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جملس التجارة والتنمية

جلنة التجارة والتنمية
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك
الدورة الثالثة
جنيف 9 ،و 10متوز/يوليه 2018
البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال املؤقت
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

(أ)

احلماية املالية للمستهلك

(ب)

استتتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستتاعدجم التونيتتة ا اتتال ق توان وسياستتاة اي تتة
املستهلك

(ج)

استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة اية املستهلك ا املغرب

(د)

تسوية املنازعاة والتعويض

(ه)

تورير الفريو العامل ءشأن التجارجم اإللكرتونية ،و ايتة املستتهلك الضتعفاء
واحملروم  ،فضالً عن أحدث التطوراة ا األطر الوانونية واملؤسسية

(و)

سالمة املنتجاة االستهالكية

-4

ج تتدول األعم تتال املؤق تتت لل تتدورجم الراءع تتة لفري تتو اا ت اء احلك تتومي ال تتدو املع ت ءوت توان
وسياساة اية املستهلك

-5

اعتماد تورير الدورجم الثالثة لفريو اا اء احلكومي الدو املعت ءوتوان وسياستاة ايتة
املستهلك.
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اثني ا -الشروح
البند 1
انتخاب أعضاء املكتب
 -1سينتخب فريو اا اء احلكومي الدو املع ءوتوان وسياستاة ايتة املستتهلك رًيستاً
وانًباً للرًيس  -مورراً.

البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -2ق تتد ي تتود فري تتو اا ت اء احلك تتومي ال تتدو أن يو ت ملتر ج تتدول األعم تتال املؤق تتت املستنس ت ا
الفصل األول أعاله.
 -3ويُورتح ختصيص اجللستة العامتة االفتتاحيتة للتدورجم الثالثتة لفريتو اات اء احلكتومي التدو ،
ال تتت س تتتبدأ ا الس تتاعة العا ت ترجم م تتن ح تتباح ي تتو اال نت ت  9متوز/يولي تته  ،2018لتن تتاول املس تتاًل
اإلجراًية (البندان  1و 2من جدول األعمال) ولإلدالء ءبياانة استتهاللية .وستُخصتص اجللستة
العامة ااتامية ،التت ستتُعود يتو التثال ء  10متوز/يوليته  ،2018إلقترار جتدول األعمتال املؤقتت
للدورجم الراءعة لفريو اا اء احلكتومي التدو املوترر عوتد ا ا متوز/يوليته  ،2019والعتمتاد توريتر
التتدورجم الثالثتتة (البنتتدان  4و .)5وابلنظتتر إق قرصتتر متتدجم التتدورجم ،ستتيؤلن لناًتتب ال ترًيس  -املوتترر
ابستكمال التورير النهاًي ءعد اختتا الدورجم .وميكن أن ختصص اجللساة املتبويتة ،اءتتداء متن 9
متوز/يوليه إق ءعتد ظهتر يتو  10متوز/يوليته للمستاًل املوعتوعية ا إطتار البنتد ( 3انظتر املرفتو).
وميكتتن ،عنتتد الضتترورجم ،إرجتتاء اعتمتتاد التوريتتر إق وقتتت متتتأخر ءعتتد ظهتتر يتتو  10متوز/يوليتته متتن
أجل إاتحة وقت كاف لعود جلسة عمل غري رمسية ءعد ظهر للك اليو .
الو ًو
TD/B/C.I/CPLP/10

جدول األعمال املؤقت و روحه

البند 3
 -4اعتمت تتدة اجلمعيت تتة العامت تتة ،ا  22كت تتانون األول/ديست تتم  ،2015الو ت ترار 186/70
ءشأن ايتة املستتهلك التتض تضتمن مبتادم األمتم املتحتدجم التوجيهيتة حلمايتة املستتهلك ءصتيغتها
املنوحتتة ،وقتترر إنشتتاء فريتتو اا ت اء احلكتتومي التتدو املع ت ءو توان وسياستتاة ايتتة املستتتهلك.
ووفوت تاً جل تتدول األعم تتال املؤق تتت ال تتتض اعتمدت تته ال تتدورجم الثاني تتة لفري تتو اات ت اء احلك تتومي ال تتدو
( ) TD/B/C.I/CPLP/9ف تتان ال تتدورجم الثالث تتة م تتدعوجم إق النظ تتر ا مناقش تتة املس تتاًل التالي تتة املتعلو تتة
ءتنفيت املبادم التوجيهية:
(أ)
(ب)
املستهلك؛
2

احلماية املالية للمستهلك؛
استتتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستتاعدجم التونيتتة ا اتتال ق توان وسياستتاة اي تتة
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(ج)

استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة اية املستهلك ا املغرب؛

(د)

تسوية املنازعاة والتعويض؛

(ه) تورير الفريو العامل ءشأن التجارجم اإللكرتونية ،و ايتة املستتهلك الضتعفاء
واحملروم  ،فضالً عن أحدث التطوراة ا األطر الوانونية واملؤسسية؛
(و)

سالمة املنتجاة االستهالكية.

 -5ووفو ت تاً للو ت ترار  ،186/70ف ت تتان و ت تتة املس ت تتتهلك وطم ت تتأنينتهم ا حس ت تتن أداء أس ت توا
اادماة املالية تعتززان االستتورار املتا والنمتو ،والكفتاءجم واالءتكتار علتا املتد ،الطويتل ،كمتا أن
األزمتتة املاليتتة األخ تريجم توتضتتي الرتكيتتز اتتدداً علتتا ايتتة املستتتهلك وتتطلتتب أط تراً فعالتتة للتنظتتيم
والرقاءتة واإلنفتتال ا الوطتاا املتتا لإلستها ا رفتتاه املستتهلك  .ووفوتاً للمبتدأ التتتوجيهي (97أ)،
يتتوفر فريتتو اا ت اء احلكتتومي التتدو ف تالً وشتتدد طراًتتو إلج تراء املشتتاوراة واملناقشتتاة وتبتتادل
وجهتتاة النظتتر ء ت التتدول األعضتتاء ءشتتأن املستتاًل املتصتتلة املتتة أمتتور منهتتا ايتتة مستتتهلكي
اادماة املالية ،وال سيما ا إطار تنفيت الفرا ااامس (ض) املتعلو هبته اادماة.
 -6وحسب املبدأ التوجيهي (97ه) ،يوتد فريتو اات اء احلكتومي التدو املستاعدجم ا ءنتاء
الودراة واملساعدجم التونية إق البلدان النامية والبلدان التت متتر اقتصتادامبا لرحلتة انتواليتة ا اتال
وعت قتوان وسياستتاة ايتتة املستتتهلك وإنفال تتا .ويتوقت متتن فريتتو اات اء احلكتتومي التتدو أن
شدد السبل العملية الكفيلة إبر اد األمانة فيما توو ءه من أعمال ا املستوبل لرفد أنشطة ءنتاء
الوتتدراة لصتتاا وكتتاالة ايتتة املستتتهلك املهتمتتة ا البلتتدان الناميتتة والبلتتدان التتت متتتر اقتصتتادامبا
لرحلتتة انتواليتتة .وتيس ترياً عتتته العمليتتة ،يكتتون فريتتو اا ت اء احلكتتومي التتدو قتتد نظتتر ا املتتتكرجم
املعنون تتة تاس تتتعران ءن تتاء الو تتدراة واملس تتاعدجم التوني تتة ءش تتأن قت توان وسياس تتاة املنافس تتة و اي تتة
املستهلكت (.)TD/B/C.I./CPLP/14
 -7ووفو تاً للمب تتدأ الت تتوجيهي (97ج) ،يتوقت ت م تتن فري تتو اات ت اء احلك تتومي ال تتدو أن ُ تترض
استعراعتتاة نظ تراء طوعيتتة لو توان وسياستتاة ايتتة املستتتهلك الوطنيتتة .وطبو تاً جلتتدول األعمتتال
املؤق تتت ال تتتض اعتمدت تته ال تتدورجم الثاني تتة لفري تتو اا ت اء احلك تتومي ال تتدو  ،س تتتنظر ال تتدورجم الثالث تتة ا
استتتعران النظتراء لوتتانون وسياستتية ايتتة املستتتهلك ا املغتترب .وستتيتاح توريتتر استتتعران النظتتراء
للمطالعت ت ت ت تتة ،وست ت ت ت تتيُرتجم عت ت ت ت تترن عت ت ت ت تتا عنت ت ت ت تته إق ي ت ت ت ت ت لغت ت ت ت تتاة العمت ت ت ت تتل تيس ت ت ت ت ترياً ملناقشت ت ت ت تتته
(TD/B/C.I/CPLP/13؛ .)UNCTAD/DITC/CPLP/2018/1
 -8وطلبتتت التتدورجم الثانيتتة لفريتتو اا ت اء احلكتتومي التتدو إق أمانتتة األونكتتتاد أن تُعت ملتد توتتارير
ودراستتاة ،ذختتت ا احلستتبان املستتاماة املودمتتة متتن التتدول األعضتتاء واجلهتتاة املعنيتتة األختتر،،
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
ويُر د األمانة ا عملها املوبل .وتيسرياً عته العملية ،سيكون فريو اا اء احلكومي الدو قتد نظتر
ا امل تتتكراة املعنون تتة تتس تتوية املنازع تتاة والتع تتويضت ( )TD/B/C.I/CPLP/11وتس تتالمة املنتج تتاة
االستهالكيةت ( ،)TD/B/C.I/CPLP/12واستم إق املساماة املودمتة متن اات اء واجلهتاة الفاعلتة
الدولية واإلقليمية ،فضالً عن ممثلي الوطاا اااص وا تم املدين.
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 -9وطلبتت التدورجم الثانيتة أيضتاً إق أمانتة األونكتتاد أن تشتكل فتريو عتامل أحتدما يُعت
ابلتج تتارجم اإللكرتوني تتة ،عل تتا أن تخ تتت ا االعتب تتار األعم تتال اجلاري تتة ا األونكت تتاد ،والث تتاين يُعت ت
يماية املستتهلك الضتعفاء واحملتروم متن أجتل تستلي الضتوء علتا أفضتل املمارستاة ،وتيستري
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
علا للك آ ر مالية ا امليزانية العادية لألمم املتحدجم ،وأن تود توريراً إق فريتو اات اء احلكتومي
التتدو ا دورتتته الثالثتتة؛ ويتوقت متتن فريتتو اات اء احلكتتومي التتدو أن يتختتت قتراراً ءشتتأن األعمتتال
املوبلتتة ،ءنتتاء علتتا نظتتره ا توريتتر أمانتتة األونكتتتاد ءشتتأن تتتين الف تريو العتتامل  ،وأن ينظتتر ا
توريتتر أمانتتة األونكتتتاد ءش تأن آختتر التطتتوراة ا األطتتر الوانونيتتة واملؤسستتية ،وال ستتيما ااريط تتة
العاملية حلماية املستهلك.
 -10واا ت ت اء م تتدعوون إق تو تتد ع تترون تتفوية مش تتفوعة ءورق تتاة خطي تتة م تتوجزجم تتن تتاول
املواعتي املشتتار إليهتا آنفتاً .وستتتتاح تته الورقتتاة عتتن طريتو نشتتر ا علتتا اإلنرتنتت أ نتتاء التتدورجم.
وإلا رغب تتت البل تتدان ا إج تراء مش تتاوراة تتن تتاول مواع تتي أخ تتر ،،فريج تتا منه تتا أن تبل ت األمان تتة
ابملوع تتوا ال تتتض ترغ تتب ا تناول تته ا موع تتد أقص تتاه  18أاير/م تتايو  2018لك تتي يتس ت جلميت ت
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

TD/B/C.I/CPLP/14

UNCTAD/DITC/CPLP/2018/1

استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة ايتة املستتهلك
ا املغرب
استتتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستتاعدجم التونيتتة ا اتتال ق توان
وسياساة املنافسة و اية املستهلك

اس تتتعران النظ ت تراء الط ت توعي ءش تتأن ق تتانون وسياس تتة اي تتة
املستهلك :املغرب

البند 4
من جدول األعماال املؤقات للادورة الرابعاة ل رياق اخلارباء احلكاومي الادويل املعاين
بقوانني وسياسات محاية املستهلك
 -11يتوق من فريو اا اء احلكتومي التدو  ،العامتل ءوحتفه اعيلتة التحضتريية للتدورجم الراءعتة،
أن يتف تتو عل تتا ج تتدول األعم تتال املؤق تتت لدورت تته املوبل تتة ،ال تتتض ينبغ تتي أن تُف تترزه املناقش تتاة ال تتت
ستُجر ،ا إطار البند  3من جدول األعمال.
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البند 5
من جادول األعماالا اعتمااق تقريار الادورة الثالثاة ل رياق اخلارباء احلكاومي الادويل
املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك
 -12سيعتمد فريو اا اء احلكومي الدو توريره َّ
املود إق جلنة التجارجم والتنمية.
يرجا من اا اء اإلخطار ءنيملتهم تود ورقاة وإسهاماة إق أمانة األونكتاد ا أقترب
وقت ممكن قبل يو اجلمعة  18أاير/مايو  .2018و ب تود الورقاة واملساماة ااطية إق
أمانة األونكتاد يلول يو اجلمعة  1حزيران/يونيه .2018
وملزيتد متن املعلوم تتاة ،يرج تتا االتص تتال عل تتا العنت توان التال تتي:

Mr. Arnau Izaguerri,

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
الدورة الثالثة جنيف  10-9متوز/يوليه 2018
اال ن  9متوز/يوليه 2018
قصر األمم ،املب  ،Eالواعة

الثال ء  10متوز/يوليه 2018
XVII

11/00-10/00

اجللسة العامة الفتتاحية

11/30-11/00

الكلمة الرئيسية
مستتامة ايتتة املستتتهلك ا تويتتو أ تتداف التنميتتة
املستتتدامة (الستتيد ستتوغ را تتاغان ،جامعتتة نتتيالض،
ماليزاي)

12/00-11/30

مائدة مستديرة
احلماية املالية للمستهلك

13/00-12/00

مائدة مستديرة
تسوية املنازعاة والتعويض

عرض أمانة األونكتاق
توريتتر الف تريو العتتامل ءشتتأن التجتتارجم اإللكرتونيتتة
و اي تتة املس تتتهلك الض تتعفاء واحمل تتروم  ،وااريط تتة
العاملية حلمايتة املستتهلك ،ودليتل ايتة املستتهلك،
واملركز االفرتاعي للممارساة اجليدجم

15/30-15/00

مائدة مستديرة
عرض أمانة األونكتاق
استتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستاعدجم التونيتتة ا اتتال سالمة املنتجاة االستهالكية
قوان وسياساة اية املستهلك

16/30-15/30

استعراض النظراء الطوعي لقانون وسياساة محاياة
املستهلك يف املغرب

18/00-16/30
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اجللسة العامة اخلتامية
االس ت ت تتتنتاجاة املتف ت ت تتو عليه ت ت تتا ،ج ت ت تتدول األعم ت ت تتال
املؤقت للدورجم الراءعة ،واعتماد التورير
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