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مؤؤؤؤ األمم امؤؤؤؤةم لألابؤؤؤؤتعم ل ؤؤؤؤؤجوامب ؤؤؤؤا م  م أل ؤؤؤؤام    ؤؤؤؤؤ م
ما ؤتدممج م لألبجدئمو لق  عتم لألنصفةم لألافقمعل هجم افجقؤمجأل عةم

م اطم فممنمأ لممكجفبةم لألألجر جتم لاججريةم لاق  تية
  2015متوز/يوليه  10-6جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت6البند 

م لنظؤؤؤممفؤؤؤحممقامدؤؤؤجتماهؤؤؤتفمملؤؤؤةماب ؤؤؤ نم لألجأل عؤؤؤةمو يؤؤؤجدعما  يم ؤؤؤج 
مكجفبؤؤةم لألألجر ؤؤجتم لاججريؤؤةممفؤؤحمكلؤؤتم لا ؤؤجولم لؤؤتولحمفؤؤحمم ؤؤت لموألؤؤج

م لاق  تية

ونجءم لقتر تمو لأل ؤجعتعم لاقن ؤةمفؤحممجؤجامقؤ    نمو  ج ؤجتم لألنجف ؤةممم
مودألجيةم لأل اهلت:م ب ا م  مو لا ق جت

ممذكمعممقتمةممنمأمج ةم او كاجدمم

 تنفيذي موجز  
دقددوات   يدعلدد  فيمددايقدددا األوتاددداس املةدداعدل ب اددال دندداو القددد ال واملةدداعدل الدقنيدد   

وسياسددددال املنافةدددد  ان البلددددداىل الناميدددد  وان ،قددددك البلددددداىل لددددوا ، و ددددذل  ان البلددددداىل الدددد  متدددد  
 يدلقدددان مدددن  لبدددال، و ةددد  ا دياجدددال البلدددداىل املعنيددد  مدددا اقدصددداسامبا ل  لددد  اتدقاليددد   ةددد 

قليمدديف ب ادديا   يدددواف  لدده مددن مددوا سذ وياددمك ةلدد  املةدداعدل علدد  الصددعيدين الددو   واإ ومددا
قددوات  املنافةدد  واملبدداسج الدوجيطيدد  لديبيدد  الةياسدد  العامدد ، فقددا  عددن دندداو القددد ال ب تنفيددذ 

يدماشدد  واموعدد  املبدداسج والقواعددد املنصددف  املدفدد   لددا سياسدد  املنافةدد  مددن منوددو  ، ددول ،جددا ،
ييدي  واليلبال ال  تقدا عليطا اتفاقا  مدعدس األ  اف من ،جك ماافح  املما سال الدجا ي  الدق

ددو  ددذا الدق يدد   م  هبددا مددؤمت  األمددد املدحدددل الةدداست املعدد  داسدددع ام عيددو جواتدد  ااموعدد ذ و  
 االسدع اضددددال الةددددنوي  ألتاددددي  ،ماتدددد  األوتاددددداس ب اددددال دندددداو القددددد ال والدعدددداوىل الدقدددد  منددددذ

املعد  دقددوات  وسياسددال  الدد  قددمت ان اجدماعددال ف يدد  اكدماو اداددوميف الدددوي 2010 عداا
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ا  ذ وداإضدداف  ان ةلدد ، يقدددا الدق يدد  تقييمدد2014و 2011املنافةدد  )ف يدد  اكددماو( ددد  عدداميف 
ألث  تدخك األوتاداس ب ادال سياسدال املنافةد  وةايد  املةددطل  ب رتخد  فدنل تد  سدنوالذ 

عداوىل داالسددناس ان اسدناتيجي  ويدناول الف ع األخري من  ذا الدق ي  الدوقعدال املدعلقد  دشتادي  الد
األوتاداس اجلديدل، المتامج العدامليف املعد  دةياسدال املنافةد  وةايد  املةددطل  للجميدو )د تدامج  

 ذ2014 عاا  ومبال العامليف(، الذي اعدمد ب
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 احملدويال
 الصفح   

 4  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مقدم    
 دةياسددال املدعلقد  األوتادداس ،عمدال ا دا  ب القدد ال ودنداو الدقنيد  للمةداعدل املنيقديف األسدات - ،لف   

 5  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ املةدطل  وةاي  املنافة 
 عدددداميف ددددد  وتشثريامبددددا وتدائجطدددا القددددد ال ودندددداو الدقنيدددد  للمةددداعدل ال ئيةددددي  األتاددددي  اسددددع ام - داو   

 9  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ااموعال  ة  2015و 2010
 الدقنيدد  واملةدداعدل القددد ال دندداو اددال ب لألوتاددداس جديدددل اسددناتيجي : العددامليف  ومبددال د تددامج - جيد   

 13  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاملةدطل  وةاي  املنافة  وقوات  سياسال داشىل
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ممقتمةمم
دعدددد ،ىل وضدددو مدددؤمت  األمدددد املدحددددل الةددداست املعددد  داسددددع ام عيدددو جواتددد  اموعددد   -1

املما سدددال مدعددددس األ ددد اف مدددن ،جدددك ماافحددد  ا  املبددداسج والقواعدددد املنصدددف  املدفددد  عليطدددا اتفاقددد
الدجا ي  الدقييدي  ب اعدبا ن زياسل اال دياج ان الدعداوىل الدقد  واملةداعدل الدقنيد  ب عيدو البلدداىل 

فيطا الدول النامي  اجلز ي  الصغريل، والبلداىل النامي   ري الةا لي ، و ري دا مدن البلدداىل  لا النامي ،
اخا   والبلداىل ال  مت  اقدصداسامبا ل  لد  ةال االقدصاسال الصغريل واملع  ض   ياليا  للقعف وامل

الدذي ييلد  ان ،ماتد  األوتادداس ،ىل  د ي  (1)(TD/B/RBP/CONF.7/L.I6اتدقالي ، اعدمد ق ا ن )
ألتاي  الدعاوىل الدق  دالدااو  مو املنومال األخ ى و ري ا من اجلطال ال  تةدا د ا  اسدع اض

تعزيدددز قدددد مبا علددد  تدددوفري املةددداعدل الدقنيددد  لبنددداو هبدددذن األتادددي   نبدددا  لدددازسواج، وةلددد  هبددددف 
و، دلغ هبا ف يد   2011 عاا وج ل  ذن املااو ل ب القد ال ب اال قوات  وسياسال املنافة ذ

اكدددماو لوجددد  مدددذ  ل مدددن األماتددد  دعندددواىل افعاليددد  دنددداو القدددد ال واملةددداعدل الدقنيددد  املقدمددد  ان 
 (ذTD/B/C.I/CLP/11/Rev.1و االل املنافة  الناشئ ا)

دعنددواىل  2012 عدداا مددن القدد ا ، اسدع ضددت املددذ  ل الدد  ،عدددمبا األماتدد  4 للفقدد لا  ووفقدد -2
املةدداعدل املقدمدد   (TD/B/C.I/CLP/17ا،تاددي  دندداو القددد ال املقدكمدد  لو دداالل املنافةدد  الفديدد ا )

املعنددوىل  2013 عدداا تق يد مدن البلددداىل املاود  والبلددداىل املدلقيدد  واملنومدال الدوليدد  األخدد ىذ و،و س 
ادندداو القدددد ال واسدددع ام النوددد او اليددوعيف الدددذي   يدده األوتادددداس داعدبددا ن ،سال لبنددداو القدددد الا 

(TD/B/C.I/CLP/22 تفاايك تدعل  دعملي  األوتاداس السدع ام النود او اليدوعيف ووصواديال )
ات  دعنواىل ااسدع ام عمليد  دنداو قدمت املذ  ل ال  ،عدمبا األم ا ، ذن اآللي  ب األوتاداسذ و،خري 

( TD/B/C.I/CLP/30القدددد ال وتقددددع املةدددداعدل الدقنيددد  ب ادددال قددددوات  وسياسدددال املنافةدددد ا )
 ألتاي  األوتاداس ب اال دناو القد الذ ا  تاميليا  اسدع اض

ولدددى تنفيدددذ قدد ا ال مدددؤمت  االسددددع ام الةدداست، واجدماعدددال ف يددد  اكددماو الددد  تلدددده،  -3
ل األماتدد  تددادري لدعزيددز د تددامج سياسدال املنافةدد  وةايد  املةدددطل ، علدد  النحدو الددذي يدد س اختدذ

تفصيله ب الفصول الدالي ذ وتعززل ،مهي  ،عمال ف ع سياسال املنافة  وةاي  املةدطل  و ذل  
تشثري ا وفعاليدطا دفقك  ذن اإج اوال، وحتق  تقددا ب وضدو اسدناتيجي  عامليد  جديددل تةدم  

لصاحل منيق   2003 عاا ان الدج د  الناجح  لمتامج ،تائ منذا   تامج  ومبال العامليف اسدناسد
 ،م ياا الاتيني ذ

__________ 

 ذTD/B/RBP/CONF.7/11من الق ا  الوا س ب الوثيق   4اتو  الفق ل  (1)
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 ا ؤؤجام لألن قؤؤحمللأل ؤؤجعتعم لاقن ؤؤةموونؤؤجءم لقؤؤتر تمفؤؤحممطؤؤجرمأعألؤؤجام او كاؤؤجدمم-ألفم
م لألا لقةمو  ج جتم لألنجف ةمودألجيةم لأل اهلت

موبيةم او كاجدمم
 دددو جطددد  الدنةدددي  فيمدددا يدصدددك عميدددو األعمدددال املدعلقددد  دةياسدددال املنافةددد  األوتادددداس  -4

وةاي  املةدطل  ب منووم  األمدد املدحددل، و دو جدزو مدن عمدك األمدد املدحددل ب ادال الدجدا ل 
الدذي تعدوس واليدده ان اعدمداس  -والدنمي ذ وميثك ادل  عمدك األوتادداس ب ادال الدجدا ل والدنميد  

دحدددل للمبدداسج والقواعددد املنصددف  املدفدد  عليطددا اتفاقددا  مدعدددس األ دد اف مددن ،جددك اموعدد  األمددد امل
قبدوال  دوجطد  النود  القائلد  ددشىل املعدايري  - 1980 عداا ماافح  املما سدال الدجا يد  الدقييديد  ب

األساسدددي  لقدددوات  املنافةددد ، الددد  تةدددداخدا مندددذ ،مدددد دعيدددد ب البلدددداىل املدقدمددد ،  ددد  توسددديعطا 
ب ةل  الا  ال عم الو نيد ، ب البلدداىل الناميد ذ ودالدداي فد ىل  لا يال املؤسةال،لدامك عمل

الف ع املدعلد  داأل دداف ب اموعد  األمدد املدحددل ياددس علد  ،ىل مصداحل البلدداىل الناميد  داداك 
خاص    ،ىل ت اع  ب الققاو عل  املما سال املنافي  للمنافة  وال  قد تلح  ض  ا  دالدجا ل 

وليدد  والدنميدد ذ وداإضدداف  ان ةلدد ، ينودد  الفدد ع املدعلدد  داأل ددداف ان اموعدد  األمددد املدحدددل الد
ب عملي  ،وسو لداجيو اعدماس وتعزيز القوات  والةياسال ب  ذا ااال ا  سوليا  داعدبا  ا اسطام

 عل  الصعيدين الو   واإقليميفذ
اذذذ تدددوفري  ب قددد ا ن ان األوتادددداس و لددد  مدددؤمت  األمدددد املدحددددل االسدع اضددديف الةددداست -5

املةدددداعدل الدقنيدددد  لبندددداو القددددد ل ب اددددال قددددوات  وسياسددددال املنافةدددد  وةلدددد  عددددن   يدددد : )ذذذ( 
اعددددداس وتنفيدددددذ ماددددا يو علددددد  الصمدددددعد الو نيدددد  واإقليميددددد  وسوىل اإقليميدددد  للدعددددداوىل الدقددددد   )ه(

املندا    ،و   دا دصدف  خااد  البلدداىلوالدد ي  ب اال قوات  وسياسال املنافة ، تقدو ب اعدبا
سديما ب ادال اديا   القدوات  وتدد ي   ال تدل   دذن املةداعدل  دآل اآلىل، مل سوىل اإقليمي  ال 

املدددو ف  والقدددد ل علددد  اإتفددداةا )و( تعبئددد  املدددوا س وتوسددديو تيدددا  البحددد  عدددن مددداو   دملددد  
 ذ(2)الللدعاوىل الدق  الذي يقيلو ده األوتاداس ب  ذا ااا

 )ا( منطدا ان األوتادداس56وداإضاف  ان ةل ،  لبت والي  الدو د  ب الفقد ل الف عيد   -6
ا،ىل يقوا دالدحليك والبح  و،ىل يةاعد البلداىل النامي  والبلداىل ال  مت  اقدصاسامبا ل  ل  اتدقالي  
ك علددددد  اددددديا   وتنفيدددددذ سياسدددددال دمايددددد  املنافةددددد  واملةددددددطل ، وعلددددد  تادددددجيو تبددددداسل ،فقددددد

 املما سال، واج او اسدع ام النو او لدنفيذ مثك  ذن الةياسالاذ
ويقددددا األوتادددداس، عمدددا  دالواليدددال املادددا  اليطدددا ،عدددان، املةددداعدل الدقنيددد  ةال الصدددل   -7

تنفيددذ سياسددال وتادد يعال و نيدد  للمنافةدد  وةايدد  املةدددطل ،  ،و تنقددي  ،و اعدمدداس ،و د عددداس
الو نيدددد  إتفدددداة الدادددد يعال الفعليدددد  املدعلقدددد  داملنافةدددد  وةايدددد   و،يقددددا  دندددداو القددددد ال املؤسةددددي 

 املةدطل ذ ودالداي ينود األوتاداس عل  املةدوى الو  : 
__________ 

 ذ1اتو  اداشي   (2)
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يدصدددك ددددذل  مدددن  ومدددا املةددداعدل ب اعدددداس قدددوات  املنافةددد  وةايددد  املةددددطل  )،( 
 تا يعالا 
وةايدددددد  عقددددددد اجدماعددددددال اسداددددددا ي  السدددددددع ام ماددددددا يو قددددددوات  املنافةدددددد   )ب( 

املةدطل  مدو ثثلديف اداومدالذ ومتثدك  دذن األتادي  خيدول  ،ساسدي  ب   يد  اعدمداس تاد يعال 
 املنافة  وةاي  املةدطل ا

 عقد سو ال س اسي  ماثف  داشىل قدوات  وسياسدال املنافةد  وةايد  املةددطل  )ج( 
ة ةاي  املةددطل  علد  يامك تنويد سو ال تد يبي  داشىل عو األسل  ب ققايا املنافة  واتفا لا

 مةدوى القياعالا
عقدددد سو ال تد يبيددد  للققدددال دادددشىل املةدددائك ةال الصدددل  دقدددوات  وسياسدددال  )س( 
 املنافة ا
 داشىل تنفيذ قوات  املنافة ذ ا  عقد سو ال تد يبي  للمةؤول  املعين   ديث ( ) 

القواعدد اإقليميد  املدعلقد  وعل  الصدعيد اإقليمديف، يةداعد األوتادداس ب اديا   وتنفيدذ  -8
داملنافة ذ وتود ،يقا  عدسا  من املؤمت ال وادلقال الد اسدي  و لقدال العمدك ال اميد  ان املةدامه  

وسوىل  يمدديفب دندداو القددد ال والدعدداوىل املدعدددس األ دد اف ب اددال املنافةدد ذ وعلدد  الصددعيدين اإقل
 يليف:  ما اإقليميف، ينود األوتاداس دالداي

 داس س اسال وتقا ي  عن تعزيز املؤسةال ب اال املنافة ااع )،( 
 عقد  لقال عمك ومؤمت ال اقليمي  داشىل قوات  وسياسال املنافة ا  )ب( 
 عقد مؤمت ال سولي  عن سياسال املنافة  جلميو منا   العاملا  )ج( 
اعددداس س اسددال وتقددا ي  عددن ا ددا  ثاددن للدعدداوىل ب اددال سياسددال املنافةدد   )س( 

 والدجا ل واملةائك ةال الصل  لدجمعال الداامك اإقليميفا 
عقدددد سو ال تدددد ي  اقليميددد  للققدددال واملددددع  العدددام  ب ادددال اتفددداة قدددوات   ( ) 
 املنافة ذ 

وزاسل دصدددددو ل  بدددددريل خدددددال فدددددنل الةدددددنوال اكمددددد  املادددددمول  داالسددددددع ام ،تادددددي   -9
وي عدزى ةلد  جزئيدا  ان اال دمداا الابدري الدذي ،ددتده األوتادداس ب ادال دنداو القدد ال والددد ي ذ 

ي عددزى جزئيددا  ،يقددا  ان الدقددامن الددذي   مددا  الدددول األعقدداو، علدد  الصددعيدين احمللدديف واإقليمدديف،
 من العديد من البلداىل الذين قدموا مةامهال مالي  وتمعال عيني  ساخي ذ اووىل،ددان امل
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ادددداس ب ادددال دنددداو القدددد ال والدعددداوىل الدقددد  ب ويدددوجز  دددذا الدق يددد  ،تادددي  ،ماتددد  األوت -10
ذ ميادن (3)، و و يةدند ان الدقا ي  الةنوي  املقدم  ان ف ي  اكماو2015ان  2010الفنل من 

 ب  ذن الدقا ي ذ  اال اع عل  معلومال ، ث  تفصيا  
هجموألمدلؤةم  اقجل ؤةمفحممدمججم لبلت لم لنجم ةمو لبلت لم لاؤحماألؤمم قاصؤجد امم ج ألةم او كاجدمم

مفحم بقاصجدم ل جلألح
األ دددداف ال ئيةدددي  لألوتادددداس  ددديف اسمددداج البلدددداىل الناميددد  والبلدددداىل الددد  متددد  اقدصددداسامبا  -11

ل  لددد  اتدقاليددد  ب االقدصددداس العدددامليف وتعزيدددز النمدددو االقدصددداسي املةددددداا  دددذن البلدددداىل، ودالدددداي 
 ذ (4)املةامه  ب ادد من الفق 

طد ل   دد  األسدوا  املدقدمد  والناشدئ  وجدوس عاقد  تد ادد دد  االتددماج النداج  وقد ،  -12
ب االقدصاس العامليف والنمو االقدصاسي وادد من الفق ذ و ققت البلداىل ال  فدحدت ،دواهبدا ،مداا 

تفعددك  مل ،سدد ع داثددري مددن لددو البلددداىل الدد ا  الدجددا ل واعدمدددل سياسددال موجطدد  وددو الةددو  لددو 
تدددزال متنعطدددا، ب  ثدددري مدددن األ يددداىل، مدددن  ال ةلددد ، فددد ىل اددددواجز الدوليددد  والداخليددد ومدددو  ةلددد ذ

  االسدفاسل الاامل  من النواا الدجا ي العامليف والف ص ال  تديحطا العومل ذ
دددد  ال ولاديف تةدددفيد البلددداىل الناميدد  واالقدصدداسال الدد  متدد  ل  لدد  اتدقاليدد  مددن الدجددا ل، -13

ويدددددوخ   دنافةددددي  وتةدددددوب املعددددايري الدددد  تاددددن طا األسددددوا  الدوليدددد ذ ددددا ،ىل تددددنط  دقددددد مبا ال
وسعدددد   ااألوتاددداس سعدددد اجلطددوس الددد  تبددذ ا البلدددداىل الناميدد  لدطيئددد  ديئدد  مواتيددد  لألعمددال الدجا يددد

جطوس ددا ال اميدد  ان تيددوي  القددد ال الدجا يدد ذ وسياسدد  املنافةدد   دديف جددزو مددن اسددناتيجي  الائيدد  
ف  ددددسل ملةددداعدل البلدددداىل الناميددد  علددد  اسدددداخداا القيددداع اكددداص والدجدددا ل شدددامل  و دددا ، ددددا

عددن  ا  واالسدددثما   ددشسال لدحقيدد  النمددو املةدددداا وادددد مددن الفقدد ذ وسياسدد  املنافةدد  ليةددت ددددي
 االتفداح عل  الدجا ل، دك  يف مامك ض و ي داتت ،مهيده تزيدذ 

م اقب  اخفاقال الةو  وفا ل مبيئ  ف ص ويةدند األسات املنيقيف لةياس  املنافة  ان  -14
ذ (6)عدددن الةددديي ل علددد  اال دادددا ال اداوميددد  ، فقدددا  (5)مداافئددد  للجطدددال االقدصددداسي  الفاعلددد 
للادددد  ال الصددددغريل واملدوسدددددي  للماددددا    ب األتادددددي  ا  وعدددداول علدددد  ةلددددد ، ف  ددددا تددددوف  ف اددددد

اعد  دالعيداوال ،ىل حتدد مدن فد ص ،ىل داسدياع  قوات  املنافة  الد  حتود  الد  ما  ي ،االقدصاس
  الفةاس ب املانيال العام ذ

__________ 

 ذTD/B/C.I/CLP/30و TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1 ،TD/B/C.I/CLP/17 ،TD/B/C.I/CLP/22اتو   (3)

(4) TD/500/Add.1ذ 
الاددد  ال، دواسدددي  الداددددال اال داا يددد ، وتثبيدددت يادددمك  دددذا الدصددددي التفاقدددال عددددا الدنددداف  املممددد  دددد   (5)

وقد تِقيد املؤسةال الدجا يد  ،يقدا   معدال قاتوتيد    يد   األسعا ، وتقاسد املنا   اجلغ افي  عل  سبيك املثالذ
 ميان ب الواقو ،ىل تاوىل لثاد  تادال ا داا ي ذ مثك اال  الدةوي  والدعاوتيال،

مدد  تدد خيي تقييديدد  فيمددا يدعلدد  دددبع  القياعددال واملندجددال، مثددك املدددخال تقددو اداومددال ،تو عدداسل مددا (6)
 الز اعي ، عل  سبيك املثال، والبذو  والايماويال الز اعي ذ



TD/RBP/CONF.8/7 

GE.15-08341 8 

وتنت  عل  عيو املما سال الدجا ي  الدقييدي   واجز ،ماا الدخول وتااليف م تفع ذ  -15
ودع  املما سال الدجا يد  الدقييديد  ،شدد داثدري ب البلدداىل الناميد  واالقدصداسال الد  متد  ل  لد  

ذ فعلددد  سدددبيك املثدددال، تعمدددك الداددددال اال داا يددد  ب ادددال (7)املدقدمددد اتدقاليددد  منددده ب البلدددداىل 
االسدددددرياس والدصدددددي  علدددد  تاددددويه الدجددددا ل و فددددو الدادددداليف دالنةددددب  للمةدددددطلا  واملؤسةددددال 
الدجا يدد ا وقددد تدةددب  اال داددا ال ب البنيدد  الدحديدد  مثددك االتصدداالل واكدددمال املاليدد  والنقددك 

 نةددب دال سدديما وال ا ،ال الدجا يدد  مالفدد  للغايدد  وف اددطا ،قددك ي ةدد  األعمدد اجلددوي ب جعددك مباشدد ل
للمؤسةددال الصددغريل واملدوسددي  ادجدددذ ودالددداي، فدد ىل اعدمدداس قددوات  وسياسددال منافةدد  سددليم  
 وفعالدددد  قددددد ياددددوىل لدددده سو  مباشدددد  و دددداا ب ضددددماىل عدددددا اديددددال املما سددددال املنافيدددد  للمنافةدددد 

ب  ا  ب  عل  االتفداح عل  الدجا لذ وقد ياوىل لده سو  مطدد ،يقدا داا ال الدول  للفوائد املنت ،و
 فال     املةدطلا  ب ادصول عل  مندجدال  دري خيد ل ومعلومدال وافيد  متادنطد مدن اختداة 

عددن اددد  ب سددبك اتدصدداف فعالدد ذ  لل  بددال واال دياجددال الف سيدد ، فقددا  ا  قدد ا ال مةدددنريل وفقدد
علدد  مبيئدد  فدد ص مداافئدد  للادد  ال ا  د فددا طد ويةدداعد ،يقدديددؤسي ان النطددوم املباشدد   مددا و ددذا

 ويققيف عل  املما سال الدجا ي   ري العاسل  مثك املندجال املزو لذ 
دينمدددا قدددوات  املنافةددد   ا ،مدزايددددا  سوليدددا  وداتدددت الاددد  ال وساسدددك الدو يدددد تداخدددذ  ادعددد -16

وذ وسدددعت فددد اسى البلدددداىل ان وةايددد  املةددددطل  وو ددداالل اإتفددداة تودددك ب العددداسل و نيددد  اليددداد
الدصدددي للمما سدددال املنافيدد  للمنافةددد  و/،و املما سدددال الدد  تندطددد   قددو  املةددددطلا  علددد  

يدةد  وضدو قواعدد للمنافةد  وةايد    يمداا   وعامليدا  اقليميدا  يديلد  تعاوتد مدا و و وي،الصعيد الد
 املةدطل  واتفاة  ذن القواعدذ 

م  ج جتم لألنجف ةمودألجيةم لأل اهلتأعألجام او كاجدم لألا لقةمومم
يطددددف األوتادددداس مدددن خدددال عملددده ب ادددال سياسدددال املنافةددد  وةايددد  املةددددطل  ان  -17

ضددددماىل متدددددو البلددددداىل الادددد يا  دفوائددددد زيدددداسل املنافةدددد ، واتفددددداح األسددددوا  و ادعطددددا الدنافةدددديف، 
فان املةدطل  ب  ايد  واسدثما ال القياع اكاص ب القياعال ال ئيةي ، عاول عل  النطوم د  

د تددددامج سياسددددال املنافةدددد  وةايدددد  املةدددددطل  اكدددددمال ان اجدماعددددال ف يدددد   يقددددداامليددددافذ و 
ادد  لده تاليددف  مدا دةياسدال ةايد  املةددطل  اةا يدعلد  فيمدااكدماو، وف يد  اكدماو املاخصدي 

ع  ددددس ددددذل ، ويقددديلو داسدع اضدددال النوددد او لةياسدددال املنافةددد ، وي نفدددذ، علددد  مةددددوى قيدددا 
ب سياسدال املنافةدد  واالسدددطاش مددن شددش ا ،ىل مبيددئ  ااددا الوعلد  تيددا  االقدصدداس  اددك، 

تادددافؤ الفددد ص دددد  الاددد  ال واملةددددطلا ، وتزيدددد فعاليددد  سياسدددال ماافحددد  اال دادددا  وةايددد  
 املةدطل  ب البلداىل النامي  والبلداىل ال  مت  ل  ل  اتدقالي ذ 

__________ 

االقدصدداسال الناميدد  مع ضدد  دوجدده خدداص للمما سددال املنافيدد  للمنافةدد : فقددعف البنيدد  الدحديدد  الدجا يدد  وتعق ددد  (7)
تادددوىل سياسدددامبا  مدددن ادددعود  سخدددول الاددد  ال ان  دددذن األسدددوا ا و البدددا  مدددالدددوائ  الدنوددديد والنخددديي يزيدددداىل 
فيدده الافايدد ، دينمددا تعددوز و االمبددا املالفدد  داإتفدداة القددد ل علدد  الااددف عددن  وقواتينطددا ولوائحطددا  ددري مديندد  لددا

عيددا  دشمهيدد   دداالل  ثددريل مددن الةددلوش املندداب للمنافةدد  والدصدددي  ددا دصددو ل فعالدد ا واملوا نددوىل والادد  ال ،قددك و 
 يدحملوىل مةؤوليامبدذ ميا سوىل  قوقطد ،و املنافة  وال
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م   ةمللأل جعتعم لاقن ةموونجءم لقؤتر تمو اجئجهؤجمواير م اهؤج  ا م  م ا ش ةم لمئم-وجءم
مد  م لألجأل عجتمم2015وم2010و نمعجمحم

م لبم مجمو لألبجدر تم إلقل أل ةمم
ب تنفيدذ دد امج اقليميد  ب منيقدد   2015ان  2010اسدم  األوتادداس ب الفدنل مدن  -18

،م يادا الاتينيد ،  وب ومنيقد  ،ف يقيداذاقليميد  عل  وجه اكصوص مهدا: منيقد  ،م يادا الاتينيد  
تفدددذ األوتادددداس امل  لددد  الثاتيددد  مدددن د تدددامج املنافةددد  وةايددد  املةددددطل  ألم يادددا الاتينيددد  )د تدددامج  

،ف يقيددا، ت فددذ المتددامج اإقليمدديف لاحتدداس االقدصدداسي والنقدددي لغدد ب ،ف يقيددا ب  وب ذ(8) ومبددال(
 ذ (9)(AFRICOMPداسد ،ف ياوم  ) ا ا  د تامج املنافة  ألف يقيا املع وف

د تدامج  ومبدال الثدال، للدقيديد علد  يدد  ،و وخقعت امل  ل  الثاتي  من د تدامج  ومبدال، -19
مدقق  خا جي ، واسدندل ان س اسال ، ج يت ب  ولومبيا وتياا ا وا ودريو، و،تادي  اقليميد  

 :(10)الي من منوو   ذن البلداىلذ وخلي الددقي  ان االسدنداجال الد
األمهيددد : يةدددددند د تددددامج  ومبدددال ان ميالدددد  و نيدددد  د لدددو ل مددددن القاعدددددل ان  )،( 

القم ذ واألتاي  املقيلو هبا ب ا ا  العناا  الو ني   ددسمبا املنومدال الاد يا  دالداداو  مدو 
 اسا ل د تامج  ومبالا

واقليميددد  ولددده ماوتدددال و نيددد  ا  معقددددا  الافددداول: ،ادددب  د تدددامج  ومبدددال د تااددد )ب( 
من ا  تاا  60ان  50دع  البلداىل، ت فذ عدس يناوح د   وب ا ذدلد 12عل  الةواو، ويامك 

واملفا قددد  ،ىل د تدددامج  ومبدددال يدةدددد  ا ذجاتددد  عددددس  بدددري مدددن اكدددماو االسدادددا ي  احملليددد  ،ساسددد
__________ 

 Competenciaاسباتي  للمنافةد  وةايد  املةددطل  ب ،م يادا الاتينيد  ( اخدصا  داللغ  اإCOMPAL ومبال ) (8)

y Protección del Consumidor en América Latinaادال ذ و و د تامج للمةداعدل الدقنيد  ودنداو القدد ال با 
املنافةددد  وةايددد  املةددددطل  وضدددعه وتفدددذن األوتادددداس دددددعد مدددن  دادددد  الدولددد  للادددؤوىل االقدصددداسي  ب سويةددد اذ 
و ددف المتددامج  ددو تيدوي  وتعزيددز اسددددام  توددد املنافةد  وةايدد  املةدددطل  مدن ،جددك حتةدد  األساو االقدصدداسي 

افةدددي  ب البلدددداىل الناميددد  يدددؤسي ان زيددداسل االددادددا  والقدددد ل الدنافةدددي  للبلدددداىل املادددا   ذ وتادددجيو اقامددد  ديئددد  تن
واإتداجي  والقد ل الدنافةي  الدولي ، األم  الذي يادةيف ،مهي  خاا  دالنو  ان عومل  الدجدا ل الدوليد  وساسدك 

 القيم ذ

واليد  الد  ، اسددجاد  لل2009 زي اىل/يوتيده  22جاول  ذن املباس ل اجلديدل، ال  اتيلقدت   يدا  ب جنيدف ب  (9)
)ز((ذ و دديف مبدددف ان مةدداعدل البلددداىل األف يقيدد  علدد  تيددوي  ا يا ددك اإسا يدد  104منحطددا اتفددا  ، دد ا )الفقدد ل 

واملؤسةي  والقاتوتيد  املائمد  مدن ،جدك اإتفداة الفعدال لقدوات  وسياسدال املنافةد  واالسددطاشذ واضدي لو لعودد 
ب ا دددددا  د تدددددامج  2009 ف يقيدددددا ب النصدددددف الثدددددال مدددددن عددددداا،تادددددي  األوتادددددداس ب ادددددال الدعددددداوىل الدقددددد  ب ،

،ف ياوم ذ ويدوخ  المتامج  جا  ، ث  تنةيقا  وتناسقا  ب ،تاي  الدعاوىل الدقد ، داالسددناس ان ا دياجدال  دك 
تفد  الوقدت تادجيو الدعداوىل اإقليمديفذ و دو ي  دز علد  امةداش املةددفيدين دزمداا  دلد من البلداىل املةدفيدل وب

مو  و دو موجده ودو اليلد ذ ويةدع  المتدامج  دذل  ان اقامد  ادال ،وثد  مدو القيداع اكداص، فقدا  عدن األ
مت توسدديو تيددا  د تددامج ،ف ياومدد   2010،يا /مددايو  املنومددال  ددري اداوميدد  ومؤسةددال الدددعلد احملليدد ذ وب

 ليامك تةع  دلداىل مةدفيدل اضافي ذ
 ذAn Evaluation of COMPAL II. Final Report”, 2012, DEVFIN Advisers“اتو   (10)
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ا    موفقددددالداددداليفذ و ددداىل اللجدددوو ان االسدادددا ي  احملليدددا  دالافددداول مدددن  يددد  الندددواتج قياسددد
 خاصا دوجه

من اجناح المتامج واسدقياب ا  الفاعلي : متا ن د تااا  ومبال األول والثال مع )ج( 
عدس من البلداىل  ري البلداىل اكمة  األالي ، اتقد معومطدا ان المتدامج علد  تفقدطدا اكااد ذ 

 امدا م ضدي  اعداال   وتفذ د تامج  ومبال ،تاي  عديدل مقن   من منومال ش يا  تعدم توعيدطا
 ب اتاددداو و ددداالل للمنافةددد  وةايددد  املةددددطل ،ا  ،ساسددديا  ذ و،سى د تدددامج  ومبدددال سو  ثددددازل ،و
 الدوعي  دالققايا والدعاوىل ب املنيق ا  وب

،ىل  ددذن األتاددي  حتدددس ا و دداالل املنافةدد  وةايدد  املةدددطل ،  لددا االسددددام : )س( 
ا تددائج د تدامج  ومبدال واسماجطدا ب عمليامبدا اجلا يد ذ فلدى  دذن الو داالل  دافز علد  اسدداخدا

علدد  تفةددطا ددد س اج ،تاددي  د تددامج  ومبددال ب ا  وقددد قيعددت الدددول األعقدداو ب األوتاددداس الدزامدد
مددددن الدددددول  ذ وعدددداول علدددد  ةلدددد ، فاألتاددددي  ثولدددد  ب دعدددد  ادددددااللةددددنوي خيددددد عملطددددا ال

تادن  مل امدا ،ىل املةدامهال عداا ا يعد  دوجدهاألعقاوذ وعندما تاوىل االسددام  عل  احمل ، فطدذ
 ب توجدده اإسا ل لصدداحل ،ولويددال ،خدد ىذ ،ىل  ندداش حتددوال   ،و جيدددل دالقددد  الددذي يددم  االسدددم ا 

تدددزال و االتددده املعنيددد  داملنافةددد  وةايددد  املةددددطل  فديددد ،  ال تيادددا ا وا،دلدددد شدددديد الفقددد  مثدددك  وب
 ري عل  االسددام اتااك قيوس امليزاتي  اداومي  عامك خي   ب

ا   فددددؤ ا   دددددد مددددن اعدبددددا  سو  األوتاددددداس ب اسا ل د تددددامج  ومبددددال سو   ال اإسا ل: )ه( 
مددتيد ذ فاالسدداخداا املاثدف للوسدائك اإلانوتيد  ب ا  دالنو  ان ،ىل النفقال العام   اتدت تةدبي

 صوصاواتةد دالفعال  من  ي  الدالف  عل  وجه اكا  اسا ل المتامج  اىل ا ادي
ف يد  اكدماو االسداددا ي: ،تادئت  دذن ا يئدد  لددعد د تدامج  ومبددال الثدال دندداو  )و( 

ذ و دديف عنصدد  ادداددا ي مددن 2007 لعدداا علدد  الدواددي  الصدداس ل عددن تقيدديد د تددامج  ومبددال األول
 ا(11)عناا  د تامج  ومبال من املمان زياسل حتةينه ب امل  ل  الثالث  من د تامج  ومبال

طد  املاود : اضديلعت سويةد ا دددو   اسدد وجدو  ي ب تيدوي  د تددامج سو  اجل )ز( 
ب ددددو المتددامج، و دديف ،ول جطدد  ماودد  تدددعد المتددامج مددن خددال ا   ومبددالذ و دداىل سو  ددا  و يدد
ب اسا ل د تدامج  ومبدال مندذ ا  سنوالذ وشا  ت سويةد ا هبم د  ،يقد 10الدزاا  ويك األجك تا ز 

 خمدلف املناسبال الدولي ذ ب  تامجالبداي  و وجت للم 
__________ 

ف ي  اكماو االسداا ي  و ف ي  من ال ؤساو الةادق  لو االل املنافة  وةاي  املةدطل  يددعموىل اجنداح تنفيدذ  (11)
،تادي  د تددامج  ومبددالذ ودددد، الف يدد  عملدده لددوازال د تددامج  ومبدال الثددالذ واملطدداا املو لدد  اليدده  دديف تقدددع تعليقددال 

ا دال ان ف يد  د تدامج  ومبددال ب جنيدف، سويةد ا، مددن ،جدك دلدو ل اسددناتيجي  المتدامج و،تاديدها وحتديددد واقن 
ادداالل ا دمدداا ثاددن دالنةددب  للبلددداىل املةدددفيدل مددن د تددامج  ومبددالا واملةددامه  ب  ةددن سددري ،تاددي  المتددامج 

 دددددال دادددددشىل الدقدددددا ي  والد اسدددددال سددددديما عدددددن   يددددد  تقددددددع تعليقدددددال واقنا امللموسددددد  وتنفيدددددذ ا دنجددددداح، وال
والدادد يعال والقددوات  املدعلقدد  داملنافةدد  وةايدد  املةدددطل ، واملاددا    ب املددؤمت ال واجدماعددال املائدددل املةددددي ل 
و ري ا من املناسبال ال  ينومطا د تامج  ومبالا واملاا    ب البعثال امليداتي  من ،جك ضماىل تبداسل اكدمال 

 البلداىل املةدفيدل من المتامجذ وتقدع الدعد ان
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السدع ام ،تاي  الدعاوىل ال ئيةي  مو االحتداس االقدصداسي والنقددي لغد ب ،ف يقيدا ا  ووفق -20
ب ا ددددا  د تددددامج ،ف ياومدددد ، ع قددددد عدددددس  بددددري مددددن  لقددددال العمددددك علدددد  الصددددعيدين الددددو   

لددددعد دلدددداىل االحتددداس االقدصددداسي والنقددددي لغددد ب ،ف يقيدددا ب ادددال ااددداح ا دددا   (12)واإقليمددديف
عملطا املدعل  داملنافة ذ و،عد  األوتاداس، عل  وجه الدحديد، سد  ماا يو قوات  جديدل )لوائ  
و،وامدددد  توجيطيدددد ( سددددد دخك تعددددديال  بددددريل علدددد  اجلواتدددد  املؤسةددددي  والفنيدددد  لقواعددددد املنافةدددد  

ددو ل تد يبي  عل  مدى  ا ،فصاعد 2013 عاا منا  د املت  ذن األتاي ، اعدبا  اإقليمي ذ واس
املو ف  املالف  دققايا املنافة  ب االحتداس وثثلديف سولده األعقداو دالدعداوىل مدو  ل،سبوع  لفائد

ب  مد س  زيو يخ لإلسا ل والقاتوىل، دالدزامن مو الدو ت  الثالث  عا ل وال ادع  عا ل لف يد  اكدماو
جنيددفذ وعدداول علدد  ةلددد ، ت ومددت سو تدداىل للصدديا   ب جنيدددف دالدعدداوىل مددو مدي يدد  املنافةددد  

ملفوضددي  االحتدداس االقدصددداسي والنقدددي لغدد ب ،ف يقيدداذ ومبددددف  اتدداىل الدددو تاىل ان ادددو   دادعدد ال
سلي  اإتفاة وتفوضطا ان الدول األعقداو،  ماا يو مباسج توجيطي  من شش ا ،ىل تاة  م  زي 

لددداي تددنط  د تفدداة قواعددد اجلماعدد  اإقليميدد  علدد  اددعيد االحتدداس االقدصدداسي والنقدددي لغدد ب ودا
مددن ،جددك اقددناح  2014 عدداا ،ديدددجاىل خددال وب ذ وت فددذل ،تاددي  اضددافي  ب وا دداسو و يقيددا،ف

تعدددديال اقليميدددد  علدددد  القددداتوىلذ ومددددن مج، سدددديع م األوتاددددداس عيدددو  ددددذن اإاددددا ال علدددد  
قدصددداسي والنقددددي لغددد ب ،ف يقيدددا لاددديف ينوددد  فيطدددا الددد  الدددوز او ويعدمدددد اذ مفوضدددي  االحتددداس اال

وتددددائج  ددددذن األتاددددي   و يدددد  دالنةددددب  لفعاليدددد  تودددداا املنافةدددد  اإقليمدددديف ب االحتدددداس االقدصدددداسي 
 تديلو ملع فده ب الةنوال املقبل ذ  ما والنقدي لغ ب ،ف يقيا، و و

نافةدددد  النمةدددداوي  الدعدددداوىل ب اددددال ققددددايا ، دددددد، األوتاددددداس و يئدددد  امل2011 عدددداا وب -21
املنافةدد  املدعلقدد  دالاددد   األوسددد ويدددال ،ف يقيدداذ مج ع  ضددت  دددذن الفادد ل خدددال اجدمدداع ع قدددد 

،  يدد  تددوق  2012دددالدزامن مددو الدددو ل الثاتيدد  عادد ل لف يدد  اكددماو ب جنيددف، ب متوز/يوليدده 
ةدفيقدد ذ واسدددؤتفت املناقاددال خددال مياددن ،ىل تداخددذن مبدداس ل الدعدداوىل مناقادد  م لددذيا ياددك ا

ذ و اىل االجدماع عبدا ل عدن 2012تا ين الثال/توفمم  16و 15اجدماع عقد ب ال داط يوميف 
ثاث  اجدماعال مائدل مةددي ل عن ا دياجال سليال املنافة  ب املنيق ، والققايا الدنويمي  

 لقددددد  العمدددددك األون للمندددددددى  ود تدددددامج العمدددددك للةدددددند  املقبلدددددد ذ وت ومدددددت اوىلملبددددداس ل الدعددددد
، 2013األو ومدوسددييف للمنافةدد  علدد   ددام  الدددو ل الثالثدد  عادد ل لف يدد  اكددماو ب متوز/يوليدده 

وتناولددت موضددوع سعددول  ياتددال معيندد  ب القيدداع  اكدداص والعدداا ان املنافةدد ذ وت ومددت  لقدد  
اولددت العاقدد  ددد  و دداالل وتن 2013العااددم  ب تادد ين الثددال/توفمم  وت العمددك الثاتيدد  ب تدد

املنافةددد  واجلطدددال املةدددؤول  عدددن تنوددديد القياعدددالذ وعقدددد االجدماعددداىل املقدددباىل علددد   دددام  
جنيددددف،  وب 2014اجدمدددداع شددددبا  املنافةدددد  الدوليدددد ، ب مدددد ا  ، املغدددد ب، ب تيةدددداىل/،د يك 

 ذ 2014 عاا دالدزامن مو اجدماع ف ي  اكماو ب
__________ 

( دادددشىل 2012تاددد ين الثدددال/توفمم  30-27علددد  سدددبيك املثدددال، املندددددى اإقليمددديف للمنافةددد  ب وا ددداسو و ) (12)
العاقد  ددد   يئدال املنافةدد  واملةدؤول  عددن تنوديد القياعددال، وسياسدال املنافةدد  واملادنيال اداوميدد  ضددمن 

 اسذتواا املنافة  املدبو ب االحت
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ادددوفيا للمنافةددد ذ  دددداس و يئددد  املنافةددد  البلغا يددد  مندددددى، ، لددد  األوتا2012 عددداا وب -22
واملنددى  و رتلي   ري   ي  للدفاعك د  سليال املنافة  البلقاتيد ، يةدم   دا ددعيد  الدحدديال 
املان   الد  تواجططدا  و داالل منافةد  ب ،تاديدطا اليوميد ذ وعداول علد  ةلد ، سدوف يةدع  

عقبال الد  تعدنم الدق يد  دد  سياسدال املنافةد  الو نيد   دذن ان ا اس تد ط ج لدذليك ال نددىامل
الةليال و،فقك املعايري األو ودي  والعاملي  ب  ذا ااالذ واجلطال املةدفيدل  يف ،لباتيدا ودلغا يدا 

و  واتيدا و وسدوفو  ياوا دا  والبوسن  وا  س  واجلبك األسوس وعطو ي  مقدوتيا اليو وسافي  سادق
 ((ذ 1999)1244إسا ي  لألمد املدحدل، ق ا  ال  األمن الق ا  )املنيق  ا

مدن وجدوسن، ب ،ىل يةدددقي  ان  لقاتده الد اسددي  ا  وجند  املندددى، ب فددنل قصدريل تةددبي -23
مددددن  واس خددددماو املنافةدددد  واملدحدددددث  البددددا زين مددددن ، ثدددد  الةددددليال الو نيدددد  واملنومددددال ا  دعقدددد

 عدد  ب اددال سياسددال املنافةدد ذ واعدمددد املنددددى وتادد  ب واملؤسةددال الدوليدد  خددمل و،فقددلطا 
تق من تود ل مقا تد  لدنود املنافةد  ب البلقداىل،  دفده مقا تد  قدوات  الواليدال ا  تق ي   ألخريلاآلوت  ا

الققدائي  املدجدداو ل وحتديددد ااداالل الدد  حتددداج ان مزيدد مددن الد اسدد  والدعداوىل املاثددف فيمددا ددد  
يددعد  ثدا اول عل  ةلد ، يدوف  املندددى ف اد  ثددازل للدعداوىل الددوي الفعدال،،عقاو املنددىذ وع

 سليال املنافة  ب البلداىل املاا   ذ
، ،  لدد  د تاادداىل اقليميدداىل  بددرياىل لفائدددل منيقدد  الادد   األوسددد 2014 عدداا وب ،واخدد  -24

اتدده اسدددع ام ويددال ،ف يقيددا ومنيقدد   اديدد  سول جنددوب شدد   رتسدديا )رتسددياىل(ذ ومددن الةدداد  ألو 
، 2014تاد ين الثدال/توفمم  وب يزال ب ا س ددايدهذ ال  ذين المتاا ، ألىل تنفيذ ،تايدطما

وقددو األوتاددداس و،ماتدد  رتسددياىل علدد  اتفددا  تعدداوىل إ ددا  مادد وع اقليمدديف لدددول رتسددياىل ب اددال 
ياىلذ اتفددددداة الةياسدددددال القياعيددددد  دمايددددد  املةددددددطل  ةال الصدددددل  دالداامدددددك االقدصددددداسي آلسددددد

وداإضدداف  ان ةلدد ، س شددنت امل  لدد  االسدددطالي  لمتددامج  ومبددال ددددعد مددن اداومدد  الةددويدي  
ب البلددداىل الثماتيدد  املةدددفيدل ب منيقدد  الادد   األوسددد ويددال ،ف يقيددا  يداتيدد دواسددي  زيددا ال م

 متدددوز/مدددن ا  ذ ومدددن املدوقدددو ،ىل يبدددد، تنفيدددذ األتادددي  اعدبدددا  2015رتةا /مدددا ت وتيةددداىل/،د يك  ب
 ملدل ، دو سنوالذ 2015 يوليه

م  ا م  م لألشجريامم
، جطوسن القائم  عل  اليلد  2015و 2010د  عاميف  ما وااك األوتاداس ب الفنل -25

 ذن الغايد ، قددا املةداعدل الدقنيد  ا  للمةاعدل عل  خل  ثقاف  املنافة  ب البلداىل النامي ذ وحتقيق
 ايددد تنفيدددذ الةياسدددال والداددد يعال الو نيددد  املدعلقددد  داملنافةددد  وة ،و ب اعدددداس واعدمددداس وتنقدددي 

املةددددطل ، و ددددذل  ب اددددال املةددددامه  ب حتقيدددد  فطدددد ،فقددددك للققددددايا ةال الصددددل  داملوضددددوعذ 
ب دنددداو القدددد ال املؤسةدددي  الو نيددد  إتفددداة تاددد يعال املنافةددد  الفعالددد ذ وسدددداعد ا  وسدددا د ،يقددد

سو  سياسددددال املنافةدددد  ب الدنميدددد ، ورتثا  ددددا علدددد   األوتاددددداس  ددددذل  اداومددددال علدددد  حتديددددد
واإقليمدددديف والدددددوي، واسددددناتيجيال الدعدددداوىل ب  ددددذا امليددددداىل علدددد  الصددددعيدين   األاددددعدل الددددو 

اإقليمدديف وسوىل اإقليمدديفذ وتديجدد  السدع اضددال النودد او اليوعيدد  الدد  ،عددد ا األوتاددداس، ت فددذل 
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مدادعدد  توادديال الةياسددال العامدد ، علدد  سددبيك عدددل ماددا يو و نيدد  للمةدداعدل الدقنيدد  ب ا ددا  
الثاثدديف جلمطو يدد  تنزاتيددا املدحدددل وزامبيددا وزميبددادويذ و اتددت تعبئدد  املددوا س  نودد اواملثددال اسدددع ام ال

،سل االسددجاد  ليلبدال  ا ،و،خدري  ا ادي  ،ثناو اجدماع ف ي  اكماو  ي  تع م ف اسى املادا يوذ
  يد  و ادال دالنةب  إثيوديا،   ما  و و ني  ب اال املنافة ،املةاعدل الدقني  ان دلو ل ماا ي

ذ (13)ددعد ماي من لاةدمبو   2014،  ل  ب اآلوت  األخريل ما وع ب  اتوىل األول/سيةمم 
وت قدددا  لبددال ،خدد ى للمةدداعدل الدقنيدد  عددن   يدد  ددد امج الدمويددك اكدداص الدادعدد  لألمددد املدحدددل 

 دشلباتيا وموزامبي ذ  يدعل  فيماسيما  وال مثك د تامج اتو يد األساوا،
و،شري ب س اس  ،عدمبا ،مات  األوتادداس للددو ل اداسيد  عاد ل لف يد  اكدماو ان ،ىل تقيديد  -26

تددشثري عمليدد  دندداو القددد ال مطمدد  اددعب  ومعقدددلذ وتقدقدديف  ددذن العمليدد  معلومددال ودياتددال قددد 
ذ ومدو ةلد ، فمدن املمادن تو يدد  دذن (14)نيدعذ  ععطدا مدن ،جدك اجد او  دذا الندوع مدن الدمدا ي

و ميدددو املعلومدددال دةدددطول  عنددد تنفيدددذ دددد امج اقليميددد   ويلدد  األجدددك مثدددك د تدددامج  ومبدددال  طددااامل
واال ددان الدصدداعدي ألتاددي  األوتاددداس ب اددال  ا ذتامددا  عندددما يلدددزا املةدددفيدوىل والادد  او الدزامدد

 ليميدد عدل ب ا ددا  الدجمعددال اإقليميدد  وسوىل اإقالدعدداوىل الدقدد  ودندداو القددد ال الدد  تقدددا املةددا
  للعمدددك ب عيدددو ،وددداو العدددامل ب ادددال دنددداو القدددد ال واملةددداعدل الدقنيددد ،ا  جديددددا  قدددد يددددي   جددد

  و مفصك ،ستانذ   ما

وم ؤجمجمك مبؤؤجام ل ؤؤجلألح:م  ؤام ا ج ةم تيؤؤتعملفو كاؤؤجدمفؤحممجؤؤجامونؤؤجءم لقؤؤتر تمم-  ةم
مج جتموق    نم لألنجف ةمودألجيةم لأل اهلتو لأل جعتعم لاقن ةموشيلم  

عل  اكمل املادةب  من العمك ب ا ا  د تامج  ومبال ألم يادا الاتينيد  خدال ا  تشسية -27
 5املاضدددي ، ، لددد  األمددد  العددداا لألوتادددداس د تدددامج  ومبدددال العدددامليف ب ليمدددا، ب  12  الةدددنوال ال
دل لدغييددددد  سياسدددددال املنافةددددد  وةايدددددد  ذ ومبددددددف  دددددذن االسدددددناتيجي  اجلديدددددد2014،يا /مدددددايو 

لددذل ، دددال خمدصدد   ومبددال يعدد  سياسددال املنافةدد  وةايدد   ب عيددو منددا   العدداملا طل املةددد
 املةدطل  للجميوذ 

 (TD/B/CI/CLP/30من الدق يد  األخدري لألوتادداس عدن دنداو القدد ال ) 61 و،شا ل الفق ل -28
 10خدال   ددد  سامددت  وقدددمت الدد وت ال ئيةددي  املةدددفاسلان اسدناتيجي  د تددامج  ومبدال العددامليف 

 ذ  لاتيني سنوال مو المتامج املع  دةياسال وقوات  املنافة  وةاي  املةدطل  ألم ياا ا

__________ 

 UNCTAD, 2014, UNCTAD and Luxembourg join forces to strengthen competition policyاتود   (13)

and consumer protection in Ethiopia:مداح عل  املوقو ،  
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=896 ،  25رتخددددددددددد  تدددددددددددا يخ للميالعددددددددددد 

 ذ2015تيةاىل/،د يك 
 ذTD/B/C/CLP/11/Rev.1اتو   (14)
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دالدعداوىل  يدعلد  فيمدادالنةدب  لألوتادداس ا  و،اب  د تامج  ومبال ألم يادا الاتينيد  لوةجد -29
سياسدال املنافةد  وةايد  املةددطل ، وجعدك المتدامج مدن تفةده اإقليميف لبناو القد ال ب ادال 

دلددداىل  ددد للدعدداوىل فيمددا ا  ب ،م ياددا الاتينيدد  لدبدداسل املعددا ف والدددعلد مددن األقدد اىل، ولوةجددا  منددم 
اجلندددوبذ وقدددد جنددد  المتدددامج ب تعزيدددز األ ددد  القاتوتيددد  واملؤسةدددي  دصدددو ل  بدددريل وجنددد  ب اس اج 

  املةدطل  عل  جداول األعمال الو نيد  واإقليميد ذ وتادمك اإجندازال سياسال املنافة  وةاي
واتفاة دددا  دطل ااددداح قدددوات  املنافةددد  وةايددد  املةددد ،و امللموسددد  لمتدددامج  ومبدددال الثدددال اعدمددداس

 5وتقدع املاو ل والدد ي  إتااو سليال معني  داملنافة  وتوسيو عقوي  المتامج مدن  ا ،ال ق
 ا ذو عق 15،عقاو ان 

ا  تاجحدا  ان ،تده  داىل د تااد 2012 عداا وخلي تقيديد خدا جيف ثداىل لمتدامج  ومبدال ب -30
قدددا مةددامهال واضدح  ب الدنميدد  املؤسةددي  ب ،م ياددا الاتينيد ذ و،وادد  الدقيدديد ددد  ا  ا  واددي

مدديفذ م  لدد  ثالثدد  مددن المتددامج هبدددف تعزيددز اجنددازال د تددامج  ومبددال وتوثيدد  ع دد ى الدعدداوىل اإقلي
دشىل يةدنةخ األوتاداس د تامج  ومبال ب منا   ،خ ى مثدك منيقد  الاد   ا  الدقييد ،يق ا و،و 

 األوسد ويال ،ف يقيا، والبلقاىل و ادي  الدول املةدقل ، ومنيق  رتسياىلذ
ومدددددن  ددددددذا املنيلدددددد ، سشددددددن األوتاددددددداس د تدددددداا  ب منيقدددددد  رتسددددددياىل )امةددددددائك ةايدددددد   -31

األوسددددد ويددددال ،ف يقيددددا، دندددداو علدددد  الدج ددددد  ب ،م ياددددا الاتينيدددد ذ املةدددددطل ا( ومنيقدددد  الادددد   
ذ 2015وداإضددداف  ان ةلددد ، ددددد، د تدددامج  ومبدددال الثالددد  ب ،م يادددا الاتينيددد  ب رتةا /مدددا ت 

دذاته هبددف تعزيدز القدد ال املادةدب  ألادحاب املصدلح  ا  قائما  سد وجد د تاا ليمي واملباس ل اإق
داالسددعات   وىل اإقليمديف ب ادال قدوات  وسياسدال املنافةد  وةايد  املةددطل املعني  وتعزيز الدعا

 دنطج مداامكذ
م  ام ا ج جتم لاتخل:م لألك  جتم ل طن ةمو إلقل أل ةمو ل جلأل ةمم

لمتدامج  ومبدال العدامليف  ديف املاوتدال الو نيد  واإقليميد   ااالل اسناتيجيال الدددخك -32
داىل الا يا  والدزامطا  ان األوتاداس، سد اخيد عيو األتاي  وت نفدذ والعاملي ذ ولقماىل تشييد البل

عددن الاددباال الو نيدد   لاددا    و دداالل  ددذن البلددداىل املعنيدد  داملنافةدد  وةايدد  املةدددطل ، فقددا  
 واإقليمي  والعاملي  األخ ى  ة  االقدقاوذ

دطل  ب البلددددداىل وا دددددف مددددن املاددددوىل الددددو    ددددو تعزيددددز ت وددددد املنافةدددد  وةايدددد  املةدددد -33
علدد  ،سددات اليلدد  وسددوف ي  ددز ا   ليددا   الادد يا ذ وسددياوىل العمددك ب ا ددا  املاددوىل الددو   قائمدد

عل  ا دياجال  ك دلدذ ولقماىل الدمل  الو   القدوي لزمداا المتدامج، سدد قي د ا دياجدال  دك 
نيل  الدحلديال دلد دا ا   مو الو االل املعني  داملنافة  وةايد  املةددطل  ب ةلد  البلددذ وسدد

من األولويال االسناتيجي  للو االل وسدوف تةددنري دالد اسدال ال ئيةدي  األخد ى املةددمدل مدن 
عدددن اسدع اضدددال النوددد او لقدددوات   تقيددديد اجلطدددال املاوددد  ال دياجدددال و دددال املنافةددد ، فقدددا  

االقدصاسيذ وسدوف ال    يطا األوتاداس ومنوم  الدعاوىل والدنمي  ب امليداىل  ة وسياسال املناف
تةدع م تقييمال اال دياجال  اف  ماوتال تواا املنافة  وةاي  املةدطل  لبلدد مدا، الد  تد س 
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موجزل ب الااك ،ستانذ وسيامك ةل  القيوس عل  املنافةد  ب قياعدال  ددسل، والنود  ب  دك 
علد  املنافةد ذ  ئدا  الدذي يقيدد املنافةد  والةياسدال اداوميد  الد  تاداك عب لدجا يمن الةلوش ا

ودناو عل  تدائج الدقييمال، ي عد  ك دلد خي  عمك حتددس ،ولويدال تدخلدهذ و د ي مواومد   دذن 
 اكيد مو اسناتيجيال و االل املنافة  وةاي  املةدطل  لقماىل االتةا ذ

م ظجمموطنحمللألنجف ةمودألجيةم لأل اهلتممك  جت

م
وسددوف يعمددك األوتاددداس مددو البلددداىل الادد يا  مددن ،جددك تنفيددذ خيددد عملطدداذ ومددو ،ىل  -34

 يليف: ما سددباين د  الدول، فمن امل ج  ،ىل ت  ز عل األولويال 
 :حتة  البيئ  الةياساتي  والدا يعي  )،( 
دنددداو االلددددزاا الةياسددديفذ سدددريوج األوتادددداس للمنافةددد  وةايددد  املةددددطل ، عدددن  '1' 

  يدد  اسدددطداف جطدددال اختدداة القددد ا  ال ئيةددي  ب اداومددد ، واكدمدد  املدتيددد ، 
ائي ذ فاادددددال مفددددددوح ،مددددداا األوتادددددداس للدواادددددك مدددددو والمملددددداىل، واجلطددددداز الققددددد

 متددامج مددن ددد امج   ضددعهالددوزا ال اداوميدد  و،عقدداو المملدداىل وةلدد  دفقددك و 
 األمد املدحدلا

 مطجرماشمي ح
 مالئة

  بلاز مم ل  ج ح
   ج  ةو ئةم

 د عألة

م   جتمق يةمللألنجف ةمودألجيةم
  لأل اهلت

مجأل عجتم لأل اهلك نمومجأل عجتم
  اعألجا

  لشمكجت  لأل اهلك ل

 و ئةمد عألة

 م فجكمف لح

 اداوم  قاس ل عل  مبيئ  ديئ   ا ي  تنافةي  وملدزم  دذل 

وواعوىل  قوقطد ومةؤوليامبد، وواثقدوىل ب توداا املنافةد  املةدطلاوىل والا  ال وثثلو د يقدِّ وىل فوائد املنافة ، 
 وةاي  املةدطل  وميا سوىل  قوقطد ومةؤوليامبد

مألثل لمللجهجتم لأل اف تعم
  ش  لموم ر قموهة

 م اف تولمملازم لموو ع ل
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مبيئ  ديئ  سياسال ساعم ذ سيج ي األوتاداس س اسال واسدع اضدال لدحديدد  '2' 
والةياسددددال الثغددد ال و،وجدددده عدددددا االتةددددا  دددد  سياسددددال املنافةدددد  للبلددددداىل 

الو نيدددد  واإقليميدددد  األخدددد ىذ ومياددددن ،ىل ياددددمك ةلدددد  ادددداالل مثددددك تاددددجيو 
 مددددالاداو ا  االسدددددثما  والةياسدددد  الصددددناعي ذ وسددددوف يدددددعد األوتاددددداس ،يقدددد

ملعاجلددد  تقددداط القدددعف الددد  مت حتديدددد ا مدددن خدددال اختددداة املواقدددف الةياسدددي  
 املناسب ا

اعد األوتاداس البلداىل علد  تعزيدز تعزيز اإ ا  الدا يعيف والدنويميفذ سوف ية '3' 
 تا يعامبا ولوائحطا، دوسائك منطا اسدع اضال النو او ال    يطاا

تقدع املاو ل داشىل الدغيريال القاتوتي  والدنويمي  ال  ميادن ،ىل تفدد  األسدوا   '4' 
 ،ماا املنافة ذ

 ا اايا   قوات  ولوائ  جديدل من ،جك سياسال فعال  ملاافح  اال دا '5' 
اج او اسدع اضال لدحديد الثغ ال الدنويمي  و،وجه عدا االتةا  مو القوات   '6' 

 الو ني  واإقليمي ا
ب ةلددد  األتومددد  الددد   لدددا تقددددع املادددو ل الفنيددد  ب تنفيدددذ سياسدددال املنافةددد ، '7' 

حتاد املعوت  اداومي ، ومباس ال الدعول للمنافة ، ومبيئ  ف ص مداافئ  عل  
 قدصاس دش ملهاتيا  اال

 ملناخ االسدثما اا  تعميد مباسج سياس  املنافة  ضمن ااا ال ،وسو تياق '8' 
دعلقدد  دندداو قددد ال اجلطدداز الققددائيف مددن ،جددك حتةدد  فطمدده وتيبيقدده للددوائ  امل '9' 

 اداملنافة  وةاي  املةدطل 
 :دناو قد ال و االل املنافة  وةاي  املةدطل  )ب( 
ل اإتفاةذ سوف يعزز األوتاداس الو ائف الفنيد  واملؤسةدي  دناو قد ال و اال '1' 

للو دددااللذ والددددعد الفددد  سددديب  قدددد ال الو ددداالل ب اددداالل مثدددك مقاضدددال 
ان  ومدددا الداددددال اال داا يددد ، والاادددف عدددن االتفاقدددال املنافيددد  للمنافةددد ،

مثدك الداخيديد،  اللةلد ذ وسي حةدن الددعد املؤسةديف قدد ل الو داالل ب ادا
 ددد  عنطدددا دالنةدددب   ال ا ل األساو، واالتصددداالل، وسدددوا ا مدددن ااددداالل الددد واس

 للو االل  يف تؤسي عملطا دفاعلي ذ
 وا دددف النطددائيف  ددذين النددوع  مددن الدددعد  ددو متادد  الو دداالل مددن الدحقيدد  '2' 

ب املما سال املنافي  للمنافة  وتةويدطا والدفاع عن  قو  املةددطلا  علد  
عل   فو مةدوى ا  وسوف يةاعد سعد االتصاالل الو االل ،يقوو ،فقكذ 

 الوعيف ودمامبا د  الا  ال واجلمطو  )والثق  فيطا(ذ



TD/RBP/CONF.8/7 

17 GE.15-08341 

تيوي  ،سوال ومندجال اعامي ذ سيةاعد األوتادداس و داالل املنافةد  وةايد   '3' 
املةدطل  عل  اتداج األسوال األساسي  واملندجال اإعامي  لدحديد ومعاجلد  

املندددداب للمنافةدددد ذ وسددددوف تاددددمك  ددددذن املددددواس الد اسددددال، واألسلدددد ،  الةددددلوش
املنافةددد  الدددذي  ددددس  تقيددديدواملبددداسج الدوجيطيددد ، و،سوال اسا ل املعدددا ف، مثدددك 

 ا تعنم تيوي  األسوا  الدنافةي القيوس ال 
دناو قد ال اموعال املةدطلا  وععيال األعمال: سيعمك األوتاداس علد   )ج( 

اادديك قدداتوىل املنافةدد  وةايدد  املةدددطل ، و قددوقطد ومةددؤوليامبدذ وسدديدعد المتددامج تددوعيدطد ددف
  ذن ااموعال ب اال الدوااك مو قواعد ا وسعومباذا  ،يق
وسيةاعد األوتاداس و االل املنافة  وةاي  املةدطل  عل  تقييد مدى جنداح األتادي   -35

ال ئيةددي  املةداخلصدد ذ ودعددد ةلدد ، سد نادد   املنفددذل وحتديددد و ميددو ،فقددك املما سددال والددد وت
  ذن املعلومال دواسي  املاوتال اإقليمي  والعاملي ذ

واملاددوىل اإقليمدديف لدده  دددفاىل  ئيةددياىل: تعزيددز الدددعلد مددن النودد او ددد  و دداالل املنافةدد   -36
ا  اوتددوةايدد  املةدددطل ، وحتديددد ومعاجلدد  ققددايا املنافةدد  وةايدد  املةدددطل  الدوليدد  الدد  تديلدد  تع

 دري  ىوداإضداف  ان ةلد ، تدوف  األتادي  اإقليميد  وسديل  فعالد  إشد اش البلدداىل األخد   ا ذاقليمي
للمتامج وي بز مااتدده ويوسدو ا  الا يا ذ واش اش مزيد من البلداىل ب املاوىل اإقليميف يقيف زت

 قاعدل تشثرينذ
م لا لةممنم لنظم ءمم

ومبددددال الةددددادقد  ،ىل الدددددعلد مددددن النودددد او علدددد  و اددددفت الدج ددددد  ب مدددد  ل  د تددددامج   -37
دددن  ا  الصدددعيد اإقليمددديف ،سال فعالددد  للغايددد  لبنددداو قدددد ل و ددداالل املنافةددد  وةايددد  املةددددطل ذ فطدددو مي 

 ا ،يفيددد اامددوعد  معدد مددا مددن سعددد وا شدداس الو دداالل األضددعف، و ددوا  الو دداالل األ ثدد  تقدددم
يافددك االسددددام ذ وسدديجمو  ثددا ل المتددامج،ددد  الو دداالل سددددوا ، ددول مددن فددن  قددالوخيلدد  عا

المتامج د  ثثل  عن الو االل الو ني ، و ذل  ا يئدال والادباال اإقليميد ، لدبداسل اكدمال 
ومناقادددد  الددددد وت ال ئيةددددي  املةداخلصدددد  مددددن عمددددك المتددددامج علدددد  الصددددعيد الددددو  ذ وسياددددجو 

قيدداسي وحتمددك مةددؤولي  تيددوي  قددد ال  علدد  تقلددد سو ا  األ ثدد  تقدددم لو ددااللاا  األوتاددداس ،يقدد
ومددن األمثلدد  علدد  ةلدد  مد سدد   ومبددال للمنافةدد  وةايدد  املةدددطل  ب  ا ذالو دداالل األقددك تقدددم

ا ا  د تامج  ومبال الثال ، ال  توف  الدد ي  ملمثل  عن و االل املنافة  وةاي  املةدطل  ب 
 ب د تامج  ومبالذ ان  عيو البلداىل امل

م لقضجيجم إلقل أل ةمم جلجةمم
،ادددب  مددن الدددازا ب  ا ،مدزايدددا  سوليدددا  ملددا داتدددت الادد  ال وساسدددك القيمدد  تداخدددذ  ادعدد -38

العدامليفذ وعلد  البلدداىل  ،و الغال  معاجل  ققايا املنافة  وةاي  املةدطل  عل  الصدعيد اإقليمديف
 و نداب للمنافةد ، وت بلد،ىل تعمك سوي  لدحديد الدادال اال داا ي  و ري دا مدن ،تدواع الةدلوش امل
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تنويمي  مدةق  عليطاذ وسوف يزوس األوتاداس الو داالل دداألسوال الازمد  ملةداعدمبا علد  ا   سوس
ذ وسدديعمك المتدددامج علدد  تيةدددري (15)حتديددد املما سددال املنافيددد  للمنافةدد  علدد  الصدددعيد اإقليمدديف

  شداسالايلدزا مدن معلومدال و  لدا املناقاال د  الو االل ةال اال دمامال املادن  ، وتزويدد ا
 لدحديد ادلولذ وسيوااك األوتاداس تقدع الدعد للو االل ب مةعا ا لدنفيذ  ذن ادلولذ

وا دف الذي ينادن املاوىل العامليف  و تعزيز الدعلد فيما دد  املندا   مدن خدال تبداسل  -39
املةددطل ذ والدفاعدك املباشد  ،فقك املما سال وحتديدد ومعاجلد  الققدايا العامليد  للمنافةد  وةايد  

 االلد  الا  او من خمدلدف املندا   لده قيمدده ب تبداسل اكدمال، واقامد  الادباال، وحتديدد ااد
ةال اال دماا املانش واقامد  املبداس ال الدعاوتيد ذ ولدذل  سيةدع  األوتادداس ان ت تيد  لقداوال 

ماو ادادوميف الددوي ومنومد  الدعداوىل عاملي  دالدزامن مو مناسبال ،خ ى، مثك مناسبال ف ي  اك
ملنومدددد   دادعددد والدنميددد  ب امليدددداىل االقدصددداسي، واجدماعدددال مبددداس ل املعوتدددد  مدددن ،جدددك الدجدددا ل ال

الدجددا ل العامليدد ، وةلدد  لدمادد  الادد  او مددن االجدمدداع ددالفدد  ميةددو لذ ومددو ةلدد ، فةيةدددغك 
الاددد  او ب المتدددامج مدددن الدعددداوىل  تانولوجيدددا املعلومدددال واالتصددداالل لدماددد ا  األوتادددداس ،يقددد

 وتباسل املعلومال عن دعدذ
مابجدامأفضلم لألألجر جتمم

 ما  و ادال دالنةب  للماوىل اإقليميف، سيدباسل النو او مدن و داالل املنافةد  وةايد   -40
املةدددطل  اكددمال و،فقددك املما سددال والددد وت املةداخلصدد  عندددما  دمعددوىل ب احملافددك العامليدد ذ 

دددددو األوتادددددداس ،سوال املعلومدددددال واألسلددددد  الدوجيطيددددد  ألفقدددددك وداإضددددد م  اف  ان ةلددددد ، سدددددوف   
مدداح السدداخداا عيدو البلدداىل املادا   ذ و،تادش األوتادداس دالفعدك مادبد   عداا ب مو س  سالاملما

افناضي  سدةدم  ب اتا    ذن املوا سذ وسوف تنجد الوثائ  ال ئيةي  وامللاخصدال الدنفيذيد  ان 
 ي ، وان لغال األمد املدحدل األخ ى،  ة  االقدقاوذتاليز   اإاللغ

مم جلجةم لقضجيجم ل جلأل ةمم
سدحدس الققايا العاملي  الناشئ  من خال املناقاال دد  الو داالل الاد يا ذ وسديعمك  -41

األوتاداس عل  تاجيو املداوالل داشىل ماا ك  دسل ةال دعد سوي، و  ي الدحقيقال، دنداو 
لدددد  البلددددداىل املاددددا   ، لدددددوفري املعلومددددال الدددد  تةدددددنري هبددددا  ددددذن املددددداواللذ وسيةددددع  علدددد   

ان اقامد   واددد ددد  و داالل املنافةد  وةايد  املةدددطل  مدن خمدلدف املندا   الدد  ا  األوتادداس ،يقد
 لديطا ااالل ا دماا مان   من ،جك تعزيز املباس ال الدعاوتي ذ

__________ 

ب ،م ياا الاتيني ، علد  سدبيك املثدال، وضدو األوتادداس قاعددل دياتدال لإلخيدا ال تدقدمن اإخيدا ال املدعلقد   (15)
اةا   دالةلوش املناب للمنافة  ال  تلقدطا و االل املنافة  الو ني ذ ودالداي، فبمقدو  الو االل اال اع علد  مدا

 قد يع  وجوس تادك ا داا ي سويذ اثل  قد ،دلغ عنطا دلد رتخ ، ثا اتت ثا سال ث
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ما زيزم لاقجربمم
تقدا ب  ملزيد من البلداىل مبداسج منافةد  وتقنيدال اتفداة سدليم ، سدياوىل  نداشداعدماس ا -42

ال ا وو ،فقك املما سال ادالي ذ وسدوف يقلدك ةلد  مدن الداداليف الد  تدابدد ا املؤسةدال 
يادجو الدجدا ل  ثدا الدجا ي  من ،جك االمدثال ملعايري اإتفاة الد  داتدت مدوائمد  علد  ودو ميد س،

البلداىل النامي ذ وسديعمك األوتادداس مدو املؤسةدال املدعددسل األ د اف األخد ى  لصاحل االسدثما و 
عل  مواال  دناو تواف  اآل او داشىل مباسج قدوات  وسياسدال املنافةد  املناسدب  ب البلدداىل الناميد  

 مليددددداىلوالبلددددداىل املدقدمدددد  سددددواو دةددددواوذ وسددددياوىل البندددد  الدددددوي ومنومدددد  الدعدددداوىل والدنميدددد  ب ا
ي ، ثدد  و ددالد  سددددا   مةدداعيف األوتاددداس الدؤوددد  وومهددا مددن ،جددك ا دداس ،وجدده تدد ز  االقدصدداس

 ،تاي   دسلذ ،وومصاحل مان   دغي  العمك سوي  ب ا ا  ماا يو و/
ماق  ةماتخالتم لبم جمجموآرجرهمو لألخجطمم لاحمي   ههجمم

ا عددن   يدد  علدد  مددن سددوف ت قددي د تدددخال د تددامج  ومبددال وت قددي د اآلثددا  املنتبدد  عليطدد -43
ب عيددو ،شدداال العمددك اداددوميف عندددما يدعلدد  األمدد  دفدد م تادداليف ا  األسوال املاددن   ،يقدد

ختفيددددف تلدددد  الدادددداليفذ و دددديف عنصدددد   ،و القيدددداع العددداا، ،و علددد  الادددد  ال والقيدددداع اليددددوعيف
واددد عندد القد و ل  اال تااك  دف اداومد  املدمثدك ب عددا الدنوديد ال ،ساسيف من العناا  

 من ع و الدنويد عل  قياع األعمال والقياع اليوعيفذ
م لاق  ةمو إلد رعم لقجئألةمعلةم لناجئجمم

تقيدددديد األثدددد  أل دددد ام تق يدددد  الةياسددددال القددددائد علدددد  األسلدددد  يقدقدددديف وضددددو األعمددددال  -44
الدنويمي  ال  تقيلو هبا اداومال عل  احمل ذ ومن األسئل  الوجيط  عل  الددواا دالنةدب  ألي 

و،يددددن ومددددآل ودددددشي تالفدددد ذ وتعددددا يف األثدددد  الاددددائع   يصددددل  ال ومددددا تقيدددديد الةددددؤال عمددددا يصددددل 
يد تبد ددددخك مدن عواقد   ويلد  األجدك علد   مدا تادري ب العداسل ان  افد  لدقيديداملةداخدم  ب ا

ب  توعي  اديالذ فعل  سبيك املثال، تع  ف جلند  املةداعدل اإلائيد  الدادعد  ملنومد  الدعداوىل والدنميد 
 الثاتويد امليداىل االقدصاسي األث  عل  ،ته االدشثريال اليويل  األجك اإ ادي  والةدلبي ، األساسدي  و 

  ري مقصوسلاذ ،و  ري مباش ل، مقصوسل ،و ال  تندج عن تدخك الائيف، دصو ل مباش ل
قن د  وا دف من تقييمال األث  الدنويميف  و تقيديد اداجد  ان اللدوائ  والدعدديال امل -45

واألثد  املنتدد  عليطدا مقا تدد  دداللوائ  القائمدد ذ و ديف ،سال ملةدداعدل جطدال تق يدد  الةياسدال علدد  
 فطد العواق  املنتب  عل  لوائ   اومي  ثان ذ

 واملباسج الدوجيطي   ذا النطج  يف الدالي : -46
ينبغددددديف ،ىل ينودددددد  ان توعيدددددد  تق يدددددد  الةياسددددددال ومدددددددى تددددددشثري الةياسددددددال ب  )،( 
 اتيجيال اإلائي  من املنوو  األيك لواقو تق ي  الةياسالااالسن 

دعد الدنفيدذ  ما    ،ىل ياوىل  ناش  ج مةدم  ومنود لاسدع ام ب م  ل  )ب( 
 عل  تيا  عيو الدوائ  اداومي ا
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 ناش  اج  لقماىل الوضوح داشىل الدوجطال املةدقبلي  وتيا  تغييد  قدوات   )ج( 
 و م  ل  االتدقال وو اقدصاس الةو اوسياسال املنافة  ،ثنا

 ندداش  اجدد  لزيدداسل املةدداول  اداوميدد  ب  ددك حتةدد  اداومدد  لاددفافي  اختدداة  )س( 
تاجو تق ي  الةياسال القائد عل  األسل  الذي يةداعد   يما  الق ا ال املدعلق  دالةياس  العام ،

  اعل  اختاة مزيد من الق ا ال الفعال  املدعلق  دالةياس  العام
ينبغددديف ،ىل تنوددد  سياسدددال املنافةددد  اددد ا   ب اآلثدددا  املنتبددد  علددد  الداددد يعال  )ه( 

 عندددما تدددخك  يددز الدنفيددذذ و دد  ،ىل ياددوىل  ندداش ت  يددز ،قددوى علدد  ققددايا االمدثددال واإتفدداة،
 الدااليف الدقدي ي  املدعلق  داالمدثال وتل  امل تبي  دنواا اإتفاة املقنحا ب ةل  توزيو لا

ينبغددديف تقددددع الددددعد جلطدددال تق يددد  الةياسدددال مدددن خدددال الددددزاا اإسا ل العليدددا  )و( 
مدن الددعد الةدلي ويادجو علد  وضدو لدوائ  ،فقدكذ  املةدم  الدذي يدوف  الددعد االسددباقيف دددال  

و ناش  اج  ان وعيف ، م وفطدد ،فقدك ملديلبدال اديداس ب ادال املنافةد ا والدواادك مدو عيدو 
وينبغديف ،ىل تقدندو جطدال تق يد  الةياسدال  ا ذلةياسال العامد  ضد و ي ،يقدا ي املةؤول  عن تق  

دفوائد اسداخداا ادياس ب اال املنافة  و،ىل تد ش  يدف سيةداعد ةلد  علد  وضدو الةياسدالا 
وينبغدديف تددوفري  ددزا تددد ي  وسعددد  دددسل ا دددف تدددمج اديدداس ب اددال املنافةدد  ب عمليدد  وضددو 

 الةياسال العام ذ
د تامج  ومبال العامليف خما   منطا افدقا   دمك ان اإ اسل الةياسي  وماا ك وسيواجه  -47

ب اسدنةددداخ لدددوةج  ومبدددال خدددا ج منيقددد  ،م يادددا الاتينيددد ذ وقدددد ،عدددد  األوتادددداس اسدددناتيجيال 
 للداخفيف من  ذن املاخا  ذ

 لي :وسيلزا المتامج، ششته ششىل داقيف المامج األخ ى، ،ىل خيفف من املاخا   الدا -48
 ا(16)االفدقا  ان ا اسل سياسي  للدغيري )،( 
االعدقدداس دددشىل  ددج د تددامج  ومبددال  ددري قادددك لاسدنةدداخ خددا ج منيقدد  ،م ياددا  )ب( 
 ا(17)الاتيني 
__________ 

دينمدددا الدزمدددت عيدددو البلدددداىل الاددد يا  ددحةددد  املنافةددد  وةايددد  املةددددطل ، قدددد يادددوىل  نددداش تقدددي ب اإ اسل  (16)
املنددداب  ت تددداح للوضدددو القدددائد الةياسدددي  لدنفيدددذ  دددذن الةياسددد ، توددد ا  ان ،ىل الناخددد  والاددد  ال احملليددد   البدددا  مدددا

للمنافة ذ وينبغيف ،ىل ياوىل ، د عوامك الداخفيف  و اسداخداا األوتادداس للميدزل النةدبي  ال ئيةدي  املةددمدل مدن 
  ج األدواب املا ع  والدوااك املباش  مو الةياسي  واملا  ع  ب المملاتال الو ني ذ

دم ب مندا   ،خد ىذ وقدد ال لانه مل،ثبت  ج د تامج  ومبال جنا ا   بريا  ب ،م ياا الاتيني ، و  (17) يثبدت فعاليدده  خي 
قدد  دد مدن تبداسل ،فقدك املما سدال  سديما تلد  الد  تدعددس لغامبدا، ثدا دذل  القد  ب مندا   ، ثد  تنوعدا ، وال

والدددعلد مددن النودد اوذ و لددا تاددوىل املاوتددال اإقليميدد  لاددك منيقدد  ، ددد العوامددك املاخففدد ، أل ددا قددد تاددوىل ،فقددك 
ل  اعداس د امج  ائدل وتنفيذ عمليال اث او مدباسل د  املاوتال اإقليمي  للمنا   األخد ىذ وداإضداف   افز ع

ان ةل ، سوف تادةيف الد اسال القياعي  عم القا ال ،مهي  جو  يد  ب زيداسل توضدي  القواسدد املادن   دد  
 الا  ال العامل  ب منا   ةال ،لاط  ا ي  مدااهب ذ
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 ذ(18)االفدقا  ان تعاوىل ش  او الدنمي  اآلخ ين )ج( 
م لامك زم لأل  ض  حم لجغم فحمومبتأماتخالتموم جمجمك مبجامم

تواددديال خدددماو الدقيددديد اكدددا جي  ،ىل د تدددامج  ومبدددال قدددد ،تددداح ف اددد   اتدددت ا ددددى  -49
السددددناتيجي  عامليدددد  مواضدددديعي   بددددريل ب اددددال املنافةدددد  وةايدددد  املةدددددطل ذ و، طدددد ل امل  لددددداىل 

 ويدك األجدك قددد قددا مةددويال مددن الددعد علدد  ا   بددري   الةدادقداىل مدن د تددامج  ومبدال ،ىل تددخا  
ب خمدلددددف املنددددا  ذ ولددددذل ، فطندددداش ف ادددد  سدددداو  ا   بددددري ا   ري ، دددددي تغيدددد ا ي قددددد  مددددن االسدددددم  

السدنةاخ  دذا الدنطج وتوسديو تياقده ب مندا   ،خد ىذ وعليده، يد س ،ستدان ديداىل ااداالل ال ئيةدي  
 السناتيجي   ومبال العاملي ذ

م لأل جعتعم لاقن ةمل  ج جتمول  ئحم لألنجف ةمودألجيةم لأل اهلتمم
 املعقدددددل الققددددايا مددددن ا   بددددري  ا  عدددددس واالسدددددثما  الدجددددا ل حاتفدددددا  ييدددد ح: 1  قددددد املةددددشل  -50

 ا يمند  اسددغال وسدوو اال دادا  مثك واإقليميف، الو   الصعيدين عل  النامي  للبلداىل والصعب 
 بتفدقدد  البلددداىل املناخ  دد   مدداا  املنافيدد  للمنافةدد  وا داددا ال الدولدد ذ و البدد االتدددماج وعمليددال

ل واملؤسةال الازم  إسخال واعدمداس اادا ال تنويميد  للدعامدك مدو عملي  العومل  ان القد ا
  ذن الدحديالذ

: ا دددف املناددوس  ددو تعزيددز القددد ال الفعليدد  للبلددداىل الناميدد  علدد  اعدمدداس 1 الددنطج  قددد -51
  ذن الغاي ، يدعد األوتاداس الددادري الدالي :ا  وتنفيذ د امج للمنافة ذ وحتقيق

 ي  وتا يعال و ني  للمنافة اوضو ،   سياسات )،( 
 ب ةل  اتااو و االل للمنافة ا لا دناو القد ال املؤسةي ، )ب( 
 تد ي  وتيوي  مطا ال املالف  د تفاة سياسال املنافة ا )ج( 
 مباس ال الدعاوىل اإقليميف الاامل   ذن ااااللذ )س( 

 دملدددد  للمؤسةددددال الدجا يدددد  يددددوف  فوائددددد  ال : االتفددددداح علدددد  الدجددددا ل2املةددددشل   قددددد  -52
ومدددو ةلددد ، فقددوات  ةايددد  املةددددطل  ضدد و ي  لقدددماىل عددددا  ا ذفحةدد ، ددددك للمةددددطلا  ،يقدد

اضدددد ا  املما سددددال املنافيدددد  للمنافةدددد  د فددددان املةدددددطل ذ ودالددددداي، فطددددذن القددددوات  تامددددك قددددوات  
  مدددن  يددد  ضدددماىل  صدددول املةددددطلا  علددد  مندجدددال  دددري خيددد ل، وعلددد  وسياسدددال املنافةددد

__________ 

ب اددددال املنافةدددد  وةايدددد  املةدددددطل  عدددددل منومددددال ،خدددد ى، مثددددك منومدددد  الدعدددداوىل والدنميدددد  ب امليددددداىل تعمددددك  (18)
االقدصدددداسي، وشددددبا  املنافةدددد  الدوليدددد ، والاددددبا  الدوليدددد  دمايدددد  املةدددددطل  واتفدددداة القدددداتوىل، والبندددد  الدددددوي، 

ومال مو د تدامج  ومبدال،  دو تقددع تدعاوىل  ذن املن ومص ف الدنمي  للبلداىل األم ياي ذ وَمْامن اكي ، اةا مل
ماو ل  ري مدةق  ومدناقق  ان ش  او و االل املنافةد  وةايد  املةددطل ذ ولعدك ، دد عوامدك الداخفيدف  دو ،ىل 
يادددوىل لمتدددامج  ومبدددال العدددامليف توددداا تادددغيك ديِددد  يدعددد  لوجبددده علددد  عيدددو املنومدددال الاددد يا  ،ىل تبلدددغ عدددن 

 مثك سوية اذاألتاي  دقغد من البلداىل املاو  
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عددن ضددماىل  صددو د علدد  سددبك  املعلومددال الوافيدد  لدمايددنطد مددن اختدداة قدد ا ال مةدددنريل، فقددا  
 اتدصاف فعال  ب  ال  الدق  ذ

: ا دددف املناددوس  ددو تعزيددز القددد ال الفعليدد  للبلددداىل الناميدد  علدد  اعدمدداس 2 الددنطج  قددد -53
 تاداس النط ج الدالي : ذن الغاي ، يدعد األو ا  وتنفيذ د امج دماي  املةدطل ذ وحتقيق

 وضو ،   سياساتي  وتا يعال و ني  دماي  املةدطل ا )،( 
 ب ةل  اتااو و االل دماي  املةدطل ا لا دناو القد ال املؤسةي ، )ب( 
تد ي  وتيوي  مطا ال املالف  داإتفاة مدن ،جدك تدوفري سدبك اتدصداف فعالد   )ج( 

 وميةو ل للمةدطلا ا
سددال الدجا يدد   ددري العاسلدد  مثددك الدعايدد  املقددلل  والغدد  وةايدد  ماافحدد  املما   )س( 

 البياتال واملندجال املزو لا
 مباس ال الدعاوىل اإقليميف الاامل   ذن ااااللذ )ه( 

ماه ئةمو ئةماألك ن ةمللق جعم لخجصمم
الىل يزا ال املةشل :  فو القد ال الدجا ي  وضماىل اتدماج ، م ب ساسك القيم  العاملي  -54

منطددددا الادددد  ال الصددددغريل واملدوسددددي  ادجددددد ب البلددددداىل  سدددديما وال للادددد  ال،ا  ياددددااىل حتدددددي
 املةدفيدلذ

الدددنطج: ا ددددف املنادددوس  دددو مةددداعدل القيددداع اكددداص ب البلدددداىل املةددددفيدل علددد  دنددداو  -55
مدددن قدددد ال مةدددددام  مدددن خدددال اسدددديفاو املعدددايري واملقدددايي  الدوليددد  ومبيئددد  ديئددد  تنافةدددي  خاليددد  

 :  ذن الغاي ، سيدعد األوتاداس الددادري الداليا  لزوا  اذ وحتقيق ال األعباو البريوق ا ي  ال 
 الدعول لفطد مباسج قوات  املنافة  واالمدثال اليوعيفا )،( 
مبدددداسج توجيطيدددد  ومددددذ  ال اعاميدددد  للادددد  ال داددددشىل الديبيدددد  الفدددد  لقددددوات   )ب( 

 املنافة  وةاي  املةدطل ا
 مباسج توجيطي  داشىل د امج الدةا ك ملدي ي املؤسةال الدجا ي ا )ج( 
 لقدددال عمدددك تد يبيددد  و لقدددال س اسدددي  للاددد  ال اململو ددد  للدولددد  والددددوائ   )س( 

 تقصيف ،تاي  القياع اكاصا ال اداومي  لقماىل ،ىل الدنويد والددادري اداومي 
اع  ددري ال  دديف ب مددذ  ال اعاميدد  و،تاددي  توعيدد  داددشىل ضدد و ل اسمدداج القيدد )ه( 

 االقدصاس ال  يفا
ب ةلدد  املندجددال  لددا الدددعول للققدداو علدد  املما سددال الدجا يدد   ددري العاسلدد ، )و( 
 املزو لذ
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م لب جدمفحممججام لألنجف ةمم
اكااددد  تاددداك ، دددد األسدددباب  ،و املةدددشل : املما سدددال املنافيددد  للمنافةددد  سدددواو العامددد  -56

والدنمي  االقدصاسي  لاامك امااتامبمدا ب العديدد مدن البلدداىل  املطم  لعدا دلو  النمو االقدصاسي
النامي ذ والققاو عل  الددادري اداومي  مثك املعوت  اداومي  للاد  ال اململو د  للدولد ، واملعاملد  
القدددد يبي  الدفقدددديلي  والداخفيقددددال القدددد يبي  عقبدددد   ئيةددددي  ،مدددداا  فدددداول اسددددداخداا املددددوا س العامدددد  

الو يد لدشم  املنافو ال  ميادن ،ىل تنتد  علد  حت يد  الدجدا ل واالسددثما  ب الاحيح ذ والةبيك 
األجك اليويك  و الدقيد داملعامل   ري الدمييزي  للمؤسةال العام  واكاا  و ذل  الغداو اللدوائ  

معودد البلدداىل، يعدد تادجيو قيداا قيداع خداص تادد  وب تعدد ضد و ي ذ ومل ال  عفا عليطا الزمن
لدحقيد  امااتدال  يدمدو داداد ال شيد والافافي  واملةاول  وخال من الفةداس سدبيا   عاا وقياع

 النمو االقدصاسي والدنمي  والداخفيف من  دل الفق ذ
ا  الددنطج: ا دددف املناددوس  ددو مةدداعدل اداومددال علدد  اعدمدداس اديدداس ب اددال املنافةدد  جنبدد -57

 يليف: ما  ذن الغاي ، يدعد األوتاداسا  املنافة ذ وحتقيقان جن  مو األ   املائم  إتفاة قوات  
 دلو ل اسناتيجي  و ني  للحياس ب اال املنافة ا )،( 
اقام   وا  د  جطال تق ي  الةياسال واملا  ع  واإسا ل العليا ب الاد  ال  )ب( 

ايدد  املةدددطل  اململو دد  للدولدد  داددشىل ضدد و ل اتةددا  الةياسددال فيمددا ددد  سياسددال املنافةدد  وة
 والةياسال العام  األخ ىا

 اج او س اسال خمدا ل عن البني  الدحدي  وامل اف  العام ا )ج( 
 اج او س اسال لدقييد اآلثا  الدنويمي ا )س( 
وضددو اسددناتيجي  لاتةددا  فيمددا ددد  سياسددال الدجددا ل الصددناعي  واالسدددثما   )ه( 
 واملنافة ذ

مماجو ةمواق  ةمأرمم ا ش ةمم
املةشل : عاول عل  اسدقال و داالل املنافةد  وةايد  املةددطل  وخقدوعطا للمةداول ،  -58

 ددو ماددو ىل ،ساسدديف مددن ماوتددال ثقافدد  املنافةدد ذ وعلدد  ا  فالدددعد الةياسدديف واالجدمدداعيف عمومدد
وجه اكصوص، فش د الا وط املةدبق  ال ئيةدي  الازمد  لدنميد   قيقيد  لثقافد  املنافةد   دو وجدوس 

ب ادفوف املةددطلا  والاد  ال، ووجدوس  يداس ب ادال املنافةد  وامدثدال  امدك   داسعد واسو 
 لقوات  املنافة  من جات  الا  ال العام  واكاا ذ 

د ي األوتادداس اسدع اضدال للنود او  -59 النطج: من داب الدصدي لبع   ذن الدحدديال،   
وادداالل الدحةدد ذ وت ددد ج وي عددد   ددذل  تقددا ي  قي يدد  ،خدد ى حتدددس تقدداط القددعف وتقدداط القددول 

 ذن الدوايال ب األتاي  الةدنوي  لبنداو القدد ال املقدمد  ان البلدداىل الد  خقدعت السددع ام 
هبددا ف يدد  اكددماو اداددوميف الدددوي املعدد  دقددوات  وسياسددال املنافةدد ذ ومددن خددال  ي بلددغالنودد او، و 

 : يليف ملا  ذن االسناتيجي  اجلديدل، سيزيد األوتاداس من سعمه
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 اسدع اضال النو او اليوعي  لبلداىل ،عقاو جديدلا )،( 
اسدددع ام االسددددنداجال والدوادديال والداددداو  دادددش ا قبددك مناقاددددطا ب ف يددد   )ب( 

 اكماو اداوميف الدويا
تقددددع اكددددمال االسدادددا ي  والددددد ي  للو ددداالل املعنيددد  دةياسدددال املنافةددد   )ج( 

 وةاي  املةدطل ا
 للمنافة  وسياسال عام  مدةق  فيما دينطااوضو سياسال  )س( 
ووضدددددو  تنوددددديد  دددددوا  و ددددد  ومنددددددديال دادددددشىل تيدددددوي  الدجدددددا ل واالسددددددثما  )ه( 

 ذاسناتيجيال للحد من الفق 
ما   ام لامك زم إلقل ألحممم

ددددده د تدددددامج  ومبدددددال ت  يدددددزن دددددداسج ةي دددددددو ودددددو دلدددددداىل ،م يادددددا الاتينيددددد ذ -60  املةدددددشل : وج 
ذن البلددداىل تعددم اموعد    يبيدد  مدن البلدداىل املةدددفيدل الد  تواجده معوقددال البدايد ،  اتدت  د وب

مداددداهب  ب  دددك خلفيدددال اقدصددداسي  واجدماعيددد  وثقافيددد  مادددن  ذ ومدددو ،تددده مدددن األمهيددد  لاددداىل 
تقاسدد الدد وت ا  لألوتاداس ،ىل يةدم  ب سعد دلداىل ،م يادا الاتينيد ، فمدن املمادن ،يقد ب دالنة

جدددال و،فقدددك املما سدددال الددد  مت تيوي  دددا مدددو دلدددداىل ب مندددا   ،خددد ىذ وتلقددد  املةددددفاسل واملند
مدددددن اليلبدددددال مدددددن البلدددددداىل ال ا بددددد  ب االتقدددددماا ان د تدددددامج  ومبدددددال ا   بدددددري ا   األوتادددددداس عددددددس

يددو ل  ددآل اآلىلذ وسددوف تنتدد  علدد   ددذا الدوسددو رتثددا  ا اديدد   لادصددو  ،وو/
 
علدد  املندجددال امل

لدداىل الناميد  األخد ى خدا ج منيقد  ،م يادا الاتينيد ذ ومدن األمثلد  علد  ورتثا  مقاعف  دالنةدب  للب
 ةل ، د تامج  ومبال الا   األوسد ويال ،ف يقيا الذي ،  ل  ب اآلوت  األخريلذ 

الددددددنطج: مددددددن ،جددددددك الدةددددددطيك الفعلدددددديف التقددددددماا ،عقدددددداو جدددددددس ان المتددددددامج وتلبيدددددد   -61
ف، سددوف تقدددا ان البلددداىل املةدددفيدل ،تاددي  اال دياجددال املاخدلفدد  واالسدددجاد  ملاخدلددف الودد و 

مفصددل   ةدد  اليلدد  ب اددال املاددو ل املدعلقدد  دالةياسددال ودندداو القددد الذ وينبغدديف ،ىل ياددوىل 
املاددو ل والقيمد  املقداف  ان ، ثدد  و داالل املنافةدد  وةايد  املةدددطل   تقددععلدد  ا  األوتادداس قداس  

 يليف:  ما ي، فةوف يدعد األوتاداسب خمدلف منا   العامل الناميفذ ودالداا  تقدم
 توسيو ف ي  اكماو االسداا ي ليامك موا   من منا   ،خ ىا )،( 
اتاددداو منصدددد  إسا ل املعددددا ف ت دددداح دددددثاي لغددددال مدددن لغددددال األمددددد املدحدددددل  )ب( 

 ي  والف تةدي ( لد ةدطك الوادول ان عيدو املندجدال )األسلد  واملبداسج الدوجيطيد تاليز )اإسباتي  واإ
 والد اسال املعدل ب ا ا  د تامج  ومبال(ا

 وضو اسناتيجي  الائي  و ني  لاك دلد عقو جديدذ )ج( 
    


