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 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلكفريق الخبراء 
 الدورة الثانية

 2017متوز/يوليه  4-3جنيف، 
 )د( من جدول األعمال املؤقت3البند 

إطااااار استعرااااااات النوااااراء الوونيااااة بااااااي  ااااوانين وسياسااااات حمايااااة   
 المستهلك

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
، إىل فهينننخل اءنننكام االنننومال الننندو  و يننن  70/186ال امننن ، ر قها  نننا ُتسنننند ايم يننن   

إجهام است هاضات النظهام الطوعي  بشأن قوانني وسياسات محاي  املستهلك. ويتمثن  الرنهم منن 
است هاضات النظهام الطوعي  ر  ذا اجملنال ر إتاةن  تيينيا جنا جال ومسنتي  ملندي ف الين  قنوانني 

تبنين التحديات الن  يت نني التيندي ونا واجملنا ت  ور ك ر بلد م ني؛وسياسات محاي  املستهل
يسها ر حتسني النوعي  واللفنام  ونُظنا  مما ال  ينبرال حتسينها ر اإلطا ين اليانوين واملؤسسال،

م هف  مدي وعال أصحاب امليلح  امل نيني حبماي  املسنتهلك وإسنهاما ا  ور محاي  املستهلك؛
وضع تدابري مناسب  والتوصي  هبا، تهاَعن  ر تينميمها اءينااال ا قتينادي   ور ر  ذا اجملال؛

واإلمنااينن  للنن  بلنند، برننهم التينندي وننذو التحننديات؛ وعننند ا قتبننام، ر مسنناعد  البلنندان ر 
ألن اً تنفيننذ التوصننيات عننن طهيننخل إنشننام مشننهور لبنننام الينند ات بالتشنناو  مننع البلنند امل نن . ونظننه 

ظننهام الطوعينن  ر محننال محاينن  املسننتهلك مما سنن  عاملينن  جدينند ، فنن ن  ننذو املننذ ه  است هاضننات الن
توّضنننأل األسننناق املنطينننال النننذي تينننوع علينننه تلنننك ا ست هاضنننات، وتيننن   منه ينننً  وتستلشنننف 

 طهااخل خمتلف   ال يبحثها فهيخل اءكام االومال الدو .
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 مقدمة  
بشننأن  70/186ايم ينن  ال امنن  اليننها  ، اختننذت 2015 ننانون األول/ديسننمك   22ر  -1

محايننن  املسنننتهلك، النننذي تبنننّمن املبنننادي التوجيهيننن  امايننن  املسنننتهلك بينننيرتها املنّيحننن  واملينننه   
الياضال ب نشام فهيخل اءكام االومال الدو  امل   بيوانني وسياسنات محاين  املسنتهلك، ر إطنا  

ونلتناد، وكلنك بييند تنوفري االين  املؤسسني  الدولين  ين  قاام  تْتبع محلَس الت ا   والتنمي  ر األ
 .(1) الالزم  للمبادي التوجيهي 

)ج( علننننننن   إجنننننننهام  فهينننننننخل اءنننننننكام االنننننننومال الننننننندو  97ويننننننننال املبننننننندأ التنننننننوجيهال  -2
است هاضات أقهان )أو نظهام( طوعي  للسياسنات الوطنين  املت لين  حبماينن  املسننتهلك الن  تطّبيهنا  

 . ستهلك ر الدول األعبامأجهز  محاي  امل
تشنننننننننهين  18و 17وعيننننننننند فهينننننننننخل اءنننننننننكام االنننننننننومال الننننننننندو  دو تنننننننننه األوىل ينننننننننومال  -3

 . واعتمنننند الفهيننننخُل أسننننلوب عملننننه وبهنننننامإ عملننننه للفنننن   املمتنننند  إىل  اينننن 2016 األول/أ تننننوبه
  ، موعنندا ان ينناد مننؤمته األمننا املتحنند  الثننامن امل نن  باسننت هام  يننع جواننن  محموعنن2020 عنناع

املبنننادي واليواعننند املنينننف  املتفنننخل عليهنننا اتفاقنننناً مت ننندد األطنننها  منننن أجننن  ملافحننن  املما سنننات 
 ر املّتب نن  للمنه ينن  املناقشننات إةنندي النندو  االننومال اءننكام فهيننخل و ننهقالت ا ينن  التيييدينن . 

نظهام الطوعي  بشأن قوانني وسياسات محاي  املسنتهلك. وتناولنت املناقشن  املسناا  ال است هاضات
بالن هإ، وأسنلوب ال من ، والنتنااإ، ومشنا     يت لخل فيماالثالث التالي : أ ا السمات املوضوعي  

أصننحاب امليننلح  ر إجننهام است هاضننات النظننهام؛ وأوجننه التشننابه بينهننا وبننني ال ملينن  املله سنن  ر 
إكا  ننان ينبرننال إدجننال  ومننا ام است هاضننات النظننهام الطوعينن  بشننأن قننانون املنافسنن  وسياسننتها؛إجنه 

أي ت ننديالت علنن  املنه ينن  املتب نن  ر إجننهام است هاضنناتا نظننهام بشننأن محاينن  املسننتهلك. وسننّل  
اءكام البوم عل  ضهو   الييناع ب من  مينداين ملثنف برنهم  نع بياننات  افين  قبن  الشنهور ر 

ملينن  اسننت هام؛ وعلنن  ضننهو   مهاعننا  نطنناة سياسننات محاينن  املسننتهلك، الننذي يلننون ر أي ع
ال نناد  أوسننع مننن نطنناة سياسننات املنافسنن ؛ وعلنن  امليننلح  النن  تتحيننخل مننن ا ةتفننا  بننب   
املهوننننن  ر وضننننع املنه ينننن  عننننندما تلننننون النننندول األعبننننام بينننندد الشننننهور ر عملينننن  اسننننت هام 

 :(2)يلال ما ات فهيخل اءكام االومال الدو  املتفخل عليها أمو  منهاالنظهام. وقد جام ر استنتاج
الدول األعبام املهتم  باألمه علن  أن تتطنور لتلنون  يش ع -3 

موضنننور اسنننت هام نظنننهام بشنننأن قنننوانني وسياسنننات محايننن  املسنننتهلك ر ةننندود 
 املوا د املتاة .

دمها إىل أماننن  األونلتناد أن تنندمإ ا ق اةنات النن  قنن يطلن  -4 
املشنننا  ون أءننننام الننندو   األوىل لفهينننخل اءنننكام االنننومال الننندو  ر است هاضنننات 
النظننهام الطوعينن  بشننأن قننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك، عننند قيامهننا بوضننع 

 إطا  وذا الرهم.

__________ 

(1) A/RES/70/186. 
(2) TD/B/C.I/CPLP/4. 
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 يننع النندول األعبننام وسننلطات محاينن  املسننتهلك هبننا  ينندعو -5 
مننوا د أجننهي مننن  أو  جننكامإىل مسنناعد  األونلتنناد علنن  أسنناق طننوعال بتينندم

أجنننن  األنشنننننط  امليبلننننن  وأنشنننننط  املتاب نننن  املت ليننننن  ب ملينننننات اسنننننت هام النظنننننهام 
 الطوعي  وبتنفيذ توصيات  ذو ال مليات.

وتينن    ننذو املننذ ه  إطننا اً  ست هاضننات النظننهام الطوعينن  بشننأن قننوانني وسياسننات محاينن   -4
إلجننننهام است هاضننننات النظننننهام  ننننذو. ويينننن   املسننننتهلك. في ننننهم الفينننن  األول األسنننناق املنطيننننال 

الفين  الثناين منه ينن   ست هاضنات النظننهام مسنتوةا  مننن تنا ب األونلتنناد ر تيسنري است هاضننات 
النظهام الطوعين  بشنأن قنانون املنافسن  وسياسنتها. وي نهم الفين  الثالنت طهاانخل تنفينذ است هاضنات 

اَقش ر النندو   الثانينن  لفهيننخل اءننكام االننومال النظننهام. ويينن   الفينن  الهابننع ب نن  املسنناا   ننال يُننن
 الدو . ويتبمن املهفخل مي ةاً ب طا  النتااإ وجط  ال م  أل هام است هاضات النظهام.

 سا  المنوقيألا -أولا  
است هاضنننات النظنننهام الطوعيننن  بشنننأن قنننوانني وسياسنننات محايننن  املسنننتهلك مما سننن  عامليننن   -5

و ريو من املؤسسات الدولي  قند اتّبنع مما سن  مماءلن  ر محنال املنافسن  جديد . و  ا أن األونلتاد 
توجد عملي  مماءل  ر محال محاين  املسنتهلك. وي نهم  نذا الفين  الرنهم    منذ ببع سنوات،

سنتند إلينه ر 
ُ
من إجهام است هاضات النظهام بشأن السياسات وإنفاك اليانون واألسناق املنطينال امل

ختّلفنه  ومنا جاصيتني تبمنان جنا  الييد، ومهنا تبنّ  است هاضنات النظنهامكلك، إىل جان  أبهز 
  ذو ا ست هاضات من أءه.

ويتمث  الرهم من إجهام اسنت هام نظنهام طنوعال ر  نذا اجملنال فيمنا يلنال: إتاةن  تيينيا  -6
 تبننين التحنديات الن  ور جا جال ومستي  ملدي ف الي  السياسنات وإنفناك الينانون ر بلند م نني؛

يسننها ر  ممننا يت نني التينندي وننا واجملننا ت الن  ينبرننال حتسننينها ر اإلطننا ين الينانوين واملؤسسننال،
يتمثن  ر تيينيا   منا  زيناد   فام نا وف اليتهنا؛ ور حتسني نوعي  قوانني محاين  املسنتهلك وإنفاكا نا
لومينن  منظمنات املسننتهللني، ومنظمنات  نري ة -مندي وعنال ايهنات امل نينن  حبماين  املسنتهلك 

أجننهي، ودوااننه األعمننال الت ا ينن ، واألوسننا  األ اد ينن  ووسنناا  اإلعننالع، وتييننيا منندي إقباوننا 
وضننع تنندابري مناسننب  والتوصنني  هبننا، تهاَعنن  ر تيننميمها اءيننااال  ور عليهننا ومسننامهتها فيهننا؛

د  ا قتيننادي  واإلمنااينن  للنن  بلنند، برننهم التينندي وننذو التحننديات؛ وعننند ا قتبننام، ر مسنناع
 البلدان ر تنفيذ التوصيات عن طهيخل إنشام مشهور لبنام اليد ات بالتشاو  مع البلد امل  .

فتنني ييندع املسنناعد  التينين  وبنننام اليند ات ر محننال محاين  املسننتهلك  منا وألن األونلتناد -7
علنن  منندي سنننوات، فينند  ننان مننن األنسنن  تلليننف املنظمنن  الدولينن  بو ينن  تيسننري است هاضننات 

ام الطوعينن  بشننأن قننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك. ويُؤمنن  أن يواصنن  األونلتنناد تطننويه النظننه 
 جكاته وتوسيع نطاقها عن طهيخل  ذو ال ملي .

وتتيأل است هاضات النظهام فهص  للبلدان  ال تت لا من تا ب بلندان أجنهي و يتنات املنافسن   -8
 نا. و نذو ا ست هاضنات أدوات  امن  تسنتفيد فيها هبد  حتسني نظمها التشهي ي  وزياد  ف الين  و ا 

الت نننناون مننننع الشننننه ام  ور منهنننا البلنننندان ر الت ننننه  علنننن  املما سننننات الفبننننل  علننن  الينننن يد النننندو 
اإلقليميني والدوليني ر  ذا السياة. ويش ع الطنابع التفناعلال للمناقشنات ر إطنا  اسنت هامظ للنظنهام 
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وجنننكات ب بنننها النننب   علننن  اليننن يدين اإلقليمنننال  اطّنننالر  يتنننات محايننن  املسنننتهلك علننن  م نننا  
  هد الطهيخل أماع الت اون  ري الهمسال. مما تش ع التفا ا املتبادل،  ما  والدو .

وقنننند اتفننننخل اءننننكام ر النننندو   األوىل لفهيننننخل اءننننكام االننننومال النننندو  علنننن  أمهينننن  إجننننهام  -9
لنت لا  يتات محاي  املسنتهلك و ا است هاضات النظهام بشأن محاي  املستهلك، ألهنا ستحّفز عم 

 .(3) من أفب  املما سات لدي ااجهين، وحتييخل توافخل آ ام ر محال أنشط  اإلنفاك
ومننننن أ ننننا البواعننننت علنننن  إجننننهام اسننننت هام نظننننهامظ دعننننُا ايهننننود الوطنينننن  لت زيننننز محاينننن   -10

اليبننااي  و يتنن  محاينن  املسننتهلك مننن قابنن   يننع أصننحاب امليننلح ، أي الننوزا   امل نينن  والسننلط  
املستهلك، واويتات ال ام  األجهي املسؤول  عن محاي  املستهلك ر محا ت و/أو قبايا ب ينها، 
واويتننات املنظةمنن  لليطاعننات، ومنظمننات املسننتهللني، ومنظمننات  ننري ةلومينن  أجننهي، ودوااننه 

يشننهدو  مننا  . وخبننال األعمننال الت ا ينن ، واألوسننا  األ اد ينن ، ووسنناا  اإلعننالع واجملتمننع  لنن
يتوىل أمَه محاي  املستهلك عل  الي يد الوط  عدٌد من  ما محال قوانني املنافس  وسياسا ا،  ثرياً 

أفيال فيمنا يبنطلع  نريو وسنؤوليات ختنال  عاع ب بها يتمتع بنطاة اجتياص -اويتات ال ام  
ظمننات املسننتهللني و ننذلك  يتننات جاصنن ، مثنن  من -وسننؤوليات مواضنني ي   أو قطاعننات ب ينهننا

الننن  قننند تينننوع وهننناع ر محنننا ت مثننن  م ايننن  الشنننلاوي وتيننندم املشنننو   والتثيينننف املسنننتهللني، 
و ابطات األعمال الت ا ي  الن  قند تيندع جندمات تسنوي  املنازعنات عنن طهينخل مبناد ات التنظنيا 

هي جاصن ، بند، عنند إجنهام اسنت هام نظنهامظ، منن إؤنهات مؤسسنات عامن  وأجن   الذايت. وعلينه،
ةيننت إن للتفاعنن  عننن قننهب مننع  يننع أصننحاب امليننلح  امل نيننني أمهيننٌ  بالرنن  ر إجنننا  د اسنن  

 ؤامل  ومفيل  لبيت  محاي  املستهلك.
وختتلننف توق ننات أصننحاب امليننلح  مننن إجننهام اسننت هام نظننهامظ ر بلنند ا. فينند يلننون  -11

ا  تمنناع والنندعا وبننهوز  نند   يتننات محاينن  املسننتهلك، بيننف  عامنن ، اايننول علنن  مزينند مننن 
عملهنننا بشنننل  أ نننك بفبننن  إجنننهام تيينننيا مسنننتي  بواسنننط  اسنننت هام النظنننهام؛ وتنننأمني مزيننند منننن 
املنننوا د؛ والسننن ال منننع فننناعلني ةلنننوميني آجنننهين إىل اتسننناة السياسنننات. وقننند ته ننن  منظمنننات 

   ا عننن ا  هبنننا ر إطنننا  محايننن  املسنننتهلك. وقننند تسننن ور املسنننتهللني ر أدام دو   مسنننال أ نننك
قنند   مننا  دوااننه األعمننال الت ا ينن  إىل زينناد  إملامهننا بيننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك وب ءا  ننا،

قننننند ُمننننهي منننننن تنييحننننات للسياسنننننات. وقنننند يه ننننن   مننننا تسنننن   إىل اإلسنننننهاع بشننننل   بنننننري ر
 املسنتهللون ر ا سنتفاد  منن وضنع إطنا  تشنهي ال ومؤسسنال ِّند ث ايةنخل ونا املزيند منن الهفنناو.

تنننناع، قنننند ته نننن  األوسننننا  األ اد ينننن  ر تننننوفري بننننهامإ ومنننننا إ د اسنننني  أ ثننننه اسننننت ابً  اء ور
  ةتياجات الطالب.

واتاج خمتلف أصحاب امليلح  ر حتييخل تطل ا ا إىل الدعا ر اجملنا ت األ ب ن  التالين   -12
زينننز قننند ات باألسننناق و نننال: توطيننند اإلطنننا  السياسنننايت والينننانوين؛ وتيويننن  اليننند ات املؤسسننني ؛ وت 

اإلنفاك؛ وتوعي  املستهللني واملنش ت الت ا ين  والندعو  إىل محاين  املسنتهلك علن  صن يد االومن ، 
و ننري كلننك مننن أصننحاب امليننلح   األوسننا  األ اد ينن  ووسنناا  اإلعننالع. وينبرننال  ست هاضننات 

   الدواع.النظهام الطوعي  بشأن قوانني وسياسات محاي  املستهلك أن تتناول  ذو اجملا ت عل

__________ 

(3) TD/B/C.I/CPLP/4. 
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ومن أ ا الفوااد امللموس  ال  تتحيخل مباؤهً  من است هاضات النظهام األنشطُ  الدعااي   -13
الشديد  األءه ر صفو  أصحاب امليلح . وقد ت تك دوااه األعمال الت ا ي  محاي  املسنتهلك 

ُتسنند املسنؤولي  عنن  منا عيبً  إدا ي  قب  أن تستوعبها ءيافُتها الت ا ي . وعنالو  علن  كلنك،  ثنرياً 
تشنل  محاين  املسنتهلك    محاي  املستهلك إىل عد   يتات عام  ومن ََث يي   تنسيُيها. وقند

تننننري است هاضنننات النظنننهام بينننااه ايهنننات  منننا أولوينننً  قينننوي بالنسنننب  لنننب   االومنننات. و ثنننرياً 
أهننا   منا  جهي ب ملها.امل ني ، فتكز دوَ   يت  محاي  املستهلك وتزيد من اع ا  أطها   ايسي  أ

 تسننها ر إ سننام ءيافنن  محاينن  املسننتهلك. فاسننت هام النظننهام الننذي ييسننهو األونلتنناد يننوفه دعمنناً 
يينننند   بننننثمن ويتننننات محاينننن  املسننننتهلك النننن  تننننهي إصننننالةات ر  ننننذا اجملننننال ألن أصننننحاب   

تيينيُا جنكام مسنتي  امليلح  عموماً يلونون أ ثه تيبناًل لالستنتاجات والتوصيات ال  اعتمند ا 
 يّسهته منظم  دولي  مث  األما املتحد .

ومننن أ ننك املزايننا النن  ت تنن  علنن  إجننهام است هاضننات نظننهامظ بشننأن محاينن  املسننتهلك بواسننط   -14
فهيخل اءكام االومال الدو  إتاةنُ  الفهصن  لتبنادل الت نا ب بنني البلندان. و ننات ال ديند منن املبناد ات 

قليميننن  الننن  تتنننناول محايننن  املسنننتهلك، وينننوفّه األونلتننناد أفبننن  مننننك علننن  اإلطنننالة اإلقليميننن  ودون اإل
للحننوا  ال نناملال ر  ننذا اجملننال. وتتمثّنن  و ينن   تننوفري منتنندي سنننوياً وطهااننخل إلجننهام مشنناو ات مت نندد  
األطننننها  واملناقشنننن  وتبننننادل وجهننننات النظننننه بننننني النننندول األعبننننام بشننننأن املسنننناا  املتيننننل  باملبننننادي 

وجيهينننن ، وخباصنننن  تنفيننننذ ا واءننننكات امللتسننننب  منننننه  ر املناقشننننات النننن  تنننندو    ننننزم مننننن عملينننن  الت
اسنننت هام النظنننهام، والننن  ينننتا فيهنننا إطْنننالر املشنننا  ني علننن  التحنننديات الننن  يواجههنننا البلننند موضنننور 

محنننا ت وعنننالو  علننن  كلنننك، تشنننّل  اءنننك  الننن  يتمتنننع هبنننا األونلتننناد ر  .(4)ا سنننت هام وتدا ُسنننها
الت نا   ومحاينن  املسننتهلك واملنافسنن  والسياسننات اإلمنااينن  مزين  عظيمنن  ر الترلنن  علنن  التحننديات النن  

 إ سام ءياف  محاي  املستهلك. ور ت  م وضع وتنفيذ قوانني وسياسات ف ال  اماي  املستهلك
 آجننهين مننن ويسنناند تبننادُل املما سننات الفبننل  أءنننام است هاضننات النظننهام حتييننخَل  نندفني -15

أ ننندا  فهينننخل اءنننكام االنننومال الننندو ، ومهنننا بننننام توافنننخل اا ام والت ننناوُن الننندو . وتسنننها عمليننن  
است هام النظهام إسهاماً  برياً ر تبنين اتا ات مست دات السوة ال  تتيامسها ر ال اد  بلدان 

نفنناك النن  ءبننت أهنننا  عنند . وتوّضننأل املباةثننات النا نن  عننن ا ست هاضننات جيننا ات السياسننات واإل
 انننت األ ثننه ف الينن ، بواسننط  عملينن ظ ليينناق األدام، والنن   لننن أن تيننب  ر ميننلح  ايهننود 

 ال  يبذوا فهيخل اءكام االومال الدو  ر سبي  بنام توافخل اا ام الهمسال.
إىل  بالت نناون النندو ، يهسنن  مننوُل عملينن  اسننت هام النظننهام إؤننا   إمابينن  يت لننخل فيمنناو  -16

يُظهننننه انفتننننا  املؤسسنننن  موضننننور ا سننننت هام علنننن   إك و ننننا ت أجننننهي وإىل الشننننه ام ر التنمينننن 
الت نناون مننع  يتننات أجننهي، فبنناًل عننن التزامهننا بتحسننني اإلطننا  اليننانوين واملؤسسننال ةنن  يلننون 

 إنفاك قانون محاي  املستهلك ف اً  أ ثه.
ضور ا ست هام فهص  لالسنتفاد  منن ور  ذا السياة، يتيأل است هام النظهام للبلد مو  -17

بننننام اليننند ات واملسننناعد  التينيننن  ر تنفينننذ التوصنننيات املنبثيننن  عنننن ا سنننت هام، اللنننذين يوفهمهنننا 
يسنناعد اسننت هام النظننهام اويتنن  موضننور ا سننت هام علنن  اإلقبننال علنن  الت نناون   مننا  األونلتنناد.

ام قد ا ا وؤّد أز  ا فيما تبذله منن الدو  مع  يتات أجهي اماي  املستهللني، ومن َث عل  بن
__________ 

(4) A/RES/70/186. 
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هنايننن  املطنننا ، تسنننها  نننذو ال مليننن  ر تبننننين املما سنننات الفبنننل  وتبادونننا،  ور جهنننود اإلنفننناك.
فتنننؤدي إىل التيهيننن  بنننني مما سنننات التشنننهيع واإلنفننناك ر خمتلنننف الو ينننات اليبنننااي  ر املنطيننن . 

ست هام بشل   ام ، فيشنا ت منن َث ر ويتبىن البلد الذي يلون موضور ا ست هام عملي  ا 
 تيميا ووضع تدابري تأجذ ب ني ا عتبا  ظهوفه اءاص  واةتياجاته احملدد  ر مهةل  املتاب  .

 التبني -ألف 
ُتننهي است هاضننات نظننهام األونلتنناد علنن  أسنناق طننوعال، جالفنناً  ست هاضننات السياسننات  -18

الشنام  النذي ينتا ر إطنا  محلنس ةينوة اإلنسنان  ال ام  ر محا ت أجهي، مث  ا ست هام الدو ي
(. وامليينننننود بالطواعينننننن  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx)انظنننننه 

 ننننننا أن البلننننند موضنننننور ا سنننننت هام يشنننننا ت ر تينننننميا ووضنننننع تننننندابري تهاعنننننال ظهوفنننننه ا جتماعيننننن  
ظنن  متبنّينناً ل ملينن  ا سننت هام مننن بنندايتها إىل وا قتيننادي  والسياسنني  اءاصنن  واةتياجاتننه احملنندد ، وي

سنننننيما ر اجتيننننا  جنننننكام ا سننننت هام واختننننناك اليننننها  بشنننننأن نطنننناة ا سنننننت هام؛ وت ينننننني    هنايتهننننا،
 استشا ي)ين( دو )ين(؛ والتحيخل من التيهيه؛ ونشه النتااإ والتوصيات؛ ومتاب   تنفيذ التوصيات.

اسننت هام نظنهامظ، وكلننك ب ند أن مننهي تيييمناً كاتينناً  فنأوً ، يينه  البلنند من  يطلنن  إجنهام -19
 (ألننف() بننناًم علنن  م ننايري ا جتيننا  املتمثلنن  ر اءننك  واملالممنن  وا سننتدام  )انظننه الفينن  الثنناين

وم  قُب  الطل ، ي نّي البلد اءكام الذين يلل فون ب جناز اسنت هام النظنهام. و ين  البلند موضنور 
 لدينه وللنهنا أ ثنه تيندماً، ملنا نظهام كوي جنكات قانونين  ومؤسسني  مماءلن ا ست هام إىل اجتيا  

ب دجنننال  يت لنننخل فيمننناسنننيما اءنننكات الننن  ي تك نننا البلننند موضنننور ا سنننت هام ميننند  إوننناع لنننه   
 حتسينات عل  السياسات واإلنفاك.

اليطاعنننات ءانيننناً، يينننه  البلننند موضنننور ا سنننت هام نطننناة عمليننن  ا سنننت هام، فيسنننمال  -20
وتلنك ايوانن  منن الينوانني والسياسنات الوطنين  ر محنال محاين  املسنتهلك الن  ينبرنال أن يتناووننا 

يلن  ي ها. وأعهب ب   املنندوبني ر الندو   األوىل لفهينخل اءنكام االنومال  مل ا ست هام، إن
يفنوة طاقن  البلند الدو  عن قليه من طبي   است هاضنات النظنهام بشنأن محاين  املسنتهلك الن  قند 

جهي است هام  يع اليطاعات واجملا ت املؤءه  ر محاي  املسنتهلك. ول ن  اان  األفبن   ما إكا
مل اينن   ننذو املسننأل  يلننون بينند البلنند موضننور ا سننت هام ةيننت إنننه األقنند  علنن  فهننا ت يينندات 

إلجنهام ا سنت هام  سا سياساته الوطني  وتنفيذ ا و و من ييه  أي الطهااخل أ ثه ف الي  و فام  
 )انظه الفي  الثاين )دال((.

ءالثاً، تي   أمانن  األونلتناد محموعن  منن اءنكام الندوليني البنا زين، وبتنا  البلند موضنوُر  -21
ا سنننت هام جبنننرياً استشنننا ياً مسنننتياًل )أو عننند  جنننكام( ييوع)ننننون( بب ثننن  تيينننال ااينننااخل و تابننن  

 ست هام النظهام.التيهيه الذي ُيستند إليه ر إجهام ا
 اب اً، يشا ت البلد موضور ا ست هام ر صيا   تيهيه ا ستشا ي)نني( املستي )ننني(،  -22

جنبنناً إىل جننن  مننع أماننن  األونلتنناد النن  تننوفّه النندعا التينن  واإلدا ي. و ننذا يشننم  التنسننيخل مننع 
ينات علن  مشنا يع أصحاب امليلح  امل نيني وتنظيا ب ث  تييال ااينااخل، فبناًل عنن تيندم ت لي

 التفسري. أو سيما تيحيأل األجطام ر الوقااع و  التيهيه،
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جامسنناً، ب نند تننناول اسننت هام النظننهام أءنننام دو   فهيننخل اءننكام االننومال النندو ، يواصنن   -23
بنشنه نتاا نه علن  الين يد النوط ، وإتاةن  عيندا  يت لنخل فيمناالبلد موضوُر ا سنت هام تبنةينه إيناو 

ا نننه وتوصنننياته ولسنننب  املبنننال قنننُدماً ر تنفينننذ تلنننك التوصنننيات. وألن التوصنننيات مناقشنننات لنتا
منبثي  عن تيييا جا جال ومستي ، ف ن إملانيات ا ستفاد  منها ر أنشط  الدعااي  تتباعف. 
ويلننون أصننحاب امليننلح  ر مسنناا  محاينن  املسننتهلك أ ثننه تيننبناًل واسننت داداً لبحننت التوصننيات 

اءنكام االنومال الندو ، ومنن َث  تت نزز ايهنود الدعااين  اماين  املسنتهلك ألهنا صناد   عنن فهينخل 
 ر البلد الذي  ان موضور ا ست هام.

ور اءتاع، يشنا ت البلند موضنوُر ا سنت هام ر متاب ن  التوصنيات ةينت يهسنا جا طن   -24
ا قتبنام، يُندع  الطهيخل لتنفيذ ا، وسناعد  أمانن  األونلتناد إكا دعنت البنهو   إىل كلنك. وعنند 

 الشه ام اإلمناايون إىل توةيد ايهود من أج  تنفيذ مشهور للت اون التي  وبنام اليد ات.
و   ىن عن ضمان تبّ  البلد موضنور ا سنت هام عملينَ  اسنت هام النظنهام ر اسنتدام   -25

نننن است هاضننننات النظنننهام إد ات أصنننحاب ور الفااننند  منهنننا. امليننننلح   ال ديننند مننننن البلننندان، حتسة
وتيديَه ا لدو  سياسات محاي  املستهلك ر التنمي  ا قتيادي . وألن محاين  املسنتهلك تيتبنال، 
بطبي تها، إقباً  نشيطاً عليها من عد   يتات عام  و يانات جاصن ، فن ن منن املهنا  فالن  إقبنال 

هنذو لبانن   امن   يع أصحاب امليلح  ومشا  تها والتحاو  م ها من بدم ال ملي  إىل هنايتها. ف
 ر تأمني حتييخل األءه املنشود من نتااإ عملي  است هام النظهام.

 األثر -باء 
يزيند علن  إةندي عشنه  سنن  منن اءنك  ر تيسنري است هاضنات النظنهام  وا يتمتع األونلتاد -26

داً ر التملني من تيييا أءه ا، و و أمه قد يلون مفين ور الطوعي  بشأن قوانني وسياسات املنافس 
تينننميا است هاضنننات النظنننهام الطوعيننن  بشنننأن قنننوانني وسياسنننات محايننن  املسنننتهلك. وووافيننن  الدولننن  

تيوع بنه منن عمن ، ف هننا تيسنه إجنهام تيينياظ  ما املتطوع   ست هام النظهام عل  إطالر آجهين عل 
ا    جا جين  كايت صادة ومبنادا  يسناعد ر تبننين ملنامن الينو  ومنواطن اليينو  ر ِّني ظ يتنيأل مشن

عدااينن . وتشنن ع عالنينن  مهةلنن  املشنناو ات الشننفافيَ  وتزينند  أو مننن دون أن ينشنني أجننواًم اسننتنطاقي 
إىل    ءينننن  أصننننحاب امليننننلح  املشننننا  ني ر ا سننننت هام وتؤّؤننننه علنننن  وجننننود مينننن  إىل ا نفتننننا ،

اويتننن  موضنننور ا نرنننالة. وي ننن  التأ يننند علننن  تبنننادل اءنننكات ر مهةلننن  التيينننيا أ جحيننن  اسنننتفاد  
ا سننت هام )و ري ننا مننن املشننا  ني( مننن ااننوا  املباؤننه. فبالنيننأل والتشنن يع ُ لننن م اينن  مننواطن 

 الييو  عل  حنو ف ال من ةيت التللف ، باإلضاف  إىل املزي  املتمثل  ر الت لا الت اوين.
واملنافسنننن   ولهاف نننن  مسننننتوي اءننننك  ر األونلتنننناد ر محننننا ت الت ننننا   ومحاينننن  املسننننتهلك -27

والسياسنننات اإلمناايننن  دوٌ  إمنننا  ر إبنننهاز التحنننديات الننن  ت ننن م محايننن  املسنننتهلك ر السنننياة 
األوسننع نطاقنناً لينننع السياسننات. ووننذا األمننه أمهينن  جاصنن  عننندما تَنن ت التريننريات التشننهي ي  النن  

لو النن  محاينن   تطننهأ علنن  محاينن  املسننتهلك أءننهاً ر محننا ت السياسننات األجننهي، ةيننت قنند تتبنننّي 
 املستهلك ضهو ُ  الدعو  إىل تلك التريريات أماع الفهور االومي  األجهي.

ومن الن اةات ال  ةييتها است هاضات النظهام إقبناُل األونلتناد علن  تيندم املسناعد   -28
للبلد موضور ا ست هام ر تنفيذ التوصنيات املنبثين  عنن اسنت هام النظنهام، من  دعنت البنهو   

كلك. ومتاب ً  ل ملي  است هام النظهام، يبع األونلتاد مشهوعاً لبنام اليند ات. ف لن  سنبي  إىل 
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املثال، عين  اسنت هام النظنهام بشنأن قنوانني وسياسنات املنافسن  ر زمبنابوي، نُنّفنذ مشنهور لبننام 
ومنننننّول ا حتننننناُد األو و   نننننذا  .(5)2016وأيلول/سنننننبتمك  2014اليننننند ات بنننننني ةزيهان/يونينننننه 

املشنننهور النننذي أسنننها إسنننهاماً  بنننرياً ر توعيننن  املؤسسنننات االوميننن  والكملنننانيني ودواانننه األعمنننال 
عنّزز املشنهوُر قند ات   ما  الت ا ي  وايام ات واملستهللني ر زمبابوي بيانون املنافس  وبفواادو.
 اليبام واملسؤولني واملفو ضني ر محال املنافس  ر ميدان إنفاك اليانون.

مننن ااءننا  اءا جينن  اإلمابينن  الناؤننت  عننن عملينن  اسننت هام النظننهام أءُه ننا علنن  الت نناون و  -29
الدو . فال ملي  تتنيأل للبلند موضنور ا سنت هام املشنا    ر ال القنات الدولين  لنيس فين  بتنوفري 

لدو  جكام ر محال ا ست هام، وإمنا وشا     يع مندو  البلد ر دو   فهيخل اءكام االومال ا
النن  تتننناول است هاضننه. و ننذو فهصنن  فهينند  يميننع أصننحاب امليننلح  املشننا  ني  مسينناً ر عملينن  
است هام النظهام، و ا  يتات محاي  املستهلك والب ثنات الداامن  لندي ملتن  األمنا املتحند  ر 

 ةتياجات.جنيف والشه ام اإلمناايون، تسنأل وا باإلقبال وجب   املوا د املتاة  تلفال لتلبي  ا 
و ست هاضنننننات النظنننننهام أءنننننه  بنننننري ر تيسنننننري الت ننننناون الننننندو  بنننننني الو نننننا ت موضنننننور  -30

ا سنننت هام والشنننه ام اإلمنننناايني. فتزايُننند ا تمننناع الشنننه ام اإلمنننناايني باملشنننا    ر متويننن  عملينننات 
مهةلن   ر دعمها بوساا  أجهي، من بينها تيسنري مشنا    جنكام املنافسن  ر أو است هام النظهام

 املتاب  ، جانٌ  آجه من جوان  األءه الذي ةييته ة  اان است هاضات النظهام.
وقد نظا األونلتاد ال ديد من أنشط  التد ي  لفااد  مسؤولني ِّليني وأنشطً  للت ناون  -31

اإلقليمننال ودون اإلقليمننال وةليننات عمنن  لفاانند  مننوظفال الو ننا ت،  ننان مننن  لتهننا مناقشننات 
  تناولت مساا  تت لخل بتوصيات منبثي  عن اسنت هامظ للنظنهام. ويت ناون األونلتناد مااد  مستديه 

بشنننل  وءينننخل ر تنظنننيا ةلينننات ال مننن   نننذو منننع الو نننا ت الوطنيننن  وأصنننحاب املينننلح  النننذين 
يتمت ون بناءك  األوءنخل صنلً  بامليندان. وتشنل  اينو ت الد اسني  عنينهاً مهمناً آجنه منن عناصنه 

تتيأل تبادً  ُمثهياً لآل ام بني  يتات املنافس  ةنول املما سنات الفبنل  وتتنيأل بنام اليد ات. فهال 
 لو ا ت البلدان النامي  فهصً  لت ميخل د ايتها ر محا   سا السياسات واإلنفاك.

 ست هاضنننات النظنننهام الطوعيننن  بشنننأن  2015 عننناع وةسننن  تيينننيا جنننا جال ُأجنننهي ر -32
ت هاضننننات ناجحنننن  مننننن نننننوا ظ عنننند ، ومنهننننا علنننن  وجننننه قننننوانني وسياسننننات املنافسنننن ،  انننننت ا س

التحديد: تيدم توصيات عملي  وعالي  ايود  ميهون  خبهاا  طهيخل واضح   ال يّتب ها األعبنام؛ 
وزياد  اليد ات واألءه الذي ي  ه عم  الو ا ت وزياد  الوعال لدي أصحاب امليلح  ااجنهين 

ع، أ ندت و نا ت املنافسن  الن  ملتهنا الد اسنن  وعلن  ال مننو  .(6)علن  الين يدين النوط  والندو 

__________ 

(5) UNCTAD, 2012, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: A Tripartite Report on 
the United Republic of Tanzania – Zambia – Zimbabwe (New York and Geneva, United Nations 

publication). 
(6) UNCTAD, 2015, External Evaluation of UNCTAD Peer Reviews on Competition Policy (New 

York and Geneva, United Nations publication). 
،  انت ين  الت ا   املنيف  ر جامايلنا وينن  ا ةتلنا ات واألسن ا  ر  ينينا أول و نالتني 2005ر عاع   

ااني، ُأجهيَنت است هاضنات النظنهام التالين  بشنأن قنوانني وسياسنات ومنذ كلك  ُأجهَيت وما عملي  است هام نظهامظ.
(؛ 2008(؛ و وسننننننتا يلا )2007(؛ ا حتنننننناد ا قتيننننننادي والنينننننندي لرننننننهب أفهيييننننننا )2006املنافسنننننن : تننننننونس )

(؛ وا سننننت هام الثالءننننال الننننذي 2012(؛ ومنروليننننا )2011(؛ وصننننهبيا )2010(؛ وأ مينيننننا )2009وإندونيسننننيا )
(؛ 2013(؛ وبا سننننتان )2013(؛ ونيلننننا ا وا )2012 ينننن  تنزانيننننا املتحنننند  وزامبيننننا وزمبننننابوي )ؤننننا  ت فيننننه  هو 
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تزال، ر بنام قند ات الو نا ت علن   و  أن عمليات است هام النظهام ر ةد كا ا قد سامهت،
 اإلةاط  ولامن الينو  ومنواطن اليينو  ر قنوانني وسياسنات املنافسن  ر البلند ور تنفيذ و يا ا

 بنننام ةيننت مننن النظننهام، اسننت هام عملينن  متاب نن  شننط أن أن البلنندان م ظننا و ةنن إنفاك ننا.  ور
ملامن اليو  لندي عملين  ا سنت هام. وفيمنا بنال نوعين   أعظا من التيني ، واملساعد  اليد ات

املساعد ، أؤا ت اويتات إىل أن أةد األسباب الهايسي  ال  ت لها تطل  إىل األونلتناد إجنهام 
تتسا به عمليات ا ست هام عموماً منن دقن  ؤنديد   ما است هام نظهامظ ليوانينها وسياسا ا  و

 ت نندي  ر التيننا يه اسننُتمدمت وقندوجنود  عالينن ، والنن  قالنت إهنننا كات أمهينن  بالرن  بالنسننب  وننا. 
األنشنننط  الدعاايننن  ووضنننع بنننهامإ تد يبيننن  جديننند  لفااننند  املنننوظفني. وقنننال  ينننع  ور التشنننهي ات

و ام إجننهام اسننت هام نظننهامظ طننوعال يلمننن ر  اف نن  مسننتوي اجمليبننني إن أةنند األسننباب الهايسنني  
 املساعد  التيني  امليد م  ر إطا و.

وتْذ ال عمليات اسنت هام النظنهام النوعال ببنهو   تنوفري أنشنط  بننام اليند ات والتند ي   -33
مننن قبينن  اويتننات اليبننااي  املتمت نن  بيننالةي  التحييننخل ر جننهوة قننانون  -ألصننحاب امليننلح  

سنننننن ، والننننننوزا ات، واملما سننننننني مننننننن اليطننننننار اءنننننناص، واألوسننننننا  األ اد ينننننن  وايام ننننننات، املناف
واليننحفيني ووسنناا  اإلعننالع. وحتّفننز تيننا يه عمليننات اسننت هام النظننهام علنن  ا ضننطالر هبننذو 

 األنشط  وتتيأل أنشط  التد ي  لب   أصحاب امليلح  السالف ك ه ا.
ات النظننهام الطوعينن  بشننأن قننوانني وسياسننات و لننذا، فنن ن جننك  األونلتنناد ر است هاضنن -34

املنافسننن  وا عننن ا  اءنننا جال بتلنننك اءنننك  ي نننودان ونف ننن   نننكي ر إطنننالة است هاضنننات النظنننهام 
الطوعينن  بشننأن قننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك. ويسننهي  ننذا اليننول أيبنناً علنن  املنه ينن  النن  

 سُتّتبع ر كلك.

 المنهجية -ثانياا  

)ج( مننننن فهيننننخل اءننننكام االننننومال النننندو  امل نننن  بيننننوانني 97املبنننندأ التننننوجيهال ييتبننننال  -35
وسياسننات محاينن  املسننتهلك إجننهام است هاضننات نظننهام طوعينن  للسياسننات الوطنينن  املت لينن  حبماينن  
املستهلك ال  تطبيها  يتات محاي  املستهلك ر الدول األعبام. وت هم الفهور التالي  منه يً  

ضات النظهام الطوعي  ر محال محاي  املستهلك، با ستناد إىل الد وق املستفاد  اقُ ةت  ست ها
من تا ب األونلتاد ر است هاضات النظهام الطوعي  ال  تناولت قوانني وسياسات املنافسن ، منع 

سيما فيما يتي  و ايري ا جتيا  وجنكام    مهاعا  جيااال قوانني وسياسات محاي  املستهلك،
 ات النظهام وعملي  است هام النظهام ونطاة است هاضات النظهام ومتويلها.است هاض

 معايير الختيار -ألف 
است هاضننات النظننهام طوعينن . وتُنندع   يتننات محاينن  املسننتهلك املهتمنن  بنناألمه إىل توجيننه  -36

طلبا ننننا إىل ملتنننن  األمننننا املتحنننند  ر جنيننننف،  نننن و بواسننننط  ب ثتننننه الداامنننن . وتينننني ا الطلبننننات 
 ا ستناد إىل امل ايري التالي :ب

                                                                                                                                                                                                 
(، وا سننت هام 2015(؛ وألبانيننا )2014(؛ وسيشنني  )2014(؛ والفلبننني )2014(؛ وناميبيننا )2013وأو هانيننا )

 (.2016(؛ وأو و واي )2015الثنااال الذي ؤا  ت فيه في ال وبابوا  ينيا ايديد  )
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 اءك : عدد السنوات ال  نُفذت عل  مدا ا سياسات محاي  املستهلك؛ )أ( 
 إصالةها؛ أو ت ديلها أو املالمم : إملاني  حتسني السياسات )ب( 
ا سنننننتدام : امنننننتالت اليننننند ات املناسنننننب  لتنفينننننذ توصنننننيات اسنننننت هام النظنننننهام  )ج( 

 نبثخل عنه، إن ُوجد، ولهصد التنفيذ.ومشهورا الت اون التي  امل

 خبراء استعراض النوراء -باء 
ي ني األونلتاد جكام ا ست هام ويندعو ا إىل تشنلي  فهينخل منن جنكام اسنت هام النظنهام  -37

مخسن  ر ب ن  األةينان. ويُ هند إىل الفهينخل، املؤلنف  أو يتألف عنادً  منن ءالءن  أعبنام، و ونا أ ب ن 
واسنننت هام  محايننن  املسنننتهلك ر دول أعبنننام، وسنننؤولي  إجنننهام مشننناو اتمنننن ممثلنننني عنننن سنننلطات 

 يتسناوون ر اليند   -ا ستنتاجات والتوصيات النوا د  ر تيهينه اسنت هام النظنهام. ومشنا    نظنهام 
مننننن دول أعبننننام متفاوتنننن  النمننننو فهصننننٌ  لل مننننع بننننني مت اصننننهين  - الييمنننن  أو الهتبنننن  أو امللاننننن  أو

باملسنناا  كات اليننل  وإلضنناف  مسننامه  قّيمنن  إىل عملينن  ا سننت هام. ويينندع يشنن  ون ر ا  تمنناع 
األونلتنناد دعمنناً ملتبينناً وتينينناً ر تنظننيا دو   اسننت هام النظننهام ر أءنننام ان ينناد دو ات فهيننخل اءننكام 

  سا جهاا  طهيخل للتنفيذ، ةس  ا قتبام. ور االومال الدو ،

 العملية -جيم 
خمتلنننف األنشنننط  واينننداول الزمنيننن  التيهيبيننن  للننن  مهةلننن  منننن مهاةننن   1تنننهاد ر اإلطنننا   -38

عملينن  اسننت هام النظننهام. وُتسننته  است هاضننات النظننهام وشنناو ات وتننتمم  عننن مشننهور تيهيننه 
أ ثه من املستشا ين الدوليني املستيلني. وتتا  للبلد موضور ا ست هام  أو مفي ، ي دنو واةد

  ت األجطام الوقاا ي  قب  وض ه ر صيرته النهااي .فهص  تيييا التيهيه بري  تدا
ومنننهي ر املهةلننن  الثانيننن  تيينننيا ر ؤنننل  تبنننادل آ ام  مسنننال بنننني فهينننخل جنننكام اسنننت هام  -39

النظهام والبلد موضور ا ست هام، با ستناد إىل ا ستنتاجات الوا د  ر التيهيه. ويبطلع جكام 
عد  اويتن  موضنور ا سنت هام علن  التيندي ملنواطن ا ست هام بدو  استشا ي يه نز علن  مسنا

الييو  وإماد ةلول للمشا  . وجالل مناقش  تهي ر دو   من دو ات فهيخل اءنكام االنومال 
الدو ، تتا  للمسؤولني من اويت  موضور ا ست هام فهص  استيبا  ا ستنتاجات والتوصنيات 

دول األعبام األجهي طه  أستل  وإبدام آ ام بشنأن الوا د  ر التيهيه. وإضاف  إىل كلك، موز لل
املساا  املطهوة  ر التيهيه، با ستناد إىل تا هبا اءاصن . وحتند د أءننام املشناو ات وتيني ا ملنامن 
الينننو  ومنننواطن اليينننو  ر إطنننا  البلننند وسياسننناته، ويسنننا ا حتديننند ملنننامن الينننو  ر اسنننتمالص 

من  فيمننا بننني النندول األعبنام. وخُتتننتا مهةلنن  التييننيا وناقشنن  املما سنات ايينند  وتبادوننا بيننف  عا
 سب  املبال ُقدماً وحبت ملامن اليو  واجملا ت واملساا  اليابل  للتحسني.

ب نند التييننيا. واسننتناداً إىل  مننا وت ُينن  حتدينند اجملننا ت واملسنناا  اليابلنن  للتحسننني مهةلنن ُ  -40
ور ت ناون تين  وبننام لليند ات  نال ينظنه فينه البلند كلك، ي د األونلتاد، عند اللزوع، مي   مشنه 

وؤننه ا و اإلمننناايون احملتملننون. فيسننا ا األونلتنناد بننذلك ر بنننام قنند ات الو ننا ت الوطنينن  علنن  
 تنفيذ و يا ا واليياع بوظاافها.
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وتنهتب  مهةلنن  مهمنن  أجننهي منن عمنن  األونلتنناد بنشننه نتنااإ اسننت هام النظننهام ر البلنند  -41
وضننننور ا سننننت هام. وينشننننه األونلتنننناد تيهيننننه التييننننيا النهننننااال ر نسننننم  مطبوعنننن  الننننذي  ننننان م

عل  ؤبل  اإلن نت. وللزياد  إىل أقي  ةد من اإلملانات الدعااي  ال  تنطنوي عليهنا  وأجهي
النتننااإ والتوصننيات، ينننظا األونلتنناد والبلنند الننذي  ننان موضننور ا سننت هام مناسننبات إعالمينن  

سنننيما لفااننند  أفنننهاد األجهنننز  التنفيذيننن  والتشنننهي ي  واليبنننااي       الوطنيننن ،لفااننند  ايهنننات امل نيننن
 واألوسا  األ اد ي واويتات املنظةم  لليطاعات، ودوااه األعمال الت ا ي  و ابطات املستهللني 

 ووساا  األعالع.
  1اإلطا  

 نملية استعراض النوراء
 الناتإ املد  األنشط   املهةل   

 ت يني استشا يني مستيلني والت اقد م ها املشاو ات 
إعننداد جنندول زمننن  إلجننهام امليننابالت وإجنننهام 

 ب ث  لتييال اايااخل ر البلد
إعداد مشهور تيهيه وإ ساله إىل اويتن  موضنور 
 ا ست هام هبد  تيحيأل األجطام الوقاا ي 

 وضع التيهيه ر صيرته النهااي 

ست  أؤنهه علن  
 أقي  تيديه

 متيهيه ا ست ها

 تشلي  فهيخل جكام ا ست هام التيييا
 إعداد مي   مشهور لبنام اليد ات

 إجهام تيييا تفاعلال  مسال
 تيدم مي   املشهور

 مي   املشهور ؤههان
 تيهيه املداو ت

نشننه اسننتنتاجات اسننت هام النظننهام وت ميمهننا  ما ب د التيييا
عل   يع أصحاب املينلح  امل نينني ر البلند 

 ا ست هامموضور 
وضننع مينن   مشننهور بنننام الينند ات ر صننيرته 

 النهااي 
 تأمني التموي 

 تنفيذ توصيات است هام النظهام 

 تيهيه املشهور متفاوت 

 
 

 النواق -دال 
ناقش فهيخل اءنكام االنومال الندو  ر دو تنه األوىل نطناة است هاضنات النظنهام الطوعين   -42

واتفننننخل املننننندوبون علنننن  أن املبننننادي التوجيهينننن  اماينننن   .(7)ليننننوانني وسياسننننات محاينننن  املسننننتهلك
ةنني فّبن  ب ن  املنندوبني اتبننار  ور املسنتهلك ينبرنال أن ُتسنتمدع إطنا اً  ست هاضنات النظننهام.

هننننإ جنننامع ر است هاضنننات النظنننهام يرطنننال  ينننع اجملنننا ت املنننذ و   ر املبنننادي التوجيهيننن ،  أي 
طاق  ب   البلندان. وتتبنمن املبنادي التوجيهين  اماين   مندوبون آجهون أن  ذا النهإ قد يفوة

ةنني  ور املستهلك توصيات ترّطال م ظا جوان  السياس  ال ام  الن  تتنناول محاين  املسنتهلك.
__________ 

(7) TD/B/C.I/CPLP/4. 
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تنطبنننخل املبنننادي التوجيهيننن  علننن   ينننع الننندول األعبنننام، فننن ن تنفينننذ ا  لنننن أن بتلنننف حبسننن  
توجد طهيي  لتنفينذ املبنادي      لل  بلد. ومثلماا ةتياجات ا جتماعي  وا قتيادي  والسياسي

يوجننند نطننناة  ست هاضنننات النظنننهام يالانننا ايمينننع. لنننذا،    التوجيهيننن  تناسننن   ننن  البلننندان ف ننننه
 وج  التحلال بد ج  عالي  من املهون  ر حتديد نطاة أي است هام نظهامظ ب ينه.

ت هام نظهامظ ُمنهي ر بلند م نني وأجنُع السب  وأ ثه ا ف الي  ر ضمان متاؤال نطاة اس -43
مننع اةتياجننات كات البلنند وتوق اتننه يتمثنن  ر متلننني االومنن  مننن أدام النندو  الهايسننال ر حتدينند 
النطاة واجملا ت واملؤسسات الن  سنيتناووا اسنت هام النظنهام. وعلن  وجنه اءينوص، ينبرنال أن 

ين واويتننات واليطاعننات واألنشننط  انندد البلنند الننذي يطلنن  إجننهام اسننت هام نظننهامظ اإلطننا  اليننانو 
الننننن  سيشنننننملها ا سنننننت هام. وسنننننيلف   نننننذا الننننندو  اليينننننادي أيبننننناً تبنننننّ  ال مليننننن  واسنننننتدامتها 

 وسيبمن أءه ا ر املدي الطوي .

 التمويل -هاء 
تشننم  األمننوال الالزمنن  إلجننهام است هاضننات النظننهام الطوعينن  ليننوانني وسياسننات محاينن   -44

تيننن  منند ا عنننن مخسننن  أينناع عمننن  حبسننن  املؤسسنننات    تييننال ةينننااخلظ املسننتهلك تللفننن  ب ثننن  
املشننننننمول  )سننننننفه ا ستشننننننا ي النننننندو  و ننننننريو مننننننن املشننننننا  ني ر الب ثنننننن  وسننننننلنها(؛ وأت نننننناب 
ا ستشا يني الدوليني الذين ييو ون تيهيه است هام النظهام )األجه املندفور( والتلناليف املي نن  

ينننخل اءنننكام االنننومال الننندو  كات الينننل  )السنننفه إىل جنينننف وشنننا    ممثلنننني  ايسنننيني ر دو   فه 
والسننلن فيهننا(، و ننذلك نشننه النتننااإ ر البلنند الننذي  ننان موضننور ا سننت هام )اسننتت ا  مهافننخل 

دو    30 000بننننننني  مننننننا  ةتبننننننان املناسننننننبات ال ومينننننن (. وينننننن او  محمننننننور تلننننننك النفيننننننات
    تترري بتررين نطاة ا ست هام املنفذ.دو   تيهيباً،   ا أن امليزاني  امليد   40 000و

ويتوىل األونلتاد، عند اااج ، تيميا وصيا   مي   مشهور ت اونظ تي  وبنام قد ات  -45
 با سننننننننننتناد إىل توصننننننننننيات اسننننننننننت هام النظننننننننننهام. وتنننننننننن او  تللفنننننننننن  مشننننننننننا يع املتاب نننننننننن   ننننننننننذو

ا  ا  وطبي ننننن  دو  ، حبسننننن  ايهنننننات الفاعلننننن  املشننننن 600 000دو   و 400 000 بنننننني منننننا
 توصيات است هام النظهام ونطاقها.

و  توجنند ر الوقننت اااضننه أمننواٌل متاةننٌ  مننن ميزانينن  األونلتنناد ال ادينن  لالسننت اب  إىل  -46
ينبثننننخل عنهننننا مننننن مشننننا يع الت نننناون التينننن  وبنننننام  مننننا لتنفيننننذ أو طلبننننات إجننننهام اسننننت هام النظننننهام

مننن ؤننه ااه اإلمننناايني  أو لبلنند موضننور ا سننت هامالينند ات. لننذا، ينبرننال ت بتنن  األمننوال إمننا مننن ا
 الدو  وذا الرهم حتديداً. أو اإلقليمال أو عل  الي يد الوط 

وُتظهنه تهبنن  األونلتنناد ر است هاضننات النظننهام الطوعينن  ليننوانني وسياسننات املنافسنن  أنننه   -47
ترطينننن  تلنننناليف يلفننننال مننننن األمننننوال ل مننننا يلننننون باسننننتطاع  السننننلطات الوطنينننن  ت بتنننن  مننننا  ثننننرياً 

سنيما إكا تسنىن ونا ا عتمناد علن  دعناظ سياسنال  فينع املسنتوي ر تينندم    است هاضنات الُنظنهام،
طلبها. ومن األسه  عل  الشه ام اإلمناايني املسامهُ  ر تنفينذ توصنيات اسنت هام النظنهام جنالل 

ت الينننل  )انظنننه عمليننن  ا سنننت هام، وجاصنننً  ر أعيننناب دو   فهينننخل اءنننكام االنننومال الننندو  كا
 (.2اإلطا  
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  2اإلطا   

 التعاوي مع الاركاء اإلنمائيين في تنفيذ توصيات استعراض النوراء
ُتظهننه تهبنن  األونلتنناد ر است هاضننات النظننهام الطوعينن  ليننوانني وسياسننات املنافسنن  أن  

البلننندان، ةننن  ر منننن اململنننن ت زينننز الت ننناون والتمويننن  املشننن ت منننع الشنننه ام اإلمنننناايني ر ب ننن  
فيهنا املسنامهات املالين  ر  وا مهةل  متاب   است هام الُنظهام. ويتمذ  ذا الت اون أؤلاً  خمتلف ،

تنفينذ األنشننط  املوصن  هبننا وتطننور جنكام مننن بلندان أجننهي للمشننا    ر إعنداد تيننا يه اسننت هام 
ات الد اسنني  والنندو ات للمشننا    بيننفتها مننن أ نن  الننهأي ر ةليننات ال منن  واالينن أو النظننهام

 التد يبي  املنظ م  است ابً  لتوصيات است هام النظهام.
ور  نننذا السنننياة، عنننهم ب ننن  اءنننكام كو السنننم   الدوليننن  جدماتنننه محانننناً وؤنننا ت ر  

ةليننات عمنن  وةليننات تد يبينن .  أو ر أفهقنن  اسننت هام أو إعننداد تيننا يه عننن است هاضننات نُظننهامظ 
 تابن  الدولنن  السويسننهي  للشننؤون ا قتينادي  ب نن  أنشننط  املتاب نن  ر   وعلن  سننبي  املثننال، مّولننت

إندونيسننيا وصننهبيا، وقنندمت و النن  الت نناون النندو  األملانينن  مسننامهات مالينن  ر اسننت هام الُنظننهام 
لل ظ من أ مينيا وإندونيسيا، وسامهت و الن  الت ناون والتنمين  الندوليني ال  ين  ر اسنت هام نُظنهام 

دمت مزيداً من املساعد  التيني  إىل  يت  املنافس  الشنهيف  ومحاين  املسنتهلك ر منرولينا منروليا وق
عنننن طهينننخل ةلينننات تد يبيننن  وجنننو ت د اسننني . وأةننندث األمثلننن  عهنننداً أن و الننن  الت ننناون الننندو  
اليابانينننن  سنننناعدت  يتنننن  املنافسنننن  الشننننهيف  ومحاينننن  املسننننتهلك ر منروليننننا علنننن  تنفيننننذ توصننننيات 

لُنظننننهام فك نننننت علننن  أنننننه  لننننن  ست هاضنننات الُنظننننهام أن تتننننيأل فهصننناً للت نننناون بننننني اسنننت هام ا
 السلطات والشه ام اإلمناايني.

 الورائق -ثالثاا  
قنندع املننندوبون املشننا  ون ر النندو   األوىل لفهيننخل اءننكام االننومال النندو  امل نن  بيننوانني  -48

إجننهام است هاضننات الُنظننهام الطوعينن  ليننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك إ ؤننادات بشننأن  يفينن  
وسياسات محاي  املستهلك عل  أةسن وجه، وناقشوا الطهااخل اململن  ال  من ؤنأهنا أن تسنا ا 
بيننننند ظ  بنننننري ر حتيينننننخل  ننننند  ا سنننننتفاد  منننننن تهبننننن  الُنظنننننهام واست هاضنننننات سياسنننننا ا )انظنننننه 

لُنظننننهام وتلّملهننننا وت زز ننننا (. وعلنننن  وجننننه اءيننننوص، قنننند تسننننبخل إجننننهام است هاضننننات ا3 اإلطننننا 
 است هاضاٌت كاتي  وطني  واست هاضات نُظهام ءالءي  وءنااي .

  3اإلطا   
 طرائق استعرااات الُنوراء الوونية

 لن اتبار طهاانخل خمتلفن  إلجنهام است هاضنات الُنظنهام الطوعين . ف لن  سنبي  املثنال، نفنذ  
يوانني وسياسنات املنافسن  ر ءالءن  بلندانظ أول است هام نظهام ءالءال ل 2012 عاع األونلتاد ر

مت ننناو    نننال  هو يننن  تنزانينننا املتحننند  وزامبينننا وزمبنننابوي، مّتب ننناً ر كلنننك منه يننن  أ ثنننه ت يينننداً. 
تينيةا البلندان نفسنها بنفسنها بن  قّيمنت  ن  دولن  منهنا دولنً  أجنهي  مل وجالل كلك ا ست هام،

ضننننع اليننننااا ر إةنننندي النننندولتني اجملنننناو ين(. مننننن النننندول الننننثالث )أجننننهت  نننن   يتنننن ظ حتلننننياًل للو 
. و  ننزت أ نندا   ننذو املنه ينن   واسننُتلملت  ننذو ال ملينن  بتيهيننهظ ميننا نظ مننن إعننداد جبننريظ مسننتي ظ
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ايديد  عل  الت مخل ر استلشا  الُنظا ااهج  و ذلك عل  إمناد أوجنه تن ز  وةلنول مشن   ظ 
 قا ا الت ا ي  وا قتيادي .بني أنظم ا منافس  يهب  بينها قُههبا ايرهار وعال

، أضننا  األونلتنناد مسننتوي جدينننداً مننن اايطنن  ر اسننت هام الُنظنننهام 2014 عنناع ور 
لنظاع املنافس  ر    من بابوا  ينيا ايديند  وفي نال. فُأجهينت ءالءن  حتالين  ر سنياة اسنت هام 

املهةلننن   ور واقتينننادي  وطيننند .الُنظنننهام املشننن ت  نننذا لبلننندين مت ننناو ين لنننديهما عالقنننات تا يننن  
 املهةل  الثاني ، قّيمت     يت  نظاع اويت  األجهي. ور األوىل، قّيمت     يت  نظامها بنفسها.

ر املهةل  الثالث ، فيد اضطلع جبريان مستيالن بتيييا هنااال للبلدين. وأتاةت  ذو املنه ي   أما
اننن  النن  ينبرننال تيننحيحها وحتسننينها ر تييننيا  نن  نظنناع وطنن  مننن ءننالث زوايننا وأوضننحت ايو 

 نظاع املنافس  ر   ظ من البلدين. 
 
وعملي  التيييا الذايت عملي  طوعي . فُيحندد البلند النذي يُينّيا نفسنه بنفسنه ِّتنوي  نذو  -49

 ينع تلنك املبنادي  أو ال ملي  ونطاقها مستمدماً الب   من املبادي التوجيهي  اماين  املسنتهلك
وساعد ظ من  أو يمه. وموز للبلدان املهتم  أن ُتهي عملي  التيييا الذايت بيف ظ مستيل ظ إطا اً لتيي

أمان  األونلتاد. و لن اتّبنار منه ين  ؤنبيه  ونه ين  است هاضنات الُنظنهام الطوعين  إكا استنسن  
 البلننُد موضننور ا سننت هام كلننك. وُ لننن أن يبننع فهيننخل اءننكام االننومال النندو  عملينن  موةنند ً 
للتييننيا الننذايت، مننع إفسننا  اجملننال لت ننديالت وطنينن ، و لننن أن تسننبخل تلننك ال ملينن  است هاضننات 

 نُظهام ِّتمل ظ.
وإك اهص األونلتاد علن  مواصنل  حتسنني إجنهامات است هاضنات الُنظنهام، يتنوج  وضنع  -50

 آليننننات مهننننن  قابلنننن  للتليننننف مننننع ظننننهو   نننن  بلنننندظ يطلنننن  بيننننف  طوعينننن  تييننننيا نظامننننه الننننوط 
، ةنن  يلننون  أو اإلقليمننال. والراينن  مننن كلننك حتدينند ملننامن اليننو  ومننواطن الييننو  ر  نن  نظنناعظ

للتيينننننيا أءنننننه ةييينننننال علننننن  محايننننن  املسنننننتهلك، وكلنننننك باتبنننننار أجننننننع الُسنننننُب  وأ ثه نننننا ف الينننننً  ر 
حتسننني  بننري علنن  اأُلطننه التنظيمينن  وقنند ات املؤسسننات امل نينن  ر النندول األعبننام علنن   إدجننال
 ال ملال.التنفيذ 

 أسئلة للمنا اة -رابعاا  
قد يود املندوبون املشا  ون ر الدو   الثاني  لفهيخل اءكام االومال الدو  امل ن  بينوانني  -51

 وسياسات محاي  املستهلك أن ينظهوا ر األستل  التالي  برهم مناقشتها:
النظنهام     ينبرال النظه ر إدجال أي حتسينات عند تنفينذ إطنا  است هاضنات )أ( 

 الطوعي  ليوانني وسياسات محاي  املستهلك؟
 نننال املنه يننن  األنسننن  لتيينننيا قنننوانني وسياسنننات محايننن   ومنننا منننا  نننو النطننناة )ب( 

 املسننننننتهلك تيييمنننننناً كاتينننننناً؟ و نننننن  ينبرننننننال أن يلونننننننا منفيننننننلني عننننننن عملينننننن  اسننننننت هام النظننننننهام
 منها؟ جزماً  أع
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 المرفق

 إطار نتائج استعرااات النوراء الوونية لقوانين وسياسات حماية المستهلك وخوة نملها  
 إطار النتائج  

 

 ااءا  )املدي الطوي ( النتااإ )املدي املتوس ( الييري(النواتإ )املدي  األنشط 
أ ننندا  التنميننن  املسنننتدام : الراينننات موضنننور 

 ال  يز

عهم األنشط 
 

ا ضننننننطالر عننننننند اللننننننزوع بتييننننننيا كايت ليننننننوانني  •
 ستهلك وسياسات محاي  امل

تنسنننننننيخل اسنننننننت هام النظنننننننهام الطنننننننوعال لينننننننوانني  •
 وسياسات محاي  املستهلك

وتنينننننننيأل اليننننننننوانني الوطنيننننننن  اماينننننننن  اسنننننننت هام  •
املواضنننني ي   أو املسننننتهلك والتشننننهي ات اليطاعينننن 

كات اليننننننل  باعتبا  ننننننا تشننننننهي ات ءانوينننننن  و/أو 
تشننهي ات تنفيذينن  )املتيننل  مننثالً جبواننن  ِّنندد  
 من إنفاك قوانني محاي  املستهلك(، إن لزع األمه

 تيييا إطا  سياسات محاي  املستهلك •
املؤسسننال بالتشنناو  مننع  يتنن  محاينن  تييننيا اإلطننا   •

 املستهلك و يتات أجهي إن ُوجدت
اسننتحداث تنند ي  وتيد ننه ملننوظفال  يتنن  محاينن   •

املسننننننننننتهلك والسننننننننننلط  اليبننننننننننااي  ومنظمننننننننننات 
 املستهللني

 محايننننننننن  وسياسنننننننننات قنننننننننوانني لفوااننننننننند الننننننننن ويإ •
 املسننتهلك محاينن  نظنناع وإلصننالةات املسننتهلك

 الكملننان وابوننن االننوميني املسننؤولني أوسننا  ر
 وسنننننننننننا واأل لليطاعنننننننننننات املنظمننننننننننن  واويتنننننننننننات
 وو ننننا تالت ا ينننن  األعمننننال  دوااننننهو األ اد ينننن  
 اليبنننننننننااال، وايهننننننننناز واملتميينننننننننني املنافسننننننننن 
 النظهام است هاضات استنتاجات نشه بواسط 

فيننننه  وننننا تيهيننننه اسننننت هام النظننننهام، •
ا سنننتنتاجات والتوصنننيات بشنننأن  
 يفيننننننننن  حتسنننننننننني نظننننننننناع محايننننننننن  

 املستهلك
تنينننننيأل قننننننوانني محايننننن  املسننننننتهلك  •

 والتشنننننننننننننننننننننننننننهي ات اليطاعيننننننننننننننننننننننننننن 
املواضننني ي  باعتبا  نننا تشنننهي ات  أو

ءانوينننننن  و/أو تشننننننهي ات تنفيذينننننن ، 
وإطننننا  سياسنننن  محاينننن  املسننننتهلك 
لي تمد ا الكملان واويتنات املنظمن  

 لليطاعات
 اإلطا  املؤسسال •
ت زيز مهنا ات منوظفال  يتن  محاين   •

ومنظمننننننات  املسننننننتهلك واليبننننننا 
املسننتهللني ر محننال إنفنناك قننوانني 

 محاي  املستهلك
زيننننننننناد  إملننننننننناع  ينننننننننع أصنننننننننحاب  •

املينننلح  بأمهيننن  محايننن  املسنننتهلك 
ر حتيينننننننننخل التنميننننننننن  ا قتينننننننننادي  
و فننننننننناو الشننننننننن وب وبيتننننننننن  مواتيننننننننن  

 لألعمال الت ا ي 

إنفنننناك قننننوانني محاينننن  املسننننتهلك  •
 إنفاكاً ف ا ً 

حتسنننننننننني اإلطنننننننننا  السياسنننننننننايت  •
شننننننهي ال إلنفنننننناك سياسننننننات والت

 وقوانني محاي  املستهلك
حتسنننننننننني اإلطنننننننننا  املؤسسنننننننننال،  •

والتنسنننننيخل بنننننني اويتنننننات ال امننننن  
واءاص  املمتلفن ، إن ُوجندت، 
 وف الي   يت  محاي  املستهلك

 ت زيز ءياف  محاي  املستهلك •

زيننننننننناد   فننننننننناو املسنننننننننتهللني،  •
وحتسنننننننني اليننننننند   التنافسننننننني  
ن للبلننندان الناميننن  وأقننن  البلننندا

منننننننننننواً والبلنننننننننندان النننننننننن  متننننننننننه 
اقتيننننننادا ا وهةلنننننن  انتيالينننننن ، 
 وت زيز ا ستهالت املستداع

: ت زينننننننز السياسنننننننات املوجهننننننن  حننننننننو 8-3 •
التنميننننننن  الننننننن  تننننننندعا األنشنننننننط  اإلنتاجيننننننن  
وإنشنننننننام فنننننننهص ال مننننننن  الالانننننننخل ومباؤنننننننه  
األعمننننننننال ااننننننننه  والينننننننند   علنننننننن  اإلبنننننننندار 
وا بتلننا  والنن  تشننّ ع علنن  إضننفام الطننابع 

لهمسننننال علننننن  املشنننننا يع الينننننرهي والينننننرري  ا
واملتوسنننننط  اا نننننا ومنّو نننننا، بوسننننناا  منهنننننا 

 اايول عل  اءدمات املالي 
: تنفينننننذ اإلطنننننا  ال شنننننهي للنننننكامإ 12-1 •

املت لينننننننننن  بأمنننننننننننا  ا سننننننننننتهالت واإلنتنننننننننناج 
املسننننتدام ، مننننع قينننناع  يننننع البلنننندان باختنننناك 
إجننهامات وتننو  البلنندان املتيدمنن  النمننو دو  

  مع مهاعنا  مسنتوي التنمين  ر البلندان الهياد
 النامي  وقد ا ا

 10و 9أ ننندا  التنميننن  املسنننتدام   نننري املباؤنننه : 
 17و 16و

 املؤؤهات:
: نسنننب  ال مالننن   نننري املنظمننن  منننن 8-3-1 •

 ال مال   ري الز اعي ، حبس  نور اينس
: عنننندد البلنننندان النننن  اعتمنننندت 12-1-1 •

جطنننن  عمنننن  وطنينننن  لتحييننننخل ا سننننتهالت 
 أدمحتهمنننننا  أولويننننن  أو واإلنتننننناج املسنننننتدامني

  هد  ر سياسا ا الوطني  أو
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 ااءا  )املدي الطوي ( النتااإ )املدي املتوس ( الييري(النواتإ )املدي  األنشط 
أ ننندا  التنميننن  املسنننتدام : الراينننات موضنننور 

 ال  يز
ا ف اضات الهايسي 

 
 الت اون مع الشه ام الوطنيني •
 تب  املشهور عل  الي يد الوط  •
تللينننننف منننننوظفني منننننن  يتننننن  محايننننن  املسنننننتهلك  •

 وساعد  األونلتاد
تفهغ استشنا يني دولينني وِّلينني أ فنام، ةسن   •

 ا قتبام
املسنناا  ايديننند  ر  أو تيبننن  املشننا  ني األفلنننا َ  •

 محال قوانني وسياسات محاي  املستهلك

اتفننناة  يتننن  محايننن  املسنننتهلك منننع  •
 ا ستنتاجات والتوصيات

 إتاة  املوا د لتنفيذ التوصيات •
 تأييد اويت  التشهي ي  للتريري •
بينننننننام املنننننننوظفني املننننننند بني و بنننننننا   •

 ظننناافها فننن   طويلننن ً املنننديهين ر و 
 يلفال لتنفيذ التريريات وا

تنننننوافه اإل اد  السياسننننني  لتنفينننننذ  •
 التوصيات

تيبننننننننن  اجملتمننننننننع لثيافنننننننن  محاينننننننن   •
 املستهلك

ةالننننننننننن  سياسننننننننننني  مسنننننننننننتيه   •
 ومواتي 

سياسننننات اقتيننننادي  وتا ينننن   •
تشنن ع نفنناك عناصننه جدينند  

 إىل السوة
 

 

مؤؤهات التيدع
 

املينه   الن  أجنننزت ر  النسنب  املتوين  منن األنشننط  •
 ةدود امليزاني  ور املوعد

 م د ت التنفيذ الشههي  والفيلي  •
عنندد األؤننماص املنند بني )مفيننالً حبسنن  نننور  •

 التد ي  واملستوي ونور اينس والبلد(
عننننننننندد ونننننننننننور األدوات الدعاايننننننننن  املسننننننننننتمدم   •

 )اإلكاع  والتلفزيون، مثالً(، حبس  البلد

مننننننن األؤننننننماص النسننننننب  املتوينننننن   •
املننند  بني النننذين ميبنننون بننناليول إن 
 إملننننننننننامها بيننننننننننوانني وسياسننننننننننات 
محاينن  املسننتهلك قنند حتّسننن  ب نند 

 تليال املساعد  من األونلتاد
عنننننننندد البلنننننننندان املسننننننننتفيد  مننننننننن  •

املسننننننننننننننننناعد  الننننننننننننننننن  عيننننننننننننننننندت 
اجتماعنننات دعاايننن  لفااننند  صننننار 
السياسنات وايمهنو  عامن  بشننأن 
فوااننننند قنننننوانني وسياسنننننات محاينننننن  

 ملستهلكا

النسننننننب  املتوينننننن  مننننننن توصننننننيات  •
اسننننت هام النظننننهام املنف ننننذ  ب نننند 
منننننننهو  مخنننننننس سننننننننوات علننننننن  

 صدو  التيهيه
اليننننننننننننوانني و/أو اللننننننننننننوااأل و/أو  •

املبننادي التوجيهينن  املنيحنن  و/أو 
 ايديد  امل تمد 

هبنننننننا الننننننن  املوصننننننن  الترينننننننريات  •
أُجهيت عل   يل   يتن  محاين  

نظنننننننننناع محاينننننننننن   أو املسننننننننننتهلك
 تهلكاملس

مؤؤننننننننننه الينننننننننند   التنافسنننننننننني   •
ال نناملال للمنتنندي ا قتيننادي 
ال نناملال )املهصننود علنن  منندي 
عشنننه سنننننوات عينننن  تنفيننننذ 

 املشهور(
التينننا يه عنننن أ ننندا  التنميننن   •

 املستدام 
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 خوة نمل األناوة الرئيسية  
 12بننني  مننا يسننترهة إجننناز اسننت هام نظننهامظ طننوعال ليننوانني وسياسننات محاينن  املسننتهلك 

 ؤنننههاً، ويسنننترهة تنفينننذ بهننننامإ متاب ننن  مت لنننخل ببننننام اليننند ات منننن أجننن  تطبينننخل التوصنننيات 18و
با سننننتناد إىل توصننننيات  14إىل  9يينننن  عننننن سنننننتني، ر ال نننناد . وتُبلننننَو  األنشننننط  مننننن    مننننا

است هام النظهام واةتياجات البلد الذي  ان موضور ا ست هام، و لن منن َث أن ختتلنف منن 
 بلد إىل آجه.

 ويبا بهنامإ متاب   مت لخل ببنام اليد ات األنشطَ  الهايسي  التالي : 
ب ث  لتييال اايااخل هبد   نع البياننات وامل لومنات ) لنن أن يشنم  تنظيا  -1

 كلك تيييماً كاتياً مسبياً تهيه الدول  ال بو امل ني (
 ت يني فهيخل جكام است هام النظهام -2
 صيا   تيهيه است هام النظهام والتوصيات املنبثي  عنه -3
وتيندم التيهينه )بنسنم   تنظيا مناقش  مااد  مسنتديه  بشنأن اسنت هام النظنهام -4

مطبوعنن  وأجننهي علنن  ؤننبل  اإلن نننت( والتوصننيات ر دو   مننن دو ات فهيننخل 
 اءكام االومال الدو  امل   بيوانني وسياسات محاي  املستهلك(

 وضع مشهور بنام قد ات لتنفيذ توصيات است هام النظهام -5
لنن  ر دو   مننن دو ات تينندم مشننهور مسنناعد  تينينن  إىل ايهننات املاحننن  احملتم -6

 فهيخل اءكام االومال الدو  امل   بيوانني وسياسات محاي  املستهلك
تنظننيا ةليننات عمنن  لنشننه اسننتنتاجات وتوصننيات اسننت هام النظننهام ر البلنند  -7

 الذي  ان موضور ا ست هام
تنظيا ةلي  عم  للتوعين  ر أعيناب نشنه اسنتنتاجات اسنت هام النظنهام، ينتا  -8

 يع نسخ مطبوع  من التيهيهفيها توز 
 تنييأل إطا  سياسات محاي  املستهلك موضور ا ست هام -9

 املواضي ي ( أو اليطاعي  أو تنييأل تشهي ات محاي  املستهلك )األفيي  -10
 صيا   تشهي ات ءانوي  و/أو تنفيذي  )لوااأل ومبادي توجيهي ( -11
 وضع إطا  مؤسسال بيياد   يت  محاي  املستهلك -12
تنظنننيا ةلينننات تد يبيننن  علننن  إنفننناك قنننوانني محايننن  املسنننتهلك لفااننند  مننننوظفال  -13

 ايهاز اليبااال و يت  محاي  املستهلك ومنظمات املستهللني
ننه  -14 تنظنيا ةلينات دعااينن  تتنناول فواانند قنوانني وسياسنات محاينن  املسنتهلك وتوج 

واويتنننات إىل املسنننؤولني االنننوميني ومنننوظفال ايهننناز اليبنننااال وننننواب الكملنننان 
 املنظةم  لليطاعات واألوسا  األ اد ي  ودوااه األعمال الت ا ي  وأ   املهن .

    


