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استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنيةة فةي مجةال قةوانين وسياسةات
حماية المستهلك
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
يعمل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) على بناء القدرات يف البلددا
النامية والبلدا اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليدة وتقددا املعداعدة التقنيدة اليفدا و قداً للطلبدات
الواردة واملوارد املتاحدة ويعمدل األونكتداد علدى بنداء القددرات وتقددا املعداعدة التقنيدة يف دال
قانو وسياسات محاية املعدتفل مدن لدأل طن دطة علدى الصدعيدين الدو واإلقليمد تتعلد
بصياغة ت ريعات لاصة حبماية املعتفل وتنفيدذ مبدادت توجيفيدة ،وبالقددرات املؤسعدية مدن
طجل حتعني انفاذ قوانني محاية املعتفل
وتقدددذ ددذر املددذ رة تقريددراً مرحلي داً عددن طن ددطة التعدداو التق د واملعدداعدة املقدمددة طو
املتلقاة ،على الصعيدين الثنائ طو اإلقليم  ،يف ال قدانو وسياسدات محايدة املعدتفل  ،مدن
قبل األونكتاد والدول األعضاء واملنظمات الدولية األلرى ،يف عاذ 2016

)GE.17-06519(A



TD/B/C.I/CPLP/8

مقدمة
 -1يف  22ددانو األول/ديعددم  ،2015اختددذت اعمعيددة العامددة القدرار  186/70ب د
محايددة املعددتفل  ،مبددا اددل املبددادت التوجيفيددة كمايددة املعددتفل بصدديرتفا املنقحددة ،واملقددرر املتعلد
بإن دداء ري د اا د اء اككددوم الدددو املع د بق دوانني وسياسددات محايددة املعددتفل  ،يف ا ددار عنددة
قائم ددة تتب ددا ل د التج ددارة والتنمي ددة الت ددابا لفونكت دداد ،م ددن طج ددل ت ددو ا لي ددة املؤسع ددية الدولي ددة
()1
للمبادت التوجيفية
 -2ويذ ر املبدط التوجيف  97ط ري اا اء اككدوم الددو سيضدطلا مملدة طمدور منفدا
"تقدا املعاعدة يف بناء القدرات واملعاعدة التقنية اىل البلدا النامية والبلدا اليت متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية يف ال وضا وانفاذ قوانني وسياسات محاية املعتفل "
 -3ويف اسددتنتاجاته املتف د عليفددا ،لددخل ري د اا د اء اككددوم الدددو يف دورتدده األوىل اىل
طمانة األونكتاد ط تعد استعراضاً حمدَّثاً ألن دطة بنداء القددرات واملعداعدة التقنيدة ،د ينظدر يفدا
()2
الفري يف دورته الثانية ،على ط ت لذ يف اكعبا املعلومات اليت سرتد من الدول األعضاء
 -4وبناء على ذل  ،تضم ذر املذ رة معلومات عدن طن دطة بنداء القددرات والتعداو التقد
ال دديت طجرهت ددا طمان ددة األونكت دداد يف ع دداذ  ،2016ضد دأً ع ددن معلوم ددات ق دددمتفا ال دددول األعض دداء
واملنظمددات الدوليددة اىل األونكتدداد ب د طن ددطة التعدداو التق د يف ددال قددانو وسياسددات محايددة
املعتفل ( )3و د تتنداول يف البدايدة ا داراً لتدو طعمدال بنداء القددرات يف دال سياسدات محايدة
املعددتفل يف البلدددا الناميددة ،تر ددز علددى طعمددال بندداء القدددرات الدديت يو ر ددا األونكتدداد والدددول
األعضاء واملنظمات الدولية األلرى على الصعيدين الو والدو

أولا -إطار بناء القدرات والمساعدة التقنية
ألف -ولية األونكتاد بشأن حماية المستهلك
 -5ناقش ري اا اء اككوم الدو املع بقوانني وسياسات محاية املعدتفل يف العداب
التفاعد ددل بد ددني سياسد ددات املنا عد ددة ومحايد ددة املعد ددتفل والفوائد ددد الد دديت حتققفد ددا سياسد ددات املنا عد ددة
للمع ددتفلكني ،بن دداء عل ددى حب ددوس وحتل دديأت طساس ددية يف ددذين ا ددالني م دا يتحم ددل ع دددد م ددن
اهليئات املعنية باملنا عة املعؤولية طيضاً عن محايدة املعدتفل  ،مبدا يد ز العأقدة الوثيقدة تقليددياً بدني
ا الني وتلقى األونكتاد لبدات مدن الددول األعضداء للمعداعدة يف دذين ا دالني وقداذ ب عمدال
لبناء القدرات وتقدا املعاعدة التقنية يف ال قانو وسياسات محاية املعتفل لصاحل عدد من
الدول األعضاء يف منا خمتلفة من العامل على مدى عدد من العنوات
__________

()1
()2
()3
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وردت ردود علددى اسددتبيا ب د بندداء القدددرات مددن وسددتاريكا والو يددات املتحدددة األمريكيددة واملنظمددة الدوليددة
للمعتفلكني
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 -6وتنص املبادت التوجيفية  87و 99-95على مفاذ ري اا اء اككدوم الددو  ،علدى
النحو املبني يف اإل ار
i

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك :المهام
 -87الدول األعضاء مدعوة اىل تعمية و الدة إلنفداذ قدوانني محايدة املعدتفل طو و الدة معنيدة
بعياسددات محايددة املعددتفل للقيدداذ بدددور جفددة ا تصددال لتعددفيل التعدداو يف ا ددار ددذر املبددادت
التوجيفية والقصد من تعمية ذر اعفات و تكملة سبل التعاو األلرى ،ولدي ا ستعاضدة
عنفا وينبر الطار األمني العاذ باعفة املعماة
 -95سيقوذ بدور ا لية املؤسعدية ريد لد اء حكدوم دو معد بقدوانني وسياسدات محايدة
املعتفل يعمل ضمن ا دار عندة قائمدة تابعدة لد التجدارة والتنميدة التدابا ملدؤمتر األمدم املتحددة
للتجارة والتنمية
 -96ينبر د ط تت ددذ الدددول األعضدداء ااط دوات املناسددبة علددى الصددعيد الددو
لتنفيذ ذر املبادت التوجيفية

طو اإلقليم د

 -97سيض ددطلا ريد د ااد د اء اكك ددوم ال دددو املعد د بقد دوانني وسياس ددات محاي ددة املع ددتفل
باملفاذ التالية:
(ط) ت ددو منت دددى س ددنوي و رائد د إلجد دراء امل دداورات املتع ددددة األ د دراا واملناق ددة
وتبددادل وجفددات النظددر بددني الدددول األعضدداء ب د املعددائل املتصددلة باملبددادت التوجيفيددة ،و اصددة
تنفيذ ا واا ات املكتعبة منه؛
(ب) اجراء دراسات وحبوس دورية عن معائل محاية املعتفل ذات الصدلة باملبدادت
التوجيفي د ددة اس د ددتناداً اىل توا د د د لراء ال د دددول األعض د دداء واىل مص د دداكفا ،وتعم د دديم د ددذر البح د ددوس
والدراسات هبدا زيادة حجم تبادل اا ات وا عاب املبادت التوجيفية مزيداً من الفعالية؛
(ج) اجدراء استعراضددات طقدرا وعيددة للعياسددات الو نيددة املتعلقددة حبمايددة املعددتفل
اليت تطبقفا طجفزة محاية املعتفل يف الدول األعضاء؛
(د) مجددا ون ددر املعلومددات ب د املعددائل املتعلقددة بتحقي د األ ددداا املتولدداة مددن
املبددادت التوجيفيددة ب ددكل عدداذ وبددااطوات املأئمددة الدديت اختددذهتا الدددول األعضدداء علددى الصددعيد
الو طو اإلقليم تعزيزاً للفعالية يف حتقي األ داا وتطبي املبادت؛
( د) تقدا املعداعدة يف بنداء القددرات واملعداعدة التقنيدة اىل البلددا الناميدة والبلددا
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف ال وضا وانفاذ قوانني وسياسات محاية املعتفل ؛
(و) النظ ددر يف الدراس ددات والوث ددائ والتق ددارير ذات الص ددلة الص ددادرة ع ددن املؤسع ددات
املعني ددة يف منظوم ددة األم ددم املتح دددة وغ ددا م ددن املنظم ددات وال ددبكات الدولي ددة ،م ددن طج ددل تب ددادل
املعلومددات املتعلقددة ب د امم العمددل ومواضدديا الت دداور ،وحتديددد امل دداريا الدديت تتددي ا ددال لتقاسددم
العمل والتعاو يف ال تقدا املعاعدة التقنية؛
(ز) اعداد تقارير وتوصديات مأئمدة صدوي سياسدات محايدة املعدتفل املتبعدة يف
الدول األعضاء ،مبا يف ذل صوي تطبي وتنفيذ ذر املبادت التوجيفية؛
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(ح) تنفيذ املفاذ لأل رتات ما بني دورات انعقاد مؤمتر األمم املتحددة سدتعرا
مجيددا جوانددخل موعددة املبددادت والقواعددد املنصددفة املتف د عليفددا اتفاق داً متعدددد األ دراا ملكا حددة
املمارسات التجارية التقييدية ،وتقدا تقارير عن ذل اىل دورات املؤمتر؛
(ط) اج دراء اسددتعرا دوري للمبددادت التوجيفيددة عندددما يصدددر تكليددف بددذل عددن
م دؤمتر األمددم املتحدددة سددتعرا مجيددا جوانددخل موعددة املبددادت والقواعددد املنصددفة املتف د عليفددا
اتفاقاً متعدد األ راا ملكا حة املمارسات التجارية التقييدية؛
(ي)

حتديد اإلجراءات وطساليخل العمل الأزمة لأضطأع بو ية الفري

 -98ولدى ت دية الفريد اككدوم الددو ملفامده ،علدى الفريد وطجفزتده الفرعيدة ا متنداع عدن
اصدار األحكاذ صوي طن طة طو سلو يات رادى الدول األعضاء طو رادى املؤسعات يمدا
يتعل ب ي صفقة طعمال بعينفا وعلى الفريد اككدوم وطجفزتده الفرعيدة نلدخل الددلول طدرا
يف طي نزاع قد ين بني املؤسعات صوي طي صفقة طعمال بعينفا
 -99وعلددى الفريد اككددوم الدددو ط يضددا مددا يلددزذ مددن اجدراءات ملعاعددة املعددائل املتصددلة
بضرورة اكفاظ على العرية

باء -الستراتيجية العالمية بشأن سياسات المنافسة وحماية المستهلك
 -7اعتُمدددت اس درتاتيجية األونكتدداد اعديدددة ب د سياسددات املنا عددة واملعددتفل يف م دؤمتر
األمددم املتحدددة العددابا سددتعرا مجيددا جوانددخل موعددة املبددادت والقواعددد املنصددفة املتفد عليفددا
اتفاقداً متعدددد األ دراا ملكا حددة املمارسددات التجاريددة التقييديددة يف متوز/يوليدده  2015وتُعددتوحى
ددذر ا سدرتاتيجية مددن ااد ات الدديت ا تعددبفا األونكتدداد يف تنفيددذ طن ددطة بندداء القدددرات يف العددامل
الن ددام ( )4وم ددن طج ددل ض ددما القب ددول وا لتد دزاذ م ددن البل دددا ال دريكة ،ي ددتم ختط ددي وتنفي ددذ ددل
األن طة مب ار ة و ا ت املنا عدة ومحايدة املعدتفل املعنيدة و دذل غ دا مدن ال دبكات الو نيدة
واإلقليمية والعاملية ،حيث يكو ذل مناسباً
-8

وتر ز ا سرتاتيجية العاملية اعديدة على ا ا ت التالية:
(ط)

املعاعدة التقنية يف سياسات ولوائ املنا عة ومحاية املعتفل

(ب)

هتيئة بيئة مواتية للقطاع اااي؛

(ج)

حيادية املنا عة؛

(د)

املوسا؛
الرت يز اإلقليم
ّ

( د)

متابعة األن طة وتقييم طثر ا

 -9تععى سياسدات املنا عدة ومحايدة املعدتفل اىل تعزيدز ادروا اقتصدادية معدتقرة ،وتقويدة
التنا عددية ،ودعددم تنددوع التجددارة ،وح ددد ا سددتثمار اول د واألجنددأل ،وحتعددني اهليا ددل األساسددية
الرئيعية وينصخل الرت يز ب كل لاي علدى تنميدة القطداع ااداي د داة لتعزيدز النمدو واكدد مدن
الفقدر وت ددكل ددذر األن ددطة جددزءاً مددن اإل دار العدداذ للمعدداعدة التقنيددة الدديت يقدددمفا األونكتدداد،

__________

()4
4

TD/RBP/CONF.8/7

GE.17-06519

TD/B/C.I/CPLP/8

والدديت تنطددوي علددى تدددعيم امل دداريا وتنميددة ا موعددات املواضدديعية منددذ عدداذ  )5(2007وت ددمل
ا موعدة املواضدديعية املتعلقددة بعياسددة املنا عددة ومحايدة املعددتفل تعزيددز القدددرات املؤسعددية يف ددال
قدوانني وسياسددات املنا عددة ومحايددة املعددتفل  ،ووضددا وانفدداذ قواعددد للمنا عددة ومحايددة املعددتفل ،
وتقويددة سياسددة املنا عددة ومحايددة املعددتفل علددى الصددعيدين الددو واإلقليم د يف ط ريقيددا ،ولسدديا
واوي اهلادت ،وطمريكا الأتينية ومنطقة البحر الكاريأل

ثانيا -التقريةةر المرحلةةي عةةن أنشةةطة األونكتةةاد فةةي مجةةال بنةةاء القةةدرات والتعةةاون
التقني
 -10يقدددذ األونكتدداد معدداعدة تقنيددة يف ددال ق دوانني وسياسددات محايددة املعددتفل عددن ري د
الص ُعد الو واإلقليم ودو اإلقليم
القياذ ب ن طة على ُ

 -11وعلددى الصددعيد الددو  ،يقدددذ األونكتدداد املعدداعدة التقنيددة املتعلقددة بإعددداد و/طو اعتمدداد
و/طو تنقددي و/طو تنفيددذ الق دوانني الو نيددة كمايددة املعددتفل والت دريعات ذات الصددلة ،وطيض داً يف
ال بناء القددرات املؤسعدية الو نيدة إلنفداذ الت دريعات الفعالدة يف دال محايدة املعدتفل وعلدى
وجدده ااصددوي ،يددنظم األونكتدداد م دداورات مددا ثل د اككومددات مددن طجددل اسددتعرا م دداريا
ق د دوانني املع ددتفل  ،ودورات تدريبي ددة مكثفد ددة ع ددن ق د دوانني وسياسد ددات محاي ددة املع ددتفل ملعد ددؤو
العلطات املعنية حبماية املعتفل واهليئات العامة

 -12وعلددى الصددعيد اإلقليم د  ،يعدداعد األونكتدداد يف صددياغة وتنفيددذ ت دريعات اقليميددة عددن محايددة
املعددتفل ويددنظم عدددداً مددن امل دؤمترات واكلقددات الدراسددية وحلقددات العمددل اهلاد ددة اىل حتقي د التكامددل
اإلقليم يف املعائل املتعلقة حبماية املعتفل يما بني اككومدات ،و دذل املعدايفة يف بنداء القددرات
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

ألف -األنشطة الوطنية
 -13سدداعد األونكتدداد اثيوبيددا ،يف عدداذ  ،2016علددى اعددداد ئحددة عددن املمارسددات التجاريددة غد
العادل ددة ومب ددادت توجيفي ددة كماي ددة املع ددتفل  ،اذ تع ددد ص ددكوأل الق ددانو غ د د اإللزامد د بالر ددة األيفي ددة
لتحعني تنفيذ قانو املنا عة يف اثيوبيا من قبل يئة املنا عدة التجاريدة ومحايدة املعدتفل وقدد طُجريدت
على الصعيد الو يف اثيوبيا األن طة التالية يف ال بناء القدرات واملتعلقة حبماية املعتفل :
حلقد ددة عمد ددل ب د د التصد دددي والت د دددريخل يمد ددا يتعل د د بصد ددياغة ئحد ددة ع د ددن
(ط)
املمارسات التجارية غد العادلدة ومبدادت توجيفيدة كمايدة املعدتفل (ت درين األول/ط تدوبر) ،مدا
است داذ التعليقات الواردة من امل ار ني يف امتاذ م روع الأئحة واملبادت التوجيفية؛
(ب) دورة تدريبية ملعؤو محاية املعدتفل وغد م مدن طصدحاب املصدلحة املعنيدني،
من طجل حتعني معارا وقدرات املعؤولني من يئة املنا عدة التجاريدة ومحايدة املعدتفل وطعضداء
العل القضائ يف ال انفاذ قانو محاية املعدتفل (ت درين األول/ط تدوبر) ووجدد امل دار و
التدريخل مفيداً ،حيث قيَّم  90يف املائة منفم العرو واوتوى بدرجة جيد جداً طو تاز؛

__________
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(ج) جولددة دراسددية للقضدداة ومعددؤو يئددة محايددة املعددتفل اىل مؤسعددات ا حتدداد
األورويب واىل املفوضية األوروبية (برو عل) ،و ذل اىل وزارة ا قتصداد ومديريدة العدول الدالليدة
وا سد ددتفأأل و ل د د املنا عد ددة يف لكعد ددم ت (ت د درين األول/ط تد ددوبر) ،حيد ددث تلقد ددى امل د ددار و
احا ات عن تنفيذ سياسة املعتفل يف ا حتاد األورويب ويف لكعم ت
 -14وساعد األونكتاد ييت نداذ يف تنقدي قدانو محايدة املعدتفل  ،مدا مراعداة مبدادت األمدم
املتحد دددة التوجيفي د ددة كماي د ددة املع د ددتفل  ،ض د ددمن طمد ددور طل د ددرى منف د ددا الرغب د ددة يف تعزي د ددز منظم د ددات
املعددتفلكني يف ييددت ندداذ واكاجددة اىل وضددا اس درتاتيجية لتحعددني اسددتيعاب ش دواغل املعددتفلكني
الضعفاء واألقليات اإلثنية يف البلد
 -15ويف ا ددار ال نددامم اإلقليم د للمنا عددة ومحايددة املعددتفل ألمريكددا الأتينيددة ( ومبددال) ،بدددط
األونكتاد وحكومتا ولومبيا وب و يف اعداد مبادت توجيفية لفعمال التجارية ب ا متثال يف دال
محايددة املعددتفل  ،وذل د هبدددا النفددو بثقا ددة محايددة املعددتفل يف طوسدداط األعمددال واإلسددفاذ يف
اعفود الدعوية للحكومات الو نية ومن املتوقا امتاذ املبادت التوجيفية حبلول حزيرا /يونيه 2017
 -16واقددرتح األونكتدداد توصدديات سياسدداتية هتدددا اىل تقويددة ا ددار محايددة املعددتفل يف ددابو
د د دي للمعد ددايفة يف س د د عمد ددل طس د دواقفا ،مد ددن طجد ددل حتقي د د ر د ددار املعد ددتفل وتعزيد ددز التنميد ددة
ا قتصادية ويتمثل اهلدا من ذر املعاعدة التقنية يف حتعني طُ ُر العياسات الو نية من طجل
النفددو بالتنميددة ا قتصددادية عددن ريد 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
للمعاعدة اإلمنائية الدعم من صندول برنامم وحدة العمل يف األمم املتحددة ،وقُددمت املعداعدة
التقنية يف ا ار م روع رائد متعدد الو ا ت يف سيال مبادرة "وحدة العمل يف األمم املتحدة"

باء -األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية
‘ ‘1برنامج المنافسة وحماية المستهلك ألمريكا الالتينية
 -17يع ددد برن ددامم املنا ع ددة ومحاي ددة املع ددتفل ألمريك ددا الأتيني ددة (برن ددامم ومب ددال) طول م ددروع
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 سويعدرا ،ي ددفد برنددامم
ومبدال حاليداً مرحلدة تنفيددذر الثالثدة ( )2018-2015لعدتة ع در بلددداً معدتفيداً د  :األرجنتددني،
ا د دوادور ،طوروغ د دواي ،بد دداراغواي ،بنمد ددا ،بوليفيد ددا (دولد ددة  -املتعد ددددة القوميد ددات) ،ب د د و ،اعمفوريد ددة
الدومينيكية ،العلفادور ،غواتيما  ،وستاريكا ،ولومبيا ،املكعي  ،نيكاراغوا ،ندوراس
 -18وحيددد برندامم ومبدال طوجده التد زر مدا املنظمدات وال دبكات الدوليدة األلدرى مدن طجددل
نخل حا ت ا زدواج وعلى سبيل املثال ،قاذ برنامم ومبال ،بالتعاو ما املنتدى األيب ي -
األمريك د لو ددا ت محايددة املعددتفل  ،باستضددا ة اجتماعددات متتاليددة وتنعددي جددداول طعماهل ددا
وتندداول طيض داً مواضدديا مت صصددة مثددل العأقددة بددني املنا عددة وسياسددات محايددة املعددتفل ؛ ومد َّدول
طعمددال تدددريخل و رصداً للتدددريخل الدددالل يف ددال محايددة املعددتفل  ،اذ ا املؤسعددات اإلقليميددة
و/طو الدولية يف املنطقة تو ر ذل حالياً؛ وبىن على مبادرات منظمة الدول األمريكية يف دال
سددأمة املنتجددات ا سددتفأ ية وطلد اً ،طقدداذ برنددامم ومبددال بنجدداح شدرا ة مددا الو الددة اإلسددبانية
للتعاو اإلمنائ الدو  ،ا قلل من تكاليف الت ريل وعزز من األثر وا تعال
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 -19ويف عاذ  ،2016طجرى برنامم ومبال األن طة التالية يف ال محاية املعتفل :
حلق ددة عم ددل ع ددن املنا ع ددة ومحاي ددة املع ددتفل يف القطاع ددات املنظَّم ددة (طنتيرد دوا
(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
املعتوى من الو ا ت األعضاء وطولئ العاملني يف و دا ت ط ثدر لد ة يف دل مدن ا دالني (مدن
بنمددا وب د و والعددلفادور وسويع درا 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
العم د ددل جلع د ددتا مائ د دددة مع د ددتديرة ملناق د ددة قض د ددايا املنا ع د ددة ومحاي د ددة املع د ددتفل املرتبط د ددة ب ض د ددل
التصميمات املؤسعية للقطاعات املنظَّمدة وطثدر القطاعدات اإلقليميدة املنظَّمدة علدى املنا عدة ومحايدة
املعددتفل واسددتفد ت ددذر الفعاليددة تددو منتدددى لو ددا ت املنا عددة ومحايددة املعددتفل ملناق ددة
ا ددا ت ذات ا تمدداذ امل ددرتأل وحتديددد طوجدده التد زر وتبددادل ط ضددل املمارسددات وتناولددت حلقددة
العمددل ددو القطاعددات املنظَّمددة عددادة مددا تث د ال دواغل مددن منظددور املنا عددة ومحايددة املع ددتفل
بعبخل طثريفا على حيداة النداس وعلدى وجده ااصدوي ،دإ املمارسدات امل لدة باملنا عدة يف دذر
القطاع ددات ت ددؤدي اىل ض ددرر مباش ددر متعل د د باملع ددتفل  ،ددا ي ددؤثر ب دددورر عل ددى و ددا ت محاي ددة
املعددتفل (عل ددى س ددبيل املث ددال ،تقيّددد التكددتأت ا حتكاري ددة يف ددال األرز يف طمريك ددا الوس ددطى
نوعيد ددة اوصد ددول وطسد ددعارر) و اند ددت البلد دددا امل د ددار ة د د ا د دوادور ،بنمد ددا ،ب د د و ،اعمفوريد ددة
الدومينيكية ،العلفادور ،سويعرا ،رنعا ،وستاريكا ،املكعي  ،نيكاراغوا ،ندوراس ،الو يات
املتحدة األمريكية وحظيت الفعالية بتقدير ر يدا :قدد ذ در  95يف املائدة مدن الو دا ت امل دار ة
ط املناق ددات سددايفت يف بندداء الددرواب مددا الو ددا ت األلددرى ،وذ ددر  82يف املائددة ط اوتويددات
انت "وثيقة الصلة" بعمل مؤسعاهتا وط ادت وستاريكا بزيادة التعاو ما القطاعات املنظَّمة
بع ددد حلق ددة العم ددل ،ونظم ددت غواتيم ددا عالي ددة جانبي ددة يف س دديال ال ددرتويم لع ددن قانو ددا املتعلد د
باملنا عددة (وشددارأل يف الفعاليددة ربسدداء سددبا مددن و ددا ت املنا عددة ددانوا حاضدرين حلقددة العمددل)،
وط لقت بنما نظاماً جديداً لرصد األسعار تتكامل يه الدروس املعتفادة؛
ددرس وجفداً لوجده ومددهتا طسدبوع واحدد عدن محايدة
(ب) دورة مكثفة ر يعة املعتوى تُ َّ
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
الو د ددا ت املعد ددتفيدة مد ددن محايد ددة املعد ددتفل  :تد دددريخل  30مد ددن معد ددؤو الو د ددا ت املكلفد ددني
باادددمات املاليددة علددى يددد ط دداد يني ول د اء مددن و الددة املعددتفلكني الكتالونيددة (اسددبانيا) وعنددة
التجد ددارة ا حتاديد ددة (الو يد ددات املتحد دددة) وتض د ددمنت الد دددورة عنصد ددراً متعلق د داً بتد دددريخل امل د دددربني،
للمعؤولني امل ار ني لك يتمكنوا من تكدرارر يف و دا هتم ،و اسدتكمال عمليدات التكدرار دذر
عل ددى الص ددعيد ال ددو يف لب/طغع ددط  ،2016لتك ددو حمص ددلتفا ت دددريخل م ددا موع دده 460
م ددار اً وزاد امل ددار و م ددن ف دداءاهتم يف ددال اا دددمات املالي ددة مبتوس د نع ددبته  50يف املائ ددة
و انددت البلدددا امل ددار ة د  :اسددبانيا ،ا دوادور ،طوروغ دواي ،بدداراغواي ،بنمددا ،ب د و ،اعمفوريددة
الدومينيكية ،العلفادور ،شيل  ،وستاريكا ،املكعي  ،نيكداراغوا ،الو يدات املتحددة األمريكيدة
واختذ عدد من البلدا مبادرات جديدة عقخل الدورة؛ مثأً ،طن د ت وسدتاريكا مرصدداً جديدداً
لفسعار واستحدثت العلفادور م روع قانو عن محاية معتفلك اادمات املالية؛
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(ج) املنت دددى ال دددو الع ددنوي الع ددادس كماي ددة املع ددتفل (غوانا اس دديت ،وس ددتاريكا،
طيلول/سددبتم ) يفدددا املنتدددى اىل اتاحددة الفرصددة طمدداذ املعددؤولني واملفنيددني يف ددال محايددة املعددتفل
لتبددادل اا د ات ومناق ددة العياسددة العامددة علددى الصددعيد اإلقليم د ور ددزت املناق ددات علددى األس دوال
الرقميددة ،مددا استضدداا املنتدددى طيض داً توقيددا اتفددال بددني و دداليت وسددتاريكا وبدداراغواي ونتجددت عندده
وعق ددد اجتم دداع للمنت دددى األيب د د ي -
حمادث ددات لاص ددة باتف ددال ب ددني و دداليت املكع ددي وطوروغ د دواي ُ
األمريك لو ا ت محاية املعتفل يف طعقداب املنتددى الددو وحظد املنتددى بد على تقددير مدن بدني
طن طة برنامم ومبال يف عاذ  ،2016وقيّمته  95.7يف املائة من الو دا ت امل دار ة علدى طنده "وثيد
الص ددلة باكي دداة اليومي ددة للمؤسع ددة" و ان ددت البل دددا امل ددار ة د د  :األرجنت ددني ،ا د دوادور ،طوروغد دواي،
ب دداراغواي ،ال تر ددال ،بنم ددا ،بد د و ،اعمفوري ددة الدومينيكي ددة ،سويعد درا ،ش دديل  ،غواتيم ددا  ،وس ددتاريكا،
ولومبيا ،املكعي  ،نيكاراغوا ،الو يات املتحدة األمريكية ،اىل جانخل منظمة الدول األمريكية؛
(د) مع ددابقة برن ددامم ومب ددال للت دددريخل ال دددالل (ت د درين الث ددا /نو م ) ي ددكل
تيع د التبددادل بددني الو ددا ت األعضدداء طح ددد طن ددطة برنددامم ومبددال ذات ط ضددل العوائددد عل ددى
ا سددتثمار ،ويتمثددل اهلدددا يف حتعددني تبددادل اا د ات وتعمي د التعدداو يمددا بددني بلدددا اعنددوب
وضددما طثددر مضد د
داعف وهتدددا املعددابقة اىل تعزيددز ددذا التبددادل وقددد عرضددت الو ددا ت ارسددال
املتدددربني الدددالليني واسددتقباهلم ،حيددث قُديّمددت الطلبددات املقدمددة و ق داً ملعدداي الكفدداءة والفعاليددة
واألثددر و انددت اثنتددا مددن حددا ت التدددريخل الدددالل الفددائزة الددثأس تتعل د حبمايددة املعددتفل
وتنطوي على زيارة اىل و الة املكعي من قبل و اليت شيل وطوروغواي ،للتعرا على اثنتني مدن
طجن مبادراهتا وتنفيذيفا ،ويفا للية لتعوية النزاعات ع شبكة اإلنرتنت وخمت للفحوصات؛
( د) اس ددتحداس وتنفي ددذ طداة تفاعلي ددة إلدارة املع ددارا تض ددم مجي ددا منتج ددات برن ددامم
ومبددال عددن املنا عددة ومحايددة املعددتفل (تضددم ط ثددر مددن  200وثيقددة مث دل الكتيبددات اإلرشددادية
واملبددادت التوجيفيددة والدراسددات والتقددارير) ويعدداعد ددذا الن دداط الرئيع د علددى ضددما اسددتدامة
برنددامم ومبددال وطيفيتدده ،حيددث يكفددل زيددادة الظفددور وحتعددني التفاعددل يمددا بددني األعضدداء ،وبددني
األعضاء و ري برنامم ومبال يف األونكتاد ،وبني برنامم ومبال وطصدحاب املصدلحة اادارجيني
(انظر )http://unctadcompal.org
‘ ‘2برنامج التكامل القتصادي اإلقليمي والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفسةاد مةن لةالل
سياسات حماية المستهلك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا2020-2015 ،
 -20ط ل د األونكتدداد يف عدداذ  ،2015بدددعم مددن الو الددة العددويدية للتعدداو اإلمنددائ الدددو
ومتويل من العويد ،ذا ال نامم اااي ببناء القدرات على الصعيد اإلقليم والدذي يفددا اىل
املعددايفة يف حتقيد التكامددل ا قتصددادي اإلقليمد  ،ومكا حددة الفعدداد ،واككددم الرشدديد ،واملعدداواة
بدني اعنعدني ،عدن ريد تعزيدز األسدوال مدن لدأل سياسدات حمعدنة للمنا عدة ومحايدة املعدتفل
يف منطقددة ال ددرل األوسد واددال ط ريقيددا ويعددعى ال نددامم طيضداً اىل املعددايفة يف حتقيد ط ددداا
التنميددة املعددتدامة والبلدددا املعددتفيدة د األرد وتددون واعزائددر ولبنددا ومصددر واملرددرب والدديمن
ودولة لعطني وال نامم مصمم للمعاعدة على ضما حتقي النتائم اام التالية:
النتيجددة  :1حتقيد عاليددة واسددتدامة سياسددات املنا عددة وا عدرتاا هبددا د دوات
(ط)
لتحقي التكامل ا قتصادي اإلقليم يف منطقة ال رل األوس واال ط ريقيا؛
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(ب) النتيجد ددة  :2اح د درتاذ حقد ددول املعد ددتفل علد ددى الصد ددعيدين الد ددو واإلقليم د د ،
وحتقي د عالي ددة واس ددتدامة سياس ددات محاي ددة املع ددتفل وا ع درتاا هب ددا د دوات لتحقي د التكام ددل
ا قتصادي اإلقليم يف منطقة ال رل األوس واال ط ريقيا؛
(ج) النتيجددة  :3زيددادة دعددم القطدداع اادداي ،واعتمدداد ب درامم لأمتثددال يمددا يتعل د
بقوانني وسياسات املنا عة ومحاية املعتفل وزيدادة املعداواة بدني اعنعدني والتمكدني ا قتصدادي
للمرطة على الصعيد اإلقليم ؛
(د) النتيجددة  :4تطبي د مبددادت حياديددة املنا عددة وزيددادة فددم املؤسعددات اململو ددة
للدولة واإلدارات اككومية أليفية حيادية املنا عة ووعيفا هبا؛
( د) النتيجة  :5حتعني وتعزيز التعاو اإلقليم يف ال املنا عة ومحاية املعتفل
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
 -21يف ا دار مرحلدة بددء ال نددامم  -الضدرورية للحصدول علدى صددورة واضدحة للعديال والبيئددة
اليت سيُنفذ يفما  -شارأل األونكتاد يف عاذ  2016يف األن طة التالية و/طو نظمفا:

اجتم د دداع جامع د ددة ال د دددول العربي د ددة اد د د اء محاي د ددة املع د ددتفل يف ال د دددول العربي د ددة
(ط)
(طيار/مددايو) ناق ددت األمانددة العامددة عامعددة الدددول العربيددة طيفيددة ان دداء رقددة عمددل تدددعم مع د لة
محاية املعتفل يف الدول العربية ،و ُاختدذ قدرار بإن داء ريد تقد يف دذا الصددد ونُفدذ املقدرتح يف
ا ددار تطددوير العمددل امل ددرتأل يمددا بددني الدددول العربيددة واعفددود الدديت تبددذهلا األمانددة العامددة حاليداً مددن
الص د ُدعد ا ددة ويتمث ددل اهل دددا
طجددل حتقي د التكام ددل ا قتص ددادي يمددا ب ددني ال دددول العربي ددة علددى ُ
الرئيعد هلددذا الفريد يف حتقيد 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؛
(ب) زيارات دراسدية اىل اململكدة املتحددة ل يطانيدا العظمدى وليرلنددا ال دمالية ألربعدة
م ددن مع ددؤو اك ددا ت (واح ددد م ددن ددل م ددن اهليئ ددة اككومي ددة كماي ددة املع ددتفل ومجعي ددة محاي ددة
املعددتفل ) مددن مصددر واملرددرب (متوز/يوليدده) وتناولددت الزيددارات املواضدديا التاليددة :نظددرة عامددة علددى
نظ دداذ محاي ددة املع ددتفل وطدوات التحقيد د املتعلق ددة ب دده يف اململك ددة املتح دددة؛ التج ددارة اإللكرتوني ددة؛
معاع ددة ال ددكاوى؛ الدعاي ددة املض ددللة؛ دلي ددل األونكت دداد امل ددنق ب د د محاي ددة املع ددتفل ؛ طن ددطة
وعقددت اجتماعددات مددا
املنظمدة الدوليددة للمعدتفلكني يف منطقددة ال درل األوسد وادال ط ريقيددا ُ
اعفات التالية :يئة املعاي التجارية؛ يئة الرقابة املالية؛ ادارة طمني املظامل املع بال ؤو املالية؛
منظمة م ورة املوا نني؛ واملنظمة الدولية للمعتفلكني؛
(ج) حلقد ددة عمد ددل اقليميد ددة عد ددن التجد ددارة اإللكرتونيد ددة ومعاعد ددة ال د ددكاوى (ت د درين
األول/ط ت ددوبر) ن دداقش املن دددوبو الف ددري املقدم ددة للم د دوا نني واألعم ددال التجاري ددة م ددن التج ددارة
اإللكرتونية باعتبار ا حمر داً للنمدو ا قتصدادي ،و دذل طيفيدة التنظديم يف الترلدخل علدى العديدد مدن
العقبددات القائمددة طمدداذ ددذر التجددارة باإلضددا ة اىل ذل د  ،درس امل ددار و مقرتح داً ليددة اقليميددة
ملعاعددة ال ددكاوى وتعددد محايددة املعددتفل ددا ً جديددداً نعددبياً يف بعددب بلدددا املنطقددة ،ويف ددذا
الصدد ،نوق ت طيضاً العأقة بني املنظمني وال ر ات اااضعة للتنظيم وطل اً ،تبادل املنددوبو
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اا ات يف تنفيذ العياسدات اككوميدة مدن طجدل تعزيدز التجدارة اإللكرتونيدة وحضدر حلقدة العمدل
ط ث ددر م ددن  80م ددار اً م ددن يئ ددات محاي ددة املع ددتفل والو ددا ت املعني ددة بالتنمي ددة التجاري ددة و/طو
ا قتص ددادية واهليئ ددات املعني ددة بالض درائخل و/طو اعم ددارأل ،و ددذل املؤسع ددات العامل ددة يف ددا ت
التجارة اإللكرتونية ولدمات ا تصا ت وال يد واملؤسعات املالية
‘ ‘3تعزيز الكفاءات التقنية لحماية المستهلك في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 -22يف ا ددار ددذا امل ددروع يف ددانو الثا /يندداير  ،2016ويف حلقددة دراسددية عنوا ددا "املعر ددة
يف ال محاية املعتفل يف العصر الرقم  :سياسة محاية املعدتفل يف ال دراء العدابر للحددود يف
رابطددة طمددم جنددوب شددرل لسدديا" ،قدددذ األونكتدداد عرض داً عددن سياسددة محايددة املعددتفل يف ال دراء
الع ددابر للح دددود عل ددى الص ددعيد ال دددو وعل ددى ص ددعيد الرابط ددة ،اس ددتناداً اىل مب ددادت األم ددم املتح دددة
التوجيفي ددة املنقح ددة كماي ددة املع ددتفل ون ددر األونكت دداد طيضد داً نت ددائم تقري ددر ع دداذ  2015ب د د

اقتصاد املعلومات :ا أل امكانات التجارة اإللكرتونية لصاحل البلدا النامية

ثالثا -بن ةةاء الق ةةدرات والمس ةةاعدة التقني ةةة م ةةن قب ةةل ال ةةدول األع ةةاء والمن م ةةات
الدولية
ألف -أمثلةةة عل ة المسةةاعدة المقدمةةة مةةن البلةةدان المانحةةة :لجنةةة التجةةارة التحاديةةة،
الوليات المتحدة
 -23يف عدداذ  ،2016سدداعدت عنددة التجددارة ا حتاديددة يف ان دداء عمليددة األونكتدداد سددتعرا
األقرا يف ال محاية املعتفل وقدمت تعليقات عليفا ،وشار ت طيضاً يف ري اسدتعرا األقدرا
لأل الدورة األوىل لفري اا اء اككوم الدو املع بقوانني وسياسات محاية املعتفل
 -24وقُدذ تدريخل سنوي ب معائل ا متثال واإلنفاذ يف ال سدأمة املنتجدات لو دا ت
محايددة املع دتفل مددن لددأل شددبكة سددأمة وصددحة املعددتفل التابعددة ملنظمددة الدددول األمريكيددة،
وقُدددذ تدددريخل سددنوي للو ددا ت اككوميددة النظد 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
 -25وتعتضيف عنة التجارة ا حتادية بانتظاذ و وداً يف خمت ا البحث مدن طجدل حتقيد فدم
ط لدى املنظمات النظ ة عدن طحددس األدوات الديت تعدت دمفا اللجندة يمدا ريده مدن طعمدال
ا س ددتعرا واإلنف دداذ شد درتا ات س ددأمة املع ددتفل عل ددى س ددبيل املث ددال ،طب دددى مع ددؤولو يف
اككومة الصينية ا تماماً بإن اء خمت ات اثلة ،وتبادلت اللجنة املعلومات من طجل زيادة تطدوير
القدددرات إلج دراء التحاليددل امل ت يددة ويف عدداذ  ،2016استضددا ت عنددة التجددارة ا حتاديددة زيددارة
تقنيددة مدددهتا طسددبوعني مددن زميددل مبصددلحة اعمددارأل يف ونددع ونددع ،الصددني وتعمد ددذر الزيددارات
من اا ات التقنية للمنظمات املن ة ،ألغرا التعاو املتبادل
 -26وباإلضا ة اىل ذل  ،طُجريت طن طة للتعاو املتبادل ما التصاصدي سدأمة املعدتفل
واعمددارأل يف الصددني و ونددع ونددع ،الصددني ،يمددا يتعل د ب ولويددات سددأمة املعددتفل يف املنطقددة،
وتقييمددات امل ددا ر ،وحتديددد طوجدده ااطددر ،وطعمددال ا سددرتداد ،ولليددات اإللطددار وطُو ا تمدداذ
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
 -27ونُظمددت طن ددطة للتعدداو الدددو واإلقليمد (تددرد املعددائل موضددا النظددر بددني قوسددني) مددا
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
(بروتو ول نقل الصوت الب ري ع اإلنرتنت) ،وما ب و (ما املعفد الو للد اع عدن املنا عدة
ومحاية امللكية الفكرية ومدرسة املعفد  -برنامم ومبال؛ ويف ا ت اإلثبات واملقارندة يف ميددا
اإلعأند ددات ،والتد دددريخل علد ددى محايد ددة معد ددتفلك ااد دددمات املاليد ددة ،ومرا د ددز املكاملد ددات اهلاتفيد ددة
وعمليات الرش املا  ،واملنعوجات وا ستفأأل املعتداذ ،والتنظيم الذايت ،والتجارة اإللكرتونية،
واإلبد ددأت املتعل د د با ئتمد ددا ) ،ومد ددا الفلبد ددني (ا حتيد ددال يف د ددال ا سد ددتثمار؛ واألن د ددطة ذات
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

باء -أمثلةةة عل ة المسةةاعدة المقدمةةة مةةن من مةةات دوليةةة ألةةر وأصةةحاب مصةةلحة
آلرين :المن مة الدولية للمستهلكين
 -28قدمت املنظمة الدولية للمعتفلكني تقريراً عن العر املتعل باملبادت التوجيفية املنقحة
كمايددة املعددتفل اىل ثلد املعددتفلكني واألعمددال التجاريددة اىل جانددخل ثلد حكومددة األرجنتددني
يف بددوين ليددرس ،وعددن املقددرتح املتعلد مب ددروع قددانو مقدددذ اىل اعمعيددة الت دريعية يف العددلفادور
ب د الرددذاء الصددح يف املدددارس ويعددعى اىل تنظدديم اتاحددة األغذيددة املصددنعة والوجبددات اافيفددة
غ الصحية يف املدارس العامة واااصة
 -29وس دداعدت املنظم ددة الدولي ددة للمع ددتفلكني يف تنق ددي ت د دريا كماي ددة املع ددتفل ووض ددا
البيانات على عبوات األغذيدة يف شديل  ،واقرتحدت عددة تعدديأت علدى ئحدة سدجل املطالبدات
يف ب د و ملواءمتفددا مددا ا حتياجددات املتر د ة للمعددتفلكني علددى شددبكة اإلنرتنددت وباإلضددا ة اىل
ذل د د  ،ش ددار ت املنظم ددة امل ددذ ورة يف ري د د عام ددل مع د د بفح ددص ل ددا اعف دداز ال ددو كماي ددة
املعددتفل يف شدديل  ،يمددا يتعل د بددالعقود املاليددة الدديت متددت تعددويتفا ،وقدددمت مداللددة يف حلقددة
دراسية عن التجارة اإللكرتونية ومحايدة املعدتفل يف األسدوال املاليدة ،و دذل يف مدؤمتر استضدا ته
العد ددلفادور بعن د دوا "محايد ددة املعد ددتفل يف طمريكد ددا الأتينيد ددة :عأمد ددات بد ددارزة رئيعد ددية وحتد ددديات
جديدة" ،ويف برنامم تدريأل عن محاية املعتفل للجامعات نُظم يف نيكاراغوا
 -30وطل اً ،اقرتحت منظمة املعتفلكني الدولية معياراً دولياً جديداً ب د امكانيدة اكصدول علدى
الطاقة ،وعملت على اعدادر وصياغته ،و طول منظمة غ حكومية تُتم مقرتحاً يف ذا ا ال

GE.17-06519

11

