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السينينتنتاتات املت ينينق عليهينينا الينينا اعتمينيندربا فريينينق اخلينينرباء احلكينينومي الينيندويل  -أولا  
 الثالثة  املع  بقوانني وسياسات محاية املستهلك يف دورته

 ،  ريي ااوا  اعينومي الدوس املعة  قوا   وسياسات  اية املستل كإن  
القتتترار التتتمد ااتقتتتدم متتتلمتر األمتتتم املتحتتتدة الستتتا   املعتتتة  ستتتتعرا   يتتت  إىل  يشتترذ إ 

جوا ب جمقواة املبادئ والقوااد املنصفة املتفتي ا يلتا اتفاقتاا متعتدد األ تراأ متم أجتل مينا حتة 
 ،(1)(2015املقارسات التجارية التقييدية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

واملعنتتتتون  2015أي ول/ستتتتبتقو  25املتتتتلر   70/1قتتتترار اةقعيتتتتة العامتتتتة إىل  يشتتتترإذ و  
 ،"2030"حتويل ااملنا: خطة التنقية املستدامة لعام 

 ل/كتتتتتتتا ون األو   22املتتتتتتتلر   70/186قتتتتتتترار اةقعيتتتتتتتة العامتتتتتتتة إىل  كتتتتتتتملك يشتتتتتتترإذ و  
مبتتتتادئ األمتتتتم املتحتتتتدة التوجيليتتتتة ااتقتتتتد واملعنتتتتون " ايتتتتة املستتتتتل ك"، التتتتمد  2015 ديستتتتقو

 ،املنّقحة عقاية املستل ك
األحينتتام املتصتت ة  قضتتتااي  ايتتة املستتتل ك، التتتا ااتقتتدةا التتدورة الرا عتتتة إىل  يشتترإذ و  

، مبا  يلا األحينام التواردة (2016ه اشرة مللمتر األمم املتحدة ل تجارة والتنقية ) رويب، متوز/يولي
 ،(2)( مم ما يينيا و  رويب )76يف الفقرة 
اا ا ت  أن "متم امللتم أيضتاا جمتددمم ما يينيا و  رويب الا تلكد  69الفقرة إىل  وإذ يشر 
، وينستحب املنا سة و اية املستل ك شأن منصفة وس يقة وقوية و نية قوا   وسياسات وجود 

يف وخاصتتة وتبتتادل املع ومتتات و نتتا  القتدرات يف ربتتمم ا تتالت، ا تت  التعتتاون التدوس اا ذلتك أيضتت
الشتتفا ية وضتترورة حتستت  األستتواا العامليتتة، والتتدور املتزايتتد ل شتتركات اتتو الو نيتتة، ستتي  ضتتو  تو 

 "، واملسا لة، وثورة تيننولوجيا املع ومات والتصالت، وظلور التجارة اإللينرتو ية
أداة رئيستتتتتية ملواجلتتتتتة تعتتتتتد ن قتتتتتوا   وسياستتتتتات  ايتتتتتة املستتتتتتل ك ا تتتتت  أ يشتتتتتددوإذ  

 طرا منلا تعزيز يتسم  لعوملة والرتا ط، يف اامل الحتيالية واااداة و ا حفة املقارسات التجارية 
الفقتتتر، واعتتتد متتتم ، وحشتتتد املتتتوارد، ومتينتتت  املستتتتل ين  امللسستتتات التجاريتتتةشتتتفا ية ومستتتا لة 

 ، ادية والجتقااية الشام ة ل جقي وتشجي  السياسات القتص
التنقيتتتة  ينتتتم أن تشتتتقل حتقيتتتي اتيتتتة عقايتتتة املستتتتل ك و و أبن البيئتتتة الفّعالتتتة امل إذ يستتت مو  

ققارستتتات ل متتم أجتتتل التصتتدد ا تت  الستتتوا  التتتدوس التتو ة و  يمالتعتتاون واإل فتتتاذ ا تت  الصتتتعيد
 والحتيالية واااداة العا رة ل حدود،حفة ا تجارية ال

اهلتتتتتام التتتتتمد يضتتتتتط    تتتتته متتتتتلمتر األمتتتتتم املتحتتتتتدة ل تجتتتتتارة والتنقيتتتتتة عقتتتتتل  ل يستتتتت مإذ و  
يقدمته تعزيتز دورم اإلاتائي ومتا متم أجتل يف جمال قوا   وسياستات  ايتة املستتل ك )األو ينتاد( 
 ، قستل ين  وامللسسات التجاريةلمم  وائد 

__________ 

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

(2) TD/519/Add.2. 
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املستتتل ك التتمد  ستتتعرا  النظتترا  الطتتواي  شتتأن قتتوا   وسياستتات  ايتتة وإذ يرحتتب  
أجترام األو ينتتاد، ا تت  النحتو التمد  فمتتته ربيئتات  ايتة املستتتل ك يف التدول األاضتا ،  اتبتتارم 

 لتعزيز اأُل ُر القا و ية وامللسسية الو نية ول نلو   لتعاون الدوس يف جمال  اية املستل ك،أداة 
عتة  قتوا   وسياستات  ريي ااوا  اعينومي التدوس املمبسامهة  رو يف اقل وإذ يرحب  

التتتتا متث تتتتر يف قائقتتتتة ا رتاضتتتتية أب ضتتتتل املقارستتتتات الدوليتتتتة يف جمتتتتاس  ايتتتتة   ايتتتتة املستتتتتل ك
 املستل ك واملنا سة،

 ايتة املستتل ك وهرربتا ربيئتات  إلسلامات املينتو ة والشفوية اهلامة املقدمة متم ينوّم وإذ  
 الثالثة لفريي ااوا  اعينومي الدوس، ورة مم املشارك ، وربي إسلامات أثرت النقاش خالل الد

ة الثالثتتة لفريتتتي  تتدور ل لواثئتتي التتا أاتتدةا أما تتتة األو ينتتتاد  متت  التقتتتديروإذ حيتتيط ا قتتاا  
 ااوا  اعينومي الدوس، 

 ةلتتود املبمولتتة متتم قبتتل التتدول األاضتتا  وهرربتتا متتم اةلتتات صتتاحبة يرحتتب  -1 
 ؛حدة التوجيلية عقاية املستل كاملص حة يف تنفيم مبادئ األمم املت

املغتتتترى ا تتتت  إجرائتتتته استتتتتعرا  النظتتتترا  الطتتتتواي األول  شتتتتأن قتتتتوا    يلنتتتت  -2 
وسياستتات  ايتتة املستتتل ك، ويشتتج  التتدول األاضتتا  امللتقتتة ا تت  التطتتو  إلجتترا  استعراضتتات 
النظتترا  املقب تتة  شتتأن قتتوا   وسياستتات  ايتتة املستتتل ك، ا تت  النحتتو التتمد تنفتتمم ربيئتتات  ايتتة 

 املستل ك  يلا؛ 
اهلتتتتام التتتتمد تلديتتتته اةلتتتتات املعنيتتتتة صتتتتاحبة املصتتتت حة، حستتتتب   لتتتتدور ستتتت مي -3 
يرحتب مبشتاركة  عيتات ؛ و  يقا يتع تي  لسياستات الشتام ة عقايتة املستتل كوخاصة ، القتضا 

 ايتتتتتة املستتتتتتل ك، وا تقتتتتت  املتتتتتدين، وةث تتتتتي امللسستتتتتات التجاريتتتتتة، واألوستتتتتا  األكاد يتتتتتة، يف 
ا تتت  ربتتتلل  املشتتتارك  يشتتتج  ؛ و ا  اعينتتتومي التتتدوسدورات  ريتتتي ااتتتو التتتا تشتتتلدربا داولت املتتت

 ؛تقدمي ورقات وإسلامات خطية قبل ا عقاد اجتقااات  ريي ااوا  اعينومي الدوس
اا أبن عقاية املستل ك يف جماس اادمات املاليتة والشتقول املتاس، وحتديتد يس م -4 

ويرحتتتتب  ملبتتتتادرات التتتتا ا تتتتمربا  ا تتتت  التنقيتتتتة،اا ربامتتتتاا إجيا يتتتتاا متتتتم ختتتتالل التثقيتتتتف املتتتتاس، أثتتتتر 
األو ينتتتاد، وجمقواتتة العشتتريم، وملسستتات معنيتتة أختترأل يف منظومتتة األمتتم املتحتتدة، ومنظقتتات 

 وشبينات دولية أخرأل، مم أجل تعزيز  اية املستل ك يف جمال اادمات املالية؛
إ شتتتتتا   ليتتتتتات منصتتتتتفة و عالتتتتتة وشتتتتتفا ة و زيلتتتتتة ملعاةتتتتتة شتتتتتيناوأل  أمهيتتتتتة يتتتتوز -5 
 ين  متتم ختتالل تستتوية املنازاتتات  ستتبل إداريتتة وقضتتائية و ستتبل تستتوية  دي تتة، مبتتا يشتتقل املستتتل

القضتتااي العتتا رة ل حتتدود؛ ويشتتج  التتدول األاضتتا  و ااتتات املستتتل ين  وامللسستتات التجاريتتة 
ا تت  التينتتتاتف متتتم أجتتتل تزويتتد املستتتتل ين   ستتتبل لتستتتوية املنازاتتات والتعتتتوي  تتستتتم  لستتتراة 

 ة واخنفا  التين فة ويسر الستخدام؛ واإل صاأ والشفا ي
ا   أمهية تعزيز أُ ُر سالمة املنتجات الستتلالكية ا ت  الُصتُعد التو ة يشدد  -6 

  واإلق يقي والدوس مم أجل  اية املستل ين  مم األخطار الا ةدد صحتلم وسالمتلم؛
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املنظقات و املنفمة مم قبل  رادأل الدول األاضا  واألو ينتاد  ملبادرات يرحب  -7 
ويليتب  نا  القدرات وتقوية امللسستات يف جمتال  ايتة املستتل ك، األخرأل مم أجل والشبينات 

 ربا؛وتعزز  معاا وحتدد أوجه التآزر  يقا  ينلاأن تعقل قي  اةلات امللتقة جب
األ تتر القا و يتتة وامللسستتية ا تت  مواصتت ة اق يتتة  تت  املع ومتتات  شتتأن  يشتتج  -8 

عقاية املستل ك، مبا يشقل  صفة خاصة قيام األو ينتاد  وض  خريطة ااملية عقاية املستتل ك، 
 ؛لاثويداو  ي  الدول األاضا  إىل املشاركة يف إجناز ربمم ااريطة وحتدي

؛  ايتتتتة املستتتتتل كأمهيتتتتة التعتتتاون اإلق يقتتتتي يف إ فتتتاذ قتتتتوا   وسياستتتات  يلكتتتد -9 
يف ضتتتو  املبتتتادئ   ايتتتة املستتتتل ك إىل تعزيتتتز تعاويتتتا الثنتتتائي واإلق يقتتتي والتتتدوسربيئتتتات او ويتتتد

أ ضتل ةارستات تواصتل استينشتاأ أن ؛ ويط ب إىل أما تة األو ينتتاد 94 إىل 79التوجيلية مم 
 وتعزيزربا؛ لاو ع التعاون الدوس

جمتتتتال التجتتتتارة  جتديتتتتد وليتتتتة الفريتتتتي العامتتتتل املعتتتتة  قايتتتتة املستتتتتل ك يف يقتتتترر -10 
يف دورتتتته الثا يتتتة لركتتتز ا تتت  املقارستتتات  ريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس اإللينرتو يتتتة التتتمد أ شتتتأم 

التجاريتتة املضتت  ة وا حفتتة، وتثقيتتف املستتتل ك وإرشتتاد امللسستتات التجاريتتة، والتعتتاون التتدوس يف 
ربيئتات  ايتة املستتل ك القضااي العا رة ل حدود؛ ويقدم توصيات  شأن اايارات السياستاتية إىل 

إىل  ريتتي ااتتوا  اا ؛ ويقتتدم تقريتتر 65إىل  63يف التتدول األاضتتا ، يف ضتتو  املبتتادئ التوجيليتتة متتم 
 عينومي الدوس يف دورته الرا عة؛ا

إىل أما تتتتتة األو ينتتتتتتاد أن تتتتتتدرع الاتبتتتتتارات املتع قتتتتتة  قايتتتتتة املستتتتتتل ين   يط تتتتتب -11 
ية املقب تتة أل ضتتل املقارستتات الدوليتتة يف جمتتاس  ايتتة املستتتل ك الضتعفا  واحملتتروم  يف القائقتتة ال رتاضتت

 واملنا سة، ويشج  الدول األاضا  ا   تقدمي أ ضل املقارسات إىل قائقة األو ينتاد ال رتاضية؛ 
يُعتتتس  ستتتالمة املنتجتتتات  اتتتامالا اا إىل أما تتتة األو ينتتتتاد أن تشتتتينل  ريقتتت  تتتبيط -12 

أ ضتتتل املقارستتتات، وتيستتتر تبتتتادل املع ومتتتات وإجتتترا   الستتتلالكية متتتم أجتتتل إلقتتتا  الضتتتو  ا تتت 
املشتتاورات، ومواصتت ة العقتتل التتمد اضتتطُ    تته يف التتدورة الثالثتتة، ا تت  أن تتتتوىل التتدول األاضتتا  
قيادة ربما العقل وحتقيي تينام ه ال أساس  واي، مم دون أن ترتتتب ا ت  ذلتك  اثر ماليتة يف 

 لفريي ااوا  اعينومي الدوس يف دورته الرا عة؛اا تقرير  امليزا ية العادية لألمم املتحدة، وأن تقدم
)ى(، تقتتتتتارير 97ل قبتتتتتدأ التتتتتتوجيلي اا أن تُعتتتتتّد، و قتتتتتإىل أما تتتتتة األو ينتتتتتتاد  يط تتتتتب -13 
تينون مبثا ة واثئي أساسية ل دورة الرا عة لفريي ااوا  اعينومي التدوس، وذلتك اتم املوضتو   ودراسات

يف الستلالك املستدام مم انحية الينيفية الا تواجه هبتا ربيئتات  ايتة التاس: مسامهة  اية املستل ك 
 املستل ك اداا ات التسويي البيئية، مبا يشقل تثقيف املستل ك وإرشاد امللسسات التجارية؛ 

إىل أما ة األو ينتاد أن تقتدم، يف التدورة الرا عتة لفريتي ااتوا  اعينتومي التدوس،  يط ب -14 
 ؛م  نا  القدرات واملساادة التقنية يف جمال قوا   وسياسات  اية املستل كا حمداثا اا استعراض

وضتتت  قائقتتتة أبظتتتا  متتتوظفي التصتتتال إىل أما تتتة األو ينتتتتاد أن تواصتتتل يط تتتب  -15 
 ايتتة املستتتل ك متتم أجتتل تيستتر التعتتاون يف إ تتار مبتتادئ األمتتم املتحتتدة التوجيليتتة ربيئتتات لتتدأل 

 ؛ 87 التوجيلي أل قبداا عقاية املستل ك، و ق
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التتدول األاضتتا  إىل التتدخول يف مشتتاورات  شتتأن إاتتالن احتفتتال دوس  يتتداو -16 
 لألمم املتحدة ام  اية املستل ك؛ 

متتم التتواردة  لتواتتات املاليتتة وهرربتتا متتم املستتامهات الطوايتتة  ينتتوم متت  التقتتدير -17 
األو ينتتاد ا ت  أستاس  تتواي يف يتداو التدول األاضتا  إىل مواصت ة مستاادة ؛ و التدول األاضتا 

 نتتا  القتتدرات والتعتتاون التقتتة متتم ختتالل تتتو ر ااتتوا   تنفيتتم متتا يضتتط    تته متتم أ شتتطة يف جمتتاس
أ شتطة أن تستع  إىل إجترا  ويط ب إىل أما ة األو ينتاد  ؛التسليالت التدريبية أو املوارد املالية وأ

، حيثقتتتا ة شتتتطربتتتمم األلتتتتدريب، وأن تركتتتز ايشتتتقل  نتتتا  القتتتدرات والتعتتتاون التقتتتة، مبتتتا يف جمتتتاس 
ويشتج  التدول األاضتا  امللتقتة ا ت  مواصت ة ؛ أمينم، ا   تعظيم أثرربا يف  ي  الب دان امللتقة

 . نا  القدرات والتعاون التقةيف جماس أ شطة إجرا  ما تبمله مم جلود مم أجل 
 اة سة العامة ااتامية

  2018متوز/يوليه  10

 رئيس موتز ال -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

وسياستتتات  ايتتتة  قتتتوا   لفريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس املعتتتة الثالثتتتة قتتتدت التتتدورة اُ  -1
املناقشتات . وحضتر 2018 متوز/يوليته 10و 9يومي نيف، سويسرا، جباملستل ك يف قصر األمم 
وزرا  حينوميون مم  ينلم حينومية دولية، ومنظقة اا   د 70ام أكثر مم الر يعة املستوأل ةث ون 

 . اية املستل كلوكالت ورؤسا  
إ ه يتع  ادم ترك أد مستتل ك يف مالحظاته ال تتاحية، قال األم  العام لألو ينتاد و  -2

خ ف الركب اند حماولة حتقيي التنقية القتصتادية، وإن األو ينتتاد م تتزم  تحقيتي أربتداأ التنقيتة 
لا  ايتة املستتل ك. ويتزايتد ااتبتار  ريتي ااتوا  اعينتومي التدوس احملفتل األربتم املستدامة  طرا من

ا تت  الصتتعيد العتتاملي يف جمتتال  ايتتة املستتتل ك متتم قبتتل اعينومتتات وهرربتتا متتم اةلتتات صتتاحبة 
املص حة، وربو حيقي  واتج م قوستة ل تدول األاضتا . وتشتقل ربتمم النتواتج مناقشتات ذات صت ة 

 ت  ستبيل املثتال ااتدمات املاليتة، وتستوية املنازاتات والتعتوي ، واألدوات يف جمالت مم  ينلا ا
اةديتتتدة إلصتتتالا السياستتتات مثتتتل استعراضتتتات النظتتترا  الطوايتتتة ووضتتت  خريطتتتة اامليتتتة عقايتتتة 
املستتتتل ك. ويشتتتارك األو ينتتتتاد  شتتتينل كامتتتل يف الرتقتتتا  أبُ ُتتتر  ايتتتة املستتتتل ك لتتتدأل التتتدول 

ادة التقنية اإلق يقية يف وسط وهرى أ ريقيا، وأمريينا الالتينيتة، األاضا  مم خالل مشاري  املسا
اتتم مشتترو  و تتة يف إثيو يتتا. و إلضتتا ة إىل ذلتتك،  قتتد  والشتترا األوستتط وأتتال أ ريقيتتا،  ضتتالا 
 ت قي ربمم املساادة مم األو ينتاد. اا   بر  راهواد و واتن وكقبوداي ملخر 

التطتورات األخترة يف جمتال  ايتة املستتل ك وخالل املناقشة العامتة، ارضتر اتدة و تود  -3
ا تتتت  الصتتتتعيد التتتتو ة. وأ تتتتاد و تتتتدان أبن التنقيتتتتة املستتتتتدامة ل  ينتتتتم حتقيقلتتتتا متتتتم دون  ايتتتتة 

 املستل ين  الضعفا . 
ا تت  جمتتال  ايتتة املستتتل ك متتم ختتالل اا واقترتا أحتتد الو تتود إلقتتا  مزيتتد متتم الضتتو  اامليت -4

 ر مم اةقعية العامة لألمم املتحدة. إاالن أسبو  عقاية املستل ك  قرا
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ل ينيفيتة التا  ينتم هبتا اا ويف الين قة الرئيسية، قتدم خبتر متم جامعتة  تيالد مبتاليزاي وصتف -5
عقايتتتة املستتتتل ك أن تستتتلم يف حتقيتتتي أربتتتداأ التنقيتتتة املستتتتدامة. وأكتتتد ا تتت  وحتتتدة األربتتتداأ 

ومبتتادئ األمتتم املتحتتدة التوجيليتتة  2030و طتتاا التطبيتتي  لنستتبة اطتتة التنقيتتة املستتتدامة لعتتام 
عقاية املستل ك، ا ت  أستاس أن املبتادئ تعتتو جمقواتة  رايتة متم ااطتة، وكالمهتا يعتزز ا ختر. 

متتتتتم أربتتتتتداأ التنقيتتتتتة املستتتتتتدامة، املتع تتتتتي  لستتتتتالم والعدالتتتتتة  16ومتتتتتم امللتتتتتم أن يركتتتتتز اهلتتتتتدأ 
ام القضتتا  املتتدين والتقينتت  وامللسستتات الفعالتتة واااضتتعة ل قستتا لة والشتتام ة ل جقيتت ، ا تت   ظتت

 تت ن املنازاتتات اااصتتة  ملستتتل ين  تعتتد اا، لدراستتة أجريتتر متتلخر اا القتتا وين ل قستتتل ين . وو قتت
أحتتد الشتتواهل الرئيستتية ل قتتوا ن ، التتميم أار تتوا اتتم ثقتتة حمتتدودة يف األ ظقتتة القضتتائية واحملتتاكم. 

 تستتتتوية منازاتتتتات املستتتتتل ين   وأاتتتترى املتتتتتين م اتتتتم مييتتتتدم لتتتتزايدة مراقبتتتتة اةتتتتودة  يقتتتتا يتع تتتتي
وتعويضتتلم ا تت  النحتتو املقتترتا متتم األو ينتتتاد، وداتتا إىل وضتت  مدو تتة ل ققارستتات اةيتتدة  شتتأن 

 األشينال البدي ة لتسوية املنازاات ل قستل ين . 

 محاية املستهلك يف جمال اخلدمات املالية -ابء 
 )أ( مم جدول األاقال(3)البند 

ما البنتتتد متتتم جتتتدول األاقتتتال  رصتتتة ل تتتدول األاضتتتا  أاتحتتتر ح قتتتة  قتتتاش تتع تتتي هبتتت -6
واةلتتات صتتاحبة املصتت حة لعتتر  وتقاستتم املبتتادرات املتختتمة  يقتتا يتصتتل  قايتتة املستتتل ك يف 

 جمال اادمات املالية. 
وملتتتتتف  ريتتتتتي املناقشتتتتتة متتتتتم ااتتتتتوا  التتتتتتاس ذكتتتتترربم: متتتتتدير إدارة الرقا تتتتتة ا تتتتت  الستتتتت وك  -7

، الوازيتل؛ ومتدير شتلون السياستات Itaú Unibancoرئيس  نك  يف  نك الوتغال؛ وانئب املصريف
 والبحوث يف اهليئة املعنية  ملنا سة يف كينيا. 

ويف ستتتياا ارضتتتلا ملبتتتادئ األمتتتم املتحتتتدة التوجيليتتتة املنقحتتتة عقايتتتة املستتتتل ك، قالتتتر  -8
ات املاليتتة. اتتم ااتتدماا (  راتت68-66أما تتة األو ينتتتاد إ تته ألول متترة، تشتتقل املبتتادئ التوجيليتتة )

ومم    املسائل موض  الربتقام املعر ة والشقول املالي ، و اية املستل ين  الضعفا  واحملروم  
متتم مستتتعق ي ااتتدمات املاليتتة، ودور اةلتتات املعنيتتة  لتنظتتيم املتتاس ووكتتالت  ايتتة املستتتل ك، 

 ر واألجلتزة احملقولتة، والس وك املسلول ل قلسسات التجارية، وأمم املد واات مم خالل اإل رت 
 ومعاةة الشيناوأل وتعوي  املستل ين . 

وحتدثر إحدأل اابرات مم منظور اهليئات الرقا ية.  أ ادت أبن أد اسرتاتيجية و نيتة  -9
ل حقايتتة املاليتتة ل قستتتل ك تشتتقل التنظتتيم والرقا تتة واملعر تتة املاليتتة والشتتقول. ويف الوتغتتال، ا تت  
سبيل املثال،  ثل البنتك املركتزد ربيئتة اعقايتة املاليتة ل قستتل ك، حيتص  ت تك صتالحيات وضت  

لقوااد والرقا ة واإل فاذ. وتشرتك  ي  الس طات ذات الولية التحو ية  لقطا  املتاس يف ترتيتب ا
ملسستتتي متعتتتدد الوكتتتالت، وربتتتي مين فتتتة مبستتتلوليات يف جمتتتال  ايتتتة املستتتتل ك. ويف الوتغتتتال، 
توضتت  ربتتمم الستت طات ا تت   فتتس املستتتوأل اهلرمتتي متتم أجتتل جتنتتب تضتتارى املصتتا   تت  ملتتام 

تل ك وامللتتام التحو يتتة، متت  وجتتود تس ستتل إدارد مت تتف. وتتضتتقم  عتت  إجتترا ات  ايتتة املستت
اإل فتتاذ التستتوا اافتتي واإل صتتاا اتتم األستتعار اإلظيتتة الستتنوية اإل اليتتة متتم أجتتل ضتتقان اتتدم 
تعتتر  مستتتعق ي ااتتدمات املاليتتة ل تضتت يل. ويعتتد الشتتقول واملعر تتة املاليتتان، مبتتا يف ذلتتك املعر تتة 

ملق  لتقين  املستتل ين  متم مستتعق ي ااتدمات املاليتة الرققيتة، ولتعزيتز األمتم  املالية الرققية،
 يف استخداملا، ول تواية مبزااي املنتجات املالية الرققية وما رربا. 
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وألقتتت  خبتتتر متتتم القطتتتا  املصتتتريف الضتتتو  ا تتت  أمهيتتتة اإل صتتتاأ انتتتد معاةتتتة شتتتيناوأل  -10
 مواصتتتت ة النقتتتتو والستتتتتقرار يف الحتفتتتتا  املستتتتتل ين . وحيتتتتص يلتتتتدأ البنتتتتك التتتتمد  ث تتتته إىل

 شعبيته لدأل املستل ين ،    ته يعقتل ا ت  حتست  االقتته  وكتالت  ايتة املستتل ك متم ختالل 
التحاور يف احملا ل والجتقااات يف  ي  أحنا  الب د. ول يقيم البنك دااوأل أمام احملاكم  شينل 

، اخنفتتتت  اتتتتدد 2012ومنتتتتم اتتتتام منلجتتتتي إل انتتتتدما تينتتتتون اعتتتتالت ضتتتتارة  شتتتتينل صتتتتار . 
يف املائة، واخنفت  اتدد القضتااي  39الشيناوأل الا تت قاربا ربيئات  اية املستل ك احمل ية  نسبة 

يف املائة، ةا ميّنم البنك مم وض  الناس يف حمور أاقاله التجاريتة ومتم  نتا  االقتات  47 نسبة 
 مم الثقة ا   مدأل السنوات العشر األخرة. 

 ختتتر ا تتت  أمهيتتتة الشتتتقول املتتتاس متتتم ختتتالل التثقيتتتف املتتتاس. واستتتتلد ر  وشتتتدد خبتتتر -11
املبادرات الرئيسية الا أجرةا ربيئة  اية املستل ك يف ربتما ا تال، ضتقم مبتادرات أخترأل، تعزيتز 

يف، وزايدة قتدرات متوظفي اشرتا ات اإل صاا، وخاصة ام الشرو  واألحينام والرسوم واملصار 
لإل فتتاذ الفعتتال عقتتوا املستتتل ين  يف القطتتا  املتتاس، وربتتي كالتتتاس:  وربنتتاك ستتبل أختترألالبنتتوك. 

التعتتتتتاون متتتتت  اةلتتتتتات التنظيقيتتتتتة والوكتتتتتالت األجنبيتتتتتة املعنيتتتتتة  ملستتتتتتل ك والشتتتتتبينات الدوليتتتتتة؛ 
واستتتعرا  القتتوا   وال تتوائز؛ وتعزيتتز اإلجتترا ات اااصتتة  لتحقيقتتات؛ وتوايتتة أوستتا  األاقتتال 

ثقيتف املستتل ين . وقتدم األو ينتتاد ومنظقتات دوليتة أخترأل مستتامهات التجاريتة واملستتل ين ؛ وت
 قيقة مم خالل البحوث والتح يالت و نا  القدرات. 

وخالل املناقشات الا ت تر ذلتك، قتدم أحتد ااتوا  مع ومتات اقتا ااتُتو أولويتة و نيتة  -12
 ختر إن متم امللتتم  وربتو إ تار  ايتة املستتل ك يف ستياا ااتدمات املاليتة. وقتال خبتر -يف   تدم 

ضتتتقان اإل صتتتاا والشتتتفا ية، ومقاضتتتاة متتترتينو املقارستتتات العدوا يتتتة التتتا تقتتتوم هبتتتا امللسستتتات 
املاليتتتة. و إلضتتتا ة إىل ذلتتتك،  تتت ن  مينتتتان اهليئتتتات التتتا تضتتتط   مبستتتلولية مزدوجتتتة اتتتم  ايتتتة 

ر. ويعتد التنظتيم املستل ك وام املنا سة أن تتناول املسائل مم املنظوريم وتستفيد متم أوجته التتآز 
  نفس القدر. اا المايت ل قلسسات املالية واملستل ين  ملق

وأكتتد ختتوا  اتتدة ا تت  أمهيتتة تثقيتتف املستتتل ك  يقتتا يتع تتي  اتتدمات املاليتتة. وشتترحر  -13
ل قتترأة قتتد زاد متتم إمينا يتتة الستتتفادة اا إحتتدأل اابتترات كيتتف أن التثقيتتف املتتاس املصتتقم خصيصتت

لشتقول املتاس يف   تدربا، وخاصتة يف املنتا ي الريفيتة. وأشتار خبتر  ختر إىل مم ااتدمات املاليتة وا
 اعاجة إىل اسرتاتيجيات ل شقول والتثقيف املالي  مم أجل ضقان متين  املستل ك. 

وشتتتدد  عتتت  ااتتتوا  ا تتت  أمهيتتتة ضتتتقان تستتتوية منازاتتتات املستتتتل ين  ا تتت  حنتتتو  عتتتال  -14
حتتد ااتتوا  أن التثقيتتف املتتاس يف القتصتتاد الرققتتي يشتتينل يتع تتي  اتتدمات املاليتتة. وااتتتو أ  يقتتا

أن يركتتز  ريتتي ااتتوا  اا أكتتو التحتتدايت أمتتام اهليئتتات املعنيتتة  ملستتتل ك يف الوقتتر التتراربم، مقرتحتت
 اعينومي الدوس ا   التثقيف املاس. 

 ستهلكاستعراض بناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال قوانني وسياسات محاية امل -تيم 
 )ى( مم جدول األاقال(3)البند 
، قالتتر األما تتة إن أ شتتطة األو ينتتتاد التتا جتترت TD/B/C.I/CPLP/14يف معتتر  تقتتدمي الوثيقتتة  -15

منتتم ا عقتتاد التتدورة الثا يتتة لفريتتي ااتتوا  اعينتتومي التتدوس قتتد ركتتزت ا تت  املستتاادة الو نيتتة واإلق يقيتتة يف 
وتطبيتتي املبتتادئ التوجيليتتة، وزايدة القتتدرات امللسستتية لتحستت   صتتياهة قتتوا   املنا ستتة و ايتتة املستتتل ك

 إ فاذ ربمم القوا   واأل شطة الداوية الرامية إىل  نا  ثقا ة املنا سة، وتعزيز ر ام املستل ك. 
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وا وشتتتارك ااتتتوا  التتتتاس ذكتتترربم يف  ريتتتي املناقشتتتة: رئتتتيس ةنتتتة  ايتتتة املستتتتل ك  لستتت -16
، وخبتتر استشتارد متم األو ينتتاد وربتو أستتاذ يف جامعتتة  نتوى األ ريقتياملشترتكة لشترا أ ريقيتا واة

كيبيتتك، ومستشتتار رئيستتي متتم الوكالتتة األملا يتتة ل تعتتاون التتدوس يف إ دو يستتيا. وقتتد اتفقتتوا ا تت  
الدور اهلام المد يضط    ه األو ينتاد يف تنفيم مبادئ األمم املتحدة التوجيلية عقاية املستتل ك 

واإلق يقتتي والتتدوس. و تيجتتة لتتملك، يتزايتتد اتتدد التتدول األاضتتا  التتا تتتنقز  ا تت  الُصتتُعد التتو ة
أُ رربتتا عقايتتة املستتتل ك وتستتتخدم أدوات األو ينتتتاد لالرتقتتا   قتتدراةا احمل يتتة. وربنتتاك منظقتتات 

وا والست اةقااتة القتصتادية والنقديتة لوستط أ ريقيتاإق يقية، مثل را طة أمتم جنتوى شترا  ستيا و 
أ شتتتطة لتنقتتتيز السياستتتات و نتتتا  اا ، قتتتد أجتتترت أيضتتت ريقيتتتا واةنتتتوى األ ريقتتتياملشتتترتكة لشتتترا أ

 القدرات يف جمال  اية املستل ك، مبشاركة ودام مم األو ينتاد. 

 الطوعي لقانون وسياسة محاية املستهلك يف املغرب  النظراءاستعراض  -دال 
 )ع( مم جدول األاقال( 3)البند 
يف إ تتتار ربتتتما البنتتتتد متتتم جتتتدول األاقتتتتال، أجتتترأل  ريتتتي ااتتتتوا  اعينتتتومي التتتتدوس أول  -17

استعرا   ظرا   واي لقتوا   وسياستات  ايتة املستتل ك، وذلتك  لنستبة ل قغترى. وقتد تترأس 
و تتد املغتترى كاتتتب الدولتتتة لتتدأل وزيتتر الصتتنااة والستتتتثقار والتجتتارة والقتصتتاد الرققتتي املين تتتف 

وكان النظرا  القائقون  لستعرا  ربم مدير اام اهليئة املعنية  ملستتل ين  يف  لتجارة ااارجية. 
الوتغتتال، وانئتتب املتتدير العتتام يف املديريتتة العامتتة ل تفتتتيل القتصتتادد يف   جيينتتا، ورئتتيس شتتلون 

  اية املستل ك  وزارة القتصاد والتجارة يف لبنان. 
ة املستتتتتل ك يف   تتتتدم، وخاصتتتتة القتتتتتا ون واتتتتر  ةثتتتتل املغتتتترى اإل تتتتار القتتتتا وين عقايتتتت -18
 (، المد يعدد حقوا املستل ك ويقر ا رتا  األ ض ية ل قستل ين . 2011)08-31 رقم
متم وزارة الصتنااة والستتثقار والتجتارة والقتصتاد الرققتي اا حمققت 80وقد ُوظِّّتف حتواس  -19

 قتوا املستتل ك. و تة  مم أجل تنفيتم القتا ون ومقاضتاة مترتينو املقارستات التا  ينتم أن تضتر
 ع  التحدايت الا تواجللا اهليئات املعنية  قاية املستتل ك، وربتي تتع تي  لتجتارة اإللينرتو يتة 
واإلاتتتالانت املضتتت  ة واألضتتترار ااارجتتتة اتتتم إ تتتار العقتتتود. ومختتتم إجتتترا ات اإل فتتتاذ يف الوقتتتر 

 الراربم شينل اإل مارات ل الغرامات. 
قق ، قدمر اهليئات املعنية  قاية املستل ك دورات تدريبية ومم أجل تعزيز قدرات احمل -20

ملوظفي اادمة املد ية مم وزارة الصنااة والستثقار والتجارة والقتصاد الرققي؛ ووزارة الداخ يتة؛ 
ام ذلتك، أ  تي املغترى  وا تة إلينرتو يتة ل توايتة  ووزارة الطاقة واملعادن والتنقية املستدامة. و ضالا 

شتينوأل اتتم  ريتتي اإل رت تر متتم املستتتل ين  يف  791، وت قت  أكثتتر متتم 08-31رقتتم  لقتا ون 
تقدمي الدام املاس ل جقعيات املعنية  ملستل ين . ووضعر  2016. و دأ منم اام 2017اام 

اهليئات املعنية  قاية املستل ك اسرتاتيجية و نية واق تر ا ت  توايتة اةلتات صتاحبة املصت حة 
 ذار/متتارس(. وأثتتس ةثتتتل املغتترى ا تتت  جتر تتة استتتتعرا   15قستتتتل ك )متتم ختتالل يتتتوم و تتة ل 

 النظرا  وشج  الب دان األخرأل ا   التطو  هلمم العق ية يف املستقبل. 
وارضتتتر األما تتتة إ تتتار استعراضتتتات النظتتترا  الطوايتتتة  شتتتأن قتتتوا   وسياستتتات  ايتتتة  -21

)ع( متم مبتادئ األمتم املتحتدة 97املستل ك ا   النحتو الصتادر  ته تين يتف يف املبتدأ التتوجيلي 
. وأتتتتتل اإل تتتتتار تقيتتتتتيم ااتتتتتوا ، TD/B/C.I/CPLP/6التوجيليتتتتتة وا تتتتت  النحتتتتتو التتتتتوارد يف الوثيقتتتتتة 
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اتتتتتر  خبتتتتتر استشتتتتتارد متتتتتم األو ينتتتتتتاد تقريتتتتتر استتتتتتعرا  النظتتتتترا  ااتتتتتا  وامل ينيتتتتتة، واألثتتتتتر. و 
(، التتتتتمد  ينتتتتتم ال تتتتتال  ا تتتتت  حملتتتتتة اامتتتتتة لتتتتته يف UNCTAD/DITC/CPLP/2018/1)  ملغتتتتترى
. وألق  الضو  ا   اإل ار القتا وين وامللسستي عقايتة املستتل ك يف TD/B/C.I/CPLP/13 الوثيقة

. ويتقتتتتت  املغتتتترى  تق يتتتتد ثتتتترد متتتتم تتتتتو ر اعقايتتتتة املغتتتترى واتتتتر  التوصتتتتيات التتتتواردة يف التقريتتتتر
 ل قستل ين  ا   مدأل اترخيه، ويتسم إ ارم اعاس  لرسو  والتفعيل الينامل. 

وتق  املسلولية الرئيسية ام  اية املستل ك يف املغرى ا   ااتي قسم  اية املستتل ك  -22
 تتوزارة الصتتنااة والستتتثقار والتجتتارة  يف املديريتتة العامتتة عقايتتة املستتتل ك ومراقبتتة الستتوا واةتتودة

صتتالحيات يف مستتائل  ايتتة اا والقتصتتاد الرققتتي، ا تت  التترهم متتم أن ربيئتتات أختترأل متتتارس أيضتت
املستتتتتل ك املتع قتتتتة مبجتتتتال اختصاصتتتتلا. وا تتتت  ستتتتبيل املثتتتتال، تضتتتتط   كتتتتل متتتتم وزارة الداخ يتتتتة 

تينفتتل اةلتتات التنظيقيتتة  ،  ينقتتا08-31والستت طة القضتتائية  ملستتلولية اتتم إ فتتاذ القتتا ون رقتتم 
القطاايتتة  ايتتة املستتتل ك كتتل يف جمالتته. وتشتترتك املديريتتة يف صتتياهة السياستتات، وتنفيتتم القتتا ون 

والتنستيي مت   -  طترا متم  ينلتا  وا تة إلينرتو يتة -السالف التمكر، والتوايتة، ومعاةتة الشتيناوأل 
 اةلات صاحبة املص حة. 

ز يف صتتتتن  السياستتتتات وتثقيتتتتف املستتتتتل ين  وتضتتتتط    عيتتتتات املستتتتتل ين   تتتتدور  ر  -23
لرا طتتتات  عيتتتات املستتتتل ين  هبتتتدأ إضتتتفا   وتزويتتتدربم  ملع ومتتتات. وقتتتد و تتترت التتتوزارة متتتتويالا 

 الطا   امللة ا   أ شطتلا.
متم ختالل وضت   08-31وركزت  تائج التقرير ا   اعاجة إىل إمتام تنفيم القا ون رقم  -24

وصيات الا متث ر  يقا ي ي: إصدار مبتادئ ملواجلتة املقارستات األحينام التنظيقية وادد مم الت
التجارية ا حفة، وحتس  إمينا ية ال جو  إىل القضا ، وتعقيي مستوأل  اية املستتل ك يف جمتال 
التجارة اإللينرتو ية، وتعزيز تسوية املنازاات والتعوي . و إلضا ة إىل ذلك، اقرتا التقرير ااتبتار 

ستتيي لتتدأل اهليئتتات املعنيتتة  قايتتة املستتتل ك وتعزيتتز صتتالحياةا يف جمتتال اإل فتتاذ املديريتتة جلتتة التن
وقتتدراةا وصتتورةا العامتتة. ويتعتت  أن تعقتتل املديريتتة ا تت   نتتا  قتتدراةا وأن تشتتارك يف التجقعتتات 

 والشبينات الدولية مم أجل الستفادة مم تبادل ااوات.
ك، ستأل أحتد ااتوا  اتم ا ليتات املوجتودة وخالل ج سة األسئ ة واألجو ة الا ت تر ذلت -25

يف املغرى لضقان تنسيي السياستات  يقتا  ت  الست طات العامتة يف ستياا سياستة أ قيتة مثتل  ايتة 
إن  املستتتتل ك، ولضتتتقان مشتتتاركة املستتتتل ين  يف اق يتتتة صتتتن  السياستتتات. ورد ةثتتتل املغتتترى قتتتائالا 

  اإلدارات الثنتتا اشتترة  لتتوزارات املخت فتتة املديريتتة تعقتتل  نشتتا   اتبارربتتا جلتتة التنستتيي  يقتتا  تت
يتستتتم  لتشتتتاور املتتترن واملفتتتتوا إزا  اا ذات املصتتت حة يف جمتتتال  ايتتتة املستتتتل ك. ويتبتتت  املغتتترى يجتتت

 صياهة السياسات، مبا يشرك  عيات املستل ين  وامللسسات التجارية يف مت ف املراحل. 
األ شتتتطة املتع قتتتة   فتتتاذ قتتتا ون  ايتتتة  وتستتتا ل خبتتتر  ختتتر اتتتم كيفيتتتة ترتيتتتب أولتتتوايت -26

ا تت  ذلتتك، قتتال ةثتتل اا املستتتل ك واتتم التتدور التتمد تلديتته  عيتتات املستتتل ين  يف املغتترى. ورد
ضا ط مم وزارة الداخ يتة لتحست  اإل فتاذ وأ شتأت  400املغرى إن املديرية قد در ر أكثر مم 

الكلتا لصتالحيات  تر  العقتو ت. ويف وحدة مراقبة يف جمال التجارة اإللينرتو يتة، رهتم اتدم امت
، أصتتتتتدر املغتتتتترى لئحتتتتتة تيستتتتتر ا تتتتت   عيتتتتتات املستتتتتتل ين  اق يتتتتتة تقتتتتتدمي 2018 ذار/متتتتتارس 

الشيناوأل لصا  املستل ين  أمام احملاكم املد يتة، ةتا أاتا  رصتة جيتدة لتعزيتز دور ا تقت  املتدين 
 يف الد ا  ام حقوا املستل ك. 
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التحتتتدايت التتتا تواجتتته املستتتتل ين  متتتم مستتتتخدمي التجتتتارة وستتتأل أحتتتد ااتتتوا  اتتتم  -27
اإللينرتو يتتة يف املغتترى واتتم الينيفيتتة التتا تتتتم هبتتا تستتوية منازاتتات املستتتل ين  وتعويضتتلم.  قتتد 
شتتلد الب تتد زايدة كبتترة يف اق يتتات التجتتارة اإللينرتو يتتة  تت  امللسستتات التجاريتتة واملستتتل ين ، 

ي تتتزم التصتتتدد هلتتتا. وقتتتد خصصتتتر املديريتتتة وحتتتدة  حيتتتص يواجتتته املستتتتل ينون حتتتتدايت جديتتتدة
، ووجلتتتر خطتتتا ت إ تتتمار ل قلسستتتات 2016اق يتتتة ضتتتبط منتتتم اتتتام  300ل قراقبتتتة أجتتترت 

 .08-31التجارية الا مل متتثل ل قا ون رقم 
ا تتت  اا وتستتتا ل خبتتتران اتتتم موقتتتف املغتتترى متتتم التعتتتاون التتتدوس يف جمتتتال اإل فتتتاذ. ورد -28

أن   تتتدم ملتتتتم  ل ضتتتقام إىل الشتتتبينة الدوليتتتة عقايتتتة املستتتتل ك  ذلتتتك، أشتتتار ةثتتتل املغتتترى إىل
وإ فتتاذ القتتا ون، حيتتص يت قتت  املغتترى شتتيناوأل متتم مستتتل ين  أجا تتب ويتتود زايدة مشتتاركته يف 

 الشبينات الدولية. 
وقتتتتتد استتتتتتفاد املغتتتتترى متتتتتم ختتتتتوة القتتتتتائق   ستتتتتتعرا  النظتتتتترا  وهتتتتترربم متتتتتم املنتتتتتدو    -29
 .  قد ار  أحتد الو تود الستقات الرئيستية لتشتري  صتدر يف   تدم يتع ي مبجالت التحس  يقا
اتتتم  ايتتتة املستتتتل ك يف ستتتياا التجتتتارة اإللينرتو يتتتة، حيتتتص يضتتتم مبتتتادئ األمتتتم املتحتتتدة اا متتتلخر 

التوجيليتتتة عقايتتتة املستتتتل ك وتوصتتتيات مت فتتتة صتتتادرة اتتتم منظقتتتة التعتتتاون والتنقيتتتة يف امليتتتدان 
يف   تتدم لتنظتتيم املستتلولية  يقتتا يتع تتي  ملستتتل ين  اا ديتتدجاا القتصتتادد. واتتر  و تتد  ختتر  ظامتت

مم مستخدمي املنا ر الرققيتة  ت  األقتران، وصتدقية التقييقتات التواردة ا ت  اإل رت تر؛ وقتدم و تد 
لسياستتات   تتدم الشتتام ة يف جمتتال التثقيتتف املتتاس ل قستتتل ين  والسياستتات املتع قتتة اا  ختتر شتترح

ستتتتتدا ة. وارضتتتتر و تتتتود أختتتترأل ختتتتوات  الدربتتتتا يف جمتتتتالت مبواجلتتتتة إ تتتترا  املستتتتتل ين  يف ال
استتتقاللية  عيتتات املستتتل ين ، وحتستت  تستتوية املنازاتتات والتعتتوي ، وتطتتوير اأُل ُتتر اإلق يقيتتة 

 املعنية  إل فاذ العا ر ل حدود.
لينتتل اا ل قستتاادة التقنيتتة ا تت  حنتتو يصتتقم خصيصتتاا وارضتتر أما تتة األو ينتتتاد مشتتروا -30

فيتم توصتيات استتعرا  النظترا ، وداتر اهليئتات األخترأل والشتركا  ا ختريم يف حالة متم أجتل تن
جمال التنقيتة إىل مستاادة املغترى يف حتست  السياستات والنلتو   قتدرات اإل فتاذ وتطتوير ثقا تة 
 ايتة املستتل ك. و تيجتة لتملك، قالتر اثنتتان متتم التدول األاضتا  إيقتا تتودان إجترا  استتتعرا  

  ظرا   واي. 
 تسوية املنازعات والتعويض -رباء 

 )د( مم جدول األاقال(3)البند 
ختتالل مناقشتتة مائتتدة مستتتديرة اتتم ربتتما البنتتد متتم جتتدول األاقتتال، انقتتل املشتتاركون  -31

الستتبل املخت فتتة لتستتوية املنازاتتات وتعتتوي  املستتتل ين . وملتتف  ريتتي املناقشتتة متتم ااتتوا  التتتاس 
دارة  ايتتة املستتتل ك يف الصتت ، ورئتتيس وحتتدة اإل فتتاذ ذكتترربم: وزيتتر العتتدل يف الوازيتتل، ومتتدير إ

والتعتتتتتوي  ل قستتتتتتل ك يف املديريتتتتتة العامتتتتتة ل عدالتتتتتة واملستتتتتتل ين  التا عتتتتتة ل قفوضتتتتتية األورو يتتتتتة، 
ومستشتتتتتار دوس يف شتتتتتلون  ايتتتتتتة املستتتتتتل ك   جنتتتتتتة التجتتتتتارة الحتاديتتتتتتة يف التتتتتولايت املتحتتتتتتدة 

لتتة واألقتتاليم يف الوازيتتل، ومتتدير ورئتتيس قستتم أورو  األمريينيتتة، وقتتا  متتم احملينقتتة الحتاديتتة ل عدا
، وزميتتتل أ تتتاث يف (eBayوالشتترا األوستتتط وأ ريقيتتتا، السياستتات العامتتتة العامليتتتة،  شتتركة إيبتتتاد )

 القا ون والعدالة وا تق  مم جامعة أكسفورد. 
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التعتوي  ويف معر  تقدمي الوثيقة، قالر األما ة إن السبل الرئيستية لتستوية املنازاتات و  -32
تتقثل يف اإل فاذ، وأمنا  املظتامل، والستبل البدي تة لتستوية املنازاتات، وتستوية املنازاتات اتم  ريتي 
اإل رت تتتر، وراايتتتة العقتتتال  يف امللسستتتات التجاريتتتة، وامللتتتام املتع قتتتة  لشتتتيناوأل. و إلضتتتا ة إىل 

الفتر  املتع تي هبتمم ذلك، ارضر األما ة خيارات سياساتية ل دول األاضا  الا تنفتم متا ورد يف 
 املسألة مم مبادئ األمم املتحدة التوجيلية عقاية املستل ك. 

واتتتتتر  أحتتتتتد املشتتتتتارك  يف املناقشتتتتتة اأُل ُتتتتتر القا و يتتتتتة والسياستتتتتاتية الالمركزيتتتتتة عقايتتتتتة  -33
املستتتتتل ك يف الوازيتتتتل. وتعتتتتد وزارة العتتتتدل مستتتتلولة اتتتتم صتتتتياهة السياستتتتات واستضتتتتا ة البوا تتتتة 

( لينتتتتتتي يقتتتتتتوم املستتتتتتتل ينون  تستتتتتتوية منازاتتتتتتاةم متتتتتت  consumidor.gov.brتو يتتتتتتي )اإللينرتو يتتتتتتة ل 
يف املائتتة يف متتدة متوستتطلا ستتبعة أايم. وقتتد  80امللسستتات التجاريتتة، حمققتتة معتتدل تستتوية   تت  

إ شتتا  منتتو إق يقتتي مستتتوح  متتم املنتتو الوازي تتي، ةتتا  ثتتل اا أقتترت الستتوا اةنو يتتة املشتترتكة متتلخر 
 لتينامل يف السوا املشرتكة. خطوة حنو زايدة ا

ل تطتتتتورات القا و يتتتتة األختتتترة يف جمتتتتال تستتتتوية اا وقتتتتدم مشتتتتارك  ختتتتر يف املناقشتتتتة وصتتتتف -34
اا ، مبتتتا يتتتتيز تنستتتيق2017املنازاتتتات.  قتتتد ل تعتتتديل قتتتا ون  ايتتتة املستتتتل ك يف الصتتت  يف اتتتام 

ل ينون الشباى. وت ق  أ ضل  يقا    الوزارات يف املسائل الرققية، وربو سوا يليقم ا يه املست
 . 2017م يون زايرة يف اام  254منو رققي لتقدمي الشيناوأل أكثر مم 

و إلضتتتتا ة إىل ذلتتتتك، أوضتتتتز مشتتتتارك  ختتتتر يف املناقشتتتتة تطتتتتور التنظتتتتيم ا تتتت  املستتتتتوأل  -35
إىل إصدار توجيه الحتاد األورويب  2013اإلق يقي لتسوية املنازاات والتعوي ، مبا أدأل يف اام 

ل البدي تتتة لتستتتوية املنازاتتتات والالئحتتتة املتع قتتتة  تستتتوية املنازاتتتات اتتتم  ريتتتي شتتتبينة  شتتتأن الستتتب
اإل رت ر  لنستبة ملنازاتات املستتل ين . وظتز ذلتك ل تدول األاضتا  يف الحتتاد األورويب  تطتوير 
ستتبل تستتوية املنازاتتات مبتتا يتستتي متت  تقاليتتدربا القا و يتتة، متت  القيتتام يف الوقتتر  فستته  تتتو ر منتتو 

ا ت  شتبينة اإل رت تر ل قستتل ين  متتم أجتل تستوية املنازاتات مت  امللسستات التجاريتتة يف واحتد 
، أ  قتتتتتتتر املفوضتتتتتتتية األورو يتتتتتتتة مبتتتتتتتادرة التفتتتتتتتاا اةديتتتتتتتد 2018الحتتتتتتتتاد األورويب. ويف اتتتتتتتام 

ل قستتتل ين ، التتا ةتتدأ إىل تعزيتتز إجتترا ات التعتتوي ، مبتتا يشتتقل اةقاايتتة منلتتا، التتا قُتتدمر 
  لفعل إلقرارربا. 

يتستم  لينفتا ة  وقالر إحدأل املشاركات يف املناقشة إن التعتوي  اعينتومي يعتد ستبيالا  -36
، استتتخدمر ةنتتة التجتتارة 2017لتتزايدة ر تتام املستتتل ك و نتتا  أستتواا أكثتتر تنا ستتية. ويف اتتام 

م يتتتون دولر كتعويضتتتات ل قستتتتل ين . وداتتتر  543الحتاديتتتة ربتتتما اايتتتار إلاتتتادة أكثتتتر متتتم 
 تتاذ إجتترا ات متضتتا رة ا تت  الصتتعيد التتدوس متتم أجتتل تنستتيي اإل فتتاذ والتحقيقتتات املشتتاركة إىل ا

إىل حتتتتديص اأُل ُتتتر التشتتتريعية وأحينتتتام الستتترية، وتعقيتتتي اا وإقامتتتة شتتتراكات دوليتتتة. وداتتتر أيضتتت
الشتتتتراكات الدوليتتتتة، وزايدة القتتتتدرات. وحتتتتددت ثتتتتالث مراحتتتتل ل تعتتتتاون التتتتدوس، وربتتتتي: تبتتتتادل 

ا تت  حنتتو هتتر رظتتي، وتبتتادل الشتتيناوأل، وتقتتدمي املستتاادة يف جمتتال  املع ومتتات وتقتتدمي املستتاادة
 التحقيقات وتبادل املع ومات ا   حنو رظي. 

ووضتتتتعر مشتتتتاركة أختتتترأل يف املناقشتتتتة مستتتتألة تستتتتوية املنازاتتتتات والتعتتتتوي  يف الستتتتياا  -37
لسياستتة  ايتة املستتتل ك يف الوازيتتل، حيتص يستتتند  ظتتام التعتوي  القضتتائي ا تت  اا األوست   طاقتت

حمتاكم املطالبتات الصتغرة، واحملتاكم املتخصصتة، واحملتاكم الحتاديتة. وأار تر اتم مييتدربا ل توستت  
 يف الوسا ة يف قضااي املستل ين . 
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ل  لية لتسوية املنازاات وقال أحد املشارك  يف املناقشة إن الشركة الا  ث لا قدمر أو  -38
وقتد اتززت ربتمم ا ليتة متم الثقتة . املاليت  متم الشتيناوأل ستنوايا اا ام  ريي اإل رت ر، تعاجل حاليت

يف األستتتواا الرققيتتتة وظحتتتر ل قستتتتل ين   لتقتتتت  عيتتتارات أكثتتتر وأستتتعار أقتتتل،  يقتتتا ظحتتتر 
  يف  ي  أحنا  العامل. ل قلسسات التجارية  مينا ية التعامل م  ادد أكو  ينثر مم املستل ين 

واتتتتتتر  مشتتتتتتتارك  ختتتتتتتر يف املناقشتتتتتتة  عتتتتتتت  املقارستتتتتتتات الناجحتتتتتتة لتقتتتتتتتدمي التعتتتتتتتوي   -39
ل قستتتل ين .  حيتتص يواجتته املستتتل ينون حتتواجز ربامتتة متتم انحيتتا الوقتتر والتين فتتة يف إمينا يتتة 
ال جتتتو  إىل النظتتتام القضتتتائي،  تتت ن متتتم املستحستتتم وضتتت   ظتتتم  دي تتتة لتستتتوية املنازاتتتات ختتتارع 

اكم.  املستتتل ينون يفضتت ون ااطتتو  الستتاخنة ا تت  اإلجتترا ات ااطيتتة، واملنتتا ر الرققيتتة تتتو ر احملتت
 شينل متزايد إمينا ية احملاداثت او اإل رت ر لتسوية املنازاات. ويو ر مقتدمو  طاقتات الئتقتان 

مث ضد ملسستة جتاريتة، ومتم اا وأ ظقُة حتقيل التين فة التعوي  ل قستل ين  اندما يواجلون  زاا
   يم يف وض  يلرب لم ل عقل ا   تسوية املنازاات.

واقتترتا املشتتاركون يف املناقشتتة أن يواصتتل األو ينتتتاد  تت  البيتتاانت وتتتو ر املع ومتتات اتتم  -40
، متتم TD/B/C.I/CPLP/11 ربتتمم املستتألة وتوستتي   طتتاا التوصتتيات السياستتاتية التتواردة يف الوثيقتتة

ملثتتتتل، يتعتتتت  أن يقتتتتوم األو ينتتتتتاد  بنتتتتا  القتتتتدرات ختتتتالل دراستتتتة مقار تتتتة أو قتتتتا ون اتتتتوذجي. و 
والتشتتتجي  ا تتت  تبتتتادل ااتتتوات  يقتتتا  تتت  األاضتتتا  متتتم أجتتتل التوصتتتل إىل معيتتتار أد  مشتتترتك 

 لتسوية املنازاات ل قستل ين . 
وتبادل ادة خوا  الرأد  شأن  ا   تسوية املنازاات ا   الصعيديم الو ة واإلق يقتي  -41

ستتتتتفادة.  القتصتتتتاد الرققتتتتي يتط تتتتب حتستتتت  تستتتتوية املنازاتتتتات لينتتتتي يثتتتتي وتقتتتتاظوا التتتتدروس امل
اا إلزاميتتتاا جعتتتل تستتتوية املنازاتتتات أمتتتر اا املستتتتل ينون يف التجتتتارة اإللينرتو يتتتة، وربتتتو متتتا يتط تتتب أيضتتت

يف تطوير أ ضل املقارسات. و إلضا ة  حمورايا اا ل قلسسات التجارية. ويتع  أن تلدد املنا ر دور 
تينون اإلجرا ات اةقااية ميسرة ومتاحة ا    طاا واس  ل قستل ين  مم  إىل ذلك، جيب أن

 أجل ت قي التعوي  يف حالت ااروقات الينبرة لقوا    اية املستل ك. 

تقريينينر ال ينينريقني العينيناملني بتينينرن التجينينارة اولكيونيينينةه ومحايينينة املسينينتهلكني ال ينينع اء  -واو 
 األطر القانونية واملؤسسيةواحملرومنيه ف الا عن أحدث التطورات يف 

 )ربت( مم جدول األاقال(3)البند 
الفتتريق  العتتام    شتتأن التجتتارة اإللينرتو يتتة، و ايتتة املستتتل ين  ارضتتر األما تتة تقريتتر  -42

ال تتتميم أُ شتتتئا يف التتتدورة الثا يتتتة لفريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس. ويلتتتدأ  الضتتتعفا  واحملتتتروم ، 
لقا  الضو  ا   أ ضل املقارسات، وتيسر تبتادل املع ومتات، وإجترا  الفريق  العام   إىل إ كال

املشاورات. وتقود الدول األاضا  الفريق  ا ت  أستاس  تواي، وقتد اجتقعتا متم ختالل التتداول 
ام  عد يف مناسبات مت فة منم ا عقاد الدورة األخرة لفريي ااتوا  اعينتومي التدوس. وقتد حتدد 

قايتتة املستتل ك يف جمتتال التجتتارة اإللينرتو يتة ثالثتتة جمتالت ل عقتتل، وربتتي: الفريتي العامتتل املعتة  
املقارسات التجاريتة املضت  ة وا حفتة، وتثقيتف املستتل ك وإرشتاد امللسستات التجاريتة، والتعتاون 

ام ذلك،  قد   ب الفريي العامتل متديتد وليتته لعتام  الدوس يف القضااي العا رة ل حدود. و ضالا 
لتوصتتتية عيتتتارات سياستتتاتية هليئتتتات  ايتتتة املستتتتل ك، وخاصتتتة ت تتتك العام تتتة يف  ختتتر متتتم أجتتتل ا

 يجقتت  أ ضتتل  قايتتة املستتتل ين  الضتتعفا  واحملتتروم الب تتدان الناميتتة. أمتتا الفريتتي العامتتل املعتتة  
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املقارسات املتع قة هبتمم املستألة، مت  التست يم أب ته ل يوجتد تعريتف وحيتد لضتعف املستتل ك وأن  
يتة ت تو الحتياجتات الجتقاايتة والقتصتادية اااصتة  ملستتل ين  يف كتل   تتد. كتل سياستة و ن

واقتتترتا الفريتتتي العامتتتل إدراع أ ضتتتل املقارستتتات التتتا ل جتقيعلتتتا حتتت  ا ن يف قائقتتتة األو ينتتتتاد 
 ال رتاضية أل ضل املقارسات الدولية يف جماس املنا سة و اية املستل ك. 

 عقايتتتتتة ة لتبتتتتتادل املع ومتتتتتات اتتتتتم األُ ُتتتتتر القا و يتتتتتة وامللسستتتتتيةوارضتتتتتر األما تتتتتة أداة جديتتتتتد -43
 /https://unctadwcpm.org التتاس:املستل ك، وربي: ااريطة العاملية عقاية املستل ك، املتاحتة ا ت  الترا ط 

مم جلات التصتال  110تسقية  (. وت ق  األو ينتاد2018متوز/يوليه  18)ل ال ال  ا يه يف 
متتم مبتتادئ األمتتم املتحتتدة التوجيليتتة. وُدايتتر جلتتات التصتتال لإلجا تتة  87 ملبتتدأ  الرظيتتة اقتتالا 

تحات مت فتة  ا   استتبيان ا ت  شتبينة اإل رت تر، ُارضتر  تائجته يف شتينل خريطتة، تعتو اتم مرشِّّ
ورسوم  يا ية وجتقي  ل ردود األر ع  الواردة حت  اترخيته. وداتر األما تة التدول األاضتا  التا مل تُتتم 

ل حالة الراربنة عقايتة املستتل ك يف  بيان  عد إىل القيام  ملك مم أجل تو ر صورة أكثر أولا الست
لفريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس، يضتتت  اا م قوستتتاا العتتتامل. وقتتتال أحتتتد الو تتتود إن املشتتترو  يعتتتد انجتتتت

  ك. األو ينتاد يف   يعة ميدان حتديد املعاير ا   الصعيد العاملي يف جمال  اية املستل
ويف معتتتتتر  تقتتتتتدمي القائقتتتتتة ال رتاضتتتتتية أل ضتتتتتل املقارستتتتتات الدوليتتتتتة يف جمتتتتتاس  ايتتتتتة  -44

املستتتل ك واملنا ستتة، قالتتر األما تتة إن املشتترو  مصتتقم ليشتتينل أداة تفاا يتتة ل تحتتاور  يقتتا  تت  
التتدول األاضتتا . وستترتد املع ومتتات متتم اهليئتتات الو نيتتة  يقتتا ستتيدير األو ينتتتاد املوقتت  الشتتبيني. 

اا قام املعلد الو ة ل د ا  اتم املنا ستة اعترة و ايتة امل ينيتة الفينريتة يف  ترو، املعتروأ اقومت وقد
"،  تطتتتتوير املشتتتترو  وتقد تتتته كقنحتتتتة. واتتتتر  منتتتتدوى  تتتترو INDECOPI ختصتتتتارم اإلستتتتباين "

وداتتا  يتت  الو تتود إىل تزويتتد اا، دولتتة اضتتو  12املشتترو  الرائتتد التتمد يضتتم أ ضتتل املقارستتات متتم 
 قة  ملع ومات. القائ

 سالمة املنتجات الستهالكية -زاي 
 )و( مم جدول األاقال(3)البند 
يف معتتتر  تقتتتدمي ربتتتما البنتتتد متتتم جتتتدول األاقتتتال، ارضتتتر األما تتتة وثيقتتتة املع ومتتتات  -45

(، التتتتا تستينشتتتتف قضتتتتااي مت فتتتتة يف جمتتتتال ستتتتالمة املنتجتتتتات TD/B/C.I/CPLP/12األساستتتتية )
املي، وقتتتدمر مع ومتتتات اتتتم املبتتتادرات القائقتتتة ا تتت  الصتتتعيديم الستتتتلالكية ا تتت  الصتتتعيد العتتت

 اإلق يقي والدوس لتناول موضو  سالمة املنتجات الستلالكية. 
وُاقتدت ح قتتة  قتتاش  شتتأن ربتما البنتتد متتم جتتدول األاقتال. وملتتف  ريتتي املناقشتتة متتم  -46

ومتتتدير التتتوامج الدوليتتتة ااتتتوا  التتتتاس ذكتتترربم: وزيتتتر الدولتتتة لشتتتلون  ايتتتة املستتتتل ك يف أملا يتتتا، 
والشتتلون اعينوميتتة الدوليتتة يف ةنتتة ستتالمة املنتجتتات الستتتلالكية يف التتولايت املتحتتدة، واملتتدير 
الو ة لشلون  اية املستل ك يف األرجنتت ، وحم تل يف شتلون سياستات الستتلالك متم منظقتة 

 نظقة الدولية ل قستل ين .التعاون والتنقية يف امليدان القتصادد، ومدير لشلون الداوة يف امل
وأشار أحد ااوا  إىل األ عاد اةديدة لسالمة املنتجات الا  شأت م  ظلتور الرققنتة،  -47

وخاصة  يقا يتع ي   رت تر األشتيا  والتمكا  الصتطنااي، والتا تشتينل متا ر ا ت  املستتل ين  
ستتثقار يف األمتم الرققتي مم حيص ااصوصية والسالمة. وداا إىل قيتام امللسستات التجاريتة  ل

وإىل تنقيز قا ون املبيعات مم أجتل زايدة اللتزامتات التعاقديتة ا ت  امللسستات التجاريتة يف ربتما 
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ااصتتتو . وجيتتترد التفتتتاو  يف أملا يتتتا ا تتت  قتتتا ون جديتتتد لألمتتتم الستتتيواين متتتم أجتتتل الستتتقاا 
قيتات البيتاانت متم ل قصنع   صدار إخطارات  واية، كقا تعقل ا   إ شا  ةنة معنية أبخال

 أجل تقييم اعاجة إىل لوائز جديدة. 
وشتتدد خبتتر  ختتر ا تت  أمهيتتة تبتتادل املع ومتتات والتعتتاون التتدوس متتم أجتتل منتت  اعتتوادث  -48

لتيناليفلتا اا يف التنقيتة املستتدامة،  ظتر اا رئيسي اندما تُعرأ املخا ر. وتعد سالمة املنتجات اامالا 
الو يات املتع قتة  ملنتجتات ا ت   صتيب الفترد متم النتاتج احمل تي  ا تقعية وأثر اإلصا ت أو ح 

يف الب تتتدان الناميتتتة واملتقدمتتتة ا تت  الستتتوا . وتعتتتد املستتتا لة والشتتتفا ية، ومشتتتاركة ، اإل تتاس ستتتنوايا 
اةلتتتات صتتتاحبة املصتتت حة يف صتتتن  السياستتتات، وصتتتن  السياستتتات القتتتائم ا تتت  األدلتتتة، وتتبتتت  

متتم املبتتادئ اهلامتتة التتا    تقيتتيم املختتا ر و ايتتة املستتتل ك،إصتتا ت املستتتل ين  متتم أجتتل حتستت
يتعتتت  أختتتمربا يف الاتبتتتار. وا تتت  التتترهم متتتم أن  عتتت  البيتتتاانت قتتتد ل تينتتتون ذات صتتت ة إل يف 

ل هتتس انتته. ومتتم أجتتل ذلتتك، اا ستتياا حمتتدد،  تت ن  تت  البيتتاانت ا تت  الصتتعيد التتدوس يعتتتو أمتتر 
 سالمة املنتجات الستلالكية حتتر إشتراأ األو ينتتاد، وربتو اقرتا اابر إ شا   ريي اامل يُعس 

إىل إ شتتا  قااتتدة  يتتاانت جديتتدة؛ والتتر ط  تت  قوااتتد اا املقتترتا التتمد أيتتدم خبتتر  ختتر. وداتتا أيضتت
 البياانت القائقة. 

وقال أحد ااوا  إن متم الضترورد التنستيي  ت  أ ظقتة اإل تمار القائقتة وتوحيتد اق لتا،  -49
املع ومتات الستري  )الحتتاد األورويب( والبوا تة العامليتة لستحب املنتجتات )منظقتة مثل  ظام تبتادل 

التعتتتاون والتنقيتتتة يف امليتتتدان القتصتتتادد( و ظتتتام اإل تتتمارات الستتتري  ل ب تتتدان األمريينيتتتة )منظقتتتة 
الدول األمريينية(، مبا يلتدأ إىل ضتقان التشتغيل البيتة. واقترتا أن يعقتل األو ينتتاد ا ت  تيستر 

وإ شتتتتا  معتتتتاير د يتتتتا. وأشتتتتار إىل أن تثقيتتتتف املستتتتتل ين  وتتتتتو ر املع ومتتتتات هلتتتتم أمتتتتران  التنستتتتيي
رئيستتيان ملنتت  املختتا ر واإلصتتا ت، وإىل أن ستتالمة الغتتما  وستتالمة الستتياا التتدولي  تعتتتوان متتم 

 التحدايت اهلامة الا سيتع  مواجلتلا يف املستقبل. 
متتتم أجتتتل قيتتتاس  عاليتتتة اق يتتتات اا متتتلخر  ل جلتتتود التتتا  ُتتتملر وقتتتدم خبتتتر  ختتتر وصتتتفاا  -50

ستتتحب املنتجتتتات وزايدة ربتتتمم الفعاليتتتة إىل اعتتتد األقصتتت ، مبتتتا يشتتتقل إاتتتادة م تتتر إخطتتتارات 
السحب، والقيام  قتالت ل توايتة، وإجترا  مناقشتات اتو األجلتزة املتصت ة، واملشتاركة مت  منتا ر 

ملا يوجد اا مليدان القتصادد استعراضالتجارة اإللينرتو ية. وقد أجرت منظقة التعاون والتنقية يف ا
حتر تصر لا مم األدوات ذات الص ة، وترحتب  تقتدمي التدول األاضتا  يف األو ينتتاد مستامهات 

، ةا جيعتل التر ط ام ذلك،   ن البوا ة العاملية لسحب املنتجات سيتم تشغي لا  لياا   يلا. و ضالا 
    البوا ت الو نية واإلق يقية أكثر سلولة. 

وار  أحد ااوا   تائج دراسة استقصائية أجريتر اتم مواقتف املستتل ين . لقتد ُ ت   -51
يف املائتتتة متتتم التتتردود متتتم الب تتتدان الناميتتة. وك قتتتا اخنفتتت  دختتتل الب تتتد، يقتتتل إىل اعتتتد  75حتتواس 

يف  13ام ذلك، أ اد  األد  احتقال وجود تشري  مناسب لديلا ام سالمة املنتجات. و ضالا 
تجيب  أبن التشريعات املوجودة يف   د كل منلم تعقل  شينل جيد. وربناك موا م املائة مم املس

ضتتعف يف اإلجتترا ات القستترية اإللزاميتتة املتختتمة يف حالتتة اكتشتتاأ أن منتتتج متتا هتتر  متتم، وتعتتد 
املع ومتتات العامتتة حمتتدودة اتتم املنتجتتات التتا حيتقتتل أن تينتتون هتتر  منتتة. وأوصتت  اابتتر  تعزيتتز 

، ومتينت  املستتل ين ، وحتست  التنستيي والتعتاون. وكترر اإلاتراى اتم اعاجتة إىل ال وائز واإل فاذ
 قيام األو ينتاد   شا   رقة اقل أو  ريي اامل لتناول ربمم املسائل. 
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واتفقر اتدة و تود ا ت  التدور اإلجيتايب التمد  ينتم أن يلديته األو ينتتاد،  صتفته جلتة التنستيي  -52
املستتتل ك، يف تيستتر تنستتيي اةلتتود ا تت  الُصتتُعد التتو ة واإلق يقتتي داختتل األمتتم املتحتتدة لشتتلون  ايتتة 

 ل ب دان النامية. اا كبر   والدوس. ولحظ  خرون أن سالمة املنتجات الستلالكية تشينل حتدايا 

 اجللسة العامة اخلتامية  -حاء 
اقب مشاورات هر حاظة وهر رظية، سحب أحد الو ود مقرتحته مبشترو  قترار يقتدم  -53

إىل اةقعيتتة العامتتة لتنظتتر  يتته اتتم إاتتالن أستتبو  اتتاملي عقايتتة املستتتل ك، وتوا قتتر  را  ااتتوا  
 ا   ضرورة إجرا  املزيد مم املشاورات  شأن ربمم املسألة. 

و  تتب أحتتد الو تتود،  تأييتتد متتم و تتد  ختتر، أن تقتتوم األما تتة  اتتداد تقريتتر ملتا عتتة تنفيتتم  -54
جات متفتي ا يلتا وقا  تة ل تنفيتم، وأن تقدمته كوثيقتة مع ومتات توص ر إليه الدورة متم استتنتا ما

 أساسية ل دورة املقب ة لفريي ااوا  اعينومي الدوس. 

 مسائل تنظيمية -اثلثاا  
 انتخاب أع اء املكتب -ألف 

 مم جدول األاقال( 1)البند 
 9تختتتتب  ريتتتتي ااتتتتوا  اعينتتتتومي التتتتدوس، يف ج ستتتتته العامتتتتة ال تتاحيتتتتة املعقتتتتودة يف ا  -55

أ ينتا دِّل كاستتّيو رئيسة له، والستيدة شارلوت ويزد مالو دا )مالود( ، السيدة 2018متوز/يوليه 
 .مقررةو انئبة ل رئيسة )اةقلورية الدومينيينية( 

 إقرار تدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 م جدول األاقال(م 2)البند 
أقتر  ريتتي ااتتوا  اعينتومي التتدوس، يف ج ستتته العامتتة ال تتاحيتة أيضتتاا، جتتدول األاقتتال  -56

 ، كقا ي ي: TD/B/C.I/CPLP/10 امللقر الوارد يف الوثيقة
 ؛ا تخاى أاضا  املينتب -1
 ؛إقرار جدول األاقال وتنظيم العقل -2
  ية؛ اية املستل ك يف جمال اادمات املال )أ( -3

استتعرا   نتا  القتدرات واملستتاادة التقنيتة يف جمتال قتوا   وسياستتات  )ى( 
 ؛ اية املستل ك

 ؛استعرا  النظرا  الطواي لقا ون وسياسة  اية املستل ك يف املغرى )ع( 
 ؛تسوية املنازاات والتعوي  )د( 
املستل ين  الضتعفا  تقرير الفريق  العام    شأن التجارة اإللينرتو ية، و اية  )ه( 

 ؛واحملروم ،  ضالا ام أحدث التطورات يف األ ر القا و ية وامللسسية
 ؛سالمة املنتجات الستلالكية )و( 
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جتتتدول األاقتتتال امللقتتتر ل تتتدورة الرا عتتتة لفريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس املعتتتة  -4
 ؛ قوا   وسياسات  اية املستل ك

 ومي الدوس املعة  قوا   وسياسات  اية املستل ك.ااتقاد تقرير  ريي ااوا  اعين -5

تينينيندول األعمينينينال املؤقينينينا للينينيندورة الرابعينينينة ل ريينينينق اخلينينينرباء احلكينينينومي الينينيندويل املعينينين   -تيم 
 بقوانني وسياسات محاية املستهلك

 مم جدول األاقال( 4)البند 
متتتتوز/  10يف  ريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس، يف ج ستتتته العامتتتة ااتاميتتتة املعقتتتودة وا تتتي  -57

 .)املر ي األول(الرا عة ، ا   جدول األاقال امللقر لدورته 2018يوليه 

 اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املع  بقوانني وسياسات محاية املستهلك -دال 
 مم جدول األاقال(  5)البند 
 املقتتررة -  ريتتي ااتتوا  اعينتتومي التتدوس، يف ج ستتته العامتتة ااتاميتتة أيضتتاا، لنائبتتة الرئيستتةأذن  -58

 ة.تقرير يف صيغته النلائية  عد اختتام الدور الأبن تض  
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 املرفق األول

تينيندول األعمينينال املؤقينينا للينيندورة الرابعينينة ل ريينينق اخلينينرباء احلكينينومي الينيندويل   
 املع  بقوانني وسياسات محاية املستهلك

 ا تخاى أاضا  املينتب -1
 إقرار جدول األاقال وتنظيم العقل -2
وستتالمة التجتتارة اإللينرتو يتتة،  ايتتة املستتتل ك يف جمتتال تقريتتر الفتتريق  العتتام    شتتأن  -3

 املنتجات الستلالكية
مع ومات حمدثة ام تنفيم متا خ صتر إليته التدورة الثالثتة لفريتي ااتوا  اعينتومي التدوس  -4

    وسياسات  اية املستل ك مم استنتاجات متفي ا يلا وقا  ة ل تنفيماملعة  قوا
 مسامهة  اية املستل ك يف الستلالك املستدام  -5
 أحدث التطورات يف اأُل ُر القا و ية وامللسسية وااريطة العاملية عقاية املستل ك -6
 استعرا  النظرا  الطواي  شأن قوا   وسياسات  اية املستل ك -7
 استعرا   نا  القدرات واملساادة التقنية -8
لفريتتي ااتتوا  اعينتتومي التتدوس املعتتة  قتتوا   ااامستتة جتتدول األاقتتال امللقتتر ل تتدورة  -9

 وسياسات  اية املستل ك
فريتتتي ااتتتوا  اعينتتتومي التتتدوس املعتتتة  قتتتوا   وسياستتتات التتتدورة الرا عتتتة لااتقتتتاد تقريتتتر  -10

 املستل ك  اية
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 لثايناملرفق ا
 *احل ور  

 حضر الدورة ةث و الدول التالية األاضا  يف األو ينتاد: -1
 سويسرا يالحتاد الروس

 سيشيل األرجنت 
 شي ي األردن
 الص  أرمينيا
 العراا إسبا يا
 اقان إسواتية
 هواتيقال أملا يا
  ر سا أوهندا
  ن ندا  يرلندا
  يير انم إيطاليا

 قطر  كستان
 كازاخستان الوازيل
 كرواتيا الوتغال
 كقبوداي   جيينا
 كوستاريينا   غاراي
 كولومبيا  نقا
 الينو غو  واتن

 الينوير  وتسواان
 كينيا  وركينا  اسو

 لتفيا  رو
 لبنان  يالروس

 مصر تركيا
 املغرى تشاد
 املينسيك تو س
 مالود اةزائر

 العر ية السعوديةاملق ينة   لورية تنزا يا املتحدة
 الشقالية  يرلنداو املق ينة املتحدة لويطا يا العظق   اةقلورية الدومينيينية

 موريشيوس  لورية الينو غو الد قرا ية
 ميااار  لورية لو الد قرا ية الشعبية

 انميبيا جنوى أ ريقيا
  يبال جورجيا
  يجراي زامبيا

 اهلند زمبا ود
 ربنغاراي الس فادور
 ربولندا السنغال
 الولايت املتحدة األمريينية سورينام
  السويد

__________ 

قائقتتتتتتة النلائيتتتتتة ل قشتتتتتتارك ، ا ظتتتتتر الوثيقتتتتتتة ولال تتتتتال  ا تتتتت  ال .املستتتتتتج  تتضتتتتتقم ربتتتتتمم القائقتتتتتتة املشتتتتتارك   *
TD/B/C.I/CPLP/INF.3. 
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 وحضر الدورة ةث ون ام اضود امللمتر التالي : -2
 دولة   سط 

 الينرسي الرسوس
 وكا ر املنظقات اعينومية الدولية التالية ةث ة يف الدورة: -3

 اليناريو واحمليط اهلادئو جمقواة دول أ ريقيا 
 املشرتكة لشرا أ ريقيا واةنوى األ ريقيالسوا 

 اةقااة القتصادية لدول هرى أ ريقيا
 اةقااة القتصادية والنقدية لدول وسط أ ريقيا
 ال جنة القتصادية ل قنطقة األورو ية ا سيوية

 الحتاد األورويب
 جامعة الدول العر ية

 منظقة التعاون والتنقية يف امليدان القتصادد
 شرا البحر اليناريومنظقة دول 

 منظقة التعاون اإلسالمي
 الحتاد القتصادد والنقدد لغرى أ ريقيا

 وكا ر أجلزة األمم املتحدة وربيئاةا و راجملا التالية ةث ة يف الدورة: -4
 ال جنة القتصادية ألورو 

 ال جنة القتصادية والجتقااية لغريب  سيا
 ملمتر األمم املتحدة ل تجارة والتنقية

 مينتب األمم املتحدة املعة  ملخدرات واةر ة
 :وكا ر املنظقات هر اعينومية التالية ةث ة يف الدورة -5

 الفئة العامة 
 اةقعية الدولية لوحدة وثقة املستل ين 

 املنظقة الدولية ل قستل ين 
 ملمتر التجار العاملي
 هر ة التجارة الدولية
 را طة القا ون الدوس

 الدولية لتوحيد املقاييساملنظقة 

    


