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  جلنة التجارة والتنمية

فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املعـين بقـوانني           
  املنافسة وسياسات

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨جنيف، 

  جدول األعمال املؤقتمن ) ب(٣البند 
  برنامج العمل مبا يف ذلك بناء القدرات وتقدمي املساعدة

  التقنية فيما يتعلق بقوانني وسياسات املنافسة

استعراض عملية بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية يف جمال قوانني              
  وسياسات املنافسة

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
ض هذا التقرير السنوي أنشطة أمانة األونكتاد يف جمـال بنـاء القـدرات       يستعر  

. ٢٠١٣-٢٠١٢والتعاون التقين وكذلك أنشطة شركاء إمنائيني آخرين خـالل الفتـرة            
ويتضمن التقرير معلومات مقدمة من الدول األعضاء عما اضطلعت بـه مـن أنـشطة               

الثنائي أو اإلقليمي، يف جمال قـوانني       التقين أو ما تلقته من تعاون، على املستويني          التعاون
  .املنافسة وسياسات محاية املستهلك
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  مقدمة    
ميكن أن تؤدي املنافسة ومحاية املستهلك دوراً مباشراً وهاماً يف تعزيز النمو االقتصادي               -١

ـ          . واحلد من الفقر   ة فاملنافسة حتفز االبتكار واإلنتاجية والقدرة التنافسية، وتسهم بذلك يف هتيئ
وتتـيح املنافـسة    . فعالة لألعمال التجارية، مما يولد النمو االقتصادي وخيلق فرص العمل          بيئة

إمكانيات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وتزيل احلواجز اليت حتمي النخب الراسخة،           
ومن مث تزيد املنافسة من جاذبية البلد كموقـع لألعمـال،           . وحتد من فرص استشراء الفساد    

وتعود املنافسة أيضاً بفوائد علـى املـستهلك خبفـض    . ب االستثمار الوطين واألجنيب   فتستجل
وهبذا املعىن، حتقـق املنافـسة الرفـاه جلميـع          . األسعار وحتسني اخلدمات وزيادة اخليارات    

أما محاية املستهلك فتعود بالنفع على املستهلكني كافة بضمان حقهم يف احلصول            . املستهلكني
خطرة؛ وعلى املعلومات الوافية اليت متكّنهم من االختيار عن اطـالع وفقـاً      على منتجات غري    

فقلما ُتنتهك حقوق املستهلكني . لرغباهتم واحتياجاهتم؛ وعلى سبل انتصاف فعالة يف هذا الصدد
وحيسن ذلك رفاههم حتسيناً مباشراً ويسهم أيـضاً        . القادرين الذين يعرفون حقوقهم وُيعملوهنا    

  .لشركات اليت يتعني عليها أن تطبق جمموعة موحدة من املعايري تدعم املنافسةتكافؤ فرص ا يف
ووجهت جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة األونكتاد إىل توفري             -٢

املساعدة التقنية والربامج االستشارية والتدريبية يف جمال سياسات املنافسة ومحاية املـستهلك            
  .ة النامية واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةللبلدان املهتم

  :وتشمل أنشطة األونكتاد يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية ما يلي  -٣
تعزيز التشريعات املوجودة يف جمال املنافسة أو صياغة تشريعات جديدة تالئم اهليكل             •

ياجاهتا اإلمنائية على   القانوين واالقتصادي اخلاص بتلك البلدان وبوسعها أن تليب احت        
  أفضل وجه؛

  تعزيز مؤسسات املنافسة املوجودة أو إنشاء مؤسسات جديدة؛ •
  بناء القدرات من أجل حتسني إنفاذ قانون املنافسة؛ •
  تشجيع ثقافة املنافسة من خالل أنشطة الدعوة إىل املنافسة؛ •
  .إجراء استعراضات النظراء الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة •
يق هذه األهداف، يعمل األونكتاد عن كثب مع هيئات املنافسة يف الـدول        ولتحق  - ٤

األعضاء ومع الشركاء اإلمنائيني ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي وشـبكة         
ويتـضمن هـذا   . املنافسة الدولية وخرباء املنافسة من القطاع اخلاص واألوساط األكادميية   

شطة أمانة األونكتاد يف جمال بناء القدرات والتعاون التقين         التقرير السنوي معلومات عن أن    
، فضالً عن معلومات قدمتها الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل          ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة  

  .األونكتاد عن أنشطة التعاون التقين يف جمال قوانني وسياسات املنافسة
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القـسم األول علـى أنـشطة       فبعد املقدمة، يركز    : وينقسم التقرير إىل أربعة أقسام      -٥
؛ ٢٠١٣-٢٠١٢األونكتاد يف جمال بناء القدرات على املستويني الوطين واإلقليمي خالل الفترة           

وُيخصَّص القسم الثاين ألنشطة بناء القدرات اليت أبلغت عنها الـدول األعـضاء وسـائر               
قنية اليت أبلغـت    املنظمات الدولية؛ ويتناول القسم الثالث أنشطة بناء القدرات واملساعدة الت         

عنها البلدان املتلقية؛ ويلخص القسم الرابع بعض الدروس واملمارسات الفضلى اليت حـددهتا      
  .الوكاالت واملؤسسات املاحنة

  أنشطة األونكتاد يف جمال بناء القدرات  -أوالً  

  األنشطة املوجهة لفرادى البلدان  -ألف  
ده استجابةً لطلب البلـدان     ، بذل جهو  ٢٠١٣-٢٠١٢واصل األونكتاد، يف الفترة       -٦

ويف سبيل ذلك، قـدم األونكتـاد       . النامية من أجل مساعدهتا على نشر ثقافة املنافسة فيها        
مساعدة تقنية فيما يتعلق بإعداد السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقة باملنافـسة ومحايـة             

تساهم يف التوصـل إىل     املستهلك أو إقرارها أو تنقيحها أو تنفيذها وكذلك يف اجملاالت اليت            
فهم أفضل للقضايا ذات الصلة وبناء القدرات املؤسسية الوطنية على إنفاذ تشريعات املنافسة             

وساعد األونكتاد احلكومات أيضاً يف حتديد دور سياسـات املنافـسة يف التنميـة،           . الفعالة
 اإلقليمـي   وآثارها على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل، وكذلك استراتيجيات التعـاون         

وُتعرض يف الفقرات التالية اجملاالت الرئيـسية الـيت مشلتـها      . ودون اإلقليمي يف هذا امليدان    
  .مساعدة األونكتاد التقنية يف تلك الفترة

  املساعدة يف إعداد قوانني املنافسة الوطنية  -١  
ا املتعلقة  أو مراجعة تشريعاهت  /يف إطار اجلهود الرامية إىل مساعدة البلدان يف صياغة و           -٧

باملنافسة، ساعد األونكتاد حكومات بروين دار السالم وباراغواي وغواتيماال وجزر القمر يف 
. صياغة قوانينها املتعلقة باملنافسة، وساعد سيشيل وزمبابوي وصربيا يف مراجعـة قوانينـها            

  .٢٠١٣واعُتمد قانونا املنافسة يف جزر القمر وباراغواي يف عام 

  نافسةالدعوة إىل امل  -٢  
اضطلع األونكتاد باألنشطة االستشارية والتدريبية املختلفة مقترنة بأحداث أخرى           - ٨
من خالل تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وغري ذلك من االجتماعات واألنشطة،              أو

واستهدف هبا أصحاب املصلحة ومسؤولني حمددين أو مجهوراً أوسع يـشمل املـسؤولني             
وُنظمـت حلقـة    . فضالً عن ممثلي دوائر األعمال واملستهلكني     احلكوميني واألكادمييني،   

             اإلقليمية بشأن إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقـة اخللـيج يف الدوحـة، يف الفتـرة                  العمل
 كحدث سابق النعقاد مؤمتر األونكتاد الثالث عشر،        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨   إىل ١٦من  
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. أمام تنفيذ قوانني وسياسات املنافسة يف هـذه املنطقـة         ملناقشة التحديات واآلفاق املقبلة     
ونـوقش  . وُنظمت حلقة العمل بالتعاون مع وزارة األعمال والتجارة يف قطر وبدعم منها           

خالهلا دور قوانني وسياسات املنافسة يف التنمية االقتصادية ومحاية املستهلك، واملفـاهيم            
ئية اليت تواجهها بلدان اخلليج يف إنفاذ قـوانني         األساسية لقوانني املنافسة، والتحديات اإلمنا    

ونظم األونكتاد حلقة عمل بشأن إنفاذ قوانني املنافسة ضد الشركات احلكوميـة يف             . املنافسة
، وحلقة عمل يف موروين     )٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢-٢١(اهلند، بالتعاون مع جلنة املنافسة يف اهلند        

  .بإقرار حكومة جزر القمر قانون املنافسةللتوعية ) ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨-١٧(

  تدريب املوظفني املكلفني بقضايا املنافسة  -٣  
يف إطار أنشطة تدريب املوظفني املكلفني بقضايا املنافسة، ُنظمت عدة حلقات عمـل         -٩

ويف إطار العنصر الوطين من برنامج سياسـات املنافـسة          . ٢٠١٣-٢٠١٢تدريبية يف الفترة    
، قدمت أمانة األونكتـاد توصـيات      )برنامج كومبال (نطقة أمريكا الالتينية    ومحاية املستهلك مل  

بشأن قوانني املنافسة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات وبريو والسلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا            
) ٢٠١٢مـارس   /آذار(وهندوراس بغية سنها يف وقت الحق، وأوفدت بعثات ميدانية إىل بريو            

لتعمـيم تلـك    ) ٢٠١٢أكتـوبر   /تشرين األول (وغواتيماال  ) ٢٠١٢مايو  /رأيا(والسلفادور  
 أيضاً، أصدر األونكتاد دليالً بشأن املنافسة يف املشتريات احلكوميـة           ٢٠١٢ويف عام   . القوانني

ويف . ٢٠١٩-٢٠١٣ يف إكوادور، ووضع خطة استراتيجية لوكالة املنافسة يف هندوراس للفترة         
اسُتكمل جتميع التشريعات واملبادئ واألحكام القـضائية الـيت         ،  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

وقد شرع موظفو مديرية الـصناعة والتجـارة        . تتناول املنافسة ومحاية املستهلك يف كولومبيا     
بالفعل يف استخدام قاعدة البيانات لتدعيم قضاياهم باألدلة الالزمة، ومن مث حتـسني نوعيـة               

 ١ ٥٠٠ وثيقة للتحليل والرقمنة وصيغ أكثر مـن         ١ ١٠٠وخضع أكثر من    . قرارات املديرية 
ملف يتناول مبادئ املنافسة وأُدرج يف قاعدة البيانات اليت تتضمن وصالت حتيل إىل النصوص              

وعقب استكمال دليـل    . اخلاصة واملديرية ملتزمة مبواصلة نشاطها مبواردها    . التشريعية املناسبة 
 ٢٠١٢سبتمرب  /ظم األونكتاد حلقة عمل يف أيلول     كشف التكتالت االحتكارية والتحقيق فيها، ن     

يف إندونيسيا استهدفت موظفي مفوضية اإلشراف على املنافسة يف جمال األعمال يف إندونيسيا             
)Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU (  لتعميم الدليل وتعزيز فهم موظفي املفوضـية

ات الكشف والتحقيق املعروضة يف الـدليل       املكلفني بقضايا املنافسة لسبل تطبيق تقنيات وأدو      
ونظم األونكتاد أيضاً دورات تدريبية بشأن تقنيـات        . على قضايا التكتالت االحتكارية الفعلية    

) ٢٠١٢يوليـه   /متـوز (وزامبيـا   ) ٢٠١٢مـارس   /آذار(سيشيل  : التحقيق يف البلدان التالية   
كـانون  (ومنغوليـا   ) ٢٠١٢نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (ترتانيا املتحدة وزمبابوي     ومجهورية

وُنظمت حلقة عمل تدريبية بشأن املمارسـات املخلـة باملنافـسة           ). ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 كـانون   ٧يف   قوانني املنافسة بالتزامن مع حدث تعميم نتـائج اسـتعراض النظـراء            وإنفاذ
 يف أوالنباتار الذي استهدف موظفي وكالة املنافسة الرتيهـة ومحايـة            ٢٠١٢ديسمرب  /األول

ملستهلك يف منغوليا، مبشاركة موظفني ذوي خربة يف هذا اجملال من هيئـات أخـرى معنيـة         ا
  .واختريت مواضيع حلقة العمل بالتشاور مع الوكالة استناداً إىل احتياجات املوظفني. باملنافسة
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  بناء املؤسسات  -٤  
ـ        -١٠ سة، يشمل دعم األونكتاد للبلدان اليت اعتمدت تشريعات وطنيـة يف جمـال املناف

ويف هـذا اجملـال، قـّدم       . ولوكاالت املنافسة املنشأة حديثاً، أنشطةً لدعم بناء املؤسسات       
األونكتاد املشورة والدعم يف كوستاريكا بشأن تصميم وإطالق املوقع الـشبكي لوكالـة             

ونظـم األونكتـاد أيـضاً يف       . ٢٠١٢أبريل  /املنافسة، الذي ُعرض على اجلمهور يف نيسان      
 يف جامعـة األمـريكتني      ٢٠١٢مـارس   /بشأن قـضايا املنافـسة يف آذار      إكوادور مؤمتراً   

)Universidad de las Américas(   تلته حلقة عمل موجهة إىل الرابطات التجاريـة للتوعيـة ،
وباإلضافة إىل ذلك، عقد األونكتاد ووكالة املنافسة يف هندوراس اجتماعـاً           . بقضايا املنافسة 

ربملان والسلطة التنفيذية واملسؤولون عن تنظيم القطاعـات        أعضاء ال (مع ممثلي القطاع العام     
 لتشجيع ثقافـة املنافـسة والتوعيـة        ٢٠١٢مايو  /يف أيار ) والقضاة ووكالة محاية املستهلك   

ووقع األونكتاد هبذه املناسبة مذكرة تفاهم مع هندوراس انضم هذا البلد مبوجبها            . بقضاياها
أثناء اجتماع املائدة املـستديرة الـذي اشـترك         وُعرض هذا االتفاق    . إىل برنامج كومبال  

، وأثناء حدث   "تدخل الدولة وسياسات املنافسة   "األونكتاد يف تنظيمه مع هندوراس، بعنوان       
". أمهية املنافسة لألعمال التجارية واملستهلك والتنميـة الوطنيـة        "التعميم الذي تاله بعنوان     

 ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢١يا يف وعالوة على ذلك، أطلق األونكتاد مع حكومة بلغار   
منتدى صوفيا للمنافسة، وهو مبادرة إقليمية تسعى لتعزيز التعاون وتنمية الروابط اإلقليميـة             

وهتدف املبادرة إىل مساعدة    . منطقة البلقان يف سبيل ضمان تطبيق موحد لقواعد املنافسة         يف
 استفادة هذه البلدان إىل أقصى حد مـن         بلدان املنطقة يف إقرار وإنفاذ قوانني املنافسة وزيادة       

ويتوخى املنتدى حتقيق أهداف رئيسية تتمثل يف وضع وحتسني تشريعات   . أسواق جيدة األداء  
جمال إنفاذ القوانني، وإجياد حلـول       املنافسة، وبناء القدرات، وتطبيق املمارسات الفضلى يف      

  .املنطقة مشتركة للشواغل احملددة اليت تطرحها املنافسة يف
  ١اإلطار 

  منتدى صوفيا للمنافسة
 كمبادرة مـشتركة بـني     ٢٠١٢نوفمرب  /أنشئ منتدى صوفيا للمنافسة يف تشرين الثاين        

ويهدف املنتدى إىل املساعدة يف بناء مؤسسات       . األونكتاد واللجنة البلغارية املعنية حبماية املنافسة     
لبوسنة واهلرسك وكرواتيا وكوسـوفو     ألبانيا وا (وقدرات هيئات املنافسة الفتية يف غرب البلقان        

واجلبـل األسـود    )) ١٩٩٩(١٢٤٤اإلقليم اإلداري لألمم املتحدة، قـرار جملـس األمـن           (
وتتيح املبادرة حمفالً للتعاون من خالل احللقات       ).  وصربيا سابقاًمقدونيا اليوغوسالفية    ومجهورية

دى، من خالل إتاحة منرب شبكي لنشر       وُيتوخي من املنت  . الدراسية ومنرباً شبكياً لتبادل املعلومات    
املعلومات واملواد والعروض وإلجراء احللقات الدراسية الشبكية، أن يعزز تيسري التعـاون بـني              

ومنذ إطالق هـذه املبـادرة،      . هيئات املنافسة يف املنطقة، ويقوي تنمية العالقات اإلقليمية بينها        
  .، على التوايل٢٠١٣نوفمرب /مايو وتشرين الثاين/املنتديان الثاين والثالث يف صوفيا يف أيار ُعقد
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  محاية املستهلك  -٥  
فيما يتعلق بقضايا محاية املستهلك، ُنفذت أنشطة لبناء القدرات والتـدريب علـى               -١١

فعلى الصعيد الدويل، نظم األونكتاد مبشاركة وكالة بريو حلماية         . الصعيدين الدويل والقطري  
 ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ و ١١ حلماية املستهلك، يومي     املستهلك املنتدى الدويل الثاين   

وشاركت يف املنتدى وكاالت محاية املستهلك من األمريكتني فضالً عن منظمـات            . يف ليما 
. ، ومنظمات اجملتمـع املـدين، واألوسـاط األكادمييـة         )منظمة الدول األمريكية  (إقليمية  
 األمم املتحدة التوجيهية حلماية املـستهلك؛  تنقيح مبادئ ) أ: (مسائل تتعلق مبا يلي    ونوقشت

تنفيـذ أنظمـة    ) د(التجارة اإللكترونية؛   ) ج(الربامج التثقيفية للمستهلكني الشباب؛     ) ب(
وُعقد املنتدى الـدويل الثالـث حلمايـة        . محاية املستهلك يف جمال السياحة    ) ه(االسترداد؛  

وعلى الـصعيد القطـري،     . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٥ و ٢٤املستهلك يف سانتو دومينغو يومي      
 املتعلقة حبماية املستهلك إىل األونكتـاد       نينهاقدمت سانت لوسيا والسلفادور ونيكاراغوا قوا     

وقدم فريق اخلرباء االستشاري واألونكتاد تعليقات على تلـك         . إلخضاعها الستعراض تقين  
، شـارك   الدومينيكيـة ويف اجلمهورية   . القوانني ودعما عملية التعميم يف هذه البلدان الثالثة       
 مـع رابطـات معنيـة       ٢٠١٢ طسأغس/األونكتاد يف حلقة دراسية على مدى يومني يف آب        

وقدم األونكتاد املشورة بشأن أفضل     .  حلماية املستهلك  الدومينيكيةباملستهلك، نظمتها الوكالة    
السبل لدمج احتياجات وطلبات املنظمات املعنية باملستهلك مع احتياجات وطلبـات قطـاع             

 تثقيفي بـشأن    نامجويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، صاغ األونكتاد مضمون بر        . األعمال
واستلزم ذلك إنشاء صـفحة     . االستهالك املستدام، طُبق الحقاً يف املدارس الثانوية واجلامعات       

وانصب تركيز هذا النشاط على     . شبكية تفاعلية وعقد دورات تدريبية شىت يف املراكز التعليمية        
وُنظم حفـل   .  مشاريع ثةتنظيم مباراة إلكترونياً بني الطالب ُتمنح يف أعقاهبا جوائز ألفضل ثال          

ويف كولومبيا، طلب األونكتاد إعداد تقريـر       . ٢٠١٢ديسمرب  /تسليم اجلوائز يف كانون األول    
 يف  )Señor Consumidor(دراسة اجلدوى للشروع يف برنامج ختم اجلودة حلمايـة املـستهلك            

 إىل  لربنامجويهدف هذا ا  . ٢٠١٢نوفمرب  /تجارة بالتجزئة يف كولومبيا يف تشرين الثاين      ال جمال
 ال تقتصر على العاصمة بوغوتـا،   -تعزيز ثقافة مستدمية حلماية املستهلك يف القطاع اخلاص         

ويف كوستاريكا، أطلق األونكتاد نظاماً آلياً جديـداً ملراقبـة          . بل تشمل خمتلف أحناء البلد    
ويتيح هذا النظام للمستهلكني معلومات آنية عن أسـعار         . ٢٠١٢مارس  / آذار األسواق يف 

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . السوق وميكنه أن يولد البيانات والتقارير اإلحصائية توليداً آليـاً         
األونكتاد تنظيم حلقة عمل بشأن املمارسات الفضلى املتبعة يف الشبكة الدولية حلمايـة              دعم

نون يف سان خوسيه، تلقى خالهلا مجيع موظفي وكالة محاية املـستهلك  املستهلك وإنفاذ القا 
ونظم األونكتاد حلقة دراسية على مدى يومني تناولت معاجلة         .  على مسائل اإلنفاذ   يبالتدر

القضايا وسالمة املنتجات من أجل تعميم اإلجراءات اليت تتبعها وكالة محاية املستهلك على             
سائر الوكاالت احلكومية واألوساط األكادمييـة وقطـاع        (مجيع أصحاب املصلحة املعنيني     

ويف السلفادور، دعم األونكتـاد تعزيـز رابطـات         ). األعمال واحملامون ووسائط اإلعالم   
ومشـل ذلـك إسـداء      . ٢٠١٢املستهلكني بتنظيم أنشطة تدريبية وبرامج التبادل طيلة عام         
  . املستهلكني رمسياًاملشورة القانونية بشأن اخلطوات الالزمة لتسجيل رابطات
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، عقد األونكتاد جلسة إحاطة لفائدة البعثات الدبلوماسية يف جنيـف    ٢٠١٣ويف عام     -١٢
بشأن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، يف إطار العملية التحضريية ملؤمتر األمم             

ميـون وممثلـو    وحضر منسقون إقلي  . ٢٠١٥املتحدة االستعراضي السابع املقرر عقده يف عام        
أكتـوبر،  / تـشرين األول ٢٩ بعثة دائمة يف جنيف جلسة اإلحاطة املعقودة يف    ثالثنيمن   أكثر
  .أتاحت فرصة ملناقشة املشاورات املتعلقة مببادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك اليت
وأوضحت أمانة األونكتاد أن هذه املشاورات لن تنطوي على مفاوضـات بـشأن               -١٣
ستصواب تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك أو تنقيح نصها، بل ستشمل             ا

. ٢٠١٥أعماالً حتضريية شفافة وشاملة ُتعرض فيما بعد على املـؤمتر االستعراضـي يف عـام                
 يلخص أفضل املمارسات يف كل جمال، وميكن أن يقترح مشروع           صددتقرير يف هذا ال    وسُيعد

وسيعقد كل فريق عامل اجتماعاتـه عـن طريـق          . راءات اليت ينبغي اختاذها   قرار بشأن اإلج  
وسيجري األونكتاد مزيداً من املشاورات يف احملافـل الدوليـة واإلقليميـة            . اإلنترنت أساساً 

وسُيطلب من الدول األعضاء، يف الوقت      . ٢٠١٥ و ٢٠١٤محاية املستهلك طيلة عامي      بشأن
  .للمشاركة يف األفرقة العاملة) أشخاصاً(املناسب، أن تعّين شخصاً 

  استعراض النظراء واملتابعة  -٦  
بغية ضمان االتساق بني النُّهج احلكومية املتبعة إمجاالً يف عملية خصخصة وحتريـر               -١٤

نظم التجارة واالستثمار، شرع األونكتاد يف تنظيم استعراضات النظراء الطوعيـة لقـوانني             
طاً رئيسياً ضمن عمل األونكتاد يف جمـال سياسـات          وسياسات املنافسة، اليت أصبحت نشا    

 االستعراضات حمفالً مثالياً ملناقشة ُنهج السياسات القائمة على الـسوق           ذهوتتيح ه . املنافسة
  .الكفيلة بتعزيز التنمية وضمان سري األسواق مبا خيدم مصلحة الفقراء

 جمـال املـساعدة     وأصبحت استعراضات النظراء جزءاً قيماً من عمل األونكتاد يف          -١٥
فقد انبثقت عنها جمموعة من التوصيات بشأن كيفية تطبيق التشريعات مبزيـد مـن              . التقنية

الفعالية إقليمياً ووطنياً، وكيفية بناء القدرات على تنفيذ سياسات املنافـسة والتـرويج هلـا             
يف ويف هذا الصدد، نظمت شعبة املنافـسة وسياسـات املـستهلك            . ونكتادباالستعانة باأل 

سـبتمرب  / أيلول٢٧ إىل ٢٣ تدريباً للقضاة واملفوضني يف الفترة من      ٢٠١٢األونكتاد يف عام    
يف غابورون وبوتسوانا، يف إطار متابعة استعراض النظراء الثالثي جلمهورية ترتانيا املتحـدة             

 العمل اخلاصة بالقضاة ضمن إطار األونكتاد لبناء القدرات         لقةوتدخل ح . وزامبيا وزمبابوي 
ويدخل تـدريب القـضاة علـى       . ملؤسسية بغية اإلنفاذ الفعال لقوانني وسياسات املنافسة      ا

: استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسـات املنافـسة       املستوى اإلقليمي ضمن توصيات     
وُنظمت جلسة االسـتعراض    .  زمبابوي - مبيا زا -تقرير ثالثي عن مجهورية ترتانيا املتحدة       

لدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني           الطوعي الثالثي خالل ا   
. ٢٠١٢يوليـه  /اليت ُعقدت يف جنيف يف متـوز   ) فريق اخلرباء احلكومي  (وسياسات املنافسة   

. ورمبا مل ُتتح الفرصة يف بلدان كثرية للمهنيني القانونيني والقضاة ملعاجلة قـضايا املنافـسة              
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نفاذ قوانني املنافسة يف سياق العوملة وتغري األسـواق زيـادة           وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب إ    
وعرض األونكتاد نتائج استعراض    . قدرات ومهارات القضاة للبت بفعالية يف قضايا املنافسة       

، ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢النظراء اخلاص بنيكاراغوا يف اجلامعة األمريكية مباناغوا يف         
  .عدة التقنية لتنفيذ توصيات االستعراضوقدم مقترحاً يتعلق مبشروع للمسا

وسعياً من األونكتاد لتحديد قيمة وتأثري استعراضات النظراء املنفذة يف إطاره، فقد              -١٦
كلف مراجَع حسابات خارجي بإجراء تقييم الحق هلذه االستعراضات وملدى تنفيذ توصياهتا            

  .املتحدة االستعراضي السابع خالل مؤمتر األمم ٢٠١٥وسُيعرض التقرير يف عام . ولتأثريها

  األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية  -باء  
ما انفك األونكتاد ينفذ أنشطته املتعلقة بالتعاون التقين وبناء القـدرات يف إطـار                -١٧

  .األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية

  برنامج كومبال  -١  
من أنشطة بناء القـدرات     ، أتيح للبلدان املستفيدة عدد      )١(يف إطار برنامج كومبال     -١٨

  .واملؤسسات فضالً عن التدريب وتبادل املعلومات

  ٢٠١٢ املضطلع هبا يف عام األنشطة    
قدم فريق اخلرباء االستشاري واألونكتاد توصيات بشأن قوانني املنافسة يف دولة بوليفيا              -١٩

ة سـنها يف وقـت      املتعددة القوميات وبريو والسلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا وهندوراس بغي       
) ٢٠١٢مـارس   /آذار(ومشلت األنشطة املضطلع هبا إيفاد بعثات ميدانيـة إىل بـريو            . الحق

. لتعميم تلك القوانني) ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول(وغواتيماال ) ٢٠١٢مايو /أيار (روالسلفادو
كوميـة   أيضاً، ساعد األونكتاد يف إصدار دليل بشأن املنافسة يف املشتريات احل     ٢٠١٢ويف عام   

  .٢٠١٩-٢٠١٣إكوادور، ووضع خطة استراتيجية لوكالة املنافسة يف هندوراس للفترة  يف
 جتميع التشريعات واملبادئ    ٢٠١٢نوفمرب  /ويف كولومبيا، اسُتكمل يف تشرين الثاين       -٢٠

وقـد  . واألحكام القضائية اليت تتناول املنافسة ومحاية املستهلك وأُدرجت يف قاعدة بيانات          
 مديرية الصناعة والتجارة بالفعل يف استخدام قاعدة البيانات لتدعيم قـضاياهم            شرع موظفو 

ويف كوستاريكا، قـّدم األونكتـاد      .  ومن مث حتسني نوعية قرارات املديرية      زمة،باألدلة الال 
املشورة والدعم بشأن تصميم وإطالق املوقع الشبكي لوكالة املنافسة، الذي ُعـرض علـى              

وُعقد يف إكوادور مـؤمتر بـشأن قـضايا املنافـسة يف            . ٢٠١٢ أبريل/اجلمهور يف نيسان  

__________ 

: ميكن االطالع على معلومات عن هذا الربنامج يف العنوان التايل )١(
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-and-Consumer-Protection-Policies-

for-Latin-America-%28COMPAL%29.aspx)  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٤اطُّلع عليه يف.( 
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 تلته حلقة عمل موجهة إىل الرابطـات التجاريـة   تني، يف جامعة األمريك ٢٠١٢مارس  /آذار
 تـدريب  ٢٠١٢أكتـوبر   /ويف السلفادور، ُنظم يف تـشرين األول      . للتوعية بقضايا املنافسة  

 جمال اإلنفاذ، مثل استغالل مركـز       متخصص ملوظفي وكالة املنافسة تناول قضايا حمددة يف       
ويف هندوراس، عقـد األونكتـاد      . يةاهليمنة اجلماعية والتسعري الكيدي واملمارسات املتواز     

أعضاء الربملان والسلطة التنفيذية واملسؤولون  (ووكالة املنافسة اجتماعاً مع ممثلي القطاع العام        
 ملناقشة مـسألة    ٢٠١٢مايو  /يف أيار ) عن تنظيم القطاعات والقضاة ووكالة محاية املستهلك      

 هبذه املناسبة مذكرة تفاهم مـع  ونكتادووقع األ. الدعوة إىل ثقافة املنافسة والتوعية بقضاياها     
وُعرض هذا االتفاق أثناء اجتمـاع      . هندوراس انضم هذا البلد مبوجبها إىل برنامج كومبال       

تـدخل الدولـة    "دوراس، بعنوان   املائدة املستديرة الذي اشترك األونكتاد يف تنظيمه مع هن        
 املنافسة لألعمال التجارية    مهيةأ"، وأثناء حدث التعميم الذي تاله بعنوان        "وسياسات املنافسة 

 مؤمتراً لتعميم نتائج    ٢٠١٣ويف نيكاراغوا، عقد األونكتاد يف عام       ". واملستهلك والتنمية الوطنية  
يبية بشأن األحكـام القانونيـة      استعراضات النظراء اليت جرت يف جنيف، ونظم دورات تدر        

وُنظمـت  .  يف نيكـاراغوا   ملنافسةوالتحليالت املتعلقة بقضايا االندماج لفائدة موظفي وكالة ا       
 )٢٠١٢مـايو   /أيـار (دورتان تدريبيتان أخريان بشأن قضايا املنافسة، واحدة للقضاة عموماً          

و، ُنظمـت دورة    ويف بـري  ). ٢٠١٢أكتـوبر   /تشرين األول (وأخرى لقضاة احملكمة العليا     
     /تشرين الثـاين  (ستهلكلفائدة مكاتب بريو اإلقليمية املعنية بقضايا املنافسة ومحاية امل      تدريبية
، ويتضمن جمموعة من حلقات العمل ٢٠٠٩ويتواصل هذا النشاط منذ عام ). ٢٠١٢نوفمرب 

ـ       . وبرامج التدريب الداخلي   ة الـيت   ويشرف خرباء وطنيون ودوليون على الدورات التدريبي
  .مركزي لسياسات املنافسة ومحاية املستهلك يف مجيع أحناء البلد هتدف إىل إنفاذ ال

وأُعدت يف إطار برنامج كومبال أربعة أدلة بشأن املنـهجيات املوحـدة للتحليـل                -٢١
. االقتصادي للقضايا القطرية هبدف تيسري مالحقة املمارسات املخلة باملنافسة عـرب احلـدود            

وتال ذلك تنظيُم حلقيت عمـل تـدريبيتني        . ن األول والثاين على كولومبيا وبريو     ويركز الدليال 
ونظـراً إىل جنـاح هـذه التجربـة،         .  لفائدة موظفي وكاليت املنافسة فيهما     ينهذين البلد  يف

، طُلب علـى  ٢٠١١نوفمرب /حلقة عمل خاصة ببلدان أمريكا الوسطى يف تشرين الثاين  ُنظمت
ويف كـانون   .  يركزان على هـذه املنطقـة      ٢٠١٢ني صدرا يف عام     إثرها إعداد دليلني إضافي   

 هنائيتان خاصتان بكولومبيا وبريو عمل خالهلمـا        عمل، ُنظمت حلقتا    ٢٠١٢ديسمرب  /األول
مستشار من برنامج كومبال وموظفو وكاليت املنافسة عمالً وثيقاً على تطبيق مجيع الـدروس              

 تـدريبان   ٢٠١٢ديسمرب  /وُنظم يف كانون األول   . املستخلصة من القضايا الواقعية واالفتراضية    
وُنظمت حلقة تدريبية أخـرى     . إقليميان بشأن قضايا املنافسة لفائدة القضاة يف كولومبيا وبريو        

وُعقد املؤمتر السنوي لربنامج  . تناولت التحليل االقتصادي لقضايا املنافسة يف إطار نشاط إقليمي        
ونوقشت يف املؤمتر التقـارير     . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠كومبال يف ليما يف الفترة من       

، واألنشطة املقرر تنفيـذها يف      ٢٠١٢ و ٢٠١١ يف عامي    االقطرية املتعلقة باألنشطة املضطلع هب    
 والدورات املوضوعية اليت تتناول     ،، والعنصر اإلقليمي يف برنامج كومبال     ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  

  .رب القطرية يف جمال مراقبة عمليات االندماجإدارة املعارف واملوارد البشرية، والتجا
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  ٢اإلطار 
  ٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج كومبال يف عام 

  كولومبيا
 ١٨مـن  ) بالتعاون مع بريو(برنامج التدريب على قوانني املنافسة مع جامعة أوكسفورد         •

  أبريل؛/ نيسان٢٠إىل 
  أكتوبر؛/ تشرين األول٣٠  إىل١٨تنظيم جولة دراسية يف أوكسفورد من   •
  تدريب القضاة بالتعاون مع السلفادور ونيكاراغوا؛  •
  ).بالتنسيق مع بريو(ديسمرب /يونيه وكانون األول/حلقتا عمل تدريبيتان للقضاة يف حزيران  •

  كوستاريكا
  حلقة عمل بشأن الطرق البديلة لتسوية املنازعات والتجارة اإللكترونية؛  •
  .مايو/ أيار٢١-٢٠شرية يف الوكالة على حقوق املستهلك، تدريب املوارد الب  •

  إكوادور
وهدفت حلقة العمـل إىل     . حلقة عمل بشأن التالعب يف العطاءات على الصعيد الدويل          

 فيما يتعلـق    ٢٠١٢-٢٠٠٢تقدمي دروس بشأن كيفية تراكم السوابق القضائية خالل العقد          
جنتني والربازيل وبنمـا وبـريو وشـيلي        األر: األوكسجني السائل يف سبعة بلدان هي      بسوق

  . مارس/ آذار١٣-١٢واملكسيك، 

  السلفادور
  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٥-٤تدريب القضاة بالتعاون مع كوستاريكا ونيكاراغوا،   •
حلقة عمل تدريبية بشأن التالعب يف العطاءات موجهة إىل أعضاء مكاتب املـشتريات               •

  مارس؛/ آذار١٥-١٠احلكومية يف السلفادور، 
  .٢٠١٣مارس /املشاركة يف حدث عرض التعديالت اجلديدة لقانون محاية املستهلك يف آذار  •

  نيكاراغوا
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٨-٦ القضاة بالتعاون مع السلفادور وكوستاريكا، تدريب  
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  باراغواي
ديـد الـذي     املساعدة التقنية يف التعليق على اللوائح املقترحة لقانون املنافسة اجل          تقدمي  

  .سبتمرب/ أيلول٢٧-٢٦أعده مصرف البلدان األمريكية للتنمية، 

  بريو
برنامج التدريب على قوانني املنافسة مع جامعة أوكسفورد، بالتعاون مـع كولومبيـا،               •

  يونيه؛/ حزيران١٢-١١
، بالتنسيق  ٢٠١٣ديسمرب  /يونيه وكانون األول  /حلقتا عمل تدريبيتان للقضاة يف حزيران       •

  ومبيا؛مع كول
املشاركة يف منتدى املنافسة يف أمريكا الالتينية الذي عقدته منظمة التعاون والتنميـة يف                •

 وتوقيع إعالن ليما، وهو اتفاق غري رمسي للتعاون         -سبتمرب  /امليدان االقتصادي يف أيلول   
  .بني كولومبيا وشيلي وبريو

   الدومينيكيةاجلمهورية
  .مايو/ أيار٢٤-٢٣ الدويل حلماية املستهلك، املنتدى  

  برنامج املنافسة يف أفريقيا  -٢  
يهدف برنامج املنافسة يف أفريقيا إىل مساعدة البلدان األفريقية على تطوير اهلياكل              - ٢٢

اإلدارية واملؤسسية والقانونية املالئمة من أجل اإلنفاذ الفعال لقوانني وسياسات املنافـسة            
، مبعظم أنشطة األونكتاد يف جمال التعـاون        ٢٠٠٩وُيضطلع، منذ عام    . ومحاية املستهلك 

ويتيح الربنامج هنجاً أكثر تنسيقاً وتناسقاً يف أنشطة        . التقين يف أفريقيا يف إطار هذا الربنامج      
التعاون التقين، يستند إىل احتياجات كل بلد من البلدان املستفيدة ويشجع يف الوقت نفسه              

ك املستفيدين بزمام األمور وُيوجه لالستجابة      ويركز الربنامج على إمسا   . التعاون اإلقليمي 
ويسعى الربنامج كذلك إلقامة روابط أوثق مع القطاع اخلاص ومع املنظمات غري . تللطلبا

ويف إطار هذا الربنامج، ساعد األونكتـاد املنظمـات         . احلكومية ومؤسسات التعلم احمللية   
ونظم أيضاً عدداً مـن     . قة باملنافسة اإلقليمية يف أفريقيا يف صياغة وتنفيذ التشريعات املتعل       

 الدراسية وحلقات العمل هبدف املسامهة يف بناء القـدرات والتعـاون      قاتاملؤمترات واحلل 
  ).٣انظر اإلطار (املتعدد األطراف يف جمال املنافسة 
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  ٣اإلطار 
  برنامج املنافسة يف أفريقيا

ة حمددة لبنـاء القـدرات يف        إطار برنامج املنافسة يف أفريقيا، اضطُلع بأنشطة قطري        يف  
سياسات وقوانني املنافسة يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيـا وزمبـابوي وسيـشيل              جمال

ففي سيـشيل، ُنظمـت الـدورات       ). االحتاد(واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا      
افـسة يف جلنـة    املنافسة للمفوضني واملوظفني املكلفني بقضايا املنقانونبشأن إنفاذ   التدريبية

ويف سياق دعم األونكتاد    . ٢٠١٢مارس  /املمارسات التجارية املشروعة يف سيشيل يف آذار      
لبلدان االحتاد يف إصالح أطرها اخلاصة باملنافسة، ُعقدت حلقات دراسية هتدف إىل مجع آراء      

  ، والـسنغال )٢٠١٢أكتـوبر  / تشرين األول٥(يف بوركينا فاسو  أصحاب املصلحة املعنيني  
، )٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠-٢٩(، والنيجر   )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٩(

، )نـوفمرب / تشرين الثـاين   ١٤-١٣(، وتوغو   )أكتوبر/ تشرين األول  ٩-٨(وكوت ديفوار   
وباإلضافة إىل ذلك، نظم األونكتاد منتـدى       ). ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦-١٥( وبنن

بشأن العالقـة بـني   ) ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠-٢٧(و  إقليمياً للمنافسة يف واغادوغ   
هيئات املنافسة واملسؤولني عن تنظيم القطاعات، وسياسات املنافسة واملشتريات احلكوميـة           

، اسُتكملت هذه األنـشطة بـدورة       ٢٠١٣عام   ويف. ضمن نظام املنافسة املتبع يف االحتاد     
 املكلفني بقـضايا املنافـسة يف االحتـاد        تدريبية على مدى أسبوعني ُنظمت لفائدة املوظفني      

 ١٢ إىل ١وملمثلي دوله األعضاء بالتعاون مع مدرسة زيوريخ لإلدارة والقانون يف جنيف من         
وعالوة علـى   . ، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي        ٢٠١٣يوليه  /متوز

 املنافسة التابعة للجنة االحتـاد       دورتان للصياغة يف جنيف بالتعاون مع مديرية       ظمتذلك، نُ 
نوفمرب، هبدف صياغة مبادئ توجيهية ملنح الدول األعـضاء         /سبتمرب وتشرين الثاين  /أيلول يف

  .سلطة اإلنفاذ فيتحسن من مث إنفاذ القواعد االحتادية
" قضايا املنافسة يف اقتصاد موزامبيـق  : " دراسات تناولت أربعة قطاعات هي     وصدرت  

)UNCTAD/DITC/CLP/2011/6(ــسوتو"؛ و ــل يف لي ــسة يف قطــاع النق ــضايا املناف " ق
)UNCTAD/DITC/CLP/2011/4(ــغ يف مــالوي"؛ و ــسة يف صــناعة التب " قــضايا املناف
)UNCTAD/DITC/CLP/2011/5(ــسة يف صــ"؛ و ــضايا املناف ــاناعةق ــنفط يف زامبي "  ال
)UNCTAD/DITC/CLP/2011/1.(  
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  ٤اإلطار 
ظومة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة واألونكتـاد املعـين         الفريق العامل املشترك بني املن    

  واملنافسة بالتجارة
 أمانة األونكتاد وأمانة املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية الفريق العامـل           شكلت  

 بعد تنظيم اجتماعني إقليمـيني يف       ٢٠١٠أكتوبر  /املعين بالتجارة واملنافسة يف تشرين األول     
ويعكس الفريـق العامـل     ). ٢٠١٠مايو  /أيار(وبرازيليا  ) ٢٠٠٩ أبريل/نيسان(كاراكاس  

 تركُّز الشركات نتيجة تدويل االقتصاد العاملي، مما يربز احلاجة إىل آليات            حنواالجتاه املتزايد   
مناسبة وفعالة للحفاظ على شروط املنافسة احلرة يف األسواق احمللية أو املوسعة، كي ال يقيد               

وعالوة على ذلك، ُشدد    . ربر أو يشوهوهنا دون خمافة التعرض للعقاب      األفراد املنافسة دون م   
 التكنولوجية ما فتئت تشجع على ابتكار السبل الكفيلة بتشويه املنافـسة،            طوراتعلى أن الت  

، إىل تقييم وحتديث القواعد وأساليب وينبغي من مث أن تعمل السلطات، كلما دعت الضرورة
وسـُيعقد االجتمـاع    . العمل واألدوات للتنفيذ على املستويات العاملي والقطاعي واإلقليمي       

  .٢٠١٤أكتوبر / يف تشرين األولالدومينيكيةالسادس يف اجلمهورية 
اطُّلع عليه   (http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=100539: انظر  

  ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٦يف 

  ٥اإلطار 
  املنتدى األورومتوسطي للمنافسة

 اجتماع يف فيينا على هامش االجتماع املتعلق        ٢٠١١ديسمرب  / يف كانون األول   ُعقد  
بتطبيق قوانني املنافسة يف بلدان البحر األبيض املتوسط، نظمته هيئـة املنافـسة يف النمـسا                

ن والتنمية يف امليدان االقتصادي، تناول مسألة التعـاون         بالتعاون مع األونكتاد ومنظمة التعاو    
وُعرضت الفكرة فيما   .  املتجاورة يف الشمال والشرق األوسط يف شؤون املنافسة        نبني البلدا 

بعد يف اجتماع ُعقد على هامش الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي يف جنيـف يف                
كن أن تتخذه مبـادرة التعـاون مناقـشة         ، حيث نوقش اهليكل الذي مي     ٢٠١٢يوليه  /متوز

 / تشرين الثاين  ١٦ و ١٥ اجتماع ُعقد يف الرباط يومي       خاللواسُتؤنفت املناقشة   . مستفيضة
وتضمن االجتماع ثالث موائد مستديرة بشأن احتياجات هيئات املنافـسة          . ٢٠١٢نوفمرب  

وُنظمـت  . مل للسنتني املقبلـتني   املنطقة، والقضايا التنظيمية ملبادرة التعاون، وبرنامج الع       يف
 على هامش الـدورة الثالثـة عـشرة      لمنافسةحلقة العمل األوىل للمنتدى األورومتوسطي ل     

، وتناولت موضوع دعوة كيانـات معينـة يف         ٢٠١٣يوليه  /اخلرباء احلكومي يف متوز    لفريق
اصمة يف تـشرين    وُنظمت حلقة العمل الثانية يف تونس الع      . والعام إىل املنافسة  القطاعني اخلاص   

.  عن تنظيم القطاعـات    سؤولني بشأن العالقة بني وكاالت املنافسة وامل      ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
وسُيعقد االجتماعان املقبالن على هامش اجتماع شبكة املنافـسة الدوليـة، يف مـراكش              

  .٢٠١٤سبتمرب /تباعاً، يف أيلول ومالطة
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  ألعضاءأنشطة بناء القدرات املقدمة من الدول ا  -ثانياً  

  أستراليا    
 ٢٠١٣-٢٠١٢عملت اللجنة األسترالية لشؤون املنافسة واملستهلكني خالل الفترة           -٢٣

  :على تقدمي املساعدة لتنظيم األنشطة التالية أو املشاركة فيها
  مساعدة كمبوديا على وضع مشروع قانون يتعلق باملنافسة؛  •
ريق خرباء رابطة أمـم جنـوب   حلقة العمل الثانية بشأن بناء القدرات اليت نظمها ف   •

شرق آسيا املعين باملنافسة لصاحل منطقة التجارة احلـرة بـني الرابطـة وأسـتراليا               
  ؛يف سيدين) منطقة التجارة احلرة( ونيوزيلندا

املشاركة يف برنامج التدريب يف جمال املنافسة املشترك بني منظمة التعاون والتنمية يف              •
  ؛امليدان االقتصادي ومجهورية كوريا

حلقة العمل بشأن بناء القدرات اليت نظمها فريق خرباء رابطة أمم جنـوب شـرق           •
آسيا املعين باملنافسة لصاحل منطقة التجارة احلرة بني الرابطة وأسـتراليا ونيوزيلنـدا             

  يف تشيانغ ماي بتايلند؛ ) منطقة التجارة احلرة(
ا مؤسسة بيكري ومـاك     دورة تدريبية ملدة أربعة أيام يف جمال مهارات التحقيق قدمته          •

  كيرتي من أجل هيئة املنافسة الفييتنامية يف هانوي؛
بعثة لتقصي احلقائق يف الفلبني كجزء من استعراض النظراء الذي جيريه األونكتـاد              •

  لسياسات املنافسة يف ذاك البلد؛
  انتداب أشخاص ملدة أربعة أشهر إىل جلنة املنافسة املاليزية؛ •
  إىل هيئة املنافسة الفييتنامية؛انتداب أشخاص ملدة شهرين  •
انتداب خرباء فييتناميني ملدة شهرين يف إطار جوائز الزماالت األسترالية اليت متنحها             •

  .الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

  االحتاد األورويب    
. ٢٠١٣-٢٠١٢قدمت املفوضية األوروبية املساعدة إىل الصني واهلند يف الفتـرة             -٢٤

 / يف بيجني ويف تشرين األول     ٢٠١٢مارس  /بوعية تتعلق باملنافسة يف آذار    ونظمت دورات أس  
 ٢٠١٣ أكتوبر/ يف بيجني ويف تشرين األول     ٢٠١٣مارس  / يف سيان، ويف آذار    ٢٠١٢أكتوبر  

يف كومنينغ، وعقدت جلسات حتاور مشتركة بني االحتاد األورويب والصني بشأن املنافـسة             
ونظـم االحتـاد    .  يف بروكـسل   ٢٠١٣يوليه  /متوز يف بيجني ويف     ٢٠١٢يونيه  /حزيران يف

  .األورويب أيضاً حلقة عمل بشأن عمليات االندماج يف دهلي باهلند
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  هنغاريا    
  :٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٢٥

  ؛)٢٠١٢-٢٠١١(مشروع توأمة خمصص هليئة املنافسة األلبانية  •
بست هبنغاريا، املشترك بني منظمة     مواصلة تشغيل املركز اإلقليمي املعين باملنافسة يف بودا        •

  ؛)٢٠٠٥منذ عام (التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وهيئة املنافسة اهلنغارية 
مشاورة ملدة أسبوع يف هيئة املنافسة اهلنغارية خمصصة القتـصاديني مـن اللجنـة               •

  .احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية يف أرمينيا
  :٢٠١٣ عام األنشطة املضطلع هبا يف  -٢٦

حلقة دراسية للموظفني العاملني يف هيئة املنافسة اهلنغارية نظمها املركز اإلقليمـي             •
املعين باملنافسة يف بودابست هبنغاريا املشترك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان             

  االقتصادي وهيئة املنافسة اهلنغارية؛
يف بودابست هبنغاريا املشترك بني منظمة      مواصلة تشغيل املركز اإلقليمي املعين باملنافسة        •

  ).٢٠٠٥منذ عام (التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وهيئة املنافسة اهلنغارية 

  اهلند    
 ٢٠١٣-٢٠١٢أفادت اهلند أن هيئة املنافسة لديها قد اضطلعت خـالل الفتـرة               -٢٧

  :باألنشطة التالية
بشأن إجراءات اإلنفاذ واملبادئ التوجيهية يف      تقدمي املشورة إىل جلنة املنافسة املاليزية        •

  جمالني رئيسيني يتعلقان باإلنفاذ؛
تقدمي املشورة إىل جلنة املنافسة يف سنغافورة بشأن التوجيهات اإلجرائيـة املتعلقـة              •

  بعملية الدمج؛
تقدمي املشورة إىل مكتب املنافسة يف الفلبني بشأن عمليات وممارسات اإلنفاذ املتعلقة             •

   االندماج؛بعمليات
االندماج بالتعاون مع جلنة التجارة /حلقة عمل قصرية بشأن قضايا مكافحة االحتكار •

  ؛٢٠١٣أغسطس / آب١ - يوليه/ متوز٣٠االحتادية بالواليات املتحدة األمريكية، 
حلقة دراسية خمصصة للجنة املنافسة يف اهلند نظمتها غرفة التجـارة األمريكيـة يف               •

  ؛٢٠١٣فرباير / شباط١٤مومباي باهلند، 
حلقة عمل بشأن إنفاذ القانون ضد التكتالت االحتكارية والتكنولوجيا ومكافحـة            •

 ١٥-١٤رابطة احملـامني الدوليـة،      /االحتكار بالتعاون مع نقابة احملامني األمريكية     
  ؛ ٢٠١٣فرباير /شباط
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التحقيق يف التكتالت االحتكارية بالتعاون مع وزارة العدل يف الواليـات املتحـدة              •
  ؛٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠األمريكية، 

حلقة عمل بشأن قضايا التكنولوجيا العالية واملنافسة بالتعاون مع جلنـة التجـارة              •
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٩-١٧االحتادية يف الواليات املتحدة، 

  إيطاليا    
  :٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٢٨

وتـشمل  . ريع توأمة مع كرواتيا وألبانيا واجلزائر     أبرمت إيطاليا اتفاقات لتنفيذ مشا     •
  هذه املشاريع تنظيم حلقات دراسية ومؤمترات ترمي إىل تعزيز ثقافة املنافسة؛

نظمت هيئة املنافسة اإليطالية جوالت دراسية ملوظفني من الصني واالحتاد الروسـي       •
  .وصربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والبوسنة واهلرسك

  :٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٢٩
تدريب املوظفني العاملني يف جمايل املنافسة ومحاية املستهلك وتنظيم محالت توعيـة             •

بتمويل من الصندوق االجتماعي األورويب مبالطة، وتنظيم دورات تدريبيـة هليئـة            
تكارية املنافسة وشؤون املستهلك مبالطة يف جماالت تشمل التحقيق يف التكتالت االح          

. وإساءة استخدام مركز اهليمنة السوقية وسلوك الشركات يف أسواق احتكار القلـة    
  ؛وتتوىل هيئة املنافسة اإليطالية إدارة املشروع

زيارات دراسية إىل هيئة املنافسة اإليطالية اضطلعت هبا كل وكالة مـن وكـاالت               •
  .لبوسنة واهلرسكاملنافسة يف صربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وا

  االحتاد الروسي    
الـدائرة االحتاديـة    ( تقدم الدائرة االحتادية ملكافحة االحتكارات يف االحتاد الروسي         -٣٠

 أنشطة تتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات إىل هيئات املنافـسة           ٢٠٠٩منذ عام   ) الروسية
يا يف إطـار شـبكة املنافـسة        الفتية يف كازاخستان وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا ومنغول      

واختذت املساعدة التقنية املقدمة يف إطار هذا الربنامج شكل حمادثات هاتفية مجاعية،            . الدولية
واجتماعات بني خرباء الدائرة االحتادية الروسية وممثلني هليئات املنافسة، فضالً عـن إعـداد              

  . التوصيات
يـشار  (سية مركز املوارد والتدريب     ، أسست الدائرة االحتادية الرو    ٢٠١٢ويف عام     -٣١

يف كازان، ويستخدم املركز إلتاحـة      ) إليه فيما يلي مبركز التدريب للدائرة االحتادية الروسية       
التدريب املهين املتطور يف جمال أنظمة مكافحة االحتكار وسياسات املنافسة للدول األعضاء            
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 االحتادية الروسية حلقات عمل     ويستضيف مركز التدريب للدائرة   . يف رابطة الدول املستقلة   
  . تعليمية وغريها من األنشطة اليت تتعلق باملواضيع الرئيسية اخلاصة بقانون املنافسة وإنفاذه

وأتاحت الدائرة االحتادية الروسية أيضاً اخلرباء واملساعدة املنهجية إىل هيئة املنافـسة              -٣٢
ينيا إىل اجلماعة االقتـصادية للمنطقـة       األرمنية بشأن إعداد الوثائق اليت تتعلق بانضمام أرم       

  .األوروبية اآلسيوية واملنطقة االقتصادية املشتركة

  سويسرا    
سويسرا هي العضو املؤسس لربنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا             -٣٣

افـسة  ، وتقدم سويسرا هبذه الصفة حصة كبرية من مساعداهتا إىل هيئات املن          )كومبال(الالتينية  
  ).١ - باء - لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر أوالً(الفتية عن طريق هذا الربنامج 

  تركيا    
  :اضطلعت هيئة املنافسة التركية باألنشطة التالية  -٣٤

تنظيم مؤمتر بشأن تقييم احتياجات الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسـالمي يف    •
) مؤمتر اسطنبول (ُعقد هذا املؤمتر يف اسطنبول      وقد  . جمال قوانني وسياسات املنافسة   

 دولة، منـها    ٣٢ ممثالً من    ٥٠، وحضره أكثر من     ٢٠١٣ديسمرب  /يف كانون األول  
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، ودول مراقبة، باإلضـافة إىل املركـز             

لتابعـة  اإلسالمي لتنمية التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجـاري ا         
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومكتب التنسيق، والبنك اإلسـالمي للتنميـة، ومركـز            
البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعيـة والتـدريب للبلـدان اإلسـالمية،           

واستهدف مؤمتر اسطنبول دراسة احتياجات الدول األعضاء يف        . ومتكلمني مدعوين 
  وسياسات املنافسة؛منظمة التعاون اإلسالمي يف جمال قوانني 

  .تقدمي الدعم يف سياق إعداد تقرير استعراض النظراء اخلاص بباكستان •

  )٢(جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحدة    
تقدم جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحدة وشعبة مكافحة االحتكـار بـوزارة              -٣٥

 إىل البلدان اليت متـر بطـور االنتقـال إىل           العدل األمريكية املساعدة التقنية يف جمال املنافسة      
تنفذ جلنة التجـارة االحتاديـة      (اقتصادات السوق وتعمل على إنشاء أنظمة منافسة جديدة         

__________ 

)٢( R Tritell and E Kraus, 2013, The Federal Trade Commission’s International Antitrust Program, 
FTC, pp. 9–10. 
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وبدأ الربنـامج يف    ). بالواليات املتحدة أيضاً برناجماً لتقدمي املساعدة يف جمال محاية املستهلك         
وواصـلت  . متد ليشمل مجيع أحناء العامل    أوروبا الوسطى والشرقية يف بدايات التسعينات، وا      

جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحدة برناجمها القوي املتعلق بتقدمي املساعدة التقنية يف جمايل 
 بلداً  ١٩ بعثة يف    ٣٨املنافسة ومحاية املستهلك على املستوى الدويل يف العام املاضي وأجرت           

وجنوب أفريقيا والـصني وكوسـتاريكا وكولومبيـا        تشمل فيما تشمله بلدان االحتاد الروسي       
وأصبح الربنامج الذي كانت متوله يف األصل وكالة التنمية الدوليـة بالواليـات             . واملغرب واهلند 

املتحدة األمريكية، ُيمول يف الوقت احلاضر من جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحدة الربنـامج              
  . وكالة التنمية الدولية بالواليات املتحدة األمريكيةوعدة مصادر حكومية أخرى، مبا فيها

وتشتمل برامج ناجحة كثرية تنفذها جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحـدة علـى            -٣٦
ويتيح ذلك خلرباء   . تعيني مستشارين مقيمني لدى وكاالت املنافسة الفتية على مدى عدة أشهر          

ويـساعد  .  سياق احلاالت الراهنـة للوكالـة املتلقيـة    اللجنة أن يقدموا تدريباً أثناء العمل يف      
املستشارون على تطوير مهارات موظفي الوكالة يف جمايل التحقيق والتحليل وإطالعهم علـى             
األدوات املتاحة لتحسني فعالية الوكالة يف جمال طلب سبل االنتصاف وتقييمها يف سياق قوانني              

رنامج املستشار املقيم بفعالية كبرية من حيث إنـه         ويتسم ب . البلد وتقاليده وظروفه االقتصادية   
وقد أرسلت جلنة   . يسمح للمستشار بالعمل مع طائفة واسعة من موظفي الوكالة املتلقية للدعم          

التجارة الدولية بالواليات املتحدة مؤخراً مستشارين مقيمني إىل جنوب أفريقيا وفييـت نـام              
ة األجل يقدم فيها حمامون واقتصاديون ضـليعون        وتنفذ اللجنة أيضاً برامج قصري    . وكولومبيا  

            مضمار مكافحة االحتكار تدريباً على مهارات التحقيق باسـتخدام حـاالت افتراضـية              يف
  . من أجل إجراء حتقيقات باحملاكاة تشتمل على قضايا عادة ما تواجهها الوكاالت النامية

 ٢٠٠٦ يف عام    "U.S. SAFE WEB Act" وقد صدر قانون الشبكة املأمونة األمريكية       -٣٧
، وهو ميكّن جلنة التجارة الدولية بالواليـات        ٢٠٢٠وجرى مؤخراً متديد العمل به حىت عام        

املتحدة من استضافة موظفي وكاالت أجنبية للمنافسة ومحاية املستهلك وإتاحة اجملال هلـم             
ة قيمة مـن خـالل   لالطالع على مواد غري عامة، يف ظروف مناسبة، ومن مث اكتساب خرب       

ومبوجب . العمل مع أفرقة معنية حباالت حمددة تابعة للجنة التجارة الدولية بالواليات املتحدة           
هذه السلطة، أنشأ مكتب الشؤون الدولية الربنامج الدويل للزمالء واملتدربني، ويتـيح هـذا          

الواليات املتحدة  الربنامج للموظفني األجانب قضاء مدة ستة أشهر يف جلنة التجارة الدولية ب           
وعنـدما  . لكي يتعلموا طرائق العمل اليت يتبعها املوظفون القانونيون واالقتصاديون يف اللجنة          

يعود هؤالء األشخاص إىل وكاالهتم األصلية ميكنهم تطبيق اخلربة اليت اكتسبوها يف عملـهم              
 عـن طريـق   وتبادل ما تعلموه مع زمالئهم وتقدمي املساعدة لتحسني التعاون عرب احلـدود          

 حمامياً واقتـصادياً وحمققـاً      ٥٩وقد استضافت جلنة التجارة الدولية      . العالقات اليت أقاموها  
وعمل احملـامون واالقتـصاديون أيـضاً يف        .  دولة وستواصل توسيع نطاق الربنامج     ٢٨ من

وكاالت املنافسة بكندا واالحتاد األورويب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            
  .يرلندا الشمالية كجز من برنامج تبادل املوظفنيأو



TD/B/C.I/CLP/30 

19 GE.14-50459 

أنشطة بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية اليت تبلغ عنها البلـدان             -ثالثاً  
  املتلقية

  البوسنة واهلرسك    
أفادت وكالة املنافسة يف البوسنة واهلرسك أن موظفني حضروا حلقـات دراسـية               -٣٨

امج املساعدة التقنية وتبادل املعلومات التابع للمفوضية       نظمها املركز اإلقليمي للمنافسة وبرن    
األوروبية، ومنتدى صوفيا للمنافسة، وشبكة املنافسة الدولية، ومنظمة التعاون والتنميـة يف            

  .امليدان االقتصادي

  كولومبيا    
  :٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٣٩

 الـصادر  ٢١٥٣ى املرسـوم   عاماً عل٢٠اآلفاق بعد مرور    : حتديات محاية املنافسة   •
. يبوأغسطس بدعم االحتاد األور   /حظي هذا املنتدى الذي عقد يف آب      . ١٩٩٢ عام

وشارك حمامون وأكادمييون وممثلون للهيئات الدولية يف هذا احلدث الذي نوقـشت            
  فيه مواضيع، من قبيل أهداف قانون مكافحة االحتكارات وتأثريه على الرابطات؛

 دور  - ات االندماج اليت نظمتها شبكة املنافـسة الدوليـة        حلقة العمل بشأن عملي    •
. تقييم املاضـي وصـنع املـستقبل     -األدلة االقتصادية يف حتليل عمليات االندماج       

نوفمرب، وناقش فيها احلاضرون سبل االستفادة      /ونظمت هذه احللقة يف تشرين الثاين     
ن أن يساعد هبا علـم      من علم االقتصاد لفهم قضايا سوقية حمددة والطريقة اليت ميك         

وقـد  . االقتصاد على توفري أدلة موثوقة وكيفية مجع البيانات االقتصادية بكفـاءة          
  استضيفت احللقة برعاية شبكة املنافسة الدولية؛

. دور السلطة القضائية يف إنفاذ قانون املنافـسة       : حلقة الدراسة وحلقة العمل األوىل     •
يتوجـه إىل الـسلطات القـضائية       ديسمرب وهو   /نظم هذا احلدث يف كانون األول     

وتناولت املناقشات حملة عامة عن اجلوانب املواضيعية واإلجرائية لتطبيـق          . واإلدارية
وقد عقدت برعاية برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة         . قانون املنافسة 
  ؛)انظر اجلزء املتعلق بكومبال(واألونكتاد ) كومبال(أمريكا الالتينية

 على تعزيز عملية االنضمام إىل منظمة التعاون والتنمية يف          ٢٠١٢خالل عام   العمل   •
وبدأت هيئة اإلشراف الكولومبية للصناعة والتجارة مـشروع        . امليدان االقتصادي 

وهو مشروع سيقوم خالله أعضاء آخرون من اجملتمع الـدويل          " استعراض النظراء "
  .قة باملنافسةباستعراض سياساهتا، مبا يف ذلك السياسات املتعل
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  :٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٤٠
ونظمت حلقـة  . حلقة عمل تدريبية بشأن مكافحة التالعب يف العطاءات احلكومية    •

فرباير وكان الغرض منها تدريس العاملني يف هذا اجملال مواد تتعلق           /العمل يف شباط  
بعض التمارين وأجريت . مبمارسات التالعب يف العطاءات وأسباب عدم مشروعيتها   

إلطالع األشخاص على طريقة الكشف عن التالعب يف عمليات الشراء احلكوميـة          
وقامت هيئة اإلشراف الكولومبية للصناعة والتجـارة مـع   . من خالل دالئل حمددة   

  ؛منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بتنظيم هذا احلدث
حلقة العمل يف   /دة للحلقة الدراسية  سيتمثل التحدي يف الصيغة اجلدي    : مقترح حتسني  •

وستشكل أيـضاً مـشاركة     . توفري برامج تتضمن مواضيع مهمة وحافزة للمناقشة      
وختطط هيئة اإلشراف الكولومبيـة     . الشخصيات البارزة للمحاورين عنصراً أساسياً    

  ؛ لوضع حمتويات تفي هبذه االحتياجات٢٠١٤للصناعة والتجارة منذ بداية عام 
 نتائج استعراض النظراء إىل جلنـة املنافـسة    ٢٠١٣أكتوبر  / األول قدمت يف تشرين   •

وتنتظر هيئة اإلشراف   . التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بباريس       
الكولومبية للصناعة والتجارة يف الوقت احلاضر توصيات تتعلق بالوثيقة والعـروض           

  .املقدمة

  ماليزيا    
تلقت يف السنتني األخريتني مساعدة تقنية من جلنة التجارة العادلة          أفادت ماليزيا أهنا      -٤١

وانتدب . اليابانية واملفوضية األوروبية وأستراليا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         
موظف من جلنة املنافسة املاليزية إىل اللجنة األسترالية لشؤون املنافسة واملستهلكني يف الفترة             

وإضافة إىل ذلك، انتدب خبري يف جمال تنظيم        . ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  - أغسطس/آب
 /املنافسة من اللجنة األسترالية لشؤون املنافسة واملستهلكني إىل جلنة املنافسة املاليزية، أيلـول            

  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األول - سبتمرب

  باكستان    
  :قدمت باكستان املساعدة يف األنشطة التالية  -٤٢

 استعراض النظراء الذي أجراه األونكتـاد لقـوانني وسياسـات املنافـسة يف              ُنشر •
باكستان، مبا يف ذلك وضع برنامج لبناء القدرات ملدة ثالث سنوات، وبدء العمـل              

  .٢٠١٤به يف عام 
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  بريو    
  :٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٤٣

ريو املسؤول عن وضع    تقدمي املساعدة إىل الفريق العامل التابع لكونغرس مجهورية ب         •
 ٧املشروع املتعلق بقانون مراقبة التكتالت أو مراقبة عمليـات االنـدماج، ليمـا،     

  مارس؛/آذار
  مارس؛/ آذار٥منتدى بشأن مراقبة التكتالت أو عمليات االندماج، ليما  •
  مارس؛/ آذار٦مناقشة بشأن التكتالت أو عمليات االندماج، ليما  •
 النظام االقتصادي ألمريكا الالتينية املعـين       -ونكتاد  االجتماع الثاين لفريق عمل األ     •

  يونيه؛/ حزيران١٩-١٨بالتجارة واملنافسة، ليما، 
املؤمتر السنوي الثالث لربنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقـة أمريكـا             •

  يونيه؛/ حزيران٢٢-٢٠، ليما، )COMPAL II(الالتينية 
نافسة موجهة إىل رؤساء املكاتب اإلقليميـة،       دورة دراسية بشأن قانون سياسات امل      •

  ديسمرب؛/ كانون األول١٤ليما، 
دورة تدريبية بشأن سياسات املنافسة خمصصة ملوظفي املعهد الوطين للـدفاع عـن              •

  ديسمرب؛/ كانون األول١٤املنافسة ومحاية امللكية الفكرية، ليما، 
 اهليمنة السوقية موجهة    حلقة عمل بشأن االتفاقات التواطئية وإساءة استخدام مركز        •

 ١٤إىل موظفي املعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكريـة، ليمـا،              
  ديسمرب؛/كانون األول

حلقة عمل بشأن دور السلطة القضائية يف تطبيق قـانون املنافـسة،            /حلقة دراسية  •
  .ديسمرب/ كانون األول١٤-١٢ ليما،

  :٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٤٤
 حلقة عمل بشأن    - حلقة عمل بشأن اآلليات املتعلقة بالتحقيق يف التكتالت االحتكارية         •

بناء القدرات على املستوى األقاليمي من أجل املكاتب اإلقليمية، املعهـد الـوطين             
  فرباير؛/ شباط١٩-١٨عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية، شيكاليو، بريو،  للدفاع

 حلقة عمـل    - املتعلقة بالتحقيق يف التكتالت االحتكارية    حلقة عمل بشأن اآلليات      •
بشأن بناء القدرات على املستوى األقاليمي موجهة للمكاتب اإلقليميـة، املعهـد            

 ٢١-٢٠الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكيـة الفكريـة، أركيبـا، بـريو،              
  فرباير؛/شباط

  يه؛يون/ حزيران١٤حلقة عمل بشأن مسائل املنافسة، ليما،  •
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حلقة العمل الثانية املتعلقة بدور السلطة القضائية يف تطبيق قـانون           /احللقة الدراسية  •
  يونيه؛/ حزيران١٤-١٣املنافسة، ليما، بريو، 

حلقة العمل الثالثة املتعلقة بدور السلطة القضائية يف تطبيق قـانون           /احللقة الدراسية  •
  .ديسمرب/ كانون األول١٠-٩املنافسة، ليما، 

  الفلبني    
ُعّين مكتب املنافسة يف وزارة العدل بصفته هيئة املنافسة الفلبينية مبوجـب األمـر                -٤٥

وتعمل اهليئة حالياً بوصفها رئيساً مشاركاً لفريق . ٢٠١١، من سلسلة عام ٤٥التنفيذي رقم 
  .العمل املعين بالدعوة والشراكة التابع ملكتب املنافسة يف وزارة العدل

خرباء هيئة املنافسة الفلبينية للتدريب يف إطار دورة متهيدية         ، خضع   ٢٠١٢ويف عام     -٤٦
بشأن قانون املنافسة ومعاجلة القضايا وآليات التحقيق، ودورة متقدمة بشأن قانون املنافـسة             

وكرست . ، أنشئ اإلطار املؤسسي والقانوين للمنافسة يف الفلبني       ٢٠١٣ويف عام   . وسياساهتا
وتطوعت الفلبني أيـضاً لتقـدمي      .  االمتثال وأنشطة الدعوة   اهليئة عملها كذلك لتعزيز برامج    

استعراض سياساهتا املتعلقة باملنافسة إىل الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل             
  .٢٠١٤يوليه / متوز١١ إىل ٧لألونكتاد اليت ستعقد جبنيف من 

  لدوفامجهورية مو    
وفا من املساعدة التقنية املقدمة بصفة أساسية من        استفاد جملس املنافسة يف مجهورية مولد       -٤٧

اهليئات الدولية واالحتاد األورويب والبنك الدويل وكذلك أيضاً من اجمللس املشترك بـني الـدول               
املعين بسياسات مكافحة االحتكار، واملركز اإلقليمي للمنافسة يف بودابست وهيئـات املنافـسة             

  . سية وجملس املنافسة يف رومانيا ضمن هيئات أخرىاألخرى، ومنها الدائرة االحتادية الرو
 تنفيذ منصة إلكترونيـة     ٢٠١٤وسيبدأ جملس املنافسة يف مجهورية مولدوفا يف عام           -٤٨

وسـتكون  . لإلخطار باملعونات احلكومية، يف إطار عملية السياسات اإلمنائية للبنك الدويل          
 األورويب، وستتيح الفرصة لكل جهـة       املنصة أداة جديدة يف رابطة الدول املستقلة واالحتاد       

  . تقدم معونات حكومية لكي ختطر جملس املنافسة بذلك مباشرة على اإلنترنت
  :٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٤٩

 وقـانون   ٢٠١٢يوليه  / متوز ١١ الصادر يف    ١٨٣اعتماد ونشر قانون املنافسة رقم       •
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران١٥الصادر يف  ١٣٩املعونات احلكومية رقم 

يكتسي مشروع التوأمة أمهية كبرية يف حتسني تشريعات مجهورية مولدوفا يف جمال             •
 وأتاح هذا املشروع إمكانية إدراج أفضل املمارسات األوروبية والعاملية يف         . املنافسة
  . التشريعية املشار إليها أعالهالقوانني
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  : ٢٠١٣األنشطة املضطلع هبا يف عام   -٥٠
 احمللي املتعلق باملعونات احلكومية القطاعية وعلى األخص القـانون          مراجعة القانون  •

احمللي املتعلق باملطارات، وقد اشتملت هذه املراجعة على استشارة خبري من خـرباء             
  وكان التعاون فعاالً للغاية؛. البنك الدويل

عدة حلقات عمل بشأن املنافسة واملعونة احلكومية مقدمة من خرباء مـن جملـس               •
  سة يف رومانيا إىل موظفي جملس املنافسة جبمهورية مولدوفا؛املناف

حيث قام موظفون   . ٢٠١٣ و ٢٠١٢التعاون مع الدائرة االحتادية الروسية يف عامي         •
يف جملس املنافسة بعدة زيارات دراسية إىل مركـز التـدريب يف اإلدارة االحتاديـة             

اسية وحلقات عمل يف    ملكافحة االحتكار وقدم خرباء من االحتاد الروسي حلقات در        
  . مجهورية مولدوفا

  سيشيل    
حضر موظفون معنيون باملنافسة من سيشيل حلقات عمل منظمة يف إطار الـسوق               -٥١

واضطلع األونكتاد ببعثـة    . ٢٠١٢مارس  /املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف آذار      
وقدم التقرير  .  املنافسة لتقصي احلقائق يف سيشيل من أجل إعداد استعراض النظراء لسياسات         

  .  للحصول على تعليقاهتا٢٠١٣مارس /األويل إىل اجلهات صاحبة املصلحة يف آذار

  املساعدة اليت تقدمها املنظمات الدولية األخرى   -رابعاً  

  أنشطة بناء القدرات املقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -ألف  
د تقارير تتعلق بأنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت اضطلعت          مل تقدم إىل األونكتا     -٥٢

وميكن االطـالع   . ٢٠١٣-٢٠١٢هبا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خالل الفترة          
  . )٣(على املعلومات التفصيلية املتعلقة هبذه األنشطة على املوقع اإللكتروين للمنظمة

  اليت تقدمها شبكة املنافسة الدوليةأنشطة بناء القدرات   -باء  
مل تقدم إىل األونكتاد تقارير عن أنشطة املساعدة التقنية لشبكة املنافـسة الدوليـة                -٥٣

   )٤(وميكن االطالع على هذه األنشطة على املوقع اإللكتروين للشبكة. ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
__________ 

 .)٢٠١٤بريل أ/ نيسان٢٢اطُلع على املوقع يف . (/http://www.oecd.org/competitionانظر  )٣(
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُلع على املوقع يف  (/http://www.internationalcompetitionnetwork.orgانظر  ) ٤(
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  تأثري أنشطة بناء القدرات  -خامساً  
أمانة األونكتاد من أجل الدورة احلادية عشرة لفريق اخلـرباء          أشري يف دراسة أعدهتا       -٥٤

وتقتضي هذه . )٥(احلكومي الدويل إىل أن تقييم تأثري عملية بناء القدرات مهمة صعبة وشائكة        
ومع ذلـك   . العملية معلومات وبيانات يتعذر مجعها من أجل إجراء هذا النوع من التمارين           

املسألة بالنظر إىل أن بعض الدول األعضاء قد قـدمت          سنقدم فيما يلي معلومات تتعلق هبذه       
وُتعرض أيضاً الدروس املستفادة من جتـارب       . معلومات بشأهنا يف االستبيانات اليت أرسلناها     

  . هذه الدول األعضاء

  املعلومات املقدمة من الدول األعضاء  -ألف  
ع وكالـة املنافـسة     أفادت هيئة املنافسة اإليطالية أن مشروع التوأمة الذي نفذته م           -٥٥

وقد حقق برنامج املساعدة التقنية أهدافه املتمثلة يف تعزيز قدرات      . الكرواتية كان مثمراً للغاية   
موظفي وكالة املنافسة الكرواتية على معاجلة قضايا مكافحة االحتكار وتعزيز إملامهم ووعيهم 

. الوشيك إىل االحتاد األورويب   بأساليب إنفاذ قوانني املنافسة بالنظر إىل قبول انضمام كرواتيا          
وإضافة إىل ذلك يتيح مشروع التدريب احلايل يف مالطة تبادل اخلربات بني وكاليت املنافـسة               

كما . وميكنهما من حتديد إطار املسائل والقضايا املتعلقة باملنافسة ومعاجلتها على حنو أفضل           
زيز ثقافة املنافـسة، والزيـارات      أّدت املشاريع اليت ُنفذت يف ألبانيا واجلزائر وجنحت يف تع         

الدراسية اليت قامت هبا عدة وكاالت أجنبية إىل هيئة املنافسة اإليطالية، إىل زيـادة الفـرص             
  . املتاحة للفهم املتبادل والتعاون غري الرمسي

والدرس الرئيسي املستفاد من جتربة هيئة املنافسة اإليطالية يف جمال املساعدة التقنيـة               -٥٦
برنامج ناجح ينطوي على تعاون مرن وفعال بني اجلهة اليت تتلقـى املـساعدة              هو أن كل    

  . واجلهة اليت تقدمها فضالً عن فهم واضح الحتياجات اجلهة املتلقية والبيئة اليت تعمل فيها
وأشار االحتاد األورويب إىل أن برنامج املساعدة التقنية أداة مفيدة يف مساعدة البلدان               -٥٧

 ومن املهم أن تستند هذه الربامج إىل الطلب       . يادة تطوير أنظمتها املتعلقة باملنافسة    املتلقية على ز  
لكي حتقق أقصى قدر من التأثري اإلجيايب، مبعىن أن تعاجل الربامج االحتياجات احلقيقية الـيت               

  . حيددها البلد املتلقي
رنامج كومبال تسهم   وأفادت هيئة املنافسة يف بريو أن املساعدة التقنية اليت يقدمها ب            -٥٨

يف تعزيز القدرات التقنية للمعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية يف جمـال               
وتتيح املساعدة التقنية أيضاً فرصة لتبادل اخلربات بني مؤسـسات          . املنافسة ومحاية املستهلك  

  . مماثلة يف إطار أعضاء برنامج كومبال
__________ 

 فعالية بناء القدرات واملساعدة التقنية املقدمة لوكاالت املنافسة الفتية، مذكرة مـن             ٢٠١١انظر األونكتاد،    )٥(
 .TD/B/C/CLP/11/Rev.1أمانة األونكتاد، 
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  التجاربالدروس املستفادة من   -اءب  
إن معظم وكاالت املنافسة يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليـة،               -٥٩
زالت يف مرحلة مبكرة من عملية إنفاذ قوانينها، وعلى هذه الوكـاالت التغلـب علـى                 ال

حتديات أخرى كثرية من أجل إرساء أسس قوية متكنها من الوفـاء بالتزاماهتـا القانونيـة                
ويرتبط بعض هذه التحديات بسري عمل وكالة املنافسة، يف حني أن البعض اآلخر             . )٦(بفعالية

  .متأصل يف البيئة اليت تعمل فيها الوكاالت
وفيما يتعلق بسري عمل وكالة املنافسة، أشري إىل أن نقل النمط الغريب لقانون املنافسة          -٦٠

ديات اليت تواجهها البلدان الناميـة      فالتح. )٧(إىل اقتصاد نام سيكون مبادرة حمفوفة باملخاطر      
تنطبق فعالً على البلدان ذات التجربة الطويلة يف سياسة املنافسة، وتتمثل هذه التحـديات               ال

يف قلة املوارد املتاحة لوكاالت املنافسة اجلديدة، وحمدودية اخلربة احملليـة يف جمـال قـوانني                
خلربة واملوارد اخلاصة بـالنظم القـضائية،       وسياسات املنافسة، وانعدام ثقافة املنافسة، وقلة ا      
  .وحمدودية فرص احلصول على املعلومات التجارية

ويستند برنامج كومبال العاملي بشدة إىل الدروس املستفادة من تنفيـذ املـرحلتني               -٦١
األوىل والثانية من هذا الربنامج اليت حددها فريق املشروع والتقييم املستقل الذي أجـري يف               

  : ويشمل ذلك ما يلي.٢٠١٢ عام
الفرصة املتاحة لوضع برنامج عاملي مواضيعي كـبري يف جمـايل املنافـسة ومحايـة                •

املستهلك، حيث أثبتت املراحل السابقة من برنامج كومبال أن إنشاء برنامج واسع            
النطاق وطويل األجل من شأنه أن يوفر مستوى من الدعم املستمر الـذي حيـدث               

ولذلك هناك فرصة كبرية متاحة لتكـرار  . حناء أمريكا الالتينيةتغيرياً كبرياً يف مجيع أ   
  ؛هذا النهج وحتسينه يف مناطق أخرى

تؤدي وكالتا املنافسة يف كولومبيا وبريو    : أمهية الدور القيادي على املستوى اإلقليمي      •
دوراً أساسياً يف دعم وتوجيه املوظفني من بلدان لديها وكاالت ضـعيفة وتوليـد              

وقد أثر ذلـك يف اختيـار       .  لتنفيذ أنشطة برنامج كومبال يف املنطقة      الزخم الالزم 
  ؛البلدان الشريكة لربنامج كومبال العاملي

__________ 

، الدعائم اليت تقوم عليها وكالة فعالة للمنافـسة،         ٢٠١١مناقشة معمقة يف األونكتاد،      املسألة   نوقشت هذه  )٦(
 .TD/B/C.I/CLP/8مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد، 

)٧( W Kovacic, 1997, Getting Started: Creating New Competition Policy Institution In Transition 

Economies, Brooklyn Journal Of international Law, 23:403–452 .   وقد استشهد هبـذه الدراسـة يف
OECD, 2009, Challenges faced by young competition authorities, Note by the OECD secretariat, 

Global Forum on Competition, 19–20 February 2009. 
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يعكف برنامج سياسات املنافسة    : احلاجة إىل أن يقوم األونكتاد بتعزيز قدراته التقنية        •
قـر  ومحاية املستهلك يف األونكتاد يف الوقت الراهن على تعيني كبار املوظفني يف امل            

وسيوظف مستشارين مقيمني ذوي مؤهالت عالية يف امليـدان مـن أجـل تلبيـة          
  ؛احتياجات وكاالت املنافسة ومحاية املستهلك األكثر تطوراً

كان بعض نظراء املشاريع    . أمهية وجود نظراء داخل البلد لديهم معارف مواضيعية        •
 وحدة العالقات   أعضاء يف ) املنسقون الوطنيون (يف مراحل برنامج كومبال السابقة      

الدولية التابعة لوكاالت املنافسة دون أن يكون لديهم بالضرورة خلفيـة يف جمـال              
وقد أدى ذلك إىل احلد من قـدرهتم علـى املـسامهة    . األنشطة املوضوعية للوكالة 

وسيسعى األونكتاد يف برنامج كومبال العاملي إىل       . بصورة بناءة يف أنشطة الربنامج    
عرفة شاملة مبسائل املنافسة ومحاية املستهلك، حبيث يكونـون         إجياد نظراء لديهم م   

 . قادرين على املسامهة يف أنشطة الربنامج بفعالية

        


