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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 وسياسات حماية المستهلكوانين الحكومي الدولي المعني بقريق الخبراء ف
 الدورة األولى

 2016تشرين األول/أكتوبر  18-17جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 بقلللللوانينريلللللق الخبلللللراء الحكلللللومي اللللللدولي المعنلللللي أسللللللو   مللللل  ف
، 2020-2016وبرنلام   مللل للرتلرة  وسياسات حماية المستهلك

لمشلاورات والمناششلات المتعلقلة باستعرا لات الن لراء بما فلي لللك ا
بشلللقو شلللوانين وسياسلللات حمايلللة المسلللتهلك وبنلللاء القلللدرات و قلللدي  

 المسا دة التقنية في مجال شوانين وسياسات حماية المستهلك

 2020-2016أسلو  العم  وبرنام  العم ،   
  مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
 70/186، اعتمااادجل ايم يااام ال امااام ال ااارا  2015األول/ديسااام  كاااا و    22يف  

بشأ  محايم املستهلك، مبا يشمل مبادئ األما  املتدادا التوجيهيام يمايام املساتهلك بااي تها 
املن دم وإ شاء فريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا ب اوا س و يا ااجل محايام املساتهلك لي او  

لمبااادئ التوجيهياامض وتذااا ذااذ  املااذكرا أ االوب عماال الفرياا  باادو  ايلياام املؤ ساايم الدولياام ل
مل اا ، موعاد ا   ااد ماؤار األما  املتدادا الااامن ا2020إىل  2016وبر امج عمله للفرتا من 

 با ت راض مجيا جوا ب جمموعم املبادئ وال واعد املنافم املتف  عليها اتفاقااا  مت ادد األاارا 
 ضالت ييديم من أجل ممافدم املما  اجل التجا يم
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 مقدمة  
بشأ   70/186، اعتمدجل ايم يم ال امم ال را  2015كا و  األول/ديسم    22يف  -1

محايام املسااتهلك، مبااا يشاامل مبااادئ األماا  املتدادا التوجيهياام يماياام املسااتهلك باااي تها املن داام 
وإ شاااء فرياا  ارباا اء ايمااومل الاادوع امل ااا ب ااوا س و يا اااجل محاياام املسااتهلك، يف إاااا  يناام 

ميام )األو متااد(، قائمم مان ياا  جملال التجاا ا والتنميام التاابا ملاؤار األما  املتدادا للتجاا ا والتن
 لي و  بدو  ايليم املؤ سيم الدوليم للمبادئ التوجيهيمض 

ض وماااان 2016تشاااارين األول/أكتااااوبر  18و 17و اااات   د الاااادو ا األوىل للفرياااا  يااااومل  -2
، موعاااد 2020إىل  2016املتوقاااا أ  ي تماااد الفريااا  أ ااالوب عملاااه وبر اااامج عملاااه للفااارتا مااان 

مل اااا با ااات راض مجياااا جوا اااب جمموعااام املباااادئ وال واعاااد ا ا   ااااد ماااؤار األمااا  املتدااادا الااااامن
ض ماان أجاال ممافداام املما  اااجل التجا ياام الت ييدياام املنااافم املتفاا  عليهااا اتفاقاااا  مت اادد األااارا 

وموعااد ا   اااد املااؤار التاااع يف  2020و اايبت املااؤار يف بر ااامج عماال الفرياا  للفاارتا مااا بااس عااا  
،  اااي  د الفريااا  اجتماعااااجل  ااانويم  ااا  تاااا ي  70/186ا  ض وكماااا ر كااار يف ال ااار 2025عاااا  

 ا   اد املؤار التاع املذكو ،  يث  يجري ا ت راض عمله والنظر يف جتديد واليتهض 
امل تمادا يف  2030ويت س النظر يف إ شاء الفري  يف ضوء خطام التنميام املساتدامم ل اا   -3

 تائج قويام األرار تسااذ  يف ق يا  أذادا  ، وينب ل أ  يسفر عمله عن (1)2015أيلول/ بتم  
 التنميم املستداممض

ض ويباس 2020-2016وت رتح ذذ  املذكرا أ الوب عمال وبر اامج عمال للفريا  للفارتا  -4
الفاااال األول تن ااايئ مباااادئ األمااا  املتدااادا التوجيهيااام يمايااام املساااتهلكض ويذاااا الفاااال الااااا  

، يطاااارح الفااااال الرابااااا ب اااا  األ اااا لم أخاااا ا  أ اااالوب ال ماااال والفااااال الاالااااث بر ااااامج ال ماااالض و 
 للمناقشم يف الدو ا األوىل للفري ض 

  نقيح مبادئ األم  المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك -أولا  
، الاذي تذامن 39/248، اعتمدجل ايم يم ال امم ال را  1985 يسا /أبريل  16يف  -5

 تو اااايا  طاااااا املبااااادئ التوجيهياااام يف مبااااادئ األماااا  املتداااادا التوجيهياااام يماياااام املسااااتهلكض وم
، واشااااتمل رلااااك علاااان فااااال جديااااد عاااان تشااااجيا اال ااااته   املسااااتدا  )الفااااال 1999 عااااا 

 (ض 2015 اء يف  سخم عا   - اربامل
، أوصن اجتماع اربا اء املخااا األول امل اا يمايام املساتهلك 2012ويف اوز/يوليه  -6

املباااادئ التوجيهيااامض وب اااد مشااااو اجل و اااداء لت اااد  باااأ  يبااادأ األو متااااد عمليااام تشااااو يم لتن ااايئ 

__________ 

(1) A/RES/70/1ض 
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املساااتاجل، أعاادجل األما اام مااذكرا عنوارااا نت رياار التنفيااذ املت لاا  مببااادئ األماا  املتداادا التوجيهياام 
 ض (2)(2013-1985يمايم املستهلك )

،  اااقا اجتماااع ارباا اء املخاااا الاااا  امل ااا يماياام املسااتهلك 2013ويف اوز/يوليااه  -7
ياار وا ااتنتاجاته واقاارتح إ شاااء أ ب اام أفرقاام عاملاام )عاان التجااا ا االمرتو ياام، وارباادماجل املالياام، الت ر 

ومسااائل أخاارا، والتنفيااذ( للمساااعدا يف إعااداد ت رياار عاان ارائاا  تن اايئ املبااادئ التوجيهياام امل اار  
وال واعاد  با ات راض مجياا جوا اب جمموعام املباادئت دميها إىل مؤار األم  املتددا السابا امل اا 
 ضمن أجل ممافدم املما  اجل التجا يم الت ييديم املنافم املتف  عليها اتفاقاا  مت دد األارا 

،  اااقا اجتماااع ارباا اء املخاااا الاالااث امل ااا يماياام 2015ويف كااا و  الاا /يناااير  -8
اء وايهااجل املستهلك الت ريار املت لا  باالطرائ  وا اتنتاجاته، ومساائل أخارا أبرزواا الادول األعذا

جديااادا يف املباااادئ التوجيهيااامض وم  صاااا بم املاااالدم كمساااائل مرشااادم لااا د اد باعتبا ذاااا بناااودا  
التفاااوض علااان الااانا علااان الاااا يدين الت اااا والدبلوما اال يف الفااارتا ماااا باااس كاااا و  الاا /ينااااير 

 ض 2015و زيرا /يو يه 
مجياااا جوا اااب جمموعااام املباااادئ با ااات راض واعتماااد ماااؤار األمااا  املتدااادا الساااابا امل اااا  -9

مااان أجااال ممافدااام املما  ااااجل التجا يااام  وال واعااد املناااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقااااا  مت ااادد األااارا 
، مشاااروع قااارا  بشاااأ  محايااام 2015اوز/يولياااه  10و 6، الاااذي ع اااد يف الفااارتا ماااا باااس الت ييديااام

أ   -يف دو واااا الساااب س  -املساااتهلك واملباااادئ التوجيهيااام املن دااام، والاااب إىل ايم يااام ال امااام 
 تنظر يف اعتماد ال را  واملبادئ التوجيهيم املن دمض 

الاذي صاد  بنااء علان رلاكض و اايبدأ  70/186بناود منطاوا ال ارا   1وتارد يف ااااا   -10
فريا  ارباا اء ايمااومل الادوع امل ااا ب ااوا س مان املنطااوا مااا ا   ااد الاادو ا األوىل ل 7تنفياذ البنااد 

ض و اااتناقا الااادو ا أ ااالوب عمااال الفريااا  وبر اااامج 2016م املساااتهلك يف عاااا  و يا ااااجل محايااا
 عملهض 

  1اااا   
 بشقو حماية المستهلك: بنود المنطوق 70/186القرار 
 إ  ايم يم ال امم،  
 ضضض 
اعتماااد مبااادئ األماا  املتداادا التوجيهياام يماياام املسااتهلك باااي تها املن داام  ت اار  -1 

 ال يتجزأ منه؛ املرف م هبذا ال را ، بوصفها تشمل جزءا  
إىل األمااس ال ااا   شاار املبااادئ التوجيهياام علاان الاادول األعذاااء واألااارا   تطلااب -2 

 املهتمم األخرا؛
__________ 

(2) TD/B/C.I/CLP/23 ض 
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إىل مجياااا مؤ سااااجل منظومااام األمااا  املتدااادا الاااة تذاااا مباااادئ توجيهيااام  تطلاااب -3 
وورااائ  متااالم هبااا بشااأ  جماااالجل لااددا راجل صاالم يماياام املسااتهلك أ  توزعهااا علاان ا ي اااجل 

 امل نيم يف فرادا الدول؛
 بأ  تنفذ الدول األعذاء ذذا ال را  واملبادئ التوجيهيم الوا دا يف مرف ه؛ توصل -4 
ىل أما م مؤار األم  املتدادا للتجاا ا والتنميام أ  تتباادل امل لومااجل بشاأ  إ تطلب -5 

الت د  احملرز وارب اجل املمتسبم فيما يت ل  بتنفيذ ذذا ال را ، وأ  تست رض تلك امل لوماجل، وأ  
عاان ذااذا املوضااوع إىل ايم ياام ال اماام مبنا اابم مااؤار األماا  املتداادا الاااامن ال اات راض  ت اد  ت رياارا  

مت ااادد األاااارا  ملمافدااام  ملباااادئ وال واعاااد املناااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقاااا  اياااا جوا اااب جمموعااام مج
 املما  اجل التجا يم الت ييديم؛

إىل ماؤار األما  املتدادا للتجاا ا والتنميام أ  ياروبد للمباادئ التوجيهيام وأ   تطلب -6 
يشاااجا الااادول األعذااااء املهتمااام علااان التوعيااام بالسااابل الماااا ا الاااة تساااتطيا مااان خ  اااا الااادول 
األعذاااء واملؤ ساااجل التجا ياام واملتمااا املااد  ت زيااز محاياام املسااتهلك فيمااا يت لاا  بتااوف  الساالا 

 ل طاعس ال ا  وارباص؛واربدماجل من ا
و يا اااجل محاياام املسااتهلك  ب ااوا سإ شاااء فرياا  خاا اء  مااومل دوع م ااا  ت اار  -7 

يف إاااا  مفوضاايم قائماام يف جملاال التجااا ا والتنمياام التااابا ملااؤار األماا  املتداادا للتجااا ا والتنمياام، 
املباادئ وال واعاد  ي مل    ا   اد مؤار األم  املتددا التا ا ال ت راض مجياا جوا اب جمموعام

مت اااادد األااااارا  ملمافداااام املما  اااااجل التجا ياااام الت ييدياااام، الااااذي  املنااااافم املتفاااا  عليهااااا اتفاقااااا  
  ي ست رض فيه عمل الفري  و ينظر خ له يف جتديد واليته؛

ضااارو ا إتا ااام املاااوا د ال زمااام يف إااااا  ماااؤار األمااا  املتدااادا للتجاااا ا  أيذاااا   ت ااار  -8 
هااا  املناااوص عليهااا يف املبااادئ التوجيهياام املن داام عاان ارياا  إعااادا  ااايا والتنمياام لتنفيااذ امل

 املوا د ال ائمم و/أو ا تخدا  املوا د اربا جم عن امليزا يم املتأتيم من الت عاجل؛
إىل األمس ال اا  أ  يواصال تشاجيا الادول األعذااء واملؤ سااجل التجا يام  تطلب -9 

 لتوجيهيم باو ا ف المضواملتما املد  علن تنفيذ املبادئ ا

 أسلو  العم  -ثانياا  
يف  99إىل  95إ  ماان بااس أذاا  ابتمااا اجل املبااادئ التوجيهياام املن داام ذاال املبااادئ ماان  -11

الفاااال الساااابا، الاااة تفياااد باااأ  فريااا  اربااا اء ايماااومل الااادوع امل اااا ب اااوا س و يا ااااجل محايااام 
من الفال السابا  97التوجيهيمض وي رض املبدأ املستهلك  ي و  بدو  ايليم املؤ سيم للمبادئ 

مااان  87يف املبااادأ  بالتفاااايل مهاااا  الفريااا ض وبااضاااافم إىل رلاااك، يت اااس أ  ينظااار الفريااا  أيذاااا  
ض ويتل ان الفريا  2الفال السادس بشأ  الت او  الدوعض وترد ذاذ  املباادئ التوجيهيام يف ااااا  

سااتهلك التااابا لشاا بم التجااا ا الدولياام يف الساالا ماان فاارع املنافساام و يا اااجل امل ارباادماجل  اليااا  
 واربدماجل والسلا األ ا يمض 
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  2اااا   
 : المهاموسياسات حماية المستهلك وانينريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقف

الاادول األعذاااء ماادعوا إىل تسااميم وكالاام ا فااار قااوا س محاياام املسااتهلك أو وكالاام م نياام  -87
املسااتهلك لل يااا  باادو  جهاام االتاااال لتسااهيل الت اااو  يف إاااا  ذااذ  املبااادئ  بسيا اااجل محاياام

التوجيهيمض وال اد من تسميم ذذ  ايهاجل ذو تمملم  بل الت او  األخرا، ولايل اال ت اضام 
 عنهاض وينب ل إخطا  األمس ال ا  بايهم املسمااض

ب ااوا س و يا اااجل محاياام   ااي و  باادو  ايلياام املؤ ساايم فرياا  خاا اء  مااومل دوع م ااا -95
املستهلك ي مل ضمن إااا  ينام قائمام تاب ام مللال التجاا ا والتنميام التاابا ملاؤار األما  املتدادا 

 .للتجا ا والتنميم
وينب ااال أ  تتخاااذ الااادول األعذااااء اربطاااواجل املنا ااابم علااان الاااا يد الاااواا أو ااقليمااال  -96

 .لتنفيذ ذذ  املبادئ التوجيهيم
فري  ارب اء ايماومل الادوع امل اا ب اوا س و يا ااجل محايام املساتهلك باملهاا   يذطلا  -97
 :التاليم

توف  منتدا  نوي وارائ  اجراء املشاو اجل املت اددا األاارا  واملناقشام وتباادل  )أ( 
وجهاااجل النظاار بااس الاادول األعذاااء بشااأ  املسااائل املتااالم باملبااادئ التوجيهياام، و اصاام تنفيااذذا 

 جل املمتسبم منها؛وارب ا
إجااراء د ا اااجل ويااوة دو ياام عاان مسااائل محاياام املسااتهلك راجل الااالم باملبااادئ  )ب( 

إىل توافاااااا  ل اء الاااااادول األعذاااااااء وإىل ماااااااايها، وت مااااااي  ذااااااذ  البدااااااوة  التوجيهياااااام ا ااااااتنادا  
 من الف اليم؛ والد ا اجل هبد  زيادا  ج  تبادل ارب اجل وإكساب املبادئ التوجيهيم مزيدا  

اوعيم للسيا اجل الوانيم املت ل م يمايم املساتهلك الاة  ظراء إجراء ا ت راضاجل  )د( 
 تطب ها أجهزا محايم املستهلك يف الدول األعذاء؛

مجااااا و شاااار امل لوماااااجل بشااااأ  املسااااائل املت ل اااام بتد ياااا  األذاااادا  املتوخاااااا ماااان  )د( 
الااادول األعذااااء علااان الاااا يد  املباااادئ التوجيهيااام بشااامل عاااا  وبااااربطواجل امل ئمااام الاااة ا اااذوا

 للف اليم يف ق ي  األذدا  وتطبي  املبادئ؛ الواا أو ااقليمل ت زيزا  
ت د  املساعدا يف بناء ال د اجل واملساعدا الت نيم إىل البلدا  الناميم والبلدا  الة  ()ه 

 ستهلك؛ار اقتااداوا مبر لم ا ت اليم يف جمال وضا وإ فار قوا س و يا اجل محايم امل
النظر يف الد ا اجل والورائ  والت اا ير راجل الاالم الاااد ا عان املؤ سااجل امل نيام  )و( 

يف منظوماام األماا  املتداادا ون ذااا ماان املنظماااجل والشاابماجل الدولياام، ماان أجاال تبااادل امل لوماااجل 
والت ااو   املت ل م ب امج ال مل ومواضيا التشاو ، وقديد املشا يا الة تتيئ املال لت ا   ال مال

 يف جمال ت د  املساعدا الت نيم؛
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إعاااداد ت اااا ير وتوصاااياجل م ئمااام  ااااوص  يا ااااجل محايااام املساااتهلك املتب ااام يف  )ز( 
 الدول األعذاء، مبا يف رلك  اوص تطبي  وتنفيذ ذذ  املبادئ التوجيهيم؛

 راض تنفيااذ املهااا  خاا ل فاارتاجل مااا بااس دو اجل ا   اااد مااؤار األماا  املتداادا ال اات )ح( 
مجياااا جوا اااب جمموعااام املباااادئ وال واعاااد املناااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقاااا  مت ااادد األاااارا  ملمافدااام 

 املما  اجل التجا يم الت ييديم، وت د  ت ا ير عن رلك إىل دو اجل املؤار؛
إجراء ا ت راض دو ي للمبادئ التوجيهيم عندما ياد  تملياف باذلك عان ماؤار  )ط( 

 مجياااا جوا ااب جمموعااام املباااادئ وال واعاااد املنااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقاااا   األماا  املتدااادا ال ااات راض
 مت دد األارا  ملمافدم املما  اجل التجا يم الت ييديم؛

 .قديد ااجراءاجل وأ اليب ال مل ال زمم ل ضط ع بواليم الفري  )ي( 
االمتناااع عاان ولاادا تأدياام الفرياا  ايمااومل الاادوع ملهامااه، علاان الفرياا  وأجهزتااه الفرعياام  -98

إصااادا  األ ماااا   ااااوص أ شاااطم أو  ااالوكياجل فااارادا الااادول األعذااااء أو فااارادا املؤ سااااجل 
يت لاا  بااأي صااف م أعمااال ب ينهاااض وعلاان الفرياا  ايمااومل وأجهزتااه الفرعياام جتن ااب الاادخول   فيمااا

 .كطر  يف أي  زاع قد ينشأ بس املؤ ساجل  اوص أي صف م أعمال ب ينها
ومل الااادوع أ  يذاااا ماااا يلاااز  مااان إجاااراءاجل مل ايااام املساااائل املتاااالم وعلااان الفريااا  ايمااا -99

 بذرو ا ايفاظ علن السريمض

 ب اااااوا سفريااااا  اربااااا اء ايماااااومل الااااادوع امل اااااا وتذاااااا الفاااااروع التاليااااام أ ااااالوب عمااااال  -12
رياا  ارباا اء ايمااومل الاادوع امل ااا ، مبااا يماار  التجااا ب الناجداام لفو يا اااجل محاياام املسااتهلك
 ض(3)ال ائ   اليا   ب وا س و يا اجل املنافسم

 استعراض العم  -ألف 
خاا ل  و يا اااجل محاياام املسااتهلك ب ااوا سفرياا  ارباا اء ايمااومل الاادوع امل ااا ي ماال  -13

فااارتاجل ماااا باااس دو اجل ا   ااااد ماااؤار األمااا  املتدااادا ال ااات راض مجياااا جوا اااب جمموعااام املباااادئ 
اتفاقاااا  مت ااادد األاااارا  ملمافدااام املما  ااااجل التجا يااام الت ييديااام، وال واعاااد املناااافم املتفااا  عليهاااا 

ض و يست رض املؤار الاامن امل ار  ع اد  (4)الذي ين  د كل مخل  نواجل  د  ت ا ير إىل املؤاريو 
؛ ويف املااؤار التا ااا 2025-2020عماال الفرياا  ويباات يف بر ااامج عملااه للفاارتا  2020يف عااا  

 ست رض عمله وينظر يف جتديد واليتهض،  ي2025امل ر  ع د  يف عا  

__________ 

-http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Intergovernmental-Group-of-Experts-onا ظاااااار:  (3)

Competition-Law-and-Policy.aspx  ض 
(4) A/RES/35/63ض 
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 العضوية والمشاركة -باء 
أعذاااء يف الفرياا ض وكمااا م بالنساابم  ت تاا  كاال الاادول األعذاااء يف األماا  املتداادا تل ائيااا   -14
،  اي دعن كال أصاداب املاالدم ري  ارب اء ايمومل الدوع امل ا ب وا س و يا ااجل املنافساملف

و يا ااجل  ب اوا سفريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا امل نيس إىل املشا كم بفاعليم يف مناقشاجل 
، مبااا يشاامل: الب ااااجل الدائماام لاادا ممتااب األماا  املتداادا يف جنيااف، وا ي اااجل محاياام املسااتهلك

ي ااجل ايمومياام املهتمام )الاة اااال امل نيام يمايام املساتهلك علاان الاا يد ايماومل ون ذااا مان ا 
الدول األعذاء(، واملنظماجل الدوليام، واألو ااط األكادمييام، ومنظمااجل املتماا املاد  )ال  ايما 
مج ياااجل املسااتهلك الدولياام(، والرابطاااجل الدولياام لاعمااال التجا ياامض و ااتوجه الاادعواجل يذااو  

ن قائمم جهاجل االتاال املوجودا لدا دو اجل الفري  إىل الب ااجل الدائمم يف جنيف ومن يرد عل
األما مض و ي فتئ باب التسجيل قبل بدء ا   اد كل دو ا ببذا م أشاهر؛ و اب أ  يات  التساجيل 

 ض (5)من خ ل املوقا الشبمل

 صنع القرار -جي  
 ي مل الفري  علن أ اس تواف  اي اء، بار  النظر عن ااجاراءاجل الداخليام الاة قاد  -15

الفرع زاي(ض و تشا   الدول األعذاء يف عمليم صنا ال ارا  الرييام الاة  تتذامن ت  تمد )ا ظر 
البت يف بر امج ال مال ووضاا جادول األعماال السانوي؛ وإجاراء املشااو اجل بشاأ  اال اتنتاجاجل 
واعتماد ما ي تف  عليه منها؛ وا ت راض عمل الفري  والنظر يف جتديد واليتاه مان قبال ماؤار األما  

ت راض مجيااا جوا ااب جمموعاام املبااادئ وال واعااد املنااافم املتفاا  عليهااا اتفاقااا  مت اادد ال اااملتداادا 
 ضاألارا  ملمافدم املما  اجل التجا يم الت ييديم

 مكاو النعقاد والرعاليات الجانبية -دال 
)أ(،  ي  د الفريا  دو تاه السانويم يف ممتاب 97م الوا دا يف املبدأ التوجيهل وفاء بالوالي -16

املتداادا يف جنيااف، مااا   ت اار  الاادول األعذاااء خاا   رلااكض ومبااوازاا جاادول األعمااال األماا  
) ساااب تاااوفر ال اعااااجل( ليااانظ  املشاااا كو  ف اليااااجل جا بيااامض  الريااال،  ااايتيئ األو متااااد مما اااا  

 و ت ا مسؤوليم تلك الف الياجل علن املنظمسض

تنتاجات المترللق إشلرار جللدول األ مللال وانتخلا  أ ضللاء المكتللا وا تملاد السلل -هاء 
  ليها
 ااات م  األما ااام مشاااروع جااادول األعماااال املؤقااات إىل جا اااب الااادعواجل قبااال كااال دو ا  -17

بأ ب م أشاهر، و ات دعن الادول األاارا  إىل ت اد  الت لي ااجلض وعناد افتتااح كال دو ا،  اينتخب 
__________ 

 ضhttp://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1060بالنسبم للدو ا األوىل، ا ظر:  (5)
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ألعذاااءض و ااي ر للاادول ا متواز ااا   ج رافيااا   م اار ين، مبااا يذامن ااااي    - و ااائر  ئاايل الفريا   ئيسااا  
 الفري  عندئذ جدول أعماله وتنظي  األعمالض

ويف رايم كل دو ا،  ي تمد الفري  ا تنتاجاته املتف  عليها للدو اض و ت   ذذ  الوري ام  -18
بدقاام وإ اااز عاان مناقشاااجل الفرياا  وامل اار اجل بشااأ  مااا  تناقشااه الاادو ا امل بلاام ماان مسااائلض ولاان 

 يد راته للدول األعذاءض  قا و ا   تاجاجل املتف  عليها ملزما  يمو  أي إع   وا د يف اال تن

 الموارد -واو 
لتنفيااااذ املهااااا  داخاااال األو متاااااد ضاااارو ا إتا اااام املااااوا د ال زماااام  70/186يااااذكر ال اااارا   -19

املنااااوص عليهاااا يف املباااادئ التوجيهيااام املن دااام عااان اريااا  إعاااادا  اااايا املاااوا د ال ائمااام و/أو 
ض وتاادعو األما اام الاادول األعذاااء إىل ا جاام عاان امليزا ياام املتأتياام ماان الت عاااجلا ااتخدا  املااوا د ارب

 إبداء اذتمامها بت د  ت عاجل خا د امليزا يم  ذا ال رضض 

 اإلجراءات وأسلو  العم  -زاي 
)ي( أ  الفريااا   ااادد ااجاااراءاجل وأ ااااليب ال مااال ال زمااام 97ياااذكر املبااادأ التاااوجيهل  -20

 اارتح أ  يتبااا الفرياا  ااجااراءاجل وأ اااليب ال ماال املو اادا ل جتماعاااجل ل ضااط ع بواليتااهض وي  
 ايموميم الدوليم لاو متاد، دو  اياجم إىل اعتماد أيم إجراءاجل أو أ اليب خاصمض

 السرية والمتناع  ن إصدار األحكام  -حاء 
 مبا ي َ ظ أ  النظا  الاداخلل لفريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا ب اوا س و يا ااجل  -21

(، وأ  2)ا ظاار اااااا   99و 98املنافساام يذاا   فاال األ مااا  الااوا دا يف املباادأين التااوجيهيس 
 اياالجل الوا دا فيه   قدة    تا خيهض 

 برنام  العم  -ثالثاا  
للمما  م الساب م املت ل ام بفريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا ب اوا س و يا ااجل  وف ا   -22

مل اااا با ااات راض مجياااا جوا اااب جمموعااام املباااادئ وال واعاااد ااملنافسااام، فااار  ماااؤار األمااا  املتدااادا 
 مااان أجااال ممافدااام املما  ااااجل التجا يااام الت ييديااام املنااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقااااا  مت ااادد األاااارا 

ض و يا ااجل محايام املساتهلك ب اوا ساربا اء ايماومل الادوع امل اا يف بر امج عمال فريا   يبت 
ومبا أ  الفري    يمن قد أ  شئ ب د يف وقت ا   اد املؤار السابا، فمن املتوقا أ  ي تمد الفريا  

 يف دو ته األوىلض  2020-2016بر امج عمله للفرتا 
و املفاال يف املباادئ التوجيهيام، قاد يرناب الفريا  يف ومن أجل الوفاء بواليته علان الندا -23

علااان تنفياااذ املباااادئ التوجيهيااام، والد ا ااااجل والبداااوة،  2020-2016تركياااز عملاااه يف الفااارتا 
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يف  وا ت راضااااجل النظاااراء الطوعيااام، وبنااااء ال اااد اجل واملسااااعدا الت نيااامض وقاااد يرناااب الفريااا  أيذاااا  
 املبااادئ التوجيهياام، مااال الت ااا ير والتوصااياجل، النظاار يف مهااا  أخاارا علاان الندااو املشااا  إليااه يف

واال ت راضاااجل الدو ياام للمبااادئ التوجيهياام، وجهاااجل االتاااالض و اارتد م اار اجل الفرياا  يف دو تااه 
 األوىل يف اال تنتاجاجل املتف  عليهاض 

  نريذ مبادئ األم  المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك -ألف 
 اشرا  علن تنفيذ املبادئ التوجيهيم عن اري  ما يلل:إ  من بس أبرز مها  الفري  ا -24

ال يااا  بااادو  منتااادا  ااانوي للمشاااو اجل املت اااددا األاااارا ، واملناقشااام وتباااادل  )أ( 
 )أ((؛97ئ التوجيهيم )املبدأ التوجيهل اي اء بس الدول األعذاء عن املسائل املت ل م باملباد

بتد يااا  األذااادا  املتوخااااا مااان  املساااائل املت ل ااامعااان مجاااا و شااار امل لومااااجل  )ب( 
 )د((؛97)املبدأ التوجيهل  املبادئ التوجيهيم بشمل عا 

النظااار يف الد ا ااااجل والوراااائ  والت اااا ير راجل الاااالم الاااااد ا عااان املؤ سااااجل  )د( 
 )و((ض97التوجيهل  )املبدأ امل نيموالشبماجل 

 2020-2016الفاارتا وقااد يرنااب الفرياا  يف االضااط ع هبااذ  املهااا  بشاامل مسااتمر يف  -25
ماان خاا ل إجااراء ت يااي   ااانوي ناا   ياال أل شااطم التنفيااذ علااان الااا يدين الااواا والاادوعض وقاااد 

، 2020-2016يسفر رلك عن إعداد مذكرا من األما م بشأ  تنفيذ املبادئ التوجيهيام يف الفارتا 
جمموعااام املباااادئ مل اااا با ااات راض مجياااا جوا اااب علااان أ  ت ااادم  إىل ماااؤار األمااا  املتدااادا الااااامن ا

ماااان أجااال ممافداااام املما  ااااجل التجا ياااام  وال واعاااد املنااااافم املتفااا  عليهااااا اتفاقااااا  مت اااادد األاااارا 
   ض(6)الت ييديم

 الدراسات والبحوث -باء 
مل ا با ت راض مجيا جوا ب جمموعم املبادئ وال واعاد املناافم مؤار األم  املتددا اإ   -26

يف قرا اتااه ، ماان أجاال ممافداام املما  ااجل التجا ياام الت ييدياام األاارا املتفا  عليهااا اتفاقاااا  مت اادد 
اربتامياام، عااادا مااا  اادد جمموعاااجل عن ودياام ماان املسااائل واملواضاايا للمشاااو اجل واملناقشاااجل ناا  

ض (7)فرياااااا  ارباااااا اء ايمااااااومل الاااااادوع امل ااااااا ب ااااااوا س و يا اااااااجل املنافساااااامالريياااااام الااااااة  ريهااااااا 
ا الااااااادد، ياااااانا املباااااادأ ذااااااذ  املناقشاااااااجل يف ال اااااااداض ويف ذااااااذ يااااااوة ت اااااادذا األما اااااام وتيساااااار
__________ 

 ض6؛ ا ظر الف را 2013أ عد ت رير ممارل يف عا   (6)

و يا ااااجل ب اااوا س فريااا  اربااا اء ايماااومل الااادوع امل اااا أكاااد املاااؤار الساااابا جماااددا علااان أ  الااادو اجل امل بلااام ل (7)
ديم من املسائل للمشاو اجل ن  الرييام، ماا الرتكياز بشامل خااص املنافسم يت س أ  تشمل أ با جمموعاجل عن و 

علاان ال ذااايا ال ملياام، وذاال املنافساام والتنمياام ايام اام واملسااتدامم؛ وأفذاال املما  اااجل يف صاايانم وإ فااار قااوا س 
لت ااو  و يا اجل املنافسم وتفاعلها ما محايم املستهلك؛ وال مل علن بنااء ال اد اجل وت اد  املسااعدا الت نيام؛ وا

 والتواصل علن الا يد الدوعض
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و يا ااااجل  ب اااوا سفريااا  ارباا اء ايماااومل الااادوع امل ااا )ب( علااان مهماام ممارلااام ل97 التااوجيهل
 ض محايم املستهلك

ومااان املتوقاااا أ  تبااات الااادو ا األوىل للفريااا  يف املساااائل الاااة يت اااس أ  تشاااملها د ا ااااته  -27
ض وماان امل اارتح أ  يناااقا الفرياا  مسااألتس موضااوعيتس يف كااال 2020-2017ويورااه يف الفاارتا 

دو ا، مبااا جمموعااه دااا  د ا اااجل يف شاامل مااذكراجل ت اادذا األما اامض وقااد يرنااب الفرياا  يف تركيااز 
د ا اته ويوره علن املسائل ايديدا املد جم يف املبادئ التوجيهيم املن دم، وت سيمها إىل مسائل 

 يم، وذو ما ميمن أ  يتذمن ما يلل:أف يم و أ يم أو قطاع
املساااائل األف يااام: ااااااا  ال اااا و  واملؤ سااال؛ إ فاااار محايااام املساااتهلك وتساااويم  )أ( 

 النزاعاجل واي ؛ امس املستهلك؛ املما  اجل اييدا يف األعمال التجا يم؛ الدعوا؛
ياااام؛ محاياااام املسااااائل الرأ اااايم أو ال طاعياااام: التجااااا ا االمرتو ياااام؛ ارباااادماجل املال )ب( 

 البيا اجل؛ املراف  ال امم؛ الطاقم؛ السيا مض 
وماان امل اارتح أ  خيتاااا  الفرياا  مساااألم أف ياام وأخااارا  أ اايم أو قطاعيااام للمناقشاام يف كااال  -28

مشااااو اجل نااا   ييااام عااان املساااائل املممااان تناو اااا يف الد ا ااااجل  دو اض وأجااارجل األما ااام ماااؤخرا  
 والبدوة، وكا ت النتائج كما يلل:

 ملسائل األف يم:ا )أ( 
 تنفيذ أذدا  التنميم املستدامم من خ ل قوا س و يا اجل محايم املستهلك؛ '1'
قديااد أفذاال الساابل يماياام املسااتهلمس وت زيااز التجااا ا الدولياام يف االتفاقاااجل  '2'

 التجا يم ايديام؛
 قديد أفذل السبل لتمييف محايم املستهلك ما االقتااد الت او ؛ '3'
 امس املستهلمس الذ فاء؛دو  و ائط ااع   يف  '4'
الزياادا إىل اياد األقاان مان أراار التا ياف وايما جل ااع ميام يف جماال محاياام  '5'

 املستهلك؛
 ف اليم التملفم يف السبل البديلم لتسويم املنازعاجل؛  '6'
 الت او  ال ابر للددود يف جمال إ فار ال ا و ؛ '7'
 املسائل الرأ يم أو ال طاعيم: )ب( 
يف التجا ا االمرتو يم، من أجل التوصال إىل م ياا  عااملل متطلباجل امل لوماجل  '1'

 أدىن؛
 املنظو  اامنائل يمايم مستهلك اربدماجل املاليم؛ '2'
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 ايالم الراذنم يمايم بيا اجل املستهلك علن الا يد ال املل؛ '3'
   وا املستهلك يف قطاع الطاقم؛  '4'
 الزيادا إىل ايد األقان من  فا  مستهلمل املراف  ال امم؛  '5'
 ت او  ع  ايدود يف قطاع السيا مضال '6'

و تواصاال األما اام إجااراء مشاااو اجل ناا   يياام مااا الاادول األعذاااء وأصااداب املااالدم  -29
 امل نيس ايخرين يف  ياا ااعداد للمناقشاجل يف الدو ا األوىل للفري ض

 استعرا ات الن راء الطو ية -جي  
لااة ينظمهااا بشااأ   يا اااجل املنافساام يف أالاا  األو متاااد ا ت راضاااجل النظااراء الطوعياام ا -30
ض ومنااذ رلااك ايااس ك ر اات ا ت راضاااجل النظااراء للنهااوض طااودا وف الياام إاااا  إ فااار 2005عااا  

 يا اااجل املنافساام يف الاادول األعذاااءض وتتذاامن التاادقي  يف  يا اااجل املنافساام مالمااا  ساادذا 
  إ فار قا و  املنافسمض قا و  املنافسم، وت مل ف اليم املؤ ساجل والرتتيباجل املؤ سيم يف

فرياا  ارباا اء )د( ماان 97لناجداام، يطلااب املباادأ التااوجيهل وا ااتفادا ماان ذااذ  التجرباام ا -31
اوعيااام   ظاااراءإجاااراء ا ت راضااااجل  و يا ااااجل محايااام املساااتهلك ب اااوا سايماااومل الااادوع امل اااا 

محاياام  ذي اااجلتطب هااا  ساابما للسيا اااجل الوانياام املت ل اام يماياام املسااتهلك يف الاادول األعذاااء 
الطوعيااام يف جمااال محايااام  النظااراءض وتبااس الفاااروع التالياام منهجياام م رت ااام ال ت راضاااجل املسااتهلك
 املستهلكض 

 معايير الختيار -1 
إ  ا ت راضااااجل النظاااراء اوعيااام، وذي ااااجل محايااام املساااتهلك املهتمااام بااااألمر مااادعوا إىل  -32

دارا لادا ممتاب األما  املتدادا يف جنيافض و ايت  توجيه الباوا من خ ل الب ااجل الدائمم لبلا
 علن امل اي  التاليم:ت يي  املرشدس بناء 

 ارب ا: عدد السنواجل يف تنفيذ  يا اجل محايم املستهلك؛ )أ( 
 امل َءمم: وجود فرصم اص ح السيا اجل؛ )ب( 
اال ااتدامم: وجااود ال ااد اجل املنا اابم لتنفيااذ و صااد توصااياجل ا اات راض النظااراء  )د( 

 ومشروع الت او  الت ا الناتج عنه، عند اال طبااض 

 منرذو استعراض الن راء -2 
 ااادد األو متااااد ال اااائمس باال ااات راض ويااادعوذ  إىل تشاااميل فريااا  ملنفاااذي ا ااات راض  -33

يذا  أ ب ام أو مخسامض ويذاطلا الفريا ،  أعذاء، ولمان أ يا اا  النظراء، عادا ما يتألف من ر رم 
املؤلف من خبا  ا تشاا ي أو أكاار وماومفس مان األو متااد، مبساؤوليم إجاراء املشااو اجل وإعاداد 
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مشروع ت رير اال ت راضض وعاادا ماا يماو  منفاذو اال ات راض مان املساؤولس أو مان األكاادمييس 
املتسااوين يف  -عذااء يف األما  املتداداض ومشاا كم النظاراء الذين  ظو  بااال رتا  مان الادول األ
ماان دول أعذاااء يف مسااتوياجل متلفاام ماان التنمياام، جتمااا  -ال ااد ا أو املركااز أو الرتباام أو ال يماام 

يف املسائل راجل الالم، وتطرح مساتم إضافيم وقيمام ل مليام  مشرتكا   م اصرين يت ايو  اذتماما  
د الاااادع  بأعمااااال األما اااام والاااادع  الت ااااا وبناااااء ال ااااد اجل ملتاب اااام اال اااات راضض ويااااوفر األو متااااا

 توصياجل ا ت راض النظراء الة قد ت ر  البلدا  تنفيذذاض

 العملية -3 
متلااف األ شااطم واألااار الزمنياام الت ريبياام لماال مر لاام ماان مرا اال عملياام  3يااو د اااااا   -34

 اجل وت تود برعداد مشروع ت رير مفاال ا ت راض النظراءض وتبدأ ذذ  اال ت راضاجل برجراء مشاو 
تتاح للبلد موضوع اال ت راض إمما يم ت ييماه لتددياد أيام أخطااء وقائ يام قبال وضا ه يف صاي ته 
النهائياامض وتتمااال املر لاام الاا ياام يف إجااراء ت يااي  ماان خاا ل تبااادل اي اء يف قاااو   ياال بااس فرياا  

إىل  تاااائج الت ريااارض وي تااا  دو  منفاااذي  دا  منفاااذي اال ااات راض والبلاااد موضاااا اال ااات راض، ا اااتنا
ويركااز علاان مساااعدا ا ي اام موضااا اال اات راض علاان م اياام أوجااه الذاا ف  اال اات راض ا تشااا يا  

وقديااااد ايلااااول للمشاااااكل ال ائماااامض وخاااا ل املناقشاااام التداو ياااام، ت تاااااح ملسااااؤوع ا ي اااام موضااااا 
الت رياارض وبااضااافم إىل رلااك، ميماان اال اات راض فرصاام ا تيذاااح النتااائج والتوصااياجل الااوا دا يف 

لاادول أخاارا ااارح أ اا لم و اا بشااأ  املسااائل الناشاا م عاان الت رياار، مسرتشاادا   اوااا ارباصاامض 
وتتداادد خاا ل املشاااو اجل والت يااي  أوجااه قااوا وضاا ف اااااا  املوجااود يف البلااد، ويسااه  قديااد 

تاات  أوجااه ال ااوا يف الت اار  ال ااا  علاان املما  اااجل ايياادا وتباد ااا ف يمااا بااس الاادول األعذاااءض و  
والنظاار يف أوجااه ال ااوا واملاااالجل واملسااائل ال ابلاام  مر لاام الت يااي  مبناقشاام عاان  اابل املذاال قاادما  

مبشروع لبناء ال د اجل لمل ينظار فياه البلاد  للتدسسض وي د األو متاد، إرا اقتذن األمر، م رت ا  
 م ما ب د الت يي ض امل ا وشركاء التمويل احملتملس، وينفذ يف مر ل
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    3اااا   
  ملية استعراض الن راء

 الناتج املدا األ شطم  املر لم

 قديد خب  ا تشا ي أو أكار والت اقد م ه املشاو اجل
إعداد جدول الل اءاجل وإ  اال ب اام لت اال 

 اي ائ  إىل البلد امل ا
إعااااااداد مشااااااروع الت رياااااار وإ  اااااااله إىل ا ي اااااام 

أجاااااااال تاااااااااويب موضااااااااا اال اااااااات راض ماااااااان 
 األخطاء يف الوقائا

 وضا الت رير يف صي ته النهائيم

 ااااااااتم أشااااااااهر 
 علن األكار

 ت رير اال ت راض

 تشميل فري  منفذي اال ت راض الت يي 
 إعداد م رتح مشروع بناء ال د اجل

 إجراء الت يي  الريل
 مناقشم م رتح املشروع

 م رتح املشروع شهرا 

ت ريااااااااااااااااااااار عااااااااااااااااااااان 
 املداوالجل

وضا م رتح مشروع بنااء ال اد اجل يف صاي ته  الت يي ب د  ما
 النهائيم

 تأمس التمويل
 تنفيذ املشروع

 ت رير املشروع مدد متفاوتم

 

 األثر -4 
مبواف تها علن ت ا   عملها ما لخرين، تيسر الدولم املتطوعم ال ات راض النظاراء إجاراء  -35

ال ااوا والذاا ف يف بي اام تساامئ باملشااا كم ت يااي  راص صااادا وا ااتباقل يساااعد علاان قديااد أوجااه 
اربا جياام ماان دو  أ   لاا  أجااواء ا ااتجوابيم أو عدائياامض وي اازز الطااابا اياااما ملر لاام املشاااو اجل 
ماااان ر ااااام أصااااداب املاااااالدم ايخاااارين يف ا ي ااااام موضااااا اال ااااات راض ويشاااا  إىل توجاااااه منفاااااتئ 

 أ  ا ي ااام موضاااا اال ااات راض من لااا ض والتأكياااد علااان تباااادل اربااا اجل يف مر لااام الت ياااي  ي اااا ال
)واملشا كس ايخرين( علن ا ت داد ل  تفادا من ايوا  املباشرض فماا الناائ والتشاجيا، ميمان 
 م ايم أوجه الذ ف بأ لوب ف ال من  يث التملفم، ما امليزا ااضافيم للت ل  الت او ض ووف ا  

، فاااار  2015أ جااااري يف عااااا  لت يااااي  خااااا جل ال ت راضاااااجل النظااااراء بشااااأ   يا اااااجل املنافساااام 
اال ت راضاااجل ت تاا   اجداام يف ال ديااد ماان النااوا ل، منهااا مااا يلاال علاان وجااه التدديااد: ت ااد  
توصااياجل عمليااام وعاليااام اياااودا م رت ااام  ااارائط اريااا  واضااادم ليتب هاااا األعذااااء؛ زياااادا ال اااد اجل 
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علن الاا يدين  واألرر الذي يرتكه عمل الوكاالجل؛ زيادا الوعل لدا أصداب املالدم ايخرين
 ض(8)الواا والدوع

ويف الوقت اياضار، ال توجاد ذي ام دوليام مملفام بواليام االضاط ع با ت راضااجل  ظاراء  -36
اوعيم عن محايم املستهلكض وقد جذب ذذا اذتما  البلادا  الناميام واملت دمام علان الساواءض ومان 

ك و يا ااااااجل محايااااام املساااااتهل ب اااااوا سفريااااا  اربااااا اء ايماااااومل الااااادوع امل اااااا امل ااااارتح أ   اااااري 
 من ا ت راضاجل النظراء الطوعيم؛ وا د يف بلد  ا  وايخر يف بلد مت د ،  ذناا   ا ت راضس  نويا  
 بتوفر األموالض 

 بناء القدرات والمسا دة التقنية -دال 
الناميام يذطلا الفري  بواليم ت د  املساعدا يف بنااء ال اد اجل واملسااعدا الت نيام للبلادا   -37

ياااام والبلاااادا  الااااة ااااار اقتااااااداوا مبر لاااام ا ت الياااام يف جمااااال وضااااا وإ فااااار قااااوا س و يا اااااجل محا
((ض وتتسااا  ذاااذ  الواليااام بطماااوح أكااا  مماااا ميمااان ق ي اااه يف )ه97املساااتهلك )املبااادأ التاااوجيهل 

الااااادو اجل السااااانويم للفريااااا ، وميمااااان للااااادول األعذااااااء االضاااااط ع هباااااا، إىل جا اااااب املنظمااااااجل 
ماجل الدوليم، من خ ل عدد من األ شطم واملشا ياض وعلن  بيل املاال، ي مال األو متااد والشب
علن أ ب ام مشاا يا جا يام لبنااء ال اد اجل واملسااعدا الت نيام تت لا  مبجاال محايام املساتهلك،   اليا  

ورلااك علاان الندااو التاااع: مشااروع محاياام املسااتهلك مااا  ابطاام أماا  جنااوب شاارا ل اايا؛ مشااروع 
 اجل املنافسم ومحايم املستهلك يف إريوبيا؛ بر امج املنافسم ومحايم املساتهلك يف أمريماا بشأ   يا
 (؛ بر امج املنافسم ومحايم املستهلك ملنط م الشرا األو ط ومشال أفري ياضCOMPALال تينيم )

، قااااا  األو متاااااد مااااا أما اااام  ابطاااام أماااا  جنااااوب شاااارا ل اااايا 2015-2014ويف الفاااارتا  -38
وكالاام األ اارتاليم للتنمياام الدولياام بتنفيااذ مشااروع إقليماال عنوا ااه نت زيااز المفاااءا الت نياام وبتموياال ماان ال

فيمااا يت لاا  يماياام املسااتهلك يف  ابطاام أماا  جنااوب شاارا ل اايان، مشاال باارامج وو ااداجل و ل اااجل 
ض وااال ا ااد  يف تزوياد ا ي ااجل ايموميام املسااؤولم عان محايام املساتهلك باااألدواجل (9)عمال تد يبيام

زمم لتدسس م ايم شماوا املستهلمس يف  تم قطاعاجل ذل:  ا مم املناتج ووياه؛ خادماجل ال 
__________ 

(8) UNCTAD, 2015, External Evaluation of UNCTAD Peer Reviews on Competition Policy (New 

York and Geneva, United Nations publication) ض  
ا  يف كينياا ، كا ت ينم التجا ا املنافم يف جامايما واللجنام امل نيام باال تماا اجل واأل ا 2005يف عا   

أول الوكااااالجل الاااة أجااارجل عمليااام ا ااات راض النظاااراءض ومناااذ رلاااك اياااس، أجااارجل ايهااااجل التاليااام ا ت راضااااجل 
(؛  2007(؛ االقاااااد االقتاااااادي والن اااادي ل اااارب أفري يااااا )2006النظااااراء بشااااأ   يا اااااجل املنافساااام: تااااو ل )

(؛ 2012(؛ من وليااااااااااا )2011(؛ صااااااااااربيا )2010(؛ أ مينيااااااااااا )2009(؛ إ دو يساااااااااايا )2008كو ااااااااااتا يما )
(؛ باكساااااتا  2013(؛  يماااااا انوا )2012اال ااااات راض الا رااااال يمهو يااااام تنزا ياااااا املتدااااادا وزامبياااااا وزمباااااابوي )

(؛ 2015(؛ ألبا ياااااا )2014(؛  يشااااايل )2014(؛ الفلباااااس )2014(؛  اميبياااااا )2013(؛ أوكرا ياااااا )2013)
 (ض2016 ونواي )(؛ أو 2015اال ت راض الانائل لفيجل وبابوا نينيا ايديدا )

 ،مجهو يام الو الدمي راايام الشا بيم ،تايلناد ،بارو  دا  السا   ،إ دو يساياالدول ال شر األعذااء يف الرابطام ذال:  (9)
 ضميامنا  ،ماليزيا ،كمبوديا  ،فييت  ا  ،الفلبس ، ن افو ا
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ا اااتف واا رت اات والتجااا ا االمرتو ياام؛ االئتمااا  اال ااته كل وارباادماجل املااارفيم لافااراد؛ البي اام؛ 
علااان الاااا يد الاااواا،  خااادماجل الرعايااام الااااديم؛ اربااادماجل املهنيااامض ويااات  تنفياااذ الو اااداجل  الياااا  

 ض 2016 زيرا /يو يه  7و 6و  ظمت  ل م ال مل الوانيم األوىل يف إ دو يسيا يومل 
وي توقاااااا مااااان مشاااااروع  يا ااااااجل املنافسااااام ومحايااااام املساااااتهلك يف إريوبياااااا، املماااااول مااااان  -39

لمساااام ن، أ  ي ااااد  مبااااادئ توجيهياااام يماياااام املسااااتهلك، والئداااام بشااااأ  املما  اااااجل التجا ياااام 
م، و ل ااااااجل عمااااال تد يبيااااام يف جماااااال محايااااام املساااااتهلكض وجتاااااري صااااايانم  يا ااااام م نيااااام املدفااااا

 باملستهلك لتنظي  مواجهم املما  م التجا يم املدفم يف إريوبياض 
،  فاااااااذ بر اااااااامج املنافسااااااام ومحايااااااام املساااااااتهلك يف أمريماااااااا 2016-2015ويف الفااااااارتا  -40

ريمااا ال تينياام، بتموياال ماان أما اام الدولاام عاادا أ شااطم يف جمااال محاياام املسااتهلك يف أم (10)ال تينياام
يف  ل اااة عمااال إقليميتاااس بشاااأ  املنافسااام ومحايااام  للشاااؤو  االقتاااااديم بسويسااارا، االااات قديااادا  

(، 2016أيا /ماايو  31-30( ونواتيماال )2015اوز/يوليه  24-22املستهلك يف كولومبيا )
(، ودو ص 2015أيلول/ اابتم   16-15ل يماياام املسااتهلك، يف باا و )واملنتاادا الاادوع اربااام

امل هاد الاواا للادفاع تاد يب مادا كال منهماا أ ابوع وا اد ملساؤولس  ماوميس مان ق بال مد  ام 
بر ااامج املنافساام ومحاياام املسااتهلك يف أمريمااا ال تينياام يف  - عاان املنافساام ومحاياام امللمياام الفمرياام

يف  ياارد بيارااا تفاااي    -( 2015يااه  زيرا /يو  19-15باا و، وا اادا عاان التجااا ا االمرتو ياام )
 (ض 2016أيا /مايو  27-23ايم مستهلمل اربدماجل املاليم )واألخرا عن مح - 4اااا  

  4اااا   
المعهلد اللويني لللدفاع دورة  دريبية بشقو حماية المستهلكين  لى شبكة اإلنترنت ن مها 

برنلام  المنافسلة وحمايلة المسلتهلك فلي أمريكلا  -  ن المنافسة وحمايلة الملكيلة الركريلة
 الال ينية
يف الت رير السنوي أل شطم بر امج املنافسم ومحايم املستهلك يف  علن الندو الوا د تفاي    

امل هاااد  -، أالااا  ال  اااامج وذي ااام محايااام املساااتهلك يف بااا و 2015يف عاااا   (11)أمريماااا ال تينيااام
: 2017-2015مباااد ا مشاارتكم للفااارتا  - ومحاياام امللمياام الفمرياامالااواا للاادفاع عاان املنافساام 

 لم هاااد الاااواا للااادفاع عااان املنافسااام ومحايااام امللميااام الفمرياااممد  ااام املنافسااام ومحايااام املساااتهلك ل
وبر اامج املنافساام ومحاياام املسااتهلك يف أمريمااا ال تينيامض وتااوفر ذااذ  املد  اام دو اجل تد يبياام  في اام 

 ذايا مان وكااالجل املنافسام ومحايام املساتهلك األعذااء يف بر اامج املنافسام املستوا للمملفس بال
 امل هد الواا للدفاع عن املنافسم ومحايم املستهلك يف أمريما ال تينيمض وتستذيف منشآجل 

__________ 

 ،أو وناواي ،إكاوادو  ،األ جنتاسالبلدا  املستفيدا من بر امج املنافسم ومحايم املستهلك يف أمريما ال تينيم ذل:  (10)
  ،نواتيماااال ،شاايلل ،الساالفادو  ،ايمهو ياام الدومينيمياام ،باا و ،بوليفيااا املت ااددا ال ومياااجلدولاام  ،بنمااا ،بااا انواي

 ضو اسذند ، يما انوا ،املمسيك ،كولومبيا  ،كو تا يما

 ض/https://unctadcompal.org/documento/informe-anual-compal-iii-2015-2016ا ظر  (11)
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يف ليماا كال دو ا مان دو اجل ايذاو  املباشار املمافام ومادوا أ ابوع وا اد  ومحايم امللميم الفمريم
، وتتب هااا دو ا لشااهرين ماان خاا ل الت لااي  عاان ب  ااد للوكاااالجل الوانياام  موميااا   لا رااس مسااؤوال  

 املشا كمض 
وع  ااادجل دو ا ايذاااو  املباشااار األوىل عااان محايااام املساااتهلمس علااان شااابمم اا رت ااات يف  

، وأل ااااان لاضاااااراوا أ ااااااتذا 2015 زيرا /يو ياااااه  19إىل  15أمريماااااا ال تينيااااام يف الفااااارتا مااااان 
كولومبيا وإ با يا وممال عان ينام التجاا ا االقاديام يف الواليااجل املتدادا األمريميامض جام يو  من  

وأدا  دو ا الت لاي  عاان ب ااد الااة تلاات رلااك عذااو يف فرياا  ارباا اء اال تشااا ي التااابا لاو متااادض 
 يف املائاام ماانه  للتجربام أرااا ممتااازاض ووف ااا   98، كاا  ت يااي  شخاااا   428وم تاد يب مااا جمموعااه 

سااائ داخلااال، فااار  إمجااااع ال اااد ا يف جماااال محايااام املساااتهلمس علااان اا رت ااات لااادا الوكااااالجل مل
األعذااااااء يف بر اااااامج املنافسااااام ومحايااااام املساااااتهلك يف أمريماااااا ال تينيااااام )مباااااا يف رلاااااك املومفاااااو  

يف املائااام م ا  ااام بال اااد اجل املتااااو ا ملواجهااام  64املشاااا كو  ونااا  املشاااا كس( قاااد زادجل بنسااابم 
اجل السيا اااتيم أو املت ل اام باا فااارض ومشاال ت رياار املد  اام امل نااو  ناعتماااد أو عااد  اعتماااد التدادي

 اللوائئ التنظيميم االمرتو يم يف أمريما ال تينيمن توصياجل مفيدا للوكاالجل األعذاءض 
و تيجااام للااادو ا، اقرت ااات كو اااتا يما والسااالفادو  إدخاااال ت ااادي جل علااان قاااوا س محايااام  

كاال منهمااا لتدسااس مواجهاام قاادياجل التجااا ا االمرتو ياام؛ وأفااادجل الساالفادو  املسااتهلك لاادا  
وبااا انواي ياادوة قساان يف جتهيااز الشااماوا ماان خاا ل اا رت اات؛ وأفااادجل كولومبيااا ياادوة 

 قسن يف اال تجابم ل  تفسا اجل وإجراء األ شطم الدعويم يف بي م اا رت تض

 اا مان املاوا د اربا جام عان امليزا يام مان خا ل ت عااجل اومل برامج األو متااد للت ااو  الت -41
مل اا با ات راض مجيااا الادول املاةامض ويف ذاذا ارباااوص، فار  قارا  مااؤار األما  املتدادا السااابا ا

مان أجال ممافدام  جوا ب جمموعم املبادئ وال واعد املنافم املتف  عليهاا اتفاقااا  مت ادد األاارا 
دع  تنفيذ األ شطم املبينام يف قد دعا نالدول األعذاء ال اد ا علن  املما  اجل التجا يم الت ييديم

ذاااذا ال ااارا  إىل ال ياااا  باااذلك، وي ااارب، يف ذاااذا الاااادد، عااان ت ااادير  وامتنا اااه للااادول األعذااااء 
املنظماجل ايموميم الدوليم وبارامج ووكااالجل كما دعا ن  ؛نواملنظماجل الة قدمت مساتاجل ماليم

علان  ض وميمان أ  ينطبا  رلاك أيذاا  (12)لا شطم املاذكو ا يف ذاذا ال ارا  التمويل إىل ت د  املوا د
 ضو يا اجل محايم املستهلك ب وا سفري  ارب اء ايمومل الدوع امل ا 

عماال ومباااد اجل يف وميماان لاادو اجل الفرياا  أ  تشاامل فرصاام جياادا ل اارض مااا ياات  ماان  -42
جمال بناء ال د اجل والت او  الت ا من قبل مجياا أصاداب املاالدم املهتماس، مبان فايه  ايهااجل 
التاليم ضمن جهاجل أخرا: مباد ا ايوا  األفري ل يمايم املستهلك؛ مجاعم دول األ ديز؛  ابطم 

وليام للمساتهلمس؛ أم  جنوب شرا ل يا؛ جملل أمريما الو طن يمايم املساتهلك؛ املنظمام الد
الشابمم الدولياام االقااد األو و؛؛ منظمام األنذيام والز اعاام لاما  املتدادا؛ نرفام التجااا ا الدوليام؛ 

__________ 

(12) TD/RBP/CONF.8/11ض 
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؛ املنظماام الدولياام لتو يااد امل اااييل؛ منظماام الت اااو  والتنمياام يف يماياام املسااتهلك وإ فااار ال ااا و 
كاااال للجنااااوب األفري اااال؛ ايماعاااام املياااادا  االقتاااااادي؛ منظماااام الاااادول األمريمياااام؛ االقاااااد ايمر 

اامنائيااام للجناااوب األفري ااال؛ الساااوا اينوبيااام املشااارتكم؛ اقااااد أمااا  أمريماااا اينوبيااام؛ ينااام األمااا  
املتدااادا لل اااا و  التجاااا ي الااادوع؛ منظمااام الاااادم ال امليااام؛ املنظمااام ال امليااام للملميااام الفمريااام؛ 

أ  تشامل الادو اجل منا ابم لتباادل  مان أيذاا  منظمم السيا م ال امليم؛ منظمم التجا ا ال امليمض ومي
امل لوماااجل املت ل اام باا امج ال ماال ومواضاايا التشاااو  ولتدديااد املشااا يا الااة تتاايئ املااال لت ا اا  

 )و(ض 97دو الوا د يف املبدأ التوجيهل ال مل والت او  يف توف  املساعدا الت نيم علن الن
 متاااد ماان بااس أ كا ااه الرئيساايم يف أ شاااطم الااااد  عااان األو  دلياال محاياام املسااتهلكي ااد  -43

ض ومنااذ 2008وصاد  أول تن اايئ يف عااا   2004الت ااو  الت اااض و شاار الادليل أول ماارا يف عااا  
اعتمااااد مباااادئ األمااا  املتدااادا التوجيهيااام املن دااام يمايااام املساااتهلك،  ااادبة األو متااااد الااادليل 

أداا شااملم ملساؤوع  (13)2016ض وت اد   ساخم عاا  70/186مبواضيا جديدا أر جل يف ال ارا  
ايموماجل ون ذ  من األشخاص املهتمس، وواد  إىل زياادا وتسااوي قاد اجل الادول األعذااء 

 علن الا يد الت اض وتتألف النسخم املن دم من الدليل علن الندو التاع:
 ايزء األول:  ظا  محايم املستهلك: )أ( 
  ظرا عامم؛ -محايم املستهلك  '1'
 ملتددا التوجيهيم يمايم املستهلك؛مبادئ األم  ا '2'
 املستهلك؛ قا و  '3'
 وكاالجل محايم املستهلك؛ '4'
 مج ياجل املستهلك؛ '5'
 السلو  التجا ي؛ '6'
 قا و  املنافسم، ومالدم املستهلك؛ '7'
 الت او  الدوع؛ '8'
 ايزء الاا : محايم املستهلك يف السوا: )ب( 
   مم املنتج واملسؤوليم عنه؛  '1'
 إع   املستهلك وتا يفه؛ '2'
 تسويم املنازعاجل ارباصم باملستهلك وت ويذه؛ '3'
 التجا ا االمرتو يم؛ '4'
__________ 

 ضhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcclp2016d1.pdfا ظر:  (13)
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 ارباوصيم ومحايم البيا اجل؛ '5'
 ايزء الاالث: محايم املستهلك والسلا واربدماجل األ ا يم: )د( 
 اربدماجل املاليم؛ '1'
 محايم املستهلك يف  ياا توف  املراف  ال امم؛ '2'
 توف  ال ذاء للجميا؛  '3'
 توف  الرعايم الاديم؛محايم املستهلك يف  ياا  '4'
 اال ته   املستدا ض  '5'

 التقارير والتوصيات -هاء 
 ب ااااوا سفرياااا  ارباااا اء ايمااااومل الاااادوع امل ااااا )ز( إىل قيااااا  97يشاااا  املباااادأ التااااوجيهل  -44

رعاااااداد ت اااااا ير وتوصاااااياجل م ئمااااام  ااااااوص  يا ااااااجل محايااااام نب و يا ااااااجل محايااااام املساااااتهلك
األعذااااااء، مباااااا يف رلاااااك  ااااااوص تطبيااااا  وتنفياااااذ ذاااااذ  املباااااادئ املساااااتهلك املتب ااااام يف الااااادول 

امل اار  باملسااؤوليم عاان صاايانم ذااذا  - نض ويف كاال دو ا  اانويم،  يذااطلا  ائااب الاارئيلالتوجيهياام
للت لي ااجل وامل رت ااجل  لل مو  ومفتو ا   الت رير مبساعدا من األما م،  يث  يمو  الت رير متا ا  

اض ومبجااارد إد اد الت لي ااااجل وامل رت ااااجل، ياااابئ الت ريااار مااان الوفاااود لشاااهرين ب اااد ختاااا  كااال دو  
 ضرائيا  
و تذ  ت ا ير الدو اجل السانويم لاضار دقي ام وماوجزا للمناقشااجل واملشااو اجل وكاذلك  -45

  ا اال تنتاجاجل املتف  عليها باي تها امل تمدا يف كل دو اض 

 ة المستهلكمبادئ األم  المتحدة التوجيهية لحمايالستعراض الدوري ل -واو 
إ  من أوجه ض ف النس  السااب م ملباادئ األما  املتدادا التوجيهيام يمايام املساتهلك،  -46

 سبما تاذكر الادول األعذااء ون ذاا مان أصاداب املاالدم امل نياس يف كاا  مان األ ياا ، أراا 
، 2015 تتذاامن أي للياااجل  يياام ل  ت راضاااجل والتدااديااجلض وقااد تناااول رلااك تن اايئ عااا  ال
و يا ااجل محايام  ب اوا سفريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا )ط( أ  97كر املبدأ التاوجيهل ويذ 

للمبااادئ التوجيهياام عناادما ياااد  تمليااف بااذلك عاان مااؤار  ا  دو ياا ا  ا ت راضاا اايجري  املسااتهلك
 األماا  املتدااادا ال ااات راض مجياااا جوا اااب جمموعااام املبااادئ وال واعاااد املناااافم املتفااا  عليهاااا اتفاقاااا  

ض ويف  ااال وجااود توافاا  يف اي اء بشااأ  مت اادد األااارا  ملمافداام املما  اااجل التجا ياام الت ييدياام
اياجاام إىل تن اايئ املبااادئ التوجيهياام،  ااوز للمااؤار تمليااف الفرياا  باارجراء مشاااو اجل وااد  إىل 

 التوصيم بالتن يئض
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 المستهلكجهات ال صال المعنية بمبادئ األم  المتحدة التوجيهية لحماية  -زاي 
را صاالم ب ماال الفرياا ، وإ  كااا  ناا  مشاامول بالفااال امل ااا  87ي ااد املباادأ التااوجيهل  -47

بايليم املؤ سايم الدوليامض ومان أجال ضاما  التساجيل املنهجال يهااجل االتااال املشاا  إليهاا يف 
 ذذا املبدأ، يوصل األو متاد برخطا  األما ام، عناد اامماا ، بت يينااجل جهااجل االتااال، ورلاك

 من خ ل الب ااجل الدائمم لمل بلد لدا ممتب األم  املتددا يف جنيفض 

 أسئلة للمناششة -رابعاا  
 ب اوا سفريا  اربا اء ايماومل الادوع امل اا قد ترناب الوفاود املشاا كم يف الادو ا األوىل ل -48

 يف النظر يف األ  لم التاليم للمناقشم: و يا اجل محايم املستهلك
فرياااا  نظاااار يف إدخااااال أي قساااايناجل علاااان املما  اااااجل الساااااب م لذاااال يت ااااس ال )أ( 

املنافساام علاان الندااو امل اارتح يف الفااالس الاااا  و يا اااجل  ب ااوا ساربا اء ايمااومل الاادوع امل ااا 
 والاالث من ذذ  املذكرا؟

أي املسااااااااائل يت ااااااااس اختيا ذااااااااا لتمااااااااو  موضااااااااوع الد ا اااااااااجل والبدااااااااوة يف  )ب( 
 ؟2020-2016 الفرتا

يت س إدخال أي ت ديل علان منهجيام إجاراء ا ت راضااجل النظاراء الطوعيام ذل  )د( 
 املت ل م يمايم املستهلك علن الندو امل رتح يف ذذ  املذكرا؟

    


