األمم املت دة

TD/RBP/CONF.8/4

م األم ال تح
للتج ر والتن ية

Distr.: General
27 April 2015
Arabic
Original: English

م ؤ ؤ األم ؤ ؤ ال تح ؤ ؤ الس ؤ ؤ السؤ ؤؤت ا ج ي ؤ ؤ جوان ؤ ؤ
مج وعة ال ب دئ والقواع ال نصفة ال تفق عليه ا ف قؤ مت ؤ د
األط اف من أجل مك فحة ال رس ت التج رية التقيي ية

جنيف 10-6 ،متوز/يوليه 2015
البند (6ب) من جدول األعمال املؤقت
النظ في مقت ح ت هؤ ف للؤت حسؤين ال ج وعؤة وةيؤ د اوي ؤ ؤ فؤي
ذلك الت ون ال ولي في مج ل مك فحة ال رس ت التج رية التقيي ية

الت ؤ ؤ ون الؤ ؤ ولي ف ؤؤي قمؤ ؤ ي االنؤ ؤ م
ال ن فسة لنف ذا ف ال

عتبؤ ؤ ر ذل ؤؤك أدا قنفؤ ؤ ذ قؤ ؤ نون

مذك من أم نة األونكت د

موجز تنفيذي
يستعرض هذا التقريرر توروا التعراول الردوجم ل إرال قفراني قرواقس املنااسرك مر ال يرز
عل ر التعرراول ايمررا لررس الو رراة املعنيررك لاملنااسررك ل ق.ررايا اةقرردماات ويست ررف ترتيبررا
التعرراول ويلياترره وتررب اته القاضمررك ،ا .ر ا عررن الرردوا الررذي ت.ررول لرره لو ررفلا وا فيلررك
لإقف رراني ق رواقس املنااس ررك ل البل رردال املتقدم ررك والبل رردال النامي ررك قف ررانيا اع رراةا و دي ررد الت ررديا
املوروحررك ،وة سرريما تلرريت الرره تواجللررا الو رراة الفتيررك املعنيررك لاملنااسرركت ويب ر التقريررر ل
التعاول لأت اله املتعد ة ،مبا ل نيليت التوواا األخرةة والق.رايا احملرد ة املوروحرك ل خمتلرف
الوةيررا الق.رراضيك ،ويقرردب ان ل ررأل اةساهررا املسررتقبليك للتعرراول علر املسررتويا ال نرراض
واإلقليم والدوجمت

210515

200515

(A) GE.15-08315



TD/RBP/CONF.8/4

احملتويا

2

الصف ك
مقدمك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

3

وةا -

التعاول ل ق.ايا اةقدماا :األت ال والنظم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لف  -املفاهيم والتعاايف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لاء  -عمليا اةقدماا ل قليم واحد و ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
جيم  -اقت اا عمليا اةقدماا املتعد ة األقاليم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت

4
4
6
8

ثاقيا -

اخلصاضص احملد ة للتعاول ل ق.ايا اةقدماا ل للدال خمتلفك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لف  -اساها التعاول الدوجم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لاء  -تعاول خربا امل لفس لإقفاني القواقس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جيم  -ما هو الداا احملرك للتعاول الدوجم ل عمليا اةقدماا؟ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ال  -مسا التعاول الدوجم الرضيسيك اليوب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

9
9
10
11
13

ثال ا -

التعاول الدوجم لو فه اة لفعاليك الو اة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لف  -ديا التعاول الدوجم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لاء  -ت لفك التعاول تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جيم  -اجليل اجلديد من ع قا التعاول الدوجم لس الو اة الفتيك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

16
16
17
17

االع ا -

مستقبل التعاول الدوجم ل ق.ايا اةقدماا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

19

املراج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

22

GE.15-08315

TD/RBP/CONF.8/4

مق مة
 -1ل طاا مناق ا األوق تا املستمرة ل أل التعاول الدوجم ل إال سياسرا املنااسرك،
طلررف اريرررب اخل ررباء اا رروم الرردوجم املعررا لق رواقس وسياسررا املنااسررك يف ماقررك األوق تررا  ،ل
وات رره الرالع ررك ع رررة املعق ررو ة ل الفر ر ة م ررن  9يف  11متوز/يولي رره  ،2014ل تع ررد تقرير ررا ع ررن
التعاول الدوجم ل ق.ايا اةقدماا لاعتبااه اة إلقفاني قواقس املنااسك قفانيا اعاةات
 -2وتعو لدايك اق غال األوق تا لالتعاول الدوجم يف عاب  1999عنردما عررض ول تقريرر
لألماقررك ( )TD/B/COM.2/CLP/11عل ر اريرررب اخلررباء اا رروم الرردوجم املعررا لق رواقس وسياسررا
املنااس ر ر ررك ل وات ر ر رره ال اقي ر ر ررك املعق ر ر ررو ة ل الفر ر ر ر ة م ر ر ررن  7يف  9حزيرال/يوقي ر ر رره 1999ت وح ر ر ررى
وحررد وقوق ررت لع ر املعرراية
عرراب  ُ ،2007خلررت ةسررك تعرردي عل ر الوثيقررك األ ررليك ُ
املتعلقرك لالتعراول ،مبرا ل نيلرريت ( ) يفيرك مرمال التوااررب والتعررايت والتنسريرب والتعزيرز املتبرا ل لررس
قظررم املنااسررك (ب) و قيرررب التقررااب لررس اجلواقررف املومرروعيك واإلجراضيررك واإلقفانييررك للمنااسررك
(ا) والت روازل املناسررف لررس التقررااب والسررمار لررالتنوب والتاريررف ل سرراليف اإلقفرراني اجلديرردة
( ) و يفي ررك لي ررال املعامل ررك التف .رريليك و املتم ررايزة للبل رردال النامي ررك ل اتفاق ررا التع رراول ل إ ررال
املنااسك (ه) و مناط يليا تسويك املنازعرا املناسربك الره رن توبيقلرا وطريقرك ت ييفلرا ير
تعررزز التعرراول ل إررال قرواقس املنااسررك وسياسررا ا (و) والسرربل األا.ررل لتعزيررز تبررا ل اخلرربا ل
هذا اجملال من جل زيا ة تووير يليا التعاول ال ناض واإلقليم (ز) وقيو السريك ويثااها عل
جل ررو التع رراول (ر) و وا الس ررلوا املعني ررك لاملنااس ررك واألوق ت ررا ل تعزي ررز التع رراول ل إ ررال
اإلقفراني وتوبيررب األح راب املتعلقرك لاملنااسرك ل اةتفاقرا التااايرك اإلقليميرك (ط) واملعراية الردقيا
للقواعد املوموعيك واإلجراضيك ملن اةحت اا()1ت
 -3ومنررذ نيلرريت ااررس ،حرردثت توررواا هامررك ل إررال التعرراول الرردوجم ل ر ل عرراب وق.ررايا
اةقرردماا ل ر ل خررانت و ررال التغيررة ل لع ر اجملرراة لوي را ،وة سرريما تلرريت املتعلقررك لالس رريك،
الررو إررال يتسررم لالتعقيررد ،وة سرريما ايمررا لررص الو رراة املعنيررك لاملنااسررك الرره ة تعمررل مبوجررف
قواعد حمد ة للتعاول اإلقليم و اةقتصا يت وتبس للعديد من الو اة ل هنراك م اقيرك لتبرا ل
ررر
ال ررة مررن املعلومررا املفيرردة ول خمالفررك ح رراب السرريكت و مررااك يف نيلرريت ،يتبر ّرس لألطررا
اررأ ر قرره مررن مصررل تلا التخل ر عررن هايررك هررذه الق رواقس لغيررك تيسررة التعرراول ،وامبررا تررواة سرربل
اقتصررا علر قرردا رررب مررن السرررعك واةتسرراأ ل ق.ررايا تررا تررأثة علر وةيررا ق.رراضيك متعررد ةت
ول طرراا ت ررب ك املنااس ررك ل اة ررا األواوك ،تاح ررت األح رراب ال رره تس ررم لاإلعف رراءا تيس ررة
تبررا ل املعلومررا الس رريكت و ررال مررن الصررعف ل مررا ن خررر  ،تبررا ل املعلومررا الس رريك اخلامررعك
امايك الت ريعا الوطنيك حى ل طاا ترتيبرا ثناضيرك ت رمل الو راة املعنيرك لاملنااسرك نيا البراب
الوويرلت ومر نيلرريت ،حرردثت تورواا إاليررك ل طرراا مررا يسررم اجليرل ال رراا مررن اةتفاقررا  ،م ررل
__________
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اةتفرراأ امل رربب لررس سويس ررا واة ررا األواوكت الررذا اةتفرراأ يترري تبررا ل املعلومررا الس رريك مررمن
تروط معينك()2ت وستب ةحقا ل هذا التقرير لع التوواا ل إال التعاول الدوجمت
 -4وير ز هذا التقرير علر توروا التعراول ايمرا لرس الو راة الفتيرك املعنيرك لاملنااسرك ل معاجلرك
ق.ررايا اةقرردماا عرررب اارردو ول وم ر يليررا تعرراول اعالررك تفيررد ل سررس قفرراني ق رواقس املنااسررك
اخلا رك ل ررل منلررات وتسررع الو رراة املعنيررك لاملنااسررك ل البلرردال املتقدمررك والناميررك علر السرواء يف
إرا طررأ وسربل لتعزيرز عمليرك قفراني قرواقس التعراول وتبرا ل ا.رل املمااسرا ت وير رز التقريرر ي.ر ا
عل ق وء وتووا مجي ت ال التعاول ل إال قفاني القواقس ،مبا ل نيلريت األسراليف الرمسيرك و رة
الرمسيررك ،ويعتم ررد عل ر الب رروا والتق ررااير الدولي ررك األخ ررةة ،م ررل الدااس ررا األساس رريك ال رره ع رردها
األوق تررا لرردواا اريرررب اخل ررباء اا رروم الرردوجم املعررا لق رواقس وسياسررا املنااسررك ااا يررك ع رررة
( ،)2011وال اقير ررك ع ر رررة ( ،)2012وال ال ر ررك ع ر رررة ( )2013والرالعر ررك ع ر رررة ()2014ت وهر ررو
يسلط ال.وء عل اآلليا اله تعمل لو فلا عوامل حمر ك للتعاول ل ق.ايا اةقدماات

أوال -الت ون في قم ي االن م  :األشك ل والنظ
ألف -ال ف ي والت ريف
' '1ع لي ت االن م وع لي ت الش اء؛ الت ريف
-5

يعر قاقول األوق تا النمونيج عمليا اةقدماا عل الن و التاجم:
ت ررة يعملي ررا اةق رردماا وعملي ررا ال ر رراءي يف اا رراة ال رره توج ررد ايل ررا
عمليررك قاقوقيررك لررس مؤسسررتس و ررر توح ررد ايلررا ال ررر ا عل ر ررو قرراقوا مل ي ررك
ر ررول اق ر ررت خامر ررعك س ر ررالقا لسر رريورة مس ر ررتقلكت وت ر ررمل تل ر رريت اار رراة عملي ر ررا
اةسر ررت واني  ،وامل ر ررااي امل ر ر ك ال يزير ررك و ةهر ررا مر ررن عملير ررا ال ر رراء الر رره تسر ررم
لالسيورة ،م ل ق اء مديريا مت ال كي()3ت

 -6ويرر تعريررف يعمليررا اةقرردماا وعمليررا ال رراءي ل حررد القرواميهن علر ررا اإل ااة
والتمويل واةس اتيايك اله تنووي عل تراء ال ر ا وليعلرا واجلمر لينلرات و مرااك يف نيلريت،
يع ر ررر اةق ر رردماا لأق ر رره اجلمر ر ر ل ر ررس ت ر ررر تس متم ر رراثلتس ل ااا ر ررم م ر ررن ج ر ررل تأس ر رريهن ت ر ررر ك
جديدة و دا عمليك اايازة عندما ت ي حرد ال رر ا ترر ك خرر ل امللرا وتصرب هر
مال ا جديدا()4ت
__________

()2
()3
()4
4
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 -7وع ررا ة م ررا يس ررتخدب مص ررول ا عملي ررا اةق رردماا وعملي ررا ال ر رراء معر ر ا ل قص ررون
ةة ،ل ن ي ة تعبة عمليا اةقدماا ،أل راض هذا التقرير ،يف اةثنس معات

' '2في

ك ن أ ية ع لي ت االن م

لنسبة للت األع ل التج رية؟

 -8يتم ل األسرا املنوقر الرذي تسرتند ليره عمليرا اةقردماا وعمليرا ال رراء ل إرا
وجرره ت ر زا سررب ا ألل تصررب قيمررك ال يررال اجلديررد الناتررا رررب مررن حصرريلك ج رزاء ال ررر ا
إتمعرركت و ررن اعتبرراا العمليررا ي.را طريقرا تسررل ه ال ررر ا إل خررال ا رراا جديرردة ،و عررا ة
التموم من حي املنتاا لل وحى املوظفس و اسرار اجملرال إل خرال سرل وخردما جديردة
و ا.ررل يف األس رواأت وقررد ت ررول اسر اتيايك ال ررر ك الرره تنرروي حيررازة تررر ك خررر ه ر سررس
قتاجيررك ال ررر ك املسررتلداك ،لوسرراضل منلررا عل ر سرربيل امل ررال ،النظررر ل م اقيررك قيرررب م اسررف
علر ررعيد ال فرراءة و اتبرراب اسر اتيايك ااررد مررن املخرراطر ل رراء تررر ك تعمررل ل ق رروك ساايررك
لكت ولوجه عاب ،يتم رل اترد املباترر ملعظرم ترر ا اةقردماا ل زيرا ة هروامت
ليست نيا
الررل ا.ر ا عررن ال فرراءة عررن طريرررب اإلقفرراأ التاررااي اجلديررد ،ومررن مهّ زيررا ة األ ررول واألسررلم
وااصررص السرروقيكت ولامل ررل ،سرري ول اتررد النلرراض هررو زيررا ة األالررار يف قصر حررد ،و قيرررب
اة مغط تنااسيك واافاظ عليلا لإزاء جلا ااعلك خر ل السوأت
 -9وايمررا لررص عمليررا اةقرردماا عرررب اارردو  ،ت ر ل األهرردا اةس ر اتيايك امل ر ك
ااعرا ل.ررواة توحيرد اجللررو ت و رن ل ت رمل هرذه األهرردا ( ) توسري قوراأ الفررن املتاحررك
ل األسر رواأ ل لل رردال خ ررر (ب) و تاح ررك م اقي ررك ااص ررول علر ر املر روا اخل رراب والت نولوجي ررا
واةلت ر ررااا والعمال ر ررك الرخيص ر ررك (ا) وق ر ررر اةس ر ررم التا ر ررااي والس ر ررمعك ل سر ر رواأ خ ر ررر
( ) وتنوي املنتاا و إا سواأ تا ،ومن ه توزي املخاطر وما يف نيليتت
 -10ومن جلك خر  ،لإم ال عمليرا اةقردماا عررب ااردو ل ترؤ ي ،ل طراا السرع يف
قيرررب اتسرراأ السياسررا اا وميررك ،واا مفيرردا قررد ي ررول اةسررت ماا األجن ر املباتررر ل إرراة
جديرردة عرراجزا عررن اضررهت وقررد ترراا األوق تررا  ،ايمررا يتعلرررب لنترراضا اجتمرراب اخل ررباء الررذي عقررد ل
حزيرال/يوقيه  ،2000يف ل عمليا اةقدماا نلا ل ت ل خمرجا ل وقرا األزمرا املاليرك
واةقتصا يك عندما تعاا البلدال من الصعولا و تتعرض خلور اإلا وعندما ينعردب اةسرت ماا
األجن ر ر املباتر ررر البر ررديل()5ت وتصر ررل ااار ررك قفسر ررلا ل حالر ررك األزمر ررا املالير ررك الر رره حر رردثت ل
عاب  2008وحالك تواط اا وما ل عمليا اةقردماات وينبغر ااررن علر عردب التسراهل ل
توبيرب مبا ئ املنااسك واة تفاء لاملوااقا ال املك عل عمليا اةقردماا ،األمرر الرذي مرن ترأقه
ل يلد لناء سواأ تنااسيكت و تاا تقرير األوق تا لعاب  2009يف املسألك قفسلا من حير قره
ينبغ ر لل ومررا نيا مررا اا تعزيررز قفرراني الق رواقس لفعاليررك ‘ ،ل تسررع جاهرردة يف التقليررل يف
__________
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ىن حد من ي تأثة سل عل املنااسك من جرراء تردخ ا وحسراب خمراطر تررك يثراا وخيمرك ل
للدال خر قظرا للبعد العامل ألسواأ خر ‘()6ت

ء -ع لي ت االن م في لقلي واح أو أكث
 -11اعتبررااا مررن التسررعينا  ،لررد عمليررا اةقرردماا لررس ال ررر ا تتخررذ لصررواة متزايرردة
لعدا ولي ات وهذا يؤ د اااجك يف ت.اار اجللو لس الو اة املعنيك لاملنااسرك لرد التعامرل مر
ق.ررايا اةقرردماا عرررب اارردو ت اف ر ق.رريك قتيررل وما ررال( ،)7ومهررا تررر تال مقرمهررا ل الوةيررا
املت رردة ،اسررتفا املفومرريك األواوليررك مررن التعرراول الوثيرررب م ر جلنررك التاررااة اة ا يررك لالوةيررا
املت دة عرب تبا ل املعلوما ت و اقت الق.ريك حمرل تسرويك عرن طريررب املوااقرك امل رروطك للمفومريك
األواوليك عل ديد تروط معينك إلقفاني التزامرا األطررا املندإرك ل.رمال عردب منر املنااسرس
األواوليس من تقدمي منتاا متواضمك م وحدا قتل تتعلرب لأمن ت نولوجيا املعلوما ت وتقردب
هذه الق.يك م اةا عل اةقت اا اجلغرال للمعرام التااايرك وعلر عردب م اقيرك ساهرل الترأثة
الرردوجم للمعررام التااايررك ل سرروأ يومنررا هررذا املعررومت ولررذا ،تواجرره الو رراة املعنيررك لاملنااسررك
ديا جديدة مااك يف ما يتار ماملا من ارن لألخذ لأا اا مبت رة ل أل يفيك ااد مرن
السلو يا املاقعك للمنااسك ل حال تعد األقاليم والت اي عل املنااسكت
 -12وقررد سررالت وجرره تبرراين ل عمليررا اةقرردماا عرررب اارردو ل لعر ق.ررايا اةقرردماا
األ ر تلرة مما يظلرر الت رديا املوروحرك ايلرات ومرن املسراضل الره ثراا جرداةا حرول التعراول
الدوجم ل ق.ايا اةقدماا ه ل هذا التعاول ة يسم اضما ،حرى عنرد وجرو يليرا قاقوقيرك،
لتفا ي ت.ااب اآلااء و لإإا حلول مقبولرك عمومرا لسربف الفرروأ القاضمرك ل األطرر الت رريعيك
واملرذاهف اةقتصررا يك ويثااهرا علر رل سرروأ ،مبرا ل نيلرريت ترواار األ لررك ل رل للرردت وخرة م ررال
علر نيلرريت هررو عمليررك اقرردماا جنررال ل ك/هنيويررل( ،)8حير منعررت املفومرريك األواوليررك عمليررك
اةقرردماا ألق رروك ررة متصررلك لع.ررلا لرربع  ،ل حررس ل وزااة العرردل لالوةيررا املت رردة قررد
قر ات وتبرس حالرك جنررال ل ك/هنيويرل ل الواقر الفررأ ل األسرلوب الرذي اتبعره اإلقليمرال ل
ليررل عمليررك اقرردماا ق رروك ررة متصررلك لع.ررلا لرربع  ،ل ررن النترراضا املتباينررك الرره خلررص ليلررا
اإلقليمررال ل ااالررك قفسررلا ة تعررا لال.رررواة وجررو ت.ررااب لينلمررات وقررد يعررا نيلرريت ل هي ررل
السرروأ خمتلررف ل اإلقليمررس املعنيتررس حي ر رردا عمليررك اةقرردماا قترراضا ماقعررك للمنااسررك ل
حد األسواأ ول األخر ت
__________
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 -13ولامل ررل ،جرراز املفومرريك األواوليررك عمليررك اقرردماا سرريبا  -جيغ /سرراقدوز ،ل ررن جلنررك
التا ررااة اة ا ي ررك لالوةي ررا املت رردة م ررر مبر ررن حق رروأ الع ر ر ا لاجلين ررا و ررة نيل رريت مر ررن
الت نولوجيا عل اعتباا ل يسوأ اةلت ااي سو تتأثر سلبا()9ت

 -14ومررن الق.ررايا األخررر اجلررديرة لالررذ ر ق.رريك اقرردماا لوينال/ما رردوقال و ر ( )10الرره
مشل تر تس لصناعك الواضرا من تر ا الوةيا املت دةت وقد جاز جلنك التارااة اة ا يرك
لالوةيرا املت ردة عمليرا اةقردماا لعرد ل خلصرت يف ل ترر ك ما ردوقال و ر م تعرد
ت ر ل قرروة تنااسرريك ل هررذه الصررناعك ،ل ررن ا ي املفومرريك األواوليررك ررال خمالفر ا وترردخلت عل ر
سررا ل مررن تررأل اةقرردماا ل يقرروي املر ررز امللرريمن ملا رردوقال و ر ل سرروأ الورراضرا
ال بررةةت وم ر نيلرريت ،طبرررب ل هررذه ااالررك مبررد اجملاملررك التقليديررك يف حررد مررات و خررذ املفومرريك
األواوليك ل ااسبال ،ل ااد الذي يتفرب م قاقول اة ا األواوك ،ال وا ل الره عرلرت عنلرا
ح ومررك الوةيررا املت رردة ل ررأل مصرراالا الدااعيررك اتامررك والر بررك ل التصررفيك ،ووااقررت عل ر
عمليك اةقدماا ا ل روط ليهن منلا مسألك التصفيك لأي حال منءنئ\ء األحوالت
رفت لومرور عرن
 -15و تاا الباح ول يف ل عمليك اةقدماا لوينال/ما دوقال و ر
ل طر التعاول القاضمك تنووي عل قيو متأ لك ة رن تف ي لرا ل املسرتقبل القريرفت وطُبررب
اتفاأ عاب  1991لس املفوميك األواوليك والوةيا املت دة ل حالك لوينال/ما دوقال و ر ،
و ررال مب ال ررك س ررا لتوثي رررب ع ررر التع رراول ل ررس اة ررا األواوك والو رراة املعني ررك لاملنااس ررك ل
الوةي ررا املت رردةت و رردا مجير ر اإلت ررعااا ال زم ررك ل ررس جلن ررك التا ررااة اة ا ي ررك واملفوم رريك
األواولي ررك وعق ررد إموع ررك م ررن امل رراواا ت وعل ر الن ررو امل رراا لي رره س ررالقا ،اوعي ررت ت روا ل
الوةي ررا املت رردة ،وة س رريما م ررا يتعل رررب ل ث رراا عملي ررك اةق رردماا عل ر س رروأ الو رراضرا التاااي ررك
العم قك النات ك عن عمليك اةقدماات وا م هذه اجللو  ،اقد حال التبراين ل تفسرة األ لرك لرس
السلوتس املعنيتس لاملنااسك عل جاق احمليط األطلس ول التو ل يف حل م ك للق.يكت
التارل ر ر ر ررك امل تسر ر ر رربك م ر ر ر ررن ق.ر ر ر رريه لوينال/ما ر ر ر رردوقال و ر ر ر ر وجن ر ر ر ررال
 -16وقر ر ر ررد
ل ك/هنيويل لو اة الوةيا املت دة واملفوميك األواوليرك يف ال رروب ل لرذل جلرو م فرك
لت سس طال التعاول ايما لينلات وُق را اريررب عامرل م ر ك لتبرا ل الرنُر ُلا زاء ليرل اةقردماا
ايما لس األع.راء والملرا و عرد هرذا الفريررب ل ايرك املورا وثيقرك وا ايلرا ا.رل املمااسرا
الرره اعتمررد ا الو التررال املعنيتررال لاملنااسررك ل واولررا والوةيررا املت رردة عل ر حررد س رواءت وسرردا
اإلتااة يف ل سلوا الوةيا املت دة والسلوا األواوليك ما ات ت تعزز التعاول ايما لينلما
املتعلرب ل ر ك جنرال ل ك/هنيويلت والدا الرذي رن
أل ر من  15عاما منذ لدء اخل
__________

( )9مفلوب يسوأ اةلت ااي رة مسرتخدب ل اة را األواوك ،وتوجرد ارروأ علر قوراأ حقروأ املل يرك الف ريرك ل
ررل قوررر مررن قوررااهت اقظررر http://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/961-0055/ciba-geigy-
limited-sandoz-ltd-novartis-ag-et-al-matterت
( )10اقظر http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_004_en.htmlت
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استخ ه من هذه الق.يك هو ل وجو التعاول ليهن مر تلقراض  ،و ل التعراوا الفعرال يقت.ر
امل اا ك والتفاهم لس الو اة املعنيكت
 -17ويت .ر مررن األم لررك امل رراا ليلررا ع ر ه ل الو رراة املعنيررك لاملنااسررك تواجرره لاسررتمراا
ديا جديدة مااك يف ما يتار ماملا من ارن لألخذ لأا اا مبت رة ل أل يفيك ااد مرن
السررلو يا املاقعررك للمنااسررك ل حررال تعررد األقرراليم والت رراي عل ر املنااسرركت وهررذا يرردعو يف
العمررل لوسرراضل جديرردة ومبت رررة لت قيرررب التعرراول الرردوجم والتف ررة اجلديررد ل ررأل ا.ررل السرربل
ملواءمك عمليا التنفيذ والتوبيرب املتباعدين لقواعد املنااسكت

جي  -انتش ر ع لي ت االن م ال ت د األق لي
 -18يررز ا ااا ح رراب مراقبررك عمليررا اةقرردماا ل قرواقس املنااسررك لسرربف التوررواا الرره
ت ررلدها س رواأ ررةة مررن ج رراء العوملررك وا ررت األس رواأت وخ ر ل ي رراب مررا قب ررل الت رررا ،اق ررت
اةقتصا ا مغلقك ،ولالتاجم ،م ت ن عمليا اةقدماا لس ال ر ا املتعد ة اجلنسيا تراضعك
ما هو ااال اليروب ،لسربف عردب ممااسرك ال رر ا املتنااسرك أليرك مرغوطت وقظررا لتصراعد حردة
ال .ررغوط التنااس رريك لس رربف اقفت ررار األس رواأ ،وم ر العدي ررد م ررن األق رراليم قظم ررك ساس رريك ملراقب ررك
ر اأ ر تروط اإلخواا املسبرب لاةقدماات
عمليا اةقدماا ،وتزايد
 -19وقتيا ررك ل ررذليت ،ا ررإل املناق ررا املتعلق ررك ل يفي ررك املواءم ررك ل ررس عملي ررا اةق رردماا ع رررب
ااردو  ،وة سريما تلريت الره ت رمل ال رر ا املتعرد ة اجلنسريا وال رر ا التالعرك ترا ،املنت رررة
ل العدي ررد م ررن األق رراليم ل مجير ر رراء الع ررام ،ظل ررت مس ررتمرة ايم ررا ل ررس العلم رراء واا وم ررا
واتي ررا املتعررد ة األط ررا  ،م ررل تررب ك املنااسررك الدوليررك ،ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال
اةقتصررا ي واألوق تررا ت وايمررا لررص البلرردال املتقدمررك والبلرردال الناميررك ليلمررا ،تعترررب عمليررا
اةقدماا عرب اادو مدعاة للقلرب لالنظر يف طال األسواأ وعمليا ات
 -20وعل ر الررر م مررن زيررا ة ال يررز عل ر التعرراول الرردوجم ل حرراة اةقرردماا ،ة ت رزال هنرراك
بررةة ل الوريقررك الرره تتعامررل فررا خمتلررف الو رراة املعنيررك لاملنااسررك م ر طلبررا
إرراة اخررت
اةقرردماا لررديلات وقررد ظلررر تلرريت اةخت اررا ل ر ل جل ر ل إرراة  ،م ررل اجلررداول الزمنيررك
ل س ر ر ر ررتعراض ل ق .ر ر ر ررايا ل ر ر ر رراازة تتول ر ر ر ررف ت ر ر ر ررعااا تتعل ر ر ر رررب لتع ر ر ر ررد األق ر ر ر رراليم ،م ر ر ر ررل ق .ر ر ر رريك
لين وا /سر ر اتا()11ت وق ررد خو ررر ف ررذه الق .رريك ل سر ر اليا وجن رروب اريقي ررا والوةي ررا املت رردة
واة ررا األواوكت واستعرمررت عرردة و رراة عمليررك اةقرردماا مررمن طررر زمنيررك خمتلفررك ل األقرراليم
امل ررذ واةت واتر ر ت ررر ك لين رروا ت ررر ك سر ر اتا و ررب ت ل ررذليت رررب ت ررر ك تت رراجر لالس ررل
األساسر رريك ،واال ر ر ر رررب تر ررر ا التعر رردين ل الع ر رامت و جير ررز عملير ررك اةقر رردماا ول تر ررروط ل
__________

()11
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الوةير ر ررا املت ر ر رردة ل متوز/يولي ر ر رره  ،2012وم ر ر ررن اة ر ر ررا األواوك ترخيص ر ر ر ا م ر ر ررروط ا ل يب/
سوهن 2012ت و جيز عمليك اةقدماا ل سر اليا وجنروب اريقيرا ول رن رال يتعرس اةقتظراا
يف ل تغل ر رررب وزااة التا ر ررااة ل الص ر ررس ق .ر رريك الص ر ررفقك وق ر ررد لقتل ر ررا ل قيس ر ررال /لريل 2013ت
ول الوق ررت نيات رره ،ررن ل اق رررب مب ررد التع رراول قت رراضا طيب ررك عن رردما يوب رررب لعناي ررك ،م ررل عملي ررا
اةقرردماا األخررةة املتعلقررك لرراألقران الصررلبك الرره استعرمررتلا السررلوا ل سر اليا وتر يررا ومجلوايررك
وايا وسنغااواة والصس و ندا وامل سييت وقيوزيلندا واليالال واة ا األواوكت

ث ني  -الخص ئص ال ح د للت ون في قم ي االن م في ل ان مختلفة
ألف -ا ج ت الت ون ال ولي
 -21تررد تقررااير األوق تررا ل ررأل التعرراول الرردوجم ،منررذ عرراب  ،2007علر مهيررك ت.رراار
اجللو ل التعامرل مر املمااسرا املاقعرك للمنااسرك عررب ااردو  ،والسربيل ةعتبراا التعراول الردوجم
لررس السررلوا املعنيررك لاملنااسررك ل ااقيقررك اة لاقفرراني الفعررال لق رواقس املنااسرركت وت بررت التارلررك
ي.ا ل التعاول ل ق.رايا اةقردماا سرال علر مرر السرنس علر معردل لل راة الره عملرت
ايلررا الو رراة معرا وتبا لررت املعلومررا  ،و طلر لع.ررلا الرربع علر ا رراا ل الق.رريك قفسررلات
وتظلر الر و الواا ة من الردول األع.راء علر اسرتبيال األوق ترا ل عراب  2013ل التعراول ل
طاا ق.ايا اةقردماا رال ي ر ل ،ل معظرم قوااهرا ،الف رك الره وا ني رهرا رر مرن ةهرا ل
قفاني قاقول املنااسكت
 -22وعلر الن ررو امل راا ليرره عر ه ،اقررد اعتررب التعرراول ل إرال اإلقفرراني عنصررا ساسرري ا مررن
عنا ر اإلقفاني الفعال لقواقس املنااسكت ويتال نيليت ل ال ة من اجللو اله تبذتا املؤسسا
الدوليررك ،م ررل األوق تررا ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي ،ا .ر ا عررن ال ررب ا
القاضمررك ،ررب ك املنااسررك الدوليررك ،ول اةاتفرراب املفرراجا األخررة ل األت ر ال األخررر ل تيبررا
وحمااررل التعرراول ررة الرمس ر  ،الرره صصررص مجيعلررا م رواا إلإررا السرربل األ ررر اعاليررك للتصرردي
للممااسررا املاقعررك للمنااسررك عرررب اارردو  ،مبررا ل نيلرريت عمليررا اةقرردماات ومت ررن هررذه اجللررو
لص ررواة متزاي رردة و ر راة املنااس ررك م ررن تقاس ررم مواا ه ررا ع رررب تب ررا ل املعلوم ررا املتعلق ررك لالق .ررايا
واخلربا لوجه عابت وتعمل املنتديا ي .ا عمل املمااسك لبناء القداا والوسيلك للتردايف ثنراء
العمل وتعزيز التفاهم املتبا ل لنظم املنااسك ،مما يسلم ل لناء ال قكت
 -23ومر ر نيل رريت ،ة ير رزال ط ررال ق .ررايا املنااس ررك ،مب ررا ل نيل رريت عملي ررا اةق رردماا ،يو رررر
ديا ماب السلوا املعنيك لاملنااسك ل إال اإلقفانيت وت مل هذه الت ديا البنيك الت ريعيك
واتي ليك ةتفاقا التعاول الرمسيك وعدب اةتسراأ لرس األطرر الوطنيرك واإلقليميرك والعقبرا الره
تع ض م اقيك ااصول عل املعلوما  ،وة سيما ل البلدال الناميك ،والقيو مرن حير املرواا
والتوقيت واملساضل اإلجراضيك (األوق تا )2013 ،ت
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 -24وترراا ت منظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي ل هررذا اجملررال علر مررر السررنست
ااس ررك استقص رراضيك جري ررت ل ع رراب  )12(2013العواض رررب والقي ررو التالي ررك ال رره تق ررف م رراب
وح ررد
التع رراول الرمس ر ر ل ق.ر ررايا املنااس ررك (منظمر ررك التعر رراول والتنمي ررك ل املير رردال اةقتصر ررا ي:)2013 ،
( ) القيررو املفرومررك علر تبررا ل املعلومررا السرريك (ب) القيررو النامجررك عررن اةخت اررا ل األطررر
القاقوقيررك املتعلقررك لاإلقفرراني ل اجملررالس اجلنرراض واملرردا (ا) العواضرررب املتصررلك لاملؤسسررا وعمليررا
الت قيرررب ،ي حمدو يررك امل رواا والصررعولا العمليررك ( ) القيررو عل ر ررعيد الوةيررك الق.رراضيك ،ي
اةخت اا لرس املعراية القاقوقيرك (ه) اقعرداب ال قرك واةطم نرال ل الرنظم القاقوقيركت وة يرزال يتعرس
إرا حلررول تررذه العواضرررب ممررا يردل علر قرره ة يرزال هنرراك ال رة ممررا ينبغر عملرره ل سررس جلررو
التعاول لس الو اة املعنيك لاملنااسك ،وة سيما الو اة القاضمك ل ة من البلدال الناميكت
 -25وعل الر م من ل معظم الر و عل الدااسرك اةستقصراضيك الره جر را منظمرك التعراول
والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي وا مررن الو رراة املعنيررك لاملنااسررك ل البلرردال املتقدمررك ،اررإل
التعاول الدوجم الذي تاا ليه الدااسك اةستقصاضيك هو منط قاترا للتعراول ايمرا لرس و راة
املنااسك الفتيك ،وموجه لصفك خا ك و لراما وتب ا ة امسيركت ويظلرر عمرل األوق ترا مر
البلرردال الناميررك ل إررال ال تيبررا ررة الرمسيررك موثق ر ا ل وثرراضرب األوق تررا وتقرراايره املختلفررك وهررو
جدير لالتنويهت

ء-

ون خب ات ال كلفين إنف ذ القوانين
 -26ل التعاول لرس الو راة املعنيرك لاملنااسرك ل املفومريك األواوليرك والو راة ل الوةيرا
املت رردة ل ررأل مراقبررك عمليررا اةقرردماا ثالررت وقرراضم عل ر سررهن متينررك ل طرراا اتفرراأ التعرراول
املتعلرررب لق رواقس املنااسررك لعرراب  1991لررس اة ررا األواوك والوةيررا املت رردةت وييسررر اةتفرراأ
تنسرريرب ق رروك اإلقفرراني ،ويرروار منررربا للتوايرررب لررس املصرراا املتنااسررك وسنررف النزاعررا احملتملررك ،ل
حرس ل ا.ررل املمااسرا لعرراب  2011املتعلقرك لالتعرراول ل الت قيقرا اخلا ررك لاةقردماا لررس
اة ررا األواوك والوةيررا املت رردة زا العمليررك ومرروحا لإإررا ققرراط اتصررال حمررد ة ل طرراا
عمليك الت قيرب لرس جلنرك التارااة العا لرك/وزااة العردل واملفومريك األواوليركت و لررب اتفراأ مماثرل لرس
و اة الوةيا املت دة وم تف املنااسك ال ندي ل عاب 2014ت
 -27وم ررن العنا ررر اتام ررك ال رره م رريفت يف املناق ررك اق .ررماب الص ررس لو ررفلا جل ررك ااعل ررك
اضيسرريك ل السرروأ العامليررك ومررا عملترره مررؤخرا مررن زيررا ة تعزيررز قفرراني ح رراب اةقرردماا ،ا.ر ا عررن
ةها من األح اب املتعلقك لاملنااسك ل قاقول م اا ك اةحت اات وتستلد اجللو الره تبرذتا
الصس ل إال قفاني قاقول م اا ك اةحت اا ال ر ا األجنبيك واحملليك واململو رك للدولركت وخرة
م ال عل نيليت هو ق.ريك ديرد األسرعاا ايمرا لرص ترر تس مرن ترر ا امل ررولا ال وليرك
الراضرردة اململو ررك للدول ررك ل الصررس ،ومه ررا إموعررك يليرراقال يب ررس ،و وي ررو موت رراي ،حي ر اُرم ررت

__________

(http://www.oecd.org/competition/InternEnforcementCooperation2013.pdf )12ت
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عليلم ررا رام ررك لل ررال إموعل ررا ررو  73ملي ررول وةا م ررن وةاا الوةي ررا املت رردة ل ت ررباط/
ارباير )13(2013ت
 -28و حد األم لك اجليدة عل مرا للتعراول الردوجم مرن ثرر إراك هرو امل رروب امل ر ك املقر ر
التع رراول والتنس رريرب ل ررس اللان ررك األسر ر اليك املعني ررك
اي ررو تينت ررو وبت ت ررتت كت ليليت ررولت اق ررد
لاملنااسك واملستلل س ،واملفوميك األواوليك ،وامل تف األملاا املعا لالت ت اةحت اايك ،وجلنك
التا ررااة العا ل ررك اليالاقي ررك ،وجلن ررك التا ررااة العا ل ررك ل واي ررا يف مت ررس مجي ر الو رراة م ررن س ربل
اقتصا مماثلرك زاء امل رروب امل ر ك املقر ر ممرا ا رم ر اب الولبرا علر سر بلا ل ت ررين
األول /تررولر 2010ت وتبر ّرس ل امل ررروب امل ر ك احملتمررل ينورروي عل ر يثرراا خملررك لاملنااسررك ل
سواأ مجي البلدال املعنيكت ومرن خر ل تبرا ل املعلومرا واآلااء ،اقرت جلنرك التارااة العا لرك ل
واي ررا ل الوليع ررك لتب ررا ل اةس ررتنتاجا ال رره تو ررلت ليل ررا مر ر س ررلوا خ ررر  ،مم ررا زا م ررن
ال.غوط عل ال ر تس اخ.عتا لقوة العمل املنسرب واقسر بت مرن الصرفقك املق حركت ويب ّرس هرذا
امل ال مد قوة التعاول ل معاجلك ق.ايا املنااسكت
 -29ول الوقررت ااامررر ،هنرراك املزيررد م رن التعرراول ل استعرامررا اةقرردماا إررري حالي ر ا ل
إررال اةقرردماا خررااا السررلوا املعنيررك لاملنااسررك ل الوةيررا املت رردة واة ررا األواوكت اعل ر
سرربيل امل ررال ،جررر السررلوا املعنيررك لاملنااسررك ل زامبيررا وزمبررالوي والسررلوا املعنيررك لاملنااسررك
األس اليك م اواا ايما لينلا لرد تقييملرا عمليرك اقردماا و را وة/ترويبهن ل عراب 1998ت
وع وة عل نيليت ،عقد ُسرلُومتا زامبيرا وزمبرالوي م راواا م فرك ثنراء عمليرك اقردماا اوترامز
لررال مررال/لريتت مةي ررال تولررا و ( )1999لغيررك اصرراني الق ررااا املناسرربك ررم قرفمررا اجلغ ررال
واةقتص ررا يت واس ررتنا ا يف ااس ررك استقص رراضيك جراه ررا األوق ت ررا ل ع رراب  ،)14(2014ا ررا
العديررد مررن السررلوا املعنيررك لاملنااسررك ل اريقيررا ررا تعاوقررت لتسررويك ق.ررايا اقرردماا ل قوااهررا
املختلفكت وقد ثبت هذا النوب من التعاول ،ا م النظر ليه عل قه ة امسر  ،قره حرد تر ال
التعاول الدوجم األ ر اعاليك لس الو اة الفتيك املعنيك لاملنااسكت

جي  -م و ال اف ال ح ك للت ون ال ولي في ع لي ت االن م ؟
 -30لقد ب اقت اا عمليا اةقدماا املتعد ة األقاليم وام ا ل اآلوقك األخرةة ل رة
يف توجيرره مزيررد مررن اةهتمرراب جللررو التعرراول الرردوجم ،وة سرريما مررن
مررن اارراة  ،وهررو مررا
خ ل تب ا التعاول ة الرمسر ل العديرد مرن املنراطربت و رل نيلريت مؤتررا علر البعرد الردوجم
__________

()13

ن اةط ب عل مقال مماثل ل أل الق.يك الصينيك عل املوق ال ب

التاجم:

http://www.mayerbrown.com/files/Publication/99754ab8-7bb9-4f09-a54a-5859fe360fef/
Presentation/PublicationAttachment/fad48a22-b9a3-437b-a4cf-49eebdbd03b1/130305-PRC-

AntitrustCompetition.pdfت
(TD/B/C.I/CLP/29 )14ت
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لق.ررايا اةقرردماا وهررو مررا يعررزز لالترراجم مرررواة ت.رراار اجللررو لررس الو رراة املعنيررك لاملنااسررك ل
التعام ررل مر ر عملي ررا اةق رردماا ع رررب اا رردو ت واإلعف رراءا م ررن السر رريك هر ر اة ملم ررك لتب ررا ل
املعلوم ررا ل ق .ررايا اةق رردماات وتس ررم ه ررذه اإلعف رراءا للو رراة املعني ررك لاملنااس ررك لتب ررا ل
معلوما سريك عرب اادو ت
 -31و ن للو اة ل ة مرن األحيرال تبرا ل معلومرا حمردو ة ايمرا لينلرا ول املسرا
لق رواقس الس رريك الرره تتقيررد فررا ،ل ررن اسررتخداب اإلعف راءا يظررل ح رد ررر األ وا اعاليررك ل
تيسة التعاول الفعرالت وعنردما ترر األطررا ل مرن مصرل تلا ل تتعراول ال رر ا الره تردا
م اقيررك اقرردماجلا ،اقررد تتخل ر عررن اامايررك املنصررون عليلررا ل ق رواقس السرريك الوطنيررك ال فيلررك
لأل متن الو اة  ،ل م تتخذ األطرا هذه اخلووة ،من تبا ل لي را و ا ااهرا ل رأل سربل
اةقتصررا ايمررا لينلررات و الب ر ا مررا سررد ال ررر ا مررا افزهررا عل ر القيرراب لررذليت عنرردما تررر ل
التعاول سيعزز اتساأ الت ليرل واتسراأ سربل اةقتصرا واختيراا التوقيرت لصرواة تعاوقيركت ويعرو
قراا اإلعفاء وما يف األطرا ت وتت.اءل ااوااز عل اإلعفاء نيا ما تر ّ ت األطررا ل مرد
اافاظ عل سريك معلوما ات وا رم ل اإلعفراءا اقرت تسرتخدب ساسرا لرس البلردال املتقدمرك،
اإل ظلواها لد السلوا األحدا علدا يتزايد تي ا ا ي ات
 -32وقررد تعاوقررت الربازيررل لناررار م ر سررلوا معنيررك لاملنااسررك ل للرردال متوررواة ل العررام،
م ررل وزااة الع رردل لالوةي ررا املت رردة ومفوم رريك اة ررا األواوك (املديري ررك العام ررك للمنااس ررك) ل
ق.ايا اةقدماات ومن األم لك عل نيليت تنسيرب سبل اةقتصا ل ق.ايا اةقدماا ،مبا ل نيليت
سررينيفة /ماتت( )15وموق ساو /هلسر وب()16ت ول عمليررك اقرردماا موق ساو /هلسر وب ،عررد
منرونيا عرن التخلر عرن السرريك ملرن الورراس م اقيرك ااصرول التراب علر املعلومرا نيا الصررلكت
وقب ررل م ررن اإلعف رراءا  ،ت رررعت الس ررلوا ل مناق ررا تناول ررت الق .ررايا الس ررالقك ،و وم رراب
الس رروأ ،واملنلاي ررك املتبع ررك لدااس ررك سر رواأ معين رركت ولع ررد م ررن تل رريت اإلعف رراءا  ،ج ررر تب ررا ل
املعلوما اخلا ك لال وا ل امل ااة زاء اةقدماا ،ا .ا عن قتاضا ااسك السوأ واملعلوما الره
وسويت الق.يك ل األخة ل روطت
قدملا الوراال ُ
 -33و ل لذل اجللد لت قيرب التعاول ،من قبيل ما تة ليه ل األم لك السالقك ،مر ساسر
إلقفرراني ق رواقس املنااسررك اخلا ررك ل ررل طررر قفررانيا اعرراةا ،ألل ررول ال ررر ك موجررو ة ل واولررا
والوةير ررا املت ر رردةت ولر ررذليت ،مت نر ررت السر ررلوتال ل الوةير ررا املت ر رردة واة ر ررا األواوك مر ررن
ااصول عل معلوما  ،م ل تليت املتعلقك لعد املتنااسس وعد العم ء ،و ال عليلمرا التعراول
من جل تبرا ل املعلومرا ت ولرد ديرد سربل اةقتصرا  ،ا رز اةتصراة علر اةتسراأ ل
البلدين ،ومعاجلك ال وا ل املتعلقك لاملنااسك اله عرلت عنلا السلوتالت
__________

( )15اقظر http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-481_en.htmت
( )16اقظر http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-461_en.htmت
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 -34ول منوقر ر ررك مري ر ر ررا ال تينير ر ررك ،للغر ر ررت الربازير ر ررل (ل الر ر ررر عل ر ر ر اسر ر ررتبيال األوق تر ر ررا
لع رراب  )2013ع ررن اللا رروء يف التع رراول ررة الرمس ر لص ررفك عام ررك ل ق .ررايا ررةة ،مب ررا ل نيل رريت
الدااسا املرجعيك ،والتما املساعدة من و اة خرر  ،م رل وزااة العردل لالوةيرا املت ردة،
واللانررك التااايررك اة ا يررك ،و اضرررة م اا ررك اةحت رراا اة ا يررك ل اة ررا الروس ر  ،واملفومرريك
األواوليك ،واملديريك العامرك للمنااسرك للتعامرل مر ق.رايا حمرد ةت وجرر التعراول ل قواعرا منلرا
التاليك :الوةال واملرا رز التااايرك واملست .ررا الصريدةقيكت وقرد ثبرت هرذا ال ر ل مرن التعراول
الدوجم قه وسيلك قاجعك لتعزيز جلو اإلقفاني ل الربازيلت
 -35وع ر وة عل ر نيلرريت ،تعاوقررت الربازيررل وترريل ل عررد مررن الق.ررايا البرراازة ،م ررل ق.رريك
اقرردماا تررر ه الو رةال احملليتررس ةل/ترراب ،لررالنظر يف ل الو ررالتس املعنيتررس لاملنااسررك ل البلرردين
تتعام ل علر سرا مرن ال قرك املتبا لرك و ل عمليرا ال رر تس سرري ل القوررينت و رال التعراول
ررة الرمس ر ي .ر ا اآلليررك الرضيسرريك ل هررذه ااالرركت اف ر الف ر ة مررا لررس عررام  2010و،2011
اقررت خمتلررف السررلوا املعنيررك لاملنااسررك ل مري ررا ال تينيررك عا فررك عل ر ر ق.رريك اقرردماا
ةل/تررابت ومر نيلرريت ،ررال تررأثة عمليررك اةقرردماا رررب ل سرواأ الربازيررل وترريل ت وقررد تعاوقررت
السلوتال خ ل املرحلك األويف مرن الدااسرك الت ليليركت وتلقرت سرلوك املنااسرك ال ريليك ( Fiscalía
 )Nacional Económicaمررن الربازيررل معلومررا عررن ديررد معررام السرروأ نيا الصررلك ل قورراب
النقررل اجلررويت ول املرحلررك ال اقيررك ،تبا لررت السررلوك ال رريليك اآلااء مر سررلوا خررر  ،وة سرريما
مررن الوةيررا املت رردة واة ررا األواوك ،ل ررأل سرربل اةقتصررا الرره ررن اصانيهررا مررن جررل
التخفيف من وطأة اتي ل السوق اجلديد قتياك ل قدماات
 -36ومثك م ال يخر هو عمليك اةقدماا قستله  -لفايزا ،حي ت اوا تيل م سلوا
جنبيررك وعقررد عررد ا مررن اةجتماعررا معلررا ،وجللررا مررن مري ررا ال تينيررك ،مررن جررل ديررد
السرروأ نيا الصررلك ،والت ليررل اةقتصررا ي املنوبرررب ل ررل للررد ،والترردالة املنفررذة للتخفيررف مررن
يثرراا امل ر لكت وقررد قيّمررت ترريل اآلثرراا النامجررك عررن عمليررك اةقرردماا ،وخلصررت يف ل الصررفقك
ستف .ر يف تر يررز بررة ل السرروأ الغذاضيررك ل ترريل  ،وة سرريما قورراب منتاررا لبررال الرم ر ت
ول هذا الصد  ،وجد تيل ل التعاول ة الرمسر مر اللانرك الفدااليرك امل سري يك للمنااسرك
هرراب للغايررك ألقرره سرراعد ررةا ل تسررليل ليررل الق.رريكت ويعررز نيلرريت يف حررد بررة يف ل حررد
املصاق املنتاك ل ر ك لفايزا موجو ل امل سرييت ،و اقرت عمليرك لير هرذا املصرن ت تسر مهيرك
خا ك لالنسبك لسبل اةقتصا املق حك ل تيل ت

دال -س ت الت ون ال ولي ال ئيسية اليوم
 -37عند مناق ك التعاول الدوجم الرمس و ة الرمس ل اااة املاقعك للمنااسرك لوجره عراب،
وح رراة اةق رردماا لوج رره خ رران ،ة ررن ساه ررل العم ررل ال ررذي تق رروب ل رره املنظم ررا املتع ررد ة
األط ررا (األوق تررا وتررب ك املنااسررك الدوليررك ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي)
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والعمل اجلااي عل الصرعيد اإلقليمر (ترب ك املنااسرك األواوليرك ،ومجاعرك ول األقرديز ،ومنترد
التعاول اةقتصا ي لدول يسيا واحمليط اتا ئ ،واالوك مم جنوب ترأ يسريا ،والسروأ امل ر ك
ل رررأ اريقي ررا واجلن رروب األاريقر ر  ،واجلماع ررك ال اايبي ررك ،واجلماع ررك اإلمناضي ررك للان رروب األاريقر ر ،
واة ررا اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب اريقيررا)ت ولاإلمررااك يف نيلرريت ،هنرراك ترتيبررا خررر تررة
ليلررا ل هررذا التقريررر سررري علر الصررعيد ال نرراض ااعررت مسررتو املعرراية لالنسرربك للتعرراول الرردوجمت
ول العديرد مررن البلرردال الناميررك ،تررل جلررو التعرراول ررة الرمسر م اقررك مر زيررك ل مجير املنرراطرب،
وقررد ثبتررت ررا السرربيل املتررار للبلرردال الناميررك ،الرره قررد ة متلرريت يليررا امسيررك مسررتقرة للتعرراول،
للسة قدم ات وقد يتساءل املرء عرن العوامرل احملر رك جللرو التعراول خرااا اةتفاقرا املربمرك ال ناضيرك
و ول اإلقليميك/اإلقليميرركت وت مررن اإلجالررك عررن هررذا الس رؤال ل العمررل الررذي زترره املنظمررا
الدوليررك علر مررر السررنس وامل رراا ليرره عر ه مررن خر ل التوعيررك لاااجررك يف التعرراول ،وتررواة منرررب
لتبا ل اخلربا  ،ولناء ال قك والتفاهم ايما لس الو اة لاعتبااها جلك تري ك ل اإلقفانيت
 -38وقد تووا خربة األوق تا فذا الصد ل إراة رةة ت رمل لراإره لبنراء القرداا ،
واآللي ررك اا ومي ررك الدولي ررك م ررن حير ر اري رررب اخلر ررباء الس ررنوي الت ررال ل رره ومر رؤمتر الس ررنوا اخلم ررهن
ةسررتعراض إموعررك األمررم املت رردة ل ررأل املنااسرركت وي ررة تقريررر األوق تررا لعرراب  2013ل ررأل
التعرراول ررة الرمس ر يف ل هنرراك قرروعس مررن التعرراول ررة الرمس ر تلاررأ ليلمررا السررلوا املعنيررك
لاملنااسررك لاس ررتمراا ومه ررا ) ( :التع رراول ررة الرمس ر الع رراب (ب) والتع رراول ررة الرمس ر ل ق .ررايا
حم ررد ةت واس ررتنا ا يف ال ررر و علر ر اس ررتبيال األوق ت ررا  ،ا ررإل العدي ررد م ررن الق .ررايا يتعل رررب مبراقب ررك
عمليا اةقدماات ومر نيليت يف ل تبا ل املعلوما إرري لسرلولك ل ق.رايا اةقردماا لرالنظر
يف ل هن رراك م لر ررك ررةة تبر ررس ل األط ر ررا تعتق ررد ل مر ررن مصر ررل تلا الت رراي عل ر ر تبر ررا ل
املعلوما املتعلقك لالق.ايا املوروحك ني من األاج ل يردا نيلريت لالو راة ل خمتلرف البلردال
يف التو ررل يف اس ررتنتاجا متس ررقك وتُعم ررل س رربل اقتص ررا متس ررقك وتق ررر الص ررفقا مبزي ررد م ررن
ال فاءةت و ل تبا ل املعلوما ل أل الت رت اةحت اايرك ول لعر ااراة سراءة اسرتخداب
املر ز املليمن هو ر حساسيك و ر عولكت
 -39وتُع ررد حال ررك زمب ررالوي منونيجر ر ا يظل ررر التع رراول ال ررذي إ ررري معظم رره مر ر الس ررلوك املعني ررك
لاملنااسك ل زامبيرات ول م رالس عرن رفقه اقردماا للغرت فمرا سرلوتا البلردين لصرواة منفصرلك،
تبا ل ررت ه رراتس الس ررلوتس املعلوم ررا ثن رراء ااس ررك حال ررك تتعل رررب ل ررر ا رررب م ررن ت ررر ا
امل رولا ة ال وليك والتبالت وقد م ن هرذا التبرا ل للمعلومرا السرلوتس املعنيترس لاملنااسرك
مررن اصرراني قررااا مسررتنةة ل ررأل تلرريت الصررفقا ت وعر وةا علر نيلرريت ،تعاوقررت زمبررالوي وزامبيررا
تعاوق ا ة امس ثناء تقييم عمليك است واني تر ك هنديك عل تر ك ل جنوب اريقيات ول سياأ
عم ررل جلن ررك املنااس ررك التالع ررك للس رروأ امل ر ك ل رررأ اريقي ررا واجلن رروب األاريق ر لتو رروير س روالقلا
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القاقوقيررك ،مررن املتوق ر زيررا ة التعرراول الرمس ر و ررة امس ر لررس وتررا األع.رراء اسررتنا ا يف ح رراب
معاهدة تأسيهن السوأ امل ك وقواعد ولواض املنااسك اخلا ك فا()17ت
 -40ولالنظر عموم ا يف الفواضرد احملتملرك للمنااسرك ،ارإل الرداا علر طلرف التعراول هرو زيرا ة
ال ر الط لررس األق رروك اةقتصررا يك العامليررك (التاررااة واةسررت ماا وعمليررا اةقرردماا وال رراء عرررب
اارردو ) وااتفرراب عرردا األقرراليم الرره تعمررل عل ر قفرراني قرراقول املنااسررك (مررن  9ل عرراب 1970
ه ر ررذه الزي ر ررا ة يف التوسر ر ر
يف  23ل ع ر رراب  ،1990يف ر ررر م ر ررن  200حالير ر ر ا)ت وق ر ررد
ايم ررا يع ررر ل األوق ت ررا يلأس رررة املنااس رركيت وي ررذ ر تقري ررر منظم ررك التع رراول والتنمي ررك ل املي رردال
اةقتصا ي رذليت قره واقرا لقاعردة لياقرا رااتةز الدوليرك اخلا رك ل الفر ة لرس عرام 1990
و ،1994ح رردثت زي ررا ة ب ررةة ل قف رراني القر رواقس ع رررب اا رردو ل اة ررا األواوك ل ررل م ررن
عمليررا اةقرردماا والت ررت اةحت اايررك ،مررا يتبررس مررن ليررل املديريررك العامررك للمنااسررك ووزااة
العدل لالوةيا املت دةت
 -41وواق ا للدااسك اةستقصاضيك اله جراها األوق تا ل عاب  ،2013ني ر و راة اتيرك
ررةة جالررت عل ر اةسررتبيال ررا ّرسررت مواا هررا ال ر ي ك لتعزيررز التعرراول ررة الرمس ر م ر
و رراة خررر  ،وة سرريما م ر و رراة البلرردال اجملرراواةت ول هررذا السررياأ ،يُعترررب التعرراول ررة
الرمسر ر ق رره يزي ررد م ررن ق ررداا ا علر ر تس ررويك امل ررا ل املتص ررلك لالق .ررايا واس ررن اإلقف رراني الفع ررال
لقواقس املنااسكت
 -42ومررن الوام ر ل اجللررو الرره لررذلتلا املنظمررا الدوليررك لتعزيررز التعرراول الرردوجم عل ر مررر
السنس قد خففت يف حد بة من عزلك الو اة الفتيك املعنيك لاملنااسك ،وم نتلا من ا تساب
املعرراا ل ررأل يفيررك التعرراول م ر قظةا ررا و ااك مهيررك نيلرريتت و تاحررت املنتررديا قفسررلا الرره
سم ر لررس امللنيررس العرراملس ل إررال املنااسررك مررن البلرردال املتقدمررك والبلرردال الناميررك ق رراء منرررب
للتعاول والرلط ال ب ل املستقبلت وقد قاا املناق ا نيهال امل اا س ومس ت تم لتبا ل
م لررك عامررك و خررر ارراة معينررك ومعلومررا عررن الت ررديا نيا الصررلكت و اقررت هررذه اجللررو
ا م ت لفتلا منولق ا جلعل التعاول الدوجم ل متناول مجي الو اة ت
 -43وع وة عل نيليت ،ارإل لعر ال رب ا  ،الره ق رأ علر مرر الرزمن قرد ات رت يااقر ا
جديرردة لتبررا ل املعلومررا والتعرراول ل ررأل ال ررة مررن جواقررف قفرراني قرراقول املنااسرركت وقررد
هررذا التفاعررل يف خلرررب الفرررن ل إررال لنرراء القررداا ولالترراجم تقاسررم ت رراليف التعرراول مررمن
سرة املنااسكت

__________
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ث لث  -الت ون ال ولي وصفه أدا لف لية الوك الت
ألف -ح ي ت الت ون ال ولي
 -44ايمررا لررص البلرردال الناميررك ،تر ل اسررتخداب يليررا التعرراول ررة الرمس ر لررس الو رراة
املعنيرك لاملنااسرك النظررةة مصردا ت راي بررة للعديرد مرن السررلوا املعنيرك لاملنااسركت ر ي ل
مثك تعاول حمدو لس الو اة املعنيك لاملنااسرك لرس تلريت املوجرو ة ل ال رمال وتلريت املوجرو ة ل
اجلنوب ،ل ن قظرا يف ل السلوا املعنيك لاملنااسك ل البلدال الناميك ب ت حميوك لأسراليف
ووس رراضل التع رراول هن رراك جل ررو تب ررذل ل الوق ررت ااام ررر لتب ررا ل املعلوم ررا ل ررس س ررلوا معني ررك
لاملنااس ر ررك متو ر ررواة قس ر رربي ا ،وم ر ررن األم ل ر ررك الوام ر ر ك عل ر ر نيل ر رريت لل ر رردال التب ر ررا ل ل ر ررس الوةي ر ررا
املت دة/الربازيل ،و ندا/تيل والصس/املفوميك األواوليكت وتستند هذه املبرا ة ل معظملرا يف
اتفاقا ثناضيك و مذ را تفاهمت
 -45وقد ساعد لراما األوق ترا  ،م رل اخلردما اةست راايك ،واسرتعراض األقررال ،ولرراما
لن رراء الق ررداا  ،ومناق ررا املاض رردة املس ررتديرة ل ررأل موام رري ملم ررك ل إ ررال التع رراول ال رردوجم،
واجتماعررا اخل ررباء اا وميررك الدوليررك ،واجتماعررا اخل ررباء املخصصررك ،عل ر ث رراء تلرريت اجللررو
وم نررت الرردول األع.رراء مررن الت رردا يف لع.ررلا الرربع وتبررا ل األا رراا ل ررأل يفيررك سررس
قفاني قواقس املنااسك اخلا ك ل ل منلات
 -46ول هررذا الصررد  ،امبررا ررال مررن اا مررك لالنسرربك للبلرردال الناميررك ،نيا مررا اا التمت ر
لالفواضررد ال املررك للتعرراول الرردوجم ل إررال عمليررا اةقرردماا والق.ررايا األخررر  ،اةسررتفا ة مررن
ال ررنظم املوج ررو ة اعر ر ا ل التامع ررا اإلقليمي ررك ،م ررل الس رروأ امل ر ر ك ل رررأ اريقي ررا واجلن رروب
األاريق  ،واة ا اةقتصا ي والنقدي لغرب اريقيرا ،واجلماعرك ال اايبيرك ،ومجاعرك تررأ اريقيرا،
وما يف نيلريتت ويعرز نيلريت يف ل هرذه السرلوا م تصرل لعرد يف مسرتو التعراول القراضم لرس
السلوا املعنيك لاملنااسك العاملك ل طاا اتفاقرا مربمرك علر الرر م مرن ل التعراول رة الرمسر
ة يزال جاايا ل عمليا اةقدماا والق.ايا األخرر  ،و يف احتمرال ل ردا عمليرا اقردماا
معينك يثااا اخل ل منوقك من املناطربت
 -47وتؤ د الب وا األخةة اله جر ا منظمك التعاول والتنميرك ل امليردال اةقتصرا ي لعر
العنا ررر الرره تفس ر اجملررال مرراب التعرراول ولع ر الت ررديا ل عمليررا اةقرردماا عرررب اارردو ت
قواعد اإلقفراني وترروط املنااسرك ومعراية التقيريم ممرا يرؤ ي
و ن ل ي ول نيليت قتياك ةخت
يف تفاوتا ل التقييمت
 -48ومسألك السريك ه الت دي الذي ة يزال ليم ايما لرص ت.راار اجللرو للتعراول علر
اإلقفررانيت وقررد يف .ر ق ررر الوثرراضرب الرره تت.ررمن س ررااا ساايررك م ررروعك يف احتمررال ارراأ مرررا
لال ررر ك املت ررأثرة وخم رراطر ل تنتل رريت س ررلوك و ررر ق رواقس هاي ررك املعلوم ررا الس رريك و األس رراا
التااايرركت ولينمررا ررن التغلررف علر نيلرريت ل ررة مررن البلرردال عررن طريرررب اسررتخداب اإلعفرراءا ،
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تتوقررف ا بررك ال ررر ا ل التخل ر عررن هايررك ق رواقس الس رريك يف حررد بررة عل ر مررد ثقتلررا ل
ممااسررا الو رراة ل إررال الس رريكت ويلررزب توجيرره املزيررد مررن اجللررد يف ه رذا اجلاقررف مررن تبررا ل
املعلوما ت

ء -كلفة الت ون
 -49ي حظ تقرير منظمك التعاول والتنميك ل امليدال اةقتصا ي لعراب  2014ل التعراول ل
مسألك حمد ة ة ن ل يت قرب ل ت لفكت و ن ل ت ول هذه الت لفك استغراأ وقرت طويرل
واستنفاني مواا يفك معات والف رة الرضيسيك من نيليت هر قره ينبغر ل رل سرلوك معنيرك لاملنااسرك
ل ت ول عل استعدا لألخذ والعواء ل هذا املسع ت ول ادا نيليت ،هناك مقوب ساس
لت قيرررب تعرراول اعررال لررس ررل سررلوك مررن السررلوا املعنيررك لاملنااسررك وهررو ل ت ررول الع قررك لررس
هذه السلوا قاضمك عل ال قك لت ريعا لع.لا البع وحسن الملا تات ويستغرأ زاب هذه
ال قررك وقت را ويتولررف مرواا يفررك ،وة سرريما ايمررا لررص الو رراة األ ررغر حام رات ليررد ل هررذه
الت لفررك سررت ول إديررك ل األجررل الوويررل عنرردما يت قرررب التعرراولت ويبرردو ل هررذا اةسررت ماا ل
الوقت املناسف و ة نيليت من املسو ا قد نيلل عولا التنفيرذ وم رن السرلوا الره لرديلا
مواا قل من تسويك ق.اياها املتعلقك لاةقدماات

جي  -الجيل الج ي من عالق ت الت ون ال ولي ين الوك الت الفتية
 -50استاالك للت ديا اله ثاا ا املمااسا املاقعك للمنااسك عرب اادو  ،اق ُ ر ل الدواة
ال ال ررك ع رررة لفريرررب اخلررباء اا رروم الرردوجم سمير قررداا اإلقفررانيت و حررد السرربل لت قيرررب نيلرريت
ررن ل ي ررول لإق رراء منرررب مرّ ررز متعررد اجلنسرريا لتبررا ل املعلومررا ت وقررد اصررذ خورروة ويف
رروب ق رراء املن ررربت وت ررمل الس ررما الرضيس رريك ت ررذا املن رررب سمي ر املر رواا إلإ ررا ت رردارب وامر ر
للمعلوم ررا ررة الس رريك ولتعزي ررز ق ررداا اإلقف رراني ،ة س رريما ايم ررا ل ررص الو رراة الفتي ررك املعني ررك
لاملنااسك ل البلدال الناميكت
 -51ول ط رراا ه ررذا املن رررب ،ال ررذي ررممه األوق ت ررا ل ع رراب  ،2013ل ررل قو ررر ل ي ررداا
معلوم ررا تتعل رررب مر ر ا لالت قيق ررا الس ررالقك واجلااي ررك ل ررأل الت ررت اةحت ااي ررك وعملي ررا
اةقدماا ،ا.ر ا عرن ااسرا السروأت ويتري هرذا املنررب مجر املعلومرا وتبا ترا ،ومرن ترأقه ل
ييسر التعاول ل الت قيقا اجلاايكت و ن ل ت مل الفواضد الره اققلرا املنررب اارد مرن ت رتت
جرراءا اإلقفرراني و سررس اعاليررك الو رراة واب املخررالفست ومرن تررأل لنرريت البياقررا ل يسررلم
ي.ا ل لناء القرداا والرتعلم والتعراول رة الرمسر ل حراة معينرك ،ومرن ه خفر الت راليف
املرتبوك لالتعاول الدوجمت
 -52ول متر رروز/يولير رره  ،2013طلقر ررت ماقر ررك األوق تر ررا قاعر رردة البياقر ررا املتعلقر ررك ر رراة
املنااسك ،ونيليت ثناء اجتماب لرقاما سياسا املنااسك وهايك املستلليت ملنوقك مري را ال تينيرك،
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املعقررو ل ليمررات وحظيررت هررذه املبررا اة لال نرراء مررن جاقررف خمتلررف التامعررا اإلقليميررك والرردول
األع.رراء ،وة سرريما لررةو وترريل و ولومبيررا ،واة ررا اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب اريقيررا وقالررت
للدال االوك الدول املستقلك ا تنوي استخداملات
 -53ولاإلمااك يف نيلريت ،اقرت املبرا اة األخرةة ل رأل التعراول الردوجم ل مري را ال تينيرك هر
اعتما ع ل ليما ،الذي يو رف لأقره اجليرل اجلديرد مرن التعراول رة الرمسر لرس الو راة الفتيركت
والبلدال ال ثك املوقعرك علر هرذا اإلعر ل هر لرةو وتريل و ولومبيرات وسريعمرب هرذا اةلترزاب وا رر
التعاول ايما لس البلدال ويعزز معراك ل منلا لقواقس البلد اآلخر وممااساته والق.ايا اجلاايك ايهت
 -54وي حظ ل مثك قوعس من اةتفاقا ال ناضيك واملتعد ة األطرا اله تيسر التعراول الردوجم:
م ررا يس ررم لاةتفاق ررا ياملرق رركي ال رره تيس ررر وت ررا التع رراول ل ط رراا الق ر رواقس الوطني ررك القاضم ررك،
واةتفاقررا يالعمليرركي الرره تترري تبررا ل املعلومررا الس رريك لرردول ااصررول عل ر نيل مررن األط ررا ت
ومعظم اةتفاقرا  ،م رل عر ل ليمرا ،هر مرن النروب األولت وهنراك عرد مر يل مرن اةتفاقرا مرن
النوب ال اا ،م ل تب ك املنااسك األواوليك ،وه اتفراأ ايمرا لرس للردال ال رمال األواوك ،واةتفراأ
املربب لس سر اليا وقيوزيلنردا ،واةتفراأ املرربب لرس اة را األواوك/سويسررا واتفراأ قرا اا مرا يسرتخدب
مررربب لررس الوةيررا املت رردة و س ر اليات و حررد الت ررديا الرضيسرريك للتو ررل يف هررذه اةتفاقررا هررو
قيرب تواارب سياس حمل عل عدب تعري اارن عل السريك للخورت
 -55وم لمررا نيُ ررر يقفرا ل هررذا التقريررر ،وقر اة ررا األواوك وسويسررا( )18علر اتفرراأ تعرراول
ترراال ل مسرراضل تتعلرررب لاملنااسررك ،وهررو ينررداا مررمن ا ررك اجليررل ال رراا مررن اتفاقررا التعرراولت
والع مك الباازة تذا اةتفاأ هو قه يدا لاملناق رك املتعلقرك لالسرريك يف مسرتو يخررت وهرو يتري
م اقيررا واسررعك لتب ررا ل معلومررا حمميررك وس رريك عل ر حررد س رواء مسررتقاة مررن الت قيق ررا ل
الق.ايات و ن ل ادا هذا التبا ل لدول موااقك ال ر ا اله جر الت قيرب ل أ ات
 -56وقد قال قاضف اضيهن املفوميك األواوليك املسؤول عن سياسا املنااسك لومور ة لربهن
ايرره ي ل العديررد مررن املمااسررا املاقعررك للمنااسررك رردا يثررااا عرررب اارردو عل ر س رواأ اة ررا
األواوك وسويس ررات وتوثيرررب وا ررر تعاوقنررا عل ر هررذا الن ررو مررر م يسرربرب لرره م يررل وهررو يتارراوز
اتفاقا اة ا األواوك القاضمك م للدال ثال ك خر ت وسو إعرل السرلوا املعنيرك لاملنااسرك
لدينا ر اعاليك ،مبا يعو لالنف عل ال ر ا واملستلل س من اجلاقبسي()19ت
 -57ويعزز اةتفاأ لالفعل من التنسيرب والتعاول ل أل ق وك اإلقفاني لرس املفومريك األواوليرك
والو رراة السويسر رريك املعني ررك لاملنااس رركت وه ررو يت رري جر رراء مناق ررا ل ررأل ق .ررايا سياس رراتيك
واتص رراة منتظم ررك م ررن ج ررل تعزي ررز جل ررو اإلقف رراني و ولويات رره مت رريا مر ر التغر رةا املس ررتمرة ل
عملي ررا األسر رواأت واإلخو رراا املتب ررا ل لأق رروك قف رراني القر رواقس ال رره ت ررؤثر علر ر الو ررر اآلخ ررر
__________

(http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/agreement_eu_ch_en.pdf )18ت
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-444_en.htm )19ت
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م مول ي .ا مااك يف اايرز املترار لو راة رل طرر لرأل تولرف مرن األخرر لردء جرراءا
اإلقفاني مد السلوك املاق للمنااسك الذي يظلر عل اام ي طر منلمات وعلر رل طرر
منلما ل ي .ل اعتبااه مصاا الور اآلخرت
 -58وتررنص اتفاقررا التعرراول ال نرراض لررس اة ررا األواوك وسويس ررا عل ر تبررا ل األ لررك الرره
صل عليلا السلوا املعنيك لاملنااسك لد الت قيرب ل الق.يك قفسلا ،وهر مسرك رة موجرو ة
ل اتفرراأ تعرراول ثنرراض يخرررت ول .ر هررذا الررنص لل قررك ول ررروط رراامك للغايررك ترم ر يف هايررك
األس رراا التاااي ررك والبياق ررا ال خص رريك ،مب ررا ل نيل رريت الوقاي ررك م ررن اس ررتخداب ه ررذه األ ل ررك لف رررض
عقولا عل األتخان الوبيعيرست ولنراء عليره ،ارإل هرذا التوروا ي ر ل قفرزة برةة وسديردا ل
اتفاأ التعاول ال ناض ت
 -59وتب ررذل جل ررو خ ررر للتع رراول اإلقليمر ر ل خمتل ررف من رراطرب الع ررامت وت ررمل ه ررذه األط ررر
منتررد املنااسررك األاريقر ومنتررد رروايا ،و عر ل ليمررا لررس لررةو وترريل و ولومبيررات وتظلررر معظررم
هذه اةتفاقا يليا التعاول ة الرمس اله تسم لألطرا لالتعراول ل التعامرل مر املمااسرا
املاقعك للمنااسك عرب اادو و ذليت ل ق وك التعاول العامك ،مبرا ل نيلريت تاحرك التردايف ل إرال
لناء القداا وتبرا ل املروظفست وعنرد عردب وجرو اتفاقرا امسيرك و حي مرا وجرد اتفاقرا ل نلرا
ة تعمل ،اقت تظلر تب ا تعاول خمصصك لسرعك قوعا ما ل العقد املام ت
 -60وقررد تاحررت املنظمررا الدوليررك واإلقليميررك ،م ررل األوق تررا ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل
امليرردال اةقتصررا ي وتررب ك املنااسررك الدوليررك واجلماعررك اإلمناضيررك للانرروب األاريقر  ،يليررا خررر
للتعاول العاب وتبرا ل املعلومرا ولنراء القرداا ولنراء ال قرك ممرا يعرزز التعراول رة الرمسر ت ويتنراول
تقرير لألوق تا ( )20ل أل التعاول ة الرمس هذه األطر لالتفصيلت

را  -مستقبل الت ون ال ولي في قم ي االن م
 -61يظل اجلاقف العالر لل دو من قفاني قواقس املنااسك ي ل ديا ،وة سيما للو راة
الفتي ررك املعني ررك لاملنااس ررك ال رره تع رراا ل ررة م ررن األحي ررال م ررن قي ررو علر ر مس ررتو املر رواا املالي ررك
والب رريكت وتؤ ررد هررذه الت ررديا لومررور اااجررك يف ت.رراار اجللررو ل اإلقفرراني لررس الو رراة
املعني ررك لاملنااس ررك ل .ررمال ع رردب تس رربف عملي ررا اةق رردماا املاقع ررك للمنااس ررك ل تق رروي اواض ررد
األسواأ اجليدة األ اءت
 -62ويتع ررر تورروا التعرراول الرردوجم ل الغالررف لسرربف الفارروة القاضمررك عل ر ررعيد ااو مررك،
عن ر رردما تف ر رررض خمتل ر ررف الس ر ررلوا س ر رربل اقتص ر ررا خمتلف ر ررك ،اس ر ررتنا ا يف اإلجر ر رراءا املتص ر ررلك
لررس القررااا الرره اصررذ ا السررلوتال
لاةختصررانت ومثررك م ررال يررربز هررذه الفارروة هررو اةخررت
__________

(TD/B/C.I/CLP/13 )20ت
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املعنيتررال لاملنااسررك الربيواقيررك والفرقسرريك ايمررا يتعلرررب لعمليررك اقرردماا يواوتوقررل ل عرراب )21(2013ت
واةسرراه السرراضد هررو احتمررال وجررو عررد قررل مررن امل ررا ل عل ر ررعيد التعرراول لسرربف تورروا
ت ال جديدة للتعاولت ومن قاحيك خر  ،من املرج ل تستمر الت ديا لسبف عدب وجرو
طراضرب ا.ل للتنسيرب حى ل اااة اله تتواار ايلا يليا التعاول الرمسيكت
 -63وخ ل الدواة الرالعك ع رة لفريررب اخلررباء اا روم الردوجم ،اق ُ حرت إموعرك مرن ا.رل
املمااسررا لتعزيررز التعرراول ررة الرمس ر ايمررا لررس الو رراة املعنيررك لاملنااسررك اسررتنا ا يف خ رربا
البلرردال األع.رراء واملؤسسررا ت وة يرزال التعرراول ررة الرمسر ا.ررل خيرراا زاء التعرراول ل العديررد
من البلدال الناميكت و نيا ما قواقت الع مك الباازة ل التعاول الرمس مرن حير اةتفراأ املرربب لرس
املفوميك األواوليك وسويسرا ل أل مساضل املنااسك م ت اثر ترتيبرا التعراول املخصصرك ل مجير
اء العام ،سيظلر جلي ا ل إال اةتفاأ الرمس يتسم لصبغك مو لك ل اجلواقرف قاقوقيرك ولريهن
مررن السررلل ومررعه وتنفيررذه لاملقااقررك م ر اةتفاقررا ررة الرمسيرركت ومررا اب األمررر ررذليت ،سرردا
امل حظ ررك ل جل ررو التع رراول ررة الرمس ر ر لص ررد ج ررر التع رراول ال رردوجم خ ررااا اة ررا األواوك
واةتفاق ررا ال ناضي ررك األخ ررر الناظم ررك لعملي ررا الو رراة املعني ررك لاملنااس ررك نيا الب رراب الووي ررل،
واتفاقا قليلك خرر مر الو راة املتوقر ق رانها قريبر ات وة ترزال هرذه املمااسرا سراايك اليروب
ويلزب تر يز العمل عل ما يل :
ت رراي حسررن الررم ررل طررر ملررا لررد الوررر اآلخررر م رن ق رواقس ومعرراية تقيرريم
()
وتص ررميم س رربل اةقتص ررا والعقول ررا  ،لغي ررك تعزي ررز ال ررفاايك ل اإلجر رراءا والعملي ررا والتص ررميمت
وال يز ي.ا عل عمال األوق ترا ل البلردال الناميرك ،مبرا ل نيلريت عر ل ليمرا ،الره رن ل ترؤ ي
يف إا حلول مناسبك ملسألك القيو القاقوقيك ،وة سيما ايما لص الو اة الفتيك املعنيك لاملنااسك
(ب) لنرراء الق ررداا الب رريك والتقني ررك للو ررا الفتي ررك املعني ررك لاملنااس ررك إلقف رراني ق رواقس
املنااسك ،ونيليت عن طريرب ما يل :
''1

وم لراما لناء القداا  ،م ل ق اء مرا رز تردايف قليميرك ل مجلوايرك وايرا
وامل سررييت وهنغاايررا وتررب ا لتبررا ل املعلومررا  ،منتررد املنااسررك األاريق ر
و ق وك سمعا الت امل اإلقليم األخر

''2

تبررا ل املرروظفس و /و يفررا املست ررااين املقيمررس مررن جررل تعزيررز الفلررم وال قررك
املتبا لس

(ا) وم مبا ئ توجيليك و ديد ا.ل املمااسا لألخذ فا ل اتفاقا التعاول
استنا ا يف ما يصل وما ة يصل من األعمال
__________

()21
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()
أل راض اإلقفاني

مررمال ااا ح رراب ل الق رواقس الوطنيررك تسررم لالتعرراول وتبررا ل املعلومررا

(ه) ومر ر وتنفي ررذ م ررماقا وامر ر ك لاجر رراء واج ررف اةتب رراب وهاي ررك املعلوم ررا
السريك لرعايك سمعا قليميرك ،م رل السروأ امل ر ك ل ررأ اريقيرا واجلنروب األاريقر  ،واجلماعرك
اإلمناضيك للانوب األاريق  ،والفريرب العامل املعا مبسراضل املنااسرك الترال لرالورك مرم جنروب تررأ
يسرريا ،واجلماعررك ال اايبيررك ،واة ررا اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب اريقيررا ،واالوررك الرردول املسررتقلك،
والربقاما األواوك  -اآلسيويت
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