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 مجهورية مصر العربية              

 جملس النواب
 ــــــــ

 األول ىالفصل التشريع
 الرابع العادىدور االنعقاد 

 ــــــــ
 املشرتكة لجنةال

 والثروة احليوانيةالغذائى واألمن  والريالزراعة  من جلنة
 والعالقات اخلارجيةاالقتصادية الشئون  ومكتىب جلنىت

 ــــــــ
 األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب

 

يازفيعر   اجنر  يالجنر  ياذشرتف   ذرأ ،،، فأتشرف  أرأأ دمرلس ادركملتمس، ذر، ترري، ت ف رفتحية طيبةة ببدة 
مررفيف عررأ  ،وياعالمررما يارمفجكرر   ياشررثوأ يتمتدررملك  وذ تبررر اجنتررر وياررفو وينذررأ ياىررريثر ويالررفون يا  وينكرر 
أشرررأأ ياذويف ررر  علرررر ياتعرررل ا يالماررر  تت ممكررر  ذن ررر   8142ادرررن   174فثررركم جذيوف ررر  ذدرررف ياعف كررر  فمرررس 

عذرررمل يازفيعكررر  التنذكررر  ياف  كررر  نذف  كررر  أشرررأأ ينياذدرررمعلن بررر أ جذيوف ررر  ذدرررف ياعف كررر  وياوتكرررما ياذت رررلن ي
برجةة ا تفتل ةةر بدر ةةا مجةة  تف ججةة  ، 81/7/8142ومرر، فررق يا ررمتفن بتررمف   وياذ ،(دفيضررر)وز ررملن ياررلرول 

 .تف بقر
 ة م أفه  فيةا  ، قررًت تحتي طي ً  ،، بتفسي  تفن ئب/ هش م تفحصرى صجي ً أ قررًت  ،بق  تخت رتن  تفججنة تف شتركة

 تف جج .
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام،،،
 املشرتكة رئيس اللجنة                             

 

 هشام الشعيىن      
    10/11/8012تحريرًت ف   

 
 

 الثانى التقرير   
 ــــــــــــ      

 مشترك       
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 املشرتكة لجنةال تقرير
 والثروة احليوانيةالغذائى واألمن  والريالزراعة  من جلنة

 والعالقات اخلارجيةومكتىب جلنىت الشئون االقتصادية 
 عن

بشأن املوافقة على التعديل الثالث  8142لسنة  174رقم قرار رئيس مجهورية مصر العربية 
التفاقية منحة املساعدة بني مجهورية مصر العربية والواليات املتحدة االمريكية بشأن األعمال 

 81/7/8142الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول )أراضى(، واملوقع يف القاهرة بتاريخ 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

يازفيعرر   ياذشررتف   ذررأ اجنرر جنرر  لايإاررر  ،8142دمتررو ف دررن   ذررأ 88ل ياذجلررم بجلدررتم ياذع ررولن بتررمف  د ررم
فيف فثرركم مرر، ياعالمررما يارمفجكرر و  ياشررثوأ يتمتدررملك وذ تبررر اجنتررر ياىررريثر ويالررفون يا  وينكرر  وياررفو وينذررأ 

أشرأأ ياذويف ر  علرر ياتعرل ا يالمار  تت ممكر  ذن ر  ياذدرمعلن  8142ادرن   174فمرس  ياجذيوف   ذدف ياعف ك 
ب أ جذيوف   ذدف ياعف ك  وياوتكما ياذت لن يتذف  ك  أشأأ ينعذمل يازفيعكر  التنذكر  ياف  كر  وز رملن يارلرول 

 علر ياذجلم ياذومف  اعفضمعليل ت ف ف عنم ي  الفيدتم و  81/7/8142)دفيضر(، وياذوم، فق يا متفن بتمف   
 ح ره  ن ببً  من تفحكب ة تفس  ة: 41/44/8142تذمعًم انظفه بتمف   ع لا يالجن  ياذشتف   يج

 :-من بزترة تفخ رجية -
 ذف  ك .نذ تب ذدمعل وز ف يارمفجك  الشثوأ ي    ياذدتشمف/ ويثا اط ر  

 من بزترة تفزرتمة بتستصالح تالرت  . -
  يارمفجك .   فثكم مطمع يارلذما يازفيعك  وياذتمأع  يازفيعك           عأمم ياشنموو  يال توف/

 فيضر وياذكمه وياب ث  اشثوأ ياأ و .نو  ا ذعيل أ و  ي         يال توف/ دمحم دع ل عويل 
 .ياذشف  علر ياجيمز ياتن  ري اذشفوعما ياتنذك  ياشمذل          يال توف/ علر دمحم  ز أ 

 -ية:من بزترة تف  ف -
 عمس أ طمع ياتذو ا.ذل ف    ندتمرن/ تما  علر دمحم ياشف  نري 
 عمس أذدل   ياجذمفك.ذل ف     ندتمر/ دمحم د ذل إبفيتكسي

 عمس أذدل   ياضفيثب ياذدف  .ذل ف  يندتمرن/ ع م  إبفيتكس إدذمع ا 
 ن ية تف حجية.من بزترة تفت -

 ياترطكط.ذل ف عمس أ طمع     ياذينلد / ذنر إدذمع ا
  طمع ياشثوأ يا منونك .أذل ف عمس           يندتمر/ دمحم عبل هللا 
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  رمس دنظرف  اأرم ويدرتعمل (4)كضرم ك  ياذفف ر  إليوياذرر فن  اكرمإيا رفيف ياذشرمف نظفا يالجن  ياذشتف   
مرفيفه إ ذم نظفا ت ف ف اجن  ياشثوأ يالدتوف   وياتشف عك  فرق شرأأ طف  ر  الذجلم ياليرلك  يالدتوف وياالث   

( 454وجرمتا طأ رًم ارنل ياذرملن )ويارو ينتير إار دأ يتت ممك  ذ ا يات ف رف ت تتضرذأ ذرم  ررماد يالدرتوف 
 -ياالث   ياليرلك  الذجلم.( ذأ 497وياذملن )ذأ يالدتوف 

 

دلت به احلكومة من إيضاحات تورد اللجنة املشرتكة تقريرهـا أها من مناقشات وما وفى ضوء ما دار يف اجتماع
 على النحو التاىل:

 

 . ق  ة     
 .تف دربض تباًل: أه تف تالتل ق
 .تف دربض ث نيً : أحك م تالتل ق

 ث فثً : إي  ح ت تفس  ة   ثجي تفحكب ة.
 رتبدً : رأى تفججنة تف شتركة.

 

 -:ةمقدم
  ك ك  أما طمع ياف  ر وت د أ يالرول   ياتنذك  ياذدتليذ  ويتتجمه ن و ت   ق نيضيذج فق إطمف بف 

تم ر  ياذز ررل ذررأ فررفل  فررق دررع ل ذدررف عذرمل يازفيعكرر  فررق ياذجتذعررما ياذدررتيلف  نعذررا ال ررمثذ أ علررر يياوي 
ما جذيوف رر  ذدررف ياعف كرر  وياوتكرر   وذتررم دبفذرراوت درر أ ذدررتوو ياذعكشرر  ادرر منم ور ررم ذعررلتا يا  ررف 

يت ممك  ذن   ذدمعلن أشأأ  01/9/8141ذف  ك  التنذك  يالواك  بتمف   نفق ياو ما  ي  ذف  ك  ذذللنياذت لن ي
جذيوف ررر  ذدرررف ( ويادرررملفن أذ تضرررر مرررفيف فثررركم يضررررتنذكررر  ياف  كررر  وز رررملن يارررلرول )دف عذرررمل يازفيعكررر  الني

  -د  مذًم ذأ دتذيم: ار تضذنويات 8141ادن   121ياعف ك  فمس 
   ذررأ لوتف دذف  ررر  8114941111 علرررز ررل ذررنج جذيوف رر  ذدررف ياعف كرر  لعذررًم وذدررمعلن أذبلرر  ت

ذف  ك  التنذك  يالواك  ات   رق دترلي  يتت رما وياترق تبلر  نجذماك  الو ما  يإليمكذ  ياذدمتذ  يات ل ف   
ذف  كرر  ندذف  كررم ت ررلس علررر لفعررما ترضرر، اذررلو ذررم  تررويفف اررلو ياو مارر  ي يً لوتف  9112721059ن ررو 

 التنذك  يالواك  ذأ تذوكالا ايري ياىفم.
 تذرمس  را يننشرط  ياالزذر  ات   رق إلأأ ت رلس دو تعذرا علرر ت رلكس  را ينذرويل ياذطلوأر  أزس ذدف تتل

ذال  أ جنكرم  417يتت ما عأ  رن دو مبلم وت ت ا ذدمتذ  ذدف فيانتمثج فق تمف   يمتذمل ياذدمعل
 ذدفي.

  رف  ت ق علكم ينطفي   تمأ .آدو دي تمف    01/9/8149 تس إتذمس يمتذمل ياذدمعلن فق 
                                                 

(1)
  رفق ب فتقرير 
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 :تىآلساسى سالف الذكر عدة تعديالت جاءت على النحو األاالتفاق ا وقد ورد على

ادرررن   199ياتعرررل ا ينول تت ممكررر  ياذدرررمعلن يادرررملف أذ تضرررر مرررفيف فثررركم جذيوف ررر  ذدرررف ياعف كررر  فمرررس  -
ذل رروأ لوتف  8118ذررأ  ذدررمعلنويارررو تضررذأ ز ررملن مكذرر  يا 40/9/8145وياذومرر، فررق يا ررمتفن بتررمف   8145
 ذف  ر.دذل وأ لوتف  1918إار ن و دذف  ر 

ادررن   410ياتعررل ا يالررمنر تت ممكرر  ياذدررمعلن يادررملف أذ تضررر مررفيف فثرركم جذيوف رر  ذدررف ياعف كرر  فمررس  -
ذف  رر دذل روأ لوتف  1918ويارو مضر بز رملن مكذر  ياذدرمعلن وياتذو را ياذذنرور اذدرف ذرأ ن رو (8)  8142

وتعرل ا  التنذكر  ياف  كر  ذف  ر تدتمذمل ت   رق دترلي  برفيذج ذشرفوع ياذدرمعلندذل وأ لوتف  9418إار ن و 
 .8181ذأ دبتذبف  01إار دف مأ يتت ما تمتذمل ياذدمعلن تمف   

 حةر تفنرةر  8012فسنة  171 ريكية رقم أليد  قرتر رئي  ج هبرية  صر تفدربية بتفبالي ت تف تح ة ت -
هب تفتد ير تفث فث السةتم    تنليةم  رتحةر  شةربع تألم ة   تفزرتميةة بتفتن يةة تفريليةة بتفةمى يق ة  بزية  ة 

  جيبن  بالر ت ريك .  5,3قي ة تف س م ة بتفت بير تف  نبح ف صر بنحب 
 

 :والً: أهداف االتفاق املعروضأ
تم رر  ذز ررل ذررأ ياررلرول وز ررملن كدرريس يتت ررما ياذعررفوم وذفي لرر  يادررمأ   فررق لعررس ياتنذكرر  ياف  كرر   وي 

عذررمل يازفيعكرر  فررق ياذجتذعررما ياذدررتيلف  فررق دررع ل ذدررف ذررأ رررالل ز ررملن نفررفل ياعذررا ال ررمثذ أ علررر ي
وياتف  رز علرر يا جرويا  يادى فن فرق يندرويا ياعماذكر  ياأدرتمنك  يإلنتمجك  ولذج ياذزيفع أ ودد مب يا كمزيا

دنم  ياجل لن ات د أ نييا ل ل  وياتوعك  بزفيع  يات نكما  ويدترليسوياذجمتا ياجل لن ياتق اس تن ر ذأ مبا 
لررمل ت در نما نشرمت ذفيمرز اي  إلنتمجكر  ياأدرتمنك  و ي ذرم أعرل يا درمل  ذفي رافرق عمذر  لتعبثر  وياتررز أ ياأرمفل وي 

 وياذويفل ياذمثك  ياذ لولن. ذأ ينفيضروتبنر ذنمتج إليف   االدت ملن يا عما  وياذدتليذ  
 :ثانيًا: أحكام االتفاق املعروض

 : تد   تتل قية تف س م ة ك   يج :1بن 
 دذف  رر ارد لوتفد ويلنرمأ ودرأعوأ  ذل روأ وذمثر  )د( أ ر  عأمفن وي ل ودرتوأ  4-0نل ( ب0) تعلل ياذملن -
دف عر  ودرتوأ ذل روأ ودرتذمث  ويلنرمأ ودرأعوأ يارد لوتف ذف  ر( وك ا ذ ليرم عأرمفن دلوتف  9414781111)
 ذف  ر(.دلوتف  9119781111ذف  ر )د
ذف  كررر  التنذكررر  يالواكررر ( نذدرررمتذ  ياو ماررر  ي :)يارطررر  ياذماكررر  ياتوضررر ك  4-4فمرررس ك رررر  أماممذرررا ذففرررق  -

)يارطررر  ياذماكررر  ياتوضررر ك : ذدرررمتذ   4-4ذ لرررم ذففرررق فمرررس  وك رررا ياذدرررمعلن ( ذرررأ يت ممكررر 4أرررماذل ق فمرررس )
 ذف  ك  التنذك  يالواك ( ياذففق بيري ياتعل ا.نياو ما  ي

                                                 
(2)

 .6/5/2012بجلسته المعقودة بتاريخ وافق عليه المجلس الموقر   
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 : فغة تفتد ير:8بن 
 ندر أنجل ز   وفر وجول غذوم دو يرتال  فق يات در ف بر أ ياإل فف تري ياتعل ا يالما  أمالىت أ ياعف ك  وي

 كعتل أمانل ياذ فف أمالى  يننجل ز  .
 : تألتل قية ب فم  ر:5بن  

ت ممك  نمفرن وذ ت ظ  أ مذا موتيم وآلمفتم وف ًم اذرم تبرال  ذم تس تعل لم دو تى  فه أذوجب تري ياتعل ا تظا ي
 تنل علكم ذأ د  مس.

 :ت ريخ تفسري ن: 1بن  
 يان مر ذأ تمف   تومك، ياطفف أ علكم.   ز لرا ياتعل ا يالما  

 تفتص يق:: 3بن  
تترر جذيوف   ذدف ياعف ك  جذك، يارطويا ياضفوف   تدتمذمل يإلجفيتيا يا منونك  ياالزذ  التدرل ق علرر 

 ياتعل ا يالما  وترطف ياو ما  فوف إتذمس ياتدل ق.
 إيضاحات السادة ممثلي احلكومة: -ثالثًا:
 ياتعل ا ياذعفوم يدتمذمًت اذد فن ياتعموأ ذ، ياو ما  ينذف  ك  بز ملن مكذ  ذن   ينعذمل يازفيعك   جمت

ذل رروأ لوتف دذف  ررق ا بلرر  إجذررماق ذدررمتذ  ياجمنررب ينذف  ررق  015التنذكرر  ياف  كرر  وز ررملن ياررلرول أذبلرر  
 وتف.ذل وأ ل 911978

تن فسةية بشة بفية  ةن خةال  تنليةم تألنشةطة  تسته ف تف نحة  مم تالقتصة   تف صةرو بخجةق بيئةة 
 تفت فية:
 .ولرول دد مب يا كمزيا يادى فن ذأ ياذزيفع أز ملن إنتمجك   .4
 ت وك  يافويأط ب أ دىمف ياذزيفع أ ومنويا يادوا يارمد  أدالدا يا كذ . .8
 ز ملن يادملفيا وذبكعما يإلنتمج ياذ لق ذأ ياذ مد ا ياأدتمنك  وياذدنع . .0
 ياتىرك  الندمت وينط مل.ت د أ  ما   .1

 ذلذودرر  و   ك كرر   يدررترلذا ذأررما  ياذن رر  فررق تذو ررا عررلل ذررأ ياذشررفوعما ددرريذا فررق ت   ررق إنجررمزيا
 :يآلتق علر دفم ياويم، وذأ تلك ياذشفوعما

ذر، شرف ما يارزفيع تعممرل ويارري ددريس فرق تكدر ف  ؛ شةربع  مةم تأل ةن تفغةمتئي بتألم ة   تفزرتميةة  فة    -
ت ل ل لفيد  فضاًل عأ تلف ب يازفيع علر يات موم علر شفوط ياتعممل و  ياىريثك  وياذدلف أ،يادنمعما 

 ومررلذذمفدرما يازفيعكرر  ياج ررلن وت ل ررا يا ممرل ذررأ ياذ مدرر ا يازفيعكرر ، ياتعف ررد أمايندرعمف وياتمررما د و ررري 
 علر لرا يازفيع.ينع م إ جمبكًم ذذم دديس ياذشفوع فق فف، إنتمجك  أعم ياذ مد ا بندب ذت موت  
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 8142تس يتنتيمت ذأ تن  ر ياذشفوع فرق دربتذبف  ؛ شربع تفتسبيق بفبجيستي ت تألم    تفزرتمية  أ ر  -
فق ذجمل ياتعممرليا وياترلف ب وياز رمفيا ياذ لينكر  ومرل ددر ف  (منم وينمدف ودوتمج وددويأ)فق ذ مفظما 

 ذأ ذرتلد ياذ مد ا.فق تري ياذشفوع  عأ ز ملن مكذ  دملفيا دعضمت ياجذعكما ياذشمف  ياذشفوع 
دررتفيت جك  إجررفيت ياأ ررو  علررر ذدررتوو يادكمدررما إ يررل  إاررر لعررس  ؛ شةةربع تقيةةيم تألثةةر ببنةة ا تفقةة رتت -

لررول درىمف ياذرزيفع أ  وز رملن وتعز ز يا لفيا ولعس آاكما يتتدمل وياتويدا أما طمع يازفيعرق وت در أ
وذأ ياذ رفف  علر دمثف ذ مفظما ياجذيوف   تري ياذشفوع وذأ ياذدتيل  تطب قوت د أ ينذأ ياىريثق 

 .01/9/8181ينتيمت ياذشفوع فق 
 :رابعًا: رأى اللجنة املشرتكة

 مً ررررمجف ي تكرررررما ينملرررر  أماذ مفظررررر  رر  ياف لي  ياتنذكرررررتد فق لعس  أ ا ذفي لمكديس يتت ما ياذعفوم 
فن دملف   رمتن دوايس يإلنتمجك  أدو ددشل ف فًي ذأ رالل ز ملن إنتمجك  دىمف ياذزيفع أ وتوع تيس أمدترليس  و

ت وكر  يارفويأط ورارك ذرأ ررالل ف رم يس دفشمل يازفيعر بيل  ز رملن إلياتف  ز علر رلذما يوأطف    ذدتليذ  و 
برر أ دررىمف ياذررزيفع أ ومنررويا ياتدررو ق ياذرتل رر  وذعماجرر  م ررول يابنكرر  يات تكرر  اررلعس مررلفيا ذنتجررما دررع ل 

ذعماجررر  مضرررمكم ياتىركررر  اتعز رررز يا رررلفيا يتمتدرررملك  الذرررزيفع أ فرررق ذنرررمطق و لواكرررًم و ذدرررف ياتنمفدرررك  ذ لكرررًم 
ات   ررق ذز ررل ذررأ مج، منررم، ينمدررف، ددررويأ( )بنررق دررو د، ياذنكررم، ددرر وط، درروتياذشررفوع وذ مفظررما تن  ررر 

  كش  ادىمف يازفيع أدع ل ذدف.ياذع وت د أ يالرول وذدتوو  اتنذك ي
 أذعظررسفررق ت   ررق رطررط ياتنذكرر  ياذدررتليذ   كدرريسيتت ررما ياذعررفوم  ياذشررتف   دأ تررري يالجنرر  فو ترروذررأ لررس 

 ذ مفظما ياجذيوف  .
 171تبتفق مج  قرتر رئي  ج هبرية  صةر تفدربيةة رقةم تف شتركة ن تفججنة إبف   با    تق م ف

 بترجب تف جج  تف بقر تفتل ر ب ف بتفقة مجيا بمج  تفقرتر تآلت  8012فسنة 
املساعدة بني مجهورية مصر العربية والواليات  ة" ووفق على التعديل الثالث التفاقية منح

وزيادة الدخول )أراضى(، واملوقع يف  مريكية بشأن األعمال الزراعية للتنمية الريفيةألاملتحدة ا
 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق" 81/7/8142القاهرة بتاريخ 

 
 املشرتكة رئيس اللجنة
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