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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٢يوليه / متوز١١-٩جنيف، 
  ل األعمال املؤقت من جدو٣البند 

النظراء بشأن   املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات     )أ(
 قوانني وسياسات املنافسة، واسـتعراض القـانون النمـوذجي،        

  والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد
برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات واملساعدة           )ب(

  فسة الناشئةالتقنية لوكاالت املنا

املعين بقوانني  االستنتاجات املتفق عليها لفريق اخلرباء احلكومي الدويل            
  وسياسات املنافسة

  ،فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةإن   
 إىل جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من            إذ يشري   
  حة املمارسات التجارية التقييدية،أجل مكاف
 الثالـث  إىل األحكام املتصلة بقضايا املنافسة اليت اعتمدها األونكتاد           أيضاً وإذ يشري   
  ،من والية الدوحة) م(٥٦ و٥٠الفقرتني ، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف الدوحةعشر يف 
ـ         إىل   وإذ يشري كذلك     سادس املعـين   القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة ال

باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف            
  ،)٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين،جنيف(من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية 

الدور األساسي الذي تؤديه قوانني وسياسات املنافسة يف حتقيـق          وإذ يؤكد جمدداً      
  تنفيذ جمموعة املبادئ والقواعد، على تشجيع مواصلة الية االقتصادية السليمة، وضرورةَ التنم
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 عشر قد ركّز اهتمامه على تناُول ما تنطوي عليـه           الثالث أن األونكتاد    وإذ يالحظ    
  سبة للتنمية،العوملة من فرص وحتديات بالن

ول العوملة، مبا يف ذلـك   أن قوانني وسياسات املنافسة هي أداة رئيسية لتنا  وإذ يؤكد    
  حتسني التجارة واالستثمار، وتعبئة املوارد، وتسخري املعارف،

 بأن هتيئة بيئة متكينية فعالة للمنافسة والتنمية ميكن أن تشمل كـالًّ مـن               وإذ يسلم   
  ،ملنافسة الوطنية والتعاون الدويلسياسات ا
نني وسياسات املنافسة    بضرورة مواصلة عمل األونكتاد املتعلق بقوا      وإذ يسلم كذلك    

  من أجل حتسني التأثري اإلمنائي،
الـيت تقـدمها    املهمـة    والشفوية   اخلطيةملسامهات   با  مع االرتياح  حييط علماً وإذ    

  عشرة،الثانية  يف دورته املشاركةالسلطات املعنية باملنافسة يف البلدان األعضاء 
   لدورته الثانية عشرة، األونكتادبالوثائق اليت أعدهتا أمانة  مع التقديروإذ حييط علماً  
 حلكومات مجهورية ترتانيا املتحدة، وزامبيا، وزمبابوي،       يعرب عن تقديره    -١  
عشرة لفريق  الثانية  إذ تطّوعت ألن تكون موضوع استعراض النظراء خالل الدورة          ومنغوليا  

اليت ليمية  اخلرباء احلكومي الدويل، كما يعرب عن تقديره جلميع احلكومات والتجمعات اإلق          
يف االستعراض؛ ويعترف مبا أُحرز من تقدم حىت اآلن يف صياغة وإنفـاذ قـانون               شاركت  
؛ ويدعو مجيع الدول األعـضاء إىل مـساعدة     يف البلدان املشمولة باستعراض النظراء    املنافسة  

وأنـشطة  األونكتاد على أساس طوعي بتوفري خرباء أو غري ذلك من املوارد لألنشطة املقبلة              
  ؛ وتوصياهتااملتعلقة باستعراضات النظراء الطوعيةابعة املت

أجراها ، يف ضوء التجارب املتصلة باستعراضات النظراء الطوعية اليت          يقرر  -٢  
ألونكتاد الموارد املتاحة، أنه ينبغي أن ُيجري       ل ووفقاً حىت اآلن،    األونكتاد وغريه من كيانات   

 أو لتجمـع  عـضو    ةدوللقوانني وسياسات املنافسة    بشأن  لنظراء   إضافياً طوعياً ل   استعراضاً
  ؛فريق اخلرباء احلكومي الدويلخالل الدورة الثالثة عشرة ل  يفلدولمن ا إقليمي

 أمهية تطبيق قوانني املنافسة على املشتريات العامة؛ وحيـيط علمـاً            يؤكد  -٣  
ألة؛ ويطلـب إىل    باملناقشات واملسامهات اخلطية اليت قدمتها الدول األعضاء بشأن هذه املس         

أمانة األونكتاد أن توزع موجز مناقشات الفريق بشأن هذا املوضوع علـى مجيـع الـدول         
  املهتمة، عرب وسائل من بينها ما يضطلع به من أنشطة التعاون التقين؛

 أمهية إدارة املعرفة كأداة لزيادة فعالية الوكاالت؛ ويطلب إىل أمانـة            يؤكد  -٤  
اقشات الفريق بشأن هذا املوضوع على مجيع الدول املهتمة، عرب        األونكتاد أن توزع موجز من    

  وسائل من بينها ما يضطلع به من أنشطة التعاون التقين؛
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 األونكتاد إىل تعزيز ودعم التعاون بني سلطات املنافسة واحلكومات          يدعو  -٥  
  ؛)م(٥٦ و٥٠وفقاً ملا تنص عليه والية الدوحة يف الفقرتني 

يق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته الثالثة عـشرة يف           بأن ينظر فر   يوصي  -٦  
  :املسائل التالية من أجل حتسني جمموعة املبادئ والقواعد

  تأثري التكتالت االحتكارية على الفقراء؛  )أ(  
  األولويات وختصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالت؛  )ب(  
 اليت يشترك فيها أكثر     يف قضايا املنافسة  أساليب وإجراءات التعاون الدويل       )ج(  
  من بلد؛
   البلدان املهتمة؛استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسياسات املنافسة يف  )د(  
تقارير  أن تعدَّ    ،تيسرياً ملناقشات املائدة املستديرة    األونكتاد،   أمانة إىل   يطلب  -٧  

 للمشاورات يف إطار    تيسرياًويطلب إىل األمانة،    . أعاله) د(و) ج(و) ب(و) أ(٦بشأن البنود   
موجزاً تنفيذياً لتقرير استعراض النظراء جبميع لغات العمل، إضافةً          أن تعد    استعراض النظراء، 

 لتقدميه إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل       إىل تقرير كامل عن استعراض النظراء بلغته األصلية       
  يف دورته الثالثة عشرة؛

كوثائق غري  تواصل نشر الوثائق التالية      إىل أمانة األونكتاد أن      يطلب كذلك   -٨  
  :ها الشبكيمتصلة بالدورة، وإدراجها على موقع

 يأخذ يف احلسبان   ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية        ُمَحّدث استعراض  )أ(  
/  كانون الثـاين   ٣١ واملالحظات يف موعد أقصاه      ات اليت سترد من الدول األعضاء     ـاملعلوم
  ؛٢٠١٣يناير 

 تتضمن تعليقات على    ،دليل تشريعات املنافسة  نشرة  إضافية من   رات  إصدا  )ب(  
التشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة الختاذها أساساً ملواصلة تنقيح القانون النموذجي وحتديثه،     

  ؛٢٠١٣أبريل /على أن ترد من الدول األعضاء يف موعد أقصاه آخر نيسان
الية وغريها من املسامهات الواردة مـن       بالتربعات امل  حييط علماً مع التقدير     -٩  

 الدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل األونكتاد على أساس           ؛ ويدعو الدول األعضاء 
 خرباء  بتوفريطوعي فيما يضطلع به من أنشطة يف جمال بناء القدرات والتعاون التقين، وذلك              

، وأن  أنـشطتها  تواصـل كتاد أن   ؛ ويطلب إىل أمانة األون    أو مرافق تدريب أو موارد مالية     
على زيادة ) مبا يف ذلك التدريب( حيثما أمكن، يف جمال بناء القدرات والتعاون التقين     هاتركِّز
  .البلدان املهتمة هذه األنشطة إىل أقصى حد يف مجيع تأثري

        


