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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلكفريق الخبراء 
 الدورة األولى

 2016تشرين األول/أكتوبر  19-18جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال المؤقت وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب.  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  -2
إطالق  مبالالااأل األمالالم املتلالدج التوجيايالالا سمايالالا املاالتات  واملناقشالالا  املتعت الالا  )أ( -3

 باملاائل ذا  الصتا؛
أسالالتوب عمالالالل اريالالالا اوالال اء اسكالالالومب الالالالدوي املعالالا ب الالالوان  وسياسالالالا   ايالالالا  )ب( 

لالالالال  املشالالالالاورا  ، مبالالالالا   ذ2020-2016املاالالالالتات  وبرنالالالالامل عمتالالالال  لت الالالال ج 
واملناقشالالالالالا  املتعت الالالالالا باستعراءالالالالالا  النظالالالالالراء بشالالالالال   قالالالالالوان  وسياسالالالالالا   ايالالالالالا 
املاتات ، وبنالاء ال الدرا  وت الدمل املاالاعدج الت نيالا   والال قالوان  وسياسالا  

  ايا املاتات . 
جالالالدول األعمالالالال املؤقالالالت لتالالالدورج الاانيالالالا ل ريالالالا اوالالال اء اسكالالالومب الالالالدوي املعالالالا ب الالالوان   -4

  ايا املاتات . وسياسا  
 اعتماا ت رير اريا او اء اسكومب الدوي املعا ب وان  وسياسا   ايا املاتات .  -5
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 الشروح -ثانياا  
  1البند   

  انتخاب أعضاء المكتب
سينتخب اريا او اء اسكومب الدوي املعا ب الوان  وسياسالا   ايالا املاالتات  )اريالا  -1

  م رراً. -ئيااً ونائباً لترئيس او اء اسكومب الدوي( ر 

  2البند   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قالالالد يرفالالالب اريالالالا اوالالال اء اسكالالالومب الالالالدوي   إقالالالرار جالالالدول األعمالالالال املؤقالالالت الالالالوارا    -2
  ال صل األول أعقه.

ويُ الالال ص صصالالالية التاالالالا العامالالالا األوت، الالالالة سالالالُت تتن الاالالالاعا العا الالالرج مالالالن  الالالباص يالالالو   -3
مالالن جالالدول  2و 1، لتنالالاول املاالالائل ائجرائيالالا )البنالالدا  2016تشالالرين األول/أكتالالوبر  18ثنالال  اال

األعمالالالال املؤقالالالت( ولالالالياالء بالبيانالالالا  االسالالالتاقليا. وسُتخصالالالة التاالالالا العامالالالا اوتاميالالالا، الالالالة 
، العتمالاا الت ريالر وجالدول األعمالال املؤقالت 2016تشرين األول/أكتالوبر  19سُتع د يو  الاقثاء 

مالالالن  4)البنالالالد  2017الاانيالالالا ل ريالالالا اوالال اء اسكالالالومب الالالالدوي امل الالالرر ع الالد ا    و /يوليالالال   لتالالدورج
امل الالالالرر  -جالالالالدول األعمالالالالال املؤقالالالالت(. وبالالالالالنظر إت قسصالالالالر مالالالالدج الالالالالدورج، سالالالاليؤذ  لنائالالالالب الالالالالرئيس 

 باستكمال الت رير الناائب بعد اختتا  الدورج. 
تشالرين األول/أكتالوبر )بعالد انتخالاب  18وميكن صصية ب يالا التاالا ، بالدءاً مالن يالو   -4

تشالالرين األول/أكتالالوبر، لتنالالاول  19أعضالالاء املكتالالب وائاالء بالبيانالالا  العامالالا( ويالال   الالباص يالالو  
)ب( مالالن جالالدول األعمالالال املؤقالالت. وميكالالن، عنالالد الضالالرورج، إرجالالاء 3)أ( و3البنالالدين املوءالالوعي  
تشالالرين األول/أكتالالوبر مالالن أجالالل إتايالالا وقالالت   19وقالالت متالال خر بعالالد ماالالر يالالو  اعتمالالاا الت ريالالر إت 

 كاٍف لع د جتاا عمل فري رمسيا   ا ج بعد الظار. 
 الوثائا

TD/B/C.I/CPLP/1  جدول األعمال املؤقت و روي 

  )أ(3البند   
بالمسائل إطالق مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والمناقشات المتعلقة 

 ذات الصلة
  22بش    ايا املاتات  املعتمد    70/186من قرار المعيا العاما  7وا اً لت  رج  -5

، أنشالالالر اريالالالا اوالالال اء اسكالالالومب الالالالدوي املعالالالا ب الالالوان  وسياسالالالا  2015كالالالانو  األول/اياالالالم  
 ر األمالم املتلالدج  ايا املاتات    إطار لنالا قائمالا مالن لالا  وتالس التوالارج والتنميالا التالاب  ملالؤ 
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لتتوارج والتنميا. وستبا ر  الهه اييةالا أعمايالا إت فايالا انع الاا مالؤ ر األمالم املتلالدج التاسال  املعالا 
باسالالتعرامج عيالال  جوانالالب وموعالالا املبالالااأل وال واعالالد املنصالال ا املت الالا عتياالالا ات اقالالاً متعالالدا األطالالراف 

الهي سياالتعرمج عمالل اريالا اوال اء من أجل مكاالا املمارسا  التواريا الت ييديا، و و املؤ ر 
اسكالالومب الالالدوي وسالاليتخه قالالراراً بشالال   .ديالالد واليتالال . ويالالدعو اريالالا اوالال اء اسكالالومب الالالدوي،   
اورتالال  األوت، إت مناقشالالا ال ضالالايا الالالواراج أانالالاه، وذلالال    أع الالاب تن الالين مبالالااأل األمالالم املتلالالدج 

  التوجيايا سمايا املاتات :
 ملتلدج التوجيايا سمايا املاتات  بصيغتاا املن لا؛إطق  مبااأل األمم ا )أ( 
إ الالالراجل الاالالالا   الالالايبا املصالالالتلا لتل يالالالالا أ الالالداف التنميالالالا املاالالالتداما: عالالالالد   )ب( 

 التختب عن أي ماتات ؛
 التلديا  الة يطرياا االقتصاا التعاوين النا ر وآااق ؛ )ج( 
  والتلديا .بناء ال درا    وال  ايا املاتات : اال.ا ا   )ا( 

ويتوق  أ  ُُيدا اريالا اوال اء اسكالومب الالدوي الاالبل العمتيالا لراالد أنشالطا بنالاء ال الدرا   -6
لصالالاو وكالالاال   ايالالا املاالالتات  املاتمالالا   البتالالالدا  الناميالالا والبتالالدا  الالالة  الالر اقتصالالااا ا مبريتالالالا 

 ورج أعقه. انت اليا بنتائل املناقشا  بش   مواءي  اجتماع املائدج املاتديرج املهك

  )ب(3البند   
أسلوب عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقووانين وسياسوات حمايوة المسوتهلك 

، بمووا فووي ذلووك المشوواورات والمناقشووات المتعلقووة 2020-2016وبرنووامع عملووه لل توورة 
باستعراضووات النظووراء بشووني قوووانين وسياسووات حمايووة المسووتهلك، وبنوواء القوودرات وتقووديم 

 دة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلكالمساع
يُتوقالال  أ  يتخالاله اريالالا اوالالال اء اسكالالومب الالالدوي،   إطالالار  الالالها البنالالد، قالالراراً بشالال   أسالالالتوب  -7

. وتياالرياً يالهه العمتيالا، ساليكو  اريالا اوال اء اسكالومب 2020-2016عمت  وبرنالامل عمتال  لت ال ج 
"، كمالا 2020-2016 ،و  "أستوب العمل وبرنالامل العماللالدوي قد استعرامج ت رير األمانا املعن

سيكو  قد استم  إت عرومج او اء والاا  ال اعتا الدوليا وائقتيميا اضقً عن مماتب ال طاع 
اوالالاو وامتمالال  املالالدين. ويُتوقالال  أيضالالاً أ  ي الالد  اريالالا اوالال اء اسكالالومب الالالدوي إت أمانالالا األونكتالالاا 

ا   والالال قالالوان  وسياسالالا  إر الالااا  بشالال   أعمالالال بنالالاء ال الالدرا  األخالالرا الالالة ينبغالالب ال يالالا   الال
  ايا املاتات . 

)ج( مالالن مبالالااأل 97وعتالالو وجالال  اوصالالوو، قالالرر  المعيالالا العامالالا   املبالالدأ التالالوجياب  -8
األمالالالم املتلالالالدج التوجيايالالالا سمايالالالا املاالالالتات  أنالالال  ينبغالالالب لضونكتالالالاا أ   الالالري استعراءالالالا  نظالالالراء 

ب االالالا  يةالالالا   ايالالالا املاالالالتات    طوعيالالالا لتاياسالالالا  الوطنيالالالا املتعت الالالا كمايالالالا املاالالالتات  الالالالة تط
الدول األعضاء. ويتضمن ال رع جيم من ال صل الاالث من ت ريالر األمانالا مبالااأل توجيايالا ميكالن 

 االستناا إلياا ملناقشا مناويا الستعراءا  النظراء ووء  تت  املناويا. 
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اا وسالالالالتتوت األمانالالالالا نشالالالالر مبالالالالااأل األمالالالالم املتلالالالالدج التوجيايالالالالا سمايالالالالا املاالالالالتات  بصالالالاليغت -9
 . *املن لا، وذل  بو  اا وثي ا فري خا ا بالدورج

ويدعو او اء إت ت دمل عرومج   ويا مشال وعا بورقالا  خطيالا مالوجتج تتنالاول املواءالي   -10
املشالالار إلياالالا أعالالقه. وسالالُتتاص  الالهه الورقالالا    فراالالا االجتماعالالا  أثنالالاء املشالالاورا . وإذا رفبالالت 

خالرا، اريجالو مناالا أ  تُبتالم األمانالا باملوءالوع الالهي البتدا    إجراء مشالاورا  تتنالاول مواءالي  أ
لكالب يتاالجل لميال  املشالارك   2016أيتول/سالبتم   16ترفب   تناول  وذل    موعد أقصاه 

 التلضري لتمشاورا . 
 الوثائا

TD/B/C.I/CPLP/2  ،2020-2016أستوب العمل وبرنامل العمل 

TD/B/C.I/CPLP/3  قالالالالالوان  وسياسالالالالالالا  اسالالالالالتعرامج بنالالالالالالاء ال الالالالالدرا    والالالالالالال
  املناااا واملااعدج الت نيا امل دما    ها امال

  4البند   
جوودول األعمووال المؤقووت للوودورة الرانيووة ل ريووق الخبووراء الحكووومي الوودولي المعنووي بقوووانين 

 وسياسات حماية المستهلك
اانيالا، أ  يتوق  من اريا او اء اسكومب الدوي، العامالل بو ال    يةالا يضالرييا لتالدورج ال -11

يوااالا عتالو جالدول األعمالال املؤقالالت لتالدورج امل بتالا الالهي يُتوقالال  أ  تُ الر ه املناقشالا  الالة سالالُتورا 
 )ب(. 3  إطار البند 

  5البند   
 اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك

  الهي ي دَّ  إت لنا التوارج والتنميا.سيعتمد اريا او اء اسكومب الدوي ت ريره  -12
 

يرجالالو مالالن اوالال اء ت الالدمل ورقالالا م إت أمانالالا األونكتالالاا   أقالالرب وقالالت ممكالالن. ولتلصالالول  
 Mr. Arnau Izaguerri, Competition Law andعتالو متيالد مالن املعتومالا ، يرجالو االتصالال بالال: 

Policy Branch, Division on International Trade in Goods and Services, and 

Commodities, UNCTAD (e-mail: arnau.izaguerri@unctad.org).   
     

__________ 

  ، املراا.A/RES/70/186انظر أيضاً  *
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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية 

 الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلكفريق 
 الدورة األولى

 2016تشرين األول/أكتوبر  18-17جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 تصويب  

 على النحو الوارد أعاله. TD/B/C.I/CPLP/1يكون العنوان اجلانيب يف الوثيقة  -1

 ، قائمة الوثائق10الفقرة  -2

 بالعنوان التايل: TD/B/C.I/CPLP/3العنوان الوارد يف الوثيقة  يُستعاض عن 
 استعراض بناء القدرات واملساعدة التقنية فيما يتعلق بسياسات املنافسة واملستهلك 
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