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  مؤمتر األمم املتحدة 
  لتجارة والتنميةل

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك
  ٢٠١٢يوليه / متوز١٣-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  وتنظيم العملإقرار جدول األعمال 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتصلة باملستهلك  -٣
  تهلكمشاورات بشأن ضرورة تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املس  -٤
  اعتماد نتائج االجتماع  -٥

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً- رئيساً ونائباً للرئيس اجتماع اخلرباءينتخب ُيتوقع أن   -١
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

اجلـدول   يرد أدناه و. ول األ لقسميرد جدول األعمال املؤقت الجتماع اخلرباء يف ا         -٢
  .الزمين املؤقت للجلسات املقررة لأليام الثالثة

  ٣البند     
  العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتصلة باملستهلك

مؤمتر األمم املتحدة السادس الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد          دعا    -٣
من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييديـة       املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف       

مؤمترات يف الفترة بني    عقد  أن ي األونكتاد إىل   ) ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢-٨جنيف،  (
عن فريق  اجتماعني للخرباء بشأن السياسات املتصلة باملستهلك، بصورة مستقلة         االستعراض  

  .افسةاخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املن
يف اعتباره مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة       آخذاً  اجتماع اخلرباء،   سيتوىل  ولذلك،    -٤

 شواغل اجلديدة فيما يتعلق   الدراسة  ،   وآراء اخلرباء  )A/C.2/54/L.24(حلماية املستهلك   احلالية  
ثـار  آية، مثل رحلة انتقالمب ا اقتصاداهتالبلدان اليت متراملستهلكني، ال سيما يف البلدان النامية و      ب
زمة يف القطاع املايل على املستهلكني، وسالمة املنتجات، والتجارة اإللكترونية، وحصول           األ

سينظر  و . على اخلدمات املالية   محصوهلومتثيل املستهلكني، و  على جرب لألضرار،    املستهلكني  
ع توصيات  يضاجتماع اخلرباء يف تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، وس          

 تقـدمي هبدف   عن التعاون الدويل يف هذا الصدد،        رات فضالً  بناء القد  يف جمال مناسبة للعمل   
استجابة مناسبة للطلبات اهلامة اليت قدمها مؤمتر األمم املتحدة السادس السـتعراض مجيـع              

محايـة  "وسيعرض على اجتماع اخلرباء تقريـر معنـون         . جوانب جمموعة املبادئ والقواعد   
  ).TD/B/C.I/EM/2" (لك وسياسات املنافسةاملسته

  ٤البند     
  مشاورات بشأن ضرورة تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك

) TD/B/C.I/EM/2" (محاية املستهلك وسياسات املنافسة   "ُيذكر يف تقرير األمانة املعنون        -٥
 قوانني التعاقد العامة     شريطة وجود  أن املنافسة تدعم، يف كثري من األسواق، مصاحل املستهلك،        

فالبائعون القادرون على املنافـسة يتنافـسون يف جـذب          . وقوانني مكافحة الغش وإنفاذها   
املستهلكني، واملستهلكون املستنريون واملثقفون يستطيعون فهم العروض املتاحة هلم وانتقـاء           

 يفتقـر   حينمـا  ولكـن    .خيارات معقولة، تكافئ املوردين األكفاء واألقدر على االبتكار       
يف يكون هناك حتيـز     املستهلكون إىل فرص معقولة للحصول على املعلومات الصحيحة، أو          

 لزيادة أرباحهم على حـساب      استراتيجياًسلوكاً  املوردون  يسلك  اختاذ القرارات، ميكن أن     
ومن مث قد تكون السياسات املتصلة باملستهلك أفضل حل سياسايت ملـساعدة            . املستهلكني

  .سواق على العمل على حنو أفضل يف هذه الظروفاأل
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ويوضح هذا املثال أن زيادة االتساق بني السياسات املتصلة باملستهلك وسياسـات              -٦
املنافسة ينبغي أن تكون من االعتبارات املركزية ملساعدة األسواق على العمل علـى حنـو               

ـ ميكن أن و. أفضل، من منظور املستهلك والرفاه االجتماعي على حد سواء      حتـسني  شمل ي
التعاون بني املستهلكني والسلطات املعنية باملنافسة إحالة الشكاوى، وتقاسم نتائج التحقيقات،           

، حيثمـا كـان     على األهداف السياساتية األخرى، والعمل معاً     االنتصاف  ومراعاة تأثري سبل    
تقتـصر تلـك    أال  ينبغي  و. ، إلجراء التحقيقات وإجياد االستجابات السياساتية الالزمة      مناسباً

 على املستهلكني يف     مباشراً اليت تؤثر تأثرياً  والتحقيقات على املمارسات املتبعة يف جتارة التجزئة        
 مع املسائل الرئيسية املتعلقة هبيكل الصناعة وضرورة اختاذ         هذا اجملال، بل ينبغي أن تتعامل أيضاً      

  .افسة على الصعيد العامليإجراءات دولية للحيلولة دون املمارسات املانعة للمن
وما فتئت ُتعرض على املستهلكني منتجات جديدة واستراتيجيات تسويقية جديدة،            -٧

. وأصبحوا يشاركون مشاركة متزايدة يف التجارة عرب احلدود يف املنتجـات االسـتهالكية            
وإضافة إىل ذلك، أدى التغري التكنولوجي إىل ظهور حتديات جديـدة أمـام املـستهلكني،               

وُيقترح .  بإجياد توازن مناسب بني محاية امللكية الفكرية واحلصول على املعرفةيتعلق مثالً مافي
أن يوىل االعتبار لتنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، يف ضـوء هـذه               

  .التطورات وغريها

  ٥البند     
  اعتماد نتائج االجتماع

 الدول األعضاء قبل تقدميها إىل جلنـة        امه ستقيّ يت ال نتائجهيعتمد اجتماع اخلرباء    س  -٨
عرض  وسـيُ  .٢٠١٢نوفمرب  /املقرر عقدها يف تشرين الثاين     رابعةيف دورهتا ال  والتنمية  التجارة  

، املقـرر   الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد     على مؤمتر األمم املتحدة السابع      
  .اجتماَعي اخلرباء املخصصني األول والثاينقرير جتميعي يتضمن نتائج  ت،٢٠١٥عقده يف عام 
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  املرفق

  مسامهات اخلرباء    
يرجى من اخلرباء الذين يرغبون يف اإلدالء مبسامهات شفوية خـالل املناقـشة أن                -١

ركني اوستتاح هذه الورقات للمش   . يقدموا إىل أمانة األونكتاد ورقات موجزة قبل االجتماع       
، وسُتنشر علـى املوقـع الـشبكي        للغة اللذين ترد هبما   اآلخرين أثناء االجتماع بالشكل وا    

  .وسُتعطى األولوية للمشاركني الذين يقدمون مذكرات خطية. لألونكتاد
، عنـد إعـداد     اخلـرباء يرجى مـن    وتيسرياً إلجراء تبادل منظم للتجارب الوطنية،         -٢

خاصاً اهتماماً  ا  وهلم أن يولو  . يف مشروع جدول األعمال    املدرجة   اضيع املو مسامهاهتم، مراعاة 
أن اليت ميكن   و اليت يعتربوهنا األكثر صلة بتجربتهم الوطنية        يعضاملوضوع واحد أو أكثر من املو     

ُيستند إليها إلجراء تنقيح ملبادئ األمـم       املشاركني اآلخرين وأن     منهاتفيد الدروس املستخلصة    
  .يحية ملموسة تقدمي أمثلة توضشجَّع علىوي. املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك

  الربنامج    
  ٢٠١٢يوليه / متوز١٣اجلمعة،   ٢٠١٢يوليه / متوز١٢اخلميس، 

بعـض  (سيناقش االجتماع يف البداية الفصل الثامن من القانون النموذجي          
وسيعتمد استنتاجات فريـق اخلـرباء      ). ماية املستهلك حلاجلوانب املمكنة   

  .ح اجتماع اخلرباء املخصصاحلكومي الدويل املتفق عليها، مث ينتقل إىل افتتا

مشاورات بشأن ضرورة تنقـيح     
مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة     

  حلماية املستهلك
    الفصل الثامن من القانون النموذجي

    االستنتاجات املتفق عليها
    افتتاح اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك

  :اجتماع املائدة املستديرة
  ومحاية املستهلكاملنافسة  قضاياالعالقة بني 

  

  فترة الغذاء  فترة الغذاء
  :اجتماع املائدة املستديرة

  :القضايا اجلديدة والناشئة يف جمال محاية املستهلك
اعتماد االستنتاجات املتفق عليها    
  وتقرير اجتماع اخلرباء املخصص

  اخلدمات املالية
 سالمة املنتجات

 التجارة اإللكترونية
  العمل معاً

 األعمال املؤقت الجتماع    جدول
  اخلرباء املخصص الثاين

        


