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  19- القوانين والسااااياةاااااح واإلجراءاح التنظيميل ل مايل المسااااتص ك قا ةااااياك الت ااااد  ل ا  ل  وقيد  - 8
 وقا أعقابصا. 

 اةتعراض النظراء الطوعا لقوانين وةياةاح امايل المستص ك قا شي ا. -9

 اةتعراض بناء القدراح والمساعد  التقنيل قا م ال قوانين وةياةاح امايل المستص ك. -10

جدول األعمال المؤقت ل دور  السااا ةاال لفريت الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااياةاااح   -11
 امايل المستص ك.

قوانين وةاااااااياةااااااااح امايل اعتما  تقرير الدور  الخامسااااااال لفريت الخبراء ال كوما الدولا المعنا ب -12
 المستص ك.

 الشروح -ثايياا  

  1البنو   

 ايتخاب أعضاء المكتب

ةاااينتخب قريت الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااياةااااح امايل المساااتص ك ر يساااا  ونا لا    -1
 مقررا . -ل ر يس 

  2البنو   

 إقرار جوول األعمال وتنظيم النمل

ال كوما الدولا أن يقّر جدول األعمال المؤقت المستنسخ قا الف ل األول  قد يو  قريت الخبراء   -2
 أعنه.

وُيقترح تخ اايا ال  ساال العامل ااقتتاايل ل دور  الخامساال لفريت الخبراء ال كوما الدولا، التا   -3
  2و  1  ، لتناول المسااا ل اإلجرا يل )البندان2021تموز/يوليه    5 ،من يوم ااثنين  00/10ةااتبدأ قا الساااعل  

من جدول األعمال المؤقت( واإل اء ببياناح اةااااااتصنليل. وةااااااُتخ ااااااا ال  ساااااال العامل الختاميل، المقرر  
، إلقرار جدول األعمال المؤقت ل دور  السااااااااااا ةاااااااااال لفريت الخبراء  2021تموز/يوليه    6  ،عقدها يوم الثنثاء

(. ونظرا  لق اااااااار مد  الدور ، ةااااااااُيؤ  ن  12و  11ال كوما الدولا، واعتما  تقرير الدور  الخامساااااااال )البندان  
 المقرر باةت مال التقرير النصا ا بعد اختتام الدور . -لنا ب الر يس 

تموز/يوليه    6بعد ظصر يوم  ما  تموز/يوليه إلى    5 ساح المتلقيل، ابتداء من ويمكن تخ يا ال  -4
من جدول األعمال المؤقت. وي وز، عند    10إلى    3ل مساااااااااا ل الموااااااااااو يل المدرجل قا إيار البنو  من 

تموز/يولياه ل ا ُيتااح الوقات لعقد   6الضاااااااااااااارور ، إرجااء اعتماا  التقرير إلى وقات متا خر من بعاد ظصر يوم 
 عمل  ير رةميل بعد ظصر  لك اليوم.ج سل 

  الوثا ت
TD/B/C.I/CPLP/21 جدول األعمال المؤقت وشرواه 
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  3البنو   

تورير ع  تنفنذ الوول األعضدددددددداء والجهات المننية مدددددددداحَة الم ددددددددلحة مَا    األمم  
 المتحوة التوجنهية لحماية المستهلك

  22التوجيصيل ل مايل المسااااتص ك، ب اااايعتصا المعتمد  قا  )أ( من ملا   األمم المت د   97وققا  ل فقر    -5
)المرقت(، ةاااااااااايسااااااااااتم  قريت    70/186قا قرار ال معيل العامل لألمم المت د     2015اانون األول/ يساااااااااامبر  

الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااياةااااااح امايل المساااااتص ك إلى تقرير شااااافو  من الدول األعضاااااء  
 لم   ل عن تنفيذ هذه الملا   التوجيصيل.وال صاح المعنيل ةاالل ا

  6و 5و 4البنو    

آخر التطورات المسددددددتجوة في األار الوايويية والمؤسددددددسدددددديةل خريطة األوي تا  النالمية 
وتورير الفريون  الناملن  المنننن  قما يليل )أ( سددددددممة المنتجات  لحماية المسددددددتهلك 

  المنتجات السددددددددتهمئية منر المرموية عبر الحوو  السددددددددتهمئيةل اراتق لمن  تو ي   
وتورير الفريق الندامدل المنني     و)ب( حمدايدة المسدددددددددتهلدك في مجدال التجدارة ا ل تروييدة

قطراتق اسدتنراادات النظراء الطوةية التي يجريها األوي تا  لوواين  وسدياسدات المنافسدة  
 وحماية المستهلك

من القرار ألف والتوةاااااااااااااايااال المتع قااال بمن  توزي     30و  29و  27)ب( و16و  11وققاااا  ل فقراح  -6
المنت اح ااةااااااااااااااتصنايل  ير الم مونل المعروقل عبر ال دو  ال ذين اعتمدهما مؤتمر األمم المت د  الثامن  
المعنا باةااااااااتعراض جمي  جوانب م موعل الملا   والقواعد المن اااااااافل المتفت ع يصا اتفاقا  متعد  األيرا   

(، ةاااااااااااايسااااااااااااتم  قريت الخبراء  TD/RBP/CONF.9/9ةاااااااااااااح الت اريل التقييديل )من أجل مكاق ل الممار 
ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااااااياةااااااااااح امايل المساااااااااتص ك إلى تقارير شااااااااافويل من األمانل عن آخر 
التطوراح المساااااات د  قا األير القانونيل والمؤةااااااساااااايل )خريطل األون تا  العالميل ل مايل المسااااااتص ك(؛ ومن  

مل المعنا بطرا ت اةاااااااااتعرااااااااااااح النظراء الطو يل التا ي ريصا األون تا  لقوانين وةاااااااااياةاااااااااح  الفريت العا
المناقسااااااال وامايل المساااااااتص ك؛ ومن الفريت العامل المعنا ب مايل المساااااااتص ك قا م ال الت ار  اإلل ترونيل  

اء ال كوما الدولا  والفريت العامل المعنا بسانمل المنت اح ااةاتصنايل. ومن المتوق  أن يبت قريت الخبر 
 قا األعمال المقب ل.

  8و 7البنوان   

احتياجات المسدددددتهل ن  الضدددددنفاء والمحرومن  في مجال حماية المسدددددتهلك  يما يتنلق 
والوواين  والسياسات وا جراءات التنظيمية لحماية المستهلك في سياق   قالمرافق النامة 

 وفي أعوابها 19-الت وي لجاتحة كوفنو

)أ( و)ب( من القرار ألف الااذ  اعتمااده مؤتمر األمم المت ااد  الثااامن  34رتين الفرعيتين  وققااا  ل فق -7
المعنا باةااااااااتعراض جمي  جوانب م موعل الملا   والقواعد المن اااااااافل المتفت ع يصا اتفاقا  متعد  األيرا   

ا بقوانين من أجل مكاق ل الممارةاااااااااااااااح الت اريل التقييديل، ةااااااااااااااينظر قريت الخبراء ال كوما الدولا المعن
وةااااااياةاااااااح امايل المسااااااتص ك قا مذ رتا المع وماح األةاااااااةاااااايل المقدمتي ن من األمانل بعنوان  ااتياجاح  
المسااااااااااااااتص  ين الضااااااااااااااعفاااااء والم رومين قا م ااااال اماااااياااال المسااااااااااااااتص ااااك  يمااااا يتع ت بااااالمراقت العااااامااال   

(TD/B/C.I/CPLP/22  وبعنوان  القوانين والساياةااح واإلجراءاح )  التنظيميل ل مايل المساتص ك قا ةاياك
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(، وةااااايساااااتم  إلى عروض ةاااااتقدمصا  TD/B/C.I/CPLP/23وقا أعقابصا  )  19-الت اااااد  ل ا  ل  وقيد
ما د  مسااتدير  بشاا ن  قا شااكل األمانل بشاا ن النتا ا الر يساايل الوار   قا التقارير المذ ور ، وةاايعقد مناقشاال 

 ال مواوع من هذه الموااي .

  الوثا ت
TD/B/C.I/CPLP/22  ااتياجاح المساااتص  ين الضاااعفاء والم رومين قا م ال امايل

 المستص ك  يما يتع ت بالمراقت العامل

TD/B/C.I/CPLP/23   القوانين والسااااااياةاااااااح واإلجراءاح التنظيميل ل مايل المسااااااتص ك
 وقا أعقابصا 19-قا ةياك الت د  ل ا  ل  وقيد

  9البنو   

 الطوعي لوواين  وسياسات حماية المستهلك في شنلياستنراض النظراء 

القرار ألف الااااذ  اعتمااااده مؤتمر األمم المت ااااد  الثااااامن المعنا  16و  15وققااااا  ل فقرتين   -8 )أ( من 
باةاااااتعراض جمي  جوانب م موعل الملا   والقواعد المن ااااافل المتفت ع يصا اتفاقا  متعد  األيرا  من أجل  

قريت الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااياةااااااح   ر  تقييديل، ةااااايمكاق ل الممارةااااااح الت اريل ال
امايل المساتص ك اةاتعراض النظراء الطوعا لقوانين وةاياةااح امايل المساتص ك قا شاي ا. وةايتاح التقرير  

(، وةاتتاح لم ل عامل ب مي  ال عاح  UNCTAD/DITC/CPLP/2021/1ال امل اةاتعراض النظراء )
(TD/B/C.I/CPLP/24.لتيسير مناقشل التقرير ) 

  الوثا ت
TD/B/C.I/CPLP/24   اةاتعراض النظراء الطوعا لقوانين وةاياةااح امايل المساتص ك

 قا شي اي عرض لم ل عامل 

  10البنو   

 استنراض بناء الوورات والمساعوة التونية في مجال قواين  وسياسات حماية المستهلك

الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاياةااح امايل المساتص ك قا تقرير أمانل  ةاينظر قريت   -9
األون تا  المعنون  اةاااتعراض بناء القدراح والمسااااعد  التقنيل قا م ال قوانين وةاااياةااااح المناقسااال وامايل 

وةااااايساااااتم  إلى عرض ةاااااتقدمه األمانل    ، (TD/B/C.I/CPLP/25–TD/B/C.I/CLP/60المساااااتص ك  )
ألنشاااااطل الر يسااااايل المنفذ  والمشااااااري  ال اريل، قضااااان  عن المسااااااهماح المقدمل من ممث ا الب دان  بشااااا ن ا

 المستفيد  والو ااح المان ل.

  الوثا ت
TD/B/C.I/CPLP/25–

TD/B/C.I/CLP/60 

اةااااااااااتعراض بناء القدراح والمساااااااااااعد  التقنيل قا م ال قوانين 
 وةياةاح المناقسل وامايل المستص ك
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  11البنو   

جوول األعمال المؤقت للوورة السدددا سدددة لفريق الخبراء الحكومي الوولي المنني قوواين  
 وسياسات حماية المستهلك

ُيتوق  من قريت الخبراء ال كوما الدولا، ب ااااافته الصيتل الت ضااااايريل ل دور  الساااااا ةااااال، أن يتفت   -10
 ع ى جدول األعمال المؤقت لدورته المقب ل.

  12البنو   

 اعتما  تورير فريق الخبراء الحكومي الوولي المنني قوواين  وسياسات المنافسة

م إلى ل نل   -11 ةاايعتمد قريت الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااياةاااح المناقساال تقريره المقدج
 الت ار  والتنميل.

 

نيساااااااااان/أبريل  30  يرجى من الخبراء إخطار أمانل األون تا  قا أقرب وقت ممكن قبل يوم ال معل 
. وي ب تقديم الورقاح واإلةااااااااااااااصاماح الخطيل إلى أمانل األون تا   بنّيتصم تقديم ورقاح وإةااااااااااااااصاماح 2021

 .2021أيار/مايو  31 ااثنينب  ول يوم 
 Mr. Arnau Izaguerri Vila, Economic Affairsي  بلمزيد من المع وماح، يرجى اات ااااااااااال   

Officer Competition and Consumer Policies Branch, Division on International Trade and 

Commodities, UNCTAD (email: arnau.izaguerri@un.org). 

    


	جدول الأعمال المؤقت وشروحه
	أولاً- جدول الأعمال المؤقت
	ثانياً- الشروح
	البند 1  انتخاب أعضاء المكتب
	البند 1  انتخاب أعضاء المكتب
	البند 2  إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل
	البند 2  إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل
	البند 3  تقرير عن تنفيذ الدول الأعضاء والجهات المعنية صاحبة المصلحة مبادئَ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك
	البند 3  تقرير عن تنفيذ الدول الأعضاء والجهات المعنية صاحبة المصلحة مبادئَ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك
	البنود 4 و5 و6  آخر التطورات المستجدة في الأطر القانونية والمؤسسية: خريطة الأونكتاد العالمية لحماية المستهلك؛ وتقرير الفريقين العاملين المعنيين بما يلي: (أ) سلامة المنتجات الاستهلاكية: طرائق لمنع توزيع المنتجات الاستهلاكية غير المأمونة عبر الحدود؛ و...
	البنود 4 و5 و6  آخر التطورات المستجدة في الأطر القانونية والمؤسسية: خريطة الأونكتاد العالمية لحماية المستهلك؛ وتقرير الفريقين العاملين المعنيين بما يلي: (أ) سلامة المنتجات الاستهلاكية: طرائق لمنع توزيع المنتجات الاستهلاكية غير المأمونة عبر الحدود؛ و...
	البندان 7 و8  احتياجات المستهلكين الضعفاء والمحرومين في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بالمرافق العامة؛ والقوانين والسياسات والإجراءات التنظيمية لحماية المستهلك في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19 وفي أعقابها
	البندان 7 و8  احتياجات المستهلكين الضعفاء والمحرومين في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بالمرافق العامة؛ والقوانين والسياسات والإجراءات التنظيمية لحماية المستهلك في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19 وفي أعقابها
	البند 9  استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات حماية المستهلك في شيلي
	البند 9  استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات حماية المستهلك في شيلي
	البند 10  استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلك
	البند 10  استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلك
	البند 11  جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك
	البند 11  جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك
	البند 12  اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة
	البند 12  اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة


