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 مجلس التجارة والتنمية 
 لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 تكت انتخاب أعضاء امل -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
املشاااوراو واملناقشاااو املتعباااع بااتعراناااو النظااراء بشاااس قااوان  واياااااو  )أ( -3

باحتكاا  مموعاع املنافسع، وبااتعراض الاانوس النموذجي، والدرااااو املتلابع 
 املبادئ والاواعد

يتعباا  برناااما العماال،  ااا ب ذلاال بناااء الااادراو وتااادن املساااعد  التانيااع فيمااا  )ب( 
 باوان  واياااو املنافسع

جااادول األعماااال املؤقااات لبااادور  السادااااع عشااار  لاريااا  اينااا اء ا تكاااومي الااادو  املعااا   -4
 باوان  واياااو املنافسع

 ان  واياااو املنافسعاعتماد تارير فري  اين اء ا تكومي الدو  املع  باو  -5
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 الشروح -ثانياا  
   1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
ااينتخ  فريا  ايناا اء ا تكاومي الاادو  املعا  باااوان  وايااااو املنافسااع )فريا  ايناا اء  -1

 مارراً.  -ا تكومي الدو ( رئيساً ونائباً لبرئيس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

فريااا  اينااا اء ا تكاااومي الااادو  ب إقااارار جااادول األعماااال املؤقااات الاااوارد ب  قاااد ير ااا  -2
 الالل األول أعاله. 

 19ياو  األربعااء  00/15ويُارتح ختلاي  البساع العاماع األوا، الاُ ااُتاتتا السااعع  -3
مااان جااادول األعماااال  2و 1، لتنااااول املساااائل اةجرائياااع )البناااداس 2016تشااارين األول/أكتاااوبر 

املؤقاات( ولاا داء بالبياناااو اااااتسالليع. واتخلاا  البسااع العامااع اينتاميااع الااُ اااتعاد يااو  
ور  اعتماااااد التارياااار وجاااادول األعمااااال املؤقاااات لبااااد 2016تشاااارين األول/أكتااااوبر  21المعااااع 

ماان  4)البنااد  2017السادااع عشاار  لارياا  اينا اء ا تكااومي الاادو  املااارر عاادها ب  و /يولياا  
املااااارر  -جاااادول األعمااااال املؤقاااات(. وبااااالنظر إا قلاااار مااااد  الاااادور ، ااااايؤذس لنائاااا  الاااارئيس 

 بااتتكمال التارير النسائي بعد اختتا  الدور . 
تشارين األول/أكتاوبر )بعاد انتخااب  19وميتكن ختلي  باياع البسااو، بادءاً مان ياو   -4

تشاارين األول/أكتااوبر، لتناااول  21أعضاااء املتكتاا  واةداء بالبياناااو العامااع( وحاا   ااباح يااو  
)ب( ماان جاادول األعمااال املؤقاات. وميتكاان، عنااد الضاارور ، إرجاااء 3)أ( و3البناادين املونااوعي  

وبر ماان أجاال إتاحااع وقاات  تشاارين األول/أكتاا 21اعتماااد التارياار إا وقاات متاااخر بعااد  ساار يااو  
 كاٍف لعاد جبسع عمل  ري رمسيع ب فرت  بعد الظسر. 

  )أ(3البند   
المشاورات والمناقشات المتعلقة باستعراضات النظرراء بشر ق قروانين وسياسرات 
المنافسرررررةس وباسرررررتعراا القرررررانوق النمرررررولجيس والدراسرررررات المت رررررلة ب حكرررررا  

 مجموعة المبادئ والقواعد
مان الاارار الااع اعتمااده املاؤ ر الساابب املعا  باااتعراض  ياب جواناا   20وفاااً لبااار   -5

مموعااااع املبااااادئ والاواعااااد املنلاااااع املتااااا  عبيسااااا اتااقاااااً متعاااادد األ ااااراف ماااان أجاااال متكافحااااع 
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، الالل األول(، اينظر فري  TD/RBP/CONF.8/11املمارااو التجاريع التابيديع )انظر الوثياع 
 ب املسائل التاليع ب هاه الدور :  اين اء ا تكومي الدو 

 البحث عن أوج  اللبع ب  أهداف اياااو املنافسع واملبتكيع الاتكريع؛  )أ( 
 إنااذ اياااو املنافسع ب قطاع جتار  التجزئع؛ )ب( 
 تعزيز اليا  الاانوين ب العالقع ب  ابطاو املنافسع والسا  الاضائي؛  )ج( 
 يناص عبى اامتثال ب مال املنافسع. تعزيز قدراو الاطاع ا )د( 

وتيساارياً ملناقشااع اجتماااع املائااد  املسااتدير  بشاااس املواناايب األربعااع وااتعراناااو النظااراء،  -6
أعااادو األماناااع أرباااب وثاااائ  تتضااامن معبومااااو أاااااايع معنوناااع  البحاااث عااان أوجااا  اللااابع بااا  

(، و تعزيااز اليااا  الاااانوين ب TD/B/C.I/CLP/36أهااداف اياااااو املنافسااع واملبتكيااع الاتكريااع  )
(، و إنااااااذ اياااااااو TD/B/C.I/CLP/37العالقااااع باااا  ااااابطاو املنافسااااع والسااااا  الاضااااائي  )

املنافسع ب قطاع جتار  التجزئع: املسائل املتعباع باملنافسع ب شبتكع جتار  املاواد الذاائياع بالتجزئاع  
(TD/B/C.I/CLP/38و تعزيااااااز قاااااادراو الاطاااااااع ايناااااااص عباااااا ،)  ى اامتثااااااال ب مااااااال املنافسااااااع
(TD/B/C.I/CLP/39.) 
أيضااااً مااان الاااارار املااااكور أعااااله، قااارر ماااؤ ر األمااام املتحاااد  اااتعراناااي  7وب الااااار   -7

السابب أن  ينبذي لألونتكتاد إجراء املزيد من ااتعراناو النظراء الطوعيع بشاس قاوان  وايااااو 
قبيمياااع لبااادول خاااالل انعاااااد الااادوراو املابباااع لاريااا  املنافساااع لبااادول األعضااااء أو التجمعااااو اة

ايناا اء ا تكااومي الاادو . وبناااء عبياا ، ااايجرع الارياا  ب دورتاا  اينامسااع عشاار  ااااتعراض نظااراء 
 وعياً لاانوس وايااع املنافساع ب أورو اواع. واايتاح التاريار التكامال اااتعراض النظاراء اينااص 

بالبذاااااع اةاااااابانيع فااااااش. وتيسااااارياً ملناقشاااااع هاااااااا ( UNCTAD/DITC/CLP/2016/1بااااااورو واع )
 (. TD/B/C.I/CLP/41التارير، ايتاح عرض عا  جبميب البذاو )

واتوا اال األمانااع نشاار دلياال تشااريعاو املنافسااع كوثياااع  ااري خا ااع بالاادور ، عبماااً أس  -8
ر األااا  الدليل ايتضمن تعبيااو عبى التشاريعاو الو نياع املتعبااع باملنافساع مان شااتا أس تاوف

ملوا بع تنايا وحتاديث الااانوس النماوذجي. وااتتاح  ايذع  دثاع، هاي دليال تشاريعاو املنافساع: 
)يلاادر احااااً(. ويتاااح دلياال ااابطاو املنافسااع الاااع يعااد  2015-2001تارياار موحااد لبااارت  

 دليل األونتكتاد لانظم املنافساع  ايذع موااعع لا ، عباى موقاب األونتكتااد الشابتكي اينااص باملنافساع
(http://unctad.org/competition  .) 
وياادعى ايناا اء إا تااادن عااروض شاااويع مشاااوعع بورقااع خطيااع مااوجز  تتناااول املواناايب  -9

املشااار إليسااا أعاااله. واااتتاح هاااه الورقاااو ب  رفااع ااجتماعاااو أثناااء املشاااوراو. وإذا ر باات 
الببداس ب إجراء مشااوراو تتنااول موانايب أخارري، فريجاى منساا أس تبباة األماناع باملوناوع الااع 

لتكااااي يتساااامل لميااااب املشااااارك   2016أيبول/ااااابتم   16اولاااا  ب موعااااد أقلاااااه تر اااا  ب تن
 التحضري لبمشاوراو. 
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  )ب(3البند   
برنامج العملس بما في للك بناء القردرات وتقرديم المسراعدة التقنيرة فيمرا يتعلرق 

 بقوانين وسياسات المنافسة
األونتكتاد، ب إ ار هااا البناد مان يتوقب أس ياد  فري  اين اء ا تكومي الدو  إا أمانع  -10

جاادول األعمااال، إرشاااداو بشاااس أعمااال بناااء الااادراو األخاارري الااُ ينبذااي الايااا   ااا ب مااال 
قاااوان  وايااااااو املنافساااع. وتيسااارياً  ااااه العمبياااع، اااايتكوس فريااا  اينااا اء ا تكاااومي الااادو  قاااد 

)أ( ماان جاادول 3نااع ب إ ااار البنااد ااااتعرض وثااائ  املعبوماااو األااااايع األربااب الااُ أعااد ا األما
األعماال، كماا اايتكوس قااد اااتمب إا عاروض اينا اء والساااو الااعباع الدولياع واةقبيمياع فضاااًل 
عن ممثبي الاطاع ايناص واجملتمب املدين. وايعرض عبى فري  اين اء ا تكومي الدو  أيضاً وثياع 

ل قااوان  واياااااو املنافسااع وتااادن معبوماااو أااااايع معنونااع  ااااتعراض بناااء الااادراو ب مااا
(. ويتوقاااااب أس رااااادد فريااااا  اينااااا اء TD/B/C.I/CPLP/3املسااااااعد  التانياااااع ذاو اللااااابع  الوثيااااااع )

ا تكااومي الاادو  الساابل العمبيااع لرفااد أنشااطع بناااء الااادراو للاااه وكااااو املنافسااع املستمااع ب 
تاالياااع بنتاااائا املناقشااااو بشااااس مواناااايب البباااداس النامياااع والبباااداس الاااُ  ااار اقتلاااادا ا  رحباااع ان

 اجتماع املائد  املستدير املاكور  أعاله. 

  4البند   
جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة عشرة لفريق الخبراء الحكومي الدولي 

 المعني بقوانين وسياسات المنافسة
لباادور  الساداااع  يتوقاب ماان فرياا  اينا اء ا تكااومي الاادو ، العامال بو ااا  هي ااع حتضارييع -11

 عشر ، أس يتا  عبى جدول األعمال املؤقت لبدور  املاببع الُ ايعادها الاري . 
ومان الاادير باةشااار  أس ماؤ ر األماام املتحااد  السااابب املعا  بااااتعراض مموعااع املبااادئ  -12

، الالاااااال األول(، أس TD/RBP/CONF.8/11ماااااان قااااااراره )انظاااااار  19والاواعااااااد قاااااارر، ب الاااااااار  
وراو املاببااع لارياا  ايناا اء ا تكااومي الاادو  ينبذااي أس تشاامل عبااى األقاال أربااب مموعاااو ماان الااد

املساااائل لبمشااااوراو  اااري الرمسياااع بااا  املشاااارك  بشااااس مساااائل قاااوان  وايااااااو املنافساااع، ماااب 
 الرتكيز بلاع خا ع عبى حااو عمبيع. وينبذي أس تشمل هاه اجملموعاو ما يبي: 

 نميع املستدامع والشامبع لبجميب؛ املنافسع والت )أ( 
املمارااااو الاضاابى ب ونااب وإنااااذ قااوان  واياااااو املنافسااع وتااعبسااا مااب  )ب( 

 محايع املستسبل؛ 
 توفري بناء الادراو واملساعد  التانيع؛  )ج( 
 التعاوس الدو  وإقامع الشبتكاو.  )د( 
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عراض مموعااع املبااادئ والاواعااد، ب وقاارر أيضاااً مااؤ ر األماام املتحااد  السااابب املعاا  باااات -13
، أس يونااا، ب أثناااء املشاااوراو املاببااع ب اجتماعاااو فرياا  ايناا اء ا تكااومي الاادو ، 21الاااار  

نطاق أو تطبي  قوان  واياااو املنافسع بذيع حتس  الاسم املتبادل لبمبادئ واةجراءاو الانياع 
 تر   ا تكوماو ب مناقشع ما يبي: لاوان  واياااو املنافسع. وب هاا السياق، قد 

 رياااااع تطبياااا  قااااوان  واياااااااو املنافسااااع عبااااى أنشااااطع الاااادول مثاااال تنظاااايم  )أ( 
املؤاساااو ا تكومياااع واحتتكاااراو الدولاااع، وااحتتكااااراو الطبيعيااع واملشااااريب الااُ  نحساااا الدولاااع 

 حاوقاً حلريع؛ 
ب اااياق خطاااع  مسااا ع اياااااو املنافساااع ب ا ااد مااان  يااب أشااتكال الااااار )ب( 

 . 2015التنميع ملا بعد عا  

  5البند   
 اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 ايعتمد فري  اين اء ا تكومي الدو  تاريره الاع ياد  إا لنع التجار  والتنميع.  -14
األونتكتااد ب أقارب وقات ممتكان. ولبحلاول عباى يرجى من اين اء تادن ورقا م إا أمانع   

 Ms Ebru Gokce, Competition Law and Policyيرجااى ااتلااال باا: مزياد ماان املعبومااو، 

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

UNCTAD (e-mail: ebru.gokce@unctad.org)  . 
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 مجلس التجارة والتنمية 
 لجنة التجارة والتنمية

 الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة فريق 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 تصويب  

 10الفقرة   
 نص اجلملة الثالثة كما يلي: يصبح 
وسييييض رل علييي  خلرييييحل اميييلاو اأييييومي اليييدوم أيأييياة وعيوييية م لوميييا  أساسيييية م نونييية  

"اسييت رال بنيياو الوييدما  خليمييا يت لييحل باياسييا  املناخلايية واملاييتةلا وتوييديف املايياعد  التونييية   
 (. TD/B/C.I/CPLP/3هذا اجملال" )
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