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بناء القدرات والمساعدة التقنية بشأن قوانين وسياسات المنافسة
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
يقدم األونكتاد إىل البلددا الناميدو واتقتددادال الد متدل لنلدو انتقاليدو ددمال
جمددال اندداق القدددملال واملادداعدة التقنيددو اوددا قدوانف و يا ددال املنالاددو و لد ولقددا لل لبددال
الواملدة واملواملد املتانو .وتودم األنود و امللد لا تدا تقددا املاداعدة علد الددديدين الدو
واإلقليم د ليم ددا يتدل ددص اد دديانو ق دوانف املنالا ددو ومب ددادي الت بي ددص التوجي ي ددو لل د ع ددن ان دداق
الق دددملال املؤ ا دديو ال زم ددو لتاا ددف تنفي ددذ قد دوانف املنالا ددو .وااإل ددالو إىل لد د  ،تو ددم
األنو د و الدددعوة إىل املنالاددو مددن ةج د لددص قالددو منالاددو وحتاددف مللددامل املاددت ل  .و ددذمل
الو يقو تقليل ملنل عن األنو و امللد لا تدا الفد ة  .2017-2016و د تتلدمن
ةيلدا مدلومدال مقدمدو مددن دول ةعلداق ومنومدال دوليدو اوددا ةنود و التدداو التقد املقدددم
ةو املتلق  ،نائيا ةو إقليميا ،جمال قوانف و يا ال املنالاو.
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مقدمة
 -1ت دددعو جمموع ددو مب ددادي األم ددم املتا دددة وقواع ددد ا املند ددفو املتف ددص علي ددا اتفاق ددا متد دددد
األ لاف من ةجد مكالادو املمامل دال الترامليدو التقييديدو ،و د ا موعدو الد اعتمددةا ا مديدو
الدام ددو قلامل ددا  63/35املد دؤمل  5ك ددانو األول/ديا ددم  ،)1(1980الفقد دلتف  6و 7م ددن
الفددل" اواوا مدن لد القدلامل ،األونكتدداد والدددول األعلدداق ليدده إىل تقدددا املادداعدة التقنيددو وادلام
اخلدمال ات توامليو والتدمليبيو اوا املمامل ال الترامليو التقييديو ،وخباصو إىل البلدا الناميو.
 -2وتبدددا لددذل  ،يتلددمن ددذا التقليددل مدلومددال عددن ةنود و اندداق القدددملال والتددداو التق د
الد ا د لدت تددا ةمانددو األونكتدداد جمددال قدوانف و يا ددال املنالاددو منددذ عددام  ،2016للد
عددن املدلومددال املقدمددو مددن الدددول األعلدداق واملنومددال الدوليددو اوددا ةنو د و التددداو التق د
جمال قوانف و يا ال املنالاو( .)2ويتناول التقليدل البدايدو إ دامل تقددا ددمال انداق القددملال
جمال قوانف و يا ال املنالاو الدامل النام  ،مث يلّكدز علد ددمال انداق القددملال املقدمدو
من األونكتاد ونريمل من املنومال الدوليو والدول األعلاق عل املاتويف الدو واإلقليمد مندذ
عددام  .2016و اخلتددام ،يل ددت التقليددل ادد الدددملو املاددتفادة مددن تنفيددذ ادد ةنود و اندداق
القدملال اآلونو األ رية.

أولا -إطار بناء القدرات والمساعدة التقنية
ألف -ولية األونكتاد في مجال قوانين وسياسات المنافسة
 -3األونكت دداد ددو ملك ددز تنا دديص ملي ددا األعم ددال املتد ددلو اقد دوانف و يا ددال املنالا ددو و اي ددو
املاددت ل علد ن ددام منوومددو األمددم املتادددة ،و د ةنود و توددك ادددومل ا جددزقا مددن عمد األمددم
املتادددة جمددال التردداملة والتنميددو .ويتمع د ة ددا عم د األونكتدداد قبددول ال دلةي الددذي يدت د ة
القواعددد األ ا دديو لقددانو املنالاددو ،و د قواعددد اعتمدددةا البلدددا الناميددو ونفددذةا منددذ ةمددد اديددد،
ينبغ ة تن بص عل ة وام البلدا الناميو واتقتدادال ال متل لنلو انتقاليو .ومدن مث لدن لد
الفل" من التقليل الذي يتناول ة داف جمموعو مبادي األمم املتاددة وقواعدد ا املنددفو املتفدص علي دا
اتفاقددا متددددد األ دلاف مددن ةج د مكالاددو املمامل ددال الترامليددو التقييديددو يؤكددد ة مدددا البلدددا
الناميدو ادددفو اصدو ينبغد ة تؤ دذ اتعتبددامل عندد إهندداق املمامل دال املاندددو للمنالادو الد كددن
ة تلل االتراملة والتنميو عل املاتوى الدويل .وع وة علد لد  ،يدتد دذا الفدل" مدن التقليدل ة
جمموعو مبادي األمم املتادة وقواعدد ا متعد إ د اما دوليدا عمليدو ةو دا لتودريا اعتمداد وتدزيدز
القوانف والايا ال ذا ا ال عل الدديدين الو واإلقليم .
 -4وقددد دعددا م دؤمتل األمددم املتادددة الادداد املد د اا ددتدلاة مليددا جوان د جمموعددو املبددادي
والقواع ددد املند ددفو املتف ددص علي ددا اتفاق ددا متد دددد األ د دلاف م ددن ةجد د مكالا ددو املمامل ددال التراملي ددو
التقييدي ددو ،القد دلامل ال ددذي ص دددمل عن دده ،إىل ات ددولري املا دداعدة التقني ددو لبن دداق الق دددملة جم ددال قد دوانف

__________

()1
()2

2

.A/C.2/35/6
ملدل الدددول األعلدداق واملنومددال التاليددو علد ا ددتبيا اوددا ةنود و اندداق القدددملال األملجنتددف ،ةملانيددا ،إي اليددا،
اريو ،وازيلند ،كو تامليكا ،اليااا  ،اتحتاد األوملويب ،الاوم املو كو لولم ةلليقيا وا نوب األلليق .
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و يا ال املنالاو و ل عن ليص ( ...ه) إعداد وتنفيذ موامليا علد الدددد الو نيدو واإلقليميدو
جمال قوانف و يا ال املنالادو تلدا اعتبامل دا اددفو
ودو اإلقليميو للتداو التق والتدملي
اصددو البلدددا ةو املنددا ص دو اإلقليميددو الد مل تتلد اص ددذمل املادداعدة ند اآل  ،ت دديما جمددال
صيانو القوانف وتددملي املدونيفف والقددملة علد اإلنفدا ا وا(و) تدبودو املدواملد وتو ديا ن دام الباد
عن ماحنف حمتملف للتداو التق الذي يل لا اه األونكتاد ذا ا الا(.)3
 -5وااإل الو إىل ل  ،ل مؤمتل األمدم املتاددة الادااا املدد اا دتدلاة مليدا جواند
جمموع ددو املب ددادي والقواعد ددد املند ددفو املتف ددص علي د ددا اتفاق ددا متد دددد األ د دلاف م ددن ةج د د مكالاد ددو
املمامل دال الترامليددو التقييديددو ،الفقددلة الفلعيددو (11ة) مدن قدلاململ( ،)4إىل األونكتدداد ،لدددى تنفيددذ
ا د اتيريته الدامليددو ا ديدددة اوددا اندداق القدددملال واملادداعدة التقنيددو اة ياددتدلة ،االتودداومل مددا
املنوم ددال ال الد ددلو ومق دددم املا دداعدة التقني ددو ،ةنو د و التد دداو التق د  ،لترن د اتزدواجي ددو
وتوريا ا دال املقدمدو واملتلقيدو للتدداو التقد علد اتعد اف انتدائ األعمدال املو دوعيو الد
الفق ددلة  69والفق ددلة الفلعي ددو  ) (76م ددن
يلد د لا ت ددا األونكتد دادا .وق ددد ةعي ددد تاكي ددد لد د
ماليكيانو نريويب (انول اإل امل ةدنامل).
الولية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك الواردة في مافيكيانو نيروبي
تنت الفقلة  69عل ما يل
مددن امل ددم ةيل ددا وجددود ق دوانف و يا ددال و نيددو مندددفو و ددليمو وقويددو اوددا املنالا ددو
و ايو املات ل  .ويناا ل ةيلا عل التداو الدويل وتبادل املدلومال واناق القدملال
ددوق تو ددا األ دوام الداملي ددو ،وال دددومل املتزايددد للو ددلكال ع د
مليددا ددذمل ا دداتل ،و اصددو
الو نيددو ،و ددلوملة حتاددف الوددفاليو واملادداقلو ،و دوملة تكنولوجيددا املدلومددال واتتددداتل وني دومل
التراملة اإللك ونيو.
وتنت الفقلة  ) (76عل ةنه ينبغ لألونكتاد
( ) مواصلو مااعدة البلدا الناميدو والبلددا الد متدل اقتدداداةا لنلدو انتقاليدو علد
صيانو وتنفيذ يا ال وقوانف اوا املنالاو و ايو املات ل  ،ااب من ا إجدلاق ا تدلا دال
النودلاق ال وعيددو وتقيدديم ةللد املمامل ددال ،وكددذل تياددري التددداو الدددويل اددف وكدداتل املنالاددو
و اي ددو املا ددت ل  ،االتد دداو م ددا منوم ددال دولي ددو ة ددلى ال ص ددلو ،م ددا ملاع دداة مب ددادي األم ددم
املتادة التوجي يو املنقاو حلمايو املات ل .
املددمل .TD/519/Add.2

 -6و وق د ددت تن د ددص ،لب د ددت ال د دددول األعل د دداق إىل ةمان د ددو األونكت د دداد ،الفق د ددلة  9م د ددن
ات تنتاجال املتفص علي ا الدوملة الانويو اخلاماو عودلة لفليدص اخلد اق احلكدوم الددويل املدد
اقوانف و يا ال املنالاو ( 21-19تودلين األول/ةكتدوال 2016؛ انودل ،TD/B/C.I/CLP/40

__________

()3
()4
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.TD/RBP/CONF.7/11
انو ددل  ،TD/RBP/CONF.8/11الفدد د األول ،اعتم دددمل مد دؤمتل األم ددم املتا دددة الا ددااا املدد د اا ددتدلاة ملي ددا
جوان د جمموعددو املبددادي والقواعددد املندددفو املتفددص علي ددا اتفاقددا متددددد األ دلاف مددن ةج د مكالاددو املمامل ددال
الترامليو التقييديو ،املدقود جنيف الف ة  10-6متوز/يوليه .2015
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الفدد د األول) ،ة تدد د اد ا تدلا ددا حم ددد ا ألنود د و ان دداق الق دددملال واملا دداعدة التقني ددو ددذة
اعتبامل ا املدلومال ال تلد من الدول األعلاق و لد لدل ده علد لليدص اخلد اق احلكدوم الددويل
ك ينول ليه ل دوملته الااد و عولة.

باء -الستراتيجية العالمية بشأن سياسات المنافسة وحماية المستهلك
 -7اعتمدل ا اتيريو األونكتاد الدامليدو ا ديددة اودا يا دال املنالادو و ايدو املادت ل
ل مؤمتل األمم املتادة الاااا املد اا تدلاة مليا جواند جمموعدو املبدادي والقواعدد املنددفو
املتفص علي ا اتفاقا متدددد األ دلاف مدن ةجد مكالادو املمامل دال الترامليدو التقييديدو الدذي عقدد
متوز/يوليدده  .2015وقددد انبعقددت ددذمل ات د اتيريو عددن اخل د ة ال د اكتاددب ا األونكتدداد مددن د ل
تنفيدذ األنود و الد ا د لا تددا جمدال اندداق القددملال الدددامل الندام ( .)5وللددما زيدادة مودداملكو
البلدا والتزام ا االتداو ما األونكتاد ،جيلي الت يط ميدا األنود و وتنفيدذ ا وداملكو وكداتل
البلددا املدنيدو ااملنالادو و ايددو املادت ل ونري دا مدن الوددبكال الو نيدو واإلقليميدو والدامليدو ،نيعمددا
كا ل منا با .وتلكز ات اتيريو الدامليو ا ديدة عل ا اتل التاليو
(ة)

املااعدة التقنيو

(ب)

ةيوو ايوو متكينيو للق ا" اخلاص؛

(ج)

نياديو املنالاو؛

(د)

ال كيز اإلقليم املو ا ا؛

(ه)

جمال يا ال ولوائح املنالاو و ايو املات ل ؛

املتاادو وتقييم ة ل األنو و.

 -8وتاد يا ال املنالاو و ايو املادت ل لتدزيدز ةيودو ةو دا" اقتدداديو مادتقلة ،وتدزيدز
القدددملة التنالادديو ،ودعددم تنويددا التردداملة ،وتدبوددو ات ددتعمامل اسل د واألجنددح ،وحتاددف البنيددو التاتيددو
األ ا يو .وتودد ذمل الايا ال ادفو اصو علد الن دوة االق دا" اخلداص اوصدفه ةداة لتدزيدز
النمو واحلد من الفقل .وتوك ذمل األنو و جدزقا مدن اإل دامل الددام للماداعدة التقنيدو املقدمدو مدن
األونكتدداد ال د مددا لتوددت تب د  ،منددذ عددام  ،2007عل د ة ددا دم د املوددامليا واميددا املوا دديا
جمموع ددال( .)6وتو ددم ا موع ددو املوا دديديو لايا ددو املنالا ددو و اي ددو املا ددت ل ت دددعيم الق دددملال
املؤ ادديو جمددال ق دوانف و يا ددال املنالاددو و اي ددو املاددت ل  ،وصدديانو وإنفددا قواع دد املنالا ددو
و ايددو املاددت ل  ،وتدددعيم يا ددال املنالاددو و ايددو املاددت ل علد الدددديدين الددو واإلقليمد
ةمليكا ال تينيو ومن قو البال الكامليح وةلليقيا و يا ومن قو اسيط اهلادي.

ثاني ا -تقرير مرحليي عين األنشياة المعيالا بهيا مين قبيل األونكتياد فيي مجيال
بناء القدرات والتعاون التقني
 -9يقدم األونكتاد ،ولقا لوتياته املذكوملة ةعد مل ،املاداعدة التقنيدو اودا قدوانف و يا دال
املنالاو للمااعدة عل تنفيذ األنو و عل املاتويال الو نيو واإلقليميو ودو اإلقليميو.

__________

()5
()6
4

 ،TD/RBP/CONF.8/7املدنون ددو اان دداق القد دددملال واملا دداعدة التقنيد ددو او ددا ق د دوانف و يا د ددال املنالا ددو و ايد ددو
املات ل ا تدلاة ونولة عامو .مذكلة من ةمانو األونكتادا.
انول املقلمل (492د )54-الدادمل عن جملس التراملة والتنميو ،الفقلة  18والفقلال الفلعيو (ة) إىل (د) (.)TD/B/54/8
GE.17-06701

TD/B/C.I/CLP/43

 -10لدل املاتوى الو  ،يقدم األونكتاد املااعدة التقنيو املتدلو انعداد واعتمداد وا دتدلاة
و/ةو تنفيددذ ق دوانف املنالاددو الو نيددو ومددا يتد د تددا مددن تو دليدال ويدم د ةيلددا عل د اندداق القدددملة
املؤ ايو الو نيو عل إنفا قوانف املنالاو إنفا ا لدات .وادفو اصدو ،يدنوم األونكتداد موداوملال
مددا لعلد احلكومددال ت ددتدلاة موددامليا قدوانف املنالاددو ،كمددا يددنوم دوملال تدمليبيددو مكعفددو اوددا
قوانف و يا ال املنالادو موج دو إىل مادؤويل الادل ال املدنيدو ااملنالادو واهليودال الدامدو ،وا داز
القلائ ونريمل من ا ال املدنيو لل وي لفوائد املنالاو واإل ام نول قالو املنالاو.
 -11وعل د املا ددتوى اإلقليم د  ،يق دددم األونكتدداد املا دداعدة عل د ص دديانو وتنفيددذ التو دليدال
اإلقليميددو املتدلقددو ااملنالاددو .و ددو يددنوم ةيلددا عددددا مددن امل دؤمتلال واحللقددال الدملا دديو ونلقددال
تندداول قلددايا ق دوانف
الدمد ال د ةدددف إىل إتانددو التنادديص والتكام د علد املاددتوى اإلقليم د
و يا ددال املنالا ددو م ددن قبد د احلكوم ددال ونري ددا م ددن ا ددال املدني ددو معد د ا دداز القل ددائ ،
وت يما عن ليص اناق القدملال .و كن دعم ذمل املبادملال من ل إعداد دملا دال وتقدامليل
اوا ا اتل ال ةم الدول األعلاق.

ألف -األنشاة على الصعيد القاري
 -12ق د د ّدم األونكتد دداد ما د دداعدة تقنيد ددو تتد د د ااعتمد دداد وا د ددتدلاة و/ةو تنفيد ددذ الايا د ددال
والتودليدال الو نيددو املتدددلو ااملنالاددو ،وة د م ةيلددا حتاددف ل ددم القلددايا الد ين ددوي علي ددا
ددذا ا ددال ،واندداق و/ةو تدزيددز القدددملال املؤ ادديو الو نيددو مددن ةج د إنفددا ق دوانف املنالاددو إنفددا ا
لدات .وااإل الو إىل ل  ،ق ّدم األونكتاد املااعدة إىل احلكومال حتديدد الددومل الدذي تؤديده
يا و املنالاو تدزيز التنميو ،و امل ا علد املادتويال الو نيدو واإلقليميدو والدوليدو ،للد عدن
ذا ا ال عل املاتويف اإلقليم ودو اإلقليم .
ا اتيريال التداو
 -13وقدم األونكتاد املااعدة إىل الدول األعلاق التاليو

ةلبانيا
ةعق دداب ا ددتدلاة النو د دلاق ال ددوع اود ددا ق د دوانف و يا د ددال املنالا ددو ةلبانيد ددا،
-14
و ددو ات ددتدلاة الددذي جددلى إ ددامل النددام األونكتدداد الددذي اددال يوددك نوددا ا ة ا دديا
مددا يلد لا ادده مددن عمد جمددال املنالاددو( ،)7ةدل التوصدديال املقدمددو اوددا كيفيددو زيددادة لداليددو
ت بيص التوليدال إىل مت يد ال ليص ةمام تدميم ةنو و اناق القدملة عل اإلنفا وال وي لايا و
املنالاو .وقد نوم األونكتاد نلقو دملا ديو لل ملدانيف جمدال الددعوة لايا دال املنالادو ،ونوّدم
دوملال تدمليبيو للقلداة واملدنيدف اتنداول القلدايا ةلبانيدا مدن ةجد اإل د ام تنفيدذ التوصديال
املنبعقو عن ا تدلاة النولاق ،ما الدم عن كع ما الال و املدنيو ااملنالاو.

__________
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عددام  ،2005كانددت اللرنددو ا امايكيددو للتردداملة املندددفو واللرنددو الكينيددو املدنيددو ااتنتكدداملال واأل دددامل ةول
وك ددالتف ختل دددا لدمليددو ات ددتدلاة .ومن ددذ ل د احلددف ،ل دددت البلدددا التالي ددو لدمليددال ا ددتدلاة نو دلاق
ددوع او ددا يا ددال املنالا ددو ت ددونس ()2006؛ اتحت دداد اتقتد ددادي والنق دددي لغ ددلب ةلليقي ددا ()2007؛
كو ددتامليكا ()2008؛ إندونيادديا ()2009؛ ةملمينيددا ()2010؛ صدلايا ()2011؛ منغوليددا ()2012؛ مل ومليددو
تنزانيد ددا املتاد دددة ،وزامبيد ددا ،وزمبد ددااوي ( ،)2012تقليد ددل د د ؛ نيكد دداملانوا ()2013؛ ااكاد ددتا ()2013؛
ةوكلاني ددا ()2013؛ ناميبي ددا ()2014؛ الفلب ددف ()2014؛ يو ددي ()2014؛ ةملاني ددا ()2015؛ ليرد د وا ددااوا
نينيددا ا ديدددة ( ،)2015ا ددتدلاة نددائ ؛ ةوملون دواي ( .)2016ويدتددزم األونكتدداد إج دلاق ا ددتدلاة نو دلاق
وع اوا قوانف و يا ال املنالاو األملجنتف عام .2017
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كمبوديا
 -15ددديا لل د وي لايا ددو املنالا ددو واإل د ام زي ددادة ال ددوع ليم ددا يتدل ددص ا دددومل املنالا ددو
واإل ام نول قالو املنالاو ،نوم األونكتاد نلقو عم و نيو اوا قوانف املنالاو وامللكيدو
الفكليو االتداو ما إداملة امللكيو الفكليو التاادو لوزاملة التراملة كمبوديا ،كمدا اداملا األونكتداد
نلقو الدم ذمل ال كا اهلدف مدن تنويم دا ا دتدلاة الد قدو ادف نقدوم امللكيدو الفكليدو
وق دوانف املنالا ددو ولق ددا أللل د املمامل ددال الدولي ددو والتا ددديال اللا ن ددو ال د تواج ددا كمبودي ددا.
وااإل ددالو إىل لد د  ،ج ددلى تو دداومل ن ددائ م ددا ال ددوزاملة املكلف ددو اد دديانو ق ددانو منالا ددو تدتم دددمل
كمبوديددا املاددتقب  ،وادداملكت ددذا التودداومل اللرنددو اليااانيددو للتردداملة املندددفو .وكددا اهلدددف
من اتجتما" دعم نكومو كمبوديا إجناز عمليو صديانو مودلو" قدانو املنالادو اات دتناد إىل
قانو املنالاو النمو ج الذي و دته األمم املتادة وإىل الترلاو اليااانيو.

كااو لريدي
يام اإ امل األمم املتادة للمااعدة اإلمنائيوا ،قدِّمت مااعدة تقنيو إىل كااو لريدي
-16
( ،)2016-2012نيد إ كددااو لددريدي د ةنددد البلدددا العمانيددو الد جلت ددا امللنلددو الترليبيددو
األولويددو ل نددام املا دداعدة وتلقددت دعمددا م ددن صددندوم لدددال إ ددامل مبددادملة اتونيددد ةداق األم ددم
املتادةا .واهلدف من ال نام و حتاف إ امل الايا ال الو نيو للن وة االتنميو اتقتداديو من
ل زيادة الدمالو ق اعال اتقتداد اللئيايو إ امل تولري الدم ال ئص .واالنول إىل ددف
حتاف إ امل الايا ال الو لكااو لريدي ،اق ح األونكتاد لالو من التوصيال الايا اتيو ال
تتيح األ ذ ان متددد الق اعال وتوم ال كيدز علد قدوانف و يا دال املنالادو .وقدد ا دتندل
ددذمل التوصدديال الايا دداتيو إىل تقيدديم الو ددا احلددايل إل ددامل املنالاددو كددااو لددريدي وتندداول إ د ام
يا و املنالاو تقويو النمو اتقتدادي والن وة االتنميو.

إ يوايا
 -17متّ التوقيا عل مولو" لتدزيز القددملال علد إنفدا يا دو املنالادو و ايدو املادت ل
إ يوايددا كددانو األول/دياددم  ،2014وادددة تنفيددذ املوددلو" ةديددس ةاااددا كددانو العددا /
ينايل  .2015وكا الغلة من املولو" حتقيص األ داف التاليو
حتاددف اإل ددامل القددانو واملؤ ا د وإمل دداق األ ددس لزيددادة لداليددو إنفددا قددانو
(ة)
املنالاو من قب الال و املدنيو ااملمامل ال الترامليو و ايو املات ل ؛
(ب) زي د ددادة وعد د د ما د ددؤويل احلكوم د ددو ومنومد د د الق اع د ددال ووا د ددد الايا د ددال
ومؤ اال األعمال واملات لكف ليما يتدلص اقلايا املنالاو و ايو املات ل ؛
(ج)

تدزيز قدملال اإلنفا من قب الال و املدنيو ااملمامل ال الترامليو و ايو املات ل .

ومنذ عام  ،2015ا ت ّ األونكتداد صديانو عمليدو ا دتدلاة و دا يا دو املنالادو إ يوايدا ،وقددم
املااعدة صيانو املبادي التوجي يو املتدلقو ان اقة ا ت دام ملكز اهليمندو واملبدادي التوجي يدو املتدلقدو
ادملي ددال اتن دددماج ،الد د ةجن ددزل ص دديغت ا الن ائي ددو ع ددام  .2016وةع ددد األونكت دداد ةيل ددا مب ددادي
توجي يددو اوددا حتليد األ دوام وتدليددف الاددوم ال الدددلو ،وقددد ةعقد و ددا الددديغو األولويددو هلددذمل
املبادي التوجي يو عقد نلقو عم للتعبت من مو املولو"/التدملي عليه.
6
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وياددل األونكتدداد ةيلددا مودداملكو ا نددف مددن مددونيف الاددل و املدنيددو ااملمامل ددال الترامليددو
-18
ّ
الدددوملة اللاادددو عوددلة مل دؤمتل األمددم املتادددة للتردداملة والتنميددو الددذي عقددد
و ايددو املاددت ل
نريويب (متوز/يوليه  )2016و الدوملة اخلاماو عولة لفليص اخل اق احلكوم الدويل املد اقوانف
و يا ال املنالاو ال عقدل جنيف.
 -19ونوددم األونكتدداد ةيلددا جولددو دملا دديو ملددونيفف تدداادف للاددل و املدنيددو ااملمامل ددال الترامليددو
و ايددو املاددت ل وقلدداة مددن اسكمددو اإلدامليددو وحمكمددو ال دددو لزيدداملة مؤ اددال ةوملوايددو ملئيادديو مع د
املديليو الدامو للمنالاو واملديليو الدامو للقلاق و ايو املات ل التاادتف للمفو يو األوملوايو ،وحمكمو
الددل األوملوايو ،لل عن زياملال إىل مقل الال و املدنيو ااملنالاو و نو املنالاو لكام غ.

إندونيايا
 -20قدددم األونكت دداد إىل نكوم ددو إندونيادديا د ل ع ددام  2016دددمال ا تو ددامليو او ددا
قلددايا املنالاددو جلددت ةنود و املادداعدة التقنيددو املبااددلة املقدمددو إىل نددو دعددم املنالاددو الترامليددو،
وتق دددا املود دوملة إىل ال مل ددانيف إ ددامل الدملي ددو ا املي ددو إلصد د ح ق ددانو املنالا ددو لد ددام .2017
وتل ت األنو و التاليو الدم املنفذ لفائدة إندونيايا
تنودديم نلقددو عم د للمود ّدلعف اإلندونيادديف اوددا القلددايا املتدددلو االدمليددو
(ة)
ا امليو لتددي قانو املنالاو اإلندونيا ؛
(ب) إجلاق مواوملال نائيو مدا ندو ملاقبدو املنالادو الترامليدو اودا القلدايا املتددلو
ادمليو تددي قانو املنالاو إندونيايا؛
(ج) ع ِقددد ،ااتاد اا مددا اللرنددو اليااانيددو للتردداملة املندددفو ،اجتمددا" عدددف لكددلي
اوا الدملا ال املتدلقو ااأل وام

ق ا" األنذيو.

الفلبف
 -21ادداملا األونكتدداد ةيلددا ،إىل جان د الوكالددو األملانيددو للتددداو الدددويل ،تنودديم اجتمددا"
مائدددة ماددتديلة ملليددا املاددتوى ومناقوددال تقنيددو لزيددادة الددوع ليمددا يتدلددص ان ددام و ددامل احليدداد
جمدال املنالادو إ دامل عمد اللرندو الفليبينيدو املدنيددو ااملنالادو ،نيد جدلى ةيلدا تبدادل ةنددد
املدلومدال مدا لعلد جملاد الندواب والودديو ليمدا يتدلددص اوتيدو اللرندو الفليبينيددو املدنيدو ااملنالاددو
املنواة نديعا واألنكام اللئيايو لقانو املنالاو لدام .2015

لييت نام
 -22ق ادم األونكتاد دمال ا توامليو إىل الال و الفيتناميدو املدنيدو ااملنالادو وا لدس الفيتندام
املدد ااملنالاددو ليمددا يتدلددص اددالتف تتدد االدمليددو ا امليددو إلصد ح قددانو املنالاددو (ة) كيفيددو
تدليددف األ دوام ال الدددلو؛ و(ب) التدددميم املؤ ا د للاددل و املدنيددو ااملنالاددو .وقددد ا ددتندل
الد ددلوة إىل ا دداملب ليي ددت ن ددام واألونكت دداد واللرن ددو الكوملي ددو للتر دداملة املند ددفو (مل وملي ددو كوملي ددا).
وااإل ددالو إىل املناقوددو ال د جددلل مددا الاددل و الفيتناميددو املدنيددو ااملنالاددو د األونكتدداد وا لددس
الفيتندام املدد ااملنالاددو ةيلددا إمكانيدو إعددداد تقليددل اوددا التددميم املؤ اد للاددل ال الفيتناميددو
املدنيو ااملنالاو .و الوقت نفاه ،ناقش األونكتاد وا لس الفيتندام املدد ااملنالادو إ دامل التدداو
إلجلاق دملا و ق اعيو اوا تدزيز املنالاو ق ا" حمدد ،وخباصو ق ا" الك لااق.
GE.17-06701
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زمبااوي
ةعقداب ا دتدلاة النودلاق الع د الدذي نومده األونكتداد عدام  2012اودا قدوانف
-23
و يا ددال املنالاددو مل ومليددو تنزانيددا املتادددة وزامبيددا وزمبددااوي ،نوددم األونكتدداد ةنو د و تلم د إىل
املا دداعدة عل د تنفي ددذ التوص دديال املنبعق ددو ع ددن ا ددتدلاة النو دلاق زمب ددااوي ،اتموي د م ددن اتحت دداد
األوملويب .وق دددم األونكت دداد ةيل ددا ما دداعدة إىل زمب ددااوي ص دديانو مو ددلو" ق ددانو جدي ددد او ددا
املنالاددو .وتوددم األنو د و امللد لا تددا تنودديم نلقددو دملا دديو للد وي للمنالاددو ع ِقدددل دلاملي
وادداملا لي ددا الملددانيو وكددا اهلدددف من ددا زيددادة الددوع واملدللددو افوائددد املنالاددو واحلدددول علد دعددم
ال ملددانيف إلق دلامل قددانو املنالاددو ،وإج دلاق مودداوملال مددا اللرنددو املدنيددو ااملنالاددو والتدليفددال لدددلة
ومناقوددو املوددلو" األول لقددانو املنالاددو ا ديددد زمبددااوي وتنودديم نلقددو عمد إلجدلاق مودداوملال
ما ا ال املدنيو للادول عل إ اماةا اوا مودلو" قدانو املنالادو .واداملا نلقدو الدمد
ددذمل لعلد ددو ملؤ ا ددال نكوميد ددو ة ددلى ،وةعلد دداق ال مل ددا  ،وا د دداز القل ددائ  ،ومؤ اد ددال
األعمال ،وا تما املد  ،واألو اط األكاد يو ،ني ةادوا تدليقال افويو تلت ا تدليقال إ داليو
كتاايو .وقدِّم مولو" هنائ إىل اللرنو املدنيو ااملنالاو والتدليفال لو ا اللماال األ رية عليه.
 -24ونوم األونكتاد ةيلا نلقدو تدمليبيدو ألعلداق ا داز القلدائ عقددل ليكتومليدا لدولز
لتدليف القلاة ااتقتداديال ال تاتند إلي ا قوانف املنالاو الو نيو وكيف يقد لد ادالن
القانو إلنفا قانو و يا و املنالاو.

باء -األنشاة المعالا بها على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي
 -1منتدى صوفيا المعني بالمنافسة
 -25منتدى صوليا املد ااملنالاو و مبادملة إقليميو نومت ا اللرنو البلغامليو حلمايدو املنالادو
من ةج تدزيز التداو وتقويو اللوااط اإلقليميو من قدو البلقدا واالتدايل دما الت بيدص املوندد
لقواعد املنالاو املن قدو .وةددف دذمل املبدادملة إىل ماداعدة الددا املن قدو علد اعتمداد وإنفدا
قانو املنالاو وتدويم الفوائدد الناادوو عدن وجدود ة دوام تدمد اكفداقة دذمل البلددا  .وتتمعد
األ د ددداف اللئياد دديو هلد ددذا املنتد دددى ا د ددتادا وحتاد ددف تو د دليدال جمد ددال املنالاد ددو ،واند دداق
القدملال ،وت بيص ةلل املمامل ال جمال إنفا القانو وحتديد ات ترااال املو كو لووان
حمددة تتدلص ااملنالاو ذمل املن قو.
 -26و إ امل األنو و التدمليبيو اخلاصو دن يتنداولو قلدايا املنالادو ،نومدت عددة نلقدال
عم تدمليبيو عام .2016
 -27و تودلين العددا /نولم  ،ادداملا األونكتدداد نلقددو الدمد الد عقددد ا منتدددى صددوليا
املد د ااملنالا ددو او ددا إ دداقة ا ددت دام ملك ددز اهليمن ددو ليم ددا يتدل ددص ااأل دددامل ق دداع ال اق ددو
واتتد دداتل .وجل ددت ةعم ددال املنت دددى ا دداتل التالي ددو (ة) ا ددتدلاة ع ددام للا دداتل اللا ن ددو
إل د دداقة ا د ددت دام ملكد ددز اهليمند ددو ،ودومل احلكومد ددو؛ و(ب) التدد ددادم اد ددف عم د د يود ددال تنود دديم
الق اع ددال وق ددانو املنالا ددو؛ و(ج) التر دداوزال املتد ددلو االنف ددا إىل الو ددبكال مع د التر دداوزال
املتمعلو التادري املفلط ،والتمييز األ دامل ،وما إىل ل ؛ و(د) ايا اد احلاتل املتدلو
االتا دددري املف ددلط والتميي ددز األ دددامل؛ و(ه) الد ق ددو ا ددف يا ددو التالي ددل و يا ددو املنالا ددو؛
و(و) املبادي التوجي يو لتوريا املنالاو ليما اف مؤ اال األعمال.
8
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 -2برنامج المنافسة وحماية المستهلك في مناقة أمريكا الالتينية
ةمليكددا ال تينيددو (النددام
 -28منددذ عددام  ،2003مددا لتددن النددام املنالاددو و ايددو املاددت ل
كومبال) ِّ
يوك الناجما للتداو التق واناق القدملال جمال املنالاو و ايو املات ل  ،اددعم مدن
ةمان ددو الدول ددو للو ددؤو اتقتد دداديو وياد دلا .وة دددف ةنود د و ددذا ال ن ددام إىل حتا ددف ق دددملال
ا ال املدنيو علد تودريا املنالادو و ايت دا .ويدولل ال ندام  ،املقدام األول ،ددمال التددملي
وتبادل ةلل املمامل ال واألدوال الايا اتيو ونقل ا إىل الوكاتل احلكوميو املدنيو ااملنالاو(.)8
 -29وياتفيد ال نام من ته املمتدة عل مددى ةكعدل مدن  15دنو املن قدو ،و دو مدا ةتداح
للبلدا املاتفيدة منه ة يكو لدي ا ناليا قانو منالاو ووكالو إنفا (اا تعناق نواتيمدات الد تنداقش
ناليددا موددلو" قددانو جمددال املنالاددو) .والوكدداتل األعلدداق ددذا ال نددام تدم د مددا وتقدديم
ليما اين ا ع قال عاالة للادود .وةتاح ل لل نام تنفيذ ما نابته  80املائو مدن األنود و الد
ددط لتنفي ددذ ا ع ددام  .2016وق ددد متّ ،عل د النا ددو امل دط ل دده ،تنفي ددذ ملي ددا األنو د و املتد ددلو
اتبادل املمامل ال ا يدة واناق توالدص اآلملاق وعمليدال التددملي  ،ومل يب ىدص دوى نودا ف ا ندف مل ينردزا
ادددد إعددداد مبددادي توجي يددو للق ددا" اخلدداص اوددا اتمتعددال لقواعددد املنالاددو وادلام التاددا وإعددداد
دملا و إقليميو اوا ة ل املنالاو عل الكيانال الدامو واخلاصو والنمو اتقتدادي.
 -30و ةيامل/مددايو  ،2016نوددم ال نددام نلقددو عم د جمددال املنالاددو و ايددو املاددت ل
تناولت مو و" الق اعدال اخلا ددو للتنوديم وعقددل ةنتيغدوا ،نواتيمدات( .)9واداملا نلقدو
الدم ماؤولو ملليدو املاتوى من الوكداتل األعلداق ومدن الوكداتل املتقدمدو كد جمدال مدن
ا دداتل (مددن انمددا وا ددريو وللناددا والاددلفادومل و ويا دلا والوتي ددال املتادددة األمليكيددو) ملناقو ددو
الق اع د ددال اخلا د دددو للتنو د دديم ،ةي ق اع د ددال األدوي د ددو،
قل د ددايا املنالا د ددو و اي د ددو املا د ددت ل
واتتداتل وال اقو ،لتاديد ةوجه التآزمل اف ك ا الف ولتبدادل ةللد املمامل دال .واداملكت
نواتيم ددات والوكال ددو اإل ددبانيو
تنو دديم ددذا احل ددد وزاملة اتقتد دداد ووكال ددو اي ددو املا ددت ل
ِ
للتددداو اإلمنددائ الدددويل .وةعقد عقددد نلقددو الدمد ددذمل اجتماعددا مائدددة ماددتديلة عقددد ملناقوددو
قلايا املنالاو و ايو املادت ل املتددلو االلد تددميم مؤ اد لتنوديم الق اعدال وة دل تنوديم
الق اعال اإلقليميو عل املنالاو و ايو املات ل .
 -31وايّنددت نلقددو الدم د ةيلددا كيددف تعددري الق اعددال املنومددو ةنيددا كعددرية ا دوان مددن
منو د دومل املنالاد ددو و ايد ددو املاد ددت ل ااد ددب تا ري د ددا نيد دداة الند ددا  .وادد ددفو اصد ددو ،تن د ددوي
املمامل ال املاندو للمنالادو دذمل الق اعدال علد دلمل ندري مباادل يلادص ااملادت لكف ،و دو
مددا تلتفددت إليدده وكدداتل ايددو املاددت ل  .لكاملت د ادداملة األملز ةمليكددا الو د  ،عل د ددبي
املعددال ،يقيِّددد نوعيددو اسدددول واأل دددامل الد يدددلد ا املاددت ل  ،و ددو مددا يددؤدي ادد احلدداتل
إىل خم ددا ل ة دددد ص دداو املا ددت ل  .وجل ددت البل دددا املو دداملكو إك دوادومل وانم ددا وا ددريو وا م وملي ددو
الدومينيكيد ددو والاد ددلفادومل و ويا د دلا وكو د ددتامليكا واملكاد ددي ونيكد دداملانوا و ند دددوملا والوتيد ددال
املتادة األمليكيو.
 -32و تو د دلين العد ددا /نولم  ،2016نود ددم ال ند ددام ةيلد ددا دوملة مكعفد ددو ملليدد ددو املاد ددتوى
عقدددل ليمددا نددول مو ددو" ال د وي للمنالاددو و ددددت للمددونيفف التنفيددذيف وكدداتل
__________

()8
()9
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املنالاددو االتددداو مددا مدمل دو إنددديكويب  -كومبددال التاادددو للمد ددد الددو للدددلا" عددن املنالاددو
و ايددو امللكيددو الفكليددو( .)10ومت تدددملي مددا جمموعدده  30ماددؤوت مددن ماددؤويل الوكدداتل املكلفددف
دام الد وي للمنالاددو تلد الدددوملة التفاعليددو الد ا ددتملل ة ددبوعا واندددا وةدامل ددا ةكدداد يو
ولعل ددو م ددن األ د دوام الو ني ددو واللرن ددو اإل ددبانيو املدني ددو ااملنالا ددو و ن ددو التر دداملة اتحتادي ددو
الوتيددال املتادددة األمليكيددو .وجلددت الدددوملة ةيلددا عندددل اتدددملي للمدددملافا لتمكددف املاددؤولف
وكاتةم .وةجنزل كانو العا /يندايل  2017ةنود و
املواملكف من حتاف ةنو و التدملي
تدمليبيددو نددول ددذا املو ددو" نومددت علد ندلامل ددذمل الدددوملة التدمليبيددو ،و ددو مددا ةللد إىل تدددملي
مددا جمموعدده  550ا دددا .وقددد مت ّكددن املودداملكو مددن زيددادة كفدداقاةم جمددال الدم د ال وجي د
انا ددبو الغ ددت متو د د ا  30املائ ددو .ونل ددل اتجتم ددا" ما ددؤولو مدني ددو ااملنالا ددو م ددن
إكوادومل وااملانواي وانما واريو والالفادومل وكو تامليكا وكولومبيا واملكاي و ندوملا .
 -33و امل/مددامل  ،2017نوددم ال نددام دوملة تدمليبيددو مكعفددو لع ددو ةيددام اوددا مبددادي
املنالا ددو عق دددل ليم ددا و دد ددت لقل دداة م ددن البل دددا الا ددتو عو ددل املا ددتفيدة م ددن دددمال
ال نددام  .وادداملكت تنودديم ددذمل الدددوملة التدمليبيددو األكاد يددو القلددائيو لبددريو وكانددت عااددو ةول
دوملة تدمليبيو إقليميو من نوع ا .وقد ا تندل الدوملة التدمليبيو إىل ةمعلدو عمليدو وكدا اهلددف من دا
إتانو التوص إىل ل م ةكعل ااناا إلنفا قوانف املنالاو ودومل امللاجددو القلدائيو مليدا ةحنداق
املن قو .و عام  ،2017ينوم ال نام دوملة تدمليبيو لا لو تتناول ماالو ايو املات ل .
 -34و تو دلين العددا /نولم  ،ملددا األونكتدداد/النددام كومبددال واملنوومددو اتقتددداديو ألمليكددا
ال تينيددو ومن قددو الباددل الكددامليح اددف  40مودداملكا مددن الاددل ال املدنيددو ااملنالاددو والتردداملة اجتمددوا
ملوات ددا  ،ن دددوملا  ،للمو دداملكو اتجتم ددا" الا ددنوي الا دداد للفلي ددص الدامد د املدد د االتر دداملة
واملنالاد ددو( .)11واد دداملكت اتجتمد ددا" البلد دددا التاليد ددو الاد ددادو وايليد ددز ودولد ددو اوليفيد ددا املتد د ددددة
القوميال وال ازي وايل وكولومبيا وكو تامليكا وكواا وا م ومليو الدومينيكيو وإكدوادومل والادلفادومل
ونواتيمددات و ندددوملا وملايكددا واملكاددي ونيكدداملانوا وانمددا وادداملانواي واددريو و ويادلا ،للد عددن
لعلف من ملاعو دول األنديز ،واتحتاد الكامليح ،و ندو األمدم املتاددة اتقتدداديو ألمليكدا ال تينيدو
ومن ق ددو البا ددل الك ددامليح ،ومنوم ددو التر دداملة الداملي ددو .وملك ددزل املناقو ددال عل د د تنو دديم املنالا ددو
اتفاقددال التكام د اإلقليم د ومدا ددو ماددالو اإلن دلام مددن قب د الوكدداتل املدنيددو ااملنالاددو والتردداملة،
وما ددالتف م ددن املا ددائ ال األ ي ددو القد ددوى للمن ق ددو .وق ددد اعتد د م ددا نا ددبته  87املائ ددو م ددن
املواملكف ة املناقوال ال جلل كانت امفيدة جداا لدمل م اليوم .
 -35وكا من اف األنو و األكعل موندا ل ندام كومبدال عدام  2016تددميم وت بيدص ةداة
تفاعليددو ل د داملة املدلليددو ميددا منترددال النددام كومبددال األول والعددا والعال د (مددا يزيددد عل د 200
و يقددو ،من ددا ةدلددو ومبددادي توجي يددو ودملا ددال وتقددامليل ،ومددا إىل لد ) .وقددد كددا لد نوددا ا ملئيادديا
ي دددف إىل ددما ا ددتدامو وجدددوى والنددام  ،ني د إندده يلددمن قدددملا ةك د مددن الو ددوح وتفدداع
ةلل د ليمددا اددف األعلدداق ،واددف األعلدداق ولليددص النددام كومبددال جنيددف ،واددف النددام كومبددال
وا ال املدنيو اخلاملجيو .و ذمل األداة متانو عل املوقا .http://unctadcompal.org
__________

()10
()11
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 -36و عد ددام  ،2016د ددد الند ددام كومبد ددال ةيلد ددا إىل تدزيد ددز قالد ددو املنالاد ددو ةو د دداط
األعمددال الترامليددو .وللقيددام اددذل  ،يددددمل ال نددام جممددوعتف مددن املبددادي التوجي يددو ملؤ اددال
األعمال لتااف ل م وت بيص قانو املنالاو كولومبيا واريو ،وتتدلص ا موعو األوىل ااتمتعال
لقد دوانف املنالا ددو ،اينم ددا تتدل ددص ا موع ددو العاني ددو اد د ام التا ددا  .ويتوق ددا إص دددامل ددذمل املب ددادي
التوجي يو لول نزيلا /يونيه .2017
ياد ددل الند ددام اكومبد ددالا دوملة تدمليبيد ددو دا ليد ددو ملاد ددؤولف مد ددن الاد ددل و املدنيد ددو
 -37وة د درياّ ،
ااملنالاددو الاددلفادومل لتلق د التدددملي الدددا ل لدددى اللرنددو الاويادليو املدنيددو ااملنالاددو ملددد
و و تو ةا ل .وقد اعت ل الوكالو املاتفيدة ة هلذا النواط جدوى كبرية.
 -3برن ييامج التكام ييل القتص ييادي اإلقليم ييي م يين م ييالل اعتم يياد سياس ييات المنافس يية وحماي يية
المسييتهلك ،والمسيياواة بييين الجنسييين ،ومكافحيية الوسيياد ،والحوكميية الرشيييدة فييي مناقيية
الشرق األوسط وشمال أفريقيا2020-2015 ،
 -38و ا األونكتاد ،ادعم من نكومو الاويد ،ذا ال نام اإلقليم لبناق القدملال الذي
ة ل ددص ع ددام  2015وال ددذي ي دددف إىل اإل د د ام عملي ددو التكامد د اتقتد ددادي اإلقليمد د ،
ومكالاددو الفادداد ،واحلوكمددو اللادديدة ،واملادداواة اددف ا ناددف ،عددن ليددص تدددعيم األ دوام مددن
من قددو الوددلم األو ددط وجددال ةلليقيددا.
د ل حتاددف يا ددال املنالاددو و ايددو املاددت ل
ويت ددو ال ن ددام ةيل ددا اإل د ام حتقي ددص ة ددداف التنمي ددو املا ددتدامو .والبل دددا املا ددتفيدة م ددن
ال نددام د األملد وتددونس وا زائددل ولبنددا ومدددل واملغددلب والدديمن ،إ ددالو إىل دولددو للا د ف.
واملولو" مدمم للما حتقيص النتائ اخلمس التاليو
النتيرو  - 1ة تكو يا ال املنالاو لدالو وماتدامو ومد لا تدا كدادوال
(ة)
من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا؛
للتكام اتقتدادي اإلقليم
(ب) النتيرددو  - 2ان د ام نقددوم املاددت ل عل د املاددتويف الددو واإلقليم د وة
تك ددو يا ددال اي ددو املا ددت ل لدال ددو وما ددتدامو ومد ل ددا ت ددا ك ددادوال للتكام د اتقتد ددادي
من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا؛
اإلقليم
(ج) النتير ددو  - 3زي ددادة دع ددم الق ددا" اخل دداص ،واعتم دداد ا د دلام تتدل ددص ااتمتع ددال
لقوانف و يا ال املنالاو و ايو املات ل  ،واملااواة اف ا ناف والتمكف اتقتددادي للمدلةة
عل املاتوى اإلقليم ؛
(د) النتيرد ددو  - 4ت بيد ددص مبد ددادي احليد دداد جمد ددال املنالاد ددو ،وزيد ددادة ل د ددم وإدملاا
املؤ اال اململوكو للدولو واإلداملال احلكوميو أل يو احلياد جمال املنالاو؛
جم د ددال املنالا د ددو و اي د ددو
(ه) النتيرد د دو  - 5حتا د ددف وتقوي د ددو التد د دداو اإلقليمد د د
املات ل وزيادة الددد الن ائ لبلدا من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا املوداملكو املودلو"،
وتدزيز قدملال ا ال املدنيو وزيادة وعي ا والتزام ا عل املاتويف اإلقليم والو .
 -39ويوددم ال نددام ملنلددو تو يددديو د ل عددام  2015تدددف حتلي د دديام التكام د
اتقتدددادي اإلقليم د واحلالددو اتقتددداديو والايا دديو للبلدددا املاددتفيدة مددن ال نددام وا ددتدلاة
ات د د اتيريال واملو ددامليا ال الد ددلو املن ق ددو .وق ددد ك ددا م ددن امل ددم الوق ددوف علد د الو ددا
اإلملايل ،ةي حتديد املاتوى الذي تواجه ليه البلدا املاتفيدة قيودا إمنائيو ة ا يو.
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 -40وقددد ةع د اد تقليددل عددن امللنلددو ات ددت ليو مددن ةج د و ددا ددو تددت قم مددا واقددا احلددال
1
و ددما التنفيددذ الندداجح .و ةعقدداب امللنلددو التو يددديو ،ان لقددت ملنلددو تنفيددذ ال نددام
امل/مددامل  .2016وادددد مددلومل ل د ة تادددو ةا د ل عل د اداي دو التنفيددذ ،كددا النددام األونكتدداد
ملن قددو الوددلم األو ددط وجددال ةلليقيددا قددد ن ّفددذ ةكعددل مددن  100املائددو مددن األنو د و امل ددط
لتنفيذ ا عام  ،2016وةصدمل ةكعل من  100املائو مدن املنودوملال امل دط إلصددامل ا
عام  .2016وقد ندفِّذل األنو و مليد ا ومل يتب اص ةيو ةنو و ة لى مدلقو يلزم إجناز ا.
 -41و ل عام  ،2016نوّم األونكتاد األنو و التاليو
زياملال دملا يو إىل مقل الادل و النماداويو املدنيدو ااملنالادو ملّكدزل علد مدا دو
(ة)
املوا يا التاليو يك الوكالو املدنيو ااملنالادو ،والتداو /تبدادل املدلومدال ،والتاليد اتقتددادي
ليمددا يتدلددص ااملمامل ددو عمومددا ،والتالي د اتقتدددادي ليمددا يتدلددص دداتل إ دداقة ا ددت دام ملكددز
اهليمنو ،والام التاا  ،و ل التفتيش املبانت؛
(ب) إعداد ل دل يتدلدص ااملنالادو و لادلو مدن املبدادي التوجي يدو املتدلقدو ااملنالادو
واحلوكم ددو اللا دديدة ددو منود دوملال (ااإلنكليزي ددو والفلنا دديو والدلاي ددو) او ددا قد دوانف و يا ددال
املنالاو (مبادي توجي يو تتدلص االتاا ول ل يتدلص ااملنالاو) واوا احلوكمو اللايدة ةعلدن
عددن صدددومل ا الدددوملة اللاادددو عوددلة مل دؤمتل األمددم املتادددة للتردداملة والتنميددو املدقددود نددريويب.
وةدف ذمل املنووملال إىل مااعدة البلدا من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا عل حتاف
ة ل ا اغيو زيادة التقاملب والكفاقة؛
(ج) زيدداملال دملا دديو إىل مقددل الاددل و املدنيددو ااملنالاددو للناددا تناولددت املوا دديا
التاليددو يك د الوكالددو املدنيددو ااملنالاددو ،والتداو /تبددادل املدلومددال ،والتالي د اتقتدددادي ليمددا
يتدلددص ااملمامل ددو عمومددا ،والتالي د اتقتدددادي حلدداتل إ دداقة ا ددت دام ملكددز اهليمنددو ،وا دلام
التاا  ،و ل التفتيش املبانت ،واألنو و الدعويو؛
(د) تنودديم نلقتددف دملا دديتف لزيددادة الددوع اوددا قددانو املنالاددو ع ِقدددتا ملام ا
واريول .ووج ت احللقتا كلتا ا ا تمام املواملكف إىل ة يو وجود قوانف و يا ال املنالاو
متدمقددا ملوددلو" قددانو املنالاددو احلددايل
دديام الدوملددو ومللددا الل دوااط التنويميددو ،وةجلتددا ا تدلا ددا ّ
عل وق ةلل املمامل ال الدا الدامل األ لى ،وعل حندو ةكعدل حتديددا ةللد املمامل دال
من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا؛
(ه) إيفاد ادعتف لتقدد احلقدائص إىل لبندا ودولدو للاد ف ملكزتدا علد حتليد تكنولوجيدا
املدلومدال .واهلددف مدن لد دو ا دتادا منددو تفاعليدو علد الودبكو تودم ةملادا قواعدد اياندال
تقنيو (نوام إقليم ملدا و الوكاوى ،ونوام إقليم ل ندذامل الادليا ،ونودام لتبدادل ةللد املمامل دال
واملدلومال عن قلايا املنالاو) ،ومد د ال ا وملفال م مح ق ليو؛
(و) إنواق ملكز التدملي اإلقليم لل نام املد اقوانف و يا ال املنالاو الدذي
داِّن تونس والذي يقدم ،إىل جان املندو التفاعليدو علد الودبكو ،دعمدا علد الددديدين
الددو واإلقليم د لدمليددال و ددا الايا ددال واندداق القدددملال لفائدددة املددونيفف التقنيددف ،وإقامددو
الو دلاكال وإنودداق جممددا لل د اق املن قددو .و ددتولل املندددو التفاعليددو دددمال تدمليبيددو وتدددعم
تبادل املدلومال ،االلغتف الدلايو والفلنايو ادفو اصو؛
(ز) تنو دديم ةول نلقد ددو عم د د تدمليبيد ددو إقليمي ددو اود ددا ةدوال التاقيد ددص ع ِقد دددل
ت ددونس .وتناول ددت نلق ددو الدم د املوا دديا التالي ددو إنف ددا الق دوانف املتدلق ددو االك دداملتي ل (تقني ددال
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الكوف ،وادلام التادا  ،والباد عدن األدلدو ،والقدلاملال وا دزاقال)؛ وإ داقة ا دت دام ملكدز
دت نالدو إ داقة ا دت دام ملكدز
اهليمنو (تدليف الاوم ال الدلو ،وحتديد ملكدز اهليمندو ،والب ّ
اهليمن ددو ،وحتدي ددد ا دزاقال املنا ددبو)؛ وملاقب ددو عملي ددال اتن دددماج (عملي ددال املد ددادملة ،وتدلي ددف
الادوم ال الدددلو للودلكال املندجمددو ،وحتديدد ملكددز اهليمندو استمد واإل دلامل ااملنالاددو ،وحتديددد
ا دزاقال املنا ددبو .ونلددل نلقددو الدم د  45مودداملكا علددو الاددل ال املدنيددو ااملنالاددو وا دداز
القلائ من مليا البلدا املاتفيدة.
 -42وااملا النام األونكتاد ملن قدو الودلم األو دط وجدال ةلليقيدا ةيلدا اجتمدا" جامددو
ال د دددول الدلاي د ددو لل د د اق وامل تد د ددف جم د ددال ق د دوانف و يا د ددال املنالا د ددو البل د دددا الدلاي د ددو.
وا تدلة اتجتمدا" قدوانف املنالادو الددول األعلداق اغيدو زيدادة التدداو اودا دذا املو دو"،
وقدم األونكتاد اخل ة الفنيو ذا الددد.
 -43وع د وة عل د ل د  ،ج ددلى إ ددامل ددذا ال ن ددام ا ددتدلاة متدم ددص ملو ددلوع ق ددانو
املنالا ددو اللبن ددا والفلا د ي والق ددانو ا زائ ددلي عل د ددوق ةللد د املمامل ددال ال دددا الد ددامل
األ لى وعل حنو ةكعل حتديدا من قو الولم األو ط وجال ةلليقيا.
 -44وقددد ةقددام النددام الوددلم األو ددط وجددال ةلليقيددا ع قددال تددداو مددا منومددال إقليميددو
واددلكاق دوليددف ،مع د ا امدددو الدلايددو ،والاددل و النمادداويو املدنيددو ااملنالاددو ،والاددل و الفلنادديو
املدنيددو ااملنالاددو ،ومنومددو املاددت لكف الدوليددو ،وكددذل مددا الكيانددال التاليددو اململكددو املتادددة
ل ي انيا الدوم و يللندا الوماليو ملديو مودوملة املدوا نف ( ،)Citizens Adviceومنومدو املددايري
الترامليددو ( ،)Trading Standardsوالاددل و املدنيدو ااملنالاددو واأل دوام ،والاددل و املدنيددو االاددلوا
التق  ،ومؤ او ةمف املوامل املايل ،وملاا و املات لكف ،وملديو نقوم املات ل (.)Which
 -45و من ذمل املن قو ،و دت تلتيبال تدمليبيو اف الال و املدليو املدنيو ااملنالادو ووزيدل
الدناعو والتراملة وا لدس املدد ااملنالادو تدونس مدن ةجد تقويدو التدداو والتكامد اإلقليميدف
ليما يتدلص اقلايا املنالاو.
 -46و عام  ،2017توىل النام األونكتاد ملن قو الولم األو ط وجال ةلليقيا ند اآل
صيانو موامليا مبادي توجي يدو اودا احليداد جمدال املنالادو ،وامتعدال الق دا" اخلداص ،و يكد
الوكالو املدنيو ااملنالاو ولداليت ا.

ثالثا -بناء القدرات والمساعدة التقنية من قبل الدول األععاء والمنظمات الدولية
ألف -المساعدة المقدمة من البلدان المانحة
 -47ق د دددمت الا د ددل و اإلي الي د ددو املدني د ددو ااملنالا د ددو ،حت د ددت ملعاي د ددو اتحت د دداد األوملويب ،ما د دداعدة
للوكاتل املدنيو ااملنالاو ةلبانيا والغامليا وا زائل وملومانيا وكلواتيا ومال و .وجلدت دذمل املاداعدة
عقد دوملال تدمليبيو ونلقال عم اوا الدم الدعوي ،وزياملال دملا يو إىل البلدا املاتفيدة.
 -48وقدم مكت الكاملتي ل اتحتادي ةملانيا مااعدة إىل الال و املدليو املدنيو ااملنالادو،
وةولد بريا ل ام صيانو مولو" مبادي توجي يو اوا إ اقة ا ت دام ملكز اهليمنو.
 -49وقدددمت اليااددا دددمال تدمليبيددو اوددا ق دوانف و يا ددال املنالاددو إىل إندونيادديا والفلبددف
وكمبوديا وكينيا ومنغوليا .وقد ااملكت اللرنو اليااانيدو للترداملة املنددفو ةيلدا لليدص ا دتدلاة النودلاق
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ال ددوع او ددا ق ددانو و يا د دو املنالا ددو ةوملوند دواي د د ل ال دددوملة اخلاما ددو عو ددلة لفلي ددص اخلد د اق
احلكوم الدويل املد اقوانف و يا ال املنالاو ال عقدل تولين األول/ةكتوال .2016
 -50وق دددم ت اللرن ددو الو ني ددو اإل ددبانيو املدني ددو ااأل د دوام واملنالا ددو ما دداعدة إىل نواتيم ددات
واملكاددي وجملددس املنالاددو مل ومليددو مولدددولا .وجلددت ددذمل املادداعدة عقددد نلقددال دملا دديو
تدمليبيددو ونلقددال عم د دعويددو وزيدداملال دملا دديو .كمددا ادداملكت اللرنددو الو نيددو اإل ددبانيو املدنيددو
ااأل وام واملنالاو ا تدلاة النولاق املتدلص اقانو و يا و املنالاو ةوملونواي.
 -51وا ددت دمت نددو التردداملة اتحتاديددو للوتيددال املتادددة األمليكيددو ةددا جمددال قدوانف
و يا ال املنالاو ل ام تقدا املااعدة عل ن دام عدامل  .وتودم دذمل املاداعدة إعداملة
ماتودداملين مقيمددف ،والناجمددا تدددمليبيا اوددا عمليددال اتندددماج ،ومكالاددو اتنتكددامل ،وامللكيددو
الفكليددو ،وقلددايا املنالاددو ق ددا" ادداملة البن دزين االترزئددو ،والتاددويال واتاتكدداملال النا د و،
واإلنداف اإلجلائ  ،وتدملي املدملاف تكتااب م املال التاقيدص ،وتنوديم نلقدو عمد تدمليبيدو
او ددا إ دداقة ا ددت دام ملكد دز اهليمن ددو ،والتا ددا  .و ددذا الد دددد ،ا ددتفادل البل دددا النامي ددو
والبلدددا النااددوو التاليددو مددن ددذمل املادداعدة األملجنتددف ،الاددادو  ،اوتا دوانا ،ال ازي د  ،الغامليددا،
الد ددف ،كولومبي ددا ،ا م وملي ددو الدومينيك ددو ،الا ددلفادومل ،ن دددوملا  ،نغاملي ددا ،اهلن ددد ،إندونيا دديا،
املكاي  ،ااكاتا  ،اريو ،مل ومليو مولدولا ،نغالوملة ،جنوب ةلليقيا ،تلكيا ،ةوكلانيا ،اإلمداملال
الدلايو املتادة ،مل ومليو تنزانيا املتادة ،لييت نام.

باء -بالمساعدة التي أبلغت البلدان المتلقية عن تلقيها
 -52ةلددادل األملجنتددف اددا ددل اةا املدنيددو ااملنالاددو قددد نومددت ألول مددلة عددام 2016
اة ددبو" كفدداقالا جد عقددد نلقددال عمد ومدؤمتلال خلد اق حمليددف ودوليددف كمددا كلفددت اللرنددو
األملجنتينيددو املدنيددو ااملنالاددو د اق ا دنجلاق دملا ددال ددوقيو تتندداول جددد ة دوام ،ددا لي ددا ة دوام
احللي د د واللا د ددوم و د دددمال الب اق د ددال اتئتماني د ددو واهلوات د ددف النقال د ددو والنقد د د ا د ددوي والبا د ددلي
واأللومنيوم ونري ل من ا اتل .وااإل الو إىل ل  ،نومدت الادل و املدنيدو ااملنالادو نلقدو
عم ما حماميف عاملف لدي ا لتدزيز تنفيذ الام اتمتعال وااملكت النام تدمليح مت دت
اوددا الدددلا" عددن املنالاددو نفددذ مدمل ددو ةنددديكويب  -كومبددال .ونومددت نلقددو عم د ة ددلى
اوا الفداليو إنفا قوانف مكالاو تكت ل اتنتكامليو االتداو ما البن الدويل.
 -53و عددام  ،2016ا ددتفادل دوازي ند مددن األنو د و التاليددو ال د نفددذةا اللرنددو املدنيددو
ااملنالاو التاادو نوب ةلليقيا واملنتدى األلليق املد ااملنالاو إص ح قانوهنا املتدلص ااملنالادو
لدام 2007؛ وعقد نلقو عم تدمليبيدو لدس املفو دف واملدونيفف؛ وإنوداق نودام ملدا دو قلدايا
املنالاو من قب ل و املنالاو كينيا.
 -54وا ددتفادل ةوكلاني ددا م ددن مو ددامليا ان دداق الق دددملال ع ددام  2016اتمويد د م ددن اتحت دداد
األوملويب ووكالددو التنميددو الدوليددو التاادددو للوتيددال املتادددة األمليكيددو .وقددد تو ددت ددذمل املوددامليا
حتقيص األ داف التاليو
(ة)

إنواق نوام للصد املااعدة املقدمو إىل الدولو وتبادل اخل ال الدوليو

ذا ا ال؛

(ب) تدزيز قددملال التاقيدص وإنفدا قدانو املنالادو ،وإجدلاق دملا دال دوقيو ،وتقيديم
عمليال اتندماج األلق ؛
(ج)
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(د) مواقمدو نوددام املود يال الدامددو ةوكلانيددا مددا مدددايري اتحتدداد األوملويب .و د ل
عددام  ،2016انتدددب حمددام و بددري اقتدددادي مددن نددو التردداملة اتحتاديددو التاادددو للوتيددال املتادددة
األمليكيددو ،وحمددام مددن مكت د املنالاددو كندددا ،للدم د م دا الاددل و املدنيددو ااملنالاددو ةوكلانيددا
كماتواملين ملدة ويلو لتنفيذ النام لتدزيز قدملة ةوكلانيا عل ت بيص قانو و يا و املنالاو.

جيم -المساعدة المقدمة من منظمات دولية أمرى
عددام  ،2016والقددت اللرنددو املدنيددو ااملنالاددو التاادددو للاددوم املود كو لوددلم ةلليقيددا
-55
وا نوب األلليقد (كوميادا) واملؤ ادو املاليدو الدوليدو التااددو موعدو البند الددويل علد التدداو
تنفيذ مولو" ملكالاو التكت ل انتكامليو الاوم املو كو تدف للز األ دوام الد تودري
خمددا ل وجددود تكددت ل انتكامليددو عل د املاددتوى الدددويل ،وإج دلاق حتلي د قددانو لددألدوال ددمن
الا ددوم املود د كو لو ددلم ةلليقي ددا وا ن ددوب األلليقد د وال دددول األعل دداق لي ددا ،وو ددا ا د د اتيريو
ملكالاو التكت ل اتنتكامليو ذمل الاوم املو كو.
 -56ومت ب/ةنا س وةيلول /بتم  2016تولري التدملي للددول األعلداق الادوم
املو كو اوا إجلاقال التاقيص ومدا و قلايا املنالاو وتقييم املمامل ال الترامليو التقييديو.
 -57وعقدددل نددو املنالاددو نلق د عم د اوددا عمليددال اإلا د غ عددن األعمددال الترامليددو
الاد ددوم املو د د كو عقد دددتا متوز/يوليد دده  2015ومتوز/يوليد دده  2016ود دداملكو الد دددول األعلد دداق
الاوم املو كو ،وعقدل ةول مؤمتل دالوما اوا املنالاو والتراملة تدف تدليف دفلاق الددول
األعلاق الاوم املو كو ونري م من ةعلاق الال الدالوما ادمليال نو املنالاو.
 -58وق دددمت ن ددو املنالا ددو ما دداعدة تقني ددو إىل جمموع ددو خمت دداملة م ددن ال دددول األعل دداق او ددا
صدديانو الق دوانف املتدلقددو اددالت بيص اسل د ملدا دددة الكومياددا اغيددو تياددري تنفيددذ ق دوانف الكومياددا
ولوائا دا ،دا لد لوائا دا املتدلقدو ااملنالادو .وتداوندت اللرندو مدا الادل ال الو نيدو املدنيدو
ااملنالاو اوا مواقمو قوانف املنالاو الو نيو ما لوائح املنالادو الد ت بق دا الكوميادا .ويادلل
دو الدددا متقدمددو ة ددلى إىل د
اللرنددو عمليددو انتددداب املددونيفف مددن ددل ال املنالاددو
ا منالاو جديدة الدا الكومياا.

رابعا -األثر
 -59يوددك تقيدديم ة ددل ةنو د و اندداق القدددملال عمليددو صدددبو ومدقدددة تت ل د ت دوالل املدلومددال
والبيانددال ال د قددد يكددو مددن الدددد ملد ددا .ومددا ل د  ،ةعددلب مددا ناددبته  95املائددو مددن
الوكدداتل املودداملكو املاددتفيدة مددن النددام كومبددال عددام  2016عددن اعتقدداد م اددا املناقوددال
تا م اناق الدلوااط مدا الوكداتل األ دلى ،اينمدا ةعدلب مدا نادبته  82املائدو مدن املوداملكف
عن اعتقاد م اا حمتوى ال نام كا امفيدا جداا ملؤ ااةم.
 -60و زمبدااوي ،مت تدولري عدددد مدن دددمال الددعم التقد واخلدددمال ات تودامليو ل ملتقدداق
اقددانو املنالاددو ،وت دديما إعددداد جمموعددو ةدوال لتقيدديم املنالاددو ،وإج دلاق عمليددو تقيدديم تتدلددص
ااملنالاددو ق ددا" تكنولوجيددا املدلومددال واتتددداتل ،وو ددا إ ددامل لايا ددو املنالاددو ،وإج دلاق
ا تدلاة لتقليل عن ةلل املمامل ال الدوليو ،وا تادا نوام لتقددا الودكاوى علد الودبكو
يام التالري ملقلمل
اإللك ونيو ،وإجلاق مواوملال ما عميد كليو احلقوم جامدو زمبااوي
جم ددال ق ددانو املنالا ددو يؤ د د للاد ددول عل د د دملج ددو املاجا ددتري الق ددانو  .ونتير ددو
دملا د د
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للمنر دزال املددذكوملة ةع د مل جددلى النوددل قلددايا املنالاددو إ ددامل الايا ددو اتقتددداديو الكليددو
حلكوم ددو زمب ددااوي .وق ددد ةدى ا ددتادا نو ددام لتق دددا الو ددكاوى علد د الو ددبكو اإللك وني ددو إىل
متكف نو املنالادو والتدليفدال مدن مدا دو قلدايا املنالادو علد حندو ةكعدل كفداقة ،وةتداح الفلصدو
للقوى الفاعلو الاوم لك تقدم الوكاوى اا ولو إىل نو املنالاو والتدليفال.
 -61وةدل ةنو د و التدددملي والتوعيددو إىل تدزيددز مبددادي قددانو و يا ددو املنالاددو ،مددا ال كيددز
عل د مددونيف ددل و املنالاددو وال ملددانيف واألو دداط األكاد يددو وا ددال صددانبو املدددلاو اغيددو
زيادة ل م م وتقييم مزايا األ وام التنالايو و لوملة تنويم املنالاو لتياري اعتماد الملا زمبااوي
لقانو و يا و املنالاو.
 -62و األملجنتددف ،اتاددمت ا دلام اندداق القدددملال ادملجددو عاليددو مددن الفداليددو .وكانددت ددذمل
األنو و مفيدة ليس لقط لتدملي املواملد البوليو لا لو املنالاو ذا البلدد ملاداعدةا ةداق
عمل ا اليوم  ،وإمنا ةيلا لزيادة اإلملام تلف القلايا امل لونو علد املادتويف اسلد والددويل.
كما ة مواملكو عدة منومال دوليو (مع منومو التداو والتنميو امليدا اتقتدادي والبند
الدددويل) نلقددال الدم د واحللقددال الدملا دديو قددد ةتانددت ةيلددا إج دلاق تبددادتل قاليددو عميقددو
واأل ذ ان الدم املقامل  .ومت حتاف مدللو املونيفف وةدواةم ،و و ما كا له ة لمل عل نوعيدو
ذمل الوكالو.
الدم
 -63وةلددادل الغامليددا اددا الدددعم املقدددم مددن األونكتدداد يا د م إ د اما كب دريا مدا ددو ةنددد
الووان اللئيايو ليما يتدلص اا از القلدائ احلاجدو إىل زيدادة تددملي القلداة جمدال قدانو
املنالاو تدمليبا جيما اف ا وان القانونيو واتقتداديو.
 -64و إ يوايدا ،ةدل زيدادة الددوع اايا دال وقدوانف املنالادو ومددا تددود ادده مدن لوائددد علد البلددد
(ملا د ددؤويل احلكوم د ددو واملا د ددت لكف ومؤ ا د ددال األعم د ددال واألو د دداط األكاد ي د ددو واس د دداميف وا د دداز
القلددائ ) إىل تدزيددز اتاددام الايا ددال والتنادديص اددف ددل و املمامل ددال الترامليددو و ايددو املاددت ل
والوكدداتل احلكوميددو .ومددن مث تدزيددز القدددملال اإلنفا يددو لاددل و املمامل ددال الترامليددو و ايددو املاددت ل
ليما يتدلص اتاديد الالوا املانا للمنالاو الاوم و دا و ماالو ملاقبو عمليال اتندماج.
 -65وتب ددف ا دداملب البل دددا والوتي ددال القل ددائيو األكع ددل تق دددما ة اإلنف ددا الفد ددال لقد دوانف
املنالاددو يت ل د ت ددولل اد د الوددلوط األ ا دديو مع د ا ددتق ل الوكال ددو املدنيددو ااملنالاددو ،وت ددولل
ما يكف من املواملد املاليو واملونيفف من وي امل املال ال زمو إلجدلاق عمليدال حتقيدص مدقددة
قلددايا املنالاددو ،للد عددن تددولل القيددادة والقدددملة علد الدددعوة ل متعددال لقددانو املنالاددو مددن قبد
مؤ اددال األعمددال وات د " ادمد دعددوي جمددال املنالاددو ةو دداط الوكدداتل احلكوميددو
و يوددال تنودديم الق اعددال ،وتوددريا زيددادة التددداو ( .)12ويواجدده مدوددم الوكدداتل الفتيددو املدنيددو
ااملنالاو حتديال ذمل ا اتل.
 -66و ذا الددد ،وكما اف ذا التقليل ،تتام املااعدة التقنيو وانداق القددملال علد حندو
متواص افائدة كبرية مااعدة ل ال املنالاو البلدا الناميو والبلدا الد متدل اقتدداداةا
لنلددو انتقاليددو للتغلد علد ددذمل التاددديال مددن ةجد مادداعدة البلدددا املتلقيددو علد اندداق إ ددامل
للمنالاو يتام االفداليو والكفاقة.
__________
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