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مؤتمر األمم المتحدة السابع الستعراض جميع جوانب  ممموةب  
المببببببالق اال واةبببببد المق ببببب   المت بببببد ة ي بببببا ات ا بببببا  متعبببببدل 

 من أجل مكافح  الممارسات التماري  الت ييدي  األطراف
 ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٠-6جنيف، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت6البند 
 استعراض تطبيد الممموة  اتق يذها

 ت ييم ةم ي  تطبيد الممموة  اتق يذها  
 األانكتال مذكرة من أمان   

 تنفيذي موجز  
تستعرض هذه املذكرة التطورات الرئيسية اليت حدثت على الصعيد الووين  واققليمو   

 واملتعوووووودا األينووووووراني و يووووووال قووووووواما ونيانووووووات املنا سووووووة،   نوووووويما منووووووذ ت وووووورين ال ووووووا /
، توواريا امعدوواا مووؤمتر األموو  املتدوودة السوواار املعوو  وانووتعراض  يوو  جواموو  ٢٠١٠ مووو مر

يموعوووة املبوووااو والدواعووود املنصوووفة املتفوووً عليدوووا اتفاقووووا  متعووودا األينوووراني مووون أجووو  م ا دوووة 
اجملموعوة  تطبيوًاملمارنات التجارية التدييدية. ووعد ذلك، تسوتعرض املوذكرة و الفصو  األول 

نيانات املنا سة، م  النظر و أح امدا الرئيسية وتديي  مدى تنفيذها حىت و يال قواما و 
وووورى تديووووي تارخيووووه.  للتدوووودر ايفوووورز و تنفيووووذ الوووودول األعفوووواخل و األوم توووواا و ريووووً ا ووووراخل  وُيج

احل ووووم  الووودو  املعووو  ودوووواما ونيانوووات املنا سوووة الدووورار الوووذي ا وووذه املوووؤمتر ا نتعرا ووو  
 متبوووواه ملس املسوووواعدة التدنيووووة وانتعرا ووووات النظووووراخل الطوعيووووة و ملينووووار السوووواار، موووو  توجيووووه ا

األوم تواا. وتجدووديفر و الفصوو  ال وا  تفا ووي  عوون التطوورات الوويت عر دووا التعواو  الوودو  انووتنااا  
ملس ارانات األوم تاا الويت أججريوت لتجتماعوات السونوية لفريوً ا وراخل احل ووم  الودو  منوذ 

، توووجز املووذكرة، و الفصوو  ال الووة، األم ووطة املم نووة و يووال نيانووات . وأخوو ا  ٢٠١٠عووار 
و السووونوات  انوووتدت ااملنا سوووة وةايوووة املسوووتدلك الووويت قووود يووووا املوووؤمتر ا نتعرا ووو  السووواو  

 ا مس الداامة.
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 م دم   
املتعلووً  6٥/١4٢موون قرارهووا اجلووام   ٢3أكوودت اجلمعيووة العامووة موون جديوود و الفدوورة  -١

األنانووووو  لدوووووواما ، الووووودور ٢٠١٠كوووووامو  األول/ايسووووومر   ٢٠والتجوووووارة، الوووووذي اعتمدتوووووه و 
وووالتدرير ا تووام  ملووؤمتر  ونيانووات املنا سووة و يووال التنميووة ا قتصووااية السووليمة وأحاينووت علمووا  

نووتعراض  يو  جوامو  يموعوة املبووااو والدواعود املنصوفة املتفوً عليدووا  األمو  املتدودة السواار 
 . (١)اتفاقوا  متعدا األينراني من أج  م ا دة املمارنات التجارية التدييدية

عاموووا  ووديوووت منوووذ ذلوووك احلوووا اقينوووار املتعووودا األينوووراني  3٥واعتجِمووودت اجملموعوووة قبووو   -٢
على الصعيد الوين   ا متباهاملنا سة. و  تزال قواما ونيانات املنا سة تسرتع  و املتعلًالوحيد 

، مون ويندوا ولودا   ١٢٢واققليم  واملتعدا األينراني.  على الصعيد الوين ، اعتمود قوواما املنا سوة 
 ولدا  مامية وولدا  متر اقتصاااهتا مبرحلة امتدالية.

، ٢٠١٠ومنوووووذ املوووووؤمتر ا نتعرا ووووو  السووووواار، الوووووذي عجدووووود و ت ووووورين ال وووووا /مو مر  -3
اعتمودت قووواما املنا سووة نوتة ولوودا  ماميووة، موون ويندوا ثتثووة موون أقوو  البلودا  منوووا . وعلووى الصووعيد 

تنفيوذ قواعود املنا سوة اققليميوة. ووودأت جلنوة والدول حاليوا   يموعات عديدة من تدوراققليم ، 
املنا سوووة و السووووق امل ووورتكة ل ووورق أ ريديوووا واجلنووووا األ ريدووو  تنفيوووذ لوائددوووا وقواعووودها املتعلدوووة 

. ويدووور ا دوواا ا قتصووااي والندوودي لقوورا أ ريديووا ٢٠١3كووامو  ال ا /ينوواير   ١4واملنا سووة و 
، لتدديوً ٢٠٠٢امو  اققليمو  املتعلوً واملنا سوة، الوذي اعتجِمود و عوار حاليا  وإ تح مليناره الدو

 تواز  معدول وا اقمفاذ الوين  واققليم .
وقوود ا ووطلعت  ووب ة املنا سووة الدوليووة ومنظمووة التعوواو  والتنميووة و امليوودا  ا قتصووااي  -4

أحنواخل العوا ، و حوا واألوم تاا ودور م ط و م ور مبوااو قوواما ونيانوات املنا سوة و  يو  
انووتجاوت السوولطات الويننيووة املعنيووة واملنا سووة  ووذه اجلدوووا، نووواخل علووى الصووعيد ال نووائ  أو موون 

 ختل التعاو  م  هذه املنظمات.
، ٢٠١٥املوؤمتر ا نتعرا و  السواار وكوامو  ال ا /ينواير  امعداا وو الفرتة الفا لة وا -٥

ً ا ووووراخل احل وووووم  الوووودو  املعوووو  ودووووواما ونيانووووات عجِدوووودت و األوم توووواا أرووووو  اورات لفريوووو
املنا سوووة، وثتثوووة اجتماعوووات خوووراخل يصصوووة و وووا  ةايوووة املسوووتدلك، واجتموووا  خوووراخل يصووو  
واحد و ا  اور قواما ونيانوات املنا سوة و تعزيوز التنميوة املسوتدامة والتجوارة مون خوتل تعزيوز 

الناميووووة. وقامووووت الوووودورة الراوعووووة ع وووورة لفريووووً ا ووووراخل الدوووودرة التنا سووووية ايفليووووة والدوليووووة للبلوووودا  
، وووودور اجتموووا  دفوو ي للموووؤمتر ا نتعرا ووو  ٢٠١4احل وووم  الووودو ، املعدوووواة و متوز/يوليووه 

 الساو .

__________ 

(١) TD/RBP/CONF.7/11 . 
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، عجِدد األوم تاا ال الة ع ر و الدوحوة، قطور. ومظور املوؤمتر، ٢٠١٢وو ميسا /أوري   -6
يووةحن حنووو منووو وتنميووة  وواملا مسووتداماحم، و اور قووواما الووذي  ووة مو ووو  حمعوملووة تورهووا التنم

ونيانوووات املنا سوووة و هوووذا السوووياق واتفوووً و منوووار الدوحوووة علوووى أموووه حميظووو  و ووو  نيانوووات 
املنا سوووة عوووامت  مدموووا  لت وووجي  وياوووة تنا سوووية واحليلولوووة او  قيوووار املمارنوووات املامعوووة للمنا سوووةحم 

 (.١٠)الفدرة 
حميتم وو  هوودني نيانووة املنا سووة و هتياووة و ووو  وياووة تنا سووية وتسوول  و يووة الدوحووة وامووه  -7

عوون ينريووً الدفوواخل علووى املمارنووات املامعووة للمنا سووةحم، وت ووجع  الوودول األعفوواخل علووى حمالنظوور و 
(. وت وو  ٥٠و وو  قووواما وأينوور املنا سووة مبووا يتما ووى موو  انوورتاتيجياهتا اقمنائيووة الويننيووةحم )الفدوورة 

حمأ  يدووور والتدليوو  والبدووة وأ  يسوواعد البلوودا  الناميووة والبلوودا  الو يووة ملس أ  علووى األوم توواا 
الووويت متووور اقتصووواااهتا مبرحلوووة امتداليوووة علوووى  وووياةة وتنفيوووذ نيانوووات حلمايوووة املنا سوووة واملسوووتدلك، 

يووذ م و  هووذه السيانوواتحم وعلوى ت ووجي  تبواال أ فوو  املمارنوات، وملجووراخل انووتعراض النظوراخل لتنف
 )ر((.٥6)الفدرة 

اق ارة ملس أ  نيانات املنا سة أجارجت وا أولويات األوم تاا و املسامهة  ومن املد  -٨
و جعوو  العوملووة أك وور كفوواخلة وملمصووا ا . وهتوودني اجملموعووة ملس دديووً مزيوود موون ال فوواخلة و التجووارة 

ما قود الدولية والتنمية مبا يتما ى م  السيانات ا قتصااية وا جتماعية الويننية، والدفاخل على 
. وتسوعى اجملموعوة من مسواوو و التجوارة والتنميوةعن املمارنات التجارية املامعة للمنا سة ن ا ي

.. ومصوولدة املسووتدل احم. وعنوووا  اجملموعووة هووو حميموعووة . حمةايووة وتعزيووز الر وواه ا جتموواع ملس 
ا  الناميوةحم  املبااو والدواعد املنصفةحم، خا ة ألهنا تؤيد مبدأ حماملعاملة التففيلية أو املتمايزة للبلود

 كما هو مبا و الفر  جي .

 تق يذ الممموة  -أاال   
 أهداف الممموة  -ألف 

حم ما  أ  تعرق  املمارنات التجاريوة التدييديوة أو تبطو   -من اجملموعة  ١ا دني رق   -9
تن وا عون ر و  احلوواجز التعريفيوة وةو  التعريفيوة الويت توؤثر و التجوارة  ينبقو  أ دديً الفوائود الويت 

ي تسو  أمهيوة خا وة اليوور  -العاملية، و  نيما ما يؤثر مندا و جتارة البلدا  النامية وو تنميتداحم
وقوووود ووووودأت العوملووووة تنت وووور وسوووورعة وووووودأ يجطوووورح عوووودا أكوووور موووون األنووووالة املتعلدووووة و ثووووار الركوووووا 

 نيما  يما يتعلً ودور ك  من احل ومات واألنواق. ا قتصااي،  
حمدديووووً أكوووور قوووودر موووون ال فوووواخلة و التجووووارة الدوليووووة  - ٢و يمووووا يتعلووووً وا وووودني رقوووو   -١٠

والتنميوووة، و  نووويما جتوووارة البلووودا  الناميوووة وتنميتدوووا، و دوووا  لمهوووداني الويننيوووة املرجووووة مووون التنميوووة 
ا قتصااية وا جتماعيوة وللدياكو  ا قتصوااية الدائموة، وذلوك مو ت  عون ينريوًحن )أ( ونواخل املنا سوة 

الدوووووة ا قتصووووااية أو كليدموووواع  ووووواوط لرتكيووووز رأر املووووال أو  وت ووووجيعدا وةايتدوووواع )ا( و وووو 
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 دد كامت النتائج م جعة. ومنذ املؤمتر ا نتعرا   الساار، أودت  -ت جي  ا وت ارحم  )ج(
سيانووات املنا سووة ونوونت وعوودة ولوودا  ماميووة وولوودا  متوور اقتصوواااهتا مبرحلووة امتداليووة اهتمامووا  كبوو ا  

لفرتة، اعتمدت مثامية ولودا  و/أو أقوالي  قوواما منا سوة جديودة، ت ريعات ذات  لة. وو هذه ا
(، ٢٠١٢(، وووووونقتاي  )٢٠١١(، وملكوووووااور )٢٠١٠(، و يجوووو  )٢٠١٠وهوووو  أ قامسووووتا  )

(، ووووورو  اار السوووتر ٢٠١3(، ووووواراةواي )٢٠١3(، وملثيوويوووا )٢٠١٢هوموووو كوموووو، الصوووا )
الفلبووووا وكمبوايووووا وميامنووووار حاليووووا  علووووى (. وتع ووووف  دوريووووة  و الدادراينيووووة ال ووووعبية و ٢٠١٥)

-http://www.asean.org/communities/asean-economic ووووووووووووياةة قووووووووووووواما املنا سووووووووووووة )امظووووووووووووور 

community/category/competition-policy).  ولووودا   عووودة تو الفووورتة قيووود ا نوووتعراض، أاخلوووو
(، ٢٠١٠(، وأنوورتاليا )٢٠١٠)ألباميووا  ومندووامل ووتحات كبوو ة علووى قواميندووا املتعلدووة واملنا سووة، 

(، ومالطوووووووة ٢٠١١(، وق ةيزنوووووووتا  )٢٠١١(، وزامبيوووووووا )٢٠١٠(، ومنقوليوووووووا )٢٠١٠وكينيوووووووا )
(، وأيرلنوووووووودا ٢٠١٢(، واجلبوووووووو  األنوووووووووا )٢٠١٢(، ومولوووووووودو ا )٢٠١٢(، والرازيوووووووو  )٢٠١١)
 (.٢٠١4(، وامل سيك )٢٠١4)

املدوودر موون الوودورة الراوعووة ع وورة  وجتودر اق ووارة ملس أ  األمامووة العامووة، مت وويا  موو  الطلو  -١١
لفريً ا راخل احل وم  الدو  املع  ودواما ونيانات املنا سة و انتنتاجاته املتفً عليدوا، تتوي  

النموووووو املسوووووتدار  ت وووووجي للموووووؤمتر ا نتعرا ووووو  السووووواو  تدريووووورا  عووووون اور نيانوووووات املنا سوووووة و 
يانات وقواما املنا سوة أ  تسود  و التنميوة ويتناول التدرير السب  اليت ا ن هبا لس .(٢)وال ام 

 ن قواما ونيانات يتلف البلدا .ملستدامة وال املة، ويعط  أم لة ما
حمةاية وتعزيز الر اه ا جتمواع  وصوفة عاموة، ومصواس املسوتدل ا و   - 3ا دني رق   -١٢

زايوود و ك وو  موون حيظووى واهتمووار مت - كوو  موون البلوودا  املتددمووة والبلوودا  الناميووة وصووفة خا ووةحم
ولووودا  العوووا . وتعبووو ا  عووون ذلوووك، قووورر املوووؤمتر ا نتعرا ووو  السووواار أ  علوووى األوم تووواا أ  يلووو  

ملس ملجووووراخل م وووواورات و ووووا  تندووووي  مبووووااو األموووو  املتدوووودة  الداعيووووة مووووداخلات الوووودول األعفوووواخل
 ريووً   ، ينلوو٢٠١٢ عجِدوود و متوز/يوليووهوو أول اجتمووا ، التوجيديووة حلمايووة املسووتدلك. وينلوو  

عووووون تنفيوووووذ املبوووووااو  ا  تدريووووور  أ  يعووووودا وووووراخل اململصووووو  املعووووو   مايوووووة املسوووووتدلك ملس األوم تووووواا 
يديووة التوجيديووة. وانووتنتج هووذا التدريوور أ  الوودول األعفوواخل و األموو  املتدوودة مفووذت املبووااو التوج

( و مسوامهة ٥٠وأظدورت املسوامهات الويننيوة )أك ور مون  .(3)١9٨٥على مطاق وانو  منوذ عوار 
التنفيوذ أ   يو  يوا ت املبوااو التوجيديوة احلاليوة   توزال  واحلة ومفيودة. وواق وا ة هوذا تديي  

ووود اتملس ذلوووك،  دوووديات جديووودة حلمايوووة املسوووتدلك، خا وووة التجوووارة اقل رتوميوووة وا ووودمات  حج
بووااو املاليووة، وحظيووت وا هتمووار قفووايا مل ووا ية تسووتدً ملجووراخل م وواورات أونوو  مطاقووا  وتنفيووذ امل

 التوجيدية ور دها.

__________ 

(٢) TD/RBP/CONF.8/6. 
(3) TD/B/C.I/CLP/23. 
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 قار ا جتما  ال وا  لفريوً ا وراخل اململصو  املعو   مايوة املسوتدلك، املعدووا و متووز/و  -١3
ض تدريور التنفيوذ. وخوتل املناق وات، حجود ات عودة يوا ت قاراجدوا و ا، وانوتعر ٢٠١3يوليه 

تدوودما  ملدوظووا  منظمووات  أي تندووي  و املسووتدب ،   نوويما اجملووا ت الوويت نووبً أ  أحوورزت  يدووا
أخوورى موون قبيوو  منظمووة التعوواو  والتنميووة و امليوودا  ا قتصووااي ويموعووة الع وورين، وحيووة نووبً 
وود ا اجملووا   التاليووا   التو وو  ملس توا ووً هووار و انيراخل وووا الوودول األعفوواخل و األموو  املتدوودة. وحج

لتعووووواو  والتنميوووووة و امليووووودا  ووجوووووه خوووووا حن التجوووووارة اقل رتوميوووووة )املبوووووااو التوجيديوووووة ملنظموووووة ا
(، الوويت توجوود حاليووا  ١999ا قتصووااي املتعلدووة  مايووة املسووتدلك و ملينووار التجووارة اقل رتوميووة )

الر يعوة  ٢٠((ع وا ودمات املاليوة )مبوااو يموعوة الوو ٢٠١6قيد التندي  )يتوق  مل دارها و عار 
حوووودا ا جتمووووا  أيفووووا  ينائفووووة موووون ((. و ٢٠١٢املسووووتوى املتعلدووووة واحلمايووووة املاليووووة للمسووووتدلك )

من املناق ة قب  ملاراجدا و أي تندوي ، وهو  ةايوة البياموات  ا  األخرى اليت تستدً مزيد الدفايا
واقعتمووووات املسووووياة والتجووووارة عوووور احلوووودوا وا وووودمات العامووووة واحلصووووول علووووى املعر ووووة وآليووووات 

، اعوا العديود مون ا وراخل أيفوا  ملس . وأخ ا  والس نا متصاني اجلماعية والسياحة والطاقة والند  
 ملم اخل آلية لتنفيذ ومراقبة مبااو األم  املتددة التوجيدية حلماية املستدلك.

، قجِب  اقرتاح قم اخل أروعوة أ رقوة عاملوة تجعومل واملوا وي  الدفاياوكإينار  نت  اني هذه  -١4
تنفيووذ مبووااو و )ورئانووة ماليزيووا(ع ا وودمات املاليووة و التاليووةحن التجووارة اقل رتوميووة )ورئانووة  رمسووا(ع 

أخووورى )ورئانوووة الرازيووو   وقفوووايااألمووو  املتدووودة التوجيديوووة حلمايوووة املسوووتدلك )ورئانوووة ةووواوو (ع 
وأملاميا(ع واتفً ا جتما  ال ا  لفريً ا راخل اململص  أيفا  على أ  تعد األمامة تدريرا  عون هوذه 

رض ملاراجه و تندي  تتمو  و املسوتدب  ملبوااو تددمه ملس املؤمتر ا نتعرا   الساو  وق الدفايا
 األم  املتددة التوجيدية حلماية املستدلك، وتعاو  وثيً م  رؤناخل األ رقة العاملة.

ووالتعوووواو  موووو  رؤنوووواخل األ رقووووة العاملووووة األروعووووة ورئوووويس ا جتمووووا  ال ووووا  لفريووووً ا ووووراخل  -١٥
عدت األمامة انوتبيامات ل و   ريوً عامو  اململص  ) رمسا( ومنسً األ رقة العاملة )الرتقال(، أ

وزعتدووا علووى الوودول األعفوواخل وة هووا موون اجلدووات املعنيووة موون أجوو  التمووار آرائدووا و ووواةلدا مث 
وأ فوو  رارنووواهتا وتو وووياهتا. و ووو لت الوووراوا علوووى ا نوووتبيامات أنوووار تدريووور أجِعووود عووون ينرائوووً 

 الدفايا ز  النتائج وا جتاهات وأور   ض  تندي  مبااو األم  املتددة التوجيدية حلماية املستدلك وعر  
احبة املصوووووولدة. وينوووووووال الرئيسووووووية الوووووويت أعروووووووت عندووووووا الوووووودول األعفوووووواخل واجلدووووووات املعنيووووووة  وووووو

، أجرى األوم تاا م اورات ملقليمية على هوام  ا جتماعوات اققليميوة ٢٠١4و ٢٠١3 عام 
اجلمدورية الدوميني ية والسويد للملراخل و يال ةاية املستدلك املعدواة و ونما وتايلند وتومس و 

 ونويسرا و رمسا وكولومبيا وامل سيك.
وانتجملِدر التدرير املتعلً وطرائً تندي  مبااو األم  املتددة التوجيدية حلمايوة املسوتدلك   -١6

كانووووار للمناق ووووات الوووويت اارت و ا جتمووووا  ال الووووة لفريووووً ا ووووراخل اململصوووو  املعوووو   مايووووة 
. وأجرى امل اركو  مناق ات مفصولة و وا  ٢٠١٥د و كامو  ال ا /يناير دِ املستدلك، الذي عج 
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و   وووواحبة املصوووولدةم وووورو  قوووورار، وانووووتمرت امل وووواورات و ووووا  امل وووورو  موووو   يوووو  اجلدووووات 
 اجتماعات يتلفة و األ در التالية، ملعدااا  لتددمي م رو  الدرار ملس املؤمتر ا نتعرا   الساو .

 البعد اإلنمائي -باء 
يعووورتني الفووور  جوووي  مووون اجملموعوووة، املتعلوووً واملبوووااو املنصوووفة املتفوووً عليدوووا اتفاقوووا  متعووودا  -١7

األينراني مل ا دة املمارنات التجارية التدييدية، وإم امية انوتبعاا الت وريعات الويننيوة لدطاعوات 
 ( ويووون  علوووى حممووون  البلووودا  الناميوووة معاملوووة6معينوووة مووون مطووواق قوووامو  املنا سوووة الووووين  )الفدووورة 

تففوووويلية أو متمووووايزةحم حووووىت تفوووو  الوووودول و اعتبارهووووا حما حتياجووووات اقمنائيووووة واملاليووووة والتجاريووووة 
يوووً البلووودا  الناميوووة ملوووا يلووو حن الراميوووة خا وووة لتددة، و  نووويما أقووو  البلووودا  منووووا ، و للبلووودا  الناميووو

صوووواا ت ووووجي  ملم وووواخل أو تنميووووة  ووووناعات تليووووة وتعزيووووز التنميووووة ا قتصووووااية لدطاعووووات ا قت )أ(
األخرىع )ا( ت جي  تنميتدا ا قتصااية عن ينريً ترتيبوات ملقليميوة أو عامليوة  يموا ووا البلودا  

 (.7الناميةحم )الفدرة 
و األجوو  الطويوو ، ي تسوو  التنووا س ال اموو  أمهيووة أنانووية للدوودرة التنا سووية لل ووركات  -١٨

علوى مطواق  هتا مبرحلوة امتداليوةاعتمدت البلدا  النامية والبلدا  اليت متر اقتصواااقد والصناعات. و 
مل ووتحات لتعزيووز املنا سووة. و ووددت السوونوات األخوو ة تداروووا  كبوو ا  و نيانووات املنا سووة  وانوو 

 اليت تنتدجدا ولدا  يتلفة، رة  أ  اختت ات كب ة   تزال قائمة ويندا.
يتما ى متاموا   لذلك  إ  وجوا ارجة من املرومة جتاه البلدا  اليت  تدت أنواقدا حدي ا   -١9

اجملموعة. ومن مث، ينبقو  أ  ت وو  البلودا  الناميوة املتملو وة مون خطور  من أح ارم  هذا احل   
الدفاخل على الصناعة ايفلية متيجة  ت  أنواق تداة  جاة أمار منا سة قوية و و   يسم   ا 

ت وو   وناعاهتا واعتماا هنج أك ر مرومة وتدرجا  من أج   ما  حودو  عمليوة التدريور عنودما 
أك ر كفاخلة وقدرة على املنا سة. ولويس و مصولدة البلودا  أ  دوتفن وصوناعات لون ت وو  أوودا  

 قاارة على البداخل من او  ةاية وملعامات، م وهة وذلك  صي  املوارا ال ديدة.
، أم ا األوم تاا مباارة ال راكة و يال البدو ، وه  مباارة هتودني ٢٠١٠وو عار  -٢٠
قندار و تطووير أ فو  املمارنوات و  وياةة قوواما ونيانوات املنا سوة وةايوة املسوتدلك ملس ا

وملمفاذهووووا علووووى حنووووو  عووووال موووون أجوووو  تعزيووووز التنميووووة. وجتموووو  ال ووووراكة وووووا مؤنسووووات البدووووو  
واجلامعوات والسولطات املعنيووة واملنا سوة وقطوا  األعمووال واجملتمو  املود ، وتووو ر منتودى ا ون  يووه 

موو  األوم توواا، وأ  تن وور متووائج وام ووطة أخوورى  وتفووطل م وورتكة  ا   وثوو أ  جتووري لتلووك اجلدووات
تدووور وووه موون أعمووال، وتتبوواال األ  ووار و ووا  الدفووايا والتدووديات و يووا  املنا سووة وةايووة  مووا

املسوووتدلك، و  نووويما تلوووك الووويت تواجددوووا البلووودا  الناميوووة والبلووودا  الووويت متووور اقتصووواااهتا مبرحلوووة 
ويتم   اور األوم تاا و التيس  وتددمي اقر ااات و ا  البدة والتدليو  وةو  ذلوك امتدالية. 

مووون األم وووطة الووويت نيفوووطل  هبوووا أعفووواخل املنووور. ويسوووتفيد األوم تووواا مووون متوووائج البدوووو  عنووود 
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التصدي للتدديات اليت تواجددا البلدا  النامية من ختل املساعدة التدنية اليت يددمدا وأم وطة 
 ات اليت يفطل  هبا.وناخل الددر 

ع وووووورة  ٢٠١٠و وووووو  ا جتمووووووا  األول ملبوووووواارة ال ووووووراكة و يووووووال البدووووووو  و عووووووار  -٢١
م وووارو. و ووودد  ١٠٠موووا ينووواهز  ٢٠١4م ووواركا، و حوووا  ووو  ا جتموووا  ا وووامس و عوووار 

مببووواارة ال وووراكة و يوووال  ا جتموووا  ا وووامس أيفوووا  ملينوووتق نلسووولة من وووورات األوم تووواا املتعلدوووة
وتستفيف املباارة حاليا  ك ركاخل أك ر مون نوتا مؤنسوة تتوالف مون معاهود  وو   .(4)البدو 

وجامعوووات ومنظموووات ةووو  ح وميوووة و وووركات تاوعوووة ووكوووا ت معنيوووة واملنا سوووة. وتتم ووو  ا طووووة 
ملُيووواا مصووواار متويووو  للندووووض واعبووواخل تونوووعدا السوووري  والو ووواخل وو يتدوووا  و تطوووور املبووواارة لالتاليوووة 

و تنظووي  اورات تدريبيووة و ك ا  وورتاو و تنظووي  املووؤمترات واحللدووات الدرانووية، كاملووة، مبووا و ذلوو
بنواخل الدودرات، وا  ورتاو و لوحلدات عم  و البلدا  النامية الويت ينفوذ  يدوا األوم تواا م واري  

 موا ي  تداة تتعلً واملنا سة وةاية املستدلك. و ا تصمي  وحدات تدريبية ومواا تعليمية 
وا املنا سوة والسيانوات اقمنائيوة أحود املوا وي  الدائموة املطروحوة  العتقة  مو و  وا  -٢٢

أمووار  ريووً ا ووراخل احل وووم  الوودو  املعوو  ودووواما ونيانووات املنا سووة. وقوود مظوور الفريووً و وعوو  
و املمارنوووووات املامعوووووة للمنا سوووووة عووووور احلووووودوا  ٢٠١٢،  نظووووور و عوووووار العتقوووووةجوامووووو  هوووووذه 
ا مبرحلووة امتداليووة، ومظوور و يت تواجددووا البلوودا  الناميووة والبلوودا  الوويت متوور اقتصوواااهتوالتدووديات الوو

 ذلوووووك، أ ووووودر األوم تووووواا و و تووووواث  ال وووووارتتت علوووووى الفدوووووراخل. وواق وووووا ة ملس ٢٠١3 عوووووار
، مبووووووووا و ذلووووووووك املنا سووووووووة و العتقووووووووةمن ووووووووورات تركووووووووز علووووووووى هووووووووذه  ٢٠١4-٢٠١١ الفوووووووورتة
وقفووووايا املنا سووووة و  ووووناعة  نا سووووة و قطووووا  الندوووو  و ليسوووووتو،ال ووووام و ، وقفووووايا امل اقتصوووواا
 فوووووووت  عوووووون املن ووووووور األول مووووووون و مووووووتوي، وقفووووووايا املنا سوووووووة و اقتصوووووواا موزامبيووووووً،  التبووووووو

من وووووووووووورات األوم تووووووووووواا املتعلدوووووووووووة مببووووووووووواارة ال وووووووووووراكة و يوووووووووووال البدوووووووووووو  )امظووووووووووور  نلسووووووووووولة
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-and-Policy.aspx)  . 

، قبوو  الوودورة الراوعووة ع وورة لفريووً ا ووراخل احل وووم  الوودو  املعوو  ٢٠١4وو متوز/يوليووه  -٢3
ودواما ونيانات املنا سة، مظ  األوم تاا اجتموا  خوراخل يصصوا  و وا  اور قوواما ونيانوات 

 سوووة و تعزيوووز التنميوووة املسوووتدامة والتجوووارة مووون خوووتل تعزيوووز الدووودرة التنا سوووية ايفليوووة والدوليوووة املنا
النموو والتنميوة يعتموودا  علوى اجلدووا املبذولووة و العديود مون امليووااين  وواعتبووار أ للبلودا  الناميوة. 

نيانووووات ا يووووة الف ريووووة ودسوووواململتلفووووة، وأ  هنوووواو رواوووووط وثيدووووة وووووا املنا سووووة والتجووووارة واملل 
احلوكمووة، اعووا األوم توواا مسووؤولا موون منظمووة التعوواو  والتنميووة و امليوودا  ا قتصووااي واملنظمووة 
العاملية للمل ية الف رية ومنظمة التجوارة العامليوة ملناق وة قفوايا ت وم  ا وت وار واحليواا التنا سو  

 املل ية الف رية. ودسا نيانات احلوكمة ودرير التجارة ونتن  الديمة العاملية وحدوق

__________ 

(4) UNCTAD, 2014, Competitive neutrality and its application in selected developing countries 
(Geneva, United Nations publication), available at http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 

ditcclpmisc2014d1_en.pdf. 
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 الممارسات الرئيسي  المانع  ل مقافس  -جيم 
 يتفووومن الفووور  اال مووون اجملموعوووة، املتعلوووً واملبوووااو والدواعووود املنطبدوووة علوووى املؤنسوووات -٢4

، مبا و ذلك ال ركات عر الويننية، املمارنات األنانية املامعة للمنا سة اليت ينبقو  أ  التجارية
الووويت حمتتعووواينى و السووووق أم وووطة تنا سوووية أو ا ووون أ  تصوووب   جاريوووةالت متتنووو  عندوووا املؤنسوووات

تنا سووويةحم عنووودما دووود حمعووون ينريوووً انوووتعمال مركوووز نووووق مدووويمن أو احتيووواز هوووذا املركوووز وملنووواخلة 
 3انووتعماله، موون الو ووول ملس األنووواق أو تجديعوود املنا سووة علووى حنووو آخوور   موورر لووهحم )الفدرتووا  

ر و الدووامو  النموووذج  الووذي أعووده و ووا  املنا سووة الديوووا (. ويتنوواول األوم توواا وتفصووي  أكوو4و
األ دية والرأنية وكذلك ا يمنة وملناخلة انتعمال مركز الدوة املديمنة و السوق. ومت يا  م  ينلو  
املووووؤمتر ا نتعرا وووو  السوووواار، ُيووووري تندووووي  التعليووووً علووووى الدووووامو  النموووووذج  اوريووووا  و  وووووخل 

املددمووة موون الوودول األعفوواخل لتنظوور  يدووا الوودورات التحدووة لفريووً التطووورات الت ووريعية والتعليدووات 
ا ووووراخل احل وووووم  الوووودو  املعوووو  ودووووواما ونيانووووات املنا سووووة واملووووؤمترات ا نتعرا ووووية. وو هووووذا 
السوووياق، قجووود مت ملس املوووؤمتر ا نتعرا ووو  السوووواو  التنديدوووات الووويت أججريوووت علوووى الفصوووو  األول 

 وال الة ع ر من الدامو  النموذج . والراو  وال امن واحلااي ع ر
والفوور  هوواخل موون اجملموعووة، املتعلووً واملبووااو والدواعوود املنطبدووة علووى الوودول علووى الصووعيد  -٢٥

املتعلوً والتوداو  الدوليوة ي مو  أحودمها انيخور، ملذ  ،الوين  واققليم  واو  اققليم ، والفر  واو
الوين  أو عن ينريً التجمعوات اققليميوة،  ن  الفر  هاخل على أمه حمينبق  للدول، على الصعيدي

اعتموواا قواعووود ت وووريعية منانووبة ودسوووا املوجووووا مندووا وملمفووواذه الفعلووو  وتنفيووذ ملجوووراخلات قفوووائية 
ووتج (. و ١وملااريووةحم )الفدوورة  أح ووار  الفوور  هوواخل الداعيووة  ملس تبوواال املعلومووات والتعوواو  أح ووارج    مع

(، ١صوووود هبووووا الو ووووول ملس منوووواهج م وووورتكةحم )الفدوووورة ملس حما وووواذ ملجووووراخلات يجد ةج الداعيوووو الفوووور  واو
(، وموا ووولة العمووو  و ملينوووار األوم تووواا لصوووياةة قوووامو  4وامل ووواورات  يموووا ووووا الووودول )الفدووورة 
ج ا نت وووووارية والتدريبيوووووة (، واملسووووواعدة التدنيوووووة والووووورام٥منووووووذج  أو قوووووواما منوذجيوووووة )الفدووووورة 

 (.6 )الفدرة

 األةضاء االتممعات اإل  يمي الم ول التي تبذل ا الدال  -لال 
كموووا ورات اق وووارة و املددموووة، أولوووت البلووودا  الناميوووة وأقووو  البلووودا  منووووا ، منوووذ امعدووواا  -٢6

املوووؤمتر ا نتعرا ووو  السووواار، اهتماموووا  كبووو ا  وصوووياةة قوووواما ويننيوووة تتعلوووً واملنا سوووة. واعتمووودت 
 وووتحات علوووى الت وووريعات ولووودا  مل ١٢نوووبعة ولووودا  قوووواما منا سوووة جديووودة وأاخووو  أك ووور مووون 

 ملعداا ت ريعات تلية.على ولدا  عديدة أخرى  وتع فالدائمة و الفرتة قيد ا نتعراض. 
وعلووى الصووعيد اققليموو ، ووودأت وعوو  اجملموعووات تنفووذ قواعوود املنا سووة اققليميووة و/أو  -٢7
اتفاقوووات تعووواو  هتووودني ملس ملمفووواذ قوووواما املنا سوووة ملمفووواذا  أك ووور  عاليوووة. ومثوووة تزايووود و الوووندج  تووورر

امل ووووورتكة وو مواخلموووووة الت وووووريعات، ويعوووووزى ذلوووووك أنانوووووا  ملس عمليوووووات تبووووواال ا ووووورات البنووووواخلة 
نا سة وامل اورات اليت جتري و املنتديات ال نائية واققليمية واملتعداة األينراني، من قبي   ب ة امل
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الدولية و ريً ا راخل احل وم  الودو  املعو  ودوواما ونيانوات املنا سوة ومنظموة التعواو  والتنميوة 
اقمفوووواذ اققليموووو  لسيانووووة املنا سووووة و أمري ووووا  التووووا  و امليوووودا  ا قتصووووااي. ويتنوووواول اقينووووار

 الونطى.
 

 المقافس  في أمريكا الوسطى نحو آلي  لإلن اذ اإل  يمي لسياسات
  اققليموووو  للمرحلووووة ال اميووووة موووون ورمووووامج املسوووواعدة التدنيووووة لسيانووووات و ملينووووار امل ووووو   

ارانوة عون اقمفواذ اققليمو  املنا سة وةاية املستدلك ملنطدوة أمري وا التتينيوة، أعود األوم تواا 
املنا سوووووة و أمري وووووا الونوووووطى ت وووووم  ونموووووا والسووووولفااور وةواتيموووووا  وكونوووووتاري ا  لسيانوووووات

ومي واراةوا وهنوودورار. وتركوز الدرانووة علوى ثووت  م واك  تتعلووً واملنا سوة و ثتثووة قطاعووات 
ه  الدطا  املصرو والعداق  الطبية والند  اجلوي الودو  للركواا.  ،اقتصااية يتارة و املنطدة

كوو  موون هووذه الدطاعووات، تبووا الدرانووة أ  موون  ووا  جدوود منسووً موون جاموو    سملووالنسووبة 
السلطات املعنية واملنا سة و املنطدة أ  يو ر مزايا عديدة تفوق اجلدوا املعزولة اليت تبوذ ا كو  

. وانوتنااا ملس هوذه النتوائج، تدورتح الدرانوة تدويوة سلطات الويننية املعنيوة واملنا سوةنلطة من ال
 سلطات املعنية واملنا سة و املنطدة.التعاو  وا ال

وددا الدرانة وع  امل واك  التنظيميوة و الدطوا  املصورو الويت قود دوول او  اخوول  
التنا س م  انيخرين وفرض  علىنواق أو دد من قدرة البع  ملس األجدا تتملا منا سا 
وودمعاملووة  ملس تنميووة األنوووواق وموووا ا أيفوووا  مووواينن  وووعف هي لووو  معينووة )ا  تدوووار متييزيوووة. ودج

يتصوو  وووذلك موون أاوات ماليووة أو ت نولوجيووات وديلووة( ا وون أ  تديوود تنا سووية األنووواق الوويت 
تعم   يدا املصارني التجارية. وي تس  عم  السلطات املعنية واملنا سوة و هوذا الدطوا  أمهيوة 

سوووية ومنووو  أنانوووية و الووودعوة ملس ملاخوووال تقيووو ات تنظيميوووة مووون أجووو  دسوووا الظوووروني التنا 
 املمارنات املامعة للمنا سة.

وو قطووا  الصوويدلة، قوود دوود موون املنا سووة و هووذه األنووواق لوووائ  ويننيووة معينووة تتعلووً  
والرتخي  للمملدرات أو قمتاج اململدرات وتوزيعدا، ولوائ  أخرى تديود األم وطة أو دود مون 

موا يتعلوً وامل ورتيات العاموة، ت و  ااخو  املنطدوة. و ي الواراات املوازية وجتارة العدواق  اجلنيسوة
 الدرانووووة ملس  وووورورة منوووو  نوووووخل انووووتعمال ال ووووراخل املبا وووور، وتعزيووووز املناقصووووات التنا سووووية حدووووا  
)ي ووو   التفووواوض اجلمووواع  علوووى السوووعر و منطدوووة أمري وووا الونوووطى مبووواارة جيووودة(، وو ووو  

ذلووك، ينبقوو   انيليووات التزمووة لل  ووف عوون رارنووات التتعوو  و العطوواخلات. وواق ووا ة ملس
 الووويت تاخوووذللسووولطات املعنيوووة واملنا سوووة أ  تتملوووذ ملجوووراخلات  ووود املمارنوووات املامعوووة للمنا سوووة 

ألنوووعار أو تدانووو  األنوووواق، وعدووووا حصووورية و العتقوووات الرأنوووية، ات بيوووت ل وو   اتفاقوووات 
 ال وركات تعم  هبواورارنات م   التسع ة اجملمعة والسلوو ا  رتان  وخصومات الو خل اليت 

 الدوية و السوق.



TD/RBP/CONF.8/2 

11 GE.15-08371 

وو قطووا  الندوو  اجلوووي للركوواا،   ا وون ملعظوو  السوو ا  اقتنوواخل تووذاكر السووفر اجلوووي  
الووودو  ووووا ولووودا  أمري وووا الونوووطى، روووا يوووؤثر ودرجوووة كبووو ة و قووودرة النوووار علوووى التندووو  و 

  كريووا  تسووتقت  ا املنطدوة. وتؤكوود الدرانووة أ  موون الوا و  أ  هووذا الدطووا  هتوويمن عليوه  ووركت
احت وووار أو احت وووار ثنوووائ . وعلوووى الووورة  مووون أ   مركوووزالطووورق الراوطوووة ووووا مووود  املنطدوووة مووون 

امل ووو لة قووود ت وووو  جزئيوووا  م ووو لة هي ليوووة  وووإ  اللووووائ  واملمارنوووات اقااريوووة متيووو  ملس ةايوووة 
الووداخلا ايفتملووا. وعوووتوة علووى ذلووك  وووإ  املطووارات، وهوو  املرا وووً  مووونلا املسووتدرعين امل ووق  

األنانية  ذا الن اط، تدتف  ا نوت مار مون أجو  تونويعدا ودودي دا، ملس جامو  نيانوات 
وا دة مؤيدة للمنا سة لتملصي  الددرات الدائمة. وقد تن وا أمووا  أخورى مون احلوواجز الويت 

لا احلواليا. وتبوا الدرانوة و ا نورتاتيج  للم وق  دول او  اخول الدطوا  مون خوتل السولو 
أ  علوووى السووولطات املعنيوووة واملنا سوووة أ  توووو  اهتماموووا  خا وووا  لتتفاقوووات  يموووا ووووا  وووركات 

 .األنفارالط ا  أو وا  ركات الط ا  ووكا ت 
وو  يو  الدطاعوات ال تثووة، ينبقو  للسوولطات املعنيوة واملنا سووة أ  تسوتعرض عمليووات  

 مدماج وا قتناخل اليت قد ت و   ارة واملنا سة.ا 
وتدتف  امل اك  املتصلة واملنا سة اليت حداهتا الدرانة و ك  قطا  والتداو  املدرتحة  

م ورتكة ومنسودة. لوذلك، توودعو  ا  جدووا بوذل السولطات الويننيوة املعنيوة واملنا سووةأ  تلتسوويتدا 
ايا املنا سووة. وتو وو  الدرانووة وإم وواخل آليووة ملمفوواذ احلاجوة ملس تعزيووز التعوواو  اققليموو  و ووا  قفوو

ملقليموو  لسيانووات املنا سووة تفوو  السوولطات الويننيووة لتنووتفااة موون معار دووا وخراهتووا. وينبقوو  
 دورتح النمووذجقم واخل آليوات التنسويً التزموة. وي اققليميوة و   يموعة مون الدواعود واللووائ 

و املنطدوووة معووا  امل ووواك  املتعلدووة واملنا سوووة ذات  املعنيوووة واملنا سووة الويننيووة أ  تعوواا السووولطات
و سووون  عاليوووة وكفووواخلة عمووو  السووولطات لصووواس املسوووتدل ا حيالنطووواق اققليمووو ، وا ووون أ  

 عتم د و  رتة زمنية قص ة مسبيا  مبوارا مالية تدواة.يج أمري ا الونطى وأ  
 اققليم  لسيانات املنا سة و أمري ا الونطى.، حنو آلية لإلمفاذ األوم تاا، يصدر قريبا   املصدرحن 

مقا شات موضوةي  ل ريبد البببراء الحكبومي البدالي المعقبي ب بوانين اسياسبات  -هاء 
 المقافس 

أ ووووبدت م وووواورات املائوووودة املسووووتديرة الوووويت تعدوووود نوووونويا خووووتل اورات  ريووووً ا ووووراخل  -٢٨
تبيفوذة مون مسوات انيليوة احل وميوة الدوليوة مسوة احل وم  الدو  املعو  ودوواما ونيانوات املنا سوة 

لموم توواا. وجوواخلت هووذه املدمووة الوويت يفووطل  هبووا  ريووً ا ووراخل احل وووم  الوودو  ودوورار موون املووؤمتر 
مووووون الدووووورار الوووووذي اعتموووووده املوووووؤمتر  9)الفدووووورة  ١99٠ا نتعرا ووووو  ال الوووووة، املعدووووووا و عوووووار 

ا وووراخل احل وووم  الوودو  اجتماعوووات  ا نتعرا وو (. وخووتل الفوورتة قيووود ا نووتعراض، عدوود  ريووً
 التاليةحن الدفايامائدة مستديرة و ا  

 الدعائ  اليت تدور عليدا وكالة  عالة من الوكا ت املعنية واملنا سةع )أ( 
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 أمهية ا تساق وا نيانات املنا سة والسيانات احل وميةع )ا( 
 نيانات املنا سة وامل رتيات العامةع )ج( 
ملامعوووة للمنا سوووة عووور احلووودواحن التدووود يات الووويت تواجددوووا البلووودا  املمارنوووات ا )ا( 

 النامية والبلدا  اليت متر اقتصاااهتا مبرحلة امتداليةع
الفعاليووة وونوواخل الدوودرات واملسوواعدة التدنيووة املددمووة ملس الوكووا ت النا وواة املعنيووة  )هو( 

 ب رية واملعارنيعواملنا سةحن ا حتياجات والتدديات املتعلدة وإاارة املوارا ال
 ملاارة املعارني واملوارا الب رية من أج  ملمفاذ  عال لدامو  املنا سة. )و( 
 دديد األولويات و صي  املوارا كاااة لفعالية الوكا تع )ز( 
 ينرائً وملجراخلات التعاو  الدو  و حا ت املنا سة اليت ت م  أك ر من ولدع )ح( 
 تاث  ال ارتتت على الفدراخلع )ط( 
األوم تواا واعتبواره أااة  ا ُيريدوة الويتالنظوراخل الطوعيو اتوناخل الددرات وانتعرا  )ي( 

 لبناخل الددراتع
 ع ائدة قامو  املنا سة للمستدل ا )و( 
 عالتعاو  ة  الرمس   يما وا الوكا ت املعنية واملنا سة و ا  قفايا تداة )ل( 
 الوكا تع كاااة لفعاليةاليت تنتدجدا نلطات املنا سة   ا تصالانرتاتيجيات  )ر( 
 . دواما ونيانات املنا سةو ا ا ةبناخل الددرات دة ولاملتعأم طة األوم تاا  ) ( 

ترا ا نتنتاجات اليت خلصت ملليدا امل اورات وا ا راخل أثناخل اجتماعات  ريوً ا وراخل  -٢9
ات املنا سووووة و تدووووارير تلووووك ا جتماعووووات، وين وووورها احل وووووم  الوووودو  املعوووو  ودووووواما ونيانوووو

األوم تاا عن ينريً أم طة ونواخل الدودرات و امليودا  وتورا و تدوارير انتعرا وات النظوراخل الطوعيوة 
 لدواما ونيانات املنا سة.

 المساةدة الت قي  -ااا 
و وا  على الرة  من وجوا اجتواه عوار وانو  ا مت وار  ووا اعتمواا قوواما ونيانوات  -3٠

و  هادسووا تنفيووذو  ة هووذه الدووواما والسيانوواتملعووااة  ووياةو وووا املنا سووة وةايووة املسووتدلك 
البلدا  النامية والبلدا  اليت متر اقتصاااهتا مبرحلة امتداليوة،   يوزال العديود مون هوذه البلودا  يفتدور 

قمفاذها ملمفواذا   عوا  ، ملنا سة وةاية املستدلك أو مؤنسات منانبة و ا  املس ت ريعات تديفثة 
تعتمد ملس حد كب  علوى أم وطة ونواخل الدودرات الويت يفوطل  هبوا األوم تواا.   تزال هذه البلدا  و 

قووووواما  و يوووواللبنوووواخل الدوووودرات واملسوووواعدة التدنيووووة  الوووودع وو هووووذا الصوووودا، يدوووودر األوم توووواا 
 ونيانات املنا سة على الصعيدين الوين  واققليم .
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عيد الوووين ، قوودر األوم توواا، ووودع  موون البلوودا  املاحنووة، املسوواعدة ملس البلوودا  علووى الصوو  -3١
النامية من  ي  مناينً العا ، مبا و ذلك عدا من أق  البلدا  منوا ، لتصومي  و وياةة نيانواهتا 

دوور وت ريعاهتا املتعلدة واملنا سة وةاية املستدلك، وملم اخل وكا هتوا املعنيوة واملنا سوة، وتوعيوة اجلم
 وفوائد قواما ونيانات املنا سة، واملسامهة و ملم اخل ثدا ة املنا سة.

ياةة وتنفيووووذ الت ووووريعات اققليميووووة وعلووووى الصووووعيد اققليموووو ، يسوووواعد األوم توووواا و  وووو -3٢
املنا سووة، ويوونظ   قووواماملنا سووة وةايووة املسووتدلك، وو وو  أينوور عموو  للتعوواو  و ملمفوواذ املتعلدووة وا

واألونووواط األكااايوووة، موووؤمترات وحلدووووات  اجلدوووواز الدفوووائ مبوووا و ذلوووك  ململتلوووف املسوووتفيدين،
التعوووواو  اققليموووو  و يووووال و ارانووووية وحلدووووات عموووو  هتوووودني ملس املسووووامهة و ونوووواخل الدوووودرات و 

 املنا سة.
لبنووواخل الدووودرات واملسووواعدة التدنيوووة و يوووال نيانوووات املنا سوووة  الووودع ويدووودر األوم تووواا  -33

لموووووارا لحتياجاهتوووا و   و دووووا  علوووى ينلووو  البلوووودا  والتجمعوووات اققليميوووة  وةايوووة املسوووتدلك ونوووواخل  
 املتاحة، مبا و ذلك األم طة التاليةحن

املسوتدلك واملبوااو التوجيديوة وقوواما ولووائ  املنا سوة وةايوة  ياةة نيانات  )أ( 
 لتنفيذها و البلدا  أو املنظمات اققليميةع

اققليميووة و تندووي  ت ووريعاهتا املتعلدووة واملنا سووة سوواعدة البلوودا  أو املنظمووات م )ا( 
 وةاية املستدلك وا نتناا ملس أ ف  املمارنات الدوليةع

أو  تدوووودمي خوووودمات انت ووووارية موووون أجوووو  ملم وووواخل السوووولطات املعنيووووة واملنا سووووة )ج( 
 ع هاتعزيز 

سووية تدري  املوظفا املعنيا واملنا سة وةاية املستدلك واملووظفا امل لفوا وت )ا( 
 قفايا املنا سةع

 قامو  املنا سة ألعفاخل السلطة الدفائيةع و ا تنظي  حلدات ارانية  )هو( 
 ملجراخل ارانات و ا  قفايا املنا سة و قطاعات معينةع )و( 
تنظووي  حلدوووات عموو  وحلدوووات ارانوووية للوودعوة و وووا  قفووايا املنا سوووة وةايوووة  )ز( 
 املستدلكع
نووووات املنا سووووة و البلوووودا  وعيووووة لدووووواما ونياتيسوووو  انتعرا ووووات النظووووراخل الط )ح( 
 . املدتمة
 وت ووووم  اجلدووووات املسووووتفيدة انووووتفااة مبا وووورة موووون ووووورامج املسوووواعدة التدنيووووة لموم توووواا -34

املوظفا احل ووميا املسوؤولا عون تنفيوذ قوواما ونيانوات املنا سوة وةايوة املسوتدلك، ومسوؤو  
ا ياوووووات احل وميوووووة األخووووورى ذات الصووووولة وا ياوووووات املسوووووؤولة عووووون تنظوووووي  الدطاعوووووات، واجلدووووواز 

 الدفائ ، واألعمال التجارية، وراوطات املستدل ا، واألوناط األكاااية.
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م توواا و يووا  ونوواخل الدوودرات والتوودري  زيووااة كبوو ة و الفوورتة قيوود و األوعر ووت أم ووطة  -3٥
ملس ا هتمار ال ب  الذي أودته الدول األعفاخل، على الصعيدين  ا نتعراض. ويعزى ذلك جزئيا  

الوين  واققليمو ، وكوذلك ملس التفوامن الوذي أودتوه اجلدوات املاحنوة مون العديود مون البلودا  الويت 
 نملية ومسامهات عينية. قدمت مسامهات مالية

حيظووى ورمووامج نيانووات املنا سووة وةايووة املسووتدلك ملنطدووة أمري ووا التتينيووة )كومبووال( و  -36
. (http://programacompal.orgووووووودع  أمامووووووة الدولووووووة لل ووووووؤو  ا قتصووووووااية و نويسوووووورا )امظوووووور 

ي ووووا ( مخسووووة ولوووود  و أمر ٢٠٠٨-٢٠٠٥مووووامج خووووتل املرحلووووة األوس )وانووووتفاا موووون هووووذا الر 
املتعوووداة الدوميوووات( ووووو و والسووولفااور وكونوووتاري ا ومي ووواراةوا.  -التتينيوووة هووو  ووليفيوووا )اولوووة 

(، زاا عوووودا البلوووودا  ٢٠١3-٢٠٠9وخووووتل املرحلووووة ال اميووووة لرمووووامج كومبووووال، كومبووووال ال ووووا  )
ني يوة ملكوااور وأوروةواي ووواراةواي واجلمدوريوة الدومي من وينداولدا ،  ١٠املستفيدة ليص  ملس 

وكولومبيووووا. و وووواركت ةواتيمووووا  وهنوووودورار و أم ووووطة العنا وووور اققليميووووة للرمووووامج وانووووتملدار 
موارامهوووا ا ا وووة. وأم وووا ورموووامج كومبوووال ال وووا  عمليوووة لوووتعل  األقووورا  تسووو  و ووو   جيووود ومنووورا  

 رؤنوواخلالللتعوواو  اققليموو ، مبووا و ذلووك ملم وواخل  ريووً خووراخل انت وواري، وهووو هياووة  اعيووة تفوو  
لوكا ت املعنية واملنا سة وةاية املستدلك و منطدة أمري ا التتينية. ووعد جناح تنفيذ الساودا ل

، ثتثوة ٢٠١٥املرحلتا األوليا وأثرمها، ي م  ورمامج كومبال ال الوة، الوذي وودأ و أوائو  عوار 
 ولدا  مل ا ية ه  األرجنتا و يل  وامل سيك.

، انرتاتيجية كومبال ٢٠١4ألما العار لموم تاا، و عار وواق ا ة ملس ذلك، أينلً ا -37
 .(٥)فووووطل  هبووووا األوم توووواا وزيووووااة أثرهوووواعامليووووة هبوووودني تبسوووويط أم ووووطة املسوووواعدة التدنيووووة الوووويت ي

وووو  مطاقدووووا لت ووووم  ولوووودا  و ال وووورق األونووووط و ووووال أ ريديووووا.  ووعوووود اعتموووواا ا نوووورتاتيجية، وجن 
يوووة مووودهتا أروووو  سوووويدية للتعووواو  اقمنوووائ  الووودو  لفووورتة أولتونوووي  مطووواق الرموووامج الوكالوووة ال ولمتوووو 

ويركوز هوذا التونوي  علوى الت امو  اققليمو  عون ينريوً و و  وملمفواذ  ،(٢٠١9-٢٠١٥ننوات )
ويدودني الرموامج ملس  ،ااوات لنمو اقتصااي  ام  ومستدارقواعد للمنا سة وةاية املستدلك ك

و وووا  تعزيوووز قووودرات ولووودا  و ال ووورق األونوووط و وووال أ ريديوووا  عتمووواا وتنفيوووذ نيانوووات  عالوووة 
ملنا سة وةايوة املسوتدلك، وتدودمي املسواعدة ملس الدطوا  ا وا  مون أجو  ملم واخل ثدا وة للمنا سوة ا

سوواعدة ولودا  و ال وورق ، وو و  انوورتاتيجية ملقليميوة ملةو  التزمووةب وقراينيووة العبواخل األ خاليوة موون
األونووط و ووال أ ريديووا و اعتموواا أينوور حيوواا تنا سوو  وملمفوواذ مووا يوورتبط هبووا موون نيانووات، وتلبيووة 
ا حتياجووووات ومواجدووووة الظووووروني ايفووووداة ل وووو  ولوووود وإنووووداخل مووووا ينانووووبه موووون م ووووورة و يووووال 

على تيس   السيانات وا  طت  مبا حيتاج ملليه من أم طة وناخل الددرات، والعم  و     عال
أعفاخل جدا ملس ورموامج كومبوال العوامل . واجلدوات املسوتفيدة هو  األرا  وتوومس واجلزائور  و ول

 واولة  لسطا ولبنا  ومصر واملقرا واليمن.

__________ 

 .TD/RBP/CONF.8/7 ا نرتاتيجية، امظر للمزيد من املعلومات عن (٥)
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و  قتصووااي والندوودي لقوورا أ ريديووا الووذي أجوورينووتعراض النظووراخل لتدوواا ا  متاوعووة و  -3٨
مووذكرة تفوواه  لتنفيووذ تو وويات انووتعراض  ٢٠١١عووار   األوم توواا وا دوواا و ، وقيفوو٢٠٠7 عووار

النظراخل. واتفدت جلنة ا داا ا قتصااي والنددي لقرا أ ريديا على تددمي مسامهة مالية ملس هذا 
، أججِنوز العديوود مون األم ووطة لتيسو  تنفيووذ ٢٠١٢امل ورو  الوذي يوودور ثوت  نوونوات. ومنوذ عووار 

 نا سة، مبا و ذلك ملذكاخل وع  املسوؤولا وعاموة النوارالدول األعفاخل لدواعد ا داا و يال امل
املعنيا واملنا سة، وت ييف ت ريعات الدول األعفواخل واعتمواا  اوفوائد املنا سة، وتدري  املوظف

 عوووال لدواعووود املنا سوووة و ا دووواا تنفيوووذ ملجوووراخلات علوووى الصوووعيدين الووووين  واققليمووو  مووون أجووو  
 يننية.وملعااة تنظي  مؤنسات املنا سة الو 

وواق ووا ة ملس ذلووك، ينفووذ األوم توواا م ووروعا  لتدوودمي املسوواعدة التدنيووة وونوواخل الدوودرات  -39
ا دوواا األورو   ذا امل وورو هوو اووولو  موون تعزيووز مظامدووا ا ووا  واملنا سووةل وو  تووتم ن زمبوواووي 

م تووواا و األ التجووارة والدطوووا  ا وووا . وقووود وووودأو م وووروعه األونووو  مطاقوووا  املتعلوووً وتنميوووة  ويديووه
مووؤخرا  العموو  موو  السوولطة املعنيووة واملنا سووة و ملثيوويووا و ورمووامج لبنوواخل الدوودرات متولووه ل سوومر . 

تدوووودمي ل ا  وتلدووووى األوم توووواا أيفووووا  ينلبووووات الووووواراة موووون ولوووودا  و ال وووورق األونووووط ونوووويبدأ ورمايوووو
 املساعدة التدنية ووناخل الددرات و قطر.

 استعراضات القظراء الطوةي  -زاي 
لدوووووووواما ونيانوووووووات املنا سوووووووة و انوووووووتد  األوم تووووووواا انتعرا وووووووات النظوووووووراخل الطوعيوووووووة  -4٠
وتج ووريفر انتعرا ووات النظووراخل الطوعيووة لتعزيووز موعيووة ملينووار ملمفوواذ نيانووات املنا سووة  .٢٠٠٥ عووار

و عاليتدوووا و الووودول األعفووواخل، وهووو  ت وووم  التووودقيً و نيانوووات املنا سوووة املنصوووو  عليدوووا و 
  هذه الدواما.ظر و مدى  عالية املؤنسات والرتتيبات املؤنسية و ملمفاذ نتاملنا سة و  قواما
ولودا ،  ١4ومنذ املؤمتر ا نتعرا   الساار، أججريوت انتعرا وات مظوراخل ينوعيوة لفائودة  -4١

(، وانوووتعراض مظووووراخل ثتثووو  جلمدوريوووة تنزاميوووا املتدوووودة ٢٠١٢(، ومنقوليوووا )٢٠١١هووو   ووورويا )
(، ٢٠١3(، وأوكراميوووا )٢٠١3(، وواكسوووتا  )٢٠١3ومي ووواراةوا ) (،٢٠١٢وزامبيوووا وزمبووواووي )

( ٢٠١٥(،  يج  )٢٠١٥(، وألباميا )٢٠١4(، ني ي  )٢٠١4(، والفلبا )٢٠١4وماميبيا )
 (.٢٠١٥وواووا ةينيا اجلديدة )

مظووار  تطبيووً،  لووت املندجيووة املسووتملدمة لتديووي  نوولطة معينووة ٢٠٠٥واوتووداخل  موون عووار  -4٢
لوقوووت مفسوووه اختيوووار خبووو  مسوووتد  أو خبووو ين مسوووتدلا قعوووداا تدريووور مسوووتد  تديوووي  ذايف وو ا

انووووتنااا  ملس الووووراوا الووووواراة علووووى ا نووووتبيامات املرنوووولة ملس السوووولطات، ودليوووو  األينوووور الداموميووووة 
واملؤنسية واملداوتت اليت أجريت مو  املسوؤولا املعنيوا و البلود. وقود تطوور هوذا الوندج لي وم  

مزيود رى، هبدني تددمي مزيد من العنا ور التدليليوة الويت تسواعد و الرتكيوز علوى أ  ال تديي  أخ
 .ئ  امل  وني عندا و نيانات الدوللمسال  ال ة  التدليدية من األ
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، مفوووذ األوم تووواا و البدايوووة انوووتعراض مظوووراخل ثتثيوووا   ووو  ثتثوووة ولووودا  ٢٠١٢وو عوووار  -43
بيوا وزمبواووي، وانوتملدار مندجيوة يتلفوة وأك ور تعديودا  متجاورة، هو   دوريوة تنزاميوا املتدودة وزام

ت وود   مون ذلوك تدييموات متباالوة )كو  نولطة وجبدوا تدييموا  ذاتيوا  ول ندوا أجور بلودا  مبال رِ   جتجج 
انتعر ووت قووواما املنا سووة وملمفاذهووا و ملحوودى الوودولتا اجملوواورتا(. وأجكِملووت هووذه التدييموووات 

ا ودني مون هوذه املندجيوة اجلديودة هوو كا  من ملعداا خب  مستد . و   درير تديي  مدار  تالويننية و
تووو   مزيووود مووون الووورؤى والسوووع  ملس ملُيووواا أوجووه تووو زر وحلوووول و  يووو  مظووو  املنا سوووة و البلووودا  

 األعفاخل و ترتيبات ملقليمية م رتكة اليت تروطدا عتقات جتارية واقتصااية وثيدة.
ن خووتل عمليووة انووتعراض النظووراخل الطوووع ، ورات ومظوورا  لنجوواح العموو  املفووطل  وووه موو -44

ينلبووووات موووون اول أعفوووواخل ل وووو  يونوووو  األوم توووواا مطوووواق هووووذه العمليووووة لت ووووم  قفووووايا ةايووووة 
انتعرا ووووات مظووووراخل ينوعيووووة ، ٢٠١٥و عووووار  ،املسووووتدلك. وانووووتجاوة لووووذلك، نوووويبدأ األوم توووواا

ةايوة املسووتدلك  هوذه ا نتعرا وات و نيانوات ونوتدقًلدوواما ونيانوات ةايوة املسوتدلك. 
املنصو  عليدا و الدامو  وتنظر و مدى  عالية املؤنسات والرتتيبات املؤنسية و ملمفاذ قواما 
ةاية املستدلك. وقد قجِبلت امل سويك كواول اولوة عفوو  فو   وذا النوو  مون انوتعراض النظوراخل 

 الطوع .
وون،  وإم اميووةو يمووا يتعلووً  -4٥ وإعووداا تدريوور لتديووي   ا   ليفوواألوم توواا ت أ وودرانووتمرار التدسع

مندجيووة ومتووائج عمليووة انووتعراض النظووراخل خووتل موودة وجووواه الوويت اامووت ع وور نوونوات. ونوويعدع 
هووذا التدريوور عوودا موون ا ووراخل املسووتدلا، مووند  أ ووملا  عملوووا كملووراخل مسووتدلا و انتعرا ووات 

ينن الدووووة مظوووراخل، أو رؤنووواخل وكوووا ت خفوووعت لتنوووتعراض و وقوووت نووواوً. ونيسوووفر ملووووراز مووووا
ليووة انووتعراض النظووراخل الطوووع ، والفووعف و التدريوور عوون تدوودمي تو وويات تووداة لزيووااة تطوووير عم

 ن األوم تاا من الديار وعم  أك ر جواة و عالية و املستدب .ا ع  را

 التعاان الدالي -ثانيا   
  الدوليووووة يجعوووودع التعوووواو  و التعاموووو  موووو  املمارنووووات التجاريووووة التدييديووووة موووون وووووا التووووداو -46

املنصو  عليدا و اجملموعوة. وقورر املوؤمتر ا نتعرا و  السواار أ  الودورات املدبلوة لفريوً ا وراخل 
احل وووووم  الوووودو  املعوووو  ودووووواما ونيانووووات املنا سووووة ينبقوووو  أ  ت ووووم  التعوووواو  الوووودو  وملقامووووة 

ات ةووو  ال وووب ات كإحووودى اجملموعوووات األروووو  مووون الدفوووايا الووويت ُيووو  أ  تجووودرج  ووومن امل ووواور 
، أثنوواخل ملس أ  تو وو  احل ومووات ا  قووواما ونيانووات املنا سووة. واعوواالرمسيووة وووا امل وواركا و وو

امل ووووواورات املدبلوووووة و اجتماعوووووات  ريوووووً ا وووووراخل احل ووووووم  الووووودو ، مطووووواق أو تطبيوووووً قواميندوووووا 
دوواما ل املو ووعيةونياناهتا ا ا ة واملنا سة، هبدني دسا التفاه  و ا  املبااو واقجراخلات 

ونيانووات املنا سووة. وو نووياق هووذه العمليووة، قوود توووا احل ومووات مناق ووة مووا يلوو حن كيووف ا وون 
تدنيوات و ع تارخيوهتنفيذ اجملموعة تنفيذا  أ ف ،   نيما األح ار اليت   تنفذ تنفيوذا  متئموا  حوىت 

لدوليوة وة هوا التواينايوة واملعاقبوة عليدوا، مبوا و ذلوك ال وارتتت ا املناقصواتوملجراخلات اكت واني 
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والتعواو  و يوال  وامل واوراتتعزيوز عمليوات تبواال املعلوموات و من املمارنات املامعوة للمنا سوةع 
 اقمفاذ على الصعيدين ال نائ  واققليم ، مبا ي م  التجمعات او  اققليميةع

امعووة والتعواو   يمووا وووا الوكووا ت املعنيووة واملنا سوة أااة أنانووية للتصوودي للممارنووات امل -47
للمنا سوووة و ا قتصووواا العوووامل . وقووود دسووون ملس حووود كبووو  ا تصوووال  يموووا ووووا الوكوووا ت املعنيوووة 
واملنا سة و  ي  أحناخل العوا . وتسوتملدر الوكوا ت أاوات يتلفوة، تورتاوح ووا ا تفاقوات الرمسيوة 

 وا تصا ت ة  الرمسية للتعاو  م  وعفدا البع .
ا تفاقووات ال نائيووة الوويت تسووم  وتبوواال املعلومووات أول األموور وووا وظدوور اجليوو  األول موون  -4٨

( ووووا ١999البلووودا  املتددموووة، م ووو  اتفووواق املسووواعدة املتباالوووة و تنفيوووذ قوووواما منووو  ا حت وووار )
أنوورتاليا والو يووات املتدوودة األمري يووة. وينطوووي التعوواو  و ملينووار هووذه ا تفاقووات علووى مسوواعدة 

، مبوووا و ذلوووك تبووواال املعلوموووات السووورية رهنوووا  مبوا دوووة األينووورانيطووواق ووووا وانوووعة الن ةملمفووواذ متباالووو
 األينراني اليت جرى التدديً و اهنا، ومسا   دااات  راية، وتنفيذ عمليات تفتي  وحجز.

السواودة و تبواال املعلوموات السورية. ووجق و  أو  ا تفاقواتوتتجاوز اتفاقوات اجليو  ال وا   -49
ا دوواا األورو  ونويسوورا، ونوويدخ  حيووز النفوواذ رهنووا  مبوا دووة الرملووا  اتفوواق موون هووذا النووو  وووا 

األورو  والرملووا  السويسووري. ويتووي  هووذا ا تفوواق لمينووراني، ونوواخل  علووى ينلبدووا، ملحالووة املعلومووات 
السورية  نووتملدامدا كاالووة، رهنوا  وووبع  الفوومامات، وحوىت موون او  موا دووة الطورني الووذي ُيووري 

 التدديً و امه.
يدتصور تبواال املعلوموات علوى املعلوموات ةو  السورية. وقود  ،وو معظ  اتفاقات التعواو  -٥٠

لدووودوا، حيوووة قووود ل العووواورةال وووارتتت  قفووواياي ووو  هوووذا عيبوووا  كبووو ا ،   نووويما و التعامووو  مووو  
 ت و  املعلومات السرية املوجواة و و ية قفائية أجنبية ذات أمهية تورية و جناح اقمفاذ.

ظوورا  ملس  ووعووات امل وواركة و ترتيبووات التعوواو  الرمسوو ، حوودثت زيووااة و التعوواو  ةوو  وم -٥١
العدوود املا وو . وت ووم  أاوات  خووتلالرمسوو  و قفووايا ال ووارتتت الدوليووة وعمليووات ا موودماج 

التعووواو  ةووو  الرمسووو  موووذكرات التفووواه  ال نائيوووة، ومنتوووديات التوا ووو  ةووو  الرمسيوووة )مووو ت  املنتووودى 
وتبواال املعلوموات املتعلدوة  ،متونط  املع  واملنا سوة( - املع  واملنا سة واملنتدى األورو األ ريد 

و املائووة موون  3١والدفووايا ةوو  السوورية. وتعاومووت اللجنووة األوروويووة موو  وكووا ت أخوورى و قراوووة 
  ووا ارانوة أجراهوا األوم تواا ملس أ  التعواو  ةو  الرمسو وت و . (6)التدديدات و ا  ال ارتتت

وملذا كامت البلدا  الناميوة لويس لوديدا  .(7)نا سة ينبق  عدر التدلي  من  امهالسلطات املعنية وامل
ورامج تسواه  أو اتفاقوات تعواو  رمسيوة مو  ولودا  أخورى، قود يتبوا أ  التعواو  ةو  الرمسو   عوال 

سوو  تبوواال جوودا  و التدديدووات ا ا ووة وال ووارتتت الدوليووة. وتوووح  الدرانووة وووا  موون  ووا  تي
املعلوموووات املتاحووووة للعمووووور مووون خووووتل  ووووب ة انووووتعتمات أ  ي وووو  مفيوووودا  جلميوووو  امل وووواركا، 

__________ 

(6) TD/B/C.I/CLP/10. 
(7) TD/B/C.I/CLP/16. 
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مظار ملمذار قوت   تن ئالبلدا  النامية. وا ن ل ب ة ا نتعتمات أ   و سلطاتالنيما  و 
تدنيوات الر ود و و  ا و ذلوك السلطات املعنية واملنا سوة وال وارتتت الويت جندوت مدا واهتا، مبو

األالووة. وتتم وو    وورة أخوورى و ملم وواخل قاعوودة ويامووات اوليووة تتفوومن قائمووة وامسوواخل  يوو  أعفوواخل 
  هوووذه ال وووارتتت أو املؤنسوووات التجاريوووة املتورينوووة و امتداكوووات جسووويمة ومت وووررة. ومووون  وووا

مل وارة قويوة اجلدووا الدوليوة املبذولوة ملدا واة ال وارتتت وملرنوال  اململططات أ  تفومن انوتمرارية
 وا  ال ارتتت ا ن أ   ف  للتدديً واملعاقبة و و يات قفائية أخرى.

 يمووا يتعلووً وعمليووات ا موودماج،  وودات البلوودا  املتددمووة والبلوودا  الناميووة كتمهووا علووى  -٥٢
أمهيووة التعوواو  موون أجوو  تنظووي  عمليووات ا موودماج عوور احلوودوا. وت موون مزيووة امت ووار مظوو  مراقبووة 

مدماج على الصعيد العامل  و دسوا ر ود أم وطة ا مودماج. وو حالوة عودر وجووا عمليات ا 
 ة هوذا التطوور، مو  ذلوك، علوى عيووا ك و تعاو  وتنسيً وا الوكا ت املعنيوة واملنا سوة، ينطووي

موون منظووور األعمووال التجاريووة )مزيوود موون التعديوود وعوودر اليدووا الدووامو  وا ختت ووات و التوقيووت 
ومن منظور السلطة املعنية واملنا سة )قرارات متفاروة أو متعار وة(. لوذلك  وجعت والت اليف( 

 ووب ة املنا سووة الدوليووة علووى تدووارا مظوو  مراقبووة ا موودماج )امظوور علووى نووبي  امل ووال املمارنووات 
ملجووووووراخلات اقخطووووووار وا موووووودماج، متوووووواح علووووووى املوقوووووو  ال ووووووب   التووووووا حن  وووووواذ املو ووووووى هبووووووا  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc588.pdf). 
وا ن أ  يت  التعاو  و عمليات ا مدماج عر احلدوا على الصوعيد ال نوائ  واققليمو   -٥3

واملتعوودا األينووراني، وا وون أ  تسوودله أح ووار املنا سووة و ترتيبووات ثنائيووة أو ملقليميووة أو أ  حيوود  
على حودة. وقود  ودات وعو  البلودا  علوى احلاجوة ملس  و    ة  رمس  على أنار ك  حالة

التعاو  و عمليات ا مدماج عر احلدوا، و  نيما  يما يتعلً وتديي  التداو  العتجية املنانبة، 
وذكرت أهنا وجدت أ  التعاو  ة  الرمس  أك ر  ائدة و اختيوار وتصومي  التوداو  العتجيوة مون 

وا ن أ  يو ر التعواو  ةو  الرمسو   ر وا  لتبواال ا ورات  .(٨)مسيةتفاقات ومذكرات التفاه  الر ا 
عمليووة و ووا  املندجيووات واألاوات موون أجوو  تدوودير انيثووار واململوواينر ايفتملووة الوويت قوود تن ووا عوون 

ولطل  امل ورة و ا  تداو  العتج اليت موجف ذت ونجاح و حا ت راثلوة و ولودا   معينة امدماج
   تفاايدا.أخرى وتلك اليت ينبق

وا وو  اجلموو  وووا جدوووا اقمفوواذ علووى الصووعيد اققليموو  انوورتاتيجية أخوورى للتعاموو  موو   -٥4
. وا ون أ  يسود  معينوة منطدوةالنا ة عن املمارنات املامعة للمنا سوة و انيثار العاورة للددوا 

ا وت ووار و  ةأم لووذلووك ملمفوواذا  أك وور كفوواخلة و عاليووة مل ا دووة هووذا السوولوو املووام  للمنا سووة. وموون 
و وو و الو ت  عنية واملنا سة املسلطات الرؤناخل و هذا ا جتاه ملعت  ليما، الذي وقعه األوم تاا 

. ويدوودني هووذا الصووك املتعلووً والتعوواو  ةوو  الرمسوو  ملس ملم وواخل ٢٠١3و وويل  وكولومبيووا و عووار 
املوا وووي  ذات منووور لتبووواال ا ووورات والتووودري  ووووا الوكوووا ت الووو ت  وملجوووراخل ارانوووات و وووا  

__________ 

 .مفس )أو ذات( املرج  (٨)
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ً  م ووورتو وعجِدووودت  يموووا ووووا  ا هتموووار امل ووورتو. وقووود انوووتجملِدر ملينوووار التعووواو  املوووذكور و دديووو
 .منتظمةالوكا ت اجتماعات ثتثية وثنائية 

جتمعات ملقليمية أخرى.  دد تعددت الودول األعفواخل و راوطوة   و وأجحرِز تددر م ج   -٥٥
. ٢٠١٥ا ويننيوووة و وووا  املنا سوووة  لوووول عوووار نيانوووات وقووووام وو ووو أمووو  جنووووا  ووورق  آنووويا 

نوووا األ ريدوو  عملدوووا و وووودأت اللجنووة املعنيووة واملنا سوووة و السوووق امل وورتكة ل وورق أ ريديوووا واجل
وووووودأت تسووووتعرض عمليووووات ا موووودماج الوووويت تووووؤثر و و يووووات قفووووائية متعووووداة و  ٢٠١3 عووووار

املنطدووة. وتلوووزر اجلماعووة اقمنائيوووة للجنووووا األ ريدوو  او وووا األعفووواخل مبوا وولة التعووواو  و حوووا ت 
تووداة ودووودر مووا يتسوووً ذلوووك موو  الدوووواما واألمظموووة واملصوواس امل ووورتكة ل ووو  مندووا و منووو  أعوووىت 

لمنا سوة، والسولوو األحوااي انوتملدار ا يمنوة، وعمليوات ا مودماج املامعوة لال ارتتت، وملنواخلة 
قاعودة وياموات علوى اقمرتموت مون أجو  تبواال  ،٢٠١٢و عوار  ،و ذا القرض، أم وات ،اجلام 

 املعلومات ة  السرية و ا  قفايا املنا سة اجلارية واملقلدة.
ت وو  مفيودة للمجموعوات اققليميوة ويوح  جنواح  وب ة املنا سوة األوروويوة وعنا ور قود  -٥6

ةووو    ول وووناألخووورى. واألهووو  مووون ذلوووك أموووه يووورز كيوووف أ  مواخلموووة الدواعووود املو ووووعية  وووروري، 
، للدوود موون األعبوواخل التنظيميووة وعوودر اليدووا. وتووؤاي الدواعوود اقجرائيووة وا ياكوو  الداموميووة  كوواني 

 ايفلية أيفا  اورا  هاما .
انتعرا ووات النظووراخل الطوعيووة، و جدوووا التعوواو  ةوو   وقود أنوود  األوم توواا، موون خووتل -٥7

الوكوا ت الرمس   يما وا الوكا ت املعنية واملنا سة، مبا و ذلوك الوتتق  ووا الوكوا ت النا واة و 
املعنيووووة واملنا سووووة. وتتم وووو  ملحوووودى مسووووات انتعرا ووووات النظووووراخل الطوعيووووة ايفبيفووووذة  امل تملووووة النمووووو

بووووات املنا سووووة اققليميووووة، م وووو  تلووووك ا ا ووووة وا دوووواا ا قتصووووااي وا وت اريوووة و انووووتعراض ترتي
والنددي لقرا أ ريديا والودول األعفواخل  يوه وا نوتعراض ال تثو  جلمدوريوة تنزاميوا املتدودة وزامبيوا 
وزاباووي. وأورز التدريرا  والتو يات الواراة و ك  مندموا اجملوا ت املنانوبة الويت ا ون أ  ي وو  

مل ووووووتحات واعتموووووواا أ فوووووو   وووووووا الوكووووووا ت األك وووووور مل ووووووااة، واقرتحووووووا ملاخووووووال يدووووووا التعوووووواو  
 . (9)املمارنات

وتتم ووووو  مباارتوووووا تعووووواو  أخريوووووا  أينلددموووووا األوم تووووواا و الفريوووووً العامووووو  امل ووووورتو ووووووا  -٥٨
األوم تاا واملنظومة ا قتصااية ألمري ا التتينية ومنطدوة البدور ال واري  املعو  والتجوارة واملنا سوة 

، الوذي أجم وئ و ، وموؤخرا  منور األوم تواا التعواو  لتبواال املعلوموات٢٠٠٨ي أجم ئ و عار الذ
ولوودا   ٢٥ويتووالف  ريووً العموو  موون خووراخل و يووا  التجووارة واملنا سووة موون  .(١٠)٢٠١3متوز/يوليووه 

ا موون ولوودا  أمري ووا التتينيووة ومنطدووة البدوور ال وواري . وهووو يركووز علووى تبوواال املعلومووات والتجووار 
وأ ف  املمارنات من أج  تعزيز جدوا التعواو  و التعامو  مو  قفوايا التجوارة واملنا سوة. واملنور 

__________ 

(9) TD/B/C.I/CLP/21. 
(١٠) AEzrachiandHUNCTAD’sCollaborativeInformationConcurrences,Platform,2012,Qaqaya 

Competition Law Journal, 4:204-207.  
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قاعوودة ويامووات لدفووايا املنا سووة علووى اقمرتمووت تتووي  للوكووا ت املعنيووة واملنا سووة م وور املعلومووات 
ئوووووذ والو وووووول ملس املعلوموووووات املتعلدوووووة والدفوووووايا الووووويت تنظووووور  يدوووووا وكوووووا ت أخووووورى. وا ووووون عند

للسلطات الويننية املعنية واملنا سة أ  تستملدر هذه املعلوموات للنظور و قفوايا راثلوة و و ياهتوا 
 .(١١)التعاو  و التدديدات اجلاريةعملية الدفائية. وعلى هذا الندو، ا ن أ  ييسر املنر 

ومووو  ذلوووك،   يوووزال هنووواو عمووو  ُيووو  الديوووار ووووه ل ووو  تسوووتفيد مووون التعووواو  الوكوووا ت  -٥9
النا وواة املعنيووة واملنا سووة أو الوكووا ت املعنيووة واملنا سووة و ا قتصووااات الصووق ة أو الناميووة. وك وو  
موون هووذه الوكووا ت ليسووت ينر ووا  و اتفاقووات ثنائيووة أو ملقليميووة رمسيووة و عالووة. ومعظوو  ا تفاقووات 

نائيوة مرموة ووا ولودا  متددموة. ومون أنوباا ذلوك أ  البلودا  املتددموة تركوز علوى ا قتصوااات ال 
الوووويت يجوووورجيف  أ  تووووؤثر أم ووووطتدا التجاريووووة و أنووووواقدا. وللمؤنسووووات التجاريووووة موووون ا قتصووووااات 
الصووق ة حظووول أقوو  و أ  ي ووو   ووا هووذا التوواث  الوودو . وتن ووا الديوووا املفرو ووة علووى التعوواو  

دامومية وأوجه  عاليوة مظو  ايفواك ، الا  عن ا ختت ات و قواما املنا سة واقجراخلات والنظ  أيف
وكووذلك عوون عوودر كفايووة ال دووة والتفوواه  املتبوواالا. ومت وو  الديوووا املفرو ووة علووى املوووارا والدوودرات، 

واموو  الوويت تديعوود عالوويت تواجددووا السوولطات املعنيووة واملنا سووة و البلوودا  الناميووة، عووامت  آخوور موون ال
ملم اميووات التعوواو  موو  مظرائدووا، و  نوويما و البلوودا  املتددمووة. وقوود   جتوو  الو يووات الدفووائية 

، ول وون مواخلمووة موو  مظ اهتووا و البلوودا  الناميووة األك ور تدوودما   وائوود  وريووة موون ملووورار اتفاقووات ثنائيوة
د يعووا والفائودة علوى كوت الوو يتا قواما ونيانات املنا سة اليت قد تنتج عن التفاع  املت ورر قو

 الدفائيتا و األج  الطوي .
وت وووو  اتفاقووووات التعوووواو  األخوووو ة وووووا اقتصووووااات متددمووووة واقتصووووااات ما وووواة ملس أ   -6٠

التعواو  عمليووة تطوريوة تنطوووي علوى الت ييووف التوودرُي  للدواعود واقجووراخلات وونواخل ال دووة املتباالووة. 
مون خوتل ونواخل الدودرات وتبواال املعوارني وا ورات أ  يوؤاي اورا  ومن  ا  التعواو  ةو  الرمسو  

مدموووا  و ا رتدووواخل واملدوووارات ونوووود الفجووووة ووووا وال وووا ت املعنيووووة واملنا سوووة. وهوووذه الفجوووووة و 
الددرات التدنية والنظ  الدامومية وال دة املتباالة ه  اليت تستدع  ا هتموار ملذا أجريود تعزيوز التعواو  

 ت املنا سة وتوني  مطاقه.و يال نيانا
 حن(١٢)ة للمف  قدما  و التعاو  الدو وم تاا وا اذ ا طوات التالياألوتوح  ارانات  -6١

الت ووجي  علووى دسووا  دوو  كوو  ينوورني لدووواما الطوورني انيخوور وملعوواي  تدييمووه  )أ( 
 نب  امتصا ه وعدوواتهع وةايات
 اة املعنية واملنا سة مون أجو  ملمفواذ وناخل الددرات الب رية والتدنية للوكا ت النا )ا( 

 قواما املنا سةع

__________ 

(١١) TD/B/C.I/CLP/29. 
 . TD/B/C.I/CLP/21 املرج  مفسه والوثيدة (١٢)
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و   مبااو توجيدية ودديد أ ف  املمارنات لمخذ هبا و اتفاقات التعاو   )ج( 
 على أنار ما يصل  وما   يصل ع

 تباال املوظفا ومليفاا انت اريا مديما للت جي  على التفاه  وال دة املتباالاع )ا( 
 عوالقاياتتعزيز ال فا ية و اقجراخلات والعمليات  )هو( 
 وووما  ملاراج أح وووار و الدوووواما الويننيوووة تسوووم  والتعووواو  وتبووواال املعلوموووات  )و( 

 ألةراض اقمفاذع
دديد وملمفاذ  مامات وا دة لإلجوراخلات الداموميوة الواجبوة وةايوة املعلوموات  )ز( 
 السرية.
لدائمة لت جي  وتيس  التعاو  الدو  و ملمفواذ قوواما وا ن انتملدار األينر اققليمية ا -6٢

علووى الصوووعيدين  منانووبةذلووك موو  اجملموعووة، الوويت توون  علووى ملم وواخل آليووات  ويتما ووىاملنا سووة. 
لتعزيووز تبوواال املعلومووات املتعلدووة واملمارنووات املامعووة للمنا سووة ووتطبيووً اققليموو  واو   اققليموو 

اجملووال، وكووذلك لتدوودمي املسوواعدة املتباالووة و يووال م ا دووة  الدووواما والسيانووات الويننيووة و هووذا
ذلوك أيفوا  مو  أح وار اتفواق أكورا، الويت  ويتما وى(. 7-ات املامعة للمنا سة )املوااة هواخلاملمارن

تن  على أ  األوم تاا ينبق  أ  يوا   ما يفطل  وه من عمو  دليلو  وأم وطة لبنواخل الدودرات 
و الدفووايا املتصوولة ودووواما ونيانووات املنا سووة، مبووا و ذلووك مسوواعدة البلوودا  الناميووة   موون أجوو

(. وو هوووذا السوووياق، يفوووطل  األوم تووواا علوووى حنوووو متزايووود ١٠4علوووى الصوووعيد اققليمووو  )الفدووورة 
وام ووووطة ونوووواخل الدوووودرات لوووويس علووووى الصووووعيد الوووووين   دسوووو ، ووووو  أيفووووا  علووووى الصووووعيدين او  

متر ا نتعرا ووو  السووواو  علوووى ذكووور جدووووا ونووواخل اققليمووو  واققليمووو . ويوووايف تدريووور مدووودر ملس املوووؤ 
 . (١3)األوم تاا و السنوات ا مس املا يةاليت وذ ا الددرات 

 آفاق المؤتمر االستعراضي السابع -ثالثا   
علووى أنووار التطووورات املووذكورة أعووته، قوود يوووا املووؤمتر ا نتعرا وو  السوواو  التف وو  و  -63

املنا سة وةاية املستدلك اليت ينبق  أ  يركز عليدوا األوم تواا املوا ي  ايفتملة و يال نيانات 
مون الدورار الوذي  ١١و ٨و السنوات ا مس املدبلوة، مو  مراعواة اقر وااات ايفوداة و الفدورتا 

واأل ووناني امل وومولة و اجتماعووات  ريووً ا ووراخل احل وووم   ،اعتمووده املووؤمتر ا نتعرا وو  السوواار
 يانات املنا سة اليت عجددت و الفرتة قيد ا نتعراض.الدو  املع  ودواما ون

وقووود تووووا الووودول األعفووواخل دديووود املوا وووي  املعينوووة الووويت ُيووو  تقطيتدوووا و الفووورتة املتبديوووة  -64
  ملاراج هووذه املوا ووي وجاهووة، و  وووخل موودى ٢٠٢٠ معدوواا املووؤمتر ا نتعرا وو  ال ووامن و عووار 

التعوواو  وملقامووة و وملمفوواذ قووواما ونيانووات املنا سووةع  متخلمووة و وو   وومن الفاووات العامووة التاليووةحن
__________ 

(١3) TD/RBP/CONF.8/7. 
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 عاليوووة الت ووواليف والت امووو  والتعووواو  و تدووودمي الووودع  لبنووواخل و ال وووب ات علوووى الصوووعيد الووودو ع 
امل وواورات و ووا  الدووامو  النموووذج  وتنديدووهع و  عدة التدنيووة ملس البلوودا  املدتمووةعالدوودرات واملسووا

ملمارنوووات املامعوووة للمنا سوووة وة هوووا مووون الدفوووايا املتصووولة املسوووائ  املتصووولة والدفوووايا ا ا وووة واو 
الدفوايا املتعلدوة وتونووي  مطواق نيانوات املنا سوة وةايووة و واملنا سوة الويت أثارهتوا الوودول األعفواخلع 

املستدلك لت م  يا ت جديدة م   األنواق النا اة للملدمات ا جتماعية الويت تدودمدا تدليوديا  
املؤنسوو  املنانووبا  لتطبيددووا. ونووي و  موون املنانوو  أيفووا  مراعووواة  احل ومووات والتصوومي  واقينووار

 ا جتاهات والدفايا احلالية و ك  من نيانات املنا سة والتجارة والتنمية على الصعيد الدو .
وملذ تراع  الدول األعفاخل ما ورا أعته، قود تووا النظور و موا يلو  عنود دديود املوا وي   -6٥

اجتماعات  ريً ا وراخل احل ووم  الودو  املعو  ودوواما ونيانوات املنا سوة  ايفتملة اليت نتتناو ا
 ختل السنوات ا مس املدبلةحن

ة األمووووو  املتدووووودة مووووون أجووووو  لسوووووياق اقمنوووووائ  األونووووو ، أي قموووووا ووووووالنظر ملس )أ( 
، ٢٠١٥دها و أيلول/نووووووووبتمر ، املدوووووووورر عدوووووووو٢٠١٥خطووووووووة التنميووووووووة ملووووووووا وعوووووووود عووووووووار  اعتموووووووواا
ملنا سوووووووة و دديوووووووً النموووووووو  تووووووواا أ  ينظووووووور و اور قوووووووواما ونيانوووووووات امفيووووووودا  لموم نوووووووي و 
وال وووام ، وعلوووى وجوووه التدديووود اور نيانوووات املنا سوووة  يموووا يتعلوووً وتدديوووً أهوووداني  املسوووتدار

التنميووووووووة املسووووووووتدامة )لتينووووووووت  علووووووووى ا قوووووووورتاح الووووووووذي يوجوووووووود حاليووووووووا  قيوووووووود البدووووووووة، امظوووووووور 
https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html)ع   

وا جتوووواه املتزايوووود حنووووو ملاراج األح ووووار املتعلدووووة وسيانووووات املنا سووووة و  اعرتا ووووا   )ا( 
اتفاقات التجارة اققليمية وآثار املمارنات املامعة للمنا سة عر احلدوا و التجارة ااخو  املنطدوة 
الواحوودة والتجووارة الدوليووة، نووي و  موون املفيوود النظوور و السووب  الوويت ا وون هبووا لسيانووات املنا سووة 

ة علوى الصوعيدين ت التنظيمية الويننية أ  تساعد و ملمفواذ هوذه األح وار وتعزيوز املنا سووالسيانا
 ع اققليم  والدو 

ودور الوكا ت املعنية واملنا سة الفعالة و التعام  م  املمارنات املامعوة  اعرتا ا   )ج( 
هياكو  مؤنسوية للمنا سة، ني و  من املد  ملعااة التاكيد على عمو  األوم تواا املتعلوً وإم واخل 

سوووة مووو  التديووود املنا  قوووواماوو ووو  أنوووالي  عمووو  متئموووة لتدسوووا  عاليوووة الوكوووا ت و ملمفووواذ 
 عوالعدالة اقجرائية

امعوووة للمنا سوووة وسوووب  العوملوووة، تزايووود الطووواو  العووواور للممارنوووات امل ووووالنظر ملس )ا( 
عنية واملنا سة من أج  ملمفواذ يزال انتمرار الدع  املددر من األوم تاا ملس السلطات الويننية امل  

متئ  لدواما املنا سة والتعاو   يما وا هوذه السولطات و ذلوك اقمفواذ ي تسو  أمهيوة والقوة و 
 ع  من املمارنات املامعة للمنا سةالتعام  م  هذا النو 

 تقووووواما للمنا سووووة وةايووووة املسووووتدلك وأم ووووا عديوووودة ولوووودا  ماميووووةاعتموووودت  )هو( 
وتزايوود عوودا الوكووا ت النا وواة املعنيووة واملنا سووة  واعرتا ووا  العدوود املا وو .  مؤنسووات ذات  وولة و
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وةايوووة املسوووتدلك،   يوووزال عمووو  األوم تووواا املتعلوووً واملسووواعدة التدنيوووة وونووواخل الدووودرات و يوووال 
 للبلدا  الناميوة وأقو  البلودا  منووا   والقةاملنا سة وةاية املستدلك ذا  لة واملو و  وي تس  أمهية 

 عا مبرحلة امتداليةبلدا  اليت متر اقتصاااهتوال
جنووواح اجتماعوووات  ريوووً ا وووراخل اململصووو  و وووا  املسوووائ  املتعلدوووة  ووووالنظر ملس )و( 

وتندووووي  مبووووااو األموووو   ،والعتقوووة وووووا املنا سووووة وةايووووة املسووووتدلك، واملنا سوووة والتنميووووة املسووووتدامة
 املتعلدووةامل وواورات  عدوو املعوورا عنووه املتدوودة التوجيديووة حلمايووة املسووتدلك،  فووت  عوون ا هتمووار 

إم اخل  ريً خراخل ح وم  او  مع  وسيانات وقواما ةاية املستدلك و األوم تاا، ووالتا  و
م اخل هذه ا ياة و ملم اخل اجتماعات ننوية لفريً ا راخل اململص  و ا  ةاية املستدلك حىت مل

 عهناية املطاني
رئيسوووية يووودع  األوم تووواا مووون  كركيوووزةا عووورتاني ووووالبدو  ودليووو  السيانوووات   )ز( 

خت وووا الووودول األعفووواخل ويفووومن منوووو مبووواارة األوم تووواا لل وووراكة و يوووال البدوووو  منوووذ املوووؤمتر 
مطوواق أم ووطتدا املتعلدووة مبووؤمترات  لتونووي ا نتعرا وو  األخوو ، ووالتووا  تدوودمي الوودع  ملس املبوواارة 

واحللدوووات الدرانوووية والووودورات التدريبيوووة وحلدوووات العمووو  و البلووودا   لدة ووواحبة املصووواجلدوووات 
توواا اجلوواري و ووا  نيانووات الناميووة، و  وووخل الدفووايا الوويت تواجددووا هووذه البلوودا  وعموو  األوم 

 عاملنا سة
ما زال مون املدو  ا عورتاني واحلاجوة ملس زيوااة التعواو  ووا ا ياوات وال وب ات  )ح( 

 .  ونيانات املنا سة وروط الدفايااماالدولية اليت تعاا قو 
    


