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  الشروح  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

    ٢البند     
   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يل يف إقرار جدول األعمال املؤقت الـوارد يف         قد يرغب فريق اخلرباء احلكومي الدو       -٢
  .الفصل األول أعاله

وُيقترح ختصيص اجللسة العامة األوىل، اليت سُتفتتح الساعة العاشرة من صباح يـوم               -٣
 من جدول األعمـال     ٢ و ١البندان  (، لتناول املسائل اإلجرائية     ٢٠١٤يوليه  / متوز ٨ الثالثاء
يـوم  اليت ستعقد   اجللسة العامة اخلتامية    خصص  وسُت. الليةولإلدالء بالبيانات االسته  ) املؤقت
للمؤمتر االستعراضي   العتماد التقرير وجدول األعمال املؤقت       ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٠ اخلميس
وبالنظر إىل ِقصر مدة الدورة، سيؤذن لنائـب         ). من جدول األعمال املؤقت    ٤البند  (السابع  
  .ي بعد اختتام الدورة املقرر باستكمال التقرير النهائ-الرئيس 

بعد انتخـاب أعـضاء     (يوليه  / متوز ٨ يوم   وميكن ختصيص بقية اجللسات، بدءاً من       -٤
يوليـه، لتنـاول البنـدين      / متـوز  ١٠ وحىت صباح يوم  ) واإلدالء بالبيانات العامة  املكتب  

وميكن، عند الضرورة، إرجاء اعتماد     . من جدول األعمال املؤقت   ) ب(٣و) أ(٣ املوضوعيني
يوليه، من أجل إتاحة وقت كاف لعقد جلسة / متوز١٠ير إىل وقت متأخر بعد ظهر يوم        التقر

  . يف فترة بعد الظهرعمل غري رمسية

  )أ(٣البند     
املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني وسياسـات             

 املتـصلة   املنافسة، واستعراض القانون النموذجي املتعلق باملنافسة، والدراسات      
  بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

 من االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدها فريق اخلـرباء احلكـومي    ٧للفقرة  اً  وفق  -٥
يف املـسائل   سينظر الفريق   ،  )TD/B/C.I/CLP/25  الوثيقة انظر(الدويل يف دورته الثالثة عشرة      

  :التالية يف هذه الدورة
  ؛نيلمستهلكفائدة سياسات املنافسة ل  )أ(  
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  ؛فعاليةالكأداة لتحقيق يف جمال االتصاالت استراتيجيات سلطات املنافسة   )ب(  
  التعاون غري الرمسي بني وكاالت املنافسة يف حاالت حمددة؛  )ج(  
سات املنافسة يف البلـدان     استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسيا       )د(  
  .املهتمة

 بـشأن املواضـيع الثالثـة األوىل        ئـدة املـستديرة   ناقشات اجتماع املا  ملاً  وتيسري  -٦
فائـدة سياسـات املنافـسة      "واستعراضات النظراء، أعدت األمانة ثالثة تقـارير معنونـة          

سلطات املنافسة يف جمال االتـصاالت      استراتيجيات  "، و (TD/B/C.I/CLP/27)" للمستهلكني
ي بني وكاالت املنافـسة يف  التعاون غري الرمس"و (TD/B/C.I/CLP/28) "فعاليةالكأداة لتحقيق 
  . (TD/B/C.I/CLP/29)" حاالت حمددة

 أيضاً من االستنتاجات املتَّفق عليها املذكورة أعاله، قرر فريق اخلرباء           ٧ويف الفقرة     -٧
احلكومي الدويل أنه ينبغي لألونكتاد إجراء املزيد من استعراضات الُنظراء الطوعيـة بـشأن              

 األعضاء أو التجمعات اإلقليمية للدول، خالل انعقاد الدورة قوانني وسياسات املنافسة للدول 
 اء نظر ت استعراضا الرابعة عشرة  ته يف دور  الفريقوبناء عليه، سُيجري    .  للفريق الرابعة عشرة 

 السـتعراض   ةرير الكامل اتاح التق توس ابني وناميبي سيشيل والفل لقانون وسياسة املنافسة يف     ة  طوعي
ـ  UNCTAD/DITC/CLP/2014/3)(ناميبيا  النظراء يف    ، (UNCTAD/DITC/CLP/2014/2) بني، والفل
، ه التقارير  وتيسرياً ملناقشة هذ   . اإلنكليزية فقط  باللغة (UNCTAD/DITC/CLP/2014/1)وسيشيل

 TD/B/C.I/CLP/31 لناميبيا؛ وTD/B/C.I/CLP/33 (جبميع اللغاتلكل تقرير سيتاح عرض عام  
  ). لسيشيلTD/B/C.I/CLP/32للفلبني؛ و

 من االستنتاجات املتَّفق عليها املذكورة أعاله، طلب فريق اخلـرباء           ١١ويف الفقرة     -٨
احلكومي الدويل من األمانة أن تواصل نشر إصدارات أخرى من دليل تـشريعات املنافـسة               

تعلقة باملنافسة وتوفِّر   تتضمن تعليقات على التشريعات الوطنية امل     كوثائق غري خاصة بالدورة،     
 وأن تدرج هذه اإلصدارات على موقعها       صلة تنقيح وحتديث القانون النموذجي    واملاألساس  
تقريـر موحـد    : دليل تشريعات املنافسة   يف شكل    تقدَّم الصيغة احملدَّثة للدليل   سو. الشبكي
. )قرص مدمج الحقـاً   يصدر يف   ،  (UNCTAD/DITC/CLP/2014/4 ٢٠١٣-٢٠٠١ للفترة

علـى  له،   موّسعة   ةل األونكتاد لُنظُم املنافسة صيغ    دليالذي يعد   ويتاح دليل سلطات املنافسة     
  ).www.unctad.org/competition(الشبكي اخلاص باملنافسة األونكتاد موقع 

 خطيـة مـوجزة تتنـاول       ة بورق مشفوعةوُيدعى اخلرباء إىل تقدمي عروض شفوية         -٩
. املـشاورات اء  أثن وستتاح هذه الورقات يف غرفة االجتماعات        .املواضيع املشار إليها أعاله   

وإذا رغبت البلدان يف إجراء مشاورات تتناول مواضيع أخرى، فريجى منها أن ُتبلغ األمانـة               
لكي يتـسىن    ٢٠١٤مايو  / أيار ١٥باملوضوع الذي ترغب يف تناوله وذلك يف موعد أقصاه          

  . للمشاوراتالتحضريميع املشاركني جل
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  )ب(٣البند     
درات وتقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلـق       برنامج العمل، مبا يف ذلك بناء الق          

  سةوسياسات املناف بقوانني
فريق اخلرباء احلكومي الدويل إىل أمانة األونكتاد، يف إطار هذا البند،           أن يقدِّم   ُيتوقَّع    -١٠

 يف جمال قوانني وسياسات     ا ينبغي القيام هب    أعمال بناء القدرات األخرى اليت     إرشادات بشأن 
 احلكومي الدويل قد اسـتعرض تقـارير        اخلرباءفريق   سيكونذه العملية،   هلاً  تيسريو. املنافسة

استراتيجيات "و (TD/B/C.I/CLP/27)" فائدة سياسات املنافسة للمستهلكني    " األمانة املعنونة 
التعاون " و (TD/B/C.I/CLP/28) "فعاليةالكأداة لتحقيق   يف جمال االتصاالت    سلطات املنافسة   

 ويكون قد استمع    (TD/B/C.I/CLP/29) "ت املنافسة يف حاالت حمددة    غري الرمسي بني وكاال   
عن ممثلي القطـاع اخلـاص        إىل عروض اخلرباء، واجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية فضالً       

تقريـر بعنـوان    احلكـومي الـدويل     اخلرباء  فريق  سُيعرض على   و. ومنظمات اجملتمع املدين  
" يـة يف جمـال قـوانني وسياسـات املنافـسة          استعراض بناء القدرات واملـساعدة التقن     "
)TD/B/C.I/CLP/30.(   لصاحل أنشطة بناء القدرات    لرفد  السبل العملية   أن حيدد الفريق     ويتوقع

 بنتـائج    يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         املهتمةوكاالت املنافسة   
  . املذكورة أعالهستديرةاجتماع املائدة املبشأن مواضيع ناقشات امل

   ٤البند     
   جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي السابع

 السابع للمؤمتر   ة حتضريي هيئةُيتوقَّع من فريق اخلرباء احلكومي الدويل، العامل بوصفه           -١١
ـ        املعين باستعراض    متعـدد  اً مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاق

مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، أن يتفق على جـدول األعمـال           من أجل   طراف  األ
  . ملؤمتراليت سيعقدها ااملؤقت للدورة املقبلة 

جمموعـة  املعين باسـتعراض    اإلشارة أن مؤمتر األمم املتحدة السادس       من اجلدير ب  و  -١٢
دورات فريـق   قد قرر أن تتضمن     ) TD/RBP/CONF.7/11انظر  (املبادئ والقواعد يف قراره     

للمشاورات غري الرمسية بني على األقل  أربع جمموعات مواضيع   املقبلةاخلرباء احلكومي الدويل    
املشاركني بشأن مسائل قوانني وسياسات املنافسة، مع التركيز بصفة خاصة على حـاالت             

  : أن تشمل هذه اجملموعات ما يليعملية، وينبغي 
   على النحو املالئم؛وسياسات املنافسة وإنفاذهاوانني تصميم ق  )أ(  
  لتعاون وإقامة الشبكات على الصعيد الدويل؛ا  )ب(  
فعالية التكاليف، والتكامل، والتعاون يف تقدمي الـدعم لبنـاء القـدرات              )ج(  

  واملساعدة التقنية للبلدان املعنية؛
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  .القانون النموذجياملتعلقة بشاورات امل  )د(  
جمموعة املبادئ والقواعد يف    املعين باستعراض   ر األمم املتحدة السادس     كما قرر مؤمت    -١٣

مناقشة املواضيع الواردة يف ذلك القرار يف دورات مقبلة لفريق اخلـرباء             من القرار    ٨الفقرة  
التوصل إىل توافق يف اآلراء بـشأن أفـضل          و احلكومي الدويل هبدف إجراء مناقشة متعمقة     

  .الناشئة وكاالت املنافسةيفيد ميكن أن  ما ،املمارسات يف تلك اجملاالت
جمموعة  املعين باستعراض    ويف الفترة الفاصلة بني انعقاد مؤمتر األمم املتحدة السادس          -١٤

بـني  بشأن العالقة  انخرباء خمصصا اجتماع، ُعقد ٢٠١٤يوليه /املبادئ والقواعد وشهر متوز 
 يف تعزيز النمو املستدام     نافسة دور امل  ، واجتماع خرباء خمصص بشأن     املستهلك املنافسة ورفاه 

لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين      عن ثالث دورات      والتجارة والقدرة التنافسية، فضالً   
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين      ، عقد   وهكذا.  يف األونكتاد  بقوانني وسياسات املنافسة  
   :شأن جمموعات املواضيع التالية اجتماعات مائدة مستديرة ببقوانني وسياسات املنافسة

وتـشمل  .  على النحو املالئـم    تصميم قوانني وسياسات املنافسة وإنفاذها      )أ(  
؛ احلكوميـة سياسات املنافسة وقطاع املشتريات     ‘ ١‘املواضيع املدرجة ضمن هذه اجملموعة      

ـ    ‘ ٣‘؛  نيفائدة سياسات املنافسة للمستهلك   ‘ ٢‘ مهيـة  أ‘ ٤‘؛  راءتأثري الكارتالت على الفق
الدعائم اليت تقوم عليها وكالـة      ‘ ٥ ‘املنافسة والسياسات احلكومية؛  ات  االتساق بني السياس  

؛ حتديد األولويات وختـصيص املـوارد كـأداة لفعاليـة الوكـاالت           ‘ ٦ ‘فعالة للمنافسة؛ 
اسـتراتيجيات   ‘٨‘؛  املعارف وإدارة املوارد البشرية من أجل إنفاٍذ فعال لقانون املنافسة          ‘٧‘

  يف جمال االتصاالت لتحقيق الفعالية؛ املنافسة سلطات
 ، وباكـستان  ،أوكرانيامشلت االستعراضات   . ة النظراء الطوعي  اتاستعراض  )ب(  

 ، ومنغوليـا  ، والفلـبني  ، وصـربيا  ، وسيشيل ، وزمبابوي ، وزامبيا ،ومجهورية ترتانيا املتحدة  
 ،لبانيا فكانت أل  ٢٠١٤عام   بدأتاليت  احلديثة  أما استعراضات النظراء    .  ونيكاراغوا ،وناميبيا

  ؛ وفيجي،وبابوا غينيا اجلديدة
تشمل املواضـيع املدرجـة     . وإقامة الشبكات على الصعيد الدويل    التعاون    )ج(  

طرائق وإجراءات التعاون الدويل يف قضايا املنافسة اليت تشمل أكثر          ‘ ١‘ضمن هذه اجملموعة    
 البلدان النامية   ههاالتحديات اليت تواج  : داملمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدو    ‘ ٢‘؛  من بلد 

استعراض اخلربة املكتسبة حىت اآلن يف التعاون على     ‘ ٣‘واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية؛      
التعاون غري الرمسي بني وكاالت املنافسة يف       ‘ ٤‘؛  اإلنفاذ، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي      

  ؛حاالت حمددة
لتكامل، والتعاون يف تقدمي الـدعم لبنـاء القـدرات          فعالية التكاليف، وا    )د(  

 ويتعلق املوضوع املدرج ضمن هذه اجملموعة بفعالية أنشطة         .املهتمةواملساعدة التقنية للبلدان    
  سة الناشئة؛بناء القدرات اليت تستفيد منها وكاالت املناف
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وعقدت املشاورات بشأن الفـصول     . املشاورات بشأن القانون النموذجي     )ه(  
مـن    واحلادي عشر والثالث عـشر     ، والعاشر ،والتاسع ،ملنقحة الثالث، والثامن، واخلامس   ا

  .قانون األونكتاد النموذجي بشأن املنافسة
يف دورته الثالثـة    اً،  ونود تذكري الوفود بأن فريق اخلرباء احلكومي الدويل طلب أيض           -١٥

ملـشاورات   اتيـسري ار السعي ل، أن تعقد األمانة، يف إط  ٢٠١٣يوليه  /عشرة املعقودة يف متوز   
   :، اجتماعات مائدة مستديرة بشأن املسائل التاليةخالل املؤمتر

سبل ووسائل تقوية وكاالت املنافسة من أجل حتسني إنفـاذ سياسـات              )أ(  
  ؛ بشأهناةاملنافسة والّدعو

تعليقات البلدان اليت خضعت مؤخراً الستعراض النظراء ولديها وكـاالت            )ب(  
  .افسة بشأن اإلنفاذ والتغيريات اليت حدثت منذ إجراء استعراضات النظراءمعنية باملن

من عمل حىت اآلن،   فريق اخلرباء احلكومي الدويل     يف ضوء هذه القرارات وما أجنزه       و  -١٦
 جمـاالت عمـل   وحتديدالتشاور املندوبون ود الطوعية، قد يمبا يف ذلك استعراضات النظراء     

اليت ميكن  املؤمتر االستعراضي السابع، مبا يف ذلك التعديالت        ت  تتناوهلا مشاورا واسعة جديدة   
ـ       ألمم املتحدة ل  جمموعة ا  دخاهلا على إ متعـدد  اً  لمبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليهـا اتفاق

  .األطراف ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية

  ٥البند     
   وسياسات املنافسةاعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني

  .يقدم إىل جلنة التجارة والتنميةالذي  هسيعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل تقرير  -١٧

علـى  وللحصول  . اخلرباء تقدمي ورقاهتم إىل أمانة األونكتاد يف أقرب وقت ممكن         يرجى من   
 Mr. Graham Mott, Competition Law and Policy  بمزيد من املعلومـات، يرجـى االتـصال    

 Branch, Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities, 

UNCTAD; e-mail:graham.mott@unctad.org; tel.: +41 22 917 4573; fax+41 22 917 0247.  
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  املرفق

مشروع برنامج عمل الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكـومي              
  وانني وسياسات املنافسة املعين بقالدويل

  ٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨    

  "XVIII"، القاعة "E"قصر األمم، املبىن     
 ٢٠١٤يوليه / متوز١٠اخلميس  ٢٠١٤يوليه / متوز٩األربعاء   ٢٠١٤ يوليه/ متوز٨الثالثاء 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  افتتاح االجتماع
مني العام كلمة يلقيها األ

 لألونكتاد

  اجتماع مائدة مستديرة بشأن
التعاون غري الرمسي بني وكاالت

 املنافسة يف حاالت حمددة

 اجتماع مائدة مستديرة بشأن
استراتيجيات سلطات املنافسة

كـأداةيف جمال االتـصاالت     
 فعاليةاللتحقيق 

  اجتماع مائدة مستديرة
فائدة سياسات املنافسة 

  نيللمستهلك
  ناقشةفريق م

   فريق مناقشة
برنامج العمل بشأن أنشطة بناء

  القدرات
بيانــات األونكتــادمــصرف 

  الشبكي عن حاالت املنافسة

  فريق مناقشة
اإلعداد للمؤمتر االستعراضـي

  السابع لألمم املتحدة

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

استعراضا النظراء بشأن ناميبيا 
  ليوسيش

  عرض التقرير القطري  -
  مالحظات الوفود  -
  أسئلة وأجوبة  -
 

  استعراض النظراء بشأن الفلبني
  عرض التقرير القطري  -
  مالحظات الوفود  -
 أسئلة وأجوبة  -

اســتنتاجات فريــق اخلــرباء
  احلكومي الدويل املتفق عليها

اعتماد مشروع جدول أعمال
املعينالسابع مؤمتر األمم املتحدة 

 مجيــع جوانــبســتعراضبا
جمموعــة املبــادئ والقواعــد

متعدداً املنصفة املتفق عليها اتفاق
مكافحـةمن أجـل    األطراف  

املمارسات التجارية التقييديـة
) ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين(

اعتماد تقرير فريـق اخلـرباء     
 احلكومي الدويل

        
 


