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 مقدمة -أولا  

األونكتاد هو جهة التنسييييلم الم نية نيوانلن واييييياايييياح المنالسيييية ويمانة المسييييته   ل  من ومة   -1
  ،األمم المتحدة. ويهدف األونكتاد إلى مسيياعدة الب داا النامية ع ى تحسييلن متييافيتها ل  ا قتعيياد ال الم  

 لتحيلم هذا الغرض. أااايا   ومن ثم تتكل المساعدة التينية نتاطا  

وتنص مجموعة المبادئ واليواعد المنعييييييييقة المتقم ع لها اتقاقا  مت دد األطراف من أجل مكالحة  -2
  ييانوا األول/ 5المؤفخ   35/63الت  اعتميدتهيا الجمةيية ال يامية ل  اليراف    ،المميافايييييييييييييياح التجيافيية التيلليدنية

وغلره    ،ع ى أا الت اوا ع ى العي لد الدول  ينبغ  أا نتيمل لالاياف ل  إطاف األونكتاد  ،(1)1980دنسيمبر 
بتنقلذ أو تسيييهلل المسييياعدة    ،من المن ماح ذاح العييي ة ل  من ومة األمم المتحدة نا ايييتراأل مك األونكتاد

 . (2)و  ايييييييما ل ب داا الناميةل  ،ةالتينية والبرامج ا اييييييتتييييييافية والتدفيبية نتييييييرا الممافايييييياح التجافية التيللدن
مت دد األطراف دوفا  مهما  ل  التتييجيك ع ى    وتؤدي مجموعة المبادئ واليواعد المنعييقة المتقم ع لها اتقاقا  

 اعتماد وت زيز اليوانلن والسياااح ل  هذا المجال ع ى الع لد الوطن  واإلق يم .

النسيييييينة المنيحة من مبادئ األمم المتحدة التوجلهية لحمانة المسييييييته   الت  اعتمدتها   وتتضييييييمن -3
عن الت اوا الدول     ل  ضييييييييل  2015يانوا األول/دنسييييييييمبر   22المؤفخ    70/186الجمةية ال امة ل  قرافها  

  ينص ع ى أا الدول األعضيييييياي ينبغ  أا تت اوا ع ى ت زيز وتيسييييييلر بناي اليدفاح ل  مجال ا اييييييتهلأل
ولعييييل عن إنتيييياي لريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييييياايييياح يمانة المسييييته      ،المسييييتداف

ن مل ضيمن إطاف األونكتاد من أجل جم ة أموف تتيمل لتيدنم المسياعدة ل  بناي اليدفاح والمسياعدة التينية  
مجال وضييييك وذنقاذ قوانلن واييييياايييياح  إلى الب داا النامية والب داا الت  تمر اقتعيييياداتها نمري ة انتيالية ل  

 .(3)يمانة المسته  ل

واييييييييدد مؤتمر األمم المتحدة العامن الم ن  نااييييييييت راض جميك جوان  مجموعة المبادئ واليواعد   -4
الم يود ل    ،مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافاييييييياح التجافية التيللدنة  المنعيييييييقة المتقم ع لها اتقاقا  

ع ى لالدوف األايييييااييييي  ل ونكتاد ل  توللر المسييييياعدة التينية    ،ل  قرافه ألف  ،2020تتيييييرين األول/أ تو ر  
و ناي اليدفاح ل  مجال  المنالسيييييية ويمانة المسييييييته   من ملل الت اوا مك الب داا المسييييييتقلدة واتبا  نهج 

وط      مت دد أصيحا  المعي حة لتتيجيك ثيالة المنالسية ويمانة المسيته   وتولية المسيته كلن والتيرياحل 
ل  إطاف فين الت اوا التين : ل)أ( متان ة وتيليم أثر أنتيي ة الت اوا التين  لتحسييلنها وزيادة    ،إلى األونكتاد

تكليقها نما يلئم ايتياجاح المسييييييتقلدين وأولوياتهمل  ل) ( مواصيييييي ة ااييييييتكتيييييياف وت وير ال مل المتييييييترأل  
تيدنم مسيييييييييييييياعدة أمتن وأ عر ل الية إلى الب داا  والتكمل   مك المن ماح الدولية واإلق يمية األمرى من أجل 

 .(4)النامية وا قتعاداح الت  تمر نمري ة انتياليةل

اعُتِمد عهد بريدجتاوا ل  الدوفة النامسييية عتيييرة لمؤتمر األمم المتحدة ل تجافة    ،وعلوة ع ى ذل  -5
دح ل  هيذه الوثييية و نياح األونكتياد ل  مجيال     .2021والتنميية الم يود ل  تتييييييييييييييرين األول/أ تو ر   دِِّ وجيُ

 .(1المنالسة ويمانة المسته   وأعمال الت اوا التين  )ان ر اإلطاف 

  

ترد مجموعة المبادئ واليواعد المنعقة المتقم ع لها اتقاقا مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافااح التجافية التيللدنة ل  مرلم   (1)
 .A/C.2/35/6الوثيية 

 .6، المرلم، القر  واو، القيرة A/C.2/35/6ان ر  (2)

(3) A/RES/70/186 ه(.97و 96-95و 92، القيراح( 

 ، المرلم األول.TD/RBP/CONF.9/9ان ر  (4)

http://undocs.org/ar/A/C.2/35/6
http://undocs.org/ar/A/C.2/35/6
http://undocs.org/ar/A/RES/70/186
http://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.9/9
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   1اإلطاف 

  هد قريدجتاون، مقتطفات رئيسية

 تحويل القتصادات من خال  التنويع

من األايياايي  ل  عم ية التحول أا تحالا اييياايياح المنالسيية ويمانة المسييته   وذجراياح اإلنقاذ   -56
ال ادلة والسييييييي يمة واليوية ع ى بل ة تكقل تكالؤ القرع وأا ت زز التيييييييقااية لجميك المتيييييييافيلن، نحل    

السيية الق الة، نما المنيقالة  نكوا الوصييول إلى األاييواض ماضيي ا  ل ممافايياح المان ة ل منالسيية. ومن اييرا 
ل  ذل  من ملل تيدنم الدعم لوضك وتنقلذ اياااح المنالسة ومن ملل الت اوا بلن ا  اح المنالسة،  
وج  ها ميترنة نحمانة قوية ل مسيييته   ل  السيييوض، أا تسييياعد ع ى ت زيز الكقاية ا قتعيييادنة، مما يؤدي  

 ته كلن.نرا اف أقل ل مسذتايتها إلى منتجاح ألضل وأ عر أمانا  و 

ويتسيييييييييم الحواف والت اوا ع ى العييييييييي لد المت دد األطراف نرهمية ياايييييييييمة ل  مجا ح معل إدافة    -62
التكنولوجيياح الجيدييدة والنياايييييييييييييي ية، نميا للهيا التكنولوجيياح المت  يية ني دافة البييانياح والمنيالسييييييييييييييية ويميانية 

اإللكترونية وا قتعيييييياد الرقم  من ملل المسييييييته  . وينبغ  أنضييييييا  إيلي اهتماف ماع لتحدناح التجافة  
األمذ بنهج متكامل إزاي ال ديد من المجا ح ا اييييييييتراتيجية. وي زف زيادة الت اوا الدول ، نما ل  ذل  ل  
مجال إدافة المنعييييييييياح الرقمية، لت زيز تدلم البياناح بعية وأماا واطم ناا عند اايييييييييتندامها، وليا  ل وائ   

 لية ذاح الع ة.الوطنية وا لتزاماح الدو 

 األونكتاد في  الم متحو 

 عمل األونكتاد ل  مجال الت اوا التين 

ينبغ  أا يواصيييل األونكتاد عم ه لدعم الب داا النامية، من ملل بناي اليدفاح والمسييياعدة التينية.   -115
التين  تحدد    وينبغ  أا ت دِّ األمانة، ل  إطاف متياوفاح مك األعضياي، اايتراتيجية ايام ة ومتسيية ل ت اوا 

 إلى و يته. مجا ح تريلز األونكتاد ل  أنت ة الت اوا التين  المستيب ية ااتنادا  

وينبغ  أا نسيييييييييتمر األونكتاد ل  مسييييييييياعدة الب داا النامية من ملل أنتييييييييي ته ل  مجال الت اوا   -116
مجيييال  التجيييافة    التين ، وينبغ  أا ُنكيَّف هيييذا الت ييياوا مك القرع والتحيييدنييياح الجيييدييييدة الم رويييية ل 

والتنمية واليضييييانا المتران ة. وينبغ  أا تدعم أنتيييي ة الت اوا التين  الب داا ل  التعييييدي ل تحدناح الت   
]جائحة مرض للروس يوفونا[ وأا تسييهم ل  بناي قدفة العييمود ل    19-لاقمتها أو يتييقتها جائحة يوللد

 اح اإلنتاجية، ودعم التنمية المستدامة.وجه العدماح ا قتعادنة ل  المستيبل، من ملل بناي اليدف 

 قرنامج  مل األونكتاد

 دوف األونكتاد

ينبغ  ل ونكتياد، بوصييييييييييييييقيه جهية الوصيييييييييييييييل داميل من ومية األمم المتحيدة ايميا ننص الم يالجية   -127
 المتكام ة لمسيييييائل التجافة والتنمية والمسيييييائل المتران ة ل  مجال المالية والتكنولوجيا وا ايييييتعماف والتنمية

المسيييييييييتدامة، أا يواصيييييييييل عم ه من ملل األفياا العلثة، نالبناي ع ى ماايكيانو نلرو  ، واايييييييييتنادا  إلى  
 تح لل السياااح السابم ل  عهد بريدجتاوا. ولذل ، ينبغ  أا نض  ك األونكتاد نما ي  :

 ... 

المنالسية ويمانة أا يواصيل مسياعدة الب داا النامية ع ى صيياغة وتنقلذ اييااياح وقوانلن   )ض(
المسيته  ، وتيسيلر الت اوا بلن ويا ح المنالسية ويمانة المسيته  ، وذجراي اايت راضياح الن راي،  
ويتييجك تبادل الم افف وألضييل الممافايياح، نما ل  ذل  من ملل المنتدناح المت ددة األطراف،  

م النبراي الحكوم   معل لريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييييييياايييييياح المنالسيييييية ولري
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الدول  الم ن  نيوانلن واييااياح يمانة المسيته  ، وعن طريم المسياهمة ل  تنقلذ نتائج مؤتمراح  
األمم المتحدة الم نية نااييييت راض جميك جوان  مجموعة المبادئ واليواعد المنعييييقة المتقم ع لها  

ة، ومبادئ األمم المتحدة  اتقاقيييييييييييييييييييييا  مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافاييييييياح التجافية التيللدن
 التوجلهية لحمانة المسته   نعيغتها المنيحة 

 .TD/541/Add.2 :المعدف 
  

من ا ايييييييييييتنتاجاح المتقم ع لها العيييييييييييادفة عن   18ل  القيرة    ،ُط   إلى أمانة األونكتاد  ،وأملرا   -6
الييدوفة التيياايييييييييييييي يية عتييييييييييييييرة لقريم النبراي الحكوم  الييدول  الم ن  نيوانلن واييييييييييييييييياايييييييييييييييياح المنييالسييييييييييييييية  

(TD/B/C.I/CLP/61،  )ثا    أا ت د اايييت راضيييا    ،القعيييل األول نتيييرا بناي اليدفاح والمسييياعدة التينية    محدِّ
إلى الم  وماح الوافدة من الدول  دا   اايييييتنا  ،ل ثر  نما نتيييييمل تيليما    ،ل  مجال قوانلن واييييييااييييياح المنالسييييية

لك  ين ر ايه لريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييييييييااييييييياح المنالسييييييية ل  دوفته    ،األعضييييييياي
من ا اييييييتنتاجاح المتقم ع لها العييييييادفة عن  16ل  القيرة    ،ة األونكتادُط   إلى أمان  ،ال تييييييرين. و المعل

الييدوفة النييامسيييييييييييييييية لقريم النبراي الحكوم  الييدول  الم ن  نيوانلن واييييييييييييييييياايييييييييييييييياح يمييانيية المسييييييييييييييته يي   
(TD/B/C.I/CPLP/26 ،  )ث  أا ت د اايت راضيا    ،القعيل األول نتيرا بناي اليدفاح والمسياعدة التينية    ا  محدِّ

لك  ين ر ايه لريم النبراي الحكوم     ،ل ثر  نما نتمل تيليما    ،ل  مجال قوانلن واياااح يمانة المسته  
 الدول  الم ن  نيوانلن واياااح يمانة المسته   ل  دوفته الساداة.

عدة التينية الت  اضييييييييييييي  ك بها  وتيدف هذه المذيرة م  وماح عن أنتييييييييييييي ة بناي اليدفاح والمسيييييييييييييا -7
وع ى غراف   .2022-2021األونكتاد ل  مجال  قوانلن واييييييااييييياح المنالسييييية ويمانة المسيييييته   ل  القترة  

لم نكن من الممكن تنقلذ جميك األنتييييييييييي ة المرتب ة بهذا    ،(2021-2020)اتِّسيييييييييييم نه ال اف الماضييييييييييي    ما
وترثرح األنتي ة الت  ُنقِّذح ناليلود المت  ية نالجائحة. وفيَّز    ،19-الملداا ملل القترة نسيب  جائحة يوللد

األونكتاد اهتمامه ع ى دعم الدول األعضيييييياي والمن ماح اإلق يمية والدولية ل  التعييييييدي ل تحدناح الناجمة  
 مة والمت  ية مباارة نا نت اش ا قتعادي.عن األز 

 2022–2021استعراا األنشطة المنفذة في الفترة  -ثانياا  

معيل   ،نييدف األونكتياد طيائقية واايييييييييييييي ية من ميدمياح الت ياوا التين   ،ل و يتلن الميذيوفتلن أعله  ولييا   -8
و ناي    ،سييييية ويمانة المسيييييته  المسييييياعدة ل  إعداد واعتماد و/أو تناي  و/أو تنقلذ قوانلن واييييييااييييياح المنال

إضييالة إلى الترويج ألهمية    ،اليدفاح المؤاييسييية ألغراض اإلنقاذ الق ال ليوانلن المنالسيية ويمانة المسييته  
ف األونكتاد المسيييياعدة التينية   تولية الجهاح صييييايبة المعيييي حة نمسييييرلت  المنالسيييية ويمانة المسييييته  . وييدِّ

لمنبعية عن ااييييييت راضيييييياح الن راي ال ولية ليوانلن واييييييياايييييياح ل  إطاف متان ة تنقلذ التوصييييييياح ا  أنضييييييا  
المنالسييية ويمانة المسيييته  . وييدف هذا القعيييل ن نجاز أنتييي ة األونكتاد ل  مجال بناي اليدفاح والمسييياعدة  

ع ى المسيييييتوى الوطن  واإلق يم  والدول . وع ى غراف السييييينة    2022-2021التينية الت  أنجزها ل  القترة  
 أُنجزح م  م األنت ة نااتنداف الواائل ا لتراضية. ،(2021-2020)الماضية 

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/61
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/26
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 األنشطة المتعلقة بمجا  المنافسة -ألف 

  لى الصعيدين اإلقليمي والدولي -1 

  ،19- ل  إطاف يسيييا  األمم المتحدة ل تنمية عم ية ل تعيييدي لجائحة يوللد   2020ُأط يت ل  عاف   -9
نقذ لر  اييييااييياح المنالسييية ويمانة المسيييته   التانك ل ونكتاد    ،(5)من ملل ممسييية متيييافيك قعيييلرة األجل

وهو لالمبادفة ال المية إلن اش المؤايييسييياح العيييغرى والعيييغلرة   ،متيييروعلن منها. ويهدف أيد المتيييروعلن
  ،إلى تيدنم المتيييييوفة و ناي اليدفاح والدعم   ،(6)(W2023اييييي ة ل  مري ة ما ن د الجائحةل )المتيييييرو   والمتو 

لت زيز قيدفتهيا ع ى العييييييييييييييمود أثنياي الجيائحية  ،إلى يكومياح الب يداا النياميية  ،ل  إطياف مم  مجموعياح
وأجرى   (7)عالميا  را   ريأعدِّ األونكتاد تي  ،و  دها. ول  إطاف المجموعة الم نية بت زيز الوصيييييول إلى األايييييواض

ع ى المؤاييسيياح العييغرى والعييغلرة والمتوايي ة ل  البرازيل    19-دفاايياح وطنية نتييرا ترثلر جائحة يوللد
  .( 8) وايييافأل ل  تن يم ممسييية يوافاح اييييااييياتية إق يمية لمناقتييية النتائج والتوصيييياح   ،وجنو  ألريايا وتاي ند

لمناقتة    (2022-2021وعيد األونكتاد متاوفاح ثنائية مك البرازيل وجنو  ألريايا وتاي ند )ل  أوامر القترة  
  يانوا األول/ مك التييرياي اإلق يمللن وأصييحا  المعيي حة الوطنللن الم نللن. وُعيد ل   اييبل المضيي  قدما  

ز ع ى التوصياح الرئيسية العلث الوافدة ل  التيرير ال الم    ،2021دنسمبر    ،( 9) يواف ايااات  عالم  فيِّ
وايافأل ل  الحواف مبراي ل  مجال المنالسية والمؤايسياح العيغرى والعيغلرة والمتواي ة وغلرهم من ممع    

حكوماح ومن ماح األعمال من أجل إجراي مناقتييييييية ال جاا ا قتعيييييييادنة اإلق يمية التان ة ل مم المتحدة وال
 اام ة للاتنتاجاح ال امة والنيافاح السياااتية الممكنة ل  هذا المجال.

قيدف األونكتياد   ،2022أنياف/ميايو   -ل  القترة آذاف/ميافس    ،ول  المري ية النهيائيية من المتييييييييييييييرو  -10
ناتجلن نكملا التوصيييياح الوافدة ل  التيرير ال الم  تمعل ايما ي  : )أ( دوفة تدفيبية ايييبكية نتيييرا    أنضيييا  

التقاعل بلن تنمية المؤايسياح العيغرى والمؤايسياح العيغلرة والمتواي ة واييااية المنالسية  ) ( توصيياح  
الدوفة التدفيبية    نتييييرا وصييييول المؤاييييسيييياح العييييغرى والعييييغلرة والمتوايييي ة إلى المنعيييياح الرقمية. وتتا 

التيييبكية ل سييي  اح والمن ماح الم نية نالمنالسييية والت  تدعم المؤايييسييياح العيييغرى والعيييغلرة والمتواييي ة   
وه  تترلف من مم  ويداح. وتسيييييييييييتكتيييييييييييف هذه الويداح التدابلر الرامية إلى تحسيييييييييييلن ودعم ا نت اش  

السييييييية. وتح ل الدوفة ألضيييييييل نما ل  ذل  اييييييييااييييييية المن  ،ا قتعيييييييادي من ملل تنقلذ السييييييييااييييييياح ال امة
وت زيز   ،وتحسييييلن اييييياايييياح التمويل  ،الممافايييياح الدولية الت  تهدف إلى تسييييهلل الوصييييول إلى األاييييواض

  

  ./https://www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19 :ان ر (5)

-https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of  : انييي ييير  (6)

the-msme-sector/.  

 The COVID-19 Pandemic: Impact on Micro, Small and Medium-Sized  ،2022األونييييييييييكييييييييييتيييييييييياد،   (7)

Enterprises – Market Access Challenges and Competition Policy  األمم المتحدة، جنيف(. )منتوفاح 

، ع ى صييييييييي لد من ية فان ة أمم جنو  ايييييييييرض آاييييييييييا، وايييييييييافأل ل  التن يم ال جنة ا قتعيييييييييادنة  2021آذاف/مافس   2ُعيدح ل   (8)
  11وا جتمالية آلايييييييييييييا والمحيا الهادئ وأمانة فان ة أمم جنو  اييييييييييييرض آايييييييييييييا، نالتييييييييييييرا ة مك جام ة تاي وف ل  ماللزيا  ول  

لريايا والم هد األلريي  ل تنمية ا قتعييييييييادنة  ، ع ى صيييييييي لد ألريايا، واييييييييافأل ل  التن يم ال جنة ا قتعييييييييادنة أل2021آذاف/مافس  
، ع ى صيييي لد أوفو ا، واييييافأل ل  التن يم ال جنة ا قتعييييادنة ألوفو ا، نالتييييرا ة مك مريز  2021آذاف/مافس   25والتن يا  ول   

آذاف/مافس    25مجموعة البريك  ]البرازيل وا تحاد الروايييييي  والهند والعييييييلن وجنو  ألريايا[ ليوانلن واييييييياايييييياح المنالسيييييية  ول  
، ع ى ص لد أمريكا اللتلنية ومن ية البحر الكافيب ، واافأل ل  التن يم ال جنة ا قتعادنة ألمريكا اللتلنية ومن ية البحر  2021

، ع ى صي لد غر  آاييا، 2021نيسياا/أبريل   8الكافيب ، نالتيرا ة مك الدائرة البرازي ية لدعم المؤايسياح العيغرى والعيغلرة  ول  
 التن يم ال جنة ا قتعادنة وا جتمالية لغر   آايا وجهاز يمانة المنالسة ل  معر. واافأل ل 

اييييم ت هذه الحوافاح مسييييرلة تيدنم اإلفايييياد ل  مجال المنالسيييية إلى المؤاييييسيييياح العييييغرى والعييييغلرة والمتوايييي ة، ووصييييولها إلى   (9)
 .2022التمويل، وت زيز وصولها إلى األاواض الرقمية. ان ر األونكتاد، 

https://www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/
https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of-the-msme-sector/
https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of-the-msme-sector/
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إلى تزويد    أنضييييا  وتتييييجيك الرقمنة وا بتكاف ل  اإلجراياح الحكومية. وتهدف التوصييييياح    ،ال انك الن ام 
لدفي السيي وياح المن وية ع ى تجاوزاح الت  قد ت جر    السيي  اح الم نية نالمنالسيية والحكوماح نرداة إفاييادنة

من ملل آلياح    ،إللها المنعيييييياح الرقمية ل  علقاتها مك المؤاييييييسيييييياح العييييييغرى والعييييييغلرة والمتوايييييي ة
 طولية أو إلزامية.

فايييييييييالة تقاهم مك ال جنة ا قتعيييييييييادنة وا جتمالية لغر   آاييييييييييا   2019ووقك األونكتاد ل  عاف   -11
.  ( 10) ومن مة الت اوا والتنمية ل  الملداا ا قتعيادي لتتيجيك وت زيز اييااياح المنالسية ل  الب داا ال ر ية 

المنتيدى العيان  ل منيالسيييييييييييييية ل  المن ية    2021آذاف/مافس   24و  23ُعييد ل    ،و موج  اتقياض الت ياوا هذا
لمتيييييترأل بلن ال جنة ا قتعيييييادنة وا جتمالية لغر   آاييييييا واألونكتاد ومن مة الت اوا والتنمية ل  ال ر ية ا

. واييي ى منتدى المنالسييية إلى تهل ة منعييية إق يمية ألصيييحا  المعييي حة المت ددين  (11)الملداا ا قتعيييادي
م . ول  المنتدى  لتيسيييييييلر تنسيييييييلم وتنقلذ المبادفاح المتعييييييي ة نالمنالسييييييية ع ى العييييييي لدين الوطن  واإلق ي

ناقتييييت الب داا ال ر ية آمر ت وفاح موضييييو  المنالسيييية واإلصييييلياح والتدابلر    ،المتييييترأل العان  ل منالسيييية
والت  ااييييتمدتها من ألضييييل الممافايييياح الت  تتب ها   19-الت  اتنذتها ل  هذا العييييدد ملل جائحة يوللد

المؤايييسييي  وقوانلن واييييااييياح المنالسييية    اييي  اح المنالسييية ل  منت ف أنحاي ال الم إزاي موضيييو  التعيييميم
ُن ِّمت ي ية دفاايية ايبكية متيترية نتيرا لهم    ،و ناي ع ى اتقاض الت اوا   ،واإلنقاذ الق ال. وعلوة ع ى ذل 

وأتايت الدوفة ت زيز الوع     ،(12)2021تتيييييييرين العان /نولمبر    24الحياد التنالسييييييي  ل  الب داا ال ر ية ل  
 الؤ القرع ل  تحيلم النمو ا قتعادي و  وفة بل اح األعمال الجذانة.نرهمية الحياد التنالس  وتك

  وواصيل األونكتاد تيدنم المسياعدة إلى ا تحاد ا قتعيادي والنيدي لغر  ألريايا وأجرى اايت راضا   -12
ل  من جان  الن راي ليوانلن واييااياح المنالسية ل  ا تحاد ا قتعيادي والنيدي لغر  ألريايا    ثانيا    طوليا  
  28ُعيييدح ي ييية عمييل ت ميمييية ل  القترة من    ،ويمتييان يية  اييييييييييييييت راض الن راي العييان  هييذا  .2020عيياف 

 لتحديد مافطة طريم وااتراتيجياح لتنقلذ التوصياح. (13)2021نيساا/أبريل  30 إلى

ل ت اوا التين  نتييرا اييياايياح المنالسيية ويمانة   إق يميا    متييروعا    2020وأط م األونكتاد ل  عاف   -13
من أجل بناي قوااييييييييييييييم    ،بتمويل من يكومة البرتغال  ،(14)المسييييييييييييييته   ل  الب داا النامية الناطية نالبرتغالية

متترية لت زيز اياااح المنالسة ويمانة المسته   بوصقها أدواح مهمة ل  إطاف ا اتراتيجياح اإلنمائية  
  10ل    ،ُعيدح ي ية اييييييبكية نتييييييرا قوانلن واييييييياايييييياح المنالسيييييية  ،طاف هذا المتييييييرو لهذه الب داا. ول  إ

تناولت التحدناح الراهنة ل ت اوا الدول  ل  هذا المجال وآلاقه )يرد ل  القعيييييل    ،(15)2021أي ول/ايييييبتمبر 
 وصف لح ية ابكية أمرى نترا يمانة المسته  (. ،القر  ناي ،العان 

  

تضيييييييييييم ال جنة ا قتعيييييييييييادنة وا جتمالية لغر   آاييييييييييييا يل من: األفدا، واإلمافاح ال ر ية المتحدة، والبحرين، وتون ، والجزائر،   (10)
والجمهوفية ال ر ية السيوفية، والسيوداا، والعيومال، وال راض، وعماا، وق ر، والكويت، ولبناا، وللبيا، ومعير، والمغر ، والمم كة  

 وموفيتانيا، واليمن، ودولة ل س لن.ال ر ية الس ودنة، 

  .https://unctad.org/meeting/second-joint-un-escwa-unctad-oecd-competition-forum-arab-region  :ان ر (11)

 https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competit  :انيي يير (12)

ive-neutrality.  

-https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex  :انييي ييير (13)

post-de-la-politique.  

 بيساو، ويابو للردي، وموزامبلم. -ليتت ، وااا توم  و رينسلب ، وغلنيا ا اتوائية، وغلنيا  -أنغو ، والبرازيل، وتيموف  (14)

-https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking :ان ر (15)

countriesseminario-sobre-defesa-da .  

https://unctad.org/meeting/second-joint-un-escwa-unctad-oecd-competition-forum-arab-region
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex-post-de-la-politique
https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex-post-de-la-politique
https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-defesa-da
https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-defesa-da


TD/B/C.I/CPLP/31 
TD/B/C.I/CLP/65 

7 GE.22-06764 

مك لجنة الجماعة ا قتعيادنة والنيدنة لوايا ألريايا نتيرا تنقلذ لوائحها  ويواصيل األونكتاد ال مل   -14
الجيدييدة المت  يية نيالمنيالسييييييييييييييية ويميانية المسييييييييييييييته ي  ) ئحتياا وتوجلهياا( الت  اعتميدهيا مج   الوزفاي ل  

ينقذه األونكتاد بدعم مال  من   ،ل  إطاف برنامج لت زيز اييياايياح المنالسيية ويمانة المسييته    ،2019 عاف
أا تضيييييييمِّن تتيييييييري اتها هذه ال وائ  الم تمدة ل  إطاف    (16)تحاد األوفو  . ويج  ع ى الدول األعضيييييييايا 

ن م األونكتاد ايييي سيييي ة من األنتيييي ة الرامية إلى    ،الجماعة ا قتعييييادنة السييييالقة الذير  وتحاييا لهذه الغانة
ي الم نية. ول  القترة من زيادة الوع  نمضيييموا وأهمية النعيييوع التتيييريةية الجديدة دامل الدول األعضيييا

نترا ة مك الجماعة ا قتعادنة والنيدنة    ،ن م األونكتاد  ،(17)2021أي ول/ابتمبر إلى يانوا األول/دنسمبر  
ايييتة أنتييي ة لزيادة الوع  وتدفي  الجهاح القاع ة ا قتعيييادنة وا جتمالية    ،لوايييا ألريايا ويكومة غابوا 

ُن ِّمت ثلثة أنت ة لزيادة الوع  موجهة ل وزافاح والويا ح    ،المتافية ل  تنقلذها. وع ى وجه النعوع
ُن مت ثلث    ،ع ى التوال . وذضالة إلى ذل   ،وأعضاي البرلماا  ،وغرف التجافة  ،وفواد األعمال  ،الحكومية

والتح لل ا قتعييادي    ،وت بلم قواعد يمانة المسييته    ،ي ياح دفااييية تدفيبية نتييرا ت بلم قواعد المنالسيية
ايي يد األونكتاد معل هذه األنتي ة ل  دول أعضياي    ،اض ت بلم قواعد المنالسية. ول  األايهر الميب ةل  ايي

أمرى ل  الجماعة ا قتعيييادنة والنيدنة لوايييا ألريايا لت زيز الت بلم الق ال ل نعيييوع الم تمدة ل  جميك 
 أنحاي المن ية.

اايييياح المنالسيييية إلى أمانة من ية  قدف األونكتاد مدماح ااييييتتييييافية نتييييرا اييييي  ،وذضييييالة إلى ذل  -15
التجافة الحرة اليافية األلرياية والدول األعضيييييييياي للها. و ما أا بروتويول المنالسيييييييية المنعييييييييوع ع يه ل  

لالمساعدة التينية أمر م  و  لتيسلر هذا    ،اتقاض من ية التجافة الحرة اليافية األلرياية   يزال قلد التقاوض
  ، 2021تتيييرين األول/أ تو ر    14إلى    12تنقذ ع ى ن اض ألريايا. ول  القترة من    التقاوض نتيييرا اييييااييية ل منالسييية 

بهدف ت زيز م افف    ،(18)ن م األونكتاد ي ية اييييييبكية مدتها ثلثة أناف نتييييييرا قوانلن واييييييياايييييياح المنالسيييييية
 وقدفاح مسؤول  أمانة من ية التجافة الحرة اليافية األلرياية والدول األعضاي.

 26ل     ، مريكا الوايي ى ل سيي  اح الم نية نالمنالسيية اجتماعها السيينوي النام  عتيير وعيدح اييبكة أ  - 16
  وه  الب د الذي يتولى ياليا    ،برعانة اييييييي  ة المنالسييييييية ل  يوايييييييتافيكا  ،2021تتيييييييرين األول/أ تو ر    27و

  ايييييييييما برامج ا متعال ل  مجال قانوا    ،الرئاايييييييية مؤقتا. وجرى ل  ا جتما  تناول مواضيييييييييك ذاح صيييييييي ة
وا تحاداح ال ابرة ل حدود. وايافأل األونكتاد ل  هذا النتياب ن رض نتيرا الت اوا    ، والت اوا الدول   ، المنالسية

  ،أبرز ايه مسيييرلة نيص الت اوا ل  من ية أمريكا الواييي ى ل  هذا المجال   ، الدول  وا تحاداح ال ابرة ل حدود 
ضيي  ك نه األونكتاد من ملل القريم ال امل غلر الراييم  الم ن  نا تحاداح ال ابرة  وعرض ال مل الذي ا

مت السييييااييياح واإلجراياح اإلفايييادنة ل ونكتاد الوافدة ل    ،و المعل  .2020ل حدود الذي أنتيييي ل  عاف   ُقدِِّ
أجيل مكيالحية   القر  واو من مجموعية المبيادئ واليواعيد المنعييييييييييييييقية المتقم ع لهيا اتقياقيا مت يدد األطراف من

الممافايييياح التجافية التيللدنة بوصييييقها أداة ُوضيييي ت فهن تعييييرف الدول األعضيييياي لتيسييييلر الت اوا الدول   
 .(19)وذفااي دينامياح ت زز اإلجراياح المنسية ل  مكالحة الممافااح عبر الوطنية المان ة ل منالسة

ومنذ انتهاي برنامج اييييييياايييييياح المنالسيييييية ويمانة المسييييييته   لمن ية أمريكا    ،ول  أمريكا اللتلنية -17
  ،تتولى الب داا المسيتقلدة تيدنم تمويل ذات  مبااير ل نتي ة الجديدة ل  المن ية. وأط م األونكتاد   ،اللتلنية

ة ل  أمريكا  نتييييييييرا ا متعال ليوانلن المنالسييييييييدا   محد متييييييييروعا    ،نالت اوا مك جام ة زيوفيخ لإلدافة واليانوا 
  

 والكونغو.وغلنيا ا اتوائية، اد، تت (16)

تتييييييييييييييرين   29، و2021تتييييييييييييييرين العيان /نولمبر  10، و2021أي ول/اييييييييييييييبتمبر   29-28، و2021أي ول/اييييييييييييييبتمبر    15-14ل   (17)
 .2021يانوا األول/دنسمبر  15-13، و2021يانوا األول/دنسمبر  9-6، و2021يانوا األول/دنسمبر  3 -العان /نولمبر 

  .https://unctad.org/meeting/training-programme-competition-law-and-policy-afcfta-members  :ان ر (18)

  .https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d2_en.pdf :ان ر (19)

https://unctad.org/meeting/training-programme-competition-law-and-policy-afcfta-members
https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d2_en.pdf
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اللتلنية يرم  إلى إعداد دفااييييية عن برامج ا متعال ليوانلن المنالسييييية وت بييها ل  من ية أمريكا اللتلنية.  
والهدف من الدفاايييييية هو تح لل البرامج اليائمة واقترا  نموذ  ن زز التياف  لتيسييييييلر إنقاذ قوانلن المنالسييييية  

 الدولية. إلى ألضل الممافااحدا  ااتنا ،ن ريية متجانسة

مذيرة تقاهم مك مريز فو رح ايييييييوماا ل دفااييييييياح المتيدمة التانك    2019وأبرف األونكتاد ل  عاف   -18
التان ة ل م هد الجام      - أتايت ي ية ل وفنسيا ل منالسية    ، ول  إطاف الت اوا المتقم ع يه   . ل م هد الجام   األوفو   

  2022- 2021ج التيدفيي  ل  مجيال المنيالسييييييييييييية ل  القترة  ل ونكتياد إعقياي من فايييييييييييييوف ا لتحياض ببرام   - األوفو    
األمر    ،بهدف ت زيز قدفاتهم  ،ُمعيييييص لمسيييييؤول  السييييي  اح الوطنية الم نية نالمنالسييييية ل  الب داا النامية

 .(20)الذي معل إاهاما مهما ل  تحسلن م افف مبراي أجهزة المنالسة العغلرة واألقل مبرة

  لى الصعيد الوطني -2 

نتييرا قانوا واييياايية   2018ل  أعيا  ااييت راض الن راي ال وع  الذي أجراه األونكتاد ل  عاف   -19
أنتييييي ت ل  هذا الب د هل ة جديدة ل منالسييييية ويمانة المسيييييته   ومحكمة المنالسييييية    ،المنالسييييية ل  بوتسيييييوانا

  ،2021آذاف/مييافس   25و  24عيييدح يوم    ،والمسييييييييييييييته يي . ون م األونكتيياد ي ييية تييدفيبييية عبر اإلنترنييت
عيييت ألعضييياي المحكمة الجدد وتناولت موضيييو  المنالسييية ويمانة المسيييته   . وعززح هذه الح ية  (21)ُمعيييِّ

إياطة المحكملن ل  الب د نيوانلن واييييااييياح المنالسييية ويمانة المسيييته   الت  تعييي  ل  معييي حة التنمية  
 ا قتعادنة ل ب د ع ى ن اض أواك.

يما . واييييييييافأل إلى جانبها ل  تن يم ي ية اييييييييبكية ُعيدح  وياا ل ونكتاد ت اوا مك يكومة غوات -20
نتيييييييييرا أهمية المنالسييييييييية ل  مجال العيييييييييقياح ال مومية من يل  ت زيز اليدفة    2021تموز/يوليه    26ل  

يواصيييييل األونكتاد    ،عم ية إقراف قانوا وطن  ل منالسييييية. ول  هذا العيييييدد  . وتجري ياليا  (22)التنالسيييييية ل ب د
مسييييياعدة التينية إلى الحكومة من أجل التوصيييييل إلى توالم ل  اآلفاي ل  البرلماا ل  عم ية الدعم وتيدنم ال

 األاهر الميب ة يتى يتسنى إنجا  اعتماد اليانوا.

  . ( 23) 2021يانوا األول/دنسمبر    17و  10ل يضاة ل  الس قادوف يوم     ابكيا    ون ِّم األونكتاد تدفيبا   -21
وياا الهدف منها   ،الم نية نالمنالسيييية  السيييي قادوف وصييييمم األونكتاد هذه الدوفة ونسيييييها نالت اوا مك السيييي  ة  

تدفي  اليضيياة ومسييؤول  اليضيياي الذين تي دوا مناصييبهم ل  المحا م اإلدافية الجديدة. واييلت لن ع ى هؤ ي  
هذا ما نج ل من التدفي  ل  هذا  اليضيييييييياة إجراي مراج ة قضييييييييائية ليرافاح السيييييييي  ة الم نية نالمنالسيييييييية  و 

معل   ،. واييمل التدفي  المسييائل المتعيي ة ن نقاذ قوانلن المنالسيية من المن وف اليضييائ أايياايييا  را   المجال أم
 وأاالل  يسا  الغراماح.   ،ون اض مراج ة اليرافاح اإلدافية والجزاياح  ،والتدابلر المؤقتة  ،عم ياح التقتيش

  

ترد ايما ي   مواضيييييك ومواعلد البرامج التدفيبية: لمراابة ا ندماجاح: المسييييتجداح واألاييييواض الرقميةل، القترة من اييييباب/لبراير إلى   (20)
  لدوفة ي ية ل وفنسييييييييا  2021  لالتحدناح الي الية ل  ا قتعيييييييياد الرقم ل، القترة من أناف/مايو إلى تموز/يوليه  2021آذاف/مافس  

  لمراابة ا ندماجاح: مستجداح األاواض الرقميةل، القترة من اباب/لبراير  2021نالمنالسةل، تترين األول/أ تو ر  النريفية المت  ية  
 .2022  لالتحدناح الي الية ل  ا قتعاد الرقم ل، القترة من أناف/مايو إلى تموز/يوليه 2022إلى نيساا/أبريل 

-https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal  :ان ير (21)

members.  

-https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras  :انيييي يييير (22)

publicas-para-incrementar-la.  

-https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la  : ييييييييييرانيييييييييي  (23)

competencia.  

https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal-members
https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal-members
https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras-publicas-para-incrementar-la
https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras-publicas-para-incrementar-la
https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la-competencia
https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la-competencia
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  ،لت زيز قوانلن واييييااييياح المنالسييية   2019وأبرف األونكتاد فايييالة تقاهم مك البن  الدول  ل  عاف   -22
إلى ايرا ة ايم ت تن يم دوفاح تدفيبية موجِّهة إلى منت ف أصيحا     2021وهو ما ألضيى ل  أوامر عاف  
الدوفاح    نالت اوا مك مج   المنالسيييية ل  المغر . وتسييييتهدف ن   هذه  ،المعيييي حة الم نللن ل  المغر 

واييائا اإلعلف لتحسييلن اتعييا تها نتييرا األنتيي ة الموضييولية لمج   المنالسيية. وتسييتهدف دوفاح أمرى 
 الجهاز اليضائ  لت زيز لهم قانوا المنالسة وتياام ألضل الممافااح الدولية.

 األنشطة المضطلع قها في مجا  حماية المستهلك -باء 

 والدولي لى الصعيدين اإلقليمي  -1 

ل  إطاف يسيييييييييا  األمم    19-ل تعيييييييييدي لجائحة يوللدعا  متيييييييييرو   2020ينقذ األونكتاد منذ عاف   -23
. ويهدف  (24)(Y2023ن نواا لت زيز الحمانة ا جتمالية ل تعييييييدي ل جائحةل )المتييييييرو     ،المتحدة اإلنمائ 

 ،من من وف جنسيان   ،ليةالمتيرو  إلى ت زيز اليدفة الوطنية ع ى تعيميم وتنقلذ اييااياح الحمانة ا جتما
  اييييما ل  أواييياب   -وت زيز قدفة العيييمود    ،19-من أجل يقالة الت ال  السيييريك من تب اح جائحة يوللد

ل  وجه الترثلراح السييي بية الناجمة عن العيييدماح النافجية الت  قد تحدث    -السيييكاا األ عر ت رضيييا ل ترثر 
أعدِّ األونكتاد وثيية دام ية نتييرا دوف اييياايياح يمانة   ،ل  المسييتيبل. وملل هذه القترة المتييمولة نالتيرير 

المسيته   ل  ايياض تيدنم الندماح العيحية والندماح العيحية اإللكترونية )المري ة األولى من المتيرو (  
اييييياايييياتية إق يمية ل رض ومناقتيييية النتائج والتوصييييياح. وعززح الحوافاح تيااييييم    (25)ون م ممسيييية يوافاح

و دأ األونكتاد ن د ذل    .19-  وألضييييل الممافايييياح الت  برزح ملل أزمة يوللدممع   يل من ية التجاف 
وه  توصياح اتتكل موضو  تيرير اييدف    ،ال مل ع ى تنقلذ توصياح منتافة مستياة من الوثيية الدام ية

 .2022إلى الدول األعضاي والترياي وأصحا  المع حة الم نللن ل  الر ك العان  من عاف 

وع ى نق  منوال الح ية التيييييبكية المت  ية نيوانلن واييييييااييييياح المنالسييييية والموجهة ل ب داا النامية   -24
  ي ية ايبكية نتيرا قوانلن وايياااح  أنضيا  ن م األونكتاد    ، القر  ألف(  ، الناطية نالبرتغالية )ان ر القعيل العان 

اولتها الح ية التيييييبكية الوضيييييك  . وايييييم ت اليضيييييانا الت  تن(26)2021يزيراا/يونيه   8يمانة المسيييييته   ل   
 من من وف الت اوا الدول  ل  هذا المجال. ،الراهن ل  ت   الب داا وما نيترا نه من تحدناح وآلاض

بدأ األونكتاد أنتيي ة مت  ية نمتييرو  م نوا لتوللر الهيا ل األاييااييية    ،2020ول  آ /أغسيي     -25
ترنت ل مسييييته كلن يواييييل ة لتحسييييلن التجافة الدولية  للتجاف الرقم  وذتاية اييييبل تسييييوية المنازعاح عبر اإلن

وذل  ايما يت  م بدولتلن عضيييييوين من   ،بتمويل من مجموعة طريم الحرير العيييييلنية  ،والتجافة اإللكترونيةل
فان ة أمم جنو  اييرض آايييا )إندونيسيييا وتاي ند( امتلرتا ل  المري ة التجريبية ل متييرو  قبل تواييي ه ليتييمل 

ية. والهدف من المتييييرو  هو تحديد ألضييييل الممافايييياح والنيافاح السييييياايييياتية لت زيز  دو  أمرى ل  المن 
  

(24) https://www.un.org/development/desa/da/strengthening-social-protection-for-pandemic-response/.  

ااييييتريت ل   -للتلنية ومن ية البحر الكافيب   أجريت الحوافاح السييييياايييياتية اإلق يمية ع ى النحو التال : الحواف المت  م نرمريكا ا (25)
اايييترأل ل  تن يمه المكت    -  الحواف المت  م نرلريايا  2021آذاف/مافس   12تن يمه من مة العيييحة ل ب داا األمريكية، وُعيد ل  

ل جنة ا قتعييييادنة أللريايا،    اإلق يم  أللريايا التانك لمن مة العييييحة ال المية والم هد األلريي  ل تنمية ا قتعييييادنة والتن يا التانك
اايييتريت ل  تن يمه ال جنة ا قتعيييادنة   -  الحواف المت  م نالمن ية األوفو ية اآلايييلوية  2021نيسييياا/نيسييياا/أبريل    27وُعيد ل  

ق يم   ااييترأل ل  تن يمه المكت  اإل -  الحواف المت  م نغر   آايييا  2021يزيراا/يونيه   3ل من ية األوفو ية اآلاييلوية، وُعيد ل  
  الحواف  2021يزيراا/يونيه   8لمن مة العيييحة ال المية لتيييرض المتوايييا وال جنة ا قتعيييادنة وا جتمالية لغر   آاييييا، وُعيد ل  

اايييتريت ل  تن يمه الويالة األلمانية ل ت اوا الدول  ووزافة التجافة والعيييناعة ل   -المت  م نمن ية فان ة أمم جنو  ايييرض آاييييا 
 .2021تموز/يوليه  14 الق بلن، وُعيد ل 

-https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking :ان ر (26)

countriesseminario-sobre-politica-de.   

https://www.un.org/development/desa/da/strengthening-social-protection-for-pandemic-response/
https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-de
https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-de
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تسيوية منازعاح المسيته كلن عبر اإلنترنت وتحديد المت  باح اليانونية والتينية ومت  باح الهيا ل األاياايية 
الناايي ة معل   نما ل  ذل  من ملل ااييتنداف التكنولوجياح  ،لت وير أن مة تسييوية المنازعاح عبر اإلنترنت

 تينية ا س ة الكتل والذياي ا ص ناع .

وذلى جييانيي  البحيي  التمهلييدي الييذي تنيياول مواضيييييييييييييييك معييل األطر الوطنييية لتسييييييييييييييوييية منييازعيياح   -26
أتا     ،وثية المسييييييته    ،وتسييييييوية منازعاح المسييييييته كلن ع ى العيييييي لد ال الم   ،المسييييييته كلن وتيدنم الجبر 

اإلطلض الرايييييم  ل متيييييرو  ل    ،2021تموز/يوليه   23ونكتاد ل   الذي ن مه األ  ،المؤتمر السييييينوي األول
الدولتلن ال ضيييييييوين المتيييييييمولتلن نمري ة التجري . وُجمِّ ت نتائج البح  المت  ية بعية المسيييييييته   ل  وفقة  

  ،( 27) دواع  تسيييييوية المنازعاح عبر اإلنترنتل  نحعية ل ونكتاد ن نواا لثية المسيييييته   ل  ا قتعييييياد الرقم :
ل    ،ن م األونكتاد  ،وعلوة ع ى ذل  .2021يانوا األول/دنسيمبر    13وُقدِّمت ل  ي ية ايبكية ُعيدح ل  

ي ية عمل تدفيبية أولى نتييييييييرا اييييييييياايييييييياح تسييييييييوية   ،2021يانوا األول/دنسييييييييمبر   16إلى    14القترة من 
 دين المسييييتقلدين  بهدف إفايييياي أايييياس م رل  نسييييم  لهذين الب  ،منازعاح المسييييته كلن ل  إندونيسيييييا وتاي ند

نالمسيييييياهمة ل  تعييييييميم ن اف لتسييييييوية منازعاح المسييييييته كلن عبر اإلنترنت يناايييييي  ايتياجاتهما. ويتناول  
تسييييييوية   ،ال ذاا   يزال ال مل ع ى إنجازهما جافيا ل  الوقت الراهن  ،الناتجاا البحعياا الرئيسييييييياا اآلمراا

 نيسية لتسوية منازعاح المسته كلن وتيدنم الجبر.منازعاح المسته كلن ل  ال الم واألطر الوطنية اإلندو 

امتتم األونكتاد مسياعدته التينية الميدمة إلى فان ة أمم جنو  ايرض آاييا   ،2021ول  أناف/مايو   -27
وه  مساعدة قدمت بناي ع ى ط   يكومة الق بلن    ،من أجل إعداد يزمة أدواح نترا ا اتهلأل المستداف

و تمويل من العييييييندوض الدول  المتييييييترأل بلن   -ة المسييييييته   التان ة ل ران ة  الت  يانت تمعل لجنة يمان -
الياناا والران ة. وترم  يزمة األدواح إلى ت زيز لهم ا ايييييييييييتهلأل المسيييييييييييتداف ل  صيييييييييييقوف المسيييييييييييؤوللن  

من أجل إتاية    ،معل فان اح المسييييته كلن ومؤاييييسيييياح األعمال  ،الحكومللن وأصييييحا  المعيييي حة الم نللن
اايييتنداف يزمة األدواح لت زيز    أنضيييا  ح والسييييااييياح المناايييبة ل  هذا المجال. ومن الميرف  تحديد األولويا

الت اوا اإلق يم  بلن المسيييييتقلدين ومك الب داا المجاوفة والتيييييرياي اآلمرين. وتتناول الويداح األف ك لحزمة  
  اييييييياايييييياح ت زيز األدواح مقاهيم ومبادئ ا اييييييتهلأل المسييييييتداف  وألضييييييل الممافايييييياح والنُهج المتب ة ل

ا ايييتهلأل المسيييتداف  واألدواح واآللياح الت  تؤثر ل  اييي وأل المسيييته    واايييتنداف األدواح التن يمية ل  
 ق اعاح منتافة.

ين م األونكتاد يل   ،ول  اييييياض الت اوا الوثلم مك ب داا أمريكا اللتلنية نتييييرا يمانة المسييييته   -28
متيترأل بلن األونكتاد و رنامج اييااياح المنالسية ويمانة المسيته    عاف المنتدى الدول  لحمانة المسيته   ال

عيدح المديرية ال امة ل مسيييييته      ،2021أي ول/ايييييبتمبر   7لمن ية أمريكا اللتلنية )برنامج يومبال(. ول   
وفيزح    ،(28)ل  إطاف برنامج يومبال  ،ل  البرتغال واألونكتاد المنتدى الدول  ال ااييييييييييير لحمانة المسيييييييييييته  

مناقتييياح المنتدى ع ى محوفين: تحسيييلن صيييياغة السييييااييية ال امة نتيييرا يمانة المسيييته   ويمانة بياناح  
المسييييته    والتجاف  الناجحة والتحدناح الناايييي ة. ويضيييير هذا النتيييياب اييييب ة من ف ايييياي ويا ح يمانة 

  ،من مة الدولية ل مسيييته كلن عن ممع لن عن المقوضيييية األوفو ية وال  لضيييل    ،المسيييته   ل  أمريكا اللتلنية
ممعل عن الحكوماح والي ا  الناع والمجتمك المدن . وُعيد المنتدى الدول     100واييييييييافأل ايه أ عر من  

الحادي عتيييييير الم ن  نحمانة المسييييييته   نا اييييييتراأل بلن أمانة يمانة المسييييييته   والمسييييييتندف ل  نافاغواي  
 .2022نيساا/أبريل  26واألونكتاد ل  

  

  .https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf :ان ر (27)

  .https://unctad.org/meeting/tenth-international-consumer-protection-forum-compal-programme  :ان ر (28)

https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf
https://unctad.org/meeting/tenth-international-consumer-protection-forum-compal-programme
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ااييييترأل األونكتاد ل  تن يم ي ية    ،2020نجا  ي ية ال مل المتييييترية األولى ل  عاف  وع ى إثر  -29
ن نواا لبنياي أطر ل يالة لضييييييييييييييمياا اييييييييييييييلمة المنتجاح    ،عميل متييييييييييييييترية ثانيية مك المقوضيييييييييييييييية األوفو يية

تناولت المناقتياح المسيائل    ،. ول  ي ية ال مل(29)2021تتيرين العان /نولمبر    9ُعيدح ل    ،ا ايتهل يةل
أي األطر التتيييريةية والسييييااييياتية والت اوا ال ابر    ،لمت  ية نق الية ضيييماا ايييلمة المنتجاح ا ايييتهل يةا

نما يتوالم مك توصيييية األمم المتحدة نتيييرا منك التوزيك ال ابر ل حدود ل منتجاح    ،ل حدود والت اوا اإلق يم 
 .(30)ا اتهل ية الت  ُن رف نرنها غلر مرمونة

 الوطني لى الصعيد  -2 

ويمتان ة  ايييت راض الن راي ال وع  ليانوا واييييااييية   ،2022يانوا العان /يناير    14و  13ل   -30
لنتيير   (31)عيد األونكتاد نتيياطا  ،القر  ناي(  ،يمانة المسييته   ل  اييل   ) ما هو موضيي  ل  القعييل العال 

النتائج والتوصيييييييياح المنبعية عن ا ايييييييت راض وتولية أصيييييييحا  المعييييييي حة نالترثلر الذي نمكن أا تحدثه 
اإلجراياح الموصييى بها ل  ت زيز اييياايياح يمانة المسييته كلن ومعيي حتهم. واييمل النتيياب اجتماعاح مك  

 ائا اإلعلف.الجمةية الداتوفية لتل   والحكومة وفان اح المسته كلن واألعمال التجافية ووا

 2022–2021 مليات استعراا النظراء الطوعية في  -ثالثاا  

نيدف هذا القعييييييييييل لمحة عامة عن ااييييييييييت راضيييييييييياح الن راي ال ولية الت  أجراها األونكتاد والت    -31
رح ل  القترة   تسيييييينى ااييييييت راض اييييييياايييييياح وقوانلن المنالسيييييية   ،2022. ويتى عاف  (32)2022-2021ُنسييييييِّ

 و ناح قضائية.   4ي واات راض قوانلن واياااح يمانة المسته   المت  ية بي (33)ة قضائيةو ن  26المت  ية بي 

 استعراا النظراء الطو ي لقوانين وسياسات المنافسة في مالوي  -ألف 

ُأجري اايت راض الن راي ال وع  ليانوا واييااية المنالسية ل  ملوي ملل الدوفة التااي ة عتيرة  -32
الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييييييييااييييييياح المنالسييييييية. واضييييييي  ك بدوف الن راي ل  ايييييييياض  لقريم النبراي  

ا اييييييييييييييت راض ممع و يكومت  جنو  ألرياييا وزامبييا وممع وا من جهياح أ يادنميية يوجيد ميرهيا ل  الو ناح  
 المتحدة األمريكية.

نما    ،نيانوا المنالسييية  تح لل ل مسيييائل الموضيييولية المت  ية  (34)وتضيييمن تيرير اايييت راض الن راي -33
لضل    ،وذاياية اايت مال الهيمنة والتحكم ل  عم ياح الدمج وا ايتحواذ  ،ل  ذل  ا تقاقاح المان ة ل منالسية

عن المسيييائل المؤايييسيييية المتعييي ة بهيا ل وممافاييياح اإلنقاذ والتحدناح المتعييي ة نموافد ويا ح المنالسييية  
  ،مت توصييييياح اييييم ت دعوة إلى ت زيز الملزانية والموافد المالية ُقدِِّ   ،إلى التح للدا   وع ي اليضييييانا. وااييييتنا

  

-https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product  :انيييييي يييييير (29)

safety-frameworks-together.  

  .https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d1_en.pdf :ان ر (30)

-https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection  :انيييي يييير (31)

law-and-policy-chile.  

 جنيف(. ، A.20.II.D.5)منتوفاح األمم المتحدة، فقم المبيك   مجموعة أدواح األونكتاد: تحيلم النتائج،  2020األونكتاد،    :ان ر (32)

نما ل  ذل  اايييت راضييياا ايييمل ا تحاد ا قتعيييادي والنيدي لغر  ألريايا، واايييت راض ثلث  وايد ايييمل جمهوفية تنزانيا المتحدة   (33)
 ثنائ  وايد امل نابوا غلنيا الجديدة وايج . وزامبيا وزمبابوي، واات راض

 )منتوفاح األمم المتحدة، جنيف(.   Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Malawi،  2021األونكتاد،   (34)
UNCTAD/DITC/CLP/2021/1. 

https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product-safety-frameworks-together
https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product-safety-frameworks-together
https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d1_en.pdf
https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-chile
https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-chile
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لضييييييييل عن وضييييييييك    ،و ناي اليدفاح  ،وت ديل قانوا المنالسيييييييية الحال  من أجل ت ريف أوضيييييييي  للنتها اح
لتجن  تنال  وتضيياف  األهداف السييياايياتية    ،ايي  اح المنالسيية والتن يم تحت إاييراف وزافة مريزية وايدة

و لن التن يم ا قتعيييادي ل  ملوي   ،من نايية  ،سييية والتن يم ا قتعيييادي ل  ملويوا نقعيييال بلن المنال
 من نايية أمرى.  ،والتن يم المنول ل جنة المنالسة التان ة ل سوض المتترية لترض ألريايا والجنو  األلريي 

والتنسيلم مك    ،والت اوا   ،واايتقسير مبراي اايت راض الن راي ولد ملوي عن مسيائل تت  م نالموافد -34
وما إذا يانت السيييييي  ة    ،ودوف اييييييياايييييية المنالسيييييية ل  ا اييييييتراتيجية الوطنية  ،الجلراا ل  قضييييييانا التكتلح

األمر الذي أبرز الحاجة إلى بناي اليدفاح التينية   ،الم نية نالمنالسيييييييييييييية مزودة نما ي زف من الموافد اليانونية
 لضل عن زيادة الجهود الت اونية ع ى الع لدين الدول  واإلق يم .  ، لموظق  ا  ة المنالسة واليدفة المالية

ف األونكتاد ميتر  متيييرو  مسييياعدة تينية لتنقلذ توصيييياح اايييت راض الن راي نتيييرا تنعييييص   -35 وقدِّ
الموافد واايت راض قانوا المنالسية الحال . ويهدف المتيرو  إلى تحسيلن اإلطاف اليانون  والمؤايسي  إلنقاذ  

وتولية    ،من أجل موايمته مك الممافااح ع ى أفض الواقك ومك ألضل الممافااح الدولية  ،سةقانوا المنال
 الجهاح الرئيسية صايبة المع حة ع ى الع لد ا قتعادي.

 استعراا النظراء الطو ي لقوانين وسياسات المنافسة في شيلي -باء 

  ل  اييييييييل   ملل الدوفة  ُأجري ااييييييييت راض الن راي ال وع  ليانوا واييييييييياايييييييية يمانة المسييييييييته  -36
النامسية لقريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييااياح يمانة المسيته  . واضي  ك بدوف الن راي  

 والو ناح المتحدة األمريكية. ،وجمهوفية يوفيا ،ل  اياض ا ات راض ممع و يكوماح ألمانيا

اا  ا قتعادي وا جتماع  للات راض  اات راض الن راي موجزا ل سياض السي (35)وتضمن تيرير  -37
نما ل  ذل  الت ديل اليانون     ،ول طر التتييييييريةية والسيييييييااييييييية والمؤاييييييسييييييية لحمانة المسييييييته   ل  اييييييل  

وه  دائرة المسيييته   الوطنية ل    ،الذي عزز اييي  ة ويالة يمانة المسيييته   ل  الب د  ،المضييي  ك نه مؤمرا
اييل  . وُذ ر أا برامج الويالة ل  مجال إعلف المسييته كلن وتعايقهم وم الجة التييكاوى قد  قت ااييتحسييانا  

بدوف نافز ل    أنضييا  من لدا مؤاييسيياح األعمال التجافية والمسييته كلن. وتضيي  ك دائرة المسييته   الوطنية  
  ديد من الهل اح األمرى ذاح ا متعاع ل  هذا المجال.ل  ا  وهو ما يتي  مرج ،تقسلر ال وائ 

  اييما ل  مجال    ،وتتيمل توصيياح التيرير الحاجة إلى تحسيلن تسيوية المنازعاح عبر اإلنترنت -38
والتنسيييلم    ،وتحسيييلن تدفي  اليضييياة  ،وذدفا  معيييال  المسيييته كلن ل  السييييااييياح ال امة  ،التجافة اإللكترونية

تتمعل أبرز التوصيييييييييياح ل  الحاجة إلى يمانة ييوض    ،وع ى وجه النعيييييييييوعمك فان اح المسيييييييييته كلن.  
والحاجة إلى مراعاة ييوض المسيييييييته كلن ومعيييييييالحهم ل  تعيييييييميم    ،المسيييييييته   ع ى المسيييييييتوى الدايييييييتوفي 

معل اليضيييياي    ،والحاجة إلى ت زيز المؤاييييسيييياح الت  لها معيييي حة ل  يمانة المسييييته    ،السييييياايييياح ال امة
 واإلدافاح المح ية.

وااييتقسيير الن راي المتييافيوا ل  ا اييت راض عن مسييائل اييم ت تزايد م الباح المسييته كلن ل   -39
  وايييييييييييييبل الجبر   ،ون اف مدمة ال ملي  ،ويمانة المسيييييييييييييته كلن من يباف السييييييييييييين  ،19-أعيا  جائحة يوللد

وااييييييييتراتيجياح الوصييييييييول إلى    ،وأولوياح البح   ،وقنواح إنعييييييييال الم  وماح إلى المسييييييييته كلن  ،الجماع 
  ،ا  ت ال   الضوي ع ى أولوياح وأنت ة دائرة المسته كلن الوطنية   ،ع ى هذه األا  ةدا   المسته كلن. وف 

  

  )منتوفاح األمم المتحدة،   Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law and Policy: Chile،  2021األونكتاد،   (35)
 ، جنيف(.E.21.II.D.12فقم المبيك 
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  ،ويمانة المسييييته كلن الضيييي قاي والمحروملن   ،معل ت زيز م الجة التييييكاوى من ملل التكنولوجياح الناايييي ة
 وتعايف المسته كلن.

ف األونكتاد ل  وقت  يم ميتر  متيييرو  مسييياع -40   يهدف إلى دعم الب د   ، دة تينية لتنقلذ التوصيييياح وقدِّ
نسي ى المتيرو     ،ل  تحسيلن أطره التتيريةية والمؤايسيية ل  مجال يمانة المسيته  . وع ى وجه النعيوع

 إلى ت زيز تنسلم السياااح ايما بلن أصحا  المع حة و ناي قدفاح موظق  الكياناح صايبة المع حة.

 الفريق العامل المعني بطرائق  مليات استعراا النظراء الطوعية في إطار األونكتاد -جيم 

المبيادئ واليواعيد  قرف مؤتمر األمم المتحيدة العيامن الم ن  نيااييييييييييييييت راض جميك جواني  مجموعية   -41
الم يود ل    ،المنعيييييييقة المتقم ع لها اتقاقا مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافاييييييياح التجافية التيللدنة

ل  قرافه ألف أنه ينبغ  ل ونكتاد أا ينتي لرييا عامل م نيا ن رائم عم ياح    ،2020تترين األول/أ تو ر  
وقدف القريم    ((. )16القيرة    ،TD/RBP/CONF.9/9)د  اات راض الن راي ال ولية الت  ييسرها األونكتا

عن مناقتييييييييييييياته ل  الدوفة التااييييييييييييي ة عتيييييييييييييرة لقريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن را  ال امل تيري
 الم ن  نيوانلن واياااح يمانة المسته  . واياااح المنالسة والدوفة النامسة لقريم النبراي الحكوم  الدول   

قرف لريييا النبراي الحكوميياا اليدوليياا لتجيدييد و نية القريم ال ياميل الم ن  ن رائم    ،ول  وقيت  يم -42
دوا    ،المقتو  ل دول األعضياي ع ى أاياس طوع    ،عم ياح اايت راض الن راي ال ولية الت  نجريها األونكتاد 

جراياح والمنهجياح  من أجل مواصي ة مناقتية وتحسيلن اإل  ، أي آثاف مالية ع ى الملزانية ال ادنة ل مم المتحدة
دح يتى اآلال عن مناقتيياته  را   وأا نيدف القريم ال امل تيري  ،اليائمة نا اييتناد إلى التحسييلناح الممكنة الت  ُيدِِّ

إلى الدوفة ال تييرين لقريم النبراي الحكوم  الدول  الم ن  نيوانلن واييياايياح المنالسيية والدوفة    2022ل  عاف  
 لدول  الم ن  نيوانلن واياااح يمانة المسته  .الساداة لقريم النبراي الحكوم  ا

وواصييل القريم ال امل الم ن  ن رائم عم ياح ااييت راض الن راي ال ولية الت  نجريها األونكتاد   -43
مراليا ل  ذل  الت  يياح الت  قدمها    ،مناقتيييييييية التحسييييييييلناح والتنايحاح الممكنة ل م ية ااييييييييت راض الن راي

ل يتى اآلا  وايييييييييييتر  القريم إدمال تحسيييييييييلناح ع ى دوفاح لريي  النبراي  المتيييييييييافيوا ل  القريم ال ام
 .2022الحكومللن الدولللن ل  عاف 

 األنشطة المستقبلية -رابعاا  

ل  مؤتمر األمم المتحييدة العييامن الم ن  نييااييييييييييييييت راض جميك جوانيي  مجموعيية المبييادئ واليواعيد   -44
الم يود ل    ،مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافاييييييياح التجافية التيللدنة  المنعيييييييقة المتقم ع لها اتقاقا  

( ل  مجال   2025أوجز األونكتاد مسيييييييييييييياعدته التينية ل سيييييييييييييينواح النم  اليادمة )يتى عاف    ،2020عاف  
المنالسيييية ويمانة المسييييته  . واييييتريز المسيييياعدة التينية ع ى ما ي  : )أ( التقاعل بلن اييييياايييياح المنالسييية  

دا   وتحدي   ،ة المسيييييييته   ويمانة البياناح ل  ا قتعييييييياد الرقم   ) ( زيادة التريلز ع ى مجال الدعوةويمان
  اييما األاي و  الذي    ،ع ى ييفية ت امل السي  اح مك منت ف أصيحا  المعي حة  ) ( تحديد األولوياح
تل  أولوية اايتراتيجياح  ينبغ  أا تتب ه السي  اح الحديعة ال هد نالمجال الت  تكوا موافدها محدودة ل  تر 

  ايييييييييما نمراعاة دوف األونكتاد ل  ب وفة السيييييييييااييييييياح    ،لمسييييييييتوى ت وفها  )د( الت اوا الدول   وليا    ،عم ها
واإلجراياح التوجلهييية لتنقلييذ التييدابلر الييدولييية المنييدفجيية ل  إطيياف القر  واو من مجموعيية المبييادئ واليواعيد  

 .(36)طراف من أجل مكالحة الممافااح التجافية التيللدنةالمنعقة المتقم ع لها اتقاقا  مت دد األ

  

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

http://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.9/9
http://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.9/6
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ومن ثم تولى    .2019ظ ييت ييياضييييييييييييييرة منييذ أوامر عيياف   19-وم  وف أا تييرثلراح جييائحيية يوللييد -45
عن طائقة وااي ة   لضيل    ،األونكتاد نعيوفة نتي ة تيدنم مسياعدة تسيتجل  لإلايكا ح الناجمة عن الجائحة

ع ى   -وهو األهم    -  م دِِّ  أايييييكال تدملته ومضيييييمونها ومحال ا    ،من أنتييييي ة المسييييياعدة التينية األمرى 
نق  الجودة الت  اتسيييم بها عم ه ل  السيييابم. ومن المتوقك أا تسيييتمر هذه الترثلراح ل  المسيييتيبل اليري .  

الذي نص ع ى ما ي  : لينبغ  أا تدعم أنت ة الت اوا التين     ،وقد برزح هذه الني ة ل  عهد بريدجتاوا 
  وأا تسياهم ل  بناي قدفة العيمود ل   19-ا ل  التعيدي ل تحدناح الت  لاقمتها أو يتيقتها جائحة يوللدالب دا 

 .(37)ودعم التنمية المستدامةل ،من ملل بناي اليدفاح اإلنتاجية ،وجه العدماح ا قتعادنة ل  المستيبل

التعامل مع قضتايا خلق أوجه تآزر قين ستياستات المنافستة وحماية المستتهلك في ستيا   -ألف 
 القتصاد الرقمي

مع ت اليضيانا ذاح العي ة نا قتعياد الرقم  والمنعياح الرقمية مجا ح فئيسيية ل  أنتي ة األونكتاد   - 46
 ويتوقك األونكتاد أا يريز نعوفة متواص ة ع ى هذه اليضانا ل  تيدنم أنت ة المساعدة التينية. ،مؤمرا  

المسيييته   ع ى لكرة أا المسيييته كلن ومؤايييسييياح األعمال هما  وتيوف اييييااييياح المنالسييية ويمانة  -47
المسييييييييتقلد النهائ . وهذا يؤيد الحاجة إلى وجود تكامل ل  تعييييييييميم هذه السييييييييياايييييييياح وت بييها. ول  هذا  

وهو ما يتي  له ف ية عالمية لن اض وأثر ا اييييتقادة    ،يتمتك األونكتاد نملزة ال مل ل  يل المجاللن  ،العييييدد
 الت  نمكن أا يولدها الت بلم المنسم ل سياااح ل  يل المجاللن.

ومن األهمية نمكاا من من وف األونكتاد المضيي  ل  ت زيز أوجه الترزف بلن اييياايياح المجاللن   -48
كلن ومؤايييييسييييياح األعمال ع ى يد ايييييواي.  من أجل تهل ة بل ة تجافية تنالسيييييية ت ود نالقائدة ع ى المسيييييته 

ويكتسييي  هذا الجان  أهمية ماصييية ل  ا قتعييياد الرقم  الناايييي. وييترا النمو السيييريك ل تجافة اإللكترونية  
وت وير نماذ  أعمال جديدة مدعومة نمنعاح فقمية يبلرة ل  الوقت الراهن بتحول ل  بنية األاواض وترثر  

و الن ر إلى اعتماد نماذ  األعمال    ،ائ ة ومتسيييافعة. وذضيييالة إلى ذل ألنماب ا ايييتهلأل نكتسيييياا وتلرة ه
نما ل  ذل     ،ثمة ياجة ماايييية إلى مراعاة جميك الجوان  ذاح العيييي ة  ،التجافية الجديدة هذه ع ى البياناح

المنالسية ويمانة المسيته   ويمانة البياناح عند وضيك السييااياح وتعيميم التدابلر من أجل اقتعياد فقم   
 نالتمول والتنالسية. يتسم

نما يتي   ،ويمكن ل ونكتاد أا نسيياعد الدول األعضيياي ل  وضييك اييياايياح وأطر قانونية منااييبة -49
أا    أنضييا  لها ا اييتقادة من ا قتعيياد الرقم  والتعييدي نق الية لما ن ترضييها من تحدناح. ويمكن ل ونكتاد  

ر تياام ألضل الممافااح الدولية بلن الدول األعضاي ل  مجال  المنالسة ويمانة المسته  .  ييسِّ

في إطار الستتتياستتات  داا  ديوتح  ،تحستتتين التعاون الدولي في مجا  إنفاو قوانين المنافستتتة -باء 
 واإلجراءات التوجيهية

السيييييييييييييييياايييييييييييييياح واإلجراياح التوجلهيية المنيدفجية ل  إطياف القر  واو من    2020اعُتميدح ل  عياف   -50
مت يدد األطراف من أجيل مكيالحية المميافايييييييييييييياح   مجموعية المبيادئ واليواعيد المنعييييييييييييييقية المتقم ع لهيا اتقياقيا  

مم المتحيدة العيامن الم ن  نيااييييييييييييييت راض مجموعية المبيادئ واليواعيد  وذلي  ل  مؤتمر األ  ،التجيافيية التيلليدنية
ناعتبافها أداة    ،المنعيييقة المتقم ع لها اتقاقا مت دد األطراف من أجل مكالحة الممافاييياح التجافية التيللدنة

ما لتي األونكتاد    ،لتحسييييلن الت اوا الدول  ل  التحيلم ل  قضييييانا المنالسيييية عبر الحدود. ومنذ ذل  الحلن
تولى ت ميم اييياايياح وذجراياح توجلهية ع ى الدول األعضيياي ويتييجك ع ى ااييتندامها ل  اييياض اليضيانا  ي

  

(37) TD/541/Add.2 116، القيرة. 

http://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
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  تزال هناأل عاباح ذاح طانك قانون  وعم   تحول دوا ااييييييييتقادة ايييييييي  اح   ،الق  ية. ول  الوقت نقسييييييييه
عل أيد مجا ح التريلز  المنالسيييييييية األقل مبرة ل  الب داا النامية من الت اوا الدول  ل  مجال اإلنقاذ. ويتم

ل  أنتيييي ة المسيييياعدة التينية الت  نضيييي  ك بها األونكتاد ل  تحسييييلن الت اوا الدول  ل  مجال إنقاذ قوانلن 
 ل  إطاف السياااح واإلجراياح التوجلهية.دا  وتحدي ،المنالسة

وُجدِِّدح    ،2020أنتييييييييي لريم عامل م ن  نالتكتلح ال ابرة ل حدود ل  عاف    ،وع ى نق  المنوال -51
وتيسيييييلر تبادل الم  وماح والمتييييياوفاح    ،لتسييييي يا الضيييييوي ع ى ألضيييييل الممافاييييياح  ،2021و يته ل  عاف  
بهدف مواصيييي ة ااييييتكتيييياف وت ملم لهم ال رائم والمبادئ    ،ومناقتيييية األدواح واإلجراياح  ،والت اوا الدول 

أتا  لسييييي  اح  را  د. وايييييكِّل القريم ال امل منبوالم ايلر الدولية المت  ية نالتحيلم ل  التكتلح ال ابرة ل حدو 
وتبادل تجاف ها ال م ية. ويتبلن من نتيياب القريم    دوليا    المنالسيية عرض قضييانا المنالسيية الت  تت    ت اونا  

ل  الت اوا الدول  ل  مجال قوانلن واييييييييييييياايييييييييييياح   مهما    أا األونكتاد نمكن أا يؤدي دوفا    أنضييييييييييييا  ال امل  
 عن طريم الجمك بلن الب داا لبناي العية وتياام النبراح. ،ع ى الب داا النامية ع ى نحو يريز  ،المنالسة

 تعزيز المسا دة المقدمة إلى المنظمات القتصادية اإلقليمية -جيم 

مهما من  را   عنعييي  ،عهد بريدجتاوا   أنضيييا  لما أ د ع يه    وليا    ،ايييكل التريلز ع ى الن اض اإلق يم  -52
نية الت  نضيي  ك بها األونكتاد ل  مجال قوانلن واييياايياح المنالسيية ويمانة عناصيير أنتيي ة المسيياعدة التي

المسييييييييته  . ويتج ى التريلز ع ى الن اض اإلق يم  ل  برنامج يومبال ال ويل األجل ول  الدعم المسييييييييتمر 
أمانة  و   ،والجماعة ا قتعييييادنة والنيدنة لواييييا ألريايا  ،الميدف إلى ا تحاد ا قتعييييادي والنيدي لغر  ألريايا

لضيييييل عن تن يم اجتما  ل جاا ا قتعيييييادنة اإلق يمية ل مم المتحدة    ،من ية التجافة الحرة اليافية األلرياية
 ذاح ا متعاع ل  مجال قوانلن واياااح المنالسة.

ن م األونكتاد أول اجتما     ،و ناي ع ى ط   جميك ال جاا ا قتعييييييييييييييادنة اإلق يمية ل مم المتحدة -53
ال جاا. ومك أا عدد المن ماح اإلق يمية ذاح ا متعييييييييياع ل  مجال قوانلن واييييييييييااييييييييياح    ايما بلن هذه

ما تناقش ل  المحالل الدولية. وتواجه المن ماح  فا   لالمسييييييييائل ذاح العيييييييي ة ناد  ،المنالسيييييييية قد ازداد ناطراد
  ،ا جتما    المتيكِّ ة يديعا تحدناح نمكن التغ   ع لها من ملل تياايم التجر ة وألضيل الممافاياح. واياعد

ع ى تيسيييييييلر مناقتييييييية قضيييييييانا محددة وأتا  ل ممع لن من جميك أنحاي    ،2021أناف/مايو   26الذي عيد ل   
 ال الم لرصة لللتياي. 

اايييييتجانة ل  دد    ،ويهدف األونكتاد إلى مواصييييي ة ت ملم مسييييياعدته التينية ع ى العييييي لد اإلق يم  -54
  ايييييما ل  ألريايا وأمريكا    ،المتزايد من المن ماح اإلق يمية ال ام ة ل  ملداا المنالسيييية ويمانة المسييييته  

ودعم    ،اللتلنية. لذا اييييييييييييلواصييييييييييييل األونكتاد دعم عيد اجتماعاح لت بية ا يتياجاح المحددة ل ب داا النامية
وتتيييييييييجيك   ،لقة بلن األيكاف اليانونية اإلق يمية والوطنيةوتحديد وم الجة ال   ،الت بلم الق ال ل سييييييييييااييييييييياح

 اإلنقاذ الس   ليانوا المنالسة.
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