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 السيد رئيس مجلس هىاب الشعب وهائبيه، 

 ،وزير الشؤون الخارجيتالسيد 

  السيداث والسادة أعضاء مجلس هىاب الشعب،  

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

الجفاق لاوروبي املخىسطي لبروجىكىل باملىافقت عل  املخعلق  02/2018عدد القاهىن لاساس ي 

املؤسس للشراكت بين الجمهىريت الخىوسيت من جهت، واملجمىعت لاوروبيت ودولها لاعضاء من جهت 

 .الاجحاد لاوروبيأخري، مراعاة الهضمام جمهىريت بلغاريا وروماهيا إى  
 

 املشروع:جقديم 

 

ا وضوماهيا ئلى الاجحاز ألاوضوبي،  أبطمت جىوؽ مع الاجحاز ألاوضوبي جبعا الهػمام حمهىضٍت بلؼاٍض

ر  ل  14وزوله بخاٍض ر بلىؼمبىضغ بطوجىوىال ئغافيا الجفاق الشطاهت املىكع بي 2014أفٍط  17ن الططفين بخاٍض

ليت   .1995حٍى

ىسضج ئبطام   ٌ اٍو مً اجفاق  2مً الفلطة  23في ئطاض جطبيم ملخػياث املازة  املصوىض  لبروجىوى

املطالح املشترهت ليل مً الاجحاز وجىوؽ وشلً على ئجط جىوؽ والاجحاز ألاوضوبي بهسف مطاعاة  الشطاهت بين

ا ئلى الاجحاز ألاوضوبي في ػطة حاهفي  ( مً الىجيلت 2واملازة الؼازػت )فلطة 2007اهػمام ضوماهيا وبلؼاٍض

امللحلت بمعاهسة اهػمام هاجين السولخين ئلى الاجحاز ألاوضبي التي جىظ على اهػمام أططاف مخعاكسة 

 املخىػطي جخطلب ئبطام بطوجىوٌى ملحم بهصا الاجفاق. -اق ألاوضوبي حسًسة ئلى الاجف

ىظ البروجىوٌى املشاض ئليه ا وضوماهيا ططفين  أعاله دطىضا على أن جطبح حمهىضٍتي ٍو بلؼاٍض

املخىػطي للشطاهت بين جىوؽ والاجحاز ألاوضوبي وحسجالن شلً وجطازكان -مخعاكسًً في الاجفاق ألاوضوبي

حاث جباعا شأنهما شأ حاث املشترهت والخطٍط ن السٌو ألاعػاء باالجحاز، على هطىص الاجفاكيت والخطٍط

 الجاهب والطػائل املخبازلت.أحازًت 

ل  24املإضخ في  2007لؼىت  995ضازكت بملخض ى ألامط عسز كس وججسض إلاشاضة ئلى أن جىوؽ  أفٍط

ر ملفىغيت ألاوضوبعلى جبازٌ الطػائل بين الحيىمت الخىوؼيت وا 2007  28و 2006هىفمبر  27و 15يت بخاٍض
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ا  2007ماضغ  بشأن جطبيم اجفاق الشطاهت بين جىوؽ والاجحاز ألاوضوبي ليشمل ول مً حمهىضٍت بلؼاٍض

  .2007مً ػطة حاهفي  ابخساءوضوماهيا 

خػمً البروجىوٌى  جالث أحعاء جخعلم على الخىالي عشطة فطٌى مىظعت على محل الىظط هصا ٍو

املخىػطي وحميع مالحله وبطوجىوىالجه وأحيام –ي أزدلت على هظ الاجفاق ألاوضوبيالتبمجمل الخىليحاث 

 اهخلاليت وأحيام عامت. 

 

 اللجىت: أعمال .1

ر  اث والعالكاث الخاضحيت بخاٍض  حلؼت دططتها 2020ماضغ  11علسث لجىت الحلىق والحٍط

 ٌ املخعلم  02/2018عسز مشطوع اللاهىن ألاػاس ي  لالػخماع ئلى ممثلي وظاضة الشإون الخاضحيت حى

املخىػطي املإػؽ للشطاهت بين الجمهىضٍت الخىوؼيت مً حهت، -الجفاق ألاوضوبيلبطوجىوٌى باملىافلت على 

ا وضوماهيا ئلى الاجحاز  واملجمىعت ألاوضوبيت وزولها ألاعػاء مً حهت أدطي، مطاعاة الهػمام حمهىضٍت بلؼاٍض

 .ألاوضوبي

  

 الخارجيتع إى  وزارة الشؤون الاسخما: 
 

مىغىع الىظط ًأحي في ئطاض روجىوٌى بالبأن  بساًت مسادلتهمفي  وظاضة الشإون الخاضحيت أفاز ممثلى 

ر املبرم في بطوهؼاٌ  ول مً اجفاق الشطاهت بين جىوؽ والاجحاز ألاوضوبيجطبيم  ليت  17بخاٍض  1995حٍى

ا اهػمام املخعللت ب عاهسةاملالىجيلت امللحلت بو  1998في ػطة ماضغ حيز الخىفيص  زدلوالصي  حمهىضٍت بلؼاٍض

ر  ل  25وضوماهيا ئلى الاجحاز ألاوضوبي والتي جم امػائها بلىؼمبىضغ بخاٍض وزدلت حيز الخىفيص في  2005أفٍط

 .  2007ػطة حاهفي 
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ىافلت على جىظ على أن املآهفت الصهط ممثلى الىظاضة أن الىجيلت امللحلت بمعاهسة الاهػمام  وبين

أبطمت ام بطوجىوٌى ملحم بهصه الاجفاكيت وعليه اهػمام أططاف أو زٌو حسًسة ئلى الاجفاق ٌؼخىحب ئبط 

ر جىوؽ  ل  14بخاٍض مع الاجحاز ألاوضوبي وزوله ألاعػاء بطوجىوىال ئغافيا مطاعاة الهػمام هاجين  2014أفٍط

 السولخين.

 ٌؼخىحبالاجحاز ألاوضوبي حسًسة ئلى أططاف مخعاكسة اهػمام  أن وضحىا في شاث الطسزأهما 

ً في هصا الخطىص ئلى أن هصا الاحطاء ٌعس  تئبطام بطوجىوٌى ئغافي مطفم لالجفاكيت ألاضلي ئحطاء مشيًر

 ا.زػخىضٍ

ا و  قلخحاجبعا ال أههفاز ممثلى وظاضة الشإون الخاضحيت أوفي شاث الؼياق،  ضوماهيا ول مً بلؼاٍض

ل 24املإّضخ في مط ألا  ىحببمالجمهىضٍت الخىوؼيت ، ضازكت ز ألاوضوبيباالجحا 2007ػىت   على 2007أفٍط

ٌ ىغيت ألاوضوبيت واملف يتخىوؼالحيىمت الجبازٌ ضػائل بين  جخم بطفت الحلت على أن  فعليالهػمام الا  حى

ىخىحاث املػيما جلً املخعللت بال املؼخىحبت  الخعسًالث ئزداٌبعس املصوىض على البروجىوٌى  املطازكت

 .طبلتىكىاعس امليش ئ املو سٌو املخعاكسة املخبازلت بين ال

حيث  2003 ػىت شهسه الاجحاز ألاوضوبي ٌعىز ئلىأن أهم جىػع ئلى  في ػياق مخطلأشاضوا هصا و 

ٌ ئلى الاجحاز اهػمت  املىظمت املصوىضة حؼيير حؼميت  "لشبىهت"بملخض ى معاهسة ه جم أه. هما أفازوا عشط زو

 .بلسان ػخت آهصانػم ج تي واهتالو  "املجمىعت ألاوضوبيت عىغا عً " "الاجحاز ألاوضوبي"لخطبح 

 

اجفاق الشطاهت مع الاجحاز ألاوضوبي مىحب جم ب هأما على املؼخىي املحلي، أفاز ممثلى الىظاضة أه

مً  الخىوؼيت الطىاعيت املىخىحاثعسز مً  ئعفاء اي جم بملخػاهتوال ئوشاء مىطلت جبازٌ حط بين الجهخين

 املعاليم السًىاهيت.
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حٌى وظاضة الشإون الخاضحيت ضؤٍت واضحت أن جلسم على غطوضة عػاء ألا  بعؼأهس  وفي جفاعلهم،

ً  حجم املبازالث ألاوضوبي داضت بالىظط ئلى الاجحازمؼخلبل العالكاث مع  ت مع هصا الشٍط الخجاٍض

 الاكخطازي.

 

وأهه  داضتاملعطوع بروجىوٌى الحؼاءٌ البعؼ عً ػبب جأدط املطازكت على  ،مً هاحيت أدطي 

" الىاضزة غمً مشطوع اللاهىن شطاهتعباضة " ئلى أن أحس الىىاب في حين أشاض 2014مىص ػىت  هئمػاءجم 

وضزث ػير معطفت وهى أمط ال ٌؼخليم بالىظط ئلى أن الشطاهت التي ججمع جىوؽ مع  ألاػاس ي املعطوع كس

 الاجحاز ألاوضوبي أضحت واضحت املعالم ومحسزة املجاالث.

 

ممثلى  هسحٌى مشطوع اللاهىن ألاػاس ي املعطوع، أمً مالحظاث  اضجهجم ئجمع ما  جفاعلهموفي        

 ؼخلبل عالكت بالزها باالجحاز ألاوضوبيملوغع جطىضاث  أهميت علىبسوضهم وظاضة الشإون الخاضحيت 

ً اػتراجيجي ت مع الاجحاز الاوضوبيمبازالجىا  داضت وأن هشٍط مً حملت  % 70كطابت  جمثل الخجاٍض

 املبازالث.

 

محازجاث ػير ضػميت مع الجاهب  كس شطعت في ئحطاءالىظاضة  أنوأغافىا في شاث الطسز             

في  يتلىجيلت املطحعل والتي جيخهي جبعاألاوضوبي كطس إلابلاء على الشطاهت اللائمت مع الاجحاز ألاوضوبي 

ً في ػياق مخطل ئلى   ـ2020مىفي ػىت  الخبازٌ الحط مشطوع اجفاق ب املخعللتاملفاوغاث  أن مشيًر

 . ها ألاولىحىالتال جعاٌ في جخم الخيؼيم مع مطالح  ضئاػت الحيىمت وهي  ” ليياألا“الشامل واملعمم 

 

م عمل أهه جم ممثلى الىظاضة  أبطظ مً حهت أدطي،              معسة وظاضاث  يممثلًػم ئحساث فٍط
ّ
ف يل

مذخلف هىاب الشعب و أعػاء مجلؽ  الؼياق هصا في اعينز ألاوضوبي الاجحازمع  الشطاهتخلييم ب
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ط هصه الشطاهت  هملترحاتئلى جلسًم ماف شاث الطلت ألاطط  وحميعميىهاث املجخمع املسوي  في اججاه جطٍى

بطسز ئهجاظ أن الىظاضة فازوا أهما جىوؽ حماًت مطالح بين الجاهبين باإلغافت ئلى جىاظن  أهثر وغمان 

 هصه الشطاهت.زضاػت حٌى جلييم 

 

با  أهه ػيخمأفاز ممثلى وظاضة الشإون الخاضحيت  وفي نهاًت مسادلتهم، بطوجىوٌى مشطوع ئًساع كٍط

 .2013ػىت ئليه  التي اهػمت لالجحاز ألاوضوبيهطواجيا  مطاعاة الهػمامآدط 

 

 اللجىت: قرار-3

ر املىعلسة الجلؼتدالٌ باإلحماع الحاغطون  اللجىتأعػاء  ضازق  على  2020 ماضغ 11 بخاٍض

الجفاق ألاوضوبي املخىػطي لبطوجىوٌى باملىافلت على املخعلم  02/2018عسز مشطوع اللاهىن ألاػاس ي 

ألاوضوبيت وزولها ألاعػاء مً حهت املإػؽ للشطاهت بين الجمهىضٍت الخىوؼيت مً حهت، واملجمىعت 

ا وضوماهيا ئلى الاجحاز ألاوضوبي ط اللجىت  تهما ضازك .أدطي، مطاعاة الهػمام حمهىضٍت بلؼاٍض على الخلٍط

 ً ربأػلبيت أعػائها الحاغٍط جىص ي الجلؼت العامت  يوه 2020حىان  10 دالٌ حلؼتها املىعلسة بخاٍض

 .عليه باملىافلت

 

  

 مساعد مقرر                                                اللجىت          تيســـرئ           

  محمد الصادق قحبيش                                                                سماح دمق             

 

 


