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مؤؤر األمممؤؤؤحألم الؤؤمنألمملعؤؤؤسمعألم  ؤؤ أل  ؤؤؤا ام أل
مجيعألجومنبألجمموعةألم بسدئألومملقومعمألم نصفةأل

ؤؤس أل ما ؤؤمدألمماؤؤام ألمؤؤعأل جؤؤ ألم افؤؤعألعهي ؤؤسألمـفس ؤ
 مكسفلةألم مسر ستألمملاجسريةألمملاقييمية

 2020رين األول/أكتوبر تش 23-19جنيف، 

 جدول األعمال املؤقت من 9البند 

مملا سونألمملمويلأليفألإاسرألمملفاعألوموألمؤعألجمموعؤةألم بؤسدئألومملقومعؤمألم نصؤفةألألأل
م مسر ؤؤؤؤستألم افؤؤؤؤعألعهي ؤؤؤؤسألمـفس ؤؤؤؤس ألما ؤؤؤؤمدألمماؤؤؤؤام ألمؤؤؤؤعأل جؤؤؤؤ ألمكسفلؤؤؤؤةأل
 مملاجسريةألمملاقييمية:ألإ امرألمملسيس ستألمملاوجي يةألومإلجامءمت

 مذكانألمعأل مسنةألممونكاسدألأل

 موجز  
تعررره هررملذ املررملكرع الوارر  الررراهن لوتعرراوا الرردوأل ن ترريامب عمررل األو  تررا ،  ررا ن  لرر   

، وآخررر أعمررال  ريررا النعررال املعررا دلتعرراوا الرردوأل املنشرر  ن 2012البحرروا الررر أجريررت منررمل عررا  
بشرر ا الععبررايت الررر تعرر ه  2018، و تررا د  ساتررت اتتعةررا يت أجراهررا األو  تررا  ن عررا  2017 عررا 
،  تعر   تعزيرز  وس األو  ترا  ن  2020عاوا الدوأل. وحتد  اململكرع أيضاً السبيل لومضر  قردماً بعرد عرا   الت 

جمال التعاوا الدوأل. وتُعد  السياتايت التوجيهيت واإلجراءايت املتعوعت بتنفيمل التدابري الدوليت ن إطاس الفرر   
فررا عويهررا اتفاقرراً متعررد  األطرررا  مررن أجررل  واو مررن جمموعررت مبررا   األمرر  املتحرردع وقواعرردها املنةررفت املت 

م ا حررت املماستررايت التةاسيررت التعييديررت الررر أيرردضا الرردول األعضرراء ن الرردوسع الخلامنررت عشرررع لفريررا ا رر اء  
احل روم  الردوأل املعرا بعروا ي وتياتررايت املنا سرت إا مرؤار األمر  املتحرردع الخلرامن املعرا دترتعراه  يرر   

والعواعررررد املنةررررفت املتفررررا عويهررررا اتفاقرررراً متعررررد  األطرررررا  مررررن أجررررل م ا حررررت    جوا ررررو جمموعررررت املبررررا   
 املماستايت التةاسيت التعييديت ل   ينظر  يها ويوا ا عويها. 

 
 

 

 TD/RBP/CONF.9/5 األم  املتحدع 

هاجسرنألر األمممحألم المنألملم 
 ومملانمية

Distr.: General 

29 July 2020 

Arabic 

Original: English 



TD/RBP/CONF.9/5 

GE.20-10235 2 

 مقممةأل- ول ألأل

ألو  تررررا  هررررو مركررررز التنسرررريا املعررررا دألعمررررال املتعوعررررت بعرررروا ي وتياتررررايت املنا سررررت و ايررررت ا -1
األم  املتحردع، الرر تشر ل بردوسها جرزءاً مرن عمور  ن جمرال التةراسع والتنميرت. املستهو   اخل منظومت 

ويعرررو  خسيرررل أعمرررال األو  ترررا  ن جمرررال املنا سرررت إا اعتمرررا  جمموعرررت مبرررا   األمررر  املتحررردع وقواعررردها 
املنةررررفت املتفررررا عويهررررا اتفاقرررراً متعررررد  األطرررررا  مررررن أجررررل م ا حررررت املماستررررايت التةاسيررررت التعييديررررت ن 

وميخلررل هررملا العمررل قبرروً  دلرررأن العا ررل إ رر  ينبارر  توترري    ررامب املعررايري األتاترريت لعرروا ي . 1980 عررا 
املنا سررت الررر تسررتذد  منررمل أمررد بعيررد ن البوررداا املتعدمررت، لتشررمل عمويررايت املؤتسررايت،  ررا ن  لرر  

 الشركايت ع  الوطنيت ن البوداا الناميت.

ألمرر  املتحرردع أا مةرراد البوررداا الناميررت عورر  وجرر  ا ةررو  تؤكررد أهرردا  مبررا   جمموعررت او  -2
ينبا  أا تؤخمل ن ا عتباس ن إزالت األاراس الرر قرد توحرا دلتةراسع والتنميرت جرراء املماسترايت التةاسيرت 
التعييديررت ملاملعرو ررت املا دملماستررايت املا عررت لومنا سررت . ودإلاررا ت إا  لرر ، تررن  األهرردا  عورر  أا 

ت مبا   األم  املتحدع عو  الةعيد الردوأل قرد ييرسرر اعتمرا  وتعزيرز العروا ي والسياترايت اعتما  جمموع
بورداً مرن  140ن هملا اجملال عو  الةعيدين الوطا واإلقويم . ون الوقت احلاار، هناك ما يعرب مرن 

ت، قررد اعتمررد قرروا ي  يرر  العرراسايت،  ررا  يهررا البوررداا الناميررت والبوررداا الررر اررر اقتةررا اضا  ر وررت ا تعاليرر 
ودملخلرررل،  ررررن أيضررراً ترررن وتنفيرررمل قررروا ي إقويميرررت تتعورررا دملنا سرررت ن منظمرررايت اقتةرررا يت  . 1مللومنا سرررت

إقويميت شىت، وخباصت ن إطاس الوةنت ا قتةا يت لومن عت األوسوبيت املتيويت، وهر  قروا ي تعرزز أعمرال 
. وقرررد قرررد  األو  ترررا  مسرررالت   سررراعدع البورررداا التحعيرررا ن املماسترررايت املا عرررت لومنا سرررت عررر  احلررردو 

 الناميت ن تن قوا ينها املتعوعت دملنا ست.

يرجرر  ا تشرراس قرروا ي املنا سررت، الوطنيررت أو اإلقويميررت، جز يرراً إا كرروا املعررام يت التةاسيررت تررت  و  -3
ر ن األ وايت بشرررر ل متزايررررد ن ترررريامب معرررروان، دررررا يت وررررو تعرررراو ً  وليرررراً ن التحعيعررررايت وإعررررا ع النظرررر 

واإلجررراءايت املناترربت ال زمررت إلجرا هررا. ولررملل ، ينشرر  التعرراوا الرردوأل  يمررا برري هي ررايت املنا سررت كحررل 
ت وعررر  لوتةررردن لرررة س الضررراسع لومماسترررايت املا عرررت لومنا سرررت عررر  احلررردو . ون البورررداا الناميرررت، يعرررد 

سايت بررري ا حترررا  الروتررر  وال ازيرررل التعررراوا  اخرررل الشرررب ايت اإلقويميرررت،  رررا ن  لررر  التعررراوا عررر  العرررا
وجنرررروب أ ريعيررررا والةرررري واسنررررد، أمررررراً أتاتررررياً لتعزيررررز اتررررتذدا  األ وايت ا ترررر اتيةيت عورررر  املسررررتو  
اإلقويمررر  الرررر تنسررراب آ سهرررا إا األتررروامب اريويرررت، ولتحسررري وارررري كرررل بورررد ن التعررراوا والتنسررريا مررر  

 دمت.هي ايت املنا ست املت وسع ن البوداا املتع

عو  الرغ  من ا تتعدا  لوتعاوا وتنام  احلاجت إا هملا التعاوا بي هي ايت املنا ست ملعاجلت و  -4
املماستررايت املا عررت لومنا سررت عرر  احلرردو ،   تررزال هنرراك ععبررايت كخلررريع  يمررا يتعوررا دلتعرراوا ن  ررا يت 

أتاترر   يمررا برري البوررداا  حمررد ع، بسرربو ا  تعرراس إا التعرراوا برري و ميت قضررا يت متعررد ع، وهررو أمررر
الناميت عو  املستو  اإلقويم . وقد كرس اجملتم  الدوأل جهو ذ لتحسي إ فا  قوا ي املنا ست من أجل 
التةدن بفعاليت لة س الضاسع لومماستايت املا عت لومنا ست العامليت. ومشوت هملذ اجلهو  تعزيز التعراسب 

ترراضا، مررن خرر ل األعمررال الررر تضرر و  فررا شررب ت املنا سررت برري قرروا ي هي ررايت املنا سررت وأ ظمتهررا وداس 
الدوليرررت واملناقشرررايت املتعوعرررت دلعضرررام العامليرررت الرررر ععرررديت ن اجتماعرررايت منظمرررت التعررراوا والتنميرررت ن 
 امليداا ا قتةا ن والدوسايت السنويت لفريا ا  اء احل وم  الدوأل املعا بعوا ي وتياتايت املنا ست.

__________ 

   . https://www.ftc.gov/policy/international/competition-consumer-protection-authorities-worldwideا ظر   1مل
 .2020اطُّو  عو   ي  املواق  الشب يت املشاس إليها ن احلواش  ن اوز/يولي   م  ظت:
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بدأ وا  التوجيهايت بش ا التعاوا الدوأل ن هملا اجملال ن املؤار السا س املعا دتتعراه و  -5
 يررر  جوا رررو جمموعرررت املبرررا   والعواعرررد املنةرررفت املتفرررا عويهرررا اتفاقررراً متعرررد  األطررررا  مل ا حرررت املماسترررايت  

املنةررو    ملشرراوسايت ال وعيررت التةاسيررت التعييديررت، عنرردما اق  ررت جلنررت املنا سررت ن كوتررتاسي ا طرا ررا لتنفيررمل ا 
وجرر  تنراول موارو   . 2ملتعويها ن الفرر  واو مرن جمموعرت مبرا   األمر  املتحردع، بشر ا التردابري الدولير 

التعرراوا الرردوأل ن  وسايت   عررت لفريررا ا رر اء احل رروم  الرردوأل املعررا بعرروا ي وتياتررايت املنا سررت ن 
، اق  ت الدا رع ا حتا يت مل ا حرت ا  ت راس ن  2016   ون الدوسع الر ععديت ن عا   .2015-2012الف ع 

، أ شرر   2017، ون عررا   و ا حتررا  الروترر  وارر  أ وايت عمويررت لوتعرراوا برري تررو ايت املنا سررت اتررتنا اً إا الفررر  وا 
  .   3مل األو  تررا   ريررا  عررال معررا دلتعرراوا الرردوأل ملناقشررت ترربل ووتررا ل حتسرري التعرراوا الرردوأل ن إطرراس الفررر  واو 

واخلوررت النتيةررت ن وارر  مشرررو  جمموعررت مررن السياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت ن إطرراس الفررر  واو، ضررد   
 . إا تو ري تبل لتحسي التعاوا بي هي ايت املنا ست،  ا ن  ل  ما يتعوا بدوس األو  تا  ن هملا اجملال 

 ررروم  الررردوأل السياترررايت أقررررريت الررردول األعضررراء ن الررردوسع الخلامنرررت عشررررع لفريرررا ا ررر اء احلو  -6
واإلجراءايت التوجيهيت املتعوعت بتنفيمل التدابري الدوليت ن إطاس الفر  واو، وطُورو إا األو  ترا  أا يتروا 
 شرررها ن  يرر  املنرراطا،  شرراسكت  وا ررر األعمررال واألوتررال األكا مييررت، خرر ل السررنت التحضرررييت الررر 

وفررملذ ال ريعررت،   4ملتررتعراه  يرر  جوا ررو جمموعررت املبررا  .تسرربا مررؤار األمرر  املتحرردع الخلررامن املعررا د
مي ررن أا تةررربي السياترررايت التوجيهيررت واإلجرررراءايت معرو رررت ومع  رراً فرررا عوررر    ررامب أوتررر  بررري الررردول 
األعضرراء وأصررحاب املةرروحت  ون الةرروت، ومي ررن أا ت رروا  خلابررت أ اع توجيهيررت شرراموت وعمويررت بشرر ا 

 ير  أاراء العراان، و  تريما بري اسي رايت الفتيرت واألخرر  املتمرترت، وأا التعاوا بي هي رايت املنا سرت ن 
حتفرررز التعررراوا وتسررراعد عويررر . ومرررن املهررر  أا تسرررتذد  السياترررايت التوجيهيرررت واإلجرررراءايت ن احلرررا يت 
الفعويت ن املماستت العمويت،  رىت ترتم ن اسي رايت الفتيرت مرن التةردن بفعاليرت أكر  لعواقرو املماسترايت 

  ت لومنا ست وآ سها الضاسع ع  احلدو  ن و مضا العضا يت.املا ع

ن هملا اإلطاس تعره هرملذ املرملكرع الوار  الرراهن لوتعراوا الردوأل ن تريامب عمرل األو  ترا ، و  -7
، وآخررر أعمررال  ريررا النعررال املعررا دلتعرراوا الرردوأل 2012 ررا ن  لرر  البحرروا الررر أجريررت منررمل عررا  

2018، و ترا د  ساترت اتتعةرا يت أجراهرا األو  ترا  ن عرا  2017املنش  ن عا  
بشر ا الععبرايت الرر   5مل

تعرر ه التعرراوا الرردوأل. وترر ز املررملكرع أيضرراً كيفيررت وارر  السياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت، كمررا أ ررا 
 تعررره السررمايت الر يسررريت، إا جا ررو التحرردميت  ايت الةررروت. وأخرررياً، حتررد  املرررملكرع السرربيل لومضررر 

 ،  تع   تعزيز  وس األو  تا  ن التعاوا الدوأل ن جمال قوا ي وتياتايت املنا ست.2020قدماً بعد عا   

م هومستأل  س يةألععأل عمسلألممونكاسدألم ا هقؤةأل ملا ؤسونألمملؤمويلأليفألجمؤسلألأل-اثنيس ألأل
  ومننيألو يس ستألم نسفسة

عاوا عور  الةرعيد الردوأل ينبار  ن  الفر  واو من جمموعت مبا   األم  املتحدع عو  أا التي -8
أا يهد  إا العضاء عو  املماستايت التةاسيرت التعييديرت أو معاجلتهرا بفعاليرت عرن طريرا تعزيرز وحتسري 

__________ 

 /https://unctad.org/en:الترراألن الررراب  ا ظر املسالت املعدمت من كوتتاسي ا املتا ت  .TD/RBP/CONF.7/11  2مل

pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=17888. 
 .TD/B/C.I/CLP/47؛ وTD/B/C.I/CLP/40  3مل

 .7و 6، الفةل األول، الفعرخا TD/B/C.I/CLP/55  4مل

 https://unctad.org/en/pages/Meeting :الترررراألا ظررررر تعريررررر  ريررررا النعررررال املعررررا دلتعرررراوا الرررردوأل ن الررررراب    5مل

Details.aspx?meetingid=1675. 

https://unctad.org/en/
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الضررواب  عورر  هررملذ املماستررايت الررر تررؤار ترروباً عورر  التةرراسع الدوليررت والتنميررت ا قتةررا يت، و  ترريما ن 
 الفررر  واو املسرراعدع الررر يتعرري أا يعرردمها األو  تررا  لرردع  البوررداا الناميررت. ودإلاررا ت إا  لرر ، يبرري

الررردول األعضررراء ن تنفيرررمل هرررملا التعررراوا، ومنهرررا، ن  ورررت أمررروس، تبرررا ل املعوومرررايت ترررنومً بررري الررردول 
األعضرررراء واألو  تررررا  بشرررر ا ا  رررروايت املتذررررملع لوو رررراء دلتزاماضررررا إزاء جمموعررررت مبررررا   األمرررر  املتحرررردع؛ 

لتعريرررر عرررن الت ررروسايت ن قررروا ي املنا سرررت واملماسترررايت املا عرررت لومنا سرررت اترررتنا اً إا وإصرررداس األو  ترررا  
املعوومررايت املتا ررت لوةمهرروس وغريهررا مررن املعوومررايت الررر تعرردمها الرردول األعضرراء؛ وإ شرراء آليررت لوتشرراوس 

حرت مي ن لودول األعضاء اتتذدامها من أجل إ ا   ل معبول من ال ر ي بشر ا مسر لت تتعورا   ا 
املماستايت التةاسيت التعييديت الر تؤار عو  ك  ال ر ي، ومي ن لألو  تا  أا يعد   يها املساعدع عو  

 النحو التاأل:

"املشاوسايت: ملأ  إ ا سأيت  ولت، و  تيما إ ا كا ت من البوداا الناميت، أا التشراوس  
تررررايت التةاسيررررت مرررر   ولررررت أو  ول أخررررر  مناتررررو  يمررررا ةرررر  مسرررر لت تتعوررررا   ا حررررت املماس 

التعييديررت،  رروز سررا أا ت وررو التشرراوس مرر  تورر  الرردول بايررت إ ررا   ررل معبررول مررن ال ررر ي. 
و رروز لورردول املعنيررت، عنررد إجررراء مشرراوسايت، أا ت وررو إا األمرري العررا  لألو  تررا  أا يررو ر، 
 إلجررراء هررملذ املشرراوسايت، تسررهي يت لومررؤارايت يتفررا عويهررا ال ر رراا؛ ملب  ينبارر  لورردول أا
تنظرررر دل امرررل ن طوبرررايت إجرررراء املشررراوسايت، وأا وررررن املشررراوسايت ن وقرررت مناترررو، بعرررد 
ا تفامب عو  مواو  هرملذ املشراوسايت وإجراءاضرا؛ ملي  ينبار ، إ ا وا عرت الردول املعنيرت عور  
 ل ، أا تعد هملذ الدول تعريراً مشر كاً عرن املشراوسايت و تا ةهرا،  سراعدع أما رت األو  ترا ، 

  لررررر ، وإخ تررررر  لألمررررري العرررررا  لألو  ترررررا  إل ساجررررر  ن التعريرررررر السرررررنون عرررررن إ ا سغبرررررت ن
 . 6ملاملماستايت التةاسيت التعييديت"

طرا ررا لتنفيررمل املشرراوسايت  2016وا حتررا  الروترر  ن عررا   2010اق  ررت كوتررتاسي ا ن عررا  و  -9
ا ا  اء احل وم  الدوأل ال وعيت املنةو  عويها ن الفر  واو وإ شاء أ وايت عمويت لوتعاوا. و ظر  ري
ن مواارري   2017-2012املعررا بعرروا ي وتياتررايت املنا سررت ن الرردوسايت السررنويت الررر ععرردها ن الفرر ع 

تتةررل دلتحرردميت الررر تواجههررا هي ررايت املنا سررت ن البوررداا الناميررت، و ذتوررف جوا ررو التعرراوا الرردوأل 
دإلاررررا ت إا  لرررر ،  رررروقد التعرررراوا الرررردوأل ن و  . 7ملوقضررررام املنا سررررت ن ق اعررررايت أو جمررررا يت حمررررد ع

وقرد  . 8مل ا يت اإل ماي ن مؤار األم  املتحدع الساب  املعا دتتعراه  ي  جوا رو جمموعرت املبرا  
 أبرزيت اململكرايت الر أعدها األو  تا  النعال التاليت:

اقتةرا اضا  ر ورت ا تعاليرت تواج  هي ايت املنا ست ن البوداا الناميرت والبورداا الرر ارر  ملأ  
حتدميت كبريع عند التحعيا ن الت ت يت ا  ت اسيرت عور  املسرتو  العرابر لوحردو . وقرد أ يت املسرا ل 
املتةوت بعد  وجو  بررامد تسراهل  عالرت، وعرد  الوجرو  الفعور  لوشرركايت، وعرد   رره ععروديت دااورت 

__________ 

 .TD/RBP/CONF/10/Rev.2  6مل

املماستررايت املا عررت لومنا سررت عرر  احلرردو : التحرردميت الررر تواجههررا البوررداا الناميررت وا قتةررا ايت الررر اررر  ر وررت   7مل
؛ وطرا ررا وإجررراءايت التعرراوا الرردوأل ن قضررام املنا سررت الررر تشررمل أكخلررر مررن بوررد  TD/B/C.I/CLP/16ملا تعاليررت 
يت املنا سررررررررررررت ن  ررررررررررررا يت حمررررررررررررد ع ؛ والتعرررررررررررراوا غررررررررررررري الر رررررررررررر  برررررررررررري وكررررررررررررا  TD/B/C.I/CLP/21ملوا ررررررررررررد 

 ؛ وتعزيررررررررررررررز التعرررررررررررررراوا الرررررررررررررردوأل ن التحعيررررررررررررررا ن قضررررررررررررررام املنا سررررررررررررررت عرررررررررررررر  احلرررررررررررررردو ؛ TD/B/C.I/CLP/29مل
  والتحرردميت الررر تواجههررا البوررداا الناميررت  يمررا يتعوررا دملنا سررت والتنظرري  ن ق ررا  النعررل TD/B/C.I/CLP/44مل

تررريامب بيررر  احلعرررومب السرررمعيت البةرررريت لأل رررداا الرماررريت ؛ وقضرررام املنا سرررت ن  TD/B/C.I/CLP/49ملالبحررررن 
 . TD/B/C.I/CLP/54مل؛ وقضام املنا ست ن ا قتةا  الرقم   TD/B/C.I/CLP/50ملال    

 .TD/RBP/CONF.8/4  8مل
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اهتما  واعت متبا لي لتيسري تبا ل املعوومايت،   دلنسبت لوت ت يت ا  ت اسيت، وإا  د ما، بعد  وجو 
 إا صعوديت ن إجراء حتعيعايت بش ل  جي بش ا الت ت يت ا  ت اسيت ن و ميت قضا يت متعد ع؛

سكزيت املناقشايت ن  ريا ا  اء احل وم  الدوأل عو  تعزيز  ظ  التعاوا غري الر يت  ملب  
ال تيبررايت ن  يرر  أارراء العرراان، و  ترريما تورر  الررر تشررمل مررن خرر ل املنظمررايت اإلقويميررت وغريهررا مررن 

هي ررايت املنا سررت الفتيررت. وعورر  ترربيل املخلررال،  رروا إعرر ا ليمررا هررو اتفررامب تعرراوا غررري س رر  برري وكررا يت 
املنا سررت ن بررريو وشرريو  وكولومبيررا، ويت ورر  إا حتعيررا األهرردا  التاليررت: تبررا ل التةرراسب امل تسرربت مررن 

منها؛ وإجراء  ساتايت وحبوا بش ا املوااي  الر ض   ي  الوكا يت؛ واختا  خ وايت إ فا  قوا ي كل 
لتحسرري مسررتو  ت امررل الوكرررا يت عررن طريررا ععرررد اجتماعررايت غررري س يررت  وسيرررت، مرر  مراعرراع توقيرررت 

 وقد أتفر هملا ا تفامب عن  تا د أل   عزز  ه  كل منها املخر مرن  ير  . 9ملاريا ل اإلقويميت والدوليت
عررروا ي ومعرررايري التعيررري  و   رررايت تررربل ا  تةرررا  واجلرررزاءايت،  ضرررً  عرررن الشرررفا يت ن اإلجرررراءايت ال

 والعمويايت واملذ  ايت، وأ   إا وا   وول مناتبت لوعيو  العا و يت؛ 

ينبارر  إ ساي أ  ررا  ن قرروا ي املنا سررت الوطنيررت تسررمي دلتعرراوا وتبررا ل املعوومررايت  ملي  
اررر  وتنفيرررمل ارررما يت واارررحت مرررن أجرررل مراعررراع األصرررول العا و يرررت و ايرررت ألغرررراه اإل فرررا ، وينباررر  و 

 املعوومايت السريت عو  الةعيدين الوطا والدوأل؛
و فمليت بعض هي ايت املنا ست أ ش ت أخر  كةزء من التعاوا الدوأل، وسكزيت عو   مل   

ست موت، أن قضيت تبا ل املعوومايت بش ا إجراءايت العضام؛ وتنظي   وعايت عمل لونظر ن العضام امل
دااوت عوجلت ن و يت قضا يت  توفت؛ وإجراء حتويل ما بعرد العضريت لومعوومرايت اجملمعرت، وا تر اتيةيت 
املتبعررت واأل لررت وتبررا ل ا رر ايت؛ وحتديررد الرردسوس املسررتفا ع واجملررا يت الررر كرراا مررن املم ررن أا ي رروا 

يت عرن هرملذ ا ر ايت املشر كت وإعردا  بررامد لتعزيرز التعاوا غري الر ر  مفيرداً  يهرا؛ وإ شراء قاعردع بيرا 
العدسايت اتتنا اً إا الدسوس املسرتفا ع؛ وت روير تعنيرايت إل اسع املعر رت مرن أجرل تعاتر  هرملذ املعوومرايت 

 . 10ملحموياً وع  احلدو 

 ممل قبستأل مسمألمملا سونألمملمويلأل-اثملعس ألأل

و عررراً ملرررا هرررو مبررري جز يررراً ن املرررملكرايت الرررر أعررردها األو  ترررا  لررردوسايت  ريرررا ا ررر اء احل ررروم   -10
الدوأل،  وا التعاوا الدوأل   حيدا بش ل مت رس سغ  وجو  أطرر متعرد ع  يمرا بري هي رايت املنا سرت. 

وا الردوأل وتربل وأجريت منظمايت  وليت،  ا  يها األو  تا ، حبو ً عن واسب هي ايت املنا ست م  التعرا
تعزيزذ.  عو  تبيل املخلال، أجريت شب ت املنا ست الدوليت ومنظمت التعاوا والتنميت ن امليداا ا قتةا ن 

ي ررت مررن هي ررايت الرردول ه 23معرراً  ساتررت اتتعةررا يت عررن التعرراوا الرردوأل ن جمررال اإل فررا ، وقررد  ررد يت 
ي ت من غري الدول األعضاء من خ ل ه  13ا قتةا ن واألعضاء ن منظمت التعاوا والتنميت ن امليداا  

ي ت أخر  إا أ را ان ارر بتةربرت كا يرت ه 16هملذ الدساتت ما يواجهها من قيو  ومعوقايت، وأشاسيت  يها 
و شرريت  . 11ملن جمال التعاوا تسمي سا دلتعويرا، وتناولرت ار ا هي رايت قضرام حمويرت أو إقويميرت  عر 

عريرررراً اتتعةرررا ياً عرررن إطاسهرررا لوتعررراوا ن جمرررال اترررتعراه عمويرررايت ا  ررردماي، شرررب ت املنا سرررت الدوليرررت ت

__________ 

 .TD/B/C.I/CLP/29  9مل

 .املرج   فس   10مل
 .https://www.oecd.org/competition/oecd-icn-international-cooperation-survey.htmا ظر   11مل
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وأجرررر  األو  ترررا ، ن إطررراس  ريرررا  . 12ملدلنظرررر إا أا اإلطررراس ان يسرررتذد  ن املماسترررت دل خلررررع املتوقعرررت
عرررن الععبرررايت الرررر واجهتهرررا هي رررايت  2018النعرررال املعرررا دلتعررراوا الررردوأل،  ساترررت اتتعةرررا يت ن عرررا  

ا سررت عنرررد التعررراوا مرر  اسي رررايت األخرررر . وأتهررريت الدساترررت ا تتعةرررا يت أا هي ررايت املنا سرررت تعتررر  املن
 التعاوا الدوأل مفيداً، ول ن  ن بعض األ ياا ان حيدا أو ان يستمر كما كا ت تتوق .

واتررتنا اً إا هررملذ الدساتررايت والدساتررايت ا تتعةررا يت األخررر ، مي ررن تةررنيف العوامررل الررر  -11
 التعاوا الدوأل ن   تي لا   ت العيو  العا و يت واألخر  العمويت، عو  النحو التاأل: تعيد

مي رن توذرري  العيررو  العا و يرت عورر  أ ررا قيرو  مفرواررت عورر  تبرا ل أ رروا  معينررت مررن  ملأ  
ووجو  املعوومايت  وجو العوا ي اريويت، و  تيما املعوومايت السريت؛ وعد  وجو  إم ا يت لر   السريت؛  

 ظررر  إ فررررا  قا و يررررت  توفرررت، أن  يمررررا يتعوررررا دإلجررررراءايت اجلنا يرررت و/أو اإل اسيررررت؛ وا  تعرررراس إا آليررررايت 
 لوتعاوا؛ س يت

تشررمل العيررو  العمويررت مررا يورر : ا عرردا  الخلعررت برري هي ررايت املنا سررت؛ وا عرردا  التفاعررل  ملب  
 م نت؛ وا  تعاس إا املواس .املسبا والتفاه  املتبا ل؛ وعد  املعر ت أبتاليو التعاوا امل

ويبدو أا العيو  العا و يت والعمويت م اب ت.  عو  تبيل املخلال، يؤ ن عد   ه  اإلطاس العا وين  -12
سي ت أخر  إا عد  الت كد من قوا ي وداستايت السريت لد  اسي ت األخر ، دا يرؤ ن إا عرد  الرغبرت 

، قررد حتررد العيررو  العا و يررت والعمويررت مررن ا تررتعدا  ل تةررال ن تبررا ل املعوومررايت. ودإلاررا ت إا  لرر 
 في ايت املنا ست األخر  لبدء التعاوا.

وقررد  عررت الدساتررت ا تتعةررا يت الررر أجراهررا األو  تررا   ورروً  د نررت لوععبررايت الررر تعرر ه  -13
نفيرمل بررامد  وليرت لوتوعيرت تبيل التعاوا الدوأل. و يمرا يتعورا دملسرا ل املتةروت دلتوعيرت، اقر   اجمليبروا ت

بشرررر ا التعرررراوا الرررردوأل مررررن خرررر ل أ شرررر ت بنرررراء العرررردسايت والترررردسيو برررري اسي ررررايت ال بررررريع والةرررراريع. 
يتعوا دملسا ل املتةوت دإلص   العا وين واملؤتسرايت، أوصر  اجمليبروا  را يور : وار  تشرريعايت  و يما

ؤتسرر  سي ررت املنا سررت،  ررا يررؤ ن عورر  ترربيل وطنيررت حمررد ع إلخ ررت التعرراوا الرردوأل؛ وتايررري التةررمي  امل
املخلررال، إا مزيررد مررن ا تررتع ل؛ وختةرري  املزيررد مررن املررواس  لوتعرراوا، مخلررل سصررد اويررل إارران، وزم ع 
عرررد  املررروتفي، وإارررا ت م  ررري شرررفويي؛ واترررتذدا  آليرررايت وإجرررراءايت التعررراوا الررردوأل املنشررر ع عوررر  

العمويت، أوصر  اجمليبروا  را يور : ا ار    أب شر ت بنراء الخلعرت؛  الةعيد الدوأل. و يما يتعوا دملسا ل
وحتررردي   ليررررل مسرررؤوأل ا تةررررال ن الو ررردايت الدوليررررت سي رررايت املنا سررررت؛ وطورررو خرررردمايت املسرررراعدع 

تيسري التعاوا مرن األو  ترا ؛ ومواصروت ت روير جمموعرت مبرا   األمر  املتحردع إل شراء آليرايت لوتعراوا  أو
 وتت.موم الدوأل ن  ا يت

 ومإلجامءمت وضعألمملسيس ستألمملاوجي يةأل-رمب س ألأل

 ممل مهيةأل- ملفأل

تناولت الدا رع ا حتا يت مل ا حت ا  ت اس ن ا حتا  الروت  احلاجت إا تعزيز التعاوا الدوأل  -14
الفر  مل ا حت املماستايت املا عت لومنا ست ع  احلدو  م ا حت  عالت، واق  ت مبا سع جديدع ن إطاس 

واو من جمموعت مبا   األم  املتحدع، ن ش ل جمموعت أ وايت قردمتها بعنرواا "التعراوا الردوأل سي رايت 
__________ 

-https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/MWG-Frameworkا ظرررر   12مل

Survey-Report.pdf. 
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املنا سرررت ن جمرررال م ا حرررت املماسترررايت التةاسيرررت التعييديرررت لوشرررركايت عررر  الوطنيرررت وا  تهاكرررايت العرررابرع 
و ري الفعاليت وال فاءع سي ايت وكاا اسد  من جمموعت األ وايت هملذ هو ت  . 13مللوحدو  لعواعد املنا ست"

املنا ست، أو غريها من املؤتسايت الر ااسس وتا ف الرقابت واإلشررا  ن جمرال املنا سرت، بشر ا قضرام  
كشف املماستايت التةاسيت التعييديرت لوشرركايت الرر اراسس أ شر تها ن أساار  الردول ومنعهرا والعضراء 

واارري  املتةروت دإلخ رراس، وتبرا ل املعوومررايت، وتبررا ل وغ ررت جمموعرت األ وايت عررد اً مرن امل . 14ملعويهرا
البيررا يت السررريت، والتعرراوا ن جمررال اإل فررا ، والتشرراوس، وونررو النزاعررايت، والتعرراوا اإلقويمرر ، وطوبررايت 

 احلةول عو  مساعدع األو  تا .

ي وطوررررو املنرررردوبوا ن الرررردوسع السا تررررت عشرررررع لفريررررا ا رررر اء احل رررروم  الرررردوأل املعررررا بعرررروا  -15
وتياتررايت املنا سررت إا أما ررت األو  تررا  أا تيسرررر إ شرراء  ريررا  عررال ملناقشررت السرربل والوتررا ل الررر مررن 

وكاا  ريا النعال، الرملن يتروا  . 15ملش  ا حتسي التعاوا الدوأل ن إطاس جمموعت مبا   األم  املتحدع
ون الرردوسع السررابعت عشرررع  . 16ملاألو  تررا  تنسرريع ، مفتو رراً ملشرراسكت الرردول األعضرراء عورر  أترراس طرروع 

2019لفريا ا  اء احل وم  الدوأل، مت اديد و يت  ريا النعال  ىت اوز/يولي  
وجريت املناقشرايت  . 17مل

، خر ل اا يرت اجتماعرايت وأ شر   ريرا النعرال أيضراً جلنرت صرياغت تتر لف مرن 2019-2017ن السرنوايت 
، مرررن أجرررل التوصرررل إا واررر   ررر  مو رررد. وُععرررد  18ملول أعضررراء  10دخلوررري عرررن هي رررايت املنا سرررت ن 

جلمر  تعويعرايت  2019ساا/أبريل  ي 8اجتما  لفريا خ اء  ة  معا بعوا ي وتياتايت املنا ست ن 
و  الرررن  مرررن الررردول األعضررراء وأصرررحاب املةررروحت املعنيررري مرررن غرررري أعضررراء واق ا رررايت بشررر ا مشرررر 

 . 19ملالنعال  ريا

و ظيت السياتايت التوجيهيت واإلجرراءايت ب  يرو ووييرد الردوسع الخلامنرت عشررع لفريرا ا ر اء  -16
امن ، وطوبرت الردول األعضرراء تعردميها إا مرؤار األمر  املتحردع الخلرر 2019احل روم  الردوأل ن اوز/يولير  

وتتنراول الفررو  الر يسريت  . 20ملاملعا دتتعراه  ير  جوا رو جمموعرت املبرا   لونظرر  يهرا واملوا عرت عويهرا
الخل ات املبا   التوجيهيت وجمموعت أ وايت لوتعاوا ن قضام املنا ست و وس األو  تا  ن تيسري التعاوا ن 

مررت، وتشرر ل أ اع لتيسررري ا تةررا يت برري إطرراس الفررر  واو. والسياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت غررري موز 
هي ايت املنا ست؛ وتعزيز الخلعت املتبا لت و ه  األطر العا و يت ل ل منها؛ وتيسري ا تةا يت بي اسي رايت؛ 
وتوايي ما هو د ن ن إطاس النظ  العا مت، و  تيما دلنسبت لوهي ايت الفتيت الرر لرديها خر ع أقرل ن 

 جمال التعاوا.

__________ 

 .TD/B/C.I/CLP/47  13مل

 https://unctad.org/en/pages/Meeting:التررراأللروتررر  املتا رررت ن الرررراب  ا ظرررر املسرررالت املعدمرررت مرررن ا حترررا  ا  14مل

Details.aspx?meetingid=1275. 

 .TD/B/C.I/CLP/47  15مل

كررراا مرررن بررري املشررراسكي ا حترررا  الروتررر ، واألسجنتررري، وأسمينيرررا، وإترررواتيا، وأملا يرررا، وإ دو يسررريا، وإي اليرررا، وال ازيرررل،    16مل
أ ريعيررا، والسرروفا وس، وكرواتيررا، وامل سرري ، واملمو ررت املتحرردع ل ي ا يررا العظمرر  وأيرلنرردا الشررماليت،  وبرري سوس، وجنرروب  

 والنمسا، واسند، وهنااسم، والو ميت املتحدع األمري يت ملوزاسع العدل وجلنت التةاسع ا حتا يت ، واليادا. 

 .TD/B/C.I/CLP/52  17مل

ا، وجنرروب أ ريعيررا، وكازاخسررتاا، وامل سرري ، والنمسررا، والررو ميت املتحرردع ا حتررا  الروترر ، وإكرروا وس، وإي اليرر   18مل
 ملوزاسع العدل وجلنت التةاسع ا حتا يت ، واليادا.

 .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2075ا ظر   19مل
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إا األو  تررا  أا ينشررر السياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت ن  يرر  املنرراطا،  شرراسكت وطُوررو  -17
ق ررا  األعمررال واألوتررال األكا مييررت، خرر ل السررنت التحضرررييت الررر تسرربا مررؤار األمرر  املتحرردع الخلررامن 

ذ وقررد قررا  األو  تررا  عورر  اررو اتررتباق  بنشررر هررمل . 21ملاملعررا دتررتعراه  يرر  جوا ررو جمموعررت املبررا  
 وعررت عمررل  ةةررت  :2019الفعاليررايت ن ا جتماعررايت واأل شرر ت التاليررت ن  يرر  أارراء العرراان ن عررا  

بش ا التعاوا الدوأل ن إ فا  قوا ي املنا سرت  ظمتهرا جلنرت املنا سرت ن الفوبري ملاوز/يولير  ؛ وا جتمرا  
السنون لوفريا العامل املعا دلتةراسع واملنا سرت التراب  لألو  ترا  واملنظومرت ا قتةرا يت ألمري را ال تينيرت 

ول/تررربتم  ؛ واملرررؤار الررردوأل السرررا س لومنا سرررت الرررملن ععررردذ ومن عرررت البحرررر ال ررراسيي ملدساغررروان، أيو
ا حتا  الروت ، وال ازيل، وجنوب أ ريعيا، والةي، واسنرد ملا حترا  الروتر ، أيوول/تربتم  ؛ واجتمرا  
 ريا ا  اء املعا دملنا ست التاب  لراب ت أم  جنوب شرمب آتيا ملماليزم، تشررين األول/أكتروبر ؛ ومرؤار 

 ست لراب ت أم  جنوب شرمب آتيا ملكمبرو م، تشررين الخلراين/ و م  ؛ ومنترد  املنا سرت ن اتر نبول املنا
ملتركيرررا، تشررررين الخلررراين/ و م  ؛ ومنترررد  املنا سرررت األ ريعررر  مل ر سرررا، كرررا وا األول/ يسرررم  ؛ واملنترررد  

 ن مل ر سرررا، كرررا وا األول/العرررامل  املعرررا دملنا سرررت التررراب  ملنظمرررت التعررراوا والتنميرررت ن امليرررداا ا قتةرررا 
منتد  املنا ست املتيون ملإتبا يا، كا وا الخلاين/يناير ؛ ومنتد  ما ي  املعا   :2020 يسم  ؛ ون عا  

دملنا سرررت ن البورررداا الناميرررت ملكرررا وا الخلاين/ينررراير ؛ و وعرررت  ساتررريت تدسيبيرررت اتتضرررا تها الوةنرررت الياد يرررت 
 الياد يت لوتعاوا الدوأل ملشبال/  اير . لوتةاسع املنةفت، دلتعاوا م  الوكالت

 2020 نشطةألممونكاسدألب مألعسمألأل- ءأل

تن ررون السياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت عورر   وس جديررد وأ شرر ت جديرردع لألو  تررا . وإا  -18
ت املساعدع اريتموت الر مي ن أا يعو  فا األو  تا  ن وا  أ  ا  بش ا السريت ون تعزيز الخلعت املتبا ل

 بي الدول األعضاء لدع  تعاوا أكخلر  عاليت تشمل األ ش ت التاليت:

ترررو ري  ةرررو  قا و يرررت ومبرررا   توجيهيرررت متا رررت لوةمهررروس عوررر  الةرررعيدين الررروطا  ملأ  
والررردوأل  ايت صررروت دلتعررراوا، مخلرررل العواعرررد املتعوعرررت دلسرررريت والتحعيعرررايت و ايرررت البيرررا يت ن  تورررف 

 الو ميت العضا يت؛

 تفرراب بعا مررت أب رراء مسررؤوأل ا تةررال ن هي ررايت املنا سررت ن الرردول األعضرراء ا  ملب  
الرررملين قرررد يسرررهووا التعررراوا،  رررا يشرررمل مسرررؤوأل ا تةرررال املذتةررري أب ررروا  معينرررت مرررن السرررووك مخلرررل 

 عمويايت ا  دماي والت ت يت ا  ت اسيت؛

  فررا ن إطرراس  يمررا يتعوررا دملشرراوسايت الررر قررد ترغررو الرردول األعضرراء ن ا ارر   ملي  
 الفر  واو، تعدمي  ع  األو  تا  ن إعدا  طوو التشاوس، وكملل   يما يتعوا  ا يو :

 تعدمي املشوسع بش ا املسا ل اإلجرا يت الر تدخل ن   امب املشاوسايت؛ '1'

تررو ري تسررهي يت املررؤارايت املتفررا عويهررا اتفاقرراً متبررا ً  مررن جا ررو األمرري العررا   '2'
 مر؛لألو  تا ، إ ا لز  األ

تعررردمي التوجيهرررايت، و  تررريما لوهي رررايت مرررن البورررداا الناميرررت والبورررداا الرررر ارررر  '3'
اقتةررا اضا  ر وررت ا تعاليررت، بشرر ا اررما يت السررريت وأن اتررتذدا  لومعوومررايت 

 الر يت  تبا سا أاناء هملذ املشاوسايت، إ ا لز  األمر؛

__________ 
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 تفسري أ  ا  جمموعت مبا   األم  املتحدع؛ '4'

 . 22ملسايت بناء عو  طوو اسي ايت املشاسكت وموا عتهااملشاسكت ن املشاو  '5'

ومي ن أا ت وا العوامل الر تتيي تنفيمل السياتايت التوجيهيت واإلجراءايت تنفيملاً  عاً  اعتباساً  -19
 ه  العوامل التاليت: 2020من عا  

التوجيهيرت واإلجرراءايت ا  ا  األ  ا  اريويت ن معاجلت املعوومايت: توأل السياتايت  ملأ  
ا عتباس الواجو لوعروا ي والسياترايت اريويرت السرا دع، و  تريما ن الرو ميت العضرا يت الرر قرد يشر ل 
 يها التعاوا الردوأل وا تفرامب املشر ك والتفراه  حتردمً. ون هرملا الةرد ، مي رن أا يتبر  التعراوا املرتعرو 

إلجرررراءايت املتعوعرررت د تةرررا يت األوليرررت؛ وا تةرررا يت التوجيهرررايت العمويرررت ن السياترررايت التوجيهيرررت وا
اإلاررررا يت برررري اسي ررررايت؛ وتوقيررررت اريررررا اع؛ وتبررررا ل املعوومررررايت والسررررريت وس رررر  السررررريت عررررن املعوومررررايت؛ 
واملناقشايت بش ا اجلوهر وتسويت العضام. وقد ي وا تنفيمل بعض هرملذ اإلجرراءايت أصرعو مرن غريهرا، 

لتنظيميررت والعمويررت الررر تراعيهررا هي ررت املنا سررت الراغبررت ن الرردخول ن  ظررا  سهنرراً د عتبرراسايت العا و يررت وا
 تعاوا  وأل؛

ختةرري  املرررواس  الداخويررت لوتعررراوا الررردوأل: تشرر ل  ررردسع املررواس  املذةةرررت أل شررر ت  ملب  
 التعاوا الدوأل ععبت س يسيت من الععبايت الر تواجهها هي رايت املنا سرت الفتيرت أو الةراريع. ون كخلرري مرن
احلا يت، قد ي وا من الةعو عو  هي ايت املنا ست الفتيت أو الةاريع ن البورداا الناميرت والبورداا الرر 
اررر اقتةررا اضا  ر وررت ا تعاليررت أا تنشررب  ريعرراً كبرررياً. ومررا ان ت ررن هنرراك  اجررت وااررحت وسررا مررا ي سهررا 

ضررا يت حمويرررت، قررد   ايررل هي رررت ملعاجلررت قضرريت منا سررت عررر  احلرردو  ي رروا سرررا واررري مباشررر عوررر  و يررت ق
التحعيرررا وختتررراس عواررراً عرررن  لررر  التحعيرررا ن املماسترررايت املا عرررت لومنا سرررت عوررر  الةرررعيد  املنا سرررت إا
أ رر  مر  تهروس ا قتةررا  الرقمر  الرملن يررؤار عور   ير  الررو ميت العضرا يت ن ا قتةررا ايت  الروطا. غرري

يعتررر  التررر اري الرررملن حتداررر  أهررر  املماسترررايت املا عرررت  الناميرررت واملتعدمرررت عوررر  السرررواء، مرررن غرررري املررررجي أا
 لومنا ست وارياً وطنياً   غري؛

تو ري املواس  ال زمت لألو  تا  ل   يؤ ن  وسذ اجلديد: يت وو الردوس املتعورا ا اسع  ملي  
ن إطراس املعر ت دملعوومايت الرر يتعري تعردميها إا الردول األعضراء، ودملشراوسايت املم نرت مر  األو  ترا  

 واسايت التعاوا الدوأل  يما بري هي رايت املنا سرت، تعب رت مرواس  مرن خراسي امليزا يرت، و  تريما مرن الردول 
 األعضاء والشركاء ن جمال التعاوا اإلمنا  ؛

تعزيز الخلعت: حتد  السياتايت التوجيهيت واإلجراءايت املبا   اسامت لوتعاوا الدوأل ن  مل   
أا يستند هملا التعاوا، ل   ي وا مفيداً، إا الخلعت املتبا لرت وإا قردسع اسي رايت قضام املنا ست. وينبا  

املشرررراسكت عورررر  تعرررردمي اررررما يت  عالررررت ومواوقررررت أبا املعوومررررايت املتبا لررررت تررررتظل تررررريت ولررررن تسررررتذد  
ميرت لألغراه املسمو  فا. ويدسك األو  تا  العيرو  الرر قرد تواجههرا هي رايت املنا سرت ن البورداا النا إ 

والبوررررداا الررررر اررررر اقتةررررا اضا  ر وررررت ا تعاليررررت ن تعزيررررز الخلعررررت ال زمررررت إزاء هي ررررايت املنا سررررت ن البوررررداا 
املتعدمرررت، ومرررن ا  ررروا اترررتذدا  السياترررايت التوجيهيرررت واإلجرررراءايت تررريتوقف عوررر  كيفيرررت إ اسع هرررملذ 

مرررررت، كا جتماعرررررايت اسي ررررايت لوخلعرررررت. وتت وررررو الخلعرررررت ت ررررروير الع قررررايت مرررررن خررررر ل ا تةررررا يت املنتظ
 املش كت. واأل ش ت

بنشرراطي لومسرراعدع ن  عرر  التنفيررمل النرراجي لوسياتررايت  2020وتيضرر و  األو  تررا  ن عررا   -20
التوجيهيرررت واإلجرررراءايت، ولرررا  ررر  بيرررا يت عرررن وررراسب التعررراوا الررردوأل استرررال اترررتبيا يت إا الررردول 

__________ 
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ول األعضررراء عرررن العررروا ي والوررروا ي املن بعرررت األعضررراء مررررع وا ررردع ن العرررا ؛ وتعررردمي معوومرررايت إا الرررد
يتعوررررا بتبررررا ل املعوومررررايت وقواعررررد السررررريت وتررررو ايت وإجررررراءايت التحعيررررا، وكررررملل  قواعررررد  ايررررت   يمررررا

البيا يت ن  توف الرو ميت العضرا يت، مرن خر ل  ر  النةرو  واملبرا   التوجيهيرت املتا رت لوةمهروس 
الترررزا  الررردول األعضررراء بترررو ري املعوومرررايت ن الوقرررت املناترررو وتعتمرررد هرررملذ األ شررر ت عوررر   وتنظيمهرررا.

  ل . وإتهامها ن

 مل اناسجستألومملاوصيستأل-خسمسس ألأل

ن أععرراب املرررؤار السررراب  املعررا دترررتعراه  يررر  جوا رررو جمموعررت املبرررا   والعواعرررد املنةرررفت  -21
ت التعييديررت، شرررعت الرردول املتفررا عويهررا اتفاقرراً متعررد  األطرررا  مررن أجررل م ا حررت املماستررايت التةاسيرر 

األعضررراء واألو  ترررا  ن تنفيرررمل مشررررو  طمرررو  لوتةررردن لوتحررردميت الرررر تواجههرررا البورررداا الناميرررت مرررن 
 يررررر  التعرررررراوا الررررردوأل ن إ فررررررا  قررررروا ي املنا سررررررت. وقرررررد أتررررررفريت هرررررملذ اجلهررررررو  عرررررن  تررررررا د إ ابيررررررت 

 موموتت. وإجنازايت

ءايت الرواس ع ن الفررر  واو مرن جمموعرت مبررا   ومي رن أا تسراعد السياترايت التوجيهيررت واإلجررا -22
األم  املتحدع هي ايت املنا ست لرد  التةردن لومماسترايت املا عرت لومنا سرت عر  احلردو ، أل را مي رن أا 
ت رروا أ اع مفيرردع لتيسررري احلرررواس. وهرر  ضررد  إا أا ت ررروا  ع ررت ا  رر مب  عبرررت جديرردع مررن العمرررل 

اوا الدوأل من أجل إ فا  قوا ي املنا ست. وتُعره السياتايت  اخل منظومت األم  املتحدع ن جمال التع
التوجيهيرررت واإلجرررراءايت عوررر  املرررؤار الخلرررامن املعرررا دترررتعراه  يررر  جوا رررو جمموعرررت املبرررا   والعواعرررد 
املنةفت املتفا عويها اتفاقاً متعد  األطرا  من أجل م ا حت املماستايت التةاسيت التعييديت، ل   ينظر 

 وقد تو  الدول األعضاء أا تنظر ن اإلجراءايت التاليت: . 23ملعويها يها ويوا ا 

مواصررروت  شرررر ومناقشرررت السياترررايت التوجيهيرررت واإلجرررراءايت، الرررر تسرررتهد   هررروساً  ملأ  
أوت  وعد اً أك  من أصحاب املةوحت، م  ال كيز عو  األ ش ت  ايت الةروت الرر يتعري ا ار    

 الر ار اقتةا اضا  ر وت ا تعاليت؛ فا ن البوداا الناميت والبوداا

التسرروي  دلتوجيرر  العمورر  الررواس  ن السياتررايت التوجيهيررت واإلجررراءايت لررد  التعامررل  ملب  
مررر  حتعيعرررايت ن و ميت قضرررا يت متعرررد ع تن رررون عوررر  أ شررر ت إ فرررا  قررروا ي املنا سرررت، بايرررت اترررتذدا  

  ا ن  ل   وس األو  تا  ن تيسري املشاوسايت؛ السياتايت التوجيهيت واإلجراءايت ن املماستت العمويت،

ا لتررزا  بتعرردمي تعرراسير د تظررا  إا األو  تررا  عررن ورراسب التعرراوا ل رر  يررتم ن مررن  ملي  
ا ارر    برردوسذ اجلديررد ن الوقررت املناتررو،  ررا ن  لرر  أن طوبررايت إا األو  تررا  ملسرراعدع الرردول 

 ايت ع  احلدو .األعضاء ن تيسري التعاوا الدوأل ن التحعيع

    
 

__________ 
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