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والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقًا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية.
وسياسات المنافسة وحماية المستهلك.

التعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة.

المهمة اجتما ي ًا  -تحديات وفرص اس ت تتتجابة فعالة سالل فترة الجائحة والتعافي االقتص ت تتادي في
ّ
فترة ما بعد الجائحة.

وسياسات المنافسة.
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ثاني ا -الشروح
البند 1

انتخاب أعضاء المكتب

س ت ت ت تتينتخب فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات المنافس ت ت ت تتة رئيست ت ت ت ت ًا ونائب ًا
-1
للرئيس  -مقر اًر.

البند 2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يود فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وس ت تتياس ت تتات المنافس ت تتة إقرار جدول األعمال
-2
قد ّ
المؤقت بصي ته الواردة في الفصل األول أعاله.
-3

ويُقترح تخصتتيا الجلستتة العامة االفتتاحية للدورة العش ترين لفريق الخبراء الحكومي الدولي ،التي

ست تتتبدأ في الست تتاعة  15/00من يوم األربعاء 20 ،تموز/يوليه  ،2022لتناول المست تتائل اإلجرائية (البندان 1

و 2من جدول األعمال المؤقت) ولإلدالء بالبيانات االس ت ت تتتهاللية .وس ت ت تتتخصت ت ت تا الجلس ت ت تتة العامة الختامية
المقرر عقدها يوم الجمعة  22تموز/يوليه  ،2022العتماد جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والعشرين

لفريق الخبراء الحكومي الدولي والعتماد تقرير الدورة العشت ترين (البندان  10و .)11وبالنظر إلى قص تتر مدة
الدورة ،سيؤذن لنائب الرئيس  -المقرر باست مال التقرير النهائي بعد استتام الدورة.

ويمكن ،من م ،تخصت ت تتيا بجية الجلست ت تتات ،بدءًا من يوم  20تموز/يوليه (بعد انتخاب أعضت ت تتاء
-4
المكتتب واإلدالء بتالبيتانتات العتامتة) حتى ات ت ت ت ت ت تبتاح يوم  22تموز/يوليته ،للبنود الموات ت ت ت ت ت تتو يتة من  3إلى 9

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

الوثائق
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جدول األعمال المؤقت وشروحه

البند 3

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

مجموعة المباائ والقواعد المنصفة المتفق عليرا اتفاقا متعدا األعراف من أجل مكافحة
الممارسات التجارية التقييدية
-5

وفق تاً للقرار بتتاء التتذي اعتمتتده مؤتمر األمم المتحتتدة المتتامن المعني بتتاست ت ت ت ت ت تتتعراض جمي جوانتتب

مجموعتة المبتادئ والقواعتد المنصت ت ت ت ت ت تفتة المتفق عليهتا اتفتاقت ًا متعتدد األطراف من أجتل مكتافحتة الممتارست ت ت ت ت ت تتات

التجارية التقييدية ( ،) TD/RBP/CONF.9/9س ت تتيس ت تتتم فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى تقرير ت تتفوي

مقدم من األمانة والدول األعضاء عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفرع واو من

مجموعة المبادئ.
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البند 4

تقرير الفريق العامل المعني بطرائق اسييتعراتييات النظراء الطواية التي يجريرا األون تاا

لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المسترلك

وفق ًا للفقرة (16ب) من القرار ألف الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة المامن المعني باست ت ت ت تتتعراض
-6
جمي جوانتب مجموعتة المبتادئ ( )TD/RBP/CONF.9/9والفقرة  11من االست ت ت ت ت ت تتتنتتاجتات المتفق عليهتا
التي اعتمدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وست تتياست تتات المنافست تتة في دروته التاست تتعة عشت ترة

( ،)TD/B/C.I/CLP/61س تتيس تتتم فريق الخبراء الحكومي الدولي إلى تقرير تتفوي مقدم من األمانة عن
الفريق العامل المعني بطرائق است تتتع ارات تتات النظراء الطو ية التي يجريها األون تاد لقوانين وست تتياست تتات المنافست تتة

وحماية المستهلك .ويتوق أن يبت فريق الخبراء الحكومي الدولي في األعمال المقبلة.

البند 5

تقرير الفريق العامل المعني بالت تالت الحت ارية العابرة للحدوا

وفق ًا للفقرة  12من االستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني
-7
بقوانين وست تتياست تتات المنافست تتة في دروته التاست تتعة عشت ترة ( ،)TD/B/C.I/CLP/61ست تيست تتتم فريق الخبراء
الحكومي الدولي إلى تقرير ت تتفوي مقدم من األمانة عن الفريق العامل المعني بالت تالت االحت ارية العابرة

للحدود .ويتوق أن يبت فريق الخبراء الحكومي الدولي في األعمال المقبلة.

البند 6

اور قوانين وسيياسيات المنافسية في اعم المشياري الصيرر والصيريرة والمتوسيطة الحجم

أثناء التعافي القتصااي في فترة ما بعد الجائحة
-8

وفقاً للفقرة  17من االستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني

بقوانين وس ت تتياس ت تتات المنافس ت تتة في دروته التاس ت تتعة عشت ت ترة ( ،)TD/B/C.I/CLP/61س ت تتينظم فريق الخبراء
الحكومي الدولي مناقشة مائدة مستديرة حول هذا المواوع.

البند 7
إعااة التف ير في إنفاذ قوانين المنافسيييييةر الدروس المسيييييتفااة من الجائحة وسااييييية في األسييي يوا المرمة
اجتماايا  -تحديات وفرص استجابة فعالة سالل فترة الجائحة والتعافي القتصااي في فترة ما بعد الجائحة
وفق ًا للفقرة  16من االستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني
-9
بقوانين وس ت تتياس ت تتات المنافس ت تتة في دروته التاس ت تتعة عشت ت ترة ( ،)TD/B/C.I/CLP/61س ت تتينظر فريق الخبراء
الحكومي الدولي في مذكرة األمانة المعنونة " إعادة التف ير في إنفاذ قوانين المنافستةر الدروس المستتفادة من

المهمة اجتما ي ًا  -تحديات وفرص اس ت ت ت تتتجابة فعالة سالل فترة الجائحة
الجائحة ،وساا ت ت ت تتة في األست ت ت ت توا
ّ
والتعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة" (.)TD/B/C.I/CLP/63

الوثائق
TD/B/C.I/CLP/63

إعادة التف ير في إنفاذ قوانين المنافست ت ت ت ت تتةر الدروس المست ت ت ت ت تتتفادة من الجائحة،
المهمة اجتما ياً  -تحديات وفرص است ت ت تتتجابة فعالة
وساات ت ت تتة في األس ت ت ت توا
ّ
سالل فترة الجائحة والتعافي االقتصادي في فترة ما بعد الجائحة
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البند 8
استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسةر بنرالايش
وفق ًا للفقرة  14من االستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني
-10
بقوانين وستتياستتات المنافستتة في دروته التاستتعة عش ترة ( ،)TD/B/C.I/CLP/61ستتيوااتتل األون تاد إجراء

اس تتتع ارا تتات النظراء لقوانين وس تتياس تتات المنافس تتة بناء على طلبات الدول األعض تتاء وتبع ًا للموارد المتاحة.
وسيتاح التقرير ال امل الستعراض النظراء لقوانين وسياسات في بن الديش (،)UNCTAD/DITC/CLP/2022/1
ولتيسير مناقشة التقرير ،ستتاح لمحة عامة بجمي الل ات (.)TD/B/C.I/CLP/64

الوثائق
TD/B/C.I/CLP/64

استتعراض النظراء الطوعي لقوانين وستياستات المنافستة في بن الديشر
لمحة عامة

البند 9

استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسة

-11

س ت ت تتينظر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وس ت ت تتياس ت ت تتات المنافس ت ت تتة في مذكرة األمانة

المعنونة "استتعراض بناء القدرات والمستاعدة التقنية في مجال قوانين وستياستات المنافستة وحماية المستتهلك"

( )TD/B/C.I/CPLP/31–TD/B/C.I/CLP/65وست ت ت تتيست ت ت تتتم إلى تقرير ت ت ت تتفوي مقدم من األمانة عن
األنش تتطة الرئيس تتية المنفذة والمش تتاري الجارية ،فض تالً عن المس تتاهمات المقدمة من ممملي البلدان المس تتتفيدة

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
المنافسة وحماية المستهلك

البند 10

جدول األعمال المؤقت للدورة الحااية والعشييييرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني
بقوانين وسياسات المنافسة

يُتوق من فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وست ت ت تتياست ت ت تتات المنافست ت ت تتة ،بصت ت ت تتفته الهي ة
-12
التحضيرية للدورة الحادية والعشرين ،أن يتفق على جدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة.

البند 11

اعتماا تقرير الدورة العشييرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسييياسييات

المنافسة
-13

ستتيعتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وستتياستتات المنافستتة تقريره المقدم إلى لجنة

التجارة والتنمية.
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بنيتهم تقتديم ورقتات
يرجى من الخبراء إعالم أمتانتة األون تتاد قبتل يوم الجمعتة  20أيتار/متايو ّ 2022
وإست تتهامات .ويمكن تقديم الورقات واإلست تتهامات ال تابية إلى أمانة األون تاد حتى يوم الجمعة 24 ،حزيران/

يونيه .2022

وللمزيد من المعلومات ،يرجى االتصت ت ت ت ت تتال ب :الست ت ت ت ت تتيدة فالينتينا ريفاس (،)Ms. Valentina Rivas

مو فة إدارة البرامج ،أو الستتيد بيير هورنا ( ،)Mr. Pierre Hornaمو ف الشتتؤون القانونية ،فرع ستتياستتات
المنافست ت ت تتة وحماية المست ت ت تتتهلك ،ت ت ت تتابة التجارة الدولية والست ت ت تتل األست ت ت تتاست ت ت تتية ،األون تاد (البريد اإلل ترونير

 valentina.rivas@un.orgأو .)pierre.horna@un.org
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