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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٠-٨جنيف، 
  ن جدول األعمال املؤقت م٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  تصويب    
  العنوان اجلانيب  -١

   على النحو الوارد أعالهTD/B/C.I/CLP/19يكون العنوان اجلانيب يف الوثيقة   
  )ج(٣، الفقرة الفرعية ١الصفحة   -٢

ت املتعلقة بتنقيح مبادئ األمـم املتحـدة        املشاورات واملناقشا :  اجلملة التالية  حتذف  
 املستهلك، مبا يف ذلك برنامج العمل املقبل بشأن العالقة بـني سياسـات             التوجيهية حلماية 

  املنافسة ومحاية املستهلك
  ، اجلملة الثانية٣، الفقرة ٢الصفحة   -٣

 ،٢٠١٣ه  يولي/متوز ١٢وسُتعقد اجللسة العامة اخلتامية يوم اجلمعة       :  اجلملة يستعاض عن   
  .٢٠١٣يوليه /متوز ١٠األربعاء وسُتعقد اجللسة العامة اخلتامية يوم  :باجلملة التالية

  ٤، الفقرة ٢الصفحة   -٤
  : يستعاض عن  
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 يوليه وحىت صـباح   / متوز ٨ات، بدًءا من بعد ظهر يوم       وميكن ختصيص بقية اجللس     -٤
 .املؤقـت  جدول األعمال من) ب(٣و) أ(٣يوليه، لتناول البندين املوضوعيني   / متوز   ١١ يوم

وسيتـضمن  . يوليـه / متوز   ١١بعد ظهر يوم اخلميس     ) ج(٣وستبدأ املشاورات بشأن البند     
 جبميع بنود جدول األعمـال      فريق اخلرباء احلكومي الدويل موجًزا باملشاورات املتعلقة       تقرير
 ١٢م   وقت متأخر بعد ظهـر يـو       وميكن، عند الضرورة، إرجاء اعتماد التقرير إىل       .املؤقت
  .من أجل إتاحة وقت كاف لعقد جلسة عمل غري رمسية يوليه،/متوز

  :مبا يلي  
يوليه وحىت صـباح    / متوز ٨وميكن ختصيص بقية اجللسات، بدءاً من بعد ظهر يوم            -٤
 .من جدول األعمال املؤقـت    ) ب(٣و) أ(٣يوليه، لتناول البندين املوضوعيني     / متوز ١٠ يوم

كومي الدويل موجزاً باملشاورات املتعلقة جبميع بنود جدول        وسيتضمن تقرير فريق اخلرباء احل    
تقرير إىل وقت متأخر بعـد ظهـر        وميكن، عند الضرورة، إرجاء اعتماد ال     . األعمال املؤقت 

  .يوليه، من أجل إتاحة وقت كاف لعقد جلسة عمل غري رمسية/ متوز١٠ يوم
  ٧الفقرة   -٥

  حتذف الفقرة  
   ١٤الفقرة   -٦

  حتذف الفقرة  
  رفقامل  -٧

   املرفق باملرفق الوارد أدناهيستعاض عن  

  املرفق

  مشروع برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل    
  "XVIII"، القاعة "E"قصر األمم، املبىن     

 ٢٠١٣يوليه / متوز١٠األربعاء  ٢٠١٣يوليه / متوز٩الثالثاء  ٢٠١٣يوليه / متوز٨االثنني 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  افتتاح االجتماع
كلمة يلقيها السيد سوباتشاي    
بانيتشباكدي، األمني العـام    

 لألونكتاد

  : اجتماع مائدة مستديرة بشأن
 املوارد حتديد األولويات واستخدام  

  كأداة لفعالية الوكاالت
 

  :اجتماع مائدة مستديرة بشأن
 واإلجـراءات املـشتركة     الطرائق
  الدويل للتعاون
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 ٢٠١٣يوليه / متوز١٠األربعاء  ٢٠١٣يوليه / متوز٩الثالثاء  ٢٠١٣يوليه / متوز٨االثنني 

  ١البند 
 انتخاب أعضاء املكتب

  ٢البند 
إقرار جدول األعمال وتنظيم 

 العمل
  ٣البند 

  تقدمي من األمانة
 

: الفريق الرفيع املستوى بشأن
دور املنافسة يف جدول 

 األعمال العاملي
اجتماع مائدة مستديرة 

  :بشأن
ية يف تأثري التكتالت االحتكار

 الفقراء

  

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

استعراض النظـراء بـشأن     
 باكستان

ــشأن  استعراض النظراء بشأن أوكرانيا اســتعراض النظــراء ب
 نيكاراغوا

 :اجللسة األوىل :اجللسة األوىل :اجللسة األوىل

 عرض التقرير القطري  - عرض التقرير القطري  - عرض التقرير القطري  -
 مالحظات الوفود - مالحظات الوفود -  الوفودمالحظات  -
  وأجوبةأسئلة - أسئلة وأجوبة - وأجوبةأسئلة  -

  :اجللسة الثانية
جلسة تفاعلية بشأن مـسائل     
ــر  ــددة يف تقري ــة حم معين
استعراض النظراء واملـسائل    

البلــد تمس يلــالــيت قــد 
 توضيحات بشأهنا

  :اجللسة الثانية
لسة تفاعلية بشأن مسائل معينة     ج

حمددة يف تقرير استعراض النظـراء      
ـ واملسائل اليت قد     البلـد  تمس  يل
 توضيحات بشأهنا

 :اجللسة الثانية
جلسة تفاعلية بشأن مسائل معينة     
حمددة يف تقرير استعراض النظراء     

ـ واملسائل اليت قد     البلـد  تمس  يل
  توضيحات بشأهنا

  
  ٥ و٤البندان 

 اخلـرباء   اعتماد تقريـر فريـق    
املعين بقـوانني   احلكومي الدويل   
  وسياسات املنافسة

  
 االستنتاجات املتفق عليها 

  
        


