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املعتتتين عستتتتعران ايتتت  جوانتتتب  ثتتتامنجتتتدول األعمتتتال املؤقتتتت ملتتتؤمتر األمتتتم املتحتتتدجم ال -4
متن أجتل مكافحتة  فة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطترا اموعة املبادئ والوواعد املنص  
 .املمارساة التإلارية التوييدية

 .اعتماد تورير فريق ارءاء ايكومي الدويل املعين ءووان  وسياساة محاية املستهلك -5

 الشروح -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

 سينتخب فريق ارءاء ايكومي الدويل املعين ءوتوان  وسياستاة محايتة املستتهلك رئيستاً  -1
  مورراً. -وانئباً للرئيس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يف الفصتتل  لتتواردوتترج جتتدول األعمتتال املؤقتتت اقتتد يتتود فريتتق ارتتءاء ايكتتومي التتدويل أن ي -2
 األول أعاله.

يل، لفريتق ارتءاء ايكتومي التدو  راءعتةالعامتة االفتتاحيتة للتدورجم الويُو ح ختصيص اجللسة  -3
، لتنتتاول املستتائل ا جرائيتتة 2019متوز/يوليتته  8يتتوم االنينتت   متتن 00/10التتس ستتتبدأ يف الستتاعة 

ص اجللستتة خص تتدالء ءبيتتاانة استتتهاللية. وستا و ( املؤقتتت متتن جتتدول األعمتتال 2و 1)البنتتدان 
ألعمتال وجتدول ا توريترالالعتمتاد ، 2019متوز/يوليته  9العامة ارتامية، الس سُتعود يوم الثالاثء 

ؤمتر األمتتتم املتحتتتدجم الثتتتامن املعتتتين عستتتتعران ايتتت  جوانتتتب اموعتتتة املبتتتادئ والوواعتتتد ملتتت املؤقتتتت
تتفة املتفتتق عليهتتا اتفاقتتاً متعتتدد األطتترا  متتن أجتتل مكافحتتة املمارستتاة التإلاريتتة التوييديتتة  ،املنص 

صتر إىل ق اً نظتر و  (.جتدول األعمتال املؤقتتمن  5و 4)البندان  2020املزم  عوده يف متوز/يوليه 
 املورر عستكمال التورير النهائي ءعد اختتام الدورجم.  -مدجم الدورجم، سيؤذن لنائب الرئيس 

)ءعتتتد انتختتتاب أعضتتتاء متوز/يوليتتته  8متتتن ءتتتدءاً  ص اجللستتتاة املتبويتتتة،وميكتتتن أن ختص تتت -4
)أ( 3ة املوضتتتوعي بنتتتودلل ،متوز/يوليتتته 9ءعتتتد  هتتتر يتتتوم  املكتتتتب وا دالء علبيتتتاانة العامتتتة( حتتتى

، عنتد الضترورجم، إرجتاء اعتمتاد التوريتر وز)انظر املرفق(. وجي جدول األعمال املؤقت)ز( من 3 إىل
 لعوتد جلستة عمتل رتي ر يتة توقتال ي يُتتاحلكتمتوز/يوليته  9ءعتد  هتر يتوم  من إىل وقت متأخر

  .يف ف جم ءعد الظهر
 الواثئق

TD/B/C.I/CPLP/16 جدول األعمال املؤقت وشروحه 
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 3البند    

ءشتتأن  70/186، الوتترار 2015كتتانون األول/ديستتمء   22اجلمعيتتة العامتتة، يف  ختتتذةا -5
 يمايتتة املستتتهلك ءصتتيملتها املنوحتتةمبتتادئ األمتتم املتحتتدجم التوجيهيتتة مبتتا يف ذلتتك  ،محايتتة املستتتهلك

الراءعتة  رجمُ التدو و  ر إنشاء فريق ارءاء ايكومي التدويل املعتين ءوتوان  وسياستاة محايتة املستتهلك.اوقر 
لفريتتتق ارتتتءاء ايكتتتومي التتتدويل  لثتتتةالتتتدورجم الثا أقرجتتتتهدول األعمتتتال املؤقتتتت التتتذ  وفوتتتاً جلتتتمتتتدعوجم، 

(TD/B/C.I/CPLP/15) ،:إىل النظر يف مناقشة املسائل التالية املتعلوة ءتنفيذ املبادئ التوجيهية 
 محاية املستهلك يف االستهالك املستدام؛ مسامهة )أ( 

ءنتتتاء الوتتتدراة واملستتتاعدجم التونيتتتة يف اتتتال قتتتوان  وسياستتتاة محايتتتة استتتتعران  )ب( 
 ؛املستهلك

 إندونيسيا؛استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة محاية املستهلك يف  )ج( 

 حبمايتتة املستتتهلك يف اتتال التإلتتارجم ا لك ونيتتة  املعنيتتعتتامل  الفتتريو  ال توريتتر )د( 
 ؛سالمة املنتإلاة االستهالكيةو 

يف األطر الوانونية واملؤسستية وارريطتة العامليتة يمايتة  املستإلدجم التطوراة آخر )ه( 
 املستهلك؛

 ف اضية ألفضل املمارساة الدولية؛الوائمة اال )و( 
لدورجم الثالثة لفريتق ارتءاء لنتاجاة العملية املتفق عليها تنفيذ االستعن  إحاطة )ز( 

 .محاية املستهلك ءووان  وسياساة ايكومي الدويل املعين

يف األمتتتتم  تنفتتتتذ التتتتدول األعضتتتتاء، أبن 70/186اجلمعيتتتتة العامتتتتة، يف قرار تتتتا وتوصتتتتي  -6
أن تتبتتادل املعلومتتاة  األونكتتتاد أمانتتة، وتطلتتب إىل يمايتتة املستتتهلك املبتتادئ التوجيهيتتة املتحتتدجم

ووفوتتتتاً للمبتتتتدأ . املبتتتتادئ التوجيهيتتتتة ءشتتتتأن التوتتتتدم ااتتتترز وارتتتتءاة املكتستتتتبة فيمتتتتا يتعلتتتتق ءتنفيتتتتذ
طرائتتتتتق  جتتتتتراء املشتتتتتاوراة و  نتتتتتتد اء ايكتتتتتومي التتتتتدويل م)أ(، يتتتتتوفر فريتتتتتق ارتتتتتء 97التتتتتتوجيهي 

عملبادئ التوجيهيتة، واملناقشاة وتبادل وجهاة النظر ء  الدول األعضاء ءشأن املسائل املتصلة 
تنفيتذ املبتادئ ء املتعلوتةستهاماة ا  إىل فريق ارءاء ايكتومي التدويل . وسيستم وخباصة تنفيذ ا

  ارءاء واجلهاة الفاعلة على الصعيدين الدويل وا قليمي. املودمة منالتوجيهية 

 ارتتتءاء ايكتتتومي التتتدويل أن جُيتتتر توقتتت  متتتن فريتتتق )ج(، يُ 97ووفوتتتاً للمبتتتدأ التتتتوجيهي  -7
ل األعمتال ماية املستهلك. وطبواً جلتدو ي الوطنية سياساةالووان  و لنظراء طوعية ل استعراضاة  

يف استعران  راءعةومي الدويل، ستنظر الدورجم اللفريق ارءاء ايك لثةالدورجم الثا أقرجتهاملؤقت الذ  
ستتتتتتعران النظتتتتتراء . وستتتتتيتاح توريتتتتتر اإندونيستتتتتياوسياستتتتتية محايتتتتتة املستتتتتتهلك يف النظتتتتتراء لوتتتتتانون 

؛ TD/B/C.I/CPLP/18تيسياً ملناقشته ) العمل ملاةلمي  جبعرن عام عنه  احسُيتكما للمطالعة،  
UNCTAD/DITC/CPLP/2019/1.)  

ايكتتومي التتدويل املستتاعدجم يف ءنتتاء  (، يوتتدم فريتتق ارتتءاء تتت)97لمبتتدأ التتتوجيهي وفوتتاً لو  -8
الودراة واملساعدجم التونية إىل البلدان النامية والبلدان التس متتر اقتصتادامبا مبرحلتة انتواليتة يف اتال 

أن  توقت  متتن فريتتق ارتتءاء ايكتتومي التتدويلهلك وإنفاذ تتا. ويُ وضت  قتتوان  وسياستتاة محايتتة املستتت
أنشتتتطة ءنتتتاء الوتتتدراة  حتستتت  ، ستتتعياً إىلعملهتتتا املوبتتتل رشتتتاد األمانتتتة يف حيتتتدد الستتتبل العمليتتتة 

لصتتاو وكتتاالة محايتتة املستتتتهلك املهتمتتة يف البلتتدان الناميتتة والبلتتتدان التتس متتتر اقتصتتادامبا مبرحلتتتة 
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انتواليتتة. وتيستتياً اتتذه العمليتتة، يكتتون فريتتق ارتتءاء ايكتتومي التتدويل قتتد نظتتر يف املتتذكرجم املعنونتتة 
وسياستتاة املنافستتة ومحايتتة املستتتهلك" "استتتعران ءنتتاء الوتتدراة واملستتاعدجم التونيتتة ءشتتأن قتتوان  

(TD/B/C.I./CPLP/19.)  

ونكتتتاد أن تُعتتدج توتتارير لفريتتق ارتتءاء ايكتتومي التتدويل إىل أمانتتة األ لثتتةوطلبتت التتدورجم الثا -9
لكيفيتة ، مبا يف ذلك متا يتعلتق عمحاية املستهلك يف االستهالك املستدام مسامهة ءشأن ودراساة
ادعاءاة التسويق البيئية، وتثويف املستهلك، وإرشاد  م  ية املستهلكمحا هبا  يئاة الس تتعامل

 مستامهةاملعنونتة " جميكتومي التدويل قتد نظتر يف املتذكر سيكون فريق ارتءاء ااملؤسساة التإلارية. و 
 ستتتتتتهاماةواستتتتتتتم  إىل ا ( TD/B/C.I/CPLP/17" )محايتتتتتتة املستتتتتتتهلك يف االستتتتتتتهالك املستتتتتتتدام

ممثلي الوطتا  ارتا  ومن  ،الدويل وا قليمي على الصعيدين املودمة من ارءاء واجلهاة الفاعلة
  واجملتم  املدين.

حبماية املستهلك يف اال التإلارجم  املعين العاملفريق والية الأيضاً  لثةالدورجم الثا جدجدةو  -10
ه الثانيتتتة متتتن أجتتتل ال كيتتتز علتتتى يف دورتتتت فريتتتق ارتتتءاء ايكتتتومي التتتدويلالتتتذ  أنشتتتأه  ا لك ونيتتتة

املمارساة التإلاريتة املضتللة واجملحفتة، وتثويتف املستتهلك وإرشتاد املؤسستاة التإلاريتة، والتعتاون 
اتية إىل  يئتاة محايتة ارياراة السياست ة ءشأنتوصيا ، وتودميلدويل يف الوضااي العاءرجم للحدودا

ءستالمة  معنيتاً تشكل فريوتاً عتاماًل طلبت إىل أمانة األونكتاد أن ؛ كما لدول األعضاءلاملستهلك 
وتيستي تبتادل املعلومتاة  الضتوء علتى أفضتل املمارستاة تستلي  املنتإلاة االستهالكية متن أجتل

توقت  ويُ  توريتر إىل التدورجم الراءعتة.العمتل اجلتار  يف األونكتتاد، وتوتدمي مراعتاجم  يف  تل املشاوراة،و 
املوتدم تورير النظره يف  ءعدراراً ءشأن األعمال املوبلة، ومي الدويل أن يتخذ قمن فريق ارءاء ايك

 املستتإلدجم  ذين الفريو  العامل ، وأن ينظر يف توريتر أمانتة األونكتتاد ءشتأن آختر التطتوراة من
 يف األطر الوانونية واملؤسسية، وال سيما ارريطة العاملية يماية املستهلك.

 قائمتتةلثالثتتة أيضتتاً التتدول األعضتتاء علتتى توتتدمي أفضتتل املمارستتاة إىل التتدورجم ا وشتتإل عت -11
 . وع ضتتتتافة إىل ذلتتتتك، أعتتتتد ة أمانتتتتة األونكتتتتتاد توريتتتتر متاءعتتتتة عتتتتن تنفيتتتتذف اضتتتتيةالا األونكتتتتتاد
 .جاة العملية املتفق عليها للدورجماالستنتا
ءشتتتتأن وارتتتتءاء متتتتدعوون إىل توتتتتدمي عتتتترون شتتتتفوية مشتتتتفوعة ءورقتتتتاة خطيتتتتة متتتتوجزجم  -12

ويف قاعتة االجتماعتاة ا ن نتت  شتبكة . وستتتاح  تذه الورقتاة علتىأعتالهاملواضي  املشار إليها 
رجتتى يُ مواضتتي  أختتر ،  ءشتتأنمشتتاوراة  عوتتديف  دول األعضتتاء. وإذا رربتتت التتأنينتتاء املشتتاوراة

 أاير/ 16 ال يتإلتتتاوزلتتتذ  تررتتتب يف تناولتتته يف موعتتتد عملوضتتتو  ا األونكتتتتاد أمانتتتة إءتتتال منهتتتا 
 التحضي للمشاوراة. من اي  املشارك  تمك ل 2019 وماي

 الواثئق
TD/B/C.I/CPLP/17 مسامهة محاية املستهلك يف االستهالك املستدام 
TD/B/C.I/CPLP/18  استعران النظراء الطوعي لوانون وسياسة محايتة املستتهلك

 : عرن عاميف إندونيسيا
TD/B/C.I/CPLP/19  واملستتتاعدجم التونيتتتة ءشتتتأن قتتتوان  استتتتعران ءنتتتاء الوتتتدراة

 وسياساة املنافسة ومحاية املستهلك

UNCTAD/DITC/CPLP/2019/1  استتتتتتتتتتعران النظتتتتتتتتتراء الطتتتتتتتتتوعي لوتتتتتتتتتانون وسياستتتتتتتتتة محايتتتتتتتتتة
 إندونيسيا :املستهلك
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  4البند   
جددددول األعمدددال املؤقدددت ملدددؤمتر األمدددم املتحددددة المجدددام  املعدددين  سدددتعرا   يددد  

قواعد املنِصفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األطراف م  جوانب جمموعة املبادئ وال
 أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

ملتتؤمتر األمتتم  اايئتتة التحضتتيية ءصتتفتهاء ايكتتومي التتدويل، العامتتل توقتت  متتن فريتتق ارتتء يُ  -13
تتتفة  املتفتتق عليهتتتا املتحتتدجم الثتتامن املعتتتين عستتتعران ايتتت  جوانتتب اموعتتة املبتتتادئ والوواعتتد املنص 

 ، أن يتفتتق علتتى جتتدولاتفاقتتاً متعتتدد األطتترا  متتن أجتتل مكافحتتة املمارستتاة التإلاريتتة التوييديتتة
 لمؤمتر الثامن.األعمال املؤقت ل

املعتتتين عستتتتعران ايتتت   ستتتاء متتتؤمتر األمتتتم املتحتتتدجم الوءنتتتاًء علتتتى التتتدعوجم املوجهتتتة متتتن  -14
فة املتفتق عليهتا اتفاقتاً متعتدد األطترا  متن أجتل مكافحتة  جوانب اموعة املبادئ والوواعد املنص 

(، قررة اجلمعية العامتة إنشتاء 13، الفورجم TD/RBP/CONF.8/11) املمارساة التإلارية التوييدية
 (.7، الفوترجم A/RES/70/186) وسياستاة محايتة املستتهلك وان ءوتفريق ختءاء حكتومي دويل معتين 

نيالث متراة حتى  عين ءووان  وسياساة محاية املستهلكاملدويل الكومي ايءاء ارفريق واجتم  
مبتادئ األمتم املتحتدجم التوجيهيتة واستتعران تنفيتذ  قوان  وسياساة محاية املستهلكاآلن ملناقشة 

  .يماية املستهلك
املستتتتائل التتتتس ستتتتُتعرن أن تتفتتتتق ءشتتتتأن  ويف  تتتتذا الستتتتياد، قتتتتد تتتتتود التتتتدول األعضتتتتاء -15

متتتؤمتر األمتتتم املتحتتتدجم الثتتتامن املعتتتين عستتتتعران ايتتت  جوانتتتب اموعتتتة املبتتتادئ للمناقشتتتة ختتتالل 
تتتفة املتفتتتق عليهتتتا اتفاقتتتاً متعتتتدد األطتتترا  متتتن أجتتتل مكافحتتتة املمارستتتاة التإلاريتتتة  والوواعتتتد املنص 

  .التوييدية

  5البند   
مي الددددويل املعدددين بقدددوانني وسياسدددات محايدددة فريدددق اخلدددرباء احلكدددو اعتمددداد تقريدددر 

 املستهلك

  سيعتمد فريق ارءاء ايكومي الدويل توريره املود م إىل جلنة التإلارجم والتنمية. -16
توتتدمي ورقتتاة وإستتهاماة إىل أمانتتة األونكتتتاد يف  عتتتزامهمع ءتتال ارتتءاء ا  إىل طلتتبيُ   

 ستتهاماة. وجيتتب توتتدمي الورقتتاة وا 2019أاير/متتايو  17أقتترب وقتتت ممكتتن قبتتل يتتوم اجلمعتتة 
 .2019حزيران/يونيه  1ارطية إىل أمانة األونكتاد حبلول يوم اجلمعة 

 Teresa Moreira, Head, Competition andءتت:ملزيتد متن املعلومتتتاة، يرجتتتى االتصتتتال  

Consumer Policies Branch, Division on International Trade and Commodities, UNCTAD 

(email: teresa.moreira@unctad.org). 
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 املرفق

سدتهلك  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعدين بقدوانني وسياسدات محايدة امل  
 : الربانمج املؤقت2019متوز/يوليه  9و 8  رابعةالدورة ال

 2019متوز/يوليه  9الثالاثء  2019متوز/يوليه  8االنين   
 XVII الواعة، E قصر األمم، املبىن

 مائدة مستديرة اجللسة العامة الفتتاحية 00/10-00/11
 مسامهة محاية املستهلك يف االستهالك املستدام

منظتوراة ءشتأن محايتة املستتهلك  :الكلمة الرئيستية 00/11-30/11
 يف الورن اياد  والعشرين

 

تنفيتتتتتتذ مبتتتتتتادئ األمتتتتتتم املتحتتتتتتدجم التوجيهيتتتتتتة يمايتتتتتتة  30/11-00/12
 املستهلك

 

 عرن أمانة األونكتاد 00/12-00/13
آختتتتتتتتر التطتتتتتتتتوراة املستتتتتتتتتإلدجم يف األطتتتتتتتتر الوانونيتتتتتتتتة 

 واملؤسسية وارريطة العاملية يماية املستهلك
 ف اضية ألفضل املمارساة الدوليةالوائمة اال
نتاجاة العمليتتتتتة املتفتتتتتق تنفيتتتتتذ االستتتتتتعتتتتتن  حاطتتتتتةإ

 الثالثة لدورجملعليها 

 

الوتتدراة واملستاعدجم التونيتتة يف اتتال  استتعران ءنتتاء 00/15-30/15
 قوان  وسياساة محاية املستهلك

حبماية املستهلك يف   املعنيعامل  الفريو  ال تورير
ستتتتتتتتالمة املنتإلتتتتتتتتاة و  اتتتتتتتتال التإلتتتتتتتتارجم ا لك ونيتتتتتتتتة

 االستهالكية
استتتتعران النظتتتراء الطتتتوعي لوتتتانون وسياستتتة محايتتتة  00/15-00/16

 إندونيسيااملستهلك يف 
 

 اجللسة العامة اخلتامية  00/16-00/18
 االستنتاجاة املتفق عليها
ملتؤمتر األمتم املتحتدجم الثتامن جدول األعمال املؤقت 

املعتتتتين عستتتتتعران ايتتتت  جوانتتتتب اموعتتتتة املبتتتتادئ 
تتتتتتتفة املتفتتتتتتتق عليهتتتتتتتا اتفاقتتتتتتتاً متعتتتتتتتدد  والوواعتتتتتتتد املنص 
األطتتترا  متتتن أجتتتل مكافحتتتة املمارستتتاة التإلاريتتتة 

 التوييدية
 الدورجماعتماد تورير 

    


