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تقديم 

تميزت دورة أكتوبر 2016 التي أعقبت االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، بطرح نقاش فقهي حول عقد جلسات األسئلة 

الشفهية بحضور السادة الوزراء املكلفين بتصريف األمور الجارية، وذلك بعد دعوة املجلس للحكومة لحضور أشغال الجلسة 

األسبوعية لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 18 أكتوبر 2016، طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 243 

من النظام الداخلي.

وقد دفعت الحكومة بكونها »في وضعية تصريف األمور الجارية طبقا للفقرة األخيرة من الفصل 47 من الدستور، وأن حضور 

أعضاءها في الجلسة األسبوعية للجواب على أسئلة السيدات و السادة املستشارين ال يندرج ضمن اتخاذ القرارات والتدابير املشار 

إليها في املادة 37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، بل يدخل في إطار االختصاص الرقابي 

للمجلس على أعمال الحكومة في تدبيرها للشأن العام، وعليه فإن عقد الجلسات األسبوعية يبقى مرتبطا بتعيين حكومة جديدة 

من قبل جاللة امللك، ثم تنصيبها من قبل مجلس النواب«، وتبعا لذلك تعذر عقد جلسات األسئلة الشفهية، مع إصدار مكتب 

املجلس لبيان توضيحي، بّين فيه األسس القانونية التي استند إليها لدعوة الحكومة، وأخلى بموجبه مسؤولية مجلس املستشارين 

عن تعطل آلية الرقابة على أشغال الحكومة.

التي لم يعقد خاللها املجلس أي جلسة بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، استأنف املجلس   2016 وبعد دورة أكتوبر 

 ،2017 بحيث عقد خالل دورة أبريل  دوره الرقابي، على إثر تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، 

أربعة عشر جلسة لألسئلة الشفهية، تم التركيز خاللها على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام من قبيل: مقاربة 

الحكومة في تدبير االحتجاجات االجتماعية بعدد من املدن املغربية والسيما بإقليم الحسيمة، تغيير نظام صرف الدرهم املغربي، 

حصيلة املوسم الفالحي، السياسة الحكومية في مجال التشغيل، وضعية الطرق بالعالم القروي، تحسين مناخ األعمال، حصيلة 

املخطط األزرق 2020، التدبير املفوض...

كما عقد املجلس ثالث جلسات شهرية )03( خاصة بـتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس 

الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت املواضيع التالية: 

الجلسة األولى تناولت محورين كذلك وهما: نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، 	 

استراتيجية النهوض بالعالم القروي واملناطق الجبلية والغابوية. 

الجلسة الثانية تناولت محورين وهما: إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة، السياسة الحكومية في التنمية الصناعية 	 

وتحسين مناخ األعمال. 

الجلسة الثالثة تناولت بدورها محورين وهما: حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم، التقائية السياسات 	 

العمومية وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية.
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وذلك ارتباطا  لجلسات األسئلة الشفهية األسبوعية فقد اتسم بالتباين،  وعلى مستوى حضور السيدات والسادة الوزراء 

باألسئلة املبرمجة من طرف مكونات املجلس في جدول األعمال من جهة، ونسبة اعتذار السيدات والسادة الوزراء عن حضور 

أشغالها من جهة ثانية. 

عبر السيدان وزير التربية الوطنية ووزير العالقات مع البرملان استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات األسئلة  وهكذا، 

األربعة عشر التي عقدها املجلس خالل هذه الدورة، متبوعا بقطاع الصحة، التضامن واملرأة واألسرة، الشغل واإلدماج املنهي ب 

13 مرة، ثم قطاعات الطاقة واملعادن، السياحة، كتابة الدولة املكلفة بالنقل ب 12 مرة ، وبالنسبة للقطاعات الحكومية األقل 

حضورا فنجد في املقام األول قطاعي االقتصاد واملالية والفالحة والصيد البحري اللذين اعتذرا عن الحضور 13 مرة من أصل 

12 مرة، فقطاعي الصناعة واالستثمار  14، متبوعين بقطاعات الداخلية، الخارجية، كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري ب 

والتجارة وكتابة الدولة املكلفة باملياه والغابات ب11 مرة. علما بأن املعدل العام العتذار جميع أعضاء الحكومة خالل الجلسات 

14 املخصصة لألسئلة الشفهية بلغ حوالي 36%.

وبعد تجربة إرساء مجلس املستشارين آللية متابعة التزامات وتعهدات السادة الوزراء املعبر عنها خالل جلسات األسئلة الشفهية، 

وجدت هذه املبادرة صداها خالل اجتماع املجلس الحكومي ليوم الخميس 06 يوليوز 2017، بحيث دعا السيد رئيس الحكومة 

السيدات والسادة الوزراء »إلى ضرورة احترام جميع االلتزامات املقدمة أمام البرملان والوفاء بالتعهدات املرتبطة بها، وأشار السيد 

رئيس الحكومة إلى أن االلتزامات املقدمة من قبل أعضاء الحكومة أثناء األسئلة الشفوية أو اجتماعات اللجان أو أثناء املناقشات 

يجب تدوينها وااللتزام بها، مضيفا أن هذه االلتزامات ينبغي أن تكون الحكومة في مستواها وال ينبغي أن تلتزم ب�شيء حتى تكون 

هناك ضمانات إلمكانية تنفيذه وفق اآلجال التي التزم بها عضو الحكومة.«

ولإلشارة، تمكن هذه اآللية الفرق واملجموعات البرملانية من االطالع على مجموع االلتزامات الحكومية في نهاية كل دورة من 

أجل االستئناس وترتيب أشكال رقابية على ضوئها من قبيل تشكيل لجان استطالع، أو استدعاء الوزراء للجان الدائمة أو صياغة 

أسئلة شفهية وكتابيةحولها.

749 سؤاال،  2017 ما مجموعه  وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 

أجابت الحكومة عن 242 منها خالل 14 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤاال آنيا و191 سؤاال عاديا.

وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي ركزت أسئلة السيدات والسادة املستشارين على القطاع االقتصادي بنسبة تعادل حوالي 

)%33( من مجموع األسئلة املطروحة، ثم القطاع االجتماعي بنسبة )%27(، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة 

)%24(، فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة )%13(، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة )03%(.

وملا كانت األسئلة تمثل الحيز الوافر من األدوات الرقابية التي يلجأ إليها أعضاء البرملان بصفة عامة، فإن املجلس استعمل آليات 

بإنهاء لجنة تق�شي الحقائق حول موضوع   2017  -  2016 أخرى يخولها القانون للجان الدائمة و املؤقتة، بحيث تميزت السنة 

الصندوق املغربي للتقاعد ألشغالها و مناقشة تقريرها في الجلسة العامة، وكذا قطع أشواط مهمة في اإلعداد للجلسة السنوية 

ملناقشة وتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي.
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• الحصيلة العامة لألسئلة الشفهية والكتابية خالل السنة•	 أوال:•

التشريعية•2017-2016

• ثانيا:•األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة	

• ثالثا:•األسئلة الشفهية األسبوعية	

• رابعا:•األسئلة الكتابية	

القسم األول: األسئلة





أوال:
 الحصيلة العامة لألسئلة 

الشفهية والكتابية خالل السنة 
التشريعية 2017-2016
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1•-•الحصيلة العامة لألسئلة الشفهية الشهرية:

2•-••الحصيلة العامة لألسئلة الشفهية األسبوعية خالل السنة التشريعية•2017-2016

3•-•الحصيلة العامة لألسئلة الكتابية خالل السنة التشريعية•2017-2016
11 

 

 
 ٌ  ضئلت : اللطس  ألا
 

 2017-2016الحصيلت العامت لألضئلت الػفهيت ألاالىخابيت خالٌ الطنت الدػزيعيت : أألاال
 ضئلت الػفهيت الػهزيت - 1
 ضئلت الػفهيت  ضبوعيت  - 2
  ضئلت الىخابيت - 3

 

 
 :الحصيلت العامت لألضئلت الػفهيت الػهزيت- 1

 

 

عذد  ضئلت املطزألاحت عذد املحاألار الجلطت 
عذد  ضئلت 
املجابت 

 2017ًونيو  07: الجلطت  ألالى
 ٌ  09 09 املحور  ألا
 03 03 املحور الثاني

 2017ًوليوس  05: الجلطت الثانيت
 ٌ  07 07 املحور  ألا
 07 07 املحور الثاني

 2017ػػذ  01: الجلطت الثالثت
 ٌ  07 07 املحور  ألا
 08 08 املحور الثاني

 41 41ضخت محاألار املجموع 

 
 
 
 
 
 

 2017-2016ا��صيلت العامت لألسئلت الشف�يت ألاسبوعيت خالل السنت ال�شز�عيت - 2
ألاسئلت اآلاتبقاة من 
الذوراث اآلانصزمت 

الذورة 
ألاسئلت ا��ذيذة 

 اآلاطزوخت
ألاسئلت آلانيت 

 اآلاجابت
ألاسئلت العاديت 

 اآلاجابت

 -- -- -- 2016صوعة ؤهخىبغ  993
 -- -- 88الفترة الفانلت بحن الضوعجحن  993

ل  1081  191 51 661 2017صوعة ؤبٍغ
 -- -- 55الفترة الفانلت بحن الضوعجحن  1500

1555 
ُٗت  الؿىت الدكَغ

2017-2016 
804 

51 191 
242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017-2016الحصيلت العامت لألسئلت الىخابيت خالل السنت الدضزيعيت - 3
ألاسئلت اآلاخبلاة من الذورة 

اآلانصزمت 
ألاسئلت ال�ذيذة الذورة 

اآلاطزوخت 
عذد ألاسئلت 

اآلاجابت 

 83 -- 2016صوعة ؤهخىبغ  292
 12 45الفترة الفانلت بحن الضوعجحن  209
ل  242  135 141 2017صوعة ؤبٍغ
 40 14الفترة الفانلت بحن الضوعجحن  248
ُٗت 222  الؿىت الدكَغ

2017-2016 
200 270 

 
 
 
 
 
 

 





ثانيا: 
األسئلة المتعلقة 
بالسياسة العامة
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1•-•توزيع األسئلة الشفهية الشهرية حسب الفرق واملجموعات:
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2•-•املحاور التي أجاب عنها رئيس الحكومة في جلسات األسئلة الشهرية•)دورة أبريل•2017(
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املحاألار التي أحاب عنها رئيظ الحىومت في حلطاث  ضئلت الػهزيت - 2

 (2017دألارة أبزيل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الحىيس بن غماع : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 07/ الجلطت  ألالى 

٤ ؤو الاهخماء موطوع الطؤاٌ  الوسارة املعنيت الٍٟغ

 ٌ نجاعت ضياضاث : املحور  ألا
الدػؼيل ألامحاربت الفلز ألاحماًت 
اللذرة الػزائيت للمواطنين 

 الاؾخ٣اللي

 رئيظ الحىومت

 ألاصالت واآلاٗاصغة
 الٗضالت والخىمُت

 الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب
 الاقترا٧ي

 الاجداص اآلاٛغبي للكٛل
 الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي
 ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل

 الٗمل الخ٣ضمي

 اضتراجيجيت النهوض :املحور الثاني
بالعالس اللزألاي ألااملناطم الجبليت 

 ألاالؼابويت

 الٗضالت والخىمُت

 الخغ٧ي رئيظ الحىومت

 الخجمع الوطني لألحزار
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أحمذ الخزيف: أمين الجلطتعبذ الحىيس بن غماع : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 05/ الجلطت الثانيت   

٤ ؤو الاهخماء موطوع الطؤاٌ  الوسارة املعنيت الٍٟغ

 ٌ إصالح إلادارة : املحور  ألا
ألامخطلباث الحيامت الجيذة 

 الاؾخ٣اللي

 رئيظ الحىومت

 الٗضالت والخىمُت
 الخغ٧ي

ني لألخغاع  الخجم٘ الَى
 الاقترا٧ي

 الاجداص اآلاٛغبي للكٛل
 الٗمل الخ٣ضمي

 الطياضت الحىوميت :املحور الثاني
في الخنميت الصناعيت ألاجحطين مناخ 

 عماٌ 

 الاؾخ٣اللي

رئيظ الحىومت 

 ألاصالت واآلاٗاصغة
 الخغ٧ي

ني لألخغاع  الخجم٘ الَى
الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي 

الىونفذراليت الذًملزاطيت للػؼل 
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مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

مجموعة العمل التقدمي
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3•-•توزيع الحصص الزمنية بين مجلس املستشارين ورئيس الحكومة•

خالل جلسات األسئلة الشفهية الشهرية•_•دورة أبريل•2017 –
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أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الحىيس بن غماع : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 01/ الجلطت الثالثت   

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

 ٌ حصيلت الطياضاث : املحور  ألا
 العموميت املخعللت بمؼاربت العالس

 الاؾخ٣اللي

 رئيظ الحىومت

 ألاصالت واآلاٗاصغة
 الٗضالت والخىمُت

 الخغ٧ي
ني لألخغاع  الخجم٘ الَى

 الاقترا٧ي
 الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي

 الخلائيت الطياضاث :املحور الثاني
العموميت ألاأززها على جنفيذ 
 الاضتراجيجياث اللطاعيت

 ألاصالت واآلاٗاصغة

رئيظ الحىومت 

 الٗضالت والخىمُت
 الخغ٧ي

ني لألخغاع  الخجم٘ الَى
الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 
ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

العمل الخلذمي 
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جوسيع الحصص الشمنيت بين مجلظ املطدػارين ألارئيظ الحىومت خالٌ  - 3
 حلطاث  ضئلت الػفهيت الػهزيت

 

 – 2017دألارة أبزيل _ 
 

املحاألار الجلطت 
مجلظ 

املطدػارين 
رئيظ الحىومت 

الجلطت  ألالى 
هجاٖت ؾُاؾاث الدكُٛل ومداعبت ال٣ٟغ وخماًت ال٣ضعة  -

 الكغاثُت للمىاَىحن؛
ت -  .اؾتراجُجُت النهىى بالٗالم ال٣غوي واآلاىا٤َ الجبلُت والٛابٍى

 ص٣ُ٢ت 94
 

 ص٣ُ٢ت 94
 

الجلطت 
الثانيت 

 بنالح إلاصاعة ومخُلباث الخ٩امت الجُضة؛ -
مال - . الؿُاؾت الخ٩ىمُت �� الخىمُت الهىاُٖت وجدؿحن مىاخ ألٖا

 ص٣ُ٢ت 117
 

 ص٣ُ٢ت 117
 

الجلطت 
الثالثت 

 خهُلت الؿُاؾاث الٗمىمُت اآلاخٗل٣ت بمٛاعبت الٗالم؛ -
ا ٖلى جىُٟظ  - الخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗمىمُت وؤزَغ

. الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت

 ص٣ُ٢ت 86
 

 ص٣ُ٢ت 86
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ثالثا: 
األسئلة الشفهية 

األسبوعية



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 26



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

27حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أ-•توزيع األسئلة الشفوية حسب الفرق واملجموعات خالل دورة أكتوبر•2016
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 املجموعت/ الفزيم

 عذد  ضئلت املجابت عذد  ضئلت املطزألاحت

 ضئلت 
املخبلاة 

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ الفترة الفاصلت 

 بين الذألارجين

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ دألارة أهخوبز 

2016 
 العادًت آلانيت املجموع

الفزيم الاضخلاللي للوحذة 
 ألاالخعادليت

211  -- --211 -- -- 

 -- -- 278-- --  278 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 -- -- 207--  05 202 فزيم العذالت ألاالخنميت
 -- -- 88--  01 87الفزيم الحزوي 

فزيم الخجمع الوطني 
 لألحزار

76 01  --77 -- -- 

فزيم  الاجحاد العام 
مللاألاالث املؼزب 

19 --  --19 -- -- 

 -- -- 35--  -- 35 الفزيم الاغتراوي
فزيم  الاجحاد املؼزبي 

 للػؼل
19 --  --19 -- -- 

الفزيم الذضخوري 
 الذًملزاطي الاحخماعي

22 --  --22 -- -- 

مجموعت الىونفذراليت 
 الذًملزاطيت للػؼل

22 --  --22 -- -- 

 -- -- 15--  -- 15 مجموعت  العمل الخلذمي
-- --  993--  07 986 املجموع

 ؤؾئلت مسخىبت 7ألاؾئلت املتبقاة مخصىم م��ا : ملحوظت

ملحوظة: األسئلة املتبقاة مخصوم منها 7 أسئلة مسحوبة

1•-•توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعات:
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 املجموعت/ الفزيم

 عذد  ضئلت املجابت عذد  ضئلت املطزألاحت

 ضئلت املخبلاة 
 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ الفترة الفاصلت 

 بين الذألارجين

 ضئلت 
املطزألاحت خالٌ 

 2017دألارة أبزيل 
 العادًت آلانيت املجموع

الفزيم الاضخلاللي للوحذة 
 ألاالخعادليت

211 -- 93 304 13 35 

 42 05 476 198 -- 278 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 35 03 424 144 73 207 فزيم العذالت ألاالخنميت
 16 08 157 69 -- 88الفزيم الحزوي 

فزيم  الخجمع الوطني 
 لألحزار

77 -- 13 90 03 16 

فزيم  الاجحاد العام 
مللاألاالث املؼزب 

19 -- 43 62 03 09 

 07 05 58 22 01 35 الفزيم الاغتراوي
فزيم  الاجحاد املؼزبي 

 للػؼل
19 -- 29 48 03 10 

الفزيم الذضخوري 
 الذًملزاطي الاحخماعي

22 -- 14 36 04 06 

مجموعت الىونفذراليت 
 الذًملزاطيت للػؼل

22 14 27 63 03 11 

 04 01 24 09--  15 مجموعت   العمل الخلذمي

 املجموع
 

993 
88 661 

1742 51 191 
749 

ب-•توزيع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعات خالل دورة أبريل•2017

رسم بياني لألسئلة الشفوية املطروحة واملجابة خالل دورة أبريل 2017
– حسب الفرق واملجموعات - 

 
 

-  حسب الفزق واملجموعاث – 2017رسم بياوي لألسئلت الشفويت املطزوحت واملجابت خالل دورة أبزيل 
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األصالة والمعاصرة

العدالة والتنمية

. ف
االستقاللي

ف الحركي

ف التجمع الوطني لألحرار

م الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

االتحاد العام لمقاوالت المغرب

ف االشتراكي

االتحاد المغربي للشغل

ف الدستوري الديمقراطي االجتماعي

العمل التقدمي

476

424

304

157

90
63 62 58 48 36 2447 38 48

24 19 14 12 12 13 10 5

األسئلة المطروحة

األسئلة المجابة
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أ-••توزبع األسئلة الشفهية املطروحة حسب املجاالت القطاعية خالل دورة أكتوبر•2016

رسم بياني لألسئلة الشفوية املطروحة– حسب املجاالت القطاعية - دورة أكتوبر 2016

2•-••توزيع األسئلة الشفهية حسب املجاالت القطاعية:
 

 26 

: جوسيع  ضئلت الػفهيت حطب املجاالث اللطاعيت-  2

 
 2016جوسبع  ضئلت الػفهيت املطزألاحت حطب املجاالث اللطاعيت خالٌ دألارة أهخوبز -  أ

 1املجاالث 

عذد  ضئلت املطزألاحت 

ألاؾئلت اآلاخبقاة 
ألاؾئلت اآلاُغوخت 

زال٫ الٟترة الٟانلت 
 بحن الضوعجحن

ألاؾئلت اآلاُغوخت 
زال٫ صوعة ؤ٦خىبغ 

2016 
 اآلاجمٕى

 353--  01 352 املجاٌ الاكخصادي
 246 -- 04 242 املجاٌ الاحخماعي

املجاٌ الحلوقي ألاإلاداري 
 ألاالذًني

117  ---- 117 

مجاٌ الػؤألان الذاخليت 
 ألاالبنياث  ضاضيت

240 02 -- 242 

 35 ----  35 مجاٌ الػؤألان الخارحيت
 993--  07 986 املجموع

                                                 
1   
 

 (ادلالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة وادلعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، التجارة اخلارجية، البيئة، االستثمار، ادلاء): اجملال االقتصادي -
 (التشغيل، الصحة، الرتبية الوطنية، التضامن وادلرأة، الشباب والرياضة، التعليم العايل ):اجملال االجتماعي -
 (العدل، الثقافة، العالقات مع الربدلان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، األمانة العامة للحكومة): اجملال احلقوقي واإلداري والديين -
 (الداخلية، التجهيز والنقل، السكىن وسياسة ادلدينة، التعمًن وإعداد الرتاب، النقل): جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية -
 (اخلارجية والتعاون، ادلغاربة ادلقيمٌن باخلارج): جمال الشؤون اخلارجية -
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: جوسيع  ضئلت الػفهيت حطب املجاالث اللطاعيت-  2

 
 2016جوسبع  ضئلت الػفهيت املطزألاحت حطب املجاالث اللطاعيت خالٌ دألارة أهخوبز -  أ

 1املجاالث 

عذد  ضئلت املطزألاحت 

ألاؾئلت اآلاخبقاة 
ألاؾئلت اآلاُغوخت 

زال٫ الٟترة الٟانلت 
 بحن الضوعجحن

ألاؾئلت اآلاُغوخت 
زال٫ صوعة ؤ٦خىبغ 

2016 
 اآلاجمٕى

 353--  01 352 املجاٌ الاكخصادي
 246 -- 04 242 املجاٌ الاحخماعي

املجاٌ الحلوقي ألاإلاداري 
 ألاالذًني

117  ---- 117 

مجاٌ الػؤألان الذاخليت 
 ألاالبنياث  ضاضيت

240 02 -- 242 

 35 ----  35 مجاٌ الػؤألان الخارحيت
 993--  07 986 املجموع

                                                 
1   
 

 (ادلالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة وادلعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، التجارة اخلارجية، البيئة، االستثمار، ادلاء): اجملال االقتصادي -
 (التشغيل، الصحة، الرتبية الوطنية، التضامن وادلرأة، الشباب والرياضة، التعليم العايل ):اجملال االجتماعي -
 (العدل، الثقافة، العالقات مع الربدلان، الوظيفة العمومية، االتصال، األوقاف، األمانة العامة للحكومة): اجملال احلقوقي واإلداري والديين -
 (الداخلية، التجهيز والنقل، السكىن وسياسة ادلدينة، التعمًن وإعداد الرتاب، النقل): جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية -
 (اخلارجية والتعاون، ادلغاربة ادلقيمٌن باخلارج): جمال الشؤون اخلارجية -
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 2016دألارة أهخوبز - حطب املجاالث اللطاعيت –  لألضئلت الػفويت املطزألاحترضس بياني
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رسم بياني لألسئلة الشفوية املطروحة– حسب املجاالت القطاعية - دورة أكتوبر 2016
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 - حطب املجاالث اللطاعيت –  لألضئلت الػفويت املطزألاحت بالنطب املئويت رضس بياني
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االقتصادي,م
36%

االجتماعي,م
25%

الحقوقي واإلداري ,م
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الشؤون الداخلية,م
24%

الشؤون , م
الخارجية

3%

االقتصادي,م
االجتماعي,م

الحقوقي واإلداري والديني,م
الشؤون الداخلية,م

الشؤون الخارجية, م

ب-••توزبع األسئلة الشفهية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية خالل دورة أبريل•2017
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جوسبع  ضئلت الػفهيت املطزألاحت ألااملجابت حطب املجاالث اللطاعيت -  ب
 2017خالٌ دألارة أبزيل 

 

املجموعت / الفزيم

عذد  ضئلت املطزألاحت 
عذد  ضئلت 
ألاؾئلت اآلاتبقاة  املجابت

ألاؾئلت اآلاُغوخت 
زال٫ الٟترة الٟانلت 

 بحن الضوعجحن

ألاؾئلت اآلاُغوخت زال٫ 
ل   2017صوعة ؤبٍغ

 اآلاجمٕى

 61 578 203 22 353 املجاٌ الاكخصادي
 87 474 192 36 246 املجاٌ الاحخماعي
املجاٌ الحلوقي 
 ألاإلاداري ألاالذًني

117 12 91 220 23 

مجاٌ الػؤألان 
الذاخليت ألاالبنياث 

  ضاضيت
242 14 160 416 65 

مجاٌ الػؤألان 
 الخارحيت

35 04 15 54 06 

املجموع 
 

993 88 661 1742 242 

 

املجاالت
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رسم بياني لألسئلة الشفوية املطروحة واملجابة بالنسب املئوية – حسب املجاالت القطاعية – 
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–  حطب املجاالث اللطاعيت –  لألضئلت الػفويت املطزألاحت ألااملجابت رضس بياني
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–  حسب املجاالث القطاعيت –  لألسئلت الشفويت املطزوحت واملجابت باليسب املئويت رسم بياوي
 

 

                جوسيع ألاسئلت املجابت باليسب املئويت                                            جوسيع ألاسئلت املطزوحت باليسب املئويت       

   - حسب املجاالث القطاعيت -                                                                                      -   حسب املجاالث القطاعيت-

 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2017حضور القطاعاث الحكوميت خالل حلساث ألاسئلت الشفهيت لدورة أبزيل - 4
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33%

االجتماعي,م
27%
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( 2017دألارة أبزيل ): جوسيع الزئاضت ألا مانت حطب الجلطاث  ضبوعيت لألضئلت الػفهيت- 3
 

 
  مين الزئيظ الجلطاث ث.ر

محمذ عذاٌ ٖبض الهمض ٢ُىح  02/05/2017الجلؿت ألاو��  01
محمذ عذاٌ ٖبض إلاله الخلىطي  09/05/2017الجلؿت الثاهُت  02
أحمذ جويشي خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  16/05/2017الجلؿت الثالثت  03
محمذ عذاٌ ٖبض ال٣اصع ؾالمت  23/05/2017الجلؿت الغابٗت  04
أحمذ جويشي هاثلت الخاػي  30/05/2017الجلؿت الخامؿت  05
أحمذ جويشي ٖبض الهمض ٢ُىح  06/06/2017الجلؿت الؿاصؾت  06
محمذ عذاٌ ٖبض إلاله الخلىطي  13/06/2017الجلؿت الؿابٗت  07
أحمذ جويشي خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  20/06/2017الجلؿت الثامىت  08
أحمذ الخزيف ٖبض ال٣اصع ؾالمت  04/07/2017الجلؿت الخاؾٗت  09
أحمذ جويشي ٖبض الهمض ٢ُىح  11/07/2017الجلؿت الٗاقغة  10
محمذ عذاٌ ٖبض إلاله الخلىطي  18/07/2017الجلؿت الخاصًت ٖكغ  11
أحمذ الخزيف خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  25/07/2017الجلؿت الثاهُت ٖكغ  12
أحمذ جويشي ٖبض ال٣اصع ؾالمت  01/08/2017الجلؿت الثالثت ٖكغ  13

محمذ عذاٌ عبذ الصمذ كيوح  08/08/2017الجلطت الزابعت عػز  14
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 القطاعاث الحكوميت

عدد الجلساث التي أبدى 

خاللها السادة الوسراء 

 اسستداددم الحضور 

عدد الجلساث التي بزمجت 

 خاللها أسئلت للقطاع الحكومي
 مالحظاث

  1 6 وسارة الدولت املكلفت بحقوق إلاوسان

الوسارة املىسدبت لدى وسيز )وسارة الداخليت 

 (الداخليت
2 2  

   2 (كسابت الدولت لدى وسيز الخارحيت)وسارة الخارحيت 

  2 5 وسارة التدل 

  1 7 وسارة ألاوقاف والشؤون إلاسالميت

  -- -- ألاماهت التامت للحكومت

  1 1 وسارة الاقسصاد واملاليت

 والسىميت القزويت و  وسارة الفالحت والصيد اللحزر 

املياه والغاباث 
1 1  

  5 10 وسارة إعداد التراب الوطني والستمير وإلاسكان

  12 14 وسارة التربيت الوطىيت والسكويً املنهي والستليم التالي

وسارة الصىاعت والاستثمار والسجارة والاقسصاد 

 الزقمي
3 1  

  8 9 وسارة السجهيز والىقل واللوحستيك واملاء

  11 13 وسارة الصحت

  5 12 وسارة الطاقت واملتادن والسىميت املسسدامت

  9 12 وسارة السياحت والىقل الجور والصىاعت السقليديت
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  2017حظور اللطاعاث الحىوميت خالٌ حلطاث  ضئلت الػفهيت لذألارة أبزيل - 4

 اللطاعاث الحىوميت

عذد الجلطاث التي أبذى 

خاللها الطادة الوسراء 

 اضخعذادهس الحظور 

عذد الجلطاث التي بزمجذ 

 خاللها أضئلت لللطاع الحىومي
 مالحظاث

  1 6 ألاسارة الذألالت امليلفت بحلوق إلانطان

الوسارة املنخذبت لذى ألاسيز )ألاسارة الذاخليت 

 (الذاخليت
2 2  

   2 (هخابت الذألالت لذى ألاسيز الخارحيت)ألاسارة الخارحيت 

  2 5 ألاسارة العذٌ ألاالحزياث

  1 7 ألاسارة  ألاكاف ألاالػؤألان إلاضالميت

  -- --  مانت العامت للحىومت

  1 1 ألاسارة الاكخصاد ألااملاليت

  1 1 ألاسارة الفالحت ألاالصيذ البحزي 

  5 10 ألاسارة إعذاد التراب الوطني ألاالخعمير ألاإلاضيان

  12 14 ألاسارة التربيت الوطنيت ألاالخىوين املنهي ألاالخعليس العالي

ألاسارة الصناعت ألاالاضدثمار ألاالخجارة ألاالاكخصاد 

 الزكمي
3 1  

  8 9 ألاسارة الخجهيز ألاالنلل ألااللوحطديً ألااملاء

*****ملحوظة: القطاعات الحكومية األكثر استعدادا لحضور جلسات األسئلة الشفهية
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 القطاعاث الحكوميت

عدد الجلساث التي أبدى 

خاللها السادة الوسراء 

 اسستداددم الحضور 

عدد الجلساث التي بزمجت 

 خاللها أسئلت للقطاع الحكومي
 مالحظاث

  1 6 وسارة الدولت املكلفت بحقوق إلاوسان

الوسارة املىسدبت لدى وسيز )وسارة الداخليت 

 (الداخليت
2 2  

   2 (كسابت الدولت لدى وسيز الخارحيت)وسارة الخارحيت 

  2 5 وسارة التدل 

  1 7 وسارة ألاوقاف والشؤون إلاسالميت

  -- -- ألاماهت التامت للحكومت

  1 1 وسارة الاقسصاد واملاليت

 والسىميت القزويت و  وسارة الفالحت والصيد اللحزر 

املياه والغاباث 
1 1  

  5 10 وسارة إعداد التراب الوطني والستمير وإلاسكان

  12 14 وسارة التربيت الوطىيت والسكويً املنهي والستليم التالي

وسارة الصىاعت والاستثمار والسجارة والاقسصاد 

 الزقمي
3 1  

  8 9 وسارة السجهيز والىقل واللوحستيك واملاء

  11 13 وسارة الصحت

  5 12 وسارة الطاقت واملتادن والسىميت املسسدامت

   9 12 وسارة السياحت والىقل الجور والصىاعت السقليديت

 4 

  2 7 وسارة الشلاب والزياضت

  4 7 وسارة الثقافت والاجصال

وسارة ألاسزة والسضامً واملساواة والسىميت 

 الاحسماعيت
13 7  

  11 13 وسارة الشغل وإلادماج املنهي

  -- -- الوسارة املكلفت بئدارة الدفاع الوطني

  4 8 الوسارة املكلفت بالشؤون التامت والحكامت

  4 14 الوسارة املكلفت بالتالقاث مع البرملان

  2 11 الوسارة املكلفت بئصالح إلادارة وبالوظيفت التموميت

الوسارة املكلفت باملغاربت املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجزة
10 4  

  2 12  املكلفت بالىقلكسابت الدولت

   1  املكلفت بالصيد اللحزر كسابت الدولت

  5 10  املكلفت باملاءكسابت الدولت

بالصىاعت السقليديت والاقسصاد   كسابت الدولت

 الاحسماعي
7 4  

 املكلفت بالسىميت القزويت واملياه كسابت الدولت

 والغاباث
3   

   9  املكلفت باإلسكانكسابت الدولت

   12  املكلفت بالستليم التالي واللحث التلميكسابت الدولت

    12  املكلفت بالسكويً املنهيكسابت الدولت

 5 

  2 11  املكلفت بالسجارة الخارحيتكسابت الدولت

  1 13  املكلفت بالسياحتكسابت الدولت

  1 5  املكلفت باالستثماركسابت الدولت

  7 11  املكلفت بالسىميت املسسدامتكسابت الدولت

القطاعاث الحكوميت ألاكثر اسستدادا لحضور حلساث ألاسئلت الشفهيت : ملحوظت*****
5 

 
   2017وسلت اعسذار الوسراء عً حضور أشغال حلساث ألاسئلت الشفهيت خالل دورة أبزيل - 
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 القطاعاث الحكوميت
عدد 

 الجلساث
 القطاعاث الحكوميت

عدد 
 الجلساث

 1 وزارة الشغل وإلادماج املنهي 5 وزارة الدولة املكلفة بحقوق إلاوسان

 - الوزارة املكلفة بئدارة الدفاع الوطني 12 (الوزارة املىتدبة لدى وزير الداخلية)وزارة الداخلية 

 6 الوزارة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12 (كتابة الدولة لدى وزير الخارحية)وزارة الخارحية 

 0 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان 8 وزارة العدل 

 3 الوزارة املكلفة بئصالح إلادارة وبالوظيفة العمومية 7 وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية

 - ألاماهة العامة للحكومة
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة
4 

 2  املكلفة بالىقلكتابة الدولة 13 وزارة الاقتصاد واملالية

 والتىمية القروية و املياه وزارة الفالالة والصيد اللحرر 

 والغابات
 12  املكلفة بالصيد اللحرر كتابة الدولة 13

 4  املكلفة باملاءكتابة الدولة 4 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان

 0 وزارة التربية الوطىية والتكوين املنهي والتعليم العالي
 املكلفة بالصىاعة التقليدية كتابة الدولة

 والاقتصاد الاحتماعي
6 

 11 وزارة الصىاعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
 املكلفة بالتىمية القروية واملياه كتابة الدولة

 والغابات
11 

 5  املكلفة باإلسكانكتابة الدولة 5 وزارة التجهيز والىقل واللوحستيك واملاء

 1 وزارة الصحة
 املكلفة بالتعليم العالي واللحث كتابة الدولة

 العلمي
2 

  2  املكلفة بالتكوين املنهيكتابة الدولة 2 وزارة الطاقة واملعادن والتىمية املستدامة

 7 

 3  املكلفة بالتجارة الخارحيةكتابة الدولة 2 وزارة السياالة والىقل الجور والصىاعة التقليدية

 1  املكلفة بالسياالةكتابة الدولة 6 وزارة الشلاب والرياضة

 9  املكلفة باالستثماركتابة الدولة 7 وزارة الثقافة والاثصال

 3  املكلفة بالتىمية املستدامةكتابة الدولة 1 وزارة ألاسرة والتضامن واملساواة والتىمية الاحتماعية
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رابعا: 
األسئلة الكتابية
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أ•-••توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعات خالل دورة أكتوبر•2016:

1•-•توزيع األسئلة الكتابية حسب الفرق واملجموعات:
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 املجموعت/ الفزيم

 عذد  ضئلت املجابت عذد  ضئلت املطزألاحت

 ضئلت 
املخبلاة 

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ الفترة الفاصلت 

 بين الذألارجين

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ دألارة أهخوبز 

2016 
 املجموع

 ضئلت املجابت خالٌ 
الفترة الفاصلت بين 

 الذألارجين

 ضئلت املجابت 
خالٌ دألارة 

 2016أهخوبز 
 املجموع

الفزيم الاضخلاللي 
 للوحذة ألاالخعادليت

33  -- --33 03 07 10 

 20 13 07 40 ----  40 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 41 25 16 160 -- 02 158 فزيم العذالت ألاالخنميت
 01--  01 05 ----  05الفزيم الحزوي 

فزيم الخجمع الوطني 
 لألحزار

01  ---- 01  -- -- --

فزيم  الاجحاد العام 
مللاألاالث املؼزب 

 -- ----  -- -- -- --

 01 01--  05 ----  05 الفزيم الاغتراوي
فزيم  الاجحاد املؼزبي 

 للػؼل
05  ---- 05  --01 01 

الفزيم الذضخوري 
 الذًملزاطي الاحخماعي

 -- ----  -- -- -- --

مجموعت الىونفذراليت 
 الذًملزاطيت للػؼل

17 01 -- 18  --06 06 

مجموعت  العمل 
 الخلذمي

25  ---- 25 01 02 03 

 83 55 28 292--  03 289 املجموع
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 - حطب الفزق ألااملجموعاث –  لألضئلت الىخابيت املطزألاحت ألااملجابت رضس بياني
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األسئلة المطروحة

األسئلة المجابة

رسم بياني لألسئلة الكتابية املطروحة واملجابة – حسب الفرق واملجموعات - 

ب•-••توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب الفرق واملجموعات خالل دورة أبريل•2017:
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 املجموعت/ الفزيم

 عذد  ضئلت املجابت عذد  ضئلت املطزألاحت

 ضئلت 
املخبلاة 

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ الفترة الفاصلت 

 بين الذألارجين

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ دألارة أبزيل 

2017 
 املجموع

 ضئلت املجابت خالٌ 
الفترة الفاصلت بين 

 الذألارجين

 ضئلت املجابت 
خالٌ دألارة أبزيل 

2017 
 املجموع

فزيم الاضخلاللي للوحذة 
 ألاالخعادليت

23  --12 35 -- 12 12 

 13 13 -- 39 19--  20 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 91 82 09 227 71 37 119 فزيم العذالت ألاالخنميت
 04 04 -- 13 09 -- 04الفزيم الحزوي 

فزيم  الخجمع الوطني 
 لألحزار

01 -- 08 09 -- 01 01 

فزيم الاجحاد العام مللاألاالث 
املؼزب 

 ---- 04 04 -- 01 01 

 01 01 -- 07 02 01 04 الفزيم  الاغتراوي
 02 02 -- 07 03 -- 04 فزيم  الاجحاد املؼزبي للػؼل
الفزيم الذضخوري 
 الذًملزاطي الاحخماعي

 ---- 04 04 --  -- --

مجموعت الىونفذراليت 
 الذًملزاطيت للػؼل

12 06 08 26 03 10 13 

 09 09--  24 01 01 22 مجموعت العمل الخلذمي
 املجموع
 

209 45 141 395 12 135 147 

 

 

الفريق
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 عذد  ضئلت املطزألاحت عذد  ضئلت املجابت

 املجموعت/ الفزيم
 املجموع

 ضئلت املجابت 
خالٌ دألارة 

 2016أهخوبز 

 ضئلت املجابت خالٌ 
الفترة الفاصلت بين 

 الذألارجين
 املجموع

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ دألارة أهخوبز 

2016 

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ الفترة الفاصلت 

 بين الذألارجين

 ضئلت 
املخبلاة 

21 01 20 65 --  --  املجاٌ الاكخصادي 65

02  --  املجاٌ الاحخماعي 67 02 -- 69 02

05 03 02 26 --  -- 26 
املجاٌ الحلوقي 
 ألاإلاداري ألاالذًني

55 51 04 126 -- 01 125 
مجاٌ الػؤألان 
الذاخليت ألاالبنياث 

  ضاضيت

 --  --  -- 06 --  -- 06 
مجاٌ الػؤألان 
 :الخارحيت

83 55 28 292 -- 03 289 
املجموع 
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 - حطب املجاالث اللطاعيت –  لألضئلت الىخابيت املطزألاحت ألااملجابت رضس بياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

جوسيع  ضئلت الىخابيت املطزألاحت ألااملجابت حطب املجاالث اللطاعيت خالٌ - ب
 2017دألارة أبزيل 
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األسئلة المطروحة

األسئلة المجابة

رسم بياني لألسئلة الكتابية املطروحة واملجابة – حسب املجاالت القطاعية - 

أ•-•توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية خالل دورة أكتوبر•2016

2•-••توزيع األسئلة الكتابية حسب املجاالت القطاعية:

املجاالت
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 عذد  ضئلت املطزألاحت عذد  ضئلت املجابت

 املجاالث
 املجموع

 ضئلت املجابت 
خالٌ دألارة أبزيل 

2017 

 ضئلت املجابت خالٌ 
الفترة الفاصلت بين 

 الذألارجين
 املجموع

 ضئلت املطزألاحت 
خالٌ دألارة أبزيل 

2017 

 ضئلت املطزألاحت خالٌ 
الفترة الفاصلت بين 

 الذألارجين

 ضئلت 
املخبلاة 

 املجاٌ الاكخصادي 44 07 27 78 05 23 28
22 22  --  املجاٌ الاحخماعي 67 12 49 128
 املجاٌ الحلوقي ألاإلاداري ألاالذًني 21 09 18 48 05 11 16

80 79 01 132 45 16 71 
مجاٌ الػؤألان الذاخليت 
 ألاالبنياث  ضاضيت

01  --  مجاٌ الػؤألان الخارحيت 06 01 02 09 01

147 135 12 395 141 45 209 
املجموع 
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األسئلة المجابة

ب-•توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واملجابة حسب املجاالت القطاعية خالل دورة أبريل•2017

رسم بياني لألسئلة الكتابية املطروحة واملجابة – حسب املجاالت القطاعية - 
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خامسا: 
 تعهدات والتزامات رئيس 
وأعضاء الحكومة خالل 
جلسات األسئلة الشفهية
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1 -•قاعدة املعطيات الخاصة بالتزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة•

خالل الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة

ت.ر الدورة الجلسة مدىر الجلسة التزامات وجعهدات السيد رئيس الحكىمة آحال الحنفيذ  

 
 
 

- 2021 
 
 
 
 
 

- 2025 

: جغجىؼ اآلالاعبت الحيىمُت للنهىض بالدكغُل على عهحزجحن ؤؾاؾیخحن
 ��جخجلى في إًجاص الغغوف اآلاالبمت لغفع وؿبت الىمى التي :  اكخصاصیتألاو

 :جؤصي إلى جىفحر فغص قغل وافُت في اآلاؿخلبل مً زالٌ

  ت جىافؿُت الاكخصاص الىطني مما ؾُمىً مً ؤن ٌكغل اآلاغغب مغهؼا جلٍى
 ؛2021في ؤفم  (اآلاغاجب الخمؿحن ألاولى)مخلضما في مماعؾت ألاعماٌ 

 همسطط الدؿغیع الصىاعي والالتزام : إًالء ؤهمُت للؿُاؾاث اللطاعُت
 إلى %14بغفع خصت الصىاعت في الىاجج الضازلي الخام بدؿع هلط مً 

 مىصب قغل؛ 500000 والظي ؾُمىً مً إخضار 23%
 جيبني على ؾیاؾت عمىمُت جضیضة ؤو مدیىت في مجاٌ الدكغیل، الثانیة 

بعض جضكُلها وجدیحن  2025وجفعُل إلاؾتراجُجُت الىطىُت للدكغُل في ؤفم 
 .بعع مظامُنها

 :وفي هظا إلاطاع ؾِخم 
  ل هظه الاؾتراجُجُت؛ جفعیل اللجىت الىػاعیت للدكغیل هألُت لخدبع ججًز
  ،وطع هغام معلىماحي یىفغ للفاعلحن اآلاعلىماث اآلاخعللت بؿىق الكغل

ع  خعلم ألامغ باآلاغصض الىطني لؿىق الكغل الظي ؾِخم جدلُم وحؿَغ ٍو
 اهطالكه؛

  ومدى ألامُت بالدكغیل والؾُما ً العمل على عبط مىغىمت التربیت والخيٍى
ً اآلانهي؛  ججزیل الاؾتراجیجیت الىطىیت للخيٍى

 اآلاؿخمغ؛ ً  حصجیع الخيٍى
 اآلاؿخمغ؛ ً  إصضاع اللاهىن اآلاىغم للخيٍى
  ًغها وصعمها لخمى جلُُم قامل لبرامج إوعاف الدكغیل ومغاجعتها وجطٍى

هجاعت ؾیاؾاث 
الدكغیل 

ومداعبت الفلغ 
وخمایت اللضعة 

الكغابیت 
للمىاطىحن 

الجلسة 
 07/ ألاو�� 

يىنيى 
2017 

 

أبزيل 
2017 

01 

 مً ؤن ًيىن عغض الدكغُل ؤهثر كضعة على جلبُت الطلب؛
 مغاجعت آلیاث الىؾاطت؛ 
  جلُُم ؤصاء وفعالیت الىوالت الىطىیت للملاوالث الصغحرة واآلاخىؾطت

لخدؿحن خيامتها وصوعها في حؿُحر وإوكاء وهمى اآلالاوالث الصغحرة 
 واآلاخىؾطت في إطاع علض بغهامج مع الضولت؛

  إخضار هغام جضعیب لضي الاصاعاث واآلاؤؾؿاث العمىمُت والجماعاث
جي  الترابُت وإكغاع جدفحزاث للملاوالث لخسصیص جضاعیب لفابضة زٍغ

ً اآلانهي؛  الجامعاث واآلاعاهض ومغاهؼ الخيٍى
  مغاجعت مضوهت الكغل آلاالءمتها مع ملخظیاث معایحر العمل الضولیت

وجىافؿیت اآلالاولت في إطاع ملاعبت حكاعهیت مع الفاعلحن الاجخماعُحن؛ 
 الحفاظ على مىاصب الكغل اآلادضزت؛ 
  الحغص على جطبُم اآلالخ��� اللاهىوي اآلاخعلم بخمىحن ألا�خاص في

 مً مىاصب الكغل اآلالُضة في محزاهُاث %7وطعُت إعاكت مً خصت 
. الضولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جغجىؼ اؾتراجیجیت النهىض بالعالم اللغوي واآلاىاطم الجبلیت والغابىیت على زالر 
 :ميىهاث

ًخعلم بالخإهیل الخظامني لدؿهیل اؾخفاصة هظه اآلاىاطم مً  :اآلاكىو ألاول  *
الخضماث الاجخماعیت في مجاالث الصحت والخعلُم والىهغبت واآلاغافم 

العمىمُت واآلااء والبيُاث الخدخیت ؤؾاؾا؛ 
ًخعلم باهجاػ مكاعیع مدلیت مضمجت جسص اللطاعاث الحیىیت : اآلاكىو الثاني *

خؿب مؤهالث ول مىطلت؛ 
مغجبط باآلاكاعیع الىبري اآلاهیيلت التي تهم جإهُل اآلاغاهؼ : اآلاكىو الثالث* 

ع هبري  ت وإخضار مكاَع . الحظٍغ

اؾتراجیجیت 
النهىض بالعالم 
اللغوي واآلاىاطم 
الجبلیت والغابىیت 
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: جغجىؼ اآلالاعبت الحيىمُت للنهىى بالدكغُل ٖلى عهحزجحن ؤؾاؾیخحن
 ��جخجلى في بًجاص الٓغوف اآلاالثمت لغف٘ وؿبت الىمى التي :  اكخهاصیتألاو

 :جاصي بلى جىفحر فغم قغل وافُت في اآلاؿخلل مً زالٌ

  جي مما ؾُمىً مً ؤن ٌكغل اآلاغغب مغهؼا ت جىافؿُت الاكخهاص الَى جلٍى
ماٌ   ؛2021في ؤفم  (اآلاغاجب الخمؿحن ألاولى)مخلضما في مماعؾت ألٖا

 همسُِ الدؿغی٘ الهىاعي والالتزام : بًالء ؤهمُت للؿُاؾاث اللُاُٖت
 بلى %14بغف٘ خهت الهىاٖت في الىاجج الضازلي الخام بدؿ٘ هلِ مً 

 مىهب قغل؛ 500000 والظي ؾُمىً مً بخضار 23%
 جيبجي ٖلى ؾیاؾت ٖمىمُت جضیضة ؤو مدیىت في مجاٌ الكغیل، الثانیت 

ىُت للدكغُل في ؤفم  بٗض جضكُلها وجدیحن  2025وجفُٗل إلاؾتراجُجُت الَى
 .بٌٗ مًامُنها

اع ؾِخم   :وفي هظا إلَا
  ل هظه الاؾتراجُجُت؛ جفٗیل اللجىت الىػاعیت للدكغیل هألُت لخدب٘ ججًز
  ،وي٘ هٓام مٗلىماحي یىفغ للفاٖلحن اآلاٗلىماث اآلاخٗللت بؿىق الكغل

 ٘ جي لؿىق الكغل الظي ؾِخم جدلُم وحؿَغ خٗلم ألامغ باآلاغنض الَى ٍو
 اهُالكه؛

  ومدى ألامُت بالدكغیل والؾُما ً الٗمل ٖلى عبِ مىٓىمت التربیت والخيٍى
ً اآلانهي؛ ىیت للخيٍى  ججزیل الاؾتراجیجیت الَى

 حصجی٘ الخيىن اآلاؿخمغ؛ 
 اآلاؿخمغ؛ ً  بنضاع اللاهىن اآلاىٓم للخيٍى
  ًغها وصٖمها لخمى جلُُم قامل لبرامج بوٗاف الدكغیل ومغاجٗتها وجٍُى

هجاٖت ؾیاؾاث 
الدكغیل 

ومداعبت الفلغ 
وخمایت اللضعة 

الكغاثیت 
آلاىاَىحن 

الجلست 
 07/ ألاو�� 

يىنيى 
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أبزيل 
2017 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2017 
 

- 2017-
2021 

وجخمحز إلاؾتراججُت الجضًضة للنهىض بالعالم اللغوي واآلاىاطم الجبلیت والغابىیت 
: بإنها جىطلم مً
  الخلابُت جمُع اللطاعاث على اآلاؿخىي الىطني؛
  ت؛ الالمغهٍؼ
  ؼ الخيؿُم وجدبع اعخماص آلُاث للحيامت والدؿُحر مً ؤجل حعٍؼ

. إلاهجاػ على اآلاؿخىي اآلادلي
ل  ع بئزغاج مغاؾُم ججًز ولخدلُم ؤهضاف هظه الاؾتراجُجُت جلتزم الحيىمت بالدؿَغ

ت اآلاخلضمت . الجهٍى
ش   30هما ؤهه جىفُظا للخعلُماث اآلالىُت الؿامُت الىاعصة في زطاب العغف بخاٍع

 وجفعُال للبرهامج الىطني آلاداعبت الفىاعق الاجخماعُت واآلاجالُت في 2015یىلیىػ 
 قغعذ الحيىمت في مغاجعت وجضكُم اآلاسططاث 2022-2016العالم اللغوي 

ت وزطت العمل لؿىت  ع 2017الجهٍى ، ومً اآلاغجلب ؤن ًخم زالٌ هظه الؿىت جفٍى
ت، وإنهاء  ع التي جخىفغ على الضعاؾاث الظغوٍع الاعخماصاث للكغوع في ؤقغاٌ اآلاكاَع

. 2022 – 2018إعضاص بغهامج 
 ملُىن 12 مكغوع لفابضة 208000 ملُاع إلهجاػ 50وكض عصضث لهظا البرهامج 

ع بحن24000مىاطً ًلطىىن في  :  صواع زالٌ زمـ ؾىىاث، وجخىػع هظه اآلاكاَع
  276 ؤلف ولم مً الطغق واآلاؿالً اللغوٍت، وإخضار 22إهجاػ 

  ولم مً الطغق؛9600مً اآلايكأث الفىُت، وإعاصة جإهُل 
 جىؾعت وإعاصة جإهُل قبياث اآلااء الصالح للكغب؛ 
  صواعا؛1504حغطُت خاجُاث الىهغبت لحىالي  
  ؤلف صواع ٌعاوي مً العجؼ في مجاٌ الصحت مً 17اؾخفاصة 

ع مخعضصة؛  مكاَع
 مظاعفت اآلاحزاهُت اآلاسصصت للفالخت الخظامىُت؛   اآلاؿاعضة اآلاجاهُت في مجاٌ الخعمحر

 
 
 

صهزين أو رالذ - 
أصهز 

: في مدىر ثدسيو عالكة إلادارة باآلاىاطن- 
إعضاص مُثاق الاؾخلباٌ وإلاطاع اآلاغج�ي اآلاىخض باآلاغافم العمىمُت ًخظمً اآلاباصئ *

 .واآلاىجهاث التي جظبط وجىجه فظاءاث الاؾخلباٌ
إعؾاء مىغىمت مىخضة لخللي مالخغاث اآلاغجفلحن واكتراخاتهم وقياًاتهم وجدبعها *

ً ؤو زالر قهىع بفخذ البىابت  ومعالجتها، وفي هظا إلاطاع جم الالتزام في عغف قهٍغ
الىطىُت لخللي قياًاث ومالخغاث اآلاغجفلحن بكإن الخضماث العمىمُت ومعالجتها 

. والغص عليها صازل ؤجل مدضص
ت وعكمىتها، ًخظمً * وطع إطاع جىغُمي لخبؿُط اآلاؿاطغ وإلاجغاءاث إلاصاٍع

: مجمىعت مً إلاجغاءاث
إلؼام إلاصاعاث بخللي مالخغاث وقياًاث واكتراخاث اآلاغجفلحن وبمعالجتها وبخدبعها، - 
اث ألاصاء ومُثاق الجىصة، -  إلؼام إلاصاعاث باعخماص اللُاؽ الضوعي آلاؿخٍى
ً الخضماث اآلالضمت للمغجفلحن طمً بطاكت للخضمت، -  إلؼام إلاصاعاث بخضٍو
ت على الصعُض الىطني، -  جىخُض الخضماث العمىمُت والىماطج إلاصاٍع
ت، -  إخضار هغام وطني للمصاصكت على الىماطج إلاصاٍع
 إلؼام إلاصاعاث بيكغ الخضماث العمىمُت اآلاعخمضة في ؾبىعة وفم معاًحر معُىت،- 
غ البىابت الىطىُت الخاصت بمؿاطغ اآلالاولت بهضف جبؿُط وحعٍغف وحعمُم * جطٍى

ت . الخضماث إلاصاٍع
 *ً . إخضار زلُت جابعت لغبِـ الحيىمت الؾخلباٌ قياًاث اآلاؿدثمٍغ
صعم اؾخعماٌ الخىىىلىجُت الغكمُت لخدؿحن وحؿهُل خصٌى اآلاىاطً على *

 ٌ : الخضماث العمىمُت خُي جم إهجاػ صعاؾاث خى
العمل باآلاىصت إلالىتروهُت الحيىمُت اآلاكتركت، إلجاخت الىلىج اآلاكترك إ�ى - 1

ت على اآلاىاطً؛  اآلاعلىماث بحن اآلاغافم العمىمُت، وللخسفُف مً إلاجغاءاث إلاصاٍع

إصالح إلاصاعة 
ومخطلباث 

الحيامت الجُضة 
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: جغجىؼ اآلالاعبت الحيىمُت للنهىى بالدكغُل ٖلى عهحزجحن ؤؾاؾیخحن
 ��جخجلى في بًجاص الٓغوف اآلاالثمت لغف٘ وؿبت الىمى التي :  اكخهاصیتألاو

 :جاصي بلى جىفحر فغم قغل وافُت في اآلاؿخلل مً زالٌ

  جي مما ؾُمىً مً ؤن ٌكغل اآلاغغب مغهؼا ت جىافؿُت الاكخهاص الَى جلٍى
ماٌ   ؛2021في ؤفم  (اآلاغاجب الخمؿحن ألاولى)مخلضما في مماعؾت ألٖا

 همسُِ الدؿغی٘ الهىاعي والالتزام : بًالء ؤهمُت للؿُاؾاث اللُاُٖت
 بلى %14بغف٘ خهت الهىاٖت في الىاجج الضازلي الخام بدؿ٘ هلِ مً 

 مىهب قغل؛ 500000 والظي ؾُمىً مً بخضار 23%
 جيبجي ٖلى ؾیاؾت ٖمىمُت جضیضة ؤو مدیىت في مجاٌ الكغیل، الثانیت 

ىُت للدكغُل في ؤفم  بٗض جضكُلها وجدیحن  2025وجفُٗل إلاؾتراجُجُت الَى
 .بٌٗ مًامُنها

اع ؾِخم   :وفي هظا إلَا
  ل هظه الاؾتراجُجُت؛ جفٗیل اللجىت الىػاعیت للدكغیل هألُت لخدب٘ ججًز
  ،وي٘ هٓام مٗلىماحي یىفغ للفاٖلحن اآلاٗلىماث اآلاخٗللت بؿىق الكغل

 ٘ جي لؿىق الكغل الظي ؾِخم جدلُم وحؿَغ خٗلم ألامغ باآلاغنض الَى ٍو
 اهُالكه؛

  ومدى ألامُت بالدكغیل والؾُما ً الٗمل ٖلى عبِ مىٓىمت التربیت والخيٍى
ً اآلانهي؛ ىیت للخيٍى  ججزیل الاؾتراجیجیت الَى

 حصجی٘ الخيىن اآلاؿخمغ؛ 
 اآلاؿخمغ؛ ً  بنضاع اللاهىن اآلاىٓم للخيٍى
  ًغها وصٖمها لخمى جلُُم قامل لبرامج بوٗاف الدكغیل ومغاجٗتها وجٍُى

هجاٖت ؾیاؾاث 
الدكغیل 

ومداعبت الفلغ 
وخمایت اللضعة 

الكغاثیت 
آلاىاَىحن 
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ف اآلاىخض للمىاطً- 2 الظي ًىهي العمل ببطاكاث مخعضصة بهضف  إعضاص عكم الخعٍغ
حؿهُل جلاعب البُاهاث بحن إلاصاعاث وطمان ؤفظل للخىافم البُني فُما ًسص 

 .اآلاعطُاث
: في مدىر ثثثيو الزأسثال اللضزر 

ت -  إهجاػ صعاؾت لىطع ؾُاؾت عمىمُت مىضمجت لخضبحر خضًي للمىاعص البكٍغ
. باإلصاعة العمىمُت

. مغاجعت الىظام ألاؾا��ي للىعُفت العمىمُت- 
ً اآلاؿخمغ لخإهُل و صعم كضعاث اآلاىعفحن-  . وطع بغهامج الخيٍى
. وطع مضوهت كىاعض الؿلىن الىعُفي وؤزالكُاث الىعُفت العامت - 
. إصضاع مُثاق الالجمغهؼ إلاصاعي زالٌ الؿخت ؤقهغ اآلالبلت-  

: في مدىر جعشيش الحكامة الجيدة
إصضاع اآلاغؾىم الخاص بئخضار اللجىت الىطىُت آلاداعبت الفؿاص، والتي ؾخيىن - 

. 2025 – 2016ميلفت بدىفُظ إلاؾتراجُجُت الىطىُت آلاداعبت الفؿاص 
. إصضاع كاهىن الحم في الحصٌى على اآلاعلىمت- 
ذ باآلامخلياث-  عُت اآلاخعللت بالخصٍغ . مغاجعت اآلالخظُاث الدكَغ
. وطع إطاع كاهىوي زاص بمىع جىاػع اآلاصالح باإلصاعاث العمىمُت- 
ٌ  إصضاع ميكىع لغبِـ الحيىمت-  ت آلاعالجت إقيالُت  خى إخضار لجىت بحن وػاٍع

. جىفُظ ألاخيام اللظابُت طض إلاصاعة
 اعخماص ولحخبع وثنفيذ ورش إصالح إلادارة سيحم على مسحىي رئاسة الحكىمة

 :ؤعبع آلُاث
آلُت الخلابُت الؿُاؾاث العمىمُت، / 1
آلُت لخدبع جىفُظ البرهامج الحيىمي، / 2
آلُت لخلُُم الؿُاؾاث العمىمُت بعض جىفُظها، / 3
غ الصاصعة عً هُئاث الحيامت والغكابت الىطىُت والاؾخفاصة منها / 4 آلُت جدبع الخلاٍع

. وجدبع جطبُم جىصُاتها
 
 
 
 
 
 

- 2021 
 
 
 
 
 
 

- 2020 
 
 

- 2020 
 
 
 
 

: في مجال الحنثية الصناعية أهداف اآلاغزب
ؼ مؤهالث الخصضًغ هما وهُفا؛ : ؤوال حعٍؼ

اصة وؿبت الصىاعت ومضازُلها في الىاجج الضازلي الخام؛  زاهُا، ٍػ
زالثا، جدؿحن اللضعة على اؾدُعاب الطاكاث الجضًضة؛ 

غ إلاهخاجُت بضعم مؿتهضف لليؿُج الصىاعي؛  عابعا، جطٍى
ً ؼ كضعاث اؾخلباٌ اآلاؿدثمٍغ . زامؿا، حعٍؼ

:  إلى2021يهضف في ؤفم ؾىت مخطط جسزيع الحنثية الصناعية 
 ؤلف مىصب قغل 500زلم ؤهثر مً - 
الغفع مً حجم مؿاهمت الصىاعت في الىاجج الضازلي الخام بدؿعت هلط، - 

 %23 إلى 2021-2020لُصل في ؤفم 
: الالتزامات

ع الصىاعي - ع جمىً مً زلم 9جىكُع : باليؿبت آلاسطط الدؿَغ  علىص مكاَع
.  مىصب قغل1264خىالي 

. 2020 ؾىت 65%جدلُم وؿبت : باليؿبت لإلصماج الصىاعي -
باليؿبت لصىاعت الطابغاث ؾُيىن اآلاغغب مً بحن الفاعلحن الضولُحن زالٌ  -

. الؿبع ؾىىاث اآلالبلت
 : م2020ًباليؿبت آلاىغىمت صىاعت ؤجؼاء الؿُاعاث ؾخمىً في ؤفم 

 مىصب قغل كاع 23000إخضار * 
 ملُاع صعهم 26عفع اآلاعامالث إلى * 
 %35مضاعفت معضٌ إلاصماج اآلادلي لُصل إلى * 
.  ملُاع صعهم7 مكغوع جضًض باؾدثماعاث جصل إلى 100جدلُم * 

الؿُاؾت 
الحيىمُت في 

الخىمُت 
الصىاعُت 

وجدؿحن مىار 
ألاعماٌ 
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: جغجىؼ اآلالاعبت الحيىمُت للنهىى بالدكغُل ٖلى عهحزجحن ؤؾاؾیخحن
 ��جخجلى في بًجاص الٓغوف اآلاالثمت لغف٘ وؿبت الىمى التي :  اكخهاصیتألاو

 :جاصي بلى جىفحر فغم قغل وافُت في اآلاؿخلل مً زالٌ

  جي مما ؾُمىً مً ؤن ٌكغل اآلاغغب مغهؼا ت جىافؿُت الاكخهاص الَى جلٍى
ماٌ   ؛2021في ؤفم  (اآلاغاجب الخمؿحن ألاولى)مخلضما في مماعؾت ألٖا

 همسُِ الدؿغی٘ الهىاعي والالتزام : بًالء ؤهمُت للؿُاؾاث اللُاُٖت
 بلى %14بغف٘ خهت الهىاٖت في الىاجج الضازلي الخام بدؿ٘ هلِ مً 

 مىهب قغل؛ 500000 والظي ؾُمىً مً بخضار 23%
 جيبجي ٖلى ؾیاؾت ٖمىمُت جضیضة ؤو مدیىت في مجاٌ الكغیل، الثانیت 

ىُت للدكغُل في ؤفم  بٗض جضكُلها وجدیحن  2025وجفُٗل إلاؾتراجُجُت الَى
 .بٌٗ مًامُنها

اع ؾِخم   :وفي هظا إلَا
  ل هظه الاؾتراجُجُت؛ جفٗیل اللجىت الىػاعیت للدكغیل هألُت لخدب٘ ججًز
  ،وي٘ هٓام مٗلىماحي یىفغ للفاٖلحن اآلاٗلىماث اآلاخٗللت بؿىق الكغل

 ٘ جي لؿىق الكغل الظي ؾِخم جدلُم وحؿَغ خٗلم ألامغ باآلاغنض الَى ٍو
 اهُالكه؛

  ومدى ألامُت بالدكغیل والؾُما ً الٗمل ٖلى عبِ مىٓىمت التربیت والخيٍى
ً اآلانهي؛ ىیت للخيٍى  ججزیل الاؾتراجیجیت الَى

 حصجی٘ الخيىن اآلاؿخمغ؛ 
 اآلاؿخمغ؛ ً  بنضاع اللاهىن اآلاىٓم للخيٍى
  ًغها وصٖمها لخمى جلُُم قامل لبرامج بوٗاف الدكغیل ومغاجٗتها وجٍُى

هجاٖت ؾیاؾاث 
الدكغیل 

ومداعبت الفلغ 
وخمایت اللضعة 

الكغاثیت 
آلاىاَىحن 

الجلست 
 07/ ألاو�� 

يىنيى 
2017 

 

أبزيل 
2017 

01 

- 2020 
 
 
 
 

- 2021 

ت والصُضلُت ومىاص البىاء ؾخمىً في ؤفم   2020باليؿبت للصىاعاث الىُماٍو
 :مً

 مىصب قغل غحر مباقغ، 75000 مىصب قغل كاع و12000زلم * 
 . ملُاع صعهم9.8جدؿحن اآلاحزان الخجاعي الخاص بما ًىاهؼ * 

ً . إخضار زلُت جابعت لغبِـ الحيىمت الؾخلباٌ قياًاث اآلاؿدثمٍغ
ت ت آلاخابعت مؤقغ الخىمُت البكٍغ . إخضار اللجىت الىطىُت للخىمُت البكٍغ

جمىحن اآلاغغب مً ولىج صابغة الاكخصاصاث الخمؿحن ألاوابل عاآلاُا في مؤقغ 
 .2021مماعؾت ألاعماٌ في ؤفم 

 
ألايام  -

اآلالبلة 

: الحدابير التي خص بها البرنامج الحكىمي مغاربة العالم
جفعُل اآلالخظُاث الضؾخىعٍت اللاطُت بئقغان مغاعبت العالم في  .1

اآلاؤؾؿاث الىطىُت، وإلاؾغاع بئزغاج اللاهىن اآلاخعلم بمجلـ الجالُت 
جّم إعضاص مكغوع هظا اللاهىن وؾُعغض على مؿطغة )اآلاغغبُت بالخاعج 

؛ (اآلاصاصكت زالٌ ألاًام اآلالبلت
ض الخضماث  .2 اؾخىماٌ وعف إلاصالح اللىصلي، ومؿلؿل جدضًي وججٍى

 .اللىصلُت والاجخماعُت لفابضة ؤفغاص الجالُت اآلاغغبُت بالخاعج
ً اآلاغاعبت غحر اآلاغافلحن .3  .إعطاء اهخمام ؤهبر لحماًت اللاصٍغ
غ وجفعُل اجفاكُاث الظمان الاجخماعي والُض العاملت اللابمت خالُا  .4 جطٍى

 .وجىؾُع الاجفاكُاث لدكمل صوال ؤزغي 
الاهخمام بئقيالُاث السجىاء اآلاغاعبت في السجىن ألاوعوبُت وزصىصا مً  .5

 .زالٌ اآلاغافلت اللاهىهُت والحغص على طمان خلىكهم
: الالتزامات

العمل على ج�� آلالُاث وإلاجغاءاث الهاصفت إ�ى جدفحز وجىى�ع ومىاهبت  .1
. اؾدثماعاث مغاعبت العالم صازل ؤعض الىطً

خصُلت 
الؿُاؾاث 
العمىمُت 

اآلاخعللت بمغاعبت 
العالم 

الجلسة 
/ الثالثة 

 غضد 01
2017 

 

أبزيل 
2017 

05 

. افخخاح اآلاغهؼ الثلافي اآلاغغبي بإمؿترصام .2
جسصُص الاعخماصاث اآلاالُت الالػمت مً ؤجل تهُئت اآلاغهؼ الثلافي اآلاغغبي  .3

. بباَعـ
غ آلُاث الحيامت كصض الخجاوب ألامثل مع كظاًا وقؤون الجالُت  .4 جطٍى

 .وجدلُم الالخلابُت بحن مسخلف الؿُاؾاث العمىمُت زضمت آلاصالحها
اؾخفاصة مغاعبت العالم مً زضمت مدافغتي لخمىُنهم مً جدبع العملُاث  .5

ت  .اآلاىجؼة بغؾىمهم العلاٍع
 24/24إخضار مغهؼ اجصاٌ وهغام ًلغت ٌؿخلبل قياًاث مغاعبت العالم  .6

خفاعل  م الهاجف ؤو الاهترهِذ، ًضمج مسخلف الىػاعاث، ٍو ؾاعت عً طٍغ
خابعها  .مع الكياًاث ٍو

غ هغام الاؾخلباٌ في إلاصاعة العمىمُت .7  .العمل على جطٍى
غ إلاصاعة العمىمُت .8  .اعخماص الصغامت في جطبُم بغامج جطٍى
غ وجىؾُع بغهامج  .9 ، بمدخلف اآلاضن وألاكالُم "صوع مغاعبت العالم"جطٍى

 .الؾخلباٌ الكياًاث وجلضًم الخضماث

 
 
 
 
 
 
 

- 2018 

 :لحعشيش الحلائية السياسات العثىمية ثم وضع عدد من آلاليات
 :من خالل آليات جعشيش الحلائية السياسات العثىمية مزكشيا- أ 

إخداذ لجنة وطنية لحنسيم وثلييم السياسات العثىمية بزئاسة السيد / 1
مضزوع )رئيس الحكىمة بصفحه رئيس إلادارة واآلاسؤول عن الحلائية بزامجها 

،  (اآلازسىم حاهش
وضع نظام معلىماجي مىخد ومندمج يثكن من ثخبع وثلييم الاستراثيجيات / 2

والبرامج اللطاعية وفم منهجية مندمجة ثأخذ بعيو الاعحبار الانسجام والحكامل 
: بيو مخحلف السياسات العثىمية

الحلائية 
السياسات 

العثىمية وأرزها 
على ثنفيذ 

الاستراثيجيات 
اللطاعية 

 

الجلسة 
/ الثالثة 

 غضد 01
2017 

 

أبزيل 
2017 

06 
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ث.ر الذورة الجلست مدىر الجلست التزاماث وحعهذاث السيذ رئيس الحىىمت آحال الخنفيذ  

 
 
 

- 2021 
 
 
 
 
 

- 2025 

: جغجىؼ اآلالاعبت الحيىمُت للنهىى بالدكغُل ٖلى عهحزجحن ؤؾاؾیخحن
 ��جخجلى في بًجاص الٓغوف اآلاالثمت لغف٘ وؿبت الىمى التي :  اكخهاصیتألاو

 :جاصي بلى جىفحر فغم قغل وافُت في اآلاؿخلل مً زالٌ

  جي مما ؾُمىً مً ؤن ٌكغل اآلاغغب مغهؼا ت جىافؿُت الاكخهاص الَى جلٍى
ماٌ   ؛2021في ؤفم  (اآلاغاجب الخمؿحن ألاولى)مخلضما في مماعؾت ألٖا

 همسُِ الدؿغی٘ الهىاعي والالتزام : بًالء ؤهمُت للؿُاؾاث اللُاُٖت
 بلى %14بغف٘ خهت الهىاٖت في الىاجج الضازلي الخام بدؿ٘ هلِ مً 

 مىهب قغل؛ 500000 والظي ؾُمىً مً بخضار 23%
 جيبجي ٖلى ؾیاؾت ٖمىمُت جضیضة ؤو مدیىت في مجاٌ الكغیل، الثانیت 

ىُت للدكغُل في ؤفم  بٗض جضكُلها وجدیحن  2025وجفُٗل إلاؾتراجُجُت الَى
 .بٌٗ مًامُنها

اع ؾِخم   :وفي هظا إلَا
  ل هظه الاؾتراجُجُت؛ جفٗیل اللجىت الىػاعیت للدكغیل هألُت لخدب٘ ججًز
  ،وي٘ هٓام مٗلىماحي یىفغ للفاٖلحن اآلاٗلىماث اآلاخٗللت بؿىق الكغل

 ٘ جي لؿىق الكغل الظي ؾِخم جدلُم وحؿَغ خٗلم ألامغ باآلاغنض الَى ٍو
 اهُالكه؛

  ومدى ألامُت بالدكغیل والؾُما ً الٗمل ٖلى عبِ مىٓىمت التربیت والخيٍى
ً اآلانهي؛ ىیت للخيٍى  ججزیل الاؾتراجیجیت الَى

 حصجی٘ الخيىن اآلاؿخمغ؛ 
 اآلاؿخمغ؛ ً  بنضاع اللاهىن اآلاىٓم للخيٍى
  ًغها وصٖمها لخمى جلُُم قامل لبرامج بوٗاف الدكغیل ومغاجٗتها وجٍُى

هجاٖت ؾیاؾاث 
الدكغیل 

ومداعبت الفلغ 
وخمایت اللضعة 

الكغاثیت 
آلاىاَىحن 

الجلست 
 07/ ألاو�� 

يىنيى 
2017 

 

أبزيل 
2017 

01 

 

- 2019 
 
 
 
 
 
 
 

ألاسابيع  -
 اآلالبلة

 ،2018انطالق عثلية الاسحعثال الجشئي لهذا النظام في سنة  -
 .2019اسحكثال ثطبيم هذا النظام مع بداية سنة  -

 :آليات ثنزيل البرنامج الحكىمي من خالل/ 3
وسارية لحخبع وثيسير ثنفيذ البرنامج الحكىمي -إخداذ لجنة بيو -
 وضع آليات لحخبع وثيسير ثنفيذ البرنامج الحكىمي -
 :وضع آليات جعشيش الحلائية السياسات العثىمية مجاليا - ب

: عشم الحكىمة على إخياء بزامج الحنثية الجهىية وجعشيشها باعحثاد آليحيو
علد بزنامج بيو الدولة والجهات،  -
 .إخزاج ميثاق الالثثزكش في ألاسابيع اآلالبلة -
جعشيش الالحلائية اآلاالية واآلايزانياثية بئعثال آلاليات التي أكزها اللانىو - ج 

.  للانىو اآلاالية130.13الحنظيثي 
ولحفعيل دور اآلاؤسسات العثىمية في ثنفيذ السياسات العثىمية، ثحعهد 

: الحكىمة بالعثل على
ثلىية العالكات الحعاكدية بيو اللطاعات الىسارية واآلاؤسسات  -

العثىمية؛ 
جعثيم من�جية ألاداء لخشثل اآلاؤسسات العثىمية كصد ثحديد اآلاهام  -

اآلانىطة بها وعالكتها بالبرامج اآلايزانياثية التي ثحىلى اللطاعات الىسارية 
الىصية ثنفيذها؛ 

جعشيش الحىاصل خىل الاستراثيجيات اللطاعية؛  -
.  اآلاحعلم بالحم على الحصىل على اآلاعلىمات31.13أحزأة اللانىو  -

. الالتزام بئخزاج الىكالة الىطنية لحلييم السياسات العثىمية
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2••-•قاعدة املعطيات الخاصة بالتزامات وتعهدات السيد رئيس الحكومة•

خالل الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة

ث.ر الجلست اللطاع الحىىمي مىضىع السؤال حىاب الىسيز الذر يخضثن بزنامجا، التزاما أو حعهذا آحال الخنفيذ  

 دوو جدذيذ -
 

دوو جدذيذ  -
 

دوو جدذيذ  -
 

 ؾىىاث 5زالٌ  -

الخبؿُِ الحلُلي آلاؿاَغ الخٗمحر بالٗالم اللغوي م٘ اخترام  -
ت؛  الًىابِ الًغوٍع

 زهىنا في الكم اآلاخٗلم بخدضًض 2.92.832مغاجٗت اآلاغؾىم  -
 اآلاؿاخت الضهُا وطلً بالدكاوع م٘ اآلاٗىُحن باألمغ وعئؾاء الجماٖاث؛

ت  - مؿاٖضة ألاؾغ اآلاٗىػة ٖلى الحهٌى ٖلى جهمُم الهىضؾت اآلاٗماٍع
 لخمىُنها مً البىاء بكيل كاهىوي؛

 وزُلت حٗمحر 120 ؾىىاث ؤي بمٗضٌ 5 وزُلت حٗمحر زالٌ 600بهخاج  -
 .في ول ؾىت

مكيل جُبُم كاهىن 
الخٗمحر صون مغاٖاة 
زهىنُاث الٗالم 

 اللغوي

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 

 وؾُاؾت اآلاضًىت

/ الجلست ألاو�� 
 2017مار02

01 

 دوو جدذيذ -
 

 
دوو جدذيذ  -
 دوو جدذيذ -
   و 2017ما بحن  -

2019 

جي جسو  - جىكُ٘ ٖلض بغهامج ًخًمً التزاماث مً جهت اآلاىخب الَى
الترقُض، الاؾدثماع، ومغاجٗت مىٓىمت هلل الىهغباء واآلااء، ملابل 

با؛ % 50التزام الضولت بضٖم هظا البرهامج مالُا ب   جلٍغ
ت ٖىى مدلُت؛ - لت الخىػَ٘ التي ؾخهبذ جهٍى  بٖاصة الىٓغ في ٍَغ
فت لخمىحن الفلغاء مً ؤصاء زمً ؤكل مً ولفت إلاهخاج؛ -  مغاجٗت الخٍٗغ
جي بسهىم الاؾدثماع للفترة ما بحن  -  2017التزاماث اآلاىخب الَى

 ملُاع صعهم باليؿبت آلاىٓىمت الىهغباء، وخىالي 40 ؾخهل بلى 2019و
غ إلاهخاج والىلل20  . ملُاع صعهم آلاىٓىمت اآلااء وطلً مً ؤجل جٍُى

جي  ويُٗت اآلاىخب الَى
للىهغباء واآلااء الهالح 

للكغب بٗض جىكُ٘ 
ٖلض البرهامج م٘ 

الحيىمت 

الُاكت واآلاٗاصن 
 والخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
 2017مار09/ 

02 

دوو جدذيذ  -

جدؿحن آلُاث الاؾتهضاف مً زالٌ الاهخلاٌ مً اؾتهضاف جغغافي بلى  -
اؾتهضاف مباقغ لألؾغ الفلحرة واآلاٗىػة؛ 

جدؿحن آلُاث اؾتهضاف بغامج الحماًت الاجخماُٖت،  -
بٖضاص �جل اجخما�ي مىخض ًمىً مً جلُُم ألاؾغ خؿب مؿخىاها  -

" جِؿحر"حٗمُم بغهامج 
ٖلى الٗالم اللغوي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
03 

 .الؿىؾُى اكخهاصي

دوو جدذيذ  -

ت بيل مؿاولُت ألنها جيىن  - ت والتربٍى غ إلاصاٍع مىاجهت حغُباث ألَا
ؤخُاها ؾببا في الخغُباث الجماُٖت للخالمُظ، مً زالٌ اجساط 

: إلاجغاءاث الخالُت
، جمىً مً "مؿاع"بصعاج آلُت زانت بخضبحر الؼمً اآلاضعس ي في مىٓىمت  -

ت ٖلى خض ؾىاء غ إلاصاٍع . جدب٘ غُاب الخالمُظ وألاؾاجظة وألَا
غ الىاعصة مً اآلااؾؿاث الخٗلُمُت  - الاؾدثماع اآلاٗلىماحي للخلاٍع

بسهىم الخغُباث م٘ اجساط الخضابحر الالػمت في خم اآلاخغُبحن ًٖ 
. الٗمل بضون مبرع

اعاث الخفلضًت للماؾؿاث الخٗلُمُت لغنض الخغُباث غحر  - جىثُف الٍؼ
 .اآلابرعة

ْاهغة الغُاب 
 الجماعي للخالمُظ

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
04 

ابخضاء مً ؾىت  -
2017 

 
زالٌ الؿىىاث  -

اآلالبلت 

الاهىباب ٖلى صٖم ؤؾٌُى الىلل اآلاضعس ي اهُالكا مً هظه الؿىت،  -
 الغف٘ مً ٖضص اآلاؿخفُضًً مىه، -
٘ اآلاضاعؽ الجماٖاجُت، -  جٗل الىلل اآلاضعس ي بخضي عافٗاث مكاَع
 الؿعي بلى الغف٘ مً ٖضص اآلاضاعؽ الجماٖاجُت زالٌ الؿىىاث اآلالبلت، -
 .الالتزام بخىفحر الىلل اآلاضعس ي هكٍغ ؤولي كبل بهجاػ ؤي ماؾؿت -

جىفحر الىلل اآلاضعس ي 
باللغي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
05 

 دوو جدذيذ -
الالتزام بٗضم بزغاج الىهىم الخُبُلُت بال بٗض فخذ هلاف خٌى  -

. ملخًُاتها م٘ الفئاث اآلاٗىُت
الخغُُت الصحُت 

الكاملت 
الصحت 

الجلست الزابعت 
 2017مار 23

06 

 2017ؾىت  -
ت وجدفحزها للٗمل في اآلاىاَم اللغوٍت والجبلُت  - حصجُ٘ اآلاىاعص البكٍغ

.  منها هظا الٗام 200 صوع للؿىً ؾِخم بهجاػ 394مً زالٌ بىاء 
ؼ الخضماث الصحُت اآلاخىللت فُما ًسو اللىافل الُبُت  - حٍٗؼ

الخفاوجاث اآلاجالُت في 
الاؾخفاصة مً 

الخضماث الصحُت 
 

الصحت 
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
07 

 .واآلاؿدكفى اآلاخىلل

. التزام الضولت بًمان مبضؤ الاؾخلغاع في الكغل - دوو جدذيذ -

الاؾخجابت آلاُالب 
قغُلت الكغهت 
ىُت للُغق  الَى
الؿُاعة باآلاغغب 

 

الخجهحز والىلل 
 واللىجِؿدًُ

الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
08 

 دوو جدذيذ -

 68000بخضار ؤخُاء جامُٗت جضًضة بُاكت اؾدُٗابُت جهل خىالي  -
اصة خىالي  غ ؤي بٍؼ  2013-2012 ملاعهت م٘ اآلاىؾم الجامعي %106ؾٍغ

 .
فخح الفغنت ؤمام اللُاع الخاص لالؾدثماع في مجاٌ إلاكاماث  -

غ جضًض7000الُالبُت بدىالي  .  ؾٍغ

ويُٗت ألاخُاء 
الجامُٗت 

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
09 

 دوو ججذيذ -
ت اآلاغاكبت ٖلى اآلالاوالث اآلاٗىُت  - الخيؿُم م٘ الؿُض وػٍغ الكغل لخلٍى

. للىكىف ٖلى مضي اخترامها لضفتر الخدمالث
. الؿهغ ٖلى جدؿحن صفاجغ الخدمالث اآلالبلت وؤن جيىن بىىصها ؤهثر صكت -

الحُف الظي ًُاٌ 
ٖماٌ قغواث الىٓافت 
والحغاؾت اآلاخٗاكضة م٘ 

الىػاعة 

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
10 

 دوو جدذيذ -

ت آلاهً التربُت  - الالتزام بخىخُض ٖملُت الخىلُِ ما بحن اآلاغاهؼ الجهٍى
ً ختى ال ًيىن هىان خُف ما بحن مغهؼ وآزغ . والخيٍى

جحن هى الىخاثج  - خباع في حُٗحن الخٍغ اآلابضؤ الظي ؾُازظ بٗحن الٖا
. اآلادهل ٖليها ٖىض الخسغج

جي  مٗاًحر حُٗحن زٍغ
ت  مؿلً إلاصاعة التربٍى
ت آلاهً  باآلاغاهؼ الجهٍى

 ً التربُت والخيٍى

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
11 

 دوو جدذيذ -
دت مً اآلاىاَىحن  - وي٘ بغامج حؿتهضف جدؿحن كابلُت هظه الكٍغ

للدكغُل وبصماجها في بَاع الدكغُل اآلااكذ وهظا مىاهبتها ؤًًا مً 
ؤجل زلم ملاوالث نغحرة ؤو مخىؾُت؛ 

حكغُل طوي 
الاخخُاجاث الخانت 

الكغل وإلاصماج 
 اآلانهي

الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
12 

ً
دارا
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ث.ر الجلست اللطاع الحىىمي مىضىع السؤال حىاب الىسيز الذر يخضثن بزنامجا، التزاما أو حعهذا آحال الخنفيذ  

 دوو جدذيذ -
 

دوو جدذيذ  -
 

دوو جدذيذ  -
 

 ؾىىاث 5زالٌ  -

الخبؿُِ الحلُلي آلاؿاَغ الخٗمحر بالٗالم اللغوي م٘ اخترام  -
ت؛  الًىابِ الًغوٍع

 زهىنا في الكم اآلاخٗلم بخدضًض 2.92.832مغاجٗت اآلاغؾىم  -
 اآلاؿاخت الضهُا وطلً بالدكاوع م٘ اآلاٗىُحن باألمغ وعئؾاء الجماٖاث؛

ت  - مؿاٖضة ألاؾغ اآلاٗىػة ٖلى الحهٌى ٖلى جهمُم الهىضؾت اآلاٗماٍع
 لخمىُنها مً البىاء بكيل كاهىوي؛

 وزُلت حٗمحر 120 ؾىىاث ؤي بمٗضٌ 5 وزُلت حٗمحر زالٌ 600بهخاج  -
 .في ول ؾىت

مكيل جُبُم كاهىن 
الخٗمحر صون مغاٖاة 
زهىنُاث الٗالم 

 اللغوي

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 

 وؾُاؾت اآلاضًىت

/ الجلست ألاو�� 
 2017مار02

01 

 دوو جدذيذ -
 

 
دوو جدذيذ  -
 دوو جدذيذ -
   و 2017ما بحن  -

2019 

جي جسو  - جىكُ٘ ٖلض بغهامج ًخًمً التزاماث مً جهت اآلاىخب الَى
الترقُض، الاؾدثماع، ومغاجٗت مىٓىمت هلل الىهغباء واآلااء، ملابل 

با؛ % 50التزام الضولت بضٖم هظا البرهامج مالُا ب   جلٍغ
ت ٖىى مدلُت؛ - لت الخىػَ٘ التي ؾخهبذ جهٍى  بٖاصة الىٓغ في ٍَغ
فت لخمىحن الفلغاء مً ؤصاء زمً ؤكل مً ولفت إلاهخاج؛ -  مغاجٗت الخٍٗغ
جي بسهىم الاؾدثماع للفترة ما بحن  -  2017التزاماث اآلاىخب الَى

 ملُاع صعهم باليؿبت آلاىٓىمت الىهغباء، وخىالي 40 ؾخهل بلى 2019و
غ إلاهخاج والىلل20  . ملُاع صعهم آلاىٓىمت اآلااء وطلً مً ؤجل جٍُى

جي  ويُٗت اآلاىخب الَى
للىهغباء واآلااء الهالح 

للكغب بٗض جىكُ٘ 
ٖلض البرهامج م٘ 

الحيىمت 

الُاكت واآلاٗاصن 
 والخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
 2017مار09/ 

02 

دوو جدذيذ  -

جدؿحن آلُاث الاؾتهضاف مً زالٌ الاهخلاٌ مً اؾتهضاف جغغافي بلى  -
اؾتهضاف مباقغ لألؾغ الفلحرة واآلاٗىػة؛ 

جدؿحن آلُاث اؾتهضاف بغامج الحماًت الاجخماُٖت،  -
بٖضاص �جل اجخما�ي مىخض ًمىً مً جلُُم ألاؾغ خؿب مؿخىاها  -

" جِؿحر"حٗمُم بغهامج 
ٖلى الٗالم اللغوي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
03 

 .واآلاؿدكفى اآلاخىلل

. التزام الضولت بًمان مبضؤ الاؾخلغاع في الكغل - دوو جدذيذ -

الاؾخجابت آلاُالب 
قغُلت الكغهت 
ىُت للُغق  الَى
الؿُاعة باآلاغغب 

 

الخجهحز والىلل 
 واللىجِؿدًُ

الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
08 

 دوو جدذيذ -

 68000بخضار ؤخُاء جامُٗت جضًضة بُاكت اؾدُٗابُت جهل خىالي  -
اصة خىالي  غ ؤي بٍؼ  2013-2012 ملاعهت م٘ اآلاىؾم الجامعي %106ؾٍغ

 .
فخح الفغنت ؤمام اللُاع الخاص لالؾدثماع في مجاٌ إلاكاماث  -

غ جضًض7000الُالبُت بدىالي  .  ؾٍغ

ويُٗت ألاخُاء 
الجامُٗت 

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
09 

 دوو ججذيذ -
ت اآلاغاكبت ٖلى اآلالاوالث اآلاٗىُت  - الخيؿُم م٘ الؿُض وػٍغ الكغل لخلٍى

. للىكىف ٖلى مضي اخترامها لضفتر الخدمالث
. الؿهغ ٖلى جدؿحن صفاجغ الخدمالث اآلالبلت وؤن جيىن بىىصها ؤهثر صكت -

الحُف الظي ًُاٌ 
ٖماٌ قغواث الىٓافت 
والحغاؾت اآلاخٗاكضة م٘ 

الىػاعة 

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
10 

 دوو جدذيذ -

ت آلاهً التربُت  - الالتزام بخىخُض ٖملُت الخىلُِ ما بحن اآلاغاهؼ الجهٍى
ً ختى ال ًيىن هىان خُف ما بحن مغهؼ وآزغ . والخيٍى

جحن هى الىخاثج  - خباع في حُٗحن الخٍغ اآلابضؤ الظي ؾُازظ بٗحن الٖا
. اآلادهل ٖليها ٖىض الخسغج

جي  مٗاًحر حُٗحن زٍغ
ت  مؿلً إلاصاعة التربٍى
ت آلاهً  باآلاغاهؼ الجهٍى

 ً التربُت والخيٍى

ىُت  التربُت الَى
الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
11 

 دوو جدذيذ -
دت مً اآلاىاَىحن  - وي٘ بغامج حؿتهضف جدؿحن كابلُت هظه الكٍغ

للدكغُل وبصماجها في بَاع الدكغُل اآلااكذ وهظا مىاهبتها ؤًًا مً 
ؤجل زلم ملاوالث نغحرة ؤو مخىؾُت؛ 

حكغُل طوي 
الاخخُاجاث الخانت 

الكغل وإلاصماج 
 اآلانهي

الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
12 

ً ٖضص مً مؿدكاعي الدكغُل في مجاٌ الخىجُه واآلاؿاٖضة  - جيٍى
 وبعقاص ألاشخام في ويُٗت بٖاكت،

اث زانت  - الؿهغ ٖلى جُبُم اآلاغؾىم الظي ًىو ٖلى جسهُو مباٍع
 .2017بهظه الفئت جفُٗال لاللتزام الحيىمي باللاهىن اآلاالي لؿىت 

 دوو جدذيذ -

بنضاع مغؾىم ًخٗلم بىُفُت جللي مالخٓاث وقياًاث واكتراخاث  -
اآلاغجفلحن وهُفُت مٗالجتها، 

ىُت آلاداعبت الفؿاص  - بنضاع مغؾىم ًلض ي بةوكاء ومإؾؿت اللجىت الَى
با جدذ عثاؾت الؿُض عثِـ الحيىمت، بدًىع وافت  والتي ؾخجخم٘ كٍغ

ت  .فٗالُاث اآلاجخم٘ اآلاضوي واللُاٖاث الىػاٍع

مداعبت الغقىة 
 

اآلايلف بةنالح 
ُفت  إلاصاعة وبالْى

 الٗمىمُت

الجلست 
الخامست 

 2017 مار 30
13 

- 2015-2019 
وي٘ بغهامج جىمىي مىضمج مخٗضص ألابٗاص يهم الخىمُت اآلاجالُت إلكلُم  -

الحؿُمت مىاعة " والظي ؤَلم ٖلیه اؾم 2019و 2015الحؿُمت بحن
.  ملُاع صعهم6.5بغالف مالي كضعه " اآلاخىؾِ

جىامي وزحرة 
الاخخجاجاث 

الاجخماُٖت التي 
حكهضها مضًىت 

الحؿُمت 

الضازلُت 
الجلست 

السادست 
 2017 يىنيى 06

14 

- 2019 
٘ اآلالغعة في بغهامج  - الحؿُمت مىاعة "الالتزام بةهجاػ جمُ٘ اآلاكاَع

 2019في ؾىت " اآلاخىؾِ

مأٌ مكغوٕ 
الحؿُمت مىاعة "

 "اآلاخىؾِ
الضازلُت 

الجلست 
السادست 

 2017 يىنيى 06
15 

دوو جدذيذ  -
. بنالح اآلاىٓىمت اللاهىهُت باٖخباعها صٖامت آلاجخم٘ اآلاضوي -
. الخمىیل باٖخماص آلُاث الكفافت وجيافا الفغم والفٗالیت -
ً وصٖم اللضعاث وجثمُنها ومىاهبت الخدىالث الغكمیت - . الخيٍى

جلىیت ٖمل اآلاجخم٘ 
ؼ خيامخه  اآلاضوي وحٍٗؼ

الٗالكاث م٘ البرآلاان 
الجلست 

السادست 
 2017 يىنيى 06

16 

الؿىىاث  -
الخمـ اآلالبلت 

ل الغئٍت إلاؾتراجُجُت ٖلى  ًخم الاقخغاٌ ٖلى وي٘ زُت الٗمل - لخجًز
: ألاكل زالٌ الؿىىاث الخمـ اللاصمت ًت  الخٍُى الٍٗغ ىُت  التربُت الَى

الجلست السابعت 
 2017 يىنيى 13

17 

للمجتمع



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 50

- 2017-2018 
 

- 2017-2018 
قهغ ؤو قهغ  -

وههف 

ت ٌ* - - الاهخٓاّ : - باليؿبت للضزٌى اآلاضعس ي اآلالبل، جم بُٖاء ألاولٍى
 الاهًباٍ،– بِئت الخٗلُم 

ـ اللغت * - باليؿبت لبرامج الضعاؾت للؿىت اآلالبلت ؾِخم اٖخماص جضَع
 .ألاجىبُت ألاولى مً الؿىت ألاولى ابخضاجي جُبُلا للغئٍت إلاؾتراجُجُت

الن ًٖ البرهامج الخٗلُ�ي بٗض قهغ ؤو قهغ وههف* -  .إلٖا

إلنالح مىٓىمت 
 الخٗلُم

 

 

دوو جدذيذ  -

: الالتزام ب  -
مإؾؿت وفخذ الحىاع الاجخماعي بٗض اؾخىماٌ الحىاعاث اللُاُٖت؛ -  -
اث الىلابُت لالجفاق ٖلى مىهجُت وصوعٍت الاجخماٖاث؛ -  - صٖىة اآلاغهٍؼ
. بلىعة مُثاق اجخماعي-   -

اهُالق الحىاع 
الاجخماعي 

الشغل وإلاصماج 
اآلانهي 

الجلست السابعت 
 2017 يىنيى 13

 
18 

دوو جدذيذ  -
ُفت الٗمىمُت بمشاعهت  - الالتزام بمغاجٗت الىٓام ألاؾاس ي الٗام للْى

. وافت الفغكاء الاجخماُٖحن اآلاٗىُحن

بؾتراجُجُت بنالح 
الىٓام ألاؾاس ي الٗام 

ُفت الٗمىمُت  للْى

بنالح إلاصاعة 
ُفت الٗمىمُت  والْى

 الجلست الثامنت
 2017 يىنيى 20

19 

دوو جدذيذ  -
فخذ ؤكؿام جضًضة؛  -
ُف ٖضص مهم جضا مً ألاؾاجظة مً ؤجل ؤن ًهل ٖضص الخالمُظ -  - جْى

 . جلمُظا40 جلمُظ، والباقي لً ًخجاوػ 35ثل�ي ألاكؿام ؤكل ًٖ 

الخضابحر اآلاخسظة 
آلاىاجهت الاهخٓاّ في 

ألاكؿام باليؿبت 
 للمىؾم اآلالبل

 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الثامنت 

 2017 يىنيى 20
20 

دوو جدذيذ  -

: بزًاع ألاؾاجظة اآلاخٗاكضًً ٌ* -
ً بُضاغىجي آلاضة قهغ ، -  جيٍى
ً زالٌ الؿىت  - مىاهبت مفدش ي الىػاعة وؤًًا آلاخابٗت ؤؾاجظة آزٍغ

 الضعاؾُت،
ً ٖبر  -  ".ألاهترهِت"الخيٍى

جإ�ُل ألاؾاجظة 
اآلاخٗاكضًً م٘ 
ألاواصًمُاث 

 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الثامنت 

 2017 يىنيى 20
21 

ُف ألاؾاجظة * - ؾخدظى اآلاىاَم الجبلُت بدظ هبحر جضا مً جْى
ُف ؤهثر مً  الٌ 1000اآلاخٗاكضًً، مثال ؾِخم جْى  ؤؾخاط بمىاَم ؤٍػ

. وجاعوصاهذ وقِكاوة وقفكاون والحىػ 

دوو جدذيذ  -
الالتزام بةهجاػ صعاؾت خٌى ازخالف ألاؾٗاع ومؿخىي جىصة الخٗلُم في  -

. اآلاضاعؽ الخانت
الغؾىم التي جفغيها 

اآلاضاعؽ الخانت 
ىُت  التربُت الَى

الجلست الثامنت 
 2017 يىنيى 20

22 

- 2017-2018-
2019 

 صواع زالٌ ؾىىاث 1200 ملُاع ؾىدُم لىهغبت خىالي 220جسهُو  -
. 2019 و2018 و2017

حٗمُم ههغبت الٗالم 
 اللغوي

الُاكت واآلاٗاصن 
الجلست الثامنت 

 2017 يىنيى 20
23 

دوو جدذيذ  -

ً لجىت جخيىن مً ممثلحن ًٖ اللُإ الخام واللُإ الٗام * - جيٍى
ً وػاعة الضازلُت آلاٗالجت اآلاكاول اآلاُغوخت اآلاغجبُت بالخىمُت  ٖو

اآلادلُت، 
لالؾدثماع في الخغاثِ الجُىلىجُت  جسهُو زمـ ملُاعاث ؾىدُم* -

. ألنها حكيل مهضعا مهما للمٗلىماث وحؿاٖض ٖلى جظب الاؾدثماعاث

ويُٗت كُإ 
اآلاىاجم بالجىىب 

الكغقي 
الُاكت واآلاٗاصن 

الجلست الثامنت 
 2017 يىنيى 20

24 

- 2017-2021 
الٗمل ٖلى جىفحر ؾبٗت مغاهؼ همىطجُت للُمغ والخثمحن والفغػ زالٌ  -

. 2021-2017الفترة ما بحن 
جي  البرهامج الَى

لخضبحر الىفاًاث اآلاجزلُت 
الخىمُت اآلاؿخضامت 

الجلست الثامنت 
 2017 يىنيى 20

25 

 
 
 
 
 
 
 
- 2017 

بٖضاص بغهامج ًُمح بلى جىؾُع كاٖضة الخٗلُم ألاولي مً زالٌ بٖضاص  -
ُت اؾدكغافُت للخٗلُم ألاولي ٖلى نُٗض ول جهت، وبكلُم،  زٍغ

: وجماٖت جغابُت
ض مً  - جي ؤٍػ  ؾىىاث 5 و4 َفل في ؾً 125000ؾِكمل بكيل جضٍع

باآلاضاعؽ الٗمىمُت زانت باآلاجاٌ اللغوي والحًغي الظي ٌٗغف 
. زهانا هبحرا

، %175 بلى %63ؾُمىً مً الغفع مً �ؿبت الخٗلُم ألاولي مً  -
-  ً  بُضاغىجي زالٌ هظه الؿىت آلاىاهبت مخُلباث 2000ؾِخم جيٍى

بلؼامُت الخٗلُم ألاولي 
وحٗمُمه ويمان 

جىصجه 
ىُت  التربُت الَى

الجلست 
الخاسعت 

 2017 يىليىس 4
26 

. بغهامج جىؾُ٘ الٗغى

- 2017-2021 

يُت 2021-2017وي٘ بغهامج خيىمي  -  يهضف بوكاء كضعاث جسٍؼ
.  ًىما16 متر مىٗب ؾخمىً مً بيافت 700000بيافُت جلضع ب 

: وي٘ بغهامج بحن وػاعة الُاكت واآلاٗاصن وباقي الفاٖلحن ٌ -
بهجاػ الاؾدثماعاث في آلاجاٌ اآلالغعة، -  -
جدضًض هٓام جضًض لخضبحر اآلاسؼون الاخخُاَي في بَاع الكغاهت بحن -  -

اللُإ الٗام واللُإ الخام، 
ؼ الخٗبئت م٘ الكغواث اآلاٗىُت-  - . الٗمل ٖلى حٍٗؼ

اآلاسؼون الاخخُاَي 
الخام باآلاىخىجاث 

 البترولُت
الُاكت واآلاٗاصن 

الجلست 
الخاسعت 

 2017 يىليىس 4
27 

 
- 2017-2021 

 
ول ؾىت  -

: بغهامج بهجاػ الؿضوص الظي جم الالتزام به في بَاع البرهامج الحيىمي -
، ؾِخم 2021-2017 ؾض ما بحن 15ٖلى مؿخىي الؿضوص الىبري بىاء  -

 ؾضوص هبري في الؿىت، 3بهجاػ 
 . ؾضوص نغغي في الؿىت10ٖلى مؿخىي الؿضوص الهغغي بهجاػ  -

بغهامج اهجاػ الؿضوص 
هخابت الضولت اآلايلفت 

باآلااء 
 

الجلست 
الخاسعت 

 2017 يىليىس 4
28 

 
ىُت للىكاًت مً  - بٖضاص مكغوٕ كاهىن خٌى بخضار آلالُت الَى

الخٗظًب 
ىُت للىكاًت  آلالُت الَى

مً الخٗظًب 
خلىق إلاوؿان 

الجلست العاصزة 
 2017 يىليىس 11

29 

دوو جدذيذ  -

بزغاج الٗضًض مً اللىاهحن وبٖاصة : في مجاٌ الحماًت اللاهىهُت-ؤوال -
. الىٓغ في الترؾاهت اللاهىهُت اآلاخٗللت بالترار الثلافي الالماصي

بغهامج : جغص وجىزُم الترار الثلافي الالماصي مً زالٌ زالزت بغامج-زاهُا -
جاعوصاهذ، بغهامج ؤؾا الؼان، وبغهامج جغص وجىزُم الترار الكفىي 

. الحؿاوي
ىُت، -زالثا  - جغجِب وجلُُض الترار الثلافي الالماصي في الالثدت الَى

. وهظلً في الالثدت الٗاآلاُت اآلاخٗللت بالثدت الترار الٗالمي

خفٔ طاهغة الترار 
الثلافي الالماصي 

جي  الَى
الثلافت والاجهاٌ 

الجلست العاصزة 
 2017 يىليىس 11

30 

ث.ر الجلست اللطاع الحىىمي مىضىع السؤال حىاب الىسيز الذر يخضثن بزنامجا، التزاما أو حعهذا آحال الخنفيذ  

 دوو جدذيذ -
 

دوو جدذيذ  -
 

دوو جدذيذ  -
 

 ؾىىاث 5زالٌ  -

الخبؿُِ الحلُلي آلاؿاَغ الخٗمحر بالٗالم اللغوي م٘ اخترام  -
ت؛  الًىابِ الًغوٍع

 زهىنا في الكم اآلاخٗلم بخدضًض 2.92.832مغاجٗت اآلاغؾىم  -
 اآلاؿاخت الضهُا وطلً بالدكاوع م٘ اآلاٗىُحن باألمغ وعئؾاء الجماٖاث؛

ت  - مؿاٖضة ألاؾغ اآلاٗىػة ٖلى الحهٌى ٖلى جهمُم الهىضؾت اآلاٗماٍع
 لخمىُنها مً البىاء بكيل كاهىوي؛

 وزُلت حٗمحر 120 ؾىىاث ؤي بمٗضٌ 5 وزُلت حٗمحر زالٌ 600بهخاج  -
 .في ول ؾىت

مكيل جُبُم كاهىن 
الخٗمحر صون مغاٖاة 
زهىنُاث الٗالم 

 اللغوي

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 

 وؾُاؾت اآلاضًىت

/ الجلست ألاو�� 
 2017مار02

01 

 دوو جدذيذ -
 

 
دوو جدذيذ  -
 دوو جدذيذ -
   و 2017ما بحن  -

2019 

جي جسو  - جىكُ٘ ٖلض بغهامج ًخًمً التزاماث مً جهت اآلاىخب الَى
الترقُض، الاؾدثماع، ومغاجٗت مىٓىمت هلل الىهغباء واآلااء، ملابل 

با؛ % 50التزام الضولت بضٖم هظا البرهامج مالُا ب   جلٍغ
ت ٖىى مدلُت؛ - لت الخىػَ٘ التي ؾخهبذ جهٍى  بٖاصة الىٓغ في ٍَغ
فت لخمىحن الفلغاء مً ؤصاء زمً ؤكل مً ولفت إلاهخاج؛ -  مغاجٗت الخٍٗغ
جي بسهىم الاؾدثماع للفترة ما بحن  -  2017التزاماث اآلاىخب الَى

 ملُاع صعهم باليؿبت آلاىٓىمت الىهغباء، وخىالي 40 ؾخهل بلى 2019و
غ إلاهخاج والىلل20  . ملُاع صعهم آلاىٓىمت اآلااء وطلً مً ؤجل جٍُى

جي  ويُٗت اآلاىخب الَى
للىهغباء واآلااء الهالح 

للكغب بٗض جىكُ٘ 
ٖلض البرهامج م٘ 

الحيىمت 

الُاكت واآلاٗاصن 
 والخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
 2017مار09/ 

02 

دوو جدذيذ  -

جدؿحن آلُاث الاؾتهضاف مً زالٌ الاهخلاٌ مً اؾتهضاف جغغافي بلى  -
اؾتهضاف مباقغ لألؾغ الفلحرة واآلاٗىػة؛ 

جدؿحن آلُاث اؾتهضاف بغامج الحماًت الاجخماُٖت،  -
بٖضاص �جل اجخما�ي مىخض ًمىً مً جلُُم ألاؾغ خؿب مؿخىاها  -

" جِؿحر"حٗمُم بغهامج 
ٖلى الٗالم اللغوي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
03 
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مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

51حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

. بغهامج جىؾُ٘ الٗغى

- 2017-2021 

يُت 2021-2017وي٘ بغهامج خيىمي  -  يهضف بوكاء كضعاث جسٍؼ
.  ًىما16 متر مىٗب ؾخمىً مً بيافت 700000بيافُت جلضع ب 

: وي٘ بغهامج بحن وػاعة الُاكت واآلاٗاصن وباقي الفاٖلحن ٌ -
بهجاػ الاؾدثماعاث في آلاجاٌ اآلالغعة، -  -
جدضًض هٓام جضًض لخضبحر اآلاسؼون الاخخُاَي في بَاع الكغاهت بحن -  -

اللُإ الٗام واللُإ الخام، 
ؼ الخٗبئت م٘ الكغواث اآلاٗىُت-  - . الٗمل ٖلى حٍٗؼ

اآلاسؼون الاخخُاَي 
الخام باآلاىخىجاث 

 البترولُت
الُاكت واآلاٗاصن 

الجلست 
الخاسعت 

 2017 يىليىس 4
27 

 
- 2017-2021 

 
ول ؾىت  -

: بغهامج بهجاػ الؿضوص الظي جم الالتزام به في بَاع البرهامج الحيىمي -
، ؾِخم 2021-2017 ؾض ما بحن 15ٖلى مؿخىي الؿضوص الىبري بىاء  -

 ؾضوص هبري في الؿىت، 3بهجاػ 
 . ؾضوص نغغي في الؿىت10ٖلى مؿخىي الؿضوص الهغغي بهجاػ  -

بغهامج اهجاػ الؿضوص 
هخابت الضولت اآلايلفت 

باآلااء 
 

الجلست 
الخاسعت 

 2017 يىليىس 4
28 

 
ىُت للىكاًت مً  - بٖضاص مكغوٕ كاهىن خٌى بخضار آلالُت الَى

الخٗظًب 
ىُت للىكاًت  آلالُت الَى

مً الخٗظًب 
خلىق إلاوؿان 

الجلست العاصزة 
 2017 يىليىس 11

29 

دوو جدذيذ  -

بزغاج الٗضًض مً اللىاهحن وبٖاصة : في مجاٌ الحماًت اللاهىهُت-ؤوال -
. الىٓغ في الترؾاهت اللاهىهُت اآلاخٗللت بالترار الثلافي الالماصي

بغهامج : جغص وجىزُم الترار الثلافي الالماصي مً زالٌ زالزت بغامج-زاهُا -
جاعوصاهذ، بغهامج ؤؾا الؼان، وبغهامج جغص وجىزُم الترار الكفىي 

. الحؿاوي
ىُت، -زالثا  - جغجِب وجلُُض الترار الثلافي الالماصي في الالثدت الَى

. وهظلً في الالثدت الٗاآلاُت اآلاخٗللت بالثدت الترار الٗالمي

خفٔ طاهغة الترار 
الثلافي الالماصي 

جي  الَى
الثلافت والاجهاٌ 

الجلست العاصزة 
 2017 يىليىس 11

30 

ف بالترار الثلافي-عابٗا - . جىُٓم ٖضص مً اآلاهغجاهاث للخٍٗغ

دوو جدذيذ  -
 متر مً اآلاٗبر ألاٌو بباب ؾبت، 100 و 50فخذ مٗبر مىاػي ٖلى بٗض ما بحن 

ً بلى اآلاضًىت  ً وبحن الٗابٍغ م بحن اآلاؿافٍغ لخىُٓم ْغوف الٗبىع والخفٍغ
ب اآلاِٗش ي . اآلادخلت ؾبخت، بهضف التهٍغ

واك٘ اآلاٗبر الحضوصي 
 باب ؾبخت

 
الضازلُت 

الجلست الحاديت 
عضز 

 2017 يىليىس 18
31 

 
 

- 2018-2020 

ُت لخلٗب لضوعها في جىمُت  اصة هُيلت ألاؾىاق ألاؾبٖى وي٘ بغهامج إٖل
با بلى  :  ملُاع صعهم4الجماٖاث الترابُت بغالف مالي ًهل جلٍغ

 ملُىن صعهم، بهضف جإهُل 200عنض غالف مالي ًبلغ ملُاع و 
 ملُىن صعهم ليل ؾىق 6 ؾىق ؤؾبىعي بخيلفت جغاوح 200

. ، همغخلت ؤولى2020 و2019-2018زالٌ 
 هُيلت باقي ألاؾىاق ألازغي في مغخلت كاصمت .

جإهُل ألاؾىاق 
ُت بالٗالم  ألاؾبٖى

اللغوي 
 

الضازلُت 
الجلست الحاديت 

عضز 
 2017 يىليىس 18

32 

- 2017-2021 
الٗمل ٖلى جىفحر �ل إلامياهُاث آلاٗالجت الىخضاث اآلاخبلُت لخدلُم هضف 

، 2012 وخضة ؾىىُت اآلاهضصة باالنهُاع التي ؤخهِذ ؾىت 43000مٗالجت 
. زالٌ الخمـ الؿىىاث اللاصمت

الضوع آلاًلت للؿلٍى 
جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 
وؾُاؾت اآلاضًىت 

الجلست الحاديت 
عضز 

 2017 يىليىس 18
33 

- 2030 
- 2017-2021 

. 2030 ؾض في ؤفم 30بهجاػ - 
جلضًم مكغوٕ بهجاػ ؾض غِـ بةكلُم الحؿُمت بسمـ ؾىىاث بالغغم    -

 . 2025-2021مً آلافاق الزمىُت التي �اهذ مدضصة في ؤفم 
نُاهت الؿضوص 

هخابت الضولت اآلايلفت 
باآلااء 

الجلست الحاديت 
عضز 

 2017 يىليىس 18
34 

- 2017-2021 

:  2021ٌ -2017 ملُاع صعهم ما بحن 26عنض 
ت؛  - جإمحن التزوٍض باآلااء الهالح للكغب في اآلاىاَم الحًٍغ
الحض مً الخفاوث في وؿبت التزوص باآلااء الهالح للكغب ٖلى مؿخىي  -

 .الٗالم اللغوي
 ملُىن صعهم مىجهت باألؾاؽ للمىاَم الجبلُت في بَاع 725عنض  -

 .البرهامج اآلاىاػي للحض مً فىاعق الغبِ بكبىت اآلااء الهالح للكغب

اؾتراجُجُت الىػاعة 
لللًاء ٖلى بقيالُت 

هضعة اآلااء الهالح 
للكغب 

هخابت الضولت اآلايلفت 
باآلااء 

الجلست الثانيت 
عضز 

 2017 يىليىس 25
35 

ث.ر الجلست اللطاع الحىىمي مىضىع السؤال حىاب الىسيز الذر يخضثن بزنامجا، التزاما أو حعهذا آحال الخنفيذ  

 دوو جدذيذ -
 

دوو جدذيذ  -
 

دوو جدذيذ  -
 

 ؾىىاث 5زالٌ  -

الخبؿُِ الحلُلي آلاؿاَغ الخٗمحر بالٗالم اللغوي م٘ اخترام  -
ت؛  الًىابِ الًغوٍع

 زهىنا في الكم اآلاخٗلم بخدضًض 2.92.832مغاجٗت اآلاغؾىم  -
 اآلاؿاخت الضهُا وطلً بالدكاوع م٘ اآلاٗىُحن باألمغ وعئؾاء الجماٖاث؛

ت  - مؿاٖضة ألاؾغ اآلاٗىػة ٖلى الحهٌى ٖلى جهمُم الهىضؾت اآلاٗماٍع
 لخمىُنها مً البىاء بكيل كاهىوي؛

 وزُلت حٗمحر 120 ؾىىاث ؤي بمٗضٌ 5 وزُلت حٗمحر زالٌ 600بهخاج  -
 .في ول ؾىت

مكيل جُبُم كاهىن 
الخٗمحر صون مغاٖاة 
زهىنُاث الٗالم 

 اللغوي

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 

 وؾُاؾت اآلاضًىت

/ الجلست ألاو�� 
 2017مار02

01 

 دوو جدذيذ -
 

 
دوو جدذيذ  -
 دوو جدذيذ -
   و 2017ما بحن  -

2019 

جي جسو  - جىكُ٘ ٖلض بغهامج ًخًمً التزاماث مً جهت اآلاىخب الَى
الترقُض، الاؾدثماع، ومغاجٗت مىٓىمت هلل الىهغباء واآلااء، ملابل 

با؛ % 50التزام الضولت بضٖم هظا البرهامج مالُا ب   جلٍغ
ت ٖىى مدلُت؛ - لت الخىػَ٘ التي ؾخهبذ جهٍى  بٖاصة الىٓغ في ٍَغ
فت لخمىحن الفلغاء مً ؤصاء زمً ؤكل مً ولفت إلاهخاج؛ -  مغاجٗت الخٍٗغ
جي بسهىم الاؾدثماع للفترة ما بحن  -  2017التزاماث اآلاىخب الَى

 ملُاع صعهم باليؿبت آلاىٓىمت الىهغباء، وخىالي 40 ؾخهل بلى 2019و
غ إلاهخاج والىلل20  . ملُاع صعهم آلاىٓىمت اآلااء وطلً مً ؤجل جٍُى

جي  ويُٗت اآلاىخب الَى
للىهغباء واآلااء الهالح 

للكغب بٗض جىكُ٘ 
ٖلض البرهامج م٘ 

الحيىمت 

الُاكت واآلاٗاصن 
 والخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
 2017مار09/ 

02 

دوو جدذيذ  -

جدؿحن آلُاث الاؾتهضاف مً زالٌ الاهخلاٌ مً اؾتهضاف جغغافي بلى  -
اؾتهضاف مباقغ لألؾغ الفلحرة واآلاٗىػة؛ 

جدؿحن آلُاث اؾتهضاف بغامج الحماًت الاجخماُٖت،  -
بٖضاص �جل اجخما�ي مىخض ًمىً مً جلُُم ألاؾغ خؿب مؿخىاها  -

" جِؿحر"حٗمُم بغهامج 
ٖلى الٗالم اللغوي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
03 

دورها



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية
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حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 52

.  ملُىن صعهم لخىثُف اهدكاف اآلاُاه الجىفُت40عنض  -
. عنض غالف مالي مً ؤجل بىاء زؼاهاث ونُاهت قبياث جىػَ٘ اآلااء -
غ والبدي ٖلى مهاصع ؤزغي هخدلُت مُاه البدغ باآلاضن الىبري  - الخٍُى

ىجتوالضاع البًُاء ...  َو

دوو جدذيذ  -
 اآلاخٗلم بمغاكبت وػجغ 66.12بنضاع اآلاغاؾُم الخُبُلُت لللاهىن عكم 

. اآلاسالفاث في مجاٌ الخٗمحر والبىاء
ت بىاًاث  عزهت حؿٍى

 غحر كاهىهُت

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وؾُاؾت 

اآلاضًىت 

الجلست الثانيت 
عضز 

 2017 يىليىس 25
36 

- 2017-2018 

: للحض مً الاهخٓاّ، جم جدضًض ٖضص الخالمُظ بيل كؿم في
.  جلمُظ باللؿم اآلاؿخلل ٖلى ؤٖلى جلضًغ44 -
.  جلمُظ باليؿبت لألكؿام اآلاكترهت30 مً ؤكل -

ضاصًت  الخضابحر إلٖا
لضزٌى اآلاىؾم 
الضعاس ي الجضًض 

2017-2018 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الثانيت 

عضز 
 2017 يىليىس 25

37 

دوو جدذيذ  - . الخٗهض بةهجاػ صعاؾت خٌى الغبِ بمدُت اآلاٗالجت
الىي٘ البُئي اآلاؼعي 

 بةكلُم َاهُان
 الخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
عضز 

 2017 يىليىس 25
38 

- 2017-2018 
 
 

- 2017-2018 

اصة  -  في ٖضص ملاٖض اآلااؾؿاث الجامُٗت طاث الاؾخلُاب %30ٍػ
 اآلادضوص زالٌ اآلاىؾم الضعاس ي اآلالبل

اصة باآلالاٖض البُضاغىجُت الالػمت وبالخإَحر التربىي  - مىاهبت هظه الٍؼ
 .الالػم

جي مىخض لىلىج اآلااؾؿاث الجامُٗت طاث الاؾخلُاب  - اٖخماص هٓام َو
اث الىلىج : اآلادضوص ابخضاء مً الؿىت اللاصمت ًيبجي ٖلى بلغاء مباٍع

 ٖلى لهظه اآلااؾؿاث والاكخهاع فلِ ٖلى اهخلاء اآلاترشححن بىاء
جي لىُل قهاصة الباوالىعٍا  الىلِ اآلادهل ٖليها في الامخدان الَى

مؿُغة ولىج 
الجامٗاث واآلاٗاهض 
واآلاضاعؽ الٗلُا طاث 
الاؾخلُاب اآلادضوص 

ىُت  التربُت الَى
ً اآلانهي  والخيٍى
والخٗلُم الٗالي 
والبدي الٗلمي 

الجلست الثالثت 
عضز 

 2017 غضذ 01
39 

. والامخدان الجهىي 

- 2018 
وي٘ ؾُاؾت ٖمىمُت خٌى الحماًت الاجخماُٖت بةقغان مسخلف الكغواء 

. 2018اآلاٗىُحن ؾخفٗل اهُالكا مً ؾىت 
جللُو وؿبت الفلغ 

والهكاقت 

ألاؾغة والخضامً 
واآلاؿاواة والخىمُت 

الاجخماُٖت 

الجلست الثالثت 
عضز 

 2017 غضذ 01
40 

- 2018 
 2018 ماؾؿاث سجىُت ؾىت 5الكغوٕ في بىاء  -
 اآلاخٗلم بدىُٓم وحؿُحر اآلااؾؿاث السجىُت 23.98جدُحن اللاهىن عكم  -
 

ويُٗت السجىن ببالص 
الٗالكاث م٘ البرآلاان 

واآلاجخم٘ اآلاضوي 

الجلست الثالثت 
عضز 

 2017 غضذ 01
41 

صون جدضًض  -

جي للخُهحر الؿاثل وبٖاصة اؾخٗماٌ اآلاُاه الٗاصمت - . بٖضاص بغهامج َو
ب واآلاخىؾِ جخٗلم ب -  :وي٘ مسُُاث ٖلى اآلاضي اللٍغ

 ،جي للحض مً الخلىر اآلاٗضوي  باآلاسُِ الَى
 ،جي للحض مً الخلىر الهىاعي  اآلاسُِ الَى
  ،جي للحض مً الخلىر الىاجج ٖلى اآلاغجان اآلاسُِ الَى
 مكغوٕ صعاؾت خٌى الخلىر الفالحي. 

جلىر اآلاُاه الجىفُت 
هخابت الضولت اآلايلفت 

باآلااء 

الجلست الزابعت 
 غضذ 08عضز 

2017 
42 

- 2016-2021 

:  ؾِخم2021-2016في بَاع البرهامج الحيىمي 
  جي 1000بهجاػ  ماؾؿت جماٖاجُت ٖلى الهُٗض الَى
  ماؾؿت100بهجاػ . 

 

اآلاضاعؽ الجماٖاجُت 
ىُت  التربُت الَى

 ً والخيٍى

الجلست الزابعت 
 غضذ 08عضز 

2017 
43 

- 2018 
 طالب وطالبت 50000رفع الطاكت الاسديعابيت لألخياء الجامعيت من 

. 2018  طالب وطالبت سنت 68000إلى 

كزار إغالق ألاخياء 
الجامعيت بالزباط في 

 يىنيى 30

هخابت الذولت اآلايلفت 
 بالخىىين اآلانهي

 

الجلؿت الغابٗت 
 غكذ 08ٖكغ 

2017 
44 

 
  

ث.ر الجلست اللطاع الحىىمي مىضىع السؤال حىاب الىسيز الذر يخضثن بزنامجا، التزاما أو حعهذا آحال الخنفيذ  

 دوو جدذيذ -
 

دوو جدذيذ  -
 

دوو جدذيذ  -
 

 ؾىىاث 5زالٌ  -

الخبؿُِ الحلُلي آلاؿاَغ الخٗمحر بالٗالم اللغوي م٘ اخترام  -
ت؛  الًىابِ الًغوٍع

 زهىنا في الكم اآلاخٗلم بخدضًض 2.92.832مغاجٗت اآلاغؾىم  -
 اآلاؿاخت الضهُا وطلً بالدكاوع م٘ اآلاٗىُحن باألمغ وعئؾاء الجماٖاث؛

ت  - مؿاٖضة ألاؾغ اآلاٗىػة ٖلى الحهٌى ٖلى جهمُم الهىضؾت اآلاٗماٍع
 لخمىُنها مً البىاء بكيل كاهىوي؛

 وزُلت حٗمحر 120 ؾىىاث ؤي بمٗضٌ 5 وزُلت حٗمحر زالٌ 600بهخاج  -
 .في ول ؾىت

مكيل جُبُم كاهىن 
الخٗمحر صون مغاٖاة 
زهىنُاث الٗالم 

 اللغوي

جي  بٖضاص التراب الَى
والخٗمحر وإلاؾيان 

 وؾُاؾت اآلاضًىت

/ الجلست ألاو�� 
 2017مار02

01 

 دوو جدذيذ -
 

 
دوو جدذيذ  -
 دوو جدذيذ -
   و 2017ما بحن  -

2019 

جي جسو  - جىكُ٘ ٖلض بغهامج ًخًمً التزاماث مً جهت اآلاىخب الَى
الترقُض، الاؾدثماع، ومغاجٗت مىٓىمت هلل الىهغباء واآلااء، ملابل 

با؛ % 50التزام الضولت بضٖم هظا البرهامج مالُا ب   جلٍغ
ت ٖىى مدلُت؛ - لت الخىػَ٘ التي ؾخهبذ جهٍى  بٖاصة الىٓغ في ٍَغ
فت لخمىحن الفلغاء مً ؤصاء زمً ؤكل مً ولفت إلاهخاج؛ -  مغاجٗت الخٍٗغ
جي بسهىم الاؾدثماع للفترة ما بحن  -  2017التزاماث اآلاىخب الَى

 ملُاع صعهم باليؿبت آلاىٓىمت الىهغباء، وخىالي 40 ؾخهل بلى 2019و
غ إلاهخاج والىلل20  . ملُاع صعهم آلاىٓىمت اآلااء وطلً مً ؤجل جٍُى

جي  ويُٗت اآلاىخب الَى
للىهغباء واآلااء الهالح 

للكغب بٗض جىكُ٘ 
ٖلض البرهامج م٘ 

الحيىمت 

الُاكت واآلاٗاصن 
 والخىمُت اآلاؿخضامت

الجلست الثانيت 
 2017مار09/ 

02 

دوو جدذيذ  -

جدؿحن آلُاث الاؾتهضاف مً زالٌ الاهخلاٌ مً اؾتهضاف جغغافي بلى  -
اؾتهضاف مباقغ لألؾغ الفلحرة واآلاٗىػة؛ 

جدؿحن آلُاث اؾتهضاف بغامج الحماًت الاجخماُٖت،  -
بٖضاص �جل اجخما�ي مىخض ًمىً مً جلُُم ألاؾغ خؿب مؿخىاها  -

" جِؿحر"حٗمُم بغهامج 
ٖلى الٗالم اللغوي 

ىُت  التربُت الَى
الجلست الزابعت 

 2017مار 23
03 

نا
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الشياراث امليذانيت ألااملهام : الحصيلت الزكابيت للجان الذائمت
الاضخطالعيت 

 
 

مظمون الطلباث   إلانجاس
اضخجابت 
 الحىومت

عذد الطلباث  
 الواردة

 اللجنت

مُىاء الىاْىع واآلاغ٦ؼ الخضوصي 
بني ؤههاع 

-- 1 1 
املاليت ألاالخخطيط ألاالخنميت 

 الاكخصادًت

 -- -- -- -- 
الخعليس ألاالػؤألان الثلافيت 

 ألاالاحخماعيت

، التي 7TF بئر خىى الٛاػ  -
ج٣ىم بالخى٣ُب ُٞه بخضي 

ُاهُت بمخابٗت مً  الكغ٧اث البًر
ني للهُضعو٧اعبىعاث  اآلا٨خب الَى
واآلاٗاصن بجماٖت جىضعاعة ب٢لُم 

ت ٞغ . بٖى

-- 

ؤخُل ٖلى  
ش  اللجىت بخاٍع

 صحىبر 19
زال٫ ) 2016

ٞترة خ٩ىمت 
جهٍغ٠ 
ما٫  (ألٖا

 الفالحت ألااللطاعاث إلانخاحيت 1

وا٢٘ اآلاٗبر الخضوصي باب - 
ؾبخت 

م٣ال٘ الغما٫ بالٗغاجل - 
وال٣ىُُغة 

ؤوعاف مكغوٕ يٟتي ابي - 
ع٢غا١ 

-- 1 3 
الذاخليت ألاالجماعاث الترابيت 

 ألاالبنياث  ضاضيت

مهمت اؾخُالُٖت للسجىحن 
اآلادلُحن ب٩ل مً ؤًذ ملى٫ 

. وبهؼ٧ان
--  --  العذٌ ألاالدػزيع ألاحلوق إلانطان 1

 -- -- -- -- 
الخارحيت ألاالحذألاد ألاالذفاع 
 الوطني ألااملناطم املؼزبيت املحخلت

 املجموع 6 2 -- 
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طلباث الاضخماع إلى : الحصيلت الزكابيت للجان الذائمت
 أعظاء الحىومت

 
 

 إلانجاس
جفاعل 
 الحىومت

مظمون الطلباث 
عذد الطلباث 

 الواردة
 اللجنت

-- 2 
 الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض؛ -
. التراحٗاث في مجا٫ خ٣ى١ إلاوؿان -

٘ وخ٣ى١ إلاوؿان 2  لجىت الٗض٫ والدكَغ

 
 
1 

٣ٖض 
 الاحخمإ

ويُٗت اآلا٨خب اآلاٛغبي للؿُاخت؛  -

 
 
3 

 لجىت الٟالخت وال٣ُاٖاث إلاهخاحُت
 
 -

ني لل٨هغباء واآلااء  وا٢٘ اآلا٨خب الَى
الهالر للكغب، و٧ل ما ًغجبِ ًه مً 
ت ومدلُت حؿخإزغ  ىُت وحهٍى ٢ًاًا َو

ني . باَخمام الغؤي الٗام الَى

 --
جضاعؽ مىيٕى ٞؿاص وحًٟٗ اياحي 

لخىم الُٗض 

-- -- 

ها -  جضاعؽ الازخالالث التي حٗٞغ
ىُت  الخٗايضًت الٗامت للتربُت الَى

ٟي إلاصاعاث  والخٗايضًت الٗامت آلاْى
. الٗمىمُت

ىُت -  مىا٢كت ما ناخب البُىلت الَى
داث آلاؿاولحن  ل٨غة ال٣ضم مً جهٍغ
باألهضًت والجامٗت خى٫ الخالٖباث في 

. الىخاثج
َلب الاؾخمإ بلى الؿُض اآلاضًغ الٗام - 

ني لألٖما٫ الجامُٗت  للم٨خب الَى
. الاحخماُٖت والث٣اُٞت

جضاعؽ َغ١ جضبحر اآلا٨خب ومأ٫ مسُِ - 

5 
لجىت الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 

 والاحخماُٖت
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ٖمل اآلا٨خب زال٫ الىالًت الخ٩ىمُت 
. الخالُت

جضاعؽ وا٢٘ حامٗت ال٣اض ي ُٖاى - 
. بمغا٦ل بدًىع الؿُض عثِـ الجامٗت

 
 
 

 
1 

 
 -

م في -  غ نٝغ الضَع جضاعؽ مىيٕى جدٍغ
مه . ا٤ٞ حٍٗى

مىا٢كت ٧ل الجىاهب اآلاغجبُت بمىيٕى - 
م اآلاٛغبي غ الجؼجي للضَع . الخدٍغ

م-  غ ؾٗغ الضَع . مىا٢كت جدٍغ

 
 
 
 
4 

لجىت اآلاالُت والخسُُِ والخىمُت 
 الا٢خهاصًت

٣ٖض 
 الاحخمإ

الاؾخمإ لٗغى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص -
 2017واآلاالُت خى٫ جىُٟظ ال٣اهىن اآلاالي 

ضاص آلاكغوٕ ال٣اهىن اآلاالي  . 2018وإلٖا

-- -- 

مؿخجضاث ٢ًُت "مىا٢كت مىيٕى - 
غ ألاممي  وخضجىا الترابُت  في يىء الخ٣ٍغ

". ألازحر
صعاؾت مؿخجضاث الٗال٢اث اآلاٛغبُت - 

ها  وصو٫ الخلُج في ْل ألاػمت التي حٗٞغ
. اآلاى٣ُت

. جضاعؽ مدىت مؿلمي بىعما- 

3 
ني  لجىت الخاعحُت والخضوص والضٞإ الَى

 واآلاىا٤َ اآلاٛغبُت اآلادخلت

-- -- 

ها الخؿُمت -  صعاؾت ألاخضار التي حٗٞغ
 ( َلباث4)
مىا٢كت الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض وزانت - 

ت  التراحٗاث اآلاسجلت في مجا٫ خٍغ
. الخٗبحر والخ٤ في الخجم٘ الؿلمي

5 
لجىت الضازلُت والجماٖاث الترابُت 

 والب�ُاث ألاؾاؾُت

 اآلاجمٕى 22 22 4 2

 
 
 
 
 
 

الحصيلة الرقابية للجان الدائمة:•طلبات االستماع إلى أعضاء•الحكومة

به
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طلباث الاضخماع إلى : الحصيلت الزكابيت للجان الذائمت
 أعظاء الحىومت

 
 

 إلانجاس
جفاعل 
 الحىومت

مظمون الطلباث 
عذد الطلباث 

 الواردة
 اللجنت

-- 2 
 الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض؛ -
. التراحٗاث في مجا٫ خ٣ى١ إلاوؿان -

٘ وخ٣ى١ إلاوؿان 2  لجىت الٗض٫ والدكَغ

 
 
1 

٣ٖض 
 الاحخمإ

ويُٗت اآلا٨خب اآلاٛغبي للؿُاخت؛  -

 
 
3 

 لجىت الٟالخت وال٣ُاٖاث إلاهخاحُت
 
 -

ني لل٨هغباء واآلااء  وا٢٘ اآلا٨خب الَى
الهالر للكغب، و٧ل ما ًغجبِ ًه مً 
ت ومدلُت حؿخإزغ  ىُت وحهٍى ٢ًاًا َو

ني . باَخمام الغؤي الٗام الَى

 --
جضاعؽ مىيٕى ٞؿاص وحًٟٗ اياحي 

لخىم الُٗض 

-- -- 

ها -  جضاعؽ الازخالالث التي حٗٞغ
ىُت  الخٗايضًت الٗامت للتربُت الَى

ٟي إلاصاعاث  والخٗايضًت الٗامت آلاْى
. الٗمىمُت

ىُت -  مىا٢كت ما ناخب البُىلت الَى
داث آلاؿاولحن  ل٨غة ال٣ضم مً جهٍغ
باألهضًت والجامٗت خى٫ الخالٖباث في 

. الىخاثج
َلب الاؾخمإ بلى الؿُض اآلاضًغ الٗام - 

ني لألٖما٫ الجامُٗت  للم٨خب الَى
. الاحخماُٖت والث٣اُٞت

جضاعؽ َغ١ جضبحر اآلا٨خب ومأ٫ مسُِ - 

5 
لجىت الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 

 والاحخماُٖت
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ٖمل اآلا٨خب زال٫ الىالًت الخ٩ىمُت 
. الخالُت

جضاعؽ وا٢٘ حامٗت ال٣اض ي ُٖاى - 
. بمغا٦ل بدًىع الؿُض عثِـ الجامٗت

 
 
 

 
1 

 
 -

م في -  غ نٝغ الضَع جضاعؽ مىيٕى جدٍغ
مه . ا٤ٞ حٍٗى

مىا٢كت ٧ل الجىاهب اآلاغجبُت بمىيٕى - 
م اآلاٛغبي غ الجؼجي للضَع . الخدٍغ

م-  غ ؾٗغ الضَع . مىا٢كت جدٍغ

 
 
 
 
4 

لجىت اآلاالُت والخسُُِ والخىمُت 
 الا٢خهاصًت

٣ٖض 
 الاحخمإ

الاؾخمإ لٗغى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص -
 2017واآلاالُت خى٫ جىُٟظ ال٣اهىن اآلاالي 

ضاص آلاكغوٕ ال٣اهىن اآلاالي  . 2018وإلٖا

-- -- 

مؿخجضاث ٢ًُت "مىا٢كت مىيٕى - 
غ ألاممي  وخضجىا الترابُت  في يىء الخ٣ٍغ

". ألازحر
صعاؾت مؿخجضاث الٗال٢اث اآلاٛغبُت - 

ها  وصو٫ الخلُج في ْل ألاػمت التي حٗٞغ
. اآلاى٣ُت

. جضاعؽ مدىت مؿلمي بىعما- 

3 
ني  لجىت الخاعحُت والخضوص والضٞإ الَى

 واآلاىا٤َ اآلاٛغبُت اآلادخلت

-- -- 

ها الخؿُمت -  صعاؾت ألاخضار التي حٗٞغ
 ( َلباث4)
مىا٢كت الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض وزانت - 

ت  التراحٗاث اآلاسجلت في مجا٫ خٍغ
. الخٗبحر والخ٤ في الخجم٘ الؿلمي

5 
لجىت الضازلُت والجماٖاث الترابُت 

 والب�ُاث ألاؾاؾُت

 اآلاجمٕى 22 22 4 2

 
 
 
 
 
 

وجهه 

الطلب 

لوالي بنك 

املغرب
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مناقشة وضعية املكتب الوطني املغربي للسياحة

•أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

تاريخ االجتماع: الثالثاء 25 يوليوز 2017.	 

رئيس الجلسة: السيد العربي العراي�شي رئيس اللجنة.	 

ممثلو الحكومة: 	 

-  السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

-  السيدة ملياء بوطالب كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة.

-  السيد عبد الرفيع زويتن مدير املكتب الوطني املغربي للسياحة.

عدد الحاضرين: 24	 

املتدخلون: 14	 

عدد ساعات العمل: خمس ساعات.	 

خالصة االجتماع:	 

 في البداية تفضل ممثل الفريق االستقاللي بتقديم دوافع وسياق طلب االستماع إلى السيد املدير العام للمكتب الوطني املغربي 

للسياحة، والتي أجملها فيما أصبح يشهده هذا املكتب من اختالالت وسوء تدبير القطاع بناء على عدة معطيات، أبرزها ما ورد 

ضمن تقرير املجلس األعلى للحسابات، مما بات يفرض تطبيق الحكامة الجيدة لتدبير وتسيير القطاع السياحي ببالدنا ومحاربة 

الفساد وتخليق الحياة العامة وربط املسؤولية باملحاسبة تفعيال ملنطوق وروح الدستور.

وخالل عرضه، أكد السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي السيد محمد ساجد 

وشّدد كذلك على مدى أهمية التقائية  على أهمية اإلنجازات التي حققها القطاع بالرغم من ضخامة وحجم التحديات، 

عدد من املؤسسات واملكاتب التي لها عالقة بالقطاع، بهدف تجميع املجهودات املبذولة في أفق تنزيل االستراتيجية الوطنية 

.2020 لتحقيق رؤية 

من جانبه، تطرق السيد املدير العام للمكتب الوطني املغربي للسياحة إلى عدد من اإلنجازات التي حققها املكتب دون إغفال 

اإلكراهات بسبب الصعوبات االقتصادية بعدد من األسواق األوروبية والتوترات والنزاعات التي تعرفها عدد من الدول على 

الصعيد اإلقليمي والدولي، التي تحول دون تحقيق الطموحات املرجوة.

السادة املستشارون عبروا في مجمل مداخالتهم عن عدم رضاهم حول ما يشهده القطاع من اختالالت وسوء التدبير، مؤكدين 

على ضرورة إيالء األهمية للقطاع على املستوى األفقي بتنسيق مع باقي القطاعات املتداخلة، وبشكل عمودي عن طريق تقوية 

أواصر الشراكة بشكل أكبر مع الفاعلين الخواص. 
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القسم الثالث:
 لجان تقصي 

الحقائق
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استكملت الفرق واملجموعات باملجلس خالل السنة  باإلضافة إلى لجنة تق�شي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، 

الئحة أعضاءها بلجنتي تق�شي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة وترخيص الحكومة   2017-2016 التشريعية 

باستيراد النفايات.

أشغال لجنة تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد•

تشكلت لجنة تق�شي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد التي تم تقديم تقريرها ومناقشته في دورة استثنائية عقدت يومي 

13 و15 مارس 2017 في سياق عام تميز بدخول بالدنا في عهد دستوري جديد تضمن مقتضيات متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ 

الحكامة وإعمال آلياتها وربط املسؤولية باملحاسبة، باإلضافة إلى تعزيز وتقوية الوظيفة الرقابية للبرملان، وفي مقدمتها اللجان 

النيابية لتق�شي الحقائق.

واالجتماعيين،  بتزايد االهتمام املجتمعي املشترك بين الفاعلين السياسيين واالقتصاديين،  كما تميز هذا السياق كذلك،   

خاصة عقب اعتماد اإلصالح  بموضوع الصندوق املغربي للتقاعد واألنظمة التي يسيرها،  ومكونات هامة من املجتمع املدني، 

املقيا�شي األخير الذي جاءت به الحكومة.

وألن املوضوع كان محط خالف حاد بين الحكومة و جل املركزيات النقابية وفرق املعارضة بمجلس املستشارين، بادرت هذه 

الفرق واملجموعات إلى جمع توقيعات قصد تشكيل لجنة لتق�شي الحقائق حول العوامل واألسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة 

الصندوق املغربي للتقاعد، وتحديدا وجود اختالالت بنظام املعاشات املدنية من عدمها، وبالتبعية، تحديد املسؤوليات.

هيكلة اللجنة:

2016 اجتماعا بدعوة من رئيس مجلس املستشارين السيد عبد الحكيم بن  2 غشت   عقدت لجنة تق�شي الحقائق بتاريخ 

شماش، وقد خصص هذا االجتماع النتخاب رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها، وتم خالله االتفاق على هيكلة اللجنة كالتالي:
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 ٦ما جمحز َظا الؿُا١ ٦ظل٪، بتزاًض الاَخمام اآلاجخمعي اآلاكتر٥ بحن الٟاٖلحن 
الؿُاؾُحن والا٢خهاصًحن، والاحخماُٖحن، وم٩ىهاث َامت مً اآلاجخم٘ اآلاضوي، بمىيٕى 

ا، زانت ٣ٖب اٖخماص إلانالح اآلا٣ُاس ي  الهىضو١ اآلاٛغبي للخ٣اٖض وألاهٓمت التي ٌؿحَر
. ألازحر الظي حاءث به الخ٩ىمت

غ١  اث الى٣ابُت ٞو وألن اآلاىيٕى ٧ان مدِ زالٝ خاص بحن الخ٩ىمت وبحن حل اآلاغ٦ٍؼ
اث بلى حم٘ جى٢ُٗاث ٢هض  ً، باصعث َظٍ الٟغ١ واآلاجمٖى اآلاٗاعيت بمجلـ اآلاؿدكاٍع
حك٨ُل لجىت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ خى٫ الٗىامل وألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي ج٠٣ وعاء ؤػمت 

الهىضو١ اآلاٛغبي للخ٣اٖض، وجدضًضا وحىص ازخالالث بىٓام اآلاٗاقاث اآلاضهُت مً ٖضمها، 
. وبالخبُٗت، جدضًض اآلاؿاولُاث

 
: هييلت اللجنت

ش   احخماٖا بضٖىة مً عثِـ 2016 ٚكذ 2 ٣ٖضث لجىت ج٣ص ي الخ٣اث٤ بخاٍع
ً الؿُض ٖبض الخ٨ُم بً قماف، و٢ض زهو َظا الاحخمإ الهخساب  مجلـ اآلاؿدكاٍع

: ًٖاء م٨خبها، وجم زالله الاجٟا١ ٖلى ٩َُلت اللجىت ٧الخاليأعثِـ اللجىت و
 

املجموعت / الفزيماملهمت العظو املنخذب 

٤ ألانالت واآلاٗانغة عثِـ اللجىت عبذ العشيش بنعشألاس  ٍٞغ
٤ الاجداص اآلاٛغبي للكٛل هاثبت الغثِـ اماٌ العمزي  ٍٞغ
٤ الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب هاثب الغثِـ ًوضف محيي  ٍٞغ
ت الٗمل الخ٣ضمي م٣غع اللجىت عّذي شجيري  مجمٖى

ت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل هاثب م٣غع اللجىت عبذ الحم حيطان  مجمٖى
٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت ًٖى اللجىت خذًجت الشألامي  الٍٟغ

٤ الٗضالت والخىمُت ًٖى اللجىت عبذ الصمذ مزيمي  ٍٞغ
٤ الخغ٧ي ًٖى اللجىت الطيب البلالي  الٍٟغ
ني لألخغاع ًٖى اللجىت محمذ البىوري  ٤ الخجم٘ الَى ٍٞغ

٤ الاقترا٧ي ًٖى اللجىت عبذ الحميذ فاجحي  الٍٟغ
٤ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي ًٖى اللجىت ادريظ الزاض ي  الٍٟغ
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منهجية عمل اللجنة:

بعد تشكيل اللجنة، وانتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها في أول اجتماع لها، شرعت في عملها، حيث قررت في ثاني اجتماع لها 

وحصر القضايا واملحاور التي شملتها األسئلة التي تم إدراجها في املراسالت التي وجهت إلى املسؤولين  تحديد منهجية عملها، 

السياسيين واإلداريين الذين تعاقبوا على تسيير الصندوق املغربي للتقاعد، وكل من كانت له عالقة بالصندوق، وحصر الئحة 

البيانات والوثائق التي ستعتمدها في عملها للوقوف على حقيقة ما جرى. 

واشتملت هذه الالئحة على الدراسات والنصوص القانونية والوثائق املحاسباتية املتوصل بها من عدد من املؤسسات العامة 

والخاصة بناء على مراسالت موجهة للجهات املعنية، وكذا العروض والوثائق املقدمة أثناء جلسات االستماع.

كما اعتمدت اللجنة عقد جلسات االستماع للمسؤولين السياسيين واإلداريين الذين لهم عالقة مباشرة بالصندوق املغربي للتقاعد: 

- السيد رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس اإلداري للصندوق املغربي للتقاعد،

-  السيد وزير االقتصاد واملالية، 

-  السيد وزير الداخلية،

- السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،

- السيد مدير الصندوق املغربي للتقاعد،

- السيد مدير امليزانية بوزارة املالية، 

- السيد مدير املنشآت العامة والخوصصة بوزارة املالية،

- السيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، 

- السادة أعضاء املجلس اإلداري للصندوق املغربي للتقاعد ممثلي املنخرطين واملتقاعدين. 

كما تم االستماع لبعض املسؤولين السياسيين واإلداريين السابقين الذين تعاقبوا على تدبير ملف نظام املعاشات املدنية:

- السيد فتح هللا ولعلو وزير االقتصاد واملالية األسبق،

- السيد محمد بندريس املدير السابق للصندوق املغربي للتقاعد،

- السيد التهامي البركي املدير السابق ملديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي بوزارة االقتصاد واملالية.

وثالثة طلبات  و24 طلب تزويد اللجنة بالوثائق الالزمة،  رسالة طلب عقد جلسة استماع،   30 تم توجيه  وفي هذا الصدد، 

النتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبليغ.

كما تم توجيه مراسلة لرئاسة املجلس تتعلق بطلب إجراء تدقيق للصندوق املغربي للتقاعد من طرف املجلس األعلى للحسابات.

وقد بلغ الغالف الزمني الشتغال اللجنة 79 ساعة و28 دقيقة موزعة على 37 اجتماعا، 20 منها خاصا بجلسات االستماع، دون 

احتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي، والتقارير، وجلسات االجتماع مع الخبراء ومدة صياغة التقرير.  
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الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة:

على املستوى القانوني:•

بعد 07 أكتوبر 2016، تاريخ إجراء االنتخابات التشريعية، اصطدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف األعمال، والجدل الذي 

رافقه بين البرملان والحكومة، بحيث امتنع عدد من املسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات االستماع، وهو األمر الذي دفع 

باللجنة في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات املادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية 

لتق�شي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة لألشخاص املراد االستماع إليهم عن طريق املفوض القضائي.

وعلى خلفية هذا الجدل القانوني، لم تتمكن اللجنة من التقدم في أشغالها بالشكل املطلوب، وتم إهدار زمن ثمين كان باإلمكان 

أن يستغل بطريقة أفضل. 

على املستوى الواقعي:•

في عدم تجاوب  تمثلت الصعوبات والعراقيل التي واجهت لجنة تق�شي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد باألساس، 

بعض املسؤولين السياسيين واإلداريين معها، من خالل تحفظ بعض املستجوبين عن اإلجابة عن تساؤالت السادة أعضاء اللجنة 

خالل جلسات االستماع، رغم أدائهم للقسم وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي املنظم لعمل لجان تق�شي الحقائق.

أرخى بظالله على عمل  كما أن تسريب بعض مضامين جلسة االستماع لرئيس املجلس اإلداري للصندوق املغربي للتقاعد، 

من القانون   15 وإحالته على رئاسة املجلس طبقا ملا تنص عليه املادة  بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في املوضوع،  اللجنة، 

التنظيمي السالف الذكر.

خالصات عمل اللجنة:

رغم مجمل الصعوبات والظروف غير املواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، فقد توصلت من خالل فحص التقارير والوثائق 

ومداوالت جلسات االستماع إلى حقائق في صيغة الخالصات واالستنتاجات التالية:

االرتباك الذي شاب مسار الصندوق املغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة . 1

1996، والذي ترتب عنه فقدان االستقالل املالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة املعاشات  هيكلته سنة 

والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله ملجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة املالية.  

الخروقات القانونية املتمثلة في: . 2

 أ.  التسبيقات املمنوحة لنظام املعاشات العسكرية واألنظمة غير املساهمة من فائض نظام املعاشات املدنية، في غياب 

رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية. 

 ب.  منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، 

اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصالحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، وال رؤية . 3

استشرافية ودون دراسة اآلثار املالية لكل إجراء، ويتجلى هذا في:
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والتي كانت  على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل،   ،1971 عدم تنصيص القانون املنظم للمعاشات املدنية لسنة   أ. 

محددة في %12، طبقا ملقتضيات القرار الوزاري املؤرخ في 15 دجنبر 1951. 

ب. إصالح 1990 الذي وسع وعاء احتساب املعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة. 

ج. إصالح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة.

د. إصالح 2004 الذي رفع املساهمات من 14% إلى %20 على ثالث سنوات.

ه. اإلصالح املقيا�شي لسنة 2016. 

تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خالل اعتماد اإلصالح املقيا�شي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى . 4

تبني إصالح شمولي ألنظمة التقاعد .

إخفاء الحكومات املتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون املستحقة على الدولة لفائدة نظام املعاشات املدنية، على الشركاء . 5

االجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار االجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية 

توافقية في املوضوع .

عدم احتساب الفوائد املستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام املعاشات املدنية.. 6

عدم واقعية الحياد املالي لعملية املغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام املعاشات املدنية على اعتبار أن اللجنة التي . 7

ُعِهد إليها بتقييم االنعكاس املالي لهذه العملية،  اعتمدت على الئحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن 

العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه اآلثار إال 

بعد وفاة جميع املستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063 .

كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها املضمونة . 8 ضعف مردودية املحفظة املالية بسبب تقييد جزء 

بموجب القرار الوزاري رقم 1253 97- املتعلق بتسيير األرصدة االحتياطية.

إشكاالت مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق املغربي للتقاعد لألنظمة التي يسيرها تتجلى فيما يلي:. 9

غياب الفصل بين األنظمة التي يدبرها من خالل الخلط بينها محاسباتيا.  أ. 

وهيمنة وزارة املالية من خالل ترأسها للجان الحكامة باملجلس اإلداري  تعدد املتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد،  ب. 

للصندوق املغربي للتقاعد.

ج. غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات واملخاطر التي قد تهدد التوازنات املالية لنظام املعاشات املدنية. 

ثقل الكلفة املالية الناتج عن تأخير اإلصالح املقيا�شي والشمولي، علما أن بوادر اختالل توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت . 10

منذ سنة 1994.  

عدم توفر الصندوق املغربي للتقاعد على البيانات واألرقام املوجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات . 11

املنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه األرقام والبيانات. 
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توصيات اللجنة:

تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة  على الخالصات واالستنتاجات املشار إليها،  وبناء  الخروقات واالختالالت املسجلة،  على ضوء 

بتحديد املسؤوليات، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بـما يلي:

على الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام املعاشات املدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات املحولة . 1

لنظام املعاشات العسكرية من فائض نظام املعاشات املدنية.

تحديد حجم هذه املتأخرات في إطار الحوار االجتماعي بناء على السيناريوهات املقترحة. . 2

تجميد اإلصالح املقيا�شي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد ملباشرة اإلصالح الشمولي.. 3

تطوير الحكامة بالصندوق املغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب املتعلقة بــ: . 4

أ. ضمان استقاللية الصندوق. 

ب. ضبط صدقية البيانات املتعلقة بانخراطات املوظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا. 

ج. مراجعة النصوص املتعلقة باملحفظة املالية بما يضمن تنويع االستثمارات ويحفظ من املخاطر التي قد تهدد التوازنات 

املالية للنظام.

إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار األنظمة غير املساهمة.. 5

مراجعة نسبة املساهمة فيما بين الدولة املشغل واملنخرطين بما يتالءم واملبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث.. 6

 تسجيل املقر الرئي�شي للصندوق املغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم . 7

نظام املعاشات املدنية.
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القسم الرابع:
 حصيلة مجلس المستشارين في 
تقييم السياسات العمومية خالل 

السنة التشريعية 2017-2016
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مسار التحضير للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية•

برسم السنة التشريعية•2016 - 2017

من مستهل دورة أكتوبر  1. شرع مكتب املجلس في التحضير للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية ابتداء 

2017، عبر مراسلة مختلف الفرق واملجموعات البرملانية بتاريخ 21 أكتوبر 2016 قصد اقتراح مواضيع الجلسة السنوية؛

2.  انسجاما مع الخطاب امللكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الجارية وتماشيا مع خصوصية املكونات التي يتألف منها 

 27 مجلس املستشارين، إختار مكتب املجلس باتفاق مع السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعات في االجتماع املنعقد في 

دجنبر 2016، موضوع الخدمات التي يقدمها املرفق العمومي؛

2016 مختلف الفرق واملجموعات البرملانية القتراح ممثليها في املجموعة املوضوعاتية املؤقتة  30 دجنبر  3.  راسل املكتب في 

استنادا إلى مبدأ التمثيل النسبي.

ر فيها السيد 
ّ
4.   تم تحديد 27 يناير 2017 كموعد لالجتماع األول للمجموعة، وأّجل إلى 7 فبراير 2017، وتمّيز بكلمة توجيهية ذك

الرئيس باملقتضيات الدستورية والتنظيمية املؤطرة لهذه العملية، وقّدم ملحة عن التجربتين السابقتين، وعن عناصر القوة التي 

اتسمتا بها، والقضايا التي ال تزال بحاجة إلى املعالجة؛

5.  تمت هيكلة املجموعة املوضوعاتية، بتاريخ 9 فبراير 2017، كالتالي:

رئيس املجموعة املوضوعاتية: السيد عبد الكريم مهدي عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب؛	 

النائب األول لرئيس املجموعة املوضوعاتية: السيد علي العسري عن فريق العدالة والتنمية؛	 

النائب الثاني لرئيس املجموعة املوضوعاتية: السيد محمد حيتوم عن فريق االتحاد املغربي للشغل؛	 

مقّرر املجموعة املوضوعاتية: السيد أحمد تويزي عن فريق األصالة واملعاصرة.	 

باقي أعضاء املجموعة، السادة:

السيد رحال مكاوي والسيد حسن سليغوة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛	 

السيد عبد  العزيز بنعزوز عن فريق األصالة واملعاصرة؛   	 

السيد امبارك السباعي عن الفريق الحركي؛	 

السيد لحسن أدعي عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛	 

السيد عبد الحميد فاتحي عن الفريق االشتراكي	 
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السيد محمد عدال عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي؛	 

السيد املبارك الصادي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛	 

السيد عبد اللطيف أعمو عن مجموعة العمل التقدمي.	 

6.  تم تعيين الطاقم اإلداري املواكب لعمل املجموعة املوضوعاتية؛

7.  عقد االجتماع الثالث للمجموعة بتاريخ 14 أبريل 2017، قصد وضع برنامج زمني إلنجاز مهمتها؛

2017 الحكومة الجديدة في شخص رئيسها، والسيد الوزير املكلف  4 ماي  8.  راسل السيد رئيس مجلس املستشارين بتاريخ 

بالعالقات مع البرملان، إلخبارها باملوضوع املعتمد، ولإلعراب عن تطلع مجلس املستشارين الى تعاون القطاعات الحكومية املعنية 

مع املجموعة املوضوعاتية، وتزويدها بما توفر لديها من معطيات ووثائق حول القضايا ذات الصلة بمحاور التقييم؛

9.  توصلت رئاسة املجلس في 11 ماي 2017 بطلب املجموعة االشتغال على موضوع التشغيل بناء على طلب أعضائها في اجتماع 

منعقد بتاريخ 9 ماي 2017، والذي كان موضوع جواب من لدن رئيس املجلس في 12 ماي 2017 بضرورة التمسك باملحور الذي 

اعتمده املكتب باالتفاق مع ندوة الرؤساء؛

10.  حّددت املجموعة املوضوعاتية املحاور التي ستشتغل عليها، وقد حصرتها في: 

املراكز الجهوية لالستثمار؛	 

الخدمات الصحية؛	 

منظومة التربية والتعليم.	 

على أساس معالجتها انطالقا من املؤشرات التالية: حكامة القطاع ؛- البنية التحتية؛- املوارد البشرية؛- اختيار سياسة نموذجية 

في القطاع )السياسة الدوائية مثال(؛ - خريطة الخدمات.

11.  توصلت الرئاسة بتاريخ 15 يونيو 2017 بطلب املجموعة عقد اجتماعات مع القطاعات الحكومية املعنية بمحاور املوضوع، 

ويتعلق األمر ب: وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ومدراء األكاديميات الجهوية للقطاع، والسيد وزير الصحة 

واملسؤولين الجهويين للقطاع، والسيد وزير الداخلية والسيدات والسادة مديري املراكز الجهوية لالستثمار إللقاء عروض حول 

املوضوع، كل في مجال اختصاصه. وقد أحيل الطلب من رئاسة املجلس إلى الحكومة في 19 يونيو 2017؛

ما تعلق منه بالدراسات الصادرة عن عدد من  تم استثمار الرصيد الوثائقي املتوفر في املحاور موضوع التقييم، سواء    .12

املؤسسات وبصفة خاصة املجلس األعلى للحسابات واملندوبية السامية للتخطيط، أو بالتفاعل الحاصل بين الحكومة ومجلس 

وتقارير اللجان الدائمة الخاصة بمناقشة امليزانيات الفرعية  املستشارين من خالل الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية، 

للقطاعات املعنية؛

13.  تجاوبت جميع القطاعات الحكومية املطلوبة مع طلب املجموعة املوضوعاتية، بحضور عدد من املندوبين الجهويين لهذه 
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القطاعات، كالتالي:

املنهي 	  بالتكوين  املكلفين  الدولة  وكاتبي  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير   -

2017؛  يوليوز   5 العالي:  والتعليم 

- وزير الصحة: 10 يوليوز 2017؛ 	 

- الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية: 27 يوليوز 2017.	 

14. تم إعداد املسودة األولية لتقرير املجموعة املوضوعاتية املؤقتة من لدن الطاقم اإلداري املواكب، والذي أحيل الكترونيا في 

21 يوليوز 2017 على السادة أعضائها قصد إبداء املالحظات.

15. - 26 يوليوز 2017: طلبت املجموعة تمديد أجل تقديم التقرير إلى حين استكمال شروط إنجاز تقييم املحاور املختارة، تبعا 

للخالصات املتمخضة عن اجتماع املجموعة يوم الثالثاء 25 يوليوز 2017.

16. - 31 يوليوز 2017: موافقة املكتب على طلب املجموعة تمديد أجل تقديم التقرير إلى حين استكمال شروط إنجاز تقييم 

املحاور املختارة.
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• أوال:•االسئلة الشفهية:	

بالغ مكتب مجلس املستشارين حول عقد جلسات األسئلة•. 1

الشفهية األسبوعية في دورة أكتوبر•2016

قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أبريل•2017:. 2

قائمة األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها   أ - 

قائمة األسئلة الشفهية العادية  املجاب عنها  ب - 

• ثانيا:•األسئلة الكتابية:	

قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر•2016 . 1

قائمة األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل الفترة الفاصلة بين•. 2

دورتي أكتوبر•2016•وأبريل•2017،•ودورة أبريل•2017،•والفترة•

الفاصلة بين دورتي أبريل•2017•وأكتوبر•2017

الملحق:
 قوائم األسئلة الشفهية والكتابية المجاب 

عنها خالل السنة التشريعية 2017-2016
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لم يعقد مجلس املستشارين خالل دورة أكتوبر 2016 التي أعقبت االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، أية جلسة عامة 

لألسئلة الشفهية االسبوية على الرغم من دعوة املجلس للحكومة في شخص الوزراء املكلفين بتصريف األمور الجارية لحضور 

استنادا   ،2016 أكتوبر   18 التي صادفت يوم الثالثاء   ،2016 لدورة أكتوبر  أشغال اول جلسة أسبوعية لألسئلة الشفهية  

ملقتضيات الفصل 100 من الدستور واملادة 243 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

وقد دفعت الحكومة في مراسلتين رسميتين موقعتين على التوالي من السيد رئيس حكومة تصريف األمور الجارية والسيد 

وزير العالقات مع البرملان فيها، بكونها )أي الحكومة( »في وضعية تصريف األمور الجارية طبقا للفقرة األخيرة من الفصل 47 من 

الدستور، وأن حضور أعضاءها في الجلسة األسبوعية للجواب على أسئلة السادة املستشارين ال يندرج ضمن اتخاذ القرارات 

65.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، بل يدخل في إطار  37 من القانون التنظيمي رقم  والتدابير املشار إليها في املادة 

االختصاص الرقابي للمجلس على أعمال الحكومة في تدبيرها للشأن العام، وعليه فإن عقد الجلسات األسبوعية يبقى مرتبطا 

بتعيين حكومة جديدة من قبل جاللة امللك، ثم تنصيبها من قبل مجلس النواب«.

 وتبعا لذلك، تعذر عقد جلسات األسئلة الشفهية، مع إصدار مكتب املجلس للبيان التوضيحي التالي، بّين فيه األسس القانونية 

التي استند إليها لدعوة الحكومة، وأخلى بموجبه مسؤولية مجلس املستشارين عن تعطل آلية الرقابة على أشغال الحكومة.

أوال:•االسئلة الشفهية:

1•-•حول عقد جلسات األسئلة الشفهية خالل دورة أكتوبر•2016
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بالغ مكتب مجلس املستشارين حول عقد جلسات األسئلة الشفهية األسبوعية في دورة أكتوبر•2016

ر عليه عقد أولى 
ّ
ينهي مكتب مجلس املستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة املستشارين املحترمين أن املجلس تعذ

جلساته الدستورية لألسئلة الشفهية األسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات 

 65.13 37 من القانون التنظيمي رقم  بعلة عدم اندراج ذلك ضمن مجاالت تصريف األعمال كما حّددتها أحكام املادة 

املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها.

إن املكتب، انطالقا من حرصه األكيد على اضطالع مجلس املستشارين بالصالحيات التي يخولها له الدستور والنظام 

يهمه أن يوضح للسيدات والسادة  الداخلي في مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، 

أعضاء املجلس ومن خاللهم للرأي العام، ما يلي:

إلى اتخاذ الترتيبات القانونية املمهدة لعقد   2016-2017 بعد افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية  أنه بادر    -

الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية بما في ذلك توجيه رسالة رسمية للحكومة بواسطة رئيس املجلس، طبقا ألحكام 

الفصل 100 من الدستور واملادة 243 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

- إن املكتب يقّدر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف األعمال، وفي حدود املهام التي تقوم 

بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح ومؤسسات الدولة وانتظام سير املرافق العمومية.

- إن مجلس املستشارين املنتخب أعضاؤه ملدة ست سنوات طبقا ألحكام الفصل 63 من الدستور، يمارس مهامه الرقابية 

في عالقته بالحكومة بقدر الصالحيات املخّولة لها، وذلك بصرف النظر عن الوالية االنتدابية ملجلس النواب املحّددة في 

خمس سنوات، وبصفة خاصة االنتظام في عقد الجلسات الدستورية األسبوعية لألسئلة الشفهية.

ر مكتب املجلس بما جرى عليه العمل في 
ّ
- وإنه في إطار تثمين التراكمات اإليجابية التي تعزز املمارسة البرملانية لبالدنا، يذك

دورة أكتوبر 2011 التي عقد خاللها املجلس خمس جلسات أسبوعية لألسئلة، حضرها السيدات والسادة أعضاء حكومة 

باعتبار تقوية الوثيقة الدستورية  وهو عرف جدير باإلتباع،  تصريف األعمال التي كان يترأسها السيد عباس الفا�شي، 

الجديدة للدور الرقابي للبرملان.

- وإنه أمام عدم تجاوب الحكومة مع املجلس بخصوص عقد الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية بناء على تأويل 

مكتب مجلس  ينهي  القانوني ألعضائها،  والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق  التنظيمي  للقانون  خاص 

املستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة املستشارين املحترمين والرأي العام عن استعداده التام لالضطالع بدوره 

ل أشغاله طيلة تاريخ إجراء 
ّ
الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها لألمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعط

مشاورات تشكيل الحكومة. 
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محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ماي 09/ الجلطت الثانيت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
 الٟالخت والهُض البدغي الاؾخ٣اللي  .صٖم وجإَُل اآلا٣اوالث الٟالخُت
ني لألخغاع  .خهُلت اآلاىؾم الٟالحي الخالي  الٟالخت والهُض البدغي الخجم٘ الَى

 الٟالخت والهُض البدغي الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .اآلاىؾم الٟالحي
ت باألزغ الغحعي الصخت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل  .جإزغ جُٟٗل اآلاٗاصلت الٗلمُت وإلاصاٍع

الصخت الاؾخ٣اللي  .ويُٗت اآلاؿدكُٟاث إلا٢لُمُت
الصخت الخغ٧ي  .الىي٘ الهخي بالجىىب الكغقي

الٗال٢اث م٘ البرآلاان ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .آلاحا٫ الضؾخىعٍت للغص ٖلى ألاؾئلت الكٟهُت وال٨خابُت
أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ماي 16/ الجلطت الثالثت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  .٢ُإ الى٣ل الُغقي للبًاج٘ باآلاٛغب

حر الخماًت الاحخماُٖت للممغيحن  جُب٤ُ ال٣اهىن وجٞى
ني للًمان  واآلامغياث اآلاخٗا٢ضًً م٘ الهىضو١ الَى

 .الاحخماعي
الصخت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

ت مً وبلى مضًىت الضازلت اصة الغخالث الجٍى  الؿُاختالخغ٧ي  .ٍػ
 الؿُاختالضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .حصجُ٘ الُحران اآلاضوي

 الؿُاختالاؾخ٣اللي  .2020خهُلت اآلاسُِ ألاػع١ 
اؾتراجُجُت الخ٩ىمت لخٗمُم صوع الث٣اٞت في الٗالم 

 .ال٣غوي
الث٣اٞت والاجها٫ الخغ٧ي 

ني لبىاء صوع الث٣اٞت بالٗالم ال٣غوي ني لألخغاع  .البرهامج الَى الث٣اٞت والاجها٫ الخجم٘ الَى
الث٣اٞت والاجها٫ الاؾخ٣اللي  .حٗمُم صوع الث٣اٞت
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حر الخماًت الاحخماُٖت للممغيحن  جُب٤ُ ال٣اهىن وجٞى
ني للًمان  واآلامغياث اآلاخٗا٢ضًً م٘ الهىضو١ الَى

 .الاحخماعي
الصخت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

ت مً وبلى مضًىت الضازلت اصة الغخالث الجٍى  الؿُاختالخغ٧ي  .ٍػ
 الؿُاختالضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .حصجُ٘ الُحران اآلاضوي

 الؿُاختالاؾخ٣اللي  .2020خهُلت اآلاسُِ ألاػع١ 
اؾتراجُجُت الخ٩ىمت لخٗمُم صوع الث٣اٞت في الٗالم 

 .ال٣غوي
الث٣اٞت والاجها٫ الخغ٧ي 

ني لبىاء صوع الث٣اٞت بالٗالم ال٣غوي ني لألخغاع  .البرهامج الَى الث٣اٞت والاجها٫ الخجم٘ الَى
الث٣اٞت والاجها٫ الاؾخ٣اللي  .حٗمُم صوع الث٣اٞت

2–••قائمة األسئلة الشفهية املجاب عنها خالل دورة أبريل•2017:

أ-•األسئلة الشفهية اآلنية املجاب عنها خالل دورة أبريل•2017:
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 .الخؿُمت وبٌٗ اآلاىا٤َ ألازغي 
 الضازلُتالضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .جُىعاث ألاخضار ُٞما ٌؿمى خغا٥ الخؿُمت

 الضازلُتال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .ؤخضار الخؿُمت
 الضازلُتألانالت واآلاٗانغة  .مأ٫ مكغوٕ الخؿُمت مىاعة اآلاخىؾِ

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 13/ الجلطت الطابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ني والخٗمحرالاؾخ٣اللي . مأ٫ اآلاباوي الؿ٨ىُت باأل٢الُم الجىىبُت  بٖضاص التراب الَى
أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 20/ الجلطت الثامنت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
ها ؤ٢ؿام اآلاؿخعجالث الصخت الاؾخ٣اللي  .اآلاكا٧ل التي حٗٞغ

الصخت الخغ٧ي  .جإَُل اآلاؿخعجالث
ُٟت  اؾتراجُجُت بنالح الىظام ألاؾا��ي الٗام للْى

 .الٗمىمُت
الاقترا٧ي 

ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى
الٗمىمُت 

ٟاءاث والخى٣ُالث الخٗؿُٟت التي َالت  ْاَغة إلٖا
غ باإلصاعة اآلاٛغبُت ت مً ألَا  .مجمٖى

ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 
ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى

الٗمىمُت 
أحمذ الخزيف : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 04/ الجلطت الخاضعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
حؿهُل ٖملُت الٗبىع ألبىاء الجالُت اآلاٛغبُت اآلا٣ُمحن 

. بالخاعج
الاؾخ٣اللي 

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 
وقاون الهجغة 

ألانالت واآلاٗانغة . جدٟحز قباب الجالُت ٖلى الاؾدثماع
اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 

وقاون الهجغة 
الخجاعة الخاعحُت الاؾخ٣اللي . جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 11/ الجلطت العاغزة 
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محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ماي 23/ الجلطت الزابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
غ مىٓىمت الى٣ل  الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاؾخ٣اللي  .جٍُى

مىاحهت الخهام في مُاٍ الكغب ببٌٗ اآلاىا٤َ 
. الجىىبُت

ت الٗمل الخ٣ضمي   الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪مجمٖى

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .مكغوٕ الغبِ ال٣اعي بحن ؤوعوبا واآلاٛغب
 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاقترا٧ي  .٢ُإ بُ٘ وقغاء الؿُاعاث اآلاؿخٗملت
ت جاُٞاللذ  الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الخغ٧ي  .ويُٗت الُغ١ بجهت صٖع

أحمذ جويشي : أمين الجلطتنائلت الخاسي : رئيطت الجلطت 2017 ماي 30/ الجلطت الخامطت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ُٟت في ٢ُإ الٗبىع  بٖاصة الىٓغ في اآلاىٓىمت الخٍٗغ
 .اآلاُىاجي

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

ت زال٫ قهغ عمًان ألابغ٥ الث٣اٞت والاجها٫ الاؾخ٣اللي . البرامج الخلٍٟؼ
أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 06/ الجلطت الطادضت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
 الضازلُتألاصالت واآلاٗاصغة  .جىامي وزحرة الاخخجاحاث الاحخماُٖت

 الضازلُتالٗضالت والخىمُت  .اآلا٣اعبت الخ٩ىمُت لخضبحر الاخخجاحاث والخٓاَغ الؿلمي
ها بٌٗ اآلاضن اآلاٛغبُت  الضازلُتالخغ٧ي . الاخخجاحاث الكٗبُت التي حٗٞغ

ها بٌٗ مىا٤َ  مٗالجت الخ٩ىمت لالخخجاحاث التي حٗٞغ
 .اآلامل٨ت منها ب٢لُم الخؿُمت، وماهي زلُٟاتها

ني لألخغاع   الضازلُتالخجم٘ الَى

جىامي الاخخجاحاث طاث اآلاُالب الاحخماُٖت والا٢خهاصًت 
 .والٟٗل اآلا٣اوالحي

 الضازلُتالاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

ه بٌٗ مىا٤َ اآلاٛغب  الضازلُتالاقترا٧ي  .الخغا٥ الاحخماعي الظي حٗٞغ
 الضازلُتالاجداص اآلاٛغبي للكٛل م٣اعبت الخ٩ىمت في جضبحر الاخخجاحاث الاحخماُٖت بمضًىت 
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محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ماي 23/ الجلطت الزابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
غ مىٓىمت الى٣ل  الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاؾخ٣اللي  .جٍُى

مىاحهت الخهام في مُاٍ الكغب ببٌٗ اآلاىا٤َ 
. الجىىبُت

ت الٗمل الخ٣ضمي   الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪مجمٖى

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .مكغوٕ الغبِ ال٣اعي بحن ؤوعوبا واآلاٛغب
 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاقترا٧ي  .٢ُإ بُ٘ وقغاء الؿُاعاث اآلاؿخٗملت
ت جاُٞاللذ  الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الخغ٧ي  .ويُٗت الُغ١ بجهت صٖع

أحمذ جويشي : أمين الجلطتنائلت الخاسي : رئيطت الجلطت 2017 ماي 30/ الجلطت الخامطت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ُٟت في ٢ُإ الٗبىع  بٖاصة الىٓغ في اآلاىٓىمت الخٍٗغ
 .اآلاُىاجي

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

ت زال٫ قهغ عمًان ألابغ٥ الث٣اٞت والاجها٫ الاؾخ٣اللي . البرامج الخلٍٟؼ
أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 06/ الجلطت الطادضت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
 الضازلُتألاصالت واآلاٗاصغة  .جىامي وزحرة الاخخجاحاث الاحخماُٖت

 الضازلُتالٗضالت والخىمُت  .اآلا٣اعبت الخ٩ىمُت لخضبحر الاخخجاحاث والخٓاَغ الؿلمي
ها بٌٗ اآلاضن اآلاٛغبُت  الضازلُتالخغ٧ي . الاخخجاحاث الكٗبُت التي حٗٞغ

ها بٌٗ مىا٤َ  مٗالجت الخ٩ىمت لالخخجاحاث التي حٗٞغ
 .اآلامل٨ت منها ب٢لُم الخؿُمت، وماهي زلُٟاتها

ني لألخغاع   الضازلُتالخجم٘ الَى

جىامي الاخخجاحاث طاث اآلاُالب الاحخماُٖت والا٢خهاصًت 
 .والٟٗل اآلا٣اوالحي

 الضازلُتالاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

ه بٌٗ مىا٤َ اآلاٛغب  الضازلُتالاقترا٧ي  .الخغا٥ الاحخماعي الظي حٗٞغ
 الضازلُتالاجداص اآلاٛغبي للكٛل م٣اعبت الخ٩ىمت في جضبحر الاخخجاحاث الاحخماُٖت بمضًىت 

رئيس الجلسة نائلة مية التازي
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 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ىُت للى٢ايت مً الخٗذيب الٗضالت والخىمُت  .آلالُت الَى
وػٍغ الضولت اآلا٩ل٠ بد٣ى١ 

إلاوؿان 
م م الضَع الا٢خهاص واآلاالُت الاقترا٧ي  .٢غاع حٍٗى

م ٖلى اآلا٣اولحن وال٣ضعة الكغاثُت  م الضَع او٩ٗاؾاث حٍٗى
. للمىاَىحن

الا٢خهاص واآلاالُت الخغ٧ي 

م اآلاٛغبي الا٢خهاص واآلاالُت الاؾخ٣اللي  .حُٛحر هٓام نٝغ الضَع
الصخت الاؾخ٣اللي  .ويُٗت اآلاؿ�كُٟاث إلا٢لُمُت بجهت بني مال٫ زىُٟغة
الصخت الخغ٧ي  .اؾخثىاء بٌٗ اآلاغا٦ؼ الصخُت لخهُٟت الضم مً الضٖم

ني الث٣اٞت والاجها٫ الاؾخ٣اللي . خٟٔ طا٦غة الترار الث٣افي الالماصي الَى
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 18/ الجلطت الحادًت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
الضازلُت الٗضالت والخىمُت . اآلا٣اعبت اآلاٗخمضة في الخٗامل م٘ الاخخجاحاث الؿلمُت

ايت ألانالت واآلاٗانغة  .2017اآلاسُماث اآلابرمجت في ن٠ُ  الكباب والٍغ
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 08/ الجلطت الزابعت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

الاقترا٧ي . 13بخضار الجهت 
اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 

وقاون الهجغة 

ألانالت واآلاٗانغة  .حىصة مُاٍ الكىاَئ
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
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 .الخؿُمت وبٌٗ اآلاىا٤َ ألازغي 
 الضازلُتالضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .جُىعاث ألاخضار ُٞما ٌؿمى خغا٥ الخؿُمت

 الضازلُتال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .ؤخضار الخؿُمت
 الضازلُتألانالت واآلاٗانغة  .مأ٫ مكغوٕ الخؿُمت مىاعة اآلاخىؾِ

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 13/ الجلطت الطابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ني والخٗمحرالاؾخ٣اللي . مأ٫ اآلاباوي الؿ٨ىُت باأل٢الُم الجىىبُت  بٖضاص التراب الَى
أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 20/ الجلطت الثامنت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
ها ؤ٢ؿام اآلاؿخعجالث الصخت الاؾخ٣اللي  .اآلاكا٧ل التي حٗٞغ

الصخت الخغ٧ي  .جإَُل اآلاؿخعجالث
ُٟت  اؾتراجُجُت بنالح الىظام ألاؾا��ي الٗام للْى

 .الٗمىمُت
الاقترا٧ي 

ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى
الٗمىمُت 

ٟاءاث والخى٣ُالث الخٗؿُٟت التي َالت  ْاَغة إلٖا
غ باإلصاعة اآلاٛغبُت ت مً ألَا  .مجمٖى

ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 
ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى

الٗمىمُت 
أحمذ الخزيف : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 04/ الجلطت الخاضعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
حؿهُل ٖملُت الٗبىع ألبىاء الجالُت اآلاٛغبُت اآلا٣ُمحن 

. بالخاعج
الاؾخ٣اللي 

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 
وقاون الهجغة 

ألانالت واآلاٗانغة . جدٟحز قباب الجالُت ٖلى الاؾدثماع
اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 

وقاون الهجغة 
الخجاعة الخاعحُت الاؾخ٣اللي . جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 11/ الجلطت العاغزة 
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 .الخؿُمت وبٌٗ اآلاىا٤َ ألازغي 
 الضازلُتالضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .جُىعاث ألاخضار ُٞما ٌؿمى خغا٥ الخؿُمت

 الضازلُتال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .ؤخضار الخؿُمت
 الضازلُتألانالت واآلاٗانغة  .مأ٫ مكغوٕ الخؿُمت مىاعة اآلاخىؾِ

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 13/ الجلطت الطابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني

ني والخٗمحرالاؾخ٣اللي . مأ٫ اآلاباوي الؿ٨ىُت باأل٢الُم الجىىبُت  بٖضاص التراب الَى
أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 20/ الجلطت الثامنت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
ها ؤ٢ؿام اآلاؿخعجالث الصخت الاؾخ٣اللي  .اآلاكا٧ل التي حٗٞغ

الصخت الخغ٧ي  .جإَُل اآلاؿخعجالث
ُٟت  اؾتراجُجُت بنالح الىظام ألاؾا��ي الٗام للْى

 .الٗمىمُت
الاقترا٧ي 

ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى
الٗمىمُت 

ٟاءاث والخى٣ُالث الخٗؿُٟت التي َالت  ْاَغة إلٖا
غ باإلصاعة اآلاٛغبُت ت مً ألَا  .مجمٖى

ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 
ُٟت  بنالح إلاصاعة والْى

الٗمىمُت 
أحمذ الخزيف : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 04/ الجلطت الخاضعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ آلاني
حؿهُل ٖملُت الٗبىع ألبىاء الجالُت اآلاٛغبُت اآلا٣ُمحن 

. بالخاعج
الاؾخ٣اللي 

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 
وقاون الهجغة 

ألانالت واآلاٗانغة . جدٟحز قباب الجالُت ٖلى الاؾدثماع
اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج 

وقاون الهجغة 
الخجاعة الخاعحُت الاؾخ٣اللي . جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 11/ الجلطت العاغزة 
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محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ماي 02/ الجلطت  ألالى 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
مك٩ل جُب٤ُ ٢اهىن الخٗمحر صون مغاٖاة 

 .زهىنُاث الٗالم ال٣غوي
نيالاؾخ٣اللي   بٖضاص التراب الَى

نيالخغ٧ي  .ؤػمت ال٣ٗاع  بٖضاص التراب الَى
ضاصي والثاهىي  ويُٗت الخٗلُم الثاهىي إلٖا

 .بالٗالم بال٣غوي
ىُت الٗضالت والخىمُت  التربُت الَى

ىُت الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي .الخمضعؽ في الٗالم ال٣غوي  التربُت الَى
ىُتالاؾخ٣اللي  .الؿُاؾت الخٗلُمُت  التربُت الَى

ىُت الاقترا٧ي. ويُٗت الضازلُاث اآلاضعؾُت  التربُت الَى
اآلاؿخُٟضًً مً م٣ال٘ الغما٫ وعزو الهُض 

 .في ؤٖالي البداع
 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل

اهدكاع �ٗض ألامغاض اآلاٗضًت في الٗضًض مً 
 .مىا٤َ اآلامل٨ت

ني لألخغاع  الصخت الخجم٘ الَى

صٖم الجمُٗاث الٗاملت في مجا٫ ال٣هىع 
 .ال٩لىي 

 الصختالاؾخ٣اللي 

بحغاءاث وػاعج٨م لخجاوػ بق٩الُت َى٫ 
اآلاىاُٖض الخانت بةحغاءاث الٗملُاث 

 .الجغاخُت
 الصخت الٗضالت والخىمُت

اؾخٟدا٫ ال٣ٟغ وي٠ٗ الؿُاؾاث 
 .الاحخماُٖت بػاء ال٣ٟغاء

ألاؾغة والخضامً  ألانالت واآلاٗانغة

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  ألانالت واآلاٗانغة. اعجٟإ وؿبت بُالت الكباب
 الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاؾخ٣اللي  .مهحر خاملي الكهاصاث الٗلُا
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الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الخغ٧ي .اعجٟإ وؿبت البُالت
ٌ ًٖ ألايغاع اآلا�رجبت ًٖ اآلاساَغ  الخٍٗى

 .اآلاهىُت
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الاجداص اآلاٛغبي للكٛل

ت لبٌٗ حمُٗاث  الخ٩امت اآلاالُت وإلاصاٍع
ما٫ الاحخماُٖت ال�ي ج٨د��ي صبٛت الىٟ٘  ألٖا

. الٗام
الٗال٢اث م٘ البرآلاان  الٗضالت والخىمُت

ت الٗمل الخ٣ضمي .السجىاء اآلاهابحن بإمغاى ٣ٖلُت الٗال٢اث م٘ البرآلاان  مجمٖى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة. بهجاػ الؿضوص الهٛحرة

ٖضم اؾخٟاصة بٌٗ اآلاىا٤َ ال٣غوٍت مً اآلااء 
 .الهالر للكغب

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ماي 09/ الجلطت الثانيت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
 الٟالخت والهُض البدغي  ألاصالت واآلاٗاصغة .الٟالخت الخًامىُت

 الٟالخت والهُض البدغي الخغ٧ي  .بغهامج جىمُت اآلاىا٤َ ال٣غوٍت والجبلُت
ت  يغوعة بىاء مؿدكٟى حامعي بجهت صٖع

. جاُٞاللذ
الصخت  ألاصالت واآلاٗاصغة

ي٠ٗ إلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت 
 .الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

 ألاصالت واآلاٗاصغة
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 

الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  .صٖم الهىإ الخ٣لُضًحن
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الٗضالت والخىمُت . جإزغ ال٣ُاعاث ًٖ مىاُٖضَا

ني لل٨هغباء واآلااء الهالر  ويُٗت اآلا٨خب الَى
 .للكغب بٗض جى٢ُ٘ ٣ٖض البرهامج م٘ الخ٩ىمت

ني لألخغاع  الُا٢ت واآلاٗاصن الخجم٘ الَى

ايت الٗضالت والخىمُت . جإَحر الكباب باآلاسُماث الكباب والٍغ
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الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الخغ٧ي .اعجٟإ وؿبت البُالت
ٌ ًٖ ألايغاع اآلا�رجبت ًٖ اآلاساَغ  الخٍٗى

 .اآلاهىُت
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الاجداص اآلاٛغبي للكٛل

ت لبٌٗ حمُٗاث  الخ٩امت اآلاالُت وإلاصاٍع
ما٫ الاحخماُٖت ال�ي ج٨د��ي صبٛت الىٟ٘  ألٖا

. الٗام
الٗال٢اث م٘ البرآلاان  الٗضالت والخىمُت

ت الٗمل الخ٣ضمي .السجىاء اآلاهابحن بإمغاى ٣ٖلُت الٗال٢اث م٘ البرآلاان  مجمٖى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة. بهجاػ الؿضوص الهٛحرة

ٖضم اؾخٟاصة بٌٗ اآلاىا٤َ ال٣غوٍت مً اآلااء 
 .الهالر للكغب

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ماي 09/ الجلطت الثانيت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
 الٟالخت والهُض البدغي  ألاصالت واآلاٗاصغة .الٟالخت الخًامىُت

 الٟالخت والهُض البدغي الخغ٧ي  .بغهامج جىمُت اآلاىا٤َ ال٣غوٍت والجبلُت
ت  يغوعة بىاء مؿدكٟى حامعي بجهت صٖع

. جاُٞاللذ
الصخت  ألاصالت واآلاٗاصغة

ي٠ٗ إلا٢با٫ ٖلى مٗاعى الهىاٖت 
 .الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي والخًامني

 ألاصالت واآلاٗاصغة
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 

الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  .صٖم الهىإ الخ٣لُضًحن
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الٗضالت والخىمُت . جإزغ ال٣ُاعاث ًٖ مىاُٖضَا

ني لل٨هغباء واآلااء الهالر  ويُٗت اآلا٨خب الَى
 .للكغب بٗض جى٢ُ٘ ٣ٖض البرهامج م٘ الخ٩ىمت

ني لألخغاع  الُا٢ت واآلاٗاصن الخجم٘ الَى

ايت الٗضالت والخىمُت . جإَحر الكباب باآلاسُماث  الكباب والٍغ
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اض ي وخماًخه مً اآلاخالٖبحن ايت الاؾخ٣اللي . جإَحر الخ٣ل الٍغ الكباب والٍغ
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاقترا٧ي  .الؿُاؾت الخ٩ىمُت في مجا٫ الدكُٛل

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الٗضالت والخىمُت . ضخاًا بغهامج م٣اولتي
الازخالالث التي جُا٫ ٖملُت جىػَ٘ الض٤ُ٢ 

 .اآلاضٖم
الكاون الٗامت والخ٩امت  ألانالت واآلاٗانغة

أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ماي 16/ الجلطت الثالثت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الاقترا٧ي  .ويُٗت الُغ١ بالٗالم ال٣غوي
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ ألانالت واآلاٗانغة  .ويُٗت الُغ١ واآلاؿال٪ ال٣غوٍت

سُت بمسخل٠ عبٕى اآلامل٨ت  الث٣اٞت والاجها٫الٗضالت والخىمُت  .الٗىاًت باآلاأزغ الخاٍع
 الٗض٫الٗضالت والخىمُت  .الاؾدُالء ٖلى ٣ٖاعاث الٛحر
٪ ملٟاث الٟؿاص اآلاالي  الٗض٫ألانالت واآلاٗانغة . جدٍغ

ٟحن الخانلحن ٖلى قهاصة  ٠ُ اآلاْى جْى
الض٦خىعاٍ ؤو ص٦خىعاٍ الضولت ؤو ما ٌٗاصلها 

 .بهٟت ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي مؿاٖضًً
ىُت الاؾخ٣اللي  التربُت الَى

ىُت آلاؿاولحن  بٖٟاءاث وػاعة التربُت الَى
حن حن وجغبٍى . بصاٍع

ىُت الٗضالت والخىمُت  التربُت الَى

ىُت ألانالت واآلاٗانغة  .الضازلُاث التربُت الَى
حكُٛل ٖما٫ حضص م٩ان الٗما٫ اآلاًغبحن 

. وبٖاصة بصماج الٗما٫ اآلاًغبحن
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ماي 23/ الجلطت الزابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

الخ٩امت في الخضبحر اآلاىضمج للمىاعص اآلااثُت 
 .ببالصها

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاؾخ٣اللي 
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الخهام الٟاصح في اآلااء الكغوب بجهت 
 .الُٗىن الؿا٢ُت الخمغاء

ني لألخغاع   الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الخجم٘ الَى

ت ٖلى  الخس٠ُٟ مً خضة الٟىاع١ الجهٍى
 .مؿخىي البيُت الخدخُت الُغ٢ُت

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ألاصالت واآلاٗاصغة 

ىُت الٗضالت والخىمُت .حٗمُم بغهامج جِؿحر ٖلى الٗالم ال٣غوي  التربُت الَى
ىُت الٗضالت والخىمُت .ْاَغة الُٛاب الجماعي للخالمُظ  التربُت الَى

حر الى٣ل اآلاضعس ي بال٣غي  ىُتالخغ٧ي  .جٞى  التربُت الَى
ىُتألاصالت واآلاٗاصغة  .ْاَغة الهضع اآلاضعس ي  التربُت الَى

ان  الصخت الٗضالت والخىمُت .مٗاهاة مغض ى صاء الؿَغ
 الصختالاؾخ٣اللي  .الخُُٛت الصخُت الكاملت

الخٟاوجاث اآلاجالُت في الاؾخٟاصة مً الخضماث 
. الصخُت

 الصختألاصالت واآلاٗاصغة 

ني ٘ مً حىصة اآلاىخىج الؿُاحي الَى  الؿُاخت والى٣ل الجىي ألاصالت واآلاٗاصغة  .الٞغ
حن اآلاخٗا٢ضًً بماؾؿت  ويُٗت اآلاخهٞغ

ني  .الخٗاون الَى
 ألاؾغة والخضامً واآلاؿاواةال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

الاؾخ٣اللي  .مؿخ٣بل الهىاٖت الخ٣لُضًت
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

 الخ٣لُضًت
جدؿحن حىصة اآلاىخىحاث اآلاٛغبُت وخماًتها مً 

 .اآلاىاٞؿت
الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 
 الخ٣لُضًت

أحمذ جويشي : أمين الجلطتنائلت الخاسي : رئيطت الجلطت 2017 ماي 30/ الجلطت الخامطت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الٗضالت والخىمُت .الكب٨ت الُغ٢ُت بالٗالم ال٣غوي
ىُت  الاؾخجابت آلاُالب قُٛلت الكغ٦ت الَى

 .للُغ١ الؿُاعة باآلاٛغب
 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الٗضالت والخىمُت
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اض ي وخماًخه مً اآلاخالٖبحن ايت الاؾخ٣اللي . جإَحر الخ٣ل الٍغ الكباب والٍغ
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاقترا٧ي  .الؿُاؾت الخ٩ىمُت في مجا٫ الدكُٛل

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الٗضالت والخىمُت . ضخاًا بغهامج م٣اولتي
الازخالالث التي جُا٫ ٖملُت جىػَ٘ الض٤ُ٢ 

 .اآلاضٖم
الكاون الٗامت والخ٩امت  ألانالت واآلاٗانغة

أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ماي 16/ الجلطت الثالثت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الاقترا٧ي  .ويُٗت الُغ١ بالٗالم ال٣غوي
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ ألانالت واآلاٗانغة  .ويُٗت الُغ١ واآلاؿال٪ ال٣غوٍت

سُت بمسخل٠ عبٕى اآلامل٨ت  الث٣اٞت والاجها٫الٗضالت والخىمُت  .الٗىاًت باآلاأزغ الخاٍع
 الٗض٫الٗضالت والخىمُت  .الاؾدُالء ٖلى ٣ٖاعاث الٛحر
٪ ملٟاث الٟؿاص اآلاالي  الٗض٫ألانالت واآلاٗانغة . جدٍغ

ٟحن الخانلحن ٖلى قهاصة  ٠ُ اآلاْى جْى
الض٦خىعاٍ ؤو ص٦خىعاٍ الضولت ؤو ما ٌٗاصلها 

 .بهٟت ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي مؿاٖضًً
ىُت الاؾخ٣اللي  التربُت الَى

ىُت آلاؿاولحن  بٖٟاءاث وػاعة التربُت الَى
حن حن وجغبٍى . بصاٍع

ىُت الٗضالت والخىمُت  التربُت الَى

ىُت ألانالت واآلاٗانغة  .الضازلُاث التربُت الَى
حكُٛل ٖما٫ حضص م٩ان الٗما٫ اآلاًغبحن 

. وبٖاصة بصماج الٗما٫ اآلاًغبحن
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ماي 23/ الجلطت الزابعت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

الخ٩امت في الخضبحر اآلاىضمج للمىاعص اآلااثُت 
 .ببالصها

 الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪الاؾخ٣اللي 
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ت ل٣ُم اآلاٛاعبت الث٣اٞت والاجها٫  الٗضالت والخىمُت .تهضًض بٌٗ البرامج الخلٍٟؼ
ل ال٣اهىهحن الخىُٓمُحن اآلاخٗل٣حن  آلُاث ججًز
ُٛت واآلاجلـ  بخُٟٗل الُاب٘ الغؾمي لألماَػ

ني للٛاث والث٣اٞت اآلاٛغبُت  .الَى
الث٣اٞت والاجها٫ الخغ٧ي 

يغوعة بٖاصة ٩َُلت ألاخُاء الؿ٨ىُت الىا٢هت 
. الخجهحز والخإَُل الخًغي 

ني الاؾخ٣اللي  بٖضاص التراب الَى

ىُت ألانالت واآلاٗانغة . ويُٗت ألاخُاء الجامُٗت التربُت الَى
الخ٠ُ الظي ًُا٫ ٖما٫ قغ٧اث الىٓاٞت 

 .والخغاؾت اآلاخٗا٢ضة م٘ الىػاعة
ىُت الاؾخ٣اللي  التربُت الَى

ىُت الاقترا٧ي . ويُٗت الخٗلُم الخهىص ي باآلاٛغب التربُت الَى
ت  جي مؿل٪ إلاصاعة التربٍى مٗاًحر حُٗحن زٍغ

ً ت آلاهً التربُت والخ٩ٍى  .باآلاغا٦ؼ الجهٍى
ني لألخغاع  ىُت الخجم٘ الَى التربُت الَى

ىُت الخغ٧ي  .الخهضي للٛل في الامخداهاث التربُت الَى
غ الخٗلُمُت بإػواحهم ىُت الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .الخدا١ ألَا التربُت الَى

 ٘ اخترام آحا٫ بهجاػ بٌٗ اآلاكاَع
. الاؾدكٟاثُت

الصخت ألانالت واآلاٗانغة 

اخدؿاب ألا٢ضمُت اآلا٨دؿبت لبٌٗ 
ني  .مؿخسضمي الخٗاون الَى

ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي ألانالت واآلاٗانغة  .حكُٛل طوي الاخخُاحاث الخانت
ُٟت الٗمىمُت ألانالت واآلاٗانغة . مداعبت الغقىة بنالح إلاصاعة والْى

ني لألخغاع  .مكا٧ل الجالُت باآلاهجغ اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج الخجم٘ الَى
الخىمُت اآلاؿخضامت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل . اهدكاع ٚباع ؤؾىص بمضًىت ال٣ىُُغة

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 06/ الجلطت الطادضت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

رئيس الجلسة نائلة مية التازي
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ت ل٣ُم اآلاٛاعبت الث٣اٞت والاجها٫  الٗضالت والخىمُت .تهضًض بٌٗ البرامج الخلٍٟؼ
ل ال٣اهىهحن الخىُٓمُحن اآلاخٗل٣حن  آلُاث ججًز
ُٛت واآلاجلـ  بخُٟٗل الُاب٘ الغؾمي لألماَػ

ني للٛاث والث٣اٞت اآلاٛغبُت  .الَى
الث٣اٞت والاجها٫ الخغ٧ي 

يغوعة بٖاصة ٩َُلت ألاخُاء الؿ٨ىُت الىا٢هت 
. الخجهحز والخإَُل الخًغي 

ني الاؾخ٣اللي  بٖضاص التراب الَى

ىُت ألانالت واآلاٗانغة . ويُٗت ألاخُاء الجامُٗت التربُت الَى
الخ٠ُ الظي ًُا٫ ٖما٫ قغ٧اث الىٓاٞت 

 .والخغاؾت اآلاخٗا٢ضة م٘ الىػاعة
ىُت الاؾخ٣اللي  التربُت الَى

ىُت الاقترا٧ي . ويُٗت الخٗلُم الخهىص ي باآلاٛغب التربُت الَى
ت  جي مؿل٪ إلاصاعة التربٍى مٗاًحر حُٗحن زٍغ

ً ت آلاهً التربُت والخ٩ٍى  .باآلاغا٦ؼ الجهٍى
ني لألخغاع  ىُت الخجم٘ الَى التربُت الَى

ىُت الخغ٧ي  .الخهضي للٛل في الامخداهاث التربُت الَى
غ الخٗلُمُت بإػواحهم ىُت الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .الخدا١ ألَا التربُت الَى

 ٘ اخترام آحا٫ بهجاػ بٌٗ اآلاكاَع
. الاؾدكٟاثُت

الصخت ألانالت واآلاٗانغة 

اخدؿاب ألا٢ضمُت اآلا٨دؿبت لبٌٗ 
ني  .مؿخسضمي الخٗاون الَى

ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي ألانالت واآلاٗانغة  .حكُٛل طوي الاخخُاحاث الخانت
ُٟت الٗمىمُت ألانالت واآلاٗانغة . مداعبت الغقىة بنالح إلاصاعة والْى

ني لألخغاع  .مكا٧ل الجالُت باآلاهجغ اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج الخجم٘ الَى
الخىمُت اآلاؿخضامت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل . اهدكاع ٚباع ؤؾىص بمضًىت ال٣ىُُغة

أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 06/ الجلطت الطادضت 
  الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
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الاخخ٣ان الاحخماعي الظي حكهضٍ مضًىت 
 .الخؿُمت

الضازلُت  الاؾخ٣اللي

ججاوػاث ؤمىُت و٢ٗذ ؤزىاء ٌٞ جٓاَغة 
. بؿاخت مدمض الؿاصؽ بالخؿُمت

الضازلُت  الٗضالت والخىمُت

اآلاًاعبت وي٠ٗ مغا٢بت ؤؾٗاع اآلاىاص 
 .الٛظاثُت

الكاون الٗامت والخ٩امت  ألانالت واآلاٗانغة

ؼ خ٩امخه ت ٖمل اآلاجخم٘ اآلاضوي وحٍٗؼ الٗال٢اث م٘ البرآلاان  الاؾخ٣اللي. ج٣ٍى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالى٣ل  ألانالت واآلاٗانغة. ويُٗت الؿاث٣حن اآلاهىُحن

الاؾخ٣اللي . ٢اهىن جىُٓم الخٝغ
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 13/ الجلطت الطابعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
ت في  ٘ م٘ زهىنُاث الجهٍى مالثمت الدكَغ

 .مجا٫ الخٗمحر
ني والخٗمحر الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  بٖضاص التراب الَى

ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت  .بغهامج مضن بضون نُٟذ بٖضاص التراب الَى
الٗض٫ الاجداص اآلاٛغبي للكٛل . جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت

٩ُلت البدث الٗلمي بالجامٗاث غ َو ىُت  الٗضالت والخىمُت. جٍُى التربُت الَى
مل٠ وؿاء وعحا٫ الخٗلُم ضخاًا الىٓامحن 

 .ألاؾاؾُحن
ىُت  الٗضالت والخىمُت التربُت الَى

ىُت الاؾخ٣اللي . الخٍُى الٍٗغًت إلنالح مىٓىمت الخٗلُم التربُت الَى

 ألانالت واآلاٗانغة .جإَحر اآلا٣اولحن الكباب
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 

 ألانالت واآلاٗانغة .بؾتراجُجُت بٖاصة جإَُل اآلاىا٤َ الهىاُٖت
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
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الاخخ٣ان الاحخماعي الظي حكهضٍ مضًىت 
 .الخؿُمت

الضازلُت  الاؾخ٣اللي

ججاوػاث ؤمىُت و٢ٗذ ؤزىاء ٌٞ جٓاَغة 
. بؿاخت مدمض الؿاصؽ بالخؿُمت

الضازلُت  الٗضالت والخىمُت

اآلاًاعبت وي٠ٗ مغا٢بت ؤؾٗاع اآلاىاص 
 .الٛظاثُت

الكاون الٗامت والخ٩امت  ألانالت واآلاٗانغة

ؼ خ٩امخه ت ٖمل اآلاجخم٘ اآلاضوي وحٍٗؼ الٗال٢اث م٘ البرآلاان  الاؾخ٣اللي. ج٣ٍى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالى٣ل  ألانالت واآلاٗانغة. ويُٗت الؿاث٣حن اآلاهىُحن

الاؾخ٣اللي . ٢اهىن جىُٓم الخٝغ
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 13/ الجلطت الطابعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
ت في  ٘ م٘ زهىنُاث الجهٍى مالثمت الدكَغ

 .مجا٫ الخٗمحر
ني والخٗمحر الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  بٖضاص التراب الَى

ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت  .بغهامج مضن بضون نُٟذ بٖضاص التراب الَى
الٗض٫ الاجداص اآلاٛغبي للكٛل . جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت

٩ُلت البدث الٗلمي بالجامٗاث غ َو ىُت  الٗضالت والخىمُت. جٍُى التربُت الَى
مل٠ وؿاء وعحا٫ الخٗلُم ضخاًا الىٓامحن 

 .ألاؾاؾُحن
ىُت  الٗضالت والخىمُت التربُت الَى

ىُت الاؾخ٣اللي . الخٍُى الٍٗغًت إلنالح مىٓىمت الخٗلُم التربُت الَى

 ألانالت واآلاٗانغة .جإَحر اآلا٣اولحن الكباب
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 

 ألانالت واآلاٗانغة .بؾتراجُجُت بٖاصة جإَُل اآلاىا٤َ الهىاُٖت
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

 والا٢خهاص الغ٢مي 
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مأ٫ التزاماث الخ٩ىمت في مجا٫ ٖهغهت ججاعة 
 .ال٣غب

 ألانالت واآلاٗانغة
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
مىا٦بت الخ٩ىمت للكغ٧اث الٗاملت في ٢ُإ 

 .نى٘ ألا٦ُاس البالؾخكُت
الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 
والا٢خهاص الغ٢مي 

الاؾخ٣اللي  .ويُٗت اآلا٣اوالث الهٛغي واآلاخىؾُت
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
البضاثل اآلا٣ترخت وإلاحغاءاث اآلاىا٦بت 

للم٣اوالث اآلاسخهت في نىاٖت البالؾدُ٪ بٗض 
. صزى٫ ال٣اهىن خحز الخىُٟظ

الاؾخ٣اللي 
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 

اؾتراجُجُت الخ٩ىمت لدصجُ٘ الاؾدثماع 
 .باآلاىا٤َ الىاثُت

الخغ٧ي 
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
الكٛل وإلاصماج اآلانهي ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .اهُال١ الخىاع الاحخماعي

الخجاعة الخاعحُت الٗمل الخ٣ضمي . الخىػَ٘ الجهىي وال٣ُاعي للهاصعاث
ني لألخغاع . الىي٘ البُئي اآلاخضَىع بة٢لُم جىٛحر الخىمُت اآلاؿخضامت الخجم٘ الَى

أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 20/ الجلطت الثامنت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

ت باآلاغا٦ؼ الاؾدكٟاثُت ال٣غوٍت حر ألاصٍو الصخت  ألانالت واآلاٗانغة .جٞى
ويُٗت ألاحهؼة الُبُت باآلاؿدكُٟاث 

 .الٗمىمُت
الصخت  ألانالت واآلاٗانغة

الصخت  الٗضالت والخىمُت .الخهام اآلاهى٫ في ٢ُإ الصخت الىٟؿُت
الخضابحر اآلاخسظة آلاىاحهت الا٦خظاظ في ألا٢ؿام 

. باليؿبت للمىؾم اآلا٣بل
ىُت  ألانالت واآلاٗانغة التربُت الَى

ىُت  الٗضالت والخىمُت .جأَُل ألاؾاجظة اآلاخٗا٢ضًً م٘ ألا٧اصًمُاث التربُت الَى
ً اآلانهي ت في الخ٩ٍى ىُت  الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي .الكٗب الٗهٍغ التربُت الَى
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مأ٫ التزاماث الخ٩ىمت في مجا٫ ٖهغهت ججاعة 
 .ال٣غب

 ألانالت واآلاٗانغة
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
مىا٦بت الخ٩ىمت للكغ٧اث الٗاملت في ٢ُإ 

 .نى٘ ألا٦ُاس البالؾخكُت
الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب 

الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 
والا٢خهاص الغ٢مي 

الاؾخ٣اللي  .ويُٗت اآلا٣اوالث الهٛغي واآلاخىؾُت
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
البضاثل اآلا٣ترخت وإلاحغاءاث اآلاىا٦بت 

للم٣اوالث اآلاسخهت في نىاٖت البالؾدُ٪ بٗض 
. صزى٫ ال٣اهىن خحز الخىُٟظ

الاؾخ٣اللي 
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 

اؾتراجُجُت الخ٩ىمت لدصجُ٘ الاؾدثماع 
 .باآلاىا٤َ الىاثُت

الخغ٧ي 
الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة 

والا٢خهاص الغ٢مي 
الكٛل وإلاصماج اآلانهي ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  .اهُال١ الخىاع الاحخماعي

الخجاعة الخاعحُت الٗمل الخ٣ضمي . الخىػَ٘ الجهىي وال٣ُاعي للهاصعاث
ني لألخغاع . الىي٘ البُئي اآلاخضَىع بة٢لُم جىٛحر الخىمُت اآلاؿخضامت الخجم٘ الَى

أحمذ جويشي : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًونيو 20/ الجلطت الثامنت 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

ت باآلاغا٦ؼ الاؾدكٟاثُت ال٣غوٍت حر ألاصٍو الصخت  ألانالت واآلاٗانغة .جٞى
ويُٗت ألاحهؼة الُبُت باآلاؿدكُٟاث 

 .الٗمىمُت
الصخت  ألانالت واآلاٗانغة

الصخت  الٗضالت والخىمُت .الخهام اآلاهى٫ في ٢ُإ الصخت الىٟؿُت
الخضابحر اآلاخسظة آلاىاحهت الا٦خظاظ في ألا٢ؿام 

. باليؿبت للمىؾم اآلا٣بل
ىُت  ألانالت واآلاٗانغة التربُت الَى

ىُت  الٗضالت والخىمُت .جأَُل ألاؾاجظة اآلاخٗا٢ضًً م٘ ألا٧اصًمُاث التربُت الَى
ً اآلانهي ت في الخ٩ٍى ىُت  الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي .الكٗب الٗهٍغ  التربُت الَى
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ىُت  الاؾخ٣اللي .الغؾىم التي جٟغيها اآلاضاعؽ الخانت التربُت الَى

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪  الٗضالت والخىمُت. خىاصر الؿحر ببالصها
الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  الخغ٧ي .حٗمُم ٦هغبت الٗالم ال٣غوي

ني لألخغاع .ويُٗت ٢ُإ اآلاىاحم بالجىىب الكغقي الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  الخجم٘ الَى
مأ٫ الاجٟا١ اآلاكتر٥ بحن بصاعة الهىضو١ 

ني للًمان الاحخماعي والىػاعاث الىنُت  الَى
ٖلى ال٣ُإ وبٌٗ الٟغ٢اء الاحخماُٖحن خى٫ 

ت حر اآلاىاعص البكٍغ . جٞى

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الاجداص اآلاٛغبي للكٛل

ٖضم مىا٦بت ؤؾٗاع اآلادغو٢اث ببالصها لألؾٗاع 
. �ي ألاؾىا١ الٗاآلاُت

الكاون الٗامت والخ٩امت  الاؾخ٣اللي

ني لألخغاع. ويُٗت الى٣ل البدغي ببالصها ٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالى٣ل  الخجم٘ الَى
الهىاٖت الخ٣لُضًت  ألانالت واآلاٗانغة .ألاويإ الاحخماُٖت للهىإ الخ٣لُضًحن

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالؿُاخت  الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب. "2020عئٍت "خهُلت بغهامج 

ني لخضبحر الىٟاًاث اآلاجزلُت  الاؾخ٣اللي .البرهامج الَى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
أحمذ الخزيف : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 04/ الجلطت الخاضعت 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
اؾخٗضاصاث الخ٩ىمت لًمان هجاح ٖملُت 

 .2017ٖبىع 
 الخغ٧ي

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج وقاون 
الهجغة 

ً الكباب واآلاإحىعًٍ ىُت  الاؾخ٣اللي .بغهامج ج٩ٍى التربُت الَى
ىُت  الٗضالت والخىمُت .بلزامُت الخٗلُم ألاولي وحٗمُمه ويمان حىصجه التربُت الَى

 ً جي البرهامج الخ٩ىمي لخ٩ٍى  10مل٠ زٍغ
 .آالٝ بَاع جغبىي 

ني لألخغاع ىُت  الخجم٘ الَى التربُت الَى

ىُت  الاؾخ٣اللي .امخداهاث البا٧الىعٍا التربُت الَى
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مٛاصعة الٗضًض مً الخالمُظ واه٣ُاٖهم ًٖ 
 ً الضعاؾت صون الخدا٢هم بماؾؿاث الخ٩ٍى

 .اآلانهي
ىُت  الاجداص اآلاٛغبي للكٛل التربُت الَى

الصخت  الاؾخ٣اللي .ويُٗت اآلاؿ�كُٟاث إلا٢لُمُت
ىُت للخإمحن الهخي لىٓام  جضبحر الى٧الت الَى

. (عامُض)اآلاؿاٖضة الُبُت 
الصخت  الٗضالت والخىمُت

اآلاسؼون الاخخُاَي الخام باآلاىخىحاث 
. البترولُت

الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  ألاصالت واآلاٗاصغة

الؿُاخت  الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي .الؿُاخت إلا٩ًىلىحُت
الكٛل وإلاصماج اآلانهي  ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل .قغ٧اث اآلاىاولت

ما٫ باآلاٛغب الكاون الٗامت والخ٩امت  الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب. جدؿحن مىاخ ألٖا
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة .الخهام في اآلااء الكغوب ببٌٗ اآلاىا٤َ

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألاصالت واآلاٗاصغة .بغهامج اهجاػ الؿضوص
أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 11/ الجلطت العاغزة 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
م واو٩ٗاؾاجه اآلادخملت ٖلى  م الضَع حٍٗى

ني . الا٢خهاص الَى
ت الٗمل الخ٣ضمي  الا٢خهاص واآلاالُت مجمٖى

الا٢خهاص واآلاالُت الاؾخ٣اللي  .اعجٟإ ٖضص الكغ٧اث اآلاٟلؿت
الا٢خهاص واآلاالُت الٗضالت والخىمُت  .ويُٗت اآلا٣اوالث الهٛغي واآلاخىؾُت

ت البث إلاطاعي والخلٟؼي ألاعض ي باآلاىا٤َ  ج٣ٍى
 .الكمالُت والجىىب الكغقي

ني لألخغاع  الث٣اٞت والاجها٫ الخجم٘ الَى

الضزى٫ اآلاضعس ي بغؾم الؿىت الضعاؾُت 
2017-2018. 

ىُت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  التربُت الَى

 الؿُاخت الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب الخضابحر اآلاىا٦بت لضٖم اآلادُاث الؿاخلُت 
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 .2020اآلاىضمجت في بَاع اآلاسُِ ألاػع١ عئٍت 
مساَغ اؾخٗما٫ العجالث اآلاُاَُت اآلاخالقُت 

 .ٖىى الُا٢ت ألاخٟىعٍت والُا٢ت الىُٟٓت
الخىمُت اآلاؿخضامت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الخًامً واآلاغأة وألاؾغة الٗضالت والخىمُت . صٖم جمضعؽ طوي الاخخُاحاث الخانت
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 18/ الجلطت الحادًت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
حٗغى الاخخجاحاث لل٣م٘ مً َٝغ ال٣ىاث 

 .الٗمىمُت
الضازلُت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

اث والخ٣ى١  الهجىم اآلاىهج اآلاٗاصي للخٍغ
. الى٣ابُت

الضازلُت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

مٗاًحر جىػَ٘ خهت الجماٖاث ال٣غوٍت مً 
بت ٖلى ال٣ُمت اآلاًاٞت  .الًٍغ

الضازلُت  ألانالت واآلاٗانغة

ت لالؾدثماع ني لألخغاع  .ج٣ُُم ٖمل اآلاغا٦ؼ الجهٍى الضازلُت الخجم٘ الَى
جضبحر زضماث الهٝغ الهخي وجىػَ٘ اآلااء 

 .وال٨هغباء ببٌٗ اآلاضن اآلاخىؾُُت
الضازلُت الاؾخ٣اللي 

ما٫ الضازلُت الاؾخ٣اللي  .جدؿحن مىاخ ألٖا
الضازلُت  ألانالت واآلاٗانغة .وا٢٘ اآلاٗبر الخضوصي باب ؾبخت

ُت بالٗالم ال٣غوي الضازلُت الخغ٧ي  .جإَُل ألاؾىا١ ألاؾبٖى
ايت الٗضالت والخىمُت  .الٗغى الخسُُمي لهظٍ الؿىت الكباب والٍغ

ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت  .الضوع آلاًلت للؿ٣ٍى بٖضاص التراب الَى
الصخت الاقترا٧ي  .بق٩الُت الهُاهت صازل اآلاؿدكُٟاث

الؿبل ال٨ُٟلت للنهىى بإويإ الؿُاخت 
 .الجبلُت

ني لألخغاع  الؿُاخت الخجم٘ الَى

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاؾخ٣اللي  .اؾخٛال٫ الُض الٗاملت وحُِٛب ٢اهىن الكٛل
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 .2020اآلاىضمجت في بَاع اآلاسُِ ألاػع١ عئٍت 
مساَغ اؾخٗما٫ العجالث اآلاُاَُت اآلاخالقُت 

 .ٖىى الُا٢ت ألاخٟىعٍت والُا٢ت الىُٟٓت
الخىمُت اآلاؿخضامت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الخًامً واآلاغأة وألاؾغة الٗضالت والخىمُت . صٖم جمضعؽ طوي الاخخُاحاث الخانت
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ إلاله الحلوطي : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 18/ الجلطت الحادًت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
حٗغى الاخخجاحاث لل٣م٘ مً َٝغ ال٣ىاث 

 .الٗمىمُت
الضازلُت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل 

اث والخ٣ى١  الهجىم اآلاىهج اآلاٗاصي للخٍغ
. الى٣ابُت

الضازلُت الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

مٗاًحر جىػَ٘ خهت الجماٖاث ال٣غوٍت مً 
بت ٖلى ال٣ُمت اآلاًاٞت  .الًٍغ

الضازلُت  ألانالت واآلاٗانغة

ت لالؾدثماع ني لألخغاع  .ج٣ُُم ٖمل اآلاغا٦ؼ الجهٍى الضازلُت الخجم٘ الَى
جضبحر زضماث الهٝغ الهخي وجىػَ٘ اآلااء 

 .وال٨هغباء ببٌٗ اآلاضن اآلاخىؾُُت
الضازلُت الاؾخ٣اللي 

ما٫ الضازلُت الاؾخ٣اللي  .جدؿحن مىاخ ألٖا
الضازلُت  ألانالت واآلاٗانغة .وا٢٘ اآلاٗبر الخضوصي باب ؾبخت

ُت بالٗالم ال٣غوي الضازلُت الخغ٧ي  .جإَُل ألاؾىا١ ألاؾبٖى
ايت الٗضالت والخىمُت  .الٗغى الخسُُمي لهظٍ الؿىت الكباب والٍغ

ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت  .الضوع آلاًلت للؿ٣ٍى بٖضاص التراب الَى
الصخت الاقترا٧ي  .بق٩الُت الهُاهت صازل اآلاؿدكُٟاث

الؿبل ال٨ُٟلت للنهىى بإويإ الؿُاخت 
 .الجبلُت

ني لألخغاع  الؿُاخت الخجم٘ الَى

 الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاؾخ٣اللي  .اؾخٛال٫ الُض الٗاملت وحُِٛب ٢اهىن الكٛل
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حٗامل الخ٩ىمت م٘ مكا٧ل الجالُت اآلاٛغبُت 
 .اآلا٣ُمت بالخاعج

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج  ألانالت واآلاٗانغة

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الخغ٧ي  .نُاهت الؿضوص
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باالؾدثماع الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  .مٗى٢اث الاؾدثماع باآلاٛغب

أحمذ الخزيف : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 25/ الجلطت الثانيت عػز 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

٘ مً وزحرة بغهامج التزوٍض الجماعي  يغوعة الٞغ
 .باآلااء الهالر للكغب بالٗالم ال٣غوي

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الاؾخ٣اللي 

اؾتراجُجُت الىػاعة لل٣ًاء ٖلى بق٩الُت هضعة 
 .اآلااء الهالر للكغب

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الاقترا٧ي 

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألانالت واآلاٗانغة .الُلب اآلاتزاًض ٖلى اآلااء
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الٗضالت والخىمُت  .ألامً اآلاا�ي باآلاٛغب

ني والخٗمحر ألانالت واآلاٗانغة .بٖاصة ٩َُلت اآلاغا٦ؼ ال٣غوٍت  بٖضاص التراب الَى
ني والخٗمحر الاجداص اآلاٛغبي للكٛل .ؤويإ الٗاملحن ب٣ُإ الى٧الت  بٖضاص التراب الَى

ت بىاًاث ٚحر ٢اهىهُت ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت. عزهت حؿٍى  بٖضاص التراب الَى
ً اآلانهي آلاخُلباث ؾى١ الكٛل ىُت  الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب .مالءمت الخ٩ٍى التربُت الَى

ىُت  الاؾخ٣اللي .ويُٗت ألاؾاجظة اآلاخضعبحن اآلاغؾبحن التربُت الَى
ىُت  الٗضالت والخىمُت. 2018- 2017ْغوٝ الضزى٫ اآلاضعس ي  التربُت الَى

ني  حٗهضاث الىػاعة اآلاخٗل٣ت بالبرهامج الَى
 الثاوي للُغ١ ال٣غوٍت

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪  ألانالت واآلاٗانغة

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪  الخغ٧ي .حؿٗحرة الُغ١ الؿُاعة
الصخت  الخغ٧ي .وا٢٘ اآلاىٓىمت الصخُت ببالصها

ي٠ٗ اآلاسؼون الاخخُاَي الخام باآلاىخىحاث 
 .البترولُت

الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل
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الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  الاؾخ٣اللي .حٗمُم ال٨هغبت ال٣غوٍت
ؼ الغبِ الجىي  الؿُاخت  الاؾخ٣اللي .حٍٗؼ

خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪ 
 .الاحخماعي

ألاؾغة والخضامً واآلاؿاواة  ألانالت واآلاٗانغة

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الاؾخ٣اللي .زلُٟاث واو٩ٗاؾاث مدايغ الهلر

ني لألخغاع  .الىي٘ البُئي اآلاؼعي بة٢لُم َاهُان الخجم٘ الَى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 01/ الجلطت الثالثت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
مؿُغة ولىج الجامٗاث واآلاٗاَض واآلاضاعؽ 

. الٗلُا طاث الاؾخ٣ُاب اآلادضوص
ىُت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  التربُت الَى

ً ت آلاهً التربُت والخ٩ٍى ني لألخغاع . مأ٫ اآلاغا٦ؼ الجهٍى ىُت الخجم٘ الَى التربُت الَى
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الخغ٧ي  .النهىى باآلاىاوىء اآلاٛغبُت

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .الخاثِ الى٢اجي للُغ١ الؿُاعة باآلاٛغب
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الاقترا٧ي  .جإَُل مُىاء ؾُضي بٞني

ؤويإ الُغ١ واآلاؿال٪ اآلااصًت للمىاعص 
 .الؿُاخُت ببالصها

 الؿُاخت ألانالت واآلاٗانغة

الخضامً واآلاغؤة وألاؾغة الاؾخ٣اللي . ج٣لُو وؿبت ال٣ٟغ والهكاقت
جُب٤ُ ال٣اهىن الكٛلي بخُٟٗل مكاع٦ت 

 .ألاحغاء ٖلى مؿخىي لجان اآلا٣اولت
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الٗال٢اث م٘ البرآلاان الٗضالت والخىمُت  .خ٣ُ٣ت ويُٗت السجىن ببالصها

الٗمل الخ٣ضمي . اآلاداٞٓت ٖلى البِئت صازل الىاخاث الجىىبُت
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 08/ الجلطت الزابعت عػز 
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حٗامل الخ٩ىمت م٘ مكا٧ل الجالُت اآلاٛغبُت 
 .اآلا٣ُمت بالخاعج

اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج  ألانالت واآلاٗانغة

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الخغ٧ي  .نُاهت الؿضوص
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باالؾدثماع الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  .مٗى٢اث الاؾدثماع باآلاٛغب

أحمذ الخزيف : أمين الجلطتحميذ هوضىوص : رئيظ الجلطت 2017 ًوليوس 25/ الجلطت الثانيت عػز 
 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

٘ مً وزحرة بغهامج التزوٍض الجماعي  يغوعة الٞغ
 .باآلااء الهالر للكغب بالٗالم ال٣غوي

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الاؾخ٣اللي 

اؾتراجُجُت الىػاعة لل٣ًاء ٖلى بق٩الُت هضعة 
 .اآلااء الهالر للكغب

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الاقترا٧ي 

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء  ألانالت واآلاٗانغة .الُلب اآلاتزاًض ٖلى اآلااء
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الٗضالت والخىمُت  .ألامً اآلاا�ي باآلاٛغب

ني والخٗمحر ألانالت واآلاٗانغة .بٖاصة ٩َُلت اآلاغا٦ؼ ال٣غوٍت  بٖضاص التراب الَى
ني والخٗمحر الاجداص اآلاٛغبي للكٛل .ؤويإ الٗاملحن ب٣ُإ الى٧الت  بٖضاص التراب الَى

ت بىاًاث ٚحر ٢اهىهُت ني والخٗمحر الٗضالت والخىمُت. عزهت حؿٍى  بٖضاص التراب الَى
ً اآلانهي آلاخُلباث ؾى١ الكٛل ىُت  الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب .مالءمت الخ٩ٍى التربُت الَى

ىُت  الاؾخ٣اللي .ويُٗت ألاؾاجظة اآلاخضعبحن اآلاغؾبحن التربُت الَى
ىُت  الٗضالت والخىمُت. 2018- 2017ْغوٝ الضزى٫ اآلاضعس ي  التربُت الَى

ني  حٗهضاث الىػاعة اآلاخٗل٣ت بالبرهامج الَى
 الثاوي للُغ١ ال٣غوٍت

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪  ألانالت واآلاٗانغة

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪  الخغ٧ي .حؿٗحرة الُغ١ الؿُاعة
الصخت  الخغ٧ي .وا٢٘ اآلاىٓىمت الصخُت ببالصها

ي٠ٗ اآلاسؼون الاخخُاَي الخام باآلاىخىحاث 
 .البترولُت

الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل
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الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  الاؾخ٣اللي .حٗمُم ال٨هغبت ال٣غوٍت
ؼ الغبِ الجىي  الؿُاخت  الاؾخ٣اللي .حٍٗؼ

خهُلت ؤصاء نىضو١ صٖم الخماؾ٪ 
 .الاحخماعي

ألاؾغة والخضامً واآلاؿاواة  ألانالت واآلاٗانغة

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي  الاؾخ٣اللي .زلُٟاث واو٩ٗاؾاث مدايغ الهلر

ني لألخغاع  .الىي٘ البُئي اآلاؼعي بة٢لُم َاهُان الخجم٘ الَى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
أحمذ جويشي : أمين الجلطتعبذ اللادر ضالمت : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 01/ الجلطت الثالثت عػز 

 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ
مؿُغة ولىج الجامٗاث واآلاٗاَض واآلاضاعؽ 

. الٗلُا طاث الاؾخ٣ُاب اآلادضوص
ىُت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  التربُت الَى

ً ت آلاهً التربُت والخ٩ٍى ني لألخغاع . مأ٫ اآلاغا٦ؼ الجهٍى ىُت الخجم٘ الَى التربُت الَى
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الخغ٧ي  .النهىى باآلاىاوىء اآلاٛغبُت

الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  .الخاثِ الى٢اجي للُغ١ الؿُاعة باآلاٛغب
الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ الاقترا٧ي  .جإَُل مُىاء ؾُضي بٞني

ؤويإ الُغ١ واآلاؿال٪ اآلااصًت للمىاعص 
 .الؿُاخُت ببالصها

 الؿُاخت ألانالت واآلاٗانغة

الخضامً واآلاغؤة وألاؾغة الاؾخ٣اللي . ج٣لُو وؿبت ال٣ٟغ والهكاقت
جُب٤ُ ال٣اهىن الكٛلي بخُٟٗل مكاع٦ت 

 .ألاحغاء ٖلى مؿخىي لجان اآلا٣اولت
الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاجداص اآلاٛغبي للكٛل 

الٗال٢اث م٘ البرآلاان الٗضالت والخىمُت  .خ٣ُ٣ت ويُٗت السجىن ببالصها

الٗمل الخ٣ضمي . اآلاداٞٓت ٖلى البِئت صازل الىاخاث الجىىبُت
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
 محمذ عذاٌ : أمين الجلطتعبذ الصمذ كيوح : رئيظ الجلطت 2017 ػػذ 08/ الجلطت الزابعت عػز 
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 الوسارة املعنيت الفزيم أألا الانخماء موطوع الطؤاٌ

ت ٘ الاؾدثماٍع الخغ٧ي . الىا٢٘ البُئي للمكاَع
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت 

اآلاؿخضامت 
ما َُإجه الىػاعة لخؿً ؤصاء مىاؾ٪ الدج 

. َظٍ الؿىت
ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت الٗضالت والخىمُت 

٤ اآلاىخىج الخ٣لُضي ني لألخغاع  .جغوٍج وحؿٍى الخجم٘ الَى
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 

 ألانالت واآلاٗانغة .مٗاهاة الهىإ الخ٣لُضًحن
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 

 الخغ٧ي .ويُٗت الهىاٖت الخ٣لُضًت
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 

 الاؾخ٣اللي .صاع الهاو٘
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت 

الخ٣لُضًت 
ُت ٦خابت الضولت اآلا٩لٟت باآلااء الٗضالت والخىمُت . جلىر اآلاُاٍ الجٞى
ىُت  ألانالت واآلاٗانغة .اآلاضاعؽ الجماٖاجُت التربُت الَى

 ٢30غاع إغالق ألاخُاء الجامُٗت بالغ�اط في 
. ًىهُى

ىُت  الاؾخ٣اللي التربُت الَى

غ آلاىا٦بت وعف الُا٢اث اآلاخجضصة ً ألَا الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب . ج٩ٍى
ني لألخغاع .  الؿُاخُت2020عئٍت  الؿُاخت الخجم٘ الَى

ؼ ٢ضعاث الكباب للتراٞ٘ خى٫ ال٣ًاًا  حٍٗؼ
ىُت . الَى

الث٣اٞت والاجها٫ ألانالت واآلاٗانغة 

اؾخٟاصة طوي الاخخُاحاث الخانت مً 
٘ اآلاضعة للضزل . اآلاكاَع

الخًامً واآلاغؤة وألاؾغة الٗضالت والخىمُت 

الكٛل وإلاصماج اآلا�ي الاجداص اآلاٛغبي للكٛل  .الخضبحر اآلاٟىى في مسخل٠ ال٣ُاٖاث
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 الفزيم الاضخلاللي للوحذة ألاالخعادليت

 2016دألارة أهخوبز 
 

، 2015مهام الخٟخِل اآلاىجؼة مً ٢بل اآلاٟدكُت الٗامت لإلصاعة الترابُت ؾىت 
٤ الاؾخ٣اللي ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ  للمؿدكاٍع

2016 -12- 08الضازلُت   

ها ٢ُاع ألامً بالجماٖت الترابُت ب٣لٗت الؿغاغىت، للمؿدكاع  اآلاكا�ل ال�� �ٗٞغ
 اآلادترم الؿُض ٖبض الؿالم اللباع

2016 -12- 08الضازلُت   

ىع بم٣اَٗت الىسُل، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ  حٗثر ٞخذ ؾى١ الَؼ
 ؤبضوح

2016 -12- 20الضازلُت   

ت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ؤخمض الخٍغ٠ ٌ قُىر جدضًض الهٍى 2016 -12- 29الضازلُت  حٍٗى  
ىص بة٢لُم الغقُضًت بسهىم صوعة ٞبراًغ  مأ٫ الخؿاب إلاصاعي لبلضًت ؤٞع

 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مدمض ألاههاعي 2015
2017 -01- 13الضازلُت   

2017 -01- 13الضازلُت  ازخهاناث عئؾاء حماٖاث اآلاكىع، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الخؿحن ؾلُٛىة  
جُٟٗل الاجٟا٢ُت الخانت ببىاء الؿضوص الهٛغي وميكأث الخماًت مً 
٤ الاؾخ٣اللي ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ  الًُٟاهاث، للمؿدكاٍع

2017 -01- 20الضازلُت   

 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 2016دألارة أهخوبز 
 

2016 -12- 08الضازلُت الىضع ألام�� بة٢لُم بغقُض، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الغخُم الكمُ�ي   
ازخالالث ؾى١ الجملت للخًغ والٟىا٦ه بالضاع البًُاء، للمؿدكاع اآلادترم 

ؼ بىٗؼوػ  الؿُض ٖبض الٍٗؼ
2016 -12- 08الضازلُت   
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ؼ  جدُٟٔ الجبل اآلاسؼوي الضقحرة ببني و٦ُل، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
بىٗؼوػ 

2016 -12- 08الضازلُت   

ؼ بىٗؼوػ  2016 -12- 08الضازلُت اهدكاع م٣اهي اآلادضعاث بؿال، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  
ثمان مً ُٚاب قب٨ت الخُهحر، للمؿدكاع اآلادترم  مٗاهاة ؾا٦ىت ؾُضي بٖى

ؼ بىٗؼوػ  الؿُض ٖبض الٍٗؼ
2016 -12- 20الضازلُت   

مأ٫ ؾا٦ني مى٣ُت قِكاوة ال٣اَىحن ٞى١ ؤعاض ي الجماٖاث الؿاللُت، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض إلاله اآلاهاحغي 

2016 -12- 20الضازلُت   

مٗاهاة مىاًَ مٛغبي مً قُِ اؾخٗما٫ الؿلُت مً َٝغ عحل ؤمً، 
 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ للمؿدكاٍع

2016 -12- 29الضازلُت   

الٗغا٢ُل التي ًىاحهها طوي الخ٣ى١ لالؾدثماع في ألاعاض ي الخابٗت للجماٖت 
هاوي باآلا٩ان اآلاؿمى زبِ الؿضعة،  الؿاللُت ؤًذ زباف، بضاثغة الٍغ

 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ للمؿدكاٍع
2016 -12- 29الضازلُت   

ت، للمؿدكاع اآلادترم  ىُت للخىمُت البكٍغ ب٢هاء حماٖت ؤمال٧ى مً اآلاباصعة الَى
الؿُض الخى اآلاغبىح 

2016 -12- 29الضازلُت   

 ً ىص، للمؿدكاٍع ؼ بإٞع ٤ اآلااصًت بلى ٢هغ اآلاؿٗىصًت ٖغب الهباح ٍػ الٍُغ
 ٤ اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ

2017 -01- 13الضازلُت   

ً الٟالحي بال٣ُٟه بً نالر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  ويُٗت مؿخىصٕ للخسٍؼ
ؼ بىٗؼوػ  ٖبض الٍٗؼ

2017 -01- 13الضازلُت   

ؼ بىٗؼوػ  ً اآلادترمحن الؿُضًً ٖبض الٍٗؼ ؾى١ الؿم٪ ببر٧ان، للمؿدكاٍع
ومهُٟى الخلُٟىي 

2017 -01- 13الضازلُت   

ت للجماٖاث وقغوٍ الخُٗحن في  الىهىم الخىُٓمُت الخانت باله٩ُلت إلاصاٍع
 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ مىانب اآلاؿاولُت، للمؿدكاٍع

2017 -01- 20الضازلُت   

 فزيم العذالت ألاالخنميت
 2016دألارة أهخوبز 

املخدرات
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ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع
ً اآلادترمحن  ويُٗت ؤعاض ي الجمٕى بإوالص ٩ٌٗىب، ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
2017 -01- 13الضازلُت   

ً ألاجاهب باؾخٛال٫ الٗما٫ وال��غب مً ال٣ًاء،  الؿماح لبٗض اآلاؿدثمٍغ
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  للمؿدكاٍع

2017 -01- 13الضازلُت   

 14 )1427 مدغم 15 الهاصع في 1.06.15زغ١ م٣خًُاث الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م 
 اآلاخٗل٤ بالخضبحر اآلاٟىى للمغا٤ٞ 54.05بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  (2006ٞبراًغ 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  الٗمىمُت، للمؿدكاٍع
2017 -01- 13الضازلُت   

 مجموعت العمل الخلذمي
 2016دألارة أهخوبز 

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
ً اآلادترمحن  مؿاَمت اآلاٛغب اآلاخى٢ٗت في مجا٫ الخٛحراث اآلاىازُت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
الىػاعة اآلا٩لٟت 

بالبِئت 
03 -11- 2016  

، للمؿدكاع 2014الخضابحر اآلاخسظة الؾخسالم الٗبر والضعوؽ مً ًُٞاهاث قخاء 
 اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى

2017 -01- 13الضازلُت   

 
 

 

 104 

ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع
ً اآلادترمحن  ويُٗت ؤعاض ي الجمٕى بإوالص ٩ٌٗىب، ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
2017 -01- 13الضازلُت   

ً ألاجاهب باؾخٛال٫ الٗما٫ وال��غب مً ال٣ًاء،  الؿماح لبٗض اآلاؿدثمٍغ
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  للمؿدكاٍع

2017 -01- 13الضازلُت   

 14 )1427 مدغم 15 الهاصع في 1.06.15زغ١ م٣خًُاث الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م 
 اآلاخٗل٤ بالخضبحر اآلاٟىى للمغا٤ٞ 54.05بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  (2006ٞبراًغ 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  الٗمىمُت، للمؿدكاٍع
2017 -01- 13الضازلُت   

 مجموعت العمل الخلذمي
 2016دألارة أهخوبز 

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
ً اآلادترمحن  مؿاَمت اآلاٛغب اآلاخى٢ٗت في مجا٫ الخٛحراث اآلاىازُت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
الىػاعة اآلا٩لٟت 

بالبِئت 
03 -11- 2016  

، للمؿدكاع 2014الخضابحر اآلاخسظة الؾخسالم الٗبر والضعوؽ مً ًُٞاهاث قخاء 
 اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى

2017 -01- 13الضازلُت   
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ؼ  جدُٟٔ الجبل اآلاسؼوي الضقحرة ببني و٦ُل، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
بىٗؼوػ 

2016 -12- 08الضازلُت   

ؼ بىٗؼوػ  2016 -12- 08الضازلُت اهدكاع م٣اهي اآلادضعاث بؿال، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  
ثمان مً ُٚاب قب٨ت الخُهحر، للمؿدكاع اآلادترم  مٗاهاة ؾا٦ىت ؾُضي بٖى

ؼ بىٗؼوػ  الؿُض ٖبض الٍٗؼ
2016 -12- 20الضازلُت   

مأ٫ ؾا٦ني مى٣ُت قِكاوة ال٣اَىحن ٞى١ ؤعاض ي الجماٖاث الؿاللُت، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض إلاله اآلاهاحغي 

2016 -12- 20الضازلُت   

مٗاهاة مىاًَ مٛغبي مً قُِ اؾخٗما٫ الؿلُت مً َٝغ عحل ؤمً، 
 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ للمؿدكاٍع

2016 -12- 29الضازلُت   

الٗغا٢ُل التي ًىاحهها طوي الخ٣ى١ لالؾدثماع في ألاعاض ي الخابٗت للجماٖت 
هاوي باآلا٩ان اآلاؿمى زبِ الؿضعة،  الؿاللُت ؤًذ زباف، بضاثغة الٍغ

 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ للمؿدكاٍع
2016 -12- 29الضازلُت   

ت، للمؿدكاع اآلادترم  ىُت للخىمُت البكٍغ ب٢هاء حماٖت ؤمال٧ى مً اآلاباصعة الَى
الؿُض الخى اآلاغبىح 

2016 -12- 29الضازلُت   

 ً ىص، للمؿدكاٍع ؼ بإٞع ٤ اآلااصًت بلى ٢هغ اآلاؿٗىصًت ٖغب الهباح ٍػ الٍُغ
 ٤ اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ

2017 -01- 13الضازلُت   

ً الٟالحي بال٣ُٟه بً نالر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  ويُٗت مؿخىصٕ للخسٍؼ
ؼ بىٗؼوػ  ٖبض الٍٗؼ

2017 -01- 13الضازلُت   

ؼ بىٗؼوػ  ً اآلادترمحن الؿُضًً ٖبض الٍٗؼ ؾى١ الؿم٪ ببر٧ان، للمؿدكاٍع
ومهُٟى الخلُٟىي 

2017 -01- 13الضازلُت   

ت للجماٖاث وقغوٍ الخُٗحن في  الىهىم الخىُٓمُت الخانت باله٩ُلت إلاصاٍع
 ٤ ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ مىانب اآلاؿاولُت، للمؿدكاٍع

2017 -01- 20الضازلُت   

 فزيم العذالت ألاالخنميت
  2016دألارة أهخوبز 
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2016 -12- 08الضازلُت بخضار ٖمالت بخاعحِؿذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي   

ت لل٣ُاصاث الجضًضة اآلادضزت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم  اآلاىاعص البكٍغ
الؿُض ٖلي الٗؿغي 

2016 -12- 08الضازلُت   

اء في 2465حٗغى ٖلى ٦غاء ٣ٖاع طي الغؾم ال٣ٗاعي ٖضص  ب الكٞغ  اآلاؿمى ٍٖؼ
مل٪ الجماٖت الؿاللُت الٗبابضة ب٣ُاصة ؤوالص ؾالمت، ؤخىاػ ال٣ىُُغة، للمؿدكاع 

 اآلادترم الؿُض ٖبض الٗالي خامي الضًً
2016 -12- 20الضازلُت   

سظة  حٗغى ٖلى جغجِباث جدُٟٔ ألاعاض ي الخابٗت للجماٖت الؿاللُت الضواٚغ ٞو
الضواٚغ بهذ بة٢لُم ؾُضي ؾلُمان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٗالي خامي 

 الضًً
2016 -12- 20الضازلُت   

ججاوػاث في مجا٫ الخٗمحر والبىاء بالجماٖخحن ال٣غوٍخحن ؾُضي مدمض بً عخا٫ 
وؤوالص بىػٍغي بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2016 -12- 20الضازلُت   

ني بجماٖت ؾلىان بة٢لُم الىاْىع، للمؿدكاع اآلادترم  بخضار صاثغة لألمً الَى
مي  الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

2016 -12- 20الضازلُت   

غي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني  2016 -12- 20الضازلُت مإطوهُت الؿُض ؤخمض الجَى  
ت لىػاعة  ت في ألاؾال٥ إلاصاٍع ٖضم اؾخ٨ما٫ بحغاءاث الترؾُم اآلاالُت وإلاصاٍع

ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت لخاملي قهاصة إلاحاػة الٗاملحن بماؾؿاث الخٗلُم 
ي  الٗخ٤ُ بخُٗحن وػاعي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض إلاله الخلَى

ألاو٢اٝ 
والكاون 
إلاؾالمُت 

20 -12- 2016  

ت جاُٞاللذ،  ٖىاث٤ اؾدثماع طوي الخ٣ى١ في ألاعاض ي الجماُٖت بجهت صٖع
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

2016 -12- 20الضازلُت   

ا، للمؿدكاع  اث ؾب٤ لخاملُه احخُاَػ ٖضم ٢بى٫ َلبت ماؾتر الحخُاػ مباٍع
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

ألاو٢اٝ 
والكاون 
إلاؾالمُت 

20 -12- 2016  

ت الضعوة بة٢لُم بغقُض، للمؿدكاع  ت بالجماٖت الخًٍغ 2016 -12- 29الضازلُت بخضار مٟىيُت للكَغ  

 

 104 

ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع
ً اآلادترمحن  ويُٗت ؤعاض ي الجمٕى بإوالص ٩ٌٗىب، ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
2017 -01- 13الضازلُت   

ً ألاجاهب باؾخٛال٫ الٗما٫ وال��غب مً ال٣ًاء،  الؿماح لبٗض اآلاؿدثمٍغ
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  للمؿدكاٍع

2017 -01- 13الضازلُت   

 14 )1427 مدغم 15 الهاصع في 1.06.15زغ١ م٣خًُاث الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م 
 اآلاخٗل٤ بالخضبحر اآلاٟىى للمغا٤ٞ 54.05بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  (2006ٞبراًغ 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  الٗمىمُت، للمؿدكاٍع
2017 -01- 13الضازلُت   

 مجموعت العمل الخلذمي
 2016دألارة أهخوبز 

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
ً اآلادترمحن  مؿاَمت اآلاٛغب اآلاخى٢ٗت في مجا٫ الخٛحراث اآلاىازُت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
الىػاعة اآلا٩لٟت 

بالبِئت 
03 -11- 2016  

، للمؿدكاع 2014الخضابحر اآلاخسظة الؾخسالم الٗبر والضعوؽ مً ًُٞاهاث قخاء 
 اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى

2017 -01- 13الضازلُت   
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اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
ت خض الؿىالم بة٢لُم بغقُض،  ت بالجماٖت الخًٍغ بخضار مٟىيُت للكَغ

للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
2016 -12- 29الضازلُت   

ت للؿُضة ع٢ُت ؤ٣ٞحر زانت ب٣ٗاع ٚحر مدٟٔ والكُِ في  ٖضم مىذ قهاصة بصاٍع
اؾخٗما٫ الؿلُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2016 -12- 29الضازلُت   

مؿاع الخدضًض إلاصاعي لألعاض ي ب٣هىع حماٖت واص الىٗام، ب٢لُم الغقُضًت، 
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

2016 -12- 29الضازلُت   

ت للؿُضة ع٢ُت ؤ٣ٞحر زانت ب٣ٗاع ٚحر مدٟٔ والكُِ في  ٖضم مىذ قهاصة بصاٍع
اؾخٗما٫ الؿلُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2016 -12- 29الضازلُت   

مك٩ل الى٣ل الخًغي بحن مضن بيؿلُمان وبىػه٣ُت واآلاىهىعٍت واآلادمضًت، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2017 -01- 13الضازلُت   

غ اآلاجاوعة آلاُغح الىٟاًاث اآلاىحىص بتراب حماٖت ؾُضي  مٗاهاة ؾا٦ىت الضواٍو
مدمض بً عخا٫ بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2017 -01- 13الضازلُت   

بخضار مغ٦ؼ للى٢اًت اآلاضهُت بالى٠ُ بة٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
 مباع٥ حمُلي

2017 -01- 13الضازلُت   

إلاحغاءاث اآلاخسظة لخُٟٗل صزى٫ الخاٞالث بلى اآلادُت الُغ٢ُت حغاصة، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2017 -01- 13الضازلُت   

ؾى١ بُ٘ الؿم٪ بالجملت ٖلى قاَئ مضًىت بىػه٣ُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
م الهىاٌكغي  ٖبض ال٨ٍغ

2017 -01- 13الضازلُت   

 ً امخدان ال٨ٟاءة اآلاهىُت للخ٣ىُحن الٗاملحن بالجماٖاث الترابُت، للمؿدكاٍع
مي  بض الهمض مٍغ اآلادترمحن الؿُضًً ٖلي الٗؿغي ٖو

2017 -01- 20الضازلُت   

، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض "ؾهام"حُٛحر م٣خًُاث الخٗا٢ض م٘ قغ٦ت الخإمحن 
مي  ٖبض الهمض مٍغ

2017 -01- 20الضازلُت   

ٌ ًٖ اآلاؿاولُت ب٣ُإ الجماٖاث الترابُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  2017 -01- 20الضازلُت الخٍٗى  
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مي  ٖبض الهمض مٍغ
ٟحن ألاقباح بالجماٖخحن ال٣غوٍخحن مدمض بً عخا٫ ومكٕغ بً ٖبى  ْاَغة اآلاْى

بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
2017 -01- 20الضازلُت   

ًاث ًٖ ألازُاع لٟاثضة الٗاملحن في اآلاُاعح، للمؿدكاع اآلادترم  جخهُص �ٍٗى
مي  الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

2017 -01- 20الضازلُت   

 الفزيم الاغتراوي
 2016دألارة أهخوبز 

 
الخهٝغ في اٖخماصاث مالُت بك٩ل ٖكىاجي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض 

اب بل٣ُٟه  الَى
2016 -12- 08الضازلُت   

 فزيم الاجحاد املؼزبي للػؼل
 2016دألارة أهخوبز 

 
ٟي الجماٖاث  بم٩اهُت بصعاج ماصة ؤو ٞهل يمً مكغوٕ الىٓام ألاؾاس ي آلاْى
ض ًٖ ألازُاع اآلاهىُت،  الترابُت مخٗلق باؾخٟاصة ممغض ي الجماٖاث مً الخٍٗى

اء ال٣اض ي  للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة ٞو
2017 -01- 20الضازلُت   

 مجموعت الىونفذراليت الذًملزاطيت للػؼل
 2016دألارة أهخوبز 

 
 ً ٖضم جىُٟظ ؤخ٩ام ٢ًاثُت نهاثُت ناصعة ًٖ مدا٦م ؤ٧اصًغ، للمؿدكاٍع

ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى
اث  2016 -11- 03الٗض٫ والخٍغ  

ً اآلادترمحن ؤًٖاء  خضاء ٖلى خغمت م٣برة ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع الٖا
ت  اآلاجمٖى

2016 -12- 29الضازلُت   

2016 -12- 29الضازلُت اخترام ال٣اهىن وجىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت النهاثُت ببلضًت اآلاجز٫ بة٢لُم نٟغو،   
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2016 -12- 08الضازلُت بخضار ٖمالت بخاعحِؿذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي   

ت لل٣ُاصاث الجضًضة اآلادضزت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم  اآلاىاعص البكٍغ
الؿُض ٖلي الٗؿغي 

2016 -12- 08الضازلُت   

اء في 2465حٗغى ٖلى ٦غاء ٣ٖاع طي الغؾم ال٣ٗاعي ٖضص  ب الكٞغ  اآلاؿمى ٍٖؼ
مل٪ الجماٖت الؿاللُت الٗبابضة ب٣ُاصة ؤوالص ؾالمت، ؤخىاػ ال٣ىُُغة، للمؿدكاع 

 اآلادترم الؿُض ٖبض الٗالي خامي الضًً
2016 -12- 20الضازلُت   

سظة  حٗغى ٖلى جغجِباث جدُٟٔ ألاعاض ي الخابٗت للجماٖت الؿاللُت الضواٚغ ٞو
الضواٚغ بهذ بة٢لُم ؾُضي ؾلُمان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٗالي خامي 

 الضًً
2016 -12- 20الضازلُت   

ججاوػاث في مجا٫ الخٗمحر والبىاء بالجماٖخحن ال٣غوٍخحن ؾُضي مدمض بً عخا٫ 
وؤوالص بىػٍغي بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2016 -12- 20الضازلُت   

ني بجماٖت ؾلىان بة٢لُم الىاْىع، للمؿدكاع اآلادترم  بخضار صاثغة لألمً الَى
مي  الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

2016 -12- 20الضازلُت   

غي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني  2016 -12- 20الضازلُت مإطوهُت الؿُض ؤخمض الجَى  
ت لىػاعة  ت في ألاؾال٥ إلاصاٍع ٖضم اؾخ٨ما٫ بحغاءاث الترؾُم اآلاالُت وإلاصاٍع

ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت لخاملي قهاصة إلاحاػة الٗاملحن بماؾؿاث الخٗلُم 
ي  الٗخ٤ُ بخُٗحن وػاعي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض إلاله الخلَى

ألاو٢اٝ 
والكاون 
إلاؾالمُت 

20 -12- 2016  

ت جاُٞاللذ،  ٖىاث٤ اؾدثماع طوي الخ٣ى١ في ألاعاض ي الجماُٖت بجهت صٖع
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

2016 -12- 20الضازلُت   

ا، للمؿدكاع  اث ؾب٤ لخاملُه احخُاَػ ٖضم ٢بى٫ َلبت ماؾتر الحخُاػ مباٍع
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

ألاو٢اٝ 
والكاون 
إلاؾالمُت 

20 -12- 2016  

ت الضعوة بة٢لُم بغقُض، للمؿدكاع  ت بالجماٖت الخًٍغ 2016 -12- 29الضازلُت بخضار مٟىيُت للكَغ  
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اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
ت خض الؿىالم بة٢لُم بغقُض،  ت بالجماٖت الخًٍغ بخضار مٟىيُت للكَغ

للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
2016 -12- 29الضازلُت   

ت للؿُضة ع٢ُت ؤ٣ٞحر زانت ب٣ٗاع ٚحر مدٟٔ والكُِ في  ٖضم مىذ قهاصة بصاٍع
اؾخٗما٫ الؿلُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2016 -12- 29الضازلُت   

مؿاع الخدضًض إلاصاعي لألعاض ي ب٣هىع حماٖت واص الىٗام، ب٢لُم الغقُضًت، 
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

2016 -12- 29الضازلُت   

ت للؿُضة ع٢ُت ؤ٣ٞحر زانت ب٣ٗاع ٚحر مدٟٔ والكُِ في  ٖضم مىذ قهاصة بصاٍع
اؾخٗما٫ الؿلُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2016 -12- 29الضازلُت   

مك٩ل الى٣ل الخًغي بحن مضن بيؿلُمان وبىػه٣ُت واآلاىهىعٍت واآلادمضًت، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2017 -01- 13الضازلُت   

غ اآلاجاوعة آلاُغح الىٟاًاث اآلاىحىص بتراب حماٖت ؾُضي  مٗاهاة ؾا٦ىت الضواٍو
مدمض بً عخا٫ بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 

2017 -01- 13الضازلُت   

بخضار مغ٦ؼ للى٢اًت اآلاضهُت بالى٠ُ بة٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
 مباع٥ حمُلي

2017 -01- 13الضازلُت   

إلاحغاءاث اآلاخسظة لخُٟٗل صزى٫ الخاٞالث بلى اآلادُت الُغ٢ُت حغاصة، 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى� ي 

2017 -01- 13الضازلُت   

ؾى١ بُ٘ الؿم٪ بالجملت ٖلى قاَئ مضًىت بىػه٣ُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
م الهىاٌكغي  ٖبض ال٨ٍغ

2017 -01- 13الضازلُت   

 ً امخدان ال٨ٟاءة اآلاهىُت للخ٣ىُحن الٗاملحن بالجماٖاث الترابُت، للمؿدكاٍع
مي  بض الهمض مٍغ اآلادترمحن الؿُضًً ٖلي الٗؿغي ٖو

2017 -01- 20الضازلُت   

، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض "ؾهام"حُٛحر م٣خًُاث الخٗا٢ض م٘ قغ٦ت الخإمحن 
مي  ٖبض الهمض مٍغ

2017 -01- 20الضازلُت   

ٌ ًٖ اآلاؿاولُت ب٣ُإ الجماٖاث الترابُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  2017 -01- 20الضازلُت الخٍٗى  

الخالفات
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مي  ٖبض الهمض مٍغ
ٟحن ألاقباح بالجماٖخحن ال٣غوٍخحن مدمض بً عخا٫ ومكٕغ بً ٖبى  ْاَغة اآلاْى

بة٢لُم ؾُاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني 
2017 -01- 20الضازلُت   

ًاث ًٖ ألازُاع لٟاثضة الٗاملحن في اآلاُاعح، للمؿدكاع اآلادترم  جخهُص �ٍٗى
مي  الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

2017 -01- 20الضازلُت   

 الفزيم الاغتراوي
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ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع
ً اآلادترمحن  ويُٗت ؤعاض ي الجمٕى بإوالص ٩ٌٗىب، ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
2017 -01- 13الضازلُت   

ً ألاجاهب باؾخٛال٫ الٗما٫ وال��غب مً ال٣ًاء،  الؿماح لبٗض اآلاؿدثمٍغ
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  للمؿدكاٍع

2017 -01- 13الضازلُت   

 14 )1427 مدغم 15 الهاصع في 1.06.15زغ١ م٣خًُاث الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م 
 اآلاخٗل٤ بالخضبحر اآلاٟىى للمغا٤ٞ 54.05بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  (2006ٞبراًغ 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  الٗمىمُت، للمؿدكاٍع
2017 -01- 13الضازلُت   

 مجموعت العمل الخلذمي
 2016دألارة أهخوبز 

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
ً اآلادترمحن  مؿاَمت اآلاٛغب اآلاخى٢ٗت في مجا٫ الخٛحراث اآلاىازُت، للمؿدكاٍع

ت  ؤًٖاء اآلاجمٖى
الىػاعة اآلا٩لٟت 

بالبِئت 
03 -11- 2016  

، للمؿدكاع 2014الخضابحر اآلاخسظة الؾخسالم الٗبر والضعوؽ مً ًُٞاهاث قخاء 
 اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى

2017 -01- 13الضازلُت   

 
 

العدل
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 الفزيم الاضخلاللي للوحذة ألاالخعادليت

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
 2017دألارة أبزيل 

ت الىيُٗت ال٣اهىهُت للىخضاث الؿ٨ىُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ  حؿٍى
 .ؤبضوح

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ�ان
18 -05- 2017 

حر اآلادهُت �ي مل٠ بًىاء ؾا٦ىت صواع الٗؿ٨غ بٟاس، للمؿدكاع  مأ٫ ألاؾغ اآلاغ٦بت ٚو
 .اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤبضوح

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ�ان
18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤ . مأ٫ مُىاء الُٗىن، للمؿدكاٍع
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء  صٖم بٌٗ اآلا٣اوالث ال٨بحرة لضٞاجغ الخدمالث، للمؿدكاٍع
٤  .الٍٟغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤  .ؤصاء قغ٦ت الٗمغان، للمؿدكاٍع
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤ خىاء بالٗىهغ البكغي، للمؿدكاٍع  2017 -05- 18الضازلُت  .الٖا
ت الجىدُت مد٨مت الاؾخئىاٝ 2015/903اآلال٠ ٖضص /خٟٔ مل٠ اٚخهاب ٢انغ   الٛٞغ

مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زضًجت الؼومي 
اث   2017 -06- 02الٗض٫ والخٍغ

 2017 -06- 14الث٣اٞت والاجها٫  .بغهامج جإَُل اآلاضن، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الهبخي الجُاللي
ه مؿدكٟى جاعحِؿذ بة٢لُم الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  الخهام الظي ٌٗٞغ

 .ٖهام الخملِص ي
 2017 -06- 22الصخت 

ب، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض حما٫ بً عبُٗت ايت  .مًامحن الخضاٍع   2017 -07- 13الكباب والٍغ
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ايت، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زضًجت  خغمان حمُٗاث مً مىدت وػاعة الكباب والٍغ
 .الؼومي

ايت   2017 -07- 13الكباب والٍغ

، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 2005ويُٗت اآلاخٟاٖضًً الظًً ؤخُلىا ٖلى الخ٣اٖض ٢بل 
 .ٖثمان ُٖلت

ني   2017 -08- 03بصاعة الضٞإ الَى

 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 2017دألارة أبزيل 
 

ً اآلادترمحن الؿاصة  مي، للمؿدكاٍع ىص و٢هىع جحًز ٤ الغابُت بحن مضًىت ؤٞع ويُٗت الٍُغ
٤ . ؤًٖاء الٍٟغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 ً هاوي، للمؿدكاٍع ؿُت اآلاخىحهت هدى ٢هىع الٍغ يغوعة بىاء ال٣ىاَغ ٖلى ؾا٢ُت الَٛغ
. اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ذ خامت ٖحن هللا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  .جٍٟى
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي  .، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الخى اآلاغبىحويُٗت ؾض جُم٣ُذ بة٢لُم الغاقضًت، 
الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٘ الخىمُت الهىاُٖت،  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض مى٢٘ اآلاؿدثمغ اآلاٛغبي بمسُِ حؿَغ
ؼ بىٗؼوػ  الٍٗؼ

الهىاٖت والخجاعة 
والاؾدثماع والا٢خهاص 

 الغ٢مي
02 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػجىػَ٘ الكٗحر اآلاضٖم بمى٣ُت بملكُل،   للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي،   2017 -07- 13الخجهحز والى٣ل  (ؾاا٫ م٨غع )للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
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 فزيم  صالت ألااملعاصزة
 2017دألارة أبزيل 
 

ً اآلادترمحن الؿاصة  مي، للمؿدكاٍع ىص و٢هىع جحًز ٤ الغابُت بحن مضًىت ؤٞع ويُٗت الٍُغ
٤ . ؤًٖاء الٍٟغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 ً هاوي، للمؿدكاٍع ؿُت اآلاخىحهت هدى ٢هىع الٍغ يغوعة بىاء ال٣ىاَغ ٖلى ؾا٢ُت الَٛغ
. اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ذ خامت ٖحن هللا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  .جٍٟى
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي  .، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الخى اآلاغبىحويُٗت ؾض جُم٣ُذ بة٢لُم الغاقضًت، 
الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٘ الخىمُت الهىاُٖت،  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض مى٢٘ اآلاؿدثمغ اآلاٛغبي بمسُِ حؿَغ
ؼ بىٗؼوػ  الٍٗؼ

الهىاٖت والخجاعة 
والاؾدثماع والا٢خهاص 

 الغ٢مي
02 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػجىػَ٘ الكٗحر اآلاضٖم بمى٣ُت بملكُل،   للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي،   2017 -07- 13الخجهحز والى٣ل  (ؾاا٫ م٨غع )للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ

 

 107 

ايت، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زضًجت  خغمان حمُٗاث مً مىدت وػاعة الكباب والٍغ
 .الؼومي

ايت   2017 -07- 13الكباب والٍغ

، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 2005ويُٗت اآلاخٟاٖضًً الظًً ؤخُلىا ٖلى الخ٣اٖض ٢بل 
 .ٖثمان ُٖلت

ني   2017 -08- 03بصاعة الضٞإ الَى
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ً اآلادترمحن الؿاصة  مي، للمؿدكاٍع ىص و٢هىع جحًز ٤ الغابُت بحن مضًىت ؤٞع ويُٗت الٍُغ
٤ . ؤًٖاء الٍٟغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 ً هاوي، للمؿدكاٍع ؿُت اآلاخىحهت هدى ٢هىع الٍغ يغوعة بىاء ال٣ىاَغ ٖلى ؾا٢ُت الَٛغ
. اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ذ خامت ٖحن هللا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  .جٍٟى
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

18 -05- 2017 

ؼ بىٗؼوػٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي  .، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الخى اآلاغبىحويُٗت ؾض جُم٣ُذ بة٢لُم الغاقضًت، 
الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٘ الخىمُت الهىاُٖت،  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض مى٢٘ اآلاؿدثمغ اآلاٛغبي بمسُِ حؿَغ
ؼ بىٗؼوػ  الٍٗؼ

الهىاٖت والخجاعة 
والاؾدثماع والا٢خهاص 

 الغ٢مي
02 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػجىػَ٘ الكٗحر اآلاضٖم بمى٣ُت بملكُل،   للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

ؼ بىٗؼوػ ٞ٪ الٗؼلت ًٖ الٗالم ال٣غوي،   2017 -07- 13الخجهحز والى٣ل  (ؾاا٫ م٨غع )للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ
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واللىحؿدُ٪ 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض ْغوٝ اقخٛا٫ وه٣ل ضخاًا خاصزت الؿحر بمى٣ُت واآلااؽ، 

ؼ بىٗؼوػ  الٍٗؼ
 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

ايت بة٢لُم الخؿُمت،  ؼ بىٗؼوػجإَُل ٢ُإ الٍغ ايت  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  2017 -07- 13الكباب والٍغ
ؼ بىٗؼوػجإَُل الخ٣ل الث٣افي بة٢لُم الخؿُمت،   2017 -07- 24الث٣اٞت والاجها٫  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ

ؼ بىٗؼوػحصجُ٘ الاؾدثماع بة٢لُم الخؿُمت،   2017 -07- 24الا٢خهاص واآلاالُت  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ

ت الىػاهُت،   للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الٗغبي اآلادغش يمأ٫ جغمُم الؼاٍو
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
03 -08- 2017 

 فزيم العذالت ألاالخنميت
 2017 ألاأبزيل 2016الفترة الفاصلت بين دألارحي أهخوبز 

 
بحغاءاث هٕؼ مل٨ُت ألاعاض ي التي ؾ٣ُام ٖليها ؾض ِٚـ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 

ألاهضلى� ي 
 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

ٖضم اؾخٟاصة بٌٗ ؤخُاء مضًىت َهغ الؿى١ بة٢لُم جاوهاث مً قب٨ت جىػَ٘ اآلااء 
الهالر للكغب، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

مٗاهاة مضًىت جِؿت ٌبلُم جاوهاث مً الُٗل وي٠ٗ ٢ىة الهبُب، للمؿدكاع اآلادترم 
 الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

ويُٗت الخي الخغفي بمغ٦ؼ حماٖت ٖحن ٖاجكت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
 ٖلي الٗؿغي 

 2017 -03- 07الهىاٖت الخ٣لُضًت 

بخضار مغ٦ب للٟساع بخىصغى الؿٟلى، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ 
 حمُلي

 2017 -03- 07الهىاٖت الخ٣لُضًت 

ؾبب بلؼام اآلاىاَىحن اآلاٛاعبت الغاٚبحن في الؿُاخت بالخاعج بذجؼ جظ٦غحي الظَاب وإلاًاب 
 في هٟـ الى٢ذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -03- 30الخاعحُت 

ت بة٢لُم بىآلاان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي   2017 -04- 12الٗال٢اث م٘ البرآلاان  زغوة الىباجاث الُبُت والٍُٗغ
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 الفزيم الاضخلاللي للوحذة ألاالخعادليت

 جاريخ إلاحابت الوسارة املعنيت موطوع الطؤاٌ
 2017دألارة أبزيل 

ت الىيُٗت ال٣اهىهُت للىخضاث الؿ٨ىُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ  حؿٍى
 .ؤبضوح

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ�ان
18 -05- 2017 

حر اآلادهُت �ي مل٠ بًىاء ؾا٦ىت صواع الٗؿ٨غ بٟاس، للمؿدكاع  مأ٫ ألاؾغ اآلاغ٦بت ٚو
 .اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤبضوح

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ�ان
18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤ . مأ٫ مُىاء الُٗىن، للمؿدكاٍع
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء  صٖم بٌٗ اآلا٣اوالث ال٨بحرة لضٞاجغ الخدمالث، للمؿدكاٍع
٤  .الٍٟغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤  .ؤصاء قغ٦ت الٗمغان، للمؿدكاٍع
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

18 -05- 2017 

ً اآلادترمحن الؿاصة ؤًٖاء الٍٟغ٤ خىاء بالٗىهغ البكغي، للمؿدكاٍع  2017 -05- 18الضازلُت  .الٖا
ت الجىدُت مد٨مت الاؾخئىاٝ 2015/903اآلال٠ ٖضص /خٟٔ مل٠ اٚخهاب ٢انغ   الٛٞغ

مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زضًجت الؼومي 
اث   2017 -06- 02الٗض٫ والخٍغ

 2017 -06- 14الث٣اٞت والاجها٫  .بغهامج جإَُل اآلاضن، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الهبخي الجُاللي
ه مؿدكٟى جاعحِؿذ بة٢لُم الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  الخهام الظي ٌٗٞغ

 .ٖهام الخملِص ي
 2017 -06- 22الصخت 

ب، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض حما٫ بً عبُٗت ايت  .مًامحن الخضاٍع  2017 -07- 13الكباب والٍغ
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خىن اآلاخىاحضة ب٣ُإ ٚابىي بجماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث،  ويُٗت ٖكغاث ؤشجاع الٍؼ
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -04- 12الٗال٢اث م٘ البرآلاان 

خباع لكهضاء م٣اومت الاؾخٗماع بمغ٦ؼ حماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع  بٖاصة الٖا
 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -04- 13الٗال٢اث م٘ البرآلاان 

 2017دألارة أبزيل 
 

ض اآلاٛغب ًٖ جؼوٍض و٧الت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث بكبا٥ ؤوجىماج٩ُي، للمؿدكاع  ج٣اٖـ بٍغ
 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الهىاٖت والاؾثخماع 
والخجاعة 

08 -05- 2017 

ان، للمؿدكاع اآلادترم  ت ٖالج الؿَغ ىُت اآلاٗخمضة لخسٌُٟ ؤزمىت ؤصٍو الؿُاؾت الَى
الؿُض ه�ُل ألاهضلى��ي 

 2017 -05- 08الصخت 

جضُٖم الُا٢م الُبي آلاؿخىن٠ مُٗى هللا حي اآلادامُض مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت 
الؿُضة آما٫ مُهغة 

 2017 -05- 08الصخت 

 ً ني، للمؿدكاٍع م اآلاٛغبي ٖلى الا٢خهاص الَى غ ؾٗغ نٝغ الضَع الخإزحراث اآلادخملت لخدٍغ
اآلادترمحن الؿُضًً ه�ُل شُ�ي وه�ُل ألاهضلى��ي 

 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

ىُت لخ٣ىحن اآلاىانالث مى٘ مجاهُت اآلاىانالث ٖبر زضمت  ، « VOIP »٢غاع الى٧الت الَى
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى��ي 

الهىاٖت والاؾثخماع 
والخجاعة 

08 -05- 2017 

ي٠ٗ زضماث اآلاؿخعجالث بالٗالم ال٣غوي وب٢لُم جاوهاث همىطحا، للمؿدكاع اآلادترم 
 الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -05- 08الصخت 

ٗت في مكغوٕ محزاهُت الىػاعة لؿىت  ٘ جخٗل٤ بالُغ١ الؿُاعة والُغ١ الؿَغ بغمجت مكاَع
 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 2016

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت جاُٞاللذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي  جغمُم ال٣هىع وال٣هباث بجهت صٖع
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ٩ان

18 -05- 2017 

 2017 -05- 18الخجهحز والى٣ل بخضار ملخ٣ت لىػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء بمضًىت ٧لمُمت، ب٢لُم 
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واللىحؿدُ٪ 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض ْغوٝ اقخٛا٫ وه٣ل ضخاًا خاصزت الؿحر بمى٣ُت واآلااؽ، 

ؼ بىٗؼوػ  الٍٗؼ
 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

ايت بة٢لُم الخؿُمت،  ؼ بىٗؼوػجإَُل ٢ُإ الٍغ ايت  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ  2017 -07- 13الكباب والٍغ
ؼ بىٗؼوػجإَُل الخ٣ل الث٣افي بة٢لُم الخؿُمت،   2017 -07- 24الث٣اٞت والاجها٫  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ

ؼ بىٗؼوػحصجُ٘ الاؾدثماع بة٢لُم الخؿُمت،   2017 -07- 24الا٢خهاص واآلاالُت  للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الٍٗؼ

ت الىػاهُت،   للمؿدكاع اآلادترم الؿُض الٗغبي اآلادغش يمأ٫ جغمُم الؼاٍو
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
03 -08- 2017 

 فزيم العذالت ألاالخنميت
 2017 ألاأبزيل 2016الفترة الفاصلت بين دألارحي أهخوبز 

 
بحغاءاث هٕؼ مل٨ُت ألاعاض ي التي ؾ٣ُام ٖليها ؾض ِٚـ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 

ألاهضلى� ي 
 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

ٖضم اؾخٟاصة بٌٗ ؤخُاء مضًىت َهغ الؿى١ بة٢لُم جاوهاث مً قب٨ت جىػَ٘ اآلااء 
الهالر للكغب، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

مٗاهاة مضًىت جِؿت ٌبلُم جاوهاث مً الُٗل وي٠ٗ ٢ىة الهبُب، للمؿدكاع اآلادترم 
 الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -02- 21الىػاعة اآلا٩لٟت باآلااء 

ويُٗت الخي الخغفي بمغ٦ؼ حماٖت ٖحن ٖاجكت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
 ٖلي الٗؿغي 

 2017 -03- 07الهىاٖت الخ٣لُضًت 

بخضار مغ٦ب للٟساع بخىصغى الؿٟلى، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ 
 حمُلي

 2017 -03- 07الهىاٖت الخ٣لُضًت 

ؾبب بلؼام اآلاىاَىحن اآلاٛاعبت الغاٚبحن في الؿُاخت بالخاعج بذجؼ جظ٦غحي الظَاب وإلاًاب 
 في هٟـ الى٢ذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -03- 30الخاعحُت 

ت بة٢لُم بىآلاان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي   2017 -04- 12الٗال٢اث م٘ البرآلاان  زغوة الىباجاث الُبُت والٍُٗغ

بإقليم



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

95حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

 

 109 

خىن اآلاخىاحضة ب٣ُإ ٚابىي بجماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث،  ويُٗت ٖكغاث ؤشجاع الٍؼ
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -04- 12الٗال٢اث م٘ البرآلاان 

خباع لكهضاء م٣اومت الاؾخٗماع بمغ٦ؼ حماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع  بٖاصة الٖا
 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -04- 13الٗال٢اث م٘ البرآلاان 

 2017دألارة أبزيل 
 

ض اآلاٛغب ًٖ جؼوٍض و٧الت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث بكبا٥ ؤوجىماج٩ُي، للمؿدكاع  ج٣اٖـ بٍغ
 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الهىاٖت والاؾثخماع 
والخجاعة 

08 -05- 2017 

ان، للمؿدكاع اآلادترم  ت ٖالج الؿَغ ىُت اآلاٗخمضة لخسٌُٟ ؤزمىت ؤصٍو الؿُاؾت الَى
الؿُض ه�ُل ألاهضلى��ي 

 2017 -05- 08الصخت 

جضُٖم الُا٢م الُبي آلاؿخىن٠ مُٗى هللا حي اآلادامُض مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت 
الؿُضة آما٫ مُهغة 

 2017 -05- 08الصخت 

 ً ني، للمؿدكاٍع م اآلاٛغبي ٖلى الا٢خهاص الَى غ ؾٗغ نٝغ الضَع الخإزحراث اآلادخملت لخدٍغ
اآلادترمحن الؿُضًً ه�ُل شُ�ي وه�ُل ألاهضلى��ي 

 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

ىُت لخ٣ىحن اآلاىانالث مى٘ مجاهُت اآلاىانالث ٖبر زضمت  ، « VOIP »٢غاع الى٧الت الَى
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ه�ُل ألاهضلى��ي 

الهىاٖت والاؾثخماع 
والخجاعة 

08 -05- 2017 

ي٠ٗ زضماث اآلاؿخعجالث بالٗالم ال٣غوي وب٢لُم جاوهاث همىطحا، للمؿدكاع اآلادترم 
 الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -05- 08الصخت 

ٗت في مكغوٕ محزاهُت الىػاعة لؿىت  ٘ جخٗل٤ بالُغ١ الؿُاعة والُغ١ الؿَغ بغمجت مكاَع
 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 2016

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت جاُٞاللذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي  جغمُم ال٣هىع وال٣هباث بجهت صٖع
بٖضاص التراب 

ني  والخٗمحر الَى
 وإلاؾ٩ان

18 -05- 2017 

  2017 -05- 18الخجهحز والى٣ل بخضار ملخ٣ت لىػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء بمضًىت ٧لمُمت، ب٢لُم 
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 واللىحؿدُ٪ الغقُضًت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

 بال٣هغ ال٨بحر، حماٖت بىصهِب، ب٢لُم الغقُضًت، 2008بًىاء مى٩ىبي ًُٞاهاث 
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي 

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ٩ان
18 -05- 2017 

ايُت مً الاهسغاٍ في الجامٗت اآلال٨ُت اآلاٛغبُت أللٗاب ال٣ىي بضون  خغمان حمُٗت ٍع
ؾىض ٢اهىوي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 

ايت   2017 -05- 18الكباب والٍغ

٘ بغهامج الخؿُمت مىاعة اآلاخىؾِ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي   2017 -05- 18الضازلُت مكاَع
نُاهت مؿل٪ َغقي بة٢لُم جاوهاث ؤهجؼ في بَاع الخٗاون اآلاٛغبي الُاباوي، للمؿدكاع 

 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

٤ ٚحر اآلاهىٟت الغابُت بحن حماٖتي ؤوعجؼاٙ و٦ِؿان بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع  الٍُغ
 اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

٘ الُغ٢ُت ال٨بري، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي  اؾخٟاصة ب٢لُم جاوهاث مً اآلاكاَع
 الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ٖضم ب٦ما٫ ماؾؿت الٗمغان لخجهحز ججؼثت اآلاؿاع بمغ٦ؼ ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، 
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ٩ان
18 -05- 2017 

 صواعا 12بىاء ميكإة ٞىُت مخىؾُت بمغ٦ؼ حماٖت عاؽ الىاص بة٢لُم جاوهاث لٟ٪ ٖؼلت 
  وؿمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 3000و

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

وي٘ ججؼثت اآلاىٓغ الجمُل بٟٛؿاي بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 
 الٗؿغي 

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ٩ان
18 -05- 2017 

ت  ٤ الجهٍى  ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 419ويُٗت الٍُغ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

٤ إلا٢لُمُت ع٢م    2017 -05- 18الخجهحز والى٣ل  اآلااصًت آلاضًىت ٟٚؿاي، للمؿدكاع اآلادترم 5304الىيُٗت اآلاؼعٍت للٍُغ
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 واللىحؿدُ٪ الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الىيُٗت اآلاؼعٍت للُغ١ بجماٖت ؤوالص اػباًغ بة٢لُم جاػة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 

 الٗؿغي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ت الخٟاح، ب٢لُم  ٤ الغابُت بحن مغ٦ؼي جاعحِؿذ وبني ٖماعث ٖبر ػاٍو ويُٗت الٍُغ
الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت با مدمض ومغ٦ؼ حماٖت بىقابل بة٢لُم جاوهاث مً  ويُٗت اآلا٣ُ٘ الُغقي الغابِ بحن ٢ٍغ
٤ إلا٢لُمُت ع٢م   ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 5328الٍُغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

م الهىاٌكغي   بٖاصة جغجِب الُغ١ ال٣غوٍت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض ال٨ٍغ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

اض ي بالخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي  ايت بوكاء ملٗب ٍع  2017 -05- 18الكباب والٍغ
حُٗحن مى٠ٓ للمسجض الىخُض بمغ٦ؼ ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 

ٖلي الٗؿغي 
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
18 -05- 2017 

ت  ٤ الجهٍى   بة٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي704بٖاصة جإَُل الٍُغ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ت، ب٢لُم وعػاػاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥  ٤ الغابُت بحن ؾ٩ىعة و٦ىَى الٍُغ
 حمُلي

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 جيهئ الُغ١ بجماٖت ؤمًُغ، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ىُت ع٢م  ٤ الَى ٤ الغابُت بحن ؤ٦ىُىن والٍُغ ، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع 10ويُٗت الٍُغ
 اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُليعبِ ب٢لُم وعػاػاث باأل٢الُم ألازغي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ل الؿى١ ألاؾبىعي لجماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي  جدٍى
الٗؿغي 

 2017 -05- 18الضازلُت 
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 واللىحؿدُ٪ الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الىيُٗت اآلاؼعٍت للُغ١ بجماٖت ؤوالص اػباًغ بة٢لُم جاػة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 

 الٗؿغي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ت الخٟاح، ب٢لُم  ٤ الغابُت بحن مغ٦ؼي جاعحِؿذ وبني ٖماعث ٖبر ػاٍو ويُٗت الٍُغ
الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت با مدمض ومغ٦ؼ حماٖت بىقابل بة٢لُم جاوهاث مً  ويُٗت اآلا٣ُ٘ الُغقي الغابِ بحن ٢ٍغ
٤ إلا٢لُمُت ع٢م   ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 5328الٍُغ

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

م الهىاٌكغي   بٖاصة جغجِب الُغ١ ال٣غوٍت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض ال٨ٍغ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

اض ي بالخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي  ايت بوكاء ملٗب ٍع  2017 -05- 18الكباب والٍغ
حُٗحن مى٠ٓ للمسجض الىخُض بمغ٦ؼ ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 

ٖلي الٗؿغي 
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
18 -05- 2017 

ت  ٤ الجهٍى   بة٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي704بٖاصة جإَُل الٍُغ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ت، ب٢لُم وعػاػاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥  ٤ الغابُت بحن ؾ٩ىعة و٦ىَى الٍُغ
 حمُلي

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 جيهئ الُغ١ بجماٖت ؤمًُغ، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ىُت ع٢م  ٤ الَى ٤ الغابُت بحن ؤ٦ىُىن والٍُغ ، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع 10ويُٗت الٍُغ
 اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُليعبِ ب٢لُم وعػاػاث باأل٢الُم ألازغي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

ل الؿى١ ألاؾبىعي لجماٖت ؤوعجؼاٙ بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي  جدٍى
الٗؿغي 

 2017 -05- 18الضازلُت 
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 بخضار ٢ىُغة ٖلى واصي ؤمًُغ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

مى٘ حؿلُم حىاػ الؿٟغ بلى الؿُض الٗغبي خاٞٔ مً َٝغ ٖمالت مىالي عقُض، 
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني

 2017 -05- 18الضازلُت 

ني،  ىت الٗامت بمغا٦ل الخابٗحن لإلوٗاف الَى ويُٗت بٌٗ الٗاملحن بمهالر الخٍؼ
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -05- 18الا٢خهاص واآلاالُت 

ُٚاب مغا٤ٞ اؾخ٣با٫ واؾتراخت بمُاع الٗغوي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

اآلاصخ٠ الظي ٦خبخه اآلاؿخُٟضاث مً مدى ألامُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
18 -05- 2017 

ت  ٤ الجهٍى ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 508الىيُٗت ال٩اعزُت آلا٣ُ٘ مً الٍُغ
 الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

غن بجماٖت جٟغوًٍ بة٢لُم  ٤ الغابُت ما بحن صواع بمهجان وؤٚؼا بمٍؼ ويُٗت الٍُغ
الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  اث ؾب٤ لخاملُه احخُاَػ ٖضم ٢بى٫ َلبت ماؾتر الحخُاػ مباٍع
 ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

٤ اآلاٗبضة ٚحر اآلاهىٟت الغابُت بحن حماٖت ٦الػ ومضًىت ٟٚؿاي ٖبر  جضَىع خالت الٍُغ
 حماٖت البُان بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت للى٧االث اآلاؿخ٣لت لخىػَ٘ اآلااء وال٨هغباء، للمؿدكاعة  الىيُٗت ال٣اهىهُت وإلاصاٍع
 اآلادترمت الؿُضة آما٫ مُهغة

 2017 -05- 18الضازلُت 

ذ ؤعاض ي ألاو٢اٝ بتراب م٣اَٗت الىسُل وم٣اَٗت ؾُضي ًىؾ٠ بً ٖلي بلى مجلـ  جٍٟى
 حماٖت مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة آما٫ مُهغة

ألاو٢اٝ والكاون 
إلاؾالمُت 

18 -05- 2017 

للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مغ٦ؼ حمتهت ٦الػ بة٢لُم جىاوهاث، " ٢ىُغة"اآلايكإة الٟىُت ال٨بحرة 
 ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

الخزينة
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 بخضار ٢ىُغة ٖلى واصي ؤمًُغ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

مى٘ حؿلُم حىاػ الؿٟغ بلى الؿُض الٗغبي خاٞٔ مً َٝغ ٖمالت مىالي عقُض، 
 للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني

 2017 -05- 18الضازلُت 

ني،  ىت الٗامت بمغا٦ل الخابٗحن لإلوٗاف الَى ويُٗت بٌٗ الٗاملحن بمهالر الخٍؼ
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -05- 18الا٢خهاص واآلاالُت 

ُٚاب مغا٤ٞ اؾخ٣با٫ واؾتراخت بمُاع الٗغوي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

اآلاصخ٠ الظي ٦خبخه اآلاؿخُٟضاث مً مدى ألامُت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
ألاو٢اٝ والكاون 

إلاؾالمُت 
18 -05- 2017 

ت  ٤ الجهٍى ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 508الىيُٗت ال٩اعزُت آلا٣ُ٘ مً الٍُغ
 الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

غن بجماٖت جٟغوًٍ بة٢لُم  ٤ الغابُت ما بحن صواع بمهجان وؤٚؼا بمٍؼ ويُٗت الٍُغ
الخؿُمت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلىس ي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  اث ؾب٤ لخاملُه احخُاَػ ٖضم ٢بى٫ َلبت ماؾتر الحخُاػ مباٍع
 ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

٤ اآلاٗبضة ٚحر اآلاهىٟت الغابُت بحن حماٖت ٦الػ ومضًىت ٟٚؿاي ٖبر  جضَىع خالت الٍُغ
 حماٖت البُان بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ت للى٧االث اآلاؿخ٣لت لخىػَ٘ اآلااء وال٨هغباء، للمؿدكاعة  الىيُٗت ال٣اهىهُت وإلاصاٍع
 اآلادترمت الؿُضة آما٫ مُهغة

 2017 -05- 18الضازلُت 

ذ ؤعاض ي ألاو٢اٝ بتراب م٣اَٗت الىسُل وم٣اَٗت ؾُضي ًىؾ٠ بً ٖلي بلى مجلـ  جٍٟى
 حماٖت مغا٦ل، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة آما٫ مُهغة

ألاو٢اٝ والكاون 
إلاؾالمُت 

18 -05- 2017 

للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مغ٦ؼ حمتهت ٦الػ بة٢لُم جىاوهاث، " ٢ىُغة"اآلايكإة الٟىُت ال٨بحرة 
 ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 
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٤ إلا٢لُمُت ع٢م  غوؽ بة٢لُم 5328حُٛحر م٣ُ٘ الٍُغ  الغابِ بحن حماٖتي احبابغة وبٖى
جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

ما٫ الاحخماُٖت لألقٛا٫ الٗمىمُت  جىُٟظ خ٨م ٢ًاجي بصاعي ناصع يض ماؾؿت ألٖا
الخابٗت لىػاعة الخجهحز والى٣ل واللىحِؿدُ٪، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة آما٫ مُهغة 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

ت بىآلاان  ٤ اآلاضاٍع ال٣لٗت، ب٢لُم جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض / جإزغ ؤقٛا٫ الٍُغ
مباع٥ حمُلي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٪ الٗؼلت بة٢لُم جاوهاث وحماٖتي ٖحن ٖاجكت  خهُلت الىػاعة في بغهامج الُغ١ ال٣غوٍت ٞو
و٦الػ ٖحن ٖاجكت جدضًضا، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

بحغاءاث خماًت مغ٦ؼ حماٖت ؤعبٗاء جاوعٍغث بة٢لُم الخؿُمت مً الُٟاياهاث، للمؿدكاع 
اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى��ي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٤ ٢غوٍت بجماٖت بني ولُض بة٢لُم جاوهاث وق٩ى٥ في مضي اخترام صٞاجغ  ٖضم ب٦ما٫ ٍَغ
الخدمالث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

 2017 -06- 02الؿُاخت بق٩الُت ٢ُإ الؿُاخت بة٢لُم واعػاػاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي 
ت وإلا٢لُمُت والجماُٖت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم  غ الُغقي بالُغ١ الجهٍى الدكٍى

الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

ُٖىب بمكغوٕ بىاء مسجض بمغ٦ؼ حماٖت اوالص اػباًغ بة٢لُم جاػة، للمؿدكاع اآلادترم 
الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

ت با مدمض وصواع ٦البت بجماٖت  مأ٫ مكغوٕ جإَُل وبنالح اآلا٣ُ٘ الُغقي الغابِ بحن ٢ٍغ
ت  ٤ الجهٍى ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 506م٩اوؿت بة٢لُم جاوهاث مً الٍُغ

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

٤ إلا٢لُمُت  ت الٍُغ  بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع 5309مأ٫ جى٢ف ؤقٛا٫ جىؾٗت وج٣ٍى
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

02 -06- 2017 

ؾبب بلؼام اآلاىاَىحن اآلاٛاعبت الغاٚبحن في الؿُاخت بالخاعج بذجؼ جظ٦غحي الظَاب وإلاًاب 
في هٟـ الى٢ذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -06- 02الؿُاخت 

ًاث هٕؼ مل٨ُت ٢ُٗت ؤعيُت للجماٖت الؿاللُت بني بىلخباب بجماٖت ؤوعجؼاٙ    2017 -06- 14الضازلُت حٍٗى
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بة٢لُم جاوهاث إلهجاػ ؾض الىخضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

٘ يغع، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني  ق٩اًت مً ؤحل ٞع
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالى٣ل 
14 -06- 2017 

٘ ألاشخام في خالت بٖا٢ت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي  ٖضم نٝغ صٖم مكاَع
الٗؿغي 

ألاؾغة والخًامً 
واآلاؿاواة 

14 -06- 2017 

الخ٣هحر وؾىء اآلاٗاملت بإ٢ؿام اآلاؿخعجالث بالضاع البًُاء، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
ٖلي الٗؿغي 

 2017 -06- 14الصخت 

ججاوػاث ميؿىبت للمىضوب إلا٢لُمي لىػاعة الصخت وػوحخه اآلا٣خهضة باآلاؿدكٟى 
إلا٢لُمي بؿُضي ؾلُمان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -06- 14الصخت 

ويُٗت م٣غ ٢ُاصة ؤوعجؼاٙ، ٟٚؿاي بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 
الٗؿغي 

 2017 -06- 14الضازلُت 

ش 2321جىُٟظ اآلا٣غع الخد٨ُمي ع٢م   هىهبر 30 الهاع ًٖ َُئت إلاههاٝ واآلاهالخت بخاٍع
، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى��ي 2005

 2017 -06- 14خ٣ى١ إلاوؿان 

 2017 -06- 14الصخت ي٠ٗ زضماث مغ٦ؼ جدا٢ً الضام بُىجت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الخد٤ُ٣ في مضي مُاب٣ت ؤقٛا٫ م٣ُ٘ ؤحضًغ الخؿُمت لضٞتر الخدمالث، للمؿدكاع 

اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى��ي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
22 -06- 2017 

وا٢٘ وازخالالث مكغوٕ اآلاجا٫ الؿ٣ىي بدىى الؿاَلت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع 
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

 ويُٗت ٞالحي مى٣ُت بىلٗىان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

ج٨ث٠ُ ه٣ِ بُ٘ الكٗحر اآلاضٖم بة٢لُم جاوهاث وازخُاع ؤما٦ً مداًضة ؾُاؾُا، للمؿدكاع 
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

مٗاهاة ٞالحي ؾهل ٧اعث وخلى٫ الىػاعة اآلا٣ترخت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 
ألاهضلى��ي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

تاونات،جهة



مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 98

 

 115 

ت بة٢لُم الخمِؿاث،  ىُت للخىمُت البكٍغ ٘ اآلاباصعة الَى ج٣ُُم خهُلت وم٩اؾب مكاَع
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي 

 2017 -06- 22الضازلُت 

ٌ الخترام ٞترة الغاخت  قٟاُٞت مٗاًحر صٖم الهُاصًً وؤعباب اآلاغا٦ب اآلابرمجت ٦خٍٗى
ضم انُُاص ؾم٪ ؤبى ؾ٠ُ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي  البُىلىحُت ٖو

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 
بالهُض البدغي 

22 -06- 2017 

ت بمضن ب٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي   2017 -06- 22الضازلُت بخضار مٟىيُاث للكَغ
الىيُٗت ٚحر الالث٣ت آلا٣غ بصاعة اآلاى٣ُت ألامىُت لألمً بخاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 

ٖلي الٗؿغي 
 2017 -06- 22الضازلُت 

٠ وعٌٞ جىُٟظ الخ٨م ال٣ًاجي بةبُا٫ ال٣غاع، للمؿدكاع اآلادترم  ٢غاع بنهاء مهام مْى
الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

٤ الغابِ بحن جاػة و٢اؾُُا، للمؿدكاع  يغوعة وي٘ خىاحؼ و٢اثُت ٖلى َى٫ الٍُغ
اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى� ي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

22 -06- 2017 

س ي بالخؿُمت ب٩ل مً َىلىضا وبلج٩ُا،  حن ًغبُان مُاع الكٍغ٠ إلاصَع حر زُحن حٍى جٞى
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى� ي 

 2017 -07- 13الؿُاخت 

ىُت ع٢م  ٤ الَى ت 2بهجاػ مٗبر ٞىقي للغاحلحن ٖلى الٍُغ  مً مضًىت 28 الى٣ُت ال٨ُلىمتًر
مي  وحضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

13 -07- 2017 

بىاء مدُت َغ٢ُت بمضًىت جاػة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي 
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالى٣ل 
13 -07- 2017 

 2017 -07- 13الكغل وإلاصماج اآلا�ي الُغص الخٗؿٟي للٗما٫ بمُاخً مُضلذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي 

بٚال١ الخي الجامعي ْهغ اآلاهغاػ بٟاؽ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالخٗلُم الٗالي 
والبدث الٗلمي 

24 -07- 2017 

إلاحغاءاث اآلاخسظة لخماًت مٗلمت ٢لٗت ؤعبٗاء جاوعٍغث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 
ألاهضلى� ي 

 2017 -08- 03الث٣اٞت والاجها٫ 

ً اآلادترمحن  س ي بالخؿُمت، للمؿدكاٍع  2017 -08- 03الؿُاخت هبُل قُذي، هبُل ويُٗت مُاع الكٍغ٠ إلاصَع
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بة٢لُم جاوهاث إلهجاػ ؾض الىخضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

٘ يغع، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني  ق٩اًت مً ؤحل ٞع
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالى٣ل 
14 -06- 2017 

٘ ألاشخام في خالت بٖا٢ت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي  ٖضم نٝغ صٖم مكاَع
الٗؿغي 

ألاؾغة والخًامً 
واآلاؿاواة 

14 -06- 2017 

الخ٣هحر وؾىء اآلاٗاملت بإ٢ؿام اآلاؿخعجالث بالضاع البًُاء، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 
ٖلي الٗؿغي 

 2017 -06- 14الصخت 

ججاوػاث ميؿىبت للمىضوب إلا٢لُمي لىػاعة الصخت وػوحخه اآلا٣خهضة باآلاؿدكٟى 
إلا٢لُمي بؿُضي ؾلُمان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

 2017 -06- 14الصخت 

ويُٗت م٣غ ٢ُاصة ؤوعجؼاٙ، ٟٚؿاي بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي 
الٗؿغي 

 2017 -06- 14الضازلُت 

ش 2321جىُٟظ اآلا٣غع الخد٨ُمي ع٢م   هىهبر 30 الهاع ًٖ َُئت إلاههاٝ واآلاهالخت بخاٍع
، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى��ي 2005

 2017 -06- 14خ٣ى١ إلاوؿان 

 2017 -06- 14الصخت ي٠ٗ زضماث مغ٦ؼ جدا٢ً الضام بُىجت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
الخد٤ُ٣ في مضي مُاب٣ت ؤقٛا٫ م٣ُ٘ ؤحضًغ الخؿُمت لضٞتر الخدمالث، للمؿدكاع 

اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى��ي 
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
22 -06- 2017 

وا٢٘ وازخالالث مكغوٕ اآلاجا٫ الؿ٣ىي بدىى الؿاَلت بة٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع 
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

 ويُٗت ٞالحي مى٣ُت بىلٗىان، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض خمُض الؼاجني
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

ج٨ث٠ُ ه٣ِ بُ٘ الكٗحر اآلاضٖم بة٢لُم جاوهاث وازخُاع ؤما٦ً مداًضة ؾُاؾُا، للمؿدكاع 
اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

مٗاهاة ٞالحي ؾهل ٧اعث وخلى٫ الىػاعة اآلا٣ترخت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 
ألاهضلى��ي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

الدم
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ت بة٢لُم الخمِؿاث،  ىُت للخىمُت البكٍغ ٘ اآلاباصعة الَى ج٣ُُم خهُلت وم٩اؾب مكاَع
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي 

 2017 -06- 22الضازلُت 

ٌ الخترام ٞترة الغاخت  قٟاُٞت مٗاًحر صٖم الهُاصًً وؤعباب اآلاغا٦ب اآلابرمجت ٦خٍٗى
ضم انُُاص ؾم٪ ؤبى ؾ٠ُ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي  البُىلىحُت ٖو

٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 
بالهُض البدغي 

22 -06- 2017 

ت بمضن ب٢لُم جاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي   2017 -06- 22الضازلُت بخضار مٟىيُاث للكَغ
الىيُٗت ٚحر الالث٣ت آلا٣غ بصاعة اآلاى٣ُت ألامىُت لألمً بخاوهاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض 

ٖلي الٗؿغي 
 2017 -06- 22الضازلُت 

٠ وعٌٞ جىُٟظ الخ٨م ال٣ًاجي بةبُا٫ ال٣غاع، للمؿدكاع اآلادترم  ٢غاع بنهاء مهام مْى
الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الٟالخت والهُض 
البدغي 

22 -06- 2017 

٤ الغابِ بحن جاػة و٢اؾُُا، للمؿدكاع  يغوعة وي٘ خىاحؼ و٢اثُت ٖلى َى٫ الٍُغ
اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى� ي 

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

22 -06- 2017 

س ي بالخؿُمت ب٩ل مً َىلىضا وبلج٩ُا،  حن ًغبُان مُاع الكٍغ٠ إلاصَع حر زُحن حٍى جٞى
للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل ألاهضلى� ي 

 2017 -07- 13الؿُاخت 

ىُت ع٢م  ٤ الَى ت 2بهجاػ مٗبر ٞىقي للغاحلحن ٖلى الٍُغ  مً مضًىت 28 الى٣ُت ال٨ُلىمتًر
مي  وحضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

الخجهحز والى٣ل 
واللىحؿدُ٪ 

13 -07- 2017 

بىاء مدُت َغ٢ُت بمضًىت جاػة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل قُذي 
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالى٣ل 
13 -07- 2017 

 2017 -07- 13الكغل وإلاصماج اآلا�ي الُغص الخٗؿٟي للٗما٫ بمُاخً مُضلذ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ حمُلي 

بٚال١ الخي الجامعي ْهغ اآلاهغاػ بٟاؽ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖلي الٗؿغي 
٦خابت الضولت اآلا٩لٟت 

بالخٗلُم الٗالي 
والبدث الٗلمي 

24 -07- 2017 

إلاحغاءاث اآلاخسظة لخماًت مٗلمت ٢لٗت ؤعبٗاء جاوعٍغث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض هبُل 
ألاهضلى� ي 

 2017 -08- 03الث٣اٞت والاجها٫ 

ً اآلادترمحن  س ي بالخؿُمت، للمؿدكاٍع   2017 -08- 03الؿُاخت هبُل قُذي، هبُل ويُٗت مُاع الكٍغ٠ إلاصَع
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 ألاهضلى� ي
 الفزيم الحزوي

 2017دألارة أبزيل 
 

ويُٗت الُغ١ بالجماٖت الترابُت ؤمي هىالون بىعػاػاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض 
س ي  الغخمً إلاصَع

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ويُٗت الُغ١ بالجماٖت الترابُت ؤمي هىالون بىعػاػاث، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض 
س ي   (ؾاا٫ م٨غع )الغخمً إلاصَع

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

ىُت ع٢م  ويُٗت ٤ الَى ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  الغابُت بحن وعػاػاث ومغا٦ل9الٍُغ
س ي  ٖبض الغخمً إلاصَع

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

13 -07- 2017 

ىُت ع٢م  ويُٗت ٤ الَى ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض  الغابُت بحن وعػاػاث ومغا٦ل9الٍُغ
س ي   (ؾاا٫ م٨غع )ٖبض الغخمً إلاصَع

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

13 -07- 2017 

 فزيم الخجمع الوطني لألحزار
 2017دألارة أبزيل 

 
 2017 -06- 14 الضازلُت مأ٫ بىاء م٣غ ٖمالت جىٛحر، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض لخؿً ؤصعي

 فزيم الاجحاد العام مللاألاالث املؼزب
 2017دألارة أبزيل 

 
هٓام جدٟحز الاؾدثماع الخام في ال٣ُإ الٟالحي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الهمض 

غي   الهٍى
 2017 -07- 24 الضازلُت

 الفزيم الاغتراوي
 2017دألارة أبزيل 
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ً اآلادترمحن ؤًٖاء الٍٟغ٤ تها حهت ٧لمُم واص هىن، للمؿدكاٍع . الًُٟاهاث التي ٖٞغ
 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 فزيم الاجحاد املؼزبي للػؼل
 2017دألارة أبزيل 

 
ً ؤَغ  ٟحن خاملي إلاحاػة اآلاهىُت اآلاؿلمت مً اآلاٗهض اآلال٩ي لخ٩ٍى ت للمْى الىيُٗت إلاصاٍع

ايت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض عقُض اآلاىُاعي   الكبِبت والٍغ
ايت   2017 -05- 18الكباب والٍغ

 التر٦ُت الٗمال٢ت اآلااؾت بالخ٣ى١ الاحخماُٖت لألحغاء ولخ٣هم في BIMزغو٢اث قغ٦ت 
 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض عقُض اآلاىُاعي الخىُٓم الى٣ابي

 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

 مجموعت الىونفذراليت الذًملزاطيت للػؼل
 2017 ألاأبزيل 2016الفترة الفاصلت بين دألارحي أهخوبز 

 
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى اث  بنالح مىٓىمت الٗضالت، للمؿدكاٍع  2017 -02- 21الٗض٫ والخٍغ

 ً الاؾدُالء ٖلى ؤمال٥ ألاحاهب بةنضاع خ٨محن مخىا٢ًحن في هٟـ اآلال٠، للمؿدكاٍع
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

اث   2017 -02- 21الٗض٫ والخٍغ

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  2017 -03- 07الضازلُت  زغ١ اهخسابي ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع
 2017دألارة أبزيل 

 
ٖضم الخجاوب م٘ جىنُت ناصعة ًٖ وؾُِ اآلامل٨ت خى٫ مل٠ اآلاكخ٩ي زالض ٖبض 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ٠ بىػاعة الاجها٫، للمؿدكاٍع  الغخُم اآلاْى
 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

ش 279ٖضم جىُٟظ ٢غاع وػاعي ٖضص  ت مضًغة 13/09/2012 بخاٍع  بخُٗحن الؿُضة عاجر هَؼ
 .لل٣اٖت اآلاُٛاة الُٗاًضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الخ٤ خِؿان

ايت   2017 -05- 18الكباب والٍغ

ض ٖما٫ مُغح الىٟاًاث بال٣ىُُغة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ الهاصي  .حكٍغ
 

 الضازلُت
 

18 -05- 2017 
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ً اآلادترمحن ؤًٖاء الٍٟغ٤ تها حهت ٧لمُم واص هىن، للمؿدكاٍع . الًُٟاهاث التي ٖٞغ
 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 فزيم الاجحاد املؼزبي للػؼل
 2017دألارة أبزيل 

 
ً ؤَغ  ٟحن خاملي إلاحاػة اآلاهىُت اآلاؿلمت مً اآلاٗهض اآلال٩ي لخ٩ٍى ت للمْى الىيُٗت إلاصاٍع

ايت، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض عقُض اآلاىُاعي   الكبِبت والٍغ
ايت   2017 -05- 18الكباب والٍغ

 التر٦ُت الٗمال٢ت اآلااؾت بالخ٣ى١ الاحخماُٖت لألحغاء ولخ٣هم في BIMزغو٢اث قغ٦ت 
 ، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض عقُض اآلاىُاعي الخىُٓم الى٣ابي

 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

 مجموعت الىونفذراليت الذًملزاطيت للػؼل
 2017 ألاأبزيل 2016الفترة الفاصلت بين دألارحي أهخوبز 

 
ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى اث  بنالح مىٓىمت الٗضالت، للمؿدكاٍع  2017 -02- 21الٗض٫ والخٍغ

 ً الاؾدُالء ٖلى ؤمال٥ ألاحاهب بةنضاع خ٨محن مخىا٢ًحن في هٟـ اآلال٠، للمؿدكاٍع
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

اث   2017 -02- 21الٗض٫ والخٍغ

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى  2017 -03- 07الضازلُت  زغ١ اهخسابي ب٣لٗت الؿغاٚىت، للمؿدكاٍع
 2017دألارة أبزيل 

 
ٖضم الخجاوب م٘ جىنُت ناصعة ًٖ وؾُِ اآلامل٨ت خى٫ مل٠ اآلاكخ٩ي زالض ٖبض 

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ٠ بىػاعة الاجها٫، للمؿدكاٍع  الغخُم اآلاْى
 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

ش 279ٖضم جىُٟظ ٢غاع وػاعي ٖضص  ت مضًغة 13/09/2012 بخاٍع  بخُٗحن الؿُضة عاجر هَؼ
 .لل٣اٖت اآلاُٛاة الُٗاًضة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الخ٤ خِؿان

ايت   2017 -05- 18الكباب والٍغ

ض ٖما٫ مُغح الىٟاًاث بال٣ىُُغة، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض مباع٥ الهاصي  .حكٍغ
 

 الضازلُت
 

18 -05- 2017 
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ً اآلادترمحن الؿُضة عحاء ٦ؿاب والؿُض   ججمُض الخىاع الاحخماعي ال٣ُاعي، للمؿدكاٍع
. ٖبض الخ٤ خِؿان

الهىاٖت والخجاعة 
والاؾدثماع والا٢خهاص 

الغ٢مي 
02 -06- 2017 

ا الخغف  .مُاٍ الؿ٣ي بمى٣ُت حؿاوث الؿٟلى، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زٍغ
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

اخترام ال٣اهىن وجىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت النهاثُت ببلضًت اآلاجز٫، ب٢لُم نٟغو، 
ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع

 2017 -06- 22الضازلُت 

ً اآلادترمحن ؤًٖاء  خماًت ٖما٫ قغ٦ت ؾُُا باله٩ا مً ججاوػاث مؿحريها، للمؿدكاٍع
ت  اآلاجمٖى

 2017 -06- 22الضازلُت 

 ً ت الهىمُٗت ؤو ال٣اؾمُت، للمؿدكاٍع ت ٖلى الؼاٍو ذ والخالٖب في ممخل٩اث مى٢ٞى جٍٟى
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

ألاو٢اٝ والكاون 
إلاؾالمُت 

24 -07- 2017 

ت 2011 ًىلُىػ 20مدًغ  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ، للمؿدكاٍع
بنالح إلاصاعة 

ُٟت الٗمىمُت  والْى
24 -07- 2017 

ٖضم الخجاوب م٘ جىنُت ناصعة ًٖ وؾُِ اآلامل٨ت خى٫ مل٠ اآلاكخ٩ي زالض ٖبض 
ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ٠ بىػاعة الاجها٫، للمؿدكاٍع  (ؾاا٫ م٨غع )الغخُم اآلاْى

 2017 -08- 03الا٢خهاص واآلاالُت 

 مجموعت العمل الخلذمي
 2017دألارة أبزيل 

 
ضي  ً اآلادترمحن الؿُضًً ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى ٖو بنالح وجدضًث ال٣ُإ اآلاالي، للمؿدكاٍع

 الصجغي 
 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

 ً لى للخؿاباث بسهىم قغ٦ت الٗمغان وحضة، للمؿدكاٍع مأ٫ جىنُاث اآلاجلـ ألٖا
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ٩ان
18 -05- 2017 

 2017 -05- 18بٖضاص التراب بهجاػاث بغامج مضن بضون نُٟذ بىالًت الضاع البًُاء، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض 
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ً اآلادترمحن الؿُضة عحاء ٦ؿاب والؿُض   ججمُض الخىاع الاحخماعي ال٣ُاعي، للمؿدكاٍع
. ٖبض الخ٤ خِؿان

الهىاٖت والخجاعة 
والاؾدثماع والا٢خهاص 

الغ٢مي 
02 -06- 2017 

ا الخغف  .مُاٍ الؿ٣ي بمى٣ُت حؿاوث الؿٟلى، للمؿدكاعة اآلادترمت الؿُضة زٍغ
الٟالخت والهُض 

البدغي 
22 -06- 2017 

اخترام ال٣اهىن وجىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت النهاثُت ببلضًت اآلاجز٫، ب٢لُم نٟغو، 
ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى للمؿدكاٍع

 2017 -06- 22الضازلُت 

ً اآلادترمحن ؤًٖاء  خماًت ٖما٫ قغ٦ت ؾُُا باله٩ا مً ججاوػاث مؿحريها، للمؿدكاٍع
ت  اآلاجمٖى

 2017 -06- 22الضازلُت 

 ً ت الهىمُٗت ؤو ال٣اؾمُت، للمؿدكاٍع ت ٖلى الؼاٍو ذ والخالٖب في ممخل٩اث مى٢ٞى جٍٟى
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

ألاو٢اٝ والكاون 
إلاؾالمُت 

24 -07- 2017 

ت 2011 ًىلُىػ 20مدًغ  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ، للمؿدكاٍع
بنالح إلاصاعة 

ُٟت الٗمىمُت  والْى
24 -07- 2017 

ٖضم الخجاوب م٘ جىنُت ناصعة ًٖ وؾُِ اآلامل٨ت خى٫ مل٠ اآلاكخ٩ي زالض ٖبض 
ت  ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ٠ بىػاعة الاجها٫، للمؿدكاٍع  (ؾاا٫ م٨غع )الغخُم اآلاْى

 2017 -08- 03الا٢خهاص واآلاالُت 

 مجموعت العمل الخلذمي
 2017دألارة أبزيل 

 
ضي  ً اآلادترمحن الؿُضًً ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى ٖو بنالح وجدضًث ال٣ُإ اآلاالي، للمؿدكاٍع

 الصجغي 
 2017 -05- 08الا٢خهاص واآلاالُت 

 ً لى للخؿاباث بسهىم قغ٦ت الٗمغان وحضة، للمؿدكاٍع مأ٫ جىنُاث اآلاجلـ ألٖا
ت  اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى

بٖضاص التراب 
ني  والخٗمحر الَى

 وإلاؾ٩ان
18 -05- 2017 

  2017 -05- 18بٖضاص التراب بهجاػاث بغامج مضن بضون نُٟذ بىالًت الضاع البًُاء، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض 

 119 

ني  الل٠ُُ ؤٖمى والخٗمحر الَى
 وإلاؾ�ان

ت ً اآلادترمحن ؤًٖاء اآلاجمٖى ُذ بٌٗ الُغ١، للمؿدكاٍع  الٛل في جٞؼ
الخجهحز والى٣ل 

 واللىحؿدُ٪
18 -05- 2017 

٤ إلا٢لُمُت ع٢م   ، للمؿدكاع 1521صواعي ب٢هاء صواع حؿخٟذ مً بغهامج بىاء الٍُغ
 اآلادترم الؿُض ٖض الصجغي 

الخجهحز والى٣ل 
 واللىحؿدُ٪

18 -05- 2017 

 2017 -06- 14الضازلُت  اخترام ممغاث الغاحلحن في اآلاجا٫ الخًغي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى
ني  ٟي إلاصاعاث الٗمىمُت والهىضو١ الَى جىزغ الٗال٢ت بحن الخٗايضًت الٗامت آلاْى

 آلاىٓماث الاخخُاٍ الاحخماعي، للمؿدكاع اآلادترم الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى
 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

ً اآلادترمحن الؿاصة ٖبض الل٠ُُ  جداًل قغ٧اث الخغاؾت ٖلى اآلاؿخسضمحن، للمؿدكاٍع
 ؤٖمى، ٖضي الصجغي ومدمض صُٖضٖت

 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

 ً ىُت، للمؿدكاٍع ْغوٝ مغوع اهخداب مىاصًب الخٗايضًت الٗامت لىػعاة التربُت الَى
ضي الصجغي   اآلادترمحن الؿُضًً ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى ٖو

 2017 -07- 13الكٛل وإلاصماج اآلا�ي 

 
 

عدي الشجري

أعضاء مجموعة العمل التقدمي

انتخاب
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3•–•األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل••الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل•2017•وأكتوبر•2017  

 الفزيم الاسخلاللي للىخذة والخعادليت

 جاريخ إلاحابت الىسارة اآلاعنيت مىضىع السؤال
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

للثسدضارين اآلادترميو السادة أعضاء حٗبئت الغنُض الٗلاعي للجماٖاث الؿاللُت، 
 .الفزيم

2017 -08- 18 الضازلُت  

2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ .للثسدضار اآلادترم السيذ عبذ السالم اللبارمضًىت جُىان، -بغهامج جإهُل اآلاضن  
2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ .للثسدضار اآلادترم السيذ عبذ السالم اللبارمضًىت اللىُُغة، -بغهامج جإهُل اآلاضن  
2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ .للثسدضارة اآلادترمت السيذة خذيجت الشوميمضًىت مغاهل، -بغهامج جإهُل اآلاضن  

خماًت مىخجاث الهىاُٖت بجهت الُٗىن الؿاكُت الحمغاء مً اللغنىت والخضلِـ، 
 .للثسدضار اآلادترم السيذ عبذ السالم اللبار

2017 -09- 25 الهىاٖىت الخللُضًت  

 فزيم ألاصالت واآلاعاصزة
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

بىت،  ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ عبذ العشيش بنعشوسبغالق مضاعؽ ٖمىمُت بسٍغ 2017 -08- 18 التربُت الَى  
ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ عبذ العشيش بنعشوسحؿمم جالمُظ بةكلُم بغقُض،  2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضار اآلادترم جثمحن اآلاىخىجاث اآلادلُت وجإهُل اللُإ الفالحي بةكلُم الحؿُمت، 
 .السيذ عبذ العشيش بنعشوس

2017 -08- 18 الفالخت والهُض البدغي   

 فزيم العذالت والخنثيت
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر حٗبئت الغنُض الٗلاعي للجماٖاث الؿاللُت،  2017 -08- 18 التربُت الَى  
ان لحالتها الصحُت مُٗت ػوجها بهفخه اآلاخىفل  َلب اهخلاٌ ؤؾخاطة مهابت بالؿَغ

 .للثسدضار اآلادترم السيذ ن�يل ألانذلى���الىخُض بها، 
ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ضادي بةملشُل بكلُم مُضلت،  ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ مبارن حثيليمىح إلٖا 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ مبارن حثيليالاؾخفاصة مً بغهامج جِؿحر،  2017 -08- 18 التربُت الَى  
ىُت بةكلُم بغقُض،  ت إلاكلُمُت لىػاعة التربُت الَى للثسدضار بخضار ملغ للمضًٍغ

 .اآلادترم السيذ خثيذ الشاجني
ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضار اآلادترم السيذ نليل بجغاءاث الىػاعة لحماًت كهبت ؾلىان بةكلُم الىاْىع، 
 .ألانذلو��ي

2017 -08- 18 الثلافت والاجهاٌ  

للثسدضار اآلادترم السيذ مبارن ، 2003 و1985ملف ألاؾاجظة �حاًا مغؾىمي 
 .حثيلي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 .للثسدضار اآلادترم السيذ نليل ألانذلو��يبٖاصة جإهُل مٗمل اآلاىجم بجغاصة، 
الُاكت واآلاٗاصن والخىمُت 

 اآلاؿخضامت
18 -08- 2017  

ضاصًت البدثري بخاوهاث ٖلُه،  ت إلٖا ت ويُٗت الٗلاع اآلالغع حكُِض الثاهٍى حؿٍى
 .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ت مضاعؽ ؤؾمل بجماٖت بىهىصة بةكلُم جاوهاث،  ُت ؤوالص ؤًىب مجمٖى عبِ فٖغ
 .للثسدضار اآلادترم السيذ نليل صيخي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ت ويُٗت كُٗت ؤعيُت واثىت بمضًىت الحؿُمت،  للثسدضار اآلادترم السيذ نليل حؿٍى
 .ألانذلو��ي

2017 -08- 18 الفالخت والهُض البدغي   

ت الخلىُت إلامام مالً ببرقُض الخلمُظاث بمغاصعتها زالٌ نهاًت  بلؼام صازلُت الثاهٍى
ُت بضٖىي ٖضم وجىص اٖخماصاث الخغظًت زاعج ؤوكاث  ألاؾبٕى والُٗل ألاؾبٖى

 .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر الضعاؾت، 
ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

هاوي بكلُم الغاقُضًت،  للثسدضار اآلادترم بنالح زُاعة الؿاكُت اآلاالحُت بضاثغة الٍغ
 .السيذ مبارن حثيلي

2017 -08- 18 الفالخت والهُض البدغي   

للثسدضار جإزغ الترزُو ببىاء مسجض بضواع الؼوٍخِىت بجماٖت الىلجت بةكلُم جاوهاث، 
 .اآلادترم السيذ علي العسزر 

2017 -08- 18 ألاوكاف والكاون إلاؾالمُت  

املنتجات
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ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ مبارن حثيليالاؾخفاصة مً بغهامج جِؿحر،  2017 -08- 18 التربُت الَى  
ىُت بةكلُم بغقُض،  ت إلاكلُمُت لىػاعة التربُت الَى للثسدضار بخضار ملغ للمضًٍغ

 .اآلادترم السيذ خثيذ الشاجني
ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضار اآلادترم السيذ نليل بجغاءاث الىػاعة لحماًت كهبت ؾلىان بةكلُم الىاْىع، 
 .ألانذلو��ي

2017 -08- 18 الثلافت والاجهاٌ  

للثسدضار اآلادترم السيذ مبارن ، 2003 و1985ملف ألاؾاجظة �حاًا مغؾىمي 
 .حثيلي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 .للثسدضار اآلادترم السيذ نليل ألانذلو��يبٖاصة جإهُل مٗمل اآلاىجم بجغاصة، 
الُاكت واآلاٗاصن والخىمُت 

 اآلاؿخضامت
18 -08- 2017  

ضاصًت البدثري بخاوهاث ٖلُه،  ت إلٖا ت ويُٗت الٗلاع اآلالغع حكُِض الثاهٍى حؿٍى
 .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ت مضاعؽ ؤؾمل بجماٖت بىهىصة بةكلُم جاوهاث،  ُت ؤوالص ؤًىب مجمٖى عبِ فٖغ
 .للثسدضار اآلادترم السيذ نليل صيخي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

ت ويُٗت كُٗت ؤعيُت واثىت بمضًىت الحؿُمت،  للثسدضار اآلادترم السيذ نليل حؿٍى
 .ألانذلو��ي

2017 -08- 18 الفالخت والهُض البدغي   

ت الخلىُت إلامام مالً ببرقُض الخلمُظاث بمغاصعتها زالٌ نهاًت  بلؼام صازلُت الثاهٍى
ُت بضٖىي ٖضم وجىص اٖخماصاث الخغظًت زاعج ؤوكاث  ألاؾبٕى والُٗل ألاؾبٖى

 .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر الضعاؾت، 
ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

هاوي بكلُم الغاقُضًت،  للثسدضار اآلادترم بنالح زُاعة الؿاكُت اآلاالحُت بضاثغة الٍغ
 .السيذ مبارن حثيلي

2017 -08- 18 الفالخت والهُض البدغي   

للثسدضار جإزغ الترزُو ببىاء مسجض بضواع الؼوٍخِىت بجماٖت الىلجت بةكلُم جاوهاث، 
 .اآلادترم السيذ علي العسزر 

2017 -08- 18 ألاوكاف والكاون إلاؾالمُت  

ىُت،  للثسدضار اآلادترم خٓغ وسحب بٌٗ اآلاىاص اآلاؿخٗملت في الاهخداع مً الؿىق الَى
 .السيذ علي العسزر 

2017 -09- 08 الضازلُت  

2017 -09- 08 الكغل وإلاصماج اآلا�ي .للثسدضار اآلادترم السيذ علي العسزر ويُٗت مؿخسضمي مغاهؼ الىضاء،   
ُاف وجاعجِؿذ،  للثسدضار اآلادترم السيذ بوكاء صاع للثلافت بيل مً بمؼوعن وبجي بٖى

 .نليل ألانذلى��ي
2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ  

ت في حٗاَيها م٘ ؤؾئلت الؿاصة البرآلااهُحن،  بِء وغُاب فٗالُت بٌٗ اللُاٖاث الىػاٍع
 .للثسدضار اآلادترم السيذ نليل ألانذلى��ي

2017 -09- 25الٗالكاث م٘ البرآلاان   

سُت بةكلُم وػان،  للثسدضار اآلادترم السيذ نليل اآلاباصعاث الحيىمُت لحفٔ اآلاأزغ الخاٍع
 .ألانذلى��ي

2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ  

اَا،  ت بمىُلت الؿماعة َو ت ألازٍغ ت مً الىلىف الصخٍغ للثسدضار ؾغكت مجمٖى
 .اآلادترم السيذ مبارن حثيلي

2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ  

للثسدضار اآلادترم السيذ جغكُت مخهغفي وػاعة الضازلُت الٗاملحن بالجماٖاث الترابُت، 
 .عبذ الصثذ مزيثي

2017 -09- 25الضازلُت   

للثسدضار اآلادترم السيذ نليل الحماًت اللاهىهُت للصحافُحن ؤزىاء مماعؾتهم آلاهامهم، 
 .ألانذلى��ي

2017 -09- 25 الثلافتو الاجهاٌ  

للثسدضار اآلادترم السيذ سعيذ الحماًت اللاهىهُت للصحافُحن ؤزىاء مماعؾتهم آلاهامهم، 
 .السعذوني

ايت  2017 -09- 25الكباب والٍغ  

 فزيم الخجثع الىطني لألخزار
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ىُت .للثسدضار اآلادترم السيذ لحسن أدعياٖخهام عجاٌ الخٗلُم بةكلُم جىغحر،  2017 -08- 18 التربُت الَى  
 فزيم الاجداد العام آلالاوالث اآلاغزب

 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 
للثسدضار اآلادترم السيذ هٓام الخدفحز لدصجُ٘ الاؾدثماع الخام في اللُإ الؿُاحي، 

 .عبذ الحثيذ الصىيزر 
2017 -08- 18 الؿُاخت  

 الفزيم الاصتراوي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ت بمضًىت آؾفي بلى فًاء جغبىي مسخلِ،  ضاصًت فاَمت الفهٍغ ت إلٖا ل الثاهٍى جدٍى
 .للثسدضار اآلادترم السيذ مدثذ علثي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 الفزيم الذسخىرر الذيثلزاطي الاحخثاعي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ت في اآلاؿخىصفاث واآلاغاكز الصحُت،  للثسدضارة إلاؾٗافاث ألاولُت وا�ٗضام ألاصٍو
 .اآلادترمت السيذة عائضت أيخعال

2017 -08- 18 الصحت  

 مجثىعت الىىنفذراليت الذيثلزاطيت للضغل
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

بُ٘ الىخب واللىاػم اآلاضعؾُت لفاثضة الخالمُظ اآلاىدؿبحن آلااؾؿاث الٗلُم اآلاضعس ي 
 .للثسدضارين اآلادترميو السادة أعضاء اآلاجثىعتالخهىص ي، 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 مجثىعت العثل الخلذمي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

للثسدضارين اآلادترميو السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر الُٗل اآلاضعؾُت، 
 . جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضارين اآلادترميو الخضابحر اآلاخدظة لًمان خؿً ؾحر امخداهاث الباوالىعٍا، 
 .السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر  جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضارين واك٘ ؤؾاجظة اللغت الٗغبُت والثلافت اآلاغغبُت بالبٗثاث اآلاغغبُت بالخاعج، 
 .اآلادترميو السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر  جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  
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للثسدضار اآلادترم السيذ هٓام الخدفحز لدصجُ٘ الاؾدثماع الخام في اللُإ الؿُاحي، 
 .عبذ الحثيذ الصىيزر 

2017 -08- 18 الؿُاخت  

 الفزيم الاصتراوي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ت بمضًىت آؾفي بلى فًاء جغبىي مسخلِ،  ضاصًت فاَمت الفهٍغ ت إلٖا ل الثاهٍى جدٍى
 .للثسدضار اآلادترم السيذ مدثذ علثي

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 الفزيم الذسخىرر الذيثلزاطي الاحخثاعي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

ت في اآلاؿخىصفاث واآلاغاكز الصحُت،  للثسدضارة إلاؾٗافاث ألاولُت وا�ٗضام ألاصٍو
 .اآلادترمت السيذة عائضت أيخعال

2017 -08- 18 الصحت  

 مجثىعت الىىنفذراليت الذيثلزاطيت للضغل
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

بُ٘ الىخب واللىاػم اآلاضعؾُت لفاثضة الخالمُظ اآلاىدؿبحن آلااؾؿاث الٗلُم اآلاضعس ي 
 .للثسدضارين اآلادترميو السادة أعضاء اآلاجثىعتالخهىص ي، 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

 مجثىعت العثل الخلذمي
 2017 وأهخىبز 2017الفترة الفاصلت بيو دورحي أبزيل 

للثسدضارين اآلادترميو السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر الُٗل اآلاضعؾُت، 
 . جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضارين اآلادترميو الخضابحر اآلاخدظة لًمان خؿً ؾحر امخداهاث الباوالىعٍا، 
 .السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر  جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضارين واك٘ ؤؾاجظة اللغت الٗغبُت والثلافت اآلاغغبُت بالبٗثاث اآلاغغبُت بالخاعج، 
 .اآلادترميو السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر  جزر 

ىُت 2017 -08- 18 التربُت الَى  

للثسدضارين اآلادترميو ويُٗت ؤؾاجظة الخهام وميكُي التربُت غحر الىٓامُت، 
 .السيذين عبذ اللطيف اعثى، عذر  جزر 

2017 -08- 18 التربيت الىطنيت  

 

التعليم
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