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 الستنتاجات املتفق عليها -أولا  
 إ  فريق اخل ا  احلكوم  الدوي املعي بقانو  وسياسات محاية املستهلك، 
ابلقددددرا  الدددد   اعتمدددددا مددددؤمتر األمددددم املتحدددددة السدددداب  املعددددي ابسددددتعرا   يدددد   إذ يُدددد   ر 

جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفدق عليهدا اتفاقداا متعددد األ دراأ مدم أجدل مكافحدة 
 ،(1)(2015املما سات التجا ية التقييدية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

واملعنددو   2015أيلول/سددبتم   25املددؤ    70/1أيضدداا بقددرا  اةمعيددة العامددة  يُدد   روإذ  
 "،2030 لعام "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة

 دددددددددانو  األول/   22املدددددددددؤ    70/186 ددددددددد لك بقدددددددددرا  اةمعيدددددددددة العامدددددددددة   وإذ يُددددددددد   ر 
ة التوجيهيددد دةواملعندددو  "محايدددة املسدددتهلك"، الددد   يتضدددمم مبدددادئ األمدددم املتحددد 2015 ديسدددم 

 املنق حة حلماية املستهلك،
ابألحكام املتصلة بقضااي محاية املستهلك، اليت اعتمدداا الددو ة الرابعدة ع درة  وإذ يُ   ر 

فيهددا األحكددام الددوا دة يف  مبددا ،2016ملددؤمتر األمددم املتحدددة للتجددا ة والتنميددة )ندديو ، متوز/يوليدده 
ُ ل ِّددف فيهددا األونكتدداد مبوادددلة تقدددإ املسدداعدة إ    ، الدديت(2))ش( مددم مافيكيددانو ندديو 76الفقددرة 

البلدا  الناميدة والبلددا  الديت متدر  اقتصدادااا مبرحلدة انتقاليدة علدو دديا ة وتنفيد  سياسدات وقدوان  
يف جمال املنافسة ومحاية املستهلك، بسبل منها إجرا  استعراضات النظرا  الطوعية وتقاسم أفضدل 

 التعدددداو  الدددددوي فيمددددا بدددد  الو ددددالت املعنيددددة ابملنافسددددة ومحايددددة املما سدددداتال فضددددسا عددددم تيسددددي
املستهلك، ابلشرتاك مد  املنظمدات الدوليدة األخدرت ذات الصدلة،  خد اا يف اعتبدا ا مبدادئ األمدم 

 املتحدة التوجيهية املنقحة حلماية املستهلك،
قوان  والسياسات مم مافيكيانو نيو  اليت تؤ د مم جديد أ  ال 69ابلفقرة  وإذ يُ   ر 

يف ذلددك شددا   ، شددا ااملنصددفة والسددليمة والقويددة يف جمددال املنافسددة ومحايددة املسددتهلك مهمددة أيضدداا 
دد   سدديما يف ول التعدداو  الدددوي، وتبددادل املعلومددات وبنددا  القددد ات يف  دد ا ا ددالت، ضددو  توس 
لة،  ددفافية واملسددا ايدة ال ز األسددواا العامليددة، والدددو  املتزايددد لل ددر ات عدد  الو نيددة، واحلاجددة إ 
 وثو ة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وظهو  التجا ة اإللكرتونية،

علددددو أ  قدددددانو  وسياسددددة محايددددة املسدددددتهلك ي ددددكس  أداةا  ئيسدددديةا للتصدددددد   وإذ ي دددددد 
ريدق العوملدة،  سدي علدو للمما سات التجا يدة ا حفدة القائمدة علدو الادد واخلددامل يف عدا  مدرتاب  ي

كدددددد  وا د، ومتبسددددددبل منهددددددا زايدة شددددددفافية أن ددددددطة املؤسسددددددات التجا يددددددة ومسددددددا لتها، وتعب ددددددة املدددددد
 للجمي ، ية شاملةاملستهلك ، والقضا  علو الفقر، وت جي  انتهاج سياسات اقتصادية واجتماع

أب  البي ة الفع الدة واملؤاتيدة حلمايدة املسدتهلك والتنميدة نكدم أ  ت دمل  دسا مدم  وإذ يسلم 
 ل التصدد ي مدم أجداسات الو نيدة حلمايدة املسدتهلك، والتعداو  واإلنفداذ علدو الصدعيد الددو السي
 ،حيدث ع  احلدود مم مما سات جتا ية جمحفة وقائمة علو الاد واخلدامل ملا

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.8/11. 
(2) TD/519/Add.2. 
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 دددد لك ابحلاجددددة إ  تدددددعيم عمددددل األونكتدددداد يف جمددددال قددددوان  وسياسددددات محايددددة   وإذ يسددددلم 
 تعود به مم فوائد علو املستهلك  واملؤسسات التجا ية، وما املستهلك باية تعزيز دو  ا اإلمنائ 

ابإلسددهامات املكتوبددة وال ددفوية املامدددة املقدمددة مددم سددلطات محايددة املسدددتهلك  وإذ ينددو ا 
، و ددددد  إسدددددهامات أثدددددرت النقددددداش خدددددسل الددددددو ة الثانيدددددة لفريدددددق اخلددددد ا  و ي دددددا مدددددم امل دددددا   

 الدوي،  احلكوم 
 ابلواثئق اليت أعداا أمانة األونكتاد لدو ة الفريق الثانية، وإذ حيي  علماا م  التقدير 
ابةهددود املب ولددة مددم قبددل الدددول األعضددا  و ي ددا مددم اةهددات ددداحبة  يرحددب -1 

 األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلكالاملصلحة يف تنفي  مبادئ 
إ  األماندددة تقددددإ تودددديات عمليدددة إ  الددددول األعضدددا  ب دددا  تنفيددد   يطلدددب -2 

 املبادئ التوجيهية، ابلستناد إ  املعلومات املتبادلة خسل الجتماملال
الدددددول األعضددددا  املهتمددددة ابألمددددر علددددو التطددددومل لكدددد  تكددددو  موضدددد   ي ددددج  -3 

وسياسدددات محايدددة املسدددتهلك الددديت تنفددد  ا سدددلطااا املعنيدددة قدددانو  لنظدددرا  ب دددا  اسدددتعرا  هريددده ا
 حبماية املستهلكال

ابلدددددو  املددددام الدددد   تؤديدددده اةهددددات املعنيددددة ددددداحبة املصددددلحة، حسددددب  يسددددلم -4 
ابلسياسدددات ال ددداملة حلمايدددة املسدددتهلك مدددم أجدددل حتقيدددق  يتعلدددق فيمددداسددديما  ول مقتضددو احلدددال،

ال ويرحددب مب ددا  ة  عيددات محايددة املسددتهلك، وا تمدد  املدددين، وممثلدد  أ ددداأ التنميددة املسددتدامة
املؤسسددات التجا يددة، واألوسدداد األ ادنيددة، يف مددداولت دو ات فريددق اخلدد ا  احلكددوم  الدددويال 
وي ج  احلكومات واةهات داحبة املصلحة علو تقدإ و قات وإسدهامات خطيدة قبدل مواعيدد 

 احلكوم  الدويالانعقاد اجتماعات فريق اخل ا  
علددو أةيددة تصددميم وتنفيدد  تدددابي ىلددددة ادددأ إ  محايددة املسددتهلك   ي دددد -5 

الضعفا  واحملروم ، م  اإلقرا  أب  الدول األعضا  نكم أ  تعتمد تعا يف خمتلفدة لددت التعامدل 
يما فيمددا سدد ول مدد  احتياجااددا احملليددة احملددددة، ويسددلم أب  رددة حاجددة إلجددرا  املزيددد مددم البحددوث،

 خيص   ا الف ة مم املستهلك  يف البلدا  الناميةال
أةيددة تسددلي التجددا ة اإللكرتونيددة لتحسدد   فدداا املسددتهلك  علددو نطدداا  يؤ ددد -6 

العا ، م  العمل يف الوق  نفسده علدو التقليدل مدم خما ر دا احملتملدةال ويددعو الددول األعضدا  إ  
أفضدل املما سدات الدوليدة يف  د ا ا دال علدو النحدو تب له مم جهود يف سبيل تطبيدق  ما موادلة

الدددوا د يف مبددددادئ األمددددم املتحددددة التوجيهيددددة حلمايددددة املسددددتهلكال وي ددددد علددددو احلاجددددة إ  تعزيددددز 
يف ذلددددك التعدددداو   ددددي الرادددد ، فيمددددا بدددد  الو ددددالت مددددم أجددددل تعزيددددز ثقددددة  مبددددا التعدددداو  الدددددوي،

باد ات املتلد ة مدم قبدل املؤسسدات ذات الصدلة يف املستهلك  ابلتجا ة اإللكرتونيةال ويرحب ابمل
 منظومة األمم املتحدة و ي ا مم املنظمات وال بكات الدولية لبنا  الثقة ابلقتصاد الرقم ال

إ  األماندددة أ  تواددددل حتليدددل التحددددايت الددديت تواجههدددا البلددددا  الناميدددة  يطلددب -7 
نيدددة، وأ  تودددد  ابخليدددا ات السياسددداتية حبمايدددة املسدددتهلك يف جمدددال التجدددا ة اإللكرتو  يتعلدددق فيمدددا

 ال65إ   63املتاحة لو الت محاية املستهلك، يف ضو  املبادئ التوجيهية مم 
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ابملباد ات املنف ة مم قبل فرادت الددول األعضدا  واألونكتداد و ديا مدم  يرحب -8 
يددعو  يد  املنظمات وال بكات يف بنا  القد ات وتقوية املؤسسات يف جمال محاية املسدتهلك، و 

 اةهات املهتمة ابألمر إ  العمل معاا وحتديد وتعزيز أوجه التآز  فيما بينهاال
علددو موادددلة عمليددة  دد  املعلومددات ب ددا  األ ددر القانونيددة واملؤسسددية  ي ددج  -9 

ي مل بصفة خادة قيام األونكتاد بوض  خريطة عاملية حلماية املسدتهلك،  مبا حلماية املستهلك،
 ول األعضا  إ  امل ا  ة يف إجناز   ا اخلريطة وحتديهاالويدعو  ي  الد

أةيددددة التعدددداو  اإلقليمدددد  يف إنفدددداذ قددددوان  وسياسددددات املنافسددددةال ويدددددعو  يؤ ددددد -10 
سلطات محاية املستهلك إ  تعزيز تعاو ا الثنائ  واإلقليم  والدويال ويطلب إ  أمانة األونكتاد 

الدوي وأ  ت ج  علو تطبيقها، يف ضدو  املبدادئ أ  تستك ف وجتم  أفضل مما سات التعاو  
 ال94إ   79 التوجيهية مم

 2018-2017أ  بدددر مم عمدددل فريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي للفدددرتة  يقدددر  -11 
سدديما أفضددل املما سدداتال و دد  املعلومددات ون ددر اال  ول ينبادد  أ  يعددزز عمليددة تبددادل التجددا  ،
ر ذات الصددلة املقدمددة مددم املنظمددات املعنيددةال ووضدد  تقددا ير والنظددر يف الد اسددات والواثئددق والتقددا ي

 وتوديات مناسبة ب ا  القضااي اليت نوق   يف الدو ة الثانية لفريق اخل ا  احلكوم  الدويال
إ  أماندددة األونكتددداد أ  ت دددكل فدددريق  عدددامل  أحددددةا يُعددد  ابلتجدددا ة  يطلدددب -12 

مدددل اةدددا   يف األونكتددداد، والثددداين يُعددد  حبمايدددة اإللكرتونيدددة، ضدددمم نطددداا تخددد  يف العتبدددا  الع
املسددتهلك  الضددعفا  واحملددروم  مددم أجددل تسددلي  الضددو  علددو أفضددل املما سددات، وتيسددي تبددادل 
املعلومات وامل او ات، وموادلة العمل الد   اضدطل  بده يف الددو ة الثانيدة للفريدق، علدو أ  تتدو  

ملدده علددو أسددا   ددوع  ومددم دو  أ  ترتتددب علددو الدددول األعضددا  قيددادة  دد ا العمددل وحتقيددق تكا
ذلدددك  اث  ماليدددة يف امليزانيدددة العاديدددة لومدددم املتحددددة، وأ  تقددددم تقريدددراا إ  فريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  

 الدوي يف دو ته الثالثةال
) (، تقددا ير 97إ  أمانددة األونكتدداد أ  تُعدددا، وفقدداا للمبدددأ التددوجيه   يطلددب -13 

  ا اإلسهامات املقدمة مم الدول األعضا  و ي ا مدم اةهدات املعنيدة ود اسات،  خ ة يف اعتبا
 يتعلددق فيمدداددداحبة املصددلحة، لتقدددنها إ  الدددو ة الثالثددة لفريددق اخلدد ا  احلكددوم  الدددوي، وذلددك 

 ابملوضوع  التالي :
 حل املنازعات وإنصاأ املستهلك ال )أ( 
 سسمة املنتجات الستهس يةال ) ( 
إ  أمانة األونكتداد أ  تقددم، يف الددو ة الثالثدة لفريدق اخلد ا  احلكدوم  الددوي،  يطلب -14 

 وسياسات محاية املستهلكالقانو  استعراضاا ىلد اثا ألن طة بنا  القد ات واملساعدة التقنية ب ا  
إ  أماندددة األونكتددداد أ  تواددددل وضددد  قائمدددة أبادددا  مدددوظف  التصدددال  يطلدددب -15 

املستهلك مدم أجدل تيسدي التعداو  يف إ دا  مبدادئ األمدم املتحددة التوجيهيدة محاية سلطات لدت 
 ال87حلماية املستهلك، وفقاا للمبدأ التوجيه  

جملس التجا ة والتنمية إ  تقددإ إعدس  إ  اةمعيدة العامدة ب دا  تنظديم  يدعو -16 
  ال ذا /ما   15األسبومل ال   يق  فيه يوم يف أسبومل عامل  حلماية املستهلك 
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ابلت عددات املاليددة و ي ددا مددم املسدداةات الطوعيددة املقدمددة مددم  ينددوا مدد  التقدددير -17 
الددول األعضدا ال ويددعو الددول األعضدا  إ  مواددلة مسداعدة األونكتداد علدو أسدا   ددوع  يف 

يضددطل  بدده مددم أن ددطة يف جمددال بنددا  القددد ات والتعدداو  التقددي مددم خددسل تددوفي اخلدد ا   مددا تنفيدد 
املددددوا د املاليددددة، ويطلددددب إ  أمانددددة األونكتدددداد أ  توادددددل الضدددددطسمل  أو ت التد يبيددددةوالتسددددهيس

يف ذلددك التددد يب، وأ  تر ددز أن ددطتها  دد ا، حيثمددا  مبددا أبن ددطة بنددا  القددد ات والتعدداو  التقددي،
أمكم، علو تعظديم أثر دا يف  يد  البلددا  املهتمدة ابألمدرال وي دج  الددول األعضدا  املهتمدة علدو 

 تب له مم جهود مم أجل دعم أن طة بنا  القد ات والتعاو  التقي. ما موادلة

 أعدته الرئيسةموجز  -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

وسياسدددات محايدددة  بقدددانو ُعقِّددددت الددددو ة الثانيدددة لفريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي املعدددي  -1
. وحضددر املناق ددات 2017وليدده متوز/ي 4و 3املسددتهلك يف قصددر األمددم يف جنيددف، سويسددرا، يف 
دولددة وعدددة منظمددات حكوميددة دوليددة، مبددم  78الرفيعددة املسددتوت الدديت جددرت يف الدددو ة ممثلددو  مددم 

 فيهم وز ا  حكوميو  و ؤسا  سلطات معنية حبماية املستهلك.
وقددال األمدد  العددام لوونكتدداد، يف سددياا مسحظاتدده الفتتاحيددة، إ  فريددق اخلدد ا  احلكددوم   -2

قددد واددل، يف دو تدده الثانيدة، حتقيددق التسداا املؤسسدد  لقدوان  محايددة املسدتهلك علددو نطدداا الددوي 
العا ، وأشا  إ  أ  رة حتدي   ئيسي  يف   ا الصدد: موا مدة املبداد ات القائمدة مد  خطدة التنميدة 

، وتنميدددددة القدددددد ات علدددددو التصدددددد  للتحددددددايت الناشددددد ة يف جمدددددال محايدددددة 2030 لعدددددام املسدددددتدامة
، واملسددتهلك  عدد  شددبكة اإلنرتندد . وأشددا  الضددعفا  واحملددروم  سددتهلك، مثددل محايددة املسددتهلك امل

إ  اللددوائا التنظيميددة املتعددددة الدديت تعيددق تنميددة القتصدداد الرقمدد  يف البلدددا  الناميددة، واقددرت  أ  ير ددز 
ا ت التجددا ة األونكتدداد علددو حتسدد  السياسددات واملما سددات الو نيددة الدديت مددم شددا ا أ  تطلددق إمكدد

وقددددال إندددده ينبادددد  اإللكرتونيددددة ومنجزااددددا، األمددددر الدددد   يعددددزز ثقددددة املسددددتهلك  ابلقتصدددداد الرقمدددد . 
لوونكتاد، لدت قيامده بد لك، أ  يتداب  عمدل جمموعدة الع دريم يف جمدال محايدة املسدتهلك مدم أجدل 

 دعم العمل ال   تضطل  به الرائسات احلالية واملقبلة.
عامدة، اقددرت  أحدد املندددوب  زايدة إبدراز مكانددة وأةيدة محايددة املسدتهلك علددو وخدسل املناق ددة ال -3

يددوم حلمايددة املسددتهلك بقددرا  تعتمدددا اةمعيددة العامددة لومددم  أو نطدداا العددا  مددم خددسل إعددس  أسددبومل
املتحدددة. وقددال مندددواب  إ  لسددسمة املنتجددات السددتهس ية أةيتهددا. وابإلضددافة إ  ذلددك، رددة حاجددة 

 املنتجددات اخلطددرة،تصددريف بكيفيددة التعامددل مدد  م ددكلة  يتعلددق فيمددالتنسدديق السياسددات عدد  الو نيددة 
حلدول إلهداد ة. ومم الضرو   أيضاا إن ا  فريق خد ا  متعددد التلصصدات سيما يف البلدا  النامي ول

حقدم شديفرات سياساتية للتعامل م  املنتجات اليت تصبا خطرةا بعد إخضداعها لتحدويرات معيندة مثدل 
 أ راأ اثلثة، وتعديست املستعمل . واستلدام تطبيقاتخبيثة، وحتديثات ال جميات، 

م إحدت ا موعات اإلقليمية وإحددت الددول األعضدا  فاشداد وتكلم أحد املندوب  ابس -4
ابةهود اليت يب ملا األونكتاد لبنا  القد ة علو معاةدة القضدااي العامليدة املتعلقدة حبمايدة املسدتهلك، 
مثددل التجددا ة اإللكرتونيددة، وأمددم البيددا ت ال لصددية، واملدددفوعات بواسددطة املواتددف النقالددة، مدد  

ة للبلدددا  الناميددة، ومنهددا مددثسا الفجددوة الرقميددة املتسددعة والقددد  احملدددود مددم مراعدداة الظددروأ احملدددد
 املوا د املالية املتا  للتكنولوجيا.
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ويف سدددياا الكلمدددة الرئيسدددية، أ دددد ممثدددل مدددم األوسددداد األ ادنيدددة أ  أ فدددا نظدددم محايدددة  -5
تقدوم  -املسدتهلك  حبمايدةاملعنيدة أمنا  املظا  ومكاتب أ  نظم اإلنصاأ التنظيم   -املستهلك 

لتلبيدددة علدددو أسدددا  معدددايي موضدددوعية مثدددل مددددت إمكانيدددة الوددددول إ  العدالدددة، ومددددت املس مدددة 
إقامددة ينبادد  اللجددو  إ   ل احتياجددات املسددتعمل ، والسددرعة، والتكلفددة، والنتددائم. وُأشددي إ  أندده

سددية أساسددية تتصددل  مددسذ أخددي. و ندداك قضددااي اجتماعيددة وسيا إل الدددعاوت القضددائية اةماعيددة
األدا  والبتكا ، حبيث ينباد  أ   ويف يف سلوك املستهلك ،علو أفضل وجه ،ابآلليات اليت تؤثر

قد  مم البيا ت املتعلقة ابمل ا  ة واألدا  الفدردي ، توفي أ   يكو  مبقدو  واضع  السياسات 
التقاض  اب ظة الكلفدة  م  جتن ب ن و  حالة استقطا  يف إقامة الدعاوت نتيجة لكو  عمليات

وتستارا وقتاا  ويسا. وابلنظر إ   د ا العوامدل، قدد يدود واضدعو السياسدات تكييدف التكنولوجيدا 
لتنفي  مناذج مكاتب أمنا  املظا  واملي دات التنظيميدة املعنيدة حبمايدة املسدتهلك الديت تتمتد   ةاةديد

اجل العديدد مدم الددعاوت الفرديدة إ  مدم شدا ا أ  جتتد   وتعد إذ ،إنصداأ املسدتهلك بسلطات 
الدديت يقيمهددا املسددتهلكو . وقددد يددودو  أيضدداا العددرتاأ بوجددود قضددااي مت ددا ة ومددم   معاةتهددا 

 معاةة  اعية ومتسقة.

اية املستهلك على الصعيدين األمم املتحدة التوجيهية حلممبادئ تقرير عن تنفيذ  -ابء 
 الوطين واإلقليمي

 عمال()أ( مم جدول األ3)البند 

أاتحددد  حلقدددة نقددداش ُعقِّددددت يف إ دددا   ددد ا البندددد مدددم جددددول األعمدددال فرددددةا للددددول  -6
 يتعلدق فيمدااألعضا  واةهدات دداحبة املصدلحة لعدر  وتبدادل املعلومدات عدم املبداد ات املتلد ة 
 ددددانو    22بتنفيدددد  مبددددادئ األمددددم املتحدددددة التوجيهيددددة حلمايددددة املسددددتهلك مندددد  تنقيحهددددا األخددددي )

 (.2015 األول/ديسم 
املسدتهلك واأل  يدة والتوزيد  محاية وقد أتلف فريق حلقة النقاش مم وزير الدولة ل ؤو   -7

العدام يف املندددال وسدكرتي الدولددة ل دؤو  محايددة املسددتهلك يف أملانيداال و ئدديس املعهدد الددو ي للدددفامل 
حلمايددددة الدوليددددة شددددؤو  اإلدا ة  عددددم املنافسددددة ومحايددددة امللكيددددة الفكريددددة يف بدددديوال واملدددددير املسدددداعد

 التجا ة الحتادية يف الولايت املتحدة األمريكية. التابعة للجنةللمستهلك  
وعر  ممثل املند يف فريق النقاش  ؤية  ئيس وز ا  املند اليت تعت  أ  النمدو القتصداد   -8

يتوقددف علددو قددوة املسددتهلك ال ددرائية، وأشددا  إ  أندده قددد ر مددؤخراا إن ددا  فرقددة عمددل ىلليددة لتنفيدد  
ات املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك. وأضاأ قائسا إ  اآلونة األخية قد شهدت إجرا  حتسين

مليددا  مسددتهلك يف املنددد. وقددد الدد   دد ا التحسددينات سددم  1.25قانونيددة  ئيسددية لتحقيددق  فدداا 
ت ري  يتعلق أبسدواا التجزئدة  ددأ حتسد  التمكد  القتصداد  والتثقيفد  للمسدتهلك  ومحايدة 
املسدددتهلك  العقدددا ي . وقدددال إ  مندددو املعرفدددة الرقميدددة يف بلددددا يلفددد  النظدددر بسدددبب العددددد الكبدددي 

املتزايدددد مدددم مسدددتعمل  شدددبكة اإلنرتنددد . وأشدددا  إ  أ  بددد ل جهدددود تر دددز علدددو املسدددتهلك  يف و 
سديما فيمدا يتصدل  ول  كل أولوية مم أولوايت العمل املتعلدق حبمايدة املسدتهلك،ياملنا ق الريفية 

ابخلدددمات اللوجسددتية واإلعددس ت الرقميددة. وقددال إ  منظمددات محايددة املسددتهلك الدديت تتمتدد  مبر ددز 
ادد   هي ددات است ددا ية للحكومددة والدديت حتصددل علددو متويددل مددم دددندوا  فدداا املسددتهلك تددؤد    

 دو اا  اماا بودفها دوت املستهلك .
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النقداش ابألونكتداد لتيسديا العمدل املتعلدق بتطبيدق اخلبي األملاين امل دا ك يف حلقدة وأشاد  -9
وض  املبادئ التوجيهية، وقال إ  سياسة محاية املستهلك ينبا  أ  تتصد  جدول أعمال عملية 

السياسددددددات. وأضدددددداأ قددددددائسا إ  سياسددددددة محايددددددة املسددددددتهلك تدددددددخل يف دددددددلب عمليددددددة التنميددددددة 
للتصدددد  للتحددددايت الددديت تطرحهدددا الجتماعيدددة والقتصدددادية، و ددد  ابلادددة األةيدددة بصدددفة خاددددة 

عمليدة التحدول الرقمد  لسقتصداد. وأشدا  إ  أ  مسدداليت األمدم والسدسمة ةدا مسدالتا  جديدددات  
يف جمتمدددد  أخدددد ت فيدددده العتدددددا ات علددددو األمددددم  وسددددسمتهاتتصددددس  ابملسددددؤولية عددددم املنتجددددات 

عدم وز ا   2017أبريل نيسدا / 7تتزايد أ ثر فا ثر. وقال إ  اإلعس  ال   ددد  يف  السي اين
ال دددؤو  الرقميدددة  موعدددة الع دددريم قدددد دعدددا إ  تعزيدددز محايدددة املسدددتهلك  عددد  شدددبكة اإلنرتنددد . 

، ومنظمددددة للمسددددتهلك  الدوليددددةاملنظمددددة و قددددد املتحدددددث أةيددددة إعددددداد جمموعددددة أدوات برعايددددة 
 التعاو  والتنمية يف امليدا  القتصاد ، واألونكتاد.

النقداش عدم تطبيدق ثسثدة مبدادئ توجيهيدة حلمايدة بيو امل ا ك يف حلقدة اخلبي مم وحتدث  -10
، وأمددا  املسددتهلك و دد : السياسددات الو نيددة حلمايددة املسددتهلك، وحددل املنازعددات،  أل املسددتهلك،

ابلسددتناد إ  السياسددة الو نيددة حلمايددة املسددتهلك ومدونددة محايددة املسددتهلك اللتدد  اعُتمدددات مددؤخراا. 
ات والقددوان  واللددوائا التنظيميددة واملما سددات املتعلقددة حبمايددة املسددتهلك قددد عددززت وقددال إ  السياسدد

أ بعة جمالت حلماية املستهلك: تثقيف املستهلك  واملو ديم علو نطاا البلد، وأما  املسدتهلك ، 
و ونظم التنبيه اخلادة ابملستهلك  لإلبسغ عم املنتجات اخلطرة، و ليات من  املنازعات وحلهدا علد

املسددتوت الفددرد ، واآلليددات الراميددة إ  تعزيددز شددبكة محايددة املسددتهلك و دددد أوضددامل السددوا. وأشددا  
إ  أ  التنظدديم الدد اال والمتثددال الطددوع  أمددرا  أساسدديا  خلفددن النفقددات القانونيددة والارامددات، و د  

 د املنتم.التكاليف القانونية واحلد مم اإلضرا  بسمعة مو   
النقددداش املمثدددل للدددولايت املتحددددة علدددو ا دددالت التاليدددة   دددا ك يف حلقدددةو  دددز اخلبدددي امل -11

للمبادئ التوجيهية حلمايدة املسدتهلك:  ددد األسدواا، واملما سدات التجا يدة اةيددة، والتعداو  يف 
جمدددال اإلنفددداذ عددد  احلددددود، واملسددداعدة التقنيدددة الدوليدددة. وأشدددا  إ  أ  التعويضدددات النقديدددة الددديت 

مليا  دول  مدم املبدال   15قيمته  ما شكل  2016-2015ستهلك  يف الفرتة ُوز ِّع  علو امل
مليددو  دول  مددم املبددال  الدديت أُعيددد دفعهددا للمسددتهلك . وحتدددث عددم  160الدديت قر اددا احملددا م و

املبدددادئ التوجيهيدددة الرايدددة و دددي الرايدددة اخلاددددة ابملؤسسدددات التجا يدددة واملتعلقدددة مببددداد ات التنظددديم 
مللططدددات النموذجيدددة حلمايدددة اخلصوددددية مدددم أجدددل تنفيددد  خمتلدددف القدددوان  واألنظمدددة الددد اال، وا

إ  املؤسسددات التجا يددة الدديت  ةاملتعلقددة حبمايددة اخلصودددية، واإل شددادات املتعلقددة ابلمتثددال املوجهدد
 82منتجدات لو فددال. وقدال إ  التعداو  يف جمددال اإلنفداذ عد  احلدددود )املبدد   التوجيهيددا  تُدو  د 

 دددأ مكافحددة املما سددات التجا يددة القائمددة علددو الاددد يسددتند إ  التوددديات واملبددادئ ( 90و
قددددانو  الددددولايت إ  التوجيهيددددة الصدددداد ة عددددم منظمددددة التعدددداو  والتنميددددة يف امليدددددا  القتصدددداد  و 

)الدد   ي ددكل اآل  جددز اا مددم قددانو  ةنددة التجدددا ة  2006 لعددام املتحدددة املتعلددق أبمددا  ال ددبكة
وأشددا  إ  أ  لدددت ةنددة التجددا ة الحتاديددة، علددو سددبيل املثددال، بر جمدداا قددوايا و موحدداا الحتاديددة(. 

 بلداا. 63يقدم مساعدةا تقنيةا إ  
احمللددد  للمبدددادئ التوجيهيدددة التطبيدددق وحتددددث عددددة منددددوب  عدددم جتدددا   بلددددا م يف جمدددال  -12

والقتصادية. وأشدا وا إ  أ  تطدوير حلماية املستهلك ابلستناد إ  السياقات القانونية والجتماعية 
خمططات التنظيم ال اال والمتثال الطوع ، فضسا عدم ت دجي  املما سدات التجا يدة اةيددة مدم قبدل 

 د  املنتجات واملؤسسات التجا ية، ةا مم ا الت اليت حظي  اب تمام خاص يف بلدا م.مو   
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"املنافسدددددة ومحايدددددة املسدددددتهلك يف أمريكدددددا وأشددددداد منددددددواب  بددددد  مم األونكتددددداد املعندددددو   -13
قدمه مم دعم  ملا نية،" اختصا اا لاه ابللاة اإلسباCOMPALالستينية"، املعروأ ابسم بر مم "

 يف جمال محاية املستهلك والتجا ة اإللكرتونية.
واقددرتا  ممثددل إحدددت املنظمددات  ددي احلكوميددة دعددوة جهددات أخددرت مددم اةهددات املعنيددة  -14

ناق ددة مل -نيددة مددم املؤسسددات التجا يددة ونقدداابت العمددال واألوسدداد األ اد -صددلحة ددداحبة امل
ي أ  يتندداول وم  الدددو القضددااي العامليددة يف جمددال محايددة املسددتهلك، و لددب إ  فريددق اخلدد ا  احلكدد

 .أ العامليةاوسبل النتص مسالة اآلليات العابرة للحدود، والقضااي العاملية املتعلقة ابملستهلك،
وقدددال ممثدددل مدددم األوسددداد األ ادنيدددة إ  د اسدددة قدددد أُجريددد  ب دددا  الكيفيدددة الددديت  ُب ِّقددد   دددا  -15

دم  وسدددائل قدددد اسدددُتلو املبدددادئ التوجيهيدددة حلمايدددة املسدددتهلك يف  سدددة مدددم بلددددا  أمريكدددا الستينيدددة. 
 احملا م. م ا  ةو لسياسية اخمتلفة لتحقيق األ داأ نفسها للمبادئ التوجيهية، ابلستناد إ  اإل ادة 

 اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية املستهلك  -جيم 
 ) ( مم جدول األعمال( 3)البند 

ابأل دددر القانونيدددة  يتعلددق فيمدددااسددتجد يف اآلوندددة األخدددية مددم تطدددو ات  مدددا عرضدد  األماندددة -16
م الددددول األعضدددا  مددد، تلقددد  األماندددة 87واملؤسسدددية حلمايدددة املسدددتهلك. وعمدددسا ابملبددددأ التدددوجيه  

سددي التعدداو . ايددة لتيلتعيينددات الرايددة لو ددالت محايددة املسددتهلك الدديت سددتكو  جهددات التصددال الر ا
لك يهدددأ ة املسدتهوابإلضدافة إ  ذلدك، أشدا ت األماندة إ  أ  م درومل وضد  خريطدة عامليدة حلمايد

ا سدات ات واملمواملؤسسد إ  توفي أداة عامة يسدهل الوددول إليهدا عد  ال دبكة لتتبد  حالدة القدوان 
مصدددد اا   ددرومل سدديكو  دد ا امل إ األمانددة  وقالدد . الصددعيد العددامل املتعلقددة حبمايددة املسددتهلك علددو 

 .املسالة ُيسرتشد به يف الد اسات والبحوث األخرت اليت هريها األونكتاد ب ا    ا

 محاية املستهلكني الضعفاء واحملرومني  -دال 
 )ج( مم جدول األعمال(3)البند 

مائددة مسدتديرة ب دا   د ا البندد مدم جددول األعمدال، جرت يف اجتمامل  ة خسل مناق -17
حبث فريق النقاش مسالة احلاجدة إ  محايدة املسدتهلك  الضدعفا  واحملدروم  علدو النحدو املبد  يف 

. وقددد ضددم  فريددق النقدداش  ئددب وزيددر (3)مبددادئ األمددم املتحدددة التوجيهيددة املنقحددة حلمايددة املسددتهلك
محايددة املسددتهلك يف  جهددازالقتصدداد وأمدد  شددؤو  التجددا ة يف وزا ة القتصدداد ابل تاددال، و ئدديس 

مصددددر، ومدددددير إدا ة محايددددة املسددددتهلك يف اللجنددددة املعنيددددة ابملنافسددددة ومحايددددة املسددددتهلك يف زامبيددددا، 
 .للجمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلك واألم  العام 

املسدددددتهلك ، مثدددددل األ فدددددال، و بدددددا  السدددددم،  ف ددددداتوأشدددددا ت األماندددددة إ  الختسفدددددات بددددد   -18
ا إ  ضددددددعف يُنظددددددر  دددددد والسددددددي ا ، واملهدددددداجريم، واملسددددددتهلك  الددددددريفي ، وإ  الكيفيددددددة الدددددديت ينبادددددد  أ 
 قالد  إ و سدوقية. لبي دة الاملستهلك  مم حيث العوامل الجتماعيدة والقتصدادية والسدلو ية وال لصدية وا

زو  ددددد ا عدددددال ونكدددددم مدددددم املهدددددم فهدددددم العسقدددددة امللتل دددددة أساسددددداا بددددد  املسدددددتهلك  واملؤسسدددددات التجا يدددددة
   القتصاد .ضوالسم، والو  املستهلك  إ  عوامل مثل األمية، واملعرفة التقنية،ف ات الختسفات ب  

__________ 

 ، مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك.2016األونكتاد  (3)
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 دد ا املسددالة يف إ ددا   علددو أةيددة مناق ددة اخلبددي ال تادداي امل ددا ك يف حلقددة النقدداشوشدددد  -19
فريدق اخلدد ا  احلكدوم  الدددوي. فبددالنظر إ  أ  التثقيدف املدداي ي ددك ِّل أداةا مهمدةا حلمايددة املسددتهلك  

التثقيددف يف املدددا    دد ا الضددعفا ، فقددد وضددع  حكومددة بلدددا خطددة للتثقيددف املدداي ت ددج  علددو 
تهلك  الضددعفا ، هددب أ  أجددل معاةددة احتياجددات املسددوقددال إندده مددم وبددرامم تددد يب املد سدد . 

املتعلقة ابلرسوم وال رود التعاقديدة، واضدحةا  تلكسيما  ول تكفل احلكومات أ  تكو  املعلومات،
إ  ظهو  أدوات وتكنولوجيات جديدة حيمل معه حتددايت جديددة،  وأضاأ قائسا وقابلةا للمقا نة. 

مدم أجدل النهدو  ابلقتصداد. وملد ا  وإ  مم الضرو   بنا  ثقة املستهلك  ومتكيدنهم متكينداا  دامسا 
أمدر أساسد ، وإ  فريدق اخلد ا  احلكدوم  حلمايدة املسدتهلك الااية، قدال إ  تطبيدق املبدادئ التوجيهيدة 

الدددوي ي ددكل منتدددت  امدداا للنقدداش. وأشددا  إ  أ  ال تاددال قددد أدددد ت إ شددادات ب ددا  تثقيددف 
  إ شدددادات وضددعتها و التهدددا املعنيدددة وإعددسم املسدددتهلك  مدددم األ فددال وال دددبا  و بدددا  السددم، و ددد

حبمايددة املسددتهلك ابلتعدداو  مدد   ي ددا مددم املي ددات العامددة. وأشددا  إ  أ  دليددل ال ددكاوت ال تادداي 
 .تُدتاب ال   أدبا مم املمكم اآل  الودول إليه إلكرتونياا نثل مما سةا جيدةا جديرة أب  

ملصدددر مسدددالة تعريدددف املسدددتهلك الضدددعيف، املمثدددل اخلبدددي امل دددا ك يف حلقدددة النقددداش وحبدددث  -20
مفسددددراا الضددددعف أبندددده دددددعوبة تُواجدددده يف احلصددددول علددددو املعلومددددات. وقددددال إ  املسددددتهلك  نكددددم أ  

محايدة جهداز ُوضدعوا يف وضد  ندنعهم مدم اقداذ قدرا ات مسدتنية. وأشدا  إ  أ   مدا يصدبحوا ضدعفا  إذا
بتنظددديم السدددوا ومحايدددة املسدددتهلك مدددم أجدددل  املسدددتهلك يف بلددددا قدددد أن دددا ةندددة  فيعدددة املسدددتوت معنيدددة

 ندداك أدوات أخددرت، مثددل املبددادئ التوجيهيددة وقددال إ  املسدداعدة يف مندد  ظهددو  أوجدده الضددعف  دد ا. 
 حلماية املستهلك ودليل األونكتاد املتعلق حبماية املستهلك، ت كل موا د قي مة نكم الستفادة منها.

املسدتهلك  الظدروأ الديت تواجههدا ف دات قة النقداش اخلبي مم زامبيا امل ا ك يف حلد وحد   -21
الضدددعيفة بصدددفة خاددددة مدددم املسدددتهلك  يف بلددددا: ا تفدددامل مسدددتوايت األميدددة وضدددعف األوضدددامل يف 
املنددا ق الريفيددة. وأ ددد أةيددة العددرتاأ ابملسددتهلك  الضددعفا  واحملددروم  يف إ ددا  املبددادئ التوجيهيددة 

اسدتحدث  عددداا مددم األدوات حلمايدة املسدتهلك: أداة تتبدد  حلمايدة املسدتهلك. وأشدا  إ  أ  زامبيددا 
استقصددددائية، وتر ددددة املددددواد اإلعسميددددة إ  اللهجددددات الرئيسددددية للبلددددد، وتنظدددديم جددددولت للتوعيددددة يف 

 واد  نداملقا عات، واستلدام وسائ  التوادل الجتماع  للودول إ  املسدتهلك  ال دبا ، وإن دا  
افسدددة ومحايدددة املسدددتهلك. ومدددم املبددداد ات األخدددرت وضددد  بدددر مم مد سدددية متدددا   أن دددطة تتعلدددق ابملن

توعيدددة متنقدددل يسدددتلدم حدددافست خاددددة سدددتتو  تنظيميددده اللجندددة الزامبيدددة حلمايدددة املسدددتهلك وخددد  
  اتف جماين متا  للمستهلك  لتقدإ ال كاوت إ  سلطة محاية املستهلك.

 لتوضدديا املقصددود بضددعف وعددر  ممثددل إحدددت املنظمددات  ددي احلكوميددة حددالت  اثنتدد  -22
املسدددتهلك . وتتعلدددق إحددددت احلدددالت  بقدددرو  مصدددرفية قُدددد ِّم  ملدددزا ع  فقدددرا . وابلنظدددر إ  أ  
العمدل يف املددزا مل لديس مهنددة مرحبدة، فقددد  دا  عرضددةا ل درود تعاقديددة اسدتاسلية متكددر ة يف املنددد، 

ه إليه نظر احملكمة العليا بسبب اسدتاسل حالدة ضدعف ا ما و و احلالدة الثانيدة  أمدا ملسدتهلك .ُوج ِّ
عندما أدت استلدام زيد  سدام  1987 عام "ماساة الزي " اليت حدث  يف  لكوات يف فتتعلق ب

 إ  وفاة  لأ مم املستهلك  الضعفا .
وودددف العديددد مددم املندددوب ، مبددم فدديهم ممثلددو عدددة دول أعضددا ، وو الددة مددم و ددالت  -23

ومنظمدة  ددي حكوميدة، التدددابي الديت اقدد ت يف بلددا م لضددما   محايدة املسددتهلك، وةندة إقليميددة،
إاتحة الودول إ  خدمات اإلمداد األساسدية مثدل إمددادات امليداا والكهدراب  والطاقدة. وُأشدي إ  
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أنه ينبا  تعريف املستهلك ، وخبادة الضعفا  منهم، حبقوقهم وواجبداام. وقيدل إ  أ  شدلص 
 املهدددددا ات أو بسدددددبب افتقدددددا ا إ  املعلومدددددات مدددددا  يف وقددددد نكدددددم أ  يصدددددبا مسدددددتهلكاا ضدددددعيفاا 

وضددددعه املدددداي. وُأشددددي إ  أ  التثقيددددف عامددددل  أو بسددددبب حالتدددده الجتماعيددددة أو التكنولوجيددددا أو
أساس  لتعزيز محاية املستهلك  مم األ فدال وال دبا  إ  جاندب  دي م مدم الف دات الضدعيفة، 

 حلماية املستهلك .يف ح  أ  الوقاية    السبيل األمثل 

 وسياسات محاية املستهلكقانون بشأن  ةالنظراء الطوعي اتإطار استعراض -هاء 
 )د( مم جدول األعمال(3)البند 

يف معر  تقدإ   ا البندد مدم جددول األعمدال، عرضد  األماندة املد  رة املعنوندة "إ دا   -24
محايدددددددددة املسدددددددددتهلك" وسياسدددددددددات قدددددددددانو  ب دددددددددا   ةالنظدددددددددرا  الطوعيددددددددد اتعمليدددددددددات استعراضددددددددد

(TD/B/C.I/CPLP/6.لتكو  مبثابة وثيقة املعلومات األساسية اليت تستند إليها املناق ة ) 
وقددد ضددم  فريددق اخلدد ا  الدد يم شددا  وا يف النقدداش  ددسا مددم املدددير املسدداعد  موعددة محايددة  -25

األ ادنيدددة  املسدددتهلك يف الفلبددد ، وخبدددي دوي يف جمدددال محايدددة املسدددتهلك، وممثدددل مدددم األوسددداد
 )جامعة نيلسو  مانديس، جنو  أفريقيا(، وممثل عم مؤمتر التجا  العامل .

وتطوعدددد  مندوبددددة إلجددددرا  اسددددتعرا  نظددددرا  ب ددددا  نظددددام محايددددة املسددددتهلك يف بلددددد ا  -26
 ابلستناد إ  أ را القانونية واملؤسسية.

را  استعراضدات النظدرا  وقد اتفق معظم اخلد ا ، يف توددياام املتعلقدة بتحسد  إ دا  إجد -27
وسياسدات املنافسدة، علدو أ   نداك حاجدة لتبسدي  عمليدة السدتعرا  الديت قانو  الطوعية ب ا  

ت كل املساعدة التقنية مكو ا  امداا مدم مكو ادا. وينباد  أ  ت دمل  د ا العمليدة النقداد التاليدة 
 ولكم دو  أ  تقتصر عليها:

 عرا ال يفية اختيا  املرشح  مل ا الست )أ( 
 إجرا  م او ات م  أدحا  املصلحة املعني ال ) ( 
 إجرا  تقييم ذاال ابإلضافة إ  الستعرا  ال   هريه النظرا ال )ج( 
يف ذلدك عدر  النتدائم علدو أددحا   مبدا إ دا  العمدل بعدد اسدتعرا  النظدرا ، )د( 

 املصلحة مم خسل أن طة التوعية ووض  خا  ة  ريق لتنفي  التوديات.
دث اخلبددددي الفلبيدددي امل ددددا ك يف حلقددددة النقددداش عددددم خطددددة العمدددل السددددرتاتيجية حلمايددددة وحتددد -28

، و   اخلطدة الديت وضدعتها  ابطدة دول جندو  شدرا  سديا ) سديا ( 2025-2016املستهلك للفرتة 
والددديت تددددعو إ  إن دددا  إ دددا  م دددرتك بددد  اةميددد  )اعتمددداد مبدددادئ  فيعدددة املسدددتوت مدددم خدددسل  ليدددات 

ابستعراضددات النظددرا (، ومتكدد  املسددتهلك ، وثقددة املسددتهلك  ابملعددامست الدديت جتددر    سدديا  املتعلقددة
 ع  احلدود، وشوا ل املستهلك ،  جز  مم خمططات  سيا  املتعلقة ابلتكامل.

وأشدددددا  خبدددددي دوي يف جمدددددال محايدددددة املسدددددتهلك إ  أ  مدددددم شدددددا  وجدددددود مرحلدددددة اثنيدددددة  -29
ال مددزدوج أ  ي ددكل نقطددة انطددسا جيدددة لتحديددد نطدداا لسسددتعرا  تتمثددل يف إجددرا  تقيدديم ذا

اسددتعرا  النظددرا . وقددال إ  اختيددا  القطاعددات األنسددب الدديت تُددد ج يف عمليددة السددتعرا  هعددل 
أ ددا   مددا  نطدداا السددتعرا  أ ثددر فعاليددة. ولحددا أ  استعراضددات النظددرا  ليسدد  ملزمددة قددانو ا،
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و املنظمدددات، بدددل  ددد  مبثابدددة منتددددت لتبدددادل ُتطبادددق علدددالف دددل  أو حتديدددد للنجدددا ليسددد  عمليدددة 
واخلاضع  للتقييم علدو  املقي م امل و ة فيما ب  املنظمات الزميلة، و    م ثنائ  الجتاا نكم 

 حد سوا  مم التعلم مم خسل   ا العملية.
وقالد  ممثلدة مددم األوسداد األ ادنيدة إ  األونكتدداد نكدم أ  يسدتفيد مددم جتربتده يف العمددل  -30

لسددتعرا  النظددرا ، و دد  جتربددة   ددف  عددم وجددود حاجددة لوضدد  خدد  أسددا  األفريقيددة  يددةمدد  اآلل
اخددددتسأ يف املقددددا ابت  مراعدددداة وجددددودم ددددرتك والتفدددداا علددددو املسددددائل املواضدددديعية، وإ  يكددددم مدددد  

املنهجيدددة لكدددل اسدددتعرا  نظدددرا  قطدددر . وقالددد  إ  مدددم املهدددم إ سدددا  املبدددادئ الددديت نكدددم أ  تددددعم 
يصد  مدم نقدد  ملا الطاب  الطوع  لعملية استعرا  النظرا  والتوديات اليت تنبثق عنها، والستجابة

فقددرا  والضددعفا  ينبادد  أ  ي ددا  وا إببدددا   و  مددم املثددابرة وال ددفافية. وأشددا ت إ  أ  املسددتهلك  ال
ضما  مصداقية النتائم واستدامتها. واقرتحد  لأب م أدحا ا، و  ي عرواالعملية لك    ا أيضاا يف 

أ  تُددمم يف ددلب عمدل احلكومدة. و أ  تُد ج استعراضدات النظدرا  يف إ دا  دو ة التلطدي  الدو ي 
د مددم ح ددد جهددود بلدددا  السددتعرا  وقالدد  إ  مددم الضددرو   احلفددام علددو زخددم العمليددة والتا دد

الطدددوع ، مدددم خدددسل فريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي، لعدددر  النتدددائم وحتديدددد سياسدددات م دددرت ة. 
 وأود  اخلبية إبن ا  فريق مرجع  أدار توخياا لتحقيق التساا يف تنفي  استعراضات النظرا .

مدددؤمتر لطوعيدددة، قدددال ممثدددل ويف سدددياا مقا ندددة بددد  التقيددديم الددد اال واستعراضدددات النظدددرا  ا -31
التجا  العامل  إ    ا العملية نكم أ  تيس ر التعاو  يف حالت بعينها فيما بد  خمتلدف البلددا  

. وأشددا  إ  أ  عمليددات التقيددديم يف ا ددال الرقمدد مددم أجددل تضددييق الفجددوة بدد  الددنظم القانونيددة 
 تكو  استعراضات النظرا  ممكنة. ل ال اال احملن القائمة ب ااا ينبا  أ  تكو  ممكنة حيثما

 محاية املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية -واو 
 )ه( مم جدول األعمال(3)البند 

عرضدد  األمانددة  دد ا البنددد مددم جدددول األعمددال واملدد  رة املعنونددة "محايددة املسددتهلك يف جمددال  -32
شدددددديوعاا الدددددديت يواجههددددددا (، فودددددددف  التحدددددددايت األ ثددددددر TD/B/C.I/CPLP/7التجدددددا ة اإللكرتونيددددددة" )

املسددتهلكو  يف جمددال التجددا ة اإللكرتونيددة، وعرضدد  األحكددام املتعلقددة ابلتجددا ة اإللكرتونيددة والددوا دة يف 
 عرض  أ ر التعاو  اإلقليم  والدوي القائمة.  ما  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك،

وتولدد   ئيسددة الجتمددامل إدا ة املناق ددة الدديت شددا ك فيهددا اخلدد ا  وضددم   ددسا مددم املدددير  -33
العدام للمديريددة العامددة لسياسددة املنافسددة وشدؤو  املسددتهلك ومكافحددة الاددد، يف فرنسدداال واملسددؤول 
التنفيدد   األول  لددس املسددتهلك ، يف  ونددد   وندد ، الصدد ال ومست دددا  شددؤو  احلمايددة الدوليدددة 

 ، يف ةنددة التجددا ة الحتاديددة يف الددولايت املتحدددةال والددوزير املفددو  يف البعثددة الدائمددة للمسددتهلك
للمكسيك لدت مكتب األمدم املتحددة يف جنيدفال و بدي ىلللد  السياسدات لددت منظمدة التعداو  

 .للمستهلك  الدوليةللمنظمة والتنمية يف امليدا  القتصاد ال واملدير العام 
 دة علدو التحددايت الديت يواجههدا املسدتهلكو  عدم  ريدق شدبكة اإلنرتند  وقد    زت املناق -34

سديما فريدق  ول و يفية التصد  مل ا التحدايتال ودو  املنظمات وال بكات الدولية يف  د ا ا دال،
 اخل ا  احلكوم  الدويال وأفضل املما سات يف حتس  محاية املستهلك يف جمال التجا ة اإللكرتونية.

  أ   نددداك العديدددد مدددم التحددددايت امل دددرت ة الددديت يواجههدددا املسدددتهلكو  يف جمدددال وُأشدددي إ -35
التجا ة اإللكرتونية: املما سات القائمة علو الاد، واإلعس ت املضدللة، والك دف عدم املعلومدات 
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املتعلقددة ابلسددل  واخلدددمات، وعدددم التدديقم مددم  ويددة وموقدد  التجددا ، واملما سددات التجا يددة ا حفددة، 
سة احملدودة حلقوا النسحا ، وإجرا ات تسوية املنازعات  دي املرضدية، والتداخر يف إيصدال واملما  

، وعدم اإلفصا  عم الرسوم اإلضافية، وخطر إسدا ة اسدتلدام املتصاعد امللادملوالتسعي البضائ ، 
وعدددم وضددو  التزامددات اةهددات الوسدديطة. وشدددد أحددد املتكلمدد  علددو أةيددة  ،البيددا ت ال لصددية

مؤسسدة  أم حة الودول إ  املعلومات عم الوض  القانوين للتجا  )ما إذا  ا  التاجر مو داا نظدياا إات
مددم  قيددل إندهحبمايددة البيدا ت،  يتعلدق فيمدداجتا يدة( أل   د ا حيدددد القدانو  املنطبددق علدو معاملددة مدا. و 

ابسدتلدامها،  املستصو  أ  يوافق املستهلكو  علو استلدام بيا ام ال لصية وأ  يدتم إعسمهدم
مددثسا ابإلعددس ت الدديت تصددنف املسددتهلك  وتسددتهدفهم. ورددة حتددد  خددر يتمثددل يف بيدد   يتعلددق فيمددا

املنتجات اخلطدرة مدم خدسل منصدات عد  شدبكة اإلنرتند . وُأشدي إ  أ  الدولايت املتحددة تتعداو  
مددم خددسل  دد ا مدد  املنصددات الرئيسددية علددو شددبكة اإلنرتندد  لضددما  عدددم إاتحددة املنتجددات اخلطددرة 

 املنصات. و  ا مسالة تتطلب تعاو ا فيما ب  و الت محاية املستهلك علو نطاا العا .
و ددالت محايددة املسددتهلك أيضدداا  ائفددةا مددم التحدددايت: الاددد واخلدددامل، وعدددم وجددود  وتواجدده -36

ت ددريعات تددنظم الك ددف عددم املعلومددات، وأثددر البتكددا  التكنولددوج  ومندداذج األعمددال التجا يددة اةديدددة 
علددددو خيددددا ات املسددددتهلك وقرا اتدددده، وتكييددددف تقنيددددات املراقبددددة والتحقيددددق مدددد  تطددددو  التجددددا ة اإللكرتونيددددة 

اليب السددتهسك اةديدددة، وتطددو  أدوات التحقيددق وتقنياتدده، والتعدداو  يف جمددال اإلنفدداذ عدد  احلدددود. وأسدد
وأُشي إ  أ  إاتحة الودول وتوافر الثقة ةا العامس  األساسديا  ةعدل التجدا ة اإللكرتونيدة تعدود ابلفائددة 

علدددو حتسدددد  إمكانيدددة الودددددول علدددو املسدددتهلك ، وأ  جنددددا  التجدددا ة اإللكرتونيددددة يف املسدددتقبل يتوقددددف 
يف املائة مدم املسدتهلك  علدو نطداا العدا  إمكانيدة الوددول إ  شدبكة اإلنرتند (  50تتوفر لنحو  ل )إذ

يف املائدددة مددم  ددؤل  املسددتهلك  عدددم التسددوا عدد  شدددبكة  49نسددبته  مددا وعلددو ثقددة املسددتهلك )يُعدددر 
 فهم قيمة بيا ام وحقوقهم علو ال بكة. اإلنرتن  بسبب انعدام الثقة(. وحيتاج املستهلكو  إ 

وضددددر  بعددددن اخلدددد ا  أمثلددددةا تتعلددددق ابلتدددددابي املتلدددد ة يف بلدددددا م مددددم أجددددل التصددددد   -37
للتحدددايت السددالفة الدد  ر. وُأشددي إ  أ  الت ددريعات املرنددة ت ددك ل عنصددراا ضددرو ايا  خددر يف إنفدداذ 

ددن  الت ددريعات حبيددث ابتدد  تقتضدد  أ  قددوان  محايددة املسددتهلك إنفدداذاا فعددالا. ففدد  فرنسددا، حُ  س ِّ
سددديما ب دددا   ول املنصدددات الرقميدددة إ  املسدددتهلك  معلومدددات واضدددحة ومنصدددفة وشدددفافة،تقدددد م 

 شرود الستلدام والت ايل األمثل حملرك البحث.
ولحددا اخلبددي مددم فرنسددا امل ددا ك يف حلقددة النقدداش أ  املنصددات الرقميددة تُعتدد  منصددات  -38

وجددب قددانو  الحتدداد األو و ،   ددم أ  منوذجهددا التجددا   أوسدد  مددم منددوذج مضدديفة للمحتددوت مب
الكيددا ت الدديت  دد  جمددرد مضدديفة للمحتددوت. وأشددا  إ  أ  رددة حاجددة لوجددود ت ددريعات مناسددبة 
تتطددابق مدد  مسددؤوليات املنصددات الرقميددة. وسددل   أحددد اخلدد ا  الضددو  علددو أةيددة التنظدديم الدد اال  

 م  منازعات املستهلك .  نموذج جيد للتعامل بفعالية
ويف املكسدديك، تسددعو اللجنددة الحتاديددة حلمايددة املسددتهلك إ  التودددل إ  اتفاقددات مدد   -39

أدحا  املصلحة امل ا    يف التجدا ة اإللكرتونيدة وإ  حتسد  التعداو  بد  الو دالت احلكوميدة 
ة. وأشا  إ  أ  رة أداة والقطامل اخلاص مم أجل التصد  للتحدايت يف جمال التجا ة اإللكرتوني

(، و د   ليدة حلدل املنازعدات عد  Concilianete جعة تتمثل يف اآللية املعروفة ابسدم  ونسديالن  )
يف املائة  95نسبته حنو  ما شبكة اإلنرتن  ُتستلدم يف معاةة شكاوت املستهلك . وقد ر  حل  

 مم ال كاوت املقدمة مم خسل   ا اآللية.
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ت املتحدددة، خصصدد  ةنددة التجددا ة الحتاديددة قددد اا  بددياا مددم املددوا د مددم أجددل ويف الددولاي -40
، أن ات اللجنة مكتب حبوث 2015 عام ويف اإلملام ابلقضااي الناش ة وأثر التكنولوجيات اةديدة.

واستقصدا ات التكنولوجيدا مدم أجدل موا بددة التطدو ات التكنولوجيدة وتدد يب املدوظف  للمسدداعدة يف 
ت املتصلة ابلتكنولوجيا وإعداد التقا ير وتنظيم حلقات عمل عامة يف   ا ا دال. ومدم الستقصا ا

إ  تعزيدددز ثقدددة املسدددتهلك قدددانو  اإلنصددداأ املتعلدددق اددددأ  املتعلقدددة بقدددوان  ىلدددددةاألمثلدددة احلديثدددة 
، و دو القدانو  الد   حيظدر علدو املؤسسدات التجا يدة 2016 عام املستهلك  الصاد  يف بتقييمات

 علو ال بكة.ملنتجااا سلبية  تقييماتتقيد قيام املستهلك  بتسجيل  أو متن أ  
و أت العديد مم اخل ا  أ  التعاو  ع  احلدود  و جمال  خر مدم ا دالت الديت تتطلدب  -41

يدزود ةندة  2006 عدام ا تماماا دولياا. وقانو  ال بكة اآلمنة الد   اعتمدتده الدولايت املتحددة يف
يف تعدداو  أفضددل يف جمددال اإلنفدداذ فيمددا يتصددل مبسددائل لسخنددراد التجددا ة الحتاديددة أبدوات أقددوت 

 ي املر و  فيه، وبرجميات التلويدف،  أو مسائل ال يد اإللكرتوين الطفيل محاية املستهلك مثل 
مدد   -ة اإللكرتونيددة يف ذلددك يف جمددال التجددا   مبددا -وأمددم البيددا ت، وعمليددات الاددد عدد  احلدددود 

 السلطات األجنبية املعنية إبنفاذ القوان .
وقال أحد اخل ا  إنه ينبا  للحكومات أ  تعتمد مبدادئ تكدو  مقرتندةا بوضد  مددو ت  -42

اختيا يددة تتضددمم معددايي مرنددة لدد امم حددل املنازعددات. وقددال إ  أمانددة منظمددة التعدداو  والتنميددة يف 
ب دددا   2016 عدددام تكدددرات الرئيسدددية الددديت انطدددوت عليهدددا تودددديةامليددددا  القتصددداد  قددددم  املب

التجا ة اإللكرتونية، و   ت مل عمليات الك دف، واملددفوعات، واملنتجدات  دي املاموندة، وحدل 
املنازعددات، واإلنفدداذ، والتثقيددف. وأشددا  إ  أ   دد ا التودددية ت ددمل اآل  تقدددإ خدددمات جمانيددة 

اةديددة  دي النقديدة. ومدم التحددايت الديت تواجههدا محايدة  مقابل توفي البيا ت، مثل املعدامست
ي ددمل حتسدد   مددا املسددتهلك  يف  دد ا السددوا التكنولوجيددة املتطددو ة والدديت تتطلددب ا تمامدداا دوليدداا 

عمليدددات الك دددف عدددم املعلومدددات يف ضدددو  البحدددوث السدددلو ية الددديت تددددل علدددو أ  الطريقدددة الددديت 
 أتثي  ائل.تُعر   ا املعلومات نكم أ  يكو  ملا 

ابلدددددو  الدددد   ينبادددد  لفريددددق اخلدددد ا  احلكددددوم  الدددددوي أ  يؤديدددده يف محايددددة  يتعلددددق فيمدددداو  -43
متامدداا لتعزيددز التعدداو    دد ا الفريددق مهيددااملسددتهلك  علددو شددبكة اإلنرتندد ، قددال بعددن املتكلمدد  إ  

 ال دبكة، يف العمل مد  املؤسسدات التجا يدة العاملدة عد  م ا  تهعلو نطاا أوس ، خصوداا لدت 
واألوسدددداد األ ادنيددددة، ومنظمددددات ا تمدددد  املدددددين، مددددم أجددددل زايدة إبددددراز العمددددل املتعلددددق ابلتجددددا ة 

تُدوزمل املنتجدات  أل اإللكرتونية وحتسد  فهمده. ووجده متحددثو   خدرو  ال تمدام إ  ضدرو ة ضدما 
إ  الدددو  الدد   علددو أسددواا يف بلدددا  أخددرت. ووجدده أحددد املتحدددث  ال تمددام  مددا احملظددو ة يف بلددد

يؤديدده فريددق اخلدد ا  احلكددوم  الدددوي بودددفه منتدددت دوليدداا فريددداا لتعزيددز التعدداو  يف جمددال اإلنفدداذ عدد  
احلدددود وتبددادل املعلومددات وأفضددل املما سددات. واتفددق  يدد  املتحدددث  علددو أ  التعدداو   ددو السددبيل 

م الرقمد . وأيدد معظدم املتحددث  األفضل للتصد  للتحدايت اليت يواجهها املستهلكو  يف عا  اليو 
إن دددا  فريدددق عامدددل معدددي ابلتجدددا ة اإللكرتونيدددة برعايدددة فريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي. واقدددرت  أحدددد 
املنددددوب ، يؤيددددا منددددو   خدددر، أ  يتدددو  الفريدددق العامدددل  ددد  أفضدددل املما سدددات املتعلقدددة حبمايدددة 

لومدات يف الجتماعدات املقبلدة لفريدق اخلد ا  املستهلك يف جمال التجدا ة اإللكرتونيدة، ون در  د ا املع
احلكددوم  الدددوي. واقددرت  خبددي  خددر أ  ير ددز الفريددق العامددل علددو نظددم حددل املنازعددات عدد  شددبكة 
اإلنرتندد  وشدددد علددو أةيددة ت ددجي  املؤسسددات التجا يددة العاملددة يف جمددال التجددا ة اإللكرتونيددة علددو 
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إحددددت املنظمدددات الدوليدددة إ  إن دددا  فريدددق اخلددد ا  إن دددا  نظدددم داخليدددة حلدددل املنازعدددات. وقدددال ممثدددل 
احلكدددوم  الددددوي يرتقددد  مبكاندددة محايدددة املسدددتهلك يف جددددول األعمدددال الددددوي. وشددددد علدددو الطددداب  
 الدوي للتجا ة اإللكرتونية، ف ج  فريق اخل ا  احلكوم  الدوي علو موادلة عمله يف   ا ا ال.

سدددديما  ول ملسددددتهلك ضددددرو ية لنمددددو التجددددا ة اإللكرتونيددددة،و أت العديددددد مددددم املندددددوب  أ  ثقددددة ا -44
التجدددا ة اإللكرتونيدددة عددد  احلددددود. وقدددال بعدددن املنددددوب  إ  املسدددتهلك  الضدددعفا  واحملدددروم  يواجهدددو  
حتدددايت أ ثددر مددم تلددك الدديت يواجههددا  ددي م مددم املسددتهلك . وأشددا  أحددد املندددوب  إ  أندده مددم املفيددد 

ب ا  الك ف عدم املعلومدات بصدو ة واضدحة ومنصدفة. وقدال منددوبو   خدرو  التودل إ  اتفاا عامل  
 إ   ناك م ا ل تتعلق ابلبنية التحتية، مثل الرب  ب بكة اإلنرتن ، تعوا منو التجا ة اإللكرتونية.

 أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا األونكتاد يف جمال محاية املستهلك -زاي 
 ()و( مم جدول األعمال3)البند 
عرض  األمانة، يف إ ا    ا البند مم جدول األعمال، م  رة بعنوا  "اسدتعرا  أن دطة  -45

( وقدددم  TD/B/C.I/CPLP/8بنددا  القددد ات واملسدداعدة التقنيددة ب ددا  قددوان  وسياسددات املنافسددة" )
 املستهلك. يف جمال محايةعروضاا مرئية ل اجمها اةا ية يف جمال بنا  القد ات واملساعدة التقنية 

وقدددد ضدددم فريدددق اخلددد ا  امل دددا    يف حلقدددة النقددداش  دددسا مدددم  ئددديس  ي دددة الددددفامل عدددم  -46
وزا ة الصددددناعة بدددداألسددددواا ومراقبددددة اةددددودة و ئددددب املدددددير يف مديريددددة املسددددتهلك  يف السددددلفادو ال 

فسدة التجا يدة والتجا ة والستثما  والقتصاد الرقم  يف املادر ال واملددير العدام ابإل بدة لسدلطة املنا
ةنددة التجددا ة املنصددفة يف  هو يددة  ددو ايال و بددي لدددت ومحايددة املسددتهلك يف إثيوبيدداال وابحددث أقدددم 
 مست ا   الو الة األملانية للتعاو  الدوي.

وخددددسل املناق ددددة الدددديت أعقبدددد  ذلددددك، سددددل  العديددددد مددددم املندددددوب ، مبددددم فدددديهم أحددددد اخلدددد ا   -47
علددو فوائددد بددر مم األونكتدداد املتعلددق ابملنافسددة ومحايددة املسددتهلك يف امل ددا    يف حلقددة النقدداش، الضددو  

أمريكا الستينية، و و ال  مم ال   متوله حكومة سويسرا. وأ دد عددة م دا    أةيدة الددو  الد   نكدم 
ل لوونكتاد أ  يؤديه يف التوعية بفوائد   ا ال  مم. و لب منددواب  دعمداا إضدافياا مدم األونكتداد يف جمدا

التعددداو  التقدددي، وأعدددر  منددددوبو   خدددرو  عدددم تقددددير م للددددعم الددد   يقدمددده األونكتددداد إ  بلددددا م مدددم 
 املتعلقة ببنا  القد ات يف جمال محاية املستهلك. اخسل   ا ال  مم، األمر ال   يس ر أن طته

مم وودددددف ممثددددل املاددددر  امل ددددا ك يف حلقددددة النقدددداش الفوائددددد املتاتيددددة مددددم تنفيدددد  الدددد   -48
اإلقليم  لبندا  القدد ات اخلداص ابل درا األوسد  وادال أفريقيدا يف بلددا. فقدد أدت  د ا الد  مم 
إ  بنددا  قددد ة خمتلددف اةهددات ددداحبة املصددلحة، مثددل وسددائ  اإلعددسم، واألوسدداد األ ادنيددة، 
ل واملي دددات التنظيميدددة. وقدددال إ  بدددر مم ال دددرا األوسددد  وادددال أفريقيدددا نثدددل أيضددداا منصدددة لتبددداد

املعرفددة، فعلددو سددبيل املثددال، تتدديا الددزاي ات الد اسددية التعددرأ علددو أفضددل املما سددات يف البلدددا  
 الرائدة واأل ر القانونية الرئيسية و يفية تنفي  ا.

وقدددال اخلبدددي مدددم إثيوبيدددا امل دددا ك يف حلقدددة النقددداش إ  األونكتددداد سددداعد السدددلطة املعنيدددة  -49
وإندددده قددددد ر  أيضددداا تنفيدددد  أن ددددطة خمتلفددددة تسددددتند إ  بددددر مم  ابملنافسدددة يف تعزيددددز قددددد اا الب ددددرية،

لوونكتدداد يف جمددال بنددا  القددد ات ممددول مددم قبددل دوقيددة لكسددم غ الكدد ت، و دد ا األن ددطة  دد : 
إجناز تقرير استعراض ال وديانة إ شادات قانونية يف شكل لوائا تنظيمية ومبادئ توجيهيةال وبنا  

 نيابة العامة.قد ات املد ا  والقضاة وو س  ال
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وعر  اخلبي مم  هو ية  و اي امل ا ك يف حلقدة النقداش سياسدة محايدة املسدتهلك يف بلددا،  -50
والتحددددايت الددديت تواجههدددا سدددلطة محايدددة املسدددتهلك. و ددد ا التحددددايت ت دددمل تثقيدددف املسدددتهلك ، 

مددواد جددة ىلتددوايت البلدددا  األخددرت، واحلاجددة إ  منهمدد   ات اخلددوالتعدداو  الدددوي احملدددود يف تقاسددم 
ة  تثقيف املسدتهلك  وحتسد  نوعيتهدا. وأضداأ قدائسا إ  التكنولوجيدات الناشد ة، مثدل الطدائرات املسدي 

الطباعة الثسثية األبعاد، وال  ا  الدطناع ، والسديا ات الديت تسدي مدم دو  تقنيات مم دو   يا ، و 
 علو خما ر وقومل حوادث ادد سسمة املستهلك . ،إ  حد  بي ،سائق،    تكنولوجيات تنطو 

وقال اخلبي مم الو الة األملانية للتعاو  الدوي إ  مل ا الو الة اإلمنائية حضو اا يف العديد  -51
مم البلدا  األعضا  يف  ابطة دول جنو  شرا  سيا ) سيا (. و   تعمل ابلنيابة عم حكومدة 

 د ا الصددد، أشدا   ويف محايدة املسدتهلك وتنفيد  ا. اتسدأملانيا مم أجل تدعيم عملية وضد  سيا
إ  أ  ةندددة  سددديا  املعنيددددة حبمايدددة املسددددتهلك قدددد وفدددرت إ شددددادات وأدوات لتمكددد  املسددددتهلك 
ويس رت تنفي  عدة مباد ات  ئيسية. وأضاأ قائسا إ  الو الدة تقددم الددعم يف عددة جمدالت مثدل 

ت وتثقيدددددف املسدددددتهلك  ومتكيدددددنهم، ومعاةدددددة تددددددعيم املؤسسدددددات، والتعددددداو  فيمدددددا بددددد  الو دددددال
. وأشا  إ  أ  امل ا ي  املقبلدة سدرت  ِّز علدو التعداو  واحلدوا  علدو وإنصاأ املستهلك ال كاوت 

 الصعيد اإلقليم  ب ا  القضااي العابرة للحدود فضسا عم املسائل املوضوعية.

 اجللسة العامة اخلتامية -حاء 
صددد  اةلسدددة األخدددية للددددو ة إلجدددرا  مناق دددة عامدددة مل دددرومل السدددتنتاجات املتفدددق  -52 ُخص ِّ

قددرا  يتعلددق إبددددا  إعددس  ب ددا  إلعددداد م ددرومل عليهددا والقددرتا  املقدددم مددم مندددو  األ جنتدد  
تنظيم أسبومل عامل  حلماية املستهلك    تنظر فيه اةمعية العامة. واتفق  ي  اخل ا  علدو تعزيدز 

مصاحل املستهلك  يف جدول األعمال السياس  الدوي، وأقروا ابملساةة املامدة الديت نكدم مكانة 
أ  يقدمها مثدل  د ا اإلعدس . وقدد أيددت القدرتا  أ لبيدة الوفدود، بينمدا أعدر  بعدن اخلد ا  عدم 
تفضيلهم ملصطلا "حقوا املستهلك" بددلا مدم "محايدة املسدتهلك". و دا   نداك اتفداا ابإل دامل 

ضرو ة موادلة امل او ات يف سياا التحضدي للددو ة الرابعدة والسدت   لدس التجدا ة والتنميدة علو 
 باية تقدإ م رومل قرا  حيظو بتوافق اآل ا     تنظر فيه اةمعية العامة يف أقر  وق  ممكم.

دد  علددو لكدد  وإسددهاماا يف عمددل فريددق اخلدد ا  احلكددوم  الدددوي، تطددومل أحددد اخلدد ا   -53 ُهم ِّ
ة اإلنرتن  ب كل يسهل الودول إليه السدوابق القضدائية والواثئدق و ي دا مدم األدوات ذات شبك

 الصلة مم أجل زايدة تقاسم املعرفة فيما ب  اخل ا .

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 مم جدول األعمال( 1)البند 

 3ته العامددددة الفتتاحيددددة املعقددددودة يف انتلددددب فريددددق اخلدددد ا  احلكددددوم  الدددددوي، يف جلسدددد -54
عبدا   ا، السديدة جانيندا دينا تيده  ومديو ) وسدتا يكا(  ئيسدة لده، والسديدة عليد2017متوز/يوليه 

 مقر ة. -)لبنا (  ئبة للرئيسة 
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 مم جدول األعمال( 2)البند 

جلسددته العامددة الفتتاحيدة أيضدداا، جدددول األعمددال  أقدر فريددق اخلدد ا  احلكدوم  الدددوي، يف -55
 يل :  ما  ،TD/B/C.I/CPLP/5املؤق  الوا د يف الوثيقة 

 انتلا  أعضا  املكتبال -1
 إقرا  جدول األعمال وتنظيم العملال -2
تقريدددر عدددم تنفيددد  مبدددادئ األمدددم املتحددددة التوجيهيدددة حلمايدددة املسدددتهلك  )أ( -3

 علو الصعيديم الو ي واإلقليم ال
 اإل ا  القانوين واملؤسس  حلماية املستهلكال ) ( 
 محاية املستهلك  الضعفا  واحملروم ال )ج( 
 وسياسات محاية املستهلكالقانو  إ ا  استعراضات النظرا  الطوعية ب ا   )د( 
 محاية املستهلك يف جمال التجا ة اإللكرتونيةال )ه( 
 يف جمال محاية املستهلكال األونكتادأن طة بنا  القد ات اليت يضطل   ا  )و( 

جددددول األعمدددال املؤقددد  للددددو ة الثالثدددة لفريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي املعدددي  -4
 وسياسات املنافسةالبقانو  

 وسياسات محاية املستهلك. بقانو اعتماد تقرير فريق اخل ا  احلكوم  الدوي املعي  -5

جررردول األعمرررال املؤقرررا للررردورة الثالثرررة لفريرررق اخلررررباء احلكرررومي الررردويل املعرررين  -جيم 
 وسياسات محاية املستهلك بقانون
 مم جدول األعمال( 4)البند 

 متدددوز/ 4وافدددق فريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي، يف جلسدددته العامدددة اخلتاميدددة املعقدددودة يف  -56
 الثة )املرفق األول(.، علو جدول األعمال املؤق  لدو ته الث2017 يوليه

 محاية املستهلكوسياسات  بقانوناعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  -دال 
 مم جدول األعمال( 5)البند 

 املقددر ة -أذ  فريددق اخلدد ا  احلكددوم  الدددوي، يف جلسددته العامددة اخلتاميددة أيضدداا، لنائبددة الرئيسددة  -57
 النهائية بعد اختتام الدو ة.يف دياته تقرير الفريق أب  تض  
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 املرفق األول

جرردول األعمرررال املؤقرررا للرردورة الثالثرررة لفريرررق اخلرررباء احلكرررومي الررردويل   
 محاية املستهلكوسياسات  بقانوناملعين 

 انتلا  أعضا  املكتب -1
 إقرا  جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 ومحاية املستهلك  الضعفا  واحملروم  تقرير عم الفريق العامل املعي ابلتجا ة اإللكرتونية -3
 اإلنصاأو حل املنازعات  -4
 سسمة املنتجات الستهس ية -5
تقريدددر عدددم تنفيددد  الددددول األعضدددا  وأددددحا  املصدددلحة املعنيددد  ملبدددادئ األمدددم املتحددددة  -6

 التوجيهية حلماية املستهلك
 أحدث التطو ات يف األ ر القانونية واملؤسسية -7
 النظرا  الطوع  ب ا  قانو  وسياسة محاية املستهلك يف املار استعرا   -8
 استعرا  بنا  القد ات واملساعدة التقنية -9

جددددول األعمدددال املؤقددد  للددددو ة الرابعدددة لفريدددق اخلددد ا  احلكدددوم  الددددوي املعدددي بقدددوان   -10
 وسياسات محاية املستهلك

 وم  الدوي املعي بقوان  وسياسات محاية املستهلك.اعتماد تقرير الدو ة الثالثة لفريق اخل ا  احلك -11
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 املرفق الثاين

  *احلضور  
 حضر الدو ة ممثلو  عم الدول التالية األعضا  يف األونكتاد: -1

 الحتاد الروس 

 إثيوبيا

 األ جنت 

 األ د 

 إسبانيا

 أسرتاليا

 إ وادو 

 أملانيا

 إندونيسيا

 (اإلسسمية -إيرا  ) هو ية 

  يرلندا

 يطالياإ

 ال ازيل

 ال تاال

 بنما

 بنم

 بوتسوا 

 فاسو بو  ينا

 (املتعددة القوميات -بوليفيا )دولة 

 بيو

 بيس و 

 تر يا

 تونس

 اةزائر

 جز  البهاما

 اةمهو ية الدومينيكية

  هو ية تنزانيا املتحدة

  هو ية  و اي

  هو ية لو الدنقرا ية ال عبية

 جنو  أفريقيا

 جو جيا

 جيبوال

 زامبيا
 السلفادو 

 سوازيسند

 السويد

 سويسرا

 سي يل

 الص 

 العراا

 ُعما 

  ابو 

  واتيمال

 فرنسا

 الفلب 

  م فيي 

  ازاخستا 

 الكاميو 

 ديفوا   وت

  وستا يكا

  ولومبيا

 الكوناو

 الكوي 

  ينيا

 لتفيا

 لبنا 

 ليسوتو

 ماليزاي

 مصر

 املار 

 املكسيك

 مسو 

 اململكة العربية السعودية

  ميبيا

 نيبال

  اييت

 املند

 الولايت املتحدة األمريكية

__________ 

 .TD/B/C.1/CPLP/INF.2  ا القائمة تتضمم امل ا    املسجل . ولس سمل علو القائمة النهائية، انظر الوثيقة  *
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 و ان  الدولة املراقبة  ي العضو التالية ممثلة يف الدو ة: -2
 دولة فلسط  

 و ان  املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدو ة: -3
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكا ييب واحملي  املادئ 
 ألفريقيا ال رقية واةنو  األفريق السوا امل رت ة  
 الحتاد القتصاد  لدول  ر  أفريقيا 
 اللجنة القتصادية اليو و  سيوية 
 الحتاد األو و  
 جامعة الدول العربية 
 منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  القتصاد  
 الحتاد القتصاد  والنقد  لار  أفريقيا 

 احلكومية التالية ممثلة يف الدو ة:و ان  املنظمات  ي  -4
 الف ة العامة 
 اةمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلك  
 املنظمة الدولية للمستهلك  
 مؤمتر التجا  العامل  
  رفة التجا ة الدولية 
 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
 أخرت 
 احتاد املصا أ ال ازيل  
 ]الص [جملس املستهلك  يف  ون   ون   
 املعهد ال ازيل  لسياسات وقوان  محاية املستهلك 
 ابنت اايت  را اكمومباو   

    


