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مالحظة
يندرج ايفع ما الن ما ال وع  ،الري جيميه األو كعذا لاذوا ويفيايفذا املنا ذل،
إطار جمموعل املبا ئ والاواعد املعفق عليها اتفاقاً مع د األطذما مذن جذك مكا حذل املماريفذا
العجاري ذذل العاييدي ذذل (جمموع ذذل مب ذذا ئ وقواع ذذد األم ذذم املعح ذذدة املع لا ذذل املنا ذذل) ،الذ ذ اععم ذذد ا
اجلم يذل ال امذذل عذذا  .1980وتعذذو ا اوموعذذل ،ألذل مذذور ،م ذذاعدة البلذذدال الناميذذل علذذا
اععمذ ذذا وإ فذ ذذاي ق ذ ذوا ويفيايفذ ذذا الذ ذذل ذ ذ ل املنا ذ ذل تالئذ ذذم ااعياجا ذ ذذا التائيذ ذذل واالعهذ ذذا
االقعصا يل.
وليس الع ميا امل عخدمل هرا املن ذور وال طمياذل عذم ما تذه مذا ي ذر عذن
ي ر ي كذذال مذذن جا ذذن األما ذذل ال امذذل ل مذذم املعحذذدة ذ ل الودذ الاذذا و ألي لذذد و إقلذذيم
و مدينذذل و من اذذل و يفذذل ا ي منهذذا و ذ ل ت يذ مومهذذا و اذذدو ها ،و ذ ل مهذذا
االقعصا يل و رجل تنميعها.
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ألن يه
ججي ذ ذذمي األو كع ذ ذذا ايفع ماد ذ ذذا الن ذ ذ ذما ال وعي ذ ذذل لاذ ذ ذوا ويفيايف ذ ذذا املنا ذ ذذل ن ذ ذذا
االجعماعا ال ذنويل لفميذق ااذرا امكذوم الذدوين امل ذن اذوا ويفيايفذا املنا ذل و ذالل
م ذؤمتما األمذذم املعحذذدة ال ذ تج اذذد كذذك اذذس يفذذنوا اليفذذع ما أي ذ جوا ذذن جمموعذذل املبذذا ئ
والاواع ذذد املنص ذذفل املعف ذذق عليه ذذا اتفاق ذاً مع ذذد األط ذما ملكا ح ذذل املماريف ذذا العجاري ذذل العاييدي ذذل
املع لا ذذل املنا ذذل .ويع ذ ذ ل األعم ذذال العحع ذ ذايل املود ذذوعيل ذذم ج يفيايف ذذا املنا ذذل و اي ذذل
امل عهلك العا ل و كعا .
وَعذ ذذد ه ذ ذذرا العاميذ ذذم ل و كع ذ ذذا كايذ ذذك ذ ذذاالو  ،مذ ذذديم مديمي ذ ذذل العحلذ ذذيال الاا و ي ذ ذذل
ويفيايفذذا املنا ذذل هينذذل املنا ذذل البللاريذذل .واد ذ ل كذذك مذذن ،ماهذذا مذذو وا ذذن قاقايذذا،
المئيس ال ا ق ل بل املنا ل ويفيايفا امل عهلك ،مب ؤوليل الدعم الفن وايفع ما العاميم.
ويذذو األو كعذذا ل ينذذوا امل ذذاعدة الايمذذل ال ذ قذذدمها موألفذذو هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل،
وال يفذيما لينذديعا ميلذو (ال ) ،ويفذذا يت ،ذمو ا ،وكوكذو موكذا ،و يا ذذا روي ذ  ،وإرمذال يفذ ،
و اجعيم ميال  ،و ا ييال حممدي ،وأيذ املذوألف ار ذمين الذرين يفذا وا هذرا العاميذم ،عذالً
عن يفائم األشخاص وممثل مؤيف ا الا اع ال ا واااص الرين ججميت ماا ال م هم.
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أو ع -اا ي ق ااع ريخي واا ي ي وا عص دي
 1-1ااعط رات ااع ريخية واا ي ية
عا ذذاب ام ذذمب ال املي ذذل الثا ي ذذل ،يف ذذي م امك ذذل املااوم ذذل األلبا ي ذذل ،مئايف ذذل ام ذ ذ ب
-1
لبا يذا،
ال يوع  ،علا البلد .ويفاط الن ا د اكم ا  46يفنل ،و از ام ب الدمياماط
عذ ذذا  ،199٢ذ ذ ول ا عخا ذ ذذا مملا يذ ذذل مياماطيذ ذذل .و ت ذ ذمين الثذ ذذا  /و مر  ،1998جقذ ذذم
ش ذذكك
الديف ذذعور األلب ذذا اجلدي ذذد ايف ذذعفعا وط ذذن ،و د إر إ ذذا ذذا اك ذذم مياماط ذ ذ
أهوريل مملا يل موادة ،ياو علا يفيا ة الاا ول و ايل ااوق ال ال األيفايفيل.
ذ ذذمز
 -٢و مجذذت لبا يذذا تذذدرجيياً مذذن ع لعهذذا الدوليذذل ال ذذا ال ،وه ذ ارل ععذذو
املن ما واملؤيف ذا القليميذل وال امليذل مثذك األمذم املعحذدة ( ،)19٥٥ومن مذل األمذن والع ذاول
ورو ذذا ( ،)1991واملص ذذم األورون لء ذذا والع م ذذا ( ،)1991وص ذذندوق النا ذذد ال ذذدوين
( ،)1991والبن ذذك ال ذذدوين ( ،)1991ومن م ذذل الع ذذاول اليف ذذالم ( ،)199٢وجمل ذذس ورو ذذا
( ،)199٥ومن مل العجارة ال امليل ( ،)٢000واتفاق العجارة اممة ألورو ذا الويفذ ا (،)٢007
ومن مل الف مشال األطل ( .)٢009و لبا يا ممشح حمعمك ل عويل االحتا األورون.

 2-1ااعنمية ا عص دية
الل  46يفنل من اكم الن ا ال يوع  ،كال لدد لبا يا اقعصا ممك ي تعحكم يه
-3
()1
امكومل وال خيع رليا ال وق  .و الفرتة األ اة من اكذم الن ذا  ،كا ذت لبا يذا مصذنفل
د ذذمن ا ذذم ل ذذدال ورو ذذا م ذذن اي ذذن ص ذذين الف ذذم م ذذن الن ذذات ا ل ذ الأ ذذاين ال ذذري مل يك ذذن
يعجاوز  1 8٢٥والراً ( .)٢()199٢وكذال الفاذم املذدق واالقعصذا ،ذا المسذ وايفذ اال ع ذار
اوعم ذ األلبذذا  ،وإل مل يكذذن م رت ذاً رمذذا رسي ذاً إر ،ايذذل عذذا  .)3(1991و ذذت األودذذا
االقعصذذا يل واالجعماعيذذل ذذالل الاذذمل ال ذمين كث ذااً مذذن األشذذخاص إر ا،جذذمة ،وال يفذذيما إر
إي اليا واليو ال اواورت .
منعصف الع ينا من الامل املاد رتة ا عاال طويلل وص بل من االقعصا
 -4و د
()4
منعصذف الع ذ ينا ،
املوجه إر اقعصذا ال ذوق  .و عيجذلً لءصذالاا ا،يكليذل الذ جذم
َّ
__________

()1

M Muço, 1997, Economic Transition in Albania: Political Constraints and Mentality Barriers,
.NATO Individual Fellowship Programme 1995-1197, June

( )٢صندوق الناد الدوين ،World Economic Outlook Database ،٢006 ،ي ال /ميك.
( )3األمم املعحدة ،٢010 ،تاميم لبا يا الوطن عن العاد ا مز حنو حتايق األهدا التائيل ل لفيل.
(S Gruda and L Milo (Lati), 2010, SMEs development and competition policy in Albania, Portal on )4
Central Eastern and Balkan Europe [PECOB’s] Papers Series, School of Economics, Tirana
.University
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امز لبا يا تادماً اقعصا ياً مذرهالً ،إي اااذت ايفذعاماراً االقعصذا الكلذ وم ذدال تذو
النذذات ا ل ذ الأذذاين ال ذذنوي مذذن ذ األيفذذم ورو ذذا  9.4املائذذل ( ،)1994و8.9
املائذذل ( ،)199٥و 9.1املائذذل ( .)٥()1996و ذذد االافذذا امذذا النذذات ا ل ذ الأذذاين
ال ذذنوي عذذا  ( 1997ذذاق  10.٢املائذذل) عيجذذل امكذذل العمذذم األلبا يذذل عذذا ،1997
العحق البلد ممة مد صفو البلدال األورو يل ال حتاق تنميل اقعصا يل إجيا يل مذن ايذن تذو
النات ا ل الأاين  1٢.7املائذل ( ،)1998و 10.1املائذل ( ،)1999و 7.3املائذل
(.)6()٢000
 -٥و صبحت لبا يا ارل اقعصا اً معويفط الد ك ميم مبمالل ا عااليل ،اذا علذا اهاهذا
النمذذو الجيذذان وااليفذذعامار املذذاين ،و دذذحا مذذن يفذذم االقعصذذا ا األورو يذذل ت ذواً .و د معويفذذط
م ذذدل النمذذو امايا ذ ال ذذنوي الذذري ل ذ ذذبل  6املائذذل ال اذذد األول مذذن الاذذمل امذذا ي
ذبل الفاذم مباذدار النصذف ومعذاعفل صذا را البلذد( .)7والا ذا ااذذاص،
وال ذمين إر فذ
املؤلف يفايفاً من املؤيف ا الصلاة واملعويف ل امجم ،هو ا مك المئي للنمو االقعصا ي
لبا يا ،إي ينع  7٥املائل من النات ا ل الأاين ويو م  83املائل من مص ال مك.
 -6وال تذ ذ ال هنذ ذاك ذ ذ العح ذذديا المئي ذذيل الذ ذ ت ذذرت ايف ذذعممار العنمي ذذل االقعص ذذا يل،
وال يفيما اافا ال عاجيل الصناعيل واالقعصذا ،ذا المسذ الذري يجاذدَّر ذه ي ذكك مذا ذ ٢4
املائل (البنك الذدوين) و ٥8املائذل (اكومذل لبا يذا) مذن النذات ا لذ الأذاين( .)8وشذهد
ينذذل األعمذذال حت ذذناً لبا يذذا ،ولكذذن البلذذد مذذا زال حيعذذك مماتذذن ول م ذذم البلذذدال األورو يذذل
األ مد(.)9
 -7وتباط النمو االقعصا ي لبا يذا ال ذنوا األ ذاة ،ممذا ي كذس الصذ و ا الاائمذل
ال ذ تواجههذذا كذذرد البلذذدال ال ذميكل ،ذذا اوذذال العجذذاري وه ذ إي اليذذا واليو ذذال وإيفذذبا يا(.)10
ور،ذذم ل البل ذذد مل ي ذذال م ذذن د ذذار شذذديدة م ذذن ج ذما األزم ذذا املالي ذذل ال امليذذل األ ذذاة ،اد ذ م
ذذط اليذما ا العذميبيل،
امكومذذل األلبا يذذل إر يفذذن إجذما ا لفذذم اال عذذباص املذذاين عالذذي

__________

( )٥املصذذم األورون لء ذذا والع مذذا،1999 ،
 ،Economic Transition in Central and Eastern Europe, the Baltic States and the CISلندل.
( )6صندوق الناد الدوين ،World Economic Outlook Database ،٢006 ،ي ال /ميك.
( )7جمموعل البنك الدوين.Albania-Partnership Programme Snapshot ،٢013 ،
(.S Gruda and L Milo (Lati), 2010 )8
( )9البنك الدوين.2014 Doing Business report - Albania ،٢013 ،
( )10املصم األورون لء ا والع ما.Transition Report 2013, Country Assessments - Albania ،٢013 ،

Transition Report 1999: Ten Years of Transition -

GE.15-09458

5

TD/RBP/CONF.8/8

و ف النفاا  ،ور
عا .)11(٢013

بل ال جذ

املي ا يذل إر حنذو 6.1

املائذل مذن النذات ا لذ الأذاين

 3-1ا ضم م إاى ا أل د الورو ي
 -8يج عر ا دماج لبا يا الفعا األورون اد هم طمواا الدولل األلبا يل ال نوا
ال عابت امكم ال يوع  ،إي يؤيد م م األلبال ا عما البلد إر االحتا األورون(.)1٢
 -9وتج عذ ذذر لبا يذ ذذا ممشذ ذذحاً حمذ ذذعمالً ل عذ ذذويل االحتذ ذذا األورون منذ ذذر ا يمال/يو ي ذ ذذه .٢003
و ا يمال/يو يذذه  ،٢006وقذ البلذذد علذذا اتفذذاق حتايذذق االيفذذعامار واال ع ذذاب .وج يذذد ذذد فذذاي
االتفذذاق  1ي ذذال /ميك  ،٢009قذذدمت لبا يذذا طلب ذاً ل عذذويل االحتذذا األورون( .)13وال نصذذم
عمليل اال دماج هو موا مل الع مي ا األلبا يذل مذ الاذا ول األورون .ويع لذق ذ
األيفايف
هم صول االتفاق اكا اقعصا يل وهاريل ،مبا يلك اكا قا ول املنا ل.

ث ي ع -ألط ر ي ت اامن ف ة في أاب ي
 -10ي كس الع ور العارخي ل يايفا املنا ل لبا يا العلاا ال يايفيل واالقعصا يل ال
شهدها البلد الل ال نوا ال عابت يفاوص ال يوعيل ،وت م يلك الع ور ت ماً اللاً العاد
الري ا رته لبا يا جهو ها الماميل إر اال دماج االحتا األورون.

1-2

ن اامن ف ة الول ا م 1995
 -11ذ ذ ذذد يفيايفذ ذ ذ ذذا املنا ذ ذ ذ ذذل لبا يذ ذ ذ ذذا ع ذ ذ ذذا  199٥عنذ ذ ذ ذذد اععمذ ذ ذ ذذا ول قذ ذ ذ ذذا ول
للمنا ذ ذذل( . )14وكا ذ ذذت لبا ي ذ ذذا م ذ ذذن ور ل ذ ذذدال  ،ذ ذذمب البلا ذ ذذال الذ ذ ذ ص ذ ذذا،ت قا و ذ ذذا ال ذ ذذوطن
للمنا ل(.)1٥

__________

( )11الاا ول رقذم  ٢01٢/119املذؤر  17كذا ول األول /ي ذمر  ،٢01٢وامل ذدل الاذا ول رقذم  6املذؤر  4ت ذمين
األول /كعو م .٢013
( )1٢امل هذد األلبذا للدرايفذا الدوليذلThe European perspective of Albania: Perceptions and ،٢01٢ ،
.Realities
( )13املفودذذيل األورو يذذلAlbania 2013 Progress Report, Enlargement Strategy and Main ،٢013 ،
 ،Challenges 2013-2014موك يك.
( )14الاا ول رقم  8044املؤر  7كا ول األول /ي مر .199٥
(MA Dutz and M Vagliasindi, 2002, Competition policy implementation in transition economies: )1٥
.an empirical assessment, European Bank for Reconstruction and Development, London
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 -1٢وأللذت م ذم األاكذذا الذوار ة الاذذا ول اذراً علذا ورق ،هذذم اماجذل إر اععمذذا
قا ول جديد متاماً يكفك إ ا هينل م عالل م نيل املنا ل ،وتذو ا ايذل عذك للمنا ذل امذمة
والف ليل البلد(.)16

2-2

ن اامن ف ة ااث ي ا م 2003
 -13جقذذم قذذا ول املنا ذذل اجلديذذد عذذا  ،٢003وكذذال مذذن هذذم هدا ذذه ايذذل املنا ذذل امذذمة
والف ليذذل ال ذذوق وحتديذذد قواعذذد يفذذلوك مؤيف ذذا األعمذذال ،ويفذذلوك املؤيف ذذا امل ذذؤولل عذذن
ايذذل املنا ذذل( .)17وشذذكك إ ذذا هينذذل وطنيذذل م ذذعالل م نيذذل املنا ذذل وفولذذل صذذالايا إ فذذاي
الاا ول إ فاياً كامالً وة ااسل إر األما (.)18
املنا ل ال وق .ومن مث،
 -14وصي الاا ول ممايل املصلحل ال امل من ي ت وها
تجمكت الاواعد املع لاذل املنا ذل ،ذا امل ذموعل ال عصذاص الاذا ول املذد األلبذا  .وين بذق قذا ول
املنا ذذل علذذا أي ذ ق اعذذا االقعصذذا األلبذذا  ،وال يج ذذعب د و يج ذذعثن مذذن ذذاق ت بياذذه ي
يفوق وال ي و من وا الن اص االقعصا ي.

 3-2أل ايل

ن اامن ف ة في ع م 2010

 -1٥جع ذذدل ق ذذا ول املنا ذذل
األورون وحت تنفيرا(.)19

ع ذذا  ٢010م ذذن ج ذذك زي ذا ة موا مع ذذه م ذ ت ذمي ا االحت ذذا

ث اث ع -هيئة اامن ف ة الاب ية
 -16تجنفِّر يفيايفذا املنا ذل لبا يذا هينذل املنا ذل األلبا يذل الذ تعذور يعذاً م ذؤوليل إ فذاي
ت مي ا االحتا األورون إطار عمليل ا دماج لبا يا االحتا األورون.

__________

( )16املفوديل األورو يل ،Albania Stabilization and Association Report 2003 ،٢003 ،موك ك.
( )17الاذذا ول رقذذم  91٢1امل ذذؤر  ٢8متوز/يوليذذه  ،٢003اجلميذذدة المسيذذل رقذذم  ،)٢003(71الصذذفحا -3189
.3٢11
(P Broka and A Laci, 2010, Development of Competition Law and Policy and its Implementation as )18
.a Challenge for the European Union Integration
(P Broka and E Nazifi, 2011, Novelties in Albanian competition law, Risitë në të drejtën shqiptare )19
të konkurrencës, Revista Studime Juridike؛ وS Gruda B Bushati and A Dibra, 2012, Control of
mergers and acquisition: Its impact on the market development in Albania, Journal of US-China
.Public Administration, vol. 9, No. 3
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 1-3اا ض ااق ي وا خعص ص
 -17هينل املنا ل األلبا يل كيال قا و عا م عاك يوجد ماما

تاا ا.

 2-3ااعمكيبة واا يكل
 -18تع لف ا،ينل من جهاز م ن اماي الامارا  ،هو جلنل املنا ل ،وجهاز م ن العحايق،
هو األما ل .واللجنل واألما ل م عالعال وأليفياً دمن هيكك ا،ينل العن يم (ال كك .)٢0()1
ال كك 1
هيئة اامن ف ة الاب ية2014 ،
رئيس اللجنل
جملس اللجنل
األم ال ا
ق م الدرايفا
والعحليال

إ ارة املوار الب ميل وشؤول
اال دماج االحتا األورون
إ ارة موا مل الع مي ا
والجما ا
إ ارة املوار الب ميل
وشؤول املي ا يل واادما
والو ائق

إ ارة ال ؤول الاا و يل
والعحاياا والجما ا

إ ارة رصد ال وق
الا م امل ن املمك
املهيمن
ق م مكا حل العكعال
االاعكاريل
الا م امل ن
مليا الرتُّك

 -19اللجن ذذل كي ذذال أ ذذاع ائ ذذم يع ذذم ا ذذل عع ذذا مياريف ذذول ص ذذالايا ا،ين ذذل ام ذذاي
الامارا ( .)٢1وينعخن الرملال األععا لواليل حمد ة مد ا اذس يفذنوا قا لذل للعجديذد لفرتتذ
مععذذاليع علذذا األكثذذم .ويذذن الاذذا ول علذذا م ذذايا اال عخذذاب كذذار ل يكذذول ال ذذخ يا
جن يل لبا يل ،وله  1٥يفنل من اارة ال مليذل؛ وااصذالً علذا شذها ة الذدكعوراا و عمذك جحمادذماً
جام ياً الاا ول و االقعصا ؛ ومل يع م قط لفصك تذ ي مذن اادمذل .وي ذم علذا اللجنذل
رئ ذذيس ي ذذديم عم ذذك ا،ين ذذل الي ذذوم  ،وي ذذم ا اجعماع ذذا الفمي ذذق امل ذذن ام ذذاي الا ذ ذمارا  ،ويكف ذذك
تنفير الاا ول.
__________

( )٢0الاا ول رقم  9٥84املؤر  17متوز/يوليه .٢006
( )٢1الاا ول رقم  ،91٢1املا ة .19
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 -٢0م ذذا األما ذذل ،املؤلف ذذل م ذن ذذالد إ ارا وق ذذم واا ذذد ،ه ذ هين ذذل العحاي ذذق ال ذ ه ذذمي
إطذذار قذذا ول املنا ذذل .وتعذذم مذذوألف مذذد ي ي ملذذول حتذذت
العحاياذذا ال اريذذل والدرايفذذا
إشذما مذ عذذا تنعخبذذه اللجنذذل .وتذذم هذذم م ذذؤوليا األما ذذل قذذا ول املنا ذذل ،وياذذم الرملذذال
األلبا هيكلها العن يم (الامار  96املؤر  30ي ال /ميك .)٢007
 -٢1وي ذذم ا ك ذذك إ ارة م ذذديم ي ذذن م ال م ذذك ويكف ذذك ا ذذن ايف ذذعخدا امل ذوار الب ذميل .ويا ذذد
املديمول تااريمهم إر األم ال ا .
 -٢٢واألم ذ ال ذذا م ذذؤول عذذن عمذذك األما ذذل اليذذوم  .و اذذال ،يا ذذه ،تج ذذند م ذذؤولياته،
مبوا اذذل رئذذيس اللجنذذل ،إر اذذد امل ذديمين .ويوا ذذق األم ذ ال ذذا علذذا أيذ العاذذاريم الجمائيذذل ال ذ
يج دها موألفو األما ل.

 3-3ا عقالل
ذذنت ا،ينذذل مبوجذذن قذذا ول املنا ذذل اععبارهذذا هينذذل اكوميذذل معخصصذذل م ذذعالل متذذول
-٢3
من مي ا يل الدولل .والرملال هو الري يوا ق علذا هيكلهذا العن يمذ وهذو واذدا فذول صذالايا
عها إر الرملال اط.
ت ديله .وتاد ا،ينل العااريم عن
 -٢4وينعخ ذذن الرمل ذذال عع ذذا الكي ذذال امل ذذن ام ذذاي الاذ ذمارا ويا ذذيلهم ايف ذذعنا اً إر م ذذايا
وإج ذما ا مبينذذل العفصذذيك قذذا ول املنا ذذل .ويجنعخذذن هذذؤال األععذذا مبوجذذن ذذا اص ذ
يعذذم ال ذمئيس وجملذذس ال ذذوزرا والرملذذال .وين بذذق مبذذد تع ذذارب املصذذاا ذ ال عذذويل اللجن ذذل
ومناصذن ذذمد والاواعذذد يا الصذذلل علذذا املمشذذح الذذرين تكذذول مذذامهم ،اذذال ا عخذذارم،
مصل شلك مناصبهم لفرتة مد إيا جعيد ا عخارم.
 -٢٥ويجفصذذك ذ وألذذائف العحايذذق قعذذايا املنا ذذل ووألذذائف ت ذذويعها ص ذالً ا لي ذاً ذ
اللجنل واألما ل ،ألل يلك يميف دما ا إجمائيل للن م الاعايا ايفعاالليل .وينعمذ موألفذو
ا،ينذ ذذل إر نذ ذذل املذ ذذوألف املذ ذذد ي وهذ ذذم مل مذ ذذول ذ ذذد إ ذ ذذا ال ذ ذذم املهذ ذذن و عجنذ ذذن تعذ ذذارب
املصاا( .)٢٢ويباا هرا االلع ا قائماً اىت د ل ينهوا دمعهم(.)٢3
 -٢6واععمذذد ا،ينذذل مدو ذذل لاواعذذد ال ذذلوك حتذذد امل ذذايا األ القيذذل ال امذذل ل ملهذذا
مهمعها كمؤيف ل م عالل حتم املنا ل ال وق(.)٢4
 -٢7وعالوة علا يلك ،اعرت ت ا،ينل ل متع الادرا

دذذو

اة لع ي ايفعاال،ا(.)٢٥

__________

( )٢٢الاا ول رقم  9367املؤر  7ي ال /ميك .٢00٥
( )٢3الاا ول رقم  ،91٢1املا ة .30
( )٢4الاا ول رقم  9131املؤر  8يلول/يفبعمر .٢003
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 4-3اا مهي ت
 -٢8و اذاً لاذذا ول املنا ذذل ،ت ذذعند عمليذذا ا،ينذذل إر العحايذذق (البحذذن) وامذذاي الاذمارا
اواال امل مودل اا (ال كالل  ٢و.)3
ال كك ٢
مم ر ة اا يئة في مج ل األخ ذ ااقمارات
41

ع اانش ط2013-2004 ،
٢٢

املائل

املائل

٢٢
6

املائل
إيفا ة ايفعخدا املمك املهيمن
العفا من االتفاقا
جمال الدعوة
العوصيا

7

املائل

٢

املائل

املائل

عمليا الرتُّك
االتفاقا ا ورة
اللوائح واملبا ئ العوجيهيل

 1-4-3إ ة ذ ا ين مك ف ة ا حعك ر
 -٢9ت مك ا،ينل علا إ فاي قواعد مكا حل االاعكار ،ال حت ذم إ ذما اتفاقذا ايذل و ر يفذيل
يكذذول هذذد ها و مهذذا منذ املنا ذذل ال ذذوق و ت ذذويهها .وعذذالوة علذذا يلذذك ،حت ذذم ا،ينذذل علذذا
مؤيف ذذا األعمذذال إيفذذا ة ايف ذذعخدا ممك هذذا املهذذيمن .وللهينذذل والي ذذل حتديذذد األ ذذال ال ذ م ذذالف
قوا مكا حل االاعكار ،عالً عن م ج ا ا و تدا ا تصحيحيل مد علا املخالف .

 2-4-3مما بة عمهي ت ااامج

 -30متذذارا ا،ينذذل مماقبذذل م ذذبال لكذذك مذذا جيذذمي ذ املؤيف ذذا امل ذذعالل مذذن عمليذذا متثذذك
شكالً من شكال تمُّك الن اص االقعصا ي وميكن ل ترتتن عليها د ذار املنا ذل األيفذواق
__________

( )٢٥هينذل املنا ذل األلبا يذل،

Annual Report for 2012 and Main Goals for 2013؛ وS Gruda and P Melani,

2010, Some challenges of competition authorities of small countries toward European integration:

.The case of Albania, Western Balkans Policy Review, vol. 1, Issue 1
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ا ليل امل نيل علك ال مليا  .و هرا الصد  ،ين
املندجمل ل تجبل ا،ينل م بااً الصفال املابلل.
ال كك 3
مم ر ة اا يئة في مج ل األخ ذ ااقمارات

الاذا ول علذا ذا لء ذار يجلذ األطذما
ع اانش ط2013-2004 ،

إيفا ة ايفعخدا املمك املهيمن

عمليا الرتُّك

العفا من االتفاقا
جمال الدعوة
العوصيا

االتفاقا ا ورة
اللوائح واملبا ئ العوجيهيل

 3-4-3ااع مي ت ااقط عية
 -31جيذذوز للهينذذل ل هذذمي حتميذذا عامذذل ي ق ذذا اقعصذذا ي ،مببذذا رة منهذذا و نذذا ً علذذا
ذذمد
طلذذن مذذن الرملذذال و ا،ينذذا العن يميذذل األ ذذمد إيا واذذا أذذو األيف ذ ار و ي ألذذمو
وجو تاييد و ت ويه ملنا ل ال وق.
 4-4-3اااع ض إاى اامن ف ة
ل ا،ينل( .)٢6وين قذا ول املنا ذل صذماال علذا تايذيم
 -3٢الدعوة إر املنا ل من هم
املنا ل( .)٢7وخيول الاا ول ا،ينذل يعذاً صذالايا امل ذاركل الصذالاا
ت ا الع مي ا
العن يميل عوجيه العوصيا املنايفبل إر املخعص من واد ال يايفا ومن م الا اعا .
 -33وتي ذذم ا،ينذذل ال ذذدعوة إر املنا ذذل ذذت ما مذذركما العفذذاهم و إقام ذذل عالقذذا مؤيف ذذيل
و يال م املؤيف ا العن يميل واملن ما ،ا امكوميل المائدة لبا يا.

__________

( )٢6هينل املنا ل األلبا يل.Annual Report for 2012 and Main Goals for 2013 ،
( )٢7الاا ول رقم  ،91٢1املا تال  69و.70
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 5-4-3م اءمة ااعشمي ت
 -34تَ عذ ذذر ا،ين ذ ذذل ل مذ ذذن ولويا ذ ذذا المئي ذ ذذيل موا م ذ ذذل قذ ذذا ول املنا ذ ذذل الذ ذذوطن م ذ ذ الاواع ذ ذذد
األورو يل(.)٢8

 5-3اام ارد اإلدارية
 1-5-3اام ارد اام اية
 -3٥يجوا ذ ذذق الرملذ ذذال علذ ذذا املي ا يذ ذذل ال ذ ذذنويل للهينذ ذذل كبنذ ذذد منفصذ ذذك
(ال كك .)4

قذ ذذا ول مي ا يذ ذذل الدولذ ذذل

ال كك 4
ااميزا ية اا ن ية اه يئة2013-2006 ،

( آال الليك األلبا )
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budgetا يل الف ليل
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 budgetاملي ا يل املامرة
Approved

 2-5-3اام ارد اابشمية
 -36تع ذذم ا،ين ذذل  36موألف ذ ذاً ،م ذذن ي ذذنهم ا ذذل وع ذذمول موألف ذ ذاً معخصص ذ ذاً  13ب ذ ذااً
اقعصا ياً ،وت ل حمام  ،و باال جمال تكنولوجيا امل لوما  ،و با للوي.

__________

( )٢8ا م اماشيل .٢6
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 3-5-3م ارد اام ه م ت
 -37تع هد ا،ينل موق اً رسياً علا ال رت ت ياد م لوما مفصلل األلبا يذل وال كلي يذل عذن
ذ ذ عها وعذ ذذن ت ذ ذمي ا املنا ذ ذذل وق ذ ذمارا اللجنذ ذذل .ويععذ ذذمن املوق ذ ذ يع ذ ذاً العاذ ذذاريم ال ذ ذذنويل
والن ذما الصذذحفيل واملن ذذورا األ ذذمد .وتصذذدر ا،ينذذل ذذمة تععذذمن الا ذمارا  ،الدذذا ل إر
تااريم يفنويل ،وت مم املن ورا والكمايفا والكعيبا العالميل .ور،م ل ا،ينل ال متلك مكعبل
هيكلهذذا ال اري الذذدا ل  ،مذذا ا فكذذت حت ذذن م ذوار م لوما ذذا ،مبذذا يلذذك الكعذذن وامل ذوا
العدريبيل.

را ع-

ن اامن ف ة اام ض عي

 1-4اامص در ااق ية اق ن اامن ف ة في أاب ي
 -38ي عند قا ول املنا ذل لبا يذا إر الديفذعور الذري يذن علذا ل الن ذا االقعصذا ي
البلذذد ياذذو علذذا امللكيذذل اااصذذل وال امذذل واقعصذذا ال ذذوق واميذذل الن ذذاص االقعصذذا ي .ويجفصذذك
قا ول املنا ل هرا املبد علا امل عود الاا و .

 2-4الهااف اا مة و ط ق ااعطبيع
 -39ا،ذذد ال ذذا مذذن الاذذا ول هذذو ايذذل املنا ذذل امذذمة والف ليذذل
يفلوك مؤيف ا األعمال.

ال ذذوق عحديذذد قواعذذد

 -40وت ذذمك قواعذذد املنا ذذل الوطنيذذل أي ذ مؤيف ذذا األعمذذال ال ذ ت مذذك إقلذذيم لبا يذذا
ذ عها ااذارج ،عنذدما ميكذن
(مبد القليميل) ،عالً عن مؤيف ا األعمال الذ تعذ ل
عها املنا ذل األيفذواق ا ليذل (مبذد ار ذار) .وين بذق الاذا ول يعذاً علذا أيذ
ل تؤ م
ا،ينا ال اريل املمك يل وا ليل ،ال جين ل تعمن املنا ل اممة والف ليذل عنذد ا مهذا تع لذق
عن يم الن اص االقعصا ي.
 -41وين

قا ول املنا ل علا ت ميفا قا و يل وادحل تي ااً لع بياه(.)٢9

 3-4الحك م اام ض عية شأن مك ف ة ا حعك ر
 -4٢ت ذذمك األاك ذذا املود ذذوعيل ذ ذ ل مكا ح ذذل االاعك ذذار الذ ذ جم ذ َّذول ا،ين ذذل ص ذذالايا
إ فايهذذا االتفاقذذا العواطنيذذل ذ مؤيف ذذا األعمذذال (املذذا ة  )4وإيفذذا ة ايفذذعخدا املمكذ املهذذيمن
(املا ة .)9
__________

( )٢9الاا ول رقم  ،91٢1املا ة .3
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 1-3-4ا ألة ت ااع اطئية
 -43علذا ،ذمار املذذا ة  )1(101مذذن امل اهذذدة املع لاذل مذذك االحتذذا األورون ،يععذذمن قذذا ول
املنا ذل ا ذماً عامذاً جلميذ ذوا االتفاقذذا الذ يكذذول هذد ها و مهذذا منذ املنا ذذل و تاييذذدها
و ت ويهها.
 -44وحي ذذد ق ذذا ول املنا ذذل األلب ذذا امذ ذاً م ذذن العف ذذا ا الفم ي ذذل واجلماعي ذذل يم ذذا يع ل ذذق
االتفاق ذذا العواطني ذذل ذ ذ مؤيف ذذا األعم ذذال .ومل يك ذذن يج ذذمح قب ذذك ت ديل ذذه ع ذذا ٢010
إال العفا ا الفم يل .وايفذعنا اً إر هذرا الصذالايل اجلديذدة ،وعاذن مبذا را االحتذا األورون
هذذرا امليذذدال ،منحذذت ا،ينذذل عذذدة إعفذذا ا أاعيذذل جمذذاال البحذذن والع ذذويم ،واالتفاقذذا
الم يف ذ ذذيل ،وص ذ ذذناعل ال ذ ذ ذذيارا  ،والع ذ ذ ذ م  ،واالتفاقذ ذ ذذا املع لا ذ ذذل العخص ذ ذ ذ  ،واتفاق ذ ذذا اذ ذ ذذك
العكنولوجيا.
 -4٥ومن ذذر الع ذذديال الذ ذ ج ل ذذت ع ذذا  ،٢010طجبا ذذت قاع ذذدة الص ذذلائم عل ذذا أيذ ذ
االتفاقذذا ال ذ ال حتذذد كث ذااً مذذن املنا ذذل نذذا ً علذذا اصذذعها الأاليذذل ال ذذوق  10املائذذل
الن ذذبل إر االتفاق ذذا األ اي ذذل ،و 1٥املائ ذذل الن ذذبل إر االتفاق ذذا الم يف ذذيل .وت ذذمي قاع ذذدة
الصذذلائم مودذذوعياً علذذا أي ذ ذوا االتفاقذذا  ،إي لي ذذت هنذذاك قيذذو شذذديدة م ذذعثناة ايفذذعثنا ً
صمحياً من اق ت بياها.
 -46مذذا االتفاقذذا ا ذذورة ال ذ لي ذذت م فيذذل مبوج ذذن الئحذذل العف ذذا الفذذم ي و الئح ذذل
العف ذذا اجلم ذذاع  ،ولي ذذت م ذذمولل ااع ذذدة الص ذذلائم ،عج ع ذذر ال،ي ذذل و اطل ذذل مبوج ذذن ق ذذا ول
املنا ل.
 -47ويع ذذيح ق ذذا ول املنا ذذل لبا ي ذذا ام ذ ذاً لء ذذار االتفاق ذذا املرم ذذل ذ ذ مؤيف ذذا
األعمذذال ،وخيذذول ا،ينذذل صذذالايا إجذما تاييمذذا االمعثذذال األوليذذل .وال يج بَّذذق هذذرا الن ذذا علذذا
االتفاق ذذا امل ف ذذاة مبوج ذذن الئح ذذل العف ذذا اجلم ذذاع الذ ذ ت م ذذك ر ذذا ا،ين ذذل .و ه ذذرا الص ذذد ،
صدر ا،ينل مبا ئ توجيهيل حمد ة ل ال ار االتفاقا .
 -48وال يععذمن قذا ول املنا ذذل ت ميفذاً قا و يذاً للعكذعال االاعكاريذذل ،الذ ت َامذذك علذا ،ذمار
األ وا األ مد من االتفاقا ا ورة.
 2-3-4إ ءض ا عخاام ااممكز اام يمن
 -49علا ،مار املا ة  10٢من امل اهدة املع لال مك االحتا األورون ،يذن قذا ول املنا ذل
علا ا م عا ليفا ة ايفعخدا املمك املهيمن من مؤيف ل عمال واادة و كثم ال وق.
 -٥0ويج ذ َّذم املمكذ ذ امله ذذيمن ذذه متعذ ذ مؤيف ذذل عم ذذال واا ذذدة و كث ذذم ودذ ذ م ذذن الا ذذوة
ال ذذوق ،مبنحهذا الاذذوة الالزمذذل للعصذذم
االقعصذذا يل ميكنهذذا مذذن اميلولذذل ول العنذذا س الف لذ
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ال ذوق ،مثذك املنا ذ و ال مذال
إزا ال م و ال لن تصم اً م عاالً عذن يفذائم امل ذارك
و امل ذذعهلك ( .)30وي ذذلم قذذا ول املنا ذذل ذ ل عذذدة مؤيف ذذا ميكذذن ل تعمع ذ ذذاملمك املهذذيمن
اجلماع  .و هرا امالل ،ينبل ل جحي َّد إل كا ت هرا املؤيف ا تعنا س الف ك وقا رًة علذا
العصم تصم اً م رتكاً ال وق(.)31
 -٥1وو ا ذاً لاذذا ول املنا ذذل ،جمتن ذ ي إيفذذا ة ايفذذعخدا للممك ذ املهذذيمن مذذن مؤيف ذذل عمذذال
واادة و كثم ال وق .وي م الاا ول قائمل ،ا اصميل من املماريفذا اال فما يذل املخعلفذل
ال ميكن ل ت كك إيفا ة ايفعخدا للممك املهيمن .وي ذمك ام ذم اذاال إيفذا ة االيفذعخدا
االيفذذعب ا يل وااليفذذعلالليل علذذا ال ذوا  ،أل ذذا تكذذول عذذا ة ج ذ اً مذذن ايف ذرتاتيجيل فلذذل املنا ذذل،
تعب هذذا مؤيف ذذا عمذذال مهيمنذذل رذذد ايفذذعب ا منا ذذيها وااليفذذعنثار ال ذذوق ،ك ذ يع ذذن ،ذذا
ايفعلالل مور يها و عمالئها ايفعلالالً ،ا م مو .

 4-4الحك م اام ض عية شأن عمهي ت ااامج وااعمهك
 -٥٢إل مماقبل عمليذا الذدم وااذدة مذن المكذائ األيفايفذيل ل مذك ا،ينذل .وت ذعند املماقبذل إر
فعلف وا ال مليا و امل امال ال مع لن ا ال ار مبوجذن قذا ول املنا ذل ومنهجيذل
العاييم املعب ل لءيل را و من ها .وو ااً للاا ول ،يج عر ل هناك تمُّك اً ملؤيف ذا األعمذال عنذدما
يؤ ي الدم و العملك و إ ا م مو م رتك تمك ي إر تلا ال ي مة علا حنو ائم(.)3٢
 -٥3وجين علا مؤيف ا األعمال امل اركل م املل تمُّك يل ل م م ا،ينل ال مليل م بااً
ك ذ حتصذذك علذذا اليل .وينبل ذ ال ذذار امل املذذل ش ذمي ل ل يعجذذاوز رقذذم األعمذذال الأذذاين
امل ذذرتك جلمي ذ املؤيف ذذا امل ذذاركل علذذا الص ذ يد ال ذذامل يفذذب ل مليذذارا ليذذك لبذذا (حنذذو 70
مليول والر) ،و ل يعجاوز رقم عمال مؤيف ذل وااذدة منهذا علذا األقذك  ٢00مليذول ليذك (حنذو
مليو والر) ال وق الدا ليل لبا يا .و دالً عن يلذك ،ينبلذ ال ذار مليذل الذدم إيا
ال ذوق الدا ليذل  400مليذول ليذك (حنذو ر ذل
هاوز رقم األعمال الأاين جلمي املؤيف ا
ماليذ والر) ،وهذاوز رقذذم عمذال مؤيف ذل وااذذدة منهذا علذا األقذذك ا ذك ال ذوق ا ليذذل ٢00
مليول ليك (حنو مليو والر).
 -٥4ويا ذ ذ االلع ذ ذ ا ال ذ ذذار عل ذ ذذا عذ ذذاتق ال ذ ذذمكا املندجمذ ذذل ( اال ذ ذذل الذ ذذدم ) ،وعل ذ ذذا
مؤيف ذذا األعمذذال ال ذ حتذذوز ال ذذي مة ( االذذل االيفذذعحواي) ،وعلذذا مؤيف ذذا األعمذذال ال ذ
حتوز يفي مة م رتكل ( االل م مو م رتك).
__________

( )30املمج ف ه.
(P Broka, 2010, Abuse of dominant position under competition protection legislation, Abuzimi me )31
pozitën dominuese sipas legjislacionit për mbrojtjen e konkurrencës, Revista Studime Juridike,
.No.2
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 -٥٥وت بق ا،ينل م يار العحاق من ال مليا ال ت يق املنا ل الف ليذل درجذل كبذاة ،وهذ فولذل
صذذالايا ا ذذم امل ذذامال ال ذ حتذذول ول املنا ذذل الف ليذذل ال ذذوق و ج ذ منهذذا ،وال يفذذيما
عيجذذل إاذذداد ممك ذ مهذذيمن و ت ي ذ ا .و اذذاال م ينذذل ،قذذد ال متن ذ ا،ينذذل م املذذل مذذا الععبذذارا
تع لق حبجل املن ة املفل ل ،شمي ل ل تكول إاذدد مؤيف ذا األعمذال امل ذاركل امل املذل م مدذل
الً لء الا وااموج من ال وق ،وال توجد طميال مد قك إ الالً املنا ل ل اايها.

خ م ع -ااج ا

اإلجمائية من ي ت اامن ف ة في أاب ي

 1-5م اجة ااشك وى
 -٥6ايفعنا اً إر الاا ول ،ميكن ،ينل املنا ل األلبا يذل ل تعخذر إجذما ا نذا ً علذا شذكود،
و مببا رة منها (حبكذم وأليفعهذا) ،و علاذ طلبذا الع ذاهك ،و إ ذارا الذدم  ،و طلبذا
من هينا اكوميل.
 -٥7ويع ذ ر ذ ال ذذكاود ايف ذذعخدا ايف ذذعمارة حم ذذد ة (االيف ذذعمارة النمويجي ذذل لل ذذكود)،
ميكذذن تاذذدميها إر ا،ينذذل إلكرتو ي ذاً و ورقيذاً .وتماع ذ ا،ينذذل أي ذ ال ذذكاود املوجهذذل إليهذذا ولكنهذذا
ذذاق قذذا ول املنا ذذل .وتا ذ ذذبل كبذذاة مذذن ال ذذكاود
ال ت ذذاج إال ال ذذكاود ال ذ تنذذدرج
(اواين  30املائل) ارج اق ا عصاصها ،وحتال إر ا،ينل و املؤيف ل امل نيل.

 2-5أحك م ع مة شأن اإلجماءات اامع هقة

ع ك

 -٥8ميكذذن ال ذذمو الج ذما ا املع لاذذل اال عهذذاك مذذا هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل نذذا ً علذذا
شكاود و امار من ا،ينل ف ها حبكم وأليفعها عااب عذائ حتايذق ق ذاع و لذن مذن
الرملال و هينل اكوميل مد.
 -٥9وميكن ل ما ل ،نا ً علا موا ال اللجنل ،ل تباشم حتاياا وليل مببا رة منها و عاذن
تلا شكود .وت م األما ل إجما حتايق وين كلما طلبت منها اللجنل يلك ،يكذول اللذم
من ذذه م م ذذل م ذذا إيا كا ذذت هن ذذاك يف ذذس كا ي ذذل لالش ذذعباا ارتك ذذاب ا عهاك ذذا لا ذذا ول مكا ح ذذل
االاعكذار .وإيا تبذ َّ ل هنذاك مؤشذما علذا تاييذد املنا ذذل ،ججيذمد حتايذق م مذق نذا ً علذا قذمار
مذذن اللجنذذل ،تعخذذر مبوجبذذه األما ذذل أيذ إجذما ا العحايذذق الالزمذذل املنصذذوص عليهذذا الاذذا ول.
ذذم ا المسيذذل ،يذذركم اللذذم مذذن العحايذذق
وتجصذذدر ا،ينذذل إ ذذاراً ال ذذمو حتايذذق م مذذق
واألطما امل نيل ه ويدعو األطما الثالثل املهعمل إر الع و للم اركل إيا ر،بت يلك.
 -60وال يب ذ ذ الا ذذا ول عل ذذا وج ذذه العحدي ذذد املوع ذذد النه ذذائ للعحاي ذذق األوين ،ولك ذذن مدت ذذه
ال ينبل ذ ل تعجذذاوز ال ذذل شذذهم و ا ذاً مكذذم عذذا حييذذك إر قذذا ول الج ذما ا ال اريذذل .ويذذن
قا ول املنا ل صاً صمحياً علا مدة العحايق امل مذق وهذ يفذعل شذهم مذن تذاريا ذد الجذما ا
ميكن متديدها امار من اللجنل ،ولكنه ال حيد صماال رتة العمديد.
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 3-5ااع قيع في ض ي اامن ف ة
 -61جحياق الاعايا موألفو األما ل نا ً علا قمار من اللجنل فعح قعيل .وتع ل األما ذل
العحاياذذا و ا ذاً لاذذا ول الج ذما ا ال اريذذل ،وقذذا ول املنا ذذل ،والا ذوا الفمعيذذل ال ذذاريل علذذا
الجما ا املع لال اال عهاك ال تباشمها هينل املنا ل األلبا يل(.)33
 -6٢وتعور العحايق الاعايا مقل عاملل تع لف من موألف  ،تن ج مم من األم ال ا ،
نذذا ً علذذا اق ذرتا مذذن مذذديم إ ارة رصذذد ال ذذوق .ويجعذذم يع ذاً إر كذذك ميذذق موألذذف تذذا ل ارة
ال ؤول الاا و يل وشؤول اال دماج .وي األم ال ا رئيس الفميق .و د اال عها من العحايق،
ياذذد الفميذذق تامي ذماً إر املذذديمين امل ني ذ واألم ذ ال ذذا يععذذمن حتلذذيالً وقائ ي ذاً وقا و ي ذاً واقعصذذا ياً
وكرلك اقرتاااً إر اللجنل ل الع ويل النهائيل.
 -63ومتذذارا األما ذذل أي ذ صذذالايا العحايذذق الالزمذذل املنصذذوص عليهذذا قذذا ول املنا ذذل
لبيذذال وقذذائ الاعذذيل يا الصذذلل ،وه ذ طلذذن امصذذول علذذا امل لومذذا  ،وأ ذ امل لومذذا مذذن
ال ذذل ا امكومي ذذل ،وعمليذذا العفع ذذيين امل ذذوق ملبذذا ال ذذمكا  ،وعمليذذا العفع ذذيين امل ذذوق
للمبا ،ا العا ل لل مكا  ،ومصا رة األ لل ،واملاا ال .

 4-5اا ض اإلجمائي األطماف اام نية إجماءات ا ع ك
إج ذما ا اال عهذذاك مذذا هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل ه ذ امل ذذعك الذذري قذذد
 -64األط ذما
شكود اال عهاك ،واملذدعا عليذه الذري يع ذ ل يثبجذت عليذه اال عهذاك ،واألطذما الثالثذل األ ذمد
املهعمل ال تنعم إر الجما ا .
 -6٥وو ااً للاواعد الجمائيل مبوجن قا ول املنا ل ،حيق ل طما اااد ل للعحايذق الذد ا
ع ذذن ف ذذها ،وه ذذو ا ذذق ي ذذك قائمذ ذاً طيل ذذل ذذرتة الجذ ذما ا ولك ذذن اق ذذه يعل ذذا حب ذذن املمال ذذل
إطذذار
ذارا يه ذا .وال يذذن الاذذا ول األلبذذا علذذا امذذق عذذد هذذم الذذرا
الجمائيذذل ال ذ جميذ َ
إجما ا اال عهاك املم وعل ما ا،ينل ،ألل هرا امق جمينح الجما ا اجلنائيل اط.

 -66وإر جا ذذن اماذذوق الجمائيذذل ،تا ذ علذذا ط ذما إج ذما ا اال عهذذاك الع امذذا م ينذذل مذذا
ا،ينل ين عليها قا ول املنا ل لعي ا عمليل تاص اماائق ودمال إ فذاي قواعذد املنا ذل إ فذاياً تامذاً
و االً .ويفم الاا ول ج ا ا علا األطما ال ال تف ررا االلع اما علا النحو الواجن.

 5-5األخ ذ ااقمارات اامع هقة قض ي اامن ف ة
 -67تعخ ذذر الا ذمارا املع لا ذذل اع ذذايا املنا ذذل اللجن ذلج جل ذذا ا اععباره ذذا هين ذذل أاعي ذذل.
وتكذول جل ذذا اللجنذذل قا و يذذل إيا اعذم ر ذذل ععذذا علذذا األقذك عذالً عذذن الذمئيس و ائبذذه.

__________

( )33الاا ول رقم  848٥املؤر  1٢يار/مايو .1999
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وتب ذذت اللجن ذذل قع ذذايا املنا ذذل ذذالل جل ذذا عا ي ذذل ،ولك ذذن جي ذذوز للذ ذمئيس ل ي ذذدعو إر
جل ا ايفعثنائيل عند العمورة .وال جيوز للجنل ل تعخر قمارا إال ل امل ائك املدرجل علا
ج ذذدول األعم ذذال ،ايف ذذعثنا ام ذذاال الذ ذ تا ذذمر يه ذذا ،لبي ذذل عع ذذائها ذذال يل ذذك .وتجعخ ذذر
الامارا األ،لبيل الب ذي ل مذن األععذا امادذمين ،إي ال جيذوز االمعنذا عذن العصذويت ،وصذو
ذمجح .وعنذذدما ال تعوا ذذق اررا  ،يذذرر ععذذو اللجنذذل املصذذو دذذد األ،لبيذذل ر ي األقليذذل
ال ذمئيس مذ ِّ
الري يجن م الن مة المسيل ،ينل املنا ل األلبا يل إر جا ن الامار النهائ .
 -68و ذذد الا ذمارا الجمائيذذل ال ذ تعخذذرها اللجنذذل إر تي ذذا و حتديذذد امل ذذار الجمائ ذ
الدا للاعذايا ،مذا الاذمارا املع لاذل املعذمول عذؤ ي إر ت ذويل مودذو الاعذايا .ومذن ذ
هم الامارا املع لال املعمول الامارا الصا رة ل اال عهاكا  ،وقمارا االلعذ ا  ،والاذمارا
ال ذ تعنذذاول العذذدا ا املؤقعذذل ،والا ذمارا املع لاذذل العذذدا ا ا،يكليذذل و العذذدا ا العصذذحيحيل .ويب ذ
ال كك  ٥عد الاذمارا الذ مدذت ،مامذا  .وهذاوز املبلذ الأذاين للجذ ا ا املفمودذل مليذار
ليك ( كثم من ت ل مالي والر).
ال كك ٥
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اعا م ادض شأن إجماءات اإلخط ر
، -69ينل املنا ل األلبا يل صالايا د إجما ا ال ار عند مها طلبذا العفذا
الفذ ذذم ي مذ ذذن االتفاقذ ذذا و طلبذ ذذا اليل مب ذ ذذامال مذ ذذن ش ذ ذ ا ل تذ ذذؤ ي إر تمُّك ذ ذ الن ذ ذذاص
االقعصا ي.
 -70وتعمعذ ذ ذ اللجن ذ ذذل ول يفذ ذ ذواها ص ذ ذذالايا الب ذ ذذت ال ذ ذذارا الذ ذ ذ تم ه ذ ذذا ذ ذ ذ ل
االتفاقذذا املع لاذذل مبذذنح إعفذذا ا م يذذل .وجيذذن ل يععذذمن ال ذذار املاذذد إر ا،ينذذل تفاصذذيك
اق االتفاق ومعمو ه ومودوعه وال ذوق يا الصذلل واصذ طما ذه ال ذوق ،عذالً عذن
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يفس منح العفذا الفذم ي .وعاذن العايذيم ،جميذنح العفذا الفذم ي اذمار مذن اللجنذل ويبذد فذايا
مذذن تذذاريا إكمذذال ال ذذار .وجيذذوز يعذاً مذذنح إعفذذا مؤقذذت مبوجذذن شذذموص م ينذذل ،ويلذذك لفذذرتة
حمدو ة ميكن ل متد ها اللجنل نا ً علا ال لن ،ما امت األطما م عو يل ل موص الاا ول.

 -71م ذذا الن ذذبل إر ال ذذارا املع لا ذذل ذذالرتك  ،ذذتل الاع ذذيل مع ذ ذ لعاي ذذيم وين البداي ذذل
لعحديد ي مؤشذما تذدل علذا وجذو عوائذق كبذاة مذا املنا ذل (املمالذل األور) .وياذ علذا ال ذم
املخ م عن إ با امعثال عمليل الرتك ال عبار العاييم .و ،ياب ي مؤشذما علذا تلذك ال وائذق،
تذ يل اللجنذذل مليذذل الرتكذ ،عذذول شذذهمين مذذن تذذاريا ال ذذار .و يمذذا عذذدا يلذذك ،جيذذوز للجنذذل ل
ت يل مليل الرتك و ااً ل موص و ل ت ذم تايذيم م مذق .و ،عذول ال ذل شذهم مذن تذاريا ذد
العايذذيم امل مذذق ،جيذذن علذذا اللجنذذل ل تاذذمر حت ذذم عمليذذل الرتك ذ ال حت مهذذا (املمالذذل الثا يذذل) .وقبذذك
امذذاي ق ذمار عاذذاب تايذذيم م مذذق ،تعذذيح اللجنذذل ل ط ذما املخ ذذمة واألط ذما الثالثذذل املهعمذذل وامل نيذذل
مليل الرتك مودو ال ار ،مصل االيفعما إليها ما هينل اماي الامارا .

 7-5مماج ة مارات اا يئة ض ئي ع
 -7٢و ااً لاا ول املنا ل ،جيذوز ال ذن قذمارا هينذل املنا ذل األلبا يذل مذا ا كمذل ا ليذل
تاا ذذا ،ال ذ تن ذذم املع ذذمول ص ذذفعها هين ذذل قع ذذائيل ،ع ذذع م املل ذذف للعثب ذذت م ذذن ص ذذحل
الوقائ ومن ت بيق الاا ول (ال كك .)6
ال كك 6
اامماج ة ااقض ئية اقمارات هيئة اامن ف ة الاب ية أم م اام كمة اام هية2012-2005 ،
٥8

19

املائل

املائل

٢3

مؤكدة
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 -73وميكن ال ن اكا ا كمل ا ليذل لذدد حمكمذل االيفذعننا
ال تكول اكامها قا لل للنا لدد ا كمل ال ليا لبا يا (ال كك .)8

تاا ذا (ال ذكك ،)7

ال كك 7
اامماج ة ااقض ئية اقمارات هيئة اامن ف ة الاب ية أم م م كمة ا عئن ف،
2012-2005
61

11

املائل

املائل

٢8

مؤكدة

مللاة

املائل

قيد الن م

 -74وججميذذت ارو ذذل األ ذذاة إصذذالاا للاعذذا ال اري تذذؤ م ال فذذاي ال ذذا لاذذا ول
املنا ل البلد .و عيجل لءصذال  ،ج،ذا حمكمذل املماج ذل الاعذائيل الذ تماقذن قا و يذل قذمارا
هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل ،وايفذذعج ي عذذن ا كمذذل ا ليذذل ا كمذذل ال اريذذل ال ذ
ذذنت اذذديثاً
تاا ا ،املكلفل مبماج ل ي قمار اععمدته ا،ينل د ت مين الثا  /و مر .٢013
 -7٥ومعذ ذ اك ذذا ا كم ذذل ال اري ذذل ملماج ذذل قع ذذائيل إد ذذا يل هميه ذذا حمكم ذذل االيف ذذعننا
ال اريل الوايدة من وعها لبا يا ،ومامها تاا ا يعاً .وميكذن ال ذن اكامهذا وقمارا ذا
ل ذذدد ا كم ذذل ال لي ذذا لبا ي ذذا ،اي ذذن ت ذذؤ ي ائ ذذمة إ اري ذذل اص ذذل مه ذذا هين ذذل ال ذذنا األ ذذاة
يما يع لق الاعايا ال اريل.
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ال كك 8
اامماج ؤؤة ااقضؤ ؤ ئية اقؤ ؤمارات هيئ ؤؤة اامن ف ؤؤة الاب ي ؤؤة أمؤ ؤ م اام كم ؤؤة اا هيؤ ؤ ف ؤؤي أاب يؤ ؤ ،
2012-2005
17
8

املائل

املائل

7٥

مؤكدة

مللاة

املائل

قيد الن م

 8-5اإلجماءات ااما ية اامع هقة إل ة ذ ااخ ص اق ن اامن ف ة
 -76الدا ل إر ال فاي ال ا لاواعد املنا ل ،ين الاا ول صماال علا اذق ي شذخ
طبي ذ و اععبذذاري ل يلذذعمس اممايذذل املد يذذل مذذا ا كمذذل ا ليذذل تاا ذذا للحاذذوق ال خصذذيل
املعذ ذ مة ا عه ذذاك ق ذذا ول املنا ذذل ،ل ذذن إزال ذذل و من ذ ذ املماريف ذذا ال ذ ذ تاي ذذد املنا ذذل ،واجل ذذر
و الع ذذوي عذذن األد ذمار الناأذذل عذذن هذذرا املماريفذذا  ،و ا ذاً للاذذا ول املذذد ( .)34وميكذذن الايذذا
ذذرلك اذذىت وإل كا ذذت هنذذاك إج ذما ا مذذا هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل ،و ق ذمارا يفذذا ال ذ ل
املودو ف ه.
لبا يذا ي عذاود اصذل اذىت ارل ،أليفذباب
 -77ور،م الطار الاا و الاذائم ،مل تجم ذ
تمج املاا األول إر عذد وعذ النذاا تمكا يذل امصذول علذا اممايذل املد يذل مذن ا عهاكذا
قذذا ول املنا ذذل ،وا عاذذار اجلهذذاز الاعذذائ إر املصذذداقيل ،وطذذول مذذدة إج ذما ا ا ذذاكم املد يذذل،
وعذذد وجذذو وا إجمائيذذل ت ذذمح ل ط ذما اااصذذل العوصذذك ذذهولل إر لذذل علذذا ا عهذذاك
قوا من االاعكار.
__________

( )34الاا ول رقم  ،91٢1املا ة .6٥
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د ع-

ي ة ااجزاءات
 -78يذذن الاذذا ول علذذا جذ ا ا ترتتذذن علذذا اال عهاكذذا املودذذوعيل لاذذا ول املنا ذذل وعلذذا
اال عهاكذذا الجمائيذذل .وتعبذ هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل يفيايفذذل جذ ا ا ،ذذا د ذذار عاا يذذل للمنعهكذ
ود ار را عل للمنعهك وجذه ذاص ،ولكنهذا تن بذق علذا أيذ ااادذ لاذا ول املنا ذل وجذه
عا .

 1-6ااجزاءات اامةموضة عهى ا ع ك اام ض عي اق ن اامن ف ة
االذذل اال عهذذاك املودذذوع لاذذا ول املنا ذذل ،يذذن الاذذا ول علذذا ج ذ ا ا ميكذذن ل
-79
تجفم علا مؤيف ا األعمال و را ا مؤيف ا األعمال ،وكرلك علا األ ما .
 -80وميك ذذن للجن ذذل ل تف ذذم عل ذذا مؤيف ذذا األعم ذذال و را ذذا مؤيف ذذا األعم ذذال
ج ذ ذ ا ا ال تعج ذذاوز  10املائ ذذل م ذذن إأ ذذاين رق ذذم عما ،ذذا ال ذذنوي ال ذذنل املالي ذذل ال ذذا ال
الاا ول.
الرتكاب ا عهاك ا علا النحو املب
 -81وميكذذن ل تجفذذم علذذا األ ذما ،مامذذل ال ت يذذد علذذا ا ذذل ماليذ ليذذك (حنذذو ٥0 000
والر) إيا تصذذم وا ذما د و مع ذذاو  ،عذذن عمذذد و إ ذذال ،تصذذم ا تذذمد يهذذا هينذذل املنا ذذل
األلبا يل ا عهاكاً لاا ول املنا ل وت اقن عليها.

 2-6ااجزاءات اامةموضة عهى ا ع ك اإلجمائي اق ن اامن ف ة
 -8٢ميكن ل تفم اللجنذل ،مامذا إجمائيذل منفصذلل ال تعجذاوز  1املائذل مذن إأذاين رقذم
األعمذ ذذال ال ذ ذذنوي ملؤيف ذ ذذل األعمذ ذذال و را ذ ذذا مؤيف ذ ذذا األعمذ ذذال عل ذ ذذا ا عه ذ ذذاك إجمائ ذ ذ
(،ا ا).
 -83وتجفم ،ماما وريل رد إجبار املخالف علا الو ا الع اما م ينذل ،و االمعثذال
لامارا هينل املنا ل األلبا يل ل وقف اال عهاكا  ،و رذد ذم تذدا ا لعذا ة املنا ذل،
و اىت لعي ا عمليل البحن الجما ا ال اريذل مذا ا،ينذل .ومذن مث ،ميكذن ل تجفذم يوميذاً
،مامذذا وريذذل قصذذاها  ٥املائ ذل مذذن رقذذم األعمذذال اليذذوم للمنعهذذك ال ذذنل املاليذذل ال ذذا ال
لال عهاك إر ل يعوقف ال لوك ،ا امل مو .

 3-6طميقة أل ايا ااجزاءات
 -84يذذن الاذذا ول علذذا طمياذذل حتديذذد اجل ذ ا ا  .وقذذد صذذدر هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل يع ذاً
الئحل اصل ل اللماما والع اهك يهذا ،تبذ أيذ امل ذايا الذ ينبلذ مماعا ذا عنذد حتديذد
اجل ا ا .
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 -8٥وتذمتبط اجلذ ا ا األيفايفذذيل ن ذذبل منويذذل مذذن قيمذذل املبي ذذا  ،حب ذذن
معمو ل مدة اال عهاك.

ذذورة اال عهذذاك،

 -86وتماعذ ذ ا،ين ذذل ،عن ذذد ا ذذاب اللمام ذذل ،ال ذذمو الذ ذ ميك ذذن ل ت ذذؤ ي إر زي ذذا ة املبلذ ذ
األيفايف (ألمو الع ديد) و فعه (ألمو العخفيف) ،حب ن ورة اال عهاك ومدته.
 -87وال ينبل ذ ل تعجذذاوز اللمامذذا املفمودذذل علذذا اال عهاكذذا املودذذوعيل لاذذا ول املنا ذذل
امذد األقصذا الذري يذن عليذه الاذا ول ،ي ذبل منويذل حمذد ة مذن رقذم عمذال ال ذم املنعهذك
جحت ن علا يفاا يفنوي و يوم حب ن و اجل ا .

4-6

ي ة ااع هل
 -88اععمذ ذذد هينذ ذذل املنا ذ ذذل األلبا يذ ذذل ،منذ ذذر عذ ذذا  ،٢004يفيايفذ ذذل الع ذ ذذاهك ليذ ذذل تي ذ ذذا
الك ف عن االتفاقا ا ورة مؤيف ذا األعمذال ،ولكنهذا مل تعلذق اذىت ارل ي طلبذا
للع اهك إطار هرا الر ام (.)3٥
 -89وال جمتنح امصا ل من اللماما إال ألول طم ياد ال لن ويك ف للهينل عذن اتفذاق
حم ور .وينبل ل تبا ر مؤيف ل األعمال إر الع اول مذ ا،ينذل عاذد لذل وم لومذا مل ي ذبق
ل ااز ا ا،ينل متكنها من ال مو إجذما ا العحايذق و إ بذا اتفذاق حم ذور ذ مؤيف ذا
األعم ذذال .وإيا ك ذذال ما ذذد طل ذذن امص ذذا ل ق ذذد ادذ ذ ل ذ ذدور المي ذذا ة إ ذ ذما االتف ذذاق ا ذذور
و مواصلعه ،و دور ا م علا يلك ،يج عثن صماال من إمكا يل إعفائه من اللمامل.
 -90وميكن ملؤيف ل األعمال ال جم م مب اركعها اتفاق حم ذور ولكنهذا ال ت ذعو م ذايا
امصذذا ل مذذن اللمامذذل ل ت لذذن ف ذ مبل ذ اللمامذذل .وجيذذن ل تاذذد هذذرا املؤيف ذذل إر ا،ينذذل
م لوما ت ذهم الك ذف عذن ال ذلوك ،ذا الاذا و  .وحتذد اللجنذل ،قمارهذا النهذائ ذ ل
الاعيل ،م عود الع اهك مذ أيذ ماذدم ال لبذا تباعذاً؛ ذيجخف مبلذ اللمامذل ن ذبل تذرتاو
 30املائذل و ٥0املائذل علذا املؤيف ذل األور ،و ن ذبل تذرتاو ذ  ٢0املائذل و30
املائل علا املؤيف ل الثا يل ،و ن بل  ٢0املائل علا ي مؤيف ل مد تليها.

 5-6ألنةيذ ااجزاءات
 -91تص ذذبح اجل ذ ا ا املفمود ذذل مبوج ذذن ق ذمارا هين ذذل املنا ذذل األلبا ي ذذل ا ذذرة و ا ذاً لا ذذا ول
الجما ا املد يل د د فاي الاذمار يي الصذلل .وتعذور تنفيذر اجلذ ا ا ائذمة ال فذاي الاعذائ
املخولذذل صذذالايا ال مذذك نذذا ً علذذا وامذذم العنفيذذر الصذذا رة عذذن ا كمذذل ا ليذذل تاا ذذا، .ذذا ل
صك د.
م م اللماما ال مدعها ا،ينل مل جحت َّ
__________

( )3٥الاا ول رقم  ،91٢1املا ة .77
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ع-

ي ت اامن ف ة ااقط عية
ذ ذ ه ذذم ق اع ذذا االقعص ذذا
 -9٢ف ذذر هين ذذل املنا ذذل األلبا ي ذذل يفيايف ذذا املنا ذذل
األلبذذا ال مذذك ،مذذن ذذالل مذذا ،ذذا مذذن صذذالايا إ فذذاي قذذا ول املنا ذذل و مذذن ذذالل ذ ل
الدعوة ،علا م اجلل فعلف ال وا،ك املع لال املنا ل هرا الا اعا .

 1-7ط ع ااط ة
 -93تعكذول يفذوق ال اقذل لبا يذذا مذن يفذوق الكهم ذا يفايفذاً ،إي ال توجذد تد نذل ممك يذذل
البلد ،وما زالت إمدا ا اللاز معخلفل.
 -94وت ذذا لبا ي ذذا اص ذ ذاً تولي ذذد الكهم ذذا وت ذذعور ج ذ ذ اً منه ذذا .وأي ذ ذ حم ذذا تولي ذذد
الكهم ذذا لبا يذذا كهممائيذذل؛ ومذذن مث ذذتل البلذذد ي عمذذد اععمذذا اً مفمط ذاً علذذا ال اقذذل الكهممائيذذل
ويع ذ ذ م كث ذ ذااً األود ذذا ا،يدرولوجي ذذل .ور ،ذذم ل هن ذذاك مص ذذل قا و ي ذذل ل ذذا مول ذذدا ال اق ذذل
ال م يل والمحييل ،ال يوجد اهعما اايا االيفعثمار مصا ر ال اقل املعجد ة.
 -9٥و يما يع لق عوزي الكهم ا  ،مثل شمكل واادة اط تع هذد شذبكل ال اقذل وتبيذ الكهم ذا
اجلملذذل ،ه ذ شذذمكل ال اقذذل األلبا يذذل اململوكذذل للدولذذل ،وه ذ مؤيف ذذل عمذذال مندجمذذل ر يفذذياً ت مذذك
علذا صذ يدي البيذ اجلملذذل والعوليذد .وارتبذذاص هذذات ال مليعذ يذرر ذ هذذم ال ذوا،ك املع لاذذل
املنا ل هرا ال وق ،عالً عن اافا اجم ال يولل املاليل الا ذا ممعذه ،ممذا د إر
ص و ا كباة علا م عود العوزي .
 -96ومتارا ا،ينذل املن مذل لا ذا ال اقذل مماقبذل م ذبال ل ذوق الكهم ذا  ،ت ذمك حتديذد يفذ م
الكهم ا اجلملل و العج ئل .وه مل مل مبوجن قا ول ال اقل الع اول م هينل املنا ذل األلبا يذل.
و الدا ل إر يلك ،ممت ا،ينعال مركمة تفاهم ت مح ،ما العواصك ل ي تد ا تن يمذ
ينبل ذ امذذايا .و هذذرا ال ذذياق ،وجهذذت هينذذل املنا ذذل عذذدة توصذذيا إر ا،ينذذل املن مذذل لا ذذا
ال اقل من جك ت ي املنا ل يفوق الكهم ا (.)36

 2-7ط ع ا ألص ت
ر لبا يا تطار االحتذا األورون العن يمذ ل ذا  ٢003و ذ هينذل االتصذاال
-97
()37
اللكرتو يذذل والريديذذل اععبارهذذا هينذذل م ذذعالل لعن ذذيم الا ذذا  .وت او ذذت هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل
وهينل االتصاال اللكرتو يل والريديل ت او اً و يااً إطار مركمة تفاهم.
__________

( )36الامار رقم  1٥9املؤر  19ت مين الثا  /و مر .٢010
( )37الاا ول رقم  9918املؤر  19يار/مايو  ،٢008والاا ول رقم  1013٢املؤر  11يار/مايو .٢009
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 -98و يمذذا يع لذذق ذذوق الريذذد ،ذذتل شذذمكل الريذذد األلبا يذذل اململوكذذل للدولذذل ه ذ واذذدها ال ذ
تاد دما الريد ال املل البلد.
 -99وتعذذم يفذذوق ذذدما ا،ذذاتف الثا ذذت م ذذلالً وايذذداً هذذو شذذمكل االتصذذاال األلبا يذذل
 ،Albtelecomالذ مع ذ لعن ذذيم م ذذبق ذذبن قو ذذا الكبذذاة ال ذذوق .وا،ذذاتف الثا ذذت قليذذك
اال ع ار ،مما شج امل عهلك علا كثمة ايفذعخدا ا،ذاتف ا مذول حبيذن صذبح م ذدل ا ع ذارا
كبااً لبا يا .ومتلذك شذمكل و ا ذول ( )Vodafoneكذر اصذل يفذوق ا،ذاتف ا مذول ،تليهذا
ال ذمكل األلبا يذل التصذاال ا،ذاتف ا مذول ( )Albanian Mobile Communicationsوشذمكل إيلذك
( .)Eagleوا لات عا  ٢011دمل اك رقا ا،اتف ا مول(.)38
 -100و جذذم ا،ينذذل مذذؤ ماً حتايا ذاً ق اعيذاً يفذذوق ذذدما ا،ذذاتف الثا ذذت ،و ذذد حتايا ذاً
د م يفوق دما ا،اتف ا مول العج ئل( .)39ولدد حتليذك هيكذك ال ذوق و رجذل املنا ذل
جمذذال ذذدما الب اق ذذا ا،اتفيذذل املد وع ذذل يف ذذلفاً لبا ي ذذا ،لصذذت ا،ين ذذل إر وج ذذو ع ذذدة
هرا اوال وألمو منايفبل للمنا ل الف ليل.
جها تاد اادما
 -101و د ا،ينل يعاً حتايااً يفوق ذدما ا،ذاتف ا مذول العج ئذل( .)40وتَبذ ،ذا ل
شذذمكل و ا ذذول تعمع ذ مبمك ذ مهذذيمن وت بذذق يف ذ اراً فعلفذذل علذذا الذذم ط ا،ذذاتف والعوصذذيك ا،ذذاتف
ا ذذك شذذبكعها و ارجهذذا .و ألهذذم العحليذذك ل هذذرا العميي ذ األيف ذ ار ميكذذن ل يج ذذعخد دلي ذلً
لاليفذذعحواي علذذا ال ذذوق و ذ ال ذذمكا األصذذلم اجمذاً إر ااذذموج منهذذا .ومذ يلذذك ،لصذذت
ا،ينذذل إر عذذد ارتكذذاب ي ا عهذذاك ألل شذذمكل و ا ذذول ت هذذد علن ذاً عوايذذد يف ذ ار االتصذذال
ا ،ذ ذذاتف ا ذ ذذك ش ذ ذذبكعها و ارجه ذ ذذا ،وال يف ذ ذذيما إزا ش ذ ذمكا االتص ذ ذذاال األ ذ ذذمد ال امل ذ ذذل
ال وق(.)41

 3-7ااقط ع اامصمفي
 -10٢ت او ت هينل املنا ل األلبا يل واملصم املمك ي األلبا مبوجذن مذركمة تفذاهم .وقذدمت
ا،ينذل عذذدة توصذذيا تؤكذد اماجذذل إر ت يذ ال ذفا يل يفذذوق الاذذمو املصذم يل مذذن جذذك زيذذا ة
ايل امل عهلك.

__________

()38
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( )39الامار رقم  ٢31املؤر  ٥متوز/يوليه .٢01٢
( )40الامار رقم  ٢٥8املؤر  ٢1كا ول األول /ي مر .٢01٢
( )41الامار رقم  303املؤر  16كا ول الثا /ينايم .٢014
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 -103ويوجذد لبا يذا  16مصذم اً هاريذاً مم صذاً لذذه ،تبلذ اصذل كرهذا ال ذوق حنذذو 30
املائذل .وأيذ املصذار العجاريذل ععذا را ذذل املصذار العجاريذل لبا يذا ،ر،ذم ل يلذذك
ليس شمطاً قا و ياً.
 -104وعالوة علذا يلذك ،جذم ا،ينذل مذؤ ماً ،ايفذعجا لً لل ذوا،ك الذ ارهذا ذ ال مذال ،
رص ذذداً لل ذذوق تن ذذاول ال الق ذذا ذ ذ املص ذذار وش ذذمكا العذ ذ م م ذذن ج ذذك تاي ذذيم يف ذذلوكها إزا
الرتتيبا املع لال الع م علا امياة والع م العب للمارتد (.)4٢

 4-7ط ع ااعأمين
 -10٥تع اول هينل املنا ل األلبا يل ووكالل الشما املاين ،وه ا،ينذل املن مذل لا ذا العذ م ،
ت او اً اً نا ً علا مركمة تفاهم.
 -106وت مك يفوق الع م األلبا يل  11شمكل تذ م  ،لع ذ منهذا ر ذ تذ م املمعلكذا
اذذط ،ينمذذا ت مذذك شذذمكعال منهذذا يفذذوق ت ذ م املمعلكذذا ويفذذوق العذ م علذذا اميذذاة .ومتلذذك
كر شمكل يفوق الع م علا املمعلكا اصل بعها  30املائذل مذن ق ذا تذ م يفذائا
ال يارا من امل ؤوليل املد يل قبك اللا.

الع ذذاريا ف ذذه ق ذذاص
 -107و ع ذذا  ،٢01٢عاقب ذذت ا،ين ذذل مث ذذا ش ذذمكا ت ذ م زا
تذ ذ م يف ذذائا ال ذذيارا م ذذن امل ذذؤوليل املد ي ذذل قب ذذك الل ذذا( .)43و م ذذم العحاي ذذق ،ججمي ذذت
عملي ذذا تفعذ ذذيين م ذ ذوق مع امن ذذل ومفاجنذ ذذل ،جممذ ذذت عل ذذا إ مهذ ذذا شذ ذذمكل ذذبن اعرتادذ ذذها علذ ذذا
لها رد تاييد
العفعيين( .)44وقمر ا،ينل ايل امل ا ل شمكا الع م قد تواط
املنا ل عحديد ق اص ت م يفائا ال يارا من امل ؤوليل املد يل قبك اللا(.)4٥
 -108و الدذذا ل إر يلذذك ،وصذذت ا،ينذذل ذ ل ت ذذدل وكالذذل الش ذما املذذاين الطذذار الاذذا و
للع م من امل ذؤوليل املد يذل قبذك اللذا لعالذي املذدة الذد يا امل ذمو يهذا عليذا ق ذاص العذ م ،
وال م ذذك ن ذذا العكمم ذذل  -العلمم ذذل ،وتف ذذا ي ال م ذذك امل ذذرتك ذ ذ اكعذ ذواري ش ذذمكا العذ ذ م
ا اب ق اص الع م ا ن نا املخاطم(.)46

__________

( )4٢تاميم هينل املنا ل األلبا يل ال نوي ل ا .٢013
( )43الامار رقم  ٢٢٢املؤر  11ي ال /ميك .٢01٢
( )44الامار رقم  ٢16املؤر  1ديار/مارا .٢01٢
( )4٥الامار رقم  ٢46املؤر  9ت مين األول /كعو م .٢01٢
( )46الالئحل رقم  110املؤر ل  ٢8متوز/يوليه  ،٢011والامار رقم  ٢47املؤر  10يلول/يفبعمر .٢01٢
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 5-7اامشعمي ت وا معي زات اا مة
 -109تع اول هينل املنا ل األلبا يل ت او اً و يااً م وكالذل امل ذرتيا ال امذل ،وال يفذيما منذ
امل ذرتيا ال امذذل .و نذذا ً علذذا يلذذك ،صذذدر ا،ينذذل مبذذا ئ
وك ذذف العالعذذن ال ذذا ا
توجيهيل ل مكا حل العالعن ال ا ا  ،و لت ت ديال علا قا ول امل رتيا ال امل
رجذذت مبوجبهذذا ا ذماً اص ذاً مين ذ الفذذاعل االقعصذذا ي مذذن امل ذذاركل الج ذما ا املع لاذذل
امل ذرتيا مذذدة ت ذرتاو ذ يفذذنل و ذذالد يفذذنوا إيا تب ذ للهين ذذل ذذم تورط ذوا العالع ذذن
ال ذذا ا  .وع ذذالوة عل ذذا يل ذذك ،اقرتا ذذت ا،ين ذذل ل تلع ذ ذ ال ذذل ا املع اق ذذدة ت ال،ه ذذا ذ ذ ي
مؤشما تدل علا اتفاقا حم ذورة ذالل الجذما ا املع لاذل امل ذرتيا  .و وصذت ا،ينذل وكالذل
الو ذذائق املواذذدة ل ذذم
امل ذرتيا ال امذذل يعذاً ذ ل تجذذدرج شذذها ة العحديذذد امل ذذعاك لل ذذا ا
ال ا ا  ،وتع ذاول ت او ذاً و ياذاً مذ ا،ينذل ،ذمق منهذا إعذدا ت ليمذا م ذرتكل ذ ل مكا حذل
العالعذذن ال ذذا ا  ،و ليذذك ذ ل ك ذذف العالعذذن ال ذذا ا وام ذذد منذذه ،وكعيذذن ع ذذن
مؤشما ااعمال العالعن ال ا ا (.)47
 -110و الدذذا ل إر يلذذك ،عاجلذذت ا،ينذذل عذذدة قعذذايا ذ ل العالعذذن
تدا ا مؤقعل وج ا ا علا مادم ال ا ا (.)48

ال ذذا ا

فذذم

 -111وعذذالوة علذذا يلذذك ،جذذم ا،ينذذل عذذا  ٢014عذذدة تاييمذذا التفاقذذا االمعيذذازا ،
مثك دما العصذديق علذا اال عبذارا العانيذل للممكبذا  ،واليا صذين الذوطن ،وال وا ذ املاليذل،
واالمعياز املع لق مبينا وريس( .)49وقيمت د ار هرا االمعيازا و صذدر توصذيا رذد إ ذماز
ال او ال امل ال طمات إشكاالً يما يع لق املنا ل(.)٥0

 6-7ط ع اانقل
 -11٢رلت لبا يا جهو اً لبنذا طذمق جديذدة وإ ذال إشذارا املذمور امديثذل ،ر،ذم ل ذ
ال مق ما زالت تعدهور بن يفو الصذيا ل .وأيذ ال ذمق مملوكذل للدولذل وت ذم عليهذا املديميذل
ال امذذل لل ذذمق ،ال ذ جاولذذت مذذؤ ماً إر وكالذذل م ذذعالل ه ذ هينذذل ال ذذمق األلبا يذذل( .)٥1وال ذذكك
امديديذذل لبا يذذا لي ذذت مع ذذورة ،ويبل ذ طو،ذذا الأذذاين  447كلذذم ،وال ياذذد ال ذما ط الذذدوين
الوايد يها إال دما ال حن .وي عمد ق ا الناك البحمي لبا يا علا موا ئ البلد البحميل
األر ل المئي يل الذ تاذد ذدما الناذك املنذع م ال بذارا  .ويوجذد لبا يذا االيذاً م ذار وين

__________

( )47الامار رقم  1٥8املؤر
( )48الامار رقم  ٢19املؤر
( )49الامار رقم  319املؤر
( )٥0الامار رقم  31٢املؤر
( )٥1املصم األورون لء
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 1٢ت مين الثا  /و مر .٢010
 16ديار/مارا .٢01٢
 13ا يمال/يو يه .٢014
 18ي ال /ميك  ،٢014والامار رقم  337املؤر  11ت مين الثا  /و مر .٢014
ا والع ما.٢013 ،
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وااد ت مك منذه  1٥شذمكل مذن شذمكا اا ذوص اجلويذل .وتذديم الناذك اجلذوي هينذل ال ذاال املذد
ال ممت مركمة تفاهم م هينل املنا ل األلبا يل.
 -113و جم ذال النا ذذك ال ذذري ،ج ذذم هين ذذل املنا ذذل حتايا ذاً يف ذذوق ا ذذك المك ذذاب مدين ذذل
تاا ذذا( .)٥٢و لص ذذت ا،ين ذذل ،عا ذذاب م ذذدا ا تفعي ذذيل مبك ذذمة مع امن ذذل ،إر ل املؤيف ذذا
ال املذذل هذذرا ال ذذوق قذذد اتفاذذت علذذا تاييذذد شذذديد لبي ذ تذذراكم ال ذذالب ال ذذهميل( .)٥3وامذذر
االتف ذذاق العذ ذواطن ش ذذكك قذ ذمار ص ذذا ر ع ذذن الما ذذل الوطني ذذل للنا ذذك امع ذذمي ،تبذ ذ َّ ذذه ا ذ َّذد م ذذن
ايف ذذعاالل ما ذذدم ذذدما النا ذذك امع ذذمي ال ذذوق و ذذم م ذذن مث املنا ذذل وامل ذذعهلك .
ولذذرلك مدذذت ا،ينذذل جذ ا ا علذذا أيذ املعذواطن و وصذذت لديذلَ تاا ذذا ذذتجما رايفذذل ملنهجيذذل
توزي تراكم الناك ال هميل ال تعب ها كك شمكل(.)٥4
 -114و جمال الناك البحمي ،جم ا،ينل حتاياذاً يفذوق الناذك البحذمي الذدوين للم ذا مين
مدينل لورا ،ولكنها مل مل إر ما يثا الالق ل املنا ل(.)٥٥
واملمكبا
 -11٥وخبصذوص ق ذذا الناذذك اجلذذوي ،جذذم ا،ينذذل رصذداً لل ذذوق مذذن جذذك حتديذذد هذذم تذذاص
املنا ذذل يف ذذوق ا ذذك امل ذذا مين ج ذواً( .)٥6وت ذذمد ا،ين ذذل ل يف ذذوق ذذدما امل ذذار تع ذذم ش ذذمكل
ذمد تنا ذها ،ومذن مث ينبلذ ل
واادة اط ه شمكل م ذار تاا ذا الذدوين ،وال توجذد شذمكا
مت ذذارا هين ذذل ال ذ ذاال امل ذذد فويه ذذا لعن ذذيم ريف ذذو امل ذذار عكييفه ذذا ا ذذن العك ذذاليف ملنذ ذ ي
يف ار ال وق.
هاوزا

7-7

ق اا د
يف ذ ار الذذدي ل والبن ذ ين ،عملذذت هينذذل
 -116ذماً ل ذذدة ت ذ م اوعم ذ األلبذذا ذ ي تالبذذا
()٥7
املنا ذذل األلبا ي ذذل ال ذذنوا األ ذذاة عل ذذا رص ذذد من ذذع م أليف ذواق الوق ذذو  .و عيج ذلً ل ذذرلك،
لصت ا،ينل إر ل يفذوق ايفذعاا الوقذو (البنذ ين والذدي ل) ممَّكذ ة ذبياً ،ولكذن ال ي ذع ي ي
وال مال  .ولذيس ألي مذن مؤيف ذا األعمذال
م ارك يها ل يعصم ايفعاالليل عن املنا
الثالد الكرد ال وق ممك مهيمن دمن هيكك يفوق ااعكار الالل.
ااعمذال ل تكذول ال ذمكل امل ذللل ملينذا
 -117و الدا ل إر يلك ،جذم ا،ينذل حتاياذا
رومذذا و املوجذذو قذذمب مينذذا وريذذس ،الذ تاذذد ذذدما حتميذذك وتفميذ ،ذذاز البذذرتول امل ذذيك ،قذذد

__________

( )٥٢الامار رقم  ٢٥٢املؤر  ٢6ت مين الثا  /و مر .٢01٢
( )٥3الامار رقم  ٢6٢املؤر  14كا ول الثا /ينايم .٢013
( )٥4ريفالل هينل املنا ل األلبا يل رقم  ،349املؤر ل  ٢ت مين األول /كعو م .٢013
( )٥٥الامار رقم  ٢18املؤر  ٢3شباص /رايم  ،٢01٢والامار رقم  ٢48املؤر  11ت مين األول /كعو م .٢01٢
( )٥6تاميم هينل املنا ل األلبا يل ال نوي ل ا .٢013
( )٥7تاميم هينل املنا ل األلبا يل ال نوي ل ا .٢01٢
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يفذذا ايفذذعخدا ممك هذذا املهذذيمن .ور عذذت هذذرا ال ذذمكل املهيمنذذل م ذماراً ول مذذررا تفمي ذ ،ذذاز
مذذاكن العخذ ين .ولذذرلك مدذذت ا،ينذذل ،مام ذل
البذذرتول امل ذذيك لذذب ال ذذمكا الذ ايفذذعثمم
()٥8
علذذا مينذذا رومذذا و قذذدرها  6.7مالي ذ ليذذك (حنذذو  61 ٥00والر)  .و ال ذذنوا العاليذذل،
رصد ا،ينل ايفعممار األودا ال ائدة يفوق ،از البرتول امل ذيك ،رذد الوقذو علذا ي
ت وها إدا يل املنا ل اهل عن يفلوك ال م الفاعك املهيمن(.)٥9

ث من ع -ا عنع ج ت وااع صي ت
 -118لدد لبا يا إطار قا و ومؤيف ادين ممايل املنا ل يوا ايفذعممار مذ الع ذورا
امل عجدة قا ول املنا ل االحتا األورون .وت ذمح الاذوا الوطنيذل ايذا منا ذل ليذل
أي ذ ق اعذذا االقعصذذا  .ويعوقذذف النجذذا هذذرا الصذذد يفايف ذاً علذذا اجلهذذو املعواصذذلل ال ذ
البلذذد،
تبذذر،ا هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل لع ي ذ اا ذذل املنا ذذل ويفذذاص الفذذاعل االقعصذذا ي
وم اعدة واد ال يايفا علا الص يد الوطن االمعنا عن اماي ي تذدا ا قذد تذؤ م يفذلباً
املنا ذذل .وال شذذك ل عمذذك ا،ينذذل جمذذال الصذذال العن يمذ وتنفيذر ذ ل الذذدعوة إر
املنا ذذل عا ذذد توص ذذيا عدي ذذدة إر ا،ين ذذا املن م ذذل للا اع ذذا  ،ي ذذؤ م ت ذ ذ ااً مفي ذذداً ا
األيفذواق امل نيذذل .ومكا حذذل العكذذعال االاعكاريذذل حتذ سد يع لذذن حت ذ يفيايفذذل الع ذذاهك الوطنيذذل
وزي ذذا ة العن ذذيق مذ ذ ا،ين ذذا امكومي ذذل ال ذ ذميكل يم ذذا يع ل ذذق ذذتجما ا مكا ح ذذل العالع ذذن
امل ذرتيا ال امذذل .وعموم ذاً ،ذذتل زيذذا ة الاذذدرا ال اريذذل ملذذوألف ا،ينذذل وتذذدريبهم
ال ذذا ا
امل عمم عامالل يفايفيال للعنفير الف ال ل يايفا املنا ل الوطنيل.
 -119وتذم يمذذا يلذ توصذذيا
امل ن را قويف

ذ ل امل ذذائك الذ ينبلذ م اجلعهذذا و حت ذذينها ،ويجبذ َّ الكيذذال

مواص ذذلل موا م ذذل إط ذذار املنا ذذل ال ذذوطن مذ ذ م ذذايا االحت ذذا األورون
()
يفيايفا املنا ل (امكومل وهينل املنا ل األلبا يل وال ل ل الع مي يل)؛

جم ذذال

(ب) إريفا الادرا املؤيف يل الالزمل من جك مماقبذل ليذل مل و ذل الدولذل (امكومذل
وال ل ل الع مي يل)؛
(ج)
()

زيا ة اليل ايل امل عهلك (امكومل وال ل ل الع مي يل)؛
ف

م ايا ا عخاب ععا هينل املنا ل (ال ل ل الع مي يل)؛

(ه) مواصلل صول ايفعاالل هينل املنا ل األلبا يل (امكومل وهينل املنا ذل األلبا يذل
وال ل ل الع مي يل)؛
__________

( )٥8الامار رقم  ٢٢1املؤر  11ي ال /ميك .٢01٢
( )٥9الامار رقم  ٢77املؤر  3ي ال /ميك  ،٢013والامار رقم  ٢89املؤر  4متوز/يوليه .٢013

GE.15-09458

29

TD/RBP/CONF.8/8

(و) الن ذ ذذم إللذ ذذا ذ ذذا ال ذ ذذار املع لذ ذذق االتفاقذ ذذا املرمذ ذذل ذ ذ مؤيف ذ ذذا
األعمال (هينل املنا ل األلبا يل وال ل ل الع مي يل)؛
(ز)
املنا ل األلبا يل)؛
( )
األلبا يل)؛

العوعيذ ذذل ال امذ ذذل يايفذ ذذا مكا حذ ذذل العكذ ذذعال االاعكاريذ ذذل (الرملذ ذذال وهينذ ذذل
ت ي يفيايفل الع اهك

قعايا العكعال االاعكاريذل (الرملذال وهينذل املنا ذل

(ص) مكا حذذل العالعذذن ال ذذا ا مذذن ذذالل تن ذذيق الجذما ا مذ ال ذذل ا
يا الصذذلل امل ذرتيا ال امذذل و يفيايفذذا مكا حذذل الف ذذا (هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل ووكالذذل
امل رتيا ال امل ويفل ا مكا حل الف ا )؛
(ي) مواص ذذلل ت يذ ذ
الع مي يل وواد و ال يايفا )؛

وا ال ذذدعوة إر املنا ذذل (هين ذذل املنا ذذل األلبا ي ذذل وال ذذل ل
ويفذاص الفذاعل االقعصذذا ي

لبا يذا (هينذل املنا ذذل

(ك)
األلبا يل)؛

ت يذ اا ذل املنا ذذل

(ل)
الع مي يل)؛

ود ذ قواعذذد مفصذذلل ذ ل ق ذمارا االلع ذ ا (هينذذل املنا ذذل األلبا يذذل وال ذذل ل

( ) إيكا الوع ال ا ال فاي اااص لاا ول املنا ل (امكومل واجلهذاز الاعذائ
وهينل املنا ل األلبا يل)؛
(ل) ت ي ذ ذ الاذ ذذدرا الالزمذ ذذل لج ذ ذما عمليذ ذذا العفعذ ذذيين املذ ذذوق
املنا ل (هينل املنا ل األلبا يل)؛

إطذ ذذار قعذ ذذايا

(ا) إ ذذا وأليفذذل كبذذا االقعصذذا ي لعي ذذا إج ذما العحليذذك االقعصذذا ي
املنا ل (هينل املنا ل األلبا يل)؛

قعذذايا

( ) ود م عمليل لعنفير اجل ا ا ال تفمدها هينل املنا ل األلبا يل (امكومذل
واجلهاز الاعائ وال ل ل الع مي يل)؛
( ) األ ذذر ن ذذا قيذذق للعخ ذذيط الذذوأليف وتاذذد م يذذد مذذن امذوا ملذذوألف هينذذل
املنا ل األلبا يل (هينل املنا ل األلبا يل)؛
(ص) مواص ذذلل العم ذذاا امل ذذاعدة العاني ذذل و ذ ذ ل الع ذذدرين مل ذذوألف هين ذذل املنا ذذل
األلبا يل (هينل املنا ل األلبا يل)؛
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(ق) تذذو ا
وهينل املنا ل األلبا يل)؛

ذ ل تذذدرين الاعذذاة علذذا قذذا ول املنا ذذل (امكومذذل واجلهذذاز الاعذذائ

(ر)

مام هينل املنا ل األلبا يل (هينل املنا ل األلبا يل).

إ ا مكعبل
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