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 التجارة والتنمية مجلس
 لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة
 ون الدورة العشر 

 2022تموز/يوليه  22-20جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

السياسات واإلجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفرع واو من مجموعة المبادئ  التقرير المتعلق بتنفيذ  -3
 والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقًا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية. 

قوانين تقرير الفريق العامل المعني بطرائق استتتتتعرااتتتتات النظراء الطو ية التي يجريها األون تاد ل -4
 وسياسات المنافسة وحماية المستهلك.

 تقرير الفريق العامل المعني بالت تالت االحت ارية العابرة للحدود. -5
الصتتت يرة والمتوستتتطة الحجم أ ناء  الصتتت ر  و دور قوانين وستتتياستتتات المنافستتتة في دعم المشتتتاري    -6

 .التعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة

نفاذ قوانين المنافستتتتتةر الدروس المستتتتتتفادة من الجائحة، وسااتتتتتة في األستتتتتوا  إعادة التف ير في إ -7
تحديات وفرص استتتتتتجابة فعالة سالل فترة الجائحة والتعافي االقتصتتتتتادي في  -المهّمة اجتما يًا  

 .فترة ما بعد الجائحة

 .بن الديشاستعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسةر  -8

 .القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسةاستعراض بناء  -9

العشتتتتتتتتتتتترين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين الحادية و جدول األعمال المؤقت للدورة    -10
 وسياسات المنافسة.

 منافسة.لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات ال عشريناعتماد تقرير الدورة ال -11
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 الشروح -ثانياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

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

 2 البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

بقوانين وستتتتتياستتتتتات المنافستتتتتة إقرار جدول األعمال  قد يوّد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني   -2
 أعاله. المؤقت بصي ته الواردة في الفصل األول

لفريق الخبراء الحكومي الدولي، التي    عشتترينوُيقترح تخصتتيا الجلستتة العامة االفتتاحية للدورة ال -3
  1 جرائية )البندان، لتناول المستتتتائل اإل2022تموز/يوليه    20من يوم األربعاء،    00/15ستتتتتبدأ في الستتتتاعة  

ا الجلستتتتتتتة العامة الختامية  من جدول األعمال المؤقت( ولإلدالء بالبيانات االستتتتتتتتهاللية. وستتتتتتتتخصتتتتتتت    2و
العشرين  الحادية و   ةلدور ل، العتماد جدول األعمال المؤقت  2022تموز/يوليه    22المقرر عقدها يوم الجمعة  

(. وبالنظر إلى قصتتتر مدة  11و  10)البندان    عشتتترينالدورة التقرير عتماد  الو   فريق الخبراء الحكومي الدوليل
 المقرر باست مال التقرير النهائي بعد استتام الدورة. -الدورة، سيؤذن لنائب الرئيس 

تموز/يوليه )بعد انتخاب أعضتتتتتتاء    20تخصتتتتتتيا بجية الجلستتتتتتات، بدءًا من يوم  من  م،    ،ويمكن -4
  9إلى   3تموز/يوليته، للبنود المواتتتتتتتتتتتتتتو يتة من  22ح يوم  المكتتب واإلدالء بتالبيتانتات العتامتة( حتى اتتتتتتتتتتتتتتبتا

جدول األعمال المؤقت. ويجوز، عند الضتتتتتتتتتتتتترورة، إرجاء اعتماد التقرير إلى وقت مترسر من بعد  هر  من
 .ذلك اليوم تموز/يوليه إلتاحة إمكانية عقد جلسة عمل غير رسمية بعد  هر  22يوم 

  الوثائق 

TD/B/C.I/CLP/62  األعمال المؤقت وشروحهجدول 

  3البند   
التقرير المتعلق بتنفيذ السييييياسييييات وااجراءات التوجيرية الواراة في إعار الفر  واو من  
مجموعة المباائ والقواعد المنصفة المتفق عليرا اتفاقاا متعدا األعراف من أجل مكافحة  

 الممارسات التجارية التقييدية

مؤتمر األمم المتحتتدة المتتامن المعني بتتاستتتتتتتتتتتتتتتعراض جمي  جوانتتب  ه التتذي اعتمتتدلقرار بتتاء  لوفقتتًا   -5
متعتدد األطراف من أجتل مكتافحتة الممتارستتتتتتتتتتتتتتات  اتفتاقتًا مجموعتة المبتادئ والقواعتد المنصتتتتتتتتتتتتتتفتة المتفق عليهتا  

(، ستتتتتيستتتتتتم  فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى تقرير  تتتتتفوي TD/RBP/CONF.9/9التجارية التقييدية )
ل األعضاء عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفرع واو من الدو و   األمانة منمقدم  

 المبادئ. مجموعة
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  4البند   
تقرير الفريق العامل المعني بطرائق اسييتعراتييات النظراء الطواية التي يجريرا األون تاا  

 لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المسترلك

القرار ألف الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة المامن المعني باستتتتتتتتتتتعراض  )ب( من 16للفقرة  وفقًا   -6
  االستتتتتتتتتتتتتتتنتتاجتات المتفق عليهتامن   11والفقرة    (TD/RBP/CONF.9/9)  جمي  جوانتب مجموعتة المبتادئ

 دروته التاستتتتعة عشتتتترة فيفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتياستتتتات المنافستتتتة  التي اعتمدها  
(TD/B/C.I/CLP/61) م من األمانة عن ، ستتتيستتتتم  فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى تقرير  تتتفوي مقد 

  الفريق العامل المعني بطرائق استتتتتعرااتتتتات النظراء الطو ية التي يجريها األون تاد لقوانين وستتتتياستتتتات المنافستتتتة
 .يبت فريق الخبراء الحكومي الدولي في األعمال المقبلةيتوق  أن و  .وحماية المستهلك

  5البند   
 تقرير الفريق العامل المعني بالت تالت الحت ارية العابرة للحدوا

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  التي اعتمدها    االستنتاجات المتفق عليهامن    12للفقرة  وفقًا   -7
  يستتتتتم  فريق الخبراء(، ستتتتTD/B/C.I/CLP/61) دروته التاستتتتعة عشتتتترة فيبقوانين وستتتتياستتتتات المنافستتتتة  

م من األمانة عن الفريق العامل المعني بالت تالت االحت ارية العابرة   الحكومي الدولي إلى تقرير  تتتتتفوي مقد 
 يبت فريق الخبراء الحكومي الدولي في األعمال المقبلة.يتوق  أن و  للحدود.

  6البند   
الصيريرة والمتوسيطة الحجم  الصيرر  و اور قوانين وسيياسيات المنافسية في اعم المشياري   

 أثناء التعافي القتصااي في فترة ما بعد الجائحة

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  التي اعتمدها    االستنتاجات المتفق عليهامن    17ة  للفقر وفقًا   -8
فريق الخبراء    نظمستتتتتي(،  TD/B/C.I/CLP/61) ستتتتتعة عشتتتتترةدروته التا  فيبقوانين وستتتتتياستتتتتات المنافستتتتتة  

 مناقشة مائدة مستديرة حول هذا المواوع.الحكومي الدولي 

  7البند   
إعااة التف ير في إنفاذ قوانين المنافسيييييةر الدروس المسيييييتفااة من الجائحة  وسااييييية في األسيييييوا  المرم ة  

 ائحة والتعافي القتصااي في فترة ما بعد الجائحة تحديات وفرص استجابة فعالة سالل فترة الج   - اجتمااياا  

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  التي اعتمدها    االستنتاجات المتفق عليهامن    16ة  للفقر وفقًا   -9
فريق الخبراء   نظر ستتتتتي  (، TD/B/C.I/CLP/61) دروته التاستتتتتعة عشتتتتترة فيبقوانين وستتتتتياستتتتتات المنافستتتتتة  

إعادة التف ير في إنفاذ قوانين المنافستةر الدروس المستتفادة من في مذكرة األمانة المعنونة "الحكومي الدولي  
تحديات وفرص استتتتتتتتتتجابة فعالة سالل فترة الجائحة    -الجائحة، وسااتتتتتتتتتة في األستتتتتتتتتوا  المهّمة اجتما يًا  

  .(TD/B/C.I/CLP/63" )والتعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة

  الوثائق 
TD/B/C.I/CLP/63   ،إعادة التف ير في إنفاذ قوانين المنافستتتتتتتتتتتتةر الدروس المستتتتتتتتتتتتتفادة من الجائحة

تحديات وفرص استتتتتتتتتجابة فعالة   -وسااتتتتتتتتة في األستتتتتتتتوا  المهّمة اجتما يًا  
 سالل فترة الجائحة والتعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة
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  8البند   
 استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسةر بنرالايش

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  التي اعتمدها    المتفق عليهااالستنتاجات  من    14ة  للفقر وفقًا   -10
إجراء  وااتتل األون تاد  ستتي  (،TD/B/C.I/CLP/61) دروته التاستتعة عشتترة  فيبقوانين وستتياستتات المنافستتة  

.  نظراء لقوانين وستتتياستتتات المنافستتتة بناء على طلبات الدول األعضتتتاء وتبعًا للموارد المتاحة الاستتتتعرااتتتات  
  (، UNCTAD/DITC/CLP/2022/1) وسيتاح التقرير ال امل الستعراض النظراء لقوانين وسياسات في بن الديش  

 (.TD/B/C.I/CLP/64ولتيسير مناقشة التقرير، ستتاح لمحة عامة بجمي  الل ات )

  الوثائق 
TD/B/C.I/CLP/64  ر  بن الديش استتعراض النظراء الطوعي لقوانين وستياستات المنافستة في

 لمحة عامة

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

األمانة    مذكرةستتتتتتتينظر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتتتتياستتتتتتتات المنافستتتتتتتة في  -11
"استتعراض بناء القدرات والمستاعدة التقنية في مجال قوانين وستياستات المنافستة وحماية المستتهلك"    ةالمعنون

(TD/B/C.I/CPLP/31–TD/B/C.I/CLP/65  وستتتتتتتتيستتتتتتتتتم  إلى )م من األمانة  تقرير  تتتتتتتتفوي عن   مقد 
األنشتتتطة الرئيستتتية المنفذة والمشتتتاري  الجارية، فضتتتاًل عن المستتتاهمات المقدمة من ممملي البلدان المستتتتفيدة  

 والوكاالت المانحة.

  الو ائق 
TD/B/C.I/CPLP/31–

TD/B/C.I/CLP/65 

استتتعراض بناء القدرات والمستتاعدة التقنية في مجال قوانين وستتياستتات  
 المستهلكالمنافسة وحماية 

  10البند   
العشييييرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  الحااية و جدول األعمال المؤقت للدورة  

 بقوانين وسياسات المنافسة

ُيتوق  من فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتتتتتتتياستتتتتتتتات المنافستتتتتتتتة، بصتتتتتتتتفته الهي ة   -12
 العشرين، أن يتفق على جدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة.الحادية و التحضيرية للدورة 

  11البند   
بقوانين وسييياسييات لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  عشييرين اعتماا تقرير الدورة ال

 المنافسة

م إلى لجنة   -13 ستتيعتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتياستتات المنافستتة تقريره المقد 
 والتنمية. التجارة
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بنّيتهم تقتديم ورقتات   2022أيتار/متايو    20أمتانتة األون تتاد قبتل يوم الجمعتة    عالميرجى من الخبراء إ  
  حزيران/ 24  ،جمعةإلى أمانة األون تاد حتى يوم ال   تابيةرقات واإلستتتتهامات الوإستتتتهامات. ويمكن تقديم الو 

 .2022يونيه 

(،  Ms. Valentina Rivasالستتتتتتتتتتتتيدة فالينتينا ريفاس )  :بوللمزيد من المعلومات، يرجى االتصتتتتتتتتتتتتال   
رع ستتياستتات ، فالقانونيةمو ف الشتتؤون  (،  Mr. Pierre Horna، أو الستتيد بيير هورنا )إدارة البرامج  ةمو ف

  ، األون تاد )البريد اإلل ترونير تتتتتتتتابة التجارة الدولية والستتتتتتتتل  األستتتتتتتتاستتتتتتتتية،  المنافستتتتتتتتة وحماية المستتتتتتتتتهلك
valentina.rivas@un.org  أوpierre.horna@un.org). 
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