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أولا -الستنتاجات املتفق عليها
إ فريق اخل ا احلكوم الدوي املعي بقانو وسياسات محاية املستهلك،
يد د
إذ يد دُ ر ابلقد درا الد د اعتم دددا مد دؤمتر األم ددم املتح دددة الس دداب املع ددي ابس ددتعرا
جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفدق عليهدا اتفاقد ا متعددد األ دراأ مدم أجدل مكافحدة
املما سات التجا ية التقييدية (جنيف ،سويسرا ،متوز/يوليه ،)1()2015
وإذ يدُ ر أيضد ا بقدرا اةمعيددة العامددة  1/70املددؤ  25أيلول/سددبتم  2015واملعنددو
"حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام ،"2030
وإذ ي دُد د د ر د د د د لك بق د د د درا اةمعي د د د ددة العام د د د ددة  186/70امل د د د ددؤ  22د د د ددانو األول/
ديس ددم  2015واملعن ددو "محاي ددة املس ددتهلك" ،ال د يتض ددمم مب ددادئ األم ددم املتح ددة التوجيهيد دة
املنقحة حلماية املستهلك،
وإذ يُ ر ابألحكام املتصلة بقضااي محاية املستهلك ،اليت اعتمدداا الددو ة الرابعدة ع درة
مل دؤمتر األمددم املتحدددة للتجددا ة والتنميددة (ندديو  ،متوز/يوليدده  ،2016مبددا فيهددا األحكددام ال دوا دة يف
الفقددرة (76ش) مددم مافيكيددانو ندديو ( ،)2الدديت ُ لِّددف فيهددا األونكتدداد مبوادددلة تقدددإ املسدداعدة إ
البلدا الناميدة والبلددا الديت متدر اقتصدادااا مبرحلدة انتقاليدة علدو دديا ة وتنفيد سياسدات وقدوان
يف جمال املنافسة ومحاية املستهلك ،بسبل منها إجرا استعراضات النظرا الطوعية وتقاسم أفضدل
املما سد دداتال فض د دسا عد ددم تيسد ددي التعد دداو الد دددوي فيمد ددا ب د د الو د ددالت املعنيد ددة ابملنافسد ددة ومحايد ددة
املستهلك ،ابلشرتاك مد املنظمدات الدوليدة األخدرت ذات الصدلة ،خد ا يف اعتبدا ا مبدادئ األمدم
املتحدة التوجيهية املنقحة حلماية املستهلك،
وإذ يُ ر ابلفقرة  69مم مافيكيانو نيو اليت تؤ د مم جديد أ القوان والسياسات
املنصددفة والسددليمة والقويددة يف جمددال املنافسددة ومحايددة املسددتهلك مهمددة أيضد ا ،شددا ا يف ذلددك شددا
التعدداو الدددوي ،وتبددادل املعلومددات وبنددا القددد ات يف د ا ا ددالت ،ول سدديما يف ضددو توس د
األس دواا العامليددة ،والدددو املتزايددد لل ددر ات ع د الو نيددة ،واحلاجددة إ زايدة ال ددفافية واملسددا لة،
وثو ة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وظهو التجا ة اإللكرتونية،
وإذ ي د دددد علد ددو أ قد ددانو وسياسد ددة محايد ددة املسد ددتهلك ي د ددكس أدا اة ئيسد دديةا للتصد ددد
للمما سات التجا يدة ا حفدة القائمدة علدو الادد واخلددامل يف عدا مدرتاب يسدي علدو ريدق العوملدة،
بس د ددبل منه د ددا زايدة ش د ددفافية أن د ددطة املؤسس د ددات التجا ي د ددة ومس د ددا لتها ،وتعب د ددة امل د د دوا د ،ومتك د د د
املستهلك  ،والقضا علو الفقر ،وت جي انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة للجمي ،
وإذ يسلم أب البي ة الفعالدة واملؤاتيدة حلمايدة املسدتهلك والتنميدة نكدم أ ت دمل دسا مدم
السياسات الو نيدة حلمايدة املسدتهلك ،والتعداو واإلنفداذ علدو الصدعيد الددوي مدم أجدل التصدد
ملا حيدث ع احلدود مم مما سات جتا ية جمحفة وقائمة علو الاد واخلدامل،
__________

()1
()2
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وإذ يس ددلم د د لك ابحلاج ددة إ ت دددعيم عم ددل األونكت دداد يف جم ددال قد دوان وسياس ددات محاي ددة
املستهلك باية تعزيز دو ا اإلمنائ وما تعود به مم فوائد علو املستهلك واملؤسسات التجا ية،
وإذ ينددوا ابإلسددهامات املكتوبددة وال ددفوية املامددة املقدمددة مددم سددلطات محايددة املسددتهلك
و ي د ددا مد ددم امل د ددا  ،و د د إسد ددهامات أثد ددرت النقد دداش خد ددسل الد دددو ة الثانيد ددة لفريد ددق اخل د د ا
احلكوم الدوي،
وإذ حيي علماا م التقدير ابلواثئق اليت أعداا أمانة األونكتاد لدو ة الفريق الثانية،

 -1يرحددب ابةهددود املب ولددة مددم قبددل الدددول األعضددا و ي ددا مددم اةهددات ددداحبة
املصلحة يف تنفي مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلكال
 -2يطل ددب إ األمان ددة تق دددإ تود دديات عملي ددة إ ال دددول األعض ددا ب ددا تنفيد د
املبادئ التوجيهية ،ابلستناد إ املعلومات املتبادلة خسل الجتماملال
 -3ي ددج الد دددول األعضد ددا املهتمد ددة ابألمد ددر علد ددو التط د دومل لك د د تكد ددو موض د د
اسددتعرا هريدده النظ درا ب ددا قددانو وسياسددات محايددة املسددتهلك الدديت تنف د ا سددلطااا املعنيددة
حبماية املستهلكال
 -4يس ددلم ابل دددو امل ددام الد د تؤدي دده اةه ددات املعني ددة د دداحبة املص ددلحة ،حس ددب
مقتضددو احلددال ،ول سدديما فيمددا يتعلددق ابلسياسددات ال دداملة حلمايددة املسددتهلك مددم أجددل حتقيددق
أ ددداأ التنميددة املسددتدامةال ويرحددب مب ددا ة عيددات محايددة املسددتهلك ،وا تم د املدددين ،وممثل د
املؤسسددات التجا يددة ،واألوسدداد األ ادنيددة ،يف مددداولت دو ات فريددق اخلد ا احلكددوم الدددويال
وي ج احلكومات واةهات داحبة املصلحة علو تقدإ و قات وإسدهامات خطيدة قبدل مواعيدد
انعقاد اجتماعات فريق اخل ا احلكوم الدويال
 -5ي دددد علددو أةيددة تصددميم وتنفي د تدددابي ىلددددة ادددأ إ محايددة املسددتهلك
الضعفا واحملروم  ،م اإلقرا أب الدول األعضا نكم أ تعتمد تعا يف خمتلفدة لددت التعامدل
مد احتياجااددا احملليددة احملددددة ،ويسددلم أب رددة حاجددة إلجدرا املزيددد مددم البحددوث ،ول سديما فيمددا
خيص ا الف ة مم املستهلك يف البلدا الناميةال
 -6يؤ ددد أةيددة تسددلي التجددا ة اإللكرتونيددة لتحسد فدداا املسددتهلك علددو نطدداا
العا  ،م العمل يف الوق نفسده علدو التقليدل مدم خما ر دا احملتملدةال ويددعو الددول األعضدا إ
موادلة ما تب له مم جهود يف سبيل تطبيدق أفضدل املما سدات الدوليدة يف د ا ا دال علدو النحدو
الد دوا د يف مب ددادئ األم ددم املتح دددة التوجيهي ددة حلماي ددة املس ددتهلكال وي دددد عل ددو احلاج ددة إ تعزي ددز
التع دداو ال دددوي ،مب ددا يف ذل ددك التع دداو ددي الراد د  ،فيم ددا بد د الو ددالت م ددم أج ددل تعزي ددز ثق ددة
املستهلك ابلتجا ة اإللكرتونيةال ويرحب ابملباد ات املتلد ة مدم قبدل املؤسسدات ذات الصدلة يف
منظومة األمم املتحدة و ي ا مم املنظمات وال بكات الدولية لبنا الثقة ابلقتصاد الرقم ال
 -7يطلددب إ األمانددة أ توادددل حتليددل التحدددايت الدديت تواجههددا البلدددا الناميددة
فيم ددا يتعل ددق حبماي ددة املس ددتهلك يف جم ددال التج ددا ة اإللكرتوني ددة ،وأ تود د ابخلي ددا ات السياس دداتية
املتاحة لو الت محاية املستهلك ،يف ضو املبادئ التوجيهية مم  63إ 65ال
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 -8يرحب ابملباد ات املنف ة مم قبل فرادت الددول األعضدا واألونكتداد و ديا مدم
املنظمات وال بكات يف بنا القد ات وتقوية املؤسسات يف جمال محاية املسدتهلك ،ويددعو يد
اةهات املهتمة ابألمر إ العمل مع ا وحتديد وتعزيز أوجه التآز فيما بينهاال
 -9ي ددج علددو موادددلة عمليددة د املعلومددات ب ددا األ ددر القانونيددة واملؤسسددية
حلماية املستهلك ،مبا ي مل بصفة خادة قيام األونكتاد بوض خريطة عاملية حلماية املسدتهلك،
ويدعو ي الدول األعضا إ امل ا ة يف إجناز ا اخلريطة وحتديهاال

 -10يؤ ددد أةي ددة التع دداو اإلقليمد د يف إنف دداذ ق د دوان وسياس ددات املنافس ددةال وي دددعو
سلطات محاية املستهلك إ تعزيز تعاو ا الثنائ واإلقليم والدويال ويطلب إ أمانة األونكتاد
أ تستك ف وجتم أفضل مما سات التعاو الدوي وأ ت ج علو تطبيقها ،يف ضدو املبدادئ
التوجيهية مم  79إ 94ال
 -11يقددر أ بددر مم عمددل فريددق اخل د ا احلكددوم الدددوي للفددرتة 2018-2017
ينباد أ يعددزز عمليددة تبددادل التجددا  ،ول سدديما أفضددل املما سدداتال و د املعلومددات ون ددر اال
والنظددر يف الد اسددات والواثئددق والتقددا ير ذات الصددلة املقدمددة مددم املنظمددات املعنيددةال ووضد تقددا ير
وتوديات مناسبة ب ا القضااي اليت نوق يف الدو ة الثانية لفريق اخل ا احلكوم الدويال
 -12يطلددب إ أمانددة األونكتدداد أ ت ددكل ف دريق عددامل أحدددةا يُع د ابلتجددا ة
اإللكرتونيددة ،ضددمم نطدداا تخ د يف العتبددا العمددل اةددا يف األونكتدداد ،والثدداين يُع د حبمايددة
املسددتهلك الضددعفا واحملددروم مددم أجددل تسددلي الضددو علددو أفضددل املما سددات ،وتيسددي تبددادل
املعلومات وامل او ات ،وموادلة العمل الد اضدطل بده يف الددو ة الثانيدة للفريدق ،علدو أ تتدو
الدددول األعضددا قيددادة د ا العمددل وحتقيددق تكاملدده علددو أسددا ددوع ومددم دو أ ترتتددب علددو
ذلددك اث ماليددة يف امليزانيددة العاديددة لومددم املتحدددة ،وأ تقدددم تقري درا إ فريددق اخل د ا احلكددوم
الدوي يف دو ته الثالثةال
 -13يطلددب إ أمانددة األونكتدداد أ تُع ددا ،وفق دا للمبدددأ التددوجيه  ،) (97تقددا ير
ود اسات ،خ ة يف اعتبا ا اإلسهامات املقدمة مم الدول األعضا و ي ا مدم اةهدات املعنيدة
ددداحبة املصددلحة ،لتقدددنها إ الدددو ة الثالثددة لفريددق اخلد ا احلكددوم الدددوي ،وذلددك فيمددا يتعلددق
ابملوضوع التالي :
(أ)

حل املنازعات وإنصاأ املستهلك ال

( )

سسمة املنتجات الستهس يةال

 -14يطلب إ أمانة األونكتداد أ تقددم ،يف الددو ة الثالثدة لفريدق اخلد ا احلكدوم الددوي،
استعراضا ىلداثا ألن طة بنا القد ات واملساعدة التقنية ب ا قانو وسياسات محاية املستهلكال

 -15يطلددب إ أمانددة األونكتدداد أ توادددل وض د قائمددة أباددا مددوظف التصددال
لدت سلطات محاية املستهلك مدم أجدل تيسدي التعداو يف إ دا مبدادئ األمدم املتحددة التوجيهيدة
حلماية املستهلك ،وفق ا للمبدأ التوجيه 87ال
 -16يدعو جملس التجا ة والتنمية إ تقددإ إعدس إ اةمعيدة العامدة ب دا تنظديم
أسبومل عامل حلماية املستهلك يف األسبومل ال يق فيه يوم  15ذا /ما ال

GE.17-13506

5

TD/B/C.I/CPLP/9

 -17ينددوا مد التقدددير ابلت عددات املاليددة و ي ددا مددم املسدداةات الطوعيددة املقدمددة مددم
الددول األعضدا ال ويددعو الددول األعضدا إ مواددلة مسداعدة األونكتداد علدو أسدا ددوع يف
تنفيد مددا يضددطل بدده مددم أن ددطة يف جمددال بنددا القددد ات والتعدداو التقددي مددم خددسل تددوفي اخلد ا
والتسد ددهيست التد يبيد ددة أو امل د دوا د املاليد ددة ،ويطلد ددب إ أماند ددة األونكتد دداد أ توادد ددل الضد ددطسمل
أبن ددطة بنددا القددد ات والتعدداو التقددي ،مبددا يف ذلددك التددد يب ،وأ تر ددز أن ددطتها د ا ،حيثمددا
أمكم ،علو تعظديم أثر دا يف يد البلددا املهتمدة ابألمدرال وي دج الددول األعضدا املهتمدة علدو
موادلة ما تب له مم جهود مم أجل دعم أن طة بنا القد ات والتعاو التقي.

اثني ا -موجز أعدته الرئيسة
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
ُ -1ع ِّق دددت ال دددو ة الثاني ددة لفري ددق اخل د ا احلك ددوم ال دددوي املع ددي بق ددانو وسياس ددات محاي ددة
املسددتهلك يف قصددر األمددم يف جنيددف ،سويسدرا ،يف  3و 4متوز/يوليدده  .2017وحضددر املناق ددات
الرفيعددة املسددتوت الدديت جددرت يف الدددو ة ممثلددو مددم  78دولددة وعدددة منظمددات حكوميددة دوليددة ،مبددم
فيهم وز ا حكوميو و ؤسا سلطات معنية حبماية املستهلك.
 -2وقددال األمد العددام لوونكتدداد ،يف سددياا مسحظاتدده الفتتاحيددة ،إ فريددق اخلد ا احلكددوم
الددوي قددد واددل ،يف دو تدده الثانيدة ،حتقيددق التسداا املؤسسد لقدوان محايددة املسدتهلك علددو نطدداا
العا  ،وأشا إ أ رة حتدي ئيسي يف ا الصدد :موا مدة املبداد ات القائمدة مد خطدة التنميدة
املس د ددتدامة لع د ددام  ،2030وتنمي د ددة الق د ددد ات عل د ددو التص د ددد للتح د دددايت الناش د د ة يف جم د ددال محاي د ددة
املسددتهلك ،مثددل محايددة املسددتهلك الضددعفا واحملددروم  ،واملسددتهلك عد شددبكة اإلنرتند  .وأشددا
إ اللدوائا التنظيميددة املتعددددة الدديت تعيددق تنميددة القتصدداد الرقمد يف البلدددا الناميددة ،واقددرت أ ير ددز
األونكتدداد علددو حتسد السياسددات واملما سددات الو نيددة الدديت مددم شددا ا أ تطلددق إمكدا ت التجددا ة
اإللكرتوني ددة ومنجزاا ددا ،األم ددر الد د يع ددزز ثق ددة املس ددتهلك ابلقتص دداد الرقمد د  .وق ددال إن دده ينباد د
لوونكتاد ،لدت قيامده بد لك ،أ يتداب عمدل جمموعدة الع دريم يف جمدال محايدة املسدتهلك مدم أجدل
دعم العمل ال تضطل به الرائسات احلالية واملقبلة.
 -3وخدسل املناق ددة العامدة ،اقددرت أحدد املندددوب زايدة إبدراز مكانددة وأةيدة محايددة املسدتهلك علددو
نطدداا العددا مددم خددسل إعددس أسددبومل أو يددوم حلمايددة املسددتهلك بق درا تعتمدددا اةمعيددة العامددة لومددم
املتحدددة .وقددال مندددواب إ لسددسمة املنتجددات السددتهس ية أةيتهددا .وابإلضددافة إ ذلددك ،رددة حاجددة
لتنسدديق السياسددات ع د الو نيددة فيمددا يتعلددق بكيفيددة التعامددل م د م ددكلة تص دريف املنتجددات اخلطددرة،
ول سيما يف البلدا النامية .ومم الضرو أيضا إن ا فريق خد ا متعددد التلصصدات إلهداد حلدول
سياساتية للتعامل م املنتجات اليت تصبا خطرةا بعد إخضداعها لتحدويرات معيندة مثدل حقدم شديفرات
خبيثة ،وحتديثات ال جميات ،واستلدام تطبيقات أ راأ اثلثة ،وتعديست املستعمل .
 -4وتكلم أحد املندوب ابسم إحدت ا موعات اإلقليمية وإحددت الددول األعضدا فاشداد
ابةهود اليت يب ملا األونكتاد لبنا القد ة علو معاةدة القضدااي العامليدة املتعلقدة حبمايدة املسدتهلك،
مثددل التجددا ة اإللكرتونيددة ،وأمددم البيددا ت ال لصددية ،واملدددفوعات بواسددطة املواتددف النقالددة ،م د
مراعدداة الظددروأ احملددددة للبلدددا الناميددة ،ومنهددا مددثسا الفجددوة الرقميددة املتسددعة والقددد احملدددود مددم
املوا د املالية املتا للتكنولوجيا.
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 -5ويف سددياا الكلمددة الرئيسددية ،أ ددد ممثددل مددم األوسدداد األ ادنيددة أ أ فددا نظددم محايددة
املستهلك  -أ نظم اإلنصاأ التنظيم ومكاتب أمنا املظا املعنيدة حبمايدة املسدتهلك  -تقدوم
علددو أسددا معددايي موضددوعية مثددل مدددت إمكانيددة الودددول إ العدالددة ،ومدددت املس مددة لتلبي ددة
احتياجددات املسددتعمل  ،والسددرعة ،والتكلفددة ،والنتددائم .وأُشددي إ أندده ل ينباد اللجددو إ إقامددة
الدددعاوت القضددائية اةماعيددة إل مددسذ أخددي .و ندداك قضددااي اجتماعيددة وسياسددية أساسددية تتصددل
ابآلليات اليت تؤثر ،علو أفضل وجه ،يف سلوك املستهلك ويف األدا والبتكا  ،حبيث ينباد أ
يكو مبقدو واضع السياسات توفي أ قد مم البيا ت املتعلقة ابمل ا ة واألدا الفدردي ،
م جتنب ن و حالة استقطا يف إقامة الدعاوت نتيجة لكو عمليات التقاض اب ظة الكلفدة
وتستارا وقتا ويسا .وابلنظر إ د ا العوامدل ،قدد يدود واضدعو السياسدات تكييدف التكنولوجيدا
اةديدة لتنفي مناذج مكاتب أمنا املظا واملي دات التنظيميدة املعنيدة حبمايدة املسدتهلك الديت تتمتد
بسلطات إنصداأ املسدتهلك  ،إذ إ مدم شدا ا أ جتتد وتعداجل العديدد مدم الددعاوت الفرديدة
الدديت يقيمهددا املسددتهلكو  .وقددد يددودو أيض دا الع درتاأ بوجددود قضددااي مت ددا ة ومددم معاةتهددا
معاةة اعية ومتسقة.

ابء -تقرير عن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك على الصعيدين
الوطين واإلقليمي
(البند (3أ) مم جدول األعمال)

 -6أاتح د حلق ددة نق دداش ُع ِّق دددت يف إ ددا د ا البن ددد م ددم ج دددول األعم ددال فرد دةا لل دددول
األعضا واةهدات دداحبة املصدلحة لعدر وتبدادل املعلومدات عدم املبداد ات املتلد ة فيمدا يتعلدق
بتنفيد د مب ددادئ األم ددم املتح دددة التوجيهي ددة حلماي ددة املس ددتهلك مند د تنقيحه ددا األخ ددي ( 22ددانو
األول/ديسم .)2015
 -7وقد أتلف فريق حلقة النقاش مم وزير الدولة ل ؤو محاية املسدتهلك واأل يدة والتوزيد
العدام يف املندددال وسدكرتي الدولددة ل دؤو محايددة املسددتهلك يف أملانيداال و ئدديس املعهدد الددو ي للدددفامل
ع ددم املنافس ددة ومحاي ددة امللكي ددة الفكري ددة يف ب دديوال وامل دددير املس دداعد إلدا ة ش ددؤو احلماي ددة الدولي ددة
للمستهلك التابعة للجنة التجا ة الحتادية يف الولايت املتحدة األمريكية.
 -8وعر ممثل املند يف فريق النقاش ؤية ئيس وز ا املند اليت تعت أ النمدو القتصداد
يتوقددف علددو قددوة املسددتهلك ال درائية ،وأشددا إ أندده قددد ر مددؤخرا إن ددا فرقددة عمددل ىلليددة لتنفيد
املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك .وأضاأ قائسا إ اآلونة األخية قد شهدت إجرا حتسينات
قانونيددة ئيسددية لتحقيددق فدداا  1.25مليددا مسددتهلك يف املنددد .وقددد الد د ا التحسددينات سددم
ت ري يتعلق أبسدواا التجزئدة ددأ حتسد التمكد القتصداد والتثقيفد للمسدتهلك ومحايدة
املسددتهلك العقددا ي  .وقددال إ منددو املعرفددة الرقميددة يف بلدددا يلف د النظددر بسددبب العدددد الكبددي
واملتزايددد مددم مس ددتعمل شددبكة اإلنرتن د  .وأش ددا إ أ ب د ل جهددود تر ددز علددو املس ددتهلك يف
املنا ق الريفية ي كل أولوية مم أولوايت العمل املتعلدق حبمايدة املسدتهلك ،ول سديما فيمدا يتصدل
ابخلدددمات اللوجسددتية واإلعددس ت الرقميددة .وقددال إ منظمددات محايددة املسددتهلك الدديت تتمتد مبر ددز
اد هي ددات است ددا ية للحكومددة والدديت حتصددل علددو متويددل مددم دددندوا فدداا املسددتهلك تددؤد
دو ا اما بودفها دوت املستهلك .
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 -9وأشاد اخلبي األملاين امل دا ك يف حلقدة النقداش ابألونكتداد لتيسديا العمدل املتعلدق بتطبيدق
املبادئ التوجيهية ،وقال إ سياسة محاية املستهلك ينبا أ تتصد جدول أعمال عملية وض
السياس د ددات .وأض د دداأ ق د ددائسا إ سياس د ددة محاي د ددة املس د ددتهلك ت د دددخل يف د د ددلب عملي د ددة التنمي د ددة
الجتماعيددة والقتصددادية ،و د ابلاددة األةيددة بصددفة خادددة للتصددد للتحدددايت الدديت تطرحهددا
عمليدة التحدول الرقمد لسقتصداد .وأشدا إ أ مسدداليت األمدم والسدسمة ةدا مسدالتا جديدددات
تتص ددس ابملس ددؤولية ع ددم املنتج ددات وس ددسمتها يف جمتمد د أخد د ت في دده العت دددا ات عل ددو األم ددم
السي اين تتزايد أ ثر فا ثر .وقال إ اإلعس ال ددد يف  7نيسدا /أبريل  2017عدم وز ا
ال ددؤو الرقمي ددة موع ددة الع دريم ق ددد دع ددا إ تعزي ددز محاي ددة املس ددتهلك ع د ش ددبكة اإلنرتن د .
و ق ددد املتح دددث أةي ددة إع ددداد جمموع ددة أدوات برعاي ددة املنظم ددة الدولي ددة للمس ددتهلك  ،ومنظم ددة
التعاو والتنمية يف امليدا القتصاد  ،واألونكتاد.
 -10وحتدث اخلبي مم بيو امل ا ك يف حلقدة النقداش عدم تطبيدق ثسثدة مبدادئ توجيهيدة حلمايدة
املسددتهلك ،أل و د  :السياسددات الو نيددة حلمايددة املسددتهلك ،وحددل املنازعددات ،وأمددا املسددتهلك ،
ابلسددتناد إ السياسددة الو نيددة حلمايددة املسددتهلك ومدونددة محايددة املسددتهلك اللت د اعتُمدددات مددؤخرا.
وقددال إ السياس دات والق دوان والل دوائا التنظيميددة واملما سددات املتعلقددة حبمايددة املسددتهلك قددد عددززت
أ بعة جمالت حلماية املستهلك :تثقيف املستهلك واملو ديم علو نطاا البلد ،وأما املسدتهلك ،
ونظم التنبيه اخلادة ابملستهلك لإلبسغ عم املنتجات اخلطرة ،و ليات من املنازعات وحلهدا علدو
املسددتوت الفددرد  ،واآلليددات الراميددة إ تعزيددز شددبكة محايددة املسددتهلك و دددد أوضددامل السددوا .وأشددا
إ أ التنظدديم الد اال والمتثددال الطددوع أمدرا أساسدديا خلفددن النفقددات القانونيددة والارامددات ،و د
التكاليف القانونية واحلد مم اإلضرا بسمعة مو د املنتم.
 -11و ددز اخلب ددي امل ددا ك يف حلق ددة النق دداش املمثددل لل ددولايت املتح دددة عل ددو ا ددالت التالي ددة
للمبادئ التوجيهية حلمايدة املسدتهلك :ددد األسدواا ،واملما سدات التجا يدة اةيددة ،والتعداو يف
جم ددال اإلنف دداذ عد د احل دددود ،واملس دداعدة التقني ددة الدولي ددة .وأش ددا إ أ التعويض ددات النقدي ددة ال دديت
ُوِّزع علو املستهلك يف الفرتة  2016-2015شكل ما قيمته  15مليا دول مدم املبدال
الدديت قر اددا احملددا م و 160مليددو دول مددم املبددال الدديت أُعيددد دفعهددا للمسددتهلك  .وحتدددث عددم
املبددادئ التوجيهيددة الرايددة و ددي الرايددة اخلادددة ابملؤسسددات التجا يددة واملتعلقددة مببدداد ات التنظدديم
ال د اال ،وامللطط ددات النموذجي ددة حلماي ددة اخلصود ددية م ددم أج ددل تنفي د خمتل ددف الق دوان واألنظم ددة
املتعلقددة حبمايددة اخلصودددية ،واإل شددادات املتعلقددة ابلمتثددال املوجهدة إ املؤسسددات التجا يددة الدديت
تُدو د منتجدات لو فددال .وقدال إ التعداو يف جمددال اإلنفداذ عد احلدددود (املبدد التوجيهيددا 82
و )90دددأ مكافحددة املما سددات التجا يددة القائمددة علددو الاددد يسددتند إ التوددديات واملبددادئ
التوجيهي ددة الص دداد ة ع ددم منظم ددة التع دداو والتنمي ددة يف املي دددا القتص دداد وإ ق ددانو ال ددولايت
املتحدددة املتعلددق أبمددا ال ددبكة لعددام ( 2006ال د ي ددكل اآل جددز ا مددم قددانو ةنددة التجددا ة
الحتاديددة) .وأشددا إ أ لدددت ةنددة التجددا ة الحتاديددة ،علددو سددبيل املثددال ،بر جمدا قددوايا و موحدا
يقدم مساعدةا تقنيةا إ  63بلدا.
 -12وحت دددث ع دددة من دددوب ع ددم جت ددا بل دددا م يف جم ددال التطبي ددق احملل د للمب ددادئ التوجيهي ددة
حلماية املستهلك ابلستناد إ السياقات القانونية والجتماعية والقتصادية .وأشدا وا إ أ تطدوير
خمططات التنظيم ال اال والمتثال الطوع  ،فضسا عدم ت دجي املما سدات التجا يدة اةيددة مدم قبدل
مو د املنتجات واملؤسسات التجا ية ،ةا مم ا الت اليت حظي اب تمام خاص يف بلدا م.
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 -13وأش د دداد من د دددواب ب د د مم األونكت د دداد املعن د ددو "املنافس د ددة ومحاي د ددة املس د ددتهلك يف أمريك د ددا
الستينية" ،املعروأ ابسم بر مم " "COMPALاختصا ا لاه ابللاة اإلسبانية ،ملا قدمه مم دعم
يف جمال محاية املستهلك والتجا ة اإللكرتونية.
 -14واق درتا ممثددل إحدددت املنظمددات ددي احلكوميددة دعددوة جهددات أخددرت مددم اةهددات املعنيددة
ددداحبة املصددلحة  -مددم املؤسسددات التجا يددة ونقدداابت العمددال واألوسدداد األ ادنيددة  -ملناق ددة
القضددااي العامليددة يف جمددال محايددة املسددتهلك ،و لددب إ فريددق اخل د ا احلك دوم الدددوي أ يتندداول
مسالة اآلليات العابرة للحدود ،والقضااي العاملية املتعلقة ابملستهلك ،وسبل النتصاأ العاملية.
 -15وقددال ممثددل مددم األوسدداد األ ادنيددة إ د اسددة قددد أُجري د ب ددا الكيفيددة الدديت ُبِّق د ددا
املبددادئ التوجيهيددة حلمايددة املسددتهلك يف سددة مددم بلدددا أمريكددا الستينيددة .وقددد اسددتُلدم وسددائل
خمتلفة لتحقيق األ داأ نفسها للمبادئ التوجيهية ،ابلستناد إ اإل ادة السياسية وم ا ة احملا م.

جيم -اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية املستهلك
(البند  ) (3مم جدول األعمال)

 -16عرض د األمانددة مددا اسددتجد يف اآلونددة األخددية مددم تطددو ات فيمددا يتعلددق ابأل ددر القانونيددة
واملؤسسددية حلماي ددة املس ددتهلك .وعم دسا ابملب دددأ التددوجيه  ،87تلق د األمان ددة م دم ال دددول األعض ددا
التعيينددات الرايددة لو ددالت محايددة املسددتهلك الدديت سددتكو جهددات التصددال الرايددة لتيسددي التعدداو .
وابإلضدافة إ ذلدك ،أشدا ت األماندة إ أ م درومل وضد خريطدة عامليدة حلمايدة املسدتهلك يهدددأ
إ توفي أداة عامة يسدهل الوددول إليهدا عد ال دبكة لتتبد حالدة القدوان واملؤسسدات واملما سدات
املتعلقددة حبمايددة املسددتهلك علددو الصددعيد العددامل  .وقال د األمانددة إ د ا امل ددرومل سدديكو مصددد ا
يُسرتشد به يف الد اسات والبحوث األخرت اليت هريها األونكتاد ب ا ا املسالة.

دال -محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني
(البند (3ج) مم جدول األعمال)

 -17خسل مناق ة جرت يف اجتمامل مائددة مسدتديرة ب دا د ا البندد مدم جددول األعمدال،
حبث فريق النقاش مسالة احلاجدة إ محايدة املسدتهلك الضدعفا واحملدروم علدو النحدو املبد يف
مبددادئ األمددم املتحدددة التوجيهيددة املنقحددة حلمايددة املسددتهلك( .)3وقددد ضددم فريددق النقدداش ئددب وزيددر
القتصدداد وأم د شددؤو التجددا ة يف وزا ة القتصدداد ابل تاددال ،و ئدديس جهدداز محايددة املسددتهلك يف
مص ددر ،وم دددير إدا ة محاي ددة املس ددتهلك يف اللجن ددة املعني ددة ابملنافس ددة ومحاي ددة املس ددتهلك يف زامبي ددا،
واألم العام للجمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلك .
 -18وأشد ددا ت األماند ددة إ الختسفد ددات ب د د ف د ددات املسد ددتهلك  ،مثد ددل األ فد ددال ،و بد ددا السد ددم،
والس د دديا  ،وامله د دداجريم ،واملس د ددتهلك ال د د دريفي  ،وإ الكيفي د ددة ال د دديت ينبا د د د أ يُنظ د ددر د د دا إ ض د ددعف
املستهلك مم حيث العوامل الجتماعيدة والقتصدادية والسدلو ية وال لصدية والبي دة السدوقية .وقالد إ
مد ددم املهد ددم فهد ددم العسقد ددة امللتلد ددة أساس د د ا ب د د املسد ددتهلك واملؤسسد ددات التجا يد ددةال ونكد ددم ع د دزو د د ا
الختسفات ب ف ات املستهلك إ عوامل مثل األمية ،واملعرفة التقنية ،والسم ،والوض القتصاد .

__________

()3
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 -19وشدددد اخلبددي ال تادداي امل ددا ك يف حلقددة النقدداش علددو أةيددة مناق ددة د ا املسددالة يف إ ددا
فريدق اخلد ا احلكدوم الدددوي .فبددالنظر إ أ التثقيدف املدداي ي د ِّ
دكل أداةا مهمدةا حلمايددة املسددتهلك
الضددعفا  ،فقددد وضددع حكومددة بلدددا خطددة للتثقيددف املدداي ت ددج علددو د ا التثقيددف يف املدددا
وب درامم تددد يب املد س د  .وقددال إندده مددم أجددل معاةددة احتياجددات املس دتهلك الضددعفا  ،هددب أ
تكفل احلكومات أ تكو املعلومات ،ول سيما تلك املتعلقة ابلرسوم وال رود التعاقديدة ،واضدحةا
وقابلةا للمقا نة .وأضاأ قائسا إ ظهو أدوات وتكنولوجيات جديدة حيمل معه حتددايت جديددة،
وإ مم الضرو بنا ثقة املستهلك ومتكيدنهم متكيند ا دامسا مدم أجدل النهدو ابلقتصداد .وملد ا
الااية ،قدال إ تطبيدق املبدادئ التوجيهيدة حلمايدة املسدتهلك أمدر أساسد  ،وإ فريدق اخلد ا احلكدوم
الدددوي ي ددكل منتدددت ام دا للنقدداش .وأشددا إ أ ال تاددال قددد أدددد ت إ شددادات ب ددا تثقيددف
وإعددسم املسددتهلك مددم األ فددال وال ددبا و بددا السددم ،و د إ شددادات وضددعتها و التهددا املعنيددة
حبمايددة املسددتهلك ابلتعدداو م د ي ددا مددم املي ددات العامددة .وأشددا إ أ دليددل ال ددكاوت ال تادداي
ال أدبا مم املمكم اآل الودول إليه إلكرتونيا نثل مما سةا جيد اة جديرة أب تُدتاب .

 -20وحبددث اخلبددي امل ددا ك يف حلقددة النقدداش املمث ددل ملصددر مسددالة تعري ددف املسددتهلك الض ددعيف،
مفسد درا الض ددعف أبن دده د ددعوبة تُواج دده يف احلص ددول عل ددو املعلوم ددات .وق ددال إ املس ددتهلك نك ددم أ
يصدبحوا ضدعفا إذا مدا ُوضدعوا يف وضد ندنعهم مدم اقداذ قدرا ات مسدتنية .وأشدا إ أ جهداز محايدة
املسددتهلك يف بلدددا قددد أن ددا ةنددة فيعددة املسددتوت معنيددة بتنظدديم السددوا ومحايددة املسددتهلك مددم أجددل
املسدداعدة يف من د ظهددو أوجدده الضددعف د ا .وقددال إ ندداك أدوات أخددرت ،مثددل املبددادئ التوجيهيددة
حلماية املستهلك ودليل األونكتاد املتعلق حبماية املستهلك ،ت كل موا د قيمة نكم الستفادة منها.
 -21وحدد اخلبي مم زامبيا امل ا ك يف حلقة النقداش الظدروأ الديت تواجههدا ف دات املسدتهلك
الض ددعيفة بص ددفة خاد ددة م ددم املس ددتهلك يف بل دددا :ا تف ددامل مس ددتوايت األمي ددة وض ددعف األوض ددامل يف
املنددا ق الريفيددة .وأ ددد أةيددة العدرتاأ ابملسددتهلك الضددعفا واحملددروم يف إ ددا املبددادئ التوجيهيددة
حلمايدة املسدتهلك .وأشدا إ أ زامبيددا اسدتحدث عدددا مددم األدوات حلمايدة املسدتهلك :أداة تتبد
استقص ددائية ،وتر ددة امل د دواد اإلعسمي ددة إ اللهج ددات الرئيس ددية للبل ددد ،وتنظ دديم ج ددولت للتوعيد ددة يف
املقا عات ،واستلدام وسائ التوادل الجتماع للودول إ املسدتهلك ال دبا  ،وإن دا ندواد
مد سددية متددا أن ددطة تتعلددق ابملنافسددة ومحايددة املسددتهلك .ومددم املبدداد ات األخددرت وض د بددر مم
توعيددة متنقددل يسددتلدم حددافست خادددة سددتتو تنظيميدده اللجنددة الزامبيددة حلمايددة املسددتهلك وخ د
اتف جماين متا للمستهلك لتقدإ ال كاوت إ سلطة محاية املستهلك.

 -22وعددر ممثددل إحدددت املنظمددات ددي احلكوميددة حددالت اثنت د لتوضدديا املقصددود بضددعف
املس ددتهلك  .وتتعل ددق إح دددت احل ددالت بق ددرو مص ددرفية قُد ِّددم ملد دزا ع فقد درا  .وابلنظ ددر إ أ
العمدل يف املدزا مل لديس مهنددة مرحبدة ،فقددد دا عرضدةا ل درود تعاقديددة اسدتاسلية متكددر ة يف املنددد،
و و ما ُوِّجه إليه نظر احملكمة العليا بسبب اسدتاسل حالدة ضدعف املسدتهلك  .أمدا احلالدة الثانيدة
فتتعلق ب "ماساة الزي " اليت حدث يف لكوات يف عام  1987عندما أدت استلدام زيد سدام
إ وفاة لأ مم املستهلك الضعفا .
 -23وودددف العديددد مددم املندددوب  ،مبددم فدديهم ممثلددو عدددة دول أعضددا  ،وو الددة مددم و ددالت
محايدة املسددتهلك ،وةندة إقليميددة ،ومنظمدة ددي حكوميدة ،التدددابي الديت اقد ت يف بلددا م لضددما
إاتحة الودول إ خدمات اإلمداد األساسدية مثدل إمددادات امليداا والكهدراب والطاقدة .وأُشدي إ
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أنه ينبا تعريف املستهلك  ،وخبادة الضعفا منهم ،حبقوقهم وواجبداام .وقيدل إ أ شدلص
نك د ددم أ يص د ددبا مس د ددتهلك ا ض د ددعيف ا يف وق د د م د ددا بس د ددبب افتق د ددا ا إ املعلوم د ددات أو امله د ددا ات
أو التكنولوجيد ددا أو بسد ددبب حالتد دده الجتماعيد ددة أو وضد ددعه املد دداي .وأُشد ددي إ أ التثقيد ددف عامد ددل
أساس لتعزيز محاية املستهلك مم األ فدال وال دبا إ جاندب دي م مدم الف دات الضدعيفة،
يف ح أ الوقاية السبيل األمثل حلماية املستهلك .

هاء -إطار استعراضات النظراء الطوعية بشأن قانون وسياسات محاية املستهلك
(البند (3د) مم جدول األعمال)

 -24يف معر تقدإ ا البندد مدم جددول األعمدال ،عرضد األماندة املد رة املعنوندة "إ دا
عملي د د د ددات استعراضد د د د دات النظ د د د درا الطوعيد د د د دة ب د د د ددا ق د د د ددانو وسياس د د د ددات محاي د د د ددة املس د د د ددتهلك"
( )TD/B/C.I/CPLP/6لتكو مبثابة وثيقة املعلومات األساسية اليت تستند إليها املناق ة.
 -25وقددد ضددم فريددق اخل د ا ال د يم شددا وا يف النقدداش دسا مددم املدددير املسدداعد موعددة محايددة
املس ددتهلك يف الفلبد د  ،وخب ددي دوي يف جم ددال محاي ددة املس ددتهلك ،وممث ددل م ددم األوس دداد األ ادني ددة
(جامعة نيلسو مانديس ،جنو أفريقيا) ،وممثل عم مؤمتر التجا العامل .
 -26وتطوع د د مندوبد ددة إلج د درا اسد ددتعرا
ابلستناد إ أ را القانونية واملؤسسية.

نظ د درا ب د ددا نظد ددام محايد ددة املسد ددتهلك يف بلد ددد ا

 -27وقد اتفق معظم اخلد ا  ،يف توددياام املتعلقدة بتحسد إ دا إجدرا استعراضدات النظدرا
الطوعية ب ا قانو وسياسدات املنافسدة ،علدو أ نداك حاجدة لتبسدي عمليدة السدتعرا الديت
ت كل املساعدة التقنية مكو ا امد ا مدم مكو ادا .وينباد أ ت دمل د ا العمليدة النقداد التاليدة
ولكم دو أ تقتصر عليها:
(أ)
( )
(ج)

يفية اختيا املرشح مل ا الستعرا ال
إجرا م او ات م أدحا املصلحة املعني ال
إجرا تقييم ذاال ابإلضافة إ الستعرا

ال

هريه النظرا ال

(د) إ دا العمدل بعدد اسدتعرا النظدرا  ،مبدا يف ذلدك عدر النتدائم علدو أددحا
املصلحة مم خسل أن طة التوعية ووض خا ة ريق لتنفي التوديات.
 -28وحتد ددث اخلب ددي الفلبي ددي امل ددا ك يف حلق ددة النق دداش ع ددم خط ددة العم ددل السد درتاتيجية حلماي ددة
املستهلك للفرتة  ،2025-2016و اخلطدة الديت وضدعتها ابطدة دول جندو شدرا سديا ( سديا )
والدديت تدددعو إ إن ددا إ ددا م ددرتك ب د اةمي د (اعتمدداد مبددادئ فيعددة املسددتوت مددم خددسل ليددات
سدديا املتعلقددة ابستعراضددات النظ درا ) ،ومتك د املسددتهلك  ،وثقددة املسددتهلك ابملعددامست الدديت جتددر
ع احلدود ،وشوا ل املستهلك  ،جز مم خمططات سيا املتعلقة ابلتكامل.
 -29وأشد ددا خبد ددي دوي يف جمد ددال محايد ددة املسد ددتهلك إ أ مد ددم شد ددا وجد ددود مرحلد ددة اثنيد ددة
لسسددتعرا تتمثددل يف إج درا تقيدديم ذاال مددزدوج أ ي ددكل نقطددة انطددسا جيدددة لتحديددد نطدداا
اسددتعرا النظ درا  .وقددال إ اختيددا القطاعددات األنسددب الدديت تُددد ج يف عمليددة السددتعرا هعددل
نطدداا السددتعرا أ ثددر فعاليددة .ولحددا أ استعراضددات النظ درا ليس د ملزمددة قددانو ا ،مددا أ ددا
GE.17-13506
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ليس د عمليددة حتديددد للنجددا أو الف ددل تُطباددق عل دو املنظمددات ،بددل د مبثابددة منتدددت لتبددادل
امل و ة فيما ب املنظمات الزميلة ،و م ثنائ الجتاا نكم املقيم واخلاضع للتقييم علدو
حد سوا مم التعلم مم خسل ا العملية.
 -30وقالد ممثلدة مددم األوسداد األ ادنيدة إ األونكتدداد نكدم أ يسدتفيد مددم جتربتده يف العمددل
م د اآلليددة األفريقيددة لسددتعرا النظ درا  ،و د جتربددة ددف عددم وجددود حاجددة لوض د خ د أسددا
م ددرتك والتف دداا عل ددو املس ددائل املواض دديعية ،وإ يك ددم مد د مراع دداة وج ددود اخ ددتسأ يف املق ددا ابت
املنهجيددة لكددل اسددتعرا نظ درا قطددر  .وقال د إ مددم املهددم إ سددا املبددادئ الدديت نكددم أ تدددعم
الطاب الطوع لعملية استعرا النظرا والتوديات اليت تنبثق عنها ،والستجابة ملا يصد مدم نقدد
إببدددا و مددم املثددابرة وال ددفافية .وأشددا ت إ أ املسددتهلك الفقدرا والضددعفا ينباد أ ي ددا وا
أيض ا يف ا العملية لك ي عروا أب م أدحا ا ،ولضما مصداقية النتائم واستدامتها .واقرتحد
أ تُد ج استعراضدات النظدرا يف إ دا دو ة التلطدي الدو ي وأ تُددمم يف ددلب عمدل احلكومدة.
وقال د إ مددم الضددرو احلفددام علددو زخددم العمليددة والتا دد مددم ح ددد جهددود بلدددا السددتعرا
الط ددوع  ،م ددم خ ددسل فري ددق اخل د ا احلك ددوم ال دددوي ،لع ددر النت ددائم وحتدي ددد سياس ددات م ددرت ة.
وأود اخلبية إبن ا فريق مرجع أدار توخي ا لتحقيق التساا يف تنفي استعراضات النظرا .

 -31ويف س ددياا مقا ن ددة ب د التقي دديم ال د اال واستعراض ددات النظ درا الطوعي ددة ،ق ددال ممث ددل م دؤمتر
التجا العامل إ ا العملية نكم أ تيسر التعاو يف حالت بعينها فيما بد خمتلدف البلددا
مددم أجددل تضددييق الفجددوة ب د الددنظم القانونيددة يف ا ددال الرقم د  .وأشددا إ أ عمليددات التقيدديم
ال اال احملن القائمة ب ااا ينبا أ تكو ممكنة حيثما ل تكو استعراضات النظرا ممكنة.

واو -محاية املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية
(البند (3ه) مم جدول األعمال)

 -32عرض د األمانددة د ا البنددد مددم جدددول األعمددال وامل د رة املعنونددة "محايددة املسددتهلك يف جمددال
التج د ددا ة اإللكرتوني د ددة" ( ،)TD/B/C.I/CPLP/7فود د ددف التح د دددايت األ ث د ددر ش د دديوعا ال د دديت يواجهه د ددا
املسددتهلكو يف جمددال التجددا ة اإللكرتونيددة ،وعرضد األحكددام املتعلقددة ابلتجددا ة اإللكرتونيددة والدوا دة يف
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك ،ما عرض أ ر التعاو اإلقليم والدوي القائمة.
 -33وتولد ئيسددة الجتمددامل إدا ة املناق ددة الدديت شددا ك فيهددا اخلد ا وضددم دسا مددم املدددير
العدام للمديريددة العامددة لسياسددة املنافسددة وشدؤو املسددتهلك ومكافحددة الاددد ،يف فرنسدداال واملسددؤول
التنفي د األول لددس املسددتهلك  ،يف ون د ون د  ،الص د ال ومست ددا شددؤو احلمايددة الدوليددة
للمسددتهلك  ،يف ةنددة التجددا ة الحتاديددة يف الددولايت املتحدددةال والددوزير املفددو يف البعثددة الدائمددة
للمكسيك لدت مكتب األمدم املتحددة يف جنيدفال و بدي ىلللد السياسدات لددت منظمدة التعداو
والتنمية يف امليدا القتصاد ال واملدير العام للمنظمة الدولية للمستهلك .
 -34وقد زت املناق دة علدو التحددايت الديت يواجههدا املسدتهلكو عدم ريدق شدبكة اإلنرتند
و يفية التصد مل ا التحدايتال ودو املنظمات وال بكات الدولية يف د ا ا دال ،ول سديما فريدق
اخل ا احلكوم الدويال وأفضل املما سات يف حتس محاية املستهلك يف جمال التجا ة اإللكرتونية.
 -35وأُشددي إ أ ندداك العديددد مددم التحدددايت امل ددرت ة الدديت يواجههددا املسددتهلكو يف جمددال
التجا ة اإللكرتونية :املما سات القائمة علو الاد ،واإلعس ت املضدللة ،والك دف عدم املعلومدات
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املتعلقددة ابلسددل واخلدددمات ،وعدددم التدديقم مددم ويددة وموقد التجددا  ،واملما سددات التجا يددة ا حفددة،
واملما سة احملدودة حلقوا النسحا  ،وإجرا ات تسوية املنازعات دي املرضدية ،والتداخر يف إيصدال
البضائ  ،والتسعي املتصاعد امللادمل ،وعدم اإلفصا عم الرسوم اإلضافية ،وخطر إسدا ة اسدتلدام
البيددا ت ال لصددية ،وعدددم وضددو التزامددات اةهددات الوسدديطة .وشدددد أحددد املتكلم د علددو أةيددة
إاتحة الودول إ املعلومات عم الوض القانوين للتجا (ما إذا ا التاجر مو دا نظديا أم مؤسسدة
جتا يدة) أل د ا حيدددد القدانو املنطبددق علدو معاملددة مدا .وفيمددا يتعلدق حبمايددة البيدا ت ،قيددل إنده مددم
املستصو أ يوافق املستهلكو علو استلدام بيا ام ال لصية وأ يدتم إعسمهدم ابسدتلدامها،
فيمددا يتعلددق مددثسا ابإلعددس ت الدديت تصددنف املسددتهلك وتسددتهدفهم .ورددة حتددد خددر يتمثددل يف بي د
املنتجات اخلطدرة مدم خدسل منصدات عد شدبكة اإلنرتند  .وأُشدي إ أ الدولايت املتحددة تتعداو
مد املنصددات الرئيسددية علددو شددبكة اإلنرتند لضددما عدددم إاتحددة املنتجددات اخلطددرة مددم خددسل د ا
املنصات .و ا مسالة تتطلب تعاو ا فيما ب و الت محاية املستهلك علو نطاا العا .
 -36وتواجدده و ددالت محايددة املسددتهلك أيض د ا ائف دةا مددم التحدددايت :الاددد واخلدددامل ،وعدددم وجددود
ت دريعات تددنظم الك ددف عددم املعلومددات ،وأثددر البتكددا التكنولددوج ومندداذج األعمددال التجا يددة اةديدددة
عل ددو خي ددا ات املس ددتهلك وقرا ات دده ،وتكيي ددف تقني ددات املراقب ددة والتحقي ددق مد د تط ددو التج ددا ة اإللكرتوني ددة
وأسداليب السددتهسك اةديدددة ،وتطددو أدوات التحقيددق وتقنياتدده ،والتعدداو يف جمددال اإلنفدداذ ع د احلدددود.
وأُشي إ أ إاتحة الودول وتوافر الثقة ةا العامس األساسديا ةعدل التجدا ة اإللكرتونيدة تعدود ابلفائددة
عل ددو املس ددتهلك  ،وأ جن ددا التج ددا ة اإللكرتوني ددة يف املس ددتقبل يتوق ددف عل ددو حتسد د إمكاني ددة الود ددول
(إذ ل تتوفر لنحو  50يف املائة مدم املسدتهلك علدو نطداا العدا إمكانيدة الوددول إ شدبكة اإلنرتند )
وعلددو ثقددة املسددتهلك (يُعددر مددا نسددبته  49يف املائددة مددم ددؤل املسددتهلك عددم التسددوا ع د شددبكة
اإلنرتن بسبب انعدام الثقة) .وحيتاج املستهلكو إ فهم قيمة بيا ام وحقوقهم علو ال بكة.
 -37وض ددر بع ددن اخلد د ا أمثل د دةا تتعل ددق ابلت دددابي املتل د د ة يف بل دددا م م ددم أج ددل التص ددد
للتحدددايت السددالفة الد ر .وأُشددي إ أ الت دريعات املرنددة ت ددكل عنصدرا ضددرو ايا خددر يف إنفدداذ
قدوان محايددة املسددتهلك إنفدداذا فعددالا .ففد فرنسدداُ ،ح ِّسددن الت دريعات حبيددث ابتد تقتض د أ
تق دددم املنص ددات الرقمي ددة إ املس ددتهلك معلوم ددات واض ددحة ومنص ددفة وش ددفافة ،ول س دديما ب ددا
شرود الستلدام والت ايل األمثل حملرك البحث.
 -38ولحددا اخلبددي مددم فرنسددا امل ددا ك يف حلقددة النقدداش أ املنصددات الرقميددة تُعتد منصددات
مضدديفة للمحتددوت مبوجددب قددانو الحتدداد األو و  ،ددم أ منوذجهددا التجددا أوس د مددم منددوذج
الكيددا ت الدديت د جمددرد مضدديفة للمحتددوت .وأشددا إ أ رددة حاجددة لوجددود ت دريعات مناسددبة
تتطددابق م د مسددؤوليات املنصددات الرقميددة .وسددل أحددد اخل د ا الضددو علددو أةيددة التنظدديم ال د اال
نموذج جيد للتعامل بفعالية م منازعات املستهلك .
 -39ويف املكسدديك ،تسددعو اللجنددة الحتاديددة حلمايددة املسددتهلك إ التودددل إ اتفاقددات م د
أدحا املصلحة امل ا يف التجدا ة اإللكرتونيدة وإ حتسد التعداو بد الو دالت احلكوميدة
والقطامل اخلاص مم أجل التصد للتحدايت يف جمال التجا ة اإللكرتونية .وأشا إ أ رة أداة
جعة تتمثل يف اآللية املعروفة ابسدم ونسديالن ( ،)Concilianeteو د ليدة حلدل املنازعدات عد
شبكة اإلنرتن تُستلدم يف معاةة شكاوت املستهلك  .وقد ر حل ما نسبته حنو  95يف املائة
مم ال كاوت املقدمة مم خسل ا اآللية.
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 -40ويف الددولايت املتحدددة ،خصص د ةنددة التجددا ة الحتاديددة قددد ا ب ديا مددم امل دوا د مددم أجددل
اإلملام ابلقضااي الناش ة وأثر التكنولوجيات اةديدة .ويف عام  ،2015أن ات اللجنة مكتب حبوث
واستقصدا ات التكنولوجيدا مدم أجدل موا بددة التطدو ات التكنولوجيدة وتدد يب املدوظف للمسدداعدة يف
الستقصا ات املتصلة ابلتكنولوجيا وإعداد التقا ير وتنظيم حلقات عمل عامة يف ا ا دال .ومدم
األمثل ددة احلديث ددة املتعلق ددة بق دوان ىل ددددة ا دددأ إ تعزي ددز ثق ددة املس ددتهلك ق ددانو اإلنص دداأ املتعل ددق
بتقييمات املستهلك الصاد يف عام  ،2016و دو القدانو الد حيظدر علدو املؤسسدات التجا يدة
أ متن أو تقيد قيام املستهلك بتسجيل تقييمات سلبية ملنتجااا علو ال بكة.
 -41و أت العديد مم اخل ا أ التعاو ع احلدود و جمال خر مدم ا دالت الديت تتطلدب
ا تمام ا دولي ا .وقانو ال بكة اآلمنة الد اعتمدتده الدولايت املتحددة يف عدام  2006يدزود ةندة
التجددا ة الحتاديددة أبدوات أقددوت لسخن دراد يف تعدداو أفضددل يف جمددال اإلنفدداذ فيمددا يتصددل مبسددائل
محاية املستهلك مثل مسائل ال يد اإللكرتوين الطفيل أو ي املر و فيه ،وبرجميات التلويدف،
وأمددم البيددا ت ،وعمليددات الاددد عد احلدددود  -مبددا يف ذلددك يف جمددال التجددا ة اإللكرتونيددة  -مد
السلطات األجنبية املعنية إبنفاذ القوان .
 -42وقال أحد اخل ا إنه ينبا للحكومات أ تعتمد مبدادئ تكدو مقرتندةا بوضد مددو ت
اختيا يددة تتضددمم معددايي مرنددة ل د امم حددل املنازعددات .وقددال إ أمانددة منظمددة التعدداو والتنميددة يف
املي دددا القتص دداد ق دددم املبتك درات الرئيس ددية ال دديت انط ددوت عليه ددا تود ددية ع ددام  2016ب ددا
التجا ة اإللكرتونية ،و ت مل عمليات الك دف ،واملددفوعات ،واملنتجدات دي املاموندة ،وحدل
املنازعددات ،واإلنفدداذ ،والتثقيددف .وأشددا إ أ د ا التودددية ت ددمل اآل تقدددإ خدددمات جمانيددة
مقابل توفي البيا ت ،مثل املعدامست اةديددة دي النقديدة .ومدم التحددايت الديت تواجههدا محايدة
املسددتهلك يف د ا السددوا التكنولوجيددة املتطددو ة والدديت تتطلددب ا تمام دا دوليدا مددا ي ددمل حتس د
عمليددات الك ددف عددم املعلومددات يف ضددو البحددوث السددلو ية الدديت تدددل علددو أ الطريقددة الدديت
تُعر ا املعلومات نكم أ يكو ملا أتثي ائل.
 -43وفيمد ددا يتعلد ددق ابلد دددو ال د د ينبا د د لفريد ددق اخل د د ا احلكد ددوم الد دددوي أ يؤديد دده يف محايد ددة
املسددتهلك علددو شددبكة اإلنرتن د  ،قددال بعددن املتكلم د إ د ا الفريددق مهيددا متام د ا لتعزيددز التعدداو
علو نطاا أوس  ،خصود ا لدت م ا ته يف العمل مد املؤسسدات التجا يدة العاملدة عد ال دبكة،
واألوس دداد األ ادني ددة ،ومنظم ددات ا تمد د امل دددين ،م ددم أج ددل زايدة إبد دراز العم ددل املتعل ددق ابلتج ددا ة
اإللكرتونية وحتسد فهمده .ووجده متحددثو خدرو ال تمدام إ ضدرو ة ضدما أل تُدوزمل املنتجدات
احملظددو ة يف بلددد مددا علددو أسدواا يف بلدددا أخددرت .ووجدده أحددد املتحدددث ال تمددام إ الدددو الد
يؤديدده فريددق اخلد ا احلكددوم الدددوي بودددفه منتدددت دوليد ا فريدددا لتعزيددز التعدداو يف جمددال اإلنفدداذ عد
احلدددود وتبددادل املعلومددات وأفضددل املما سددات .واتفددق يد املتحدددث علددو أ التعدداو ددو السددبيل
األفضل للتصد للتحدايت اليت يواجهها املستهلكو يف عا اليوم الرقمد  .وأيدد معظدم املتحددث
إن ددا فريددق عامددل معددي ابلتجددا ة اإللكرتونيددة برعايددة فريددق اخل د ا احلكددوم الدددوي .واقددرت أحددد
املن دددوب  ،يؤي دددا من دددو خ ددر ،أ يت ددو الفري ددق العام ددل د د أفض ددل املما س ددات املتعلق ددة حبماي ددة
املستهلك يف جمال التجدا ة اإللكرتونيدة ،ون در د ا املعلومدات يف الجتماعدات املقبلدة لفريدق اخلد ا
احلكددوم الدددوي .واقددرت خبددي خددر أ ير ددز الفريددق العامددل علددو نظددم حددل املنازعددات ع د شددبكة
اإلنرتند وشدددد علددو أةيددة ت ددجي املؤسسددات التجا يددة العاملددة يف جمددال التجددا ة اإللكرتونيددة علددو
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إن ددا نظددم داخليددة حلددل املنازعددات .وقددال ممثددل إحدددت املنظمددات الدوليددة إ إن ددا فريددق اخل د ا
احلكددوم الدددوي يرتق د مبكانددة محايددة املسددتهلك يف جدددول األعمددال الدددوي .وشدددد علددو الطدداب
الدوي للتجا ة اإللكرتونية ،ف ج فريق اخل ا احلكوم الدوي علو موادلة عمله يف ا ا ال.
 -44و أت العدي ددد م ددم املن دددوب أ ثق ددة املس ددتهلك ض ددرو ية لنم ددو التج ددا ة اإللكرتوني ددة ،ول س دديما
التج ددا ة اإللكرتوني ددة عد د احل دددود .وق ددال بع ددن املن دددوب إ املس ددتهلك الض ددعفا واحمل ددروم يواجه ددو
حتدددايت أ ثددر مددم تلددك الدديت يواجههددا ددي م مددم املسددتهلك  .وأشددا أحددد املندددوب إ أندده مددم املفيددد
التودل إ اتفاا عامل ب ا الك ف عدم املعلومدات بصدو ة واضدحة ومنصدفة .وقدال منددوبو خدرو
إ ناك م ا ل تتعلق ابلبنية التحتية ،مثل الرب ب بكة اإلنرتن  ،تعوا منو التجا ة اإللكرتونية.

زاي -أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا األونكتاد يف جمال محاية املستهلك
(البند (3و) مم جدول األعمال)

 -45عرض األمانة ،يف إ ا ا البند مم جدول األعمال ،م رة بعنوا "اسدتعرا أن دطة
بنددا القددد ات واملسدداعدة التقنيددة ب ددا ق دوان وسياسددات املنافسددة" ( )TD/B/C.I/CPLP/8وقدددم
عروضا مرئية ل اجمها اةا ية يف جمال بنا القد ات واملساعدة التقنية يف جمال محاية املستهلك.
 -46وق ددد ض ددم فري ددق اخلد د ا امل ددا يف حلق ددة النق دداش د دسا م ددم ئ دديس ي ددة ال دددفامل ع ددم
املس ددتهلك يف الس ددلفادو ال و ئ ددب امل دددير يف مديري ددة اة ددودة ومراقب ددة األسد دواا بد دوزا ة الص ددناعة
والتجا ة والستثما والقتصاد الرقم يف املادر ال واملددير العدام ابإل بدة لسدلطة املنافسدة التجا يدة
ومحايددة املسددتهلك يف إثيوبيدداال وابحددث أقدددم لدددت ةنددة التجددا ة املنصددفة يف هو يددة ددو ايال و بددي
مست ا الو الة األملانية للتعاو الدوي.
 -47وخ ددسل املناق ددة ال دديت أعقبد د ذل ددك ،س ددل العدي ددد م ددم املن دددوب  ،مب ددم ف دديهم أح ددد اخل د د ا
امل ددا يف حلقددة النقدداش ،الضددو علددو فوائددد بددر مم األونكتدداد املتعلددق ابملنافسددة ومحايددة املسددتهلك يف
أمريكا الستينية ،و و ال مم ال متوله حكومة سويسرا .وأ دد عددة م دا أةيدة الددو الد نكدم
لوونكتاد أ يؤديه يف التوعية بفوائد ا ال مم .و لب منددواب دعمدا إضدافيا مدم األونكتداد يف جمدال
التعدداو التقددي ،وأعددر مندددوبو خددرو عددم تقدددير م للدددعم ال د يقدمدده األونكتدداد إ بلدددا م مددم
خسل ا ال مم ،األمر ال يسر أن طتها املتعلقة ببنا القد ات يف جمال محاية املستهلك.
 -48وود ددف ممث ددل املا ددر امل ددا ك يف حلق ددة النق دداش الفوائ ددد املتاتي ددة م ددم تنفي د د ال د د مم
اإلقليم لبندا القدد ات اخلداص ابل درا األوسد وادال أفريقيدا يف بلددا .فقدد أدت د ا الد مم
إ بنددا قددد ة خمتلددف اةهددات ددداحبة املصددلحة ،مثددل وسددائ اإلعددسم ،واألوسدداد األ ادنيددة،
واملي ددات التنظيمي ددة .وق ددال إ ب ددر مم ال ددرا األوس د وا ددال أفريقي ددا نث ددل أيض دا منص ددة لتب ددادل
املعرفددة ،فعلددو سددبيل املثددال ،تتدديا ال دزاي ات الد اسددية التعددرأ علددو أفضددل املما سددات يف البلدددا
الرائدة واأل ر القانونية الرئيسية و يفية تنفي ا.
 -49وقددال اخلبددي مددم إثيوبيددا امل ددا ك يف حلقددة النقدداش إ األونكتدداد سدداعد السددلطة املعنيددة
ابملنافس ددة يف تعزي ددز ق ددد اا الب د درية ،وإن دده ق ددد ر أيضد د ا تنفيد د أن ددطة خمتلف ددة تس ددتند إ ب ددر مم
لوونكتدداد يف جمددال بنددا القددد ات ممددول مددم قبددل دوقيددة لكسددم غ الكد ت ،و د ا األن ددطة د :
إجناز تقرير استعراض ال وديانة إ شادات قانونية يف شكل لوائا تنظيمية ومبادئ توجيهيةال وبنا
قد ات املد ا والقضاة وو س النيابة العامة.
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 -50وعر اخلبي مم هو ية و اي امل ا ك يف حلقدة النقداش سياسدة محايدة املسدتهلك يف بلددا،
والتح دددايت ال دديت تواجهه ددا س ددلطة محاي ددة املس ددتهلك .و د د ا التح دددايت ت ددمل تثقي ددف املس ددتهلك ،
والتعدداو الدددوي احملدددود يف تقاسددم اخل د ات م د البلدددا األخددرت ،واحلاجددة إ منهجددة ىلتددوايت م دواد
تثقيف املسدتهلك وحتسد نوعيتهدا .وأضداأ قدائسا إ التكنولوجيدات الناشد ة ،مثدل الطدائرات املسدية
مم دو يا  ،وتقنيات الطباعة الثسثية األبعاد ،وال ا الدطناع  ،والسديا ات الديت تسدي مدم دو
سائق ،تكنولوجيات تنطو  ،إ حد بي ،علو خما ر وقومل حوادث ادد سسمة املستهلك .
 -51وقال اخلبي مم الو الة األملانية للتعاو الدوي إ مل ا الو الة اإلمنائية حضو ا يف العديد
مم البلدا األعضا يف ابطة دول جنو شرا سيا ( سيا ) .و تعمل ابلنيابة عم حكومدة
أملانيا مم أجل تدعيم عملية وضد سياسدات محايدة املسدتهلك وتنفيد ا .ويف د ا الصددد ،أشدا
إ أ ةن ددة س دديا املعني ددة حبماي ددة املس ددتهلك ق ددد وف ددرت إ ش ددادات وأدوات لتمكد د املس ددتهلك
ويسرت تنفي عدة مباد ات ئيسية .وأضاأ قائسا إ الو الدة تقددم الددعم يف عددة جمدالت مثدل
تد دددعيم املؤسسد ددات ،والتعد دداو فيمد ددا ب د د الو د ددالت وتثقيد ددف املسد ددتهلك ومتكيد ددنهم ،ومعاة د ددة
ال كاوت وإنصاأ املستهلك  .وأشا إ أ امل ا ي املقبلدة سدرتِّز علدو التعداو واحلدوا علدو
الصعيد اإلقليم ب ا القضااي العابرة للحدود فضسا عم املسائل املوضوعية.

حاء -اجللسة العامة اخلتامية
 -52خ ِّ
صص د اةلس ددة األخددية لل دددو ة إلج درا مناق ددة عام ددة مل ددرومل الس ددتنتاجات املتف ددق
ُ
عليهددا والقدرتا املقدددم مددم مندددو األ جنتد إلعددداد م ددرومل قدرا يتعلددق إبددددا إعددس ب ددا
تنظيم أسبومل عامل حلماية املستهلك تنظر فيه اةمعية العامة .واتفق ي اخل ا علدو تعزيدز
مكانة مصاحل املستهلك يف جدول األعمال السياس الدوي ،وأقروا ابملساةة املامدة الديت نكدم
أ يقدمها مثدل د ا اإلعدس  .وقدد أيددت القدرتا أ لبيدة الوفدود ،بينمدا أعدر بعدن اخلد ا عدم
تفضيلهم ملصطلا "حقوا املستهلك" بددلا مدم "محايدة املسدتهلك" .و دا نداك اتفداا ابإل دامل
علو ضرو ة موادلة امل او ات يف سياا التحضدي للددو ة الرابعدة والسدت لدس التجدا ة والتنميدة
تنظر فيه اةمعية العامة يف أقر وق ممكم.
باية تقدإ م رومل قرا حيظو بتوافق اآل ا
 -53وإسددهام ا يف عمددل فريددق اخل د ا احلكددوم الدددوي ،تط دومل أحددد اخل د ا لك د ُه ِّم د علددو
شبكة اإلنرتن ب كل يسهل الودول إليه السدوابق القضدائية والواثئدق و ي دا مدم األدوات ذات
الصلة مم أجل زايدة تقاسم املعرفة فيما ب اخل ا .

اثلثا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1مم جدول األعمال)

 -54انتل ددب فري ددق اخل د د ا احلك ددوم ال دددوي ،يف جلس د دته العام ددة الفتتاحي ددة املعق ددودة يف 3
متوز/يوليه  ، 2017السديدة جانيندا دينا تيده ومديو ( وسدتا يكا) ئيسدة لده ،والسديدة عليدا عبدا
(لبنا ) ئبة للرئيسة  -مقر ة.
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ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2مم جدول األعمال)

 -55أقدر فريددق اخلد ا احلكدوم الدددوي ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيدة أيضد ا ،جدددول األعمددال
املؤق الوا د يف الوثيقة  ،TD/B/C.I/CPLP/5ما يل :
-1

انتلا أعضا املكتبال

-2

إقرا جدول األعمال وتنظيم العملال

-3

(أ)

تقريددر عددم تنفي د مبددادئ األمددم املتحدددة التوجيهيددة حلمايددة املسددتهلك
علو الصعيديم الو ي واإلقليم ال

( )

اإل ا القانوين واملؤسس حلماية املستهلكال

(ج)

محاية املستهلك الضعفا واحملروم ال

(د)

إ ا استعراضات النظرا الطوعية ب ا قانو وسياسات محاية املستهلكال

(ه)

محاية املستهلك يف جمال التجا ة اإللكرتونيةال

(و)

أن طة بنا القد ات اليت يضطل ا األونكتاد يف جمال محاية املستهلكال

-4

جدددول األعم ددال املؤق د للدددو ة الثالث ددة لفري ددق اخل د ا احلك ددوم ال دددوي املع ددي
بقانو وسياسات املنافسةال

-5

اعتماد تقرير فريق اخل ا احلكوم الدوي املعي بقانو وسياسات محاية املستهلك.

جيم -ج رردول األعم ررال املؤق ررا لل رردورة الثالث ررة لفري ررق اخلر ررباء احلك ررومي ال رردويل املع ررين
بقانون وسياسات محاية املستهلك
(البند  4مم جدول األعمال)

 -56واف ددق فري ددق اخلد د ا احلك ددوم ال دددوي ،يف جلس ددته العام ددة اخلتامي ددة املعق ددودة يف  4مت ددوز/
يوليه  ،2017علو جدول األعمال املؤق لدو ته الثالثة (املرفق األول).

دال -اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك
(البند  5مم جدول األعمال)

 -57أذ فريددق اخلد ا احلكددوم الدددوي ،يف جلسددته العامددة اخلتاميددة أيضدا ،لنائبددة الرئيسددة  -املقددر ة
أب تض تقرير الفريق يف دياته النهائية بعد اختتام الدو ة.
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املرفق األول
جرردول األعمررال املؤقررا للرردورة الثالثررة لفريررق اخل ررباء احلكررومي الرردويل
املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك
-1

انتلا أعضا املكتب

-2

إقرا جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تقرير عم الفريق العامل املعي ابلتجا ة اإللكرتونية ومحاية املستهلك الضعفا واحملروم

-4

حل املنازعات واإلنصاأ

-5

سسمة املنتجات الستهس ية

-6

تقري ددر ع ددم تنفيد د ال دددول األعض ددا وأد ددحا املص ددلحة املعني د ملب ددادئ األم ددم املتح دددة
التوجيهية حلماية املستهلك

-7

أحدث التطو ات يف األ ر القانونية واملؤسسية

-8

استعرا

النظرا الطوع ب ا قانو وسياسة محاية املستهلك يف املار

-9

استعرا

بنا القد ات واملساعدة التقنية

 -10ج دددول األعم ددال املؤق د لل دددو ة الرابع ددة لفري ددق اخل د ا احلك ددوم ال دددوي املع ددي بقد دوان
وسياسات محاية املستهلك
 -11اعتماد تقرير الدو ة الثالثة لفريق اخل ا احلكوم الدوي املعي بقوان وسياسات محاية املستهلك.
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املرفق الثاين
احلضور*

-1

حضر الدو ة ممثلو عم الدول التالية األعضا يف األونكتاد:
الحتاد الروس
إثيوبيا
األ جنت
األ د
إسبانيا
أسرتاليا
إ وادو
أملانيا
إندونيسيا
إيرا ( هو ية  -اإلسسمية)
يرلندا
إيطاليا
ال ازيل
ال تاال
بنما
بنم
بوتسوا
بو ينا فاسو
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بيو
بيس و
تر يا
تونس
اةزائر
جز البهاما
اةمهو ية الدومينيكية
هو ية تنزانيا املتحدة
هو ية و اي
هو ية لو الدنقرا ية ال عبية
جنو أفريقيا
جو جيا
جيبوال
زامبيا
السلفادو

__________

*
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ا القائمة تتضمم امل ا

سوازيسند
السويد
سويسرا
سي يل
الص
العراا
ُعما
ابو
واتيمال
فرنسا
الفلب
فيي م
ازاخستا
الكاميو
وت ديفوا
وستا يكا
ولومبيا
الكوناو
الكوي
ينيا
لتفيا
لبنا
ليسوتو
ماليزاي
مصر
املار
املكسيك
مسو
اململكة العربية السعودية
ميبيا
نيبال
اييت
املند
الولايت املتحدة األمريكية

املسجل  .ولس سمل علو القائمة النهائية ،انظر الوثيقة .TD/B/C.1/CPLP/INF.2
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-2

و ان الدولة املراقبة ي العضو التالية ممثلة يف الدو ة:
دولة فلسط

-3

و ان املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدو ة:
جمموعة دول أفريقيا والبحر الكا ييب واحملي املادئ
السوا امل رت ة ألفريقيا ال رقية واةنو األفريق
الحتاد القتصاد لدول ر أفريقيا
اللجنة القتصادية اليو و سيوية
الحتاد األو و
جامعة الدول العربية
منظمة التعاو والتنمية يف امليدا القتصاد
الحتاد القتصاد والنقد لار أفريقيا

-4

و ان املنظمات ي احلكومية التالية ممثلة يف الدو ة:

الف ة العامة
اةمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلك
املنظمة الدولية للمستهلك
مؤمتر التجا العامل
رفة التجا ة الدولية
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

أخرت
احتاد املصا أ ال ازيل
جملس املستهلك يف ون ون [الص ]
املعهد ال ازيل لسياسات وقوان محاية املستهلك
مومباو را اك ابنت اايت
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