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 جوانؤؤؤؤ  مجيؤؤؤؤ  السؤؤؤؤت  ا  الثؤؤؤؤ م  املتحؤؤؤؤ   األمؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   
 مت  د اتف ق    عليه  املتفق املنصفة والقواع  املب دئ جمموعة
 التقيي ية التج رية املم رس ت مك فحة أجل م  األط اف
 2020أكتوبر /تشرين األول 23-19جنيف، 

 املؤقت األعمال جدول من 16 البند

تق يؤؤؤ   هيؤؤؤ ال عؤؤؤ  االسؤؤؤت  ا  الب ؤؤؤ ال ل ي سؤؤؤة املن ف ؤؤؤة     
 االحت د االقتص دال والنق ال لغ ب أف يقي 

 *تق ي  توليفي  

__________ 

موجز للتقرير الذي أعّده ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية فريدريك جيين، أستتتااب دملدرستتة ال ليتتا هذه الوثيقة  *
ادقت تتتتتاري، لل لتتتتتوت ادقت تتتتتارية والتجاريتتتتتة ور تتتتتيظ ةنتتتتتة املنافنتتتتتة لتتتتتد  من متتتتتة الت تتتتتاو  والتنميتتتتتة   امليتتتتتدا  

النتتتا   . و ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا ريينغ، خبتتم منتتتقمل واملتتدير النتتابس للمنافنتتة لتتد  وأمارو
، وهتتتت  د ت تتتّو دلنتتترورة عتتتتن مراء أما تتتة األمتتتم املتحتتتتدة  ْي وادستتتتنتاجال التتتواررة   هتتتذه الوثيقتتتتة هتتت  للمتتتؤل  واآلراء 

 .أو الدول األعناء فيها موظ يها  أو 
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 مق مة -أوال   

 املن  ة والقواعد املبارئ جمموعة جوا ب مجيع دست راض اخلامظ املتحدة األمم مؤمترخالل  -1
التقييديتتة، التتذي عيفقتتد    التجاريتتة املمارستتال مكافحتتة أجتتمل متتن األطتترا  مت تتدر ات اقتتا   عليهتتا املت تتس

عنتتاء   تركيتتا، طلبتتت بتتنن، دلتننتتيس متتع التتدول األ 2005تشتترين الينتتاف/ وفمو  18إىل  14ال تت ة متتن 
، إىل متؤمتر األمتم املتحتدة للتجتارة والتنميتة ادحتتار ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتاوم وضية  األخر 

نتع سياستة املنافنتة      آلليتت  امل نيتة دستت راض   ادحتتار ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتا )األو كتتار  أ  خيف
 الن راء الطوع .

هتو أول ممتع إقليمت  للبلتدا  الناميتة يقبتمل تلقا يتا   لررا أفريقياادحتار ادقت اري والنقدي و  -2
امل تين بقتوا ي اخلنوع هلتذه ال مليتة التر جترل   جنيتف ختالل اجتمتاع فريتس اخلتواء اوكتوم  التدو  

2007متوز/يوليتتت   19إىل  17ة   ال تتت ة متتتن وسياستتتال املنافنتتت 
ادحتتتتار ادقت تتتاري والنقتتتدي  وكتتتا .  1)

 يرم  من خالل هذه ال ملية إىل حتقيس األهدا  التالية: الررا أفريقي
الت ريتتف بتجربتتت  راختتمل األو كتتتار، بورتت   اسطتتار الر ينتت  ملناقشتتة قنتتا  املنافنتتة  )أ  

 على ال  يد املت در األطرا ، وتقامسها؛

ادحتتار ادقت تاري والنقتدي لرترا استطالع رأي اجملتمع الدو  خب وص خيتارال  )ا  
فيما يت لس مبا أيفقِتّر متن قواعتد موضتوعية وتن تيم مؤسنت  متن أجتمل تن يتذ سياستة ادحتتار املت لقتة  أفريقيا

 دملنافنة؛

 والتدول األعنتاء   ادحتار ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتا تقييم احتياجال م وضية  )ج   
   جمال بناء القدرال التقنية واملؤسنية.

التوريال استلزت تن يذها وضَع برانم  لبناء القدرال أيفجنز وأفرز است راض الن راء جمموعة من   -3
 . 2)دلت او  مع األو كتار على أساس ات اقية مناعدة تقنية

وب د من  أكينر من عشر سنوال، وجب إجراء تقييم ب دي حتنبا  دست راض جديد سو   -4
 ينمح مبا يل :

  جمتال تن يتذ  ي لرترا أفريقيتاادحتتار ادقت تاري والنقتدتقييم التقتدت التذي أحترزه  )أ  
 سياست  املت لقة دملنافنة وبرام  بناء القدرال؛

حتديد ما يلزت إرخال  من حتنينال على اآللية اوالية مع مراعتاة امل طيتال اةديتدة  )ا  
،  3)اةماعتتة ادقت تتارية لتتدول رتترا أفريقيتتاالتتر تتمينتتمل   إ شتتاء إطتتار احتتتاري بشتتا  املنافنتتة راختتمل 

منطقتة التجتارة ية اعتمار قواعد جديدة على ر يد القارة كإجراء من اسجتراءال املرافقتة س شتاء وإمكا 
 ؛  4)اورة القارية األفريقية

__________ 

، وبتتنن، ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتااألو كتتتار، استتت راض الن تتراء الطتتوع  لنياستتال املنافنتتة     1)
 . UNCTAD/DITC/CLP/2007/1والننرال، الوثيقة 

، مث ويفضتت ت ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتابتتي األو كتتتار و  2011مت توقيتتع ادت اقيتتة   مابار/متتارس   2)  .  ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيابدعم ما  من م وضية  2014إىل  2011التن يذ   ال  ة من موضع 

والرتترض هتتو  . 1975أ ر/متتايو  28مبوجتتب م اهتتدة درتتوس    اةماعتتة ادقت تتارية لتتدول رتترا أفريقيتتاأيف شتت ت   3)
عنتتوا  هتت  بتتنن، وبوركينتتا  رولتتة   15. ويوجد مقر اةماعة   أبوجا، وهتت  ت تتد  لدول ررا أفريقيا   إ شاء احتار اقت اري 

فاستتتو، وتورتتتو، والنتتتنرال، وستتتماليو ، ورامبيتتتا، ورتتتاان، ورينيتتتا، ورينيتتتا بينتتتاو، وكتتتابو فتتتمري، وكتتتول ري تتتوار، 
  .www.ecowas.intوليبم ، وما ، والنيجر، و يجم  )

(4  Simone Malz Coetzer, « Zone de libre-échange continentale africaine : perspectives pour les 

exportateurs », Switzerland Global Enterprise ،6  2019ما/أرنطظ. 
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تنشيط الت او  مع هي ال املنافنة الر تتمتع بتجربة أوسع، وتينم ت ب تة املنتاعدة  )ج  
 للهيكمل اسقليم  واهلياكمل الوطنية للمنافنة؛التقنية الر ترتكز على بناء القدرال التشريلية 

واهلياكمل الوطنية   ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقياتقييم احتياجال م وضية   )ر  
 للمنافنة من املناعدة التقنية من أجمل ت  يمل هذه اهلياكمل على حنو أفنمل؛

ار ادقت تاري الحتت حتديد شركاء تقنيي )هي ال منافنة وأجهتزة متص  تة  نكتن ل )ه  
 أ  ينشئ م هم أطرا  رمسية للت او  تنمح ددست ارة من خوال خارجية مناسبة؛   والنقدي لررا أفريقيا 

ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي  حشتتد متتوارر خارجيتتة تنتتهم   متويتتمل أ شتتطة م وضتتية )و  
 واهلياكمل الوطنية للمنافنة. لررا أفريقيا

الحتتتتار ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتترا  ل   هيتتتدي عرضتتتا  للطتتتار ال تتتات ويقتتتّدت هتتتذا املتتتوجز للتقريتتتر التم  -5
)ال  مل اليناف ، وينت رض اسطار املؤسن  وحم لة تدخالل امل وضية )ال  مل الينالث . وحيتوي   أفريقيا 

على حتليمل لتطور األطر الوطنية منذ رخول الن وص الناظمة لالحتتار حيتز التن يتذ وال القتال القا متة بتي  
ياكمل الوطنية للمنافنة )ال  مل الرابع ، فنال  عن حتليمل إمكا يال اسرالح   ضتوء امل طيتال  امل وضية واهل 

اةماعتتة ادقت تتارية اسقليميتتة اةديتتدة )ال  تتمل اخلتتامظ . وأختتما ، يتنتتاول املتتوجز دلتتدرس الت تتاوَ  متتع 
 مل النابع .)ال  مل النارس  ويقدت عدرا  من ادستنتاجال والتوريال )ال   لدول ررا أفريقيا

 االحت د االقتص دال والنق ال لغ ب أف يقي  حملة ع مة ع  إط ر -اثني    

 املب دئ األس سية -ألف 

تتتاير   10أيف شتتتئ ادحتتتتار ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتترا أفريقيتتتا    -6 مبوجتتتب  1994كتتتا و  اليناف/ينت
نتتتم ادحتتتتار لتتتاف رول وي .  راكتتتارويفقِّ تتتت  اهتتتدة ادحتتتتار ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتترا أفريقيتتتا التتتر م

 بنن، وبوركينتا فاستو، وهذه البلدا  ه     . عملة موحدة ه  ال ر ك األفريق   استصدامها  جيمع بينها  أعناء 
   بلتتدا  ادحتتتارويقتتدر عتتدر ستتكاوتورتتو، والنتتنرال، ورينيتتا بينتتاو، وكتتول ري تتوار، ومتتا ، والنيجتتر. 

 . 5)كيلوم  مربع 3 509 600نتاهز جممتوع متناحتها وي مليو   نمة 120بنحو 

وجاء مّمع هذه الدول الينماف استتجابة  لنترورة حتقيتس تكامتمل أجهتزة اس تتاج فيهتا واوتد متن  -7
 .الت اواتل   منتو ل تنميتها

وقتتد اعتمتتدل التتدول األعنتتاء   ادحتتتار، التتر استتت ارل متتن املكاستتب التتر حتققتتت ب نتتمل  -8
ش كة والنياسة النقدية املش كة التي أقّرمها البنك املركزي لدول رترا أفريقيتا، مبتارئ اقت تار ال ملة امل

النوق امل توحة والقا مة على املنافنة الر تتتيح التص تيا األمينتمل للمتوارر وتنتدرج بشتكمل منتتدات   
 .ادقت ار ال امل 

أساستيا  لنمتوابج التكامتمل املصتتار، اعتمتدل    و  إطار عملية بناء النوق املش كة، الر تشكمل ركنا   -9
  الدول األعنتاء بترام  فتد  إىل توحيتد أستواقها الداخليتة و  تذل سياستال مشت كة   القطاعتال ادقت تارية 

 . الر ينية مينمل ال ناعة، والزراعة، والطاقة، والت دين، والتهي ة ال مرا ية، والنقمل، وادت ادل، والبي ة 
عمليتتة البنتتاء، بطبي تتة اوتتال، علتتى مواءمتتة القواعتتد املت لقتتة دةبايتتة، واسجتتراءال وقتتد تركتتزل  -10

 .اةمركية، والتجارة، واملنافنة

__________ 

(5  Knoema, « UEMOA ».: متاح   الرابط التا .  
https://knoema.fr/atlas/UEMOA/topics/Donn%C3%A9es-d%C3%A9mographiques . 

https://knoema.fr/atlas/UEMOA/topics/Donn%C3%A9es-d%C3%A9mographiques
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ادحتتتتار    وفيمتتا يت لتتس بنياستتة املنافنتتة، موضتتوع هتتذا التقريتتر، تتترر التوجيهتتال الر ينتتية   م اهتتدة  -11
 90إىل  87)ج ، و76)أ ، و4 والن تتوص الالحقتتة، وخبارتتة   املتتوار   ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا 

اسضتا   متن ال تك  3، ب يرتها املنقَّحة، واملتارة ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا من م اهدة
 الحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا. ل   املت لس دعتمار النياسة ال ناعية املش كة   99/ 05رقم  

 ي انت اقتص ديةالب -ابء 

ه  منطقة رنية دملوار األولية )  ط، وراز، ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا  منطقة -12
 وخامال  واملنتجال الزراعية الر د ختنع ل مليال حتويلية كافية لترطية ادحتياجال الرذا ية.

فم شروط متويمل مواتية للمؤسنال وررم ا  تاح األسواق املالية، فه  دتزال رم قاررة على تو  -13
 .ادقت ارية واألسر امل يشية

ودتزال البىن التحتية للطرق والنكك اوديدية رو  املنتو  املطلوا بكينم،   حتي يشتهد  -14
 .ربط شبكال ادت ادل تقدما  ملحوظا    ظمل الت ميم التدرجي  لألليا  الب رية

حركة سكا ية واس ة النطاق، وم  م  ادقت اري والنقدي لررا أفريقياادحتار وتشهد بلدا    -15
  املا تة متن جممتوع النتكا .  66ستنة  نتبة  25سكاهنا هم من الشباا، حيث نينتمل األشتصاص رو  

وتبلغ م ددل البطالة راخمل بلدا  ادحتار منتو ل مرت  ة للراية   سياق يتنم بتوسع عمراف سريع 
جرة الري ية إىل منتو ل ه  من بي األعلى   ال امل. ومؤشر التنمية البشرية   بلتدا   ودرت اع م دل اهل 

أبقتمل    املا تة متن النتكا  ي يشتو    60ض يف، حيتث إ  حنتو   ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا 
 . 6)من رودر واحد من رودرال الود ل املتحدة   اليوت

 47,8 ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيااملديو ية   بلدا    ، بلغ م دل2018و  عات   -16
، ما ي كظ الز رة املنتتمرة   م تددل املديو يتة املنتجلة 2017  املا ة   عات  45,4  املا ة مقابمل 

 .خالل الننوال األخمة   ب ض الدول األعناء
   املا تتة   50وين األقتو  اقت تتار  ، بنحتو  وتنتهم النتنرال وكتتول ري توار، ب ت تهما التتدولتي ال نت  -17

 ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا. من النات  احملل  اسمجا  لبلدا  ادحتار
  ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا   ، اتنمت القطاعال ادقت ارية راخمل ادحتار 2019و  عات   -18

 .2018  املا ة، وهو   ظ الرقم املنجمل   عات  6,6، حيث بلغ م دل النمو دلنشاط 

. 2019  املا تة   عتات  5وييفتوقع أ  حتقس الدول األعنتاء كافتة  م تدل يتو ينتاوي أو ي توق  -19
  املا تة؛ وبوركينتا فاستو:  7,6ومن املنت ر أ  تكو  م ددل النمو، حنتب البلتد، كتاآلب: بتنن: زا تد 

   املا تتة؛   5,1  املا تتة؛ ورينيتتا بينتتاو: زا تتد    6  املا تتة؛ والنتتنرال: زا تتد    5,3    املا تتة؛ وتورتتو: زا تتد   6زا تتد  
  املا تتة. و  أ ر/   6,3  املا تتة؛ والنيجتتر: زا تتد  5,6  املا تتة؛ ومتتا : زا تتد  7,5وكتتول ري تتوار: زا تتد 

  ادحتار تشم إىل أ  م دل النمو راخمل   2020، كا ت تقديرال رندوق النقدي الدو  ل ات  2019مايو  
2019  املا ة، أي   ظ الرقم املنجمل   عات    6,6سي مل إىل    ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا 

 (7   . 
__________ 

 Évaluation des gains attendus de l’intégrationمؤسنتتة الدراستتال والبحتتول املت لقتتة دلتنميتتة الدوليتتة،   6)

économique régionale dans les pays africains de la Zone franc c أيفجنتتزل بنتتاء  علتتى طلتتب وزراء ، رراستتة
 املاليتتتة لبلتتتدا  منطقتتتة ال ر تتتك )تقيتتتيم املكاستتتب املرتقبتتتة متتتن التكامتتتمل ادقت تتتاري اسقليمتتت    البلتتتدا  األفريقيتتتة التاب تتتة 

  ملنطقة ال ر ك .

(7  19/90, mai 2019 oFonds monétaire international, rapport n ( 19/90رتتندوق النقتتد التتدو ، التقريتتر رقتتم، 
  .2019أ ر/مايو 
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وت كتز ، ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتا وال ناعال التحويلية انررة جدا    بلدا  ادحتتار -20
 دألساس   الننرال وكول ري وار.

  املا تتة.  0,1  التجتتارة ال امليتة حنتو  ادقت تتاري والنقتدي لرترا أفريقيتا وتبلتغ ح تة ادحتتار -21
ادقت اري والنقدي لررا  وتقّدر ح ة التجارة بي بلدا  ادحتار   جمموع املباردل التجارية لالحتار

ظتتمل تزايتد ح تتة البلتدا  رتتم النتاحلية   املبتتاردل بتي بلتتدا  ادحتتتار.    املا تة،   15بنحتتو  أفريقيتا
  املا تة  64,3وتيف تو هذا او ة منص نة دملقار ة متع مم تال إقليميتة أختر ، مينتمل ادحتتار األورو  )

 . وتيف ز  هذه او ة املنص نة بدرجتة كبتمة إىل جمموعتة متن ال قبتال، املاريتة واسراريتة، 2018  عات 
 .   8) ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا   الر تقف حجرة عينرة أمات املباردل التجارية واملنافنة راخمل ادحتار 

ستا  اهليتدروكربوانل،  أسا   ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتا  وتشممل املباردل بي بلتدا  ادحتتار  -22
وادمسنتتت، والطاقتتة الكهرد يتتة، وزيتتت النصيتتمل، واألمستتدة، واملنتحنتترال الرذا يتتة، والنتتمك، والنتتجا ر،  

 وال ابو ، واوديد، وسلك الربط، واخلشب الرقا ق ، وملح البحر، واألقمشة القطنية. 
  اري والنقدي لررا أفريقياادقت وييفنجز م  م املباردل التجارية للدول األعناء   ادحتار -23

   املا تة . وحتتتمل ال تاررال متن املنتجتال الزراعيتة مركتز ال تدارة، وهت  حتديتدا  الكاكتاو،   87مع أورود )حنو  
 . 9)ومشتقال الكاكاو، واملطاط، والقطن، واملوز، وزيت ال ول النوراف، واألانانس، واملا را، واةوافة

 . 10)و  قطاع الت دين، أيب الذهب واليورا يوت   طلي ة ال اررال -24
ادقت تاري والنقتدي  ، بلغ م دل يو النات  احملل  اسمجا  اوقيق    ادحتار2019و  عات  -25

 ، ارتكز هذا النمو على جمموع القطاعال 2018و   2017  املا ة. وكما ح مل   عام     6,6  لررا أفريقيا 
 . 11)  خمتلف الدول األعناء ادقت ارية

 البي انت امل س ية -ابء 

 األجهزة التالية:ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا  ينم ادحتار -26
  ؛مؤمتر رؤساء الدول واوكومال )أ  
  ؛جملظ الوزراء )ا  

  ؛امل وضية )ج  

  ؛حمكمة ال دل )ر  

  ؛ةبريوا  احملاس )ه  

 الوملا ية؛اللجنة  )و  

 .ررفة ال ناعة والتجارة اسقليمية )ز  
__________ 

 (8   Ismaila Ba, « UEMOA : La faiblesse des échanges intracommunautaires au menu du Forum sur la libre 

circulation des personnes et des biens », Le Journal de l’économie malienne ،8   2019تشرين األول/أكتوبر . 

(9  UEMOA, Rapport annuel sur la surveillance commerciale, 2013 (mars 2014) .ادقت تتاري  ادحتتتار
  .2014)مابار/مارس  2013، املراقبة التجاريةالتقرير الننوي عن ، والنقدي لررا أفريقيا

   ظ املرجع أعاله.  10)

 (11   trimestre 2019 e452, 3 o», n Note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA «UEMOA,   ،
ادقت تتاري  ، "متتذكرة بشتتا  ال تتر  ادقت تتاري اسقليمتت    ادحتتتارادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا ادحتتتار

  .2019، ال  مل الينالث من سنة 452"، رقم والنقدي لررا أفريقيا

file:///C:/Users/Crucelegui/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8N1KU4NZ/UEMOA
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 وأيف ش ت أينا  مؤسنتا  متص  تا  منتقلتا ، مها: -27
  ؛امل ر  املركزي لدول ررا أفريقيا )أ  
 ا.م ر  التنمية لررا أفريقي )ا  

كة جهازا  لتح يز النياستال املشت   ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا أيف ش ت م وضية ادحتار -28
1995وتن يتذها   كتا و  اليناف/ينتتاير 

 متؤمتر رؤستتاء التدول واوكومتتال. ويشتر  عليهتتا ر تيظ ي يِّنتت   12)
بي امل ّوضي الينما ية التاب ي لكتمل رولتة متن التدول األعنتاء. وت تّد امل وضتية ستبع إرارال، علتى رأس  

 كمل إرارة م ّوٌض.
   مرحلتتة أوىل علتتى مواءمتتة النياستتال ال امتتة و  إطتتار إجنتتاز مهامهتتا، ركتتزل امل وضتتية جهورهتتا   -29

 والنهوض دلنوق املش كة من خالل اسجراءال ابال األولوية التالية:
  ت  يمل ادحتار اةمرك ؛ )أ  
  إ شاء   ات ت نيل  راخل  وحتديد ت ري ة خارجية مش كة؛ )ا  

  وضع سياسة مارية مش كة؛ )ج  

  جمال املنافنة؛ريارة سياسة موحدة    )ر  

  ت زيز اد تقال اور لألشصاص والنلع واخلدمال واوس   ادستقرار. )ه  
وقتتد أيفجريتتت   النتتنوال األختتمة رراستتال عديتتدة وعمليتتال تشتتصيا كينتتمة لتقيتتيم قتتدرال  -30

 تتدخلها . وتركز ادست راض الذي أجرت  امل وضية،   مجلة أمتور، علتى طريقتة    13)   جمال اسرارة  امل وضية
 واألروار الر ينية الر تؤريها   ت ميم وتن يذ اسرالحال والنياسال ادحتارية.

وبتتيَّ ادستتت راض أ  اجملتتادل املصتل تتة، علتتى التتررم متتن أهنتتا تنتتتجيب دحتياجتتال إقليميتتة  -31
را ادقت اري والنقدي لر هامة، د تكتن    ظ القدر من األمهية من من ار أحكات م اهدة ادحتار

 ودلننبة إىل القدرال الر متلكها امل وضية. أفريقيا
ويندرج تن يذ سياسة ادحتار   جمال املنافنة ضمن اجملتادل ابال األولويتة التر ترتكتز عليهتا  -32

تذل مبتاررال عديتدة فتد  إىل حتنتي التتدريب التذي يتلقتاه  امل وضية لت زيز عملية التكاممل. لتذا، اختذ
 نهوض مبهارافم، وت زيز أراء امل وضية على ال  يد املؤسن  و  جمال بناء القدرال. موظ و امل وضية وال 

تتتذل دلتتتتوازي متتتع هتتتذه املبتتتاررال إجتتتراءاٌل تت لتتتس دلتتتتدريب املشتتت   للمتتتوظ ي وتوحيتتتد  -33 واختذ
 اآلراء بشا  تطبيس القواعد برية ت زيز الت او  بي اهلي ة ادحتارية واهلياكمل الوطنية.

د أ  منالة توزيع ادخت ارتال بتي امل وضتية واهلياكتمل الوطنيتة د تتزال قا متة دلكامتمل   بي -34
 أو متن جملتظ التوزراء ينتاعد علتى متاوز ال ت ودل   رؤساء التدول واوكومتال رياا توجي  واضح من مؤمتر  

 ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا ال مليتتة التتر يطرحهتتا تطبيتتس فتتتو  حمكمتتة ال تتدل التاب تتة لالحتتتار
 من امل اهدة.  90إىل  88واملت لقة بت نم املوار  2000حزيرا /يو ي   27املؤرخة  003/2000 رقم

__________ 

لتتتة هتتت  التتتر حتتتتدر ستتتتلطال  ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتتترا أفريقيتتتا م اهتتتدة ادحتتتتارمتتتن  26املتتتارة   12) ب تتتيرتها امل دَّ
 امل وضية.

 متتن أجتتمل ستتو مراء إرارال التتدول األعنتتاء، واجملتمتتع   2010  عتتات    وبوجتت  اخل تتوص، أيفجتتري استق تتاء للت تتورال   13)
املتتدف، والشتتركاء التقنيتتي واملتتاليي، واملتتوررين، ومتتوظ   امل وضتتية، بشتتا  رور امل وضتتية وأرا هتتا واملصتتاطر املرتبطتتة 

را ادقت تتاري والنقتتدي لرتت  ، "اخلطتتة ادستت اتيجية لالحتتتارادقت اري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا ادحتاربتدخالفا )
   .2010"، تشرين األول/أكتوبر 2020-2011لل  ة  أفريقيا



TD/RBP/CONF.9/8 

7 GE.20-06708 

تتر إ  تتااب األمتتر التتتوجيه  رقتتم  -35  CM/UEMOA/02/2002فمتتن شتتا  مينتتمل هتتذا التوجيتت  أ  ييفينِّ
ية واهلياكمل الوطنية للمنافنة   الدول األعنتاء واملت لس دلت او  بي امل وض 2002أ ر/مايو  23املؤرخ 

، وهتو األمتر ادقت اري والنقتدي لرترا أفريقيتا من م اهدة ادحتار 90و 89و 88من أجمل تطبيس املوار 
 الذي ينا على ت ديمل الن وص الوطنية املت لقة دملنافنة امتيناد  ملبدأ أسبقية امل ايم ادحتارية.

   لبنتتاء وت زيتتز اسطتار املشتت   التتذي يقتوت علتتى ادخت تتاص او تتري ويبتدو هتتذا األمتتر ضترور  -36
 للم وضية والت او  بينها وبي اهلياكمل الوطنية امل نية دملنافنة.

دل  مل، حتتاج الدول إىل توجيهال رقيقة للوفاء دلتزامها ب دت اختااب أي تتدابم متن شتاهنا أ   -37
من القتدرة علتى إ  اابهتا. وعلتى هتذا األستاس، نكنهتا أ  تتحقتس ت رقمل تطبيس امل ايم ادحتارية أو حتد 

متتتن أ    ورتتتها الوطنيتتتة مت قتتتة متتتع القتتتا و  ادحتتتتاري ود نكتتتن التتتتحج   تتتا ل تتتدت التقيتتتد دلقتتتا و  
 ادحتاري من قبمل اسرارال أو احملاكم أو األشصاص الطبي يي.

 اإلط ر امل س ي وحمصلة ت خالت املفوضية -   لثاث 

 إلط ر امل س يا -ألف 

  إطار بناء النوق املش كة، دعتبارها ركيزة  لتحقيتس التكامتمل، اعتمتدل التدول األعنتاء    -38
 برام  فد  إىل توحيد األسواق الداخلية. ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا ادحتار

ويشكمل تن يذ سياسة مش كة   جمال املنافنة واحدة  من األروال الالزمة لتحقيس األهدا   -39
 . و  هتتذا ال تتدر، تتترر املتطلبتتال الر ينتتية   ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا   التتواررة   م اهتتدة ادحتتتار 

 99/ 05 ن ال تك اسضتا  رقتم مت   3من امل اهدة ب تيرتها املنقَّحتة و  املتارة    90إىل    87)ج  و 76)أ  و 4املوار  
 .ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا بشا  اعتمار النياسة ال ناعية املش كة لالحتار

  وتتدخمل امل وضية مبوجب ادخت ارال او ترية التر خوهلتا إ هتا اسطتار املؤسنت  ل ترض عقتودل  -40
  أكا  هلا أتثم أت د على املباردل. مىت تبّي وجور ممارسال ما  ة للمنافنة راخمل النوق املش كة، سواءٌ 

، متتن ختتالل هياكلهتتا ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا وتت تتاو  التتدول األعنتتاء   ادحتتتار -41
الوطنيتتة للمنافنتتة، متتع امل وضتتية   تطبيتتس قواعتتد املنافنتتة مبمارستتة الرقابتتة علتتى عمتتمل األستتواق )إعتتدار 

ية بشتتا  ستم األستتواق، ورعتتم امل وضتية   إطتتار إجتتراء تقتارير عتتن حالتة املنافنتتة، و شتتر متذكرال ف تتل
 عمليال التحقس والتينبت، وإخ اء املناعدال اوكومية، واملشاركة   عملية اختااب القرارال .

وينطتتوي هتتذا اهليكتتمل التن يمتت  النتتاجم عتتن ت نتتم حمكمتتة ال تتدل علتتى رتت ودل مجتتة بنتتبب  -42
ى هتتذا النمتتوابج، متتا قتتوَّض بدرجتتة كبتتمة ف اليتتة موقتتف ب تتض التتدول األعنتتاء التتر أبتتدل حت  تتال علتت 

 الرقابة امل روضة على املمارسال املا  ة للمنافنة.
لذا، تبقى منالة توزيتع ادخت ارتال بتي امل وضتية واهلياكتمل الوطنيتة قا متة   ريتاا توجيت   -43

 أو جملظ الوزراء . رؤساء الدول واوكومالواضح من النلطال ادحتارية )مؤمتر 
 وتشممل هذه ال  ودل ما يل : -44

عدت قبول اهلياكمل الوطنية مببدأ ادخت اص او تري للم وضتية التذي أقرّتت  حمكمتة  )أ  
  ال دل   فتواها؛

 قتتا املتتوارر البشتترية واملاريتتة املتاحتتة لتتد  إرارة املنافنتتة التتر تشتتكمل واحتتدا  متتن األقنتتات   )ا   
   الر ت ممل راخمل امل وضية؛ 

 الذي نيز عملية رنع القرار راخمل امل وضية فيما يت لس مب اةة قنا  املنافنة. البطء   )ج   
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بشتتتا  املمارستتتال  2002أ ر/متتايو  23املؤرختتتة  CM/UEMOA/2/2002وحتتتّدر الال حتتتة رقتتم  -45
، ضتتمن قا متتة املمارستتال احمل تتورة، ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا املا  تتة للمنافنتتة راختتمل ادحتتتار

 ل املا  ة للمنافنة، وسوء است مال قتوة النتوق، واملمارستال املا  تة للمنافنتة املننتوبة إىل التدول الكارتال 
 األعناء، واملناعدال اوكومية الر من شاهنا أ  تقّيد املنافنة.

هلتتتا خ تتتا ا مميتتتزة  ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتترا أفريقيتتتا ومتتتدر املالح تتتة أ  م اهتتتدة ادحتتتتار -46
ا الال حة املت لقة بنتلوكيال الشص تيال ال امتة التر متن شتاهنا أ  تقيّتد املنافنتة مهمة، ييفذكر من بينه

 CM/UEMOA/4/2002راختتتمل ادحتتتتار. فاملنتتتاعدال اوكوميتتتة، علتتتتى ستتتبيمل املينتتتال، ختنتتتع لال حتتتتة 
وبطرا س تطبيس  ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا املت لقة دملناعدال الر تقدمها الدول راخمل ادحتار

 )ج  من امل اهدة. 88رة املا
وتوثّس امل وضية املصال ال بناء  على شتكو  أو متن تلقتاء ابافتا. وهلتا أ  تتصتذ تتدابم مؤقتتة،  -47

 . 14)أو متنح إع اءال فررية، أو تتصذ قرارال إع اء حبنب ال  ة
 واسجراءال املت لقة دملمارسال املا  ة للمنافنة ف تا : -48

اسجراءال املبنَّطة الر تنمح للم وضية دختااب قرارال، ب د ستتة أشتهر متن اتريت   )أ  
   تلقيها طلب شهارة تينبت عدت اسخالل أو إع اء فرري، ما مل تيفوجَّ  أي مطالبة إىل أحد األطرا  امل نية؛ 

 إجراءال الدعو  عندما تبدي امل وضية شتكوكا  فيمتا يت لتس بتوافتس ممارستال املؤسنتال  )ا   
  ادقت ارية مع قواعد النوق املش كة.

وختتا امل وضية أينا  مبراقبة ال ّكزال. وه  متارس هذه الرقابة من خالل مليتة م قتدة تنتتند  -49
 إىل خليط من القواعد املت لة دسع اءال والقواعد املت لة بنوء است مال قوة النوق.

 اقبة،   أربع ف ال:وتيف نَّف املناعدال اوكومية، الر ختنع للمر  -50

  املناعدال الين ختنع لواجب اسش ار؛ )أ  
  املناعدال رم القا و ية واحمل ورة حبكم القا و ؛ )ا  

  املناعدال الر ييفناء تطبيقها؛ )ج  

  املناعدال القا مة. )ر  

ستتال ويتنتتمن القتتا و  ادحتتتاري أينتتا  ف تتة خارتتة متتن املمارستتال، ييفطلتتس عليهتتا استتم "املمار  -51
املا  ة للمنافنة املننوبة إىل الدول األعناء". وتشممل هذه ال  ة التدابم التر تتصتذها التدول األعنتاء 

 والر من شاهنا أ  حتول رو  تطبيس قواعد املنافنة ادحتارية.
وتتوىل حمكمة ال تدل تقيتيم مشتروعية القترارال التر تتصتذها امل وضتية وفتس الشتروط التواررة    -52

. وختتتا ادقت اري والنقدي لرترا أفريقيتا املت لس أبجهزة املراقبة التاب ة لالحتار 1ال ك اسضا  رقم 
و ررامتتال ماليتتة. أينتتا  دلكامتتمل بن تتر الط تتو  علتتى القتترارال التتر مبوجبهتتا ت تترض امل وضتتية عقتتودل أ

وجيوز حملكمة ال تدل ت تديمل القترارال أو إبطاهلتا، وترفيتع قيمتة ال قوبتة أو الررامتة أو خت ينتها، أو فترض 
 التزامال حمدرة.

__________ 

جيتتوز للم وضتتية أ  ت تترض علتتى املؤسنتتال ادقت تتارية أو علتتى مم تتال املؤسنتتال ادقت تتارية عقتتودل ماليتتة   14)
فر تتك أفريقتت ، علمتتا أ  هتتذا املبلتتغ األختتم نكتتن  100 000 000فر تتك أفريقتت  إىل  500 000تتت اوح قيمتهتتا متتن 

  املا تتتة متتتن رقتتتم األعمتتتال. وجيتتتوز للم وضتتتية أينتتتا  أ  ت تتترض ررامتتتال ماليتتتة تتتت اوح  10  لكتتت  ينتتتاوي ت ديلتتت 
عن كمل يوت أتخم اعتبتتارا  متتن التتتاري  التتذي حتتتدره   قرارهتتا،  1 000 000فر ك أفريق  إىل  50 000قيمتها من 

شاملة والدقيقة الر تكتتو  امل وضتتية سررات هذه املؤسنال على وضع حد للمصال ة أو على تقدمي امل لومال ال
 قد طلبتها مبوجب قرار.
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وختتتتتا حمكمتتتة ال تتتدل أينتتتا  بن تتتر التتتدعاو  املت لقتتتة دسختتتالدل التتتر ترف هتتتا امل وضتتتية    -53
 ة إىل الدول األعناء.حادل الكشف عن ممارسال ما  ة للمنافنة مننوب

 حمصلة ت خالت املفوضية -ابء 

بقنتتا     ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتا   يت لتتس م  تتم املنازعتتال التتر تن تتر فيهتتا م وضتتية ادحتتتار  -54
 ابال رلة بتدخالل النلطال ال امة. وتتنم عملية اختااب القرارال راخمل امل وضية دلبطء الشديد.

ومتتن شتتا  تنقتتيح القواعتتد املوضتتوعية )ود ستتيما اعتمتتار   تتم حمتتدرة بشتتا  مراقبتتة ال ّكتتزال   -55
واسجتتراءال )مبتتا   ابلتتك ت ريتتف اسجتتراءال املت لقتتة دملمارستتال املا  تتة للمنافنتتة املننتتوبة إىل التتدول 

يتتة للممارستتال األعنتتاء وتبنتتيط عمليتتة اختتتااب القتترارال  أ  ينتتاعد علتتى حتنتتي املراقبتتة القبليتتة والب د
 املا  ة للمنافنة.

 م اقبة ت خالت ال لط ت ال  مة -1 

د تشكمل مراقبة تدخالل النلطال ال امة اةزء األكو من عمليال مراقبة املمارسال املا  ة  -56
عن را  هامتا   ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا للمنافنة. ومع ابلك، متينمل هذه املراقبة   سياق ادحتار

 عدت رسوخ ثقافة الودية الر تتجاوز اودور الوطنية.  ظمل 
ويبلغ عدر القنا  املت لقة بتدخالل النلطال ال امة الر حققت فيهتا امل وضتية متا د يقتمل  -57
 قنا . 10عن 
وتن ى امل وضية إىل ت زيز املراقبة القبلية لتدخالل النلطال ال امة عن طريس إجراء إح تاء  -58

اوكوميتتة. وت لتتت متتن هتتذه املراقبتتة القبليتتة أ تتواع كينتتمة أختتر  متتن التتتدخالل التتر ستتنوي للمنتتاعدال 
تقوت  ا النلطال ال امة، وابلك على الررم من أ  أتثمها النليب علتى قواعتد املنافنتة اوترة قتد يكتو  

 أكينر شدة.
  طلبتال زر على ابلك أ  مباررال املؤسنال اخلارة الر أربحت تتجرأ أكينتر فتاكينر علتى تقتدمي  -59

إىل امل وضية من أجمل التحقيس   تدابم النلطال ال امة الر ت توها خمال ة للقواعد ادحتارية، تنتاهم 
 أينا    ت زيز اسطار اسقليم .

 م اقبة الك رتالت وسوء است م ل قو  ال وق -2 

النت ف املت تلة يبقى عدر القنا  التر للهتا قترار متن امل وضتية حمتدورا  للرايتة بنتبب أوجت   -60
ب واممل مؤسنية وتشريلية. ومع ابلك، جر  خالل الننوال األخمة التحقيس   عدر كبم من القنا  

 الر مل تيفبّت ب ديف.
وعلتتى ال تت يد املؤسنتت ، إ  ادخت تتاص او تتري للم وضتتية، التتذي د حي تتى بقبتتول واستتع  -61

ود دلدعم الكا  من حيث املوارر البشرية واملالية، حيّد من ف الية هتذه النتلطة   15)من الدول األعناء
 املكّل ة دلتدخمل حىت   املنازعال البنيطة ابال الب د الوطين.

__________ 

أبتتتدل التتتدول األعنتتتاء   مناستتتبال عديتتتدة رربتهتتتا   امتتتتال  اخت ارتتتال   جمتتتال تطبيتتتس قواعتتتد املنافنتتتة   15)
والتدخمل   هذا اجملال، وابلك ألسباا منها بوج  اخل وص عدت تدخمل امل وضتتية   القنتتا  التتر يكتتو  أثرهتتا 

   األسواق الوطنية.حم ورا  
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وعلتتى ال تت يد التشتتريل ، ييف تتز  ال ديتتد القليتتمل للقتترارال التتر ستتبس أ  أرتتدرفا امل وضتتية إىل  -62
 ال واممل التالية:

القليلة الر ت هدل فيها امل وضية من تلقاء ابافا دلن ر   ملف ددستنار اوادل   )أ  
  إىل مؤشرال مت او ول عليها من خالل مراقبة األسواق؛

 ال در القليمل من اوادل الر تلجتا فيهتا اهلياكتمل الوطنيتة إىل امل وضتية، حيتث ت ّنتمل  )ا  
 أو فرض ررامال ماليتة )املمارستال التقييديتة، واملنافنتة   هذه اهلياكمل املنازعال الر تتيح إمكا ية املناومة 

  رم النزيهة، وما إىل ابلك ؛

  . 16)البطء الذي نّيز عملية اختااب القرارال راخمل امل وضية )ج  

 ت  ون املفوضية م  ال ول األعض ء   جم ل بن ء الق رات -3 

 متتن م اهتتدة ادحتتتار   90إىل    88ملتتوار  عقتتب اعتمتتار ثتتالل لتتوا ح تن يميتتة وتتتوجيهْي بشتتا  تطبيتتس ا  -63
من أجتمل التطبيتس ال  تال لقواعتد  ، أربح بناء القدرال راخمل ادحتارادقت اري والنقدي لررا أفريقيا

 املنافنة يشكمل أولوية  من أولو ل امل وضية.
. ولتمل التوانم  2018فقد وض ت امل وضية برانجما  واسع النطاق لبناء القدرال نتتد إىل عتات  -64

 رورال تدريبية للموظ ي ال نيي وحلقال رراسية إعالمية وتوعوية.
 واملنتتت يدو  متتن هتتذا التتوانم  هتتم املوظ تتو  ال نيتتو    اسرارال امل نيتتة بتن يتتذ النياستتة ادحتاريتتة  -65

القناة، وأعناء  قابة احملامي، وأعناء من مة أردا ال ممل أو التجمع املهين للمؤسنال للمنافنة، و 
 ادقت ارية، وأعناء اجملتمع املدف والرابطال املهنية.

 ت  ون اهلي كل الوطنية م  املفوضية   جم ل م اقبة املم رس ت امل ن ة للمم رسة -4 

   أعمال املراقبة. تيفشرِ  امل وضية موظ   اهلياكمل الوطنية -66
 ، يتم اختيار موظ ي فنيي من الدول األعناء ددستتنار إىل قتوا م وطنيتة تق حهتا 2016ومنذ عات   -67

، وزارال التجتتارة لتتدعم امل وضتتية   إجتتراء التحقيقتتال املت لقتتة دملنافنتتة. ومبناستتبة كتتمل حتقيتتس ستتنو   
لوا ويتلقو  أجرهم ب د إيتداع تقتاريرهم واعتمارهتا حي مل اخلواء الوطنيو  على عقد سجناز ال ممل املط

   حلقال عممل تن مها امل وضية.
وررم أ  هذه ال يرة تنمح بتحني عمليتة إشترا  اهلياكتمل الوطنيتة   التتدخالل التر تقتوت  -68

  ا امل وضية، فإ  اسطار الذي ين م تدخمل هذه اهلياكمل د يزال حيتاج إىل املزيد من التوضيح. 
 أجمل، إ  الن وص التن يمية د تتناول املنا مل التالية: -69

   الن ر   طلبال اسع اء والشكاو  من قبمل اهلياكمل الوطنية للبت   منالة املقبولية؛  )أ   
   مراعاة مجال الرر امل مول  ا   امل وضية، عندما يتم إيداع الطلب لد  هيكمل وطين؛  )ا   

طاعية مبراقبة املمارستال املا  تة للمنافنتة، ومتا ينشتا اخت اص اهلي ال التن يمية الق )ج  
 عن ابلك من تداخمل مع اخت ارال النلطال ابال ادخت اص ال ات؛

__________ 

تتنتتم اسجتتتراءال بتتبطء شتتتديد؛ ولتنتتري ها، جيتتتب أ  يوقّتتع ر تتتيظ امل وضتتية، بنتتتاء  علتتى اقتتت اح متتن إرارة النتتتوق احملليتتتة     16) 
 والتجارة واملنافنة والت او ، القرارال من رو  املرور منبقا  عو اجتماع رؤساء املكاتب ود اجتماع امل وضي. 
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 القا و  الواجب التطبيس إابا درر ب تح اسجراء هيكمل وطين؛ )ر  
 امل وضية؛ املهلة الزمنية احملدرة سحالة الطلبال و/أو الشكاو  من اهلياكمل الوطنية إىل   )ه   
 اخت اص اهلياكمل الوطنية بتوجي  طلبال رمسية للح ول على م لومال. )و  

تطؤؤؤور األطؤؤؤ  الوطنيؤؤؤة وحتليؤؤؤل ال القؤؤؤ ت بؤؤؤا املفوضؤؤؤية واهلي كؤؤؤل الوطنيؤؤؤة  -راب     
 امل نية ابملن ف ة

متن تبّي أ  أجمل النتة أشهر الذي حيفدِّر دستكمال مواءمة القوا ي الوطنية مع القا و  ادحتتاري   -70
 أجمل التورتمل إىل ت نتم موحَّتد للقواعتد وطريقتة تطبيقهتا، كتا  م ترط الطمتوح دلن تر إىل املتدة التر تنتتررقها 

 إجراءال اعتمار الن وص   الدول األعناء.
  القتا و   CM/UEMOA/02/2002ظ   عملية إرراج التوجي  رقتم فقد أفنى البطء امللحو  -71

التتوطين إىل أوجتت  عتتدت اتنتتاق كينتتمة راختتمل التتدول األعنتتاء، أرل بوجتت  اخل تتوص إىل اعتمتتار قتتوا ي 
 عامتتة بشتتا  املنافنتتة متتتنح للهياكتتمل الوطنيتتة ستتلطة اختتتااب القتترارال   جمتتال مراقبتتة املمارستتال املا  تتة للمنافنتتة 

 ليها، وقوا ي قطاعية تنا على اخت اص اهلي ال التن يمية  ذه املنا مل.وامل اقبة ع

 حتليل القوانا الوطنية املت لقة ابملن ف ة -ألف 
، إعارةيف تن يم املؤسنتال امل نيتة 2007من التوريال القوية الر أفرزها است راض الن راء ل ات  -72

يفيف التن يم اسراري للهياكمل الوطنية، متع مراعتاة دملنافنة   الدول األعناء، وعلى وج  التحديد تكي
 . 17)النياق ادحتاري

، اعتمتتدل ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتاومتتن أرتتمل التتدول الينمتتاف األعنتتاء    -73
 مخظ رول قوا ي وطنية جديدة )بنن، وبوركينتا فاستو، وكتول ري توار، ومتا ، والنيجتر ،   حتي شترعت 

 بيناو . -خر    تنقيح قوا ينها القا مة )تورو، والننرال، ورينيا الدول الينالل األ

 ال الق ت با املفوضية واهلي كل الوطنية للمن ف ة -ابء 
جمادل تتدخمل امل وضتية واهلياكتمل الوطنيتة، لكنت   CM/UEMOA/02/2002حيّدر التوجي  رقم  -74

 ما.د يتنمن أي أحكات تبّي بوضوح كاٍ  أساليب الت او  بينه
تنتطلع النتلطال الوطنيتة مبهمتة  CM/UEMOA/02/2002من التوجي  رقم  3وحنب املارة  -75

عامة   جمال التحقيس   املمارسال املا  ة للمنافنة، سواء بناء  على مباررة وطنية أو بتكليتف رتريح 
 من امل وضية وفقا  لنلطال وإجراءال التحقيس املن وص عليها   القا و  ادحتاري والقوا ي الوطنية.

اله، تتلقى اهلياكمل الوطنية امل نيتة دملنافنتة الطلبتال املت لقتة و  إطار إجناز املهمة املذكورة أع -76
بشتتهارال عتتدت اسختتالل، واسشتت ارال املت لقتتة دسع تتاء، والشتتكاو  املرفوعتتة متتن أشتتصاص طبي يتتي 

اعتباريي، مث حتيلها إىل امل وضية. وتقوت إبح تاء املنتاعدال اوكوميتة، وتقتدت إىل امل وضتية تقتارير  أو
 ه املناعدال، وت د تقريرا  سنو   عن حالة املنافنة   البلد.ف لية عن هذ

__________ 

، وبتتنن، ادحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتااألو كتتتار، استتت راض الن تتراء الطتتوع  لنياستتال املنافنتتة     17)
  . ا  ر أينا : UNCTAD/DITC/CLP/2007/1والننرال، الوثيقة 

https://unctad.org/fr/pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=13236. 
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 وعالوة على ابلك، تشار  اهلياكمل الوطنية   أعمال اللجنة ادستشارية امل نية دملنافنة. -77
تقنتت  أب   CM/UEMOA/02/2002متتن التوجيتت  رقتتم  6وأختتما ، متتدر اسشتتارة إىل أ  املتتارة  -78

لتتتدابم متتن أجتتمل مواءمتتة قوا ينهتتا الوطنيتتة املت لقتتة دملنافنتتة، مبتتا   ابلتتك تتصتتذ التتدول األعنتتاء مجيتتع ا
القتتتوا ي القطاعيتتتة، متتتع التشتتتري ال ادحتاريتتتة، وتكييتتتف هياكلهتتتا الوطنيتتتة امل نيتتتة دملنافنتتتة بريتتتة ح تتتر 

 اخت ارافا   جمادل التدخمل احملدَّرة   التوجي .
أ  القتتتا و  ادحتتتتاري وحتتتده هتتتو التتتذي ينطبتتتس  وفيمتتتا يت لتتتس إبجتتتراءال التنتتتازع، متتتن الواضتتتح -79

عنتتدما تبتتارر امل وضتتية إىل التحقيتتس متتن تلقتتاء ابافتتا أو بنتتاء  علتتى شتتكو ؛ بيتتد أّ  األستت لة التاليتتة تبقتتى 
 مطروحة عندما أتب املباررة من هيكمل وطين:

ا شا  همل ختتا اهلي ال التن يمية القطاعية مبراقبة املمارسال املا  ة للمنافنة شاهن )أ  
ستتتلطال املنافنتتتة التتتر متلتتتك اخت ارتتتال عامتتتة، أت هتتت  مطالبتتتة أب  تتنتتتازل ل تتتا  النتتتلطال ابال 

  ادخت اص ال ات إابا ثبت لديها وجور مؤشرال على ا تهاكال لقواعد املنافنة؟
ما هو القا و  الواجب التطبيس عنتدما يبتارر هيكتمل وطتين إىل فتتح إجتراء التحقيتس؟  )ا  

نتتتم هتتتذه املنتتت  مل الة بشتتتكمل قتتتاطع ب كتتتظ منتتتالة القتتتا و  الواجتتتب التطبيتتتس علتتتى املنتتتا مل ال ارضتتتة، حتيف
  وعمليال الت تيش، وتدابم تن يذ قرارال امل وضية الر ختنع للقوا ي الوطنية.

 اعتبارا  من أي مرحلة يت ّي على اهليكمل الوطين إحالة ملف القنية إىل امل وضية؟ )ج  
أ  تقرر تقدمي طلب رمس  للح ول على م لومتال، متع همل جيوز للهياكمل الوطنية  )ر  

 ال لم أ  أ   إبمكا  هذه اهلياكمل فتح حتقيقال مبوجب القوا ي الوطنية؟
وقتتد يكتتو  متتن املنت تتوا أ  تلتتتمظ امل وضتتية فتتتو  متتن حمكمتتة ال تتدل توّضتتح فيهتتا هتتذه  -80

لتتت ابلتتك خب تتوص توزيتتع املنتتا مل إىل جا تتب منتتا مل أختتر  تتنتتم بتتن ظ القتتدر متتن األمهيتتة، مينلمتتا ف 
 ال الحيال بينها وبي الدول األعناء.

 اإلصالح ت اليت مشلت اإلط ر امل س ي -خ م     
 مشكلة اإلصالح ت  -ألف 

أورتتى التقريتتر التتذي أعقبهتتا بشتتدة إب شتتاء   18)كّل تتت امل وضتتية إبجتتراء رراستتة  2011  عتتات  -81
هيكمل مؤسن  وتشري   جديد على ال ت يد اسقليمت  وعلتى رت يد التدول األعنتاء متن أجتمل التن يتذ 

 ال  ال للنياسة ادحتارية   جمال املنافنة.
ومسحت األعمال الكينمة الر تلت اعتمار هذا التقرير النها   دلت كم حتول خمتلتف املنتا مل  -82
  قد يينمها إرالح ممكن للطار املؤسن  ينتهد  توزي ا  جديدا  لالخت ارال بتي امل وضتية واهلياكتمل الر 

 الوطنية امل نية دملنافنة.
وييفتوقَّع أ  تشممل اسرالحال املتوخاة القواعد املوضوعية، وتوزيع ادخت ارال، واسجراءال،   -83

   لى ال  يد اسقليم  وعلى ر يد الدول األعناء. واملؤسنال. ومن املنت ر أ  تيفن َّذ اسرالحال ع 
__________ 

(18  Mor Bakhoum, “Cohérence institutionnelle et effectivité d’une politique régionale de la concurrence: le 

cas de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)”, Revue internationale de droit 

économique 332إىل  305 ، ال  حال 201)3، اجمللد اخلامظ وال شرو ، عدر. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
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 إصالح عملية م اقبة الرتّكزات االقتص دية -1 
 على ال  يد اسقليم ، ييفتوقَّع أ  تشممل اسرالحال بوج  اخل وص حتني القواعد املوضوعية  -84

 CM/UEMOA/3/2002و   CM/UEMOA/2/2002، متا ي تين ت تتديمل أحكتات الال حتتتي  املت لقتة مبراقبتة ال ّكتتزال 
اللتي تنش ا    اما  خمتلطتا  ي تّنف عمليتال ترّكتز م ينتة   ف تة املمارستال املماثلتة لنتوء استت مال قتوة 

 النوق وين ّم املراقبة القْبلية هلذه ال مليال   إطار   ات اسع اءال املنطبقة على الكارتالل.

وت تقر هذه اآللية إىل الوضوح الكا  من الناحية القا و ية، ونكن أ  تنشا عنها ر ودل    -85
التطبيس. زر على ابلك أهنا د تنمح   الوقت الراهن دستصالص رسوت متّكن من ترطية تدخالفا   

 هذا اجملال.

 إصالح اإلط ر امل س ي للتنفيذ -2 
تنببها اسجراءال املرهقة والبطي ة الر تتب ها امل وضية دختتااب قرارافتا، لتدار  ال  ودل الر  -86

 د بد من الت كم   مراج ة قواعد تن يم امل وضية وسمها.
و  هتذا ال تتدر، نكتن أ  ييفنتتاعد ت تويض ستتلطة التوقيتع التتر نلكهتا ر تتيظ امل وضتية ل تتا   -87

ليتتة مهيتز املل تال. مث إ  متنح إرارة املنافنتة قتدرا  أكتتو امل تّوض امل تين بقنتا  املنافنتة علتى ت جيتمل عم
 من ادستقاللية من شا   أ  يناعدها على إجناز مهامها امليدا ية ب ورة أفنمل.

وأخما ، جيب توسيع  طاق منؤوليال اهلياكمل الوطنيتة لتمكينهتا متن م اةتة القنتا  البنتيطة  -88
 الر د تينم منا مل ابال أمهية احتارية.

 ض ور  تنفيذ اإلصالح ت على الص ي  الوطين -ءاب 

 اإلصالح ت املطلوب إجن زه  على ص ي  ال ول األعض ء -1 
 متّر مناءلة الدول األعناء عو إرالح األطر القا و ية الوطنيتة متن أجتمل إ شتاء ستلطال وطنيتة  -89

 إطار مراقبة املمارسال املا  تة للمنافنتة. منتقلة تيف ىن دملنافنة وتكو  اةهة الوحيدة املصوَّلة اختااب قرارال    
 وحتقيقا  لذلك، جيب ف مل هذه النلطال من الناحية الوظي ية عن وزارال التجتارة، وينبرت  بوجت  اخل توص 

 تزويدها دملوارر البشرية واملالية الر متّكنها من ممارسة النلطال التن يذية دستقالل اتت.
اهلي تتال التن يميتتة القطاعيتتة وستتلطال املنافنتتة وفتتس أطتتر  وينبرتت  كتتذلك تن تتيم ال القتتال بتتي -90

ت او  تنمح بتجّنب تنازع ادخت ارال بي هاابين ال ن ي من اهلياكمل. ونكن إ شاء   ات تشتاور 
متبتتارل يتتتيح لنتتلطة املنافنتتة اسمكا يتتة دستشتتارة اهلي تتة التن يميتتة قبتتمل اختتتااب قتترار بشتتا  قطتتاع متتن َّم، 

 تتنم عملية التشاور هذه دلش افية وأ  تكو  حممل تقارير علنية. وال كظ رحيح. وجيب أ 
 وأختتما ، جيتتب أ  تيفنتتتكَممل القتتوا ي الوطنيتتة املت لقتتة دملنافنتتة بقواعتتد تتتن ّم عمليتتة مراقبتتة ال ّكتتزال  -91

  وتكو  متوا متة متع اسطتار ادحتتاري املقبتمل التذي جيتري وضت  . و  املقابتمل، لتيظ هنتا  حاجتة، فيمتا يبتدو، 
 لنن قوا ي بشا  مراقبة املناعدال اوكومية الر جيب أ  تبقى مق ورة على اسطار ادحتاري. 

 دور املفوضية   اإلصالح ت املق ر  -2 
ينبر  أ  تتم عمليتة مواءمتة القتوا ي الوطنيتة متع اسطتار ادحتتاري حتتت إشترا  امل وضتية متن  -92

  القوا ي الوطنية يتم بشكمل سليم، وت زيتز توافتس القتوا ي  أجمل التحقس من أ  إرراج امل ايم ادحتارية
 . 19)الوطنية   بنن، وبوركينا فاسو، وكول ري وار، وما  مع اسطار ادحتاري

__________ 

 م اهتتدةيف  للم وضتتية اعتمدل هذه الدول األعناء تشتتري ال قتتد تت تتارض متتع ادخت تتاص او تتري التتذي متنحتت   19)
 .ادحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيا
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 بن ء ق رات اهلي كل الوطنية للمن ف ة -جي  
 احل جة إىل دورات ت ريبية من سبة -1 

 سجيتار القتدرال   ادحتتار ادقت تاري والنقتدي لرترا أفريقيتا   ررم اةهتور الكبتمة التر تبتذهلا م وضتية  -93
التقنيتة املناستتبة متن أجتتمل التن يتتذ الكتفء وال  تتال لقواعتتد املنافنتة ادحتاريتتة، فتتإ  ختوة اهلياكتتمل الوطنيتتة 

 جمال مهيز املل ال املت لقة دملنافنة د تزال ض ي ة.  
 لية:لذا، جيب أ  يوفَّر التدريب   اجملادل التا -94

 املطلوا تقدنها إىل امل وضية؛ مجع وحتليمل البياانل )أ  
  ريارة التقارير ال  لية والننوية عن حالة املنافنة؛ )ا  

 تقنيال التحقيس؛ )ج  
 إجراءال التحقيس؛ )ر  
 ريارة مشاريع القرارال. )ه  

 هياكمل تتمتع خبوال متطورة. وتيفقدَّت هذه التدريبال   شكمل حلقال عممل ورورال تدريب     -95

 دع  اإلصالح ت -2 
جيب رعم اسرالحال املؤسنية، الر تتك مل  ا الدول األعناء   املقات األول،   خمتلتف  -96

 مراحتتمل اسجنتتاز حنتتب جتتدول زمتتين منتتبوط، وابلتتك منبتتا  للت تتاواتل القا متتة حاليتتا بتتي التتدول التتر أجنتتزل 
 اسرالحال والدول الر أتخرل   ابلك.

و  اخلتات، جيب أ  يتم ت ميم الن وص ادحتارية والوطنية   إطار  شاط منت م للتبتارل متع  -97
 خمتلف ال اعلي، وخبارة الرر  التجارية، ورابطال املنتهلكي، والتجم ال املهنية، و قادل احملامي. 

الحتؤؤ د االقتصؤؤ دال والنقؤؤ ال لغؤؤ ب الت ب ؤؤة لالت ؤؤ ون مؤؤ  سؤؤلطة املن ف ؤؤة  -س دس    
 أف يقي 

 وصف احل لة -ألف 

تطرح عملية التكاممل اسقليم    رترا أفريقيتا عتدرا  متن التحتد ل الكتو ، منهتا إجتراءال  -98
الحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي  التكييتتف املؤسنتت  التتر تنتتمح بتحقيتتس التوافتتس بتتي تتتدخالل األجهتتزة التاب تتة ل 

 الر تن ى لتحقيس أهدا  مماثلة.   لجماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقيا واألجهزة التاب ة ل   لررا أفريقيا 
الحتار ادقت اري والنقدي وعمال  دلتوجيهال ال اررة عن مؤمتر رؤساء الدول واوكومال ل -99

 قيتتتادحتتتتار ادقت تتتاري والنقتتتدي لرتتترا أفري، يشتتتكمل ات تتتاق الت تتتاو  بتتتي ا1999  عتتتات  لرتتترا أفريقيتتتا
 ، أساَس عملية التقارا.2004أ ر/مايو  5، املوت   ةماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقياوا

واملنافنة ه  واحدة متن املنتا مل التر يتتم تناوهلتا   إطتار املناقشتال التر متري علتى منتتو   -100
واعتد املوضتوعية امل تمتدة   األجهزة التن يذية التاب ة للم وضيتْي. و  را  ألوج  التشاب  ال ديدة بتي الق

، التر هت  أعنتاء دحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيتاهذا اجملال، فإ  الدول الينماف األعناء   ا
، قد ختتلف فيما بينها عندما يت لتس األمتر بت نتم تلتك ةماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقياأينا    ا

 أو حماكم ال دل.القواعد من قبمل النلطال املصت ة الوطنية 
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وقد مدَّر ادهتمات مبوضوع مواءمة إطارْي املنافنة منذ إ شاء اهلي ة اسقليمية للمنافنة التاب ة  -101
 .2019  دجنول خالل عات  ماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقياللج

 املب دئ التوجيهية إلنش ء إط ر للت  ون -ابء 

ةماعتتة ادقت تتارية لتتدول حتقيتتس التقتتارا، متتدر اسشتتارة إىل أ  ا  إطتتار املنتتاع  متتن أجتتمل  -102
دحتار ادقت اري ت ممل،   الوقت الراهن، على إ شاء إطارها اسقليم . لذا، جيب على ا ررا أفريقيا

 أ  حيرص على او اظ على ما حقق  من مكاسب   جمال وضتع سياستال املنافنتة،   والنقدي لررا أفريقيا 
مخظ كتمل  من أ  رول ررا أفريقيا ات قت، متاشيا  مع تن يم ادحتار اسفريق  حنب   وابلك على الررم
 ه  اسطار األمينمل للتكاممل اسقليم .   ةماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقيا كو ، على أ  ا 

 وجيب اآل  إجيار حمّل للمشاكمل التالية: -103
  ملية التشاور بي اهلي تْي اسقليميتْي؛ )أ  
  ع ا  املتبارل دلقرارال الر ت درها كمل هي ة؛اد )ا  

 م ايم حتديد ادخت ارال؛ )ج  
 مجع املوارر من أجمل تن يذ مشاريع م ينة   امليدا ، من قبيمل الدراسال والتحقيقال؛  )ر   
 وضع م ايم مش كة لدراسة املل ال املت لقة مبشاريع ال ّكز أو طلبال اسع اء؛ )ه  
متتع اهلياكتتمل الوطنيتتة امل نيتتة دملنافنتتة، ود ستتيما فيمتتا يت لتتس بتننتتيس  ال القتتال )و  

مشتتاركة اهلياكتتمل   أ شتتطة اهلي تتتْي )التحقيقتتال، واجتمتتاع اللجتتا  ادستشتتارية امل نيتتة دملنافنتتة، 
 إىل ابلك . وما

 االستنت ج ت والتوصي ت -س ب     
 االستنت ج ت   -ألف 

، وضتتتت ت امل وضتتتتية 2007منتتتتذ استتتتت راض الن تتتتراء لنياستتتتة املنافنتتتتة التتتتذي جتتتتر    عتتتتات  -104
جمموعتتتة متتتن التتتوام  التتتر ترمتتت  إىل النهتتتوض أبرا هتتتا وأراء اهلياكتتتمل الوطنيتتتة امل نيتتتة دملنافنتتتة.  وقتتتد 
مسحتتت هتتتذه التتوام  التتتر تنتتتهد  بنتتتاء القتتدرال بتتتتوفم كتلتتة حرجتتتة متتن املتتتوظ ي ال نيتتي راختتتمل 

ستاعدوا ادحتتار   ادضتطالع دأل شتطة امل هتورة إليت     ادقت اري والنقتدي لرترا أفريقيتا دحتارا
 جمال املراقبة.

وقد ساهم ت زيز املوارر البشرية واملالية، الر دتزال رم كافية لترطية ادحتياجال، إىل حد ما  -105
 ملحوظة .  ز رة حجم األ شطة الر ينطلع  ا اهليكمل اسقليم  ز رة  

وهكذا، ارت ع   الننوال األخمة عدر القنا  الر   رل فيها امل وضية ارت اعتا  كبتما . ومتع  -106
ابلتتك، تبقتتى اآلجتتال التتر تنتتتررقها امل وضتتية دختتتااب قرارافتتا طويلتتة  للرايتتة حبيتتث أرتتبحت فتتدر ف اليتتة 

 اسجراءال الر فد  إىل تن يذ قواعد املنافنة.
ملهتتم إعتتارة الن تتر   طريقتتة أراء امل وضتتية، علتتى األقتتمل فيمتتا يت لتتس ب مليتتة اختتتااب القتترارال  لتتذا، متتن ا  -107

 ابال ال لة بقنا  املنافنة.
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وبوج  أعم، تشوا عملية حتني   ات املنافنة ادحتاري اوا  شوا ب عديدة. فقد أتخرل  -108
 02/2002CM/UEMOAجيتت  رقتتتم متتن التو  6عمليتتة إرتتالح األطتتر الوطنيتتتة املن تتوص عليهتتا   املتتتارة 

واهلياكمل الوطنية للمنافنة. مث إ    دحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقياا  املت لس دلت او  بي م وضية
عملية تنقيح القوا ي الوطنية أو إردار قوا ي جديدة، الر كا  مقررا  أ  تتم   األشهر النتة األختمة 

 20املتؤرخ  662-2013على إثتر رتدور املرستوت بقتا و  رقتم  2013، مل تنطلس إد   عات 2002من عات 
 املت لس دملنافنة   كول ري وار. 2013أيلول/سبتمو 

ويقّوض هذا البطء وا  دات التننيس بي الدول األعناء   جهورها الرامية إىل تكييف أطرها  -109
الوطنية حنب امل ايم ادحتارية بدرجة كبمة الديناميكية ادحتارية أل  القوا ي د تنتم مجي تا      تظ 

 ال متشا ة. ادماه ود تن ِّم أ شطة مراقبة املمارسال املا  ة للمنافنة وفقا  سجراء
وقد تبّي أ  اسرالحال الر جرل   مخظ رول أعناء اعتمدل قوا ي جديدة رم كافية  -110

وتتمل مشتتكمل مواءمتتة ال تيبتتال متتع امل تتايم ادحتاريتتة. ابلتتك أ  عتتدرا  كبتتما  متتن هتتذه القتتوا ي ينتتتهد  
مما فتد  إىل ضتما  حنتن ستم  املمارسال الر تيفنمَّى "تقييدية" والر فد  إىل محاية املهنيي أكينر

املنافنتتة. وتتنتتمن هتتذه القتتوا ي أينتتا  أحكامتتا  تت لتتس مبراقبتتة تتتدخالل النتتلطال ال امتتة )املنتتاعدال 
ال امة، ورمها من املمارسال املننوبة إىل الدولة  والتر مل يكتن ضترور   إرراجهتا   الن توص القا و يتة 

 على وج  او ر. أل  هذا النوع من الرقابة متارس  امل وضية
مث إ  هي تتال املنافنتتة القا متتة ابال ادخت تتاص ال تتات د تتمتتتع ددستتتقاللية الكافيتتة س شتتاء  -111

والتدول األعنتاء. وهتذا ينطتوي  دحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقيتارالل مال مة بي م وضية ا
وامل اقبتتة علتتى املمارستتال املا  تتة علتتى احتمتتال كبتتم أب  تتتتدخمل النتتلطال ال امتتة   إجتتراءال املراقبتتة 

 للمنافنة.
ويشتممل خطتتر التتتدخمل هتتذا بوجت  اخل تتوص طريقتتة ت يتتي املنتؤولي علتتى رأس هتتذه اهلي تتال،  -112

 وت يي موظ يها، وخت يا مواررها املالية والبشرية، والقدرة على امتال  املباررة   جمادل تدخالفا.
طة هتتذه اهلي تتال الوطنيتتة فيمتتا يت لتتس دختتتااب القتترارال ويننتتا  إىل ابلتتك عتتدت ادعتت ا  بنتتل -113

 حيث يتمينمل رورها الر ين    إسداء املشورة إىل اوكومال، وهو متا يقتّوض إمكا يتة تقاستم ادخت ارتال 
 مع امل وضية   املنتقبمل.

مث إ  ال القتتال بتتي امل وضتتية والنتتلطال الوطنيتتة امل نيتتة دملنافنتتة رتتم من متتة بشتتكمل رمستت   -114
مبقتنى   وص راررة عن ادحتار )توجيهتال أو ت ميمتال  تبتّي بوضتوح أستاليب التبتارل بتي اهلي تة 
اسقليميتتة للمنافنتتة واهلياكتتمل الوطنيتتة املكل تتة بتلقتت  الشتتكاو  وإجتتراء التحتتر ل أو الدراستتال وتقتتدمي 

 تقارير عن تدخالفا إىل امل وضية.
تت لتتس أساستتا  بتوزيتتع  CM/UEMOA/02/2002رقتتم  دل  تتمل، إ  األحكتتات التتواررة   التوجيتت  -115

 ادخت ارال بي امل وضية واهلياكمل الوطنية، وليظ بتن يم الت او  بي هاابين ال ن ْي من املؤسنال. 
  جز هتتتتتتا املت لتتتتتتس دلت تتتتتتاو ، تتنتتتتتتاول ، CM/UEMOA/3/2002 ودملينتتتتتتمل، إ  الال حتتتتتتة رقتتتتتتم -116

 للجنتة ادستشتارية امل نيتة دملنافنتة، ود ت تا  هتذه املنتالة دألساس ت ريف الشروط الر تن م ستم عمتمل ا 
   ال مس.

 وتنتلزت أوج  الق ور املبّينة أعاله تن يذ تدابم ت حيحية من جا ب امل وضية والدول األعنتاء  -117
 متتن موارتتلة روره كركيتتزة أساستتية الحتتتار ادقت تتاري والنقتتدي لرتترا أفريقيتتامتّكتتن مليتتة املنافنتتة التاب تتة ل
 .دحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقياللتكاممل ادقت اري راخمل ا
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 توصي ت ع مة وحم د  -ابء 
 التوصي ت ال  مة -1 

 حتديث الن وص ادحتارية :1التورية رقم   

  ضتتوء اواجتتة إىل إعتتارة تن تتيم  2002د بتتد متتن مراج تتة اللتتوا ح ادحتاريتتة ال تتاررة   عتتات  -118
عمليتتتة مراقبتتتة ال ّكتتتزال التتتر ينبرتتت  أ  ختنتتتع لقواعتتتد حمتتتدرة ختتلتتتف عتتتن القواعتتتد املنطبقتتتة علتتتى ستتتوء 
 است مال قوة النوق. فمن شتا  هتذه القواعتد اةديتدة أ  تتوّفر للم وضتية م تدرا  جديتدا  لتمويتمل تتدخالفا، 

 راقبة القْبلّية لل ّكزال.وخبارة التدخالل املت لقة بوج  اخل وص دمل
 ومتتن شتتا  إرتتالح القتتا و  اسجرا تت  أينتتا  أ  ينتتمح بتبنتتيط عمليتتة اختتتااب القتترار راختتمل امل وضتتية  -119

 وإض اء املزيد من املرو ة عليها.
 توّخ  إرراج م اهيم جديدة، من قبيمل التناهمل وبرام  ادمتينال. ونكن أينا   -120

 ل القال بي امل وضية والنلطال الوطنية امل نية دملنافنة: إعارة تن يم ا2التورية رقم   
دحتتار ادقت تاري والنقتدي  جيب الن تر   إعتارة تن تيم ال القتال بتي اةهتاز اسقليمت  )م وضتية ا  -121

   واهلي تتال الوطنيتتة )النتتلطال امل نيتتة دملنافنتتة واهلي تتال التن يميتتة القطاعيتتة  بريتتة تينتتم عمليتتة لرتترا أفريقيتتا 
 رة إجراءال تقاسم امل لومال وال ممل املش  .إرا

 : رعم اسرالحال3التورية رقم   
 جيب أ  ختنع اسرالحال املؤسنية، الر تتحممل منؤوليتها التدول األعنتاء أود ، ةتدول زمتين  -122

 حمكم لتجنب الت اواتل القا مة حاليا  بي الدول األعناء.

 بناء قدرال امل وضية واهلياكمل الوطنية امل نية دملنافنة :4التورية رقم   
ررتتم اةهتتور الكبتتمة التتر تبتتذهلا امل وضتتية للنهتتوض ب مليتتة بنتتاء القتتدرال التقنيتتة املناستتبة التتر  -123

تنمح بتطبيس القواعد ادحتارية بك اءة وف اليتة، د يتزال م تدل م اةتة مل تال املنافنتة راختمل اهلياكتمل 
 ا . وهلذا النبب، جيب تن يم رورال تدريبية حمدرة.الوطنية ض ي 

 إ شاء شبكة إقليمية هلي ال املنافنة :5التورية رقم   
تر إ شتاء شتبكة علتى ال ت يد اسقليمت  تننتيَس اسجتراءال بتي النتلطة اسقليميتة  -124 نكن أ  ييفينِّ

 كمل الوطنية امل نية دملنافنة. وسلطال الدول األعناء، وأ  ي ن  إىل  قمل الك اءال إىل اهليا   للمنافنة

 ت ميم الن وص ادحتارية والوطنية :6التورية رقم   
تينتتما  لالطتتالع علتتى الن تتوص التشتتري ية ادحتاريتتة والوطنيتتة، ينبرتت  أ  تيفن َّتتذ د ت تتات أ شتتطة  -125

املهنيتتة،  تيفشتترِ  خمتلتتف ال تتاعلي امل نيتتي، وخبارتتة الرتتر  التجاريتتة، ورابطتتال املنتتتهلكي، والتجم تتال
 و قادل احملامي.

 ةماعة ادقت ارية لدول ررا أفريقيا: إ شاء إطار للت او  مع ا7التورية رقم   
لجماعتتتة ادقت تتتارية لتتتدول رتتترا د بتتتد متتتن إ شتتتاء إطتتتار للت تتتاو  متتتع هي تتتة املنافنتتتة التاب تتتة ل -126

ر ادقت اري والنقدي لرترا دحتا، يتيح التدخمل بشا    ظ القنا  الر تتدخمل فيها م وضية اأفريقيا
 ، ولكن ب تيبال خمتل ة.أفريقيا
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 : الشراكال8التورية رقم   
  إطتتار بتترانم  املنتتاعدة التقنيتتة التتذي ستتيتمصض عنتت  استتت راض الن تتراء، ستتو  يتتتم حتديتتد  -127

أ   ريقيتادحتار ادقت اري والنقتدي لرترا أفشركاء تقنيي م يني نكن سرارة املنافنة التاب ة مل وضية ا
 تنشئ م هم أيفطيفرا  رمسية للت او .

 : الدعم املقدَّت من األو كتار9التورية رقم   
 نكن أ  يقدت األو كتار مناعدة تقنية لتن يذ اسرالحال التشتري ية املقتررة ومنتاعدة م وضتية  -128

على حتديد شركاء إيا يي نكنهم ت ب ة املوارر الالزمة لتمويتمل  دحتار ادقت اري والنقدي لررا أفريقياا
 برانم  املناعدة التقنية املنبينس من است راض الن راء.

 التوصي ت احمل د  املت لقة بتح ا األط  الوطنية -2 

 1التورية رقم   
، إىل اعتمتتار اختتااب متا يلتزت متن إجتراءال لكت  تبتتارر التدول األعنتاء، التر مل ت  تمل ابلتك ب تد -129

 قا و  ين م املنافنة   أفنمل اآلجال املمكنة.

 2التورية رقم   
تبنيط القوا ي الوطنية املت لقة دملنافنة وتوضيحها عن طريس ال  مل بي القا و  الذي ين م  -130

للمنافنة املمارسال املا  ة للمنافنة ومراقبة عمليال ال ّكز واملناعدال اوكومية أو املمارسال املا  ة 
املننتتوبة إىل التتدول، متتن جهتتة أوىل، والقتتوا ي األختتر  )املمارستتال التقييديتتة، واملنافنتتة رتتم املشتتروعة، 

 واللوا ح التن يمية املت لقة دلش افية، واللوا ح املت لقة دألس ار .

 3التورية رقم   
ال املا  تتة للمنافنتتة، ق تتر اخت ارتتال اهلي تتال الوطنيتتة امل نيتتة دملنافنتتة علتتى قمتتع املمارستت  -131

ومراقبة عمليال ال كز، وإابا اقتنى األمر قمع املناعدال ال امة واملمارسال املا  تة للمنافنتة املننتوبة 
 إىل الدولة.

 4التورية رقم   
منح اهلي ال الوطنية امل نية دملنافنة سلطَة إجناز رراسال النوق من تلقتاء ابافتا أو بتكليتف  -132

 ة، ومدها دلوسا مل الكافية لالضطالع  ذه املهمة.من النلطال ال ام

 5التورية رقم   
متكي النلطال الوطنية امل نية دملنافنة من ادطالع على مجيع البياانل املت لقتة دل طتاءال  -133

 املقّدمة   إطار منح ال  قال ال مومية وتن يم هذه ال ملية.

 6التورية رقم   
  لومتال بتي اهلي تال التن يميتة القطاعيتة والنتلطال الوطنيتة امل نيتة دملنافنتة حتديد شروط تبتارل امل  -134

   إطار إجراءال املنازعال املت لقة دملنافنة، وتن يم هذه ال ملية.
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 7التورية رقم   
ال  تتمل،   القتتوا ي الوطنيتتة، بتتي اسجتتراءال املت لقتتة مبراقبتتة عمليتتال ال كتتز وإجتتراءال قمتتع  -135
 است مال قوة النوق.سوء 

 8التورية رقم   
متنح اهلي تتال الوطنيتة امل نيتتة دملنافنتة ستتلطَة امل اقبتتة علتى املمارستتال املا  تة للمنافنتتة ومراقبتتة  -136

 عمليال ال كز، دلتننيس مع امل وضية، وحتديد سبمل الت لم.

 9التورية رقم   
 الوطنية امل نية دملنافنة.توضيح عنارر إجراءال الت لم أمات اهلي ال  -137

 10التورية رقم   
إضت اء الشت افية علتتى عمليتة اختيتار أعنتتاء ستلطال املنافنتتة متن ختالل تن تتيم إجتراءال اسعتتال    -138

 عن ال شيحال، وت زيز القواعد الر تن م منالة تنارا امل ا  بي هؤدء األعناء.

 11التورية رقم   
للهي تتال الوطنيتتة امل نيتتة دملنافنتتة والنهتتوض بقتتدرفا علتتى استتتصدات  ضتتما  ادستتتقاللية املاليتتة -139

 مواررها ب ورة منتقلة مبنحها سلطة ت يي املوظ ي ال املي لديها.

 12التورية رقم   
 ز رة املوارر املتاحة للهي ال الوطنية امل نية دملنافنة ز رة  كبمة. -140

 13التورية رقم   
ال الوطنيتتة امل نيتتة دملنافنتتة   جمتتال إرتتدار ال تتتاو  مبنحهتتا ستتلطة إرتتدار ال تتتاو   ت زيتتز رور اهلي تت  -141

 من تلقاء ابافا، من جهة أوىل، ومتكينها من  شر ال تاو  الر ت درها، من جهة اث ية.

 14التورية رقم   
على اطالع  وضع برانم  للمناعدة التقنية ل ا دة اهلي ال الوطنية امل نية دملنافنة حىت تكو  -142

جيد فيما يت لس دملمارسال ال نلى املتب ة   جمال املنافنة واملكاسب الر حتققت ب نتمل اجتهتارال 
 اهلي ال ادحتارية املصت ة.

    


