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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 ستهلكة املمحاي وسياساتبقوانني فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 
 الدورة الثالثة

 2018متوز/يوليه  10و 9جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

ال  جمتتيفاستتتعراب بنتتاء القتتدرات واملستتاندة التقنيتتة 
 املستهلك وسياسات محايةقوانني 

قتتتوانني وسياستتتات يف جمتتتال قنيتتتة استتتتعراب بنتتتاء القتتتدرات واملستتتاندة الت  
 محاية املستهلك

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

  موجز  
يوووواأل األواد وووا  لنوووا  الدووودساع ويدووودي امل ووواعدا ال دنيووو     وووال قوووواا  و يا ووواع  

طلبواع ، وذلك ح ب الا دالي املناا   إىل البلدان النامي  والبلدان اليت متأل اق صا اهتا مبألحل  ا
طين عيدين الووووو امل وووواعدا علوووو  الصووووشدوووود  الووووواس ا واملووووواس  امل احوووو ا وشطووووم   وووو   األاطووووط  

قيوو ، ولووو لك ال وجي  صوويا   قووواا  املناا وو  وملايوو  امل وو قلك، وشطبيوو  املبووا  واإلقليمووف  
األاطوط   ك، شطوم الددساع املؤ  ي  من أج  حت   إافاذ     الدواا ا وابإلضاا  إىل ذل

 وااشييي  ش مثو  او الدعوا إىل املناا   مون أجو  قلو  فدااو  مناا و  وحت و  ساوا  امل و قلكا 
  وشنظيميو  ع مؤ  وي  إاطوا  لليوا ،   وال لنوا  الدودساع ، ا األواد وا ال دق  اليت يع مود

إلقليموف وطين واجديدا من أج  إافاذ  يا اع املناا و  وملايو  امل و قلك علو  الصوعيدين الو
 ا2030 متطياً مع م طلباع قط  ال نمي  امل  دام  لعاي

وأاطط  ال عاون ال دين  و    امل لألا عباسا عن شدأليأل مألحلف عن أاطط  لنا  الددساع 
 واد ووووووا   قووووووواا  و يا وووووواع املناا وووووو  وملايوووووو  امل وووووو قلك الوووووويت ي ووووووطلع  ووووووا األ ووووووال   

 ا2018-2017 الفاا
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 مقدمة  
يعووود األواد وووا  جقووو  ال ن وووي  املعنيووو  لدوووواا  و يا ووواع املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك    -1

ل قا    و  مطواس حتعلو  إطاس منظوم  األمم امل حداا و وو يقودإ إىل م واعدا البلودان الناميو  
 ال عاون ال دين من أاطط ه األ ا ي ا االق صا  العاملف، ويعد

نصووف  امل فوو  عليقووا اشفاقوواً م عوود  األطووألاإ ملدااحوو  وشوونجم  موعوو  املبووا   والدواعوود امل -2
  5الصووا س    35/63 الدووألاس  ، الوويت اع موودهتا اةمعيوو  العاموو  (1)املماس وواع ال ياسيوو  ال دييديوو 

، علوو  أن يووواأل األواد ووا  والوودول األع ووا  ايووه لووألام  للم وواعدا 1980 ي ووم  /األوللووااون 
 ووووووويما    املماس ووووووواع ال ياسيووووووو  ال دييديووووووو ، الال دنيووووووو  وإ ووووووودا  املطووووووووسا وال ووووووودسيب    وووووووال 

 االنامي  البلدان
الويت اع مودهتا اةمعيو  العامو   ،وشنجم مبوا   األموم امل حودا ال وجيقيو  ةمايو  امل و قلك -3

األيووو  ي مووون مقووواعلووو  أن ، 2015لوووااون األول/ ي وووم    22 الصوووا س   70/186  قألاس وووا 
لوويت ااميوو  والبلوودان بلوودان النامل وواعدا ال دنيوو  إىل الشدوود  و  اخلوو ا  اةدووومف الوودوء النووا  الدوودساع

)الفووأل   ا قلكايوو  امل وومتووأل اق صووا اهتا مبألحلوو  اا داليوو     ووال وضووع وإافوواذ قووواا  و يا وواع مل
 ا)ه((97اب  الفدألا -ال الع

واليت  جاع امل ف  عليقااال  ن ا إطاس   ،أماا  األواد ا  من لبوعالوا عل  ذلك، ط   -4
اع موووووودهتا الوووووودوسا ال ا  وووووو  عطووووووألا لفأليوووووو  اخلوووووو ا  اةدووووووومف الوووووودوء املعووووووين لدووووووااون املناا وووووو  

عوود ا  عألاضوواً ًوودشطً ألاطووط  لنووا  الدوودساع وامل وواعدا ال دنيوو ، لووف ينظووأل ايقووا شأن  ،(2)و يا وو قا
لووويت  وووا  مووون الووودول علووو  أن  قووو    اة وووبان املعلومووواع ا ،الفأليووو     وسشوووه ال وووالع  عطوووألا

 ا2018لااون الثاين/ينايأل   30األع ا  حبلول 
اليت اع مدهتا الدوسا الثااي  لفألي  اخل ا  اةدومف الودوء  اال  ن اجاع امل ف  عليقاو   -5

، طلوووب مووون أمااووو  األواد وووا  أن شدووودي،   الووودوسا (3)املعوووين لدوووااون و يا ووواع ملايووو  امل ووو قلك
ًووودطً ألاطوووط  لنوووا  الدووودساع وامل ووواعدا ال دنيووو     وووال قوووواا  و يا ووواع الثالثووو ، ا  عألاضووواً 

 اامل  قلك ملاي 
ولنووا  علوو  ذلووك، ش  وومن  وو   املوو لألا معلوموواع عوون أاطووط  لنووا  الدوودساع وال عوواون  -6

  امل وو قلك    وو  وملايووال دووين الوويت ش ووطلع  ووا أمااوو  األواد ووا     ووال قووواا  و يا وواع املناا
 ا2018-2017ا الفا 
ابل طوووألىل إىل إطووواس شوووواق لنوووا  الدووودساع وال عووواون ال دوووين    وووال املناا ووو   ويبووودأ ال دأليوووأل -7

اط اً لطبيعو  النطوةاسي  وادال ام  األواد ا  يددي عألضاً قصقاً وملاي  امل  قلك عل  ال واء، مث 
 وذلك عل  النحو ال اء:

__________ 

، و ووووووووف م احوووووووو  علوووووووو  الووووووووألال  ال وووووووواء: 7و 6 الفدووووووووأل نالد ووووووووم واو، ، TD/RBP/CONF.10/Rev.2 الوفيدوووووووو  (1)
http://unctad.org/en/docs/tdrbpconf10r2.en.pdf   ا(2018اي ان/ألألي   29 )اطلع عليقا 

 ا10، الفدألا TD/B/C.I/CLP/47الوفيد   (2)
 ا14، الفدألا TD/B/C.I/CPLP/9الوفيد   (3)

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd47_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd9_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd9_en.pdf
http://unctad.org/en/docs/tdrbpconf10r2.en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd47_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd9_en.pdf
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حالوووو  الدووووواا  وال يا وووواع وإاطووووا  اإلطوووواس الدووووااوين واملؤ  ووووف: ا وووو عألا   )أ( 
 املؤ  اع ذاع الصل ؛

 شعزيز قدساع املواس  البطألي  وشنفي  أاطط  الدعوا وال وعي ؛ )ب( 
إ اسا املعوووواسإ الوووو ام  و سا وووواع لووووألام  : ال وووووىلاأل واع الألقميوووو  و سا وووواع  )ج( 
 ال وىل؛
شعزيووووز الطووووألالاع وشعزيووووز عالقوووواع ال عوووواون لوووو  للوووودان اةنوووووب: اج ماعوووواع  ) ( 

 اخل ا /واملن دايع والطألالاع الدولي /اإلقليمي ا
ويوووس  ال دأليووأل،   ق امووه، شدييموواً ألفووأل شوودقالع األواد ووا ، وي وو  لجم لعوو  الوودسو   -8

 من شنفي  األاطط  امل طلع  ا   البلدان امل  فيداا

 بناء القدرات املساندة التقنية وإطار -أولا  
  وسياسات املنافسةولية األونكتاد يف جمال قوانني -ألف 

يعوووو   سيوووي الواليووو  املوللووو  إىل األواد وووا     ووو ا الصووود  إىل اع موووا   موعووو  املبوووا    -9
ال ياسيووو   ملماس ووواعوالدواعووود املنصوووف  امل فووو  عليقوووا اشفاقووواً م عووود  األطوووألاإ مووون أجووو  مدااحووو  ا

  اع موووا  وشعزيوووز لوووعشوووؤ و  وساً  امووواً   ال طوووييع  ا و ووو   ااعموعووو ا1980 ال دييديوو    عووواي
 الدواا  وال يا اع     ا اعال عل  الصعيدين الوطين واإلقليمفا

األمم امل حدا اال  عألاضف ال الع املعين اب  عألا  مجيوع  ويؤيد الدألاس ال و اخت   مؤمتأل -10
جوااب  موع  املبا   والدواعد املنصف  امل فو  عليقوا اشفاقواً م عود  األطوألاإ مون أجو  مدااحو  

الوويت اع موودع مووؤقألاً ا ووااشييي  عامليوو  ملواجقووو  اماس وواع ال ياسيوو  ال دييديوو  أمااوو  األواد ووا  امل
ل عوواون ال دووين وامل وواعدا ال دنيوو    لووال الدطوواع  العوواي واخلووا     ووال ااالح ياجوواع امل زايوودا 

البلودان الناميو   وق  ويما لو  الودول اةزسيو  الصولقا الناميو ؛ و  ابلن ب  ةميع البلدان الناميو ، وال
ال ووواحلي  واالق صوووا اع األقوووأل  ال وووعيف   يدليووواً واملعألضووو  للم ووواطأل واالق صوووا اع الصووولقا؛ 

ابل طواوس موع  يطلوب ذلوك الدوألاس مون األواد وا  أن ايدووي، والبلدان الويت متوأل مبألحلو  اا داليو ا لموا
ال دوين، مون أجو   نووب  املؤ  واع املعنيو  ومدودمف امل وواعدا ال دنيو ، اب و عألا  أاطوط  ال عوواون

االز واجي  وشطييع اةقواع املددمو  وامل لديو  لل عواون ال دوين مون أجو  االعوااإ لن وا   األعموال 
الفنيوو  لنواد ووا ا، ولوو لك احتديوود اعوواالع ذاع األولويوو  والد ووااي امل علدوو  لدووواا  و يا وواع 

للنظوأل ايقوا واختواذ املطألوحو  طوال    ذلوك امل املناا   من أج  شنفيو  أاطوط  ال عواون ال دوين، مبوا
واشو يع اطاىل البحث عن ماحن  ً مل   إجألا  لطأهنا   ال ياقاع اإلقليمي  و ون اإلقليمي ا

 ا(4)وحطد املواس  الالزم  لل دقالع اال ااشييي  الطويل  األج ا
الألالع  عطألا  ، اليت اع مدهتا الدوسا(5)وقد مت ال وليد عل    ا   وفيد  ماايديااو اقويب -11

 ا2016ملؤمتأل األمم امل حدا لل ياسا وال نمي ، اليت ع ِددع   متوز/يوليه 
__________ 

 اTD/RBP/CONF.8/11الوفيد   (4)
 ا(عاشألاً )76و 69الفدأل ن  (5)
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  1اإلطاس 
 مافيكيانو نريويباتفاق 

عتتفة متتد  لجميتتو ومنللة مالتحتتريف يف اهتتائ بيقتتة اقتعتتادية نامليتتة  تتالفعتت   امتتن القتترار إ  
 التجارة والتنمية

و يا وواع وطنيوو  منصووف  و ووليم  وقويوو  لطووأن موون املقووم أي وواً وجووو  قووواا   -69 
موواع ولنووا  ل املعلو املناا وو  وملايوو  امل وو قلكا وين ووحب ذلووك أي وواً علوو  ال عوواون الوودوء وشبووا 

 زايوووود الوووودوس املالدوووودساع   مجيووووع  وووو   اعوووواالع، وقاصوووو    ضووووو  شو ووووع األ ووووواىل العامليوووو ، و 
ومووووواع يوووووا املعل ، وفووووووسا شدنولوجللطوووووأللاع عووووو  الوطنيووووو ، وضوووووألوسا حت ووووو  الطوووووفااي  وامل وووووا ل

 واالشصاالع وظقوس ال ياسا اإللداواي ا
ام وووواعدا البلوووودان الناميوووو  والبلوووودان الوووويت متووووأل  ينبلووووف لنواد ووووا  أن يواصوووو  عاشووووألاً()76 

ايوو  امل وو قلك، اا وو  وملاق صووا اهتا مبألحلوو  اا داليوو  علوو  صوويا   وشنفيوو   يا وواع وقووواا  لطووأن املن
 وق ال عواون  عون شيألاضاع النظألا  الطوعي  وشدا م أا   املماس اع؛ ا والً ل ب  منقا إجألا  ا  ع

نظمووواع الدوليووو  ك موووع املالووودوء ايموووا لووو  الولووواالع املعنيووو  ابملناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك، ابالشووواا
 ااي  امل  قلكاندح  ةماألقأل  ذاع الصل ، لق اً   اع باس  مبا   األمم امل حدا ال وجيقي  امل

 اTD/519/Add.2الوفيد   املصدس:

 ولية األونكتاد بشأن محاية املستهلك -ابء 
 70/186الدوووألاس   ، اع مووودع اةمعيووو  العامووو  2015لوووااون األول/ ي وووم    22   -12

ملندحووو  صووويل قا اللطوووأن ملايووو  امل ووو قلك، مبوووا   األموووم امل حووودا ال وجيقيووو  ةمايووو  امل ووو قلك 
إحود   إطاس   قلك،  املعين لدواا  و يا اع ملاي  امل وأاطأع األي  اخل ا  اةدومف الدوء

ي لودوس واد وا (، ليدوو نميو  )األةان  لس ال ياسا وال نمي  ال الع ملؤمتأل األموم امل حودا لل يواسا وال 
 اآللي  املؤ  ي  الدولي  للمبا   ال وجيقي ا

ا اشدود  امل واعدا وجيب عل  األي  اخل ا  اةدومف الودوء أن ي وطلع لملو  أمووس منقو -13
لنا  الددساع وامل اعدا ال دني  إىل البلدان النامي  والبلدان اليت متأل اق صا اهتا مبألحل  اا داليو  عل  

 ا(6)   ال وضع وإافاذ قواا  و يا اع ملاي  امل  قلكا

 اسرتاتيجية األونكتاد خبعوص التدخ  -اثنياا  
 يا ووواع املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك، الووويت أيووود ا جوووا ع اال وووااشييي  العامليووو  لطوووأن  -14
مثوألا ال يأللو  الويت ال  وبقا األواد وا     وال شنفيو  أاطوط  لنوا  الدودساع    اال  عألاضوف، املؤمتأل

ط و(7)العامل النامف   مجيوع األاطوط  وش نفو  مبطواسل  ا ول مان  ييد البلودان امل و فيدا وال زامقوا، خت 

__________ 

 )ه(ا97، الفدألا A/RES/70/186الوفيد   (6)
 اTD/RBP/CONF.8/7 الوفيد  ااظأل (7)

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td519add2_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_en.pdf
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ابملناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك، ا ووواًل عووون الطوووبداع الوطنيووو  واإلقليميووو  الولووواالع الوطنيووو  املعنيووو  
 والعاملي  األقأل ، ح ب االق  ا ا وشأللز اال ااشييي  العاملي  اةديدا عل  اعاالع ال الي :

شدوود  امل ووواعدا ال دنيووو     ووال  يا ووواع املناا ووو  وملايوو  امل ووو قلك وشنظووويم  )أ( 
 اةوااب ذاع الصل ؛

   ليئ  متديني  للدطا  اخلا ؛هتيئ )ب( 
 اةيا     ال املناا  ؛ال زاي  )ج( 
 شو يع املنظوس اإلقليمف؛ ) ( 
 امل الع  وشدييم أفأل األاطط ا )ه( 

وشلطف  يا اع املناا   وملاي  امل و قلك لو   و   اعواالع وش وع  إىل هتيئو  أوضوا   -15
ويووووع ال يوووواسا وحطوووود اال وووو ثماساع ا ليوووو  اق صووووا ي  م وووو دألا وشعزيووووز الدوووودسا ال ناا ووووي  و عووووم شن

واألجنبيوو  والنقووو  ابلبنيوو  ال ح يوو  األ ا ووي ا وينصووب  الاليووز علوو  شنميوو  الدطووا  اخلووا  لووأ اا 
 اليت ال دني  للم اعدا العاي اإلطاس من جز اً  األاطط      وشطد ل عزيز النمو واةد من الفدألا 

ا وشطووم  (8)املواضوويعي  اعموعوواع وشنميوو  املطوواسيع شوودعيم علوو  شنطوووو والوويت األواد ووا ، يدوودمقا
اعموعو  املواضوويعي  امل علدوو  ل يا وو  املناا وو  وملايوو  امل وو قلك شعزيووز الدوودساع املؤ  ووي     ووال 
قووواا  و يا وواع املناا وو  وملايوو  امل وو قلك، ووضووع وإافوواذ قواعوود للمناا وو  وملايوو  امل وو قلك، 

 ووو قلك علووو  الصوووعيدين الووووطين واإلقليموووف   أاأليديوووا، ول ووويا وشدويووو   يا ووو  املناا ووو  وملايووو  امل
 وا ي  اهلا  ، والبلدان وأمأليدا الالشيني  ومنطد  البحأل الداسييب والطألىل األو   ومشال أاأليدياا

وعالوا عل  ذلك، ومن  اطأل عملياع األواد ا    مشال أاأليديوا والطوألىل األو و  عون  -16
ن ووااي    لد ووااي اة  ومشووال أاأليديووا، جيووألو شوودسجيياً شعموويم االطووألىل األو وومنطدوو  طأليوو  لووأل م  

لعووووامل ا قلك   أاطووووط  األواد ووووا  لبنووووا  الدوووودساع    يا وووواع املناا وووو  و يا وووواع ملايوووو  امل وووو
   صوا ي  والندديوماع  االقةش بعقا االيت النامفا اعل   بي  املثال، ي  من شنديح قواعد املناا   

اً يألمووف إىل ش ووم  مداحوو 2017األواد ووا    شطووألين الثوواين/اوام  الوو و أ قلووه لو وو  أاأليديووا 
لويت   نطوأ ا  اإلقليميو  من النظاي مفقوي ال دااؤ ل  اةن     شطودي   يئو  املناا و 17املا ا 

 لدواعوود،ا مووا  شلووك   م ووأل  اع الوو و  وويبت      وو   املنطدوو ا وإذا أقووأل  لووس وزسا  اةماعوو ،
صوو  فافوواذ ةدووم امل اذلووك  وويدون و وويل  مب دووألا إلشووألاك املووألأا   اظوواي  اوو ن اقووااا األواد ووا ،

 قطوو  ال نميوو   وو دام   قووااون املناا وو    أاأليديوواا وي مطوو   وو ا االل دوواس مووع أ ووداإ ال نميوو  امل
قويب، اليت شوصف ا)ب ب( من اشفاىل ماايديااو 55شعزز  الفدألا  و و ما 2030 امل  دام  لعاي

دوو  الن ووا  ن وو ، ومتشعزيووز عملووه امل علوو  ابلصووالع لوو  امل وواواا لوو  اة د ووا أبن اي وووىل األوا
طوووووا  ا ووووواع وإاوالف يووووواع وال يووووواسا وال نميووووو ، و عوووووم الووووودول األع وووووا    شصوووووميم وشنفيووووو  ال ي

شعزيوووز و الق صوووا ي ، اوحدوققوووا االق صوووا و وأمنقوووا ، اق صوووا ايً  ملوووألأاااملؤ  وواع الووويت شووودعم متدووو  
 ااألصقا االق صا ي ا

__________ 

 اTD/B/WP/198/Rev.1 الوفيد  ااظأل (8)
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 2018-2017األنشطة املنفذة يف الفرتة  -اثلثاا  
، قوووودي األواد ووووا  العديوووود موووون املطوووواسيع الوطنيوووو  واإلقليميوووو  2018-2017  الفوووواا  -17

يوووه األاطوووط  اسيووو ، شلامل  لفووو    البلووودان الناميووو ا ويبووودأ  ووو ا الفوووأل  لوصوووف مووووجز للمطووواسيع اة
سيع ح وووب شوووأل  املطووا  أقووأل  مووون ال عوواونا و   إطووواس املطوواسيع، ابإلضووواا  إىل أاوووا  امل ووطلع  ووا

 ااأبقدمق الزمين، لد اً قا ش ل ل

 املشاريو اجلارية -ألف 
لدوود  أب لووأل م   يا وواع املناا وو  وملايوو  امل وو قلك ملنطدوو  أمأليدووا الالشينيوو  )لووأل م    -18

، علوووو  شووووواق لنووووا  الدوووودساع وشعزيووووز املؤ  وووواع    ووووال املناا وووو  2003 لومبووووال(، منوووو  عوووواي
مون البلودان امل و فيدا، وإحود  املنظمواع اإلقليميو   17ي عل  مب وا   ملايو  امل و قلك إىل  ايما

ا واللوأل  امل ووق  اليت شدعمقا أماا  الدول  للطؤون االق صوا ي     وي وألا (9)  أمأليدا الالشيني 
وحت و  ساوا    و شزويد البلودان امل و فيدا ابأل واع الالزمو  ل نفيو   يا واع املناا و    أ وواققا

 ي قم   حتدي  ال نمي  الطامل  وامل  دام  ل داهناا امل  قلك، مما
، علوو  مت وو  عووأل  ال عوواون 2015 و ووالز املألحلوو  الثالثوو  للوو  م ، الوويت لوودأع   عوواي -19

   90 ،2017 اياإلقليمف وعل  شعزيز قدساع الدطا  اخلا ا وقد افو  لوأل م  لومبوال،   عو
ع املناا و  مون ولواال اليت وضع هلا قططاً   العواي املاضوفا ولنوا  علو  طلوب ط املا   من األاط

ل ولط  اقوألين مثو  شواص  لأل م  لومبوال موع أصوحاب املصولح  اآل وملاي  امل  قلك امل  فيدا،
 الد ا ي  واملؤ  اع ال ياسي ا

وملايو  امل و قلك ويألمف لأل م  األواد ا  اخلا  ففيوليا إىل شعزيز قدساع  يئ  املناا    -20
يوو  ابأل واع لوو  الوطنوشزويوود الولا   ذلووك البلوود علوو  إافوواذ  يا وواع املناا وو  وملايوو  امل وو قلك،

مون الفعاليوو     املزيودالالزمو  ل ح و  اإلطواس الدوااوين واملؤ  وف، وإس وا  األ وس الدفيلو  ل حديو
امل ووؤول   ىل شوعيوو إألو  يقوودإ املطوو ي علوو  فافوواذ قووواا  املناا وو ا ولبلووواي  وو   اللوواايع، ايمووا

امل وو قلد  و ل ياسيوو  اةدووومي  واهليئوواع ال نظيميوو  الدطاعيوو ، وساسووف ال يا وواع، واملؤ  وواع ا
قيو  لد وم اي لدامو   و طلو   و ا املطوألو ، الو و متولوه ابلطأن املناا   وملاي  امل و قلكا وقود أ  

 ا2018 و ينيز   عاي 2015الد  ،   لااون الثاين/ينايأل 
إىل    املدواي األول، اخلوا  ابلطوألىل األو و  ومشوال أاأليديوا، ويقدإ لوأل م  األواد وا  -21

شعزيوووز ال دامووو  االق صوووا و اإلقليموووف عووون طأليووو  حت ووو   يا ووواع املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك، 
واةدم الألشيد وامل اواا ل  اةن     املنطد ا واللأل  العواي  ،يعزز ابل اء مدااح  الف ا  مما

ال عاون الوفي  مع امل  فيدين و يئواع وولواالع املناا و  ليس  ال  م ،   قطوطه الد  ،من 
وملايوووو  امل وووو قلك واهليئوووواع اةدوميوووو  اح ووووب، لوووو  أي وووواً مووووع اهليئوووواع ال نظيميوووو  الدطاعيوووو ، 
ومنظمووواع امل ووو قلد ، وسالطووواع األعموووال ال ياسيووو ، واةقووواز الد وووا ف واألو ووواط األلا  يووو ا 

__________ 

الل   اا وم ا إىل شوبد ه املؤلفو  مون  ، ابل ازي  ولماع   ول األاديز2018عاي ب لأل م  لومبال،   وقد سح   (9)
 لوووقو واةمقوسيووو و زيووو  ولنموووا األسجن ووو  وإلووووا وس وأوسو وووواو وابسا وووواو وال اال اليووو  أسا: وووا:  الووودول األع وووا 

ك ولومبيووا واملد ووي اسيدا ولالدومينيديوو  و ولوو  لوليفيووا امل عوود ا الدوميوواع وال وولفا وس وشوويلف و واشيموواال ولو وو
 وايداسا وا و ندوسا  ومجاع   ول األاديزا
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 م  إىل إقام  شبداع لو  أصوحاب املصولح  املعنيو  مون أجو  زاي ا ال عواون علو  ويقدإ ال  
 متولووووه ابلداموووو  حدوموووو  ال ووووويد ،2015 طلوووو    عووووايالوووو و أ   الصووووعيد اإلقليمووووفا والوووو  م ،
 االيمنو امللألب و مصأل و لبنان و  ةزا ألاو شواس و األس ن وش  فيد منه البلدان ال الي : 

اإلقليمووف اخلووا  ابلوودول األع ووا    اةماعوو  االق صووا ي  والندديوو  لو وو  الوو  م   أمووا -22
، و وله االحتا  األوسويب ويقدإ إىل شطويأل وشدعيم اإلطاس 2017 أاأليديا ادد لدأ شنفي     عاي

 ووويما    الدوووااوين واملؤ  وووف ل عزيوووز  يا ووواع املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك   و ووو  أاأليديوووا، وال
يقووودإ إىل  لموووا  ا، ومجقوسيووو  الدوالوووو الد دألاطيووو ، و وووان شوووومف ولألين وووييب(10)يووو اع معووواع ا ل

شفعي  الددسا ال ناا ي  هليئ  الألصد اع معي  عل  حتديث وسصود شطبيو  قواعود املناا و  اإلقليميو ا 
الدفوا ا االق صوا ي   وشطم  شلك الدواعد  عم أ داإ اهليال  الوطني  للمناا و  صصوو  شعزيوز

قالل شعزيز الددساع املؤ  ي  من أج  شنظويم األ وواىل   أاأليديوا    قلك وذلك منومصاحل امل
الو ط ا ومن شوأن ال نفيو  الفعوال هلو   اآلليواع أن ي وقم   حت و  ليئو  األعموال ال ياسيو    
و وو  أاأليديووا مووون أجوو  لنووا  اق صوووا  شناا ووف علوو  الصوووعيد  ون اإلقليمووف، للووأل  اادماجوووه   

 وحفز النمو وال نمي  مع اةأل  عل  ملاي  امل  قلكا االق صا  العاملف
وقوووود عموووو  األواد ووووا  لطوووود  وفيوووو  مووووع أمااوووو  سالطوووو  أمووووم جنوووووب شووووألىل ل وووويا و وهلووووا  -23

ملطوواسيع اا وشطووم  األع ووا  علوو  موود  عوودا  وونواع، لوودعم موون الولالوو  األملاايوو  لل عوواون الوودوء
؛ وشدوود  2025-2016 الفوواا قطوو  عموو  سالطوو  أمووم جنوووب شووألىل ل وويا للمناا وو   املنفوو ا 

 وووويا وب شوووألىل لالووودعم    وووال ال وووودسيب واملبوووا ساع اةديووودا، موووون قبيووو  مأللووووز سالطووو  أموووم جنوووو
ميوودان ملايوو   دوليوو   للبحوووا امل علدوو  ابملناا وو ؛ وشبووا ل اخلوو اع    ووال أا وو  املماس وواع ال

  مؤشوأل متدو  يودا، مثوع اةدامل  قلك؛ وشدد  امل امهاع الفني  لطأن األعمال اةاسي  واأل وا
 امل  قلك   إطاس سالط  أمم جنوب شألىل ل ياا

لوصووفه مبووا سا مطووال  لوو   2012وقوود أاطووت من وود  صوووايا للمناا وو    متوز/يوليووه  -24
املناا ووو     دا  يئووواعاألواد ووا  واللينووو  البللاسيووو  ةمايووو  املناا ووو ا ويقوودإ املن ووود  إىل م ووواع

 سوليوو  والدوليوو  وواع األو ي ماشوو  مووع أا وو  املماس  اذ قووواا  املناا وو  مبوواالبلدووان علوو  اع مووا  وإافوو
املناا ووو    يئووواع مووواواال ووو فا ا إىل أقصووو  حووود مووون اوا ووود األ وووواىل اةيووودا األ ا    للوووداهناا أ

يم قلوولو وواو )اإل لألواشيوا،امل  فيدا الأل ي وي  اقوف  يئواع ألباايوا، والبو ون  واهلأل وك، ولللواساي، و 
مجقوسيو  مدودوايا و واةبو  األ وو ،  ((،1999)1244مم امل حدا، قألاس  لس األمن اإل اسو لن

امل ووووامه    ليوووونقم و  اليو و ووووالاي   ووووالداً وصووووأللياا وامل وووو فيدون مل زمووووون ل عزيووووز ال عوووواون ايمووووا
 األاطط  واملبا ساع اليت ي طلع  ا املن د ا

والسياستتتتتات وإنشتتتتتاء  اإلطتتتتتار القتتتتتانو  واملؤسستتتتتي  استتتتتتعراب  التتتتتة القتتتتتوانني -ابء 
 املؤسسات ذات العلة

لووأل م  لومبووال أصوودس موون منطلوو  شعزيووز فدااوو  املناا وو    أو وواط األعمووال ال ياسيوو ،  -25
 موع   من املبوا   ال وجيقيو  امل علدو  ابألعموال ال ياسيو  ل ح و  اقوم وشطبيو  قوااون املناا و  

ل املناا وو  وملايوو  امل وو قلك واألقووأل  لطووأن   لولومبيووا ولووقو، إحوودامها ش علوو  ابالم ثووال    ووا
__________ 

 او الون و ينيا اال  وا ي  والدامقون  ومجقوسي  أاأليديا الو ط  ومجقوسي  الدوالو شطا ش ألف اةماع  من (10)
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إحووود  الولووواالع أن مووون ال حووودايع الووويت جوووألع مواجق قوووا أفنوووا  ذلوووألع لوووألام  ال  وووا  ا وقووود 
وأوصت لوجووب  ،يدواوا من سعااي البلدين املعني  صيا   املبا   ال وجيقي  الوطني  أن اخل ا  مل

ملماس واع الوطنيو ا ومون املزموع اطوأل املبوا   ال  اب اخل ا  الوطني  اقمواً أا و  لل طوأليعاع وا
 ا2018ال وجيقي    لال البلدين   أايس/مايو 

  األواد وووا   موعووو  مووون املبوووا   ال وجيقيووو  واأل لووو  ، اف وووفيوليووواإطووواس املطوووألو  اخلوووا  ف و  -26
، 2017 ووولأل شطووألين األول/أل اإلسشووا ي  الألاميوو  إىل شي ووق حت وو  شنفيوو  قووااون املناا وو    البلوودا و 

املناا ووو  ال ياسيووو  وملايووو  امل ووو قلك،  يئووو  مطووواسلاً حلدووو  عمووو  اظموووت لفا ووودا م وووؤوء  40ح وووأل 
والد ووواا واملووودع  العوووام ا ولوووان اهلووودإ امل ووووق  مووون حلدووو  العمووو   ووو    وووو شدووود  الووودلي  اخلوووا  

ع امل علدوووو  ابل حديوووو    أمووووأل ال دوووو الع االح داسيوووو  وإقووووألاس  وشلطيوووو  اةوااووووب املوضوووووعي  لل حديدووووا
( 813/2013 ابلداسشالع، وإعطا  أمثلو  وشطبيو  إعوالن املناا و  ال ياسيو  وملايو  امل و قلك )العود 

 عل  حاالع ال د الع االح داسي    إفيولياا
وإلقووألاس املبووا   ال وجيقيوو  لطووأن عمليوواع االاوودماج، وإ ووا ا ا وو  داي املأللووز املقوويمن،  -27

،  وودإ شعزيوز قوودساع اهليئوو  علوو  2017األول/ ي ووم   عدودع حلدوو  عموو  شدسيبيو ،   لووااون
حتليووو  عمليووواع االاووودماج وال عامووو  موووع حووواالع إ وووا ا ا ووو  داي املأللوووز املقووويمنا وقووود  لفوووت 
 موع  املدسل    معظمقا من قبقاع   ق ااي املناا   وأع ا  من اهليئو  املعنيو  ابملناا و    

 جنوب أاأليدياا
عم صصووو  شندوويح قووااون املناا وو    اةزا ووأل وصوويا   قووااون ملايوو  وقوودي األواد ووا  الوود -28

أعوود املبووا   ال وجيقيوو  امل علدوو  ابملناا وو   امل وو قلك   األس ن وقووااون املناا وو    ال ووط ا لمووا
)اةيا  ال ناا ف( وملاي  امل  قلك ) يال  واعالي  الولاالع، ومطاسل  املؤ  اع ال ياسي ( من 

ا وشعوووود شلووووك 2018و 2017 ا علوووو  الصووووعيد اإلقليمووووف   أواقووووأل عووووامف جوووو  إقألاس ووووا واطووووأل أ
طوواس جقوووو  م الألاميوو  إىل جعووو  املؤ  وواع ألثوووأل  إاملبووا   أ واع شطووود  عووو ً للم ووو فيدين   

لفا ا من أج  حت   ال نظويم وزاي ا ال دواسب لو  الونظم اخلاصو  ابملناا و  وملايو  امل و قلك   
 دياامنطد  الطألىل األو   ومشال أاألي

أ اس األواد ا  عملي  شنديح مطألو  قواعود املناا و   ،إطاس املطألو  اخلا  ابةماع  و  -29
  ذلوووك  ( ا ووو نا اً إىل أا ووو  املماس ووواع الدوليووو ، مبوووا2014  مجقوسيووو  الدوالوووو الد دألاطيووو  )

قوسيووو   موعووو  املبوووا   والدواعووودا وشووووىل األواد وووا  أي ووواً صووويا   قوووااون ملايووو  امل ووو قلد    مج
ادووح  الدوالووو الد دألاطيوو  ا وو نا اً إىل املبووا   ال وجيقيوو  ةمايوو  امل وو قلكا وعووالوا علوو  ذلووك،

املبوووا   ال وجيقيووو  اإلقليميووو  امل علدووو  وشووووىل  صووويا   األواد وووا  قواعووود املناا ووو    إطووواس اةماعووو  
د املناا ووو  وقوووت الحووو ، اظوووم األواد وووا  حلدووو  عمووو  شدنيووو  ل ديووويم قواعووو حبمايووو  امل ووو قلكا و 
اةماعووو  ومطوووألو  املبوووا   ال وجيقيووو  ةمايووو  امل ووو قلك    واال،  اقووو  املندحوو  املعموووول  وووا   

 ا2017ابلدامقون،   شطألين الثاين/اوام  
 االحتووا الوويت ينفوو  ا األواد ووا     ووال ال عوواون مووع  ،أحوود املطوواسيع ال عاوايوو  إطوواس و  -30

األواد وووا  إىل امل وووامه    الووودعوا إىل األقووو   فعووواألوسويب لووودعم ولالووو  املناا ووو    جوسجيوووا،    
 قاي   شوليد اةدوم  وال ملان علو  أ وم ساهتموا،    يا   املناا       ا البلد واإللدااون و 

ااون ملايووو  علووو  أمهيووو  قووو أي ووواً، ،إطووواس عمليووو  شندووويح قوووااون املناا ووو  اةاسيووو ا وألووود األواد وووا 
 امل  قلك وشفاعله مع قواا  و يا اع املناا   من قالل ال وصياع ال يا اشي ا
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ويدوودي األواد وووا  امل وواعدا إىل حدومووو  ابسا ووواو صصوووو  شندوويح ال طوووأليعاع ال ووواسي   -31
  امل علد  حبماي  امل  قلك، مع مألاعاا املبا   ال وجيقي  املندح  امل علد  حبماي  امل  قلك وامل ا 

 اال  قاللي  امل علد  ابل ياسا اإللداواي ا

 تعزيز قدرات املوارد البشرية وتنفيذ أنشطة الدنوة والتونية -جيم 
  إطوواس لووأل م  منطدوو  الطووألىل األو وو  ومشووال أاأليديووا، اا وو ح األواد ووا ، ابل عوواون مووع  -32

، 2017 اي ووان/ألألي  وزاسا االق صووا  وال يوواسا   لبنووان، مأللووز ال وودسيب اإلقليمووف   لووقوع  
واإل ووووقاي   شعزيووووز قوووودساع  سإاعدووووب ال وقيووووع علوووو  موووو لألا شفووووا ما و ووووي وىل املأللووووز اطووووأل املعوووو

امل وو فيدين   منطدوو  الطووألىل األو وو  ومشووال أاأليديووا    ووال ملايوو  امل وو قلك وذلووك عوون طأليوو  
الووووو  م   األال وووودسيب وشعمووووويم املوووووا  والبيوووووا ع وأ واع العمووووو  املوضوووووع  هلووووو ا الوووو  م ا و ووووويو 

 قدماع شدسيبي  و يدعم شبا ل املعلوماع عن طألي  شنظيم  وساع ابللل   العأللي  والفألا ي ا
، اظووووم الوووو  م  حلدوووو  شوعيوووو  وطنيوووو  لطووووأن قووووواا  و يا وووواع 2017أايس/مووووايو  و  -33

وأع وووا  ال ملوووان والد ووواا  لوووزع علووو  مووووظفف وزاسا ال يووواسا وأع وووا   لوووس املناا ووو س املناا ووو ، 
أجووأل  الوو  م  شدييموواً لدووااون املناا وو    اةزا ووأل ا وو نا اً إىل  ثلووف األو وواط األلا  يوو ا لموواومم

 ا2016ال عديالع اليت اقاحقا  لس املناا     لااون األول/ ي م  
عن األ وواىل الألقميو   موا فيديوأايس/مايو أي اً، اظم لأل م  لومبال حلد  عم     و  -34

ني ا ادد اج مع مخ ون قبقاً من ق ا  املناا   وملايو  امل و قلك مون األسجن و    أمأليدا الالشي
ولوووقو واةمقوسيووو  الدومينيديووو  و وي وووألا وشووويلف ولولومبيوووا لنموووا ابسا وووواو و وإ وووباايا وإلووووا وس و 

واملد وويك و نووودوسا  واالحتوووا  األوسويب ملناقطوو  امل وووا   امل علدووو  حبمايوو  امل ووو قلك واملناا ووو    
الواقعووو  علووو  عالقووواع امل ووو قلد  و يدووو  األ وووواىل   ووويما ملناقطووو  اآلطس اىل الألقميووو ، والاأل وووو 

الألقمي  اةديدا، وا   داي البيا ع، ا اًل عن االق صا اع ال عاواي  وأفأل األ واىل الألقميو  علو  
النطوووواط لوووو  موووون ولالوووو  ملايوووو  امل وووو قلك    ال عوووواون اإلقليمووووفا وقوووود شوووواسك   ا   وووواا   وووو ا

او، وةنو  أوسو وواو ل عزيوز املناا و  والوداا  عنقوا والولالو  اإل وبااي  لل عواون الودوءا وقود أوسو وو 
 ووقلت لنيوو  حلدوو  العموو  امل صصوو  لليل وو   املوووازي   )لأل ووت إحوودامها للمناا وو  واألقووأل  
ةماي  امل  قلك( شبا ل اخل اع   لال اعال ، وشد ع عل  أمهي  ال ن وي  وشبوا ل املعلومواع 
لو  الولوواالع اإلقليميو  لفا وودا األ وواىل وامل وو قلد ا وقوود مثلوت الن ووا  ا وب  مخ وو    املا وو  

 ألين من الن ا امن املطاسل ، ولان معظم املي   
واظووم لووأل م  لومبووال، ابل ن ووي  مووع املعقوود الوووطين للووداا  عوون املناا وو  وملايوو  امللديوو   -35

ؤون اال وو قالك   ليمووا   أايس/مووايوا ولووان اهلوودإ الفدأليوو ، الوودوسا الثالثوو  لفعاليوواع مدس وو  شوو
الأل ي ف من الدوسا املدثف  اليت ا  مألع ملدا أ بو  واحود  وو ا  دطواإ اةوااوب الأل ي وي  مون 
ملووووالع شثديووووف امل وووو قلد  وام ثووووال مؤ  وووواع األعمووووال ال ياسيوووو  الطوووووعف مووووع الاليووووز علوووو  

لي  واألفأل الواقع، ا اًل عون اةلوول الوطنيو  حاالع البلدان األلثأل ق ا، وأا   املماس اع الدو 
  املا ووو   65مووون امل وووؤول   31والدوليووو  وال حووودايع واالح ياجووواع الأل ي وووي ا وشلدووو  ال ووودسيب 

  إطوووواس  وساع  سا ووووي  شفاعليوووو  أشووووألإ عليقووووا أ وووواش ا جووووامعيون وس: ووووا   موووونقم موووون الن ووووا ،
الولال  الد االاي  ةماي  امل  قلكا وش وقع   الدون لولاالع   أمأليدا الالشيني  وممثلون  لوا عن

املدس وو  أن  ووألو ًالوواا اعاليوواع شلووك الوودوسا الدسا ووي    أوطووان امل ووؤول  عوون ولوواالع ملايوو  
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اللوووأل  منقوووا شي ووووق شووودسيب املووودسل  لصوووواحل  امل ووو قلك، ولووو ا  ووووييألو وضوووع وحووودا  وذجيوووو 
اةمقوسيوووو  و ن وووو  ولنمووووا ولووووقواملطوووواسل ا وقوووود ح ووووأل الوووودوسا م ووووؤولون حدوميووووون موووون األسج

الدومينيديوو  وال وولفا وس وشوويلف ولو وو اسيدا ولولومبيووا واملد وويكا وأةووزع ا ووي وطنيوو  مطالدوو  
م ؤواًل ممن شلدووا ال ودسيب مون  461 موعه  ا  فا  منقا ما   لب/أ  طس،من شلك الدوسا 
 االبلدان ال  ع 

وظف  املدلف  لد ااي مطألوح  مون قبو  متوز/يوليه، عدد األواد ا  حلد  عم  للم و  -36
ابل عاون مع اللين  اليااباي  لل يواسا املنصوف ا و وعت حلدو  العمو  إىل   ولاالع املناا   األاأليدي

شعزيز الددساع الالزمو  ملدااحو  ال دو الع االح داسيو  وال العوب   عطوا اع املطواايع العامو ، 
ع ال اليووو : أ واع ال حديووو  والدطوووف عووون ومشلوووت عوووأل  أا ووو  املماس ووواع الدوليووو    اعووواال

ومعاةو  الطوداو  وأ واليب إجوألا  ال حديدواع األوليو ، وختطوي  عمليواع ال ف وي   االا قالاع،
 الفين، ومجع وا   داي األ ل  الألقمي ، وأ اليب اال  يواب، والدعوا إىل املناا  ا

ظووويم  وسشووو  شووودسيبي   ، ل ن2017   عووواي إطووواس مطوووألو  إفيوليوووا، قووواي األواد وووا ، و  -37
لطأن إافواذ قوواا  املناا و  لفا ودا الد واا واملودع  العوام  وذلوك لم العو  لل ودسيب الو و قودي 

 للي  شعأليفقم ابملفا يم االق صا ي  والدااواي  األولي  ذاع الصل    ا اعالا 2016 هلم   عاي
لصوواحل  يئوواع    ابملناا وو    األا ووامتوز/يوليووه، اظمووت زايسا  سا ووي  إىل اهليئوو  املعنيوو و  -38

الدسا ووي  علوو  ال عوواون الوودوء اةولوو  املناا وو    منطدوو  الطووألىل األو وو  ومشووال أاأليديوواا وسلووزع 
 والطبد  األوسولي  للمناا  ، وشدنياع ال حدي ، ولألام  ال  ا  ، وأمهي  ال حلي  االق صا وا

سا ي  لل وعيو  علو  الصوعيد الووطين   حلد    ،  األس ن ،متوز/يوليه أي اً، اظمت و  -39
 ووووال قووووواا  و يا وووواع ملايوووو  امل وووو قلك،   إطوووواس منطدوووو  الطووووألىل األو وووو  ومشووووال أاأليديوووواا 

اةلدوووو  الدسا ووووي ، جووووأل  عووووأل  املبووووا   ال وجيقيوووو  ةمايوووو  امل وووو قلك و ق ووووا موووون املبووووا    و 
جووألع  خلوودماع املاليوو ا لموواال وجيقيوو  العامليوو  لطووأن معووايق االشصوواالع ال وولدي  والال وولدي  وا

مناقطووو قا موووع اةقووواع صووواحب  املصووولح ا وعوووأل  قبوووق األواد وووا  اال  طووواسو حتليلوووه للدوووااون 
 األس ين ةماي  امل  قلك   األس ن، و ق  امل ا   امل صل  ابل ياسا اإللداواي ا

امل و و  ع دودع  ، اظم لأل م  لومبوال أي واً  وسا مدثفو  سايعو شطألين الثاين/اوام  و  -40
  ليمووا حوووول موضووو  الووواوي  للمناا ووو  وق صصووت للمووووظف  ال نفيوو ي    ولووواالع املناا ووو  

لومبوووال ال العووو  للمعقووود الووووطين للوووداا  عووون املناا ووو  وملايووو    -ابل عووواون موووع مدس ووو  إاوووديدويب 
ممون   لالشينيو ،من امل ؤول  مون ولواالع املناا و    أمأليدوا ا 30امللدي  الفدألي ا وقد شاسك حنو 

  حلدوو   سا ووي  شفاعليوو  ا وو مألع أ ووبوعاً واحووداً  للفوووا فجووألا  حتديدوواع   ولوواالهتم املطوواسل ،
  ذلك  ولان اهلدإ منقا،   املداي األول، ا  حداا للياع البحث واطاىل شطبي  شدنياشه، مبا

يوو  املدوواسن ل طبيوو  اةوااووب الأل ي ووي  لل صووميم واأل ووداإ وال ديوويم وال حوودايعا وقوود  وواعد ال حل
 ووع عنقووا ل وومان ةوواا  شلووك ال دنيوواع     لووف البلوودان علوو  حتديوود اخلصووا جم املميووزا الوويت ال

وممثلووون مموون  لوووا  أشووألإ علوو  الوودوسا أحوود اخلوو ا  ال حديدوواع   ال ووياىل املؤ  ووف ا وود ا وقوود
وسا ال دسيبيوو  أي وواً  وسا عوون الولوواالع املعنيوو  ابملناا وو    ال ازيوو  ولووقو وإ ووبااياا وش وومنت الوود

ل وودسيب املوودسل  موون أجوو  شي ووق املألحلوو  اخلاصوو  مبحالوواا اةلدوو    إطوواس الولوواالع الوويت ين مووون 
إليقوووواا وقوووود ح ووووأل الوووودوسا م ووووؤولون ينولووووون عوووون حدوموووواع األسجن وووو  وإلوووووا وس وأوسو ووووواو 

وايدوواسا واا وقوود جووأل ، وابسا ووواو ولنمووا ولووقو واةمقوسيوو  الدومينيديوو  وال وولفا وس ولو وو اسيدا 
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، إا وواج ا ووي وطنيوو  مطالدوو  حووول  وو ا املوضووو  ا ظمووت علوو   ووألاس  وو   2018 اس موو/ذاسل  
 زا  امل و وووو ، ش صوووواًا و  291  موعووووه أا وووو  إىل شوووودسيب مووووا الوووودوسا ال دسيبيوووو ، و ووووو مووووا

   املا  ا 20 لن ب  ال حدي  شدنياع  ال   لفا اهتم  من املطاسلون
، اظووم الوو  م   وسا شدسيبيوو  مدثفوو  ا وو لألقت فالفوو  أايي لطووأن وام ا/ألين الثوواينشطوو و  -41

مبوووا   املناا ووو  ع دووودع   ليموووا وق صصوووت لد ووواا مووون البلووودان ال وووبع  عطوووأل امل ووو فيدا مووون 
قاضياً من ق واا ا والم العليوا   البلودان  60 ل  قدماع ال  م ا وقد مجعت الدوسا ال دسيبي 

ولنمووا ولووقو واةمقوسيوو  الدومينيديوو  وال ازيوو   وإلوووا وس وأوسو ووواو وابسا ووواو ال اليوو : األسجن وو 
و ول  لوليفيا امل عد ا الدوميواع وال ولفا وس وشويلف و واشيمواال ولو و اسيدا ولولومبيوا واملد ويك 
وايداسا وا و ندوسا  ا واًل عون مجاعو   ول األاوديزا وقود وضوعت الودوسا ال دسيبيو  أ وس شبوا ل 

لان من أ داإ الدوسا شعزيز إافاذ قوااون    ح  ق ااي ملاي  امل  قلكا لما اخل اع الد ا ي 
ملاي  امل  قلك   أمأليدا الالشيني  عل  حنو م    وموحود، وذلوك ضومن اطواىل قوواا  لو  للود 
موون شلوووك البلووودانا ويقوودإ لوووأل م  لومبوووال إىل هتيئوو  أول   موووع إقليموووف للوو علم ليدوووون مصووودساً 

إىل شدووود  الووودعم إىل الديوووا ع امل وووؤول  عووون ضووومان ملايووو  امل ووو قلد   ل وليووود املعووواسإ يقووودإ
لدف ي مدنوا من اختاذ قألاساع م  نقا وم ياا  ا وعالوا عل  ذلك، يقدإ ال  م  إىل شعزيز 
فداا  شطيع اإل اسا اةيدا لن واىل من أج  امل امه    الألاا  االق صا و للمواطن ا ولان من 

  عم  الدوسا ال دسيبي  قاضي ان من ال ازي  وشيلفاالدا م  عل  شي ق
   إطوواس املطووألو  اإلفيووويب الدووا م علوو  ال عوواون لوو  للوودان اةنوووب، اظووم األواد ووا ، و  -42

شطألين الثاين/اوام ، جول   سا ي  ملدا أ بو  لفا دا الأل يس املع  حديثاً هليئ  املناا و  ال ياسيو  
لوووزايسا ةنووو  املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك، و وووف  يئووو  م مأل ووو  شعمووو   وملايووو  امل ووو قلك   زامبيوووا

 ل ال   واعالي ا
إطووواس مطوووألو  اةماعووو  االق صوووا ي  والندديووو  لو ووو  أاأليديوووا، اظموووت حلدووو  إقليميووو   و  -43

سسيو ،   شطوألين الثواين/اوام     واال، لفا ودا ممثلووف اهليئواع املعنيو  ابملناا و  وملايو  امل وو قلك 
ليفيو  علو   املطواسل  إطوال  لدان امل  فيدا واملؤ  اع الطأليد  اإلقليميو ، وذلوك  ودإ   الب

شصميم قوواا  املناا و  وملايو  امل و قلك وشنفيو  ا علو  الصوعيدين الووطين واإلقليموف ا و نا اً إىل 
   ذلووك  موعوو  املبووا   والدواعوودا وسلووزع اةلدوو  الدسا ووي  أي وواً  أا وو  املماس وواع الدوليوو ، مبووا

عل  قااون املناا     اةماع  االق صا ي  والنددي  لو و  أاأليديوا وعوأل  املطوألو  األول اخلوا  
ابألمووأل ال وووجيقف اإلقليمووف املعووين حبمايوو  امل وو قلك   و وو  أاأليديوواا وقوود جووأل  عووأل  ومناقطوو  

 املواضيع ال الي :
 املناا   وملاي  امل  قلك؛ اعاو  اةنس و يا  )أ( 
لويت شواجققوا الولواالع اةديودا املعنيو  ابملناا و  وأولوايهتوا    وال ال حدايع ا )ب( 

  ن شطأليعاع املناا  ؛
مووأل ال وووجيقف اخلووا  حبمايوو  امل وو قلد  الأل ووا ع امل علدوو  ابملطووألو  األوء لن )ج( 

   و   أاأليديا؛
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ال دامووو  اإلقليموووف و يا ووواع املناا ووو  )االحتوووا  االق صوووا و والندووودو للوووألب  ) ( 
  األيدوف واةماعولينووب األديا، واةماعو  االق صوا ي  لودول  وألب أاأليديوا، واةماعو  اإل ا يو  لأاألي

 االق صا ي  واةماع  الداسيبي (؛
 العالقاع ل   يئاع املناا   وال لطاع ال نظيمي  الدطاعي ؛ )ه( 
 العالقوو  لوو  الدواعوود الوويت ش ووعقا   لووف اةماعوواع والدواعوود الوطنيوو     ووال )و( 

 املناا   وملاي  امل  قلد ا
لوووااون األول/ ي وووم ، اظوووم لوووأل م  منطدووو  الطوووألىل األو ووو  ومشوووال أاأليديوووا حلدووو   و  -44

للوودانا  5وابً موون منوود 40عموو  شدسيبيوو  إقليميوو  لطووأن إافوواذ قووواا  املناا وو    شووواس ح ووأل ا 
ال عأليوف و  ناا وف،ل ولان اللأل  من حلد  العم  شلك  و إطال  املطاسل  عل  مبا   اةيوا  ا
أجوو  لنووا    بعوو  موونابل وووىل ذاع الصوول ، وإ ووا ا ا وو  داي املأللووز املقوويمن، وأ وواليب ال حديوو  امل

ي وووواً املبووووا   أطوووواسلون الدوووودساع الالزموووو  إلافوووواذ قووووواا  املناا وووو  لفعاليوووو    املنطدوووو ا و قوووو  امل
 ال وجيقي  لطأن اةيا  ال ناا فا

، اا و ح مأللوز لل ودسيب    وال ملايو  2018اط/ا ايأل إطاس املطألو  اف وه،   شوب و  -45
از ل ووودسيب إةوووو وووو موووألشب  مبأللوووز ال ووودسيب   لبنوووانا ومووون أ وووداإ مأللوووز ا امل ووو قلك   مصوووأل،

أاأليديووواا   ووو  ومشوووالأاطوووط  لنوووا  الدووودساع ابلللووو  اإلادليزيووو  للم ووو فيدين   منطدووو  الطوووألىل األو 
  وإقوووألاسملايووو  امل ووو قلك  ووودإ شدووود  وعوووالوا علووو  ذلوووك، اظموووت حلدووو  عمووو  إقليميووو  لطوووأن

ألعموووال امؤ  ووواع  ومطووواسل  املبوووا   ال وجيقيووو  امل علدووو  لفعاليووو   يدووو  ولالووو  ملايووو  امل ووو قلك
 ال ياسي  وسالطاع امل  قلد ا

ووووو لموووووا -46 أل لوووووأل م  لومبوووووال ال ووووودسيب الوووووداقلف الووووو و شلدوووووا ،   الفووووواا املم ووووودا مووووون ي  
   وواا ه ةنوو  الف الوو و ظفف اهليئوو  املعنيوو  ابملناا وو    شوويشووباط/ا ايأل إىل أايس/مووايو، أحوود مووو 

 اسي ااملناا   ال وي ألي  لالطال  عل  طأليد  الفحجم للدطف عن ال د الع االح د
ا وشعوووود الطبعوووو  الوووويت صوووودسع   (11) ليوووو  ملايوووو  امل وووو قلكادووووح األواد ووووا  وأصوووودس و  -47
موون أ وودااقا  عووم البلوودان الناميوو  و  أول طبعوو  مألجعيوو   وليوو  شووامل     وو ا اعووال، 2017 عوواي

والبلوودان الوويت متووأل اق صووا اهتا مبألحلوو  اا داليوو     ووال اق يوواس ال يا وواع وشووواق األ واع العمليوو  
مل واعدا ساسووف ال يا وواع علوو  شعزيووز الدوودساع وشنفيو  املبووا   ال وجيقيوو  ةمايوو  امل وو قلك الوويت 

 جأل  شنديحقا   اآلوا  األققاا

 منعات إدارة املعارف ودراسات السوق  السوقاألدوات الرقمية ودراسات  -دال 
شعوواون األواد ووا  مووع اللينوو  الياابايوو  لل يوواسا املنصووف ، والولالوو  الياابايوو  لل عوواون الوودوء  -48

إجألا   سا   ل دييم املناا     أ واىل     من املن ياع الزساعيو  عل  و يئ  املناا   اإلادواي ي  
لوووت الدسا ووو  الولالووو  وقووود مو   اوالطوووط  والدوووألاا األادل وووف وامللوووح( وةوووم البدوووأل وال ووودأل)األسز 

  حو  شواسك األواد وا    حلدواع العمو  ذاع الصول  )شوباط/ا ايأل،  اليااباي  لل عاون الدوء،
ملناقطوو  امل ووو ا النقا يوو  لدسا وو   ،طوليووو ملناقطوو   سا وواع  وووقي  وشطووألين الثوواين/اوام ، جووالأل 

__________ 

 )منطوساع األمم امل حدا، ايويوسك وجنيف(ا  لي  ملاي  امل  قلك، 2017، األواد ا  (11)

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplp2017d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplp2017d1_en.pdf
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ل موي  من اللين  اليااباي  لل يواسا املنصوف ا وأ وقم األواد وا  إ وقاماً لبوقاً   وىل اإلادواي ي (ال
 النقا يوووووو  لل دأليووووووألو   إاطووووووا  اإلطوووووواس املألجعووووووف للدسا وووووو  وال عليدوووووواع علوووووو  امل ووووووو ش  األوليوووووو  

 ابلدسا  ا اخلا 
والندديو  لو و  أاأليديوا ماعو  االق صوا ي  اةوشوىل األواد ا  شدييم الدسا اع اليت أجألهتا  -49

ال دام   حدي ل طاق (   افن  من الدطاعاع اال ااشييي  )االشصاالع ال لدي  والال لدي  وال
  ملو  الويت المناا و  االق صا و   و   أاأليديا، وإطالىل ال حديداع لطأن املماس اع املااع  ل

زيووز اع  ووو شعشلووك ال حديدووقوود شدووون موجووو ا   الدطاعوواع املوو لوسا أعووال ا ولووان اهلوودإ موون 
  ال   أ ا  األ واىل       الدطاعاع الأل ي ي ا

تعزيز الشراكات وتعزيز نالقتات التعتاون بتني بلتدان اجلنتوت  اجتمانتات اخلترباء  -هاء 
 واملنتدايت والشراكات الدولية/اإلقليمية

الطووألىل  دوو وإفيوليووا، وابسا ووواو ومنط شوويع األواد ووا  مطوواسل  منوودول  موون ال وولفا وس، -50
ايووو  امل ووو قلك لطووأن مل األو وو  ومشوووال أاأليديوووا   الوودوسا الثاايووو  لفأليووو  اخلوو ا  اةدوووومف الووودوء

ةدوووومف الووودوء ( ولووو لك   الووودوسا ال ا  ووو  عطوووألا لفأليووو  اخلووو ا  ا2017متوز/يوليوووه  4و 3)
 ا(2017متوز/يوليه  7-5املعين لدواا  و يا اع املناا   )

املعووين حبمايو  امل وو قلك مون املبووا ساع الويت أطلدقووا لوأل م  لومبووال  ويعود املن وود  الودوء -51
ناقطوو  اموو  موون معولف وولقا يوو مدن املقنيووون مموون هلووم عالقوو  حبمايوو  امل وو قلك واةمقوووس لصووف  

قووا ف امل وووق  دإ الناهلوو الطوووا   واألولوووايع اإلقليميوو  امل علدوو  حبمايوو  امل وو قلكا أمووا وشووداس 
األع وووا      وووؤال لعالقوواع ال عاوايووو  لووو  أع ووا  لوووأل م  لومبوووال ولووللو ووه اي مثووو    حت ووو  ا

ياسيووووووو  واةقووووووواع صووووووواحب  املصووووووولح    اع موووووووع املووووووودين، ومؤ  ووووووواع األعموووووووال ال أاف وووووووقم 
 ووووب م ،  أيلول/ وامل وووو قلد ا وقوووود ااعدوووودع  وسا املن وووود  ال ووووالع    منوووودوزا، األسجن وووو ، 

موون املطوواسل ،    املا وو  65ا ووب    ا وشوودلت الن ووا للوودان   لفوو 10قبووقاً موون  80وح ووأل ا 
 الد وووااي وقووود شعوووزز ح ووووس ن لف ووو  مطووواسل قن لنطووواط   حلدووواع الندوووا ا وشنووواول املن ووود 

ديفيوو  الو الالشينيو ؛   أمأليدواال اليو : العالقو  لو  ال نميوو  والدودسا علو  املناا و  وملايوو  امل و قلك  
دو  ل يا واع امل علطن    ااأل واىل اإلقليمي  ومطاسل  املووااليت  دن  ا شعزيز فد  امل  قلك   

 واع اإل ا يو ؛األ و ألا؛ العموالع املطوفو األ واط امل و دام  ال و قالك اللو ا ؛ و  حبماي  امل  قلك؛
 ممن ش مقم أاواج ال ياااملاي  امل  قلد  و 

ق صوووا ي  ألمأليدوووا شطوووألين الثووواين/اوام ، واوووأل لووو  مووون لوووأل م  لومبوووال واملنظومووو  اال و  -52
الالشينيوو  ومنطدوو  البحووأل الدوواسييب اخلوودماع ال نظيميوو  الالزموو  الاعدووا  االج مووا  ال وونوو ال ووالع 

منوودوابً  70للفأليو  العاموو  املعوين ابل يوواسا واملناا و     ووان  وولفا وسا وقود ح ووأل شلوك املنا ووب  
للووداً وذلووك للندووا   17ن قووم موون الن ووا  موون الال ووف ين موو  إىل  يئوواع املناا وو  وال يوواسا موول  ج  

ن  فوق ال ودالق  وق ال عأليفيو  علو  املناا و ا وقود  ألطأن ال ياسا واملناا     العصأل الألقمف، ولط
قوالل  ،لان الفأل  املعوين ابملناا و  وملايو  امل و قلد  والفوأل  املعوين ابل حليو  ال يواسو م وؤول 

وقوود قوودمت لطووأن  ا وودالق علوو  املناا وو عوون ال طووألىل إىل أفووأل شلووك ال ،اليوووي الثوواين موون االج مووا 



TD/B/C.I/CPLP/14 

GE.18-06840 14 

ا مث عدودع جل واع األعيو  ملناقطو   سا و  ةالو  إاألا يو  (12)شلك امل أل  وفيد  معلوماع أ ا ي 
واا قوووت اةل ووواع الفألعيووو  إىل أن ال ووودالق  وووق ال عأليفيووو  أموووأل وفيووو  الصووول  لواليووو  اهليئووواع املعنيووو  

ال ووووال  الد وووا ي  امل علدووو   ووو   امل وووأل ا يدووون  نووواك  وووو  الدليووو  مووون  مل ابملناا ووو ، حووو  ولوووو
يدووي لوه األواد وا  مون عمو  لطوأن  و    طالعقوا علو  مواإل وأعأللت اهليئاع املمثل  عون شدوديأل ا

 ال دالق، وأظقألع ا  ماماً شديداً ابلعم  ال عاوين لطأن   ا املوضو ا
لل عوواون اإل ووا ف الوودوء وقوود لووع لووأل م  لومبووال لنيوواا شووألالاع مووع الولالوو  اإل ووبااي   -53

أ   إىل قفووووو   ومووووع األمااووووو  العامووووو  للمنظومووووو  االق صوووووا ي  ألمأليدوووووا الالشينيووووو  والدووووواسييب، موووووا
 ووال ملايوو  امل وو قلك، جووأل  شعزيووز العالقوو   ال دوواليف ال طووليلي ، وشعزيووز ال ووأفق واالش وواىلا و 

ي وويح مناقطوو   امل وو قلك ممووا الدا موو  مووع املن وود  األيبووقو األمأليدووف للولوواالع اةدوميوو  ةمايوو 
 وألو مناقطو قا  للم وا   الويت ،إطواس اةل واع املللدو  عل  امل  و  اةدوومف الودوء و  ،م ين 

 عل  الصعيد امل عد  األطألاإ   إطاس لأل م  لومبالا
شطوووألين الثووواين/اوام ، اح فووو  من ووود  صووووايا للمناا ووو  لعدووود اج ماعوووه العاشوووأل    و  -54

 وك اي والبو ون  واهلأل مون ممثلوف  يئواع املناا و  مون ألباايوا ولللواس  80 املن ود  صواياا وقد ح أل
م لو وواو )اإلقلويو ألواشيوا لو  واةب  األ و  ومجقوسي  مددوايا اليو و الاي   الداً وجوسجيوا وصوألليا

موون املفوضووي   ا وواًل عوون منوودول  ،(1999)1244اإل اسو لنمووم امل حوودا، قووألاس  لووس األموون 
 يوواإيطالناا وو    عنيوو  ابملومنظموو  ال عوواون االق صووا و وال نميوو ، وممثلوو  عوون اهليئوواع املاألوسوليوو ، 

د  مون وا املن ومون ح وأل  ، ل بوا ل اخلو اع عون اةواالع واإلافواذا ولوان ألثوأل مون اصوفالنم او 
الع، ولطوأن  الدواسشالن ا ا وسلزع املناقطاع عل  أا   املماس اع العاملي  لل حدي    ق وااي

 املعلوماع ل  الولاالعا شبا ل
، شلدت أماا  األواد ا  طلبواع ابةصوول علو  امل واعدا ال دنيو  لطوأن 2017 و  عاي -55

 يميووو ا وعلووو مؤ  ووواع إقلو  ول أع وووا  قووودم قا قوووواا  و يا ووواع املناا ووو  وملايووو  امل ووو قلك 
  يا يتوايو ن لالصعيد الوطين، وس ع طلباع ابةصول عل  امل اعدا ال دني  من ليالسو ، 

إطواس    وعل  الصعيد اإلقليمف، شلدت األماا  العام  طلباع من اهليئ  املعني  ابملناا   -56
نوووب األاأليدووف يديووا واةمجاعوو  شووألىل أاأليديووا، ومديأليوو  املناا وو  ال العوو  لل وووىل املطووال  لطووألىل أاأل 

 واةماع  االق صا ي  لدول  ألب أاأليدياا
األواد ووا ،   إطوواس امل وواعدا الوويت يدوودمقا إىل االحتووا  ، اظووم 2017و  اي ووان/ألألي   -57

 2014 ىل عوووايإ 2011 االق صوووا و والندووودو للوووألب أاأليديوووا لطوووأن املناا ووو    الفووواا مووون عووواي
سا أل  امل علوو  لوودو ألو  شدأليوومع دفواً ابل عوواون مووع مديأليوو  املناا وو  ال العوو  لالحتووا  موون أجوو  شديوويم مطوو

 اقيد اإلةاز يزال العم  شنظيم االادماجاعا وال

__________ 

 State Secretariat for Economic Affairs of Switzerland and UNTAD, n.d., Las medidasااظوأل الوفيدو   (12)

no arancelarias y su impact en la competencia:و ف م اح  عل  الألال  ال اء ،  
https://unctadcompal.org/documento/las-medidas-no-arancelarias-impacto-la-competencia/ 

(accessed 29 April 2018). 
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 اآلاثر الواقعة والدروس املستفادة -رابعاا  
 اعد األواد ا  إفيوليا وذلك فعدا  شدأليوأل عون حالو   يا و  املناا و  وشعزيوز معلومواع  -58

املووووظف  العوووامل  لووود   يئووو  املناا ووو  ال ياسيووو  وملايووو  امل ووو قلك ولووود  اةدومووو  عووون اةوووواجز 
 املعلوموواع و ووامهتا  اإلفيووويب وال وودالق الالزموو  للحوود منقوواا االق صووضوومن املافلوو  أموواي املناا وو  

 اإلطوواس حت وو    واملؤ  ووي  الدااوايوو  اإلصووالحاع لطووأن املصوولح  صوواحب  اةقوواع إىل املددمو 
 الدووواا  أ واع شصووميم    وواعدع ا لموواإفيوليووا   ال ناا ووي  األ ووواىل شعزيووز أجوو  موون الدووااوين

مون الوط و  املألجعيو  الويت  شنفي  قواا  املناا و    البلودا ويعود ال دأليوأل  حت  أج  من امللزم   ق
 اي عل  لدسا اع ال وىل اليت   وضع م  دباًل   قطا  اةديد والصلب  ي  ند إليقا ايما

األواد ووا  م وأل  وضووع الدووواا   وق امللزموو    إفيوليووا )املبوا   ال وجيقيوو  لطووأن  شوووىل لموا -59
طأن حتلي  ال وىل وال عأليوف ابأل وواىل ذاع لعملياع االادماج، وإ ا ا ا   داي املأللز املقيمن، و 

الصوووول ، وشنظوووويم املماس وووواع ال ياسيوووو   ووووق العا لوووو ، و ليوووو  املوووووظف  املدلفوووو  لد ووووااي ال حديوووو (، 
لووووان لووووه أفووووأل   حت وووو  شنفيوووو  قووووواا  املناا وووو  وا وووو عألا  إعووووالن املناا وووو  ال ياسيوووو  وملايوووو   ممووووا

ي عل  لعملي  اإلافاذ وال لقاع الطاس   علو   امل  قلكا وي  ند اال  عألا  إىل اخل ا املد  ب  ايما
  عليقوا   مقواي إافواذ العدووابع اةنا يو  املنصوو  إ ونا ال يا   اةدومي ا وقألسع اةدوم  إعا ا 

ا ولال وو يال  ملد  ووياع  وو ا ال ليووق، ولدووف شوونعدس ال وصووياع إىل مد ووب املوودعف العوواي اإلعووالن
املددم    صيا   املبا   ال وجيقي  واللوا ح، شولوت ةنو  الصويا   شندويح اإلعوالنا و واعدع شلوك 

 االعملي  أي اً عل  لنا  الددساع ا لي     ال صيا   الدواا    إفيوليا
وقووود حددوووت أاطوووط  لوووأل م  لومبوووال ق وووطاً مووون النيووواا والقوووت ا  ح وووا ً مووون جااوووب  -60

امل  فيدينا ولاات الدوساع ال دسيبي  الدسا ي  اليت اشاك املعقد الوطين للداا  عن املناا و  وملايو  
 امللديووو  الفدأليووو  موووع لوووأل م  لومبوووال   شصوووميمقا مووون أمثووون األاطوووط  الووويت اضوووطلع  وووا الووو  م   

وصووفت أبهنووا اجيوودا جووداً وأبهنووا وفيدوو  الصوول  ابلعموو  اليووومف الوو و ش ووطلع لووه  ، إذ2017 عوواي
لولوواالعا وجووأل  االا قووا  موون وضووع  وواذج حتووالف شلووك الوودوسا ال دسيبيوو  املعنيوو  حبمايوو  امل وو قلد  ا

ش صواً شودسيباً لطوأن ملوالع شثديوف  461، وشلدو  2017عل  الصعيد الوطين   أيلول/ وب م  
إا وواج الن ووي املطالدوو  للوودوسا ال دسيبيوو  اخلاصوو   مل وو قلد  وام ثووال الطووأللاع    وو ا الصوود ا أموواا

ش صواً  291 موعوه  ، حيث لوان مون مثواس  شودسيب موا2018ابملناا   ادد أةز   لذاس/ماس  
قاً عل  أ اليب ال حدي ا والقت  وساع شدسيب الد اا    ال املناا   وملاي  امل و قلك قودساً لبو

ادوووواط  5موووون أصوووو   4.75موووون ا  ح ووووان املطوووواسل  الوووو ين منحوووووا  وووو   الوووودوساع  سجوووو  شبلوووو  
خيوووجم الفا ووودا االمجاليووو  املألجووووا منقووواا وسأع الولووواالع امل ووو فيدا أن لوووألام  ال ووودسيب املددمووو   ايموووا

 ألع األعمال اليت ي طلعون  ا ل  يوياللد اا   للداهنا ي   
أاطووووط  لنووووا  الدوووودساع املنفوووو ا   إطوووواس لووووأل م  لومبووووال األسجن وووو  أن اعاليوووو  وذلووووألع  -61

مألشفعو ا واقااووت اةوااوب النظأليوو  امل  لفو  لطووأن شدنيواع ال حديوو    الدطوف عوون الدوواسشالع، 
الويت القوت ةاحواً   املنطدو ا و واعد ال حليو  املدواسن علو   ا اًل عن لألام  ال  ا   ابل يواسب

منه شعزيوز اوعيو  واعاليو  األ واع امل احو    األسجن و ،  حتديد أوجه الدصوس وإجألا  شدييم اهلدإ
 عن طألي  شنفي  لأل م  ال  ا     اآلوا  األققاا ، يما   اآلوا  األققا وال



TD/B/C.I/CPLP/14 

GE.18-06840 16 

، شوووقد لوووأل م  منطدووو  الطوووألىل األو ووو  ومشوووال أاأليديوووا، إعوووا ا شوجيوووه 2017 و  عووواي -62
وشدييوووف األاطوووط  امل وووطلع  وووا، أو  لللووواايع امل وقووواا، وذلوووك  ووودإ زاي ا الاليوووز اإلقليموووف

مووع اح ياجوواع اةقوواع امل وو فيداا و وواعدع مناقطوو  عوودا  موعوواع موون الصوودوك  ال وودسيب،
اخلوووو ا  لسا   ال وجيقيوووو  امل علدوووو  ابملناا وووو  وملايوووو  امل وووو قلك مووووع امل وووو فيدين علوووو  ال دأليووووب لوووو 

فدااو  املناا و  وال وعيو  لوه أفوأل حا وم علو  حت و   الووطني  ولو    لوف أصوحاب املصولح ، مموا
 حبماي  امل  قلكا

ي علوو  ل دوود  امل وواعدا ال دنيوو     ايمووا ،وا وو  لجم موون  وواسب البلوودان األلثووأل شدوودماً  -63
ضووألوسا شألليووز امل وواعدا علوو  شديوويم اح ياجوواع امل لدوو ا وسأع  ، ووال املناا وو  وملايوو  امل وو قلك
لدا ا من شلدوا ال دسيب لوديقا لااوت إجياليو ا أأن ال عليداع اليت  اهليئ  املعني  ابملناا     الياابن

  املا   مون امل ودسل  أن املعواسإ واخلو اع الويت ال  وبو ا   إطواس الودوساع  90وسأ  ألثأل من 
ال دسيبي  لاات مفيداا وذلألع اهليئ  أن فمدان اةقاع املاحن  أن شنف  أاطط  امل واعدا ال دنيو  

شفا ع ال وداق  ايموا لينقواا وابملثو ، أعأللوت  يئو  املناا و  واأل وواىل     ا إذا مامبزيد من الدفا
اململدوو  امل حوودا ل يطاايووا العظموو  وليأللنوودا الطوومالي  عوون شدووديأل ا، ااطالقوواً موون ال عليدوواع املبووداا 

لدي ووه امل وواعدا املددموو  موون ا  ح ووان، وألن امل وو فيدين  والوويت وس ع     لووف ال ووياقاع، ملووا
امل  وو ا هلووا قيم قووا   شعزيووز  جوودوا ايقووا اا ووداا وابإلضوواا  إىل ذلووك، اع وو ع اهليئوو  أن ال وودالقو 

 ال فا م امل با ل ل  اهليئاع الوطني ا
وقد زو ع اةلد  الدسا وي  اإلقليميو  املعنيو  ابلودعوا    وال املناا و  وملايو  امل و قلك  -64

املطواسل  لفقوم  ،ماع  االق صا ي  والنددي  لو   أاأليديوااليت شن مف إىل اة ،  البلدان امل  فيدا
ولطوأن  وس وم   شنفيو   أا   لد ااي  يا اع املناا   وملاي  امل و قلك علو  الصوعيد الودوء،
وم ووووامه قم   شعمووووويم  ،اإلصووووالحاع   إطوووواس االق صوووووا اع املوجقوووو  حنوووووو ال وووووىل لوجووووه عووووواي

 دام  االق صا و اإلقليمف   و   أاأليديا عل   يا اع املناا   وملاي  امل  قلك    ياىل ال
 وجه اخلصو ا

ومن امل وقوع أن ي وقم  و ا املطوألو    حت و  ليئو  األعموال ال ياسيو    املنطدو   ودإ  -65
 لنا  اق صا  شناا ف للي  إ ماجقا عل  حنو أا     االق صا  العاملفا

    


