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موجز تنفيذي

خ الاللل الت الالنواا الة ال ال األخ ال ال ( ،)2015-2005وض الالو األود ا الالاج ا ال ال اتي ي
ف يد من دوعهالا إلجال ا عمييالاا ا الاة ال النءال ا الاس يا ال املنافتال وتااليد ةالذ األجا
الطوعي ليهيئاا املةني املنافت يف البيداس النامي ف ص ً خلول عميي تقيالي اا ىل جادال
تقيالالي ه يالاله جه ال متالالاقي  ،ون الالا وجاتالالاس مت نالالاس األود االالاج م الالن وس ييالالام م الوا ن قالالو دء ال
املنافت يف تيك البيداس وموا ن ضةفها وييت األود ااج صياغ تق ي يقدم مالن وجالا النءال
فيه ىل اهليئاا املخاص يف الدول األعضا األخ ى اليت تقالي اهليئال الاليت تقبالا وعالاً اخلضالو
لياقيالالي وتق ال م اعامالالاج تالالدا مالالن وجالالا اتالالة وتةزيالالز وجا اهليئ ال عي ال صالالةيدي املؤ تالالاا
والقواعد وعلو عي الك ،يوف األود االاج  -كةنصال و ا الو وم مالا الدج  -ا ال اتي ي
لن ال ال ال دا ال الالا/ا الادقي /اا ال الالاة ال يف البي ال الالد املة ال الالمل ال الالة ي ال الالو ا ه ال الالاا املةنيال ال ال يف املنءومال ال ال
ااقاص الالاجي (الت الاليط الا ال ال يةي والت الاليط الانفيذيال ال والقط الالا اخل الالا واألو الالا األكاج يال ال )
وا الالا مااً ليةمييال ال  ،ياة الالاوس األود ا الالاج ن الالا م الالو اهليئال ال املةنيال ال يف اولال ال لا الالدا مال الوا ن
الضةف اليت يُ ف عنها يف قوادة املنافت واتة ال فا يف جمال تطبي تيك القوادة
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وق ال الالد هءي ال الالت ة ال الالذ اا ال ال اتي ي ال ال الاليت وض ال الالةها األود ا ال الالاج فيم ال الالا ياةي ال ال ةميي ال الالاا
اا اة ال اليت يقوم هبا دء ا اقيي ىلجيايب من مةء الدول األعضا اليت مشيها اا اة ال
ومو الك ،ا غىن عن د دقاش من وجا اييا واق ام الاحتيناا املم ن يف منه ي تنفيذ
اا اتي ي  ،والك اا اناج ىل الاق ي ين اخلا جية عن الناا/ا اليت مت الاوصالا ىلليهالا خاللل
التالالنواا الة ال األخال و يتالالاة الاحييالالا الالوا ج يف الاق يال ين املالالذكو ين وا ا الالاليت و الالداةا
خمايف اخلربا يف امليداس خبصو داا/ا الاق ي ين متان ىلجيا يال يف زيالاج اا الافاج مالن ةالذ
األجا القيمال الالاليت اي هالالا األود االالاج مالالن وجالالا زيالالاج كفالالا املتالالاعد الاقنيال وت ييفهالالا ت ييفالاً
وفضا حبت اهاياجاا الدول املهام النهول نء محاي وتةزيز املنافت فيها
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ل ط -ماام  :لر اللن ع

ي أل ي

ت اام ي ي اابلاان اا م

 -1يقالالدم دالالاما يا الالاا املنافت ال واا الالاهل الالنوياً خالالدماا لف ي ال اخل الربا ا الالومو
الدويل املةمل قوادة و يا الاا املنافتال  ،كمالا يقالدم  -مبوجال ت ييالف  -خالدماا ىل اجامالا
اخلالربا املخصالالع املةالالمل حبمايال املتالالاهيكر وجيال ي عمييالالاا ا الالاة ال النءال ا املاةيقال تيا الالاا
املنافت ال ال ر وياال الالو د ال ال قال الالادوس األود اال الالاج النمال الالواجو ال الالاس املنافت ال ال وجليال الالا األود اال الالاج املاةي ال ال
ا ال ال يةاا املنافتال ال ر وينف الالذ اإلص الاللهاا اللزمال ال يف جم الالال يا الالاا املنافتال ال واا الالاهل يف
قطاعاا ةينها وعي صةيد ااقاصاج ك ا ،واليت هتيئ الء وف لاحقي الا الافؤ الة ال الكاا
واملتاهي ة ،األم الذي يزيد من فةالي يا الاا م افحال ااها الا ومحايال املتالاهيك وو فالو
ةيئ ال ه ومي ال جولي ال ت ال مباش ال يف ةالالذا الةمالالا ،ةالالو م الؤمت األم ال املاحالالد ا الالاة ال يالالو
جواد جمموع املباجئ والقواعد املنصف املافال عييهالا اتفاقالاً ماةالدج األ ال اف مالن وجالا م افحال
املما اا الا ا ي الاقييدي  ،الذي ينةقد كا مخ نواا
 -2ويهدف الةما الذي يضطيو ه األود ااج فيما ياةي تيا اا املنافتال واا الاهل ،
ىل ضماس ا افاج البيداس ال ي مالن زيالاج املنافتال ومالن األ الوات املفاوهال وغال احملميال ومالن
ا اثما القطا اخلا يف القطاعاا ال /يتي  ،ويتالاعد يف اايال املطالاف عيال اقيال قالد وكالرب
من ال فا ليمتاهي ة
 -3وقد تؤجي املنافت ومحاي املتاهيك جو اً مباش اً وةاماً يف تةزيز النمو ااقاصاجي وا د
من الفق فاملنافت افز اا ا ا واإلدااجي والقد الانافتي  ،وتته ذلك يف هتيئ يئ فةال
لألعمالالال الا ا ي ال  ،مالالا يولالالد النمالالو ااقاصالالاجي ويي ال ف ال الةمالالا وتاالاليد املنافت ال ىلم اديالالاا
ليمؤ تالالاا الصالالغ واملاو الالط ا ال  ،وتزيالالا ا الواجز الالاليت امالالو النخ ال ال ا الالخ  ،واالالد مالالن
فال ا ا ال ا الفتالالاج ومالالن مل تزيالالد املنافتال مالالن جاا يال البيالالد كموقالالو لألعمالالال ،وتالالدفو ع يال
اا الالاثما ال الالو مل واألجن الالو كم الالا تة الالوج املنافتال ال فوا /الالد عيال ال املت الالاهي ة م الالن خ الاللل خفال ال
األ ال الالةا وات ال الالة اخل ال الالدماا وزي ال الالاج اخلي ال الالا اا وهب ال الالذا املة ال الالىن ،اقال ال ال املنافتال ال ال ال ف ال الالا مي ال الالو
املتاهي ة
 -4ومالالا محايال املتالالاهيك ،فاةالالوج الالالنفو عيال املتالالاهي ة كافال عالالن يال ضالالماس هقهال يف
ا صول عي منا اا غ خط  ،وعي مةيومالاا وافيال مت النه مالن ااخايالا عالن ا الل وفقالاً
ل غبال الالاهت واهاياجال الالاهت  ،وعي ال ال ال الالبا اداصال الالاف فةال ال ال يف ةال الالذا الصال الالدج فقيمال الالا تُناهال الالك هقال الالوت
املتالالاهي ة القالالاج ين الالالذين ية فالالوس هقالالوقه ويةميوا الالا و تالالن الالالك فالالاةه اتالاليناً مباش ال اً
ويتاله ويضالاً يف اقيال ت الافؤ الفال الالة ال الكاا الالاليت ياةالة عييهالا وس تطبال جمموعال موهالالد
من املةاي تدع املنافت
 -5و غ ال الفوا/الالد الالاليت تنطالالوي عييهالالا املنافت ال  ،فالالمس املما الالاا املادة ال ليمنافت ال منا ال ،
والك ليتببة ال /يتية الاالية:
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التيو الا ا ي الذي يقيد املنافت ومن األمثي عيال الالك ،ااتفاقالاا الاليت تالربم الة
ش الكاا األعمالالال ةالالدم الانالالاف فيمالالا ينهالالا (وةالالو اتفاقالالاا غ ال قادودي ال طبيةاهالالا) مالالن
خالاللل الا الالالا ااها ا ي ال  ،والافالالاة عي ال اديالالد األ الالةا  ،وتقا ال األقالالالي  ،عي ال
الالبيا املثالالال وق الالد ت ال ا ش الكاا األعم الالال ويض الاً همةالالاا ني ال وقادودي ال مالالن قبي الالا
جمال الاتوي والاةاودياا ،اليت قد تةما يف واقو األم مبثا ت الا اها ا ي ر



التيا اا ا ومي اليت قد تةطا املنافتال فغالبالاً مالا تةامالد ا ومالاا دءمالاً تقييديال
يف جم الالال م الالند ال اخ الاليع لقطاع الالاا ومنا الالاا مةينال ال  ،م الالن قبي الالا امل الالدخلا الز اعيال ال
(كالبذو واملواج ال يميا/ي الز اعي )

 -6وااقاصاجاا النامي مة ض وجه خا ليمما اا املادة ليمنافت  :فبتالب ضالةف
اهلياكا األ ا ي املخصصال لألعمالال الا ا يال وتةقيالد الالنء القادوديال واملاةيقال مبالند ال اخاليع،
يص الالبد ص الالةباً عيال ال ال ال الكاا وس ت الالدخا ة الالذ األ ال الواتر وع الالاج م الالا ت الالوس يا الالاهتا وقوادينه الالا
ولوا/حها الانءيمي غ ماين القالد ال الايف هالة تفاقال وكالااا اإلدفالاا فيهالا ىل القالد ال افيال
ل ف ا ااا الةديد من التاليو املالادو ليمنافتال والاصالدي هلالار وي الوس املوا نالوس وشالكاا
األعمال وقا وعياً اني املنافت وا ا وس هقوقه وو يضطيةوس مبتؤولياهت
 -7وكثال ةالالو امل الالاكا املاةيقال املنافتال الالاليت وصالالبحت ااالالوي ال ا مازايالالد عنصال اً عالالا اً
ليحال الالدوج فال ال الكاا و ل ال الالا اإلمال الالداجاا تات ال ال طال الالا و جويل ،يف هال الالة وس ق ال الوادة املنافت ال ال
ووك الالااا اإلدف الالاا تاتال ال ط الالا و و الالمل األ الالاس وم الالا فائ الالت فال ال اجى البيال الداس ت الالافد م الالن وج الالا
الاصالالدي ليمما الالاا املادةال ليمنافتال عيال الصالالةيد الالالدويل ،األمال الالالذي ياطيال تةاودالاً ىلقييميالاً
وعاملياً من وجا وضو قواعد املنافت وىلدفااةا
 -8وهتدف يا املنافت ىل الاغي عي الصةو اا اليت تنطوي عييها ةذ البيئ املادة
ميالالو األعمالالال
ليمنافت ال عالالن ي ال تطبي ال جمموع ال مالالن قواعالالد التالالوت ت فالالا ت الالافؤ الف ال
الا ا ي ويفضو تنفيذ يا املنافت تنفيذاً داجحاً ىل القضالا عيال القالوادة املادةال ليمنافتال
وىلزال ا واجز غ الض و ي اليت تضةها التيا اا ا ومي ومام املنافت مل ىلس اإلدفاا الفةالال
لقواعد املنافت من شاده وس يثمل مؤ تاا األعمال عن األخذ مبما اا مادة ليمنافت
 -9وتنقتال الصالالو ىل فئالالاا ثالاللا ت الالما الفئال األو من الالو اا تضال ج ا الالاا الالدج
ومذك اا من وماد األود ااج ألف قال اخلالربا ا وميال الدوليال وااالوي الفئال الثاديال ج ا الاا عالن
األ قالالام القيا الالي القطاعي ال اض الطُيو هبالالا يف ىل الالا دالالاما يا الالاا املنافت ال ومحاي ال املتالالاهيك يف
وم ي ا اللتيني (تُاام عند الطي ) ،وي ج يف الفئ الثالث ع ل موجز لةالدج مالن املن الو اا اهلامال
األخ ى
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ث ن ط -مل ؤ ؤ ت ا ؤ ؤؤع ما
ت اام ي

اا ظ ؤ ؤماء ااوؤ ؤؤو ي ااعؤ ؤؤي يوميه ؤ ؤ اللن ع ؤ ؤ ش ؤ ؤ ن

اف -ال س اام واي لااغم
 -10يالالويل األود ا الالاج وني ال خاص ال لةميي الالاا ا الالاة ال النء ال ا الط الالوعو لق الوادة و يا الالاا
املنافتال وتنالد ه ةالذ الةمييالاا الاليت جي يهالا األود االاج يف اإل الا األو الو دطاقالاً دموعال املبالالاجئ
والقواعالالد املنصالالف املاف ال عييهالالا اتفاق الاً ماةالالدج األ ال اف مالالن وجالالا م افح ال املما الالاا الا ا ي ال
الاقييدي ال (جمموع ال املب الالاجئ والقواعالالد الاا ة ال لألم ال املاح الالد ) ،الالاليت اعام الالدهتا ا مةي ال الةام ال يف
عام 1980
 -11وا الالاة ال النء ال ا ةالالو عميي ال قد ال الةهالالد تامثالالا يف ع ال ل عمالالا حبثالالو لياالالدقي مالالن
جادال جهالالاا وخال ى ماخصصال يف ميالالداس الالدج ،و الاالالايل فهالالو يتالالمد الالالاحق مالالن وس ا هالالد
الف ال ي يتالالاويف مةالالاي جمالالال ااخاصالالا واملةالالاي الةيمي ال عموم الاً وقالالد تو الالو دطالالات ا الالاخدام
تقني ا اة ال النء ا تد جيياً من الةما البحثو الةيمو لي ما التيا الةام
 -12وقالالد و ي ال األود االالاج عميي ال ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو لق الوادة و يا الالاا املنافت ال يف
عالالام  2005و الاليحافا الالالذك ى التالالنوي الةاش ال إل الاللت الةميي ال يف عالالام  2015وعمييالالاا
ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو م ال لاةزيالالز جالالوج وفةالي ال ىل الالا ىلدفالالاا يا ال املنافت ال يف الالالدول
األعضالالا وةالالو ت الالما تالدقي يا ال املنافتال كمالالا يالالنع عييهالالا قالالادوس املنافتال  ،وتبحال مالالدى
فةالي املؤ تاا وال تيباا املؤ تي يف ىلدفاا قادوس املنافت
وه ى عميياا ا اة ال النء ا الطوعو لقوادة و يا اا املنافت عيال يالد خالربا يف
ُ -13
يا الاا املنافتال مالن البيالالداس املاقدمال والبيالالداس الناميال  ،وةالالو هتالدف ىل تقالالدا املتالاعد الاقنيال
يف تنفي الالذ ق ال الوادة و يا الالاا املنافت ال ال وص الالياغاها وم الالن خص الالا/ع عميي الالاا ا الالاة ال النء ال ال ا
الطالالوعو لق الوادة و يا الالاا املنافت ال واالالا تكالالز عيال البيالالداس الناميال وتبح ال ثالالا قالالادوس املنافت ال
عي الانمي ااقاصاجي يف تيك البيداس وتقدَّم الاقالا ي املاةيقال ا الاة ال النءال ا خاللل الالدو
التنوي لف ي اخلربا ا ومو الدويل وو خلل مالؤمت األمال املاحالد اا اة اضالو ،وكلنالا يةقالد
يف جنيف

ء -اا ظماء
 -14تاطو البيداس األعضا ليخضو ا اة ال النء ا ويُاف عي الازاماا غ ني ة
األود ااج واهليئ املةني املنافت والوزا املخاص
 -15و دج األود ااج وشخاصاً يدعوة ىل ت يا ف ي من النءال ا امل يفالة اا الاة ال
ويا ال الالوس الف ي ال ال عال الالاج مال الالن ثلث ال ال وعضال الالا  ،عي ال ال وا يا ال الالاوز ةال الالذا الةال الالدج اخلمت ال ال والقال الالا/موس
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اا الالاة ال ة ال عموم الاً مالالن املالالو فة التالالامة وو مالالن األكالالاج ية امل مالالوقة مالالن جول ال عضالالو يف
األود ا الالاج وتُت الالاخدم لفء ال مدء ال م عمومال الاً لسش الالا ىل ش الالخع مات الالاو يف الق الالد وو امل ادال ال
وو ال تب وو القيم وليبيداس النامي اليت تاطو ليخضو لل اة ال عدج ا اس ه من النء ا
يف صفوف الدول األعضا يف األود ااج وىلس م اك جول وعضا من ت مافاوت تااليد ف صال
مالالو مةاص ال ين لالالديه مص الاليح م ال ك يف القضالالايا املاةيق ال املنافت ال  ،ومتثالالا متالالان ىلض الالافي
وقيّم يف الةميي

 -16ويقالالدم األود االالاج املتالالاعد يف ادالالااا الت ال تا ي والاقني ال واملاةيق ال املاا ة ال مالالن وجالالا
تنفيال الالذ الاوصال الالياا املنبثق ال ال عال الالن عميي ال ال ا ال الالاة ال النء ال ال ا الطال الالوعو ففال الالو امل هي ال ال األو  ،يةال الالة
األود ااج ف يقاً يةىن ةميي ا اة ال النء ا الطوعو يض اخلبال اا ا الا ي املتالاقا ومالو فة
يف األود االالاج يضالالطيةوس مبتالالؤولي ىلجال ا امل الالاو اا وىلعالالداج م ال و الاق يال املاةيال اا الالاة ال
ويقالالدم األود االالاج ،يف امل هي ال الثاديال  ،املتالالاعد يف جمالالال نالالا القالالد اا مالالن وجالالا ماا ةال الةميي ال ،
مبا يف الك الاوصياا اليت ختاا البيداس وضةها موضو الانفيذ (ادء الفصا )3

ا -شمح مل ا ع ما

اا ظماء ااوو ي

 -17تا عميي ا الاة ال النءال ا يف يتالي مالن اخلطالواا ويبالدو ا الاة ال النءال ا الطالوعو
مب هي امل او اا اليت تناهو صياغ م و تق يال مفصالا عالن ا الاة ال النءال ا  ،وتاالام ليطال ف
موضو اا الاة ال الف صال لياحقال مالن خيالو م ال و الاق يال مالن األخطالا املاةيقال الوقالا/و قبالا
وضالالةه يف صالاليغاه النها/يال وامل هيال الثاديال ةالالو م هيال الاقيالالي الالاليت تاخالالذ شال ا االالاو نالالو الالة
ف ي من القالا/مة اا الاة ال والطال ف امل المول اا الاة ال ،ا الاناجاً ىل داالا/ا الاق يال املاةيال
اا اة ال وجو القالا/مة اا الاة ال ةالو جو ا ا الا ي ويكالز عيال متالاعد الطال ف الالذي
يضو لل اة ال عي مةا موا ن الضةف وىلجياج هيول ليم الاكا املة ضال وخاللل عمييال
الاحاو  ،ن ليمتؤولة الاا ةة ليمؤ ت قيد اا الاة ال توضاليد الناالا/ا والاوصالياا الالوا ج
يف الاق ي ال املاةي ال اا الالاة ال وفض اللً عالالن الالالك ،مم الالاس الالالدول األعضالالا األخ ال ى وس تط ال م
و ئي وتقدم وف ا اً اس القضايا اليت يث ةا الاق ي املاةيال اا الاة ال ،متالافيد ً يف الالك مالن
خربهتا يف جمال ىلدفاا املنافت
 -18وم هي ال مالالا ةالالد الاقيالالي يف عميي ال ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو تامثالالا يف اديالالد ادالالااا
الالاليت الالن اتالالينها والقضالالايا الالاليت الالن النهالالول هبالالا وعيال و الالاس الناالالا/ا الالاليت تالالامخ عنهالالا
ةذ امل اها ،يقوم األود ااج معداج مق م م و ياةي بنا القد اا كو ينء فيه البيد املةمل
وال كا املمولوس احملاميوس وتته موا ن القو يف ىل ا املنافت ألي يد يف اديد املما اا
ا يالالد وتباجهلالالا الالة الالالدول األعضالالا وم هيال مالالا ةالالد الاقيالالي ةالالو مالالن جوادال عالالد داالالاه ثالالادوي
ليخط الالوتة األولي الالة ألس مال الوا ن الق الالو ومال الوا ن الض الالةف يف ك الالا دء الالام ا الالدج خ الاللل امل الالاو اا
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وختاالالا م هي ال الاقيالالي مبناق ال تانالالاول الالبا املضالالو قالالدماً ،ويقالالدَّم
وكالالذلك خالاللل م هي ال الاقيالالي ُ
عند/ذ مق م م و ياةي بنا القد اا
 -19وامل هي املهم األخ ى من عما األود ااج تاةي ن داا/ا ا اة ال النءال ا يف البيالد
املايق الالو وياض الالمن تق ي ال الاقي الي النه الالا/و عموم الاً توص الالياا اخت الالاا ىلج ال ا اا خت الالع ةي الالا ةيئ ال
املنافت و اوى قادوس املنافت (اإل ا القادوين) وو توصياا اطبي القوادة القا/م مالن جادال
اهليئ املخاص وتوجد يف هااا وخ ى لوا/د تنءيمي وو مما اا ىلجا ي تنفذةا جهاا ِ
فاعيال
م الالن القط الالاعة الة الالام واخل الالا (وزا اا ،وشال الكاا عامال ال  ،ووك الالااا منءومال ال ليقط الالا  ،و ا ط الالاا
مهني ال  ،ومالالا ىل الالالك) ،األم ال الالالذي يط ال م م الالاكا تالالؤث يف عمالالا و الوات مةين ال (ه الواجز ومالالام
الدخول ىل األ وات وو قيوج تُف ل عي األعمال الا ا ي )
 -20وتالالا عميي ال الن ال يف البيالالد األصالاليو ةالالد ىلج ال ا ا الالاة ال النءال ا خالاللل اجامالالا ف يال
اخل الربا ا الالومو الالالدويل يف جنيالالف ويالالؤجي وفالالد فيالالو املتالالاوى تالالا و لألود االالاج زيالالا ىل البيالالد
ال الالذي خض الالو لل الالاة ال ،هي ال تُةق الالد اجاماع الالاا فية ال املت الالاوى م الالو ي الالو ا ه الالاا املةنيال ال
(الوزا اا ،واهليئاا املةني املنافت  ،وشكاا األعمال ،والغ ف الا ا ي  ،و ا امةاا ،وما ىل
مفصا لناالا/ا اا الاة ال والاوصالياا املنبثقال عناله واديالد ال يفيال الاليت الن
الك) لاقدا ش م َّ
وع ِقال ااداهالالا مالالن عمييال الن ال  ،تُةالالد ومادال األود االالاج
هبالالا لبنالالا القالالد اا املتالالاعد يف الانفيالالذ َ
واهليئال املةنيال املنافتال خطال عمالالا لانالالاول ةالالذ القضالالايا وياالالو األود االالاج تابالالو األد الالط ويقالالدم
الدع وامل و لضماس اختاا الادا املل/م
 -21و اخاصالالا  ،ياالالا ا الالاة ال النءال ا الطالالوعو الالالذي ُجي يالاله األود االالاج جو لبنالالا القالالد اا
خمصص ليبيداس النامي  ،تبدو وضو ىل ا عام لتيا املنافت  ،وصالياغ قالادوس املنافتال  ،وتقالدا
املت الالاعد يف تص الالمي اإل الالا املؤ ت الالو الة الالام ،وت الالوف الا الالد ي ليم الالو فة ،ومةا ال ال القض الالايا،
وتناهو ا اة ال يقوم ه دء ا ةد بو ىل ع ال النواا ويتاليوس ا الاة ال النءال ا الطالوعو
األضوا عي امل اكا اليت ُادَّج يف يات تطبي قادوس و يا املنافت ويتاعد الوكااا عيال
تنفي الالذ الا الالدا املوصال ال هب الالا ال الاليت يُافال ال عييه الالا ( اا الالاناج ىل خطال ال الالدج ليمت الالاعد الاقنيال ال )
(و الاليُقدم األود ا الالاج ع ض الاً ع الالن الةميي ال ال الاليت يض الالطيو هب الالا يف ىل الالا ا الالاة ال النء ال ا اخل الالا
تي يا وداميبيا)

اع-

مل ت ا ع ما

اا ظماء ااعي ا عُ ِملَت ()2014-2005

 -22منالالذ عالالام  ،2005يال عالالدج البيالالداس الالاليت خضالالةت ا الالاة ال يف ىل الالا لي ال ا الالاة ال
النء ال ال ا الط ال الالوعو الاا ةال ال ال لألود ا ال الالاج  18ي ال الالداً ووول وك ال الالالاة خض ال الالةاا ا ال الالاة ال النءال ال ال ا يف
عالالام  2005نالالا ن ال الا الالا املنصالالف يف جاماي الالا والي ن ال املةني ال ااها الالا اا واأل الالةا يف
ُ
كينيالالا ووُج ال ي الاقيالالي ال نالالو ليمؤ تالالاة كيايهمالالا عاي ال م الؤمت األم ال املاحالالد اخلالالام املاةي ال
تيا ال املنافت ال  ،الالالذي ُعقالالد يف تكيالالا يف ت ال ين الثالالاين/دوفمرب  2005وشالالا يف اا الالاة ال
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املاةي ال ال ياماي الالا خ ال الربا م الالن وملادي الالا (امل ا ال ال ااا الالاجي مل افح ال ال ااها الالا اا) ،واهلن الالد ( ن ال ال
املنافت ) واملمي املاحد لربيطاديا الةءمال ووي لنالدا ال المالي (م اال الا الا املالالنصف ) ومالا يف
هال ال كيني الالا ،فق الالد ض ال ف يال ال الق الالا/مة اا الالاة ال خ الربا م الالن جن الالوب وف يقي الالا ( م ال قض الالايا
املنافت ) ،و ويت ا (وماد الدول لي ؤوس ااقاصاجي ) ،وتكيا (اهليئ املةني املنافت )
 -23ووُجال ال ي ا الالاة ال النءال ال ا اخلال الا اهليئال ال املةنيال ال املنافتال ال يف تال الود يف ع الالام  2006ومت
الاقيي ال نو يف  2ت ين الثاين/دوفمرب  2006خاللل الالدو التالا ة لف يال اخلالربا ا الومو الالدويل
املةالالمل ق الوادة و يا الالاا املنافت ال يف جنيالالف ووعضالالا ف ي ال القالالا/مة اا الالاة ال كالالادوا خ الربا مالالن
ي ي الالا ( مال ال ال الالنق ) ،الربازي الالا (جميال ال محايال ال ااقاص الالاج) ،وكيني الالا (الي نال ال املةنيال ال ااها الالا اا
واأل ةا ) ،واملغ ب (املدي التا ليهيئ املةني املنافت ) ،والربتغال (اهليئ املةني املنافت )
 -24ويف عام  ،2007خضو لل اة ال ااااج ااقاصاجي والنقالدي لغال ب وف يقيالا ،و النن،
والتنغال ووفقاً ليمواج  88ىل  90مالن مةاةالد جاكالا لةالام  ،1994عيال الالدول األعضالا يف
اااالالاج ااقاصالالاجي والنقالالدي لغ ال ب وف يقيالالا واج ال ىلدفالالاا قواعالالد املنافت ال اخلاص ال اااالالاج وقالالد
حبثت عميي ا اة ال النءال ا اخلاصال اااالاج مالدى فةاليال ال تيبالاا املؤ تالي ال اميال ىل ىلدفالاا
قواعالالد املنافت ال اخلاص ال اااالالاج يف الالالدولاة الةضالالوين الياالالة تطوعاالالا خلالالول ا الالاة ال النء ال ا
ةالالذا ،ونالالا الالنن والتالالنغال الياالالة يغاالالا متالالاوياا مافاوت ال يف جمالالال الانمي ال و ي الالن لب النن قالالادوس
منافتال و الالمل قبالالا اعامالالاج قواعالالد املنافتال اخلاصال ا ماعال  ،ولالالي هلالالا اليالالوم ةيئال متالالاقي مةنيال
الالؤوس املنافتال ال ر فا هال ال امل يفال ال قض الالايا املنافتال ال يف الالنن ة الالو مدي يال ال تا ةال ال ل الالوزا الص الالناع
والا الا ومالالا التالالنغال ،ف الاس لالالديها منالالذ فال مالا قبالالا اعامالالاج قواعالد املنافتال اخلاصال ا ماعال ،
قادوس و مل ينء املنافت وةيئ متاقي تُةىن قضايا املنافت (ةو الي ن الو ني ليمنافت )
 -25ووُج ي ا اة ال النء ا الطالوعو لقالادوس و يا ال املنافتال يف كو الاا ي ا خاللل ادةقالاج
الال الالدو الاا ال الالة لف ي ال ال اخل ال الربا ا ال الالومو ال ال الالدويل يف ع ال الالام  2008وقال الالد ُ ال ال َّالن ق ال الالادوس املنافت ال ال
واا اهل يف كو اا ي ا يف عام  1994و ةد ُمضو  12عاماً عي د د ا الوكال املةنيال
املنافت ال  ،ت الالهد كو الالاا ي ا مما الالاا ها ي ال ا ي الالنع عييه الالا الق الالادوس ،ول الالن هل الالا ث الالا ُمقيوالالد
ليمنافت َِ
ومش َا ا اة ال النء ا ويضاً قضالايا مؤ تالي مالن قَبيالا تبةيال نال ت ال يو املنافتال يف
كو اا ي ا لوزا ااقاصاج مبوج قادوس البيد و الاايل ،تناول النءال ا الالذين قالاموا اا الاة ال
قضالالايا اا الالاقللي ووجواا الاحقي ال وىلص الاللم الق الوادة والنء ال ا ال الالذين ش الالاكوا يف اا الالاة ال
اخلال الالا ي ن ال ال املنافت ال ال يف كو ال الالاا ي ا ،ة ال ال مال الالن ةيئال الالاا املنافت ال ال يف الربازيال الالا (جمي ال ال محاي ال ال
ااقاصاج) ،وكندا (م اال املنافتال ) ،وشالييو (احمل مال املةنيال حبمايال املنافتال ا ال ) ،وامل تاليك
(الي ن ااااجي ليمنافت ااقاصاجي ) ،والواياا املاحد األم ي ي (وزا الةدل و ن الا الا
ااااجي ال ) ودء ال األود ا الالاج ك الالذلك يف م الالا ينبغالالو عمي الاله يف املت الالاقبا ،وي الالبا تن الالاول القض الالايا
الناشئ من الاق ي املاةي ا اة ال النء ا ومن املناق اا ،وقدم مق هاً دجاً لاوف املزيد مالن
املتاعد الاقني يف ىل ا داما يا اا املنافت ومحاي املتاهيك يف وم ي ا اللتيني
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 -26وخضالالةت ةيئ ال املنافت ال يف ىلددوديتالاليا ا الالاة ال وج ال ا دء ال ا خ الاللل الالالدو الةاش ال
لف يال ال اخل ال الربا ا الالومو ال الالدويل يف ع الالام  2009وق الالد ص الالد ق الالادوس املنافت ال ال يف ىلددوديت الاليا يف
عالالام  ،1999و َّكالالز ا الالاة ال النءال ا عيال تةزيالالز ىلدفالالاا القالالادوس واا ال اتي ياا ال فييال اةميال
جاد ت يو املنافت
 -27ويف عالام  ،2010خضالالو قالادوس و يا ال املنافتال يف و مينيالالا ا الاة ال دءال ا َّكالز عيال
اإلصالاللهاا ااقاصالالاجي الوا الالة النطالالات وعي ال الانمي ال ااقاصالالاجي ووثالالا ا ا يقالالاا الد ا الالي
وهيق الالاا الةم الالا ال الاليت دُءم الالت ك الالز م الالن عمييال ال ا الالاة ال النءال ال ا اةامامال الاً كبال ال اً م الالن جادال ال
منءمالالاا ادامالالو املالالدين و ةيالالاا املتالالاهي ة و ا طالالاا و الالا/س اإلعالاللم الالاليت ما الالت ضالالغطاً
مازايالالداً عيال اهليئال املةنيال املنافتال مالالن وجالالا اتالالة وجا/هالالا واإل قالالا عيال عمييال يا ال املنافتال
وتنفيذةا الفةال يف جا /الضو
 -28وتطالَّت ا الالاة ال النءال ا الالالذي مشالالا صال يا يف عالالام  2011ىل املفاوضالالاا ا ا يال مالالو
اااالالاج األو ويب مالالن وجالالا اادضالالمام ىل منءم ال الا الالا الةاملي ال والةضالالوي فيهالالا وي الالدج تق ي ال
صالالد مالالؤخ اً عالالن ص ال يا عي ال ودالاله الالال غ ممالالا اق ال مالالن تقالالدم ا الالن ىلد الالا يف جمالالال الانءالالي
القالالادوين لألد الالط الالاليت تضالالطيو هبالالا الي ن ال  ،فمدالاله ا ي الزال ض ال و ياً تةزيالالز قالالد اا الي ن ال املؤ تالالي
واإلجا يال وتالالوف الاالالد ي املتالالام ملو فيهالالا غيال ىلقالالدا ة عيال اختالالاا ىلجال ا اا فةالال  ،كمالالا وشالالا
الاق يال ىل ودالاله ينبغالالو ال كيالالز عيال نالالا القالالد اا املؤ تالالي والب ال ي ليوكالال إلقالالدا ةا عيال ىلجال ا
اييلا اقاصاجي ااا مصداقي تتمد ف ووجه اخالل املنافت يف الوقت املنا
 -29ويف عام  2012وُج ي وول ا اة ال ثلثو ( هو ي تنزاديالا املاحالد وزامبيالا وزمبالا وي)
والك الازامن مو ا اة ال النء ا الطوعو اخلا مبنغوليا
 -30وجالالا ا ا اخل الربا الالاس مالالدى وجاة ال الطالالا و الثلثالالو لل الالاة ال اخلالالا يمهو ي ال
تنزادي الالا املاح الالد وزامبي الالا وزمب الالا وي ماباينال ال فم الالنه م الالن وش الالا ىل وس وك الالااا ودءال ال املنافتال ال يف
هو يال تنزاديالالا املاحالد تبالالدو وكثال تطالالو اً ووس البيالداس الثلثال تنامالو ىل كاالالا ها يال خمايفال ول الالا
م نها ةيئاها اخلاص املةني مب اقبال املنافتال و املقا الا ،وى خال وس وس الةوامالا امل الا ىلليهالا وعالل
ينبغالو وا تثالمل عالالن ىلجال ا ا اة اضالالاا ىلقييميال  ،ألس ةالذ البيالالداس ادالاو ااالالاه فةاللً ىل الاةالالاوس
يف جم الالال يا الالاا املنافتال ال وألس البي الالداس الثلثال ال تنام الالو يةال الاً ىل ا ماعال ال اإلمنا/يال ال لي ن الالوب
األف يقالالو فقالالد وقالالو األعضالالا يف ا ماع ال اإلمنا/ي ال لي نالالوب األف يقالالو عي ال مالالذك تفالالاة هالالول
يا الالاا املنافتال ال واا الالاهل  ،وت ال ال الاط الالو اا األخال ال جاخ الالا ا ماعال ال ىل وس اا الالاة ال
الثلثو ي ا ا اً ييماً
 -31وما يف هالال منغوليالا ،فالمس تةيالة وعضالا جالدج يف ةيئال املنافتال خاللل عمييال ا الاة ال
النء ا وكذلك ىلد ا ةيئ عام متالاقي ليم ال ياا ،مؤشال اس يالداس عيال وس ا الاة ال النءال ا
اة يف زياج اةامام ا وم احتة ىل ا يا املنافت
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 -32وخلل الدو الثالث ع لف ي اخلربا ا ومو الدويل املةقالوج يف متوز/يولياله 2013
شاكت البيداس الثلث الاالي يف عميياا ا اة ال النء ا  :ووك اديا و اكتااس ودي ا اغوا
 -33ففال الالو هال ال ال دي ال الالا اغوا ،عقال الالدا يف ت ال ال ين األول/وكاال الالو  2013هيق ال ال عمال الالا لن ال ال
الاوصالالياا املنبثق ال عالالن ا الالاة ال النء ال ا عي ال صالالةيد القط ال وتفيالالد اهليئ ال املةني ال املنافت ال الالاس
ا الالاة ال النء ال ا م نهالالا مالالن ىلج ال ا مناق الالاا مالالو وعضالالا الربملالالاس خبصالالو خيالالا اا ىلصالاللم
القادوس ق  601ومو قضا احمل م الةييا اس اجاهاج القضا يف ميداس املنافت
 -34وشالالهدا يا الالاا املنافت ال يف ووك اديالالا تطالالو اً ال يةاً خالاللل التالالنواا القييي ال املاضالالي
فقد وشاج خربا ا زوس يف الف األخ اهليئ املةني املنافت  ،وةو ن م افح ااها ا اا
يف ووك اديا ،ملا اختذته من ىلج ا اا ج يئ ووكيد وس اتفات اا تبا امل تقال مالو اااالاج األو ويب
واهد من ة القوى الدافة ال /يتي
 -35ويف اكتالالااس ،ال ةال املؤشال اا الالاليت تالالدل عيال تطالالو الالالوعو فوا/الالد يا ال املنافتال
وجو ةالالا وقالالد الالاة يف الالالك ويض الاً مالالا اختالالذ مالالن ىلج ال ا اا لاحتالالة ود الالط الاوعي ال الةام ال الالاليت
تضطيو هبا اهليئ املةني املنافت
 -36ويف عالالام  ،2014خضالالةت ي الاليا والفيبالالة وداميبيالالا ا الالاة ال النءال ا خالاللل الالالدو
ال ا ة ع لف ي اخلربا ا ومو الدويل املةمل قوادة و يا اا املنافت
 -37ويال ال ى مةءال ال النءال ال ا الق الالا/موس اا الالاة ال وس عمييال ال ا الالاة ال النءال ال ا ال الاليت جي يه الالا
األود االالاج ةالالو وجا ماميالالز لاةزيالالز ق الوادة و يا الالاا املنافت ال يف يالالداا فبفضالالا اخلالالرب الطويي ال
اليت ياماو هبا األود ااج يف الةما مو اهليئاا املةني املنافت يف البيداس النامي ومنءالو اإلمنالا/و
اخل الالا  ،تةط الالو عميي الالاا ا الالاة ال النء ال ا الط الالوعو لق الوادة و يا الالاا املنافت ال قيم ال مض الالاف
لياف الالاعلا الالة يا الالاا املنافتال ال و ة الالدةا اإلمن الالا/و والنتال ال املمي الالز لةمييال ال ا الالاة ال النءال ال ا
اخلاص األود ااج ةو وهد األ باب اليت هةالا البيالداس اغبال يف الاطالو خلالول ا اة اضالاا يف
ىل ا ةذ ا لي

ث اث ط -ألوور اام هو ااعي يعب ه اللن ع

ي إف ر ا ع ما

اا ظماء ااوو ي

 -38وج ال ى األود ا الالاج الالنوياً ،من الالذ ع الالام  ،2005عمييال ال وو وكثال ال م الالن عميي الالاا ا الالاة ال
النء ال ا الالاليت مشيالالت ةيئالالاا مةني ال املنافت ال يف ي الداس دامي ال وخلالالول عميي ال ا الالاة ال النء ال ا ،
جي عي البيد وس يتاويف ال و الاالي :

GE.15-08365

املنافت ر



وس ي وس له ىل ا قادوين خا



وس ياماالالو ا ال ا تقالالا عالالن ثالاللا ىل و الالو الالنواا يف جمالالال تطبي ال اإل الالا القالالادوين
اخلا املنافت ر
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وس ياطالالو ليخضالالو لاقيالالي جي ي الاله خ الربا متالالاقيوس وةيئالالاا م الالن يالالداس ووقالالالي وخ ال ى
ومنءماا جولي

 -39يف البداي  ،كادت املنه ي املتاخدم لاقيي ةيئ مةني املنافتال تقالوم عيال تقيالي اا
ه يالاله اهليئ ال املةني ال الالاليت ختاالالا يف الوقالالت ااتالاله خب ال اً متالالاقلً وو خب ال ين متالالاقية إلعالالداج تق ي ال
متالالاقا اا الالاناج ىل الال جوج عيال اا الالابياداا الالاليت ت الالا ىل التالاليطاا املخاصال  ،والاحيالاليلا
املاةيق ال الالاأل القادودي ال واملؤ تالالي  ،واملقالالا لا الالاليت ه ال ى مالالو القيالالاجاا التيا الالي وااقاصالالاجي
وااجاماعي يف البيد
 -40مل تطو ةذا النها واختذ الاقيي وش ااً وخ ى تالدما املزيالد مالن الةناصال الاحييييال الاليت
تتالالاعد يف ال كيالالز عيال وشال ال مالوفال وكثال مالالن القضالالايا الالاليت ت الالفها يا الالاا الدولال و نالالا ً
عييه ،دفذ األود ااج ليم األو يف عام  2012ا اة ال دء ا ثلثياً مشا ثلث يداس جمالاو ،
ةو هو ي تنزاديا املاحالد وزامبيالا وزمبالا وي ،ا الاخدمت فياله منه يال خمايفال ووكثال تةقيالداً ويف
ىل الالا ا الالاة ال النء ال ا ةالالذا ،ه ال البيالالداس تقييم الاً ااتي الاً ،الالا وج ال ا الالداً مالالن الالالك تقييمالالاا
ماباجل ة الدول الثلا (وي وس كا ةيئ مةني املنافت يف يد ما قامالت احييالا ا الال لالدى
جا تيهالا) وا الالاُ ميت الةمييال اقالالا ي وعالالدةا خالربا متالالاقيوس وكالالزا وةالداف املنه يال ا ديالالد
عي تقدا دء ووىف فيما ياةي النء اليت تات اني الغ  ،اإلضاف ىل اديد ووجه الاآز
وىلجيالالاج ا يالالول عالالرب دءال املنافت ال امل تبطال فيمالالا ينهالالا تالالب القال ب ا غال ايف والةلقالالاا الا ا ي ال
وااقاصاجي
 -41ويف عالالام  ،2014وج ه األود االالاج عنصال اً مهمالاً جديالداً يف عمييال الاقيالالي اخلاصال بالالا وا
غينيا ا ديد وفي و (وةو الةميي اليت اُة ل خلل املؤمت اا اة اضالو التالا و) ففالو ىل الا
ا الالاة ال النءال ا ةالالذا امل ال الالة يالالدين جالالا ين تال س ينهمالالا علقالالاا ها يال واقاصالالاجي قويال ،
وج يالالت ثلثال ايالاليلا ففالالو ىل الالا الاحييالالا األول وجال ا كالالا ةيئال مةنيال املنافتال تقييمالاً ااتيالاً
لينءالالام اخلالالا هبالالا ويف ىل الالا الاحييالالا الثالالاين ،وج ال ي تقيالالي مابالالاجل ويف ىل الالا عميي ال الاحييالالا
الثالثال  ،وجال ى خالربا متالالاقيوس تقييمالاً اا/يالاً ليبيالالدين وكادالالت داالالا/ا ةالالذ الةمييال مفيالالد ليغاي ال ،
هي نحت اصوي ثلث م اةد (تقا ي ) لينءام الو مل يف كا يد ووتاهت ؤي ووضد عالن
ا واد اليت ينبغو تصحيحها واتينها يف دءام املنافت لدى كا من البيدين
 -42ويف الاليات ة الالذا الاحت الالة املاواص الالا لسجال ال ا اا اخلاصال ال ةميي الالاا ا الالاة ال النءال ال ا ،
وف كا يد من البيداس اليت تطي
يهدف األود ااج ىل وضو لياا ن ت ييفيها هت
وعالاً ىلجال ا تقيالالي لنءمهالالا الو نيال وو اإلقييميال والغال ل مالالن الالالك ةالالو الاةال ف الافصالاليا عيال
الةيوب والةناص اليت اااه ىل اتيناا هقيقيال وااا شالاس يف األ ال القادوديال والوقالوف عيال
قد ةذ البيداس اعي الانفيذ الةميو

12

GE.15-08365

TD/RBP/CONF.8/10

را ط -ااعوصؤ ؤ ت اام بثاؤ ؤ ؤ ؤ مل ؤ ؤ ت ا ؤؤع ما
اام ي  :أل ل ما رن لا ع ع ت
ل

اا ظؤ ؤماء ااو ؤؤو ي ااؤ ؤ نون

 -43وج ى األود ااج يف عام  2014تقييمة خا جية والغ ل مالن الاقييمالة ةالو الوقالوف
عي ال مزاي الالا ا الالاة ال النء ال ا الط الالوعو لق الالادوس و يا ال املنافت ال ال الالذي جي ي الاله األود ا الالاج ط يق ال
منه يال وموضالالوعي غيال اديالالد ال يفيال الالاليت الالن هبالالا اتالالة ا ليال مالالن هيال الاصالالمي وىلجا
امل الالا يو والانفيالالذ والفةالي ال وي ال ا تابالالو الانفيالالذ النالالاجد لياوصالالياا املقدم ال يف ىل الالا عمييالالاا
ا اة ال النء ا الطوعو لقادوس و يا املنافت مؤش اً جيداً عي مدى وني ا لي ااهتا
 -44وفيمالالا ياةي ال اصالالمي عميي ال ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو لقالالادوس و يا ال املنافت ال حبالالد
تبة الاقا ي اليت ُجهزا وس خمايف م اها عمييال ا الاة ال النءال ا منا الب لغال ل ا ليال
ااهتاّ ،
ومواتي لاله وتال ى وغيبيال البيالداس وس عمييالاا ا الاة ال النءال ا الطالوعو لقالادوس و يا ال املنافتال
شامي وتغطو جالز اً كبال اً مالن ادالااا ااا الصالي  ،وةالو اديالداً الا ال يةاا ،وا وادال اإلجا يال
املاصي قادوس و يا املنافت  ،والقضايا الا غييي  ،و يطاا الاحقي املنو ةهد الوكالااا
املةني ال ال املنافت ال ال وىلج ا اهت الالا الةام ال ال املاةيق ال ال ص الالنو الق ال ال ا ويةا الالرب مةء ال ال البي الالداس وس عميي الالاا
ا اة ال النء ا الطوعو لقادوس و يا املنافت ماها تتالاة عمومالاً يف تةزيالز قالادوس و يا ال
املنافت وتدع كذلك جو الوكااا املةني املنافت  ،وخاصال ً فضالا الط يقال الاحييييال والنقديال
املابةال ال إلص الالدا الاوص الالياا وم الالن املزاي الالا األخال ال ى لةميي الالاا ا الالاة ال النءال ال ا الط الالوعو لق الالادوس
و يا ال املنافتال الاليت يُقال هبالا مةءال البيالداس ،وس ةالالذ الةمييالاا ت اعالالو ا وادال اإلمنا/يال لقالالادوس
و يا املنافت وتاخذ يف ا تباس خصوصياا البيداس النامي
 -45غ ال وس ة ال اديب الالة وش الالا وا ىل ع الالدج م الالن ال الوا /ال الاليت تةي ال عميي الالاا ا الالاة ال
النءال ا الطالالوعو لقالالادوس و يا ال املنافتال والالاليت ينبغالالو لألود االالاج وس ياصالالدى هلالالا مالالن وجالالا تةزيالالز
فةالي ا لي وجه عام فبة البيداس ي ى وس واهداً من موا ن ضةف ا اة ال النء ا ي من
يف كوس الةميي متيا ىل تناول قوادة و يا الاا املنافتال يف البيالداس الاليت ختضالو لل الاة ال مالن
وجه دء تقني ص ف و ينما تتي البيداس اليت مشيها اا اة ال األني البالغ الاليت تاتال هبالا
املت الالاعد الاقنيال ال يف جعال ال البي الالداس لوض الالو الاوص الالياا موض الالو الانفي الالذ ،فما الالا تلهال ال وس عمييال ال
ا اة ال النء ا الطوعو لقادوس و يا املنافت  ،تب منءو ةا الاقمل الص ف ،تغفا هقيق
وس مالالا كالالا امل الالاكا ُاالالا عالالن يال املتالالاعد الاقنيال ويصالالدت ةالالذا وجالاله خالالا عنالالدما ت الالوس
قضالالايا وهالالدوج الانفيالالذ واإلدفالالاا الالاليت تواجههالالا وكال ال مةني ال املنافت ال دا ة ال مالالن اإل الالا املؤ تالالو
لقادوس و يا املنافت وم تبط ا تبا اً وثيقاً اإل اج التيا ي يف البيد لذا ،ي ى ة البيداس
وس األود االالاج ا نالاله وس يانالالاول متالالال تنفيالالذ ا الالاة ال النءال ا وماا ةاهالالا مالالن وجهال دءال تقنيال
ص ال ف  ،الالا ينبغالالو لالاله ويض الاً وس يُةالالزز ود الالط الالالدعو املوجه ال ىل ا ومالالاا يف البيالالداس امل الالمول
اا اة ال هىت ت وس الاوصياا مدعوم اإل اج التيا ي اللزم
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 -46وعموم الاً ،وشالالا اخل الربا ىل وس تقالالا ي عمييالالاا ا الالاة ال النء ال ا ت ال ا الف ال الزمني ال
اللزم ليهيئاا املةني املنافت والبيداس امل مول اا اة ال عموماً من وجا وضالو الاوصالياا
موضالو الانفيالذ فيالدى تصالالمي تق يال ياةيال ةمييال ا الاة ال النءال ا  ،ينبغالالو وا يغال ب عالن البالالال
وس الاغي اا والاةديلا اليت تدخا عيال قالوادة و يا الاا املنافتال عمييال تتالاغ ت وقاالاً الويلً
وااالالاه ىل كث ال مالالن الوقالالت لوضالالةها موضالالو الاطبي ال الفةيالالو وجالالا ،ىلس الاغي ال اا الالاليت ت الالما
ت ال يةاا البيالالداس و/وو دُءمهالالا املؤ تالالي والقضالالا/ي ا الالن وس ُاالالدا وثال اً فةييالاً ىلا مالالن خالاللل
عميي الالاا جاخيي ال ال ع الالد  -غالبال الاً م الالا تت الالاغ ت وقاال الاً الالويلً وينبغ الالو وس ت اع الالو تق الالا ي عميي الالاا
ا الالاة ال النء ال ا ةالالذا ا اد ال لالالدى صالالياغ الاوصالالياا غي ال الااكالالد مالالن تطا قهالالا تطا ق الاً فةيي الاً
وعمييالاً مالالو الواقالالو لالالذا ينبغالالو ىلجمالالاه منءالالو ويالالا املالالدى لالالدى صالالياغ الاوصالالياا الالاليت تُالالد ه يف
الاقا ي املاةيق ةميياا ا اة ال النء ا

اف -مخعلف نواع ااعوص ت
ض ال ومنت توص الالياا يف الاقالالا ي املوجه ال ىل البيالالداس ال الاليت وُعالالدا هب الالدف تةالالديا وه الالام
ُ -47
القوادة وتغي ا /الةما وهىت الةقو اا التيا ي و ُ بُا ااداصاف الاليت تتالاخدمها اهليئالاا
املةني املنافت وتةيقت الاوصياا يف مةءمها ادااا املذكو يف ةذا القت الف عو
 -1ااعوص ت اامع لا

ع ما

مل ت ا نام ج

 ، -48فيما يبدو ،فه خا ئ شا/و لي قا املف وض عي عميياا ااددماه والفوا/د الاليت
ن وس اققها هي يتوج اادطبا لدى ال وي الةام اس تنءي عميياا ااددماه يةطا منالو
ال الكاا الا ا يال و الالد مالن قالد هتا الانافتالالي ومالن غال املنطقالو وس دةاالرب وس قالالادوس املنافتال ةالالو
وجا ملنو عميياا ااددماه ،ألس ةذا القادوس ا يهدف ىل منو عميياا ااددماه حبد ااهتا ،ا
يهالالدف ىل ا فالالاى عيال متالالاوى عالالال مالالن املنافت ال يف األ الوات ةالالد عمييال اادالالدماه ويايالالف
دطالات اإلصالاللهاا املق هال مالالن يالالد ىل خال ففالالو ىلددوديتالاليا وكينيالالا ،عيال الالبيا املثالالال ،الاليس
ا الاة ال النءال ا األضالوا عيال يال ومالالو منهالالا ضال و فالالو عابالالاا اإلخطالالا فهالالذا ُجينوال الالو
ختصيع املوا ج و ّ ن اهليئاا املةني املنافت من ال كيز عي ا ااا اليت يُ جد وس ت وس وكث
ىلثا لي واغا املاةيق املنافت ويف وقت ىلج ا ا اة ال النء ا  ،كادت كو اا ي ا تطب دءاماً
ا يقوم عي اإلخطا اإللزامو ،وةو دءام ي ميه تقيي اه ليصفق و ثا ةا من خاللل تطبيال
قواعد وخ ى تاةي املنافت ويف هال كو اا ي ا ،وفاجا الوكال املةني املنافت (وكال ت يو
املنافت ال يف كو الالاا ي ا) وس ةالالذا النءالالام يُقيالالا مالالن فةالي ال الالالدو الالالذي تضالالطيو الاله اهليئ ال يف جمالالال
ا اة ال عميياا ااددماه وقد م ناها الاوصياا والناا/ا املنبثق عن عميي ا اة ال النء ا
ةالالذ مالالن اا الالافاج مالالن الالالدع املقالالدم مالالن ا وم ال و الالا /ا هالالاا صالالاهب املصالاليح اعامالالاج
وه الالام جديالالد تاةيال مب اقبال عمييالالاا اادالالدماه ويف هالالااا وخال ى ،ا يُطبال البيالالد الاوصالالياا
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املوجه ىلليه فةي بيا املثال ،تةما جاماي ا الاوصياا اليت اق هت عييها يف ىل ا عميي
ا اة ال النء ا  ،وا ُمتا س يف الوقت ا ايل وي قا عي عميياا ااددماه يف البيد
 -2ااعوص ت اامع لا اا وض الم ي
 -49قُالدمت توصالياا تاةيال ضال و تةزيالالز الالدعو ليمنافتال و ال ثقافال منافتال هقيقيال ىل
يو البيداس اليت مشيها اا اة ال والدعو ليمنافتال ةالو واهالد مالن املهالام ال /يتالي ليوكالااا
املةني ال املنافت ال فمالالن امله ال جالالداً النتالالب ىل الوكالالااا املةني ال املنافت ال يف البيالالداس النامي ال وس
تةالّف فوا/الالد املنافتال يف صالالفوف ا مهالالو الةالالام وادامالالو املالالدين ألس مقاصالالد ق الوادة و يا الالاا
املنافت ال ال ا تُفه ال ال جا/م ال الاً فهم ال الاً ال الالييماً وو ا تُبال ال َّالوو م اد ال ال ً ال الالا زً يف ىل ال الالا املناق ال الالاا املاةيق ال ال
التيا اا الةام ومو الك ،يصة عي الوكااا املةني املنافت وس ي وس لديها ما ي فو
مالالن الاالالاث واإلشالالةا للضالالطل اد الالط الالالدعو ليمنافت ال و وجالاله عالالام ،وشالالا ا البيالالداس الالاليت
مشيهالالا اا الالاة ال ىل وس عميي ال ا الالاة ال النء ال ا كالالاس هلالالا وث ال ىلجيالالايب وافيالالزي يف جمالالال تنفيالالذ
الا الالدا واملب الالاج اا املاةيقال ال ال الالدعو ليمنافتال ال فق الالد الالاعد ا الالاة ال النءال ال ا اهليئ الالاا املةنيال ال
املنافت ال عي ال كت ال وعالالو واع ال اف ا مهالالو عام ال  ،فض اللً عالالن ة ال ا هالالاا املةني ال اخلاص ال
األخ ى ،من قبيا ا امةاا وو ا/س اإلعلم واهليئاا القضا/ي وغ ف الا ا
 -3ااعوص ت اامع لا يلو ت ااوك ت اام

ام ي ي مو ع ااع ا

 -50ت تبس دوعي ود ط اإلدفاا اليت تضطيو هبا اهليئاا املةني املنافتال قالد ةالذ اهليئالاا
عي ىلج ا اقيقاا تات الفةالي وال فا وينبغو لأله ام الا يةي وس تالنع وضالوم عيال
وجواا الاحقي املااه هليئ مةني املنافت من وجا ىلجناز واياها فاحديد تيالك األجواا النع
واضد يف صك قادوين ،من شاده وس ي فا لي هاا الفاعي يف امليداس ااقاصاجي عنص اليقة
القالالادوين ومبالالدو محاي ال الاوقةالالاا امل ال وع  ،فض اللً عالالن اإلجا التالالييم وقُالالدمت ،يف هال ال ة ال
البيالالداس الالاليت مشياهالالا عمييالالاا الاقيالالي  ،توصالالياا او الاليو دطالالات وجواا الاحقي ال املااه ال ليهيئالالاا
املةني املنافت واخايف دطات الادا املق ه من يد ىل خ  ،مثيما اخايف متاوى الانفيالذ
الفةيو لياوصياا
 -4ااعوصؤ ت اامع لاؤ عاؤ ف اا ؤ ت حيؤؤم اللاويؤ غ ؤ ألخاؤ م اامؤؤوار لؤؤى ن ؤؤو
ُكفء
 -51يات ال اديالالد األولويالالاا وختصالاليع امل الوا ج عي ال الالو كالالف اني ال قصالالوى لضالالماس وجا
الوكااا املةني املنافت لو ا/فها فةالي ويات اديد األولوياا اني وكرب يف هال البيالداس
النامي ال تالالب امل الوا ج ال الالحيح املااه ال ليوكالالااا املةني ال املنافت ال ويايالالف اديالالد األولويالالاا
وختصيع املوا ج ختصيصاً كفئاً من وكال ىل وخ ى ،والالك هتال الو الا/ف املنو ال الا وكالال
والواي املنصو عييها يف قادوس املنافت
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ضمنت ة البيداس قوادينها وه اماً تنء جوَ الوكال املةني املنافت يف جمال اديالد
-52
ّ
األولوياا (ىلددوديتاليا) ،غال وس عمييال اديالد األولويالاا ةالذ الن وس تضالطيو هبالا اهليئال املةنيال
املنافت ال ط يق ال غ ال ني ال  ،وي مالالن جوس الا الزام قالالادوين (كو الالاا ي ا) ويف هال ال يالالداس وخ ال ى،
كاد الالت الاوص الالياا موجهال ال ال ال ا وجت وتةيق الالت األنيال ال ال الالربى ال الاليت يوليه الالا ق الالادوس املنافتال ال
لي واد املاةيق حبماي املتاهيك (جاماي ا)
 -5ااعوص ت اامع لا لثم اام ي ال او ت اامعمألب لى ح ت خمق ت نون اام ي
 -53ضماداً لانفيذ قادوس املنافت وىلعمال وه اماله عيال الو فةالال ،ينبغالو وس تاالام ليهيئالاا
املةنيال ال املنافتال ال جمموعال ال مانوعال ال م الالن الا الالدا ال الاليت تةاقال ال عيال ال خال ال ت ق الالادوس املنافتال ال و الالبا
ااداص الالاف ال فييال ال مبن الالو تي الالك اخل وق الالاا و اةزي الالز اهال ال ام الق الالادوس وينبغ الالو وس ت الالوس الةقو الالاا
املف وض ال عي ال ا ه الالاا الفاعي ال يف املي الالداس ااقاص الالاجي خل قه الالا لقواع الالد املنافت ال ص الالا م مب الالا في الاله
ال فاي ل الو االدا وثال اً جعيالاً هقيقيالاً ل الا مالن املؤ تال ااقاصالاجي املخالفال وا هالاا الفاعيال
األخ ى يف التوت غي افيزةا عي عدم اتبا مما اا مادةال ليمنافتال غال وس ضال و اقيال
األث ال ال جعالالو ا تةالالمل عالالدم ااك ال اا ةنص ال الانا ال و اإلضالالاف ىل الالالك ،ينبغالالو وا ت الالوس
الةقو الالاا ،وخباصال الةقو الالاا املاليال  ،مف ال ووخال اً ،مالالن املفيالالد ويضالاً وس تاالالام الو الالا/ا اللزمال
إلدفاا القادوس ( اما الاتاةا)
 -54ويف ة ال البي الالداس ،الاليطت الاوص الالياا الض الالو عي ال ض ال و ف الالو مت الالاوياا الغ ام الالاا
املاليال ال واعام الالاج ت الالدا دييال ال ع الالن الةقو الالاا املاليال ال ويف ي الالو البي الالداس املةنيال ال هب الالذ الفئال ال م الالن
الاوص الالياا ،جي ال ال ي يف الوق الالت ال ال ال اةن ا الالاة ال قواع الالد املنافت ال ال م الالن وج الالا زي الالاج ال كي الالز عي ال ال
الةقو اا (ىلددوديتيا ،وتود  ،وكو اا ي ا)
 -55وتؤكد الاقا ي املاةيق ا اة ال النء ا عمومالاً عيال ونيال الةقو الاا ال اجعال  ،ول الن هالىت
ا س ينفالالذ وي ي الالد مالالن البي الالداس الالاليت مشيه الالا اا الالاة ال الاوصالالياا عي ال النحالالو الواج ال وم الالو
الك ،ينبغو اإلشا ىل ما يبذل هالياً من جهوج كربى يف البيداس الثلثال الاليت الدوا يةالاً عمييال
هتدف ىل تةديا وا اة ال قوادة و يا اا املنافت فيها من وجا وخذ الاوصياا يف ااعابا

ء -نشو اامع
 -56ت ما ود ط املاا ة د داا/ا الاقالا ي املاةيقال ةمييالاا ا الاة ال النءال ا فضاللً عالن
خدماا نا القد اا واملتاعد الاقني املقدم من األود ااج ىل البيداس امل مول اا اة ال
وود ط املاا ة ةذ عنص و ا و من عميياا ا اة ال النء ا اليت جي يها األود ااج
 -1نشم اا ع ئج
 -57وكدا كاف البيداس وس د داا/ا الاقا ي املاةيق ةميياا ا الاة ال النءال ا  ،وخباصال
د ال كالالا توصالالي مالالن الاوصالالياا املنبثقال عالالن الاقالالا ي  ،عامالالا مهال الفةالالا ،ىلس عمييال ا الالاة ال
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النءال ا والاقالالا ي ااا الصالالي توضالالد ال ؤيال ومالالام اهليئالالاا املةنيال املنافتال وةيئالالاا الانءالالي  ،األمال
الذي يتاعد عي د عميي تات قد وكرب من الفةالي يف جمال الدعو ليمنافت
-2

ء اااارات لاامي اض ااعا
 -58متث الالا عميي الالاا ا الالاة ال النءال ال ا الط الالوعو لقال الوادة و يا الالاا املنافتال ال د الالا اً /يت الالياً
ضمن األد ط اليت يضطيو هبا األود ااج يف جمال املتاعد الاقنيال فمالن وجالا متالاعد البيالداس
ال الاليت مشيه الالا اا الالاة ال عيال ال تنفي الالذ خماي الالف الاوص الالياا الال الوا ج يف الاق الالا ي املاةيقال ال ا الالاة ال
النءال ال ا  ،وال الاليت تق الالدم ىل شال الاجاا ه الالول ال يفيال ال ال الاليت الالن هب الالا تةزي الالز تطبيال ال ت ال ال يةاا املنافتال ال
وصياغاها ،ينء األود ااج ود ط موجه ليبيالداس امل المول اا الاة ال ووكالااا املنافتال فيهالا
تاةي ال بنالالا القالالد اا واملتالالاعد الاقني ال والاالالد ي و الاالالايل ،يتالالاة األود االالاج يف نالالا قالالد اا
وكااا املنافت يف جمال تنفيذ واياهتا ومما و ا/فها
 -59و وجه عام ،وكدا وكااا املنافت اليت مشياها الد ا وس عمييالاا ا الاة ال النءال ا
يف هالالد ااهتالالا قالالد الالانت ومالالا زالالالت تتالالاة  ،يف نالالا قالالد اا الوكالالااا يف جمالالال تنفيالالذ واياهتالالا
واتة فه موا ن القو وموا ن الضالةف يف يا ال وقالادوس املنافتال يف البيالد وىلدفاانالا و وا
مةء ال البيالالداس ودالاله ينبغالالو تةزيالالز ود الالط ماا ة ال الاقالالا ي املاةيق ال ةمييالالاا ا الالاة ال النء ال ا  ،مالالن
داهييت نا القد اا واملتاعد الاقني  ،وو دا ة الوكااا اليت مشيها اا اة ال وياً مفاج
وس نالالا القالالد اا واملتالالاعد الاقني ال عنص ال اس م تبط الاس ا تبا الاً وثيق الاً ووس نالالا القالالد اا د الالا لالاله
علق مباش املتاعد الاقني اليت يوف ةا األود االاج واعاالربا وكالااا وخال ى وس نالا القالد اا
يايف اخالفاً شديداً عن املتاعد الاقني وا تاا وس نا القد اا د الا يال تبس ا تبا الاً مباشال اً
ةميي ا اة ال النء ا ماها ،وا ينطي من املتاعد الاقني
 -60وخبص الالو دوعيال ال املت الالاعد  ،وش الالا ا اهليئ الالاا املةنيال ال املنافتال ال ىل وس وه الالد األ الالباب
ال /يتالالي الالاليت هةيهالالا تطي ال ىل األود االالاج ىلج ال ا ا الالاة ال يقالالوم الاله دء ال ا لقوادينهالالا و يا الالاهتا
املاةيقال ال املنافتال ال  ،ة الالو ا احت الالااا ال بال ال لةميي الالاا اا الالاة ال عمومال الاً ال الاليت تاتال ال الصال ال ام
وا وج الةالي واليت ت ى فيها وجا ااا وني الغ وتُتاخدم الاقا ي املاةيق ا اة ال النء ا
لاةالالديا القالالادوس (كالالا البيالالداس ،ل الالن ةالالذ الاةالالديلا ةالالو يف مةءال ا الالااا يف شال ا م الالا يو
قالوادة جديالالد يف الوقالالت الال اةن) ،وألغ ال ال الالالدعو (ىلددوديتالاليا ودي الالا اغوا ،عي ال الالبيا املثالالال)
ولوضو خط جديد لاد ي املو فة (يف زمبا وي) ،وما ىل الك
 -61و اعدا عميياا ا اة ال النءال ا الاليت جي يهالا األود االاج يف ىلاكالا الالوعو ضال و تالوف
نالالا الق الالد اا والا الالد ي لي ه الالاا األخ ال ى املةني ال ق الالادوس و يا ال املنافت ال  -م الن قبي الالا اهليئ الالاا
القضا/ي املخاص ادقي هااا خ ت قادوس املنافت  ،واملما ة مالن القطالا اخلالا  ،والالوزا اا،
واألو ا األكاج ي وا امةاا ،والصحفية وو ا/س اإلعلم عموماً وقد هفزا الاقا ي املاةيقال
ةميياا ا اة ال النء ا عي ااضطل هبذ األد ط ووتاهت الاالد ي لالبة ا هالاا املةنيال
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املالالذكو ويالالنء األود االالاج ةالالذ األد الالط املوجه ال ىل كالالا مالالن مالالو فو وكالالااا املنافتال وا هالالاا
األخ ى املةني  ،كا هاز القضا/و مثلً ،الاةاوس مو الوكااا الو ني املةني املنافت

 -62وقد دء األود االاج ود الط عديالد يف جمالال الاالد ي لصالا املتالؤولة احملييالة واضالطيو
اد الالط تاةي ال الاةالالاوس اإلقييمالالو وجوس اإلقييمالالو ،وعقالالد هيقالالاا عمالالا الالاس قالالادوس و يا ال
املنافتال موجهال ىل مالالو فو الوكالالااا املةنيال املنافت ال  ،مبالالا يف الالالك مناق الالاا املا/الالد املتالالادي
الالاليت تناولالالت ةالالذ املواضالاليو ولانءالالي هيقالالاا الةمالالا ةالالذ  ،يةمالالا األود االاج الاةالالاوس الوثيال مالالو
الالا /الوكالالااا الو ني ال املةني ال املنافت ال وا هالالاا األخ ال ى صالالاهب املصالاليح الالاليت تاماالالو ا ال
وكرب يف جمال قوادة و يا اا املنافت املقا د مو الوكااا امل مول اا اة ال
 -63وت ال ا ا الالواا الد ا الالي عنص ال اً مهم الاً خ ال مالالن نالالا القالالد اا فهالالو تاالاليد ىلم ادي ال
ىلقامال تبالالاجل ثال ي لالالل ا هالالول املما الالاا الفضالالي الالة اهليئالالاا املةنيال املنافتال وتالالوف ليوكالالااا
املةني املنافت يف البيداس الناميال ف صال لاةميال مة فاهالا قالادوس املنافتال وجاله عالام و املما الاا
احملدج املادة ليمنافت وجه خا

 -64ومنالالواه اااالالاج ااقاص الاجي والنقالالدي لغ ال ب وف يقيالالا ةالالو مثالالال عي ال األد الالط املاواصالالي
والةمييال ال املاةيقال ال املاا ةال ال ال الاليت الالن وس تفض الالو ىلليه الالا عمييال ال ا الالاة ال دءال ال ا الالوعو لقال الوادة
و يا الالاا املنافتال ال و غيال ال مت الالاعد ااا الالاج ااقاص الالاجي والنق الالدي لغال ال ب وف يقي الالا عيال ال تنفي الالذ
الاوصياا املق هال يف الاق يال املاةيال ا الاة ال النءال ا ُ ،وقالو يف عالام  2008اتفالات ىل الا ي الة
اااالالاج واألود االالاج وعم اللً هبالالذا ااتفالالات ،دُءمالالت يف عالالد جول وعضالالا يف اااالالاج ااقاصالالاجي
والنقدي لغ ب وف يقيا هيقاا عما فية املتاوى تناولت املتا/ا والقضايا املؤ تي والا يةي
واإلج ا/ي ال ووفضالالت ةالالذ امل الالاو اا ىل ىلعالالداج تق ي ال ةن الواس م Study on the revision of the
institutional framework of the implementation of the WAEMU’s community competition

rulesم (ج ا هول تنقيد اإل ا املؤ تو اخلا انفيذ قواعد املنافت جاخا ااااج ااقاصاجي
وعقالالدا
والنقالالدي لغ ال ب وف يقيالالا) ،قالالدم ىل الالالدول األعضالالا يف اااالالاج يف ديتالالاس/و يا ُ 2012
م الالاو اا م الالو ال الالدول األعض الالا عق ال د ال الاق ي ال  ،ويف ع الالام  2013دُءم الالت اجاماع الالاا فية ال
املتالالاوى الالة اخل الربا الالالو نية ليالالدول األعضالالا عي ال ةالالامرب اجامالالا ف ي ال اخل الربا ا الالومو الالالدويل
الاا و لألود ااج و ياةة ىلعاج تقيي ا هوج املبذول من جادال اااالاج لانالاول الاوصالياا املقدمال
يف ىل الالا عميي ال ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو لق الوادة و يا الالاا املنافت ال ال ا نالالو ةالالد اخااالالام
عميي ال امل الالاو اا هالالول الاالالدا ا ديالالد  ،و الالااو ا هالالاا املةني ال املخاص ال عي ال الصالالةيد الالالو مل
وجاخا ااااج ااقاصاجي والنقدي لغ ب وف يقيا تنفيذ اإلج ا اا اللزم عي النحو الواج
 -65و نا عي الالك ،الن وس تايقال
لقوادة و يا اا املنافت املتاعد الاقني
ا اة ال النء ا  ،وتاتال ةالذ املتالاعد
املوا ج املااه لانفيذ قادوس و يا املنافت
18
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ال /يتي لقبول ا اة ال النء ا الطوعو الذي جي يه األود ااج ،ةو املتاوى الةايل مالن املتالاعد
الاقني املقدم يف الك اإل ا

خ مي ط -اا ع ئج لااماعمح ت ااواياض
اف -اا ع ئج
 -66ا اُخدمت الاقا ي املاةيق ا اة ال النء ا لاةالديا القالادوس (كالا البيالداس ،ل الن ةالذ
الاةديلا ةو يف مةء ا ااا يف ش ا م ا يو قوادة جديد يف الوقت ال اةن) ،وألغال ال
الدعو  ،ولوضو خط جديد لاد ي املو فة
 -67ويهالالدف ا الالاة ال النء ال ا ىل ىلج ال ا اييالالا مفصالالا ل الالا مالالن اإل الالا القالالادوين واإل الالا
املؤ تو اليذين ينءماس ود ط اهليئ املةنيال املنافتال وتنفيالذنا الفةالال يف الواقالو الةميالو وهبالذا
املةىن ،ينقت د ا اهليئ املةني املنافت ىل ادالة ال /يتية الاالية:


الو الالا/ف ااا الصالالي املاةيق ال مب اقب ال ود الالط التالالوت ،والالاليت تتالالاهدف الا الالا ( يا ال
م افح ال ااها الالا اا وم اقب ال عميي الالاا ااد الالدماه) يف ة الالذا اد الالال ،م الالن امله ال ايي الالا
املة الالاي ال الاليت تُةام الالد لاص الالنيف ا الالااا حبت ال ال األولوي ال ال  ،وك الالذلك ىلج ال ال ا اا البح ال ال
والاحقيق الالاا والقال ال ا اا ال الاليت تاخ الالذ الالاس مةا ال ال ا الالااا وينبغ الالو وس تت الالاعد ةال الذ
الةميي ال اهليئ ال املةني ال املنافت ال يف الوصالالول الت ال يو ىل املةيومالالاا وتباجهلالالا ،ل الالن جي ال
ويضاً وس ا م ةذ الةميي وت فا هقوت املدع عييه ر



األد الط الاليت هتالدف ىل الاالدخا يف املهالام املتالند ىل ا ومال وىل اهليئالاا الا ال يةي
يف جمالالال وضالالو الق الوادة فالو يف ال الانءيمي ال ةالالو فة اللً و يف ال و ا الالي ألجا األ الوات
واألةالداف املاوخالا مالن ةال اليالوا/د الانءيميال قالد ا تاوافال مالو مبالدو التالوت ا ال ىلاا
كادالالت تاضالالمن وه امالاً تالالنع عيال وضالالو هالواجز ومالالام جخالالول األ الوات وو فال ل قيالالوج
عي د ا األعمال الا ا ي ومن الض و ي وس ت اعو ا هاا الانءيمي مبدو املنافت
ا لدى تصمي القواعالد (لانءالي ومحايال جوادال التاللم والصالح والنوعيال  ،ومالا ىل
الالك) ووس تفال ل قيالوجاً عيال ود الط ال الكاا فقالس عنالدما ت الوس تيالك القيالوج ضال و ي
ومانا ب مو األةداف املاوخا

 -68وق الالد هءي الالت عمييال ال ا الالاة ال النءال ال ا لقال الوادة و يا الالاا املنافتال ال يف الال الدول الناميال ال
ال هاب ملا تاتال اله مالن كفالا وملالا تفال ز مالن توصالياا عمييال وخال ا/س يال واضالح تت شالد
هب الالا البي الالداس املةني ال وق الالد الالانت الةميي ال يف ن الالا ق الالد اا اهليئ الالاا املةني ال املنافت ال م الالن خ الاللل
تزويالالدةا احيالاليلا عالي ال ا الالوج أل ةالالا اخلاص ال حبماي ال املنافت ال  ،وكالالذلك عالالن ي ال تزويالالدةا
املتاعد ألغ ال املاا ة كيما كاس الك منا باً
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 -69وم الالا خبص الالو تةزي الالز كف الالا اهليئ الالاا املةنيال ال املنافتال ال يف جم الالال تنفي الالذ قوادينه الالا احملت الالن
والقا/م  ،فقد كادت الصو ماباين دوعاً ما فهنا ةال البيالداس الاليت هققالت جناهالاً الا زاً ،ويف
ةذا ادال وجا عميياا اا اة ال اليت جي يها األود ااج جو اً مهماً غ وس ة البيداس الاليت
قد ا عي اتة املناخ الةام ليمنافتال فيهالا ،وي الاليت هققالت ال ثال مالن هيال اتالة األ ال
القادودي ال  ،فهالالو ت ال ت ىل متالالاوى الاوقةالالاا مالالن هي ال اإلدفالالاا ومالالن و الالباب الالالك مالالا ييالالو:
(و) هاج ال وك الالرب فيم الالا ياةي ال مص الاللم الا ال يةاا يف اد الالااا ااا الص الالي وفيم الالا ياةي ال ويض الاً
الا ال يةاا الثادويال ر (ب) اتبالالا يا الالاا ه وميال غال منا الالب يف ادالالااا ااا الصالالي (مثالالا
التيا ال الالاا املاةيق ال ال ال ال ال ا  ،واملؤ تال الالاا املميوك ال ال ليدول ال ال  ،والقطاعال الالاا اخلاضال الالة ليانءال الالي )ر
(ه) ا تف الالا متال الالاوياا الفت الالاجر (ج) دوجي ال ال امل ال الوا ج الب ال ال ي واملالي ال ال املااه ال ال ليهيئال الالاا املةني ال ال
املنافت  ،وما ىل الك
 -70وتال اوم دتالالب الاوصالالياا الاليت اعاُمالالدا فةاللً مالالن  10يف املا/ال (ووك اديالالا ،هيال عقالالدا
جو ا اة ال النء ا يف متوز/يوليه  )2013ىل  85يف املا( /ىلددوديتيا ،هي جي ي النءال يف
م ال ال و ق الالادوس ُعال ال ل عيال ال الربمل الالاس) ،وتبيال ال ة الالذ النت الالب يف املاو الالس الالة  40و 50يف املا/ال ال
هت ال جوج عيال اا الابياس الالذي و الا يف ىل الا عمييال الاقيالي وف ال ]الاوصالي ة ماملةامالد م
ةالالو ف ال غامض ال وميابت ال ىل ه الالد م الالا ،الالالك وس ة ال اديب الالة ين الوا وس م الالا يو الاة الالديلا
تةامالالد ةالالد مالالن جاد ال اهليئ ال الا ال يةي وت ال ى مةء ال الوكالالااا وس مالالن مهامهالالا ال /يتالالي وس
تتالالة ىل اعامالالاج تيالالك امل الالا يو و الالنها صالالو اا/ي ال مالالن جاد ال اهليئ ال الا ال يةي  ،والالالك ىل
جاد زياج ال كيز عي ود ط الدعو وتنفيذ الاوصياا املاصي الدعو ليمنافت

ء -ااماعمح ت ااواياض
 -71يهدف اجامالا املا/الد املتالادي ىل اييالا وتطالوي دءالام تقيالي عمييال ا الاة ال النءال ا
الذي اعامد األود ااج خلل التالنواا الة ال األو  ،غيال اقيال داالا/ا وفضالا يف ىل الا اضال
عميياا اا اة ال وتنفيذةا
 -72وىلج ا ةذ ااخابا اا مفيالد جالداً ليهيئالاا الاليت ت غال يف املثالا عيال اتالة وجا/هالا
فبةالالد ع ال الالنواا مالالن اخلالالرب يف جمالالال عمييالالاا ا الالاة ال النء ال ا  ،يُقالالدم األود االالاج عالالدجاً مالالن
املق هاا لاحتة منه ي عميياا اا اة ال وتطبيقها
 -73ويف ةذا الصدج ،و جا املق هاا الاالي مالن جمموعال وا الة مالن اخلالربا يف جمالال قالادوس
املنافت الذين انوا يف ةذا الاق ي :
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وث ا تتاؤاا هول و باب عدم تنفيذ ة الاوصياا املنبثق عن عمييال ا الاة ال
النء ا  ،وعما ن عميه متاقبلً يف ةذا الصدج وعي ال غ من وس ةذ املتال قد
نواا ،ينبغو ايييها اييلً وعم ر
تناوهلا الفةا تق ي ف الة



هاج ىل ىلجياج ُ بُا تااليد لي الب اا املهامال األخال ى ج ا ال داالا/ا الاقالا ي املاةيقال
ةميياا ا الاة ال النءال ا فةمييالاا اادضالمام ىل منءمال الاةالاوس والانميال يف امليالداس
ااقاصاجي ،عي بيا املثال ،ن وس تتاخدم داا/ا ةذ الاقا ي ر



ةنا تاييد لف ا مو ة الربوتوكواا ال ني واملباجئ الاوجيهي غ ال ني إلعالداج
الاقالالا ي املقبي ال ول يفي ال ىلج ال ا ةثالالاا تقصالالو ا قالالا /وينبغالالو وس تُاالالام ةالالذ األجواا
لي هاا اليت تُةد الد ا اا يف املتاقبار



تات ال املاا ة ال يف املالالدى البةيالالد اني ال الغ ال وتات ال الاوصالالياا ويي ال األجالالا األني ال
ويضاً وا د من صد تنفيذةار



ال تتالالاؤاا هالالول ال يفي ال الالاليت يالالا هبالالا اخايالالا يالالد خلالالول عميي ال ا الالاة ال دء ال ا
الالوعو ،ويف دف ال ااهالالا اق ال ُ م وس يضالالطيو األود االالاج قبالالا اخايالالا البيالالد اقيالالي يات ال
قد وكرب من ال فافي والص ام ر



يُله ال ال  ،يف ال الاليات منءم ال ال الاةال الالاوس والانمي ال ال يف امليال الالداس ااقاصال الالاجي ،غيال الالاب الطال الالا و
ال ن الالور ف الالآخ عميي الالاا ا الالاة ال النءال ال ا ُهال ال يف الاليات عميي الالاا اادض الالمام ىل
منءم الاةاوس والانمي يف امليداس ااقاصاجي ومو الك ،فمن ا س ىل موعد اجامالا
ف يال ال اخلال الربا ا الالومو ال الالدويل الا الالا و لألود ا الالاج ،الالانء منءمال ال الاة الالاوس والانميال ال يف
امليداس ااقاصاجي يف توصياا األود ااج ويف ال يفي اليت ن هبا هلالذ الاوصالياا وس
تؤث يف عميياا ا اة ال النء ا اليت ُه ى يف ىل ا منءم الاةاوس والانمي يف امليالداس
ااقاصاجير



يات ا اة ال النء ا الذي ه يه منءم الاةاوس والانمي يف امليداس ااقاصالاجي انيال
ُكالالربى النتالالب ىل الوكال ال يف الالالذك ى التالالنوي الثادي ال والة ال ين لاا يتالالها ،ومالالن امله ال
ىلج ا عميياا ا اة ال النء ا لف زمني و ولر



ُش الدوج عي ال وس ا الالاقللي املؤ ت ال و الاليي ليصالالموج يف وجالاله تغ ال ا ومالالاا ،وةالالو وم ال
شديد الاوات يف البيداس النامي ر



ينبغالالو لألود االالاج وس يتالالام يف اضال البيالالداس يف ىل الالا عمييالالاا اادضالالمام ىل منءمال
الاةالالاوس والانمي ال يف امليالالداس ااقاصالالاجي وت الالوس امللهءالالاا امل تب ال ت تيب الاً جيالالداً ويت ال
ا اخداماً من النمااه ،ول ن من األني مب اس وس ت وس يو ةذ األجواا مااه ًر
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م الالو ال الالك ،ال ة ال الات الالاؤاا الالاس مت الالال ادي الالد البي الالداس ال الاليت ينبغ الالو لألود ا الالاج
مت الالاعدهتا ،ا الاليما ىلاا وض الالو يف ااعاب الالا وس مةءال ال البي الالداس ال الاليت وجال ال ا ا اة اضال الاً
ليتوت ينبغو وس ت وس قاج عي خول عميي ا اة ال دء ا ر



ينبغالالو الااكيالالد عيال وس الاق يال يالُالربز وس متالالاوى تنفيالالذ الاوصالالياا يف البيالالداس الالاليت مشيهالالا
اا الالاة ال ،الالالذي يبيال الالو  50يف املا/ال  ،ةالالو متالالاوى مال ل ىل هالالد مالالا ولاحتالالة
داي ال عمييالالاا ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو ،الالي وس مالالن املتاصالالوب اييالالا املق هالالاا
املابقي ال الالاليت تُنفالالذ والةوامالالا الالاليت هالالالت جوس تنفيالالذةا وتات ال عميي ال اخايالالا البيالالداس
الاليت ي الالميها اا الاة ال انيال كالربى ويضالاً ،ألس ال ال و األ ا الالي لانفيالذ توصالالياا
عميي ال ا الالاة ال النء ال ا الطالالوعو تنفيالالذاً فةالالااً ا تقاص ال عي ال اإل اج فحت ال  ،وىلمنالالا
ت ما ويضالاً ( الا هالىت تا الاوز) قالد البيالد املخاالا عيال القيالام مصاللهاا ااا شالاس
ومدى ا اةداج لذلك لالذا ،ينبغالو وس ُاالدَّج مةالاي اخايالا البيالداس الاليت ختضالو لياقيالي
من جاد األود ااج اديداً جقيقالاً و الن وس ت الما ةالذ املةالاي مالثلً تقييمالاً لياقاليالد
التيا ي والقادودي والقيوج املالي املم ن ومدى ا اةداج/جاةزي اهليئ املةني املنافت ،
ومال ال ال ال ال الالا ىل الال ال ال ال ال الالك ويةال ال ال ال ال الالمل ةال ال ال ال ال الالذا وس يال ال ال ال ال الالو الةوامال ال ال ال ال الالا الال ال ال ال ال الاليت تُتال ال ال ال ال الاله يف داي ال ال ال ال ال ال
اإلصلهاا/الاحتال الاليناا وو اال الالول جوس اقي ال ال داي ال ال ينبغال الالو وس تؤخال الالذ يف ا تال الالباس
خالاللل م هي ال ااخايالالا وعميي ال اا الالاة ال ةالالو ف ص ال ت كب ال تاالاليد لوكالالااا املنافت ال ،
القد ال وا ديث ال الةهالالد عي ال هالالد الوا  ،ىلم ادي ال تقيالالي وجا/هالالا واتالالينه وعالاللو عي ال
الك ،تايد عميي ا الاة ال النءال ا الطالوعو ومالام اهليئالاا املةنيال املنافتال ف صال ً ف يالد ً
لا يو ه وماهتا عي مواصي اإلصلهاا الداعمال ليمنافتال لالذا ،ينبغالو وس تُالد
اهليئاا املخاا جو ةا يف عمييال اإلصاللم ،والالك اتبالا الاوصالياا املنبثقال عالن عمييال
ا اة ال النء ا الطوعور



ينبغالالو الاوصالالي حب الالد ا هالالوج مالالن وجالالا تنفيالالذ الاوصالالياا والتالالةو ىل اديالالد املزيالالد مالالن
ووجه الاآز ة عمييالاا ا الاة ال النءال ا الاليت ُجي يهالا كالا مالن منءمال الاةالاوس والانميال
يف امليداس ااقاصاجي واألود ااج

ط -ا ع ع ت
ُ -74جي ال ى ا الالاة ال النء ال ا لق الوادة و يا الالاا املنافت ال عي ال و الالاس الالوعو ،وةالالذا مؤش ال
عي مدى وني لي عميياا ا اة ال النء ا
 -75وقد كادت عميياا ا اة ال النءال ا الاليت ُجي يهالا األود االاج لقالوادة و يا الاا املنافتال
داجحال يف دالواهو عالالد فبفضالالا ا الالوج الةاليال لةمييالالاا الاقيالالي والاوصالالياا الواضالالح  ،الالانت
ا لي ال يف تةزيالالز فه ال م الوا ن القالالو وم الوا ن الضالالةف يف ق الوادة و يا الالاا املنافت ال لالالدى البيالالداس
امل مول اا اة ال ،كما انت يف ىلدفاا تيك القوادة والتيا اا
22
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 -76واعاُرب تصمي ا اة ال النء ا الطالوعو لقالوادة و يا الاا املنافتال حبالد ااتاله ،خبطواتاله
الالالثلا ال /يتالالي  ،وةالالو م هي ال الا الالاو وم هيال الاقيالالي وم هيال مالالا ةالالد الاقيالالي  ،منا الالباً لاحقي ال
وةداف الاله وم الالو ال الالك ،و جا اق اه الالاا اقي الالي م الالدى ا اج ال ىل تغي ال اهلي الالا ا الالايل لةميي الالاا
ا الاة ال النءال ا  ،والالالك حبتال متالالاوى كالا وكالال مالن الوكالالااا املةنيال املنافتال وقبالا ىلجال ا
الاقيي  ،ينبغو البت فيما ىلاا كادالت الوكالال املةنيال املنافتال وكالال ً فايال ً وم ااا ه ال ومالن املهال
ويضال الاً ايي الالا وادي الالد ال يفيال ال ال الاليت تط الالو ا هب الالا الوك الالااا ادطلقال الاً م الالن الاوص الالياا املنبثقال ال ع الالن
ا اة ال النء ا واأل الباب الاليت جةيالت ةال ةالذ الوكالااا ا تُنفالذ الاوصالياا ال امالا ويف
الالن
ة الالذا الص الالدج ،ق الالد ي الالوس م الالن املتاص الالوب تةزي الالز ا ادال ال الةمي الالو لل الالانااجاا ،حبيال ال
ليوكااا املةني املنافت وس تنفذةا تنفيذاً فةااً
 -77وينبغ الالو ويضال الاً الااكي الالد عيال ال ض ال ال و ع الالدم ااكاف الالا وض الالو النم الالااه ،وىلع الالداج مب الالاجئ
توجيهي خطي ي جو ىلليها القا/موس اا اة ال لاحديالد وفضالا يقال لاقيالي املةيومالاا املاةيقال
املؤ تاا/األشالالخا الالالذين ُجيال وس مقالالا لا مةهال ووضالالو قا/مال األ الالئي الالاليت الالن ههالالا
من وجا ا صول عي مةيوماا مهم  ،يف ي وةداف وخ ى
 -78وعلوً عي الك،
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ن ىلجخال اتيناا يف ادااا الاالي :



الانتي مو املنءماا الدولي األخ ى ل و ياتىن تةزيز متالاعو اإلصاللهاا يف جمالال
التيا ال الةام ال و الالي وس م الالن املفي الالد ىلج ال ا ا الالاة ال النء ال ا الط الالوعو عي ال و الالاس
الةميي الالاا ال الاليت وثبا الالت ج الالدواةا يف املاض الالو ،وهن ال اازجواجي ال يف الةم الالا الالة خماي الالف
املنءماا الدولي ر



من املهال جالداً زيالاج ال كيالز عيال الاالد ي و نالا القالد اا الاقنيال وينبغالو الس جمموعال
اإلج ال ا اا املاةيق ال اقالالدا املتالالاعد الاقني ال ا وة ي ال الالالازام ا ومالالاا الازام الاً واضالالحاً
انفي ال الالذ الاوص ال الالياا ،مب ال الالا يف ال ال الالك الاوص ال الالياا ال ال الاليت تاةي ال ال زي ال الالاج الاموي ال الالا املخص ال الالع
ليوكااار



جعال ىلقامال شال اكاا الالة اهليئالالاا املةنيال
وىلشال ا وكالالااا وخال ى كحيفالالا وشالكا
وس يته الك يف ىلجيالاج دالو مالن الالدع
يوف جعماً ىلضافياً يف املدى املاو س ىل

املنافتال يف البيالالداس الناميال والبيالالداس املاقدمال ،
و ا الالية يف عمييال ا الالاة ال النءال ا و الالن
والاوجياله الة الوكالااا ،األمال الالذي الن وس
البةيدر



ىلج اه م هيال وخال ى يف عمييال ا الالاة ال النءال ا تاالاليد ليبيالالداس ىلم اديال تقالالدا تقالالا ي ىل
ف ي ال اخل الربا ا الالومو الالالدويل ةالالد مضالالو الالناة ىل ثالاللا الالنواا عي ال ااداهالالا مالالن
تنفيالالذ جمموعال ىلجال ا اا املتالاعد وينبغالالو وس ي الالوس ةالالذا مصالالحو اً ا الالاة ال متالالاقا
ملا ياحق من ىلجنازاا و اق ي اا تةد ةيئاا املنافت املةني ر
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الةم الالا عيال ال توزي الالو تق الالا ي ا الالاة ال النءال ال ا عيال ال دط الالات وو الالو يف البي الالداس ،لض الالماس
وصوهلا ىل عدج وكرب من الصحفية وجمموعاا ادامو املدين واااجاا املتاهي ةر



الةمالا مالالو ال الكا اإلمنالا/ية (املنءمالالاا الدوليال ) لضالماس عالالدم الاالالاخ ملالد وييال عالالن
تقالالدا املتالالاعد الاقني ال  ،الالاليت ُمتالالول عالالاج خالالا ه الامويالالا األ ا الالو املخصالالع لياقالالا ي
املاةيق ةميياا ا اة ال النء ا يف هالد ااهتالا ،ألس الالك يالؤث يف توقةالاا وتصالو اا
الوكااا املةني املنافت اليت تايق املتاعد و ن وس يؤث يف ااي املطاف يف فةالي
عميي ا اة ال النء ا ماهار



ا ي ف ال الالو وس ي ال الالوس األف ال ال اج ال ال الالذين ي ال ال كوس يف عميي ال ال ا ال الالاة ال النء ال ال ا الط ال الالوعو
الحاب خ الالرب يف جم الالال ق الالادوس املنافت ال  ،الالا م الالن املفي الالد وس ي ودال الوا ويض الاً عي ال ج ايال ال
وص ال َ
ؤوس البيد املةمل

 -79و اخاصا  ،ش ّ ا ا اة ال النء ا وجا ً و ا ي ً لاحديد موا ن القو وموا ن الضالةف
يف دء ال املنافت ال الو ني ال واإلقييمي ال لالالدى البيالالداس النامي ال ولاقيالالي فةالي ال تيالالك الالالنء وكفا هتالالا
و النت الالب ىل األود ا الالاج ،م ّ ن الالت ة الالذ األجا م الالن وض الالو ا ال ال اتي ياا ودت ال ال يف جم الالال تق الالدا
املتاعد الاقني ىل البيداس امل مول اا الاة ال ،وةالو الاالايل تتالاعد يف اا الافاج مالن املالوا ج
املااه فا وكرب
 -80وموضالالو النقالالاش ةالالو اا الالاناج ىل الناالالا/ا الالاليت مت ا صالالول عييهالالا هالالىت ا س مالالن وجالالا
اق ال ام وف الالا لاحتالالة الط ا /ال املتالالاخدم هالالىت ا س يف م هي ال اخايالالا البيالالداس (املةالالاي ) ،ويف
م هيال ىلعالالداج الاق يال وىلجال ا اا الالاة ال ،ووخال اً يف م هيال د ال الناالالا/ا و صالالد تنفيالالذ الاوصالالياا
املقدم
 -81واهلدف ةو اا ام ا يف اتة فةالي ودطات ةذ األجا من وجا تيت الةما الاقمل
الالذي يضالالطيو اله األود االالاج ومواصالي ا هالالوج ال اميال ىل النهالالول نوعيال اخلالالدماا الاليت تقالالدم ىل
الدول األعضا نا ً عي يبها
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