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 اعتمدها فريق اخلرباء احلكومي الـدويل       االستنتاجات املتفق عليها اليت     -أوالً  
  دورته الثانية عشرةيف 

  ،فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةإن   
 إىل جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من            إذ يشري   

  أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
 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 
القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الـسادس املعـين            إىل   وإذ يشري كذلك    

بادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف        باستعراض مجيع جوانب جمموعة امل    
  ،)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 شجيع تمواصلة الالتنمية االقتصادية السليمة، وضرورةَ 

 عشر قد ركّز اهتمامه على تناُول ما تنطوي عليـه           الثالث أن األونكتاد    وإذ يالحظ    
  سبة للتنمية،العوملة من فرص وحتديات بالن

 العوملة، مبا يف     مسألة  أن قوانني وسياسات املنافسة هي أداة رئيسية لتناول        وإذ يؤكد    
   التجارة واالستثمار، وتعبئة املوارد، وتسخري املعارف،حتسنيمن خالل ذلك 

 بأن هتيئة بيئة متكينية فعالة للمنافسة والتنمية ميكن أن تشمل كـالًّ مـن               وإذ يسلم   
  ،ملنافسة الوطنية والتعاون الدويلسياسات ا
 بضرورة مواصلة عمل األونكتاد املتعلق بقوانني وسياسات املنافسة         وإذ يسلم كذلك    
   حتسني التأثري اإلمنائي،من أجل
السلطات املقدمة من املهمة  والشفوية  اخلطيةملسامهات   با  مع االرتياح  حييط علماً وإذ    

  عشرة،الثانية  يف دورته املشاركةاملعنية باملنافسة يف البلدان األعضاء 
  رة، لدورته الثانية عشبالوثائق اليت أعدهتا أمانة األونكتاد  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 اخلرباء احلكومي الدويل، كما يعرب عن تقديره جلميع احلكومات والتجمعات اإلقليمية            
ض؛ ويعترف مبا أُحرز من تقدم حىت اآلن يف صياغة وإنفـاذ قـانون              يف االستعرا 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              
  ؛ وتوصياهتاظراء الطوعيةاملتعلقة باستعراضات الناملتابعة 
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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 الدويل خالل الدورة الثالثة عشرة للدولمن ا إقليمي

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

ضوع علـى مجيـع الـدول    زع موجز مناقشات الفريق بشأن هذا املو  أمانة األونكتاد أن تو   
  التعاون التقين؛يف جمال ضطلع به من أنشطة املهتمة، بوسائل من بينها ما ت

 أمهية إدارة املعرفة كأداة لزيادة فعالية الوكاالت؛ ويطلب إىل أمانـة            يؤكد  -٤  
لى مجيع الدول املهتمـة،     ضوع ع األونكتاد أن توزع موجز مناقشات الفريق بشأن هذا املو        

  التعاون التقين؛يف جمال ضطلع به من أنشطة بوسائل من بينها ما ت
 األونكتاد إىل تعزيز ودعم التعاون بني سلطات املنافسة واحلكومات          يدعو  -٥  

  ؛)م(٥٦ و٥٠وفقاً ملا تنص عليه والية الدوحة يف الفقرتني 
يف دورته الثالثة عـشرة يف       بأن ينظر فريق اخلرباء احلكومي الدويل        يوصي  -٦  

  :املسائل التالية من أجل حتسني جمموعة املبادئ والقواعد
  تأثري التكتالت االحتكارية على الفقراء؛  )أ(  
  األولويات وختصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالت؛حتديد   )ب(  
  د؛أكثر من بلتشمل  اليت يف قضايا املنافسة وإجراءات التعاون الدويل طرائق  )ج(  
   البلدان املهتمة؛استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسياسات املنافسة يف  )د(  
تقارير  أن تعدَّ    ،تيسرياً ملناقشات املائدة املستديرة    األونكتاد،   أمانة إىل   يطلب  -٧  

تيسرياً للمشاورات  ويطلب إىل األمانة،    . أعاله) د(و) ج(و) ب(و) أ(٦الفرعية  بشأن البنود   
موجزاً تنفيذياً لتقرير استعراض النظـراء جبميـع لغـات     أن تعد  استعراض النظراء،  يف إطار 

 لتقدميه إىل فريق اخلـرباء      العمل، إضافةً إىل تقرير كامل عن استعراض النظراء بلغته األصلية         
  احلكومي الدويل يف دورته الثالثة عشرة؛

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

يأخـذ يف    ألنشطة بناء القدرات واملـساعدة التقنيـة          ُمَحّدث استعراض  )أ(  
 كـانون   ٣١راقبني يف موعد أقصاه      وامل ات اليت سترد من الدول األعضاء     ـاملعلوم احلسبان
  ؛٢٠١٣يناير /الثاين
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 تتضمن تعليقات على    ،ليل تشريعات املنافسة  دنشرة  إضافية من   إصدارات    )ب(  
التشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة الختاذها أساساً ملواصلة تنقيح القانون النموذجي وحتديثه،     

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

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

، وأن  هاأنـشطت  تواصـل ؛ ويطلب إىل أمانة األونكتاد أن       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

  املداوالت  -ثانياً  

  بيان األمني العام  -ألف  
ليـة يف الـسلع     لتجـارة الدو  األونكتـاد ل  السيد ِغيريمو فاليس، مدير شعبة      أدىل    -١

ويرد الـنص الكامـل   . ، ببيان افتتاحي، بالنيابة عن األمني العام    والسلع األساسية  تواخلدما
  البيان على املوقع الشبكي  هلذا

http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciclp2012_Opening_Valles_en.pdf.  

  البيانات العامة  -باء  
فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املعـين بقـوانني           ُعقدت الدورة الثانية عشرة ل      -٢

 ١١ إىل   ٩املنافسة، اليت نظمها األونكتاد، يف قصر األمم، جنيف، يف الفترة مـن              وسياسات
 منظمـات   ٦ بلـداً و   ٩٣وحضر املناقشات الرفيعة املستوى ممثلون عن       . ٢٠١٢يوليه  /متوز

  . حكومية دولية، من بينهم رؤساء سلطات معنية باملنافسة
وقـد اكتـسب   . وعرض عدة مندوبني جتارب وكاالت بلداهنم الفتية املعنية باملنافسة         -٣

بلدان نامية، خربة يف تطبيق قوانني املنافـسة الـيت اعتمـدهتا            ها  عدد متزايد من البلدان، مبا في     
وأُشري، عالوة على ذلك، إىل أن مثة حاجـة إىل االعتـراف    . البلدان يف السنوات األخرية    هذه

 بني اعتماد قانون للمنافسة وإنفاذه والتصدي للتحديات الـيت تكمـن بـني هـاتني                بالفارق
ت املنافـسة   وسلط أحد املندوبني الضوء على أمهية الربامج الدعوية بالنسبة لوكاال         . املرحلتني
إن وكالته قد نفذت عدداً من هذه الربامج اليت تستهدف أساساً مؤسسات            فقال  حديثاً،  املُنشأة  
أدوات بناء القدرات، مثل املبادئ التوجيهية املتعلقـة     بأُديل مبالحظات أخرى تتصل     و. األعمال

  .باإلجراءات واملفاهيم األساسية لقوانني املنافسة، مبا يف ذلك تعريف السوق ذات الصلة
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وساق املندوبون عدة أمثلة على التجارب الناجحة يف تعزيز مؤسسات بلداهنم عـن            -٤
وحتدث أحد الوفود عـن     . عمليات تقييم مستقل  إجراء  يعية و  إصالحات تشر  إدخالطريق  

. يف عملية تقييم للتشريعات اليت ميكن أن تكون قد أعاقت إنفاذ قانون املنافـسة    بلده  شروع  
التجارب الناجحة، حتدث أحد املندوبني عن التوازن بني اجلنسني الـذي           عرض  ويف سياق   

  . حتقق على مستوى أعضاء وموظفي سلطة املنافسة
ما يكـون  وسلط مندوبون آخرون الضوء على أمهية الدعم الدويل، خصوصاً عنـد          -٥

وأثىن عدد من املندوبني على األونكتـاد ملـا   . نقص يف اخلربات احمللية يف جمال املنافسة  هناك  
. يقدمه من مساعدة تقنية وينظمه من اجتماعات حكومية دولية بـشأن قـضايا املنافـسة              

رها لألونكتاد لتنظيمه هذا االجتماع، ألنه ميثل منتـدى هامـاً           وأعربت عدة وفود عن تقدي    
لتبادل األفكار واخلربات مع النظراء، وأشارت هذه الوفود إىل القانون النموذجي باعتبـاره             

  .مرجعاً رئيسياً لسلطات املنافسة
وأعرب وزيران ترأسا وفدي بلديهما اللذين شاركا يف عمليات استعراض النظـراء              -٦

ليت جيريها األونكتاد عن تقديرمها ألمهية وجدوى هذه العملية يف تعزيـز القـوانني         الطوعي ا 
كما أعربا عن امتناهنما لكل مـن أسـهم يف عمليـة            . والسياسات احمللية يف جمال املنافسة    

وشددا على أمهية التوصـيات املنبثقـة عـن اسـتعراض النظـراء بالنـسبة               . االستعراض
وقال أحد املنـدوبني إن اسـتعراض النظـراء         . الية يف بلديهما  لالستراتيجيات اإلمنائية اإلمج  

 القطاعـات والـسلطات   املسؤولة عن تنظيمن أن العالقة بني اهليئات األطراف قد بيَّ   الثالثي
  . تزال تنطوي على حتديات يف البلدان اخلاضعة الستعراضات النظراء الاملسؤولة عن تنظيم 

أن ُيعقَـد   تقرر  خصص املعين حبماية املستهلك، الذي      وفيما يتعلق باجتماع اخلرباء امل      -٧
عقب اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل، قال أحد املندوبني إنه ينـوي حـضور ذلـك                
االجتماع لكي حيصل على بعض األفكار املتبصرة بشأن إمكانية دمج قضايا املنافسة ومحايـة              

وب آخر عن املؤمتر السنوي الثالث      وحتدث مند . املستهلك يف إطار عمل وكالة جديدة جامعة      
، )١(")كومبال("الذي ُعقد مؤخراً بشأن سياسات املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية            

فسلط الضوء على أمهية هذا املؤمتر يف وضع األولويات وحتديد االحتياجات يف جمال املنافـسة               
وأعـرب  . ن البلدان األعضاء يف املؤمتر     بلداً م  ١٢ومحاية املستهلك على املستوى اإلقليمي يف       

مندوب عن أحد البلدان املستفيدة من بني البلدان األعضاء يف املؤمتر عن شكره لألونكتاد ألنه               
  .  الفقراءمبا خيدم مصلحة  املستهلكجعل تركيز الوكاالت ينصب على محاية

امة لتعزيـز   وأعادت عدة وفود تأكيد اعتقادها أن سياسات املنافسة تشكل أداة ه            -٨
وقال أحد املندوبني إن املنافسة مفهوم شديد التعقيد، خصوصاً بالنظر إىل           . النمو االقتصادي 

ولرمبا كان النهج املّتَبع إزاء الوصول إىل       . هج املتعارضة اليت تتبعها البلدان املتقدمة والنامية      النُّ
__________ 

اد مساعدة تقنية إىل خنبة من بلدان أمريكا الالتينية يف جمال قـانون  ، يقدم األونكت"كومبال"يف إطار برنامج    )١(
 .املنافسة ومحاية املستهلك
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، ٢٠٠٤ العاملية يف عام     منظمة التجارة إطار  التفاوض، يف   اليت واجهت   األسواق هو املشكلة    
  . اتفاق متعدد األطراف بشأن سياسات املنافسةعقد حول 

وأوضح ممثل عن منظمة التجارة العاملية العالقة بني املنافسة والتجارة، فشدد على أن               -٩
وعلى الرغم من أن  . كالً منهما يعزز اآلخر ويشكل أداة مهمة لألداء اجليد يف عمل األسواق           

ل جزءاً من برنامج العمل احلايل ملنظمة التجارة العاملية، فإن هلا دوراً مهماً يف              املنافسة ال تشك  
. فيما يتعلق، مثالً، بعمليات استعراض السياسات التجارية يف إطار املنظمـة          ا  جدول أعماهل 

وعالوة على ذلك، تتضمن عدة اتفاقات من االتفاقات املربمة يف إطار منظمة التجارة العاملية              
وقال إنه يسر أمانة منظمة التجارة العاملية أن تتعاون مـع           . تتعلق بسياسات املنافسة  أحكاماً  

  . األونكتاد واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وغريمها من املنظمات
معلومات ) الكوميسا(وعرض ممثل السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   -١٠

، ينبغي أن يكون    ٢٠١٣فبحلول هناية عام    .  جمال املنافسة  حمدَّثة عن األنشطة املضطلع هبا يف     
وأشار إىل أن األونكتاد وجلنـة  . هناك قانون للمنافسة يف مجيع البلدان األعضاء يف الكوميسا        

الكوميسا املعنية باملنافسة يعمالن معاً يف إطار برنامج األونكتاد املعـين باملنافـسة اخلـاص               
  ).AFRICOMP" (أفريكومب"بأفريقيا، املعروف باسم برنامج 

  اجللسة العامة اخلتامية  -جيم  
أعرب الـرئيس عـن   ولذلك  أي وفد التحدث يف اجللسة العامة اخلتامية،        مل يطلب   -١١

شكره لألونكتاد، وخباصة لرئيس فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلك، وللمندوبني الذين           
  .شاركوا يف االجتماع

مجهورية ترتانيا  : ثي األطراف لقوانني وسياسات املنافسة    استعراض النظراء الثال    -دال  
  املتحدة وزامبيا وزمبابوي

جلنة املنافسة يف موريشيوس، إدارة يس، املسؤول التنفيذي األول يف      إنشون  توىل السيد     -١٢
 املنافسة يف كل من مجهورية ترتانيا املتحـدة    ةء الثالثي األطراف لقانون وسياس    استعراض النظرا 

ذه االستعراضات ألبِرتو هاميلري، وتوالسوين كـايرا، وأِلكـس         هلوقد أعد   . ا وزمبابوي وزامبي
وأجرى عمليات استعراض النظراء جورج ليبيميِله، املسؤول التنفيـذي         . كوبوبا، وأالن ملوالّ  

األول يف جلنة الكوميسا املعنية باملنافسة؛ وسيمون روبِرتس، اللجنة املعنية باملنافسة يف جنـوب              
لتجـارة  لفيدرالية ل لجنة ا ال دامتوفت، املدير املشارك، مكتب الشؤون الدولية،        وراسليقيا؛  أفر
وترأس . الواليات املتحدة األمريكية؛ وَديفيد أونغولو، رئيس السلطة املعنية باملنافسة يف كينيا           يف

ونيكوبوكا وفد مجهورية ترتانيا املتحدة السيد عبد اهللا عمر كيجودا، وزير الصناعة والتسويق؛             
 وفد زامبيا إنسيال تشيـشيبا تينـا سـينجيال،          توترأس. العادلةشيمويال، رئيس جلنة املنافسة     
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سـامبا، املـدير    .  لزامبيا لدى األمم املتحدة يف جنيف؛ وتشيلوفيا ب        ة الدائم ة واملمثل ةالسفري
 فقـد ترأسـه     أما وفد زمبـابوي   . التنفيذي للجنة املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك يف زامبيا       

ويلشمان نكويب، وزير الصناعة والتجارة؛ وأِلكس كوبوبا، مدير اللجنـة املعنيـة باملنافـسة              
  . والتعريفات اجلمركية

وقد ُخصصت اجللسة الصباحية من استعراض النظراء الثالثي األطـراف لعـرض              -١٣
  . االستعراضات الثالثة وتقييمها على أساس مقارن

. ستنتاجات الرئيسية للتقرير املتعلق جبمهورية ترتانيا املتحدة      وعرض السيد كايرا اال     -١٤
 بـشأن    مركزياً، أول قانون لـه     املوجهفقد اعتمد هذا البلد، بعد أن خاض جتربة االقتصاد          

. العادلـة املنافـسة   شأن   نفاذ القانون احلايل ب    ٢٠٠٣بدأ يف عام    و. ١٩٩٤املنافسة يف عام    
، وحمكمـة   العادلـة القانون من اللجنة املعنية باملنافسة      أرساه  ويتألف اإلطار املؤسسي الذي     

مل يبـدأ يف    إال أن هذا اجمللس األخري      . ، واجمللس الوطين للدفاع عن املستهلك     العادلةاملنافسة  
القـوة  مركز  وينظم القانون حظر االتفاقات املانعة للمنافسة، وإساءة استخدام         . العمل بعد 

  . ، ومحاية املستهلكالسوقية، ومراقبة عمليات االندماج
خـبري  وبعد إجراء حتليل لنظام املنافسة وإنفاذه يف مجهورية ترتانيا املتحـدة، قـدم           -١٥

  : عدة توصيات تشمل ما يلياالستعراض 
  زاين؛ املنافسة التنينبغي أن تكون القيود الرأسية واهليمنة املشتركة مشمولة بنظام   )أ(  
 يف املائة إىل    ٥ من مستواها احلايل البالغ      ينبغي خفض احلد األدىن للغرامات      )ب(  
  إلتاحة اعتماد نظام تساهلي؛وذلك ائة صفر يف امل
   فرض جزاءات جنائية على األفراد؛ينبغي النظر يف  )ج(  
 ينبغي فصل سلطات التحقيق واملالحقة واملقاضاة املسندة حالياً إىل املـدير            )د(  

  العام للجنة املعنية باملنافسة؛
إصالح عدة آليات إجرائية إلتاحة الطعن يف قرارات حمكمة املنافسة          ينبغي    )ه(  
 أمام حمكمة الطعون اليت ينبغي أن تكون هلا أيضاً سلطة اإلشراف على سلوك اهليئات               العادلة

  .التنظيمية
 بتنقيح نظام التمويل اخلـاص باملؤسـسات        خبري االستعراض وعلى العموم، أوصى      -١٦

  .قابلية لالستمرارالثالث مجيعها جلعله أكثر 
فقد . وعرض السيد كوبوبا االستنتاجات الرئيسية الستعراض النظراء اخلاص بزامبيا          -١٧

 أيضاً، وبدأ نفاذ القانون احلايل      ١٩٩٤اعتمد هذا البلد أول قانون له يف جمال املنافسة يف عام            
ات التجاريـة   وينظم هذا القانون املمارس   . ٢٠١٠بشأن املنافسة ومحاية املستهلك منذ عام       

 واملانعة للمنافسة، وعمليات االندماج، والتحقيقـات الـسوقية، وقـضايا محايـة        ديةالتقيي
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وفيما يتعلق بالبنية املؤسسية، تتألف اللجنة املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك مـن            . املستهلك
وختضع ). اضاةاملق(وجملس املفوضني ) والعمل الدعويالتحقيق (األمانة : هيئتني تشغيليتني مها  

: عدة توصيات خبري االستعراض   وقدم  .  مراجعة من قبل هيئة قضائية خمتصة      مليةالقرارات لع 
ينبغي للجنة أن تعمم معايريها اخلاصة مبراقبة عمليات االندماج واالتفاقات الرأسية يف أوساط        

طبيعـة  مذكرات تفاهم مع اهليئات املنظمة للقطاعات، وتوضيح        وتوقيع  األعمال التجارية،   
كما اقترح إدخال   .  منصبه، يف اجمللس لتجنب تضارب املصاحل      حبكمعضوية املدير التنفيذي،    

بعض التعديالت على القانون احلايل وأوصى بتعزيز متويل اللجنة الذي ينبغي أن يَوفَّر بأكمله              
مة وأخرياً، سيكون من املستحسن توفري مزيد من التدريب ألعضاء احملك         . من املنح احلكومية  

  . وغريها من األجهزة القضائية
. وعرض السيد ملوالّ االستنتاجات الرئيسية الستعراض النظراء اخلاص بزمبـابوي           -١٨

واستهل عرضه بإلقاء نظرة عامة على السياق التارخيي والسياسي الذي ينبغي من خالله النظر        
شئة عن احلرب مع مجهورية إىل نظام املنافسة الزمبابوي، مبا يف ذلك التحديات االقتصادية النا    

والعقوبات االقتصادية اليت فرضها بعـض الـشركاء   ) ٢٠٠٢-١٩٩٨ (الدميقراطيةالكونغو  
التجاريني الرئيسيني لزمبابوي رداً على برامج إصالح األراضي الـيت نفـذهتا زمبـابوي يف               

انون ؛ وقد صدر ق   ١٩٩٦ويرجع أول تشريع زمبابويٍ يف جمال املنافسة إىل عام          . ١٩٩٩ عام
، ومت تعديله إلتاحة اجلمع بني اللجنـة الـسابقة املعنيـة            ٢٠٠١املنافسة الزمبابوي يف عام     

باملنافسة الصناعية والتجارية واللجنة املعنية بالتعريفات اجلمركية يف جلنة واحدة هـي جلنـة        
وقد أدى التكييـف    . املنافسة والتعريفات اجلمركية، وذلك كتدبري يتوخى خفض التكاليف       

وبينمـا مييـز    . اقص لصيغة القانون آنذاك إىل قصور كبري شاب نظام املنافسة الزمبابوي          الن
التجاريـة  اليت ميكن الطعن فيها، مثل ممارسات األعمال   املختلفة  القانون بني أشكال السلوك     

التجارية، واملمارسات التجارية اجلائرة، فإنه ال يتضمن أي        التقييدية  غري املنصفة، واالتفاقات    
) مثل ممارسات اإلغراق  (اجلائرة   ريةفاملمارسات التجا . ر عام لالتفاقات املانعة للمنافسة    حظ

وعلى النقيض من . هي وحدها اليت تشكل فعالً جرمياً ويعاقب عليها بالسجن أو بدفع غرامة  
غري املنصفة اليت تشمل املمارسات التقييدية بـصورة        التجارية  ذلك، فإن ممارسات األعمال     

 يهـا ممارسات حمددة أُدرجت مفصَّلة يف اجلـدول األول، ال يعاقـب عل           إىل   ضافة، وإ عامة
خـبري  وقـدم   . وجرى حبث قضايا أخرى تندرج يف اإلطار التشريعي احلـايل         . بإلغائها إال

مجلة توصيات منها زيادة مرتبات موظفي جلنة املنافسة والتعريفـات اجلمركيـة    االستعراض  
 يف املائة عن املرتبات الـيت يتقاضـاها مـسؤولو تنظـيم             ٧٠٠وهي تقل حالياً مبا نسبته      (

 لتكنولوجيا املعلومات؛ واألهم من ذلك كله تنقيح القانون بعـد           ة؛ وإنشاء إدار  )القطاعات
إجراء دراسة شاملة تبني التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تواجه املنافـسة،            

  .قوانني وسياسات املنافسةواستحداث منهج للدراسات العليا يف جمال 
وبعـد وصـف    . وعرض السيد هاميلري تقرير تقييم شامل للبلدان الثالثة مجيعهـا           -١٩

بعـض  خبري االسـتعراض    م املنافسة، طرح    شتركة واملختلفة لكل نظام من نظ     اخلصائص امل 
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راض األفكار بشأن نظم املنافسة اإلقليمية اليت تنتمي إليها البلدان الثالثة اخلاضـعة السـتع             
 أفريقيا واجلنوب األفريقي، واحتاد شرق أفريقيا، واجلماعـة         رقالسوق املشتركة لش  (النظراء  

تعزيز نطاق ) أ: (وأوصى بأن تعمل سلطات املنافسة مجيعها على    ). اإلمنائية للجنوب األفريقي  
  تفـسرياً تقييـدياً؛    االسـتثناءات تفسري  ) ب(املدامهات املباغتة هبدف زيادة قوة اإلنفاذ؛ و      

فرض ) د(القضايا وتدريب موظفي القضاء؛ و    النظر يف    تالتدريب فيما يتعلق بإجراءا    )ج(و
جزاءات رادعة، مع إبراز ضرورة إصالح القانون الزمبابوي املتعلق بالتكتالت االحتكاريـة؛            

  . تعزيز التعاون اإلقليمي) ه(و
راض النظراء وشـدد    ورحب وزير الصناعة والتجارة الترتاين جبانب املقارنة يف استع          -٢٠

على أمهيته يف تعزيز جهود التكامل اإلقليمي املبذولة يف إطار احتاد شرق أفريقيا، واجلماعـة               
وقـال إن  . اإلمنائية للجنوب األفريقي، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي        

ـ         تعراضمنتدى اس  ع الـسلطات   النظراء الثالثي األطراف يتيح فرصة للتعلم تستفيد منها مجي
  . املعنية باملنافسة يف البلدان النامية واملتقدمة

وأشاد رئيس جلنة املنافسة الرتيهة بعملية االستعراض ألهنا أبرزت بعـض جمـاالت               -٢١
: قانون املنافسة الترتاين اليت حتتاج إىل تعديل، وهي جماالت يلزم تناوهلا من أجل حتسني اإلنفاذ

املسؤولة عن تنظيم القطاعات، وجمالس تسويق احملاصيل، وإغفال        العالقة بني اللجنة واهليئات     
 اجلغرايف وتوزيع العمالء يف إطار حظر االتفاقات املانعة للمنافسة، واملسائل املتـصلة             لتوزيعا

بعتبات إجراء التحقيقات املتصلة بالتكتالت االحتكارية، ومراقبة عمليات االندماج، واملسائل 
   .املتعلقة بفصل السلطات

 الذي اتسمت بـه     والنشطونوهت سفرية زامبيا لدى األمم املتحدة بالطابع احملايد           -٢٢
عملية استعراض النظراء، كما أشارت إىل األمهية اليت تعلقها حكومتها على إصالح قـانون              

، والذي ركز على    )٢٠١٠قانون املنافسة ومحاية املستهلك لعام      (املنافسة الذي جرى مؤخراً     
وقالت إن زامبيا قد أدت دوراً نشطاً يف إنشاء إطار          .  واإلقليمي على السواء   ينوطاملستويني ال 

  . املنافسة اإلقليمي للسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
وقال رئيس جلنة املنافسة ومحاية املستهلك إن زامبيا قد اعتمدت أصالً قانوهنا اخلاص   -٢٣

سلوك مانع للمنافسة إىل تبديد أو تقليص املكاسب احملققة         باملنافسة لضمان أالّ يؤدي وجود      
وعلى الرغم من أن إنفاذ قانون املنافسة قد واجـه يف           . من خالل عملية التحرير االقتصادي    

 بعض املعارضة، فقد مت االعتراف على نطاق واسع مبا عاد به حتسني عمل األسواق من يةالبدا
 ويف السنوات األوىل، مت التـشديد علـى العمـل           .فوائد عظيمة على االقتصاد واملواطنني    

وباإلضافة إىل ذلك، أدت جتربة     . الدََّعوي، ولكنه سيكون من املناسب اآلن تعزيز قوة اإلنفاذ        
 السنني إىل متكني زامبيا من حتديد مواطن الضعف، ّمما أفضى إىل تنقيح قانون              مراإلنفاذ على   

  . ٢٠١٠املنافسة يف عام 
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استعراض نظام املنافسة الزمبـابوي     ة والتجارة الزمبابوي إن عملية      ناعوقال وزير الص    -٢٤
وقد دعمت احلكومة عمـل اللجنـة دعمـاً         . كانت عملية متوازنة وقائمة على أسس متينة      

. عن طريق إدخال ما سبق إجراؤه من تعديالت للقانون ومتويل ما أُجري من حتـسينات               فعاالً
ستمرة املقدمة من األونكتاد، قال إن االسـتنتاجات         الشاملة وامل  للمساعدةويف معرض وصفه    

والتوصيات اليت يتضمنها تقرير استعراض النظراء هي استنتاجات وتوصيات شـاملة وإن مـن       
  .شأن تنفيذها أن ُيسهم إسهاماً كبرياً يف زيادة فعالية تطبيق قانون وسياسة املنافسة يف زمبابوي

. جلسة أسئلة وأجوبة  ، عقدت   دلت هبا الوفود الثالثة   ات اليت أ   البيان وبعد االستماع إىل    -٢٥
ممارسـة اإلنفـاذ؛    ) أ: ( باجملـاالت التاليـة    خرباء االسـتعراض  وتتصل األسئلة اليت طرحها     

البعد اإلقليمي؛  ) ج(العالقة بني قانون املنافسة واهليئات املسؤولة عن تنظيم القطاعات؛ و          )ب(و
  . ة واهليئات احلكومية املعنية على نطاق أوسع املنافسة الوطنياتالعالقة بني سلط )د(و

 املسندة إىل السلطات    صالحيات التحقيق ومشلت األسئلة، يف مجلة ما مشلته، مسألة          -٢٦
املعنية باملنافسة، وخباصة اشتراط إثبات حدوث انتهاك متعمد ألحكام قـانون املنافـسة يف              

اة لكشف التكتالت االحتكاريـة يف      مجهورية ترتانيا املتحدة، واستخدام برامج التساهل كأد      
 معايري املصلحة العامة يف تقييم املمارسات التجارية التقييديـة يف زمبـابوي،             يةزامبيا، وأمه 

وقد أجاب كل بلد من البلـدان  . والترتيبات املؤسسية للتعاون مع اهليئات املنظمة للقطاعات   
ويف معظم  . شفافية وحسن النية  املشمولة بعملية االستعراض عن تلك األسئلة بروح تتسم بال        

يزال  احلاالت، أُشري إىل أنه جيري بذل جهود للتصدي للتحديات األشد إحلاحاً، رغم أنه ال             
ومن ذلك مثالً أن مجهورية ترتانيا املتحدة قد استطاعت إثبـات           . هناك جمال ملزيد من العمل    

بات من خـالل إجـراء      التعمد يف سياق التحقيقات، رغم أهنا ترغب يف تعديل اشتراط اإلث          
 إن برامج التساهل ضرورية لتحـسني كـشف التكـتالت           ياوقالت زامب . إصالح تشريعي 

االحتكارية، وأعربت عن أملها بأن يكون هناك مزيد من االلتزام اإلقليمي فيما يتعلق هبـذه               
دة  ع يشري إىل مفهوم غامض؛ إال أن قانوهنا      " املصلحة العامة "واعترفت زمبابوي بأن    . املسألة

 مجيعها على ضرورة تعزيز التنسيق      الوكاالتوشددت  . جوانب حمدَّدة ملعيار املصلحة العامة    
  . املؤسسي مع اهليئات التنظيمية لتجنب تضارب االختصاصات

ويف أعقاب األسئلة اليت طرحها خرباء االستعراض، أُفسح اجملال أمـام املنـدوبني               -٢٧
 السلطة املعنية باملنافسة    ملوظفيحتديد العدد األمثل    اآلخرين لطرح األسئلة فيما يتصل مبسألة       

 لهاوعندما ُسئل ممثلو سلطات املنافسة يف البلدان الثالثة اليت مش         . وكيفية االحتفاظ باملواهب  
االستعراض عّما إذا كان لديهم أي اختصاص فيما يتعلق بتقييم املساعدة املقدمة من الدولة،              

لموظفني، رغم أن هذا خيـضع      ل لتحديد العدد األمثل     أجابوا بأن عدة دراسات قد أُجريت     
وأُشري إىل أن توفري احلوافز والتدريب هو أفضل سـبيل          .  التطورات االقتصادية  حبسبللتغيري  

وقيل إنه ال يوجد يف البلـدان الثالثـة مجيعهـا           . وكاالت املنافسة  باملواهب يف    الحتفاظل
ة، ولكن هيئات املنافسة تعمل بنشاط علـى  اختصاص فيما يتعلق باملساعدة املقدمة من الدول     

تقدمي تقارير إىل احلكومات بشأن تأثري التدابري احملدَّدة للمساعدة اليت تقدمها الدولـة علـى               
  .املنافسة وأفضل السبل لتجنب حدوث تشوهات يف املنافسة
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وخالل اجلزء الثاين من عملية االستعراض، أُتيحت للبلدان الثالثـة الـيت مشلـها                -٢٨
ستعراض النظراء فرصة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات يف إطار نقاش تفاعلي مع ممثلـي              ا

وأعربت سلطات املنافسة اليت مشلها االستعراض عن اهتمام        . سائر السلطات املعنية باملنافسة   
 اليت استطاع هبا االحتاد األورويب وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية ضـمان            كيفيةمبعرفة ال 

تباع األصول القانونية الواجبة يف حني أن سلطات التحقيق واملقاضـاة مـسندة إىل هيئـة                ا
وشدد املشاركون، يف سياق ردودهم، على أمهية التمسك بعمليات قانونية شـفافة            . واحدة

كمـا أبـدت البلـدان املـشمولة        .  القرارات للمراجعة القضائية   يعومستقلة وإخضاع مج  
رف على العالقة بني سلطات املنافسة واهليئات املسؤولة عن تنظيم          باالستعراض اهتماماً بالتع  

 معظم األجوبـة     يف شريوأُ.  أفريقيا والواليات املتحدة   القطاعات يف أستراليا وناميبيا وجنوب    
 التعاون الرمسي بني سلطات املنافسة واهليئات املسؤولة   واعإىل ضرورة االخنراط يف نوع من أن      

  .  تعارض االختصاصاتأوجل جتنب تداخل عن تنظيم القطاعات من أ
وفيما يتعلق مبتابعة استعراض النظراء، عرضت أمانة األونكتاد اقتراح مشروع يـبني           -٢٩

. اخلطوط العريضة لألنشطة اليت سُيضطلع هبا لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن استعراض النظـراء            
يمية معينة تنفَّذ بالتعـاون مـع       وتشمل األنشطة املُقتَرحة برامج قطرية فضالً عن أنشطة إقل        

ودعا األونكتاد الشركاء اإلمنائيني والسلطات األخرى املعنية باملنافـسة         .  اإلقليمية اتالتجمع
  .إىل مساعدة البلدان الثالثة يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن استعراض النظراء

 عـن ارتيـاحهم     ويف اخلتام، أعرب رؤساء وفود السلطات الثالث املعنية باملنافسة          -٣٠
كما دعوا . لعملية استعراض النظراء وأبلغوا االجتماع بأن حكوماهتم ملتزمة بتنفيذ التوصيات    

األونكتاد إىل مواصلة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال وطلبوا من اجلهات املاحنة األخرى              
  . إىل هذه اجلهودنضماماال

  نافسة واملشتريات العامة سياسة امل-اجتماع املائدة املستديرة   -هاء  
أدار أعمال اجتماع املائدة املستديرة رئيس الدورة الثانية عـشرة لفريـق اخلـرباء                -٣١

وضمت حلقة النقـاش    . وألقى السيد إنيس الكلمة الرئيسية يف االجتماع      . احلكومي الدويل 
روسي ملكافحة  كالً من ميخائيل إفراييف، مدير إدارة املشتريات العامة يف اجلهاز االحتادي ال           

 مولري، موظفة الشؤون القانونية يف منظمة التجارة العاملية؛ وأنطونيو ماوديس،        أّنااالحتكار؛ و 
مدير إدارة العمل الدََّعوي يف اللجنة اإلسبانية املعنية باملنافسة؛ وجايهو مون، اللجنة الكورية             

  . ، مجهورية كورياالعادلةللتجارة 
ئدة املستديرة، عرضت أمانـة األونكتـاد االسـتنتاجات         ولدى افتتاح اجتماع املا     -٣٢

. )٢(الرئيسية اليت تضمنتها مذكرة املعلومات األساسية اليت أُعدت الجتماع املائدة املـستديرة           
__________ 

 .أبريل/ نيسان١٧، TD/B/C.I/CLP/14. سياسة املنافسة واملشتريات العامة). ٢٠١٢(األونكتاد  )٢(
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ويف حني أن موضوع قضايا املنافسة يف جمال املشتريات العامة قد نوقش يف منتديات دوليـة                
وىل اليت يتناول فيها فريق اخلرباء احلكومي الدويل         فقد كانت هذه هي املرة األ      ،أخرى خمتلفة 
 املعلومات األساسية هنجاً واسعاً يـشمل تلـك   مذكرةوهلذا السبب، اعتمدت  . هذه املسألة 

اجلوانب من اإلطار املؤسسي اليت تعزز املنافسة، فضالً عن منع التحايل يف العطاءات وكشفه              
  . واملقاضاة عليه

إن للمشتريات العامة أمهيتها من حيث حصتها يف النـاتج          وقال املتحدث الرئيسي      -٣٣
احمللي اإلمجايل يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلـدان              

إن القانون النموذجي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري       أضاف قائالً   و. النامية
ووصـف أشـكاالً خمتلفـة      . شتريات العامة هو قانون مفيد     بشأن امل  ٢٠١١الدويل يف عام    

للسلوك التواطئي الذي يؤثر على املشتريات العامة وقال إن هذا يؤدي إىل زيادة يف املصاريف 
وقدم إيضاحات حـول اإلطـار التنظيمـي        .  يف املائة  ٤٠ و ٣٠املتكبدة بنسبة تتراوح بني     

 يف العطاءات حمظور    التحايل ذلك على أن      العامة يف موريشيوس وشدد إضافة إىل      تللمشتريا
ويف حني أن جلنة املنافسة يف موريشيوس مل تتخذ حىت  . مبوجب قانون املنافسة يف موريشيوس    

 يف العطاءات، فقد مهدت األرضـية       التحايلاآلن أية إجراءات قضائية يف أية دعاوى تتصل ب        
 وقيامها بتوفري التدريب واملشورة      تفاهم مع هيئة املشتريات العامة     ذكرةلذلك بتوقيعها على م   

وعالوة على ذلك، نفذت جلنة املنافسة يف موريـشيوس بعـض           . ملسؤويل املشتريات العامة  
  . األنشطة الدعوية اهلادفة إىل تثقيف مؤسسات األعمال اخلاصة فيما يتعلق بقواعد املشتريات

العـرض األول   وركـز   .  الكلمة الرئيسية عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش       توتل  -٣٤
قدمه السيد إفراييف على إصالح نظام املشتريات العامة يف االحتاد الروسي، فضالً عـن               الذي

وقـال إن   . اجلهود اليت تبذهلا سلطة املنافسة الروسية ملكافحة التواطؤ يف املـشتريات العامـة            
يـع   مشل إنشاء موقع إلكتروين وحيد ُيعلَن فيـه عـن مج           ٢٠٠٦ يف عام    فذاإلصالح الذي نُ  

وعالوة على ذلك، اسـُتحدث نظـام       . املعلومات املتعلقة بالعطاءات العامة يف االحتاد الروسي      
 يف  املتنافسني غـري الفـائزين    إلزامي لطرح العطاءات إلكترونياً وأُنشئت آلية لتلقي الطعون من          

 مليار روبل   ١ ٤٤٨ مدى السنوات الست املاضية، ُحققت وفورات تزيد عن          وعلى. العطاءات
وأخرياً، أشار السيد إفراييف إىل بعض     . وذلك بفضل إصالح نظام املشتريات    )  مليار يورو  ٣٦(

  . التحديات املستمرة اليت تتطلب املزيد من العمل
وعرضت املتحدثة التالية من أعضاء حلقة النقاش، السيدة مولري، اخلصائص الرئيسية             -٣٥

 متعدد األطراف ميكن أن ينضم إليه أعضاء        لالتفاق املتعلق باملشتريات احلكومية، وهو اتفاق     
. منظمة التجارة العاملية، وقد أُعيد التفاوض بشأنه مؤخراً من قبـل األطـراف يف االتفـاق             

 إىل االتفاق فتح األسواق احمللية للمشتريات العامة أمام مؤسسات األعمال           نضمامويتطلب اال 
، تتاح للشركات احمللية إمكانية الوصول      وباملقابل. املنَشأة يف بلدان أخرى أعضاء يف االتفاق      

إىل أسواق املشتريات العامة يف البلدان األخرى، كما تتيح األطراف يف االتفاق فرصاً إضافية              
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وهبذه الطريقة، يؤدي االنـضمام  .  إىل األسواق، وذلك يف إطار االتفاق املنقَّح       للوصولهامة  
تملني يف العطاءات وحيفز املنافسة علـى       إىل االتفاق إىل توسيع نطاق جمموعة املشاركني احمل       

وعالوة على ذلك، يتطلب تنفيذ االتفاق، وخباصة نـصه املـنقَّح املبـسَّط             . العقود العامة 
واحملدَّث، إنشاء نظام للمشتريات العامة يقوم على أساس املبادئ املنصوص عليها يف االتفاق             

 السياق، ال يؤدي االنضمام إىل االتفاق       ويف هذا . املتعدد األطراف، مبا يف ذلك مبدأ املنافسة      
إىل إلزام البلدان باختاذ تدابري وقائية أو عالجية فيما يتعلق بالعطاءات التواطئية، رغـم أنـه                

مـن البلـدان   متقدماً ونامياً،  بلداً ٤٢ويف الوقت احلايل، أصبح   .  على ذلك بالتأكيد   عيشج
  . التفاقاألعضاء يف منظمة التجارة العاملية أطرافاً يف ا

وحتدث السيد ماوديس عن نظام املشتريات العامة اإلسباين واجلهود اليت تبذهلا سلطة       -٣٦
وأشار إىل أن اإلنفاق احلكومي على      . املنافسة اإلسبانية ملكافحة سلوك التواطؤ يف هذا اجملال       

وقـال إن   . لد يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للب       ١٥املشتريات العامة يشكل ما نسبته حنو       
 يف  ٢٠املشتريات العامة بنسبه تقدر بنحـو       ضخم تكاليف   يف العطاءات يؤدي إىل ت    التحايل  

وقبل أن يقدم استعراضاً عاماً مقتضباً لإلطار القانوين لنظام املشتريات العامة اإلسباين            . املائة
 لطاتن الس الذي يشمل أساساً الصكوك القانونية ذات الصلة لالحتاد األورويب، شدد على أ           

املعنية باملنافسة، وإن كانت ال تتوىل املسؤولية عن تنفيذ عمليات املشتريات العامة أو وضـع    
نصح باستخدام وظيفتها االستشارية من أجل الترويج لنظام مشتريات         القواعد ذات الصلة، تُ   

يف  التحايـل وقال إن ملقاضاة املتـورطني يف حـاالت     . عامة يقوم على أساس مبدأ املنافسة     
ويف هذا السياق، قال إن الـسلوك       .  أمهية بالغة لضمان التنافس على العقود العامة       طاءاتالع

ي قد أثر مؤخراً على بعض جماالت املشتريات العامة يف إسبانيا، مثل مشتريات القطاع         ئالتواط
وقد نشرت سلطة املنافسة اإلسبانية مؤخراً دليالً عملياً بـشأن          . الصحي وقطاع شق الطرق   

 العامة يوفر إرشادات للكيانات املسؤولة عن املشتريات حول كيفيـة تـشجيع             تشترياامل
 يف العطاءات وذلك من خالل تصميم مالئم        التحايلاملنافسة يف جمال املشتريات العامة ومنع       

  .للعطاءات العامة
وقـال  . ون الذي وصف نظام املشتريات العامة الكوري      موقدم العرض األخري السيد       -٣٧

ذا النظام يتميز بوجود منظمة حكومية مركزية مسؤولة عن تنفيذ عمليات الشراء بالنيابـة      إن ه 
للمتنافسني غري  وتشمل إجراءات املشتريات آلية طعن متاحة       . عن الوكاالت احلكومية األخرى   

وقدم استعراضاً عاماً مقتضباً لتاريخ نظام املشتريات العامـة الكـوري           .  يف العطاءات  الفائزين
، وأوضح املراحل اليت تطور فيها هذا النظام من خالل التجريـب            ١٩٥١عام  إىل  يعود  الذي  
  .وشدد تشديداً خاصاً على الترابط والتصادم احملتمل بني املنافسة والكفاءة والشفافية. واخلطأ
 يف العطـاءات    التحايلاجلزء الثاين من هذا العرض ملسألة منع        السيد مون   وُخصص    -٣٨

 يف العطاءات، مبا يف     التحايلوقال إنه جيري اختاذ تدابري خمتلفة ملنع        . ملكافحتهوإنفاذ القانون   
ذلك استحداث نظام إلكتروين لطرح العطاءات، وإدراج حكم ُمعد مسبقاً بشأن التعويضات            
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 املتالعبني يف العطاءات من املشاركة يف إجراءات التنافس علـى           واستبعاديف العقود العامة،    
ستقبل، وعقد دورات تدريبية ألوساط األعمال التجارية، وإنشاء نظام لتحليل العطاءات يف امل

وأخرياً، حتدث عضو حلقة النقاش عن جهـود مكافحـة          .  يف العطاءات  التحايلمؤشرات  
اليت تتوىل ") مشاريع تسليم املفتاح(" اجلاهز بالكامل لتسليم يف العطاءات يف مشاريع ا     التحايل

  . وبنائهاتصميم املنشآت العامةفيها شركة واحدة كالً من 
. وأعقب تقدمي عروض أعضاء حلقة النقاش االستماع إىل بيانات أدىل هبا املشاركون  -٣٩

ووصف العديد من املتحدثني النظم احمللية للمشتريات العامة يف بلداهنم وعالقتـها بقـانون              
جب قانون املنافـسة     يف العطاءات لعقوبات مبو    التحايلفي عدة بلدان، ال خيضع      ف. املنافسة

وباإلشارة إىل الدور الذي تؤديه سـلطات   . احمللي فحسب، بل مبوجب القانون اجلنائي أيضاً      
 يف العطاءات، قال أحد املشاركني إن هناك عدة جتارب ناجحة           التحايلاملنافسة يف مكافحة    

حلال مثالً يف    اخلطري يف العطاءات، كما هو ا      التحايلفيما يتعلق مبقاضاة املتورطني يف حاالت       
 وصناعة مستحضرات الصيدلة املغربية، وقطاع الرعايـة الـصحية          ويسرية،صناعة البناء الس  

ويبدو أنه كان هناك توافق يف اآلراء فيما        .  يف أملانيا  سيارات اإلطفاء املكسيكي، ومشتريات   
امة أمهية بني املتحدثني على أن للتعاون والتنسيق بني سلطات املنافسة وسلطات املشتريات الع           

  . يف العطاءاتالتحايلحامسة يف مكافحة 
وحتدث عدة مندوبني عن املبادئ التوجيهية الصادرة عن سلطات املنافسة فيما يتعلق              -٤٠

باملشتريات العامة من أجل مساعدة الكيانات املسؤولة عن املـشتريات يف منـع وكـشف               
 التوجيهية بدعم خارجي مـن      ويف بعض األحيان، تصدر هذه املبادئ     .  يف العطاءات  التحايل

وأُشري هنا أيضاً إىل تقريـر      .  والتنمية يف امليدان االقتصادي    التعاونجهات منها مثالً منظمة     
موجز عن العمل الذي تضطلع به هذه املنظمة األخرية بشأن املنافسة واملـشتريات العامـة،               

ت العامة من أجل منـع      تقرير يسلط الضوء على التصادم بني مبدأ الشفافية يف املشتريا          وهو
الفساد، ومبدأ املنافسة الذي ميكن أن يتعرض للخطر عندما تـؤدي الـشفافية املفرطـة إىل     

  .تسهيل التواطؤ
وحتدث عدة مندوبني عن اجلهود املبذولة للعودة جمدداً إىل اعتماد نظام للمشتريات              -٤١

تمرة لنظم املشتريات العامة    اإلصالحات احلديثة أو املس   عن   و ،العامة يقوم على أساس املنافسة    
وقـال  . ويف هذا السياق، قيل إن لسلطات املنافسة دوراً هاماً يف العمل الدعوي           . يف بلداهنم 
 إن القانون النموذجي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل            دثنيعدة متح 
  . بشأن املشتريات العامة ميثل دليالً مفيدا٢٠١١ًيف عام 
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التحديات :  املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود     -اجتماع املائدة املستديرة      -واو  
  اليت تواجهها البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

. اجتماع املائدة املستديرة رئيس الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويلأدار   -٤٢
، بالكلمـة   أكـسفورد مركز قانون وسياسة املنافسة التابع جلامعة       إزراحي، مدير   آرييل  وأدىل  
 لفريا،باولو بـوميري دا سـي     ) أ(وضم فريق حلقة النقاش يف هذا االجتماع كالً من          . الرئيسية
آنا ماريا تري آنغرايين، عضو جلنـة       ) ب(الوحدة الدولية يف سلطة املنافسة الربازيلية؛ و       رئيس

زونيد حممد، اخلبري املمارس لقانون املنافسة مؤسـسة        ) ج(ية؛ و اإلشراف على املنافسة التجار   
  .فريبريدج أرديين والوتون يف جنوب أفريقيا

وعرضت أمانة األونكتاد دراسة تتضمن معلومات أساسية عن املمارسات املانعـة             -٤٣
حلـة  للمنافسة عرب احلدود والتحديات اليت تواجهها البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبر           

وحددت هذه الدراسة، اليت تستند إىل جتارب بلدان خمتارة ذات سجل قوي يف جمال             . انتقالية
 ضد التكتالت االحتكارية عرب احلدود ومراقبة عمليات االندماج، التحـديات           نإنفاذ القانو 

احملددة اليت تواجهها البلدان النامية يف التعامل مع التكتالت االحتكارية الدوليـة وعمليـات           
وكسبيل للمضي قدماً يف التعامل مع التكتالت االحتكارية الدوليـة،          . االندماج عرب احلدود  

 التدابري اليت ميكن أن تتخذ على املستوى الوطين، مبا يف ذلك وضـع              عضاقترحت األمانة ب  
وعلـى املـستوى    . برامج تساهل ومضاعفة جهود اإلنفاذ ضد التكتالت االحتكارية احمللية        

وفيمـا  . لدراسة على التعاون الدويل وتقترح إنشاء شبكة استعالمات دولية        الدويل، تشجع ا  
 عرب احلدود، سلطت األمانة الضوء على أمهيـة بنـاء           جيتعلق بالتعامل مع عمليات االندما    

  .القدرات وتنمية املهارات على املستوى الوطين
إنفـاذ قـانون    ووصف املتحدث الرئيسي، السيد إزراحي، العوامل احملددة املتصلة ب          -٤٤

املنافسة على املستوى الدويل وركز على واقع اإلنفاذ يف البلدان النامية واالقتـصادات الـيت             
ويشمل هذا الواقع التعرض لألثر السليب لتحويل الثروة من والية قضائية           . مبرحلة انتقالية  متر

ى االستفادة من    نتيجة للقيود املفروضة على املنافسة عرب احلدود، ونقص القدرة عل          خرىإىل أ 
إجراءات اإلنفاذ اليت تنفذها بلدان أخرى، والقيود اليت حتد من القدرة، والتعرض للعوامـل              
اخلارجية الناشئة عن إجراءات اإلنفاذ يف أماكن أخرى، وما تتسم به خمالفـات الـشركات             

نافسة وكرد على التحديات اليت تطرحها املمارسات املانعة للم       .  من تعقد  سياتاملتعددة اجلن 
عرب احلدود، اقترح جتميع قدرات اإلنفاذ؛ ومن السبل اليت ميكن أن حتقق هذه الغاية ما يتمثل                

وتشمل السمات الرئيـسية هلـذا      ". منرب مركز متعدد اجلنسيات لتبادل املعلومات     "يف إنشاء   
  للمعلومات غري  واضحجتميع املوارد لضمان حدوث تدفق      "  املعلومات لتبادلاملنرب التعاوين   "

السرية، حيث يدرج كل بلد يف إطار هذا املنرب معلومات تتعلق مثالً بالتحقيقات الـسابقة               
ومـن  . واجلارية بشأن التكتالت االحتكارية وعمليات االندماج، فضالً عن دراسات سوقية         

 التعـاون يف التحقيقـات       وتقامسها فضالً عن تيسري    علوماتشأن هذا املنرب أن يتيح مجع امل      



TD/B/C.I/CLP/18 

GE.12-51511 16 

ت من شأن استخدام هذا املنرب أن حيقق فوائد تشمل احلد من تشرذم إجراءا            ا أن   كم. اجلارية
 وما تتخذه من إجراءات ردع، وتيسري متابعة التحقيقـات          تاإلنفاذ، وزيادة فعالية الوكاال   

 ُيسهم أيضاً يف بنـاء القـدرات والـتعلم          نومن شأن بنك البيانات أ    . وُسُبل العالج احمللية  
  .اقترح أن يتوىل األونكتاد إنشاء بنك البيانات هذاو. والتعاون غري الرمسي يف حاالت معينة

وعرض السيد بورنيري دا سيلفريا جتربة الربازيل يف جمال التكتالت االحتكارية الدولية           -٤٥
اً عاماً مقتضباً للجهود الـيت بذلتـها        وقدم استعراض . ومراقبة عمليات االندماج عرب احلدود    

الربازيل يف جمال إنفاذ القانون ضد التكتالت االحتكارية خالل العقد املاضـي والتحـديات     
فأشار أوالً إىل أن    .  اليت تواجهها الربازيل يف مكافحتها للتكتالت االحتكارية الدولية        دةاحملد

يجيات معقدة على حنو متزايد، مما يزيد       التكتالت االحتكارية الدولية ما برحت تنتهج استرات      
وأوضح، ثانياً، أن املساحة الشاسعة للربازيل تطـرح  .  السلطات على األدلةعثورمن صعوبة   

وأشار أخرياً إىل أنه على الرغم مـن        .  آخر بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة للسلطات       اًحتدي
ة، فإن األعمال التجارية تتسم بطـابع    كون إنفاذ قانون املنافسة ينحصر ضمن احلدود الوطني       

وفيما يتعلق مبراقبة عمليات االندماج عرب احلدود، قال إن بلده قد اعتمد مؤخراً نظام              . عاملي
وقد بدأت الربازيل بتنفيذ إجراءات إنفـاذ حملـي ضـد           .  سابق لعمليات االندماج   إخطار

وشدد علـى أمهيـة     . فاذ الدويل  إىل اإلن  تاملمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود، مث انتقل      
تقارب اإلجراءات واألطر الزمنية عرب خمتلف الواليات القضائية فيما يتعلق مبراقبة عمليـات             

.  الذي ُييسر تعاون الربازيل بفعالية مع الوكاالت األجنبية املعنية باملنافـسة           مراالندماج، األ 
. عالقات مثمرة بني الـسلطات    ومن أجل تعزيز التعاون الدويل، قال إن من الضروري إقامة           

  .واقترح تعزيز تبادل املعلومات بشكل غري رمسي
نغرايين وجهة النظر اإلندونيسية بشأن املمارسـات املانعـة      أ تراي   ةوعرضت السيد   -٤٦

وقدمت استعراضاً عاماً لإلطار القانوين وخمططات التعاون الـدويل يف       . للمنافسة عرب احلدود  
ووصفت جهود اإلنفاذ الـيت     . مارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود    إندونيسيا للتعامل مع امل   

 من خالل تقدمي إحصاءات عن حاالت التكتالت االحتكاريـة وعمليـات            دهاُتبذل يف بل  
االندماج، وسلطت الضوء على القيم العالية لصفقات عمليات االندماج عرب احلـدود الـيت           

واستناداً إىل  . ليت حتدث بني شركات حملية     االندماج ا  اتتشمل شركات أجنبية مقارنة بعملي    
 التحديات اليت تواجـه إجـراءات اإلنفـاذ ضـد           عضالتجربة اإلندونيسية، أشارت إىل ب    

املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود، مثل اختالف النظم القانونية واهلياكـل املؤسـسية،           
مات، ونقص التعاون الرمسـي     واختالف مستويات احلماية أو األولوية احملددة من ِقبل احلكو        

 الدويل مقارنة بالفترة الزمنية احملـدودة       يقيف جمال اإلنفاذ، ومقدار الوقت الذي يتطلبه التنس       
وكسبيل للمضي قدماً، أشارت إىل أمهية مضاعفة اجلهود املبذولـة          . املتاحة لدراسة احلاالت  

ي بني السلطات، وإىل ضرورة     يف اجتاه تعزيز التعاون الثنائي وتبادل املعلومات بشكل غري رمس         
  .توحيد إجراءات إنفاذ قانون املنافسة
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وعرض السيد حممد جتربة جنوب أفريقيا فيما يتعلق مبراقبة عمليات االندماج عـرب               -٤٧
.  ممارس لقانون املنافـسة    كخبريالتكتالت االحتكارية الدولية من منظور اختصاصه       واحلدود  

ج عرب احلدود يف جنوب أفريقيـا، قـال إن اخـتالف            وفيما يتصل مبراقبة عمليات االندما    
الة من   تطبق معايري خمتلفة بشأن املصلحة العامة ميكن أن يؤدي إىل ح           الواليات القضائية اليت  

.  قانون املنافسة واألطراف املـشاركة يف عمليـات االنـدماج         سيعدم التيقن بالنسبة ملمار   
رضها الواليات القضائية املختلفة ميكـن أن       إىل أن االختالفات يف سبل العالج اليت تف        وأشار

.  األصول من قبل شركة معينة يف واليات قـضائية خمتلفـة           نتؤدي إىل تصفية قدر مفرط م     
بـشأن عمليـات    ) باملوافقة أو املنع  (ويضاف إىل ذلك أن االختالفات يف القرارات املتخذة         

ات القضائية قد تؤثر يف تنفيذ      االندماج والوقت الالزم للحصول على املوافقة يف خمتلف الوالي        
 أن برامج التساهل هي األداة األجنع يف مكافحـة   ىلوأشار إ . عملية ما من عمليات االندماج    

وقال إن جنوب أفريقيا هي البلد الوحيد الذي يوجد لديـه برنـامج      . التكتالت االحتكارية 
ـ              وب األفريقـي   تساهل مع الشركات من بني البلدان األعضاء يف اجملتمـع اإلمنـائي للجن

وهذا يسبب حالة من عدم التيقن بالنسبة ألعضاء التكتالت االحتكاريـة           .  بلداً ١٥ وعددها
الذين يعملون يف جنوب أفريقيا وكذلك يف غريها من البلدان األعضاء يف اجملتمـع اإلمنـائي    
للجنوب األفريقي، ذلك ألن هؤالء قد يترددون يف التقدم بطلبات لالستفادة مـن برنـامج               

 األعضاء يف   ألخرىلتساهل يف جنوب أفريقيا خشية تعرضهم للمالحقة القضائية يف البلدان ا          ا
  .اجملتمع اإلمنائي للجنوب األفريقي اليت ال تنتهج سياسة التساهل هذه

وشدد العديد من املندوبني على أمهية التعاون الدويل يف التعامل مع املمارسات املانعة          -٤٨
وأشار أحـد   . ساقوا أمثلة ثبتت فيها القيمة العظيمة للتعاون الدويل       للمنافسة عرب احلدود، و   

املندوبني إىل فوائد التعاون الدويل فيما يتعلق باحلصول على التنازالت، كنوعيـة األدلـة،              
وشدد مندوب آخر علـى  .  الضرر، وسري التحقيقات، وتوقيت إجراءات الدعاوى   نظرياتو

وأعرب العديـد مـن     . املعلومات بشكل غري رمسي   ضرورة التواصل املبكر من خالل تبادل       
املندوبني عن تأييدهم لفكرة إنشاء بنك بيانات تعاوين لتوفري املعلومات، حـسبما اقترحـه              

وحـث عـدة    .  كذلك يف مذكرة املعلومات األساسـية      قترحاملتحدث الرئيسي، وهو ما اُ    
وقال أحد املندوبني أن هناك     . ةمندوبني األونكتاد على تويل زمام الريادة يف تنفيذ هذه املبادر         

مبادرة مماثلة سبق أن اعُتمدت على املستوى اإلقليمي واقترح توسيع نطاقها يف إطار التعاون              
وقال املتحدث الرئيسي إن بنك البيانات ال ينبغي أن يكون شبكة ثقيلة            . اإلقليمي لألونكتاد 

منوذجي على نطاق صغري مث ينمو إىل حد يتعذر التعامل معه، واقترح أن يبدأ إنشاؤه مبشروع       
وشدد عدة مندوبني على أمهية بذل املزيد من جهود         . ليشمل املزيد من البلدان على مر الزمن      

التنسيق لتجنب اعتماد ُسُبل عالج أو قرارات متضاربة حيث جيري اسـتعراض عمليـات              
بان إىل ما ميكن أن وأشار مندو. االندماج عرب احلدود يف أعداد متزايدة من الواليات القضائية  

 على استعراض عمليات االنـدماج عـرب        انعكاساتيترتب على اتفاقات التجارة احلرة من       
  .احلدود وعلى التعاون الدويل
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 إدارة املعارف واملوارد البشرية من أجل اإلنفـاذ         -اجتماع املائدة املستديرة      -زاي  
  الفعال لقوانني املنافسة

تماع املائدة املستديرة السيدة سو بريليد من مؤسـسة         ألقت الكلمة الرئيسية يف اج      -٤٩
SCH Associates .             ،وشارك يف حلقة النقاش يف هذا االجتماع كُلٌ من سـيمون روبريتـس

مدير إدارة السياسات والبحوث يف اللجنة املعنية باملنافسة يف جنوب أفريقيـا؛ وفرنـسيس              
ينيا؛ وتوين بيين، فريق الدرايـة العمليـة         باإلنابة لسلطة املنافسة يف ك     مكاريوكي، املدير العا  

 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا        العادلةبديوان املستشار العام، مكتب التجارة      
  . العالقات الدولية يف سلطة املنافسة التركيةةالشمالية؛ ولريزان كاييهان أونال، منسق

لبشرية يف بيئة تقوم على املعرفة هي عملية        وقالت املتحدثة الرئيسية إن إدارة املوارد ا        -٥٠
، وعلى أساس القيم  حتدث على كامل نطاق مؤسسة األعمال وتقوم على تعدد التخصصات           

وأشارت إىل أن إحداث التغيريات     . وإن الثقافة التنظيمية تدعم إدارة املعارف واملوارد البشرية       
. ة ومشلت العناصر الثقافية القائمـة      يكون أسهل إذا متت من القاعدة إىل القم        لثقافةيف هذه ا  

وينبغي أن تكون املكافآت على االخنراط يف النظام رمسية وغري رمسية وليس جمرد مكافـآت               
بل ينبغي أن   ) أي تراكمية (وال ينبغي أن تقوم املكافآت على أساس طول فترة اخلدمة           . نقدية

 احلدود االجتماعية واملهنيـة     وينبغي تقاسم املعارف عرب   .  يف املنظمة  املسامهةتعكس اخلربة و  
ة والفردية، حيث تؤدي األشكال اجلديدة لوسائط التواصل االجتماعي دوراً هامـاً            يواإلدار

بقدر ما تؤدي إىل تغيري طريقة عمل الناس وتغيري أمناط احلياة العملية واحلـدود التنظيميـة                
الجتماعي الفردية كذخر   ومن املهم كذلك النظر إىل وسائط التواصل ا       . ةالداخلية واخلارجي 

وقالت إن املخاطر اليت تنشأ عن السلوك الفردي تفوق تلك الـيت            . ال كتهديد لبيئة األعمال   
تنشأ عن استخدام التكنولوجيا، األمر الذي يؤكد احلاجة إىل اعتماد بروتوكوالت ضـمن             

بغـي هلـا أن      املنظمة دور توجيهي وتيسريي ومن مثّ ين       دارةوإل. إطار ثقايف يستند إىل القيم    
تسعى لتجاوز أمناط أساليب التحكم والسيطرة اليت تفتقر إىل الفعالية يف أية بيئة تتدفق فيهـا           

وقالت إن التحديات الراهنة اليت تواجـه إدارة املعـارف وإدارة           . املعلومات واملعارف حبرية  
 إىل تعزيز أساليب     فخفض التكاليف يرتع   - العاملية الراهنة    اليةاملوارد البشرية تشمل احلالة امل    

 وضرورة بناء ثقافة تقوم على أساس قيم مـشتركة          -اإلدارة القائمة على التحكّم والسيطرة      
وأشارت إىل أنه يظل من األولويـات الرئيـسية تـبين           . وبّينة، مثل تدابري مكافحة الفساد    

  . القمةوضمان االلتزام على مستوى) web 2.0(واستخدام اجليل اجلديد من التقنيات الشبكية 
وقال السيد روبريتس إن من املهم أن تنتهج السلطات الفتية املعنية باملنافسة هنجـاً                -٥١

فاإلدارة الفعالة للمعارف ُترسي اُألسس لقيام منظمة . استباقياً فاعالً إزاء مسألة إدارة املعارف
 يف  نافسةجلنة امل وأشار إىل أن    . تتميز بالكفاءة واملهنية واحلجية حبيث تكون جديرة باالحترام       

جنوب أفريقيا قد تأخرت بالفعل يف حتديد ضرورة التحّول عن نظام يقتـصر علـى إدارة                
وأوضح أن وضع اسـتراتيجية إلدارة املعـارف        . احلاالت إىل نظام يقوم على إدارة املعارف      
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 إىل  يشكّل رّداً جيداً على مشاكل أعباء العمل املتزايدة بسرعة، وتبّدل املوظفني، واالفتقـار            
 سري العمل   خمططاتوأوضح أن   .  املؤسسية، وعدم فعالية التعلّم من التجارب السابقة       ذاكرةال

وحمفوظات الوثائق والبوابات اإللكترونية هي مسات رئيسية لنظام إدارة املعارف اجلديد وأن            
وقال إن مـن    . مثة حاجة إلدماج املوارد البشرية والعمليات والتكنولوجيا ضمن هذا النظام         

املشرفون علـى اسـتخدام الـنظم       ( ما يشمل إدارة التغيري، وشبكات الدعم        املهمةالعوامل  
وقد قامت سلطة املنافسة    . ، وعمليات استعراض جودة التواصل واألداء     ")أصحاب املعرفة "و

يف جنوب أفريقيا، آخذة يف اعتبارها االختالف بني تدفقات العمل املثالية وتلـك الفعليـة،               
  .  مثل نظم الربجميات املفرطة التعقيد، السابقةبتصحيح األخطاء

وقال السيد كاريوكي إن تنفيذ إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية أمر ضروري يف             -٥٢
وتشمل إدارة املعارف حتديد . التنافس على التمويل وتوفري خدمة أفضل جملتمع أعمال متطلّب    

تنظيمها ونقلها وتعميمها بكفاءة، وكـل      أماكن توفّر املعلومات واخلربات ضمن املؤسسة و      
وأشـار إىل   .  إدماج التجارب السابقة يف اختاذ القرارات حاضراً ومستقبالً        يسريذلك هبدف ت  

أن املعارف املتاحة ضمن سلطة املنافسة الكينية معزولة ومشتَّتة يف ما يبدو، وهذا ُيفضي إىل               
لموارد املتاحة من خالل تصنيف     وأوضح أن إجراء مسح مادي ل     . نقص ُمكلف يف املعلومات   

 املستخدمني بكفاءة إىل املعلومات الالزمة من أجل إجياد احلل األمثـل            لمتمايز ُييّسر وصو  
وشّدد على أمهية تطوير بنية تكنولوجيا املعلومات لتيسري عمليـات نقـل         . ملشاكلهم احملددة 

 املهم االعتراف بأوجه    وقال إن من  . املعارف، وخباصة فوائد التفاعل مع الوكاالت األخرى      
وأشـار إىل أن أمهيـة إدارة       .  مع املعارف الضمنية والصرحية    عاملاالختالف والتشابه يف الت   

املوارد البشرية يف دعم إدارة املعارف مسألة مت التسليم هبا بوضع خطة اسـتراتيجية لتنميـة                
.  واملكافآت واجلزاءاتقدرات العاملني يف جمال إدارة املعارف من خالل نظام للتعيني والتقييم

 إدارة املعارف تطبيقاً فعاالً يف كينيا ُيخفّض كلفـة معاجلـة            طبيقوتشري التقديرات إىل أن ت    
  . يف املائة وُيقلّص اإلطار الزمين بعشرة أيام٣٠حاالت عمليات االندماج بنسبة 

وسـيلة   ك العادلـة ووصف السيد بيين إنشاء فريق الدراية العملية يف ديوان التجارة             -٥٣
وتـشمل األدوات الرئيـسية     . لضمان جتميع املعارف وتعميمها على نطاق املؤسسة ككل       

ميكّن خمتلف  (املتاحة للفريق صفحات على شبكة اإلنترنت باإلضافة إىل ملف إلكتروين عام            
، وعروض مشتركة بني املكاتب وأكادميية متخصصة يف جمال         )لتعلّمالوحدات من التفاعل وا   

وعلى حنو ما بّينه املتحدثون السابقون، أعاد تأكيد أمهية إدارة املعارف           . نفاذالتدريب على اإل  
وكذلك احلاجة إىل تنمية وترسيخ ثقافة داعمة، مبا يف ذلك احترام قيمة التنوع وبناء كوادر               

ومت حبث املزيد من القضايا مثـل اسـتخدام الـشروط           . صصنيمن أصحاب املعارف املتخ   
كما مت التشديد على أمهية اإلبقاء      . راتيجية املّتبعة، وحتديد األولويات   واحلوافز، وتقييم االست  

ومن األمثلة على تقاسـم   . على معارف ومهارات املوظفني املغادرين وتدريب موظفني ُجدد       
 عهداً ما يـشمل املـشاركة يف املـؤمترات    ألحدثأفضل املمارسات مع وكاالت املنافسة ا   

الدولية والزيارات الثنائية املشتركة بني الوكـاالت يف إطـار          الدولية، واملسامهة يف املشاريع     
  .برامج إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية وذلك كأساليب رئيسية
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 كاييهان أونال إن إدارة املوارد البـشرية وإدارة املعـارف تـوفران             ة السيد توقال  -٥٤
 إىل أن توفّر املزيد من      توأشار. يةاالستمرارية لوكالة املنافسة ألهنما تصونان الذاكرة املؤسس      

بل إن نوعيـة املعـارف      . املعرفة ال يؤدي بالضرورة إىل اختاذ قرارات أفضل أو أكثر كفاءة          
 بعض  تووصف. وهذا ُيثري مسألة دميومة املعارف املُحتفظ هبا      .  تتسم بأمهية أكرب   هبااملُحتفظ  

 املعارف ضـمن سـلطة املنافـسة        أنشطة الدعم التقين إلدارة املعارف، وإنشاء دائرة إدارة       
  .التركية، ونظامها اخلاص بتعيني املوظفني على أساس اجلدارة، وغري ذلك من اخلصائص

وعرض أحد املتحدثني بعض العوامل اهلامـة الـيت         . وأدىل عدة متحدثني بكلمات     -٥٥
 ال ُيتسامح فيها    تعزيز بيئة الرتاهة اليت   : ُيعزى إليها جناح إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية       

 حأبداً مع السلوك الذي يتناىف مع املناقبية املهنية، وإعمال مبادئ التآزر والعمل اجلماعي برو             
" الباب املفتـوح  "ومن املهم أيضاً توفّر ثقافة      . الفريق، واالعتراف جبميع مسامهات املوظفني    

ني، ووجود كادر فيت من     كأداة ُميّسرة لتدفقات املعرفة والربط الشبكي، والتوازن بني اجلنس        
وأعاد متحدث آخر تأكيد ضرورة اإلدارة الفعالة للمعارف مـن أجـل تقويـة              . املوظفني

واعُترب إجياد  .  املعنية باملنافسة واالحتفاظ مبعارف ومهارات املوظفني املغادرين       الفتيةالسلطات  
قات املعـارف يف    التوافق السليم بني األشخاص واألدوار أمراً بالغ األمهية بالنـسبة لتـدف           

. السلطات الفتية املعنية باملنافسة، وهو ما ينطبق أيضاً على القدرة على التخلص من الشوائب             
ومن املهم توفّر ميزانية لتنفيذ أنشطة إدارة املعارف واملوارد البشرية، فضالً عن توفّر الـدعم               

ريق، وهتيئة منـاخ العمـل      ومن األمور اليت هلا أمهيتها أيضاً العمل اجلماعي بروح الف         . التقين
وأُعرب عن استحسان لتعيني الشباب مـن املـوظفني         . املالئم، وتوفري التدريب للموظفني   

 من خالل عملية تنافسية إىل حد بعيد، وجعل هؤالء الشباب يعملون جنباً إىل جنب               نينيامله
اء يف  مع موظفني أقدم من ذوي اخلربة، ويشاركون يف دورات تدريبية مشتركة بني النظـر             

. جمال إدارة املعارف، ويف مؤمترات يف اخلارج وحلقات عمل متخصصة لتيسري تبادل اخلربات
 يف إدارة املعارف واملوارد البشرية تواجهها السلطات الفتية املعنية          عوباتوأُشري إىل وجود ص   

ة حمليـة   وأُشري إىل أن التعاون مع جامع     . باملنافسة، مبا يف ذلك تبّدل املوظفني ونقص األموال       
قد أدى، يف إحدى احلاالت، إىل وضع خطط للتدريب الداخلي وإىل تنظيم دورات تدريبية              

  . املنافسةساتيف جمال قوانني وسيا

 فعالية بناء القدرات واملساعدة التقنيـة املقدمـة         -اجتماع املائدة املستديرة      -حاء  
رة املعـارف   االحتياجات والتحديات املتصلة بـإدا    : لوكاالت املنافسة الفتية  

  واملوارد البشرية
ل دامتوفت، املدير املشارك إلدارة الشؤون الدوليـة  اسألقى الكلمة الرئيسية السيد ر     -٥٦
وضّم فريق حلقة النقاش كُالً من يوكيناري       .  يف الواليات املتحدة    للتجارة لجنة الفدرالية اليف  

 ،يف اليابان؛ وسـام بيـتريز     ة  العادلسوجيياما، مدير شعبة الشؤون الدولية يف جلنة التجارة         
  . العالقات الدولية يف املديرية العامة للمنافسة، املفوضية األوروبيةظفمو



TD/B/C.I/CLP/18 

21 GE.12-51511 

 من الضروري، من أجل بناء وكالة منافسة فعالة، القيـام           وقال السيد دامتوفت إن     -٥٧
. فوميكن اعتبار ذلك جزءاً من عمليـة إدارة املعـار         . أوالً بتحديد غاياهتا ووضع أولوياهتا    

وتتعلق إدارة املعارف مبا يعرفه الناس بالفعل، وما ميكن أن يتعلموه، وما ميكن أن حيتفظوا به،            
 أن يتقامسوه من معلومات بشأن املبادئ االقتصادية واألسواق والشركات وأمنـاط            ميكنوما  

رف ال متثل   واألداة األكثر تعقيداً إلدارة املعا    . السلوك والدراية العملية يف التعامل مع احلاالت      
بل إن من املهام الرئيسية ألي نظام فعال إلدارة املعارف ما يتمثل            . بالضرورة احلل املطلوب  

وقال إن املساعدة التقنية تركّز حالياً على بنـاء         .  بناء ثقافة لتقاسم املعارف داخل الوكالة      يف
ئل خاصـة   وبالنظر إىل أن احلل السليم يتوقف إىل حد بعيد علـى مـسا            . القدرة املؤسسية 

ومن . واليات قضائية حمددة، فإن الفكرة تتمثل يف النظر يف ما هو أجنع يف خمتلف السياقات              ب
ومشروع املنهج الدراسـي لـشبكة      " دليل فعالية الوكاالت  " املفيدة يف هذا الصدد      اجعاملر

ومن شأن األخذ بُنُهج جديدة، مثل هنج التدريب على الـشبكة مباشـرة             . املنافسة الدولية 
  . ربط الشبكي اإلقليمي، أن يساعد يف تكملة املساعدة التقنية التقليديةوال
 تضطلع بأنشطة مـساعدة     العادلةن اللجنة اليابانية للتجارة     إوقال السيد سوجيياما      -٥٨

وأشار إىل أن مـن     . تقنية من خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل واستخدام اُألطر الدولية         
وأضاف قائالً إنه جيري يف كل سـنة        .  واملعارف على املستوى الدويل    املهم تقاسم املهارات  

، وبدعم من الوكالة، تنظيم دورات تدريبية جملموعات من املتـدربني           ١٩٩٤ منذ عام    اًتقريب
.  بلـداً  ٤٩ شخصاً مـن     ١٨١تستغرق كُلٌ منها شهراً واحداً، وقد استفاد منها حىت اآلن           

رى من املساعدة التقنية األكثر تركيزاً على بلدان معينة         وأشار إىل أنه جيري توفري أشكال أخ      
وعن .  اخلرباء الطويلة األجل وتوفري التدريب يف اليابان أو يف املوقع          خدماتوذلك من خالل    

طريق منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ورابطة دول جنوب شـرق آسـيا،              
وأشار إىل .  دورات تدريبية ومؤمترات معنية باملنافسة يفالعادلةتشارك اللجنة اليابانية للتجارة  

 عليها سلطات املنافسة الفتية من برنامج دعم شـبكة العمـل الـدعوي              صلالفوائد اليت حت  
  .والتنفيذ التابع لشبكة املنافسة الدولية

وقال السيد بيتريز إن إدارة املعارف وإدارة املـوارد البـشرية ضـروريتان لبنـاء                 -٥٩
وأشار إىل أن املديريـة العامـة       . هنما تؤديان إىل حتسني كفاءة سلطة املنافسة      املؤسسات أل 

للمنافسة تدعم إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف            
للمواصـفات  املتقن  وأوضح أن التحديد    .  فعالة  منافسة  يف إنشاء مؤسسات   ساعدةهبدف امل 

سي إلدارة املوارد البشرية ألن من شأنه أن يساعد الوكالة يف التفكري بتمّعن             الوظيفية أمر أسا  
وأوضح أن هيكل املديرية العامة ييّسر تبادل اخلربات بشأن القطاعات          . يف احتياجاهتا الفعلية  

وقال إن هناك موظفني متخصصني يف كال امليدانني        .  وخمتلف جماالت قانون املنافسة    لصناعيةا
وقال إن األداة األفضل لتقاسم املعارف تتوقف على السياق         . على أساس منتظم  وهم يتنقلون   

ففي املديرية العامة، وباإلضافة إىل موظفي املعلومات املُعّينني حتديداً هلـذا الغـرض،             . احملدد
ت  منرب قائم على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقاسـم املعلومـات عـن احلـاال              وجدي

  .األكادميية، والدراسات  احملاكموالدعاوى املعروضة على
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 وتناول بإجياز االستنتاجات "كومبال"وعرض وفد سويسرا شريط فيديو عن برنامج          -٦٠
وشّددت عدة وفود علـى  . اليت خلص إليها تقييم مستقل للربنامج، وهو تقييم أُجري مؤخراً 

علـى الـذاكرة    احلاجة إىل إعادة تنظيم عمليات جتميع وتبادل املعلومات من أجل احلفاظ            
 الُنظم القائمة على استخدام تكنولوجيا املعلومات جيب أن ُتجـّرب           نوأُشري إىل أ  . املؤسسية

 العليـا   اتومن املهم أن تـشارك اإلدار     . وُتكّيف مع االحتياجات املُحددة للمؤسسة املعنية     
آخـذة  للوكاالت يف عملية إدارة املعارف، وأن ُتصغي إىل املوظفني على املستويات كافة،             

.  وقتاً لتعميم الربامج التطبيقية، مما يتطلـب الـصرب         ستغرقاعتبارها أن األمر ميكن أن ي      يف
والحظ أحد املتحدثني أن وجود فراغات يف اإلدارة ميكن أن يؤدي إىل تثبيط ِهَمم املوظفني،               

وحتدث مندوبون آخرون   . مما يطرح عندئذ حتدي بذل اجلهود من أجل إعادة شحذ عزائمهم          
 وغري ذلك من جوانب بناء نظام فعـال إلدارة          ماتملكافآت املناسبة مقابل تقاسم املعلو    عن ا 

ويف هذا السياق، وصف مندوب آخر النظام الكوري إلدارة املعارف وأقر عدد من            . املعارف
املندوبني بأمهية دور املنظمات غري احلكومية واملستشارين غري احلكوميني يف تعميم املعلومات            

  .املنافسةعن قضايا 

  استعراض النظراء الطوعي لقانون وسياسة املنافسة يف منغوليا  -طاء  
أدار السيد باريس إيكدي من سلطة املنافسة التركية استعراض النظـراء الطـوعي               -٦١

وضم فريق خرباء استعراض النظراء الطوعي كـالً مـن         . لقانون وسياسة املنافسة يف منغوليا    
حلكومية حلماية املنافسة االقتصادية يف أرمينيـا، ويوكينـاري         تيغران خيتشويان من اللجنة ا    

 ملكافحة االحتادية يف اليابان، وميخائيل إيفراييف من الدائرة العادلةسوجيياما من جلنة التجارة 
وترأس الوفد  . االحتكارات يف االحتاد الروسي، ووليم كوفاسيك من جامعة جورج واشنطن         

وكانت السلطة  . ئيس أمانة جملس الوزراء يف حكومة منغوليا      املغويل نياجماف دارجا، نائب ر    
  .غفا بيامبوسورين وعدة موظفنياهكاية املستهلك ممثّلة برئيسها ل ومحلعادلةاملعنية باملنافسة ا

وقد ُخصصت اجللسة األوىل لعرض االستنتاجات الرئيسية لتقرير استعراض النظراء،            -٦٢
  . به رئيس الوفد املنغويل مث جلسة أسئلة وأجوبةمث أعقب ذلك االستماع إىل بيان أدىل

وعرض السيد فالدميري كاشالني، اخلبري االستشاري لدى األونكتاد، تقرير استعراض            -٦٣
ـ           . النظراء  إىل اقتـصاد    اًوأشار إىل الكيفية اليت حتولت هبا منغوليا من اقتصاد موّجه مركزي
ا أدى إىل حتقيق منو اقتصادي ُملفـت        يف أوائل عقد التسعينات من القرن املاضي، مم        سوقي
استناداً إىل اسـتخراج املـوارد الطبيعيـة وتـدفقات          ) ٢٠١١ يف عام    املائة يف   ١٧(للنظر  

االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة، وهو اقتصاد هتيمن عليه بصورة رئيسية املؤسـسات            
ن هلا يف جمـال املنافـسة       وقال إن منغوليا قد اعتمدت أول قانو      . الصغرية واملتوسطة احلجم  

 املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك قـد أنـشئت يف           ة، رغم أن السلط   ١٩٩٣عام   يف
وعرض املتحدث نطاق قانون املنافسة وأحكامه املوضوعية فضالً عما يتضمنه          . ٢٠٠٥ عام
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ـ       . كما وصف البنية املؤسسية هلذه السلطة     . من استثناءات  دة وقال إن التقريـر يتـضمن ع
 السلطة املعنية باملنافسة العادلـة ومحايـة        إنففيما يتعلق بإنفاذ القانون، أشار إىل       . توصيات

املستهلك حتتاج إىل اكتساب اخلربة الالزمة إلجراء التحقيقات واملدامهات املباغتـة ومجـع             
 متاماً يف   وينبغي جمللس السلطة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك أن يصبح فاعالً          . األدلة

 هذه السلطة يف التخطيط للعمل وحتديد أولوياته،        قدرةومثة حاجة لتعزيز    . عملية صنع القرار  
وباإلضافة إىل ذلك، من    . واحلفاظ على الذاكرة املؤسسية من أجل ضمان اتساق السياسات        

تطـوير  املهم حتسني التشريعات املتعلقة باملنافسة من خالل اعتماد لوائح ومبادئ توجيهية، و           
وُيعد العمل الـدعوي    .  مع السلطة القضائية   ارالتنسيق مع اجلهات املُنِظمة للقطاعات واحلو     

  . املتعلق باملنافسة أمراً ضرورياً لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة املنافسة
، يف سياق إبداء مالحظاتـه علـى         املنغويل وأكد نائب رئيس أمانة جملس الوزراء       -٦٤

. لبيئة القانونية وبيئة األعمال من أجل ضمان حتقيق النمو االقتـصادي          التقرير، أمهية حتسني ا   
وأشار إىل عدم وجود سياسة للمنافسة وإىل نقص الفرص املتاحة لتنظيم املـشاريع اخلاصـة     

 فضالً عن االختيار احملدود للمنتجات وتدّخل الدولة املفـرط يف           ة،القائمة على روح املبادر   
 املنغولية ال تعمل على أساس مبادئ املنافسة العادلة، وبالتايل          وأوضح أن األسواق  . االقتصاد

ويف سياق استعراض عام للتحسينات اليت أُدخلت على        . فإن مثة حاجة إلنفاذ قانون املنافسة     
 بشأن املنافسة وإنفاذ قانون املنافسة مبقتضى القانون        ٢٠١٠ عام   ننظام املنافسة مبوجب قانو   
وأكد التزام . مارس وعقدوا مخسة اجتماعات/س قد ُعّينوا يف آذاراجلديد، قال إن أعضاء اجملل  

  . منغوليا بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير استعراض النظراء
وقد طرح خرباء االستعراض واملشاركون الـذين حتـدثوا يف االجتمـاع أسـئلة                -٦٥

العادلة ومحاية املستهلك؛   رؤية وأولويات السلطة املعنية باملنافسة      ) أ: (باجملاالت التالية  تتصل
القدرة املؤسسية؛  ) د(التعاون الدويل؛ و  ) ج(اإلطار القانوين لنظام املنافسة املنغويل؛ و     ) ب(و
العقوبات اليت تفرضها السلطة املعنية بالتجارة العادلة ومحاية        ) و( قانون املنافسة؛ و   إنفاذ) ه(و

  .اهلبرنامج التس) ز(املستهلك والسلطات اليت تتمتع هبا؛ و
 العادلة ومحاية املستهلك    باملنافسةووصفت املندوبة املنغولية أولويات السلطة املعنية         -٦٦

ف وتقليص احلواجز اليت تعترض الدخول إىل األسواق، وإنفاذ قوانني مكافحة           شك: كما يلي 
 حتسينات قانون املنافـسة   أنوأشارت إىل. االحتكارات، وزيادة الوعي العام بقضايا املنافسة   

وأكـدت  .  األعمال، خصوصاً فيما يتعلق باالتفاقات املانعة للمنافـسة        جدولمدرجة على   
احلاجة إىل توضيح إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف القانون عن طريق وضـع مبـادئ               

 العادلة ومحايـة املـستهلك      باملنافسةوقالت إن السلطة املعنية     . توجيهية موضوعية وإجرائية  
 الدويل ولكنها تعمل على استكشاف كيفية إنشاء        التعاونة يف جمال    تكتسب بعد أية خرب    مل

  .اإلطار القانوين لتبادل املعلومات مع سائر الوكاالت املعنية باملنافسة
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 العادلة ومحاية املستهلك    باملنافسةوأضافت قائلة إنه على الرغم مما تعانيه السلطة املعنية            -٦٧
تحقيقات اليت أُجريت قد زاد بـصورة مطـردة منـذ        من نقص يف عدد املوظفني، فإن عدد ال       

كمـا تزايـد    .  بفضل ختصص املفتشني، مما مكّنهم من اكتساب املزيد من اخلربة          ٢٠٠٥ عام
 املنافسة يف أوساط مؤسسات األعمال واجلمهور عموماً، وتزايد أيـضاً عـدد             نالوعي بقانو 

  .ي يف جمال املنافسةومع ذلك، ال تزال هناك حاجة للعمل الدعو. الشكاوى الواردة
 ُيسند املزيد من الصالحيات إىل السلطة املعنية        ٢٠١٠وقالت إن قانون املنافسة لعام        -٦٨

وقالت إن القرارات ُتتخذ مـن ِقبـل        . باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك، مما ُيعزز سلطاهتا      
لك، تعززت صالحيات وباإلضافة إىل ذ. اجمللس، بينما كان اختاذها يف املاضي منوطاً بالرئيس    

 الدولة فيما يتعلق باحلصول على املعلومات واألدلة وإجراء املدامهات املباِغتـة، ممـا              تشيمف
وأشارت إىل أن السلطات . ف انتهاكات القانون وبالتايل تزايد العقوباتشأفضى إىل تزايد ك

ون ُتشكّل رادعـاً     هذه الزيادة يف مستوى الغرامات املفروضة مبوجب القان         أن املنغولية تعترب 
  . املانعة للمنافسةلممارساتهاماً ل
وأضافت قائلة إن السلطة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك مل تنفّذ بعد أحكـام                -٦٩

  . ومبوجب القانون، يتعني اعتماد لوائح تنفيذ أحكام التساهل. التساهل املنصوص عليها يف القانون
 االستثناءات من القـانون وطلبـه تعريفـاً         عناملندوبني  ورداً على استفسار أحد       -٧٠

للمنتجات االستراتيجية، قال أحد املشاركني إن هذه املنتجات تشمل، يف منغوليا، منتجات            
وقال إن القانون يستثين شراء وختزين هذه املنتجـات خـالل           . مثل املواد الغذائية األساسية   

  .أوقات األزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية
ويف اجللسة الثانية، أُتيحت للسلطة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك فرصـة              -٧١

وسـأل  . لطرح األسئلة على مندويب غريها من سلطات املنافسة بغية االستفادة من جتـارهبم        
املندوب املنغويل عما إذا كان ينبغي أن ُتطّبق سياسة املنافسة بالتساوي على مجيع قطاعـات               

 وكيفية إقامة توازن بني تنظيم القطاعات وسياسة املنافسة، وعن اآلليات املوجودة            اد،صاالقت
وقال أحد املنـدوبني   . إلتاحة التعاون بني اهليئات املنظِّمة للقطاعات والسلطة املعنية باملنافسة        

إن هيئات تنظيم القطاعات يف بلده تتمتع بصالحيات متطابقة مع تلك الـيت تتمتـع هبـا                 
 ال موّجهة حنـو     -إال أن سياسة املنافسة ينبغي أن تكون موّحدة         . ت املعنية باملنافسة  السلطا

وفيما يتعلق بالتعاون، أشار إىل أن .  وينبغي أن تسود على تنظيم القطاعات -قطاعات حمددة   
هناك فرقة عمل معنية بتحقيق التوافق يف السياسات يف بلده لـضمان االتـساق وتقاسـم                

 عدم وجود مذكرات تفاهم نافذة، وإىل أن من املهم حتديـد نقـاط              إىل وأشار. املعلومات
  .اتصال واضحة وسهلة يف اهليئات املسؤولة عن تنظيم القطاعات

وطرح الوفد املنغويل سؤاالً حول حتديد التسعري املفرط يف حاالت إساءة اسـتخدام               -٧٢
ت غـري املنـضبطة يف األسـعار،    مركز اهليمنة ودور السلطة املعنية باملنافسة يف حالة الزيادا    

وعـرض أحـد    . خصوصاً خالل فترة التحول من اقتصاد موّجه مركزياً إىل اقتصاد سوقي          
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 خالل هذه الفترة االنتقالية، مشدداً على أنه حاملا يتم إرسـاء أوضـاع              دهاملندوبني جتربة بل  
نت هناك حاجـة    وإذا كا . التنافس يف السوق، ال ينبغي للدولة أن تتدّخل يف حتديد األسعار          

 ُيسند إىلملراقبة األسعار يف قطاعات حمددة أو يف ظل ظروف معينة، فإن هذا العمل ينبغي أن            
وقال إن سلطة املنافسة ال ينبغي أن تتدّخل بأي حال          .  القطاعات يماهليئات املسؤولة عن تنظ   

  .من األحوال يف حتديد األسعار
يل حول كيفية التعامل مع التجاوزات اليت     ورداً على السؤال الذي طرحه الوفد املنغو        -٧٣

تنتهك قواعد مكافحة االحتكار يف عطاءات املشتريات العامة، قال أحد املندوبني إن بلـده              
وأشار إىل أن التحايـل يف العطـاءات صـعب ألن           . يطرح العطاءات على شبكة اإلنترنت    

  .  ميكن تغيري أحكام العقودوالالعطاءات تظل سرية 
ىل احلاجة إىل العمل الدعوي يف جمال املنافسة، طلـب الوفـد املنغـويل              وبالنظر إ   -٧٤

معلومات عن جتارب البلدان األخرى فيما يتعلق بالوسيلة األجنع للـدعوة إىل املنافـسة يف               
ورداً على ذلك، قال أحد املندوبني إنه ال يوجـد أي  . أوساط اجلمهور ومؤسسات األعمال   

لبلد وثقافته وهياكله االقتصادية والسياسية هي مجيعهـا        فتاريخ ا . التحل يصلح جلميع احلا   
: وسلط الضوء على جانبني مهـا     . عوامل ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف الدعوة إىل املنافسة         

 ردع املمارسات املانعة    ومواصلةالترويج الدائم للمنافسة يف أوساط اجلهات صاحبة املصلحة         
 إىل أن بلده قد حّدد يوماً وطنياً ملكافحة التكتالت          وأشار.  القانون اذللمنافسة عن طريق إنف   

االحتكارية وإن الرئيس املنغويل قد ذكّر خالل ذلك اليـوم بعـدم مـشروعية التكـتالت                
  .االحتكارية وبضرورة مقاضاة أصحاهبا

وعرضت أمانة األونكتاد أنشطة املساعدة التقنية املقترحة على أساس االسـتنتاجات             -٧٥
 خلص إليها استعراض النظراء، وقد أُعدت باالشتراك مع السلطة املعنية باملنافسة والتوصيات اليت   

وأعلن ممثل سلطة املنافسة التركية أهنا ستنظم نشاطاً خاصـاً بتقـدمي    .  ومحاية املستهلك  العادلة
  .ومحاية املستهلكالعادلة  التقنية خالل األشهر التالية لصاحل السلطة املعنية باملنافسة دةاملساع
ويف اخلتام، أعرب رئيس الوفد املنغويل عن ارتياحه لعملية استعراض النظراء وأبلـغ               -٧٦

وشكر سـلطة املنافـسة     . االجتماع بأن حكومته ملتزمة بتنفيذ توصيات استعراض النظراء       
التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدوليني على ما قدمتاه من مسامهات خالل عملية         

 ودعا األونكتاد والشركاء اإلمنائيني إىل دعم احلكومة املنغولية يف جهودها           ظراءناستعراض ال 
  .الرامية إىل تعزيز إنفاذ قانون وسياسة املنافسة يف منغوليا يف املستقبل

مناقشة الفصلني الثالث والثامن املنقَّحني من قـانون األونكتـاد النمـوذجي              -ياء  
  املنافسة بشأن
كتاد الفصلني الثالث والثامن املنقَّحني مـن قـانون األونكتـاد           عرضت أمانة األون    -٧٧

وُيلقي الفصل الثالث الذي يتناول االتفاقات املانعة للمنافسة نظرة         . النموذجي بشأن املنافسة  
عامة على الكيفية اليت ميكن هبا ملختلف قوانني املنافسة أن حتظر االتفاقات املانعة للمنافـسة،              
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وتوفر التقييمـات   . تفاقات األفقية واالتفاقات الرأسية املانعة للمنافسة     يشمل كالً من اال    مبا
املقاَرنة أساساً لصياغة مبادئ أساسية ميكن أن تسترشد هبا البلدان الناميـة لـدى صـياغة                

أما الفصل الثامن املُخصص للعناصر احملتملة حلماية املستهلك يف إطـار           . تنقيح تشريعاهتا  أو
 نظرة عامة على الكيفية اليت حتدد هبا خمتلف الواليات القضائية العالقـة              املنافسة فيلقي  قانون

بني محاية املستهلك وقانون وسياسة املنافسة، مبا يف ذلك البنية املؤسسية للـسلطات املعنيـة     
  .باملنافسة ومحاية املستهلك

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )مال من جدول األع١البند (

 ،٢٠١٢يوليه  / متوز ٩انتخب فريق اخلرباء، يف جلسته العامة األوىل املعقودة يوم االثنني             -٧٨
  :أعضاء مكتبه على النحو التايل

  )اهلند (تشاوالالسيد آشوك   :الرئيس
  )املغرب (قلزرالسيدة أنيسة   :املقرر/ الرئيسنائب

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  )ل األعمال من جدو٢البند (

. TD/B/C.I/CLP/13أقر فريق اخلرباء جدول األعمال املؤقت الـوارد يف الوثيقـة              -٧٩
  :وبذلك فقد كان جدول األعمال كما يلي

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قـوانني       )أ(  -٣  

سات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي، والدراسات املتصلة بأحكـام جمموعـة           وسيا
  املبادئ والقواعد

برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات وتقدمي املـساعدة             )ب(    
  الفتيةالتقنية لوكاالت املنافسة 

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة  -٤  
  .خلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةاعتماد تقرير فريق ا  -٥  
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جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل             -جيم  
  املعين بقوانني وسياسات املنافسة

وافق فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، يف جلـسته               -٨٠
، على جدول األعمال املؤقت لدورته الثالثة       ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٢ املعقودة يف    العامة اخلتامية 

  ).املرفق األول(عشرة 

  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -دال  
، ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١٢أِذن فريق اخلرباء للمقرر، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف             -٨١

  .بوضع تقرير الدورة يف صيغته النهائية
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   األولاملرفق

 األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكـومي          جدول    
  الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -٢  
باستعراضات النظراء بشأن قـوانني  املشاورات واملناقشات املتعلقة      )أ(  -٣  

وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي، والدراسـات       
  املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات وتقدمي املـساعدة             )ب(    
  التقنية لوكاالت املنافسة الفتية 

   عشرةالرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة   -٤  
  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -٥  
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   الثايناملرفق

  *احلضور    
  :حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

__________ 

  .TD/B/C.I/CLP/Inf.3لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  

  االحتاد الروسي
  األردن
  أرمينيا
  إسبانيا

  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  تحدةاإلمارات العربية امل
  إندونيسيا
  أنغوال
  أوغندا
  أوكرانيا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  الربتغال

  بروين دار السالم
  بلغاريا
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بولندا
  بريو
  تايلند
  تركيا

  توغو
  تونس
  اجلزائر

  جزر سليمان
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  غو الدميقراطيةمجهورية الكون

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  رواندا
  زامبيا

  زمبابوي
  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  سانت لوسيا
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  سويسرا
  سيشيل
  صربيا
  الصني
  العراق
  عمان
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  غامبيا
  غانا
  غيانا
  الفلبني

  ت نامفيي
  قربص
  قطر

  كازاخستان
  ونالكامري
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كوسوفو

  وفقاً لقرار جملس األمن 
١٩٩٩(١٢٤٤((  
  كولومبيا
  الكويت
  كينيا
  ليبيا
  مايل

  ماليزيا

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  ملديف

ــى  ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني اململك
  الشمالية وآيرلندا

  امنغولي
  موريشيوس
  موزامبيق
  ناميبيا
  النمسا
  النيجر
  نيجرييا
  هاييت

  هلندا
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليونان

  

  :وحضر االجتماع ممثل عن املراقب التايل  -٢
  األرض الفلسطينية احملتلة  

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف االجتماع  -٣
  االحتاد األفريقي  
  اجلماعة الكاريبية  
  قدية ألفريقيا الوسطىاجلماعة االقتصادية والن  
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  

  :وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ُممثلة يف االجتماع  -٤
  االجتماعية لغرب آسيااللجنة االقتصادية و  



TD/B/C.I/CLP/18 

31 GE.12-51511 

  :وكانت الوكاالت املتخصصة أو املنظمات التالية ذات الصلة ُممثلة يف االجتماع  -٥
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ُممثلة يف االجتماع  -٦
  :الفئة العامة  
  منظمة املستهلكني الدولية  
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني  
  مهندسو العامل  
  رابطة احملامني الدولية  
  معهد عموم أفريقيا للتنمية  

  :وساهم يف االجتماع أعضاء أفرقة النقاش التالية أمساؤهم  -٧
Mr. Sean Ennis, CEO, Competition Commission of Mauritius 
Mr. George Lipimile, CEO, COMESA Competition Commission 
Mr. Simon Roberts, South Africa Competition Commission 
Mr. Russell Damtoft, Associate Director, Office of International Affairs, Federal Trade 

Commission, United States 
Mr. David Ong’olo, Chairman, Competition Authority of Kenya 
Mr. Thulasoni Kaira, Expert for UNCTAD 
Mr. Alex Kububa, Expert for UNCTAD 
Mr. Allan Mlulla, Expert for UNCTAD 
Mr. Alberto Heimler, Expert for UNCTAD 
Mr. Abdallah Omar Kigoda, Minister of Industry and Marketing, United Republic of Tanzania 
Mr. Nikubuka Shimwela, Chairman, Fair Competition Commission, United Republic of Tanzania 
Ms. Encyla Chishiba Tina Sinjela, Ambassador and Permanent Representative of Zambia to the 

United Nations in Geneva 
Mr. Chilufya P. Sampa, Executive Director, Zambia Competition and Consumer Protection 

Commission 
Mr. Welshman Ncube, Minister of Industry and Commerce, Zimbabwe 
Mr. Alex Kububa, Director, Competition and Tariff Commission, Zimbabwe 
Mr. Mikhail Evraev, Director of Public Procurement Department, Russian Federal Anti-Monopoly 

Service 
Ms. Anna Müller, WTO 
Mr. Antonio Maudes, Spanish Competition Commission 
Mr. Jaeho Moon, Korea Fair Trade Commission, Republic of Korea. 
Mr. Ariel Ezrachi, Director, Oxford University Centre for Competition Law and Policy 
Mr. Paulo Burnier da Silveira, Head, International Unit, Administrative Council for Economic 

Defense (CADE), Brazil 
Ms. Anna Maria Tri Anggraini, Commissioner, Commission for the Supervision of Business 

Competition, Indonesia 
Mr. Zunaid Mohamed, Director, Fairbridge Arderne and Lawton Inc, South Africa 
Ms. Sue Brelade, SCH Associates   
Mr. Simon Roberts, Manager, Policy and Research, South Africa Competition 

Commission  
Mr.Francis Kariuki, Acting Director General, Competition Authority of Kenya 
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Mr. Tony Penny, Know-How Team, General Counsel’s Office, Office of Fair 
Trading 

Ms. Lerzan Kayihan Unal, International Relations Coordinator, Turkish 
Competition Authority 

Mr. Russell Damtoft, Associate Director, International Affairs, Federal Trade 
Commission, United States 

Mr. Yukinari Sugiyama, Director, International Affairs Division, Japan Fair Trade 
Commission 

Mr. Sam Pieters, International Relations Officer, Directorate General for 
Competition, European Commission 

Mr. Barış Ekdi, Head, Enforcement and Supervision Department, Turkish Competition Authority  
Mr. Yukinari Sugiyama, Director, International Affairs Division, Japan Fair Trade Commission 
Mr. Tigran Khechoyan, Head of Staff, State Commission for the Protection of Economic 

Competition, Armenia 
Mr. Bill Kovacic, Professor of Law, George Washington University 
Mr. Mikhail Evraev, Director, Public Procurement Department, Russian Federal Anti-Monopoly 

Service 
Vladimir Kachalin, Expert for UNCTAD 
Mr. Nyamjav Darjaa, Deputy Chief of the Cabinet Secretariat, Mongolia 

        


