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 لجنة التجارة والتنمية
 مجلس التجارة والتنمية

 وسياسات حماية المستهلكبقوانين فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني 
 الدورة الثانية

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

 أنشطة األونكتاد لبناء القدرات في مجال حماية المستهلك

ت وسياسةاقةوانين فةي مجةال والمساعدة التقنيةة استعراض بناء القدرات   
 حماية المستهلك 

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
يعمل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( على بناء القدرات يف البلددا   

للطلبدات اً النامية والبلدا  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليدة وتقددا املعداعدة التقنيدة اليفدا و قد
الواردة واملوارد املتاحدة  ويعمدل األونكتداد علدى بنداء القددرات وتقددا املعداعدة التقنيدة يف  دال 

تتعلد  واإلقليمد  قانو  وسياسات محاية املعدتفل  مدن لدأل طن دطة علدى الصدعيدين الدو   
ن وبالقددرات املؤسعدية مد ،بصياغة ت ريعات لاصة حبماية املعتفل  وتنفيدذ مبدادت توجيفيدة

 طجل حتعني انفاذ قوانني محاية املعتفل  
عدددن طن دددطة التعددداو  التقددد  واملعددداعدة املقدمدددة طو اً مرحليددداً وتقددددذ  دددذر املدددذ رة تقريدددر  

املتلقاة، على الصعيدين الثنائ  طو اإلقليم ، يف  ال قدانو  وسياسدات محايدة املعدتفل ، مدن 
  2016 لرى، يف عاذقبل األونكتاد والدول األعضاء واملنظمات الدولية األ
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 مقدمة  
ب دد    70/186، اختددذت اعمعيددة العامددة القددرار 2015 ددانو  األول/ديعددم    22يف  -1

محايددة املعددتفل ، مبددا اددل املبددادت التوجيفيددة كمايددة املعددتفل  بصدديرتفا املنقحددة، واملقددرر املتعلدد  
، يف ا ددار عنددة وسياسددات محايددة املعددتفل  بقددوانني ريدد  اادد اء اككددوم  الدددو  املعدد  بإن دداء 

قائمدددة تتبدددا  لددد  التجدددارة والتنميدددة التدددابا لفونكتددداد، مدددن طجدددل تدددو   ا ليدددة املؤسعدددية الدوليدددة 
   (1)للمبادت التوجيفية

سيضدطلا مملدة طمدور منفدا  ري  اا اء اككدوم  الددو  ط   97ويذ ر املبدط التوجيف   -2
لقدرات واملعاعدة التقنية اىل البلدا  النامية والبلدا  اليت متر اقتصاداهتا تقدا املعاعدة يف بناء ا"

 " مبرحلة انتقالية يف  ال وضا وانفاذ قوانني وسياسات محاية املعتفل 
اىل  يف دورتدده األوىلويف اسددتنتاجاته املتفدد  عليفددا،  لددخل  ريدد  اادد اء اككددوم  الدددو   -3

حمدَّثاً ألن دطة بنداء القددرات واملعداعدة التقنيدة،  د  ينظدر  يفدا  ط  تعد استعراضاً طمانة األونكتاد 
  (2)األعضاء فري  يف دورته الثانية، على ط  ت لذ يف اكعبا  املعلومات اليت سرتد من الدولال
التقد   والتعداو وبناء على ذل ، تضم  ذر املذ رة معلومات عدن طن دطة بنداء القددرات  -4

عددددن معلومددددات قدددددمتفا الدددددول األعضدددداء  ،  ضددددأً 2016تدددداد يف عدددداذ الدددديت طجرهتددددا طمانددددة األونك
واملنظمددات الدوليددة اىل األونكتدداد ب دد   طن ددطة التعدداو  التقدد  يف  ددال قددانو  وسياسددات محايددة 

لتدو   طعمدال بنداء القددرات يف  دال سياسدات محايدة اً   و د  تتنداول يف البدايدة ا دار (3)املعتفل 
املعددتفل  يف البلدددا  الناميددة،   تر ددز علددى طعمددال بندداء القدددرات الدديت يو ر ددا األونكتدداد والدددول 

 األعضاء واملنظمات الدولية األلرى على الصعيدين الو   والدو   

 إطار بناء القدرات والمساعدة التقنية -أولا  
 ألونكتاد بشأن حماية المستهلكولية ا -ألف 

يف العداب   وسياسات محاية املعدتفل  بقواننياككوم  الدو  املع  ناقش  ري  اا اء  -5
 املنا عدددددةالتفاعددددل بددددني سياسدددددات املنا عددددة ومحايدددددة املعددددتفل  والفوائدددددد الدددديت حتققفدددددا سياسددددات 

ا يتحمدددل عددددد مدددن للمعدددتفلكني، بنددداء علدددى حبدددوس وحتلددديأت طساسدددية يف  دددذين ا دددالني   مددد
بدني اً العأقدة الوثيقدة تقليدديمبدا يد ز عن محايدة املعدتفل ، اً املعنية باملنا عة املعؤولية طيض اهليئات

ا الني  وتلقى األونكتاد  لبدات مدن الددول األعضداء للمعداعدة يف  دذين ا دالني وقداذ ب عمدال 
اسات محاية املعتفل  لصاحل عدد من لبناء القدرات وتقدا املعاعدة التقنية يف  ال قانو  وسي

 الدول األعضاء يف منا   خمتلفة من العامل على مدى عدد من العنوات  

__________ 

(1) A/RES/70/186  
(2) TD/B/C.I./CPLP/4  

األمريكيدددة واملنظمدددة الدوليدددة وردت ردود علدددى اسدددتبيا  ب ددد   بنددداء القددددرات مدددن  وسدددتاريكا والو يدددات املتحددددة  (3)
 للمعتفلكني 
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على مفاذ  ري  اا اء اككدوم  الددو ، علدى  99-95و 87وتنص املبادت التوجيفية  -6
 النحو املبني يف اإل ار 

i 

 

 

 

 

 

 

 المهام وسياسات حماية المستهلك: بقوانينفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني 
الدول األعضاء مدعوة اىل تعمية و الدة إلنفداذ قدوانني محايدة املعدتفل  طو و الدة معنيدة  -87

بعياسددات محايددة املعددتفل  للقيدداذ بدددور جفددة ا تصددال لتعددفيل التعدداو  يف ا ددار  ددذر املبددادت 
األلرى، ولدي  ا ستعاضدة  التوجيفية  والقصد من تعمية  ذر اعفات  و تكملة سبل التعاو 

  عنفا  وينبر  الطار األمني العاذ باعفة املعماة
سيقوذ بدور ا لية املؤسعدية  ريد  لد اء حكدوم  دو  معد  بقدوانني وسياسدات محايدة  -95

املعتفل  يعمل ضمن ا دار عندة قائمدة تابعدة  لد  التجدارة والتنميدة التدابا ملدؤمتر األمدم املتحددة 
   ميةللتجارة والتن

ينبردد  ط  تت ددذ الدددول األعضدداء ااطددوات املناسددبة علددى الصددعيد الددو   طو اإلقليمدد   -96
  لتنفيذ  ذر املبادت التوجيفية

سيضدددطلا  ريددد  ااددد اء اككدددوم  الددددو  املعددد  بقدددوانني وسياسدددات محايدددة املعددددتفل   -97
  باملفاذ التالية:

املتعدددددة األ دددراا واملناق دددة تدددو   منتددددى سدددنوي و رائددد  إلجدددراء امل ددداورات  )ط( 
وتبددادل وجفددات النظددر بددني الدددول األعضدداء ب دد   املعددائل املتصددلة باملبددادت التوجيفيددة، و اصددة 

 ؛تنفيذ ا واا ات املكتعبة منه
اجراء دراسات وحبوس دورية عن معائل محاية املعتفل  ذات الصدلة باملبدادت  )ب( 

األعضدددددداء واىل مصدددددداكفا، وتعمدددددديم  ددددددذر البحددددددوس اىل توا دددددد  لراء الدددددددول اً التوجيفيددددددة اسددددددتناد
  من الفعالية؛اً والدراسات هبدا زيادة حجم تبادل اا ات وا عاب املبادت التوجيفية مزيد

اجددراء استعراضددات طقددرا   وعيددة للعياسددات الو نيددة املتعلقددة حبمايددة املعددتفل   )ج( 
 ؛ اليت تطبقفا طجفزة محاية املعتفل  يف الدول األعضاء

مجددا ون دددر املعلومدددات ب ددد   املعدددائل املتعلقددة بتحقيددد  األ دددداا املتولددداة مدددن  )د( 
املبدددادت التوجيفيدددة ب دددكل عددداذ وبدددااطوات املأئمدددة الددديت اختدددذهتا الددددول األعضددداء علدددى الصدددعيد 

 للفعالية يف حتقي  األ داا وتطبي  املبادت؛اً الو   طو اإلقليم  تعزيز 
القددرات واملعداعدة التقنيدة اىل البلددا  الناميدة والبلددا  تقدا املعداعدة يف بنداء  ( د) 

 ؛اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف  ال وضا وانفاذ قوانني وسياسات محاية املعتفل 
النظدددر يف الدراسدددات والوثدددائ  والتقدددارير ذات الصدددلة الصدددادرة عدددن املؤسعدددات  )و( 

ملنظمدددات وال دددبكات الدوليدددة، مدددن طجدددل تبدددادل املعنيدددة يف منظومدددة األمدددم املتحددددة وغ  دددا مدددن ا
املعلومدددات املتعلقدددة بددد امم العمدددل ومواضددديا الت ددداور، وحتديدددد امل ددداريا الددديت تتدددي  ا دددال لتقاسدددم 

 ؛ العمل والتعاو  يف  ال تقدا املعاعدة التقنية
تقارير وتوصديات مأئمدة  صدوي سياسدات محايدة املعدتفل  املتبعدة يف  اعداد )ز( 

 عضاء، مبا يف ذل   صوي تطبي  وتنفيذ  ذر املبادت التوجيفية؛الدول األ
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املفاذ لأل  رتات ما بني دورات انعقاد مؤمتر األمم املتحددة  سدتعرا   تنفيذ )ح( 
مجيدددا جواندددخل  موعدددة املبدددادت والقواعدددد املنصدددفة املتفددد  عليفدددا اتفاقددداً متعددددد األ دددراا ملكا حدددة 

  تقدا تقارير عن ذل  اىل دورات املؤمتر؛املمارسات التجارية التقييدية، و 
اسددتعرا  دوري للمبدددادت التوجيفيددة عنددددما يصدددر تكليدددف بددذل  عدددن  اجددراء )ط( 

مدددؤمتر األمدددم املتحددددة  سدددتعرا  مجيدددا جواندددخل  موعدددة املبدددادت والقواعدددد املنصدددفة املتفددد  عليفدددا 
 متعدد األ راا ملكا حة املمارسات التجارية التقييدية؛اً اتفاق
 اإلجراءات وطساليخل العمل الأزمة لأضطأع بو ية الفري   حتديد )ي( 

ولدى ت دية الفريد  اككدوم  الددو  ملفامده، علدى الفريد  وطجفزتده الفرعيدة ا متنداع عدن  -98
اصدار األحكاذ  صوي طن طة طو سلو يات  رادى الدول األعضاء طو  رادى املؤسعات  يمدا 

وعلى الفريد  اككدوم  وطجفزتده الفرعيدة  نلدخل الددلول  طدرا يتعل  ب ي صفقة طعمال بعينفا  
 يف طي نزاع قد ين   بني املؤسعات  صوي طي صفقة طعمال بعينفا 

وعلددى الفريدد  اككددوم  الدددو  ط  يضددا مددا يلددزذ مددن اجددراءات ملعاعددة املعددائل املتصددلة  -99
  بضرورة اكفاظ على العرية

 

 بشأن سياسات المنافسة وحماية المستهلكالستراتيجية العالمية  -باء 
اعُتمدددت اسددرتاتيجية األونكتدداد اعديدددة ب دد   سياسددات املنا عددة واملعددتفل  يف مددؤمتر  -7

 سددتعرا  مجيددا جوانددخل  موعددة املبددادت والقواعددد املنصددفة املتفدد  عليفددا األمددم املتحدددة العددابا 
  وُتعددتوحى 2015يف متوز/يوليدده  ييديددةاتفاقدداً متعدددد األ ددراا ملكا حددة املمارسددات التجاريددة التق

 ددذر ا سددرتاتيجية مددن اادد ات الدديت ا تعددبفا األونكتدداد يف تنفيددذ طن ددطة بندداء القدددرات يف العددامل 
   ومدددن طجدددل ضدددما  القبدددول وا لتدددزاذ مدددن البلددددا  ال دددريكة، يدددتم ختطدددي  وتنفيدددذ  دددل(4)الندددام 

عنيدة و دذل  غ  دا مدن ال دبكات الو نيدة األن طة مب ار ة و ا ت املنا عدة ومحايدة املعدتفل  امل
 اً  واإلقليمية والعاملية، حيث يكو  ذل  مناسب

 وتر ز ا سرتاتيجية العاملية اعديدة على ا ا ت التالية:  -8
 املعاعدة التقنية يف سياسات ولوائ  املنا عة ومحاية املعتفل   )ط( 
 هتيئة بيئة مواتية للقطاع اااي؛ )ب( 
 املنا عة؛ حيادية )ج( 
 الرت يز اإلقليم  املوّسا؛ )د( 
 متابعة األن طة وتقييم طثر ا  ) د( 
تععى سياسدات املنا عدة ومحايدة املعدتفل  اىل تعزيدز ادروا اقتصدادية معدتقرة، وتقويدة  -9

التنا عددية، ودعددم تنددوع التجددارة، وح ددد ا سددتثمار اولدد  واألجنددأل، وحتعددني اهليا ددل األساسددية 
خل الرت يز ب كل لاي علدى تنميدة القطداع ااداي  د داة لتعزيدز النمدو واكدد مدن الرئيعية  وينص

مددن اإل دار العدداذ للمعدداعدة التقنيددة الدديت يقدددمفا األونكتدداد، اً الفقدر  وت ددكل  ددذر األن ددطة جددزء
__________ 

(4) TD/RBP/CONF.8/7  
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  وت ددمل (5)2007والدديت تنطددوي علددى تدددعيم امل دداريا وتنميددة ا موعددات املواضدديعية منددذ عدداذ 
املواضدديعية املتعلقددة بعياسددة املنا عددة ومحايدة املعددتفل  تعزيددز القدددرات املؤسعددية يف  ددال ا موعدة 

قددوانني وسياسددات املنا عددة ومحايددة املعددتفل ، ووضددا وانفدداذ قواعددد للمنا عددة ومحايددة املعددتفل ، 
وتقويدددة سياسدددة املنا عدددة ومحايدددة املعدددتفل  علدددى الصدددعيدين الدددو   واإلقليمددد  يف ط ريقيدددا، ولسددديا 

 وي  اهلادت، وطمريكا الأتينية ومنطقة البحر الكاريأل  وا

التقريةةر المرحلةةي عةةن أنشةةطة األونكتةةاد فةةي مجةةال بنةةاء القةةدرات والتعةةاون  -ثانياا  
 التقني

يقدددذ األونكتدداد معدداعدة تقنيددة يف  ددال قددوانني وسياسددات محايددة املعددتفل  عددن  ريدد   -10
   ودو  اإلقليم   القياذ ب ن طة على الُصُعد الو   واإلقليم

وعلددى الصددعيد الددو  ، يقدددذ األونكتددداد املعدداعدة التقنيددة املتعلقددة بإعددداد و/طو اعتمددداد  -11
يف اً و/طو تنقددي  و/طو تنفيددذ القددوانني الو نيددة كمايدددة املعددتفل  والت ددريعات ذات الصددلة، وطيضددد

محايدة املعدتفل   وعلدى   ال بناء القددرات املؤسعدية الو نيدة إلنفداذ الت دريعات الفعالدة يف  دال
وجدده ااصددوي، يددنظم األونكتدداد م دداورات مددا  ثلدد  اككومددات مددن طجددل اسددتعرا  م دداريا 
قددددوانني املعددددتفل ، ودورات تدريبيددددة مكثفددددة عددددن قددددوانني وسياسددددات محايددددة املعددددتفل  ملعددددؤو  

 العلطات املعنية حبماية املعتفل  واهليئات العامة  
وعلددى الصددعيد اإلقليمدد ، يعدداعد األونكتدداد يف صددياغة وتنفيددذ ت ددريعات اقليميددة عددن محايددة  -12

مددن املددؤمترات واكلقددات الدراسددية وحلقددات العمددل اهلاد ددة اىل حتقيدد  التكامددل اً املعددتفل  ويددنظم عدددد
القددرات  اإلقليم  يف املعائل املتعلقة حبماية املعتفل   يما بني اككومدات، و دذل  املعدايفة يف بنداء

على الصعيدين الو   واإلقليم  ويف التعاو  املتعدد األ راا يف  دال محايدة املعدتفل   و كدن دعدم 
  ذر املبادرات بإعداد دراسات وتقارير عن ا ا ت موضا ا تماذ الدول األعضاء  

 األنشطة الوطنية -ألف 
عددن املمارسددات التجاريددة غدد  ، علددى اعددداد  ئحددة 2016سدداعد األونكتدداد اثيوبيددا، يف عدداذ  -13

العادلددددة ومبددددادت توجيفيددددة كمايددددة املعددددتفل ، اذ تعددددد صددددكوأل القددددانو  غدددد  اإللزامدددد  بالرددددة األيفيددددة 
لتحعني تنفيذ قانو  املنا عة يف اثيوبيا من قبل  يئة املنا عدة التجاريدة ومحايدة املعدتفل   وقدد طُجريدت 

   ال بناء القدرات واملتعلقة حبماية املعتفل :على الصعيد الو   يف اثيوبيا األن طة التالية يف
حلقدددددة عمدددددل ب ددددد   التصددددددي  والتددددددريخل  يمدددددا يتعلددددد  بصدددددياغة  ئحدددددة عدددددن  )ط( 

املمارسات التجارية غد  العادلدة ومبدادت توجيفيدة كمايدة املعدتفل  )ت درين األول/ط تدوبر(، مدا 
  ئحة واملبادت التوجيفية؛روع  الأاست داذ التعليقات الواردة من امل ار ني يف امتاذ م 

دورة تدريبية ملعؤو  محاية املعدتفل  وغد  م مدن طصدحاب املصدلحة املعنيدني،  )ب( 
من طجل حتعني معارا وقدرات املعؤولني من  يئة املنا عدة التجاريدة ومحايدة املعدتفل  وطعضداء 

ووجدد امل دار و  العل  القضائ  يف  ال انفاذ قانو  محاية املعدتفل  )ت درين األول/ط تدوبر(  
  طو  تاز؛اً يف املائة منفم العرو  واوتوى بدرجة جيد جد 90حيث قيَّم اً، التدريخل مفيد

__________ 

(5) TD/B/WP/198/Rev.1  
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جولددة دراسددية للقضدداة ومعددؤو   يئددة محايددة املعددتفل  اىل مؤسعددات ا حتدداد  )ج( 
دالليدة األورويب واىل املفوضية األوروبية )برو عل(، و ذل  اىل وزارة ا قتصداد ومديريدة العدول ال

وا سددددتفأأل و لدددد  املنا عددددة يف لكعددددم ت )ت ددددرين األول/ط تددددوبر(، حيددددث تلقددددى امل ددددار و  
 احا ات عن تنفيذ سياسة املعتفل  يف ا حتاد األورويب ويف لكعم ت  

وساعد األونكتاد  ييت نداذ يف تنقدي  قدانو  محايدة املعدتفل ، مدا مراعداة مبدادت األمدم  -14
املعدددددتفل ، ضدددددمن طمدددددور طلدددددرى منفدددددا الرغبدددددة يف تعزيدددددز منظمدددددات  املتحددددددة التوجيفيدددددة كمايدددددة

شددواغل املعددتفلكني  لتحعددني اسددتيعاباملعددتفلكني يف  ييددت ندداذ واكاجددة اىل وضددا اسددرتاتيجية 
 واألقليات اإلثنية يف البلد  الضعفاء

(، بددددط ويف ا دددار ال ندددامم اإلقليمددد  للمنا عدددة ومحايدددة املعدددتفل  ألمريكدددا الأتينيدددة ) ومبدددال -15
األونكتاد وحكومتا  ولومبيا وب و يف اعداد مبادت توجيفية لفعمال التجارية ب    ا متثال يف  دال 
محايددة املعدددتفل ، وذلددد  هبددددا النفدددو  بثقا ددة محايدددة املعدددتفل  يف طوسددداط األعمدددال واإلسدددفاذ يف 

   2017لول حزيرا /يونيه اعفود الدعوية للحكومات الو نية  ومن املتوقا امتاذ املبادت التوجيفية حب
واقددرتح األونكتدداد توصدديات سياسدداتية هتدددا اىل تقويددة ا ددار محايددة املعددتفل  يف  ددابو  -16

 ددددد دي للمعدددددايفة يف سددددد  عمدددددل طسدددددواقفا، مدددددن طجدددددل حتقيددددد  ر دددددار املعدددددتفل  وتعزيدددددز التنميدددددة 
لو نية من طجل ا قتصادية  ويتمثل اهلدا من  ذر املعاعدة التقنية يف حتعني طُ ُر العياسات ا

النفددو  بالتنميددة ا قتصددادية عددن  ريدد  تعزيددز العمالددة يف القطاعددات الرئيعددية لأقتصدداد يف ا ددار 
العمل الأئ   وتعد  دابو  د دي واحددة مدن البلددا  الثمانيدة الديت تتلقدى  يفدا طُ ُدر األمدم املتحددة 

تحددة، وقُددمت املعداعدة للمعاعدة اإلمنائية الدعم من صندول برنامم وحدة العمل يف األمم امل
 يف ا ار م روع رائد متعدد الو ا ت يف سيال مبادرة "وحدة العمل يف األمم املتحدة"   التقنية

 األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية -باء 
 برنامج المنافسة وحماية المستهلك ألمريكا الالتينية ‘1‘ 

أتينيدددة )برندددامم  ومبدددال( طول م دددروع يعدددد برندددامم املنا عدددة ومحايدددة املعدددتفل  ألمريكدددا ال -17
اقليم  لفونكتداد يف  دذين ا دالني، و دو العأمدة البدارزة يف عملده املتعلد  ببنداء القددرات واملعداعدة 
التقنيددة يف البلدددا  الناميددة  وبدددعم مددن طمانددة الدولددة لل ددؤو  ا قتصددادية يف سويعددرا، ي ددفد برنددامم  

األرجنتددني،  د : اً معدتفيداً ( لعدتة ع در بلددد2018-2015مرحلدة تنفيددذر الثالثدة )اً  ومبدال حاليد
املتعددددددة القوميددددات(، بدددد و، اعمفوريددددة  -ا ددددوادور، طوروغددددواي، بدددداراغواي، بنمددددا، بوليفيددددا )دولددددة 

  الدومينيكية، العلفادور، غواتيما ،  وستاريكا،  ولومبيا، املكعي ، نيكاراغوا،  ندوراس
ر مدا املنظمدات وال دبكات الدوليدة األلدرى مدن طجددل وحيددد برندامم  ومبدال طوجده التد ز  -18

 -  نخل حا ت ا زدواج  وعلى سبيل املثال، قاذ برنامم  ومبال، بالتعاو  ما املنتدى األيب ي
األمريكددد  لو دددا ت محايدددة املعدددتفل ، باستضدددا ة اجتماعدددات متتاليدددة وتنعدددي  جدددداول طعماهلدددا  

 املنا عددة وسياسددات محايددة املعددتفل ؛ ومددوَّل العأقددة بددني مواضدديا مت صصددة مثددلاً وتندداول طيضدد
للتدددريخل الدددالل  يف  ددال محايددة املعددتفل ، اذ ا  املؤسعددات اإلقليميددة اً طعمددال تدددريخل و رصدد

؛ وبىن على مبادرات منظمة الدول األمريكية يف  دال و/طو الدولية يف املنطقة   تو ر ذل  حالياً 
طقدداذ برنددامم  ومبددال بنجدداح شددرا ة مددا الو الددة اإلسددبانية اً، سددأمة املنتجددات ا سددتفأ ية  وطلدد  
 وعزز من األثر وا تعال  تكاليف الت ريلللتعاو  اإلمنائ  الدو ،  ا قلل من 
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 ، طجرى برنامم  ومبال األن طة التالية يف  ال محاية املعتفل :2016ويف عاذ  -19
ت املنظَّمددددة )طنتيرددددوا حلقددددة عمددددل عددددن املنا عددددة ومحايددددة املعددددتفل  يف القطاعددددا )ط( 

غواتيما ، غواتيمدا ، طيار/مدايو(  ومجعدت حلقدة العمدل، الديت اشدرتأل يف تنظيمفدا وزارة ا قتصداد 
وو الة محايدة املعدتفل  يف غواتيمدا  والو الدة اإلسدبانية للتعداو  اإلمندائ  الددو ، معدؤولني ر يعد  

ط ثدر لد ة يف  دل مدن ا دالني )مدن  املعتوى من الو ا ت األعضاء وطولئ  العاملني يف و دا ت
بنمددا وبدد و والعددلفادور وسويعددرا و رنعددا والو يددات املتحدددة( مددن طجددل مناق ددة املعددائل املتعلقددة 
باملنا عددة ومحايددة املعددتفل  يف القطاعددات املنظَّمددة للطاقددة واألدويددة وا تصددا ت  وطعقددخل حلقددة 

ومحايدددددة املعدددددتفل  املرتبطدددددة ب  ضدددددل ملناق دددددة قضدددددايا املنا عدددددة  معدددددتديرةالعمدددددل جلعدددددتا مائددددددة 
التصميمات املؤسعية للقطاعات املنظَّمدة وطثدر القطاعدات اإلقليميدة املنظَّمدة علدى املنا عدة ومحايدة 

 ملناق ددةاملعددتفل   واسددتفد ت  ددذر الفعاليددة تددو   منتدددى لو ددا ت املنا عددة ومحايددة املعددتفل  
وتبددادل ط ضددل املمارسددات  وتناولددت حلقددة  ا ددا ت ذات ا  تمدداذ امل ددرتأل وحتديددد طوجدده التدد زر

العمدددل  دددو  القطاعدددات املنظَّمدددة عدددادة مدددا تثددد  ال دددواغل مدددن منظدددور املنا عدددة ومحايدددة املعدددتفل  
بعبخل طثريفا على حيداة النداس  وعلدى وجده ااصدوي،  دإ  املمارسدات امل لدة باملنا عدة يف  دذر 

ر بدددددورر علددددى و ددددا ت محايددددة القطاعددددات تددددؤدي اىل ضددددرر مباشددددر متعلدددد  باملعددددتفل ،  ددددا يددددؤث
املعدددتفل  )علدددى سدددبيل املثدددال، تقيّدددد التكدددتأت ا حتكاريدددة يف  دددال األرز يف طمريكدددا الوسدددطى 

ا دددددوادور، بنمدددددا، بددددد و، اعمفوريدددددة نوعيدددددة اوصدددددول وطسدددددعارر(  و اندددددت البلددددددا  امل دددددار ة  ددددد  
وا،  ندوراس، الو يات الدومينيكية، العلفادور، سويعرا،  رنعا،  وستاريكا، املكعي ، نيكاراغ

يف املائدة مدن الو دا ت امل دار ة  95  وحظيت الفعالية بتقدير ر يدا:  قدد ذ در املتحدة األمريكية
يف املائددة ط  اوتويددات   82ط  املناق ددات سددايفت يف بندداء الددرواب  مددا الو ددا ت األلددرى، وذ ددر 
لتعاو  ما القطاعات املنظَّمة  انت "وثيقة الصلة" بعمل مؤسعاهتا  وط ادت  وستاريكا بزيادة ا

بعددددد حلقددددة العمددددل، ونظمددددت غواتيمددددا   عاليددددة جانبيددددة يف سدددديال الددددرتويم لعددددن قانو ددددا املتعلدددد  
حلقددة العمددل(،   ددانوا حاضددرينباملنا عددة )وشددارأل يف الفعاليددة ربسدداء سددبا مددن و ددا ت املنا عددة  

 تفادة؛لرصد األسعار تتكامل  يه الدروس املعاً جديداً وط لقت بنما نظام
لوجده ومددهتا طسدبوع واحدد عدن محايدة اً دورة مكثفة ر يعة املعتوى تُددرَّس وجفد )ب( 

معددتفلك  اادددمات املاليددة، نظمتفددا مدرسددة املعفددد الددو   للددد اع عددن املنا عددة ومحايددة امللكيددة 
الفكريددة وبرنددامم  ومبددال )ليمددا، حزيرا /يونيدده(  واسددتفد ت  ددذر الدددورة املددوافني الرئيعدديني يف 

مددددن معددددؤو  الو ددددا ت املكلفددددني  30الو ددددا ت املعددددتفيدة مددددن محايددددة املعددددتفل :   تدددددريخل 
بااددددمات املاليدددة علدددى يدددد ط ددداد يني ولددد اء مدددن و الدددة املعدددتفلكني الكتالونيدددة )اسدددبانيا( وعندددة 

بتددددددريخل املددددددربني، اً متعلقددددداً التجدددددارة ا حتاديدددددة )الو يدددددات املتحددددددة(  وتضدددددمنت الددددددورة عنصدددددر 
عمليدات التكدرار  دذر  لني امل ار ني لك  يتمكنوا من تكدرارر يف و دا هتم، و  اسدتكمالللمعؤو 

 460، لتكددددو  حمصددددلتفا تدددددريخل مددددا  موعدددده 2016علددددى الصددددعيد الددددو   يف لب/طغعددددط  
يف املائدددة   50وزاد امل دددار و  مدددن  فددداءاهتم يف  دددال ااددددمات املاليدددة مبتوسددد  نعدددبته اً  م دددار 

اسددبانيا، ا ددوادور، طوروغددواي، بدداراغواي، بنمددا، بدد و، اعمفوريدددة ر ة  دد : و انددت البلدددا  امل ددا
  الدومينيكية، العلفادور، شيل ،  وستاريكا، املكعي ، نيكداراغوا، الو يدات املتحددة األمريكيدة

اً جديدداً طن د ت  وسدتاريكا مرصدد، واختذ عدد من البلدا  مبادرات جديدة عقخل الدورة؛  مثأً 
 ثت العلفادور م روع قانو  عن محاية معتفلك  اادمات املالية؛لفسعار واستحد
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املنتدددددى الدددددو  العددددنوي العددددادس كمايددددة املعددددتفل  )غوانا اسدددديت،  وسددددتاريكا،  )ج( 
طيلول/سددبتم (  يفدددا املنتدددى اىل اتاحددة الفرصددة طمدداذ املعددؤولني واملفنيددني يف  ددال محايددة املعددتفل  

 العامدددة علدددى الصددعيد اإلقليمددد   ور دددزت املناق دددات علدددى األسدددوال لتبددادل ااددد ات ومناق دددة العياسدددة
توقيدددا اتفدددال بدددني و ددداليت  وسدددتاريكا وبددداراغواي ونتجدددت عنددده اً الرقميدددة،  مدددا استضددداا املنتددددى طيضددد

 -حمادثددددات لاصددددة باتفددددال بددددني و دددداليت املكعددددي  وطوروغددددواي  وُعقددددد اجتمدددداع للمنتدددددى األيبدددد ي 
  يف طعقداب املنتددى الددو   وحظد  املنتددى بد على تقددير مدن بدني األمريك  لو ا ت محاية املعتفل
يف املائة من الو دا ت امل دار ة علدى طنده "وثيد   95.7، وقّيمته 2016طن طة برنامم  ومبال يف عاذ 

األرجنتدددني، ا دددوادور، طوروغدددواي، الصدددلة باكيددداة اليوميدددة للمؤسعدددة"  و اندددت البلددددا  امل دددار ة  ددد : 
ل، بنمدددا، بددد و، اعمفوريدددة الدومينيكيدددة، سويعدددرا، شددديل ، غواتيمدددا ،  وسدددتاريكا،  بددداراغواي، ال تردددا

 ، اىل جانخل منظمة الدول األمريكية؛ ولومبيا، املكعي ، نيكاراغوا، الو يات املتحدة األمريكية
للتدددددريخل الددددالل  )ت ددددرين الثدددا /نو م (  ي ددددكل  معدددابقة برنددددامم  ومبدددال )د( 

تيعددد  التبدددادل بدددني الو دددا ت األعضددداء طحدددد طن دددطة برندددامم  ومبدددال ذات ط ضدددل العوائدددد علدددى 
ا سددتثمار، ويتمثددل اهلدددا يف حتعددني تبددادل اادد ات وتعميدد  التعدداو   يمددا بددني بلدددا  اعنددوب 

التبددادل  وقددد عرضددت الو ددا ت ارسددال وضددما  طثددر مضدداعدف  وهتدددا املعددابقة اىل تعزيددز  ددذا 
ملعددداي  الكفددداءة والفعاليدددة اً املتددددربني الددددالليني واسدددتقباهلم، حيدددث قُدّيمدددت الطلبدددات املقدمدددة و قددد

واألثدددر  و اندددت اثنتدددا  مدددن حدددا ت التددددريخل الددددالل  الفدددائزة الدددثأس تتعلددد  حبمايدددة املعدددتفل  
شيل  وطوروغواي، للتعرا على اثنتني مدن وتنطوي على زيارة اىل و الة املكعي  من قبل و اليت 
  شبكة اإلنرتنت وخمت  للفحوصات؛طجن  مبادراهتا وتنفيذيفا، ويفا للية لتعوية النزاعات ع 

اسدددتحداس وتنفيدددذ طداة تفاعليدددة إلدارة املعدددارا تضدددم مجيدددا منتجدددات برندددامم   ) د( 
ل الكتيبددات اإلرشددادية وثيقددة مثدد 200 ومبددال عددن املنا عددة ومحايددة املعددتفل  )تضددم ط ثددر مددن 

واملبددادت التوجيفيددة والدراسددات والتقددارير(  ويعدداعد  ددذا الن دداط الرئيعدد  علددى ضددما  اسددتدامة 
برنددامم  ومبددال وطيفيتدده، حيددث يكفددل زيددادة الظفددور وحتعددني التفاعددل  يمددا بددني األعضدداء، وبددني 

 املصدلحة اادارجيني األعضاء و ري  برنامم  ومبال يف األونكتاد، وبني برنامم  ومبال وطصدحاب 
 ( http://unctadcompal.org)انظر 

برنامج التكامل القتصادي اإلقليمي والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفسةاد مةن لةالل  ‘2‘ 
 2020-2015سياسات حماية المستهلك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

، بدددعم مددن الو الددة العددويدية للتعدداو  اإلمنددائ  الدددو  2015يف عدداذ  ط لدد  األونكتدداد -20
ومتويل من العويد،  ذا ال نامم اااي ببناء القدرات على الصعيد اإلقليم  والدذي يفددا اىل 
املعددايفة يف حتقيدد  التكامددل ا قتصددادي اإلقليمدد ، ومكا حددة الفعدداد، واككددم الرشدديد، واملعدداواة 

تعزيدز األسدوال مدن لدأل سياسدات حمعدنة للمنا عدة ومحايدة املعدتفل   بدني اعنعدني، عدن  ريد 
اىل املعددايفة يف حتقيدد  ط ددداا اً يف منطقددة ال ددرل األوسدد  واددال ط ريقيددا  ويعددعى ال نددامم طيضدد

 الدديمنو  املرددربو  مصددرو  لبنددا و  اعزائددرو  تددون و  األرد التنميددة املعددتدامة  والبلدددا  املعددتفيدة  دد  
 التالية: نامم مصمم للمعاعدة على ضما  حتقي  النتائم اام   وال  دولة  لعطنيو 
: حتقيدد   عاليددة واسددتدامة سياسددات املنا عددة وا عددرتاا هبددا  دد دوات 1النتيجددة  )ط( 

 لتحقي  التكامل ا قتصادي اإلقليم  يف منطقة ال رل األوس  واال ط ريقيا؛
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   واإلقليمددددد ، : احدددددرتاذ حقدددددول املعدددددتفل  علدددددى الصدددددعيدين الدددددو 2النتيجدددددة  )ب( 
وحتقيددد   عاليدددة واسدددتدامة سياسدددات محايدددة املعدددتفل  وا عدددرتاا هبدددا  ددد دوات لتحقيددد  التكامدددل 

 ا قتصادي اإلقليم  يف منطقة ال رل األوس  واال ط ريقيا؛
: زيددادة دعددم القطدداع اادداي، واعتمدداد بددرامم لأمتثددال  يمددا يتعلدد  3النتيجددة  )ج( 

ة املعتفل   وزيدادة املعداواة بدني اعنعدني والتمكدني ا قتصدادي بقوانني وسياسات املنا عة ومحاي
 للمرطة على الصعيد اإلقليم ؛

: تطبيددد  مبدددادت حياديدددة املنا عدددة  وزيدددادة  فدددم املؤسعدددات اململو دددة 4النتيجدددة  )د( 
 للدولة واإلدارات اككومية أليفية حيادية املنا عة ووعيفا هبا؛

التعاو  اإلقليم  يف  ال املنا عة ومحاية املعتفل   : حتعني وتعزيز 5النتيجة  ) د( 
وزيادة العدد النفائ  لبلدا  منطقة ال رل األوس  واال ط ريقيدا امل دار ة يف امل دروع  والنفدو  

 بقدرات ووع  والتزاذ طصحاب املصلحة على الصعيدين اإلقليم  والو   
لدى صددورة واضدحة للعديال والبيئددة الضدرورية للحصدول ع -يف ا دار مرحلدة بددء ال نددامم  -21

 يف األن طة التالية و/طو نظمفا: 2016شارأل األونكتاد يف عاذ  -اليت سُينفذ  يفما 
اجتمددددداع جامعدددددة الددددددول العربيدددددة ادددددد اء محايدددددة املعدددددتفل  يف الددددددول العربيددددددة  )ط( 

عم معدد لة )طيار/مددايو(  ناق ددت األمانددة العامددة عامعددة الدددول العربيددة طيفيددة ان دداء  رقددة عمددل تددد
محاية املعتفل  يف الدول العربية، واخُتدذ قدرار بإن داء  ريد  تقد  يف  دذا الصددد  ونُفدذ املقدرتح يف 

مددن اً ا ددار تطددوير العمددل امل ددرتأل  يمددا بددني الدددول العربيددة واعفددود الدديت تبددذهلا األمانددة العامددة حاليدد
د  ا دددة  ويتمثدددل اهلددددا طجدددل حتقيددد  التكامدددل ا قتصدددادي  يمدددا بدددني الددددول العربيدددة علدددى الُصدددعُ 

الرئيعدد  هلددذا الفريدد  يف حتقيدد  التنظدديم التكددامل  وامل ددرتأل كمايددة املعددتفلكني يف الدددول العربيددة، 
والتوصل اىل ربية واضحة وشاملة لوضا قوانني كماية املعتفلكني من الرش التجاري وغد ر مدن 

 املمارسات ذات األثر العلأل؛
املتحددة ل يطانيدا العظمدى وليرلنددا ال دمالية ألربعدة زيارات دراسدية اىل اململكدة  )ب( 

مددددن معددددؤو  اكددددا ت )واحددددد مددددن  ددددل مددددن اهليئددددة اككوميددددة كمايددددة املعددددتفل  ومجعيددددة محايددددة 
املعددتفل ( مددن مصددر واملرددرب )متوز/يوليدده(  وتناولددت الزيددارات املواضدديا التاليددة: نظددرة عامددة علددى 

لقدددة بددده يف اململكدددة املتحددددة؛ التجدددارة اإللكرتونيدددة؛ نظددداذ محايدددة املعدددتفل  وطدوات التحقيددد  املتع
معاعدددة ال ددددكاوى؛ الدعايددددة املضدددللة؛ دليددددل األونكتدددداد املددددنق  ب ددد   محايددددة املعددددتفل ؛ طن ددددطة 
املنظمدة الدوليددة للمعدتفلكني يف منطقددة ال درل األوسدد  وادال ط ريقيددا  وُعقددت اجتماعددات مددا 

ة الرقابة املالية؛ ادارة طمني املظامل املع  بال ؤو  املالية؛ اعفات التالية:  يئة املعاي  التجارية؛  يئ
 منظمة م ورة املوا نني؛ واملنظمة الدولية للمعتفلكني؛

حلقدددددة عمدددددل اقليميدددددة عدددددن التجدددددارة اإللكرتونيدددددة ومعاعدددددة ال دددددكاوى )ت دددددرين  )ج( 
التجددددارة  األول/ط تددددوبر(  ندددداقش املندددددوبو  الفددددري املقدمددددة للمددددوا نني واألعمددددال التجاريددددة مددددن

للنمدو ا قتصدادي، و دذل  طيفيدة التنظديم يف الترلدخل علدى العديدد مدن اً اإللكرتونية باعتبار ا حمر د
 ليددة اقليميددة اً العقبددات القائمددة طمدداذ  ددذر التجددارة  باإلضددا ة اىل ذلدد ، درس امل ددار و  مقرتحدد

  املنطقددة، ويف  ددذا يف بعددب بلدددااً نعددبياً جديددد ملعاعددة ال ددكاوى  وتعددد محايددة املعددتفل   ددا ً 
تبادل املنددوبو  اً، العأقة بني املنظمني وال ر ات اااضعة للتنظيم  وطل  اً الصدد، نوق ت طيض
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اا ات يف تنفيذ العياسدات اككوميدة مدن طجدل تعزيدز التجدارة اإللكرتونيدة  وحضدر حلقدة العمدل 
بالتنميدددة التجاريدددة و/طو مدددن  يئدددات محايدددة املعدددتفل  والو دددا ت املعنيدددة اً م دددار  80ط ثدددر مدددن 

ا قتصدددادية واهليئدددات املعنيدددة بالضدددرائخل و/طو اعمدددارأل، و دددذل  املؤسعدددات العاملدددة يف  دددا ت 
 ا ت وال يد واملؤسعات املالية التجارة اإللكرتونية ولدمات ا تص

 تعزيز الكفاءات التقنية لحماية المستهلك في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ‘3‘ 
، ويف حلقددة دراسددية عنوا ددا "املعر ددة 2016ا امل ددروع يف  ددانو  الثا /يندداير يف ا ددار  ددذ -22

يف  ال محاية املعتفل  يف العصر الرقم : سياسة محاية املعدتفل  يف ال دراء العدابر للحددود يف 
عددن سياسددة محايددة املعددتفل  يف ال ددراء اً رابطددة طمددم جنددوب شددرل لسدديا"، قدددذ األونكتدداد عرضدد

اىل مبدددادت األمدددم املتحددددة اً الصدددعيد الددددو  وعلدددى صدددعيد الرابطدددة، اسدددتناد العدددابر للحددددود علدددى
ب ددد    2015تقريدددر عددداذ نتدددائم اً كمايدددة املعدددتفل   ون دددر األونكتددداد طيضددد املنقحدددةالتوجيفيدددة 

  اقتصاد املعلومات: ا أل امكانات التجارة اإللكرتونية لصاحل البلدا  النامية

بنةةةاء القةةةدرات والمسةةةاعدة التقنيةةةة مةةةن قبةةةل الةةةدول األع ةةةاء والمن مةةةات  -ثالثاا  
 الدولية 

لمسةةاعدة المقدمةةة مةةن البلةةدان المانحةةة: لجنةةة التجةةارة التحاديةةة، أمثلةةة علةة  ا -ألف 
 الوليات المتحدة

، سدداعدت عنددة التجددارة ا حتاديددة يف ان دداء عمليددة األونكتدداد  سددتعرا  2016يف عدداذ  -23
يف  ري  اسدتعرا  األقدرا  اً  ال محاية املعتفل  وقدمت تعليقات عليفا، وشار ت طيضاألقرا  يف 

  فري  اا اء اككوم  الدو  املع  بقوانني وسياسات محاية املعتفل لأل الدورة األوىل ل
وُقدذ تدريخل سنوي ب    معائل ا متثال واإلنفاذ يف  ال سدأمة املنتجدات لو دا ت  -24

تفل  مدددن لددأل شددبكة سدددأمة وصددحة املعددتفل  التابعدددة ملنظمددة الدددول األمريكيدددة، محايددة املعدد
وقُدددذ تدددريخل سددنوي للو ددا ت اككوميددة النظدد ة يف جنددوب شددرل لسدديا عددن  موعددة متنوعددة مددن 

 مواضيا سأمة العلا ا ستفأ ية، مبا يف ذل  تقييم امل ا ر ومراقبة الواردات واألسوال  
يف خمت  ا البحث  مدن طجدل حتقيد   فدم اً ارة ا حتادية بانتظاذ و ودوتعتضيف عنة التج -25

ط   لدى املنظمات النظ ة عدن طحددس األدوات الديت تعدت دمفا اللجندة  يمدا  ريده مدن طعمدال 
ا سدددتعرا  واإلنفدددداذ  شددددرتا ات سدددأمة املعددددتفل    علددددى سدددبيل املثددددال، طبدددددى معددددؤولو  يف 

ء خمت ات  اثلة، وتبادلت اللجنة املعلومات من طجل زيادة تطدوير بإن ااً اككومة الصينية ا تمام
، استضددا ت عنددة التجددارة ا حتاديددة زيددارة 2016القدددرات إلجددراء التحاليددل امل ت يددة  ويف عدداذ 

تقنيددة مدددهتا طسددبوعني مددن زميددل مبصددلحة اعمددارأل يف  ونددع  ونددع، الصددني  وتعمدد   ددذر الزيددارات 
 ات املن  ة، ألغرا  التعاو  املتبادل  من اا ات التقنية للمنظم

وباإلضا ة اىل ذل ، ُطجريت طن طة للتعاو  املتبادل ما التصاصدي  سدأمة املعدتفل   -26
واعمددارأل يف الصددني و ونددع  ونددع، الصددني،  يمددا يتعلدد  ب ولويددات سددأمة املعددتفل  يف املنطقددة، 

ولليددات اإللطددار  وطُو  ا تمدداذ  طوجدده ااطددر، وطعمددال ا سددرتداد،وحتديددد وتقييمددات امل ددا ر، 
لاي للتكنولوجيدات الناشدئة )مثدل البطاريدات عاليدة الكثا دة والطاقدة( واملعدائل املتعلقدة بالتجدارة 
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اإللكرتونية، من طجل تطدوير ط ضدل املمارسدات والعمدل ب دكل تعداو  مدن طجدل ضدما  العدأمة 
 العامة يف مجيا طحناء العامل  

الدددو  واإلقليمدد  )تددرد املعددائل موضددا النظددر بددني قوسددني( مددا ونُظمددت طن ددطة للتعدداو   -27
شديل  )التعويضدات عدن األضدرار املتعلقدة حبمايددة املعدتفل (، ومدا الصدني )التجدارة اإللكرتونيددة(، 
وما  ولومبيا )ااصوصية(، وما غواتيما  )التنظيم القطداع  يف ميددا  ا تصدا ت(، ومدا اهلندد 

ملعفد الو   للد اع عدن املنا عدة ع  اإلنرتنت(، وما ب و )ما ا)بروتو ول نقل الصوت الب ري 
؛ ويف  ا ت اإلثبات واملقارندة يف ميددا  برنامم  ومبال - ومدرسة املعفد ومحاية امللكية الفكرية

اإلعأندددددات، والتددددددريخل علدددددى محايدددددة معدددددتفلك  ااددددددمات املاليدددددة، ومرا دددددز املكاملدددددات اهلاتفيدددددة 
وعمليات الرش املا ، واملنعوجات وا ستفأأل املعتداذ، والتنظيم الذايت، والتجارة اإللكرتونية، 

 حتيدددددال يف  دددددال ا سدددددتثمار؛ واألن دددددطة ذات واإلبدددددأت املتعلددددد  با ئتمدددددا (، ومدددددا الفلبدددددني )ا
طصحاب املصلحة املتعددين(، وما قطر واململكة العربية الععودية ورابطة طمم جنوب شرل لسيا 

 )التجارة اإللكرتونية وا تصا ت(، وما طعضاء اكوار األ ريق  كماية املعتفل   

وأصةةحاب مصةةلحة  المسةةاعدة المقدمةةة مةةن من مةةات دوليةةة ألةةر علةة  أمثلةةة  -باء 
 آلرين: المن مة الدولية للمستهلكين

عن العر  املتعل  باملبادت التوجيفية املنقحة اً قدمت املنظمة الدولية للمعتفلكني تقرير  -28
اىل جانددخل  ثلدد  حكومددة األرجنتددني كمايددة املعددتفل  اىل  ثلدد  املعددتفلكني واألعمددال التجاريددة 

مب ددروع قددانو  مقدددذ اىل اعمعيددة الت ددريعية يف العددلفادور  يف بددوين  ليددرس، وعددن املقددرتح املتعلدد 
ب دد   الرددذاء الصددح  يف املدددارس ويعددعى اىل تنظدديم اتاحددة األغذيددة املصددنعة والوجبددات اافيفددة 

 غ  الصحية يف املدارس العامة واااصة  
وسدددداعدت املنظمددددة الدوليددددة للمعددددتفلكني يف تنقددددي  ت ددددريا كمايددددة املعددددتفل  ووضددددا  -29
نات على عبوات األغذيدة يف شديل ، واقرتحدت عددة تعدديأت علدى  ئحدة سدجل املطالبدات البيا

يف بددد و ملواءمتفدددا مدددا ا حتياجدددات املترددد ة للمعدددتفلكني علدددى شدددبكة اإلنرتندددت  وباإلضدددا ة اىل 
 ريدددد  عامددددل معدددد  بفحددددص لددددا  اعفدددداز الددددو   كمايددددة ذلدددد ، شددددار ت املنظمددددة املددددذ ورة يف 

، وقدددمت مداللددة يف حلقددة يمددا يتعلدد  بددالعقود املاليددة الدديت متددت تعددويتفااملعددتفل  يف شدديل ،  
دراسية عن التجارة اإللكرتونية ومحايدة املعدتفل  يف األسدوال املاليدة، و دذل  يف مدؤمتر استضدا ته 
العدددددلفادور بعندددددوا  "محايدددددة املعدددددتفل  يف طمريكدددددا الأتينيدددددة: عأمدددددات بدددددارزة رئيعدددددية وحتدددددديات 

 تدريأل عن محاية املعتفل  للجامعات نُظم يف نيكاراغوا  جديدة"، ويف برنامم 
ب د   امكانيدة اكصدول علدى اً جديداً دولياً اقرتحت منظمة املعتفلكني الدولية معيار اً، وطل   -30

 يف  ذا ا ال  اً الطاقة، وعملت على اعدادر وصياغته، و   طول منظمة غ  حكومية تُتم مقرتح

    


