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السووووتنتااات المتلووووق عليهووووا التووووي اعتموووودوا فريووووق الخبووووراء الحكووووومي  -أولا  
 الدولي المعني بقوايي  وسياسات حماية المستهلك في دورته األولى

 محاية املستهلك،فري  اخلءا  احلكومي الدوي املعي بقوا ن وسياسات إن  
إىل القتترار التتعت اعتمتتد  متتؤار األمتتتم املتحتتدة الستتاب  املعتتي باستتتعرا   يتتت   إذ يشتتر 

جوا ب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفت  عليهتا اتفاقتاا متعتدد األ تراأ متن أجتل مكافحتة 
 ، (1)(2015املمارسات التجارية التقييدية )جنيف، سويسرا، اوز/يوليه 

، املعنتتتون يلويتتتل عاملنتتتان يةتتتة التنميتتتة 70/1إىل قتتترار ايمعيتتتة العامتتتة  يشتتتر أيضتتتاا وإذ  
 ، 2015أيلول/سبتمء  25ي واملعتمد يف 2030املستدامة لعام 

، املعنتتتتتون يمحايتتتتتة املستتتتتتهلكي، 70/186إىل قتتتتترار ايمعيتتتتتة العامتتتتتة  وإذ يشتتتتتر كتتتتتعلك 
مبتتادئ األمتم املتحتتدة التوجيهيتتة  ، والتتعت يتضتمن2015كتتا ون األول/ديستمء   22واملعتمتد يف 

 املنقحة حلماية املستهلك، 
األحكتتتام املتعلقتتتة بقضتتتايا محايتتتة املستتتتهلك التتتي اعتمتتتد ا التتتدورة الرابعتتتة  إىليشتتتر وإذ  

(، مبتتا يف ذلتتك األحكتتام 2016عشتترة ملتتؤار األمتتم املتحتتدة للتجتتارة والتنميتتة ) تترو ، اوز/يوليتته 
 ، (2)الن مافيكيا و  رو )خ( من إع76الوارد يف الفقرة 

من إعالن مافيكيا و  رو ، الي تؤكد جمدداا أمهية وجتود  69إىل الفقرة  أيضاا  يشروإذ  
قوا ن وسياسات و نية منصفة وسليمة وقوية بشأن املنافسة ومحايتة املستتهلك، وينستحب ذلتك 

اجملتتالت، وياًتتةا يف  تتو  أيضتتاا علتتت التعتتاون التتدوي وتبتتادل املعلومتتات وبنتتا  القتتدرات يف  تتع  
توستتتتتي  األستتتتتوا  العامليتتتتتة، والتتتتتدور املتزايتتتتتد للشتتتتتركات عتتتتتء الو نيتتتتتة، و تتتتترورة لستتتتتن الشتتتتتفافية 

 واملسا لة، وثورة تكنولوجيات املعلومات والتصالت، وظهور التجارة اإللكرتو ية، 
ارستتات علتتت أن قتتوا ن وسياستتات محايتتة املستتتهلك أداة رئيستتية ملواجهتتة املم يؤكتتد وإذ 

التجاريتتتة اتتتر املنصتتتفة يف عتتتاب معتتتوبم ومتتترتاب ، بةتتتر  منهتتتا تعزيتتتز  تتتفافية ومستتتا لة الشتتتركات، 
وحشد املوارد، واكن املستهلكن وتقليص الفقر، وتشجي  السياستات القتصتادية والجتماعيتة 

 الشاملة للجمي ، 
والتنميتتة  تتي عمليتتة بتتأن  ي تتة بي تتة اكينيتتة فعالتتة متتن أجتتل محايتتة املستتتهلك  يستتل م وإذ 

األيتتع بسياستتات و نيتتة تتعلتت  باملستتتهلك وتعاو تتاا دوليتتاا للتصتتدت للممارستتات ميكتتن أن تشتتمل 
 التجارية ار املنصفة عء احلدود،

__________ 

 .TD/RBP/CONF.8/11الوثيقة  (1)

  .TD/519/Add.2الوثيقة  (2)
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بضتتترورة تعزيتتتز أعمتتتال األو كتتتتاد يف جمتتتال قتتتوا ن وسياستتتات محايتتتة  كتتتعلك يستتتل م وإذ 
 للمستهلكن ولألعمال التجارية، املستهلك، سعياا إىل تعزيز دور  اإلمنائي وفوائد  

اإلستهامات اخلةييتة والشتفوية املهمتة املقدمتة متن  ي تات محايتة  الرتيتا  مت  يالحظ وإذ 
 املستهِلك ومن املشاركن اآليرين الي أثرت النقاش أثنا  دورته األوىل، 

 بالوثائ  الي أعد ا أما ة األو كتاد من أجل دورته األوىل،  التقدير م  علماا  حيي  وإذ 
 باعتماد ايمعية العامة ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك.  يرحب -1 
تتتتتدة لجتماعتتتتتات األمتتتتتم  يقتتتتترر -2  أن يعتمتتتتتد اإلجتتتتترا ات وأستتتتتاليب العمتتتتتل املوح 
 تة األو كتتاد املعنو تة يأستلوع العمتل وبر تام  ل يف متعكرة أمااأليرى، علت النحو املفص   املتحدة
 . (3)ي2020-2016العمل، 
التتتتتدول األعضتتتتتا  املهتمتتتتتة بتتتتتاألمر علتتتتتت أن تتةتتتتتو  لتكتتتتتون مو تتتتتو   يشتتتتتج  -3 

 استعرا   ظرا  بشأن قوا ن وسياسات محاية املستهلك يف حدود املوارد املتاحة. 
قتتدمها املشتتاركون أثنتتا   إىل أما تتة األو كتتتاد أن تتتدم  القرتاحتتات التتي يةلتتب -4 

التتتتدورة األوىل لفريتتتت  اخلتتتتءا  احلكتتتتومي التتتتدوي يف استعرا تتتتات النظتتتترا  الةوعيتتتتة بشتتتتأن قتتتتتوا ن 
 وسياسات محاية املستهلك، عند قيامها بو   إ ار هلعا الغر . 

 يتتتت  التتتتدول األعضتتتتا  وستتتتلةات محايتتتتة املستتتتتهلك  تتتتا إىل مستتتتاعدة  يتتتتدعو -5 
قتتدخ يتتءا  أو متتوارد أيتترى متتن أجتتل األ شتتةة املقبلتتة وأ شتتةة األو كتتتاد علتتت أستتا   تتوعي بت

يات  ع  العمليات.   املتابعة املتعلقة بعمليات استعرا  النظرا  الةوعية وبتنفيع تًو
علتتت  تترورة إ تتراب أًتتحاع املصتتلحة يف تنفيتتع يةتتة التنميتتة املستتتدامة  يؤكيتتد -6 

هلك الشتتتتاملة للجميتتتت   ويرحتتتتب ستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتت  بسياستتتتات محايتتتتة املستتتتت ، ول2030لعتتتتام 
مبشتتاركة  عيتتات املستتتهلكن، واجملتمتت  املتتدين، وتثلتتي مؤسستتات األعمتتال التجاريتتة، واألوستتا  

 األكادميية يف مداولت دورات فري  اخلءا  احلكومي الدوي. 
بأمهيتتتتتة تستتتتت ر القتصتتتتتاد التعتتتتتاوين لزيتتتتتادة رفتتتتتا   ال تمتتتتتام متتتتت  حيتتتتتي  علمتتتتتاا  -7 

  أحنا  العاب م  التقليل من خما ر  إىل أدىن حد  ويدعو الدول األعضتا  إىل املستهلكن يف  ي
مواًلة جهود ا بشأن لديد أفضل املمارستات الدوليتة يف  تعا اجملتال  ويدشتديد علتت احلاجتة إىل 

 تعزيز التعاون الدوي، مبا يف ذلك التعاون ار الرمسي، فيما بن الوكالت املعنية. 
باملبتتتادرات التتتي اىتتتتع ا حتتتا اآلن فتتترادى التتتدول األعضتتتا ، واألو كتتتتاد،  يرحتتتب -8 

واملنظمات والشبكات األيرى من أجل بنا  القدرات وتعزيز املؤسسات يف جمال محايتة املستتهلك  
 ويدعو  ي  األ راأ املهتمة إىل العمل معاا ولديد وتعزيز أوجه التآزر، م  جتنب التكرار. 

__________ 

 .TD/B/C.I/CPLP/2الوثيقة  (3)
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ية التعاون اإلقليمي يف إ فاذ قتوا ن وسياستات محايتة املستتهلك  علت أمه يؤكيد -9 
 ويدعو سلةات محاية املستهلك إىل تعزيز تعاوهنا علت الصُّعدد الثنائي واإلقليمي والدوي. 

إىل األو كتتتتتاد أن يشتتتج  ويتتتتدعم التعتتتتاون بتتتن احلكومتتتتات وستتتتلةات  يةلتتتب -10 
)خ(( ومبتتتتتادئ األمتتتتتم املتحتتتتتدة 76 )الفقتتتتترة محايتتتتتة املستتتتتتهلك وفقتتتتتاا إلعتتتتتالن مافيكيتتتتتا و  تتتتترو 
 (. 94إىل  79التوجيهية حلماية املستهلك )املبادئ التوجيهية من 

 ،2020-2016أن يشتتمل بر تتام  عمتل فريتت  اخلتتءا  احلكتومي التتدوي للفتترتة  يقترر -11 
  املتعل  بالدراسات والبحوث، مسألة أفقية واحدة وأيرى رأستية يف كتل دورة، تتقترر علتت أستا

 سنوت يف كل دورة. 
إىل أما تتة األو كتتتاد أن تعتتتد تقتتارير ودراستتات متتتن أجتتل التتدورة الثا يتتتة  يةلتتب -12 

 لفري  اخلءا  احلكومي الدوي بشأن املوا ي  التاليةن 
 اإل ار القا وين واملؤسسي حلماية املستهلك   )أ( 
 التجارة اإللكرتو ية.  )ع( 
إىل أما ة األو كتاد أن تعد استعرا اا حمد ثاا أل شةة بنا  القدرات  أيضاا  يةلب -13 

واملساعدة التقنية، كي ينظر فيها فري  اخلءا  احلكومي الدوي يف دورته الثا ية، علت أن تأيتع يف 
 احلسبان املعلومات الي سرتد من الدول األعضا . 

  موظفي التصال يف سلةات إىل أما ة األو كتاد أن تنشر قائمة بأمسا يةلب -14 
محاية املستهلك لتيسر التعتاون مبوجتب مبتادئ األمتم املتحتدة التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك، وفقتاا 

 من  ع  املبادئ.  87للمبدأ التوجيهي 
التتتدول األعضتتتا  علتتتت مواًتتتلة املشتتتاورات الراميتتتة إىل إعتتتالن ايمعيتتتة  يشتتتج  -15 
 اا للمستهلكن. آذار/مار  يوماا عاملي 15 العامة يوم
بالتءعتتات املاليتتتة وار تتا متتن املستتتامهات املقدمتتة متتتن  التقتتدير متتت  علمتتاا  حيتتي  -16 

الدول األعضا   ويدعو الدول األعضا  إىل مواًلة مساعدة األو كتاد علت أسا   توعي فيمتا 
ب أو يقتتوم بتته متتن أ شتتتةة بنتتا  القتتدرات والتعتتتاون التقتتي، وذلتتك بتتتتوفر اخلتتءا  أو مرافتت  التتتتدري

املتتوارد املاليتتة  ويةلتتب إىل أما تتة األو كتتتاد أن تواًتتل أ شتتةتها املتعلقتتة ببنتتا  القتتدرات والتعتتاون 
التقتتي، مبتتا يف ذلتتك التتتدريب، وأن تركتتز حيثمتتا أمكتتن علتتت لقيتت  أكتتء تتتأثر هلتتع  األ شتتةة يف 

  ي  البلدان املهتمة. 
 ايلسة العامة اخلتامية

 2016تشرين األول/أكتوبر  19
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 مواز الرئيس  -ثايياا  
 ةالجلسة العامة الفتتاحي -ألف 

عدقتتتدت التتتدورة األوىل لفريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي التتتدوي املعتتتي بقتتتوا ن وسياستتتات محايتتتة  -1
. وحضتتتتر 2016تشتتتترين األول/أكتتتتتوبر  18و 17املستتتتتهلك يف قصتتتتر األمتتتتم، جبنيتتتتف، يتتتتومي 

نظمتتات حكوميتتة دوليتتة، متتنهم ر ستتا  بلتتداا و تتس م 66املناقشتتات الرفيعتتة املستتتوى تثلتتون متتن 
 سلةات معنية باملنافسة ومحاية املستهلك. 

وأ ار  ائب األمن العام لألو كتاد، يف مالحظاته الفتتاحية، إىل أن الجتما  مناستبة  -2
يشتتتردأ بأ تتته جتتترى ايتيتتتار  متتتن ِقبمتتتل التتتدول األعضتتتا  ليكتتتون  تتتو املنتتتتدى  د امتتتة، وأن األو كتتتتا
املتعلقة بقوا ن وسياستات محايتة املستتهلك. و تد د علتت أن محايتة املستتهلك الدوي للمناقشات 

ليس   رورة أيالقية فحسب، وإمنا  ي أيضتاا اقتصتاد جيتد. وأ تاأ أن تنقتيف وتنفيتع مبتادئ 
األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك  ي  قةة بداية، وأن األو كتاد علت استعداد ملستاعدة 

 لت إجياد إ ار قا وين حلماية املستهِلك وإ فاذ  عا اإل ار. البلدان النامية ع

إطووووبا مبووووادل األمووووم المتحوووودة التوايهيووووة لحمايووووة المسووووتهلك والمنا  ووووات  -باء 
  المتعلقة بالمسائل ذات الصلة

 )أ( من جدول األعمال(3)البند 

 الجزء الرفيع المستوى  
متتم املتحتتدة التوجيهيتتة املنقحتتة حلمايتتة ركتتز ايتتز  الرفيتت  املستتتوى علتتت اعتمتتاد مبتتادئ األ -3

املستتتهلك. واستتتعر  فريتت  احملتتاورين املبتتادئ التوجيهيتتة و اقشتتوا اخلتتءات الو نيتتة يف جمتتال تنفيتتع 
التوجيهتتات. وتتتألف الفريتت  متتن وزيتتر القتصتتاد، بكوستتتاريكا  ووزيتتر الدولتتة لشتتؤون املستتتهلكن 

شتتتتؤون املنافستتتتة والستتتتتهالب ومكافحتتتتة الغتتتت ، والغتتتتعا  والتوزيتتتت  العتتتتام، باهلنتتتتد  واملتتتتدير العتتتتام ل
بفر ستتا  وتثتتل ملكتتتب املتتدعي العتتام اللتتادت لشتتؤون املستتتهلكن، باملكستتيك  ورئتتيس التتدائرة 
اللادية ملراقبة  ؤون محاية حقو  املستهلكن، باللاد الروسي  واملدير العتام لستلةة املنافستة، 

لجنتتتتة التجتتتتارة اللاديتتتتة، بالوليتتتتات املتحتتتتدة بكينيتتتتا  و ائتتتتب متتتتدير مكتتتتتب الشتتتتؤون الدوليتتتتة ل
 األمريكية  واملدير العام للمنظمة الدولية للمستهلكن. 

وعتتتتر  وزيتتتتر القتصتتتتاد، بكوستتتتتاريكا، التقتتتتدم احملتتتترز يف بلتتتتد  يف جمتتتتال سياستتتتة محايتتتتة  -4
تتتد علتتتت أن اخلتتتدمات املاليتتتة جمتتتال تتتتؤثر فيتتته التكتتتاليف أفقيتتتاا علتتتت ايميتتت ، وأ ن املستتتتهلك. وأكي

الشراكات تساعد علت لسن التنظيم، وخباًتة فيمتا يتعلت  باملستائل ذات الصتلة بتءام  تثقيتف 
ستتتيما يف أوستتتا   املستتتتهلكن. وذكتتتر التتتوزير أن التثقيتتتف املتتتاي ينبغتتتي أن يدتتتوىل أمهيتتتة بتتتارزة، ول

ليتة وبعتدد الشباع، بالنظر إىل أن الكثر من املشاكل ذات الصتلة تترتب  بالفتقتار إىل الثقافتة املا
 املستهلكن ذوت املعلومات الضحلة. 
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وأ ار وزير الدولة لشؤون املستهلكن والغعا  والتوزي  العام، باهلند، إىل أن فري  اخلتءا   -5
احلكومي الدوي  و منتدى ييس ر املشاركة والفهم املتبادل، كما ييس ر و   اسرتاتيجيات مناسبة 

لقيتتت  محايتتتة املستتتتهلك يستتتهم يف لقيتتت  أ تتتداأ التنميتتتة لتحستتتن محايتتتة املستتتتهلك. وقتتتال إن 
املستتتتدامة املتعلقتتتة باحلصتتتول علتتتت الغتتتعا ، ولستتتن الصتتتحة، ولقيتتت  النمتتتو القتصتتتادت. وأ تتتار 
التتتوزير إىل التحتتتديات النا تتت ة يف اهلنتتتد، فتتتعكر  تتترورة إيتتتال  ا تمتتتام علتتتت ستتتبيل األولويتتتة للثتتتورة 

املوجتتتة القادمتتتة متتتن إتاحتتتة إمكا يتتتة التصتتتال باإل رت تتت  الرقميتتتة والستتتتهالب املستتتتدام. وقتتتال إن 
 ينبغي أن تشمل املزيد من النسا  والسكان الريفين. 

تتتد املتتتدير العتتتام لشتتتؤون املنافستتتة والستتتتهالب ومكافحتتتة الغتتت ، بفر ستتتا، علتتتت أمهيتتتة  -6 وأك 
ت عليته تنقتيف املبتادئ املسائل الرئيسية الثالث التاليةن العتزاز ايماعي بالعمل التعاوين التعت ينةتو 

فه لدياا مشرتكاا فيما يتعلت  بالتجتارة اإللكرتو يتة،  التوجيهية حلماية املستهلك  وأمن املستهلك بًو
تتتا يستتتلزم إ تتاراا معياريتتاا مشتترتكاا ومنتتتدى مناستتباا حلتتل املشتتاكل املرتبةتتة بتتعلك  والواجتتب ايمتتاعي 

احلقتتو  األساستتية والتقليديتتة. وقتتال إن لويتتل  املتمثتتل يف لديتتد ر يتتة مشتترتكة للمستتتقبل تستتتند إىل
 ع  الر ية إىل حقيقة واقعة يستتلزم و ت  جمموعتة متن املبتادئ ميكتن تةبيقهتا يف  يت  أحنتا  العتاب، 
و تتي مبتتادئ موجتتودة بالفعتتل يف املبتتادئ التوجيهيتتة حلمايتتة املستتتهلك. ولتتعلك  تتد د علتتت  تترورة 

كومتتتتات ومؤسستتتتات األعمتتتتال التجاريتتتتة واملستتتتتهلكن زيتتتتادة التتتتوعي باملبتتتتادئ التوجيهيتتتتة لتتتتدى احل
واألوستتتتا  األكادمييتتتتة. وقتتتتال إن فريتتتت  اخلتتتتءا  احلكتتتتومي التتتتدوي  اجتتتتة إىل يةتتتتة عمتتتتل  موحتتتتة 
وحمكمة، وإىل إقامتة حتوار بتن ايهتات ًتاحبة املصتلحة، وإىل و ت  جمموعتة مشترتكة متن القواعتد 

لنظتتتترا  أن تستتتتاعد البلتتتتدان علتتتتت أن يتتتتتعلم التتتد يا لتعزيتتتتز محايتتتتة املستتتتتهلك. وميكتتتتن لستعرا تتتتات ا
 بعضها من بعض وعلت تعزيز تأثر األعمال املتعلقة  ماية املستهلك. 

وعر  تثل مكتب املدعي العام اللادت لشؤون املستهلكن، باملكسيك التقدم احملرز  -7
 املعيارت وإ فاذ . يف بلد  بشأن تنفيع املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك، وبشأن لسن اإل ار 

وتنتتاول رئتتيس التتدائرة اللاديتتة ملراقبتتة  تتؤون محايتتة حقتتو  املستتتهلكن ورفتتا  اإل ستتان،  -8
 -باللتتتاد الروستتتي، املمارستتتة التتتي تتبعهتتتا التتتدائرة يف إعتتتداد تقتتتارير ستتتنوية عتتتن محايتتتة املستتتتهلك 

تتتتتتم علتتتتتتت اهلي تتتتتتات احلكوميتتتتتتة واملنظمتتتتتتات اتتتتتتر احلكوميتتتتتتة  تضتتتتتتمن  تتتتتتتائ  و تتتتتتي تقتتتتتتارير ت -تدعم 
الستعرا تتتات املتعلقتتتة  مايتتتة املستتتتهلك. وقتتتال إن التقتتتارير تتتتتيف األستتتا  لتحديتتتد األولويتتتات 
ولسن اإل ار املعيارت. وفيما يتعل  بو   يار ة  ري  لفريت  اخلتءا  احلكتومي التدوي،  تج  

ويتتة للتجتتارة رئتتيس التتدائرة علتتت املشتتاركة القصتتوى متتن جا تتب اجملتمتت  املتتدين، ودعتتا إىل إيتتال  أول
 اإللكرتو ية، ولتثقيف املستهلكن بشأن اخلدمات املالية، ولالستهالب املستدام. 

وذكر املدير العام لسلةة املنافسة، بكينيا، أن املبتادئ التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك تتتيف  -9
دوي. التتو ي واإلقليمتتي والتت -دلتتيالا مفيتتداا بشتتأن تنفيتتع محايتتة املستتتهلك علتتت  يتت  املستتتويات 

وأفاد عن التقدم احملترز يف و ت  تشتريعات بشتأن محايتة املستتهلك يف كينيتا، وأ تار إىل أن قتا ون 
محاية املستهلك خيض  يف الوق  الرا ن ملزيد من التعتديالت تتعلت  بتغيتر ا ترتا  عتر  مستائل 
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بتتن  حتل املنازعتتات علتتت القضتتا . وقتال إن املبتتادئ التوجيهيتتة تشتتج  علتت إبتترام متتعكرات تفتتا م
ايهتتتات التنظيميتتتة لشتتتؤون املستتتتهلكن، وأ تتتار يف  تتتعا الصتتتدد إىل أن ستتتلةة املنافستتتة وق عتتت  
معكرة تفا م م  مكتب املعاير الكيي. وفيما يتعلت  بالتجتارة اإللكرتو يتة، أ تار املتدير العتام إىل 

ية، وأعر  ع، فيما خيص أمهية قضايا معينة تتعل   ماية املستهلكن مثل محاية البيا ات واخلصًو
ا تهتتاب حقتتو  املستتتهلكن عتتء احلتتدود، عتتن تقتتدير  للتتدعم التتعت تقدمتته ينتتة التجتتارة اللاديتتة 
بالوليتتتات املتحتتتدة إىل متتتؤار احلتتتوار األفريقتتتتي حلمايتتتة املستتتتهلك. ويف اخلتتتتام، ذكتتتر أن املبتتتتادئ 

تكتاليف اإل فتاذ  التوجيهية ًدرت يف وق  مناسب، وأهنا تعزز التنستي  املتعلت  باإل فتاذ، وتقلتل
 إىل أدىن حد، باإل افة إىل أهنا تعزز التعاون علت الصعيدين اإلقليمي والدوي.

وأ ار  ائب مدير مكتب الشؤون الدولية للجنتة التجتارة اللاديتة، بالوليتات املتحتدة،  -10
تتد علتتت أن  إىل التقتتدم الكبتتر احملتترز بشتتأن اإل تتار املعيتتارت التتعت تتيحتته املبتتادئ التوجيهيتتة. وأكي

تتة للرتكيتتز علتتت  املبتتادئ التوجيهيتتة املنقحتتة وفريتت  اخلتتءا  احلكتتومي التتدوي ايديتتد قتتد أتاحتتا الفًر
التنفيتتتع واكتستتتاع اخلتتتءة. وقتتتال إن التحتتتديات تشتتتمل ًتتتعوبات التنستتتي  دايتتتل احلتتتدود وعتتتء 

التي  -رتو يتة احلدود، وإىل أن اجملالت الرئيسية الي لتاج إىل ال تمتام  تا تشتمل التجتارة اإللك
والتعتتتتاون التتتتدوي علتتتتت مستتتتتويي السياستتتتات  -تغتتتتر تصتتتتورات اخلتتتتءا  بشتتتتأن محايتتتتة املستتتتتهلك 

تتن متتن التتتعلم متتن اخلتتءات اييتتدة الستتابقة  والتشتتريعات، فضتتالا عتتن استعرا تتات النظتترا ، تتتا مك 
 ولديد ما ميكن عمله علت حنو أفضل.

و تتتد د املتتتدير العتتتام للمنظمتتتة الدوليتتتة للمستتتتهلكن علتتتت دور التعتتتاون التتتدوي يف تنقتتتيف  -11
املبتتادئ التوجيهيتتة حلمايتتة املستتتهلك، وأكتتد علتتت وجتتود لتتدين رئيستتين يف الوقتت  التترا ن ينبغتتي 

، 2020فبحلتتتتول عتتتتام  -التصتتتتدت هلمتتتتا. أوهلمتتتتا ستتتترعة التغتتتتر  تيجتتتتة للتةتتتتورات التكنولوجيتتتتة 
ملائة من سكان العاب يست دمون اهلواتف العكية، ويدتوق  أن لدث ثالثة أربا  يف ا 70سيكون 

 - ع  الزيادة يف أفريقيا وآسيا. وأكيتد املتدير العتام أيضتاا علتت ايا تب العتاملي النةتا  هلتعا التغتر 
مدينتة. وأ تتار  400بلتداا و 60، متتثالا، تعمتل يف Uber Technologiesفشتبكة النقتل اإللكرتو يتة 

 أ ه ل ميكن للبلدان و ي تعمل مبفرد ا أن تتعامل م   ع  التةتورات، وأن علتت فريت  اخلتءا  إىل
احلكومي الدوي أن يستحدث أدوات ميكتن تنفيتع ا بسترعة أكتء. وفيمتا خيتص التحتدت الثتاين، 
املتعلتت  مبالمتتف وأمهيتتة محايتتة املستتتهلك، أكتتد املتتدير العتتام علتتت أن التوعيتتة  تتي الةريتت  لتحقيتت  

ايتتة أقتتوى للمستتتهلك. وقتتال إن محايتتة املستتتهلك ميكنهتتا أن تستتهم يف لقيتت  أ تتداأ التنميتتة مح
 املستدامة، مبا يف ذلك األ داأ املتعلقة باحلد من الفقر.

إشووراا الجهووات ةوواحبة المصوولحة لتحقيووق أووودام التنميووة المسووتدامة  عوود  التخلووي عوو    
 مستهلك أي
ترأ  اجتمتا  املائتدة املستتديرة األول رئتيس التدائرة اللاديتة ملراقبتة  تؤون محايتة حقتو   -12

املستتتهلكن ورفتتا  اإل ستتان، باللتتاد الروستتي، وتتتألف فريتت  احملتتاورين متتن تثتتل للمديريتتة الو نيتتة 
للتتتتتتدفا  عتتتتتتن املستتتتتتتهلك، بتتتتتتاألرجنتن  وتثتتتتتتل هلي تتتتتتة  تتتتتتؤون املستتتتتتتهلكن واألستتتتتتوا ،  ولنتتتتتتدا  
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العتتتتتتام للجمعيتتتتتتة الدوليتتتتتتة لوحتتتتتتدة وثقتتتتتتة املستتتتتتتهلكن  وتثتتتتتتل للجنتتتتتتة احلمايتتتتتتة الدوليتتتتتتة  نواألمتتتتتت
للمستهلكن التابعة يمعية القا ون التدوي. وتنتاول النقتاش أربت  مستائل،  تي املستؤولية املشترتكة 
بتتتن احلكومتتتات ومنظمتتتتات املستتتتهلكن ومؤسستتتتات األعمتتتال التجاريتتتة عتتتتن النهتتتو  بتمكتتتتن 

ل املمارسات يف جمال الدعوة إىل محاية املستهلك وامتثال مؤسسات األعمتال املستهلكن  وأفض
التجارية  واحتياجات وأولويات املستهلكن الضتعفا  واحملترومن  وأمهيتة قةاعتات الةاقتة واملرافت  

 العامة والسياحة يف لقي  التمكن.
التحتالف السترتاتيجي بتن وفيما يتعل  باملستألة األوىل، اتفت   يت  احملتاورين علتت أمهيتة  -13

الوكتتتتالت احلكوميتتتتة ومنظمتتتتات املستتتتتهلكن واملنظمتتتتات اتتتتر احلكوميتتتتة ومؤسستتتتات األعمتتتتال 
التجاريتتتة لتتتدعم عمليتتتة اكتتتن املستتتتهلكن، وكتتتعلك علتتتت أمهيتتتة تعتتتاون الوكتتتالت احلكوميتتتة متتت  

واًتتتتلة املنظمتتتات املمثلتتتتة للمستتتتتهلكن، علتتتت الصتتتتعيد السياستتتتي. وذكتتتتر احملتتتاورون أ تتتته ينبغتتتتي م
تشتتجي  خمةةتتات التنظتتيم التتعات )ملؤسستتات األعمتتال التجاريتتة واملستتتهلكن(، واحللتتول البديلتتة 
للنزاعتتات، والحتكتتام للقضتتا  املتتدين، متتن أجتتل متتد ايستتور متت  أركتتان اإل فتتاذ يف قتتا ون احلمايتتة 

 العامة للمستهلك وم  األ شةة السرتاتيجية املتعلقة بتمكن املستهلكن.
تعلتت  باملستتألة الثا يتتة، لحتتظ احملتتاورون أن الفصتتل الرابتت  متتن املبتتادئ التوجيهيتتة وفيمتتا ي -14

حلمايتتة املستتتهلك، املتعلتت  مببتتادئ املمارستتات التجاريتتة اييتتدة، ينبغتتي تنفيتتع  تنفيتتعاا كتتامالا علتتت 
الصتعيد التو ي. وقتدم تثتل املديريتتة الو نيتة للتدفا  عتن املستتتهلك عر تاا مفصتالا لل ةتوات التتي 

تتت لتنفيتتتع املبتتتادئ التوجيهيتتتة، وخباًتتتة  2016عت يف األرجنتتتتن حتتتا ذلتتتك الوقتتت  متتتن عتتتام اىتد
يتعلتتتت  باعتمتتتتاد املمارستتتتات التجاريتتتتة اييتتتدة، وأ تتتتار إىل أن الكثتتتتر متتتتن ايهتتتتات ًتتتتاحبة  فيمتتتا

املصتلحة قتتد  تارك  يف  تتع  العمليتة، مثتتل الءملتان والنقابتتات و اعتات العمتتال واملنظمتات اتتر 
إل تافة إىل ذلتتك، حبتعت املديريتتة اىتتاذ تتدابر للتنظتتيم التعات واتبتتا  هنت  استتتباقي احلكوميتة. وبا

قائم علت العتر ، وذلتك بستن قتا ون جديتد للممارستات التجاريتة اييتدة متن املتوق ت  أن يتديل 
حيتتتز النفتتتاذ يف وقتتت  قريتتتب. وأ تتتار إىل أن املنظمتتتات اتتتر احلكوميتتتة  تتتارك  مشتتتاركة جتتتديرة 

 ًل م  املستهلكن.باملالحظة يف التوا
وفيما يتعل  باملسألة الثالثة، أكيد األمن العام للجمعية الدولية لوحتدة وثقتة املستتهلكن  -15

علت عدم وجود تشري   امل لدى كثر من  ظم محاية املستهلك النا  ة يرمي إىل إ فاذ سياستة 
اية املستتهلك، تتا خيلت  مركزت معقد لقواعد مح محاية املستهلك. وبدلا من ذلك، يوجد  ظام ل

لديات  ديدة أمام احلماية الفعالة حلقو  املستهلك علت الصعيد التو ي. فمتثالا، فتان الستلةة 
املعنيتتة بالبي تتة، ولتتيس الستتلةة املعنيتتة  مايتتة املستتتهلك، يف معظتتم البلتتدان،  تتي التتي تتعامتتل متت  

املدين يف مراقبة تنفيع مؤسستات قضايا الستهالب األيضر. ولعلك ينبغي زيادة مشاركة اجملتم  
األعمال التجارية واحلكومة لسياسة محاية املستتهلك املضتفمت عليهتا الةتاب  الالمركتزت، متن أجتل 
املساعدة علت لقي  أ داأ التنمية املستدامة يف البلدان الي تتعر  فيها الحتياجتات األوليتة،  

 يتتتؤدت دوراا مهمتتتاا يف متتتد ايستتتور بتتتتن كالغتتتعا ، لل ةتتتر. وأ تتتار باجيتتتاز إىل أن اجملتمتتت  املتتتتدين
 قةاعات السلةات. 
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وفيمتتا يتعلتت  باملستتألة الرابعتتة، عتتر  تثتتل  ي تتة  تتؤون املستتتهلكن واألستتوا ،  ولنتتدا،  -16
أمثلة أل شةة اكن املستهلك، تتعل  بتوعية املستهلكن  قوقهم و/أو واجبا م، وخباًة لكتي 

فهم يعيون وآذاني اهلي ة. وعلت سبيل املثتال، فتان األ شتةة يؤدت املستهلكون دوراا استباقياا ب ًو
املنفتتعة يف قةتتا  الستتياحة  تتتدأ إىل التغلتتب علتتت الستتت دام املستتتتمر لتقنيتتة التستتعر امل تتتاد  
املتصتتاعد تباعتتاا يف الستتو  الفرتا تتية. ويف قةتتا  الةاقتتة، تشتتمل بتترام  التتدفا  عتتن املستتتهلكن 

وترة أكتتء، وذلتتك متتثالا عتتن  ريتت  احلمتتالت التتي لمتتل  تتعارات التشتتجي  علتتت تغيتتر املتتوردين بتت
 مثل يإن ب تفعل  ي اا فقدتم مالكي.

وتناول احملاورون أيضاا مو توعاا مهمتاا آيتر،  تو البعتد التدوي حلمايتة املستتهلك، حيت   -17
 اقشتتوا يةتتة عمتتل عامليتتة ترمتتي إىل عتتدم الت لتتي عتتن أت مستتتهلك، يلتتزم أن تشتتارب فيهتتا  يتت  

نظمتات الدوليتتة واملنظمتتات اتتر احلكوميتتة ذات الصتتلة. وأ تتار احملتتاورون إىل أن لقيتت  أ تتداأ امل
التنمية املستدامة يتةلب  راكة عاملية، وأن فري  اخلءا  احلكومي التدوي ميكنته أدا  دور مهتم يف 

ن علتت تنسي  ايهود التي يبتعهلا اجملتمت  التدوي لبنتا  القتدرات متن أجتل محايتة حقتو  املستتهلك
الصتعيد العتاملي. واقترتد  اعتمتتاد مبتادئ دوليتة حلمايتة املستتتهلك، وذدكترت يف  تعا الصتدد املبتتادئ 
اخلمستة التاليتتةن الضتعف  وأفضتتل محايتة للمستتتهلك  واإل صتاأ  واإلقتترا  املستؤول  واملشتتاركة 

ملتعلتت  ا 1الفعالتتة يف عمليتتة التنظتتيم. و تتع  املبتتادئ تتترتب  بتحقيتت   لتتة أ تتداأ، منهتتا اهلتتدأ 
املتعلتت  بتتاألمن الغتتعائي. ويف  تتعا الصتتدد، يتعتتن علتتت فريتت  اخلتتءا   2باحلتتد متتن الفقتتر واهلتتدأ 

احلكومي الدوي أن يتفاو  علت عقد اتفاقات  راكة م  منظمات املستهلكن واملنظمات اتر 
وفيمتا احلكومية وأن ييسير  ع  التفاقات ويعقد ا من أجل إ فتاذ محايتة املستتهلك عتء احلتدود. 

يتعلتتت  بالستتتياحة، متتتثالا، توجتتتد حاجتتتة إىل التتتدعوة إىل عقتتتد اتفاقيتتتة جديتتتدة حلمايتتتة الستتتائحن 
الدولين. وباإل افة إىل ذلك، يلزم قيام فري  اخلءا  احلكتومي التدوي بتاجرا  عمليتات استتعرا  

 أفضل.  ظرا  ميكن أن تعن  حدود اإل فاذ وتقرت   رقاا ملعاية  واال املستهلكن علت حنو

 التحديات التي يطرحها ال تصاد التعاويي الناشئ وآفا ه  
حتتتتتدد متتتتتدير اجتمتتتتتا  املائتتتتتدة املستتتتتتديرة الثتتتتتاين، و تتتتتو وزيتتتتتر القتصتتتتتاد يف كوستتتتتتاريكا،  -18

التحديات التي تعترت  إجيتاد تتوازن بتن تةبيت  األ تر القا و يتة القائمتة علتت القتصتادت التعتاوين 
من جا ب،  -ل من املستهلكن ومؤسسات األعمال التجارية تا يشكل لديات لك -النا ئ 

و مان عدم تقييد البتكتار، متن ايا تب اآليتر. وتتألف فريت  احملتاورين متن املتدير العتام لشتؤون 
املنافسة والستهالب ومكافحة الغ ، بفر سا، وأحد كبار حمللتي السياستات متن منظمتة التعتاون 

دير العتام للجنتة املنافستة ومحايتة املستتهلك، يف زامبيتا  ورئتيس والتنمية يف امليدان القتصادت  وامل
  ي ة محاية املستهلك، يف بنما.

وأ تتار املتتدير العتتام لشتتؤون املنافستتة والستتتهالب ومكافحتتة الغتت ، بفر ستتا، إىل أن النمتتو  -19
يتتادة وأدت إىل ز  2008الستتري  لالقتصتتاد التعتتاوين قتتد  شتتأ عتتن األزمتتة املاليتتة التتي حتتدث  يف عتتام 

البةالتتة وتقلتتيص القتتدرة الشتترائية للمستتتهلكن. وقتتتال إن استتت دام األ تتكال ايديتتدة لبيتت  و تتترا  
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السل  واخلدمات قتد ازداد، و تو متا يشتمل منصتات التجتارة اإللكرتو يتة علتت اإل رت ت  وعتن  ريت  
ادل املعلومتات وسائ  التواًل الجتماعي. وقد تزايد تأثير املستهلكن،  اعياا وفردياا، بعمليتات تبت

واآلرا  علتتت منصتتات اإل رت تت . وقتتال إن أ شتتةة القتصتتاد التعتتاوين يف فر ستتا تةتتورت يف قةاعتتات 
مثتتتل املتتتال والنقتتتل والغتتتعا  واملالبتتتس. والتحتتتدت التتتعت يواجهتتته رامستتتو السياستتتات يتمثتتتل يف لديتتتد 

ا ن العمتتتل و ظتتتام التغتتترات وموا متهتتتا متتت  التتتنظم القا و يتتتة القائمتتتة، وذلتتتك متتتثالا فيمتتتا يتعلتتت  بقتتتو 
تتترت  الضتتترائب وآثتتتار  تتتع  التغتتترات علتتتت املنافستتتة يف الستتتو . وقتتتال إن  ي تتتة املنافستتتة يف فر ستتتا جتد
تيات بشتأن كيتف ينبغتي  دراسات من أجل فهتم التغترات املتصتلة بالستو  فهمتاا أفضتل وتقتدخ تًو

عمتتتال قتتتد أن يستتتجيب القتتتا ون والسياستتتات لتتتعلك. فاملعتتتامالت بتتتن املستتتتهلكن ومؤسستتتات األ
تةورت إىل معامالت فيما بن املستهلكن، وبعلك أًبف املستتهلكون متوردين لل تدمات. وأ تار 
يف اخلتتتتام إىل أن مستتتائل الثقتتتة واملستتتا لة واملستتتؤولية يف جمتتتال املعتتتامالت ذات أمهيتتتة حامستتتة يميتتت  

 دير بالثقة.ايهات الفاعلة يف الوق  العت تعمل فيه  ع  ايهات علت لقي  اقتصاد تعاوين ج
وفيما يتعل  بتنقتيف املبتادئ التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك، أ تاد كبتر حمللتي السياستات،  -20

يف منظمتتة التعتتاون والتنميتتة يف امليتتدان القتصتتادت، بأعمتتال األو كتتتاد يف  تتعا اجملتتال، وأ تتار إىل 
التنمية يف امليتدان أن عملية التنقيف  ي جهد تعاوين مشل إسهامات مقد مة من  منظمة التعاون و 

القتصتتادت. واملبتتادئ التوجيهيتتة حلمايتتة املستتتهلك يف ستتيا  التجتتارة اإللكرتو يتتة، التتي و تتعتها 
تتتتل املبتتتادئ التوجيهيتتتتة حلمايتتتتة املستتتتتهلك مو تتتو  احلتتتتدي   نتتتتا. وأ تتتتار إىل   تتتع  املنظمتتتتة، تكم 

، 1999يف عتتام حتتدوث تغتتر مهتتم منتتع التنقتتيف األيتتر للمبتتادئ التوجيهيتتة الثا يتتة التتعت جتترى 
حي  مشل التنقيف ايوا ب املتعلقة باملعامالت فيما بن املستهلكن، يف حن أن  ةتا  النست ة 
السابقة للمبادئ التوجيهية كان يشمل املعامالت بن مؤسسات األعمتال التجاريتة واملستتهلكن 

تجتتتتارة متتتتن املبتتتتادئ التوجيهيتتتتة حلمايتتتتة املستتتتتهلك يف ستتتتيا  ال 2006)علتتتتت اتتتترار  ستتتت ة عتتتتام 
اإللكرتو يتتتة، التتتي و تتتعتها منظمتتتته(. وقتتتال إن مصتتتةلحات منظمتتتته تشتتتر إىل ستتتو  ملنصتتتات 

علت  بكة اإل رت   ‘ Airbnbإير   إن  ن ‘املستهلكن النظرا . فاملنصات الكبرة، مثل سو  
(، تتتترب  متتتثالا بتتتن املشتتترتين Uber Technologiesخلتتتدمات النقتتتل )‘ أوبتتتر‘و تتتبكة تكنولوجيتتتات 

ائعن، تتا يتؤدت إىل عمليتات بيتت  فيمتا بتن النظترا . وبتتن  أن املعتامالت املعقتدة بتن مقتتدمي والبت
اخلتتدمات النظتترا  واملستتتهلكن النظتترا  تستتاعد علتتت إجيتتاد آليتتات لبنتتا  الثقتتة، تنةتتوت علتتت  ظتتام 

ة.   قتوا ن منوذجيتيتبرجميات لتقييم النظرا  علتت أستا  الستمعة. وباإل تافة إىل ذلتك، ميكتن تةب
وأ ار إىل أن النمتو اهلائتل للتجتارة اإللكرتو يتة محتل املنظمتة علتت تنقتيف مبادئهتا التوجيهيتة، وإىل 
أن املبتتتتادئ التوجيهيتتتتة ايديتتتتدة املتعلقتتتتة  مايتتتتة املستتتتتهلك يف ستتتتيا  التجتتتتارة اإللكرتو يتتتتة، التتتتي 

دئ التوجيهيتة ، تعكس القضايا النا  ة وجوا ب معينة تترد يف املبتا2016اعتدمدت يف أوائل عام 
حلماية املستهلك مو و  احلدي   نا. ويف حن أن عدد معامالت التجارة اإللكرتو ية يف العاب 
املتقدم قد ارتف  ارتفاعاا حاداا، فتان النمتو املستتقبلي ستيحدث يف القتصتادات النا ت ة. وأ تاأ 

التحتتدت الكثتترة  أن العمليتتات التجاريتتة فيمتتا بتتن املستتتهلكن تمتتءز كمجتتال رئيستتي متتن جمتتالت
 الي تواجه وا عي السياسات يف سيا  التعامل م  القضايا النا  ة.
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وقتتتال املتتتدير العتتتام للجنتتتة املنافستتتة ومحايتتتة املستتتتهلك، يف زامبيتتتا، إن القتصتتتاد التعتتتاوين  -21
م ينبغي جتا له، حا يف البلتدان الناميتة مثتل زامبيتا. فمتثالا، تشتر الزيتادة املتستارعة يف استت دا ل

تتتف  اهلواتتتتف احملمولتتتة يف زامبيتتتا إىل أن التستتتو  عتتتء اإل رت تتت  ستتتينمو مبتتترور الوقتتت . وميكتتتن ًو
علتتت ‘ إيتتر   إن  ‘القتصتتاد التعتتاوين بأ تته حمتترب للتنميتتة. وعلتتت ستتبيل املثتتال، تدستتت دم ستتو  

 ( لتيسر السفر، ويدست دم  ظتامUber Technologies‘ )أوبمر‘( وتكنولوجيات Airbnbاإل رت   )
( eBay‘ )إت بيتتي‘( لتيستتر املعتتامالت النقديتتة، كمتتا تدتتتا  يف متتوقعي PayPal‘ )بيتتي بتتال‘التتدف  

وفيسبوب، إىل جا تب مواقت  أيترى، أفكتار عتن املنتجتات واخلتدمات. وأ تار املتدير العتام إىل أن 
العتبتتتتتارات الرئيستتتتتية يف زامبيتتتتتا  تتتتتي كيفيتتتتتة تنظتتتتتيم القتصتتتتتاد التعتتتتتاوين، ول ستتتتتيما فيمتتتتتا يتعلتتتتت  

املشرتيات عء احلدود، وكيف ميكن أن تتكييتف مؤسستات األعمتال التجاريتة القائمتة. وقتال إن ب
موا ي زامبيا يشترتون الستل  يف الوقت  الترا ن علتت اإل رت ت  باستت دام التنظم القائمتة يف بلتدان 
أيتترى، وإن التحتتتدت يكمتتن يف معايتتتة الشتتكاوى التتتي قتتتد تنشتتأ فيمتتتا يتصتتل  تتتع  املعتتتامالت. 

للمنصتتتتتات املضتتتتتيفة أن تتتتتتدرب أن املستتتتتتعِملن يف بلتتتتتدان أيتتتتترى ميكتتتتتنهم ديتتتتتول  تتتتتع   وينبغتتتتتي
املنصات، ولعلك ينبغي أيضاا مراعاة احتياجا م، ويستتلزم ذلتك إعتادة توجيته السياستات وإقامتة 
تعتتاون دوي وعتتابر للحتتدود يف ستتيا  تنتتاول النزاعتتات النا تت ة عتتن  تتع  املعتتامالت، مبتتا فيهتتا متتا 

م الستتتل  وعيتتتوع الستتتل  وعتتتدم مةابقتهتتتا للمواًتتتفات. ويلتتتزم تتتتوافر املستتتا لة يتعلتتت  بعتتتدم تستتتلي
اا ولديات ينبغي إحداث توازن بينها.   واملسؤولية يف أت اقتصاد تعاوين، و و ما يةر  فًر

وأ تتتار رئتتتيس  ي تتتة محايتتتة املستتتتهلك، يف بنمتتتا، إىل أن ستتتب  أو  تتتاين  تتتركات يف البلتتتد  -22
وأ تتتار إىل عتتتدم وجتتتود لتتتوائف ‘. تكنولوجيتتتات أوبمتتتر‘ا  تتتبكة تقتتتدم يتتتدمات  قتتتل كتتتالي تقتتتدمه

تنظيميتتتة وا تتتحة، وأن القتتتوا ن ل تنةبتتت  يف معظتتتم احلتتتالت علتتتت معتتتامالت  تتتع  الشتتتركات. 
وباإل افة إىل ذلك، ل يدتا  سبيل ا تصاأ للمستهلكن ول ميكتن معايتة مةالبتا م. وقتال إن 

التقليدية قد ل تناسب  ع  اخلدمات ايديدة، قد   ي ة محاية املستهلك، إذ تدرب أن األساليب
استتتجاب  هلتتع  األو تتا  بو تت  لتتوائف تنظيميتتة جديتتدة. وميكتتن اعتبتتار العمليتتات التتي تقتتوم  تتا 

التتي ميكتتن أن تراقتتب عتتدد ومواقتت  الستتيارات املوجتتودة يف اخلدمتتة  -‘ أوبمتتر‘تكنولوجيتتات  تتبكة 
تتتتتد رئتتتتتيس اهلي تتتتتة علتتتتتت أن متتتتتن التتتتتدرو  امل -وتستتتتتمف للستتتتتو  بتحديتتتتتد األستتتتتعار  ستتتتتتفادة. وأكي

الستتهالب التعتاوين يزد تتر يف ظتل لستن اخلتتدمات وحيقت  فوائتد للمستتتهلكن، وعلتت أ ته ينبغتتي 
لوا تتعي السياستتات ووكتتالت املستتتهلكن الرتحيتتب  تتعا التعتتاون متتا دامتت  حقتتو  املستتتهلكن 

 لظت باحلماية. 
نتتتدوبن علتتتت أن فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي وأثنتتتا  املناقشتتتة التتتي تلتتت  ذلتتتك، أكتتتد أحتتتد امل -23

الدوي منتدى جيتد لتحقيت  توافت  اآلرا . وقتدم منتدوع آيتر مثتالا متن اهلنتد، التي أ شتأت ينتة 
وللوقوأ علت متا إذا كا ت  عمليا تا تتفت  مت  قواعتد الستو  ‘ تكنولوجيات أوبمر‘لدراسة  بكة 

قامسهتتتتتا، يف ستتتتتيا  عمليتتتتتات تبتتتتتادل التنافستتتتتية، وأ تتتتتار إىل أن  تتتتتع  البيا تتتتتات ميكتتتتتن  عهتتتتتا وت
املعلومتتات يف  تتعا الصتتدد يف التتدورات القادمتتة. وأ تتار منتتدوع آيتتر إىل أن التجتتارة اإللكرتو يتتة 

ففتتتتتي  يجريتتتتا، متتتتثالا، جتتتتترت دراستتتتتة عمليتتتتات التتتتدف  علتتتتت اإل رت تتتتت   - تتتتي مستتتتتقبل ايميتتتت  
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متتل متت  املستتائل العتتابرة وإىل أ تته يلتتزم القيتتام بعمتتل عتتاملي للتعا -جا تتب املؤسستتات املصتترفية  متتن
للحتتدود. ويف اخلتتتام، أ تتار تثتتل ملنظمتتة اتتر حكوميتتة إىل أن ارفتتة التجتتارة الدوليتتة تعكتتف علتتت 

 إعداد دليل جديد للممارسات التجارية اييدة، وفقاا للمبادئ التوجيهية حلماية املستهلك. 

 بناء القدرات في مجال حماية المستهلك  التجاوات والتحديات  
 ارت األما ة، يف تقدميها لجتما  املائدة املستتديرة الثالت ، إىل أن املبتادئ التوجيهيتة أ -24

حلمايتتة املستتتتهلك تةلتتتب متتن فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتومي التتتدوي يتقتتتدخ املستتاعدة يف بنتتتا  القتتتدرات 
ال و تت  واملستتاعدة التقنيتتة إىل البلتتدان الناميتتة والبلتتدان التتي اتتر اقتصتتادا ا مبرحلتتة ا تقاليتتة يف جمتت

(. ولتيستتتر املناقشتتتة، أعتتتدت 97وإ فتتتاذ قتتتوا ن وسياستتتات محايتتتة املستتتتهلكي )املبتتتدأ التتتتوجيهي 
األما تتتتة متتتتعكرة بعنتتتتوان ياستتتتتعرا  بنتتتتا  القتتتتدرات يف جمتتتتال قتتتتوا ن وسياستتتتات املنافستتتتة وتقتتتتدخ 

(، أ تتتتارت إىل أن األو كتتتتتاد، قبتتتتل TD/B/C.I/CPLP/3املستتتتاعدة التقنيتتتتة ذات الصتتتتلةي )الوثيقتتتتة 
، قتتدم تتتدريباا يف البلتتدان الناميتتة 70/186ديتتد الوليتتة املنصتتو  عليهتتا يف قتترار ايمعيتتة العامتتة ل

بشأن بنا  قدرا ا يف جمال سياسة محاية املستهلك، وذلك يف إ ار السترتاتيجية العامليتة ايديتدة 
جتتتتارة بشتتتتأن سياستتتتات املنافستتتتة ومحايتتتتة املستتتتتهلك. وتتتتتألف فريتتتت  احملتتتتاورين متتتتن تثتتتتل للجنتتتتة الت

اللاديتتة، بالوليتتات املتحتتدة  ومتتدير إدارة محايتتة حقتتو  املستتتهلك، التابعتتة للتتدائرة اللاديتتة ملراقبتتة 
 ؤون محاية حقو  املستهلكن ورفا  اإل سان، باللاد الروسي  والقتائم بعمتل متدير مديريتة محايتة 

ستتتائل،  تتتي الحتياجتتتات املستتتتهلك، بتتتوزارة القتصتتتاد والتجتتتارة، بلبنتتتان. وتنتتتاول النقتتتاش ثتتتالث م
الرا نتتة املتعلقتتة ببنتتا  القتتدرات يف جمتتال محايتتة املستتتهلك علتتت الصتتعيدين التتو ي واإلقليمتتي  وتعليتتم 
اخلتتتءات املستتتتفادة متتتن أاتتتف املبتتتادرات القائمتتتة املتعلقتتتة ببنتتتا  القتتتدرات يف جمتتتال محايتتتة املستتتتهلك  

 الساحة املتعددة األ راأ. والدور العت ميكن أن يؤديه األو كتاد يف  عا اجملال علت
وسل  تثل ينة التجارة اللادية، بالوليتات املتحتدة، الضتو  علتت التديناميات املتغترة يف  -25

البي تتة القتصتتادية، مثتتل التغتترات التكنولوجيتتة الستتريعة، واملنتجتتات املتزايتتدة التعقيتتد، والتتدور املتنتتامي 
 احملترومن، وتزايتد توقيعتات ايمهتور فيمتا يتعلت  لل دمات، والتوعي األكتء باحتياجتات املستتهلكن

باحلمايتتتة الفعالتتتة للمستتتتهلكن. وستتتل  تثتتتل اللجنتتتة الضتتتو  أيضتتتاا علتتتت التحتتتدت املتمثتتتل يف تزايتتتد 
التجتتارة العتتابرة للحتتدود، وعلتتت قيتتود الوليتتة التتي تواجههتتا ستتلةات محايتتة املستتتهلك. ومتتن املمكتتن 

فريتت  اخلتتءا  احلكتتومي التتدوي املتعلقتتة ببنتتا  القتتدرات. و تت  حلتتول هلتتع  التحتتديات مبوجتتب وليتتة 
وقضتتايا بنتتا  القتتدرات، مثتتل أفضتتل املمارستتات، ميكتتن لديتتد ا علتتت الصتتعيدين احمللتتي واإلقليمتتي   
كمتتا أن القضتتايا احملليتتة تشتتمل تنفيتتع عمليتتة إًتتال  القتتوا ن والسياستتات، وأن القضتتايا اإلقليميتتة 

بادل املعلومات وإجياد أوجه تآزر وزيادة املوارد إىل أقصت حتد، تشمل التعاون عء احلدود،  دأ ت
تتد تثتتل اللجنتتة علتتت  فضتتالا عتتن تتتدريب اخلتتءا  املت صصتتن والتشتتارب يف أستتاليب التحقيقتتات. وأكي
 تترورة بنتتا  قتتدرات  يتت  املتتوظفن، ل قتتدرات اخلتتءا  فحستتب، بغيتتة املستتاعدة علتتت توستتي   ةتتا  

ستفيدة. فمثالا، متن املمكتن تةتوير عمليتات بنتا  القتدرات التي يقتوم  تا بنا  القدرات يف البلدان امل
األو كتاد عن  ري  عمليات تقيتيم للقضتايا الرئيستية علتت الصتعيدين التو ي واإلقليمتي وعتن  ريت  

 التعاون م  كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف املنا   امل تلفة. 
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وعر  مدير إدارة محاية حقو  املستتهلك، التابعتة للتدائرة اللاديتة ملراقبتة  تؤون محايتة  -26
حقتتو  املستتتهلكن ورفتتا  اإل ستتان، يف اللتتاد الروستتي، معلومتتات مفصتتلة عتتن جتتتارع التعتتاون 
فيمتا يتعلت   مايتتة املستتهلك فيمتتا بتن التتدول األعضتا  يف رابةتتة التدول املستتتقلة، وستل  الضتتو  

قا  التاليةن أن الرابةة قد أ شتأت  ي تة مستتقلة،  تي اجمللتس الستشتارت حلمايتة حقتو  علت الن
املستهلك يف الدول األعضا  يف الرابةة، بغية النظتر يف مستائل مثتل الجتا تات ذات األولويتة يف 
محايتتتة املستتتتهلك، ولستتتن التتتوعي املتتتاي، وإ شتتتا  مكتتتتب أمتتتن مظتتتاب للشتتتؤون املاليتتتة  وإعتتتداد 

لليلتتي حلمايتتة املستتتهلك يف التدول األعضتتا  يف الرابةتتة وذلتتك متن أجتتل التأكيتتد علتتت  استتعرا 
جمتتتتالت معينتتتتة وتوجيتتتته عمتتتتل الستتتتلةات امل تصتتتتة املعنيتتتتة  مايتتتتة حقتتتتو  املستتتتتهلك يف التتتتدول 
األعضتتتتا  يف الرابةتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك حماولتتتتة التنستتتتي  بتتتتن املعتتتتاير عتتتتن  ريتتتت  إعتتتتداد منتتتتوذج هلتتتتع  

شتتترت  تقدميتتته كاستتتهام يف عمليتتتات التكامتتتل املستتتتقبلية  وإًتتتدار التتتدول الستتتلةات امل تصتتتة سيد 
األعضا  يف الرابةة قراراا يف اآلو ة األيرة باعتبار قضايا محاية املستهلك وقضايا املنافستة العادلتة 
قضتتتايا مرتابةتتتة تارخييتتتاا، كمتتتا أن اخلةتتتوة التاليتتتة لتحستتتن قتتتدرة اجمللتتتس  تتتي التعتتتاون متتت   ي تتتات 

عن  ري  معكرات التفا م من أجل تنس  املواقف والتنتدهد   وإيتال  ا تمتام للعمتل  قةاعية أيرى
املتعلتتتت  باخلتتتتدمات املاليتتتتة. وأ تتتتار املتتتتدير إىل أن محايتتتتة حقتتتتو  املستتتتتهلك  تتتتي مستتتتألة أساستتتتية 
ألعضتتا  اللتتاد القتصتتادت للمنةقتتة األوروبيتتة اآلستتيوية، وأن األحكتتام ذات الصتتلة مدرجتتة يف 

لقتصتتادت للمنةقتتة األوروبيتتة اآلستتيوية، علتتت قتتدم املستتاواة متت  اللتتوائف التقنيتتة معا تتدة اللتتاد ا
 وتةبي  التدابر الصحية والبيةرية وتدابر الصحة النباتية. 

وحتتدد القتتائم بعمتتل متتدير مديريتتة محايتتة املستتتهلك، بتتوزارة القتصتتاد والتجتتارة، بلبنتتان،  -27
ا  متن التشتري  والت ةتي  وا تهتا ا باإل فتاذ. وأ تار اخلةوات املت عة يف جمال بنتا  القتدرات، ابتتد

إىل أ ته كتان يلتتزم، يف بتادئ األمتر، تعتتديل القتوا ن ذات الصتلة، مثتتل قتا ون التجتارة اإللكرتو يتتة، 
بتتنفس وتتترة تعتتديل القتتوا ن املتعلقتتة بتنميتتة التجتتارة، كمتتا كتتان يلتتزم و تت  وإ فتتاذ معتتاير ايتتودة 

ما يف مرحلة الت ةي ، فقد لزم لديد ولليل مشتاكل ولتديات والسالمة علت النحو السليم. وأ
سو  املستهلكن، وإعداد برام  لتوعية وتثقيف املستهلكن، فضالا عن تعزيز التنسي  عن  ري  
و تتتت   ظتتتتام للتعتتتتاون املتكامتتتتل يف جمتتتتالت معينتتتتة، مثتتتتل ستتتتالمة وتوستتتتيم املنتجتتتتات، والتجتتتتارة 

اتف واإل رت تتت ، وقتتترو  املستتتتهلكن واألعمتتتال املصتتترفية، اإللكرتو يتتتة، واخلتتتدمات املتصتتتلة بتتتاهلو 
والرعايتتتة الصتتتحية واملهنيتتتن الصتتتحين. وأ تتتار إىل احلاجتتتة إىل تقتتتدخ التتتتدريب يف جمتتتال احلمايتتتة 
الفعالة للمستهلك ويف جمال تنمية مهارات اإلدارة والقيادة، وإىل أن األو كتاد ميكنه اإلستهام يف 

ام لتبتادل املعلومتات يف منةقتة الشتر  األوست  ومشتال أفريقيتا، ذلك باملساعدة يف استتحداث  ظت
واستحداث  ظام للتنبيه السري  إىل املنتجات اخلةترة )ستالمة املنتجتات(، وكتعلك باملستاعدة يف 
تبتتتادل اخلتتتءة الفنيتتتة عتتتن  ريتتت  التتتدورات التدريبيتتتة واحللقتتتات الدراستتتية والزيتتتارات الدراستتتية، ويف 

 عاير.التنسي  بن اللوائف وامل
وعر تتتتت  األما تتتتتة تفاًتتتتتتيل مبتتتتتادرة األو كتتتتتتاد العامليتتتتتتة املعنو تتتتتة يالتجتتتتتارة اإللكرتو يتتتتتتة  -28

للجمي ي، الي  دأ إىل التوعية بالفر  الفريدة املتاحة للدول، وإىل تعب ة املوارد البشرية واملالية 
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وتعزيتتتز التستتتا  املتاحتتتة متتتن أجتتتل تنفيتتتع املشتتتاري  التتتي تتصتتتدى للتحتتتديات واملعوقتتتات القائمتتتة، 
والتتتتتتآزر فيمتتتتتا بتتتتتن أ شتتتتتةة الشتتتتتركا  يف البلتتتتتدان الناميتتتتتة. وأ تتتتتارت األما تتتتتة إىل أن منتتتتتو التجتتتتتارة 
تاا ولكنته  تر  أيضتاا لتديات، وإىل أن عوائت   تعا النمتو تشتمل حمدوديتة  اإللكرتو ية قد أتا  فًر

كومتات وايهتات است دام اإل رت   لدى مؤسسات األعمال التجارية واملستهلكن  وافتقتار احل
التنظيمية للوعي  والشواال املتعلقة باآلثتار الستلبية احملتملتة  و قتص إمكا يتة احلصتول علتت البنيتة 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت  وعدم كفاية اخلتدمات اللوجستتية التجاريتة ويتدمات 

يتتة  وحمدوديتتة املهتتارات الالزمتتة تيستتر التجتتارة  والفتقتتار إىل األمتتن والثقتتة يف املعتتامالت اإللكرتو 
ألدا  معتتتامالت التجتتتارة اإللكرتو يتتتة  و تتتعف األ تتتر القا و يتتتة والتنظيميتتتة  والفتقتتتار إىل اويتتتل 
التجتتتارة. ويف  تتتعا الصتتتدد، ستتتل  عتتتدة متكلمتتتن الضتتتو  علتتتت احتياجتتتات بنتتتا  القتتتدرات علتتتت 

 الصعيدين الو ي واإلقليمي.
ل  أحد املندوبن الضو  علتت فوائتد بر تام  األو كتتاد وأثنا  املناقشة الي تل  ذلك، س -29

املعنتتتتون سياستتتتات املنافستتتتة ومحايتتتتة املستتتتتهلك ملنةقتتتتة أمريكتتتتا الالتينيتتتتة )كومبتتتتال(، التتتتعت اولتتتته 
حكومة سويسرا. وأ ار املندوع إىل أ ه قد جرى إعداد دليل للممارسات اييدة يف جمال محايتة 

اكتتن التجتتار متتن التواًتتل علتتت حنتتو  أفضتتل متت   املستتتهلك، متتن أجتتل كوستتتاريكا، يهتتدأ إىل
املستهلكن، وكعلك إعداد دليل لإلدارة يساعد علت لقي  الست دام األمثل للموارد. وقال إن 
بر تتام  كومبتتال ستتاعد علتتت توعيتتة الشتتركات باملمارستتات وعمليتتات ال تتدماج امل لتتة باملنافستتة، 

الشتباع، وعلتت تيستر التتدريب يف املتدار  وعلت استحداث أدوات للتعلم اإللكترتوين متن أجتل 
وايامعتتتات. وأكتتتد عتتتدد متتتن املشتتتاركن علتتتت أمهيتتتة التتتدور التتتعت ميكتتتن أن يؤديتتته األو كتتتتاد يف 

 التوعية. ويف اخلتام،  لب مندوبان دعماا  تقنياا إ افياا من األو كتاد. 

حمايوة أسلوب عمل فريوق الخبوراء الحكوومي الودولي المعنوي بقووايي  وسياسوات  -ايم 
، بمووا فووي ذلووك الم وواورات 2020-2016المسووتهلك وبريووامل عملووه لللتوورة 

والمنا  وووات المتعلقوووة باستعرانوووات الن وووراء ب وووات  ووووايي  وسياسوووات حمايوووة 
المستهلك وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في مجال  وايي  وسياسوات 

  حماية المستهلك
 )ع( من جدول األعمال(3)البند 

 لعمل وبريامل العملأسلوب ا  
تتتر بوليتتتة فريتتت   -30 تتتترأ  جلستتتة النقتتتاش التفتتتاعلي األوىل تثتتتل للجنتتتة املنافستتتة، مباليزيتتتا، ذك 

(. 97احلكتتومي التتدوي التتواردة يف املبتتادئ التوجيهيتتة حلمايتتة املستتتهلك )املبتتدأ التتتوجيهي  اخلتتءا 
ع العمتتتتتل وبر تتتتتتام  وأ تتتتتار إىل أ تتتتته، لتيستتتتتتر النقتتتتتاش، أعتتتتتتدت األما تتتتتة متتتتتتعكرة بعنتتتتتوان يأستتتتتتلو 

(، أد تتر فيهتتا إىل أن متتؤار األمتتم املتحتتدة الثتتامن TD/B/C.I/CPLP/2ي )2020-1016 العمتل،
املعتتتي باستتتتعرا   يتتت  جوا تتتب جمموعتتتة املبتتتادئ والقواعتتتد املنصتتتفة املتفتتت  عليهتتتا اتفاقتتتاا متعتتتدد 
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يتت  اخلتتءا  األ تتراأ متتن أجتتل مكافحتتة املمارستتات التجاريتتة التقييديتتة ستتيب  يف بر تتام  عمتتل فر 
، التتعت 2025وموعتتد ا عقتتاد املتتؤار التتتاي يف عتتام  2020احلكتتومي التتدوي للفتترتة متتا بتتن عتتام 

سينظر يف جتديد وليتة فريت  اخلتءا . وأ تار أيضتاا إىل أن الستتعرا  التدورت للمبتادئ التوجيهيتة  
ستيدقدم إىل  2020-2016كان متوقعاا، وإىل أن تقريراا بشأن تنفيع املبادئ التوجيهيتة يف الفترتة 

 . 2020املؤار يف عام 
وفيمتتتا يتعلتتت  بالدراستتتات والبحتتتوث، اقتتترت  املشتتتاركون أن ينتتتاق  فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي  -31

التتدوي مستتألتن مو تتوعيتن يف كتتل دورة، وأن تدقستتم املستتائل إىل مستتائل أفقيتتة ومستتائل رأستتية أو 
و تتي أ شتتةة  ويلتتة األجتتل وتتتديل يف  -يتتة قةاعيتتة. كمتتا أن أ شتتةة بنتتا  القتتدرات واملستتاعدة التقن

 تي أيضتاا إحتدى مهتام فريت  اخلتءا  احلكتومي  -ًميم أعمال األو كتاد املتعلقة  ماية املستتهلك 
أت فيمتتا خيتتص التتءام  ايتتارت تنفيتتع ا يف إثيوبيتتا، ودول رابةتتة أمتتم جنتتوع  تتر  آستتيا  -التتدوي 

 تافة إىل بر تام  كومبتال، واتو ل  تع  التءام  )آسيان(، ومنةقة الشر  األوس  ومشال أفريقيا، باإل
 من تءعات مقد مة من أسرتاليا والسويد وسويسرا ولكسمءغ ورابةة أمم جنوع  ر  آسيا. 

تتدد  -32 وأ تتار عتتدة منتتدوبن إىل أن بر تتام  عمتتل فتتر  اخلتتءا  احلكتتومي التتدوي ينبغتتي أن حيد
يف املرحلتتة األوىل لعمتتل الفريتت . وأعتترع لفتترتة ستتنتن علتتت األكثتتر، كتتي يتستتال إديتتال تعتتديالت 

معظتتتم املنتتتدوبن عتتتن تفضتتتيلهم لةتتتر  مو تتتوعن حمتتتددين أو ثالثتتتة، تشتتتمل علتتتت ستتتبيل املثتتتال 
تتتتتالحيات ستتتتتلةات محايتتتتتة املستتتتتتتهلك،  ل احلصتتتتترن القتصتتتتتاد التعتتتتتاوين، والتعتتتتتاون التتتتتدوي، ًو

اليتتتة، وستتتالمة املنتجتتتات واملمارستتتات اييتتتدة )األفقيتتتة(، و تتتر  التتتدف  اإللكرتو يتتتة، واخلتتتدمات امل
املنتجتتتتات الغعائيتتتتة واملستحضتتتترات الصتتتتيدل ية(، إىل جا تتتتب احللتتتتول البديلتتتتة للمنازعتتتتات،  )أت

والستتتتياحة. و لتتتتب بضتتتتعة منتتتتدوبن تو تتتتيحاا بشتتتتأن  لتتتتب احلصتتتتول علتتتتت التتتتدعم يف جمتتتتال بنتتتتا  
منتتدى  القدرات، واقرت  مندوع استحداث منصات للتعلم اإللكرتوين، واقرت  مندوع آير إ شتا 

لدراسة املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك. وذكر مندوع آير أ ه ينبغتي أن تو ت  يف العتبتار يف 
 ي  األعمتال التي ستتدنفع احتياجتات املستتهلكن الضتعفا . وفيمتا يتعلت  باستفستار عتن التءعتات 

املتتتوارد الدايليتتتة اخلارجتتتة عتتتن امليزا يتتتة املقدمتتتة متتتن التتتدول األعضتتتا ، باملقار تتتة متتت  إعتتتادة ىتصتتتيص 
لألو كتاد، سلة  األما تة الضتو  علتت أمهيتة تعتاون التدول األعضتا  عتن  ريت  إعتارة اخلتءا ، علتت 
اترار متا تفعلته حاليتاا  هوريتة كوريتا واليابتان. وينبغتي لديتد  ةتا  بر تام  العمتل بو تو ،  ظتتراا إىل 

. وايتتتتم رئتتيس فريتت  أ تته لتتيس كتتل مستتألة مقرتحتتة تقتت   تتمن ايتصتتا  ستتلةات محايتتة املستتتهلك
 النقاش ايلسة بأن  لب إىل األما ة أن تقرت  بر ام  عمل يضم األفكار الي  دوقش .

 منهجية إاراء استعرانات الن راء الطوعية ب ات  وايي  وسياسات حماية المستهلك  
اورين ترأ  جلسة النقاش التفاعلي الثا ية تثل للجنتة املنافستة، مباليزيتا. وتتألف فريت  احملت -33

متتن مستشتتار متتن الشتتراكة األستترتالية اإل دو يستتية لتتإلدارة القتصتتادية  ومتتدير إدارة محايتتة حقتتو  
املستتتتهلك، بالتتتدائرة اللاديتتتة ملراقبتتتة  تتتؤون محايتتتة حقتتتو  املستتتتهلكن ورفتتتا  اإل ستتتان، باللتتتاد 

املتحتتتدة.  الروستتتي  و ائتتتب متتتدير مكتتتتب الشتتتؤون الدوليتتتة للجنتتتة التجتتتارة اللاديتتتة، بالوليتتتات
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وتنتتتتاول النقتتتتاش ثتتتتالث مستتتتائل،  تتتتي الستتتتمات املو تتتتوعية الرئيستتتتية لتتتتنه  استعرا تتتتات النظتتتترا  
الةوعية بشأن قتوا ن وسياستات محايتة املستتهلك، وأستلوع العمتل بشتأهنا، و تائجهتا، ومشتاركة 
ايهتتتتات ًتتتتاحبة املصتتتتلحة فيهتتتتا  وأوجتتتته التماثتتتتل بينهتتتتا وبتتتتن العمليتتتتة القائمتتتتة املتبعتتتتة يف إجتتتترا  
استعرا تتتتات النظتتتترا  الةوعيتتتتة بشتتتتأن قتتتتوا ن وسياستتتتات املنافستتتتة  ومتتتتا إذا كتتتتان ينبغتتتتي إديتتتتال 

 تعديالت علت منهجية إجرا  استعرا ات النظرا  بشأن محاية املستهلك. 
وفيما يتعل  باملسألة األوىل، اتف  احملاورون علتت أمهيتة عمليتة استعرا تات النظترا ،  ظتراا  -34

الستتتلةات يف ثالثتتتة أبعتتتاد علتتتت األقتتتل،  تتتي إجيتتتاد حتتتافز لعمتتتل  تتتع  إىل أهنتتتا تتتتؤثر علتتتت عمتتتل 
الستتتلةات، والتتتتعلم متتتن أفضتتتل املمارستتتات لتتتدى اآليتتترين، ولقيتتت  توافتتت  آرا  يف جمتتتال أ شتتتةة 
اإل فتتتتتاذ. وأ تتتتتار احملتتتتتاورون إىل أن استعرا تتتتتات النظتتتتترا  ينبغتتتتتي أن تتنتتتتتاول لتتتتتيس فقتتتتت  القتتتتتوا ن 

قليمية التي قتد تتؤثر يف الةريقتة التي تنفتع  تا البلتدان سياستات واملؤسسات، وإمنا أيضاا الرتتيبات اإل
محايتتتة املستتتتهلك. ومتتتن املهتتتم القيتتتام بعمتتتل ميتتتداين أوي يمتتت  بيا تتتات عتتتن النظتتتام ومستتتتوى محايتتتة 
املستهلك قبل أن يشر  أت بلد أو سلةة معنية  ماية املستهلك يف عملية إجرا  استتعرا   ظترا ، 

ساعد بدرجة كبرة يف التنفيتع النتاجف لستتعرا  النظترا  بتالنظر إىل أ ته فمن  أن  ع  اخلةوة أن ت
ميكتتتن استتتتت دامه كتتتأداةا تش يصتتتتية للمستتتتهلك لتتتتدد عناًتتتر محايتتتتة املستتتتهلك وتبتتتتن بالتفصتتتتيل 

 يتصل بعلك من مشاكل واحتياجات ولديات وموارد وقدرات.  ما
ستعرا تتات النظتترا  املتعلقتتة  مايتتة وفيمتتا خيتتص املستتألة الثا يتتة، أ تتار احملتتاورون إىل أن ا -35

املستتهلك متتن املمكتتن أن تقتتتبس متتن استعرا تتات النظترا  املتعلقتتة باملنافستتة الرتكيتتز احلتمتتي علتتت 
التنميتة ورفتا  املستتهلك. وباإل تافة إىل ذلتك، ميكتتن احملافظتة علتت أ شتةة بنتا  القتدرات وآليتتات 

تتيات. وفيمتتا يتعلتت  بتتالفرو  بتتن تقتتدخ املستتاعدة التقنيتتة، وذلتتك لضتتمان التنفيتتع املناستت ب للتًو
العمليتن، أكد احملاورون علت أ ه يف الوق  العت توجد فيته جمموعتة متجا ستة إىل حتد كبتر متن 
القتتوا ن واملؤسستتات بشتتأن املستتائل املتعلقتتة باملنافستتة، فتتان مستتائل محايتتة املستتتهلك ىتتتص كتتل 

تقريبتاا علتت مستائل محايتة املستتهلك علتت دولة مبفرد ا. ففي تايلند، مثالا، تشرأ  ستون وكالتة 
املستتتوى التتو ي. ويف اخلتتتام، أ تتار احملتتاورون إىل أن مو تتو  استعرا تتات النظتترا   اجتتة إىل أن 

 العت أعدته األما ة.  دليل محاية املستهلكيستفيد من املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك ومن 
وفيمتا يتصتتل باملستتألة الثالثتتة، اتفتت  احملتتاورون علتت  تترورة احملافظتتة علتتت بعتتض املرو تتة يف  -36

الوقتتت  التتتعت تبتتتادر فيتتته التتتدول األعضتتتا  بعمليتتتات استتتتعرا  النظتتترا . وأ تتتاروا إىل أن الةلتتتب 
الةتتوعي التتعت يتعتتن استعرا تته  تتو ولديتتتد املصتتان ميكتتن اعتبارمهتتا  قةتتة البدايتتة، يف حتتتن أن 

ت التمويل وحشد املوارد قد تعرت هما بعض العقبات. واتف  احملاورون أيضتاا علتت أن احلصول عل
من  أن إجرا  تغير يف  ريقة التفكر املتبعة يف الستعرا ات ولديد  ةا   ع  الستعرا ات 
لتصل إىل حد قابل لالستمرار أن يساعد علت تعليل املصتاعب املاليتة. وأ تاروا إىل أن متن  تأن 

ري  استشارت من النظترا  التعين يقتدمون إستهامات ومستاعدة يف ًتيااة الستفستارات، إ شا  ف
بال رتاب م  اخلءا  العين تستعن  م األما ة، أن يساعد علت اتا   تع  العمليتة، وأن يستاعد 

يات استعرا ات النظرا .   أيضاا يف متابعة تًو
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 تات النظترا  بشتأن املنافستة، علتت وسلية  األما ة الضتو ، متن واقت  يءا تا يف استعرا -37
معتتتاير ايتيتتتار استعرا تتتات النظتتترا  بشتتتأن محايتتتة املستتتتهلك، مبتتتا يف ذلتتتك يتتتءة ومتتتدى مال متتتة 
الستتتلةة املعنيتتتة باملستتتتهلكن واستتتتدامتها. وتتتتتألف أفرقتتتة استتتتعرا  النظتتترا  متتتن ثالثتتتة إىل  ستتتة 

أن يكتتون املستعرِ تتون  مستعرِ تتن، ويبتتر استشتتارت مستتتقل، ومتتوظفن متتن األو كتتتاد  وجيتتب
متتن حيت  املوقتت  ايغترايف والثقافتتة واللغتتة واتر ذلتتك متتن  -قتريبن إىل البلتتد اخلا ت  لالستتتعرا  

العوامتتتتتل. ومشلتتتتت  العمليتتتتتة مشتتتتتاورات وتقييمتتتتتات وأ شتتتتتةة لحقتتتتتة للتقيتتتتتيم فيمتتتتتا يتعلتتتتت  بتنفيتتتتتع 
تتتتيات. وفيمتتتتا يتعلتتتت  بالتتتتتأثرات، أستتتتفرت استعرا تتتتات النظتتتترا  عتتتتن لديتتتتد جو  ا تتتتب القتتتتوة التًو

وجوا تتب الضتتعف، ومهتتدت الةريتت  أمتتام تبتتادل أفضتتل املمارستتات وأمتتام التتتعلم القتتائم التعتتاوين، 
وأتاحتتت  إ تتتراب ايهتتتات املعنيتتتة ًتتتاحبة املصتتتلحة. ومتتتن املمكتتتن أيضتتتاا أن تشتتتمل استعرا تتتات 

يات.  النظرا  و   يار ة  ري  لتنفيع التًو
اخلتتتتءات  تقاستتتتمالضتتتتو  علتتتتت عمليتتتتة ، ستتتتل  املشتتتتاركون التتتتي تلتتتت  ذلتتتتكويف املناقشتتتتة  -38

والقرتاحتتات فيمتتا يتعلتت  باقامتتة  تتراكة عامليتتة بشتتأن محايتتة املستتتهلك، تبتتدأ بعمليتتة لديتتد  يتت  
سياستتة محايتتة املستتتهلك. واقتترت  أحتتد املنتتدوبن  إ فتتاذاأل تتراأ الفاعلتتة ذات الصتتلة املشتتاركة يف 

ما تتة. وفيمتتا يتعلتت  بنةتتا  استعرا تتات مهتتا األلديتتد قائمتتة بر ستتا   ي تتات محايتتة املستتتهلك تعم  
بتن البلتدان فيمتا استعرا تها، أ تار املشتاركون إىل التنتو   يتعتنالنظرا ، أت اجملالت احملددة الي 

 الشترو  املستبقةاإل فاذ  وأ اروا أيضاا إىل أن لديد منتوذج للوكالتة املستؤولة  تو أحتد والقائمن ب
إىل أن استعرا تتتات النظتتترا  بشتتتأن املنافستتتة  تتتي  قةتتتة  إلجتتترا  استتتتعرا  النظتتترا . وأ تتتاروا كتتتعلك

ا ةتتال  جيتتدة ولكنهتتا اتتر كافيتتة، وإىل أ تته ينبغتتي لديتتد النةتتا  امل تلتتف بو تتو  لستعرا تتات 
النظتتترا  بشتتتأن محايتتتة املستتتتهلك،  ظتتتراا إىل أن ستتتلةات محايتتتة املستتتتهلك  تتتي جمموعتتتة خمتلفتتتة متتتن 

لتت املستتوى التدوي. واتفت   يت  املشتاركن علتت املؤسسات ول ىتض  بالضترورة للتمحتيص العتام ع
أ ه ميكن العثور علت حلتول يف املبتادئ التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك. ويف اخلتتام، اقترتد  التنه  التتاي 
الثالثتتتي املراحتتتل لتنفيتتتع استعرا تتتات النظتتترا  بشتتتأن محايتتتة املستتتتهلك تنفيتتتعاا  اجحتتتاان الرتكيتتتز علتتتت 

خلا تعة لالستتعرا  يف إجرائته  وتعمتيم استتبيان )تعتد  األما تة( الستعرا  التعت تراتب ايهتات ا
 علت  ي  الدول األعضا  لتمكينها من إجرا  استعرا ا ا العاتية  وإجرا  استعرا  النظرا . 

املتعلقتتة وأ تتار تثتتل منظمتتة اتتر حكوميتتة إىل ًتتعوبة املقار تتة بتتن استعرا تتات النظتترا   -39
محايتة بشتأن لسياستة  البلتدانمتن  كثتر  ظراا إىل افتقتارة املستهلك، مايتلك املتعلقة  املنافسة و ب

ة النظرا   اتل توجد سياسات لستعرا كما املستهلك،   يف قوا ن محايتة املستتهلك إل يف مددجمم
إذ تشتتتارب يف  ،الستتتويد واليابتتتان. وباإل تتتافة إىل ذلتتتك، تكتنتتتف التحتتتديات استعرا تتتات النظتتترا 

يف كتتل دولتتة. ولتتعلك ذكتتر املمثتتل أن  تتا ديتتدة وتنظمهتتا قتتوا ن محايتتة املستتتهلك مؤسستتات ع
أو سالمة املنتجات.  سدبدل ال تصاأأن تركز علت جمالت معينة مثل  ينبغياستعرا ات النظرا  

عتتتدداا كبتتتراا متتتن اجملتتتالت  فمتتتثالا، و تتتع  ايمعيتتتة الدوليتتتة لوحتتتدة وثقتتتة  تتتع  األيتتترة تشتتتمل و 
 جمالا ينبغي محاية املستهلكن فيها.  30إىل  20م من تهلك يقي  املستهلكن مؤ راا حلماية املس
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نظمة ار حكومية أيرى أن تقارير استعرا ات النظرا  ينبغي إتاحتهتا كتي ملتثل  وذكر -40
حمايتتتة املستتتتهلك تتجتتتاوز وليتتتة أو وظيفتتتة ستتتلةات محايتتتة فيةلتتت  املستتتتهلكون علتتتت  تائجهتتتا. 

وجهتتات تنظيميتتة شتتارب فيهتتا، علتتت ستتبيل املثتتال، مرافتت  وجهتتات تنظيميتتة قةاعيتتة تو  ،املستتتهلك
أن يستتاعد علتتت إجتترا   بشتتكل متستت ل تتدمات املاليتتة. وأ تتار إىل أن متتن  تتأن  تت  البيا تتات ل

 مقار ات جيدة. 
فتتض دورة الت ةتتي  إىل عتتامن، وأن جيتترت األو كتتتاد واقتترت  تثتتل يماعتتة إقليميتتة أن ىتد  -41

. وقتتال إن  قتتا  ًتتالحيا اولديتتد  نلتحديتتد املؤسستتات املعنيتتة باملستتتهلك استتتةالعيةعمليتتة 
تشتمل منظمتات اتر حكوميتة ومؤسستات أيترى، و تو متا يستاعد  ميكتن أنالتصال يف التدول 

أعمتتال  تت   ولتتتاجأن يركتتز عليهتتا فريتت  اخلتتءا  احلكتتومي التتدوي.  ينبغتتييف لديتتد اجملتتالت التتي 
 موارد إ افية.  إىل البيا ات ولليل
وأ تتتار أحتتتد املنتتتدوبن إىل أن فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي التتتدوي ينبغتتتي أن يركتتتز علتتتت تنفيتتتع  -42

املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك  وإىل أ ه يلزم و   سياستة  تاملة بشتأن محايتة املستتهلك بتدلا 
وعتتة متتن األستت لة واملستتائل متتن الرتكيتتز القةتتاعي. وذكتتر منتتدوع آيتتر أن األما تتة ينبغتتي أن تعتتد جمم

لكي تقوم الدول بعمليات التقييم العات. وم  ذلك، ذكر مندوع آير أن بر ام  كومبتال يبتني أن 
من املمكن العمل معاا كفريت  واحتد  وأ ته ينبغتي، فيمتا يتعلت  باستعرا تات النظترا ، مراعتاة القتوا ن 

مييتتة ميكنهتتتا أن تتتتؤدت دوراا رئيستتتياا يف  تتتعا الكثتترة املتعلقتتتة  مايتتتة املستتتتهلك  وأن األوستتتا  األكاد
الصدد بالنظر إىل أ ه ميكن للجامعات أن جترت دراسات مقار ة. وعر  منتدوع آيتر مثتالا لفرقتة 

تألفت  متن  ستة  -عمل أد ش   يف اهلند لدراسة عملية تنفيع املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك 
تثلتتنا اثنتتن متتن مؤسستتات األعمتتال التجاريتتة وتثلتتنا تثلتتن ملنظمتتات  وعيتتة معنيتتة باملستتتهلكن و 

و دلتتب متتن كتتل عضتتو لليتتل عالقتتة فصتتل معتتن متتن فصتتول املبتتادئ  -متتن  ي تتة محايتتة املستتتهلك 
التوجيهيتتة باهلنتتد ولديتتد متتا إذا كتتان يوجتتد يف الدولتتة قتتا ون أو مؤسستتة بشتتأن  تتع  املستتألة. وأ تتار 

 الي تشكل أولوية بالنسبة هلا.  املندوع إىل أن علت الدول أن لدد الفصول
 15إلعتتتتتالن ايمعيتتتتتة العامتتتتتة يتتتتتوم  تأييتتتتتد ممنتتتتتدوبن عتتتتتن عتتتتتدة ويف اخلتتتتتتام، أعتتتتترع  -43

 آذار/مار  يوماا عاملياا حلقو  املستهلك. 

 المسائل التن يمية -ثالثاا  
   ايتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 (األعمال جدول من 1)البند 
ي التتتدوي املعتتتي بقتتتوا ن وسياستتتات محايتتتة املستتتتهلك، يف ا ت تتتب فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتوم -44

، الستتيد عتتا ف يعقتتوع 2016تشتترين األول/أكتتتوبر  18جلستتته العامتتة الفتتاحيتتة املعقتتودة يف 
 مقررة.  -بوفا )اللاد الروسي(  ائبة للرئيس بو  ت.ا )مصر( رئيساا، والسيدة آ ي 
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  ادول األعمال وتن يم العمل  إ رار -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

جتتدول األعمتتال  ،يف جلستته العامتتة الفتتاحيتتة أيضتاا  ،أقتر فريتت  اخلتءا  احلكتتومي التتدوي -45
 . فكان جدول األعمال كالتاين TD/B/C.I/CPLP/1املؤق  الوارد يف الوثيقة 

  ا ت اع أعضا  املكتب -1
   قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ -2
ألمم املتحتدة التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك واملناقشتات إ ال  مبادئ ا -)أ( -3

 املتعلقة باملسائل ذات الصلة 
أستلوع عمتل فريت  اخلتءا  احلكتتومي التدوي املعتي بقتوا ن وسياستتات  )ع(

، مبتتا يف ذلتتك 2020-2016محايتتة املستتتهلك وبر تتام  عملتته للفتترتة 
قتتتتوا ن املشتتتتاورات واملناقشتتتتات املتعلقتتتتة باستعرا تتتتات النظتتتترا  بشتتتتأن 

وسياستتات محايتتة املستتتهلك، وبنتتا  القتتدرات وتقتتدخ املستتاعدة التقنيتتة 
  يف جمال قوا ن وسياسات محاية املستهلك

 جتتتدول األعمتتتال املؤقتتت  للتتتدورة الثا يتتتة لفريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي التتتدوي املعتتتي -4
  بقوا ن وسياسات محاية املستهلك

التتتدوي املعتتتي بقتتتوا ن وسياستتتات محايتتتة اعتمتتتاد تقريتتتر فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي  -5
 املستهلك.

ادول األعمال المؤ و  للودورة الثاييوة للريوق الخبوراء الحكوومي الودولي المعنوي  -ايم 
  بقوايي  وسياسات حماية المستهلك

 من جدول األعمال( 4)البند 

تشتتترين  18يف جلستتتته العامتتتة اخلتاميتتتة املعقتتتودة يف  ،أقتتتر فريتتت  اخلتتتءا  احلكتتتومي التتتدوي -46
 ، جدول األعمال املؤق  لدورته الثا ية )املرف  األول(. 2016األول/أكتوبر 

اعتموواد تقريوور فريووق الخبووراء الحكووومي الوودولي المعنووي بقوووايي  وسياسووات حمايووة  -دال 
  المستهلك 

 من جدول األعمال( 5)البند 

 -أيضتتاا، لنائبتتة التتترئيس ن فريتت  اخلتتءا  احلكتتومي التتتدوي، يف جلستتته العامتتة اخلتاميتتتة أذِ  -47
 الصيغة النهائية للتقرير بعد ايتتام الدورة.  بو  املقررة 
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 األول المرفق

 الودولي الحكوومي الخبوراء للريوق الثاييوة للدورة المؤ   األعمال ادول  
 المستهلك حماية وسياسات بقوايي  المعني

 ا ت اع أعضا  املكتب  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -2
 اإل ار القا وين واملؤسسي حلماية املستهلك  -3
 التجارة اإللكرتو ية  -4
بتتادئ األمتتم ملالتقريتتر املتعلتت  بتنفيتتع التتدول األعضتتا  وايهتتات املعنيتتة ًتتاحبة املصتتلحة  -5

 املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك 
 واملساعدة التقنية استعرا  عملية بنا  القدرات  -6
بقتتتوا ن    اخلتتتءا  احلكتتتومي التتتدوي املعتتتيجتتتدول األعمتتتال املؤقتتت  للتتتدورة الثالثتتتة لفريتتت -7

 وسياسات محاية املستهلك 
بقتوا ن وسياستات محايتة    اخلءا  احلكومي الدوي املعتياعتماد تقرير الدورة الثا ية لفري -8

 املستهلك. 
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 الثايي المرفق

 (4)الحضور  

 حضر الدورة تثلو الدول التالية األعضا  يف األو كتادن  -1
 اللاد الروسي

 إثيوبيا
 األرجنتن
 األردن
 إسبا يا
 إكوادور
 أملا يا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أ تيغوا وبربودا

 أورواوات
 إيةاليا

 بارااوات
 باكستان
 الءازيل
 الءتغال

 بنما
 بوتان

 بوتسوا ا
 بوركينا فاسو

 واهلرسكالبوسنة 
 برو
 تركيا

 تو س
 ايزائر

 جزر البهاما
 ايمهورية الدومينيكية

   املتحدة هورية تنزا يا 
  هورية كوريا 

  هورية لو الدميقرا ية الشعبية 
 زامبيا

 زمبابوت
 السنغال
 سوازيلند
 السويد
 سويسرا
 الصن 
 عدمان
 فر سا
 الفلبن
 قةر

 كمبوديا
 كندا
 كوبا
 ديفوار كوت

__________ 

 الوثيقتتتتتتتة ا ظتتتتتتتر املستتتتتتتجلن، املشتتتتتتتاركن قائمتتتتتتتة علتتتتتتتت ولال تتتتتتتال . املشتتتتتتتاركن  تتتتتتتع  احلضتتتتتتتور قائمتتتتتتتة تتضتتتتتتتمن (4)
TD/B/C.I/CPLP/INF.1. 
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 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكو غو 
 الكوي 
 كينيا
 لبنان

 لكسمءغ
 ماليزيا

 مداشقر
 مصر
 املغرع

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 ميامنار
  اميبيا
  يبال
 يار  يج

  يكارااوا 
 اهلند 
  نغاريا
  ولندا 

 الوليات املتحدة األمريكية

 وكان العضو التاي يف املؤار تثالا يف الدورةن  -2
 الرسوي الكرسي

 تثلة يف الدورةن التالية ار العضو املراقبة وكا   الدولة  -3
 دولة فلسةن

 وكا   املنظمات احلكومية الدولية التالية تثلة يف الدورةن  -4
 ايماعة الكاريبية
 اللاد األورو 

 جامعة الدول العربية
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادت

 ادت والنقدت لغرع أفريقيااللاد القتص
 وكا   األجهزة واهلي ات والءام  التالية التابعة لألمم املتحدة تثلة يف الدورةن  -5

 بر ام  األمم املتحدة للمستو نات البشرية
 وكا   الوكالت املت صصة واملنظمات ذات الصلة التالية تثلة يف الدورةن -6

  منظمة األمم املتحدة لألاعية والزراعة
 املنظمة العاملية للسياحة
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 وكا   املنظمات ار احلكومية التالية تثلة يف الدورةن -7
 ن العامة الف ة

 ايمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكن
 املنظمة الدولية للمستهلكن

 مؤار التجار العاملي
 ارفة التجارة الدولية
 رابةة القا ون الدوي

    


