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 الشروح -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

سينتخب فريو اا اء احلكومي الدو  املع  ءوتوان  وسياستاة  ايتة املستتهلك ًريستاً  -1
 مورراً. -وانًباً للًريس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قتتتد يتتتود فريتتتو ااتتت اء احلكتتتومي التتتدو  أن يوتتترمل جتتتدول األعمتتتال املؤقتتتت املستنستتت  ا  -2
 الفصل األول أعاله.

ويُورتح ختصيص اجللستة العامتة االفتتاحيتة للتدورجم الثالثتة لفريتو اات اء احلكتومي التدو ،  -3
، لتنتتتاول املستتتاًل 2018متوز/يوليتتته  9متتتن حتتتباح يتتتو  اال نتتت  التتتت ستتتتبدأ ا الستتتاعة العا تتترجم 

من جدول األعمال( ولإلدالء ءبياانة استتهاللية. وسُتخصتص اجللستة  2و 1اإلجراًية )البندان 
، إلقترار جتدول األعمتال املؤقتت 2018متوز/يوليته  10العامة ااتامية، التت ستُتعود يتو  التثال ء 

، والعتمتاد توريتر 2019احلكتومي التدو  املوترر عوتد ا ا متوز/يوليته للدورجم الراءعة لفريو اا اء 
املوتترر  -(. وابلنظتتر إق قرصتتر متتدجم التتدورجم، ستتيؤلن لناًتتب التتًريس 5و 4التتدورجم الثالثتتة )البنتتدان 

 9ابستكمال التورير النهاًي ءعد اختتا  الدورجم. وميكن أن ختصص اجللساة املتبويتة، اءتتداء متن 
)انظتر املرفتو(.  3متوز/يوليته للمستاًل املوعتوعية ا إطتار البنتد  10د ظهتر يتو  متوز/يوليه إق ءعت

متوز/يوليتته متتن  10وميكتتن، عنتتد الضتترورجم، إرجتتاء اعتمتتاد التوريتتر إق وقتتت متتتأخر ءعتتد ظهتتر يتتو  
 أجل إاتحة وقت كاف لعود جلسة عمل غري رمسية ءعد ظهر للك اليو .

 الو ًو
TD/B/C.I/CPLP/10 املؤقت و روحه جدول األعمال 

 3البند    

 70/186، الوتتتتترار 2015كتتتتتانون األول/ديستتتتتم    22اعتمتتتتدة اجلمعيتتتتتة العامتتتتتة، ا  -4
ءشأن  ايتة املستتهلك التتض تضتمن مبتادم األمتم املتحتدجم التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك ءصتيغتها 

يتتة املستتتهلك. املنوحتتة، وقتترر إنشتتاء فريتتو ااتت اء احلكتتومي التتدو  املعتت  ءوتتوان  وسياستتاة  ا
ووفوتتتتاً جلتتتتدول األعمتتتتال املؤقتتتتت التتتتتض اعتمدتتتتته التتتتدورجم الثانيتتتتة لفريتتتتو ااتتتت اء احلكتتتتومي التتتتدو  

(TD/B/C.I/CPLP/9 فتتتان التتتتدورجم الثالثتتتتة متتتتدعوجم إق النظتتتتر ا مناقشتتتتة املستتتتاًل التاليتتتتة املتعلوتتتتة )
 ءتنفيت املبادم التوجيهية:

 ؛احلماية املالية للمستهلك )أ( 
ءنتتتاء الوتتتدراة واملستتتاعدجم التونيتتتة ا اتتتال قتتتوان  وسياستتتاة  ايتتتة استتتتعران  )ب( 
 ؛املستهلك
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 ؛استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة  اية املستهلك ا املغرب )ج( 

 ؛تسوية املنازعاة والتعويض )د( 

تورير الفريو  العامل  ءشأن التجارجم اإللكرتونية، و ايتة املستتهلك  الضتعفاء  )ه( 
 ؛وم ، فضاًل عن أحدث التطوراة ا األطر الوانونية واملؤسسيةواحملر 

 .سالمة املنتجاة االستهالكية )و( 

، فتتتتتان  وتتتتتة املستتتتتتهلك  وطمتتتتتأنينتهم ا حستتتتتن أداء أستتتتتوا  70/186ووفوتتتتتاً للوتتتتترار  -5
 اادماة املالية تعتززان االستتورار املتا  والنمتو، والكفتاءجم واالءتكتار علتا املتد، الطويتل، كمتا أن
األزمتتة املاليتتتة األختتتريجم توتضتتي الرتكيتتتز اتتتدداً علتتا  ايتتتة املستتتتهلك وتتطلتتب أطتتتراً فعالتتتة للتنظتتتيم 

)أ(، 97والرقاءتة واإلنفتتال ا الوطتاا املتتا  لإلستها  ا رفتتاه املستتهلك . ووفوتتاً للمبتدأ التتتوجيهي 
ناقشتتتاة وتبتتتادل يتتتوفر فريتتتو ااتتت اء احلكتتتومي التتتدو   فتتتاًل وشتتتدد طراًتتتو إلجتتتراء املشتتتاوراة وامل

وجهتتاة النظتتر ءتت  التتدول األعضتتاء ءشتتأن املستتاًل املتصتتلة املتتة أمتتور منهتتا  ايتتة مستتتهلكي 
 اادماة املالية، وال سيما ا إطار تنفيت الفرا ااامس )ض( املتعلو هبته اادماة.

)ه(، يوتد  فريتو اات اء احلكتومي التدو  املستاعدجم ا ءنتاء 97وحسب املبدأ التوجيهي  -6
الودراة واملساعدجم التونية إق البلدان النامية والبلدان التت متتر اقتصتادامبا لرحلتة انتواليتة ا اتال 
وعت  قتتوان  وسياستتاة  ايتتة املستتتهلك وإنفال تتا. ويتوقت  متتن فريتتو ااتت اء احلكتتومي التتدو  أن 

وبل لرفد أنشطة ءنتاء شدد السبل العملية الكفيلة إبر اد األمانة فيما توو  ءه من أعمال ا املست
الوتتدراة لصتتاا وكتتاالة  ايتتة املستتتهلك املهتمتتة ا البلتتدان الناميتتة والبلتتدان التتت متتتر اقتصتتادامبا 
لرحلتتة انتواليتتة. وتيستترياً عتتته العمليتتة، يكتتون فريتتتو ااتت اء احلكتتومي التتدو  قتتد نظتتر ا املتتتتكرجم 

قتتتوان  وسياستتتاة املنافستتتة و ايتتتتة  املعنونتتتة تاستتتتعران ءنتتتاء الوتتتدراة واملستتتاعدجم التونيتتتتة ءشتتتأن
 (.TD/B/C.I./CPLP/14املستهلكت )

 ااتتت اء احلكتتتومي التتتدو  أن ُ تتترض)ج(، يتوقتتت  متتتن فريتتتو 97ووفوتتتاً للمبتتتدأ التتتتوجيهي  -7
استعراعتتاة نظتتراء طوعيتتة لوتتوان  وسياستتاة  ايتتة املستتتهلك الوطنيتتة. وطبوتتاً جلتتدول األعمتتال 
املؤقتتتت التتتتض اعتمدتتتته التتتدورجم الثانيتتتة لفريتتتو ااتتت اء احلكتتتومي التتتدو ، ستتتتنظر التتتدورجم الثالثتتتة ا 
اء استتتعران النظتتراء لوتتانون وسياستتية  ايتتة املستتتهلك ا املغتترب. وستتيتاح توريتتر استتتعران النظتتر 

للمطالعتتتتتتتتتتتة، وستتتتتتتتتتتُيرتجم عتتتتتتتتتتترن عتتتتتتتتتتتا  عنتتتتتتتتتتته إق  يتتتتتتتتتتت  لغتتتتتتتتتتتاة العمتتتتتتتتتتتل تيستتتتتتتتتتترياً ملناقشتتتتتتتتتتتته 
(TD/B/C.I/CPLP/13 ؛UNCTAD/DITC/CPLP/2018/1.) 

وطلبتتت التتتدورجم الثانيتتتة لفريتتو ااتتت اء احلكتتتومي التتتدو  إق أمانتتة األونكتتتتاد أن تُعتتتدمل توتتتارير  -8
األعضتتتاء واجلهتتتاة املعنيتتتة األختتتر،،  ودراستتاة، ذختتتت ا احلستتتبان املستتتاماة املودمتتتة متتتن التتتدول

ءشأن تسوية املنازعاة والتعويض وسالمة املنتجاة االستهالكية. ويتوق  من فريو اا اء احلكتومي 
الدو  أن شدد السبل العملية الكفيلة ءتبديتد املختاوف املرتبطتة يمايتة املستتهلك ا  تتين ا تال  

 عته العملية، سيكون فريو اا اء احلكومي الدو  قتد نظتر ويُر د األمانة ا عملها املوبل. وتيسرياً 
( وتستتتتالمة املنتجتتتتاة TD/B/C.I/CPLP/11ا املتتتتتكراة املعنونتتتتة تتستتتتوية املنازعتتتتاة والتعتتتتويضت )

(، واستم  إق املساماة املودمتة متن اات اء واجلهتاة الفاعلتة TD/B/C.I/CPLP/12االستهالكيةت )
 عن ممثلي الوطاا اااص وا تم  املدين.الدولية واإلقليمية، فضالً 
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وطلبتت التدورجم الثانيتة أيضتاً إق أمانتة األونكتتاد أن تشتكل فتريو  عتامل  أحتدما يُعت   -9
ابلتجتتتارجم اإللكرتونيتتتة، علتتتا أن تختتتت ا االعتبتتتار األعمتتتال اجلاريتتتة ا األونكتتتتاد، والثتتتاين يُعتتت  

ل تستلي  الضتوء علتا أفضتل املمارستاة، وتيستري يماية املستتهلك  الضتعفاء واحملتروم  متن أجت
تبادل املعلوماة واملشاوراة، ومواحلة العمل التض اعطل  ءته ا التدورجم الثانيتة للفريتو، علتا أن 
تتوق التدول األعضتاء قيتادجم  تتا العمتل وتويتو تكاملته علتا أستان طتوعي ومتن دون أن ترتتتب 

املتحدجم، وأن تود  توريراً إق فريتو اات اء احلكتومي  علا للك آ ر مالية ا امليزانية العادية لألمم
التتدو  ا دورتتته الثالثتتة؛ ويتوقتت  متتن فريتتو ااتت اء احلكتتومي التتدو  أن يتختتت قتتراراً ءشتتأن األعمتتال 
املوبلتتة، ءنتتاء علتتا نظتتره ا توريتتر أمانتتة األونكتتتاد ءشتتأن  تتتين الفتتريو  العتتامل ، وأن ينظتتر ا 

أن آختتتر التطتتتوراة ا األطتتتر الوانونيتتتة واملؤسستتتية، وال ستتتيما ااريطتتتة توريتتتر أمانتتتة األونكتتتتاد ءشتتت
 العاملية حلماية املستهلك.

وااتتتت اء متتتتدعوون إق توتتتتد  عتتتترون  تتتتفوية مشتتتتفوعة ءورقتتتتاة خطيتتتتة متتتتوجزجم تتنتتتتاول  -10
أ نتتاء التتدورجم. اإلنرتنتت املواعتي  املشتتار إليهتا آنفتتاً. وستتتتاح  تته الورقتتاة عتتن طريتو نشتتر ا علتتا 

رغبتتتت البلتتتدان ا إجتتتراء مشتتتاوراة تتنتتتاول مواعتتتي  أختتتر،، فريجتتتا منهتتتا أن تبلتتت  األمانتتتة وإلا 
لكتتتي يتستتت  جلميتتت   2018أاير/متتتايو  18ابملوعتتتوا التتتتض ترغتتتب ا تناولتتته ا موعتتتد أقصتتتاه 

 املشارك  التحضري للمشاوراة.
 الو ًو

TD/B/C.I/CPLP/11 تسوية املنازعاة والتعويض 
TD/B/C.I/CPLP/12 سالمة املنتجاة االستهالكية 
TD/B/C.I/CPLP/13  استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة  ايتة املستتهلك

 ا املغرب

TD/B/C.I/CPLP/14   استتتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستتاعدجم التونيتتة ا اتتال قتتوان
 وسياساة املنافسة و اية املستهلك

UNCTAD/DITC/CPLP/2018/1 وعي ءشتتتتأن قتتتتانون وسياستتتتة  ايتتتتة استتتتتعران النظتتتتراء الطتتتت
 املستهلك: املغرب

  4البند   
من جدول األعماال املؤقات للادورة الرابعاة ل رياق اخلارباء احلكاومي الادويل املعاين 

 بقوانني وسياسات محاية املستهلك

يتوق  من فريو اا اء احلكتومي التدو ، العامتل ءوحتفه اعيلتة التحضتريية للتدورجم الراءعتة،  -11
يتفتتتو علتتتا جتتتدول األعمتتتال املؤقتتتت لدورتتتته املوبلتتتة، التتتتض ينبغتتتي أن تُفتتترزه املناقشتتتاة التتتت أن 

 من جدول األعمال. 3سُتجر، ا إطار البند 
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  5البند   
من جادول األعماالا اعتمااق تقريار الادورة الثالثاة ل رياق اخلارباء احلكاومي الادويل 

 املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك

 ريو اا اء احلكومي الدو  توريره املودَّ  إق جلنة التجارجم والتنمية.سيعتمد ف -12

يرجا من اا اء اإلخطار ءنيملتهم تود  ورقاة وإسهاماة إق أمانة األونكتاد ا أقترب  
. و ب تود  الورقاة واملساماة ااطية إق 2018أاير/مايو  18وقت ممكن قبل يو  اجلمعة 

 . 2018حزيران/يونيه  1ل يو  اجلمعة أمانة األونكتاد يلو 

 ,Mr. Arnau Izaguerriوملزيتد متن املعلومتتتاة، يرجتتتا االتصتتتال علتتتا العنتتتوان التالتتتي:  

Competition and Consumer Policies Branch, Division on International Trade and 

Commodities, UNCTAD (email: arnau.izaguerri@unctad.org). 
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 املرفق

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعاين بقاوانني وسياساات محاياة املساتهلك    
 2018متوز/يوليه  10-9الدورة الثالثة  جنيف  

 2018متوز/يوليه  10الثال ء  2018متوز/يوليه  9اال ن   
 XVII ، الواعةE قصر األمم، املب 

 مستديرةمائدة  اجللسة العامة الفتتاحية 00/10-00/11
 تسوية املنازعاة والتعويض 

 الكلمة الرئيسية 00/11-30/11
مستتامة  ايتتة املستتتهلك ا تويتتو أ تتداف التنميتتة 
املستتتدامة )الستتيد ستتوغ را تتاغان، جامعتتة نتتيالض، 

 ماليزاي(

 

 مائدة مستديرة 30/11-00/12
 احلماية املالية للمستهلك

 

 عرض أمانة األونكتاق  00/12-00/13
توريتتر الفتتريو  العتتامل  ءشتتأن التجتتارجم اإللكرتونيتتة 
و ايتتتة املستتتتهلك  الضتتتعفاء واحملتتتروم ، وااريطتتتة 

، ودليتل  ايتة املستتهلكالعاملية حلمايتة املستتهلك، 
 واملركز االفرتاعي للممارساة اجليدجم

 عرض أمانة األونكتاق 00/15-30/15
اتتال استتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستاعدجم التونيتتة ا 

 قوان  وسياساة  اية املستهلك

 مائدة مستديرة
 سالمة املنتجاة االستهالكية

 
استعراض النظراء الطوعي لقانون وسياساة محاياة  30/15-30/16

 املستهلك يف املغرب
 

 اجللسة العامة اخلتامية  30/16-00/18
االستتتتتتتتنتاجاة املتفتتتتتتتو عليهتتتتتتتا، جتتتتتتتدول األعمتتتتتتتال 

 واعتماد التوريراملؤقت للدورجم الراءعة، 

    


