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السيد رئيس مجلس هىاب الشعب وهائبيه،
السيد وزٍر التىميت والاستثمار والتعاون الدولي،
السيداث والسادة أعضاء مجلس هىاب الشعب،
جدششف لجىت الحلىق والحشٍاث والهالكاث الخاسحُت بأن حهشع نلُىم جلشٍشها حىٌ مششوم
اللاهىن ألاظاس ي نذد  2016/86اإلاخهلم باإلاىافلت نلى اجفاق الدصجُو والحماًت اإلاخبادلت
لالظدثماساث اإلابرم في  22دٌعمبر  2012بين حيىمت الجمهىسٍت الخىوعُت وحيىمت حمهىسٍت جشهُا.
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التقدًم :
ججمو بين الجمهىسٍت الخىوعُت وهكيرتها الترهُت نالكاث حهاون اكخطادًت وججاسٍت وزلافُت

هامت جىكمها مجمىنت مً الاجفاكُاث.
وَهىد ئبشام أوٌ اجفاق حصجُو والحماًت اإلاخبادلت لالظدثماساث بين البلذًً ئلى جاسٍخ  22ماي
 ،1221ئال أهه بالىكش ئلى جىامي وعم اإلاهامالث الخجاسٍت والاظدثماساث بين البلذًً أضبح مً الػشوسي
مشاحهت الاجفاق اإلابرم في  22ماي  1221آهف الزهش بما ًخالءم مو اإلاخغيراث الاكخطادًت اإلادعاسنت
لزلً جم نلى ئزش ظلعلت مً اإلافاوغاث الخىكُو بخاسٍخ  22دٌعمبر  2012نلى اجفاق ٌهىع الاجفاق
العابم.
وٍشمي اجفاق الدصجُو والحماًت اإلاخبادلت لالظدثماساث اإلابرم بين جىوغ وجشهُا ئلى دفو وعم
الخهاون الاكخطادي بين البلذًً الظُما فُما ًخهلم باظخلؿاب الاظدثماساث الترهُت في جىوغ وحصجُو
اإلاعدثمشًٍ الخىوعُين نلى الاظدثماس في جشهُا بما مً شأهه أن ًحفض جذفم سؤوط ألامىاٌ والخىىىلىحُا.
وٍخػمً الاجفاق الجذًذ زالزت نشش فطال جخهلم بػبـ حهاسٍف حذًذة لبهؼ اإلاطؿلحاث
(الاظدثماس ،اإلاعدثمش) وبمجاٌ جؿبُم الاجفاق وحصجُو وحماًت الاظدثماساث وهضم اإلالىُت وحهىٍؼ
الخعاةش والخىؾين والخحىٍل والحلىٌ وحعىٍت النزاناث.
هزا وَعدثني الاجفاق بهؼ ألامىاٌ مً مجاٌ الاظدثماس نلى غشاس الحطظ وألاظهم التي ال
جخجاوص حلىق الخطىٍذ اإلاىجشة ننها نً نششة في اإلااةت مً سأط ماٌ الاكخطادًت ئلى حاهب العىذاث
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والشكام وغماهاث الذًىن وهزلً اللشوع اإلامىىحت لؿشف مخهاكذ أو إلاإظعت حيىمُت بغؼ الىكش
نً مذجه والحلىق اإلاالُت أو الذًىن الىاججت حطشٍا نً الهلىد الخجاسٍت لبُو العلو أو الخذماث.
هما ًىظ الاجفاق اإلابرم بين جىوغ وجشهُا نلى ادساج اظخثىاءاث جخهلم بحماًت ميزان
الذفىناث ورلً بفشع جػُِم مإكذ نلى الخحىٍالث اإلاخهللت باالظدثماس في حالت وحىد ظبب أو
مطذس تهذًذ ًإدي الى ضهىباث خؿيرة في ميزان الذفىناث.
ومً حاهب آخشً ،ىشط الاجفاق حملت مً اإلابادب التي مً بُنها مبذأ حشٍت جحىٍل ألامىاٌ
دون جأخير بهذ الاًفاء بيل الالتزاماث الػشٍبُت مو جحذًذ أضىاف ألامىاٌ اللابلت للخحىٍل واإلاخمثلت في
سأط اإلااٌ ألاضلي وأي مبالغ اغافُت للمحافكت نلى الاظدثماس أو الترفُو فُه وفي الهاةذاث
والخهىٍػاث وظذاد أضل وفىاةذ اللشوع اإلاخهللت باالظدثماساث واإلاشجباث وألاحىس والذفىناث
الىاججت نً النزاناث ،هزا باإلغافت ئلى مبذأ الخذسج في حعىٍت النزاناث اإلاخمثل في مىح فترة جحذد
بعخت أشهش لدعىٍت النزاناث بالدشاوس والخفاوع كبل اللجىء ئلى اإلاحاهم اإلاخخطت أو أي هُئت
جحىُمُت.
هما ًػو الاجفاق بهؼ الاظخثىاءاث في مجاٌ فؼ النزاناث جخمثل في نذم ئمياهُت نشع
النزاناث التي جيشأ بين الؿشف اإلاخهاكذ اإلاػُف وشخظ ؾبُعي للؿشف اإلاخهاكذ آلاخش له حيعُت
مضدوحت والحامل لجيعُت رلً الؿشف اإلاخهاكذ اإلاػُف نلى الخحىُم الذولي.
 .Iأشغال اللجىت :
حههذث لجىت الحلىق والحشٍاث والهالكاث الخاسحُت بالىكش في مششوم اللاهىن ألاظاس ي نذد
 2016/86واإلاخهلم باإلاىافلت نلى اجفاق الدصجُو والحماًت اإلاخبادلت لالظدثماساث اإلابرم في  22دٌعمبر
 2012بين حيىمت الجمهىسٍت الخىوعُت وحيىمت حمهىسٍت جشهُا ونلذث في شأهه حلعت بخاسٍخ 22
حاهفي  2020اظخمهذ خاللها ئلى العُذ وصٍش اإلاالُت بطفخه ميلفا باللُام بىقاةف وصٍش الخىمُت
والاظدثماس والخهاون الذولي بالىُابت.
الاستماع إلى السيد وزٍر التىميت والاستثمار والتعاون الدولي بالىيابت:
أوضح العُذ الىصٍش في بذاًت مذاخلخه أن الهذف الزي ًشمي ئلُه الاجفاق اإلاهشوع هى
اظخلؿاب الاظدثماس الخاسجي خاضت في نالكت باألصمت التي ٌهِشها الاكخطاد الىؾني في قل جفاكم
العجض الخجاسي واللجىء ئلى الاكتراع الخاسجي ورلً نلى الشغم مً الخحعً الزي نشفه الاكخطاد ئر
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ال جضاٌ مذاخُل الذولت اإلاخأجُت مً الطادساث وناةذاث العُاحت وغيرها غير كادسة نلى حغؿُت اللُمت
اإلاتراهمت للذًً.
وأغاف أن الاجفاق اإلاهشوع ًشمي باألظاط ئلى وغو غماهاث لحماًت اإلاعدثمش التي مً بُنها
جمىُىه نىذ الاكخػاء مً اللجىء ئلى الخحىُم الذولي هزا ئلى حاهب حماًت اإلاطالح الفػلى للذولت.
هما أوضح أهه ولئن واهذ اإلابادالث الخجاسٍت مو الذولت الترهُت مخؿىسة ئال أن الاظدثماساث
اإلاىجضة جكل في اإلالابل غهُفت.
مىاقشت املشروع:
في جفانلهم مو مذاخلت العُذ وصٍش الخىمُت والاظدثماس والخهاون الذولي بالىُابت ،أبذي بهؼ
الىىاب مخاوفهم مً جفاكم العجض الخجاسي وجىاضل انهُاس كُمت الذًىاس الخىوس ي ملابل ئغشاق ألاظىاق
اإلاحلُت بالعلو واإلاىخىحاث الترهُت دانين جبها لزلً ئلى البحث نً حلىٌ حذًت لحماًت ألاظىاق
اإلاحلُت والحفاف نلى الخىاصهاث الاكخطادًت ونذم اظخنزاف احخُاؾي البالد مً الهملت الطهبت.
وفي راث العُاق ،أشاس أحذ ألانػاء ئلى الامخُاصاث التي جم مىحها للمعدثمشًٍ ألاجشان التي
مً بُنها سفو الشظىم الجمشهُت نً نذة مىاد مدعاةال في اإلالابل نً الاحشاءاث التي ّ
جم وغهها بغاًت
حماًت ألاظىاق الخللُذًت واإلاهً الطغشي.
هما حعاءٌ أحذ الىىاب نً حذوي الاجفاق اإلاهشوع وألاهذاف التي ًشمي ئليها خاضت في قل
جفاكم عجض اإلايزان الخجاسي اإلاسجل نلى اإلاعخىي الجملي للمبادالث ورلً هدُجت العجض اإلاسجل مو
بهؼ البلذان التي مً بُنها جشهُا في حين سجلذ اإلابادالث الخجاسٍت فاةػا مو الهذًذ مً البلذان
ألاخشي وأهمها فشوعا.
وأشاس في راث الطذد ئلى جؿىس اإلاهامالث الخجاسٍت ملابل غهف الاظدثماساث الترهُت في جىوغ
مػُفا أن جىسٍذ بهؼ اإلاىاد واإلاىخىحاث الترهُت مً شأهه أن ًحمل جىوغ جيالُف باهػت.
وفي جفانله ،أشاس أحذ الىىاب ئلى ما اهخهى ئلُه اإلاغشب مً مشاحهت اجفاكُت الخجاسة الحشة بِىه
وبين جشهُا لخػشس اكخطاده حُث سجل العجض الخجاسي مو جشهُا اسجفانا هاما.
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أما مً الىاحُت الشيلُت ،الحل نػى آخش باللجىت انخماد بهؼ الهباساث والخهاسٍف
الفػفاغت والغامػت ئلى حاهب نذم جأدًت الترحمت اإلاهخمذة للمهنى اإلاشاد به غمً اليسخت ألاضلُت
لالجفاق ،ألامش الزي مً شأهه أن ًإدي ئلى الخأوٍل الخاؾئ للملخػُاث اإلاػمىت مبِىا مخاوفه مً أن
ٌعخفُذ مً رلً الؿشف اإلاهاكذ نىذ جىفُز الاجفاق.
هما دنا أحذ الىىاب ئلى جحذًذ اإلاجاالث أو اللؿاناث التي ظِخم الاظدثماس فيها وشذد نلى
غشوسة أن ٌشمل رلً كؿام الفالحت.
هزا وحعاءٌ أحذ ألانػاء حىٌ الػماهاث اإلاخاحت للؿشف الخىوس ي فُما ًخهلم بفؼ النزاناث
وخاضت جلً اإلاخهللت بامياهُت اللجىء ئلى الخحىُم الذولي.
ونلى خالف ما جلذم ،رهب سأي بهؼ ألانػاء ئلى أن هزا الاجفاق ٌهذ مً بين ألادواث الهامت
التي مً شأنها حهذًل العجض في اإلايزان الخجاسي مبِىا أن حهضٍض الاظدثماس ألاحىبي مً شأهه جحعين
الاحخُاؾي مً الهملت الطهبت وخلم مىاؾً شغل .هما أوضح في ظُاق مخطل أهه نلى ئزش جىكُو
اجفاكُت الخبادٌ الحش جم ئحذار لجىت مشترهت حهمل نلى جفهُل حملت مً الاحشاءاث الحماةُت للحذ
مً الىاسداث مػُفا أن هزه الاحشاءاث جم ئدساحها غمً كاهىن اإلايزاهُت لعىت .2016
وفي سدوده ،بين العُذ الىصٍش أن جىكُو الاجفاق اإلاهشوع ًأحي في ئؾاس مهالجت وحهذًل العجض
الخجاسي خاضت بالىكش ئلى غهف معخىي الاظدثماساث الترهُت مشيرا في راث الطذد ئلى أن هزا
الاجفاق ًخنزٌ في ئؾاس الاجفاكُاث الىمىرحُت اإلاهخمذة في الهالم واإلاخػمىت لهذًذ الاًجابُاث.
أما فُما ًخهلم بذخىٌ الاجفاق حيز الخىفُز واإلاىطىص نلُه غمً الفطل  13مىه ،فلذ
أوضح أن الاجفاق اإلاهشوع ًىؿبم فلـ باليعبت لالظدثماساث اإلاىجضة.
ومً حاهب آخش ،أفاد بأن ملخػُاث الاجفاق جدُح ئمياهُت حهلُله في حالت وحىد اشيالُاث
جخهلم بدىفُز الالتزاماث اإلاىجشة نىه ،مػُفا في نالكت بامياهُت اللجىء ئلى الخحىُم أن اللاهـىن
الذاخلي واإلاخهلم باالظدثماس ًدُح اللجىء ئلى الخحىُم نىذ حهزس حعىٍت النزام الىاش ئ بين الذولت
الخىوعُت واإلاعدثمش ألاحىبي ورلً بملخض ى اجفاكُت خطىضُت بين الؿشفين.
أما فُما ًخهلم بترحمت هظ الاجفاق ،فلذ أوضح أهه حهخمذ اليسخت ألاضلُت (ؤلاهلليزًت)
لالجفاق نىذ جأوٍل الهباساث التي ٌشىبها الغمىع.
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هزا وبين العُذ الىصٍش في نهاًت جذخله ،أهه جم اللُام بهذًذ ؤلاضالحاث نلى اإلاعخىي الاكخطاد الىلي
التي مىىذ مً اإلاشوس ئلى مشحلت مً الاظخلشاس سجل خاللها اهخفاع ليعبت الخذاًً بخمغ هلاؽ.

.II

قرار اللجىت:
أنهذ لجىت الحلىق والحشٍاث والهالكاث الخاسحُت الىكش في مششوم اللاهىن ألاظاس ي نذد

 2016/86اإلاخهلم باإلاىافلت نلى اجفاق الدصجُو والحماًت اإلاخبادلت لالظدثماساث اإلابرم في  22دٌعمبر
 2012بين حيىمت الجمهىسٍت الخىوعُت وحيىمت حمهىسٍت جشهُا ّ
وكشسث خالٌ حلعتها اإلاىهلذة بخاسٍخ
 22حاهفي  2020اإلاطادكت نلُه بأغلبُت أنػائها الحاغشًٍ .هما ضادكذ نلى جلشٍشها بخاسٍخ 04
ماسط  2020وهي جىص ي الجلعت الهامت باإلاطادكت نلُه.

ّ
مقرر اللجىت

رئيست اللجىت

محمذ الطادق كحبِش

سماح دمق
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