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 عليها المتفق الستنتاجات -أولا  

 المستهلك، حماية وسياسات بقوانين المعني الدولي الحكومي الخبراء فريق إن 
ر   إذ    جوانب جميع  ُباسُُُُُُُُُُُُُُتعرا  المعني  الُثامن  المتحُدة  األمم مؤتمر   اعتمُداُا  التي  ُبالقرارات يُذك ِّر
ُُاا   عليها  المتفق   المنصفة  والقواعد   المبادئ   مجموعة   التجارية  الممارسات  مكافحة  أجل  من  األطراف  متعدد  اتفاقُُُُُُ
 ،(1)(2020 األول/أكتوبر  تشرين )جنيف، التقييدية

ر   وإذ    التضُُُُُُُُُُُامن”  والمعنون   2020 نيسُُُُُُُُُُُان/أ ريل  2  المؤرخ  74/270  العامة  الجمعية بقرار   يذك ِّر
 ،“(19-)كوفيد 2019 لعام  ورونا فيروس مر  لمكافحة العالمي

ر   وإذ    عالمنا:  تحويل”  والمعنون   2015  أيلول/سبتمبر   25  المؤرخ  70/1  العامة  الجمعية  بقرار  يذك ِّر
 ،“2030 لعام المستدامة التنمية خطة

ر   وإذ  ُُكلُُُك  يُُُذك ِّر ُُامُُُة  الجمعيُُُة  بقرار  كُ ُُانون   22 المؤرخ  70/186 العُ   2015  األول/ديسُُُُُُُُُُُُُُمبر    ُ
  لحمُايُة التوجيهيُة  المتحُدة األمم  مبُادئل  المنقَّح  النص  فيُه تاعتمُد  الُك   ،“المسُُُُُُُُُُُُُُتهلُرك حمُايُة”  والمعنون 
 ،المستهلك

 ( 2016  )نيروبي،   والتنمية   للتجارة  المتحدة   األمم   لمؤتمر   عشرة  الرابعة   الدورة   قررته   بما  علماا  حيط ي   وإذ  
  وقوية وسُُُُليمة منصُُُُفة  وطنية  وسُُُُياسُُُُات قوانين  وجود  أيضُُُُاا   المهم  من”  أن من  )خ(76و  69  الفقرتين في

ُُتهلك، وحماية  المنافسُُُُُة بشُُُُُ ن ُُاا  ينسُُُُُحب  ما  اوو   المسُُُ   وبناء  المعلومات  وتبادل  الدولي  التعاون   على  أيضُُُ
  للشُُُُُر ات  المتزايد  والدور   العالمية،  األسُُُُُوا   توسُُُُُيع  ضُُُُُوء في  وخاصُُُُُة  المجالت،  اكه جميع في  القدرات

ُُفافية تحسُُُُين  وضُُُُرورة  الوطنية، عبر  ُُاءلة،  الشُُ   وظهور   والتصُُُُالت،  المعلومات  تكنولوجيات  وثورة  والمسُُ
ُُلة”  األونكتاد  على وأنه“  اإللكترونية  التجارة ُُاداتها تمر   التي  والبلدان  النامية  البلدان  مسُُُُُُُُاعدة  مواصُُُُُُ   اقتصُُُُُُ
  إجراء  منها بسُُبل  المسُُتهلك، وحماية  المنافسُُة بشُُ ن  وقوانين  سُُياسُُات  وتنفيك  صُُيا ة  على  انتقالية بمرحلة

ُُات ُُتعراضُُُُ ُُم  الطوعية  النظراء  اسُُُُ ُُل  وتقاسُُُُ ُُات،  أفضُُُُ ُُير   و كلك  الممارسُُُُ   و الت  ين  الدولي  التعاون   تيسُُُُ
  األمم  مبادئ  مراعاة  مع  صُُُُُلة،ال  ذات خرى األ  دوليةال  منظماتال  مع  بالتعاون   المسُُُُُتهلك، وحماية  المنافسُُُُُة
 ،(2)“المستهلك لحماية المنقَّحة التوجيهية المتحدة

يه  الك   األسُُُُاسُُُُي  الدور   ت كيد  يعيد  وإذ    خطة تحقيق في  المسُُُُتهلك  حماية  وسُُُُياسُُُُات قوانين  تؤدِّ
  والخدمات  السُُُُُُُُلع  إلى  المسُُُُُُُُتهلكين  وصُُُُُُُُول  إمكانية  ضُُُُُُُُمان  طريق عن  ،2030  لعام  المسُُُُُُُُتدامة  التنمية

ُُية، ُُاسُُُُُ ُُتهلكين  وتمكين األسُُُُُ  توعية  وتعزيز   والمخادعة  الحتيالية  التجارية  الممارسُُُُُُُات من  وحمايتهم المسُُُُُ
 استنارة، أكثر  اختياراتب األخك لضمان ينالمستهلك

  المستهلك  حماية  ميدان في  الحكومات  جانب  من  المتخكة  الحاسمة  والتدخالت  بالتدا ير  يرحب  وإذ 
 من  التخفيف  ومحاولة 19- وفيد  ألزمة  للتصُُُُد  قةمنسَُُُُّ  وثنائية  وإقليمية  دولية  إجراءاتب  األخك  طريق عن

 ،ينالمستهلك رفاه علىو  المحلية األسوا  على لألزمة السلبي الت ثير 

  للممارسات  التصُد    مجال  في  رئيسُية  أداة   اي  المسُتهلك   حماية  وسُياسُات   قوانين  أن  على  يؤ د  وإذ 
  الشُُُُُُُُفافية تعزيز  منها  وسُُُُُُُُائل  ،والترابط  بالعولمة يتسُُُُُُُُم  عالم في  والمجحفة  والمخادعة  الحتيالية  التجارية

ُُاءلة ُُتهلكين، وتمكين  الموارد وتعبئة  ،األعمال مؤسُُُسُُُات في  والمسُ بل توفير   طريق عن  و كلك  المسُ ُُذ  حل  سُ
بل المنازعات  ،للجميع الشاملة والجتماعية القتصادية السياسات وتعزيز  الفقر  من والحد النتصاف وسذ
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 تشُُمل أن يمكن  التنمية وتحقيق  المسُُتهلك حماية أجل  من  فعالة  تمكينية  يئة  تهيئة  ب ن  سُُلمي  وإذ 
  الحتيالية  التجارية  الممارسُُُُُات مع  للتعامل  السُُُُُواء  على  والوطني  الدولي  الصُُُُُعيدين  على  واإلنفاذ  التعاون 

 الحدود، عبر  المجحفة والمخادعة

ُُلم  وإذ  ُُات قوانين مجال  في  األونكتاد  أعمال تعزيز   إلى  بالحاجة  يسُ ُُياسُ ُُتهلك حماية  وسُ  بغية  المسُ
 ،األعمال ومؤسسات للمستهلكين وفوائده اإلنمائي دوره تعزيز 

  ير  معروفة  منتجات  توزيع  الحدود عبر   يجر   أن  تمنع  فعالة  سُياسُات  اتِّباع ب ن  أيضُاا   سُلمي  وإذ 
 ويتيح  المسُُُُُُُتهلك ثقة حسُُُُُُُني  أن  يمكن  أمر   او  المضُُُُُُُللة  أو  المجحفة  التجارية  الممارسُُُُُُُات  تمنعو   م مونة

 المستدامة، القتصادية للتنمية مواتاة أكثر  أوضاعاا 

  والمحرومين  الضُُُُُُُُعفاء  لمسُُُُُُُُتهلكينا  حالة في  المسُُُُُُُُتهلك  حماية  احتياجات تلبية  ب ن  سُُُُُُُُلمي  وإذ 
  النحو  على  األعضُُُُاء،  لدولا  إلى بالنسُُُُبة  أولوية  متزايد نحو  على  أصُُُُبحت  قد  العامة  بالمرافق  يتعلق فيما

 المستهلك، لحماية التوجيهية المتحدة األمم مبادئ في به ىالموص  

  والمشُارر ين  المسُتهلك حماية  سُلطات  من  المقدَّمة  الهامة  والشُفوية  الخطية  اإلسُهامات  الحظي  وإذ 
 الخامسة، دورته خالل النقاش رتأث   التيو  اآلخرين

 الخامسة، دورته أجل من األونكتاد أمانة أعدتها التي بالوثائق التقدير  مع علماا  يحيط وإذ 

ُُاء  الدول  تبكلها  التي  بالجهود رحبي -1   في  المصُُُُُُلحة  صُُُُُُاحبة األخرى   والجهات  األعضُُُُ
  وطرائق  سُُُُُُُُنو  منتدى بإتاحة  التزامه  ت كيد  عيديو   المسُُُُُُُُتهلك،  لحماية التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ تنفيك

ُُاء  الدول  ين  األطراف  المتعددة  اآلراء  توتبادل  والمناقشُُُُات  للمشُُُُاورات ُُائل بشُُُُ ن  األعضُُ   المتصُُُُلة المسُُ
 التوجيهية؛ بالمبادئ

  الفترة في والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم لمؤتمر   عشُرة  الخامسُة  الدورة  باسُتضُافة رحبي -2 
ُُاء  الدول ويشُُُُجع  ؛2021  األول/أكتوبر  تشُُُُرين  7  إلى  3 من ُُياسُُُُات مواءمة  في  اإلسُُُُهام  على  األعضُُ   سُُ

 ؛2030 لعام المستدامة التنمية خطة مع المستهلك حماية

 جانب  من يةوالتنظيم  والسُياسُاتية  التشُريعية  والمبادرات  اإلجراءات  مواصُلة  على يشُجع -3 
  على  المعلومات  وتقاسُم  التنسُيق  و كلك  ،اأعقا ه وفي  19- وفيد  لجائحة اسُتجابة  المسُتهلك حماية  و الت
 ؛الحدود وعبر  واإلقليمي الدولي ينالصعيد

  ،المسُتهلك  حماية  وسُياسُة  لقانون   الطوعي  النظراء  اسُتعرا   على  شُيلي حكومة يهنئ -4 
  المهتمة  األعضُُُُاء  الدول  ويشُُُُجع  ،المقدَّمة  السُُُُياسُُُُاتية  للتوصُُُُيات  الناجح  التنفيك  إلى  ويتطلع  ، ها  المتعلق

  سلطات  تنفِّكاا   ما   ها  المستهلك حماية  وسياسات  لقوانين  مستقبلية  نظراء  استعراضات جراءإل  التطوع  على
 ؛مستعررضين  نظراء مشار تها ذلك في نبم ،فيها المستهلك حماية

 ت ثير  من  المسُتهلك  حمايةل  لسُياسُات  األعضُاء  الدول  اعتماد  على يترتب  ما  على  يؤ ِّد -5 
ُُتدامة، التنمية  أاداف تحقيق  على  وإيجا ي مباشُُُُُر  ُُاواة   انعدام  أوجه من  الحد حيث من  وخاصُُُُُة  المسُُُ   المسُُُ
 ؛‘المستدامة التنمية أجل من العالمية الشراكة’ وتنشيط تنفيك وسائل تعزيز  وفي  ينها وفيما البلدان داخل

  والخدمات  السُُُُُُُُلع  إلى  المسُُُُُُُُتهلكين  وصُُُُُُُُول  ضُُُُُُُُمان  على  األعضُُُُُُُُاء  الدول يشُُُُُُُُجع -6 
  الضُُُُُُُُُُُُعفاء  المسُُُُُُُُُُُُتهلكين  احتياجات  على  خاص  بشُُُُُُُُُُُُكل  التر يز  مع  العامة،  المرافق مثل  األسُُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُُية،
 والخاص؛ العام القطاعين من المصلحة صاحبة المعنية  الجهات جميع  مع  العمل  طريق  عن  والمحرومين،
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 وخاصُُُُُُُُُة  الحالة،  حسُُُُُُُُُب  ،المصُُُُُُُُُلحة صُُُُُُُُُاحبة  المعنية  للجهات  المهم  بالدور   يسُُُُُُُُُلم -7 
ُُات  يتعلق فيما ُُياسُُُُ ُُتهلك حماية  بسُُُُ ُُاملة  المسُُُُ ُُار ة يرحبو   ؛للجميع  الشُُُُ ُُلطات بمشُُُُ ُُتهلك حماية  سُُُُ   المسُُُُ

  مداولت  في  األكاديمية  واألوساط  والصناعة  األعمال  قطاع  وممثلي  المدني  والمجتمع  المستهلكين  وجمعيات
  المشُارر ين  اؤلء ويشُجع  المسُتهلك؛ حماية  وسُياسُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  فريق  دورات
 ؛الدورات قبل خطية وإسهامات ورقات تقديم على

 لحماية والمؤسُُسُُي  القانوني  اإلطار  بشُُ ن  المعلومات جمع  عملية  مواصُُلة على شُُجعي -8 
ُُتهلك، ُُتهلك؛  لحماية  العالمية  األونكتاد  خريطة  وضُُُُع  خاصُُُُة  بصُُُُورة  ذلك في  بما  المسُُ  جميع  ويدعو  المسُُ

 ؛وتحديثها وضعها إتمام في المشار ة إلى األعضاء الدول

  يدعوو   المسُُتهلك؛ حماية  وسُُياسُُات  قوانين  إنفاذ في  اإلقليمي  التعاون  أامية  على  ؤ دي -9 
  ضُُوء في  والثنائي،  واإلقليمي  الدولي  للتعاون   الوطنية  التشُُريعية  أطراا تعزيز   إلى  المسُُتهلك حماية  سُُلطات
ُُتكشُُُاف  تواصُُُل أن  األونكتاد  أمانة  إلى  ويطلب  ؛94  إلى  79 التوجيهية  المبادئ  في  الممارسُُُات أفضُُُل  اسُ
 ؛لها والترويج وجمعها الدولي التعاون  مجال

ُُاء  الدول  فرادى  نفكتها  التي  بالمبادرات رحبي -10  ُُبكات  والمنظمات  واألونكتاد  األعضُُُ   والشُُُ
ُُسُُُُُُُُات  وتعزيز   القدرات   ناء مجال  في األخرى  ُُتهلك؛  حماية مجال في  المؤسُُُُُُ   األطراف جميع  ويدعو  المسُُُُُُ
 وتعزيزاا؛ التآزر  أوجه وتحديد معاا  العمل إلى المهتمة

ُُديُُُد  يقرر  -11  ُُامُُُل الفريق’  وليُُُة  تجُ ُُايُُُة  المعني  العُ ُُارة  مجُُُال  في  المسُُُُُُُُُُُُُُتهلُُُك  بحمُ   التجُ
  توجيهال توفير و   المستهلكين وتوعية  ،والمجحفة  المضللة  الممارسات بش ن  العمل  مواصلة بغية  ،‘اإللكترونية

ُُسُُُُُُُُُات   63 التوجيهية  المبادئ ضُُُُُُُُُوء في  الحدود، عبر   اإلنفاذ مجال في  والتعاون   التجارية  األعمال  لمؤسُُُُُُُ
  الدول  في  المستهلك  حماية  سلطات  ين فيما  الممارسات  وأفضل  المعلومات  تبادل  تيسير  أجل من  ،65 إلى

م  وأن  المجالت  اكه في  األعضُُُُُُُُاء   الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُُُُادسُُُُُُُُة  الدورة  إلى تقريراا   الفريق  يقدِّر
 ؛2022 عام في المستهلك حماية وسياسات بقوانين المعني

  بغيُة   ،‘السُُُُُُُُُُُُُُتهالكيُة  المنتجُات  بسُُُُُُُُُُُُُُالمُة  المعني  العُامُل  الفريق’ وليُة تجُديُد  يقرر  -12 
 وتحسُين  والوطني  اإلقليمي  الصُعيدين  على السُتهالكية  المنتجات سُالمة  أطر  تعزيز  بشُ ن  العمل  مواصُلة
  تنفيكل  طرائق  اقتراحو   وسُُُُُُُُُُُالمتهم، صُُُُُُُُُُُحتهم  تهدد  التي  األخطار   من المسُُُُُُُُُُُتهلكين  لحماية  الدولي  التعاون 

  يقدِّرم  وأن معروفة  م مونة  ير   اسُُُُُُُُُُُُتهالكية منتجات  توزيع  الحدود عبر  يجر    أن  بمنع  المتعلقة  التوصُُُُُُُُُُُُية
 بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُُُُُُُُُادسُُُُُُُُُُُُُة  الدورة  إلى  المسُُُُُُُُُُُُُتمر  عمله عن  تقريراا   الفريق

 المستهلك؛ حماية وسياسات

  التي  الطوعية  النظراء  اسُُُُُُُُتعراضُُُُُُُُات  بطرائق  المعني  العامل  الفريق’ ولية  تجديد يقرر  -13 
  أسُُُُاس  على  األعضُُُُاء  للدول  المفتوحة  ،‘المسُُُُتهلك وحماية  المنافسُُُُة  وسُُُُياسُُُُات لقوانين  األونكتاد  يجريها
  اإلجراءات  وتحسُُُُُُُُُُُين مناقشُُُُُُُُُُُة أجل من  المتحدة،  لألمم  العادية  الميزانية  على  مالية آثار   أ   دون   طوعي،

م  وأن  تينالحالي والمنهجية   المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُُُُُُُُُُادسُُُُُُُُُُُُُُة  الدورة  إلى تقريراا   الفريق  يقدِّر
 المستهلك؛ حماية وسياسات بقوانين

  ودراسُُُُُُُُُُُُُُات تقُارير  تعُدِّ  أن  ب(،)97 التوجيهي  للمبُدأ  وفقُاا   األونكتُاد، أمُانُة  إلى  يطلُب -14 
 حماية  وسُُياسُُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُادسُُة  للدورة أسُُاسُُية  معلومات  كوثائق

 :التاليين الموضوعين بش ن المستهلك

 اسُُُُُُُتهالكية  منتجات  توزيع  الحدود  عبر   يجر    أن بمنع  المتعلقة  التوصُُُُُُُية  تنفيك  طرائق )أ( 
 ؛معروفة م مونة  ير 
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 ؛المالية األمية ومحو المالي التثقيف ذلك في بما للمستهلك، المالية الحماية )ب( 

ر   أن  األونكتاد  أمانة  إلى  يطلب -15    األعضُُاء  الدول  ين فيما  اآلراء  وتبادل  المشُُاورات  تيسُُِّ
 الصحية؛ الخدمات تقديم إطار  في المستهلك حماية موضوع بش ن

  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُُادسُُُُُُة  الدورة  في  للنظر   تعد،  أن  األونكتاد  أمانة  إلى  يطلب -16 
ُُياسُُُُات بقوانين  المعني  الدولي ُُتهلك، حماية  وسُُ ُُاا   المسُُ ُُتعراضُُ   المسُُُُاعدة مجال في  القدرات  لبناء  ثاا محدَّ   اسُُ
 ؛ت ثيراا تقييم ذلك في بما المستهلك، حماية وسياسات قوانين مجال في التقنية

 في  هم يذتَّصُُُُُل  الكين  باألشُُُُُخاص قائمة  تجميع تواصُُُُُل  أن  األونكتاد  أمانة  إلى  يطلب -17 
 ؛87 التوجيهي للمبدأ وفقاا  التعاون  تيسير  بغية المستهلك، حماية سلطات

ُُدير   مع  الحظي -18  ُُات  التقُ ُُة  التبرعُ ُُاليُ ُُا  المُ ُُات  من  و يراُ ُُدول  من الواردة  المسُُُُُُُُُُُُُُُُُاامُ   الُ
  المتعلقة تهأنشُط في  طوعي  أسُاس  على  األونكتاد  مسُاعدة  مواصُلة  إلى  األعضُاء  الدول  يدعوو   األعضُاء؛

  ؛األخرى   الموارد  أو  المُالُية  والموارد  الُتدرُيب  ومرافق  الخبراء  توفير   طريق عن  التقني  والتعُاون   الُقدرات بُناء 
ُُلة  األونكتاد  أمانة  إلى  ويطلب   ،والقيام   التدريب  ذلك في  بما  التقني،  والتعاون   القدرات   ناء أنشُُُُُُُُُُُطة  مواصُُُُُُُُُ
 المهتمة. البلدان جميع في حد أقصى إلى ت ثيراا زيادة على األنشطة اكه تر يز   أمكن، حيثما

 الختامية العامة  الجلسة
 2021 تموز/يوليه 6

م الموجز -ثانياا    الرئيس من المقيَّ

 الفتتاحية  العامة الجلسة -ألف 

  المسُتهلك حماية  وسُياسُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  الخامسُة  الدورة  عذقدت -1
  وحضُر  .السُواء  على وحضُور    افتراضُي  شُكلينب  ،2021  تموز/يوليه 6و  5 في جنيف،ب  األمم، قصُر  في

  رؤسُُُُُُُُُاء  ذلك في  بما  دولية، حكومية  منظمات  وسُُُُُُُُُبع   لداا   73 من  ممثلون   المسُُُُُُُُُتوى  الرفيعة  المناقشُُُُُُُُُات
 حكومية.  ير  منظمات ست إلى باإلضافة والمنافسة، المستهلك حماية سلطات

 جائحة  سُُُُُُُُُُُيا  في  ،الدول  إن الفتتاحية،  مالحظاتها في  لألونكتاد،  بالنيابة  العامة األمينة  قالتو  -2
  التي  األولى  المخاطر   تمثِّلت  وقد  .التعافي  لتحقيق اسُُُُُُُُُُُُُُتجابة حالة  إلى  طوارئ   حالة من  تنتقل  ،19-كوفيد

  األسُُُُُاسُُُُُية  السُُُُُتهالكية  المنتجات  إمدادات في  النقص في  والمنافسُُُُُة  المسُُُُُتهلك حماية  سُُُُُلطات  واجهتها
  يتعلق فيما األسُُُُُُُُعار ب  التالعب  جانب  إلى  األيد ،  ومعقمات  الكمامات مثل الصُُُُُُُُحية  بالنظافة  المتصُُُُُُُُلة

  لمنع تنظيمية  إجراءات  أو  إنفاذ  إجراءات  البلدان  من الكثير   واتخك  األسُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُُية.  المنزلية  المنتجات   بعض
ُُلة  القصُُُُُوى المرجعية  األسُُُُُعار   البلدان  بعض  حددتف  األسُُُُُعار،ب  التالعب   السُُُُُتهالكية  المنتجات  من  لسُُُ

 قبل  السُُُُُارية  باألسُُُُُعار   التنظيف  ومواد  الشُُُُُخصُُُُُية  الصُُُُُحية  النظافة  مواد سُُُُُعار أل  أعلى  وحداا   األسُُُُُاسُُُُُية
ُُتملت  الجائحة. ُُتجابةال  واشُُُُ فة سُُُُ ُُتهدر ُُي  التي  المبادئ  على  للتعافي  المسُُُُ ُُتهلكين   نب تقضُُُُ   أن يجب  المسُُُُ
 في  الحق  ُلديهم وأن  ،هُاخُارج  المُتاح  المسُُُُُُُُُُُُُُتوى عن يُقل ل  اإلنترُنت  على  الحمُاُية من بمسُُُُُُُُُُُُُُتوى يتمتعوا

  النزاعات  حلل  آليات  إلى  الوصُول  إمكانية  لديهم  كون ت أن ينبغي  وأنه  الخطرة  ير   المنتجات على  الحصُول
  المتحدة  األمم  مبادئ تظل  السيا ،  اكا  وفي  اإلنترنت.  على وخاصة  ،ومحايدة  وشفافة  وفعالة منصفة  تكون 

ُُتهلك  لحماية التوجيهية ُُبة  أداة   المسُُُُ ُُتهلك  حماية  تحسُُُُُُين  إلى تهدف  التي  للحكومات متاحة مناسُُُُ  في  المسُُُُ
 قرن    ل مرة  ت تي فرصُُُُُة  لديها  الحكومات  أن  بالنيابة  العامة  األمينة  وأضُُُُُافت  .والطويل  المتوسُُُُُط  األجلين
  ثورتين من  بالدعم  ذلك يحظى  أن  يمكنو   .للجميع  وشُُُُُُُُمولا   عدلا  أكثر   ألسُُُُُُُُوا   الالزمة  األسُُُُُُُُس  إلرسُُُُُُُُاء
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ُُاديتين ُُتدامة  التنمية  أاداف تحقيق  ويتطلب  الرقمية.  الثورةو   الخضُُُُُُُُُُُراء  الثورة  واما ،جاريتين  اقتصُُُُُُُُُ   المسُُُُُُُُُ
  والمجتمع  األعمال  ومؤسُُُُسُُُُات  الحكومات  المصُُُُلحة:  صُُُُاحبة  الجهات جميع  جانب من  الجهود  مضُُُُاعفة
وا  أن  المسُُُُتهلكين من  يتطلب  فإنه شُُُُيء،   ل وقبل  المدني.   المسُُُُتهلكين  الجائحة  دفعت  وقد  .رائداا   دوراا   يؤدِّ

  داخُُل  الرقميُُة  الفجوة  أن   مُُا  تكون،  أن  ينبغي   مُُا  بُُةمرحِّر    ير و   آمنُُة   ير   تزال  ل  رقميُُة   يئُُة إلى  دفعُُاا 
  المسُتهلكين  مصُالح  لوضُع أنه  على  بالنيابة  العامة األمينة  وأكِّدت  معالجتها.  يلزم حقيقة  ينها  وفيما  البلدان
ُُياسُُُُي،  األعمال  جدول  رأس  على ُُتهلكون   ويحتاج  .والواقعية  بالطموح  نتصُُُُ   أن  المهم من يكون   السُُ   المسُُ

  تلتزم أن  اإلنترنت  على تعمل  التي  التجارية  األعمال  مؤسُُسُُات  على ويتعين  الحماية  من  مزيد  إلى  الرقميون 
 حل وتوفير   اإلنترنت  على  المنتجات سُُُُُُالمة  ضُُُُُُمان عن  فضُُُُُُالا  حقوقه  ودعم  المسُُُُُُتهلك معرفة   تحسُُُُُُين
ُُتهلكين.  النزاعات ُُتدام  السُُُُتهال  يكون   أن ينبغي  وأخيراا،  للمسُُ ُُتهلكين،  متاحاا  خياراا   المسُُ   لهم  يتيح  ما  للمسُُ
  اكا  وفي  .بالمسُُُُؤولية  اتسُُُُاماا  أكثر   واسُُُُتهال   وإنتاج  اخضُُُُراراا  أكثر   اقتصُُُُاد  إيجاد في  لإلسُُُُهام  الفرصُُُُة
ُُفية  للممارسُُُُُُات  بفعالية  التصُُُُُُد  أجل من  الدولي  التعاون  تحسُُُُُُين  يلزم  الصُُُُُُدد،   التجار   جانب من  التعسُُُُ
 العالم. نطا  على المستهلكين حماية بغية قة،سَّ توالم المشتر ة اإلنفاذ جهود طريق عن العالميين

  األمم   لم ادئ المصدددددددلحة صددددددداح ة  المعنية والجهات األعضددددددداء اليول  تنفيذ  عن  تقرير -باء 
  المستهلك لحماية التوجيهية المتحية

 األعمال( جدول من 3 )البند

  الخبراء فريق  اسُُُُُُُُُُُتمع  المسُُُُُُُُُُُتهلك، لحماية  التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ  من  أ()97  للفقرة  وفقاا  -3
 تنفيك  بشُُُُُ ن  المصُُُُُلحة صُُُُُاحبة  المعنية  والجهات  األعضُُُُُاء  الدول من مقدَّمة  تقارير   إلى  الدولي  الحكومي
  لشُُُُُُُُُُُؤون   الوطنية  واألمانة  المسُُُُُُُُُُُتهلك،  لحماية  الوطنية األمينة من  النقاش  فريق  وت ل  التوجيهية.  المبادئ

  وأمين   لمانيا؛ب  التحادية،  المسُُُُُتهلك وحماية  العدل وزارة   وزارة وأمين  البرازيل؛ب  العدل،  وزارة   المسُُُُُتهلكين،
ُُتهلك، وحماية  والخدمات  لتجارةا  لشُُُُُُُؤون   الوزارة ُُاد  وزارة   المسُُُُُ   نائبو   البرتغال؛ب  الرقمي،  والنتقال  القتصُُُُُ
  لحماية  الوطنية  المديرية في  المسُُُُُُُُتهلك لحماية  الوطني  المدير و   إيطاليا؛ب  القتصُُُُُُُُادية، التنمية  وزارة   وزير 

 السعودية. العربية بالمملكة التجارة وزير  نائب ومستشار  األرجنتين؛ب المستهلك،

  على  المنازعات لتسُُُُُوية  آلية تنفيك في  البرازيل  إنجازات  النقاش حلقة في  األول  المشُُُُُارر   عر و  -4
  البرازيُُل  جعلُُت  ،2020 عُُام  وفي  .2015 عُُام  منُُك  تعمُُل  آليُُة  واي لمسُُُُُُُُُُُُُُتهلكين،ا  أجُُل  من  اإلنترنُُت

ُُار ة ُُاتل  إلزامياا   أمراا   اآللية  اكه في  المشُُُُُُُُ ُُسُُُُُُُُ   قطاعي في  اإلقليمي  أو  الوطني  النطا   ذات  ألعمالا  مؤسُُُُُُُُ
ُُية  العامة  الخدمات ُُاسُُُُُ   والجماعي؛  الفرد   النقلو   الطعام  توصُُُُُُُيل  قطاعي في  الرقمية  لمنصُُُُُُُاتلو   ؛واألسُُُُُ
 لمستهلك.ا عن للدفاع الوطني نظامال في لةالمسجَّ  الشكاوى من عدد أكبر  لديها شر ة (200) ولمائتي

ُُلَّط -5 ُُارر   وسُُُُُُُُُ   بحياة تعصُُُُُُُُُُُ   زالت ما  الجائحة  أن  على  الضُُُُُُُُُُُوء  النقاش  حلقة في  الثاني  المشُُُُُُُُُ
ُُتهلكين. ُُايا  بشُُُُُُ ن  الدولي  التعاون  أامية  على  وأكِّد  المسُُُُ   على  والحفاظ  ،العالمي الحترار  مكافحة مثل  قضُُُُ

 عن  العالمي  المسُُُُُُاواة   انعدام  على  والتغلب  ،المسُُُُُُتدام  السُُُُُُتهال  تعزيز   طريق عن  األحيائي  والتنوع  البيئة
 .2030 لعام المستدامة التنمية خطة تحقيق إلى مسعى في  له وذلك ،الضعفاء المستهلكين دعم طريق

  للتحديات  التصُد  في  أسُاسُي  عامل  األطراف  تعددية  أن  النقاش حلقة  في  الثالث  المشُارر   وذ ر  -6
  إلى حاجة  توجدو   المدني.  والمجتمع  األعمال  ومؤسُُُُُسُُُُُات  والمسُُُُُتهلكون   الحكومات  تواجهها  التي  الجماعية

  اي  األولويات  إحدى تكون   أن  ويجب  الرقمي.  لتحولا  أجل من  المؤسُُُُُُُسُُُُُُُية  واألدوات  السُُُُُُُياسُُُُُُُات تكييف
  رطةفالم  المديونية  حدوث  منع  تعزيز   منها  وسُُائل ،الفتراسُُية  الممارسُُات  من  الضُُعفاء  المسُُتهلكين حماية
 .المديونية اكه حدوث عند لدعمل تدا ير  وتوفير 
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 حماية  ميدان في  العشُرين لمجموعة  إيطاليا  رئاسُة نتائج  النقاش  حلقة في  الرابع  المشُارر   وعر  -7
 تقنيةبو  وحمايتهم  المسُُُُُتهلكين توعية   المعني  المتعددين  المصُُُُُلحة  أصُُُُُحاب منتدى’  وخاصُُُُُة  المسُُُُُتهلك،

  لألونكتاد  شُُُُُكره  عن  الصُُُُُدد  اكا في  أعربو   ،‘الرقمي  القتصُُُُُاد  في  المسُُُُُار  تتبِّع أجل  من  الكتل سُُُُُلسُُُُُلة
 حماية  على  التر يز  من  عال   مسُُُُُُُتوى  على  إيطاليا في  الحفاظ واسُُُُُُُتمر   الحدث.  اكا  تنظيم في  للمسُُُُُُُاعدة

 في  للزيادة  نتيجة  يحدث  ما  منها ألسُُُُُُُباب  ،أسُُُُُُُاسُُُُُُُياا   أمراا  يذعتب ر   واكا  الرقمي،  القتصُُُُُُُاد في  المسُُُُُُُتهلكين
 الجائحة. أثناء اإلنترنت على المعامالت

ُُلَّط -8 ُُارر   وسُ ُُوء  النقاش حلقة  في  الخامس  المشُ ُُتهلكين حماية في األخيرة  التطورات  على  الضُ   المسُ
ُُديد  ُُع   الشُ ُُتهلكون   أ   ،الضُ ُُع   حالة في يعتب رون   الكين  المسُ ُُدد  اكا في  ضُ ُُبب  الصُ  نوع  أو العمر   بسُ
ُُبب  أو  العقلية  أو  البدنية  الحالة  أو  الجنس ُُادية  أو  الجتماعية  الظروف  بسُ   أو  الثقافية  أو  العرقية  أو القتصُ
  مسُُتهلكين.  حقوقهمل  الكاملة  الممارسُُة  في  خاصُُة  صُُعوبات  إلى  تؤدِّ   والتي  الظروف،  اكه جميع بسُُبب

 المستهلكين. لهؤلء األولوية األرجنتين في المستهلك حماية جهود توليو 

ُُارر   وعر  -9   العربية  المملكة في   ها  المعمول  األولويات  تفاصُُُُيل  النقاش  حلقة في  السُُُُادس  المشُُ
  المستهلك  خصُوصُية  تشُمل  والتي  المسُتهلك،  لحماية  التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ   تنفيك  مجال  في  السُعودية
  المسُُتهلكين  حمايةو   األسُُاسُُية؛   والخدمات  السُُلع  إلى  الوصُُول  وإمكانية   اإللكترونية؛   التجارة و   البيانات؛   وحماية

  إلى وأشار   ورفااه. وسالمته  المستهلك  صحة وحماية ؛وتوعيته  المستهلك  معلوماتو   والمحرومين؛  الضعفاء
 اإلنترنت. وعلى  ديلة بطر   للمستهلكين المنازعات  تسوية للسماح جديد قانون  صيا ة تجر   أنه

 العالمية   األونكتاد  خريطة والمؤسددددددسددددددية   القانونية  األطر  في  المسددددددتجية التطورات  آخر -جيم 
   المستهلك  حمايةل

 األعمال( جدول من 4 )البند

ُُت -10 ُُتهلك، لحماية  العالمية  األونكتاد  خريطة  األونكتاد  أمانة  عرضُُُُُُُُُُُ   معلومات  تعر   التي  المسُُُُُُُُُُُ
  األعضُُاء،  الدول  جميع من عليه  المعلومات  لتقديم  المفتوح  الشُُبكي،  الموقع  واكا  .(3)عضُُو  دولة  102 من
ثة  صُُُُُورة  توفير    هدف  المسُُُُُتهلك،  لحماية  والمؤسُُُُُسُُُُُي  القانوني  لإلطار  دراسُُُُُة   يفيد   لحماية  وشُُُُُاملة  محدَّ

ُُتهلك  في  واإلسُُُُُُهام  التحديات،  جانب  إلى  ،المرجعية  والمقاييس  التجااات  وتحديد  العالم،  نطا   على  المسُُُُ
 .الصدد اكا في المستقبلية المناقشات

  

 .https://unctadwcpm.orgانظر الرابط:  (3)
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  طرائق  السددددددته  ية  المنتجات  سدددددد مة )أ(  يلي بما  المعنيين العاملين  الفريقين  تقرير -دال 
 المسدددتهلك   حماية  و)ب(  ؛الحيود  عبر المأمونة  غير السدددته  ية المنتجات توزيع لمنع
   اإللكترونية التجارة  مجال  في

 األعمال( جدول من 5 )البند

 لقوانين  األونكتداد  يجريهدا  التي  الطوعيدة  النظراء  اتاسدددددددددتعرا دددددددددد  بطرائق المعني  العدامد   الفريق  تقرير  
   المستهلك وحماية المنافسة وسياسات

 األعمال( جدول من 6 )البند

  لألونكتاد تهنئتهم  عن  المندوبين من  العديد  وأعرب  العاملة.  األفرقة  تقارير   األونكتاد  أمانة  عرضت -11
 .العاملة األفرقة اكه عمل استمرار  وطلبوا به المضطل ع العمل على

 يتعلق   فيما المسدددددتهلك  حماية  مجال  في  والمحرومين الضدددددعفاء المسدددددتهلكين حتياجاتا -اءهد 
    العامة بالمرافق

 األعمال( جدول من 7 )البند

ُُكا  إطُُُار   في -12  بقوانين  المعني الُُُدولي  الحكومي  الخبراء  فريق  عقُُُد  األعمُُُال،  جُُُدول  من  البنُُُد  اُ
ُُياسُُُات ُُت  وسُ ُُتديرة  مائدة  مناقشُُُة  هلكحماية المسُ   األونكتاد  أمانة  عرضُُُت  المناقشُُُة،  افتتاح  وعند  واحدة.  مسُ

  لكالمسُُته  حماية  مجال في  والمحرومين  الضُُعفاء  لمسُُتهلكينا  احتياجات  بشُُ ن  األسُُاسُُية  المعلومات وثيقة
  العُُام  المُُُدير   من  النقُُُاش  فريق  وتُُُ ل   (.TD/B/C.I/CPLP/22  الوثيقُُُة)  العُُُامُُُة  بُُُالمرافق  يتعلق فيمُُُا

  الوطنية  اللجنة  مفو   ونائب  ؛البرتغالب  الرقمي،  والنتقال  القتصُُُُُُُُُاد  وزارة   للمسُُُُُُُُُتهلكين،  العامة  للمديرية
ُُتهلكين،ا  شُُُُُُُُؤون ل ُُتهلكين لمنظمة  العام  المدير و   ؛ماليزياب  معايير ال  هيئة  باحثو   أفريقيا؛ جنوبب  لمسُُُُُُ   المسُُُُُُ

 الدولي. البنكب الرقمية، التنمية ممارسات ومدير  الدولية؛

 يختل   الضُُُعفاء  المسُُُتهلكين  مفهوم  أن  على  الضُُُوء  النقاش  حلقة في  األولى  المشُُُارر ة  توسُُُلَّط -13
ُُائية،  ولية  ل في ُُائية  دراسُُُُُة  على   ناءا   قضُُُ ُُتقصُُُ ُُتهلك. حماية  لو الت  األيبير    المنتدى  أجرااا  اسُُُ   المسُُُ

  مزيد  اتخاذ  إلى  الحاجة  على  وأكِّدت  المحرومين  بالمسُُُُتهلكين  يتعلق فيما  القلق مسُُُُتوى تنامي  إلى  وأشُُُُارت
 قانوني. منظور  من اإلجراءات من

  المرافق  قطاعات في  الجتماعي  الضُع  أوجه  على  أمثلة  النقاش  حلقة في  الثاني  المشُارر   وقدم -14
ُُتهلكون   يفتقر   ما  و ثيراا   العامة.   الالزمة  األدوات  إلى  الوصُُُُُُُُُول إمكانية  إلى  والمهمَّشُُُُُُُُُون   الضُُُُُُُُُعفاء  المسُُُُُُُ
  شُُُُُُُُكاوى  معظمف  والتصُُُُُُُُالت.  والكهرباء  المياه  ذلك في  بما  العامة،  بالمرافق  يتعلق فيما  النواقص  لمعالجة

 والكهرباء. بالمياه تتعلق اإلمداد انتظام وعدم والفواتير  الوصول إمكانيةب يتعلق فيما المستهلكين

ُُية  والمعايير   المعنوية  المعايير   إلى  الحاجة  على  النقاش حلقة في  الثالث  المشُُُُُُُُُُُارر   وأكد -15   القياسُُُُُُُُُ
 من  الضُُعفاء  المسُُتهلكين حماية  إلى  القانون  يهدف  أن  واقترح  للمسُُتهلكين،  وموثوقة   افية  معلومات لتوفير 
 األساسية. الخدمات قانون  أو المستهلك قانون  طريق عن حمايتهم مثل مختلفة، زوايا

  على  فقط تؤثر  ل  الضُُُُعفاء المسُُُُتهلكين  مسُُُُ لة  أن  إلى  النقاش  حلقة في  الرابع  المشُُُُارر  وأشُُُُار  -16
ُُ ُلة  إنهُا  ُ ل  ،المنخفض  اُلدخُل   ُلدان في  الُناس   إلى افتُقار  ويوجُد  البُلدان. معظم في  وُبارزة  مطروحُة  مسُُُُُُُُُُُُ
   ان  إذا مافي  الهامة  العتبارات  أحد ويتمثل  ،المسُُُُُُُُُتدام  بالسُُُُُُُُُتهال   يتعلق فيما  الحقيقية  بالتكاليف  الوعي

 تنفيكه. تكاليف تحمل على القادرة البلدان فقط يخص أمر  او المستدام الستهال 
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ُُدد -17 ُُارر   وشُُُُ ُُتويات  أدنى  لديهم  الفقراء  أن  على  النقاش حلقة  في  الخامس  المشُُُُ ُُول  مسُُُُ   إلى  الوصُُُُ
ُُائل  على  العتماد بسُُُبب  األسُُُعار   أعلى  ويدفعون   المرافق   وفي  .ب نفسُُُهم  أمورام وتد ير   الرسُُُمية  ير   الوسُ

 السياسات. رسم معر  في للفقراء مناصرة استراتيجية على بالتر يز  الدولي البنك أوصى الصدد، اكا

  أن ينبغي  والمحرومين  الضُُُُُعفاء  المسُُُُُتهلكين حماية  أن  على  النقاش حلقة في  المشُُُُُارر ون   واتفق -18
 نحو  على  متصُُُُُمَّ   أن ينبغي  العامة  السُُُُُياسُُُُُة  أدوات  وأن  السُُُُُياسُُُُُات  واضُُُُُعي  إلى  بالنسُُُُُبة  أولوية تصُُُُُبح
  الدعم  لتقديم خاصة  تدا ير   األدوات  اكه  تتضمن  وأن  والمحرومة  الضعيفة  الفئات  فعال  بشكل معه تستهدف
  النقاش  حلقة  أعضاء  وشدد  الصدد،  اكا في تشريعية  إجراءات  اتخاذ  ويلزم  سواء.ال  على  المالي و ير   المالي
ُُاتية  المبادئ  على ُُياسُ ُُتهلكين  لحماية السُ   يتعلق  ما  ذلك في  بما  العامة،  المرافق  قطاعات في  الضُُُعفاء  المسُ

  واإلنُفاذ.  ،المُنازعُات تسُُُُُُُُُُُُُُوُيةل  الفعُاُلة  واآللُيات  التكلُفة،  تحمُل  على  والُقدرة  ،والجودة  ،الوصُُُُُُُُُُُُُُول ُبإمكُانُية
  أجل من  الممارسُُُُات،  وأفضُُُُل  المعلومات  وتقاسُُُُم  والتوعية  التثقيف أامية  على  أكِّدوا  ذلك،  إلى  وباإلضُُُُافة

 والمحرومون. الضعفاء المستهلكون  يواجهها التي للتحديات أفضل نحو على التصدِّ 

  وأفضُُُُُُُُُُُُُُل  المعلومُات تُبادل أامُية على خبراء  عُدة  شُُُُُُُُُُُُُُدد  ذُلك، أعقُبت  التي  المُناقشُُُُُُُُُُُُُُة وأثُناء -19
ُُتهلكين  يتعلق  فيما والتشُُُُُُُريعية  القانونية  العوائق  على  أفضُُُُُُُل  بشُُُُُُُكل  التغلِّب أجل  من  الممارسُُُُُُُات  بالمسُُُُُ
  اؤلء  مسُُُُُُُُُُُاعدة  على تر ز   التي  والمراكز   المالية  المشُُُُُُُُُُُورة  أامية  إلى  وأشُُُُُُُُُُُاروا  والمحرومين،  الضُُُُُُُُُُُعفاء

 مجال  في  والدعم التوجيه   تقديم  له  يسُُُُمح  وضُُُُع في  األونكتاد أن  إلى  المندوبين  أحد وأشُُُُار   المسُُُُتهلكين.
  المسُُُُُُُُتهلكين توعية في  اإلقليمي  التعاون  أامية  على  آخر   مندوب  وشُُُُُُُُدد  النامية.  لبلدانا  إلى  السُُُُُُُُياسُُُُُُُُات
  والرعاية  المالي بالئتمان  يتعلق فيما  المسُُُُُُُُُُُتهلكين ضُُُُُُُُُُُع   نقاط  إلى  المندوبين  أحد وأشُُُُُُُُُُُار   .الضُُُُُُُُُُُعفاء
ُُتهلكين.  شُُُُكاوى مع  التعامل في  المنازعات تسُُُُوية  آليات أامية  على مندوبين  بضُُُُعة  وأكد  الصُُُُحية.   المسُُ

  المسُُُُتهلكين  احتياجات تلبية  على أفضُُُُل بشُُُُكل  األعضُُُُاء  الدول  مسُُُُاعدة في  األونكتاد  دور   يتعلق  وفيما
ُُعفاء ُُة يتيح  األونكتاد  أن  ذ روا  والمحرومين،  الضُُُُ ُُات  اامة  منصُُُُ ُُات  المتعلقة  للمناقشُُُُ ُُياسُُُُ   ولتقاسُُُُُُم  بالسُُُُ
ُُاء  بعض  وطلب  الممارسُُُُُُات. وأفضُُُُُُل  الخبرات ُُية  إصُُُُُُدار   األونكتاد  من  النقاش فريق  أعضُُُُ  بشُُُُُُ ن  توصُُُُ

 العامة. بالمرافق يتعلق فيما والمحرومين الضعفاء المستهلكين

  لجائحة  التصدي  سديا  في  المسدتهلك لحماية التنظيمية  واإلجراءات  والسدياسدات  القوانين -واو 
   أعقابها وفي  19- وفيي
 األعمال( جدول من 8 )البند

ُُكا  إطُُُار   في -20  بقوانين  المعني الُُُدولي  الحكومي  الخبراء  فريق  عقُُُد  األعمُُُال،  جُُُدول  من  البنُُُد  اُ
  األونكتاد  أمانة  قدمت  المناقشُُُُة،  افتتاح  ولدى  واحدة. مسُُُُتديرة  مائدة مناقشُُُُة  حماية المسُُُُتهلك  وسُُُُياسُُُُات

  سُُُُيا  في  المسُُُُتهلك لحماية  التنظيمية  واإلجراءات  والسُُُُياسُُُُات  القوانين بشُُُُ ن  األسُُُُاسُُُُية  المعلومات وثيقة
  ل  من  النقاش فريق  وت ل   (. TD/B/C.I/CPLP/23  الوثيقة)  أعقا ها  وفي  19- وفيد لجائحة  التصُُُُُُد 

  المسُُتهلك حماية  إدارة  رئيسو   كولومبيا؛ب  والتجارة،  الصُُناعة مراق بة  هيئة  المسُُتهلك حماية  مراقرب  نائب من
  المسُُُُتهلك وحماية  المنافسُُُُة مدير و   بيالروس؛   الحتكار، ومكافحة  التجارة تنظيم  وزارة   اإلعالنات، ومراقبة
 السويد.ب ،ينالمستهلك شؤون  و الة  قانونيين مستشارين و بير  كينيا؛ب المنافسة،  هيئة

  والمتصلة  المستهلكين  تواجه  التي  التحديات  على  خاص بشكل  المشارر ون   أكِّد  شالنقا  حلقة  وأثناء -21
  واكا  الجائحة.  أثناء  نموه بسُُُُبب  القطاع  اكا في  الشُُُُكاوى  عدد في  الزيادة  إلى  وأشُُُُاروا  اإللكترونية  بالتجارة
  لضمان تنظيمية  لوائح  إلى  الحاجة  علىو   اإللكترونية  التجارة  في  أساسي عنصر   الثقة  أن  على  الضوء  يسلِّط

  النظر   ينبغي  أنه  النقاش   حلقة  في  المشُُارر ين  أحد  وذ ر   المسُُتهلكين.   لشُُكاوى  اإلنترنت  على  البائعين  اسُُتجابة
ُُتهلكين  منازعات  لمعالجة   ديلة  آليات في ُُتهلك.  بحقو    الوعي  إذ اء  جانب  إلى  اإلنترنت،  على  المسُُُُ   المسُُُُ
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ُُارر   وأثار  ُُ لة  النقاش حلقة  في  آخر   مشُُُُُُُُ ُُؤولية  مسُُُُُُُُ ُُات  مسُُُُُُُُ   واو  اإللكترونية،  التجارة في  الرقمية  المنصُُُُُُُُ
  لحدود،ل  العا رة  النزاعات وحل والمعايير   الممارسُُُُُُُُُُُُُات  أفضُُُُُُُُُُُُُل لتعزيز   لحدودل عا رة  قوية  آليات  يتطلب ما

ُُائدة ُُدِّد  ما  واو  اإلنترنت،  على  المنازعات تسُُُُوية  منصُُُُات  طريق عن  وذلك  اإللكترونية،  التجارة في  السُُ   شُُ
  أيضاا  له  قطاعات  لعدة  الشُامل  التعاون   أن  النقاش  حلقة في  المشُارر ين  أحد  وذ ر   آخر.  مشُارر   أيضُاا  عليه
  التعاون  تعزيز  ينبغي  أنه  إلى  آخر   مشُُُُُارر  وأشُُُُُار   السُُُُُو . في  الفاعلة  الجهات حماية في  أسُُُُُاسُُُُُية أامية
 في  التوريد  سُُُُُالسُُُُُل تعطل  عدم  لضُُُُُمان  المسُُُُُتهلك،  حماية بشُُُُُ ن  التعاون   ذلك في  بما  واإلقليمي،  الدولي
  المناطق  في  الجيدة  الممارسُُُُُات من  التعلُّم  فائدة  على  النقاش  حلقة في  المشُُُُُارر ون   وشُُُُُدد  األزمات.  أوقات

  التي  التحديات  إلى  وأشُُار   الحدود  عبر   اإلنفاذ مجال  في  التعاون  أامية  على  المشُُارر ين  أحد  وأكِّد  .المختلفة
  القانونية  واألولويات  باألطر   والمعرفة  للتعاون،  القانونية  األطر   من  ل  إلى  الفتقار  مثل  ،ذلك  عليها  ينطو 

  أن  إلى  النقاش  حلقة في  المشارر ين  معظم  وأشار   لغوية.ال  والقدرات  والموارد،  ،األخرى   القضائية  الوليات في
  أن  إلى  نظراا   الصُُُُُُُدد،  اكا في  الوعي  إذ اء ينبغي  وأنه مهمة  أدوات  اي  المسُُُُُُُتهلك  لحماية  اإلقليمية  النذهذج
 الدولي. التعاون  يشجع أن ش نه من المتبادل التفاام

ُُة وخالل -22 ُُم  ذلك،  أعقبت  التي  المناقشُ ُُتهلكين حماية  وتدا ير   الوطنية  الخبرات  المندوبون  تقاسُ   المسُ
ُُتذخدرمت  وقد  للجائحة. فعل   رد  المنفكة  مثل  البلدان،  بعض في  اإلنترنت  على  المنازعات تسُُُُُُُُوية  آليات  اسُُُُُُ

ُُتهلكين سُُُاخنة  ااتفية  خطوطاا  أخرى    لدان  وأنشُُُ ت  البرازيل،   أثناء  ووجهت  التي  الحالت  عن  لإل الغ  للمسُ
ُُتهلك مايةبح  يتعلق فيما  الجائحة   لبريطانيا  المتحدة  المملكة في  الحال  او  ما  القطاعات، شُُُُُُُُُتى في  المسُُُُُُُ
  المتحدة،  المملكة في  الجائحة من  المتضُررة  القطاعات  إلى  المندوبين  أحد  وأشُار   .الشُمالية  وأيرلندا  العظمى

  ر،السُُُُُُُُُُُُُُف   وخُدمُات الجمُاعيُة، والرحالت  ،الزواج  حفالت وحجوزات  العطالت،بُ المرتبطُة اإليجُارات  مثُل
  القانون   مبدأ  واو  الصُدد،  اكا في   افياا  اسُتخدماا   مسُتخدم   ير   قانون   وتطبيق  لألطفال،  حضُانةال  خدماتو 

  مبلغ  خصُُُُُُُُُُُم  مع  األطراف  إلى  المدفوعات  رد  طريقه عن يمكن  والك   ،التنفيك  اسُُُُُُُُُُُتحالة في  المتمثل  العام
  العادلة  التجارية  الممارسُُُُُات  مبادئ  لتعريف  المعتمدة  التوصُُُُُيات عن آخر   مندوب  وتحدث  العملية.  نفقاتل

  اسُتناداا   السُياحة بشُ ن  توجيهية  مبادئ  يصُدر  أن  األونكتاد من  الخبراء  أحد  وطلب  بالمسُتهلكين.  يتعلق فيما
ُُتهلك،  لحماية التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ من  78 التوجيهي  المبدأ  إلى ُُى بما  المسُُُُُُُُ   المك رة  مع يتماشُُُُُُُُ

2020 حزيران/يونيه في  الصُُُُادرة  المسُُُُتهلك  حقو  ب  المتعلقة السُُُُتشُُُُارية
  المندوبين  أحد أشُُُُار   وأخيراا،  .(4)

 مثل  مجالت في  وخاصُُُُُُُُُُُُة  الجائحة،  أعقاب في  التنفيك  من  مزيد  إلى  سُُُُُُُُُُُُتحتاج التوجيهية  المبادئ أن  إلى
  وسُُُُُُُُُالمة  ،الدفع  نظم  وأمن  ،اإللكترونية  والمعامالت  ،المعلومات  وأمن  البيانات وحماية  ،الرقمي  القتصُُُُُُُُُاد

 والسياحة. ،األ كية

   شيلي  في المستهلك حماية وسياسات لقوانين الطوعي النظراء  استعراض -زا  
 األعمال( جدول من 9 )البند

ُُيات   للنتائج  األونكتاد   أمانة  قدمته  بعر   الطوعي   النظراء  اسُُُُتعرا    افتذتح -23 ُُية  والتوصُ   الواردة  الرئيسُ
ُُية  المعلومات تقرير  في ُُاسُ ُُاتية  القانونية  األطر  عن  األسُ ُُياسُ ُُية والسُ ُُسُ ُُتهلك  لحماية  والمؤسُ ُُيلي في  المسُ   شُ
  قانون   ولكن  المسُُُُُُتهلك  حقو   حماية  على شُُُُُُيلي  دسُُُُُُتور   يشُُُُُُتمل  ول  (.TD/B/C.I/CPLP/24  الوثيقة)

ُُتهلك حماية د  قد 1997  لعام  المسُ ُُتهلكون   األعمال مؤسُُُسُُُات ورحبت  الحماية.  لهكه  قواعد  حدِّ  ترحيباا   والمسُ
  معالجة  بآلية  و كلك  المسُُُُُتهلكين،  لشُُُُُؤون   الوطنية  للدائرة  التابعة وتوعيته  المسُُُُُتهلك  معلومات برامج   جيداا 

ُُتذخدم  ،للدائرة  التابعة  الشُُُكاوى  في  الختصُُُاص  ذات  األخرى   الهيئات  من لكثير  مرجع   للوائح  تفسُُُيراا  ويذسُ

  

 .https://unctad.org/news/airlines-must-respect-consumers-rightsانظر الرابط:  (4)
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  تحدث  التي  المنازعات  تسُُُُُُوية  تحسُُُُُُين  إلى  الحاجة  التقرير  في  الواردة  التوصُُُُُُيات  وتضُُُُُُمنت  المجال.  اكا
ُُة  اإلنترنت،  على ُُالح  وإدراج  اإللكترونية؛  التجارة  مجال في  وخاصُ ُُتهلك  مصُ ُُمن  المسُ ُُة  ضُ ُُياسُ   العامة؛  السُ

ُُاء أفضُُُل  تدريب توفير و  ُُتهلكين. جمعيات  مع  والتنسُُُيق  ؛للقضُ ُُيات  وأكدت  المسُ   على  خاص بشُُُكل  التوصُ
  العتبار  في  ومصُالحه  المسُتهلك  حقو    وأخك  الدسُتور ؛  المسُتوى  على  المسُتهلك حماية  إدراج  إلى  الحاجة

  ةواإلدار   القضُاء مثل  المسُتهلك، حماية في  دور   لها  التي  المؤسُسُات  وتقوية  العامة؛  السُياسُات  تصُميم  عند
 .نظراء ضين مستعرر  األمريكية المتحدة والوليات  وريا وجمهورية ألمانيا حكومات ممثلو وعمل المحلية.

  الدائرة  دور   وقيمة  النظراء  اسُُتعرا  أامية  على  شُُيلي،ب  والسُُياحة،  والتنمية  القتصُُاد  وزير   وأكِّد -24
  مؤ داا   شُُيلي، في  المسُُتهلك حماية سُُياسُُة  إدارة في  المختصُُة  الهيئة بصُُفتها  المسُُتهلكين  لشُُؤون   الوطنية

ُُتهلكين  الجوارية  األامية على  الوزير   وشُُُُُُُُُُدد  .والمرنة  ال تكارية  نظرتها  على ُُفهم  للمسُُُُُُُُ  في  فاعلين   وصُُُُُُُُ
 القتصادية. التنمية

  أعقاب في  المسُتهلكين  مطالبات في  الطفرة بشُ ن  النظراء المسُتعررضُين  أحد  من سُؤال  على  ورداا  -25
  الناشُُئة  األولويات  بالتفصُُيل  شُُيلي في  المسُُتهلكين  لشُُؤون   الوطنية  لدائرةل  الوطني  المدير   عر   الجائحة،

ُُئة.  التكنولوجيات  اسُُُتخدام  طريق  عن  ذلك في  بما  الشُُُكاوى،  معالجة تعزيز  تشُُُمل  والتي  ،الدائرة  لدى   الناشُ
 في  زيادة  لحظت  قد  الدائرة  أن  المدير  ذ ر   ،السُُُُُُُُُُُُُن  بار   المسُُُُُُُُُُُُُتهلكين حماية عن بسُُُُُُُُُُُُُؤال  يتعلق  وفيما

  60 عن  أعمارام  تزيد  )الكين  السُُُُُُُُُُن  بار   المسُُُُُُُُُُتهلكين  من  المقدَّمة  اإلنترنت على  المسُُُُُُُُُُتهلكين  مطالبات
 بغية  السُُُُن  بار   المسُُُُتهلكين  توعية  الدائرة  وتقوم  المالية.  والخدمات  التصُُُُالت  على تر ز ت  والتي  عاماا(،
 الرقمي. القتصاد مع التعامل من تمكينهم

  الوطنية  الدائرة تتيحه  الك   العمالء رعاية  نظام عن  آخر  نظير   مسُُُُُُُتعرر  من سُُُُُُُؤال  على  ورداا  -26
  متوسُط  وأن  والمسُُتهلكين  األعمال  مؤسُُسُُات من  لكل مجانية  المنصُُة ب ن  المدير   أفاد  ،المسُُتهلكين  لشُُؤون 

  .بالمسُُُُُُُُتهلك   المتعلقة  للقوانين المتثال  لضُُُُُُُُمان  الدائرة عمل  رصُُُُُُُُد  ويجر    .يوماا   18  او  اإلجراءات  مدة
  ،المحاكم   أمام  جماعيةال  القضايا في واسعة  سلطات  الدائرة  تمارس  ،الجماعي  النتصاف   تقديم  يتعلق  فيماو 

  المسُتهلكين جميع  أن يعني  ما  الشُترا ،  إلغاء  نظام  اإلجراءات في  واتُّبع  .ينالمسُتهلك  مصُالح عن  مدافعةا 
ُُتفيدوا أن يمكن  المت ثرين  حول  نظير  مسُُُُُُُُُُُتعرر   من سُُُُُُُُُُُؤال  على  رداا و   وأخيراا،  الجماعي.  القرار  من  يسُُُُُُُُُ
  الوطنية  اُلدائرة  أن  إلى  المُدير  أشُُُُُُُُُُُُُُار   المسُُُُُُُُُُُُُُتهلكين،  إلى  المعلومُات نُقل  طريقهُا عن يجر    التي  القنوات
ُُؤون  ُُتهلكين  لشُ ُُتخدم  المسُ ُُبكي  موقعها تسُ ُُائل  الشُ ُُل ووسُ لين  وتجارب  الجتماعي  التواصُ ُُتعمر ُُمان  المسُ   لضُ
 اإلعالمية. للحمالت المضاعر  األثر 

  إلى  الوصُُُُول  واسُُُُتراتيجيات  البحث  أولويات حول  آخر  نظير   مسُُُُتعرر  من بسُُُُؤال  يتعلق  وفيما -27
 السُُُُُُُتقصُُُُُُُائية  والدراسُُُُُُُات  المقا الت  ذلك في  بما  األولويات،  لتحديد  طر    عدة  المدير   حدد  المسُُُُُُُتهلكين،

  الوطنية  للدائرة  الرئيسية  األولويات  إحدى  والمحرومين  الضعفاء  المستهلكين حماية  وتشكِّل  السلو ية.  والرؤى
ُُؤون  ُُتهلكين  لشُُُُ ُُعة  اإلعالمية  التغطية  أدت  وأخيراا،  .المسُُُُ ُُطة  الواسُُُُ   األخيرة  اكه تكون   أن  إلى  الدائرة ألنشُُُُ
 .بالتقدير  تحظى التي العامة المؤسسات أفضل من واحدة

ُُون   وقدم -28 ُُتعررضُ ل   لمانياف  الوطنية.  التجارب من  أمثلة  النظراء  المسُ ُُتهلكين  جمعيات تموِّر  عن  المسُ
ُُورة مراكز   اتحاد  طريق ُُتهلكينل  المشُ ُُتهلكين،  وجمعيات  لمسُ   لدى  المعلومات  نقص  عن  لتعويضا  بغية  المسُ

 حماية  إلى   وريا  جمهورية  وتهدف  مصالحهم.  عن  الدفاع وتعزيز   المستهلكين  ة فاء  تحسين  مع  المستهلكين
ُُتهلكين ُُبتها لتصُُُُل  إليهم  المشُُُُورة  تقديم  ازداد  الكين  ،السُُُُن  بار   المسُُ  مجموع من  المائة في  12,7  إلى نسُُ

ر   ،المتحدة  الوليات  فيو   .2020  عام  في  المسُتهلكين  إلى  المقدَّمة  المشُورة   لقضُايا  األولوية  إعطاء نه ج  تيسُِّ
 تر ز   أن  ويمكن حلهاب  أو شُُُُُكوى  ل في  التوسُُُُُطب  ملزمة  ليسُُُُُت  المسُُُُُتهلك حماية  سُُُُُلطة  أن بفعل  اإلنفاذ
 الت ثير. عاليةال القضايا على
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  الضُُُُُطرابات  أحداث وت ثير   الطوعي  المتثال  رامج  حول  أسُُُُُئلة  النظراء  المسُُُُُتعررضُُُُُون   طرحو  -29
ُُياسُُُة  على  الجتماعية ُُتهلك. حماية  سُ ُُار   المسُ ُُتهلكين  لشُُُؤون   الوطنية  الدائرة مدير   وأشُ   الدائرة  أن  إلى  المسُ

 تخفيف  إلى  تؤد  أن يمكن  يجعلهُا بمُا  صُُُُُُُُُُُُُُحيحُة  البرامج اُكه  ُانُت  إذا مُا لمراقبُة صُُُُُُُُُُُُُُالحيُات  لُديهُا
  اآلخرين  المصُُلحة  وأصُُحاب  المسُُتهلكين  مع  التصُُال  قنوات  ضُُاعفت  قد  الدائرة  أن  إلى  وأشُُار   ،الجزاءات

  تعتبراا  التي والتنظيمُية  التشُُُُُُُُُُُُُُريعُية  المُبادرات عن سُُُُُُُُُُُُُُؤال  على  ورداا   للمواطنين.  الجُدُيدة  التوقعُات لتلبُية
  إلى أذشُُُُُُُير   ،دولياا   التعاون  على  الالتينية  أمريكا   لدان  قدرة تحسُُُُُُُين في  اميةاأل  بالغة  األوروبية  المفوضُُُُُُُية

  مندوبين بضُُعة  وأعرب   مرجع. تفيد  األوروبي  التحادب  الخاصُُة  المسُُتهلك حماية  مجال في  التعاون  لئحة
ُُيلي  تهانيهم عن ُُ لوا  النظراء  اسُُُُُُُتعرا   على  لشُُُُُ   وفي  التصُُُُُُُالت مجال  في  المتخكة  اإلجراءات عن  وسُُُُُ

  المختلفُة  المبُُادرات بُالتفصُُُُُُُُُُُُُُيُُل المُُدير  وعر   فيهُُا.  أعمق  تُ ثير   للجُُائحُُة   ُان التي  األخرى   القطُُاعُات
كة  والتثقيفية. اإلعالمية والحمالت الشكاوى بمعالجة يتعلق ما ذلك في بما ،الميادين اكه في المتخَّ

  ،النظراء   اسُتعرا   توصُيات  لتنفيك  التقنية  للمسُاعدة  مشُروع  بشُ ن  مقتر حاا   األونكتاد  أمانة  قدمتو  -30
  المشُُروع،  ويهدف  شُُيلي. في  المسُُتهلك لحماية  والمؤسُُسُُية  التشُُريعية  األطر   تحسُُين في يتمثل  عام   هدف
 الموظفين. قدرات وبناء المصلحة أصحاب  ين فيما السياسات تنسيق تحسين إلى ،خاصة بصورة

  المسدتهلك   حماية  وسدياسدات  قوانين مجال في التقنية والمسداعية  القيرات بناء اسدتعراض -حاء 
 األعمال( جدول من 10 )البند

ُُكا  إطُُُار   في -31  بقوانين  المعني الُُُدولي  الحكومي  الخبراء  فريق  عقُُُد  األعمُُُال،  جُُُدول  من  البنُُُد  اُ
  األونكتاد  أمانة  عرضُُُت  المناقشُُُة،  افتتاح  ولدى  واحدة. مسُُُتديرة  مائدة  مناقشُُُة  المسُُُتهلك حماية  وسُُُياسُُُات

  وسُُياسُُات قوانين مجال في  التقنية  والمسُُاعدة  القدرات   ناء اسُُتعرا ب  المتعلقة األسُُاسُُية  المعلومات وثيقة
  فريق  وت ل   (.TD/B/C.I/CPLP/25–TD/B/C.I/CLP/60  الوثيقة)  المسُُُُُُُُُُُُتهلك وحماية  المنافسُُُُُُُُُُُُة

  البرازيل؛ب  العدل،  وزارة   المسُتهلكين،  لشُؤون   الوطنية  واألمانة  المسُتهلك، لحماية  الوطنية  األمينة من  النقاش
  لشُؤون ل  وموظ   الروسُي؛  التحادب  ،البشُر    والرفاه  المسُتهلك  حقو   حماية لمراقبة  التحادية  الدائرة  رئيسو 

  التحديات  بشُُُُ ن  آرائهم عن  النقاش حلقة في  المشُُُُارر ون   وأعرب  ألفريقيا.  القتصُُُُادية  اللجنةب  القتصُُُُادية،
ُُتهلك  حماية  سُُُُُلطات  تواجهها  التي   أن يمكن  التي  التقنية  والمسُُُُُاعدة الجائحة  أثناء  النامية  البلدان في  المسُُُ

 .إليها األونكتاد يقدمها

ُُتهلك،  لحماية  الوطنية األمينة  وشُُُُدِّدت -32   لهيئة  بيراا   تحدياا   تشُُُُكِّل  الجائحة  أن  على  البرازيل،ب  المسُُ
ُُتهلك حماية ُُلو   ت يِّر   وقد  المسُ ُُتهلك.  سُ ُُاا   وقدمت  المسُ ُُيلياا   عرضُ ُُد في  الهيئة  خبراتل  تفصُ ُُل  رصُ ُُالسُ  سُ
 في  معتاد  ير   ارتفاعاا   يشُُُُُهد  وقت في  السُُُُُو   في  األسُُُُُعار   اتوزياد  بالصُُُُُحة  المتصُُُُُلة  للمنتجات  التوريد
  البُياُنات،  لحمُاُية  الوطنُية الهيُئة مع  للتعُاون   اتُفاُقاا  وقِّعُت ُقد الهيُئة إن  وُقاُلت  معيُنة. منتجُات على  الطُلب
  وأخيراا،  المسُُتهلك. وحماية  الشُُخصُُية  البيانات حمايةب  المتعلقة  القضُُايا بشُُ ن  مشُُتر ة  إجراءات  اتخاذ بغية

  المسُُُُُتهلكين  وتثقيف  الخبرات  لتبادل  اام منتدى  يعمل  األونكتاد  أن  إلى  النقاش حلقة  في  المشُُُُُارر  أشُُُُُار 
 المستهلك. حماية سلطات وتدريب

ُُدد -33 ُُتهلك  حقو   حماية لمراقبة  التحادية  الدائرة  رئيس  وشُ ُُر    والرفاه  المسُ   الروسُُُي،  التحادب  ،البشُ
ُُتهلك،  لحماية التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ  فائدة  على ُُي  التحاد  أن  وذ ر   المسُُُُُُُُُُُ  يبحث فتئ ما  الروسُُُُُُُُُُُ

  تحدث  التي  المنازعات لتسُوية  آليةب  األخك  ذلك  في بما  ،كالمسُتهل حماية  قواعد  على  تذدخ ل  تعديالت  ويقترح
 اإلنترنت. على
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ُُادية  الشُُُُؤون   موظ   وأشُُُُار  -34 ُُادية  باللجنة  القتصُُ   البلدان  على  الجائحة ت ثير   إلى  ألفريقيا  القتصُُ
ُُتهلكين  عرِّ   قد  الوضُُُُُُُع  أن  على  مؤ داا   ،األفريقية   الوقت في  ولكن  المخاطر،  من  لمزيد  الضُُُُُُُعفاء  المسُُُُُ

  رواندا من  مثالا   النقاش حلقة في  المشُارر   وقدم  .أيضُاا  فرصُاا  تتيح  وأن  تحدياا   الجائحة تمثِّل  أن يمكن  نفسُه
 اللوجستية.   التكاليف  من  ويقلل  بالكفاءة  يتسم  مثال  واو  طيار،   دون   طائرات  باستخدام  األدوية  توصيل  على

  التي  المنازعات تسُُُُُُُُُُُُُُوية  آليات أامية  على  الخبراء  أحد  أكِّد  ذلك، أعقبت  التي  المناقشُُُُُُُُُُُُُُة  وأثناء -35
 في  األونكتُُاد  من  الُُدعم تلقِّي إلى  الحُُاجُُة  إلى  النتبُُاه  المنُُدوبين  أحُُد  وجُُه وأخيراا، .اإلنترنُُت على  تحُُدث
  اإللكترونية  التجارة  معامالت في  المسُُُُُتهلك  حقو    احترام  لضُُُُُمان  قانوني  إطار   أو تنظيمية معايير   وضُُُُُع
 لحدود.ل العا رة

 التنظيمية لمسائ ا -ثالثاا  

   المكتب أعضاء انتخاب -ألف 
 األعمال( جدول من 1 )البند

 جلسُُُُُته في  المسُُُُُتهلك، حماية  وسُُُُُياسُُُُُات  بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء فريق  انتخب -36
  له رئيسُُُُُُُاا   )باكسُُُُُُُتان(  ااشُُُُُُُمي الرحمن  خليل  السُُُُُُُيد  ،2021  تموز/يوليه 5  في  المعقودة الفتتاحية  العامة
 .مقررة - لرئيسل ةا نائب نام( )فييت لي ما  تيتوي تي والسيدة

  العم  وتنظيم  األعمال  جيول  اقرار -باء 
 األعمال( جدول من 2 )البند

ُُته  في  الدولي،  الحكومي  الخبراء  فريق أقر  -37 ُُاا، الفتتاحية  العامة  جلسُُُ   المؤقت  األعمال  جدول  أيضُُُ
 التالي: النحو على (TD/B/C.I/CPLP/21 الوثيقة) للدورة

 المكتب. أعضاء انتخاب -1

 العمل. وتنظيم األعمال جدول إقرار  -2

ُُاء  الدول  تنفيك عن تقرير  -3   األمم  مبادئ    المصُُُُُُُُُلحة  صُُُُُُُُُاحبة  المعنية  والجهات  األعضُُُُُُُ
 المستهلك. لحماية التوجيهية المتحدة

  العالمية  األونكتاد  خريطة  والمؤسُُُُُُُسُُُُُُُية:  القانونية  األطر  في  المسُُُُُُُتجدة  التطورات  آخر  -4
 المستهلك. لحماية

 يلي: بما المعنيين العاملين الفريقين تقرير  -5

 السُُُُُُُتهالكية  المنتجات  توزيع  لمنع  طرائق السُُُُُُُتهالكية:  المنتجات سُُُُُُُالمة )أ( 
 الحدود؛ عبر  الم مونة  ير 

 اإللكترونية. التجارة مجال في المستهلك حماية )ب( 

 يجريهُُا التي الطوعيُُة  النظراء اسُُُُُُُُُُُُُُتعراضُُُُُُُُُُُُُُُات بطرائق المعني  العُُامُُل الفريق  تقرير  -6
 المستهلك. وحماية المنافسة وسياسات لقوانين األونكتاد

ُُتهلكين  احتياجات -7 ُُتهلك حماية مجال  في  والمحرومين  الضُُُُُُعفاء  المسُُُُ  يتعلق  فيما  المسُُُُ
 العامة. بالمرافق
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 لجائحة  التصُُُُُد    سُُُُُيا   في   المسُُُُُتهلك   لحماية  التنظيمية   واإلجراءات   والسُُُُُياسُُُُُات   القوانين  - 8
 أعقا ها.   وفي  19- كوفيد 

 شيلي. في المستهلك حماية وسياسات لقوانين الطوعي النظراء استعرا  -9

 المستهلك. حماية وسياسات قوانين مجال في التقنية  والمساعدة  القدرات   ناء  استعرا  -10

 بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُادسُُُُة  للدورة  المؤقت  األعمال  جدول -11
 المستهلك. حماية وسياسات

  وسُُُياسُُُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  الخامسُُُة  الدورة تقرير   اعتماد -12
 المستهلك. حماية

 بقوانين  المعني  اليولي  الحكومي الخبراء  لفريق  السدددادسدددة  لليورة  المؤقت  األعمال  جيول -جيم 
   المستهلك حماية وسياسات

 األعمال( جدول من 11 )البند

ُُته  في  الدولي،   الحكومي   الخبراء   فريق  أقر  -38   ،2021  تموز/يوليه   6  في  المعقودة  الختامية  العامة  جلسُُُُ
 حماية  وسُُُُُياسُُُُُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُادسُُُُُة  للدورة  المؤقت  األعمال  جدول

 .(األول المرفق) المستهلك

  وسددياسدات  بقوانين  المعني  اليولي الحكومي الخبراء  لفريق  الخامسددة  اليورة  تقرير اعتماد -دال 
   المستهلك  حماية
 األعمال( جدول من 12 )البند

  ةالمقرر   -  الرئيس  ةلنائب  أيضُُُُُُُاا،  الختامية  العامة جلسُُُُُُُته  في  الدولي،  الحكومي  الخبراء  فريق  أذن -39
  .الدورة اختتام بعد النهائية صيغته في التقرير  تضع ب ن
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 األول المرفق

  اليولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السدددددددددادسدددددددددة  لليورة  المؤقت  األعمال  جيول  
 المستهلك حماية وسياسات بقوانين المعني

 المكتب. أعضاء انتخاب -1

 العمل. وتنظيم األعمال جدول إقرار  -2

  المتحدة  األمم  مبادئ  ل  المصُُُُُُُُُُُلحة  صُُُُُُُُُُُاحبة  المعنية  والجهات  األعضُُُُُُُُُُُاء  الدول  تنفيك عن تقرير  -3
 المستهلك. لحماية التوجيهية

 المستهلك. لحماية العالمية األونكتاد خريطة والمؤسسية: القانونية األطر  في التطورات  آخر  -4

 يلي: بما المعنية العاملة األفرقة تقارير  -5

 الستهالكية؛ المنتجات سالمة )أ( 

 ؛اإللكترونية التجارة مجال في المستهلك حماية )ب( 

 المنافسُة  وسُياسُات  لقوانين  األونكتاد يجريها  التي  الطوعية  النظراء  اسُتعراضُات  طرائق )ج( 
 .المستهلك وحماية

 عبر   المعروفة  الم مونة  ير   السُُُُُتهالكية  المنتجات  توزيع  منعب  المتعلقة  التوصُُُُُيات  تنفيك  طرائق -6
 الحدود.

 .المالية األمية ومحو المالي التثقيف ذلك في بما ،للمستهلك المالية الحماية -7

 . الصحية   الخدمات   تقديم   مجال   في   المستهلك  حماية  - 8

 .*المستهلك حماية وسياسات لقوانين الطوعي النظراء استعرا  -9

 المستهلك. حماية وسياسات قوانين مجال في التقنية والمساعدة القدرات  ناء استعرا  -10

ُُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُابعة  للدورة  المؤقت  األعمال  جدول -11   وسُُُُياسُ
 المستهلك. حماية

 حماية  وسُُُُُُياسُُُُُُات بقوانين  المعني  الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  السُُُُُُادسُُُُُُة  الدورة تقرير   اعتماد -12
 المستهلك.

  

  

 .تذحدد الدولة العضو لحقاا  *
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 الثاني المرفق

 (1)الحضور  
المؤتمر: في التالية األعضاء الدول ممثلو الدورة حضر  -1

 الروسي التحاد
 أذربيجان
 األرجنتين

 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا

 أفغانستان
 ألبانيا
 ألمانيا

 إندونيسيا
 أورو وا 
 أوزبكستان

 أو رانيا
 إيطاليا

 باكستان
 البحرين
 البرازيل
 البرتغال
  لغاريا
  نما

 فاسو  ور ينا
  يرو

  يالروس
 تايلند
 تر يا

 وتوبا و ترينداد
 تشيكيا
 شيلي
 ليشتي - تيمور 
  ا ون 
 الجزائر 

 يةالدومنيك جمهوريةال
 الديموقراطية الكونغو جمهورية
 السالمية ايران جمهورية
  وريا جمهورية
 الشعبية الديمقراطية  وريا جمهورية
 مولدوفا جمهورية

 أفريقيا جنوب
 السودان جنوب
 فلسطين دولة
 رواندا
 زامبيا

 زمبا و 
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 صربيا
 الصين
 عمان
  امبيا

  واتيمال
 البوليفارية( - )جمهورية فنزويال
 الفلبين
 نام فييت

 قير يزستان
 كولومبيا

 كينيا
 لبنان

 مد شقر 
 مصر 

  المغرب
 مالو 
 السعودية العربية المملكة
 الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة

 موريشيوس
 النيجر 
 نيجيريا

 نيكارا وا
 اندوراس
 انغاريا
 اولندا

 المتحدة الوليات
اليابان

 ُُُُُُُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ 
لين.  المشارر ين  اكه  الحضور قائمة  تتضمن ( 1)  . TD/B/C.I/CPLP/INF.5 الوثيقة انظر المشار ين، قائمة على ولالطالع  المسجَّ
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 التالية:   الدولية   الحكومية   المنظمات   ممثلو   الدورة   وحضر  - 2

 الكاريبية   الجماعة 
 األساسية   للسلع   الدولي   الصندو  

 األفريقي   والجنوب   أفريقيا   لشر    المشتر ة   السو  
 اآلسيوية   -   األوروبية   للمنطقة   القتصادية   اللجنة 
   األوروبي   التحاد 

 اإلسالمي   التعاون   منظمة 
 أفريقيا   لغرب   والنقد    القتصاد    التحاد 

 الدورة:   في   مذمثلةا   التالية    ها   المتصلة   والمنظمات   المتخصصة   الو الت   و انت  - 3

 الدولي   البنك 

 الفكرية   للملكية   العالمية   المنظمة 

 الدورة:   في   ممثَّلة   التالية   الحكومية    ير   المنظمات   و انت  - 4

 العامة   الفئة 
 المستهلكين   وثقة   لوحدة   الدولية   الجمعية 
 الدولية   المستهلكين   منظمة 
 العالمي   التجار   مؤتمر 
 الدولي   القانون   رابطة 

 العالي   التعليم   شهادات   لتوحيد   الدولية   الشبكة 

 المقاييس   لتوحيد   الدولية   المنظمة 
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