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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثالثة عشرة

   ٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨جنيف، 
   جدول األعمال املؤقتمن) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني       
وسياسات املنافسة، واسـتعراض القـانون النمـوذجي املتعلـق          

  باملنافسة، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

بناء القدرات واستعراض النظراء الطـوعي الـذي جيريـه              
  عتباره أداة لبناء القدراتاألونكتاد با

  مذكرة أعّدهتا أمانة األونكتاد    

  موجز    
املـؤرخ كـانون     (٣٥/٦٣منذ أن اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها            

جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطـراف          ) ١٩٨٠ديسمرب  /األول
يف مـساعدة   اً  رئيسياً  ية التقييدية، وقد أدى األونكتاد دور     من أجل مكافحة املمارسات التجار    

وتشمل املساعدة التقنيـة الـيت يقـدمها        . البلدان النامية على إنشاء نظم املنافسة اخلاصة هبا       
األونكتاد يف هذا السياق على الصعيدين الوطين واإلقليمي مساعدة البلدان النامية على إنـشاء              

 وتعزيز قدراهتا املؤسسية من أجل حتسني عمليـة تنفيـذ قـوانني             اُألطر القانونية ذات الصلة،   
  . املنافسة، والدعوة إىل املنافسة من أجل خلق ثقافة املنافسة وتعزيز رفاه املستهلك

مؤمتر األمم املتحدة اخلامس الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبـادئ          وخالل    
ف من أجل مكافحة املمارسات التجارية      والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطرا      
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، كُلِّف األونكتاد بوالية جديدة أال وهي تقـدمي         ٢٠٠٥  عام التقييدية، الذي ُعقد يف   
عـن طريـق    الدعم إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة            

 استعراض النظـراء  وُيستخدم. لقوانني وسياسات املنافسةأوالً، ستعراض النظراء الطوعي   ا
يف نظام املنافـسة بالبلـد موضـوع       كأداة لتحديد اجملاالت الالزم حتسينها    أوالً  الطوعي  

هذه اجملاالت باستحداث مشاريع لبنـاء      تناول  االستعراض، مث لتقدمي توصيات من أجل       
وتوضح هذه املذكرة كيف أصبحت آلية األونكتاد الستعراض النظراء الطوعي          . القدرات

بتكرة ومالئمة ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة يف             أداةً م 
 نظرةً عامة على ممارسة استعراض النظراء الطـوعي         وهي تقدم . إنشاء نظم منافسة سليمة   

اليت يباشرها األونكتاد، وتستخلص بعض الدروس املستفادة من اخلربات املكتـسبة منـذ        
  .٢٠٠٥  عاممارسة يفاستحداث هذه امل
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  احملتويات
  الصفحة 

  ٤  ......................................................................................مقدمة     
استعراضات النظراء الطوعية باعتبارها أداة لبناء القدرات من أجل حتسني نظم املنافسة وتعزيز فعالية                - أوالً  

  ٥  .............................................................................الوكاالت املعنية
  ٥  ...............................................الغرض من استعراضات النظراء الطوعية  - ألف     
  ٥  ..............................................الطوعي ونتائجهعملية استعراض النظراء   -  باء     
  ٨  ..................مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراضات النظراء الطوعية  - جيم     

  ٩  ..............................................استعراضات النظراء الطوعية اليت جيريها األونكتاد  - ثانياً  
  ٩  ...................................................................معلومات أساسية  - ألف      
  ١٠  .......................................استعراضات النظراء الطوعية على الصعيد الوطين  -  باء     
  ١٠  .....................................ضات النظراء الطوعية على الصعيد اإلقليمياستعرا  - جيم     
  ١١  ......................................................أثر استعراضات النظراء الطوعية  - دال     
  ١٥  ........................................................التعاون مع الشركاء اإلمنائيني  -  هاء     
  ١٦  .....................................الدروس املستفادة من استعراضات النظراء الطوعية  -  واو     

  ١٧  ................. وسياسات املنافسةنظرة عامة على أنشطة األونكتاد لبناء القدرات يف جمال قوانني  - ثالثاً  
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  مقدمة    
املؤرخ كـانون    (٣٥/٦٣منذ أن اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها            - ١

جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف         ) ١٩٨٠ديسمرب  /األول
، وقـد أدى    )قواعـد جمموعة املبـادئ وال   (من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية       

يف مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة           اً  رئيسياً  األونكتاد دور 
وتشمل املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد يف هـذا         . على إنشاء نظم املنافسة اخلاصة هبا     

يتعلق بصياغة    فيما ان املستفيدة السياق على الصعيدين الوطين واإلقليمي تقدمي الدعم إىل البلد        
 عن بناء القـدرات املؤسـسية       قوانني املنافسة ولوائحها واملبادئ التوجيهية لتنفيذها، فضالً      

وتشكل الدعوة إىل املنافسة لنـشر ثقافـة        . لتحسني تنفيذ قوانني املنافسة   تعزيزها   أو
األونكتـاد  وقد كُلّف . آخر يركز عليه األونكتاد     املنافسة وتعزيز رفاه املستهلك جماالً    

 من جانب مؤمتر األمم املتحدة اخلامس الستعراض مجيع جوانـب جمموعـة             بوالية جديدة 
املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحـة املمارسـات        

 أال وهو ،اًجديداً وأقّرت هذه الوالية برناجم. ٢٠٠٥  عامالتجارية التقييدية، الذي ُعقد يف
تبذله البلدان    ما استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة، يهدف إىل دعم        

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من جهود يف سبيل تعزيز نظم املنافسة 
وقد كان استعراض النظراء الطوعي أداة مبتكرة وفعالة لبناء القدرات استُخدمت،    . هبا
 اً، لتحديد احتياجات البلدان املستفيدة يف جمال قوانني وسياسات املنافسة، وثاني          ،أوالً

التوصيات الصادرة عـن  إىل اً استناداً لتنفيذ مشاريع لبناء القدرات اسُتحدثت خصيص 
  . عملية استعراض النظراء الطوعي بغية حتسني نظم املنافسة يف البلدان املستفيدة

 اخلرباء احلكومي الثالثة عشرة لفريق، اليت أُعدَّت من أجل الدورة وتقدم هذه املذكرة   -٢
اليت يضطلع هبا    نظرةً عامة عن أنشطة بناء القدرات        ،الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة    

 املذكرة عملية اسـتعراض النظـراء       تشرح  إذ .يف جمال قوانني وسياسات املنافسة    األونكتاد  
نكتاد، واهلدف منها ونتائجها بوصفها أداة مبتكرة وفعالة لتحـسني          الطوعي اليت جيريها األو   

املذكرة استعراضات النظراء الطوعية اليت أُجريت      تتناول  مث  . نظم املنافسة يف البلدان املستفيدة    
دون اإلقليمي وأثرها على إنفاذ قـوانني         أو حىت اآلن على الصعيد الوطين والصعيد اإلقليمي      

تستخلص املذكرة بعض الدروس املـستفادة مـن اخلـربات         كما .املعنيةاملنافسة يف البلدان    
  .٢٠٠٥  عاماملكتسبة من إجراء استعراضات النظراء الطوعية منذ
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استعراضات النظراء الطوعية باعتبارها أداة لبناء القدرات من أجـل            -أوالً  
  حتسني نظم املنافسة وتعزيز فعالية الوكاالت املعنية

كتاد يف العمل مع السلطات املعنية باملنافسة يف البلـدان الناميـة،          تضمن خربة األون    -٣
وكذلك منظور األونكتاد اإلمنائي الفريد، تركيز استعراضات النظراء الطوعية علـى البعـد             

  .اإلمنائي لسياسات املنافسة، على النحو املطلوب يف جمموعة املبادئ والقواعد

  ةالغرض من استعراضات النظراء الطوعي  -ألف  
لقد نشأت عملية استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة يف إطار آلية              -٤

األونكتاد احلكومية الدولية بوصفها وسيلةً تكميلية لتقدمي املساعدة يف جمال بناء القـدرات             
راض واسـتع . واملساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية          

وترتيباته املؤسسية    ما قوانني وسياسات املنافسة لبلد   تشمل  النظراء الطوعي هو عملية تدقيق      
  .ومدى فعالية إنفاذ قوانني املنافسة فيه، جيريها نظراء هذا البلد

والغرض من إجراء أي استعراض نظراء طوعي هو تقييم مدى فعالية إنفاذ قـوانني                -٥
تحديات اليت ينبغي التصدي هلا واجملاالت اليت ينبغي حتسينها يف          املنافسة يف بلد ما؛ وحتديد ال     

إنفاذ قوانني املنافـسة    حتسني نوعية   إطاره القانوين واملؤسسي، ليسهم االستعراض بذلك يف        
كفاءته وفعاليته يف البلدان موضوع االستعراض؛ ووضع تـدابري مالئمـة تأخـذ يف           وتعزيز  

ائية لكل بلد والتوصية باختاذها من أجل التصدي هلـذه          االعتبار اخلصائص االقتصادية واإلمن   
التحديات؛ ومساعدة البلدان على تنفيذ هذه التوصيات باستحداث مشروع لبناء القـدرات            

  . بالتشاور مع البلد املعين
وتشكل استعراضات النظراء الطوعية فرصة للبلدان املستفيدة للتعلم مـن خـربات              -٦

، مـن   اليت بلغت مستوى عالياً من النضج     سيما تلك     وال نافسة،السلطات األخرى املعنية بامل   
تشكل استعراضات النظراء     كما .فعالية وكاالت املنافسة  وتعزيز  أجل حتسني نظم املنافسة هبا      

ويسهم اجلانب التفاعلي   . الطوعية أداة مهمة للبلدان لتقارن أداءها بأفضل املمارسات الدولية        
النظراء يف التشجيع على تبـادل املعـارف واخلـربات بـني     للمناقشات املتعلقة باستعراض  

  . السلطات املعنية على الصعيدين اإلقليمي والدويل ويعزز شبكات التعاون غري الرمسية

  عملية استعراض النظراء الطوعي ونتائجه  -باء  
تبدأ عملية استعراض النظراء الطوعي بطلب رمسي يقدَّم إىل األونكتاد من إحـدى               -٧

وبالتشاور مع  . ألعضاء اليت تود تقييم نظام املنافسة هبا من جانب خبري دويل مستقل           الدول ا 
البلد املستفيد، حيدد األونكتاد خرباء املنافسة الدوليني الذين ميكن االستعانة هبم إلعداد تقرير             
استعراض النظراء بالتعاون مع موظف من األونكتاد ُيعيَّن بصفته منّسق عمليـة اسـتعرض              
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 وموظفو  )اخلرباء(اخلبري  ، ُيجري   )اخلرباء(اخلبري  ومبجرد حتديد   . ء الطوعي ذات الصلة   النظرا
وهتدف هذه الزيارة   . األونكتاد املعنيون زيارة لتقصي احلقائق إىل البلد موضوع االستعراض        

عـن إجـراء      وقوانني املنافسة ولوائحها، فـضالً     إىل مجع املعلومات والوثائق ذات الصلة،     
مسؤولني من السلطات املعنية باملنافسة، واهليئات التنظيمية القطاعية والوزارات         مقابالت مع   

واهليئات احلكومية املعنية األخرى، والقضاء، ومنظمات محاية املستهلك، وقطاع األعمـال،           
وتستخدم مجيع املعلومات الواردة خالل هذه الزيارة، إىل جانـب          . ومع حمامني وأكادمييني  

وللطرف موضـوع   . ق ذات الصلة، يف إعداد تقرير عن استعراض النظراء        التشريعات والوثائ 
االستعراض فرصة تصحيح أي أخطاء حمتملة متعلقة بالوقائع قبل وضـع الـصيغة النهائيـة               

ويتجلى دور األونكتاد يف عملية إعداد تقرير استعراض النظراء يف ضـمان جـودة              . للتقرير
. بّناء، من جانـب آخـر     بطابع  وضمان اتسامه   التقرير واستقالله وموضوعيته، من جانب،      

يشكل   كما .ويشكل تقرير استعراض النظراء النتيجة األوىل لعملية استعراض النظراء الطوعية         
ملواطن القوة والضعف يف تشريعات وسياسات املنافسة يف البلد املعـين،           اً  معّمق  التقرير حتليالً 

فيـه، ويـشمل توصـيات لتحـسني        وممارسات إنفاذها ذات الصلة، واإلطار املؤسـسي        
  . العناصر هذه
وتتعلق اخلطوة التالية حبلقة النقاش احلوارية املتعلقة بنتائج تقرير استعراض النظـراء              -٨

 والتوصيات املقدمة فيه، اليت ُتجرى يف جلسة مائدة مستديرة ُتعقد خالل اجتمـاع فريـق              
ويشترك يف نقاش املائدة املستديرة     . ةاخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافس      

يف بلـدان   فريق خرباء معين باالستعراض مؤلّف من مسؤولني من السلطات املعنية باملنافسة            
وحيدَّد أعضاء فريق خرباء االستعراض بالتشاور مع سلطات البلد         . وأكادمييني مرموقني أخرى  

اليت   أو ون معها هذه السلطات   موضوع االستعراض ومع األخذ يف احلسبان البلدان اليت تتعا        
ويتـألف فريـق خـرباء      . سيما يف جمال قوانني وسياسات املنافسة       وال ُيرّجح تعاوهنا معها،  

، مبن يف ذلـك     جيوز أن يتجاوز عدد أعضائه اخلمسة       وال االستعراض عادة من ثالثة أعضاء    
د االستعراض  يركز على مساعدة الطرف قي    اً  استشارياً  ويؤدي خرباء االستعراض دور   . رئيس

. يواجهه من مشاكل يف هذا الـسياق        ملا حلولوإجياد  يف معاجلة مواطن ضعفه ذات الصلة       
وخالل حلقة النقاش احلوارية، تسنح الفرصة ملسؤويل السلطة املعنية باملنافسة قيد االستعراض            

ت لتوضيح نتائج وتوصيات تقرير استعراض النظراء، وكذلك إلعالم املشاركني بآخر التطورا    
ويطرح خرباء االستعراض أسئلة علـى الـسلطة        . املتعلقة بقوانني وسياسات املنافسة ببلدهم    

وترّد هذه األخرية على األسئلة املطروحة وتقدم       . املعنية باملنافسة للبلد قيد استعراض النظراء     
   .توضيحات بشأن تقرير استعراض النظراء ونتائج التقرير وتوصياته وتديل بتعليقات عليها

وعقب انتهاء حلقة النقاش خالل جلسة املائدة املستديرة، للبلدان األعضاء األخرى             -٩
مفيدة بشأن املسائل الناشئة عن تقرير اسـتعراض النظـراء،          اً  أن تطرح أسئلة وتقدم أفكار    

تسنح للبلد موضـوع      كما .إىل خربهتا هي يف جمال إنفاذ قوانني وسياسات املنافسة        اً  استناد
واالطـالع  صة لطرح أسئلة على نظرائه عن مسائل حمددة أُثريت يف التقرير            االستعراض الفر 
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 خربات السلطات األخرى املعنية باملنافسة بشأن كيفية تغلّبها من قبل علـى حتـديات               على
بني السلطات    فيما ويتيح ذلك تبادل املعارف واخلربات، وحيفّز على مزيد من التعاون         . مماثلة

  . املعنية باملنافسة
لبنـاء  اً  ويف اجلزء األخري من جلسة املائدة املستديرة، يعرض األونكتـاد مـشروع             -١٠

. القدرات يتضمن أنشطة هتدف إىل تنفيذ التوصيات املقدمة يف تقرير اسـتعراض النظـراء             
ويستند هذا املشروع إىل نتائج استعراض النظراء والتوصيات الصادرة عنه وُيعّد بالتشاور مع             

ويهدف املشروع إىل تلبية احتياجات وكالة املنافسة موضـوع         . راضالبلد موضوع االستع  
االستعراض على النحو احملدد يف تقرير استعراض النظراء، وحيدد السبل الـيت ميكـن هبـا                

 نظرة عامـة    ١ويعرض اجلدول   . لألونكتاد تقدمي املساعدة من أجل تلبية تلك االحتياجات       
يف ذلك مراحلـها الرئيـسية، واألنـشطة          مبا ،على عملية استعراض النظراء الطوعي كاملةً     

  .املختلفة املضطلع هبا يف إطار كل مرحلة، واإلطار الزمين التقرييب الالزم إلهناء كل منها
    ١اجلدول 

  عملية استعراض النظراء الطوعي
 النتائج املدة الزمنية األنشطة  املراحل

 عهـم حتديد خرباء مـستقلني والتعاقـد م        تقرير استعراض النظراء
 بالتشاور مع البلد موضـوع االسـتعراض؛   
 واإلعداد لزيارة لتقصي احلقائق إىل البلـد      
املعين وإجراؤها؛ وإعداد مـشروع تقريـر       
استعراض النظراء وإطالع الطرف موضوع     
االستعراض عليه لتصحيح أي أخطاء متعلقة      
بالوقائع؛ ووضع الصيغة النهائيـة لتقريـر       

 .استعراض النظراء

تة مدة تصل إىل س   
 أشهر

تقرير اسـتعراض   
  النظراء

تشكيل فريق خرباء االستعراض؛ وإعـداد       التقييم
مشروع بناء القدرات بالتشاور مع البلـد       
موضوع االستعراض؛ وعقد حلقة نقـاش      
حوارية رمسية خالل اجتماع فريق اخلـرباء       
احلكومي الدويل بني املشاركني من فريـق       
ــد موضــوع  خــرباء االســتعراض والبل

 وفريق اخلرباء احلكومي الدويل؛     االستعراض
وعرض مقترح مشروع األونكتـاد لبنـاء       

  . القدرات

مقتــرح مــشروع  ثالثة أشهر
  األونكتاد

نشر نتائج وتوصـيات تقريـر اسـتعراض        املتابعة
النظراء وعرض مقترح مشروع األونكتـاد      
لبناء القـدرات علـى البلـد موضـوع         

  .االستعراض؛ والتماس التمويل

ــدة  يف غــضون م
صاها ستة أشـهر    أق

منذ انتهاء مرحلـة    
 التقييم

 

تنفيذ األنشطة احملـددة يف مـشروع بنـاء       
 .القدرات

ما بني عـامني إىل     
 ثالثة أعوام
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  مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراضات النظراء الطوعية  -جيم  
وتوصـيات تقريـر    إىل نتائج   اً  ُيِعد األونكتاد مقترَح مشروعٍ لبناء القدرات استناد        -١١

وُيعرض مقترح املشروع هذا    . استعراض النظراء وبالتشاور مع السلطة موضوع االستعراض      
على مجيع املشاركني يف هناية حلقة النقاش احلوارية املعقودة خالل اجتماع فريـق اخلـرباء               

واهلدف من ذلك التماس مشاركة الشركاء اإلمنائيني والـدول األعـضاء           . احلكومي الدويل 
  . خرى يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن عملية استعراض النظراء الطوعياأل
وكخطوة تالية، ينظم األونكتاد حلقة عمل للنشر يف البلد موضـوع االسـتعراض               -١٢

لعرض تقرير استعراض النظراء ونتائج التقرير وتوصياته على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة،            
ية ووكالؤها، والـوزارات، واهليئـات التنظيميـة        مبن يف ذلك موظفو وكالة املنافسة املعن      

القطاعية، والقطاع اخلاص، والقضاء، وهيئات محاية املستهلك، والوسط األكادميي، ووسائط        
 إىل توعية مجيع اجلهات صـاحبة       ،ويهدف نشاط النشر، أوالً   . اإلمنائيوناإلعالم، والشركاء   

 ،عن بيان سبل املـضي قُـدماً        ، فضالً املصلحة بقضايا املنافسة يف البلد موضوع االستعراض      
يف هذا اجملـال والتمـاس      وثانياً إىل توجيه نظر الشركاء اإلمنائيني إىل العمل املطلوب إجنازه           

على حد سواء، لتّتسع أشكاله     وفنياً  اً  مالي  وقد يّتخذ هذا الدعم شكالً    . دعمهم ومشاركتهم 
  . األونكتاد لبناء القدرات مشروعبتيسري مشاركة خربائهم يف األنشطة املبّينة يف

لألولويات الـيت   اً  وحبسب وفرة املوارد، يبدأ األونكتاد بتنفيذ أنشطة املشروع وفق          -١٣
لع هبـا يف    وتتشابه األنشطة املضط  . مشلها االستعراض اليت   حددهتا السلطات املعنية باملنافسة   

 ٢ويبني اجلدول . صل الثاينإطار عملية متابعة استعراض النظراء الطوعي مع تلك املبّينة يف الف    
 يففقد قـدم األونكتـاد      . ٢٠١٢  عام أدناه أنواع املساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد يف       

خـضعت  اً   بلد ١٣املساعدة التقنية مبختلف أشكاهلا إىل عشرة بلدان من أصل           ٢٠١٢ عام
حتـاد  اال يف   ومن بينها دولتـان عـضوان     ،  ٢٠٠٥  عام لعملية استعراض نظراء طوعي منذ    

، بوصف ذلك إجـراًء ملتابعـة تنفيـذ         )بنن والسنغال (فريقيا  أ لغرب    والنقدي قتصادياال
. التوصيات الصادرة عن استعراضات النظراء الطوعية اليت أُجريت لكل من هـذه البلـدان             

لغـرب  االقتصادي والنقـدي    الحتاد  إىل ا عالوة على ذلك، قدم األونكتاد املساعدة التقنية        
ألعضاء السبع األخرى، اليت ُبحثت قوانينها وسياساهتا املتعلقـة باملنافـسة يف      ودوله ا  فريقياأ

ومن منظور أوسع، قدم    . ٢٠٠٧  عام سياق عملية استعراض النظراء لالحتاد اليت أُجريت يف       
االحتـاد  (ومؤسـسة إقليميـة واحـدة       اً   بلد ٣٨جمموعه    ما األونكتاد املساعدة التقنية إىل   

إقليميـة مشلتـها    جمموعات   اً أو  منها بلدان  ١٨، كانت   )فريقياأ لغرب    والنقدي قتصادياال
ويشري هذا إىل أن حنو نـصف أنـشطة بنـاء           . استعراضات نظراء طوعية أجراها األونكتاد    

 ُنظم استجابةً للتوصـيات الـصادرة عـن         ٢٠١٢  عام القدرات اليت أجراها األونكتاد يف    
  .استعراضات النظراء الطوعية
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للخضوع الستعراض نظراء طوعي جيريه     تتطوَّع   معنية باملنافسة    سلطة/وإن أي دولة    -١٤
إجراء تقييم موضوعي ومستقل يساعد يف حتديد مواطن قوهتـا           تيّسر   بذلك، هي   األونكتاد

، من خالل قبوهلا إطـالع      وضعفها يف بيئة تشمل اخلربة اخلارجية وتسمح مبشاركة النظراء        
 يرسل إشارة إجيابيـة إىل      بطابع مشويل اض النظراء   واّتسام عملية استعر  . اآلخرين على أعماهلا  

وكاالت املنافسة األخرى والشركاء اإلمنائيني عن طريق إبداء املؤسسة موضوع االستعراض           
عن إبداء التزامها بتحسني   انفتاحها على التعاون مع السلطات األخرى املعنية باملنافسة، فضالً        

  .فعالية إنفاذ قوانني املنافسةأُطرها القانونية واملؤسسية من أجل زيادة 
ويف هذا السياق، هتيئ عملية استعراض النظراء الطوعية اليت جيريها األونكتاد الفرصة              -١٥

يقدمه األونكتاد من مساعدة تقنية ومشاريع لبنـاء          مما للبلدان موضوع االستعراض لإلفادة   
يـساعد    كمـا  .طوعيالقدرات يف إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظراء ال         

استعراض النظراء الطوعي الوكالة موضوع االستعراض على االخنراط يف جمال التعاون الدويل            
يسهم يف بناء قدراهتا وتعزيز جهودها الراميـة إىل إنفـاذ             مما مع وكاالت املنافسة األخرى،   

تـشريعات  وتسهم هذه العملية، يف هناية املطـاف، يف التقـاء ال          . قوانني وسياسات املنافسة  
بيد أن البلد موضـوع     . بني خمتلف الواليات القضائية يف هذا اجملال        فيما وممارسات إنفاذها 

 ولذلك، فهو يشارك يف وضع وتطوير تدابري تأخذ       الذي ميسك بزمام األمور،   االستعراض هو   
  . يف االعتبار خصوصية ظروفه واحتياجاته يف مرحلة املتابعة

  األونكتادلطوعية اليت جيريها استعراضات النظراء ا  -ثانياً  

  معلومات أساسية  -ألف  
لتنفيذ جمموعة املبادئ والقواعد على حنو أفضل، كُلّف األونكتـاد بواليـة            اً  ضمان  -١٦

قوانني وسياسات املنافسة ألول مرة خالل الـدورة        لإجراء استعراض نظراء طوعي خمصَّص      
ني وسياسات املنافسة املعقودة يف الفتـرة       السادسة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوان      

إىل هذه الوالية، أجـرى     اً   واستناد .)١( يف جنيف  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨من  
األونكتاد أول استعراض نظراء طوعي لسياسات املنافسة لبلدين مها جامايكا وكينيا، خالل            

 املبادئ والقواعد الذي ُعقد يف    مؤمتر األمم املتحدة اخلامس الستعراض مجيع جوانب جمموعة         
ومنذ نشأة عملية استعراض النظراء الطـوعي، أجـرى األونكتـاد           .  يف تركيا  ٢٠٠٥ عام

واستعراضْي نظراء طـوعيني علـى الـصعيدين دون         اً   بلد ١٣  لاستعراضات نظراء طوعية    
  .اإلقليمي واإلقليمي

__________ 

، (TD/B/COM.2/CLP/48) فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة       انظر تقرير    )١(
 ).أ(٤الفصل األول، االستنتاجات املتفق عليها، الفقرة 
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  استعراضات النظراء الطوعية على الصعيد الوطين  -اءب  
جامايكـا  :  هـي  اً، بلد ١١  لىت اآلن استعراضات نظراء طوعية      رى األونكتاد ح  أج  -١٧

، وكوستاريكا  )٢٠٠٧عام  (، وبنن والسنغال    )٢٠٠٦عام  (، وتونس   )٢٠٠٥عام  (وكينيا  
، )٢٠١١عام  (، وصربيا   )٢٠١٠عام  (وأرمينيا   ،)٢٠٠٩عام  (، وإندونيسيا   )٢٠٠٨عام  (

، ٢٠١٣ عـام   ويف ).٢٠١٢عـام   (بيا وزمبـابوي    ومنغوليا ومجهورية ترتانيا املتحدة وزام    
  . سُيجري األونكتاد استعراضات نظراء طوعية ألوكرانيا وباكستان ونيكاراغوا

  استعراضات النظراء الطوعية على الصعيد اإلقليمي  -جيم  

  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  -١  
القتصادي والنقـدي لغـرب     أجرى األونكتاد استعراض النظراء الطوعي لالحتاد ا        -١٨

أفريقيا ودوله األعضاء الثماين خالل الدورة الثامنة لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل املعـين              
وكان ذلك استعراض النظراء األول لـسياسات       . ٢٠٠٧  عام بقوانني وسياسات املنافسة يف   

هـه البلـدان   تواج  ماوألقى االستعراض الضوء على   . إحدى اجملموعات اإلقليمية  يف  املنافسة  
يتعلـق بتنفيـذ      فيما يسنح هلا من فرص     وما  من حتديات  اً،سيما أقل البلدان منو     وال النامية،
 .يف جمال قـوانني وسياسـات املنافـسة       خططها اإلقليمية بشأن التعاون والتكامل      وتعزيز  
كان استعراض النظراء لالحتاد االقتصادي والنقدي املـرة األوىل الـيت ُيجـري فيهـا           كما
 من أصل مثانيـة     اً،سبعة بلدان من أقل البلدان منو     تضم  العملية ملنظمة إقليمية     ونكتاد هذه األ

  .أعضاء بلدان
، على الدول األعضاء يف     ١٩٩٤  لعام  من معاهدة داكار   ٩٠ إىل   ٨٨للمواد  اً  ووفق  -١٩

. اخلاصـة باالحتـاد  إنفاذ قواعد املنافـسة  واجب االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا     
حبثت عملية استعراض النظراء لالحتاد مدى فعالية الترتيبات املؤسسية الرامية إىل إنفـاذ              وقد

 يف الدولتني العضوين اللتني تطوعتا خلوض استعراض النظـراء          اخلاصة باالحتاد قواعد املنافسة   
  . هذا، ومها بنن والسنغال، واللتني خيتلف مستوى التنمية فيهما

، اضطلع األونكتاد بالعديد مـن      ٢٠٠٧  عام النظراء هذا يف  ومنذ أُجري استعراض      -٢٠
أنشطة بناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمـي يف الـدول األعـضاء يف االحتـاد                

دورات ويف ذلك عقد حلقات عمل بغرض الـدعوة،    مبا االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،   
، وإجـراء   اهليئات املختـصة  ملني يف    العا للموظفني املكلفني ببحث ملفات املنافسة    تدريبية  

جوالت دراسية ملوظفي السلطات املعنية باملنافسة يف الدول األعضاء وموظفي اإلدارة املعنية            
بالتجارة واملنافسة باالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وتقدمي خـدمات استـشارية            

  . لصعيد اإلقليمي على حنو أفضللتحسني اُألطر املؤسسية من أجل تنفيذ قواعد املنافسة على ا
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  استعراض النظراء الثالثي جلمهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي  -٢  
 جلمهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبـابوي      اًأجرى األونكتاد استعراَض نظراء ثالثي      -٢١

 احلكومي الدويل   وأصدر تقرير استعراض النظراء الثالثي يف الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء          
وكان استعراض النظراء الثالثي هذا     . ٢٠١٢يوليه  /املعين بقوانني وسياسات املنافسة يف متوز     

الثالثة عملية تنفيـذ قـوانني وسياسـات        بلد من البلدان    كل  استعرض    إذ األول من نوعه،  
عن عمليـة   هذا السياق، أعّد األونكتاد تقارير وطنية         ويف .املنافسة يف أحد البلدين اآلخرين    

عن تقرير مقاَرن حيلّـل اُألطـر القانونيـة           استعراض النظراء لكل من البلدان الثالثة، فضالً      
بينها مـن     ما واملؤسسية الالزمة إلنفاذ قوانني املنافسة يف هذه البلدان الثالثة من أجل حتديد           

 من تدابري   ميكن اختاذه   ما قواسم مشتركة واختالفات، وتقدمي بعض املالحظات التعقيبية على       
وقد أُجري اسـتعراض النظـراء      . من أجل زيادة فعالية أداء السلطات املعنية باملنافسة فيها        

ويتضّمن كل من التقارير الوطنية والتقرير   . الثالثي بالتعاون الوثيق مع وكاالت املنافسة املعنية      
  . وزمبابويمجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيااملقاَرن توصيات بتعزيز نظم املنافسة يف 

  أثر استعراضات النظراء الطوعية  -دال  
، لقد كان الستعراضات النظراء الطوعية اليت أجراها األونكتاد أثر يف كل مـن           أوالً  -٢٢

سيما بإدماج التوصيات الصادرة عـن عمليـة     وال البلدان اليت خضعت الستعراض النظراء،    
احلديثة على ذلـك حتريـر قطـاع        ومن األمثلة   . استعراض النظراء يف السياسات احلكومية    

االتصاالت السلكية والالسلكية يف صربيا؛ وإنشاء هيئة عامة مستقلة للمشتريات يف منغوليا؛            
تعـدد األطـراف للمـشتريات      اتفاق منظمة التجارة العاملية امل    كطرف يف   وانضمام أرمينيا   

تعلـق باملنافـسة    ؛ واعتماد كينيا قانوهنـا اجلديـد امل       )٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول (احلكومية  
السلطة الكينّيـة املعنيـة     (؛ وإنشاء سلطة مستقلة معنية باملنافسة يف كينيا         )٢٠١٠ عام يف(

  . ، اليت حلّت حمل اللجنة املعنية باالحتكارات واألسعار)باملنافسة
، الستعراضات النظراء الطوعية ومدى فعاليتها أثر يف تيسري التعاون الدويل بني            ثانياً  -٢٣

وتشكل زيادة اهتمام الشركاء اإلمنائيني     . الوكاالت موضوع االستعراض والشركاء اإلمنائيني    
يف ذلـك    مبـا دعمها بأي أشكال أخرى،    أو باملشاركة يف متويل عمليات استعراض النظراء     

 آخر لألثر املتحقق بفعل استعراضـات       املنافسة يف مرحلة املتابعة، بعداً     بتيسري مشاركة خرباء  
  .النظراء الطوعية

ومن املؤشرات الواضحة على جناح استعراضات النظراء الطوعية قدرهتا على جذب             -٢٤
لتنفيـذ    أو متويل إضايف من اجلهات املاحنة الثنائية، إما إلجراء املزيد من استعراضات النظراء           

وتشمل . ت الصادرة عن استعراضات النظراء الطوعية يف البلدان موضوع االستعراض         التوصيا
عن طريق  (األمثلة على ذلك مثالني جيدين حديثني مها مشاركة كل من احلكومة السويسرية             

 والوكالة األملانية للتعاون الدويل يف عملييت استعراض نظراء       ) أمانة الدولة للشؤون االقتصادية   
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من متابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظراء الطـوعي لـصربيا             تليهما وفيما
وقد حظي علّو جودة استعراضات النظراء الطوعيـة وشـفافيتها          . وإندونيسيا، على التوايل  

تقيـيم  لكأداة  وموضوعيتها بتقدير واسع النطاق من الشركاء اإلمنائيني، الذين يستخدموهنا          
وأصبحت استعراضـات النظـراء     . ساعدة التقنية يف املستقبل   الحتياجات من أجل تقدمي امل    ا

أهنا تضيف قيمـة      كما الطوعية إحدى السمات املميزة لعمل األونكتاد اليت حتظى بالتقدير،        
وقد أوصى مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة     . لعمل املؤسسات األخرى يف هذا اجملال وتكّمله      

 يف الدوحة، بـأن     ٢٠١٢  عام أبريل/ت يف نيسان  والتنمية يف دورته الثالثة عشرة، اليت ُعقد      
ويـنعكس جنـاح    . دمج األونكتاد عملية استعراض النظراء يف جماالت عملـه األخـرى          ُي

 يف زيادة عدد الطلبات الـيت يتلقاهـا األونكتـاد منـذ           اً  استعراضات النظراء الطوعية أيض   
وعي واحدة كل    واألونكتاد ُيجري عملية استعراض نظراء ط      ٢٠٠٦  عام فمنذ. ٢٠١١ عام
يـزال    ال ،٢٠١٣ عـام   ويف ، ازداد هذا العدد إىل أربع عمليـات،       ٢٠١٢ عام  ويف .عام

وعلى الصعيد احلكومي الدويل، أعربـت      . األونكتاد ُيجري ثالثة استعراضات نظراء طوعية     
الدول األعضاء عن تقديرها الستعراضات النظراء الطوعية اليت ُيجريها األونكتـاد وجلـودة             

  .سيما ملنحاها القائم على النتائج  والستعراض النظراء،تقارير ا

  أثر استعراضات النظراء الطوعية على الصعيد الوطين  -١  
وسـيعرض هـذا   . لقد كان الستعراضات النظراء الطوعية تأثري على خمتلف الُصعد       -٢٥

لبلـدان  الفرع من املذكرة بعض األمثلة اليت تبني أثر استعراضات النظراء الطوعية يف بعض ا             
  .االستعراضاليت مشلها 

  كينيا    
 كينيـا   أدخلـت يف إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظـراء،             -٢٦

 وأنشأت سلطة مـستقلة معنيـة    ٢٠١٠  لعام باملنافسةاملتعلِّق  قانوهنا  تعديالت جوهرية على    
ان فعالية إنفاذ القانون، يف وأرسى األساس لضماً رئيسياً وقد كان هذا اإلجناز حتّسن   . باملنافسة

  . مأمنٍ من نفوذ احلكومة

  إندونيسيا    
ُنشر يف إندونيسيا، كإجراء ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظـراء              -٢٧

هلذا البلد، دليل الكشف عن التكتالت االحتكارية، الذي يتضمن مبادئ توجيهية بشأن إنفاذ       
 كارية، لتوجيه موظفي السلطة اإلندونيسية املعنية باملنافسة      إجراءات مكافحة التكتالت االحت   

 ١٠يـومي   ونظم األونكتاد   . يتعلق بإنفاذ قوانني املنافسة ملكافحة التكتالت االحتكارية       فيما
 حلقة عمل تدريبية لنشر دليل الكشف عن التكتالت االحتكارية          ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١١و

ت البحث وأدواته املبّينة يف الـدليل مـن أجـل            كيفية تطبيق عملية الكشف وتقنيا     وشرح
شارك   كما استخدامها يف العمل اليومي املتعلق حباالت الكشف عن التكتالت االحتكارية،         



TD/B/C.I/CLP/22 

13 GE.13-50560 

 املكلفني ببحـث    السلطة اإلندونيسية املعنية باملنافسة   موظفي  يف حلقة العمل التدريبية بعض      
اضية الواردة يف الدليل يف حلقات عمل       وقد اسُتخدمت أمثلة احلاالت االفتر    . ملفات املنافسة 

تدريبية أخرى ُعقدت عقب انتهاء أنشطة النشر يف البلدان اليت خضعت الستعراض النظـراء           
. الثالثي، أي مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي، وأفاد املوظفون من هـذا العمـل             

بـني البلـدان يف      يمـا  ف ويوضح ذلك تالقح نواتج األعمال املتعلقة باسـتعراض النظـراء         
  . املناطق خمتلف

  أرمينيا    
يف إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظراء الطوعي، شـرعت               -٢٨

ووفّـرت  .  يف إجراء عملية إصالح إلطارها املتعلق بقوانني املنافـسة         ٢٠١١  عام أرمينيا يف 
 على املشاركة يف عملية تنسيق رمسية     أرمينيا الدعم من خمتلف الشركاء اإلمنائيني الذين وافقوا         

وأفـاد موظفـو   . الزدواجية العملاً بني اجلهات املاحنة بادر األونكتاد إىل إجرائها تالفي   فيما
أسهم يف إثـراء      مما السلطة األرمينية املعنية باملنافسة من العديد من حلقات العمل التدريبية،         

هذه األنشطة التدريبية بتنظيمٍ من األونكتاد وقد أُجريت   . معرفتهم بقوانني وسياسات املنافسة   
 .وبتمويلٍ مشترك بني هذا األخري وشركاء إمنائيني آخرين

  صربيا    
 يف حتديد اجملاالت    ٢٠١١  عام عالوة على إسهام استعراض النظراء الذي أُجري يف         -٢٩

عراض خطوةً الالزم حتسينها يف نظام املنافسة الصريب على الصعيد الوطين، فقد كان هذا االست
مهمة برهنت صربيا باختاذها على استعدادها لاللتزام بإجراء اإلصالحات الالزمة لالنـضمام        

  . إىل كل من االحتاد األورويب ومنظمة التجارة العاملية

  زمبابوي    
عقب انتهاء استعراض النظراء الثالثي جلمهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبـابوي،             -٣٠

ة مشتركة بني املنظمات معنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اسـتعراض          أنشأت زمبابوي جلن  
جلنة املنافسة والتعريفة اجلمركية يف زمبابوي وتتألف من ممثلني         تترأسها  اللجنة  وهذه  . النظراء

 واهلدف من إنـشاء   . من الوزارات واإلدارات احلكومية املعنية وغريها من املؤسسات العامة        
 تـشارك يف    مجيع اجلهات صاحبة املصلحة   هو التأكد من أن     ملنظمات  اللجنة املشتركة بني ا   

  . عن ضمان اتساق السياسات ذات الصلة ، فضالًإدارة العملية

  منغوليا    
أُجري استعراض النظراء الطوعي ملنغوليا يف اجللسة الثانية عـشرة لفريـق اخلـرباء            -٣١

وُنظمت، كـإجراء   . ٢٠١٢يوليه  /وزاحلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة يف مت       
ملتابعة تنفيذ استعراض النظراء ملنغوليا، حلقة عمل للنشر من أجل عرض نتـائج اسـتعراض               
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 يف أوالنباتار، مبشاركة    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٦النظراء والتوصيات الصادرة عنه يف      
وقد أسهم كـل مـن      . عن وسائط اإلعالم    ممثلي القطاعني العام واخلاص يف منغوليا، فضالً      

التغطية اإلعالمية حللقة العمل واملؤمتر الصحفي الذي أجراه رئيس اهليئة املعنية باملنافسة العادلة 
بني اجلهات صاحبة املـصلحة يف القطـاعني العـام            فيما ومحاية املستهلك يف إذكاء الوعي    

ن املمارسات  وقد أعقب نشاط النشر هذا تدريب ملوظفي اهليئة دام نصف يوم بشأ           . واخلاص
املانعة للمنافسة وإنفاذ قوانني املنافسة، وقد كان هذا النشاط إحدى التوصيات الصادرة عن             

  .استعراض النظراء
يف جملـس  اً  جـدد ، عّينت احلكومة املنغولية أعضاءوخالل عملية استعراض النظراء   -٣٢

لـك إحـدى التوصـيات      إدارة اهليئة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك، وقد كان ذ         
 /ومنذ إصدار تقرير اسـتعراض النظـراء يف متـوز         . الرئيسية الصادرة عن استعراض النظراء    

، عّجلت اهليئة ببذل جهودها الرامية إىل إنفاذ القوانني ملكافحـة املمارسـات             ٢٠١٢ يوليه
علـى  اآلونة األخرية، فرض جملس اإلدارة اجلديـد غرامـات       ويف .املانعة للمنافسة يف البلد   
وقد تصّدر هذا القرار عناوين الصحف      . إياها بالتالعب يف األسعار   اً  شركات البترول مّتهم  
عن ذلك، أنـشأت      فضالً. للتوعية بفوائد إنفاذ قوانني املنافسة    اً  مهماً  احمللية، وكان ذلك أمر   

لة اء، هيئة عامة مـستق    منغوليا، كإجراء ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراض النظر        
  .للمشتريات

 أثر استعراضات النظراء الطوعية على الصعيد اإلقليمي  -٢  

  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    
، كإجراء ملتابعة تنفيذ اسـتعراض النظـراء لالحتـاد          ٢٠١١مارس  /ُوقّعت يف آذار    -٣٣

ـ            ل تعزيـز   االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، مذكرة تفاهم بني األونكتاد واالحتاد من أج
التعاون بني املؤسستني وضمان فعالية تنفيذ التدابري واألنشطة املوصى هبا يف إطار اسـتعراض            

وعليه، وافقت جلنة االحتاد على تقدمي مسامهة مالية لتنفيذ التوصيات الصادرة عـن             . النظراء
، اضطُلع بالعديـد مـن   ٢٠١٢  عامومنذ. استعراض النظراء الطوعي على مدى ثالثة أعوام 
. من جانب الدول األعـضاء    اخلاصة باالحتاد   األنشطة الرامية إىل تيسري تنفيذ قواعد املنافسة        

وقد هدفت هذه األنشطة إىل توعية املسؤولني واجلمهور بفوائد املنافسة، وتكييف تشريعات            
 من جانـب الـسلطات املعنيـة    اخلاصة باالحتادالدول األعضاء لتيسري تنفيذ قواعد املنافسة   

فسة، وإعادة تنظيم املؤسسات الوطنية املعنية باملنافسة، وتكييـف اإلجـراءات علـى             باملنا
  . اخلاصة باالحتادلفعالية تنفيذ قواعد املنافسة اً الصعيدين الوطين واإلقليمي ضمان

  استعراض النظراء الثالثي جلمهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي    
 الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل       الدورة يف   أُجري استعراض النظراء الثالثي     -٣٤

وُنظمت بالتعاقب، كإجراء ملتابعة تنفيذ     . ٢٠١٢يوليه  /املعين بقوانني وسياسات املنافسة يف متوز     
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ملـوظفي  اً  واحداً  استعراض النظراء الثالثي، حلقة عمل للنشر وحلقة عمل تدريبية دامت يوم          
 يف البلـدان    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ و ١٩بني    ما لفترةالسلطات املعنية باملنافسة يف ا    

وشارك فيهما ممثلون للقطاعني العام واخلاص والقضاء ووسـائط         . الثالثة موضوع االستعراض  
 ومشلـت وكانت اجلهات االستشارية اليت أسهمت يف حلقيت العمل من املنطقة ذاهتا،            . اإلعالم

هذا الصدد، كانت حلقـات       ويف .فريقيائية للجنوب األ  اجلماعة اإلمن املنظمات اإلقليمية مثل    
الستعراض النظراء الثالثـي      ما  للتعاون اإلقليمي، وبرهنت على    العمل للنشر يف حد ذاهتا مثاالً     

عالوة على ذلك، فقد أثارت حلقـات       . من أثر حمفِّز على تعزيز التعاون على الصعيد اإلقليمي        
 فيها، مثل االحتاد األورويب     الشركاء اإلمنائيني الذين شاركوا    بني فيمااً  بالغاً  العمل للنشر اهتمام  

األونكتاد ينّسق معها منذ ذلك     زال    وما ووزارة التنمية الدولية والوكالة األملانية للتعاون الدويل،      
احلني مشروع بناء القدرات املُستحَدث هلذه البلدان من أجل تنفيذ التوصيات الـصادرة عـن               

وسوف يشجع ذلك على حتسني عملية التنسيق وتاليف ازدواجيـة          . الثياستعراض النظراء الث  
  . ضطلع به األونكتاد والوكاالت اإلمنائية األخرى يف اجملال ذاتهيالعمل الذي 

اجلماعة اإلمنائية   يف    استعراض النظراء الثالثي، هي أعضاء     البلدان الثالثة، موضوع  و  -٣٥
. اون اإلقليمي يف جمال سياسات املنافسة واالستهالك      للتعاً  ، اليت متتلك إطار   فريقيللجنوب األ 

وقبْيـل االضـطالع    . وقد أسهم النهج الثالثي، يف هذا الصدد، يف تعزيز التعاون اإلقليمي          
بأنشطة النشر، عرضت وكاالت املنافسة بالبلدان الثالثة نتائج استعراض النظراء الثالثـي يف             

اسات املنافسة واالستهالك للـدول األعـضاء يف        حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بقوانني وسي     
.  يف جوهانـسربغ   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤ و ١٣يومي  اجلماعة اإلمنائية اليت ُعقدت     

ومن املتوقع أن يكون الستعراض النظراء الثالثي املزيد من اآلثار على تعزيز إطار املنافـسة               
  .اإلقليمي والتعاون اإلقليمي يف جمال املنافسة

  التعاون مع الشركاء اإلمنائيني  -ءها  
لنجاح استعراضات النظراء الطوعية اليت أجراها األونكتاد، أمكن تعزيز التعاون          اً  نظر  -٣٦

سيما يف مرحلة املتابعـة مـن         وال والتمويل املشترك مع الشركاء اإلمنائيني يف بعض البلدان،       
فة، تشمل تقدمي املسامهات املاليـة      خمتل  ويّتخذ هذا التعاون أشكاالً   . عملية استعراض النظراء  

مشاركة اخلرباء طواعيةً إما يف إعداد تقارير         أو من أجل تنفيذ األنشطة والتدابري املوصى هبا،      
ُينظم من حلقات عمـل وحلقـات دراسـية      فيمابصفتهم استشاريني  أو استعراض النظراء 

هذا السياق،    ويف .لطوعيللتوصيات الصادرة عن استعراض النظراء ا     اً  وحلقات تدريبية تنفيذ  
خدماهتم دون مقابل وشاركوا يف إعـداد تقـارير         اً  قدم بعض خرباء املنافسة املعروفني دولي     

يف حلقات العمل واحللقات الدراسية       أو أفرقة خرباء استعراض النظراء     ويف استعراض النظراء 
االقتصادية يف سويسرا   وقد مّولت أمانة الدولة للشؤون      . التدريبية املتعلقة باستعراض النظراء   

وقدمت الوكالة األملانية للتعاون الدويل     . بوشر من أنشطة املتابعة إلندونيسيا وصربيا       ما بعض
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سـامهت    كمـا  .مسامهات مالية إلجراء استعراضْي النظراء الطوعيني ألرمينيا وإندونيـسيا        
وعي الـيت أُجريـت     الوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية يف عملية استعراض النظراء الط         

إىل اهليئة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك بعقد        تقنية إضافية   ملنغوليا وقدمت مساعدة    
  .حلقات عمل تدريبية وإجراء جوالت دراسية

 الدروس املستفادة من استعراضات النظراء الطوعية  -واو  

اليت أجريت حىت اآلن    اً   استعراض ١٥تشدد نتائج استعراضات النظراء البالغ عددها         -٣٧
  :يلي  ماعلى

عززان أداء وكاالت املنافسة    تتشكل االستقاللية واملساءلة مستني رئيسيتني        )أ(  
 ومصداقيتها؛

يف البلدان النامية والبلدان الـيت      اً  تباشر وكاالت املنافسة اليت أُنشئت مؤخر       )ب(  
 األسس القانونية ،ُترسي، أوالً  إذ.لمتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مهامها عن طريق دورة أعما     

، ثانيـاً .  الضرورية حلسن سري أي نظام للمنافسة      واملؤسسية وتبين القدرات البشرية والتقنية    
 تبدأ يف معاجلـة     اً،ثالث. احلاالت غري املعقدة  وتتناول  تنخرط هذه الوكاالت يف جمال الدعوة       

. كارية وعمليات االندماج املانعة للمنافسةيف ذلك التكتالت االحت  مبااً،احلاالت األكثر تعقيد
. قـضايا ذات بعـد دويل   يف التعاون مع وكاالت أخرى على التعامل مع   اً،مث تشرع، الحق  

وتستدعي هذه املراحل املختلفة من دورة أعماهلا تنفيذ العديد من أنشطة بناء القدرات الالزم              
  تكييفها حبسب خصوصية ظروف كلٍّ من وكاالت املنافسة؛

تتطلب فعالية األداء من الوكاالت حديثة العهد تركيـز أولوياهتـا علـى               )ج(  
ويـستدعي ذلـك،   . اجملاالت اليت قد حتقق للمستهلكني وللتنمية االقتصادية منافع عظيمـة       

يف ذلـك إنـشاء نظـام إلدارة      مبا،فعاالًاً بدوره، استخدام املوارد البشرية واملالية استخدام 
 املعارف؛

وري واملفيد إجراء تقييم خارجي منتظم ألنشطة بناء القـدرات          من الضر   )د(  
  جلدوى املساعدة التقنية؛ اً أداء وكاالت املنافسة ضمانوأثرها على 

ميكن للمستشارين املقيمني مدة طويلة أن يقدموا إسهامات قّيمة يف هـذا              )ه(  
 السياق من أجل بناء قدرات وكاالت املنافسة حديثة العهد؛

عملية صنع القرار يف حتقيق التفاهم      ويف الشفافية يف املسائل اإلجرائية   ُتسهم    )و(  
قـضايا  وطّد التعاون اإلقليمي والـدويل يف     تبني وكاالت املنافسة، و     فيما املتبادل وبناء الثقة  

 املنافسة؛

األعم والسياسية  تتطّرق استعراضات النظراء الطوعية إىل األبعاد االقتصادية          )ز(  
لذلك، تسهم استعراضات النظـراء     . فسة ودور األسواق يف التنمية االقتصادية     لسياسات املنا 
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الطوعية يف النقاش الدائر حول اتساق السياسات وتوسيع نطاق اإلصـالحات االقتـصادية             
 .للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةبوصفهما عنصرين أساسني 

طة األونكتاد لبناء القـدرات يف جمـال قـوانني          نظرة عامة على أنش     -ثالثاً  
  وسياسات املنافسة

يتعلـق    فيمـا يقدم األونكتاد املساعدة يف جمال بناء القدرات واملـساعدة التقنيـة           -٣٨
 وكذلك إىل البلدان اليت متـر       اً،بسياسات وقوانني املنافسة إىل البلدان النامية وأقل البلدان منو        

يتلقّاه من طلبات واعتباراً الحتياجات البلدان املعنيـة          ملا  استجابةً اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،  
يقدمه من مساعدة تقنية يف هذا        فيما ، يفيد األونكتاد  ٢٠٠٥  عام ومنذ. ومدى وفرة املوارد  

اجملال من التوصيات املقدمة يف إطار استعراضات النظراء الطوعية اليت ُتجرى يف العديد مـن               
ّمم األونكتاد مشاريع بناء القدرات وينفذها بالتشاور مـع البلـدان           ويص. البلدان واملناطق 
  .يتعاون مع الدول األعضاء املعنية والشركاء اإلمنائيني املعنيني مااً املستفيدة، وغالب

  :يلي  ماوهتدف أنشطة األونكتاد لبناء القدرات إىل  -٣٩
احتياجاهتـا  مساعدة البلدان يف صياغة قوانني وسياسات للمنافسة تلـيب            )أ(  
  تنفيذها بفعالية؛  ويفاإلمنائية

تعزيز معارف ومهارات املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القوانني والسياسات           )ب(  
الوطنية املتعلقة باملنافسة وموظفي القضاء املسؤولني عن املراجعة القضائية للقـرارات الـيت             

  تتخذها السلطات املعنية باملنافسة؛
سيما بتقدمي الدعم يف املراحل األوىل مـن          وال ملؤسسات،اإلسهام يف بناء ا     )ج(  

  إنشاء السلطات املعنية باملنافسة؛
حفز جهود التعاون اإلقليمي يف جمال تنفيذ قوانني وسياسات املنافسة ودعم             )د(  

هذه اجلهود، بسبل منها تنظيم أنشطة إقليمية يشارك فيها خرباء من املنطقة وهتيئة الفرصـة               
  .بني املسؤولني واخلرباء يف املنطقة نفسها  فيماف واخلرباتلتبادل املعار

هلذه األهداف، يتفاعل األونكتاد مع املسؤولني العاملني يف املؤسسات املعنية          اً  وحتقيق  -٤٠
يف البلدان املستفيدة، والشركاء اإلمنائيني الفاعلني يف هذه البلدان، واخلرباء مـن املنظمـات              

  .عن املوارد البشرية واملالية ية من أجل حشد اخلربات، فضالًالوطنية واإلقليمية والدول
ويتجلى هنج األونكتاد يف جمايل بناء القدرات والتعاون التقين يف حتديد احتياجـات               -٤١

. البلدان املستفيدة وتصميم مشاريع تليب احتياجات هذه البلدان وتطويرها، بالتشاور معهـا           
يميني يف مرحلة تنفيذ هذه املشاريع من أجل اسـتخدام          وُيشرك األونكتاد خرباء وطنيني وإقل    
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املناطق املعنية، وحفـز تبـادل املعلومـات          أو املعارف واخلربات القائمة يف كل من البلدان      
  .بينها  فيماواخلربات

وهتدف أنشطة املساعدة التقنية اليت يباشرها األونكتاد إىل مساعدة البلدان الناميـة،              -٤٢
 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف صياغة تشريعات وسياسات           اً،وأقل البلدان منو  
 عـن طريـق  حتسني تلك القائمة وضمان فعالية تنفيذ قـوانني املنافـسة         أو منافسة جديدة 

بني   فيما التشجيع على خلق ثقافة املنافسة    ) ب(تعزيز قدراهتا املؤسسية الوطنية؛ و    ) أ( :يلي ما
 واهليئات التنظيمية القطاعية ومـوظفي القـضاء وقطـاع األعمـال            املسؤولني احلكوميني 

دعم التعاون اإلقليمـي يف  ) ج(واملستهلكني والوسط األكادميي، عن طريق أنشطة الدعوة؛ و  
  .جمال قوانني وسياسات املنافسة الداعمة للتجارة واالستثمار والتنمية

من البلدان واحتياجاهتا ومدى وفـرة      للطلبات الواردة   اً  وتقدَّم املساعدة التقنية وفق     -٤٣
لبناء القدرات يف جمال قوانني وسياسـات       الرئيسية  وتشمل أنواع أنشطة األونكتاد     . املوارد
  :يلي  مااملنافسة

إجراء دراسات عن املمارسات احملتملة املانعة للمنافسة وآثارهـا الـسلبية             )أ(  
  دها البلدان املستفيدة؛حتد  مااحملتملة على االقتصاد يف قطاعات معينة، عادة

عقد حلقات عمل متهيدية وحلقات دراسية بشأن دور املنافسة وفوائدها يف             )ب(  
يشمل املسؤولني احلكـوميني واهليئـات      اً  عريضاً  تعزيز التنمية االقتصادية، تستهدف مجهور    

ية عن قطاع األعمال واجلمعيات ومنظمات محا       التنظيمية القطاعية والوسط األكادميي، فضالً    
  املستهلك؛
تيسري صياغة قوانني املنافسة ومحاية املـستهلك، ولوائحهـا، واملبـادئ             )ج(  

املنظمات اإلقليمية اليت هي بصدد إنـشاء نظمهـا املتعلقـة             أو التوجيهية لتنفيذها، للبلدان  
  باملنافسة بتوفري اخلربات وإسداء املشورة هلا؛ 

يف تنقيح تشريعاهتا يف جمـال      راغبة  الاملنظمات اإلقليمية     أو البلدانمساعدة    )د(  
 املنافـسة يف الـدول    ب املعنيـة  الـسلطات س مشورة اخلرباء من األونكتاد و     التمااملنافسة و 
بـأكثر الطـرق    ألفضل املمارسات الدوليـة و    اً  وفقاألخرى، بغية تعديل قوانينها      األعضاء
  فعالية؛ املمكنة

ـ       مـا  مساعدة البلـدان يف صـياغة       )ه(   ئح القطاعيـة   وايالئمهـا مـن الل
  املنافسة؛ وسياسات
 تقدمي اخلدمات االستشارية من أجل إنشاء الـسلطات املعنيـة باملنافـسة             )و(  

  يشمل ذلك إعداد اُألطر املؤسسية؛  ماتعزيزها، وعادة أو
توفري دورات تدريبية متهيدية للموظفني املسؤولني عن تنفيـذ تـشريعات             )ز(  

قـد    ما ، وهو املوظفون املكلفون ببحث ملفات املنافسة    سيما    وال املنافسة ومحاية املستهلك،  
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التدريب أثناء العمل لدى السلطات       أو يشمل عقد حلقات عمل تدريبية يف البلدان املستفيدة       
إجراء زيارات دراسية للسلطات املعنية باملنافسة األكثر خـربة يف إنفـاذ              أو املعنية باملنافسة 

  قوانني املنافسة؛ 
بشأن قوانني املنافـسة    متقدم   على مستوى   أو سية متهيدية عقد حلقات درا    )ح(  

  تستهدف القضاء، بوصفه اجلهة املسؤولة عن مراجعة قرارات السلطات املعنية باملنافسة؛
للمـسؤولني يف   على مستوى متقدم    حلقات دراسية وحلقات عمل     عقد    )ط(  

املمارسـات  مكافحة   يف   ربةتتمتع خب و،  تشريعات بشأن املنافسة  بالفعل  البلدان اليت اعتمدت    
يف التشاور مع بعـضها       أو  وترغب يف حتسني عملية إنفاذ هذه التشريعات       ،املانعة للمنافسة 

   حمددة وتبادل املعلومات؛شأن حاالتب
إجراء استعراضات نظـراء طوعيـة لقـوانني وسياسـات املنافـسة يف               )ي(  
  املهتمة؛ البلدان

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة     اً   منو مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان      )ك(  
  انتقالية يف حتسني عملية تقييم آثار التعاون اإلقليمي والثنائي بشأن قضايا املنافسة؛

مساعدة البلدان واملنظمات اإلقليمية املستفيدة يف حتديـد دور سياسـات             )ل(  
  .القدرات التنافسية والتنمية االقتصاديةاملنافسة يف تعزيز 

وتشمل اجلهات املستفيدة مباشرة من املساعدة اليت يقدمها األونكتـاد املـوظفني              -٤٤
احلكوميني املسؤولني عن تنفيذ قوانني وسياسات املنافسة، ومـوظفي اهليئـات احلكوميـة             
األخرى املسؤولني عن املسائل األعم املتعلقة بسياسات املنافسة وعن عملية التنظيم القطاعي،            

ني املكلفني بالتفاوض على الصعيدين اإلقليمـي واملتعـدد األطـراف،           واملسؤولني احلكومي 
  . والقضاء، وقطاع األعمال، ومجعيات محاية املستهلك، والباحثني، واألكادمييني
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    ٢اجلدول 
  ٢٠١٢  عامأنواع املساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد يف

ما إذا كان النشاط قد ُنفّذ كإجراء متابعة 
لوضع التوصيات الصادرة عن استعراض 
النظراء الطوعي موضع التنفيذ، حبسب 

 األحوال 

 البلد املستفيد

 صياغة التشريعات
إعادة النظر فيها   أو

 ع مبادئ توجيهية ووض
بناء القدرات 

 املؤسسية
الدعوة إىل 

 املنافسة 

تدريب 
املسؤولني 

 احملليني
محاية 

 املستهلك

األنشطة 
اإلقليمية 

ودون 
 اإلقليمية 

استعراضات 
النظراء 

الطوعية 
واألنشطة 
 **ال ينطبق ال نعم *املتصلة هبا

 قتصادياالحتاد اال
 لغرب والنقدي

 فريقياأ

      x  x   

 x x  x    x    إكوادور

   x   x    x إندونيسيا

 x   x       أوكرانيا

 x   x       باكستان

 x  x       x بروين

 x    x      بلغاريا

   x        نبن

   x  x      فاسو  بوركينا

 -دولة (بوليفيا 
 )املتعددة القوميات

x x  x x x    x 

 x  x x x x    x بريو

   x  x      توغو

 x  x x      x  جزر القمر
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ما إذا كان النشاط قد ُنفّذ كإجراء متابعة 
لوضع التوصيات الصادرة عن استعراض 
النظراء الطوعي موضع التنفيذ، حبسب 

 األحوال 

 البلد املستفيد

 صياغة التشريعات
إعادة النظر فيها   أو

 ع مبادئ توجيهية ووض
بناء القدرات 

 املؤسسية
الدعوة إىل 

 املنافسة 

تدريب 
املسؤولني 

 احملليني
محاية 

 املستهلك

األنشطة 
اإلقليمية 

ودون 
 اإلقليمية 

استعراضات 
النظراء 

الطوعية 
واألنشطة 
 **ال ينطبق ال نعم *املتصلة هبا

مجهورية ترتانيا 
 املتحدة

  x x  x x x   

مجهورية الو 
 الدميقراطية الشعبية

x  x  x x    x 

   x x  x x x    زامبيا

   x x  x x x   زمبابوي

 x       x   السلفادور

   x  x      السنغال

 x   x      x سيشيل

   x     x   صربيا

   x x x  x    غامبيا

 x  x   x    x غواتيماال

   x  x  x    بيساو - غينيا

 x   x       ***الفلبني

 x    x      قطر

   x x  x     ديفوار  كوت

   x x x    x  كوستاريكا

 x x x x x    x  كولومبيا
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ما إذا كان النشاط قد ُنفّذ كإجراء متابعة 
لوضع التوصيات الصادرة عن استعراض 
النظراء الطوعي موضع التنفيذ، حبسب 

 األحوال 

 البلد املستفيد

 صياغة التشريعات
إعادة النظر فيها   أو

 ع مبادئ توجيهية ووض
بناء القدرات 

 املؤسسية
الدعوة إىل 

 املنافسة 

تدريب 
املسؤولني 

 احملليني
محاية 

 املستهلك

األنشطة 
اإلقليمية 

ودون 
 اإلقليمية 

استعراضات 
النظراء 

الطوعية 
واألنشطة 
 **ال ينطبق ال نعم *املتصلة هبا

   x       x كينيا

   x  x  x    مايل

 x       x    ماليزيا

   x x   x x   منغوليا

   x  x      النيجر

 x x x x x x x   x نيكاراغوا

 x       x   اهلند

 x x x   x    x هندوراس

ُنظم من حلقات عمل      وما أُوفد من بعثات لتقصي احلقائق إىل البلد قيد استعراض النظراء           ما تعراضات النظراء الطوعية  تشمل األنشطة املتصلة باس     *  
للنشر من أجل عرض نتائج استعراض النظراء والتوصيات الصادرة عنه على مجيع اجلهات احمللية صاحبة املصلحة، وكـذلك علـى الـشركاء                      

  . ضوع االستعراضاإلمنائيني املوجودين بالبلد مو
تـزال    ال وتعدُّ أوكرانيا وباكستان ونيكاراغوا، اليت    . ختضع حىت اآلن الستعراض نظراء طوعي من جانب األونكتاد          مل ال ينطبق على البلدان اليت      **  

  .، ضمن هذه الفئة٢٠١٣  عامخاضعة الستعراضات نظراء طوعية يف
  .٢٠١٤  عامبني استجابةً لطلب هذا البلد إجراء استعراض نظراء طوعي له يفأُوفدت بعثة حتضريية لتقصي احلقائق إىل الفل  ***  

        


