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االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكومي الـدويل            -أوالً  
  يف دورته الرابعة عشرة 

  إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة،  
ملتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من       إىل جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة ا      إذ يشري   

  أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
 إىل األحكام املتصلة بقضايا املنافسة اليت اعتمدها األونكتاد الثالـث           وإذ يشري أيضاً    

  من والية الدوحة، ) م(٥٦ و٥٠عشر يف الدوحة، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف الفقرتني 
إىل القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الـسادس املعـين             وإذ يشري كذلك    

باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف            
  ، )٢٠١٠نوفمرب /جنيف، تشرين الثاين(من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية 

ذي تؤديه قوانني وسياسات املنافسة يف حتقيـق         الدور األساسي ال   وإذ يؤكد جمدداً    
  التنمية االقتصادية السليمة، وضرورةَ مواصلة تشجيع تنفيذ جمموعة املبادئ والقواعد،

 األهداف اإلمنائية لأللفية واألونكتاد الثالث عشر يركّزان على تناُول    أن وإذ يالحظ     
  ة واحلّد من الفقر، ما تنطوي عليه العوملة من فرص وحتديات بالنسبة للتنمي

 أن قوانني وسياسات املنافسة أداة رئيسية لتناول مسألة العوملة، بوسـائل  وإذ يؤكد     
  منها حتسني التجارة واالستثمار، وتعبئة املوارد، وتسخري املعارف، واحلد من الفقر،

ـ لتنمية ميكـن أن      إجياد بيئة متكينية فعالة من أجل املنافسة وا        بأنوإذ يسلِّم      ل شمي
سياسات املنافسة الوطنية وكذلك التعاون الدويل من أجل التصدي للممارسـات املخلَّـة             

  باملنافسة عرب احلدود،
 بضرورة تعزيز عمل األونكتاد يف جمال قوانني وسياسات املنافسة          وإذ يسلم كذلك    

  سعياً إىل تعزيز دوره اإلمنائي وفوائده للمستهلكني واألعمال التجارية،
 باملسامهات الكتابية والشفوية املهمة املقدمة من سلطات        ماً مع االرتياح  وإذ حييط عل    

 النقاش أثناء الدورة الرابعة عشرة لفريق        إثراء املنافسة واملشاركات األخرى اليت أسهمت يف     
  اخلرباء احلكومي الدويل،

 بالوثائق وعمليات استعراض النظراء املتعلقة بكـل مـن          وإذ حييط علماً مع التقدير      
  يشيل والفلبني وناميبيا اليت أعدهتا أمانة األونكتاد لدورته الرابعة عشرة،س

 حلكومات سيشيل والفلبني وناميبيا لتطّوعها ألن تكـون   يعرب عن تقديره    -١  
موضوع استعراض النظراء ولتقاسم خرباهتا وأفضل ممارساهتا والتحديات اليت واجهتها مـع            

 يعرب  الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل، كما      وكاالت املنافسة الفتية خالل الدورة      
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عن تقديره جلميع احلكومات والتجمعات اإلقليمية اليت شاركت يف عمليات االسـتعراض؛            
ويعترف مبا أُحرز من تقدم حىت اآلن يف صياغة وإنفاذ قانون املنافسة يف البلـدان املـشمولة           

سة األعضاء وحكومات الدول إىل مـساعدة       باستعراض النظراء؛ ويدعو مجيع وكاالت املناف     
األونكتاد على أساس طوعي بتوفري خرباء أو غري ذلك من املوارد لألنشطة املقبلة وأنـشطة               

  املتابعة املتعلقة بعمليات استعراض النظراء الطوعية وتوصياهتا؛ 
، يف ضوء التجارب املتصلة بعمليات استعراض النظراء الطوعية الـيت           يقرر  -٢  
كيانات حىت اآلن، ووفقاً للموارد املتاحة، أنه ينبغي لألونكتاد         ال األونكتاد وغريه من     أجراها

أن ُيجري مزيدا من عمليات استعراض النظراء الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة يف الدول             
 األعضاء أو التجمعات اإلقليمية للدول خالل مؤمتر األمم املتحدة السابع الستعراض مجيـع            

  ؛ ٢٠١٥ موعة عام اجملجوانب
 أمهية استخدام استراتيجيات االتصال اليت تعتمدها وكاالت املنافسة         يؤكد  -٣  

فوائـد املنافـسة واللـوائح      عن  كأداة إلنفاذ قوانني املنافسة إنفاذاً فعاالً، وأمهية نشر األدلة          
، مبا يف ذلك التنظيمية املالئمة للمستهلكني واألعمال التجارية، وضرورة تعزيز التعاون الدويل       

التعاون غري الرمسي فيما بني الوكاالت، ويهيب باألونكتاد أن يشجع ويدعم التعاون بـني              
   من اتفاق أكرا؛ ٢١١ و١٠٣سلطات املنافسة واحلكومات، عمالً بأحكام الفقرتني 

يف إنفاذ قوانني وسياسـات املنافـسة؛       اإلقليمي   أمهية التعاون    علىيشدد    -٤  
  سة إىل تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي؛ ويدعو وكاالت املناف

 األونكتاد إىل تعزيز ودعم التعاون بني سلطات املنافسة واحلكومات          يدعو  -٥  
من والية الدوحة   ) م(٥٦ و ٥٠ من اتفاق أكرا والفقرتني      ١٠٤ إىل   ١٠٢وفقاً للفقرات من    

ستعراض مجيع جوانـب    واالستنتاجات املتفق عليها يف مؤمتر األمم املتحدة السادس املعين با         
  ؛ )د(إىل ) أ(١١اجملموعة املنصوص عليها يف الفقرة 

 أمهية حتديد األولويات وختصيص املوارد كأداة لزيادة فعالية أنـشطة           يؤكد  -٦  
بناء القدرات اليت تنظم لفائدة الوكاالت الفتية؛ ويطلب إىل أمانة األونكتاد أن ُتعمم مـوجز         

لدويل بشأن هذا املوضوع على مجيع الدول املهتمة، بوسائل     مناقشات فريق اخلرباء احلكومي ا    
  من بينها ما تضطلع به من أنشطة التعاون التقين وعمليات استعراض النظراء؛ 

أمانة األونكتاد إعداد دراسات ملؤمتر األمم املتحدة السابع املعين         يطلب إىل     -٧  
شاورات بـشأن املواضـيع      من أجل تيسري امل    ٢٠١٥باستعراض مجيع جوانب اجملموعة عام      

  : التالية
سبل ووسائل تقوية وكاالت املنافسة من أجل حتسني إنفـاذ سياسـات              )أ(  

  املنافسة والّدعوة بشأهنا؛
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الـيت خـضعت   والتعليقات الواردة من البلدان اليت لديها وكاالت منافسة     )ب(  
   النظراء؛يات استعراضالستعراض النظراء مؤخراً بشأن اإلنفاذ والتغيريات اليت حدثت منذ عمل

  دور سياسة املنافسة يف تعزيز النمو املستدام والشامل للجميع؛  )ج(  
  ؛ فعاالًنفاذ قانون املنافسة إنفاذاًإلالتعاون الدويل يف حاالت االندماج كأداة   )د(  
  .دة املستهلكني يف القطاع الصيديلمنافع املنافسة ودورها لفائ  )ه(  
 بـشأن تنفيـذ برنـامج العمـل     تقريراً تاد أن تعد أمانة األونك  إىليطلب    -٨  

 يف مؤمتر األمم املتحدة السادس املعين باستعراض مجيع جوانب جمموعـة            املعتمدةوالقرارات  
، مبا يف ذلك اجتماعا اخلرباء املخصصني بشأن العالقـة بـني            ٢٠١٠املبادئ والقواعد عام    

، وذلـك   ٢٠١٣ و ٢٠١٢عامي  دان  املعقوسياسات املنافسة والسياسات املتصلة باملستهلك      
موعـة املبـادئ    مؤمتر األمم املتحدة السابع املعين باستعراض مجيع جوانب جم        كي ينظر فيه    
  ؛٢٠١٥ والقواعد عام

األونكتاد أن تعد استعراضاً حمـدَّثاً لبنـاء القـدرات           إىل أمانة أيضاً  يطلب    -٩  
بع املعين باستعراض مجيـع جوانـب       واملساعدة التقنية، كي ينظر فيه مؤمتر األمم املتحدة السا        

 ٣٠تؤخذ يف االعتبار املعلومات اليت سترد من الدول األعضاء يف موعد أقصاه              اجملموعة، على أن  
  : ٢٠١٥ مايو/أيار

صيغة إضافية منقحة وُمَحدَّثة لقانون املنافسة النمـوذجي علـى أسـاس              )أ(  
  ؛ ٢٠١٥مايو / أيار٣٠املعلومات اليت سترد من الدول األعضاء يف موعد أقصاه 

إصدارات أخرى من دليل تشريعات املنافسة تتـضمن تعليقـات علـى              )ب(  
  ).CD-ROM(التشريعات الوطنية للمنافسة يف شكل قرص مدمج 

 بالتربعات املالية وغريها من املسامهات املقدمـة مـن           وبتقدير يط علماً حي  -١٠  
ة األونكتاد على أساس طـوعي      الدول األعضاء؛ ويدعو الدول األعضاء إىل مواصلة مساعد       

فيما يقوم به من أنشطة بناء القدرات والتعاون التقين وذلك بتوفري اخلرباء أو مرافق التدريب               
أو املوارد املالية؛ ويطلب إىل أمانة األونكتاد أن تواصل أنشطتها لبناء القـدرات والتعـاون               

إىل أقصى أثر هذه األنشطة ادة على زي، حيثما أمكن، وأن تركزالتقين، مبا يف ذلك التدريب،      
  .حد يف مجيع البلدان املهتمة
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  املداوالت   -ثانياً  

  مقدمة   -ألف  
ُعقدت الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات             -١

/  متـوز  ١٠ إىل   ٨  يف جنيف، بسويسرا، يف الفترة من      يف قصر األمم  ) فريق اخلرباء (املنافسة  
 منظمات حكومية دولية،    ٨ بلداً و  ٨٦وحضر املناقشات الرفيعة املستوى ممثلو      . ٢٠١٤ ليهيو

  . من بينهم رؤساء لسلطات املنافسة
افتتح السيد هيربت تاسانو فيالوتشاغا، رئيس الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء،            و  -٢

ـ           ة املـستهلك يف    االجتماع وشكر السيد حسن قاقايا، رئيس فرع سياسات املنافسة ومحاي
  . األونكتاد، على إسهامه القيم يف عمل املنظمة

  بيان األمني العام   -باء  
، )١(قال األمني العام لألونكتاد، السيد موخيسا كيتويي، يف كلمة عن طريق الفيديو             -٣

 منذ اعتماد جمموعة املبادئ     ١٣٠ إىل   ١٥إن عدد البلدان اليت لديها قوانني منافسة ارتفع من          
عد املنصفة املتفق عليها اتفاقا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجاريـة             والقوا

أن التعاون الدويل أمر أساسي لكـي       على  وقال، يف معرض تشديده     . ١٩٨٠التقييدية عام   
تكون قوانني وسياسات املنافسة فعالة، إن فريق اخلرباء أداة للتعاون الدويل يف هـذا اجملـال                

  . دل اخلربات وأفضل املمارساتومنرب مفيد لتبا

  بيانات عامة   -جيم  
قال رئيس السلطة الوطنية اإلسبانية لألسواق واملنافسة إن الوكالة اليت ميثلـها قـد                -٤

 من أجل تعزيز التنافس الفعال، وإنفاذ قانون املنافسة، وحتسني اللـوائح            ٢٠١٣أنشئت عام   
  . التنظيمية، وذلك لضمان حسن سري األسواق

 مـن أشـكال      جديـداً  دم املدير العام لسلطة املنافسة االحتادية يف النمسا شكالً        وق  -٥
وقـال إن   . التعاون بني املكلفني بتسوية القـضايا     وهو   ،التعاون فيما بني وكاالت املنافسة    

أن تستفيد من خربات الوكاالت األخـرى واجتـهاداهتا       ميكن  لسلطات الفتية بوجه خاص     ا
ويشمل هذا التعاون االشتراك يف النهج والغاية وااللتزام، . فاذ القواننيالسابقة وممارساهتا يف إن   

ن سلطة املنافسة يف بلده قـد   وأضاف أ . والتقارب بني التشريع وإجراءات وممارسات اإلنفاذ     
__________ 

-http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition: ميكن االطالع عليها من العنوان التايل      )١(

Law-and-Policy.aspx)  ٢٠١٤يوليه / متوز٣٠مت االطالع عليه يف .( 
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 يف مثل هذا التعاون مع السلطة االحتادية الروسية ملكافحة االحتكـار فيمـا              اخنرطت مؤخراً 
  . يتعلق بالقطاع النفطي

وقدم رئيس جلنة محاية املنافسة يف بلغاريا عرضا عن منتدى املنافسة يف صوفيا، وهو                -٦
وهي وسيلة فعالـة    . مع األونكتاد بالتعاون   ٢٠١٢شبكة إقليمية خلرباء املنافسة أنشئت عام       

  . لتبادل املعارف واخلربات فيما بني وكاالت املنافسة الفتية يف أوروبا الشرقية

  ملائدة املستديرة مناقشات ا  -دال  

  فوائد سياسة املنافسة للمستهلكني   -١  
املتعلقـة   عن العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات        قدم املتكلم الرئيسي عرضاً     -٧

باملستهلك وسلط الضوء على الطابع التكاملي والتعاضدي لسياسات املنافسة والـسياسات           
فرفاه املستهلك، النتيجة املـشتركة الـيت       . املتعلقة باملستهلك يف ضمان حسن سري األسواق      

وختتلف . تسعى كلتا السياستني إىل حتقيقها، يرمي يف هناية املطاف إىل تعزيز النمو االقتصادي
ومثة حاجة إىل التدخل يف األسـواق       . األسواق من حيث مستوى املنافسة ومحاية املستهلك      

فالتنسيق الفعال يف تنفيـذ سياسـات       . محاية املستهلك تدين  أو  /اليت تتسم بتدين املنافسة و    
باملستهلك تكتسي أمهية خاصة، بغض النظر عن نوع اإلطـار          املتعلقة  املنافسة والسياسات   

  . املؤسسي
وقدم ممثل عن اهليئة اهلولندية للمستهلكني واألسواق عرضا عن هذه الوكالة املنشأة              -٨

وتظهر خربهتا  . ومحاية املستهلك ، وهي جتمع بني تنظيم القطاع، واملنافسة،        )٢٠١٣ (حديثاً
 معاًتعمل  كجهة تنظيمية لقطاع الطاقة كيف أن املنافسة والتنظيم ومحاية املستهلك ميكن أن             

وميكن حلماية املستهلك واملنافسة أن تشكل معضلة، مبا أن تدابري محايـة            . لصاحل املستهلكني 
 األسواق اجلديدة مـن      ميكن أن تتسبب يف انسحاب العيب      مفرطاملستهلك الصارمة بشكل    

ومن شأن هذا أن يؤدي إىل نتائج عكسية، ويعمل ضد حتقيق اهلدف الطويل األجل              . السوق
فاملـستهلكون  . املتمثل يف الوصول إىل أسواق تنافسية ذات نتائج أفضل لصاحل املستهلكني          

  . املتمكنون وامللتزمون أساسيون لتحفيز املنافسة يف األسواق
ملنافسة يف باكستان أمثلة حاالت إفرادية توضح فوائد إنفاذ قوانني          وقدم رئيس جلنة ا     -٩

فعلى سبيل املثال، يف إحدى القضايا املتعلقة بإساءة استخدام املركـز           . املنافسة للمستهلكني 
 إنفاذ القوانني دورا بالغ األمهية يف منع ربط بيع حواسيب حممولـة             أدىاملهيمن يف السوق،    

كما . امعات الباكستانية، وهو ما أعطى األفضلية ملصاحل الطلبة       خبدمات تعليمية إلحدى اجل   
اختذت سلطة املنافسة تدابري ضد ممارسات سوقية خمادعة يف قطاع االتـصاالت الـسلكية              
والالسلكية يف بلده، وعملت بتعاون وثيق مع اجلهة املنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية            

  . ان له تأثري مباشر على املستهلكنييف قضية اندماج عرب وطنية، وهو أمر ك
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ويف عرض آخر، وصف مفوض اللجنة االحتادية املكسيكية للمنافـسة االقتـصادية              -١٠
كيف أفادت تدابري مكافحة التالعب يف تقدمي عطاءات املشتريات العامـة املـستهلكني يف              

ميم إجـراءات  ومبا أن أسواق املشتريات العامة عرضة هلذه املمارسات، ميكن لتص     . املكسيك
وقد كشفت اللجنـة االحتاديـة للمنافـسة        . املشتريات إما أن ييسر التواطؤ أو حيول دونه       

االقتصادية التواطؤ يف املشتريات العامة للمؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي لإلنـسولني     
وقد قدمت اللجنـة    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣واحملاليل اإللكتروليتية خالل الفترة املمتدة بني عامي        

تسهل التواطـؤ يف عمليـات تقـدمي        إزالة اإلجراءات اليت    توصيات إىل املؤسسة من أجل      
وقد أدى تنفيذ التوصيات إىل زيادة املنافسة واخنفاض        . العطاءات، مثل نشر األسعار املرجعية    

أسعار اإلنسولني واحملاليل اإللكتروليتية املخصصة الستخدام البشر، وهو ما أدى بـدوره إىل             
وقد كانت هلـذا    . رات كبرية للمؤسسة وحتسني استخدام أموال دافعي الضرائب       حتقيق وفو 

  . املثال آثار غري مباشرة واختذت مؤسسات حكومية أخرى تدابري مماثلة
وعقب عروض حلقة النقاش، خلصت أمانة األونكتاد النقـاط الرئيـسية للوثيقـة               -١١

TD/B/C.I/CLP/27 ستهلكنيفوائد سياسات املنافسة للم" املعنونة ."  
ووصف العديد من املتكلمني، يف املناقشة اليت أعقبت ذلـك، اإلطـار املؤسـسي                -١٢

وبيَّن خبريان األحكـام ذات الـصلة       . للواليات املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك يف بلداهنم      
باملستهلك من القوانني الوطنية للمنافسة يف بلديهما واإلصالحات املتصلة باملنافـسة الـيت             

وقال أحد املندوبني إن مكتب التجارة العادلة وجلنة املنافسة يف          . الوالية القضائية جريت يف   أ
يرلندا الشمالية قد اندجما من أجل حتسني اإلنفاذ وتبسيط         أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    امل

ستهلكون يف وقدم العديد من املندوبني أمثلة على قضايا املنافسة اليت استفاد منها امل. العمليات
أسواق مثل أسواق الدواجن والرعاية الصحية وخدمات النقل يف بريو؛ والسكك احلديدية يف             
أوكرانيا؛ واخلطوط اجلوية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف تونس؛ والبرتين واإلمسنـت،           

ت ومها مادتان أساسيتان يف بناء املنازل يف الربازيل، حيث وفرت احلكومة مساكن لألسر ذا             
  . الدخل املنخفض

إذ  ،أمثلة على جناح جهود الدعوة اليت تضطلع هبا سلطة املنافسة         املندوبني  وقدم أحد     -١٣
أزيح احتكار اخلطوط اجلوية وفتحت خدمة خط االشتراك الرقمي أمام بـاب املنافـسة يف               

 وشدد مندوب آخر على أمهية العالقة بني سياسات املنافسة والـسياسات املتعلقـة            . تركيا
بيد أن التركيز علـى     . باملستهلك، وال سيما يف البلدان اليت ال توجد فيها ثقافة منافسة قوية           

االنتباه عن اهلدف الرئيسي لسلطات املنافـسة، أال وهـو          يصرف  محاية املستهلك ميكن أن     
  . الدفاع عن نزاهة عملية التنافس وحتقيق أكرب قدر ممكن من كفاءة السوق

ى أمهية حوافز االبتكار وضرورة حتقيق التوازن الصحيح بني         وشدد مندوب آخر عل     -١٤
 لوائح محاية املستهلك واحلفاظ على احلوافز اليت تدفع الشركات لالبتكار وتطوير منتجـات            

 وقال أحد املندوبني إن الترويج للمنافسة لدى اهليئات احلكومية واجلهات املنظمـة           . جديدة
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لده ستغدو أسهل لو طبقت األحكام املتعلقـة        لقطاعات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف ب     ل
  .باملستهلكني

وقال ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية إن البلدان النامية وأقل البلدان منوا ختلفت               -١٥
عن ركب تنفيذ إصالحات سياسات املنافسة اليت من شأهنا أن تؤدي إىل سياسات حكومية              

ت، ووكاالت تنظيمية جيدة التجهيز، ونظـام       متكينية، وأطر تنظيمية جيدة التصميم للقطاعا     
  . منافسة فعال

واستناداً إىل املناقشة، ميكن االستنتاج أن الترويج للمنافسة واحلـوار مـع صـناع                -١٦
األمهية بالغا  السياسات وصناع القرار، وال سيما يف القطاعات االقتصادية الرئيسية، عامالن           

  . باملنافسةيف ضمان عدم إحداث السياسات نتائج خملة 

  استراتيجيات سلطات املنافسة يف جمال االتصاالت بوصفها أداة لتحقيق الفعالية   -٢  
 اليت حتدد دور الترويج للمنافسة      TD/B/C.I/CLP/28عرضت أمانة األونكتاد الوثيقة       -١٧

وأساليبه، مع التركيز بوجه خاص على الترويج اإلعالمي وخمتلف وسـائط اإلعـالم الـيت               
  . سلطات املنافسةتستخدمها 

وحتدث املدعي العام الوطين للشؤون االقتـصادية يف شـيلي، يف عرضـه، عـن                 -١٨
املوقع الـشبكي املؤسـسي   فقال إن  . استراتيجيات االتصاالت اليت تستخدمها حكومة بلده     

أفضل أداة لوضع استراتيجية اتصاالت فعالة، إذ من املهم أن تكون هناك قدرة على التحكم               
خطر ينبغي  " استخدام وسائط اإلعالم  اإلفراط يف   "بيد أن   . ت مع وسائط اإلعالم   يف التفاعال 

على وسائط اإلعالم التجاريـة املطبوعـة،       يف جمال التواصل    وركزت جهود شيلي    . تفاديه
وشدد على أمهية التعامل مع الصحافيني املتخصصني       . وبدرجة أقل على التلفزيون أو اإلذاعة     

مـع  املـرء   تعامـل   يأن  األمور األساسية   من  وقال إن   . ا املنافسة الذين لديهم إدراك لقضاي   
 يف ستـشهد بـه  تفادى أن ُييالذين لديهم إملام بالوثائق ذات الصلة وأن    الوكاالت  صحافيي  

فقـد جـرت   . عملـه األفضلية للمحادثات غري الرمسية لشرح  وأن يعطي   العناوين الرئيسية   
املقابالت معلومات عن التعديالت وتضمنت ، التفاعالت مع وسائط اإلعالم على أساس تقين  

لتحقيقـات  أي معلومات إىل وسائط اإلعالم حىت إغـالق ا        تبلغ  ومل  . املدخلة على القانون  
  . اجلمهورونشر الوثائق يف أوساط 

وأعربت وكالة املنافسة يف شيلي عن فخرها بأن املتوسط الـشهري لـذكرها يف                -١٩
ومشلت ما تبذله من جهود من أجل الـشفافية        .  مرة ١٥٠وسائط اإلعالم املطبوعة أكثر من      

نشر جدول أعمال املدير على اإلنترنت ومتكني املواطنني من تقدمي املطالبات باستخدام املوقع             
إذا قدمت وفعاليتها وحذر املتكلم من خماطر اإلضرار مبهمة وكالة املنافسة . الشبكي املؤسسي

الم ومن خماطر كشف االسـتراتيجية املتبعـة يف         معلومات أكثر من الالزم إىل وسائط اإلع      
  . معاجلة القضايا لألطراف املتورطة فيها
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االتـصال  : ووصف أحد املتكلمني برامج اتصاالت وكالة املنافسة املصرية مبا يلـي     -٢٠
؛ وبرامج التوعية اليت تستهدف األعمال )مبا يف ذلك وسائط اإلعالم الرقمية    (بوسائط اإلعالم   

ونشرت الوكالـة   . اجلمهورهاز القضائي واألوساط األكادميية؛ وبرامج توعية       التجارية واجل 
حلقات عمل لفائدة غرف    عقد  مفهوم مسؤوليات الشركات إزاء قانون املنافسة من خالل         

كما اسُتهدف املسؤولون احلكوميون والقـضائيون      . التجارة والصناعة ووضع طقم لالمتثال    
. اة وواضعي اللوائح التنظيميـة وصـناع القـرار        من خالل حلقات عمل مكثفة مع القض      

واستضافت مصر مترين احملاكاة السنوي لسلطة املنافسة واحللقات الدراسية الدورية بـشأن            
وأطلقت الوكالة  . القانون واالقتصاد، وأدخلت قانون املنافسة يف املناهج الدراسية األكادميية        

توعية عامـة   لكما أطلق برنامج    . يسبوك ف تابع على  ١ ٤٠٠موقعا إلكترونيا تفاعليا ولديها     
  . يف شكل كتيب من األسئلة واألجوبةاجلمهور 

واعتربت رئيسة سلطة املنافسة يف بالد الباسك إضفاء الالمركزية الداخليـة علـى               -٢١
وحتـدثت عـن    . قانون املنافسة داخل بلد من البلدان وسيلة لتقريب اإلدارة مـن اجملتمـع            

سلطة املنافسة اجلديدة، وال سيما صعوبات إدخال ثقافة املنافسة يف          الصعوبات اليت تواجهها    
منطقة اقتصادية عالية التصنيع وقالت إن العالقة مع احلكومة والسلطة القضائية أمر أساسـي              

ـ      وهناك حاجة إىل االعتراف     . لتحقيق هذا اهلدف   دة إىل  بنهج االتصال اليت تنطلق من القاع
ومثة مثال على احلالة األوىل هي حالة       . ق من القمة إىل القاعدة    نطلالقمة وكذلك بالنهج اليت ت    

 على مقاالت   سائقي سيارات األجرة يف بيلباو، إسبانيا، حيث اختذت إجراءات تنظيمية رداً          
كما مارست الوكالة أنشطة الدعوة بصورة مباشرة لـدى أصـحاب           . يف وسائط اإلعالم  

  .  يف املائة٤٠٠ املصلحة، مما أدى إىل زيادة يف النشاط بنسبة
 من األمهية مبكان لوكاالت املنافـسة أن        ممثل عن مكتب املنافسة الكندي إن     وقال    -٢٢

حتقق التوازن الصحيح بني الشفافية واحلاجة إىل محاية املعلومات السرية واحملافظة على حسن             
هم أي مـن    وتعد الشفافية واالتصاالت أساسية يف ف     . التقدير ومحاية املصاحل األخرى لإلنفاذ    

. أصحاب املصلحة لعمل سلطات املنافسة وأنشطة الدعوة والتعاون الدويل يف جمال املنافـسة            
نشرت نـشرة عـن االتـصاالت أثنـاء         قد  وللوكالة خطة عمل مستمرة بشأن الشفافية و      

ومبـا أن  .  نشرة إخبارية وإعالمية٨٦ بيان موقف و١٤نشرت ما جمموعه   كما  . التحقيقات
وسائل التواصـل  من املهم مواكبة وسيلة لزيادة فعالية وكالة املنافسة،     صال  االتاستراتيجيات  
وأخريا، فإن التعاون الدويل جانب بالغ األمهية يف إنفاذ قوانني املنافسة والترويج            . االجتماعي

  . ليصل إىل مجهور أوسعنطاق التوعية يوسع تنسيق مبادرات االتصاالت، وإن هلا، 
 املـستخدمة يف     املشاركون استراتيجيات االتصال   تلت ذلك، قدم  ويف املناقشة اليت      -٢٣

الربامج التلفزيونية واإلذاعية، والرسائل املوجهة إىل عامـة اجلمهـور، والنـشرات            : بلداهنم
ومن املفيـد،   . الصحفية، والدورات التدريبية ألصحاب املصلحة، وأنشطة التوعية والدعوة       
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ضمن املوظفني ميكنـهم أن يـستوعبوا       حمترفني  ، وجود صحافيني    املندوبنيكما ذكر بعض    
  . متطلبات وتعقيدات استراتيجيات االتصاالت

عن الصعوبات اليت تعترض الدعوة بشأن قضايا املنافـسة؛       املندوبني  وتكلم عدد من      -٢٤
وقال أحد الوفود إنه يلزم     . القضايا عقبة أمام فهم عامة اجلمهور هلا      يشكل تعقد   ويف الواقع،   
ة فعالة لتقدمي قضايا املنافسة إىل اجلمهور؛ مستشهدا بالتكاليف الـيت يتكبـدها             إجياد طريق 

أنـه ميكـن   إىل وفد آخر وأشار . االقتصاد بسبب القضايا املخلة باملنافسة كمثال على ذلك     
  . استخالص دروس من اجلهود الناجحة اليت تبذهلا هيئات محاية املستهلك يف جمال الدعوة

ركني على ضرورة بناء قدرات وسائط اإلعالم على فهم قـانون           واتفق معظم املشا    -٢٥
املنافسة، ويف الوقت نفسه تبادل عدد من املندوبني جتارب متعلقة بقضايا جيري جتاهلـها أو               

املندوبني بعض  وحتدث  . يكتب عنها بصورة سيئة بسبب عدم فهم الصحافة وعدم اهتمامها         
إىل ازديـاد   مشريين   ،مت لفائدة الصحافيني  عن الدورات التدريبية وحلقات العمل اليت نظ      

  . التغطية اإلعالمية نتيجة لذلك
كـن اسـتخدام    ، ذكَّرت األمانة بأنـه مي     TD/B/C.I/CLP/28وباإلشارة إىل الوثيقة      -٢٦

 لرصد وسائط اإلعالم من أجل توفري مصدر للمعلومات لعمل سلطة           استراتيجيات االتصال 
  .  التحقيقاتاملنافسة، ويف بعض احلاالت، لتحريك

وحذر ثالثة خرباء من اإلفراط يف االعتماد على وسائط اإلعالم يف اسـتراتيجيات               -٢٧
  . ، ألهنا قد تكون يف بعض احلاالت منحازة أو عدائيةتصالاال

  التعاون غري الرمسي فيما بني وكاالت املنافسة يف قضايا حمددة   -٣  
اهات حنو التعاون والشبكات واألطـر      قدمت أمانة األونكتاد وصفا ملا يظهر من اجت         -٢٨

فجميع البلدان منخرطـة يف     . TD/B/C.I/CLP/29غري الرمسية اليت جرت مناقشتها يف الوثيقة        
  . شكل من أشكال التعاون، عاماًّ كان أو خاصا بقضية بعينها

 املدير العام لسلطة املنافسة يف كينيا احلالة الراهنة للتعاون غـري الرمسـي يف               وعرض  -٢٩
وقال إن التعاون الرمسي يقوم، مقارنة بالتعاون غري الرمسي، على مبدأ اجملاملة الـسلبية       . عاملال

التعاون أما . واملؤسسات) اتفاقات التجارة واملنافسة(واإلجيابية، واالتفاقات القانونية الصارمة 
تيجية معاهدات؛ إذ يقوم على الشبكات الشخصية واملصاحل االسترا       ، فال يتطلب    غري الرمسي 

  . الوطنية
ومن أمثلة شبكات التعاون غري الرمسي شبكة املنافسة الدولية، ومنتـدى املنافـسة               -٣٠

وتشمل جماالت التعاون غري الرمسي معاجلة القضايا من خالل تقاسم املعلومـات،            . األفريقي
املمارسات الفـضلى يف جمـاالت صـياغة        واعتماد  وعمليات الدمج والتملك عرب احلدود،      

  . نني والبحث والدعوة وبناء القدراتالقوا
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وتكمن التحديات اليت تواجه التعاون غري الرمسي يف تبـادل ومعاجلـة املعلومـات              -٣١
السرية، واختالف مستويات تطور الوكاالت، واختالف األولويات فيما بني الوكـاالت،           

  . االستمرارية يف الزمنوعدم وتباين املصاحل الوطنية، 
. سلطة املنافسة يف بريو حالة التعاون الرمسي وغري الرمسي يف بلده          واستعرض رئيس     -٣٢

 فالتعاون الرمسي يتمثل يف االتفاقـات مـع شـيلي، وكولومبيـا، والربازيـل، وبرنـامج               
COMPAL

وهناك عدة عوامـل تقيـد التعـاون        . ، وحتالف املنافسة يف البلدان األمريكية     )٢(
ولذلك فمن األساسي السعي إىل إجيـاد  . امليزانيةوقيود الرمسي، وال سيما عدم تناظر اللوائح  

  . آليات تعاون أقل صرامة
وقد مكن إعالن ليمـا     . وما فتئت بريو تعمل بنشاط على تعزيز التعاون غري الرمسي           -٣٣

بني بريو وشيلي وكولومبيا من عقد اجتماعات غري رمسية ووضع اسـتراتيجيات            ) ٢٠١٣(
علومات من خالل اإلعفاءات املمنوحة من األطراف       مشتركة للتحقيقات، فضال عن تبادل امل     

ويتيح التعاون غري الرمسي التبادل السلس للمعلومات ويولد الثقة واالطمئنان فيما بني            . املعنية
  .الوكاالت

وإضافة إىل ذلك، أطلقت مبادرة بريو الرامية إىل عقد اتفاق تعـاون عـاملي بـني                  -٣٤
  . يات غري الرمسية كأساسٍ العتماد اتفاق رمسيوكاالت املنافسة اليت تركز على اآلل

وشاطر املدير العام لسلطة املنافسة البلجيكية اآلخرين جتربة بلده يف جمال التعاون غري          -٣٥
فالوكالة تدخل يف تعاون غري رمسي عدة مرات يف الشهر، عادة مـع الوكـاالت               . الرمسي
السلطات ذات الـتفكري    من   جمموعات   وحىت داخل شبكة املنافسة األوروبية، هناك     . اجملاورة

 تسمح  وعند مواجهة عقبات قانونية ال    . املماثل والقريبة جغرافيا اليت تتعاون بصورة غري رمسية       
بتبادل املعلومات، حتاول الوكالة أن متررها عرب دولة أخرى عضو يف االحتـاد األورويب هلـا          

  . اتفاق ثنائي مع الوكالة املعنية
لتعاون غري الرمسي يف كل مرحلة من مراحل قضية معينة، وهو ما            وميكن أن حيدث ا     -٣٦

وتنظم بلجيكـا  . يكتسي أمهية خاصة عند ظهور املؤشرات األوىل على خرق قوانني املنافسة        
 للجريان خيصص جلسة كاملة لتبادل املعلومات األولية بشأن التحقيقـات يف             سنوياً اجتماعاً

له  يف بادئ األمر قضية ذات آثار وطنية فقط قد تتبدَّى            ويف الواقع، ما قد يبدو    . قضايا معينة 
  . تخذ بعدا أوروبيايأوجه شبه يف بلدان أخرى، حبيث 

ويف بلجيكا، يعد التعاون غري الرمسي أهـم مـصدر للتحقيقـات يف التكـتالت                 -٣٧
وحتافظ شبكة املنافسة األوروبيـة علـى       . االحتكارية بعد برنامج التساهل لسلطة املنافسة     

 يتخذ  وعادة ما . ورات غري رمسية بشأن العقوبات وصناعات بعينها وإعداد مشاريع القوانني         مشا
التعاون غري الرمسي شكل مكاملات هاتفية، لكن حىت فترات االستراحة لتناول القهوة خالل             

  .  غري رمسي مفيداًؤمترات ميكن أن تكون تعاوناًامل
__________ 

 .برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية )٢(
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فحىت صغار أعضاء   : ع مستويات املنظمة  وميكن للتعاون غري الرمسي أن جيري يف مجي         -٣٨
  . الفريق ميكنهم بناء شبكات عن طريق برامج التدريب

وقال أحد املتكلمني من الدائرة االحتادية الروسية ملكافحة االحتكـار إن أنـشطة               -٣٩
التعاون الرئيسية لبلده فيما يتصل باملنافسة هي تبادل املعلومات غـري الـسرية والـسرية،               

مذكرات التفاهم الدولية، واملشاورات، واملؤمترات واالجتماعـات الثنائيـة،         واالتفاقات و 
وقد أدى حتليل السوق والتحقيقات يف التصرفات العابرة للحـدود          . واألفرقة العاملة الدولية  

لسوقي النقل اجلوي واالتصاالت السلكية والالسلكية اليت أجراها اجمللس املشترك بني الدول            
  . لدول املستقلة املعين بسياسة مكافحة االحتكار، إىل أوجه حتسن كبريةاألعضاء يف رابطة ا

بشأن محاية املعلومـات    اً  ووضع االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية اتفاق        -٤٠
 . باملنافسةاً معنياً استشارياً السرية، واستضاف اجتماعات لرؤساء الوكاالت، وأنشأ جملس

 االحتاد الروسي يف إنشاء فريق عامل دويل معـين بقـضايا   ، شارك٢٠١٢ويف عام     -٤١
التحقيق يف التسعري يف أسواق املنتجات النفطية وأساليب عملها، وآخر معين بدراسة قـضايا        

وفيما يتعلق بالتعاون غري الرمسي، استضاف االحتاد الروسي اليوم . املنافسة يف القطاع الصيديل
. ات عمل تدريبية وزيارات دراسية للوكاالت األجنبية      السنوي الروسي للمنافسة، ونظم حلق    

كما دخل االحتاد الروسي يف مشاورات مع وكالة املنافسة الفيتنامية بشأن إمـداد الـسوق               
 . بسمك بنغاسيوس، ومع الوكالة النروجيية بشأن سوق السمك

حىت ناع  المتاً  نظراً،  وأوضح أحد املتكلمني أن التعاون احلقيقي ظاهرة جديدة نسبي          -٤٢
 . مشاطرة اآلخرين أدواهتاعن الوكاالت الراسخة 

وشدد عدة خرباء على أمهية التعاون غري الرمسي يف التعامل مع حاالت التكـتالت                -٤٣
االحتكارية الدولية، وال سيما من أجل تنسيق املدامهات املباغتة املتزامنة ومواءمـة قواعـد              

علـى حتليـل    اً  وينطبق ذلك أيض  . ريقة فعالة التسامح من أجل تأمني احلصول على األدلة بط       
عمليات االندماج يف القضايا اليت تتعدد فيها الواليات القضائية لتفـادي تـضارب سـبل               

 . االنتصاف اليت قد ختلق تشوهات يف األسواق املترابطة

وقال أحد اخلرباء إن من املهم إنشاء شبكة من نقاط االتصال من أجل ضمان تلبية                 -٤٤
على تـأطري أفـضل     اً  تياجات البيئات القانونية واملؤسسية لبعضها اآلخر حرص      بعضها الح 

ويف هذا الصدد، ينبغي ختصيص موارد كافية لتعزيز الثقة وعالقات العمل           . للطلبات والردود 
اجليدة بني الوكاالت، وهي عملية قد تكون مكلفة عندما تكون هنـاك حاجـة إىل مجـع                 

 . البيانات وإجراء البحوث

لذلك، فإن تبادل املعلومات ينبغي أن يقتصر على القضايا الرئيسية، مع األخذ يف             و  -٤٥
االعتبار أن التعاون الرمسي وغري الرمسي متكامالن، وأن التعاون غري الرمسي خطـوة حنـو                

وقد أرست شبكة املنافسة الدولية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان             . التعاون الرمسي 
 . قليمياإلاد أسس التعاون الثنائي واالقتصادي واألونكت
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للنقاش اً وقال خبري آخر إن الفريق العامل املعين بالتجارة واملنافسة يشكل منتدى هام  -٤٦
ملسارات التعاون غري الرمسي يف أمريكـا الالتينيـة         اً  ملسؤويل املنافسة والتجارة، ويوفر أساس    

ة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة      وما فتئ األونكتاد واملنظوم   . ومنطقة البحر الكارييب  
 . البحر الكارييب يقدمان الدعم للفريق العامل خالل السنوات اخلمس املاضية

 استعراض أنشطة بناء القدرات   -هاء  

قيم خبري من الواليات املتحدة األمريكية عمل األونكتاد يف جمال بناء القدرات فيما               -٤٧
برامج املـساعدة   فقد صمم األونكتاد    . يصل بقوانني وسياسات املنافسة يف مجيع أحناء العامل       

، ومجع املعلومات اليت ساعدت البلدان على بنـاء         البلدان املتماثلة معاً  ووضع  التقنية بعناية،   
، أفضت عمليات استعراض النظراء إىل التزام       ٢٠٠٥وابتداء من عام    . لقدرات بوترية أسرع  ا

مستمر وطويل األجل وإىل مقترحات لربامج العمل املقبلة يف البلدان اخلاضـعة السـتعراض          
 . للمعارف وإدارة املعلوماتاً ممتازاً كما كانت مصدر. النظراء

التحديات عند تقدمي املساعدة التقنية، من قبيـل        من  اً  واجه عدد يبيد أن األونكتاد      -٤٨
 مـن   إنمتنوعة لوكاالت متعددة الواليـة، حيـث        اً  كون الوكاالت املستهدفة تتوىل مهام    

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار الفـصل          . الصعب العثور على جتربة مشتركة    
ات الرأس الوحيد عنـد تقـدمي       القائم بني الوكاالت اليت تديرها هيئة مجاعية والوكاالت ذ        

 . توصيات يف جمال السياسات

ومن املسائل اليت يعكف فريق اخلرباء االستشاري التابع لربنامج سياسات املنافـسة              -٤٩
ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية على استكشافها إجياد السبل الكفيلة مبراكمة املعارف           

وقد كان األثـر العـام      . كاالت السابقني واحلاليني  من خالل مناقشات فيما بني رؤساء الو      
 . وينبغي أن يوسع ليشمل العمل يف جماالت جديدةاً جداً للربنامج إجيابي

 قاعدة بيانات األونكتاد لقضايا املنافسة على شبكة اإلنترنت   -واو  

عن قاعدة بيانـات إلدارة  اً بناء على طلب من الرئيس، قدمت أمانة األونكتاد عرض      -٥٠
ويعكف األونكتاد على إعداد قاعدة بيانات   . القضايا مبينة وظائفها وتارخيها وطريقة تشغيلها     

شاملة لوكاالت املنافسة املهتمة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، وستنظم دورات إعالمية            
ما تنطوي عليه مسامهة قاعدة البيانات هذه من قيمـة  إيصال إضافية حسب املنطقة من أجل  

وستعمل قاعدة البيانات حتت مظلة الربنامج الذي بدأ العمل بـه    . الدول األعضاء إىل  ة  مضاف
 ". سياسات املنافسة ومحاية املستهلكالربنامج العاملي ل"املسمى اً حديث
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 عمليات استعراض النظراء الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة   -زاي  

 ناميبيا   -١  

ض االستنتاجات الرئيسية لتقريـر اسـتعراض       خصص اجلزء األول من الدورة لعر       -٥١
عن العمل  اً  موجزاً  النظراء، تاله بيان أدىل به نائب وزير التجارة والصناعة، الذي قدم عرض           

. اهلام الذي يضطلع به األونكتاد يف بناء القدرات لفائدة البلدان األفريقية، وخباصـة ناميبيـا         
 . تعراض النظراء بالتعاون مع األونكتادوكرر تأكيد التزامات احلكومة بتنفيذ توصيات اس

اً وقدم املدير السابق للجنة املنافسة والتعريفات اجلمركية يف زمبابوي، بصفته خـبري             -٥٢
ويستند اإلطار القانوين للمنافسة يف ناميبيا إىل       . لألونكتاد، تقرير استعراض النظراء   اً  استشاري

وعهد .  باملنافسة ومحايتها يف ذلك البلد     ، الذي يرمي إىل النهوض    )٢٠٠٣(٢قانون املنافسة   
 بالتحقيق يف املمارسات املخلـة     ، من بني ما عهد به إليها      ،القانون إىل جلنة املنافسة يف ناميبيا     

باملنافسة ومعاجلتها، وبالتعاون وتبادل املعلومات مع سلطات املنافسة األخـرى، وبتقـدمي            
ملصلحة العامة وتنظيم القطاع فيما يتعلق مبسائل       املشورة إىل احلكومة بشأن املسائل املتعلقة با      

 . املنافسة

من أجل مراجعة   : وقدم التقرير عدة توصيات من أجل اإلصالح املؤسسي والقانوين          -٥٣
؛ "املرفق األساسي "، و "املركز املهيمن "و"  ذات الصلة  السوق"تعريفات مصطلحات من قبيل     

 تطبيق القانون وممارسـة الـوزير املخـتص         مناً  وإعفاء بعض أنشطة اهليئات املنشأة قانون     
لسلطات اإلعفاء؛ والتمييز بشكل واضح بني االتفاقات األفقية والرأسية وما هلا من تأثريات             

 . على املنافسة

عتبات اإلخطار، وتـوفري    رفع  وفيما يتعلق مبراقبة عمليات االندماج، مثة حاجة إىل           -٥٤
الوزير املختص يف استعراض قرارات اللجنـة        للتحقيقات، وإعادة تقييم دور      قصوىفترات  

وإضافة إىل ذلك، ينبغي للجنة أن تطور ما يلزم من مهـارات يف             . بشأن عمليات االندماج  
معاجلة القضايا وأن تزيد بوجه خاص قدراهتا على اإلنفاذ يف جمـال املمارسـات التجاريـة       

 . التقييدية

راءات هي ضرورة تعيني أعضاء     وكانت مثة قضايا مؤسسية أخرى تتطلب اختاذ إج         -٥٥
جملس املفوضني لفترات تتفاوت بداياهتا، والفصل بني مهام التحقيق واملقاضاة اليت تضطلع هبا             
اللجنة، وتوفري التمويل إلدخال دورات عن سياسات وقوانني املنافسة يف مؤسسات التعلـيم             

 . اللجنةتوثيق مكتبة ومركز العايل، وتطوير 

ار ألحد املتكلمني عن سلطات الوزير املختص يف تعديل القرارات          على استفس اً  ورد  -٥٦
يف تنفيذ سياسة املنافـسة، ألن      اً  رئيسياً  أو إلغائها، قال ممثل عن وفد ناميبيا إن للوزارة دور         

وخالل تطور قانون املنافسة، كان مثة إدراك مشترك لصلة         . املنافسة جزء من سياسة احلكومة    
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كون القضايا الـيت عوجلـت ذات صـلة         إن  و. قتصادية أخرى سياسة املنافسة بسياسات ا   
يدل الكربى، دون أي تدخل من جانب الوزير، واملتاجر بقطاعات رئيسية مثل خدمات املياه 

 . على أن إنفاذ قوانني املنافسة حمل تقدير عام

على سؤال بشأن استثناء املنتجات الزراعية غري اجملهزة مـن تطبيـق قـانون              اً  ورد  -٥٧
ال يثري  أنه  افسة، قال وفد ناميبيا إن ذلك يتعلق باملواد الغذائية األساسية لسكان ناميبيا، و            املن

 . عادة أية شواغل تتعلق باملنافسة كما أنه يتماشى مع القوانني املنظمة للقطاع الزراعي

ـ                -٥٨ ة وأعرب متكلم آخر عن رغبته يف معرفة الكيفية اليت تقيِّم هبا جلنة املنافسة الناميبي
 ٢ من قانون املنافسة     ٢٨وقال وفد ناميبيا إن املادة      . التكاليف والفوائد عند حتليل اإلعفاءات    

قدمت مبادئ توجيهية بشأن كيفية تقييم املكاسب الداعمة للمنافسة من أجل البت يف إعفاء              
 على قضية هتم قطاع الطاقـة،       ٢٨فعلى سبيل املثال، طبقت املادة      . ممارسات تقييدية بعينها  

 . وتقرر أن املكاسب الداعمة للمنافسة تفوق أية عوامل خملة باملنافسة

على استفسار عن احلاجة إىل التعاون الدويل يف بناء قدرات اللجنة، قال وفـد     اً  ورد  -٥٩
ناميبيا إن هنجه يتمثل يف البدء على الصعيد اإلقليمي، مث املضي إىل الصعيد القاري، فاملواصلة               

 وعلى سبيل املثال، هناك تعاون غري رمسي على الصعيد اإلقليمي مع زامبيا .إىل الصعيد العاملي
وعلى الصعيد القاري، تعمل اللجنة مع اجلماعات االقتـصادية         . وبوتسوانا وجنوب أفريقيا  

وعلى . اإلقليمية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي 
بلت اللجنة خرباء من وكاالت املنافسة يف البلدان املتقدمة، منها علـى            الصعيد الدويل، استق  

سبيل املثال بعثات خرباء ملدة ثالثة إىل ستة أشهر يف إنفاذ القـوانني املتعلقـة بـالتكتالت                 
االحتكارية من أملانيا، وواحدة من جلنة التجارة االحتادية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة              

 . ال التعاون التقين يف البنك الدويلوقسم املساعدة يف جم

من "وفيما يتعلق بأنشطة الدعوة والتوعية، شرعت اللجنة يف محلة تقوم على شعار               -٦٠
وكانت األدوات املستخدمة يف احلملة هي اإلنترنت  ". أجل التثقيف، عليك باإلعالم والتوعية    

عالنية األخرى معـارض    وتشمل اجلهود اإل  . واملنشورات واستراتيجية االتصاالت والتوسيم   
، يركز على   ٢٠١٤سبتمرب  /للمنافسة واملستهلك من املقرر تنظيمه يف أيلول      اً  جتارية وأسبوع 

 . املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

ويف سؤال موجه إىل وكاالت منافسة أخرى، أعرب وفد ناميبيا عن رغبته يف معرفة                -٦١
للسلطة الزامبية، فإن نقطة البدء هـي       اً  ووفق. اهمالنهج الذي تتبعه زامبيا إزاء مذكرات التف      

ومن اهلام ألصحاب املصلحة فهم أمهية      . النهوض بعالقة صحية مع اهليئات املنظمة للقطاعات      
ولكي تستفيد األطراف، جيب على كل      . هذه االتفاقات واشتماهلا على خيار االنضمام إليها      
 . طرف أن حيترم والية اآلخر ويتفادى جتاوز احلدود
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وقال أحد اخلرباء إنه من أجل إجياد ثقافة امتثال طوعي فيما يتصل باملنافسة، يلـزم                 -٦٢
رفع مستوى الوعي يف أوساط املشاريع التجارية من خالل اإلعالنات على مستوى القاعدة             

اً ومن اهلام أيض  . الشعبية واإلعالنات يف الصحف واملطويات القصرية املتعلقة بأحكام القانون        
وتتواصل هذه العمليـة    . بادئ توجيهية لعمليات االندماج واإلعفاءات قبل االنتهاك      وضع م 

وحينما تقرر األطراف املتضررة عدم استئناف احلكـم،        . مداوالت جلسات االستماع  حىت  
 . اًطوعي يعترب األمر امتثاالً

وقال خبري آخر، يف معرض رده على سؤال بشأن الفصل بني السلطات فيما بـني                 -٦٣
ملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       س املفوضني ورئيس وكالة املنافسة واألمانة، إن للم       جمل
للمنافسة ضمن سلطة املنافسة واألسواق نتيجـة النـدماج         اً  جديداً  يرلندا الشمالية نظام  أو

اً، جيـد اً حمدد حتديد، وإن كان معقداً،     والنظام اجلديد . مكتب التجارة العادلة وجلنة املنافسة    
وليست للمجلس صالحيات اختاذ القرارات . على فهم واضح لكيفية اختاذ القرارات    وينطوي  

يف قضايا مكافحة االحتكار، لكن ميكنه أن يطلق دراسات األسواق كما أنـه مـشارك يف                
وكالة املنافـسة وهـم   رئيس موظفو اخلدمة العامة يعملون حتت قيادة     و. اإلدارة بشكل عام  

ويصدر قرارات مكافحة االحتكار املدراء،     . لسلطة املنافسة اليومي  العمل  مسؤولون عن سري    
ويتكون الفريق من أفراد    . كل قرارات مجاعية على مستوى املوظفني     وتتخذ هذه القرارات ش   

أما أعضاء الفريق، الذين يتخـذون القـرارات        . ذوي كفاءات عالية يعينهم الوزير املختص     
رية وال يدفع هلم إال عـن الوقـت الـذي           النهائية بشأن القضايا، فهم موظفون لفترات قص      

 . وال يعملون ألكثر من سنة واحدة. يقضونه يف قضية من القضايا

 التحقيقاتإدارة  على سؤال بشأن الكيفية اليت تتعامل هبا الواليات املتحدة مع           اً  ورد  -٦٤
، قال أحد اخلرباء إن اإلطار الزمين خيضع لرصد دقيق من جانـب مـديري               من حيث الزمن  

معلومات يقدم مديرو القضايا    و. بيوماً  فرقة املسؤولة عن القضايا املكلفني بسري العملية يوم       األ
حمدثة ألعلى مستويات اإلدارة عن التقدم احملرز يف التحقيقات يف بعض املراحل البارزة مـن               

 ٦٠ إىل ٣٠وبعد مرحلة أولية من  . التحقيق، يف كل من جلنة التجارة االحتادية ووزارة العدل        
 . باحلضوراً إذا توافر ما يكفي من األدلة، تصدر الوكالة مذكرة حتقيق أو أمراً، يوم

وفيما يتعلق بدور الوزير االحتادي األملاين للشؤون االقتصادية والطاقة يف استعراض             -٦٥
 ٤٠ ٠٠٠ عمليات االندماج، قال اخلبري األملاين إنه ورد خالل تاريخ إنفاذ قوانني املنافسة يف بلده             

 سلطة إعطاء   وللوزير.  منها دون أية تعليمات خارجية     ٢٠٠، منع   ١٩٧٣طلب اندماج منذ عام     
ويف الواقع، ميكن للوزير أن يعطي تعليمات بشأن        .  ما يستخدمها  تعليمات عامة، لكنه نادراً   

وميكن للوزير أن جييز التكتالت االحتكارية بناء على        . قضية حمددة يف أي وقت من األوقات      
 .  كانت فوائدها تفوق تقييد املنافسة، لكن هذا مل يسبق أن حدث يف أملانياطلب إذا

على استفسار عن املدامهات املباغتة، قال أحد اخلرباء إهنا تكون أكثر ما تكون             اً  ورد  -٦٦
فعلى سبيل املثال، لسلطة املنافسة يف إيطاليـا        . فعالية يف بداية العملية بسبب عنصر املفاجأة      
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ية بنسخ أي سجل، لكنها ال تستطيع بدء عمليات التفتـيش إذا مل تكـن               صالحيات قانون 
.  ومن الضروري إثبات أسباب كافية قبل اختاذ قرار بشأن إجراء حتقيق           .بدأتاإلجراءات قد   
 . إجراء املدامهات املباغتة بعد فتح التحقيق إذا جرى متديد فترتهاً أيضاً وميكن أحيان

 سيشيل   -٢  

تنتاجات الرئيسية لتقرير استعراض النظراء، قدم خبري استشاري من         أثناء عرض االس    -٦٧
عن اإلطار القانوين للمنافسة يف البلد، وهو يضم قانون املنافسة اً موجزاً  خرباء األونكتاد عرض  

، )٢٠١٠جرت مراجعته عـام      (١٩٩٧، وقانون محاية املستهلك لعام      ٢٠٠٩الرتيهة لعام   
 . ٢٠٠٩ العادلة لعام والقانون املتعلق بلجنة التجارة

وكان قانون املنافسة الرتيهة يتسم بأوجه قصور من قبيل تعريف بعض مصطلحات              -٦٨
 القرارات، واالفتقار إىل عتبات لتحديد       يف اختاذ  ستقالليةاالاملنافسة، وافتقار جلنة املنافسة إىل      

 الوضـوح بـني     ومثة شواغل أخرى منها االفتقـار إىل      .  من القانون  ٢اهليمنة مبوجب املادة    
االتفاقات األفقية والرأسية وما هلا من آثار على املنافسة، واإلذن باتفاقات وممارسات خملـة              

 . باملنافسة حمظورة يف حد ذاهتا مبوجب القانون املتعلق بالتطبيق

ووفر قانون املنافسة الرتيهة الترتيبات املؤسسية الالزمة إلنفاذ قوانني املنافسة ومحاية             -٦٩
هلك، لكن ميكن للجنة التجارة العادلة أن تقرر عدم التحقيق يف شكوى معينة إذا حصل            املست

ذات طابع  اً  املشتكي على جرب معقول، بغض النظر عما إذا كانت للشكوى آثار أوسع نطاق            
األطراف الوحيدة  يضاف إىل ذلك أن     و)). ٢(٣٢املادة  (متصل باملنافسة أو محاية املستهلك      

كما أن  هي األطراف املشتكية،    جمللس  استماع ا تعبري عن نفسها يف جلسات      هلا بال اليت يسمح   
 .)٣(الغرامات املفروضة بسبب انتهاك القانون ليست كافية لتشجيع االمتثال

وقدم التقرير عدة توصيات بشأن إنفاذ قانون املنافسة الرتيهة، من قبيل وضع سياسة               -٧٠
حتياز وما يقابلها من تغطيـة، وتعريـف        االشاملة للمنافسة، وضوابط عمليات االندماج و     

تمييز بني أحكام السلوك الرأسية واألفقيـة،       ال، و "السلوك التعسفي "وقائمة بأنواع   " اهليمنة"
 . وتوضيح وحتديد أنواع السلوك اليت ميكن أن يسمح هبا مبقتضى القانون

سـة شـاملة    وفيما يتعلق بإنفاذ قانون محاية املستهلك، هناك حاجة إىل وضع سيا            -٧١
حلماية املستهلك، وتوفري إمكانية احلصول على املعلومات من أجل تعزيز االمتثال الطـوعي،           

  .وزيادة العقوبات وسبل االنتصاف
وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، يلزم توضيح األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل مـن              -٧٢

 ومـستويات أجـور اجمللـس       أمانة جلنة التجارة العادلة وجملس املفوضني؛ وحجم وتكوين       

__________ 

 . دوالر٣٠ ٨٠٠حلد األقصى للغرامة حوايل بلغ ا )٣(
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ـ    اً  وهناك أيض . واألمانة؛ ودور ومسؤوليات رئيس وكالة املنافسة      اريف حاجة إىل تبسيط تع
 . هامة على نطاق القوانني الثالثة اليت تشرف عليها جلنة التجارة العادلة

وأثىن وزير املالية والتجارة واالستثمار يف سيشيل على العمل الذي أجنزه األونكتاد              -٧٣
فائدة بلده وأكد التزام حكومة بلده مبواصلة العمل مع املنظمة من أجل تنفيـذ توصـيات                ل

 . استعراض النظراء

وتساءل املتكلمون عن درجة اخنراط الدولة يف التجارة أو األعمال التجارية اخلاصة              -٧٤
بإنتاج أو توريد السلع واخلدمات داخل سوق سيشيل املفتوح أمام مـشاركة املؤسـسات              

ومبوجب قانون املنافسة الرتيهة، تستبعد األسواق اليت هتيمن عليها احتكارات منشأة . خرىاأل
وفيما يتعلق بسيشيل، حيث توجد بعض املؤسسات اململوكـة للدولـة يف     . مبوجب القانون 

 . من املؤسسات من تطبيق قانون املنافسةاً كبرياً وضع احتكاري، يعفي هذا االستبعاد عدد

ل عن مسامهة املنافسة يف اقتصاد الدول اجلزرية الصغرية النامية، قال ممثل         وعند السؤا   -٧٥
فعلى سبيل  . وفد سيشيل إن مبادئ املنافسة عاملية التطبيق، بصرف النظر عن حجم االقتصاد           

املثال، أدى االنتصاف يف قضية تتعلق بسوء استعمال الوضع املهيمن يف قطاع املـوانئ، إىل               
 . يادة املنافسةزوإىل أسعار تنافسية 

قانون للمنافسة لكن ليست هلا     اً،  باعتبارها اقتصاد سوق نشأ حديث    ولدى سيشيل،     -٧٦
. من العملية الوطنية لتحرير التجـارة     اً  ومع ذلك، كان األخذ باملنافسة جزء     . سياسة منافسة 

وهناك حاجة إىل إقناع أصحاب املصلحة، مبن فيهم واضعو السياسات، بفوائـد املنافـسة              
 . رير التجارةوحت

ـ  ٢٠٠٩ من قانون املنافسة الرتيهة لعام       ٢٨على سؤال يستند إىل املادة      اً  ورد  -٧٧  يت ال
سمح بإجازة اللجنة لبعض املمارسات، قال ممثل عن وفد سيشيل إن املادة املذكورة أثارت              ت

عاجـل  بالكامل؛ وستحل حملها يف القريب الاً على الدوام انتقادات كثرية ولذلك مل تطبق أبد 
 . الئحة تنظيمية تتعلق باإلعفاء الفئوي

وفيما يتعلق مبستوى إعفاء قطاع اخلدمات من القانون املتعلق باحلد األدىن ألسـعار               -٧٨
إعادة البيع، مل يرد أي ذكر للخدمات يف قانون املنافسة الرتيهة فيما يتصل باحلفـاظ علـى                 

ة بالسلع وليس اخلـدمات، لكنـها        صل وورأت اللجنة أن هذا احلكم ذ     . أسعار إعادة البيع  
 . تكن تعرف ما إذا كانت التشريعات قد استثنت اخلدمات عن قصد مل

على سؤال حول خطط واستراتيجيات الدعوة، قال ممثل عن وفد سيشيل إن            اً  ورد  -٧٩
فعلى سبيل املثال، تـنظم بـصورة منتظمـة         . جهود التوعية تشكل أولوية بالنسبة لسيشيل     

ومشلت األنـشطة األخـرى     .  املصلحة بشأن املشتريات واالستثمار    حلقات عمل ألصحاب  
يف طور اإلجنـاز ألن   وتعد الدعوة عمالً. برامج حوارية إذاعية ورسالة إخبارية نصف سنوية 

وما فتئ أصحاب املصلحة يقدمون املزيـد مـن الـشكاوى    . اًزال جديدياملنافسة ال  انون  ق
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تدعو إىل تقدمي ورقات وغريها مـن       إذ  باقية،  استغدت احلكومة أكثر    و. ويطلبون التدريب 
 . البيانات

وقال أحد اخلـرباء،    . وتساءل أحد ممثلي وفد سيشيل عن قضية صغر حجم السوق           -٨٠
وميكن لبلدين أن   . على السؤال، إن حجم االقتصاد عامل حاسم يف جمال السياسة العامة          اً  رد

علق باملـشاريع الـصغرية واملتوسـطة       ماثلة فيما يت  تخيتلفا يف حجمها لكن تكون جتارهبما م      
. فيما يتعلق باملـشاريع اململوكـة للدولـة       اً  متوازنتطبيق القانون   وينبغي أن يكون    . احلجم
اً وإلنفاذ قانون املنافسة إنفـاذ    . عند تطبيق قانون املنافسة   " مقاس يناسب اجلميع  "يوجد   وال
كاالت القطاع األخرى وتنفـذ     ينبغي لوكاالت املنافسة أن تعمل بتعاون وثيق مع و        ،  فعاالً

 . سياسة املنافسة

على سؤال بشأن احلق يف االستئناف، استشهد أحد اخلرباء مبثال من هولنـدا             اً  ورد  -٨١
ويرأس السلطة اهلولندية جمللس طعون     . اًأساسياً   أمر  بشأنه كان إشراك إدارة الشؤون القانونية    

هناك فصل بـني أفرقـة التحقيـق        و. املستهلكني واألسواق موظف غري مشارك يف القضية      
ومن اهلام أن يتم االستماع إىل األطـراف،       . واألفرقة القانونية من أجل ضمان حماكمة عادلة      

 . على األقل كتابة، قبل فرض غرامة

وقال أحد اخلرباء إن تقييم املركز املهيمن يف السوق يتبع النهج الـذي كُـرس يف                  -٨٢
" United Brands"يل املثال، قضيتا شركة يونايتد برانـدز        على سب (السوابق القضائية ذات الصلة     

" القوة السوقية الكبرية والدائمة   "والقاعدة العامة هي    "). Akzo Nobel"وبل  ـوشركة أكزو ن  
 وخصائص السوق، والعوامل الزمنية، وتطور ،)٤(احلصة يف السوق: اليت حتددها العوامل التالية

 . سع؛ وقدرة املشتريالسوق؛ واحلواجز أمام الدخول والتو

، قال  )٢٠١٠(وفيما يتعلق باملوردين الذين يتبني أهنم خيلون بقانون محاية املستهلك             -٨٣
 مل يتطرق إال للمستهلك النهائي،     ٢٠٠٩ لعام   ١٣٤٠أحد اخلرباء إن القانون الكولوميب رقم       

 . وبالتايل فهو ال يتضمن أية أمثلة على التعامل مع املوردين وجتار اجلملة

على استفسار عن قانون وسياسة محاية املستهلك، رد أحد اخلرباء بأن لزامبيا            اً  ورد  -٨٤
وبعد صياغة السياسة، استعرضت احلكومـة      . ٢٠٠٩سياسة للمستهلك واملنافسة منذ عام      

ـ   شامالًاً  الزامبية القانون السابق فيما يتصل بسياسة املستهلك واملنافسة وسنت قانون          اً وثنائي
 . تتعلق باملنافسة ومحاية املستهلك كلتيهمااً ميتضمن أحكا

توازن بني املـصاحل العامـة ومـصاحل        أن يكون هناك    وذكر عدة خرباء أنه ينبغي        -٨٥
وتكتسي املشاورات مع أصحاب املصلحة، مبن فيهم املنظمات غـري احلكوميـة        . الشركات

__________ 

 يف املائة مؤشر قوي على اهليمنة؛       ٥٠-٤٠ يف املائة، اعترب أنه ليست هناك هيمنة؛ و        ٤٠إذا كانت أقل من      )٤(
 . يف املائة تعين أن هناك افتراضاً عاماً بوجود اهليمنة٥٠ر من ثوأك
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سياسة العامة، أمهية   واألكادمييون والصحافيون الذين يقدمون معلومات تستخدم ألغراض ال       
 .  من املفيد التشاور مع واليات قضائية أخرىكما أن. حامسة يف تصميم السياسات

وقدمت أمانة األونكتاد اقتراحاً يتعلق مبشروع للمساعدة التقنيـة لفائـدة ناميبيـا               -٨٦
ئـة  واهلدف العام هو إجياد بي    . إىل نتائج وتوصيات تقارير استعراض النظراء     اً  وسيشيل استناد 

ويهدف املشروع، على   . أفضل لألعمال التجارية واقتصاد سوق جيد األداء يف كال البلدين         
وجه اخلصوص، إىل تعزيز التعاون بني البلدين ودراسة األطر القانونية واملؤسـسية لوكـاليت       

 . املنافسة هبما، وكذا القدرة على إنفاذ قانون املنافسة والقيام بأنشطة الدعوة

 الفلبني   -٣  

قال اخلرباء االستشاريون لألونكتاد، أثناء عرض استنتاجات تقرير استعراض النظراء،     -٨٧
فالقوانني املوجـودة   . إن ضعف املنافسة عامل رئيسي وراء تدين اإلنتاجية والبطالة يف الفلبني          

للمنافسة؛ ولذلك، يلزم صياغة وسن قانون منافسة شامل ينطبق       شامالًاً  يف البلد ال توفر إطار    
علـى نطـاق    "مبثابة قـانون    أي قانون جديد    وينبغي أن يصمم    .  مجيع مناحي االقتصاد   يف

إال إذا كان يستويف بوضوح معايري املصلحة        من اإلعفاءات اً  ومبجموعة حمدودة جد  " االقتصاد
 . العامة املنصوص عليها يف القانون

عن   أن يكون مستقالًوأشار اخلرباء االستشاريون إىل أن نظام منافسة املستقبل ينبغي      -٨٨
التدخل السياسي، وأن يستخدم اجملموعة الكاملة خليارات إنفاذ القانون، مبا يف ذلك إيقـاع              
عقوبات جنائية ومدنية وإدارية إىل جانب جهود التثقيف والدعوة من أجل تشجيع االمتثال             

 . لقانون املنافسة بصورة فعالة

ية واضحة لإلنفاذ، وإيصال معلومـات      وإضافة إىل ذلك، ينبغي وضع مبادئ توجيه        -٨٩
 . عن عمليات صنع القرار، والتوعية حبقوق الطعن يف العقوبات من أجل بناء ثقة اجلمهور

احلفاظ على العالقة مع اجلهاز القضائي من أجل ضمان         األخرى  ومشلت التوصيات     -٩٠
ء القدرات يف مجيـع     متكُّن احملاكم من أي قانون جديد حيترم استقاللية موظفي احملكمة، وبنا          

جوانب اإلدارة الفعالة لقانون املنافسة، والبقاء على اتصال مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا              
 . من أجل املساعدة يف تطوير املهارات والقدراتاً واجملتمع الدويل األوسع نطاق

ويف أعقاب تقرير استعراض النظراء، أقر رئيس وفـد الفلـبني بعمـل األونكتـاد          -٩١
يف اً  مفيداً  وأتاحت عمليات استعراض النظراء لوكاالت املنافسة توجيه      . دمه من دعم  يق وما

فإنفاذ قانون املنافسة مشكلة بالغة التعقيد، ولكن ينبغي أن يكون          . وضع خطط العمل املقبلة   
 . على احترام بين البشراً وقائماً، واستراتيجياً احلل بسيط

نظراء عن رغبته يف معرفة العالقة بني مكتب        وأعرب أحد املشاركني يف استعراض ال       -٩٢
على ذلك، قال ممثل عن وفد الفلبني إن مكتب         اً  وجواب. املنافسة واهليئات التنظيمية القطاعية   

وقد أقـام مكتـب     . املنافسة ال حيد من سلطة الوكاالت األخرى، وإمنا يعمل بتعاون معها          
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رك يف رئاستها أعضاء جملـس اهليئـات        املنافسة التابع لوزارة العدل مخسة أفرقة عاملة يشت       
بيد أن الوالية القضائية األصلية     . التنظيمية القطاعية لتفادي االزدواجية أو التداخل يف اإلنفاذ       

وال مفر من قـدر مـن       . على مسائل املنافسة تقع على عاتق وزارة العدل وسلطة املنافسة         
 . التداخل

، قال ممثل عن وفد الفلبني إن ملكتـب         على سؤال بشأن التكتالت االحتكارية    اً  ورد  -٩٣
املنافسة، مبوجب القانون اجلاري به العمل، سلطة القيام مبدامهات مباغتة وحتليالت الطـب             

وعالوة على ذلك، سـيأخذ قـانون       . الشرعي من أجل التحقيق يف التكتالت االحتكارية      
ومبا أن انعـدام    . يةاملنافسة اجلديد بربنامج تساهل من أجل إتاحة كشفها بصورة أكثر فعال          

ثقافة املنافسة هو أحد األسباب الرئيسية لوجود التكـتالت االحتكاريـة، وال سـيما يف               
. املقاطعات ووحدات احلكومات احمللية، فإن الدعوة يف جمال املنافسة ستضطلع بدور هـام            

ويركز مكتب املنافسة يف الوقت الراهن على التكتالت االحتكاريـة يف قطاعـات الطاقـة               
 . التصاالت السلكية والالسلكية والنقلوا

وفيما يتعلق باستقاللية مكتب املنافسة، قال ممثل عن وفد الفلبني إن استقاللية القرار               -٩٤
وينسق مكتب املنافسة مع الوكاالت األخرى      . أكثر أمهية من االستقالل اهليكلي أو التشغيلي      

يف اً  أساسياً  عاة األصول القانونية أمر   وتعد شفافية صنع القرار ومرا    . يف جمال وضع السياسات   
 . تعزيز استقالليته

لقانون املنافسة اجلديد، مبا يف ذلك    اً  سياسياً  وقال ممثل عن وفد الفلبني إن هناك دعم         -٩٥
ويعاجل مكتب املنافسة بعض القـضايا ذات الـصلة مبـصلحة           . من دوائر األعمال التجارية   

وبـالرغم مـن أن     . اًحلصول على تأييد أوسع نطاق    املستهلكني بصورة استراتيجية من أجل ا     
ـ             ، طـويالً اً  احلصول على موافقة مجيع أصحاب املصلحة ميكن أن يكون عملية تستغرق وقت
وإىل حني  . فليس من احلكمة السماح بإعفاءات جملرد احلرص على تسريع سن قانون املنافسة           

لقانون احلـايل بفعاليـة أكـرب       الكونغرس، سيواصل مكتب املنافسة إنفاذ ا     يف  القانون  إقرار  
 . واستعراض أي حالة لعدم تنفيذ األحكام املتعلقة باملنافسة يف القوانني ذات الصلة

على استفسار بشأن اهليكل املؤسسي من ممثل عن وفد الفلبني، اقترح أحـد             اً  ورد  -٩٦
. اهتا وعملـها  اخلرباء إنشاء هيئة دستورية تتمتع باالستقالل الذايت، وال سيما فيما خيص قرار           

 . وشدد على أمهية خمتلف مراحل التحقيق يف القضايا وحلها

على سؤال طرحه وفد الفلبني بشأن تقييم فعالية الوكاالت، عرضت خـبرية            اً  ورد  -٩٧
وقالت إنه ميكن تقييم املنفعة االقتصادية الـيت  . أخرى حالة مقاضاة تكتل احتكاري يف أملانيا     

إىل االستنتاجات العلمية املتعلقة بآثار اتفاقـات       اً  ملقاضاة استناد قد جينيها املستهلك من هذه ا     
 مليون يورو  ٧٥٠ و ٥٠٠التكتالت االحتكارية غري القانونية على األسعار، واليت تتراوح بني          

 . يف السنة يف ذلك البلد
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أنه ينبغـي احلـد     لعمالة، قال أحد اخلرباء     يف ا " الباب الدوار "وفيما يتعلق مبمارسة      -٩٨
، على سبيل املثال من خالل استبعادهم من        وذلكتدخل املوظفني السابقني    كل صارم من    بش

 . القضايا أو حظر عملهم لتفادي تضارب املصاحل وضمان الشفافية

مبشروع مساعدة تقنيـة للفلـبني      يتعلق  اً  ويف اخلتام، قدمت أمانة األونكتاد اقتراح       -٩٩
 . اءإىل نتائج وتوصيات استعراض النظراً استناد

 اجللسة العامة اخلتامية   -حاء  

بالنظر إىل عدم رغبة أي وفد يف أخذ الكلمة خالل اجللسة العامة اخلتامية، أعـرب                 -١٠٠
 . الرئيس عن شكره ألمانة األونكتاد واملشاركني على إسهاماهتم يف االجتماع

 تنظيمية السائل امل  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب   -ألف  
 ) ل األعمال من جدو١البند (

    / متـوز  ٨انتخب فريق اخلرباء، يف جلسته العامة االفتتاحية املعقودة يوم الثالثـاء،              -١٠١
 : ، أعضاء مكتبه على النحو التايل٢٠١٤يوليه 

 ، )التفيا(السيدة سكايدريت أبراما       :الرئيس
 ). ناميبيا(السيد ميهي غاوماب   :املقرر - نائب الرئيس

  عمال وتنظيم العملإقرار جدول األ  -باء  
 )  من جدول األعمال٢البند (

وفيما . TD/B/C.I/CLP/26أقر فريق اخلرباء جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة            -١٠٢
 : يلي جدول األعمال

 انتخاب أعضاء املكتب   -١  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -٢  

استعراض النظراء بـشأن    املشاورات واملناقشات املتعلقة بعمليات       )أ(  -٣  
قوانني وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي املتعلق باملنافسة،        

 والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد 
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برنامج العمل، مبا يف ذلك بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنيـة             )ب(    
 فيما يتعلق بقوانني وسياسات املنافسة 

 ألعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي السابع جدول ا  -٤  

 . اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -٥  

 جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي السابع   -جيم  

 ١٠أقر فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلسته العامـة اخلتاميـة، املعقـودة يف                 -١٠٣
، جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي السابع الـوارد يف املرفـق            ٢٠١٤يوليه  /متوز
 . األول

 اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة   -دال  

، ٢٠١٤ يوليـه / متوز١٠أِذن فريق اخلرباء للمقرر، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف          -١٠٤
  . تقرير الدورة يف صيغته النهائيةبوضع
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 املرفق األول

ؤمتر األمم املتحدة السابع املعين باسـتعراض       املؤقت مل عمال  األجدول      
مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقــاً          

 متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

 افتتاح املؤمتر   -١

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين   -٢

 اعتماد النظام الداخلي   -٣

 إقرار جدول أعمال املؤمتر وتنظيم العمل   -٤

 : وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر  -٥

 تعيني جلنة وثائق التفويض   )أ(  

 تقرير جلنة وثائق التفويض   )ب(  

فة املتفق عليها اتفاقاً متعـدد      استعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنص        -٦
 : األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

 استعراض تطبيق اجملموعة وتنفيذها   )أ(  

النظر يف مقترحات هتدف إىل حتسني اجملموعة وزيادة تطويرها، مبا يف ذلك              )ب(  
 التعاون الدويل يف ميدان مكافحة املمارسات التجارية التقييدية 

 مسائل أخرى   -٧

  اعتماد تقرير املؤمتر  -٨
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 املرفق الثاين 

  *احلضور    

  :األونكتادحضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء يف   -١
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األردن
 إسبانيا
 أستراليا
 إكوادور
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أوغندا
 أوكرانيا
 إيطاليا

 ابوا غينيا اجلديدةب
 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بريو

 تركيا
 تونس
 اجلزائر

 مجهورية أفريقيا الوسطى 
 الدومينيكيةاجلمهورية 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية ترتانيا املتحدة 

 امجهورية كوري
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 سويسرا
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصني
 العراق
 عمان
 غامبيا

 غواتيماال
 فرنسا
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 الفلبني
 فييت نام

 قطر
 الكامريون

 كندا
 كوت ديفوار

 كولومبيا
 كينيا
 التفيا
 لبنان
 ليبيا

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 رباملغ

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
يرلنـدا  أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

 الشمالية 
 موريشيوس
 موزامبيق
 ناميبيا
  النمسا
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية 
 اليابان
  اليونان

 : الية ُممثلة يف االجتماعوكانت املنظمات احلكومية الدولية الت  -٢

 اجلماعة الكاريبية
 السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

 اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
 اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية

 االحتاد األورويب
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ميمنظمة التعاون اإلسال
 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 : وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ُممثلة يف االجتماع  -٣

 مركز التجارة الدولية  

 : وكانت الوكاالت املتخصصة التالية أو املنظمات ذات الصلة ممثلة يف االجتماع  -٤

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 التجارة العاملية منظمة 
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 : وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف االجتماع  -٥

 : الفئة العامة    

 املنظمة الدولية للمستهلكني
 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني

 مهندسو العامل
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل

 ابقني يف األمم املتحدةزمالء السالرابطة العاملية للمتدربني وال

       
  


