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ت ييم ةم ي تطبيد الممموة اتق يذها
مذكرة من أمان األانكتال

موجز تنفيذي
تستعرض هذه املذكرة التطورات الرئيسية اليت حدثت على الصعيد الووين واققليمو
واملتع و وودا األين و و وراني و ي و ووال ق و و وواما ونيان و ووات املنا س و ووة ،ن و وويما من و ووذ ت و و ورين ال و ووا /
مووو مر  ،٢٠١٠توواريا امعدوواا م وؤمتر األم و املتدوودة السوواار املع و وانووتعراض ي و جوام و
يموع ووة املب ووااو والدواع وود املنص ووفة املتف ووً عليد ووا اتفاق ووا متع وودا األين وراني م وون أج و م ا د ووة
املمارنات التجارية التدييدية .ووعد ذلك ،تسوتعرض املوذكرة و الفصو األول تطبيوً اجملموعوة
و يال قواما ونيانات املنا سة ،م النظر و أح امدا الرئيسية وتديي مدى تنفيذها حىت
وُي وورى تدي ووي للتد وودر ايف وورز و تنفي ووذ ال وودول األعف وواخل و األوم ت وواا و ري ووً ا و وراخل
تارخي ووه .ج
احل وووم ال وودو املع و ود وواما ونيان ووات املنا س ووة الد ورار ال ووذي ا ووذه امل وؤمتر ا نتعرا و
الس وواار ،مو و توجي ووه ا متب وواه ملس املس وواعدة التدني ووة وانتعرا ووات النظو وراخل الطوعي ووة و ملين ووار
األوم تواا .وتجدووديفر و الفصو ال وا تفا ووي عوون التطوورات الوويت عر دووا التعواو الوودو انووتنااا
ملس ارانات األوم تاا الويت أججريوت لتجتماعوات السونوية لفريوً ا وراخل احل ووم الودو منوذ
عووار  .٢٠١٠وأخو ا ،توووجز املووذكرة ،و الفصو ال الووة ،األم ووطة املم نووة و يووال نيانووات
املنا س ووة وةاي ووة املس ووتدلك ال وويت ق وود ي وووا املو وؤمتر ا نتعرا و و الس وواو ان ووتدت ا و الس وونوات
ا مس الداامة.
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م دم
 -١أكوودت اجلمعيووة العامووة موون جديوود و الفدوورة  ٢3موون قرارهووا اجلووام  ١4٢/6٥املتعلووً
والتج و ووارة ،ال و ووذي اعتمدت و ووه و  ٢٠ك و ووامو األول/ايس و وومر  ،٢٠١٠ال و وودور األنانو و و لدو و وواما
ونيانووات املنا سووة و يووال التنميووة ا قتصووااية السووليمة وأحاينووت علمووا وووالتدرير ا تووام مل وؤمتر
األمو املتدودة السواار نووتعراض يو جوامو يموعوة املبووااو والدواعود املنصوفة املتفوً عليدووا
اتفاقوا متعدا األينراني من أج م ا دة املمارنات التجارية التدييدية(.)١
 -٢واعتج ِموودت اجملموعووة قب و  3٥عامووا ووديووت منووذ ذلووك احلووا اقينووار املتعوودا األين وراني

الوحيد املتعلً واملنا سة .و تزال قواما ونيانات املنا سة تسرتع ا متباه على الصعيد الوين
واققليم واملتعدا األينراني .على الصعيد الوين  ،اعتمود قوواما املنا سوة  ١٢٢ولودا ،مون ويندوا
ولدا مامية وولدا متر اقتصاااهتا مبرحلة امتدالية.
 -3ومن و ووذ امل و وؤمتر ا نتعرا و و الس و وواار ،ال و ووذي جعد و وود و ت و ورين ال و ووا /مو مر ،٢٠١٠
اعتمودت قوواما املنا سووة نوتة ولوودا ماميووة ،موون ويندوا ثتثووة موون أقو البلودا منووا .وعلووى الصووعيد
اققليم  ،تدور يموعات عديدة من الدول حاليوا وتنفيوذ قواعود املنا سوة اققليميوة .ووودأت جلنوة
املنا سووة و السوووق امل وورتكة ل وورق أ ريديووا واجلنوووا األ ريد و تنفيووذ لوائددووا وقواعوودها املتعلدووة
واملنا سووة و  ١4كووامو ال ا /ينوواير  .٢٠١3ويدووور ا دوواا ا قتصووااي والندوودي لقوورا أ ريديووا
حاليا وإ تح مليناره الدوامو اققليمو املتعلوً واملنا سوة ،الوذي اعتج ِمود و عوار  ،٢٠٠٢لتدديوً
تواز معدول وا اقمفاذ الوين واققليم .
 -4وقوود ا ووطلعت ووب ة املنا سووة الدوليووة ومنظمووة التعوواو والتنميووة و امليوودا ا قتصووااي
واألوم تاا ودور م ط و م ور مبوااو قوواما ونيانوات املنا سوة و يو أحنواخل العوا  ،و حوا
انووتجاوت السوولطات الويننيووة املعنيووة واملنا سووة ووذه اجلدوووا ،ن وواخل علووى الصووعيد ال نووائ أو موون
ختل التعاو م هذه املنظمات.
 -٥وو الفرتة الفا لة وا امعداا املوؤمتر ا نتعرا و السواار وكوامو ال ا /ينواير ،٢٠١٥
جع ِدو وودت و األوم تو وواا أرو و و اورات لفري و وً ا و وراخل احل و وووم الو وودو املع و و ود و وواما ونيانو ووات
املنا سووة ،وثتثووة اجتماعووات خ وراخل يصصووة و ووا ةايووة املسووتدلك ،واجتمووا خ وراخل يص و
واحد و ا اور قواما ونيانوات املنا سوة و تعزيوز التنميوة املسوتدامة والتجوارة مون خوتل تعزيوز
الد وودرة التنا س ووية ايفلي ووة والدولي ووة للبل وودا النامي ووة .وقام ووت ال وودورة الراوع ووة ع وورة لفري ووً ا و وراخل
احل وووم الوودو  ،املعدووواة و متوز/يوليووه  ،٢٠١4ووودور اجتمووا دف و ي للم وؤمتر ا نتعرا و
الساو .
__________
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 -6وو ميسا /أوري  ،٢٠١٢جع ِدد األوم تاا ال الة ع ر و الدوحوة ،قطور .ومظور املوؤمتر،
الووذي ووة مو ووو حمعوملووة تورهووا التنميووةحن حنووو منووو وتنميووة وواملا مسووتداماحم ،و اور قوواما
ونيان ووات املنا س ووة و ه ووذا الس ووياق واتف ووً و من ووار الدوح ووة عل ووى أم ووه حميظو و و و و نيان ووات
املنا س ووة ع ووامت مدم ووا لت ووجي ويا ووة تنا س ووية واحليلول ووة او قي ووار املمارن ووات املامع ووة للمنا س ووةحم
(الفدرة .)١٠
 -7وتسوول و يووة الدوحووة وامووه حميتم و هوودني نيانووة املنا سووة و هتياووة و ووو وياووة تنا سووية
وج الوودول األعفوواخل علووى حمالنظوور و
عوون ينريووً الدفوواخل علووى املمارنووات املامعووة للمنا سووةحم ،وت و ع
و و قوواما وأينوور املنا سووة مبووا يتما ووى مو انورتاتيجياهتا اقمنائيووة الويننيووةحم (الفدوورة  .)٥٠وت و
الو يووة ملس أ علووى األوم توواا حمأ يدووور والتدلي و والبدووة وأ يسوواعد البلوودا الناميووة والبلوودا
الوويت متوور اقتصوواااهتا مبرحلووة امتداليووة علووى ووياةة وتنفيووذ نيانووات حلمايووة املنا سووة واملسووتدلك،
وعلوى ت ووجي تبواال أ فو املمارنوات ،وملجوراخل انووتعراض النظوراخل لتنفيووذ م و هووذه السيانوواتحم
(الفدرة (٥6ر)).
 -٨ومن املد اق ارة ملس أ نيانات املنا سة أجارجت وا أولويات األوم تاا و املسامهة
و جعو العوملووة أك وور كفوواخلة وملمصووا ا .وهتوودني اجملموعووة ملس دديووً مزيوود موون ال فوواخلة و التجووارة
الدولية والتنمية مبا يتما ى م السيانات ا قتصااية وا جتماعية الويننية ،والدفاخل على ما قود
ين ا عن املمارنات التجارية املامعة للمنا سة من مسواوو و التجوارة والتنميوة .وتسوعى اجملموعوة
ملس حمةايووة وتعزيووز الر وواه ا جتموواع  ...ومصوولدة املسووتدل احم .وعنووا اجملموعووة هووو حميموعووة
املبااو والدواعد املنصفةحم ،خا ة ألهنا تؤيد مبدأ حماملعاملة التففيلية أو املتمايزة للبلودا الناميوةحم
كما هو مبا و الفر جي .

أاال -تق يذ الممموة
ألف -أهداف الممموة
 -9ا دني رق  ١من اجملموعة  -حم ما أ تعرق املمارنات التجاريوة التدييديوة أو تبطو
دديً الفوائود الويت ينبقو أ تن وا عون ر و احلوواجز التعريفيوة وةو التعريفيوة الويت توؤثر و التجوارة
العاملية ،و نيما ما يؤثر مندا و جتارة البلدا النامية وو تنميتداحم -ي تسو أمهيوة خا وة اليوور
وق وود و وودأت العومل ووة تنت وور وس وورعة وو وودأ يجط وورح ع وودا أك وور م وون األن ووالة املتعلد ووة و ث ووار الرك وووا
ا قتصااي ،نيما يما يتعلً ودور ك من احل ومات واألنواق.
 -١٠و يم ووا يتعل ووً وا وودني رقو و  - ٢حمددي ووً أك وور ق وودر م وون ال ف وواخلة و التج ووارة الدولي ووة
والتنميووة ،و نوويما جتووارة البلوودا الناميووة وتنميتدووا ،و دووا لمهووداني الويننيووة املرجوووة موون التنميووة
ا قتصااية وا جتماعيوة وللدياكو ا قتصوااية الدائموة ،وذلوك مو ت عون ينريوًحن (أ) ونواخل املنا سوة
وت ووجيعدا وةايتد وواع (ا) و و و و وواوط لرتكي ووز رأر امل ووال أو الد وووة ا قتص ووااية أو كليدم وواع
4
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(ج) ت جي ا وت ارحم  -دد كامت النتائج م جعة .ومنذ املؤمتر ا نتعرا الساار ،أودت
عوودة ولوودا ماميووة وولوودا متوور اقتصوواااهتا مبرحلووة امتداليووة اهتمامووا كبو ا وسيانووات املنا سووة ونوونت
ت ريعات ذات لة .وو هذه الفرتة ،اعتمدت مثامية ولودا و/أو أقوالي قوواما منا سوة جديودة،
وهو و أ قامس ووتا ( ،)٢٠١٠و يجو و ( ،)٢٠١٠وملكو ووااور ( ،)٢٠١١وو وونقتاي (،)٢٠١٢
هوم ووو كوم ووو ،الص ووا ( ،)٢٠١٢وملثيووي ووا ( ،)٢٠١3وو وواراةواي ( ،)٢٠١3وو وورو اار الس ووتر
( .)٢٠١٥وتع ووف دوري ووة و الدادرايني ووة ال ووعبية والفلب ووا وكمبواي ووا وميامن ووار حالي ووا عل ووى
و و و و و ووياةة ق و و و و و وواما املنا سو و و و و ووة (امظو و و و و وور http://www.asean.org/communities/asean-economic-
 .)community/category/competition-policyوو الفوورتة قيوود ا نووتعراض ،أاخل وت عوودة ولوودا
مل ووتحات كب و ة علووى قواميندووا املتعلدووة واملنا سووة ،ومندووا ألباميووا ( ،)٢٠١٠وأن ورتاليا (،)٢٠١٠
وكينيو و ووا ( ،)٢٠١٠ومنقوليو و ووا ( ،)٢٠١٠وزامبيو و ووا ( ،)٢٠١١وق ةيزنو و ووتا ( ،)٢٠١١ومالطو و ووة
( ،)٢٠١١والرازي و و و و ( ،)٢٠١٢ومول و و وودو ا ( ،)٢٠١٢واجلب و و و و األن و و وووا ( ،)٢٠١٢وأيرلن و و وودا
( ،)٢٠١4وامل سيك (.)٢٠١4
 -١١وجتودر اق ووارة ملس أ األمامووة العامووة ،مت وويا مو الطلو املدوودر موون الوودورة الراوعووة ع وورة
لفريً ا راخل احل وم الدو املع ودواما ونيانات املنا سة و انتنتاجاته املتفً عليدوا ،تتوي
للم و وؤمتر ا نتعرا و و السو وواو تدري و ورا عو وون اور نيانو ووات املنا سو ووة و ت و ووجي النمو ووو املسو ووتدار
وال ام ( .)٢ويتناول التدرير السب اليت ا ن هبا لسيانات وقواما املنا سوة أ تسود و التنميوة
املستدامة وال املة ،ويعط أم لة من قواما ونيانات يتلف البلدا .
 -١٢ا دني رق  - 3حمةاية وتعزيز الر اه ا جتمواع وصوفة عاموة ،ومصواس املسوتدل ا و
ك و موون البلوودا املتددمووة والبلوودا الناميووة وصووفة خا ووةحم  -حيظووى واهتمووار متزايوود و ك و موون
ولوودا العووا  .وتعب و ا عوون ذلووك ،قوورر امل وؤمتر ا نتعرا و السوواار أ علووى األوم توواا أ يل و
مو ووداخلات الو وودول األعفو وواخل الداعيو ووة ملس ملج و وراخل م و وواورات و و ووا تندو ووي مبو ووااو األم و و املتدو وودة
التوجيديووة حلمايووة املسووتدلك .وينلو وو أول اجتمووا  ،جع ِدوود و متوز/يوليووه  ،٢٠١٢ينلو ريووً
ا و وراخل اململص و و املع و و مايو ووة املسو ووتدلك ملس األوم تو وواا أ يعو وود تدريو وورا عو وون تنفيو ووذ املبو ووااو
التوجيديووة .وانووتنتج هووذا التدريوور أ الوودول األعفوواخل و األمو املتدوودة مفووذت املبووااو التوجيديووة
على مطاق وانو منوذ عوار  .)3(١9٨٥وأظدورت املسوامهات الويننيوة (أك ور مون  ٥٠مسوامهة) و
تديي هوذا التنفيوذ أ يو يوا ت املبوااو التوجيديوة احلاليوة توزال واحلة ومفيودة .وواق وا ة
ملس ذلووك ،جحوودات دووديات جديوودة حلمايووة املسووتدلك ،خا ووة التجووارة اقل رتوميووة وا وودمات
املاليووة ،وحظيووت وا هتمووار قفووايا مل ووا ية تسووتدً ملجوراخل م وواورات أونو مطاقووا وتنفيووذ املبووااو
التوجيدية ور دها.
__________
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 -١3وقار ا جتما ال وا لفريوً ا وراخل اململصو املعو مايوة املسوتدلك ،املعدووا و متووز/
يوليه  ،٢٠١3وانوتعراض تدريور التنفيوذ .وخوتل املناق وات ،جحودات عودة يوا ت قاراجدوا و
أي تندووي و املسووتدب  ،نوويما اجملووا ت الوويت نووبً أ أحوورزت يدووا تدوودما ملدوظووا منظمووات
أخوورى موون قبيو منظمووة التعوواو والتنميووة و امليوودا ا قتصووااي ويموعووة الع ورين ،وحيووة نووبً
وحوودا اجملووا التاليووا
التو و ملس توا ووً هووار و انيراخل وووا الوودول األعفوواخل و األم و املتدوودة .ج
ووج و ووه خ و ووا حن التج و ووارة اقل رتومي و ووة (املب و ووااو التوجيدي و ووة ملنظم و ووة التع و وواو والتنمي و ووة و املي و وودا
ا قتصووااي املتعلدووة مايووة املسووتدلك و ملينووار التجووارة اقل رتوميووة ( ،)١999الوويت توجوود حاليووا
قيد التندي (يتوق مل دارها و عار ))٢٠١6ع وا ودمات املاليوة (مبوااو يموعوة ال و  ٢٠الر يعوة
املس ووتوى املتعلد ووة واحلماي ووة املالي ووة للمس ووتدلك ( .))٢٠١٢وح وودا ا جتم ووا أيف ووا ينائف ووة م وون
الدفايا األخرى اليت تستدً مزيدا من املناق ة قب ملاراجدا و أي تندوي  ،وهو ةايوة البياموات
واقعتم ووات املس ووياة والتجو ووارة ع وور احل وودوا وا و وودمات العام ووة واحلص ووول علو ووى املعر ووة وآليو ووات
ا متصاني اجلماعية والسياحة والطاقة والند والس ن .وأخ ا ،اعوا العديود مون ا وراخل أيفوا ملس
ملم اخل آلية لتنفيذ ومراقبة مبااو األم املتددة التوجيدية حلماية املستدلك.
 -١4وكإينار نت اني هذه الدفايا ،قجبِ اقرتاح قم اخل أروعوة أ رقوة عاملوة تجعومل واملوا وي
التاليووةحن التجووارة اقل رتوميووة (ورئانووة رمسووا)ع وا وودمات املاليووة (ورئانووة ماليزيووا)ع وتنفيووذ مبووااو
األمو و املتد وودة التوجيدي ووة حلماي ووة املس ووتدلك (ورئان ووة ة وواوو )ع وقف ووايا أخ وورى (ورئان ووة الرازيو و
وأملاميا)ع واتفً ا جتما ال ا لفريً ا راخل اململص أيفا على أ تعد األمامة تدريرا عون هوذه
الدفايا تددمه ملس املؤمتر ا نتعرا الساو وقرض ملاراجه و تندي تتمو و املسوتدب ملبوااو
األم املتددة التوجيدية حلماية املستدلك ،وتعاو وثيً م رؤناخل األ رقة العاملة.
 -١٥ووالتع وواو م و و رؤن وواخل األ رق ووة العامل ووة األروع ووة ورئ وويس ا جتم ووا ال ووا لفري ووً ا و وراخل
اململص ( رمسا) ومنسً األ رقة العاملة (الرتقال) ،أعدت األمامة انوتبيامات ل و ريوً عامو
مث وزعتدووا علووى الوودول األعفوواخل وة هووا موون اجلدووات املعنيووة موون أج و التمووار آرائدووا و وواةلدا
وأ ف و رارنوواهتا وتو ووياهتا .و و لت الووراوا علووى ا نووتبيامات أنووار تدريوور أ ِجعوود عوون ينرائووً
تندي مبااو األم املتددة التوجيدية حلماية املستدلك وعرض النتائج وا جتاهات وأورز الدفايا
الرئيس و ووية ال و وويت أعرو و ووت عند و ووا ال و وودول األعف و وواخل واجلد و ووات املعني و ووة و و واحبة املص و وولدة .وين و و ووال
عام  ٢٠١3و ،٢٠١4أجرى األوم تاا م اورات ملقليمية على هوام ا جتماعوات اققليميوة
للملراخل و يال ةاية املستدلك املعدواة و ونما وتايلند وتومس واجلمدورية الدوميني ية والسويد
ونويسرا و رمسا وكولومبيا وامل سيك.
 -١6وانت ِ
ملدر التدرير املتعلً وطرائً تندي مبااو األم املتددة التوجيدية حلمايوة املسوتدلك
ج
كان ووار للمناق ووات ال وويت اارت و ا جتم ووا ال ال ووة لفري ووً ا و وراخل اململصو و املعو و ماي ووة
املستدلك ،الذي جع ِدد و كامو ال ا /يناير  .٢٠١٥وأجرى امل اركو مناق ات مفصولة و وا
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م وورو ق و ورار ،وان ووتمرت امل وواورات و ووا امل وورو م و و ي و و اجلد ووات وواحبة املص وولدة و
اجتماعات يتلفة و األ در التالية ،ملعدااا لتددمي م رو الدرار ملس املؤمتر ا نتعرا الساو .

باء -البعد اإلنمائي
 -١7يعوورتني الفوور جووي موون اجملموعووة ،املتعلووً واملبووااو املنصووفة املتفووً عليدووا اتفاقووا متعوودا
األينراني مل ا دة املمارنات التجارية التدييدية ،وإم امية انوتبعاا الت وريعات الويننيوة لدطاعوات
معينووة موون مطوواق قووامو املنا سووة الوووين (الفدوورة  )6ويوون علووى حمموون البلوودا الناميووة معاملووة
تفف وويلية أو متم ووايزةحم ح ووىت تفو و ال وودول و اعتباره ووا حما حتياج ووات اقمنائي ووة واملالي ووة والتجاري ووة
للبل وودا النامي وة ،و ن وويما أق و البل وودا من ووا ،والرامي ووة خا ووة لتددي ووً البل وودا النامي ووة مل ووا يل و حن
(أ) ت ووجي ملم وواخل أو تنمي ووة ووناعات تلي ووة وتعزي ووز التنمي ووة ا قتص ووااية لدطاع ووات ا قتص وواا
األخرىع (ا) ت جي تنميتدا ا قتصااية عن ينريً ترتيبوات ملقليميوة أو عامليوة يموا ووا البلودا
الناميةحم (الفدرة .)7
 -١٨و األجو الطويو  ،ي تس و التنووا س ال امو أمهيووة أنانووية للدوودرة التنا سووية لل ووركات
والصناعات .وقد اعتمدت البلدا النامية والبلدا اليت متر اقتصواااهتا مبرحلوة امتداليوة علوى مطواق
وانو مل ووتحات لتعزيووز املنا سووة .و ووددت السوونوات األخو ة تداروووا كبو ا و نيانووات املنا سووة
اليت تنتدجدا ولدا يتلفة ،رة أ اختت ات كب ة تزال قائمة ويندا.
 -١9لذلك إ وجوا ارجة من املرومة جتاه البلدا اليت تدت أنواقدا حدي ا يتما ى متاموا
م هذا احل من أح ار اجملموعة .ومن مث ،ينبقو أ ت وو البلودا الناميوة املتملو وة مون خطور
الدفاخل على الصناعة ايفلية متيجة ت أنواق تداة جاة أمار منا سة قوية و و يسم ا
واعتماا هنج أك ر مرومة وتدرجا من أج ما حودو عمليوة التدريور عنودما ت وو وناعاهتا
أك ر كفاخلة وقدرة على املنا سة .ولويس و مصولدة البلودا أ دوتفن وصوناعات لون ت وو أوودا
قاارة على البداخل من او ةاية وملعامات ،م وهة وذلك صي املوارا ال ديدة.
 -٢٠وو عار  ،٢٠١٠أم ا األوم تاا مباارة ال راكة و يال البدو  ،وه مباارة هتودني
ملس ا قندار و تطووير أ فو املمارنوات و وياةة قوواما ونيانوات املنا سوة وةايوة املسوتدلك
وملمفاذه ووا عل ووى حن ووو ع ووال م وون أجو و تعزي ووز التنمي ووة .وجتمو و ال و وراكة و ووا مؤنس ووات البد ووو
واجلامعوات والسولطات املعنيووة واملنا سوة وقطوا األعمووال واجملتمو املود  ،وتووو ر منتودى ا ون يووه
لتلووك اجلدووات أ جتووري وثوا م وورتكة وتفووطل وام ووطة أخوورى مو األوم توواا ،وأ تن وور متووائج
مووا تدووور وووه موون أعمووال ،وتتبوواال األ ووار و ووا الدفووايا والتدووديات و يووا املنا سووة وةايووة
املس ووتدلك ،و ن وويما تل ووك ال وويت تواجدد ووا البل وودا النامي ووة والبل وودا ال وويت مت وور اقتص وواااهتا مبرحل ووة
امتدالية .ويتم اور األوم تاا و التيس وتددمي اقر ااات و ا البدة والتدليو وةو ذلوك
م وون األم ووطة ال وويت نيف ووطل هب ووا أعف وواخل املن وور .ويس ووتفيد األوم ت وواا م وون مت ووائج البد ووو عن وود
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التصدي للتدديات اليت تواجددا البلدا النامية من ختل املساعدة التدنية اليت يددمدا وأم وطة
وناخل الددرات اليت يفطل هبا.
 -٢١و و و و ا جتم و ووا األول ملب و وواارة ال و و وراكة و ي و ووال البد و ووو و ع و ووار  ٢٠١٠ع و وورة
م وواركا ،و ح ووا و ا جتم ووا ا ووامس و ع ووار  ٢٠١4م ووا ين وواهز  ١٠٠م ووارو .و وودد
ا جتمووا ا ووامس أيفووا ملينووتق نلسوولة من ووورات األوم توواا املتعلدووة مببوواارة ال وراكة و يووال
البدو ( .)4وتستفيف املباارة حاليا ك ركاخل أك ر مون نوتا مؤنسوة تتوالف مون معاهود وو
وجامعووات ومنظمووات ة و ح وميووة و ووركات تاوعووة ووكووا ت معنيووة واملنا سووة .وتتم و ا طوووة
التاليووة لتطووور املبوواارة و ملُيوواا مصوواار متوي و للندوووض واعبوواخل تونووعدا الس وري والو وواخل وو يتد ووا
كاملووة ،مبووا و ذلوك ا ورتاو و تنظووي املوؤمترات واحللدووات الدرانووية ،وو تنظووي اورات تدريبيووة
وحلدات عم و البلدا النامية الويت ينفوذ يدوا األوم تواا م واري لبنواخل الدودرات ،وا ورتاو و
تصمي وحدات تدريبية ومواا تعليمية و ا موا ي تداة تتعلً واملنا سة وةاية املستدلك.
 -٢٢وا مو و العتقة وا املنا سوة والسيانوات اقمنائيوة أحود املوا وي الدائموة املطروحوة
أمووار ريووً ا وراخل احل وووم الوودو املعو ودوواما ونيانووات املنا سووة .وقوود مظوور الفريووً و وعو
جوام و و ه و ووذه العتق و ووة ،نظ و وور و ع و ووار  ٢٠١٢و املمارن و ووات املامع و ووة للمنا س و ووة ع و وور احل و وودوا
والتدووديات ال ويت تواجددووا البلوودا الناميووة والبلوودا الوويت متوور اقتصوواااهتا مبرحلووة امتداليووة ،ومظوور و
عو ووار  ٢٠١3و تو وواث ال و ووارتتت علو ووى الفد و وراخل .وواق و ووا ة ملس ذلو ووك ،أ و وودر األوم ت و وواا و
الف و و وورتة  ٢٠١4-٢٠١١من و و ووورات ترك و و ووز عل و و ووى هو و و ووذه العتق و و ووة ،مب و و ووا و ذل و و ووك املنا سو و و ووة و
اقتص وواا ال ووام و  ،وقف ووايا املنا س ووة و قط ووا الندو و و ليس وووتو ،وقف ووايا املنا س ووة و ووناعة
التبو و ووو و مو و ووتوي ،وقفو و ووايا املنا سو و ووة و اقتصو و وواا موزامبيو و ووً ،فو و ووت عو و وون املن و و ووور األول مو و وون
نلس و و و و وولة من و و و و ووورات األوم ت و و و و وواا املتعلد و و و و ووة مبب و و و و وواارة ال و و و و وراكة و ي و و و و ووال البد و و و و ووو (امظ و و و و وور
.)http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-and-Policy.aspx
 -٢3وو متوز/يوليووه  ،٢٠١4قب و الوودورة الراوعووة ع وورة لفريووً ا وراخل احل وووم الوودو املع و
ودواما ونيانات املنا سة ،مظ األوم تاا اجتموا خوراخل يصصوا و وا اور قوواما ونيانوات
املنا سووة و تعزيووز التنميووة املسووتدامة والتجووارة موون خووتل تعزيووز الدوودرة التنا سووية ايفليووة والدوليووة
للبلودا الناميوة .وواعتبووار أ النموو والتنميوة يعتموودا علوى اجلدووا املبذولووة و العديود مون امليووااين
اململتلف ووة ،وأ هن وواو رواو ووط وثيد ووة و ووا املنا س ووة والتج ووارة واملل ي ووة الف ري ووة ودسو وا نيان ووات
احلوكمووة ،اعووا األوم توواا مسووؤولا موون منظمووة التعوواو والتنميووة و امليوودا ا قتصووااي واملنظمووة
العاملية للمل ية الف رية ومنظمة التجوارة العامليوة ملناق وة قفوايا ت وم ا وت وار واحليواا التنا سو
ودسا نيانات احلوكمة ودرير التجارة ونتن الديمة العاملية وحدوق املل ية الف رية.
__________
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جيم -الممارسات الرئيسي المانع ل مقافس
 -٢4يتفوومن الفوور اال موون اجملموع ووة ،املتعلووً واملبووااو والدواع وود املنطبدووة علووى املؤنس ووات
التجارية ،مبا و ذلك ال ركات عر الويننية ،املمارنات األنانية املامعة للمنا سة اليت ينبقو أ
متتن و عند ووا املؤنس ووات التجاري ووة ال وويت حمتتع وواينى و الس وووق أم ووطة تنا س ووية أو ا وون أ تص ووب
تنا س وويةحم عن وودما د وود حمع وون ينري ووً ان ووتعمال مرك ووز ن وووق مد وويمن أو احتي وواز ه ووذا املرك ووز وملن وواخلة
انووتعماله ،موون الو ووول ملس األن وواق أو تجديعوود املنا سووة علووى حنووو آخوور موورر لووهحم (الفدرتووا 3
و .)4ويتنوواول األوم توواا وتفصووي أكور و الدووامو النموووذج الووذي أعووده و ووا املنا سووة الديوووا
األ دية والرأنية وكذلك ا يمنة وملناخلة انتعمال مركز الدوة املديمنة و السوق .ومت يا م ينلو
امل و وؤمتر ا نتعرا و و السو وواارُ ،ي ووري تندو ووي التعليو ووً علو ووى الد ووامو النمو وووذج اوريو ووا و و ووخل
التطووورات الت وريعية والتعليدووات املددمووة موون الوودول األعفوواخل لتنظوور يدووا الوودورات التحدووة لفريووً
ا و وراخل احل وووم ال وودو املعو و ودو وواما ونيان ووات املنا س ووة واملو وؤمترات ا نتعرا ووية .وو ه ووذا
الس ووياق ،قجوودمت ملس املو وؤمتر ا نتعرا و و الس وواو التنديد ووات ال وويت أججري ووت عل ووى الفصو و األول
والراو وال امن واحلااي ع ر وال الة ع ر من الدامو النموذج .
 -٢٥والفوور هوواخل موون اجملموعووة ،املتعلووً واملبووااو والدواعوود املنطبدووة علووى الوودول علووى الصووعيد
الوين واققليم واو اققليم  ،والفر واو ،املتعلوً والتوداو الدوليوة ي مو أحودمها انيخور ،ملذ
ين الفر هاخل على أمه حمينبق للدول ،على الصعيد الوين أو عن ينريً التجمعوات اققليميوة،
اعتموواا قواعوود ت وريعية منانووبة ودسووا املوجوووا مندووا وملمفوواذه الفعل و وتنفيووذ ملج وراخلات قفووائية
وار
وملااريووةحم (الفدوورة  .)١وتج عم و أح ووار الفوور هوواخل الداعيووة ملس تبوواال املعلومووات والتعوواو أح و ج
الف وور واو الداعيو وةج ملس حما وواذ ملجو وراخلات يجدص وود هب ووا الو ووول ملس من وواهج م وورتكةحم (الفد وورة ،)١
وامل وواورات يم ووا و ووا ال وودول (الفد وورة  ،)4وموا وولة العمو و و ملين ووار األوم ت وواا لص ووياةة ق ووامو
من و وووذج أو قو و وواما منوذجي و ووة (الفد و وورة  ،)٥واملس و وواعدة التدني و ووة والو و ورامج ا نت و ووارية والتدريبي و ووة
(الفدرة .)6

لال -الم ول التي تبذل ا الدال األةضاء االتممعات اإل يمي
 -٢6كمووا ورات اق ووارة و املددمووة ،أولووت البلوودا الناميووة وأق و البلوودا من ووا ،منووذ امعدوواا
امل وؤمتر ا نتعرا و السوواار ،اهتمامووا كب و ا وصووياةة ق وواما ويننيووة تتعلووً واملنا سووة .واعتموودت
ن ووبعة ول وودا ق وواما منا س ووة جدي وودة وأاخ و أك وور م وون  ١٢ول وودا مل ووتحات عل ووى الت وريعات
الدائمة و الفرتة قيد ا نتعراض .وتع ف ولدا عديدة أخرى على ملعداا ت ريعات تلية.
 -٢7وعلووى الصووعيد اققليم و  ،ووودأت وع و اجملموعووات تنفووذ قواعوود املنا سووة اققليميووة و/أو
توورر اتفاقووات تعوواو هتوودني ملس ملمفوواذ ق وواما املنا سووة ملمفوواذا أك وور عاليووة .ومثووة تزايوود و الووندج
امل و وورتكة وو مواخلمو ووة الت و وريعات ،ويعو ووزى ذلو ووك أنانو ووا ملس عمليو ووات تبو وواال ا و ورات البنو وواخلة
وامل اورات اليت جتري و املنتديات ال نائية واققليمية واملتعداة األينراني ،من قبي ب ة املنا سة
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الدولية و ريً ا راخل احل وم الودو املعو ودوواما ونيانوات املنا سوة ومنظموة التعواو والتنميوة
و املي وودا ا قتص ووااي .ويتن وواول اقين ووار الت ووا اقمف وواذ اققليم و و لسيان ووة املنا س ووة و أمري ووا
الونطى.
نحو آلي لإلن اذ اإل يمي لسياسات المقافس في أمريكا الوسطى
و ملين ووار امل ووو اققليمو و للمرحل ووة ال امي ووة م وون ورم ووامج املس وواعدة التدني ووة لسيان ووات
املنا سة وةاية املستدلك ملنطدوة أمري وا التتينيوة ،أعود األوم تواا ارانوة عون اقمفواذ اققليمو
لسيانو ووات املنا سو ووة و أمري و ووا الونو ووطى ت و ووم ونمو ووا والسو وولفااور وةواتيمو ووا وكونو ووتاري ا
ومي واراةوا وهنوودورار .وتركوز الدرانووة علوى ثووت م واك تتعلووً واملنا سوة و ثتثووة قطاعووات
اقتصااية يتارة و املنطدة ،ه الدطا املصرو والعداق الطبية والند اجلوي الودو للركواا.
ووالنسووبة ملس ك و موون هووذه الدطاعووات ،تبووا الدرانووة أ موون ووا جدوود منسووً موون جام و
السلطات املعنية واملنا سة و املنطدة أ يو ر مزايا عديدة تفوق اجلدوا املعزولة اليت تبوذ ا كو
نلطة من السلطات الويننية املعنيوة واملنا سوة .وانوتنااا ملس هوذه النتوائج ،تدورتح الدرانوة تدويوة
التعاو وا السلطات املعنية واملنا سة و املنطدة.
وددا الدرانة وع امل واك التنظيميوة و الدطوا املصورو الويت قود دوول او اخوول
منا سا تتملا جدا ملس األنواق أو دد من قدرة البع على التنا س م انيخرين وفرض
ودوودا أيفووا م وواينن ووعف هي ل و معينووة (ا تدووار ملس تنميووة األن وواق ومووا
معاملووة متييزيووة .ج
يتصو وووذلك موون أاوات ماليووة أو ت نولوجيووات وديلووة) ا وون أ تديوود تنا سووية األن وواق الوويت
تعم يدا املصارني التجارية .وي تس عم السلطات املعنية واملنا سوة و هوذا الدطوا أمهيوة
أنانووية و ال وودعوة ملس ملاخووال تقي و ات تنظيمي ووة موون أج و دس ووا الظووروني التنا س ووية ومن و
املمارنات املامعة للمنا سة.
وو قطووا الصوويدلة ،قوود دوود موون املنا سووة و هووذه األن وواق ل ووائ ويننيووة معينووة تتعلووً
والرتخي للمملدرات أو قمتاج اململدرات وتوزيعدا ،ولوائ أخرى تديود األم وطة أو دود مون
الواراات املوازية وجتارة العدواق اجلنيسوة ااخو املنطدوة .و يموا يتعلوً وامل ورتيات العاموة ،ت و
الدران ووة ملس وورورة منو و نو ووخل ان ووتعمال ال و وراخل املبا وور ،وتعزي ووز املناقص ووات التنا س ووية حد ووا
(ي و التفوواوض اجلموواع علووى السووعر و منطدووة أمري ووا الونووطى مبوواارة جيوودة) ،وو و
انيليووات التزمووة لل ووف عوون رارنووات التتعو و العطوواخلات .وواق ووا ة ملس ذلووك ،ينبقو
للسوولطات املعنيووة واملنا سووة أ تتملووذ ملج وراخلات وود املمارنووات املامعووة للمنا سووة الوويت تاخووذ
و اتفاقووات لت بيووت األنووعار أو تدان و األن وواق ،وعدوووا حص ورية و العتقووات الرأنووية،
ورارنات م التسع ة اجملمعة والسلوو ا رتان وخصومات الو خل اليت تعم هبوا ال وركات
الدوية و السوق.
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وو قطووا الندو اجلوووي للركوواا ،ا وون ملعظ و الس و ا اقتنوواخل تووذاكر السووفر اجلوووي
ال وودو و ووا ول وودا أمري ووا الون ووطى ،ر ووا ي ووؤثر ودرج ووة كبو و ة و ق وودرة الن ووار عل ووى التندو و و
املنطدوة .وتؤكوود الدرانووة أ موون الوا و أ هووذا الدطووا هتوويمن عليوه ووركتا كريووا تسووتقت
الطوورق الراوطووة وووا موود املنطدووة موون مركووز احت ووار أو احت ووار ثنووائ  .وعلووى الوورة موون أ
امل و لة قوود ت ووو جزئيووا م و لة هي ليووة ووإ الل ووائ واملمارنووات اقااريووة متي و ملس ةاي ووة
وتدرين موون الووداخلا ايفتملووا .وعووتوة علووى ذلووك ووإ املطووارات ،وه و املرا ووً
امل ووقلا املسو ع
األنانية ذا الن اط ،تدتف ا نوت مار مون أجو تونويعدا ودودي دا ،ملس جامو نيانوات
وا دة مؤيدة للمنا سة لتملصي الددرات الدائمة .وقد تن وا أمووا أخورى مون احلوواجز الويت
دول او اخول الدطوا مون خوتل السولوو ا نورتاتيج للم وقلا احلواليا .وتبوا الدرانوة
أ عل ووى الس وولطات املعني ووة واملنا س ووة أ ت ووو اهتمام ووا خا ووا لتتفاق ووات يم ووا و ووا ووركات
الط ا أو وا ركات الط ا ووكا ت األنفار.
وو يو الدطاعوات ال تثووة ،ينبقو للسوولطات املعنيوة واملنا سووة أ تسوتعرض عمليووات
ا مدماج وا قتناخل اليت قد ت و ارة واملنا سة.
وتدتف امل اك املتصلة واملنا سة اليت حداهتا الدرانة و ك قطا والتداو املدرتحة
لتسوويتدا أ تبوذل السولطات الويننيوة املعنيوة واملنا سووة جدوواا م ورتكة ومنسودة .لوذلك ،توودعو
احلاجوة ملس تعزيووز التعوواو اققليمو و ووا قفوايا املنا سووة .وتو و الدرانووة وإم وواخل آليووة ملمفوواذ
ملقليمو لسيانووات املنا سووة تفو السوولطات الويننيووة لتنووتفااة موون معار دووا وخراهتووا .وينبقو
و يموعة مون الدواعود واللووائ اققليميوة قم واخل آليوات التنسويً التزموة .ويدورتح النمووذج
أ تعوواا السوولطات الويننيووة املعنيووة واملنا سووة و املنطدووة معووا امل وواك املتعلدووة واملنا سووة ذات
النط وواق اققليمو و  ،وا وون أ حيس وون عالي ووة وكف وواخلة عمو و الس وولطات لص وواس املس ووتدل ا و
أمري ا الونطى وأ يجعتمد و رتة زمنية قص ة مسبيا مبوارا مالية تدواة.
املصدرحن األوم تاا ،يصدر قريبا ،حنو آلية لإلمفاذ اققليم لسيانات املنا سة و أمري ا الونطى.

هاء -مقا شات موضوةي ل ريبد البببراء الحكبومي البدالي المعقبي ب بوانين اسياسبات
المقافس
 -٢٨أ ووبدت م و وواورات املائو وودة املسو ووتديرة الو وويت تعدو وود نو وونويا خو ووتل اورات ريو ووً ا و وراخل
احل وم الدو املعو ودوواما ونيانوات املنا سوة مسوة تبيفوذة مون مسوات انيليوة احل وميوة الدوليوة
لموم توواا .وجوواخلت هووذه املدمووة الوويت يفووطل هبووا ريووً ا وراخل احل وووم الوودو ودورار موون املوؤمتر
ا نتعرا و و و ال ال و ووة ،املعد و وووا و ع و ووار ( ١99٠الفد و وورة  9م و وون الدو و ورار ال و ووذي اعتم و ووده املو و وؤمتر
ا نتعرا و ) .وخووتل الفوورتة قيوود ا نووتعراض ،عدوود ريووً ا وراخل احل وووم الوودو اجتماعووات
مائدة مستديرة و ا الدفايا التاليةحن
(أ)
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(ا)

أمهية ا تساق وا نيانات املنا سة والسيانات احل وميةع

(ج)

نيانات املنا سة وامل رتيات العامةع

(ا) املمارن ووات املامع ووة للمنا س ووة ع وور احل وودواحن التد ووديات ال وويت تواجدد ووا البل وودا
النامية والبلدا اليت متر اقتصاااهتا مبرحلة امتداليةع
(هو) الفعاليووة وونوواخل الدوودرات واملسوواعدة التدنيووة املددمووة ملس الوكووا ت النا وواة املعنيووة
واملنا سةحن ا حتياجات والتدديات املتعلدة وإاارة املوارا الب رية واملعارنيع
(و)

ملاارة املعارني واملوارا الب رية من أج ملمفاذ عال لدامو املنا سة.

(ز)

دديد األولويات و صي

(ح)

ينرائً وملجراخلات التعاو الدو و حا ت املنا سة اليت ت م أك ر من ولدع

(ط)

تاث ال ارتتت على الفدراخلع

(ي)
لبناخل الددراتع

املوارا كاااة لفعالية الوكا تع

وناخل الددرات وانتعرا ات النظوراخل الطوعيوة الويت ُيريدوا األوم تواا واعتبواره أااة

(و)

 ائدة قامو املنا سة للمستدل ا ع

(ل)

التعاو ة الرمس يما وا الوكا ت املعنية واملنا سة و ا قفايا تداة ع
تع

(ر)

انرتاتيجيات ا تصال اليت تنتدجدا نلطات املنا سة كاااة لفعالية الوكا

( )

أم طة األوم تاا املتعلدة وبناخل الددرات ا ا ة ودواما ونيانات املنا سة.

 -٢9ترا ا نتنتاجات اليت خلصت ملليدا امل اورات وا ا راخل أثناخل اجتماعات ريوً ا وراخل
احل وووم ال وودو املع و و ود و وواما ونيان و وات املنا س ووة و تد ووارير تل ووك ا جتماع ووات ،وين و وورها
األوم تاا عن ينريً أم طة ونواخل الدودرات و امليودا وتورا و تدوارير انتعرا وات النظوراخل الطوعيوة
لدواما ونيانات املنا سة.

ااا -المساةدة الت قي
 -3٠على الرة من وجوا اجتواه عوار وانو ا مت وار ووا اعتمواا قوواما ونيانوات و وا
املنا سووة وةايووة املسووتدلك و وووا ملعووااة ووياةة هووذه الدوواما والسيانووات ودسووا تنفيووذها و
البلدا النامية والبلدا اليت متر اقتصاااهتا مبرحلة امتداليوة ،يوزال العديود مون هوذه البلودا يفتدور
ملس ت ريعات تديفثة و ا املنا سة وةاية املستدلك أو مؤنسات منانبة قمفاذها ملمفواذا عوا ،
و تزال هذه البلدا تعتمد ملس حد كب علوى أم وطة ونواخل الدودرات الويت يفوطل هبوا األوم تواا.
وو هو ووذا الصو وودا ،يدو وودر األوم تو وواا الو وودع لبنو وواخل الدو وودرات واملسو وواعدة التدنيو ووة و يو ووال ق و وواما
ونيانات املنا سة على الصعيدين الوين واققليم .
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 -3١علووى الصوعيد الوووين  ،قوودر األوم توواا ،ووودع موون البلوودا املاحنووة ،املسوواعدة ملس البلوودا
النامية من ي مناينً العا  ،مبا و ذلك عدا من أق البلدا منوا ،لتصومي و وياةة نيانواهتا
وت ريعاهتا املتعلدة واملنا سة وةاية املستدلك ،وملم اخل وكا هتوا املعنيوة واملنا سوة ،وتوعيوة اجلمدوور
وفوائد قواما ونيانات املنا سة ،واملسامهة و ملم اخل ثدا ة املنا سة.
 -3٢وعل ووى الص ووعيد اققليمو و  ،يس وواعد األوم ت وواا و و وياةة وتنفي ووذ الت و وريعات اققليمي ووة
املتعلدووة واملنا سووة وةايووة املسووتدلك ،وو و أينوور عمو للتعوواو و ملمفوواذ قوواما املنا سووة ،ويوونظ
ململتل ووف املس ووتفيدين ،مب ووا و ذل ووك اجلد وواز الدف ووائ واألون وواط األكاااي ووة ،مو وؤمترات وحلد ووات
اران ووية وحلد ووات عمو و هت وودني ملس املس ووامهة و ون وواخل الد وودرات وو التع وواو اققليمو و و ي ووال
املنا سة.
 -33ويدوودر األوم توواا الوودع لبنوواخل الدوودرات واملسوواعدة التدنيووة و يووال نيانووات املنا سووة
وةاي ووة املس ووتدلك ون وواخل عل ووى ينلو و البل وودا والتجمع ووات اققليمي ووة و د ووا حتياجاهت ووا وللمو ووارا
املتاحة ،مبا و ذلك األم طة التاليةحن
ياةة نيانات وقوواما ولووائ املنا سوة وةايوة املسوتدلك واملبوااو التوجيديوة
(أ)
لتنفيذها و البلدا أو املنظمات اققليميةع
(ا) مسوواعدة البلوودا أو املنظمووات اققليميووة و تندووي ت وريعاهتا املتعلدووة واملنا سووة
وةاية املستدلك وا نتناا ملس أ ف املمارنات الدوليةع
تعزيزهاع

(ج)

(ا)
قفايا املنا سةع

تدري املوظفا املعنيا واملنا سة وةاية املستدلك واملووظفا امل لفوا وتسووية

(هو)

تنظي حلدات ارانية و ا قامو املنا سة ألعفاخل السلطة الدفائيةع

(و)

ملجراخل ارانات و ا قفايا املنا سة و قطاعات معينةع

(ز)
املستدلكع
املدتمة.

تدو وودمي خو وودمات انت و ووارية مو وون أج و و ملم و وواخل السو وولطات املعنيو ووة واملنا سو ووة أو

(ح)

تنظووي حلدووات عم و وحلدووات ارانووية للوودعوة و ووا قفووايا املنا سووة وةايووة
تيسو و انتعرا ووات النظو وراخل الطوعي ووة لدو وواما ونيان ووات املنا س ووة و البل وودا

 -34وت ووم اجلد ووات املس ووتفيدة ان ووتفااة مبا وورة م وون و و ورامج املس وواعدة التدني ووة لموم ت وواا
املوظفا احل ووميا املسوؤولا عون تنفيوذ قوواما ونيانوات املنا سوة وةايوة املسوتدلك ،ومسوؤو
ا ياو ووات احل وميو ووة األخو وورى ذات الصو وولة وا ياو ووات املسو ووؤولة عو وون تنظو ووي الدطاعو ووات ،واجلدو وواز
الدفائ  ،واألعمال التجارية ،وراوطات املستدل ا ،واألوناط األكاااية.
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 -3٥وعر ووت أم ووطة األوم توواا و يووا ونوواخل الدوودرات والتوودري زيووااة كب و ة و الفوورتة قيوود
ا نتعراض .ويعزى ذلك جزئيا ملس ا هتمار ال ب الذي أودته الدول األعفاخل ،على الصعيدين
الوين واققليمو  ،وكوذلك ملس التفوامن الوذي أودتوه اجلدوات املاحنوة مون العديود مون البلودا الويت
قدمت مسامهات مالية نملية ومسامهات عينية.
 -36وحيظووى ورمووامج نيانووات املنا سووة وةايووة املسووتدلك ملنطدووة أمري ووا التتينيووة (كومبووال)
و و وودع أمام و ووة الدول و ووة لل و ووؤو ا قتص و ووااية و نويسو و ورا (امظ و وور .)http://programacompal.org
وان ووتفاا مو وون هو ووذا الرمو ووامج خ ووتل املرحلو ووة األوس ( )٢٠٠٨-٢٠٠٥مخسو ووة ولو وود و أمري و ووا
التتيني ووة ه و ووليفي ووا (اول ووة  -املتع ووداة الدومي ووات) وو و و والس وولفااور وكون ووتاري ا ومي وواراةوا.
وخ ووتل املرحل ووة ال امي ووة لرم ووامج كومب ووال ،كومب ووال ال ووا ( ،)٢٠١3-٢٠٠9زاا ع وودا البل وودا
املستفيدة ليص ملس  ١٠ولدا  ،من ويندا ملكوااور وأوروةواي ووواراةواي واجلمدوريوة الدوميني يوة
وكولومبيو ووا .و و وواركت ةواتيمو ووا وهنو وودورار و أم و ووطة العنا و وور اققليميو ووة للرمو ووامج وانو ووتملدار
موارامهووا ا ا ووة .وأم ووا ورمووامج كومبووال ال ووا عمليووة لووتعل األق ورا تس و و و جيوود ومن ورا
للتعوواو اققليم و  ،مبووا و ذلووك ملم وواخل ريووً خ وراخل انت وواري ،وهووو هياووة اعيووة تف و الرؤنوواخل
الساودا للوكا ت املعنية واملنا سة وةاية املستدلك و منطدة أمري ا التتينية .ووعد جناح تنفيذ
املرحلتا األوليا وأثرمها ،ي م ورمامج كومبال ال الوة ،الوذي وودأ و أوائو عوار  ،٢٠١٥ثتثوة
ولدا مل ا ية ه األرجنتا و يل وامل سيك.
 -37وواق ا ة ملس ذلك ،أينلً األما العار لموم تاا ،و عار  ،٢٠١4انرتاتيجية كومبال
عاملي ووة هب وودني تبس وويط أم ووطة املس وواعدة التدني ووة ال وويت يف ووطل هب ووا األوم ت وواا وزي ووااة أثره ووا(.)٥
ووع وود اعتم وواا ا نو ورتاتيجية ،جونو و مطاقد ووا لت ووم ول وودا و ال وورق األون ووط و ووال أ ريدي ووا.
ومت وول تونووي مطوواق الرمووامج الوكالووة السووويدية للتعوواو اقمنووائ الوودو لفوورتة أوليووة موودهتا أرو و
ننوات ( ،)٢٠١9-٢٠١٥ويركوز هوذا التونوي علوى الت امو اققليمو عون ينريوً و و وملمفواذ
قواعد للمنا سة وةاية املستدلك كااوات لنمو اقتصااي ام ومستدار ،ويدودني الرموامج ملس
تعزيووز قوودرات ولوودا و ال وورق األونووط و ووال أ ريديووا عتموواا وتنفيووذ نيانووات عالووة و ووا
املنا سة وةايوة املسوتدلك ،وتدودمي املسواعدة ملس الدطوا ا وا مون أجو ملم واخل ثدا وة للمنا سوة
خاليوة موون األعبواخل الب وقراينيووة ةو التزمووة ،وو و انورتاتيجية ملقليميوة ملسوواعدة ولودا و ال وورق
األونووط و ووال أ ريديووا و اعتموواا أينوور حيوواا تنا سو وملمفوواذ مووا يورتبط هبووا موون نيانووات ،وتلبيووة
ا حتياجو ووات ومواجدو ووة الظو ووروني ايفو ووداة ل و و ولو وود وإنو ووداخل مو ووا ينانو ووبه مو وون م و ووورة و يو ووال
عال على تيس
السيانات وا طت مبا حيتاج ملليه من أم طة وناخل الددرات ،والعم و
و ول أعفاخل جدا ملس ورموامج كومبوال العوامل  .واجلدوات املسوتفيدة هو األرا وتوومس واجلزائور
واولة لسطا ولبنا ومصر واملقرا واليمن.
__________

()٥
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 -3٨ومتاوعووة نووتعراض النظوراخل لتدوواا ا قتصووااي والندوودي لقوورا أ ريديووا الووذي أجووري و
عووار  ،٢٠٠7وقيفو األوم توواا وا دوواا و عووار  ٢٠١١مووذكرة تفوواه لتنفيووذ تو وويات انووتعراض
النظراخل .واتفدت جلنة ا داا ا قتصااي والنددي لقرا أ ريديا على تددمي مسامهة مالية ملس هذا
امل ورو الوذي يوودور ثوت نوونوات .ومنوذ عووار  ،٢٠١٢أ ِ
ججنوز العديوود مون األم ووطة لتيسو تنفيووذ
الدول األعفاخل لدواعد ا داا و يال املنا سة ،مبا و ذلك ملذكاخل وع املسوؤولا وعاموة النوار
وفوائد املنا سة ،وتدري املوظفا املعنيا واملنا سة ،وت ييف ت ريعات الدول األعفواخل واعتمواا
ملج وراخلات علووى الصووعيدين الوووين واققليم و موون أج و تنفيووذ عووال لدواعوود املنا سووة و ا دوواا
وملعااة تنظي مؤنسات املنا سة الويننية.
 -39وواق ووا ة ملس ذلووك ،ينفووذ األوم توواا م ووروعا لتدوودمي املسوواعدة التدنيووة وونوواخل الدوودرات
ل و تووتم ن زمبوواووي موون تعزيووز مظامدووا ا ووا واملنا سووة واووول ه وذا امل وورو ا دوواا األورو
ويديووه و م ووروعه األون و مطاقووا املتعلووً وتنميووة التجووارة والدطووا ا ووا  .وقوود ووودأ األوم توواا
مووؤخرا العم و م و السوولطة املعنيووة واملنا سووة و ملثيوويووا و ورمووامج لبنوواخل الدوودرات متولووه ل سوومر .
وتلد ووى األوم ت وواا أيف ووا ينلب ووات الو وواراة م وون ول وودا و ال وورق األون ووط ون وويبدأ ورمايو وا لتد وودمي
املساعدة التدنية ووناخل الددرات و قطر.

زاي -استعراضات القظراء الطوةي
 -4٠انو و ووتد األوم تو و وواا انتعرا و و ووات النظ و و وراخل الطوعيو و ووة لد و و وواما ونيانو و ووات املنا سو و ووة و
عووار  .٢٠٠٥وتج و يفورر انتعرا ووات النظ وراخل الطوعيووة لتعزيووز موعيووة ملينووار ملمفوواذ نيانووات املنا سووة
و عاليتدووا و الوودول األعفوواخل ،وه و ت ووم التوودقيً و نيانووات املنا سووة املنصووو عليدووا و
قواما املنا سة وتنظر و مدى عالية املؤنسات والرتتيبات املؤنسية و ملمفاذ هذه الدواما.
 -4١ومنذ املؤمتر ا نتعرا الساار ،أججريوت انتعرا وات مظوراخل ينوعيوة لفائودة  ١4ولودا،
هو و و ورويا ( ،)٢٠١١ومنقولي ووا ( ،)٢٠١٢وان ووتعراض مظو وراخل ثتثو و جلمدوري ووة تنزامي ووا املتد وودة
وزامبيووا وزمبوواووي ( ،)٢٠١٢ومي وواراةوا ( ،)٢٠١3وواكسووتا ( ،)٢٠١3وأوكراميووا (،)٢٠١3
وماميبيا ( ،)٢٠١4والفلبا ( ،)٢٠١4ني ي ( ،)٢٠١4وألباميا ( ،)٢٠١٥يج ()٢٠١٥
وواووا ةينيا اجلديدة (.)٢٠١٥
 -4٢واوتووداخل موون عووار  ،٢٠٠٥لووت املندجيووة املسووتملدمة لتديووي نوولطة معينووة تطبيووً مظووار
تديووي ذايف وو الوقووت مفسووه اختيووار خب و مسووتد أو خب و ين مسووتدلا قعووداا تدريوور مسووتد
ان ووتنااا ملس الو ووراوا ال و وواراة عل ووى ا نو ووتبيامات املرنو وولة ملس الس وولطات ،ودلي و و األينو وور الداموميو ووة
واملؤنسية واملداوتت اليت أجريت مو املسوؤولا املعنيوا و البلود .وقود تطوور هوذا الوندج لي وم
أ ال تديي أخرى ،هبدني تددمي مزيد من العنا ور التدليليوة الويت تسواعد و الرتكيوز علوى مزيود
من األ ال ة التدليدية للمسائ امل وني عندا و نيانات الدول.
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 -43وو عووار  ،٢٠١٢مفووذ األوم توواا و البدايووة انووتعراض مظ وراخل ثتثيووا و ثتثووة ولوودا
متجاورة ،هو دوريوة تنزاميوا املتدودة وزامبيوا وزمبواووي ،وانوتملدار مندجيوة يتلفوة وأك ور تعديودا
جججت ِر البلودا مبوجبدوا تدييموا ذاتيوا ول ندوا أجورت وود مون ذلوك تدييموات متباالوة (كو نولطة
انتعر ووت ق وواما املنا سووة وملمفاذهووا و ملحوودى الوودولتا اجملوواورتا) .وأ ِ
جكملووت هووذه التدييمووات
الويننية وتدرير تديي مدار من ملعداا خب مستد  .وكا ا ودني مون هوذه املندجيوة اجلديودة هوو
تووو مزيوود موون الوورؤى والسووع ملس ملُيوواا أوجووه ت و زر وحلووول و ي و مظ و املنا سووة و البلوودا
األعفاخل و ترتيبات ملقليمية م رتكة اليت تروطدا عتقات جتارية واقتصااية وثيدة.
 -44ومظ ورا لنجوواح العم و املفووطل وووه م ون خووتل عمليووة انووتعراض النظ وراخل الطوووع  ،ورات
ينلبو ووات مو وون اول أعفو وواخل ل و و يون و و األوم تو وواا مطو وواق هو ووذه العمليو ووة لت و ووم قفو ووايا ةايو ووة
املس ووتدلك .وان ووتجاوة ل ووذلك ،ن وويبدأ األوم ت وواا ،و ع ووار  ،٢٠١٥انتعرا ووات مظو وراخل ينوعي ووة
لدوواما ونيانوات ةايوة املسوتدلك .ونوتدقً هوذه ا نتعرا وات و نيانوات ةايوة املسووتدلك
املنصو عليدا و الدامو وتنظر و مدى عالية املؤنسات والرتتيبات املؤنسية و ملمفاذ قواما
ةاية املستدلك .وقد قجبِلت امل سويك كواول اولوة عفوو فو وذا النوو مون انوتعراض النظوراخل
الطوع .
التدسوون ،أ وودر األوم توواا ت ليفوا وإعووداا تدريوور لتديووي
 -4٥و يمووا يتعلووً وإم اميووة انووتمرار
ع
مندجيووة ومتووائج عمليووة انووتعراض النظوراخل خووتل موودة وجووواه الوويت اامووت ع وور نوونوات .ونوويع عد
هووذا التدريوور عوودا موون ا وراخل املسووتدلا ،مووند أ ووملا عملووا كملوراخل مسووتدلا و انتعرا ووات
مظ وراخل ،أو رؤنوواخل وكووا ت خفووعت لتنووتعراض و وقووت نوواوً .ونيسووفر ملو وراز م وواينن الدوووة
والفووعف و التدريوور عوون تدوودمي تو وويات تووداة لزيووااة تطوووير عمليووة انووتعراض النظوراخل الطوووع ،
را ا ع ن األوم تاا من الديار وعم أك ر جواة و عالية و املستدب .

ثانيا -التعاان الدالي
 -46يجعو و عد التع وواو و التعامو و مو و املمارن ووات التجاري ووة التدييدي ووة م وون و ووا الت ووداو الدولي ووة
املنصو عليدا و اجملموعوة .وقورر املوؤمتر ا نتعرا و السواار أ الودورات املدبلوة لفريوً ا وراخل
احل وووم ال وودو املعو و ودو وواما ونيان ووات املنا س ووة ينبقو و أ ت ووم التع وواو ال وودو وملقام ووة
ال ووب ات كإحوودى اجملموعووات األرو و موون الدفووايا الوويت ُي و أ تجوودرج وومن امل وواورات ة و
الرمسيووة وووا امل وواركا و وا ق وواما ونيانووات املنا سووة .واعووا احل ومووات ملس أ تو و  ،أثنوواخل
امل و وواورات املدبل و ووة و اجتماع و ووات ري و ووً ا و وراخل احل و وووم ال و وودو  ،مط و وواق أو تطبي و ووً قواميند و ووا
ونياناهتا ا ا ة واملنا سة ،هبدني دسا التفاه و ا املبااو واقجراخلات املو ووعية لدوواما
ونيانووات املنا سووة .وو نووياق هووذه العمليووة ،قوود توووا احل ومووات مناق ووة مووا يلو حن كيووف ا وون
تنفيذ اجملموعة تنفيذا أ ف  ،نيما األح ار اليت تنفذ تنفيوذا متئموا حوىت تارخيوهع وتدنيوات
وملجراخلات اكت واني املناقصوات التواينايوة واملعاقبوة عليدوا ،مبوا و ذلوك ال وارتتت الدوليوة وة هوا
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من املمارنات املامعوة للمنا سوةع وتعزيوز عمليوات تبواال املعلوموات وامل واورات والتعواو و يوال
اقمفاذ على الصعيدين ال نائ واققليم  ،مبا ي م التجمعات او اققليميةع
 -47والتعواو يمووا وووا الوكووا ت املعنيووة واملنا سوة أااة أنانووية للتصوودي للممارنووات املامعووة
للمنا سووة و ا قتصوواا الع ووامل  .وقوود دس وون ملس حوود كب و ا تص ووال يمووا و ووا الوكووا ت املعني ووة
واملنا سة و ي أحناخل العوا  .وتسوتملدر الوكوا ت أاوات يتلفوة ،تورتاوح ووا ا تفاقوات الرمسيوة
وا تصا ت ة الرمسية للتعاو م وعفدا البع .
 -4٨وظدوور اجليو األول موون ا تفاقووات ال نائيووة الوويت تسووم وتبوواال املعلومووات أول األموور وووا
البلوودا املتددمووة ،م و اتفوواق املسوواعدة املتباالووة و تنفيووذ ق وواما من و ا حت ووار ( )١999وووا
أن ورتاليا والو يووات املتدوودة األمري يووة .وينطوووي التعوواو و ملينووار هووذه ا تفاقووات علووى مسوواعدة
ملمفوواذ متباال وة وانووعة النطوواق وووا األين وراني ،مبووا و ذلووك تبوواال املعلومووات الس ورية رهنووا مبوا دووة
األينراني اليت جرى التدديً و اهنا ،ومسا دااات راية ،وتنفيذ عمليات تفتي وحجز.
ووقو أو
 -49وتتجاوز اتفاقوات اجليو ال وا ا تفاقوات السواودة و تبواال املعلوموات السورية .ج
اتفوواق موون هووذا النووو وووا ا دوواا األورو ونويسورا ،ونوويدخ حيووز النفوواذ رهنووا مبوا دووة الرملووا
األورو والرملووا السويسووري .ويتووي هووذا ا تفوواق لمينوراني ،ونوواخل علووى ينلبدووا ،ملحالووة املعلومووات
السورية نووتملدامدا كاالووة ،رهنوا وووبع الفوومامات ،وحوىت موون او موا دووة الطورني الووذي ُيووري
التدديً و امه.
 -٥٠وو معظ اتفاقات التعواو  ،يدتصور تبواال املعلوموات علوى املعلوموات ةو السورية .وقود
ي ووو هووذا عيبووا كب و ا ،نوويما و التعام و م و قفووايا ال ووارتتت العوواورة للدوودوا ،حيووة قوود
ت و املعلومات السرية املوجواة و و ية قفائية أجنبية ذات أمهية تورية و جناح اقمفاذ.
 -٥١ومظورا ملس ووعووات امل وواركة و ترتيبووات التعوواو الرمسو  ،حوودثت زيووااة و التعوواو ةو
الرمس و و قفووايا ال ووارتتت الدوليووة وعمليووات ا موودماج خووتل العدوود املا و  .وت ووم أاوات
التع وواو ة و الرمس و م ووذكرات التف وواه ال نائي ووة ،ومنت ووديات التوا و و ة و الرمسي ووة (م و ت املنت وودى
األ ريد املع واملنا سة واملنتدى األورو  -متونط املع واملنا سوة) ،وتبواال املعلوموات املتعلدوة
والدفووايا ة و الس ورية .وتعاومووت اللجنووة األوروويووة م و وكووا ت أخوورى و قراوووة  3١و املائووة موون
التدديدات و ا ال ارتتت( .)6وت و ارانوة أجراهوا األوم تواا ملس أ التعواو ةو الرمسو ووا
السلطات املعنية واملنا سة ينبق عدر التدلي من امه( .)7وملذا كامت البلدا الناميوة لويس لوديدا
ورامج تسواه أو اتفاقوات تعواو رمسيوة مو ولودا أخورى ،قود يتبوا أ التعواو ةو الرمسو عوال
جوودا و التدديدووات ا ا ووة وال ووارتتت الدوليووة .وتوووح الدرانووة وووا موون ووا تيس و تبوواال
املعلوم ووات املتاح ووة للعم ووور م وون خ ووتل ووب ة ان ووتعتمات أ ي ووو مفي وودا جلميو و امل وواركا،
__________

()6
()7
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و نيما السلطات و البلدا النامية .وا ن ل ب ة ا نتعتمات أ تن ئ مظار ملمذار قوت
السلطات املعنية واملنا سوة وال وارتتت الويت جندوت مدا واهتا ،مبوا و ذلوك تدنيوات الر ود و و
األالووة .وتتم و وورة أخوورى و ملم وواخل قاعوودة ويامووات اوليووة تتفوومن قائمووة وامسوواخل ي و أعفوواخل
ال ووارتتت أو املؤنس ووات التجاري ووة املتورين ووة و امتداك ووات جس وويمة ومت ووررة .وم وون ووا ه ووذه
اململططات أ تفومن انوتمرارية اجلدووا الدوليوة املبذولوة ملدا واة ال وارتتت وملرنوال مل وارة قويوة
وا ال ارتتت ا ن أ ف للتدديً واملعاقبة و و يات قفائية أخرى.
 -٥٢يمووا يتعلووً وعمليووات ا موودماج ،وودات البلوودا املتددمووة والبلوودا الناميووة كتمهووا علووى
أمهيووة التعوواو موون أجو تنظووي عمليووات ا موودماج عوور احلوودوا .وت موون مزيووة امت ووار مظو مراقبووة
عمليات ا مدماج على الصعيد العامل و دسوا ر ود أم وطة ا مودماج .وو حالوة عودر وجووا
تعاو وتنسيً وا الوكا ت املعنيوة واملنا سوة ،ينطووي هوذا التطوور ،مو ذلوك ،علوى عيووا ك و ة
موون منظووور األعمووال التجاريووة (مزيوود موون التعديوود وعوودر اليدووا الدووامو وا ختت ووات و التوقيووت
والت اليف) ومن منظور السلطة املعنية واملنا سة (قرارات متفاروة أو متعار وة) .لوذلك وجعت
ووب ة املنا سووة الدوليووة علووى تدووارا مظ و مراقبووة ا موودماج (امظوور علووى نووبي امل ووال املمارنووات
املو و و ووى هبو و ووا و و وواذ ملج و و وراخلات اقخطو و ووار وا مو و وودماج ،متو و وواح علو و ووى املوق و و و ال و و ووب التو و ووا حن
.)http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc588.pdf
 -٥3وا ن أ يت التعاو و عمليات ا مدماج عر احلدوا على الصوعيد ال نوائ واققليمو
واملتعوودا األينوراني ،وا وون أ تسوودله أح ووار املنا سووة و ترتيبووات ثنائيووة أو ملقليميووة أو أ حيوود
ة رمس على أنار ك حالة على حودة .وقود ودات وعو البلودا علوى احلاجوة ملس
و
التعاو و عمليات ا مدماج عر احلدوا ،و نيما يما يتعلً وتديي التداو العتجية املنانبة،
وذكرت أهنا وجدت أ التعاو ة الرمس أك ر ائدة و اختيوار وتصومي التوداو العتجيوة مون
ا تفاقات ومذكرات التفاه الرمسية( .)٨وا ن أ يو ر التعواو ةو الرمسو ر وا لتبواال ا ورات
و ووا املندجيووات واألاوات موون أج و تدوودير انيثووار واململوواينر ايفتملووة الوويت قوود تن ووا عوون عمليووة
امدماج معينة ولطل امل ورة و ا تداو العتج اليت موجفذت ونجاح و حا ت راثلوة و ولودا
أخرى وتلك اليت ينبق تفاايدا.
 -٥4وا و اجلمو وووا جدوووا اقمفوواذ علووى الصووعيد اققليم و ان ورتاتيجية أخوورى للتعامو م و
انيثار العاورة للددوا النا ة عن املمارنات املامعة للمنا سوة و منطدوة معينوة .وا ون أ يسود
ذلووك ملمفوواذا أك وور كفوواخلة و عاليووة مل ا دووة هووذا السوولوو املووام للمنا سووة .وموون أم لوة ا وت ووار و
هذا ا جتاه ملعت ليما ،الذي وقعه األوم تاا ورؤناخل السلطات املعنية واملنا سة الو ت و وو و
و وويل وكولومبيووا و عووار  .٢٠١3ويدوودني هووذا الصووك املتعلووً والتعوواو ة و الرمس و ملس ملم وواخل
من وور لتب وواال ا و ورات والت وودري و ووا الوك ووا ت الو و ت وملجو وراخل اران ووات و ووا املوا ووي ذات
__________

()٨
18

مفس (أو ذات) املرج .
GE.15-08371

TD/RBP/CONF.8/2

ِ
وع ِد وودت يم ووا و ووا
ا هتم ووار امل وورتو .وق وود ان ووتجملدر ملين ووار التع وواو امل ووذكور و ددي ووً م وورتو ج
الوكا ت اجتماعات ثتثية وثنائية منتظمة.
 -٥٥وأجح ِرز تددر م ج و جتمعات ملقليمية أخرى .دد تعددت الودول األعفواخل و راوطوة
أم و جنوووا وورق آنوويا وو و نيانووات وق وواما ويننيووة و ووا املنا سووة لووول عووار .٢٠١٥
وووودأت اللجنووة املعنيووة واملنا سووة و السوووق امل وورتكة ل وورق أ ريديووا واجلنوووا األ ريد و عملدووا و
ع ووار  ٢٠١3وو وودأت تس ووتعرض عملي ووات ا م وودماج ال وويت ت ووؤثر و و ي ووات قف ووائية متع ووداة و
املنطدووة .وتلووزر اجلماعووة اقمنائيووة للجنوووا األ ريد و او ووا األعفوواخل مبوا وولة التعوواو و حووا ت
تووداة ودوودر مووا يتسووً ذلووك م و الد وواما واألمظمووة واملصوواس امل وورتكة ل و مندووا و من و أعووىت
ال ارتتت ،وملنواخلة انوتملدار ا يمنوة ،وعمليوات ا مودماج املامعوة للمنا سوة ،والسولوو األحوااي
اجلام  ،و ذا القرض ،أم وات ،و عوار  ،٢٠١٢قاعودة وياموات علوى اقمرتموت مون أجو تبواال
املعلومات ة السرية و ا قفايا املنا سة اجلارية واملقلدة.
 -٥6ويوح جنواح وب ة املنا سوة األوروويوة وعنا ور قود ت وو مفيودة للمجموعوات اققليميوة
األخوورى .واأله و موون ذلووك أمووه يوورز كيووف أ مواخلمووة الدواعوود املو وووعية ووروري ،ول وون ة و
كوواني ،للدوود موون األعبوواخل التنظيميووة وعوودر اليدووا .وتووؤاي الدواعوود اقجرائيووة وا ياك و الداموميووة
ايفلية أيفا اورا هاما.
 -٥7وقود أنوود األوم توواا ،موون خووتل انتعرا ووات النظوراخل الطوعيووة ،و جدوووا التعوواو ةو
الرمس يما وا الوكا ت املعنية واملنا سة ،مبا و ذلوك الوتتق ووا الوكوا ت النا واة والوكوا ت
امل تمل ووة النم ووو املعني ووة واملنا س ووة .وتتم و و ملح وودى مس ووات انتعرا ووات النظو وراخل الطوعي ووة ايفبيف ووذة
وا وت اري ووة و ان ووتعراض ترتيب ووات املنا س ووة اققليمي ووة ،م و و تل ووك ا ا ووة وا د وواا ا قتص ووااي
والنددي لقرا أ ريديا والودول األعفواخل يوه وا نوتعراض ال تثو جلمدوريوة تنزاميوا املتدودة وزامبيوا
وزاباووي .وأورز التدريرا والتو يات الواراة و ك مندموا اجملوا ت املنانوبة الويت ا ون أ ي وو
يد و ووا التع و وواو و و ووا الوك و ووا ت األك و وور مل و ووااة ،واقرتح و ووا ملاخ و ووال مل و ووتحات واعتم و وواا أ ف و و و
املمارنات(.)9
 -٥٨وتتم و و مباارتو ووا تعو وواو أخريو ووا أينلددمو ووا األوم تو وواا و الفريو ووً العام و و امل و وورتو وو ووا
األوم تاا واملنظومة ا قتصااية ألمري ا التتينية ومنطدوة البدور ال واري املعو والتجوارة واملنا سوة
الذي أجم ئ و عار  ،٢٠٠٨وموؤخرا منور األوم تواا التعواو لتبواال املعلوموات ،الوذي أجم وئ و
متوز/يوليووه  .)١٠(٢٠١3ويتووالف ريووً العمو موون خوراخل و يووا التجووارة واملنا سووة موون  ٢٥ولوودا
موون ولوودا أمري ووا التتينيووة ومنطدووة البدوور ال وواري  .وهووو يركووز علووى تبوواال املعلومووات والتجووارا
وأ ف املمارنات من أج تعزيز جدوا التعواو و التعامو مو قفوايا التجوارة واملنا سوة .واملنور
__________

()9
()١٠
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قاعوودة ويامووات لدفووايا املنا سووة علووى اقمرتمووت تتووي للوكووا ت املعنيووة واملنا سووة م وور املعلومووات
والو و ووول ملس املعلومو ووات املتعلدو ووة والدفو ووايا الو وويت تنظو وور يدو ووا وكو ووا ت أخو وورى .وا و وون عندئو ووذ
للسلطات الويننية املعنية واملنا سة أ تستملدر هذه املعلوموات للنظور و قفوايا راثلوة و و ياهتوا
الدفائية .وعلى هذا الندو ،ا ن أ ييسر املنر عملية التعاو و التدديدات اجلارية(.)١١
 -٥9وم و ذلووك ،ي وزال هنوواو عم و ُي و الديووار وووه ل و تسووتفيد موون التعوواو الوكووا ت
النا وواة املعنيووة واملنا سووة أو الوكووا ت املعنيووة واملنا سووة و ا قتصووااات الصووق ة أو الناميووة .وك و
موون هووذه الوكووا ت ليسووت ينر ووا و اتفاقووات ثنائيووة أو ملقليميووة رمسيووة و عالووة .ومعظ و ا تفاقووات
ال نائيوة مرموة ووا ولودا متددموة .ومون أنوباا ذلوك أ البلودا املتددموة تركوز علوى ا قتصوااات
ورج أ ت ووؤثر أم ووطتدا التجاري ووة و أنو وواقدا .وللمؤنس ووات التجاري ووة م وون ا قتص ووااات
ال وويت يجو يف
الصووق ة حظووول أق و و أ ي ووو ووا هووذا التوواث الوودو  .وتن ووا الديوووا املفرو ووة علووى التعوواو
أيفا عن ا ختت ات و قواما املنا سة واقجراخلات والنظ الدامومية وأوجه عاليوة مظو ايفواك ،
وكووذلك عوون عوودر كفايووة ال دووة والتفوواه املتبوواالا .ومت و الديوووا املفرو ووة علووى املووارا والدوودرات،
الوويت تواجددووا السوولطات املعنيووة واملنا سووة و البلوودا الناميووة ،عووامت آخوور موون العوام و الوويت تديعوود
ملم اميووات التعوواو م و مظرائدووا ،و نوويما و البلوودا املتددمووة .وقوود جت و الو يووات الدفووائية
األك ور تدوودما وائوود وريووة موون ملوورار اتفاقووات ثنائيوة مو مظ اهتووا و البلوودا الناميووة ،ول وون مواخلمووة
قواما ونيانات املنا سة اليت قد تنتج عن التفاع املت ورر قود يعووا والفائودة علوى كوت الوو يتا
الدفائيتا و األج الطوي .
 -6٠وت و و اتفاق ووات التع وواو األخ و و ة و ووا اقتص ووااات متددم ووة واقتص ووااات ما وواة ملس أ
التعواو عمليووة تطوريوة تنطوووي علوى الت ييووف التوودرُي للدواعود واقجوراخلات وونواخل ال دووة املتباالووة.
ومن ا التعواو ةو الرمسو مون خوتل ونواخل الدودرات وتبواال املعوارني وا ورات أ يوؤاي اورا
مدم ووا و ا رتد وواخل واملد ووارات ون وود الفج وووة و ووا وال ووا ت املعني ووة واملنا س ووة .وه ووذه الفج وووة و
الددرات التدنية والنظ الدامومية وال دة املتباالة ه اليت تستدع ا هتموار ملذا أجريود تعزيوز التعواو
و يال نيانات املنا سة وتوني مطاقه.
 -6١وتوح ارانات األوم تاا وا اذ ا طوات التالية للمف قدما و التعاو الدو ()١٢حن
الت ووجي علووى دسووا د و كو ينوورني لد وواما الطوورني انيخوور وملعوواي تدييمووه
(أ)
وةايات نب امتصا ه وعدوواتهع
(ا)
قواما املنا سةع

وناخل الددرات الب رية والتدنية للوكا ت النا اة املعنية واملنا سة مون أجو ملمفواذ

__________
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(ج) و مبااو توجيدية ودديد أ ف املمارنات لمخذ هبا و اتفاقات التعاو
على أنار ما يصل وما يصل ع
(ا)

تباال املوظفا ومليفاا انت اريا مديما للت جي على التفاه وال دة املتباالاع

(هو)

تعزيز ال فا ية و اقجراخلات والعمليات والقاياتع

(و)
ألةراض اقمفاذع
السرية.

(ز)

ووما ملاراج أح ووار و الد وواما الويننيووة تسووم والتعوواو وتبوواال املعلومووات
دديد وملمفاذ مامات وا دة لإلجوراخلات الداموميوة الواجبوة وةايوة املعلوموات

 -6٢وا ن انتملدار األينر اققليمية الدائمة لت جي وتيس التعاو الدو و ملمفواذ قوواما
املنا سووة .ويتما ووى ذلووك م و اجملموعووة ،الوويت توون علووى ملم وواخل آليووات منانووبة علووى الصووعيدين
اققليم و واو اققليم و لتعزيووز تبوواال املعلومووات املتعلدووة واملمارنووات املامعووة للمنا سووة ووتطبيووً
الدوواما والسيانووات الويننيووة و هووذا اجملووال ،وكووذلك لتدوودمي املسوواعدة املتباالووة و يووال م ا دووة
املمارنات املامعة للمنا سة (املوااة هواخل .)7-ويتما وى ذلوك أيفوا مو أح وار اتفواق أكورا ،الويت
تن على أ األوم تاا ينبق أ يوا ما يفطل وه من عمو دليلو وأم وطة لبنواخل الدودرات
موون أج و مسوواعدة البلوودا الناميووة و الدفووايا املتصوولة ود وواما ونيانووات املنا سووة ،مبووا و ذلووك
علووى الصووعيد اققليم و (الفدوورة  .)١٠4وو هووذا السووياق ،يفووطل األوم توواا علووى حنووو متزايوود
وام ووطة ون وواخل الد وودرات ل وويس عل ووى الص ووعيد ال وووين دسو و  ،وو و أيف ووا عل ووى الص ووعيدين او
اققليم و واققليم و  .ويووايف تدريوور مدوودر ملس املووؤمتر ا نتعرا و السوواو علووى ذكوور جدوووا ونوواخل
الددرات اليت وذ ا األوم تاا و السنوات ا مس املا ية(.)١3

ثالثا -آفاق المؤتمر االستعراضي السابع
 -63علووى أنووار التطووورات املووذكورة أعووته ،قوود يوووا امل وؤمتر ا نتعرا و السوواو التف و و
املوا ي ايفتملة و يال نيانات املنا سة وةاية املستدلك اليت ينبق أ يركز عليدوا األوم تواا
و السنوات ا مس املدبلوة ،مو مراعواة اقر وااات ايفوداة و الفدورتا  ٨و ١١مون الدورار الوذي
اعتمووده املوؤمتر ا نتعرا و السوواار ،واأل ووناني امل وومولة و اجتماعووات ريووً ا وراخل احل وووم
الدو املع ودواما ونيانات املنا سة اليت جعددت و الفرتة قيد ا نتعراض.
 -64وقوود توووا الوودول األعفوواخل دديوود املوا ووي املعينووة الوويت ُي و تقطيتدووا و الفوورتة املتبديووة
معدوواا امل وؤمتر ا نتعرا و ال ووامن و عووار  ،٢٠٢٠و ووخل موودى وجاهووة ملاراج هووذه املوا ووي
وومن الفاووات العامووة التاليووةحن متخلمووة و و وملمفوواذ ق وواما ونيانووات املنا سووةع والتعوواو وملقامووة

__________
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ال ووب ات عل ووى الص ووعيد ال وودو ع و عالي ووة الت وواليف والت امو و والتع وواو و تد وودمي ال وودع لبن وواخل
الدوودرات واملسوواعدة التدنيووة ملس البلوودا املدتمووةع وامل وواورات و ووا الدووامو النموووذج وتنديدووهع
واملس ووائ املتص وولة والدف ووايا ا ا ووة واملمارن ووات املامع ووة للمنا س ووة وة ه ووا م وون الدف ووايا املتص وولة
واملنا سوة الويت أثارهتوا الوودول األعفواخلع والدفوايا املتعلدوة وتونووي مطواق نيانوات املنا سوة وةايووة
املستدلك لت م يا ت جديدة م األنواق النا اة للملدمات ا جتماعية الويت تدودمدا تدليوديا
احل ومووات والتصوومي واقينووار املؤنس و املنانووبا لتطبيددووا .ونووي و موون املنان و أيفووا مراعوواة
ا جتاهات والدفايا احلالية و ك من نيانات املنا سة والتجارة والتنمية على الصعيد الدو .
 -6٥وملذ تراع الدول األعفاخل ما ورا أعته ،قود تووا النظور و موا يلو عنود دديود املوا وي
ايفتملة اليت نتتناو ا اجتماعات ريً ا وراخل احل ووم الودو املعو ودوواما ونيانوات املنا سوة
ختل السنوات ا مس املدبلةحن
و و ووالنظر ملس الس و ووياق اقمن و ووائ األونو و و  ،أي قمو و وة األمو و و املتد و وودة م و وون أجو و و
(أ)
اعتم و و وواا خط و و ووة التنمي و و ووة مل و و ووا وع و و وود ع و و ووار  ،٢٠١٥املد و و وورر عدو و و ودها و أيلول/ن و و ووبتمر ،٢٠١٥
نو و ووي و مفي و و وودا لموم ت و و وواا أ ينظ و و وور و اور ق و و وواما ونيان و و ووات املنا س و و ووة و ددي و و ووً النم و و ووو
املس ووتدار وال ووام  ،وعل ووى وج ووه التددي وود اور نيان ووات املنا س ووة يم ووا يتعل ووً وتددي ووً أه ووداني
التنمي و و ووة املس و و ووتدامة (لتين و و ووت عل و و ووى ا قو و و ورتاح ال و و ووذي يوج و و وود حالي و و ووا قي و و وود البد و و ووة ،امظ و و وور
)https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.htmlع
(ا) اعرتا ووا وا جت وواه املتزاي وود حن ووو ملاراج األح ووار املتعلد ووة وسيان ووات املنا س ووة و
اتفاقات التجارة اققليمية وآثار املمارنات املامعة للمنا سة عر احلدوا و التجارة ااخو املنطدوة
الواحوودة والتجووارة الدوليووة ،نووي و موون املفيوود النظوور و السووب الوويت ا وون هبووا لسيانووات املنا سووة
والسيانات التنظيمية الويننية أ تساعد و ملمفواذ هوذه األح وار وتعزيوز املنا سوة علوى الصوعيدين
اققليم والدو ع
(ج) اعرتا ا ودور الوكا ت املعنية واملنا سة الفعالة و التعام م املمارنات املامعوة
للمنا سة ،ني و من املد ملعااة التاكيد على عمو األوم تواا املتعلوً وإم واخل هياكو مؤنسوية
وو و و أن ووالي عمو و متئم ووة لتدس ووا عالي ووة الوك ووا ت و ملمف وواذ قو وواما املنا س ووة مو و التدي وود
والعدالة اقجرائيةع
(ا) وووالنظر ملس تزايوود الطوواو العوواور للممارنووات املامعووة للمنا سووة وسووب العوملووة،
يزال انتمرار الدع املددر من األوم تاا ملس السلطات الويننية املعنية واملنا سة من أج ملمفواذ
متئ لدواما املنا سة والتعاو يما وا هوذه السولطات و ذلوك اقمفواذ ي تسو أمهيوة والقوة و
التعام م هذا النو من املمارنات املامعة للمنا سةع
(هو) اعتم وودت ول وودا مامي ووة عدي وودة قو وواما للمنا س ووة وةاي ووة املس ووتدلك وأم ووات
مؤنسووات ذات وولة و العدوود املا و  .واعرتا ووا وتزايوود عوودا الوكووا ت النا وواة املعنيووة واملنا سووة
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وةاي ووة املس ووتدلك ،ي وزال عم و األوم ت وواا املتعل ووً واملس وواعدة التدني ووة وون وواخل الد وودرات و ي ووال
املنا سة وةاية املستدلك ذا لة واملو و وي تس أمهية والقة للبلدا الناميوة وأقو البلودا منووا
والبلدا اليت متر اقتصاااهتا مبرحلة امتداليةع
(و) و ووالنظر ملس جن وواح اجتماع ووات ري ووً ا و وراخل اململصو و و ووا املس ووائ املتعلد ووة
والعتق ووة و ووا املنا س ووة وةاي ووة املس ووتدلك ،واملنا س ووة والتنمي ووة املس ووتدامة ،وتند ووي مب ووااو األمو و
املتدوودة التوجيديووة حلمايووة املسووتدلك ،فووت عوون ا هتمووار املعوورا عنووه عدو امل وواورات املتعلدووة
وإم اخل ريً خراخل ح وم او مع وسيانات وقواما ةاية املستدلك و األوم تاا ،ووالتا
ملم اخل اجتماعات ننوية لفريً ا راخل اململص و ا ةاية املستدلك حىت ملم اخل هذه ا ياة و
هناية املطانيع
(ز) ا ع ورتاني و ووالبدو ودلي و السيان ووات كركي ووزة رئيس ووية ي وودع األوم ت وواا م وون
خت ووا ال وودول األعف وواخل ويف وومن من ووو مب وواارة األوم ت وواا لل وراكة و ي ووال البد ووو من ووذ امل وؤمتر
ا نتعرا و األخو  ،ووالتووا تدوودمي الوودع ملس املبوواارة لتونووي مطوواق أم ووطتدا املتعلدووة مبوؤمترات
اجلد ووات وواحبة املص ولدة واحللد ووات الدران ووية وال وودورات التدريبي ووة وحلد ووات العم و و البل وودا
الناميووة ،و ووخل الدفووايا الوويت تواجددووا هووذه البلوودا وعم و األوم توواا اجلوواري و ووا نيانووات
املنا سةع
(ح) ما زال مون املدو ا عورتاني واحلاجوة ملس زيوااة التعواو ووا ا ياوات وال وب ات
الدولية اليت تعاا قواما ونيانات املنا سة وروط الدفايا.
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