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مؤؤؤؤؤاألمم المؤؤؤؤؤا اامع ؤؤؤؤؤاض اايؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤع ما   م ؤؤؤؤؤ  
اامبؤؤ  و لاااوا ؤؤا اام اؤؤت  اامعتؤؤ   وانؤؤم مومو ؤؤ  

 ل هؤؤؤؤؤ  األت تؤؤؤؤؤ ط مع ؤؤؤؤؤا  الفؤؤؤؤؤما  مؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤ  م    ؤؤؤؤؤ  
 اامم ر  ت ااعو ري  ااعا  اي 

 2015متوز/يوليه  10-6جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت 6البند 

اا ظم  ي ماعمح ت ألها  إاى أل ي   اامومو   لزيؤ  ض ألوويماؤ ب  مؤ   ؤي 
 م      اامم ر  ت ااعو ري  ااعا  اي   ذاك ااع  لن ااالاي  ي م اان

آراء مؤؤؤ    ؤؤؤ  أل يؤؤؤ   اا تؤؤؤ ءض  ؤؤؤي موؤؤؤ ع ألوب ؤؤؤ   مل ؤؤؤ ت ا ؤؤؤع ما    
 ااعي يوميه  اللن ع  اا ظماء ااوو ي 

 مذكمض م   م ن  اللن ع    

 تنفيذي موجز  
(، وضالالالالو األود االالالالاج ا الالالال اتي ي  2015-2005خالالالاللل التالالالالنواا الة الالالال  األخالالالال   ) 

إلجال ا  عمييالاا ا الاة ال النءال ا    الاس  يا ال  املنافتال   وتااليد ةالذ  األجا  ف يد  من دوعهالا 
الطوعي  ليهيئاا املةني   املنافت  يف البيداس النامي  ف صً  خلول عميي  تقيالي  اا  ىل  جادال  
تقيالالالي  ه يالالاله جهالالال  متالالالاقي ، ونالالالا وجاتالالالاس مت نالالالاس األود االالالاج مالالالن وس ييالالالام  مالالالوا ن قالالالو  دءالالال  

يداس وموا ن ضةفها  وييت  األود ااج صياغ  تق ي  يقدم مالن وجالا النءال  املنافت  يف تيك الب
فيه ىل  اهليئاا املخاص  يف الدول األعضا  األخ ى اليت تقالي  اهليئال  الاليت تقبالا  وعالاً اخلضالو  
لياقيالالي  وتقالالال م اعامالالالاج تالالدا   مالالالن وجالالالا اتالالة وتةزيالالالز وجا  اهليئالالال  عيالال  صالالالةيدي املؤ تالالالاا 

ا ال اتي ي   -كةنصال  و ا الو وم مالا  الدج   -ك، يوف  األود االاج والقواعد  وعلو  عي  ال
لن الالالالال  داالالالالالا/ا الادقي /اا الالالالالاة ال يف البيالالالالالد املةالالالالالمل  الالالالالة  يالالالالالو ا هالالالالالاا املةنيالالالالال  يف املنءومالالالالال  
ااقاصالالالاجي  )التالالاليط  الا الالال يةي  والتالالاليط  الانفيذيالالال  والقطالالالا  اخلالالالا  واألو الالالا  األكاج يالالال (  

 ن الالالالا  مالالالالو اهليئالالالال  املةنيالالالال  يف  اولالالالال  لاالالالالدا   مالالالالوا ن  وا الالالالا ماًا ليةمييالالالال ، ياةالالالالاوس األود االالالالاج
 الضةف اليت ُي  ف عنها يف قوادة املنافت  واتة ال فا   يف جمال تطبي  تيك القوادة 
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وقالالالالالد هءيالالالالالت ةالالالالالذ  اا الالالالال اتي ي  الالالالالاليت وضالالالالالةها األود االالالالالاج فيمالالالالالا ياةيالالالالال   ةمييالالالالالاا  
الدول األعضا  اليت مشيها اا اة ال   مةء اا اة ال اليت يقوم هبا دء ا   اقيي  ىلجيايب من 

ومو الك، ا غىن عن  د  دقاش من وجا اييا واق ام الاحتيناا املم ن  يف منه ي  تنفيذ 
اا  اتي ي ، والك  اا اناج ىل  الاق ي ين اخلا جية عن الناا/ا اليت مت الاوصالا ىلليهالا خاللل 

يف الاق يالال ين املالالذكو ين وا  ا  الالاليت و الالداةا التالالنواا الة الال  األخالال    و يتالالاة  الاحييالالا الالالوا ج 
خمايف اخلربا  يف امليداس خبصو  داا/ا الاق ي ين متان  ىلجيا يال  يف زيالاج  اا الافاج  مالن ةالذ  
األجا  القيمالال  الالاليت  اي هالالا األود االالاج مالالن وجالالا زيالالاج  كفالالا   املتالالاعد  الاقنيالال  وت ييفهالالا ت ييفالالاً 

 لنهول  نء  محاي  وتةزيز املنافت  فيها وفضا حبت  اهاياجاا الدول املهام   ا
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 احملاوياا
 الصفح   

 4                                 مقدم : جو  األود ااج يف اتة  يا اا املنافت  يف البيداس النامي  - وواً  
 6                         اس  يا اا املنافت  األود ااجاليت جي يها  الطوعو النء ا  عميياا ا اة ال - ثادياً  

 6                                                               املنطقو والغ ل األ اس - ولف   
 6                                                                                النء ا  -  ا    
 7                                                    الطوعو النء ا  ا اة ال عميي  ش م - جي    
 8                               (2014-2005عميياا ا اة ال النء ا  اليت ا ُا ِمَيت ) - جال   

 11                                تطو  املنه ي  اليت يابةها األود ااج يف ىل ا  ا اة ال النء ا  الطوعو - ثالثاً  
 13       ا اة ال النء ا  الطوعو لقادوس و يا   املنافت : اييا مقا س وا انااجااالاوصياا املنبثق  عن عميياا  -  ا ةاً  

 14                                                                 خمايف ودوا  الاوصياا - ولف   
 16                                                                         ود ط  املاا ة  -  ا    

 19                                                                      الناا/ا واملق هاا ا ديد  - خامتاً  
 19                                                                                الناا/ا - ولف   
 20                                                                     املق هاا ا ديد  -  ا    

 22                                                                                   ا انااجاا -  اج اً  
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   ت اام   ي   ي اابلاان اا  م  ماام :  لر اللن ع    ي أل ي       - ل ط  
يقالالالدم   دالالالاما  يا الالالاا املنافتالالال  واا الالالاهل   الالالنوياً خالالالدماا لف يالالال  اخلالالالربا  ا  الالالومو  -1

خالدماا ىل  اجامالا   - مبوجال  ت ييالف -الدويل املةمل  قوادة و يا الاا املنافتال ، كمالا يقالدم 
ايالال  املتالالاهيكر وجيالال ي عمييالالاا ا الالاة ال النءالال ا  املاةيقالال   تيا الالاا اخلالالربا  املخصالالع املةالالمل حبم

املنافتالالالال ر وياالالالالو  د الالالال  قالالالالادوس األود االالالالاج النمالالالالواجو   الالالالاس املنافتالالالال  وجليالالالالا األود االالالالاج املاةيالالالال  
 ا الالالال يةاا املنافتالالالال ر وينفالالالالذ اإلصالالالاللهاا اللزمالالالال  يف جمالالالالال  يا الالالالاا املنافتالالالال  واا الالالالاهل  يف 

ج ك ا، واليت هتيئ الء وف لاحقي  الا الافؤ  الة ال ال كاا قطاعاا  ةينها وعي  صةيد ااقاصا
واملتاهي ة، األم  الذي يزيد من فةالي   يا الاا م افحال  ااها الا  ومحايال  املتالاهيك  وو فالو 
ةيئالال  ه وميالال  جوليالال  ت الال   مباشالال   يف ةالالذا الةمالالا، ةالالو مالالؤمت  األمالال  املاحالالد  ا الالاة ال  يالالو 

املافال  عييهالا اتفاقالاً ماةالدج األ ال اف مالن وجالا م افحال   جواد  جمموع  املباجئ والقواعد املنصف 
 املما  اا الا ا ي  الاقييدي ، الذي ينةقد كا مخ   نواا  

ويهدف الةما الذي يضطيو  ه األود ااج فيما ياةي   تيا اا املنافتال  واا الاهل ،  -2
وغال  احملميال  ومالن  ىل  ضماس ا افاج  البيداس ال  ي   مالن زيالاج  املنافتال  ومالن األ الوات املفاوهال 

ا اثما  القطا  اخلا  يف القطاعاا ال /يتي ، ويتالاعد يف اايال  املطالاف عيال  اقيال  قالد  وكالرب 
 من ال فا  ليمتاهي ة  

وقد تؤجي املنافت  ومحاي  املتاهيك جو اً مباش اً وةاماً يف تةزيز النمو ااقاصاجي وا د  -3
جي  والقد   الانافتي ، وتته   ذلك يف هتيئ   يئ  فةال  من الفق   فاملنافت  افز اا ا ا  واإلداا

لألعمالالالال الا ا يالالال ، مالالالا يولالالالد النمالالالو ااقاصالالالاجي وييالالال  فالالال   الةمالالالا  وتاالالاليد املنافتالالال  ىلم اديالالالاا 
ليمؤ تالالاا الصالالغ   واملاو الالط  ا  الال ، وتزيالالا ا الالواجز الالاليت امالالو النخالال  ال ا الالخ ، واالالد مالالن 

تالال  مالالن جاا يالال  البيالالد كموقالالو لألعمالالال، وتالالدفو ع يالال  فالال   ا ا الال ا  الفتالالاج  ومالالن مل تزيالالد املناف
اا الالالاثما  الالالالو مل واألجنالالالو  كمالالالا تةالالالوج املنافتالالال   فوا/الالالد عيالالال  املتالالالاهي ة مالالالن خالالاللل خفالالال  
األ الالالالالالةا  واتالالالالالالة اخلالالالالالالدماا وزيالالالالالالاج  اخليالالالالالالا اا  وهبالالالالالالذا املةالالالالالالىن، اقالالالالالال  املنافتالالالالالال  ال فالالالالالالا   ميالالالالالالو 

 املتاهي ة  
  املتالالاهي ة كافالال  عالالن   يالال  ضالالماس هقهالال  يف ومالالا محايالال  املتالالاهيك، فاةالالوج  الالالنفو عيالال -4

ا صول عي  منا اا غ  خط  ، وعي  مةيومالاا وافيال  مت النه  مالن ااخايالا  عالن ا الل  وفقالاً 
ل غبالالالالاهت  واهاياجالالالالاهت ، وعيالالالال   الالالالبا اداصالالالالاف فةالالالالال  يف ةالالالالذا الصالالالالدج  فقيمالالالالا تُناهالالالالك هقالالالالالوت 

 فالالالاةه  اتالالاليناً مباشالالال اً  املتالالالاهي ة القالالالاج ين الالالالذين ية فالالالوس هقالالالوقه  ويةميواالالالا  و تالالالن الالالالك
ويتاله  ويضالاً يف اقيالال  ت الافؤ الفال    الالة ال ال كاا الالاليت ياةالة عييهالا وس تطبالال  جمموعال  موهالالد  

 من املةاي  تدع  املنافت   
و غالالال  الفوا/الالالد الالالاليت تنطالالالوي عييهالالالا املنافتالالال ، فالالالمس املما  الالالاا املادةالالال  ليمنافتالالال  منا الالال  ،  -5

 والك ليتببة ال /يتية الاالية:
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  الا ا ي الذي يقيد املنافت   ومن األمثي  عيال  الالك، ااتفاقالاا الاليت تالربم  الة  التيو
شالال كاا األعمالالال  ةالالدم الانالالاف  فيمالالا  ينهالالا )وةالالو اتفاقالالاا غالال  قادوديالال   طبيةاهالالا( مالالن 
خالاللل الا الالالا ااها ا يالال ، والافالالاة  عيالال  اديالالد األ الالةا ، وتقا الال  األقالالالي ، عيالال  

عمالالالال ويضالالالاً همةالالالاا  نيالالال  وقادوديالالال  مالالالن قبيالالالا  الالالبيا املثالالالال  وقالالالد ت الالال ا شالالال كاا األ
 جمال  الاتوي  والاةاودياا، اليت قد تةما يف واقو األم  مبثا   ت الا اها ا ي ر

   التيا اا ا  ومي  اليت قد تةطا املنافتال   فغالبالاً مالا تةامالد ا  ومالاا دءمالاً تقييديال
خلا الز اعيالالالال  يف جمالالالالال مالالالالند ال اخالالالاليع لقطاعالالالالاا ومنا الالالالاا مةينالالالال ، مالالالالن قبيالالالالا املالالالالد

 )كالبذو  واملواج ال يميا/ي  الز اعي ( 

وااقاصاجاا النامي  مة ض   وجه خا  ليمما  اا املادة  ليمنافت : فبتالب  ضالةف  -6
اهلياكا األ ا ي  املخصصال  لألعمالال الا ا يال  وتةقيالد الالنء  القادوديال  واملاةيقال  مبالند ال اخاليع، 

 الالالواتر وعالالالاج  مالالالا ت الالالوس  يا الالالاهتا وقوادينهالالالا يصالالالبد صالالالةباً عيالالال  ال الالال كاا وس تالالالدخا ةالالالذ  األ
هالة تفاقال  وكالااا اإلدفالاا فيهالا ىل  القالد   ال افيال   ل الايفولوا/حها الانءيمي  غ  ماين   القالد  ا

ل  ف ا ااا الةديد  من التاليو  املالادو ليمنافتال  والاصالدي هلالار وي الوس املوا نالوس وشال كاا 
   وس هقوقه  وو يضطيةوس مبتؤولياهت  األعمال وقا وعياً  اني  املنافت  وا  ا

وكثالال   ةالالو امل الالاكا املاةيقالال   املنافتالال  الالاليت وصالالبحت ااالالوي   الال ا مازايالالد عنصالال اً عالالا  اً  -7
ليحالالالالالدوج  فال الالالالال كاا و ل الالالالالا اإلمالالالالالداجاا تاتالالالالال   طالالالالالا و جويل، يف هالالالالالة وس قالالالالالوادة املنافتالالالالال  

داس ت الالالافد مالالالن وجالالالا ووكالالالااا اإلدفالالالاا تاتالالال   طالالالا و و الالالمل  األ الالالاس  ومالالالا فائالالالت فالالال اجى البيالالال
الاصالالدي ليمما  الالاا املادةالال  ليمنافتالال  عيالال  الصالالةيد الالالدويل، األمالال  الالالذي ياطيالال  تةاودالالاً ىلقييميالالاً 

 وعاملياً من وجا وضو قواعد املنافت  وىلدفااةا  
وهتدف  يا   املنافت  ىل  الاغي  عي  الصةو اا اليت تنطوي عييها ةذ  البيئ  املادة   -8

جمموعالالال  مالالالن قواعالالالد التالالالوت ت فالالالا ت الالالافؤ الفالالال    ميالالالو األعمالالالال  ليمنافتالالال  عالالالن   يالالال  تطبيالالال 
الا ا ي   ويفضو تنفيذ  يا   املنافت  تنفيذاً داجحاً ىل  القضالا  عيال  القالوادة املادةال  ليمنافتال  
وىلزال  ا واجز غ  الض و ي  اليت تضةها التيا اا ا  ومي  ومام املنافت   مل ىلس اإلدفاا الفةالال 

 من شاده وس يثمل مؤ تاا األعمال عن األخذ مبما  اا مادة  ليمنافت   لقواعد املنافت  
وتنقتالال  الصالالو   ىل  فئالالاا ثالاللا  ت الالما الفئالال  األو  من الالو اا تضالال  ج ا الالاا  الالدج   -9

ومذك اا من وماد  األود ااج ألف قال  اخلالربا  ا  وميال  الدوليال   وااالوي الفئال  الثاديال  ج ا الاا عالن 
  اضالالالطُيو هبالالا يف ىل الالا    دالالاما  يا الالالاا املنافتالال  ومحايالال  املتالالالاهيك يف األ قالالام القيا الالي  القطاعيالال

وم ي ا اللتيني  )تُاام عند الطي (، وي ج يف الفئ  الثالث  ع ل موجز لةالدج مالن املن الو اا اهلامال  
 األخ ى 
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 شؤؤؤؤ ن  اللن عؤؤؤؤ  ااعؤؤؤؤي يوميهؤؤؤؤ   ااوؤؤؤؤو ي اا ظؤؤؤؤماء  مل ؤؤؤؤ ت ا ؤؤؤؤع ما  -ث ن  ط  
      ت اام   ي 

 اام واي لااغم  ال  س - اف 
يالالالويل األود االالالاج ونيالالال  خاصالالال  لةمييالالالاا ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالوادة و يا الالالاا  -10

املنافتال   وتنالد ه ةالذ  الةمييالاا الاليت جي يهالا األود االاج يف اإل الا  األو الو دطاقالاً دموعال  املبالالاجئ 
املما  الالالاا الا ا يالالال   والقواعالالالد املنصالالالف  املافالالال  عييهالالالا اتفاقالالالاً ماةالالالدج األ الالال اف مالالالن وجالالالا م افحالالال 

الاقييديالالال  )جمموعالالال  املبالالالاجئ والقواعالالالد الاا ةالالال  لألمالالال  املاحالالالد (، الالالاليت اعامالالالدهتا ا مةيالالال  الةامالالال  يف 
  1980 عام
وا الالاة ال النءالالال ا  ةالالالو عمييالال  قد الالال  الةهالالالد تامثالالا يف عالالال ل عمالالالا حبثالالو لياالالالدقي   مالالالن  -11

حق  مالالن وس ا هالالد جادالال  جهالالاا وخالال ى ماخصصالال  يف ميالالداس  الالدج، و الاالالايل فهالالو يتالالمد  الالالا
الف الال ي يتالالاويف مةالالاي  جمالالال ااخاصالالا  واملةالالاي  الةيميالال  عمومالالاً  وقالالد تو الالو دطالالات ا الالاخدام 

 تقني  ا اة ال النء ا  تد جيياً من الةما البحثو الةيمو لي ما التيا   الةام   
وقالالد و يالال  األود االالاج عمييالال  ا الالاة ال النءالال ا  الطالالوعو لقالالوادة و يا الالاا املنافتالال  يف  -12
  وعمييالالالاا 2015و الاليحافا  الالالذك ى التالالنوي  الةاشالال   إل الاللت الةمييالال  يف عالالام  2005عالالام 

ا الالاة ال النءالالال ا  الطالالوعو م   الالال  لاةزيالالز جالالالوج  وفةاليالال  ىل الالالا  ىلدفالالاا  يا الالال  املنافتالال  يف الالالالدول 
دقي   يا الال  املنافتالال  كمالالا يالالنع عييهالالا قالالادوس املنافتالال ، وتبحالال  مالالدى األعضالالا   وةالالو ت الالما تالال

 فةالي  املؤ تاا وال تيباا املؤ تي  يف ىلدفاا قادوس املنافت   
وُه ى عميياا ا اة ال النء ا  الطوعو لقوادة و يا اا املنافت  عيال  يالد خالربا  يف  -13

، وةالالو هتالدف ىل  تقالالدا املتالاعد  الاقنيالال   يا الاا املنافتالال  مالن البيالالداس املاقدمال  والبيالالداس الناميال 
يف تنفيالالالالذ قالالالالوادة و يا الالالالاا املنافتالالالال  وصالالالالياغاها  ومالالالالن خصالالالالا/ع عمييالالالالاا ا الالالالاة ال النءالالالال ا  
الطالالوعو لقالالوادة و يا الالاا املنافتالال  واالالا ت كالالز عيالال  البيالالداس الناميالال  وتبحالال   ثالالا  قالالادوس املنافتالال  

  املاةيقال   ا الاة ال النءال ا  خاللل الالدو   عي  الانمي  ااقاصاجي  يف تيك البيداس  وتقدَّم الاقالا ي
التنوي  لف ي  اخلربا  ا  ومو الدويل وو خلل مالؤمت  األمال  املاحالد  اا اة اضالو، وكلنالا يةقالد 

 يف جنيف 

 اا ظماء -  ء 
تاطو  البيداس األعضا  ليخضو  ا اة ال النء ا  ويُاف  عي  الازاماا غ   ني   ة  -14

 ملةني   املنافت  والوزا   املخاص  األود ااج واهليئ  ا
و دج األود ااج وشخاصاً يدعوة  ىل  ت  يا ف ي  من النءال ا  امل يفالة  اا الاة ال   -15

ويا الالالالوس الف يالالالال  عالالالالاج  مالالالالن ثلثالالالال  وعضالالالالا ، عيالالالال  وا يا الالالالاوز ةالالالالذا الةالالالالدج اخلمتالالالال   والقالالالالا/موس 
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 مالالوقة مالالن جولالال  عضالالو يف  اا الالاة ال ةالال  عمومالالاً مالالن املالالو فة التالالامة وو مالالن األكالالاج ية امل
األود االالالاج  وُتتالالالاخدم لفءالالال  مدءالالال م عمومالالالاً لسشالالالا   ىل  شالالالخع ماتالالالاو  يف القالالالد   وو امل ادالالال  

ال تب  وو القيم   وليبيداس النامي  اليت تاطو  ليخضو  لل اة ال عدج ا  اس  ه من النء ا   وو
 ت  مافاوت  تااليد ف صال   يف صفوف الدول األعضا  يف األود ااج  وىلس م ا ك  جول وعضا  من

  مالالالو مةاصالالال ين لالالالديه  مصالالاليح  م الالال ك  يف القضالالالايا املاةيقالالال   املنافتالالال ، ومتثالالالا متالالالان  ىلضالالالافي 
 قّيم  يف الةميي   و 

ويقالالدم األود االالاج املتالالاعد  يف ادالالااا التالال  تا ي  والاقنيالال  واملاةيقالال   املاا ةالال  مالالن وجالالا  -16
لنءالالالال ا  الطالالالالوعو  ففالالالالو امل هيالالالال  األو ، يةالالالالة تنفيالالالالذ الاوصالالالالياا املنبثقالالالال  عالالالالن عمييالالالال  ا الالالالاة ال ا

األود ااج ف يقاً يةىن  ةميي  ا اة ال النء ا  الطوعو يض  اخلبال  اا ا الا ي املتالاقا ومالو فة 
يف األود االالاج يضالالطيةوس مبتالالؤولي  ىلجالال ا  امل الالاو اا وىلعالالداج م الال و  الاق يالال  املاةيالال   اا الالاة ال  

تالالاعد  يف جمالالال  نالالا  القالالد اا مالالن وجالالا ماا ةالال  الةمييالال ، ويقالالدم األود االالاج، يف امل هيالال  الثاديالال ، امل
 ( 3يف الك الاوصياا اليت ختاا  البيداس وضةها موضو الانفيذ )ادء  الفصا  مبا

 ااوو ي اا ظماء ا ع ما   مل   شمح -  ا 
تا  عميي  ا الاة ال النءال ا  يف  يتالي  مالن اخلطالواا  ويبالدو ا الاة ال النءال ا  الطالوعو  -17

 اا اليت تناهو  صياغ  م  و  تق يال  مفصالا عالن ا الاة ال النءال ا ، وتاالام ليطال ف مب هي  امل او 
موضو  اا الاة ال الف صال  لياحقال  مالن خيالو م ال و  الاق يال  مالن األخطالا  املاةيقال   الوقالا/و قبالا 
وضالالةه يف صالاليغاه النها/يالال   وامل هيالال  الثاديالال  ةالالو م هيالال  الاقيالالي  الالاليت تاخالالذ شالال ا االالاو   نالالو  الالة 

ة  اا الاة ال والطال ف امل المول  اا الاة ال، ا الاناجاً ىل  داالا/ا الاق يال  املاةيال  ف ي  من القالا/م
 اا اة ال  وجو  القالا/مة  اا الاة ال ةالو جو  ا ا الا ي وي كالز عيال  متالاعد  الطال ف الالذي 
يضو لل اة ال عي  مةا   موا ن الضةف وىلجياج هيول ليم الاكا املة ضال   وخاللل عمييال  

لة الاا ةة ليمؤ ت  قيد اا الاة ال توضاليد الناالا/ا والاوصالياا الالوا ج  الاحاو ،   ن ليمتؤو 
يف الاق يالال  املاةيالال   اا الالاة ال  وفضالالًل عالالن الالالك،  مم الالاس الالالدول األعضالالا  األخالال ى وس تطالال م 
و ئي  وتقدم وف ا اً   اس القضايا اليت يث ةا الاق ي  املاةيال   اا الاة ال، متالافيدً  يف الالك مالن 

 ىلدفاا املنافت   خربهتا يف جمال 
وم هيالال  مالالا  ةالالد الاقيالالي  يف عمييالال  ا الالاة ال النءالال ا  الطالالوعو تامثالالا يف اديالالد ادالالااا  -18

الالاليت   الالن اتالالينها والقضالالايا الالاليت   الالن النهالالول هبالالا  وعيالال  و الالاس الناالالا/ا الالاليت تالالامخ  عنهالالا 
فيه البيد املةمل  ةذ  امل اها، يقوم األود ااج  معداج مق م م  و  ياةي   بنا  القد اا كو ينء 

وال  كا  املمولوس احملاميوس  وتته  موا ن القو  يف ىل ا  املنافت  ألي  يد يف اديد املما  اا 
ا يالالد  وتباجهلالالا  الالة الالالدول األعضالالا   وم هيالال  مالالا  ةالالد الاقيالالي  ةالالو مالالن جوادالال  عالالد  داالالاه ثالالادوي 

خالالاللل امل الالالاو اا ليخطالالالوتة األوليالالالة ألس مالالالوا ن القالالالو  ومالالالوا ن الضالالالةف يف كالالالا دءالالالام االالالدج 
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وكالالذلك خالاللل م هيالال  الاقيالالي   وخُتاالالا  م هيالال  الاقيالالي  مبناق الال  تانالالاول  الالبا املضالالو قالالدماً، ويقالالدَّم 
 عند/ذ مق م م  و  ياةي   بنا  القد اا  

وامل هي  املهم  األخ ى من عما األود ااج تاةي   ن   داا/ا ا اة ال النءال ا  يف البيالد  -19
ي  النهالالالا/و عمومالالالاً توصالالالياا  اختالالالاا ىلجالالال ا اا ختالالالع ةي الالالا ةيئالالال  املايقالالالو  وياضالالالمن تق يالالال  الاقيالالال

املنافت  و اوى قادوس املنافت  )اإل ا  القادوين( وو توصياا  اطبي  القوادة القا/م  مالن جادال  
اهليئ  املخاص   وتوجد يف هااا وخ ى لوا/د تنءيمي  وو مما  اا ىلجا ي  تنفذةا جهاا فاِعيال  

)وزا اا، وشالالالال كاا عامالالالال ، ووكالالالالااا منءومالالالال  ليقطالالالالا ، و ا طالالالالاا  مالالالالن القطالالالالاعة الةالالالالام واخلالالالالا 
مهنيالال ، ومالالالا ىل  الالالك(، األمالالال  الالالذي يطالالال م م الالاكا تالالالؤث  يف عمالالا و الالالوات مةينالال  )هالالالواجز ومالالالام 

 الدخول ىل  األ وات وو قيوج تُف ل عي  األعمال الا ا ي ( 
ل اجامالالا  ف يالال  وتالالا  عمييالال  الن الال  يف البيالالد األصالاليو  ةالالد ىلجالال ا  ا الالاة ال النءالال ا  خالالل -20

اخلالالالربا  ا  الالالومو الالالالدويل يف جنيالالالف  ويالالالؤجي وفالالالد  فيالالالو املتالالالاوى تالالالا و لألود االالالاج زيالالالا   ىل  البيالالالد 
الالالالذي خضالالالو لل الالالاة ال، هيالالال  تُةقالالالد اجاماعالالالاا  فيةالالال  املتالالالاوى مالالالو  يالالالو ا هالالالاا املةنيالالال  

اا، وما ىل  )الوزا اا، واهليئاا املةني   املنافت ، وش كاا األعمال، والغ ف الا ا ي ، و ا امة
الك( لاقدا ش م مفصَّا لناالا/ا اا الاة ال والاوصالياا املنبثقال  عناله واديالد ال يفيال  الاليت   الن 
هبالالا لبنالالا  القالالد اا املتالالاعد  يف الانفيالالذ  وَعِقالال  ااداهالالا  مالالن عمييالال  الن الال ، تُةالالد  ومادالال  األود االالاج 

ألود االالاج تابالالو األد الالط  ويقالالدم واهليئالال  املةنيالال   املنافتالال  خطالال  عمالالا لانالالاول ةالالذ  القضالالايا  وياالالو  ا
 الدع  وامل و   لضماس اختاا الادا   املل/م  

و اخاصالالا ، ياالالا  ا الالاة ال النءالال ا  الطالالوعو الالالذي جُي يالاله األود االالاج جو   لبنالالا  القالالد اا  -21
خمصص  ليبيداس النامي ، تبدو  وضو ىل ا  عام لتيا   املنافت ، وصالياغ  قالادوس املنافتال ، وتقالدا 

يف تصالالالالمي  اإل الالالالا  املؤ تالالالالو الةالالالالام، وتالالالالوف  الاالالالالد ي  ليمالالالالو فة، ومةا الالالال  القضالالالالايا، املتالالالالاعد  
وتناهو  ا اة ال يقوم  ه دء ا   ةد  بو ىل  ع ال   النواا  ويتاليوس ا الاة ال النءال ا  الطالوعو 
األضوا  عي  امل اكا اليت ُادَّج يف  يات تطبي  قادوس و يا   املنافت  ويتاعد الوكااا عيال  

ا   املوصالالال  هبالالالا الالالاليت يُافالالال  عييهالالالا ) اا الالالاناج ىل  خطالالال   الالالدج  ليمتالالالاعد  الاقنيالالال (  تنفيالالالذ الاالالالد
)و الالالُيقدم األود االالالاج ع ضالالالاً عالالالن الةمييالالال  الالالاليت  يضالالالطيو هبالالالا يف ىل الالالا  ا الالالاة ال النءالالال ا  اخلالالالا  

  تي يا وداميبيا( 

 (2014-2005 مل  ت ا ع ما  اا ظماء ااعي ا ُع ِمَلت ) - اع 
عالالدج البيالالداس الالاليت خضالالةت ا الالاة ال يف ىل الالا   ليالال  ا الالاة ال ،  يالال  2005منالالذ عالالام  -22

 يالالالالالداً  ووول وكالالالالالالاة خضالالالالالةاا ا الالالالالاة ال النءالالالالال ا  يف  18النءالالالالال ا  الطالالالالالوعو الاا ةالالالالال  لألود االالالالالاج 
نصالالالف  يف جاماي الالالا والي نالالال  املةنيالالال   ااها الالالا اا واأل الالالةا  يف   2005 عالالالام

ُ
نالالالا  نالالال  الا الالالا   امل

ة كيايهمالالا   عايالال  مالالؤمت  األمالال  املاحالالد  اخلالالام  املاةيالال  كينيالالا  وُوجالال ي الاقيالالي  ال نالالو ليمؤ تالالا
  وشالالا   يف اا الالاة ال 2005 تيا الال  املنافتالال ، الالالذي ُعقالالد يف ت كيالالا يف ت الال ين الثالالاين/دوفمرب 
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املاةيالالالال  ياماي الالالالا خالالالالربا  مالالالالن وملاديالالالالا )امل االالالال  اااالالالالاجي مل افحالالالال  ااها الالالالا اا(، واهلنالالالالد ) نالالالال  
يا الةءمال  ووي لنالدا ال المالي  )م اال  الا الا   املالالنصف (  ومالا يف املنافت ( واملمي   املاحد  لربيطاد

هالالالال  كينيالالالا، فقالالالد ضالالال  ف يالالال  القالالالا/مة  اا الالالاة ال خالالالربا  مالالالن جنالالالوب وف يقيالالالا )  مالالال  قضالالالايا 
 املنافت (، و ويت ا )وماد  الدول  لي ؤوس ااقاصاجي (، وت كيا )اهليئ  املةني   املنافت ( 

  ومت 2006ا   اهليئالالالال  املةنيالالالال   املنافتالالالال  يف تالالالالود  يف عالالالالام ووُجالالالال ي ا الالالالاة ال النءالالالال ا  اخلالالالال -23
خاللل الالدو   التالا ة  لف يال  اخلالربا  ا  الومو الالدويل  2006ت  ين الثاين/دوفمرب  2الاقيي  ال نو يف 

املةالالمل  قالالالوادة و يا الالالاا املنافتالال  يف جنيالالالف  ووعضالالالا  ف يالال  القالالالا/مة  اا الالالاة ال كالالادوا خالالالربا  مالالالن 
(، الربازيالالالا )جميالالال  محايالالال  ااقاصالالالاج(، وكينيالالالا )الي نالالال  املةنيالالال   ااها الالالا اا  ي ي الالالا )  مالالال  الالالالنق 

 واأل ةا (، واملغ ب )املدي  التا   ليهيئ  املةني   املنافت (، والربتغال )اهليئ  املةني   املنافت ( 
، خضو لل اة ال ااااج ااقاصاجي والنقالدي لغال ب وف يقيالا، و النن، 2007ويف عام  -24

، عيال  الالدول األعضالا  يف 1994مالن مةاةالد  جاكالا  لةالام  90ىل   88ووفقاً ليمواج  والتنغال 
اااالالاج ااقاصالالاجي والنقالالدي لغالال ب وف يقيالالا واجالال  ىلدفالالاا قواعالالد املنافتالال  اخلاصالال   اااالالاج  وقالالد 
حبثت عميي  ا اة ال النءال ا  اخلاصال   اااالاج مالدى فةاليال  ال تيبالاا املؤ تالي  ال اميال  ىل  ىلدفالاا 

املنافتالالال  اخلاصالالال   اااالالالاج يف الالالالدولاة الةضالالالوين الياالالالة تطوعاالالالا خلالالالول ا الالالاة ال النءالالال ا  قواعالالالد 
ن قالالادوس نةالالذا، ونالالا  الالنن والتالالنغال الياالالة  يغاالالا متالالاوياا مافاوتالال  يف جمالالال الانميالال   و  ي الالن لبالال

منافتال  و الالمل قبالالا اعامالالاج قواعالالد املنافتالال  اخلاصالال   ا ماعال ، ولالالي  هلالالا اليالالوم ةيئالال  متالالاقي  مةنيالال  
  الالالالؤوس املنافتالالالال ر فا هالالالال  امل يفالالالال   قضالالالالايا املنافتالالالال  يف  الالالالنن ةالالالالو مدي يالالالال  تا ةالالالال  لالالالالوزا   الصالالالالناع  
والا الا    ومالالا التالالنغال، ف الاس لالالديها منالالذ فالال   مالا قبالالا اعامالالاج قواعالد املنافتالال  اخلاصالال   ا ماعالال ، 

 نافت ( قادوس و مل ينء  املنافت  وةيئ  متاقي  تُةىن  قضايا املنافت  )ةو الي ن  الو ني  ليم
وُوج ي ا اة ال النء ا  الطالوعو لقالادوس و يا ال  املنافتال  يف كو الاا ي ا خاللل ادةقالاج  -25

  وقالالالالالد ُ الالالالالنَّ قالالالالالادوس املنافتالالالالال  2008الالالالالالدو   الاا الالالالالة  لف يالالالالال  اخلالالالالالربا  ا  الالالالالومو الالالالالالدويل يف عالالالالالام 
 عاماً عي   د  د ا  الوكال  املةنيال  12  و ةد ُمضو 1994واا اهل  يف كو اا ي ا يف عام 

 املنافتالالال ، ت الالالهد كو الالالاا ي ا مما  الالالاا ها يالالال  ا يالالالنع عييهالالالا القالالالادوس، ول الالالن هلالالالا  ثالالالا  ُمقيوالالالد  
ليمنافت   ومشََِا ا اة ال النء ا  ويضاً قضالايا مؤ تالي  مالن قَبيالا تبةيال   نال  ت ال يو املنافتال  يف  

وا  اا الاة ال كو اا ي ا لوزا   ااقاصاج مبوج  قادوس البيد  و الاايل، تناول النءال ا  الالذين قالام
قضالالالايا اا الالالاقللي  ووجواا الاحقيالالال  وىلصالالاللم القالالالوادة  والنءالالال ا  الالالالذين شالالالا كوا يف اا الالالاة ال 
اخلالالالالالا   ي نالالالالال  املنافتالالالالال  يف كو الالالالالاا ي ا، ةالالالالال  مالالالالالن ةيئالالالالالاا املنافتالالالالال  يف الربازيالالالالالا )جميالالالالال  محايالالالالال  

 (، وامل تاليك ااقاصاج(، وكندا )م اال  املنافتال (، وشالييو )احمل مال  املةنيال  حبمايال  املنافتال  ا ال  
)الي ن  ااااجي  ليمنافت  ااقاصاجي (، والواياا املاحد  األم ي ي  )وزا   الةدل و ن  الا الا   
ااااجيالالال (  ودءالالال  األود االالالاج كالالالذلك يف مالالالا ينبغالالالو عميالالاله يف املتالالالاقبا، وي  الالالبا تنالالالاول القضالالالايا 

ق هاً  دجاً لاوف  املزيد مالن الناشئ  من الاق ي  املاةي   ا اة ال النء ا  ومن املناق اا، وقدم م
 املتاعد  الاقني  يف ىل ا    داما  يا اا املنافت  ومحاي  املتاهيك يف وم ي ا اللتيني  
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وخضالالالةت ةيئالالال  املنافتالالال  يف ىلددوديتالالاليا ا الالالاة ال وجالالال ا  دءالالال ا  خالالاللل الالالالدو   الةاشالالال    -26
تالالالال  يف ىلددوديتالالالاليا يف   وقالالالالد صالالالالد  قالالالالادوس املناف2009لف يالالالال  اخلالالالالربا  ا  الالالالومو الالالالالدويل يف عالالالالام 

الالز ا الالاة ال النءالال ا  عيالال  تةزيالالز ىلدفالالاا القالالادوس واا الال اتي ياا ال فييالال   اةميالال  1999 عالالام ، و كَّ
 جاد  ت  يو املنافت  

، خضالالو قالادوس و يا الال  املنافتال  يف و مينيالالا ا الاة ال دءالال ا   كَّالز عيالال  2010ويف عالام  -27
ااقاصالالاجي   ووثالالا ا ا يقالالاا الد ا الالي  اإلصالاللهاا ااقاصالالاجي  الوا الالة  النطالالات وعيالال  الانميالال  

وهيقالالالالاا الةمالالالالا الالالالاليت دُءمالالالالت ك الالالالز  مالالالالن عمييالالالال  ا الالالالاة ال النءالالالال ا  اةامامالالالالاً كبالالالال اً مالالالالن جادالالالال  
منءمالالالاا ادامالالالو املالالالدين و ةيالالالاا املتالالالاهي ة و ا طالالالاا و الالالا/س اإلعالالاللم الالالاليت ما  الالالت ضالالالغطاً 

 قالالا  عيالال  عمييالال   يا الال  املنافتالال  مازايالالداً عيالال  اهليئالال  املةنيالال   املنافتالال  مالالن وجالالا اتالالة وجا/هالالا واإل
 وتنفيذةا الفةال يف جا/   الضو  

ىل  املفاوضالالاا ا ا يالال  مالالو  2011وتطالال َّت ا الالاة ال النءالال ا  الالالذي مشالالا صالال  يا يف عالالام  -28
اااالالالاج األو ويب مالالالن وجالالالا اادضالالالمام ىل  منءمالالال  الا الالالا   الةامليالالال  والةضالالالوي  فيهالالالا  وي الالالدج تق يالالال  

 الالال غ  ممالالا اقالال  مالالن تقالالدم ا   الالن ىلد الالا   يف جمالالال الانءالالي   صالالد  مالالؤخ اً عالالن صالال  يا عيالال  ودالاله
القالالادوين لألد الالط  الالاليت تضالالطيو هبالالا الي نالال ، فمدالاله ا يالالزال ضالال و ياً تةزيالالز قالالد اا الي نالال  املؤ تالالي  
واإلجا يالال  وتالالوف  الاالالد ي  املتالالام  ملو فيهالالا  غيالال  ىلقالالدا ة  عيالال  اختالالاا ىلجالال ا اا فةالالال ، كمالالا وشالالا  

ال كيالالز عيالال   نالالا  القالالد اا املؤ تالالي  والب الال ي  ليوكالالال  إلقالالدا ةا عيالال  ىلجالال ا  الاق يالال  ىل  ودالاله ينبغالالو 
 اييلا اقاصاجي  ااا مصداقي  تتمد    ف ووجه اخالل املنافت  يف الوقت املنا   

ُوج ي وول ا اة ال ثلثو ) هو ي  تنزاديالا املاحالد  وزامبيالا وزمبالا وي(  2012ويف عام  -29
 النء ا  الطوعو اخلا  مبنغوليا  والك  الازامن مو ا اة ال

وجالالا ا   ا  اخلالالربا    الالاس مالالدى وجاةالال  الطالالا و الثلثالالو لل الالاة ال اخلالالا  يمهو يالال   -30
تنزاديالالالا املاحالالالد  وزامبيالالالا وزمبالالالا وي ماباينالالال   فمالالالنه  مالالالن وشالالالا  ىل  وس وكالالالااا ودءالالال  املنافتالالال  يف 
 هو يال  تنزاديالالا املاحالد  تبالالدو وكثال  تطالالو اً ووس البيالداس الثلثالال  تنامالو ىل  كاالالا ها يال  خمايفالال  ول الالا 

نها ةيئاها اخلاص  املةني  مب اقبال  املنافتال   و املقا الا،  وى  خال وس وس الةوامالا امل الا  ىلليهالا وعالل  م
ينبغالو وا تثالمل عالالن ىلجال ا  ا اة اضالالاا ىلقييميال ، ألس ةالذ  البيالالداس ادالاو   ااالالاه فةالًل ىل  الاةالالاوس 

اإلمنا/يالالالال  لي نالالالالوب  يف جمالالالالال  يا الالالالاا املنافتالالالال  وألس البيالالالالداس الثلثالالالال  تنامالالالالو  يةالالالالاً ىل  ا ماعالالالال 
األف يقالالو  فقالالد وقالالو األعضالالا  يف ا ماعالال  اإلمنا/يالال  لي نالالوب األف يقالالو عيالال  مالالذك   تفالالاة  هالالول 
 يا الالالاا املنافتالالال  واا الالالاهل ، وت الالال  الاطالالالو اا األخالالال   جاخالالالا ا ماعالالال  ىل  وس اا الالالاة ال 

 الثلثو ي  ا ا اً  ييماً  
 ةيئال  املنافتال  خاللل عمييال  ا الاة ال وما يف هالال  منغوليالا، فالمس تةيالة وعضالا  جالدج يف -31

النء ا  وكذلك ىلد ا  ةيئ  عام  متالاقي  ليم ال ياا، مؤشال اس يالداس عيال  وس ا الاة ال النءال ا  
  اة  يف زياج  اةامام ا  وم   احتة ىل ا   يا   املنافت  
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 2013ه وخلل الدو   الثالث  ع    لف ي  اخلربا  ا  ومو الدويل املةقالوج  يف متوز/يوليال -32
 شا كت البيداس الثلث  الاالي  يف عميياا ا اة ال النء ا : ووك اديا و اكتااس ودي ا اغوا  

هيقالالالال  عمالالالالا لن الالالال   2013ففالالالالو هالالالالال  دي الالالالا اغوا، عقالالالالدا يف ت الالالال ين األول/وكاالالالالو    -33
الاوصالالياا املنبثقالال  عالالن ا الالاة ال النءالال ا  عيالال  صالالةيد القطالال   وتفيالالد اهليئالال  املةنيالال   املنافتالال   الالاس 

ة ال النءالالال ا  م نهالالالا مالالالن ىلجالالال ا  مناق الالالاا مالالالو وعضالالالا  الربملالالالاس خبصالالالو  خيالالالا اا ىلصالالاللم ا الالالا
 ومو قضا  احمل م  الةييا   اس اجاهاج القضا  يف ميداس املنافت    601القادوس  ق  

وشالالهدا  يا الالاا املنافتالال  يف ووك اديالالا تطالالو اً  الال يةاً خالاللل التالالنواا القيييالال  املاضالالالي    -34
يف الف   األخ    اهليئ  املةني   املنافت ، وةو  ن  م افح  ااها ا اا فقد وشاج خربا   ا زوس 

يف ووك اديا، ملا اختذته من ىلج ا اا ج يئ   ووكيد وس اتفات اا تبا  امل تقال  مالو اااالاج األو ويب 
 واهد من  ة القوى الدافة  ال /يتي   

لالالوعو  فوا/الالد  يا الال  املنافتالال  ويف  اكتالالااس،  الال   ةالال  املؤشالال اا الالاليت تالالدل عيالال  تطالالو  ا -35
وجو ةالالا  وقالالد  الالاة  يف الالالك ويضالالاً مالالا اختالالذ مالالن ىلجالال ا اا لاحتالالة ود الالط  الاوعيالال  الةامالال  الالاليت 

 تضطيو هبا اهليئ  املةني   املنافت   
، خضالالةت  ي الاليا والفيبالالة وداميبيالالا ا الالاة ال النءالال ا  خالاللل الالالدو   2014ويف عالالام  -36

 الدويل املةمل  قوادة و يا اا املنافت    ال ا ة  ع    لف ي  اخلربا  ا  ومو
ويالالال ى مةءالالالال  النءالالالال ا  القالالالالا/موس  اا الالالالاة ال وس عمييالالالال  ا الالالالاة ال النءالالالال ا  الالالالاليت جي يهالالالالا  -37

األود االالاج ةالالو وجا  ماميالالز  لاةزيالالز قالالوادة و يا الالاا املنافتالال  يف  يالالداا   فبفضالالا اخلالالرب  الطوييالال  
ملةني   املنافت  يف البيداس النامي  ومنءالو   اإلمنالا/و اليت ياماو هبا األود ااج يف الةما مو اهليئاا ا

اخلالالالا ، تةطالالالو عمييالالالاا ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالوادة و يا الالالاا املنافتالالال  قيمالالال  مضالالالاف  
ليافالالالاعلا  الالالة  يا الالالاا املنافتالالال  و ةالالالدةا اإلمنالالالا/و  والنتالالال  املميالالالز لةمييالالال  ا الالالاة ال النءالالال ا  

ا البيالداس  اغبال  يف الاطالو  خلالول ا اة اضالاا يف اخلاص   األود ااج ةو وهد األ باب اليت هةال
 ىل ا  ةذ  ا لي   

 ألوور اام هو   ااعي يعب ه  اللن ع    ي إف ر ا ع ما  اا ظماء ااوو ي -ث اث ط  
، عمييالالال  وو وكثالالال  مالالالن عمييالالالاا ا الالالاة ال 2005وجالالال ى األود االالالاج  الالالنوياً، منالالالذ عالالالام  -38

داس داميالال   وخلالالول عمييالال  ا الالاة ال النءالالال ا ، النءالال ا  الالاليت مشيالالت ةيئالالاا مةنيالال   املنافتالال  يف  يالال
 جي  عي  البيد وس يتاويف ال  و  الاالي : 

 وس ي وس له ىل ا  قادوين خا   املنافت ر 

  وس ياماالالو  ا   الال  ا تقالالا عالالن ثالاللا ىل  و  الالو  الالنواا يف جمالالال تطبيالال  اإل الالا  القالالادوين
 اخلا   املنافت ر
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  ةيئالالالاا مالالالن  يالالالداس ووقالالالالي  وخالالال ى وس ياطالالالو  ليخضالالالو  لاقيالالالي  جي يالالاله خالالالربا  متالالالاقيوس و
 ومنءماا جولي  

يف البداي ، كادت املنه ي  املتاخدم  لاقيي  ةيئ  مةني   املنافتال  تقالوم عيال  تقيالي  اا   -39
ه يالالاله اهليئالالال  املةنيالالال  الالالاليت ختاالالالا  يف الوقالالالت ااتالالاله خبالالال اً متالالالاقًل وو خبالالال ين متالالالاقية إلعالالالداج تق يالالال  

 الالابياداا الالاليت ت  الالا ىل  التالاليطاا املخاصالال ، والاحيالاليلا متالالاقا  اا الالاناج ىل  الالال جوج عيالال  اا
املاةيقالال   الالاأل   القادوديالال  واملؤ تالالي ، واملقالالا لا الالاليت هالال ى مالالو القيالالاجاا التيا الالي  وااقاصالالاجي  

 وااجاماعي  يف البيد  
مل تطو  ةذا النها واختذ الاقيي  وش اًا وخ ى تالدما املزيالد مالن الةناصال  الاحييييال  الاليت  -40
عد يف ال كيالالز عيالال  وشالال ال مالوفالال  وكثالال  مالالن القضالالايا الالاليت ت  الالفها  يا الالاا الدولالال   و نالالاً  تتالالا

ا اة ال دء ا  ثلثياً مشا ثلث   يداس جمالاو  ،  2012عييه، دفذ األود ااج ليم   األو  يف عام 
  ويف ةو  هو ي  تنزاديا املاحالد  وزامبيالا وزمبالا وي، ا الاخدمت فياله منه يال  خمايفال  ووكثال  تةقيالداً 

ىل الالا  ا الالاة ال النءالال ا  ةالالذا،   هالال  البيالالداس تقييمالالاً ااتيالالاً،  الالا وجالال ا  الالدًا مالالن الالالك تقييمالالاا 
ماباجل   ة الدول الثلا )وي وس كا ةيئ  مةني   املنافت  يف  يد ما قامالت  احييالا ا الال  لالدى 

  ا ديالالد  جا تيهالا( وا الالُا ميت الةمييال   اقالالا ي  وعالالدةا خالربا  متالالاقيوس  و كالالزا وةالداف املنه يالال
عي  تقدا دء   ووىف  فيما ياةي   النء  اليت تات   اني   الغ ،  اإلضاف  ىل  اديد ووجه الاآز  

والةلقالالاا الا ا يالال  وىلجيالالاج ا يالالول عالالرب دءالال  املنافتالال  امل تبطالال  فيمالالا  ينهالالا  تالالب  القالال ب ا غالال ايف 
 وااقاصاجي  

 اداً يف عمييالال  الاقيالالي  اخلاصالال   بالالا و ، وج ه األود االالاج عنصالال اً مهمالالاً جديالال2014ويف عالالام  -41
غينيا ا ديد  وفي و )وةو الةميي  اليت  ُاة ل خلل املؤمت  اا اة اضالو التالا و(  ففالو ىل الا  
ا الالاة ال النءالال ا  ةالالذا امل الال    الالة  يالالدين جالالا ين تالال  س  ينهمالالا علقالالاا ها يالال  واقاصالالاجي  قويالال ، 

كالالا ةيئالال  مةنيالال   املنافتالال  تقييمالالاً ااتيالالاً   وج يالالت ثلثالال  ايالاليلا  ففالالو ىل الالا  الاحييالالا األول وجالال ا
لينءالالالام اخلالالالا  هبالالالا  ويف ىل الالالا  الاحييالالالا الثالالالاين، وجالالال ي تقيالالالي  مابالالالاجل  ويف ىل الالالا  عمييالالال  الاحييالالالا 
الثالثالال ، وجالال ى خالالربا  متالالاقيوس تقييمالالاً اا/يالالاً ليبيالالدين  وكادالالت داالالا/ا ةالالذ  الةمييالال  مفيالالد  ليغايالال ، 

ءام الو مل يف كا  يد ووتاهت  ؤي  ووضد عالن هي  نحت  اصوي  ثلث  م اةد )تقا ي ( لين
 ءام املنافت  لدى كا من البيدين ا واد  اليت ينبغو تصحيحها واتينها يف د

ويف  الالاليات ةالالالذا الاحتالالالة املاواصالالالا لسجالالال ا اا اخلاصالالال   ةمييالالالاا ا الالالاة ال النءالالال ا ،  -42
اس اليت تطي  يهدف األود ااج ىل  وضو  لياا   ن ت ييفيها هت    وف كا  يد من البيد

 وعالالاً ىلجالال ا  تقيالالي  لنءمهالالا الو نيالال  وو اإلقييميالال   والغالال ل مالالن الالالك ةالالو الاةالال ف  الافصالاليا عيالال  
الةيوب والةناص  اليت اااه ىل  اتيناا هقيقيال  وااا شالاس يف األ ال  القادوديال  والوقالوف عيال  

 قد   ةذ  البيداس اعي  الانفيذ الةميو  
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 ت ا ؤؤؤؤع ما  اا ظؤؤؤؤماء ااوؤؤؤؤو ي ااؤؤؤؤ نون ااعوصؤؤؤؤ  ت اام بثاؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ   مل ؤؤؤؤ -را   ط  
 ل      اام   ي : أل ل   ما رن لا ع ع   ت

تقييمة خا جية  والغ ل مالن الاقييمالة ةالو الوقالوف  2014وج ى األود ااج يف عام  -43
عيالالال  مزايالالالا ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالادوس و يا الالال  املنافتالالال  الالالالذي جي يالالاله األود االالالاج  ط يقالالال  

اديالالد ال يفيالال  الالاليت   الالن هبالالا اتالالة ا ليالال  مالالن هيالال  الاصالالمي  وىلجا   منه يالال  وموضالالوعي   غيالال  
امل الالا يو والانفيالالذ والفةاليالال   وي الال ا تابالالو الانفيالالذ النالالاجد لياوصالالياا املقدمالال  يف ىل الالا  عمييالالاا 

 ا اة ال النء ا  الطوعو لقادوس و يا   املنافت  مؤش اً جيداً عي  مدى وني  ا لي  ااهتا  
 اصالالالمي  عمييالالال  ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالادوس و يا الالال  املنافتالالال  حبالالالد وفيمالالالا ياةيالالال   -44

ااهتا، تبّة الاقا ي  اليت ُجهزا وس خمايف م اها عمييال  ا الاة ال النءال ا  منا الب  لغال ل  ا ليال  
ومواتي  لاله  وتال ى وغيبيال  البيالداس وس عمييالاا ا الاة ال النءال ا  الطالوعو لقالادوس و يا ال  املنافتال  

اً كبال اً مالن ادالااا ااا الصالي ، وةالو اديالداً الا ال يةاا، وا وادال  اإلجا يال  شامي  وتغطو جالز 
املاصي   قادوس و يا   املنافت ، والقضايا الا غييي ، و يطاا الاحقي  املنو    ةهد  الوكالااا 
املةنيالالالال   املنافتالالالال  وىلج ا اهتالالالالا الةامالالالال  املاةيقالالالال   صالالالالنو القالالالال ا   ويةاالالالالرب مةءالالالال  البيالالالالداس وس عمييالالالالاا 

 ال النء ا  الطوعو لقادوس و يا   املنافت    ماها تتالاة  عمومالاً يف تةزيالز قالادوس و يا ال  ا اة
املنافت  وتدع  كذلك جو  الوكااا املةني   املنافت ، وخاصالً   فضالا الط يقال  الاحييييال  والنقديال  
 املابةالالالال  إلصالالالالدا  الاوصالالالالياا  ومالالالالن املزايالالالالا األخالالالال ى لةمييالالالالاا ا الالالالاة ال النءالالالال ا  الطالالالالوعو لقالالالالادوس
و يا ال  املنافتالال  الاليت يُقالال  هبالا مةءالال  البيالداس، وس ةالالذ  الةمييالاا ت اعالالو ا وادال  اإلمنا/يالال  لقالالادوس 

 و يا   املنافت  وتاخذ يف ا تباس خصوصياا البيداس النامي  
غالالال  وس  ةالالال  اديبالالالة وشالالالا وا ىل  عالالالدج  مالالالن ال الالالوا/  الالالاليت تةيالالال  عمييالالالاا ا الالالاة ال  -45

ملنافتالال  والالاليت ينبغالالو لألود االالاج وس ياصالالدى هلالالا مالالن وجالالا تةزيالالز النءالال ا  الطالالوعو لقالالادوس و يا الال  ا
فةالي  ا لي   وجه  عام  فبة  البيداس ي ى وس واهداً من موا ن ضةف ا اة ال النء ا  ي من 
يف كوس الةميي  متيا ىل  تناول قوادة و يا الاا املنافتال  يف البيالداس الاليت ختضالو لل الاة ال مالن 

ا تتي  البيداس اليت مشيها اا اة ال  األني  البالغ  الاليت تاتال  هبالا وجه  دء  تقني  ص ف   و ينم
املتالالالالاعد  الاقنيالالالال  يف جعالالالال  البيالالالالداس لوضالالالالو الاوصالالالالياا موضالالالالو الانفيالالالالذ، فماالالالالا تلهالالالال  وس عمييالالالال  
ا اة ال النء ا  الطوعو لقادوس و يا   املنافت ،  تب  منءو ةا الاقمل الص ف، تغفا هقيق  

عالالن   يالال  املتالالاعد  الاقنيالال   ويصالالدت ةالالذا  وجالاله  خالالا  عنالالدما ت الالوس وس مالالا  كالالا امل الالاكا ُاالالا 
قضالالايا وهالالدوج الانفيالالذ واإلدفالالاا الالاليت تواجههالالا وكالالال  مةنيالال   املنافتالال  دا ةالال  مالالن اإل الالا  املؤ تالالو 
لقادوس و يا   املنافت  وم تبط  ا تبا اً وثيقاً  اإل اج  التيا ي  يف البيد  لذا، ي ى  ة  البيداس 

  نالاله وس يانالالاول متالالال  تنفيالالذ ا الالاة ال النءالال ا  وماا ةاهالالا مالالن وجهالال  دءالال  تقنيالال   وس األود االالاج ا
صالال ف ،  الالا ينبغالالو لالاله ويضالالاً وس يُةالالزز ود الالط  الالالدعو  املوجهالال  ىل  ا  ومالالاا يف البيالالداس امل الالمول  

  اا اة ال هىت ت وس الاوصياا مدعوم   اإل اج  التيا ي  اللزم   
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تقالالالا ي  عمييالالالاا ا الالالاة ال النءالالال ا    تالالال ا  الفالالال   الزمنيالالال   وعمومالالالاً، وشالالالا  اخلالالالربا  ىل  وس -46
اللزم  ليهيئاا املةني   املنافت  والبيداس امل مول   اا اة ال عموماً من وجا وضالو الاوصالياا 
موضالو الانفيالذ  فيالدى تصالالمي  تق يال  ياةيال   ةمييالال  ا الاة ال النءال ا ، ينبغالالو وا يغال ب عالن البالالال 

 تدخا عيال  قالوادة و يا الاا املنافتال  عمييال  تتالاغ ت وقاالاً  الويًل وس الاغي اا والاةديلا اليت
وااالالالاه ىل  كثالالال  مالالالن الوقالالالت لوضالالالةها موضالالالو الاطبيالالال  الفةيالالالو  وجالالالا، ىلس الاغيالالال اا الالالاليت ت الالالما 
ت الال يةاا البيالالداس و/وو دُءمهالالا املؤ تالالي  والقضالالا/ي  ا   الالن وس ُاالالدا وثالال اً فةييالالاً ىلا مالالن خالاللل 

مالالالالا تتالالالالاغ ت وقاالالالالاً  الالالالويًل  وينبغالالالالو وس ت اعالالالالو تقالالالالا ي  عمييالالالالاا  غالبالالالالاً  -عمييالالالالاا جاخييالالالال  عالالالالد  
ا الالاة ال النءالال ا  ةالالالذا ا ادالال  لالالدى صالالالياغ  الاوصالالياا  غيالالال  الااكالالد مالالن تطا قهالالالا تطا قالالاً فةييالالالاً 
وعمييالالاً مالالو الواقالالو  لالالذا ينبغالالو ىلجمالالاه منءالالو   ويالالا املالالدى لالالدى صالالياغ  الاوصالالياا الالاليت تالالد ه يف 

 ال النء ا  الاقا ي  املاةيق   ةميياا ا اة  

 مخعلف  نواع ااعوص  ت - اف 
ُضالالالمونت توصالالالياا يف الاقالالالا ي  املوجهالالال  ىل  البيالالالداس الالالاليت وُعالالالدا هبالالالدف تةالالالديا وه الالالام  -47

القوادة وتغي    ا/  الةما وهىت الةقو اا التيا ي  وُ ُبا ااداصاف الاليت تتالاخدمها اهليئالاا 
 ااا املذكو   يف ةذا القت  الف عو املةني   املنافت   وتةيقت الاوصياا يف مةءمها  اد

 ااعوص  ت اامع لا     ع ما   مل  ت ا نام ج -1 
  ، فيما يبدو، فه  خا ئ شا/و لي قا   املف وض  عي  عميياا ااددماه والفوا/د الاليت  -48

  ن وس اققها  هي  يتوج اادطبا  لدى ال وي الةام  اس تنءي  عميياا ااددماه يةطا منالو 
 كاا الا ا يال  و الالد مالن قالد هتا الانافتالالي   ومالن غالال  املنطقالو وس دةاالرب وس قالالادوس املنافتال  ةالالو ال ال

وجا  ملنو عميياا ااددماه، ألس ةذا القادوس ا يهدف ىل  منو عميياا ااددماه حبد ااهتا،  ا 
يهالالدف ىل  ا فالالاى عيالال  متالالاوى عالالال  مالالن املنافتالال  يف األ الالوات  ةالالد عمييالال  اادالالدماه  ويايالالف 
دطالات اإلصالاللهاا املق هالال  مالالن  يالالد ىل   خالال   ففالالو ىلددوديتالاليا وكينيالالا، عيالال   الالبيا املثالالال،  الاليس 
ا الاة ال النءالال ا  األضالالوا  عيالال   يالال  ومالالو  منهالالا ضال و    فالالو عابالالاا اإلخطالالا   فهالالذا جُينوالال   الالو  

وكث   ختصيع املوا ج و ّ ن اهليئاا املةني   املنافت  من ال كيز عي  ا ااا اليت يُ جد وس ت وس
ىلثا   لي واغا املاةيق   املنافت   ويف وقت ىلج ا  ا اة ال النء ا ، كادت كو اا ي ا تطب  دءاماً 
ا يقوم عي  اإلخطا  اإللزامو، وةو دءام ي ميه تقيي  اه  ليصفق  و ثا ةا من خاللل تطبيال  

نافت  )وكال  ت  يو قواعد وخ ى تاةي   املنافت   ويف هال  كو اا ي ا، وفاجا الوكال  املةني   امل
املنافتالال  يف كو الالاا ي ا( وس ةالالذا النءالالام يُقيالالا مالالن فةاليالال  الالالدو  الالالذي تضالالطيو  الاله اهليئالال  يف جمالالال 
ا اة ال عميياا ااددماه  وقد م ناها الاوصياا والناا/ا املنبثق  عن عميي  ا اة ال النء ا  

ب  املصالاليح  اعامالالالاج ةالالذ  مالالن اا الالافاج  مالالن الالالدع  املقالالدم مالالالن ا  ومالال  و الالا/  ا هالالاا صالالاه
وه الالام  جديالالد  تاةيالال  مب اقبالال  عمييالالاا اادالالدماه  ويف هالالااا وخالال ى، ا يُطبالال  البيالالد الاوصالالياا 
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املوجه  ىلليه  فةي   بيا املثال،   تةما جاماي ا  الاوصياا اليت اق هت عييها يف ىل ا  عميي  
 ا ااددماه يف البيد ا اة ال النء ا ، وا مُتا س يف الوقت ا ايل وي   قا   عي  عمييا

 الم   ي  ضااعوص  ت اامع لا    اا و  -2 
قالدمت توصالياا تاةيالال   ضال و   تةزيالالز الالدعو  ليمنافتالال  و ال  ثقافالال  منافتال  هقيقيالال  ىل   -49

 يو البيداس اليت مشيها اا اة ال  والدعو  ليمنافتال  ةالو واهالد  مالن املهالام ال /يتالي  ليوكالااا 
وس  املةنيالالال   املنافتالالال   فمالالالن املهالالال  جالالالداً  النتالالالب  ىل  الوكالالالااا املةنيالالال   املنافتالالال  يف البيالالالداس الناميالالال 

تةالالّ ف  فوا/الالد املنافتالال  يف صالالفوف ا مهالالو  الةالالام وادامالالو املالالدين ألس مقاصالالد قالالوادة و يا الالاا 
املنافتالالالالال  ا تُفهالالالالال  جا/مالالالالالاً فهمالالالالالاً  الالالالالييماً وو ا تُبالالالالالوَّو  م ادالالالالالً   الالالالالا زً  يف ىل الالالالالا  املناق الالالالالاا املاةيقالالالالال  

يها ما ي فو  التيا اا الةام   ومو الك، يصة  عي  الوكااا املةني   املنافت  وس ي وس لد
مالالن الاالالاث  واإلشالالةا  للضالالطل   اد الالط  الالالدعو  ليمنافتالال   و وجالاله عالالام، وشالالا ا البيالالداس الالاليت 
مشيهالالا اا الالالاة ال ىل  وس عمييالالال  ا الالالاة ال النءالال ا  كالالالاس هلالالالا وثالالال  ىلجيالالايب وافيالالالزي يف جمالالالال تنفيالالالذ 

يئالالالالاا املةنيالالالال  الاالالالالدا   واملبالالالالاج اا املاةيقالالالال   الالالالالدعو  ليمنافتالالالال   فقالالالالد  الالالالاعد ا الالالالاة ال النءالالالال ا  اهل
 املنافتالال  عيالال  كتالال  وعالالو واعالال اف ا مهالالو  عامالال ، فضالالًل عالالن  ةالال  ا هالالاا املةنيالال  اخلاصالال  

 األخ ى، من قبيا ا امةاا وو ا/س اإلعلم واهليئاا القضا/ي  وغ ف الا ا    
 ااعوص  ت اامع لا   يلو ت ااوك  ت اام       ام   ي   ي مو ع ااع ا    -3 

 ط  اإلدفاا اليت تضطيو هبا اهليئاا املةني   املنافتال   قالد   ةالذ  اهليئالاا ت تبس دوعي  ود -50
عي  ىلج ا  اقيقاا تات   الفةالي  وال فا    وينبغو لأله ام الا  يةي  وس تالنع  وضالوم عيال  
وجواا الاحقي  املااه  هليئ  مةني   املنافت  من وجا ىلجناز واياها  فاحديد تيالك األجواا  النع 

قادوين، من شاده وس ي فا لي هاا الفاعي  يف امليداس ااقاصاجي عنص  اليقة واضد يف صك 
القالالادوين ومبالالدو محايالال  الاوقةالالاا امل الال وع ، فضالالًل عالالن اإلجا   التالالييم   وقالالدمت، يف هالالال   ةالال  
البيالالداس الالاليت مشياهالالا عمييالالاا الاقيالالي ، توصالالياا  او الاليو دطالالات وجواا الاحقيالال  املااهالال  ليهيئالالاا 

افت   واخايف دطات الادا   املق ه  من  يد ىل   خ ، مثيما اخايف متاوى الانفيالذ املةني   املن
 الفةيو لياوصياا  

 غ ؤؤ  ألخاؤؤ م اامؤؤوار   لؤؤى ن ؤؤو  ااعوصؤؤ  ت اامع لاؤؤ   عاؤؤ  ف اا ؤؤ  ت حيؤؤم اللاويؤؤ   -4 
 ُكفء
ياتالال  اديالالد األولويالالاا وختصالاليع املالالوا ج عيالال   الالو كالالف   انيالال  قصالالوى لضالالماس وجا   -51
كااا املةني   املنافت  لو ا/فها  فةالي   ويات  اديد األولوياا  اني  وكرب يف هال  البيالداس الو 

الناميالالال   تالالالب  املالالالوا ج ال الالالحيح  املااهالالال  ليوكالالالااا املةنيالالال   املنافتالالال   ويايالالالف اديالالالد األولويالالالاا 
وكالال   من وكال  ىل  وخ ى، والالك هتال  الو الا/ف املنو ال    الا اً ئوختصيع املوا ج ختصيصاً كف

 والواي  املنصو  عييها يف قادوس املنافت   
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ضّمنت  ة  البيداس قوادينها وه اماً تنء  جوَ  الوكال  املةني   املنافت  يف جمال اديالد  -52
األولوياا )ىلددوديتاليا(، غال  وس عمييال  اديالد األولويالاا ةالذ    الن وس تضالطيو هبالا اهليئال  املةنيال  

وي مالالن جوس الاالالزام قالالادوين )كو الالاا ي ا(  ويف هالالال   يالالداس وخالال ى،   املنافتالال   ط يقالال  غالال   نيالال ، 
كادالالالالت الاوصالالالالياا موجهالالالال    الالالال ا وجت وتةيقالالالالت  األنيالالالال  ال الالالالربى الالالالاليت يوليهالالالالا قالالالالادوس املنافتالالالال  

 لي واد  املاةيق  حبماي  املتاهيك )جاماي ا(  
 اام   ي ااعوص  ت اامع لا    لثم اام  ي ال او  ت اامعمألب   لى ح  ت خمق ت نون  -5 

ضماداً لانفيذ قادوس املنافت  وىلعمال وه اماله عيال   الو فةالال، ينبغالو وس تاالام ليهيئالاا  -53
املةنيالالالال   املنافتالالالال  جمموعالالالال  مانوعالالالال  مالالالالن الاالالالالدا   الالالالاليت تةاقالالالال  عيالالالال  خالالالال ت قالالالالادوس املنافتالالالال  و الالالالبا 

ا ااداصالالالاف ال فييالالال  مبنالالالو تيالالالك اخل وقالالالاا و اةزيالالالز اهالالال ام القالالالادوس  وينبغالالالو وس ت الالالوس الةقو الالالا
املف وضالالال  عيالالال  ا هالالالاا الفاعيالالال  يف امليالالالداس ااقاصالالالاجي خل قهالالالا لقواعالالالد املنافتالالال  صالالالا م  مبالالالا فيالالاله 
ال فاي  ل الو االدا وثال اً  جعيالاً هقيقيالاً ل الا مالن املؤ تال  ااقاصالاجي  املخالفال  وا هالاا الفاعيال  

اقيال   األخ ى يف التوت  غي  افيزةا عي  عدم اتبا  مما  اا مادةال  ليمنافتال   غال  وس ضال و  
األثالال  ال جعالالو ا تةالالالمل عالالدم ااكالال اا  ةنصالالال  الانا الال   و اإلضالالاف  ىل  الالالالك، ينبغالالو وا ت الالالوس 
الةقو الالاا، وخباصالال  الةقو الالاا املاليالال ، مف  الال   ووخالال اً، مالالن املفيالالد ويضالالاً وس تاالالام الو الالا/ا اللزمالال  

 إلدفاا القادوس )  اما الاتاةا(  
يالالال  ضالالال و    فالالالو متالالالاوياا الغ امالالالاا ويف  ةالالال  البيالالالداس،  الالاليطت الاوصالالالياا الضالالالو  ع -54

املاليالالالال  واعامالالالالاج تالالالالدا    دييالالالال  عالالالالن الةقو الالالالاا املاليالالالال   ويف  يالالالالو البيالالالالداس املةنيالالالال  هبالالالالذ  الفئالالالال  مالالالالن 
الاوصالالالالياا، جيالالالال ي يف الوقالالالالت الالالالال اةن ا الالالالاة ال قواعالالالالد املنافتالالالال  مالالالالن وجالالالالا زيالالالالاج  ال كيالالالالز عيالالالال  

 الةقو اا )ىلددوديتيا، وتود ، وكو اا ي ا(  
ي  املاةيق   ا اة ال النء ا  عمومالاً عيال  ونيال  الةقو الاا ال اجعال ، ول الن هالىت وتؤكد الاقا   -55

ا س   ينفالالالذ وي  يالالالد مالالالن البيالالالداس الالالاليت مشيهالالالا اا الالالاة ال الاوصالالالياا عيالالال  النحالالالو الواجالالال   ومالالالو 
الك، ينبغو اإلشا   ىل  ما يبذل هالياً من جهوج كربى يف البيداس الثلثال  الاليت  الدوا  يةالاً عمييال  

  تةديا وا اة ال قوادة و يا اا املنافت  فيها من وجا وخذ الاوصياا يف ااعابا   هتدف ىل 

  نشو  اامع     -  ء 
ت ما ود ط  املاا ة  د   داا/ا الاقالا ي  املاةيقال   ةمييالاا ا الاة ال النءال ا  فضالًل عالن  -56

امل مول   اا اة ال  خدماا  نا  القد اا واملتاعد  الاقني  املقدم  من األود ااج ىل  البيداس 
 وود ط  املاا ة  ةذ  عنص  و ا و من عميياا ا اة ال النء ا  اليت جي يها األود ااج  

 نشم اا ع ئج -1 
وكدا كاف  البيداس وس د   داا/ا الاقا ي  املاةيق   ةميياا ا الاة ال النءال ا ، وخباصال   -57

هالال    الفةالالا، ىلس عمييالال  ا الالاة ال د الال  كالالا توصالالي  مالالن الاوصالالياا املنبثقالال  عالالن الاقالالا ي ، عامالالا م
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النءالال ا  والاقالالا ي  ااا الصالالي  توضالالد ال ؤيالال  ومالالام اهليئالالاا املةنيالال   املنافتالال  وةيئالالاا الانءالالي ، األمالال  
 ليمنافت    الدعو الذي يتاعد عي   د  عميي  تات   قد  وكرب من الفةالي  يف جمال 

    ء اااارات لاامي  اض ااعا    -2 
ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالوادة و يا الالالاا املنافتالالال  د الالالا اً  /يتالالالياً متثالالالا عمييالالالاا  -58

ضمن األد ط  اليت يضطيو هبا األود ااج يف جمال املتاعد  الاقنيال   فمالن وجالا متالاعد  البيالداس 
الالالالاليت مشيهالالالالا اا الالالالاة ال عيالالالال  تنفيالالالالذ خمايالالالالف الاوصالالالالياا الالالالالوا ج  يف الاقالالالالا ي  املاةيقالالالال   ا الالالالاة ال 

اجاا هالالالول ال يفيالالال  الالالالاليت   الالالن هبالالالا تةزيالالالز تطبيالالال  ت الالال يةاا املنافتالالالال  النءالالال ا ، والالالاليت تقالالالدم ىل شالالال
موجه  ليبيالداس امل المول   اا الاة ال ووكالااا املنافتال  فيهالا  وصياغاها، ينء  األود ااج ود ط 

تاةيالالال   بنالالالا  القالالالد اا واملتالالالاعد  الاقنيالالال  والاالالالد ي   و الاالالالايل، يتالالالاة  األود االالالاج يف  نالالالا  قالالالد اا 
 ال تنفيذ واياهتا ومما    و ا/فها  وكااا املنافت  يف جم

و وجه عام، وكدا وكااا املنافت  اليت مشياها الد ا   وس عمييالاا ا الاة ال النءال ا   -59
يف هالالد ااهتالالا قالالد  الالانت ومالالا زالالالت تتالالاة ، يف  نالالا  قالالد اا الوكالالااا يف جمالالال تنفيالالذ واياهتالالا 

نافتال  يف البيالد وىلدفاانالا  و وا واتة فه  موا ن القو  وموا ن الضالةف يف  يا ال  وقالادوس امل
مةءالال  البيالالداس ودالاله ينبغالالو تةزيالالز ود الالط  ماا ةالال  الاقالالا ي  املاةيقالال   ةمييالالاا ا الالاة ال النءالال ا ، مالالن 
داهييت  نا  القد اا واملتاعد  الاقني ، وو دا  ة  الوكااا اليت مشيها اا اة ال  وياً مفاج  

اس ا تبا الالاً وثيقالالاً ووس  نالالا  القالالد اا د الالا  لالاله وس  نالالا  القالالد اا واملتالالاعد  الاقنيالال  عنصالال اس م تبطالال
علق  مباش    املتاعد  الاقني  اليت يوف ةا األود االاج  واعاالربا وكالااا وخال ى وس  نالا  القالد اا 
يايف اخالفاً شديداً عن املتاعد  الاقني  وا تاا وس  نا  القد اا د الا  يال تبس ا تبا الاً مباشال اً 

 ، وا ينطي  من املتاعد  الاقني    ةميي  ا اة ال النء ا    ماها
وخبصالالالو  دوعيالالال  املتالالالاعد ، وشالالالا ا اهليئالالالاا املةنيالالال   املنافتالالال  ىل  وس وهالالالد األ الالالباب  -60

ال /يتالالي  الالاليت هةيهالالالا تطيالال  ىل  األود االالالاج ىلجالال ا  ا الالاة ال يقالالالوم  الاله دءالالال ا  لقوادينهالالا و يا الالالاهتا 
اا الالالالاة ال عمومالالالالاً الالالالاليت تاتالالالال   الصالالالال ام  املاةيقالالالال   املنافتالالالال ، ةالالالالو ا احتالالالالااا ال بالالالال  لةمييالالالالاا 

وا وج  الةالي  واليت ت ى فيها وجا  ااا وني   الغ   وُتتاخدم الاقا ي  املاةيق   ا اة ال النء ا  
كالالا البيالالداس، ل الالن ةالالذ  الاةالالديلا ةالالو يف مةءالال  ا الالااا يف شالال ا م الالا يو لاةالالديا القالالادوس )

  )ىلددوديتالاليا ودي الالا اغوا، عيالال   الالبيا املثالالال( (، وألغالال ال الالالدعو قالالوادة جديالالد  يف الوقالالت الالال اةن
 ولوضو خط  جديد  لاد ي  املو فة )يف زمبا وي(، وما ىل  الك  

و اعدا عميياا ا اة ال النءال ا  الاليت جي يهالا األود االاج يف ىلاكالا  الالوعو  ضال و   تالوف   -61
ن قبيالالالا اهليئالالالاا مالالال - نالالالا  القالالالد اا والاالالالد ي  لي هالالالاا األخالالال ى املةنيالالال   قالالالادوس و يا الالال  املنافتالالال  

القضا/ي  املخاص   ادقي  هااا خ ت قادوس املنافت ، واملما  ة مالن القطالا  اخلالا ، والالوزا اا، 
واألو ا  األكاج ي  وا امةاا، والصحفية وو ا/س اإلعلم عموماً  وقد هفزا الاقا ي  املاةيقال  

 ي  لالبة  ا هالاا املةنيال   ةميياا ا اة ال النء ا  عي  ااضطل  هبذ  األد ط  ووتاهت الاالد
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املالالذكو    ويالالنء  األود االالاج ةالالذ  األد الالط  املوجهالال  ىل  كالالا مالالن مالالو فو وكالالااا املنافتالال  وا هالالاا 
 األخ ى املةني ، كا هاز القضا/و مثلً،  الاةاوس مو الوكااا الو ني  املةني   املنافت   

تالؤولة احملييالة واضالطيو وقد دء  األود االاج ود الط  عديالد  يف جمالال الاالد ي  لصالا  امل -62
 اد الالط  تاةيالالال   الاةالالالاوس اإلقييمالالو وجوس اإلقييمالالالو، وعقالالالد هيقالالالاا عمالالا   الالالاس قالالالادوس و يا الالال  
املنافتالال  موجهالال  ىل  مالالو فو الوكالالااا املةنيالال   املنافتالال ، مبالالا يف الالالك مناق الالاا املا/الالد  املتالالادي   

اج  الاةالالاوس الوثيالال  مالالو الالاليت تناولالالت ةالالذ  املواضالاليو  ولانءالالي  هيقالالاا الةمالالا ةالالذ ، يةمالالا األود االال
 الالا/  الوكالالااا الو نيالال  املةنيالال   املنافتالال  وا هالالاا األخالال ى صالالاهب  املصالاليح  الالاليت تاماالالو  ا   الال  

 وكرب يف جمال قوادة و يا اا املنافت   املقا د  مو الوكااا امل مول   اا اة ال  
االاليد ىلم اديالال  وت الال ا ا الالواا الد ا الالي  عنصالال اً مهمالالاً  خالال  مالالن  نالالا  القالالد اا  فهالالو ت -63

ىلقامال  تبالالاجل ثالال ي لالالل ا  هالالول املما  الالاا الفضالالي   الالة اهليئالالاا املةنيالال   املنافتالال  وتالالوف  ليوكالالااا 
املةني   املنافت  يف البيداس الناميال  ف صال  لاةميال  مة فاهالا  قالادوس املنافتال   وجاله عالام و املما  الاا 

 احملدج  املادة  ليمنافت   وجه خا   
اجي والنقالالالدي لغالالال ب وف يقيالالالا ةالالالو مثالالالال عيالالال  األد الالالط  املاواصالالالي  ومنالالالواه اااالالالاج ااقاصالالال -64

والةمييالالال  املاةيقالالال   املاا ةالالال  الالالاليت   الالالن وس تفضالالالالو ىلليهالالالا عمييالالال  ا الالالاة ال دءالالال ا   الالالوعو لقالالالالوادة 
و يا الالالالاا املنافتالالالال   و غيالالالال  متالالالالاعد  اااالالالالاج ااقاصالالالالاجي والنقالالالالدي لغالالالال ب وف يقيالالالالا عيالالالال  تنفيالالالالذ 

اتفالات ىل الا ي  الة  2008 ا الاة ال النءال ا ، ُوقالو يف عالام  الاوصياا املق هال  يف الاق يال  املاةيال 
اااالالاج واألود االالاج  وعمالالًل هبالالذا ااتفالالات، دُءمالالت يف عالالد  جول وعضالالا  يف اااالالاج ااقاصالالاجي 
والنقدي لغ ب وف يقيا هيقاا عما  فية  املتاوى تناولت املتا/ا والقضايا املؤ تي  والا  يةي  

 Study on the revision of theا ىل  ىلعالالداج تق يالال   ةنالالواس مواإلج ا/يالال   ووفضالالت ةالالذ  امل الالاو ا

institutional framework of the implementation of the WAEMU’s community competition 

rulesااااج ااقاصاجي  م )ج ا   هول تنقيد اإل ا  املؤ تو اخلا   انفيذ قواعد املنافت  جاخا
  وُعقالالالدا 2012   الالالالدول األعضالالالا  يف اااالالالاج يف ديتالالالاس/و  ياوالنقالالالدي لغالالال ب وف يقيالالالا(، قالالالدم ىل

دُءمالالالت اجاماعالالالاا  فيةالالال   2013م الالالاو اا مالالالو الالالالدول األعضالالالا  عقالالال  د الالال  الاق يالالال ، ويف عالالالام 
املتالالاوى  الالة اخلالالربا  الالالو نية ليالالدول األعضالالا  عيالال  ةالالامرب اجامالالا  ف يالال  اخلالالربا  ا  الالومو الالالدويل 

وصالياا املقدمال  الاا و لألود ااج  و ياةة ىلعاج  تقيي  ا هوج املبذول  من جادال  اااالاج لانالاول الا
يف ىل الالالا  عمييالالال  ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو لقالالالوادة و يا الالالاا املنافتالالال    الالال ا  نالالالو  ةالالالد اخااالالالام 
عمييالال  امل الالاو اا هالالول الاالالدا   ا ديالالد ، و الالااو  ا هالالاا املةنيالال  املخاصالال  عيالال  الصالالةيد الالالو مل 

 النحو الواج    ا اا اللزم  عي وجاخا ااااج ااقاصاجي والنقدي لغ ب وف يقيا تنفيذ اإلج
و نا  عي  الالك،   الن وس تايقال  البيالداس الاليت خضالةت لةمييال  ا الاة ال دءال ا   الوعو  -65

لقوادة و يا اا املنافت  املتاعد  الاقني  من وجا تنفيذ  الاوصياا املنبثق  عالن الاق يال  املاةيال  
ناميال  هيال  ت الوس  ا اة ال النء ا ، وتاتال  ةالذ  املتالاعد   انيال  خاصال   النتالب  ىل  البيالداس ال

بالة ىل  وس وهالد األ الباب ياملوا ج املااه  لانفيذ قادوس و يا   املنافت  شحيح   ووشا   يالو اد
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ال /يتي  لقبول ا اة ال النء ا  الطوعو الذي جي يه األود ااج، ةو املتاوى الةايل مالن املتالاعد  
 الاقني  املقدم  يف الك اإل ا   

 ااواياضاا ع ئج لااماعمح ت  -خ مي ط  
 اا ع ئج - اف 

ا ُاخدمت الاقا ي  املاةيق   ا اة ال النء ا  لاةالديا القالادوس )كالا البيالداس، ل الن ةالذ   -66
الاةديلا ةو يف مةء  ا ااا يف ش ا م ا يو قوادة جديد  يف الوقت ال اةن(، وألغال ال 

 الدعو ، ولوضو خط  جديد  لاد ي  املو فة 
  ىلجالال ا  اييالالا مفصالالا ل الالا مالالن اإل الالا  القالالادوين واإل الالا  ويهالالدف ا الالاة ال النءالال ا  ىل -67

املؤ تو اليذين ينءماس ود ط  اهليئ  املةنيال   املنافتال  وتنفيالذنا الفةالال يف الواقالو الةميالو  وهبالذا 
 املةىن، ينقت  د ا  اهليئ  املةني   املنافت  ىل  ادالة ال /يتية الاالية: 

 ود الالط  التالالوت، والالاليت تتالالاهدف الا الالا  ) يا الال  الو الالا/ف ااا الصالالي  املاةيقالال  مب اقبالال  
م افحالالال  ااها الالالا اا وم اقبالالال  عمييالالالاا اادالالالدماه(  يف ةالالالذا ادالالالال، مالالالن املهالالال  اييالالالا 
املةالالالالاي  الالالالاليت تُةامالالالالد لاصالالالالنيف ا الالالالااا حبتالالالال  األولويالالالال ، وكالالالالذلك ىلجالالالال ا اا البحالالالال  
ذ  والاحقيقالالالاا والقالالال ا اا الالالاليت تاخالالالذ   الالالاس مةا الالال  ا الالالااا  وينبغالالالو وس تتالالالاعد ةالالال

الةمييالالال  اهليئالالال  املةنيالالال   املنافتالالال  يف الوصالالالول التالالال يو ىل  املةيومالالالاا وتباجهلالالالا، ل الالالن جيالالال  
 لةميي  وت فا هقوت املدع  عييه رويضاً وس ا م ةذ  ا

   األد الط  الاليت هتالدف ىل  الاالدخا يف املهالام املتالند  ىل  ا  ومال  وىل  اهليئالاا الا ال يةي
ميالال  ةالالو فةالالًل و يفالال  و ا الالي  ألجا  األ الالوات  يف جمالالال وضالالو القالالوادة  فالو يفالال  الانءي

واألةالداف املاوخالا  مالن  ةال  اليالوا/د الانءيميال  قالد ا تاوافال  مالو مبالدو التالوت ا الال   ىلاا  
كادالالت تاضالالمن وه امالالاً تالالنع عيالال  وضالالو هالالواجز ومالالام جخالالول األ الالوات وو فالال ل قيالالوج 

و املنافت  عي  د ا  األعمال الا ا ي   ومن الض و ي وس ت اعو ا هاا الانءيمي  مبد
ا    لدى تصمي  القواعالد )لانءالي  ومحايال  جوادال  التاللم  والصالح  والنوعيال ، ومالا ىل  
  الالك( ووس تفال ل قيالوجاً عيال  ود الط  ال الال كاا فقالس عنالدما ت الوس تيالك القيالوج ضالال و ي

 ومانا ب  مو األةداف املاوخا  
دول الناميالالالال  وقالالالد هءيالالالالت عمييالالال  ا الالالالاة ال النءالالال ا  لقالالالالوادة و يا الالالاا املنافتالالالال  يف الالالال -68

 ال هاب ملا تاتال   اله مالن كفالا   وملالا تفال ز  مالن توصالياا عمييال  وخال ا/س   يال  واضالح  تت شالد 
هبالالالا البيالالالداس املةنيالالال   وقالالالد  الالالانت الةمييالالال  يف  نالالالا  قالالالد اا اهليئالالالاا املةنيالالال   املنافتالالال  مالالالن خالالاللل 

تزويالالالدةا ، وكالالالذلك عالالالن   يالالال   تزويالالالدةا  احيالالاليلا عاليالالال  ا الالالوج  أل  ةالالالا اخلاصالالال  حبمايالالال  املنافتالالال
  املتاعد  ألغ ال املاا ة  كيما كاس الك منا باً 
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ومالالالالا خبصالالالالو  تةزيالالالالز كفالالالالا   اهليئالالالالاا املةنيالالالال   املنافتالالالال  يف جمالالالالال تنفيالالالالذ قوادينهالالالالا احملتالالالالن   -69
والقا/م ، فقد كادت الصو   ماباين  دوعاً ما  فهنا   ةال  البيالداس الاليت هققالت جناهالاً  الا زاً، ويف 

اة ال اليت جي يها األود ااج جو اً مهماً  غ  وس  ة  البيداس الاليت ةذا ادال وجا عميياا اا 
قد ا عي  اتة املناخ الةام ليمنافتال  فيهالا، وي الاليت هققالت ال ثال  مالن هيال  اتالة األ ال  
 القادوديالال ، فهالالو   تالال ت ىل  متالالاوى الاوقةالالالاا مالالن هيالال  اإلدفالالاا  ومالالالن و الالباب الالالك مالالا ييالالالو:

م الا الالال يةاا يف ادالالالااا ااا الصالالالي  وفيمالالالا ياةيالالال  ويضالالالاً هاجالالال  وكالالالرب فيمالالالا ياةيالالال   مصالالالل )و(
اتبالالا   يا الالاا ه وميالال  غالال  منا الالب  يف ادالالااا ااا الصالالي  )مثالالا  )ب(  الا الال يةاا الثادويالال ر

 التيا الالالالالاا املاةيقالالالالال   ال الالالالال ا ، واملؤ تالالالالالاا املميوكالالالالال  ليدولالالالالال ، والقطاعالالالالالاا اخلاضالالالالالة  ليانءالالالالالي (ر
 دوجيالالالال  املالالالالوا ج الب الالالال ي  واملاليالالالال  املااهالالالال  ليهيئالالالالاا املةنيالالالال  )ج(  ا تفالالالالا  متالالالالاوياا الفتالالالالاجر )ه(

  املنافت ، وما ىل  الك  
يف املا/ال  )ووك اديالالا، هيالال  عقالالدا  10وتال اوم دتالالب  الاوصالالياا الاليت اعُامالالدا فةالالًل مالالن  -70

يف املا/  )ىلددوديتيا، هي  جي ي النءال  يف  85( ىل  2013جو   ا اة ال النء ا  يف متوز/يوليه 
يف املا/الالالال   50و 40قالالالالادوس ُعالالالال ل عيالالال  الربملالالالالاس(، وتبيالالالال  ةالالالالذ  النتالالالب  يف املاو الالالالس  الالالالة  م الالال و 

هت  ال جوج عيال  اا الابياس الالذي و  الا يف ىل الا  عمييال  الاقيالي   وف ال   [الاوصالي ة ماملةامالد م 
ةالالالو ف الالال   غامضالالال  وميابتالالال  ىل  هالالالد مالالالا، الالالالك وس  ةالالال  اديبالالالة  ينالالالوا وس م الالالا يو الاةالالالديلا 

جادالال  اهليئالال  الا الالال يةي   وتالال ى مةءالال  الوكالالالااا وس مالالن مهامهالالا ال /يتالالالي  وس تةامالالد  ةالالد مالالالن   
تتالالالة  ىل  اعامالالالاج تيالالالك امل الالالا يو و الالالنها  صالالالو   اا/يالالال  مالالالن جادالالال  اهليئالالال  الا الالال يةي ، والالالالك ىل  

 جاد  زياج  ال كيز عي  ود ط  الدعو  وتنفيذ الاوصياا املاصي   الدعو  ليمنافت  

 ااماعمح ت ااواياض -  ء 
يهدف اجامالا  املا/الد  املتالادي   ىل  اييالا وتطالوي  دءالام تقيالي  عمييال  ا الاة ال النءال ا   -71

الذي اعامد  األود ااج خلل التالنواا الة ال  األو ،  غيال  اقيال  داالا/ا وفضالا يف ىل الا  اضال  
 عميياا اا اة ال وتنفيذةا  

املثالا    عيال  اتالة وجا/هالا  وىلج ا  ةذ  ااخابا اا مفيالد جالداً ليهيئالاا الاليت ت غال  يف  -72
فبةالالد ع الال   الالنواا مالالن اخلالالرب  يف جمالالال عمييالالاا ا الالاة ال النءالال ا ، يُقالالدم األود االالاج عالالدجاً مالالن 

 املق هاا لاحتة منه ي  عميياا اا اة ال وتطبيقها 
ويف ةذا الصدج، و جا املق هاا الاالي  مالن جمموعال  وا الة  مالن اخلالربا  يف جمالال قالادوس  -73

 ن  انوا يف ةذا الاق ي :املنافت  الذي
  ر   هاج  ىل  تغي  ةي ا عميي  ا اة ال النء ا  يف هال  الوكااا الفاي 
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  وث ا تتاؤاا هول و باب عدم تنفيذ  ة  الاوصياا املنبثق  عن عمييال  ا الاة ال
النء ا ، وعما   ن عميه متاقبًل يف ةذا الصدج  وعي  ال غ  من وس ةذ  املتال  قد 

 ر الفةا تق ي  ف   الة    نواا، ينبغو ايييها اييًل وعم تناوهلا 

   هاج  ىل  ىلجياج ُ ُبا تااليد لي الب اا املهامال  األخال ى ج ا ال  داالا/ا الاقالا ي  املاةيقال   
 ةميياا ا الاة ال النءال ا   فةمييالاا اادضالمام ىل  منءمال  الاةالاوس والانميال  يف امليالداس 

 رس تتاخدم داا/ا ةذ  الاقا ي ااقاصاجي، عي   بيا املثال،   ن و

  ةنا  تاييد لف    ا مو  ة الربوتوكواا ال ني  واملباجئ الاوجيهي  غ  ال ني  إلعالداج
الاقالالا ي  املقبيالال  ول يفيالالال  ىلجالال ا   ةثالالالاا تقصالالو ا قالالا/   وينبغالالالو وس تُاالالام ةالالالذ  األجواا 

 رلي هاا اليت تُةد الد ا اا يف املتاقبا

  البةيالالالد  انيالال   الغالالال   وتاتالال  الاوصالالالياا  وييالال  األجالالالا  األنيالالال  تاتالال  املاا ةالالال  يف املالالدى
 رويضاً وا  د من  صد تنفيذةا

   الالال  تتالالالاؤاا هالالالول ال يفيالالال  الالالاليت يالالالا  هبالالالا اخايالالالا   يالالالد خلالالالول عمييالالال  ا الالالاة ال دءالالال ا 
 الالوعو، ويف دفالال  ااهالالا  اقالالُ م وس يضالالطيو األود االالاج قبالالا اخايالالا  البيالالد  اقيالالي  ياتالال  

 ر  والص ام  قد  وكرب من ال فافي

  ُيلهالالالال ، يف  الالالاليات منءمالالالال  الاةالالالالاوس والانميالالالال  يف امليالالالالداس ااقاصالالالالاجي، غيالالالالاب الطالالالالا و
ال نالالالالور فالالالالآخ  عمييالالالالاا ا الالالالاة ال النءالالالال ا    ُهالالالال  يف  الالالاليات عمييالالالالاا اادضالالالالمام ىل  
منءم  الاةاوس والانمي  يف امليداس ااقاصاجي  ومو الك، فمن ا س ىل  موعد اجامالا  

الالالالالدويل الاالالالالا و لألود االالالالاج،  الالالالانء  منءمالالالال  الاةالالالالاوس والانميالالالال  يف  ف يالالالال  اخلالالالالربا  ا  الالالالومو
امليداس ااقاصاجي يف توصياا األود ااج ويف ال يفي  اليت   ن هبا هلالذ  الاوصالياا وس 
تؤث  يف عميياا ا اة ال النء ا  اليت ُه ى يف ىل ا  منءم  الاةاوس والانمي  يف امليالداس 

 رااقاصاجي

 لذي ه يه منءم  الاةاوس والانمي  يف امليداس ااقاصالاجي  انيال   يات  ا اة ال النء ا  ا
ُكالالربى  النتالالب  ىل  الوكالالال  يف الالالذك ى التالالنوي  الثاديالال  والة الال ين لاا يتالالها، ومالالن املهالال  

 رىلج ا  عميياا ا اة ال النء ا  لف   زمني  و ول

  ،وةالالو ومالال  ُشالالدوج عيالال  وس ا الالاقللي  املؤ تالال  و الاليي  ليصالالموج يف وجالاله تغالال  ا  ومالالاا
 رشديد الاوات  يف البيداس النامي 

   ينبغالالو لألود االالاج وس يتالالام  يف اضالال  البيالالداس يف ىل الالا  عمييالالاا اادضالالمام ىل  منءمالال
الاةالالالاوس والانميالالال  يف امليالالالداس ااقاصالالالاجي  وت الالالوس امللهءالالالاا امل تبالالال  ت تيبالالالاً جيالالالداً ويتالالال  

 رةذ  األجواا مااه ً ا اخداماً من النمااه، ول ن من األني  مب اس وس ت وس  يو 

  يةاالالالرب الالالالبة  وس متالالالال  ااخايالالالا  ا ُت الالال ا قضالالاليً ، ول الالالن ةنالالالا  ىلقالالال ا   الالالاس األمالالال  قالالالد
  ريايف يف هال   يداس وم ي ا اللتيني 
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  مالالالو الالالالك،  الالال   ةالالال  الاتالالالاؤاا   الالالاس متالالالال  اديالالالد البيالالالداس الالالاليت ينبغالالالو لألود االالالاج
البيالالالالداس الالالالاليت وجالالالال ا ا اة اضالالالالاً متالالالالاعدهتا، ا  الالالاليما ىلاا وضالالالالو يف ااعابالالالالا  وس مةءالالالال  

 رليتوت ينبغو وس ت وس قاج   عي  خول عميي  ا اة ال دء ا 

  ينبغالالو الااكيالالد عيالال  وس الاق يالال  ياُلالربز وس متالالاوى تنفيالالذ الاوصالالياا يف البيالالداس الالاليت مشيهالالا
يف املا/الال ، ةالالو متالالاوى مالال ل  ىل  هالالد  مالالا  ولاحتالالة  50اا الالاة ال، الالالذي يبيالال   الالو 

ل النءالال ا  الطالالوعو،  الالي وس مالالن املتاصالالوب اييالالا املق هالالاا داي الال  عمييالالاا ا الالاة ا
املابقيالال  الالاليت   تُنفالالذ والةوامالالا الالاليت هالالالت جوس تنفيالالذةا  وتاتالال  عمييالال  اخايالالا  البيالالداس 
الاليت  ي الالميها اا الاة ال  انيالال  كالربى ويضالالاً، ألس ال ال و  األ ا الالي  لانفيالذ توصالالياا 

تقاصالالال  عيالالال  اإل اج  فحتالالال ، وىلمنالالالا  عمييالالال  ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو تنفيالالالذاً فةالالالاًا ا
ت ما ويضالاً ) الا هالىت تا الاوز( قالد   البيالد املخاالا  عيال  القيالام  مصاللهاا ااا شالاس 
ومدى ا اةداج  لذلك  لالذا، ينبغالو وس ُاالدَّج مةالاي  اخايالا  البيالداس الاليت ختضالو لياقيالي  

ييمالاً لياقاليالد من جاد  األود ااج اديداً جقيقالاً  و  الن وس ت الما ةالذ  املةالاي  مالثًل تق
التيا ي  والقادودي  والقيوج املالي  املم ن  ومدى ا اةداج/جاةزي  اهليئ  املةني   املنافت ، 
ومالالالالالالالالالالالالا ىل  الالالالالالالالالالالالالك  ويةالالالالالالالالالالالالمل ةالالالالالالالالالالالالذا وس  يالالالالالالالالالالالالو الةوامالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالاليت ُتتالالالالالالالالالالالاله  يف داي الالالالالالالالالالالال  
اإلصلهاا/الاحتالالالالاليناا وو االالالالالول جوس اقيالالالالال  داي الالالالال  ينبغالالالالالو وس تؤخالالالالالذ يف ا تالالالالالباس 

مييالال  اا الالاة ال ةالالو ف صالال ت كبالال   تاالاليد لوكالالااا املنافتالال ، خالاللل م هيالال  ااخايالالا   وع
القد الال  وا ديثالال  الةهالالد عيالال  هالالد   الالوا ، ىلم اديالال  تقيالالي  وجا/هالالا واتالالينه  وعالاللو  عيالال  
الك، تايد عميي  ا الاة ال النءال ا  الطالوعو ومالام اهليئالاا املةنيال   املنافتال  ف صالً  ف يالدً  

مال  ليمنافتال   لالذا، ينبغالو وس تالد   لا  يو ه وماهتا عي  مواصي  اإلصلهاا الداع
اهليئاا املخاا   جو ةا يف عمييال  اإلصاللم، والالك  اتبالا  الاوصالياا املنبثقال  عالن عمييال  

 را اة ال النء ا  الطوعو

  ينبغالالو الاوصالالي  حب الالد ا هالالوج مالالن وجالالا تنفيالالذ الاوصالالياا والتالالةو ىل  اديالالد املزيالالد مالالن
جُي يهالا كالا مالن منءمال  الاةالاوس والانميال  ووجه الاآز   ة عمييالاا ا الاة ال النءال ا  الاليت 

 يف امليداس ااقاصاجي واألود ااج  

 ا ع ع   ت -     ط  
جُيالال ى ا الالاة ال النءالال ا  لقالالوادة و يا الالاا املنافتالال  عيالال  و الالاس  الالوعو، وةالالذا مؤشالال   -74

 عي  مدى وني   لي  عميياا ا اة ال النء ا   
هالا األود االاج لقالوادة و يا الاا املنافتال  وقد كادت عميياا ا اة ال النءال ا  الاليت جُي ي -75

داجحالال  يف دالالواهو عالالد   فبفضالالا ا الالوج  الةاليالال  لةمييالالاا الاقيالالي  والاوصالالياا الواضالالح ،  الالانت 
ا ليالال  يف تةزيالالز فهالال  مالالوا ن القالالو  ومالالوا ن الضالالةف يف قالالوادة و يا الالاا املنافتالال  لالالدى البيالالداس 

 والتيا اا   امل مول   اا اة ال، كما  انت يف ىلدفاا تيك القوادة
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واعُارب تصمي  ا اة ال النء ا  الطالوعو لقالوادة و يا الاا املنافتال  حبالد ااتاله، خبطواتاله  -76
الالالثلا ال /يتالالي ، وةالالو م هيالال  الا الالاو  وم هيالال  الاقيالالي  وم هيالال  مالالا  ةالالد الاقيالالي ، منا الالباً لاحقيالال  

 لةمييالالالاا وةدافالالاله  ومالالالو الالالالك، و جا اق اهالالالاا  اقيالالالي  مالالالدى ا اجالالال  ىل  تغيالالال  اهلي الالالا ا الالالايل
ا الاة ال النءال ا ، والالالك حبتال  متالالاوى كالا وكالالال  مالن الوكالالااا املةنيال   املنافتالال   وقبالا ىلجالال ا  
الاقيي ، ينبغو البت فيما ىلاا كادالت الوكالال  املةنيال   املنافتال  وكالالً  فايالً  وم ااا ه  ال   ومالن املهال  

اوصالالالالياا املنبثقالالالال  عالالالالن ويضالالالالاً اييالالالالا واديالالالالد ال يفيالالالال  الالالالاليت تطالالالالو ا هبالالالالا الوكالالالالااا ادطلقالالالالاً مالالالالن ال
ا اة ال النء ا  واأل الباب الاليت جةيالت  ةال  ةالذ  الوكالااا ا تُنفالذ الاوصالياا  ال امالا  ويف 
ةالالالالذا الصالالالالدج، قالالالالد ي الالالالوس مالالالالن املتاصالالالالوب تةزيالالالالز ا ادالالالال  الةميالالالالو لل الالالالانااجاا، حبيالالالال    الالالالن 

 ليوكااا املةني   املنافت  وس تنفذةا تنفيذاً فةاًا 
  ضالالالال و   عالالالالدم ااكافالالالالا   وضالالالالو النمالالالالااه، وىلعالالالالداج مبالالالالاجئ وينبغالالالالو ويضالالالالاً الااكيالالالالد عيالالالال -77

توجيهي  خطي  ي جو ىلليها القا/موس  اا اة ال لاحديالد وفضالا   يقال  لاقيالي  املةيومالاا املاةيقال  
 املؤ تاا/األشالالخا  الالالذين جُيالال وس مقالالا لا مةهالال  ووضالالو قا/مالال   األ الالئي  الالاليت   الالن   ههالالا 

 وةداف وخ ى  من وجا ا صول عي  مةيوماا  مهم ، يف  ي 
 وعلوً  عي  الك،   ن ىلجخال اتيناا يف ادااا الاالي : -78

  الانتي  مو املنءماا الدولي  األخ ى ل و ياتىن تةزيز متالاعو اإلصاللهاا يف جمالال
التيا الالال  الةامالالال   و الالالي وس مالالالن املفيالالالد ىلجالالال ا  ا الالالاة ال النءالالال ا  الطالالالوعو عيالالال  و الالالاس 

املاضالالالو، وهنالالال  اازجواجيالالال  يف الةمالالالا  الالالة خمايالالالف الةمييالالالاا الالالاليت وثباالالالت جالالالدواةا يف 
 املنءماا الدولي ر

   من املهال  جالداً زيالاج  ال كيالز عيال  الاالد ي  و نالا  القالد اا الاقنيال   وينبغالو   الس جمموعال
اإلجالال ا اا املاةيقالال   اقالالدا املتالالاعد  الاقنيالال  ا وة يالال   الالالازام ا  ومالالاا الازامالالاً واضالالحاً 

الاوصالالالالالياا الالالالالاليت تاةيالالالالال   زيالالالالالاج  الامويالالالالالا املخصالالالالالع  انفيالالالالالذ الاوصالالالالالياا، مبالالالالالا يف الالالالالالك 
 ليوكااار

  ، جعالال  ىلقامالال  شالال اكاا  الالة اهليئالالاا املةنيالال   املنافتالال  يف البيالالداس الناميالال  والبيالالداس املاقدمالال
وىلشالال ا  وكالالااا وخالال ى كحيفالالا  وشالال كا  و ا الالية يف عمييالال  ا الالاة ال النءالال ا   و  الالن 

الوكالااا، األمال  الالذي   الن وس  وس يته  الك يف ىلجيالاج دالو  مالن الالدع  والاوجياله  الة
 يوف  جعماً ىلضافياً يف املدى املاو س ىل  البةيدر

   ىلج اه م هيالال  وخالال ى يف عمييالال  ا الالاة ال النءالال ا  تاالاليد ليبيالالداس ىلم اديالال  تقالالدا تقالالا ي  ىل
ف يالال  اخلالالربا  ا  الالومو الالالدويل  ةالالد مضالالو  الالناة ىل  ثالاللا  الالنواا عيالال  ااداهالالا  مالالن 

اعد   وينبغالالو وس ي الالوس ةالالذا مصالالحو اً  ا الالاة ال متالالاقا تنفيالالذ جمموعالال  ىلجالال ا اا املتالال
 ملا ياحق  من ىلجنازاا و اق ي  اا  تةد  ةيئاا املنافت  املةني ر
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  الةمالالالا عيالالالال  توزيالالالو تقالالالالا ي  ا الالالالاة ال النءالالال ا  عيالالالال  دطالالالالات وو الالالو يف البيالالالالداس، لضالالالالماس
 روصوهلا ىل  عدج وكرب من الصحفية وجمموعاا ادامو املدين واااجاا املتاهي ة

  الةمالا مالالو ال الال كا  اإلمنالا/ية )املنءمالالاا الدوليالال ( لضالماس عالالدم الاالالاخ  ملالد   وييالال  عالالن
تقالالالدا املتالالالاعد  الاقنيالالال ، الالالاليت مُتالالالول عالالالاج  خالالالا ه الامويالالالا األ ا الالالو املخصالالالع لياقالالالا ي  
املاةيق   ةميياا ا اة ال النء ا  يف هالد ااهتالا، ألس الالك يالؤث  يف توقةالاا وتصالو اا 

نافت  اليت تايق  املتاعد  و  ن وس يؤث  يف ااي  املطاف يف فةالي  الوكااا املةني   امل
 عميي  ا اة ال النء ا    ماهار

  ا ي فالالالالالو وس ي الالالالالوس األفالالالالال اج الالالالالالذين ي الالالالال كوس يف عمييالالالالال  ا الالالالالاة ال النءالالالالال ا  الطالالالالالوعو
 الالالا مالالالن املفيالالالد وس ي ودالالالوا ويضالالالاً عيالالال  ج ايالالال   ،وصالالالحاَب خالالالرب  يف جمالالالال قالالالادوس املنافتالالال 

 ةمل   ؤوس البيد امل

و اخاصا ، شّ ا ا اة ال النء ا  وجاً  و ا يً  لاحديد موا ن القو  وموا ن الضالةف  -79
يف دءالالال  املنافتالالال  الو نيالالال  واإلقييميالالال  لالالالدى البيالالالداس الناميالالال  ولاقيالالالي  فةاليالالال  تيالالالك الالالالنء  وكفا هتالالالا  
و النتالالالالب  ىل  األود االالالالاج، مّ نالالالالت ةالالالالذ  األجا  مالالالالن وضالالالالو ا الالالال اتي ياا ودتالالالال  يف جمالالالالال تقالالالالدا 
املتاعد  الاقني  ىل  البيداس امل مول   اا الاة ال، وةالو  الاالايل تتالاعد يف اا الافاج  مالن املالوا ج 

 املااه    فا   وكرب 
وموضالالو  النقالالاش ةالالو اا الالاناج ىل  الناالالا/ا الالاليت مت ا صالالول عييهالالا هالالىت ا س مالالن وجالالا  -80

لبيالالالداس )املةالالالاي (، ويف اقالالال ام وف الالالا  لاحتالالالة الط ا/الالال  املتالالالاخدم  هالالالىت ا س يف م هيالالال  اخايالالالا  ا
م هيالال  ىلعالالداج الاق يالال  وىلجالال ا  اا الالاة ال، ووخالال اً يف م هيالال  د الال  الناالالا/ا و صالالد تنفيالالذ الاوصالالياا 

 املقدم  
واهلدف ةو اا ام ا  يف اتة فةالي  ودطات ةذ  األجا  من وجا تيت  الةما الاقمل  -81

هالالول  نوعيال  اخلالالدماا الاليت تقالالدم ىل  الالذي يضالالطيو  اله األود االالاج ومواصالي  ا هالالوج ال اميال  ىل  الن
 الدول األعضا   ناً  عي   يبها 

    


