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  الشروح  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب    

  . مقرراً-سينتخب فريق اخلرباء احلكومي الدويل رئيساً ونائباً للرئيس   -١

  ٢لبند ا    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل    

ت الـوارد يف    قد يرغب فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف إقرار جدول األعمال املؤق            -٢
  .الفصل األول أعاله

اعة العاشرة من صباح يـوم      وُيقترح ختصيص اجللسة العامة األوىل، اليت سُتفتتح الس         -٣
 مـن جـدول     ٢ و ١البندان  (، لتناول املسائل اإلجرائية     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٩ املوافق   ثننياال

خـالل   لعامـة اخلتاميـة   سة ا  اجلل عقدوسُت. ولإلدالء بالبيانات االستهاللية  ) األعمال املؤقت 
 ١٢يـوم اخلمـيس املوافـق    اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك، املقرر عقده        

وسيلي ذلك استعراض للفصل الثامن من القانون       . اًصباح اعة العاشرة ، الس ٢٠١٢يوليه  /متوز
ناقـشات   مبثابة مقدمة مل   ، سيكون أيضاً  )ماية املستهلك حلبعض اجلوانب املمكنة    ( النموذجي

صر مدة الـدورة، سـيؤذن      وبالنظر إىل قِ  . اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك     
  . املقرر باستكمال التقرير النهائي بعد اختتام الدورة-لنائب الرئيس 

يوليه وحىت  / متوز ٩وميكن بعد ذلك ختصيص بقية اجللسات، بدءاً من بعد ظهر يوم              -٤
من جـدول األعمـال     ) ب(٣و) أ(٣تناول البندين املوضوعيني    يوليه، ل / متوز ١٢صباح يوم   

 / متوز١٢ يوم صباحالتقرير إىل وقت متأخر من إرجاء اعتماد ، عند الضرورة،    ميكن. املؤقت
  .ذلك الصباح عمل غري رمسية يوليه، من أجل إتاحة عقد جلسة

  )أ(٣البند     
أن قوانني وسياسات املنافـسة،     املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بش         

  واستعراض القانون النموذجي، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد
اعتمد مؤمتر األمم املتحدة السادس الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد             -٥

    ريـة التقييديـة،    املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجا          
، جدول  ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يوم اجلمعة املوافق         

 من ٨ وقرر املؤمتر، يف الفقرة      . لفريق اخلرباء احلكومي الدويل    ات املقبلة ال املؤقت للدور  األعم
  :قراره، ما يلي
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 اليت تعقـد يف املـستقبل أن        ينبغي لدورات فريق اخلرباء احلكومي الدويل       )أ(  
ختصص على األقل أربع جمموعات من املسائل للمشاورات غري الرمسية فيما بني املـشاركني              

وينبغي . بشأن قضايا قوانني وسياسات املنافسة، مع التركيز بصفة خاصة على حاالت عملية           
  :هلذه اجملموعات أن تشمل ما يلي

  سة وإنفاذها؛التصميم املناسب لقوانني وسياسات املناف '١'
  التعاون وإقامة الشبكات على الصعيد الدويل؛ '٢'
فعالية التكاليف، والتكامل، والتعاون يف تقدمي الـدعم لبنـاء القـدرات             '٣'

  واملساعدة التقنية للبلدان املهتمة باألمر؛
  .مشاورات بشأن القانون النموذجي '٤'

أن ينظِّم  كجزء من هذه املشاورات، ينبغي لفريق اخلرباء احلكومي الدويل            )ب(  
تبادالً شامالً وغري رمسي آلراء وجتارب عدة بلدان من البلدان املتقدمة وغريها من البلـدان               
املهتمة باألمر بشأن مسائل تتصل حباالت تتعلق باملمارسات املانعة للمنافسة وغري ذلك مـن          

فريق يف املسائل    وبناء عليه، سينظر ال    .املسائل اليت أثارهتا الدول األعضاء فيما يتصل باملنافسة       
  :التالية يف هذه الدورة

  سياسات املنافسة وقطاع املشتريات العامة؛ '١'
  املوارد البشرية من أجل إنفاٍذ فعال لقانون املنافسة؛واملعارف إدارة  '٢'
 البلـدان   هاالتحديات اليت تواجه  : املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود     '٣'

  لية؛النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقا
استعراض النظراء الثالثي لقوانني وسياسات املنافسة يف مجهوريـة ترتانيـا            '٤'

  .بوياملتحدة وزامبيا وزمبا
عمليات تنقيح القانون النموذجي يف املستقبل على مراحـل          أن تتم ينبغي    )ج(  

 فيما  متعمقةبغية إتاحة وقت كاٍف لألمانة لتحديث الفصول ذات الصلة وإجراء مشاورات            
  .ءل األعضابني الدو

إىل أمانـة    وطلب فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته احلادية عـشرة أيـضاً             -٦
استعراضاً ُمَحّدثاً ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنيـة واضـعةً يف            )أ(األونكتاد أن تعدَّ    

نسخة منقحة أخرى مـن الفـصل        )ب(؛  اعتبارها املعلومات اليت سترد من الدول األعضاء      
بعض (الفصل الثامن نسخة منقحة أخرى من     )ج(؛  )يديةياالتفاقات أو الترتيبات التق   (لث  الثا

. ، وذلك للنظر فيها، على أن ُتنشر على موقعها الـشبكي )ماية املستهلك حلاجلوانب املمكنة   
، أعدت األمانـة تقـارير   ‘٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘وتيسرياً ملناقشات املائدة املستديرة بشأن املواضيع      

املعارف إدارة  "، و )TD/B/C.I/CLP/14" (سياسات املنافسة وقطاع املشتريات العامة    "بعنوان  
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املمارسـات  "، و )TD/B/C.I/CLP/15( "املوارد البشرية من أجل إنفاٍذ فعال لقانون املنافسة       و
 البلدان النامية واالقتصادات الـيت متـر        هاالتحديات اليت تواجه  : املانعة للمنافسة عرب احلدود   

  ).TD/B/C.I/CLP/16" (تقاليةمبرحلة ان
 اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك سُيعقد مباشرة بعد          وبالنظر إىل أن    -٧

اتُّفق علـى   وأنه قد   اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة،          
مـن  ) ماية املستهلك حلبعض اجلوانب املمكنة    (مواصلة حتديث التعليقات على الفصل الثامن       

، فقد أعدت األمانة صيغة حمدثة من الفصل الثـامن          ٢٠١٢القانون النموذجي ملنتصف عام     
)TD/B/C.I/CLP/L.5 (         ملناقشتها يف اليوم األول من اجتماع اخلرباء املخصص)   صـباح يـوم

  ).يوليه/ متوز١٢اخلميس املوافق 

  النتائج املتوقعة الجتماعات املائدة املستديرة    
 واليت ستشمل عروضاً يقـدمها      ،ة اليت سُتجرى بشأن هذه املواضيع     ستحدد املناقش   -٨

 ،عن القطاع اخلاص واجملتمع املـدين     خرباء وجهات فاعلة دولية وإقليمية، إىل جانب ممثلني         
املكتسبة لالضطالع بأنشطة بناء القدرات لصاحل وكـاالت        اخلربات  تسخري  لالسبل العملية   

  . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةفسة املهتمة يفاملنا
 من القرار الذي اختذه مؤمتر األمم املتحدة الـسادس املعـين            أيضاً) د(٨ويف الفقرة     -٩

باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد، َتقرر أن جيري فريق اخلـرباء احلكـومي              
 وسياسات املنافسة يف دولة عضو      قوانني الطوعية بشأن    الدويل مزيدا من استعراضات النظراء    

وبنـاء عليـه،    . أو يف جتمعات إقليمية من الدول، خالل الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء           
 من جدول األعمال املؤقت، استعراض نظراء طوعيـاً       ) أ(٣ للبند   سيجري فريق اخلرباء، وفقاً   

يـر الكامـل عـن اسـتعراض النظـراء          وسـيتاح التقر  . لسياسات املنافسة يف منغوليـا    
)UNCTAD/DITC/CLP/2012/2 (         باإلنكليزية فقط؛ وتيسرياً ملناقشته، سُتتاح حملة عامة عنـه

وباإلضافة إىل ذلك، سيبحث    ). UNCTAD/DITC/CLP/2012/2 (Overview)(جبميع اللغات   
راء الثالثي لقوانني وسياسات املنافسة يف مجهورية ترتانيا املتحـدة          فريق اخلرباء استعراض النظ   
ــابوي،   ــا وزمب ــك وزامبي ــشمل ذل ــاًوي ــاً تقييم ــة   مقارن ــارير الثالث  للتق

)UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(Overview Comparative Assessment) .(  وسيتاح التقريـر
ليزية فقط؛ وتيـسرياً    باإلنك) UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(الكامل عن استعراض النظراء     

  :ملناقشته، ستتاح أربع حملات عامة جبميع اللغات هي
UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(Overview Tanzania),  

UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(Overview Zambia),  
UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(Overview Zimbabwe), and  

UNCTAD/DITC/CLP/2012/1(Overview Comparative Assessment).  
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وُيدعى اخلرباء من البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، وكذلك من البلدان              -١٠
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، إىل تقدمي عروض شفوية مدعومة بورقات خطية مـوجزة              

ة  جلمهورية ترتانيا املتحـد    –ألربعة   النظراء ا  اتتتناول املواضيع املشار إليها أعاله واستعراض     
 وإذا رغبت البلدان يف إجراء مشاورات تتناول مواضيع أخرى،          .وزامبيا وزمبابوي ومنغوليا  

 لتمكني مجيـع    ٢٠١٢مايو  / أيار ١٥ يف موعد أقصاه     املوضوع األمانة ب   تعلم فريجى منها أن  
  .املشاركني من االستعداد للمشاورات

مع املنظمـات األخـرى      بالتشاور   -وباإلضافة إىل ذلك، طُلب إىل األمانة أن تعد           -١١
 ألنشطة التعاون التقين، هبدف تعزيز قدرهتا        استعراضاً -وغريها من اجلهات اليت تقدم املساعدة       

ذلك،  على   وبناًء. على توفري املساعدة التقنية لبناء القدرات يف جمال قوانني وسياسات املنافسة          
 "Capacity-building extended to young competition agencies"أعدت األمانة وثيقة معنونة 

  ).TD/B/C.I/CLP/17) (أنشطة بناء القدرات لصاحل وكاالت املنافسة الناشئة(
 دليـل   تواصل نشر املزيد من إصدارات    األمانة أن    إىل   وطلب املؤمتر يف قراره أيضاً      -١٢

تشريعات املنافسة، كوثائق غري متصلة بالدورة، وإدراجها على موقعها الشبكي، علـى أن             
توفر األساس إلجراء املزيد مـن التنقـيح        وتتضمن تعليقات على تشريعات املنافسة الوطنية       

يف شكل التقرير املوحد    متاحة  النسخة احملّدثة من هذا الدليل      و. لتحديث للقانون النموذجي  وا
وميكن االطالع على هذا الدليل      ).UNCTAD/DITC/CLP/2012/2( ٢٠١٢-٢٠٠١للفترة  
موقـع األونكتـاد الـشبكي اخلـاص باملنافـسة          ملنافـسة علـى      دليل سلطات ا   وعلى

)http://www.unctad.org/competition.(  

  )ب(٣البند     
  برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات واملساعدة التقنية لوكاالت املنافسة الناشئة    

تاد، يف إطار هـذا     ُيتوقع من فريق اخلرباء احلكومي الدويل أن يقدم إىل أمانة األونك            -١٣
لقيام به من أعمال أخرى يف جمال قوانني ا ينبغي، إرشادات بشأن ما      من جدول األعمال   البند

 بنـاء  أنـشطة "ن عنواملتقرير التيسري هذه العملية، سُيعرض على اخلرباء  ل. وسياسات املنافسة 
تقريـر يف   ال هـذا    ويأخذ). TD/B/C.I/CLP/17 (" وكاالت املنافسة الناشئة   لصاحلالقدرات  

وعلـى  . االعتبار املعلومات املقدمة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية والبلدان املستفيدة         
أساس هذا التقرير، سيناقش اخلرباء أفضل السبل ملساعدة البلدان النامية يف صياغة تشريعات             

فيدون إىل  وإضافة إىل ذلك، ُيدعى املـاحنون واملـست       . وطنية وقواعد إقليمية تتعلق باملنافسة    
واحتياجات الوكاالت الناشئة املعنيـة     املقدمة  مناقشة مسألة نوع ومستوى املساعدة التقنية       

باملنافسة لتيسري حتديد املوارد املالية والتقنية املتاحة والالزمة لتنفيذ برامج املساعدة التقنية وبناء 
  .القدرات
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  ٤البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة    

  . فريق اخلرباء احلكومي الدويل على جدول األعمال املؤقت لدورته املقبلةأن يتفقُيتوقع   -١٤

  ٥البند     
  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة    

  .إىل جلنة التجارة والتنميةرباء احلكومي الدويل تقريره  فريق اخلقدمسي  -١٥

  رباءمسامهة اخل
) تتألف من مخـس صـفحات تقريبـاً       (ُيشجَّع اخلرباء على تقدمي ورقات موجزة         

وينبغي تقدمي الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل انعقـاد         . كمسامهة منهم يف أعمال االجتماع    
  وسُتنشر أيضاً  .االجتماع، وسُتتاح الورقات يف أثناء االجتماع بالصيغة واللغة اللتني ترد هبما          

  . األونكتاد الشبكيعلى موقع
  : بوللحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال 

Ms. Ulla Schwager 
Competition and Consumer Policies Branch 
Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities 
UNCTAD 
ulla.schwager@unctad.org  
Tel: +41 22 9171878  
Fax: +41 22 9170247  
Ms. Jacqueline Bouvier 
Competition and Consumer Policies Branch 
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  املرفق

  اجلدول الزمين املؤقت للجلسات    

  XV، القاعة Eقصر األمم، املبىن     
  ٢٠١٢يوليه / متوز١١األربعاء   ٢٠١٢يوليه / متوز١٠الثالثاء   ٢٠١٢يوليه / متوز٩االثنني 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  افتتاح االجتماع
كلمة يلقيها الدكتور سوباتـشاي     
 بانيتشباكدي، األمني العام لألونكتاد

  اجتماع مائدة مستديرة بشأن
  سياسات املنافسة وقطاع املشتريات العامة

  اجتماع مائدة مستديرة بشأن
املوارد البشرية مـن    واملعارف  إدارة  

  نون املنافسةأجل إنفاٍذ فعال لقا
  ١البند 

  انتخاب أعضاء املكتب
  أعضاء حلقة النقاش  أعضاء حلقة النقاش

  ٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  املناقشة  )١(املناقشة

  ٣البند 
  تقدمي من األمانة

    

  مشاورات  )٢(بيانات عامة
  بشأن الفصل الثالث من القانون النموذجي

  مشاورات
  لقدراتبشأن فعالية بناء ا

      
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

مجهورية (استعراض النظراء الثالثي    
  )ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي

  اجتماع مائدة مستديرة بشأن
: مارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود    امل

 البلدان النامية   هاالتحديات اليت تواجه  
   متر مبرحلة انتقاليةواالقتصادات اليت

  استعراض النظراء بشأن منغوليا

  اجللسة األوىل  أعضاء حلقة النقاش  اجللسة األوىل
  رض التقارير القطريةع  -
 مالحظات الوفود  -

  أسئلة وأجوبة  -

  عرض التقارير القطرية  -  املناقشة
 مالحظات الوفود  -

  أسئلة وأجوبة  -
__________ 

وتيسريا إلجراء مناقـشة منظمـة،      . مهات خطية إىل األمانة قبل االجتماع     إىل تقدمي مسا  ُيدعى املندوبون    )١(
 .ملناقشة الكلمة أوال للوفود اليت قدمت مسامهات خطيةسيعطي مدير ا

، غري أهنا ُتنشر على موقع املنافسة الشبكي اخلاص بفريق اخلـرباء             البيانات اخلطية يف تقرير االجتماع     ال ترد  )٢(
 .احلكومي الدويل بالصيغة واللغة اللتني ترد هبما
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  ٢٠١٢يوليه / متوز١١األربعاء   ٢٠١٢يوليه / متوز١٠الثالثاء   ٢٠١٢يوليه / متوز٩االثنني 
  اجللسة الثانية    اجللسة الثانية

فاعلية بشأن مسائل معينـة     جلسة ت 
حمددة يف تقرير استعراض النظـراء      

البلـدان  واملسائل اليت قد تلـتمس      
 توضيحات ومشورة بـشأهنا     الثالثة

  .من سلطات املنافسة املشاركة

جلسة تفاعلية بشأن مسائل معينة حمددة        
يف تقرير استعراض النظراء واملسائل اليت      

 توضيحات ومشورة   منغولياقد تلتمس   
  .ا من سلطات املنافسة املشاركةبشأهن

  اجللسة الثالثة    اجللسة الثالثة
  الطريق إىل األمام    الطريق إىل األمام

  انظر الربنامج املفصل    انظر الربنامج املفصل

        


