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 مق مبم-أريلامم

 كووووا ون األول/  22املووووؤر   70/186أكوووودت اجلمعيوووول العاموووول لدموووو  املتحووووديف  وووود ا ، ه قرارهووووا  -1
املتعوووحب امايوول املسووت وك، مبووا مل األمووو  املتحووديف التوجي يوول حلمايوول املسووت وك بوصوووت ا  2015 يسوومآ 

 موعول قيرمول مون املبوا مل لتحديوود اخلصوائس الرئيسويل الون ينبفووني أن تتووهر ه قووا ع محايول املسووت وك، 
دت إىل واملؤسسووات املموتوول ذ تاذهووا، والسياسووات املتعويوول بووللكق وأسووندت اجلمعيوول العاموول هيمووا أسوون

هريوووحب اخلوووآاء احلموووومني الووودوني املعوووين بيووووا ع وسياسوووات محايووول املسوووت وك التووواب  ملوووؤ ر األمووو  املتحوووديف 
لوتجاريف والتنميل )األو متا (، املنشأ من اجلمعيل العامل، واليل إجراء استعراضات   وراء طوعيول لويووا ع 

ق وبوريو اثلو  (1)وطنيول حلمايول املسوت وكوالسياسات الوطنيل حلمايول املسوت وك الون تنتولها السووطات ال
  ولل عأو ه األو متا  ختأ   تس ا هللا النوع من االستعراءق 

والفرء من استعراضات الن راء الطوعيل هو تيدمي تييي  خارجني ومستي  ملدى هعاليل قا ون  -2
إىل جا ب إ تاذ اليا ون، محايل املست وك ه بود بعينه؛ وحتوي  األطر التشريعيل واملؤسسيل والسياساتيل،  

موووون أجوووو  حتديوووود الصووووعوءت الوووون تتعووووع مواج ت ووووا وااوووواالت اليابووووول لوتحسووووع موووون األطوووور اليا و يوووول 
واملؤسسوويل؛ وتييووي  موودى وعووني اجل ووات صوواملبل املصوووحل املعنيوول امايوول املسووت وك وإسوو اما ا ه هوولا 

عديف البودان عوى تنتيل التوصيات ذات الصول ااال؛ وصياغل التدابري املناسبل والتوصيل ءختاذها؛ ومسا
 ق(2)عن طريحب وض  برانمج لبناء اليدرات

 مين  عقممين  ع ومريملرل ععيمريملجلعع وم-اثن عامم

مويون  سمل وهو  اور إلكوا ور،  31بريو بود ه أمريما اجلنوبيل يبوغ عد  سما ه أكثر من  -3
راطيل يسو ها اليا ون هلا شم  مج وريل اجتماعيل مستيول والآازي ، وشيوني، وكولومبياق وبريو  ولل  ميي

، ملييووووووت بووووووريو 2018ملبوووووودأ التصوووووو  بووووووع السوووووووطاتق وه عوووووواا  وذات سوووووويا يف، وهووووووني من موووووول وهيووووووا  
اللي يأ  بريو ه هئل "التنميل  -ه مؤشر التنميل البشريل لآانمج األم  املتحديف اإلمنائني 0,759 عالمل

 1990ق وبووووع عووووامني (3) ولوووول وإقويمووووا   189ضوووومن  82مليوووو  املتوووووت بووووللك املرتبوووول  -البشووووريل العاليوووول"
راسووول سووونوات، وزا  متوسوووت سووونوات الد 10,4، زا  العمووور املتوقووو  عنووود الووووال يف ه بوووريو  يووودار 2018و

سوونلق وخووالل التوورتيف  تسوو ا، منووا  صوويب  1,9سوونل، وزا ت سوونوات الدراسوول املتوقعوول  يوودار  2,6 يوودار 
 222ه املئول وارتتو  النواتج احملووني اإلمجواني إىل  148,3التر  مون الودخ  اليوومني اإلمجواني ه بوريو بنحوو 

 ق (4)بويون  والر

 3,2شووصاص الوولين يعيشووون عوووى أقوو  موون  ، اخنتووا التيوور املوودق  )لد 2013و   2002وبووع عووامني   -4
ق ويتمثووو  (5)ه املائووول 4,11ه املائووول إىل  9,30 والرات مووون  والرات الووووالايت املتحوووديف ه اليووووا( مووون 

ه املائول مون السومان ينتموون إىل التئول األ ح، ه ملوع  38 :التحدي املتبيني ه احلد من عودا املسواوايف

__________ 

(1) TD/B/C.I/CPLP/9 y Corr.1 ق 
(2) TD/B/C.I/CPLP/6ق 

 Desigualdades del desarrollo humano en elق 2019بوورانمج األموو  املتحووديف اإلمنووائني، تيريوور التنميوول البشووريل  (3)

siglo XXI: Nota informativa para los países acerca del Informe: Perúق 

 قPerú: Panorama general”, 2020“البنك الدوني،  (4)

 املرج   تسهق (5)

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/PER.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/PER.pdf
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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أكثوور عرضوول ليمو وووا  ق واملواطنووون ذوو الوودخ  األ ح هوو  أيأووا  (6)وووىه املائوول إىل التئوول األع 13ينتمووني 
من االهتماا واحلمايلق ويأاف إىل ذلك  املست ومع الأعتاء و/أو احملرومع، وءلتاني يستحيون م يدا  

ه املائول  2,3ه املائول ه صوتوف النسواء و 8,3التجويف بع اجلنسع: هاملعدل الوطين احلاني لدميول هوو 
ق وأخوووريا ، ال تووو ال التجوووويف الرقميووول بوووع الوسوووطع احلأوووري والريتوووني كبووورييف جووودا : (7)ه صوووتوف الرجوووال

ه  13,2المووآى لوودي   إمما يوول الوصووول إىل اإل رت ووت، ميابوو   ه املائوول موون سوومان ليمووا 70,9 هنسووبل
 ق(8)املائل من السمان ه الوست الريتني

 مإل ع ممينلشألليوم-اثين عامم

الون  65إشاريف صرحيل إىل محايل املست وك ه ما توه  1993يتأمن  ستور بريو السياسني لعاا  -5
املسوتصدمعق وهلولا الفورء، تأومن احلوحب تنس عوى ما يوني: "توداه  الدولول عون مصووحل املسوت ومع و 

ه احلصووووول عوووووى معوومووووات عوووون السووووو  واخلوووودمات املتاملوووول هلوووو  ه السوووووقق كمووووا تسوووو ر، عوووووى وجووووه 
اخلصوووص، عوووى صووحل السوومان وسووالمت  "ق و وجووب الدسووتور،  منووت بووريو موون بنوواء إطووار تشووريعني 

 وسياسايت متع حلمايل املست وكق

 ين فععم اهرعنوةم علبمما ل   مريمم-أينفم

 14، املؤر  29571الصك اليا وين الرئيسني اللي يس ر عوى محايل املست وك هو اليا ون رق   -6
، اللي اعتمد ه إطارو قا ون محايل املست وك والدهاع عنه )قا ون محايل املست وك 2010 ب/أغسطس  

 قووا ون طبيعت ووا احملوود يف هيمووا يوووني(ق ويوووا اختيووار املشوورع البووريوه تن ووي  تشووريعات محايوول املسووت وك ه
واحلاجووول إىل ضووومان توجيوووه محوووائني لتائوووديف املسوووت وك ه مجيووو  التشوووريعات ذات الصوووولق وءإلضووواهل إىل 

 ق(9)يوهر الييع اليا وين ومتسيا   من جيا   ذلك، هإن تدوين قا ون محايل املست وك يتيح تن يما  

يمووون هليئووات تشووريعيل أخوورى ومليوو  أن محايوول املسووت وك سياسوول شووامول، هووال منوواص موون أن  -7
أت ووري عوووى اليووا ونق ويووت  ملوو  هوولا موون خووالل تطبيووحب مبوودأي التصصووس والتماموو  املعوورتف  مووا هيووهق 
وعوى الرغ  من أن اليا ون ين   عالقات املست ومع بطرييل شامول، يُسمح ليوا ع خاصل، مث  توك 

 مموه أو تطوروقاملتعويل ءخلدمات العامل والصحيل واملاليل املن مل، أبن ت

 ما ععامريم ه م م-1م

توووور  ه املووووا يف اخلامسوووول موووون اليووووا ون املبووووا مل الوووون حتممووووه وتوجووووه تتسووووري مجيوووو  قواعوووود محايوووول  -8
 املست وك الوار يف هيه:

يؤكووود مووون جديووود اسوووتيالليل إرا يف املسوووت وك وملريتوووه  ، الوووليمبووودأ سووويا يف املسوووت وك )أ( 
 ومسؤوليته؛

__________ 

(6) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor - Plan Nacional de 

Protección de los Consumidores 2017-2020, Lima, 2017, pág. 6ق 

(7) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Analfabetismo y alfabetismo”, 2020 ق 
(8) INEI, « Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares. Enero-

marzo 2018 », Informe técnico núm. 2, juin 2018, p. 9ق 

 (قUNCTAD/DITC/CPLP/2017/1)  لي  محايل املست وكاألو متا ،  (9)

http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/5641
http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/5641
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/analfabetismo-y-alfabetismo-8036/
https://undocs.org/fr/INEI,
https://undocs.org/fr/Estadísticas%20de%20las%20tecnologías%20de%20información%20y%20comunicación%20en%20los%20hogares.%20Enero-marzo%202018 
https://undocs.org/fr/Estadísticas%20de%20las%20tecnologías%20de%20información%20y%20comunicación%20en%20los%20hogares.%20Enero-marzo%202018 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplp2017d1_es.pdf
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 ، اللي يأمن التتسري املوايت ملصاحل املست وك؛مبدأ أتييد املست وك )ب( 

، اللي يتواهحب م  واجب املور ين ه تيدمي معوومات صا قل ومناسوبل مبدأ الشتاهيل )ج( 
 عن املنتجات أو اخلدمات الن ييدموهنا؛

، الووولي يعوووآ عووون هووودف محايووول املسوووت وك مووون أجووو  حيح عووودا التما ووو مبووودأ تصووو  ) ( 
تصووووحيح التشوووووهات أو املمارسووووات السوووويئل النامجوووول عوووون عوووودا  ا وووو  املعوومووووات أو عوووودا التوووووازن بووووع 

 املست ومع واملور ين؛

، اللي ينبفني أن يسو  ه عالقات االست الك وسياق ا من جا ب مبدأ ملسن النيل )ه( 
  ين ورابطات املست ومع؛املست ومع واملور 

، اللي يسمح لومعايري اليطاعيل أن توهر مستوى أعوى مبدأ احلد األ ح من احلمايل )و( 
 من احلمايل؛

، الووولي ييووو   وجبوووه عووووى الدولووول أن تيسووور عمووو  رابطوووات مبووودأ تشوووجي  اجلمعيوووات )ز( 
 املست ومع؛ 

حتديووود طبيعووول احلووواالت  ، الووولي قيت قبووو  الشووومويات مووون أجووو مبووودأ أولويووول الواقووو  )ح( 
 الوقائعيل الن ينبفني أخلها ه االعتبارق

وحتد  املا يف السا سل من اليا ون، من ج ت ا، توجه السياسات العامل الن يتعع عوى الدولل  -9
أن تبا ر  ا، والن تتماشى م  أهداف مبا مل األم  املتحوديف التوجي يول حلمايول املسوت وكق وإضواهل إىل 

والسوالمل، والودهاع عون مصواحل املسوت ومع وضومان ملي و  ه احلصوول عووى املعووموات، محايل الصحل 
وصياغل الآامج التعويميل والتدريبيل، جيب عوى الدولل أن تعرتف بأعف املست ومع، م  إيالء اهتماا 
خووواص ألكثووور التئوووات ضوووعتا  وملرمووواان ق وتشوووم  التوجي وووات األخووورى ضووومان  ليوووات تسوووويل املنازعوووات 

ويا، ومشاركل املواطنع ورابطات املست ومع، وتشجي  طرائحب االست الك املستداا، وتع ي   ياهول والتع
محايووول املسوووت وك، واالسوووت الك املسوووتداا، واجلوووو يف ه إ تووواج السوووو  واخلووودمات، وملصوووول اجلميووو  عووووى 

ن توووو ا مجيووو  املنتجوووات الصوووحيلق ومووون امل ووو  اإلشووواريف إىل أن أهوووداف السياسووول العامووول الووووار يف ه اليوووا و 
 أج  يف الدولل، وأهنا مجيُع ا مو مل  راعايف االمتثال هلا ه  ائريف اختصاص اق

ممينلشألليع مماوضو  بم-2م
يتأمن اليا ون، ه هصووله مون األول إىل الرابو ، اجلو ء األكوآ مون التشوري  املوضووعني حلمايول  -10

لتشووريعات احلديثوولق واوودر اإلشوواريف املسووت وكق وتتطووابحب احليوووق املعوورتف  ووا لومسووت ومع موو  مع وو  ا
، إىل "احلحب ه معامول عا لل ومنصتل ه أي صوتيل ااريول وعودا بوجه خاص، وإن مل يمن ذلك شائعا  

التميي  عوى أساس األص  أو العرق أو اجلنس أو الوفل أو الدين أو الرأي أو الوض  االقتصا ي أو أي 
بوع املسوت ومع ه إعموال مليوووق أساسويل مثو  ملووحب  وضو   خور"ق ويبوع مل وور التمييو  أعيول العالقووات

 من الدستورق  2املرء ه عدا التميي  ضدو، وهو ما تنس عويه أيأا  املا يف 

وينس اليا ون عوى ملحب املست ومع ه الصحل والسالمل، واحلحب ه احلصول عوى املعووموات  -11
ىل جا وب يروه وا العا يول أو املتوقعول، واحلمايل التعالل من املنتجات واخلدمات الن ميمون أن تشوم ، إ

خطرا  عوى صحل املست وك أو سالمته البد يلق ويونس اليوا ون وتطوورو التن يموني عووى احلوحب ه احلمايول 
التعالووول هيموووا يتعووووحب ءملنتجوووات واخلووودمات الووون تشوووم ، ه يووو  ال وووروف العا يووول أو املتوقعووول،  ديووودا  

سووالمته البد يوول، واحلوووحب ه إصووالح التعوووويا عوون املنوووتج خطوورا  عوووى مليوووايف املسووت وك أو صوووحته أو  أو
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ملسوب ال وروفق كموا أ وه حيود   ،استبداله، وه تويني اخلدمل من جديود، وه اسورت ا  املبووغ املودهوع أو
التووو اا املوووور ين ءختووواذ تووودابري لوحووود مووون اخلطووور أو إزالتوووه مووون وقوووت اكتشووواف اخلطووور غوووري املتوقووو  ملنوووتج 

 إجراء إبالغ املست ومع والسوق والسوطاتق  خدمل ما، أو عيب، وكلا أو

واليواعوود املتعويوول ءلعيووو  مسووتوعبل وتشووم  عيووو  اإلذعووان، والشووروي غووري العا لوول )طبيعت ووا  -12
وعواقب ووا وعوودا تطبيي ووا( وشووروي التعاقوود العاموول، الوون ختأوو  ملواهيوول إ اريوول مسووبيل ه ملالوول اخلوودمات 

تون   محايول املسوت وك إزاء منتجوات أو  يتأمن اليا ون أملماموا  العامل أو ختأ  لوتن ي  االقتصا يق و 
خدمات حمد يف، مث  اخلدمات العامول املن مول؛ واملنتجوات أو اخلودمات الصوحيل، والتعويميول، والعياريول 
واملاليوول، واخلوودمات االئتما يوول الوون تيوودم ا الشووركات الوون ال تشوورف عوي ووا هيئوول الرقابوول عوووى املصووارف 

  واإل ارات اخلاصل لصنا يحب املعاشات التياعديلقوشركات التأمع

 ما  ريين بمريمجلزمعم م-3م

حيد  التص  اخلامس من اليا ون   اا اليواعد الثا ويل الن حتد  مسوؤوليل املوور ين واجلو اءات  -13
يووول اإل اريوول الوون تترضوو ا اهليئووول الوطنيوول حلمايوول املسوووت وك، أي املع وود الوووطين لوووودهاع عوون املناهسوول ومحا

املوميول التمريول )املع ود الوووطين لومناهسول(ق وميمون أن تموون مسووؤوليل املوورر ين مد يول، حيمم وا اليووا ون 
ه ملالووول األضوووورار، وكوووولا إ اريوووول، حيمم ووووا اليووووا ون  املووودين وأموووواا السوووووطات اليأووووائيل املصتصوووول ملصوووورا  

ضووومن االختصووواص اإل اري األوني والنطووواق الووووطين لومع ووود الووووطين لوووودهاع عووون املناهسووول ومحايووول  وتيووو 
 املوميل التمريلق 

وه ملالل ا ت اك مورر  ألملمواا اليوا ون، مُيمون لومع ود الووطين لومناهسول أن حيورك اإلجوراءات  -14
أو بنوواء عوووى شووموى موون املسووت وك املعووين أو موون رابطوول لومسووت ومعق و جوور  حتريووك  ا  اإل اريوول تويائيوو 

اإلجووراء، جيوووز لومع وود الوووطين لومناهسوول أن قموور بتوودابري املرتازيوول قوود تووؤ ي ملوو  إىل اإلغووالق املؤقووت 
 لوشووركات املشووتمى  وواق وه ملالوول اكتشوواف املع وود الوووطين لومناهسوول ال ت وواك، جيوووز لووه هوورء جوو اءات

 والرق وه  560,000و 62,000وملوووديف ضوووريبيل، أي موووا يعوووا ل ملوووواني  450و 50يووورتاوح أقصووواها بوووع 
ملوووواالت اسووووتثنائيل، ميموووون إعووووالن مسووووؤوني الشووووركات املصالتوووول مسووووؤولع ءلتأووووامن عنوووودما يشوووواركون 

 ءلتدليس أو خبطأ ال يفتتر ه اال ت اكق 

طوب املست وك عدا أعيل احملاولل السوابيل  ومن مسات اإلجراء اإل اري اللي يُتصل بناء عوى -15
لوتسويل املباشريف م  املورر ق أي أ ه جيوز ملست وك متأرر تيدمي شموى إىل املع د الوطين لومناهسل مون 
 ون واسووطل بووالغ وال شووموى وال قوودمي مطالبوول إىل املووور ق ولووللك، هووإن اإلجووراء اإل اري لوويس سووبي  

من األمليان أول إجراء لومست وك ه مواج ل ا ت اك م عوا حليوقهق اال تصاف األخري، ولمنه ه كثري  
وقوود أسوو   هوولا، إىل جا ووب عواموو  أخوورى، ه إعطوواء أعيوول كووآى لوتياضووني اإل اري ه العالقووات موو  

 املست ومعق

 مين فععممجلعع وم امما ل  كنيم-4م

 الوووولين ا ت مووووت يتعوووووحب التصوووو  السووووا س موووون اليووووا ون ءإلجووووراءات الوووون حتمووووني املسووووت ومع -16
مليوووق   بشووم  مجوواعني أو واسووعل النطوواقق وتووت  هوولو اإلجووراءات ضوومن االختصوواص اإل اري لومع وود 
الوطين لومناهسل وكلا اختصاص اليأاءق وحيحب لرابطات املست ومع "املعرتف  ا عوى النحو الواجب" 

ي لومع ووود الووووطين مووون املع ووود الووووطين لومناهسووول أن تتصووول إجوووراءات مجاعيووول ضووومن االختصووواص اإل ار 
لومناهسلق وال يونس اليوا ون عووى موا حيوحب ءلتعو  لتورا ى املسوت ومع كأشوصاص طبيعيوع أو اعتبواريع 

 بفرء اختاذ إجراءات مجاعيلق
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وكما جرت العا يف ه مع   الوالايت اليأائيل، هوإن الطريوحب اليأوائني وملودو املؤهو  لون ور ه  -17
ومعق ولومع وووود الوووووطين لومناهسوووول ورابطووووات املسووووت ومع التعووووويا عوووون األضوووورار الوووون توحووووحب ءملسووووت 

صوالمليل اال تصواب لوودهاع اجلمواعني عون املسوت ومع أمواا اليأواءق بيود أ وه يوو ا احلصوول عووى مواهيوول 
مسبيل من املع د الوطين لومناهسل لمني ختول رابطوات اارسول هولو الصوالمليل، األمور الولي ر وا يموون 

ق ومون العوامو  األخورى الون ميمون (10)هب ءلما  ملو  اآلن إىل اليأواءقد أس   ه أن الرابطات مل تل
أن تتسر هولا الواقو  االهتيوار إىل اخلوآيف ه هولو الودعاوى اليأوائيل وعودا كتايول املووار  البشوريل واملاليولق 

 ق (11)وتس   ووجه اليصور هلو ه الأعف املؤسسني لرابطات املست ومع

 علبمما ل   ميناءعمممينو  ممالكعملمحلعم-5م

يووونس التصووو  السووواب  مووون اليوووا ون عووووى الن ووواا الووووطين املتمامووو  حلمايووول املسوووت وك ءعتبوووارو  -18
 موعوول موون املبووا مل واليواعوود واإلجووراءات والتينيووات والصووموك الراميوول إىل ضوومان مواءموول السياسووات 

(ق 1ثو  )ا  ور الشوم  البيواين العامل وحتسع إجراءات مجي  اإل ارات املعنيل ه الدولول إىل املسوتوى األم
ويعووآ عوون الن وواا موون خووالل ااوووس الوووطين حلمايوول املسووت وك، وهووو هيئوول تنسوويحب  بعوول لر سوول  وووس 
الوزراء ويرأس ا املع ود الووطين لوودهاع عون املناهسول ومحايول املوميول التمريول، بصوتته اهليئول الوطنيول حلمايول 

ملع د الووطين لومناهسول ج ول تنسويحب ه  وال محايول املسوت وك املست وكق وبللك، عع املشررِّع البريوه ا
 ووكالل رئيسيل ه هلا املسعىق

م 1الرس  البياين   
مأ ضععمميناءعمممينو  ممالكعملمحلععلبمما ل   

 

__________ 

 ملا أبوغ عنه املع د الوطين لودهاع عن املناهسل ومحايل املوميل التمريل، مل حيدث هلا إال مريف واملديفق  وهيا   (10)

 جووورى احلصوووول عووووى االسوووتنتاجات بنووواء عووووى ميوووابالت مووو  رابطوووات املسوووت ومع أجريوووت ه بوووريو ه أيووووول/ (11)
 ق2019 سبتمآ
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وتتمثووو  م وووواا ااووووس الوووووطين حلمايووول املسووووت وك ه تع يووو  وتنسوووويحب السياسووول الوطنيوووول حلمايوووول  -19
والدهاع عنه واخلطل الوطنيل حلمايل املست ومع، وعا ملجرا ال اويول ه السياسول العامول حلمايول املست وك 

توصيات بشأن ترتيوب أولووايت  املست ومع ه بريو وير  وصت ما ءلتتصي  أ انوق وييدا ااوس أيأا  
رهووول بشوووأن محايووول اإلجوووراءات واملعوووايري ه قطاعوووات معينووول لالسوووت الك، ويصووودر  راء، ويعووو ز توليووود املع

املسووت وك، ويعوو ز   وو  اإل وولار بشوووأن سووالمل املنتجووات واخلوودمات، وييوووير  هعاليوول  ليووات منوو   شووووب 
 الن اعات وتسويت ا، ويوجه االتصال بع اليطاعع العاا واخلاص، ويشج  مشاركل املواطنعق

موون التحمووي  ه    تشووم  كوال  وحتوت هوولا العنووان  تسووه، يون   اليووا ون "عدالول االسووت الك"، الون   -20
 ال االست الك واآلليات البديول لتسويل املنازعات وسج  املطالباتق ويتب  التحمي  ه  ال االست الك  

؛ ولووه قوويف  توواذ ه اإلقووي  الووطين )موون خوالل احلمومووات  ومو موا    النمووذج االسوباين، موون مليو  كو ووه  ا يوا  
أو األشووووصاص االعتبوووواريع لويوووا ون العوووواا، واملماتووووب اإلقويميوووول  اإلقويميووول واحملويوووول، وغريهووووا مووون الميوووواانت  

لومع وووود الوووووطين لومناهسوووول(، ولووووه تشووووميول  ال يوووول موووون املووووور ين ورابطووووات املسووووت ومع واإل اريفق وسووووج   
املطالبوات  ليوول هلوا صووالمليل ذاتيول جيووب أن تموون جلميوو  املؤسسوات التجاريوول وتموون متاملوول لومسووت ومع  

لتيوديره ق ولوموور  خيوار    هرتاضيل( مل  يتممنوا من تيدمي شمواه  أو مطوالبت   وهيوا  )ه صوريف ما يل أو ا 
ق  تيومييوا    يوموا    30ه غأوون هورتيف أقصواها    وإال جيوب عويوه الور  كتابيوا   ، مل  املطالبل أو الشوموى عووى التوور 

 لرقابلق  وينبفني إرسال هلو املعوومات إىل املع د الوطين لومناهسل إذا طُوب منه ذلك ألغراء ا 

ه ي  الن اا الووطين املتمامو  حلمايول املسوت وكق وتتماشوى  وتن   رابطات املست ومع أيأا   -21
الالئحل التن يميل لويا ون م  مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك، الون توصوني أبن تموون 

اعات املست ومع ه املن مل ق وتتسحب هلو الالئحل أيأا  م  شروي تيسري قياا مج(12)الرابطات مستيول
، وهوولا يعووين أ ووه حي وور عوووى رابطووات املسووت ومع حتييووحب الووربح واحلصووول عوووى (13)الدوليوول لومسووت ومع

 وي  من املور ين واال تماء السياسنيق ويون   اليوا ون طريوحب  ويو  ومليود لرابطوات املسوت ومع، ويتمثو  
موات الون يترضو ا املع ود الووطين لومناهسول واهليئووات ه أ وه جيووز هلوا احلصوول عووى  سوبل مئويول مون الفرا

 50التن يميل اليطاعيل ه الدعاوى الن ملركت ا هلو الرابطاتق وال ميمن أن تتجاوز هلو النسبل املئويل 
ه املائوول من ووا ه  تيا ووا التشووفيويلق وقوود أ ت قواعوود  5ه املئوول موون الفراموول، وال ميموون اسووتصداا سوووى 

، إىل منوذج اواري لرابطوات املسوت ومع ييووا عووى التياضوني اإل اري أمواا هلو، ج ئيا  التموي  الصارمل 
 املع د الوطين لومناهسلق

 تشألليع مأخألىمذم مص بم- عم

ه  ووال محايوول املسووت وك ويتووني بشوومول هوولو السياسوول  يووؤ ي مبوودأ التصصوويس وييتيتووه  امووا   -22
ه مع م وووا مووو  اليطاعوووات اخلاضوووعل لوتن وووي   وجوووب  العامووولق وحييووو  اليوووا ون إىل قووووا ع شووو ، تتواهوووحب

عووووى االسوووتثمار اخلووواص ه اخلووودمات العامووول أو الصوووحل أو اإل عوووا   التصووو  الرابووو  ولمن وووا توووؤ ر أيأوووا  
العيوواري أو اخلوودمات املاليوول، وغريهوواق وإضوواهل إىل املوولكوريف صووراملل ه اليووا ون، تسوووحت بووريو بيوووا ع 

ا مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك، مث  قا ون املناهسل، حمد يف بشأن املسائ  الن تفطي 
 ق(14)وتوهري خدمات الصرف الصحني، واإلمدا  ءملنتجات الصيدال يل والطاقل، ومحايل البياانت

__________ 

 )ه(ق1)األهداف(، التيريف  أوال  مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك،  (12)

من موووووووووووول املسووووووووووووت ومع الدوليوووووووووووول هووووووووووووني احتووووووووووووا  مجاعووووووووووووات املسووووووووووووت ومع ه مجيوووووووووووو  أ وووووووووووواء العووووووووووووامل )ا  وووووووووووور  (13)
www.consumersinternational.org/ ق) 

 ق https://unctadwcpm.org/docs/PER.pdf  : ل عوى الرابت التاني األو متا ، اخلريطل العامليل حلمايل املست وكق متامل  ( 14) 

http://www.consumersinternational.org/
https://unctadwcpm.org/docs/PER.pdf
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ومن اااالت الن مُلد ت كأولويل الستعراء الن راء الطوعني محايل بياانت املست ومع، الن  -23
، قووووا ون محايوووول 2011 وز/يوليووووه  3الصووووا ر ه  29733ليووووا وين ه بووووريو ه اليووووا ون رقوووو  اوووود أساسوووو ا ا

البياانت الشصصيلق ويستند اليا ون إىل مبا مل مواهيل أصحاب احليوق، وأمن قواعد البياانت، وتووهري 
انت املوووار  ملوو  يووتممن أصووحاب البيوواانت الشصصوويل موون إ توواذ مليوووق  ق واهليئوول الوطنيوول حلمايوول البيووا

الشصصوووويل هووووني وزاريف العوووودل ومليوووووق اإل سووووان، موووون خووووالل مووووديريت ا العاموووول لوشووووتاهيل والوصووووول إىل 
املعوومات العامل ومحايل البياانت الشصصيلق وم  ذلك، هإن أملماا اليوا ون تنطبوحب ءلمامو  ه سوياق 

 تثال لهقعالقات االست الك، واملع د الوطين لومناهسل خمتس ملصرا  وملصراي  ءإلشراف عوى االم

 إ ع ممين  ع بممينيعمبم- مبيعامم

يركوو  هوولا التصوو  عوووى أهوو  أ وات السياسوول العاموول، وهووني السياسوول الوطنيوول حلمايوول املسووت وك  -24
ق ولوودى حتديوود  طوواق الدراسوول، أخوولت ه االعتبووار (15)والوودهاع عنووه واخلطوول الوطنيوول حلمايوول املسووت ومع

ومبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك، وغريها من  االت االهتماا الن أعربت عن ا بريو، 
الصووموك الدوليوول ذات الصووول الوون تبوووور املمارسووات اجليووديف عوووى الصووعيد العوواملنيق ولووللك، أُ رج أيأووا  

 قس  حمد  بشأن التجاريف اإللمرتو يلق

 مين  ع بممينو ا بمحلععلبمما ل   مريمين فععم اهم-أينفم

مايوول املسووت وك والوودهاع عنووه هووني سياسوول لودولوول ييوو  تنتيوولها عوووى مجيوو  السياسوول الوطنيوول حل -25
مستوايت احلمومل وتو ا مجي  أصحاب املصوحل، وه  اليطاعات العاا واخلاص واجلمعويق وتستند ه 

، إىل اسووووتعالمات اريبيوووول 2020إىل عوووواا  2017 سووووصت ا احلاليوووول، السوووواريل املتعووووول ه التوووورتيف موووون عوووواا 
ئيل و راسووات  تمعيوول أجريووت ه املنوواطحب احلأووريل( تسووتر عوون بيوواانت عوون العووا ات ) راسووات استيصووا

 وامل ارات، ومعرهل احليوق، واخلآيف ه االست الك واملطالبل أو الشموى، والأعف، والتميي ق 

وتسوووتند السياسووول الوطنيووول حلمايووول املسوووت وك والووودهاع عنوووه إىل أربعووول حمووواور اسووورتاتيجيل هوووني:  -26
والتوجيه والنشر؛ و)ب( محايل صوحل املسوت ومع وسوالمت  ؛ و)ج(  ليوات منو  الن اعوات  التثييف )أ(

بووووع املووووور ين واملسووووت ومع وتسووووويت ا؛ و) ( تع يوووو  الن وووواا الوووووطين املتماموووو  حلمايوووول املسووووت وكق وتووووآز 
 خطوووووي العموووو  هوووولو بوووودورها ه اخلطوووووي االسوووورتاتيجيل الوووون تُبوووووو ر بعمووووحب ه اخلطوووول الوطنيوووول حلمايوووول

 املست ومعق

 مخلقبممينو ا بمحلععلبمما ل  كنيم- عم

اخلطوووول الوطنيوووول حلمايوووول املسووووت ومع أ ايف تنتيليوووول لتنتيوووول السياسوووول الوطنيوووول حلمايوووول املسووووت وك  -27
والدهاع عنه، الن قا  صياغت ا املع د الوطين لومناهسلق كما اعتمد  وس إ اريف املع د الوطين لومناهسل 

وتتأمن مؤشرات ليياس حتييحب األهداف احملد يف   2020-2017طل احلاليل الترتيف  هلو اخلطلق وتفطني اخل
 ق2ه السياسل الوطنيل حلمايل املست وك والدهاع عنهق وتآز هلو احملاور ه الشم  البياين 

__________ 

(15) INDECOPI, Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor  أعالو(ق 6)ا  ر احلاشيل 
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م 2الشم  البياين   
ممخلقبممينو ا بمحلععلبمما ل  كني

 
 املع د الوطين لودهاع عن املناهسل ومحايل املوميل التمريلق -املست وكمديريل اهليئل الوطنيل حلمايل  املصدر:

 مينلجع اممإلينكرترين بم-ج دم

إن أملد اااالت الن مل تعوا  ءلمامو  ال ه السياسول الوطنيول حلمايول املسوت وك والودهاع عنوه  -28
أولويل حلمايل املست وك ه  وال ه اخلطل الوطنيل حلمايل املست ومع هو التجاريف اإللمرتو يل، وإن كا ت

ق وتستدعني املبوا مل التوجي يول مون الودول (16)بريو وكلا ملبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك
األعأاء أن تع ز  يل املست ومع ه التجاريف اإللمرتو يل، من خالل الصياغل املستمريف لسياسات شتاهل 

مايل ال يي  عن ذلك اللي توهرو األشمال األخرى من وهعالل حلمايل املست وك تأمن مستوى من احل
إىل اسووتعراء سياسووات محايوول املسووت وك السوواريل السووتيعاب اخلصووائس  التجوواريفق والوودول موودعويف أيأووا  

اخلاصول لوتجواريف اإللمرتو يول، مو  اإلشواريف صووراملل إىل صوموك  وليول أخورى، وال سويما توصويات من موول 
2016تصا ي، مث  توصيل محايل املست وك ه التجاريف اإللمرتو يل لعاا التعاون والتنميل ه امليدان االق

(17) 
2006والتوصيل املتعويل ءلتعاون عآ احلدو  ضد الآيد غري املرغوب هيه لعاا 

 ق (18)

ق وتسو   هولو 2018وه هلا الصد ، قدا املع د الوطين لومناهسل جدول أعماله الرقمني عاا  -29
  وووووز/ 27املووووؤر   PCM-2011-066ووماتيوووول، ه تنتيوووول املرسوووووا األعوووووى رقوووو  الو ييوووول، ذات الييموووول املع

جودول األعموال  -، الولي  وت املواهيول  وجبوه عووى خطول تنميول  تمو  املعووموات ه بوريو 2011 يوليوه

__________ 

 ق 65إىل    63)املبا مل التوجي يل(، الترع طاء، التيرات من    املست وك، خامسا  مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل   ( 16) 

(17) OCDE, Protección al consumidor en el comercio electrónico: Recomendación de la OCDE, París, 

2016 (Comisión Federal de Comercio, 2018, para la edición en español)ق 

(18) OCDE, Recommendation on Cross-Border Co-operation in the Enforcement of Laws against 

Spam ,2006ق  

https://www.oecd.org/internet/consumer/proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico.pdf
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/arnau_izaguerri_un_org/Documents/Consumer%20Protection/Peer%20Review/Peru%202019/OECD%20Recommendation%20on%20Cross-Border%20Co-operation%20in%20the%20Enforcement%20of%20Laws%20against%20Spam
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/arnau_izaguerri_un_org/Documents/Consumer%20Protection/Peer%20Review/Peru%202019/OECD%20Recommendation%20on%20Cross-Border%20Co-operation%20in%20the%20Enforcement%20of%20Laws%20against%20Spam
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، الووولي حيووود  األهوووداف واالسووورتاتيجيات العامووول لتمموووع ااتمووو  البوووريوه مووون (19)0,2الرقموووني البوووريوه 
 احلصول عوى التوائد الن يتيح ا تطور تمنولوجيات املعوومات واالتصاالت ه مجي  جوا ب اق

ممإل ع مما   وم-خعم عامم
املؤسسووات، العاموول محايوول املسووت وك سياسوول شووامول يتطوووب حتييي ووا تأوواهر ج ووو  عوود  موون  -30

واخلاصووول عووووى السوووواءق وبينموووا يركووو  هووولا التيريووور عووووى حتويووو  املع ووود الووووطين لومناهسووول، بوصوووته اهليئووول 
إىل مشاركل كياانت عامل أخرى هلا مسؤوليات ه  ال   احلموميل الرئيسيل حلمايل املست وك، أشري أيأا  

 محايل املست وكق

 بمري علبمما ك بممين كأللبماي  ممينو  مين  فععم اممااعف م-أينفم

حيد  اليا ون املع د الوطين لومناهسل بوصته اهليئل احلموميول الرئيسويل حلمايول املسوت وك، وهوو  -31
منطيوووول موووون بووووريوق و ووووارس اجل ووووات  24خموووتس ه مجيوووو  أ وووواء اإلقوووووي  الوووووطين، ولووووه ميووور ه ليمووووا وه 
اصوا ا، وإن كوان املع ود الووطين لومناهسول التن يميل اليطاعيل سوطات محايل املست وك ه ملدو  اختص

 حيتتظ ءالختصاصات املتبييل العاملق

ولومع د الوطين لومناهسل له واليل واسعل النطاق عوى  و خاص تفطني، ءإلضاهل إىل محايول  -32
اءات املسوت وك، املناهسوول احلوريف، واملوميوول التمريوول، واحلوواج  البريوقراطيوول، واملناهسوول غوري املشووروعل، وإجوور 

، 25868اإلعسوووار، واإلغوووراق، واإلعووواانتق وبوجوووه عووواا،  أووو  املع ووود الووووطين لومناهسووول لويوووا ون رقووو  
، كمووووا  أوووو  ه  ووووال محايوووول املسووووت وك لويووووا ون  تسووووهق 1992تشوووورين الثوووواين/ وهمآ  18الصووووا ر ه 

مول(ق ووهيوا  ولومع د الوطين لومناهسل سوطل وض  ميورتح تشوري  عون طريوحب ر سول  ووس الووزراء )احلمو 
، تبوووووغ مي ا يتووووه (20)لوبيوووواانت املسووووتمديف موووون اخلريطوووول العامليوووول حلمايوووول املسووووت وك الوووون وضووووع ا األو متووووا 

مويتا  متترغا ق ومن  529ماليع  والرق كما  صس حلمايل املست وك املوار  املتمثول ه   10,5 السنويل
إىل ترسوا ته خطول اسورتاتيجيل مؤسسويل، من ور التصطيت االسرتاتيجني، أضاف املع د الووطين لومناهسول 

 ق 2019، وخطل تنتيليل مؤسسيل لعاا 2022-2018تفطني  سصت ا احلاليل الترتيف 

 ماشع كبميفممينيع  بممينلشأللي بم-1م

ه العمويووول التشوووريعيل ه بوووريو بوصوووته هيئووول ذات  متميووو ا   يتبووووأ املع ووود الووووطين لومناهسووول موقعوووا   -33
  وال االمتثوال اليوا وين وبوصوته  ووس إ اريف الن واا الووطين املتمامو  اختصاص رئيسني و طاق وطوين ه

حلمايل املست وكق وعالويف عوى أن املع د الوطين لومناهسل ذايت التسيري ومستي  عن السوطل التنتيليل، 
ه وووو يتمتووو  بصوووالمليل تيووودمي ميرتملوووات تعوووديالت تشوووريعيل إىل ر سووول  ووووس الووووزراء لون ووور هي ووواق كموووا 

و فرس اجلم وريل املع د الوطين لومناهسل بصوريف مباشريف ه املشاري  التشريعيلق وأصدر املع د يستشري ك
مشروع قا ون تشم  قأااي مث  محايل  59، عوى وجه التحديد،  راء بشأن 2018الوطين لومناهسل عاا  

 ي  املثال ال احلصرقالبياانت، أو وض  العالمات، أو الن اا املاني والتأميين، أو أسعار األ ويل، عوى سب

__________ 

 ق2016، 0-2بريو، ر سل  وس الوزراء، خطل تطوير  تم  املعوومات ه بريو: جدول األعمال الرقمني  (19)

 أعالو(ق 14األو متا ، اخلريطل العامليل حلمايل املست وك )ا  ر احلاشيل  (20)
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 مينل ق فمريمينلوج همريميناشألم-2م

، قووواا املع ووود الووووطين لومناهسووول، مووون خوووالل مووون مديريتوووه لو يئووول 2019و 2018ه هووورتيف عوووامني  -34
الوطنيل حلمايل املست وك، بتنتيل العديد مون املبوا رات لتثييوف املسوت ومع وتووجي    و شور املعووموات 

 ، وهوني و ييول تتاعويول تعورء بيا يوا  (21)اخلصووص، خريطول املسوت وكبشأن مليوق  ق وأطووحب، عووى وجوه 
طوورق الشووماوى والميوواانت املصتصوول ه الن وور ه خمتوووف قطاعووات السوووق البووريوه وتتيح ووا ءإلسووبا يل 

، و"ااو  (22)والميتشوا واألميارا وبوفل اإلشاريف وطرييل براي ؛ واأل لل الرقميل "ااو  عون سوياريف أجرتوك"
، الن تس   ميار ل اخلدمات ه اليطاعات؛ والبوابل (24)جامعتك" ، و"اا  عن(23)"عن خطك اجلوي

، موو  معوومووات عوون العيوووءت الوون يطبي ووا املع وود الوووطين لومناهسوول عوووى (25)العاموول "ا  وور اوون تشوورتي"
ن ( بعنووواhackathonلويرصوونل احلاسوووبيل  ) الشووركات واملووور ينق و  وو  املع وود الوووطين لومناهسوول  سووباقا  

، قوووودا خاللوووه حتووود لومبتموووورين التمنولووووجيع، ومطوووووري (26)"املبتمووورون الرقميوووون،  عمووووا  لومسوووت ومع"
 الشبمل العنمبوتيل ولطالب التمنولوجيا أو احلوسبل القرتاح ملوول مبتمريف لتع ي  محايل املست وكق 

يول املسوت وك عووى محا مسوت وما   3 183، قاا املع د الوطين لومناهسول بتودريب 2018وه عاا  -35
لتحسع   (27)ق كما وض  " ليال  تتاعويا  لومست ومع لتائديف املشاري  الصفرى والصفرييف"مور ا    820وكلا 

 ه م ا اللت اما ا ه  ال محايل املست وكق

وتسووعى محووول املع وود الوووطين لومناهسوول "كونووا مسووت ومون" إىل محايوول مليوووق األشووصاص ذوي  -36
الل  شر معووموات عون مليووق  ق و ودف الوآامج اإلذاعيول لومع ود الووطين اإلعاقل والدهاع عن ا من خ

 ، مث  "قويف املست وك"، إىل زاي يف توعيل املستمعع ايوق  ق(28)لومناهسل

  علبمصثبمما ل  كنيمري المل دم-3م

قطاعيول املتعوحب بصحل املست ومع وسوالمت  ، لودى بوريو سووطات  ءلن ر إىل مشوليل املوضوع -37
خمتوتل غري املع د الوطين لومناهسل تصودر بودورها تنبي وات تتعووحب  نتجوات و/أو خودمات االسوت الك، 

)األغليول(، واملديريول العامول لد ويول واإلمودا ات  (29)مث  املديريل العامل لوصوحل البيئيول وسوالمل األغليول
( 32)األمسووووواك(، ووزاريف اإل تووووواج )صوووووحل (31))األ ويووووول(، واهليئووووول الوطنيووووول لوصوووووحل السووووومميل (30)واأل ويووووول

 )األمساك، وتربيل األملياء املائيل، واملشاري  الصفرى والصفرييف، والصناعل(ق 

__________ 

 قwww.indecopi.gob.pe/documents/51084/123333/Mapa_Consumo_Digital.pdfا  ر  (21)

-https://indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-la-guia-interactivaا  وور  (22)

checa-tu-taxi-sobre-las-condiciones-en-las-que-se-brinda-la-intermediacion-del-serق 

 قwww.indecopi.gob.pe/-/checa-tu-aerolineaا  ر  (23)

 .www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3043340/Checa+tu+uni-2019-Indecopi-SUNEDUا  ووووووووووور  (24)

pdf/142e304d-ac15-538f-f988-023f233d80acق 

 ق/https://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscadorا  ر  (25)

 قwww.consumidor.gob.pe/hackathonconsumoا  ر  (26)

 ق/https://enlinea.indecopi.gob.pe/guiaconsumomypeا  ر  (27)

 قwww.indecopi.gob.pe/radio-indecopiا  ر  (28)

 قwww.digesa.minsa.gob.peا  ر  (29)

 قwww.digemid.minsa.gob.peا  ر  (30)

 ق/www.sanipes.gob.pe/web/index.php/esا  ر  (31)

 قwww.gob.pe/produceا  ر  (32)

file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.indecopi.gob.pe/documents/51084/123333/Mapa_Consumo_Digital.pdf
https://indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-la-guia-interactiva-checa-tu-taxi-sobre-las-condiciones-en-las-que-se-brinda-la-intermediacion-del-ser
https://indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-la-guia-interactiva-checa-tu-taxi-sobre-las-condiciones-en-las-que-se-brinda-la-intermediacion-del-ser
file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.indecopi.gob.pe/-/checa-tu-aerolinea
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3043340/Checa+tu+uni-2019-Indecopi-SUNEDU.pdf/142e304d-ac15-538f-f988-023f233d80ac
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3043340/Checa+tu+uni-2019-Indecopi-SUNEDU.pdf/142e304d-ac15-538f-f988-023f233d80ac
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3043340/Checa+tu+uni-2019-Indecopi-SUNEDU.pdf/142e304d-ac15-538f-f988-023f233d80ac
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3043340/Checa+tu+uni-2019-Indecopi-SUNEDU.pdf/142e304d-ac15-538f-f988-023f233d80ac
https://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/
file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.consumidor.gob.pe/hackathonconsumo
https://enlinea.indecopi.gob.pe/guiaconsumomype/
file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.indecopi.gob.pe/radio-indecopi
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.digesa.minsa.gob.pe
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.digemid.minsa.gob.pe
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.gob.pe/produce
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وعوو زت اربوول بووريو ه  ووال الصووحل والسووالمل وعمو ووا ه ااووال اإلقويمووني التعوواون موو  بووودان  -38
التوووواب  ملن مووول الوووودول أمريموووا الالتينيووول األخوووورى مووون أجووو  إ شوووواء شوووبمل االسووووت الك املوووأمون والصوووحل 

هي اق و لا املعىن، ييوا املع د الوطين لومناهسل بوض    واا  مؤسسا   ، الن تعد بريو عأوا  (33)األمريميل
يوونس عوووى إ راج   وواا لرصوود احلوووا ث الوون تسووبب ا املنتجووات  (34)لإل وولار ءملنتجووات واخلوودمات اخلطووريف

يا ات واملستشتياتق وكما هوو موضوح ه اجلودول، هوإن من التيارير امليدمل ه الع االست الكيل ا طالقا  
، ولمن ال ي ال هناك  ال ل اي يف شتاهيل السوق تصاعداي   عد  محالت استدعاء املنتجات ي  ر اااها  

2019عمويل استدعاء منتجات عاا  697إذا قاران، عوى سبي  املثال، م  أسرتاليا، ملي  أجريت 
 ق (35)

 2019-2012 م ممايا ب،ممإلنذم م ممااشو امريمينوحمم

 الوملدات املعنيل اإل لارات املنشوريف السنل

2012 5 705 

2013 19 650 24 

2014 38 878 183 

2015 33 280 49 

2016 35 277 66 

2017 81 293 902 1 

2018 92 852 145 

2019 66 695 52 

 2م425م630 369 مجملعوع

 املع د الوطين لودهاع عن املناهسل ومحايل املوميل التمريلق -حلمايل املست وكمديريل اهليئل الوطنيل  املصدر:

  علبمما عحلمملرل ععلبمين ع ل  كنيمريت ولبممااعز ع مريمينليولضم-4م

تسوحت بريو بن اا قوي حلمايل املصاحل االقتصا يل لومست ومع، يتماشى مو  مبوا مل األمو   -39
وكق وميوووارس املع ووود الووووطين لومناهسووول، مووون خوووالل إجوووراءات إ اريووول املتحوووديف التوجي يووول حلمايووول املسوووت 

وج ائيل وحتييييل، هلو الوييتل ومين  ه الوقت  تسه استصداا املمارسات الن تأر  صاحل املست ومع 
وتنت ووك أملمووواا اليوووا ونق وإضوواهل إىل ذلوووك، يشوووج  املع ووود الوووطين لومناهسووول، إىل جا وووب مؤسسوووات 

سووويل املنازعووات، وال سوويما الوسووائ  البديووول أو اخلارجوول عوون  طوواق اليأوواء، ملموميوول أخوورى،  ليووات ت
ويشووووج  اآلليووووات الطوعيوووول لوتسووووويل الرضووووائيل ه املؤسسوووواتق وتبيووووى تعويأووووات املسووووت ومع حمتويوووول 
لوسوطات اليأائيل و الس التحمي ق وير  التأييد اليا وين ملمارسل هلو الصالمليات ه اليا ون، عووى 

ور أعالوق وينيس  هولا التورع إىل التحيييوات، واإلجوراءات اإل اريول والشوماوى واملطالبوات، النحو امللك
 وتسويل املنازعات، والدعاوى اجلماعيلق

__________ 

 قwww.oas.org/es/sla/rcss/sobre_rcss.aspا  ر  (33)

  ق/www.alertasdeconsumo.gob.peا  ر  (34)

 قwww.productsafety.gov.au/recalls/browse-all-recallsا  ر  (35)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.oas.org/es/sla/rcss/sobre_rcss.asp
http://www.alertasdeconsumo.gob.pe/
file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.productsafety.gov.au/recalls/browse-all-recalls
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 مينليعريةممين رييلم-5م

ه  ووال محايوول املسووت وك،  ووارس بووريو راي يف إقويميوول و وليوول ملييووت إ ووازات هاموول ه  ووال  -40
ق وييوووا التعوواون (36)بووودان 10وطين لومناهسوول اتتاقووات تعوواون  نائيوول موو  التعوواون الوودونيق وأبوورا املع وود الوو 

الثنووائني بشووم  ءرز عوووى تبووا ل املعوومووات واملسوواعديف املتبا لوولق هتووني ملالوول شوويوني، ينأوواف التعوواون ه 
 التسويل البديول لومنازعات وإ اريف املطالبات العابريف لوحدو ق 

ءملبا رات اإلقويميل حلمايل املست وك، مث  شبمل من مل  واملع د الوطين لومناهسل موت ا أيأا   -41
الدول األمريميل لالست الك املأمون والصحل، وممتب الدهاع عن مليوق املست وك ه منطيل األ دي ، 

األمريموني لووكواالت احلموميول حلمايول املسوت وك، وبورانمج  -وحتوالف احملويت اهلوا مل، واملنتودى األيبوريي 
 ق(37)ايل املست وك ملنطيل أمريما الالتينيل التاب  لدو متا سياسات املناهسل ومح

وعوى مستوى التعاون غري الرمسني املتعد  األطوراف، يشوارك املع ود ه الشوبمل الدوليول حلمايول  -42
املست وك وإ تاذ اليا ون، وجلنل محايل املست وك التابعل ملن مل التعاون والتنميول ه امليودان االقتصوا ي، 

آاء احلمومني الدوني املعين بيوا ع وسياسات محايل املست وك التاب  لدو متا ق وساعت بريو وهريحب اخل
ه أعمووال هريووحب اخلووآاء احلمووومني الوودوني هيمووا يتعوووحب بيائموول  2018طوعووا ، عوووى وجووه اخلصوووص، عوواا 

 ق(38)اهرتاضيل ألهأ  املمارسات ه  ال محايل املست وك واملناهسل

 خألىك عان م عمبمأم- عم

، وقود اضوطوعت مؤسسوات عامول شو  اإلطار املؤسسني حلمايل املست وك ه بوريو راسوج جودا   -43
أب وار ه  ال محايل املست وكق وحيد  اليوا ون املبوا مل وتوزيو  االختصاصوات، وتممووه لووائح تن يميول 

ملسوت وك )ا  ور خاصل وقطاعيلق ويت  التنسيحب بوع الميواانت املعنيول مون خوالل ااووس الووطين حلمايول ا
، الووولي يعووودو املع ووود  ملالووول محايووول املسوووت ومع ه بوووريو (ق ويتأووومن التيريووور السووونوي 3الشوووم  البيووواين 

 ق (39)الوطين لومناهسل، اإلجراءات الرئيسيل الن وضعت ا بييل املؤسسات العامل بشأن محايل املست وك

__________ 

املتعوود يف اليوميووات(، والسوووتا ور، وشوويوني، وكنوودا، وكوسووتاريما،  -األرجنتع، وءراغواي، وبنما، وبوليتيووا ) ولوول  (36)
 واملمسيك، والوالايت املتحديفق

 ق/http://unctadcompal.orgا  ر  (37)

(38) TD/B/C.I/CPLP/15ق 

(39) INDECOPI, Estado de la protección de los consumidores en el Perú, 2018ق 

http://unctadcompal.org/
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/cicplpd15_es.pdf
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/Informe_Anual_PC_2018_VF/2ab8e346-5339-686d-429d-6fa86bcf8f49
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م 3الشم  البياين   
مما ل   أ ضععممجمل سممينو  محلععلبم

 
 املع د الوطين لومناهسلق املصدر:

وتتمثو  إملوودى أولوووايت ااوووس الوووطين حلمايوول املسووت وك ه تع يوو  مشوواركل احلمومووات احملويوول  -44
بشوووأن  27867واإلقويميووول وتع يووو  قووودرا ا ه  وووال محايووول املسوووت وكق و وجوووب اليوووا ون األساسوووني رقووو  

بشوأن  27972، واليا ون األساسني رق  2002الثاين/ وهمآ  تشرين 18احلمومات اإلقويميل، الصا ر ه 
، تتحمووو  احلموموووات اإلقويميووول واحملويووول مسوووؤوليات واسوووعل 2003أاير/موووايو  27البوووودايت، الصوووا ر ه 

النطووواق ه  وووال محايووول املسوووت وك،  وووا أهنوووا مموتووول بأووومان اارسووول سوووماهنا الماموووول حليووووق   وتمووواهؤ 
ه املائووول مووون  33,3ل وبنووواء اليووودرات واإل صوووافق ومووو  ذلوووك، مل تيووو  إال هرصووو   ه التنميووول االجتماعيووو 

ه املائوووول موووون احلمومووووات احملويوووول أب شووووطل توووودريب وتوجيووووه لومسووووت ومع  45,9احلمومووووات اإلقويميوووول و
واملور ينق ومن امل   أن يمون لوحمومات اإلقويميل كما احملويل مويتوون مودربون يعمووون كمنسويع ه 

  ال محايل املست وك ه  ائريف اختصاص  ق 

 مشع كبممينققععممجلعيويمريمينققععممخلعصممم- عع عامم

املست وك مشاركل مجي  األطوراف املعنيول لتحييوحب محايول كاهيول لسوماهنا بصوتت   تتطوب محايل  -45
مست ومع أو احلتاظ عوي وا، عووى النحوو الووار  ه مبوا مل األمو  املتحوديف التوجي يول حلمايول املسوت وكق 
ويتطوووووب ذلووووك أيأووووا  مسوووواعل اجل ووووات التاعووووول ه السوووووق، أي الشووووركات واملسووووت ومع املن مووووع ه 

 أو رابطاتق  موعات 
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  مبقع مما ل  كنيم-أينفم

لرابطووووات املسووووت ومع ه بووووريو وييتوووول محايوووول املسووووت ومع والوووودهاع عوووون   وإعالم وووو  و ثوووويو    -46
ق وكما (40)بشم  مستي ، عوى النحو اللي تدعو إليه مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك

عيات من خالل  سبل مئويل من الفرامات والعيوءت ومن ذُكر أعالو، ينشئ اليا ون   اما  لتموي  اجلم
 تماليف ورسوا الدعاوى لتائديف حمامي اق 

ولويس لودى رابطوات املسوت ومع ه بوريو عود  كواف مون املنتسوبع لأومان اسوتمراريت ا املاليول  -47
السووطات من خالل املساعاتق وملعاجلل هلو احلالول، ينبفوني لرابطوات املسوت ومع أن تنووع، بودع  مون 
 العامل، قنوات  ويو ا، سواء من خالل تطور منوذج أعماهلا أو من خالل صنا يحب اإلعسارق 

عوى    كبريا    ومن انمليل أخرى، تعتمد رابطات املست ومع ه بريو، كما ه سائر البودان، اعتما ا   -48
املسوت ومع ينبفووني    ق وهوولو قوويف مون رابطووات ( 41)  شواي األشوصاص املوتوو مع بتحسوع يوروف رهوواو مواطني وا 

تع ي هاق وم  ذلك، هإهنا تعتمد عوى استعدا  الناس وال تتواهحب م  اسوتمرار األ شوطل ه األجووع املتوسوت  
تع ي  مِّ نيل أعأاء رابطات املست ومع مون خوالل التودريب عووى مأومون    والطوي ق ولللك، ينبفني أيأا  

 االتصال، ومج  األموال، والتينيات الرتبويلق اليا ون، واإلجراءات اإل اريل، والتن ي  واإل اريف، و 

 ماو عريةم- عم

توووورى السياسووووات احلديثوووول حلمايوووول املسووووت وك أن الشووووركات هووووني اجل ووووات التاعووووول الرئيسوووويل ه  -49
حتييي وواق و ووولو الطرييووول، جيوووري التحوووول عووون اإلشووواريف إلي ووا عووووى أهنوووا  ووور  أشوووصاص لويوووا ون، موووو مع 

املست ومع، إىل مراعايف املسؤوليل االجتماعيل، و ولا تموون هلولو الشوركات مصووحل ه بشم  ءرز إزاء 
تع ي  سياسل محايل املست وكق وم  أن  سيج الشوركات الرمسوني ه بوريو يتسو  بديناميول شوديديف ه مجيو  

ه املائول  18ه املائول وميثو   70يتجاوز  هلو اااالت، همن املؤكد أن معدل غياب الطاب  الرمسني وطنيا  
 ، وهني مليييل ذات أعيل ه حتوي  مشاركل الشركات ه محايل املست وكق(42)من الناتج احملوني اإلمجاني

وبطبيعول احلووال، ختأوو  الشووركات لسوووطل اليووا ون، ويأوو  اليووا ون قواعوود أوليوول واث ويوول موج وول  -50
 وود الوووطين لومناهسوول ، كا ووت أعوووى عيوبوول هرضوو ا املع2018لوشووركات موون أجوو  هوولا الفوورءق وه عوواا 

لسوج  املع ود الووطين لومناهسول   والر، وهيوا   550 000عوى شركل ال ت واك قوا ون محايول املسوت وك هوني 
ق ووهيووا  لياعووديف البيوواانت  تسوو ا، بوووغ إمجوواني العيوووءت (43)لال ت اكووات واجلوو اءات "ا  وور اوون تشوورتي"

ق ويتأوومن هوولا السووج  العوواا واملتوواح عوووى اإل رت ووت (44) والر 11 785 26,796 مووا  موعووه 2019 عوواا
، وهوو  ثابول أ ايف لووقايول العامول  2011اجل اءات الن هرضت ا املؤسسول عووى الشوركات واملوور ين منول عواا 

كما أ ه وسيول إلعوالا املسوت ومع و ميون  ، وسويمون مون املستصووب  شورو ه وسوائت اإلعوالا عووى 
  طاق واس ق

لتحدايت الن تواجه محايل املست وك ه بريو ه إ تاذ اليا ون ه سياق االقتصا  ويتمث  أملد ا -51
الرقمني، وال سيما االقتصا  التعاوينق وميمن لومنصات الن ليس هلا مير اجتماعني ه بريو أن تعم  ه 

__________ 

 )ه(ق1)األهداف(، التيريف  مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك، أوال   (40)

 ق37أعالو(، الصتحل  9، اخلريطل العامليل حلمايل املست وك )ا  ر احلاشيل األو متا  (41)

(42) INEI, Producción y empleo informal en el Perú: Cuenta satélite de la Economía informal 2007-

2018, Lima, 2019ق 

(43) INDECOPI, “Mira a quién le compras”  أعالو(ق 25)ا  ر احلاشيل 

 املرج   تسهق (44)

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1701/libro.pdf
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لكوريف البوود  وجووب االتتاقووات الدوليوول لوتجوواريف احلوريفق وه بعووا املناسووبات، خوووس إىل أن الشووركات املوو 
تعوووا  شوووماوى املسوووت ومع، بووو  وإهنوووا ال حتأووور اإلجوووراءات اإل اريووول اجل ائيووولق وهووولو احلالووول ال  تثووو   ال

لويا ون وينبفني عمس اااه ا ه أقرب وقت امنق ويسري اليا ون وكلا بييل التشريعات سرايان  كامال  
ن تمتوو  إ توواذ اليووا ون عوووى  ووو عوووى أي موووررِّ  ييوودا خدماتووه ه البووود، ويعووو  إىل السوووطات العاموول أ

شووام  وموملوودق ولووللك ميموون استمشوواف تعووديالت تشووريعيل توجووه تتسووري املعاهوودات الدوليوول  وودف 
ضوومان امتثووال أي موووررِّ  يعموو  ه بووريو لووووائح محايوول املسووت وكق و وووازايف ذلووك، ميموون لومع وود الوووطين 

 ا ه اآلليوات الطوعيول لتسوويل املنازعواتق م  الشركات املعنيل لأومان مشواركت لومناهسل أن يتتح ملوارا  
وأخريا ، ميمن لومع د الوطين لومناهسل أن يع ز روابطوه التعاو يول عوآ احلودو  ه  وال إ تواذ اليوا ون مو  
   ريته من وكاالت البودان األخرى، وال سيما توك الن تمون هي ا امليرات االجتماعيل لوشركات املعنيلق 

ارسات التجاريل اجليديف، مون امل و  مالمل ول أن النيواءت التسو  الون أجريوت وهيما يتعوحب ءملم -52
لصياغل هلا التيرير لدي ا خآيف ه إذكاء وعني منتسبي ا ه  ال محايل املست وك من   (45)مع ا ميابالت

خوووالل التووودريب والتشووواورق ويشوووج  املع ووود الووووطين لومناهسووول بتاعويووول املمارسوووات التجاريووول اجليوووديف مووون 
ق ومن أج  زاي يف  ياهل محايل املست وك، أطوحب املع د الوطين لومناهسل (46)"مسابيل "العمالء أوال  خالل  

" ليووووووو  املمارسوووووووات اجليوووووووديف حملوووووووالت البيالووووووول" و"الووووووودلي  التتووووووواعوني لومسوووووووت وك لومشووووووواري  الصوووووووفرى 
 ، الولين ميمن أن يموان أ اتع لوتوعيل مل  ه اليطاع غري الرمسنيق (47)والصفرييف"

 بووولل الشوووركات الووون أ  وووت محايووول املسوووت وك جووو ءا  أساسووويا  مووون  ياهت وووا املؤسسووويل ج وووو ا  وت -53
مستمريف لتيوي  املنازعات م  املست ومع وانب ا أو تسويت اق وإضاهل إىل     خدمل العمالء، أ شوأت 

اليطوواع(، "ألووو سووياريف" )ملسووب و ملعاجلوول املطالبووات مثوو  "ألووو مصوورف" و"ألووو أتمووع" الشووركات   مووا  
من مووات أووا  تتووألف موون وملوودات خدموول هاتتيوول ه امليوور الرئيسووني لومع وود الوووطين لومناهسوولق وهنوواك أي

، تتألف من شركات ه قطاع معع و ول من ا، ميمن ملست وك غري راء عن (48)الدهاع عن املست وك
ق يومووا   60إىل  30ر  شووركل عوووى مطالبتووه أن ييوودا مطالبوول  ا يوول أمام ووا جيووب عوي ووا ملو ووا ه غأووون 

، 2018وقرارات من مات الودهاع هولو مو مول لوشوركات، ولمن وا ليسوت كوللك لومسوت ومعق وه عواا 
 ق(49)مطالبل 8 200عاجلت اآلليات اخلاصل لتسويل املنازعات ما ييرب من 

ولدى بريو خآيف ه التن ي  اللايت من جا ب املور ين ه  ال محايل املسوت وك، وال سويما ه  -54
ق ومن املبا رات الن اختل ا بريو مؤخرا  لتع ي   ياهل محايل املسوت وك تنتيول (50)اليطاع املصره واإلعالين

بوورامج االمتثووال الطوووعني، مليوو  تتع وود الشووركات بسوسووول موون االلت امووات لتجنووب أو تيويوو  ا ت اكووات 
 ق (51)ت محايل املست وكملحب محايل املست وك مياب  ختتيا العيوبل احملتمول لعدا االمتثال لتشريعا

__________ 

رابطل املركبات اآلليل ه بريو، ورابطل مصارف بريو، ورابطل شركات النيوو  اجلوووي الوودوني، والرابطوول الوطنيوول ملعوووين  (45)
بريو، والرابطل البريوهيل لشركات التأمع، ومجعيل التجاريف اخلارجيل ه بريو، والفرهل الوطنيوول لوسووياملل، وغرهوول البنوواء 

  لإلعالنقه بريو، وااوس الوطين لوتن ي  اللايت

 قwww.indecopi.gob.pe/web/proteccion-al-consumidor/primero-los-clientesا  ر  (46)

 أعالوق 27ا  ر احلاشيل  (47)

 قINDECOPI/COD-2016-216قرار ر سل  وس إ اريف املع د الوطين لومناهسل رق   (48)

(49) INDECOPI, Estado de la protección de los consumidores en el Perú  أعووالو(،  39)ا  وور احلاشوويل
 ق301الصتحل 

 مدو ل أخالقيات اإلعالن الن وضع ا ااوس الوطين لوتن ي  اللايت لإلعالنقا  ر، عوى سبي  املثال،  (50)

ءملواهيوول عوووى الالئحوول الوون تعوو ز وتوون   التنتيوول الطوووعني لووآامج االمتثووال  PCM-2019-185املرسوووا األعوووى رقوو   (51)
 التن يمني ه  ال محايل املست وك واإلعالن التجاريق

file:///C:/Users/diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6U15V09R/www.indecopi.gob.pe/web/proteccion-al-consumidor/primero-los-clientes
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/Informe_Anual_PC_2018_VF/2ab8e346-5339-686d-429d-6fa86bcf8f49
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 مل لالعجع مريمينلوص ع م- عبيعامم

حلمايول  إىل الدراسل الن أجريت من أج  التيرير، ميمن االستنتاج أن لبريو   اما  قواي   استنا ا   -55
ق واإلطووار التشووريعني و وليووا   املسووت وك،  موون موون أن حيصوود العديوود موون النجاملووات املعوورتف  ووا وطنيووا  

مجي  مبا مل األم  املتحديف التوجي يل حلمايل املست وك  لنطاق ومتوازن، ويدمج تيريبا  والسياسايت واس  ا
ق والعديوووود موووون أهأوووو  املمارسووووات الدوليوووولق كمووووا أن اإلطووووار املؤسسووووني حلمايوووول املسووووت وك موووورء أيأووووا  
يف ويأطو  املع د الوطين لومناهسل، بوصوته الوكالول الرئيسويل حلمايول املسوت وك، بودورو بصوتته  ووس إ ار 

  اا التنسيحب املشرتك بع املؤسسات وجيمعه م  إ تاذ اليا ون التعالق وإضاهل إىل ذلوك،  مون املع ود 
الوطين لومناهسل من خوحب صوريف عامل لوه قوام وا السومعل البوارزيف واملما ول الرهيعول، سوواء أمواا املؤسسوات 

املؤسسوات العامول املعنيول امايول العامل أو اجلمعويل أو اخلاصل أو بع عموا املست ومعق وتشارك ءقوني 
املست وك بتاعويل ه تنتيل هلا اإلطارق واليطاع اخلاص وقطاع اجلمعيات قطاعان مليواين يس مان ه 

 إجيا   ياهل أهأ  حلمايل املست وك ه البودق

ومن الواضح أن  تيجل هلا التحوي  إجيابيلق غري أ ه من املممن حتديود  واالت حتسوع ميمون  -56
ع ز محايل املست وك ه بريو، وصياغت ا ه شم  توصياتق ويُوجه العديود من وا إىل املع ود الووطين أن ت

لومناهسوول، بوصووته الوكالوول الرئيسوويل حلمايوول املسووت وك، وإن كا ووت هنوواك توصوويات أخوورى تتجوواوز واليوول 
اليأووائيل، هوولا املع وود، وهووني موج وول إىل مؤسسووات أخوورى تنتمووني إىل السوووطات التنتيليوول والتشووريعيل و 

وكلا إىل اليطاعع اجلمعوي واخلاصق وتتبوور هلو التوصيات الرئيسيل ه توصيات أخرى أكثور حتديودا  
 (قUNCTAD/DITC/CPLP/2020/1تر  ه التيرير المام  )

 مإل ع ممينلشألليوم-أينفم

املسوت ومع احلصوول ميمن لر سل  وس الوزراء، الن تتوىل املبا ريف التشريعيل، أن تسو   عووى  -57
عوى سب  ا تصاف ال تنطوي عوى تماليف وال أتخري وال تترء أعباء مترطول عووى الييمول االقتصوا يل 
املعرضوول لوصطوور، وال تتوورء ه الوقووت  تسووه أعبوواء مترطوول أو ال مووآر هلووا عوووى ااتموو  والشووركات، موون 

ه احملواك ق وميمون حتييوحب ذلوك عون  خالل مواءمل وحتسع العمويات اإل اريل وتع يو  الودعاوى اجلماعيول
طريووحب وضوو  إجووراء ومليوود ملطالبووات املسووت ومع أموواا مجيوو  الميوواانت العاموول ذات الصووول،  ووا ه ذلووك 
إ شاء بوابل واملديف لتيودمي هولو املطالبوات وإ شواء هيئوات تسوويل مون شوصس واملود أو أشومال جديوديف 

املسوبحب بوع املسوت ومع والشوركات قبو  تيودمي  لوبت السري  ه اإلجراءاتق كما ميمن اإللو اا ءالتصوال
ومنح املع د الوطين لومناهسل السوطل التيديريل لره  أو عدا ره   عاوى إ اريل بناء  عوى  ،مطالبل إ اريل

طوب أملد األطرافق وأخريا ، ميمن  مع رابطات املست ومع واملست ومع املن مع لفايل خمصصل من 
 ماا اليأاء، من  ون إذن مسبحب من املع د الوطين حلمايل املناهسلقره   عوى مجاعيل مباشريف أ

وميموون لر سوول  وووس الوووزراء أن تسووتعرء التشووريعات السوواريل السووتيعاب اخلصووائس اخلاصوول  -58
لوتجواريف اإللمرتو يول وضومان اطووالع املسوت ومع والشوركات عووى مليوووق   والت اموا   ه السووق الرقميوول 

و اا أهأووو  املمارسوووات الدوليووول، مثووو  مبوووا مل األمووو  املتحوووديف التوجي يووول حلمايووول وإ راك ووو  هلوووا، مووو  اسوووت
املسوووت وك وتوصووويات من مووول التعووواون والتنميووول ه امليووودان االقتصوووا يق و ووولا ميمووون أن يُمتووو  امتثوووال 
 الشركات العامول ه السوق البريوه، وال سيما الشركات الن ليس هلا  ثي  تشفيوني ه البود، اللت امات

 ، ينبفني السماح ءإلخطار اإللمرتوين لومور ين ألغراء محايل املست وكق محايل املست وكق وأخريا  
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 إ ع ممين  ع بممينيعمبم- عم

املع وود الوووطين لومناهسوول، وبييوول كيوواانت الن وواا الوووطين و  ينبفووني أن تعوو ز ر سوول  وووس الوووزراء، -59
نيل حلمايل املست وك والودهاع عنوه واخلطول الوطنيول املتمام  حلمايل املست وك توسي   طاق السياسل الوط

حلمايل املست وك لتشم  املست ومع الأعتاء أو احملرومع، وال سويما التيوراء وسومان األرايف، وذلوك 
 حملول عون أن توسو   طواق  راسول مطبوعول  ذ خال هلا التوجه كمحور رئيسني لوعمو ق وينبفوني هلوا أيأوا  

 تيلقلتشم  املناطحب الري املست وك 

وينبفني أن تع ز املؤسسات  تس ا مرك يل التجواريف اإللمرتو يول ه السياسول واخلطول، مو  األخول  -60
 حملوووول عوووون أن توسوووو   طوووواق  راسوووول مطبوعوووول   وووولا التوجووووه كمحووووور رئيسووووني لوعموووو ق وينبفووووني هلووووا أيأووووا  

سياسات الوطنيل لتشم  املست ومع الرقميعق وميمن ا أيأا  أن تدرج محايل املست وك ه ال املست وك 
 رهيعل املستوى، مث  خطل املئن سنل لإل اريف الرقميلق

وميمن أن يشج  املع د الووطين لومناهسول والميواانت األخورى التابعول لون واا الووطين املتمامو   -61
حلمايل املست وك عووى التسوويل الو يول لومنازعوات وتووني اليطواع اخلواص هلوا، مون خوالل التنتيول المامو  

ويل املنازعووات اليائموول، مثوو  املصوواحلل والوسوواطل والتحمووي  ه  ووال االسووت الكق وه الوقووت لوسووائ  تسوو 
  تسه، ينبفني تشجي  املورر ين عوى التسويل الرضائيلق

وميمن لر سل  وس الوزراء أن تع ز تعاون أعأاء الن واا الووطين املتمامو  حلمايول املسوت وك،  -62
موووات اإلقويميووول واحملويووول ه محايووول املسوووت وكق وميمووون حتييوووحب ذلوووك وال سووويما هيموووا يتعووووحب  شووواركل احلمو 

ذ شووواء مركووو  اتصوووال حلمايووول املسوووت وك ه احلموموووات اإلقويميووول والبوووودايتق وينبفوووني أن يعموووحب املع ووود 
الوطين لومناهسل ووزاريف التعوي  أعمال التثييف والتوجيوه والنشور ه املنواهج الدراسويل، عون طريوحب تودريب 

وينبفوني أن ينشور املع ود الووطين لومناهسول املبوا رات اإلعالميول املوج ول لومسوت ومع الون أطر التدريسق 
" لووزاريف التعووي ، أو Identicoleتنتلها كياانت الن واا الووطين املتمامو  حلمايول املسوت وك، مثو  مبوا ريف "

"Caliappلومع د الوطين لوجو يفق " 

 مإل ع مما   وم-ج دم

ومناهسووول والميووواانت األخووورى التابعووول لون ووواا الووووطين املتمامووو  حلمايووول ميمووون لومع ووود الووووطين ل -63
املسووووت وك أن يعوووو زوا إجووووراءات املؤسسووووات املموتوووول امايوووول املسووووت وك الراميوووول إىل محايوووول املسووووت ومع 
الأعتاء واحملرومع، وال سيما التيراء وسمان األرايفق وميمن أن يشم  ذلك حتسع قدرات املماتب 

 د الوطين لومناهسل؛ وتع ي  محالت التثييوف لصواحل التيوراء وسومان األرايف؛ والن ووء اإلقويميل لومع
ءملبووا رات املتعوود يف الوفووات؛ وتع يوو  التعوواون موو  الميوواانت املتجوولريف ه األموواكن الوون ترتكوو  هي ووا  سووبل 

لتعوي  والوجنل أعوى من املست ومع الأعتاء واحملرومع، وال سيما التيراء وسمان األرايف، مث  وزاريف ا
 الوطنيل ملناهأل التميي  والبودايتق

ومن أج  تع يو  محايول املسوت وك ه  وال التجواريف اإللمرتو يول، ينبفوني أن يأو  املع ود الووطين  -64
لومناهسوول خطوول عموو  ملعاجلوول جوا ووب حموود يف موون االقتصووا  الرقمووني مثوو  اإلعووالن و ليووات الووده  وملوو  

اشرق وينبفني له بدورو أن يواص  املشاركل ه العمويات التن يميول، وأن املنازعات ءالتصال احلاسويب املب
يطووووور  ليووووات التثييووووف والتوعيوووول لومسووووت ومع واملووووور ين، ايوووو  يشووووج  عمويووووات التوووودقيحب ه التجوووواريف 

 اإللمرتو يل، وينشر تسويل املنازعات ءالتصال احلاسويب املباشرق
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واإل اريف العاموووول لوصووووحل البيئيوووول وسووووالمل األغليوووول وينبفووووني أن يعوووو ز املع وووود الوووووطين لومناهسوووول  -65
هلولو الفايول،  واملديريل العامل لد ويل واإلمدا ات والعياقري   اا سالمل املنتجوات االسوت الكيلق وحتيييوا  

ينبفني هلا أن تيي    اا إ لار، وأن تنشئ قنوات اتصال رمسيل هيموا بوع الميواانت املسوؤولل عون سوحب 
تثييوووف وإذكوووواء وعوووني املسووووت ومع والشوووركاتق كمووووا ميمن وووا أن تعوووو ز اسووووتصداا املنتجوووات، وأن تعمووووحب 

 التجارب ه املصتآات وتنسيحب اإلبالغ العاا لإل لاراتق

وموون أجوو  تع يوو  التعوواون هيمووا بوووع الوكوواالت ه محايوول املسووت وك ه  ووال اخلوودمات املاليووول،  -66
عوووى املصووارف والتووأمع واملؤسسووات اخلاصوول ينبفووني أن يمتوو  املع وود الوووطين لومناهسوول وهيئوول اإلشووراف 

إل اريف صنا يحب املعاشات املساعديف املتبا لل ه اليياا  ا يي  ضومن اختصاصوا    وجوب مبوا مل إسونا  
 االختصاصات والوالء املؤسسنيق

ولتع يووو  التعووواون هيموووا بوووع الوكووواالت ه  وووال محايووول خصوصووويل املسوووت ومع وبيووواان  ، ينبفوووني  -67
 طين لومناهسل ووزاريف العدل أن يصوغا سب  تياس  االختصاصات ملعاجلل املطالباتقلومع د الو 

وينبفني لومع د الوطين لومناهسل أن يصوي  العمويوات الداخويول لتع وي  أ ور أعمالوه مون خوالل  -68
تيودمي  عوواوى مجاعيول إىل اليأوواء، وتووهري التوودريب بشوأن هوولو املسوألل ملويتيووه ولرابطوات املسووت ومع، 

 طاء األولويل لدعاوى مناهأل التميي  ضد املست ومع، إىل جا ب مبا رات أخرىقوإع

وينبفني أن يعمحب املع د الوطين لومناهسول روابوت التعواون الودوني والتعواون عوآ احلودو  ه  وال  -69
محايل املست وك، وال سويما هيموا يتعووحب ءلتعواون ه  وال إ تواذ اليوا ون وتسوويل املنازعوات عوآ احلودو ق  

لودوني ه منتودايت مثو  كما ينبفني أن يواص  املع د الوطين لومناهسل اارسول  ورو الييوا ي اإلقويموني وا
املنتوودى األيبووريي األمريمووني لووكوواالت احلموميوول حلمايوول املسووت وك، والشووبمل الدوليوول حلمايوول املسووت وك 
 وإ تاذ اليا ون، ومن مل التعاون والتنميل ه امليدان االقتصا ي، ومن مل الدول األمريميل، واألو متا ق

 مشع كبممينققععممجلعيويمريمينققععممخلعصم-عملم

 مووون أجووو  تع يووو  رابطوووات املسوووت ومع، ميمووون أن يستمشوووف املع ووود الووووطين لومناهسووول سوووبال   -70
جديووووديف لتمويو ووووا، مثوووو  صوووونا يحب اإلعسووووارق كمووووا ينبفووووني أن يشووووج  املع وووود الوووووطين لومناهسوووول محووووالت 
التثييوووف الووون تيووووا  وووا الرابطوووات، وه الوقوووت  تسوووه تووودريب مويتيوووه عووووى مواضوووي  مثووو  االتصووواالت 

ت ومع ، ميمووون لومع ووود الووووطين لومناهسووول أن يعيووود املوووؤ ر الووووطين لومسووو واإل اريف ومجووو  األمووووالق وأخوووريا  
 بوصته منتدى جيم  بع النسيج اجلمعوي أبكموه واملور ين واليطاع العااق 

ولتشووووجي  مشوووواركل اليطوووواع اخلوووواص، ينبفووووني لومع وووود الوووووطين لومناهسوووول واملووووور ين والميوووواانت  -71
األخووورى لون ووواا الووووطين املتمامووو  حلمايووول املسوووت ومع أن يواصوووووا تطووووير من موووات  يابيووول لوووودهاع عووون 

 والتسوووووايت الرضووووائيل، وحتتيوووو  مبووووا رات التن ووووي  الوووولايت والتن ووووي  املشوووورتك، وتطوووووير   وووواا املسووووت ومع
االمتثووال الطوووعني ورصوودوق وينبفووني، عوووى وجووه اخلصوووص، الن وور ه أ شووطل حموود يف لتع يوو   ياهوول محايوول 

 املست وك ه قطاع األعمال التجاريل غري الرمسنيق

    


