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 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
إلى البلددا  النداميدا واصقاادددددددددددددددا اا الال تمد رمد لدا اكاقداليدا  و اا عن  ندا    يقدد  األوكتادا  

القد اا والمسددددداعدق الاقنيا ال موال قواكين وتدددددياتددددداا المنااسدددددا و مايا المسدددددا ل ،  سددددد  ال ل اا  
الوا  ق والموا   الماا ا. وتشدددددم  ألنش األكشددددد ا المشدددددا لي الوانيا وا قليميا الماادددددلا راددددديا ا قواكين  

ًدعن عن تززلز القد اا المؤتدسداتيا والدعوق إلى الم نااسدا و مايا المسدا ل  وتنذين الم ا ا الاوجي يا، ا
، ا ت  ت أكشددددددد ا األوكتاا  رالمشدددددددا   2020ا اداع ثقااا المنااسدددددددا وتززلز  ااش المسدددددددا ل . وال عا  

مت اجاماعاا ال الميداكين الادددددددحل واصقاادددددددا و على السدددددددوا . وك   19-كوايدالناجما عن جائحا  
عديدق عن رزد لاززلز ت ا ل اآل ا  والخبداا والمما تددددددداا الال تًددددددد لي   ا أليحاا المنااسدددددددا و مايا  

 المسا ل  للاخفيف من آثا  األزما و مايا  قوق المسا ل  ال مخالف البلدا  والمنااق.
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 مقدمة -أولا  

ألو ج ا الانسدديق المزنيا رقواكين وتددياتدداا المنااسددا ال إاا  من وما األمم الماحدق.   األوكتاا  -1
ول دف األوكتاا  إلى مسددددداعدق البلدا  الناميا على تحسدددددين مشدددددا كا ا ال اصقاادددددا  الزالمل  والمسددددداعدق 

 الاقنيا إ دى أكش اه األتاتيا لاحقيق ل نا الغدض.

اددددددددذا الماذق علي ا اتذاقان مازد  األاداف من أج  م ااحا  وتنص موموعا الم ا ا والقواعد المن  -2
كداكو    5الاددددددددددددددا   ال  35/63الممدا تدددددددددددددداا الاودا لدا الاقييدديدا الال اعامددت دا الوم يدا الزدامدا ال القدا  

على أ  الازاو  على الادددددزيد الدولل ين غل أ  يشدددددم   الايا  ال إاا  األوكتاا ،    1980األول/ يسدددددمبد 
اا الادددددددددلا ال من وما األمم الماحدق راصاددددددددداداف مي األوكتاا ،  انذين أو تسددددددددد ي  و يدش من المن ماا ذ

المسدددددداعدق الاقنيا والبدامش اصتدددددداشددددددا لا والاد لبيا رشددددددت  المما تدددددداا الاوا لا الاقييديا، ص تدددددديما للبلدا  
ًد لي ألنش الموموعا  دو  ألا  ال الاشدويي على اعاما  وتززلز القواكين وال  .( 1) الناميا  سدياتداا ال ألنا وت

 الموال على الازيدين الوانل وا قليمل على السوا .

وتاًدددددددددددمن م ا ا األمم الماحدق الاوجي يا لحمايا المسدددددددددددا ل  الال اعامدت ا الوم يا الزاما ال   -3
ااددددددعن عن الازاو  الدولل ينص على  دددددددو ق  2015كاكو  األول/ يسددددددمبد  22المؤ خ   70/186قدا ألا  

من أج  تززلز  نا  القد اا وتيسددددددددددديدألا  واكشدددددددددددا  ادلق الخبدا  الح ومل الدولل   تزاو  الدول األعًدددددددددددا 
المزنل رقواكين وتددياتدداا  مايا المسددا ل  تاري لدوكتاا  يًدد لي  ددددددددددددددددداقديم المسدداعدق إلى البلدا  الناميا 

الل و دي قواكين  والبلدا  الال تمد اقاادا ات ا رمد لا اكاقاليا لبنا  قد ات ا، وتقديم مسداعدته الاقنيا ال مو
قد أوك  ألنا األمد إلى وصيا األوكتاا  الدتددددددميا ال ألنا الموال،  و .  وتددددددياتدددددداا  مايا المسددددددا ل  واكذاذألا

كيدوبل الال اعامددت دا الددو ق الدارزدا عشدددددددددددددددق لمؤتمد األمم الماحددق للاودا ق والانميدا    وأ ددتده وثيقدا مدااي يداكو
 .( 2) 2016المزقو ق ال تموز/يوليه  

وادددددددد  مؤتمد األمم الماحدق اصتدددددددازدا دددددددل النامن صتدددددددازداض جميي جواك  موموعا الم ا ا  -4
الاوا لا الاقييديا، المزقو  ال تشدددددلن   والقواعد المناددددذا الماذق علي ا مازد ق األاداف لمداا ا المما تدددداا

، ال قدا ش ألف، على  الدو  األتدددددددداتددددددددل لدوكتاا  ال توايد المسدددددددداعدق الاقنيا وبنا   2020األول/أ اوبد  
القد اا ال موالل المنااسددددا و مايا المسددددا ل  من اعل الازاو  مي البلدا  المسدددداذيدق، واتدددداخدا  مقا با 

تززلزان لنقااا المنااسددا و مايا المسددا ل ، وزلا ق الوعل  ين المسددا لتين مازد ق للو اا صددا  ا الماددلحا 
والشدددددكاا الاوا لا  وال  إلى األوكتاا   ال إاا   كيزق الازاو  الاقنل الاارزا له أ ( )أ( يااري ولايم أثد 
 أكشددددددددددد ا الازاو  الاقنل   دف تحسدددددددددددين ا وتتييذ ا على كحو أاًددددددددددد  مي ا اياجاا الو اا المسددددددددددداذيدق

وأولولات ا  مواصدددلا اتددداتشددداف وت ولد الزم  المشدددادف والاتميلل مي المن ماا الدوليا وا قليميا األادى  
  . (3) ازاليا إلى البلدا  الناميا واصقااددددددددا اا الال تمد رمد لا اكاقاليا  من أج  تقديم مسدددددددداعدق أمان وأ ند

جدول األعمال المؤقت للدو ق الااتدددددددزا وا دددددددااا إلى ذل ، وااق المؤتمد ال جلسددددددداه الزاما الخااميا على 
عشدددددق لذدلق الخبدا  الح ومل الدولل المزنل رقواكين وتددددياتدددداا المنااسددددا، وجدول أعمال الدو ق الخامسددددا  
ًدمن ك  من ما  ندان عن  لذدلق الخبدا  الح ومل الدولل المزنل رقاكو  وتدياتداا  مايا المسدا ل ، النو ت

 لاقنيا ذاا الالا   نش المسائ .اتازداض  نا  القد اا والمساعدق ا

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.10/Rev.26، الذقدق  ، الذا   واو. 

(2) TD/519/Add.2. 

(3) TD/RBP/CONF.9/9. 
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يازلق   وتقد  ألنش المنكدق مزلوماا عن أكشدد ا األوكتاا  ال موال  نا  القد اا والمسدداعدق الاقنيا ايما  - 5
، مي مداعاق المزلوماا الوا  ق من الدول 2021- 2020رقواكين وتدددددددياتددددددداا المنااسدددددددا و مايا المسدددددددا ل  للذادق 

ًددددا . وبسددددب  الوائحا، اتدددداحال   اص دددد عع راألكشدددد ا الميداكيا اعل ألنش الذادق، وتتثدا األكشدددد ا الال  األع
ًددددددددددددددا  والمن مداا   ز األوكتادا  األامدامده على  عم الددول األع ك  مدت جدا  القيو  الال اد دددددددددددددا دا الودائحدا. و كم

 . ( 4) ا قليميا والدوليا ال الاادو للاحدياا الناجما عن األزما والمازلقا م اادق راصكازاش اصقااا و 

 2021و 2020استعراض األنشطة المنفذة بين عامي  -ثانياا  

واقان للوصياين المنكو تين أععش، يقد  األوكتاا  اائذا واتدددددزا من ادماا المسددددداعدق الاقنيا، من   -6
المسدددداعدق على إعدا  واعاما  و/أو تنايأ و/أو تنذين قواكين وتددددياتدددداا المنااسددددا و مايا المسددددا ل ، وبنا   

لمؤتدددددسددددداتيا أل داض ا كذاذ الذزال لقواكين المنااسدددددا و مايا المسدددددا ل ، إ دددددااا إلى زلا ق وعل القد اا ا
الو اا صدا  ا المادلحا رمسدتلال المنااسدا و مايا المسدا ل . ولقدو  األوكتاا  مسداعدته الاقنيا أيًدان ال  

اكين وتددياتدداا المنااسددا  إاا  ماارزا تنذين الاوصددياا المنبنقا عن عملياا اتددازداض الن دا  ال وليا لقو 
رإيواز أكشد ا  نا  القد اا والمسداعدق الاقنيا الال ق دمت ال الذادق   الذاد  ألنا  ولادف  و مايا المسدا ل .

على الاددددددددددددزد الوانيا وا قليميا والدوليا. وقد تدت  عن الوائحا أثدا   ئيسدددددددددددديا     2021إلى  2020من 
يازلق رتكشدددددد ا المسدددددداعدق الاقنيا، ألما أ  مز م األكشدددددد ا المخ   ل ا ك ذنا عن رزد رسددددددب  القيو   ايما

 على السذد  وكو  مز م ال ل اا المقدما من ال يحاا ال البلدا  الناميا تازلق رآثا  الوائحا. المذدو ا

 أنشطة في مجال المنافسة -ألف 

 على الصعيدين اإلقليمي والدولي -1 

ك م األوكتاا  الزديد من الذزالياا رشدددددددت  قواكين وتدددددددياتددددددداا المنااسدددددددا على الادددددددزيد الدولل،  -7
 13، ك م األوكتاا  أو اددا ف ال تن يم 2020عا من المنااق المخالذا. اذل عا  اتددا دات موموعا مانو 

 ازاليا ال موال قاكو  وتياتاا المنااسا تناول رزً ا موا يي تازلق رالوائحا، على النحو الاالل(

أول منادى مشدددددادف رشدددددت  المنااسدددددا ال المن قا الزدبيا ألداه تززلز قاكو  وتدددددياتدددددا  )أ( 
ن قا، وتشدددويي ت ا ل المزداا والاحاو  والاواصددد   ين ك ا  مسدددؤوصا ومسدددؤولل المنااسدددا  المنااسدددا ال الم

ما وموامي المنااسددا األوتددي، ك مه ك  من األوكتاا  ومن ما   والو اا صددا  ا السددياتدداا والو اا المن وج
وج  اتذاق تزاو   الازاو  والانميا ال الميدا  اصقااا و، واللونا اصقااا يا واصجاماليا لغدبل آتيا، رم

قي ال كاكو  الناكل/ينايد     2019ثعثل و 

منادى اتدددددد نبول للمنااسددددددا،  لقا   اتدددددديا ادددددد  يا  األوكتاا  وأليحا المنااسددددددا الادكيا   )ب( 
 )آذا /ما س( 

أألميا تدياتدا المنااسدا ال مواج ا آثا  األزما اصقاادا يا الناجما عن الوائحا،  لقا   )ج( 
   اتيا ا  يا  األوكتاا  والمز د ا  وا و و لقاكو  المنااسا )أيا /مايو( 

__________ 

(4) For more information on competition and consumer protection issues with regard to economic 

recovery from the pandemic, see chapter 5 of UNCTAD, 2020, Impact of the COVID-19 Pandemic 

on Trade and Development: Transitioning to a New Normal (United Nations publication, Sales No. 

E.20.II.D.35, Geneva). 
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المنااسددددا أثنا  الوائحا وما رزدألا، منادى اتدددد نبول للمنااسددددا،  لقا   اتدددديا ادددد  يا   ) ( 
 ا الادكيا ) زلدا /يوكيه( األوكتاا  وأليحا المنااس

أل  ألناف  و  للازاو  الدولل؟  لقا   اتدددددديا   :19-تددددددياتددددددا المنااسددددددا ال زمن كوايد )ه( 
 ا  يا  األوكتاا  ) زلدا /يوكيه( 

األولولاا الدئيسدددديا للمنااسددددا و مايا المسددددا ل  من أج  الاتام  ا قليمل ال أادلايا،  )و( 
  /يوكيه(  لقا   اتيا ا  يا  األوكتاا  ) زلدا

وما رزدألا، اكز اتدددداته على المن قا   19-جائحا كوايد قاكو  وتددددياتددددا المنااسددددا أثنا  )ز( 
الزدبيا،  لقا   اتدددددددددددددديا ادددددددددددددد  يا جمزت توا ب وابداا ثعظ من ماا  وليا  األوكتاا ، من ما الازاو   

 وز/يوليه( والانميا ال الميدا  اصقااا و، واللونا اصقااا يا واصجاماليا لغدبل آتيا )تم

أثد الوائحا على اصقاادددددددددا (  و  تدددددددددياتدددددددددا المنااسدددددددددا ال إ ا ق األزماا واصكازاش  )ح( 
 اصقااا و،  لقا   اتيا ا  يا  األوكتاا  و واتيماص )تموز/يوليه( 

لماذا ين غل لغواتيماص اعاما  قاكو  تززلز المنااسدا والدااع عن ا،  لقا   اتديا اد  يا   )ط( 
 تيماص )تموز/يوليه( األوكتاا  و وا

الااددددددددددددديق على مشدددددددددددددوع تن يم اصكدماج،  لقا   اتدددددددددددديا إقليميا  األوكتاا  واصتحا   )و( 
 اصقااا و والنقدو لغدب أادلايا )تموز/يوليه( 

تدياتدا المنااسدا ال مواج ا األزما الناجما عن الوائحا ال أمدل ا الوتد ى، المنادى  )ف( 
 الداري عشد للمنااسا ال أمدل ا الوت ى  األوكتاا  وأليحا المنااسا الدوميني يا )تموز/يوليه( 

تددددددددياتددددددددا المنااسددددددددا المازلقا رتزما الوائحا واعا ق تذزي  المنااسددددددددا، مي الادكيز على  )ل( 
الماناهيا الادددغد وق اع المشدددا لي الادددغيدق والماوتددد ا،  لقا   اتددديا اددد  يا  األوكتاا  واللونا  المشدددا لي  

 اصقااا يا ألمدل ا العتينيا ومن قا ال حد التا لبل )آب/أ س س( 

منادى ات نبول للمنااسا،  لقا   اتيا ا  يا تنولا  األوكتاا  وأليحا المنااسا الادكيا   ) ( 
 .() اكو  األول/ يسمبد

اددددددددددد دان وعنواكه  18 على مدى ، أ الق مشددددددددددددوع  سددددددددددداب األمم الماحدق للانميا2020وال عا   -8
 الم ا  ق الزالميا كحو إكزاش المشدا لي الماناهيا الادغد والادغيدق والماوتد ا ال مد لا ما رزد الوائحا ،  

مشددددددددا لي الماناهيا  ددددددددمن امس موموعاا، ألداه تقديم المشددددددددو ق وبنا  القد اا والدعم إلى الح وماا وال
الادددغد والادددغيدق والماوتددد ا ال البلدا  الناميا وتززلز قد ات ا على الادددمو  أثنا  الوائحا وبزدألا. وال 

األوكتاا  تقدلدان عن  و  المنااسدا ال تحسدين القد ق الانااسديا  إاا  موموعا تززلز النذاذ إلى األتدواق، أعد
الماوتددددد ا إلى األتدددددواق ال مد لا ما رزد الوائحا، تددددداليه  وكذاذ المشدددددا لي الماناهيا الادددددغد والادددددغيدق و 

  اتدددددددددددددداا وانيدا ال البدازلد  وجنوب أادلايدا وتدايلندد ت نداقي ال الحوا اا ا قليميدا  ين أليحداا المندااسددددددددددددددا 
 وأليحاا ألنش المشا لي.

منادى    ولازاو  األوكتاا  مي أليحا المنااسدددا الادكيا وأليحاا اقاادددا يا مواو ق ال موال تن يم أكشددد ا  -9
، 2020  يسددددددددمبد   يوكيه، وكاكو  األول/ / آذا /ما س، و زلدا  اتدددددددد نبول للمنااسددددددددا. وع قدا ثعظ ازالياا ال  

  السدداعا المازلقا  كاقشددت اي ا الو اا المزنيا رالمنااسددا، والمما تدداا والمما تددو ، واألوتدداط األ ا يميا موا دديي 
 ميا، والقًايا الزا دق للحدو ، والوائحا. رقاكو  وتياتاا المنااسا، من  المنااا الدق 
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، يقد  مسداعدته إلى اصتحا  اصقاادا و والنقدو لغدب أادلايا 2019وما اائ األوكتاا ، منن عا   -10
لام ينه من إعدا  صئحا لعكدماج ا قليمل. و عدض مشددددوع العئحا وتمم إقدا ش ال  لقا   اتددديا ك  مت ال  

إلى ذل ، ما اائ األوكتاا  يقد  ادماته اصتداشدا لا رشدت  تدياتدا المنااسدا إلى . وا دااا  2020تموز/يوليه  
أماكا من قا الاوا ق الحدق القا لا األادلايا،  يث يودو الاذاوض على  دوتوكول المنااسددددددددددددا صتذاق من قا  

ًدل تقديم المسداعدق  الاوا ق الحدق القا لا األادلايا. وال أادلايا، ص يزال  ك ا  المنااسدا مشداماان ، وألو ما يقا
، 2020وال  زلدا /يوكيه    .( 5) الاقنيا لايسددديد الاذاوض رشدددت  تدددياتدددا المنااسدددا على ك اق أادلايا وتنذينألا

عقد األوكتاا   لقا   اتددديا اددد  يا رشدددت  األولولاا الدئيسددديا للمنااسدددا و مايا المسدددا ل  من أج  الاتام  
الن د رشددت  القًددايا والاوا ب الدئيسدديا ذاا الاددلا رالاتام  ا قليمل ال أادلايا لمناقشددا وت ا ل وج اا  

ا قليمل ال تدياق من قا الاوا ق الحدق القا لا األادلايا  و دممت الحلقا الد اتديا مشدا كاا ومشدا كين من 
ال يحاا الوانيا  واد  اا إقليميا من  الوماعا اصقاادا يا والنقديا لوتد  أادلايا، والسدوق المشدادكا لشددق 

دلايا والونوب األادلقل، واصتحا  اصقاادددددددددا و والنقدو لغدب أادلايا  ومن ماا  يد   وميا  وأوتددددددددداط أا
مشدددوعان إقليميان للازاو  الاقنل رشددت  تددياتدداا   2020أ ا يميا. وا ددااا إلى ذل ، أالق األوكتاا  ال عا  

يا، يسدداند إلى القواتددم المشددادكا لاززلز  المنااسددا و مايا المسددا ل  للبلدا  النااقا راللغا البدتغاليا ال أادلا
 تياتاا المنااسا و مايا المسا ل  راعا ا ألا أ واا ألاما ال إاا  اصتاداتيوياا ا كمائيا ل نش البلدا .

ًدا  ال إاا    -11 واتدامد األوكتاا  ال الزم  مي أماكا  ار ا أمم جنوب اددق آتديا ومي  ول ا األع
زاو  الدولل، والوكالا الياراكيا للازاو  الدولل، والادددددددندوق الياراكل للاتام  اددددددددا ا مي الوكالا األلماكيا للا 

عدض األوكتاا  توا به  مي  ار ا أمم جنوب ادق آتيا، وبازاو  مي اللونا الياراكيا للاوا ق المناذا. وقد
د   ًد  المما تداا الدوليا ال موال قواكين وتدياتداا المنااسدا و مايا المسدا ل ، ول سدم لقاا الزم  عن أا

 عمليا  الاد لبيا والحلقاا الد اتدديا، و عم  م ا  اا جديدق، وقدم  مداعا مو ددوليا لادد وف جديدق، من  
، وألل إاا   اتدازداض الن دا  لقاكو  وتدياتداا المنااسدا ال  ار ا أمم جنوب اددق آتديا( وثيقا توجي يا 

 .( 6) 2020ا  يحد  عملياا اتازداض الن دا  ال الدول األعًا ، ك شدا ال ع

توجيه األامامه وموا  ش ألكشدد ا المسدداعدق الاقنيا لذائدق أليحاا المنااسددا ال    واتددامد األوكتاا  ال -12
المنكو ق أععش المزقو ق ال    13أمدل ا العتينيا. اقد ا اات ل نش المن قا أ بي ازالياا من الذزالياا الددد 

إلى  واتيمدداص،  يددث يودو إقدا  قدداكو  وانل . وقدددو  األوكتاددا  على تددددددددددددددبيدد  المنددال  عمدده  2020عددا   
للمنااسددا، وك مم  لقاا عم  للاوليا رتألميا قاكو  المنااسددا والاحلي  اصقااددا و. وا ددااا إلى ذل ، كشددد  

تقدلدان تقييميان،  سددددددد  تدددددددوق ك  أليحا، عن آثا  أ ا  ال يحاا الوانيا للمنااسدددددددا    2020األوكتاا  ال عا   
وأ دز اآلثا    ،اتدددددددداا المنااسددددددددا و مايا المسددددددددا ل  لمن قا أمدل ا العتينياالال اددددددددا كت ال  دكامش تددددددددي 

وك ذونا المد لا النالنا من   .( 7) ا يوا يا للازاو  الاقنل لدوكتاا  على الازيد ا قليمل على  دكامش كوم ال
لاه أماكا الدولا للشؤو  اصقااا يا ال تولسدا ،  2018إلى   2015ال الذادق من   ، دكامش كوم ال، النو موم

لاوايد الاد ل ، وت ا ل أاًدد  المما تدداا وأ واا السددياتدداا الزاما، وتم ين البلدا  المسدداذيدق من اعاما   
أو تحديث قواكين المنااسدددا، واكشدددا  تدددل اا إكذاذألا. ومنن اكا ا  البدكامش ا قليمل للازاو  الاقنل المازلق 

__________ 

 African Union, African Development Bank, Economic Commission for Africa andمن(   5اك د الذاد  (5)

UNCTAD, 2019, Next Steps for the African Continental Free Trade Area: Assessing Regional 

Integration in Africa IX (Addis Ababa). 

-https://asean-competition.org/read-publication-asean-competition-law-and-policy-peer-reviewاكدددددد ددددددد   ( 6) 

guidance-document . 
(7) UNCTAD, 2020, Evaluation of the Impact of the Performance of the National Competition 

Authorities Participating in the COMPAL Programme Within Their Respective Markets (United 

Nations publication, Geneva). 
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لت البلدا  المسدددددداذيدق  نذسدددددد ا أكشدددددد ا جديدق ال أمدل ا  رالمنااسددددددا و مايا المسددددددا ل  لبد  كامش كوم ال، موم
العتينيدا. وبدالازداو  مي كليدا ا  ا ق والقداكو  رودامزدا زلو لم للزلو  الا بيايدا، أالق األوكتادا  مشدددددددددددددددوعدان  

  2021صمانال المنااسددددددا ال أمدل ا العتينيا ياًددددددمن تمولعن ل زُ األكشدددددد ا. ول خاام المشدددددددوع ال عا   
وثيقا توجي يا لذائدق أليحاا المنااسددددددددا الال تو  و ددددددددي  دكامش لعمانال ال     نشدددددددداط أايد يامن  ال إعدا 

 إاا  تياتاا المنااسا الخاصا   ا.

 على الصعيد الوطني -2 

ي   د ا تذاع ال ل  على المسددددددداعدق الاقنيا الال يقدم ا األوكتاا  رشدددددددت  القًدددددددايا ذاا الادددددددلا   -13
لحداجدا تددعو أليحداا المندااسددددددددددددددا ال البلددا  النداميدا إلى الازلم من تودا ب وم دا  اا ال يحداا ردالودائحدا أ  ا

 األ ند تقدمان رغيا تقييم التيفيا الال ين غل اصتاوارا   ا لقًايا المنااسا الال اكبنقت عن الوائحا.

ا ئ ا الاوجي يا  من أج  إعدا  م   2019وما اائ األوكتاا  ي قد  مسددددداعدته إلى  دبا وس منن عا   -14
لزمليداا اصكدماج. وأجدى األوكتادا  اتددددددددددددددازدا ددددددددددددددان أل  دا  اصكدماج ال  دبا وس، وأيمد صدددددددددددددديدا ا م دا ئه 
الاوجي يا، وأعا ه إعدا  تقدلد على أتددددددددددداس اتدددددددددددازدا ددددددددددده ألنا. وع قدا  لقا عم  تد لبيا للمسدددددددددددؤوصا  

 ميمه. قدا  الاقدلد وتز 2020والمسؤولين من  دبا وس ال أيلول/تبامبد 

 . تقييم األوكتاا  لقاكو  المنااسا ال  يع وس وأالق األوكتاا ، إلى جاك  ال يحا البيع وتيا للمنااسا،  - 15

على   2020واتدددددددددددداوارا ل ل اا رزين ا، ك مم األوكتاا ، ال تموز/يوليه وتشدددددددددددددلن الناكل/كوامبد   -16
 لا رشددت  تددياتدداا المزوكا الح وميا واجدا اا  الاوالل، أكشدد ا تد لبيا ل يحاا المنااسددا التمبو يا والمياكما

 الاادو للاتاعا اص اتا لا واتاغعل ا مدكز ال يمنا أثنا  الوائحا.

وقدم  األوكتاا  مسددددددداعدته الاقنيا لاايعكد رشدددددددت    اتدددددددا تقييم آلثا  الوائحا على تدددددددوق وكاصا   -17
دمل مشددددددوع المسددددداعدق الاقنيا ألنا إلى  وز السدددددذد عبد ا كادكت ال إاا  الق اع الوانل للًددددديااا. ول 

اتددددازداض  الا ق اع الًدددديااا ال تايلند قب  الوائحا وبزدألا، ص تدددديما تددددوق وكاصا  وز السددددذد عبد 
ا كادكت، وتقييم األثد اصقااددددا و للوائحا على ألنا الق اع، رما ال ذل  على وكاصا  وز السددددذد عبد 

منااسدددددددددا أثنا  الوائحا وبزدألا، وتحديد الشدددددددددوا   المازلقا ا كادكت، اًدددددددددعن عن آثا  ذل  على  دوف ال
رالمنااسدددا، وو دددي م ا ا توجي يا للقاكو  الاايلندو للمنااسدددا من أج  تن يم المما تددداا الماكزا للمنااسدددا  

 ال توق وكاصا  وز السذد عبد ا كادكت.

 أنشطة حماية المستهلك -باء 

 على الصعيدين اإلقليمي والدولي -1 

يز ف األوكتاا  على تنذين مشددددددددوع لذائدق  سددددددداب األمم الماحدق ا كمائل رشدددددددت  تززلز الحمايا   -18
اصجاماليا ال مواج ا الووائأ،  ازاو  مي اللونا اصقااددددددددا يا ألادلايا واللونا اصقااددددددددا يا واصجاماليا  

ى مسداألماا تدت   رسدياتدا  آلتديا والمحي  ال ا ا، واللونا اصقاادا يا واصجاماليا لغدبل آتديا، إ دااا إل
  مايا المسا ل  لاوايد الخدماا الاحيا، رما اي ا ادماا الاحا ا لتادوكيا.

وقد أاًددددددددت القيو  المذدو ددددددددا على السددددددددذد جدا  الوائحا إلى زلا ق عد  اصجاماعاا والذزالياا   -19
المزنيا صددا  ا الماددلحا،  المن ما عبد ا كادكت مي ال يحاا الح وميا، وممنعا وممنلل ال يحاا والو اا 

واألوتدددددددددددددداط األ دا يميدا، ومن مداا الموامي المددكل والق داع الخداي. وعلى كحو مدا يد  ال تذداصددددددددددددديد  ألدنا  
أو اددددا ف ال تن يم عدق  لقاا عم  و لقاا   اتدددديا ادددد  يا رشددددت    2020الذادددد ، ك مم األوكتاا  ال عا  

ًدا  وا اياجات ا  ، رما ال ذل   لقا   اتديا اد  يا عنواك ا  اتداخدا    مايا المسدا ل  تلبيا ل ل اا الدول األع
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المزاييد أ اقن لحمايا المسددددا ل  ، ك  مت راصادددداداف مي لونا السددددياتدددداا اصتددددا ع يا الاارزا للمن ما الدوليا 
 لاو يد المقاييس، والمن ما الدوليا للمسا لتين )كيسا /أ دل (  و يدألا كما تد  تذاصي  ذل  أ كاش. 

وع الازاو  الاقنل لاسدددددددولا منازعاا الا ًدددددددي ا لتادوكل على أتددددددداس تقنيا الاتا  ولدمل مشدددددددد  -20
إلى المسدداعدق على تحسددين الاوا ق الدوليا وزلا ق   ،ل، النو مولاه موموعا ادلق الحدلد الاددينيالالاسددلسدد 

قب   ثقا المسددا ل  ال الاوا ق ا لتادوكيا ال  ولاين عًددولن تودلبياين من  ار ا  ول جنوب ادددق آتدديا  
توتدددديزه ليشددددم   وصن أادى ال المن قا. ولدمل المشدددددوع أيًددددان إلى تحديد أاًدددد  المما تدددداا، وايا اا  
السددياتدداا الزاما لاززلز تسددولا منازعاا الا ًددي ا لتادوكل، وتحديد المقاًددياا القاكوكيا والاقنيا والبنى  

  راتدداخدا  تقنيا الاتا  الاسددلسددلل،  الاحايا لا ولد أك ما تسددولا منازعاا الا ًددي ا لتادوكل، رما ال ذل
وبنا  قد اا الوكاصا الح وميا لحمايا المسدددددددا ل ، وموموعاا المسدددددددا لتين، وجم ياا األعمال الاوا لا 
ال موال تسدددولا منازعاا الا ًدددي ا لتادوكل. وقد ع دض المشددددوع على الو اا المسددداذيدق المحاملا ال  

ل ل  من   وما الذلبين الممنجلا للونا  مايا المسدددددا ل    جنوب اددددددق آتددددديا. وا دددددااا إلى ذل  واتددددداوارا
، إلى مشددددددوع تقنل 2020الاارزا لدار ا أمم جنوب اددددددق آتددددديا وأماكا الدار ا، اكًدددددم األوكتاا ، ال عا  

إقليمل، ال إاا  مشدوع  ين اليارا  والدار ا رشت  تززلز اصتا عف المسادا ،  عماه   وما اليارا  عبد 
راكل للاتام  مي  ار ا أمم جنوب ادق آتيا. ولدمل المشدوع إلى تززلز اصتا عف المسادا  الاندوق اليا

ال الدول األعًددددددددا  ال الدار ا. واع امد الامول  للخبيداا والخبدا  اصتدددددددداشددددددددا لين لان يم إ دى ازالياا  
سددددادا ، على النحو  الدول األعًددددا  ال الدار ا لمناقشددددا كماذج موموعا األ واا المازلقا راصتددددا عف الم

الماذق عليه  ين األاداف المزنيا، وو دددددددددددددي موموعا أ واا ألدا ا المسددددددددددددداعدق على تززلز قد اا أليحاا 
 مايا المسددا ل  ال الدول األعًددا  ال الدار ا من أج  تشددويي الو اا المزنيا صددا  ا الماددلحا على 

وم ا ا اصتدددا عف المسدددادا   وأاًددد   اصتدددا عف المسدددادا . وتشدددم  النماذج األ بزا ل نش األ واا مذاهيم 
المما تداا والمقا باا الما زا ال السدياتداا الال تززز اصتدا عف المسدادا   واأل واا واآللياا الال تؤثد  
ال تددددددلوف المسددددددا ل   واتدددددداخدا  اآللياا واأل واا المناتدددددد ا ال ق اعاا األ نيا وال اقا وا لتادوكياا 

 لقا عم  عنواك ا   مايا المسدددا ل  ال أعقاب جائحا كو وكا، الامحو  اصتدددا ع يا والبعتددداي . وع قدا 
 ول الدقمنا ال المن قا الزدبيا ، ك م ا األوكتاا   ازاو  مي اللونا اصقاادددا يا واصجاماليا لغدبل آتددديا 

 ا ، تناولت زلا ق اعاما  المسدا لتين على اآللياا ا لتادوكيا والاحدياا الال واج 2020ال آب/أ سد س  
  و  جم ياا   المسددددددددددددددا لتو  وجم ياا  مايا المسددددددددددددددا ل  اعل الوائحا وال أعقا  ا. وعدض األوكتاا 

 مايا المسددددددددا ل  على الوائحا ال جميي أكحا  الزالم وتوصددددددددياته للزم  ال ألنا الاددددددددد . وقدو  األوكتاا  
الدولل رشدددت  الوائحا ال  أيًدددان إلى ال يحاا الوانيا ال الدول الزدبيا توصدددياا من المن و لن ا قليمل و 

إاا   لقا الزم ، الال  ددمت مسددؤولين من وكاصا  مايا المسددا ل  من الشدددق األوتدد  واددمال أادلايا، 
 وممنلين عن   وماا ومن ماا  وليا وأوتاط أ ا يميا أادى.

 ، اددا ف األوكتاا  مي المذو دديا األو وبيا، 2020واعل األتددبوع الدولل لسددعما المناواا لزا   -21
تتمين تددعما   ، ال تن يم  لقا عم   امت ثعثا أيا  عنواك ا  الشدددوع ال2020ال تشدددلن الناكل/كوامبد  

المناواا اصتددددددددددددا ع يا( مسددددددددددددزى جديد راصألاما  . و د ا  لقا الزم  ألنش ا اياجاا أق  البلدا  كموان، 
 عم إصعح السياتاا، والازاو  وكاقشت اللبناا األتاتيا العزما لاززلز تعما المناواا اصتا ع يا، و 

مشددا ف ومشددا كا من  500الدولل ال موال تددعما المناواا اصتددا ع يا. و ًددد  لقا الزم  أ ند من 
ما الدوليا، وجم ياا المسددا لتين، وق اع الاددناعا، ومخابداا الاحالي ،  ال يحاا الوانيا، والو اا المن وج

المزاييد، وأليحاا المحاماق وابدا  تعما المناواا. وت ا ل، ج اا تقدلد  واألوتاط األ ا يميا، اًعن عن
على وجده الخاددددددددددددددوي، ماتلمو  وماتلمداا من البلددا  النداميدا والماقددمدا مند  إثيوبيدا، وبو كيندا اداتددددددددددددددو،  
وجنوب أادلايا، وزامبيا، والدول األعًدددددددا  ال اصتحا  األو وبل توا ب م ايما يازلق  و دددددددي السدددددددياتددددددداا  
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ل، والمداجزاا القاكوكيا، و معا الاوليا، وتنايف المسددددا لتين، ومشددددا كا الو اا  والااددددميم المؤتددددسددددات 
 صا  ا المالحا ال ميدا  تعما المناواا اصتا ع يا.

األمدل ل للوكاصا الح وميا المزنيا رحمايا المسددا ل  امسددا  وا اا   -  المنادى األيبيدو  وك م -22
 تدديما اص اناز والاعع  راألتددزا   واتدداد ا  الم الف المداوعا    كمزا على القًددايا المدت  ا رالوائحا، ص

الازاو  الدولل والازاو  عبد الحدو . وال تشددلن  وااعس المسدا ل   والمما تداا الاوا لا  يد الزا لا  و
األول/أ اوبد  2020، عقددد المنادددى مؤتمدش الدقمل األول المزنل رحمددايددا المسددددددددددددددا لدد  والازدداو  الدددولل. 
ولاتو   المناددى من ثعثدا أادقدا عداملدا ت زنى  انذيدن م دا ا األمم الماحددق الاوجي يدا لحمدايدا المسددددددددددددددا لد ،  
و مدايدا المسددددددددددددددا لتين الًددددددددددددددزذدا  أ  يلدت كادائش أعمدال دا إلى األوكتادا ،  لنمدا تد دمش ألدنش األادقدا ال أمد اكدا 
المنادى. واددددددددددددا ف األوكتاا  ال  وا لن عقدألما المنادى رشددددددددددددت  اص اناز والازاو  الدولل، اًددددددددددددعن عن 
مشدا كاه ال المؤتمد الدقمل. وك مم األوكتاا  محا ددتين  ئيسدياين عن الحمايا الدوليا للمسدا ل  وتسدولا 
المنازعاا واصكاااف ال إاا   و ق عنواك ا  البدكامش الدولل لاحسين إ ا ق الوكاصا الح وميا ال موال  
 مايا المسدددددددا ل  ، ك مم ا مدكز   اتددددددداا قاكو   المسدددددددا ل  الااري لوامزا الونوب األ جناينيا. و ًدددددددد  
المحا ددددتين مسدددؤوصا ومسدددؤولو  عن  مايا المسدددا ل  ال  لدا  المن قا، من  األ جناين، وأو و واو،  
وبا ا واو، والبدازل ، وبيدو، والوم و لا الدوميني يا، والسدددددلذا و ، و واتيماص، والم سدددددي  للمسددددداعدق على 

  نا  قد ات ا، مي مداعاق وج اا الن د القاكوكيا وا  ا لا والاتنولوجيا.

 على الصعيد الوطني  -2 

، البت عدق  لدا  كاميا  عمان من األوكتاا  يشددم  تقديم ادماا اتدداشددا لا رشددت   2020ال عا   -23
اليا( المما تددددددداا الاوا لا  يد المنادددددددذا الال تزدا ا أتدددددددواق ا جدا  الوائحا، رما ال ذل  الموا ددددددديي الا 

تشدددددددددلزاا  مايا المسددددددددا ل  والقدا اا المازلقا راص اناز والاعع  راألتددددددددزا ، المز د الوانل للدااع عن 
المنااسددددددا و مايا الملتيا الذتدلا، الوكالا البيدوايا لحمايا المسددددددا ل  )كيسددددددا /أ دل (  والمناواا الاوا لا 

، الوكدالدا الددوميني يدا لحمدايدا المسددددددددددددددا لد  كوكسددددددددددددددوميددو  دو   يد المدتموكدا المااددددددددددددددلدا ردالودائحدا، جم يدا 
)أيا /مايو(  وتزدلف  المسددددددددددا ل   ال الوصياا القًددددددددددائيا األادى، األماكا الوانيا البدازلليا للمسددددددددددا ل  
)تموز/يوليه(  وم   إعا ق الن د ال الزقو  ال تشددددددددددددددلزاا  مايا المسدددددددددددددا ل ، الوكالا الشددددددددددددديليا لحمايا  

  وتن يم األتدددددزا  ومما تدددددا الاسدددددزيد المذدط، اللونا األوزب يا لم ااحا اص اتا  المسدددددا ل  )تموز/يوليه(
) اكو  األول/ يسددمبد(. والبت ج اا أادى أكشدد ا تد لبيا رزين ا، رما ال ذل  أكشدد ا الدول الزدبيا ال  

 إاا  اللونا اصقااا يا واصجاماليا لغدبل آتيا.

 2021-2020في عمليات استعراض النظراء الطوعية  -ثالثاا  

استتتتعراض النظراء الطوعي لقوانين وستتتياستتتات المنافستتتةت التحاد القتصتتتاد  والنقد    -ألف 
 لغرب أفريقيا.

اعل المؤتمد اصتددددازدا ددددل النامن، ع قد اتددددازداض  الن دا  ال وعل الناكل لقواكين وتددددياتدددداا   -24
ألو المن ما ا قليميا الو يدق الال البت   المنااسدددا ال اصتحا  اصقاادددا و والنقدو لغدب أادلايا. واصتحا 

إجدا  علميا اتدددددددددازداض الن دا   اى اآل . وتدددددددددبق أ  ك  مت عمليا اتدددددددددازداض الن دا  ال وليا األول  
  واصتدددازداض الناكل ثمدق ما تحقق من كاائش على 2007لقاكو  وتدددياتددداا المنااسدددا ال اصتحا  ال عا  

 داض األول.مدى اادق اصثنل عشد عامان منن اصتاز



TD/B/C.I/CPLP/25 

TD/B/C.I/CLP/60 

9 GE.21-05343 

وعدض  ئيس لونا المنااسا الاارزا لمن ما الازاو  والانميا ال الميدا  اصقااا و/أتااذ ا  ا   -25
األعمال الاوا لا رالمد تدددددا الزليا للزلو  اصقاادددددا يا والاوا لا   ا لس، المديد السدددددا ق للمنااسدددددا ال لونا  

تددددازداض الن دا  ال وليا عند اااااح المناقشددددا.  اصتحا  اصقااددددا و والنقدو لغدب أادلايا، تقدلد عمليا ا
وأ دز الاقدلد الو و  الال  دنلا دا لوندا اصتحدا  اصقااددددددددددددددا و والنقددو لغدب أادلايدا للن وض ردإكذداذ قواكين  
المنااسدا. ومي ذل ، تدعو الحاجا إلى مزلد من الزم  لاززلز ازاليا ك ا  المنااسدا ال اصتحا ، أل  إتدنا  

كين إلى أليحاا مدكزلا إقليميا قد أ دددددددددزف ال يحاا الوانيا للمنااسدددددددددا. وقد  الاقدلد أيًدددددددددان إكذاذ ألنش القوا
توصدددياا رشدددت  ا صدددعح المؤتدددسددداتل والقاكوكل لاحسدددين ك ا  المنااسدددا ال اصتحا  اصقاادددا و والنقدو 

  النماكل ال  لغدب أادلايا وتززلز الازاو  مي الوماعا اصقااددا يا لدول  دب أادلايا، أل  الدول األعًددا
ًدا  ال الوماعا. وعدض مذوض من اصتحا  اصقاادا و والنقدو لغدب أادلايا  ًدان  ول أع اصتحا  ألل أي
الزم  النو يًدد لي ره األوكتاا  ال موال المسدداعدق الاقنيا، واددد  على الازاو  مي الوماعا اصقااددا يا  

 .( 8) وكتاا لدول  دب أادلايا، وأاا  إلى تنذين الاوصياا رالازاو  مي األ

وا دددددد لي  دو  الن دا  ك  من  ئيس مولس المنااسددددددا الاوكسددددددل، ومديد المنااسددددددا ال السددددددوق  -26
المشدادكا لشددق أادلايا والونوب األادلقل، وكائ  تدا ق لمديد اللونا السدولسددلا للمنااسدا، األتدااذ ال كليا 

أتددددحلا رشددددت  الودول الزمنل صتخاذ قدا اا    ا  ا ق والقاكو  روامزا زلو لم للزلو  الا بيايا. وادح الن دا 
اللونا  وبشددت  الزعقاا  ين لونا اصتحا  وال يحاا الوانيا للمنااسددا  وتودبا اصتحا  اصقااددا و والنقدو 
لغدب أادلايا ال موال مداا ا عملياا اصكدماج  وم ا  اا الدعوق  والازاو  مي الوماعا اصقااددا يا لدول  

على ذل ، ذكد مذوض اصتحدا  اصقااددددددددددددددا و والنقددو لغدب أادلايدا أ  ال يحدا ا قليميا    دب أادلايدا. و  ان 
م ا  اا للازاو  مي ال يحاا الوانيا للمنااسددددددددددددا. وا تتى أ  الحاجا تدعو أيًددددددددددددان إلى   2007اتخنا منن  

أادلايا رغيا تززلز الازاو   ين اصتحا  اصقااددا و والنقدو لغدب أادلايا والوماعا اصقااددا يا لدول  دب 
تو ديأ ااااداصداا ك  أليحا. وقد  األوكتاا  مشددوعان للمسداعدق الاقنيا لغدض تززلز األاد المؤتدسداتيا 

 .( 9) والان يميا ال  لدا  اصتحا  وتيسيد الازاو  مي الوماعا

 استعراض قانون وسياسة حماية المستهلك لبيرو -باء 

تددددددددددددا  مايا المسددددددددددددا ل  لبيدو اعل المؤتمد أ جدلت عمليا اتددددددددددددازداض الن دا  لقاكو  وتدددددددددددديا -27
اصتددددددازدا ددددددل النامن. وألنا ألو اصتددددددازداض النالث النو ييسدددددددش األوكتاا  ال ألنا الموال، كوكه المن ما  

 الدوليا الو يدق الال تودو عملياا اتازداض الن دا  ال وليا ال ألنا الميدا .

رده  ئيس المز ددد الوانل للددداداع عن   وااا احددت عمليددا اتددددددددددددددازداض الن دا  ال وليددا  بيددا  أ لى -28
المنااسددددددا و مايا الملتيا الذتدلا. رزدألا، عدض األوكتاا  اصتددددددانااجاا والاوصددددددياا الدئيسدددددديا الوا  ق ال  

 .( 10) تقدلد المزلوماا األتاتيا عن األاد القاكوكيا والسياتاتيا والمؤتساتيا لحمايا المسا ل 

لحمدايدا المسددددددددددددددا لد   قمق الزدديدد من النودا داا المزادف   دا   وذكد الاقدلد أ  لبيدو ك دامدان قولدان  -29
مخالف    وانيان و وليان، وأ  ا اا  الاشدددددددددددلزل وااا  السددددددددددياتدددددددددداا الزاما واتددددددددددي الن اق وماواز  ولدمش

المما تدددددددداا الدوليا الذًددددددددلى، وأ  كل ا تقدل ان من المما تدددددددداا الوا  ق ال م ا ا األمم الماحدق الاوجي يا  
، وأ  الوكالا الدئيسديا لحمايا المسدا ل  لحمايا المسدا ل  ، وأ  ا اا  المؤتدسداتل لحمايا المسدا ل  م دضو

تًددددد لي  دو ألا قائدقن لن ا  الانسددددديق  ين المؤتدددددسددددداا واكذاذ الاشددددددلزاا تنذينان ازاصن. و د  الاقدلد رزُ 

__________ 

(8) TD/RBP/CONF.9/9. 

 .المدجي كذسه (9)

(10) TD/RBP/CONF.9/7. 
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إلى تحسدين جواك   المواصا الال يم ن تحسدين ا لاززلز  مايا المسدا ل ، وو ج ت الاوصدياا ذاا الادلا  
من  توجيه األ واا الدئيسديا لسدياتداا  مايا المسدا ل  لخدما مادالأ المسدا لتين الًدزذا  والمحدومين،  
وو ددددددي ا ا عم  لمزالوا جواك  رزين ا من اصقااددددددا  الدقمل، وتيسدددددديد عملياا إكادددددداف المسددددددا ل ، 

   ال موال ا كذاذ عبد الحدو .وتززلز ا  اا تعما المناواا اصتا ع يا والازاو  الدولل والازاو 

وا ددد لي ممنلو وممنعا   وماا أتددداداليا، واي اليا، والوصياا الماحدق  دو  الن دا . ووجه ألؤص    - 30
أتدددددددددددددحلدا إلى وادد  يدو عن  مدايدا المسدددددددددددددا لتين الًدددددددددددددزذدا  والمحدومين ال البلدد، وادلقدا تمولد  جم يداا  

المسدددددؤولا عن  مايا المسدددددا ل ، وعن السدددددل اا المخولا  المسدددددا لتين، والاذاع   ين المؤتدددددسددددداا الح وميا 
را كذاذ ال األتددواق الدقميا، والازاو  الدولل وجبد الًددد  الوماعل. وتددتلت ممنلا الوكالا البيدوايا لحمايا  
المسدددا ل   دو ألا الن دا  عن مدى اصتددداذا ق من  ياكاا تدددلوف المسدددا لتين ال جز  المناواا اصتدددا ع يا 

الشددد  اا ا قليميا للازاو  ال موال ا كذاذ عبد الحدو ، وو دددي تدددياتددداا اصقاادددا  الدقمل.  متموكا، وعن 
ووج ت الممنلا أيًدددددان أتدددددحلا إلى المندوباا والمندوبين اآلادلن المشدددددا كين ال الدو ق لغدض اصتددددداذا ق من 

تددددددددددب  الامول  الزا  لوم ياا  ابدات م ايما يازلق رالادا يد الماخنق لمزالوا المديوكيا المذداا للمسددددددددددا لتين و 
المسدا لتين. وقدم  األوكتاا  مقاد ان رشدت  مشدا لي المسداعدق الاقنيا تنذينان لاوصدياا عمليا اتدازداض الن دا ،  
ر غيا تحقيق ألدف اددددام  ألو تحسددددين األاد الاشدددددل يا والمؤتددددسدددداتيا لحمايا المسددددا لتين ال  يدو. وأعدبت  

 . ( 11) اا وعن تقديدألا لاوجي اا األوكتاا  ممنلا  يدو عن موااقا ا على الاوصي 

 الفريق العامل المعني بطرائق عمليات استعراض النظراء الطوعية -جيم 

لدددددددددددد  ادلق عام  مزنل   قد  المؤتمد اصتازدا ل النامن، رموج  توصياه ألف، إكشا  األوكتاا  -31
ر دائق عملياا اتدددددددازداض الن دا  ال وليا الال يودل ا األوكتاا ، ي و  راب المشدددددددا كا ايه مذاو ان أما  
الدول األعًدددددددددا  على أتددددددددداس اوعل، وص تادت  عليه أو آثا  ماليا ال الميزاكيا الزا يا لدمم الماحدق، 

تقديم تقدلد إلى الدو ق الااتدددددددزا عشددددددددق لذدلق الخبدا   لمناقشدددددددا وتحسدددددددين ا جدا اا والمن وياا القائما، و 
الح ومل الدولل المزنل رقواكين وتدياتداا المنااسدا والدو ق الخامسدا لذدلق الخبدا  الح ومل الدولل المزنل 

 .( 12) رقواكين وتياتاا  مايا المسا ل ، على الاوالل 

ودائحدا وآثدا ألدا على المندااسدددددددددددددددا  ولدتتل ألدنا اصقاداح ال وقدت تزدف األتددددددددددددددواق تحوصا جدا  ال -32
واصتدددددددا عف، اًدددددددعن عن ت ولد الدقمنا وزلا ق  وم ا. اقد اكقًدددددددت أ ند من امس تدددددددنواا منن إجدا   

وال موال  مايا  .( 13) الاقييم األول لزملياا اتددددددددددازداض الن دا  ال وليا لقاكو  وتددددددددددياتدددددددددداا المنااسددددددددددا
ا القبي . ول نا السددددب ، تدددديًدددد لي الذدلق المسددددا ل ، لم ت ود  اى اآل  تددددوى ثعثا اتددددازدا دددداا من ألن

 الزام   دو  منادى للاذتيد ال مًمو  ألنا الا  الايم لدوكتاا  وأألدااه على السوا .

 األنشطة المستقبلية -رابعاا  

رالد م من القيو  الماادلا رالوائحا، اتدامد األوكتاا    موا ال تن يم موموعا واتدزا من أكشد ا   -33
ًدا  لام ين المشدا كا اي ا عن رزد،  2021-2020الذادق   المسداعدق الاقنيا ال ل أاد ال ا  سد  اصقا ، وعدم

رما ال ذل  أثنا  اكزقا  المؤتمد اصتددددددازدا ددددددل النامن رحًددددددو  المشددددددا كاا والمشددددددا كين وعن رزد على 
__________ 

(11) TD/RBP/CONF.9/9. 

 .المدجي كذسه (12)

(13) UNCTAD, 2015, External Evaluation of UNCTAD Peer Reviews on Competition Policy (United 

Nations publication, New York and Geneva).  
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ل  السدددوا . ومن األألميا رم ا  أ  األوكتاا  تم ون من الحذال على مسددداوى الوو ق كذسددده ألكشددد اه ال موا 
المسدداعدق الاقنيا كما  أب على ذل  من قب  األزما، من  يث مًددمو  مسدداعدته ألنش، واصتدداوارا للزلا ق 
التبيدق الال عداا ا ال اا أليحاا المنااسدددددددددددا و مايا المسدددددددددددا ل  ال البلدا  الناميا، الال واج ت تحدياا 

د على رزُ المزايا، رما ال  تاادددد  رالوائحا. ولن وو تن يم أكشدددد ا المسدددداعدق الاقنيا رالمشددددا كا عن رز
اا، وألو ما يسدددددمأ  ان يم ازالياا تحًددددددألا  ذل  توتدددددزي ا ك اق عم  األوكتاا  و وم الوماأليد المسدددددا د 
مشدددددددددا كاا ومشدددددددددا كو   ايزو المسددددددددداوى من جميي أكحا  الزالم. وتايأ اصجاماعاا الحًدددددددددو لا الاذاع  

ش الذزالياا عن رزد أق  تتلذا وأق  تزقيدان. والاواصددد  الشدددخادددل والمناقشددداا  يد الدتدددميا، لتن تن يم ألن
ومي ذل ، ت   اصتددددددددددداذا ق الويدق من المزلوماا وال يا   األتددددددددددداتددددددددددديا القائما ذاا الادددددددددددلا  اتنولوجيا  
المزلوماا واصتادددداصا اددددداان ألامان لان يم الذزالياا عبد ا كادكت. وال الوقت كذسدددده، يم ن أ  تشددددوش 

لمشددددددددددددددا كين ال تن يم ألنش الذزالياا الدوليا عبد ا كادكت. ول اوقي ال  أوقاا ك  من قا على المن مين وا
المسدددددداقب  القدل  أ  تسددددددامد القيو  المذدو ددددددا على السددددددذد، ول   من الاددددددز  إ تددددددال رزناا ميداكيا 

الحًددو لا. ول نا السددب ، تدديواصدد  األوكتاا  اتدداتشدداف كيفيا تن يم ازالياته وأكشدد اه  تن يم الذزالياا أو
الدقميا، رما ال ذل  ماارزا أكشدد ا مسدداعدته الاقنيا رالمشددا كا عن رزد، مي مداعاق مزايا وعيوب رالوتددائ  

 ذل  على السوا .

وال السدددددددددددنواا الخمس المقبلا، ت دكز المسددددددددددداعدق الاقنيا لدوكتاا  ال موال المنااسدددددددددددا و مايا  -34
اصتدددددددازدا دددددددل النامن( الاذاع   ين  وعلى النحو المقادح اعل المؤتمد   المسدددددددا ل  على المواصا الااليا،

تددددياتدددداا المنااسددددا و مايا المسددددا ل  و مايا البياكاا ال اصقااددددا  الدقمل  والادكيز أ ند على الدعوق( 
ن ال يحاا من الازام  مي مخالف الو اا صدددا  ا المادددلحا  وتحديد األولولاا( التيفيا  التيفيا الال تم و

  المحدو ق إع ا  األولولا صتددددداداتيويا عمل ا، اتدددددانا ان إلى مسددددداوى الال ين غل لل يحاا الذايا ذاا الموا  
الانميا  والازاو  الدولل، ص تدددديما مداعاق  و  األوكتاا  ال و ددددي السددددياتدددداا وا جدا اا الاوجي يا لانذين  

مازدد  الاددا يد الددوليدا ال إادا  الذدع  واو  من موموعدا الم دا ا والقواعدد المناددددددددددددددذدا الماذق علي دا اتذداقدان  
 .( 14) األاداف من أج  م ااحا المما تاا الاوا لا الاقييديا

ًدايا الماادلا رالدقمنا ال موموعا مانوعا من المؤتمداا المخالذا،   2020وكوقشدت ال عا   -35 الق
من  منادى اتد نبول للمنااسدا، ومنادى الوكاصا الح وميا المزنل رحمايا المسدا ل  ألمدل ا العتينيا، وتمم 

يد على أألميا الازاو  الدولل ال موالل المنااسدددا و مايا المسدددا ل ، ال تدددياق من قا الاوا ق الحدق  الاشدددد
واألوكتادا  على اتددددددددددددددازددا  لاقدديم مسدددددددددددددداعددتده الاقنيدا إلى أليحداا    .( 15) القدا لدا األادلايدا ومدا يازلق ردالودائحدا

دى ذاا اصألاما ، اتدددددداوارا  المنااسددددددا و مايا المسددددددا ل  ال الدول األعًددددددا  ايما يازلق رالمواصا األا
ل ل ات ا وا اياجات ا. وتددددددددا   آثا  الوائحا قائما، وتدددددددديازين على الح وماا على وجه الخاددددددددوي ال  
جميي أكحا  الزالم اصكاقال إلى إكزاش اقااددددا ات ا ال أعقاب الوائحا، مي مداعاق وج اا الن د المااددددلا 

تقديم مسداعدته الاقنيا رادو ق اداملا وبتاد ال تاتيف رالمنااسدا و مايا المسدا ل . وتدوف يواصد  األوكتاا  
مي ا اياجاا الو اا المسدددددددددداذيدق وألولات ا، رالن د إلى مواصا الادكيز المشددددددددددا  إلي ا أععش، و ددددددددددما  

 عملياا الدصد واجدا  تقييماا ألثد المشا لي المنذنق.

    

__________ 

(14) TD/RBP/CONF.9/6. 

 ACM Cipriano and AI Vila, 2020, International cooperation in consumerلمزلد من المزلوماا، اك د   (15)

protection, Research Paper No. 54, UNCTAD . 
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