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  الشروح  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-سينتخب فريق اخلرباء احلكومي الدويل رئيساً ونائباً للرئيس   -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قد يرغب فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف إقرار جدول األعمال املؤقت الـوارد يف                -٢
  .فصل األول أعالهال
وُيقترح ختصيص اجللسة العامة األوىل، اليت سُتفتتح الساعة العاشرة من صباح يـوم               -٣

 من جدول األعمـال     ٢ و ١البندان  (، لتناول املسائل اإلجرائية     ٢٠١٣يوليه  / متوز ٨االثنني  
 ١٢معـة   وسُتعقد اجللسة العامة اخلتامية يـوم اجل      . ولإلدالء بالبيانات االستهاللية  ) املؤقت
 املقرر باستكمال   -وبالنظر إىل ِقصر مدة الدورة، سيؤذن لنائب الرئيس         . ٢٠١٣يوليه  /متوز

  .التقرير النهائي بعد اختتام الدورة
يوليه وحىت صـباح    / متوز ٨وميكن ختصيص بقية اجللسات، بدءاً من بعد ظهر يوم            -٤
.  جدول األعمال املؤقـت    من) ب(٣و) أ(٣يوليه، لتناول البندين املوضوعيني     / متوز ١١ يوم

وسيتضمن تقرير  . يوليه/ متوز ١١بعد ظهر يوم اخلميس     ) ج(٣وستبدأ املشاورات بشأن البند     
. فريق اخلرباء احلكومي الدويل موجزاً باملشاورات املتعلقة جبميع بنود جدول األعمال املؤقت           

يوليـه،  / متوز ١٢ وميكن، عند الضرورة، إرجاء اعتماد التقرير إىل وقت متأخر بعد ظهر يوم           
  .من أجل إتاحة وقت كاف لعقد جلسة عمل غري رمسية

  )أ(٣البند     
املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني وسياسات املنافـسة،              

واستعراض القانون النموذجي املتعلق باملنافسة، والدراسات املتصلة بأحكـام جمموعـة           
  املبادئ والقواعد

مدت الدورة الثانية عشرة للفريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف اجللـسة العامـة             اعت  -٥
، تقرير الدورة واالسـتنتاجات املتفـق       ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٢اخلتامية املعقودة يوم اخلميس     

 ٦وقرر فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف الفقرة        ). TD/B/C.1/CLP/18ترد يف الوثيقة    (عليها  
ملتفق عليها يف التقرير، أن جترى يف الدورة الثالثة عشرة مشاورات بـشأن             من االستنتاجات ا  

  : يلي ما
  تأثري التكتالت االحتكارية على الفقراء؛  )أ(  
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  حتديد األولويات وختصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالت؛  )ب(  
  طرائق وإجراءات التعاون الدويل يف قضايا املنافسة اليت تشمل أكثر من بلد؛  )ج(  
  .استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسياسات املنافسة يف البلدان املهتمة  )د(  

وطلب فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته الثانية عشرة أيضاً إىل أمانة األونكتاد               -٦
ومات أن تعدَّ استعراضاً ُمَحّدثاً ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية واضعةً يف اعتبارها املعل

وتيسرياً ملناقشات املائدة املستديرة بـشأن      . اليت سترد من الدول األعضاء، وذلك للنظر فيه       
تـأثري  "، أعدت األمانة تقارير بعنوان      ٥املدرجة أعاله يف الفقرة     ) ج(و) ب(و) أ(املواضيع  

 حتديد األولويـات وختـصيص    "، و )TD/B/C.I/CLP/24" (التكتالت االحتكارية على الفقراء   
طرائق وإجراءات التعاون الـدويل     "، و )TD/B/C.I/CLP/20" (رد كأداة لفعالية الوكاالت   املوا

  ).TD/B/C.I/CLP/21" ( املنافسة اليت تشمل أكثر من بلديف قضايا
وبالنظر إىل أن اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك سـُيعقد يف إطـار                -٧

مي الدويل وإىل أنه قد طلب أيضاً إىل األمانة إعداد          الدورة الثالثة عشرة للفريق اخلرباء احلكو     
مشروع مقترح لتنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، أعدت األمانة تقريراً            

) TD/B/C.I/CLP/23"(تقرير تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املـستهلك        "بعنوان  
يوليه وحـىت صـباح يـوم       / متوز ١١ر يوم اخلميس    ليعرض على املناقشة بدءاً من بعد ظه      

وستتاح يف القاعة الردود املقدمة على استبيان األونكتـاد كورقـة           . يوليه/ متوز ١٢ اجلمعة
  ).TD/B/C.I/CLP/CRP.1(اجتماع، وكذلك على اإلنترنت باملوقع الشبكي لألونكتاد 

  النتائج املتوقعة الجتماعات املائدة املستديرة    
 واليت ستشمل عروضاً يقدمها     -ناقشات اليت سُتجرى بشأن هذه املواضيع       ستحدد امل   -٨

 -خرباء وجهات فاعلة دولية وإقليمية، إىل جانب ممثلني عن القطاع اخلاص واجملتمـع املـدين     
املبادئ التوجيهية والسبل العملية لتسخري اخلربات املكتسبة لالضطالع بأنشطة بناء القـدرات            

  . املهتمة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةلصاحل وكاالت املنافسة
أيضاً من القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة السادس املعـين           ) د(٨ويف الفقرة     -٩

باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف            
املمارسات التجارية التقييدية، َتقرر أن جيري فريق اخلرباء احلكومي الدويل          من أجل مكافحة    

 من استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسياسات املنافسة يف دولة عضو أو يف              مزيداً
انظـر  (جتمعات إقليمية من الدول، خالل الدورات القادمة لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل             

TD/RBP/CONF.7/11 .(بناء عليه، سيجري فريق اخلرباء احلكومي الدويل، وفقاً للموضوع         و
من جدول األعمال املؤقت، استعراض نظـراء طوعيـاً         ) أ(٣الوارد أعاله يف إطار البند      ) د(

ووفقاً للممارسات الـسابقة،    . لسياسات املنافسة يف كل من نيكاراغوا وباكستان وأوكرانيا       
  :تاحت حملات عامة من أجل تيسري مناقشتهاأعدت األمانة التقارير التالية، وأ
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ــاراغوا     )أ(   ــراء يف نيكـ ــتعراض النظـ ــل السـ ــر الكامـ التقريـ
)UNCTAD/DITC/CLP/2013/2 .(         وسيتاح هذا التقريـر باإلنكليزيـة واإلسـبانية فقـط .

 UNCTAD/DITC/CLP/2013/2(حملة عامة عن التقرير جبميع لغات األمـم املتحـدة            وستتاح
  )).عامة حملة(

ــستان     )ب(   ــراء يف باكـ ــتعراض النظـ ــل السـ ــر الكامـ التقريـ
)UNCTAD/DITC/CLP/2013/4 .(    وستتاح حملة عامـة    . وسيتاح هذا التقرير باإلنكليزية فقط

  ؛))حملة عامة (UNCTAD/DITC/CLP/2013/4(عن التقرير جبميع لغات األمم املتحدة 
ــا     )ج(   ــراء يف أوكرانيـ ــتعراض النظـ ــل السـ ــر الكامـ التقريـ

)UNCTAD/DITC/CLP/2013/3 .(        وسيتاح هذا التقرير باإلنكليزيـة واألوكرانيـة فقـط .
     UNCTAD/DITC/CLP/2013/3(وستتاح حملة عامة عن التقرير جبميع لغات األمـم املتحـدة    

  ؛))حملة عامة(
وُيدعى اخلرباء إىل تقدمي عروض شفوية مدعومة بورقات خطية موجزة تتناول املواضيع              -١٠

وإذا رغبـت   . اله واستعراضات النظراء الثالثة لنيكاراغوا وباكـستان وأوكرانيـا        املشار إليها أع  
البلدان يف إجراء مشاورات تتناول مواضيع أخرى، فريجى منها أن تعلـم األمانـة باملوضـوع                

  . لتمكني مجيع املشاركني من االستعداد للمشاورات٢٠١٣مايو / أيار١٥موعد أقصاه  يف
لب إىل األمانة أن تعد، بالتشاور مع املنظمـات األخـرى           وباإلضافة إىل ذلك، طُ     -١١

وغريها من اجلهات اليت تقدم املساعدة، استعراضاً ألنشطة التعاون التقين، هبدف تعزيز قدرهتا             
وبناًء على ذلك، . على توفري املساعدة التقنية لبناء القدرات يف جمال قوانني وسياسات املنافسة  

 Capacity-building and the UNCTAD voluntary peer review" أعدت األمانة وثيقة معنونة

"as a capacity-building tool)  بناء القدرات واستعراض النظراء الطوعي الذي جيريه األونكتاد
وتركز هذه املـذكرة علـى الـدروس        ). TD/B/C.I/CLP/22) (باعتباره أداة لبناء القدرات   

  .واخلربات املكتسبة حىت اآلن من استعراضات النظراء الطوعية
             وطلب املؤمتر أيضاً يف قـراره املـذكور أعـاله إىل األمانـة أن تواصـل نـشر                    -١٢

                املزيد من إصـدارات دليـل تـشريعات املنافـسة، كوثـائق غـري متـصلة بالـدورة،                  
               راجها كذلك على املوقع الـشبكي لألونكتـاد، حبيـث تتـضمن تعليقـات علـى               وإد

                تشريعات املنافسة الوطنية وتوفر األسـاس إلجـراء املزيـد مـن التنقـيح والتحـديث               
والنسخة احملّدثة من هذا الدليل متاحة يف شـكل دليـل           . للقانون النموذجي املتعلق باملنافسة   

، UNCTAD/DITC/CLP/2012/2 (٢٠١٢-٢٠٠١التقرير املوحد للفترة    :  املنافسة تشريعات
-http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/National-Competitionقرص مـدمج؛    

Legislation.aspx .(           وميكن االطالع على دليل األونكتاد األمشل بشأن نظم املنافسة، وهـو
 نافسة على موقع األونكتاد الشبكي اخلـاص باملنافـسة        نسخة موسعة من دليل سلطات امل     

(http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Directory-of-Competition-Authorities.aspx) .  
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  )ب(٣البند     
  برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات واملساعدة التقنية لوكاالت املنافسة الناشئة

فريق اخلرباء احلكومي الدويل أن يقدم إىل أمانة األونكتاد، يف إطار هذا البنـد              ُيتوقع من     -١٣
من جدول األعمال، إرشادات بشأن ما ينبغي القيام به من أعمـال أخـرى يف جمـال قـوانني          

بنـاء القـدرات    "ولتيسري هذه العملية، سُتعرض على اخلرباء املذكرة املعنونة         . وسياسات املنافسة 
" اء الطـوعي الـذي جيريـه األونكتـاد باعتبـاره أداة لبنـاء القـدرات               واستعراض النظـر  

)TD/B/C.I/CLP/22 .(          وتستعرض هذه املذكرة الدروس املستفادة من استعراضات النظراء الـيت
أجريت يف إطار فريق اخلرباء احلكومي الدويل على مدى السنوات األربع املاضية، وتقّيم مـدى               

. راض النظراء وتأثريها على الوكاالت املستفيدة املعنيـة باملنافـسة         تنفيذ التوصيات املتعلقة باستع   
وعلى أساس هذه املذكرة، سيناقش اخلرباء أفضل السبل لتحسني عمليـة اسـتعراض النظـراء               

وإضافة إىل ذلك، ُيدعى املاحنون واملـستفيدون إىل        . ومساعدة البلدان النامية يف تنفيذ التوصيات     
ملساعدة التقنية املقدمة واحتياجات الوكاالت الناشئة املعنية باملنافسة        مناقشة مسألة نوع ومستوى ا    

  . لتيسري حتديد املوارد املالية والتقنية املتاحة والالزمة لتنفيذ برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات

  )ج(٣البند     
ية املـستهلك،   املشاورات واملناقشات املتعلقة بتنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلما            

  يف ذلك برنامج العمل املقبل بشأن العالقة بني سياسات املنافسة ومحاية املستهلك مبا
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ُيتوقع من فريق اخلرباء احلكومي الـدويل أن                 -١٤

ح يقدم إىل أمانة األونكتاد إرشادات بشأن ما ينبغي القيام به من أعمال أخرى يف جمال تنقـي     
ولتيسري هذه العملية، سُتعرض على اخلرباء      . مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك     

" تقرير تنفيذ مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة حلمايـة املـستهلك             "الوثيقة املعنونة   
)TD/B/C.I/CLP/23 .(           ويستند هذا التقرير إىل استبيان مفصل أرسل إىل مجيع الدول األعضاء

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل واملنظمة الدولية حلمايـة            وأمانة  
وأُرسل االستبيان أيـضاً إىل منظمـات األمـم    . املستهلك وغريها من منظمات املستهلكني  

املتحدة، مبا فيها جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة              
وُيقّيم التقرير مدى استخدام الدول األعضاء ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية ومدى           . ةالصناعي

وعلى أساس هذا التقرير، سيناقش . صالحيتها، وحيدد اجملاالت اليت تتطلب مراجعة أو توسيعاً
اخلرباء ما ينبغي القيام به من أعمال أخرى يف جمال تنقيح مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة                 

  .لية املتعلقة بإجراء هذا التنقيحوالعم

  ٤البند     
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني                

  وسياسات املنافسة
  .ُيتوقع أن يتفق فريق اخلرباء احلكومي الدويل على جدول األعمال املؤقت لدورته املقبلة  -١٤
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  ٥البند     
  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةاعتماد تقرير 

سيعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل تقريراً موحداً يغطي املشاورات املتعلقة بقضايا             -١٥
املنافسة وتنقيح مبادئ األمم املتحدة حلماية املستهلك، ويقدم تقريـره إىل جلنـة التجـارة               

  .فقاته أيضاً إىل جملس التجارة والتنميةوسيقدم التقرير ومر. والتنمية

  مسامهة اخلرباء
 منهم يف مسامهةً) من مخس صفحات تقريباً(ُيشجَّع اخلرباء على تقدمي ورقات موجزة         

وينبغي تقدمي الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل االجتماع، وسُتتاح الورقات . أعمال االجتماع
  . على موقع األونكتاد الشبكي وسُتنشر أيضاً. هبمااردةالو واللغة بالشكليف أثناء االجتماع 

  : بوللحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال 
Mr. Hassan Qaqaya, Chief 
Competition Law and Policy Branch 
Division on International Trade in Goods and Services, and 
Commodities 
UNCTAD 
hassan.qaqaya@unctad.org  
Tel:  +41 22 917 5494 
Fax: +41 22 917 0247 
 
Ms. Jacqueline Bouvier, Team Assistant 
Competition Law and Policy Branch 
Division on International Trade in Goods and Services, and 
Commodities 
UNCTAD  
jacqueline.bouvier@unctad.org 
Tel:  +41 22 917 5404 
Fax: +41 22 917 0247 
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  املرفق

مشروع برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلـرباء احلكـومي               
  الدويل

  "XVIII"، القاعة "E"قصر األمم، املبىن     
يوليه / متوز٨االثنني 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز٩الثالثاء 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز١٠األربعاء 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز١١اخلميس 
٢٠١٣ 

يوليه /وز مت١٢اجلمعة 
٢٠١٣ 

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

  افتتاح االجتماع
ــسيد  كلمــة يلقيهــا ال
سوباتشاي بانيتشباكدي،  

 األمني العام لألونكتاد

اجتماع مائدة مـستديرة    
   :بشأن

ــتالت  ــأثري التكـ تـ
 االحتكارية على الفقراء

يرة اجتماع مائدة مـستد   
  :بشأن

طرائق وإجراءات التعاون   
 يف قضايا املنافـسة   الدويل  

 اليت تشمل أكثر من بلد

افتتــاح اجتمــاع اخلــرباء 
املخصص املعـين حبمايـة     

  :املستهلك
تنقيح مبادئ األمم املتحدة    
 التوجيهية حلماية املستهلك

مشاورات بشأن تنقـيح    
مبادئ األمـم املتحـدة     
التوجيهية حلماية املستهلك   

 )تابع(

  ١البند 
 انتخاب أعضاء املكتب

  ٢البند 
إقرار جدول األعمال 

 وتنظيم العمل

استعراض تقرير األمانـة    
بشأن حالة تنفيذ مبـادئ     
األمم املتحدة التوجيهيـة    

 حلماية املستهلك 

 استنتاجات متفق عليها

  ٣البند 
 تقدمي من األمانة

اجتماع مائدة مستديرة 
  :بشأن

 حتديــد األولويــات 
وختصيص املوارد كـأداة    

 لفعالية الوكاالت

  

  

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

استعراض النظراء بشأن   
 باكستان

استعراض النظراء بشأن   
 أوكرانيا

استعراض النظراء بشأن   
 نيكاراغوا

 :اجللسة األوىل :اجللسة األوىل :اجللسة األوىل

اعتماد تقرير فريق اخلرباء    
احلكومي الدويل املعـين    
 بقوانني وسياسات املنافسة

 عرض التقرير القطري  - عرض التقرير القطري  - عرض التقرير القطري  -

 مالحظات الوفود  - مالحظات الوفود  -  الوفودمالحظات  -

  وأجوبةأسئلة  - أسئلة وأجوبة  - وأجوبةأسئلة   -

مشاورات بشأن تنقـيح    
ألمـم املتحـدة    مبادئ ا 

 التوجيهية حلماية املستهلك

 استنتاجات متفق عليها
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يوليه / متوز٨االثنني 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز٩الثالثاء 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز١٠األربعاء 
٢٠١٣ 

يوليه / متوز١١اخلميس 
٢٠١٣ 

يوليه /وز مت١٢اجلمعة 
٢٠١٣ 

  :اجللسة الثانية
جلسة تفاعليـة بـشأن     
مسائل معينة حمـددة يف     
تقرير استعراض النظـراء    

ـ واملسائل اليت قد     تمس يل
 توضيحات بشأهناالبلد 

  :اجللسة الثانية
جلسة تفاعليـة بـشأن     

ينة حمـددة يف    مسائل مع 
تقرير استعراض النظـراء    

ـ واملسائل اليت قد     تمس يل
 توضيحات بشأهناالبلد 

 :اجللسة الثانية

جلسة تفاعليـة بـشأن     
مسائل معينة حمـددة يف     
تقرير استعراض النظـراء    

ـ واملسائل اليت قد     تمس يل
 توضيحات بشأهناالبلد 

        



 

(A)   GE.13-50934    040713    040713 

  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  

 TD/B/C.I/CLP/19/Corr.2  األمم املتحدة 
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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 
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