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ممؤؤؤؤاألمم امؤؤؤؤؤام امنؤؤؤؤعرم  مجؤؤؤؤؤامبم  ؤؤؤؤم م  م  ؤؤؤؤؤ م    ؤؤؤؤؤ 
مم عدممجمم عةم ابادئمو  ق  ععم انصفةم امفقمعل هام تفاقا م

  مق  عية امار اتم  مجاريةم م اطم فممبمأ لممكافنة
 2020تشرين األول/أكتوبر  23-19جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

  ؤؤؤم م  مءنؤؤؤارم  قؤؤؤعر تمو اقؤؤؤاععرم  مقن ؤؤؤةمامجمؤؤؤا مقؤؤؤ    مو  ا ؤؤؤاتممم
  انافقةمومحايةم اقمهلك

 مذكمرممبمأما ةم او كمادمم

 موجز  
ال قووواتو وايااووات املنا سووم لد الب وودا   ات واملسوواعدا الت نيووم    وو يووو ر األوتاتوواا بنووار ال وود   

الناميووم وأقووب الب وودا  ذووو، وكووللا لد الب وودا  الوو  روور اقتقووااا ا لر  ووم اتت اليووم، و لووا  سوو  ال  بووات  
وطنيووم   وومو ويشوومب  لووا املسوواعدا ال امل دمووم للي،ووا، وا تياجووات الب وودا  وا قتقووااات املانيووم، واملوووا ا املتا 

أتشو م بنوار ال ود ات املتقو م بتن يول    لا ال واتو واملباائ التوجي،يوم ل سيااوات، وكول   واإلق يميم   صياغم 
ايااووات املنا سووم و ايووم املسووت، ا،   املنيووو  ال ويووب األجووب، لووا يتما ووت موو   موعووم األموو  املت وودا  

لتجا يوووم  مووون أجوووب ماا  وووم املما اوووات ا ي،وووا ات اقوووا متاووودا األطووورا   ل مبووواائ وال واعووود املنقووو م املت ووو  ع  
الت ييديوم، ومبوواائ األموو  املت وودا التوجي،يووم بشووت   ايووم املسووت، ا، وط بووات مووؤرر األموو  املت وودا السوواب   

متاودا األطوورا  مون أجووب     اوتارا  ييو  جواتوو   موعوم املبوواائ وال واعود املنقوو م املت و  ع ي،وا ات اقووا  
اتاراضات السنويم ألتشو م أماتوم األوتاتواا  ديمو وجتم  هله امللكرا ا  املما اات التجا يم الت يي ماا  م  

   وال بنوار ال ود ات والتاواو  الت ود امل دموم لد اجتماعوات  ريو  اوويار اواوومع الودون املاود ب ووواتو  
ويتنوووواول ال قووووب    و 2019و   2016وايااووووات املنا سووووم و ايووووم املسووووت، او املا ووووواا   ال وووو ا بووووو عووووامع  

ملوولكرا أتشوو م التاوواو  الت وود املتوقاووم بنووار ع ووت ااوو اتيجيم جديوودا ل وتاتوواا    ووال  األخووم موون هووله ا 
 املنا سم و ايم املست، او 
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 مقعمةم-أو  مم

طُ   لد أماتم األوتاتاا،   ال را  اللي اختله مؤرر األم  املت دا السواب  املاود تاوتارا   -1
ائ وال واعود املنقو م املت و  ع ي،وا ات اقوا  متاودا األطورا  مون أجوب ماا  وم يي  جوات   موعوم املبوا

الت ووود مووون أجوووب ت بيوووم ، مواصووو م التاووواو  2015وز/يوليووو  املما اوووات التجا يوووم الت ييديوووم، واملا ووووا   ر
يم ا تياجوووات الب ووودا  الناميوووم، و  اووويما الووودول انز يوووم القووو ما الناميووومس والب ووودا  الناميوووم غوووم السوووا  

وا قتقااات األخرى الضاي م هيا يا  واملارضم ل مخاطر وا قتقااات الق ماس وا قتقااات ال  رر 
 و(1)لر  م اتت اليم

ااتارا  أتش م التااو  الت دس وال كيز ع وت  االيوم الا  وم  تاا أيضا  وطُ   لد أماتم األوتا -2
نس وحتديووود ال ضووواال وااوووا ت  ات األولويوووم   والتااموووب والتاووواو  بوووو م ووودمع اوووودمات واملسوووت يدي

 و(2)وتابئم املوا ا قواتو وايااات املنا سمس وتواي  ت اق الب ث عن ماحنو حمتم و

شت  ايااات املنا سم، أقّرها مؤرر األم  املت دا ا اتاراضع الساب ، وُوضات خ م عمب ب -3
م املسواعدا الت نيوم وبنوار ال ود ات   الب ودا  الناميومو بنار ع ت خيا األوتاتاا  يموا يتا و  بتن يول أتشو 

ملنا سوووم ا كم النشووو م ل وكوووا ت املانيوووم تولضوووما  التتييووود وا لتوووزامج، خُت نووو  ييووو  األتشووو م وتُنّ ووول تملشووو 
و ايوووم املسوووت، ا،  ضوووب  عووون الشوووباات الوطنيوووم واإلق يميوووم والاامليوووم األخووورى،   الب ووودا  املسوووت يدا، 

وتشووّاب ايااووات املنا سووم و ايووم املسووت، ا مواضووي  مت اطاووم تلنسووبم ل اووواق،  رو سوو  ا قتضووا
لتنا سويم واعو  تنويو  التجوا ا وهع  د  لد املسامهم    يئم أوضاع اقتقواايم مسوت را وتازيوز ال ود ا ا
 تنميوووم تع ووو  ال كيوووز وينقووو ّ  و شووود ا اوووت ما ات اا يوووم واألجنبيوووم وحتسوووو البنيوووم الت تيوووم األاااووويمو

 وال  ر من واود النمو لتازيز كتااا  اواص ال  اع

الدوليوووم و  السووونوات األخوووما، ُاوووجب ق ووو  متزايووود لزار قموووم ا قتقووواا الرقموووع ع وووت التجوووا ا  -4
والتنميمو وتشم ا جتاهات انديدا   السوق لد ت وو  م  وول ل تجوا ا اإللا وتيوم واتتشوا  املنقوات 

اب موووا  تووا يووزااا أمهيوومو ويوووون األوتاتوواا أمهيووم خاصووم  وووله النمووا   انديوودا مووون الرقميووم الابووما بشوو 
و  السووونوات امل ب وووم، اوووياو   و هوووا التانولووووجعواألعموووال التجا يوووم الووو  تتميوووز بتواوووا،ا السوووري  وت 

ا ا قتقوواا الرقمووع أ وود املواضووي  الريتيسوويم الوو  اووياان،ا األوتاتوواا   أتشوو م بنووار ال وود ات واملسوواعد
 و(3)الت نيم

و  هلا الت رير، تُ خنُص وحتّ ب أتش م أماتم األوتاتاا    ال املساعدا الت نيوم   ال و ا مون  -5
تُ  ح اا اتيجيم جديدا ل وتاتاا بشت  املساعدا الت نيم وبنار ال د ات س مث  2020لد عامج    2015عامج  

اامووووم، و لووووا   ضووووور ااووووتارا  األتشوووو م    ووووال املنا سووووم و ايووووم املسووووت، ا ل سوووونوات اوموووو  ال 
 الساب مو

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.8/11 و10، ال قب األول، ال  را 

 و11املقد  ت س ، ال  را  (2)

ااووت داا ال يمووم  :2019ت ريوور ا قتقوواا الرقمووع لاووامج ، 2019، واألوتاتوواا، TD/B/C.I/CLP/54، الومي ووم اتيوور موو ب   (3)
 (وUnited Nations publication, Sales No. E.19.II.D.17) آاث مها ع ت الب دا  الناميم -واغتنام،ا 



TD/RBP/CONF.9/6 

3 GE.20-10587 

 إطارمءنارم  قعر تمو اقاععرم  مقن ةم-اث  ا مم

 نافقةو يةم او كمادمامجما مق    مو  ا اتم ام-أ فم

ياووووا خ يووو  و يوووم األوتاتووواا    وووال قوووواتو وايااوووات املنا سوووم لد اعتمووواا  موعوووم األمووو   -6
1980امج املت وودا ملبوواائ املنا سووم   عوو 

وتووؤاي هووله ااموعووم او ا  م،مووا    التشووجي  ع ووت اعتموواا  و(4)
 وتازيز ال واتو والسيااات   هلا ااال ع ت القايدين الوطد واإلق يمعو

وقوود جوورى التتكيوود ع ووت  لووا   ومي ووم ما يايوواتو توومول، الوو  اعتموود ا الوودو ا الراباووم عشوورا  -7
2016 واا   روز/يولي  تنميم، املاملؤرر األم  املت دا ل تجا ا وال

 و(5)

 و يةم او كمادمامجما مق    مو  ا اتممحايةم اقمهلكم-ابرم

، مبوواائ 2015كوواتو  األول/ايسوومي   22، املووؤ   186/70اعتموودت انمايووم الاامووم   قرا هووا  -8
 ووا ت ملواوو  يشوومب األموو  املت وودا التوجي،يووم ومايووم املسووت، ا بقووي ت،ا املن  ووم الوو  تت ت اق،ووا ا

جديدا وأتشا لوجب،ا  ري  اويار اواومع الدون املاد ب واتو وايااوات  ايوم املسوت، ا   لطوا  
ل ووودى نوووا    ووو  التجوووا ا والتنميوووم التووواب  ل وتاتووواا، ليوووؤاي او  ابليوووم املؤاسووويم الدوليوووم ل مبووواائ 

ل ال قوووب السووواامل مووون املبووواائ الو ويتنووواو التوجي،يووومو وقووود من وووت األوتاتووواا و يوووم   يوووم   هووولا ااووو 
مسوتلم التاواو  الودون  (A/RES/70/186، مون مر و  الومي وم 94لد  79التوجي،يم املنّ  م )ال  رات من 

 بشاب مست يض، ويوصع الدول األعضار تلتااو  وتازيز بنار ال د ات وتيسمهو 

 2020وم2015  م م  م ا شطةم انفذرمء معاميمم-اث مجا مم

و  ووا  ل ووو الت املوولكو ا أعووبه، ي وودمج األوتاتوواا طايت ووم وااووام موون خوودمات املسوواعدا الت نيووم،  -9
م وب املسواعدا   لعووداا واعتمواا و/أو تن وي  و/أو تن يوول قوواتو وايااوات املنا سووم و ايوم املسووت، ا، 

اوا ، وكولا زالاا وعوع ت ا  قواتو املنا سم و ايوم املسوت، ا لت وا ا  وبنار ال د ات املؤاسيم من أجب ل
نا سوم و ايووم املسووت، او وي وّدمج األوتاتوواا املسوواعدا الت نيوم أيضووا    لطووا  أصو ا  املقوو  م لسووتلم امل

متاباووم تن يووول التوصووويات املنب  وووم عووون ااتاراضوووات النيوورار ال وعيوووم ل وووواتو وايااوووات املنا سوووم و ايوووم 
 ست، اوامل

م وبنار ال د ات   ال  ا ألوتاتاا    ال املساعدا الت نيويتناول هلا ال قب إبجياز أتش م ا -10
 ع ت القايدين الوطد واإلق يمع، لا    لا ت يي  أمر ت ا األتش مو 2020و 2015بو عامع 

عدا الت نيم ع ت أاامل وجتد  اإل ا ا لد ت  م م،مم هنا، وهع أت  ينب ع ت دمي أتش م املسا -11
ااوتامال موا  ع اايتم  مر  م التنميم، وكللا ع ت أاامل خمقوصو وينب و  متواصب و امب، لا يتما ت

اوووودمات ا اتشوووا يم ال اتوتيوووم وا قتقووواايم    وووات ا ااووويم أو    وووات عموووب ملناقشوووت،او وينب وووع أ  
د اايم و   ات الامب، مث أ  يُ ّي  تُار  توصيات ااتاراضات النيرار ال وعيم وتناَقش   او  ات ال

 باض األم  م ع ت هله األتش مو قبب الب دا  املستارضمو وترا أاىن هله الومي م امت ا ا من

__________ 

 وTD/RBP/CONF/10/Rev.2 الومي م (4)

 ) (و76و 69، ال  رخ  TD/519/Add.2اتير الومي م  (5)
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  ا شطةمعلىم  ص  عم   طينم-أ فم

ع وت القوايد الوووطد، اواعد األوتاتواا   صووياغم وتن وي  وتن يول قووواتو املنا سوم و ايوم املسووت، ا   -12
،  ( 2019) ، بووووويب ومل  ( 2019) ، بووووورتاومل  ( 2017) ، األ جنتوووووو  ( 2016)   الوووووو الت ال ضوووووايتيم التاليوووووم  ألباتيوووووا  

، وجو جيا (2011)، لميوبيا (2016)، كوت اي وا  (2018)، كمبواال (2018)، كابو  ماي  (2019) بوخ 
 ، وانم،و يوووم الدومينيايوووم ( 2019) ، وبووومو  ( 2015) ، وت اغوووواي  ( 2015) ، وانميبيوووا  ( 2019) ، وغواتيموووا   ( 2017) 
وا حتوووواا ا قتقووووااي والن وووودي  (2016)، وزمبووووابوي (2016)و ييووووت انمج  ،(2018)، وأو وغووووواي (2018)

،  ( 2018) ، وكمبوووووواال  ( 2019) ، وبووووووخ   ( 2019) قووووواتو  املنا سووووومس واأل جنتوووووو    ، بشوووووت  ( 2019)   ل ووووور  أ ري يوووووا
 ، بشت  قاتو   ايم املست، او ( 2019) ، وبمو  ( 2015) ، وت اغواي  ( 2019) ، وامل ر   ( 2019) ولتدوتيسيا  

باوض األم  وم  1  األوتاتاا وض  اياام املنا سم من املرا ب األودو ويسوق اإلطوا  اعّ  وقد -13
ع ت أتش م األوتاتاا    ال املساعدا الت نيم ع ت القايد الوطد، وال   د  لد وض  وتازيز أطر 

 املنا سم   الب دا  الناميمو 

م 1اإلطا   
  طين  مأممجلةمعلىمأ شطةم او كمادمعلىم  ص  ع

ااوووتنااا  لد قووواتو  األوتاتووواا  ءؤؤؤ سرو أجووورى األوتاتووواا ت ييموووا  قاتوتيوووا  ل وووواتو املنا سوووم    
النمووو جع بشووت  املنا سووم ولد أ ضووب املما اووات الدوليووم بشووت  قووواتو وايااووات املنا سووم املاتموودا   

ال اتوتيووم واملؤاسوويم   و الت قضووايتيم أك وور خووياو وقوودمج الت يووي  توصوويات موون  ووت ا أ  حتسوون األطوور 
 هله الو يم ال ضايتيمو

مشاو ات منايتيم م  الوزا ا املا  م بقياغم قاتو   2016وتاتاا   عامج ، ع د األكمب دايو   
، أعووووّد 2018املنا سووووم الامبووووواي، و لووووا تلتاوووواو  موووو  ال جنووووم الياتتيووووم ل تجووووا ا املنقوووو مو مث   عووووامج 

م، وع ود مشواو ات مو  ال ريو  املاود لشوروع ال واتو    قواتو  املنا سو   ّ ب  ي  مشروعرا  األوتاتاا ت ري
 و2020زا ا التجا او ومن املتوق  أ  يُسن قاتو  املنا سم   كمبواال   عامج و 

 املساعدا الت نيم امل دمم من األوتاتاا ع ت حنو مستمر و امب 
، إث  ء ان  الم اياام املنا سم   ، أعّد األوتاتاا ت ريرا  ع2016و 2015  ال  ا بو عامع  

تضوومن توصوويات بشووت  اإلجوورارات والتوودابم املمانووم إلزالووم اوووواجز التنييميووم أمووامج املنا سوومو وقوود  وو  
هوولا الت ريوور بتوعيووم السوو  ات اواوميووم وغمهووا موون أصوو ا  املقوو  م لسووتلم املنا سووم لت سووو األطوور 

توواا   صووياغم ا سوو م موون يمووا بين،وواو كمووا اوواعد األوتايووز اتسوواق وتنااوو  السيااووات  ال اتوتيووم وتاز 
املباائ التوجي،يم واألالم لتيسم تن يل قواتو املنا سم و ايم املست، ا   لميوبيا تن يلا  أ ضبو )تا  ت 

التاريووووف املبوووواائ التوجي،يووووم بام يووووات ا توووودما  ولاووووارا ااووووتخدامج مركووووز ا يمنووووم، وبت  يووووب السوووووق و 
غووم الااالوومس وُخّقووص اليووب حت يوو  ل مووو  و املا  ووو  وبتنيووي  املما اووات التجا يوومتألاووواق املانيووم، 

لاانم ال ضاالو( وااوُتام ت عم يوم وضو  املبواائ التوجي،يوم واألالوم بتنيوي     وات عموب   لتود ي  
ئ التوودابم لد قكيوود املبوواا مووو  ع املنا سووم   سوو  بووب أيضووا  ال ضوواا واملوودعو الاوواموو و وود  هووله

ز قوود ات حت يووب وماانووم ال ضوواال امل مواووم، ولطووبع املسووؤولو ع ووت امل وواهي  التوجي،يووم واألالووم، وتازيوو 
 ا قتقاايم وال اتوتيم ال  ت ومج ع ي،ا قواتو املنا سمو

 و وهووو ، قوودمج األوتاتوواا املسوواعدا الت نيووم لوضوو  قوواتو  جديوود ملراقبووم ا توودما ءؤؤ وو   الووم  
 و2019 ع ي    تشرين ال اين/تو ميال اتو  اللي ُوو   

، وتااو  ما،ا 2015  لتشار هيئت،ا املانيم تملنا سم   عامج  ابر غ  يكما ااعد األوتاتاا  
    ال التوعيمو
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وتيو  األوتاتوواا عودا    ووات ا ااويم و   ووات عمووب بشوت  مواضووي  حموداا تسووت،د  خوويار  -14
 ا  املقوو  م، لووا    لووا الوووزا ات وع  ووو ق وواع األعمووال املنا سووم و ايووم املسووت، ا وغوومه  موون أصوو 

 سوووم أ ووود األهووودا  الريتيسووويم لت وووا واملسوووت، او واألواووواد األكااميووومو كموووا تشووواب الووودعوا لد املنا
شوو مو و  هوولا القوودا، تيوو  األوتاتوواا عوودا أ ووداا ل توعيووم نمهيووم وضوو  ايااووم منا سووم متسوو م األت

وحتسووو لتتاجيووم األعمووال التجا يووم وال وود ا ع ووت املنا سوومو وع ووت اووبيب لتازيووز زالاا النمووو ا قتقووااي 
، وكولومبيا (2015) وع  ع ال  اع اواص   ت اغواي امل ال، اات،د ت األتش م اليملاتيو واألكااميو

، (2019، و2018، 2017)، وبووووووومو (2017)، وأو وغوووووووواي (2016)، وألباتيوووووووا (2015)، وال  بوووووووو (2015)
  و وقد ل يت املواضي  املتق م ت قتقاا الرقمع اهتماما  (2019)، وغواتيما   (2018و  2017)ااو   والس  
موون اوو  ات الب وودا  الناميووم، بسووب  مووا تواج،وو  موون حتوودالت   دا    ييوو  أحنووار الاوواي، وحتديوو ا  كبووم 

، (2017)، وأو وغواي (2017)الوقت اوانو وع ت ابيب امل ال، تُّيمت   األوااد انامايم   ألباتيا 
   ات ا اايم  ول مواضي  م ب مستل  املنا سم و ايم املست، ا   (  2019)، وتركيا  (2019)وانزايتر  

 قمع، و ايم البياانت، وا قتقاا التشا كعوا قتقاا الر 

  ا شطةمعلىم  ص  عم إلقل ميم-ابرم

البتينيوووم ومن  وووم الب ووور الاوووا ي ،  ع وووت القوووايد اإلق يموووع،   وووت أتشووو م األوتاتووواا أمرياوووا -15
ا و و ال أ ري يا، وآايا وااي  ا اائ، و اب م الدول املست  م، ووا  أ ري يا، والب  والشرق األوا  

واوواعد األوتاتوواا   صووياغم وتن يوول تشوورياات لق يميووم بشووت  املنا سووم، موو  ا هتمووامج، عنوود ا قتضووار، 
وطنيمو كما تي  عدا مؤررات و   ات ا اايم و   ات عموب دود  تلابقم بو ال واعد اإلق يميم وال

 م املست، او تازيز التنسي  والتاامب اإلق يميو من خبل قواتو وايااات املنا سم و اي

 ءمانمجم  ا اتم انافقةمومحايةم اقمهلكمانطقةمأمميكام  ست ن ةم-1م

 ايوووم املسوووت، ا ملن  وووم أمرياوووا البتينيوووم كوووا  بووورانمك األوتاتووواا بشوووت  ايااوووات املنا سوووم و  -16
، الوووولي مولتوووو  أماتووووم الدولووووم ل شووووؤو  ا قتقوووواايم   2018لد عووووامج  2015بووووال( ل  وووو ا موووون عووووامج )كوم

وموون خوووبل بوورانمك كومبوووال، ُو ّوور التووود ي  وتبووواال  و(6)اويسوورا، أ ووو  بوورانمك ع وووت القووايد اإلق يموووع
ات املنا سوووم ووكوووا ت  ايووم املسوووت، ا، وهووو موووا  ووو  أ ضووب املما اوووات وأاوات السيااووم الااموووم  يئوو 
تعتموووواا وحتوووديث قوووواتو  املنا سووووم ولتشوووار وكالووووم لت ووووا   نميووو  الب وووودا  املسوووت يدا موووون بوووورانمك كومبوووال

املوا  ووم ع ووت قوواتو  املنا سووم(و و   ووال  ايووم املسووت، ا، عُووّززت  )تاووت نار غواتيمووا  الوو  هووع بقوودا
كومبال الدون ل مسوت، او، الولي جيمو  كوب   -من خبل منتدى األوتاتاا  بام ا يئات   املن  م 
 أمرياوا البتينيوم اونوال ، و لوا بايود اجتماعوات املنتودى األيبومي األمرياوع هيئات  ايوم املسوت، ا  

واوميم ومايم املسوت، او وهوو ييوّب اوودا الودون الر يو  املسوتوى الو يود   هولا ااوالو ل وكا ت ا
ال ضواال لا املنتدى أمهيم كبما تلنسبم ل ،يئات ألت  يسوم  بتبواال املاوا   واوويات   التااموب مو  و 

 الب دا  املشا كموان،و يم ال  تؤمر  ي،ا يومياو ويتواصب ع د املنتدى مرا   السنم بتمويب من 

ع ووت تازيووز التاوواو   وخووبل املر  ووم ال ال ووم موون بوورانمك كومبووال،  ّكووزت األتشوو م املضوو    دووا -17
ر ، تُّيمت اجتماعات و   ات ا اايم بشت  مواضي  اإلق يمع  يما بو الب دا  املست يداو و لا ال 

ك  ي،وا ييو  املسوت يدينو وكوتمر مسوتجّد  حمداا و ات أمهيم لوكا ت املنا سم و ايم املسوت، او وقود  وا  
__________ 

تتتلف  بام برانمك كومبال،   املر  م ال ال م من اليانمك )برانمك كومبال ال الث( من الودول األعضوار التاليوم أ ا:هوا   (6)
  وأو وغوواي وت اغووواي واليازيوب وبنمووا وبومو وانم،و يووم الدومينيايوم واولووم بولي يوا املتاووداا ال وميووات األ جنتوو ولكوووااو 

 والس  ااو  و ي ع وغواتيما  وكواتا ياا وكولومبيا واملاسيا وتياا اغوا وهندو امل وياعم اول األتديزو
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مو  م ل  ضاا   كب ااوالوو ووقّو  األوتاتواا ات اقوا  تنب ع اإل ا ا للي ، أُتشا منتدى   أمرياا البتيني
، لتنيوووي  او ا اووونويم بشوووت  قوووواتو املنا سوووم 2016أكااميوووم ال ضوووار   بووومو،   تشووورين األول/أكتووووبر 

 ال ضاا من يي  ب دا  برانمك كومبالو وقد تُّيمت    او ا ا ااويم كوب اونمو   ايم املست، ا ل ايتدا  أو 
الديناميم لتازيز الابقات بو الوكا ت، من خبل تو م من  ماليم لتباال املو  و من وأخما، ُوّلدت 

 ف هيئات الدول األعضاروخمت 

 ي ع واألتش م الريتيسيم ال  ريزت نمهيت،ا وقممها، هع كما  -18

   وووات عموووب بشوووت  قضووواال املنا سوووم و ايوووم املسوووت، ا، لشوووا كم هيئوووات املنا سوووم  )أ( 
ب ودا و وكوا   16املست، ا من كب وا د من الب دا  املست يدا من برانمك كومبال والبالغ عوداها و ايم 

 ا بوو ال ر  من    م الامب هو ضما  اتسواق السيااوات واإلت وا     وال املنا سوم و ايوم املسوت،
م و ايوووم ت ت  يت،وووا ت نيوووات الت  يووو ، واملنا سووو جووور  الووو  املواضوووي  و  وووت خمت وووف األعضوووار وااخ ،ووواو
 يمم، والسوق الرقميمواملست، ا   ال  اعات املن

بوورانمك  مد اووم  –املا،وود الوووطد ل وود اع عوون املنا سووم اووورا و ايووم امل ايووم ال اريووم  ) ( 
  املايتم من املستجوبو قينموا هله التجربم ع وت  98يتيم ااخ يم ن  كومبال، بموو ت يد ا اام اات قا

 وغوم ى املار م الاامم دله ال ضاال لدى الوكوا ت )لوا يشومب املوو  و املشوا كوأ ا عتازا ون  مستو 
مج أاوبوعا  وتُني  م ب هوله الودو ات املا ّ وم الر ياوم املسوتوى الو  تودو    املايتمو 64املشا كو( زاا بنسبم 

، وت و  ا  تياجوات ل ايتدا املو  و املا  و لاانم ال ضاال   الوكوا ت األعضوار   بورانمك كومبوال
وقوود أعيوود تنييم،ووا    ووا ل ايتوودا املووو  و املا  ووو لاانووم  الوو  حتووّداها الوكووا ت    ووال ال وود اتو

 مشا كا و 2 400تد ي  ما  موع   ال ضاال   الوكا ت الوطنيم  ات الق م، وهو ما أ ضت لد

املنا سوووم تلتاووواو  مووو  املنيوموووم اجتماعوووات اووونويم ل  ريووو  الااموووب املاووود تلتجوووا ا و  ) ( 
وهله املنيومم هع اا ب الو يد   الااي اللي  و(7)بتينيم ومن  م الب ر الاا ي ا قتقاايم ألمرياا ال

تُناقش  ي  هيئات التجا ا واملنا سم ال ضاال ال   ا قمم خاص ع ت كب ااالوو وُع ودت اجتماعوات 
س و   واخ ، 2016س و  ماتتوا، لكووااو ،   عوامج 2015مينيايوم،   عوامج   بوتتا كواان، انم،و يوم الدو 

وقوود ُع ووود ا جتموواع األخوووم،  و2018س و  برازي يوووا،   تشوورين األول/أكتووووبر 2017هنوودو امل،   عووامج 
، 2019الوووولي توووووقش  يوووو  الت اعووووب بووووو املنا سووووم وا بتاووووا ،   أاوتسوووويو ،   تشوووورين األول/أكتوووووبر 

 بي يمول منا سم   ت اغواي وك يم اإلاا ا وال اتو  جبامام زيو ي  ل ا ومج الت   ال جنم الوطنيمتلتااو  م   

   ووووات عمووووب ملنتوووودى أمرياووووا البتينيووووم ل  ضوووواا    ووووان املنا سووووم وقوووواتو   ايووووم  )ا( 
ّد ا املست، ا، ل ايتدا ال ضاا من يي  الب ودا  املسوت يداو ور ّ وت آخور    وم عموب   او ا ا ااويم مو 

مووو  أكااميووووم ، تلتاوووواو  2019مبموووم أالمج بشووووت  مراقبوووم ا توووودماجات، وُع ووودت   ليمووووا   أال /موووايو 
 ال ضار   بمو واا   الاامج ل  ضار   لاباتياو

املنتدى الدون السنوي ومايم املست، ا، وهو املنتدى الو يد   من  م أمرياوا البتينيوم   )ه(  
ت بشوووت  وضووو  السيااوووات املتا  وووم ب االيوووم الوكوووا ت، واوموووبت الت  ي يوووم،  الووولي ياووور  أ ضوووب املما اوووا 

__________ 

موون ب وودا  دا  ب وو  26 ي  منيمووم  اوميووم اوليووم لق يميووم تضوو  املنيومووم ا قتقوواايم ألمرياووا البتينيووم ومن  ووم الب وور الاووا (7)
تشووورين  17تشوووئت هوووله املنيوموووم، الووو  يوجووود م رهوووا   كا اكوووامل،   أمرياوووا البتينيوووم ومن  وووم الب ووور الاوووا ي و وقووود أ

 ي،ووا  اليووا،  لوجوو  ات اقيووم بنمووا املنشووئم ل منيومووم ا قتقوواايم ألمرياووا البتينيوومو والوودول األعضووار 1975األول/أكتوووبر 
املتاووداا ال وميووات(،  -لووم هووع  األ جنتووو، لكوووااو ، أو وغووواي، ت اغووواي، اليازيووب، بوورتاومل، ب يووز، بنمووا، بولي يووا )او 

بومو، ترينيوداا وتوتغوو، جاماياوا، جوز  الب،اموا، انم،و يوم الدومينيايوم، السو  ااو ، اوو ينامج،  وي ع، غواتيموا ، غيواان، 
 البولي ا يم(، كوت، كولومبيا، املاسيا، تياا اغوا، هاي ، هندو املو - نوزويب )ي،و يم 
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وال  وواع  لتسووويم املنازعووات، لشووا كم ع  ووو عوون الوكووا ت اواوميووم و اب ووات املسووت، او وابليووات البدي ووم  
  ، غواانكااوت، باواووتا ياا س و   2015اوواصو وُع ود املنتوودى   كواواو، ببوومو،   تشورين األول/أكتوووبر  

يا،   تشووووورين  س و  غوااا خوووووا ا، تملاسووووو 2017س و  منووووودوزا، تأل جنتوووووو،   عوووووامج  2016  أي ول/اوووووبتمي  
 و 2019س و  اا  ا  ااو ،   تشرين األول/أكتوبر  2018األول/أكتوبر  

  املايتوم مون أتشو ت  امل وّر اس  100وخبل مر  م السنوات الو با هوله، تّ ول بورانمك كومبوال  -19
 اب ار وبنار ال د اتو  ت تباال املما اات انيدا وبنار توا  وقد  

كومبوووال لووويان ،  اوونم باووود اوونم، وقووود تت ا جتووواه حنووو الت وووا   اإلق يموووع  ويتزايوود ت ووودير أعضووار   -20
بشوووت  ايااوووات املنا سوووم و ايووووم املسوووت، ا ج يوووا و ويتبووووو  لوووا مووون الاديووود موووون ات اقوووات التاووواو  ال نايتيووووم  

مووولكرا ت ووواه  جديووودا بوووو الووودول    22اه  امليموووم بوووو األعضوووارس  ا وووت اوووبيب امل وووال، أُبرموووت  ومووولكرات الت ووو 
وتإلضوووا م لد  لوووا،  أت ان،وووات املسووووت يدا أ     و 2017و   2015عضوووار   بووورانمك كومبوووال بوووو عووووامع  األ 

و وأخووما ، م نووب  الويانمك عووّزز الوورواب  بوو الب وودا ، وأعربووت عون ا تيا ،ووا نووواا وحمتووى األتشوو م املضوو    دوا 
املوق  الشباع اللي أُتشوا لياوو  منويا  لتبواال املاوا   وت ااو  املا وموات،  صويدا  م،موا  لاموب املسوت يدينو  

، وقووو  ع  وووو الوكوووا ت املانيوووم تملنا سوووم و ايوووم  2018سوووم اوتاميوووم السووونويم ل ووويانمك    زيرا /يوتيووو   و  ان  
 إلجيابيم ل يانمك وتن،وا املبلولم من أجب ااتمرا هو  و( تّوه تلنتايتك ا )لعب  ااتتو اومين   املست، ا لعبان  

ال ايتموم بولا ا الو  ااوت اات مون ، ت ووير باوض األتشو م 2018ويواصب األوتاتاا، منل عامج  -21
 التااو  الت د والدع  املان لباض املؤاسات الاامم واواصمو

 منطقةم  شمقم او طمومشا مأفميق ام-2م

بووودع  مووون الوكالوووم السوووويديم ل تاووواو  اإلذوووايتع الووودون، ورويوووب مووون السوووويد، وضووو  األوتاتووواا  -22
، 2015لشوورق األواوو  و ووال أ ري يووا الوولي أُط وو    عووامج الوويانمك اإلق يمووع ل تاوواو  الت وود   من  ووم ا

و ايووم دوود  تشووجي  التاامووب ا قتقووااي اإلق يمووع عوون طريوو  اتبوواع ايااووات حمّسوونم بشووت  املنا سووم 
والب دا  املست يدا من اليانمك هع األ ا  وتوت  وانزايتر واولم   س و ولبنوا   املست، ا   املن  مو

 ومقر وامل ر و

 كا  ل يانمك أ بام أهدا  عامم، وهع كما ي ع و  -23

حتسووووو قوووووواتو وايااوووووات املنا سوووووم و ايوووووم املسوووووت، ا تعتبا هوووووا أاوات ل تااموووووب  )أ( 
 إلق يمع   من  م الشرق األوا  و ال أ ري ياوا قتقااي ا

م  يئم بيئم لق يميم مواتيم لتنميم ال  اع اوواص مون خوبل قوواتو وايااوات املنا سو  ) ( 
 و ايم املست، او

 تشر مباائ اوياا التنا سع ول كار الوعع داو ) ( 

 م(وتواي  ت اق ال كيز اإلق يمع )ليشمب أص ا  املق  م  وي الق  )ا( 

 و يما ي ع ل ازات برانمك من  م الشرق األوا  و ال أ ري يا  -24

وس وتن وووي  قووواتو    اوووودمات ا اتشوووا يم  صوووياغم قووواتو  املنا سوووم لدولوووم   سووو  )أ( 
 املنا سم   انزايترو

املبوواائ التوجي،يووم والت ووا ير املتا  ووم تملنا سووم  مسوورا ل منا سوومس واووكمووم الر وويداس  ) ( 
ليم و  ا يم هيئات املنا سمس وهياوب وكالوم املنا سوم و االيت،واس ومودى امت وال األعموال التجا يوم واات ب

 ياا التنا سع واملنا سم وتوع انن وواعد املنا سمس وبرامك التساهبس واول 
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املباائ التوجي،يم والت ا ير املتا  وم  مايوم املسوت، ا  هياوب وكالوم  ايوم املسوت، ا  ) ( 
س ومشوووا كم األعموووال التجا يوووم    ايوووم املسوووت، ا، و اب وووات املسوووت، اوس وماانوووم  وووااوى و االيت،وووا

  ي ووات    ووال التجووا ا اإللا وتيوومس واملما اووات اووبمم املنتجووات ا اووت،بكيمس والتاملسووت، نياوس و 
 التجا يم غم الااالم واإلعبانت املض  مس و ايم املست، ا وتوع انن و

، ل تووود ي  ع وووت قضووواال املنا سوووم   ( 2018) ومقووور    ( 2016) تووووت   كوووز لق يميوووم    لتشوووار مرا  )ا(  
 ل تد ي  ع ت قضاال  ايم املست، او (2018)ومقر  (2017)و  لبنا  

    ات عمب ع ت القايد الووطد ل توعيوم  يموا يتا و  بقوياغم و/أو تن وي  تشورياات  )ه(  
 و(2017)س واأل ا  (2017)س وانزايتر (2016)نا  س ولب(2016)املنا سم و ايم املست، ا  اولم   س و 

وعو  لت وا  قوواتو املنا سوم وتوو م     ات عمب ع ت القايد اإلق يمع بشت  كب املوضو  )و(  
 س ( 2016) أاوات الت  يووو   يموووا يتا ووو  تلاوووا تبت، ولاوووارا ااوووتخدامج املركوووز امل،ووويمن، ومراقبوووم ا تووودماجات  

س (2017)وال ووووا السووووقيم  ات  الوووم بشوووت  تاريوووف األاوووواق املانيوووموتشووور اويووواا التنا سوووع ول ووواز ا ااووو 
س والتجوا ا اإللا وتيوم (2018)يم، واملنا سوم واملشو الت اواوميوم وهياب الوكالم وامت ال األعمال التجا  

س ومباائ األم  املت دا التوجي،يم ومايم املست، ا، وااتخدامج ماايم  ايم (2016)وماانم الشااوى 
 ا يتا و   مايوم ، ا، واختقاصات ان،ات املنيمم لبتقا ت الس ايم والبا ايم ول   اع املان  يمو املست 
س وهياوووب وكالوووم  ايوووم املسوووت، ا و االيت،وووا، ومشوووا كم األعموووال التجا يوووم، و اب وووات (2017)سوووت، ا امل

مم املنتجات ولاا ا س وماانم الشااوى و ب املنازعات، والتجا ا اإللا وتيم، واب(2018)املست، او  
 و(2018)املخاطر، و ايم املست، ا وتوع انن  

 ن  ووم الشوورق األواوو  و ووال أ ري يووا   التجماووات الدوليووم زالاا مشووا كم/تدخب ع  ووع م  )ز(  
ل منا سم  منتدى املنا سوم األو ومتواو عس واجتماعوات جاماوم الودول الاربيوم بشوت  املنا سومس ومنتودى 

 واجتماعووات  ريوو  اووويار اواووومع الوودون التوواب  ل وتاتوواا و   ووم عمووب تد يبيووم مشوو كم املنا سووم األ ري ووعس  
 م ل تجا ا املنق م ل ايتدا املو  و املا  و لاانم قضاال املنا سمول جنم الياتتي

مشا كم املست يدين من هيئات املنا سوم   من  وم الشورق األواو  و وال أ ري يوا    )ح( 
ون بشت  املنا سم وا مت ال اللي تّيمت  ك يم اإلاا ا وال اتو    جامام زيو ي  ل ا ومج ا مل ال اتو  الد

 و(2018)ي يم،  ،ااا الد ااات املام م،   جنيف، و  مركز ال اهرا ل تد ي  الت ب

املنقم اإللا وتيم ليانمك من  م الشرق األوا  و ال أ ري يا، ال  تستخدمج لنشر  )د( 
أ ضووب املما اووات بشووت  املنا سووم و ايووم املسووت، ا، والنمووا   التد يبيووم، وقواعوود البيوواانت املا ومووات و 

 و(https://unctad.mena.org)تل را ات/األ اامج  املتا  م

ذووا   توود ي  املوود بو ع ووت قووواتو وايااووات املنا سووم، وع ووت مواضووي   يتيسوويم    )ي( 
 ل  ايم املست، او ا

أااا تاووواو  بوووو جاماوووات ب ووودا  من  وووم الشووورق األواووو  و وووال أ ري يوووا مووون أجوووب  )ك( 
 التا ي  والتد ي  وتشر األ اا املتا  م تملنا سم و ايم املست، او

و وووو  بوووورانمك األوتاتوووواا الرتعووووع السوووونوات ملن  ووووم الشوووورق األواوووو  و ووووال ل ري يووووا، الوووولي  -25
، تعتماا و/أو حتديث األطر ال اتوتيم واملؤاسيم ل منا سم و ايم املست، ا   2018 ااُتامب   عامج

الوويانمك الب ودا  املسوت يداو وب وض النيور عون ا ختب ووات   النموا   الوطنيوم ومسوتوالت اوويا، عوزز 
ا، مون خوبل أيضا  التااو  بو هيئات املنا سوم والوكوا ت املانيوم  مايوم املسوت، ا   الب ودا  املسوت يد
ل التجا يوم(، انم  بو اويار واملسؤولو وع  ع ااتم  املودين ) اب وات املسوت، او ومنيموات األعموا

 واإلجرارات املنّس مو وتشجي  تباال املا ومات وا تقا ت ال نايتيم/اإلق يميم 

https://unctad.mena.org/
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 ءمانمجمر ءطةمأمام ن بمشمقمآ  ام-3م

الووودول أماتوووم  اب وووم أمووو  جنوووو   ووورق آاووويا ومووو   وووب األوتاتووواا ياموووب ع وووت حنوووو وميووو  مووو   -26
األعضووار  ي،ووا ع ووت موودى عوودا اوونوات،   لطووا   ووراكم موو  الوكالووم األملاتيووم ل تاوواو  الوودون والوكالووم 

بل التاووواو  مووو  ننوووم التجوووا ا املنقووو م   اليوووات و وتبووواَال األوتاتووواا الياتتيوووم ل تاووواو  الووودون، مووون خووو 
لدوليوووم املتا  وووم ب وووواتو وايااوووات املنا سوووم و ايوووم املسوووت، ا، مووون اوووويات بشوووت  أ ضوووب املما اوووات ا

   وات ا ااويم، واعو  املبواا ات انديودا، وتازيوز القوواوك خوبل تيسوم ع ود    وات عموب تد يبيوم و 
ات جوهريمو و  هلا اإلطا ، مان ا اتش،اا تملركز ا   اضع لب وا املنا سم التاب  انديدا لسامه
و   وورق آاوويا، والوولي لتوووي ع ووت مسووتواع وقاعوودا بيوواانت ل مووواا املتقوو م تملنا سووم لراب ووم أموو  جنوو 

  راب وووم لتماوووو املسوووت، او، والووولي ي وووي  ماوووا   املسوووت، او ومووودى رايووون، ،والبوووا  و، ولؤ ووور ال
كتم  ووم ع ووت منتجووات الامووب املنب  ووم عوون التاوواو و كمووا تاوواو  األوتاتوواا موو  ال جنووم الياتتيووم ل تجووا ا 

ت ملنقوو م والوكالووم الياتتيووم ل تاوواو  الوودون   لجوورار ا ااووم لت يووي  املنا سووم   أاووواق اووتم موون املنتجوواا
 الز اعيم، ولعداا ت رير ا ااع ل ايتدا هيئم املنا سم اإلتدوتيسيمو

 ءمانمجم جلماعةم  قمصاديةمو  نقعيةم   طمأفميق ام-4م

دوود  ت وووير وتوودعي  اإلطووا  ال وواتوين  2017عووامج أُط وو  الوويانمك اإلق يمووع لواوو  أ ري يووا    -27
واملؤاسووووع لتازيووووز ايااووووات املنا سووووم و ايووووم املسووووت، ا   املن  ووووم،   اوووويما   الوووودول األعضووووار   

  و(8)اوو  أ ري يووا، وي،و يووم الاوت ووو الدم راطيووم، واووا  تووومع وبرينسووي انماعووم ا قتقوواايم والن ديووم لو 
ال واعود اإلق يميوم ل منا سوم و ايوم الرقابم لدى انماعوم ع وت حتوديث كما اات لد تازيز قد ا هيئات 

املست، ا و صد ت بي ،ا، دد  اع  ا ياكب الوطنيم ل منا سم ال  تاّزز الا وارا ا قتقواايم ومقوا  
 ست، ا ب ضب زالاا ال د ات املؤاسيموامل

ات/ت ا ير ياات وا ااوووو ، صووووي ت تشوووور (2019-2017)وخووووبل  وووو ا الوووويانمك املمتوووودا لاووووامو  -28
بشووت  الت  يوووب ا قتقوووااي   لت وووا  قوووواتو املنا سوووم و ايووم املسوووت، او كموووا اضووو ُ   نتشووو م تووود ي  

املؤاسوات الوطنيوم مودى ضورو ا وضو  ايااوات  االوم وتوعيم   الب دا  املست يدا ال ماتيم  و  تود ك 
 لتيسم التنميم ا قتقاايمو

ا قتقواايم والن ديوم لواو  أ ري يوا   وا  وُم   و  وز ار انماعوم ومن أه  ل ازات الويانمك م -29
ع ت تقو تشريايو جديدين بشت  املنا سم و ايم املست، او و  الواق ، أ ضت   2019تيسا /أبريب  

وا  م ع ت  يت م لق يميم ل منا سم وتوجي  لق يمع ومايم املست، ا لد أطر قاتوتيم لق يميم  دي م    امل
االو تساعد املؤاسات اإلق يميم والوطنيم ع ت تن يول السيااوات بنجواح أكويو كموا أقور اليملوا  كب ا

   م راطيوووم الووو  ليسوووت عضووووا  قووواتوان  جديووودا  ل منا سوووم   ي،و يوووم الاوت وووو الد 2018امج الووووطد   عووو 
 انماعم ا قتقاايم والن ديم لوا  أ ري ياو

يئوووم األعموووال التجا يوووم   واووو  األطووور ال اتوتيوووم   حتسوووو ب وايسووواه  التن يووول ال اوووال  وووله -30
 أ ري يا، وتلتان   بنار اقتقاا تنا سع او  لق يمع يتاامب م  ب يم الااي بشاب جيدو

 لمنافقةمنمعىمص ف ام م-5م

 يساعد األوتاتاا هيئات الب  ا  املانيم تملنا سم ع ت اعتماا ولت ا  قواتو املنا سم من خبل -31
كمباا ا مش كم بو األوتاتاا وننم   2012منتدى صو يا ل منا سم اللي أتشا   تشرين ال اين/تو مي  

__________ 

 وي،و يم أ ري يا الوا ت، وتشاا، وغابو ، وغينيا ا اتوايتيم، والااممو و ي،و يم الاوت و الدم راطيم، (8)
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عدا الت نيم وتباال اويات واملشاو ات    ايم املنا سم   ب  ا الو وقد لا  املنتدى او ا  كمني ل مسا
  ووا و وُع وود منتوودى صووو يا ل منا سووم  ووال ايااووات املنا سووم واإلت ووا   يمووا بووو هيئووات املنا سووم   الب

والب ودا  املسوت يدا  و(9)، وتناول  موعم متنوعوم مون قضواال املنا سوم2018و 2015أ ب  مرات بو عامع 
 و(10)ن،ا واملسامهم   األتش م واملباا ات ال  يض    دا املنتدىم تزمم بتازيز التااو   يما بي

 أ شطةمر ءطةم  عو م اقمقلةمم-6م

أعوووبه(، أجووورى األوتاتوووواا  1-3ضوووا م لد الت يوووي  ال ووواتوين لبووويب ومل )املوووولكو    ال ووورع إلت -32
عنووود  ، توووزو   2019ت ييموووا ل ووواتو  املنا سوووم   ا حتووواا ا قتقوووااي ل من  وووم األو وبيوووم اباووويويم   عوووامج 
 و وتضوووّمن هووولا ط ووو  وزيووور ال جنوووم ا قتقووواايم ل من  وووم األو وبيوووم اباووويويم املا ّوووف تملنا سوووم والتنيوووي

 تو  ال جنم املتا   تملنا سموالت يي  أيضا  توصيات من  ت ا حتسو لت ا  قا

 2020وم2015  م م ضاتم  نظم رم  ط ع ةمء معاميمم-ر ء ا مم

خوبل  2005أط   األوتاتاا ااتاراضات النيرار ال وعيم ل واتو وايااات املنا سم   عامج  -33
م املت وو  عووم املبوواائ وال واعوود املنقوو املاوود تاووتارا  ييوو  جواتوو   مو  مووؤرر األموو  املت وودا اوووام 

 2020ع ي،ا ات اقا  متادا األطورا  مون أجوب ماا  وم املما اوات التجا يوم الت ييديومس وايقواا  عوامج 
السنم اوامسم عشرا إلجرار هله ا اتاراضاتو وجتد  اإل ا ا لد أت  ُقّدمج خبل مؤرر األم  املت دا 

ات  د  لد حتسو عم يوم تاراضع الساب  ت ريرا  )وا د خا جع وآخر ااخ ع( يتضمنا  توصيا ا
لجورار ااتاراضووات النيوورارو و وود  التوصوويات بوجوو  خوواص لد حتسووو التنسووي  موو  املنيمووات الدوليووم 

 دمم لد األخرى )م ب منيمم التااو  والتنميم   امليدا  ا قتقااي( وتازيز مر  م تن يل التوصيات امل
 و(11)الب دا  املستارضم

ع ت املبواائ التوجي،يوم  2015مايم الاامم   كاتو  األول/ايسمي وكللا، أ ضت موا  م ان -34
لد لجرار األوتاتاا ااتاراضات تيرار ل واتو وايااات   ،املنّ  م ل م  املت دا بشت   ايم املست، ا

 و(12) ايم املست، اس واألوتاتاا هو الايا  الدون الو يد اللي ي ومج دله الام يات

، أُجريت مبمم ااتاراضات تيرار طوعيم ل واتو وايااات املنا سوم، و لوا 2015ومنل عامج  -35
و وأُجوووري أول ااوووتارا  تيووورار طووووعع (2018)وبوتسوووواان  ،(2017)، واأل جنتوووو (2016)   أو وغوووواي 

 و2019، مث تووبه آخوور   لتدوتيسوويا   عووامج 2018ل وواتو  وايااووم  ايووم املسووت، ا   امل وور    عووامج 
، اووتجرى خووبل مووؤرر األموو  املت وودا ال ووامن  اووتارا  ييوو  جواتوو   موعووم املبوواائ 2020و  عووامج 

ات اقوا  متاوودا األطوورا  موون أجوب ماا  ووم املما اووات التجا يووم الت ييديووم وال واعود املنقوو م املت وو  ع ي،ووا 
ااتاراضوووووات تيووووورار طوعيوووووم ل ووووواتو  وايااوووووم املنا سوووووم لبحتووووواا ا قتقوووووااي والن ووووودي ل ووووور  أ ري يوووووا 

__________ 

 8تقووووا  وا لتزامووووات )(، واووووبب ا ت2015تشوووورين ال وووواين/تو مي  7الا وووووتت   قضوووواال املنا سووووم وايااووووم التسوووواهب ) (9)
 9مركز ا يمنم ل م وا ا   األاواا     وال ال اقوم وا تقوا ت السو ايم والباو ايم ) اات بل(، و 2016 زيرا /يوتي  

 (و2017تشرين األول/أكتوبر  10(، وتباال املا ومات بو املتنا سو )2016تشرين ال اين/تو مي 

، وكواوو و )املن  وم اإلاا يوم ل مو  يا، وجو جيا، وانبب األاووا،  وال م ودوتيا، وصوربياألباتيا، والبوانم وا راا، وكروات (10)
 ((و1999)1244املت دا، قرا      األمن 

(11) UNCTAD, 2015, External Evaluation of UNCTAD Peer Reviews on Competition Policy (United 

Nations publication, New York and Geneva)و  

-http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines س اتير أيضا  A/RES/70/186الومي م  (12)

on-Consumer-Protection.aspxو  

http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx
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وايااات  ايم املست، او   بوموو ومون امل،و  اإل وا ا لد أ وا املورا ال اتيوم الو  ايسوتار   ي،وا   وقاتو  
ايااوووم املنا سوووم لبحتووواا ا قتقوووااي والن ووودي ل ووور  أ ري يوووا   هووولا اإلطوووا  )أُجوووري ا اوووتارا   قووواتو  و 

 يووب تتووايتك التوصوويات امل دمووم   و وا وود  موون ااووتارا  النيوورار ال وواين هوولا هووو حت  ( 2007السوواب    عووامج  
 والت رير الساب ، وحتدي ،ا  ي ما كا   لا مناابا  

اتوواا يووني  أيضووا     ووات عمووب تد يبيووم و   ووات ا ااوويم كمتاباووم وجتوود  اإل ووا ا لد أ  األوت -36
 و ويوض  ات الق م املنب  م عن،ا اتاراضات النيرار ال وعيم، و لا   لطا  مشا ي  التااو  الت د 

الامب اللي اض    ب  األوتاتواا لتشوجي  تن يول التوصويات امل دموم   ااتاراضوات النيورار،  2اإلطا  
 م ان ألباتيا وزمبابويو م  ال كيز ع ت 

مم2اإلطا   
 أممجلةمعلىمأ شطةممماء ةم او كمادم  م م ضاتم  نظم رم  ط ع ة

، الولي أوصوت تعتمواا ايااوم 2015  عوامج  أ با  ؤاباد لجورار ااوتارا  النيورار ال ووعع    
اتيو واو ات تد يبيووم أك ور  االيووم    ووال املنا سووم، تيّوو  األوتاتوواا    وم ا ااوويم ل وودعوا خاصووم تليملوو 

تازيوز ال  ا ووم خاصوم تل ضواا واملا  وو لاانوم ال ضوواالو ومون أجوب تن يول التوصويم، كووا  مون الضورو ي 
والوووعع    وووال املنا سوووم   ألباتيوووا، ل  أوصوووع إباخوووال تاوووديبت ع وووت قووواتو  املنا سوووم األلبووواين وزالاا 

 و(13)التااو  م  منيمع ال  اعات
النيوورار ال بمووع ل ووواتو وايااووات املنا سووم   ي،و يووم تنزاتيووا املت وودا  و  أع ووا  ااووتارا  
تيّ  األوتاتاا أتش م ل مساعدا   تن يل توصيات ااوتارا  النيورار ، 2012  عامج  زمباء يوزامبيا و

  زمبووووابوي، بتمويووووب موووون ا حتوووواا األو ولو و  ووووت األتشوووو م تنيووووي  الاديوووود موووون او  ووووات الد ااوووويم 
لامووب    ووال الوودعوا ل ايتوودا اليملوواتيو ومنيمووع ال  اعووات وال ضوواا وع  ووع ق وواع األعمووال و   ووات ا

، مون أجوب التوعيوم ب وايتود املنا سوم و ،م،وا، 2016و 2015و واألكااميو خوبل عوامع التجا يم وااام
ألخووورى عووون لوووا ييّسووور اعتمووواا برملوووا  زمبوووابوي قووواتو  وايااوووم جديووودين بشوووت  املنا سووومو ومووون األم  وووم ا

األتشووو م املضووو    دوووا، وضووو   موعوووم أاوات لت يوووي  املنا سوووم يسوووتخدم،ا منيموووو ال  اعوووات، وتيوووامج 
 الشووااوى ع ووت اإلت تووت لتيسووم وصووول أصوو ا  الشووااوى، وبوورانمك لد ااووم قوواتو  املنا سووم لت وودمي

  لطوا  ايااوم  ل ايتدا ك يم او وق جبامام زمبابويو و  ت هله األتشو م تلنيور   قضواال املنا سوم
 ا قتقاا الا ع الشام م واومم زمبابويو

 و  ا اتم انافقة  م م ضاتم  نظم رمامجما مق    مم-أ فم

تضوّمن ت ريور ااوتارا  النيورار ال ووعع عودا توصويات بشوت  اإلصوبح   و ( 14) ( 2016)  أوروغ  يم -37
 ، وتاوووووديب األ اوووووامج املتا  وووووم  اووووويما ااوووووتارا  ت ووووواق قووووواتو  املنا سوووووم لتواووووويا  ال ووووواتوين واملؤاسوووووع، و  

و يموا    بو ا ت اقات األ  يم والاموايومو تملما اات املاتام ل منا سم وعم يات ا تدما ، والتمييز الواض   
يتا ووو  بام يوووات ا تووودما ، اقُ  وووت مراجاوووم عتبوووات اإلخ وووا  مووون أجوووب تازيوووز ااوووتخدامج املووووا ا املتا وووم  

 ن  ت وووّو  ال جنوووم املانيوووم بتازيوووز املنا سوووم والووود اع عن،وووا امل،وووا ات  وأوصوووت الت ريووور أيضوووا    و انجاوووا    ااوووتخداما  
  ، و  ايما قد ات اإلت وا     وال املما اوات املاتاوم ل منا سوم وعم يوات ا تودما و الضرو يم ملاانم ال ضاال 

   لوا   لوا ال ورا ، وصون  تمليزاتيوم املتقو م انواتو    وا اوت بليم اوريوم مون مزيود لد  اجوم ومثم
ا املاا      ال  وأوصت الت رير أيضا  ن  حتّسن ال جنم قد ا ا ع ت لاا     ث ال او  من قبب اواوممو 

   تباال املا ومات املتق م تل ضاال واجبت أتش م املو  و، و لا ضمن ي م أمو  أخرىو 
__________ 

 و TD/B/C.I/CLP/43الومي م  (13)

 وTD/B/C.I/CLP/41 الومي م (14)
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 ااوتارا  النيورار لد السو  ات   ، أُ ا ت با م لد موتتي يوديو لت ودمي تتوايتك 2017و  أال /مايو  -38
تل جنم ا قتقاايم اليملاتيوم ووزيور ا قتقواا  وال  اع اواصو والت ت و د األوتاتاا، ع ت وج  اوقوص،  

تاوديبت  وغر م التجا ا و اب ات األعمال التجا يمو وجيري  اليا  لعداا مشروع قاتو  ينص ع وت لاخوال 
 م،مم، بنار ع ت توصيات األوتاتااو

 تضّمن الت رير عدا توصيات إلجرار لصب ات قاتوتيم ومؤاسيم، لوا و(15)(2017)  ار نم  -39
   لووا مووا ي ووع  اووود موون الضوو   السيااووع ع ووت لت ووا  قوواتو  املنا سوومس وزالاا ميزاتيووم هيئووم املنا سوومس 

 عم الت  ي واتس ولتشار حمامم ل د اع عن املنا سمس وتازيز لطبق أتش م ماا  م الاا تبتس وتازيز  ا 
يئم املنا سم   ال  اعات ومراجام ترتيبات اإلخ ا  اواليمس ومواص م ج،وا الدعواس وتواي  و ايتف ه

املنيمومس وزالاا عتبوات اإلخ وا  بام يوات ال كيوزس وتنيووي  آاث  تا يو  اإلخ وا س وت  ويص املودا الزمنيووم 
 اواصو   املنا سم من قبب ال  اعلتج،يز اوا تس وتن يل برانمك تساهبس وتشجي  ت بي  قاتو 

لصب ات كبما ع ت قاتو  املنا سم،  ب ، وا   برملا  األ جنتو ع ت لاخال  2018و  عامج   -40
 و(16)ماانم جزر كبم من التوصيات ال  قّدم،ا األوتاتاا

ا  ريوو   ووا كت وزيوورا ا اووت ما  والتجووا ا والقووناعم   بوتسووواان   او   و(17)(2018) ء تقؤؤ  انم-41
الوو  تيورت   ااووتارا  النيوورار  2018اوويار اواووومع الوودون املاود ب ووواتو وايااووات املنا سوم لاووامج 

ال وعع ل ب د، وأقّرت نمهيم اياام املنا سمو وأ ا ت الوزيرا لد تر ي  بوتسواان بتوصويات ااوتارا  
يم ا قتقاايم، يؤمر قمما  مبا را  ع ت ذو ل تنم  حمّ زا    نيرار، واع  ت ن  اياام املنا سم تشاب عامب  ال

ا قتقواا، ون   ووت  األاووواق وحتريوور ا قتقوواا ينود جا  ضوومن ا اوو اتيجيات الريتيسوويم ل ب وود، بوصوو   
 اولم انميم، لت  ي  النمو املستدامجو

ر ال ووووعع   لصوووبح تشووورياات بوتسوووواان، عوووا أّاى لد تواوووي  وقووود أاووو،  ااوووتارا  النيووورا -42
وقود عوا   و2018و يم هيئم املنا سوم ليشومب  ايوم املسوت، ا لوجو  قواتو  جديود ُاوّن   عوامج  ت اق

 و(18)ال اتو  انديد تل اب باض توصيات ااتارا  النيرار ال  ااتندت لد ال اتو  الساب 

تيم اجات ت رير ااتارا  النيرار اواص ببوتسواان وتوصيات  السياااوااتخدمج األوتاتاا ااتنت -43
لتقمي  مشروع خمقنص ل مسواعدا الت نيوم ي،ود  لد تازيوز  االيوم لت وا  قواتو  املنا سوم   الب ودو وقود 

 ُاعع الشركار اإلذايتيو  واملاحنو  لد اع  املشروعو

 ايةم اقمهلك  م م ضاتم  نظم رمامجما مق    مو  ا اتممحم-ابرم

طووووعع مووون توعووو    هووولا ااوووال   الووودو ا  أُجوووري أول ااوووتارا  تيووورار و(19)(2018)  اغؤؤؤمب -44
 ال ال م ل ري  اويار اواومع الدون املاد ب واتو وايااات  ايم املست، اوو

__________ 

 و TD/B/C.I/CLP/46الومي م  (15)

 و3، الق  م 33870،  ق  2018أال /مايو  15املنشو    النشرا الر يم القاا ا    27442ال اتو   ق   (16)

 (17 ) UNCTAD, 2018, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Botswana (United Nations 

publication, New York and Geneva) و   

، متواح ع وت الوراب  اإللاو وين التوان  2018تيسوا /أبريب  20، 24، الاودا 56 بوتسواان، انريدا الر يوم اواوميوم، اا ود (18)
https://www.competitionauthority.co.bw/sites/default/files/Competition%20Act%202018.pdfو  

 و TD/B/C.I/CPLP/13الومي م  (19)

https://www.competitionauthority.co.bw/sites/default/files/Competition%20Act%202018.pdf
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واملؤاسووووع ومايووووم و  ت ريوووور ااووووتارا  النيوووورار ال وووووعع،  ووووّدا األوتاتوووواا اإلطووووا  ال وووواتوين  -45
سووت، ا ع ووت موودى خ كوو س وهاوولا،  وو   املسووت، ا   امل وور ، وهووو ب وود لوو  ت اليوود عري ووم    ايووم امل

 ولطا ه اوان  اا  راما  وم اب ك يا  

ور ب ا د  من عدا توصيات   حتسو وحتديث لطا ه ال اتوين واملؤاسع، وهع كما ي وع   -46
التجا يووم غووم الااالوومس وتاميوو  مسووتوى  ايووم املسووت، ا   التجووا ا  لصوودا  مبوواائ ملواج،ووم املما اووات

يوووووم واوووووودمات املاليوووووم، وحتسوووووو الوصوووووول لد الادالوووووم، مووووون خوووووبل تازيوووووز تسوووووويم املنازعوووووات اإللا وت
واإلتقووا و وتإلضووا م لد  لووا، اقوو ح الت ريوور اعتبووا  مديريووم  ايووم املسووت، ا ومراقبووم السوووق وانووواا 

د ا ا دى ا يئووووات املانيووووم  مايووووم املسوووت، ا، وتازيووووز صووووب يا ا    ووووال اإلت ووووا  وقوووو ج،وووم التنسووووي  لوووو 
وصووو  ا الااموومو ويتاووو ع ووت املديريووم بنووار قوود ا ا ومواصوو م املشووا كم   التجماووات والشووباات الدوليووم 

 مست  مو مست، اولبات ااا من تباال اويات ومواص م اع  قيامج ياعات 

األوتاتاا مشروعا  ماّي ا ل مساعدا الت نيم من أجب تن يل توصيات ااتارا    وعرضت أماتم -47
النيوورار، واعووت ا يئووات األخوورى والشووركار ابخوورين    ووال التنميووم لد مسوواعدا امل وور  ع ووت حتسووو 
السيااات والن،و  ب د ات اإلت ا  وت وير م ا م  ايم املست، او وتتيجوم لوللا، أعربوت امنتوا  مون 

 األعضار عن  غبت،ما   لجرار ااتارا  تيرار طوععو الدول

ُقّدمج ااتارا  النيرار ال وعع ال اين    ال قوواتو وايااوات  ايوم  و(20)(2019) إ عو  ق ا -48
املست، ا   الودو ا الراباوم ل ريو  اوويار اواوومع الودون املاود ب وواتو وايااوات  ايوم املسوت، اوو 

   ووووال  ايوووم املسوووت، ا م ا تووووم بسوووايتر الب ووودا س  يووووث أُتشوووئت أول  اب ووووم  وإلتدوتيسووويا تع طويوووب
ويسووووتند تن يوووول  و1999وصوووود  ال وووواتو  الاووووامج ومايووووم املسووووت، ا   عووووامج  1973ت، او   عووووامج ل مسوووو 

اإلجرارات املتا  م  مايم املست، ا   لتدوتيسيا لد منيومم متشابم تض  هيئات عديدا، لا    لا 
ت ا ات ال  اعيووم، والوكووا ت املتخققووم، وهيئووات تنيووي  ال  اعووات، لد جاتوو  كيوواانعوودا موون الوووز 

 خاضام ل  اومم اا يمو

و ووّدا الت ريوور الت وودالت الريتيسوويم،   اوويما ت ووا النايووم عوون تشوور مج لجوورارات اإلت ووا  ع ووت  -49
ح بوو لضوا م أ اوامج القايد ال  اعع، م  ت او ا   ا جم ال االيم، واق ح عودا توصوياتو وهوع تو او 

 ا، وتازيووز و يووم الوكالووم الوطنيووم ومايووم بشووت   ايووم املسووت، 8ق اعيووم لد ت وواق ت بيوو  ال وواتو   قوو  
املست، ا وهيئات تسويم املنازعات وتواي  ت اق،ا من أجب ماانم  وااوى املسوت، او ب االيوم أكوي 

 ع ت القايدين الوطد واو  الوطدو

 ، من خبل ي  أص ا  2021وي،د  األوتاتاا لد تشر توصيات ااتارا  النيرار   عامج   -50
 يتيسيو   الب دواملق  م الر 

  ؤا ت ج ةم او كمؤؤادم جلعيؤؤعرمءشؤؤ امءنؤارم  قؤؤعر تمو اقؤؤاععرم  مقن ؤؤةمامم-خامقا مم
 جما م انافقةمومحايةم اقمهلكم لقن  تم خلمسم اقبلة

 الووث والرابوو  أعووبه أتشوو م املسوواعدا الت نيووم الوو  اضوو    دووا األوتاتوواا ااووتار  ال قووب  ال -51
، واووو  ا الضوووور ع وووت قموووم هوووله األتشووو م ع وووت قوووواتو 2020لد عوووامج  2015خوووبل ال ووو ا مووون عوووامج 

 وايااات املنا سم و ايم املست، ا   الو الت ال ضايتيم ال  اات اات من املساعداو

__________ 

(20) UNCTAD, 2019, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Indonesia (United 

Nations publication, Geneva) و 
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الت وووود ل وتاتوووواا لد ااوووواو  الوووو  توّجوووو  األتشوووو م املضوووو    دووووا   الب وووودا  ويسووووتند التاوووواو   -52
ال    وامل ايم ال  ريمس وع ت مبدأ الش ا يم والنجاعوم وال االيوم واملسوارلم املست يدا   ،و يتوقف ع ت 

 و(21)والتن يل املتواز  ج را يا  

اوليوا  موعوم مبواائ مشو كم تسوت،د     وتض   راكم بواا  ل تااو  اإلذوايتع ال اوال املت و  ع ي،وا  -53
   ( 22) ع ت التااو  اإلذايتع، وهع   يي  ال اع و اإلذايتيو اللين ياتيو  ضرو يو إلض ار ال االيم 

م ايوووم الب ووودا  الناميوووم ل ولووووالت اإلذايتيوووم  ينب وووع ل ب ووودا  أ  حتوووّدا ذوووو   التنميوووم  )أ( 
 اللي تريد تن يلهو

 ينب ع أ  ياو  األمر املستدامج هو ال وا الدا ام و ار ا ات ما ات ال كيز ع ت النتايتك   ) ( 
 ات التنميمووان،وا املبلولم    ال وض  اياا

الشووراكات موون أجووب التنميووم  تتوقووف التنميووم ع ووت مشووا كم ييوو  ان،ووات ال اع ووم،  ) ( 
 وت ر بتنوع و ايت ،ا وتاام ،او

تسوو  التاوواو  اإلذووايتع تلشوو ا يم وأ  ياووو  الشوو ا يم واملسووؤوليم املشوو كم  جيوو  أ  ي )ا( 
 موض  مسارلم يي  املواطنوو

بوواع هووله املبوواائ املشوو كم عنوود تن يوول مشووا ي  التاوواو  الت وود لضووما  وي وور األوتاتوواا نمهيووم ات -54
 حت ي  تتايتك لجيابيمو

د ا تياجوات وينب ع أ  تاوو  أتشو م املسواعدا الت نيوم ال االوم والناجاوم ماي وم وأ  تسوتند ل -55
و  املسوت يدينو وع وت القوايد الوووطد، ُصوّممت األتشو م لاووب ب ود ع وت  ودا و  ووا  والوم ومسوتوى ت وو 

قواتين  وايااات     ان املنا سم أو  ايم املست، ا،    و و ّورت األتشو م ع وت القوايد اإلق يموع 
م عام وم ومقوا  مشو كم وعبقوات برامك متمااام ل ب دا  األعضار ال  عااا ما تاوو   وا أطور قاتوتيو 

 ومي م  يما بين،او

ر هيئوووات املنا سوووم و ايوووم املسوووت، ا   و  هووولا القووودا، أجووورى األوتاتووواا ا ااوووم  ات قوووا -56
، من أجب حتديد الشواغب وا  تياجوات واألولووالت الو  ينب وع أ  ترّكوز 2019الدول األعضار   عامج 
الت نيوم الو  يضو    دوا األوتاتواا    وان املنا سوم و ايوم املسوت، ا ع وت  ود ع ي،ا أتش م املساعدا 

الوودول األعضووار لد أ  تانولوجيووات املا ومووات انديوودا تشوواب وأ ووا ت الووراوا الوووا اا موون  و(23)اوووار
 حتدال  كبما   يئات املنا سم و ايم املست، ا،   ايما   الب دا  الناميمو

ا ت الدول األعضار لد املسايتب الرقميم    ال املنا سم، م ب الاي يم ال  وبشاب أاّق، أ  -57
   ايوووم البيووواانت والتجوووا ا اإللا وتيووومو كموووا أُبووودي ا هتموووامج ماووون أ  تتااموووب دوووا قواعووود املنا سوووم مووو 

مو و يموووا تملسووايتب املتقوو م تملنا سووم    ووال التانولوجيووا املاليوووم والتانولوجيووا انديوودا ل اتووب املتس سوو 
يتا ووو  لجوووال  ايوووم املسوووت، ا، جووورى التشوووديد ع وووت الشوووواغب املرتب وووم  اث  ا قتقووواا الرقموووع ع وووت 

 لا ع ت التااو  الدون بو هيئات  ايم املست، اواألاواق، وكل

__________ 

  وhttps://unctad.org/en/Pages/TC/TC_Mandates.aspx :اتير (21)

(س اتير 2011الر ي  املستوى املاد ب االيم املاوتم ) الومي م اوتاميم ل منتدى الراب   (22)
https://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf و 

 TD/B/C.I/CPLP/19الومي م  (23)

https://unctad.org/en/Pages/TC/TC_Mandates.aspx
https://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
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وينب وو  عوون الد ااووم ا ات قووايتيم مؤ وور م،وو  آخوور هووو أ  هيئووات املنا سووم و ايووم املسووت، ا  أت   -58
يبووووا  أتوووو  ينب ووووع ل وتاتوووواا مواصوووو م أتشوووو ت  واعموووو ، واملضووووع   ت وووووير  ووووك متاوووودا أصوووو ا   تإليوووواع ت ر 

 سووووم و ايووووم املسووووت، ا   صوووو و   موعووووم وااووووام موووون ع  ووووع املنيمووووو  املقوووو  م، لووووا ياووووزز الوووودعوا ل منا 
موعوووم  ال  ووواعيو وال ضووواا وال  ووواع اوووواص واألكوووااميوو والواقووو  أ  أمهيوووم أتشووو م الووودعوا الووو  تسوووت،د    

أ  تورتب     أيضوا  متنوعم من خمت ف أص ا  املق  م حتيوت  و  اب  بودع  الاديود مون املت  ووو ومون امل،و   
 و ( 24) وأهدا  التنميم املستدامم   2030املض    دا بت  ي  خ م التنميم املستدامم لاامج  األتش م  

لوو  اووي دم،ا األوتاتوواا وموو  مراعوواا ييوو  الاوامووب املوولكو ا أعووبه، اوو كز املسوواعدا الت نيووم ا -59
 هوخبل السنوات اوم  ال اامم    ان املنا سم و ايم املست، ا ع ت ااا ت املبينم أاان

   مفاعلمء م  ا اتم انافقةمومحايةم اقمهلكمومحايةم  ب اانتمام  قمصادم  مقميمم-أ فمم

واملنا سوم    و 2030م املسوتدامم لاوامج    بد أ  تتس  األاواق تلنجاعم لاوع يونج  تن يول خ وم التنميو  -60
وم،موووا    تازيوووز النموووو    و ايوووم املسوووت، ا ختققوووا  يوووؤمرا  مبا ووورا     ووواه املسوووت، ا ويوووؤاال  او ا  مبا ووورا  

 ا قتقااي املستدامج والشامب واود من ال  رو 

بيئوم  يويووم   املنا سوم حتّ وز ا بتاووا  واإلتتاجيوم وال وود ا ع وت املنا سوم، وتسوو،  مون مث    يئووم -61
ل عمووال التجا يوومو وتتووي  املنا سووم  رصووا ل مؤاسووات القوو ما واملتواوو م اوجوو ، وتزيووب اوووواجز الوو  

ا  تاا ات الرااخم، وحتد من ااتشرار ال سااو وهالا، تزيد املنا سم من جا بيم الب ود كموقو  حتمع 
و ا قتقااي والامالمو وتاوا املنا سم ل عمال التجا يم،  تج   ا ات ما  الوطد واألجن  وتوّلد النم

الاا اويووا اتو أيضووا  ب وايتوود ع ووت املسووت، ا موون خووبل خ ووض األاوواا  وحتسووو انووواا واووودمات وز 
 وتلتان، تزيد املنا سم من   اه املست، اوو

و ايووم املسووت، ا تاوووا تل ايتوودا ع ووت املسووت، او كا ووم بضووما    ،وو    اوقووول ع ووت مووا  -62
ي ع  منتجات غم خ راس وما ومات وا يم تسم     تعتماا خيا ات مستنما و  ا  لرغبات كب من،  

تتقووا   االوومو واملسووت، او  الوولين يار ووو    وووق،  وي ووالبو  دووا تتاووزز وا تياجاتوو س واووبب تسووويم وا
 تاووا ؤ  وورص قوود ا   وقّ مووا تنت،ووا   وووق، و ولّسوون  لووا     وواه،  حتسووينا  مبا وورا و كمووا يسوو،   

 األعمال التجا يم اواضام اموعم ماايم مو دا و  يام املستوى، ويشج  من مث ع ت املنا سمو

ملست، او واألعمال التجا يم ه  املست يدو  الن،وايتيو  مون السيااوتو، وهوو موا ولللا     ا -63
ااوالو، وتلتوان م وا يؤكد ضرو ا تااموب لجورارات تقوميم،ما وت بي ،مواو وياموب األوتاتواا   كوب 

، مثوم  :يم عامليم وااام لن اق الت بي  املنس  لاب السيااتو وباث ه املمانمو وع ت املستوى املؤاسوع
اجتووواه متزايووود حنوووو لضووو ار طووواب  مركوووزي ع وووت لت وووا  ال ووواتو    كوووب ااوووالو، ول  كوووا  مووون القوووا  أ  

 يشاب  لا قاعدا عامم   الوقت اوانو

مل،  تلنسبم ل وتاتواا املضوع   تازيوز أوجو  التونيز  بوو السيااوتو مون أجوب  يئوم بيئوم ومن ا -64
املست، او واألعمال التجا يم ع ت  د اوارو والنمو السري  ل تجا ا جتا يم تنا سيم تاوا تل ايتدا ع ت  

ات كبووما   اإللا وتيووم ووضوو  ذووا   أعمووال جتا يووم جديوودا تووديرها منقووات  قميووم كوويى أ ووداث ت يووم 
هياووب السوووق، وأمّوورا بشوواب اووري    األذوواد ا اووت،بكيمو وتإلضووا م لد  لووا، وتلنيوور لد اعتموواا 

ل التجا يووم انديوودا هووله ع ووت البيوواانت، مثووم  اجووم مااووم لد مراعوواا ييوو  انواتوو   ات ذووا   األعمووا
وضوو  السيااووات وتقوومي  التوودابم  القو م، لووا    لووا املنا سووم و ايووم املسووت، ا و ايووم البيوواانت عنوود

 من أجب اقتقاا  قمع  امب وتنا سعو

__________ 

 وA/RES/70/1ي م الوم (24)
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طووور ال اتوتيوووم املنااوووبم، لوووا يتوووي   وووا وقووود يسووواعد األوتاتووواا الب ووودا    وضووو  السيااوووات واأل -65
ا اووت ااا موون ا قتقوواا الرقمووع والتقوودي ب االيووم ملووا يا ضوو،ا موون حتوودالتو كمووا قوود ييّسوور األوتاتوواا 

 ما اات الدوليم بو الدول األعضار  ي     ان املنا سم و ايم املست، اوتباال أ ضب امل

اتمأامتم امؤلممؤ ململؤفمأصؤنابمتمك زمأق ىمعلىم  عع ر:مك فمميكؤبم لقؤلطم-ابرم
  اصلنةم) انظم ا،م  قضار،م  قطاعم خلاص،م  مأيم   ام(

الووو  موووا  تئوووت تت وووو    تتم وووب ل ووودى و وووايتف هيئوووات املنا سوووم ووكوووا ت  ايوووم املسوووت، ا  -66
السووونوات األخوووما   الووودعوا ل منا سوووم و ايوووم املسوووت، ا أو تازيزمهووواو وت ووو  ع وووت عوووات  هوووله ا يئوووات 

وليم توعيوووم السيااووويو وا يئوووات اواوميوووم وال ضوووار و جوووال األعموووال واملوووواطنو عموموووا  ب ضوووايتب مسوووؤ 
 املنا سم و ايم املست، او

تووو م منووا  وم ا ووم تن وووال  ع ووت قبووول عووامج ل منا سووم و ايووم وا وود  موون الوودعوا ياموون    -67
ااي والتنميوووم املسوووتدامم ل ب ووودا و املسوووت، ا بوصووو ،ما أااتوووو قيمتوووو وأاااووويتو لتازيوووز النموووو ا قتقووو 

 يوث ُيضو َ   دولا النشواد ن و  طري وم  مناابا   ااخ يا   وهالا، جي  ع ت الس  ات أ  تض  خت ي ا  
 لجيابيمو عانم لت  ي  تتايتك

وقد أعّد األوتاتاا واثيت    هلا القودا وتيّو     وات عموب   ب ودا  ومنواط  خمت  وم،   -68
، مون أجوب الو ويك  ولا 2016مل وال   ما،ود كومبوال   بومو   عوامج كما هوو اووال ع وت اوبيب ا

  و(25)النشاد

رمأامت طؤؤؤيمحتعيؤؤعم او ؤؤ ايت:مك ؤؤفمينبغؤؤيم له يؤؤؤاتم  فم ؤؤةمد تم اؤؤ  ردم  ؤؤعودم-  ام
  او  يةم  ا ت ج ةمعملها،محق ممقم ىم  منم ة

ما يب ظ   أاار هيئات ا  م النجاعم هع ل دى ال ي  ال  جي  أ  تسوا   كب منيممو وك  -69
املنا سم و ايم املست، ا   الب دا  الناميم، وجوا عنقرين امنو مها اتادامج اويا وت ص املوا ا البشريم 

جي  أخل هله الت دالت   ا عتبا  عند وض  اا اتيجيم الامب لاع جيرى ختقيص املوا ا واملاليمو و 
 انوالش ي م وااتخدام،ا ع ت أ ضب وج  ع

وهاولا،   توو  موون الضوورو ي أ  تسوتند أطوور املنا سووم أو  ايووم املسوت، ا، لووا    لووا ا ياكووب  -70
و يوووم قضوووايتيم مووون  يوووث ا اوووت بليم وا ختقاصوووات املؤاسووويم واأل اوووامج ال اتوتيوووم، لد  ووورو  كوووب 

انديوووودا أو  املوك ووووم للي،ووووا واملوووووا ا املتا وووومو وتإلضووووا م لد  لووووا، ينب ووووع أ  حتوووودا،   عمووووب ا يئووووات
وووُق  م، األتشووو م الووو  يتاوووو ا ضووو بع دوووا ع وووت اوووبيب األولويوووم لت  يووو  أهووودا   االوووم مووون أجوووب  املو

 حتسو أاار األاواقو

وتاتووواا الاموووب   هووولا ااوووال لت ووودمي مسووواعدت  الت نيوووم لد الب ووودا  الووو  ترغووو    وي ووو ح األ -71
رغ    حتسو ا ياب الداخ ع  يئا ا    تاو  تراي  هيئم منا سم منشتا  دي ا  أو لد ت ا ال  ت

 أك ر  اعم   تن يل قواتو وايااات املنا سم و ايم املست، او

__________ 

 و /https://unctadcompal.org/3569-2اتير  (25)

https://unctadcompal.org/3569-2/
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  ماممم عارمدورم او كمادماموض م  ق ا اتمو إل ؤم ر تمم  عويل،مو   م اوامم-د  م
 ق  عؤعم  م   ه ةم منف ذمتع ء مدو  ةمامإطارم  فؤمعموو ووممؤبمجمم عؤةم ابؤادئمو 

 انصؤؤؤفةم امفؤؤؤؤقمعل هؤؤؤام تفاقؤؤؤؤا ممم ؤؤؤعدم اطؤؤؤؤم فممؤؤؤبمأ ؤؤؤؤلممكافنؤؤؤةم امار ؤؤؤؤاتم
   مجاريةم  مق  عية

لودمك املاتاوم ل منا سوم عوابرا ل  ودوا أك ور  وتك ر مو  الت ودمج أصب ت التقر ات وعم يوات ا -72
م    وووال لت وووا  اوووان ل اوملوووم والرقمنوووم   ا قتقوووااو وهووولا ي تضوووع تازيووز التاووواو  بوووو هيئوووات املنا سووو 

و وااوتجابم ل يورو ، أعودت هيئوات املنا سوم   الودول ال اتو و غم أ  التااو  الدون   يزال حمودواا  
األوتاتوواا ومي ووم بانوووا  ا السيااووات واإلجوورارات التوجي،يووم لتن يوول توودابم اوليووم   لطووا  األعضووار   

  ع ي،ا ات اقا  متادا األطرا  من أجب ماا  وم ال رع اواوا من  موعم املباائ وال واعد املنق م املت 
قضووواال املنا سوووم عوووي املما اوووات التجا يوووم الت ييديوووما كوووتااا لتازيوووز التاووواو  الووودون    وووال الت  يووو    

اودوا، و لا ااتنااا  لد مناقشات امتدت لسنتو و كزت ع ت الت دالت ال  تواج،،ا بوجو  خواص 
وقوووود أقووووّر ع  ووووو الوووودول األعضووووار السيااووووات  و(26)ا   الب وووودا  الناميوووومهيئووووات املنا سووووم ال تيووووم والقوووو م 

اواووومع الوودون املاوود ب ووواتو وايااووات  واإلجوورارات التوجي،يووم   الوودو ا ال امنووم عشوورا ل ريوو  اووويار
 و ( 27) ل امن و ومن املتوق  أ  يُنير   اعتمااها   املؤرر ا اتاراضع ا 2019املنا سم، ال  ع دت   روز/يولي   

و  الوقوووووت ت سوووووو ، ط بوووووت الوووووودول األعضوووووار أيضووووووا  لد أماتوووووم األوتاتوووووواا أ  تنشووووور السيااووووووات   -73
واإلجورارات التوجي،يووم   ييو  املنوواط ،  اويما   صوو و  األعموال التجا يووم واألواواد األكااميووم، خووبل  

ا ع وت حنوو ااوتباقع  أماتوم األوتاتوا السنم الت ضميم الو  تسوب  املوؤرر ا اتاراضوع ال وامنو وهوو موا قاموت بو   
كوع تاوو  السيااووات واإلجورارات التوجي،يوم مارو ووم وما  وا دوا ع ووت ت واق وااو  بووو الودول األعضوار، لووا  
يشمب األعمال التجا يوم واألواواد األكااميومو ولاون األهو  مون  لوا هوو أتو  ينب وع نميو  الودول األعضوار  

   ال ضاال امل موام باد اعتمااهاو   م وأ  تستخدم،ا أ  تتب  السيااات واإلجرارات التوجي،ي 

والواق  أ  السيااات واإلجرارات التوجي،يوم حتودا او  األوتاتواا   تيسوم التاواو    قضواال  -74
املنا سم وحتسو مستواه، و  ايما عن طري  مساعدا هيئات املنا سم الاام م   الب دا  الناميم والراغبم 

) ات خووويا(و وبوووللا ماووون ل وتاتووواا أ  يسووواعد   وضووو  ت منا سوووم أخووورى   ط ووو  تاووواو  هيئوووا
ويو ر ما وموات متا وم ل جم،وو ، لوا  (28)أ اامج تتا   تلسريم ويازز ال  م املتباالم بو هيئات املنا سم

، وأ  (29)   لوا تتوايتك الامووب ااماوم مون املنيمووات الدوليوم واملتاوداا األطوورا  و ات القو م تلتاوواو 
 و(30)عند ال    حمداا   مج اعما  ي د
ولوللا،  و   األوتاتوواا اومكز   أتشو ت  املتا  ووم تملسواعدا الت نيوم خووبل السونوات اوموو   -75

امل ب ووووم ع ووووت  ووووا ت موووون بين،ووووا السيااووووات واإلجوووورارات التوجي،يوووومس وع ووووت وجوووو  الت ديوووود، ايواصووووب 
املنا سووووم، و  اوووويما ت ووووا يئووووات األوتاتوووواا تشوووور السيااووووات واإلجوووورارات التوجي،يووووم، وضووووما   ،وووو  ه

املوجووواا   الب وودا  الناميووم، كي يووم ااووتخدامج السيااووات واإلجوورارات التوجي،يووم   ال ضوواال امل مواووم، 
وعوور  ال وايتووود الام يووم  وووله السيااووات واإلجوووراراتو وايسوواعد األوتاتووواا أيضووا  ع وووت وضوو  أ اوووامج 

يئووات املنا سووم، وهووع  وورود أاااوويم لنجوواح بوو هتتا و  تلسووريم، عنوود ال  وو ، واوويازز ال  ووم املتباالووم 
 التااو    قضاال املنا سم عي اودواو

__________ 

 وTD/B/C.I/CLP/55/Add.1والومي م  TD/B/C.I/CLP/55اتير الومي م  (26)

 ، ال قب األولوTD/B/C.I/CLP/55اتير الومي م  (27)

 و24، ال  را TD/B/C.I/CLP/55/Add.1 الومي م (28)

 و27و 25املرج  ت س ، ال  رخ   (29)

 و28املرج  ت س ، ال  را  (30)
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وتت التاووواو  الووودون    وووال  ايوووم املسوووت، او يوووزااا أمهيوووم كوووللا، واوووياو  حموووو  تركيوووز  -76
ن و وينوواقش  ريوو  اووويار اواووومع الوودو أتشوو م املسوواعدا الت نيووم الوو  ايضوو    دووا األوتاتوواا مسووت بب  

التاوووواو  عووووي اووووودوا بووووو هيئووووات  ايووووم  2017اوووود ب ووووواتو وايااووووات  ايووووم املسووووت، ا منوووول عووووامج امل
املسووت، ا    ووال اإلت ووا و وجتووري مناقشووم م   ووات التوصوويات بشووت  التاوواو  عووي اووودوا    ووال 

وتاتووواا أ    األاإلت ووا ، واووت دمج لد املوووؤرر ا اتاراضووع ال ووامن ل نيووور  ي،ووا واعتمااهوواو وهاووولا، يتوقوو 
 ُتارنمل أتش م املساعدا الت نيم  لا املوضوع   السنوات امل ب مو

م  ضؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤمناقامام  ممؤؤؤؤاعم اا ؤؤؤؤعرم اقؤؤؤؤمعيمرمءشؤؤؤؤ امءنؤؤؤؤارم  قؤؤؤؤعر تمم- اد ا مم
   مقن ةمامجما م انافقةمومحايةم اقمهلكمو اقاععر

واقووو ، ياتوووي الاموووب الووولي   الاملسووواعدا الت نيوووم اعاموووم م،موووم مووون اعوووايت  عموووب األوتاتوووااو و  -77
ل ب وودا  الناميووم تيوورا  ل اباوو  املتنوووع وألهوودا  السيااووات الراميووم لد او ووال ع ووت  اضوو ُ   بوو  ضوورو ال  

 األاواق التنا سيم وجتن  قيامج الشركات ال  ر ا قوا اوقيم )مش كم أو من راا( بتقر ات مسيئمو

أ وواال التاوواو  الت وود لد الب وودا  الوو  ت  بوو ،    أ ضووب   ويتم ووب هوود  األوتاتوواا والتزاموو    ت وودمي  -78
 وتاييف هله املساعدا م  ا  تياجات واليرو  ااداا لاب وا د من،او

وااوووتنااا  لد اوووويا املاتسوووبم ولد ت وووو  األاوووواق وا قتقوووااات، ي ووو ح األوتاتووواا الاموووب    -79
والسيااوات الو  تسواعد الب ودا  الناميوم ع ووت ابم  وا ت ماّينوم كوع ياوو   وا قموم أكوي   تن يول التود

منووو  وقووووع املشووواكب الووو  عانت،وووا تل اوووب أك ووور ا قتقوووااات ت ووودما  واوووتتتمر دوووا   حمالوووم ا قتقوووااات 
 واألضاف مست بب  

و  بووود مووون مسووواعدا الب ووودا  ع وووت جتنووو  اباث  املتوقاوووم مووون الت يووومات، و  اووويما الت يووومات  -80
 ا  ا، م  مراعاا التدابم ال    ت   الب دا  املت دممواتادااملارق م، وا 

و  اجتماع املايتدا املسوتديرا، اوياو  مون املستقوو  أ  ي ودمج أعضوار أ رقوم املناقشوم  :يوت،   -81
ملوووا ينب وووع أ  تاوووو  ع يووو  املسووواعدا الت نيوووم، ول مواضوووي  وان،وووات املت  يوووم الووو  ينب وووع أ  يركوووز ع ي،وووا 

أ ضبو و  هلا القدا،   بود مون التتكيود  م ال  مان أ  تن ل دا األتش م تن يلا   اي ياألوتاتاا، ول
ع ووت أ  األوتاتوواا يامووب    ووراكم موو  املنيمووات واملؤاسووات الوطنيووم واإلق يميووم والدوليووم ل جموو  بووو 

 م مواموتايتك املاا   والدع  الت د واملان كع ُيض    دله األتش م ن   طري م عانم وت ضع لد ت

    


