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 الستنتاجات المتفق عليها -أولا  

 إن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك،  

ّرر  بذالقرارات التي اعتمذد ذا مؤتمر األمم المتحذدة الثذامن المعني بذاسذذذذذذذذذذذذذذتعرا  جمي  جوانذ     إذ يذك
مجموعة المبادئ والقواعد المنصذذذذذذذفة المتفق عليها اتفاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا متعدد األترا  من أجل مكافحة الممارسذذذذذذذات 

 ،(1)(2020التجارية التقييدية )جنيف، تشرين األول/أكتوبر 

ّرر  والمعنون ”التضذذذذذذذذذذذامن    2020نيسذذذذذذذذذذذان/أ ريل   2المؤرخ  74/270بقرار الجمعية العامة    وإذ يك
 (“،19-)كوفيد 2019العالمي لمكافحة مر  فيروس ّورونا لعام 

ّرر أيضذذذذاا   تحويل  ”والمعنون   2015أيلول/سذذذذبتمبر   25المؤرخ   70/1بقرار الجمعية العامة  وإذ يك
 ،“2030عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

ّرر      2015ّذذذانون األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذمبر    22المؤرخ    70/186كذذذكلذذذك بقرار الجمعيذذذة العذذذامذذذة  وإذ يذذذك
 والمعنون ”حماية المستهِلك“ حيث اعتمدت النص المنقَّح لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك،

ورتذه الخذامسذذذذذذذذذذذذذذة  بذالمقرر الذكا اتخذكؤ مؤتمر األمم المتحذدة للتجذارة والتنميذة في د  وإذ يحيط علمذاا  
) ( ومفادؤ أنه "من األسذذاسذذي في عملية التحول  127و 62و  56في الفقرات  (  2021عشذذرة ) ريدجتاون،  

أن تحافظ سذذذذياسذذذذات المنافسذذذذة وحماية المسذذذذتهلك وإجراءات النفاذ العادلة والسذذذذليمة والقوية عل   ي ة ت فل 
ين، بحيث ل يكو  ن الوصذذذذذذذذول إل  األسذذذذذذذذوا  خا ذذذذذذذذعاا  ت افؤ الفرص وأن تعزز الشذذذذذذذذفاعية لجمي  المشذذذذذذذذاّر

أن[ من شذذذذذان ّفالة المنافسذذذذذة الفعالة، بما في ذلك من خلل تقديم الدعم و]  للممارسذذذذذات المانعة للمنافسذذذذذة.
لو ذذذذ  وتنفيك سذذذذياسذذذذات المنافسذذذذة ومن خلل التعاون  ين سذذذذلطات المنافسذذذذة، وجعلها مقترنة بحماية قوية  

فاءة القتصادية، مما يؤدا إل  منتجات أفضل وأكثر أماناا للمستهلك في السو ، أن تساعد عل  تعزيز ال 
وإتاحتها باسذذذذذعار أقل للمسذذذذذتهل ين"، وأن " الحوار والتعاون عل  الصذذذذذعيد المتعدد األترا  ]يتسذذذذذم[ با مية 
حذاسذذذذذذذذذذذذذذمذة في مجذالت مثذل إدارة الت نولوجيذات الجذديذدة والنذاشذذذذذذذذذذذذذذ ذة، بمذا فيهذا الت نولوجيذات المتعلقذة بذ دارة  

المنافسذذذذذذذذة وحماية المسذذذذذذذذتهلك"، وأنه ينبيي للون تاد "أن يواصذذذذذذذذل مسذذذذذذذذاعدة البلدان النامية عل  البيانات و 
الت المنافسذة وحماية   صذياةة وتنفيك سذياسذات وقوانين المنافسذة وحماية المسذتهلك، وتيسذير التعاون  ين ّو

ا في ذلك من خلل  المستهلك، وإجراء استعرا ات النظراء، ويشج  تبادل المعار  وأفضل الممارسات، بم
المنتديات المتعددة األترا ، مثل فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذياسذذات المنافسذذة وفريق 
الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذياسذذات حماية المسذذتهلك، وعن تريق المسذذا مة في تنفيك نتائ   

ان  مجموعة المبادئ والقواعد المنصذذذذفة المتفق عليها  مؤتمرات األمم المتحدة المعنية باسذذذذتعرا  جمي  جو 
اتفاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا متعدد األترا  من أجل مكافحة الممارسذذذذذات التجارية التقييدية، ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية  

 ،(2)لحماية المستهلك بصييتها المنقحة"

يه قوانين وسذذذذياسذذذذات حماية المسذذذذتهلك في تحقيق خطة    وإذ يعيد تاكيد  الدور األسذذذذاسذذذذي الكا تؤدر
، عن تريق تيسذذذير حصذذذول المسذذذتهل ين عل  السذذذل  والخدمات األسذذذاسذذذية،  2030التنمية المسذذذتدامة لعام 

وتمكين المسذذذذذذذذتهل ين وحمايتهم من الممارسذذذذذذذذات التجارية الحتيالية والمخادعة، وتعزيز تث يف المسذذذذذذذذتهلك 
 ة أخكؤ باختيارات أكثر استنارة،ل فال

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.9/9 . 
(2) TD/541/Add.2 . 

https://undocs.org/ar/TD/RBP/CONF.9/9
https://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
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بالتدا ير والتدخلت الحاسذذذذذذذذذمة من الحكومات في ميدان حماية المسذذذذذذذذذتهلك من خلل  وإذ يرح  
قة للتصدا ألزمة ّوفيد ومحاولة التخفيف من تاثير األزمة  19-األخك ب جراءات دولية وإقليمية وثنائية منسَّ

 السلبي عل  األسوا  المحلية وعل  المستهل ين،

بان تهي ة  ي ة مواتية فعالة من أجل حماية المستهلك والتنمية يمكن أن تشمل التعاون  وإذ يعتر  
والنفاذ عل  الصذعيدين الدولي والوتني عل  السذواء للتعامل م  الممارسذات التجارية الحتيالية والمخادعة  

 المجحفة عبر الحدود،

في مجال قوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك ب ية بالحاجة إل  تدعيم أعمال األون تاد    وإذ يعتر  
 الرتقاء  دورؤ النمائي وفوائدؤ للمستهل ين ومؤسسات األعمال،

د إل  ممذارسذذذذذذذذذذذذذذات   وإذ يعتر   بذان من  توزي  منتجذات ةير مذامونذة معروفذة عبر الحذدود وأن يإعمذم
في األون تاد ألن من شذذذذان تجارية مجحفة أو مضذذذذللة أمران يكتسذذذذيان أولوية بالنسذذذذبة إل  الدول األعضذذذذاء 

 ذلك أن يزيد من ثقة المستهلك ويهيئ أو اعاا مواتية أكثر للتنمية القتصادية المستدامة،

 سليماا  وسياساتياا   قانونياا   بان الحماية الفعالة لمستهل ي الخدمات المالية تستوج  إتاراا  وإذ يعتر  
ن للخدمات المالية  التث يف المالي،  ويتيحات الدف  األسذذذذذذذاسذذذذذذذية المسذذذذذذذتهل ين من الوصذذذذذذذول إل  حسذذذذذذذاب   يمكر

تنظيم سذذذذذذذذلوا مقدمي الخدمات عيما يتعلق بالقرا  المترسذذذذذذذذم  ويعزز الوسذذذذذذذذائل الرقمية،  بشذذذذذذذذان سذذذذذذذذيما ل
ت فل سذذلمة    بالمسذذؤولية ونظم الدف  المامونة، وبان الضذذرورة تدعو إل  إنشذذاء مؤسذذسذذات لفشذذرا  والنفاذ

 ستهل ين،لصالح الم وعملهااألسوا  المالية 

في دعم حقو  المسذذذذذذتهلك في مجال    مهمراا   بان حماية المسذذذذذذتهلك يمكن أن تؤدا دوراا   وإذ يعتر  
الخدمات الصذذذذذذحية من خلل إعلم المسذذذذذذتهل ين وتث يفهم، وتنظيم الممارسذذذذذذات التجارية المجحفة، وتعزيز  

 الممارسات التجارية الجيدة،

مة من سلطات حماية المستهلك والمشاِرّين السهامات الخطية وإذ يلحظ   والشفوية المهمة المقدَّ
 اآلخرين التي أْثرت النقاش خلل دورته السادسة،

 بالوثائق التي أعدتها أمانة األون تاد لدورته السادسة،  وإذ يحيط علماا م  التقدير 

لحة لتنفيك بالجهود التي تبكلها الدول األعضذذذاء والجهات األخرا صذذذاحبة المصذذذ يرح    -1 
مبذادئ األمم المتحذدة التوجيهيذة لحمذايذة المسذذذذذذذذذذذذذذتهلذك، ويعيذد تذاكيذد التزامذه بذ تذاحذة منتذدا سذذذذذذذذذذذذذذنوا وترائق  
للمشذذذذذذاورات والمناقشذذذذذذات وتبادل اآلراء المتعددة األترا   ين الدول األعضذذذذذذاء بشذذذذذذان المسذذذذذذائل المتصذذذذذذلة  

 بالمبادئ التوجيهية؛

الت حماية المسذذذذذذذذذذتهلك يشذذذذذذذذذذج   -2  الجراءات والمبادرات التشذذذذذذذذذذريعية عل  مواصذذذذذذذذذذلة ّو
ة  19-والسذذذذذذذياسذذذذذذذاتية والتنظيمية في إتار التصذذذذذذذدا لجائحة ّوفيد كلك التنسذذذذذذذيق ومشذذذذذذذاّر وفي أعقا ها، ّو
 المعلومات عل  الصعيدين الدولي والقليمي وعبر الحدود؛

ما يترت  عل  اعتماد الدول األعضاء سياسات حماية المستهلك من تاثير مباشر يؤّرد  -3 
يجا ي في تحقيق أ دا  التنمية المسذذذتدامة، خاصذذذة من حيث الحد من أوجه عدم المسذذذاواة داخل البلدان وإ

 وعيما  ينها، وفي تدعيم وسائل تنفيك وتنشيط ’الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة‘؛

حكومة تايلند باسذذذذذتعرا  النظراء الطوعي لقوانين وسذذذذذياسذذذذذات حماية المسذذذذذتهلك يهنئ   -4 
لمتعلق  ها، ويتطل  إل  نجاح تنفيك التوصذذيات السذذياسذذاتية، ويشذذج  الدول األعضذذاء المهتمة عل  التطو  ا

لجراء اسذتعرا ذات نظراء مقبلة لقوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك التي تنفرك ا سذلطات حماية المسذتهلك،  
 بما في ذلك  وصفها من المستعِر ين النظراء؛
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  تنفيك التوصذية المرتبطة بمن  توزي  المنتجات السذتهلكية الدول األعضذاء عليشذج   -5 
 ؛تاماا   ةير المامونة المعروفة عبر الحدود تنفيكاا 

الدول األعضذذذذاء عل  تمكين المسذذذذتهل ين من الحصذذذذول عل  السذذذذل  والخدمات  يشذذذذج   -6 
يز عل  احتياجات  الخدماتاألسذذذذاسذذذذية، مثل  المسذذذذتهل ين   العامة والخدمات الصذذذذحية األسذذذذاسذذذذية، م  التّر

يزاا  ،  واسذذذذذذطة العمل م  جمي  الجهات المعنية صذذذذذذاحبة المصذذذذذذلحة من خاصذذذذذذاا   الضذذذذذذعفاء والمحرومين تّر
 القطاعين العام والخاص؛

الدول األعضاء عل  تحسين حماية المستهلك المالي، ول سيما عيما يتصل  تعميم  يشج    -7 
 والتحويلت المالية، والمديونية المفرتة، والرقمنة؛  الخدمات المالية والتعليم المالي ومحو األمية المالية، 

بالدور المهم الكا تضذذذذذذذطل  به الجهات المعنية صذذذذذذذاحبة المصذذذذذذذلحة، حسذذذذذذذ   يعتر    -8 
ة سذلطات حماية   القتضذاء، خاصذة عيما يتعلق بسذياسذات حماية المسذتهلك الشذاملة للجمي ؛ ويرح  بمشذاّر

والمجتم  المدني وممثلي قطا  األعمال والصذذذناعة واألوسذذذاد األكاديمية المسذذذتهلك وجمعيات المسذذذتهل ين  
في مداولت دورات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذذذذذياسذذذذذذات حماية المسذذذذذذتهلك؛ ويشذذذذذذج  

ين عل  تقديم ورقات وإفادات خطية قبل الدورات؛   ؤلء المشاّر

التار القانوني والمؤسذذذذسذذذذي لحماية  عل  مواصذذذذلة عملية جم  المعلومات عن يشذذذذج   -9 
المسذذذذذذتهلك، بما في ذلك خاصذذذذذذةا و ذذذذذذ  خريطة األون تاد العالمية لحماية المسذذذذذذتهلك؛ ويدعو جمي  الدول  

ة في إتمامها وتحديثها؛  األعضاء إل  المشاّر

عل  أ مية التعاون القليمي في إنفاذ قوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك؛ ويدعو يشذدد  -10 
ية المسذذذتهلك إل  تدعيم أتر ا التشذذذريعية الوتنية للتعاون الدولي والقليمي والثنائي في  ذذذوء  سذذذلطات حما

؛ ويطل  إل  أمانة األون تاد أن تواصذذل اسذذت شذذا  أفضذذل الممارسذذات 94حت    79المبادئ التوجيهية من  
 في مجال التعاون الدولي وتجميعها وترويجها؛

الدول األعضذذذذذذذذاء واألون تاد والمنظمات والشذذذذذذذذبكات   بالمبادرات التي نفكتها آحاديرح    -11 
األخرا في مجال  ناء القدرات وتعزيز المؤسذذذذذذذذسذذذذذذذذات في مجال حماية المسذذذذذذذذتهلك؛ ويدعو جمي  األترا   

 المهتمة إل  العمل معاا وتحديد أوجه التآزر وتدعيمها؛

الل ترونية بمداولت الفريق العامل المعني بحماية المسذذذذذذذتهلك في مجال التجارة يرح    -12 
وتبادل المعلومات والخبرات عيما  ين الدول األعضذذذذذذذاء، بما في ذلك العمل الجارا بشذذذذذذذان   2017منك عام 

الممارسذذات المضذذللة والمجحفة وتث يف المسذذتهلك وتوجيه األعمال التجارية والتعاون في مجال النفاذ عبر 
ويطل  إل  أمانة األون تاد أن تدرج التوصذذذذيات بالتقرير المقدم إل  الدورة السذذذذادسذذذذة؛  الحدود؛ ويحيط علماا 

 الواردة في التقرير في أعمالها؛ ويقرر تجديد ولية الفريق العامل؛

تجديد ولية ’الفريق العامل المعني بسذذذلمة المنتجات السذذذتهلكية‘ قصذذذد مواصذذذلة يقرر  -13 
يمي والوتني وتعزيز التعاون  العمل عل  تدعيم أتر سذذذذذذذذذلمة المنتجات السذذذذذذذذذتهلكية عل  الصذذذذذذذذذعيدين القل 

الدولي لحماية المسذذذتهل ين من األخطار التي تهدد صذذذحتهم وسذذذلمتهم، واقتراح ترائق عملية لتنفيك التوصذذذية 
م تقريراا عن مواصذذذذلة   المتعلقة بمن  توزي  المنتجات السذذذذتهلكية ةير المامونة المعروفة عبر الحدود، وأن يقدر

 يق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك؛ أعماله إل  الدورة السابعة لفر 

بذالمبذادئ التوجيهيذة المنهجيذة المنقحذة لسذذذذذذذذذذذذذذتعرا ذذذذذذذذذذذذذذات النظراء الطوعيذة التي يرحذ    -14 
يجريها األون تاد لقوانين وسذذذذذياسذذذذذات المنافسذذذذذة وحماية المسذذذذذتهلك؛ ويقرر وقا عمل الفريق العامل المعني 
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اسذذتعرا ذذات النظراء الطوعية التي يجريها األون تاد لقوانين وسذذياسذذات المنافسذذة وحماية المسذذتهلك بطرائق  
 حت  تتوفر خبرة ّاعية في الممارسة العملية لستعرا  المبادئ التوجيهية المنقحة؛

إل  أمذذذانذذذة األون تذذذاد أن تذذذدعو إل  عقذذذد اجتمذذذا  لفريق عذذذامذذذل معني بحمذذذايذذذة يطلذذذ    -15 
إلقاء الضذذذذذذذذوء عل  أفضذذذذذذذذل الممارسذذذذذذذذات وتيسذذذذذذذذير تبادل المعلومات ليتول     الجتماعي، المسذذذذذذذذتهلك والنو 
عل  أن تقودؤ الدول األعضذذذذذاء وتشذذذذذارا عيه عل  أسذذذذذاس توعي، دون أن يترت  عل  ذلك   والمشذذذذذاورات،

لحكومي إل  الذدورة السذذذذذذذذذذذذذذابعذة لفريق الخبراء ا  آثذار مذاليذة في ميزانيذة األمم المتحذدة العذاديذة، وأن تقذدم تقريراا 
 الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك؛

أن تعذدر تقذارير ودراسذذذذذذذذذذذذذذات  (،  )ب97إل  أمذانذة األون تذاد، وفقذاا للمبذدأ التوجيهي  يطلذ   -16 
باعتبار ا وثائق معلومات أسذذاسذذية للدورة السذذابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذياسذذات  

بشذذذذذذان  ناء الثقة في األسذذذذذذوا  الرقمية من خلل الرتقاء بمسذذذذذذتوا حماية المسذذذذذذتهلك في  حماية المسذذذذذذتهلك 
 المنصات الل ترونية؛

ر المشذذاورات وتبادل اآلراء عيما  ين الدول األعضذذاء  يطل    -17  إل  أمانة األون تاد أن تيسذذر
 بشان مو و  حماية المستهلك والنتقال إل  الطاقة النظيفة؛

ثاا لبناء القدرات والمسذذاعدة التقنية في  إل  أميطل    -18  انة األون تاد أن تعد اسذذتعرا ذذاا محدَّ
تاثير ما، عل  أن يإنظر عيه خلل الدورة السذابعة   مجال قوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك، بما يشذمل تقييم

 لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك؛

مانة األون تاد أن تواصذذذذذذذل تجمي  قائمة بموصفي التصذذذذذذذال لدا سذذذذذذذلطات  إل  أيطل    -19 
 ؛87حماية المستهلك ب ية تيسير التعاون وفقاا للمبدأ التوجيهي 

بذالتبرعذات المذاليذة وةير ذا من التبرعذات المحصذذذذذذذذذذذذذذلذة من الذدول   يحيط علمذاا م  التقذدير -20 
اد عل  أسذاس توعي في أنشذطته المتصذلة  األعضذاء؛ ويدعو الدول األعضذاء إل  مواصذلة مسذاعدة األون ت 

 بنذاء القذدرات والتعذاون التقني عن تريق توفير الخبراء ومرافق التذدريذ  والموارد المذاليذة أو الموارد األخرا؛  
يز  كؤ  ويطل  إل  أمانة األون تاد مواصلة أنشطة  ناء القدرات والتعاون التقني، بما في ذلك التدري ، وتّر

 ن، عل  زيادة تاثير ا إل  أقص  حد في جمي  البلدان المهتمة باألمر.األنشطة، حيثما أمك

 الجلسة العامة الختامية 
 2022تموز/يوليه  19

 موجز الرئاسة -ثانياا  

 مقدمة -ألف 

عإقدت الدورة السذادسذة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك  -1
، بشذذذذذذذذذكلين افترا ذذذذذذذذذي وحضذذذذذذذذذورا. وحضذذذذذذذذذر  2022تموز/يوليه    19و 18بجنيف، في في قصذذذذذذذذذر األمم، 

منظمات حكومية دولية، من  ينهم رؤسذذذذاء سذذذذلطات   9 لداا و 65المناقشذذذذات الرعيعة المسذذذذتوا ممثلون عن  
 منظمات ةير حكومية. 6حماية المستهلك والمنافسة، إ افة إل  
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 الجلسة العامة الفتتاحية -باء 

العذامذة للون تذاد في ملحظذاتهذا الفتتذاحيذة أن العذالم يشذذذذذذذذذذذذذذهذد، في جملذة تحذديذات ذّرت األمينذة   -2
أخرا، أشذذذذذذذد أزمة عالمية حدة من حيث ت اليف المعيشذذذذذذذة منك جيل. فارتفا  أسذذذذذذذعار اسذذذذذذذتهلا المنتجات 
 األسذاسذية مثل اليكاء والطاقة يؤدا إل  تقليص ميزانيات األسذر المعيشذية، األمر الكا يؤثر في أشذد الناس

. وتواجه األسر صعوبات في تحمل ت اليف احتياجات الستهلا األساسية بسب  خاصاا  تاثيراا   و عفاا   فقراا 
تقلص الدخل وارتفا  األسذذذذذذذعار. وإل  جان  اسذذذذذذذتجابات القتصذذذذذذذاد ال لي، شذذذذذذذددت األمينة العامة في  كا 

 ار ا في  كؤ الجهود.مواصلة الحكومات جهود ا لحماية المستهل ين ووجا ة استمر  الصدد عل  أ مية

ودعا المتحدث الرئيسي، و و أستاذ القانون بجامعة ريدينغ في الممل ة المتحدة لبريطانيا العظم    -3
وأيرلندا الشذذذذذمالية، إل  إدماج مسذذذذذالة الت نولوجيا في إنفاذ قوانين المسذذذذذتهل ين في العصذذذذذر الرقمي. ويحتاج 

ر السذذذذذذري  للحلول الت نولوجية من قبل المؤسذذذذذذسذذذذذذات التجارية المْنفكون إل  "التجهرز باألدوات" لمواكبة النشذذذذذذ 
ومعالجة  ذذذذذعا المسذذذذذتهل ين في األسذذذذذوا  الرقمية. وأشذذذذذار إل  إمكانية اسذذذذذتخدام الت نولوجيا في التعجيل 
بالنفاذ وتحسذين تجارب المسذتهل ين، وسذلط الضذوء في  كا الصذدد عل  التحديات في مجالت مثل نوعية 

 دولي.البيانات والتنسيق ال

تقرير عن تنفيذ الدول األعضدددددددداء والجهات المعنية مدددددددداح ة الم ددددددددلحة م اد  األمم  -جيم 
 المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك  

 من جدول األعمال( 3)البند  
)أ( من مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المسذذذذذذذذذذذتهلك، اسذذذذذذذذذذذتم  فريق الخبراء  97وفقاا للفقرة   -4

مة من الدول األعضاء والجهات  الحكومي الدولي   المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك إل  تقارير مقدر
المعنية صذذذذذذذاحبة المصذذذذذذذلحة بشذذذذذذذان تنفيك المبادئ التوجيهية. ويتالا الفريق ممن يلي: وزيرة الدولة بالوزارة  

األوروبية؛ والمديرة  التحادية للبي ة وحفظ الطبيعة واألمان النووا في المانيا؛ ومفو  العدل بالمفو ذذذذذذذذذذذذذذية
التنفيكية للمعهد الوتني لحماية حقو  المسذتهلك في الجمهورية الدومينيكية؛ وأمين إدارة شذؤون المسذتهل ين  

 في الهند.

وأشارت الذمإحاِورة األول  إل  الحاجة إل  زيادة التعاون الدولي للتصدا للتحديات المرتبطة  تيير   -5
دت عل  دور السذياسذة السذتهلكية المسذتدامة، وذّرت أن البلدان المتقدمة المناخ والتنمية المسذتدامة. وشذد

يمكن أن تتحمل مسذذذذذذذذتوا أعل  من المسذذذذذذذذؤولية. وإ ذذذذذذذذافة إل  ذلك، شذذذذذذذذددت عل  الحاجة إل  الجم   ين  
 السياسات البي ية والجتماعية والحاجة الملحة إل  العمل في أقرب وقت ممكن للتصدا لتيير المناخ.

في التحذاد  محذاور الثذاني بذالتفصذذذذذذذذذذذذذذيذل عن جذدول األعمذال الجذديذد لحمذايذة المسذذذذذذذذذذذذذذتهلذكوتحذدث ال -6
 وقال إن من شذذذذذذذذذان إعلم المسذذذذذذذذذتهل ين األوروبي، الكا يهد  إل  معالجة التحولت الخضذذذذذذذذذراء والرقمية.

ات أن وإيجاد يسذذذذذاعدا في التحول األخضذذذذذر، ّما أن اسذذذذذتعادة ثقة المسذذذذذتهلك من  تعاون توعي م  الشذذذذذّر
في التحول الرقمي. وشذذذذذذدد عل   لخدمات المالية وقواعد سذذذذذذلمة المنتجات يمكن أن تسذذذذذذاعد  دور اخلل ا

أ مية التعاون الدولي، ورح  بالتوصذذية المتعلقة بمن  توزي  المنتجات السذذتهلكية ةير المامونة المعروفة  
باسذذذذتعرا  جمي  جوان  مجموعة المبادئ عبر الحدود، التي اعتمد ا مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني  

 والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقذاا متعدد األترا  من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية.

يذذة في التجذذارة الل ترونيذذة في الجمهوريذذة  -7 وألق  المحذذاور الثذذالذذث الضذذذذذذذذذذذذذذوء عل  الزيذذادة األسذذذذذذذذذذذذذذر
الدولي لمعالجة قضايا المستهل ين. وتشمل التحديات المنتجات ةير الدومينيكية والحاجة إل  زيادة التعاون 
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المامونة، والدعاية ال اذبة، والحتيال السذيبراني، وسذرقة البيانات، وعدم تسذوية المنازعات. ويمكن أن يكون  
 في  كا الصدد. اعتماد اتفا  دولي بشان حماية المستهلك عبر الحدود مفيداا 

ن التجذذذارة الل ترونيذذذة تطرح تحذذذديذذذات جذذذديذذذدة وأن التعلم من أفضذذذذذذذذذذذذذذذذل  وذّر المحذذذاور الراب  أ -8
ان قانون حماية المسذذذتهلك لعام    الممارسذذذات الدولية ّان مفيداا  بمثابة ممعلم تنظيمي في    2019في الهند. ّو

بحقوقهم  إعلم المسذذذذتهل ين التصذذذذدا لهكؤ التحديات والرتقاء بسذذذذبل النتصذذذذا . ومن األولويات في الهند
ة حصذذذولهم عل  سذذذبل النتصذذذا . وقد يكون من المفيد في  كا المضذذذمار وجود سذذذبيل عالمية  ديلة وإتاح

 لتسوية المنازعات.

وفي المناقشذذة التي تلت ذلك، عر  بعا المندوبين تجارب وتنية للتقدم التنظيمي في معالجة   -9
ة وف ات سذكانية  ذعيفة. وناق   مسذالة الرقمنة في إندونيسذيا والبرتيال والصذين، والتعامل م  قطاعات معين 

أحد المندوبين الخدمات المالية وسذلط الضذوء عل  التجربة الوتنية في مجال تث يف المسذتهل ين والحملت  
العلمية في البرتيال. واقترح مندوب آخر إنشذذذذاء فريق عامل معني بحماية المسذذذذتهلك والنو  الجتماعي. 

رر أحذذد المنذذدوبين أ ميذذة التعذذاون الذذدول ألق  منذذدوب آخر الضذذذذذذذذذذذذذذوء عل  التجذذارب الوتنيذذة   اا،ي. وأخير ّو
بخصذذذوص األتفال، وتيسذذذير وصذذذول ذوا العاقات، والسذذذياحة، والتطبي  عن بإعد في إندونيسذذذيا؛ وأعرب 
عن تقديرؤ اسذذذذتعرا ذذذذات النظراء الطوعية لقوانين وسذذذذياسذذذذات حماية المسذذذذتهلك ومشذذذذرو  األون تاد للتعاون 

ية التحتية الرقمية للتجارة وتسذذذذذذذذوية المنازعات عبر شذذذذذذذذبكة النترنت للمسذذذذذذذذتهل ين  التقني بشذذذذذذذذان "توفير البن 
  وصفها وسيلة لزيادة التجارة الدولية والتجارة الل ترونية".

آخر التطورات المسددددددتجدة في األار القانونية والمؤسددددددسدددددديةل خريطة األون تاد العالمية   -دال 
 لحماية المستهلك  

 (من جدول األعمال 4)البند  
عر ذذذذذذذذذذذذذذذت أمذانذة األون تذاد خريطذة األون تذاد العذالميذة لحمذايذة المسذذذذذذذذذذذذذذتهلذك، التي تقذدم معلومذات  -10
  دراسذذذذذذذذة ويتيح الموق  الشذذذذذذذذبكي، المفتوح لففادات من جمي  الدول األعضذذذذذذذذاء،.  (3)دول أعضذذذذذذذذاء 104 من

ثة وشذذذذاملة    التار القانوني والمؤسذذذذسذذذذي لحماية المسذذذذتهلك لحماية المسذذذذتهلك عل   هد  تقديم صذذذذورة محدَّ
نطا  العالم وتحديد التجا ات والمقاييس المرجعية، إ ذافة إل  التحديات، وتسذتهدا به المناقشذات المقبلة 

 في  كا الصدد.

تقارير األفرقة العاملة المعنية بما يليل )أ( سددةمة المنتجات السددتهة ية( )ح( وحماية   -هاء 
ة( )ج( وارائق اسدتعراادات الناراء الطوةية التي  المسدتهلك في مجال التجارة الل تروني

 يجريها األون تاد لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك  
 من جدول األعمال( 5)البند  
عر ذذذت أمانة األون تاد تقارير األفرقة العاملة. وقدم خبراء عدة معلومات مفصذذذلة عن التطورات   -11

 ذذذذطل  به األون تاد. واعتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني في  كؤ المجالت ورحبوا بالعمل الكا ا
،  2022تموز/يوليه   19بقوانين وسذذذذذذذذياسذذذذذذذذات حماية المسذذذذذذذذتهلك، في جلسذذذذذذذذته العامة الختامية المعقودة في 
 (.الستنتاجات المتفق عليها بشان  كا البند من جدول األعمال )انظر الفصل األول

__________ 

 . https://unctadwcpm.org :انظر (3)

https://unctadwcpm.org/
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علقدة بمن  تويي  المنتجدات السدددددددددتهة يدة  ير المد موندة  ارائق تنفيدذ التومددددددددديدة المت -واو 
 المعروفة عبر الحدود  

 من جدول األعمال( 6)البند  
في إتذذذار  ذذذكا البنذذذد من جذذذدول األعمذذذال، عقذذذد فريق الخبراء الحكومي الذذذدولي المعني بقوانين  -12

، قدمت أمانة األون تاد وسذذياسذذات حماية المسذذتهلك مناقشذذات مائدة مسذذتديرة واحدة. ولدا افتتاح المناقشذذات
وثيقة المعلومات األسذذذذاسذذذذية بشذذذذان ترائق تنفيك التوصذذذذية المتعلقة بمن  توزي  المنتجات السذذذذتهلكية ةير 

ذذان الفريق يتذذالا ممن يلي:  (.  TD/B/C.I/CPLP/28المذذامونذذة المعروفذذة عبر الحذذدود ) رئيس لجنذذة ّو
سذذذذذذذذذذذلمة المنتجات السذذذذذذذذذذذتهلكية في الوليات المتحدة األمريكية؛ والمدير الوتني للمديرية الوتنية لحماية  
المسذذذذذذذذذتهلك والتحكيم في مجال السذذذذذذذذذتهلا في األرجنتين؛ والرئيس التنفيكا للجنة المنافسذذذذذذذذذة في السذذذذذذذذذو   

ة لشر  أفري يا والجنوب األفريقي؛ والمديرة العامة لل  منظمة الدولية للمستهل ين.المشتّر

وألق  المحاور األول الضذذذذذذذوء عل  ّون تحديات السذذذذذذذلمة الجديدة عيما يخص المنتجات عالمية  -13
عالمية. فالمنتجات ذّية وموصذذولة، وتخزن الطاقة وتسذذتهل ها بطر  جديدة ويمكن   بطبيعتها وتسذذتلزم حلولا 

سذذذذذذذذذذذذذذمذذات  زيذذادة مبيعذذات التجذذارة الل ترونيذذة الذذدوليذذة  التحكم فيهذذا من أا مكذذان في العذذالم. واقترنذذت  ذذكؤ ال
الموجهة مباشذذذرة إل  المسذذذتهل ين؛ والتوصذذذية، في  كا الصذذذدد، المتعلقة بمن  توزي  المنتجات السذذذتهلكية 
ةير المامونة المعروفة عبر الحدود وجيهة ألنها تهد  إل  إنهاء الممارسذذذذذذذذذة التجارية المتمثلة في شذذذذذذذذذحن 

عن األسذذذذذذوا  حيث ل يمكن  يعها إل  األسذذذذذذوا  في القتصذذذذذذادات ذات    لخطرة بعيداا السذذذذذذل  السذذذذذذتهلكية ا
 الموارد التنظيمية والنفاذية المحدودة.

وقدم المحاور الثاني لئحة حديثة بشذان سذح  المنتجات. ويتمثل أحد التحديات الرئيسذية في  كا  -14
في مجال النفاذ في ميادين من قبيل  دولياا   اوناا الصذدد في التجارة الل ترونية عبر الحدود، التي تقتضذي تع

لا  في التوصذذذذذذذذذذذية، عل  النحو الكا عولجت به في إتار منظمة الدول األمريكية والسذذذذذذذذذذذو    ما يرد مفصذذذذذذذذذذذر
ة. ويعدر أولويةا في  كا الصذذدد تعزيزإ تث يف المسذذتهل ين وإرشذذاد المؤسذذسذذات التجارية من  الجنوبية المشذذتّر

 الجيدة.خلل أدلة عن الممارسات 

ة لشذذذذذر  أفري يا  -15 وعر  المحاور الثالث بالتفصذذذذذيل التجارب القليمية في إتار السذذذذذو  المشذذذذذتّر
والجنوب األفريقي. ودعمت لجنة المنافسذذذذذة األعضذذذذذاء من خلل إنفاذ اللوائح، والمسذذذذذاعدة التقنية، وتيسذذذذذير 

سذذيما األون تاد، وإذّاء الوعي  ين  مكّرات التفا م، والتعاون  ين لجنة المنافسذذة ومنظمات دولية أخرا، ل 
 أوساد األعمال والمستهل ين.

وتحدث المحاور الراب  بالتفصذذذذذذذذيل عن العمل الكا ا ذذذذذذذذطلعت به المنظمة الدولية للمسذذذذذذذذتهل ين   -16
لحماية المسذذتهل ين وتمكينهم. وعل  وجه الخصذذوص، تتضذذمن   بشذذان سذذلمة المنتجات والكا ّان أسذذاسذذياا 

لية األخيرة بشذذان سذذلمة المنتجات في النترنت مبادئ شذذاملة وتوصذذيات للحكومات  المبادئ التوجيهية الدو 
 آليات الشكاوا والنتصا  وإعلم المستهل ين وتث يفهم. لتفعيل  واألسوا  الل ترونية وسبلا 

وفي المنذاقشذذذذذذذذذذذذذذة التي تلذت ذلذك، أثن  ممثذل إحذدا المجموعذات القليميذة عل  األون تذاد لعتمذادؤ  -17
المتعلقة بسذذذذذذذذذذذذلمة المنتجات، وشذذذذذذذذذذذذدد عل  الحاجة إل  مزيد من تبادل المعلومات والحوار م   التوصذذذذذذذذذذذذية

األسذذذذذذذذذوا  الل ترونية. وتل  أحد المندوبين إل  األون تاد أن يدعم الدول األعضذذذذذذذذذاء في  ناء القدرات في  
وريا لتوثيق مجال سذذذذذذذذلمة المنتجات. وت لم مندوب آخر بالتفصذذذذذذذذيل عن المبادرات الوتنية في جمهورية ّ

الت. وإ ذذذذذذافة إل  ذلك، أشذذذذذذار أحد المندوبين إل   ة  ين الّو التعاون الدولي من خلل التفاقات المشذذذذذذتّر
 الحاجة إل  مواءمة المعايير المرتبطة بسلمة المنتجات.
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 حماية المستهلك المالي، بما في ذلك التثقيف والتعليم الماليان   -ياي 
 من جدول األعمال( 7)البند  

في إتذذذار  ذذذكا البنذذذد من جذذذدول األعمذذذال، عقذذذد فريق الخبراء الحكومي الذذذدولي المعني بقوانين  -18
وسذذذذذذياسذذذذذذات حماية المسذذذذذذتهلك مناقشذذذذذذات مائدة مسذذذذذذتديرة واحدة. ولدا افتتاح المناقشذذذذذذات، عر ذذذذذذت أمانة 

والتعليم   األون تاد وثيقة المعلومات األسذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذذذية المتعلقة بحماية المسذذذذذذذذذذذتهلك المالي، بما في ذلك التث يف
ذان الفريق يتذالا ممن يلي: رئيس إدارة بذالذدائرة التحذاديذة لمرا بذة  (.  TD/B/C.I/CPLP/29المذاليذان ) ّو

القتصذذذذذذذاد  حماية حقو  المسذذذذذذذتهلك والرفاؤ البشذذذذذذذرا في التحاد الروسذذذذذذذي؛ ومدير حماية المسذذذذذذذتهلك  وزارة 
بير   والصذذذذذذناعة والتجارة في ّوسذذذذذذتاريكا؛ والمدير التنفيكا  لجنة المنافسذذذذذذة وحماية المسذذذذذذتهلك في زامبيا؛ ّو
أخصذذذذذذذذائيي القطا  المالي لدا المجموعة السذذذذذذذذتشذذذذذذذذارية لمسذذذذذذذذاعدة الفقراء؛ ورئيس مجموعة تريق الحرير 

 الصينية؛ واألمين العام للجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهل ين.

وسذذلط المحاور األول الضذذوء عل  قانون جديد يهد  إل  من  الممارسذذات التجارية المجحفة في  -19
المالية وعر  تفاصذذيل  أسذذوا  السذذل  السذذتهلكية، بما فيها القطا  المالي. وشذذدد عل  أ مية محو األمية
للف ات   خاصذذذاا   ان ا تماماا السذذذتراتيجية وخطة العمل الوتنيتين للتحاد الروسذذذي في  كا الصذذذدد، اللتين تولي 

ة  السذذذذذذكانية الضذذذذذذعيفة. وأشذذذذذذار إل  التحديات التي تواجه التطبيقات النقالة للخدمات المالية ورح  بمشذذذذذذاّر
 األون تاد في ميدان العمل  كا.

وأشذذذذذذذذذذذذذذذارت المحذذاِورة الثذذانيذذة إل  الحذذاجذذة إل  التث يف المذذالي وتعميم الخذذدمذذات المذذاليذذة لمعذذالجذذة  -20
 ين المسذذذتهل ين والمؤسذذذسذذذات التجارية، وشذذذددت عل  الحاجة إل  المعلومات لضذذذمان  الختلل المتاصذذذل

سذذذلمة الخدمات المالية. وتحدثت بالتفصذذذيل عن المبادرات الوتنية في ّوسذذذتاريكا لدخال تحسذذذينات عل  
ج ين  محو األمية المالية  ين المسذتهل ين والمؤسذسذات الصذييرة والمتوسذطة، بما في ذلك تدري  النسذاء والل
 واألسر المعيشية ذات الدخل المنخفا، إ افة إل  النخراد م  القطا  الخاص والمجتم  المدني.

وألق  المحاور الثالث الضذذذذذوء عل  الحاجة إل  إجراء اسذذذذذتعرا ذذذذذات للقوانين والسذذذذذياسذذذذذات لتبديد  -21
ة المتناثرة؛ وإل  المشذذذذاورات  الشذذذذواةل الحالية والمحتملة؛ ومواءمة القوانين والممارسذذذذات  ين الهي ات المنظِرم
 بشان  كؤ القضايا. توجيهياا  م  الجهات صاحبة المصلحة. وأشار إل  أنه يمكن للون تاد أن يض  إتاراا 

منظومي لمعالجة قضايا حماية المستهلك المالي،   وشددت المحاورة الرابعة عل  الحاجة إل  نه  -22
مذذة للقطذذا  والهي ذذات المنظمذذة لمجذذال حمذذايذذة المسذذذذذذذذذذذذذذتهلذذك، األمر الذذكا يتطلذذ  التعذذاون  ين الهي ذذات المنظرِ 

والهي ذات المنظمذة لحمذايذة البيذانذات، ومقذدمي الخذدمذات المذاليذة. وإ ذذذذذذذذذذذذذذافذة إل  ذلذك، يلزم  نذاء القذدرات  ين  
ز عل   المسذذذذذذذذذذذذذذتهل ين والهي ات المنظمة ومقدمي الخدمات، وأوصذذذذذذذذذذذذذذت في  كا الصذذذذذذذذذذذذذذدد بانتهاج نه  يّر

عل  الحاجة إل  عمل مشذذذذذترا  ين الهي ات المنظمة ومقدمي الخدمات يتيح  شذذذذذددت   اا،المسذذذذذتهل ين. وأخير 
  ياس النتائ  لصالح المستهل ين.

وتناول المحاور الخامس ّيفية اسذذذذذذذتخدام الت نولوجيا الرقمية للتمكين من تعميم الخدمات المالية.  -23
الخدمات المالية للمزارعين ذوا الدخل المنخفا وت لم بالتفصيل عن العديد من المشاري ، من  ينها توفير 

في الصين، األمر الكا يدل عل  أ مية  ناء الثقة  ين الجهات صاحبة المصلحة وإمكانات البيانات والبنية  
 التحتية الرقمية.

وعر  المحاور السذذذذذذذذذذذذادس بالتفصذذذذذذذذذذذذيل التجارب الوتنية في الهند في مجال تعزيز محو األمية  -24
الضذذذذوء عل  السذذذذياسذذذذات والبرام  الرئيسذذذذية، بما في ذلك سذذذذياسذذذذة    الخدمات المالية، مسذذذذلطاا المالية وتعميم  

الرصذذيد الصذذفرا لفتح حسذذاب مصذذرفي، األمر الكا يسذذاعد عل  تقليل الحواجز التي تحول دون الحصذذول  
عل  الخدمات المالية؛ وصذذذذندو  مسذذذذتقل يسذذذذتند إل  الودائ  ةير المطال   ها وةير ا من المصذذذذادر ةير 
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الشذذبكية للخدمات المدنية  الضذذريبية، و و ما يمول  رام  حماية المسذذتهلك دون زيادة الضذذرائ ؛ واألكشذذاا
 في القرا، األمر الكا يساعد عل  إدخال تحسينات عل  محو األمية المالية الرقمية.

 وفي المناقشذذذذذذذذذذذة التي تلت ذلك، أشذذذذذذذذذذذار بعا الخبراء إل  إمكانات التمويل الرقمي. وتل  عدد -25
منهم إيلء مزيد من ال تمام للفقراء والف ات السذذذذكانية الضذذذذعيفة. ورح  بعا الخبراء بالتعاون المقبل م  
األون تاد، وشذذذذذذذذذددوا عل  الحاجة إل  التعاون الدولي. وأثن  عدد من الخبراء عل  خريطة األون تاد لحماية  

رروا  المسذذذذذذذتهلك، ورحبوا بالدعم المقدم من األون تاد في الجوان  الت ن  ولوجية مثل الكّاء الصذذذذذذذطناعي، ّو
قدم عدد قليل من الخبراء توصذذذذذذذذذذذيات مفصذذذذذذذذذذذلة بشذذذذذذذذذذذان  اا،أ مية تث يف المسذذذذذذذذذذذتهل ين ومحو أميتهم. وأخير 

 السياسات واللوائح والخبرات في  كا الصدد.

 حماية المستهلك في مجال تقديم الخدمات ال حية   -حاء 
 من جدول األعمال( 8)البند  

البنذذذد من جذذذدول األعمذذذال، عقذذذد فريق الخبراء الحكومي الذذذدولي المعني بقوانين   في إتذذذار  ذذذكا -26
وسذذياسذذات حماية المسذذتهلك مناقشذذات مائدة مسذذتديرة واحدة. وتحدث خبير اسذذتشذذارا بالتفصذذيل، عند افتتاح 

صذذذل إليها منك آذار/مارس  في إتار مشذذذرو  حسذذذاب األمم المتحدة   2020المناقشذذذات، عن النتائ  التي تإوإ
لتنمية بشذذذذذذذذذذان تدعيم الحماية الجتماعية قصذذذذذذذذذذد التصذذذذذذذذذذدا للجائحة، وتناول الموا ذذذذذذذذذذي  التالية: الحماية  ل

الجتماعية الشذذذذاملة؛ والتمويل ويسذذذذر الت لفة؛ والهوية واأل لية؛ وإدماج العاملين في القطا  ةير الرسذذذذمي؛ 
ية الصذذذذذذذذذحية الجتماعية،  وتطوير الصذذذذذذذذذحة الل ترونية. وشذذذذذذذذذدد عل  الحاجة إل  التيطية الشذذذذذذذذذاملة للحما

ان  والتخفيف من النفقات من األموال الخاصذذذذة، ومراعاة وسذذذذائل المسذذذذتهل ين المفضذذذذلة لتلقي الخدمات. ّو
يل أمين مجموعة حماية المستهلك  وزارة التجارة والصناعة في الفلبين.  المحاور ّو

عيد الوتني في وت لم المحاور بالتفصذذذذذذذذذذذيل عن التصذذذذذذذذذذذدا للتحديات خلل الجائحة عل  الصذذذذذذذذذذذ  -27
الت. ودعت وزارة   الفلبين، مسذلطاا  الضذوء عل  أ مية حماية المسذتهلك في قطا  الصذحة والتعاون  ين الّو

الت حكومية أخرا عل   التجارة والصذذذناعة إل  تعديل السذذذياسذذذات التجارية المتعلقة باألقنعة، وسذذذاعدت ّو
الت المختصذذذذة، وعملت عن التشذذذذييل اآلمن للمؤسذذذذسذذذذات التجارية، ووجهت شذذذذكاوا المسذذذذتهل  ين إل  الّو

كث  م  وزارة الصذذحة عل  التصذذدا لرتفا  أسذذعار معدات الوقاية الشذذخصذذية ونشذذر المعلومات الصذذحية  
 ين الناس. وأعرب المحاور عن تقديرؤ األون تاد بخصذذذوص مشذذذرو  حسذذذاب التنمية ورح  بالتعاون المقبل 

 الصحة الل ترونية. بشان مسائل

قشذذذذذذة التي تلت ذلك، ألق  أحد المندوبين الضذذذذذذوء عل  حملة إعلمية وتنية في ألمانيا  وفي المنا -28
لزيادة الوعي بالخدمات الصذذذذحية والتصذذذذدا للدعاية ال اذبة، إ ذذذذافة إل  مشذذذذرو  صذذذذحي إل تروني بشذذذذان  
ة قذانون حمذايذة البيذانذات. ودعذا ممثذل إحذدا المنظمذات ةير الحكوميذة إل  إيلء مزيذد من ال تمذام لحمذايذ 

المسذذتهلك في قطا  الصذذحة، بما في ذلك ما يتعلق بقضذذايا اليكاء والسذذلمة عل  الطر ، وشذذدد عل  دور 
األون تاد في تقديم المسذذاعدة التقنية وتعزيز قدرة الدول األعضذذاء عل  معالجة القضذذايا المترابطة في مجال  

 حماية المستهلك وصحته.

 ات حماية المستهلكل تايلند  استعراض الناراء الطوعي لقوانين وسياس -ااء 
 من جدول األعمال( 9)البند  

افتإتح اسذذذذذذذذذذتعرا  النظراء الطوعي بعر  قدمته أمانة األون تاد للنتائ  والتوصذذذذذذذذذذيات الرئيسذذذذذذذذذذية  -29
الواردة في تقرير المعلومات األسذذذاسذذذية عن األتر القانونية والسذذذياسذذذاتية والمؤسذذذسذذذية لحماية المسذذذتهلك في  
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 وأدا دورم المسذذذذذذذذذذذتعر  النظير ممثل حكومتي المكسذذذذذذذذذذذيك والسذذذذذذذذذذذويد،(. TD/B/C.I/CPLP/30تايلند )
 وشارا في الستعرا  المساعد التنفيكا لنائ  رئيس جامعة نيلسون مانديل في جنوب أفري يا.

 نظراء في تحديث القوانين في تايلند وتحسذذينها، تماشذذياا وأكد رئيس وزراء تايلند أ مية اسذذتعرا  ال -30
م  مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المسذتهلك. وشذدد عل  الحاجة إل  الت يف م  "الو ذ  الطبيعي 
الجديد" وبناء الثقة  ين المسذذذتهل ين والمسذذذتثمرين، من أجل انتعاش اقتصذذذادا أفضذذذل. وسذذذلط الضذذذوء عل  

، ورح  بمشذذذذذذذذذذرو  التعاون التقني للون تاد بشذذذذذذذذذذان توفير البنية التحتية للتجارة الرقمية دور التعاون الدولي
 وتسوية المنازعات عبر شبكة النترنت.

عل  سذذذذؤال من مسذذذذتعر  نظير عن أداء مكت  مجلس حماية المسذذذذتهلك ونزا ته، أو ذذذذح   ورداا  -31
 أثناء الوساتة. ويظل محايداا  معقداا  راا األمين الدائم لدا مكت  رئيس الوزراء في تايلند أن للمجلس دو 

عل  سذذؤال من مسذذتعر  نظير آخر عن أدوار الموصفين المسذذؤولين عن الملفات، أو ذذح   ورداا  -32
لء في عمليات الوسذذذذذذذذذذذذذاتة ومحققين إن  األمين الدائم واجباتهم المزدوجة المتمثلة في العمل  وصذذذذذذذذذذذذذفهم ّو

 فشلت الوساتة.

تعر  نظير آخر عن تنسذذيق سذذياسذذات حماية المسذذتهلك عيما  ين  ترحه مسذذ  وعيما يخص سذذؤالا  -33
الت، ألق  األمين الدائم الضذذذذذوء عل  الخطة الشذذذذذاملة لحماية المسذذذذذتهلك عل  الصذذذذذعيد الوتني، التي  الّو

الت وتعقد اجتماعات منتظمة.  توفر مبادئ توجيهية للّو

ث مسذذذتعر  نظير بالتفصذذذيل و ذذذرب المسذذذتعر ذذذون النظراء أمثلة من التجارب الوتنية. وتحد -34
عن صذذلحيات مكت  المدعي العام التحادا للمسذذتهل ين في المكسذذيك، الكا يخطر المؤسذذسذذات التجارية 
بالمنازعات ويمكنه فر  ةرامات عليها إن لم تحضذذر الوسذذاتة أو أخلرت بالقانون. وت لم مسذذتعر  نظير 

أن منظمات شذذذذذذت  يمكن أن تسذذذذذذتضذذذذذذيف  إل   آخر بالتفصذذذذذذيل عن عمليات الوسذذذذذذاتة في السذذذذذذويد، مشذذذذذذيراا 
الوسذذذاتة وأن المسذذذتهل ين يمكنهم تل  وسذذذاتة محايدة من خلل المجلس الوتني لمنازعات المسذذذتهل ين. 

الت في جنوب أفري يا، مسذذذذذذلطاا  الضذذذذذذوء عل    وتحدث مسذذذذذذتعر  نظير بالتفصذذذذذذيل عن التنسذذذذذذيق  ين الّو
تسذذذهيل التنسذذذيق وو ذذذ  مخطط تنسذذذيق منتدا تنسذذذيق توعي فصذذذلي، ودعا إل  و ذذذ  نظام رقمي واحد ل

 شامل  توجيه من األون تاد.

وفي المناقشذة التي تلت ذلك، أعرب أحد المندوبين عن ا تمامه بالتطو  لجراء اسذتعرا  نظراء   -35
رر أحد الخبراء أ مية التنسذذذذذذذذيق  ين  . 2023لقوانين وسذذذذذذذذياسذذذذذذذذات حماية المسذذذذذذذذتهلك في ةا ون في عام  ّو

الت وأثن  عل    النموذج في تايلند.الّو

وقدمت أمانة األون تاد مقترحاا بشذذذان مشذذذرو  مسذذذاعدة تقنية لتنفيك توصذذذيات اسذذذتعرا  النظراء،   -36
 إل  مساعدة تايلند عل  الرتقاء بحماية المستهلك وتسوية المنازعات. يهد  إجمالا 

 استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلك   -ياء 
 من جدول األعمال( 10)البند  
في إتذذذار  ذذذكا البنذذذد من جذذذدول األعمذذذال، عقذذذد فريق الخبراء الحكومي الذذذدولي المعني بقوانين  -37

لمناقشذذذذذذات، عر ذذذذذذت أمانة وسذذذذذذياسذذذذذذات حماية المسذذذذذذتهلك مناقشذذذذذذات مائدة مسذذذذذذتديرة واحدة. ولدا افتتاح ا
األون تاد وثيقة المعلومات األسذذذذاسذذذذية المتعلقة باسذذذذتعرا   ناء القدرات والمسذذذذاعدة التقنية في مجال قوانين 

ان الفريق (.  TD/B/C.I/CPLP/31–TD/B/C.I/CLP/65وسذذذياسذذذات المنافسذذذة وحماية المسذذذتهلك ) ّو
يتالا ممن يلي: المدير العام المعني بالمنافسذذذذذذذذة وحماية المسذذذذذذذذتهلك لدا وزارة القتصذذذذذذذذاد والعمل والتنمية  
الة الوتنية لحماية المسذذذذذتهلك في إندونيسذذذذذيا؛ ومنسذذذذذق الشذذذذذؤون الدولية  المسذذذذذتدامة في ةا ون؛ ورئيس الّو

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/30
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/31
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/65
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ل ين الوتنية في شذذذذذذذيلي. وأعرب المتحاورون عن آرائهم في أنشذذذذذذذطة المسذذذذذذذاعدة التقنية التي  دائرة المسذذذذذذذته
 .2022-2021يضطل   ها األون تاد بخصوص قوانين وسياسات حماية المستهلك في الفترة 

وتحدث المحاور األول بالتفصذذيل عن أنشذذطة األون تاد في ةا ون في ميدان  ناء القدرات وإذّاء  -38
عل  الحاجة إل  و ذذ  قوانين وتنية تتماشذذ     الوعي  ين الجهات الفاعلة القتصذذادية والجتماعية، مشذذدداا 

عن ا تمذامذه بمواصذذذذذذذذذذذذذذلذة   م  مبذادئ األمم المتحذدة التوجيهيذة لحمذايذة المسذذذذذذذذذذذذذذتهلذك والمعذايير الذدوليذة، ومعربذاا 
 التعاون م  األون تاد.

الرئيسذذذذذذذية لمشذذذذذذذرو  األون تاد للتعاون التقني بشذذذذذذذان   وت لم المحاور الثاني بالتفصذذذذذذذيل عن النوات  -39
توفير البنية التحتية للتجارة الرقمية وتسذذذذوية المنازعات عبر شذذذذبكة النترنت في إندونيسذذذذيا، التي ّانت أحد  

 البلدان التجريبية.

وأعرب المحاور الثالث عن تقديرؤ اسذذتعرا م النظراء الطوعي قوانين وسذذياسذذات حماية المسذذتهلك  -40
نإظرم لنشذر النتائ  والتوصذيات  ين الجهات صذاحبة المصذلحة،   متابعة    ي شذيلي وت لم بالتفصذيل عن نشذادف

األمر الكا أفضذذذذذذذذذ  إل  إدراج حماية المسذذذذذذذذذتهلك في مشذذذذذذذذذرو  الدسذذذذذذذذذتور الكا سذذذذذذذذذيطرح للسذذذذذذذذذتفتاء في  
 .2022أيلول/سبتمبر  

 المسائل التنايمية -ثالثاا  

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

انتخ  فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذذذذياسذذذذذات حماية المسذذذذذتهلك، في جلسذذذذذته   -41
، السذذذذذذذذذذذذيدة فرانشذذذذذذذذذذذذيسذذذذذذذذذذذذكا إليزا يت ميندز إسذذذذذذذذذذذذكوبار 2022تموز/يوليه   18العامة الفتتاحية المعقودة في  

 مقررة. - للرئيسة  )المكسيك( رئيسةا له والسيدة ّاتارينا فونسيكا )البرتيال( نائبةا 

 إقرار جدول األعمال وتنايم العمل   -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند  

أقر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذياسذات حماية المسذتهلك، في جلسذته العامة  -42
(  TD/B/C.I/CPLP/27، جذذدول أعمذذال الذذدورة المؤقذذت )2022تموز/يوليذذه    18الفتتذذاحيذذة المعقودة في  

 عل  النحو التالي:

 انتخاب أعضاء المكت . -1

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

تقرير عن تنفيك الدول األعضذذذذذذذذذاء والجهات المعنية صذذذذذذذذذاحبة المصذذذذذذذذذلحة مبادئ األمم  -3
 .المستهلكالمتحدة التوجيهية لحماية 

آخر التطورات المسذذذذذذذتجدة في األتر القانونية والمؤسذذذذذذذسذذذذذذذية: خريطة األون تاد العالمية  -4
 لحماية المستهلك.

 تقارير األفرقة العاملة المعنية بما يلي: -5

 سلمة المنتجات الستهلكية؛ )أ( 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/27
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 حماية المستهلك في مجال التجارة الل ترونية؛ )ب( 

راء الطوعية التي يجريها األون تاد لقوانين وسذياسذات ترائق اسذتعرا ذات النظ )ج( 
 المنافسة وحماية المستهلك.

ترائق تنفيذك التوصذذذذذذذذذذذذذذيذات المتعلقذة بمن  توزي  المنتجذات السذذذذذذذذذذذذذذتهلكيذة ةير المذامونذة  -6
 المعروفة عبر الحدود.

 حماية المستهلك المالي، بما في ذلك التث يف والتعليم الماليان. -7

 في مجال تقديم الخدمات الصحية. حماية المستهلك -8

 استعرا  النظراء الطوعي لقوانين وسياسات حماية المستهلك: تايلند. -9

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

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

اعتماد تقرير الدورة السذذادسذذة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذياسذذات   -12
 حماية المستهلك.

جدول األعمدال المؤق  للددورة السدددددددددابعدة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين   -جيم 
 وسياسات حماية المستهلك  

 من جدول األعمال( 11)البند  

 تموز/  19أقر فريق الخبراء الحكومي الذذذذدولي، في جلسذذذذذذذذذذذذذذتذذذذه العذذذذامذذذذة الختذذذذاميذذذذة المعقودة في   -43
، جذذدول األعمذذال المؤقذذت للذذدورة السذذذذذذذذذذذذذذذذابعذذة لفريق الخبراء الحكومي الذذدولي المعني بقوانين  2022 يوليذذه

 (.وسياسات حماية المستهلك )المرفق األول

ة السدادسدة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسدياسدات  اعتماد تقرير الدور  -دال 
 حماية المستهلك  

 من جدول األعمال( 12)البند  

، في جلسذته العامة  المسذتهلكأذن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذياسذات حماية   -44
 مقررة في است مال التقرير بعد اختتام الدورة. ال  - ، لنائبة الرئيسة 2022تموز/يوليه   19الختامية المعقودة في  
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 المرفق األول

جدددول األعمددال المؤقدد  للدددورة السددددددددددابعددة لفريق الخبراء الحكومي الدددولي    
 المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك

 انتخاب أعضاء المكت . -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

األعضذذذذذذذذذذذذاء والجهات المعنية صذذذذذذذذذذذذاحبة المصذذذذذذذذذذذذلحة مبادئم األمم المتحدة تقرير عن تنفيك الدول   -3
 التوجيهية لحماية المستهلك

 آخر التطورات المستجدة في األتر القانونية والمؤسسية: خريطة األون تاد العالمية لحماية المستهلك.  - 4

 تقارير األفرقة العاملة المعنية بما يلي: -5

 ؛سلمة المنتجات الستهلكية )أ( 

 حماية المستهلك في مجال التجارة الل ترونية؛ )ب( 

 حماية المستهلك والنو  الجتماعي. )ج( 

  ناء الثقة في األسوا  الرقمية من خلل الرتقاء بحماية المستهلك في المنصات الل ترونية. -6

 حماية المستهلك والتحول إل  الطاقة النظيفة. -7

 ين وسياسات حماية المستهلك: ةا ون.استعرا  النظراء الطوعي لقوان  -8

 استعرا   ناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلك. -9

جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسذذذذذذذياسذذذذذذذات  -10
 حماية المستهلك.

 السابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك. اعتماد تقرير الدورة  - 11
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 المرفق الثاني

 *الحضور  

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في المؤتمر: -1

 التحاد الروسي
 األرجنتين
 أستراليا
 ألمانيا

 إندونيسيا
 أوروةواا
 أوزبكستان

 أيرلندا
 باراةواا
 البحرين
 البرازيل
  ربادوس
 البرتيال

  روني دار السلم
  نيلدي 

  نن
  ولندا

 المتعددة القوميات( - وليفيا )دولة 
  يرو
 تايلند
يا  تّر

 الجزائر
 الجمهورية الدومينيكية

 جمهورية ال ونيو الديمقراتية
 جمهورية ّوريا
 جنوب أفري يا

 ازامبي 
 زمبا وا 

 سرا لن ا
 السودان
 السويد
 سويسرا
 شيلي

 الصين
 عمان
 ةا ون 
 ةامبيا
 الفلبين

 فييت نام
 قيرةيزستان

 كندا
 كوستاريكا
 كولومبيا
 ال ونيو
 ال ويت
 كينيا

 ليسوتو
 مدةشقر

 مصر
 الميرب
 المكسيك
 ملوا 

 الممل ة العربية السعودية
العظم  وأيرلنذذذذذدا   لبريطذذذذذانيذذذذذا  المتحذذذذذدة  الممل ذذذذذة 

 الشمالية
 موريشيوس

 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجيريا

 نيكاراةوا
  ايتي
 الهند

 الوليات المتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

__________ 

ين، انظر  * لين. وللتل  عل  قائمة المشاّر ين المسجَّ  .TD/B/C.I/CPLP/INF.6تتضمن قائمة الحضور  كؤ المشاّر

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/INF.6
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انت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة في الدورة: -2  ّو

 الجماعة ال اريبية 
ة لشر  أفري يا والجنوب األفريقي  السو  المشتّر

 أمانة ال ومنولث 
  أفري ياالجماعة القتصادية لدول ةرب 

 اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية
 التحاد األوروبي  

 األمانة العامة لجماعة دول األنديز 
 رابطة ت امل أمريكا اللتينية  

 التحاد القتصادا والنقدا ليرب أفري يا

الت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية مإمثلةا في الدورة: -3 انت الّو  ّو

 العمل الدولية منظمة 
 صندو  األمم المتحدة للمشاري  النتاجية 

 مجموعة البنك الدولي

انت المنظمات ةير الحكومية التالية ممثلة في الدورة: -4  ّو

 الف ة العامة 

  دعوة "تحالا ال نائس للتنمية" لدا التحاد األوروبي
 الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهل ين 

 هل ين المنظمة الدولية للمست 
 مؤتمر التجار العالمي 
  رابطة القانون الدولي

 الجمعية العالمية للمشروعات الصييرة والمتوسطة
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