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

 ، خلريا املاو ااملومي الدوس املع   قوا   وسيتستت  تية املست  ك ن  
القتتترار التتتمد ا تاتتتدم متتت متر األمتتتم املتحتتتدة الستتتت ع املعتتت  ابستتتتعراض مجيتتتع  ىل  يشتترذ   

والقوا د املنصفة املتفتا   ي تت اتفتقتتا متعتدد األطتراف متن أجتل مملتخلحتة جوا ب جماو ة املبتدئ 
 ،(1)(2015املاترستت التجترية التقييدية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

واملعنتتتتون  2015أي ول/ستتتتبتال  25املتتتت ر   70/1قتتتترار اةاعيتتتتة العتمتتتتة  ىل  يشتتتتر ذ و  
 ،"2030"حتويل  تملنت: خطة التناية املستدامة لعتم 

 كتتتتتتتت ون األول/  22املتتتتتتت ر   70/186قتتتتتتترار اةاعيتتتتتتتة العتمتتتتتتتة  ىل  كتتتتتتتملك يشتتتتتتتر ذ و  
مبتتتتتدئ األمتتتتم املتحتتتتدة التوجي يتتتتة ا تاتتتتد واملعنتتتتون " تيتتتتة املستتتتت  ك"، التتتتمد  2015 ديستتتتال

 ،املنّقحة ااتية املست  ك
 األحملتتتم املتصتت ة  قضتتتتاي  تيتتة املستتت  ك، التتتع ا تاتتدةت التتدورة الرا عتتتة ىل  يشتتر ذ و  

، مبت خلي ت األحملتم التواردة (2016 شرة مل متر األمم املتحدة ل تجترة والتناية ) رويب، متوز/يوليه 
 ،(2)( من متخليمليت و  رويب )76يف الفقرة 

جمتدداا   تأ أن متن امل تم أيضتتا متن متخليمليتت و  ترويب التع ت كتد  69الفقرة  ىل  و ذ يشر 
، وينستحب املنتخلسة و تية املست  ك شأن منصفة وس ياة وقوية وطنية قوا   وسيتستت وجود 

يف وختصتتة وتبتتتدل املع ومتتتت و نتتتو القتدرات يف قتتمم ا تتتلت، ذلتك أيضتتتا   تتأ التعتتتون التدوس 
الشتتفتخلية وضتترورة حتستت  وطنيتتة، األستتواا العتمليتتة، والتتدور املتزايتتد ل شتتركتت  تتل الستتيع ضتتوو تو 

 ، واملستولة، وثورة تملنولوجيت املع ومتت والتصتلت، وظ ور التجترة اإللملرتو ية
أداة رئيستتتتتية ملواج تتتتتة تعتتتتتد   تتتتتأ أن قتتتتتوا   وسيتستتتتتتت  تيتتتتتة املستتتتتت  ك  يشتتتتتددو ذ  

 طرا من ت تعزيز  يتسم ابلعوملة والرتا ط،يف  تمل الحتيتلية وامتد ة و ا حفة املاترستت التجترية 
الفقتتتر، وااتتتد متتتن  ،، وحشتتتد املتتتوارد، ومتملتتت  املستتتت  مل امل سستتتتت التجتريتتتةشتتتفتخلية ومستتتتولة 

 ، وتشجيع السيتستت القتصتدية والجتات ية الشتم ة ل جايع
التنايتتتة  ملتتتن أن تشتتتال حتقيتتتا اتيتتتة ااتيتتتة املستتتت  ك و و أبن البيئتتتة الفّعتلتتتة امل  ذ يستتت مو  

ااترستتتتت ل متتن أجتتتل التصتتدد   تتأ الستتتواو التتتدوس التتوط  و  ينواإل فتتتتذ   تتأ الصتتتعيدالتعتتتون 
 والحتيتلية وامتد ة العت رة ل حدود،حفة ا تجترية ال
وجود  طتر قت وين وتنظياي مت  من أجل  تيتة املستت  ك، مبتت يف ذلتك أبن و ذ ي من  

 فتذ قوا   وسيتستت  تيتة املستت  ك آليتت خلعتلة لتسوية املنتز تت وال تصتف وقدرة قيئتت  
 تتتل ااتتتدود متتتن أجتتتل ااصتتتول   تتتأ ال تصتتتتف، متتت  أمملتتتن ذلتتتك، دخلت تتتتا  تتتن    تتتأ التعتتتتون

الحتيتليتتة وامتد تتة، متتدم مصتت حة  تمتتة قتمتتة تجتريتتة الاترستتتت املستتت  مل  املتضتتررين متتن امل
 ويس م من مث يف دينتميملية القتصتد ورخلتم املست  مل ،

__________ 

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

(2) TD/519/Add.2. 
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المد يضط ع  ه م متر األمم املتحدة ل تجترة عال اباتجة  ىل تعزيز ال كملك  ذ يس مو  
دورم اإلمنتتئي  ت من أجل الن توضيف جمتل قوا   وسيتستت  تية املست  ك والتناية )األو ملتتد( 

 ، است  مل  وامل سستت التجتريةلمن خلوائد يقدمه مت تعزيز و 
التتتتع متنتتتتع التجتتتتترة يف املنتجتتتتتت الستتتتت  كية امطتتتترة  أبن السيتستتتتتت الفعتلتتتتةو ذ يقتتتتر  

واملاترستتت التجتريتة ا حفتتة أو املضت  ة  ملتن أن تعتتزز ثقتة املستت  مل  وةيتتل ظروخلتتا أخلضتل متتن 
 أجل حتقيا التناية القتصتدية املستدامة،

تت خلريا املاو ااملومي التدوس املعت   قتوا   وسيتستمبستمهة  رو يف  ال و ذ يرحب  
التتتتع متث تتتت  يف قتئاتتتتة اخلرتاضتتتتية أبخلضتتتتل املاترستتتتتت الدوليتتتتة يف جمتتتتتس  تيتتتتة   تيتتتتة املستتتتت  ك

 املست  ك واملنتخلسة،
 تيتة املستت  ك وهرقتت قيئتتت ابإلس تمتت اململتو ة والشفوية اهلتمة املقدمة متن ينوّم و ذ  

 املاو ااملومي الدوس، الرا عة لفريا من املشترك ، وقي  س تمتت أثرت النقتش خ ل الدورة 
ة الرا عتتة لفريتتا  تتدور لابلواثئتتا التتع أ تتدةت أمت تتة األو ملتتتتد  متتع التقتتديرو ذ حيتتيط   اتتتا  

 املاو ااملومي الدوس، 
ابة تتود املبمولتتة متتن قبتتل التتدول األ ضتتتو وهرقتتت متتن اة تتتت صتتتحبة يرحتتب  -1 

خلريتا  ، وي كد من جديد التتزامية املست  كاملص حة يف تنفيم مبتدئ األمم املتحدة التوجي ية اات
 تتتوخلر منتتتدو ستتنود وطرائتتا إلجتتراو مشتتتورات ومنتقشتتتت ولتبتتتدل ا راو  امتتلاو ااملتتومي التتدوس

 ؛بتدئ التوجي يةاألطراف    الدول األ ضتو  شأن املستئل املتص ة ابمل   أ أستس متعدد
حملومة   دو يستيت   تأ  جرائ تت استتعراض النظتراو الطتو ي  شتأن قتوا    ي نل -2 

وسيتستت  تية املست  ك، ويتط ع  ىل تنفيتم التوصتيتت املتع قتة ابلسيتستتت العتمتة املنبثقتة  تن 
الستتتعراض  نجتتتي، ويشتتجع التتدول األ ضتتتو امل تاتتة   تتأ التطتتوت إلجتتراو استعراضتتتت النظتتراو 

تستتتت  تيتتة املستتت  ك، مبتتت يف ذلتتك  وصتتف ت  ظتتراو مستعرضتت ،   تتأ املقب تتة  شتتأن قتتوا   وسي
 النحو المد تنفمم قيئتت  تية املست  ك خلي ت؛ 

ابلتتتتدور اهلتتتتتم التتتتمد ت ديتتتته اة تتتتتت املعنيتتتتة صتتتتتحبة املصتتتت حة، حستتتتب  ستتتت مي -3 
 قيئتتتتيرحتتب مبشتتتركة ؛ و خلياتتت يتع تتا ابلسيتستتتت الشتتتم ة ااتيتتة املستتت  كوختصتتة ، القتضتتتو

 وا تاتتتتع املتتتتتدين، وسث تتتتي امل سستتتتتت التجتريتتتتتة ومجعيتتتتتت  تيتتتتتة املستتتتت  ك، يتتتتة املستتتتت  ك، ت
دورات خلريتتتتا امتتتتلاو ااملتتتتومي التتتتع تشتتتت دقت داولت املتتتت، واألوستتتتتك األكتد يتتتتة، يف والصتتتتنت ية

  تتأ تقتتدق ورقتتتت و ستت تمتت خطيتتة قبتتل ا عقتتتد اجتات تتتت قتت لو املشتتترك  يشتتجع ؛ و التتدوس
 ؛ااملومي الدوسخلريا املاو 

مبت لسيتستت  تية املست  ك من مستتمهة يف تعزيتز الستت  مل املستتدام   يس م -4 
؛ وابلع قة الوثيقة    الست  مل فريا املاو ااملومي الدوسل كات تبينه مداولت الدورة ااتلية

املتحتتتدة التوجي يتتتة ااتيتتتة مبتتتتدئ األمتتتم متتتن أقتتتداف التنايتتتة املستتتتدامة و  12املستتتتدام واهلتتتدف 
و رشتد  ، الفرت حتو؛ ويشجع قيئتت  تية املست  ك   أ الن وض  تثقيف املست  مل املست  ك

  أ أستس مبدأ تقتسم املس ولية  ن الست  مل املستدام و قتمتة الشتراكتت  امل سستت التجترية
مل  واملنظاتت البيئية وستئر املط و ة    الدول األ ضتو وامل سستت التجترية ومنظاتت املست  

 ؛52 ىل  50ملت جتو يف املبتدئ التوجي ية من  ا او تت املعنية، وخلقتا 
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مت ل سيتستت الع تعتادقت الدول األ ضتو يف جمتل  تية املست  ك من  ي كد -5 
ختل أقداف التناية املستدامة، وخبتصتة ااتد متن ا عتدام املستتواة دا أثر مبتشر و جيتيب   أ حتقيا

 وتنشيط ت؛  الشراكة العتملية من أجل التناية املستدامةالب دان وخليات  ين ت، وتعزيز وستئل تنفيم 
خلريتتتتا امتتتتلاو املشتتتترتمل  تتتت  الوكتتتتتلت املعتتتت  مب شتتتترات أقتتتتداف التنايتتتتة   ويتتتتد -6 

ااتيتة  ىل أن ينظر يف  ضتخلة م شر جديد، قو " دد الب دان الع ا تادت سيتستتت املستدامة 
ااتتد متتن ا عتتدام املستتتواة  أقتتداف التنايتتة املستتتدامة، " متتن 10املستتت  ك"، خلياتتت يتع تتا ابهلتتدف 

سيات السيتستت املتليتة وسيتستتت   تاتد سيتستت، ولا، "4"، الغتية داخل الب دان وخليات  ين ت
، 17؛ وخليات يتع تا ابهلتدف "ور واااتية الجتات ية، وحتقيا قدر أكل من املستواة تدرجييتاألج

، "تعزيتتز 14وتنشتتيط ت"، الغتيتتة  الشتتراكة العتمليتتة متتن أجتتل التنايتتة املستتتدامة"تعزيتتز وستتتئل تنفيتتم 
اتيتتة اتستتا السيتستتتت متتن أجتتل حتقيتتا التنايتتة املستتدامة"، وذلتتك ابستتتملدام امريطتتة العتمليتتة ا

 املست  ك الع وضع ت األو ملتتد مصدراا ل بيتانت املتع قة ابمل شر؛
  تتأ مواصتت ة  ا يتتة مجتتع املع ومتتتت  شتتأن األطتتر القت و يتتة وامل سستتية  يشتتجع -7 

ااتية املست  ك، مبت يشال  صفة ختصة قيتم األو ملتتد  وضع خريطة  تملية ااتية املستت  ك، 
 ؛ تثملشتركة يف  جنتز قمم امريطة وحتديويد و مجيع الدول األ ضتو  ىل ا

؛  تيتتتتة املستتتتت  كأمهيتتتتة التعتتتتون اإلق ياتتتتي يف   فتتتتذ قتتتتوا   وسيتستتتتت  ي كتتتد -8 
يف  الثنتتتئي واإلق ياتتي والتتدوسل تعتتتون  أطرقتتت التشتتريعية الوطنيتتة  ىل تعزيتتز التتدول األ ضتتتوويتتد و 

تواصتتتل استملشتتتتف أن ؛ ويط تتتب  ىل أمت تتتة األو ملتتتتتد 94  ىل 79ضتتتوو املبتتتتدئ التوجي يتتتة متتتن 
 وتعزيزقت؛  تومجع أخلضل سترستت التعتون الدوس

 مواصتتتتتت ة تقتستتتتتتم امتتتتتتلات وأخلضتتتتتتل املاترستتتتتتتت ىل  التتتتتتدول األ ضتتتتتتتويتتتتتتد و  -9 
قتئاتتتة األو ملتتتتتد   ، مبتتتت يف ذلتتتك متتتن ختتت لحباتيتتتة املستتتت  مل  الضتتتعفتو واحملتتتروم يتع تتتا خلياتتتت

 جمتس  تية املست  ك واملنتخلسة؛ل املاترستت الدولية يف الخلرتاضية ألخلض
املنظاتت و املنفمة من قبل خلرادو الدول األ ضتو واألو ملتتد ابملبتدرات يرحب  -10 

وي يتب  نتو القدرات وتقوية امل سستتت يف جمتتل  تيتة املستت  ك، األخرو من أجل والشبملتت 
 قت؛وتعزز  وحتدد أوجه التآزر خليات  ين تمعتا أن تعال ايع اة تت امل تاة جب
جتديتتتتد وليتتتتة الفريتتتتا العتمتتتتل املعتتتت  حباتيتتتتة املستتتتت  ك يف جمتتتتتل التجتتتتترة  يقتتتترر -11 

يف دورتتته الثت يتتة لملتتي يواصتتل العاتتل   تتأ خلريتتا امتتلاو ااملتتومي التتدوس اإللملرتو يتتة التتمد أ شتتأم 
رشتتد امل سستتت التجتريتة، والتعتتون املاترستت التجتريتة املضت  ة وا حفتة، وتثقيتف املستت  ك و 

، ويقتتتدم 65 ىل  63يف ضتتتوو املبتتتتدئ التوجي يتتتة متتتن   تتتل ااتتتدود يف القضتتتتاي املتع قتتتة ابإل فتتتتذ
توصيتت  شتأن خيتترات السيتستتت العتمتة متن أجتل التصتدد ل تحتدايت املطروحتة أمتتم قيئتتت 

جتتتل معتةتتتة الصتتتعوابت التتتع  تيتتتة املستتتت  ك يف قتتتما ا تتتتل، ول ستتتيات التحقيتتتا واإل فتتتتذ متتتن أ
 متر األمتتتتم تعتتترتض املستتتت  مل   تتتل ااتتتتدود، ويط تتتب  ىل الفريتتتا العتمتتتل أن يقتتتتدم تقريتتتراا  ىل متتت

املتحتتدة الثتتتمن املعتتت  ابستتتعراض مجيتتتع جوا تتب جماو تتة املبتتتتدئ والقوا تتد املنصتتتفة املتفتتا   ي تتتت 
 ؛2020يف  تم  يديةمن أجل مملتخلحة املاترستت التجترية التقي اتفتقتا متعدد األطراف

لملتتتي  ستت مة املنتجتتتت الستتت  كية جتديتتد وليتتة الفريتتا العتمتتتل املعتت   يقتترر -12 
  تتتأ الصتتتعد التتتوط  واإلق ياتتتي  ستتت مة املنتجتتتتت الستتتت  كيةيواصتتتل العاتتتل   تتتأ تعزيتتتز أطتتتر 

والدوس من أجل  تية املست  مل  من أد أخطتر   أ صتحت م وست مت م، وينتوم ابة تود التع 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
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خلريا املاو ااملومي الدوس املعت   قتوا   وسيتستتت  تيتة املستت  ك  منم   شتئه من قبل  مهلت
ثتلثة؛ ويقدم توصيتت  شأن خيترات السيتستت العتمة من أجتل التصتدد ل تحتدايت يف دورته ال

 متر  ىل متاملطروحة أمتم قيئتت  تية املست  ك يف قما ا تل، ويقدم تقريراا  ن أ اتلته املتواصت ة 
  ع جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا د؛األمم املتحدة الثتمن املع  ابستعراض مجي

)ب(، تقتتترير 97أن تلعتتّد، وخلقتتتا ل ابتتدأ التتتوجي ي  ىل أمت تتة األو ملتتتتد  يط تتب -13 
ع جوا تب  متر األمتم املتحتدة الثتتمن املعت  ابستتعراض مجيتملتتملون مبثت تة واثئتا أستستية  ودراستت

  جماو ة املبتدئ والقوا د حول املواضيع التتلية:
الفريتتتا العتمتتتل  تعزيتتتز  تيتتتة املستتتت  ك يف القتصتتتتد الرقاتتتي )وخلقتتتتا حملتتتور تركيتتتز )أ( 

 املع  حباتية املست  ك يف جمتل التجترة اإللملرتو ية وأولوايته(؛
ضتتتتتيتت تنفيتتتتتم مبتتتتتتدئ األمتتتتتم املتحتتتتتدة التوجي يتتتتتة ااتيتتتتتة املستتتتتت  ك )وخلقتتتتتتا ملقت )ب( 

سيات خليات يتع ا ابإلطتر القت وين وامل سسي ااتية املست  ك و ترانم   اتل  ، ول70/186 القرار
 (؛2020-2016ل فرتة  خلريا املاو ااملومي الدوس املع   قوا   وسيتستت  تية املست  ك

 ؛ رواستعراض النظراو الطو ي لقت ون وسيتسة  تية املست  ك يف  )ج( 
تتتتتر املشتتتتتتورات وتبتتتتتتدل ا راو  تتتتت  التتتتتدول  ىل أمت تتتتتة األو ملتتتتتتتد أن  يط تتتتتب -14  تيسِّّ

ع  متر األمم املتحدة الثتتمن املعت  ابستتعراض مجيتم األ ضتو  شأن املواضيع التتلية الع ستلطري يف
 د:جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا 

التعتتتتتون التتتتدوس يف جمتتتتتل اإل فتتتتتذ  تتتت  قيئتتتتتت  تيتتتتة املستتتتت  ك يف القتصتتتتتد  )أ( 
 اإللملرتوين؛

يف خمت ف أحنتو العتمل:  يتانت جيتدة متن  س مة املنتجتت الست  كية حتس  )ب( 
 ؛أجل سيتستت س ياة

 متر األمتتتم املتحتتتدة الثتتتتمن املعتتت  متتت ىل أمت تتتة األو ملتتتتتد أن تقتتتدم، يف  يط تتتب -15 
، استعراضتتا دتداثا  تن  نتتو القتدرات واملستت دة ع جوا ب جماو ة املبتدئ والقوا دابستعراض مجي

 التقنية يف جمتل قوا   وسيتستت  تية املست  ك؛
و متتتوظفي التصتتتتل وضتتتع قتئاتتتة أب تتتت ىل أمت تتتة األو ملتتتتتد أن تواصتتتل يط تتتب  -16 

 تيتتة املستتت  ك متتن أجتتل تيستتر التعتتتون يف  طتتتر مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة قيئتتتت لتتدو 
 ؛ 87 التوجي ي أل ابدتا ااتية املست  ك، وخلق

متتن التتواردة ابلتل تتتت املتليتتة وهرقتتت متتن املستتتمهتت الطو يتتة  ينتتوم متتع التقتتدير -17 
األ ضتتو  ىل مواصت ة مستت دة األو ملتتتد   تأ أستتس طتتو ي يف يتد و التدول ؛ و التدول األ ضتتو

 نتتتو القتتدرات والتعتتتون التقتت  متتن ختت ل تتتوخلر امتتلاو  تنفيتتم متتت يضتتط ع  تته متتن أ شتتطة يف جمتتتس
أن تستتعأ  ىل الضتتط ت ويط تتب  ىل أمت تتة األو ملتتتتد  ؛التستت ي ت التدريبيتتة أو املتتوارد املتليتتة وأ
، ة شتتطقتتمم األالتتتدريب، وأن تركتتز يشتتال ات والتعتتتون التقتت ، مبتتت  نتتتو القتتدر يف جمتتتس  شتتطة أب

 .حيثات أمملن،   أ تعظيم أثرقت يف مجيع الب دان امل تاة
 اة سة العتمة امتتمية

 2019متوز/يوليه  9
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 موتز الرئيس  -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

وسيتستتتتت  تيتتتة  قتتتوا   لفريتتتا امتتتلاو ااملتتتومي التتتدوس املعتتت  الرا عتتتة قتتتدت التتتدورة  ل  -1
املنتقشتتتت . وحضتتر 2019 متوز/يوليتته 9و 8يتتومي نيتتف، سويستترا، جباملستتت  ك يف قصتتر األمتتم 
ومختتتس منظاتتتتت هتتتتر  حملوميتتتة دوليتتتة  تتتداا وستتتبع منظاتتتتت  74 تتتن الرخليعتتتة املستتتتوو سث تتتون 

 . تية املست  كت لوكتلوزراو حملوميون ورؤستو من  ين م ، حملومية
 تيف م حظتةتتتتت ابألو ملتتتتتتتد، شتتتتتعبة التجتتتتتترة الدوليتتتتتة والستتتتت ع األستستتتتتيةوقتلتتتت  متتتتتديرة  -2

 ن  تية املست  ك أداٌة  ملتن استتملدام ت لتحقيتا أقتداف التنايتة املستتدامة، حيت  الخلتتتحية، 
ا، وتتجستتد تعتتم الفتئتتدة مجيتتع املتتواطن   نتتدمت حتظتتأ حقتتوق م كاستتت  مل  ابااتيتتة يف األستتوا

قمم الفتئدة  وجه امصوص من خ ل ااصول   أ منتجتتت هتر خطترة والنفتتذ  ىل املع ومتتت 
التتتع حيتتج تتتت املستتتت  ك لتتتتتذ قتتترارات مستتتتنرة حستتتب رهبتتتتت كتتتل خلتتترد واحتيتجتتتتته، وتستتتوية 
املنتز تت وااصول   أ ال تصتتف. وتشتملل مبتتدئ األمتم املتحتدة التوجي يتة ااتيتة املستت  ك 

لصتتتتك العتتتتتملي الوحيتتتتد التتتتمد يتضتتتتان توصتتتتيتت دّدثتتتتة و ا يتتتتة يف قتتتتما ا تتتتتل ةيتتتتب ابلتتتتدول ا
األ ضتتتو يف األمتتم املتحتتدة أن تضتتع سيتستتة متينتتة يف جمتتتل اااتيتتة تتفتتا متتع املعتتتير الدوليتتة أو 
تعتتزز السيتستتة القتئاتتة أو تبقتتي   ي تتت، وأن تقتتدم يف  فتتس الوقتت  اإلرشتتتد خلياتتت يتع تتا  تملييتتف 

 ت وامل سستت الوطنية حسب التحدايت القتئاة والنتشئة الع ت ثر يف رخلتم املست  ك.السيتست
ستيات يف العصتر الرقاتي،  ويتسم التعتتون  تل ااتدود أبمهيتة قصتوو ل  فتتذ الفعتتل، ول -3

وينبغتتي ل تتدول األ ضتتتو أن تقتتوم ابلتتر ط  تت  الشتتبملتت، وتعّاتتا التعتتتون التتدوس ابلستتتفتدة متتن 
و ملتتد لتقتسم أخلضل املاترستت وتبتدل املات يف جمتتل وضتع قتوا   وسيتستتت اجتات تت األ

شتبملة ااتوار  تية املست  ك و  فتذقت    الدول األ ضتو والشبملتت املعنية األخرو، متن قبيتل 
الشتبملة العتمليتة إل فتتذ قتوا    تيتة ، و را طة أمم جنتوب شترا آستيتو  األخلريقي ااتية املست  ك،

الشتتبملة الدوليتتة ااتيتتة و األمريملتتي لوكتتتلت  تيتتة املستتت  ك،  -املنتتتدو األيبتترد و  ،امصوصتتية
ويضتتط ع األو ملتتتتد  .منظاتتة التعتتتون والتنايتتة يف امليتتدان القتصتتتدد، و املستتت  ك و  فتتتذ القتتت ون

ابلولية الع ألستندت  ليته يف الفترتة األخترة  وصتفه ج تة الوصتل يف جمتتل  تيتة املستت  ك داختل 
ظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة متتتن ختتت ل  ا تتته املتواصتتتل املتاثتتتل يف تتتتوخلر منتتتتدو إلجتتتراو مشتتتتورات من

ومنتقشتت ولتبتدل ا راو   أ أستس متعدد األطراف  شأن القضتاي املتص ة ابملبتدئ التوجي يتة، 
 وخبتصة املستئل املتع قة  تنفيمقت واملة اململتسبة يف قما الصدد.

 د امريطتتة العتمليتتة ااتيتتة املستتت  ك التتع وضتتع ت األو ملتتتتد و  تتأ ستتبيل املثتتتل، ستستتت -4
وقتد أخلتتدت متديرة الشتعبة أبن  تيتة املستت  ك  الن توض ابلتعتتون  ت  الوكتتلت ااملوميتة.   أ

أداٌة  ملن استملدام ت لتحقيا أقداف التناية املستدامة. خلتملواطن،  وصفه مست  ملتا، جي  خلتئدة 
فتتتت  حقوقتتتته يف اا صتتتتول   تتتتأ منتجتتتتتت هتتتتر خطتتتترة، و  تتتتأ املع ومتتتتتت الملتخليتتتتة، ويف  نتتتدمت حتل

الستتتفتدة متتن آليتتتت تستتوية املنتز تتتت وااصتتول   تتأ ال تصتتتف. وأضتتتخل  ابلقتتول  ن متملتت  
املست  مل  ليملو وا خلت    يقتضي مشتتركة مجيتع اة تتت صتتحبة املصت حة واملتواطن ،  وصتف م 

ل، والنشتتطتو، و ن األو ملتتتتد يتتوخلر منتتتدو يتتتي  مستتت  مل ، وصتتت عي السيتستتتت، ورواد األ اتتت
 تفعيل اة ود الرامية  ىل متمل  املست  مل .
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استتتتعرض  تتتدد متتتن الوخلتتتود التطتتتورات األختتترة يف جمتتتتل  تيتتتة  وختتت ل املنتقشتتتة العتمتتتة، -5
. وقدم أحد املندو    رضتا ل طتر التمد ولضتع يف   تدم يف الفترتة املست  ك   أ الصعيد الوط 

رة متتن أجتتل ستت مة املنتجتتتت الستتت  كية. و تترض منتتدوب آختتر ال تتوائ  اةديتتدة املتع قتتة األختت
 تنظتتتتتيم التجتتتتتترة اإللملرتو يتتتتتة لتعزيتتتتتز  تيتتتتتة خصوصتتتتتية املستتتتتت  مل  و  حتتتتتة املزيتتتتتد متتتتتن الفتتتتترص 

 ل ستفتدة من آليتت تسوية املنتز تت.
جتمعتتتة ريتتتو هرا تتتدد  ويف المل اتتتة الرئيستتتية، انقشتتت  أستتتتتذة القتتتت ون التتتدوس امتتتتص يف -6
ستتتتول، يف  ورتتتتتو أليغتتتترد، ابللازيتتتتل، آخلتتتتتا  تيتتتتة املستتتتت  ك يف القتتتترن ااتتتتتدد والعشتتتترين.  دو

وحتتتددت التحتتتدايت الراقنتتتة أمتتتتم املستتتت  مل  متتتن حيتتت  الستتتتدامة، و تيتتتة البيتتتتانت، وصتتتحة 
املستتتتت  ك يف املستتتتت  ك وستتتت مته. وأكتتتتدت ضتتتترورة  يتتتت و املزيتتتتد متتتتن القتاتتتتتم مبستتتتألة  تيتتتتة 

امتتتتدمتت، وخبتصتتتتة يف التجتتتتترة اإللملرتو يتتتتة  تتتتل ااتتتتدود، وزايدة الرتكيتتتتز   تتتتأ مملتخلحتتتتة أوجتتتته 
الضتتتعف اةديتتتدة يف صتتتفوف املستتتت  مل  متتتن ختتت ل  قتمتتتة شتتتراكتت  تتت  ااملومتتتتت وأوستتتتك 

 األ اتل وجماو تت املست  مل  و ن طريا تعزيز التعتون  ل اادود.
قتتدم  دول أ ضتتتو وج تتتت صتتتحبة مصتت حة  عتت  املبتتتدرات  ويف املنتقشتة التتع ت تت ، -7

 املبتدئ التوجي ية ااتية املست  ك. املتملمة خليات يتع ا  تنفيم
وأشتد خبر ابلتدور التمد يضتط ع  ته األو ملتتتد لتتوخلر منتتدو دوس تلنتتقق خليته القضتتاي  -8

تصتدد ل تحتدايت التع يطرح تت املتع قة حباتية املستت  ك. وأشتتر  ىل اة تود التع تبتمهلت أملت يتت ل 
القتصتد الرقاي، مبتت يف ذلتك التحتدايت املتع قتة ابلتمكتو الصتطنت ي، واموارزميتتت، وااصتول 
  تأ البيتتتانت كوستي ة لتتدخول  صتر جديتتد،  صتتر القتصتتد القتتتئم   تأ الثقتتة، التمد يع تتن خليتته 

تتتتته. وأخلتتتتتد أبن املفوضتتتتية ثقتتتتته  عتتتتتمل األ اتتتتل، ول ستتتتيات خلياتتتتت يتع تتتتا ابستتتتملدام  يتان املستتتت  ك
  تأ  طتتا الحتتتد األورويب، التع تتضتان جماو تة  5.0األورو ية  صدد   تداد خطتة املستت  مل  

وقتل  ن أملت يت حترص   تأ تعزيتز ست مة  من املقرتحتت التنظياية املتع قة ابمصوصية واملنصتت.
ملنولوجية الع تعزز موقع املست  ك املنتجتت الست  كية يف القتصتد الرقاي وتوخلر األدوات الت

وشتتّجع   تتأ  شتتر ثقتخلتتة املستت ولية الرقايتتة ل شتتركتت  ومتملنتته متتن استتتعتدة الستتيطرة متتن املنصتتتت.
وشتتدد   تتأ أمهيتتة أن حيتتتل املستتت  ك مملتتتن الصتتدارة يف جتتدول األ اتتتل السيتستتي، وكتتملك يف 

تيتة املتواطن  تن طريتا صتنع سيتا جماو ة العشترين، لتيستر ال تقتتل متن  تيتة املستت  ك  ىل  
 السيتستت.

وشتتدد خبتتر آختتر   تتأ األثتتر البتتتل  ملبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك  -9
(، و تّ  كيتتف يعاتل   تتدم   تأ تنفيتتم املبتتدئ التوجي يتتة 1990  تأ مدو تتة املستت  ك يف   تتدم )

. وأخلتتد أبن اللازيتل أط قت  لتدوس صيغت ت املنقحة  طرا خمت فة   أ الصعد التوط  واإلق ياتي وا
مبتتتدرات  ديتتدة لتعزيتتز  تيتتة املستتت  ك يف جمتتتل القتصتتتد اإللملتترتوين وتستتوية املنتز تتتت وتتتوخلر 
ال تصتف، ومواومة لوائح ت التنظياية املتع قة  سحب املنتجتتت متع أخلضتل املاترستتت الدوليتة، 

امبر أن  تية البيتانت حا من ااقوا  وا تاتد الن وج القتئاة   أ الدراستت الس وكية. ويرو
األستستتية ل استتتت  ك وأ تته ينبغتتتي تطبيتتا القتتتوا   املتع قتتتة حباتيتتة املستتتت  ك أيضتتتا  نتتتدمت جيتتترد 
املستتت  ك صتتفقتت ابستتتملدام  يتانتتته. وأخلتتتد أبن اللازيتتل تعاتتل   تتأ وضتتع لتتوائ  جديتتدة تتتنظم 

تلستتتوا اةنو يتتتة ورويب يف قتتتما ا تتتتل. خل تيتتتة البيتتتتانت، مسرتشتتتدةا يف ذلتتتك  تجر تتتة الحتتتتتد األ



TD/B/C.I/CPLP/20 

9 GE.19-14332 

"، متتتث ا، اتتتتمت جماو تتتة متتتن املبتتتتدرات لتنفيتتتم املركوستتتورالتتتع تلعتتترف  اومتتتتا ابستتتم " ،املشتتترتكة
 املبتدئ التوجي ية  شأن التعتون الدوس.الفصل الوارد يف 

ن   وشتتدد خبتتر   تتأ أمهيتتة القتصتتتد الرقاتتي، والتعتتتون  تتل ااتتدود، وضتترورة األختتم  تت -10
 . خلتلتجتتتترة اإللملرتو يتتتة متثتتتل أحتتتد دركتتتتت  ا يتتتة تنقتتتي ا تقتتتتئي لتتتدو تنفيتتتم املبتتتتدئ التوجي يتتتة

املبتتتتدئ التوجي يتتتة، والتجتتتترة اإللملرتو يتتتة ابةتتتوال أصتتتبح  واستتتعة ال تشتتتتر متتتن  تتتواي  ديتتتدة. 
اردة يف وأشتر  ىل أن اإل رت   تناو  نسا سريع يف الب دان النتميتة. ورحتب امبتر ابلتوصتيتت التو 

املبتتتتتدئ التوجي يتتتتة وابلتوصتتتتيتت ذات الصتتتت ة املقدمتتتتة متتتتن منظاتتتتة التعتتتتتون والتنايتتتتة يف امليتتتتدان 
و ثتتتل التعتتتتون  تتتل ااتتتدود األولويتتتة التتليتتتة ابلنستتتبة لوكتتتتلت  تيتتتة املستتتت  ك يف  القتصتتتتدد.

ن   تدم ستتّن ج ودقتت الراميتة  ىل تتتوخلر  تيتة أخلضتل ل استتت  مل  يف خمت تف أحنتتو العتتتمل. وأخلتتد أب
 دة تشريعتت وطنية وأ رم يف الفرتة األخرة  دة اتفتقتت مع وكتلت أجنبيتة ااتيتة املستت  ك، 

 خلض ا  ن التفتقتت امللمة مع جمتاع األ اتل  شأن تسوية املنتز تت.
وتبتتتدل  تتدة ختتلاو جتتتتر م يف جمتتتل تنفيتتم املبتتتدئ التوجي يتتة   تتأ الصتتعيد احمل تتي و تتل  -11

. و رضتتت  خبتتترة املبتتتتدرة التتتع طرح تتتت   تتتدقت لتاملتتت  المليتتتتانت البدي تتتة املعنيتتتة  تستتتوية ااتتتدود
يف املتئتة  80املنتز تت من الفصل يف الشملتوو املتع قة ابمدمتت العاومية األستسية، الع متثل 

متتتن جماتتتوت الشتتتملتوو، خلضتتت ا  تتتن املبتتتتتدرات الراميتتتة  ىل الن تتتوض  تثقيتتتف املستتتت  مل  وتعزيتتتتز 
 مل املستتتتدام. وتقتستتتم خبتتتران مقرتحتةاتتتت  شتتتأن حتستتت   تيتتتة املستتتت  ك يف األستتتواا الستتتت 

الرقايتتة، مبتتت يف ذلتتك   فتتتذ قتتوا    تيتتة املستتت  ك والتنستتيا متتع الستت طتت ااملوميتتة األختترو. 
وأشتتتد خبتتر آختتر ابألو ملتتتتد ملتتت يقدمتته متتن توصتتيتت  شتتأن التجتتترة اإللملرتو يتتة استتت  ا  من تتت 

 ري مقرتحتت  ق ياية  شأن قمم القضية.ج تت  دة لط
وأ رب ث ثتة ختلاو  تن دييتدقم ل توصتيتت التواردة يف املبتتدئ التوجي يتة  شتأن التعتتون  -12

املبتتتدئ التوجي يتتة   تتأ الصتتعيد اإلق ياتتي.  التتدوس و تتل ااتتدود و رضتتوا مبتتتدراةم  شتتأن تنفيتتم
مل املستتتدام واملستت ول  ملتتن الستتتنتد وأكتتدوا وجتتود   قتتة قتمتتة  تت   تيتتة املستتت  ك والستتت  

  لي ت لتنفيم أقداف التناية املستدامة.
و رض خبر آخر مبتدرات  ق ياية  ديدة ةدف  ىل  تية املست  مل  المين يستددون  -13

مثتن مشترتايةم ابستتتملدام  يتتانةم وتوضتتي  مست ولية املنصتتت واملنتجتت   زاو املستت  مل . و ملتتن 
 اإلق يايتتتة القتئاتتتة املعنيتتتة  تستتتوية املنتز تتتتت   تتتأ شتتتبملة اإل رت تتت  منوذجتتتتتا أن تصتتت   املنصتتتتت 

 ل انتطا األخرو.
وأخلتتتد خبتتر أبن املستتت  مل  يف   تتدم يعتتت ون متتن ااظتتر املفتتروض   تتأ   تتدقم وأن  ق تتيم  -14

 أمو ة.  دم يش د  هراقتا ابملنتجتت هر امل

  املستدامالستهالك محاية املستهلك يف مسامهة   
 )أ( من جدول األ اتل(3)البند 
قتل  انئبة األم  العتتم لوو ملتتتد، يف معترض تقتد  ت هلتما البنتد متن جتدول األ اتتل،  -15

 ن   أ ا تاع الدوس أن ينتقق ااتجة  ىل حتقيا الست  مل واإل تتتج املستتدام  وخلتا متت جتتو 
يات يف ضتتتوو حتتتتلت الطتتتوارئ املنتخيتتتة، ، ول ستتتمتتتن أقتتتداف التنايتتتة املستتتتدامة 12يف اهلتتتدف 

وا عدام املستواة، وأثر اميترات املتع قة ابإل تتج والست  مل   أ البيئة، وااتجة  ىل تعزيتز منتتذج 
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. وأضتتخل  ابلقتول  ن أمت تة األو ملتتتد يقتع   تأ  تتق تت واجتب  جنتتز الستدامة الشتم ة ل جايع
تحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك. خلتملستتت  ك لتتيس الوليتتة املنصتتوص   ي تتت يف مبتتتدئ األمتتم امل

جمرد مشرت هر خلت ل،  ل  ن اميترات الع يقوم  ت  ملن أن ت ثر يف اجتتم النتتت  احمل تي اإلمجتتس 
دوراا رائتتتتتداا يف  (”consomm-acteurs“)لب تتتتتد متتتتتت. لتتتتتما، ينبغتتتتتي أن يتتتتت دد املستتتتتت  ملون الفتتتتتت  ون 

ومتتتتتت، ل  ملتتتتن حتقيتتتتا التحتتتتول  ىل استتتتت  مل مستتتت ول. القضتتتتتاي التتتتع ةا تتتتم. خلاتتتتن دون مع 
ولتاملت  املستت  مل ، جيتتب   تأ الستت طتت اململتصتة أن تنفتتم قتت ون وسيتستتة  تيتة املستتت  ك. 
و ملتتتن أن تملتتتون قتتتمم الصتتتملومل القت و يتتتة قتئاتتتة   تتتأ أستتتتس ااتتتواخلز، وشتتتفتخلة، ويستتت ل   تتتأ 

  تتتأ املع ومتتتتت املتع قتتتة ابل تتتوائ  املستتتت  ك التقيتتتد  تتتت. وجيتتتب أيضتتتتا تيستتتر حصتتتول املستتتت  ك 
 التنظياية القتئاة واملعتير امتصة ابملنتجتت، مبت يف ذلك اةودة والستدامة.

ومن امل م  حداث خلضتو ل انتقشة وتشجيع ااوار    مجيع اة تت صتحبة املصت حة،  -16
ستت  مل  و ث تون قنتتة وخبتصة سث تو ا تاتع املتدين التمين  ت ملتون قنتوات ل تصتتل املبتشتر متع امل

منتستتتتبة لتب يتتتت  ط بتتتتتةم وحتديتتتتد ااتتتتتلت التتتتع تنطتتتتود   تتتتأ ختتتترا ل قوا تتتتد. وجيتتتتب أن تملتتتتون 
الشركتت أيضتتا  نصتراا خلتت  ا يف قتما ااتوار وأن تتحقتا متن أن اإل تتتج يستتويف شترك الستتدامة 

 هنت.وأن املست  مل  يعون تبعتت خيتراةم ويع اون مصدر املنتجتت الع يستملدمو 
املستتتت  مل  يف التغ تتتب   تتتأ حتتتتدايت القتتترن ااتتتتدد والعشتتترين املتث تتتة أمتتتتم ول  ملتتتن  -17

خمت تتتف أحنتتتتو العتتتتمل  ل كقتمتتتة شتتتراكتت قويتتتة  تتت  الب تتتدان املتقدمتتتة والب تتتدان النتميتتتة، والن تتتوض 
لمليفيتتة ابلستتت  مل املستتتدام وتبتتتدل امتتلات. ود تت  انئبتتة األمتت  العتتتم املشتتترك  ل تفملتتر يف ا

مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك  ىل قتتوا   داختتل الب تتدان  التتع  ملتتن  تتت ترمجتتة
األ ضتو تس م يف الن وض ابلست  مل املستدام  قدر أكل من الفعتلية. خلتملست  ك الفت ل قو 

 م.املست  ك املس ول والمد يدرمل اةوا ب الجتات ية والبيئية ل ست  مل املستدا
وقتتتل التترئيس  ن   تتدان أمريملتتت ال تينيتتة و  تتداان انميتتة أختترو تواجتته حتتتدايت معقتتدة يف  -18

جمتتتتتتل الستتتتتتدامة تشتتتتتال قطت تتتتتتت متعتتتتتددة، ومتتتتتن  تتتتت  قتتتتتمم التحتتتتتدايت مشتتتتتمل ة الستتتتتانة يف 
 األرجنت .

 شتتأن مستتتمهة  TD/B/C.I/CPLP/17 وأخلتتدت أمت تتة األو ملتتتتد، يف معتترض تقتتدق الوثيقتتة -19
خل تتتتو ستتتتت  ك يف الستتتتت  مل املستتتتتدام، أبن الستتتتت  مل املستتتتتدام موضتتتتوت متشتتتتعب.  تيتتتتة امل

يتتتتتداخل متتتتع جمتتتتتلت أختتتترو متتتتن قبيتتتتل ولايت األمتتتتم املتحتتتتدة املتع قتتتتة  تنفيتتتتم أقتتتتداف التنايتتتتة 
ومبتتتتتدئ األمتتتتم املتحتتتتدة ااتيتتتتة املستتتتت  ك، والقتتتتوا   الوطنيتتتتة ااتيتتتتة املستتتتت  ك.  املستتتتتدامة،

ومبتتتتدئ  :  تتترانم  العاتتتل متتتن أجتتل التنايتتتة املستتتتدامة21اتتتتل القتترن جتتتدول أ وأشتتترت  ىل أن 
الستتت  مل املستتتتدام،  1999األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك، التتع أدجمتت  يف  تتتم 

ي كدان ااتجة  ىل التعتون مع املست  مل  وامل سستت التجترية من أجل حتديد خيتترات تستت د 
، وأن مجيتتتع اة تتتتت صتتتتحبة املصتتت حة متتتد وة ل اشتتتتركة يف قتتتما يف ااتتتد متتتن ا اثر   تتتأ البيئتتتة

 اة د.
و لقتتتدت ثتتت ث ح قتتتتت  قتتتتش لتنتتتتول قتتتما البنتتتد متتتن جتتتدول األ اتتتتل. واستملشتتتف   -20

اا قة األوىل واقع ااتل يف جمتل تعزيز الست  مل املستتدام   تأ الصتعيد العتتملي ودور سيتستتت 
سيتستة  تيتة املستت  ك والستت  مل املستتدام متن منظتور   تية املست  ك. وحبثت  اا قتة الثت يتة
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صتت  اا قتتة الثتلثتتة لعتترض جتتتترب الب تتدان النتميتتة واملتقدمتتة خلياتتت يتع تتا  املنظاتتتت الدوليتتة. وخلصِّّ
 كس تم  تية املست  ك يف الست  مل املستدام يف ت ك الب دان.

يتتة: دملاتتة  تيتتة املستتت  ك، وضتتا  ح قتتة النقتتتش األوىل ختتلاو  ث تتون المليتتتانت التتل -21
 (، اللازيل. Unisinosجنوب أخلريقيت؛ وجتمعة كبيك، كندا؛ وجتمعة يو يسينوس )

و تتّ  خبتتر املبتتتدئ الرئيستتية التتع حتملتتم  ا يتتة  شتترامل املستتت  ك يف استتتملدام املنتجتتتت  -22
املستدام  ملن خلتلست  مل وامدمتت والتصرف خلي ت،  ضتخلة  ىل دورة اايتة الملتم ة ل انتجتت. 

أن يشتتتتملل سترستتتتة يعتاتتتتدقت الفتتتترد اختيتتتتتراا أو اضتتتتطراراا، حستتتتب ااتلتتتتة. ويف  عتتتت  ااتتتتتلت، 
سيات يف الب دان النتمية، قد ل تتواخلر ل است  ك رخلتقية الختيتر. خلاستألة األستواا النظتميتة  ول

واألستتتواا هتتتر النظتميتتتة تتتت ثر يف حقتتتوا املستتتت  مل . حيتتت   ن املستتتت  ك قتتتد يضتتتطر،  ستتتبب 
وضعه املتس،  ىل شراو س ع هر معبأة من متتجر ااي الصغرو. وهلتما الستبب، تملشتف املقتر تة 

 م األسواا  ن اخت خلتت تفضي  ىل تبتين يف منتذج الستدامة والتوج تت الجتات ية.    قم
وأ ح  دراسة دور وكتلت  تية املست  ك خلرصةا لتنتول التشريعتت القتئاة والنظر يف   -23

كيفيتتة توستتيع  طتتتا التعتتتريف ووضتتع مف تتوم جديتتد لتعتتتريف معينتتة تمليفتتتا متتع واقتتع  تتتمل اليتتوم. 
نطبتتا قتتمم التعتتتريف اةديتتدة   تتأ ستت مة املنتجتتتت، أو املنتجتتتت امطتترة، أو حظتتر و ملتتن أن ت

الس ومل هتر املست ول متن أجتل  تيتة صتحة املستت  ك. و ملتن أن تشتملل الشتركتت أيضتتا خيتتراا 
  جيت يتا ألن اإل تتج والست  مل املستدام  يتيحتن خلرصتا ل تعبر  ن التضتمن العتملي.

 آخر أخلملتراا  ن المليفية الع  ملن أن تس م  تت األدوات القت و يتة يف حتقيتاوقدم خبر  -24
أقتتداف التنايتتة املستتتدامة. هتتر أن املنتقشتتة الرئيستتية  شتتأن سيتستتتت  تيتتة املستتت  ك جتتتتوزت 
 طتتتا قتتمم األدوات. خلتلستتت  مل املستتتدام متترتبط ابإل تتتتج. ول  ملتتن تغيتتر منتتوذج الستتت  مل 

اإل تتج. واستنتداا  ىل الترتا ط  ت  أدوات  تيتة املستت  ك واملنتجتتت املستتدامة،  دون تغير منوذج
توجتتد حتجتتة  ىل  دمتتتج األثتتر   تتأ البيئتتة يف األدوات اإل  ميتتة امتصتتة ابملستتت  مل  واألدوات 

 القت و ية.
يم وأكد امبر ااتجة  ىل تواخلر مع ومتت تملال التدا ر الع  ملن أن تستت د   تأ تنظت -25

ل تحقا من أن  املنظاة الدولية لتوحيد املقتييستقتدم املنتجتت ابلستنتد  ىل املعتير الع تضع ت 
املنتج  ل يسّوقون املنتجتت الع مل تعد صتاة. خلان شأن قمم التدا ر أن تنشل التزامتتا قت و يتتا 

 ا منتت  متت. ويف   أ م سستت األ اتل  تحديد مدة ص حية املنتجتت والتثب  من  تدم تطتت
ستتتبل التحقتتتا متتتن صتتتحة خلتتترتة الصتتت حية املتوقعتتتة  قتتتما الصتتتدد، يبحتتت  قتتتت ون الحتتتتتد األورويب
 ك شتو ضاتن اث   حسب صنف املنت .

. ولحظت  وقتل  خبرة  ن املست  ك يقتع ابستتارار حتت  وا تل متن املع ومتتت والست ع -26
 م املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  كمبتتتدئ األمتتمتتن  50يف قتتما الستتيتا أن املبتتدأ التتتوجي ي 

يقدم اإلرشتد  شأن  دد من القضتاي: حتجتة املستت  ك  ىل املع ومتتت، وحقته يف ااصتول   تأ 
املع ومتت، وواجب املوردين ضاتن تتوخلر املع ومتتت املنتستبة، واملتزااي والعيتوب التع تنطتود   ي تت 

امطترة، وحتجتة املستت  ك  ىل معرخلتة طبيعتة الس ع الع ت ثر يف صحة املست  ك وحيتته، والست ع 
الستتت ع التتتع يستتتت  مل ت. و ضتتتتخلة  ىل ذلتتتك، ينبغتتتي أن يتملتتتم املستتتت  ملون خطتتتوات لتغيتتتر أمنتتتتك 
 يشتتتت م ابلنظتتتتر يف العوامتتتتل التتليتتتتة: الفضتتتت ت الغمائيتتتتة، والنفتتتتتايت الصتتتت بة، و  تتتتتدة التتتتتدوير، 
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، والتصتتتتتدد لو اتتتتتتل التتتتتع     تتتتتت والع متتتتتتت البيئيتتتتتة واإليملولوجيتتتتتة، ودورة حيتتتتتتة املنتجتتتتتتت
املستتت  ملون ا ختترون، وتشتتجيع الستتيتحة املستتتدامة، وحتاتتل املستت ولية قبتتل الستتت  مل و عتتدم. 

يقتصتتر تثقيتتف املستتت  ك   تتأ تتتوخلر املع ومتتتت خلحستتب؛ خلاتتن دون  ذكتتتو التتو ي، ستتينتقي  ول
 املست  ك دائاتا اميتر األقل ك فةا.

تتوفل  ىل خلتترص. و  تتأ ستتبيل املثتتتل، وقتلتت  انئبتتة األمتت  العتت -27 تم  ن املشتتتكل  ملتتن أن حتل
ة  مملت ية وصول املرأة الريفيتة، التع ل حتصتل  اومتتا منظاة األهمية والزرا ة لومم املتحدتبح  

  أ األ دة ول تستملدم مبيدات ا خلتت  سبب  يت ت،  ىل أستواا املنتجتتت العضتوية، حبيت  
شددت   تأ أ ته متن امل تم، يف قتمم ااتتلت، العاتل   تأ  جيتتد خلترص يتعزز دورقت يف الزرا ة. و 

 دددة والرتكيز   أ ااتلت الفردية.
وضتتتتتتا  ح قتتتتتتة النقتتتتتتتش الثت يتتتتتتة ختتتتتتلاو  ث تتتتتتون املنظاتتتتتتتت التتليتتتتتتة: الرا طتتتتتتة الدوليتتتتتتة  -28

حيتتد املنظاتتة الدوليتتة لتو ، سويستترا؛ و ال جنتتة القتصتتتدية ألوروابل استتت  مل ، املا ملتتة املتحتتدة؛ و 
 ، سويسرا.املقتييس

وقتلتتتتتت  خبتتتتتترة  ن منظات تتتتتتت وضتتتتتتع  استتتتتترتاتيجية جديتتتتتتدة لتحديتتتتتتد متتتتتتدو مستتتتتتتمهة  -29
التملنولوجيتتت يف تغيتتر حيتتتة النتتتس. وأكتتدت ااتجتتة  ىل دراستتة  تمتتل اإل تتتتج  ىل جت تتب  تمتتل 

املعرخلتة  الست  مل والنظر يف كيفية حتقيا التوازن  ين ات. و ملن أن يست د ا تاع املتدين يف مجتع
 شتتتتأن احتيتجتتتتتت املستتتتت  مل  وآرائ تتتتم وكيتتتتف أهنتتتتم  صتتتتدد تغيتتتتر العتتتتتدات واختيتتتتتر املنتجتتتتتت 

أو التتتتع تتتتتد م الستتتتتدامة. وأخلتتتتتدت أبن املنظاتتتتة تقتتتتدم امتتتتدمتت التتليتتتتة: املع ومتتتتتت  املستتتتتدامة
والختبتترات والبحتوث؛ ود تتم املستت  مل ؛ والتد وة؛ وستتحب املنتجتتت والتد توو اةات يتتة يف 

ت ف أحنتو العتمل. واملنظاة شريٌك أيضتا يف خلريا  تمل   ع للانم  األمم املتحتدة اإلمنتتئي يلعت  خم
 مبشتكل من قبيل تملييف اهلواو يف  طتر شراكتت مع خلاو.

، يغطتتتي وقتلتتت  خبتتترة أختتترو  ن منظات تتتت منظاتتتة هتتتر حملوميتتتة ذات  ضتتتوية  تمليتتتة -30
ت، وأكدت وجود  مجتت  شأن الدور اهلتم المد ت ديته يف  شتط ت معظم  ظم التملنولوجيت وجمتلة

األستتواا، حيتت   ن املنظاتتة تقتتدم ح تتولا   تتأ  طتتتا العتتتمل، وتستت م أبمهيتتة املستتت  ك، وتستتعأ 
ل تتدخلتت  تتن مصتتتاه. وتلعتت  املنظاتتة أيضتتتا ابلقضتتتاي املتع قتتة ابلستتتدامة و ا يتتتت املستت ، وقتتي 

دراسة املعتير املتع قتة أبقتداف التنايتة املستتدامة، متن قبيتل أ شأت يف الفرتة األخرة خلرقة  تم ة ل
 شتتتأن  7 شتتتأن ااصتتتول   تتتأ امليتتتتم والن تتتوض خبتتتدمتت الصتتترف الصتتتحي، واهلتتتدف  6اهلتتتدف 

 شأن الست  مل واإل تتتج املست ول ، والع متتت البيئيتة، والشتراو  12الطتقة املستدامة، واهلدف 
 ا ابملنتجتت الغمائية.معيتر تتع  1 600املستدام. ول انظاة 

يف جمتتتل الستتت  مل املستتتدام. وحستتب و رضتت  خبتترة العاتتل التتمد تقتتوم  تته منظات تتت  -31
ة يف الفرتة األخترة،   ت  الفتقتد أو امل تدر منظاة األهمية والزرا ة لومم املتحد حصتوات  شرةت 

ري يتون دولر، ووصتتل ت 1،2  يتون دولر، و  ت  الفتقتد متن العتئتدات  1.6متن األهميتة متت قياتته 
، وتشتملل الفضت ت الغمائيتة م يتون  ستاة 870 دد ستملتن العتتمل التمين يعتت ون متن اةتوت  ىل 

يف املتئتتة متتن ا بعتتتاثت هتتتز الدخليئتتة. وقتتمم ااتلتتة الشتتتذة مستتتارة: خلتمل تتدر متتن األهميتتة  8 ستتبة 
ايا، أد مت يستتود م يون طن من األهمية سنو  222لدو املست  مل  يف الب دان الغنية يصل  ىل 

م يتتون  230تقريبتتتا صتتتيف كايتتتت األهميتتة التتع تنتج تتت أخلريقيتتت جنتتوب الصتتحراو الملتتلو ستتنوايا )
ستتتنوايا ل استتتت  ك  كي وهرامتتتتا   115 ىل  95طتتتن(. وتب تتت  حصتتتة الفتتترد متتتن امل تتتدر الغتتتمائي حنتتتو 
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نتتتتوب الصتتتتحراو أخلريقيتتتتت ج يف كي وهرامتتتتتا   11 ىل  6الواحتتتتد يف أورواب وأمريملتتتتت الشتتتتاتلية، مقت تتتتل 
 المللو وجنوب وجنوب شرا آسيت.

ورهتتتتم اة تتتتود الراميتتتتة  ىل تشتتتتجيع األ اتتتتتل اإلراديتتتتة وال  راديتتتتة التتتتع تركتتتتز   تتتتأ شتتتتراو  -32
املنتجتتتت املستتتدامة متتن أجتتل حتقيتتا التتتوازن يف الستتت  مل وااتتد متتن قتتدر األهميتتة يف صتتفوف 

كيفيتتة القيتتتم  تتتملك. ومثتتة حتجتتة  ىل ا تاتتتتد املستتت  مل ، خلتتون جتتتوقر املستتألة يملاتتن يف حتديتتتد  
استترتاتيجيتت خمت طتتة لضتتاتن امتثتتتل املستتت  ك. و ملتتن أن تشتتال قتتمم الستترتاتيجيتت متتت ي تتي: 
خطتتتتط  اتتتتل، وحتتتتواخلز ضتتتتريبية، وتشتتتتريعتت، وتشتتتتجيع التل تتتتتت، وخلتتتترض الرقت تتتتة   تتتتأ مجيتتتتع 

 ت التو ية.املستوايت، واةزاوات، والتعتون مع املنظاتت هر ااملومية، و  
ويشال  ال  حدو املنظاتت يف جمتل التصدد ل تحدايت املتع قة ابلغماو، استتعراض   -33

. وابإلضتتتخلة  ىل ذلتتك، قتمتت  املنظاتتة معتتتير اةتتودة، ومنتقشتتة امستتتئر التتع تنجتتر  تتن التجتتترة
 تصتتتايم ستتتوا   تتتأ ال رت تتت  تستتتتند  ىل س ستتت ة ستتتج ت مغ قتتتة وطتتتورت من جيتتتة لتستتتجيل 

ومدو تتتتتة سترستتتتتتت جيتتتتتدة، ومتتتتتورداا شتتتتتتم ا   تتتتتأ شتتتتتبملة اإل رت تتتتت   شتتتتتأن األهميتتتتتة  األهميتتتتتة،
 والفض ت.

وضتتتتا  ح قتتتتة النقتتتتتش الثتلثتتتتة ختتتتلاو  ث تتتتون المليتتتتتانت التتليتتتتة: قيئتتتتة  تيتتتتة املنتخلستتتتة  -34
وةنتتتة واملستتت  ك، زامبيتتتت؛ ووكتلتتتة املستتتت  مل ، اليتتتتابن؛ وامدمتتة الوطنيتتتة ل استتتت  مل ، شتتتي ي؛ 

 .حتتدية، الولايت املتحدة األمريمليةالتجترة ال
من  50وةدف مبتدرة ألط ق  يف شي ي حت   نوان "مدو ع امضراو"  ىل تنفيم املبدأ  -35

متتن أقتتداف التنايتتة املستتتدامة.  12مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك واهلتتدف 
منتتتك الستتتت  مل املستتتدام. وتشتتتر وتعملتتس املبتتتدرة أثتتتر اميتتترات الستتت  كية وتتتتمكي التتو ي أب

يف املتئتة  32دراسة ألجري  يف شي ي  ىل تزايد  قبتل املست  ك   أ أمنتتك الستت  مل املستتدام: 
امتصيتت  عد السعر واةتودة. واملبتتدرة متتحتة يف املتئة يعتلوهنت من أقم  32يد اون املبتدرة، و

ابايتتتتتوان، و دارة النفتتتتتتايت، والر تيتتتتتة جمتتتتتتلت متتتتتن قبيتتتتتل الرخلتتتتتا   تتتتتأ اإل رت تتتتت ، وقتتتتتي تغطتتتتتي 
الجتات يتتتتتة، والطتقتتتتتة، و دارة اململتتتتتتطر المليايتئيتتتتتة، والتنتتتتتوت البيولتتتتتوجي، و دارة املتتتتتوارد املتئيتتتتتة، 
وامل سستت التجترية. وتقوم املبتدرة   أ أستس املع ومتت التع يقتدم ت املستت  ملون وامل سستتت 

   مة جتترية. 51شركة و 33منتجتا و 143التجترية، وقي تتضان حتليتا 
. وتركتتتز امطتتتة   تتتأ وا تلاتتتدت يف اليتتتتابن خطتتتة أستستتتية لسيتستتتة تتع تتتا ابملستتتت  مل  -36

حتقيا أقداف التناية املستدامة لملفتلة س مة املست  ك، و  شتو  ظتم موثوا لوضع الع متت، 
 رئيستيتا يف حتديتد وضاتن املوثوقيتة، والصتفقتت املنصتفة، و جيتتد جمتاتع يت دد خليته املستت  ك دوراا 

اميتتتترات واتتتتتذ اإلجتتتراوات. وتشتتتدد امطتتتة أيضتتتتا   تتتأ ضتتترورة تتتتوخلر ال تصتتتتف ل استتتت  مل  
وحتستتت  السيتستتتة املتع قتتتة ابملستتتت  مل . وتستتتعأ اليتتتتابن لتغيتتتر مواقتتتف املستتتت  مل   تتتن طريتتتا 

تدل  تتتت   ذكتتتتتو و تتتتي م. وتلف تتتتم اإلدارة املستتتتتدامة   تتتتأ أهنتتتتت شتتتتملل متتتتن أشتتتتملتل التصتتتتتل املتبتتتت
" ستت بو يوشتياملست  مل  وامل سستت التجترية من أجل  نتتو ستوا منصتفة استتنتداا  ىل خل ستفة "

الع مفتدقت أن البتئع ل يسعأ ااتية مصتاه خلقط،  ل ينبغي أن حيرص   أ  رضتو املستت  ك 
 وتقدق مستمهة  ىل ا تاع أيضتا.
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ة ةنتتة التجتتترة الحتتديتتة يف جمتتتل التستتويا ويف التتولايت املتحتتدة األمريمليتتة، تتاثتتل جتر تت -37
تتتتته ل ا سستتتتتتت التجتريتتتتتة، وتثقيتتتتتف  البيئتتتتتي يف جماو تتتتتة متتتتتن األدلتتتتتة، والقضتتتتتتاي، واإلرشتتتتتتد املوجف

ومنظاتتة  الشتتبملة الدوليتتة ااتيتتة املستتت  ك و  فتتتذ القتتت وناملستتت  ك، وذلتتك ابلستتتنتد  ىل ختتلة 
تتتد. وقتد اكتستب  ال جنتة جتر تة يف جمتتل اإل فتتذ التعتون والتنايتة يف امليتدان القتصتتدد، واألو مل

من خ ل منع الغق يف اد توات التسويا البيئية، مثل املواد والطتقة املتجددة، ويف الش تدات أو 
وتلعتل األختتم  ا ية تظ ر وتستوجب اإلثبتت. واستش د خبر  فضيحة  الشعترات أو األختتم.

 10.03ت ال بعتاثت الع أخلض   ىل تسوايت مبت قياته شركة خلولملسفتهن املتع قة  تزييف  يتان
 . 2017  يون دولر يف  1.5، ومب   تسوايت  ضتيف  قياة 2016  يون دولر يف 

ويف زامبيتتتت، تلعتتت  قتتتوا   وم سستتتتت  ديتتتدة ابلستتتت  مل املستتتتدام و تيتتتة املستتتت  ك.  -38
نتتتوت البيولتتتوجي، واملتتتتو، ومصتتتتئد األ تتتتمل، وتتنتتتتول اهليئتتتتت التنظيايتتتة قضتتتتاي اإلدارة البيئيتتتة، والت

وااراجة، ومعتير التعتون مع الس طتت احمل يتة. وةنتة املنتخلستة و تيتة املستت  ك قيئتٌة تتداخلع  تن 
مبتتدأ الستتت  مل املستتتتدام وتعتتتض قتتمم القضتتتية  شتتملل هتتر مبتشتتتر. و ظتترت ال جنتتة، يف ستتتيتا 

م و تيتة املستت  ك، يف قضتتاي تتصتل ابلست ومل الضط ت أب شطت ت املتع قة ابلستت  مل املستتدا
املضّ ل، من قبيل الد تتو ابطت ا أن منتجتتا متت قتو متن خلئتة املنتجتتت العضتوية؛ ووستم املنتجتتت؛ 

وأخلضت  شتملتوو املستت  مل   و رام  تو ية املست  مل  وتثقتيف م؛ و رشتتد امل سستتت التجتريتة.
 30ستتتيملية العتديتتة التتع تقتتل ثملت ت تتت  تتن  ىل دراستتة حتلتتة  خلراديتتة  شتتأن حظتتر األكيتتتس الب 

ميملتتتتروانا، واألستتتتعتر املرتفعتتتتة ألكيتتتتتس اااتتتتل التتتتع تلبتتتتتت يف املتتتتتتجر الملتتتتلو، والخت خلتتتتتت يف 
 األسعتر    املتتجر المللو ومبيعتت األكيتس املا يفزة.

ىل وتفتتتت  ا متتتتع العتتتتروض املقدمتتتتة يف ح قتتتتة النقتتتتش، أشتتتتتر  عتتتت  امتتتتلاو  ىل ااتجتتتتة   -39
التعتتتتتون التتتتدوس. ويف قتتتتما الصتتتتدد، سيستضتتتتيف التحتتتتتلف  تتتتل التتتتوط  ململتخلحتتتتة التجتتتتترة هتتتتر 
املشتتترو ة، ابلتعتتتتون متتتع األو ملتتتتتد، اجتات تتتتا ستتتيتنتول التجتتتترة هتتتر املشتتترو ة وأقتتتداف التنايتتتة 

 ، ويلشجفع املندو ون   أ حضور الجتاتت.2019متوز/يوليه  18املستدامة يف جنيف، يف 
خبتتران أن يواصتل األو ملتتتتد تتوخلر  نتتتو القتدرات يف جمتتتل الستتدامة، ول ستتيات وط تب  -40

يف جمتتتل الستتت  مل املستتتدام، لصتتتن الب تتدان النتميتتة وأثنيتتت   تتأ األمت تتة ملتتت تقدمتته متتن د تتم يف 
 طتر  رانجم ت امتص ابلشرا األوسط ومشتل أخلريقيت المد يتي  لدولة خل سط  خلرصةا ل تعتتون متع 

 ن األخرو يف املنطقة.الب دا
وتتصتتدر مستتألة الستتتدامة، ول ستتيات خلياتتت يتع تتا  عا يتتتت اإل تتتتج، مرتبتتة الصتتدارة يف  -41

جدول أ اتل الحتتد األورويب، حي   لقدت مشتورات مع املست  مل  الشبتن ةاع املع ومتت 
ويتتترتبط  شتتتأن احتيتجتتتتةم. وصتتتدر توجيتتته  رشتتتتدد ولضتتتع مبشتتتتركة اة تتتتت صتتتتحبة املصتتت حة. 

يضتتان ل استتتت  مل  التصتتايم اإليملولتتوجي يف الحتتتتد األورويب ابلستتتدامة حبملتتم التصتتايم، متتت 
 تواخلر  نصرد الس مة والستدامة.

ال وائ  التنظياية امتصة ابلستت  مل املستتدام متن خت ل موقتع  ويف مصر، جيرد تفعيل -42
  مل  ويعتتتتتترِّف كجتتتتتتراوات  تيتتتتتتة املستتتتتتت  ك   تتتتتتأ اإل رت تتتتتت ، التتتتتتمد يتتتتتتوخلر مع ومتتتتتتتت ل استتتتتتت

ال تصتتتتف. وتلنشتتتر يف املوقتتتع أيضتتتتا مع ومتتتتت  تتتن ال ت تكتتتتت التتتع يرتملب تتتت مقتتتدمو امتتتدمتت 
 واة تت الفت  ة األخرو ح  يعي املست  ملون قمم ال ت تكتت واة تت الع ترتملب ت.
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يتتتتم   تتج تتتت حنتتتو ث تتت  جماتتتوت األهميتتتة التتتع  - و ظتتتراا لرتفتتتتت حجتتتم األهميتتتة امل تتتدورة -43
 قتل خبتر  ن املستألة ينبغتي تنتوهلتت   تأ املستتوو التدوس. وأخلتتد أبن املنتتدو األيبترد - وتوزيع ت

األمريملي لوكتلت  تية املست  ك أ شأ خلريقتا  تتم ا يلعت  ابلفضت ت املنزليتة. وجترت املواخلقتة  -
ىل القتت ون القتتئم حملتم   أ قتت ون جديتد  شتأن استتملدام متواد  دي تة  تن الب ستتيك وألضتيف  

 جديد يتع ا  ملفتوة املعدات املنزلية.
. وأكتتد آختترون ضتترورة وشتتدد خبتتر   تتأ أمهيتتة ستت مة املنتجتتتت والوصتتول  ىل العدالتتة -44

 ذكتتتو التتو ي  ستتبل  تيتتة املستتت  ك، وضتتاتن امتثتتتل شتتروك وستتم املنتجتتتت، وتعبئتتة األطفتتتل 
املستت  ك يف املنتتق  الدراستية مب سستتت التع تيم وتثقيف م، مبت يف ذلك من خت ل  دراج تثقيتف 

 امتص واللام  األخرو.
ورهتتم امطتتوات العديتتدة املتملتتمة متتن الوكتتتلت املعنيتتة ابملستتت  مل  إلرشتتتد املستتت  مل   -45

أخلضتتتتل اميتتتتترات املتع قتتتتة ابلستتتت ع وامتتتتدمتت، يبقتتتتي املستتتتت  ك حتتتتراا يف حتديتتتتد  الفتتتتت     شتتتتأن
بل تعزيتتتز أقتتتداف التنايتتتة املستتتتدامة، ل ستتتيات خلياتتتت يتع تتتا  تتتدور خيتراتتتته. وستتتأل خبتتتر  تتتن ستتت

 وكتلت املست  مل .
املنتز تة  شتأن القضتتاي املتع قتة ابلستتدامة يف أسترتاليت. و  تأ وألضيف  عد جديتد  ليتة  -46

سبيل املثتل، خسرت ال جنة األسرتالية ل انتخلسة و تيتة املستت  ك يف الفترتة األخترة قضتيةا خلصتل 
القضتتتو ابلستتتنتد  ىل الشتتروك الراقنتتة املتع قتتة خبصتتتئل املنتتت  وقت  يتتته ل تح تتل البيولتتوجي.  خلي تتت

ويطتتتري ااملتتتم الصتتتتدر يف قضتتتية التضتتت يل قتتتمم حتتتتدايا أمتتتتم العاتتتل التتتمد تضتتتط ع  تتته وكتتتتلت 
 املست  مل  يف جمتل اإل فتذ.

 نشتتتر كتيتتتب  تتتن  قتتتتم سثتتتل  تتتن منظاتتتة تطو يتتتة تلعتتت   قضتتتتاي املستتتت  مل ويف اهلنتتتد،  -47
الستتتتدامة و ظتتتتم التوزيتتتع وأ تتترب  تتتن استتتتعداد املنظاتتتة لتقتستتتم خلاةتتتت متتتع التتتدول األ ضتتتتو. 
وتنشتتط املنظاتتة يف جمتتتل التتدخلتت  تتن  تيتتة البيئتتة، ول ستتيات  تشتتجيع استتتملدام األكيتتتس القت  تتة 

أن حتمو  إل تدة الستملدام، وتفي  تملتليف النقل  ن طريا توخلر الوقود، وشجع الدول   أ
 حموقت. 

وقتتتل خبتتر   تته   تتأ التترهم متتن أن السيتستتة املتع قتتة ابملستتت  مل  تشتتجع، خلياتتت يبتتدو،  -48
 ، ينبغي أن يركز الناوذج اةديد   أ مس ولية املست  ك.الست  مل هر احملدود

وشتتدد خبتتر آختتر   تتأ أمهيتتة اافتتتت   تتأ العتتتدات املستتتدامة واملرا يتتة ل بيئتتة التتع متيّتتز  -49
شتتعب اهلنتتد والتتع تتترتبط  ستتجل حتخلتتل ابأل شتتطة التتع تستت م يف خفتت  أثتتر الملر تتون  تتدلا متتن 

 الستعتضة  ن ت ابملاترستت والتملنولوجيتت العصرية هر املستدامة.

  استعراض بناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال قوانني وسياسات محاية املستهلك  
 األ اتل()ب( من جدول 3)البند 
الوثيقتتتتتتتتة قتتتتتتتتما البنتتتتتتتتد متتتتتتتتن جتتتتتتتتدول األ اتتتتتتتتتل، قتتتتتتتتدم  األمت تتتتتتتتة  يف معتتتتتتتترض تقتتتتتتتتدق -50

TD/B/C.I/CPLP/19،  استتتتتتعراض  نتتتتتتو القتتتتتدرات واملستتتتتت دة التقنيتتتتتة يف جمتتتتتتل قتتتتتوا   "املعنو تتتتتة
 وت   التقدق ح قةل  قتش.. "وسيتستت  تية املست  ك
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، وقيئتتة اةات تة القتصتتتدية والنقديتة لوستتط أخلريقيتتوضتا  ح قتة النقتتتش ختلاو  ث تتون  -51
 .Proconsumidor، املنتخلسة يف اةا ورية الدومينيملية

تتد متت خراا  شتتأن  تيتتة املستتت  ك، والتتمد جتترو  و رضتت  خبتترة -52 التوجيتته اإلق ياتتي املعتا 
القتصتتدية شروت التعتون التقت  ل جات تة التفتوض   يه وصيتهته  د م من األو ملتتد يف  طتر م

. ويستا  قتما التوجيته مبواومتة األطتر القت و يتة الوطنيتة ويتنل   تأ تثقيتف والنقدية لوسط أخلريقيتت
املست  مل  يف م سستت التع يم الثت ود واةتمعي ويد و  ىل   شتو آليتة  ق يايتة ل  تمار الستريع 

ا تتتتتلس القتئاتتتتتة يف الملتتتتتمرون. وط بتتتتت   ىل  وجمتتتتتلس وطنيتتتتتة ااتيتتتتة املستتتتتت  ك،   تتتتأ منتتتتتوال
األو ملتتتد أن يواصتل تقتدق املستت دة يف تنفيتتم التوجيته ود ت  الشتركتو اإلمنتتئي   ىل املشتتتركة يف 

 املشروت.
وتقتستم خبتر آختر جتر تة  ترانم  األو ملتتتتد لسيتستتت املنتخلستة و تيتة املستت  ك ملنطقتتة  -53

ابململتصتتتر "كومبتتتتل". وأشتتتتر  ىل أن النستتتملة الثتلثتتتة ل تتتلانم  أمريملتتتت ال تينيتتتة، املعتتتروف أيضتتتتا 
يف  100. ومن ميزات التلانم  أن   ت  معتدل التنفيتم يف  طتترم  ستبة 2018استلملا   يف  تم 

يف املتئة  د م من الب دان املستفيدة  65يف املتئة من امليزا ية، من ت  98املتئة من األ شطة و سبة 
  داا  ضتواا متن  17تل دوراا رئيسيتا يف الرتقتو ابلقدرات الوطنية لدو  فس ت. وأدو  رانم  كومب

،   تت ن ستتت تو دومينغتتومنطقتتة أمريملتتت ال تينيتتة ويف تعزيتتز التعتتتون خلياتتت  ين تتت. ووخلقتتت ملتتت جتتتو يف 
ط ب األ ضتو يف  رانم  كومبتل ابإلمجتت مواص ة اللانم ، األمر التمد يستتد ي مشتتركة أحتد 

 يف املتئة. 35تئي  لتاويل النسبة البتقية من ميزا ية اللانم  املقدرة  ت الشركتو اإلمن
وتقتستتتم خبتتتر جتر تتتة   تتتدم يف  شتتتر  تتتتتئ  استتتتعراض النظتتتراو الطتتتو ي لقتتتت ون وسيتستتتة  -54

املست  ك يف   دم. وأخلتد أبن  ا ية الستعراض شترمل خلي ت مئتت من سث ي الست طتت ااملوميتة 
ت املستتت  مل  وا تاتتع األكتتتد ي، متتت أدو  ىل تنفيتتم  ستتبة  تليتتة متتن والقطتتتت امتتتص وجماو تتت

 التوصيتت املنبثقة  ن الستعراض. 

  إندونيسياالطوعي لقانون وسياسة محاية املستهلك يف  النظراءاستعراض   
 )ج( من جدول األ اتل( 3)البند 
يف  طتتتتر قتتتما البنتتتد متتتن جتتتدول األ اتتتتل، أجتتترو خلريتتتا امتتتلاو ااملتتتومي التتتدوس اثين  -55

استعراض  ظراو طو ي لقوا   وسيتستت  تية املست  ك، وقو الستعراض امتص ك دو يستيت. 
وقتتد تتترأس وخلتتد   دو يستتتيت رئتتيس الوكتلتتة الوطنيتتة ااتيتتتة املستتت  ك يف   دو يستتيت. وكتتتن النظتتتراو 

ستتتعراض قتتم ستتفر اهلنتتد وسث  تتت التتدائم؛ ومستشتتتر املتتدير املعتت  ابملستتت  مل  لتتدو القتتتئاون ابل
املديريتتتتة العتمتتتتة ل عدالتتتتة واملستتتتت  مل  يف الحتتتتتتد األورويب. وتتتتترأس اة ستتتتة رئتتتتيس وكتلتتتتة  تيتتتتة 

 املست  ك يف  رو. 
مبتتت يف  و ترض سثتتل   دو يستيت امطتتوك العريضتة ملنظومتتة  تيتة املستتت  ك يف   دو يستيت، -56

 شتأن  تيتة املستت  ك  8ذلك  طتا اإلطتر القت وين ااتيتة املستت  ك، مركتزا   تأ القتت ون رقتم 
(. وس ط الضوو   أ املبتدرات األخرة الع اتمةت الوكتتلت ااملوميتة املعنيتة إلصت ي 1999)

 يتتة والعاتتل املنظومتتة، مبتتت يف ذلتتك التقتتدم احملتترز يف وضتتع خترطتتة طريتتا جديتتدة ل تجتتترة اإللملرتو 
اةتترد لوضتع لئحتة حملوميتتة تتنظم مجتع البيتتانت الشملصتتية و تيت تت. وقتتل  ن الب تد يتوقتتع أن 
تد م  ا ية استعراض النظراو اة تود اةتريتة لتعتديل أو تنقتي  القتت ون ااتتس ااتيتة املستت  ك، 
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اادود يف جمتس اإل فتذ  مع الرتكيز   أ معتةة تدا يتت الرقانة املتزايدة وااتجة  ىل التعتون  ل
املنظومتة ااتليتة ااتيتتة  والتد وة. وينبغتي أن ترا تتي أد توصتيتت قت  تة ل تنفيتتم  شتأن كيفيتة تعزيتتز

 املست  ك  نتصر من قبيل ااجم الملبر ل قتصتد اإل دو يسي ومنوم السريع والتوسع اةغرايف.
ستتتتتت  تيتتتتة املستتتتت  ك يف استتتتتعراض النظتتتتراو الطتتتتو ي لقتتتتوا   وسيت يف معتتتترض تقتتتتدقو  -57

/2019/1UNCTAD/DITC/CPLP)   دو يستتتتيت
قتتتتتدم مستتتت ولون يف الوكتلتتتتتة األملت يتتتتة ل تعتتتتتتون  (،(3)

الدوس واألو ملتتد  رضتا ل طتر القت وين وامل سسي ااتية املست  ك يف الب تد وّمصتوا التوصتيتت 
 ا يف جمتتل  تيتة املستت  ك مقتر تةا الرئيسية الواردة يف التقرير. ولحظوا أن إل دو يسيت  رمتا طتوي

وصتتتدر القتتتت ون العتتتتم  1973 ستتتتئر الب تتتدان، حيتتت  أل شتتتئ  أول را طتتتة ل استتتت  مل  يف  تتتتم 
 .1999ااتية املست  ك يف  تم 

ويستتتند تنفيتتم اإلجتتراوات املتع قتتة حباتيتتة املستتت  ك يف   دو يستتيت  ىل منظومتتة متشتتعبة  -58
ديتتتد متتتتن التتتتوزارات القطت يتتتتة، والوكتتتتتلت املتملصصتتتتة، تضتتتم ستتتت طتت  ديتتتتدة، مبتتتتت يف ذلتتتتك الع

واهليئتت التنظياية القطت ية. والوكتلة الوطنية ااتية املست  ك قيئٌة استشترية لتدو ااملومتة، يف 
حتتتت  أن املديريتتتتة العتمتتتتة ااتيتتتتة املستتتتت  ك وامتثتتتتتل القوا تتتتد التجتريتتتتة، التتتتع تعاتتتتل داختتتتل وزارة 

سيتستت العتمة املتع قة ابملست  مل  يف   دو يستيت وك فتتذ القتت ون التجترة، تلع  أستستا  تنفيم ال
 شتتأن  تيتتة املستتت  ك ابلتنستتيا متتع التتوزارات ململتصتتة األختترو املعنيتتة ابلقضتتتاي القطت يتتة  8رقتم 

ااتيتتة املستتت  ك. و ضتتتخلةا  ىل ذلتتك، تضتتط ع قيئتتتت تستتوية املنتز تتتت التتع تعاتتل حتتت  ستت طة 
لوستطة يف املنتز تت    املست  مل  وامل سستت التجترية يف  طتر حملومتت املقتطعتت،  دور ا

آلية تعال خترج  ظتم القضتو. و  أ قما األستس، ل تقتضي ااتلتة الراقنتة  تمل ج تود تشتال 
مجيتتع القطت تتتت خلحستتب،  تتل ينبغتتي أيضتتتا التغ تتب   تتأ الصتتعوابت التتع تملتنتتف  ا يتتة حتقيتتا 

  أ املستوي  األخلقي والرأسي.ال مركزية لضاتن اتستا السيتستت  
وقتتتد حتتتدد التقريتتتر التحتتتدايت الرئيستتتية التتليتتتة: تشتتترذم  جتتتراوات اإل فتتتتذ   تتتأ الصتتتعيد  -59

القطتتتت ي، متتتع تفتتتتوت يف درجتتتة الفعتليتتتة؛ وددوديتتتة التنستتتيا الر تتتي  تتت  التتتوزارات والوكتتتتلت 
، وا عتتدام التستتتا  تت  والرصتتد، وال تصتتتف املستت ولة خلياتتت يتع تتا  صتتيتهة السيتستتتت، واإل فتتتذ،

السيتستتت؛ واختتت ف النل تتوج املتبعتتة  زاو تستتوية املنتز تتتت وتتتوخلر ال تصتتتف   تتأ الصتتعيد دون 
الوط ؛ وا عدام اليق  القت وين أو الشفتخلية، مبت يف ذلك خليات يتع ا ابلقضتتاي اإلجرائيتة؛ وضتعف 

 األقل يسراا.  ثقتخلة التظ م يف صفوف اإل دو يسي ، وخبتصة    املست  مل 
و  تتأ التترهم متتن ذلتتك، أ ي استتتعراض النظتتراو  تتدداا متتن الفتترص اهلتمتتة: دكيتتد اة تتود  -60

 - ص حية من خ ل وضع املعتتير الدوليتة والتوصتيتت املتع قتة ابملاترستتت اةيتدةالتشريعية واإل
تت يف منتتدايت تطور جتو يف حينته ابلنستبة ل حملومتة اةديتدة؛  خلتراز جتتترب رائتدة تثترد املنتقشت

را طة أمم جنوب شرا آسيت )آسيتن(، وخبتصة ةنة  تية املست  ك التت عة ل را طة، مع  مملت يتة 
تملتترار قتتتمم التجتتتترب يف   تتتدان أختتترو؛ والستتتفتدة متتتن دركتتتتت التغيتتتر القتئاتتتة، أد التطتتتورات 

ة متتتن قبيتتتل والتتتدينتميتت يف قطت تتتتت وحتتتتلت دتتتددة )النقتشتتتتت العتمتتتة(، والجتتقتتتتت الدوليتتت
 .الحتتد األورويب التنظياية العتمة ااتية البيتانت لئحة

__________ 

 .TD/B/C.I/CPLP/18ورد الستعراض يف الوثيقة  (3)
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ويتضتتان التقريتتر جماو تتة متتن التوصتتيتت تتترتاوي  تت    تتتدة حتديتتد  طتتتا تطبيتتا القتتت ون  -61
 شتتتأن  تيتتتتة املستتتت  ك كضتتتتخلة أحملتتتتتم قطت يتتتة، وتعزيتتتز وليتتتتة الوكتلتتتة الوطنيتتتة ااتيتتتتة  8رقتتتم 

املنتز تت وتوسيع  طتق ت من أجل معتةة شملتوو املست  مل   فعتلية املست  ك وقيئتت تسوية 
 أكل   أ الصعيدين الوط  ودون الوط .

 -التتتتع ت تتتت ، التتتتتاس الث ثتتتتي القتتتتتئم ابلستتتتتعراض  وختتتت ل ج ستتتتة األستتتتئ ة واألجو تتتتة -62
نظومتتتة ااصتتتول   تتتأ توضتتتي  متتتن سثتتتل   دو يستتتيت  شتتتأن امل - اللازيتتتل واهلنتتتد والحتتتتتد األورويب

ااتليتة و  تتأ تفتصتيل  ضتتتخلية  شتتأن آليتتت ال تصتتتف املتتحتتة حتليتتا ل استتت  مل ، ل ستتيات أن 
منظومة ااوكاة تتسم  درجة  تلية متن ال مركزيتة ومتن مث تطتري حتتدايت معينتة أمتتم املستت  مل  

ال توائ   يف الوصول  ىل احملتكم وآليتت تسوية املنتز تت. وطل ب  أيضتا توضتيحتت  ضتتخلية  شتأن
التنظياية الع توجه  ا يتتت قتمم ا ليتتت. وقتتل سثتل   دو يستيت، يف ردم،  ن اة تتت اململتصتة 
 صتتدد النظتتر يف اإلصتت حتت ال زمتتة لتعزيتتز قتتمم اهليئتتتت يف ستتيتا التعتتديل املقبتتل ل قتتت ون و ن 

ختتتم  تتتن   ااملومتتتة تستتتتفيد متتتن املاترستتتتت اةيتتتدة التتتع تتقت  تتتت الب تتتدان األختتترو. وستتتعيتا لو
متستتا، حيتتدد مرستتوم صتتتدر  تتن وزيتتر الصتتنت ة والتجتتترة  شتتأن تنفيتتم واجبتتتت وستت طتت قيئتتتت 

 ( اختصتصتت قمم اهليئتت وتملوين ت.2001تسوية املنتز تت املتع قة ابملست  مل  )
و ل خبر  ن رهبته يف معرخلة المليفية الع تعتزم  ت   دو يسيت التصدد لتبعتت التجتترة  -63

و ا يتتتتتتتت التستتتتتتويا  تتتتتتل  ستتتتتتيات التبعتتتتتتتت املتع قتتتتتتة ابلتطبيقتتتتتتتت اإللملرتو يتتتتتتة و يتتتتتتة، ولاإللملرت 
وقتتتتتتل سثتتتتتل   دو يستتتتتيت، يف ردم،   تتتتته ل يوجتتتتتد يف   تتتتتدم دليتتتتتل . التصتتتتتتلت اهلتتفيتتتتتة املتطف تتتتتة

ملستتتتملدمي خدمتتتة اهلتتتتتف التتتمين يرخلضتتتون شتتتملل التستتتويا قتتتما، كاتتتت قتتتو ااتتتتل يف التتتولايت 
حتتتت إلدراج أحملتتتم جديتتدة يف  طتتتر التعتتديل املقبتتل ل قتتت ون. وأخلتتتد املتحتتدة، وأكتتد وجتتود مقرت 

أبن ااملومتتة أ شتتأت  وا تتة جتمعتتة لت قتتي الشتتملتوو   تتأ اإل رت تت ، وخلقتتتا ل ستترتاتيجية الوطنيتتة 
و ضتتتتخلةا  ىل ذلتتتك، جيتتترد يف الوقتتت  التتتراقن العاتتتل   تتتأ صتتتيتهة لئحتتتة تنظيايتتتة  .2017لعتتتتم 

قتترر أيضتتتا  دراج قتتمم التتتدا ر يف امطتتة اإلمنتئيتتة متوستتطة املتتدو شتتتم ة ااتيتتة البيتتتانت. ومتتن امل
، وقتتتو متتتت متتتن شتتتأ ه أن يتتتوخلر التوجيتتته خبصتتتوص تملييتتتف أ شتتتطة  تيتتتة 2024-2019ل فتتترتة 

 املست  ك لدو خمت ف المليتانت املس ولة واة تت صتحبة املص حة.
 شتتتتتأن  تيتتتتتة  8ويف رد   تتتتتأ تستتتتتتؤل آختتتتتر، أخلتتتتتتد سثتتتتتل   دو يستتتتتيت أبن القتتتتتت ون رقتتتتتم  -64

املستتتت  ك ل يتضتتتان أحملتمتتتتا دتتتددة  شتتتأن  تيتتتة ضتتتعتف املستتتت  مل . والقتتتت ون املتملصتتتل 
الوحيتتد يف قتتما الصتتدد قتتو القتتت ون التتمد يضتتان ااقتتوا العتمتتة لوشتتملتص ذود اإل تقتتة. زد 

ت ّ   ه يف املنتز تت القضتئية  ظراا ألن القت ون ا 8  أ ذلك أن القت ون رقم  ملدين يوخلر اندراا مت حيل
أستستتتتا أمتتتي، ل ستتتيات يف القضتتتتاي التتتع تتع تتتا ابلتعتتتوي   تتتن األضتتترار هتتتر املتديتتتة التتتع ت حتتتا 

 ابملست  مل .
وخلياتتتتتت يتع تتتتتا  تتتتتدور را طتتتتتتت املستتتتتت  مل  يف   دو يستتتتتيت و طتتتتتتا أ اتهلتتتتتت، قتتتتتتل سثتتتتتل  -65

ومتة. وتضتط ع   دو يسيت  ن قمم الرا طتت تست د يف  قتل وج تتت  ظتر اةا تور العتتم  ىل اامل
قمم الرا طتت أيضتتا أب شتطة متنو تة تشتال الرقت تة   تأ الستوا التع تتدخل ضتان اختصتصتتت 
وزارة التجترة يف املقتم األول. وأخلتد أبن اة ود جترية يف جمتل  نتو القتدرات لتيس خلقتط ل ن توض 

 ستت  مل . ملفتوات قيئتت تستوية املنتز تتت، و منتت أيضتتا متن أجتل الرتقتتو  قتدرات را طتتت امل
و ينات ل تنل التشتريعتت   تأ التتزام دتدد يقتع   تأ امل سستتت التجتريتة أبن تتوخلر آليتة داخ يتة 
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 شتأن  دراج أحملتتتم  2019لتستوية الشتتملتوو، تتد و لئحتتة صتدرت  تتن وزارة التجتترة يف  تتتم 
تتتتتتنل   تتتتتأ توجي تتتتتتت ختصتتتتتة ابستتتتتتعاتل وضتتتتتاتن امتتتتتدمتت الملتم تتتتتة  ىل   شتتتتتتو قنتتتتتتة تتتتتتتي  

  رخلع شملتواقم.ل است  مل 
واستتتتفتدت   دو يستتتيت متتتن جتر تتتة القتتتتئا  ابلستتتتعراض وامتتتلاو ا ختتترين ااتضتتترين يف  -66

التتدورة ااتليتتة لفريتتا امتتلاو ااملتتومي التتدوس. وقتتتل خبتتر  ن  طتتتر  تيتتة املستتت  ك يف اللازيتتل 
ملنتز تتتة و ن ولضتتتع ابتبتتتتت هنتتت   تتتتم يقتتتوم   تتتأ أستتتتس تستتتوية القضتتتتاي قبتتتل الوصتتتول  ىل مرح تتتة ا

املست  مل  يتاتعون اباقوا املتص ة خبصوصية املع ومتت. وأخلتد خبر آخر أبن الحتتتد األورويب 
أ شتتتأ  ظتمتتتتا ملعتةتتتة القضتتتتاي  تتتل ااتتتدود وآليتتتتت لتستتتوية املنتز تتتتت التتتع تتجتتتتوز  طتتتتا الوليتتتة 

ة لتستتوية املنتز تتتت يف القضتتتئية الواحتتدة. وأشتتتر  ىل شتتبملة را طتتتت املستتت  مل  واهليئتتتت البدي تت
الحتتد األورويب اب تبترقت آلية خلعتلة ملعتةة القضتاي  ل اادود. وانقق خبر آخر مسألة تثقيف 
املست  مل  يف الب تدان الملثيفتة الستملتن، مثتل اهلنتد، وأ تدو حرصته الشتديد   تأ الطِّّت ت   تأ 

   مل  وتو يت م.املاترستت اةيدة يف جمتل التصتل مع أ داد كبرة من املست
وأ  ن خبر اقتاتم حملومة   دم ابلتعتون مع   دو يسيت يف جمتل  تية املست  ك خترج  -67

 طتتتتا الع قتتتتت الثنتئيتتتة والتفتقتتتتت التجتريتتتة. وكتتترر ختتتلاو آختتترون دكيتتتد اقتاتتتتم م والتتتتزام م 
خبتتر، يف ردم   تتأ مبواصتت ة ااتتوار والتعتتتون التتمين  تتدآ يف  طتتتر  ا يتتة استتتعراض النظتتراو. وأخلتتتد 

ستت ال توجتته  تته سثتتل   دو يستتيت، كجنتتتز دراستتة حتلتتة  خلراديتتة  شتتأن األ شتتطة التجريبيتتة استتت دخل  
املستتتتت  مل  الشتتتتبتن يف اليتتتتتابن وأ تتتته يستتتتعدم أن يتقتستتتتم النتتتتتتئ  التتتتع خ صتتتت   لي تتتتت الدراستتتتة 

ة و تية املستت  ك يف والدروس املستفتدة من ت يف مرح ة لحقة. وابلنظر  ىل  ريخ قوا   املنتخلس
خمت ف أحنتو العتمل، قتل خبر من ا تاع املدين  ن روي القت ون استت  ا  متن حتتول  ت رة الرتكيتز 
متتتتتن أستتتتتتس منطقتتتتتي يستتتتتتند يف املقتتتتتتم األول  ىل الستتتتتوا  ىل أستتتتتتس منطقتتتتتي يستتتتتتند أكثتتتتتر  ىل 

 املست  ك.
يصتتام خصيصتتتا لملتتل  و رضتت  أمت تتة األو ملتتتتد مشتترو تا ل استتت دة التقنيتتة   تتأ حنتتو -68

حتلة متن أجتل تنفيتم توصتيتت استتعراض النظتراو، ود ت  اهليئتتت األخترو والشتركتو ا خترين يف 
جمتتتتل التنايتتتة  ىل مستتتت دة   دو يستتتيت يف حتستتت  السيتستتتتت والن تتتوض  قتتتدرات اإل فتتتتذ وتطتتتوير 

ابملستتت دة   تتأ  ثقتخلتتة  تيتتة املستتت  ك. وكتتررت الوكتلتتة األملت يتتة ل تعتتتون التتدوس دكيتتد التزام تتت
متتع اة تتتت صتتتحبة املصتت حة يف   دو يستتيت ويف الب تتدان ا تتتورة، و تقتتدق   جتتراو مشتتتورات قطريتتة

املشورة، واملشتركة يف األ شطة األخرو املقررة يف السنوات املقب ة، وذلك يف  طتر مشروت  ق ياي 
 .”Protect“حت   نوان  را طة أمم جنوب شرا آسيت شأن  تية املست  ك يف   دان 

سينينينالمة و  حبمايينينينة املسينينينتهلك يف جمينينينال التجينينينارة ا لك ونيينينينة نياملعنيينينين تقريينينينر ال ينينينريقني العينينيناملني  
  املنتجات الستهالكية

 ( من جدول األ اتل(د)3)البند 

 املع  حباتية املست  ك يف جمتل التجترة اإللملرتو ية الفريا العتمل  
 الفريتتتا العتمتتتلأخلتتتدت األمت تتتة، يف معتتترض تقتتدق قتتتما البنتتتد متتتن جتتدول األ اتتتتل، أبن  -69

 قتتتد مخستتتة اجتات تتتتت اخلرتاضتتتية ملنتقشتتتة  املعتتت  حباتيتتتة املستتتت  ك يف جمتتتتل التجتتتترة اإللملرتو يتتتة
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املاترستت التجترية املض  ة وا حفة، وتثقيف املست  مل  و رشتد امل سستت التجتريتة، والتعتتون 
 يف القضتاي العت رة ل حدود. الدوس
 رضتا ملقرتي كتان قد طرحتم يف  طتر الفريا  وقدم سث  س طتت املنتخلسة يف دولت   ضوين -70

إل فتذ  تية املستت  ك  تل ااتدود  غيتة استتملدام ت  العتمل خبصوص استحداث جماو ة أدوات
منظاتتة التعتتتون  متتن قبتتل ستت طتت  تيتتة املستتت  ك، وط بتتت  ىل األو ملتتتتد تعاتتيم استتتبيتن أ دتتته

 والتناية يف امليدان القتصتدد   أ املشترك .
 ن   دقت  وا حفةملاترستت التجترية املض  ة وقتل  سث ة الفريا العتمل الفر ي املع  اب -71

املاترستتت التجتريتة أجرو حت ي ا ابلستنتد  ىل مستمهتت قدم ت الفريتا العتمتل ممّلتن متن حتديتد 
األكثر شيو تا يف جمتل التجترة اإللملرتو ية، مبت يف ذلك التحتدايت التع تطرح تت  املض  ة وا حفة

ة(، ووستتئل التواصتل الجتاتت ي املنصتت اإللملرتو ية )اإلخلصتي  ن املع ومتت، وقضتاي املست ولي
وتشال قمم . )البيع ابلتجزئة، واإلخلصتي  ن  ا يتت التسويا املد ومة من األشملتص امل ثرين(

املاترستت التسعر املتصت د، والتملفيضتت الزائفة، والتسعر اململ يفف حسب األشملتص، و تدم 
قتتد استتتند  ىل مستتتمهتت مقدمتتة تستت يم املنتجتتتت، أو دختتر  ا يتتتت التستت يم. وملتتت كتتتن التح يتتل 

متتن  ينتتة دتتدودة متتن الب تتدان، ط بتت  سث تتة الفريتتا العتمتتل الفر تتي  ىل الب تتدان األختترو أن تقتتدم 
مع ومتت  ن التحدايت الع تعرتض ت. وط ب  متديد وليتة الفريتا العتمتل  ظتراا  ىل توستع  طتتا 

  رانم   ا ه.
املستتت  مل  و رشتتتد امل سستتتت التجتريتتة  ثقيتتفوقتتدم سثتتل الفريتتا العتمتتل الفر تتي املعتت   ت -72

دورة دراستتتتية   تتتتأ اإل رت تتتت  ابلستتتتتنتد  ىل التتتتدورة التتتتع يقتتتتدم ت املع تتتتد مقرتحتتتتتا يتع تتتتا ك تتتتتتج 
األرجنتيتت  لتثقيتتف املستتت  مل ، وأ تتدو استتتعدادم لتقتستتم جتتتترب   تتدم متتع الفريتتا العتمتتل. وأخلتتتد 

 .2019ثرين يف أي ول/سبتال خبر آخر أبن   دم سيط ا دلي ا ختصتا ابمل  

  س مة املنتجتت الست  كية املع  الفريا العتمل  
 أشترت األمت ة، يف معرض تقدق  تتئ  الجتات تت األر عتة التع  قتدقت الفريتا العتمتل -73
 تن طريتا التتداول  تل الفيتديو،  ىل أن الغترض متن الفريتا   ست مة املنتجتتت الستت  كية املع 

العتمتل قتتو أن يتتتي  ل تتدول األ ضتتتو واملاث تت  واة تتتت صتتتحبة املصتت حة امل تاتتة منتتتدو لتبتتتدل 
امتتتلات  شتتتأن ا ليتتتتت التتتع  ملتتتن استتتتملدام ت لملشتتتف اململتتتتطر التتتع ةتتتدد صتتتحة املستتتت  ك 

  ااد األدىن ومعتةت ت.وس مته  سبب املنتجتت املعيبة وتق ي  ت  ىل
، قتتررت التتدول األ ضتتتو العاتتل   تتأ وضتتع تعريتتف لستت مة الفريتتا العتمتتل وداختتل  طتتتر -74

املنتجتتت متتن خت ل تقتستتم املع ومتتت  شتتأن التعتتتريف القت و يتة القتئاتتة، وخبتصتة التعتتتريف التتع 
د. وقررت الدول األ ضتو ا تادقت الحتتد األورويب ومنظاة التعتون والتناية يف امليدان القتصتد

أيضتتتتتتتا العاتتتتتتل   تتتتتتأ تصتتتتتتنيف املنتجتتتتتتتت املشتتتتتتاولة  نظتتتتتتر الفريتتتتتتا العتمتتتتتتل، ابستتتتتتتثنتو األهميتتتتتتة 
، والعاتتل   تتأ تصتتنيف املنتجتتتت املوج تتة لوطفتتتل والفئتتتت الضتتعيفة املستحضتترات الصتتيدل يةو 

تمية خليات يتع ا من املست  مل . وانقق الفريا العتمل كملك التحدايت املطروحة أمتم الب دان الن
مبراقبتتتة املنتجتتتتت هتتتر املأمو تتتة وكشتتتف ت املبملتتتر، ومن تتتت   تتتأ ستتتبيل املثتتتتل ا تشتتتتر األستتتواا هتتتر 
النظتمية يف الب دان النتمية، وتداخل ص حيتت س طتت كثرة تلعت   صتحة املستت  ك وست مته، 

م تتتتتواخلر األمتتتتر التتتتمد  نتتتتع قتتتتمم الستتتت طتت متتتتن اتتتتتتذ اإلجتتتتراوات يف مرح تتتتة مبملتتتترة  ستتتتبب  تتتتد



TD/B/C.I/CPLP/20 

21 GE.19-14332 

املع ومتتتت  تتن ااتتوادث واإلصتتتابت التتع تستتبب ت املنتجتتتت املعيبتتة، وااتجتتة  ىل حتستت  القتتوا   
لتقييتتد دختتول املنتجتتتت هتتر املأمو تتة التتع رخلضتتت ت   تتدان أختترو، وااتجتتة  ىل  ضتتفتو املزيتتد متتن 

 قييم.الفعتلية   أ ا ليتت املتتحة لسحب املنتجتت و  شتو آليتت جديدة ل رقت ة والت
واتفتتتا الفريتتتا العتمتتتل   تتتأ أن يقتتتدم مع ومتتتتت  ىل األمت تتتة  تتتن التحتتتدايت التتتع تواجتتته  -75

الب دان النتمية خليات يتع ا ابلرقت ة   أ املنتجتت هر املأمو ة وكشف ت املبملر، و تن حت يتل وحتديتد 
ول اميترات املاملنة لسيتستت وكتلت  تيتة املستت  ك، كاتت اتفتا   تأ العاتل   تأ وضتع جتد

 مشرتمل لتقدق النتتئ   ىل خلريا املاو ااملومي الدوس يف دورته الرا عة.
 وطلرح  داخل الفريا العتمل املقرتحتت اماسة التتلية:  -76
  شتتتو  ظتتتم  تتتملي موحتتد ل  تتمار املبملتتر  شتتأن املنتجتتتت الستتت  كية امطتترة  )أ( 

نتجتتت التت عتة ملنظاتة التعتتون والتنايتة يف ير ط    الشتبملتت القتئاتة: البوا تة العتمليتة لستحب امل
و ظتتتتم اإل تتتمارات  ، حتتتتتد األورويبالتتتتت ع ل ظتتتتم تبتتتتدل املع ومتتتتت الستتتريع امليتتتدان القتصتتتتدد، و 

  ؛نظاة الدول األمريمليةالتت ع مل ل ب دان األمريملية السريع
تت  غيتتتة املتع قتتتة  ستت مة املنتجتتت جتتراو دراستتتة ل تعتترف   تتتأ ال تتتوائ  التنظيايتتة  )ب( 

 تعايا ت   أ األ ضتو يف الفريا العتمل؛
ا تاتد تعريف  ا ي ملصط   "س مة املنتجتت" ابلستنتد  ىل التعريف المد  )ج( 

، كتتتت  : "املنتجتتتتت الستتتت  كية، خلئتتتة منظاتتتة التعتتتتون والتنايتتتة يف امليتتتدان القتصتتتتدد وضتتتعته
دام ت متتتن قبتتل املستتتت  مل . ول يلقص تتتد أن املنتجتتتت املعتتتدفة ل ستتتملدام و/أو التتتع يلتتترجف  استتتمل

تغطتتي قتتمم الفئتتة األهميتتة واألدويتتة واألج تتزة الطبيتتة، وينبغتتي أن تضتتع قتتمم املنتجتتتت لعا يتتتت 
 دددة لتقييم اململتطر و دارة اململتطر يف األطر التنظياية املتايزة"؛

  وضع صك دوس ملنع اإلهراا ابملنتجتت الست  كية امطرة؛ )د( 
املعتتتت   ثتتتتتمن متر األمتتتتم املتحتتتتدة المتتتت  قتتتتد اجتاتتتتتت متئتتتتدة مستتتتتديرة، يف  طتتتتتر )ه( 

تت فة املتفتتا   ي تتت اتفتقتتتا متعتتدد األطتتراف ابستتتعراض مجيتتع جوا تتب جماو تتة املبتتتدئ والقوا تتد املنصِّ
، لبحتت  مستتألة مجتتع وحت يتتل البيتتتانت املتع قتتة متتن أجتتل مملتخلحتتة املاترستتتت التجتريتتة التقييديتتة

 . تاتدقت أستستا لصيتهة سيتسة مستنرة خليات يتع ا  س مة املنتجتتابإلصتابت ل
وأ ر   املفوضتية األورو يتة  تن اقتاتم تت ابستضتتخلة مت متر مشترتمل متع األو ملتتتد خت ل  -77

. وقتلتتت  املفوضتتتية   تتته قتتتد 2019األستتتبوت التتتدوس لستتت مة املنتجتتتتت يف تشتتترين األول/أكتتتتو ر 
ل زمة لضتاتن ست مة املنتجتتت ل تدول األ ضتتو يف األو ملتتتد يملون من املاملن توخلر األدوات ا

 لتاملين ت من وضع سيتستت وطنية أخلضل يف جمتل س مة املنتجتت.
وأ  نتت  وخلتتود  ديتتدة دييتتدقت ل اقتترتي املتع تتا  تقتتدق ط تتب  ىل خلريتتا امتتلاو ااملتتومي  -78

 قل.الدوس من أجل متديد ولية الفريا العتمل لفرتة سنة أخرو   أ األ
ويف املنتقشتتة التتع ت تت ، أيتتدت  تتدة دول أ ضتتتو املقرتحتتتت املقدمتتة متتن خلريقتتي العاتتل.  -79

وشملرت وخلود  ديدة األمت ة   أ   شتو الفريا العتمل املع   س مة املنتجتت، وأكدت د ا ت 
 ل عال املضط ع  ه ول تعتون مع الدول األ ضتو يف جمتل س مة املنتجتت.
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تجتتتتترة اإللملرتو يتتتتة، أخلتتتتتد خبتتتتر أبن الحتتتتتتد األورويب تقتتتتدم مببتتتتتدرة يف وخلياتتتتت يتع تتتتا ابل -80
 ملن أن تملون ذات أمهية ابلنسبة ل دول األ ضتو و ملتن تفعي  تت  ستر ة.  2018حزيران/يو يه 

ويف قما الصدد، وقّع  أر ع أسواا دولية ل تجتترة اإللملرتو يتة تع تداا خبصتوص ست مة املنتجتتت 
عتتة التزامتةتتت ال القت و يتتة العتديتتة  شتتأن ستت مة املنتجتتتت وسترستتة الرقت تتة   تتأ يل تتزِّم   تتداهنت مبراج

 البواابت العتملية من أجل سحب املنتجتت امطرة.
وأشتتتتر خبتتتر  ىل املقتتترتي التتتمد تقتتتدم   تتته منظاتتتته  شتتتأن   شتتتتو آليتتتة  تمليتتتة لتستتتوية  -81

املستتتت  ملون، وقتتتتل  ن آليتتتة  املنتز تتتت   تتتأ اإل رت تتت  متتتن أجتتتل معتةتتتة الشتتملتوو التتتع يقتتتدم ت 
ك مم ستتستم  طتت ع هتر ر تي وستتتايز ابلستر ة والفعتليتة متن حيت  المل فتة. واقترتي أن تنشتل 
األمت ة خلريقتا  تم ا وتضع خترطة طريتا  شتأن آليتة  تمليتة لتستوية املنتز تتت   تأ اإل رت ت  حتت  

ارد اململصصتتتة لومت تتتة، اقتتترتي مظ تتتة األمتتتم املتحتتتدة. و ذ يتتتدرمل امبتتتر القيتتتود املفروضتتتة   تتتأ املتتتو 
 الضط ت  ما العال ابلتعتون مع الوكتلت امل تاة املعنية حباتية املست  ك.

وقتلتت  خبتترة أختترو   تته يصتتعب   تتأ  عتت  اة تتتت صتتتحبة املصتت حة، مثتتل شتتركتت  -82
 سبب طبيعة املنت  المد تصنعه. ومع ذلتك، خلقتد  التب ، أن تتصدو ملسألة الست  مل املستدام

قتمتت  شتتتركت ت ابستتتتثاترات كتتلو ةتتتدف  ىل حتستتت  املنتجتتتتت، و تيتتة صتتتحة البشتتتر، وتوستتتيع 
  طتا اميترات املتتحة ل است  ك.

 يف األطينر القانونيينة واملؤسسينية واخلريطينة العامليينة حلمايينة املسينتهلك املسينتجدة التطورات آخر  
 )قت( من جدول األ اتل(3)البند 
 شتتتأن امريطتتتة العتمليتتتة ااتيتتتة املستتتت  ك، التتتع صلتتتاِّّا  لتقتتتدق قتتتدم  األمت تتتة  رضتتتتا  -83

، وحتديتتتتد الجتتقتتتتتت واملعتتتتتير صتتتتورة مستتتتتملا ة وشتتتتتم ة ااتيتتتتة املستتتتت  ك   تتتتأ  طتتتتتا العتتتتتمل
دولتتتةا  ضتتتواا  120والتحتتتدايت، و ثتتتراو املنتقشتتتتت  شتتتأن العاتتتل املستتتتقب ي. و تتتّ  متتتت يزيتتتد  تتتن 

ن مبتتتدئ األمتتم املتحتتدة التوجي يتتة ااتيتتة املستتت  ك، متت 87ج تتتت اتصتتتل ر يتتة وخلقتتتا ل ابتتدأ 
دولتتتتتةا  ضتتتتواا مع ومتتتتتتت  تتتتن السيتستتتتتتت وامل سستتتتتت والقتتتتتوا   املتع قتتتتتة  60وقتتتتدم أكثتتتتتر متتتتن 

ابملستتت  مل  استتتلند  لي تتت لوضتتع امريطتتة. وجتترو ا تقتتتو التتردود حستتب خمت تتف الفئتتتت، متتت يتتتي  
ة لملك، يلتوقفع أن تستتقم   تدان أخترو يف لصت عي السيتستت خل م واقع  تية املست  ك. و تيج

الدراستتتتت الستقصتتتتئية املتع قتتتة ابمريطتتتة العتمليتتتة ااتيتتتة املستتتت  ك. وأ تتترزت األمت تتتة املستتتتمهة 
. 17و 10اإلجيت يتتتة ااتيتتتة املستتتتت  ك يف حتقيتتتا أقتتتتداف التنايتتتة املستتتتتدامة، وخبتصتتتة اهلتتتتدخلتن 

، 17و 10املستتتتتت  ك م شتتتتتراا ل  تتتتتدخل  واقرتحتتتتت  األمت تتتتتة استتتتتتملدام ا تاتتتتتتد سيتستتتتتتت  تيتتتتتة 
 والستنتد  ىل امريطة العتملية ااتية املست  ك مصدراا ل بيتانت.

  القائمة الف اضية ألفضل املمارسات الدولية  
 )و( من جدول األ اتل(3)البند 
أ ر ت  األمت تة، يف معترض تقتدق قتما البنتد متن جتدول األ اتتل،  تن تقتديرقت ل اع تد  -84

ل تتدخلتت  تتن املنتخلستتة و تيتتة امل مليتتة الفملريتتة يف  تترو لد اتته الستتملي واملنتستتب التوقيتت  التتوط  
، ول دول األ ضتو اإلحدو  شرة الع شتترك  املقدم من أجل تصايم قت دة البيتانت و  دادقت

يف سيتستتت املنتخلستة  ابلقتئاتة الخلرتاضتية ألخلضتل املاترستتت الدوليتةاملتع تا يف املشروت التجرييب 
تيتتة املستتت  ك. وشتتّجع  األمت تتة  قتتوة التتدول األ ضتتتو األختترو   تتأ ال ضتتاتم  ىل املشتتروت و 
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متتن أجتتل مجتتع املزيتتد متتن البيتتتانت لنشتتر أخلضتتل املاترستتتت الدوليتتة   تتأ  طتتتا أوستتع، مبتتت يعتتود 
 .ابلفتئدة   أ ا او ة الواسعة لو ضتو واة تت صتحبة املص حة يف خلريا املاو الدوس

نتقشة التع ت ت ، أ ترب خبتر  تن رهبتته يف معرخلتة اإلجتراو التمد ينتود األو ملتتتد ويف امل -85
اتبت تته لتغيتتر أو  ضتتتخلة م شتتر متتن م شتترات أقتتداف التنايتتة املستتتدامة. وقتلتت  األمت تتة  ن القتترار 

 ستتملمم قيئة أخرو يف األمم املتحدة استنتداا  ىل جودة املقرتي.

لينيندورة اللاللينينة ل ريينينق اخلينينرباء احلكينينومي لة املت ينينق عليهينا تن يينينا السينينتنتاتات العمليينينإحاطينة عينينن   
  الدويل املع  بقوانني وسياسات محاية املستهلك

 )ز( من جدول األ اتل(3)البند 
 15 ىل  8أخلتدت األمت ة، يف معترض تقتدق قتما البنتد متن جتدول األ اتتل، أبن الفقترات متن  -86

ا تاتدقت خلريتا امتلاو ااملتومي التدوس املعت   قتوا   الستنتتجتت املتفتا   ي تت التع من منطوا 
قت  تة ل تنفيتم. ، TD/B/C.I/CPLP/15، التواردة يف الوثيقتة الثتلثتة وسيتستت  تية املستت  ك يف دورتته

)أ( و)ب( و)د( 3وقد تنتول  األمت ة مضتم  ت ك الستنتتجتت يف العتروض التع قتدمت ت  شتأن البنتود 
أدانم(، يف التتتتتتوثيقت   88والفقتتتتتترة  TD/B/C.I/CPLP/16 اتتتتتتتل )الوثيقتتتتتتة و)ه( و)و( متتتتتتن جتتتتتتدول األ

TD/B/C.I/CPLP/17 وTD/B/C.I/CPLP/19 جتر تتتتتة التعتتتتتتون ،   اتتتتتت أن الوثيقتتتتتة األختتتتترة تعتتتتترض
 تترانم  كومبتتتل و تترانم  منطقتتة الشتترا األوستتط ومشتتتل أخلريقيتتت التتتت ع   اإلق ياتتي اململتستتبة متتن ختت ل

 .اةات ة القتصتدية والنقدية لدول وسط أخلريقيت  مع لوو ملتتد، والتعتون التق

 مسائل تنظيمية -اثللاا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األ اتل( 1)البند 
 متتوز/ 8تملب خلريا املاو ااملتومي التدوس، يف ج ستته العتمتة الخلتتتحيتة املعقتودة يف ا  -87

س ستتتتي قتتتتومل لتتتته، والستتتتيدة  تا رئيستتتتخلر نتتتتدو    ملتتتتو موينتتتتو )األرجنتتتتت ( ، الستتتتيد 2019يوليتتتته 
 .مقررةو انئبة ل رئيس )مج ورية كوراي( 

 إقرار تدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 تل(من جدول األ ا 2)البند 
أقتر خلريتتا امتتلاو ااملتومي التتدوس، يف ج ستتته العتمتتة الخلتتتحيتة أيضتتتا، جتتدول األ اتتتل  -88

 ، كات ي ي: TD/B/C.I/CPLP/16 امل ق  الوارد يف الوثيقة
 ؛ا تملتب أ ضتو اململتب -1
 ؛ قرار جدول األ اتل وتنظيم العال -2
  ؛مستمهة  تية املست  ك يف الست  مل املستدام )أ( -3

استتعراض  نتتو القتدرات واملستتت دة التقنيتة يف جمتتل قتوا   وسيتستتتت  )ب( 
 ؛ تية املست  ك
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استتتتتتعراض النظتتتتتتراو الطتتتتتو ي لقتتتتتتت ون وسيتستتتتتة  تيتتتتتتة املستتتتتتت  ك يف  )ج( 
 ؛  دو يسيت

حباتيتتتة املستتتت  ك يف جمتتتتل التجتتتترة   املعنيتتتعتتتتم   الفتتتريق  ال تقريتتتر )د( 
 ؛  كيةس مة املنتجتت الستو  اإللملرتو ية

يف األطتتتتر القت و يتتتتة وامل سستتتتية وامريطتتتتة  املستتتتتجدة التطتتتتورات آختتتتر )ه( 
 ؛العتملية ااتية املست  ك

 ؛القتئاة الخلرتاضية ألخلضل املاترستت الدولية )و( 
 تتتدورة الثتلثتتتة لنتتجتت العا يتتتة املتفتتتا   ي تتتت تنفيتتتم الستتتت حتطتتتة  تتتن  )ز( 

 قتتتتتوا   وسيتستتتتتتت  تيتتتتتة  املعتتتتت لفريتتتتتا امتتتتتلاو ااملتتتتتومي التتتتتدوس 
 ؛املست  ك

املعتتت  ابستتتتعراض مجيتتتع  ثتتتتمنجتتتدول األ اتتتتل امل قتتت  ملتتت متر األمتتتم املتحتتتدة ال -4
تت فة املتفتا   ي تت اتفتقتتا متعتدد األطتتراف جوا تب جماو تة املبتتدئ والقوا تد املنصِّ

 ؛من أجل مملتخلحة املاترستت التجترية التقييدية
و ااملتتتومي التتتدوس املعتتت   قتتتوا   وسيتستتتتت  تيتتتة ا تاتتتتد تقريتتتر خلريتتتا امتتتلا -5

 املست  ك.

املعينينين  ابسينينينتعراض  يينينين   لينينينامنملينينينؤمتر األمينينينم املتحينينيندة التينينيندول األعمينينينال املؤقينينين   -تيم 
 ة املت ق عليها ات اقاا متعدد األطراف من توانب جمموعة املبادئ والقواعد املنص  

 أتل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية
 من جدول األ اتل( 4)البند 
 متتتتوز/ 9خلريتتتا امتتتلاو ااملتتتومي التتتدوس، يف ج ستتتته العتمتتتة امتتميتتتة املعقتتتودة يف واخلتتتا  -89
 دراج تتتت يف  يلتتتراد والتتتع  قتتتوا   وسيتستتتتت  تيتتتة املستتتت  ك املتع قتتتةنتتتود الب،   تتتأ 2019 يوليتتته

اض مجيتتتع جوا تتتب جماو تتتة ملتتت متر األمتتتم املتحتتتدة الثتتتتمن املعتتت  ابستتتتعر  جتتتدول األ اتتتتل امل قتتت 
متتتن أجتتتل مملتخلحتتتة املاترستتتتت  اتفتقتتتتا متعتتتدد األطتتترافاملبتتتتدئ والقوا تتتد املنصتتتفة املتفتتتا   ي تتتت 

 .)املرخلا األول( التجترية التقييدية

اعتمينينيناد تقريينينينر فريينينينق اخلينينينرباء احلكينينينومي الينينيندويل املعينينين  بقينينينوانني وسياسينينينات محايينينينة  -دال 
 املستهلك

 من جدول األ اتل(  5)البند 
 - ة امتتميتتتة أيضتتتا، لنتئبتتة التتترئيسخلريتتا امتتلاو ااملتتومي التتتدوس، يف ج ستتته العتمتتأذن  -90

 ة.تقرير يف صيغته الن تئية  عد اختتتم الدور الأبن تضع  املقررة
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 املرفق األول

إدراتهينينا يف تينيندول  يينينراد بقينينوانني وسياسينينات محايينينة املسينينتهلك نينينود تتعلينينقب  
ملينينينؤمتر األمينينينم املتحينينيندة اللينينينامن املعينينين  ابسينينينتعراض  يينينين   عمينينينال املؤقينينين األ

ات اقينينيناا متعينينيندد توانينينينب جمموعينينينة املبينينينادئ والقواعينينيند املنصينينين ة املت ينينينق عليهينينينا 
 من أتل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية األطراف

 .مبتدئ األمم املتحدة التوجي ية ااتية املست  كتنفيم  -1
 املست  ك يف القتصتد الرقاي.تعزيز  تية  -2
    س طتت  تية املست  ك يف القتصتد اإللملرتوين. اإل فتذ جمتل التعتون الدوس يف -3
يف خمت تتف أحنتتتو العتتتمل:  يتتتانت جيتتدة متتن أجتتل  ستت مة املنتجتتتت الستتت  كية حتستت  -4

 سيتستت س ياة.
 استعراض  نتو القدرات واملست دة التقنية.  -5
  رو.اض النظراو الطو ي لقت ون وسيتسة  تية املست  ك يف استعر  -6
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 املرفق اللاين
 *احلضور  

 حضر الدورة سث و الدول التتلية األ ضتو يف األو ملتتد: -1
 الس فتدور يالحتتد الروس

 السويد األرجنت 
 سويسرا األردن
 سيشيل  سبت يت
 شي ي أسرتاليت

 الص  أخلغت ستتن
  اتن أملت يت

 هتمبيت   دو يسيت
 هواتياتل أوز ملستتن

 أوكرا يت
 ابراهواد

 خلر ست
 الف ب 

 خليي  انم ابكستتن
 قطر اللازيل
 كرواتيت اللتغتل
 كابوداي   جيملت
 كوت ديفوار   غتراي
 كوستت ريملت  نات
 كولومبيت نن 

  غوالملو   وتسواان
  وركينت خلتسو
 متعددة القوميتت( -  وليفيت )دولة

 كينيت
 متليزاي

 مصر  رو
 املغرب  ي روس

 م ود تركيت
 ا ملة العر ية السعوديةامل تشتد
 الشاتلية يرلنداأاملا ملة املتحدة لليطت يت العظاأ و  اةزائر

 ميتمنتر جزر القار
 اةا ورية الدومينيملية

 اةا ورية العر ية السورية
 انميبيت
 النروي 

  يجراي كورايمج ورية  
 اهلند الملو غو الد قراطيةمج ورية 

 قنغتراي مج ورية لو الد قراطية الشعبية
 قولندا جنوب أخلريقيت
 الولايت املتحدة األمريملية دولة خل سط 

 اليتابن زامبيت
 اليان زمبت ود

 اليوانن سرد ل ملت
__________ 

 .TD/B/C.I/CPLP/INF.4شترك ، ا ظر الوثيقة املقتئاة ل ط ت   أ  *
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 التتلية سث ة يف الدورة:وكت   املنظاتت ااملومية الدولية  -2
 السوا املشرتكة لشرا أخلريقيت واةنوب األخلريقي

 أمت ة الملومنول 
 اةات ة القتصتدية والنقدية لدول وسط أخلريقيت
 ال جنة القتصتدية ل انطقة األورو ية ا سيوية

 الحتتد األورويب 
 منظاة التعتون اإلس مي

 أخلريقيتالحتتد القتصتدد والنقدد لغرب 
 :وكت   املنظاتت هر ااملومية التتلية سث ة يف الدورة -3
 الفئة العتمة 

 اةاعية الدولية لوحدة وثقة املست  مل 
 املنظاة الدولية ل است  مل 

 م متر التجتر العتملي
 را طة القت ون الدوس

 املنظاة الدولية لتوحيد املقتييس
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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية 

 احلكققي ا الققاوع ا  ققيفريققا ااقق ا  
 بقيانني وسياسات محاية ا ستهلك

 الاورة الراب ة

 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٩و ٨جنيف، 

تقريقققر فريقققا ااقققق ا  احلكقققي ا الققققاوع ا  قققي بقققققيانني وسياسقققات محايققققة   
 ا ستهلك عن دورته الراب ة

 تصييب  

 ، اجلملة األوىل19الفقرة   
 املسامهة بكلمةاملسامهات  يستعاض عن كلمة 
 احلماية بكلمةاإلنتاج  يستعاض عن كلمة 
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