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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

  المستهلكفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية 

 الدورة السادسة

  2022تموز/يوليه  19و 18جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1
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آخر التطوراح المساااااااااات د  قا األير القانونيل والمؤةااااااااااساااااااااايلي خريطل األون تا  العالميل ل مايل   -4
 المستص ك.

 تقرير األقرقل العام ل المعنيل بما ي اي -5

 االةتصالكيل؛ ةالمل المنت اح )أ( 
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يرائق اةاتعرااااح النظراء الطوةيل التا ي ريصا األون تا  لقوانين وةاياةااح المناقسال   )ج( 
 وامايل المستص ك.

 ل دو . يرائق تنفيذ التوةياح المتع قل بمنع توزيع المنت اح االةتصالكيل غير المأمونل المعروقل عبر ا  - 6

 امايل المستص ك، بما قا ذلك التثقيف والتع يم الماليْين. -7
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 اةتعراض النظراء الطوعا لقانون وةياةل امايل المستص كي تاي ند -9
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 .اةتعراض بناء القدراح والمساعد  التقنيل قا م ال قوانين وةياةاح امايل المستص ك -10

جدول األعمال المؤقت ل دور  السااااابعل لفريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااااياةااااح   -11
 امايل المستص ك.

اعتما  تقرير الدور  السااااااا ةاااااال لفريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااااااياةاااااااح امايل  -12
 المستص ك.

 الشروح -ثانياا  

  1البند   
 المكتبانتخاب أعضاء 

ةاااينتخب قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااياةااااح امايل المساااتص ك رئيساااا  ونائلا    -1
 مقررا . -ل رئيس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قد يوّ  قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااااياةااااااااح امايل المساااااااتص ك إقرار جدول   -2
 مؤقت ب يغته الوار   قا الف ل األول أعاله.األعمال ال

وُيقترح تخ اايا ال  ساال العامل االقتتاايل ل دور  السااا ةاال لفريق الخبراء ال كوما الدولا، التا   -3
  1، لتناول المساااااائل اإلجرائيل )البندان  2022تموز/يوليه    18من يوم االثنين،    00/10ةاااااتبدأ قا السااااااعل  

اإل الء ببياناح اةااتصالليل. وةااُتخ ااا ال  ساال العامل الختاميل، المقرر  من جدول األعمال المؤقت( و   2و
، إلقرار جدول األعماال المؤقت ل ادور  السااااااااااااااابعال لفريق الخبراء  2022تموز/يولياه   19عقاداا يوم الثالثاء،  

الدور ،  . وبالنظر إلى ق ااااااااااار مد   (12و 11ال كوما الدولا، والعتما  تقرير الدور  الساااااااااااا ةااااااااااال )البندان  
 المقرر باةت مال التقرير النصائا بعد اختتام الدور . -ةيؤذ ن لنائب الرئيس 

تموز/يوليه )بعد انتخاب أعضاااااااء    18ويمكن، من ثم، تخ اااااايا بقيل ال  ساااااااح، بدءا  من يوم   -4
 من  10إلى   3تموز/يوليه، ل بنو  الموااااوةيل من   19المكتب واإل الء بالبياناح العامل( اتى ةااالاح يوم  

جاادول األعمااال المؤقاات. وي وز، عنااد الضاااااااااااااارور ، إرجاااء اعتمااا  التقرير إلى وقاات متااأخر من بعااد  صر 
 تموز/يوليه إلتاال إمكانيل عقد ج سل عمل غير رةميل بعد  صر ذلك اليوم. 19 يوم

  الوثائق

TD/B/C.I/CPLP/27 جدول األعمال المؤقت وشرواه 

   3البند   
األعضاااااااااء والجهات المعنية ماااااااااحَة الم اااااااالحة مَاد   األمم  تقرير عن تنفيذ الدول 

 المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

  كانون األول/  22قررح ال معيل العامل لألمم المت د ، قا قراراا بشاأن امايل المساتص ك المؤر    -5
  . ( A/RES/70/186) ل  ، اعتما  ملا   األمم المت د  التوجيصيل ل مايل المساتص ك ب ايغتصا المنق  2015 يسامبر  
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)أ( من الملا   التوجيصيل ب يغتصا المنق ل، ةيستمع قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا  97ووققا  ل فقر   
بقوانين وةاااااااياةااااااااح امايل المساااااااتص ك إلى تقرير شااااااافوم من الدول األعضااااااااء وال صاح المعنيل ةااااااااالل  

 الم   ل عن تنفيذ الملا   التوجيصيل.

  5و 4البندان   
آخر التطورات المستجدة في األطر القانونية والمؤسسية: خريطة األونكتاد العالمية لحماية  
المسااااااتهلكر تقرير األفرقة العاملة المعنية بما ألي: مأ  ساااااا مة المنتجات السااااااته  يةر  
  ومب  حماية المساااتهلك في مجال التجارة اتلكترونيةر ومط  طرااق اساااتعراناااات النظراء

 الطوعية التي يجريها األونكتاد لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك

من القرار ألف والتوةاااااااااااااايااال المتع قااال بمنع توزيع    30و  29و  27و  (ب)16و  11وققاااا  ل فقراح  -6
المنت اح االةااااااااااااااتصالكيل غير المأمونل المعروقل عبر ال دو  ال ذين اعتمداما مؤتمر األمم المت د  الثامن  
المعنا باةااااااااتعراض جميع جوانب م موعل الملا   والقواعد المن اااااااافل المتفق ع يصا اتفاقا  متعد  األيرا   

، ةاااااااااااايسااااااااااااتمع قريق الخبراء  ( TD/RBP/CONF.9/9)اح الت اريل التقييديل  من أجل مكاق ل الممارةاااااااااااا
ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااااااياةااااااااااح امايل المساااااااااتص ك إلى تقارير شااااااااافويل من األمانل عن آخر 
التطوراح المسااات د  قا األير القانونيل والمؤةاااسااايل )خريطل األون تا  العالميل ل مايل المساااتص ك(؛ والفريق  

لمعنا بساااالمل المنت اح االةاااتصالكيل؛ والفريق العامل المعنا ب مايل المساااتص ك قا م ال الت ار   العامل ا
اإلل ترونيل؛ والفريق العامل المعنا بطرائق اةااااااااااتعراااااااااااااح النظراء الطوةيل التا ي ريصا األون تا  لقوانين  

 الدولا قا األعمال المقب ل. وةياةاح المناقسل وامايل المستص ك. وُيتوقع أن يبت قريق الخبراء ال كوما

  8و 7و 6البنود   
طرااق تنفيذ التومية المتعلقة بمنع توزيع منتجات استه  ية غير مأمونة معروفة عبر  
الحادودر وحمااياة المساااااااااتهلاك المااليل بماا في تلاك التمايي والتعليم المااليي نر وحمااياة  

 المستهلك في مجال تقديم الخدمات ال حية

من القرار ألف والتوةاااااااااايل المتع قل بمنع توزيع المنت اح االةااااااااااتصالكيل المعروقل    27  ل فقر   وققا   -7
غير المأمونل عبر ال دو  ال ذين اعتمداا مؤتمر األمم المت د  الثامن الةااااتعراض جميع جوانب الم موعل  

(TD/RBP/CONF.9/9) ةاااااااااينظر قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااااااياةااااااااااح امايل ،
األماااااانااااال المعنونتْين   ماااااذكرتْا   Modalities for the implementation of theالمسااااااااااااااتص اااااك قا 

recommendation on preventing the cross-border distribution of known unsafe 

consumer products  ) ةاايل المتع قل بمنع توزيع المنت اح االةااتصالكيل المعروقل غير يرائق تنفيذ التو
و"واماايال المسااااااااااااااتص اك الماالا، بماا قا ذلاك التثقيف    (TD/B/C.I/CPLP/28)   )الماأمونال عبر ال ادو 

، وةايساتمع إلى تقارير شافويل من األمانل عن النتائل الرئيسايل  (TD/B/C.I/CPLP/29)والتع يم الماليْين"  
رتْين، وةايعقد مناقشال مائد  مساتدير  بشاأن كل موااوال، قضاال عن مناقشال مائد  مساتدير  الوار   قا المذك

 بشأن مواوال امايل المستص ك قا م ال تقديم الخدماح ال  يل.

  الوثائق

TD/B/C.I/CPLP/28 Modalities for the implementation of the 

recommendation on preventing the cross-border 

distribution of known unsafe consumer products 

TD/B/C.I/CPLP/29 امايل المستص ك المالا، بما قا ذلك التثقيف والتع يم الماليين 
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   9البند   
 استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات حماية المستهلك: تاألند

من القرار ألف الاذم اعتماده مؤتمر األمم المت اد  الثاامن المعنا بااةااااااااااااااتعراض   (أ)16 وققاا  ل فقر  -8
جميع جواناب م موعال الملاا   والقواعاد المن اااااااااااااافال المتفق ع يصاا اتفااقاا  متعاد  األيرا  من أجال مكااق ال 

، ةااااي رم قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا  (TD/RBP/CONF.9/9)الممارةاااااح الت اريل التقييديل  
ين وةااااياةاااااح امايل المسااااتص ك اةااااتعراض النظراء الطوعا لقوانين وةااااياةاااااح امايل المسااااتص ك قا بقوان

، وةاااااااتتاح (UNCTAD/DITC/CPLP/2022/1)تاي ند. وةااااااايتاح التقرير ال امل الةاااااااتعراض النظراء  
 لتيسير مناقشل التقرير. (TD/B/C.I/CPLP/30)لم ل عامل ب ميع ال غاح 

  الوثائق

TD/B/C.I/CPLP/30 Voluntary peer review of consumer protection 

law and policy of Thailand: Overview  

  10البند   
 استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات حماية المستهلك

ةاااااااينظر قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةاااااااياةااااااااح امايل المساااااااتص ك قا مذكر    -9
الاااامااااعاااانااااونااااااال    Review of capacity-building in and technical assistance onاألماااااااانااااااال 

competition and consumer protection laws and policies  (  القاااااادراح بناااااااء  اةااااااااااااااتعراض 
–TD/B/C.I/CPLP/31)  (ال قوانين وةاااااياةااااااح المناقسااااال وامايل المساااااتص كوالمسااااااعد  التقنيل قا م 

TD/B/C.I/CLP/65 )     م من األمانل عن األنشاااااااطل الرئيسااااااايل المنفذ وةااااااايساااااااتمع إلى تقرير شااااااافوم مقدة
 والمشاريع ال اريل، قضال  عن المسااماح المقدمل من ممث ا الب دان المستفيد  والوكاالح المان ل.

  الوثائق

TD/B/C.I/CPLP/31–

TD/B/C.I/CLP/65 

Review of capacity-building in and technical 

assistance on competition and consumer 

protection laws and policies 

  11البند   
جدول األعمال المؤقت للدورة الساااااااااابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين 

 المستهلكوسياسات حماية 

ُيتوقع من قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااااااياةاااااااح امايل المسااااااتص ك، ب اااااافته  -10
 الصيئل الت ضيريل ل دور  السابعل، أن يتفق ع ى جدول األعمال المؤقت ل دور  المقب ل.

  12البند   
المعني بقوانين وساياساات  اعتماد تقرير الدورة الساادساة لفريق الخبراء الحكومي الدولي  

 حماية المستهلك

ةاااايعتمد قريق الخبراء ال كوما الدولا المعنا بقوانين وةااااياةاااااح اميل المسااااتص ك تقريره المقدةم   -11
 إلى ل نل الت ار  والتنميل.



TD/B/C.I/CPLP/27 

5 GE.22-06754 

بنّيتصم تقاديم ورقااح   2022أياار/ماايو    20يرجى من الخبراء إعالم أماانال األون تاا  قبال يوم ال معال   
ازيران/   24وإةاااااصاماح. ويمكن تقديم الورقاح واإلةاااااصاماح ال تابيل إلى أمانل األون تا  اتى يوم ال معل،  

 .2022يونيه 

 Mr. Arnau Izaguerri Vila, Economic Affairsيبولمزيد من المع وماح، يرجى االت اال   

Officer, or Ms. Zilu Zhou, Associate Economic Affairs Officer, Competition and 
Consumer Policies Branch, Division on International Trade and Commodities, 

UNCTAD  البريد اإلل تروناي(arnau.izaguerri@un.org  أوzilu.zhou@un.org). 
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