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مؤمتر األمم املتحدة الثامن الستعراض مجيععج انا ععو ة ن عع  
والقنا ععد املفةععمل  املتملععا  تياععا اتملادععاط متعععد  األ ععرا   املبععا   

 ات التجاري  التقييدي  ارسامل من أال مكافح  
 2020تشرين األول/أكتوبر  23-19جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

املبعععا      وة ن ععع  ايععع  ي ايععع  امل عععتات  تفمليعععب مبعععا   األمعععم املتحعععدة التناي
مععععن أاععععل مكافحعععع   والقنا ععععد املفةععععمل  املتملععععا  تياععععا اتملادععععاط متعععععد  األ ععععرا  

 امل ارسات التجاري  التقييدي 

 تفمليب مبا   األمم املتحدة التناياي  ي اي  امل تات   
 مبكرة من أما   األو كتا   

 موجز  
ء واملنظماا  اا  اللا مل ملباااأل األمات املت ادة تستعرض هذه املذكرة تنفيذ الدول األعضاا 

بااأل . وهي تضع امل2015التوجيهيمل حلمايمل املسته ك منذ التنقيح األخري ل مبااأل التوجيهيمل يف عام  
هيااامل يف قاااياقها وتستسشاااف املساااا مح الناملااالمل يف تايااامل املساااته ك. وتساااتعرض املاااذكرة، ع ااا  التوجي
والدويل ل مبااأل التوجيهيامل يف ااا   اتاا ة، ماع تسا ي  اخللوص، التنفيذ الوطين واإلق يمي  وجه

مل اجليادة، ، أي مباااأل املما قاا  الترا يا 2015الضوء ع   القضااي اليت أضيفت خالل تنقايح عاام 
واإلعالميااامل، والتراااا ة اإللس وايااامل، واخلااادما  املاليااامل، والتااادابري املتع قااامل  راااال   والاااجامل التفقيفيااامل

اقاااملو. وتتنااااول املاااذكرة تنفياااذ بااارربمل عمااامح ارياااا اخلاااجاء احلساااومي الااادويل املعاااين حماااداين يامليااااه وال 
تاات2020-2016بقااواا  وقياقااا  تاياامل املسااته ك ل فاا ة  ح اااا   ل عماامح املسااتقب ي ت ابقاا ا ، وُتخ

 واملسا مح امل روحمل ل مناقشمل.
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 مقدم  -أوالط  
 2015كاااو  األول/ايسامج   22مدتاه يف جدا  اجلمعيمل العاممل التأكياد، يف القارا  الاذي اعت -1

بشااأ  تاياامل املسااته ك اأ  مبااااأل األماات املت اادة التوجيهياامل حلماياامل املسااته ك  فاامح اموعاامل قي ماامل ماان 
املبااأل اليت حتدا اخللا ص الر يسيمل لفعاليمل تشريعا  تايمل املسته ك، ومؤقسا  اإلافاا واظات جاج 

تمامل ع ا  دعاداا ودافااا القاواا  والقواعاد واألاظمامل الوطنيامل الضار ، وتتايح مسااعدة الادول األعضااء امله
ذلك لتعزيااز التعاااو  الاادويل يف واإلق يمياامل املال ماامل لظرواهااا اخلاتاامل ا قتلاااايمل وا جتماعياامل والبيلياامل، وكاا 

. وط ات و1ياال اإلافاا ايما با  الادول األعضااء وتشاريع تبااال اخلاجا  يف ااال تايامل املساته س ا
ع ا  اللاعيد اً ، اللاك الوحياد املتفاا ع ياه اوليا 1985وجيهيامل، مناذ اعتمااهاا ألول مارة عاام املبااأل الت

 . و2يول األعضاء يف األواستاا ع   ا اق واقعدالعاملي بشأ  تايمل املسته ك. وقد افذهتا ال
واعتمد  اجلمعيمل العاممل، يف قرا ها، املباااأل التوجيهامل املنق امل وط بات دا أمااامل األاستااا أ   -2
تبااال املع وماا  بشاأ  التقادم اواررب واخلاجا  املستسابمل ايماا يتع اا بتنفياذ القارا ، وأ  تساتعرض ت ااك ت

عاان هااذا املوضااوجل دا اجلمعياامل العاماامل  ناقاابمل مااؤ ر األماات املت اادة الفااامن  اً املع ومااا ، وأ  تقاادم تقرياار 
متعاادا اً املتفااا ع يهااا اتفاقاا قواعااد املنلاافمل  قااتعراض عيااع جوااااة اموعاامل األماات املت اادة ل مبااااأل وال

 . ويف هااذا اللاادا،2020األطاارامل ملساا اامل املما قااا  الترا ياامل التقييدياامل، املقاار  عقااده يف  ورب/يوليااه 
فرياا اخلاجاء احلساومي الادويل املعاين بقاواا  وقياقاا  تايامل املساته ك دا أمااامل بت الدو ة الرابعمل لط 

األ التوجيهيامل، و  قايما عان اإلطاا  القاااوؤ واملؤقساي حلمايامل األواستاا أ  تقدم تقريراً عن تنفيذ املبا
2020-2016 ل ف ة دويلاملسته ك وبرربمل العممح ال ذين وضعهما اريا اخلجاء احلسومي ال

 . و3ي
، وعممح 2015وتقدم هذه املذكرة تقييماً لتنفيذ املبااأل التوجيهيمل منذ تنقي ها األخري يف عام  -3

، اقتناااً دا مذكرة األماامل يف 70/186دويل منذ داشا ه من خالل اعتماا القرا   اريا اخلجاء احلسومي ال
2013عااام 

والب ااوا الاايت  ،و5يته كاألواستاااا العاملياامل حلماياامل املساا   ااملواملع ومااا  املسااتمدة ماان خري ،و4ي
 .و6يأجرهتااااا منظمااااا  اولياااامل أخاااارجمل وع ماااااء يف هااااذا ا ااااال، والااااراوا ع اااا  اقااااتبيا  أجااااراه األواستاااااا

اً ، ابعتبا هااا معيااا  1985سشااف الفلاامح الفاااؤ ت ااو  املبااااأل التوجيهياامل منااذ اعتمااهااا األويل عااام ويست
ه ك، وحا  التنقايح األول مل اآلخارين يف التعامامح ماع مساا مح تايامل املساتل  سوما  وأت اب املل  

فلامح . ويساتعرض ال2015، الذي يعارض مساألمل ا قاتهالمل املساتدام، والتنقايح األخاري عاام 1999عام 
الفالا  تنفيااذ املباااأل التوجيهياامل. ويركاز الفلاامح الرابااع ع ا  بعاائ املساا مح الناملاالمل امل تاا ة الاايت تشاام ها 

لتوجيهيااامل، وهاااي مباااااأل املما قاااا  الترا يااامل اجليااادة، والاااجامل التفقيفيااامل واإلعالميااامل، والتراااا ة املباااااأل ا
داين ياملياه وال اقملو. ويبا  الفلامح اخلاام  املاليمل، والتدابري املتع قمل  رال  حماإللس وايمل، واخلدما  

. وينتهااي 2016وا يف عااام ابلتفلاايمح تنفيااذ باارربمل عماامح اريااا اخلااجاء احلسااومي الاادويل منااذ او تااه األ
الفلااامح الساااااح ابقااا اح عااان ااااا   عمااامح جديااادة لفرياااا اخلاااجاء احلساااومي الااادويل حااا  ماااؤ ر األمااات 

، وي اارح 2025موعاامل املبااااأل والقواعااد، املقاار  عقااده عااام املت اادة التاقااع  قااتعراض عيااع جوااااة ا
 بعئ املسا مح امل روحمل ل مناقشمل.

__________ 

  .A/RES/70/186 و1ي

  .TD/B/C.I/CLP/23 و2ي

  .TD/B/C.I/CPLP/20 و3ي

  .TD/B/C.I/CLP/23 و4ي

 . https://unctadwcpm.org/map.html and https://unctadwcpm.org/answers.htmlر ااظ و5ي
   .2020عيع املواقع الشبسيمل املشا  دليها يف احلواملي  ت رباي هتا يف ايسا /أبريمح  مالحظمل:

قااباايا، ودكااوااو ، وأملاايااا، وأو ووااواي، والجاربياامح، وب ،ااا اي، وبااريو، وعهو ياامل  مش اات الاادول ا يباامل األ جنتاا ، ود و6ي
ولومبيااا، و تفيااا، وماكاااو ياللاا و، كو اي، والس فااو ، وقويسرا، وملي ي، ووواتيما ، وعما ، وكوقتا يسا، وك

   واملسسيك، وايسا اووا، وهندو اح، واليااب .



TD/RBP/CONF.9/2 

3 GE.20-09118 

 اي  امل تات ملتحدة التناياي  ي تطنر مبا   األمم ا -اث ياط  
 16اعتمااد  اجلمعياامل العاماامل ألول ماارة مبااااأل األماات املت اادة التوجيهياامل حلماياامل املسااته ك يف  -4

واري م زمامل مان التوتايا  املوجهامل دا الادول األعضااء ت، اي أهات  بوتافها اموعامل 1985ايسا /أبريمح 
الوقاات السااالممل املااياامل، وتعزيااز وتاياامل  مسااا  قياقااا  تاياامل املسااته ك، الاايت كاااات تشااممح يف الااك

يمل وجاااواة ت اااك السااا ع  امللااااال ا قتلااااايمل ل مساااته س ، ومعاااايري قاااالممل السااا ع واخلااادما  ا قاااتهالك 
 تفقياف املساته س ، واملع وماا  والتادابري املتع قامل ابل،اذاء واملااء واملست ضارا  واخلدما ، وجج الضار ، و 

اً جديداً ، ارع1999 ورب/يوليه  26ليت اعتمد  يف وجيهيمل املنق مل، اتلوتضمنت املبااأل ا  .و7يالليد ايمل
 يهياامل ،  حااا األواستاااا أ  الاادول األعضاااء افااذ  املبااااأل التوج 2013ويف عااام    . و 8ي عاان ا قااتهالمل املسااتدام 

وااري أ   .و9يوأ  عيااع اا هتااا   تاازال تاااحلمل ومفياادة 1985منااذ اعتمااهااا يف عااام  ع اا  ا اااق واقااع
ئ القضااي النامللمل يف اال اقت دام الترا ة اإللس وايمل واخلدما  املاليمل، من ا حدا أيضاً بعاتاألواس

 ب  مسا مح أخرجمل.
، 2015و  2013و  2012وعقة مشاو ا  جر  يف ثالثمل اجتماعا  ألارقمل خجاء اللمل يف   -5

اعاد، ومان َّ ا اجلمعيامل و قاعتمد مؤ ر األمت املت دة السابع  قاتعراض عياع جواااة اموعامل املباااأل وال
وابإلضاامل دا ، املبااأل التوجيهيمل املنق مل حلمايمل املسته ك. 2015كااو  األول/ايسمج   22العاممل، يف 

األحسااام املتع قاامل ابلترااا ة اإللس واياامل واخلاادما  املالياامل، تضاامن هااذا التنقاايح توتاايا  بشااأ  مسااا مح 
الاااك احللاااول ع ااا  السااا ع واخلااادما  األقاقااايمل،    جديااادة اا  تااا مل بسياقاااا  تايااامل املساااته ك،  اااا يف 

ا قااا  الترا ياامل اجلياادة، والسياقااا   وتاياامل املسااته س  الضااعفاء واوااروم ، وتاياامل البيااارب ، ومبااااأل املم 
 الوطنيمل حلمايمل املسته ك، وتسويمل املناربعا ، واخلدما  العاممل، وال اقمل، والسياحمل، والتعاو  الدويل.

 بقاواا  وقياقاا  تايامل معاين اويل حساومي خاجاء داشااء ارياااً مل أيضا ما اوقر   اجلمعيامل الع -6
 اااا  الترااااا ة والتنمياااامل يف األواستاااااا. ويااااوار اريااااا اخلااااجاء يف دطااااا  جلناااامل قا ماااامل ماااان جلااااا  ا املساااته ك

 ل مشاو ا  واملناقشا  املتعداة األطرامل وتبااال اآل اء احلسومي الدويل اآلليمل املؤقسيمل ومنتدجمل قنوايً 
اااري  الاادولباا   ااري الد اقااا  والب ااواا ووخ األعضاااء بشاااأ  املسااا مح املتلاا مل ابملبااااأل التوجيهياااملا ووخ

ا  ال وعياامل ل سياقااا  الوطنياامل حلماياامل املسااته ك يف الاادول األعضاااءا وومااع وينشاار اقتعراضااا  األقاار 
ويقااادم  عااااما  بشاااسمح  املع وماااا  عااان املساااا مح املتع قااامل بت قياااا األهااادامل املتوخااااة مااان املباااااأل التوجيهيااامل  

  رح امل ااتقاليامل   املساعدة يف بناء القد ا  واملسااعدة التقنيامل دا الب ادا  الناميامل والب ادا  الايت  ار اقتلااااهتا 
يف ااال وضااع ودافاااا قااواا  وقياقااا  تايامل املسااته كا وينظاار يف الد اقااا  والوت ااا والتقااا ير اا  

 التوتيا  املناقبمل بشأ  قياقا  تايامل املساته ك  ير و التقا الل مل اللاا ة عن املؤقسا  املعنيملا ويقدم  
قتعراض عيع جوااة اموعامل املباااأل ويقادم يف الدول األعضاءا ويعممح ب  مؤ را  األمت املت دة  

ري اقتعراض وقينظر مؤ ر  .و10يل مبااأل التوجيهيمل عندما يوِكمح دليه املؤ ر الك  او ايً اً  دليها التقا يرا ووخ
عيااع جوااااة اموعاامل املبااااأل والقواعااد املنلاافمل املتفااا ع يهااا اتفاقااااً لفااامن  قااتعراض دة املت اا األماات ا

يف  2020اا امل املما قاا  الترا يامل التقييديامل، املقار  عقاده يف  ورب/يولياه متعدا األطارامل مان أجامح مس
 عممح اريا اخلجاء احلسومي الدويل هذا ل مرة األوا.

__________ 

  .A/RES/39/248 و7ي

  .E/1999/INF/2/Add.2 و8ي

  .TD/B/C.I/CLP/23 و9ي

  .A/RES/70/186 و10ي
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 حتقياااا يف الب ااادا  بينهاااا مسااااعدة أماااو  ملساااته ك دا ع ااامليااامل احلما التوجيهيااامل وترماااي املباااااأل -7
  فاا  ع اا  هاذه احلمايامل. وتقاار املباااأل التوجيهيامل ك  املسااته س  يف احل   أو   كمساته س    لسااسا ا   كاايامل   تايامل 
مل، مااااا يواجهااااو  اخااااتال   يف ا ااااا   اقتلاااااايمل ويف مسااااتواي  التع اااايت والقااااد ة ع اااا  املساااااوماً كفااااري 
التنمياامل اً   يف احللااول ع اا  منترااا  وااري خ اارة. وتعاازرب املبااااأل التوجيهياامل أيضاا سااته سحبااا امل وتساا ت

اعيمل وتايمل البيلمل ع   حنو عاال ومنلف ومستدام. وتتيح املبااأل التوجيهيمل ل دول ا قتلاايمل وا جتم
الوطنياااامل  اعياااامل والبيليااااملل ظاااارومل ا قتلاااااايمل وا جتماً حتديااااد أولوايهتااااا اخلاتاااامل حلماياااامل املسااااته ك واقاااا 

 ياجا  السسا .واحت

 استعراض تفمليب املبا   التناياي  ي اي  امل تات . -اثلثاط  
 حتقيااا يف الب اادا  حلماياامل املسااته ك يف مساااعدة التوجيهياامل امل الفمااياامل ل مبااااألتتمفاامح األهااد -8

اإلاتااا   و هيااد السابيمح أمااام أ اا يف احلفااا  ع ا  هااذه احلماياملا  أو كمساته س   لسااسا ا كاايامل  تايامل
إباتاااا  الساااا ع  اااح احتياجااااا  املساااته س  و وباااااهتتا والتشاااريع ع اااا  التااازام املشاااات،   والتوربياااع الاااايت ت

واخلاادما  وتوربيعهااا ع اا  املسااته س   سااتواي   ايعاامل ماان الساا ومل األخالقاايا ومساااعدة الب اادا  ع اا  
من جااة أي مؤقسمل من    ضا اً ثر ع   املسته س  أتثرياً احلد من املما قا  الترا يمل التعسفيمل اليت تؤ 

 جهاا  مساتق مل تادااع عان املساته س ا املؤقسا  العام مل ع   اللاعيدين الاوطين والادويلا وتيساري تشاسيمح  
 وتعزيز التعاو  الدويل يف ميدا  تايمل املسته كا والتشريع ع   هتيلمل ظرومل السوق الايت تاوار ل مساته س  

 . و11يالمل املستدامقعا  أاىنا وتشريع ا قتهخيا ا  أوقع ك
، اعتماااد  والبيااامل وواقاااً ل  ري ااامل العاملياامل حلمايااامل املسااته ك والاااراوا ع اا  اقاااتبيا  األواستاااا -9

الدول األعضاء اليت  ا  ع   ا قتبيا  األهدامل األقاقيمل ل مبااأل التوجيهيمل. وكرقت بعئ الدول 
 يا ووواتيمااا  ب أاريقيااا والساا فااو  وتاارب جنتاا  ودقااباايا وبااريو وجنااو تاياامل املسااته ك يف اقاااتريها، مفاامح األ  

 46فاي كينياا، ع ا  قابيمح املفاال، تتنااول املاااة وقويسرا وكوقتا يسا وكولومبياا واملسسايك وايساا اووا. ا
حااا املساااته س  يف قااا ع وخااادما  اا  اوعياامل معقولااامل، وحقهااات يف احللاااول  2010ماان اقاااتو  عاااام 

ايااامل تااا تهت وقاااالمتهت مل مااان السااا ع واخلااادما ، وحلمربمااامل لااات لالقاااتفااة السام ااا املع وماااا  الال ع ااا 
 . و12يقتلاايملوملاحلهت ا 

ا وتب  اخلري مل العامل -10 الايت  ا  ع ا   63يامل حلمايامل املساته ك أ  لادجمل عياع الادول األعضااء الا
 ومثمل دعاجل ع   اإلع امل .و13ييهدمل دا معاجلمل قضااي تايمل املسته كاً قااواياً اقتبيا  األواستاا دطا  

التعسفيمل اليت تؤثر ق باً ع   املسته س . وري أ  الدول امل ت فمل تركز ع    هبدمل احلد من املما قا 
موعااا  ات فاامل ماان األهاادامل. وياارا احلااا يف احللااول ع اا  املنترااا  وااري اخل اارة واحلااا يف التنمياامل ا

يف  قاواا  تاياامل املسااته ك أوممل وتاياامل البيلامل دمااا يف ا قتلااايمل وا جتماعياامل العاالامل واملنلاافمل واملساتدا
ل اااراوا ع ااا  اً يااامل البيلااامل. وواقااا وريهاااا مااان املعاااايري الق اعيااامل الوطنيااامل، مفااامح قاااواا  املنااسااامل أو قاااواا  تا

حلماياااامل املسااااته ك يعاااا مل حبقااااوق    اقااااتبيا  األواستاااااا، اااااد  لاااادجمل العديااااد ماااان الاااادول األعضاااااء قااااااوربً 
ادوايسايا، وأوكرااياا، ودي الياا، والجاربيامح،  أقا اليا، وأملااياا، ود األ جنتا ، ودقاباايا، و املسته ك،  اا يف الاك  

وتشاااا، وتااوا ، وعهو ياامل كااو اي، وعهو ياامل السوا،ااو الد قراطياامل، وبااريو، ولي نااد، وتركيااا،  وباان،الاي ، 
__________ 

   .املرجع افسه و11ي

  .http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=398ااظر  و12ي

ط ة األواستاا من الدول األعضاء واملنظما  الدوليمل ووريها من أت اب املل  مل املعني  املشااا كمل يف عم ياامل  و13ي
  . 2013يف عام   ااً   58م يا  التشريعيمل ل دول األعضاء يف هذا امليدا ا و ا وضع املبااأل التوجيهيمل وقأل عن الع 
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،  ووااابو ، وويااارب، واراسااا وعهو ياامل  و الد قراطياامل الشااعبيمل، وجنااوب أاريقيااا، والساان،ال، والسااويد، وملااي ي،  
املت ادة  ا، وكينيا، وليتواايا، ومدوشقر، واملسسايك، واملم سامل العربيامل الساعوايمل، واملم سامل  والسامريو ، وكولومبي 

 لجي اايا العظم  وأيرلندا الشماليمل، ومو يتاايا، والنمسا، وايوربي ندا، والو اي  املت دة األمريسيمل، واليااب . 
استاااا أ  مسااألمل ا قااتداممل د تعتمااد ابلساماامح األو   حااا قااتهالمل املسااتدام،وايمااا يتع ااا اب  -11

وات دضااامل ا قاتهالمل املساتدام دا املباااأل ضمن أحسام قواا  تايمل املسته ك يف العديد من الدول   
1999التوجيهياامل يف عااام 

ول ت فيااف ماان حاادة هااذا الوضااع، ت بااا وكااا   تاياامل املسااته ك أكفاار . و14ي
ألعماااال ساااته س  وتقااادج التوجياااه لساااام يف ااااا   تفقياااف املنص ع ياااه قوااينهاااا مااان أحااااأكفر ماااا تااا 

جاء احلسومي الدويل ا سامهمل قياقا  تايمل املسته ك  الترا يمل بشأ  ا قتهالمل املستدام. وأقر اريا اخل 
  ود ملااا  يف تعزيز ا قتهالمل املستداما وملرع اهيلا  تايمل املسته ك ع   النهوض بتفقياف املساته س 

اقات املساؤوليمل عان ا قاتهالمل املساتدام وأوتا  إبقامامل الشاراكا   را يمل ع   أقااح مبادأ تق املؤقسا  الت 
البيلياااامل وقااااا ر  عضاااااء واملؤقسااااا  الترا ياااامل ومنظمااااا  املسااااته س  واملنظمااااا  امل  وباااامل باااا  الاااادول األ 

25دا  50ا موعاااا  املعنيااامل، واقااااً ملاااا جااااء يف املباااااأل التوجيهيااامل مااان 
 يف ياااملمهأ أكفااار أمااار وهاااذا او15ي

 .املستداممل التنميمل وأهدامل السياق األوقع لتنفيذ خ مل التنميمل املستداممل لعام 2030
أهدامل املبااأل التوجيهيامل ووضاعت أاوا  وبارامل ملسااعدة  اً  املنظما  اإلق يميمل أيض   وتبنت بعئ  -12

ابعامل لراب اامل أماات جنااوب  عنياامل حبماياامل املسااته ك الت أعضاا ها ع اا  حتقيقهااا. اع ا  قاابيمح املفااال،  كااز  ال رنامل امل 
لااادول  ، ع ااا  ضاااما  وضاااع تشاااريعا  حلمايااامل املساااته ك يف عياااع ا 2007آقااايا، مناااذ داشاااا ها يف عاااام    ملااارق 

األعضاء يف الراب مل، وتعزيز قبمح حلاول املساته س  ع ا  املع وماا ، ووضاع آلياا  جلاج ضار  املساته س   
مسااته ك  ااياامل حقااوق وااا  واجبااا  ل   . وقااد اع ااات ال رناامل بفم وقاا ة البضااا ع وااري املسااتوايمل ل شاارو 

يتع ااا حبماياامل املسااته ك،   اماااً ايمااا اقااتناااً دا املبااااأل التوجيهياامل، وأكااد  أ  لألعمااال الترا ياامل أيضاااً او اً ه 
، اعتمااااد   2019ويف عااااام    . و 16ي ابعتمااااا سا قااااا  يا ياااامل جيااادة كمباااادأ أقاقااااي يف اظااااام تايااامل املسااااته ك 

دا مباااأل  اً  مباااأل توجيهيامل دق يميامل بشاأ  تايامل املساته ك اقاتناا أاريقيا  يمل لوق   ا قتلاايمل والنقد اجلماعمل  
يتوقع أ  يزياد مان اعتمااا السياقاا  الوطنيامل بشاأ  تايامل   ه ك، وهو ما األمت املت دة التوجيهيمل حلمايمل املست 

قااي أحساماااً  ق أاريقيااا واجلنااوب األاري . وتتضاامن قواعااد ولااوا ح املنااساامل يف السااوق املشاا كمل لشاار و 17ي املسااته ك 
ن العااارض الزا اااف أو املضااا مح ل سااا ع واخلااادما ، والسااا ومل واااري الساااوي، وتااادؤ معاااايري   ك مااا حلمايااامل املساااته 

الساااا ومل املضاااا مح واخلااااااجل، و  قاااايما يف اااااال اإلعااااال   اً  مل، والساااا ع وااااري املأموااااامل، وهااااي حتظاااار أيضاااا السااااالم 
و احتاا اقتلاااي دق يماي با  ا حتااا  يمل، وه ل من قمل األو وبيمل اآلقيو وقد ااضت ا حتاا ا قتلااي    . و 18ي والبيع 

لاااادول املساااتق مل بشااااأ  تاياااامل  الروقاااي، وأ مينيااااا، وبااايال وح، وقريويزقااااتا ، وكارباخساااتا ، دا جهااااوا  اب ااامل ا 
، اع ااات الاادول األعضاااء يف منظماامل الاادول األمريسياامل باابعئ مبااااأل تاياامل املسااته ك  وأخاارياً   . و 19ي املسااته ك 

 .  و 20ي يبوو وقرا ا  ععيتها العاممل 39ملااة  ا اة يف ميفاق املنظممل يا الو 

__________ 

  .TD/B/C.I/CPLP/17 و14ي

  .TD/B/C.I/CPLP/20 و15ي

  .https://asean.org/?static_post=handbook-asean-consumer-protection-laws-regulationsااظر  و16ي

  .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2133ااظر  و17ي

  .https://www.comesacompetition.org/?page_id=294ااظر  و18ي

   . www.eurasiancommission.org/en/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Pages/default.aspxااظر  و 19ي 

العاايااااااااامل التاقاااااااااعمل والفالثاااااااااو ا    ، الااااااااادو ة AG/RES.2494والفالثاااااااااو ا  ، الااااااااادو ة العاايااااااااامل اخلامسااااااااامل  AG/RES.2065 و 20ي 
AG/RES.2549  الااااادو ة العاايااااامل األ بعاااااو ا ،AG/RES.2682  الااااادو ة العاايااااامل احلاايااااامل واأل بعاااااو ا ،AG/RES.2712  ،

-www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/Resoluciones  الاااااادو ة العااياااااامل الفااياااااامل واأل بعااااااو ا ااظاااااار 

Declaraciones.asp   
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توتايا   ايعامل وقد أتب ت املبااأل التوجيهيمل حلمايمل املسته ك، يف تواريها مباااأل   يسايمل و  -13
املستوجمل ت، ي طا فامل واقاعمل مان قضاااي املساته ك، أااة مفيادة ملقار ي السياقاا  يف عياع أحنااء العااد 

قيا ل تنفيذ ع   اللعيد الوطين ا اق ه ك. ويتراورب التقييت الداا  وقياقا  تايمل املستيف حتس  قو 
 نامللمل منذ التنقيح األخري ل مبااأل التوجيهيمل. ابلتفليمح بعئ املسا مح ال   هذه املذكرة. ويتناول الفلمح الرابع 

 م ائل انشئ  خمتارة -رابعاط  
 لتوجيهيااامل أو اقاااح يفضااايف معظمهاااا دا املبااااأل ايتناااول هاااذا الفلاامح املساااا مح التاليااامل، الاايت أ -14
: مباااااأل املما قاااا  الترا يااامل اجليااادةا والاااجامل التفقيفيااامل واإلعالمياااملا والتراااا ة دلس واياااملا 2015 عاااام
ما  املاليااااملا والتاااادابري املتع قاااامل  رااااال  حمااااداين ياملياااااه وال اقااااملو. واجلاااادير ابلااااذكر أ  املبااااااأل واخلااااد

ي تايمل املسته س  وتخفري بقيمل التوتيا ، وهحاجمل مشروعمل جديدة تدعت  التوجيهيمل املنق مل أاخ ت
واااروم  أ  مفهاااوم حبمايااامل املساااته س  الضاااعفاء واالضاااعفاء واواااروم . و حاااا الفرياااا العامااامح املعاااين 

وااري أ   .و21يضااعف املسااته س  هااو مفهااوم يت،ااري حبسااة السااياق وأ  التعااا يف ُتت ااف باا  ب ااد وآخاار
 ع   األطفال وكبا  السن واملسته س  الريفي  واألمي   يدايً ها تقمل املسته ك تركز جهواق  ا  تاي

 حتياجاااا  اخلاتااامل ل مساااته س  الضاااعفاء واملساااته س  اوي اإلعاقااامل. واب  يخنظااار أكفااار ااااأكفر دا ت بيااامل ا  
ممل، وهي ابلتايل يف وأهدامل التنميمل املستدا 2030واوروم  ع   أ ا مسامهمل كبرية يف حتقيا خ مل عام 

أ  تشممح عياع املساا مح اً ولذلك ينب،ي أيض .و22ياتيريا  التنميمل وتت  ة اهتمام األواستااق  ا تميت
 املسته س  الضعفاء واوروم .املفل مل يف هذا الفلمح هدمل حتس  تايمل 

 مبا   امل ارسات التجاري  اجليدة -ألف 
واخلاادما   داتااا  الساا عع ع اا  التاازام املشاات،   يف تشااممح أهاادامل املبااااأل التوجيهياامل التشااري -15

 2015وتوربيعهااا ع اا  املسااته س   سااتواي   ايعاامل ماان الساا ومل األخالقاايا وقااد أاخاامح التنقاايح يف عااام 
أل املما قاا  الترا يامل اجليادة لضاما  أ  تتعامامح املؤقساا  الترا يامل ماع املساته س  اموعمل من مباا

الترا يمل.    يترزأ من ثقاامل األعمالاً حمح عالقتهما، لسي تسو  جزءمعام مل عاالمل وازيهمل يف عيع مرا
ابا، و. وي   الاك يف وضاع مباااأل توجيهيامل ل مساؤوليمل ا جتماعيامل يف العقاد السا 11ياملبدأ التوجيهي 

واملتمف اااامل يف التوجيااااه املتع ااااا ابملسااااؤوليمل ا جتماعياااامل الااااذي أط قتااااه املنظماااامل الدولياااامل لتوحيااااد املقااااايي  
ملياامل ماان خااالل تشااريع اوا اار األعمااال يف التنمياامل املسااتداممل العا، والااذي  ماا  دا املسااامهمل 2010 عااام

املباااااأل التوجيهيااامل دِ ثت وقاااد حخااا  .و23يالترا يااامل واملؤقساااا  األخااارجمل ع ااا  سا قااامل املساااؤوليمل ا جتماعيااامل
 2011ااي عاام ل مؤقسا  املتعداة اجلنسيا  اليت وضعتها منظمامل التعااو  والتنميامل يف امليادا  ا قتلا 

 السا ومل الترااا ي املساؤول يف قااياق عااملي،  ااا يتساا مااع القااواا  لااال املسااته ك يفلتشاممح مراعاااة م
أل، الااايت توجاااد يف عياااع املباااااأل التوجيهيااامل لألمااات وهاااذه املبااااا .و24يالساااا يمل واملعاااايري املعااا مل هباااا اوليااااً 

ة، تن بااا ع اا  عيااع أملااسال الترااا   املت اادة حلماياامل املسااته ك، هااي أقاا  مرجعياامل ل مما قااا  اجلياادة
تضااااع الاااادول األعضاااااء ك  اً يف الااااك الترااااا ة اإللس واياااامل. وتوتااااي هااااذه املبااااااأل التوجيهياااامل أيضاااا   ااااا

 يأوو.14الترا يمل الس يممل ياملبدأ التوجيهي قياقا  حلمايمل املسته ك تشرع املما قا  

__________ 

  .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1674ااظر  و21ي

املساااته ك يمنشاااو ا  األمااات املت ااادة،  ، حتقياااا أهااادامل التنميااامل املساااتداممل مااان خاااالل تايااامل2018األواستااااا،  و22ي
  ايويو مل وجنيفو.

  .https://www.iso.org/publication/PUB100258.htmlااظر  و23ي

  .www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htmااظر  و24ي
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ل ا عم ات مان أج هاا اوا ار األعمااوتس ت املبااأل التوجيهيامل ك  تايامل املساته ك تتعازرب داا ما  -16
رع التنظاايت الااذان، ماان خااالل ماادورب  التسااويا وا تفاقااا  ال وعياامل الترا ياامل بقااوة، وهااي لااذلك تشاا 

ما  تاياامل كااياامل ل مسااته ك. وتالحااا منظماامل التعاااو  ووريهااا ماان املما قااا  الترا ياامل، ماان أجاامح ضاا 
اً ن أ  يؤاي او  ة اوا ر األعمال الترا يمل  سوالتنميمل يف امليدا  ا قتلااي أ  التنظيت الذان من جاا

وا ر ت بااا معااايري وماادورب  لقواعااد مل قضااااي املسااته س ، و  قاايما داا كاااات هااذه الااديف معاجلاا اً هاماا 
اولااامل مااان الااادول  20العامليااامل حلمايااامل املساااته ك أ  قاااواا  املساااته س  يف  وتبااا  اخلري ااامل .و25يالسااا ومل

اً اولامل عضاو  28واري أ   رب  ال وعيامل.ري دا املادو بيا  األواستااا تشا اليت  ا  ع   اقت 63األعضاء الا 
عان مبااا ا  اً اولامل عضاو  19عن مباا ا  ل تنظيت الذان لألعمال الترا يمل، ايما أب ،ت اً أب ،ت عم ي

يت املشاا مل تاارب  باا  اوا اار األعمااال الترا ياامل والسيااارب  العاماامل. ويف اااال اإلعااال ، ع اا  قاابيمح ل تنظاا 
مل، كمااا اخفاذ  ع ا  اللااعيد   يف دطااا  وراامل التراا ة الدوليا فاذ  عادة مباااا ا ، بينهاا مبااا ااملفاال، اخ 

 اإلعاااال  يف  ااا  التنظااايت الاااذان وأخالقياااا  اإلعاااال  يف املسسااايك، وهيلااامل معاااايريالاااوطين، مااان قبااامح ا
 ايوربي ندا، والشعبمل الوطنيمل لإلعالرب  يف الو اي  املت دة.

 ة دملارامل أتا اب امللا  مل يف ضرو  ع   مي الدويل يف او ته األواوملدا اريا اخلجاء احلسو  -17
، و  قاايما ايمااا يتع ااا بسياقااا  تاياامل املسااته ك الشااام مل ل رميااع، و حاااة 2030تنفيااذ خ اامل عااام 
املساااته س  وا تمااع املااادؤ وسف اااي اوا ااار األعمااال الترا يااامل واألوقاااا  األكاا يااامل يف  شااا كمل  اب اااا  

، اوقشات أمهيامل مشاا كمل اوا ار 2018واستااا يف عاام الترا ة اإللس وايامل لأل ل أقبوجلوخال .و26يمداو ته
لااااا األعماااال الترا يااامل يف تايااامل املساااته ك ع ااا  اإلا اااات، وملخااادا ع ااا  أ  تايااامل املساااته ك يف ا قت
 .و27يالرقمااااي مسااااؤوليمل مشاااا كمل باااا  عيااااع أتاااا اب امللاااا  مل،  ااااا يف الااااك اوا اااار األعمااااال الترا ياااامل

ناقشاااا  اوا ااار األعماااال الترا يااامل  ة أ  تخشااارمل يف هاااذه امللاااك،  حاااا األواستااااا ضااارو اامل دا اوابإلضااا 
 . و28يالل،رية واملؤقسا  املم وكمل ل دولمل

تنظااايت الاااذان حلمايااامل املساااته ك، وتخعتاااج مااادورب  ويف ب ،اااا اي، تااادعت وربا ة ا قتلااااا  رااااً ل  -18
مل  دوااامل قواعااد شااريعا . وتس ملااد امللااا مل الترا ياا قواعااد الساا ومل أو ماادورب  األخالقيااا  باادياًل ل ت

مباا هااا يف ضااما  اإلالااامل وحساان النياامل يف العالقااا  لااا مل الترا ياامل، الاايت تتمفاامح الساا ومل لراب اامل امل
 . و29يمع العمالء والعالقا  مع اجلمهو ب  امللا مل الترا يمل والعالقا  

  ا كمل شااا  2019عناااوا  ا  تتلااامحا يف عاااام ويف الجاربيااامح، أخط قااات أول مبااااا ة ل تنظااايت الاااذان ب -19
بعناوا  ا  تتلامح ل  لاول  2020كججمل ملركا  ا تلاا  ، وأط اا الق ااجل املاايل املبااا ة الفاايامل عاام 

 . و30ي  األماامل الوطنيمل ل مسته كع   عروض ا تماايملا. وتشرمل ع   ك تا املباا ت
أ  تشاارع وكالامل تاياامل املسااته ك ويف السا فااو ، ياانص قاااو  تاياامل املسااته ك ع ا  وجااوب  -20
ماع اً يري وقياقاا  هتادمل دا حتسا  اخلادما  املقدمامل ل مساته س . و شايشركا  ع   اعتماا معاال

را يمل يف أماكن ات فمل مفمح مراكز التسوق القااو ، اخفذ  برامل املما قا  اجليدة يف اال األعمال الت
 . و31يوالفنااق وامل اعت

__________ 

 Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Industry self-regulation: Role و25ي

and use in supporting consumer interests, Digital economy papers No. 247.  

  .TD/B/C.I/CPLP/4 و26ي

  .https://unctad.org/en/conferences/e-week/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1653ااظر  و27ي

 UNCTAD, 2017, Middle East and North Africa Programme: Guidelines on Consumer Protection و28ي

– Business Engagement (United Nations publication, New York and Geneva).  

   ب ،ا اي ع   اقتبيا  األواستاا.  ا   و29ي

   ع   اقتبيا  األواستاا. الجاربيمح ا   و30ي

   ع   اقتبيا  األواستاا. الس فااو  ا   و31ي
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 . و32يل األعمال الترا يملقيفيمل يف اافيا او ا  تفقوق املسته ك يف  تواظت مركز تايمل ح -21
ويف الف باا ، اظماات وربا ة الترااا ة واللااناعمل مشااروجل جااوا ز ابوااوي ، الاايت  اانح ل مؤقسااا   -22

ا ح األعمال الترا يمل املسؤولمل، حي  حيلمح املسته سو  ع   أاضمح اليت تدعت حقوق املسته س  و 
 . و33يتقيممل مقابمح أموال

ته ك برربااااً إلتاادا  ملااهااا  داا ياامل يركااز ع اا  تاادير وكالاامل تاياامل املساا ويف عهو ياامل كااو اي،  -23
 مسته ك. املسته ك لتشريع اوا ر األعمال الترا يمل ع   أ  تعمد طوعاً دا هتيلمل بيلمل قوقيمل مواتيمل ل

كاشاا تها ماان منظااو  املسااته ك،  ووااري الااجربمل تقييمااا  عمااا داا كاااات اوا اار األعمااال الترا ياامل تضاا  ع  
أقاح مساتمر.    ع   دخمح حتسينا  ع   أاش تها  أاش تها، وتخ   ع خ  ها حبي  يسو  املسته ك حمو  وتض 

   . و 34ي ملركمل ع   ملهااا  تفبت تقييمها اإلواب   180وح  اآل ، حلمح ما يقرب من  
عااامل مفااامح اإلعاااال  ولااادجمل الاااو اي  املت ااادة قاااواا   اقااا مل ل تنظااايت الاااذان يف تاااناعا  متنو  -24

شااواومح العاماامل بشااأ  اوتااوجمل العنيااف وماادجمل مل ل   واأللعاااب اإللس واياامل. واقااترابوخاادما  اااان املااوت
ومبااا اي  مالءمتاه لألطفااال، ع اا  قاابيمح املفااال، تعتمااد ملاركا  األاااالم السااينما يمل وتسااريمح املوقاايق  

 ها، وتانظت وضااع اإلعاالرب ، وتشاا  األلعااب اإللس واياامل آليامل ل تنظاايت الاذان تقااي ت املنتراا  أو تلاانف
 . و35يعال  ويف ت، يف املنترا قيت يف اإلالسشف عن مع وما  التلنيف والتو 

 وايمل إلتدا  الشهااا  يف اال الترا ة اإللس  اً  ويف ماكاو يالل و، وضع ا   املسته ك برربا  -25
رموعااامل مااان ال اااوا ح الااايت وضاااعها  اً ي ااازم املتااااجر الااايت حياااا لاااا أ  تعااارض ملاااعا  املترااار املعتماااد ملااابسي

ومفلاا مل ل معااامال  ع اا  املواقااع الشاابسيمل وتقاادج  واضاا مل  ا ، والاايت تشااممح وضااع ملاارو  وأحساااما 
 . و36يخدما  يف الوقت املناقة ل مسته س 

 الربامج التثقيملي  واإل المي  -ابء 
ن املهاام الر يسايمل من قياقا  تايمل املسته ك، وهو ما اً أقاقياً فمح تفقيف املسته س  جزء  -26

قواق متزايدة التعقيد، يواجهو  ايها كميا  متزايدة أ املسته ك. ويت رمل املسته سو  يفليلا  تايمل 
 ،  عتمااا من املع وما  وخيا ا  واقعمل من املنترا  واخلادما  املعقادة. ولاذلك، حيتاا  املساته سو 

اً  أمار ملعا مل، سا جبعمح تفقيف املسته س خيا ا  جيدة وتايمل ملاحلهت اموعمل أوقع من املها ا  وا
 ابلغ األمهيمل.

ويف املباااااأل التوجيهيااامل املنق ااامل،   ين لااار احلااادي  عااان الاااجامل التفقيفيااامل واإلعالميااامل املوجهااامل دا   -27
بشاأ     5رهاا يف عادة اقاا  أخارجمل، هاي املبادأ التاوجيهي  املسته س  يف جزء الص يالفارجل ربايو بامح يارا اك 

  14ا قاا  الترا يامل السا يممل، واملبادأ التاوجيهي  ااأل املم بشأ  مبا   11وعمل، واملبدأ التوجيهي  ا حتياجا  املشر 
  69بشأ  اخلادما  املاليامل، واملبادأ التاوجيهي    66بشأ  السياقا  الوطنيمل حلمايمل املسته ك، واملبدأ التوجيهي  

سااته ك أ  قااواا  تاياامل املسااته ك  تاادابري املتع قاامل  رااا   حمااداة. وتباا  اخلري اامل العاملياامل حلماياامل امل بشااأ  ال 
الاايت  ا  ع اا  اقااتبيا  األواستاااا.    63اولاامل ماان الاادول األعضاااء الااا    50تناااول مسااألمل تفقيااف املسااته ك يف  ت 

   املسته ك. مستوجمل ما من مباا ا  تفقيف  اً  وتنفذ الدول األعضاء العشر املتبقيمل أيض 

__________ 

   ع   اقتبيا  األواستاا. تفيا  ا   و32ي

  ./https://www.dti.gov.ph/konsyumer/bagwis-awardsااظر  و33ي

  .https://www.kca.go.kr/eng/main.doااظر  و34ي

   ع   اقتبيا  األواستاا. ملت دةالو اي  ا ا   و35ي

   ع   اقتبيا  األواستاا. ماكاو يالل و ا   و36ي
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عضاااء، تشاااممح ح قااا  عماامح وح قاااا   وهنااامل العديااد مااان املباااا ا  الاماامل الااايت تنفااذها اول أ  -28
  دعالميامل يف ب ،اا اي وكولومبياا و تفياا، وتوربياع كتيباا  يف أملااياا، ووضاع منااهل  قيمل يف ب ،ا اي، وتاال ا ا 

، ومعااا ض توعوياامل متنق اامل يف عمااا .  ا اقاايمل اللاامل يف عهو ياامل كااو اي، ووواتيمااا ، وايسااا اووا، واليااااب  
ياامل ل اادااجل عاان املسااته ك، يتمفاامح  سااته س  يف ا اااق املديرياامل الوطن وأاشااأ  األ جنتاا  مد قاامل لتفقيااف امل 

ا الر يساااي يف التعرياااف حبقاااوق املساااته ك. ويف ب ،اااا اي، اضااا  عت جلنااامل تايااامل املساااته ك بتااااد ية  اه هاااد 
ك. ويف الو اي  املت دة،  كز  جلنمل الترا ة ا حتاايامل ع ا   القضاة واوام  يف اال قااو  تايمل املسته  

وياامل والتعااايف منااه، وينااة  ل لس واياامل، مفاامح تااد حماااو   قاارقمل ا ملسااته ك ايمااا يتع ااا ابلترااا ة اإل تفقيااف ا 
ا اعاءا  املض  مل بشأ  املسماال  ال،ذا يامل، واملما قاا  ا حتياليامل املتلا مل ابلوظاا ف ود قاال األماوال.  

  الاايت تعاا   ل د اقاا جااا زة    2016-2015او ياللاا و، أط اا ا اا  املساته ك يف العااام الد اقاي  ويف ماكا 
يمل او يملا ويب   ال الب املشا كو  يف هذه الد اقا  ق وكيا   ه ك ل الب املدا ح الفااو حبمايمل املست 

 ا ويستعرضو ا. وخيتجو ا ويتفسرو  ايها وحي  و ا ويستسشفو    ا قتهالمل اليت تؤثر ع   ا تمع 
املسااااته ك باااادو  اب رب يف تفقيااااف  ويف كفااااري ماااان الاااادول األعضاااااء، تضاااا  ع منظمااااا  تاياااامل -29
الاايت  63اولاامل ماان باا  الاادول األعضاااء الااا  41اخلري اامل العاملياامل حلماياامل املسااته ك أ  سااته س . وتباا  امل

نتاا ،  ا  ع اا  اقااتبيا  األواستاااا تقاادم مباااا ا  لتفقيااف املسااته ك، ومنهااا ع اا  قاابيمح املفااال األ ج
، تا يسا، وكولومبيااا، وتااربيا، واراسااا، وكرواتيااا، وكوقاا ودادوايساايا، وباان،الاي ، وبااريو، وتركيااا، وملااي ي

 واملم سمل املت دة، والو اي  املت دة.
يف املا مل من الشباب يف عيع أحناء العاد متل و  ابإلا ات،   بد أ  تركز الدول   71و ا أ    -30

وتبا  اخلري امل العامليامل حلمايامل املساته ك  .و37ي س  ع ا  البيلامل اإللس واياملاألعضاء جهوا تفقيف املساته
اايااا، وب ،ااا اي، وباان،الاي ، وعهو ياامل كااو اي، وجنااوب أاريقيااا، واملسساايك،  ، وأقاا اليا، وألبأ  األ جنتاا 

اً جديااداً والااو اي  املت اادة، واليااااب  حتركاات ابلفعاامح يف هااذا ا ياااه، لساان هااذا األماار قااد يشااسمح عا قاا 
 جلهوا تفقيف املسته س  يف معظت الدول.

 ،  اان مح يف تفقيااف املسااته س  الضااعفاء واوااروموينب،ااي أ  تسااو  هنااامل أولوياامل أخاارجمل تتمفاا  -31
و. وتباا  اخلري اامل العاملياامل حلماياامل 47ااايهت املسااته سو  الريفيااو  واملسااته سو  األميااو  ياملباادأ التااوجيهي 

ااا اولااامل ماان الااادول األعضاا  25املسااته ك أ   الاايت  ا  ع ااا  اقااتبيا  األواستااااا تاانظت مبااااا ا   63اء الا
ته س  الضااعفاء واوااروم . ويف عاادا ماان ت ااك الاادول، تخع اا  األولوياامل حمااداة اا  تاا مل بتفقيااف املساا 

قساايمل معينمل بينها، ع   قبيمح املفاال، الساسا  األتا يو  واألق ياا  يف أقا الياا واملساته سو  لفلا  
اايااا اليا وعهو ياامل كااو اي وكولومبياااا واألطفاال يف كولومبيااا وأملااياااا وكبااا  الساان يف أملاوو اإلعاقامل يف أقاا  

سا  األ ايمل يف جناوب وتشيسيا وعهو يمل كو ايا واملهااجرو  والالجلاو  يف أملااياا وعهو يامل كاو ايا وقا 
 أاريقياا واألمل اص املفق و  ابلديو  يف السويد.

 التجارة اإللكرتو ي  -ايم 
م يا  مل ص، أو  بع قاسا  العااد الاذين تزياد أعماا هت  1,3، اقت دم حوايل 2017عام  يف -32
يف املا اااامل ماااان النمااااو العاااااملي يف اقاااات دام  90اإلا ااااات ل تسااااوق. و فاااامح الب اااادا  النامياااامل  اً عاماااا  15 عاااان

يف  51,2، اقات دم 2018أع   معادل  او يف هاذا ا اال. ويف عاام اً اإلا ات، وتسرمح أقمح الب دا   و 
 . و38يم يا  مل ص امل وا عن طريا اإلا ات 9,3املا مل من قسا  العاد اإلا ات، بينهت 

__________ 

   : األطفال يف عاد  قمي، ايويو مل.2017، حالمل أطفال العاد 2017منظممل األمت املت دة ل  فولمل،  و37ي

 UNCTAD, 2019a, Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture – Implications for و38ي

Developing Countries (United Nations publication, sales No. E.19.II.D.17, Geneva); UNCTAD, 

2019b, Business-to-consumer e-commerce index 2019, Technical notes on information and 

communications technology for development No. 14.  
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أ  الترا ة اإللس وايمل أتب ت اا  أمهيمل متزايدة  70/186و أ  اجلمعيمل العاممل يف قرا ها  -33
ري سا ل مسته س  يف عيع أحنااء العااد، وأ  الفارص الايت تتي هاا ينب،اي أ  تخسا  ر ل مسااعدة ع ا  تي

 اإللس وايامل ابلنسابمل ل مساته س ، التنميمل ا قتلااايمل والنماو ا قتلاااي. ودا اكااً لألمهيامل املتزايادة ل تراا ة  
املسألمل يالفرجل األولوا وتن با األحسام األخرجمل ع   أخا   يف املبااأل التوجيهيمل ارجل جديد عن هذه 

باااأل التوجيهيامل هاي تاواري مساتوجمل مان وأحاد ا حتياجاا  املشاروعمل يف امل ًا.الترا ة اإللس وايمل أيضا 
وايمل   تقمح عن احلمايامل املتاحامل يف األملاسال األخارجمل احلمايمل ل مسته س  ابقت دام الترا ة اإللس  

 من الترا ة.
وتقاار منظماامل التعاااو  والتنمياامل يف املياادا  ا قتلااااي، يف توتاايتها بشااأ  تاياامل املسااته ك يف  -34

، ابحلاجامل دا معاجلامل عادا مان الت اداي  الايت يواجههاا 2016يف عام  تالترا ة اإللس وايمل، اليت اخق 
 املنلافمل، والتأكياد يتع ا ابإلالاح عن املع وما ، واملما قا  الترا يمل املض  مل أو وري املسته ك ايما

وأضاامل التنقايح قضاااي جديادة مفامح  .و39يوالداع، وا حتيال وقرقمل الويمل وحمح املناربعا ، وجاج الضار 
طر األمنياامل، وتاياامل  وااري النقديامل، ومنترااا  اوتاوجمل الرقمااي، واألجهاازة اومولامل، واخللوتاايمل وامل اا     املعاامال 

 قاااا  الترا يااامل الااايت تتااايح لااادوا ر األعماااال  الاااداع، وقاااالممل املنتراااا ، ووخقاااع ا ااااق التوتااايمل ليشاااممح املما 
الااك، تاارا اإل ملااااا  واألمف اامل    الترا ياامل تيسااري املعااامال  اإللس واياامل ايمااا باا  املسااته س . وابإلضاااامل دا 

  تايااااامل املساااااته ك الرقماااااي اللااااااا ة عااااان منظمااااامل التعااااااو   املتع قااااامل ابلتراااااا ة اإللس وايااااامل يف اموعااااامل أاوا 
 تلااي واموعمل العشرين، وكذلك يف اليمح األواستاا بشأ  تايمل املسته ك. يف امليدا  ا ق  والتنميمل 

لايت يواجههاا املساته سو  يف الب ادا  الناميامل عناد ا، حدا األواستاا الت اداي  2017ويف عام  -35
اياامل، وهااي حتااداي  تتع ااا ابملع ومااا  عاان الساا ع، واخلاادما  والتراااا ، األخااذ ب اارق الترااا ة اإللس و 

راااا  واملباااالغ املسااا اة، وخلوتااايمل البياااارب  وأمنهاااا، واملاااداوعا ، واملما قاااا  الترا يااامل ودعاااااة املنت
واظراً ل بيعمل الترا ة اإللس وايمل العامليمل والعابرة  .و40ياربعا  وجج الضر ناملض  مل ووري املنلفمل، وحمح امل

 ع اا  اللااعيد الاادويل  عاجلاامل املسااا مح املتع قاامل ابلترااا ة اإللس واياامل،   2015ل  اادوا، يتزايااد ا هتمااام منااذ عااام  
 جاء احلسااومي وظهاار الااك، ع اا  قاابيمح املفااال، يف العديااد ماان املنتااداي  الدولياامل، وماان بينهااا او ا  اريااا اخلاا 

وخالل أقبوجل الترا ة اإللس وايمل لألواستاا،  ا يف الك أقابوجل التراا ة اإللس وايامل يف أاريقياا،  الدويل
ويف اجتماعااا  احلااوا  األاريقاااي حلماياامل املسااته ك، و اب ااامل أماات جنااوب ملااارق آقاايا، والشاابسمل الدوليااامل 

وكااذلك يف مااؤ را   املياادا  ا قتلااااي، ، ومنظماامل التعاااو  والتنمياامل يفقااواا  تاياامل املسااته كإلافاااا 
األمريسااي لوكااا   تاياامل املسااته ك،  - القماامل املعنياامل ابملسااته ك  موعاامل العشاارين، واملنتاادجمل األيبااريي

 التابع لألواستاا، وهيلمل املنااسمل وتايمل املسته ك يف أمريسا الالتينيمل. حلمايمل املسته كواملنتدجمل الدويل 
يد الااوطين. ويف الااو اي  املت اادة، ع اا  قاابيمح ا ياااه ع اا  اللااع امالحظاامل هااذاً و ساان أيضاا  -36

ع   أملسال التأييد وا قتعراضا  امل، وطمل، اشر  جلنامل التراا ة ا حتاايامل اً ، و ا2019املفال، يف عام 
 .و41يقواعااد جدياادة تتع ااا بتوقياات وكيفياامل كشااف املااؤثرين ملتااابعيهت ع اا  اإلا ااات ل رهااا  الراعياامل لاات

وايمااا يتع ااا حبماياامل بيااارب  املسااته ك، ارضاات جلناامل  .و42ياملم ساامل املت اادةاث اامل يف بااريو و سواخشاار  أالاامل 
 م يا ا  او     5عقوبمل ماليمل ع   دحدجمل منلا  التواتمح ا جتماعي قد ها    2019الترا ة ا حتاايمل يف عام  

__________ 

  .www.oecd.org/sti/consumer/consumersinthedigitaleconomy.htmااظر  و39ي

  .TD/B/C.I/CPLP/7 و40ي

-https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/11/ftc-releases-advertising-disclosuresااظااااار  و41ي

guidance-online-influencers.  

-https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3979412/Publicidad+Digital.pdf/186e5bc2ااظااااااااااار  و42ي

42c6-9a30-1d5c-dff598e82358 and https://www.asa.org.uk/resource/influencers-guide.html.  
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 مل العاممل  ويف ا حتاا األو وب، اخ ت الال .و43يإلقاءهتا اقت دام املع وما  الش ليمل ل مست دم 
، ساااا مسااان املساااته س  مااان الااات ست أكفااار ببيااااربهتت 2018مايااامل البياااارب  حياااز التنفياااذ يف أاي /ماااايو حل

ويف أملااياااا، اخرضااات قياااوا ع ااا  دحااادجمل منلاااا  وقاااا مح التواتااامح ا جتمااااعي جلمعهاااا  .و44يالش لااايمل
عياااامل ماااان و بيااااارب  املساااات دم  عااااج ت بيقااااا  منفلاااا مل لوقااااا مح التواتاااامح ا جتماااااعي او  موااقاااامل ط

 . و45يست دم، يف خرق ألاظممل ا حتاا األو وبامل
وع اا  الااروت ماان اجلهااوا املتزاياادة،   تاازال ثقاامل املسااته س  يف األقااواق الرقمياامل متداياامل. وتباا   -37

يف املا امل مان املسااته س  دا  49ا اقاا  اقتقلاا يمل أ  ااعاادام الفقامل  فامح العيااة الر يساي الاذي يااداع 
يف املا مل من الاذين مش هات ا قات الجل ابلق اا درباء تايامل  78 ات، ويشعر  اإلاجا متناجل عن التسوق ع

 .و46يساا كاااوا ع ياه قبامح عااماً يف املا املو أكفار ق قا  53اخللوتيمل ع   اإلا ات، وقد ماا يفاوق الافهت ي
  ويتر   الك أكفار يف التراا ة اإللس وايامل الايت تارب  املساته ك بشاركا  يا يامل عاابرة ل  ادوا. ويقاد

واستااا حراات مبيعاا  البضااا ع با  الشااركا  الترا ياامل واملساته س  حبسااة قيمامل تاااا ا  البضااا ع األ
يف املا امل تقريبااً مان دعاايل مبيعاا  الشاركا   11، أي ماا يعااال 2017م يا  او   يف عاام  412حبوايل 

2015يف املا مل يف عام  7الترا يمل ل مسته س ، بعد أ  كاات 
ه ك يف الترا ة ستولت س  ثقمل امل .و47ي

اإللس واياااامل،   بااااد ماااان حتساااا  قياقااااا  تاياااامل املسااااته ك ع اااا  اإلا ااااات ع اااا  املسااااتواي  الوطنياااامل 
واإلق يميمل والدوليمل. وتوتي املبااأل التوجيهيمل ك  تستعرض الدول األعضاء، عند ا قتضاء، قياقاا  

لس وايااامل، وضاااما  دطاااالجل إلاتايااامل املساااته ك الساااا يمل، مااان أجااامح مراعااااة الساااما  اخلاتااامل ابلتراااا ة 
 املسته س  واملؤقسا  الترا يمل ع   حقوقهت والتزاماهتت يف السوق الرقميمل وتوعيتهت هبا.

، وضعت الشبسمل الدوليمل حلمايمل املسته ك ودافاا القااو  د ملاااا  ل شاركا  2018ويف عام  -38
، 2019. ويف عااااام و48يقمااايلر االترا يااامل بشاااأ  الشااارو  واألحساااام القياقااايمل ل مساااته س  يف ا قتلااااا 

و يااامل قضاااا يمل مفااامح بولنااادا، وماااالوي، والنااارويل،  27أ قااا ت السااا  ا  املعنيااامل حبمايااامل املساااته ك مااان 
دا منلاا  الت بيقاا   قا اح ت،ياريا  يف تلاميت متااجر الت بيقاا   اً مشا ك اً مفتوحا  وهولندا، خ اابً 

  .و49يوحتس  املع وما  املقدممل حول اقت دام بيارب  املسته ك
حاجااااامل دا تعزياااااز التعااااااو  عاااااج احلااااادوا بااااا  وكاااااا   تايااااامل املساااااته ك. ويف اً وهناااااامل أيضااااا  -39
ملااسوجمل اولياامل دا موقااع دلساا وؤ الااص جلمااع الشااساوجمل عااج  29,000، وتاامح أكفاار ماان 2018 عااام

وقااد حاادا  منظماامل  .و50ياحلاادوا، وهااو موقااع تلااواه الشاابسمل الدولياامل حلماياامل املسااته ك ودافاااا القااااو 
__________ 

   ع   اقتبيا  األواستاا. ملت دةالو اي  ا ا   و43ي

  .https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/ojااظر  و44ي

 _https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019ااظاااار   و 45ي 

Facebook.html.  

  .https://www.cigionline.org/internet-survey-2019و   https://www.cigionline.org/internet-survey-2017ااظر   و 46ي 

  .UNCTAD, 2019a و47ي

 Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, Challenges to consumer policy و48ي

in the digital age: Background report – Group of 20 international conference on consumer policy .
الاارقمي  وتعزيااز الفقاامل يف عاامل األاوا  قااتمل مبااااأل عاماامل  ايعاامل املسااتوجمل، هتاادمل دا تاياامل املسااته س  تضاات امو 

التراااا ة اإللس وايااامل، ايماااا يتع اااا ابملما قاااا  الترا يااامل واإلعالايااامل املنلااافمل، واإلالااااح السااا يت عااان املع وماااا ، 
األمنياامل، وقااالممل املنترااا ، واآلليااا  وضااما  قااالممل عم ياايت أتكيااد املعااامال  والااداع، واخللوتاايمل وامل اااطر 

   الفعالمل لتسويمل املناربعا .

   ملرجع افسه.ا و49ي

  .https://www.econsumer.gov/en/FileAComplaint#crntااظر  و50ي
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التنمياامل يف املياادا  ا قتلااااي عاادة عواماامح تقااوض التعاااو  الاادويل يف اااال تاياامل املسااته ك، و او  التعاا 
وهااي عاادم كفاياامل املااوا ا، وا اتقااا  دا الساا  مل القااواياامل، وتاياامل البيااارب  اخلاتاامل، والسااريمل، واحلااواجز 

واياامل التااابع لفريااا اإللس  ويهاادمل الفريااا العاماامح املعااين حبماياامل املسااته ك يف اااال الترااا ة  .و51يال ،وياامل
اخلااجاء احلسااومي الاادويل دا تقاادج توتاايا ،   قاايما ل ب اادا  النامياامل، بشااأ  حتساا  التعاااو  يف اااال 
اإلافاا عج احلدوا يف العلر الرقمي، مع مراعاة املناقشا  اجلا يمل يف منظممل التعاو  والتنميمل يف امليدا  

 افاا القااو .دته ك و ا قتلااي والشبسمل الدوليمل حلمايمل املس

 اخلدمات املالي  - ال 
ق مت اجلمعيمل العامامل، يف قرا هاا املتع اا حبمايامل املساته ك ك  اثقامل املساته س  وطماأاينتهت  -40

يف حساان أااء أقااواق اخلاادما  املالياامل تعاازربا  ا قااتقرا  املااايل والنمااو، والسفاااءة وا بتسااا  ع اا  املاادجمل 
اعالااامل اً ع ااا  تايااامل املساااته ك وتت  اااة أطااار اً قتضاااي ال كياااز اااادات ألخاااريةال ويااامح، وأ  األربمااامل املاليااامل ا

وتشاممح املباااأل التوجيهياامل  .و52يل تنظايت والرقابامل واإلافااا يف الق ااجل املاايل لإلقااهام يف  اااه املساته س ا
عاان اخلاادما  املالياامل يالفاارجل ايءو، يسااتند دا أاضاامح املما قااا  الدولياامل مفاامح ت ااك اً جديااداً املنق اامل ارعاا 

البناااك الااادويل، والااايت وضاااعتها منظمااامل التعااااو  والتنميااامل يف امليااادا  ا قتلاااااي واموعااامل ا لااايت وضاااعها
2009/ 2008العشااارين يف أعقااااب األربمااامل املاليااامل العامليااامل يف  

 ويشاااري الفااارجل ايء دا اإلاماااا ، والت اااويال ،   . و 53ي 
ألعضاااء د قاااء ا نب،ااي ل اادولواملما قااا  الترا ياامل املسااؤولمل، وتاياامل البيااارب ، وتفقيااف املسااته س . وي

وتفقيف املسته س  وحتس  مستوجمل دملاام املساته ك ابلشاأ  املاايل،  ،تشريع هيلا  اإلافاا والرقابمل أو
واإلالاح عن البيارب ، والس ومل الترا ي املسؤول، وتايمل البيارب ، وينب،ي لا أ  تت ذ تدابري لتعزيز 

   املايل.ما اال اإلاوداما  السياقا  املتع قمل ابملسته س  يف 
وتباا  اخلري اامل العاملياامل حلماياامل املسااته ك أ  قااواا  تاياامل املسااته ك تتناااول مسااألمل اخلاادما   -41

الايت  ا  ع ا  اقاتبيا  األواستااا. وقاد خللات الادول  63اولمل من الدول األعضاء الا  32املاليمل يف 
و أاظماامل ل ق اااجل املااايل. وماان أ ياامل قااواا الاايت اعتمااد  قااواا  حلماياامل املسااته ك   ت، ااي اخلاادما  املال

ب  الدول اليت اعتمد  قواا  منظِ ممل ل ق اجل املايل دادوايسايا، وبنماا، وتركياا، وتاوا ، وجاز  البهاماا، 
 وتربيا، ووواتيما ، وكولومبيا، وكينيا، والنمسا، واليااب .

ا الالربماااامل ا    مل واملااااو وماااان أولااااواي  الاااادول األعضاااااء ضااااما  أ  تتمتااااع هيلااااا  الرقاباااامل ابلساااا  -42
لالضاا الجل  هامهااا. اع اا  قاابيمح املفااال، توكاامح بااريو دا وكالتهااا املعنياامل حبماياامل املسااته ك، وهااي املعهااد 
الاااوطين ل ااادااجل عااان املنااسااامل وتايااامل امل سيااامل الفسريااامل، املساااؤوليمل عااان ملاااساوجمل املساااته س  وامل الفاااا  

ملااايل ابإلملارامل ع اا  قااالممل أاشاا مل ا يت الق اااجلالفرايامل لقواعااد تاياامل املساته ك، مااع السااماح ليلاامل تنظا 
، 2013مقاادمي اخلاادما  ايمااا يتع ااا ابلعمااالء. وأاشااأ  املم ساامل املت اادة هيلاامل الساا ومل املااايل يف عااام 

لضاااما  ا جااامل مناقااابمل مااان احلمايااامل ل مساااته س ، وأاشاااأ  الاااو اي  املت ااادة مستاااة احلمايااامل املاليااامل 
__________ 

 Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, Consumer protection enforcement in a و 51ي 

global digital marketplace, Digital economy papers No. 266 .   

  .A/RES/70/186 و52ي

اً تشااممح املباااااأل الرايعااامل املساااتوجمل املتع قاامل بتاااواري احلمايااامل املاليااامل ل مساااته ك والاايت وضاااعتها اموعااامل العشااارين أطااار  و53ي
قااواياامل تنظيمياامل ودملااراايمل، وتتناااول او  هيلااا  الرقاباامل، واملعام اامل العاالاامل واملنلاافمل ل مسااته س ، واإلالاااح عاان 

، والساا ومل الترااا ي املسااؤول ملقاادمي اخلاادما  املالياامل والااوكالء املاارخص  ياامل املااالي  والتوع البيارب  والشفاايمل، والتفقيااف 
لااات، وتايااامل أتاااول املساااته ك مااان التالعاااة وقاااوء ا قااات دام، وتايااامل بياااارب  املساااته س  وخلوتااايتهت، ومعاجلااامل  

-https://www.oecd.org/g20/topics/financial-sector  ملااااساوجمل املسااااته س  وجااااج الضاااار ، وقضااااااي املنااساااامل. ااظاااار 

reform/g20-oecd-task-force-financial-consumer-protection.htm .   
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ته س  و ساا  املسااته س  ماان اُتاااا قاارا ا  ساا مللاااال امل، إلع اااء األولوياامل 2011ل مسااته ك يف عااام 
بيااد أ  وكااا   تاياامل املسااته ك   تتمتااع، يف حااا   كفاارية، بساا  ا  يف  .و54يمالياامل مسااتنرية أاضاامح

اال وضع السياقا  أو اإلافاا يف الق اجل املايل، وهي ق  ا  اللمل ليلمل تنظيت الق اجل، كما هاو 
ياااامل حلماياااامل املسااااته ك، يف األ جنتاااا ، وأقاااا اليا، وأملاايااااا، املاخلري اااامل العمباااا ، ع اااا  قاااابيمح املفااااال، يف 

والجاربياامح، وعهو ياامل  و الد قراطياامل الشااعبيمل. و  بااد ماان التنساايا باا  اليلااا  املعنياامل حبماياامل املسااته ك 
يل، ومنظماي هاذا الق ااجل لتعزياز وداماا  قياقاا  تايامل املساته ك بشاأ  اإلاماا  املاايل، والتفقياف املااا

 سته س  عند احللول ع   اخلدما  املاليمل واقت دامها.املوتايمل 
وماااع الاااوترية واااري املسااابوقمل ل ت،اااري التقاااين وااتشاااا  اخلااادما  املاليااامل يف عياااع أحنااااء العااااد، اب   -43

 مح ل نظااام ل ،اياامل يف التمساا  املااايل لألاااراا وا قااتقرا  الشااام اً  التع اايت املااايل معاا مل بااه عاملياااً بوتاافه أمااراً هاماا 
كمهياامل حمااو األمياامل املالياامل ماان خااالل التع اايت، أاشااأ  منظماامل التعاااو  والتنمياامل يف املياادا  اً يل. ودقاارا  ااملاا 

 125، الشاابسمل الدولياامل ل تع اايت املااايل، الاايت تضاات اآل  أعضاااء ماان أكفاار ماان 2002ا قتلااااي، يف عااام 
تع ااايت، وتبااااال اخلاااجا  اليااامل مااان خاااالل لتلاااميت أاوا  قياقااااتيمل، وتعزياااز تنفياااذ حماااو األميااامل املال اً،ب اااد

، أجار  2019ويف عام  .و55يوأاضمح املما قا ، دا جااة حبوا وبيارب  قاب مل ل مقا امل لقياح اآلت 
 وكالامل تايامل املسااته ك يف باريو ا اقاامل حاول التفاااو  يف املع وماا  باا  اوا ار األعمااال الترا يامل واملسااته س  

ا ر األعماال الترا يامل يف الساوق املاليامل، مان أجامح او الت س  أمام يف النظام املايل، حدا  ايها ارص 
 . و56يا قت دام األمفمح ل مع وما  املتع قمل ابملسته س  وتعزيز تفقيف املسته س 

و فامح قواعاد السا ومل التراا ي املساؤول مان جاااة مقادمي اخلادما  املاليامل والاوكالء املارخص  -44
 حتياجاااا  املساااته ك ودمساربتاااه ياملبااادأ مل بياااع منتراااا  مال مااا لااات،  اااا يف الاااك اإلقاااراض املساااؤول و 

يف التنميمل الس يممل ل ق ااجل املاايل، واإلاماا  املاايل، والنماو ا قتلاااي اً حامس يووو، عامالً 66التوجيهي 
األوقع ا اقاً. وتشرع بعئ الدول األعضاء مبااا ا  التنظايت الاذان يف الق ااجل املاايل، ومنهاا ب ،اا اي، 

وجنااوب أاريقيااا، والسااويد، وايوربي ناادا، وهااو أماار ينب،ااي أ  يقاا   بسياقااا  ، ترينيااداا وتوابوااووبااريو، و 
 تنظيميمل ودافاايمل مال ممل بشأ  احلمايمل املاليمل ل مسته ك.

 التدابري املتعتق  مبجالني حمد ين )املياه والطاد (. -هاء 
لااا  ، ع اا    ت واللاارمل اللاا ي وا   تن ااوي املرااااا العاماامل التق يدياامل، أي خاادما  املياااه وال اقاامل  -45

حتاداي  خاتاامل يف اااال تايامل املسااته ك. اهااي   تقادم اخلاادما  األقاقاايمل والضارو يمل ا سااة، باامح تتساات  
خبلااا ص اقتلاااايمل يعاامح ماان اللااعة يف كفااري ماان األحيااا  اااتح خاادماهتا ل منااساامل. ويعتمااد معظاات  اً  أيضاا 

بتاامل أ  تااواري ملااركمل واحاادة  لفا اا هااذه الشاابسا  ا مااواري اخلاادما  ع اا  ملاابسمل لتقاادج اخلاادما . ويعااين اقتلاا 
لاذه اخلاادما  ل سااوق ككم هااا أقاامح تس فاامل ماان قيااام عادة ملااركا  بااذلك، ومثاامل احتسااا  طبيعااي ينشااأ عناادما  
يسو  تقدج مش،مح واحد خلدممل من خدما  البا  الت تيامل أكفار كفااءة، مان منظاو  اقتلاااي ملااممح. وهاذا  

 . و راارا وضااع اقااتفما ا  كباارية يف ملاابسمل مااا،  ركا وياارب هت هبااذه الشاا ا حتسااا  ال بيعااي يقيااد املسااته س   
وااااري أ  تااااالحيمل هااااذا    . و 57ي تلاااابح تس فاااامل داشاااااء ملاااابسمل أخاااارجمل مرتفعاااامل ل ،اياااامل ابلنساااابمل ل مسااااتفمرين اجلاااادا 

ا ا اض ابتت أضاعف مان اي قبامح. دا أ  مثامل ت،اريا  حتادا يف جواااة كفارية مان ا حتساا ا  ال بيعيامل،  
__________ 

  www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents/enactedااظر  و54ي
  .https://www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm و

   . https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htmااظر  و 55ي 

   ا  بريو ع   اقتبيا  األواستاا.   و56ي

  .TD/B/C.I/CLP/L.7 و57ي
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أتااب ت ا تلااا   الساا سيمل والالقاا سيمل خدماامل تنااساايمل اا      اامل،  خاادما  اراياامل متنق امنااذ ا اتقااال دا 
 سن أ  تتاداخمح يف افا  اإلق ايت. واري أ   اً  آت  أقمح ع   الشبسا ، أل  أتولا الرأمساليمل وري املس فمل اسبي 

 .  و 58ي املاء والسهرابء ما ربا  من أمالمل الدولمل، يف أكفر احلا   
دجناااارباً كبااارياً يف هاااذا ا اااال حيااا  أاخااامح  2015م باااااأل التوجيهيااامل يف عااااوقاااد ملاااسمح تنقااايح امل -46

احتياجااااا  مشااااروعمل جدياااادة تتع ااااا حبلااااول املسااااته س  ع اااا  الساااا ع واخلاااادما  األقاقاااايمل وحبماياااامل 
املساااته س  الضاااعفاء واواااروم . وتبااا  اخلري ااامل العامليااامل حلمايااامل املساااته ك أ  قاااواا  تايااامل املساااته ك 

ا  41ما  األقاقايمل يف خلادساته س  دا السا ع واتتناول وتاول امل الايت  63اولامل مان الادول األعضااء الا
  ا  ع   اقتبيا  األواستاا.

ويتلمح العديد مان أهادامل التنميامل املساتداممل وواايهتاا ابخلادما ،  اا يف الاك خادما  امليااه  -47
 يمل اللاه املأموامل واملرااا و. و  يعد احللول ع   املي7و وال اقمل يالدمل 6واللرمل الل ي يالدمل 

بامح  لل مل اإلاسا  وا قتداممل البيليمل ا سة، اً  أقاقي اً  واإلاا ة الس يممل ل نظت اإليسولوجيمل ل مياه العذبمل أمر 
دا ضاااما  تااواار امليااااه واملرااااا اللااا يمل وداا هتاااا  6لالرباهاااا  ا قتلااااي، ولاااذلك يرمااي الااادمل اً أيضاا 

ع اا  مياااه الشاارب املأموااامل وامليسااو ة ول ألهاادامل املتع قاامل ابحللاا املساتداممل ل رميااع، بساابمح منهااا حتقيااا ا
ل رميااع ع اا  حنااو عاااال. وتعااوا أقااباب تزايااد ال  ااة ع اا  ال اقاامل دا رباياة عاادا قااسا  العاااد والنمااو 
ا قتلااي والتوقع احلضا ي. ويؤثر تواري دمدااا  موثوقمل من ال اقمل وخدما  ال اقمل كقعا  معقولمل 

النمااو ا قتلاااااي. ويولاااد داتاااا  ال اقاامل عااان طرياااا الف ااات ياااا يف احلااد مااان الفقااار وحتقع ااا  اً كباااري اً  أتثااري 
والنف  اابعات  تؤ أكسيد السربو ، ولذلك مثمل قضيمل م  مل يف العديد من الب دا  هي رباياة السفاءة 

ل اقامل ا يف اقت دام الف ت والنف  وال،ارب، دا جااة احلاجمل دا رباياة اقت دام ال اقامل املتراداة، مفامح
مل األحيا يااامل، وال اقاااامل الشمسااايمل، وطاقااامل الااارايح، وال اقاااامل احلرا يااامل األ ضااايمل، وطاقاااامل ست ااا السهرما يااامل، وال

 . و59ياألموا  واملد واجلز 
وتب  اخلري مل العامليمل حلمايمل املسته ك أ  قواا  تايمل املسته ك تتنااول مساألمل امليااه وال اقامل  -48
ستاااا. وقااد خللاات الاادول الاايت واالاايت  ا  ع اا  اقااتبيا  األ 63اولاامل ماان الاادول األعضاااء الااا  26يف 

اعتمااد  قاااواا  حلمايااامل املسااته ك   ت، اااي ال اقااامل أو املياااه قاااواا  أو لاااوا ح لااذه الق اعاااا ، ومنهاااا 
 األ ا ، ودادوايسيا، وأوكراايا، وبنما، ولي ند، وجنوب أاريقيا، وملي ي، وكولومبيا.

، دا ضااااما  تاياااامل 2015 عااااامي،تها املنق اااامل الاااايت وضااااعت وهتاااادمل املبااااااأل التوجيهياااامل، بلاااا  -49
املسااته س ،  اان ااايهت املسااته سو  يف املناااطا الريفياامل، تاياامل كااياامل عنااد اقااتهالكهت ل ساا ع واخلاادما  

الااادول دا جعااامح ال اقااامل النظيفااامل يف متنااااول  76األقاقااايمل مفااامح امليااااه وال اقااامل. ويااادعو املبااادأ التاااوجيهي 
نياامل الراميامل دا حتساا  دماادااا  ال اقاامل الاايت تااواار لوطااماامل أو تعزيااز السياقااا  ااجلمياع، ودا وضااع أو د

لظرواهت ا قتلاايمل وحتس  أ ا  توربيعها وجواهتا. ويف هذا اللادا، اً ل مسته س  بس فمل ميسو ة تبع
حتس   اعتمد  املنظممل الدوليمل لتوحيد املقايي  معايري يف اا   عديدة هداها الر يسي املساعدة يف

، يتضاامن املبااااأل التوجيهياامل 2016اعتخمااد معيااا  يتع ااا خباادما  ال اقاامل يف عااام قااد تاياامل املسااته ك. و 
الراميااااامل دا تقيااااايت وحتسااااا  تاااااواري خااااادما  ال اقااااامل ل مسااااات دم ، والااااايت اق حتهاااااا املنظمااااامل الدوليااااامل 

و ملاااااممح ل مسااااته س . ويهاااادمل هااااذا املعيااااا  دا ضااااما  حلااااول املسااااته س  ع اااا  ال اقاااامل ع اااا  حناااا 
أل توجيهيمل بشأ  ت بيمل احتياجا  وتوقعا  املسته س ، ومعايري لتقيايت تاواري بااومنلف، وهو يوار م

لتفقيااف املسااته س  أو تااد يبهت ع اا  اهاات خاادما  ال اقاامل الاايت  خاادما  ال اقاامل ل مسااته س ، وقاابالً 
 يوارها مقدم اخلدما .

__________ 

   يجنيفو. اليمح تايمل املسته ك، 2017األواستاا،  و58ي

  .TD/B/C.I/MEM.4/17 و59ي
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الوطنياامل ا  أو دااماامل أو تعزيااز السياقاا الاادول األعضاااء دا وضااع  72وياادعو املباادأ التااوجيهي  -50
لت ساا  دماادااا  مياااه الشاارب وأ ااا  توربيعهااا وجواهتااا. واعتمااد  املنظماامل الدولياامل لتوحيااد املقااايي  
العديد مان املعاايري املتلا مل ابمليااه،   قايما ايماا يتع اا  يااه الشارب وخادما  اللارمل اللا ي. وتاوار هاذه  

دما  ملااابسا  ميااااه الشااارب واللااارمل  مل خبااا   وداا ة األاشااا مل املتلااا  املعاااايري مباااااأل توجيهيااامل لتقيااايت وحتسااا 
   . و 60ي الل ي، وتساعد الس  ا  واملش،   ع   ت بيمل توقعا  املسته س  والتقيد  بااأل التنميمل املستداممل 

وتشسمح املبااأل التوجيهيمل أااة مفيدة ل دول األعضاء يف تلاميت قياقاا  تايامل املساته ك،  -51
 97العاممل دا مزيد من الب  . ويشري املبدأ التوجيهي  اا  بمل. وحتتا  اا   مفمح املراوهي   تزال مناق

دا أ  ماان باا  مهااام اريااا اخلااجاء احلسااومي الاادويل النظاار يف الد اقااا  والوت ااا والتقااا ير اا  اللاا مل 
لدوليامل، مان اللاا ة عن املؤقسا  املعنيمل يف منظوممل األمت املت دة ووريهاا مان املنظماا  والشابسا  ا

املتع قمل بجامل العممح ومواضيع التشاو ، وحتديد املشا يع اليت تتيح ا اال لتقاقات  ما أجمح تباال املع و 
العمااامح والتعااااو  يف ااااال تقااادج املسااااعدة التقنيااامل. وابإلضااااامل دا الاااك، ينشااار األواستااااا اتاااا ل عمااامح 

 الدويل. ومييف او ا  اريا اخلجاء احلس املنظما  األخرجمل يالد اقا  والتقا ير واملبااأل التوجيهيملو

 2020-2016برانمج   ل فريا اخلرباء ايكنمي الدويل،  -خام اط  
تاانص املباااااأل التوجيهيااامل ع اا  مهاااام ارياااا اخلااجاء احلساااومي الااادويل. وقااد اعتماااد ارياااا اخلاااجاء  -52

ماااات املت ااادة الفااااامن وقاااات ذ ماااؤ ر األ .و61ياحلساااومي الااادويل يف او تااااه األوا دجراءاتاااه وأقاااا وب عم اااه
اً ااااة اموعاامل املبااااأل والقواعااد املنلاافمل املتفااا ع يهااا اتفاقاااً متعاادا األطاارامل قاارا  يااع جو  قااتعراض ع

 .2025-2020اريا اخلجاء احلسومي الدويل ل ف ة  بشأ  برربمل عممح
ا كو  وقد رباا  املشا كمل يف او ا  اريا اخلجاء احلسومي الدويل ع   مر السن ، ويضت املشا  -53

حلماياامل املسااته ك، وقاا  ا  حسومياامل اولياامل، وسف اا  ماان البعفااا  الدا ماامل يف وكااا   وطنياامل ودق يمياامل 
كاا يامل عن أت اب املل  مل اآلخرين اوي اللا مل مان املنظماا  الدوليامل واألوقاا  األ جنيف، اضالً 

توضااح توااااا  واعتماد  كاامح او ة اقاتنتاجا  متفااا ع يهاا، .و62يو اب اا  املسااته س  والق ااجل اخلاااص
ات ف املسا مح املتع قمل حبمايامل املساته ك، وتضاع بارربمل العمامح ايماا با  الادو ا .  اآل اء الدويل بشأ 

األحسااام خبلااوص أاشاا مل ل مبااااأل التوجيهياامل،  تنااع اريااا اخلااجاء احلسااومي الاادويل عاان دتاادا  اً وواقاا 
ي تاااافقمل أعمااااال ياملباااادأ قاااا وكيا  ااااارااجمل الاااادول األعضاااااء أو ااااارااجمل املؤقسااااا  ايمااااا يتع ااااا ك أو

و. ود تسند دليه و يمل اقاتعراض املباااأل التوجيهيامل قبامح ااعقااا ماؤ ر األمات املت ادة الفاامن 98 التوجيهي
  قتعراض عيع جوااة اموعمل املبااأل والقواعد.

ريااااا اخلااااجاء احلسااااومي الاااادويل او ا  قاااانويمل  ايعاااامل املسااااتوجمل بشااااأ  تنفيااااذ املبااااااأل وعقااااد ا -54
وا الايت أعادهتا أمااامل األواستااا، وأجارجمل مناقشاا  بشاأ  ، واظر يف ات ف الد اقاا  والب ا التوجيهيمل

 مل، تايمل املسته ك يف التراا ة اإللس وايامل، وتساويمل املناربعاا  وجاج الضار ، وقاالممل املنتراا  ا قاتهالكي 

__________ 

  .https://www.iso.org/publication/PUB100293.htmlااظر  و60ي

  .TD/B/C.I/CPLP/4 و61ي

تشااممح املنظمااا  الدولياامل واإلق يمياامل الاايت أقااند  دليهااا و ياامل تاياامل املسااته ك والاايت ملااا كت يف الاادو ا   اب اامل  و62ي
أماات جنااوب ملاارق آقاايا، واجلماعاامل ا قتلاااايمل والنقدياامل لوقاا  أاريقيااا، والسااوق املشاا كمل لشاارق أاريقيااا واجلنااوب 

قاااايويمل، واملفوضاااايمل األو وبياااامل، ومنظماااامل الاااادول األمريسياااامل، اآلاألاريقااااي، وال رناااامل ا قتلاااااايمل ل من قاااامل األو وبياااامل 
 TD/B/C.I/CPLP/15و TD/B/C.I/CPLP/9و TD/B/C.I/CPLP/4 وال رناااااااااااااااامل ا قتلاااااااااااااااااايمل ألو واب. ااظاااااااااااااااار

  .TD/B/C.I/CPLP/20و
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خلاجاء احلساومي وابإلضااامل دا الاك، عقاد ارياا ا .و63يومسامهمل تايمل املسته ك يف ا قتهالمل املستدام
 ااادة مساااتديرة بشاااأ  الت اااداي  الااايت تواجاااه ا قتلااااا التعااااوؤ وآااقاااه، ومشاااا كمل الااادويل مناقشاااا  ما

املالياامل وتايااامل  أتاا اب امللاا  مل يف حتقياااا أهاادامل التنميااامل املسااتداممل، وتايااامل املسااته ك يف اخلااادما 
ال القد ا  واملساعدة التقنيمل يف ا عن التقا ير السنويمل عن بناء املسته س  الضعفاء واوروم ، اضالً 

قااواا  وقياقااا  تاياامل املسااته ك. وحاا  اآل ، أجاار  دادوايساايا وامل،اارب اقتعراضااا  اظااراء طوعياامل 
 ل اوعي لقاااو  وقياقاا  تايامل املساته ك لقااو  وقياقا  تايمل املسته ك، وأخجري اقاتعراض النظاراء ا 

2020يف بريو عام 
 تباال أاضامح املما قاا ، أاات    يسيت  ل اً  سومي الدويل أيض وأط ا اريا اخلجاء احل  .و64ي

 مهااا اخلري اامل العاملياامل حلماياامل املسااته ك والقا ماامل ا ا اضاايمل ألاضاامح املما قااا  الدولياامل بشااأ  تاياامل املسااته ك 
اخظماات أاشاا مل  اً،ا ماامل ا ا اضاايمل ابلتعاااو  مااع بااريو وبعااد تقااد ها لتااججل. وأخااري واملنااساامل. وأخط قاات الق

 يمل ات فمل ع   هام  كمح او ة.جااب
 ااة اريااا اخلااجاء احلسااومي الاادويل، كااي يااتمسن ماان مواتاا مل أعمااال او اتااه الساانويمل ع اا  ماادا   وط  -55

ملشااو ا ، دا األواستااا أ  ينشا   السنمل، وتس ي  الضوء ع   أاضامح املما قاا  وتيساري تبااال املع وماا  وا 
تااة ع ااا    عضاااويتها ع اا  أقاااح طاااوعي، او  أ  ت  عاادة أارقاامل عام ااامل ت أقااها الاادول األعضااااء وتاادخمح يف 

الك أي آت  ماليمل ع   امليزاايمل العاايامل لألمات املت ادة. أماا الفرياا العامامح املعاين حبمايامل املساته س  الضاعفاء  
بعاادم وجاااوا تعرياااف  اً  أاضاامح املما قاااا  املتع قااامل هبااذه املساااألمل، مسااا م   2018-2017واوااروم  اقاااد عاااع يف  
تياجااااا  ا جتماعياااامل وا قتلاااااايمل اخلاتااااامل   ك وك  السياقااااا  الوطنيااااامل ت ااااح ا ح وحيااااد لضااااعف املسااااته 

ابملساااته س  يف كااامح ب اااد. وقاااد أخاشااا  الفرياااا العامااامح املعاااين حبمايااامل املساااته ك يف ااااال التراااا ة اإللس وايااامل  
 وتوجيااه  وهااو يركااز حالياااً ع اا  املما قااا  الترا ياامل املضاا  مل ووااري املنلاافمل، وتفقيااف املسااته س  ،  2017 عااام 

  يف اااال اإلافاااا عااج احلاادوا. وقااد أاشاا  الفريااا العاماامح املعااين بسااالممل املنترااا   األعمااال الترا ياامل، والتعاااو 
كيمل ع ااا  اللخاااعخد الااااوطين  وهاااو يهاااادمل دا تعزياااز أخطخااار قاااالممل املنترااااا  ا قاااتهال   2018ا قاااتهالكيمل عاااام  

 ليت هتدا ت تهت وقالمتهتا واإلق يمي والدويل من أجمح تايمل املسته س  من األخ ا  ا 
، جنااح اريااا اخلااجاء احلسااومي الاادويل يف الوااااء بو يتااه. وقااد وا اار، ضاامن مهااام أخاارجمل، وهسااذا -56

ل األعضااااء بشاااأ  املساااا مح منتااادجمًل ل مشااااو ا  املتعاااداة األطااارامل واملناقشاااا  وتبااااال اآل اء بااا  الااادو 
ااارها، ضاااا  وأجااارجمل اقتعرا ،وأجااارجمل ا اقاااا  وحباااوتً  املتلااا مل ابملباااااأل التوجيهيااامل، وع  اااع املع وماااا  وا ش 

لألقرا  يف الب دا  الناميمل والب دا  اليت  ر اقتلاااهتا  رح امل ااتقاليامل وقادم لاا املسااعدة التقنيامل يف ااال 
 تايمل املسته ك.بناء القد ا  وتوتيا  تتع ا بسياقا  

 الع ل امل تقبتي وامل ائل املطروح  لت فادش  -سا ساط  
ابلو يمل املسندة دا مؤ ر األمت املت دة ل ترا ة اً  م، حتي  اجلمعيمل العاممل ع70/186قرا  يف ال -57

والتنميااامل ايماااا يتع اااا إبجاااراء حت ااايال  وحباااوا وتقااادج املسااااعدة دا عياااع الااادول األعضااااء ع ااا  وضاااع 
راء تتع ااااا ابملنااساااامل وتاياااامل املسااااته ك وتنفيااااذها، وتشااااريع تباااااال أاضاااامح املما قااااا ، ودجاااا  قياقااااا 

تنفياااذ هاااذه السياقاااا . و فااامح او ا  ارياااا اخلاااجاء احلساااومي الااادويل اقتعراضااا  النظاااراء ايماااا يتع اااا ب
 ا جتماعاا  السانويمل الوحياادة بشاأ  تايامل املسااته ك الايت تضاات عضاويمل حسوميامل ملاابه عامليامل. وقاايقر 

   عمامح األواستااا مؤ ر األمت املت دة الفاامن  قاتعراض عياع جواااة اموعامل املباااأل والقواعاد ااا

__________ 

  .TD/B/C.I/CPLP/17ا TD/B/C.I/CPLP/12ا TD/B/C.I/CPLP/11ا TD/B/C.I/CPLP/7 و63ي

  .TD/RBP/CONF.9/7ا TD/B/C.I/CPLP/18ا TD/B/C.I/CPLP/13ا TD/B/C.I/CPLP/6 و64ي
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. وتق ح أماامل األواستااا ال كياز ع ا  القضاااي الناملالمل، 2025-2020ملسته ك يف الف ة املتل مل حبمايمل ا
 ع   الن و املفلمح يف هذه املذكرة، و  قيما ما ي ي:

املاااالمل يف اااااال تاياااامل املسااااته ك، مفاااامح ت ااااو ا  ا قتلاااااا الرقمااااي، الت ااااداي  الن يأو 
 األقاقااايمل، واخلااادما  املاليااامل وحااامح املناربعاااا    وتاااول املساااته س  دا السااا ع واخلاادما  وقااالممل املنتراااا  و 

 وجج الضر ا
 التعاو  الدويل بشأ  تايمل املسته كا يبو 
 لت داي  اليت تواجههتاا حتياجا  اخلاتمل ل مسته س  الضعفاء واوروم  وا ي و 
ساا  ا  احلسومياامل و اب ااا  مشااا كمل أتاا اب امللاا  مل يف تاياامل املسااته ك، أي ال ياو 

 واوا ر األعمال الترا يمل. املسته س ،
وقد يوا مؤ ر األمت املت ادة الفاامن  قاتعراض عياع جواااة اموعامل املباااأل والقواعاد النظار  -58

 :يف املسا مح التاليمل امل روحمل ل مناقشمل
 ما هي ا ياها  والت داي  النامللمل يف اال تايمل املسته ك؟ يأو 
ياااامل املسااااته ك الاااايت حتتااااا  دا مزيااااد ماااان ا هااااي اااااا   املبااااااأل التوجيهياااامل حلماماااا  يبو 
 والتنفيذ؟ املناقشمل

كيااف  ساان تعبلاامل مااوا ا خا جاامل عاان امليزااياامل لاادعت تنفيااذ املبااااأل التوجيهياامل حلماياامل  ي و 
 واستاا بشأ  تايمل املسته ك؟املسته ك وو يمل األ

    


