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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية التجارة جلنة

  املستهلك محاية وسياسات بقوانني املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق
 الرابعة الدورة

  2019 متوز/يوليه 9و 8 جنيف،
 املؤقت األعمال جدول من )ب(3 البند

 املستهلك محاية وسياسات قوانني جمال يف التقنية واملساعدة القدرات بناء استعراض

 وسياستتتات قتتتوانني جمتتتال يف التقنيتتتة واملستتتاعدة القتتتدرات بنتتتاء استتتتعراض  
 املستهلك ومحاية املنافسة

 األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
 وسياسوووا  قووووانن جموووال يف التقنيوووة املسووواعدة ويقووود  القووودرا  بنوووا  األونكتوووا  يوووو ر 
 الطلبوا  حسب وذلك انتقالية، مبرحلة اقتصا اهتا متر اليت والبلدان النامية البلدان إىل املنا سة
 قوووانن بصوويا ة تتعلوو  وإقليميووة وطنيووة مشوواري  األنشووطة هووذ  وتشووم  املتاحووة  واملوووار  الوووار ة
 موون املؤسسووية القوودرا  بتعزيووز وكووذلك التوجيكيووة، املبووا   وتطبوو  املسووتكلك، ومحايووة املنا سووة
 ثقا ووة خللوو  الوويوي  األنشووطة تشووم  ذلووك، إىل وابإلضووا ة القوووانن  هووذ  إنفوواذ حتسوون أجوو 

 إنشا  يف التقين التعاون جمال يف األونكتا  اسياتيجية وتتمث  املستكلك  ر ا  وحتسن منا سة
 الصوووعيدين علووو  املسوووتكلك ومحايوووة املنا سوووة إنفووواذ أجووو  مووون مالئموووة وتنظيميوووة مؤسسوووية أطووور

 هوووذا ويشوووم   2030 لعوووا  املسوووتدامة التنميوووة خطوووة متطلبوووا  مووو  متشووويا   واإلقليمووو  الووووطين
 عوون تنبثوو  الوويت اجلديودة ابلطلبووا  املتعلقووة األعضووا  الودول احتياجووا  يف التفكوور االسوتعرا 
 املستكلك  ومحاية املنا سة وضوابط سياسا  عل  وآاثر  الرقم  االقتصا 
 اضوطل  الويت التقوين والتعواون القودرا  بنوا  أنشوطة عون مرحلو  تقريور عون عبارة املذكرة وهذ  

 املستكلك  ومحاية املنا سة وسياسا  قوانن جمال يف 2019-2018 الفية يف األونكتا  هبا
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 مقدمة -أولا  
 يف املسوووتكلك ومحايوووة املنا سوووة وسياسوووا  بقووووانن املعنيوووة التنسوووي  جكوووة األونكتوووا  يعووود -1

 يف مشوواركتكا حتسوون يف الناميووة البلوودان مسوواعدة إىل يكوود  وهووو املتحوودة  األمووم منظومووة إطووار
 الغر   هذا لتحقي  األساسية أنشطته من التقين التعاون ويعد العامل ، االقتصا 

 ملكا حووة األطوورا  متعوود  اتفاقووا   عليكووا املتفوو  املنصووفة والقواعوود املبووا   جمموعووة وتوون  -2
 5 يف الصووا ر 35/63 القوورار يف العامووة اجلمعيووة اعتموودهتا الوويت ،(1)التقييديووة التجاريووة املمارسووا 

 التقنيوة للمسواعدة بورام   يوه األعضوا  والودول األونكتوا  يوو ر أن عل  ،1980 األول/ يسمرب كانون
 النامية  البلدان يف سيما ال التقييدية، التجارية املمارسا  جمال يف والتدريب املشورة وإسدا 

 اجلمعيوة اعتمودهتا الويت املسوتكلك، حلماية املنقحة التوجيكية املتحدة األمم مبا   تشم  -3
 التعووووواون عووووون  صوووووال   ،2015 األول/ يسووووومرب كوووووانون  22 املوووووؤر  ٧0/186 القووووورار يف العاموووووة
 ذلوك، علو  عوالوة القودرا   بنوا  وتيسور وبتشوجي  ابلتعواون األعضا  الدول وتوص  ،(2)الدويل
 تقودم” مون مكوا  جبملوة يضوطل  أنا  موؤخر  أنشو  الوذي الودويل احلكووم  اخلوربا   ري  عل  جيب

 مبرحلوة اقتصا اهتا متر اليت والبلدان النامية البلدان إىل التقنية واملساعدة القدرا  بنا  يف املساعدة
  (3)“املستكلك محاية وسياسا  قوانن وإنفاذ وض  جمال يف انتقالية

 واليت عليكا املتف  االستنتاجا  إطار يف األونكتا ، أمانة من طُلب ذلك، عل  وعالوة -4
 وسياسوووووا  بقووووووانن املعوووووين الووووودويل احلكووووووم  اخلوووووربا  لفريووووو  عشووووورة السوووووابعة الووووودورة اعتمووووودهتا
  يكوووا ينظووور كووو   التقنيووة، واملسووواعدة القووودرا  بنوووا  ألنشووطة حمووود اث   استعراضوووا   تعووود أن ،(4)املنا سووة
 الوووودول موووون سووووي  الوووويت املعلومووووا  احلسووووبان يف أتخووووذ أن علوووو  عشوووورة، الثامنووووة  ورتووووه يف الفريوووو 

 االسووتنتاجا  إطووار يف األونكتووا ، أمانووة موون وطُلووب  2019 شووباف/ رباير 28 حبلووول األعضووا 

 وسياسوا  بقووانن املعوين الودويل احلكووم  اخلوربا  لفريو  الثالثوة الدورة اعتمدهتا واليت عليكا املتف 
 قووانن يف التقنيوة واملسواعدة القودرا  بنوا  ألنشوطة حمود اث   استعراضوا   تقود  أن ،(5)املسوتكلك محاية

 .الرابعة  ورته يف الفري   يكا ينظر ك   املستكلك، محاية وسياسا 
 والتعوواون القوودرا  بنووا  أنشووطة عوون معلومووا  املووذكرة هووذ  تتضوومن ذلووك، علوو  وبنووا  -5

 يف املسووتكلك ومحايووة املنا سووة وسياسووا  قوووانن جموايل يف األونكتووا  أمانووة هبووا تضووطل  الوويت التقوين
   2019-2018 الفية
 املنا سة جمايل يف التقين والتعاون القدرا  بنا  تو ر إطار إىل ابلتطرق االستعرا  ويبدأ -6

 وذلوك النشواف لطبيعوة و قوا   األونكتا  لربام  قصرا   عرضا   يقد  مث التوايل، عل  املستكلك ومحاية
 التايل: النحو عل 

__________ 

، وهوووووووو  متاحووووووووة علوووووووو  الوووووووورابط التووووووووايل: ٧و 6، القسووووووووم واو، الفقوووووووور ن TD/RBP/CONF.10/Rev.2الوثيقووووووووة  (1)
http://unctad.org/en/docs/tdrbpconf10r2.en.pdf  

(2) A/RES/70/186  94إىل  ٧9، املر  ، الفص  السا س، الفقرا  
(3) A/RES/70/186 ، ه(9٧املر  ، الفص  الساب ، الفقرة(  
  14، الفقرة TD/B/C. I/CLP/52لوثيقة ا (4)
  14، الفقرة TD/B/C. I/CPLP/15لوثيقة ا (5)
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 وإنشووووا  والسياسووووا  القوووووانن حالووووة اسووووتعرا  واملؤسسوووو : القووووانوي اإلطووووار (أ) 
 الصلة؛ ذا  املؤسسا 
 والتوعية؛ الدعوة أنشطة وتنفيذ البشرية املوار  قدرا  تعزيز )ب( 
 املعار ؛ إ ارة ومنصا  السوق و راسا  الرقمية األ وا  )ج( 
 الدولية/اإلقليمية  والشراكا  واملنتداي  اخلربا  اجتماعا  الشراكا : تعزيز ) ( 

 اجلديوودة التحووداي  موو  التقنيووة املسوواعدة تكييووف إىل للحاجووة ابسووتعرا  املووذكرة وُُتتووتم -٧
 الرقم   االقتصا  عن النامجة

 القدرات بناء وإطار التقنية املساعدة -اثنياا  
 املنافسة وسياسات قوانني جمال يف األونكتاد ولية -ألف 

 املبوووا   جمموعوووة اعتموووا  إىل الصووود  هوووذا يف األونكتوووا  إىل املوكلوووة الواليوووة  ريووو  يعوووو  -8
 التجاريوووة املمارسوووا  مكا حوووة أجووو  مووون األطووورا  متعووود  اتفاقوووا   عليكوووا املتفووو  املنصوووفة والقواعووود
 وتعزيووووز اعتمووووا  علووو  التشووووجي  يف هاموووا    ورا   اجملموعووووة هووووذ  توووؤ يو   1980 عووووا  يف التقييديوووة
 واإلقليم   الوطين الصعيدين عل  اجملال هذا يف والسياسا  القوانن

 مجيو  ابستعرا  املعين الساب  االستعراض  املتحدة األمم مؤمتر اُتذ  الذي القرار ويؤيد -9
 مكا حوة أجو  مون األطورا  متعود  اتفاقوا   عليكوا املتفو  املنصفة والقواعد املبا   جمموعة جوانب

 ملواجكووة عامليووة اسووياتيجية مووؤخرا   اعتموود  الوويت” األونكتووا  أمانووةُ  التقييديووة التجاريووة املمارسووا 
 واخلووا  العووا  القطوواعن كووال  يف التقنيووة واملسوواعدة التقووين التعوواون جمووال يف املتزايوودة االحتياجووا 

  ور الناميوة والبلودان الناميوة؛ الصوغرة اجلزريوة الودول بون سويما وال الناميوة، البلدان جلمي  ابلنسبة
 الصوووغرة؛ واالقتصوووا ا  للمخووواطر واملعرضوووة هيكليوووا   الضوووعيفة األخووور  واالقتصوووا ا  السووواحلية
 يسووووتعر ،” أن األونكتووووا  موووون القوووورار ذلووووك يطلووووب كمووووا   “انتقاليووووة مبرحلووووة متوووور الوووويت والبلوووودان
 لتجنووب التقووين، التعوواون أنشووطة التقنيووة، املسوواعدة ومقوودم  الصوولة ذا  املنظمووا  موو  ابلتشوواور
 املوضووعية األعمال نتائ  تنظيم عل  التقين للتعاون واملتلقية املقد ِّمة اجلكا  وتشجي  االز واجية

 قووووووانن وقضوووووااي األولويوووووة جمووووواال  حتديووووود” يتووووووىل   أن وكوووووذلك ،“األونكتوووووا  هبوووووا يضوووووطل  الووووويت
 النظوور يتعون الويت املشواك  ذلوك يف مبوا التقوين، التعواون أنشوطة بتنفيوذ املتعلقوة املنا سوة وسياسوا 

 البحو  نطواق يوس و  أن”و “اإلقليميوة و ون اإلقليمية البيئا  إطار يف بشأهنا إجرا  واُتاذ  يكا
  (6)“الطوي  األج  يف اسياتيجية تدخال  أج  من املوار  وتعبئة حمتملن ماحنن عن
 عشرة الرابعة الدورة اعتمدهتا اليت ،(٧)نرويب ما يكيانو وثيقة يف هذا عل  التوكيد مت وقد -10
  2016 متوز/يوليه يف ُعقِّد  اليت والتنمية، للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر

__________ 

  TD/RBP/CONF.8/11انظر:  (6)
 ) ( ٧6و 69، الفقر ن TD/519/Add.2 الوثيقة (٧)
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 املستهلك محاية بشأن األونكتاد ولية -ابء 
 ،2015 األول/ يسووومرب كوووانون  22 املوووؤر  ،٧0/186 القووورار يف العاموووة اجلمعيوووة اعتمووود  -11

 لتشووم  نطاقكووا وسوعت الوويت املنقحووة بصويغتكا املسووتكلك حلمايووة التوجيكيوة املتحوودة األمووم مبوا  
 محايوووووة وسياسوووووا  بقووووووانن املعوووووين الووووودويل احلكووووووم  اخلوووووربا   ريووووو  وأنشوووووأ  جديووووودة، جمووووواال 

 اآلليوووة بووودور ليقوووو  لألونكتوووا ، التووواب  والتنميوووة التجوووارة جملووو  جلوووان إحووود  إطوووار يف املسووتكلك،
 التوجيكية  للمبا   الدولية املؤسسية

 املبووووا   موووون (94 إىل ٧9 موووون )الفقوووورا  السووووا س الفصوووو  يوصوووو  القوووورار، هووووذا ويف -12
 بنووا  وتيسوور تعووزز وأبن األعضووا  الوودول تتعوواون أبن الوودويل، ابلتعوواون املتعلوو  املنقحووة التوجيكيووة
 القدرا  

 األونكتاد اسرتاتيجية -اثلثاا  
 أقرهوووا الووويت املسوووتكلك ومحايوووة املنا سوووة سياسوووا  بشوووأن العامليوووة االسوووياتيجية اسوووُتمد  -13
 والقواعود املبوا   جمموعوة جوانوب مجي  ابستعرا  املعين الساب  االستعراض  املتحدة األمم مؤمتر

 التقييديوووة التجاريوووة املمارسوووا  مكا حوووة أجووو  مووون األطووورا  متعووود  اتفاقوووا   عليكوووا املتفووو  املنصوووفة
  (8)الناميوة البلودان يف القودرا  بنوا  أنشوطة تنفيذ يف األونكتا  اكتسبكا اليت اخلربة من (2015)

 الوطنيوة الوكواال  مبشاركة وتُنفذ األنشطة مجي  ط طُتُ  والتزامكا، املستفيدة البلدان أتييد ولضمان
 األخووور ، والعامليوووة واإلقليميوووة الوطنيوووة الشوووبكا  عووون  ضوووال   املسوووتكلك، ومحايوووة ابملنا سوووة املعنيوووة
 التالية: واملسائ  اجلوانب عل  األونكتا  اسياتيجية وتركز االقتضا   حسب

 وتنظووويم املسوووتكلك ومحايووة املنا سوووة سياسوووا  جمووال يف التقنيوووة املسووواعدة تقوودم أ() 
 الصلة؛ ذا  اجلوانب
 اخلا ؛ للقطاع متكينية بيئة هتيئة ب() 
 املنا سة؛ جمال يف احليا  التزا  ج() 
 اإلقليم ؛ اليكيز توسي   () 

 األنشطة  أثر وتقييم متابعة هو() 
 أوضواع هتيئوة إىل وتسوع  اجلوانوب هوذ  كو   املسوتكلك ومحايوة املنا سة سياسا  وتغط  -14

 احملليووووة االسووووتثمارا  وحشوووود التجووووارة تنويوووو  و عووووم التنا سووووية القوووودرة وتعزيووووز مسووووتقرة اقتصووووا ية
 تنميوووة علووو  اليكيوووز وينصوووب   املسوووتكلك  ورعايوووة األساسوووية التحتيوووة ابلبنيوووة والنكوووو  واألجنبيوووة
 العوا  اإلطوار مون جوز ا   األنشطة هذ  وتشك  الفقر  من واحلد النمو لتعزيز كأ اة  اخلا  القطاع

 اجملموعووا  وتنميووة املشوواري  توودعيم علوو  تنطوووي والوويت األونكتووا ، يقوودمكا الوويت التقنيووة للمسوواعدة
  (9)املواضيعية

__________ 

  TD/RBP/CONF.8/7انظر:  (8)
  TD/B/WP/198/Rev.1انظر الوثيقة  (9)
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 القودرا  تعزيوز املسوتكلك ومحايوة املنا سوة بسياسا  املتعلقة املواضيعية اجملموعة وتشم  -15
 للمنا سووة قواعوود وإنفوواذ ووضوو  املسووتكلك، ومحايووة املنا سووة وسياسووا  قوووانن جمووال يف املؤسسووية
 واإلقليمو  الووطين الصوعيدين علو  املسوتكلك ومحايوة املنا سوة سياسوا  وتقويوة املستكلك، ومحاية

 والشوورق الكوواري ، البحوور ومنطقووة الالتينيووة وأمريكووا والبلقووان، اهلووا  ، واحملوويط وآسوويا أ ريقيووا، يف
 أ ريقيا  ومشال األوسط

 الشوووورق منطقووووة يف التقووووين للتعوووواون األونكتووووا  بوووور م  نشوووور ومنووووذ ذلووووك، علوووو  وعووووالوة -16
 القدرا  لبنا  األونكتا  أنشطة يف اجلنسانية القضااي تعميم تدرجييا   جيري أ ريقيا، ومشال األوسط

 املنطقة  يف املستكلك ومحاية املنا سة سياسا  يف
 اجلماعوووووة تتبعكوووووا الووووويت اإلقليميوووووة املنا سوووووة قواعووووود تنقوووووي  يتضووووومن املثوووووال، سوووووبي   علووووو  -1٧

 مقيحا   201٧ الثاي/نو مرب تشرين يف األونكتا  أ خله الذي أ ريقيا لوسط والنقدية االقتصا ية
 يف سُتنشووأ الوويت اإلقليميووة املنا سووة هيئووة تشووكي  يف اجلنسوون بوون التكووا ؤ مفكووو  إ راج إىل يرموو 
 اقويا  القواعود، تلوك اعتموا  مسألة يف سيبت   الذي اجلماعة، وزرا  جمل  أقر وإذا املنطقة  هذ 

 إبنفوواذ اخلاصووة احلكووم أجكووزة يف املوورأة إشوورا  لتعزيووز مبتكوورة وسوويلة سوويكون ذلووك  وو ن األونكتووا ،
 أ ريقيا  يف املنا سة قانون
 املسوووووتدامة التنميوووووة خطوووووة يف املسوووووتدامة التنميوووووة أهووووودا  مووووو  االبتكوووووار هوووووذا ويتمشووووو  -18
 ،(TD/519/Add.2) نوورويب ما يكيووانو اتفوواق موون ب( )ب55 الفقوورة تعووزز  مووا وهووو 2030 لعووا 
 ومتكون اجلنسون، بون املسواواة بون ابلصوال  املتعلو  عمله تعزيز األونكتا  يتوىل” أبن تفيد اليت

 وإنشووا  السياسووا  وتنفيوذ تصووميم يف األعضوا  الوودول و عوم والتنميووة، والتجوارة والفتيووا  النسوا 
 وتعزيوووز االقتصوووا ية، وحقوقكوووا االقتصوووا ي وأمنكوووا اقتصوووا اي ، املووورأة متكووون تووودعم الووويت املؤسسووا 

  “االقتصا ية  رصكا

 2019-2018 الفرتة يف املنفذة األنشطة -رابعاا  
 واإلقليميووووة الوطنيووووة املشوووواري  موووون العديوووود األونكتووووا  قوووود  ،2019-2018 الفووووية يف -19

 تليوه اجلاريوة، للمشواري  مووجز بوصوف الفصو  هوذا مون  رع ك   ويبدأ النامية  البلدان يف املختلفة
 املشوواري  وتوور  التعوواون  موون أخوور  أنووواع إىل ابإلضووا ة املشوواري ، إطووار يف هبووا املضووطل  األنشووطة
 أبقدمكا  بد ا   الزمين، تسلسلكا حسب

 املشاريع -ألف 
 الالتينية أمريكا ملنطقة املستهلك ومحاية املنافسة سياسات برانمج  

 ومحايووة املنا سووة لسياسووا  االونكتووا  بوور م  متكوون ،2018 إىل 2003 موون الفووية يف -20
 موون سويسوورا، يف االقتصووا ية للشووؤون الدولووة أمانووة متولووه الووذي الالتينيووة أمريكووا ملنطقووة املسووتكلك

ا  مسووووتفيدا  بلووود 1٧ يف املسووووتكلك ومحايوووة املنا سوووة مسووووائ  يف املؤسسوووا  وتعزيووووز القووودرا  بنوووا 
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 البلودان تزويود هوو املتووخ  الغور  وكوان  (10)الالتينية أمريكا يف مستفيدة واحدة إقليمية ومنظمة
 ر ووا  وحتسون أسوواقكا يف املسووتكلك ومحايوة املنا سوة سياسووا  لتنفيوذ الالزموة ابأل وا  املسوتفيدة
 كومبال   بر م  ألعضا  واملستدامة الشاملة التنمية حتقي  يف يسكم مما املستكلك،

 التعوواون عوور  متتوون علوو  ،2015 عووا  يف بوودأ  الوويت للوورب م ، الثالثووة املرحلووة وركووز  -21
  بور م  نفوذ هوذ ، الوثال  السونوا  مرحلوة وخوالل اخلا   القطاع قدرا  تعزيز وعل  اإلقليم 
 توا وو  وبنووا  اجليوودة، املمارسووا  تبووا ل مشلووت الوويت املقووررة، األنشووطة موون املائووة يف 100 كومبووال
  القدرا   وبنا  اآلرا 
 التقووارب حنووو االجتووا  اب  وقوود سوونة بعوود سوونة لوورب جمكم كومبووال  أعضووا  تقوودير ويتزايوود -22

 اتفاقووا  موون العديوود موون يتبوون كموواا   جليوو املسووتكلك ومحايووة املنا سووة سياسووا  بشووأن اإلقليموو 
 أن يدةاملسوتف اجلكوا  رأ  ذلك، إىل وابإلضا ة األعضا   بن التفاهم ومذكرا  الثنائية التعاون
 هبووا  املضووطل  األنشووطة وحمتووو  جلووو ة ارتياحكووا عوون وأعربووت البلوودان، بوون الووروابط عووزز الوورب م 
ا  رصويد املعلوموا ، وتقاسوم املعوار  لتبوا لا  منورب  ليكوون أُنشو  الوذي الشبك  املوق  مث  ا ، وأخر 
 املعنيووووة الوكوووواال  ممثلووووو وقوووو  للوووورب م ، السوووونوية اخلتاميووووة اجللسووووة ويف املسووووتفيدين  لعموووو ا  مكموووو

 للووورب م  اإلجيابيوووة ابلنتوووائ  نوووو  الوووذي  ومينغوووو سوووانتو إعوووالن علووو  املسوووتكلك ومحايوووة ابملنا سوووة
  (11)مواصلته إىل وابلسع 

 أفريقيا ومشال األوسط الشرق ملنطقة التقنية املساعدة برانمج  
 األربووو  السووونوا  بووور م  تنفيوووذ األونكتوووا  اسوووتكم  ،2018 األول/ يسووومرب كوووانون  يف -23

 وتوون  األر ن مون كو   منوه اسوتفا  الوذي أ ريقيوا ومشوال األوسط الشرق ملنطقة التقنية للمساعدة
 تعزيوز يف الورب م  هوذا مون الرئيسو  اهلود  ومتثو  واملغورب  ومصور ولبنوان  لسوطن و ولة واجلزائر
 وأ حوووت املسوووتكلك  ومحايوووة املنا سوووة وسياسوووا  قووووانن حتسووون خوووالل مووون اإلقليمووو  التكامووو 
 يف املسوووتكلك ومحايوووة للمنا سوووة واملؤسسوووية القانونيوووة األطووور حتووودي  و/أو اعتموووا  احملققوووة النتوووائ 
 اخلووربة، ومسووتواي  الوطنيووة النموواذج يف االختال ووا  عوون النظوور وبغوو  املسووتفيدة  البلوودان مجيوو 
 يف املسوووتكلك حبمايوووة املعنيوووة الوكووواال  وبووون املنا سوووة سووولطا  بووون التعووواونا  أيضووو الووورب م  عوووزز

 واالتصوووووواال  املعلومووووووا ، تبووووووا ل وشووووووج  واملسوووووؤولن اخلووووووربا  بوووووون ومجوووووو  املسووووووتفيدة، البلووووودان
 أنشووووطة موووونا  أيضوووو األخوووور  املعنيووووة اجلكووووا  واسووووتفا   املنسووووقة  واإلجوووورا ا  الثنائية/اإلقليميووووة

 األربو  اإلقليميوة التدريب مراكز تزال ال كما  القدرا   لبنا   ورا  يف وشاركت والدعوة، التوعية
 أساسوووية هياكووو  متثووو  ولبنوووان( )مصووور املسوووتكلك محايوووة وبشوووأن وتوووون ( )مصووور املنا سوووة بشوووأن
  واإلقليم   الثنائ  الصعيدين عل  اجملالن هذين يف التعاون نطاق وتوسي  تطوير يف للمض 

 الوذي املسوتكلك حلمايوة األول الطووع  النظورا  اسوتعرا  األخور  اإلجيابيوة النتوائ  ومن -24
 يف املسووتكلك محايووة يف  وليووون خووربا  عليووه أُطلوو  وقوود األونكتووا ، موون بتيسوور املغوورب، يف أجووري

 أصووحاب مجيوو  موون نشووطة مبشوواركة يووومن، ملوودة الوورابف يف أقوويم تروجيوو  نشوواف وأعقبووه جنيووف،
__________ 

تتكووون شووبكة بوور م  كومبووال موون الوودول األعضووا  التاليووة أإاوهووا: األرجنتوون وإكوووا ور وأورو ووواي وابرا ووواي  (10)
والربازيووو  وبنموووا وبووورو واجلمكوريوووة الدومينيكيوووة و ولوووة بوليفيوووا املتعووود ة القوميوووا  والسووولفا ور وشووويل  و واتيمووواال 

 وهندوراس ومجاعة  ول األنديز وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك ونيكارا وا 
  https://unctadcompal.org/search/declaracion+de+santo+domingo انظر (11)
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 التقريور، يف الووار ة للتوصويا ا  و قو تشوريعاهتا  عوال   املغورب حكومة عدلت وقد املعنين  املصلحة
 املسوتو  ور يو   ريد مثال وإرسا  البلد يف املستكلك محاية حتسن يف العملية هذ  إسكا  يبن ما
 املسووائ  عوون واآلخوور واملنا سووة اجلنسووانية القضووااي عوون أحوود ا تقريووران، أ  ا ، وأخوور  املنطقووة  يف

 للمسواواة القصوو  ابأل يوة املصولحة أصوحاب وعو  إلذكوا  الفرصوة املستكلك، ومحاية اجلنسانية
 السياسا   هذ  يف اجلنساي املنظور مراعاة تعميم إىل واحلاجة اجلنسن بن

 أفريقيا لوسط والنقدية القتصادية للجماعة اإلقليمي الربانمج  
 األورويب االحتووا  مون ممووول وهوو ،201٧ عووا  يف أ ريقيوا لوسووط اإلقليمو  الوورب م  أُطلو  -25

 املسوتكلك ومحايوة املنا سوة سياسوا  لتعزيوز واملؤسس  القانوي اإلطار وتدعيم تطوير إىل ويكد 
 الكونغوو ومجكوريوة ،(12)أ ريقيوا لوسوط والنقديوة االقتصوا ية اجلماعوة يف سويما ال أ ريقيا، وسط يف

 هيئووا  حتوودي  علوو  اجلماعووة قوودرة تعزيووز إىل يكوود  كمووا  وبرينسووي   توووم  وسووان الدميقراطيووة،
 تعوووزز الووويت للمنا سوووة الوطنيوووة اهلياكووو   عوووم بغيوووة اإلقليميوووة، املنا سوووة قواعووود تطبيووو  ورصووود الرقابوووة

 التنفيووذ وسيسوواهم املؤسسووية  القوودرا  زاي ة خووالل موون املسووتكلك ومصوواح االقتصووا ية الكفووا ة
 اقتصووا  بنووا  يف وابلتووايل أ ريقيووا، وسووط يف التجاريووة األعمووال بيئووة حتسوون يف األطوور هلووذ  الفعووال
 جيد  بشك  العامل بقية م  يتكام  إقليم   ون تنا س 

 آسيا شرق جنوب أمم رابطة  
 )آسويان( آسويا شورق جنووب أموم رابطوة أمانة م  وثي  حنو عل  العم  األونكتا  واص  -26
 للتعواون األملانيوة الوكالوة مو  شوراكة إطوار يف سونوا ، عودة مود  علو   يكوا األعضوا  الودول وم 

 الووويت اليووواابن، يف املنصوووفة التجوووارة جلنوووة خوووالل مووون الووودويل للتعووواون الياابنيوووة الوكالوووة ومووو  الوودويل،
 ومحايووووة املنا سووووة وسياسووووا  قوووووانن جمووووال يف الدوليووووة املمارسووووا  أ ضوووو  بشووووأن جتارهبووووا تتقاسووووم

 الصووووعيدين علووو  اجلوووواري آسووويان عموووو  إىل  نيوووة موووودخال ا  أيضووو األونكتووووا  ويقووود  املسوووتكلك 
 جنوووب أمووم رابطووة خووربا   ريوو  اعتموودها الوويت عليكووا املتفوو  اخلطووط إىلا  اسووتنا  والوووطين، اإلقليموو 

  املستكلك  حبماية املعنية آسيا شرق جنوب أمم رابطة وجلنة ابملنا سة املعين آسيا شرق

 للمنافسة صوفيا ملنتدى املشرتكة املبادرة  
 بووووون مشووووويكة مبوووووا رة بوصوووووفه 2012 متوز/يوليوووووه يف للمنا سوووووة صوووووو يا منتووووود  أنشووووو  -2٧

 يف املنا سوووة هيئوووا  مسووواعدة إىل املنتووود  ويكوود  املنا سوووة  حلمايوووة البلغاريوووة واللجنوووة األونكتووا 
 والدوليووة األوروبيووة املمارسووا  أ ضوو  موو  يتماشوو  مبووا املنا سووة قوووانن وإنفوواذ اعتمووا  علوو  البلقووان

 املنتود  مون الرئيسويون واملسوتفيدون األ ا   اجليودة األسوواق  وائود مون حد أقص  إىل واالستفا ة
 وكرواتيوووا وصوووربيا األسوووو  واجلبووو  واهلرسوووك والبوسووونة وبلغووواراي ألبانيوووا مووون كووو   يف املنا سوووة هيئوووا ُ 

 يف واملسووا ة بيوونكم  يمووا التعوواون بتعزيووز ملتزمووون واملسووتفيدون  (13)الشوومالية ومقوودونيا وكوسووو و
 املنا سوووة يوووو  بلغووواراي نظموووت ،2018 عوووا  ويف املنتووود   هبوووا يضوووطل  الووويت واملبوووا را  األنشوووطة

__________ 

تشوووا  ومجكوريوووة أ ريقيوووا الوسوووط  و وووابون و ينيوووا االسوووتوائية تضوووم اجلماعوووة االقتصوووا ية والنقديوووة لوسوووط أ ريقيوووا  (12)
  والكامرون والكونغو

 ( 1999)1244دة، قرار جمل  األمن املنطقة اإل ارية لألمم املتح (13)
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 االحتووووا  وبلوووودان للمنا سووووة صووووو يا منتوووود  مبووووا رة إطووووار يف املسووووتفيدين مجيوووو  حبضووووور األوروبيووووة
 الرئيس   املناقشة  ري  من كجز   احلد  هذا يف بنشاف األونكتا  وشار  األورويب 

 وإنشتتتاء والسياستتتات التشتتتريعات حالتتتة استتتتعراض واملؤسستتتي  القتتتانوي اإلطتتتار -ابء 
 الصلة ذات املؤسسات

 اإلقليميووووة التقووووين التعوووواون مشوووواري  إطووووار يف املقدمووووة االستشووووارية اخلوووودما  جانووووب إىل -28
 تقودم عنود املسوتكلك ومحايوة املنا سوة جموايل يف خلرباتوه األونكتوا  اسوتخدا  يتزايود أعوال ، املذكورة
 التعوواون مشوواري  خووالل موون املسوواعدة تقوودم وعنوود طلبكووا، علوو  بنووا  األعضووا  الوودول إىل املشووورة
 املنا سوة وسياسوا  لقوانن الطوعية النظرا  ابستعراضا  يتعل  و يما ذلك، عل  وعالوة التقين 
 بشووأن التقيوويم تقريوور صوويا ة يف موضوووعية أكثوورا   ور  يووؤ ي األونكتووا  بوور  مووا املسووتكلك، ومحايووة
 قوووانن بشووأن للنظوورا  الطوووع  بوتسوووا  سووتعرا ا منووذ وإنفوواذ ، األعضووا  للوودول القووانوي اإلطووار

 املسوتكلك محايوة وسياسوا  لقووانن للنظورا  األول الطوع  املغرب واستعرا  املنا سة وسياسا 
 األملانيووة الوكالووة موو  املسووتمر التعوواون إطووار ويف ذلووك، إىل وابإلضووا ة  2018 عووا  أجووراي اللووذين
 حلمايوة للنظورا  الطووع  إندونيسيا الستعرا  التحضرية ابألعمال األونكتا  قا  الدويل، للتعاون

 املستكلك 
 قوانوي تقيويم إجورا  األونكتا  إىل بيالروس يف والتجارة االحتكار مكا حة وزارة وطلبت -29

  2018 آب/أ سووووط  منووووذ النفوووواذ حيووووز  خوووو  الووووذي 2013 لعووووا  الوووووطين املنا سووووة لقووووانون
 اخلوووربا  لفريووو  عشووورة الثامنوووة الووودورة يف النتووائ  تقووودم ويُتوقووو  2018 عوووا  منوووذ مسوووتمرة والعمليووة
 املنا سة  وسياسا  بقوانن املعين الدويل احلكوم 

 أمانوووة إىل اآلسووويوية األوروبيووة للمنطقوووة االقتصووا ية اللجنوووة طلبووت ذلوووك، إىل وابإلضووا ة -30
 للمنطقوة االقتصوا ي االحتوا  معاهودة إطوار يف ابملنا سوة املتصولة اإلقليميوة اللووائ  تقييم األونكتا 
 الووودورة يف التقيووويم هوووذا يف الشوووروع املتوقووو  ومووون  2014 عوووا  اعتمووود  الووويت اآلسووويوية األوروبيوووة
 املنا سة  وسياسا  بقوانن املعين الدويل احلكوم  اخلربا  لفري  عشرة الثامنة
ا  تقريوور  الودويل، للتعوواون األملانيوة الوكالوة موو  ابالشويا  األونكتووا ، أعود ،2018 عوا  ويف -31
 املنا سوة بشوأن النمووذج  األونكتوا  قوانون ضوو  يف كمبو اي،  يف املنا سة قانون مشروع  يه حل 

 الناميوة البلودان بون مون أخور  لبلودان القضوائية الوالاي  من املستمدة الدولية املمارسا  وأ ض 
 النظر  قيد القانون تعدي  عملية تزال وال انتقالية  مبرحلة اقتصا اهتا متر اليت والبلدان

 يف املسوووتكلك محايوووة قوووانون علووو  املتوخووواة للتعوووديال ا  تقييموووا  أيضووو األونكتوووا  وأجووور  -32
 املبوا   بينكوا أموور مجلوة مراعواة مو  املسوتكلك، محاية تشريعا  تنقي  يف األرجنتن وَ َعم بو ن،

 ابلتجوووووارة املتعلقوووووة االسوووووتكال  وقضوووووااي املسوووووتكلك حلمايوووووة املتحووووودة لألموووووم املنقحوووووة التوجيكيوووووة
 املستدا   واالستكال  اإللكيونية

 والتوعية الدعوة أنشطة وتنفيذ البشرية املوارد قدرات تعزيز -جيم 
 ومشوال األوسوط الشورق يف اإلقليم  للتدريب برو  مركز يف عم  حلقة األونكتا  نظم -33

 تقووارير مضوومون وإقوورار مناقشووة خالهلووا جوور  اآلن، حووى املسووتكلك محايووة سياسووا  عوون أ ريقيووا
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 املنازعوووا  وحووو  الشوووكاو  مبعاجلوووة واملتعلقوووة أ ريقيوووا ومشوووال األوسوووط ابلشووورق اخلاصوووة األونكتوووا 
 املسوتكلك  ومحايوة اجلنسون، بن واملساواة املنتجا ، وسالمة اإللكيونية، والتجارة واالنتصا ،

 املسوتكلك محايوة وكواال  مون ربا خ بينكم متعد ين مصلحة أصحاب هذ  العم  حلقة وضمت
 جتارية  ومؤسسا  املستكلك محاية ومجعيا  األخر  احلكومية اهليئا  عن وممثلن
 زيوووري ، يف والقووانون اإل ارة وكليووة األونكتووا  بوون التعوواون إطووار ويف املنا سووة، جمووال ويف -34
 والقوانون املنا سوة سياسوا  جموال يف خبربهتوا واملعرو ة سويسرا يف اجلامعا  أكرب كليا   من وه 

 املنا سوة تناولوت أسابي  ثالثة مدهتا  ورة تنظيم بتيسر األونكتا  قا  الدولية، والتجارة واالقتصا 
 الشوورق يف املسووتفيدة البلوودان يف املنا سووة سوولطا  لفائوودة والقوواهرة جنيووف موون كوو   يف واالمتثووال،
 يف اسوتخدامكا املشواركون يسوتطي  الويت واخلوربا  املعوار  التودريب وعوزز أ ريقيوا  ومشال األوسط
 املنا سة  سلطا  يف اليوم  عملكم
 األونكتووا  وضوو  أ ريقيووا، ومشووال األوسووط الشوورق بوور م  إطووار ويف ذلووك، علوو  وعووالوة -35

 وقوانن املنا سة قوانن إنفاذ جماال  يف مستفيدة إقليمية جكا  لصاح املدربن لتدريب بر جمن
 القدرا  بنا  جكو  تعزيز تيسر أن شأهنا من وعرو  وحدا  الربام  وتشم  املستكلك  محاية
 يف للنظوورا  ابلنسووبة الوورب م  مووزااي اسووتدامة يف وتسووكم أ ريقيووا، ومشووال األوسووط الشوورق بلوودان يف

 أ ريقيا  ومشال األوسط الشرق
 لفائودة واملنا سوة املسوتكلك محاية تناولت يومان مدهتا مكثفة  ورة كومبال  بر م  ونظم -36

 األرجنتووون مووون عليوووا حمووواكم قضووواة الووودورة وضووومت الووورب م   مووون املسوووتفيدة البلووودان مووون قضووواة
 وبوووورو( القوميووووا  املتعوووود ة -  ولووووة) وبوليفيووووا وبنمووووا والربازيوووو  وابرا ووووواي وأورو ووووواي وإكوووووا ور

 واملكسوووووويك كولومبيوووووواو  وكوسووووووتاريكا و واتيموووووواال وشوووووويل  والسوووووولفا ور الدومينيكيووووووة واجلمكوريووووووة
 يف القضوووائية اخلووربا  تبوووا ل أسوو  الوودورة وأرسوووت األنووديز   ول ومجاعوووة وهنوودوراس ونيكووارا وا

 أمريكووا يف املسووتكلك ومحايووة املنا سووة قوووانن إنفوواذ علوو  وشووجعت املسووتكلك محايووة قضووااي حوو 
 الفعالة األسواق ثقا ة تعزيز يف املتمث  كومبال  هد  م ا  متشي وموحد، متس  حنو عل  الالتينية
 املنا سة عنا  رئيسيا  نشاطا  أيض األونكتا  ونظم للمواطنن  االقتصا ي الر ا  حتقي  إىل الساعية
 عووون للووود اع الووووطين املعكووود مووو  ابلتعووواون بووورو، يف القووود  بكووورة يتعلووو   يموووا املسوووتكلكن وحقووووق
 رابطوووة رئوووي  بيووونكم  وليوووة، رايضوووية ومنظموووا  خوووربا  مبشووواركة الفكريوووة، امللكيوووة ومحايوووة املنا سوووة
 القد   لكرة اإلسباي الدوري

 عون عمو  حلقا  ُعقد  أ ريقيا، لوسط والنقدية االقتصا ية اجلماعة بر م  إطار ويف -3٧
 و ينيووا الوسووط ، أ ريقيووا ومجكوريووة وبرينسووي ، توووم  سووان موون كوو   يف املسووتكلك ومحايووة املنا سووة

 واملسووؤولن املسووتكلك، ومحايووة املنا سووة مبسووأليت املعنيوون واملسووؤولن الربملووانين، لفائوودة االسووتوائية،
 املستكلكن  ورابطا  اخلا ، والقطاع القطاعن، هلذين املنظمة اجلكا  وممثل  احلكومين،

 مشووروع إلقوورار الكووامرون يف إقليميووة عموو  حلقووة األونكتووا  نظووم ذلووك، إىل وابإلضووا ة -38
 اإلقليميووووة التوجيكيووووة واملبووووا   أ ريقيووووا، لوسووووط والنقديووووة االقتصووووا ية اجلماعووووة يف املنا سووووة قواعوووود
 القطاعوووا  وزارا  لفائووودة العمووو  حلقوووة وُعقووود  أ ريقيوووا  وسوووط يف املسوووتكلك حبمايوووة املتعلقوووة
 والنقديوووة االقتصوووا ية اجلماعوووة يف األعضوووا  الووودول مووون سوووت يف السياسوووا  هوووذ  عووون املسوووؤولة
 أ ريقيا  لوسط
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 مجكوريووة يف املشووروعة املنا سووة جلنووة موو  ابلتعوواون تدريبيووة عموو  حلقووا  ثووال  ونُظمووت -39
 الوذي املنا سوة وسياسوا  لقووانن الطووع  النظورا  استعرا  توصيا  تنفيذ ملتابعة املتحدة تنزانيا
   2012 عا  البلد هلذا األونكتا  أجرا 
 وُعقووود  وإنفاذهوووا املنا سوووة وقووووانن سياسوووا  األوىل التدريبيوووة العمووو  حلقوووة وتناولوووت -40

 يف املشوووروعة املنا سوووة وجلنوووة املتحووودة تنزانيوووا مجكوريوووة يف املشوووروعة املنا سوووة جلنوووة موووو ف  لفائووودة
 و طوت املسوتكلك محايوة الثانيوة التدريبيوة العمو  حلقوة وتناولوت املتحودة(  تنزانيوا مجكوريوة (زجنبار

 وتثقيووووووف املسووووووتدامة، التنميووووووة وأهوووووودا  املسووووووتكلك حلمايووووووة التوجيكيووووووة املتحوووووودة األمووووووم مبووووووا  
 محايووة قوووانن إنفوواذ ونظووم عنكووا، واملسووؤولية املنتجووا  وسووالمة ابملعلومووا  وتزويوودهم املسووتكلكن
 ومحايووة التجاريووة األعمووال شووركا  وسوولو  وزامبيووا، املتحوودة، تنزانيووا ومجكوريووة كينيووا،  يف املسووتكلك
 وإنصوا  املنازعوا ، وحو  املالية، واخلدما  اإللكيونية التجارة يف املستكلك ومحاية املستكلك،
 قضاة/أعضوووووا  لفائووووودة الثالثوووووة التدريبيوووووة العمووووو  حلقوووووة وُعقووووود  الووووودويل  والتعووووواون املسوووووتكلكن
 زجنبوار، يف املشوروعة املنا سة وجلنة املشروعة، املنا سة جلنة يف املشروعة املنا سة حمكمة ومفوض 
 قوانون إلنفاذ القانوي والنك  الوطنية املنا سة قوانن عليكا تقو  اليت االقتصا ا  عل  إلطالعكم
 األونكتوا  وعمو  املسوتكلك، حلمايوة املنقحوة التوجيكية املتحدة األمم مبا   مشلت كما  املنا سة 

 الرقم   االقتصا   كور م  واملستجدة الراهنة والقضااي اجملال، هذا يف
 الفعال، السوق اقتصا  إطار وتعزيز  سة،منا هيئة إبنشا   ر ي كابو  التزا  أعقاب ويف -41

 كوابو  يف املنا سوة قوانون تنفيوذ” عنووان حتوت املاليوة وزارة نظمتكوا عمو  حلقوة يف األونكتوا  شار 
 هوو ذلك من واهلد   “تعاوي منظور من القطاع  والتنظيم املنا سة سياسة بن العالقة : ر ي
 التخطيط ضو  يف املستكلك ومحاية املنا سة أب ية املصلحة وأصحاب القطاعية السلطا  توعية
 والتعاون  التنسي  آليا  وتشجي  منا سة هيئة إلنشا 

  املعارف إدارة ومنصات السوق ودراسات الرقمية األدوات -دال 
 امللكيوووة ومحايوووة املنا سوووة عوون للووود اع الووووطين املعكووود قدمووه الوووذي السوووخ  الووودعم بفضوو  -42

 ومحايووووة ابملنا سوووة املتعلقوووة الدوليوووة املمارسوووا  أل ضووو  ا ياضووو   كووورس ُوضووو  بووورو، يف الفكريوووة
   2018 عا  من األول النصف يف املستكلك

 املكيوووة ومحايوووة املنا سوووة عووون للووود اع الووووطين واملعكووود األونكتوووا  نقووو  احلووون، ذلوووك ومنوووذ -43
 الووويت البلووودان يف املسوووتكلك محايوووة و/أو للمنا سوووة الوطنيوووة الوكووواال  إىل البيوووا   مجيووو  الفكريوووة
 األرجنتون :ه  البلدان وهذ  .اال ياض  الفكرس إ ارة معكا وتقاإا التجري  املشروع يف شاركت
 والووالاي  واملكسويك وكينيوا وكولومبيوا وكوسوتاريكا وكنودا أ ريقيوا وجنووب كوراي  ومجكورية والربازي 
  والياابن  األمريكية املتحدة

 أطلقوت والويت أ ريقيا، ومشال األوسط ابلشرق اخلاصة الشبكية األونكتا  منصة ويسر  -44
 موون و رهووا املسووتفيدة البلوودان يف املسووتكلك ومحايووة املنا سووة سوولطا  بوون التفاعوو  ،2018 عووا 

 وجتمووو  الووورب م ، وأنشوووطة أهووودا  عووون معلوموووا  تستضووويف وهووو  املعنيووون  املصووولحة أصوووحاب
 املعلوموا  تبوا ل خاللوه مون جيوريا  مغلقوا  حيوز  وتتوي  توجيكيوة(، مبا   )تقارير، واملنتجا  املوا 
 اسوتخدا ا  أيضو وميكون املقررا /القورارا   بيا   قواعد إىل ووصوهلم األساسين املستفيدين بن

 احلاسوب  ابستخدا  املباشر للتدريب املنصلة
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 الدولية/اإلقليمية والشراكات واملنتدايت اخلرباء اجتماعات الشراكات  تعزيز -هاء 
 الوووودويل للتعوووواون األملانيووووة الوكالووووة موووون مشوووويكة بعثووووة اجتمعووووت ،2018 متوز/يوليووووه يف -45

 جنووب أموم رابطوة لبلودان التقنية واملساعدة القدرا  ببنا  تعىن أسيالية مؤسسا  م  واألونكتا 
 آسويا شورق جنووب أموم رابطوة بلودان أما  املتاحة التعاون  ر  استكشا  أج  من آسيا، شرق

 االقتصووووووا ية اللجنووووووة جانووووووب إىل األونكتووووووا ، واضووووووطل  أسووووووياليا  حكومووووووة مؤسسووووووا   اخوووووو 
 مبسووأليت وتعووىن  يلنوود يف مقرهووا يوجوود مؤسسووا  إىل بووزايرا  اهلووا   واحملوويط آلسوويا واالجتماعيووة

 أمووم رابطووة يف األعضووا  الوودول بوون موونا  منووو  األقوو  الوودول لفائوودة التقنيووة واملسوواعدة القوودرا  بنووا 
 وميامنار  وكمبو اي، الشعبية، الدميقراطية الو مجكورية مث  آسيا شرق جنوب
 األمووووم عموووو  إطووووارو الوكوووواال  بوووون املشوووويكة األموووووال اسووووتخدا  إمكانيووووة واسُتكشووووفت -46

 يف املسووتكلك ومحايووة املنا سوة جمووال يف التقوين التعوواون تووو ر أجو  موون اإلمنائيوة للمسوواعدة املتحودة
 تعوورب الووذي االهتمووا  تقيويم وميكوون  وور ي  وكوابو   ، و ييووت وبوويالروس، ألبانيوا، موون كوو   حالوة
 سووياق يف األونكتووا  إىل رإيووة تقووين تعوواون طلبووا  تقوودم إىل يووؤ ي والووذي األعضووا  الوودول عنووه

 املسوواعدة أنشووطة لتنفيووذ الووالز  التمويوو  ضوومان هبوود  القائمووة، املتحوودة األمووم عموو  إطووار بوورام 
 األموم منظوموة  اخو  التقوين التعاون إزا  متكام  هن  اتباع شأن ومن القدرا   بنا  و/أو التقنية

 اإلمنووائ  املتحوودة األمووم بوور م  سوويما ال املتحوودة، األمووم وكوواال  بوون التخطوويط وتنسووي  املتحوودة
  بشوووك  اجملووواال  هوووذ  يف األونكتوووا  أنشوووطة يعوووزز أن الصوووناعية، للتنميوووة املتحووودة األموووم ومنظموووة
   ما  ا  التزام ملتزمة األعضا  دولال حكوما  تكون عندما كام 
 آسوويا، لغووريب واالجتماعيووة االقتصووا ية اللجنووة موو  أجريووت الوويت االتصوواال  شووأن وموون -4٧

 للتعواون جديودة جمواال  تفوت  أن الودويل والبنوك االقتصوا ي امليودان يف والتنميوة التعواون ومنظمة
  حمد ة  مناط  عل  اليكيز م  املنا سة جمال يف

 تكييتتتتف إىل احلاجتتتتة ابلتتتتتدخ   اخلاصتتتتة اجلديتتتتدة األونكتتتتتاد استتتترتاتيجية -خامساا  
 الرقمي القتصاد عن النامجة اجلديدة التحدايت مع التقنية املساعدة

 املسووتدامة التنميووة خطووة تنفيووذ يف النجووا  أجوو  موون ابلكفووا ة األسووواق تتسووم أن بوود ال -48
 تنظيميوة آليوا  وضو  عود  أن بيود املووار   ُتصوي  يفا  هاما   ور  األسواق وتؤ ي  2030 لعا 

 االحتكاريووة، السوولطة اسووتعمال سووو  تشووم  األسووواق يف إخفوواق حوواال  إىل يووؤ ي قوود مالئمووة
 إخفاقووووا  تصووووحي  يف تسوووواعد أن للوووودول وميكوووون املسوووواواة  وانعوووودا  اخلارجيووووة، السوووولبية والعووووامل
 يف الفاعلوة للجكوا  املناسوبة حلووا زا وتوو ر واملؤسسو  والتنظيمو  القوانوي اإلطوار وهتيئوة السوق،
 املستدامة  التنمية حتقي  يف الفعالية من مبزيد املسا ة سبي  يف السوق
 النمووووووو تعزيووووووز يفا  وهامووووووا  مباشوووووور ا   ور  املسووووووتكلك ومحايووووووة املنا سووووووة سياسووووووا  وتووووووؤ ي -49

 التنا سوووية، والقووودرة واإلنتاجيوووة االبتكوووار حتفوووز  املنا سوووة الفقووور  مووون واحلووود املسوووتدا  االقتصوووا ي
 للمؤسسوووا  إمكانيوووا  املنا سوووة وتتوووي  التجاريوووة  لألعموووال  عالوووة بيئوووة هتيئوووة يف بوووذلك وتسوووكم
 استشورا   ور  مون وحتود الراسوخة، النخوب حتمو  الويت احلوواجز وتزيو  احلجم، واملتوسطة الصغرة
 الوووطين االسووتثمار  تسووتجلب لألعمووال، كموقوو   البلوود جاذبيووة موون املنا سووة تزيوود مث وموون الفسووا  

 املسووووتكلك علوووو  بفوائوووود أيضووووا   املنا سووووة وتعووووو  والعمالووووة  االقتصووووا ي النمووووو وتولوووود واألجنوووو ،
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 الر وا  املنا سوة حتقو  املعوىن، وهبوذا اخليوارا   وزاي ة اخلدما  وحتسن األسعار خف  خالل من
 املستكلكن  جلمي 
 احلصوووول يف حقكووم بضووومان كا ووة  املسوووتكلكن علوو  ابلنفووو   تعووو  املسوووتكلك محايووة أمووا -50
 و قا   مستنرة خيارا  اعتما  من متكنكم اليت الوا ية املعلوما  وعل  خطرة؛  ر منتجا  :عل 

 حقووق تُنتكوك  قلموا الصود   هوذا يف  عالوة انتصوا  سوب  وعل  واحتياجاته؛ منكم ك   لر با 
ووون ويُعملوهنوووا  حقووووقكم يعر وووون الوووذين القوووا رين املسوووتكلكن  مباشووورا   حتسوووينا   ر ووواهكم ذلوووك وحيس ِّ

 موحدة معاير جمموعة تطب  أن عليكا يتعن اليت التجارية الشركا   ر  تكا ؤ يف أيضا   ويسكم
 املنا سة  تشج  املستو  ور يعة
 املعنيووووة السوووولطا  وشوووووا   أسووووئلة الووووراهن الوقووووت يف الرقموووو  االقتصووووا  حتووووداي  وتثوووور -51

 اإللكيونيووة التجووارة يف السووري  النمووو أ   وقوود العووامل  أحنووا  مجيوو  يف املسووتكلك ومحايووة ابملنا سووة
 وأثر السوق هيك  يف كبرة  تغيرا  إىل كرب   رقمية منصا  تديرها جديدة أعمال مناذج ووض 
 البيوا   اسوتخدا  أن إىل وابلنظور ذلوك، إىل وابإلضوا ة سوريعة  بوترة االستكالكية األمناف عل 
 الضروري من للمنصا ، ابلنسبة سيما ال املبتكرة، التجارية النماذج وأصول إا  أهم أحد هو

 ومبوا را  تودابر وضو  أجو  مون البيوا   ومحايوة املسوتكلك ومحايوة املنا سوة سياسا  بن اجلم 
 الصلة  ذا  اجلوانب مجي  االعتبار يف أتخذ
 طريوووو  عوووون سوووويما ال الدوليووووة، املمارسووووا  أ ضوووو  تقاسووووم ييسوووور أن لألونكتووووا  وميكوووون -52

ا  وخصوصوو الرقموو ، االقتصووا   وائوود موون حوود أقصوو  إىل االسووتفا ة علوو  الناميووة البلوودان مسوواعدة
 أعووود السوووياق، هوووذا ويف واالقتصووا ية  االجتماعيوووة التنميوووة عرقلوووة عوون النامجوووة املخووواطر منووو  علوو 

 ياجاهتوواواحت شوووا لكا إىل االسووتماع أجوو  موون (14)األعضووا  الوودول إىلا  موجكوو اسووتبيا    األونكتووا 
 خوووالل مووون الرقميوووة  التحوووداي  مواجكوووة يف لووودعمكا السوووب  أ ضووو  حتديووود أجووو  ومووون وأولوايهتوووا
 التقنيووة املسوواعدة أنشووطة يف عليكووا اليكيووز يتعوون الوويت اجملوواال  حتديوود األونكتووا  يتوقوو  االسوتبيان،

 هوووذ  نطوواق حتديوود يف االسوووتبيان علوو  الوور و  وستسووواعد الراهنووة  الدوليووة الرقميوووة البيئووة إطووار يف
 حمووووود ة تكوووووون أن ينبغووووو  الووووويت الفاعلوووووة االقتصوووووا ية واجلكوووووا  اإلقليميوووووة( أو )الوطنيوووووة األنشووووطة
 القطاعوا  يف سويما ال األسوواق، تطوور عون النامجوة التحداي  االعتبار يف األخذ م  األهدا ،

 التجزئووة، جتوارة وخوودما  السوفر، خودما  مثوو ، جوذراي  ا  تغيور   يكووا العمو  طورق تغيوور جيوري الويت
 اإللكيونية  واملنتجا  والكتب، واملالب ،

 املنافسة وسياسات قوانني -ألف 
 اجلديوووودة املعلومووووا  تكنولوجيووووا  أن إىل األعضووووا  الوووودول موووون الوووووار ة الوووور و  أشووووار  -53

 البلوودان يف سوويما ال املسووتكلك، ومحايووة املنا سووة بشووؤون تعووىن الوويت للوكوواال ا  كبوور   حتووداي   تشووك 
  النامية 

 معموووو  حتليوووو  إجوووورا  األونكتووووا  إىل السوووولطا  طلبووووت املنا سووووة، سياسووووا  جمووووال ويف -54
 واالتصوواال  اإلنينووت، وشووبكة ابلتكنولوجيووا، املتصوولة واألسووواق الديناميووة األسووواق يف للمنا سووة
__________ 

الشركا  من مجي  القارا  الويت اسوتفا   مون التعواون التقوين لألونكتوا  يف جموايل املنا سوة ومحايوة  االستبيانتناول  (14)
 املستكلك 
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 التجاريووووة والنموووواذج واملنا سووووة، األسووووواق وتعقوووود الناسووووخة، واالبتكووووارا  والالسوووولكية، السوووولكية
 علووو  القائمووة اإللكيونيووة واألسووواق اإللكيونيووة األسوووواق يف واملنا سووة املسووتكلك، ور ووا  املبتكوورة

 أنشووطته يركوز أن لألونكتوا  ينبغو  االستقصوائية، الدراسوة يف املشواركن لألعضوا ا  وو قو البيوا   
 ابلرقمنة  يتعل  حتوال   شكد  اليت املناط  عل 
 التالية: ابألنشطة األونكتا  يضطل  أن األعضا  الدول اقيحت الصد ، هذا ويف -55

 بشأن: رئيسين خربا  م  عم   راسية/حلقا  حلقة أ() 
 املنا سة؛ قواعد إنفاذ عل  اجملال هذا أتثر وكيفية البيا   محاية '1'
 موا موووة وكيفيوووة اُتاذهوووا يتعووون الووويت واخلطووووا  وتطورهوووا، اإللكيونيوووة التجوووارة '2'

 معكا؛ الوطنية التشريعا 
 ابلبيتكوين؛ وعالقتكا اجلديدة املغلقة السجال  سلسلة تقنية '3'
 عطووووووا ا  يف ابلتالعووووووب املتعلقووووووة واإلجوووووورا ا  واخلاصووووووة، احلصوووووورية احلقوووووووق '4'

 االندماج  عمليا  مراقبة إجرا ا  إطار يف والتقييم العامة، املشياي 
 يل : ما حتل   راسا  إعدا  ب() 
 وأورواب، الالتينيووووة، )أمريكووووا املنطقووووة حبسووووب املاليووووة التكنولوجيووووا تنظوووويم تطووووور '1'

 التقليديووووة املصوووور ية األعمووووال يف املنا سووووة علوووو  ذلووووك وأتثوووور وأ ريقيووووا( وآسوووويا،
 االستثمار(؛ وحوا ز الدخول، أما  )احلواجز

  بشووأن املسووتفا ة الوودروس وتبووا ل املاليووة التكنولوجيووا أسووواق يف املنا سووة قضووااي '2'
 معاجلتكا  كيفية

 املتنوووام  التكديووود مواجكوووة سوووب  أحووود بوصوووفة الووودويل التعووواون علووو  طلعوناملسوووت وشووود  -56
 بوصووفه األونكتووا ، موون وطلبوووا الوطنيووة، عوورب الكوورب  للشووركا  املشووروع  وور السوولو  عوون النوواجم
 ابملنا سوة املعنيوة الوليودة السولطا  ملسواعدة كبورة  مسوا ة تقدم املنا سة، قضااي يعاجلا   وليا  منرب 
 سووولطا  وأوصوووت الوطنيوووة  عووورب الكووورب  للشوووركا  التقييديوووة التجاريوووة املمارسوووا  مكا حوووة يف

 شرق جنوب أمم ورابطة أ ريقيا، ومشال األوسط والشرق املستقلة، الدول ورابطة الالتينية، أمريكا
 مشويكة جبكوا  لبنوا  كوسويلة  املنا سوة بشوأن إقليميوة اسوياتيجيا  بوضو  البلقوان وبلودان آسويا،

 الرقمنة  حتداي  مواجكة يف
 تعاون إرسا  الضروري من أن كماا   إقليمي هبا املضطل  األنشطة نطاق يكون أن وينبغ  -5٧

 العووووابرة االحتكاريووووة التكووووتال  مكا حووووة سياسووووا  تطبيوووو  وتنسووووي  اخلووووربا ، وتبووووا ل  ينووووام ،
 اسووووتخدا  مووو ا  تعقيوووود أكثووور أصووووب  الدوليوووة التكووووتال  عمووو  أن إىل ابلنظوووور سووويما ال للحووودو ،

 اخلوارزميا  
 يف األونكتووا  أنا ، تقريبوو ابإلمجواع االسووتبيان، علوو  أجابوت الوويت السوولطا  رأ ا ، وأخور  -58

 املصووولحة أصوووحاب هنووو  ويطوووور يضووو  أن لوووه ينبغووو  يقدموووه الوووذي والووودعم ينفوووذها الووويت األنشوووطة
 واملسووووؤولن املنا سووووة، سوووولطا  :التاليووووة اجملموعووووا  بوووون للمنا سووووة الوووويوي  يعووووزز مبووووا املتعوووود ين،
 اخلا   والقطاع والقضاة النا مة، واجلكا  احلكومين،
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 املستهلك محاية وسياسات قوانني -ابء 
 إزا  قلقكووا عوون املسووتكلك محايووة سوولطا  أعربووت املسووتكلك، محايووة سياسووا  جمووال يف -59
 األشوكال عون  ضوال   التجاريوة، لألعموال اجلديودة والنمواذج األسوواق  عل  الرقم  االقتصا  آاثر

 اجمليبن  تعليقا  يف تربز اليت اجلوانب بع  ه  واالحتيال، لالستكال  اجلديدة
 املقبلة: للسنوا  التالية األنشطة السلطا  واقيحت -60

 التجاريوة األشوكال وتطور الرقم  االقتصا  خصائ  عل  تركز تدريبية أنشطة أ() 
 للمستكلك؛ الفعالة للحماية اجلديدة

 أ ضوووو  أسوووواس علوووو  العامووووة السياسووووا  لتحسوووون واملووووو فن اخلووووربا  تبووووا ل )ب( 
 الدولية؛ املمارسا 
 العوووا  القطووواعن آرا  بووون والوووربط اجلديووودة، األسوووواق  كوووم لتحسووون  راسوووا  )ج( 
  واخلا ؛
 اجلديودة )اجلكوا  بقووة اخلوا  القطواع إشورا  م  جديدة، عم  اسياتيجيا   () 
  املستكلكن؛ من واحملرومة الضعيفة الفئا  عل  واليكيز السوق( يف الفاعلة

 خووووالل مووون والوووودويل اإلقليمووو  الصوووعيدين علوووو  الوكووواال  بوووون التعووواون تعزيوووز هو() 
 مون املنتجوا ( سوالمة مسوائ  )بشوأن مشويكة معلوما  نظم ووض  ابإلنفاذ، املتعلقة االتفاقا 

 واحملققن؛ القضااي معاجل  تدريب خالل من وكذلك  عالية، أكثر إجرا ا  اُتاذ أج 
 أحووود ميثووو  الوووذي املسوووتدا ، االسوووتكال  مسوووألة بشوووأن القووودرا  وبنوووا  التعلووويم و() 
 الوطنيوووة، البيئيوووة السووولطا  مووو  والتفاعووو  واحلكوموووا ، للمسوووتكلكن ابلنسوووبة الرئيسوووية الشووووا  
 املدي  اجملتم  ومنظما  التجارية، األعمال قطاع وممثل 
 واسوعة طائفوة يراع  املصلحة، أصحاب متعد ا  هنج املستكلك محاية اال وك واقيحت -61
 اإل ارة وهيئووا  للقطاعووا ، املنظمووة واجلكووا  )خووربا ( الوكوواال  ميثلووون الووذين األشووخا  موون

  األكا ميية  واألوساف والقضا  التجارية واألعمال العامة،

 بتتترانمج – الفكريتتتة امللكيتتتة ومحايتتتة املنافستتتة عتتتن للتتتدفا  التتتوطين املعهتتتد مدرستتتة -جيم 
 الالتينية أمريكا ملنطقة املستهلك ومحاية املنافسة

 التجربوة املستكلك حبماية املعنية والوكاال  املنا سة هيئا  أبرز  االستبيان، خالل من -62
 كومبوووال  بووور م  - الفكريوووة امللكيوووة ومحايوووة املنا سوووة عووون للووود اع الووووطين املعكووود ملدرسوووة املمتوووازة

 امللكيوة ومحايوة املنا سوة عون للود اع الووطين املعكود ومدرسوة و ريودة  مميزة مبا رة واعتربهتا برو، يف
 الوووطين املعكوود موو  ابلتعوواون كومبووال،  بوور م  إطووار يف أُطلقووت مبووا رة كومبووال  بوور م  - الفكريووة
 يف والقودرا  املعوار  نطواق توسوي  إىل يسوع  الوذي الفكرية، امللكية ومحاية املنا سة عن للد اع
 كومبال   يف األعضا  املشاركة الدول يف املسؤولن لد  وتعزيزها املستكلك ومحاية املنا سة جمايل
 املسووائ  يف متخصصووة معووار  املشووروع قوود  والتحوودي ، التوودريب أنشووطة خووالل وموون -63

 عمو  وحلقا ا   روس األنشطة ومشلت املستفيدة  البلدان الحتياجا  واستجاب أعال  املذكورة
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 واجلوز  لوجه وجكا منكا جز  ،ليما( يفا  )أساس  راسية  صول شك  يف نُظمت  راسية وحلقا 
 اإللكيونية  االتصال وسائ  عرب اآلخر
 ومحايوووووة ابملنا سوووووة املعنيوووووة الوطنيوووووة الوكووووواال  موووووو ف  أموووووا  مفتوحوووووة املدرسوووووة توووووزال وال -64

 أول هوو  واملبووا رة جانبكووا  موون واملعينوون املؤسسووا  هبووذ  املوورتبطن اخلووربا  عوون  ضووال   املسووتكلك
 حبمايوة املكلفوة السولطا  ملسواعدة القضائ  واالجتكا  للمعار ا  مصدر  تولد إقليمية تعليم جكة

 تلقو  ثقا وةا  أيضو تعزز وه ا   واتساق  قة أكثر قرارا  اُتاذ أج  من املستكلك وحقوق املنا سة
 الوودول يف املسووتدامة االقتصووا ية التنميووة يف املسووتكلك ومحايووة املنا سووة مسووا ة كيفيووة  علوو  الضووو 

 األعضا  

 الطوعية النظراء استعراضات -دال 
 املنا سوووووة لقووووووانن األونكتوووووا  جيريكوووووا الووووويت الطوعيوووووة النظووووورا  اسوووووتعرا  علميوووووا  تتوووووي  -65
 للبلووودان الفرصوووة (2018 عوووا  منوووذ) املسوووتكلك محايوووة وسياسوووا  وقووووانن (2005 عوووا  )منوووذ
 للكيئوووا  ا  أيضووو الفرصوووة تتوووي  وهووو  الدوليوووة  املمارسوووا  أب ضووو  التشوووريعية أُطرهوووا لتقوووارن الناميوووة

 علميووووووا  وجُتوووووور  والسياسووووووا   القوووووووانن إعمووووووال يف أل ائكووووووا ذايت تقيوووووويم إلجوووووورا  املستعرضووووووة
 هيئووا  بوون املعووار  تقاسووم علوو  حتوو  النظوورا  اسووتعرا  يف تفاعليووة منكجيووة ابتبوواع االسووتعرا 

 شووبكا  وتُعووزز والوودويل، اإلقليموو  الصووعيدين علوو  املسووتكلك حبمايووة املعنيووة والوكوواال  املنا سووة
 اجلنوب  بلدان بن و يما واجلنوب الشمال بلدان بن التعاون وتشج  الرإ ،  ر التعاون
  قيو  حتليو  إلجورا  وقيموة مفيودةا  صوكوك بوصوفكا األقوران استعراضوا  األونكتوا  وير  -66
 الويت األعضوا  الودول يف املسوتكلك ومحايوة املنا سة وممارسة واإلنفاذ والتشريعا  السياسا  حلالة

 ولوووذلك، خوووربة  األكثوور الشوووركا  وأسووئلة بتعليقوووا  يرحوووب وهوووا ، طوعووو العمليووة هوووذ  يف تنخوورف
 متابعة تقييم إجرا  يف األونكتا  سيبدأ سنة، ك   الطوعية النظرا  استعراضا  إجرا  إىل ابإلضا ة

 الزمن  من  ية انقضا  بعد الطوع  النظرا  استعرا  تقرير يف الوار ة للتوصيا  المتثالاب يتعل 
 إىل سونتن بعود تقييمكوا جيوري الويت العضوو الدولوة إىل اسوتبيا    األونكتوا  سرسو  وعليوه، -6٧

 أي وعوون الصووا رة التوصوويا  تنفيووذ عون ليسووأهلا هبووا اخلووا  األقوران اسووتعرا  موون سوونوا  ثوال 
 إىل ويقوووود  متابعووووة تقريوووور سوووويعد املقدمووووة، املعلومووووا  إىلا  واسووووتنا  صوووولة  ذا  أخوووور  تطووووورا 
 التالية  السنة يف الصلة ذي الدويل احلكوم  اخلربا   ري  اجتماع

    
 


