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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية 

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك فريق الخبراء
 الدورة األولى

 2016تشرين األول/أكتوبر  18-17جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

أسلللوع لمللي فريللق الخبللراء الحكللومي الللدولي المعنللي بقللوانين وسياسللات حمايللة 
المشللاورات فللي كلللك  بمللا ،2020-2016المسللتهلك وبرنللامل لملللر لل تللرة 

والمناقشللللات المتعلقللللة باستعرارللللات الناللللراء بشللللاي قللللوانين وسياسللللات حمايللللة 
المستهلك، وبناء القدرات وتقديم المسالدة التقنية في مجال قوانين وسياسلات 

 حماية المستهلك

اسلللللتعراء بنلللللاء القلللللدرات فلللللي مجلللللال قلللللوانين وسياسلللللات المنافسلللللة   
 والمسالدة التقنية المقدمة في هذا المجال

 مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
يووووار األوادتوووا  بنوووا  الدووودساع ويدووودي امل ووواعدا التدنيووو     وووال قوووواا  و يا ووواع  

املناا   إىل البلدان النامي  والبلدان اليت متر اقتصا اهتا مبرحل  ااتدالي ، وذلك ح ب الطلبواع 
تددمي امل واعدا علوا الصوييدين الوواإل وامقليمو    الواس ا واملواس  املتاح . وتشمل األاشط  

صياغ  قواا  املناا   ووضع املبا ئ التوجيهيو  املتيلدو  بوالتطبيو، وتيزيوز الدودسا املؤ  وي  مون 
أجوول تنفيووذ أاقوول لدووواا  املناا وو ، والوودعوا نلووو ودااوو  املناا وو  والنهووو  براووا  امل ووتهلك. 

مليووإل با ووتيرا  جيووع جوااووب  موعوو  املبووا ئ والدواعوود ومنووذ مووؤمتر األموود املتاوودا انووام  ا
املنصف  واملتفو عليها اتفاقاً متيد  األاراف من أجل مدااا  املماس واع التااسيو  التدييديو ، 

، أُعطيوت  ايو  جديودا للودعد الوذي يددموك األوادتوا  إىل البلودان 2005 عواي الذي ُعدد  
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  الطوعيوو  لدووواا  و يا وواع املناا وو . وتوو جد الناميوو  موون إووقل إاووقض ا تيراضوواع الن وورا
التوصياع املددم    إااس ا تيراضاع الن را  إىل مشاسيع لبنوا  الدودساع مون أجول امل واعدا 

   تيزيز ا د املناا   لدى البلدان امل تفيدا. 
 وتدوووودي اووووذ  املووووذكرا تدريووووراً مرحليوووواً عوووون أاشووووط  التيوووواون التدووووإل وامل وووواعدا املددموووو  

امقليمووووووو ،    ووووووووال  يا ووووووواع املناا وووووووو  و ايوووووووو   أو تلدووووووواا، علووووووووا الصوووووووييد ال نووووووووا  امل أو
وذلووك   إاوواس الوولامي الوويت ينفووذاا األوادتووا  و ووا ر املن موواع الدوليوو  بالن ووب   امل ووتهلك،

 .2016-2015للف ا 
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 مقدمة  
ملداااوو   توونجم  موعوو  املبووا ئ والدواعوود املنصووف  املتفووو عليهووا اتفاقوواً متيوود  األاووراف 

، علوا (1)1980 عواي املماس اع التااسي  التدييدي ، اليت اعتمدهتا اجلميي  اليام  للمرا األوىل  
أن يوووار األوادتووا  والوودول األعقووا  ايووك بوورامي للم وواعدا التدنيوو  وإ وودا  املشوووسا والتوودسيب   

ضاا  إىل ذلك، يطلب قوراس . وإ(2) يما   البلدان النامي  ال  ال املماس اع التااسي  التدييدي ،
مووؤمتر األموود املتاوودا ال وووابع امليووإل با ووتيرا  جيووع جوااوووب  موعوو  املبووا ئ والدواعوود املنصوووف  
املتفوووو عليهوووا اتفاقووواً متيووود  األاوووراف ملداااووو  املماس ووواع التااسيووو  التدييديووو ، إىل األوادتوووا  أن 

التدني ، أاشوط  التيواون التدوإل "ي تير ، بالتشاوس مع املن ماع ذاع الصل  ومددم  امل اعدا 
لتانب االز واجي  وتشايع اجلهاع املددم  واملتلدي  للتياون التدوإل علوا امقوراس بنتوا ي األعموال 

، وذلك لدى تنفيذ ا و اتيايتك اليامليو  اجلديودا    وال (3)املوضوعي  اليت يقطلع هبا األوادتا "
 بنا  الددساع وتددمي امل اعدا التدني . 

ا  علووا ذلووك، تتقوومن اووذ  املووذكرا ميلوموواع عوون أاشووط  بنووا  الدوودساع والتيوواون وبنوو 
تتقوووومن  كمووووا  ،2015 عوووواي التدووووإل الوووويت اضووووطلع هبووووا األوادتووووا  منووووذ املووووؤمتر ال ووووابع امليدووووو   

ميلوماع مددم  من الدول األعقا  ومن ماع  ولي  أإورى عون أاشوط  التيواون التدوإل    وال 
شور  لس واا املنطدو  لتوواا بنوا  الدودساع    1. ويور    الفصول (4)قوواا  و يا واع املناا و 

علووا أاشووط   3و 2 ووال  يا وواع املناا وو  و ايوو  امل ووتهلك   اليووار النووام . ويركووز الفصووقن 
بنووا  الدوودساع الوويت يقووطلع هبووا األوادتووا  ومن موواع  وليوو  أإوورى و ول أعقووا  علووا الصووييدين 

بيووا الوودسوا امل ووتفا ا موون  4. ويلخووجم الفصوول 2016-2015الووواإل وامقليموو    الفوو ا 
 بيا أاشط  بنا  الددساع اليت جرى تنفيذاا   الف ا األإاا. 

 األساس المنطقي ألنشطة بناء القدرات والمسالدة التقنية -أولا  
 ولية األونكتاد في مجال قوانين وسياسات المنافسة -ألف 

ل من وموو  األموود املتاوودا تن وويو األعمووال املتصوول  األوادتووا  اووو اجلهوو  الوويت تتوووىل  اإوو -1
 - 1980 عوواي علموواً أن واليتووك اووذ  تيووو  إىل -بدووواا  و يا وواع املناا وو  و ايوو  امل ووتهلك 

وا  األعموال الويت ت وااد هبوا األمود املتاودا    وال التاواسا والتنميو . وي وتند عمول األوادتوا  
يايا األ ا ي  لدواا  املناا  ، اليت ت تخدي منذ أمد إىل الدبول بوجه  الن ر اليت مفا اا أن امل

  ذلك الشوركاع عول  مبا بييد   البلدان املتددم ، ينبغ  تو ييها لتشمل عملياع املؤ  اع،
__________ 

(1) A/RES/35/63. 
(2) TD/RBP/CONF.10/Rev.2 7و 6، الفرع واو، الفدرتان  . 

(3) TD/RBP/CONF.8/11. 

 قدمتك من ميلوماع.  ما تيرب األماا  عن امتناهنا هليئ  املناا     ارا ا علا (4)
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الواني ،   البلدان النامي . وبالتايل، تشد  األاداف الواس ا    موع  املبا ئ والدواعد املنصف  
متيووود  األاوووراف ملداااوووو  املماس ووواع التااسيووو  التدييديووو  علوووا أن مصووووا  املتفوووو عليهوووا اتفاقووواً 

البلوودان الناميوو  بشوودل إووام ينبغوو  مراعاهتووا   الدقووا  علووا األضووراس الوويت قوود تلاووو بالتاوواسا 
غااوووا مووون  أو والتنميووو  جووورا  املماس ووواع التااسيووو  التدييديووو  الووويت تتبيهوووا الشوووركاع عووول الوانيووو 

موعووو  تشووودل إ وووهاماً  وليووواً   عمليووو  أو وووع لتشوووايع اعتموووا  وتيزيوووز املؤ  ووواع، وعلوووا أن اج
 الدواا  وال يا اع   اذا اجال علا الصييدين الواإل وامقليم . 

والووووب مووووؤمتر األموووود املتاوووودا ال ووووا ا امليووووإل با ووووتيرا  جيووووع جوااووووب اجموعوووو  إىل  -2
ال قواا  و يا اع املناا   وذلوك عون األوادتا  "أن يوار امل اعدا التدني  لبنا  الددساع    

اريوووو ... )إ( إعووودا  وتنفيوووذ مشووواسيع علوووا الصووويد الوووواإل وامقليمووو  و ون امقليمووو  للتيووواون 
 التدوووإل والتووودسيب    وووال قوووواا  و يا ووواع املناا ووو  تقوووع   االعتبووواس بصوووف  إاصووو  البلووودان

 ويما امل واعدا علوا صوياغ   وال ن،تتلو اذ  امل اعدا حو  اآ ر املنااو  ون امقليمي  اليت أو
الدووواا  وتوودسيب املوووعف  وتيزيووز الدوودسا علووا امافوواذو )و( تيبئوو  املووواس  وتو وويع اطوواض الباوو  

 . (5)عن ماحن  حمتمل  للتياون التدإل الذي يقطلع بك األوادتا    اذا اجال
)ي( منهوا إىل األوادتوا  56وبامضاا  إىل ذلك، البت والي  الدوحو    الفدورا الفرعيو   -3

"أن يدوي بالتاليل والبا  وأن ي اعد البلدان النامي  والبلدان اليت متر اقتصا اهتا مبرحل  ااتدالي  
علوووووا صوووووياغ  وتنفيوووووذ  يا ووووواع للمناا ووووو  و ايووووو  امل وووووتهلك، وعلوووووا تشوووووايع تبوووووا ل أاقووووول 

 . (6)ع"بتنفيذ اذ  ال يا ا يتيلو ايماللمماس اع، وإجرا  ا تيراضاع الن را  
وأإووووااً، أيوووود مووووؤمتر األموووود املتاوووودا ال ووووابع امليووووإل با ووووتيرا  جيووووع جوااووووب اجموعوووو   -4

"اال وو اتياي  اليامليوو  الوويت اعتموودهتا أمااوو  األوادتووا  مووؤإراً تلبيووً  للااجوواع املتزايوودا إىل التيوواون 
 ، وإصوصوووواً   التدووووإل وامل وووواعدا التدنيوووو    الدطوووواع  اليوووواي وانووووام   جيووووع البلوووودان الناميوووو

صفوف الدول النامي  اجلزسي  الصغاا والبلدان النامي  غا ال احلي ، و ا ر االقتصا اع الصغاا 
 .(7)القييف  ايدلياً وامليرض  للمخاار، والبلدان اليت متر مبرحل  ااتدالي "

 ، واوور األوادتووا  بنووا  الدوودساع وقوودي م وواعدا تدنيوو 1980 عوواي ومنووذ اعتمووا  اجموعوو  -5
بدووووواا  و يا وووواع املناا وووو  للبلوووودان الناميوووو  وأقوووول البلوووودان  ووووواً والبلوووودان الوووويت متوووور  يتيلووووو ايمووووا

اقتصا اهتا مبرحل  ااتدالي ، وذلك واداً للطلباع اليت يتلدااا   اذا الصد  والحتياجواع البلودان 
اس متابي  التوصياع حدو  املواس  املتاح . ويددي األوادتا  م اعدا تدني  أيقاً   إا و  املهتم 

 املنب د  عن عملياع ا تيرا  الن را  الطوعي  اليت جيريها بشأن قواا  و يا اع املناا  .
الووواس ا  19، وبنواً  علووا الوب مون الودول األعقووا  ومتابيوً  للتوصوي  2007 عواي ومنوذ -6

، اُلوب إىل   تدرير اريو الشخصياع الباسزا خبصوم احلاج  إىل توحيد مشواسيع التيواون التدوإل
__________ 

(5) TD/RBP/CONF.7/11. 

(6) TD/500/Add.1. 

(7) TD/RBP/CONF.8/11.  
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األماا  أن تبدأ، بالتشاوس مع الدول األعقا ، عملي  ماشا  صنا يو ا تئمااي  مواضوييي   اإول 
. ووادووواً هلوووذا الطلوووب، و ووويياً إىل ترشووويد أاشوووط  األوادتوووا     وووال امل ووواعدا (8)الشووويب وبينهوووا

بنووا  الدوودساع   ميوودان  التدنيوو  وزيووا ا أوراووا، امووذع األمااوو  املبووا ست  التوواليت   تو وويع براووامي
 5املناا ووو  و ايوووو  امل ووووتهلك   منطدوووو  أمريدووووا القتينيووو  )كومبووووال( لزيووووا ا اطوووواض تغطيتووووك موووون 

يتيواون األوادتوا ،    موا بلدانو وإاقض اللاامي امقليمو  للمناا و    أاريديوا. وعوا اً  10 إىل
 ام ا ي .يددمك من م اعدا، مع الدول األعقا  و ا ر الشركا   ما إااس

 ولية األونكتاد في مجال حماية المستهلك -باء 
اعتمد مؤمتر األمد املتادا ال ابع امليإل با تيرا  جيوع جوااوب اجموعو  مشوروع قوراس  -7

بشأن  اي  امل تهلك والصيغ  املندا  ملبا ئ األمد املتادا التوجيهيو  حلمايو  امل وتهلك والوب 
كوووووووااون األول/   22 و  ا ال وووووووبي ، أن تن ووووووور   اعتما  وووووووا.إىل اجلمييووووووو  اليامووووووو ،    وسهتووووووو

يشوومل  مبووا بشووأن  ايوو  امل ووتهلك، 70/186، اعتموودع اجلمييوو  الياموو  الدووراس 2015  ي وومل
املبوووا ئ التوجيهيووو  بصووويغتها املنداووو  وأقووورع إاشوووا  اريوووو انووولا  احلدووووم  الووودويل امليوووإل بدوووواا  

س جلنوو  قا موو  موون جلووان  لوو  التاوواسا والتنميوو  التووابع و يا وواع  ايوو  امل ووتهلك، وذلووك   إاووا
 . (9)لسوادتا ، لتواا اآلي  املؤ  ي  الدولي  القزم  لتنفيذ املبا ئ التوجيهي 

 الستراتيجية العالمية بشاي سياسات المنافسة وحماية المستهلك -جيم 
، الويت أيوداا موؤمتر األمود اال  اتياي  الياملي  بشأن  يا اع املناا و  و ايو  امل وتهلك -8

املتاوودا ال ووابع امليووإل با ووتيرا  جيووع جوااووب اجموعوو ، اوو  ا وو اتياي  م ووتمدا موون التاربوو  
. ولقمان تأييود (10)اليت اكت بها األوادتا     ال تنفيذ أاشط  بنا  الددساع   البلدان النامي 

مبشوووواسك  الوكوووواالع الوانيوووو  املينيوووو  البلوووودان امل ووووتفيدا والتزامهووووا، ُمطوووون جيووووع األاشووووط  وتُنفووووذ 
باملناا وو  و ايوو  امل ووتهلك، اقووًق عوون الشووبداع الوانيوو  وامقليميوو  واليامليوو  األإوورى، ح ووب 
االقتقوا . وتركوز اال و اتياي  علوا اجلوااوب التاليو   امل واعدا التدنيو     وال  يا واع املناا وو  

  بيئووو  متدينيووو  مووون أجووول الدطووواع انوووامو و ايووو  امل وووتهلك وتن ووويد اجلوااوووب ذاع الصووول و وهتيئووو
واحليوووا     وووال املناا ووو و وتو ووويع املن ووووس امقليمووو و ومتابيووو  األاشوووط  وتديووويد أوراوووا. وتغطووو  
 يا اع املناا   و اي  امل تهلك كل اذ  اجاالع وت يا إىل هتيئ  أوضواع اقتصوا ي  م وتدرا 

اال ت ماساع احمللي  واألجنبي  والنهو  بالبني   وتيزيز الددسا التناا ي  و عد تنويع التااسا وحشد
 التاتي  األ ا ي . وينصّب ال كيز علا تنمي  الدطاع انام كأ اا لتيزيز النمو واحلد من الفدر.

__________ 

(8) TD/RBP/CONF.7/2. 
(9) A/RES/70/1. 

 .TD/RBP/CONF.8/7اا ر  (10)
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التقريللر المرحلللي بشللاي األنشللطة التللي يألللطلا بهللا األونكتللاد فللي مجللال  -ثانياا  
 بناء القدرات والتعاوي التقني

 يتيلوووو ايمووواعموووًق بالواليووواع املشووواس إليهوووا أعوووق ، امل ووواعدا التدنيووو   يدووودي األوادتوووا ، -9
تنفيوووذ ال يا ووواع والتشوووريياع الوانيووو  املتيلدووو  باملناا ووو  و ايووو   أو تندوووي  أو اعتموووا  أو بإعووودا 

يوووار بنووا  الدوودساع املؤ  ووي  الوانيوو  مافوواذ تشووريياع ايالوو     ووال املناا وو   كمووا  امل ووتهلك،
 يل   ما . لذا، يتوىل األوادتا  علا امل توى الواإل تن يدو اي  امل تهلك

يتصووول بوووذلك مووون  وموووا امل ووواعدا   إعووودا  قوووواا  املناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك )أ( 
 تشريياعو
عدوووووود اجتماعوووووواع ا تشوووووواسي  ال ووووووتيرا  مشوووووواسيع قووووووواا  املناا وووووو  و ايوووووو   )ب( 

اعتموووا  تشوووريياع املناا ووو   امل وووتهلك موووع حل لووو  احلدومووواع، وذلوووك كخطووووا أ ا وووي    اريوووو
 و اي  امل تهلكو

  وساع  سا وووي  مد فووو  بشوووأن قوووواا  و يا ووواع املناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك، )ج( 
يشوومل التوودسيب علوووا جووع األ لوو    ققوووايا املناا وو  وإافوواذ  ايووو  امل ووتهلك علووا م وووتوى  مبووا

 الدطاعاعو
 بدواا  و يا اع املناا  و وساع تدسيبي  للدقاا بشأن امل ا ل ذاع الصل   ) ( 
  وساع تدسيبي  للم ؤول  امليين  حدي اً بشأن تنفيذ قواا  املناا  . )إ( 

وعلا الصوييد امقليمو ، ي واعد األوادتوا    صوياغ  وتنفيوذ الدواعود امقليميو  املتيلدو   -10
نووا  الدوودساع باملناا وو ، ويوون د مووؤمتراع وحلدوواع  سا ووي  وحلدوواع عموول ترموو  إىل امل ووا     ب

والتيوواون املتيووود  األاوووراف    وووال املناا ووو . وعلووا الصوووييدين امقليمووو  و ون امقليمووو ، يدووووي 
 األوادتا  بإعدا  وتنفيذ األاشط  التالي  

 عدد مؤمتراع  ولي  بشأن  يا اع املناا   جلميع منااو اليارو )أ( 
 اع املناا  وعدد مؤمتراع وحلداع عمل إقليمي  بشأن قواا  و يا  )ب( 
  سا اع وتداسير عن تيزيز املؤ  اع    ال املناا  و )ج( 
 سا اع وتداسير عن إاواس حلدون للتيواون    وال  يا واع املناا و  والتاواسا  ) ( 

 وامل ا ل ذاع الصل ، لتامياع التدامل امقليم و
   املناا  . وساع تدسيب إقليمي  للدقاا واملدع  اليام     ال إافاذ قواا )إ( 

 األاشط  الدطري .
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تنفيووووووذ  أو تندووووووي  أو اعتمووووووا  أو يدوووووودي األوادتووووووا  امل وووووواعدا التدنيوووووو     ووووووال إعوووووودا  -11
ال يا ووواع والتشوووريياع الوانيووو  املتيلدووو  باملناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك، وكوووذلك   اجووواالع الووويت 

بنووا  الدوودساع املؤ  ووي  يوووار  كمووا  ت ووااد   يديووو اهوود أاقوول للدقووايا ذاع الصوول  باملوضوووع،
باملناا وووو . وإضووووااً  إىل ذلووووك، ي وووواعد األوادتووووا   يتيلووووو ايموووواالوانيوووو  مافوووواذ تشووووريياع ايالوووو  

احلدوماع علوا يديود  وس  يا واع املناا و    التنميو  واواساوا علوا الصويد الوواإل وامقليمو  
ا الصوييدين امقليمو  ي واعداا   وضوع ا و اتياياع للتيواون   اوذا امليودان علو كما  والدويل،

و ون امقليمووو . وتشووومل  ووواالع تووودإل األوادتوووا  الر ي وووي  تووودسيب املووووعف  املينيووو  بدقوووايا 
املناا وو  والدقوواا، وإ وودا  إوودماع املشوووسا، وإعوودا  الدووواا  الوانيوو  املتيلدوو  باملناا وو  و ايوو  

وبنووا  املؤ  وواع، و ايوو  امل ووتهلك وا تيراضووها، وتشووايع املناا وو ، وتيزيووز التيوواون امقليموو ، 
 امل تهلك، وإجرا  ا تيراضاع الن را  الطوعي  بشأن قواا  و يا اع املناا  .

ويدوودي األوادتووا  إدماتووك اال تشوواسي  موون إووقل عمليوواع ا ووتيرا  قووواا  و يا وواع  -12
حلداع عمل ت تهدف  أو املناا   و اي  امل تهلك. ويوار التدسيب من إقل حلداع  سا ي 

ع حمد ا من املشاسك ، من قبيل املوعف  املينيو  مب وا ل املناا و  و ايو  امل وتهلك وغوااد ائا
  ذلوك الووزاساع احلدوميو  واألو واك األكا ويو  وحل لوون عون  مبوا من اجلهاع صواحب  املصولا ،

  وا ر األعموال وامل وتهلد . وت واعد اوذ  األاشوط    إذكوا  الووع  بودوس املناا و  وت وااد  
 اشر وداا  املناا  .

وتور    الفووروع التاليوو  تفاصوويل األاشووط  احملوود ا الوويت يقووطلع هبووا األوادتووا    اجوواالع  -13
 األإرى.

 إلداد القوانين الوطنية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك واستعرارها -1 
 ،  اعد األوادتا  الدول التالي  2015 عاي   -14

 تنفيذ قواا  و يا اع املناا  و ي   -ألباايا  )أ( 
ا وووووتيرا  وتندوووووي  قوووووواا  املناا ووووو  و ايووووو  امل وووووتهلك و يا ووووواع  -إويوبيوووووا  )ب( 
 املناا  و
 صياغ  قااون املناا  و -غواتيماال  )ج( 
 ي   تنفيذ قواا  و يا اع املناا  و -ااميبيا  ) ( 
 وتنفيذ قواا  املناا   و اي  امل تهلك -باساغواي  )إ( 
ا ووووتيرا  وتندووووي  قووووواا  املناا وووو  و ايوووو  امل ووووتهلك و يا وووواع  -زمبووووابوي  )و( 
 املناا  .
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 الترويل للمنافسة  -2 
ا َّوووود األوادتووووا ، بالتيوووواون مووووع ال وووولطاع الوانيوووو  املينيوووو  باأل ووووواض  2015 عوووواي   -15

راز أ يوووو  واملناا وووو  و ايوووو  امل ووووتهلك   إ ووووباايا، حلدوووو  عموووول تروجييوووو    كولومبيووووا هبوووودف إبوووو
 يا اع وقواا  املناا   بالن ب  إىل اقتصا  منفت ، وقدي األاشط  اليت تقطلع هبا اهليئ  امليني  
باملناا وو  التااسيوو  و ايوو  امل ووتهلك إىل قاعوودا وا ووي  موون اجلمهوووس بغيوو  زيووا ا التيريووف بوودوساا 

 لدى عام  الناا وتيزيز مصداقيتها. 

 تعزيز التعاوي اإلقليمي -3 
عوول األوادتووا  إووقل ال وونواع األإوواا يوودعو إىل النهووو  بالتيوواون امقليموو     ووال  -16

، ا َّد األوادتوا  عود اً مون املنتودياع   أمريدوا 2015 عاي تنفيذ قواا  و يا اع املناا  .  
 القتيني  وأاريديا وا يا )اا ر الفورع بوا (. وبالتيواون موع حدومو  بلغاسيوا، واصول األوادتوا  تن ويد
منتوودى صوووايا للمناا وو ، واووو مبووا سا إقليميوو  ت وويا إىل تيزيووز التيوواون وتنميوو  الووروابن امقليميوو  
ضماااً للتطبيو املتااا  لدواعد املناا     املنطدو . وهتودف املبوا سا إىل م واعدا بلودان املنطدو  

ض تيمووول   اعتموووا  وإافووواذ قوووواا  املناا ووو  ويديوووو أقصوووا قووودس مووون الفوا ووود بفقووول وجوووو  أ ووووا
بشوووودل جيوووود. وتتم وووول أاووووداف املنتوووودى الر ي ووووي    إجيووووا  تشووووريياع تُوووون  د املناا وووو  وي وووو  
التشوريياع الدا موو ، وبنووا  الدودساع، وتطبيووو املماس وواع الفقوولا    وال إافوواذ الدووااون، وإجيووا  

ال ا    باملناا  . وقد ُعددع الدوسا  يتيلو ايماحلول مش ك  ملشاكل حمد ا تواجهها املنطد  
 والدوسا ال ابي  للمنتدى   أياس/مايو وتشرين ال اين/اوامل علا التوايل.

 بناء المؤسسات  -4 
يشووومل الووودعد املدووودي مووون األوادتوووا  إىل البلووودان الووويت اعتمووودع تشوووريياع وانيووو  وإىل  -17

،  ووواعد 2015 عووواي وكووواالع املناا ووو  املنشوووأا حووودي اً، أاشوووط     وووال بنوووا  املؤ  ووواع. افووو 
 األوادتا  باساغواي علا إاشا  ايئ  للمناا  . 

 حماية المستهلك -5 
، ا َّوووود األوادتووووا  األحووووداأ التاليوووو    أمريدووووا القتينيوووو    وسا بشوووووأن 2015 عوووواي   -18

التابي  للميهود الوواإل للودااع عون املناا و   التااسا املد واي  ا تقااتها مدس   براامي كومبال
حزيران/يوايوووكو وحلدووو  عمووول  19إىل  15و ايووو  امللديووو  الفدريووو ، وذلوووك   بووواو   الفووو ا مووون 

 22بشأن تدنياع التاديو    ال املناا و  و ايو  امل وتهلك، وذلوك   كولومبيوا   الفو ا مون 
 16و 15مايووووو  امل وووووتهلك،   بووووواو يووووووم  متوز/يوليوووووكو واملنتووووودى الووووودويل انوووووام  حل 24إىل 

 أيلول/ بتمل.
وبامضاا  إىل ذلوك، واصول األوادتوا  أاشوطتك املتيلدو  بإذكوا  الووع  ملمايو  امل وتهلك  -19

مووون إوووقل املشووواسك    املوووؤمتر ال وووابع للاوووواس األاريدووو  حلمايووو  امل وووتهلك، امليدوووو    مصووور   
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اووووووس حوووووول موضووووووع يديوووووو  ايووووو  ايَّالووووو  اب/أغ وووووط ، والوووووذي مت 20إىل  17الفووووو ا مووووون 
للم تهلك من إقل التياون    ال إافاذ الدااون والفصل   الدقايا. وقُود مت إىل املشواسك  

بلووداً أاريديوواً عوورو   بشووأن مبووا ئ األموود املتاوودا التوجيهيوو  حلمايوو  امل ووتهلك  15موون أك وور موون 
 رض األو ن ومشال أاريديا. وعن براامي املناا   و اي  امل تهلك ملنطد  الش

ويتوقووع أن يُفوورز مشووروع بشووأن  يا وواع املناا وو  و ايوو  امل ووتهلك   إويوبيووا، بتمويوول  -20
من لد ملغ، مبا ئ توجيهي  حلماي  امل تهلك، وقااوااً يُن د املماس اع التااسي  غا املنصف ، 

ان صووياغ   يا وو  حلمايوو  وحلدوواع عموول للتوودسيب علووا  ايوو  امل ووتهلك. وجيووري   الوقووت الوورا
 امل تهلك من املماس اع التااسي  غا املنصف    إويوبيا. 

 استعرارات الناراء  -6 
 وويياً لوودعد احلدوموواع   جهو اووا الراميوو  إىل يديووو االت وواض بوو   تلووف ال يا وواع  -21

  و يا ووواع بدوووواا يتيلوووو ايمووواالدطاعيووو ، بووودأ األوادتوووا  براا ووواً ال تيراضووواع الن ووورا  الطوعيووو  
املناا وو ، واووو براووامي أصووب  ُيشوودل اشوواااً س ي ووياً موون األاشووط  الوويت يقووطلع هبووا األوادتووا    

. وتتي  ا تيراضاع الن ورا  واجلل واع الويت تيدود ال وتيرا  التدواسير (11) ال  يا اع املناا  
امل ووووتدام  ذاع الصوووول  ارصوووو  م اليوووو  ملناقشوووو   يا وووواع املناا وووو  وم ووووا تها   يديووووو التنميوووو  

 والشامل  للاميع.
وإووقل مووؤمتر األموود املتاوودا ال ووابع امليووإل با ووتيرا  جيووع جوااووب اجموعوو ، ُعدوودع  -22

جل اع ال تيرا  التداسير املتيلد  بألباايا وبابوا غينيا اجلديدا وايا ، ُعرضت إقهلا مشواسيع 
 لتنفيذ التوصياع الواس ا   تداسير ا تيراضاع الن را .

، ا َّوووود األوادتووووا  اجتماعوووواً إعقميوووواً   ااميبيووووا لتدوووودمي اتووووا ي 2015 شووووباك/الاير و  -23
 ا تيرا  الن را  انام بناميبيا. 

وتُفوورز ا تيراضوواع الن وورا  توصووياع ذاع مغووزى بشوووأن الديفيوو  الوويت ودوون هبووا تطبيوووو  -24
تووووار أ اا  كموووا  إل،التشووريياع الدا مووو  بدووودس أكووول موون الفياليووو  علوووا الصوووييدين امقليموو  والووووا
اووذا الصوود   و  لتصووميد أاشووط  بنووا  الدوودساع موون أجوول إافوواذ  يا وواع املناا وو  والوو ويي هلووا.

 وسا تدسيبيووو  وحلدووواع  سا وووي  وحلدووواع عمووول   زمبوووابوي متابيوووً   2016-2015اُ  موووت   

__________ 

، كااووت جلنوو  التاوواسا املنصووف    جامايدووا وجلنوو  االحتدوواساع واأل ووياس   كينيووا أول الوكوواالع 2005 عوواي   (11)
ليمليوو  ا ووتيرا  الن وورا . ومنذ ووذ، إقوويت البلوودان والتاميوواع التاليوو  ليمليوو  ا ووتيرا  الن وورا   الوويت مقووع

(و 2007(و وااليووووا  االقتصووووا ي والندوووودي لغوووورب أاريديووووا )2006يتيلووووو ب يا وووواع املناا وووو   توووووا  ) ايمووووا
(و 2012)(و ومنغوليووووووا 2011(و وصوووووربيا )2010(و وأسمينيووووووا )2009(و وإادواي ووووويا )2008وكو وووووتاسيدا )

(و وباك ووتان 2013(   إاوواس ا ووتيرا  وقووو و وايدوواساغوا )2012وجهوسيوو  تنزاايووا املتاوودا، وزامبيووا، وزمبووابوي )
(و 2015) (و وألباايوووا2014(و و يشووويل )2014(و والفلبووو  )2014(و وااميبيوووا )2013(و وأوكراايوووا )2013)

 (.2016ونا  و وأوسوغواي )(   إااس ا تيرا  2015وايا  وبابوا غينيا اجلديدا )
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ي الووذي للتوصووياع الووواس ا   تدريوور ا ووتيرا  الن وورا  انووام بالبلوود، وذلووك هبوودف تديوويد التدوود
 أحرزتك اهليئ  الواني     ال تيزيز إافاذ  يا اع املناا  . 

 األنشطة اإلقليمية ودوي اإلقليمية -باء 
 تر    الفروع التالي  تفاصيل بيا األاشط  احملد ا. -25

 برنامل المنافسة وحماية المستهلك لمنطقة أمريكا الالتينية  -1 
ألوادتوووووا  وأمااوووو  الدولووووو  للشووووؤون االقتصوووووا ي    ، وقَّووووع ا2015شووووباك/الاير  27   -26

 وي را اتفاقاً يتيلو بإاشا  صوندوض ا وتئماين يُدشون املرحلو  ال ال و  مون براوامي األوادتوا  لتيزيوز 
املؤ  ووواع والدووودساع    وووال  يا ووواع املناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك   أمريدوووا القتينيووو . ويركوووز 

يمي  وتتدون عقويتك من ايئاع املناا   و ايو  امل وتهلك اللاامي علا التياون والتدامل امقل
املتيود ا الدوميواع(  -  كل من األسجنت  وإكوا وس وأوسوغواي وباساغواي وبنما وبوليفيا ) ولو  

وبوواو واجلمهوسيووو  الدومينيديووو  وال وولفا وس وشووويل  وغواتيمووواال وكو ووتاسيدا وكولومبيوووا واملد ووويك 
   املا ووو  مووون األاشوووط  املدووورسا 87اُوف وووذع   إاووواس اللاوووامي ا وووب  وايدووواساغوا وانووودوساا. وقووود 

  املا   من امليزاايو  املخصصو  لوك. وتور  ايموا يلو  األاشوط  الويت  70وأُافدت ا ب   2015 لياي
  2015 عاي اضطُلع هبا   إااس اللاامي إقل

حلد  عمل بشأن تدنياع التاديو    وال املناا و  و ايو  امل وتهلك، وذلوك  )أ( 
متوز/يوليوووووك. وتيووووواون األوادتوووووا  موووووع إ وووووباايا و وي ووووورا  24إىل  22  كولومبيوووووا   الفووووو ا مووووون 

وكولومبيا لتن يد اذ  احللد ، وذلك مبشواسك  اهليئواع التابيو  لدول بلود مون البلودان امل وتفيدا مون 
بلووووداً. وكووووان الغوووور  موووون حلدوووو  اليموووول اووووو يديووووو ات وووواض  16لبووووالد عوووود اا براووووامي كومبووووال ا

ال يا اع وامافاذ    وال املناا و  و ايو  امل وتهلك بو   تلوف األعقوا  و اإول كول عقوو، 
 وقوود إلصووت احللدوو  إىل أاووك ودوون يديووو أاقوول النتووا ي موون إووقل التاديدوواع املشوو ك  الوانيوو 

 جتريك من يديداعو ما   اهليئاع   إااسمن إقل تبا ل امليلوماع ب أو
االجتماع ال ونوي للفريوو اليامول امليوإل بالتاواسا واملناا و ، وذلوك   إكووا وس  )ب( 
كااون األول/ ي مل. وا تقاف االجتمواع كول مون إكووا وس واملن ومو  االقتصوا ي    3و 2يوم  

االجتماع حل لون عن ايئاع التاواسا  ألمريدا القتيني  ومنطد  البار الداسييب واألوادتا ، وحقر
بلداً من أمريدا القتيني  ومنطد  البار الداسييب. واعتمد الفريو اليامل أ لوب  26واملناا   من 

 عمل جديداً و عا مصرف التنمي  للبلدان األمريدي  لقش اك   ا تقاا  اجتماعاع مدبل و
 16و 15ك   بووواو يووووم  املنتووودى الووودويل انوووام  حلمايووو  امل وووتهلك، وذلووو )ج( 

أيلول/ ووبتمل. وقوود مت إوووقل املنتوودى عووورو  بشووأن أاقوول املماس ووواع لوضووع ال يا ووواع   
اياليووو  الوكووواالع، واحلموووقع الت ديفيووو ، واآليووواع البديلووو  لت ووووي  املنازعووواع،   ووواالع مووون قبيووول

 دطاع انامو حل ًق عن وكاالع حدومي  وسابطاع امل تهلد  وال 156  موعك ما وشاسك ايك
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 19إىل  15 وسا بشووووووووووأن التاوووووووووواسا املد وايوووووووووو ، وذلووووووووووك   الفوووووووووو ا مووووووووووون  ) ( 
 23حزيران/يوايوووك، و وسا أإووورى بشوووأن بووورامي الت ووواال املتصووول  باملناا ووو ، وذلوووك   الفووو ا مووون 

  املا ووو  مووون املشووواسك   98تشووورين ال ووواين/اوامل. وتفيووود  سا ووو  ا تدصوووا ي   اإليووو  أن  27 إىل
ذ  التارب  علا أهنا حلتازا وأن م وتوى امليراو  اليامو  بشوأن اوذ  الدقوايا لودى الوكواالع قيَّموا ا

  املا  . وتُددَّي م ل اذ  الدوساع  64يشمل املوعف  املشاسك  وغا املشاسك ( زا  بن ب   )مبا
  براووامي  املد فوو  الراييوو  امل ووتوى الوويت توودوي أ ووبوعاً للموووعف  اليووامل    الوكوواالع األعقووا  

كومبووال وتلوويب االحتياجوواع الووويت يوود اا الوكوواالع    ووال بنوووا  الدوودساع. وهتوودف إىل تدوووراس 
 800 موعو   موا التارب    الوكاالع الواني  اليت يتبوع هلوا املشواسكون، واو   وا ت   تودسيب

 مشاسكاً.

 برنامل المنافسة الخاص بافريقيا -2 

، إىل 2009يوك اتفواض أكورا وأُالوو   حزيران/يوايوك يهدف اذا اللاامي، الذي اوجم عل -27
م ووواعدا البلووودان األاريديووو  علوووا وضوووع اهلياكووول ام اسيووو  واملؤ  وووي  والدااوايووو  املق مووو  مووون أجووول 
امافاذ الفيال لدواا  و يا اع املناا   و اي  امل تهلك. ويتوإا اللاوامي هناواً أك ور تن ويداً 

تدووووإل، وذلووووك باال ووووتنا  إىل احتياجوووواع كوووول بلوووود موووون البلوووودان أاشووووط  التيوووواون ال إزا وتنا ووووداً 
امل تفيدا ويشاع   الوقت ذاتك التياون امقليم  ويشد  علا إم واك اجلهواع امل وتفيدا بزمواي 
األموووس، واووو موجووك حنووو جااووب الطلووب موون التيوواون التدووإل. وي وويا اللاووامي كووذلك إىل إقاموو  

 املن موواع غووا احلدوميوو  ومؤ  وواع الووتيلد احملليوو .سوابوون أووووو مووع الدطوواع انووام، اقووًق عوون 
بأاشووط  قطريوو  تتيلووو ببنووا  الدوودساع    ووال قووواا   2015 عوواي لع  طُ اووذا املقووماس، اضوو و 

ققوايا املناا و   اإول  مبياجلو و يا اع املناا     أاريديا، مشلت  وسا تدسيبيو  للاهواع املينيو  
يووووا وملم لوووو  عوووون الوووودول األعقووووا    االيووووا ، وذلووووك االيووووا  االقتصووووا ي والندوووودي لغوووورب أاريد
 3إىل  1اووذ  الوودوسا    وي وورا   الفوو ا موون  اُ مووتبالتيوواون مووع ايئوو  املناا وو  الياباايوو ، وقوود 

 متوز/يوليك قبل اايدا  مؤمتر األمد املتادا ال ابع ال تيرا  جيع جوااب اجموع . 

 ال صياغ  ال يا اع وا تيرا  قااون املناا  زمبابوي  تيزيز الددساع التدني      )أ( 
لدوواا  و يا واع املناا و     اً ، أجرى األوادتا  ا تيرا  ا ورا  وقويو2012 عاي   -28

. ومتخووا ا وووتيرا  الن ووورا  انوووام بزمبوووابوي عووون (12)جهوسيوو  تنزاايوووا املتاووودا وزامبيوووا وزمبوووابوي
اوذا الصود ، و ويياً  و  .ايهوا ب دااو  املناا و توصياع بإصق  وتيزيوز ا واي املناا و  والنهوو  

للم ووواعدا علوووا تنفيوووذ التوصوووياع، واصووول األوادتوووا ،   إاووواس براوووامي  لتنميووو  التاووواسا والدطووواع 
انام يهدف إىل  عد إاياش االقتصا  وتيزيوز التنووع االقتصوا ي واحلود مون الفدور   زمبوابوي، 

__________ 

ا وووتيرا  الن ووورا  الطووووع  لدوووواا  و يا ووواع املناا ووو   تدريووور وقوووو  عووون جهوسيووو  تنزاايوووا ، 2012األوادتوووا ،  (12)
 )ايويوسك وجنيف، منشوساع األمد املتادا(.  املتادا وزامبيا وزمبابوي
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املتصوووول  بدووووواا  و يا وووواع املناا وووو ، واضووووطلع أاشووووطتك  ذ  بتمويوووول  موووون االيووووا  األوسو ، تنفيوووو
  2015 عاي باألاشط  التالي   

يت  موعو  أ واع لتديويد املناا و  بغيو   سا و  الدوواا  واللووا   التن يميو  ُوض )أ( 
علوا يديود الدقوايا االقتصوا ي   أو اليت قد تدون هلا اايدا اع علا قواا  و يا اع املناا و 

 املطروح    زمبابويو
 ُوضع إااس ل يا اع املناا     زمبابويو )ب( 
أيلول/ بتمل، ا د األوادتا ، بالتياون مع جلنو  املناا و  والتيريفواع    2   )ج( 
حلدوو  عموول موون أجوول إذكووا  الوووع  مبشووروع  يا وو  املناا وو  والتيريووف بووك   صووفوف  ،زمبووابوي

واجلهاع الدا م  علوا تن ويد الدطواع،   ذلك الوزاساع احلدومي ،  مبا اجلهاع صاحب  املصلا ،
وحل لوو  األعموووال التااسيوو ، واحملوووام ، واألو ووواك األكا ويوو ، وملووون  اوووذ  اجلهوواع ارصوووً  ملناقشووو  

 املشروعو
قطوووواع تدنولوجيووووا   صوووويد تدريوووور عوووون تطبيووووو  موعوووو  أ واع تديوووويد املناا وووو   ) ( 

 . 2016ين/يناير امليلوماع واالتصاالع، وضيت صيغتك النها ي    كااون ال ا
إاووواس األاشوووط  ال وجييووو ، ا ووود األوادتوووا  بالتيووواون موووع اللانووو   و  ،2015 عووواي و  -29

حزيران/يوايوك  5حلدت   سا يت  للتوعي  بدوس قواا  و يا اع املناا     زمبابوي، وذلوك   
ت ووووايل  ووواعد األوادتوووا    وضووووع ا ووواي إلدووو وين ل ،أيلول/ وووبتمل. وبامضووواا  إىل ذلووووك 4و

الشووووداوى حوووو  يتي وووور علووووا املووووواان  تدوووودمي شووووداوااد املتيلدوووو  باملماس وووواع التااسيوووو  املاايوووو  
 . 2016اللان . وبدأ الن اي عملك   اذاس/ماسا  داتبللمناا    ون التددي شخصياً إىل م

، وضوووع منهووواج   سا ووو  لدليووويت احلدووووض واليلووووي 2016 عووواي رسا  دوووومووون األاشوووط  امل -30
، ا وود األوادتووا  2016اي ووان/أبريل  15إىل  11  جباميوو  زمبووابوي. افوو  الفوو ا موون االقتصووا ي

اجلاميو . و واعد وضووع املووا  اناصو  مللدوو    اإوول وسًا تدسيبيوً  بشوأن قووواا  و يا واع املناا و  
  واوا  اجلاميو  بالتزامهوا االجتمواع  وال بووي بتخوريي موواس   ،إىل حود  موا ،الودوسا ن يداليمل وت

التوعي  بدواا  املناا    اإل  و  ي  متخصص  ومدسب    ميدان قواا  و يا اع املناا  ،بشر 
 وووااد ذلوووك   الووو ويي لن ووواي   وووليد  مووون الناحيووو   كموووا  ادابووو  املهووون الدااوايووو  و وا ووور األعموووال،

 الدااواي  وييمل علا أكمل وجك مافاذ قواا  املناا     زمبابوي. 
، ا وووود األوادتووووا  حلدوووو  عمووول تروجييوووو  ألعقووووا  اللملووووان 2016يل اي وووان/أبر  16و   -31

بشأن الفوا د االقتصا ي  ل يا اع املناا و ، ُعدودع   زمبوابوي. وكااوت أاوداف حلدو  اليمول  
 كاآيت 
 بفوا د املناا  و يتيلو ايما إذكا  الوع  وتيزيز الفهد   صفوف اللملااي  )أ( 
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إطون إافواذ تابيو  للانو   أو زمبابوي وأي والياعا تيرا  قااون املناا      )ب( 
ومتاحوو  للامهوووس، اقووًق عوون ا ووتيرا  اإوور ال وووابو الدقووا ي  والتدوودي الووذي أحرزتووك ايئوواع 

 املناا     املنطد ، وذلك هبدف إعدا  موا  للتوعي  إاص  باللملااي و
الصوووووناعاع   ا وووووتيرا  التدووووواسير الدطريووووو  والتدووووواسير الدوسيووووو  املتيلدووووو  ملالووووو   )ج( 

 زمبابوي، بغي  جيل اليرو  املددم    حلد  اليمل مق مً  للغر و
الن ووووور   تدريووووور ا وووووتيرا  الن ووووورا  الطووووووع  لدوووووواا  و يا ووووواع املناا ووووو     ) ( 

زمبابوي والتوصياع الواس ا ايك بغي  اهود إاواس قوااون املناا و  الدوا د حاليواً وأيو  توصوياع  وابد  
 مااس.ُقد مت بشأن يدي  ا

 إويوبيا  تيزيز الددساع    ال إافاذ إااس املناا   و اي  امل تهلك )ب( 
، أعوووود األوادتووووا  ا تيراضوووواً حلالوووو   يا وووو  املناا وووو    إويوبيووووا تقوووومن 2015 عوووواي   -32

توصياع عن امجرا اع والتودابا املمدنو  مزالو  احلوواجز التن يميو  الويت تيو   املناا و . وجيوري 
الوووراان ا ووتدمال التدريووور   ضووو  املقح ووواع والتيليدوواع املددمووو  موون ايئووو  املناا ووو    الوقووت 

التااسيووو  و ايووو  امل وووتهلك   إويوبيوووا. وقووود عمووول األوادتوووا  موووع اهليئووو  لصوووياغ  مبوووا ئ توجيهيووو  
تدميليوو  بشووأن مياجلوو  عمليوواع االاوودماج وعمليوواع اال ووتاواذ وإ ووا ا ا ووتيمال مركووز اهليمنوو ، 

، ا وووووووود 2015كووووووووااون األول/ ي وووووووومل   11و 10 و  .2016شووووووووباك/الاير  ا ووووووووُتدملت  
مركووز  يمالعموول تدسيبيوو  ملوووعف  الوكالوو  بشووأن عمليوواع االاوودماج وإ ووا ا ا ووت  األوادتووا  حلدوو

اهليمنوو  ويليوول ققووايا املناا وو . و وواعدع حلدوو  اليموول   جووع امليلوموواع املددموو  موون موووعف  
االادماج والياع امافاذ من أجل التاديو   ققايا إ وا ا  اهليئ  بشأن إااس ا تيرا  عملياع

مركز اهليمن  وت ويتها، وقد ُأإوذع تلوك امليلومواع بيو  االعتبواس لودى إعودا  املبوا ئ  يمالا ت
، ا ووووود األوادتوووووا   وسًا تدسيبيووووو  2016حزيران/يوايوووووك  15إىل  13الفووووو ا مووووون  و  التوجيهيووووو .

الر ي ووو  مووون الووودوسا اوووو ااوووقع املووووعف  علوووا االعتبووواساع ملووووعف  مووون اهليئووو . وكوووان اهلووودف 
االقتصا ي  اليت تدوي عليها قوواا  املناا و  الوانيو  وعلوا كيفيو  اجلموع بو  اوذ  اجلوااوب والونهي 
 الدوووااوين إزا  إافووواذ  يا ووواع املناا ووو  بغيووو  تشووووايع امافووواذ ال ووول  والفيوووال لتشوووريع املناا وووو 

، ا وود األوادتووا  2016حزيران/يوايووك  17و 16 و  ناا وو .يتماشووا مووع أاووداف  يا وو  امل مبووا
مركوز  يمالعمل تدسيبي  للدقاا بشأن الدقايا املتيلد  بوالتدتقع االحتداسيو  وإ وا ا ا وت  حلد

اووقع الدقوواا علووا املفوواايد ذاع الصوول  الوويت تدوووي إاهليمنوو . وكووان اهلوودف موون حلدوو  اليموول اووو 
  اجلموع بوو  تلوك املفوواايد والونهي الدووااوين إزا  إافواذ  يا وو  عليهوا قوواا  املناا وو  الوانيو  وكيفيوو

يتماشووا مووع أاووداف  يا وو   مبووا املناا وو  بغيوو  تشووايع امافوواذ ال وول  والفيووال لتشووريع املناا وو 
 املناا  .
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برنامل التكامي القتصادي اإلقليمي والمساواة بين الجنسين ومكافحة ال سلاد ملن للالل  -3 
 2020-2015في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  سياسات حماية المستهلك

بودعد  2015 عاي وضع األوادتا  اذا اللاامي امقليم  لبنا  الددساع الذي أُالو   -33
من الوكال  ال ويدي  للتياون ام ا   الدويل وبتمويول مون ال وويد. ويهودف اللاوامي إىل امل وا   

اوو  الف ووا  وام اسا الرشوويدا وامل وواواا بوو  اجلن وو  عوون   التداموول االقتصووا ي امقليموو  ومداا
باملناا وو  و ايوو  امل ووتهلك   منطدوو   يتيلووو ايمووااريووو تيزيووز األ ووواض باتبوواع  يا وواع حمّ وون  

الشووورض األو ووون ومشوووال أاريديوووا. وي ووويا اللاوووامي أيقووواً إىل امل وووا     يديوووو أاوووداف التنميووو  
اللاوووامي اووو  األس ن وتووووا  واجلزا ووور و ولووو  ال وووط  ولبنوووان امل وووتدام . والبلووودان امل وووتفيدا مووون 

 ومصر واملغرب واليمن. واللاامي مصمد للم اعدا   ضمان يديو النتا ي انم  التالي  
  أن تدوووون  يا ووواع املناا ووو  ايالووو  وم وووتدام  وصووواحل  كوووأ واع 1النتياووو   )أ( 

 و ن ومشال أاريدياو لتاديو التدامل االقتصا ي امقليم    منطد  الشرض األ
  اح اي حدووض امل وتهلك علوا الصوييدين الوواإل وامقليمو  ووضوع 2النتيا   )ب( 

 يا اع حلماي  امل تهلك تت ود بالفياليو  واال وتدام  وتدوون صواحل  كوأ واع لتاديوو التدامول 
 االقتصا ي امقليم    منطد  الشرض األو ن ومشال أاريدياو 

لوووودعد املدوووودي موووون الدطووواع انووووام واعتمووووا  بوووورامي امت ووووال   زيووووا ا ا3النتياووو   )ج( 
بدواا  و يا اع املناا   و اي  امل تهلك. وتيزيز اجلهو  الرامي  إىل يديوو امل واواا  يتيلو ايما

 ب  اجلن   ومتد  املرأا اقتصا ياً علا الصييد امقليم و 
يووووا ا م ووووتوى الفهوووود   تطبيووووو مبووووا ئ احليووووا     ووووال املناا وووو . وز 4النتياوووو   ) ( 
بأ يوووو  احليووووا     ووووال املناا وووو    صووووفوف املؤ  وووواع اململوكوووو  للدولوووو   يتيلووووو ايموووواوالوووووع  

 وام اساع احلدومي و 
  ي ووووو  التيووووواون امقليمووووو     وووووال املناا ووووو  و ايووووو  امل وووووتهلك 5النتياووووو   )إ( 

ريديوا املشواسك    املشوروع. وتيزيز . وزيوا ا اليود  النهوا   لبلودان منطدو  الشورض األو ون ومشوال أا
وتيزيووووز قوووودساع اجلهوووواع صوووواحب  املصوووولا  وزيووووا ا وعيهووووا والتزامهووووا علووووا الصووووييدين امقليموووو  

 والواإل. 
واوووو  مرحلوووو  أ ا ووووي  لتشووووديل صوووووسا  -و  إاوووواس املرحلوووو  اال ووووتهقلي  موووون اللاووووامي  -34

اسك األوادتوووا    شووو -واضوووا  عووون ال وووياض الوووذي  وووينفذ ايوووك اللاوووامي والبيئووو  احمليطووو  بوووذلك 
 و/أو توىل تن يمها   2015 عاي األاشط  التالي   

 كااون ال اين/ينايرو   23جل   إعقمي  للمندوب  املديم    جنيف،  )أ( 
مشووواسك  بلووودان مووون منطدووو  الشووورض األو ووون ومشوووال أاريديوووا   املوووؤمتر ال ووونوي  )ب( 

 اذاس/ماساو  6و 5،   باو، COMPALللاامي كومبال 
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 18-16زيووووووووواسا تدصووووووووو  احلدوووووووووا و مجووووووووورا  تديووووووووويد لقحتياجووووووووواع، األس ن،  )ج( 
 اذاس/ماساو
 22-19زيوووووووواسا تدصوووووووو  احلدووووووووا و مجوووووووورا  تديوووووووويد لقحتياجوووووووواع، مصوووووووور،  ) ( 

 اذاس/ماساو
 25-23زيوووووووواسا تدصوووووووو  احلدووووووووا و مجوووووووورا  تديوووووووويد لقحتياجوووووووواع، لبنووووووووان،  )إ( 

 اذاس/ماساو
 حزيران/يوايكو  4-3املشاسك    املؤمتر ام قم  ال ا ا، توا ،  )و( 
 12-10زيووووووواسا تدصووووووو  احلدوووووووا و مجووووووورا  تديووووووويد لقحتياجووووووواع، املغووووووورب،  )ز( 

 حزيران/يوايكو 
 15-14زيوووووووواسا تدصوووووووو  احلدووووووووا و مجوووووووورا  تديوووووووويد لقحتياجوووووووواع، اجلزا وووووووور،  ) ( 

 حزيران/يوايكو
 17-16لقحتياجوووووووواع، توووووووووا ، زيوووووووواسا تدصوووووووو  احلدووووووووا و مجوووووووورا  تديوووووووويد  )ك( 

 حزيران/يوايكو
زيوواسا  سا ووي  لواوود ال ووطيإل إىل مووؤمتر األموود املتاوودا ال ووابع امليووإل با ووتيرا   )ي( 

 10-6جيوووووع جوااوووووب اجموعووووو ، ومدابلووووو  موووووع أعقوووووا  الواووووود لتديووووويد االحتياجووووواع، جنيوووووف، 
 متوز/يوليكو 
 29-27 ، املغرب، حلد  عمل إقليمي  ا تشاسي  مع اجلهاع صاحب  املصلا )ك( 

 متوز/يوليكو 
 منتدى براامي منطد  الشرض األو ن ومشال أاريديا، املغرب، اب/أغ ط .  )ل( 

وشوواسكت البلوودان امل ووتفيدا   املووؤمتر ال وونوي للاووامي كومبووال لقاووقع علووا أاووداف  -35
 وووتفا ا منوووك براوووامي اإووور مووون بووورامي األوادتوووا  املتيلدووو  باملناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك والووودسوا امل

وأ ووواليب عملوووك وإ.ازاتوووك. وأتوووا  املوووؤمتر ارصووو  لتبوووا ل التاووواسب بشوووأن الدقوووايا الناشوووئ  املتيلدووو  
ب يا ووواع املناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك   املؤ  ووواع الرا ووودا   أمريدوووا القتينيووو ، وذلوووك هبووودف 

 تيزيز قواا  و يا اع املناا   و اي  امل تهلك   البلدان امل تفيدا.
ومشلووت زيوواساع تدصوو  احلدووا و إىل األس ن وتوووا  واجلزا وور ولبنووان ومصوور واملغوورب الوويت  -36

هبدف اماذ قراس بشأن األاشط  القزم  علا م توى كل قطر  -ُأجري ايها تدييد لقحتياجاع 
مدووابقع موع م ووؤول  حدوومي  وموووعف   -وعلوا امل وتوى امقليموو  وتصوميد تلووك األاشوط  

 ي  والتشووورييي  لتنووواول اجلوااوووب ام اسيووو  والتن يميووو  لدوووواا  املناا ووو  و ايووو    ال ووولطت  الدقوووا
امل ووتهلك والدقووايا املتصوول  بإافوواذ تلووك الدووواا . وأجوورى األوادتووا  أيقوواً مدووابقع مووع مهنيوو  
موووون الووووودوا ر الدااوايووووو  واالقتصوووووا ي  والتااسيووووو  وحل لووووو  عووووون مؤ  ووووواع جتاسيووووو  حمليووووو  وسابطووووواع 
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صونع ال يا واع، وحل لو   أو هاع كاات   ال ابو م وؤول  عون إافواذ الدوواا للم تهلد  وج
عن األو اك األكا وي  وو ا ل امعقي وجهاع أإرى من أصوااب املصولا  املهتمو  بدقوايا 

ُأجريت مدابقع مع شركا   ولي  اإرين من كل مون الدطواع   كما  املناا   و اي  امل تهلك.
وكووواالع أإوورى تابيووو  لسموود املتاووودا ووكوواالع إ ا يووو  تيموول    وووال  انووام واليوواي )مووون قبيوول

املناا وو  و ايوو  امل ووتهلك(. وكااووت اووذ  البي وواع هتوودف إىل تشووديل صوووسا واضووا  عوون حالوو  
 اي  امل تهلك واملناا     البلدان امل تفيدا بغي  ترتيب االحتياجاع    ال  اي  امل وتهلك 

واحلصول علا ميلومواع بشوأن ا و اتياياع وأاشوط  التنفيوذ املدسجو  واملناا   ح ب األولوي ، 
  انطوو  التشووغيلي  امقليميوو  وإقاموو  عققوواع عموول اويلوو  األموود بوو  األوادتووا  وجيووع اجلهوواع 

 صاحب  املصلا . 
وا تمر األوادتا    االضطقع بأاشط  التوعي  باليقق  ب   يا واع املناا و  و ايو   -37

واليققوو  بوو  ايئوواع املناا وو  واهليئوواع التن يميوو  واياليوو  املناا وو ، وذلووك موو ًق موون امل ووتهلك، 
إقل مشاسكتك   املؤمتر ام قم  ال ا ا. وا وتهل األوادتوا  مناقشواع ايموا يتصول بالتيواون 
مع ايئاع املناا     االيا  األوسو  اليت حقرع احلدأ )م ل ايئو  املناا و    النم وا( وموع 

اع إقليمي  م ل املؤ    ام قمي  الدولي  لتمويل التااسا واملركز ام وقم  لتنميو  التاواسا من م
 وجامي  الدول اليربي . 

وعلا اامش مؤمتر األمد املتادا ال ابع امليإل با تيرا  جيع جوااوب اجموعو ، ا ود  -38
اع    ووال املناا وو  و ايوو  األوادتووا  اجتماعوواً جاابيوواً مووع منوودوب  ال ووطيني  لتديوويد االحتياجوو

امل ووتهلك وتشووديل صوووسا واضووا  عوون حالوو  املناا وو  و ايوو  امل ووتهلك   ال ووط . وقوود أتووا  
االجتمواع أيقواً ارصو  للمنودوب  الفل وطيني  حلقووس املوؤمتر وإقامو  صوقع موع البلودان احلاضوورا 

   املؤمتر. 
للبلوودان امل ووتفيدا كوو  تدوو    وواالع وأتاحووت حلدوو  اليموول امقليميوو    املغوورب منوولاً  -39

االاتموواي ايمووا يتصوول بامل وواعدا   إاوواس اللاووامي وتتفاعوول وتتدا وود امليلوموواع بشووأن جتاسهبووا   
 ووووال إافوووواذ قووووواا  املناا وووو  و ايوووو  امل ووووتهلك مووووع ال كيووووز علووووا األاوووور ال يا وووواتي  والدااوايوووو  

ا  الدووودساع والتاووودياع املطروحووو . وإىل واملؤ  وووي ، وعلوووا جوااوووب الووودعوا والتيووواون الووودويل وبنووو
جااوووب اليوووامل     وووال املناا ووو  و ايووو  امل وووتهلك، حقووور احللدووو  حل لوووون ساييوووو امل وووتوى عووون 
وزاساع حدوميووو  وايئووواع ققوووا ي  وجهووواع تن يميووو  قطاعيووو  وحل لوووون عووون  وا ووور مينيووو  بدقوووايا 

لد  والدطوواع انووام. وُعدوود امل وواواا بوو  اجلن وو  وعوون األو وواك األكا ويوو  وسابطوواع امل ووته
بشأن املرأا امذ شدل جل   عام  حقراا جيع املشاسك . وشود  املشواسكون علوا  عاي اجتماع

احلاج  إىل إشراك املرأا   جيع قطاعاع االقتصا ، وخباص    امل وا ل املتيلدو  باملناا و  و ايو  
 امل تهلك. 

  امل ووتهلك موون إوقل مشوواسكتك   املووؤمتر وواصول األوادتووا  أاشوط  إذكووا  الوووع  ملمايو -40
(. وعلووووا اوووامش احلووودأ، ا وووود 19ال وووابع للاوووواس األاريدووو  حلمايوووو  امل وووتهلك )اا ووور الفدووورا 
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األوادتا  اجتماعاً   مدر جامي  الدول اليربي  ملواصل  املناقشاع بشوأن مشواسك  اوذ  الودول   
 اللاامي انام مبنطد  الشرض األو ن ومشال أاريديا. 

 ، اجتماعاً   مصر ملناقش  إطو  اليمول2016وأإااً، ا د األوادتا ،   اذاس/ماسا  -41
 مع البلدان امل تفيدا.  2016 لياي

 تعزيز الك اءة التقنية في مجال حماية المستهلك في رابطة أمم جنوع شرق آسيا -4 
. ومت لووت 2015 عوواي اضووطلع األوادتووا    إاوواس اووذا املشووروع بيوود  موون األاشووط    -42

 األاشط  الر ي ي  ايما يل  
 20زيووواساع ميداايووو  إىل بووووروين  اس ال وووقي وماليزيوووا و وووونغااوسا   الفووو ا موووون  )أ( 

اي ان/أبريل. وكان اهلودف مون اوذ  الزيواساع اوو يديود الوكواالع الوانيو  الويت تقوطلع  28 إىل
ملشووووومول  بواليتهوووووا، وذلوووووك مب وووووؤولياع    وووووال  ايووووو  امل وووووتهلك واالاوووووقع علوووووا الدوووووواا  ا

يتصووول باجووواالع ال وووت  الووويت يغطيهوووا املشوووروع، واووو  يديوووداً  وووقم  املنتاووواع وتصووونيفهاو  ايموووا
وإودماع اهلوواتف واما اوت والتاوواسا املد وايو و واال تمااوواع اال وتهقكي  والصووناع  املصووراي و 

تنواول ققوايا  ايو  امل وتهلك  والبيئ و وإدماع الرعاي  الصاي و واندماع املهني . وجرى أيقواً 
الويت صوونفتها الوكوواالع املختصوو  ضوومن الدقووايا الوويت ي ووا باألولويوو  ايمووا يتصوول بدوول  ووال موون 
اجوواالع املووذكوساو والتوودابا التن يميوو  امل ووتخدم  حاليوواً للتصوودي للدقووايا الوويت جوورى يديووداا، 

  ذلووك املماس وواع وامجوورا اع  مبووا واالعتبوواساع املتصوول  بتيووديل وا ووتيرا  التوودابا التن يميوو ،
 التشرييي  وام اسي و

حلد  عمول مقوراس وحوداع التودسيب املتصول  ملمايو  امل وتهلك الويت أُعودع    )ب( 
متوز/يوليك. وكان اهلدف من حلد  اليمل اذ ، اليت ُعددع  31-27إااس املشروع، إادواي يا، 

يوو  واياليوو  املوووا  التدسيبيوو  املتصوول  باجوواالع   أمااو  سابطوو  أموود جنوووب شوورض ا وويا، اووو إقووراس أ 
ال ت  اليت يغطيها املشروع. ومراعاًا لنمو عد  امل تهلد    الدول األعقوا    الرابطو  والزيوا ا 

اليواع  و  الدباا   عد  امل تهلد  الذين يطالبون ملدهد   احلصول علا امليلوماع الدااي 
املتصووول  باملنتاووواع وشوووروك ال وووقم ، ُوضووويت الوحوووداع التدسيبيووو   اجلووول الفيالووو  وميوووايا اجلوووو ا 

ك وبيل مذكووا  الوووع  مبختلوف الدقووايا املتصوول  ملمايوو  امل وتهلك وبالو ووا ل الدفيلوو  بالتصوودي 
حلهوا. وألغوورا  وضوع الوحووداع التدسيبيو ، ُأجريووت زيواساع  سا ووي  شووامل  إىل  أو لتلوك الدقووايا

 وويد حلدوو  اليموول املينيوو  بووإقراس تلووك الوحووداع. و ت ووتخدي عوودا  ول أعقووا    الرابطوو  قبوول تن
الوحووداع كموووا  سا وودا تتووي  للوودول األعقووا    الرابطوو  إيقوواحاع شووامل  بشووأن ققووايا  ايوو  
امل ووتهلك   اجوواالع البوواسزا والناشووئ . وحقوور حلدوو  اليموول الوويت اشوو ك   تي ووااا األوادتووا  

ن  تلف الووزاساع، والوكواالع املختصو ، وجييواع  ايو  وإلا  باسزون   امليدان، أإصا يون م
امل تهلك من الدول األعقا    الرابط  وموعفون ييملوون   أمااتهوا. واواقش املشواسكون حمتووى 
الوحوداع التدسيبيو  الويت يود  ققوايا  ايوو  امل وتهلك    تلوف اجواالع، والدوواا  والتشووريياع 
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ل  ولو  عقوو   الرابطو ، واليواع اجلول املمدنو  الدفيلو  بت ووي  املتصل  بدل  ال وال اسي    كو
ققووووايا  ايوووو  امل ووووتهلك. ومتخقووووت املناقشوووواع عوووون توصووووياع بتيزيووووز التشووووريياع وال يا وووواع 

بيووود . واعتووول  وموووا قبووول الت وووويو موووا واملرااوووو الدا مووو ، وتناولوووت عووودا اليووواع للتووودإل   مرحلووو 
اُفوووذ بشووودل منا وووب، ينبغووو  أن ين ووور إليوووك كاوووز   موووا املشووواسكون أن إاووواس  ايووو  امل وووتهلك، إذا

 أ ا   من حدوض اما انو
 وسا تدسيبيووووو  شووووووامل  لتيزيووووووز الدفووووووا ا التدنيوووووو     ووووووال  ايوووووو  امل ووووووتهلك    )ج( 
أيلول/ وووووبتمل. وسكووووزع اوووووذ  الوووودوسا علوووووا تيزيووووز  ايووووو   2 -اب/أغ ووووط   31، اووووواي اييووووت

 وووووي ، واووووو  يديوووووداً اال تمااووووواع اال وووووتهقكي  امل وووووتهلك    ووووواالع وقوووووو  مووووون اجووووواالع الر ي
والصوووناع  املصوووراي و والبيئووو و وانووودماع املهنيووو . وقووود ُوضووويت وحوووداع تدسيبيووو  شوووامل  كمراجوووع 
العتما اا من موعف  الوكاالع احلدوميو    الودول األعقوا    الرابطو  لوضوع الولامي التدسيبيو  

ايااًل علا الصييد الوواإل. وحود  املشواسكون، الوذين القزم  لتنفيذ قواا   اي  امل تهلك تنفيذاً 
ضووموا موووعف  حدووومي  موون الوووزاساع والوكوواالع املختصوو ، الدقووايا املتصوول  ملمايوو  امل ووتهلك 

األاور الدااوايو  ذاع الصول   أو املطروح    كل  ال من اجاالع املوذكوسا والدوواا  وال يا واع
  ذلووك اليواع ت وووي   مبوا اماذاوا قبول الت ووويو وبيود ،بدول  وال، اقووًق عون التودابا الواجووب 

النزاعووواع. وأتاحوووت الوووودوسا ارصووو  للوووودول األعقوووا    الرابطووو  لتدا وووود امليلومووواع واملماس وووواع 
الفقوولا    وووال مياجلووو  شوووداوى امل وووتهلد  لووودى كوول وكالووو  مووون وكووواالع  ايووو  امل وووتهلك، 

اوووواس  ايوووو  امل ووووتهلك والو ووووا ل الدفيلوووو  ولتاديوووود الدقووووايا الوووويت يووووول  ون امافوووواذ الفيووووال م
بتا وو  الوولامي الوويت تنفووذاا  تلووف الوكوواالع جلوول ضوورس امل ووتهلد . وُوضوويت  وواذج ومبووا ئ 
توجيهيو  ال وتخدامها مون جااوب الوودول األعقوا    الرابطو  مون أجوول وضوع اليواع جلول القوورس 

خدموا تلوك الوحوداع بصويغتها وتي ا إجرا اع تدودمي الشوداوى. ويتوقوع مون املشواسك  أن ي وت
النها ي  لتدسيب املووعف  والو ويي أل يو   ايو  امل وتهلك لودى الووزاساع والوكواالع املختصو    

 بلداهند، وذلك مب اعدا من األوادتا  وإلا  باسزين   امليدانو
حلدوووو  عموووول لتوووودسيب املوووودسب  هبوووودف تيزيووووز الدفووووا ا التدنيوووو     ووووال  ايوووو   ) ( 
تشرين األول/أكتووبر. وكوان اهلودف مون حلدو  اليمول اوذ ، اوو تيزيوز  7-5، الفلب ، امل تهلك

قودسا املوووعف  احلدووومي  علووا وضوع وتدوودمي بوورامي تدسيبيوو  تركوز علووا املتطلبوواع التدنيوو    وقووو  
مووون اجووواالع الر ي وووي ، اووو  يديوووداً  وووقم  املنتاووواع وتصووونيفهاو وإووودماع اهلووواتف واما اوووت 

لد وايو و وإودماع الرعايو  الصواي . وعدوب  سا و  شوامل  ُأجريوت لودى  وت  ول والتاواسا ام
أعقوووا    الرابطووو ، إلوووجم إووولا  ا تشووواسيون مينيوووون مبشووواسيع يدو اوووا األوادتوووا  إىل أن انووواك 
حاجووو  عامووو  إىل تيزيوووز الدوووودساع الداإليووو  لووودى الووودول األعقووووا  بو وووا ل منهوووا تيميوووو الفهوووود 

را اع الوانيوووو ، وت وووووي  ققووووايا امل ووووتهلد  عوووون اريووووو الو وووواا  بووووالدواا  وامجوووو يتيلووووو ايمووووا
والتادوويد، وتصووميد  ووبل االاتصوواف واوور  اجلووزا اع املنا ووب . وأقوور املشوواسكون بأ يوو  ضوومان 

  ذلك ترج  الوحوداع إىل  مبا ا تخداي الوحداع التدسيبي  واتفدوا علا ا تدشاف  بل عدا،
و/أو حلدوواع عموول حمليوو  ووضووع بوورامي تدسيبيوو ، وذلووك اللغوواع احملليوو ، وتن وويد حلدوواع  سا ووي  
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باعتموووا  الوحوووداع أ ا ووواً لتلوووك األاشوووط ، وااقشووووا ال وووبل الدفيلووو  بتلبيووو  احتياجووواع  تلوووف 
الوووووزاساع و/أو الوكووووواالع املختصووووو    كووووول بلووووود. و وووويتوىل األوادتوووووا  تندوووووي  الوحوووووداع امليووووودا 

ا الوكاالع احلدومي  وتصميد ووضوع وتدودمي ال تخداي الدول األعقا    الرابط  بغي  تيزيز قدس 
  وساع تدسيبي  هبدف تنفيذ إااس  اي  امل تهلك تنفيذاً ايااًل. 

أنشللطة الللدول األلألللاء والمنامللات الدوليلللة فللي مجللال بنللاء القلللدرات  -ثالثاا  
 والمسالدة التقنية

 مثال للى المسالدة المقدمة من البلداي المانحة -ألف 
  حلدو  عمول بشوأن 2015 عواي ناا و    ارا وا باألاشوط  التاليو   اضطليت ايئو  امل -43

إجرا اع ار  اجلزا اع، املغرب، حزيران/يوايوكو وحلدو  عمول للو ويي للمنوااع الناجو  عون إافواذ 
قووواا  املناا وو ، بولينيزيووا، متوز/يوليووكو و وسا تدسيبيوو  بشووأن ايدوول املنتوودياع والتالوويقع املتيلدوو  

االحتدووواس، الصووو ، تشووورين األول/أكتووووبرو وحلدووو  عمووول تدسيبيووو  بشوووأن كيفيووو  تيزيوووز مبداااووو  
االمت ال و اع عال  امصق  مون إوقل أاشوط  الودعوا، قولم، تشورين األول/أكتووبرو وحلدو  
 عمل تدسيبي  بشأن أولوياع امافواذ، إ ورا يل، تشورين ال واين/اوامل. واُفوذع األاشوط  التاليو   

  عموووووول تدسيبيوووووو  بشووووووأن االقتصوووووا  الرقموووووو  واملناا وووووو ، املد وووووويك، كووووووااون   حلدوووووو2016 عووووواي
ال اين/ينوووايرو واليمووول ال وجيووو  بشوووأن انطوووواع األوىل حنوووو املناا ووو    امل وووتدبل، كوبوووا، كوووااون 
ال اين/ينوايرو وحلدوو  عمول بشووأن اال و اتياياع الفقوولا هليئواع املناا وو  الشواب ، مالطوو ، كووااون 

عمل تدسيبي  بشوأن مداااو  التدوتقع االحتداسيو ، اجلمهوسيو  الدومينيديو ، ال اين/ينايرو وحلد  
شووباك/الايرو وحلدوو  عمووول تدسيبيوو  بشوووأن املناا وو    قطوواع االتصووواالع ال وولدي  والق ووولدي ، 
غواتيمووواال، أياس/موووايوو وحلدووو  عمووول تدسيبيووو  بشوووأن  يا ووواع التدنولوجيوووا واالبتدووواس واملناا ووو ، 

 ، حزيران/يوايووكو وحلدوو  عموول لبنووا  الدوودساع    ووال  يا وواع املناا وو ، مداايوو  تووايوان الصوويني
 اواد كواد )الص (، حزيران/يوايك.

 أنشطة بناء القدرات التي تألطلا بها منامات دولية ألرى -باء 
 منامة التعاوي والتنمية في الميداي القتصادي -1 

اوورف ااعوول س ي وو     ووال بنووا  اوو   من موو  التيوواون والتنميوو    امليوودان االقتصووا ي -44
الددساع وتددمي امل اعدا التدني  علا ال اح  الدولي . ويأإذ جول إودماع املشووسا املددمو  مون 

. وتدودي املن مو  الودعد (13)املن م     وال بنوا  الدودساع شودل حلدواع  سا وي  وحلدواع عمول
__________ 

(13) Organization for Economic Cooperation and Development, 2003, Capacity-building for effective 
competition policy in developing and transitioning economies, Journal of Competition Law and 

Policy, 4(4):7–23. 
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  امليووإل باملناا وو  وحمفوول أمريدووا إىل البلودان الناميوو  واالقتصووا اع الناشووئ  موون إووقل احملفول اليووامل
القتيني  ومنطد  البار الداسييب امليإل باملناا   واملركزين امقليمي  للمناا     انغاسيا وجهوسيو   

 .(14)كوسيا

 شبكة المنافسة الدولية -2 
املناا و   تيتمد شوبد  املناا و  الدوليو  علوا أعقوا ها لتدودمي امل واعدا التدنيو  إىل وكواالع -45
ملنشأا حدي اً. و يياً ال تخداي حصويل  أعماهلوا املتزايودا علوا الناوو األاقول، مل وت الشوبد  عون ا

ال وووووبل الدفيلووووو  بتي وووووا إ مووووواج اوووووذ  احلصووووويل    األاشوووووط  الووووويت تقوووووطلع هبوووووا وكووووواالع الووووودول 
 .(16)2015-2014ضو  اذ  التطوساع، اضطليت الشبد  بأاشط  عدا    و  .(15)األعقا 

 أنشطة بناء القدراتأثر  -رابعاا  
يشوودل تديوويد أووور أاشووط  بنووا  الدوودساع مهمووً  صوويبً  وميدوودا تتطلووب تووواار ميلوموواع  -46

مراجيوو  ملشوواسيع األوادتووا   2015 عوواي . ومووع ذلووك، جوورع  (17)وبيااوواع قوود يصوويب جيهووا
يمليو  املتيلد  بتيزيز املؤ  واع وبنوا  الدودساع    وال املناا و  و ايو  امل وتهلك. وقود سكوزع ال

علووا براوووامي كومبووال كواحووود مووون بوورامي بنوووا  الدووودساع الوويت اضوووطلع هبوووا اوورع  يا ووواع املناا ووو  
و ايوو  امل ووتهلك   ال وونواع االونووويت عشوورا املاضووي  وناووت بتديووويد براووامي كومبووال واملشووواسيع 

ناوووت بتديووويد مووودى مق مووو  واياليووو  عمليووواع احلوكمووو  وتووودبا  كموووا  املدواووو  لوووك، أو املتصوول  بوووك
املدواووو  لوووك. وأُ سجوووت عمليووو   أو ملخووواار والرقابووو    إ اسا براوووامي كومبوووال واملشووواسيع املتصووول  بوووكا

للمراجي  الداإلي    األوادتوا  ا وراً للمخواار اال و اتياي   2015 عاي املراجي    إط  عمل
اليو  الفورع. والتشغيلي  اليالي  اليت ينطوي عليها املشروع، وذلك بوصفها عملي  س ي ي    إ.از و 

 . 2016 عاي و ُتتا  النتا ي والتوصياع املنب د  عن عملي  املراجي   
 . 2016-2015و  انتاي، جتدس امشاسا إىل بيا اواس األاشط  اليت اضطُِلع هبا    -47
 وووا ت حلدووو  اليمووول الووويت ُإصصوووت للتشووواوس موووع أصوووااب املصووولا ، وامليدوووو ا    -48

،   إذكا  وع  اجلهاع صاحب  املصلا  )مبا يشمل الووزاساع 2015زمبابوي   أيلول/ بتمل 
احلدوميووو  واجلهووواع التن يميووو  الدطاعيووو  وحل لووو   وا ووور األعموووال واحملوووام  واألو ووواك األكا ويووو ( 

__________ 

 .http://www.oecd.org/competition/ for details of technical assistance activitiesاا ر الرابن التايل   (14)
 Activity Report on International Competition Network Advocacy، 2011د  املناا و  الدوليو ، شوب (15)

and Implementation Network Support Programme 2010–2011. 
 29، مووووجز حصووويل  األعموووال، قُووودي   املوووؤمتر ال ووونوي الرابوووع عشووور،  ووويدين، 2015شووبد  املناا ووو  الدوليووو ،  (16)

 /http://www.internationalcompetitionnetwork.orgأياس/مووايو، متووا  علووا الوورابن التووايل   1 -اي ووان/أبريل 

uploads/library/doc1029.pdf    (. 2016اب/أغ ط   11)االع عليك 
(17) TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1. 
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عووووززع ميراوووو  املشوووواسك  مبنووووااع قووووواا  و يا وووواع املناا وووو . واكت ووووب  كمووووا  وتيميووووو اهمهوووود،
 ئ املناا ووووو  املتصوووول  ب يا وووواع املناا ووووو  وغووووا ذلووووك مووووون املشوووواسكون أيقوووواً اهمووووواً أاقوووول ملبووووا

ال يا ووواع الدا مووو  علوووا ال ووووض ومل وووا تها   عمليووو  التنميووو    زمبوووابوي. و وووا ت احللدووواع 
  ي و  اهود اجلهواع صواحب  املصوولا   2015الدسا وي  التوعويو  الويت ُعدودع   زمبوابوي   
  ر األعمال.ملبا ئ وقواا  املناا   واايدا اهتا علا  وا

وبامضاا  إىل ذلك، عزز التدرير املتيلو ملال   يا و  املناا و    إويوبيوا ميراو  املووعف   -49
احلدومي  واليامل  لودى ايئو  املناا و  التااسيو  و ايو  امل وتهلك بواحلواجز املاولو  أمواي املناا و  

امليلومواع املددمو  إىل اجلهواع صوواحب    االقتصوا  امويوو  والتودابا القزمو  مزالتهوا. وشودلت 
املصلا  عن امصقحاع الدااواي  واملؤ  ي  القروسي  م ا   إجيابي    ي   امااس الدااوين 
هبدف تيزيز أ وواض تناا وي    إويوبيوا وتصوميد أ واع غوا ملزمو  مون أجول تنفيوذ أاقول لدوااون 

موعفووواً مووون اهليئووو  علوووا  35زيوووز قووودساع املناا ووو    البلووود. وبفقووول أاشوووط  التووودسيب، أمدووون تي
  مياجلووووو  الدقوووووايا املتيلدووووو  بيمليووووواع االاووووودماج واال وووووتاواذ وإ وووووا ا ا وووووتيمال مركوووووز اهليمنووووو ،

  ا ت   تيزيز قدساهتد    ال تنفيذ قااون املناا   وإااس  اي  امل تهلك. كما
    


