الضًملغاَُت للكغل  الىىفضعالُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 1  اإلاخهٞغ

ني الخٗاون  بماؾؿت اإلاخٗا٢ضًً ض، الُغص  الَى ى ؾااٌ ًهب في بَاع والدكٍغ  8الٛاًت َو

م- 2 ً ويُٗت حؿىٍت ٖضم خٌى 207 والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  بالجماٖاث اإلاجاٍػ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،الترابُت  8الٛاًت َو

 ؾُُا قغ٦ت خماًت خٌى 208 الضًملغاَُت للكغل  الىىفضعالُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت-3

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،مؿحريها ججاوػاث مً بلى٩ا  8الٛاًت َو

م -4  الخام الاؾدثماع جدٟحز هٓام خٌى 209 اإلاغغب إلالاوالث العام الاجداص الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،الٟالحي ال٣ُإ في  2الٛاًت َو

                                                           
203

 الجلسة الثانٌة-  

204
 الجلسة العاشرة-  

205
 الجلسة الحادٌة عشر-  

206
 486السؤال رقم -  

207
 489-487السؤال رقم -  

208
 492السؤال رقم -  

209
 521السؤال رقم -  
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م -5  لدصجُ٘ الخدٟحز هٓامخٌى 210 اإلاغغب إلالاوالث العام الاجداص الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،الؿُاحي ال٣ُإ في الخام الاؾدثماع  9-2الٛاًخحن  َو

م -6  الخام الاؾدثماع جدٟحز هٓام خٌى 211 اإلاغغب إلالاوالث العام الاجداص الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،الهىاعي ال٣ُإ في  2ةالٛاي َو

  ٝ7-6-5-4-3-2-1 الٛاًاث   9ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الهض 

م -7  الاؾدثماعاث جدٟحز هٓام خٌى 212 اإلاغغب إلالاوالث العام الاجداص الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  ،اإلاىجمي ال٣ُإ في الخانت  2الٛاًت َو

م -8  الٗاملحن الضازلُت وػاعة مخهغفي جإزغ  جغ٢ُتخٌى  والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

 213الترابُت بالجماٖاث

 مىاؾب ٖمل ًٞاء جىٞحرخٌى الضًملغاَُت للكغل  الىىفضعالُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت --9

ت ى ؾااٌ ًهب في بَاع ، 214 بال٣ىُُغة للخٗلُم ؤلا٢لُمُت للمضًٍغ  8الٛاًت َو

م -10  ال٣ىاث مً اإلاخ٣اٖضًً ويُٗتخٌى  والخعاصلُت الاؾخلاللي للىخضة الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

2005ؾىت ٢بل الخ٣اٖض ٖلى ؤخُلىا الظًً وباالزو اإلال٨ُت اإلاؿلخت
ى ؾااٌ ًهب في بَاع ، 215  َو

 8الٛاًت

م -11 ها جضبحر قاون ؤَغ  خٌى  للكغل اإلاغغبي الاجداص الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ اإلاكا٧ل التي ٌٗٞغ

ت ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،216ومؿخسضمي الى٧االث الخًٍغ  8الٛاًت َو

م -12 ى ،217الىضاء مغا٦ؼ مؿخسضمي ويُٗت خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  َو

 5الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 

م -13 حن مكغوٖحن مأ٫ خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  "لىض ؤ٧اصًغ" اؾدثماٍع

"٧امب ؤ٧اصًغ"و
ى ؾااٌ ًهب في بَاع ،218  3الٛاًت َو

                                                           
210

 522السؤال رقم -  

211
 523السؤال رقم -  

212
 524السؤال رقم -  

213
 529السؤال رقم -  

214
 534السؤال رقم -  

215
 536السؤال رقم -  

216
 539السؤال رقم -  

217
 544السؤال رقم -  

218
 552السؤال رقم -  
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م -14  حٗؿٟي جى٣ُل ٢غاع إللٛاء" جضزل َلب خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

"
ى ؾااٌ ًهب في بَاع،219  8 الٛاًت َو

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 15 ٌ والخىمُت  العضالت فٍغ الؿُض  لهالح ٢ًائي خ٨م جبلُٜ نٗىبت  خى

محرا بالًا ِٞؿخا قغ٦ت يض بى٢اؾم ر ي الؿالم ٖبض  بٍغ
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 220  8الٛاًت َو

  ٝ3  الٛاًت 16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 16 ٌ والخىمُت  العضالت فٍغ غ مً إلاجمىٖت جإصًبُت ٣ٖىبت جىحُه  خى  ألَا

 ؤلايغاب خ٤ مماعؾتهم بزغ ٖلى والُٗىن  الؿماعة و ب٩لُم اإلانهي الخ٨ىًٍ بمغ٦باث الٗاملت
ى 221  َو

 8الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 17 ٌ والخىمُت  العضالت فٍغ  لألؾاجظة الٗال٣ت اإلاالُت اإلاؿخد٣اث نٝغ  خى

جي ى ؾااٌ ًهب في بَاع 222 2016-2015 ٞىج والخ٨ىًٍ التربُت إلاهً الجهىٍت اإلاغا٦ؼ زٍغ  8الٛاًت َو

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 18 ٌ والخىمُت العضالت فٍغ  223 الكىاَض خاملي اإلاىْٟحن ويُٗت حؿىٍت  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   8الٛاًتَو

ماإلالضم مً كبل  الؿااٌ -19 ٌ واإلاعانغة ألانالت فٍغ  اإلاددؿبت ٚحر الكىاَض خاملي ويُٗت  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 224 الكٛل بوٗاف و اإلانهي الخ٨ىًٍ بم٨خب  8الٛاًت َو

ماإلالضم مً كبل  الؿااٌ -20  الهاصعة اإلاىًبُت ٚحر اإلاماعؾاث بٌٗ خٌى  والخىمُت  العضالت فٍغ

 225 ال٩لُت ؤَغ بٌٗ خ٤ في بمغا٦ل والاحخماُٖت ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ٖمُض ًٖ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   8الٛاًتَو

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ -21 ٌ  فٍغ ٌ ب٢غاع الاجداص اإلاغغبي للكغل خى  لٟائضة اإلاساَغ ًٖ قهغي  حٍٗى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 226اإلاٛغب ماؾؿت ؤعق٠ُ مؿخسضمي  5الٛاًت َو

                                                           
219

 557السؤال رقم -  

220
 569السؤال رقم -  

221
 581السؤال رقم -  

222
 584السؤال رقم -  

223
 591السؤال رقم -  

224
 594السؤال رقم -  

225
 597السؤال رقم -  

226
 602السؤال رقم -  
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ٌ للكغل الضًملغاَُت الىىفضعالُت مجمىعت اإلالضم مً كبل الؿااٌ -22 ت اإلاىاعص جضبحر  خى  البكٍغ

ت بالجماٖت ى ؾااٌ ًهب في بَاع227 ال٣ىُُغة إلاضًىت الخًٍغ  8 الٛاًت َو

م اإلالضم مً كبل لؿااٌ ا- 23 ٌ والخعاصلُت للىخضة الاؾخلالليالفٍغ  الهىاٖت مىخجاث خماًت  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع228 والخضلِـ ال٣غنىت مً الخمغاء الؿا٢ُت الُٗىن  بجهت الخ٣لُضًت   َو

 3الٛاًت

  4 ًت الٛا11الهضٝ  ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع. 

م اإلالضم مً كبل لؿااٌ  ا-24 ني الخجمعفٍغ ٌ  الَى  والخهضًغ الدؿى٤ٍ م٨خب مهحر لألخغاع خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 229ومؿخسضميهما ؾى٦ماع  وقغ٦ت  8الٛاًت َو

 حٗتزم التي الاحغاءاث خٌى للكغل الضًملغاَُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت الىىفضعالُت- 25

اإلاخًمً  2011  ًىلُىػ  20 مدًغ في الىاعص الالتزام م٘ الاًجابي الخٟاٖل ألحل بها ال٣ُام الخ٨ىمت

 اللىائذ في واإلاسجلحن ٢بلها، وما 2010 ؾىت بغؾم الٗلُا الكىاَض خاملي بةصماج الخ٨ىمت بلتزام

ُٟت ؤؾال٥ في -ألاو٫  الىػاعة لضي بها اإلاهغح ى ؾااٌ ًهب في بَاع230الٗمىمُت الْى   .5ٚاًت ا٫   َو

 16 مً الهضٝ 7ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت.  

 

 5 الٛاًت

جد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت واإلاىخجت وجىٞحر الٗمل الالئ٤ لجمُ٘ اليؿاء والغحا٫، بما في طل٪ جخٗل٤ ب

ا٢ت، وج٩اٞا ألاحغ ل٣اء الٗمل اإلاخ٩افئ ال٣ُمت، بدلى٫ ٖام   2030الكباب وألاشخام طوو ؤلٖا
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 603السؤال رقم -  

228
 583السؤال رقم -  

229
 601السؤال رقم -  

230
 509السؤال رقم -  
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ب٢امت بنى جدخُت ٢اصعة ٖلى الهمىص، وجدٟحز الخهيُ٘ الكامل  – 9الهضٝ 

 .للجمُ٘ واإلاؿخضام، وحصجُ٘ الابخ٩اع
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   9جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   9جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً    ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 : حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

: جخمثل في( 5) نيانوٕ ١اعي ملزمؿت  ًىضعج في بَاع َظا الهضف

.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1

 
ًىول بليها جىفُظ بؾتراجُجُت الضولت في  ًغوم مكغوع اللاهىن بلى بخضار ووالت للخىمُت الغكمُت

غ اؾخسضامها، وبعضاص الخىحهاث  مجاٌ جىمُت الاكخهاص الغكمي، وحصجُع وكغ ألاصواث الغكمُت وجٍُى

العامت لخىمُت الاكخهاص الغكمي، وهظا جلضًم ول جىنُت ؤو اكتراح ؤو عؤي مً قإهه جدؿحن مىار 

غ الاكخهاص الغكمي   .وقغوٍ وبحغاءاث جٍُى

ً مع خاحُاث بالصها في َظا اإلاجاٌ، بجاهب مؿاَمتها في  وؾدؿهغ الىوالت على مالءمت الخيٍى

الدصجُع على البدث العلمي الخُبُلي، وجىفحر الخبرة الالػمت للفاعلحن في مجاٌ الاكخهاص الغكمي كهض 

ؼ كضعتهم الخىافؿُت، وحصجُع اليكاٍ اإلالاوالحي في َظا اإلاجاٌ، وطلً في اوسجام والخلاثُت مع  حعٍؼ

ع العمىمُت في بَاع الحيىمت ؤلالىتروهُت، عبر الدكغُل البُني للمغافم  مسخلف الخىحيهاث واإلاكاَع

 .العمىمُت الغكمُت واهضماحها، ومىاهبت اإلاباصعاث الغكمُت للجماعاث الترابُت

مع حضًضة واص م عضص مً مىاصٍ وبيافتوافم علُه اإلاجلـ، باإلحماع، بعض حعضًل اإلاكغوع الظي     

  9 مً الهضٝ 8-7الٛاًخحن ًىضعج في بَاع مىاص ؤزغي بعاصة جغجِب 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اإلاى٢٘ 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2    

 بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 2016 هىٞمبر 19بإصٌـ ؤبابا في 

 .الضًم٣غاَُت

جفاق اإلابرم بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت بزُىبُا الفُضعالُت إليهضف َظا ا

ؼ هٓام زضماث الىلل الجىي الضولي اإلابني على اإلاىافؿت، وهظا جدلُم ؤعلى  الضًملغاَُت بلى حعٍؼ

 .صعحاث الؿالمت وألامً مً زالٌ يمان جىفحر زضماث طاث حىصة عالُت

 9 مً الهض6ٝالٛاًت اإلاكغوع ًىضعج في بَاع            

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجىٍت اإلاى٢٘ ب٨ُٛالي 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 3      

 . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت عواهضا2016 ؤ٦خىبغ 19في 

غ  حؿعى َظٍ الاجفاكُت اإلابرمت بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت عواهضا بلى جٍُى

ت  هٓام الىلل الجىي الضولي اإلابني على اإلاىافؿت العاصلت بحن َظٍ اإلااؾؿاث، مع جىفحر زضماث حٍى

. طاث صعحت عالُت

 ا الهضٝط مً 6ٌالٛاًت اإلاكغوع ًىضعج في بَاع           
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجىٍت اإلاى٢٘ بضاع 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 4    

 . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت ججزاهُا اإلاخدضة2016 ؤ٦خىبغ 24الؿالم في 

الهضف مً َظا الاجفاق اإلابرم بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت ججزاهُا اإلاخدضة 

ؼ هٓام الىلل الجىي الضولي اإلابني على اإلاىافؿت، مً زالٌ بكامت قبىت هلل جىفغ زضماث بإعلى  حعٍؼ

 .مؿخىي وطاث حىصة عالُت جًمً صعحاث ألامً والؿالمت

 9  مً الهض6ٝ- 1  الٛاًخحن اإلاكغوع ًىضعج في بَاع          

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الثىائي بكإن الخضماث الجىٍت اإلاى٢٘ 12.17 مكغوٕ ٢اهىن ع٢م -5  

ا الُٟضعالُت2016 صٌؿمبر 2بإبىحا في   . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت هُجحًر

ا الفُضعالُت بلى  يهضف َظا الاجفاق اإلاىكع بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت هُجحًر

. زلم ويمان ؤعلى صعحاث الؿالمت وألامً في مجاٌ الىلل الجىي الضولي

 9  مً الهض6ٝ- 1  الٛاًخحن اإلاكغوع ًىضعج في بَاع              

 1الٛاًت 

ب٢امت بنى جدخُت حُضة الىىُٖت ومىزى٢ت ومؿخضامت و٢اصعة ٖلى الهمىص، بما في طل٪ البنى الخدخُت جخٗل٤ ب

ؤلا٢لُمُت والٗابغة للخضوص، لضٖم الخىمُت الا٢خهاصًت وعٞاٍ ؤلاوؿان، م٘ التر٦حز ٖلى جِؿحر ُؾُبل ونى٫ الجمُ٘ 

لى ٢ضم اإلاؿاواة  بليها بخ٩لٟت مِؿىعة ٖو

 مدىع الغ٢ابت: زاهُا     

:  وهمحز في بَاٍع مابحن 

ت -1  مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت ألاولى عغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017  ًىهُى 07اإلاىعلضة بخاٍع

 مً الهضٝ 12-8-6-5الٛاًاث ، وهي هفؿها ألاؾئلت التي جهب في بَاع  مً َظا الهض5ٝ و3الٛاًخحن 

 مً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، وهي  ألاؾئلت التي عهؼث على 231 مً  الهضٝ ألاو٫ 5 و1 والغاًخحن 8

ٌ الجلؿت اإلاخٗل٤ بىجاٖت ؾُاؾاث الدكُٛل ومداعبت ال٣ٟغ وخماًت طاإلادىع ألاو٫ مً مداوع  ٌ

 .ال٣ضعة الكغائُت للمىاَىحن
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ت الثاهُتمً حهت ؤزغي عغفذ  ش  الجلؿت  الكهٍغ  َغح عضص مً 2017 ًىلُىػ 05 اإلاىعلضة بخاٍع

 ، وهي ألاؾئلت التي  مً الهضٝ الخاؾ5٘ و4 و3 و2الٛاًاث ألاؾئلت التي جهب مباقغة في بَاع  

بالؿُاؾت الخ٨ىمُت في الخىمُت الهىاُٖت وجدؿحن مىار جضزل في بَاع مدىعٍ الثاوي اإلاخعلم 

ما٫ الؿُاؾت الخ٨ىمُت مخًمىت  على مىيىع 232 اإلاُغوختةألاؾئل، وللض خُث عهؼث مجمىع ألٖا

ما٫إلؾتراجُجُت ٘ الهىاعي وصوعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت الهىاُٖت وجدؿحن مىار ألٖا .  الدؿَغ

 مدىع ألاؾئلت الكٟهُت - 2

 : ًخعلم بقٟهي واخض ؾاا٫ًىضعج في بَاع َظا اإلادىع 

زلُٟاث واو٩ٗاؾاث مدايغ   خٌى 233  ألانالت واإلاٗانغةالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغم -1

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الهلح  1الٛاًت َو

 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -3

 : ًخعلم ب٦خابي واخض ؾاا٫ًىضعج في بَاع َظا اإلادىع 

م- 1  مغهب بلى وعػاػاث مً اإلااصًت الٍُغم جثيُت ويعُت  خٌى 234  الحغويالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع هىع   1الٛاًتَو

  11 مً الهضٝ 2ًىضعج َظا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت .  

 

 6الٛاًت

غ البنى الخدخُت اإلاؿخضامت وال٣اصعة ٖلى الهمىص في البلضان الىامُت مً زال٫ جدؿحن الضٖم جخٗل٤ ب جِؿحر جٍُى

٣ُت، وؤ٢ل البلضان همىا، والبلضان الىامُت ٚحر الؿاخلُت،  اإلاالي والخ٨ىىلىجي والخ٣ني اإلا٣ضم للبلضان ألاٍٞغ

  الهغحرة الىامُتوالضو٫ الجؼعٍت

 

 

 

                                                           
232

 االتحاد – االشتراكً – العدالة والتنمٌة –األصالة والمعاصرة - تم طرح األسئلة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانٌة ل االستقاللً -  

-  الحركً–االتحاد العام لمقاوالت المغرب - ومجموعة - الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً-  التجمع الوطنً لألحرار–المغربً للشغل 

 .الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل

233
 الجلسة السابعة-  

234
 503السؤال رقم -  
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ُما بُنها – 10الهضٝ   الخض مً اوٗضام اإلاؿاواة صازل البلضان ٞو
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   10جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 
 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   10جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :حغصَا مً زالٌ اإلاداوع آلاجُت

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

٘ ٢ىاهحنًىضعج في بَاع َظا الهضف  :  في جخمثلزالر مكاَع

 بحن 2016 هىٞمبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1

خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ 

 .والخماًت اإلاخباصلت لالؾدثماعاث

يهضف مكغوع اللاهىن بلى جىثُف الخعاون الاكخهاصي بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الفُضعالُت 

الضًملغاَُت، بسلم ؤعيُت مىاؾبت إلاؿدثمغي البلضًً، هما ًاهض َظا الاجفاق على الدصجُع والحماًت 

ػصَاع الاكخهاصي للُغفحن إلاإلاخباصلت لالؾدثماعاث، ليىنهما ًاصًان بلى جدفحز مباصعاث ألاعماٌ وبوعاف ا

 .اإلاخعاكضًً

 10الهضف  مً 9 – 8ن يالٛاًذًىضعج اإلاكغوع في بَاع 

  17 مً الهض٦5ٝما ًىضعج في بَاع الٛاًت  

 بحن 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2

. خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اإلاخباصلت لالؾدثماعاث

 
حصجُع الخعاون الاكخهاصي بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت عواهضا مً ؤحل بلى  َظا الاجفاق يهضف

ً لدصجُع  جدلُم اإلاىفعت اإلاخباصلت بحن الُغفحن اإلاخعاكضًً، مع زلم الٓغوف اإلاىاؾبت للمؿدثمٍغ

. الاؾدثماع، هما ٌؿعى ؤًًا بلى جدفحز العمل الخجاعي الفغصي لخدلُم الاػصَاع لىال البلضًً

 10 مً الهض8ٝالٛاًت ًىضعج اإلاكغوع في بَاع 

 بحن 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 26.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 3

. خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

 
ُض عالكاث الخعاون الاكخهاصي بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت حىىب  يهضف َظا الاجفاق بلى جَى

. الؿىصان مً ؤحل اإلاىفعت اإلاخباصلت وزلم الٓغوف اإلاالثمت إلهجاػ الاؾدثماعاث
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 10  مً الهضف9 و 8الٛاًخحن ًىضعج اإلاكغوع في بَاع 

 17الهضٝ مً 9-5ن ي٦ما ًىضعج في بَاع الٛاًذ 

 مدىع الغ٢ابت: زاهُا 

:  وهمحز في بَاٍع مابحن 

ت -1  مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت ألاولىعغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017  ًىهُى 07 اإلاىعلضة بخاٍع

ٖلى اإلادىع الثاوي مً مداوع  َضٍ الجلؿت  مً َظا الهضف، وهي  ألاؾئلت التي عهؼث 3 و2الٛاًخحن 

 .اؾتراجُجُت النهىى بالٗالم ال٣غوي واإلاىا٤َ الجبلُت والٛابىٍتباإلاخٗل٤ 

  ٍوالٛاًاث 11235  مً الهضٝ 8-4-1التي جهب في بَاع الٛاًاث  ٦ظل٪ ألاؾئلت جىضعج َظ  

 مً ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت 15 مً الهضٝ 2-4-11

ت الثالثتمً حهت ؤزغي عغفذ   َغح عضص مً ألاؾئلت 2017 اإلاىعلضة في فاجذ غكذ الجلؿت الكهٍغ

 وهي ألاؾئلت اإلاخعللت بمدىعٍ ألاٌو 10 و7ٚاًدُه التي جضزل في بَاع َضا الهضف وجهب في بَاع 

بدهُلت الؿُاؾاث الٗمىمُت اإلاخٗل٣ت بمٛاعبت الٗالم مخًمىت للخضابحر اإلاخسظة مً ٢بل اإلاخعلم 

. 236الخ٨ىمت للٗىاًت بمٛاعبت الٗالم، وإلصماج مٛاعبت الٗالم في مسخل٠ الؿُاؾاث الٗمىمُت

 ٌ هب في ٚاًدُه 16ٌ ألاؾئلت ٦ظل٪ في بَاع الهضٝ طجىضعج  9-7 ٍو

                                                           
 . التجمع الوطنً لألحرار– الحركً –تم طرح هذه األسئلة من قبل فرق العدالة والتنمٌة -  235

-  االشتراكً–التجمع الوطنً لألحرار - العدالة والتنمٌة الحركً-  تم طرح هذه األسئلة من قبل فرق األصالة والمعاصرة 236

  .الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً
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 مدىع ألاؾئلت الكٟهُت -2

:  جخعلم ب ؾاالا19ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

اإلاؿخُٟضًً مً م٣ال٘  خٌى 237 اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 1

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الغما٫ وعزو الهُض في ؤٖالي البداع  3الٛاًت َو

  ٝ2 ٚاًت 14ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م- 2 حؿهُل ٖملُت الٗبىع ألبىاء الجالُت اإلاٛغبُت  خٌى 238 الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاعاإلا٣ُمحن بالخاعج  10 الٛاًت َو

م- 3 ني لألخغاع الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ج٣ىٍت البث ؤلاطاعي والخلٟؼي ألاعض ي  خٌى  الخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 239باإلاىا٤َ الكمالُت والجىىب الكغقي   2الٛاًت  َو

م-4 مٗاًحر جىػَ٘ خهت الجماٖاث ال٣غوٍت مً خٌى  ألانالت واإلاعانغة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 240 الًٍغ  4الٛاًت  َو

م-5 ني لألخغاع  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ج٣ُُم ٖمل اإلاغا٦ؼ الجهىٍت لالؾدثماعخٌى  الخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 241  4الٛاًت  َو

  ٝ2 ٚاًت 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م-6 ما٫ خٌى الاؾخلاللي  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 242 جدؿحن مىار ألٖا   َو

 4الٛاًت

م-7   243مٗى٢اث الاؾدثماع باإلاٛغب، خٌى الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   3الٛاًتَو

  ٝ2 ٚاًت 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

                                                           
237

 الجلسة األولى-  

238
 الجلسة التاسعة-  

239
 الجلسة العاشرة-  

240
 الجلسة الحادٌة عشر-  

241
 الجلسة الحادٌة عشر-  

242
 الجلسة الحادٌة عشر-  

243
 الجلسة الحادٌة عشر-  
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م-8 خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪  خٌى ألانالت واإلاعانغة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 244الاحخماعي ،  4الٛاًت   َو

  ٝ12 ٚاًت 16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

ماٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -9  اؾخٗضاصاث الخ٨ىمت لًمان هجاح ٖملُت ٖبىع  خٌى الحغوي فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 2017،245  7الٛاًت   َو

ماٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -10 ى ؾااٌ 246 الا٢خهاصًتجُٟٗل الضبلىماؾُت  خٌى الاؾخلاللي فٍغ   َو

 6الٛاًت ًهب في بَاع 

  ٝ10 ٚاًت 17ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م-11 بحغاءاث جدؿحن ْغوٝ الدج لهظا جُٟٗل  خٌى العضالت والخىمُت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 247 اإلاىؾم   7الٛاًت   َو

 

 3الٛاًت 

يمان ج٩اٞا الٟغم والخض مً ؤوحه اوٗضام اإلاؿاواة في الىخائج، بما في طل٪ مً زال٫ بػالت ال٣ىاهحن 

ٗاث والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاالئمت في َظا الهضص ؼ الدكَغ ت، وحٍٗؼ  والؿُاؾاث واإلاماعؾاث الخمُحًز

 

 

م-12 حٗامل الخ٨ىمت م٘ مكا٧ل الجالُت  خٌى ألانالت واإلاعانغة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 248 اإلاٛغبُت اإلا٣ُمت بالخاعج   4-3جحن الٛاي  َو

ماٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -13 اؾخٗضاصاث الخ٨ىمت  خٌى الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 2017249إلهجاح ٖملُت ٖبىع   7الٛاًت   َو

                                                           
244

 الجلسة الثانٌة عشر-  

245
 الجلسة التاسعة-  

246
 الجلسة التاسعة-  

247
 الجلسة التاسعة-  

248
 الجلسة الحادٌة عشر-  

249
 الجلسة الثانٌة عشر-  
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م-14 ما َُإجه الىػاعة لخؿً ؤصاء مىاؾ٪ الدج  خٌى العضالت والخىمُت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 250 َظٍ الؿىت  7الٛاًت   َو

م الحغوي خٌى  -15  251الىي٘ الهخي بالجىىب الكغقيالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

م ألانالت واإلاعانغة خٌى - 16 يغوعة بىاء مؿدكٟى حامعي بجهت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ت  252صٖع

 10مً الهضٝ  3الٛاًت  في بَاع ًىضعج الؿاالان  

  ٦3ظل٪ في بَاع الهض٦ٝما ًىضعحان. 

م -17 ٌ الاجداص اإلاغغبي للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  جُب٤ُ ال٣اهىن وجىٞحر الخماًت  خى

ني للًمان الاحخماعي ى 253الاحخماُٖت للممغيحن واإلامغياث اإلاخٗا٢ضًً م٘ الهىضو١ الَى  َو

 .10 مً الهضٝ 4الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

  8 مً الهضٝ 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الٛاًت 

م العضالت والخىمُت- 18 اؾخٟاصة طوي الاخخُاحاث الخانت مً خٌى  254 الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

٘ اإلاضعة للضزل ى ؾااٌ ًهب في بَاع اإلاكاَع  10 مً الهضٝ 2ٚاًت ا٫ َو

 ٌ 8  مً الهضٝ 5ا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الٛاًت طًىضعج. 

 

م -19 خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪  خٌى ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 255 الاحخماعي  . 10الهضٝ  مً   4ٚاًت ا٫  َو

 16 مً الهضٝ 12ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت. 

 

                                                           
250

 الجلسة الرابعة عشر-  

251
 الجلسة الثانٌة-  

252
 الجلسة الثانٌة-  

253
 الجلسة الثالثة-  

254
 الجلسة الرابعة عشر-  

255
 الجلسة الثانٌة عشر-  
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 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -3

: حعلم ب يؾاا٫ ٦خابي واخض َغح ا اإلادىع ٌطجم في بَاع 

ٌ للكغل الضًملغاَُت اليىهفضعالُتالؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت  -1  ٦خب للالبُ٘ اإلاباقغ  خى

  256- اإلاضعر ي الخهىص ي الخٗلُم إلااؾؿاث اإلاىدؿبحن الخالمُظ لٟائضة اإلاضعؾُت واللىاػم

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   3الٛاًت َو

 

 4الٛاًت 

 

اٖخماص ؾُاؾاث، وال ؾُما الؿُاؾاث اإلاالُت وؾُاؾاث ألاحىع والخماًت الاحخماُٖت، وجد٤ُ٣ بجخٗل٤ 

جُا  ٢ضع ؤ٦بر مً اإلاؿاواة جضٍع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
256

 579السؤال رقم -  
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ت قاملت للجمُ٘ وآمىت و٢اصعة ٖلى – 11الهضٝ   حٗل اإلاضن واإلاؿخىَىاث البكٍغ

 الهمىص ومؿخضامت
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   11جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   11جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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ُٗت واإلاباصعاث ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً   الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً الغ٢ابُتالدكَغ

 :آلاجُتحغصَا مً زالٌ اإلاداوع 

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

: في مكغوٕ ٢اهىن واخض ًخمثلًىضعج في بَاع َظا الهضف 

 ًخٗل٤ بةزًإ 2-16-814ب٣اهىن ع٢م    ٣ًط ي باإلاهاص٢ت ٖلى  اإلاغؾىم20.17مكغوٕ ٢اهىن -1

ت الٗامت للى٢اًت اإلاضهُت ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي  . الٗاملحن باإلاضًٍغ

  مً َظا الهض9ٝ      اإلاكغوٕ ًىضعج في بَاع الٛاًت 

  ٝ(8ٚاًت ) 8والهضٝ  (13ٚاًت )3ًضزل اإلاكغوٕ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

 1الٛاًت 

يمان خهى٫ الجمُ٘ ٖلى مؿا٦ً وزضماث ؤؾاؾُت مالئمت وآمىت ومِؿىعة الخ٩لٟت، وعٞ٘ جخٗل٤ ب

 2030مؿخىي ألاخُاء ال٣ٟحرة، بدلى٫ ٖام 

 

 مدىع اإلاغا٢بت: زاهُا

 الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً حغصَا مً اإلاباصعاث الغ٢ابُتعضص مً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف

 :آلاجُتزالٌ اإلاداوع 

ت -1  مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت ألاولىعغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017  ًىهُى 07 اإلاىعلضة بخاٍع

ٌ الجلؿت ط اإلادىع الثاوي مً مداوع  ٌمىيىع ، وهي ألاؾئلت 11  مً الهضٝ 8-4-1الٛاًاث بَاع 

 . النهىى بالٗالم ال٣غوي واإلاىا٤َ الجبلُت والٛابىٍتبةؾتراجُجُتاإلاخعلم 
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 ٪4 و2  والٛاًاث  10 مً الهضٝ 3-2 ألاؾئلت التي جهب في بَاع الٛاًخحن جىضعج َظٍ ٦ظل  

 . مً ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت15،257 مً الهضٝ 11و 

 مدىع ألاؾئلت الكٟهُت -2

: جخعلم ب قفهُا  ؾاالا39جم في بَاع َضا اإلادىع َغح 

م- 1 مك٩ل جُب٤ُ ٢اهىن الخٗمحر صون مغاٖاة  خٌى الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 258 زهىنُاث الٗالم ال٣غوي  9-1الٛاًخحن   َو

م- 2 ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 259 ؤػمت ال٣ٗاعالحغوي خى  1الٛاًت  َو

م-3 ٌ   الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ 260  بغهامج جىمُت اإلاىا٤َ ال٣غوٍت والجبلُتالحغوي خى  َو

 9-8الٛاًخحن ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 4 ٌ  اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ 261  جإزغ ال٣ُاعاث ًٖ مىاُٖضَاالعضالت والخىمُت خى  َو

 2الٛاًت ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 5 ٌ  الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب اإلالضم مً كبل فٍغ  ٢ُإ الى٣ل الُغقي للبًائ٘ خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 262 باإلاٛغب  2الٛاًت  َو

 

 2الٛاًت 

ؿهل الىنى٫ بليها ومؿخضامت،  بخىجخٗل٤  ٞحر بم٩اهُت ونى٫ الجمُ٘ بلى هٓم ه٣ل مإمىهت ومِؿىعة الخ٩لٟت َو

وجدؿحن الؿالمت ٖلى الُغ١، وال ؾُما مً زال٫ جىؾُ٘ هُا١ الى٣ل الٗام، م٘ بًالء اَخمام زام الخخُاحاث 

ا٢ت و٦باع الؿً، بدلى٫  ٟا٫ وألاشخام طوي ؤلٖا ألاشخام الظًً ٌِٗكىن في ْل ْغوٝ َكت واليؿاء وألَا

 2030ٖام 

 

                                                           
 . التجمع الوطنً لألحرار– الحركً –تم طرح هذه األسئلة من قبل فرق العدالة والتنمٌة -  257

258
 الجلسة األولى-  

259
 الجلسة األولى-  

260
 الجلسة الثانٌة-  

261
 الجلسة الثانٌة-  

262
 الجلسة الثالثة-  
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مالؿااٌ - 6 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب 263  ويُٗت الُغ١ بالٗالم ال٣غوي الاقتراوي خى  َو

 2الٛاًت في بَاع 

مالؿااٌ - 7 ٌ  ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ ى 264  ويُٗت الُغ١ واإلاؿال٪ ال٣غوٍتخى  َو

 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 8 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ اصة الغخالث الجىٍت مً وبلى مضًىت الضازلتالحغوي خى ى 265  ٍػ  َو

 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 9 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ  266  حصجُ٘ الُحران اإلاضويالضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   2الٛاًت َو

مالؿااٌ - 10  الخ٨ىمت لخٗمُم صوع الث٣اٞت في الٗالم بؾتراجُجُتخٌى الحغوي  اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 267 ال٣غوي  8-4الٛاًخحن  َو

مالؿااٌ - 11 ٌ  اإلالضم مً كبل فٍغ ني لألخغاع خى ني لبىاء صوع الث٣اٞت الخجمع الَى  البرهامج الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 268 بالٗالم ال٣غوي  8-4الٛاًخحن  َو

مالؿااٌ - 12 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 269  حٗمُم صوع الث٣اٞت الاؾخلاللي خى  َو

 8-4الٛاًخحن 

مالؿااٌ - 13 ٌ  اإلالضم مً كبل فٍغ سُت بمسخل٠ عبٕى العضالت والخىمُت خى  الٗىاًت باإلاأزغ الخاٍع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 270 اإلامل٨ت  4الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 14 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 271  جُىٍغ مىٓىمت الى٣لالاؾخلاللي خى  َو

 2الٛاًت 

                                                           
263

 الجلسة الثالثة-  

264
 الجلسة الثالثة-  

265
 الجلسة الثالثة-  

266
 الجلسة الثالثة-  

267
 الجلسة الثالثة-  

268
 الجلسة الثالثة-  

269
 الجلسة الثالثة-  

270
 الجلسة الثالثة-  

271
 الجلسة الرابعة-  
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مالؿااٌ - 15 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ  مكغوٕ الغبِ ال٣اعي بحن الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 272 ؤوعوبا واإلاٛغب  2الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 16 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 273  ٢ُإ بُ٘ وقغاء الؿُاعاث اإلاؿخٗملتالاقتراوي خى  َو

 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 17 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ت جاُٞاللذالحغوي خى ى ؾااٌ 274  ويُٗت الُغ١ بجهت صٖع  َو

 2الٛاًت ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 18 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ  الخس٠ُٟ مً خضة الٟىاع١ الجهىٍت ٖلى ألانالت واإلاعانغة خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 275 مؿخىي البيُت الخدخُت الُغ٢ُت  2الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 19 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب 276  مؿخ٣بل الهىاٖت الخ٣لُضًت الاؾخلاللي خى  َو

 4الٛاًت في بَاع 

مالؿااٌ - 20 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 277  الكب٨ت الُغ٢ُت بالٗالم ال٣غويالعضالت والخىمُت خى  َو

 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 21 ٌ  الحغوي اإلالضم مً كبل الفٍغ ل ال٣اهىهحن الخىُٓمُحن اإلاخٗل٣حن بخُٟٗل خى  آلُاث ججًز

ني للٛاث والث٣اٞت اإلاٛغبُت ُٛت واإلاجلـ الَى ى ؾااٌ ًهب في بَاع 278 الُاب٘ الغؾمي لألماَػ  َو

 4الٛاًت 

مالؿااٌ - 22 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ  يغوعة بٖاصة ٩َُلت ألاخُاء الؿ٨ىُت الىا٢هت  الاؾخلاللي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 279 الخجهحز والخإَُل الخًغي   3-1الٛاًخحن  َو

ٌ  اليىهفضعالُت الضًملغاَُتاإلالضم مً كبل مجمىعت الؿااٌ - 23  اهدكاع ٚباع ؤؾىص بمضًىت خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 280 ال٣ىُُغة   6الٛاًت َو

                                                           
272

 الجلسة الرابعة-  

273
 الجلسة الرابعة-  

274
 الجلسة الرابعة-  

275
 الجلسة الرابعة-  

276
 الجلسة الرابعة-  

277
 الجلسة الخامسة-  

278
 الجلسة الخامسة-  

279
 الجلسة الخامسة-  

280
 الجلسة الخامسة-  
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مالؿااٌ - 24 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 281  مأ٫ اإلاباوي الؿ٨ىُت باأل٢الُم الجىىبُتالاؾخلاللي خى  َو

 6الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 25 ٌ الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي اإلالضم مً كبل الفٍغ ٘ م٘  خى  مالئمت الدكَغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 282 زهىنُاث الجهىٍت في مجا٫ الخٗمحر  3الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 26 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ 283  بغهامج مضن بضون نُٟذالعضالت والخىمُت خى  َو

 3الٛاًت ًهب في بَاع 

مالؿااٌ - 27 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ني لخضبحر الىٟاًاث اإلاجزلُت الاؾخلاللي خى ى 284  البرهامج الَى  َو

 6الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

  ٝ5-4 الٛاًخان 12ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

مالؿااٌ - 28 ٌ  اإلالضم مً كبل الفٍغ نيالاؾخلاللي خى  285  خٟٔ طا٦غة الترار الث٣افي الالماصي الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   4الٛاًت َو

 

 8الٛاًت 

ت واإلاىا٤َ اإلادُُت جخٗل٤ ب صٖم الغوابِ ؤلاًجابُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت بحن اإلاىا٤َ الخًٍغ

ؼ جسُُِ الخىمُت الىَىُت وؤلا٢لُمُت ُٟت، مً زال٫ حٍٗؼ ت واإلاىا٤َ الٍغ . باإلاىا٤َ الخًٍغ

 

 

مالؿااٌ - 29 ٌ  الحغوي اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 286  جإَُل ألاؾىا١ ألاؾبىُٖت بالٗالم ال٣غويخى  َو

 3الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

                                                           
281

 الجلسة السابعة-  

282
 الجلسة السابعة-  

283
 الجلسة السابعة-  

284
 الجلسة الثامنة-  

285
 الجلسة العاشرة-  

286
 الجلسة الحادٌة عشر-  
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مالؿااٌ - 30 ٌ  العضالت والخىمُت اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب 287  الضوع آلاًلت للؿ٣ىٍخى  َو

 1الٛاًت في بَاع 

مالؿااٌ - 31 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ 288  بٖاصة ٩َُلت اإلاغا٦ؼ ال٣غوٍت خى  َو

 8الٛاًت ًهب في بَاع 

  ٝ12 الٛاًت 16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

مالؿااٌ - 32 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ ني  خى  حٗهضاث الىػاعة اإلاخٗل٣ت بالبرهامج الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 289 الثاوي للُغ١ ال٣غوٍت  2الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 33 ٌ الحغوي اإلالضم مً كبل الفٍغ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 290  حؿٗحرة الُغ١ الؿُاعة خى  َو

 2الٛاًت 

مالؿااٌ - 34 ٌ  الاؾخلاللياإلالضم مً كبل الفٍغ ؼ الغبِ الجىي   خى ى ؾااٌ ًهب في بَاع 291 حٍٗؼ  َو

 2لٛاًت ا

مالؿااٌ - 35 ني لألخغاعاإلالضم مً كبل فٍغ ٌ  الخجمع الَى  الىي٘ البُئي اإلاؼعي بة٢لُم َاهُان  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 292  6الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 36 ني لألخغاعاإلالضم مً كبل فٍغ ٌ  الخجمع الَى  293  جغوٍج وحؿى٤ٍ اإلاىخىج الخ٣لُضي خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   4الٛاًت َو

م الؿااٌ اإلالضم مً كبل - 37 ني فٍغ ى ويُٗت الى٣ل البدغي ببالصهاخٌى  294 لألخغاعالخجمع الَى  َو

. 2الٛاًت ؾااٌ ًهب في بَاع 

  8 الٛاًت 14 بَاع الهضًٝىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في 

                                                           
287

 الجلسة الحادٌة عشر-  

288
 الجلسة الثانٌة عشر-  

289
 الجلسة الثانٌة عشر-  

290
 الجلسة الثانٌة عشر-  

291
 الجلسة الثانٌة عشر-  

292
 الجلسة الثانٌة عشر-  

293
 الجلسة الرابعة عشر-  

294
 الجلسة الثامنة-  



 مركز الدراسات والبحوث  في الشؤون البرلمانية 100

 

م الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي- 38 ٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ الخائِ الى٢ائي للُغ١   خى

، الؿُاعة باإلاٛغب
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 295  11 الهضف م2ًٚاًت ا٫  َو

 ٌ 6 الٛاًت 3الهضٝ ا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع طًىضعج. 

م -39 ى ؾااٌ 296 بٖاصة ٩َُلت اإلاغا٦ؼ ال٣غوٍت خٌى ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 11مً الهضف  8ٚاًت ا٫  ًهب في بَاع 

 16 مً الهضٝ 12ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -3

: جخعلم ب ٦خابُا  ؾاالا12ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

مالؿااٌ  -1 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ ت جغمُم مأ٫  خى خباع الىػاهُت إلٖاصة الؼاٍو  الٖا

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 297 اإلاٗلمت لهظٍ  4الٛاًت  َو

م الؿااٌ -2 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ  298 الخؿُمت بة٢لُم الث٣افي الخ٣ل جإَُل  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   4الٛاًت َو

مالؿااٌ - 3 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ  299 الخؿُمت ال٢لُم الترابي الخًغي  الخإَُل  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع اٌ  3ًت غاَو

مالؿااٌ - 4 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ  بة٢لُم اإلاساَغ وجضبحر البِئت خماًت  خى

 باال٢لُم، لٗمىمُت ااإلاُاعح وجإَُل الًُٟاهاث، مً والى٢اًت التربت اهجغاٝ مداعبتو الخؿُمت

ت، لألبدار ومسخبر مخد٠ ب٨ًىلىجي، وبخضار  ؤزًغ خؼام وبخضار البدٍغ
ى ؾااٌ ًهب في 300  َو

 9الٛاًت بَاع 
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  ٝ9 الٛاًت 15ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

ماإلالضم مً كبل  الؿااٌ -5 ٌ والخعاصلُت للىخضة   الاؾخلاللي الفٍغ  2 و 1 ٖؼوػ مىالي صواع مأ٫  خى

ت، باإلاجاالث مغا٦ل النهىى مضًىت الىسُل بم٣اَٗت  مىيٕى بدؿىٍت الٗىاًت وزانت الخًٍغ

 ال٨غامت ًدٟٔ مؿخىي  بلى لحرقى جإَُله ؤو الخًغي  اليؿُج في وبصماحه والهل، الالئ٤ ٚحر الؿ٨ً

م والِٗل ى ؾااٌ ًهب في بَاع 301لؿا٦ىخه ال٨ٍغ  8 -1الٛاًخحن  َو

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 6 ٌ  الحغوي الفٍغ ى ؾااٌ 302 ال٣غوي بالٗالم الُغ٢ُت اإلاؿال٪  خى  َو

 2 الٛاًتًهب في بَاع

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 7 ٌ  الحغوي الفٍغ ٘  خى  ججؼئت مً باإلاؿخُٟضًً لخ٤ الظي الًغع  ٞع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع303 بإ٧اصًغ "ال٨ىٍغة"  1 الٛاًت َو

ماإلالضم مً كبل الؿااٌ - 8 ني  الخجمع فٍغ ٌ لألخغاع الَى ٤ جىؾُ٘بنالح و مأ٫  خى ىُت الٍُغ  الَى

 الغ٧اصة ٖحن بلضًت و الؿُٗضًت مابحن الغابُت
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 304  2 الٛاًت َو

مالؿااٌ - 9 ٌ والخىمُت  العضالت اإلالضم مً كبل فٍغ ٤ ويُٗت  خى  بة٢لُم 5300 ؤلا٢لُمُت الٍُغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 305 جاوهاث  2الٛاًت َو

م العضالت-10 ٌ والخىمُت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٤ َى٫  ٖلى و٢اًت خىاحؼ وي٘ يغوعة  خى  الٍُغ

٤ َظٍ مؿخٗملي وؾالمت خماًت ألعواح- و٢اؾُُا جاػة بحن الغابِ ى ؾااٌ ًهب في ،306 الٍُغ  َو

 .    11الهضٝ   مً  2الٛاًت بَاع 

  3 مً الهضف 6ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت. 

م اإلالضم مً كبل لؿااٌ ا- 11 ٌ والخعاصلُت للىخضة الاؾخلالليالفٍغ  الهىاٖت مىخجاث خماًت  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع307 والخضلِـ ال٣غنىت مً الخمغاء الؿا٢ُت الُٗىن  بجهت الخ٣لُضًت   َو

 4الٛاًت
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  ٝ3 ًتالٛا8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م الحغوي-12  مغهب بلى واعػاػاث مً اإلااصًت الٍُغم جثيُت ويعُت خٌى 308  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع هىع    . 11 مً الهضٝ 2الٛاًت َو

 9 مً الهضٝ 1ًىضعج َظا الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت.  

 

 

 6الٛاًت 

٤ بًالء اَخمام زام لىىُٖت الهىاء وبصاعة  الخض مً ألازغ البُئي الؿلبي الٟغصي للمضن، بما في طل٪ ًٖ ٍَغ

ا، بدلى٫ ٖام  حَر  2030هٟاًاث البلضًاث ٚو
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 يمان وحىص ؤهماٍ اؾتهال٥ وبهخاج مؿخضامت – 12الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   12جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   12جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

خعلم ألامغ باإلاباصعاث الغ٢ابُت ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً  : الهاصعة عً اإلاجلـ ، ٍو
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مدىع ألاؾئلت الكٟهُت : ؤوال

: حعلم بث  ؾاالا12في بَاع َظا اإلادىع ًىضعج 

م - 1 ي٠ٗ ؤلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت ألانالت واإلاعانغة خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

   309 الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

  ٝ8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م  - 2    310 صٖم الهىإ الخ٣لُضًحنالاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

  ٝ8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م -3 جدؿحن حىصة اإلاىخىحاث اإلاٛغبُت الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

   311 وخماًتها مً اإلاىاٞؿت

م - 4   312"2020عئٍت "خهُلت بغهامج الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   10الٛاًت َو

م  -5 ني لخضبحر الىٟاًاث اإلاجزلُتالاؾخلاللي خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 313 ،البرهامج الَى   َو

 5-4الٛاًخحن ؾااٌ ًهب في بَاع 

م -6  ، 314 الؿُاخت ؤلا٨ًىلىحُتالضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع ا   10لٛاًتَو

م -7 ؤويإ الُغ١ واإلاؿال٪ اإلااصًت للمىاعص ألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 315،  الؿُاخُت ببالصها  4الٛاًت  َو

  ٝ9  ٚاًت8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 
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م  -8 مساَغ اؾخٗما٫ العجالث اإلاُاَُت الاجداص اإلاغغبي للكغل خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع316 اإلاخالقُت ٖىى الُا٢ت ألاخٟىعٍت والُا٢ت الىُٟٓت  4 الٛاًت ، َو

م -9 ٌ ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ي٠ٗ ؤلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت  خى

  .317الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

 4الٛاًت

٣ا لألَغ الضولُت اإلاخ٤ٟ ٖليها،  ا، ٞو جد٤ُ٣ ؤلاصاعة الؿلُمت بُئُا للمىاص ال٨ُمُائُت والىٟاًاث َىا٫ صوعة ٖمَغ

ا الًاعة ٖلى  والخض بضعحت ٦بحرة مً بَال٢ها في الهىاء واإلااء والتربت مً ؤحل الخ٣لُل بلى ؤصوى خض مً آزاَع

 2020صخت ؤلاوؿان والبِئت، بدلى٫ ٖام 

 

م -10 ٌ 318الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   صٖم الهىإ الخ٣لُضًحنخى

  ٝ8ًىضعج الؿاالان ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل -11 ؤويإ الُغ١ واإلاؿال٪ اإلااصًت للمىاعص  خٌى 319 فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الؿُاخُت ببالصها   .9الغاًت  َو

  8  مً الهض9ًٝىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الٛاًت 

مالؿااٌ - 12 ٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ ني لخضبحر الىٟاًاث اإلاجزلُت الاؾخلاللي خى ى 320  البرهامج الَى  َو

 5-4 الٛاًخان 12في بَاع الهضٝ ؾااٌ ًهب 

  11 مً الهضٝ 6ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت  

مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت : زاهُا 

: حعلم ب يؾاا٫ ٦خابي واخضجم في بَاع َضا اإلادىع َغح 
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م  -1 ني الخجمعالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  الى الىع١ هٟاًاث جهضًغ مى٘ خٌى لألخغاع الَى

ىُت  خماًت للكغ٧اث خماًت الهحن ىُت للم٣اولت الَى ني لال٢خهاص ،و الَى ى 321 الَى  ، َو

 6الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 

 

 6الٛاًت

بر الىَىُت، ٖلى اٖخماص مماعؾاث مؿخضامت، وبصعاج  حصجُ٘ الكغ٧اث، وال ؾُما الكغ٧اث ال٨بحرة ٖو

ا َغ  مٗلىماث الاؾخضامت في صوعة ج٣ضًم ج٣اٍع
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اجساط بحغاءاث ٖاحلت للخهضي لخٛحر اإلاىار وآزاٍع  – 13الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   13جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   13جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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خعلم ألامغ  عُت  والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ ، ٍو ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

: ب

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

:  ًخمثل فيمكغوٕ ٢اهىن واخضًىضعج في بَاع َظا الهضف 

٣ي 32.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي للماجمغ الىػاعي ألاٍٞغ

 مً ٢بل الضوعة 2015 ٞبراًغ 14في  (الغؤؽ ألازًغ)، اإلاٗخمض ببراًا (AMCOMET)لألعناص الجىٍت 

 .الثالثت لهظا اإلااجمغ

ت والهُضعولىحُت  يهضف َظا الاجفاق بلى جىلي اإلاؿاولُت عً الؿُاؾت العامت اإلاخعللت باألعناص الجٍى

لُا، هما ٌكيل  بَاعا للخعاون مً ؤحل الاؾخفاصة مً فعالُت وهفاءة كضعاث اإلاغافم  ا في بفٍغ َغ وجٍُى

ت الخُبُلُت وعلىم ألاعى طاث الهلت لخدلُم الخىمُت  لُت في مجاٌ ألاعناص الجٍى ىُت ؤلافٍغ الَى

لُت . اإلاؿخضامت وألامً واللًاء على الفلغ على نعُض اللاعة ؤلافٍغ

 13 مً الهض5ٝ-3الٛاًخحن اإلاكغوع ًىضعج في بَاع 

 3الٛاًت 

ت واإلااؾؿُت للخس٠ُٟ مً حٛحر اإلاىار، والخ٠ُ٨ مٗه، والخض مً  جدؿحن الخٗلُم وبط٧اء الىعي وال٣ضعاث البكٍغ

 ؤزٍغ وؤلاهظاع اإلاب٨غ به

 

 :مدىع الغ٢ابت: زاهُا      

:   جخعلم ب ؤؾئلت قفهُتزالزتفي بَاٍع جىضعج  و

م - 1 مىا٦بت الخ٨ىمت للكغ٧اث خٌى  الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغبالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 322 الٗاملت في ٢ُإ نى٘ ألا٦ُاؽ البالؾخ٨ُت  2الٛاًت   َو

                                                           
322
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م اٌالؿااٌ اإلالضم مً كبل - 2 البضائل اإلا٣ترخت وؤلاحغاءاث اإلاىا٦بت للم٣اوالث الاؾخلاللي خٌى فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع      323 اإلاسخهت في نىاٖت البالؾدُ٪ بٗض صزى٫ ال٣اهىن خحز الخىُٟظ   َو

 2الٛاًت 

م  -2 ني لألخغاع خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ الىي٘ البُئي اإلاخضَىع بة٢لُم الخجمع الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع  324 جىٛحر  2الٛاًت   َو

 

 2الٛاًت 

 

 ًاؾاث والاؾتراجُجُاث والخسُُِ ٖلى الهُٗض الىَنيؽبصماج الخضابحر اإلاخٗل٣ت بخٛحر اإلاىار في ا٫جخٗل٤ ب
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 الجلسة السابعة-  

324
 الجلسة السابعة-  



 مركز الدراسات والبحوث  في الشؤون البرلمانية 112

 

ت واؾخسضامها ٖلى هدى  – 14الهضٝ  خٟٔ اإلادُُاث والبداع واإلاىاعص البدٍغ

 .مؿخضام لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   14جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   14جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :آلاجُتحغصَا مً زالٌ اإلاداوع 

٘: ؤوال  :مدىع الدكَغ

:  فينجمثال ي(2 )٢اهىن  امكغوًٕىضعج في بَاع َظا الهضف 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاَم في مُضان الهُض البدغي، 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1

ا 2016 صٌؿمبر 2اإلاى٢ٗت بإبىحا في   بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت هُجحًر

. الُٟضعالُت

   14الهضٝ مً 10- 9- 8-7-4 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع           

  (12الٛاًت  ) 15 و الهضٝ 5  الٛاًت8 الهض٦ٝما ًىضعج  في بَاع 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت 10.17 مكغوٕ ٢اهىن ع٢م -2

ٟى في  ت، اإلاى٢٘ بإهدىاهاٍع  بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت 2016 هىٞمبر 21ألاخُاء البدٍغ

 .حمهىعٍت مضٚك٣غ

غق جىفُظ الخعاون بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت مضغكلغ  الهضف مً َظا الاجفاق ويع ؤؾـ َو

ت وجإَُل كُاع الهُض الخللُضي والهغحر، هما ؤن مً  في مجاٌ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء البدٍغ

بحن ؤَضافه مداعبت الهُض غحر اللاهىوي وغحر اإلاغزو به في بَاع صعم الخىمُت اإلاؿخضامت للُاع الهُض 

 .البدغي 

 14 مً الهض10ٝ- 9- 8-7-4 في بَاع الغاًاث ًىضعج اإلاكغوع      

 :مدىع الغ٢ابت: زاهُا 

 : وهمحز في بَاٍع مابحن

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت - 1

:  ب جخعلم قٟهُتؤؾئلت زمؿتا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م الحغوي-1 ى ؾااٌ ًهب في بَاع 325 النهىى باإلاىاوىء اإلاٛغبُت خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ   َو

 .2الٛاًت 
                                                           

325
 الجلسة الثالثة عشر-  
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م الاقتراوي -2 ى ؾااٌ ًهب 326 جإَُل مُىاء ؾُضي بٞني خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل  الفٍغ   َو

. 2الٛاًت في بَاع 

 2الٛاًت 

ت والؿاخلُت ٖلى هدى مؿخضام وخماًتها، مً ؤحل ججىب جخٗل٤ ب بصاعة الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت البدٍغ

ؼ ٢ضعتها ٖلى الهمىص، واجساط ؤلاحغاءاث الالػمت مً  ٤ حٍٗؼ خضور آزاع ؾلبُت ٦بحرة، بما في طل٪ ًٖ ٍَغ

 2020 ٖامؤحل جد٤ُ٣ الصخت وؤلاهخاحُت للمدُُاث، بدلى٫ 

 

م ألانالت واإلاعانغة-3 ى ؾااٌ ًهب في 327 حىصة مُاٍ الكىاَئخٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 .1الٛاًت بَاع 

اإلاؿخُٟضًً مً م٣ال٘  خٌى 328   للكغلاليىهفضعالُت الضًملغاَُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت- 4

ى ؾااٌ ًهب في بَاع الغما٫ وعزو الهُض في ؤٖالي البداع  14 مً الهضف 2الٛاًت   َو

  10 مً الهضٝ 3ٚاًت ا٫ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع 

م الؿااٌ اإلالضم مً كبل - 5 ني فٍغ ى ويُٗت الى٣ل البدغي ببالصهاخٌى  329 لألخغاعالخجمع الَى  َو

 8 الٛاًت 14الهضٝ ؾااٌ ًهب في بَاع 

  11 مً الهضٝ 2ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع  الٛاًت 

 مدىع  ألاؾئلت ال٨خابُت -1

: جخعلم ب ٦خابُتؤؾئلت  3 َغح ا اإلادىع طٌجم في بَاع 

م -1 ت اخترام ٖضم خٌى والخىمُت العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ببر٧ان للىػاعة الا٢لُمُت اإلاضًٍغ

ى 330الؿُٗضًت بكاَىء البدغي  الٗام للمل٪ باالؾخٛال٫ اإلاا٢ذ اإلاخٗل٣ت لضوعٍت وػٍغ الخجهحز   َو

 .5الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 
                                                           

326
 الجلسة الرابعة عشر-  

327
 الجلسة الثالثة عشر-  

328
 الجلسة األولى-  

329
 الجلسة الثامنة-  
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  ٝ3  ٚاًت 16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م - 2  ٖضالت ٖضم مً الضازلت مُىاء بداعة حك٩ي خٌى والخىمُت العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ا ى ؾااٌ ًهب في بَاع 331 ألازُبىٍ ٦َى  .4 و2الٛاًخحن   َو

  ٝ12 و3 الٛاًخان 16ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض 

م -3 ب خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٌ ٖلى الخًٍغ  الكبا٥ ًٖ الخسلي حٍٗى

ت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 332 اإلاىجٞغ  .4الٛاًت  َو

 

 4الٛاًت

حر اإلاىٓم ومماعؾاث  حر اإلابلٜ ٖىه ٚو جىُٓم الهُض ٖلى هدى ٞٗا٫، وبنهاء الهُض اإلاٍٟغ والهُض ٚحر ال٣اهىوي ٚو

الهُض اإلاضمغة، وجىُٟظ زُِ بصاعة ٢ائمت ٖلى الٗلم، مً ؤحل بٖاصة ألاعنضة الؿم٨ُت بلى ما ٧اهذ ٖلُه في 

٣ا  اث التي ًم٨ً ؤن جدُذ بهخاج ؤ٢ص ى ٚلت مؿخضامت ٞو ؤ٢غب و٢ذ مم٨ً، لخهل ٖلى ألا٢ل بلى اإلاؿخٍى

 2020إلاا جدضصٍ زهائهها البُىلىحُت، بدلى٫ ٖام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
330

 551السؤال رقم -  

331
 571السؤال رقم -  

332
 572السؤال رقم -  
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ؼ اؾخسضامها ٖلى  – 15الهضٝ  ت وجغمُمها وحٍٗؼ خماًت الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت البًر

، وو٠٢ عهدى مؿخضام، وبصاعة الٛاباث ٖلى هدى مؿخضام، وم٩اٞدت الخصح

، وو٠٢ ٣ٞضان الخىٕى البُىلىجي ٨ـ مؿاٍع  .جضَىع ألاعاض ي ٖو
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   15جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   15جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :آلاجُتحغصَا مً زالٌ اإلاداوع 

٘: ؤوال  :مدىع الدكَغ

: جمثل في ي(1 )٢اهىن واخض مكغوٕ ًىضعج في بَاع َظا الهضف 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاَم في مُضان الهُض البدغي، اإلاى٢ٗت 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1

ا الُٟضعالُت2016 صٌؿمبر 2بإبىحا في  .  بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت هُجحًر

  15الهضٝ  مً 12ة الٛايًىضعج اإلاكغوع في بَاع           

  (10- 9- 8-7-4الٛاًاث ) 14 و الهضٝ 5  الٛاًت8 الهض٦ٝما ًىضعج اإلاكغوٕ في بَاع 

 
 :ع٢ابتمدىع ا٫: ؤوال

ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً حغصَا مً 

: زالٌ اإلاداوع آلاجُت

ت -1  مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت ألاولىعغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017  ًىهُى 07 اإلاىعلضة بخاٍع

 مً مداوع  َظٍ اإلادىع الثاوي ، وهي  ألاؾئلت التي عهؼث على 15 مً الهضٝ 11  و 4 و2 الٛاًاث بَاع 

 .اؾتراجُجُت النهىى بالٗالم ال٣غوي واإلاىا٤َ الجبلُت والٛابىٍتالجلؿت اإلاخعلم 

 ٌ م8ً-4-1  والٛاًاث 10 مً الهضٝ 3-2 ألاؾئلت التي جهب في بَاع الٛاًخحن ٌطجىضعج   

11الهضٝ 
 مً ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت 333

 مدىع ألاؾئلت الكٟهُت  -2

: ًخعلم ب  واخضؾاا٫ ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

                                                           
 . التجمع الوطنً لألحرار– الحركً –تم طرح هذه األسئلة من قبل فرق العدالة والتنمٌة -  333
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اإلاداٞٓت ٖلى البِئت صازل الىاخاث كبل مجمىعت العمل الخلضمي خٌى الؿااٌ اإلالضم مً -1

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 334 الجىىبُت . 3 و 1الٛاًخحن   َو

 

 1الٛاًت 

ت والىٓم ؤلا٨ًىلىحُت للمُاٍ الٗظبت الضازلُت وزضماتها، وال ؾُما  يمان خٟٔ وجغمُم الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت البًر

٣ا  بت والجبا٫ وألاعاض ي الجاٞت، ويمان اؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام، وطل٪ ٞو الٛاباث وألاعاض ي الَغ

 2020لاللتزاماث بمىحب الاجٟا٢اث الضولُت، بدلى٫ ٖام 

 مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت -3

: حعلم بث  ؤؾئلت3ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م -1  بٖاصة ؾبل-  ؤ٦ىى٫  بضائغة الٛابىي  الُٛاء خٌى واإلاعانغة ألانالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ 335 بالىٟ٘ حٗىص ا٢خهاصًت ٢ُمت طاث ؤشجاع اٖخماص اججاٍ في الدصجحر بغامج في الىٓغ   َو

 .2الٛاًتًهب في بَاع 

م -2  الظي والاحخثار الٗكىائي الاؾخٛال٫ خٌى واإلاعانغة ألانالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ت الىباجاث له جخٗغى  ٖلى والخٟاّ الُبُعي للمجا٫ ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫-  ؤ٦ىى٫  بضائغة الٍُٗغ

الث الىاح٘ والاؾدثماع البُىلىجي الخىٕى ى ؾااٌ ًهب في بَاع 336 والىباجُت الٛابىٍت للمَا   َو

. 2الٛاًت

مالؿااٌ - 3 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل فٍغ  مً والى٢اًت التربت اهجغاٝ مداعبت  خى

 لألبدار ومسخبر مخد٠ ب٨ًىلىجي، وبخضار باال٢لُم، لٗمىمُت ااإلاُاعح وجإَُل الًُٟاهاث،

ت،  ؤزًغ خؼام وبخضار البدٍغ
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 337  15 مً الهضٝ 9الٛاًت  َو

  ٝ9  الٛاًت11ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض. 

 9 الٛاًت

بصماج ٢ُم الىٓم ؤلا٨ًىلىحُت والخىٕى البُىلىجي في ٖملُاث الخسُُِ الىَني واإلادلي، والٗملُاث ؤلاهمائُت، 

 2020واؾتراجُجُاث الخض مً ال٣ٟغ، والخؿاباث، بدلى٫ ٖام 

 

                                                           
334

 الجلسة الثالثة عشر-  

335
 526السؤال رقم -  

336
 525السؤال رقم -  

337
 518السؤال رقم -  
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 الؿالم والٗض٫ واإلااؾؿاث- 16الهضٝ 
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ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   16جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   16جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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عُت والغكابُت الهاصعة عً اإلاجلـ، التي ًمىً  ًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً اإلاباصعاث الدكَغ

 :آلاجُتحغصَا مً زالٌ اإلاداوع 

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

٘ ٢ىاهحن9ًىضعج في بَاع َظا الهضف  :  جخمثل في مكاَع

٣ي اإلاى٢٘ بلىمي 01.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 1 ، ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص ؤلاٍٞغ

 (بزُىبُا)، ٦ما جم حٗضًله بالبروجى٦ى٫ اإلالخ٤ به، اإلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا 2000 ًىلُى 11في  (بالخىٚى)

 .2003 ًىلُى 11في  (اإلاىػمب٤ُ)، وبمابىجى 2003 ٞبراًغ 3في 

ت، وججؿُض لالهخماء  لُت اللاٍع ت بالصها في اإلااؾؿت ؤلافٍغ ٌعخبر اإلاكغوع بمثابت اؾخئىاف لكغل عًٍى

خي  لي، ال مً خُث البعض الجغغافي فلِ، بل  وؤًًا واهخماء جاٍع ألاػلي واإلاهحري للفًاء ؤلافٍغ

احي واؾتراجُجي، وطلً في اخترام جام للىاعض اإلاكغوعُت واإلاهاصكت على اللاهىن  خًاعي ٍَى

ى ما حعل الضٌو الكلُلت والهضًلت جلح على ؤن ٌؿترحع  لي الُىم، َو الخإؾِس ي لالجداص ؤلافٍغ

لُت وبخضي  اإلاغغب مىكعه في اإلاىخٓم اللاعي، باعخباٍع مً ؤواثل ماؾس ي مىٓمت الىخضة ؤلافٍغ

لُا زانت في قله الخدغعي ش بفٍغ . كاماتها الىبري التي نىعذ بلى حاهب كاماث ؤزغي حؼءا مً جاٍع

   16 مً الهضٝ 7 الٛاًت ًىضعج اإلاكغوع في بَاع

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في اإلاجا٫ ألامني، اإلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 15.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2

 . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت عواهضا2016 ؤ٦خىبغ 19

اب وؤلاهخاج  ؼ الخعاون في اإلاجاٌ ألامني الضولي مً زالٌ ميافدت ؤلاَع يهضف َظا الاجفاق بلى حعٍؼ

مت اإلاىٓمت العابغة  والاججاع الغحر اإلاكغوع للمسضعاث ، هما ؤن ؤَضافه جخمثل في ميافدت الجٍغ

مت الغحر مكغوعت والاججاع في البكغ والاؾخغالٌ  ىُت بمسخلف ؤقيالها وبلى ميافدت الجٍغ للحضوص الَى

 .الجيس ي، هما ٌكمل ؤًًا حصجُع الخعاون في مجاالث ؤزغي تهم هال البلضًً

 16 مً الهض11ٝ-4 الٛاًخحن ًىضعج اإلاكغوع في بَاع  

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٦ى٫ خى٫ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً 28.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 3

٣ي، اإلاٗخمض بضوعبان  ٣ُا)الخاب٘ لالجداص ؤلاٍٞغ . 2002 ًىلُى 9في  (حىىب بٍٞغ
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ًغمي َظا اإلاكغوع بلى الاهًمام بلى البروجىوٌى اإلاخعلم بةوكاء مجلـ الؿلم وألامً الخابع 

لي، والظي يهضف بلى العمل هجهاػ صاثم لهىع اللغاعاث بكإن مىع الجزاعاث وبصاعتها  لالجداص ؤلافٍغ

لي بدُث ٌكيل جغجِبا مً جغجِباث ألامً الجماعي وؤلاهظاع اإلابىغ لدؿهُل  تها صازل الاجداص ؤلافٍغ وحؿٍى

لُا . الاؾخجابت الفعالت في الىكذ اإلاىاؾب ألوياع الجزاعاث وألاػماث في بفٍغ

لُا، فًال عً حصجُع اإلاماعؾاث  ؼ الؿالم وألامً والاؾخلغاع في بفٍغ  هما يهضف بلى حعٍؼ

اجه ألاؾاؾُت واخترام  الضًملغاَُت والحىم الغقُض وؾُاصة اللاهىن وخماًت خلىق ؤلاوؿان وخٍغ

غجىؼ عمله على اإلاباصت  اإلاىهىم عليها في اللاهىن  كضؾُت خُاة ؤلاوؿان واللاهىن ؤلاوؿاوي الضولي، ٍو

. الخإؾِس ي ومُثاق ألامم اإلاخدضة وؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوؿان

 16 مً الهض11ٝ-3- 1 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع              

 3الٛاًت 

ني والضولي ويمان ج٩اٞا ٞغم ونى٫ الجمُ٘ بلى  ؼ ؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الهُٗضًً الَى حٍٗؼ

 الٗضالت

 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٦ى٫ اإلاٗاَضة اإلااؾؿت للجماٖت 29.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 4

٣ي، اإلاٗخمض بمضًىت ؾغث  ٣ُت بكإن البرإلاان ؤلاٍٞغ  .2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)الا٢خهاصًت ؤلاٍٞغ

لُت اإلاخعلم  ًغمي اإلاكغوع بلى الاهًمام بلى بغوجىوٌى اإلاعاَضة اإلااؾؿت للجماعت الاكخهاصًت ؤلافٍغ

لي، واإلاعخمض بمضًىت ؾغث  ى البرإلاان الظي ًًُلع، 2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)بةخضار البرإلاان ؤلافٍغ ، َو

ت خؿب ُملخًُاث البروجىوٌى في اهخٓاع ؤن ًخدٌى بلى ماؾؿت طاث  في البضاًت، بإصواع اؾدكاٍع

لي بلى  م الاكتراع العام، ويهضف بوكاء البرإلاان ؤلافٍغ ا عً ٍَغ عُت واملت ًيخسب ؤعًاَئ ؾلُاث حكَغ

ؼ مباصت خلىق ؤلاوؿان  لي وحعٍؼ حؿهُل الخىفُظ الفعاٌ لؿُاؾاث وؤَضاف الاجداص ؤلافٍغ

ُض الخًامً وهظا حؿهُل الخعاون بحن اإلاجمىعاث الاكخهاصًت ؤلاكلُمُت  لُا وجَى والضًملغاَُت بةفٍغ

. ومدافلها البرإلااهُت

 16مً الهضٝ 11-7-3 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع         
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 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٨ىمُت اإلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 5

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عئِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عئاؾت 

 .الىُابت الٗامت

ٌعض َظا اإلاكغوع صعامت بيافُت للُام ؾلُت كًاثُت مؿخللت وفم ؤخيام الضؾخىع والخىحيهاث 

ل الؿلُم إلااؾؿت عثاؾت الىُابت العامت بما ًًمً اهسغاٍ  اإلالىُت الؿامُت، والؾُما مً زالٌ الخجًز

مت والحفاّ على الىٓام العام ونىن الحلىق  وافت ميىهاتها في الجهىص الغامُت بلى مداعبت الجٍغ

اث ألاؾاؾُت للمىاَىحن . والحٍغ

 16 مً الهض11ٝ و3 الٛاًخحن  ًىضعج اإلاكغوع في بَاع          

 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت حؿلُم اإلاجغمحن اإلاى٢ٗت بب٨حن في 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 6

 . بحن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت2016

تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى حصجُع الخعاون بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت الهحن الكعبُت في مجاٌ 

ىُت واإلاىفعت اإلاخباصلت مت اللاثم على ؤؾاؽ الاخترام اإلاخباصٌ للؿُاصة الَى  .ميافدت الجٍغ

وبمىحب َظٍ الاجفاكُت، ًخفم الُغفان على ؤن ٌؿلما بعًهما البعٌ، بىاء على الُلب، ؤي شخو 

 .مُلىب مً الُغف الُالب كهض مخابعخه ؤو جىفُظٍ لحىم مً ؤحل فعل مىحب للدؿلُم

  16 مً الهض11ٝ   الٛاًتًىضعج  اإلاكغوع في بَاع          

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًائي في اإلاجا٫ 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 7

 . بحن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت2016 ماي 11الجىائي، اإلاى٢ٗت بب٨حن في 

ؼ وحصجُع الخعاون بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت الهحن الكعبُت  تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى حعٍؼ

باإلاجالحن اللًاجي والجىاجي على ؤوؾع هُاق ممىً، اللاثم باألؾاؽ على الاخترام اإلاخباصٌ للؿُاصة 

ىُت واإلاىفعت اإلاخباصلت  .الَى

  16 مً الهض11ٝ و3  الٛاًخحن ًىضعج اإلاكغوع في بَاع          

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اإلاجا٫ الٗؿ٨غي، اإلاى٢٘ 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م -8

ني للممل٨ت اإلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن 2016 ماي 11بب٨حن في   بحن بصاعة الضٞإ الَى

. الكٗبُت
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ًسو مكغوع اللاهىن الظي ًىافم بمىحبه على اجفاق الخعاون في اإلاجاٌ العؿىغي بحن بصاعة الضفاع 

ني للمملىت اإلاغغبُت ووػاعة الضفاع لجمهىعٍت الهحن الكعبُت اإلاىكع ببىحن في  ، 2016 ماي 11الَى

غق جفعُله ؼ الخعاون . ويهضف َظا الاجفاق بلى جدضًض بَاع َظا الخعاون َو ىو َظا الاجفاق على حعٍؼ ٍو

ب العؿىغي، عملُاث الؿالم الضولُت ً والخضٍع اعة الىفىص، الخيٍى . في عضص مً اإلاُاصًً منها ٍػ

  16 مً الهض11ٝ-4-3-1  الٛاًاث ًىضعج  اإلاكغوع في بَاع        

 اإلاخٗل٤ بمضوهت 39.08 مً ال٣اهىن ع٢م 4 ًخٗل٤ بدخمُم اإلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 9

 .الخ٣ى١ الُٗيُت

ا بعلض عؾمي ؤو مً َغف  َغ يهضف مكغوع اللاهىن بلى بصزاٌ الىوالت يمً الىزاثم الىاحب جدٍغ

ل لظلً، مً ؤحل جفاصي ما كض ًترجب عً طلً مً مكاول حس يء بلى هٓام اإلالىُت  مدامي مَا

ت ببالصها وجلحم الًغع بدلىق الغحر، وطلً مً ؤحل ويع الخضابحر الىكاثُت إلاعالجتها وخماًت  العلاٍع

ا ؤؾاؾُا للخىمُت وحصجُعا لالؾدثماع . مهالح اإلاالن وجدلُم ألامً العلاعي باعخباٍع قَغ

  16 مً الهض3ٝ  الٛاًت ًىضعج  اإلاكغوع في بَاع

 مدىع الغ٢ابت: زاهُا 

:  وهمحز في بَاٍع مابحن 

ت -1  مدىع حلؿت اإلاؿاءلت الكهٍغ

ت الثاهُتعغفذ  ش الجلؿت الكهٍغ  َغح عضص مً ألاؾئلت التي جضزل في 2017 ًىلُىػ 05 اإلاىعلضة بخاٍع

 وهي  ألاؾئلت التي عهؼث 338، مً ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت 16  مً الهضٝ 10 و8 و6الٛاًاث  بَاع 

 . بنالح ؤلاصاعة ومخُلباث الخ٩امت الجُضةٌ الجلؿت اإلاخعلم طعلى اإلادىع ألاٌو مً  ٌ

مأ٫ وعف بنالح الاصاعة الٗمىمُت ومضي اؾخجابخه وللض جمدىعث ألاؾئلت اإلاُغوخت خٌى مىيىع 

. إلاخُلباث الخ٩امت الجُضة

                                                           
 االتحاد المغربً للشغل – االشتراكً – العدالة والتنمٌة–األصالة والمعاصرة - تم طرح هذه األسئلة من قبل فرق االستقاللً-  338

ومجموعة العمل - ومجموعة الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل- الدستوري الدٌمقراطً االجتماعً-  التجمع الوطنً لألحرار–

 .التقدمً

. 
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ت الجلؿت مً حهت ؤزغي عغفذ   َغح عضص مً ألاؾئلت 2017 اإلاىعلضة في فاجذ غكذ الثالثتالكهٍغ

 وهي ألاؾئلت اإلاخعللت بمدىعٍ ألاٌو اإلاخعلم 9 و7ٚاًدُه ا الهضف وجهب في بَاع طالتي جضزل في بَاع ٌ

بدهُلت الؿُاؾاث الٗمىمُت اإلاخٗل٣ت بمٛاعبت الٗالم مخًمىت للخضابحر اإلاخسظة مً ٢بل الخ٨ىمت 

 .ةللٗىاًت بمٛاعبت الٗالم، وإلصماج مٛاعبت الٗالم في مسخل٠ الؿُاؾاث الٗمىمي

 ٌ 10 و7 الٛاًخان 10 ٦ظل٪ في بَاع الهضٝ ؾئلتٌ ألاطجىضعج 

   6الٛاًت

اثجخٗل٤ ب  بوكاء ماؾؿاث ٞٗالت وقٟاٞت وزايٗت للمؿاءلت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

 

مدىع ألاؾئلت الكٟهُت : زاهُا

: جخعلم ب ؾاالا قٟهُا33ا اإلادىع َغح طجم في بَاع ٌ

م - 1 ت لبٌٗ حمُٗاث العضالت والخىمُت خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ الخ٩امت اإلاالُت وؤلاصاٍع

ما٫ الاحخماُٖت التي ج٨دس ي نبٛت الىٟ٘ الٗام ى ؾااٌ ًهب في بَاع 339 ألٖا  7-6الٛاًخحن   َو

آلاحا٫ الضؾخىعٍت للغص اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت -2

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 340 ٖلى ألاؾئلت الكٟهُت وال٨خابُت  10الٛاًت   َو

م اٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -3 اض ي وخماًخه مً اإلاخالٖبحنالاؾخلاللي خٌى فٍغ   341 جإَحر الخ٣ل الٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع    5الٛاًتَو

م -4 اض ي وخماًخه مً ألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ جإَحر الخ٣ل الٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 342 اإلاخالٖبحن  5الٛاًت  َو

م اٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -5  الازخالالث التي جُا٫ ٖملُت جىػَ٘ الض٤ُ٢ اإلاضٖمالاؾخلاللي خٌى فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 343  5الٛاًت  َو
                                                           

339
 الجلسة األولى-  

340
 الجلسة األولى-  

341
 الجلسة الثانٌة-  

342
 الجلسة الثانٌة-  

343
 الجلسة الثانٌة-  
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م -6 ى ؾااٌ 344 الاؾدُالء ٖلى ٣ٖاعاث الٛحرالعضالت والخىمُت خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 5الٛاًتًهب في بَاع 

م -7 ٪ ملٟاث الٟؿاص اإلااليألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ى ؾااٌ 345 جدٍغ   َو

  5الٛاًت ًهب في بَاع 

م - 8 ى ؾااٌ ًهب في بَاع 346 مداعبت الغقىةألانالت واإلاعانغة خٌى الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 5الٛاًت

م -9  الاخخ٣ان الاحخماعي الظي حكهضٍ مضًىت الخؿُمتالاؾخلاللي خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 347  5-3الٛاًخحن   َو

م -10   348 جىامي وزحرة الاخخجاحاث الاحخماُٖتألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   5-3الٛاًخحن َو

 

 5الٛاًت 

 الخض بضعحت ٦بحرة مً الٟؿاص والغقىة بجمُ٘ ؤق٩الهماجخٗل٤ ب

 

م -11 اإلا٣اعبت الخ٨ىمُت لخضبحر الاخخجاحاث العضالت والخىمُت خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 349 والخٓاَغ الؿلمي  1الٛاًت  َو

م اٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -12 ها بٌٗ اإلاضن الحغوي خٌى فٍغ الاخخجاحاث الكٗبُت التي حٗٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 350 اإلاٛغبُت  6-5-3الٛاًاث   َو

م -13 ى ؾااٌ 351 جضبحر خٓحرة ؾُاعاث الضولت خٌى واإلاعانغة ألانالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 6الٛاًت ًهب في بَاع 

                                                           
344

 الجلسة الثالثة-  

345
 الجلسة الثالثة-  

346
 الجلسة الخامسة-  

347
 الجلسة السادسة-  

348
 الجلسة السادسة-  

349
 الجلسة السادسة-  

350
 الجلسة السادسة-  

351
 الجلسة العاشرة-  
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م -14 ني ا الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ مٗالجت الخ٨ىمت لالخخجاحاث التي لألخغاع خٌى لخجمع الَى

ها بٌٗ مىا٤َ اإلامل٨ت منها ب٢لُم الخؿُمت، وماهي زلُٟاتها ى ؾااٌ ًهب في بَاع 352 حٗٞغ   َو

 1الٛاًت

م -15 جىامي الاخخجاحاث طاث اإلاُالب الاجداص العام إلالاوالث اإلاغغب خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 353 الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والٟٗل اإلا٣اوالحي  6-5-3الٛاًاث   َو

ه بٌٗ مىا٤َ اإلاٛغبالاقتراوي خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل -16   354 الخغا٥ الاحخماعي الظي حٗٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   6-5-3الٛاًاث َو

م -17 جُىعاث ألاخضار ُٞما الضؾخىعي الضًملغاَي الاحخماعي خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 355 ٌؿمى خغا٥ الخؿُمت  6-5-3الٛاًاث   َو

  356 ؤخضار الخؿُمت اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت-18

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   6-5-3الٛاًاث َو

م - -19 ججاوػاث ؤمىُت و٢ٗذ ؤزىاء ٌٞ جٓاَغة العضالت والخىمُت خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 357 بؿاخت مدمض الؿاصؽ بالخؿُمت  1الٛاًت  َو

م -20 اإلاًاعبت وي٠ٗ مغا٢بت ؤؾٗاع اإلاىاص ألانالت واإلاعانغة خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 358 الٛظائُت  12الٛاًت  َو

م -21 ى 359 جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًائُتالاجداص اإلاغغبي للكغل خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ   َو

 3الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 

م --22 ىُت للى٢اًت مً الخٗظًبالعضالت والخىمُت خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ   360 آلالُت الَى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   2-1الٛاًخحن َو

                                                           
352

 الجلسة السادسة-  

353
 الجلسة السادسة-  

354
 الجلسة السادسة-  

355
 الجلسة السادسة-  

356
 الجلسة السادسة-  

357
 الجلسة السادسة-  
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م -23 اإلا٣اعبت اإلاٗخمضة في الخٗامل م٘ العضالت والخىمُت خٌى  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 361 الاخخجاحاث الؿلمُت  11-1الٛاًخحن   َو

حٗغى الاخخجاحاث خٌى  اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغلمجمىعت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل -24

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 362 لل٣م٘ مً َٝغ ال٣ىاث الٗمىمُت  1الٛاًت  َو

م -25 اث خٌى الاجداص اإلاغغبي للكغل  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ الهجىم اإلاىهج اإلاٗاصي للخٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 363 والخ٣ى١ الى٣ابُت  11الٛاًت  َو

  ٝ8  ٚاًت 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م  الؿااٌ -26 ى ؾااٌ 364 بٖاصة ٩َُلت اإلاغا٦ؼ ال٣غوٍت خٌى ألانالت واإلاعانغةاإلالضم مً كبل فٍغ   َو

 12الٛاًتًهب في بَاع 

  ٝ8  ٚاًت 11ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م -27 خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪  خٌى ألانالت واإلاعانغة الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 365 الاحخماعي  12الٛاًت  َو

  ٝ4  ٚاًت 10ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض   

م العضالت والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل -28 ى 366 خ٣ُ٣ت ويُٗت السجىن ببالصها خٌى فٍغ   َو

 10-2-1الٛاًاث ؾااٌ ًهب في بَاع 

م الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً -29 ى ؾااٌ ًهب في 367 هخائج الخغ٦ت الاهخ٣الُت خٌى كبل الفٍغ   َو

 5 و 3الٛاًخحن بَاع 

م الاجداص اإلاغغبي للكغل الؿااٌ اإلالضم مً كبل -30  الخضبحر اإلاٟىى في مسخل٠ ال٣ُاٖاث خٌى فٍغ

368  . 
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ٌ  الؿااٌ اإلالضم مً كبل- 31 مؿُغة ولىج الجامٗاث  مجمىعت اليىهفضعالُت الضًملغاَُت للكغل خى

 .369 واإلاٗاَض واإلاضاعؽ الٗلُا طاث الاؾخ٣ُاب اإلادضوص

  4 مً الهضٝ 3ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

م-32 خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪  خٌى ألانالت واإلاعانغة  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 370الاحخماعي ،    16 الهضٝ  م12ًٚاًت   َو

  8 مً الهضٝ 4ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

مالؿااٌ - 33 ٌ ألانالت واإلاعانغة اإلالضم مً كبل الفٍغ ى 371  بٖاصة ٩َُلت اإلاغا٦ؼ ال٣غوٍت خى  َو

 12 الٛاًت 16الهضٝ ؾااٌ ًهب في بَاع 

  11 مً الهضٝ 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

مدىع ألاؾئلت ال٨خابُت : زالثا

:  جخعلم ب ؾاالا ٦خابُا38 َغح ا اإلادىع طٌجم في بَاع 

م -1 ني الخجمع الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ جىٛحر الظي ٖٝغ  ٖمالت م٣غ بىاء مأ٫ خٌى لألخغاع الَى

ضع اإلاا٫ الٗام الؿا٦ىت بؾدُاء جإزغا في الاهجاػ مما زل٠ ى ؾااٌ ًهب في بَاع 372 اإلادلُت َو   َو

 6 و5الٛاًخحن 

م - 2 خ٣االث ٖكىائُت خٌى والخىمُت العضالتالؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  زلُٟت ٖلى جمذ التي الٖا

ش  بمؼوعن  ؤخضار 2017  ماعؽ26 ألاخض بخاٍع
ى ؾااٌ ًهب في بَاع373  3 الٛاًت  َو

م -3  الؼوٍخِىت بضواع مسجض ببىاء الترزُو جإزغ خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 374 جاوهاث بة٢لُم الىلجت بجماٖت  7 و 3الٛاًخحن  َو
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م -4  بمضًىت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث مً ٖضص بٚال١ خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ل- الخلمُظ  ٖضص جىا٢و مغا٦ل ؤمام  اإلادلُت ٧الجماٖاث ألازغي  ال٣ُاٖاث م٘ جيؿ٤ُ َىا٥ َو

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 375 منها لالؾخٟاصة ألازغي  ال٣ُاٖاث وبٌٗ  7الٛاًت  َو

ني الخجمع الؿااٌ اإلالضم مً كبل -5 ٌ خٌى لألخغاع الَى بت حماٖت عئِـ ٞع  مىذ بغ٧ان بة٢لُم بىٍٚغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 376 اؾدثماعي بالجماٖت مكغوٕ بىاء عزهت  3الٛاًت  َو

م -6  مً الخ٨ىًٍ مًامحن ججىٍض خٌى والخعاصلُت للىخضة الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 377 الهُُٟت باإلاسُماث الغقي ؤحل  12الٛاًت  َو

م الاؾخلاللي الؿااٌ اإلالضم مً كبل -7  مىدت مً حمُٗاث خغمان خٌى والخعاصلُت للىخضة الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 378 الكباب وػاعة  12الٛاًت  َو

م-8  الجهىي  اإلاؿدكٟى جضبحر في واإلاالي الاصاعي  الدؿِب خٌى  الاقتراوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 379 ًىؾ٠ مىالي  3الٛاًت  َو

 حٗتزم التي الاحغاءاث خٌى للكغل الضًملغاَُت الىىفضعالُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل مجمىعت -9

اإلاخًمً  2011  ًىلُىػ  20 مدًغ في الىاعص الالتزام م٘ الاًجابي الخٟاٖل ألحل بها ال٣ُام الخ٨ىمت

 اللىائذ في واإلاسجلحن ٢بلها، وما 2010 ؾىت بغؾم الٗلُا الكىاَض خاملي بةصماج الخ٨ىمت بلتزام

ُٟت ؤؾال٥ في -ألاو٫  الىػاعة لضي بها اإلاهغح ى ؾااٌ ًهب في بَاع380الٗمىمُت الْى  7 الٛاًت  َو

  ٝ5  ٚاًت 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهض  

م -  10 الخؿُــــــمت  بة٢لُـــــــم الاؾدثماع حصجـــــــــــــــُ٘ خٌى واإلاعانغة  ألانــــــــــــــــــالتالؿااٌ اإلالضم مً كبــــــــــــل فٍغ
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جم التي  ؤلاحغاءاث َبُٗت والاؾدثماع حصجُ٘ خى٫  الطخم اإلال٩ي البرهامج مً جد٤٣ وخى٫ ما

٘ وبهجاػ وجىُٟظ خ٩امت لًمان اجساطَا  آلاحا٫ صازل -الا٢خهاص واإلاالُت– ةوػاع جسو التي اإلاكاَع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 381ةوػاعا٫ بها التزمذ التي اإلاالُت الخ٩لٟت و جم الالتزام بهاالتي   .3الٛاًت  َو

م --11  الٗمغان قغ٦ت حٗثر  بحغاءاث  جدىٍلخٌى  والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ت قغ٦ت بلى م٨ىاؽ    382 جاُٞاللذ صٖع

م -12  ويُٗت مً اإلا٣اَٗاث عئؾاء خغمان خٌى والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ً الىي٘ ؤو الالخدا١ ت بمهامهم لل٣ُام الخٟٙغ  مً ؤحل ؤلاقاعة َع    383 الاؾدكاٍع

م -13 ٠ُ مباعاة لجىت جسو زغو٢اث خٌى الحغوي الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  زالزت ؤؾاجظة جْى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 384الٗمىمُت لألقٛا٫ الخؿيُت باإلاضعؾت مؿاٖضًً للخٗلُم  5الٛاًت  َو

م اٌالؿااٌ اإلالضم مً كبل -14 اث بسهىم الحغويفٍغ ت ٢ُاصة ٢ائض جهٞغ ى 385ال٣ضًمت الهىٍٍغ   َو

 5-3الٛاًخحن ؾااٌ ًهب في بَاع 

م -15 ٟى لها ًخٗغى التي الخٗؿٟاث خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  حماٖت مْى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 386ال٣ىُُغة ب٢لُم اإلا٨غن   5-3الٛاًخحن   َو

م -16 تها التي الخغو٢اث خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  في الترقي ٖملُت ٖٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 387 الٗمغان بكغ٧اث اإلاؿخىٍاث  5الٛاًت  َو

م -17  بجماٖت الخ٨مُلُت الجؼئُت الاهخساباث بحغاء خٌى والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى 388ال٣ًائي بالٛاء َظٍ الاهخساباث للخ٨م وػاعة الضازلُت جىُٟظ مأ٫- مغا٦ل بٗمالت الؿىيهلت   َو

 3الٛاًتؾااٌ ًهب في بَاع 
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م-18 ت مً ٦مُاث يُإ خٌى والخىمُت العضالت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  واإلاؿخلؼماث ألاصٍو

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 389نالخُتها مضة اهتهاء بؿبب الٗمىمُت الاؾدكٟائُت باإلااؾؿاث الُبُت   َو

 6الٛاًت

م -19  الامىُت الخجاوػاث بكإن اإلاخسظة ؤلاحغاءاث خى٫  والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ى ؾااٌ 390 بالخؿُمت الُٟغ ُٖض ًىم الٗمىمُت ال٣ىاث اعج٨بتها التي الخ٣ى٢ُت والاهتها٧اث   َو

 10 و1الٛاًخحن ًهب في بَاع 

م -20 ٌ والخىمُت العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ؤزىاء للصخاُٞحن ال٣اهىهُت الخماًت ٖضم  خى

٤ إلاهامهم مماعؾتهم ى ؾااٌ ًهب في بَاع 391 الاوؿان خ٣ى١  مىٓىمت ٞو  10الٛاًت   َو

 

 10الٛاًت 

ٗاث الىَىُت والاجٟا٢اث الضولُت  للدكَغ
ً
٣ا اث ألاؾاؾُت، ٞو  ٦ٟالت ونى٫ الجمهىع بلى اإلاٗلىماث وخماًت الخٍغ

 

م -21 ني الخجمع الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٌ لألخغاع الَى - جىٛحر بة٢لُم الخٗلُم عحا٫ بٖخهام  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 392 الخغ٦ت الاهخ٣الُت  6 و3الٛاًخحن   َو

م -22 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  الخجاوػاث بٌٗ مً الخضابحر اإلاخسظة للخض  خى

 بىاءا٫ ؤو للهُاهت ال٨بري  باألقٛا٫ لل٣ُام ٖليها الخانلحن َٝغ مً عزو ؤلانالح اؾخٛال٫ في
ى ؾااٌ ًهب في بَاع 393   3الٛاًت   َو

م -23 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ت مً ٦مُاث يُإ خ٣ُ٣ت  خى باإلاغ٦ؼ  ألاصٍو

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 394نالخُتها مضة اهتهاء بؿبب بة٢لُم جاوهاث مضًىهت ٖحن لجماٖت الهخي   َو

 6الٛاًت 

م -24 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ ٌ  خى ألاعيُت  ال٣ُ٘ مل٨ُت هٕؼ ًٖ الخٍٗى

٤ لخىؾُ٘ الالػمت ى ؾااٌ ًهب في بَاع 395 جاوهاث بة٢لُم 408 الجهىٍت  الٍُغ  3الٛاًت   َو
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م -25 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  اإلاىاَىحن لؿالمت ألامىُت التهضًضاث جىامي  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 396 بٟاؽ وممخل٩اتهم  1الٛاًت   َو

م -26 ٌ والخىمُت  العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  بجمُٗت ؤًٖاء َٝغ مً مىحهت ق٩اًت  خى

 مً ؤخاصي بك٩ل الجمُٗت م٨خب ججضًض بكإن بالخؿُمت اإلاغؤة واإلاؿً الُٟل، للمٗا١، اإلادؿىحن

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 397 الجمُٗت َظٍ عئِؿت َٝغ  7 و2الٛاًخحن   َو

م الؿااٌ اإلالضم مً كبل-27 ٌ الضًملغاَي الاحخماعي الضؾخىعي  الفٍغ  اإلااؾؿاث بٌٗ ٖال٢اث  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 398ببلضها اإلاٗخمضة الؿٟاعاث م٘ الٗمىمُت  7الٛاًت   َو

م العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل-28 ٌ والخىمُت  فٍغ ش  خى  ؤوالص بجماٖت حؼئُت اهخساباث بحغاء جاٍع

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 399 الجماٖت بمجلـ م٣ٗض قٛىع  بزغ ٖلى ؾلُمان ؾُضي بة٢لُم اخؿحن   َو

 3الٛاًت 

م العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل-29 ٌ والخىمُت  فٍغ  وؤعاض ي الضولت ؤمال٥ جٟىٍذ ازخالالث  خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 400 مغا٦ل بمضًىت وألاو٢اٝ الجمٕى  3الٛاًت   َو

م العضالت الؿااٌ اإلالضم مً -30 ٣ي الاجداص ويُٗتوالخىمُت خٌى  كبل فٍغ  ججمُض و للخٗايض ؤلاٍٞغ

ى ؾااٌ ًو401 ؤوكُخه  7الٛاًت ب في بَاع   َو

م العضالت الؿااٌ اإلالضم مً كبل-31  ال٣اهىهُت الٗلىم ب٩لُت ؤلاحاػة هخائج جإزغوالخىمُت خٌى   فٍغ

  402ُٖاى بمغا٦ل ال٣اض ي لجامٗت الخابٗت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت

م الخجمع الؿااٌ اإلالضم مً كبل-32 ني  فٍغ ٌ  الَى  للجماٖت  الؿاللُت ألاعاض ي اٚخهاب لألخغاع خى

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 403 جىٛحر بة٢لُم ؤوبغاَُم ِٖس ى آًذ الؿاللُت  3الٛاًت  َو
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م  الؿااٌ اإلالضم مً كبل-33  مال٨يها ًُالب ؤعيُت ٢ُٗت ويُٗتخٌى  والخىمُت العضالت فٍغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 404 والٛاباث اإلاُاٍ بصاعة مً باؾترحاٖها  3الٛاًت  َو

 قغ٧اث اخترام مضيخٌى  للكغل الضًملغاَُت الىىفضعالُت مجمىعت  الؿااٌ اإلالضم مً كبل-34

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 405 الخدمالث لضٞاجغ اإلاٟىى الخضبحر  3الٛاًت  َو

م العضالت والخىمُت   الؿااٌ اإلالضم مً كبل-35  ماؾتر قىاَض خاملي ب٢هاء مضيخٌى فٍغ

٠ُ مباعاة في اإلاُلىب للماؾتر بمٗاصلتها مكهىص لخسههاث حن جْى  والكاون ألاو٢اٝ بىػاعة مخهٞغ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 406 الؿلمُت  .7الٛاًت  َو

مالؿااٌ - 36 ٌ والخىمُت  العضالت اإلالضم مً كبل فٍغ الؿُض  لهالح ٢ًائي خ٨م جبلُٜ نٗىبت  خى

محرا بالًا ِٞؿخا قغ٦ت يض بى٢اؾم ر ي الؿالم ٖبض  بٍغ
ى ؾااٌ ًهب في بَاع  407 .  3الٛاًت َو

 8 مً الهضٝ 8ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

م العضالت -37 ت اخترام ٖضم خٌى والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ  ببر٧ان للىػاعة الا٢لُمُت اإلاضًٍغ

 يغب- الؿُٗضًت بكاَىء البدغي  الٗام للمل٪ باالؾخٛال٫ اإلاا٢ذ اإلاخٗل٣ت لضوعٍت وػٍغ الخجهحز

ى ؾااٌ ًهب في بَاع 408 الٟغم وج٩اٞا واإلاىاٞؿت والجزاَت الكٟاُٞت إلاباصيء واضح  3الٛاًت   َو

   16الهضٝ مً 

 14 مً الهضٝ 5ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

م العضالت-38  ٖضالت ٖضم مً الضازلت مُىاء بداعة حك٩ي خٌى والخىمُت الؿااٌ اإلالضم مً كبل فٍغ

ا ى ؾااٌ ًهب في بَاع 409 ألازُبىٍ ٦َى  12 و3  الٛاًخان 16  َو

  14 مً الهضٝ 4 و2ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الهضٝ الٛاًخحن 

 

                                                           
404

 600السؤال رقم -  
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ؼ وؾائل الخىُٟظ وجيكُِ الكغا٦ت الٗاإلاُت مً ؤحل الخىمُت  – 17الهضٝ  حٍٗؼ

 اإلاؿخضامت

 

 

 

 

 

 

 



 مركز الدراسات والبحوث  في الشؤون البرلمانية 138

 

ُٗت والغ٢ابُت اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   17جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ

 

ُٗت والغ٢ابُت  بدؿب الٛاًاث اإلاىضعحت في بَاع الهضٝ   17جىػَ٘ اإلاباصعاث الدكَغ
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ُٗت والغ٢ابُتًىضعج في بَاع َظا الهضف عضص مً  خعلم ألامغ اإلاباصعاث الدكَغ  الهاصعة عً اإلاجلـ ، ٍو

: ب

٘: ؤوال  مدىع الدكَغ

:  جخمثل في (18)  مكغوع كاهىن زماهُت عكغ ًىضعج في بَاع َظا الهضف 

 . جدضر بمىحبه الى٧الت اإلاٛغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم - 1

 17 مً الهضٝ 11 و5جحن الٛاياإلاكغوع ًىضعج في بَاع               

    ٕ8 الهضٝ 2ةالٛاي في بَاع ًىضعج ٦ظل٪ اإلاكغو  

 بحن 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 2

. خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

خيىمت اإلاملىت )جغوم َظٍ الاجفاكُت بلى جىثُف الخعاون الاكخهاصي بحن الُغفحن اإلاخعاكضًً  

ً، هما تهضف بلى  (اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت ػامبُا م زلم الٓغوف اإلاىاجُت للمؿدثمٍغ عً ٍَغ

ؼ الخىمُت اإلاؿخضامت وجدلُم الىمى الكامل  حصجُع الاؾدثماعاث اإلاخباصلت بُنهما مً ؤحل حعٍؼ

. للبلضًً

 17 مً الهضف 12-11-10اث الٛاياإلاكغوع ًىضعج في بَاع 

  ٕ8الهضٝ 11ةفي بَاع الٛايًىضعج ٦ظل٪ اإلاكغو  

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الٗام للخٗاون اإلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 27.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 3

 . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان2017

ؼ العالكاث الثىاثُت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت حىىب الؿىصان، وطلً مً  يهضف الاجفاق الى حعٍؼ

زالٌ حصجُع الخعاون بحن مسخلف اإلااؾؿاث الاكخهاصًت والثلافُت والعلمُت والخلىُت، وبحن ؤي 

ماؾؿت في مجاالث ؤزغي ًخم الاجفاق بكإنها، َظا فًال عً حصجُع جباصٌ اإلاعلىماث والخبراث طاث 

 .اإلاىفعت اإلاخباصلت بُنهما

  17 مً الهض17ٝ-16-9 الٛاًاث ًىضعج  اإلاكغوع في بَاع           

 بحن 2017 ٞبراًغ 17 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت بإ٦غا في 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 4

بي في  بي ومى٘ التهغب الًٍغ خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت ٚاها لخجىب الاػصواج الًٍغ

 .مُضان الًغائب ٖلى الضزل

جىضعج َظٍ الاجفاكُت في بَاع جىمُت العالكاث الاكخهاصًت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت غاها وطلً مً 

بي في مُضان الًغاثب على الضزل بي ومىع التهغب الًٍغ . زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ

  17 مً الهض5ٝ الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع         
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 بحن 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 5

بي ومى٘ التهغب  خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ

بي في مُضان الًغائب ٖلى الضزل . الًٍغ

ؼ وجىمُت العالكاث الاكخهاصًت بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت تهضف  َظٍ الاجفاكُت حعٍؼ

بي في مُضان الًغاثب على  بي ومىع التهغب الًٍغ حىىب الؿىصان وطلً مً زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ

 .الضزل

  17 مً الهض5ٝ  الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع     

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ بوكاء اإلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 6

٨ُت)مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، اإلاى٢٘ بؿُاجل   .1999 هىٞمبر 30في  (الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يهضف بوكاء اإلاغهؼ الاؾدكاعي خٌى كىاهحن مىٓمت الخجاعة العاإلاُت ًىمً في جلضًمه الاؾدكاعاث 

اللاهىهُت باليؿبت لللًاًا الخانت بلىاهحن مىٓمت الخجاعة العاإلاُت للضٌو الىامُت وهظا للضٌو ألاكل 

ت  ت اإلاىاػعاث الخجاٍع همىا والضٌو التي جمغ بمغخلت جدٌى اكخهاصي، هما ؤن مً بحن ؤَضافه حؿٍى

. الهعبت

 17 مً الهض8ٝ-7-6 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع      

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاَم في مجا٫ حؿهُل الغبِ ؤلال٨ترووي 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 7

، "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"وجباص٫ اإلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اإلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

ل 13اإلاى٢ٗت بال٣اَغة في   .2016 ؤبٍغ

غ الخعاون وبعؾاء آلُت للدكاوع خٌى اإلاؿاثل   تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى ويع بَاع جىُٓمي لخٍُى

غاف مع  الجمغهُت وؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بدؿهُل الغبِ ؤلالىترووي وجباصٌ اإلاعلىماث بحن الضٌو ألَا

. جدهحن البُاهاث وجُبُم معاًحر الؿالمت اإلاعلىماجُت

 17 مً الهض8ٝ-7-6 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع    

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٦ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 8

بي ومى٘ التهغب مً الًغائب باليؿبت  ً لخجىب الاػصواج الًٍغ اإلاٛغبُت وخ٨ىمت ممل٨ت البدٍغ

ل 25للًغائب ٖلى الضزل، اإلاى٢٘ باإلاىامت في   .2016 ؤبٍغ

ُض وجىمُت عالكاث الخعاون الاكخهاصًحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت  يهضف َظا الاجفاق بلى جَى

بي ومىع التهغب مً الًغاثب  ً في مجاٌ الًغاثب، وطلً مً زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ مملىت البدٍغ

. باليؿبت للًغاثب على الضزل
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  17مً الهضٝ 5 الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع        

 5لٛاًتا

 وجىُٟظَاجخٗل٤ ب
ً
 اٖخماص هٓم لدصجُ٘ الاؾدثماع أل٢ل البلضان همىا

 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الاٖتراٝ اإلاخباص٫ باإلاكٛل الا٢خهاصي 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 9

، اإلاى٢٘ "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"اإلاٗخمض بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اإلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

ل 13بال٣اَغة في  . 2016 ؤبٍغ

ؼ اللضعة الخىافؿُت عبر بوكاء آلُت للدكاوع  يهضف َظا الاجفاق بلى جدؿحن الىفاءة الاكخهاصًت وحعٍؼ

خٌى اإلاؿاثل الجمغهُت بغغى جدلُم ؤَضاف اجفاكُت ؤواصًغ، َظا فًال عً جدفحز اللُاع الخام 

غاف، وهظا ويع ؤؾـ الاعتراف  ت والاؾدثماعاث بحن الضٌو ألَا للعمل على جىمُت اإلاباصالث الخجاٍع

. اإلاخباصٌ باإلاكغل الاكخهاصي اإلاعخمض بحن ؾلُاث الجماعن بحن الضٌو ألاعًاء

  17 مً الهض12ٝ-11-10 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع        

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت الخٗاون ؤلاصاعي اإلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 10

ؼ الخٗاون اإلاكتر٥ والى٢اًت مً اإلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖنها  ؤلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ

، اإلاى٢٘ بٗمان "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اإلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

. 2015 ٞبراًغ 18في 

 
غاف مً زالٌ بَاعحؿعى َظٍ الاجفاكُت بلى ويع  غ الخعاون فُما بحن الضٌو ألَا  بعؾاء جىُٓمي لخٍُى

 ،هما جخجلى ؤَمُت َظٍ الاجفاكُت مً عؤواصيآلُت للدكاوع خٌى اإلاؿاثل الجمغهُت اإلاخبعت في اجفاكُت 

ع الجمغوي ، وهظا البدث عنها  زالٌ اعخماص ؤؾـ الىكاًت مً اإلاسالفاث التي جغجىب يض الدكَغ

. وعصعها 

  17 مً الهض12ٝ-   10  ًىضعج اإلاكغوع في بَاع الغاًخحن         

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٦ى٫ ؤلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اإلاخىؾُُت 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 11

ل 6للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ حضًضة، اإلاى٢٘ في   .2016 ؤبٍغ

يهضف َظا البروجىوٌى بلى جىؾُع مؿاع اجفاكُت ؤواصًغ مً زالٌ اهًمام صٌو حضًضة لالجفاكُت بما 

ٌؿهم في زلم اإلاىار اإلاالثم لخيامل اكخهاصي ؤعخب، فًال عً الكغوٍ والالتزاماث وؤلاحغاءاث 

. لالهًمام لهظٍ الاجفاكُت

  17  مً الهض10ٝ -12 الٛاًخحن ًىضعج اإلاكغوع في بَاع         
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 10الٛاًت 

حر جمُحزي ومىه٠ في بَاع  جخٗل٤ ب غاٝ ٖاإلاي و٢ائم ٖلى ال٣ىاٖض ومٟخىح ٚو ؼ هٓام ججاعي مخٗضص ألَا حٍٗؼ

ت في بَاع زُت الضوخت ؤلاهمائُت التي ويٗتها  مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، بىؾائل منها ازخخام اإلاٟاوياث الجاٍع

 جل٪ اإلاىٓمت

 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اإلاٗاَضة اإلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م -12

٣ُت، اإلاٗخمضة بإبىحا  ا)ؤلاٍٞغ ًاء في مىٓمت الىخضة 1991 ًىهُى 3في  (هُجحًر  مً ٢بل الضو٫ ألٖا

٣ي ٣ُت التي خل مدلها الاجداص ؤلاٍٞغ  .ؤلاٍٞغ

لُت، والهاصفت بلى جدلُم  يهضف اإلاكغوع بلى الاهًمام بلى اإلاعاَضة اإلااؾؿت للجماعت الاكخهاصًت ؤلافٍغ

لُت جىػع زماع الخعاون بحن الضٌو  الخيامل الاكخهاصي لضٌو اللاعة بغاًت بوكاء حماعت اكخهاصًت بفٍغ

. ألاعًاء على هدى مىهف وعاصٌ ًنهٌ بدىمُت اكخهاصًت مخىاػهت في حمُع ؤهداء اللاعة

لُت  وجغوم َظٍ الاجفاكُت بلى بكامت هٓام اكخهاصي حضًض ًخم الؿعي مً زالله بلى بوكاء ؾىق افٍغ

لُت عبر مغاخل مخخالُت، وجخجلى ؤَمُت َظٍ اإلاعاَضة في  مكترهت جمهُضا إلوكاء حماعت اكخهاصًت افٍغ

لي، وهي آلُت كاهىهُت  وىن اللىاعض اللاهىهُت اإلاىبثلت عنها حؿغي على ألاحهؼة اإلاخعللت باالهضماج ؤلافٍغ

ؼا للمجهىصاث الاكخهاصًت ؤلاكلُمُت طاث  لُا وحعٍؼ حكيل مغحعا ؤؾاؾُا لالهضماج الاكخهاصي بةفٍغ

. الهلت

 17 مً الهض16ٝ الٛاًت ًىضعج اإلاكغوع في بَاع           

 بحن 2016 صٌؿمبر 3 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اإلاى٢٘ بإبىحا في 17.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 13

ا الُٟضعالُت بكإن ؤلاوٗاف والخماًت اإلاخباصلت  خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت هُجحًر

 .لالؾدثماعاث

ُض العالكاث الثىاثُت بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت  ؼ ؤوانغ الهضاكت وجَى يهضف اإلاكغوع بلى حعٍؼ

ا الفُضعالُت مً زالٌ اإلاؿاَمت على حصجُع الاؾدثماعاث اإلاخباصلت بُنهما  وخيىمت حمهىعٍت هُجحًر

غ آلُاث جدلُم اإلاساَغ وخل الجزاعاث والىكاًت منها لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  وخماًتها مً زالٌ جٍُى

غ الاكخهاص . وجٍُى

  17 مً الهض10ٝ-9- 6-5 الٛاًاث ًىضعج اإلاكغوع في بَاع       

ؼ الخجاعة اإلاى٢ٗت بإصٌـ 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 14  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاَم بكإن حٍٗؼ

 بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 2016 هىٞمبر 19ؤبابا في 

 .الضًم٣غاَُت
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ؼ وحصجُع الخجاعة بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الفُضعالُت  تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى حعٍؼ

ت، والتي مً قإنها  ا وفلا الخخُاحاث الخىمُت مً زالٌ اجساط الخضابحر الًغوٍع َغ الضًملغاَُت وجٍُى

ت والاكخهاصًت وهظا جدلُم اإلاىفعت اإلاخباصلت لىال الُغفحن  .النهىى بالعالكاث الخجاٍع

 17 مً الهض6ٝ- 5 الٛاًخحن ًىضعج اإلاكغوع في بَاع           

ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 15  2016 هىٞمبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع

بي ومى٘ التهغب  بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ

بي في مُضان الًغائب ٖلى الضزل . الًٍغ

 
ؼ وجىمُت العالكاث الاكخهاصًت بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت  تهضف الاجفاكُت بلى حعٍؼ

بي فُما ًسو الًغاثب على الضزل بي ومىع التهغب الًٍغ . مضغكلغ، مً زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ

  17 مً الهض5ٝ الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع         

 بحن 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 16

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا لخجىب الاػصواج الًٍغ

. الًغائب ٖلى الضزل

 
ؼ وجىمُت العالكاث الاكخهاصًت بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت  تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى حعٍؼ

بي في مُضان الًغاثب على الضزل بي ومىع التهغب الًٍغ . عواهضا، مً زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ

 17 مً الهض6ٝ-5 الٛاًخحن اإلاكغوع ًىضعج في بَاع        

 2016 هىٞمبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 17

بي ومى٘  بحن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ

بي في مُضان الًغائب ٖلى الضزل . التهغب الًٍغ

ؼ وجىمُت العالكاث الاكخهاصًت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا  تهضف َظٍ الاجفاكُت بلى حعٍؼ

بي ومىع التهغب  الفُضعالُت الضًملغاَُت في مجاٌ الًغاثب على الضزل، مً زالٌ ججىب الاػصواج الًٍغ

بي . الًٍغ

  17 مً الهض5ٝ الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع        

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجىٍت اإلاى٢٘ بلىؾا٧ا 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م - 18

 . بحن خ٨ىمت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وخ٨ىمت حمهىعٍت ػامبُا2017 ٞبراًغ 20في 
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يهضف َظا الاجفاق اإلابرم بحن خيىمت اإلاملىت اإلاغغبُت وخيىمت حمهىعٍت ػامبُا بلى زلم هٓام زضماحي 

ت طاث حىصة عالُت  .حىي صولي مبني على اإلاىافؿت، مً زالٌ بوكاء قبىت هلل جىفغ زضماث حٍى

  17 مً الهض6ٝ الٛاًتًىضعج اإلاكغوع في بَاع         

 مدىع الغ٢ابت: زاهُا 

:  فينًخمثال ازىحن ًً قٟهيًًؾاا٫وفي بَاٍع جم َغح 

ؼ خ٩امخهخٌى  ؾخلالليالؿااٌ اإلالضم مً كبل الفٍغم الا -1   410 ج٣ىٍت ٖمل اإلاجخم٘ اإلاضوي و حٍٗؼ

ى ؾااٌ ًهب في بَاع   17الٛاًت َو

 

 17الغاية 

تشجيع وتعزيز الشراكبث العبمت وبين القطبع العبم 

والقطبع الخبص وشراكبث المجتمع المذني الفعبلت، 

ببالستفبدة من الخبراث المكتسبت من الشراكبث ومن 

 استراتيجيبتهب لتعبئت المىارد

ماٌ الؿااٌ اإلالضم مً كبل -2 ى ؾااٌ 411 الا٢خهاصًتجُٟٗل الضبلىماؾُت  خٌى الاؾخلاللي فٍغ   َو

 17الهضٝ  مً 10ٚاًت ا٫ًهب في بَاع 

  10 مً الهضٝ 6ًىضعج الؿاا٫ ٦ظل٪ في بَاع الٛاًت 

                                                           
410

 الجلسة السابعة-  

411
 الجلسة التاسعة-  
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