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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية 

الحكومم  الولول  المينو  فريق الخبراء 
 بقانمن وسياسات حماية المستهلك

 اللورة الثانية
 ٢٠١٧متوز/يوليه  ٤-3جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جلول األعمال وتنظيم اليمل

 جلول األعمال المؤقت وشروحه  

 جلول األعمال المؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -١
 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -٢
تقريررررر عررررن تنئيرررر  مبررررالت األمررررم املتارررردك التوجي يرررر   مايرررر  امل ررررت    ع رررر   )أ( -3

  الصعيدين الوطين واإلق يمي
 اإلطار القانوين واملؤس ي  ماي  امل ت    )ب( 
 محاي  امل ت  كني الضعئاء واحملرومني )ج( 
 وسياسات محاي  امل ت   إطار استعراضات النظراء الطوعي  بشأن قانون  )ل( 
 التجارك اإللكرتوني  جمالمحاي  امل ت    يف  )هر( 
 بناء قدرات األونكتال يف جمال محاي  امل ت    )و( 

جررردول األعمرررال املؤقرررت ل ررردورك الاالاررر  لئريرررو ااررر اء ا كرررومي الررردو  املعرررين بقررررانون  -٤
 وسياسات محاي  امل ت   

 كومي الدو  املعين بقانون وسياسات محاي  امل ت   .اعتمال تقرير فريو اا اء ا  -٥
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 الشروح -ثانياا  
  1البنل   

 انتخاب أعضاء المكتب
سينتخب فريو اا اء ا كومي الردو  املعرين بقرانون وسياسرات محاير  امل رت    ر ي را   -١

 مقررا . -ونا با  ل ر يس 

  2البنل   
 لإقرار جلول األعمال وتنظيم اليم

قرررد يرفرررب فريرررو ااررر اء ا كرررومي الررردو  يف إقررررار جررردول األعمرررال املؤقرررت الررروارل يف  -٢
  الئصل األول أعاله.

ال اع  العاشرك من صباح يوم يف متام يُقرتح أن تكرس اجل    العام  األوىل، اليت ستبدأ  -3
مررن جرردول األعمررال املؤقررت(  ٢و ١جرا يرر  )البنرردان اإل، ل م ررا ل ٢٠١٧متوز/يوليرره  3 االثنررني

 ،٢٠١٧ يوليه/متوز ٤ الاالثاء يوم عقدها املقرر ااتامي ، العام  اجل    أما ول بيانات التم يدي .
 ٢٠١٨ك الاالار  لئريررو اار اء الرريت سرتعقد يف متوز/يوليرره ل رردور  املؤقرت األعمررال جلردول ف رتكرس
 مرررن جررردول األعمرررال ٥لئريرررو )البنرررد (، واعتمرررال تقريرررر ااملؤقرررت مرررن جررردول األعمرررال ٤)البنرررد 
املقررررر يف اسرررتكمال التقريرررر  -وبرررالنظر إىل قصرررر مررردك الررردورك، سررريؤ ن لنا رررب الرررر يس (. املؤقرررت

  الن ا ي بعد اختتام الدورك.
متوز/يوليرره )بعررد انتخرراب أعضرراء املكتررب  3وميكررن يصرريي بقيرر  اجل  ررات، برردءا  مررن  -٤

)و( مررررن 3)أ( و3متوز/يوليرررره، ل بنرررردين املوضرررروعيني  ٤واإللالء بالبيانررررات العامرررر ( و رررر  صررررباح 
وميكررن، عنررد الضرررورك، إرجرراء اعتمررال التقريررر إىل وقررت  جرردول األعمررال املؤقررت )انظررر املرفررو(.

متوز/يوليرره مررن أجررل إتا رر  وقررت جررا ع لعقررد ج  رر  عمررل فرر  ر يرر  يف  ٤يرروم متررأخر مررن   ررر 
 فرتك ما بعد الظ ر امل جورك.

 الوثا و
TD/B/C.I/CPLP/5 جدول األعمال املؤقت وشرو ه 

 3البنل   
بشأن  ٧٠/١٨6، اعتمدت اجلمعي  العام  القرار ٢٠١٥جانون األول/لي م    ٢٢يف  -٥

يف  ل  مبالت األمم املتادك التوجي ير   ماير  امل رت    بصري ت ا املنقار  محاي  امل ت   ، مبا 
 جلردول ووفقا   وقرار إنشاء فريو اا اء ا كومي الدو  املعين بقانون وسياسات محاي  امل ت   .

 انظررررررررر) الررررررردو  ا كررررررررومي ااررررررر اء لئريررررررررو األوىل الررررررردورك اعتمدترررررررره الررررررر   املؤقررررررررت األعمرررررررال
TD/B/C.I/CPLP/4 ،) ينب رررري ل رررردورك الاانيرررر  أن تنرررراقت لت ررررف امل ررررا ل املتع قرررر  بتنئيرررر  املبررررالت
 التوجي ي ، جما ي ي:
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تقريررررر عررررن تنئيرررر  مبررررالت األمررررم املتارررردك التوجي يرررر   مايرررر  امل ررررت    ع رررر   )أ( 
 ؛ الصعيدين الوطين واإلق يمي

 ؛اإلطار القانوين واملؤس ي  ماي  امل ت    )ب( 
 ؛ الضعئاء واحملرومنيمحاي  امل ت  كني )ج( 
 ؛ إطار استعراضات النظراء الطوعي  بشأن قانون وسياسات محاي  امل ت    )ل( 
 ؛التجارك اإللكرتوني جمال محاي  امل ت    يف  )هر( 
 .بناء قدرات األونكتال يف جمال محاي  امل ت    )و( 

ا كرومي الردو  إعردال تقرارير )ز( أنره ينب ري لئريرو اار اء 9٧وجاء يف املبدأ التوجي ي  -6
وتوصرريات مناسررب   صرروا سياسررات محايرر  امل ررت    املتبعرر  يف الرردول األعضرراء، مبررا يف  لرر  

ينراقت الئريرو مبرالرات شر  مت خر ك ع ر  الصررعيدين  أن يُتوقر  وع يره، تطبيرو املبرالت التوجي ير .
 املنقاررررر  يف جرررررانون األول/الررررروطين واإلق يمررررري لتنئيررررر  املبرررررالت التوجي يررررر  منررررر  اعتمرررررال الصررررري   

الررردول األعضررراء إىل تعيرررني وجالررر  إلنئرررا  قررروانني  ٨٧. ويررردعو املبررردأ التررروجي ي ٢٠١٥ لي رررم 
محايرر  امل ررت    أو وجالرر  معنيرر  ب ياسررات محايرر  امل ررت    تقرروم برردور ج رر  االتصررال لت رر يل 

العم يررر   ررر   ينررره، التعررراون يف إطرررار املبرررالت التوجي يررر . وسرررتقدم أمانررر  األونكترررال نترررا   هررر ه 
إضاف  إىل حتديد اجلوانب القانوني  واملؤس ي   ماي  امل ت  كني يف مجي  أحناء العامل. ويُتوق  أن 

يف هرررر ا الصرررردل. ويضررررا  إىل  لرررر  أن أ ررررد  يقرررررر الئريررررو مررررا إ ا جرررران العمررررل املقبررررل ضررررروريا  
ئاء واحملررررررومني مرررررن اال تياجرررررات الررررريت  رررررد  املبرررررالت التوجي يررررر  إىل ت بيت رررررا هرررررو محايررررر  الضرررررع

)ب((. والئريررررررو مرررررردعو إىل مناقشرررررر  ااصوصرررررريات ولت ررررررف ٥امل ررررررت  كني )املبرررررردأ الترررررروجي ي 
اإلجراءات امل موسر   ماير   قروو أولار  امل رت  كني، وسرُيط ب إليره أن يبرت يف العمرل املقبرل 

 املمكن يف ه ا اجملال.
جي رررات بشرررأن من جيررر  وطرا رررو ويُتوقررر  أيضرررا  أن يقررردم الئريرررو إىل أمانررر  األونكترررال تو  -٧

استعراضررات النظررراء الطوعيرر  بشررأن قررانون وسياسررات محايرر  امل ررت   . ولتي رر  هرر ه العم يرر ، 
سرريكون الئريررو قررد اسررتعرا مرر جرك األمانرر  املعنونرر  تإطررار استعراضررات النظررراء الطوعيرر  بشررأن 

ار اء، وجرر ل  (، واسرتم  إىل عرروا اTD/B/C.I/CPLP/6قرانون وسياسرات محاير  امل ررت   ت )
 اجل ات الئاع   الدولي  واإلق يمي .

ولتأط  املناقشات بشأن جوانب التجارك اإللكرتوني  املتع ق  حبماي  امل ت   ، سريكون  -٨
الئريرررررررو قرررررررد اسرررررررتعرا مررررررر جرك األمانررررررر  املعنونررررررر  تمحايررررررر  امل رررررررت    يف التجرررررررارك اإللكرتونيررررررر ت 

(TD/B/C.I/CPLP/7واسرررررتم  إىل م رررررا ات ااررررر ،) ، اء واجل رررررات الئاع ررررر  الدوليررررر  واإلق يميررررر 
وج ل  مما ي القطرا  ااراا واجملتمر  املردين. ومرن املتوقر  أن فردل الئريرو ال ربل العم ير  لتبديرد 

 املخاو  املرتبط  حبماي  امل ت    ويقدم توجي ات إىل األمان  يف عم  ا املقبل.
يقرررردم امل رررراعدك يف جمررررال بنرررراء  )ه( أن ع رررر  الئريررررو أن9٧وجرررراء يف املبرررردأ الترررروجي ي  -9

القدرات وامل اعدك التقني  ل ب دان النامي  والب دان اليت متر اقتصالا ا مبر    انتقالي  لوض  قروانني 
وسياسررررات محايرررر  امل ررررت    وإنئا هررررا. وسرررريكون الئريررررو قررررد نظررررر يف مرررر جرك األمانرررر  املعنونرررر  

 ت، إضررراف  إىل  وسياسرررات محايرر  امل ررت تاسررتعراا بنرراء القرردرات وامل ررراعدك التقنيرر  يف قررانون 
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لليررل األونكتررال بشررأن محايرر  امل ررت   ؛ ويُتوقرر  منرره أن فرردل ال رربل العم يرر  لتوجيرره األمانرر  يف 
عم  رررا املقبرررل لتا رررني أنشرررطت ا يف ميررردان بنررراء قررردرات وجررراالت محايررر  امل رررت  كني امل تمررر  يف 

   انتقالي .الب دان النامي  والب دان اليت متر اقتصالا ا مبر  
واا اء مدعوون إىل تقدمي عروا شئوي  مشرئوع  بورقرات خطير  مروجتك تتنراول املواضري   -١٠

 يف الب ررردان رفبرررت وإن وسرررتتاح هرر ه الورقرررات ع ررر  اإلنرتنرررت أثنرراء املشررراورات.. املشررار إلي رررا  نئرررا  
 يف ترفرررب الررر   باملوضرررو  األمانررر  تب ررر  أن من رررا ف جررر  أخرررر ، مواضررري  بشرررأن مشررراورات إجرررراء
 .ل مشاورات التاض  املشارجني جلمي  يت ىن لكي ٢٠١٧ مايو/أيار ١٢ أقصاه موعد يف تناوله

 الوثا و
TD/B/C.I/CPLP/6  إطرررار استعراضرررات النظرررراء الطوعيررر  بشرررأن قرررانون وسياسرررات

 محاي  امل ت   
TD/B/C.I/CPLP/7  التجارك اإللكرتوني جمال محاي  امل ت    يف 
TD/B/C.I/CPLP/8 استعراا بناء القدرات وامل اعدك التقنير  يف قرانون وسياسرات 

 محاي  امل ت   

  4البنل   
جلول األعمال المؤقوت للولورة الثالثوة لقريوق الخبوراء الحكومم  الولول  المينو  

 بقانمن وسياسات حماية المستهلك
بوصرئه هيار  حتضر ي  ل ردورك الاالار ، أن يتوق  من فريو اا اء ا كومي الدو ، العامرل  -١١

 يتئو ع   جدول األعمال املؤقت ل دورك املقب  .

  5البنل   
اعتمووات تقريوور فريووق الخبووراء الحكوومم  الوولول  المينوو  بقووانمن وسياسووات حمايووة 

 المستهلك
سيعتمد فريو اا اء ا كومي الدو  تقريره إىل جلن  التجارك والتنمي . -١٢

يرج  من اا اء اإلخطار بني ت م تقردمي ورقرات وم را ات إىل أمانر  األونكترال يف موعرد   
. وجيرررب تقررردمي الورقرررات وامل رررا ات ااطيررر  إىل أمانررر  األونكترررال ٢٠١٧أيار/مرررايو  3٠أقصررراه 

 .٢٠١٧ تيران/يونيه  ٢حب ول يوم اجلمع  
 ,Mr. Arnau Izaguerri: يررتالوان الرر  العنررع ال رر  االتصررات، يرجررن املع ومرتالك مرولالست

Competition and Consumer Policies Branch, Division on International Trade in Goods 

and Services, and Commodities, UNCTAD (arnau.izaguerri@unctad.org). 
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 المرفق

فريوووووق الخبوووووراء الحكووووومم  الووووولول  المينووووو  بقوووووانمن وسياسوووووات حمايوووووة   
 2٠1٧تممز/يمليه  4-3نية، جنيف، اللورة الثاالمستهلك، 

 البرنامج المؤقت  
 2٠1٧تممز/يمليه  4الثالثاء،  2٠1٧تممز/يمليه  3الثنين،  

 (XVII) ١٧، القاع  Eقصر األمم، املبىن 
 ٠٠/11-٠٠/1٠الساعة 
 ٠٠/12-٠٠/11الساعة 

 الجلسة اليامة الفتتاحية
تقريررر عررن تنئيرر  مبررالت األمررم املتارردك 
التوجي يرررررررر   مايرررررررر  امل ررررررررت    ع رررررررر  

 الصعيدين الوطين واإلق يمي

محاير  امل رت    يف مائلة مستليرة: 
 اإللكرتوني التجارك جمال 

: اإلطررررررررار عوووووووورا أمانووووووووة األونكتووووووووات ٠٠/13-٠٠/12الساعة 
 القانوين واملؤس ي  ماي  امل ت   

: بنراء قردرات عرا أمانوة األونكتوات
 محاي  امل ت    األونكتال يف جمال

: محايرررر  امل ررررت  كني مائوووولة مسووووتليرة 3٠/16-٠٠/15الساعة 
 الضعئاء واحملرومني

 

 جلسة تحاور ٠٠/18-3٠/16الساعة 
: إطررررررررررار عووووووووورا أمانوووووووووة األونكتوووووووووات

استعراضررررررات النظررررررراء الطوعيرررررر  بشررررررأن 
 قانون وسياسات محاي  امل ت   

 الجلسة اليامة الختامية
 ع ي ااالستنتاجات املتئو 

 جدول األعمال املؤقت ل دورك الاالا 
 اعتمال التقرير

    


