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 الشروح -ثانياا  

  1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات المنافستتتتتتتتتة رئيستتتتتتتتتًا ونائباً ستتتتتتتتتينتخب فريق الخبراء   -1
 مقررًا.  -للرئيس 

 2 البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قد يوّد فريق الخبراء الحكومي الدولي إقرار جدول األعمال المؤقت بصتتتتتتتياته الواردة في الفصتتتتتتل   -2
 أعاله. األول

ا فتتاحية للدورة التاستتعة عشتترة لفريق الخبراء الحكومي الدولي، وُيقترح تخصتتيا الجلستتة العامة  -3
، لتنتاول المستتتتتتتتتتتتتتائتل اإلجرائية  2021تموز/يوليته   7من يوم األربعتاء،   00/10التي ستتتتتتتتتتتتتتتبتدأ في الستتتتتتتتتتتتتتاعتة 

ا الجلستتتتتة العامة من جدول األعمال المؤقت( ولإلد ء بالبيانات ا ستتتتتتهاللية. وستتتتتتخصتتتتت   2و 1 )البندان
فريق الخبراء الحكومي التدولي   ،  عتمتتاد تقرير2021تموز/يوليتته    9ر عقتتد تا يوم الجمعتتة،  الختتتاميتتة المقر 

(. وبالنظر 12و 11تقرير الدورة التاستتتتعة عشتتتترة )البندان  واعتماد  العشتتتترين   تهوجدول األعمال المؤقت لدور 
 اختتام الدورة.المقرر باستكمال التقرير النهائي بعد  -إلى قصر مدة الدورة، سيؤلن لنائب الرئيس 

تموز/يوليه )بعد انتخاب أعضتتتتتتتتتاء   7تخصتتتتتتتتتيا باية الجلستتتتتتتتتات، بدءًا من يوم من ثم،   ،ويمكن -4
من  10إلى  3تموز/يوليه، للبنود المواتتتتتتتو ية من  9المكتب واإلد ء بالبيانات العامة( حتى صتتتتتتتباح يوم  

 9جدول األعمال المؤقت. ويجوز، عند الضترورة، إرجاء اعتماد التقرير إلى وقت متخخر من بعد ههر يوم 
 .للك اليوم تموز/يوليه إلتاحة إمكانية عقد جلسة عمل غير رسمية بعد ههر

  الوثائق

TD/B/C.I/CLP/56 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

  3البند    
بتنفيذ السييييياسييييات وااجراءات التوجيرية الواراة في إعار الفر  واو من التقرير المتعلق  

مجموعة المباائ والقواعد المنصفة المتفق عليرا اتفاقاا متعدا األعراف من أجل مكافحة 
 الممارسات التجارية التقييدية

دئ بعتتد اعتمتتاد مؤتمر األمم المتحتتدة الثتتامن المعني بتتاستتتتتتتتتتتتتتتعراض جميع جوانتتب مجموعتتة المبتتا -5
  متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارستتتتات التجارية التقييدية القرار  اتفاقًا والقواعد المنصتتتتفة المتفق عليها  

باء والستتتتتتياستتتتتتات واإلجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفرع واو من مجموعة المبادئ والقواعد المنصتتتتتتفة  
عليهتتتتتتا   الممتتتتتتااتفتتتتتتاقتتتتتتًا  المتفق  مكتتتتتتافحتتتتتتة  أجتتتتتتل  من  األطراف  التقييتتتتتتديتتتتتتة  متعتتتتتتدد  التجتتتتتتاريتتتتتتة  رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

(TD/RBP/CONF.9/9 ستتتتتتتيستتتتتتتتمع فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى تقرير  تتتتتتتفوي ،) من الدول  مقدم
 األعضاء عن تنفيذ  ذا القرار.
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  4البند    
تقرير الفريق العامل المعني بطرائق اسييتعراتييات النظراء الطواية التي يجريرا األون تاا  

 لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المسترلك

للفقرة   -6 )15وفقتتتتتتًا  ألف  القرار  األمم TD/RBP/CONF.9/9)ب( من  مؤتمر  اعتمتتتتتتده  التتتتتتذي   )
اتفاقًا ئ والقواعد المنصتتتتتتتتتتفة المتفق عليها  المتحدة الثامن المعني باستتتتتتتتتتتعراض جميع جوانب مجموعة المباد

متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية، سيستمع فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى 
م من األمانة عن الفريق العامل المعني بطرائق استتعرااتات النظراء الطو ية التي يجريها  تقرير  تفوي مقد 

 اسات المنافسة وحماية المستهلك وسيبت في األعمال المقبلة.األونكتاد لقوانين وسي 

  6و  5البندان    
قوانين وسييياسييات وأنظمة المنافسيية في العصيير الرقمي  وتشييجي  المنافسيية   ل أ مة 

 وفي أعقابرا  19-كوفيد

المعني 33للفقرة    وفقتتتتاً  -7 الثتتتتامن  المتحتتتتدة  اعتمتتتتده مؤتمر األمم  التتتتذي  )أ( و)ب( من القرار ألف 
متعدد األطراف من أجل  اتفاقًا استتتتتتعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصتتتتتفة المتفق عليها  ب 

مكافحة الممارستتتتتتات التجارية التقييدية، ستتتتتتينظر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون وستتتتتتياستتتتتتات  
يات وأنظمة المنافسة  ست نين وستياالمنافستة في مذكرتي المعلومات األستاستية المقدمتين من األمانة بعنوان اقوا

وفي  19-( وبعنوان اتشتتتتتتتتتتجيع المنافستتتتتتتتتتة خالل أزمة كوفيدTD/B/C.I/CLP/57في العصتتتتتتتتتتر الرقميا )
(، وستيستتمع إلى عروض ستتقدمها األمانة عن النتائل الرئيستية الواردة في  TD/B/C.I/CLP/58أعقابهاا )

 خن كل مواوع.وسيعقد مناقشة في  كل مائدة مستديرة بش  ، اتين المذكرتين

  الوثائق

TD/B/C.I/CLP/57 قوانين وسياسات وأنظمة المنافسة في العصر الرقمي 

TD/B/C.I/CLP/58 وفي أعقابها 19- تشجيع المنافسة خالل أزمة كوفيد 

  7البند    
الخبرات وأفضييييييل الممارسييييييات الدولية في مجال إنفان قوانين المنافسيييييية تييييييد الت ت ت  

 العابرة للحدواالحت ارية  

من القرار ألف الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني باستتتعراض جميع  31وفقًا للفقرة   -8
متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارستات  اتفاقًا جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصتفة المتفق عليها  
م من األمانة عن الفريق التجارية التقييدية، ستتتتتتيستتتتتتتمع فريق الخبراء الحكومي الد ولي إلى تقرير  تتتتتتفوي مقد 

 العامل المعني بالتكتالت ا حتكارية العابرة للحدود وسيبت في األعمال المقبلة.

  8البند    
 استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسة: م وي 

)أ( من القرار ألف التتتتذي اعتمتتتتده مؤتمر األمم المتحتتتتدة الثتتتتامن المعني 16و  15وفقتتتتًا للفقرتين   -9
متعدد األطراف من أجل  اتفاقًا باستتتتتتعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصتتتتتفة المتفق عليها  
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مكتافحتة الممتارستتتتتتتتتتتتتتتات التجتاريتة التقييتديتة، ستتتتتتتتتتتتتتيجري فريق الخبراء الحكومي التدولي استتتتتتتتتتتتتتتعراض النظراء  
نين وستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات المنتافستتتتتتتتتتتتتتة في مالوي. وستتتتتتتتتتتتتتيتتاح التقرير الكتامتل  ستتتتتتتتتتتتتتتعراض النظراء  لقوا الطوعي

(UNCTAD/DITC/CLP/2021/2( وستتتتتتتتتتتتتتاح لمحة عامة بجميع اللاات ،)TD/B/C.I/CLP/59  )
 .تهلتيسير مناقش

  الوثائق
TD/B/C.I/CLP/59   :استتتتتتعراض النظراء الطوعي لقوانين وستتتتتياستتتتتات المنافستتتتتة في مالوي

 عامةلمحة 

  9البند    
 استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسة

ستتتتتتتتينظر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتتتتتياستتتتتتتتات المنافستتتتتتتتة في تقرير األمانة  -10
المنافستة وحماية المستتهلكا المعنون ااستتعراض بناء القدرات والمستاعدة التقنية في مجال قوانين وستياستات 

(TD/B/C.I/CPLP/25–TD/B/C.I/CLP/60  م من األمانة عن األنشتتطة ( وستتيستتتمع إلى عرض مقد 
الرئيستتية المنفذة والمشتتاريع الجارية، فضتتاًل عن المستتا مات المقدمة من ممثلي البلدان المستتتفيدة والوكا ت 

 المانحة.

  الوثائق
TD/B/C.I/CPLP/25–

TD/B/C.I/CLP/60 

استتتعراض بناء القدرات والمستتاعدة التقنية في مجال قوانين وستتياستتات 
 المنافسة وحماية المستهلك

  10البند    
 : الشروح2استعراض الفصل الثالث عشر من قانون المنافسة النمونجي، الجزء  

من القرار ألف التتذي اعتمتتده مؤتمر األمم المتحتتدة الثتتامن المعني بتتاستتتتتتتتتتتتتتعراض جميع   20وفقتتًا للفقرة   -11
جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصتتتتتتتتتتتتتفة المتفق عليها اتفاقًا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارستتتتتتتتتتتتتات  

فصتتتل الثالث عشتتتر من من ال   2التجارية التقييدية، ستتتتقدم أمانة األونكتاد الشتتتروح المنقحة والمحدثة بشتتتخن الجزء  
 (. TD/B/C.I/CLP/L.13قانون المنافسة النمولجي استنادًا إلى المعلومات الواردة من الدول األعضاء ) 

  الوثائق
TD/B/C.I/CLP/L.13  الفصل الثالث عشر المنقح2قانون المنافسة النمولجي، الجزء ، 

  11البند    
الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين  جدول األعمال المؤقت للدورة العشيييييييرين لفريق  

 وسياسات المنافسة

ُيتوقع من فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتتتتتياستتتتتتتتات المنافستتتتتتتتة، بصتتتتتتتتفته الهي ة  -12
 التحضيرية للدورة العشرين، أن يتفق على جدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة.
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  12البند    
ة عشيييييييييرة لفريق الخبراء الحكومي اليدولي المعني بقوانين  اعتمياا تقرير اليدورة التياسيييييييييعي

 وسياسات المنافسة

م إلى لجنة  -13 ستتيعتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتياستتات المنافستتة تقريره المقد 
 والتنمية. التجارة

 
بنّيتهم تقتديم ورقتات    2021نيستتتتتتتتتتتتتان/أبريتل    30يرجى من الخبراء إخطتار أمتانتة األونكتتاد قبتل يوم الجمعتة   

 . 2021أيار/مايو    31حتى يوم ا ثنين،  وإسهامات. ويمكن تقديم الورقات واإلسهامات الخطية إلى أمانة األونكتاد  

   Ms. Akari Yamamoto, Expert, Competition  :ب وللمزيتتد من المعلومتتات، يرجى ا تصتتتتتتتتتتتتتتتال   
 Consumer Policies Branch, Division on International Trade and Commodities, UNCTADو 

(email: akari.yamamoto@un.org) . 
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