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 السيد رئيس مجلس هىاب الشعب وهائبيه، 

 ،الثقافتالسيد وزير 

  السيداث والسادة أعضاء مجلس هىاب الشعب،  

بأن حعرض عليكم جقريرها حىل مشروع والعالقاث الخارجيت جدشرف لجىت الحقىق والحرياث 

ق باملىافقت على اجفاقيت اهضمام الجم 22/2012 قاهىن أساس ي عدد
ّ
هىريت الخىوسيت إلى املخعل

 السىق املشتركت للشرق والجىىب الافريقي

 

 جقدًم املشروع 

س ؤلاػاز اللاهىوي واإلاإطظاحي   سا في جؼٍى
ّ
مػسعذ البالد الخىوظُت مإد

ّ
لمجاٌ الاكخصادي مع البلدان ل اإلاىظ

لُت، و  ى هرا ألامس مً دالٌالافٍس
ّ
مام بسشها الخىكُع على اجفاكُت الاهظأ ،اهذساػها في حملت مً اإلابادزاث الهامت ججل

 اليىمِظا. ئلى 

ل اليىمِظا مىؼلت جبادٌ حس وهي مىظمت غحر حيىمُت دولُت جم اوؼاؤها ًىم  
ّ
لع  1994دٌظمبر  08وجمث ٍو

: مصس ، لُبُا، بىزهدي، حصز اللمس، حمهىزٍت وىوغى  ملّسها بالعاصمت الصمبُت لىطاوا وجظم عددا مً الدٌو

ا، أثُىبُاالدًملساػُت تًر ، هُيُا، مدغؼلس، مالوي، حصز اإلاىزَع، زواهدا، طِؼُل، الظىدان، طىشٍالهد ، حُبىحي، اٍز

    )حالُا اطىاجُني( أوغىدا، شمبُا وشمبابىاي.  

ً لسؤطاء دٌو وحيىماث هره اإلاجمىعت  على هره الاجفاكُت وكد جم هرا الخىكُع  دالٌ اللمت العؼٍس

لُت  18الاكخصادًت الاكلُمُت التي اوعلدث بالعاصمت الصمبُت لىطاوا ًىم  ج  اهظمام. وهى 2018حٍى أحى هخخٍى

  2016لظلظلت مً اإلافاوطاث التي اهؼللذ مىر 
ّ
لت بما في ذلً اللؼاع بمؼازهت حمُع الهُاول الىػىُت اإلاخدد

 الخاص.

لُت حاء في ئػاز و    س ؤلاػاز اللاهىوي للخعامل الاكخصادي مع الدٌو الافٍس ججدز ؤلاػازة أن العمل على جؼٍى

دؼت عمل ػاملت لخجاوش الصعىباث اإلاؼسوحت والتي أّدث ئلى جىاطع حجم الصادزاث الخىوظُت هحى البلدان 

لُت. داصت وأن العالكاث الاكخصادًت حعسف عّدة اػيالُاث أبسشه ا ازجفاع جيالُف الخصدًس، وازجفاع اإلاعالُم الافٍس

ت اإلاعمٌى بها في هره البلدان ،الجمسهُت اإلاؼبلت وصعىبت جىفحر البُاهاث  ،وحؼعب الاحساءاث وألاهظمت الخجاٍز

ت( ،الاحصائُت واإلاعلىماث الخاصت باألطىاق اإلاظتهدفت ت وحٍى وصعىبت  ،وغُاب دؼىغ هلل مىخظمت )ال طُما بحٍس

ل وازجفاع     وطعف الخىاحد الدًبلىماس ي والخجازي.  ،جيالُف الخأمحنالخمٍى
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تها وحلىكها وواحباتها،   وجحخىي هره الاجفاكُت على أزبعت فصٌى تهم حعهّداث الجمهىزٍت الخىوظُت، وعظٍى

ت الجزاعاث وأحيام نهائُت. وجىص هره الفصٌى بالخحدًد على التزام جىوع بخؼبُم ملخظُاث اإلاعاهدة اإلايؼأة  وحظٍى

ت مع أهداف اليىمِظا وحسصها على جؼبُم لل يىمِظا والبروجىوىالث اإلالحلت بها والعمل على مىاءمت طُاطاتها الخىمٍى

مىؼلت الخبادٌ الحس مع الحم في الخمخع بفترة اهخلالُت على أطاض اإلاعاملت باإلاثل والىفاء بالخعهداث اإلاالُت وبؼسوغ 

 ددٌى الاجفاكُت ححز الخىفُر. 

لت بعدد مً اللؼاعاث وحؼمل الاجفا 
ّ
كُت ملحلا وحُدا ًحخىي على حملت مً الخعهداث الخصىصُت اإلاخعل

 عالوة على كظاًا الىىع والؼإون الاحخماعُت والاحصائُاث وجبادٌ اإلاعلىماث والخعاون الفني. 

م باإلاىافلت على اجفاكُت اهظمام الجمو 
ّ
هىزٍت في هرا ؤلاػاز ًخجٌز مؼسوع هرا اللاهىن ألاطاس ي اإلاخعل

لي والهادفت  ت الخىوظُت الخىوظُت ئلى الظىق اإلاؼترهت للؼسق والجىىب الافٍس ئلى جمخحن العالكاث الاكخصادًت والخجاٍز

لُت.  ؤلافٍس

 أعمال اللجىت: .1

لخعمُم هظسها في ، و روىز علدث اللجىت حلظخحن جداولذ داللهما حٌى مؼسوع اللاهىن ألاطاس ي اإلا 

، لالػالع على الجاهب  2019فُفسي  27ملخظُاث الاجفاكُت اطخمعذ ئلى ول مً الظُد واجب الدولت للخازحُت  ًىم 

 2019مازض  07الظُاس ي والدًبلىماس ي لالجفاكُت. هما اطخمعذ في حلظتها الثاهُت ئلى الظُد وشٍس الخجازة  ًىم 

  .بهدف الاػالع على الجاهب الخلني لها

 : الاسخماع إلى السيد كاجب الدولت للخارجيت 

الظىق اإلاؼترهت هظمام جىوع الى ال فاوطاث اإلا أوضح الظُد واجب الدولت للخازحُت في بداًت جددله أن 

لي الاجفاق الخاص  طخىماٌئوجم  ،2016ػهس حاهفي في  واهذ كد اهؼللذ ) اليىمِظا( للؼسق والجىىب ؤلافٍس

لُت  18، وجّم الخىكُع بملس اإلاىظمت بلىطاوا )شمبُا( ًىم 2017أهخىبس  فيباالهظمام   .2018حٍى

لي جىىبالو  ؼسق لل اإلاؼترهت الظىق أطاف أن و   لُتئ ئكلُمُت مىظمتحعخبر  (COMESA) أفٍس ذاث ػابع  فٍس

لي ومً أهبرها  الاجحادؤلاكلُمُت الثماهُت اإلاعترف بها مً كبل  الاكخصادًتوئحدي اإلاجمىعاث  اكخصادي  باعخباز ؤلافٍس

اإلاحلى  الىاجج وئحمالي(  2ملُىن ولم 12وظمت( واإلاظاحت الجغسافُت ) حىالي  ملُىن  520أهمُت عدد الظيان )كسابت 

 (. دوالز ملُاز 755)أهثر مً  

لع ملسها بالعاصمت الصامبُت لىشاوا، وجظم هره الظىق حالُا 1994دٌظمبر  8ّم جأطِع اإلاىظمت في ج   19 ٍو

بلدا بعد جىكُع اهظمام ول مً جىوع والصىماٌ الى مىظمت اليىمِظا دالٌ اللمت  21وطحرجفع هرا العدد الى  ،بلدا

لُت  ً ألادحرة والتي علدث بلىطاوا، شمبُا، في حٍى  .) بعد ئطدُفاء ئحساءاث اإلاصادكت( 2018العؼٍس

مً ألاحهصة الخىفُرًت واللظائُت الخالُت: مإجمس اللمت )زؤطاء الدٌو والحيىماث(، مجلع  وجخيىن اليىمِظا 

ت(، لجىت محافظي البىىن  الىشزاء )الىشزاء اإلاعُىحن مً كبل بلدانهم(، محىمت العدٌ ) للىظس في اإلاىاشعاث الخجاٍز
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ً العامحن للىشا ت، اللجىت الحيىمُت )الىخاب العامحن أو اإلادًٍس زاث اإلاعُىت مً كبل بلدانهم( واللجان اإلاسهٍص

 اإلاخذّصصت، ئطافت الى ألاماهت العامت واللجىت الدؼاوزٍت.

 لليىمِظا ؤلاكلُميووالت الاطدثماز  مً ذلً: مىّشعت على عّدة بلدان أعظاء إطظاثاإلاعددا مً هما جظم  

لُا مالوي )مفىطُت اليىمِظا للخىافظُت )ملسها مصس(، مجلع أعماٌ اليىمِظا ) شمبُا(،  (، بىً ػسق وحىىب ئفٍس

ع (TDB)للخجازة والخىمُت ،  (Chambre de compensation) ، معهد الجلىد، ػسهت ئعادة الخأمحن، صىدوق الخعٍى

ت، مسهص الخحىُم (Conseil des bureaux)مسهص جىىىلىحُاث اإلاعادن، مجلع اإلاياجب  ، حمعُت البىىن الخجاٍز

 ُت ليظاء ألاعماٌ، زابؼت غسف الخجازة والصىاعت.الخجازي، زابؼت الجمعُاث الىػى

أنها حعخبر هُىال هبحرا وهى ما ًفّظس أهمُت أن جخىاحد جىوع في هرا  أوضح الظُد واجب الدولت لدي وشٍس اٌو  

ع ألاطىاق.  البالد الخىوظُتالظىق. داصت وأن هرا الاهظمام ًأحي في ئػاز اطتراجُجُت   لخىَى

أن اهظمام البالد الخىوظُت للظىق اإلاؼترهت له العدًد مً الاًجابُاث أهمها زفع حجم الصادزاث  طافوأ 

الخىوظُت وجذفُع الحىاحص الدًىاهُت. وهرا ألامس مً ػأهه أن ًىفس فسصت للمإطظاث الخىوظُت لخلم ػسواء مع 

 جىوظُت.  هظسائهم كصد الاطخجابت لحاحُاث الظىق مً طلع

بّحن و هما جؼّسق ئلى الالتزاماث التي مً ػأنها أن جلع على واهل الدولت الخىوظُت عىد امظاء هره الاجفاكُت  

محزاهُت بىاء اإلالس الجدًد  فيمسة واحدة مالُت   مظاهمتجخمثل في  له آثاز مالُت  ئلى ججّمع اليىمِظا جىوعاهظمام أن 

ت في محزاهُت ألاماهت العامت  مظاهمت و  للمجمىعت ا وهى مبلغ   محزاهُت محىمت العدٌو طىٍى وجلّدز بملُىوي دًىاز طىٍى

دا أن هره اإلاظاهمت حعّد ملبىلت بالىظس ئلى الامخُاشاث التي طدخحّصل عليها الدولت الخىوظُت بعد  بظُؽ.
ّ
مإه

  اإلاصادكت 

د أهه لالطخفادة اللصىي مً هرا الاهظمام ال بد مً و  
ّ
وطع مىهجُت مالئمت مً ذلً دعم الخىاحد أه

ص فخح الظفازاث وئعداد دزاطاث حٌى حاحُاث الظىق اإلاؼترهت.  الدًبلىماس ي بالبلدان ألاعظاء وحعٍص

على أهمُت اهظمام جىوع للظىق اإلاؼترهت للؼسق هره الاجفاكُت و ػّددوا الىىاب  ثّمًوفي جفاعلهم،  

لي "اليىمِظا" الري طِظا ص الخعاون بحن جىوع وبلُت الدٌو ألاعظاء و حعل جىوع بىابت والجىىب ؤلافٍس هم في حعٍص

لُا .  افٍس

اإلاالُت وئلغاء  االجفاكُت مثل الىفاء بااللتزاماثجىطُح بعع اإلافاهُم الىازدة بأحد الىىاب ػلب وفي مظتهل الىلاغ، 

فت الجمسهُت وهظام الخجازة اإلابظؽ و كظاًا الىىع.  الخعٍس

ىاب عً اوسجام معاًحر و مظامحن هره الاجفاكُت  مع مثُالتها  اإلامظاة  مع أوزوبا مثل هما حظاءٌ بعع الى 

"ألالُيا " و أػاز البعع آلادس الى طسوزة  حغُحر اإلاىظىمت الاكخصادًت إلاىاهبت الخؼىزاث الحالُت داصت بعد دطخىز 

2014 . 

د ال ىدع ،وبهره اإلاىاطبت  ل عائلا وذلً لخفادي  بعع ألاعظاء وشازة  الخازحُت  الى مٍص
ّ
خدكُم في اللىاهحن التي جمث

عاث.  جظازب الدؼَس
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د   جىثُف العمل على الجاهب اللىحظتيالى طسوزة جؼسق بعع الىىاب و  ت وحّىٍت إلاٍص دعم وفخح دؼىغ بحٍس

 .الاحساءاث وػالبىا  بخبظُؽ الخصدًس و حصجُع زحاٌ ألاعماٌ

لُت  أن الخىحه الى ألاطىاق هما وضح أعظاء اللجىت  ع في  اأطىاك باعخبازهاالافٍس واعدة، ًخؼلب ذلً  الخىَى

خىهت والخمىز واليظُج. ذ الٍص خؼلب أًظا دعم الجهىد  الصادزاث وعدم الاهخفاء  باإلاىاد اإلاخعازف عليها مً ٍش ٍو

از في طدثمللخىحه هحى مجاالث أدسي مثل الخدماث والُد العاملت وكؼاع اإلاحامحن والخبراء اإلاحاطبىن وهرلً الا 

 جىاحه عدًد الصعىباث. الجامعاث الخاصت التي 

والحد مً التهٍسب طُيىن  الاحساءاث  و جبظُؽ تهُئت البيُت الخحخُت دون جحظحن و  هأحمع ألاعظاء على أهو  

 .مخؼلباث الخجازة البُيُت بحن الدٌو ألاعظاءمً الصعب مىاحهت جحدًاث 

جحدًاث دبلىماطُت حظخىحب فخح طفازاث حدًدة في بّحن الىىاب وحىد  الخحدًاث الاكخصادًت، عالوة علىو  

 ٌ لُا.  هره الدو  وجحخاج الى جىطُع ػبىت الخمثُل الدبلىماس ي الخىوس ي في افٍس

لُت اطخفظس ألاعظاء عً وظبت الحظىز في مذخلف هره    وعً جىاحد جىوع في هُاول هره اإلاىظمت الافٍس

 الهُاول.

هرا  ان  الدولت  لدي وشٍس الؼإون الخازحُت واجبالظُد  وضحأ الدظاؤالث ، على مذخلف هرهوفي احابخه  

الاجفاق ال ًدىاكع مع الاجفاكُاث التي أمظتها جىوع وأهه باليظبت لإلعفاءاث الجمسهُت اإلاعخمدة في اليىمِظا جخىافم 

ت الحّسة.  مع ما هى مؼّبم في ألاطىاق الخجاٍز

ع ب الدولت لدي وشٍس الخازحُت واجفي مىطىع الصادزاث أفاد الظُد و   ان الخصدًس  هى الحل الجرزي  والظَس

خىهت  بل  هىان عدًد  ذ الٍص لخذفُف عجص محزاهُت الدولت وأن الصادزاث الخىوظُت ال جلخصس على  الخمىز أو ٍش

ىىلىحُت  اإلاجاالث اإلاخىىعت على غساز الخدماث والصىاعاث اإلاُياهُىُت والالىتروهُت، ئطافت الى الخدماث الخى

 وألاػغاٌ العامت والبيُت الخحخُت.

هىان وعىد بفخح أطاف أن وأطاف ان دوز الىلل هام حدا لخحظحن الخبادٌ الخجازي وحلب الاطدثماز  و  

لُا :اليى  يىن الاهؼالق ئما مً  والظىغاٌ  دًفىاز  والىمسونث دؽ بحسي مباػس  في اججاه  دٌو غسب افٍس وجُما ٍو

 صفاكع أو حسحِع.

لُا  بّحن  الظُد واجب الدولت لدي وشٍس الخازحُت أن الدولت وعً   الخمثُل الدبلىماس ي الخىوس ي في افٍس

لُا  حىىب الصحساء. وكد جم فخح طفازاث  د  جىطُع ػبىت الخمثُل الدبلىماس ي  في افٍس الخىوظُت  حظعى الى مٍص

 عاون الاكخصادي.حدًدة في البلدان ذاث الاكخصادًاث الىاعدة والتي جفخح آفاق هامت للخ

 

 الاطخماع ئلى الظُد وشٍس الخجازة  

لُت باهظمام وشٍس الخجازة أهه حصلذ الظُد  أبسش  ذُت في العالكاث الخىوظُت الافٍس  جىوعهللت هىعُت وجاٍز

ً لسؤطاء دٌو ، ئلى ججّمع اليىمِظا وذلً على ئثس الخىكُع على اجفاكُت الاهظمام بمىاطبت مإجمس اللمت العؼٍس

لُت حفي ػهس هره اإلاجمىعت الاكخصادًت ؤلاكلُمُت اإلاىعلد بالعاصمت الصمبُت "لىشاوا" وحيىماث   .2018ٍى



 

6 

بلدا  )كبل اهظمام جىوع والصىماٌ( ججمعهم مىؼلت جبادٌ  19حيىمُت دولُت جظم  مىظمت أن اليىمِظاو أوضح 

لي  ًلازب حعداد طيانها  و حس وهي احدي اإلاجمىعاث الاكخصادًت الاكلُمُت الثماهُت اإلاعترف بها مً كبل الاجحاد ؤلافٍس

صل معدٌ همى ملُىن وظمت 540مجخمعت  ت في بما ًجعل اليىمِظا واحدة م % 4.7الى  ها. ٍو ً أهبر الخجمعاث الخجاٍز

 .العالم

هره اإلاخعّددة لصاًا اإلاهداف و هما اطخعسض ألا  هره الاجفاكُت كّدم الظُد وشٍس الخجازة ، إلاحت عًهرا و 

م حصجُع اإلاخمثلت في و الاجفاكُت  الخىصل ئلى الىمى اإلاخىاصل والخىمُت اإلاظخدامت في الدٌو ألاعظاء وذلً عً ػٍس

م   ،دفع عجلت الخىمُت اإلاؼترهت في وافت مجاالث اليؼاغ الاكخصاديهرلً  ،مخىاشن ومخىاطمهُيل ئهخاج وحظٍى

اث اإلاعِؼت الظياهُت ودعم العالكاث بحن  والخبني اإلاؼترن لظُاطاث الاكخصاد الىلي وبسامجه وذلً لسفع مظخٍى

ص العالكاث بحن الظىق و  الخعاون في دلم مىاخ مالئم لالطدثماز اإلاحلي وألاحىبيئطافت الى  الدٌو ألاعظاء حعٍص

  اإلاؼترهت وبلُت دٌو العالم.

ت هى الجىاز الجغسافي و  ، والخلُد بالخعهداث  اإلاىافلت على أهداف اليىمِظاو بّحن أهه مً ػسوغ العظٍى

 وعدم الاعخداء، وحماًت والترابؽ بحن الدٌو ألاعظاء، ثاإلاظاواو طُت طاألا باد  اإلاالالتزام ب العامت و الخصىصُت و

حلىق ؤلاوظان، واإلاظاءلت والعدالت الاكخصادًت، واإلاؼازهت الؼعبُت في الخىمُت، والاعتراف واحترام طُادة اللاهىن، 

ت مباد  حظً الجىاز  .والحفاؾ على الظالم والاطخلساز مً دالٌ جلٍى

س الظُد الىشٍس أن  و
ّ
ت   مظاهمتله آثاز مالُت ،جخمثل في   ئلى ججّمع اليىمِظا جىوعاهظمام أك مالُت طسوٍز

 ،  مظاهمت و محزاهُت بىاء اإلالس الجدًد للمجمىعت في مسة واحدة عىد الاهظماممً كبل جىوع ػأنها ػأن بلُت الدٌو

ت    .اادخُاٍز في محزاهُت اإلاإطظاث اإلاخذصصت هامظاهميىن جو  محزاهُت محىمت العدٌو محزاهُت ألاماهت العامت في  طىٍى

وفلا لخلدًساث اإلاحزاهُت حظب اإلاعادلت اإلاعخمدة الحدظاب مظاهمت البلدان ألاعظاء، طخيىن مظاهمت جىوع، و 

ملُىن دوالز مظاهمت في محزاهُت ألاماهت  1,878ملُىن دوالز ملظمت بحن   2,178، في حدود 2019باليظبت ليامل طىت 

مً مجمىع اإلاحزاهُت، وهى ما ًظع  %10.74أي بيظبت  ملُىن دوالز مظاهمت في محزاهُت محىمت العدٌ  0,3العامت و

 بالدها في مسجبت ثالث مظاهم في محزاهُت اليىمِظا بعد مصس وهُيُا. 

 ، ملُازاث دوالز 8 جلدز ب البُيُت بحن مذخلف دٌو اليىمِظا  حجم الصادزاثأن  وشٍس الخجازةالظُد  أفادهرا و 

لُا، ئمً اإلاخىكع أن حؼهد الصادزاث الخىوظُت هحى دٌو حىىب وػسق وأطاف أهه  .هي طلع مصّىعتمنها ٪ 48 فٍس

 .ازجفاعا هاما دالٌ الظىىاث اللادمت

لُا 1/3حىالي  جمثل   يىمِظاباججاه الصادزاث جىوع أػاز أن و   %3.86ال جمثل طىي وهي   صادزاجىا هحى ئفٍس

بلُت البلدان ال حظخلؼب باججاه ول مً لُبُا و مصس في ححن  منها  %93.06وأن   مً ئحمالي الصادزاث الخىوظُت

 . مً الصادزاث هحى اليىمِظا %6.94طىي 

بحن الصادزاث الخىوظُت ووازداث اليىمِظا  مإػس الخياملوأوضح أن مبادالث اليىمِظا مع جىوع حعخمد على 

ا %63 وهرا اإلاإػس ٌعادٌ حىالي   . 2016-2007على امخداد الفترة  طىٍى
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مً   %74.4مع الاجحاد ألاوزوبي الري ٌظخحىذ على ما ًلازب  %69ًجدز الخأهُد على أن هرا اإلاإػس ٌظاوي و 

 فلؽ مىحهت ئلى أطىاق اليىمِظا. %5.5الصادزاث الخىوظُت ملابل 

لي، طُعصش حظىز اإلاإطظاث الخىوظُت على اإلاظخىي الا كخصادي الاخجّمع هرا الذهس أّن اهظمام جىوع لـ  فٍس

ليؤلاف لُت واعدة ،ٍس  باليظبت لها . الطُما وأن الخىحه هحى ألاطىاق ؤلافٍس

لي اجفاكُت وفي جفاعلهم، ػّدد الىىاب على أهمُت  اهظمام جىوع للظىق اإلاؼترهت للؼسق والجىىب ؤلافٍس

ص الخعاون بحن جىوع وطائس أعظاء هرا الفظاء و  هماظلري طِا "اليىمِظا" الخلازب بحن الؼعىب ٍدعم في حعٍص

لُتؤلا  لي   فٍس س  زافدا يىن ًو  و ًّجدز البعد الافٍس د جؼٍى  .خىمُتالإلاٍص

هرا  جؼبُم كصد الاحساءاث وعً حملت ،ء هره الاجفاكُتىخائج ؤلاًجابُت اإلاىخظسة مً وزاالحظاءٌ الىىاب عً و 

س  البيُت الخحخُت الىفُلت بجعل جىوع بىابت الاهظمام ، ال طُما  لُا فعلُا و العمل على تهُئت وجؼٍى جىثُف العمل افٍس

 على الجاهب اللىحظتي اإلاخعلم باإلاؼازاث ومُىاء زادض.

ت جىلل ألاشخا بعع الىىاب هما جؼسق  دًً أهه ولئن ًيبغي فعال حظهُل احساءاث لخأػحرة الى مظألت حسٍّ
ّ
ص مإه

 أهه ال ًجب فخح الحدود للجمُ
ّ
ع وبصفت مؼللت باعخباز ذلً باليظبت لسحاٌ ألاعماٌ ألافازكت وهرلً الخىوظُحن ئال

دًً في ذاث الىكذ على طسوزة 
ّ
جبظُؽ الاحساءاث لدعم الخصدًس و حصجُع زحاٌ على غاًت مً الخؼىزة. مإه

 ألاعماٌ. 

ع الصادزاث في اججاه الخدماث  والاجصاالث  والُد العاملت في بعع   ألاعظاءأعسب هما   عً أملهم في جىَى

ت.حخح دؼىغ هلل باللؼاعاث حظاءلىا عً امياهُت ف هرا ؤلاػاز دعذ ئحدي العظىاث باللجىت ئلى في و ّسٍت وحىٍّ

لُاجفعُل اإلاُىاء وطع جصّىز جىمىي و  دة أهه ٌظمح فعلُا بأن جيىن جىوع بىابت إلفٍس
ّ
  .الخجازي بلابع مإه

س لعالوة على  و  ً مً زبؽ ُط ئلى هره الاجفاكُت حمع ألاعظاء على أن هرا الاهظمامأ لجاهب الاكخصاديجؼٍى
ّ
مى

 .جبادٌ الخبراث ىميِعالكاث على اإلاظخىي الظُاس ي والثلافي وط

هما أوضح أعظاء اللجىت ان جىوع جىاحهها عدًد الخحدًاث  في هرا اإلاجاٌ داصت  في هُفُت  جأهُل البيُت 

ألاطاطُت إلاخؼلباث الخجازة البُيُت بحن الدٌو ألاعظاء ئطافت الى الخحدًاث الظُاطُت التي جخعلم باطخدباب ألامً 

. والظلم  والخحدًاث الدبلىماطُت التي  حظخىحب فخح طفازاث  دًً هرلً على طسوزة حدًدة في هره الدٌو
ّ
مإه

س كؼاع الىلل ال طُما الىلل الجىي والبحسي.   العمل فعلُا على الجاهب اللىحظتي وجؼٍى

 الظُد الىشٍس ان هرا الاهظمام طُحّلم: ػاز هره الاجفاكُت أىخائج ؤلاًجابُت اإلاىخظسة مً الوفي احابخه عً 

  17اطخفادة مخىكعت للصادزاث الخىوظُت باججاه بلدان اليىمِظا مً جذفُظاث دًىاهُت بمعدٌ حىالي%. 

 ع اإلاىخجاث اإلاصدزة وفخح آفاق إلاىخجاث حدًدة الكخحام هره الظىق داصت باليظبت للمىاد التي واهذ  جىَى

  داطعت إلاعالُم دًىاهُت مسجفعت.

 ل والخأ  التي جىفسها مإطظاث اليىمِظا.  محنالاطخفادة مً آلُاث وبسامج الخمٍى

  ل مِظسة مً ػسف اإلامىلحن الدولُحن اإلاهخمحن بدعم مبادزاث الاهدماج حظهُل الىفاذ ئلى مصادز جمٍى

 ؤلاكلُمي.
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 حلب الاطدثمازاث ألاحىبُت التي حظتهدف مىؼلت اليىمِظا اهؼالكا مً جىوع 

 .حظهُل اهخصاب اإلاإطظاث الخىوظُت بمىؼلت اليىمِظا  

 ( لُا ( CAEالاهظمام آلالي إلاىؼلت الخبادٌ الحس الثالثُت بحن اليىمِظا والجماعت الاكخصادًت لدٌو ػسق ئفٍس

لي  )  (SADCومجمىعت جىمُت الجىىب ؤلافٍس

  فسح اإلاجاٌ لإلػازاث الخىوظُت للعمل بمذخلف هُاول اليىمِظا 

ت جىوع في أفاد الظُد الىشٍس ب ، ومً هرا اإلاىؼلم  للخىوظُحن،   عخبر فسصت حلُلُتح  ”ِظااليىم“أن عظٍى

دا مً  و. معدالث الىمى الىبحرة التي حؼهدها معظم الدٌو التي جيخمي ئلى هرا الخجمع الاكخصادي ئلى هظسا طدصجع مٍص

الؼسواث ألاوزوبُت على اللدوم ئلى جىوع لبعث ػسواث، تهخم بالخصدًس ئلى اليىمِظا، ألامس الري مً ػأهه دفع عجلت 

 .مً فسص العمل الجدًدة لعدًدالاطدثماز ودلم ا

فسصت واعدة لللؼاعحن العام والخاص واإلاظدثمٍسً ًمثل اهظمام جىوع ئلى "اليىمِظا"  أػاز ئلى أنهما  

خلم ػساواث مع هظسائهم ببلُت الدٌو ألاعظاء في هرا الخجمع الاكخصادي لوأصحاب اإلاإطظاث الصىاعُت واإلاالُت 

 .اإلاهم

وشٍس الخجازة أن الحيىمت حعمل على جفىًُ العلباث أمام  اإلاخذرة، فلد بّحن الاحساءاث حملت أما بذصىص

ً ألاحاهب وداصت في ما ًخعلم باللؼاع اللىحظتي والجمازن وعمل البىىن أن اإلاظاعي مبرولت وأطاف  .اإلاظدثمٍس

الجىي مً دالٌ دعم  ىللً الالدبلىماطُت في اللازة وهرل للخغلب على عىامل الظعف اإلاخعللت بىلص الخغؼُت

لُا بأطسع وكذ ممىً  .جىاحد الخؼىغ الخىوظُت في دٌو أفٍس

ت جىلل ألاشخاصوعً    جىص على  164معاهدة اليىمِظا في فصلها  الظُد الىشٍس أن  ، أوضحمظألت حسٍّ

ت جىلل ألاشخاص والُد العاملت وطمان حم الاهخصاب وؤلاكامت  غحر مؼبم في لىىه  طسوزة ئبسام بسوجىوٌى حٌى حٍس

م في بسوجىوٌى مىفصل  .الىكذ الساهً
ّ
ت جىلل ألاشخاص ال ًددل في ئػاز هره الاجفاكُت باعخبازه ًىظ  وأطاف أن حٍس

 في أكسب آلاحاٌ هظسا ألهمُخه.ئلى اليىمِظا الاهظمام اجمام احساءاث ًخم اإلاصادكت على  بأن في ألادحر وػالب

 

 قرار اللجىت: .2

م باإلاىافلت مؼسوع على  ذصادكو  2019مازض  13اللجىت حلظت ًىم الازبعاء علدث 
ّ
اللاهىن ألاطاس ي اإلاخعل

لي. س بأغلبُت وعلى  على اجفاكُت اهظمام الجمهىزٍت الخىوظُت ئلى الظىق اإلاؼترهت للؼسق والجىىب الافٍس الخلٍس

 .ً  أعظائها الحاطٍس

 

 

 ساعدةامل ةقرر امل        هائبت رئيست اللجىت    

 ملياء الدريدي         وفاء مخلىف      

 



 

 

انضمام الجمهورية التونسية اتفاقية مشروع قانون أساس ي يتعلق باملوافقة على 

 لعضوية السوق املشتركة للشرق والجنوب الافريقي )الكوميسا(

 

 

  :فصل وحيد

انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق املشتركة للشزق والجنوب اتفاقية تمت املوافقة على 

عة بلوساكا بتاريخ ، الافزيقي )الكوميسا(
ّ
 .، وامللحقة بهذا القانون ألاساس ي8181جويلية  81املوق

 


