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مؤمتر األمم املتحدة الثامن الستعراض مجيع  واابعجم وعا عمل املئعا   
األطعععران معععن  وععع  والقاا عععد املة عععفمل املتفعععت  قيًعععا ا فا عععا  متععععد  

 مكافحمل املعارسات التجاريمل التقييديمل
 جنيف، 19-23 تشرين األول/أكتوبر 2020

 البند 4 من جدول األعمال املؤقت
   عالهإ رار ودول   عال املؤمتر و ةظيم 

 ودول األ عال املؤ ت املشروح و ةظيم األ عال  

 األ عال املؤ تودول  - وال   
 .افتتاح املؤمتر -1
 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين. -2
 اعتماد النظام الداخلي. -3
 .أعمالهإقرار جدول أعمال املؤمتر وتنظيم  -4
 واثئق تفويض املمثلني لدى املؤمتر: -5

 تعيني جلنة واثئق التفويض؛ )أ( 
 .تقرير جلنة واثئق التفويض )ب( 

جمموعذذة املبذذادا والقواعذذد املن ذذفة و  ،مبذذادا األمذذم املتاذذدج التوجيايذذة سمايذذة امل ذذتال تنفيذذ   -6
 .املتفق علياا اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافاة املمارسات التجارية التقييدية

 تعزيز محاية امل تال  واملناف ة يف االقت اد الرقمي. -7

 هيئات محاية امل تال  يف التجارج اإللكرتونية. التعاون الدويل يف جمال اإلنفاذ بني -8
جمموعذة املبذادا والقواعذد املن ذفة املتفذق علياذا اتفاقذاً  التعاون الدويل يف إطار الفذر  وواوو مذن -9

 : اعتمذذذذذاد ال ياسذذذذذاتمتعذذذذذدد األطذذذذذراف مذذذذذن أجذذذذذل مكافاذذذذذة املمارسذذذذذات التجاريذذذذذة التقييديذذذذذة
 واإلجراءات التوجياية.
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يف خمتلف أحناء العامل: بياانت جيدج من أجل سياسات  تجات االستاالكيةسالمة املن حت ني  -10
 .سليمة

 اسياد التناف ي. -11
 مكافاة التكتالت االحتكارية عرب اسدود. -12
 ومحايذذذذذة املناف ذذذذذة وسياسذذذذذات قذذذذذوانني جمذذذذذال يف التقنيذذذذذة وامل ذذذذذاعدج القذذذذذدرات بنذذذذذاء اسذذذذذتعرا  -13

 .امل تال 
 الطوعي لقوانني وسياسات محاية امل تال : بريو. نظراءاستعرا  ال -14
الطذذذوعي لقذذذوانني وسياسذذذات املناف ذذذة: االحتذذذاد االقت ذذذاد  والنقذذذد  ل ذذذرب  النظذذذراءاسذذذتعرا   -15

 أفريقيا.
 م ائل أخرى. -16
 . اعتماد تقرير املؤمتر -17

 الشروح -اثبيا   
، 2019كذذانون األول/دي ذذمرب   19املعقذذودج يف  ،52جل ذذتاا العامذذة قذذررت اجلمعيذذة العامذذة، يف  -1

السذذتعرا  عيذذ  ثذذامن إىل عقذذد مذذؤمتر األمذذم املتاذذدج ال أن تذذدعو بنذذاًء علذذص تومذذية مذذن اللجنذذة الثانيذذة،
ذذذاً متعذذذدد األطذذذراف مذذذن أجذذذل م كافاذذذة جوانذذذب جمموعذذذة املبذذذادا والقواعذذذد املن ذذذفة املتفذذذق علياذذذا اتفاقذ

وقذد أدى فريذق ااذذرباء اسكذومي الذدويل املعذني بقذذوانني  .برعايذذة األونكتذاد، املمارسذات التجاريذة التقييديذة
، 2019متوز/يوليذذذذذه  12إىل  10عشذذذذذرج املعقذذذذذودج يف الفذذذذذرتج مذذذذذن  ثامنذذذذذةوسياسذذذذذات املناف ذذذذذة، يف دورتذذذذذه ال

فريذق ااذرباء اسكذومي  أيضذاً  أدىو  .(1)املؤقذتاهليئة التاضريية للمؤمتر ووافق علذص جذدول األعمذال  دور
 متذذذذذوز/ 9و 8يذذذذذومي املعقذذذذذودج  الرابعذذذذذة، يف دورتذذذذذه محايذذذذذة امل ذذذذذتال الذذذذذدويل املعذذذذذني بقذذذذذوانني وسياسذذذذذات 

 .(2)، دور اهليئة التاضريية للمؤمتر9201 يوليه

   1الئةد   
 افتتاح املؤمتر

 2020 أكتذوبر/تشذرين األول 19العام لألونكتاد أو من ميثله يوم االثنذني  األمنين  ر  سيفتتح املؤمت -2
 .00/15يف ال اعة 

  2الئةد   
 ابتخاب الرئيس و  ضاء املكتجم اآلخرين

من النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر علذص أن ينتخذب املذؤمتر رئي ذاً ونذوارً للذرئيس  7نص املادج ت -3
 واملقرر مكتب املؤمتر. األربعة وزي  اجل رايف العادل. ويشكل الرئيس ونوابهومقرراً، م  املراعاج الواجبة للت

__________ 

(1) TD/B/C.I/CLP/55. 
(2) TD/B/C.I/CPLP/20. 
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   3الئةد   
 ا تعا  الةظام الداخقي

ال ذذذابقة، يف   ذذذبعةاليذذذرد النظذذذام الذذذداخلي املؤقذذذت للمذذذؤمتر، رل ذذذي ة الذذذ  اعتمذذذد ا املذذذؤمترات  -4
 .TD/RBP/CONF.7/9الوثيقة 

 الواثئق
TD/RBP/CONF.7/9 النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر 

   4الئةد   
   عالهإ رار ودول   عال املؤمتر و ةظيم 

عشذذرج  ثامنذذةوافذذق فريذذق ااذذرباء اسكذذومي الذذدويل املعذذني بقذذوانني وسياسذذات املناف ذذة يف دورتذذه ال -5
 .علص نص جدول األعمال املؤقت الوارد فذي الف ل األول

. وينقذذذرت ح تكذذذريس 2020 أكتذذوبر/تشذذذرين األول 23إىل  19تنتذذاح للمذذذؤمتر اي ذذذة أنم عمذذل مذذذن  -6
)أ( 5إىل  1، للم ائل اإلجرائيذة، أ  البنذود مذن أكتوبر/تشرين األول 19اجلل ة األوىل، ال  ستنعق د يف 

وينقذذرتح أيضذذاً  .وللبيذذاانت االفتتاحيذذة وجل ذذة حتذذاورؤقذذت، وجلذذزء رفيذذ  امل ذذتوى مذذن جذذدول األعمذذال امل
. وسذتنكرس  8)ب( إىل 5للبنذود مذن  ،أكتذوبر/تشذرين األول 23اجلل ة ااتامية، ال  سذتنعق د يف  تكريس

األساسذذذذي وللمشذذذذاورات ةذذذذري الرميذذذذة. ويذذذذرد يف مرفذذذذق هذذذذ   الوثيقذذذذة بذذذذرانم   6اجلل ذذذذات املتبقيذذذذة للبنذذذذد 
 مقرتح. عمل

ومن   00/13 إىل ال اعة  00/10ستنتاح خدمات الرتعة الشفوية طوال فرتج املؤمتر من ال اعة  و  -7
 .00/18إىل ال اعة  00/15ال اعة 

سذذذذينتاح الجتماعذذذذات اإلموعذذذذات اإلقليميذذذذة طذذذذوال فذذذذرتج املذذذذؤمتر الوقذذذذت الكذذذذايف والت ذذذذايالت و  -8
 املالئمة.

 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/1 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال 

   5الئةد   
 واثئت  فايض املعثقني لدى املؤمتر

مذذن النظذذام الذذداخلي املؤقذذت علذذص تعيذذني جلنذذة لواثئذذق التفذذويض يف بدايذذة املذذؤمتر.  5تذذنص املذذادج  -9
 وتنظر ه   اللجنة يف واثئق تفويض املمثلني وتقدم تقريراً إىل املؤمتر.
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  6الئةد   
وعا ععععمل املئععععا   و  ،مئععععا   األمععععم املتحععععدة التاويًيععععمل  عايععععمل امل ععععتًق  ةفيعععع  

ا فا ععععا  متعععععد  األطععععران مععععن  وعععع  مكافحععععمل والقاا ععععد املة ععععفمل املتفععععت  قيًععععا 
 املعارسات التجاريمل التقييديمل

 كذذانون األول/  22طلبذذت اجلمعيذذة العامذذة، يف قرارهذذا بشذذسن محايذذة امل ذذتال  الذذ   ا  تذذه يف  -10
 ،مبادا األمم املتادج التوجياية سماية امل تال  ب ي تاا املنقاة ، وال   اعتمدت فيه  2015دي مرب  
أن تتبادل املعلومذات بشذسن التقذدم ا ذرز وااذربات املكت ذبة فيمذا يتعلذق بتنفيذ  هذ ا  ونكتاداألإىل أمانة 

الرابعذة،  ، يف دورتذه  محاية امل ذتال  فريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات   وطلب  . ( 3) القرار 
أن تعد تقريراً عن تنفي  املبادا التوجياية، تتنذاول فيذه بوجذه اا ذوط اإلطذار القذانو    إىل أمانة األونكتاد 

 .2020-2016للفرتج  فريق اارباء اسكومي الدويل واملؤس ي سماية امل تال  وبرانم  عمل
، الثامنة عشرج، يف دورته  املناف ةفريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات    وطلب -11

جمموعة املبادا والقواعد املن فة املتفذق علياذا اتفاقذاً متعذدد أن تعد تقريراً عن تنفي   إىل أمانة األونكتاد
 .األطراف من أجل مكافاة املمارسات التجارية التقييدية

يف إطذذذذار هذذذذ ا البنذذذذد مذذذذن جذذذذدول األعمذذذذال. وسذذذذتتاح اسكومذذذذات إىل إبذذذذداء  رائاذذذذا سذذذذتندعص و  -12
 .اطية علص املوق  الشبكي للمؤمترم امهات املشاركني ا

مبادا األمم املتادج التوجياية وسريكز املؤمتر علص استعرا  جتارب الدول األعضاء يف تنفي   -13
جمموعذذذة املبذذادا والقواعذذذد املن ذذذفة املتفذذق علياذذذا اتفاقذذذاً متعذذدد األطذذذراف مذذذن أجذذذل و  ،سمايذذة امل ذذذتال 

، وسي تم  أيضاً إىل خربات املنظمات االقت ذادية اإلقليميذة مذن التقييديةمكافاة املمارسات التجارية 
 خمتلف أرجاء العامل.

 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/2 Implementation of the United Nations guidelines for consumer 

protection 

 (امل تال مبادا األمم املتادج التوجياية سماية )تنفي  

TD/RBP/CONF.9/3 Implementation of the Set of Multilaterally Agreed Equitable 

Principles and Rules for the Control of Restrictive Business 

Practices 

جمموعذذذذذة املبذذذذذادا والقواعذذذذذد املن ذذذذذفة املتفذذذذذق علياذذذذذا اتفاقذذذذذاً متعذذذذذدد )تنفيذذذذذ  
 (املمارسات التجارية التقييديةاألطراف من أجل مكافاة 

__________ 

(3) A/RES/70/186. 
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  الئةا  7 إىل 13   

   عزيز محايمل امل تًق  واملةاف مل يف اال ت ا  الر عي
التععععععاوو العععععدون يف وعععععال امحبفعععععاه كعععععني ايةعععععات محايعععععمل امل عععععتًق  يف التجعععععارة 

  امحلكرتوبيمل
تفعت وعا مل املئا   والقاا عد املة عفمل املالتعاوو الدون يف إطار الفرع "واو" من 

:  قيًععا ا فا ععا  متعععد  األطععران مععن  وعع  مكافحععمل املعارسععات التجاريععمل التقييديععمل
  ا تعا  ال ياسات وامحوراءات التاويًيمل

يف خمتقععأ  ءععاء العععاان: كيععامت ويععدة مععن  سععةممل املةتجععات االسععتًة يمل حت ععني 
   و  سياسات سقيعمل

  ا يا  التةاف ي
  ا دو مكافحمل التكتةت االحتكاريمل  رب 

اسععتعراض كةععاء القععدرات وامل ععا دة التقةيععمل يف وععال  ععاابني وسياسععات املةاف ععمل 
 ومحايمل امل تًق 

سيعقد املؤمتر مشاورات ةري رمية لتبادل اآلراء بشسن قضان هامة يف مضمار ال ياسة العامذة  -14
اسكذذذومي الذذذدويل املعذذذني بقذذذوانني فريذذذق ااذذذرباء كذذذل مذذذن   تتعلذذذق رملناف ذذذة ومحايذذذة امل ذذذتال . وقذذذد طلذذذب

فريذذق ااذذرباء اسكذذومي الذذدويل املعذذني بقذذوانني وسياسذذات و  ،عشذذرج ثامنذذةوسياسذذات املناف ذذة، يف دورتذذه ال
إىل أمانذذذة األونكتذذذاد أن تعذذذدو تقذذذارير وتنجذذذز دراسذذذات بشذذذسن تعزيذذذز  الرابعذذذة،، يف دورتذذذه محايذذذة امل ذذذتال 

قمي؛ وتض  سياسات وإجراءات توجياية لتنفيذ  تذدابري دوليذة املناف ة ومحاية امل تال  يف االقت اد الر 
جمموعة املبادا والقواعد املن فة املتفق علياا اتفاقاً متعدد األطذراف مذن أجذل  يف إطار الفر  وواوو من

إىل أمانذذة األونكتذذاد رجذذص مذن اسكومذذات أن تقذذدم م ذبقاً وين . (4)مكافاذة املمارسذذات التجاريذة التقييديذذة
 .م كرات وجيزج عن تدخال ا لكي تنتاح للمشاركني

،  عشذرج   ثامنذة فريق ااذرباء اسكذومي الذدويل املعذني بقذوانني وسياسذات املناف ذة، يف دورتذه ال وطلب  -15
إىل أمانة األونكتاد أن تي ور املشذاورات بشذسن موعذوعيحل اسيذاد التناف ذي ومكافاذة التكذتالت االحتكاريذة  

،  محايذة امل ذتال  فريق اارباء اسكومي الذدويل املعذني بقذوانني وسياسذات  رب اسدود خالل املؤمتر. وطلب  ع 
إىل أمانذة األونكتذاد أن تي وذر املشذاورات بشذسن موعذوعيحل التعذاون الذدويل يف جمذال اإلنفذاذ    الرابعة، يف دورته  

يف خمتلذذذف    مة املنتجذذذات االسذذذتاالكية سذذذال   وحت ذذذني بذذذني هيئذذذات محايذذذة امل ذذذتال  يف التجذذذارج اإللكرتونيذذذة،  
فريق اارباء اسكذومي الذدويل املعذني بقذوانني وسياسذات املناف ذة، يف  طلب  أحناء العامل. وإعافًة علص ذل ،  

، يف دورتذذه  محايذذة امل ذذتال  فريذذق ااذذرباء اسكذذومي الذذدويل املعذذني بقذذوانني وسياسذذات  ، و عشذذرج   ثامنذذة دورتذذه ال 
، لكي ينظر استعراعاً حمداثً ألنشطة بناء القدرات وامل اعدج التقنيةد أن تعد إىل أمانة األونكتا  الرابعة،

 فيه املؤمتر، رالستناد إىل املعلومات ال  ستتلقاها من الدول األعضاء.
الرابعذة، جتديذد  ، يف دورتذه  محايذة امل ذتال  فريق اارباء اسكومي الذدويل املعذني بقذوانني وسياسذات  وقرر   -16

 ذذذالمة  الفريذذذق العامذذذل املعذذذني تمايذذذة امل ذذذتال  يف التجذذذارج اإللكرتونيذذذة، والفريذذذق العامذذذل املعذذذني ب واليذذذة كذذذل مذذذن  
 ، وطلب إىل الفريقنيحل العاملنيحل أن يقدما إىل املؤمتر تقارير عن عملاما املتوامل. املنتجات االستاالكية 

__________ 

 .TD/B/CLP/55/Add.1و 6 وك ل  الفقرج، 14 الف ل األول، الفقرج، TD/B/C.I/CLP/55 انظر (4)
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 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/4 Strengthening consumer protection and competition in the 

digital economy   
 )تعزيز محاية امل تال  واملناف ة يف االقت اد الرقمي(

TD/RBP/CONF.9/5 International cooperation under section F of the Set of 

Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the 

Control of Restrictive Business Practices: Adoption of the 

guiding policies and procedures 

جمموعة املبذادا والقواعذد املن ذفة )التعاون الدويل يف إطار الفر  وواوو من 
املتفق علياا اتفاقاً متعدد األطراف من أجذل مكافاذة املمارسذات التجاريذة 

 ال ياسات واإلجراءات التوجياية(: اعتماد التقييدية

TD/RBP/CONF.9/6 Review of capacity-building in and technical assistance on 

consumer protection and competition law and policy   
اسذذذذتعرا  بنذذذذاء القذذذذدرات وامل ذذذذاعدج التقنيذذذذة يف جمذذذذال قذذذذوانني وسياسذذذذات )

 (املناف ة ومحاية امل تال 

  14 الئةد  
 الطا ي لقاابني وسياسات محايمل امل تًق : كريو ةظراءاستعراض ال

، يف دورتذذذه محايذذذة امل ذذذتال فريذذذق ااذذذرباء اسكذذذومي الذذذدويل املعذذذني بقذذذوانني وسياسذذذات طلذذذب  -17
الطذذذذوعي لقذذذذوانني  نظذذذذراءاسذذذذتعرا  التقريذذذذراً عذذذذن  خذذذذالل املذذذذؤمتر،الرابعذذذذة، إىل أمانذذذذة األونكتذذذذاد أن تعذذذذدو، 

 .محاية امل تال  بريو يف جمال وسياسات
ويرجص من املندوبني الراةبني يف املشاركة يف استعرا  النظراء أن يبل وا أمانة األونكتاد بذ ل   -18

قبذذل موعذذد انعقذذاد املذذؤمتر تيذذب ين ذذتكمل بذذرانم  اسذذتعرا  النظذذراء يف الوقذذت ا ذذدد ويتذذاح للمشذذاركني 
 تعداد للمشاورات.الوقت الكايف لالس

 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/7 Voluntary peer review of consumer protection law and 

policy: Peru (overview) 
الطوعي لقوانني وسياسات محاية امل ذتال :  نظراءاستعرا  ال)

 ) ة عامة(( بريو

UNCTAD/DITC/CPLP/2020/1 Examen voluntario entre homólogos del derecho y la 

política de protección del consumidor del Perú 

 بذذريو يف جمذذال الطذذوعي لقذذوانني وسياسذذات نظذذراءاسذذتعرا  ال)
 (محاية امل تال 
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  15الئةد   
: االحتععععا  اال ت ععععا   املةاف ععععملالطععععا ي لقععععاابني وسياسععععات  ةظععععراءاسععععتعراض ال

  فريقيا والةقد  لغرب 
الثامنة عشرج، أن ، يف دورته  املناف ةفريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات  قرر   -19

االحتذذذذاد املناف ذذذذة يف  طذذذذوعي لقذذذذوانني وسياسذذذذات نظذذذذراءسذذذذتعرا  ر خذذذذالل املذذذذؤمتر،يضذذذذطل  األونكتذذذذاد، 
 .االقت اد  والنقد  ل رب أفريقيا

املشاركة يف استعرا  النظراء أن يبل وا أمانة األونكتاد بذ ل   ويرجص من املندوبني الراةبني يف -20
قبذذل موعذذد انعقذذاد املذذؤمتر تيذذب ين ذذتكمل بذذرانم  اسذذتعرا  النظذذراء يف الوقذذت ا ذذدد ويتذذاح للمشذذاركني 

 الوقت الكايف لالستعداد للمشاورات.

 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/8 Voluntary peer review of competition law and 

policy: West African Economic and Monetary Union 

(overview)   
: املناف ذذذذذذةالطذذذذذذوعي لقذذذذذذوانني وسياسذذذذذذات  نظذذذذذذراءاسذذذذذتعرا  ال)

 أفريقيا ) ة عامة((االحتاد االقت اد  والنقد  ل رب 

UNCTAD/DITC/CLP/2020/2 Rapport préparatoire de l’examen ex post de la 

politique de concurrence de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine 
االحتذذذذذاد  )التقريذذذذذر التاضذذذذذري  لالسذذذذذتعرا  الالحذذذذذق ل ياسذذذذذة

 أفريقيا يف جمال املناف ة(االقت اد  والنقد  ل رب 

  16الئةد   
 م ائ   خرى

 قانون األونكتاد النموذجي بشسن سياسة املناف ة
، عشذرج ثامنذةفريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات املناف ة، يف دورته الطلب  -21

 قذذانون النمذذوذجيالوالرابذذ  مذذن أن تذذنقوح وحتذذدوش الشذذروح املتعلقذذة رلف ذذلني الثالذذب  إىل أمانذذة األونكتذذاد
 ضاء.، رالستناد إىل املالحظات ال  ستتلقاها من الدول األعبشسن سياسة املناف ة

عشذرج  التاسذعةجذدول أعمذال مؤقذت للذدورج  وإقذراريقوم املؤمتر، يف علة أمور أخذرى، نناقشذة  -22
 ااام ذةأعمال مؤقذت للذدورج  ، وجدوللفريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات املناف ة

 محاية امل تال .لفريق اارباء اسكومي الدويل املعني بقوانني وسياسات 

 الواثئق
TD/RBP/CONF.9/L.1 Revised chapter III of the Model Law on Competition 

 )الف ل الثالب من القانون النموذجي بشسن املناف ة، ب ي ته املنقساة(

TD/RBP/CONF.9/L.2 Revised chapter IV of the Model Law on Competition 
 )الف ل الراب  من القانون النموذجي بشسن املناف ة، ب ي ته املنقساة(
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   17الئةد   
 ا تعا   قرير املؤمتر

مذن النظذام الذداخلي املؤقذت علذص أن  مكذان املذؤمتر أن يومذي اجلمعيذة العامذة  52تنص املادج  -23
موعة املبادا والقواعد املن ذفة املتفذق علياذا اتفاقذاً متعذدد األطذراف مذن أجذل جمرعتماد تعديالت علص 

مذذذن النظذذذام الذذذداخلي املؤقذذذت أيضذذذاً علذذذص أن  52مكافاذذذة املمارسذذذات التجاريذذذة التقييديذذذة. وتذذذنص املذذذادج 
عتمد املؤمتر تقريراً عن مداوالته. وسينقدسم التقرير ااتامي للمذؤمتر إىل اجلمعيذة العامذة لألمذم املتاذدج مذن ي

 خالل جملس التجارج والتنمية.
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 املرفت

 ؤ تكرممج العع  امل  
 تشرين األول/ 19االثنني 
 أكتوبر 

 تشرين األول/ 20الثالاثء 
 أكتوبر 

 تشرين األول/ 21األربعاء 
 تشرين األول/أكتوبر 23اجلمعة  تشرين األول/أكتوبر 22ااميس  أكتوبر 

 00/10-00/13 
الطذذذذذذوعي  النظذذذذذذراءاسذذذذذذتعرا  

لقذذذوانني وسياسذذذات املناف ذذذة: 
االحتذذذاد االقت ذذذاد  والنقذذذد  

  ل رب أفريقيا

00/10-30/16 
تعزيذذذذذذذذذذذز محايذذذذذذذذذذذة امل ذذذذذذذذذذذتال  
واملناف ذذذذذذذذذذذذذذذذذة يف االقت ذذذذذذذذذذذذذذذذذاد 

  الرقمي

00/10-00/13 
الطذذوعي لقذذوانني  نظذذراءاسذذتعرا  ال

  وسياسات محاية امل تال : بريو

00/10-30/12 
 اسياد التناف ي

 00/15-00/16 
 اجلل ة العامة االفتتاحية

 افتتاح املؤمتر
انتخذذذذذذذذذاب الذذذذذذذذذرئيس وأعضذذذذذذذذذاء 

 املكتب اآلخرين
 الداخلياعتماد النظام 

إقذذذذذذرار جذذذذذذدول أعمذذذذذذال املذذذذذذؤمتر 
 أعمالهوتنظيم 

واثئذذذق تفذذذويض املمثلذذذني لذذذدى 
تعيذذذذذذذذني جلنذذذذذذذذة واثئذذذذذذذذق  :املذذذذذذذذؤمتر

 التفويض 

00/15-30/16 
سذذذذذذذذذالمة املنتجذذذذذذذذذات  حت ذذذذذذذذذني 

يف خمتلذذف أحنذذاء  االسذذتاالكية
العذذذذذذامل: بيذذذذذذذاانت جيذذذذذذدج مذذذذذذذن 

  أجل سياسات سليمة

 00/15-30/16 
مكافاذذذة التكذذذتالت االحتكاريذذذة عذذذرب  

 اسدود 

30/12-00/13 
 م ائل أخرى

قذذذذذذذذانون األونكتذذذذذذذذذاد النمذذذذذذذذذوذجي 
، 2بشذذذذذذذذذذذذسن املناف ذذذذذذذذذذذذة )اجلذذذذذذذذذذذذزء 

الف ذذذذذذذالن الثالذذذذذذذب  - الشذذذذذذذروح
 والراب  ب ي تاما املنقساة(

 بياانت عامة
 اجلزء الرفي  امل توى: 

عذذدم تذذرد أحذذذد خلذذف الركذذذب 
يف عذذامل مذذا بعذذد مذذر  فذذريو   

(: 19-كذذذذذذذذذذذذذذذذذذوروان )كوفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
م ذذذذذذذامهة سياسذذذذذذذات املناف ذذذذذذذة 

 ومحاية امل تال 
 

   00/15 
ؤقذذت للذذدورج املعمذذال األجذذدول 
عشذذذذذذرج لفريذذذذذذق ااذذذذذذرباء  التاسذذذذذذعة

اسكذذذومي الذذذدويل املعذذذني بقذذذوانني 
 ، وجذذذذذذدولوسياسذذذذذذات املناف ذذذذذذة

 ااام ةؤقت للدورج املعمال األ
لفريذذذق ااذذذرباء اسكذذذومي الذذذدويل 

محايذذة املعذذني بقذذوانني وسياسذذات 
 امل تال 

00/16-00/17 
جمموعذذذذذذذذذذذذذذة املبذذذذذذذذذذذذذذادا تنفيذذذذذذذذذذذذذذ  

والقواعد املن ذفة املتفذق علياذا 
اتفاقذذذذذاً متعذذذذذدد األطذذذذذراف مذذذذذن 
أجذذذذذذذذل مكافاذذذذذذذذة املمارسذذذذذذذذات 

 التجارية التقييدية
00/17-00/18 

مبذذذذادا األمذذذذم املتاذذذذدج تنفيذذذذ  
 سماية امل تال التوجياية 

30/16-00/18 
التعذذذذذذذذذذاون الذذذذذذذذذذدويل يف جمذذذذذذذذذذال 
اإلنفذذذذذذاذ بذذذذذذني هيئذذذذذذات محايذذذذذذة 
امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتال  يف التجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارج 

 اإللكرتونية

30/16-00/18 
اسذذذذذذذذتعرا  بنذذذذذذذذذاء القذذذذذذذذذدرات 
وامل ذذذذذاعدج التقنيذذذذذة يف جمذذذذذال 
قذذذذذوانني وسياسذذذذذات املناف ذذذذذة 

  ومحاية امل تال 

30/16-00/18 
التعذذذذذذذاون الذذذذذذذدويل يف إطذذذذذذذار الفذذذذذذذر  

جمموعذذذذذذذذذذذذذذة املبذذذذذذذذذذذذذذادا وواوو مذذذذذذذذذذذذذذن 
والقواعذذذذذذد املن ذذذذذذفة املتفذذذذذذق علياذذذذذذا 
اتفاقذذذاً متعذذذدد األطذذذراف مذذذن أجذذذل 
مكافاذذذذذذذذذة املمارسذذذذذذذذذات التجاريذذذذذذذذذة 

: اعتمذذذذذذذذذاد ال ياسذذذذذذذذذات التقييديذذذذذذذذذة
 *واإلجراءات التوجياية

00/16 
  اجلل ة العامة ااتامية

 تقرير جلنة واثئق التفويض 
 اعتماد تقرير املؤمتر

 

    

__________ 

* TD/B/CLP/55/Add.1. 


