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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةفريق اخلرباء 

 عشرة السابعة الدورة

 2018متوز/يوليه  13-11جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب -1

 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -2

يتعلررب بترروان   يف ذلررب بنرراء الترردرامي وتترردة املترراعدف التتنيرر   يمررا برررجما العمررل،  ررا -3
 :وسياسامي املنا ت 

الدراسرررامي املتعلتررر  جممكرررامل اموعررر  املبررراصف والتواعرررد املن ررر   املت رررب علي رررا  )أ( 
 تييدي :ات اقاً متعدص األطراف من أجل مكا ح  املمارسامي التجاري  الت

يتعلرب ململنا تر  والتنظريم  التحدايمي اليت تواج  ا البلردا  النامير   يمرا '1'
 يف قطاع النتل البحري

قضرااي املنا تر  يف اررال بيرق مترروا البر  املذاعررأل واملر رأل ل مرردا   '2'
 الرايضي  الكربى

 استعراض النظراء الطوعأل لتانو  وسياس  املنا ت  يف بوتتواج )ب( 

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

 استعراض ال  ل  اخلامس والتاصس من قانو  املنا ت  النموذجأل )ص( 

 تترير  ريب النتاش املعين مللتعاو  الدويل )ه( 
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يل املعين بتروان  جدول األعمال املؤقت للدورف الثامن  عشرف ل ريب اخلرباء احلكومأل الدو  -4
 وسياسامي املنا ت 

 .اعتماص تترير  ريب اخلرباء احلكومأل الدويل املعين بتوان  وسياسامي املنا ت  -5

 الشروح -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

سررينتخب  ريررب اخلرررباء احلكررومأل الرردويل املعررين بترروان  وسياسررامي املنا ترر  ر يترراً وج برراً  -1
 مترراً. - للر يس

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قررد يرروصي  ريررب اخلرررباء احلكررومأل الرردويل أ  يمتررر جرردول األعمررال املؤقررت الرروارص يف ال  ررل  -2
 األول أعاله.

 11يرومل األربعراء  00/15ويمترتح خت ري  اللتر  العامر  األوا، الريت سرتم تتا التراع   -3
مررررن جرررردول األعمررررال املؤقررررت(  2و 1، لتنرررراول املتررررا ل املجرا يرررر  )البنرررردا  2018متوز/يوليرررره 

 13 المعر  يرومل سرتعتد الريت اخلتامير  العام  اللت  وستخ  ولإلصالء مللبياجمي االست اللي . 
التتريررر وجرردول األعمررال املؤقررت للرردورف الثامنرر  عشرررف ل ريررب اخلرررباء  العتمرراص 2018 يوليرره/متوز

مرررن جررردول األعمرررال املؤقرررت(.  4)البنرررد  2019احلكرررومأل الررردويل املتررررر عترررديا يف متوز/يوليررره 
 بعررد الن ررا أل التتريررر ملسررتكمال املترررر - الررر يس لنا ررب سرريؤذ  الرردورف، مرردف ق ررر إا ومللنظررر
 .الدورف اختتامل

متوز/يوليررره )بعرررد انتخررراب أعضررراء  11وميكرررن خت ررري  بتيررر  اللترررامي، بررردءاً مرررن يرررومل  -4
متوز/يوليررره، لتنررراول البنررروص املوضررروعي   13املكترررب واملصالء مللبيررراجمي العامررر ( ومررر   رررباح يرررومل 

 إرجرراء الضرررورف، عنررد وميكررن،)ه( مررن جرردول األعمررال املؤقررت )انظررر املر ررب(. 3)أ( إا 3 مررن
متوز/يوليرره مررن أجررل إتمرر  وقررت  رراف   13يررر إا وقررت مترر خر مررن بعررد   ررر يررومل التتر  اعتمرراص

 لعتد جلت  عمل غري رمسي  يف  رتف بعد الظ ر من ذلب اليومل.

  3البند   
يتعلررق  يف ذلررب بنرراء القرردرات وتقرردة املسرراعدة التقنيررة فيمررا برررجما العمررل   ررا

 بقوانني وسياسات املنافسة

حلكررومأل الرردويل املعررين بترروان  وسياسررامي املنا ترر  يف تتريررر أمانرر  سررينظر  ريررب اخلرررباء ا -5
األونكتاص املعنرو  ااسرتعراض بنراء التردرامي واملتراعدف التتنير  يف ارال قروان  وسياسرامي املنا تر  

( وسيتررررتمق إا عرررررض مررررن األمانرررر  بشرررر   األنشررررط  TD/B/C.I/CPLP/14ومحايرررر  املتررررت لبا )
اريررر ،  ضررراًل عرررن املترررانامي املتدمررر  مرررن يثلرررأل البلررردا  املترررت يدف الر يتررري  املن رررشف واملشررراريق ال
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 بشر   إرشراصامي األمانر  إا يتردمل أ  الردويل احلكرومأل اخلررباء  ريرب من ويمتوققوالو االمي املاحن . 
 وو ترراً . املنا ترر  وسياسررامي قرروان  اررال يف هبررا التيررامل ينبغررأل الرريت األخرررى الترردرامي بنرراء أعمررال
تنتاجامي املت ب علي ا اليت اعتمديا  ريب اخلرباء احلكومأل الردويل املعرين بتروان  ن االسم 8 لل ترف

(، سررررررينظر  ريررررررب اخلرررررررباء TD/B/C.I/CLP/47وسياسررررررامي املنا ترررررر  يف صورترررررره التاصسرررررر  عشرررررررف )
احلكرررررومأل الررررردويل أةنررررراء الررررردورف يف املترررررا ل التاليررررر : التحررررردايمي الررررريت تواج  رررررا البلررررردا  الناميررررر  

ا ت  والتنظيم يف قطاع النتل البحري؛ وقضااي املنا تر  يف ارال بيرق متروا البر  يتعلب ململن  يما
 املذاعأل واملر أل ل مدا  الرايضي  الكربى.

ومررررن أجررررل تيتررررري املناقشررررامي يف اجتمرررراع ما رررردف متررررتديرف بشرررر   املوضرررروع ، أعرررردمي  -6
يتعلررب  الناميرر   يمررا األمانرر  وةيترريت معلومررامي أساسرري  معنررونت  االتحرردايمي الرريت تواج  ررا البلرردا 

( واقضرااي املنا تر  يف ارال بيرق TD/B/C.I/CLP/49ململنا ت  والتنظيم يف قطراع النترل البحرريا )
 (.TD/B/C.I/CLP/50متوا الب  املذاعأل واملر أل ل مدا  الرايضي  الكربىا )

 وقرررر مرررؤمتر األمررم املتحررردف التررابق السرررتعراض  يررق جوانرررب اموعرر  املبررراصف والتواعرررد -7
املن ررر   املت رررب علي رررا ات اقررراً متعررردص األطرررراف ملكا حررر  املمارسرررامي التجاريررر  التتييديررر  أ   رررري 
األونكتاص املزيرد مرن استعراضرامي النظرراء الطوعير  لتروان  وسياسرامي املنا تر  يف الردول األعضراء 

جامي مررن االسررتنتا 3(. وو ترراً لل ترررف 7، ال ترررف TD/RBP/CONF.8/11التجمعررامي املقليميرر  ) أو
املت ررب علي ررا الرريت اعتمررديا  ريررب اخلرررباء احلكررومأل الرردويل يف صورترره التاصسرر  عشرررف، سرريتومل  ريررب 
اخلرررباء احلكررومأل الرردويل اجررراء اسررتعراض نظررراء لتررانو  وسياسرر  املنا ترر  يف بوتتررواج. وسرريتاح 

(، UNCTAD/DITC/CLP/2018/1تتريرررررررر اسرررررررتعراض النظرررررررراء للمطالعررررررر  يف نترررررررخته الكاملررررررر  )
 (.TD/B/C.I/CLP/51عنه إا  يق لغامي العمل تيترياً ملناقشته ) رتجم عرض عاملوسيم 

مررن االسررتنتاجامي املت ررب علي ررا الرريت اعتمررديا  ريررب اخلرررباء احلكررومأل  10وو ترراً لل ترررف  -8
الررردويل املعرررين بتررروان  وسياسرررامي املنا تررر  يف صورتررره التاصسررر  عشررررف، سرررتتدمل أمانررر  األونكتررراص 

ةرر  علررف ال  ررل  اخلررامس والترراصس مررن قررانو  املنا ترر  النمرروذجأل علررف التعليتررامي املنتحرر   واحملدَّ
 أساس املعلومامي الوارصف من الدول األعضاء.

واخلرررررباء مرررردعوو  إا تترررردة عررررروض شرررر وي  مشرررر وع  بورقررررامي خطيرررر  مرررروجزف تتنرررراول  -9
 وإذامي أةنرراء املشرراورامي. االجتماعررا غر رر  يف الورقررامي يررشه وسررتتاحاملواضرريق املشررار إلي ررا  ن رراً. 

 األونكترراص أمانرر  تمبلرر  أ  من ررا  ريجررف أخرررى، مواضرريق تتنرراول مشرراورامي إجررراء يف الرردول رغبررت
 يتترررى لكرررأل 2018 مرررايو/أاير 15 أق ررراه موعرررد يف وذلرررب تناولررره يف ترغرررب الرررشي ململوضررروع
 .للمشاورامي التحضري املشار   لميق

  4 البند  
الثامنة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  ورةللد املؤقت األعمال جدول

 بقوانني وسياسات املنافسة

يمتوقق من  ريب اخلرباء احلكومأل الدويل املعين بتوان  وسياسامي املنا ت ، العامل بو  ه  -10
 اهليئ  التحضريي  للدورف الثامن  عشرف، أ  يت ب علف جدول األعمال املؤقت للدورف املتبل .
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وقرررر مرررؤمتر األمررم املتحررردف التررابق السرررتعراض  يررق جوانرررب اموعرر  املبررراصف والتواعرررد  -11
املن رر   املت ررب علي رررا ات اقرراً متعرردص األطرررراف ملكا حرر  املمارسررامي التجاريررر  التتييديرر  أ  تشرررمل 
الدورامي املتبلر  ل ريرب اخلررباء احلكرومأل الردويل أربرق اموعرامي مرن املترا ل علرف األقرل تمتنراو ل يف 

ملشاورامي غري الرمسي  ب  املشرار   بشر   مترا ل قروان  وسياسرامي املنا تر ، مرق الرت يرز ب ر   ا
 (، ويأل:19، ال ترف TD/RBP/CONF.8/11خا   علف ماالمي عملي  )

 ؛املنا ت  والتنمي  املتتدام  والشامل  للجميق )أ( 

 اعل ررا مررق املمارسررامي ال ضررلف يف وضررق وإن رراذ قرروان  وسياسررامي املنا ترر  وت )ب( 
 ؛محاي  املتت لب

 ؛تو ري بناء التدرامي واملتاعدف التتني  )ج( 

 التعاو  الدويل وإقام  الشبكامي. )ص( 

وصعا املؤمتر أيضراً احلكومرامي إا التيرامل، يف أةنراء املشراورامي املتبلر  يف اجتماعرامي  ريرب  -12
نا ت ، بغي  حتت  الت ايم تطبيب قوان  وسياسامي امل اخلرباء احلكومأل الدويل، بتوضيا نطاا أو

، TD/RBP/CONF.8/11بشررررررر   املبرررررررراصف واملجررررررررراءامي ال نيررررررر  لترررررررروان  وسياسررررررررامي املنا ترررررررر  )
 :يلأل ما مناقش  يف احلكومامي ترغب قد التياا، يشا (. ويف21 ال ترف

طريترررر  تطبيررررب قرررروان  وسياسررررامي املنا ترررر  علررررف أنشررررط  الرررردول مثررررل تنظرررريم  )أ( 
امي الدولررر ، واالمتكرررارامي الطبيعيرر  واملشررراريق الرريت متنح رررا الدولررر  املؤستررامي احلكوميررر  وامتكررار 

 ؛متوقاً م ري 

مترران  سياسررامي املنا تررر  يف احلررد مرررن  يررق أشرركال ال ترررر يف سررياا خطررر   )ب( 
 . 2015 بعد عامل التنمي  ملا

  5 البند  
 ةاملنافس وسياسات بقوانني املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق تقرير اعتماد

 سيعتمد  ريب اخلرباء احلكومأل الدويل تتريره املتدَّمل إا لن  التجارف والتنمي . -13

يرجف من اخلرباء املخطار بنييت م تتدة ورقامي وإس امامي إا أمان  األونكتاص يف أقررب  
. وميكن تتدة الورقرامي واملترانامي اخلطير  2018نيتا /أبريل  16وقت يكن قبل يومل المع  

 . 2018مزيرا /يونيه  1إا أمان  األونكتاص إا غاي  يومل المع  
 Pierre Horna, Legalوللمزيررد مررن املعلومررامي، يرجررف االت ررال علررف العنرروا  التررايل:  

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

 2018متوز/يوليه  11-13

 لالجتماع املؤقت الزمين الدول

 اXVIIا، التاع  اEا املبى األمم، ق ر

 2018متوز/يوليه  13المع   2018متوز/يوليه  12اخلميس  2018متوز/يوليه  11األربعاء  

00/10-00/11 
 

00/11-30/11 

اسررتعراا النظررراء ال رروعي لقررانو   
 وسياسة املنافسة يف بوتسواج

 املائدة املستديرة 
التحررررررردايمي الررررررريت تواج  رررررررا البلررررررردا  
الناميرر   يمررا يتعلررب ململنا ترر  والتنظرريم 

 يف قطاع النتل البحري 

اسررتعراض مر ررز األونكترراص اال رتاضررأل   30/11-00/13
 للممارسامي اليدف

 

 اجللسة العامة الفتتاحية  00/15-30/15
الكلمررر  الر يتررري : متررران  سياسرررامي 
 املنا تررررر  يف حتتيرررررب أيرررررداف التنميررررر 

 املتتدام 
 

 املائدة املستديرة 
قضرررااي املنا تررر  يف ارررال بيرررق متررروا 
البررررررر  املذاعرررررررأل واملر رررررررأل ل مررررررردا  

 الرايضي  الكربى
 

 اجللسة اخلتامية
جردول  - االستنتاجامي املت رب علي را

األعمرال املؤقررت للرردورف الثامنرر  عشرررف 
 - ل ريررررررب اخلرررررررباء احلكررررررومأل الرررررردويل

 اعتماص تترير الدورف

اسررررتعراض بنرررراء الترررردرامي واملترررراعدف  30/15-30/16
التتنيرررررر  يف اررررررال قررررررانو  وسياسررررررامي 

  املنا ت  ومحاي  املتت لب

  

تتريررررر  ريرررررب النترررراش املعرررررين مللتعررررراو   30/16-00/18
 الدويل

  

    


