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مج ضم لج    م لألألك  ملبأل ي م لأل اهلك ن
يف عددددددا مدددددن البلدددددداا، تملدددددوا الت دددددلينيام املتنيلقدددددة  مايدددددة امل دددددت لمل  من  دددددلة عدددددن  

 الت لينيام املتنيلقة باملمارسام التجارية التقييدية.

م لا ل ع تمعلىم ل  لم لث من،مق ل ُهجم لبتيل مفنم لاسمي  تم لع ئأل مم
ممعتم مم

ينيزز كل من سياسام املناف ة وسياسام محاية امل دت لمل  رفداا امل دت لمل . وكلتا دا  -1
تتناول هذا اهلدف من منظور خمتلف، وكثداا  مدا يتدداعم ابانبداا واا كاندت تدة ا تافدام هامدة 

 يف كي ية تن يذ هذين النوع  من ال ياسام.
مل ددددت لمل  والقددددوان  وال ياسددددام وقبددددل  دددد  النياقددددة بدددد  قددددوان  وسياسددددام محايددددة ا -2

املتنيلقددة باملناف ددة، الددو يتناوهلددا ال  ددل الثددامن مددن القددانوا النمددويجد ب دد ا املناف ددة، يبدددو مددن 
 امل يد تقدمي بنيض املنيلومام األساسية عن محاية امل ت لمل .

مجبأل يؤؤؤ م لأل ؤؤؤاهلك نمقمبا يؤؤؤ تمهؤؤؤذ م ابؤؤؤ لم لأل طعؤؤؤنمللاسؤؤؤمي  تم لألا لعؤؤؤ مم
م لاسمي  ت

تقددددوت الت ددددلينيام املتنيلقددددة  مايددددة امل ددددت لمل  علددددة اسددددتنتا  م ددددااا أا النياقددددة بددددد   -3
امل دددت لمل  وال دددلكام الددددو يتنيددداملوا مني دددا ريالبددددا  مدددا تملددددوا ريدددا متملاف دددة مددددن  يددد  الو دددد  
االقت دددااا وامل دددتول التنيليمدددد والقددددرة علدددة امل ددداومة. ولدددذله فددد ا قدددانوا محايدددة امل دددت لمل  

احليلولدددة اوا وقدددور   ددداتل علدددة م دددتول رفددداا امل دددت لمل  ب دددب  هدددذا النمدددويجد ي دددنية ا  
املوقف األ نيف. وتتباين سبل حتقيق هذا اهلدف تباينا  كباا  بد  بلدداا خمتل دة. ويف الواقد ، فد ا 
الت لينيام املتنيلقة  ماية امل ت لمل  هد أكثل تنوعا  من قوان  املناف ة بملثدا. وتويدد مبداا  

، الددو تقددددت توجي دددام لو دد  الت دددلينيام املتنيلقدددة (2)لتوجي يددة حلمايدددة امل دددت لهاألمددم املتحددددة ا
  ماية امل ت لمل ، ب ا تتناول هذا الت لينيام ابوان  التالية:

 محاية امل ت لمل  من األ طار الو هتدا يحت م وسامت م؛ )أ( 
 تنيزيز ومحاية امل احل االقت ااية للم ت لمل ؛ )ب( 
__________ 

ب دديهت ا  -مبدداا  األمددم املتحددة التوجي يددة حلمايدة امل ددت له  ،2003واالجتماعيدة، ااارة ال دؤوا االقت ددااية  (2)
)نيويدددددددددددددددورمل، من دددددددددددددددور األمدددددددددددددددم املتحددددددددددددددددة(، متا دددددددددددددددة يف الدددددددددددددددلاب  التدددددددددددددددا :  1999املوسدددددددددددددددنية يف عدددددددددددددددات 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf  أيدددددددددار/ 15)اُطلددددددددد  علي دددددددددا يف 
 (.2015 مايو



TD/RBP/CONF.8/L.3 

3 GE.15-08012 

 ول امل ت لمل  علة منيلومام وافيدة متملدن م مدن اال تيدار عدن توفا سبل   ) ( 
 اطار وفقا  للريبام وا تياجام كل من م؛

تثقيدددف امل دددت لمل ، لدددا يف يلددده تثقدددي  م ب ددد ا امثدددار البي يدددة واالجتماعيدددة  )ا( 
 واالقت ااية املرتتبة علة ا تياراهتم؛

 وجوا وساتل فنيالة برب  لر امل ت لمل ؛ (ه) 
ت ددمليل عاعددام أو منظمددام للم ددت لمل  وريددا يلدده مددن التنظيمددام   ليددة )و( 

يام ال لة، واتا ة ال لية هلذا املنظمام لملد تنيرب عن آرات ا يف عمليام يدن  القدلارام الدو 
 امل ت لمل ؛ متس

 ت جي  أمناط االست امل امل تدامة. )ز( 
لعددة هددذا ابواندد  امل تل ددة وتقددد ت يف األجددزاف ال لعيددة التاليددة بنيددض األمثلددة علددة سددبل ت -4

 ا  ت لينيام حلماية امل ت لمل .

مأ ظأل مبالم م لأل اج تمم
ال تزال سامة املنتجدام ت دملل ا ددل امل داتل اللتي دية يف الت دلينيام املتنيلقدة  مايدة  -5

امل ددت لمل . وقددد ن دد م أنظمددة سددامة املنتجددام انطاقددا  مددن تزايددد توقنيددام امل ددت لمل  ب دد ا 
جددواة وسددامة املنتجددام الددو دددلا امدددااهم زددا. وقددد تتنيددزز هددذا التوقنيددام بازايدداا اسددت دات 

ية  للبح  ال لي  والي ا ب  ا سامة املنتجام ومملوناهتا. وهلذا ال ب ، من امل م اإلنرتنت آل
للهايددددة أا تملددددوا لدددددل امل ددددت لمل  الثقددددة يف احلمايددددة الددددو تتيح ددددا أنظمددددت م الوطنيددددة ل ددددامة 

ُت ددددتململ أنظمددددة ال ددددامة الوطنيددددة باملنيددددايا الوطنيددددة أو الدوليددددة وبتني ددددد  املنتجددددام. وعددددااة مددددا
مة لضددماا أا تملدوا املنتجددام م مونددة السددتنيماهلا يف الهدلع الددذا ُيددننيت مددن سدجام ال ددا

أجلدده أو يف ريددلع آ دددل يُتوقدد  عدددااة اسددت دام ا فيدده. ويف بنيدددض البلددداا، مثدددل أسددرتاليا، جدددلل 
مددؤ لا  توسددي  سددلطام سددامة املنتجددام لت ددمل أيضددا  احلدداالم املنيقولددة لتوقدد  اسددافة اسددتنيمال 

جيدددا  فيمددا يتنيلددق  رتاليا مثدداال علددة بلددد لديدده نظددات م ددمم ت ددميما  املنتجددام. ونملددن اعتبددار أسدد
 وطنيددا   ، و ددنيت أسددرتاليا نظامددا  2010باالمتثددال ألنظمددة سددامة املنتجددام وان ايهددا. ف ددد عددات 

من دقا ل ددامة املنتجددام،  ددل ةدل أنظمددة الدولددة واإلقلدديم والملومنولد  املن  ددلة لتنظدديم سددامة 
 دددامة ل اتدددددة املددددواطن  واحلددددد مدددن القواعددددد الباوقلاطيددددة ا ايددددة املنتجدددام، مددددن أجددددل تنيزيددددز ال

ومددنح هددذا اإليدداة مموعددة مددن ال ددلطام ابديدددة للجنددة األسددرتالية للمناف ددة  .(3)بال ددلكام
وشؤوا امل ت له لتنيزيز سامة املنتجام، لا يف يله سلطة ان اي شلط اإلباغ اإللزامدد الدذا 

__________ 

  ار علة مزيد من املنيلومام عن كي ية اعتماا اإليا ام، انظل اللاب  التا :لاط (3)
http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/tag/ChangesInLegislation  15)اُطلدددد  عليدددده يف 

 .  (2015أيار/مايو 
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سدداعة مددن النيلدم بوجددوا  الددة ايددابة  طدداة أو  48ل يف ريضددوا يقتضدد مددن املددوراين تقدددمي تقليد
ملع أو وفاة يام يلة لنتج يوّراونه. وينطبق واج  اإلباغ هذا أيضا علة موراا ا دمام 
امللتبطة لنتج است اكد. وت مل ال لطام املتنيلقة ب امة املنتجدام أيضدا  القددرة علدة ايددار 

وجدوا(، وايددار حتدذيل ب د ا ال دامة لتنبيده ابم دور ا  أمل ال ح  ) ىت ايا مل ينيد للمدورا 
امل اطل احملتملة، وم اارة ال ل  ريا املمتثلدة للمتطلبدام أو ريدا امل موندة، أو فدلع  ظدل علي دا 
أو عزهلا بطليقة أ لل. وتململ هذا ال لطام الطات ة املوسنية من النيقوبام الو قدد تطب دق عندد  

 إللزامية.ك ف عدت االمتثال للمتطلبام ا

م لبأل ي ممنم لأل ل م تم لز ئ  مأقم لألضلِّل مم
عمومدددددا ، يتجلدددددة النطدددددار التقليددددددا للت دددددلينيام املتنيلقدددددة  مايدددددة امل دددددت لمل  يف منددددد   -6

املمارسام التجارية ريدا النياالدة. ويف هدذا ال ددا، تدة كثدا مدن الت دلينيام الدو متند  املؤس دام 
منيلومددددام زات ددددة أو مضددددللة ب دددد ا أ ددددد املنتجددددام، التجاريددددة أو اللابطددددام التجاريددددة مددددن ن ددددل 

علة بطاقة وسم املنتج أو من  ال محلة ت ويقه. وعلة سبيل املثال، ف ا قانوا بلبااوس  سواف
، يبددد  ب دددملل عدددات أنددده  ال ددددوز ل ددد  ، كمدددوّرا يف 2002ب ددد ا محايدددة امل دددت لمل ، لنيدددات 

و  دداار أو يددلجح أا يملددوا كددذله  ميددداا التجددارة أو التبدداال التجددارا، اتيدداا ت ددلف مضددلل أ
مندددده يف سددددلا عدددددا مددددن  13(. ونضددددد هددددذا القددددانوا يف ال ددددلر 12اال، ال ددددلر  326)ال  ددددل 

احلاالم الو نملن أا تنيترب مضللة أو  ااعة، مثل االاعاف زورا  أا ال ل  ت دتويف منييدارا  منيّيندا ، 
لومام مضللة ب  ا وجوا شدلوط واالاعاف زورا  أا ال ل  تتميز خب ات  أااف منيينة، وتقدمي مني

 أو  مانام أو  قور أو سبل انت اف فيما يتنيلق ب ل  أو  دمام منيّينة.

ممم  ب م لسمقطم لا   تي م لأل   ري مم

للنيقوا يتضمن شلوطا   مو دا   ت ت دت األعمال التجارية، يف بنيض القطاعام، منويجا   -7
ط؛ ومدددن ق تقيدددد  ليتددده يف التنياقدددد الزاميدددة ت دددلع بوجددده  ددداك علدددة امل دددت له أا يقبدددل ال دددلو 

وممارسة  ق اال تيار. واعتمدم بنيض البلداا أنظمدة لقطاعدام منييندة تدن  علدة امتثدال قطدار 
األعمدددال لنيقدددوا منيياريدددة و/أو منويجيدددة. ويف واليدددام اقليميدددة أ دددلل، يؤ دددذ بددد جلاف  ةددددا لملدددد 

ت لمل ، وُي ددمح بدد ا دددلا يت ددد امددج هددذا ال ددلوط التنياقديددة املنيياريددة يف عقددد مددن عقددوا امل دد
قدداع ملاقبددة منيمقددة لل ددلوط يام ال ددلة. وعلددة سددبيل املثددال، ي ددرتط القددانوا املددد  األملددا ، 
 متاشدددديا  مدددد  توجيدددده االحتدددداا األوروا ب دددد ا شددددلوط التنياقددددد ريددددا النياالددددة يف عقددددوا امل ددددت لمل 

(93/13/EEC)،  علددة امددج شددلوط أا يُطلَدد  امل ددت له، قبددل ابددلات عقددد مددن عقددوا امل ددت لمل ،
منيياريدددة يف النيقدددد، وأا تتددداة أمامددده امملانيدددة قدددلافة ال دددلوط املنيياريدددة يام ال دددلة. وعددداوة علدددة 
يله، نملن أا ينظل قاع يف ال لوط التنياقدية املنييارية املدرجة يف عقدوا امل دت لمل  وأا ينيلدن 

د  األملدددا (. مدددن القدددانوا املددد 310ا  305بطاهندددا ايا كاندددت ريدددا عاالدددة )انظدددل ال دددلور مدددن 
 وتنيترب هذا اللقابة امل لو ة علة ال لوط التنياقدية تقييدا  حللية التنياقد.
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وقدد اعتمددد االحتداا األوروا توجي ددام جديدددة فيمدا ملدد  عقدوا امل ددت لمل . فالتوجيدده  -8
، 2014، الدددذا ا ددل  يدددز الن دداي يف  زيلاا/يونيددده (EC/2011/83املتنيلددق  قدددور امل ددت لمل  )

، (EC/97/7)النيقددددوا عددددن بنيددددد ابددددلات التوجيدددده املتنيلددددق  مايددددة امل ددددت لمل  فيمددددا ملدددد   ددددل ةددددل 
عدن مقدل ال دلكام  والتوجيه املتنيلدق  مايدة امل دت لمل  فيمدا ملد  النيقدوا املت داوع علي دا بنييددا  

(85/577/EEC)
بيددد أا التوجيدده املتنيلددق بددبنيض جواندد  بيدد  ال ددل  االسددت اكية والضددمانام  .(4)
والتوجيددددددده املتنيلدددددددق بال دددددددلوط ريدددددددا النياالدددددددة يف عقدددددددوا امل دددددددت لمل   (EC/99/44)املت دددددددلة زدددددددا 
(93/13/EEC)  مددددا زاال سدددداري . ويلمددددد التوجيدددده ابديدددددد ب دددد ا  قددددور امل ددددت لمل  ا  محايدددددة

ق شدددبملة اإلنرتندددت، وي دددنية ا  حتقيدددق األهدددداف الني دددلة امل دددت لمل  الدددذين يت دددوقوا عدددن طليددد
التاليددة:  ددذف اللسددوت والتملدداليف ا  يددة علددة شددبملة اإلنرتنددت؛ وزيددااة شدد افية األسددنيار؛ و ظددل 

لتهيددا رأيدده ب دد ا  يومددا   14ا انددام احملددداة م ددبقا يف املواقدد  ال ددبملية؛ ومددنح امل ددت له م لددة 
غ املدفوعددة؛ وو دد  اسددتمارة منويجيددة لان ددحاب مددن امل ددرتيام؛ وحت دد   قددور اسددرتااا املبددال

النيقدد علددة نطددار االحتداا األوروا؛ و ددذف اللسددوت اإل ددافية علدة اسددت دات بطاقددام االتتمدداا؛ 
وتقددددمي منيلومدددام وا ددددحة ب ددد ا مدددن يدددددف  تملددداليف اعدددااة ال ددددل ؛ وحت ددد  احلمايدددة املتنيلقددددة 

 يل التجارة فيما ب  البلداا األوروبية.باملنتجام اللقمية؛ وو   قواعد م رتكة لل لكام، لت  
وبالنظل ا  االنت ار املتزايد الست دات اإلنرتنت، من امل م أ دذ النيقدوا املربمدة عدرب شدبملة  -9

اإلنرتنددت بنيدد  االعتبددار. وتتجدده منيظددم البلددداا ا  اعتمدداا قددوان  جديدددة يف هددذا ا ددال، وي ددملل 
 ر امل ت لمل  أ د األمثلة ابيدة علة هذا االجتاا.التوجيه ابديد لاحتاا األوروا ب  ا  قو 

مشمقطمكسفم لأل ل م تمم
يمل دددد مدددن املنيلومدددام ليت دددد هلدددم نظدددلا  ا   اجدددة امل دددت لمل  ا  احل دددول علدددة مدددا  -10
وملاعدددداة لنيددددت تملددددافؤ النياقددددة  ملتددداروا عددددن علددددم املنتجدددام وا دددددمام الددددو يدددواوا شددددلافها، أا

لومددددام، قددددد يملددددوا مددددن املناسدددد  ملددددوزع  يف االطددددار علددددة املنيامل ددددت لمل  واملنتجدددد  وا بدددد 
مدددددثا ، ت دددددميم قاعددددددة لضدددددماا  املنتجددددد  واملدددددوزع  بالمل دددددف عدددددن املنيلومدددددام. ونملدددددن، الدددددزات
ي قدددلارام م دددتناة بقددددر أكدددرب منيلومدددام  اودددة وةدددداة للم دددت لمل ، متملدددن م مدددن ا دددا اتا دددة
لددة علددة شددلط شددات  جدددا  مددن شددلوط ُي ددرتل مددن منتجددام أو  دددمام. وأ ددد األمث مددا ب دد ا

المل ددددف عددددن املنيلومددددام هددددو الزاميددددُة و دددد  النيامددددام علددددة املنتجددددام. فاألريذيددددة، علددددة وجدددده 
يف أريل  األ ياا ا  أا توسم بطليقة م  لة،  ي  تتاة املنيلومام الدو تنيتدرب ا  وك، حتتا  

  اوة ل حة امل ت لمل .
__________ 

 European Commission, 2011, Consumer rights: 10 ways theلاطدار علدة مزيدد مدن املنيلومدام، انظدل (4)

new European Union consumer rights directive will give people stronger rights when they shop 

online: متدداة يف الددلاب  التددا ،http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-450_en.htm?locale= 

en and European Commissionوكددذله ، The directive on consumer rights يف الددلاب  التددا :، متدداة 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm  اُطلددددددددددد  عليددددددددددده(

 (.  2015أيار/مايو  15 يف
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املنيلومددام، فددا بددد أيضددا  مددن و دد  قواعددد أو نظددم وايا كانددت القواعددد تلكددز علددة تددوافل  -11
بالدددذكل أا املنيلومدددام  ه. وجدددديللملدددد يت دددد للم دددت له أا ينيدددامل املنيلومدددام املنيقددددة املتا دددة لددد

تملوا اوما  أملا  رتي يا  لدل ت ميم القواعد، اي أا فديض املنيلومدام نملدن أا يدؤاا بب داطة  ال
مال قاعدددة مددن قواعددد ك ددف املنيلومددام، نملددن ا  زيددااة اللددبس وعدددت االهتمددات. وبهيددة اسددتمل

لوا ددنيد القددوان  أا ي ددمموا نظمددا  عمليددة ت دداعد امل ددت لمل  علددة منيابددة املنيلومددام، ونملددن 
 است دام ا أيضا  لتقدمي مؤشلام وأاوام للم ت لمل .

ف ددددجل االحتدددداا األوروا للقياسددددام املتنيلقددددة بامل ددددت لمل ، مددددثا ، هددددو نظددددات يتق ددددة  -12
ويليدددها مددن منظددور امل ددت له. ويُدنَيددد تقليددل سددنوا عددن هددذا ال ددجل، يتدديح منيلومددام  األسدوار

عددن األسددنيار وال ددملاول وال ددامة والل ددا والتبددد ل م يف أسددوار البيدد  بالتجزتددة للم ددت لمل . 
وُت ددن ف البيانددام عددن امل ددت لمل  ومددواق  م ازاف التجددارة النيددابلة للحدددوا مددن أجددل تتبدد  التقدددت 

ملامددل أسددوار البيدد  بالتجزتددة. كمددا ت ددنف البيانددام عددن اإلن دداي وجددرب الضددلر ومنيابددة احملددلز يف ت
ال ملاول، زدف و   ال لوط املتنيلقدة بامل دت لمل  علدة يدنييد االحتداا األوروا وعلدة يدنييد 
الدددول األعضدداف. وجُتمدد  البيانددام باسددت دات اراسددام استق دداتية جُتددلل علددة نطددار االحتدداا، ق 

يانام وحتلل. ويتو ة أا ت اعد البيانام امل تمدة مدن سدجل القياسدام يف ان داي تنيامَل تله الب
الت دددلينيام القاتمدددة ويف و ددد  مددددونام سدددلومل ةدددداة اهلددددف لل دددلكام، كمدددا ُت دددت دت تلددده 
البياندددام لتمملددد  امل دددت لمل  لدددنح م منيلومدددام وا دددحة نملدددن م ااارهتدددا، مدددن أجدددل اال تيدددار، 

 .(5)ق موت ااا اال تيال، وممارسة  قو 

ممتق  تم ل ل كمأقم   عتم ل ل كم إللز م  مم
ا افة ا  فلع قواعد سلومل منيّينة، يبدو أا هنامل مديا  متزايددا   دو ت دجي  ال دلكام  -13

ت لمل  أو رياهدددا مددددن الوكدددداالم علدددة التنظدددديم الددددذاا، رهندددا  لوافقددددة الوكالددددة املنينيدددة  مايددددة امل دددد
 ال لة. يام
 دددف نظددات قبددول مدددونام قواعددد محايددة امل ددت لمل  يف املململددة وعلددة سددبيل املثددال، ي -14

ال دددمالية ا  تنيزيدددز محايدددة امل دددت له وحت ددد  منيدددايا  دمدددة  وأيللنددددالربيطانيدددا النيظمدددة  املتحددددة
امل دددت له مدددن  دددال اعتمددداا مددددونام قواعدددد املمارسدددام والدددرتويج هلدددا، وحتديدددد مبددداا   دمدددة 

املنيتمددين. وكداا مملتد  التجدارة النياالدة يدديل هدذا النظدات  امل ت له ال نيالة، واالعرتاف بالتجدار
أيدددددددددبح يدددددددددديلا مني دددددددددد منيدددددددددايا التجدددددددددارة )انظدددددددددل  2013يف املا دددددددددد؛ ومندددددددددذ ني ددددددددداا/أبليل 

http://www.tradingstandards.gov.uk ولملددددد يوافددددق املني ددددد علددددة مدونددددة مددددا، ددددد  اسددددتي اف .)
بدددل التنياقدددد، ومحايدددة املددددفوعام بنيدددض املنيدددايا، مثدددل تقددددمي منيلومدددام وا دددحة عدددن مل لدددة مدددا ق

__________ 

(5) European Commission, 2008, Monitoring consumer outcomes in the single market – the consumer 

markets scoreboard: متددداة يف الدددلاب  التدددا ،http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri= 

CELEX:52008DC0031  (.2015أيار/مايو  15)اُطل  عليه يف 
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امل دددددبقة، والتنيامدددددل مددددد  امل دددددت لمل  يف بيدددددوهتم، وريدددددد اإلجدددددلافام، والدددددنظم امل دددددتقلة لت دددددوية 
حتدت ااارة املني دد يف  نظات املوافقة علة  مددونام امل دت لمل املنازعام. وأا لت تهياام علة 

لضددددماا أا حتددددد مدددددونام قواعددددد ا دددداالم التاليددددة: منيددددايا املوافقددددة علددددة املدونددددة، الددددو ُعددددززم 
املمارسام الو حتظة باملوافقة ب ورة فاعلة من احلار الضلر بامل ت له؛ وا افة منييار للتنيامدل 
م  امل ت لمل  يف بيوهتم؛ وريد مدل التزات أعضاف مدونة القواعد؛ ومحاية الوااتد   واملددفوعام 

وتنيزيدددز ال دددبل البديلدددة حلدددل النزاعدددام؛ امل دددبقة؛ واتا دددة تانيدددة أسدددابي  للت دددويام ريدددا اللويدددة؛ 
 واإلن اي والنطار.

، يددن   قددانوا مملافحددة مددنح اهلدددايا ريددا املددربرة والدعايددة املضددللة  )القددانوا ويف اليابدداا -15
مدن هدذا القدانوا علدة أنده  11علدة التنظديم الدذاا. وتدن  املدااة  ( أيضدا  1962 لنيات 134 رقم

احل دددول علدددة تدددل ي  مدددن رتددديس الدددوزراف وبندددة التجدددارة  ددددوز ملقددداول أو رابطدددة جتاريدددة، لددددل 
املن  ة عمدا  بد مل ملدس الدوزراف، فيمدا يتنيلدق بامل داتل يام ال دلة باهلددايا أو الدعايدة، ابدلات أو 
حتديدددد ات دددار أو قاعددددة، زددددف منددد  اريدددلاف امل دددت لمل  ب دددورة ريدددا م دددلوعة، و دددماا قددددرة 

 .، وكددذا املناف ددة النياالددة بدد  املقدداول  ب ددملل عدداتامل ددت لمل  علددة اال تيددار الطددوعد والنيقددا 
 .وينطبق األمل ياته يف  الة ال نيد ا  اا ال تهياام علة يله 

مخدددس مددددونام قواعدددد املنينيدددة باملناف دددة وامل دددت لمل   جندددة األسدددرتاليةاللوباملثدددل، تدددنظم  -16
 تقدددددت اللجنددددة أيضددددا  . و 2010الزاميددددة قطاعيددددة يددددن  علي ددددا قددددانوا املناف ددددة وامل ددددت لمل  لنيددددات 

ارشدددددااام للقطاعدددددام الدددددو ت دددددنية ا  و ددددد  مددددددونام القواعدددددد الطوعيدددددة ا ايدددددة زدددددا )انظدددددل 
https://www.accc.gov.au/business/industry-codes.) 

مطميع معأللم لاسمي  تم لألا لع مج لأل  ف  مقحأل ي م لأل اهلك نمم
امل ددت لمل ، كمددا يُكددل يف املقدمددة، تلمددد كددل مددن ت ددلينيام املناف ددة وت ددلينيام محايددة  -17

ا  تنيزيز رفاا امل ت لمل ، واا كاا يله بطلر خمتل دة. فقدانوا املناف دة ينيدزز ال دلومل التناف دد 
)النِّديددة، وال ددلومل امل ددتقل، واحلددوافز علددة اعددداا عددلوع أفضددل لل ددل  وا دددمام( الددذا يددؤاا 

 دل  املتا دة للم دت لمل . ونملِّدن قدانوا ا  مموعة من ا يارام والبداتل يف مال ا ددمام وال
البددداتل املتا ددة   دد  أفضددلياته وم دداحله. أمددا  ار بدد محايددة امل ددت لمل  امل ددت له مددن اال تيدد

ت ددلينيام املناف ددة فينبهددد هلددا أا ت يددد امل ددت لمل ، لملن ددا كثدداا  مددا تملددوا ريددا مباشددلة يف هددذا 
و دد، لتحقيدق مزايدا لل دور ب كمل دا. ال دا؛ اي ت ت دت مموعة مدن القواعدد، ب دملل عدات وم

وم  يله، ت ت دت ت دلينيام محايدة امل دت لمل  قواعدد ةدداة اهلددف، تملدوا موج دة يف بنيدض 
و يدازة للمنيلومدام واسدت ااة  األ ياا ا  قطاعام منيّيندة، مدن أجدل ادداا م دت له أكثدل متملندا  

 دداالم ةددداة يام تدد ثا كبددا يف  مددن املزايددا. وأ دداا ، ايا كدداا قددانوا املناف ددة يتندداول يف النيددااة
عمليدة املناف ددة اا ددل سددور مدن األسددوار، فدد ا قددانوا محايددة امل دت لمل  يتندداول امثددار علددة كددل 

 بنيملية املناف ة يف ال ور. ملنه ال ي تم ااتما  لمن األفلاا وعاعة امل ت لمل ، 
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م دممة مدن أجدل تنظديم وُتوج ه قواعد قانوا املناف ة توجي ا  مباشلا   دو ال دور، وهدد  -18
طليقة تنافس ال لكام مد  بنيضد ا يف ال دور، بهيدة تنيزيدز املناف دة بين دا ومدن ق اتا دة مزيدد مدن 

أمدددا قددانوا محايدددة امل دددت لمل  فيتضددمن طات دددة أكثدددل تنوعددا  مدددن القواعدددد  .ا يددارام للم دددت لمل 
ال دلكام وامل دت لمل ، تتناول سلومل ال لكام ومنيايا اشتهاهلا، وكذا قواعد التنيامل بد  فدلاال 

بهدددلع تنيزيدددز فدددلك الويدددول ا  ال دددل  وا ددددمام، وتنيزيدددز قددددر أكدددرب مدددن ابدددواة يف ا يدددارام 
 .املتا ددة، وك الددة ويددول امل ددت لمل  ا  منيلومددام موثوقددة وريددا ةلفددة ت دداعدهم علددة اال تيددار

ا محايددددة ويف  دددد  تقدددداس مزايددددا قددددانوا املناف ددددة عددددااة مددددن منظددددور اقت ددددااا، فدددد ا مزايددددا قددددانو 
، مدددن قبيدددل امل دددت لمل  قدددد تملدددوا اقت دددااية لملن دددا قدددد تدددؤاا أيضدددا  ا  قددديم ال تُقددداس اقت ددداايا  

 . ولذله  تلف أ يانا  موا ي  القواعد .سامة امل ت لمل  ويحت م
وفيما مل  انطبار القانوا عموما ، يت م انطبار قوان  املناف دة لحدوايتده مدن  يد   -19

والتواطدؤ ال نملدن اعماهلدا إل دداي تهيدا يف قطدار  دمل اإلق داتو تنيلقة بال لناف ة املأا قواعد امل
فالقواعددد تطبددق عمومددا  تطبيقددا  مو دددا  علددة نطددار القطاعددام  .ةدددا أو يف هيملددل سددور منيّينددة

أما قوان  محاية امل ت لمل ، فديمملن اسدت دام ا ل دلع قواعدد سدلومل علدة ال دلكام  .ب كمل ا
م دت لمل  منيلومدام أفضدل عدن ا يدارام املمملندة، وفدلك احل دول علدة يف قطار بنيينه لتتاة لل

يتنيلددق عدن يلده،  . وفضدا  سدل  أكثدل أماندا ، والتنيويضدام يف  دال وجدوا شدلوط تنياقديدة مضدللة
قانوا محاية امل ت لمل   ماية احلقور علة م تول ال د قام ال لايدة،  يد  يدوفل احلمايدة مدن 

قدددانوا املناف دددة ينطبدددق علدددة م دددتول ال دددور، وتتحقدددق مموعدددة مدددن االنت اكدددام؛ يف  ددد  أا 
مقايدددددا بتنيزيددددز م دددداحل امل ددددت لمل  ال علددددة م ددددتول ال دددد قام وامنددددا علددددة م ددددتول النيمليددددة 

 . التناف ية يف ال ور يام ال لة

وفيمددا يتنيلددق بت ددميم سددبل االنت دداف، مددن امل ددم اإلشددارة ا  أا سددبل االنت دداف الددو  -20
لمل  قددد تملددوا ةددداة اهلدددف بقدددر أكددرب للهايددة ممددا هددو  ددال سددبل يتيح ددا قددانوا محايددة امل ددت 

االنت ددداف الدددو يتيح دددا قدددانوا املناف دددة. فال  دددة األو ، مثل دددا يف يلددده مثدددل القواعدددد املن دددوك 
ولدذله، نملدن اسدت دات مموعدة  .علي ا، نملن أا تتجاوز فلع ريلامدام أو  ظدل سدلومل منيد 

احلددق مددن  ددال التنيددويض ، علددة سددبيل املثددال، هددد  ف عددااة .أكددرب مددن األاوام يف هددذا ال دددا
أ د ا يارام؛ ش هنا يف يله ش ا املن  واللار من  ال الهلامام، والنيقاب بواسدطة ال دجن، 

وفيما يتنيلق ب عااة احلق علة وجه التحديد، ملا كاا قانوا محايدة  .وتنيليق ر   مزاولة األعمال
تددوازا يف احلقددور، سددتملوا اعددااة احلددق أ ددد أكثددل امل دت لمل  يقددوت عددااة علددة مبدددأا النيدددل وال

ف عدااة احلدق ت دمح، مدثا ، ب دا سدبل االنت داف علدة  .األاوام فنيالية  من سبل االنت داف
 دو أقدل يددلامة، ممدا يُ  دح ا ددال ألا تملدوا وقدات  القضددية علدة وجده التحديددد هدد الدو ت ددلع 

ت لت دددميم سددبل االنت ددداف، جتددددر وكدددليل عدددا .نتيجددة من ددد ة لل دددلكة وامل ددت له علدددة ال دددواف
اإلشدددارة ا  أا هندددامل عن دددلا  رتي ددديا  يف حتديدددد ا تيدددار سدددبيل االنت ددداف يف اطدددار قدددانوا محايدددة 
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امل ددت لمل  م ددااا فيمددا يبدددو أا  جددم النيقوبددة ددد  أا ي ددور ال ددلومل االنت ددازا القدداتم علددة 
 .(6)انت امل القواعد

نت اف يف مال آثار علة ا ال ام دل. وعلدة بيد أنه قد تملوا ملا يُت ذ من تدابا اال -21
سدددبيل املثدددال، عدددااة مدددا ت دددمل الت ددددلينيام املتنيلقدددة بامل دددت لمل  و ددد  منيدددايا حلمايدددة م دددداحل 

وم  يله، ايا كانت املنيايا م لطة يف ال لامة، فقد ت دتبنيد مدن املناف دة منتجدام  .امل ت لمل 
 .م مونة لملن يام جواة أقل

ت دددليم بتبددداين طلاتدددق عمدددل قدددانو  محايدددة امل دددت لمل  واملناف دددة، مدددن ويف  ددد  ينبهدددد ال -22
ابدددديل التدددذكا بددد ا امل ددداتل املتنيلقدددة باملناف دددة تدددلتب  ارتباطدددا  وثيقدددا   مايدددة م ددداحل امل دددت لمل  

وقدددد اعرتفدددت كنددددا، مدددثا ، بتددد زر سياسدددام هدددذين ا دددال ، مبيندددة أا:  اإلشدددارة ا   .االقت دددااية
ريدددلع قدددانوا املناف دددة تنيملدددس تقدددديل الربملددداا أا قيدددات سدددور تنيمدددل بطليقدددة  امل دددت لمل  يف نددد 

سددليمة ال يتطلدد  ان دداي القددوان   ددد أشددملال سددوف اسددتنيمال ال ددلطة يف ال ددور فح دد ، وامنددا 
يتطلد  أيضددا  اعتمدداا ال دد افية يف املنيلومددام املقدمددة للم ددت لمل  مددن أجددل تنيزيددز امملانيددة ا دداي 

لاف. ولددذله، فدد ا ال ياسددة املتنيلقددة بامل ددت لمل  وال ياسددة املتنيلقددة قددلارام م ددتناة يف مددال ال دد
 .(7)باملناف ة تنيزز ا دا ا األ لل 

م(8 عال  م لا  علمج نم    مم لأل  ف  مق    ممحأل ي م لأل اهلك نمم
ملتلدددف نطدددار قدددوان  محايدددة امل دددت لمل . وال تنيدددلِّف مبددداا  األمدددم املتحددددة التوجي يدددة  -23

وبينمددا ت ددمل قددوان  محايددة امل ددت لمل  عمومددا  األشدد اك الطبينييدد  يف بي ددة أسددلهم امل ددت له. 
املنيي ددية، نتددد نطددار بنيددض القددوان  لي ددمل األشدد اك الطبينييدد  يف أاوارهددم ب دد ت م مددالمل  

. ويُقدددال اا اواعدددد القلدددق املتنيلقدددة بال دددحة، وال دددامة، وامل ددداحل (9)و يددددين أو مزارعدددد ك ددداف
نيلومددام ريددا املتماثلددة، والتحيددز املنيددليف، وسددبل الويددول ا  االنت دداف شددبي ة يف االقت دااية، وامل

 هذا ال ياقام بدواعد القلق املوجواة يف سيار األسل املنيي ية.

__________ 

(6) K Cseres, 2009, Competition and consumer policies: Starting points for better 

convergence, Working Paper No. 2009-06, Amsterdam Centre for Law and Economics متداة يف ،
 (.2015أيار/مايو  15)اُطل  عليه يف   http://ssrn.com/abstract=1379322اللاب  التا : 

(7) Organization for Economic Cooperation and Development, 2008, Policy round tables: The 

interface between competition and consumer policies: متداة يف الدلاب  التدا ،http://www.oecd.org/ 

regreform/sectors/40898016.pdf  (.2015أيار/مايو  15)اُطل  عليه يف 

 .TD/B/C.I/EM/2للح ول علة نبذة عامة شاملة، انظل  (8)

()ا( علدددة احلمايدددة ن  ددد ا 1)2ر حلمايدددة امل دددت لمل  يف اهلندددد يف ال دددل  1986علددة سدددبيل املثدددال، يدددن  قدددانوا  (9)
لل ل  وا دمام الو ُت رتل زدف ك   اللزر ولتله الو ت رتل زدف االست امل ال   دد أو األسدلا. 

 (،  هُنج ان اف امل ت لمل  .2010، انظل األونملتاا )ولاطار علة أمثلة أ لل، من ال   وال لب  مثا  
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يتاا جزتيدددددا ، اي تنيتمدددددداا كلتا دددددا علدددددة اراسدددددام اتوتتددددددا ل هاتددددداا األااتددددداا ال ياسددددد -24
والواقدددد  أا ال ددددلطام  ل ددددت ا  أا  .انوااألسددددوار والدددددعوة واملبدددداا  التوجي يددددة وان دددداي القدددد

اراسددام األسدددوار و/أو االسدددتطاعام القطاعيددة م يددددة للهايدددة بويدد  ا أااة مزاوجدددة للمناف دددة 
اسدت اكا  للمدوارا. وقدد لملن ا أقدل  ويبدو أا حتقيقام امل ت لمل  أكثل عداا   .ومحاية امل ت له

 ارام النيمل ابماعد الو تنطبق علدة رأل عدا من ال لطام يف يله فلية للتطويل الملامل مل
يف مال محاية امل ت لمل ، والدو نملدن تطبيق دا ال قدا  يف مدال املناف دة.  القضايا األكثل شيوعا  

وتقيم سلطام محاية امل ت لمل  شلاكام أيضا  م  منظمام محاية امل دت لمل  مدن أجدل تقددمي 
  .(10)ماملنيلومام واسداف امل ورة ا  امل ت لمل  وان اف 

وقدددد ُت دددند م دددؤولية سياسدددام املناف دددة ومحايدددة امل دددت لمل  ا  وكدددالت  من  دددلت  أو  -25
وكالددة م ددرتكة. وا ددافة ا  يلدده، قددد تملددوا الوكالددة عامددة أو  ايددة بقطددار منيدد . وعلددة سددبيل 
املثددال، قددد تملددوا هي ددة منظمددة لقطددار االت دداالم م ددؤولة أيضددا  عددن سياسددام املناف ددة ومحايددة 

عن يله، ف د النيديد من البلداا  وفضا   .لمل  يف يله القطار، كما هو احلال يف زامبياامل ت 
وقدد  .ُي ند ا  اهلي ام املنظمة للقطار املا  الدور اللتي د يف محاية امل ت لمل  يف هدذا القطدار

قددد وعندددما تددلا شددملول،  .تتنيدداوا الوكدداالم املنينيددة عددرب تبدداال أو ا الددة ال ددملاول أو املنيلومددام
يف اطددار للمناف ددة أت يف اطددار  ل ددواريليملددوا مددن ريددا الوا ددح مددا ايا كدداا مددن األفضددل منيابددة ا

وا افة ا  يله، قد ال تُبلِّدغ  .حلماية امل ت له، مما يثا بنيض التحديام علة م تول التن يق
 .منظمدام محايدة امل دت لمل  عدن م داكل امل ددت لمل  فح د ، بدل عدن م داكل املناف دة أيضددا  

ش ا ا الة ال ملاول وتباال نتداتج التحقيقدام،   د  االقتضداف، بد  الوكداالم امل دؤولة ومن 
أا ي دد ل تطبيددق أن دد  األطددل ال ياسدداتية. وقددد يددؤاا ازايدداا التنيدداوا املؤس ددد بدد  ال ددلطام 

 . املنينية ب ياسام املناف ة ومحاية امل ت لمل  ا  تن يق أفضل للتحقيقام وسبل االنت اف
هددداف امل ددرتكة بدد  سياسددام وقددوان  محايددة امل ددت لمل  وسياسددام وقددوان  ونظددلا  لأ -26

املناف ة، وملاعاة لا تاف الملبا يف طلاتدق عمل مدا، نملدن الت دانل عدن كي يدة ت دميم عاقدة 
 . الت اعل بين ما، سواف علة م تول الت لي  أو اإلن اي

م لأل ا ىم لاسمي نمم
النمدويجد ب د ا املناف دة أا الت دلينيام املتنيلقدة  مايدة يورا ال  ل الثامن من القانوا  -27

ويبدددو أا االجتدداا  .امل ددت لمل  من  ددلة، يف عدددا مددن البلددداا، عددن الت ددلينيام املتنيلقددة باملناف ددة
ال دداتد  اليددا  يف البلددداا الددو تنيتمددد مثددل هددذا الت ددلينيام هددو سددن قددانون  من  ددل ، أ ددد ا 

ف د النظم احلديثة يف مال املناف ة، علة سدبيل  .امل ت لمل ب  ا املناف ة وام ل ب  ا محاية 

__________ 

وسددات  اإلعددات امل ددت دمة لتقدددمي  دمددة تثقيددف امل ددت لمل  ل  دددة مددن ال ددواريل املطلو ددة هنددا مدددل مافمددة  (10)
م ددت دفة: فقددد  تددا  ال ددملاا كبددار ال ددن أو األميددوا أو املنتمددوا ا  أقليددة لهويددة ا  هُنددج خمتل ددة عمددا  تاجدده 

لم باإلنرتنت يف املناطق احلضلية.
ُ
 ال باب امل
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املثدددال، كدددالنظم القاتمدددة يف بلبدددااوس وجامايملدددا ومنهوليدددا، وعلدددة ال دددنييد ابمددداعد يف ابماعدددة 
وينطبددق  .الملاريبيددة، يُتندداول قددانوا املناف ددة وقددانوا محايددة امل ددت لمل  يف اطددار ت ددليني  م ددتقل 

أمددا يف بنيددض البلددداا  .سوي ددلا وشدديلد واملهددلب مددن بدد  بلددداا أ ددللاألمددل ياتدده علددة الربازيددل و 
واملندداطق، مثددل أسددرتاليا وبولندددا وفلن ددا وهنهاريددا ويف القددانوا اإلقليمددد للجماعددة الملاريبيددة، فدد ا 

، علدة سدبيل املثدال، وينطبدق هدذا أيضدا   .قانوا املناف ة يتضمن ف ا  ممللسا  حلماية امل دت لمل 
ريددددة فنددددزويا البولي اريددددة،  يدددد  ي ددددتمل قددددانوا املناف ددددة علددددة أنظمددددة ب دددد ا علددددة ليتوانيددددا وع و 

ويف كندا، يتضمن قانوا املناف ة أ ملاما  تتطلر ا  اإلعانام  .املمارسام التجارية ريا النياالة
يددممت لضددماا تزويددد امل ددت لمل  لنيلومددام أساسددية ، املضددللة واملمارسددام الت ددويقية ا ااعددة

 نتجام است اكية منيينة، ومن  الدعاية ا ااعة واملزي ة. ومو دة واقيقة عن م

مم ا ىم إل   لمم
وهدددددو يدددددوغ قدددددانون   -اا الددددن ج الدددددذا د ددددددا القددددانوا النمدددددويجد ب ددددد ا املناف ددددة  -28

ال نندد  مددن اتبددار هنددج من ددق ازاف و دد  ال ياسددام، ورريددم أا الت ددلينيام املتنيلقددة  -من  ددل  
ل عن الت لينيام املتنيلقة باملناف ة، مدن املمملدن ان داي القدانون   ماية امل ت لمل  قد تو   لنيز 

وا افة ا  يله، ملا كاندت  .بطليقة من قة، مما ي مح لملل سياسة ب ا تململ األ لل وتنيززها
هندامل يددام بد  املتندد  القددانون ، فد ا م ددؤولية ااارهتمددا تقد  يف كثددا مددن األ يداا علددة عدداتق 

مددثا  يف أسدرتاليا وايطاليددا وبنمدا وبولندددا وبداو وزامبيددا وسدلا النملددا هي دة وا دددة. وهدذا هددو احلدال 
 وفنلندا وكولومبيا واملململة املتحدة ومنهوليا والواليام املتحدة األمليملية.

ويف نطار واليام اقليمية  أ لل، ُتملل ف هي تاا خمتل تاا ب اارة قدانو  املناف دة ومحايدة  -29
فقانوا محاية امل ت لمل  واهلي ة املنينية  ماية امل دت لمل  يف اسدتونيا وشديلد، علدة  .امل ت لمل 

سددبيل املثددال، من  دداا عددن قددانوا املناف ددة واهلي ددة املنينيددة باملناف ددة. ويف اسددتونيا، يتضددمن قددانوا 
املناف دددة أيضدددا  أ ملامدددا  ب ددد ا املمارسدددام التجاريدددة ريدددا النياالدددة، حتددددا ةملمدددة مدنيدددة  ددداالم 

 نت اك ا.ا
ويبدو أا االجتاا يف ت ميم اهليملل املؤس د هو  م الوكالدة املنينيدة  مايدة امل دت لمل   -30

ا  اهلي دددة املنينيدددة باملناف دددة. وهندددامل النيديدددد مدددن البلدددداا الدددو جتمددد  هي اهتدددا املنينيدددة باملناف دددة مددد  
لملددل وكالددة يف منيظددم علددة الددلريم مددن ان دداف ااارة م ددتقلة  - وكاالهتددا املنينيددة  مايددة امل ددت لمل 

احلدددداالم، كمددددا هددددو احلددددال يف أسددددرتاليا وبددددابوا ريينيددددا ابديدددددة وبلبددددااوس وبوركينددددا فاسددددو وبولندددددا 
وجامايملا والدامنلمل وزامبيا وسي يل وكندا وكولومبيا ومالطدة واملململدة املتحددة ومنهوليدا والواليدام 

 . املتحدة، علة سبيل املثال ال احل ل
االجتاا  و  م الوكالة املنينية باملناف ة والوكالة املنينيدة  مايدة  ، أيبح2010ومنذ عات  -31

. ويف ال نوام األ اة، أامت بنيض الدول وكالتي ا امل ت لمل  يف مؤس ة وا دة أكثل انت ارا  
املنينيددة باملناف ددة واملنينيددة  مايددة امل ددت لمل  يف مؤس ددة وا دددة، ومددن هددذا البلددداا، علددة سددبيل 

هي دددة املناف دددة وشدددؤوا امل دددت لمل ( وهولنددددا )اهلي دددة املنينيدددة ب دددؤوا امل دددت لمل  املثدددال، فنلنددددا )
 .2014يللندا )اللجنة املنينية باملناف ة ومحاية امل ت لمل ( يف عات أ، و 2013واألسوار( يف عات 
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إلن ددداي قدددانوا  -ومددن شددد ا ت دددميم هي دددة منينيدددة باملناف دددة تملدددوا مزاوجدددة اال ت ددداك  -32
فنيلدة سددبيل  .أا يقدديم عاقدام تدد زر يف  دال وجددوا تن ديق فنيددال - دت لمل  املناف دة ومحايددة امل

املثدال، يددؤاا متتدد  وكالدة بازاواجيددة اال ت دداك ا  االسددت ااة مدن وجددوا ااارة ملكزيددة، وك ددافام 
 .ت ددهيلية، وأفلقددة متنوعددة الت   ددام مملل ددة باحلدداالم، وك ددافة يف اسددت دات ا ددربام املتا ددة

ن يق ب  اإلجلافام املتنيلقدة بقدانوا ينطبدق علدة يدنييد امل دت له ل دلاا ومن ال ني  أ يانا  الت
واإلجلافام املتنيلقة بقانوا ينطبق علة م تول ال ور، كمدا أنده مدن ال دني  يف بنيدض األ يداا 

وعلدة الدلريم مدن هدذا ال دنيوبام، هندامل  .(11)التن يق ب  القدانون  علدة م دتول احلالدة الوا ددة
املناف ة وسياسة شؤوا امل ت لمل  تنيدززاا بنيضد ما الدبنيض يف حتقيدق اعرتاف متزايد ب ا سياسة 

أهدداف ما وأنده ينبهددد مدن ق تن دديق ال ياسدت  لتي ددا األ دذ بددن ج ي دمل ال ددور بملامل دا وأندده 
ينبهدددد لل دددلطة املنينيدددة باملناف دددة وال دددلطة املنينيدددة ب دددؤوا امل دددت لمل  تبددداال املنيلومدددام وتن ددديق 

وي ددملل قددلار اهلي ددة اهلولنديددة املنينيددة ب ددؤوا امل ددت لمل  واألسددوار فددلع تدددابا اإلن دداي والدددعوة. 
علدددة ان ددداي قدددانوا محايدددة  ريلامدددة علدددة شدددلكة طدددااا ب دددب  ممارسددداهتا التجاريدددة ريدددا النياالدددة مثددداال  

امل ت لمل  ليس فق  بنيد تلقد شملاول من امل ت لمل  بل أيضا مدن ال دلكام املناف دة ل دلكة 
ا ، قددد ينيددزز ان دداي قددانوا محايددة امل ددت لمل  املناف ددة مددن  ددال الت دددا الطددااا املنينيددة. وبالتدد

  .(12)للممارسام التجارية ريا النياالة
وعلددة الددلريم مددن هددذا االجتدداا  ددو ازاواجيددة اال ت دداك، لدديس هنددامل مددا نندد  وا ددنيد  -33

 ددىت يف  كمددا جتدددر اإلشددارة ا  أا باإلمملدداا، .القددوان  مددن اقامددة الوكددالت  يف أمدداكن من  ددلة
احلاالم الو تملوا في ا كل وكالة من  لة عن األ لل، تن يق أن طت ما اما يف ماالم ةداة 
أو  االم م رتكة، أو من  ال ان اف بندة لششدلاف أو بندة ملكزيدة، ت دمل عضدويت ا ممثلد  

ا مددن اإلاارام مددن اهلي ددة املنينيددة باملناف ددة ومددن الوكالددة املنينيددة  مايددة امل ددت لمل ، فضددا  عددن أفددلا
 . (13)احلملومية والوزارام األ لل

م ل هجم لبتيل مفنم لاسمي  تم لع ئأل مم
 تلا الن ج البديلة يف الت لينيام القاتمة وسلطام اإلن اي بالت  يل يف ابدول. -34

البلد أو ا موعة 
 الت لينيام     املنطقة

 اإلن اي

 محاية امل ت له املناف ة

 أقرقج 

هنددددامل ف ددددل بدددد  قددددانوا املناف ددددة  هولندا -1
 وقانوا محاية امل ت لمل 

 اهلي ة املنينية ب ؤوا امل ت لمل  واألسوار

__________ 

 .2008منظمة التنياوا والتنمية يف امليداا االقت ااا،  (11)

(12) TD/B/C.I/CLP/27. 

 .2008منظمة التنياوا والتنمية يف امليداا االقت ااا،  (13)
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البلد أو ا موعة 
 الت لينيام     املنطقة

 اإلن اي

 محاية امل ت له املناف ة

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  اسبانيا -2
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

اللجنددددددددة الوطنيددددددددة املنينيددددددددة 
 باألسوار واملناف ة

املني ددددددددددد الددددددددددوط  ل ددددددددددؤوا 
 امل ت لمل 

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  االحتاا األوروا -3
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

امل و ددددية األوروبيددددة: املديليددددة النيامددددة للمناف ددددة واملديليددددة 
 النيامة للنيدالة من أجل محاية امل ت لمل 

 أمميك م لالا    

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  شيلد -4
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

املدددعد النيددات االقت ددااا 
الددددددوط  وةملمددددددة الدددددددفار 

 عن املناف ة احللة

الدددددددددداتلة الوطنيدددددددددة ل دددددددددؤوا 
 امل ت لمل  

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  اململ يه -5
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

اللجندددددددددددددددددة االقت دددددددددددددددددااية 
 املنينية باملناف ة ال يدرالية

اللجندددددددة ال يدراليددددددددة املنينيددددددددة 
  ماية امل ت لمل 

 أمميك م لسأل ل  

يهطددددددددد قددددددددانوا املناف ددددددددة شددددددددؤوا  كندا -6
 املناف ة ومحاية امل ت لمل  منيا  

 اململت  املني  باملناف ة

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  الواليام املتحدة -7
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

 اللجنة التجارية االحتااية

 أفميع  

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  جنوب أفليقيا -8
 محاية امل ت لمل وت لينيام 

اللجنددددددة املنينيددددددة باملناف ددددددة 
 وةملمة قضايا املناف ة

اللجندددددددددددة املنينيدددددددددددة ب دددددددددددؤوا 
امل ت لمل  وةملمدة قضدايا 

 امل ت لمل 

، كدددددداا قددددددانوا 2010قبددددددل عددددددات  زامبيا -9
املناف ة من  ا عن قانوا شؤوا 

، 2010امل دددددددت لمل . ويف عدددددددات 
بدددددأ ن دددداي قددددانوا املناف ددددة ومحايددددة 

، الددددددددددذا 24 امل ددددددددددت لمل  رقددددددددددم
ي ددددمل أ ملامددددا تتنيلددددق باملناف ددددة 

، وأن د ت ومحاية امل دت لمل  منيدا  
لوجبه وكالة ان اي وا دة مزاوجة 

 اال ت اك

 اللجنة املنينية باملناف ة ومحاية امل ت لمل 

 آب  مق لألب طم له وا

يهطدددددددد قدددددددانوا املناف دددددددة وشدددددددؤوا  أسرتاليا -10
شددددؤوا  2010امل ددددت لمل  لنيددددات 

 امل ت لمل  منيا  املناف ة ومحاية 

 اللجنة األسرتالية املنينية باملناف ة وشؤوا امل ت لمل 
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البلد أو ا موعة 
 الت لينيام     املنطقة

 اإلن اي

 محاية امل ت له املناف ة

هنامل ف ل ب  ت دلينيام املناف دة  ال   -11
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

 (14)اإلاارة احلملومية لل ناعة والتجارة
 اللجنة الوطنية للتنمية واإلياة

 وزارة التجارة 

املناف دة هنامل ف ل ب  ت دلينيام  اهلند -12
 وت لينيام محاية امل ت لمل 

بنة اهلند املنينية باملناف دة 
وةملمدددة اسدددت ناف قضدددايا 

 املناف ة

تتدددددددددددددددو  شدددددددددددددددنيبة شدددددددددددددددؤوا 
امل دددددددددددددددددت لمل  م دددددددددددددددددؤولية 
يدددددددديارية ال ياسددددددددة النيامددددددددة 
حلماية امل دت لمل ، وتتدو  
م ؤولية تن يذ قانوا محايدة 

 1986امل ددددددت لمل  لنيددددددات 
اللجنة الوطنية للا احلق ا  

 امل ت لمل  يف املنازعام

    

__________ 

الُ دددني  امل دددؤولة عدددن ان ددداي قدددانوا املناف دددة اا دددل هدددذا اإلاارة هدددد مملتددد  مملافحدددة اال تملدددار ومملتددد  ان ددداي  (14)
تد  محايدة اجلافام مملافحة املناف ة ريا ال لي ة، أما ال نيبة امل دؤولة عدن ان داي قدانوا محايدة امل دت لمل  ف دد ممل

 امل ت لمل .


