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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية 

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةفريق الخبراء 
 شرةع السادسة الدورة

 ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -١
 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -٢
 بقااوانن يتعلاا  فيمااا التقنياا  املساااعد  وتقاادم القاادرا  بناااء ذلاا  يف مبااا العماال، برنااام -٣

 املنافس  وسياسا 
 بناء القدرا  وأنشط  املساعد  التقني  املنفذ  )أ( 
التحاااديا  الاااه تواجئئاااا ايساااا  املنافسااا  الفتيااا  والةااا    يف تةاااميم مراقبااا   )ب( 

 االندماجعمليا  
تعزيااااز التعاااااويف الاااادويف يف التحقياااا  يف قضااااايا املنافساااا  عاااا  ا اااادو   األ وا   )ج( 

 واإلجراءا 
 استعراض النظراء لقوانن وسياسا  املنافس  يف األرجنتن ) ( 

جااادول األعماااال املؤقااات للااادور  الساااابع  عشااار  لفريااا  اينااا اء ا كاااوم  الااادويف املعااا   -٤
 افس بقوانن وسياسا  املن

 اعتما  تقرير فري  اين اء ا كوم  الدويف املع  بقوانن وسياسا  املنافس  -5
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 الشروح -ثانياا  
 1 البند  

 المكتب أعضاء انتخاب
ساينتخب فريا  ايناا اء ا كاوم  الاادويف املعا  بقااوانن وسياساا  املنافساا  )فريا  ايناا اء  -١

 مقرراً. -للرئيس ا كوم  الدويف( رئيساً ونائباً 

 2 البند
  قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ
قاااد يرفاااب فريااا  اينااا اء ا كاااوم  الااادويف يف إقااارار جااادول األعماااال املؤقااات الاااوار  يف  -٢

  الفةل األول أعاله.
 5مان ياوا األربعااء  ٠٠/١5ويُقرتح ختةيص اجللس  العام  األوىل، اله ساتفتت  يف السااع   -٣

ماان جاادول األعمااال املؤقاات( وللبيانااا   ٢و ١، لتناااول املسااائل اإلجرائياا  )البناادايف ٢٠١٧متوز/يوليااه 
 العتماا  ٢٠١٧ يولياه/متاوز ٧ اجلمعا  ياوا ساتعقد الاه اينتاميا  العاما  اجللس  وستخةص التمئيدي .
 يف عقااداا املقاارر الاادويف ا كااوم  ايناا اء لفرياا  عشاار  الثامناا  للاادور  املؤقاات األعمااال وجاادول التقرياار
 سااايؤذيف الااادور ، ماااد  قةااار إىل وباااالنظر مااان جااادول األعماااال املؤقااات(. ٤بناااد ال) ٢٠١8 يولياااه/متاااوز
  .الدور  اختتاا بعد النئائ  التقرير باستكمال املقرر - الرئيس لنائب
متوز/يوليااه )بعااد انتخاااب أعضاااء املكتااب  5وميكاان ختةاايص بقياا  اجللسااا ، باادءاً ماان يااوا  -٤

) ( ٣)أ( إىل ٣ لياه، لتنااول البناو  املوياوعي  مانمتوز/يو  ٧واإل الء بالبيانا  العام ( وحىت صاباح ياوا 
 إىل لتقريااااارا اعتماااااا  إرجااااااء الضااااارور ، عناااااد وميكااااان، مااااان جااااادول األعماااااال املؤقااااات )انظااااار املرفااااا (.

 يف رمسيا  فا  عمال جلسا  لعقاد كاا    وقات يُتااح حاىت يولياه/متاوز ٧ ياوا ظئار بعاد من متأخر وقت
 .الظئر بعد فرت 

  3 البند  
برنامج العمل، بما في ذلك بناء القددرات وتقدديم المسداعدة التقنيدة فيمدا يتعلدق 

 بقوانين وسياسات المنافسة
ا كاااوم  الااادويف قاااد اساااتعرض تقريااار األمانااا  املعناااويف  بنااااء القااادرا  سااايكويف فريااا  اينااا اء  -5

( واساااتمىل إىل عااارض مااان TD/B/C.I/CLP/43واملسااااعد  التقنيااا  بشاااأيف قاااوانن وسياساااا  املنافسااا   )
عاان املسااااا  املقدماا  ماان  تقاادم األماناا  بشااأيف األنشااط  الرئيسااي  املنفااذ  واملشاااريىل الساااري ، فضااالً 

 األماناا  إىل الاادويف ا كااوم  ايناا اء فرياا  يقاادا أيف ويُتوقااىلتفيد  والوكاااال  املا.اا . ممثلاا  البلاادايف املساا
ياااااا  ااااا يف نيااااال قااااوانن وسياسااااا  الق ينب اااا  الااااه األخاااار  القاااادرا  بناااااء أعمااااال بشااااأيف إرشاااا ا 
 يف الادويف ا كاوم  اينا اء فريا  اعتماداا الاه عليئا املتف  االستنتاجا  من 8 للفقر  ووفقاً  املنافس .
(، سااينظر فرياا  ايناا اء ا كااوم  الاادويف يف املسااائل التالياا  TD/B/C.I/CLP/40) عشاار  اينامساا   ورتااه

يف اذه الدور   التحاديا  الاه تواجئئاا سالطا  املنافسا  الفتيا  والةا    يف تةاميم مراقبا  عملياا  
  ا دو   األ وا  واإلجراءا . االندماج؛ وتعزيز التعاويف الدويف يف التحقي  يف قضايا املنافس  ع 
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ولتيسااا  مناقشااا  املائاااد  املساااتدير  بشاااأيف املوياااوعن، أعاااد  األمانااا  و يقاااه معلوماااا   -6
أساسي  بعناوايف  التحاديا  الاه تواجئئاا ايساا  املنافسا  الفتيا  والةا    يف نياال تةاميم نظااا 

اويف الاادويف يف التحقياا  يف قضااايا ( و تعزيااز التعااTD/B/C.I/CLP/45ملراقباا  عمليااا  االناادماج  )
 (.TD/B/C.I/CLP/44املنافس  ع  ا دو   األ وا  واإلجراءا   )

وقاارر مااؤمتر األماام املتحااد  السااابىل السااتعراض ويااىل جوانااب نيموعاا  املبااا   والقواعااد  -٧
متعاااد  األفااارا  ملكافحااا  املمارساااا  التداريااا  التقييديااا  أيف  ااار   املنةاااف  املتفااا  عليئاااا اتفاقااااً 

األونكتا  املزياد مان استعراياا  النظاراء الطوعيا  لقاوانن وسياساا  املنافسا  يف الادول األعضااء 
ماان االسااتنتاجا   ٣للفقاار   (. ووفقاااً ٧، الفقاار  TD/RBP/CONF.8/11أو التدمعااا  اإلقليمياا  )
فرياا  ايناا اء ا كااوم  الاادويف يف  ورتااه اينامساا  عشاار ، ساايقوا فرياا   املتفاا  عليئااا الااه اعتمااداا

ايناا اء ا كااوم  الاادويف بااتجراء اسااتعراض نظااراء لقااانويف وسياساا  املنافساا  يف األرجنتاان. وساايتاح 
(، وتيساا اً ملناقشااا  التقريااار، UNCTAD/DITC/CLP/2017/1التقرياار الكامااال السااتعراض النظاااراء )

 (.TD/B/C.I/CLP/46الل ا  )سُيتاح عرض عاا جبميىل 
ماان االسااتنتاجا  املتفاا  عليئااا الااه اعتمااداا فرياا  ايناا اء ا كااوم   ١٠للفقاار   ووفقاااً  -8

 ٧و ٢قحا  واددث ا  علال الفةالن الدويف يف  ورته اينامس  عشر ، ساتقدا األمانا  التعليقاا  املن
 لدول األعضاء.من قانويف املنافس  النموذج  علل أساس املعلوما  الوار   من ا

ويدعل اين اء إىل تقدم عروض شفوي  مشافوع  بورقاا  خطيا  ماوجز  تتنااول املوايايىل  -9
 رفباات وإذا .املشاااورا  أ ناااء االجتماعااا  فرفاا  يف الورقااا  اااذه وسااتتاح املشااار إليئااا أعاااله.

ويوع املع  يف شاورا  بشأيف مواييىل أخر ، ف جل منئا أيف تبلغ األمان  باملم إجراء يف البلدايف
 ، حىت يتسىن جلميىل املشاركن التحض  للمشاورا .٢٠١٧أيار/مايو  ١5موعد أقةاه 

  4 البند
 الددولي الحكدومي الخبدراء لفريدق عشدرة السابعة للدورة المؤقت األعمال جدول
 افسةالمن وسياسات بقوانين المعني

العامال بوصافه ائيسا  التحضا ي  للادور  الساابع  يُتوقىل من فري  اين اء ا كوم  الدويف،  -١٠
 عشر ، أيف يتف  علل جدول األعمال املؤقت للدور  املقبل .

وقاارر مااؤمتر األماام املتحااد  السااابىل السااتعراض ويااىل جوانااب نيموعاا  املبااا   والقواعااد  -١١
دياا  أيف تشااامل متعااد  األفااارا  ملكافحاا  املمارسااا  التدارياا  التقيي املنةااف  املتفاا  عليئااا اتفاقاااً 

الدورا  املقبلا  لفريا  اينا اء ا كاوم  الادويف أرباىل نيموعاا  مان املساائل علال األقال تُتنااو ل يف 
املشاورا  ف  الرمسي  بن املشااركن بشاأيف مساائل قاوانن وسياساا  املنافسا ، ماىل الرتكياز بةاف  

 (، وا  ١9، الفقر  TD/RBP/CONF.8/11خاص  علل حاال  عملي  )
 نافس  والتنمي  املستدام  والشامل  للدميىل؛امل )أ( 
املمارسااا  الفضاالل يف ويااىل وإنفاااذ قااوانن وسياسااا  املنافساا  وتفاعلئااا مااىل  )ب( 

 محاي  املستئل ؛
 ؛توف  بناء القدرا  واملساعد  التقني  )ج( 
 .التعاويف الدويف والربط الشبك  ) ( 
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يف أ نااء املشااورا  املقبلا  يف اجتماعاا  فريا  و عا املؤمتر أيضااً ا كوماا  إىل القيااا،  -١٢
اينااا اء ا كااااوم  الاااادويف، بتويااااي  نطاااااي أو تطبياااا  قااااوانن وسياسااااا  املنافساااا ، ب ياااا   ساااان 

، TD/RBP/CONF.8/11) التفاااام بشااأيف املبااا   واإلجااراءا  الفنياا  لقااوانن وسياسااا  املنافساا 
  يل  ما مناقش  يف ا كوما  ترفب قد السياي، اذا ويف (.٢١الفقر  

فريقاااا  تطبياااا  قااااوانن وسياسااااا  املنافساااا  علاااال أنشااااط  الاااادول مثاااال تنظاااايم  )أ( 
املؤسسااا  ا كوميااا  واحتكااارا  الدولااا ، واالحتكاااارا  الطبيعياا  واملشااااريىل الااه متنحئاااا الدولااا  

 ؛حقوقاً حةري 
التنمي  مساا  سياس  املنافس  يف ا د من ويىل أشكال الفقر يف سياي خط   )ب( 

 . ٢٠١5ملا بعد عاا 

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

سيعتمد فري  اين اء ا كوم  الدويف تقريره املقدثا إىل جلن  التدار  والتنمي . -١٣

 ماااان وملزيااااد وقاااات ممكاااان. يرجاااال ماااان ايناااا اء تقاااادم ورقااااا م إىل أماناااا  األونكتااااا  يف أقاااارب  
 (juanluis.crucelegui@unctad.org) فروسااااالي   لاااااويس خاااااوايف بالساااايد االتةاااااال يرجااااال املعلومااااا ،

   أو السااااااايد ساااااااونغ كياااااااويف كااااااايم (elizabeth.gachuiri@unctad.org)السااااااايد  إليزابيااااااا  فاشاااااااوير   أو
(sung-keun.kim@unctad.org)ب  التدااار  الدولياا  يف ، فاارع سياسااا  املنافساا  ومحاياا  املسااتئل ، شااع

 السلىل وايندما  والسلىل األساسي ، األونكتا .
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 المرفق

فريددق الخبددراء الحكددومي الدددولي المعنددي بقددوانين وسياسددات المنافسددة،   
  2٠1٧تموز/يوليه  ٧-5الدورة السادسة عشرة، جنيف، 

 جدول الزمني المؤقت للجلساتال  

 

 ،األربعاء
 2٠1٧تموز/يوليه  5

 الخميس،
 2٠1٧تموز/يوليه  ٦

 الجمعة،
 2٠1٧تموز/يوليه  ٧

 XVII، القاع  Eقةر األمم، املبىن 

تعزيااااااااااز  مائدددددددددددة مسددددددددددتديرة   13/٠٠-1٠/٠٠
التعااااااويف الاااااادويف يف التحقياااااا  
يف قضاااااااااااااايا املنافسااااااااااااا  عااااااااااااا  
 ا دو   األ وا  واإلجراءا 

اسددددددتعرار النظددددددراء ال ددددددوعي 
لقدددوانين وسياسدددات المنافسدددة  

 األرجنتين

 الجلسة العامة الفتتاحية 18/٠٠-15/٠٠
 

  عرر أمانة األونكتاد
بنااااااااااء القااااااااادرا  واملسااااااااااعد  
التقنيااااااااااااا  يف نياااااااااااااال قاااااااااااااوانن 

 وسياسا  املنافس 

التحااااديا   مائدددددة مسددددتديرة 
الاااه تواجئئاااا ايساااا  املنافسااا  
الفتيااااااا  والةااااااا    يف تةاااااااميم 
 نظاا ملراقب  عمليا  االندماج

تنقاااي   عددرر أمانددة األونكتدداد 
 قانويف املنافس  النموذج 

 

 الجلسة العامة الختامية
 االستنتاجا  املتف  عليئا

جااادول األعماااال املؤقااات للااادور  
 السابع  عشر  

 اعتما  التقرير

    


