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أولا -السينينتنتاتات املت ينينق عليهينينا الينينا اعتمينيندربا فريينينق اخل ينرباء احلكينينومي الينيندويل
املع بقوانني وسياسات محاية املستهلك يف دورته الرابعة
ن خلريا املاو ااملومي الدوس املع قوا وسيتستت تية املست ك،
ذ يشتتر ىل الق ترار التتمد ا تاتتدم م ت متر األمتتم املتحتتدة الستتت ع املع ت ابستتتعراض مجيتتع
جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا د املنصفة املتفتا ي تت اتفتقتتا متعتدد األطتراف متن أجتل مملتخلحتة
املاترستت التجترية التقييدية (جنيف ،سويسرا ،متوز/يوليه ،)1()2015
و ذ يش تتر ىل قت ترار اةاعي تتة العتم تتة  1/70املت ت ر  25أي ول/س تتبتال  2015واملعن تتون
"حتويل تملنت :خطة التناية املستدامة لعتم ،"2030
و ذ يشت ت تتر ك ت ت تتملك ىل ق ت ت ترار اةاعي ت ت تتة العتمت ت تتة  186/70امل ت ت ت ر  22ك ت ت تتت ون األول/
ديس تتال  2015واملعن تتون " تي تتة املس تتت ك" ،ال تتمد ا تا تتد مب تتتدئ األم تتم املتح تتدة التوجي ي تتة
املن ّقحة ااتية املست ك،
و ذ يشتتر ىل األحملتتتم املتص ت ة قضتتتاي تيتتة املستتت ك ،التتع ا تاتتدةت التتدورة الرا عتتة
شرة مل متر األمم املتحدة ل تجترة والتناية ( رويب ،متوز/يوليه  ،)2016مبت خلي ت األحملتم التواردة
يف الفقرة  ) (76من متخليمليت و رويب(،)2

و ذ يشر ىل الفقرة  69متن متخليمليتت و ترويب التع ت كتد جمتددا تأ أن متن امل تم أيضتتا
وجود قوا وسيتستت وطنية منصفة وس ياة وقوية شأن املنتخلسة و تية املست ك ،وينستحب
ذلتك أيضتتا تتأ التعتتتون التدوس وتبتتتدل املع ومتتتت و نتتتو القتدرات يف قتتمم ا تتتلت ،وختصتتة يف
ضتتوو توستتيع األس تواا العتمليتتة ،والتتدور املتزايتتد ل شتتركتت تتل الوطنيتتة ،وضتترورة حتس ت الشتتفتخلية
واملستولة ،وثورة تملنولوجيت املع ومتت والتصتلت ،وظ ور التجترة اإللملرتو ية،
و ذ يش ت تتدد ت تتأ أن ق ت توا وسيتس ت تتتت تي ت تتة املس ت تتت ك تع ت تتد أداة رئيس ت تتية ملواج ت تتة
املاترستت التجترية ا حفة والحتيتلية وامتد ة يف تمل يتسم ابلعوملة والرتا ط ،طرا من ت تعزيز
شتتفتخلية ومستتتولة امل سستتتت التجتريتتة ،وحشتتد امل توارد ،ومتمل ت املستتت مل  ،وااتتد متتن الفقتتر،
وتشجيع السيتستت القتصتدية والجتات ية الشتم ة ل جايع،
الفعتلتتة املواتيتتة ااتيتتة املستتت ك وحتقيتتا التنايتتة ملتتن أن تشتتال
و ذ يس ت م أبن البيئتتة ّ
التعتتتون واإل فتتتذ تتأ الصتتعيدين التتوط والتتدوس تتأ الس تواو متتن أجتتل التصتتدد ل ااترستتتت
التجترية ا حفة والحتيتلية وامتد ة العت رة ل حدود،
و ذ ي من أبن وجود طتر قت وين وتنظياي مت من أجل تيتة املستت ك ،مبتت يف ذلتك
آليتت خلعتلة لتسوية املنتز تت وال تصتف وقدرة قيئتت فتذ قوا وسيتستت تيتة املستت ك
تتأ التع تتتون تتل اا تتدود م تتن أجتتل ااص تتول تتأ ال تصتتتف ،م ت أممل تتن ذلتتك ،دخلت تتا تتن
املستتت مل املتضتتررين متتن املاترستتتت التجتريتتة الحتيتليتتة وامتد تتة ،متتدم مص ت حة تمتتة قتمتتة
ويس م من مث يف دينتميملية القتصتد ورخلتم املست مل ،

__________
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و ذ يس م كملك اباتجة ىل تعزيز العال المد يضط ع ه م متر األمم املتحدة ل تجترة
والتناية (األو ملتتد) يف جمتل قوا وسيتستت تية املست ك من أجل الن توض تدورم اإلمنتتئي
وتعزيز مت يقدمه من خلوائد ل است مل وامل سستت التجترية،
و ذ يق تتر أبن السيتس تتتت الفعتل تتة ال تتع متن تتع التج تتترة يف املنتج تتتت الس تتت كية امط تترة
واملاترستتت التجتريتة ا حفتتة أو املضت ة ملتن أن تعتتزز ثقتة املستت مل وةيتتل ظروخلتتا أخلضتل متتن
أجل حتقيا التناية القتصتدية املستدامة،
و ذ يرحب مبستمهة رو يف ال خلريا املاو ااملومي التدوس املعت قتوا وسيتستتت
تيت تتة املست تتت ك الت تتع متث ت ت يف قتئات تتة اخلرتاضت تتية أبخلضت تتل املاترست تتتت الدوليت تتة يف جمت تتتس تيت تتة
املست ك واملنتخلسة،
و ذ ينوّم ابإلس تمتت اململتو ة والشفوية اهلتمة املقدمة متن قيئتتت تيتة املستت ك وهرقتت
من املشترك  ،وقي س تمتت أثرت النقتش خ ل الدورة الرا عة لفريا املاو ااملومي الدوس،
و ذ حيتتيط ا تتا متتع التقتتدير ابلواثئتتا التتع أ تتدةت أمت تتة األو ملتتتتد ل تتدورة الرا عتتة لفريتتا
املاو ااملومي الدوس،
 -1يرحتتب ابة تتود املبمولتتة متتن قبتتل التتدول األ ضتتتو وهرقتتت متتن اة تتتت صتتتحبة
املص حة يف تنفيم مبتدئ األمم املتحدة التوجي ية ااتية املست ك ،وي كد من جديد التتزام خلريتا
امتلاو ااملتتومي التتدوس ت توخلر منتتتدو ستتنود وطرائتتا إلج تراو مشتتتورات ومنتقشتتتت ولتبتتتدل ا راو
أ أستس متعدد األطراف الدول األ ضتو شأن املستئل املتص ة ابملبتدئ التوجي ية؛
 -2ي نل حملومة دو يستيت تأ جرائ تت استتعراض النظتراو الطتو ي شتأن قتوا
وسيتستت تية املست ك ،ويتط ع ىل تنفيتم التوصتيتت املتع قتة ابلسيتستتت العتمتة املنبثقتة تن
الستتتعراض نجتتتي ،ويشتتجع التتدول األ ضتتتو امل تاتتة تتأ التطتتوت إلج تراو استعراضتتتت النظ تراو
املقب تتة شتتأن قتوا وسيتستتتت تيتتة املستتت ك ،مبتتت يف ذلتتك وصتتف ت ظتراو مستعرضت  ،تتأ
النحو المد تنفمم قيئتت تية املست ك خلي ت؛
 -3يست ت م ابل تتدور اهل تتتم ال تتمد ت دي تته اة تتتت املعني تتة ص تتتحبة املصت ت حة ،حس تتب
القتضتتتو ،وختصتتة خلياتتت يتع تتا ابلسيتستتتت الشتتتم ة ااتيتتة املستتت ك؛ ويرحتتب مبشتتتركة قيئتتتت
تيت تتة املست تتت ك ،ومجعيت تتتت تيت تتة املست تتت ك ،وا تات تتع املت تتدين ،وسث ت تتي امل سست تتتت التجتريت تتة
والص تتنت ية ،واألوس تتتك األكتد ي تتة ،يف املت تداولت ال تتع تشت ت دقت دورات خلري تتا امت تلاو اامل تتومي
التتدوس؛ ويشتتجع قت لو املشتتترك تتأ تقتتدق ورقتتتت و ست تمتت خطيتتة قبتتل ا عقتتتد اجتات تتتت
خلريا املاو ااملومي الدوس؛
 -4يس م مبت لسيتستت تية املست ك من مستتمهة يف تعزيتز الستت مل املستتدام
كات تبينه مداولت الدورة ااتلية لفريا املاو ااملومي الدوس؛ وابلع قة الوثيقة الست مل
املستتتدام واهلتتدف  12متتن أقتتداف التنايتتة املستتتدامة ومبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة
املست ك ،الفرت حتو؛ ويشجع قيئتت تية املست ك أ الن وض تثقيف املست مل و رشتد
امل سستت التجترية أ أستس مبدأ تقتسم املس ولية ن الست مل املستدام و قتمتة الشتراكتت
املط و ة الدول األ ضتو وامل سستت التجترية ومنظاتت املست مل واملنظاتت البيئية وستئر
ا او تت املعنية ،وخلقتا ملت جتو يف املبتدئ التوجي ية من  50ىل 52؛
4
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 -5ي كد مت ل سيتستت الع تعتادقت الدول األ ضتو يف جمتل تية املست ك من
أثر مبتشر و جيتيب أ حتقيا أقداف التناية املستدامة ،وخبتصتة ااتد متن ا عتدام املستتواة داختل
الب دان وخليات ين ت ،وتعزيز وستئل تنفيم الشراكة العتملية من أجل التناية املستدامة وتنشيط ت؛
 -6ي تتد و خلري تتا امت تلاو املش تترتمل ت ت الوك تتتلت املعت ت مب شت ترات أق تتداف التناي تتة
املستدامة ىل أن ينظر يف ضتخلة م شر جديد ،قو " دد الب دان الع ا تادت سيتستتت ااتيتة
املستتت ك" ،خلياتتت يتع تتا ابهلتتدف  10متتن أقتتداف التنايتتة املستتتدامة " ،ااتتد متتن ا عتتدام املستتتواة
داخل الب دان وخليات ين ت" ،الغتية " ،4ا تاتد سيتستت ،ول سيات السيتستت املتليتة وسيتستتت
األجور واااتية الجتات ية ،وحتقيا قدر أكل من املستواة تدرجييت"؛ وخليات يتع تا ابهلتدف ،17
"تعزيتتز وستتتئل تنفيتتم الشتراكة العتمليتتة متتن أجتتل التنايتتة املستتتدامة وتنشتتيط ت" ،الغتيتتة " ،14تعزيتتز
اتستتا السيتستتتت متتن أجتتل حتقيتتا التنايتتة املستتدامة" ،وذلتتك ابستتتملدام امريطتتة العتمليتتة ااتيتتة
املست ك الع وضع ت األو ملتتد مصدرا ل بيتانت املتع قة ابمل شر؛
 -7يشتتجع تتأ مواص ت ة ا يتتة مجتتع املع ومتتتت شتتأن األطتتر القت و يتتة وامل سستتية
ااتية املست ك ،مبت يشال صفة ختصة قيتم األو ملتتد وضع خريطة تملية ااتية املستت ك،
ويد و مجيع الدول األ ضتو ىل املشتركة يف جنتز قمم امريطة وحتديث ت؛

 -8ي ك تتد أمهي تتة التع تتتون اإلق يا تتي يف ف تتتذ قت توا وسيتس تتتت تي تتة املس تتت ك؛
ويتتد و التتدول األ ضتتتو ىل تعزيتتز أطرقتتت التشتريعية الوطنيتتة ل تعتتتون الثنتتتئي واإلق ياتتي والتتدوس يف
ضتتوو املبتتتدئ التوجي يتتة متتن  79ىل 94؛ ويط تتب ىل أمت تتة األو ملتتتتد أن تواصتتل استملشتتتف
أخلضل سترستت التعتون الدوس ومجع ت وتعزيزقت؛
 -9ي ت تتد و ال ت تتدول األ ض ت تتتو ىل مواص ت ت ت ة تقتس ت تتم ام ت ت تلات وأخلض ت تتل املاترس ت تتتت
خليا تتت يتع تتا حباتي تتة املس تتت مل الض تتعفتو واحمل تتروم  ،مب تتت يف ذل تتك م تتن خ ت ل قتئا تتة األو ملت تتتد
الخلرتاضية ألخلضل املاترستت الدولية يف جمتس تية املست ك واملنتخلسة؛
 -10يرحب ابملبتدرات املنفمة من قبل خلرادو الدول األ ضتو واألو ملتتد واملنظاتت
والشبملتت األخرو من أجل نتو القدرات وتقوية امل سستتت يف جمتتل تيتة املستت ك ،وي يتب
جبايع اة تت امل تاة أن تعال معتا وحتدد أوجه التآزر خليات ين ت وتعززقت؛

 -11يق تترر جتدي تتد ولي تتة الفري تتا العتم تتل املعت ت حباتي تتة املس تتت ك يف جم تتتل التج تتترة
اإللملرتو يتتة التتمد أ شتتأم خلريتتا امتلاو ااملتتومي التتدوس يف دورتتته الثت يتتة لملتتي يواصتتل العاتتل تتأ
املاترستت التجتريتة املضت ة وا حفتة ،وتثقيتف املستت ك و رشتتد امل سستتت التجتريتة ،والتعتتون
تتل اا تتدود يف القض تتتاي املتع ق تتة ابإل ف تتتذ يف ض تتوو املب تتتدئ التوجي ي تتة م تتن  63ىل  ،65ويق تتدم
توصيتت شتأن خيتترات السيتستتت العتمتة متن أجتل التصتدد ل تحتدايت املطروحتة أمتتم قيئتتت
تيتتة املستتت ك يف قتتما ا تتتل ،ول ستتيات التحقيتتا واإل فتتتذ متتن أجتتل معتةتتة الصتتعوابت التتع
تع تترتض املس تتت مل تتل اا تتدود ،ويط تتب ىل الفري تتا العتم تتل أن يق تتدم تقريت ترا ىل مت ت متر األم تتم
املتحتتدة الثتتتمن املع ت ابستتتعراض مجيتتع جوا تتب جماو تتة املبتتتدئ والقوا تتد املنصتتفة املتفتتا ي تتت
اتفتقتا متعدد األطراف من أجل مملتخلحة املاترستت التجترية التقييدية يف تم 2020؛
 -12يقتترر جتديتتد وليتتة الفريتتا العتمتتل املع ت س ت مة املنتجتتتت الستتت كية لملتتي
يواصتتل العا تتل تتأ تعزي تتز أطتتر س ت مة املنتجتتتت الس تتت كية تتأ الص تتعد التتوط واإلق يا تتي
والدوس من أجل تية املست مل من أد أخطتر أ صتحت م وست مت م ،وينتوم ابة تود التع

GE.19-14332

5

TD/B/C.I/CPLP/20

مهلت منم شتئه من قبل خلريا املاو ااملومي الدوس املعت قتوا وسيتستتت تيتة املستت ك
يف دورته الثتلثة؛ ويقدم توصيتت شأن خيترات السيتستت العتمة من أجتل التصتدد ل تحتدايت
املطروحة أمتم قيئتت تية املست ك يف قما ا تل ،ويقدم تقريرا ن أ اتلته املتواصت ة ىل مت متر
األمم املتحدة الثتمن املع ابستعراض مجيع جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا د؛
 -13يط تتب ىل أمت تتة األو ملتتتتد أن تلع ت ّد ،وخلق تتا ل ابتتدأ التتتوجي ي (97ب) ،تقتتترير
ودراستت تملون مبثت تة واثئتا أستستية ملت متر األمتم املتحتدة الثتتمن املعت ابستتعراض مجيتع جوا تب
جماو ة املبتدئ والقوا د حول املواضيع التتلية:
تعزيتتز تيتتة املستتت ك يف القتصتتتد الرقاتتي (وخلق تتا حملتتور تركيتتز الفريتتا العتمتتل
(أ)
املع حباتية املست ك يف جمتل التجترة اإللملرتو ية وأولوايته)؛
(ب) تنفيت تتم مبت تتتدئ األمت تتم املتحت تتدة التوجي يت تتة ااتيت تتة املست تتت ك (وخلق ت تتا ملقتضت تتيتت
القرار  ،186/70ول سيات خليات يتع ا ابإلطتر القت وين وامل سسي ااتية املست ك و ترانم اتل
خلريا املاو ااملومي الدوس املع قوا وسيتستت تية املست ك ل فرتة )2020-2016؛
(ج) استعراض النظراو الطو ي لقت ون وسيتسة تية املست ك يف رو؛
ِّ
تيست تتر املشت تتتورات وتبت تتتدل ا راو ت ت الت تتدول
 -14يط ت تتب ىل أمت ت تتة األو ملتت تتتد أن ّ
األ ضتو شأن املواضيع التتلية الع ستلطري يف م متر األمم املتحدة الثتتمن املعت ابستتعراض مجيتع
جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا د:
(أ)
اإللملرتوين؛

التع تتتون ال تتدوس يف جم تتتل اإل ف تتتذ ت ت قيئ تتتت تي تتة املس تتت ك يف القتص تتتد

(ب) حتس س مة املنتجتت الست كية يف خمت ف أحنتو العتمل :يتانت جيتدة متن
أجل سيتستت س ياة؛
 -15يط تتب ىل أمت تتة األو ملت تتتد أن تق تتدم ،يف مت ت متر األم تتم املتح تتدة الث تتتمن املعت ت
ابستعراض مجيع جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا د ،استعراضتتا دتداثا تن نتتو القتدرات واملستت دة
التقنية يف جمتل قوا وسيتستت تية املست ك؛
 -16يط تتب ىل أمت تتة األو ملتتتتد أن تواصتتل وضتتع قتئاتتة أب تتتو متتوظفي التصتتتل
لتتدو قيئتتتت تيتتة املستتت ك متتن أجتتل تيستتر التعتتتون يف طتتتر مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة
ااتية املست ك ،وخلقتا ل ابدأ التوجي ي 87؛

 -17ينتتوم متتع التقتتدير ابلتل تتتت املتليتتة وهرقتتت متتن املستتتمهتت الطو يتتة ال تواردة متتن
التدول األ ضتتو؛ ويتد و التدول األ ضتتو ىل مواصت ة مستت دة األو ملتتتد تأ أستتس طتتو ي يف
تنفيتتم متتت يضتتط ع تته متتن أ شتتطة يف جمتتتس نتتتو القتتدرات والتعتتتون التقت متتن خت ل تتوخلر امتلاو
أو التست ي ت التدريبيتتة أو املتوارد املتليتتة؛ ويط تتب ىل أمت تتة األو ملتتتتد أن تستتعأ ىل الضتتط ت
أب شتتطة يف جمتتتس نتتتو القتتدرات والتعتتتون التق ت  ،مبتتت يشتتال التتتدريب ،وأن تركتتز قتتمم األ شتتطة،
حيثات أمملن ،أ تعظيم أثرقت يف مجيع الب دان امل تاة.

اة سة العتمة امتتمية
 9متوز/يوليه 2019
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اثني ا -موتز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -1لقتتدت التتدورة الرا عتتة لفريتتا ام تلاو ااملتتومي التتدوس املع ت ق توا وسيتستتتت تيتتة
املستتت ك يف قصتتر األمتتم جبنيتتف ،سويسترا ،يتتومي  8و 9متوز/يوليتته  .2019وحضتتر املنتقشتتتت
الرخليع تتة املس تتتوو سث تتون تتن  74تتدا وس تتبع منظا تتتت حملومي تتة دولي تتة ومخ تتس منظا تتتت ه تتر
حملومية ،من ين م وزراو حملوميون ورؤستو لوكتلت تية املست ك.
 -2وقتل ت ت مت تتديرة شت تتعبة التجت تتترة الدوليت تتة والس ت ت ع األستست تتية ابألو ملتت تتتد ،يف م حظتة ت تت
الخلتتتحية ،ن تية املست ك أداةٌ ملتن استتملدام ت لتحقيتا أقتداف التنايتة املستتدامة ،حيت
تعتتم الفتئتتدة مجيتتع املتواطن نتتدمت حتظتتأ حقتتوق م كاستتت مل ابااتيتتة يف األستواا ،وتتجستتد
قمم الفتئدة وجه امصوص من خ ل ااصول أ منتجتتت هتر خطترة والنفتتذ ىل املع ومتتت
التتع حيتتج تتت املستتت ك لتتتتذ ق ترارات مستتتنرة حستتب رهبتتتت كتتل خلتترد واحتيتجتتتته ،وتستتوية
املنتز تت وااصول أ ال تصتتف .وتشتملل مبتتدئ األمتم املتحتدة التوجي يتة ااتيتة املستت ك
الص تتك الع تتتملي الوحي تتد ال تتمد يتض تتان توص تتيتت د ّدث تتة و ا ي تتة يف ق تتما ا تتتل ةي تتب ابل تتدول
األ ضتتتو يف األمتتم املتحتتدة أن تضتتع سيتستتة متينتتة يف جمتتتل اااتيتتة تتفتتا متتع املعتتتير الدوليتتة أو
تعتتزز السيتستتة القتئاتتة أو تبقتتي ي تتت ،وأن تقتتدم يف فتتس الوق ت اإلرشتتتد خلياتتت يتع تتا تملييتتف
السيتستت وامل سستت الوطنية حسب التحدايت القتئاة والنتشئة الع ت ثر يف رخلتم املست ك.
 -3ويتسم التعتتون تل ااتدود أبمهيتة قصتوو ل فتتذ الفعتتل ،ول ستيات يف العصتر الرقاتي،
وتعاتتا التعتتتون التتدوس ابلستتتفتدة متتن
وينبغتتي ل تتدول األ ضتتتو أن تقتتوم ابلتتر ط ت الشتتبملتتّ ،
اجتات تت األو ملتتد لتقتسم أخلضل املاترستت وتبتدل املات يف جمتتل وضتع قتوا وسيتستتت
تية املست ك و فتذقت الدول األ ضتو والشبملتت املعنية األخرو ،متن قبيتل شتبملة ااتوار
تيتة
األخلريقي ااتية املست ك ،ورا طة أمم جنتوب شترا آستيت ،والشتبملة العتمليتة إل فتتذ قتوا
امصوصتتية ،واملنتتتدو األيبتترد  -األمريملتتي لوكتتتلت تيتتة املستتت ك ،والشتتبملة الدوليتتة ااتيتتة
املستتت ك و فتتتذ القتتت ون ،ومنظاتتة التعتتتون والتنايتتة يف امليتتدان القتصتتتدد .ويضتتط ع األو ملتتتتد
ابلولية الع ألستندت ليته يف الفترتة األخترة وصتفه ج تة الوصتل يف جمتتل تيتة املستت ك داختل
منظوم تتة األم تتم املتح تتدة م تتن خ ت ل ا تته املتواص تتل املتاث تتل يف تت توخلر منت تتدو إلج تراو مش تتتورات
ومنتقشتت ولتبتدل ا راو أ أستس متعدد األطراف شأن القضتاي املتص ة ابملبتدئ التوجي يتة،
وخبتصة املستئل املتع قة تنفيمقت واملة اململتسبة يف قما الصدد.
 -4و تتأ ستتبيل املثتتتل ،ستستتت د امريطتتة العتمليتتة ااتيتتة املستتت ك التتع وضتتع ت األو ملتتتتد
أ الن توض ابلتعتتون ت الوكتتلت ااملوميتة .وقتد أخلتتدت متديرة الشتعبة أبن تيتة املستت ك
أداةٌ ملن استملدام ت لتحقيا أقداف التناية املستدامة .خلتملواطن ،وصفه مست ملتا ،جي خلتئدة
ن تتدمت لحتفت ت حقوق تته يف ااص تتول تتأ منتج تتتت ه تتر خط تترة ،و تتأ املع وم تتتت الملتخلي تتة ،ويف
الستتتفتدة متتن آليتتتت تستتوية املنتز تتتت وااصتتول تتأ ال تصتتتف .وأضتتتخل ابلقتتول ن متمل ت
املست مل ليملو وا خلت يقتضي مشتتركة مجيتع اة تتت صتتحبة املصت حة واملتواطن  ،وصتف م
مستتت مل  ،وصتتت عي السيتستتتت ،ورواد األ اتتتل ،والنشتتطتو ،و ن األو ملتتتتد يتوخلر منتتتدو يتتتي
تفعيل اة ود الرامية ىل متمل املست مل .
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 -5وخ ت ل املنتقشتتة العتمتتة ،استتتعرض تتدد متتن الوخلتتود التطتتورات األختترة يف جمتتتل تيتتة
املست ك أ الصعيد الوط  .وقدم أحد املندو رضتا ل طتر التمد لوضتع يف تدم يف الفترتة
األخترة متتن أجتتل ست مة املنتجتتتت الستتت كية .و تترض منتتدوب آختتر ال توائ اةديتتدة املتع قتتة
تنظت تتيم التجت تتترة اإللملرتو يت تتة لتعزيت تتز تيت تتة خصوصت تتية املست تتت مل و حت تتة املزيت تتد مت تتن الفت تترص
ل ستفتدة من آليتت تسوية املنتز تت.
 -6ويف المل اتتة الرئيستتية ،انقش ت أستتتتذة القتتت ون التتدوس امتتتص يف جتمعتتة ريتتو هرا تتدد
دو ست تتول ،يف ورتت تتو أليغت تترد ،ابللازيت تتل ،آخلت تتتا تيت تتة املست تتت ك يف القت تترن اات تتتدد والعش ت ترين.
وحتتددت التحتتدايت الراقنتتة أمتتتم املستتت مل متتن حي ت الستتتدامة ،و تيتتة البيتتتانت ،وصتتحة
املس تتت ك وس ت ت مته .وأك تتدت ض تترورة ي ت ت و املزي تتد م تتن القتا تتتم مبس تتألة تي تتة املس تتت ك يف
ام تتدمتت ،وخبتص تتة يف التجت تتترة اإللملرتو ي تتة ت تتل اا تتدود ،وزايدة الرتكي تتز ت تتأ مملتخلح تتة أوجت تته
الضتتعف اةديتتدة يف صتتفوف املستتت مل متتن خ ت ل قتمتتة ش تراكتت ت ااملومتتتت وأوستتتك
األ اتل وجماو تت املست مل و ن طريا تعزيز التعتون ل اادود.
 -7ويف املنتقشتة التتع ت ت  ،قتتدم دول أ ضتتتو وج تتتت صتتتحبة مصت حة عت
املتملمة خليات يتع ا تنفيم املبتدئ التوجي ية ااتية املست ك.

املبتتتدرات

 -8وأشتد خبر ابلتدور التمد يضتط ع ته األو ملتتتد لتتوخلر منتتدو دوس تلنتتقق خليته القضتتاي
املتع قة حباتية املستت ك .وأشتتر ىل اة تود التع تبتمهلت أملت يتت ل تصتدد ل تحتدايت التع يطرح تت
القتصتد الرقاي ،مبتت يف ذلتك التحتدايت املتع قتة ابلتمكتو الصتطنت ي ،واموارزميتتت ،وااصتول
تأ البيتتتانت كوستي ة لتتدخول صتر جديتتد ،صتتر القتصتتد القتتتئم تأ الثقتتة ،التمد يع تتن خليتته
املس تتت ك ثقت تته ع تتتمل األ ا تتتل ،ول س تتيات خليا تتت يتع تتا ابس تتتملدام يتانت تته .وأخل تتتد أبن املفوض تتية
األورو ية صدد تداد خطتة املستت مل  5.0تأ طتتا الحتتتد األورويب ،التع تتضتان جماو تة
من املقرتحتت التنظياية املتع قة ابمصوصية واملنصتت .وقتل ن أملت يت حترص تأ تعزيتز ست مة
املنتجتت الست كية يف القتصتد الرقاي وتوخلر األدوات التملنولوجية الع تعزز موقع املست ك
تجع تتأ شتتر ثقتخلتتة املست ولية الرقايتتة ل شتتركتت
ومتملنتته متتن استتتعتدة الستتيطرة متتن املنصتتتت .وشت ّ
وشتتدد تتأ أمهيتتة أن حيتتتل املستتت ك مملتتتن الصتتدارة يف جتتدول األ اتتتل السيتستتي ،وكتتملك يف
سيتا جماو ة العشترين ،لتيستر ال تقتتل متن تيتة املستت ك ىل تيتة املتواطن تن طريتا صتنع
السيتستت.
 -9وشتتدد خبتتر آختتر تتأ األثتتر البتتتل ملبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك
تأ مدو تتة املستت ك يف تتدم ( ،)1990و ت ّ كيتتف يعاتل تتدم تأ تنفيتتم املبتتدئ التوجي يتتة
صيغت ت املنقحة طرا خمت فة أ الصعد التوط واإلق ياتي والتدوس .وأخلتتد أبن اللازيتل أط قت
مبتتتدرات ديتتدة لتعزيتتز تيتتة املستتت ك يف جمتتتل القتصتتتد اإللملتترتوين وتستتوية املنتز تتتت وت توخلر
ال تصتف ،ومواومة لوائح ت التنظياية املتع قة سحب املنتجتتت متع أخلضتل املاترستتت الدوليتة،
وا تاتد الن وج القتئاة أ الدراستت الس وكية .ويرو امبر أن تية البيتانت حا من ااقوا
األستستتية ل استتت ك وأ تته ينبغتتي تطبيتتا الق توا املتع قتتة حباتيتتة املستتت ك أيض تتا نتتدمت جيتترد
املستتت ك صتتفقتت ابستتتملدام يتانتتته .وأخلتتتد أبن اللازيتتل تعاتتل تتأ وضتتع ل توائ جديتتدة تتتنظم
تي تتة البي تتتانت ،مسرتش تتدةا يف ذل تتك تجر تتة الحت تتتد األورويب يف ق تتما ا تتتل .خلتلس تتوا اةنو ي تتة
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املشتترتكة ،التتع تلع تترف اوم تتا ابس تتم "املركوستتور" ،متتث ا ،ات تتمت جماو تتة م تتن املبتتتدرات لتنفي تتم
الفصل الوارد يف املبتدئ التوجي ية شأن التعتون الدوس.
 -10وشتتدد خبتتر تتأ أمهيتتة القتصتتتد الرقاتتي ،والتعتتتون تتل ااتتدود ،وضتترورة األختتم تن
ا تق تتتئي ل تتدو تنفي تتم املب تتتدئ التوجي ي تتة .خلتلتج تتترة اإللملرتو ي تتة متث تتل أح تتد درك تتتت ا ي تتة تنق تتي
املب تتتدئ التوجي ي تتة ،والتج تتترة اإللملرتو ي تتة ابة توال أص تتبح واس تتعة ال تش تتتر م تتن تواي دي تتدة.
وأشتر ىل أن اإل رت تناو نسا سريع يف الب دان النتميتة .ورحتب امبتر ابلتوصتيتت التواردة يف
املبت تتتدئ التوجي يت تتة وابلتوصت تتيتت ذات الص ت ت ة املقدمت تتة مت تتن منظات تتة التعت تتتون والتنايت تتة يف امليت تتدان
القتص تتتدد .و ث تتل التع تتتون تتل اا تتدود األولوي تتة التتلي تتة ابلنس تتبة لوك تتتلت تي تتة املس تتت ك يف
ج ودقتت الراميتة ىل تتوخلر تيتة أخلضتل ل استتت مل يف خمت تف أحنتتو العتتتمل .وأخلتتد أبن تدم ست ّتن
دة تشريعتت وطنية وأ رم يف الفرتة األخرة دة اتفتقتت مع وكتلت أجنبيتة ااتيتة املستت ك،
خلض ا ن التفتقتت امللمة مع جمتاع األ اتل شأن تسوية املنتز تت.
 -11وتبتتتدل تتدة ختلاو جتتتتر م يف جمتتتل تنفيتتم املبتتتدئ التوجي يتتة تتأ الصتتعيد احمل تتي و تتل
اا تتدود .و رض ت خب تترة املب تتتدرة ال تتع طرح تتت تتدقت لتامل ت الملي تتتانت البدي تتة املعني تتة تس تتوية
املنتز تت من الفصل يف الشملتوو املتع قة ابمدمتت العاومية األستسية ،الع متثل  80يف املتئتة
م تتن جما تتوت الش تتملتوو ،خلضت ت ا تتن املب تتتدرات الرامي تتة ىل الن تتوض تثقي تتف املس تتت مل وتعزي تتز
الستتت مل املس تتتدام .وتقتس تتم خب تران مقرتحتةا تتت ش تتأن حتس ت تي تتة املس تتت ك يف األس تواا
تيتتة املستتت ك والتنستتيا متتع الس ت طتت ااملوميتتة األختترو.
الرقايتتة ،مبتتت يف ذلتتك فتتتذ ق توا
وأشتتتد خبتتر آختتر ابألو ملتتتتد ملتتت يقدمتته متتن توصتتيتت شتتأن التجتتترة اإللملرتو يتتة استتت ا من تتت
ج تت دة لطري مقرتحتت ق ياية شأن قمم القضية.
 -12وأ رب ث ثتة ختلاو تن دييتدقم ل توصتيتت التواردة يف املبتتدئ التوجي يتة شتأن التعتتون
التتدوس و تتل ااتتدود و رض توا مبتتتدراةم شتتأن تنفيتتم املبتتتدئ التوجي يتتة تتأ الصتتعيد اإلق ياتتي.
وأكتتدوا وجتتود قتتة قتمتتة ت تيتتة املستتت ك والستتت مل املستتتدام واملس ت ول ملتتن الستتتنتد
لي ت لتنفيم أقداف التناية املستدامة.
 -13و رض خبر آخر مبتدرات ق ياية ديدة ةدف ىل تية املست مل المين يستددون
مثتن مشترتايةم ابستتتملدام يتتانةم وتوضتتي مست ولية املنصتتت واملنتجت زاو املستت مل  .و ملتتن
أن تصت ت املنص تتتت اإلق ياي تتة القتئا تتة املعني تتة تس تتوية املنتز تتتت تتأ ش تتبملة اإل رت ت ت منوذجت تتا
ل انتطا األخرو.
 -14وأخلتتتد خبتتر أبن املستتت مل يف تتدم يعتتت ون متتن ااظتتر املفتتروض تتأ تتدقم وأن ق تتيم
دم يش د هراقتا ابملنتجتت هر املأمو ة.
مسامهة محاية املستهلك يف الستهالك املستدام
(البند (3أ) من جدول األ اتل)
 -15قتل انئبة األم العتتم لوو ملتتتد ،يف معترض تقتد ت هلتما البنتد متن جتدول األ اتتل،
ن أ ا تاع الدوس أن ينتقق ااتجة ىل حتقيا الست مل واإل تتتج املستتدام وخلتا متت جتتو
يف اهل تتدف  12م تتن أق تتداف التناي تتة املس تتتدامة ،ول س تيات يف ض تتوو ح تتتلت الط توارئ املنتخي تتة،
وا عدام املستواة ،وأثر اميترات املتع قة ابإل تتج والست مل أ البيئة ،وااتجة ىل تعزيتز منتتذج
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الستدامة الشتم ة ل جايع .وأضتتخل ابلقتول ن أمت تة األو ملتتتد يقتع تأ تتق تت واجتب جنتتز
الوليتتة املنصتتوص ي تتت يف مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك .خلتملستتت ك لتتيس
جمرد مشرت هر خلت ل ،ل ن اميترات الع يقوم ت ملن أن ت ثر يف اجتتم النتتت احمل تي اإلمجتتس
لب ت تتد مت تتت .لت تتما ،ينبغت تتي أن ي ت ت دد املست تتت ملون الفت تتت ون )” (“consomm-acteursدورا رائت تتدا يف
القض تتتاي ال تتع ةا تتم .خلا تتن دون مع وم تتتت ،ل مل تتن حتقي تتا التح تتول ىل اس تتت مل مس ت ت ول.
ولتاملت املستت مل  ،جيتتب تأ الست طتت اململتصتة أن تنفتتم قتت ون وسيتستتة تيتة املستتت ك.
و مل تتن أن تمل تتون ق تتمم الص تتملومل القت و ي تتة قتئا تتة تتأ أس تتتس اا تواخلز ،وش تتفتخلة ،ويس ت ل تتأ
املستتت ك التقيتتد تتت .وجيتتب أيض تتا تيستتر حصتتول املستتت ك تتأ املع ومتتتت املتع قتتة ابل توائ
التنظياية القتئاة واملعتير امتصة ابملنتجتت ،مبت يف ذلك اةودة والستدامة.
 -16ومن امل م حداث خلضتو ل انتقشة وتشجيع ااوار مجيع اة تت صتحبة املصت حة،
وخبتصة سث تو ا تاتع املتدين التمين ت ملتون قنتوات ل تصتتل املبتشتر متع املستت مل و ث تون قنتتة
منتس تتبة لتب يت ت ط ب تتتةم وحتدي تتد اا تتتلت ال تتع تنط تتود تتأ خ تترا ل قوا تتد .وجي تتب أن تمل تتون
الشركتت أيضتتا نصترا خلتت ا يف قتما ااتوار وأن تتحقتا متن أن اإل تتتج يستتويف شترك الستتدامة
وأن املست مل يعون تبعتت خيتراةم ويع اون مصدر املنتجتت الع يستملدموهنت.
 -17ول مل تتن التغ تتب تتأ حت تتدايت الق تترن اا تتتدد والعشت ترين املتث تتة أم تتتم املس تتت مل يف
خمت تتف أحن تتتو الع تتتمل ل كقتم تتة ش تراكتت قوي تتة ت الب تتدان املتقدم تتة والب تتدان النتمي تتة ،والن تتوض
ابلستتت مل املستتتدام وتبتتتدل ام تلات .ود ت انئبتتة األم ت العتتتم املشتتترك ل تفملتتر يف المليفيتتة
التتع ملتتن تتت ترمجتتة مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك ىل قتوا داختتل الب تتدان
األ ضتو تس م يف الن وض ابلست مل املستدام قدر أكل من الفعتلية .خلتملست ك الفت ل قو
املست ك املس ول والمد يدرمل اةوا ب الجتات ية والبيئية ل ست مل املستدام.
 -18وقتتتل ال ترئيس ن تتدان أمريملتتت ال تينيتتة و تتداان انميتتة أختترو تواجتته حتتتدايت معقتتدة يف
جمت تتتل الست تتتدامة تشت تتال قطت ت تتتت متعت تتددة ،ومت تتن ت ت قت تتمم التحت تتدايت مشت تتمل ة الست تتانة يف
األرجنت .
 -19وأخلتتدت أمت تتة األو ملتتتتد ،يف معتترض تقتتدق الوثيقتتة  TD/B/C.I/CPLP/17شتتأن مستتتمهة
تيت تتة امل ست تتت ك يف الست تتت مل املست تتتدام ،أبن الست تتت مل املست تتتدام موضت تتوت متشت تتعب .خل ت تتو
يت تتداخل م تتع جم تتتلت أخ تترو م تتن قبي تتل ولايت األم تتم املتح تتدة املتع ق تتة تنفي تتم أق تتداف التناي تتة
املست تتتدامة ،ومبت تتتدئ األمت تتم املتحت تتدة ااتيت تتة املست تتت ك ،والق ت توا الوطنيت تتة ااتيت تتة املست تتت ك.
وأشتتترت ىل أن جتتدول أ اتتتل القتترن  :21ترانم العاتتل متتن أجتتل التنايتتة املستتتدامة ومبتتتدئ
األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك ،التتع أدجم ت يف تتتم  1999الستتت مل املستتتدام،
ي كدان ااتجة ىل التعتون مع املست مل وامل سستت التجترية من أجل حتديد خيتترات تستت د
يف ااتتد متتن ا اثر تتأ البيئتتة ،وأن مجيتتع اة تتتت صتتتحبة املص ت حة متتد وة ل اشتتتركة يف قتتما
اة د.
 -20و لقتتدت ث ت ث ح قتتتت قتتتش لتنتتتول قتتما البنتتد متتن جتتدول األ اتتتل .واستملشتتف
اا قة األوىل واقع ااتل يف جمتل تعزيز الست مل املستتدام تأ الصتعيد العتتملي ودور سيتستتت
تية املست ك .وحبثت اا قتة الثت يتة سيتستة تيتة املستت ك والستت مل املستتدام متن منظتور
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املنظاتتتت الدوليتتةِّ .
صصت اا قتتة الثتلثتتة لعتترض جتتتترب الب تتدان النتميتتة واملتقدمتتة خلياتتت يتع تتا
وخ ّ
ل
كس تم تية املست ك يف الست مل املستدام يف ت ك الب دان.
 -21وضتتا ح قتتة النقتتتش األوىل ختلاو ث تتون المليتتتانت التتليتتة :دملاتتة تيتتة املستتت ك،
جنوب أخلريقيت؛ وجتمعة كبيك ،كندا؛ وجتمعة يو يسينوس ( ،)Unisinosاللازيل.
 -22و ت ّ خبتتر املبتتتدئ الرئيستتية التتع حتملتتم ا يتتة شترامل املستتت ك يف استتتملدام املنتجتتتت
وامدمتت والتصرف خلي ت ،ضتخلة ىل دورة اايتة الملتم ة ل انتجتت .خلتلست مل املستدام ملن
أن يش تتملل سترس تتة يعتا تتدقت الف تترد اختي تتترا أو اض تتطرارا ،حس تتب ااتل تتة .ويف ع ت ت اا تتتلت،
ول سيات يف الب دان النتمية ،قد ل تتواخلر ل است ك رخلتقية الختيتر .خلاستألة األستواا النظتميتة
واألس تواا هتتر النظتميتتة ت ت ثر يف حقتتوا املستتت مل  .حي ت ن املستتت ك قتتد يضتتطر ،ستتبب
وضعه املتس ،ىل شراو س ع هر معبأة من متتجر ااي الصغرو .وهلتما الستبب ،تملشتف املقتر تة
قمم األسواا ن اخت خلتت تفضي ىل تبتين يف منتذج الستدامة والتوج تت الجتات ية.
 -23وأ ح دراسة دور وكتلت تية املست ك خلرصةا لتنتول التشريعتت القتئاة والنظر يف
كيفيتتة توستتيع طتتتا التعتتتريف ووضتتع مف تتوم جديتتد لتعتتتريف معينتتة تمليفتتا متتع واقتتع تتتمل اليتتوم.
و ملتتن أن تنطبتتا قتتمم التعتتتريف اةديتتدة تتأ ست مة املنتجتتتت ،أو املنتجتتتت امطتترة ،أو حظتتر
الس ومل هتر املست ول متن أجتل تيتة صتحة املستت ك .و ملتن أن تشتملل الشتركتت أيضتتا خيتترا
جيت يتا ألن اإل تتج والست مل املستدام يتيحتن خلرصتا ل تعبر ن التضتمن العتملي.
 -24وقدم خبر آخر أخلملترا ن المليفية الع ملن أن تس م تت األدوات القت و يتة يف حتقيتا
أقتتداف التنايتتة املستتتدامة .هتتر أن املنتقشتتة الرئيستتية شتتأن سيتستتتت تيتتة املستتت ك جتتتتوزت
طتتتا قتتمم األدوات .خلتلستتت مل املستتتدام م ترتبط ابإل تتتتج .ول ملتتن تغيتتر منتتوذج الستتت مل
دون تغير منوذج اإل تتج .واستنتدا ىل الترتا ط ت أدوات تيتة املستت ك واملنتجتتت املستتدامة،
توجتتد حتجتتة ىل دمتتتج األثتتر تتأ البيئتتة يف األدوات اإل ميتتة امتصتتة ابملستتت مل واألدوات
القت و ية.
 -25وأكد امبر ااتجة ىل تواخلر مع ومتت تملال التدا ر الع ملن أن تستت د تأ تنظتيم
تقتدم املنتجتت ابلستنتد ىل املعتير الع تضع ت املنظاة الدولية لتوحيد املقتييس ل تحقا من أن
يسوقون املنتجتت الع مل تعد صتاة .خلان شأن قمم التدا ر أن تنشل التزامتتا قت و يتتا
املنتج ل ّ
أ م سستت األ اتل تحديد مدة ص حية املنتجتت والتثب من تدم تطتت ا منتت متت .ويف
قتتما الص تتدد ،يبح ت ق تتت ون الحت تتتد األورويب س تتبل التحقتتا م تتن ص تتحة خل تترتة الص ت حية املتوقع تتة
ك شتو ضاتن اث حسب صنف املنت .
 -26وقتل خبرة ن املست ك يقتع ابستتارار حتت وا تل متن املع ومتتت والست ع .ولحظت
يف قتتما الستتيتا أن املبتتدأ التتتوجي ي  50متتن مبتتتدئ األم تم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك
يقدم اإلرشتد شأن دد من القضتاي :حتجتة املستت ك ىل املع ومتتت ،وحقته يف ااصتول تأ
املع ومتت ،وواجب املوردين ضاتن تتوخلر املع ومتتت املنتستبة ،واملتزااي والعيتوب التع تنطتود ي تت
الس ع الع ت ثر يف صحة املست ك وحيتته ،والست ع امطترة ،وحتجتة املستت ك ىل معرخلتة طبيعتة
الس ت ع التتع يستتت مل ت .و ضتتتخلة ىل ذلتتك ،ينبغتتي أن يتملتتم املستتت ملون خط توات لتغيتتر أمنتتتك
يشت ت م ابلنظ تتر يف العوام تتل التتلي تتة :الفض ت ت ت الغمائي تتة ،والنف تتتايت الص ت ت بة ،و تتتدة الت تتدوير،
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ت تتت
والع مت تتتت البيئي ت تتة واإليملولوجي ت تتة ،ودورة حي ت تتتة املنتج ت تتتت ،والتص ت تتدد لو ا ت تتتل ال ت تتع
املستتت ملون ا ختترون ،وتشتتجيع الستتيتحة املستتتدامة ،وحتاتتل املس ت ولية قبتتل الستتت مل و عتتدم.
ول يقتصتتر تثقيتتف املستتت ك تتأ تتوخلر املع ومتتتت خلحستتب؛ خلاتتن دون ذكتتتو التتو ي ،ستتينتقي
املست ك دائاتا اميتر األقل ك فةا.

 -27وقتل ت انئبتتة األم ت الع تتم ن املشتتتكل ملتتن أن لحت ت فول ىل خلتترص .و تتأ ستتبيل املثتتتل،
تبح منظاة األهمية والزرا ة لومم املتحدة مملت ية وصول املرأة الريفيتة ،التع ل حتصتل اومتتا
أ األ دة ول تستملدم مبيدات ا خلتت سبب يت ت ،ىل أستواا املنتجتتت العضتوية ،حبيت
يتعزز دورقت يف الزرا ة .وشددت تأ أ ته متن امل تم ،يف قتمم ااتتلت ،العاتل تأ جيتتد خلترص
دددة والرتكيز أ ااتلت الفردية.

 -28وضت ت تتا ح قت ت تتة النقت ت تتتش الثت يت ت تتة خ ت ت تلاو ث ت ت تتون املنظات ت تتتت التتليت ت تتة :الرا طت ت تتة الدوليت ت تتة
ل استتت مل  ،املا ملتتة املتحتتدة؛ وال جنتتة القتصتتتدية ألورواب ،سويس ترا؛ واملنظاتتة الدوليتتة لتوحيتتد
املقتييس ،سويسرا.
 -29وقتل ت ت ت خب ت تترة ن منظات ت تتت وض ت تتع اس ت ت ترتاتيجية جدي ت تتدة لتحدي ت تتد م ت تتدو مس ت تتتمهة
التملنولوجيتتت يف تغيتتر حيتتتة النتتتس .وأكتتدت ااتجتتة ىل دراستتة تمتتل اإل تتتتج ىل جت تتب تمتتل
الست مل والنظر يف كيفية حتقيا التوازن ين ات .و ملن أن يست د ا تاع املتدين يف مجتع املعرخلتة
ش تتأن احتيتج تتتت املس تتت مل وآرائ تتم وكي تتف أهن تتم ص تتدد تغي تتر الع تتتدات واختي تتتر املنتج تتتت
املس تتتدامة أو ال تتع ت تتد م الس تتتدامة .وأخل تتتدت أبن املنظا تتة تق تتدم ام تتدمتت التتلي تتة :املع وم تتتت
والختبتترات والبحتوث؛ ود تتم املستت مل ؛ والتد وة؛ وستتحب املنتجتتت والتد توو اةات يتتة يف
يك أيضتا يف خلريا تمل ع للانم األمم املتحتدة اإلمنتتئي يلعت
خمت ف أحنتو العتمل .واملنظاة شر ٌ
مبشتكل من قبيل تملييف اهلواو يف طتر شراكتت مع خلاو.
 -30وقتلت ت خب تترة أخ تترو ن منظات تتت منظا تتة ه تتر حملومي تتة ذات ض تتوية تملي تتة ،يغط تتي
شتط ت معظم ظم التملنولوجيت وجمتلةت ،وأكدت وجود مجتت شأن الدور اهلتم المد ت ديته يف
األس تواا ،حي ت ن املنظاتتة تقتتدم ح تتولا تتأ طتتتا العتتتمل ،وتس ت م أبمهيتتة املستتت ك ،وتستتعأ
ل تتدخلتت تتن مصتتتاه .وتلعت املنظاتتة أيضتتا ابلقضتتتاي املتع قتتة ابلستتتدامة و ا يتتتت املست  ،وقتتي
أ شأت يف الفرتة األخرة خلرقة تم ة لدراسة املعتير املتع قتة أبقتداف التنايتة املستتدامة ،متن قبيتل
اهلتتدف  6شتتأن ااصتتول تتأ امليتتتم والن تتوض خبتتدمتت الصتترف الصتتحي ،واهلتتدف  7شتتأن
الطتقة املستدامة ،واهلدف  12شأن الست مل واإل تتتج املست ول  ،والع متتت البيئيتة ،والشتراو
املستدام .ول انظاة  1 600معيتر تتع ا ابملنتجتت الغمائية.
 -31و رضت خبتترة العاتتل التتمد تقتتوم تته منظات تتت يف جمتتتل الستتت مل املستتتدام .وحستتب
حصتوات شرةت منظاة األهمية والزرا ة لومم املتحدة يف الفرتة األخترة ،ت الفتقتد أو امل تدر
متن األهميتة متت قياتته  1.6يتون دولر ،و ت الفتقتد متن العتئتدات  1،2تري يتون دولر ،ووصتتل
دد ستملتن العتتمل التمين يعتت ون متن اةتوت ىل  870م يتون ستاة ،وتشتملل الفضت ت الغمائيتة
ستتبة  8يف املتئتتة متتن ا بعتتتاثت هتتتز الدخليئتتة .وقتتمم ااتلتتة الشتتتذة مستتتارة :خلتمل تتدر متتن األهميتتة
لدو املست مل يف الب دان الغنية يصل ىل  222م يون طن من األهمية سنوايا ،أد مت يستتود
تقريبتتا صتتتيف كايتتتت األهميتتة التتع تنتج تتت أخلريقيتتت جنتتوب الصتتحراو الملتتلو ستتنوايا ( 230م يتتون
طتتن) .وتب ت حصتتة الفتترد متتن امل تتدر الغتتمائي حنتتو  95ىل  115كي وهرام تتا ستتنوايا ل استتت ك
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الواح تتد يف أورواب وأمريمل تتت الش تتاتلية ،مقت تتل  6ىل  11كي وهرام ت تتا يف أخلريقي تتت جن تتوب الص تتحراو
المللو وجنوب وجنوب شرا آسيت.
 -32وره تتم اة تتود الرامي تتة ىل تش تتجيع األ ا تتتل اإلرادي تتة وال رادي تتة ال تتع ترك تتز تتأ شت تراو
املنتجتتتت املستتتدامة متتن أجتتل حتقيتتا التتوازن يف الستتت مل وااتتد متتن قتتدر األهميتتة يف صتتفوف
املستتت مل  ،خلتتون جتتوقر املستتألة يملاتتن يف حتديتتد كيفيتتة القيتتتم تتملك .ومثتتة حتجتتة ىل ا تاتتتد
استرتاتيجيتت خمت طتتة لضتتاتن امتثتتتل املستتت ك .و ملتتن أن تشتتال قتتمم السترتاتيجيتت متتت ي تتي:
خط تتط ات تتل ،وح ت تواخلز ض ت تريبية ،وتش ت تريعتت ،وتشت تتجيع التل ت تتتت ،وخلت تترض الرقت ت تتة ت تتأ مجيت تتع
املستوايت ،واةزاوات ،والتعتون مع املنظاتت هر ااملومية ،و ت التو ية.
 -33ويشال ال حدو املنظاتت يف جمتل التصدد ل تحدايت املتع قة ابلغماو ،استتعراض
معتتتير اةتتودة ،ومنتقشتتة امستتتئر التتع تنجتتر تتن التجتتترة .وابإلضتتتخلة ىل ذلتتك ،قتم ت املنظاتتة
تص تتايم س تتوا تتأ ال رت ت تس تتتند ىل س ست ت ة س تتج ت مغ ق تتة وط تتورت من جي تتة لتس تتجيل
األهمي ت تتة ،ومدو ت تتة سترس ت تتتت جي ت تتدة ،وم ت تتوردا ش ت تتتم ا ت تتأ ش ت تتبملة اإل رت ت ت ت ش ت تتأن األهمي ت تتة
والفض ت.
 -34وض تتا ح ق تتة النق تتتش الثتلث تتة خ ت تلاو ث تتون الملي تتتانت التتلي تتة :قيئ تتة تي تتة املنتخلس تتة
واملستتت ك ،زامبيتتت؛ ووكتلتتة املستتت مل  ،اليتتتابن؛ وامدمتتة الوطنيتتة ل استتت مل  ،شتتي ي؛ وةنتتة
التجترة الحتتدية ،الولايت املتحدة األمريملية.
 -35وةدف مبتدرة ألط ق يف شي ي حت نوان "مدو ع امضراو" ىل تنفيم املبدأ  50من
مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك واهلتتدف  12متتن أقتتداف التنايتتة املستتتدامة.
وتعملتتس املبتتتدرة أثتتر اميتتترات الستتت كية وتتتمكي التتو ي أبمنتتتك الستتت مل املستتتدام .وتشتتر
دراسة ألجري يف شي ي ىل تزايد قبتل املست ك أ أمنتتك الستت مل املستتدام 32 :يف املتئتة
يد اون املبتدرة ،و 32يف املتئة يعتلوهنت من أقم امتصيتت عد السعر واةتودة .واملبتتدرة متتحتة
ت تتأ اإل رت ت ت  ،وقت تتي تغطت تتي جمت تتتلت م ت تتن قبيت تتل الرخلت تتا اباي ت توان ،و دارة النفت تتتايت ،والر تي ت تتة
الجتات ي ت تتة ،والطتق ت تتة ،و دارة اململ ت تتتطر المليايتئي ت تتة ،والتن ت تتوت البيول ت تتوجي ،و دارة املت ت توارد املتئي ت تتة،
وامل سستت التجترية .وتقوم املبتدرة أ أستس املع ومتت التع يقتدم ت املستت ملون وامل سستتت
التجترية ،وقي تتضان حتليتا  143منتجتا و 33شركة و 51مة جتترية.
 -36وا تلا تتدت يف الي تتتابن خط تتة أستس تتية لسيتس تتة تتع تتا ابملس تتت مل  .وترك تتز امط تتة تتأ
حتقيا أقداف التناية املستدامة لملفتلة س مة املست ك ،و شتو ظتم موثوا لوضع الع متت،
وضاتن املوثوقيتة ،والصتفقتت املنصتفة ،و جيتتد جمتاتع يت دد خليته املستت ك دورا رئيستيتا يف حتديتد
اميتتترات واتتتتذ اإلج تراوات .وتشتتدد امط تتة أيض تتا تتأ ضتترورة ت توخلر ال تصتتتف ل اس تتت مل
وحتس ت السيتس تتة املتع قتتة ابملس تتت مل  .وتستتعأ الي تتتابن لتغيتتر مواق تتف املستتت مل تتن طري تتا
ذك تتتو و تتي م .وتلف تتم اإلدارة املس تتتدامة تتأ أهن تتت ش تتملل م تتن أش تتملتل التص تتتل املتبت تتدل ت ت
املست مل وامل سستت التجترية من أجل نتتو ستوا منصتفة استتنتدا ىل خل ستفة "ستت بو يوشتي"
الع مفتدقت أن البتئع ل يسعأ ااتية مصتاه خلقط ،ل ينبغي أن حيرص أ رضتو املستت ك
وتقدق مستمهة ىل ا تاع أيضتا.
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 -37ويف التتولايت املتحتتدة األمريمليتتة ،تتاثتتل جتر تة ةنتتة التجتتترة الحتتديتتة يف جمتتتل التستتويا
البيئت تتي يف جماو ت تتة مت تتن األدلت تتة ،والقض ت تتتاي ،واإلرشت تتتد املو فجت تته ل ا سست تتتت التجتريت تتة ،وتثقي ت تتف
املستتت ك ،وذلتتك ابلستتتنتد ىل ختتلة الشتتبملة الدوليتتة ااتيتتة املستتت ك و فتتتذ القتتت ون ومنظاتتة
التعتون والتنايتة يف امليتدان القتصتتدد ،واألو ملتتتد .وقتد اكتستب ال جنتة جتر تة يف جمتتل اإل فتتذ
من خ ل منع الغق يف اد توات التسويا البيئية ،مثل املواد والطتقة املتجددة ،ويف الش تدات أو
الشعترات أو األختتم .وتلعتل األختتم ا ية تظ ر وتستوجب اإلثبتت .واستش د خبر فضيحة
شركة خلولملسفتهن املتع قة تزييف يتانت ال بعتاثت الع أخلض ىل تسوايت مبت قياته 10.03
يون دولر يف  ،2016ومب تسوايت ضتيف قياة  1.5يون دولر يف .2017
 -38ويف زامبي تتت ،تلع ت ق توا وم سس تتتت دي تتدة ابلس تتت مل املس تتتدام و تي تتة املس تتت ك.
وتتنتتتول اهليئتتتت التنظيايتتة قضتتتاي اإلدارة البيئي تتة ،والتنتتوت البيولتتوجي ،واملتتتو ،ومصتتتئد األ تتتمل،
وااراجة ،ومعتير التعتون مع الس طتت احمل يتة .وةنتة املنتخلستة و تيتة املستت ك قيئتةٌ تتداخلع تن
مبتتدأ الستتت مل املستتتدام وتعتتتض قتتمم القضتتية شتتملل هتتر مبتشتتر .و ظتترت ال جنتتة ،يف ستتيتا
الضط ت أب شطت ت املتع قة ابلستت مل املستتدام و تيتة املستت ك ،يف قضتتاي تتصتل ابلست ومل
املضّل ،من قبيل الد تتو ابطت ا أن منتجتتا متت قتو متن خلئتة املنتجتتت العضتوية؛ ووستم املنتجتتت؛
و رام تو ية املست مل وتثقتيف م؛ و رشتتد امل سستتت التجتريتة .وأخلضت شتملتوو املستت مل
ىل دراستتة حتلتتة خلراديتتة شتتأن حظتتر األكيتتتس الب ستتتيملية العتديتتة التتع تقتتل ثملت ت تتت تتن 30
ميمل تتروانا ،واألس تتعتر املرتفع تتة ألكي تتتس ااا تتل ال تتع تلب تتتت يف املت تتتجر المل تتلو ،والخت خل تتتت يف
األسعتر املتتجر المللو ومبيعتت األكيتس املايفزة.
 -39وتف تتت ا م تتع الع تتروض املقدم تتة يف ح ق تتة النق تتتش ،أش تتتر عت ت امت تلاو ىل ااتج تتة ىل
التع تتتون ال تتدوس .ويف ق تتما الص تتدد ،سيستض تتيف التح تتتلف تتل ال تتوط ململتخلح تتة التج تتترة ه تتر
املش تترو ة ،ابلتع تتتون م تتع األو ملت تتتد ،اجتات تتا س تتيتنتول التج تتترة ه تتر املش تترو ة وأق تتداف التناي تتة
املستدامة يف جنيف ،يف  18متوز/يوليه  ،2019ويلش فجع املندو ون أ حضور الجتاتت.

 -40وط تب خبتران أن يواصتل األو ملتتتتد تتوخلر نتتتو القتدرات يف جمتتتل الستتدامة ،ول ستتيات
يف جمتتتل الستتت مل املستتتدام ،لصتتتن الب تتدان النتميتتة وأثنيتتت تتأ األمت تتة ملتتت تقدمتته متتن د تتم يف
طتر رانجم ت امتص ابلشرا األوسط ومشتل أخلريقيت المد يتي لدولة خل سط خلرصةا ل تعتتون متع
الب دان األخرو يف املنطقة.
 -41وتتصتتدر مستتألة الستتتدامة ،ول ستتيات خلياتتت يتع تتا عا يتتتت اإل تتتتج ،مرتبتتة الصتتدارة يف
جدول أ اتل الحتتد األورويب ،حي لقدت مشتورات مع املست مل الشبتن ةاع املع ومتت
ش تتأن احتيتج تتتةم .وص تتدر توجي تته رش تتتدد لوض تتع مبش تتتركة اة تتتت ص تتتحبة املص ت حة .وي ترتبط
التصتتايم اإليملولتتوجي يف الحتتتتد األورويب ابلستتتدامة حبملتتم التصتتايم ،متتت يضتتان ل استتت مل
تواخلر نصرد الس مة والستدامة.
 -42ويف مصر ،جيرد تفعيل ال وائ التنظياية امتصة ابلستت مل املستتدام متن خت ل موقتع
تي ت تتة املس ت تتت ك ت تتأ اإل رت ت ت ت  ،ال ت تتمد يت ت توخلر مع وم ت تتتت ل اس ت تتت مل ويع ت ت ِّّترف كجت ت تراوات
ال تصتتتف .وتلنشتتر يف املوقتتع أيض تتا مع ومتتتت تتن ال ت تكتتتت التتع يرتملب تتت مقتتدمو امتتدمتت
واة تت الفت ة األخرو ح يعي املست ملون قمم ال ت تكتت واة تت الع ترتملب ت.
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 -43و ظ ترا لرتفتتتت حجتتم األهميتتة امل تتدورة  -حنتتو ث ت جماتتوت األهميتتة التتع يتتتم تتج تتت
وتوزيع ت  -قتل خبتر ن املستألة ينبغتي تنتوهلتت تأ املستتوو التدوس .وأخلتتد أبن املنتتدو األيبترد
 األمريملي لوكتلت تية املست ك أ شأ خلريقتا تتم ا يلعت ابلفضت ت املنزليتة .وجترت املواخلقتةأ قتت ون جديتد شتأن استتملدام متواد دي تة تن الب ستتيك وألضتيف ىل القتت ون القتتئم حملتم
جديد يتع ا ملفتوة املعدات املنزلية.
 -44وشتتدد خبتتر تتأ أمهيتتة س ت مة املنتجتتتت والوصتتول ىل العدالتتة .وأكتتد آختترون ضتترورة
ذكتتتو التتو ي ستتبل تيتتة املستتت ك ،وضتتاتن امتثتتتل شتتروك وستتم املنتجتتتت ،وتعبئتتة األطفتتتل
وتثقيف م ،مبت يف ذلك من خت ل دراج تثقيتف املستت ك يف املنتتق الدراستية مب سستتت التع تيم
امتص واللام األخرو.
 -45ورهتتم امطتوات العديتتدة املتملتتمة متتن الوكتتتلت املعنيتتة ابملستتت مل إلرشتتتد املستتت مل
ش تتأن أخلض تتل امي تتترات املتع ق تتة ابلست ت ع وام تتدمتت ،يبق تتي املس تتت ك حت ترا يف حتدي تتد
الف تتت
خيترات تته .وس تتأل خب تتر تتن س تبل تعزي تتز أق تتداف التناي تتة املس تتتدامة ،ل س تتيات خليا تتت يتع تتا تتدور
وكتلت املست مل .
 -46وألضيف عد جديتد ليتة املنتز تة شتأن القضتتاي املتع قتة ابلستتدامة يف أسترتاليت .و تأ
سبيل املثتل ،خسرت ال جنة األسرتالية ل انتخلسة و تيتة املستت ك يف الفترتة األخترة قضتيةا خلصتل
خلي تتت القضتتتو ابلستتتنتد ىل الشتتروك الراقنتتة املتع قتتة خبصتتتئل املنتتت وقت يتتته ل تح تتل البيولتتوجي.
ويط تتري اامل تتم الص تتتدر يف قض تتية التضت ت يل ق تتمم حت تتدايا أم تتتم العا تتل ال تتمد تض تتط ع تته وك تتتلت
املست مل يف جمتل اإل فتذ.
 -47ويف اهلن تتد ،ق تتتم سث تتل تتن منظا تتة تطو ي تتة تلع ت قض تتتاي املس تتت مل نش تتر كتي تتب تتن
الس تتتدامة و ظ تتتم التوزي تتع وأ تترب تتن اس تتتعداد املنظا تتة لتقتس تتم خلاة تتت م تتع ال تتدول األ ض تتتو.
وتنشتتط املنظاتتة يف جمتتتل التتدخلتت تتن تيتتة البيئتتة ،ول ستتيات تشتتجيع استتتملدام األكيتتتس القت تتة
إل تدة الستملدام ،وتفي تملتليف النقل ن طريا توخلر الوقود ،وشجع الدول أ أن حتمو
حموقت.
 -48وقتتتل خبتتر تته تتأ التترهم متتن أن السيتستتة املتع قتتة ابملستتت مل تشتتجع ،خلياتتت يبتتدو،
الست مل هر احملدود ،ينبغي أن يركز الناوذج اةديد أ مس ولية املست ك.
 -49وشتتدد خبتتر آختتر تتأ أمهيتتة اافتتتت تتأ العتتتدات املستتتدامة واملرا يتتة ل بيئتتة التتع متيّتتز
شتتعب اهلنتتد والتتع ت ترتبط ستتجل حتخلتتل ابأل شتتطة التتع تس ت م يف خف ت أثتتر الملر تتون تتدلا متتن
الستعتضة ن ت ابملاترستت والتملنولوجيتت العصرية هر املستدامة.
استعراض بناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال قوانني وسياسات محاية املستهلك
(البند (3ب) من جدول األ اتل)
 -50يف مع ت ت تترض تق ت ت تتدق ق ت ت تتما البن ت ت تتد م ت ت تتن ج ت ت تتدول األ ا ت ت تتتل ،ق ت ت تتدم األمت ت ت تتة الوثيق ت ت تتة
 ،TD/B/C.I/CPLP/19املعنو ت تتة "اس ت تتتعراض ن ت تتتو الق ت تتدرات واملس ت تتت دة التقني ت تتة يف جم ت تتتل قت ت توا
وسيتستت تية املست ك" .وت التقدق ح قةل قتش.
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 -51وضتا ح قتة النقتتتش ختلاو ث تتون اةات تة القتصتتتدية والنقديتة لوستتط أخلريقيتت ،وقيئتتة
املنتخلسة يف اةا ورية الدومينيملية.Proconsumidor ،
 -52و رضت خبتترة التوجيتته اإلق ياتتي املعتاتتد مت خرا شتتأن تيتتة املستتت ك ،والتتمد جتترو
التفتوض يه وصيتهته د م من األو ملتتد يف طتر مشروت التعتون التقت ل جات تة القتصتتدية
والنقدية لوسط أخلريقيتت .ويستا قتما التوجيته مبواومتة األطتر القت و يتة الوطنيتة ويتنل تأ تثقيتف
املست مل يف م سستت التع يم الثت ود واةتمعي ويد و ىل شتو آليتة ق يايتة ل تمار الستريع
وجمت تتتلس وطنيت تتة ااتيت تتة املست تتت ك ،ت تتأ من ت توال ا ت تتتلس القتئات تتة يف الملت تتتمرون .وط ب ت ت ىل
األو ملتتتد أن يواصتل تقتدق املستت دة يف تنفيتتم التوجيته ود ت الشتركتو اإلمنتتئي ىل املشتتتركة يف
املشروت.
 -53وتقتستم خبتر آختر جتر تة ترانم األو ملتتتتد لسيتستتت املنتخلستة و تيتة املستت ك ملنطقتتة
أمريمل تتت ال تيني تتة ،املع تتروف أيض تتا ابململتص تتر "كومب تتتل" .وأش تتتر ىل أن النس تتملة الثتلث تتة ل تتلانم
استلملا يف تم  .2018ومن ميزات التلانم أن ت معتدل التنفيتم يف طتترم ستبة  100يف
املتئة من األ شطة و سبة  98يف املتئة من امليزا ية ،من ت  65يف املتئة د م من الب دان املستفيدة
فس ت .وأدو رانم كومبتل دورا رئيسيتا يف الرتقتو ابلقدرات الوطنية لدو  17دا ضتوا متن
منطقتتة أمريملتتت ال تينيتتة ويف تعزيتتز التعتتتون خلياتتت ين تتت .ووخلقتتت ملتتت جتتتو يف ت ن ستتت تو دومينغتتو،
ط ب األ ضتو يف رانم كومبتل ابإلمجتت مواص ة اللانم  ،األمر التمد يستتد ي مشتتركة أحتد
الشركتو اإلمنتئي لتاويل النسبة البتقية من ميزا ية اللانم املقدرة ت  35يف املتئة.
 -54وتقتس تتم خب تتر جتر تتة تتدم يف ش تتر ت تتتئ اس تتتعراض النظت تراو الط تتو ي لق تتت ون وسيتس تتة
املست ك يف دم .وأخلتد أبن ا ية الستعراض شترمل خلي ت مئتت من سث ي الست طتت ااملوميتة
والقطتتتت امتتتص وجماو تتتت املستتت مل وا تاتتع األكتتتد ي ،متتت أدو ىل تنفيتتم ستتبة تليتتة متتن
التوصيتت املنبثقة ن الستعراض.
استعراض النظراء الطوعي لقانون وسياسة محاية املستهلك يف إندونيسيا
(البند (3ج) من جدول األ اتل)
 -55يف ط تتتر ق تتما البن تتد م تتن ج تتدول األ ا تتتل ،أج تترو خلري تتا امت تلاو اامل تتومي ال تتدوس اثين
استعراض ظراو طو ي لقوا وسيتستت تية املست ك ،وقو الستعراض امتص ك دو يستيت.
وقتتد ت ترأس وخلتتد دو يستتيت رئتتيس الوكتلتتة الوطنيتتة ااتيتتة املستتت ك يف دو يستتيت .وكتتتن النظ تراو
القتتتئاون ابلستتتعراض قتتم ستتفر اهلنتتد وسث تتت التتدائم؛ ومستشتتتر املتتدير املعت ابملستتت مل لتتدو
املديريت تتة العتمت تتة ل عدالت تتة واملست تتت مل يف الحتت تتتد األورويب .وت ت ترأس اة ست تتة رئت تتيس وكتلت تتة تيت تتة
املست ك يف رو.
 -56و ترض سثتتل دو يستيت امطتتوك العريضتة ملنظومتتة تيتة املستتت ك يف دو يستيت ،مبتتت يف
ذلك طتا اإلطتر القت وين ااتيتة املستت ك ،مركتزا تأ القتت ون رقتم  8شتأن تيتة املستت ك
( .)1999وس ط الضوو أ املبتدرات األخرة الع اتمةت الوكتتلت ااملوميتة املعنيتة إلصت ي
املنظومتتة ،مبتتت يف ذلتتك التقتتدم احملتترز يف وضتتع خترطتتة طريتتا جديتتدة ل تجتتترة اإللملرتو يتتة والعاتتل
اةتترد لوضتع لئحتة حملوميتتة تتنظم مجتع البيتتانت الشملصتتية و تيت تت .وقتتل ن الب تد يتوقتتع أن
تد م ا ية استعراض النظراو اة تود اةتريتة لتعتديل أو تنقتي القتت ون ااتتس ااتيتة املستت ك،
16

GE.19-14332

TD/B/C.I/CPLP/20

مع الرتكيز أ معتةة تدا يتت الرقانة املتزايدة وااتجة ىل التعتون ل اادود يف جمتس اإل فتذ
والتد وة .وينبغتي أن ترا تتي أد توصتيتت قت تة ل تنفيتتم شتأن كيفيتة تعزيتتز املنظومتة ااتليتة ااتيتتة
املست ك نتصر من قبيل ااجم الملبر ل قتصتد اإل دو يسي ومنوم السريع والتوسع اةغرايف.
 -57ويف مع تترض تق تتدق اس تتتعراض النظت تراو الط تتو ي لقت توا وسيتس تتتت تي تتة املس تتت ك يف
دو يست تتيت ( ،))3(UNCTAD/DITC/CPLP/2019/1قت تتدم مس ت ت ولون يف الوكتلت تتة األملت يت تتة ل تعت تتتون
الدوس واألو ملتتد رضتا ل طتر القت وين وامل سسي ااتية املست ك يف الب تد ومّصتوا التوصتيتت
الرئيسية الواردة يف التقرير .ولحظوا أن إل دو يسيت رمتا طتوي ا يف جمتتل تيتة املستت ك مقتر تةا
س تتتئر الب تتدان ،حي ت أل ش تتئ أول را ط تتة ل اس تتت مل يف تتتم  1973وص تتدر الق تتت ون الع تتتم
ااتية املست ك يف تم .1999
 -58ويستتتند تنفيتتم اإلج تراوات املتع قتتة حباتيتتة املستتت ك يف دو يستتيت ىل منظومتتة متشتتعبة
تض تتم ست ت طتت دي تتدة ،مب تتت يف ذل تتك العدي تتد م تتن ال تتوزارات القطت ي تتة ،والوك تتتلت املتملصص تتة،
واهليئتت التنظياية القطت ية .والوكتلة الوطنية ااتية املست ك قيئةٌ استشترية لتدو ااملومتة ،يف
حت ت أن املديري تتة العتم تتة ااتي تتة املس تتت ك وامتث تتتل القوا تتد التجتري تتة ،ال تتع تعا تتل داخ تتل وزارة
التجترة ،تلع أستستا تنفيم السيتستت العتمة املتع قة ابملست مل يف دو يستيت وك فتتذ القتت ون
رقتم  8شتتأن تيتتة املستتت ك ابلتنستتيا متتع التتوزارات ململتصتتة األختترو املعنيتتة ابلقضتتتاي القطت يتتة
ااتيتتة املستتت ك .و ضتتتخلةا ىل ذلتتك ،تضتتط ع قيئتتتت تستتوية املنتز تتتت التتع تعاتتل حتت ست طة
حملومتت املقتطعتت ،دور الوستطة يف املنتز تت املست مل وامل سستت التجترية يف طتر
آلية تعال خترج ظتم القضتو .و أ قما األستس ،ل تقتضي ااتلتة الراقنتة تمل ج تود تشتال
مجيتتع القطت تتتت خلحستتب ،تتل ينبغتتي أيض تتا التغ تتب تتأ الصتتعوابت التتع تملتنتتف ا يتتة حتقيتتا
ال مركزية لضاتن اتستا السيتستت أ املستوي األخلقي والرأسي.
 -59وقتتد حتتدد التقريتتر التحتتدايت الرئيستتية التتليتتة :تشتترذم ج تراوات اإل فتتتذ تتأ الصتتعيد
القط تتت ي ،م تتع تف تتتوت يف درج تتة الفعتلي تتة؛ وددودي تتة التنس تتيا الر تتي ت ت ال تتوزارات والوك تتتلت
املست ولة خلياتتت يتع تتا صتتيتهة السيتستتتت ،واإل فتتتذ ،والرصتتد ،وال تصتتتف ،وا عتتدام التستتتا ت
السيتستتت؛ واختتت ف النل تتوج املتبعتتة زاو تستتوية املنتز تتتت وتتوخلر ال تصتتتف تتأ الصتتعيد دون
الوط ؛ وا عدام اليق القت وين أو الشفتخلية ،مبت يف ذلك خليات يتع ا ابلقضتتاي اإلجرائيتة؛ وضتعف
ثقتخلة التظ م يف صفوف اإل دو يسي  ،وخبتصة املست مل األقل يسرا.
 -60و تتأ التترهم متتن ذلتتك ،أ ي استتتعراض النظتراو تتددا متتن الفتترص اهلتمتتة :دكيتتد اة تتود
التشريعية واإلص حية من خ ل وضع املعتتير الدوليتة والتوصتيتت املتع قتة ابملاترستتت اةيتدة -
تطور جتو يف حينته ابلنستبة ل حملومتة اةديتدة؛ خلتراز جتتترب رائتدة تثترد املنتقشتتت يف منتتدايت
را طة أمم جنوب شرا آسيت (آسيتن) ،وخبتصة ةنة تية املست ك التت عة ل را طة ،مع مملت يتة
تمل ترار قتتمم التجتتترب يف تتدان أختترو؛ والستتتفتدة متتن دركتتتت التغيتتر القتئاتتة ،أد التطتتورات
وال تتدينتميتت يف قطت تتتت وح تتتلت د تتددة (النقتش تتتت العتم تتة) ،والجتتق تتتت الدولي تة م تتن قبي تتل
لئحة الحتتد األورويب التنظياية العتمة ااتية البيتانت.
__________
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 -61ويتضتتان التقريتتر جماو تتة متتن التوصتتيتت تترتاوي ت تتتدة حتديتتد طتتتا تطبيتتا القتتت ون
رق تتم  8ش تتأن تي تتة املس تتت ك كض تتتخلة أحمل تتتم قطت ي تتة ،وتعزي تتز ولي تتة الوكتل تتة الوطني تتة ااتي تتة
املست ك وقيئتت تسوية املنتز تت وتوسيع طتق ت من أجل معتةة شملتوو املست مل فعتلية
أكل أ الصعيدين الوط ودون الوط .
 -62وخت ت ل ج س تتة األس تتئ ة واألجو تتة ال تتع ت ت ت  ،ال تتتاس الث ث تتي الق تتتئم ابلس تتتعراض -
اللازي تتل واهلن تتد والحت تتتد األورويب  -ااص تتول تتأ توض تتي م تتن سث تتل دو يس تتيت ش تتأن املنظوم تتة
ااتليتة و تتأ تفتصتيل ضتتتخلية شتتأن آليتتت ال تصتتتف املتتحتتة حتليتتا ل استتت مل  ،ل ستتيات أن
منظومة ااوكاة تتسم درجة تلية متن ال مركزيتة ومتن مث تطتري حتتدايت معينتة أمتتم املستت مل
يف الوصول ىل احملتكم وآليتت تسوية املنتز تت .وطل ب أيضتا توضتيحتت ضتتخلية شتأن ال توائ
التنظياية الع توجه ا يتتت قتمم ا ليتتت .وقتتل سثتل دو يستيت ،يف ردم ،ن اة تتت اململتصتة
صتتدد النظتتر يف اإلصت حتت ال زمتتة لتعزيتتز قتتمم اهليئتتتت يف ستتيتا التعتتديل املقبتتل ل قتتت ون و ن
ااملوم تتة تس تتتفيد م تتن املاترس تتتت اةي تتدة ال تتع تتقت تتت الب تتدان األخ تترو .وس تتعيتا لوخ تتم تتن
متستتا ،حيتتدد مرستتوم صتتتدر تتن وزيتتر الصتتنت ة والتجتتترة شتتأن تنفيتتم واجبتتتت وست طتت قيئتتتت
تسوية املنتز تت املتع قة ابملست مل ( )2001اختصتصتت قمم اهليئتت وتملوين ت.
 -63و ل خبر ن رهبته يف معرخلة المليفية الع تعتزم ت دو يسيت التصدد لتبعتت التجتترة
اإللملرتو ي ت تتة ،ول س ت تتيات التبعت ت تتتت املتع ق ت تتة ابلتطبيق ت تتتت اإللملرتو يت ت تتة و ا ي ت تتتت التس ت تتويا ت ت تتل
التص ت تتتلت اهلتتفي ت تتة املتطف ت تتة .وق ت تتتل سث ت تتل دو يس ت تتيت ،يف ردم ،ت تته ل يوج ت تتد يف ت تتدم دلي ت تتل
ملس تتتملدمي خدم تتة اهل تتتتف ال تتمين يرخلض تتون ش تتملل التس تتويا ق تتما ،كا تتت ق تتو اا تتتل يف ال تتولايت
املتحتتدة ،وأكتتد وجتتود مقرتحتتتت إلدراج أحملتتتم جديتتدة يف طتتتر التعتتديل املقبتتل ل قتتت ون .وأخلتتتد
أبن ااملومتتة أ شتتأت وا تتة جتمعتتة لت قتتي الشتتملتوو تتأ اإل رت ت  ،وخلق تتا ل س ترتاتيجية الوطنيتتة
لعتتتم  .2017و ضتتتخلةا ىل ذلتتك ،جيتترد يف الوق ت ال تراقن العاتتل تتأ صتتيتهة لئحتتة تنظيايتتة
شتتتم ة ااتيتتة البيتتتانت .ومتتن املقتترر أيض تتا دراج قتتمم التتتدا ر يف امطتتة اإلمنتئيتتة متوستتطة املتتدو
ل ف تترتة  ،2024-2019وق تتو م تتت م تتن ش تتأ ه أن ي توخلر التوجي تته خبص تتوص تمليي تتف أ ش تتطة تي تتة
املست ك لدو خمت ف المليتانت املس ولة واة تت صتحبة املص حة.
 -64ويف رد ت تتأ تست تتتؤل آخت تتر ،أخلت تتتد سثت تتل دو يست تتيت أبن القت تتت ون رقت تتم  8شت تتأن تيت تتة
املس تتت ك ل يتض تتان أحملتم تتا د تتددة ش تتأن تي تتة ض تتعتف املس تتت مل  .والق تتت ون املتملص تتل
الوحيتتد يف قتتما الصتتدد قتتو القتتت ون التتمد يضتتان ااقتتوا العتمتتة لوشتتملتص ذود اإل تقتتة .زد
أ ذلك أن القت ون رقم  8اندرا مت لحيت ّ ه يف املنتز تت القضتئية ظرا ألن القت ون املدين يوخلر
أستس تتا أمتتي ،ل س تتيات يف القضتتتاي ال تتع تتع تتا ابلتع تتوي تتن األض ترار هتتر املتدي تتة التتع ت ح تتا
ابملست مل .
 -65وخليات تتت يتع ت تتا ت تتدور را طت تتتت املست تتت مل يف دو يست تتيت و طت تتتا أ اتهلت تتت ،قت تتتل سثت تتل
دو يسيت ن قمم الرا طتت تست د يف قتل وج تتت ظتر اةا تور العتتم ىل ااملومتة .وتضتط ع
قمم الرا طتت أيضتتا أب شتطة متنو تة تشتال الرقت تة تأ الستوا التع تتدخل ضتان اختصتصتتت
وزارة التجترة يف املقتم األول .وأخلتد أبن اة ود جترية يف جمتل نتو القتدرات لتيس خلقتط ل ن توض
ملفتوات قيئتت تستوية املنتز تتت ،و منتت أيضتتا متن أجتل الرتقتتو قتدرات را طتتت املستت مل .
و ينات ل تنل التشتريعتت تأ التتزام دتدد يقتع تأ امل سستتت التجتريتة أبن تتوخلر آليتة داخ يتة
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لتستوية الشتتملتوو ،تتد و لئحتتة صتدرت تتن وزارة التجتترة يف تتتم  2019شتأن دراج أحملتتتم
تت تتنل ت تتأ توجي ت تتتت ختصت تتة ابست تتتعاتل وضت تتاتن امت تتدمتت الملتم ت تتة ىل شت تتتو قنت تتتة تتت تتي
ل است مل رخلع شملتواقم.
 -66واستتتفتدت دو يس تتيت م تتن جتر تتة القتتتئا ابلس تتتعراض وام تلاو ا خ ترين ااتض ترين يف
التتدورة ااتليتتة لفريتتا ام تلاو ااملتتومي التتدوس .وقتتتل خبتتر ن طتتتر تيتتة املستتت ك يف اللازيتتل
لوضتتع ابتبتتتت هن ت تتتم يقتتوم تتأ أستتتس تستتوية القضتتتاي قبتتل الوصتتول ىل مرح تتة املنتز تتة و ن
املست مل يتاتعون اباقوا املتص ة خبصوصية املع ومتت .وأخلتد خبر آخر أبن الحتتتد األورويب
أ شتتأ ظتم تتا ملعتةتتة القضتتتاي تتل ااتتدود وآليتتتت لتستتوية املنتز تتتت التتع تتجتتتوز طتتتا الوليتتة
القضتتتئية الواحتتدة .وأشتتتر ىل شتتبملة را طتتتت املستتت مل واهليئتتتت البدي تة لتستتوية املنتز تتتت يف
الحتتد األورويب اب تبترقت آلية خلعتلة ملعتةة القضتاي ل اادود .وانقق خبر آخر مسألة تثقيف
املست مل يف الب تدان الملثيفتة الستملتن ،مثتل اهلنتد ،وأ تدو حرصته الشتديد تأ ال ِّطّت ت تأ
املاترستت اةيدة يف جمتل التصتل مع أ داد كبرة من املست مل وتو يت م.
 -67وأ ن خبر اقتاتم حملومة دم ابلتعتون مع دو يسيت يف جمتل تية املست ك خترج
طتتتا الع ق تتتت الثنتئيتتة والتفتق تتتت التجتري تتة .وكتترر خ تلاو آخ تترون دكيتتد اقتا تتتم م والت تزام م
مبواصت ة ااتوار والتعتتتون التتمين تتدآ يف طتتتر ا يتتة استتتعراض النظتراو .وأخلتتتد خبتتر ،يف ردم تتأ
ست ال توجتته تته سثتتل دو يستتيت ،كجنتتتز دراستتة حتلتتة خلراديتتة شتتأن األ شتتطة التجريبيتتة استتت دخل
املس تتت مل الش تتبتن يف الي تتتابن وأ تته يس تتعدم أن يتقتس تتم النت تتتئ ال تتع خ ص ت ت لي تتت الدراس تتة
والدروس املستفتدة من ت يف مرح ة لحقة .وابلنظر ىل ريخ قوا املنتخلسة و تية املستت ك يف
خمت ف أحنتو العتمل ،قتل خبر من ا تاع املدين ن روي القت ون استت ا متن حتتول ت رة الرتكيتز
مت تتن أست تتتس منطقت تتي يست تتتند يف املقت تتتم األول ىل الست تتوا ىل أست تتتس منطقت تتي يست تتتند أكثت تتر ىل
املست ك.
 -68و رض ت أمت تتة األو ملتتتتد مشتترو تا ل استتت دة التقنيتتة تتأ حنتتو يصتتام خصيص تتا لملتتل
حتلة متن أجتل تنفيتم توصتيتت استتعراض النظتراو ،ود ت اهليئتتت األخترو والشتركتو ا خترين يف
جمتتتل التنايتتة ىل مستتت دة دو يستتيت يف حتس ت السيتستتتت والن تتوض قتتدرات اإل فتتتذ وتطتتوير
ثقتخلتتة تيتتة املستتت ك .وكتتررت الوكتلتتة األملت يتتة ل تعتتتون التتدوس دكيتتد التزام تتت ابملستتت دة تتأ
جتراو مشتتتورات قطريتتة متتع اة تتتت صتتتحبة املصت حة يف دو يستتيت ويف الب تتدان ا تتتورة ،و تقتتدق
املشورة ،واملشتركة يف األ شطة األخرو املقررة يف السنوات املقب ة ،وذلك يف طتر مشروت ق ياي
شأن تية املست ك يف دان را طة أمم جنوب شرا آسيت حت نوان ”.“Protect
تقري ينينر ال ين ينريقني الع ينيناملني املعنيين ينني حبماي ينينة املس ينينتهلك يف جم ينينال التج ينينارة ا لك وني ينينة وس ينينالمة
املنتجات الستهالكية
(البند (3د) من جدول األ اتل)

الفريا العتمل املع حباتية املست ك يف جمتل التجترة اإللملرتو ية
 -69أخلتتتدت األمت تتة ،يف معتترض تقتتدق قتتما البنتتد متتن جتتدول األ اتتتل ،أبن الفريتتا العتمتتل
املع ت حباتيتتة املستتت ك يف جمتتتل التجتتترة اإللملرتو يتتة قتتد مخستتة اجتات تتتت اخلرتاضتتية ملنتقشتتة
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املاترستت التجترية املض ة وا حفة ،وتثقيف املست مل و رشتد امل سستت التجتريتة ،والتعتتون
الدوس يف القضتاي العت رة ل حدود.
 -70وقدم سث س طتت املنتخلسة يف دولت ضوين رضتا ملقرتي كتان قد طرحتم يف طتر الفريا
العتمل خبصوص استحداث جماو ة أدوات إل فتذ تية املستت ك تل ااتدود غيتة استتملدام ت
متتن قبتتل س ت طتت تيتتة املستتت ك ،وط بتتت ىل األو ملتتتتد تعاتتيم استتتبيتن أ دتتته منظاتتة التعتتتون
والتناية يف امليدان القتصتدد أ املشترك .
 -71وقتل سث ة الفريا العتمل الفر ي املع ابملاترستت التجترية املض ة وا حفة ن دقت
أجرو حت ي ا ابلستنتد ىل مستمهتت قدم ت الفريتا العتمتل م ّملتن متن حتديتد املاترستتت التجتريتة
املض ة وا حفة األكثر شيو تا يف جمتل التجترة اإللملرتو ية ،مبت يف ذلك التحتدايت التع تطرح تت
املنصتت اإللملرتو ية (اإلخلصتي ن املع ومتت ،وقضتاي املست ولية) ،ووستتئل التواصتل الجتاتت ي
(البيع ابلتجزئة ،واإلخلصتي ن ا يتت التسويا املد ومة من األشملتص امل ثرين) .وتشال قمم
املاترستت التسعر املتصت د ،والتملفيضتت الزائفة ،والتسعر اململيفف حسب األشملتص ،و تدم
تست يم املنتجتتتت ،أو دختتر ا يتتتت التست يم .وملتتت كتتتن التح يتتل قتتد استتتند ىل مستتتمهتت مقدمتتة
متتن ينتتة دتتدودة متتن الب تتدان ،ط ب ت سث تتة الفريتتا العتمتتل الفر تتي ىل الب تتدان األختترو أن تقتتدم
مع ومتت ن التحدايت الع تعرتض ت .وط ب متديد وليتة الفريتا العتمتل ظترا ىل توستع طتتا
رانم ا ه.
 -72وقتتدم سثتتل الفريتتا العتمتتل الفر تتي املعت تثقيتتف املستتت مل و رشتتتد امل سستتتت التجتريتتة
مقرتح ت تتا يتع ت تتا ك تت تتتج دورة دراست تتية ت تتأ اإل رت ت ت ابلست تتتنتد ىل الت تتدورة الت تتع يقت تتدم ت املع ت تتد
األرجنتيت لتثقيتتف املستتت مل  ،وأ تتدو استتتعدادم لتقتستتم جتتتترب تتدم متتع الفريتتا العتمتتل .وأخلتتتد
خبر آخر أبن دم سيط ا دلي ا ختصتا ابمل ثرين يف أي ول/سبتال .2019

الفريا العتمل املع س مة املنتجتت الست كية
 -73أشترت األمت ة ،يف معرض تقدق تتئ الجتات تت األر عتة التع قتدقت الفريتا العتمتل
املع ست مة املنتجتتت الستت كية تن طريتا التتداول تل الفيتديو ،ىل أن الغترض متن الفريتا
العتمتل قتتو أن يتتتي ل تتدول األ ضتتتو واملاث ت واة تتتت صتتتحبة املصت حة امل تاتتة منتتتدو لتبتتتدل
ام تلات ش تتأن ا لي تتتت ال تتع مل تتن اس تتتملدام ت لملش تتف اململ تتتطر ال تتع ة تتدد ص تتحة املس تتت ك
وس مته سبب املنتجتت املعيبة وتق ي ت ىل ااد األدىن ومعتةت ت.
 -74وداختتل طتتتر الفريتتا العتمتتل ،قتتررت التتدول األ ضتتتو العاتتل تتأ وضتتع تعريتتف لست مة
املنتجتتت متتن خت ل تقتستتم املع ومتتت شتتأن التعتتتريف القت و يتة القتئاتتة ،وخبتصتة التعتتتريف التتع
ا تادقت الحتتد األورويب ومنظاة التعتون والتناية يف امليدان القتصتدد .وقررت الدول األ ضتو
أيض ت ت تتا العا ت تتل ت تتأ تص ت تتنيف املنتج ت تتتت املش ت تتاولة نظ ت تتر الفري ت تتا العتم ت تتل ،ابس ت تتتثنتو األهمي ت تتة
واملستحضترات الصتتيدل ية ،والعاتتل تتأ تصتتنيف املنتجتتتت املوج تتة لوطفتتتل والفئتتتت الضتتعيفة
من املست مل  .وانقق الفريا العتمل كملك التحدايت املطروحة أمتم الب دان النتمية خليات يتع ا
مبراقب تتة املنتج تتتت ه تتر املأمو تتة وكش تتف ت املبمل تتر ،ومن تتت تتأ س تتبيل املث تتتل ا تش تتتر األس تواا ه تتر
النظتمية يف الب دان النتمية ،وتداخل ص حيتت س طتت كثرة تلعت صتحة املستت ك وست مته،
األم تتر ال تتمد ن تتع ق تتمم الست ت طتت م تتن ات تتتذ اإلجت تراوات يف مرح تتة مبمل تترة س تتبب تتدم تت تواخلر
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املع ومتتتت تتن اا توادث واإلصتتتابت التتع تستتبب ت املنتجتتتت املعيبتتة ،وااتجتتة ىل حتست الق توا
لتقييتتد دختتول املنتجتتتت هتتر املأمو تتة التتع رخلضتتت ت تتدان أختترو ،وااتجتتة ىل ضتتفتو املزيتتد متتن
الفعتلية أ ا ليتت املتتحة لسحب املنتجتت و شتو آليتت جديدة ل رقت ة والتقييم.
 -75واتفتتا الفريتتا العتمتتل تتأ أن يقتتدم مع ومتتتت ىل األمت تتة تتن التحتتدايت التتع تواجتته
الب دان النتمية خليات يتع ا ابلرقت ة أ املنتجتت هر املأمو ة وكشف ت املبملر ،و تن حت يتل وحتديتد
اميترات املاملنة لسيتستت وكتلت تيتة املستت ك ،كاتت اتفتا تأ العاتل تأ وضتع جتدول
مشرتمل لتقدق النتتئ ىل خلريا املاو ااملومي الدوس يف دورته الرا عة.
 -76وطلرح داخل الفريا العتمل املقرتحتت اماسة التتلية:
شتتتو ظتتتم تتتملي موحتتد ل تتمار املبملتتر شتتأن املنتجتتتت الستتت كية امطتترة
(أ)
ير ط الشتبملتت القتئاتة :البوا تة العتمليتة لستحب املنتجتتت التت عتة ملنظاتة التعتتون والتنايتة يف
امليتتدان القتصتتتدد ،و ظتتتم تبتتتدل املع ومتتتت الس تريع التتتت ع ل حتتتتد األورويب ،و ظتتتم اإل تتمارات
السريع ل ب دان األمريملية التت ع ملنظاة الدول األمريملية؛
(ب) ج تراو دراستتة ل تعتترف تتأ ال توائ التنظيايتتة املتع قتتة س ت مة املنتج تتت غيتتة
تعايا ت أ األ ضتو يف الفريا العتمل؛
(ج) ا تاتد تعريف ا ي ملصط "س مة املنتجتت" ابلستنتد ىل التعريف المد
وضتتعته منظاتتة التعتتتون والتناي تتة يف امليتتدان القتصتتتدد ،ك تتت " :املنتجتتتت الستتت كية ،خلئ تتة
املنتجتتتت املع تدفة ل ستتتملدام و/أو التتع يلتتر فج استتتملدام ت متتن قبتتل املستتت مل  .ول يلقصتتد أن
تغطتتي قتتمم الفئتتة األهميتتة واألدويتتة واألج تتزة الطبيتتة ،وينبغتتي أن تضتتع قتتمم املنتجتتتت لعا يتتتت
دددة لتقييم اململتطر و دارة اململتطر يف األطر التنظياية املتايزة"؛
(د)

وضع صك دوس ملنع اإلهراا ابملنتجتت الست كية امطرة؛

ق تتد اجتا تتتت متئ تتدة مس تتتديرة ،يف ط تتتر مت ت متر األم تتم املتح تتدة الث تتتمن املعت ت
(ه)
ِّ
ابستتتعراض مجيتتع جوا تتب جماو تتة املبتتتدئ والقوا تتد املنصتفة املتفتتا ي تتت اتفتقتتا متعتتدد األط تراف
متتن أجتتل مملتخلحتتة املاترستتتت التجتريتتة التقييديتتة ،لبح ت مستتألة مجتتع وحت يتتل البيتتتانت املتع قتتة
ابإلصتابت ل تاتدقت أستستا لصيتهة سيتسة مستنرة خليات يتع ا س مة املنتجتت.
 -77وأ ر املفوضتية األورو يتة تن اقتاتم تت ابستضتتخلة مت متر مشترتمل متع األو ملتتتد خت ل
األستتبوت ال تتدوس لس ت مة املنتج تتتت يف تش ترين األول/أكتتتو ر  .2019وقتل ت املفوض تتية تته ق تتد
يملون من املاملن توخلر األدوات ال زمة لضتاتن ست مة املنتجتتت ل تدول األ ضتتو يف األو ملتتتد
لتاملين ت من وضع سيتستت وطنية أخلضل يف جمتل س مة املنتجتت.
 -78وأ ن ت وخلتتود ديتتدة دييتتدقت ل اقتترتي املتع تتا تقتتدق ط تتب ىل خلريتتا ام تلاو ااملتتومي
الدوس من أجل متديد ولية الفريا العتمل لفرتة سنة أخرو أ األقل.
 -79ويف املنتقشتتة التتع ت ت  ،أيتتدت تتدة دول أ ضتتتو املقرتحتتتت املقدمتتة متتن خلريقتتي العاتتل.
وشملرت وخلود ديدة األمت ة أ شتو الفريا العتمل املع س مة املنتجتت ،وأكدت د ا ت
ل عال املضط ع ه ول تعتون مع الدول األ ضتو يف جمتل س مة املنتجتت.
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 -80وخليا تتت يتع تتا ابلتج تتترة اإللملرتو ي تتة ،أخل تتتد خب تتر أبن الحت تتتد األورويب تق تتدم مبب تتتدرة يف
حزيران/يو يه  2018ملن أن تملون ذات أمهية ابلنسبة ل دول األ ضتو و ملتن تفعي تت ستر ة.
ويف قما الصدد ،وقّع أر ع أسواا دولية ل تجتترة اإللملرتو يتة تع تدا خبصتوص ست مة املنتجتتت
يل ت ِّتزم تتداهنت مبراج عتتة التزامتةتتت ال القت و يتتة العتديتتة شتتأن س ت مة املنتجتتتت وسترستتة الرقت تتة تتأ
البواابت العتملية من أجل سحب املنتجتت امطرة.
 -81وأش تتتر خب تتر ىل املق تترتي ال تتمد تق تتدم تته منظات تته ش تتأن ش تتتو آلي تتة تملي تتة لتس تتوية
املنتز تتتت تتأ اإل رت ت متتن أجتتل معتةتتة الشتتملتوو التتع يقتتدم ت املستتت ملون ،وقتتتل ن آليتتة
ك مم ستتستم طتت ع هتر ر تي وستتتايز ابلستر ة والفعتليتة متن حيت المل فتة .واقترتي أن تنشتل
األمت ة خلريقتا تم ا وتضع خترطة طريتا شتأن آليتة تمليتة لتستوية املنتز تتت تأ اإل رت ت حتت
مظ تتة األم تتم املتحتتدة .و ذ ي تتدرمل امبتتر القي تتود املفروض تتة تتأ امل تتوارد اململصصتتة لومت تتة ،اق تترتي
الضط ت ما العال ابلتعتون مع الوكتلت امل تاة املعنية حباتية املست ك.
 -82وقتل ت خبتترة أختترو تته يصتتعب تتأ ع ت اة تتتت صتتتحبة املص ت حة ،مثتتل شتتركتت
التب  ،أن تتصدو ملسألة الست مل املستدام سبب طبيعة املنت المد تصنعه .ومع ذلتك ،خلقتد
قتم ت شتتركت ت ابستتتثاترات كتتلو ةتتدف ىل حتس ت املنتجتتتت ،و تيتتة صتتحة البشتتر ،وتوستتيع
طتا اميترات املتتحة ل است ك.
آخر التطورات املسينتجدة يف األطينر القانونيينة واملؤسسينية واخلريطينة العامليينة حلمايينة املسينتهلك
(البند (3قت) من جدول األ اتل)
صت ِّّتاا لتقتتدق
 -83قتتدم األمت تتة رض تتا شتتأن امريطتتة العتمليتتة ااتيتتة املستتت ك ،التتع ل
ص تتورة مس تتتملا ة وش تتتم ة ااتي تتة املس تتت ك تتأ ط تتتا الع تتتمل ،وحتدي تتد الجتتق تتتت واملع تتتير
والتحتتدايت ،و ث تراو املنتقشتتتت شتتأن العاتتل املستتتقب ي .و ت ّ متتت يزيتتد تتن  120دول تةا ض توا
ج تتتت اتصتتتل ر يتتة وخلق تتا ل ابتتدأ  87م تن مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت ك،
وقت تتدم أكثت تتر مت تتن  60دول ت تةا ض ت توا مع ومت تتتت ت تتن السيتست تتتت وامل سست تتتت والق ت توا املتع قت تتة
ابملستتت مل استتتلند لي تتت لوضتتع امريطتتة .وجتترو ا تقتتتو التتردود حستتب خمت تتف الفئتتتت ،متتت يتتتي
لصت عي السيتستت خل م واقع تية املست ك .و تيجة لملك ،يلتوقفع أن تستتقم تدان أخترو يف
الدراس تتتت الستقص تتتئية املتع ق تتة ابمريط تتة العتملي تتة ااتي تتة املس تتت ك .وأ تترزت األمت تتة املس تتتمهة
اإلجيت ي تتة ااتي تتة املس تتت ك يف حتقي تتا أق تتداف التناي تتة املس تتتدامة ،وخبتص تتة اهل تتدخلتن  10و.17
واقرتح ت ت األمت ت تتة است تتتملدام ا تات تتتد سيتست تتتت تيت تتة املست تتت ك م ش ت ترا ل ت تتدخل  10و،17
والستنتد ىل امريطة العتملية ااتية املست ك مصدرا ل بيتانت.
القائمة الف اضية ألفضل املمارسات الدولية
(البند (3و) من جدول األ اتل)
 -84أ ر ت األمت تة ،يف معترض تقتدق قتما البنتد متن جتدول األ اتتل ،تن تقتديرقت ل اع تد
التتوط ل تتدخلتت تتن املنتخلستتة و تيتتة امل مليتتة الفملريتتة يف تترو لد اتته الستتملي واملنتستتب التوقي ت
املقدم من أجل تصايم قت دة البيتانت و دادقت ،ول دول األ ضتو اإلحدو شرة الع شتترك
يف املشروت التجرييب املتع تا ابلقتئاتة الخلرتاضتية ألخلضتل املاترستتت الدوليتة يف سيتستتت املنتخلستة
تجع األمت تتة قتتوة التتدول األ ضتتتو األختترو تتأ ال ضتتاتم ىل املشتتروت
و تيتتة املستتت ك .وشت ّ
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متتن أجتتل مجتتع املزيتتد متتن البيتتتانت لنشتتر أخلضتتل املاترستتتت الدوليتتة تتأ طتتتا أوستتع ،مبتتت يعتتود
ابلفتئدة أ ا او ة الواسعة لو ضتو واة تت صتحبة املص حة يف خلريا املاو الدوس.
 -85ويف املنتقشة التع ت ت  ،أ ترب خبتر تن رهبتته يف معرخلتة اإلجتراو التمد ينتود األو ملتتتد
اتبت تته لتغيتتر أو ضتتتخلة م شتتر متتن م شترات أقتتداف التنايتتة املستتتدامة .وقتلت األمت تتة ن القترار
ستتملمم قيئة أخرو يف األمم املتحدة استنتدا ىل جودة املقرتي.
إحاطينة عينينن تن يينينا السينينتنتاتات العمليينة املت ينينق عليهينا للينيندورة اللاللينينة ل ريينينق اخلينرباء احلكينينومي
الدويل املع بقوانني وسياسات محاية املستهلك
(البند (3ز) من جدول األ اتل)
 -86أخلتدت األمت ة ،يف معترض تقتدق قتما البنتد متن جتدول األ اتتل ،أبن الفقترات متن  8ىل 15
من منطوا الستنتتجتت املتفتا ي تت التع ا تاتدقت خلريتا امتلاو ااملتومي التدوس املعت قتوا
وسيتستت تية املستت ك يف دورتته الثتلثتة ،التواردة يف الوثيقتة  ،TD/B/C.I/CPLP/15قت تة ل تنفيتم.
وقد تنتول األمت ة مضتم ت ك الستنتتجتت يف العتروض التع قتدمت ت شتأن البنتود (3أ) و(ب) و(د)
و(ه) و(و) م ت تتن ج ت تتدول األ ا ت تتتل (الوثيق ت تتة  TD/B/C.I/CPLP/16والفق ت تترة  88أدانم) ،يف الت ت توثيقت
 TD/B/C.I/CPLP/17و ،TD/B/C.I/CPLP/19ا ت تتت أن الوثيق ت تتة األخ ت تترة تع ت تترض جتر ت تتة التع ت تتتون
اإلق ياتتي اململتستتبة متتن خ ت ل ترانم كومبتتتل و ترانم منطقتتة الشتترا األوستتط ومشتتتل أخلريقيتتت التتتت ع
لوو ملتتد ،والتعتون التق مع اةات ة القتصتدية والنقدية لدول وسط أخلريقيت.

اثللا -مسائل تنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األ اتل)

 -87ا تملب خلريا املاو ااملتومي التدوس ،يف ج ستته العتمتة الخلتتتحيتة املعقتودة يف  8متتوز/
يولي تته  ،2019الس تتيد خلر ن تتدو مل تتو موين تتو (األرجنت ت ت ) رئيس ت تتا ل تته ،والس تتيدة س س تتي ق تتومل
(مج ورية كوراي) انئبة ل رئيس ومقررة.

ابء -إقرار تدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األ اتل)

 -88أقتر خلريتتا امتلاو ااملتومي التتدوس ،يف ج ستتته العتمتتة الخلتتتحيتة أيضتتا ،جتتدول األ اتتتل
امل ق الوارد يف الوثيقة  ،TD/B/C.I/CPLP/16كات ي ي:
-1

ا تملتب أ ضتو اململتب؛

-2

قرار جدول األ اتل وتنظيم العال؛

-3
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(أ)

مستمهة تية املست ك يف الست مل املستدام؛

(ب)

استتعراض نتتو القتدرات واملستتت دة التقنيتة يف جمتتل قتوا
تية املست ك؛

وسيتستتتت
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(ج)

اس ت تتتعراض النظت ت تراو الط ت تتو ي لق ت تتت ون وسيتس ت تتة تي ت تتة املس ت تتت ك يف
دو يسيت؛

(د)

تقري تتر الف تريق الع تتتم املعني ت حباتي تتة املس تتت ك يف جم تتتل التج تتترة
اإللملرتو ية وس مة املنتجتت الست كية؛

(ه)

آخت تتر التطت تتورات املست تتتجدة يف األطت تتر القت و يت تتة وامل سست تتية وامريطت تتة
العتملية ااتية املست ك؛

(و)

القتئاة الخلرتاضية ألخلضل املاترستت الدولية؛

(ز)

حتطتتة تتن تنفيتتم الستتتنتتجتت العا يتتة املتفتتا ي تتت ل تتدورة الثتلثتتة
لفري ت تتا امت ت تلاو اامل ت تتومي ال ت تتدوس املعت ت ت قت ت توا وسيتس ت تتتت تي ت تتة
املست ك؛

-4

جتتدول األ اتتتل امل ق ت مل ت متر األم تتم املتحتتدة الثتتتمن املع ت ابستتتعراض مجي تتع
جوا تب جماو تة املبتتدئ والقوا تد ِّ
املنصتفة املتفتا ي تت اتفتقتتا متعتدد األطتراف
من أجل مملتخلحة املاترستت التجترية التقييدية؛

-5

وسيتس تتتت تي تتة

ا تا تتتد تقري تتر خلري تتا ام تلاو اامل تتومي ال تتدوس املع ت ق توا
املست ك.

تيم -ت ينيندول األعم ينينال املؤقين ين مل ينينؤمتر األم ينينم املتح ينيندة الل ينينامن املعين ين ابس ينينتعراض يين ين
توانب جمموعة املبادئ والقواعد املنص ة املت ق عليها ات اقا متعدد األطراف من
أتل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية
(البند  4من جدول األ اتل)

 -89واخل تتا خلري تتا امت تلاو اامل تتومي ال تتدوس ،يف ج س تتته العتم تتة امتتمي تتة املعق تتودة يف  9مت تتوز/
يوليتته  ،2019تتأ البنتتود املتع قتتة ق توا وسيتستتتت تيتتة املستتت ك والتتع يلتراد دراج تتت يف
ج تتدول األ ا تتتل امل ق ت ملت ت متر األم تتم املتح تتدة الث تتتمن املع ت ابس تتتعراض مجي تتع جوا تتب جماو تتة
املب تتتدئ والقوا تتد املنص تتفة املتف تتا ي تتت اتفتق تتا متع تتدد األط تراف م تتن أج تتل مملتخلح تتة املاترس تتتت
التجترية التقييدية (املرخلا األول).

دال -اعتم ينيناد تقري ينينر فري ينينق اخلين ينرباء احلك ينينومي ال ينيندويل املعين ين بق ينينوانني وسياس ينينات محاي ينينة
املستهلك
(البند  5من جدول األ اتل)

 -90أذن خلريتتا ام تلاو ااملتتومي التتدوس ،يف ج ستتته العتم تة امتتميتتة أيض تتا ،لنتئبتتة ال ترئيس -
املقررة أبن تضع التقرير يف صيغته الن تئية عد اختتتم الدورة.
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املرفق األول
بنينينود تتعلينينق بقينينوانني وسياسينينات محايينينة املسينينتهلك يُينراد إدراتهينينا يف تينيندول
األعمينينال املؤقين ين مل ينينؤمتر األم ينينم املتحينيندة الل ينينامن املعين ين ابس ينينتعراض يين ين
توانينينب جمموعينينة املبينينادئ والقواعينيند املنص ين ة املت ينينق عليهينينا ات اق ين ا متعينيندد
األطراف من أتل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

GE.19-14332

-1

تنفيم مبتدئ األمم املتحدة التوجي ية ااتية املست ك.

-2

تعزيز تية املست ك يف القتصتد الرقاي.
س طتت تية املست ك يف القتصتد اإللملرتوين.

-3

التعتون الدوس يف جمتل اإل فتذ

-4

حتس ت س ت مة املنتجتتتت الستتت كية يف خمت تتف أحنتتتو العتتتمل :يتتتانت جيتتدة متتن أجتتل
سيتستت س ياة.

-5

استعراض نتو القدرات واملست دة التقنية.

-6

استعراض النظراو الطو ي لقت ون وسيتسة تية املست ك يف رو.
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املرفق اللاين
احلضور*

-1

__________

*
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حضر الدورة سث و الدول التتلية األ ضتو يف األو ملتتد:

الحتتد الروسي
األرجنت
األردن
سبت يت
أسرتاليت
أخلغت ستتن
أملت يت
دو يسيت
أوز ملستتن
أوكرا يت
ابراهواد
ابكستتن
اللازيل
اللتغتل
جيملت
غتراي
نات
نن
وتسواان
وركينت خلتسو
وليفيت (دولة  -متعددة القوميتت)
رو
ي روس
تركيت
تشتد
اةزائر
جزر القار
اةا ورية الدومينيملية
اةا ورية العر ية السورية
مج ورية كوراي
مج ورية الملو غو الد قراطية
مج ورية لو الد قراطية الشعبية
جنوب أخلريقيت
دولة خل سط
زامبيت
زمبت ود
سرد ل ملت

الس فتدور
السويد
سويسرا
سيشيل
شي ي
الص
اتن
هتمبيت
هواتياتل
خلر ست
الف ب
خليي انم
قطر
كرواتيت
كابوداي
كوت ديفوار
كوستت ريملت
كولومبيت
الملو غو
كينيت
متليزاي
مصر
املغرب
م ود
املا ملة العر ية السعودية
املا ملة املتحدة لليطت يت العظاأ وأيرلندا الشاتلية
ميتمنتر
انميبيت
النروي
يجراي
اهلند
قنغتراي
قولندا
الولايت املتحدة األمريملية
اليتابن
اليان
اليوانن

ل ط ت أ قتئاة املشترك  ،ا ظر الوثيقة .TD/B/C.I/CPLP/INF.4
GE.19-14332
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-2

وكت

املنظاتت ااملومية الدولية التتلية سث ة يف الدورة:

السوا املشرتكة لشرا أخلريقيت واةنوب األخلريقي
أمت ة الملومنول
اةات ة القتصتدية والنقدية لدول وسط أخلريقيت
ال جنة القتصتدية ل انطقة األورو ية ا سيوية
الحتتد األورويب
منظاة التعتون اإلس مي
الحتتد القتصتدد والنقدد لغرب أخلريقيت
-3

وكت

املنظاتت هر ااملومية التتلية سث ة يف الدورة:

الفئة العتمة
اةاعية الدولية لوحدة وثقة املست مل
املنظاة الدولية ل است مل
م متر التجتر العتملي
را طة القت ون الدوس
املنظاة الدولية لتوحيد املقتييس
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