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البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال املؤقت
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

برررجما العمررل ،ررا يف ذلررب بنرراء الترردرامي وتترردة املترراعدف التتني ر يمررا يتعلررب بت روان
وسياسامي املنا ت :
(أ)
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الدراس ررامي املتعلتر ر جممك ررامل اموعر ر املب رراصف والتواع ررد املن ر ر املت ررب علي ررا
ات اقاً متعدص األطراف من أجل مكا ح املمارسامي التجاري التتييدي :

''1

التحدايمي اليت تواج ا البلردا النامير يمرا يتعلرب ململنا تر والتنظريم
يف قطاع النتل البحري

''2

قضرااي املنا تر يف اررال بيرق مترروا البر املذاعررأل واملر رأل ل مرردا
الرايضي الكربى

(ب)

استعراض النظراء الطوعأل لتانو وسياس املنا ت يف بوتتواج

(ج)

تترير العمل املتعلب ببناء التدرامي واملتاعدف التتني يف ارال قروان وسياسرامي
املنا ت

(ص)

استعراض ال ل اخلامس والتاصس من قانو املنا ت النموذجأل

(ه)

تترير ريب النتاش املعين مللتعاو الدويل
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-4

جدول األعمال املؤقت للدورف الثامن عشرف ل ريب اخلرباء احلكومأل الدويل املعين بتروان
وسياسامي املنا ت

-5

اعتماص تترير ريب اخلرباء احلكومأل الدويل املعين بتوان وسياسامي املنا ت .

اثنيا -الشروح
البند 1
انتخاب أعضاء املكتب
 -1سررينتخب ريررب اخلررباء احلكررومأل الرردويل املعررين بتروان وسياسررامي املنا تر ر يتراً وج براً
للر يس  -مترراً.
البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
روص ريررب اخلررباء احلكررومأل الرردويل أ يمتررر جرردول األعمررال املؤقررت الروارص يف ال ررل
 -2قررد ير ي
األول أعاله.
 -3ويمترتح خت ري اللتر العامر األوا ،الريت سرتم تتا التراع  15/00يرومل األربعراء 11
متوز/يولير رره  ،2018لتنر رراول املتر ررا ل املجرا ي ر ر (البنر رردا  1و 2مر ررن جر رردول األعمر ررال املؤقر ررت)
اللت العام اخلتامير الريت سرتعتد يرومل المعر 13
ولإلصالء مللبياجمي االست اللي  .وستخ
متوز/يوليرره  2018العتمرراص التتريررر وجرردول األعمررال املؤقررت للرردورف الثامن ر عشرررف ل ريررب اخل ررباء
احلكررومأل الرردويل املترررر عتررديا يف متوز/يوليرره ( 2019البنررد  4مررن جرردول األعمررال املؤقررت).
ومللنظررر إا ق ررر مرردف الرردورف ،سرريؤذ لنا ررب الررر يس  -املترررر ملسررتكمال التتريررر الن ررا أل بعررد
اختتامل الدورف.
 -4وميكررن خت رري بتي ر اللتررامي ،برردءاً مررن ي رومل  11متوز/يوليرره (بعررد انتخرراب أعضرراء
املكت ررب واملصالء مللبي رراجمي العام ر ) وم ر ررباح ي رومل  13متوز/يولي رره ،لتن رراول البن رروص املوض رروعي
مررن (3أ) إا (3ه) مررن جرردول األعمررال املؤقررت (انظررر املر ررب) .وميكررن ،عنررد الضرررورف ،إرجرراء
اعتمرراص التتريررر إا وقررت مت ر خر مررن بعررد ررر ي رومل  13متوز/يوليرره مررن أجررل إتم ر وقررت رراف
لعتد جلت عمل غري رمسي يف رتف بعد الظ ر من ذلب اليومل.

البند 3
برررجما العمررل ررا يف ذلررب بنرراء القرردرات وتقرردة املسرراعدة التقنيررة فيمررا يتعلررق
بقوانني وسياسات املنافسة
 -5سررينظر ريررب اخل ررباء احلكررومأل الرردويل املعررين بت روان وسياسررامي املنا ت ر يف تتريررر أمان ر
األونكتاص املعنرو ااسرتعراض بنراء التردرامي واملتراعدف التتنير يف ارال قروان وسياسرامي املنا تر
ومحاير ر املت ررت لبا ( )TD/B/C.I/CPLP/14وسيت ررتمق إا ع رررض م ررن األمانر ر بشر ر األنش ررط
الر يترري املن ررشف واملشرراريق الاري ر  ،ض رالً عررن املتررانامي املتدم ر مررن يثلررأل البلرردا املتررت يدف
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والو االمي املاحن  .ويمتوقق من ريرب اخلررباء احلكرومأل الردويل أ يتردمل إا األمانر إرشراصامي بشر
أعمررال بنرراء الترردرامي األخرررى الرريت ينبغررأل التيررامل هبررا يف اررال ق روان وسياسررامي املنا ت ر  .وو ت راً
لل ترف  8من االستنتاجامي املت ب علي ا اليت اعتمديا ريب اخلرباء احلكومأل الردويل املعرين بتروان
وسياس ر ررامي املنا تر ر ر يف صورت ر رره التاصسر ر ر عش ر رررف ( ،)TD/B/C.I/CLP/47س ر ررينظر ري ر ررب اخلر ر ررباء
احلكر ررومأل الر رردويل أةنر رراء الر رردورف يف املتر ررا ل التالي ر ر  :التحر رردايمي الر رريت تواج ر ررا البلر رردا النامي ر ر
يما يتعلب ململنا ت والتنظيم يف قطاع النتل البحري؛ وقضااي املنا تر يف ارال بيرق متروا البر
املذاعأل واملر أل ل مدا الرايضي الكربى.
 -6وم ررن أج ررل تيت ررري املناقش ررامي يف اجتم رراع ما رردف مت ررتديرف بشر ر املوض رروع  ،أع رردمي
األمانر وةيترريت معلومررامي أساسرري معنررونت االتحرردايمي الرريت تواج ررا البلرردا النامير يمررا يتعلررب
ململنا ت والتنظيم يف قطراع النترل البحرريا ( )TD/B/C.I/CLP/49واقضرااي املنا تر يف ارال بيرق
متوا الب املذاعأل واملر أل ل مدا الرايضي الكربىا (.)TD/B/C.I/CLP/50
 -7وقرررر م رؤمتر األمررم املتحرردف التررابق السررتعراض يررق جوانررب اموع ر املبرراصف والتواعررد
املن ر املت ررب علي ررا ات اق راً متع رردص األط رراف ملكا ح ر املمارس ررامي التجاري ر التتييدي ر أ ررري
األونكتاص املزيرد مرن استعراضرامي النظرراء الطوعير لتروان وسياسرامي املنا تر يف الردول األعضراء
أو التجمعررامي املقليمير ( ،TD/RBP/CONF.8/11ال ترررف  .)7وو تراً لل ترررف  3مررن االسررتنتاجامي
املت ررب علي ررا الرريت اعتمررديا ريررب اخلررباء احلكررومأل الرردويل يف صورترره التاصسر عشرررف ،سرريتومل ريررب
اخل ررباء احلكررومأل الرردويل اج رراء اسررتعراض نظ رراء لتررانو وسياس ر املنا ت ر يف بوتت رواج .وسرريتاح
تترير ر ررر اسر ر ررتعراض النظ ر ر رراء للمطالع ر ر ر يف نتر ر ررخته الكامل ر ر ر (،)UNCTAD/DITC/CLP/2018/1
وسيمرتجم عرض عامل عنه إا يق لغامي العمل تيترياً ملناقشته (.)TD/B/C.I/CLP/51

 -8وو ت راً لل ترررف  10مررن االسررتنتاجامي املت ررب علي ررا الرريت اعتمررديا ريررب اخل ررباء احلكررومأل
ال رردويل املع ررين بتر روان وسياس ررامي املنا تر ر يف صورت رره التاصسر ر عش رررف ،س ررتتدمل أمانر ر األونكت رراص
التعليتررامي املنتحر و َّ
احملدةر علررف ال ررل اخلررامس والترراصس مررن قررانو املنا تر النمرروذجأل علررف
أساس املعلومامي الوارصف من الدول األعضاء.
 -9واخل ر ررباء م رردعوو إا تت رردة ع ررروض ش ر ر وي مش ر ر وع بورق ررامي خطي ر ر م رروجزف تتن رراول
املواضرريق املشررار إلي ررا ن راً .وسررتتاح يررشه الورقررامي يف غر ر االجتماعررامي أةنرراء املشرراورامي .وإذا
رغبررت الرردول يف إجرراء مشرراورامي تتنرراول مواضرريق أخرررى ،ريجررف من ررا أ تمبل ر أمانر األونكترراص
ململوض رروع ال ررشي ترغ ررب يف تناول رره وذل ررب يف موع ررد أق رراه  15أاير/م ررايو  2018لك ررأل يتت ررى
لميق املشار التحضري للمشاورامي.

البند 4
جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين
بقوانني وسياسات املنافسة
 -10يمتوقق من ريب اخلرباء احلكومأل الدويل املعين بتوان وسياسامي املنا ت  ،العامل بو ه
اهليئ التحضريي للدورف الثامن عشرف ،أ يت ب علف جدول األعمال املؤقت للدورف املتبل .
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 -11وقرررر م رؤمتر األمررم املتحرردف التررابق السررتعراض يررق جوانررب اموع ر املبرراصف والتواعررد
املن ر املت ررب علي ررا ات اق راً متعرردص األط رراف ملكا ح ر املمارسررامي التجاري ر التتييدي ر أ تشررمل
الدورامي املتبلر ل ريرب اخلررباء احلكرومأل الردويل أربرق اموعرامي مرن املترا ل علرف األقرل تمتنراول يف
ا ملشاورامي غري الرمسي ب املشرار بشر مترا ل قروان وسياسرامي املنا تر  ،مرق الرت يرز ب ر
خا علف ماالمي عملي ( ،TD/RBP/CONF.8/11ال ترف  ،)19ويأل:
(أ)
(ب)
محاي املتت لب؛

املنا ت والتنمي املتتدام والشامل للجميق؛
املمارسررامي ال ضررلف يف وضررق وإن رراذ ق روان وسياسررامي املنا ت ر وت اعل ررا مررق

(ج)

تو ري بناء التدرامي واملتاعدف التتني ؛

(ص)

التعاو الدويل وإقام الشبكامي.

 -12وصعا املؤمتر أيضراً احلكومرامي إا التيرامل ،يف أةنراء املشراورامي املتبلر يف اجتماعرامي ريرب
اخلرباء احلكومأل الدويل ،بتوضيا نطاا أو تطبيب قوان وسياسامي املنا ت  ،بغي حتت الت ايم
بشر ر ر ر املب ر ر رراصف واملجر ر ر رراءامي ال نير ر ر ر لتر ر ر روان وسياس ر ر ررامي املنا تر ر ر ر (،TD/RBP/CONF.8/11
ال ترف  .)21ويف يشا التياا ،قد ترغب احلكومامي يف مناقش ما يلأل:
طريت ر ر تطبير ررب ق ر روان وسياسر ررامي املنا ت ر ر علر ررف أنشر ررط الر رردول مثر ررل تنظر رريم
(أ)
املؤستررامي احلكومي ر وامتكررارامي الدول ر  ،واالمتكررارامي الطبيعي ر واملشرراريق الرريت متنح ررا الدول ر
متوقاً م ري ؛
(ب) مترران سياسررامي املنا ت ر يف احلررد مررن يررق أشرركال ال تررر يف سررياا خط ر
التنمي ملا بعد عامل .2015

البند 5
اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
 -13سيعتمد ريب اخلرباء احلكومأل الدويل تتريره املتدَّمل إا لن التجارف والتنمي .
يرجف من اخلرباء املخطار بنييت م تتدة ورقامي وإس امامي إا أمان األونكتاص يف أقررب
وقت يكن قبل يومل المع  16نيتا /أبريل  .2018وميكن تتدة الورقرامي واملترانامي اخلطير
إا أمان األونكتاص إا غاي يومل المع  1مزيرا /يونيه .2018
وللمزيررد مررن املعلومررامي ،يرجررف االت ررال علررف العنروا التررايل:

Pierre Horna, Legal

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

).Trade and Commodities, UNCTAD (email: pierre.horna@un.org
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املرفق
فريق اخلررباء احلكرومي الردويل املعرين بقروانني وسياسرات املنافسرة الردورة
السابعة عشرة
 13-11متوز/يوليه 2018
الدول الزمين املؤقت لالجتماع
ق ر األمم ،املبى اEا ،التاع اXVIIا
األربعاء  11متوز/يوليه 2018
11/00-10/00

اخلميس  12متوز/يوليه 2018

المع  13متوز/يوليه 2018

اسررتعراا النظ رراء ال رروعي لقررانو
وسياسة املنافسة يف بوتسواج

املائدة املستديرة

11/30-11/00
13/00-11/30

اسررتعراض مر ررز األونكترراص اال رتاضررأل
للممارسامي اليدف

 15/30-15/00اجللسة العامة الفتتاحية

املائدة املستديرة

التحر ر رردايمي الر ر رريت تواج ر ر ررا البلر ر رردا
النامي ر يمررا يتعلررب ململنا ت ر والتنظرريم
يف قطاع النتل البحري

اجللسة اخلتامية

الكلم ر الر يت رري  :مت رران سياس ررامي قضررااي املنا ت ر يف اررال بيررق مترروا االستنتاجامي املت رب علي را  -جردول
املنا تر ر ر يف حتتي ر ررب أي ر ررداف التنمير ر ر الب ر ر ر املذاعر ر ررأل واملر ر ر ررأل ل مر ر رردا األعمرال املؤقررت للرردورف الثامنر عشرررف
ل ري ر ررب اخل ر ر ررباء احلك ر ررومأل ال ر رردويل -
الرايضي الكربى
املتتدام
اعتماص تترير الدورف
16/30-15/30

اس ررتعراض بنر رراء التر رردرامي واملتر رراعدف
التتنير ر ر يف ا ر ررال ق ر ررانو وسياس ر ررامي
املنا ت ومحاي املتت لب

18/00-16/30

تترير ررر رير ررب النتر رراش املعر ررين مللتعر رراو
الدويل
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