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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية 

 احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةفريق اخلرباء 
 الدورة الثامنة عشرة

 ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٢-١٠جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 وشروحه املؤقت األعمال جدول  

 املؤقت األعمال جدول -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب. -١
 .األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول  -٢
برانمج العمل، مبا يف ذلك بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلق  بققوان   -٣

 وسياسات املنافسة:
الدراسقات املتعلقققة امكققاع  موعقة املبققااع والقواعققد املنعقية املتيقق  علي ققا  )أ( 

 التقييدية:اتياقاً متعدا األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية 
 قضااي املنافسة يف االقتعاا الرقمي؛ '١'
ية  '٢' قضااي املنافسة يف القطاع العحي، والسيما املستحضرات العيدالن

 وخدمات الرعاية العحية على وجه التحديد؛
التعقاو  الققدوني بق  اتياققات املعنيققة يفملنافسقة يف مكافحققة املمارسققات  '٣'

 افسة؛وعمليات االندماج العابرة للحدوا املخلة يفملن
 استعراض األقرا  الطوعي لقوان  وسياسات املنافسة؛ )ب( 
تقرير عن األعمال املتعلققة ببنقاء الققدرات وتققدمي املسقاعدة التقنيقة يف  قال  )ج( 

 قوان  وسياسات املنافسة؛
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 استعراض اليعل  التاسع والعاشر من قانو  املنافسة النموذجي؛ )ا( 
 ع به فري  النقاش املعين يفلتعاو  الدوني.تقرير عن العمل الذي اضطل )هق( 

  موعقة جوانقب مجيقع السقتعراض الثقامن املتحقدة األمم ملؤمتر املؤقت األعمال جدول -٤
 مكافحقققة أجقققل مققن األطقققراف متعقققدا اتياقققاً  علي قققا املتيققق  املنعققية والقواعقققد املبققااع

 التقييدية. التجارية املمارسات
 .املنافسة وسياسات بقوان  املعين الدوني احلكومي اخلرباء فري  تقرير اعتماا -٥

 الشروح -اثنياا  
  1 البند  

 املكتب أعضاء انتخاب
يساً  املنافسة وسياسات بقوان  املعين الدوني احلكومي اخلرباء فري  سينتخب -١ اً  رئ ب  وانئ

 مقرراً. - للرئيس

  2 البند  
 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار

 اليعقل يف القوارا املؤقت األعمال جدول يُقر أ  الدوني احلكومي اخلرباء فري  يوا   قد -٢
  أعاله. األول

ويُقرتح ختعيص اجللسة العامة االفتتامية للدورة الثامنة عشرة ليري  اخلقرباء احلكقومي  -٣
ئل ٢٠١٩يوليه متوز/ ١٠يوع األربعاء  ٠٠/١٥الدوني، اليت سُتيتتح يف الساعة  ناول املسا ت ، ل

مققققن جققققدول األعمقققال املؤقققققت( ولققققلاالء يفلبيققققاانت االسققققت اللية.  ٢و ١اإلجرائيقققة )البنققققدا  
العتماا التقرير وجدول  ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٢وستخعص اجللسة العامة اخلتامية، يوع اجلمعة 

األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة الثامن الستعراض مجيع جوانب  موعة املبااع والقواعقد 
ة املتي  علي ا اتياقًا متعدا األطراف مقن أجقل مكافحقة املمارسقات التجاريقة التقييديقة، املنعي

مقن جقدول األعمقال املؤققت(. ويفلنظقر إ   ٥و ٤)البنقدا   ٢٠٢٠املزمقع عققده يف متوز/يوليقه 
 .املقرر يفستكمال التقرير الن ائي بعد اختتاع الدورة -ِقعر مدة الدورة، سيؤذ  لنائب الرئيس 

متوز/يوليقه )بعقد انتخقاب أعضقاء  ١٠ميكقن ختعقيص بقيقة اجللسقات، بقدءًا مقن يقوع و  -٤
متوز/يوليقه، لتنقاول البنقوا املوضقوعية  ١٢املكتب واإلاالء يفلبياانت العامقة( ومقص اقباح يقوع 

 إرجققاء الضقرورة، عنققد وميكقن،)ه( مقن جققدول األعمقال املؤقققت )انظقر املرفقق (. ٣)أ( إ  ٣ مقن
متوز/يوليه من أجل إاتمة وقت كاٍف لعققد  ١٢وقت متأخر بعد ظ ر يوع   إ التقرير اعتماا

 .الظ رجلسة عمل غري رمسية يف فرتة بعد 

 الواثئ 
TD/B/C.I/CLP/53 وشرومه املؤقت األعمال جدول 
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  3 البند  
 يتعلررق فيمررا التقنيررة املسرراعدة وتقرردم القرردرات بنرراء ذلرر  يف مبررا العمرر   برررجم 
 املنافسة وسياسات بقوانني

ناء  -٥ ب سينظر فري  اخلرباء احلكومي الدوني يف تقرير أمانة األونكتاا املعنو  "استعراض 
التقنيقققققققة يف  قققققققال ققققققققوان  وسياسقققققققات املنافسقققققققة و ايقققققققة املسققققققققت لك" الققققققققدرات واملسقققققققاعدة 

(TD/B/C.I/CPLP/19 وسيسقققتمع إ  عققققرض مققققن األمانققققة بشقققأ  األنشققققطة الرئيسققققية املنيققققذة )
ارية، فضاًل عن املسامهات املقدمة من ممثلي البلدا  املستييدة والوكاالت املاحنقة. واملشاريع اجل

ويُتوقققع مققن فريقق  اخلققرباء احلكققومي الققدوني أ  يقققدع إ  األمانققة إرشققااات بشققأ  أعمققال بنقققاء 
 ١٠لليقرت  اً القدرات اإلضافية اليت ينبغي القياع هبا يف  ال قوان  وسياسات املنافسة. ووفق

(، TD/B/C.I/CLP/52من االستنتاجات املتي  علي ا املعتمدة يف القدورة السقابعة عشقرة ) ١١و
سققينظر فريققق  اخلقققرباء احلكقققومي القققدوني يف املسققائل التاليقققة يف هقققذه القققدورة: قضقققااي املنافسقققة يف 
االقتعققاا الرقمقققي؛ وقضقققااي املنافسقققة يف القطققاع العقققحي، والسقققيما املستحضقققرات العقققيدالنية 

رعايققة العققحية علققى وجققه التحديققد. ومقن أجققل تيسققري املناقشققة يف اجتمققاع مائققدة وخقدمات ال
نافسة ”مستديرة بشأ  املوضوع األول، أعدت األمانة وثيقة معلومات أساسية معنونة  قضااي امل

 .(TD/B/C.I/CLP/54) “يف االقتعاا الرقمي
املبقااع والقواعقد وقرر مؤمتر األمقم املتحقدة السقابع السقتعراض مجيقع جوانقب  موعقة  -6

يدية أ   ي ق ت ال املنعية املتي  علي ا اتياقاً متعدا األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية 
جيري األونكتاا املزيد من استعراضقات النظقراء الطوعيقة لققوان  وسياسقات املنافسقة يف القدول 

مقققن  ٣لليققققرة  اً (. ووفقققق7، اليققققرة TD/RBP/CONF.8/11األعضققاء أو التجمعقققات اإلقليميقققة )
االستنتاجات املتي  علي ا املعتمدة يف الدورة السقابعة عشقرة، سيسقتمع فريق  اخلقرباء احلكقومي 
الققدوني، إ  تقييمققات قانونيققة لققققانو  املنافسققة يف بققيالروف وققققانو  املنافسققة اإلقليمققي للجنقققة 

 .االقتعااية للمنطقة األوروبية اآلسيوية
جات املتي  علي ا اليت اعتمقدها فريق  اخلقرباء احلكقومي من االستنتا ١٥ووفقًا لليقرة  -7

الققدوني املعققين بقققوان  وسياسققات املنافسققة يف اورتققه السققابعة عشققرة، سققتقدع أمانققة األونكتقققاا 
ثقة علقى اليعقل  التاسقع والعاشقر مقن ققانو  املنافسقة النمقوذجي علقى  التعليقات املنقحة واحملدَّ

 .(TD/B/C.I/CLP/L.12و) (TD/B/C.I/CLP/L.11) عضاءأساف املعلومات الواراة من الدول األ
واخلققرباء مققدعوو  إ  تققققدمي عققروض شقققيوية مشققيوعة بورقققات خطيقققة مققوجزة تتنقققاول  -8

املواضيع املشار إلي ا آنياً. وستتاح هذه الورقات يف شبكة اإلنرتنيت ويف غرفة االجتماعات أثناء 
مشاورات تتناول مواضيع أخرى، فريجى من ا املشاورات. وإذا رغبت الدول األعضاء يف إجراء 

 أاير/ ١6أ  تُبلق  أمانققة األونكتققاا يفملوضققوع الققذي ترغققب يف تناولققه وذلققك يف موعققد أقعققاه 
 جلميع املشارك  التحضري للمشاورات. لكي يتسىن ٢٠١٩ مايو



TD/B/C.I/CLP/53 

GE.19-07116 4 

 الواثئ 
TD/B/C.I/CPLP/19 قققوان   ققال يف التقنيقة واملسققاعدة الققدرات بنققاء اسقتعراض 

 املست لك و اية املنافسة وسياسات
TD/B/C.I/CLP/54 الرقمي االقتعاا يف املنافسة قضااي 

TD/B/C.I/CLP/L.11 ( اليعل التاسع املنقح٢٠١٩قانو  املنافسة النموذجي ،) 
TD/B/C.I/CLP/L.12 ( اليعل العاشر املنقح٢٠١٩قانو  املنافسة النموذجي ،) 

  4 البند  
 جوانررب مجيرر  لسررتعرا  الثررام  املتحرردة األمررم ملررؤمتر املؤقررت األعمررال جرردول
 أجرر  مرر  األطررا  متعررد  ات اقرراا  عليهرا املت ررق املنصرر ة والقواعرد املبررا   جمموعرة
 التقييدية التجارية املمارسات مكافحة

 بوايه العامل املنافسة، وسياسات بقوان  املعين الدوني احلكومي اخلرباء فري  من يُتوقع -٩
 املبقااع  موعقة جوانقب مجيقع سقتعراضال املتحقدة األمقم ملقؤمتر الثامنقة للقدورة التحضقريية اقةاتي

 التجاريقة املمارسقات مكافحقة أجقل مقن األطقراف متعقدا اتياقققاً  علي قا املتيق  املنعقية والقواعقد
 الثامنة. املؤمتر لدورة املؤقت األعمال جدول على يتي  أ  التقييدية،

 والقواعقد املبقااع  موعقة جوانقب مجيقع السقتعراض السقابع املتحقدة األمقم مؤمتر وقرر -١٠
يدية التجارية املمارسات مكافحة أجل من األطراف متعدا اتياقاً  علي ا املتي  املنعية ي ق ت  أ  ال
 األققل علقى املسقائل مقن  موعقات أربقع القدوني احلكقومي اخلقرباء ليريق  املقبلقة القدورات تشقمل
 مقع املنافسقة، وسياسقات ققوان  مسقائل بشقأ  املشقارك  ب  الرمسية غري املشاورات يف تُتناَول
 وهي: (،١٩ اليقرة ،TD/RBP/CONF.8/11) عملية ماالت على خااة بعية الرتكيز

 للجميع؛ الشاملة املستدامة والتنمية املنافسة )أ( 
 مع وتياعل ا املنافسة وسياسات قوان  وإنياذ وضع يف اليضلى املمارسات )ب( 

 املست لك؛  اية
 التقنية؛ واملساعدة القدرات بناء توفري )ج( 
 الشبكات. وإقامة الدوني التعاو  )ا( 

واعا املؤمتر أيضاً احلكومات إ  القياع، يف أثناء املشاورات املقبلة يف اجتماعات فري   -١١
ياهم  اخلرباء احلكومي الدوني، بتوضيح نطاق أو تطبي  قوان  ت وسياسات املنافسة، بغية حتس  ال

 .(٢١، اليقرة TD/RBP/CONF.8/11بشأ  املبااع واإلجراءات الينية لقوان  وسياسات املنافسة )
 يف للمناقشة املطرومة املسائل على تتي  أ  األعضاء الدول توا قد السياق، هذا ويف -١٢
 املتيق  املنعقية والقواعقد املبقااع  موعقة جوانقب مجيقع السقتعراض الثقامن املتحدة األمم مؤمتر
 ة. التقييدي التجارية املمارسات مكافحة أجل من األطراف متعدااً اتياق علي ا
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  5 البند  
 املنافسة وسياسات بقوانني املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق تقرير اعتما 

ع تقريره الدوني احلكومي اخلرباء فري  سيعتمد -١٣  والتنمية. التجارة جلنة إ  املقدَّ

 أقرب يف األونكتاا أمانة إ  وإس امات ورقات تقدمي بني ت م اإلخطار اخلرباء من يرجى 
 إ  اخلطية واملسامهات الورقات تقدمي وجيب .٢٠١٩ أاير/مايو ١7 اجلمعة يوع قبل ممكن وقت
 .٢٠١٩ أاير/مايو ٣١ اجلمعة يوع حبلول األونكتاا أمانة

 ,Ebru Gökçe Dessemond التاني: العنوا  على االتعال يرجى املعلومات، من وللمزيد

Legal Officer, Competition and Consumer Policies Branch, Division on International Trade 

and Commodities, UNCTAD (email: ebru.gokce@un.org).  
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 املرفق

 الردورة املنافسرة  وسياسرات بقروانني املعرين الدويل احلكومي اخلرباء فريق  
 املؤقت العم  برجم  :2019 متوز/يوليه 12-10 عشرة  الثامنة

 متوز/ ١٠ربعاء األ 
 ٢٠١٩يوليه 

 متوز/ ١١اخلميس 
 ٢٠١٩يوليه 

 متوز/ ١٢اجلمعة 
 ٢٠١٩يوليه 

    
 XVII، القاعة Eقعر األمم، املبىن 

 املائدة املستديرة  ٠٠/١١-٠٠/١٠
املنافسقققققققققققققققققة يف قضقققققققققققققققققااي 
 الرقمي االقتعاا

 املناقشة
قضققققققققااي املنافسقققققققققة يف القطقققققققققاع 

 العحي

٠٠/١٣-٠٠/١١    
 اجللسة العامة الفتتاحية ٣٠/١٥-٠٠/١٥

قققوان   :الكلمققة الرئيسققية
وسياسقققققات املنافسققققققة يف 

 الععر الرقمي

 )اتبع( املائدة املستديرة
قضقققققققققققققققققااي املنافسقققققققققققققققققة يف 

 الرقمي االقتعاا

التاسقققققققع اسققققققتعراض اليعقققققققل  
مققققن قققققانو  املنافسقققققة  والعاشققققر

 النموذجي

التعقققققققققاو  القققققققققدوني بققققققققق   ٠٠/١8-٣٠/١٥
اتياقات املعنيقة يفملنافسققة 
يف مكافحققققة املمارسققققات 
وعمليققققققققققققات االنققققققققققققدماج 
العققققابرة للحقققققدوا املخلقققققة 

 يفملنافسة

تقريققر عقققن العمققل القققذي 
اضقطلع بققه فريق  النقققاش 

 املعين يفلتعاو  الدوني

التقييمات القانونية لقانو  
املنافسققققققققققة يف بققققققققققيالروف 

املنافسة اإلقليمي وقانو  
 للجنة االقتعااية للمنطقة

 األوروبية اآلسيوية

اسقتعراض بنقاء القققدرات 
واملساعدة التقنية يف  ال 
 قوان  وسياسات املنافسة

 اجللسة العامة اخلتامية

 االستنتاجات املتي  علي ا

ؤمتر جقدول األعمققال املؤقققت ملقق
األمقققققققققققققققم املتحققققققققققققققققدة الثققققققققققققققققامن 
السقققققققققتعراض مجيقققققققققع جوانقققققققققب 
 موعقققققققققة املبقققققققققااع والقواعقققققققققد 
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