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السررررتنتااات المتلررررق علياررررا الترررري اعتمرررردوا فريررررق الخبررررراء الحكررررومي  -أولا  
 عشرةالخامسة الدولي في دورته 

 إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعي بقوانن وسياسات املنافسة، 
مجموعدددة امل دددادا والقواعدددد املنصدددفة املتفدددق عليهدددا اتفاقددداا متعددددد األ دددرا  مدددن مب يدددرك رإذ  

 لتمجارية التقييدية،أجل مكافحة املمارسات ا
 باسدتعرا  املعدي السداب  املتحدة األمم مؤمتر اعتمده الري القرار يأخر يف احلس ان وإذ 

 أجددل مددن متعدددد األ ددرا  اتفاقدداا  عليهددا املتفددق املنصددفة والقواعددد امل ددادا جمموعددة جواندد  مجيدد 
 ،(1)(2015ارية التقييدية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه التمج املمارسات مكافحة
ا مدؤمتر األمدم املتحددة هاألحكام املتصلة بقضايا املنافسة اليت اعتمد ض  يف اعت ارهوإذ ي 

 (،2016نددد،ومت، متوز/يوليددده )األونكتددداد الرابددد  عشدددر   يف دورتددده الرابعدددة عشدددرة للتمجدددارة والتنميدددة
 ،(2))خ( من مافيكيانو ن،ومت76و 69يف ذلك األحكام الواردة يف الفقرتن  مبا

الدور األساسي الري تؤديه قوانن وسياسات املنافسة يف حتقيدق التنميدة  يؤكد جمدداا وإذ  
 املتفدددق املنصدددفة القتصدددادية السدددليمة، و دددرورةت موا دددلة تشدددمجي  تنفيدددر جمموعدددة امل دددادا والقواعدددد

 ارية التقييدية،التمج املمارسات مكافحة أجل من األ را  متعدد اتفاقاا  عليها
 يرك زان عشر الراب  األونكتاد ونتائج 2030 لعام املستدامة تنميةال خطة أن يالحظ وإذ 

 الفقر، من واحلد   للتنمية بالنس ة وحتديات فرص من العوملة عليه تنطوي ما تناُول على

الفدددرص والتحدددديات الددديت وإذ يؤكدددد أن قدددوانن وسياسدددات املنافسدددة أداة رئيسدددية لتنددداول  
التمجدارة والسددتثمار، وتع ادة املدوارد، وتسدخ، املعددار ،  تعزيدزالعوملدة، بوسددائل منهدا  تنطدوي عليهدا

 احلد من الفقر،املساعدة على و 

بدددأن ةيادددة بيادددة متكينيدددة فعالدددة للمنافسدددة والتنميدددة  كدددن أن تشدددمل كدددال  مدددن يسدددل م وإذ  
سياسدددات املنافسدددة الو نيدددة والتعددداون الددددويل علدددى التصددددي للممارسدددات املانعدددة للمنافسدددة عدددرب 

 ،احلدود
بضدددرورة تعزيدددز عمدددل األونكتددداد يف جمدددال قدددوانن وسياسدددات املنافسدددة  كدددرلك وإذ يسدددل م 

 سعياا إىل تعزيز دوره اإلمنائي وفوائده للمستهلكن واألعمال التمجارية،
 هيادداتباملسدداتات الكتابيددة والشددفوية املهمددة املقدمددة مددن  وإذ حيدديع علمدداا مدد  الرتيددا  

 عشرة، مسةااخل دورتهالنقاش أثناء  إثراء املنافسة واملشاركات األخرى اليت أسهم  يف

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.8/11. 

(2) TD/519/Add.2. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=TD/RBP/CONF.8/11
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يف  لقددانون وسياسددة املنافسددة اسددتعرا  النظددراء ةعمليددببالوثددائق و  بتقددديروإذ حيدديع علمدداا  
 عشرة، اخلامسةاليت أعدةا أمانة األونكتاد لدورته  أوروغواي
مددن سددتعرا  ل للخضددو  الدديت تطو عدد  أوروغددواي ةحلكومدد يعددرع عددن تقددديره -1 
مد   تعرت هاوالتحديات اليت  الفضلى ممارساةاو ولتقاسم خرباةا لقانون وسياسة املنافسة النظراء 

يعدرع عدن  كمدا  عشرة لفريق اخلدرباء احلكدومي الددويل، اخلامسةوكالت املنافسة الفتية خالل الدورة 
 قدددر  الددديت كدددارك  يف عمليدددات السدددتعرا   ويتقدددديره عميددد  احلكومدددات والتمجمعدددات اإلقليميدددة 

ُأحدددرز مدددن تقددددم حدددة اإن يف  دددياغة وإنفددداذ قدددانون املنافسدددة يف ال لدددد املشدددمول باسدددتعرا   مبدددا
 النظراء 

وكدددالت املنافسدددة إىل مسددداعدة األونكتددداد و  مجيددد  احلكومدددات األعضددداء يددددعو -2 
املق لدة وأنشدطة املتابعدة املتعلقدة  غ، ذلدك مدن املدوارد لطنشدطة أو على أساس  وعي بتوف، خرباء

 بعمليات استعرا  النظراء الطوعية وتو ياةا 
، يف  ددددوء التمجددددارع املتصددددلة بعمليددددات اسددددتعرا  النظددددراء الطوعيددددة الدددديت يقددددرر -3 

ألونكتداد ا يتيعن علدىكيانات حة اإن، ووفقاا للموارد املتاحة، أنه الأجراها األونكتاد وغ،ه من 
مدددن عمليدددات اسدددتعرا  النظدددراء الطوعيدددة لقدددوانن وسياسدددات املنافسدددة يف الددددول  أن ُُيدددري مزيدددداا 

فريددق اخلددرباء احلكددومي الدددورة السادسددة عشددرة لالتمجمعددات اإلقليميددة للدددول خددالل  أو األعضدداء
  2017املزم  عقدها يف متوز/يوليه الدويل 

نافسدددة  أتيدددة اسدددتخدام اسدددرتاتيمجيات التصدددال الددديت تعتمددددها وكدددالت امل يؤكدددد -4 
فوائددددد املنافسددددة واللددددوائ  علددددى كددددأداة إلنفدددداذ قددددوانن املنافسددددة إنفدددداذاا فعددددالا، وأتيددددة نشددددر األدلددددة 

يف ذلددك  مبددا التنظيميددة املالئمددة للمسددتهلكن واألعمددال التمجاريددة، و ددرورة تعزيددز التعدداون الدددويل،
عم التعددداون بدددن يشدددمج  ويددددإىل أن األونكتددداد  ويددددعوالتعددداون غددد، الرادددي فيمدددا بدددن الوكدددالت، 

 من اتفاق أكرا  211و 103املنافسة، عمالا بأحكام الفقرتن  وهياات احلكومات
يف إنفاذ قوانن وسياسات املنافسدة  ويددعو اإلقليمي على أتية التعاون يشدد  -5 

 وكالت املنافسة إىل تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي 
املنافسدة واحلكومدات وفدق  هياداتاألونكتاد إىل تعزيز ودعم التعاون بدن  يدعو -6 

( والقددرار الددري )خ(76و 69ن االفقرتدد)مافيكيددانو ندد،ومت و  (104و 103 تددانلفقر )ااتفدداق أكددرا 
مددؤمتر األمددم املتحدددة السدداب  لسددتعرا  مجيدد  جواندد  جمموعددة امل ددادا والقواعددد املنصددفة اعتمددده 

 3)الفقرتدان متعدد األ را  من أجدل مكافحدة املمارسدات التمجاريدة التقييديدة  املتفق عليها اتفاقاا 
  (16و

أتيددة حتديددد األولويددات وملصدديص املددوارد كددأداة لزيددادة فعاليددة أنشددطة بندداء  يؤكدد -7 
القدددددرات الدددديت تددددنظم لفائدددددة الوكددددالت الفتيددددة  ويطلدددد  إىل أمانددددة األونكتدددداد أن تُعمددددم مددددوجز 
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احلكددومي الدددويل بشددأن هددرا املو ددو  علددى مجيدد  الدددول املهتمددة، بوسددائل مناقشددات فريددق اخلددرباء 
 تضطل  به من أنشطة التعاون التقي وعمليات استعرا  النظراء  ما من بينها
أمانة األونكتاد إعداد دراسات للدورة السادسة عشرة لفريدق اخلدرباء  إىل يطل  -8 

وا ددددي  التاليددددة الدددديت اختدددد،ت مددددن بددددن احلكددددومي الدددددويل، مددددن أجددددل تيسدددد، املشدددداورات بشددددأن امل
يف القدرار الدري اعتمدده مدؤمتر األمدم املتحددة السداب  لسدتعرا  مجيد  جواند  الدواردة اجملموعات 

متعدددددد األ ددددرا  مددددن أجددددل مكافحددددة  اا جمموعددددة امل ددددادا والقواعددددد املنصددددفة املتفددددق عليهددددا اتفاقدددد
 املمارسات التمجارية التقييدية:

والصددد ،ة يف تصدددميم مراق دددة  الفتيدددةاملنافسدددة  هياددداتالتحدددديات الددديت تواجههدددا  )أ( 
 عمليات الندماج 

املنافسددددة عددددرب احلدددددود: األدوات  قضدددداياتعزيددددز التعدددداون الدددددويل يف التحقيددددق يف  )ع( 
 واإلجراءات 

استعرا ددددددددداا شدددددددددد ثاا ألنشدددددددددطة بنددددددددداء  أماندددددددددة األونكتددددددددداد أن تعدددددددددد   إىليطلددددددددد   -9 
السادسدة عشدرة، يف دورتده  نظر فيه فريق اخلرباء احلكومي الدويليدة التقنية، كي واملساع القدرات

 28علددددى أن تأخددددر يف العت ددددار املعلومددددات الدددديت سددددرتد مددددن الدددددول األعضدددداء يف موعددددد أقصدددداه 
  2017ك اط/فرباير 

ثددددددة األونكتدددددداد أن تعددددددد  إىل أمانددددددةأيضدددددداا يطلدددددد   -10   ددددددي ة إ ددددددافية منقحددددددة وُشتد 
قدددانون املنافسدددة النمدددوذجي علدددى أسددداس املعلومدددات الددديت سدددرتد مدددن الددددول مدددن  7و 2 للفصدددلن

  2017ك اط/فرباير  28األعضاء يف موعد أقصاه 
بالتربعات املالية وغ،هدا مدن املسداتات املقدمدة مدن الددول  وبتقدير يع علماا حي -11 

األعضاء  ويدعو الدول األعضداء إىل موا دلة مسداعدة األونكتداد علدى أسداس  دوعي فيمدا يقدوم 
املدددوارد  أو مرافدددق التدددري  أو بدده مددن أنشدددطة بندداء القدددرات والتعددداون التقددي وذلدددك بتددوف، اخلددرباء

مبددا يف )كتدداد أن توا ددل أنشددطتها ل ندداء القدددرات والتعدداون التقددي املاليددة  ويطلدد  إىل أمانددة األون
إىل أقصددى حددد يف مجيدد  أثددر هدره األنشددطة ، حيثمددا أمكدن، علددى زيددادة وأن تركددز (ذلدك التدددري 
 ال لدان املهتمة.

 ملخص الرئيس -ثانياا  
 البيانات الفتتاحية -ألف 

يددددة يف السددددل  واخلدددددمات والسددددل  افتددددت  مدددددير كددددع ة األونكتدددداد املعنيددددة بالتمجددددارة الدول -1
 األساسية الدورة اخلامسة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعي بقوانن وسياسات املنافسة.
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ددر نائدد  األمددن العددام لطونكتدداد بددأن األعضدداء يف األمددم املتحدددة -2  70ق ددل  اجتمعددوا وذك 
آل إىل و ددد  سياسدددات  مدددا التقييديدددة، وهدددوعامددداا ليناقشدددوا اإثدددار السدددل ية للممارسدددات التمجاريدددة 

ع الضدددوء علدددى الددددور الدددري تؤديددده سياسدددة وسدددل   املنافسدددة علدددى جددددول أعمدددال األمدددم املتحددددة.
حتددددديات  تطددددر يف حتقيددددق أهدددددا  التنميددددة املسددددتدامة الدددديت متثددددل خطددددة  موحددددة  املنافسددددة حاليدددداا 

تددرب أن تنفيددر قددانون املنافسددة للحكومددات والقطددا  اخلدداص واجملتمدد  املدددين واملنظمددات الدوليددة. واع
أمر بالغ األتية ليس فقع لتحقيق الكفاءة القتصادية، بل كرلك لتضييق الفمجوة الرقمية. ورأى 
أن مثددددة حاجددددة إىل زيددددادة وحتسددددن سياسددددات املنافسددددة لالنتفددددا  علددددى أكمددددل وجدددده مددددن التمجددددارة 

املدددوا نن وحتقيدددق  خلدمدددة والسدددتثمار، و دددمان عمدددل األسدددواق علدددى ندددو أفضدددل وأكثدددر إنصدددافاا 
 أهدا  التنمية املستدامة.

ث عدرب وسل ع رئيس الدائرة الحتادية ملكافحة الحتكدار يف الحتداد الروسدي، الدري حتدد   -3
الفيددددديو، الضددددوء علددددى مسدددداتة جمموعددددة امل ددددادا والقواعددددد املنصددددفة املتفددددق عليهددددا اتفاقدددداا متعدددددد 

ييديددة وقددانون األونكتدداد النمددوذجي بشددأن األ ددرا  مددن أجددل مكافحددة املمارسددات التمجاريددة التق
وأكددار إىل أن اجملموعددات اإلقليميددة الدديت  املنافسددة يف تشددريعات بلددده اخلا ددة مبكافحددة الحتكددار.

تتعاون م  الحتاد الروسي تط دق تلدك القواعدد وامل دادا، ولفد  إىل معاهددة الحتددداد القتصدددادي 
نولدددل الددددول املسدددتقلة، وأ لددد  املشددداركن علدددى العمدددل للمنطقدددددة األوروبيدددددة اإسددديوية وبلددددان كوم

املشرتك اعاري يف الربازيل والحتاد الروسي واهلند والصن وجنوع أفريقيا، أي جمموعة الربيكس. 
مث تطرق إىل احلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل من أجدل مكافحدة املمارسدات املانعدة للمنافسدة عدرب 

لددة، واقددرت  اسددتطال  إمكانيددة ا ددالق م ددادرة جديدددة يف هددرا احلدددود )الكددارتالت( مكافحددة فعا
 الصدد يف إ ار الفر  واو من جمموعة األمم املتحدة و ل  دعم الدول األعضاء األخرى.

 وأعرع بعض املشاركن عن دعمهم لل يانات. -4

المشرراورات والمنااشررات المتعلقررة باسررتعراء الننررراء بشرريا ارروانين وسياسررات  -باء 
وباسرررررتعراء القرررررانوا النمررررروااي  والدراسرررررات المت رررررلة بيحكرررررا   المنافسرررررة 

  مجموعة المبادئ والقواعد
 )أ( من جدول األعمال(3)ال ند 

يف إ دددار هدددرا ال ندددد مدددن جددددول األعمدددال، عقدددد فريدددق اخلدددرباء احلكدددومي الددددويل املعدددي  -5
 .للنظراءياا جرى استعرا اا  وعأو  مناقشات مائدة مستديرةاملنافسة أرب   اتوسياس بقوانن

 بحث ال لة بين أوداف سياسات المنافسة والملكية اللكرية  

األول، عر دد  أمانددة األونكتدداد النقدداط الرئيسددية يف اجتمددا  املائدددة املسددتديرة يف افتتددا   -6
 .(TD/B/C.I/CLP/36حبل الصلة بن أهدا  سياسات املنافسة وامللكية الفكرية )مسألة 
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ورئدديس  معهددد الدراسددات العليددا يف جنيددف، سويسددرا عددن وكددارك يف فريددق النقدداش ممثددل  -7
يف الوليدددات  مدددن وزارة العددددل ةدوليددد ةومستشدددار  اجمللدددس املعدددي باملنافسدددة يف غاليسددديا يف إسددد انيا 

وممثددل عددن كددع ة امللكيددة الفكريددة  وشددامم متخصددص يف املنافسددة مددن جامايكددا  املتحدددة األمريكيددة 
 ملنافسة يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.وسياسة ا

دراسدات العليدا يف جنيدف، لمدن معهدد ا النقداشورك ز املدتكلم الرئيسدي، وهدو عضدو فريدق  -8
فيهددا  يجمددالت ثالثددة يددؤدذكددر و  علددى أوجدده التكامددل بددن املنافسددة وإنفدداذ قددانون امللكيددة الفكريددة.

 ،وبددراءات الخددرتا  األساسددية ،دف  مقابددل التددأخرإنفدداذ قددوانن املنافسددة دوراا، وهددي: اتفاقددات الدد
وأعلددن أن إنفدداذ قددانون املنافسددة هددو الوسدديلة األسددلم ملعاعددة الدددف  مقابددل  ورفددض مددن  الرتخدديص.

وكددان إلنفدداذ قددانون املنافسددة  بددراءات الخددرتا  األساسددية. بعكددسالتددأخر ورفددض مددن  الرتخدديص، 
لة بدرباءات الخدرتا  األساسدية بسد   اإلخفاقدات دور مهم يف التعا ي مد  قضدايا املنافسدة املتصد

 املؤسسية ملنظمات و   املعاي، يف حتديد كروط وا حة وعادلة ومعقولة وغ، متييزية.
النقدداش مددن اجمللددس املعددي باملنافسددة يف غاليسدديا إن قددوانن وسياسددات  فريددقوقددال عضددو  -9

وتسددداهم يف حتقيدددق قددددر أكدددرب مدددن الكفددداءة إىل تعزيدددز العمليدددة التنافسدددية و ايتهدددا  املنافسدددة ترمدددي
ع الضدددوء علدددى املمارسدددات الفضدددلى ألجدددل تعزيدددز البتكدددار مدددن خدددالل نظدددام وسدددل   القتصدددادية.

ومنافسدة حدرة  كلما كدان أفضدل   أن العدد كلما قل   مفادهللملكية الفكرية  ن  براءات وفق هنج 
ذلدك التدوزان بسد   تعمديم املمارسدات  وقد يُفقد وتوازن بن امللكية الفكرية واملنافسة. وكديدة 

الري يُراد منه توسي  النطاق األويل للحماية اليت تكفلهدا الدرباءة، كدالرباءات احملص دلة علدى أسداس 
بيانات غ،  حيحة وإساءة استخدام حقوق امللكية الفكرية. وقد يزيد وجود أعدداد مفر دة مدن 

حددوث الدديت ينمجزهددا املنافسددون ومددن تكدداليف الددرباءات املشددروعة والصدداحلة ونطاقاةددا مددن عدددد ال 
التطددددوير وقددددد  ندددد  الدددددخول. وتشددددمل التحددددديات الدددديت تواجههددددا السددددلطات املعنيددددة باملنافسددددة يف 
تعا يهددا مدد  القضددايا املرت طددة بامللكيددة الفكريددة جدددة املو ددو   و ددعوبة حتديددد  ل ددات الددرباءات 

نن امللكيددة الفكريددة وعدددم تضددمن كددل منهددا املانعدة للمنافسددة  والتضددارع بددن قددوانن املنافسددة وقددوا
إكددارات وا ددحة إىل األخددرى  والتصددور اخلددا س ليثددار السددل ية لقنفدداذ الصددارم لقددانون املنافسددة 

صددرامة يف إنفدداذ قددانون املنافسددة يف جمددال امللكيددة الفكريددة تددوخي الودعددا بقددوة إىل  علددى البتكددار.
نطاقهددا، وإن اعتُددرب توسددي   ايددة الددرباءات و  ملكافحددة السددلوك الددري يهددد  فقددع إىل متديددد فددرتة

 قانون الرباءات. مبوج قانونياا 
الدددنهج العدددام املت ددد  يف بلددددها  األمريكيدددة وزارة العددددلوعر ددد  عضدددو فريدددق النقددداش مدددن  -10

جتتمدد  علددى هددد  تعزيددز البتكددار  قددوانن مكافحددة الحتكدداروقالدد  إن قددوانن امللكيددة الفكريددة و 
ك. وتشمل م ادا التحليل الرئيسية يف الوليات املتحدة التحليدل العدام نفسده وزيادة رفاه املستهل

يف األككال األخرى مدن امللكيدة.  كما  لتداب، مكافحة الحتكار يف جمال حقوق امللكية الفكرية
يوجدد افدرتا  مفداده أن حقدوق امللكيدة الفكريدة متدن  قدوة يف السدوق. وُيسدل م عامدة  ل وقال  إنده

هدددو عامدددل شفدددز للمنافسدددة. وأ ددداف  أن قدددوانن مكافحدددة  قدددوق امللكيدددة الفكريدددةتدددرخيص حبدددأن 
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فددرادى املتنافسدددن. وأو دد  بددأن تقددوم السددلطات املعنيدددة  ل الحتكددار ترمددي إىل  ايددة املنافسددة،
مبعددايرة أعمددال اإلنفدداذ لتكفددل أن قددوانن املنافسددة وقددوانن امللكيددة الفكريددة تددؤدي أدوارهددا املتكاملددة 

يف تشددددمجي  البتكددددار وتعزيددددز رفدددداه املسددددتهلك. ورأت أن أفضددددل األدوات لتحقيددددق هددددرا املتمثلددددة 
ال ر  هي إجراء حتليل قائم على اإثدار يكدون متمجدرراا يف م دادا اقتصدادية سدليمة واسدتحداث 
سددد ل جدددرب خا دددة ملعاعدددة الضدددرر التنافسدددي. وختمددد  قائلدددة إن مدددن كدددأن الشدددفافية واإلجدددراءات 

القدددددرار أن تعدددددزز مشدددددروعية القدددددرارات املتخدددددرة وتشدددددمج  السدددددتثمار املتسدددددقة يف عمليدددددات  دددددن  
 والبتكار.

ورك زت عضدو فريدق النقداش مدن جامايكدا علدى معاعدة مسدألة حقدوق امللكيدة الفكريدة يف  -11
ال لددان الناميددة الصدد ،ة. ولفتدد  إىل أن الدرايددة هددي ملكيدة فكريددة يف ال لدددان الناميددة وهددي تشددمل 

غدد، املعددرت  اددا واألسددالي  والعمليددات التمجاريددة العمليددة وغدد، احملميددة  أو التصدداميم غدد، املسددمجلة
ُيكشدف عنهدا وإن كدان ممكنداا التعدر   عليهدا،  مل برباءة اخرتا . وأ داف  أن الدرايدة هدي تقنيدات

 يرد يف التفاقدات الدوليدة ومل ُتستخدم يف املزار  وتربية ساللت الن ات والزراعة واملعار  الط ية.
ندد  الدددول الناميددة مددن  ددياغة وتنفيددر سياسددات وتشددريعات تكفددل أن ممارسددة حقددوق امللكيددة   مددا

تددددددؤدي إىل اسددددددتاثار بالسددددددوق. ومددددددن  ددددددمن سدددددد ل حتقيددددددق ذلددددددك إدراج الدرايددددددة يف  ل الفكريددددددة
التشددريعات  وتسددمجيلها ومنحهددا احلمايددة نفسددها املكفولددة حلقددوق امللكيددة الفكريددة  وإدراجهدددا يف 

 د  بدأن تُعدد  ال لددان الناميددة سياسدات ملعاعدة التضدارع بدن حقدوق امللكيددة قدانون املنافسدة. وأو 
الفكريددددة وقددددانون املنافسددددة  وتضدددد  ترتي ددددات لالكددددرتاك يف الختصدددداص والتنسدددديق بددددن السددددلطات 

التسدددمجيل، وهيادددات املنافسدددة و ايدددة املسدددتهلك ومكاتددد   أو فيهدددا مكاتددد  الدددرباءات مبدددا املعنيدددة،
ياات احلكومية املعنية بتنظيم املواد ال رائية والعقاق، والزراعة  وتُعد  م ادا املعاي،، واعمارك، واهل

 توجيهية تشر  فيها موقف هياات املنافسة من حقوق امللكية الفكرية.
وأكددار عضددو فريددق املناقشددة مددن املنظمددة العامليددة للملكيددة الفكريددة إىل أن قددانون امللكيددة  -12

الن ويعدددززان البتكدددار. وعدددر  أمثلدددة علدددى إسدددهام إنفددداذ قدددانون الفكريدددة وقدددانون املنافسدددة متكدددام
املنافسددة يف  ايددة حقددوق امللكيددة الفكريددة. وأ ددا  أن املنظمددة العامليددة للملكيددة الفكريددة تشددمج  
التعدددداون بددددن وكددددالت امللكيددددة الفكريددددة ووكددددالت املنافسددددة  وجُتددددري دراسددددات مقارنددددة ودراسددددات 

شدورة قانونيدة للددول األعضداء  وتشدمج  ممارسدات الرتخديص استطالعية  وتقدم مساعدة تقنية وم
احملفددزة للمنافسددة. ونظدددراا إىل أن امللكيددة الفكريدددة باتدد  تشددكل أ دددالا تنافسددياا رئيسدددياا، فدد ن عددددد 

يتطلدد  تعاوندداا أكددرب بددن  مددا قضددايا املنافسددة املرت طددة حبقددوق امللكيددة الفكريددة آخددر يف النمددو، وهددو
 لفكرية وهياات املنافسة.اهلياات املعنية بامللكية ا

وعدددر  مفدددو  مدددن اللمجندددة املاليزيدددة للمنافسدددة مثدددالا علدددى اسدددتخدام األدويدددة ألغدددرا   -13
خمالفدددة للموا دددفات يف قطدددا  الصدددحة يف بلدددده واحتمدددال وجدددود ممارسدددات توا ايدددة بدددن مصدددنعي 

تدددؤدي إىل األدويدددة املميدددزة بعالمدددة جتاريدددة يف تسدددمجيل األدويدددة. ولحدددظ أن املمارسدددات التوا ايدددة 
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اختالفات ك ،ة يف األسعار وتضر بالتايل باملستهلك، مش،اا إىل  رورة أن تتوىل هياات املنافسدة 
 وسلطات تنظيم قطا  الصحة معاعة هره احلالت.

وكدد الكث، من املشاركن على التكامل بن قوانن امللكية الفكريدة وقدوانن املنافسدة يف  -14
فيه منفعة للمستهلك. وأقر عدة  ملا وتعزيز البتكار والنمو القتصادي، دف  املنافسة الديناميكية

متن  مالكيها تلقائيداا موقعداا مهيمنداا يف السدوق. لكدن أحدد  ل مندوبن بأن حقوق امللكية الفكرية
 أعضاء فريق املناقشة اعترب أن امللكية الفكرية تفرز موقعاا مهيمناا يتعار  م  قانون املنافسة.

وكدددد الكثدد، مددن املندددوبن واملشدداركن يف فريددق النقدداش علددى أتيددة املشدداورات املت ادلددة  -15
وتنسدددديق السياسددددات والتعدددداون بددددن اهلياددددات املعنيددددة بامللكيددددة الفكريددددة وهياددددات املنافسددددة لتحقيددددق 
التمجددانس ومعاعددة أوجدده التضددارع واخللددل. واقددرت  أحددد املندددوبن أن يقددوم السددتعرا  القضددائي 

املنافسدددة املرت طدددة حبقدددوق امللكيدددة الفكريدددة علدددى هندددج متدددوازن يف  دددوء حقدددوق األ دددرا   لقضدددايا
املعرت  اا يف الدستور. وكدد على فائدة هره املناقشات اليت تساعد اعهاز القضدائي يف إقامدة 

 العدل على نو أفضل.
جواندد  ة يف ث أحددد املشدداركن عددن تالقددي قددوانن امللكيددة الفكريددة وقددوانن املنافسددوحتددد   -16

 . 40و 31و 2-8سيما املواد  ل ،حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتمجارة
وكمج  مشارك آخر املندوبن على ال دطال  بأنشدطة دعويدة يف بلدداهنم حبيدل يتسد   -17

للمجمهور العام أن يفهم فوائد املنافسة والتمجارة وامللكية الفكرية فهماا أفضل. و كن حتقيق ذلك 
 نشطة تنظم يف يوم الحتفال باعتماد جمموعة األمم املتحدة.من خالل أ

 المنافسة والسلطات القضائية ويئاتتعزيز اليقين القانوني في العالاة بين   
مددددير مركدددز جامعدددة مقدددرر الجتمدددا ، مبشددداركة  - تدددرأس جلسدددة التحددداور نائددد  الدددرئيس -18

أربعدة مناقشدن: قدا م مدن هيادة قضداة بصفة املتكلم الرئيسدي و  أكسفورد لقانون وسياسة املنافسة
اإلكدرا   مدن عندةاحملكمة العليا يف بل اريا وآخر من هياة قضداة احملكمدة العليدا يف بد،و ومفو دة 

 .لمجنة التمجارة الحتادية يف الوليات املتحدةلممثل يف إندونيسيا و  على املنافسة يف جمال األعمال
تكتفدي بدالرتكيز علدى  ل دور احملداكم الديت ويف عر  موجز، سلط  األمانة الضوء علدى -19

الدددنظم القتصدددادية السدددليمة، بدددل كدددرلك علدددى تط يدددق القدددانون بطريقدددة تسدددم  ب قددداء النظدددام متينددداا 
وفعدددالا وعدددادلا و كدددن التن دددؤ بددده. ومتحدددورت جلسدددة التحددداور حدددول قضدددايا القددددرات واإل دددال  

 اهليكلي )إنشاء شاكم متخصصة( واعوان  اإلجرائية.
وين  ددي أن تتخددر هياددات املنافسددة واحملدداكم قددرارات وا ددحة وكددفافة. وعلددى احملدداكم أن  -20

تسدددتخدم التحلددديالت القتصدددادية لتحقيدددق نتدددائج مدروسدددة، يف إ دددار تعددداون فعدددال مددد  سدددلطات 
 املنافسة، وذلك م  احلفاظ على استقالل احملكمة.
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األساسددية إىل تعزيددز قدددرات وتندداول املناقشددون مو ددو  القدددرات فشددددوا علددى احلاجددة  -21
القضاة لدى اسدتعرا  األدلدة القتصدادية. وكدددوا أيضداا علدى احلاجدة إىل أن يت د  القضداة هنمجداا 
ابتكاريدداا يقددوم علددى فهددم األسدداس املنطقددي القتصددادي الددري تُ دد  عليدده قددرارات هياددات املنافسددة، 

ددد ي فعدددال. وسُتصددد   مسدددائل نهم مدددن إ ددداز اسدددتعرا  قضدددائوتزويدددد القضددداة بددداألدوات الددديت متك 
القدددرات أساسددية لضددمان اليقددن القددانوين بددن هياددات املنافسددة واحملدداكم ألن القضدداة سيصدد حون 
قادرين على فهم األدلدة القتصدادية، وسيصد   عمدل هيادات املنافسدة السدت اقي  درورياا ملسداندة 

 كددن  ل املنددال ألندده احملدداكم. لكددن املشدداركن أقددروا بددأن التو ددل إىل إجددراءات مثلددى أمددر  ددع 
تفادي التضارع بس   التفاوت امللحوظ يف قددرات إجدراء التحلديالت القتصدادية. ويدنمجم هدرا 
التفاوت عن درجة تعقيد النمرجة وافرتا  العقالنيدة وتعظديم املنفعدة، مدن  دمن مسدائل أخدرى. 

وا دددحة لدددرلك، فددد ن أي إ دددار يدددراد بددده و ددد  إجدددراءات مثلدددى ين  دددي أن ي ددددأ بو ددد  توجيهدددات 
 للتوا ل م  اعهات املعنية وتط يق رقابة ذاتية مستمرة.

وعلددى احملدداكم أن تظهددر مددن خددالل القضدداة مسددتوى عمليدداا مددن الق ددول إزاء التحلدديالت  -22
القتصدددادية الصدددادرة عدددن وكدددالت املنافسدددة، مددد  احلدددرص علدددى حتسدددن مسدددتوى املعرفدددة باملفددداهيم 

ة أدلددة التحلدديالت القتصددادية الدديت يقدددمها اخلددرباء وأن ين  ددي أن يتمجاهددل القضددا ول القتصددادية.
حيتفظدددددوا يف الوقددددد  عينددددده بالقددددددرة علدددددى إجدددددراء اسدددددتعرا  مسدددددتقل للقدددددوانن والوقدددددائ  ومراعددددداة 

 اإلجراءات الواج ة وحقوق األ را  الدستورية األخرى.
ا  قضدايا وخبصوص اإل الحات اهليكلية، ت ن  أن احملاكم العامة هي اليت تتوىل استعر  -23

املنافسدددة يف أغل يدددة الوليدددات القضدددائية، باسدددتثناء كنددددا وكددديلي وهولنددددا حيدددل ُيسدددند اسدددتعرا  
قدرارات سدلطات املنافسددة إىل شكمدة متخصصدة تنظددر يف قضدايا املنافسدة فقددع. وكددد املناقشددون 

قدوم على الُنهج الفضلى اليت تكفل أن يكون اسدتعرا  أحكدام سدلطات املنافسدة قويداا وسدليماا وي
علددى مفدداهيم اقتصددادية وقانونيددة متينددة  وعلددى  ددرورة أن يتمتدد  القضدداة باألهليددة الكاملددة للتعامددل 
  مدد  قضددايا املنافسددة. وقددل النقدداش األنظمددة الدديت تعتمددد شكمددة منفددردة ملددتص بقضددايا املنافسددة،

 يف هولندا. كما
يرأسدها قدا م مدد  ووافدق بعدض املناقشدن علددى أن استعرا داا مدن ق دل شكمددة أد  درجدة  -24

إمكانية الستانا  أمام شكمة خمتصدة قدد يكدون حدالا إُيابيداا يف ال لددان الديت ترغد  يف النتقدال 
من جمرد التحقق من القانونية إىل استعرا  كامل للقانونية وتقييم تقي للقضية. واقرت  مناقشون 

كدددحن لددددخول سدددلك آخدددرون دمدددج مو دددو  القدددانون والقتصددداد يف جمدددال القضددداء كاخت دددار للمر 
القضداء قددد يكددون خيدداراا واقعيداا يف أنظمددة املنافسددة الفتيددة. وسدل م املناقشددون باملخددا ر الدديت ينطددوي 

سديما يف ال لددان الناميدة. وعلدى  ل عليها خيار احملاكم املتخصصة للنظدر يف املسدائل القتصدادية،
 اكم العامة.س يل املثال، يستحيل يف إندونيسيا الفصل بن شكمة خا ة واحمل

وفيمددا  ددص اعواندد  اإلجرائيددة، تندداول النقدداش معيددار السددتعرا  و/أو معيددار اإلث ددات  -25
باعت ارتدددا عنصدددرين رئيسدددين لكفالدددة اليقدددن القدددانوين وإمكانيدددة التن دددؤ بقدددرارات هيادددات املنافسددددة 
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  م ددأ هدرا الصددد، دفد  املناقشدون بدأن السدتعرا  القضدائي ُيسدد مالمد ويف وأحكام القضاة.
إذا كددان اإل ددار القددانوين واملؤسسددي  مددا اليقددن القددانوين انطالقدداا مددن سددؤال بسدديع يتمثددل يف معرفددة

لولية قضائية وا حاا بشكل كا م و ري  يسم  بتقسيم عمل احملاكم والوكالت عنددما يتعلدق 
ظدم املنافسدة األمر ب نفاذ قواعد املنافسدة. وكدددوا علدى أن هدره املسدألة تدزداد أتيدة حدن تكدون ن

تددزال يف  ددور تشددكيل السدد ل والوسددائل الدديت سددتعتمدها إلنفدداذ قواعددد املنافسددة و ددياغة  ل الفتيددة
 الرسالة املوجهة إىل ممارسي املهنة عن مشروعية النظام.

 إنلاا سياسة المنافسة في اطاع تجارة التجزئة  
بيد  املدواد  قطدا نافسدة يف املافتتح  األمانة اجتما  املائدة املسدتديرة املخصدص لقضدايا  -26

. وأعضاء فريق اخلرباء الرين حتدثوا إىل املشاركن هم املتكلم الرئيسي الري  ثدل ال رائية بالتمجزئة
 إس انيا، ت عه ممثلون عن املفو ية األوروبية وبنما وجنوع أفريقيا وإندونيسيا والربت ال وتركيا.

لعشددرين أحدددث ت يدد،اا يف النمددوذج املت دد  يف وذكددر املددتكلم الرئيسددي أن القددرن احلددادي وا -27
دددز يف التوزيددد  اإللكدددرتوين ، نظدددراا إىل أن التكنولوجيدددا تقدددر ع املسدددافة بدددن جتددارة التمجزئدددة بسددد   الرتك 

ال ائعن واملستهلكن. والوسطاء يف قطا  جتارة التمجزئة  تدارون أي مندت ج يصدل إىل املسدتهلكن، 
منتمجدات خمتلفدة، بدل  أو ستهلكون  تارون بن عالمات جتاريدةيعد امل ومل فيل ون سلطة ال ائعن.

مثددة نظددم خمتلفددة متعددددة املنتمجددات، يقددرر فيهددا وأو ددياء افرتا دديونو يف هنايددة املطددا  مددة يصددل 
 ال ائ  إىل املستهلك.

وتطرق املتكلم الرئيسي إىل املنافسة يف األسواق الثنائية اعان  فقدال إن األسدواق تضدم  -28
من العمالء الدرين يتفداعلون عدرب منصدات يوجدد ال دائعون علدى جاند  منهدا واملشدرتون  جمموعتن

دددز عمدددودي  علدددى اعانددد  اإخدددر. وأكدددار إىل أن اخلطدددوة املق لدددة يف قطدددا  التمجزئدددة سدددتتمثل يف ترك 
سيقود إىل استاثار بالسوق وإىل ممارسات أخرى مانعدة للمنافسدة. و دارت املتداجر الكدربى تندتج 

مجاريددة اخلا ددة وتسددتفيد مددن إمكانيددة ال ددال  علددى معلومددات رئيسددية عددن العالمددات عالماةددا الت
املفضلة لدى املستهلك، وهي تستخدم هره املعلومات إلنتاج وبي  عالماةا  تاخلارجية واملنتمجا

اخلا ة. وين  ي أن تكم ل قواعدد ولدوائ  املنافسدة بعضدها الد عض وأن تتكي دف تشدريعات املنافسدة 
 ق اعديد.م  واق  السو 

وكددت ممثلة املفو ية األوروبية على قلق الحتاد األورومت من ترك ز قطا  التمجزئة الري  -29
يزيد من التحديات اليت تعرت  املنافسة يف املنطقة. والرتك ز العام يف قطا  التمجزئة يزداد يوماا بعد 

استنتاجات دراسدة املفو دية يوم ألن بائعي التمجزئة استولوا على متاجر ال قالة الص ،ة. وكشف  
يف جمددال التمجزئددة احلديثددة عددن اخليددار والبتكددار يف قطددا  املددواد ال رائيددة يف أوروبددا ودراسددة ال نددك 
املركزي األورومت عن فوارق األسعار يف أوروبا أن زيدادة الرتك دز النسدب ل دائعي التمجزئدة إزاء املدوردين 
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وتناول  ممثلة املفو ية األوروبية بالتفصيل األسالة اليت تث،ها . (3)حُيدث أثراا إُيابياا على البتكار
هاتدددان الدراسدددتان ملتابعدددة املو دددو  والتحدددديات الددديت يواجههدددا قطدددا  الزراعدددة يف الحتددداد األورومت،  
كزيدادة  لدد  املسددتهلكن علددى اعددودة، واخليددارات والقابليدة للتددداول، فضددالا عددن عدددم التددوازن يف 

لري يعاين منه املزارعون واملنافسة اليت تفر ها الواردات غد، األوروبيدة. ولفتد  القدرة التفاو ية ا
إىل  رورة إُياد حل  ويل األمد لدعم استدامة املزارعن احمللين وإيراداةم وتعزيدز التعداون لزيدادة 
القددددرة التفاو دددية، فضدددالا عدددن تعزيدددز القددددرة التنافسدددية مدددن خدددالل الددددمج العمدددودي واألفقدددي يف 

 سلة اإلمداد باألغرية.سل
وقددال ممثددل هياددة املنافسددة يف بنمددا إن اهلياددة  كددن أن حتقددق يف ممارسددات بددائعي التمجزئددة  -30

تتلددقت أي كددكوى رايددة حددة اإن. وأ ددا  أن  مل املانعددة للمنافسددة إزاء مددورديهم وأقددر  بددأن اهلياددة
سددات اسددت اللية أكثددر مددن كوهنددا اهلياددة رأت يف املمارسددات املانعددة للمنافسددة يف قطددا  التمجزئددة ممار 

اسددت عادية. وأكددار إىل أن سالسددل املتدداجر السدد   العاملددة يف العا ددمة ال نميددة تتنددافس فيمددا بينهددا 
ومد  املتداجر األ د ر حمجمداا الديت تسدتحوذ جمتمعدة علدى حصدة أكدرب ومتناميدة مدن السدوق. وذكددر 

لتنزيالت وأدوات معاعة من  من س ل حتسن وتوسي  املناف  للمستهلك، التحقق من عرو  ا
يف العا ددمة بنمددا  كمددا  كددكاوى املسددتهلكن والددرتويج لطسددعار عددرب تط يقددات األجهددزة احملمولددة،

 حيل  كن للمستهلكن اإلبالغ عن األسعار والتمجاوزات.
ددز وبددن  أن سالسددل  -31 وأكددار ممثددل جنددوع أفريقيددا إىل أن قطددا  التمجزئددة يف بلددده قطددا  مرك 

باملائدة  90و 80لرئيسية األرب  اليت تعمل مجاعياا تستحوذ على نس ة ترتاو  بن املتاجر الكربى ا
من م يعات املنتمجات ال رائية وال قالدة. وقدال إن أحكدام قدانون املنافسدة املتعلقدة بدالتحري تسدم  

توجدد أدلدة علدى حددوث ممارسدات شظدورة. وقدال  ل للمجنة جنوع أفريقيدا بر دد األسدواق حيدل
 يف احللول م  و   كع  جنوع أفريقيا وظروفه.إنه ين  ي تكي

وكددددت ممثلددة اللمجنددة اإلندونيسددية لقكددرا  علددى املنافسددة يف قطددا  األعمددال علددى أن  -32
التعامدددل املنصدددف يف قطدددا  التمجزئدددة أولويدددة بالنسددد ة للوكالدددة اإلندونيسدددية للمنافسدددة. وفيمدددا  دددص 

املؤسسدات أعاقد  بشدكل ك د، قددرات احلواجز القتصادية، أكدارت إىل أن رسدوم التسدمجيل قدد 
علدددى تنميدددة أعماهلدددا والو دددول إىل عددددد أكدددرب مدددن املسدددتهلكن  وأن  الصددد ،ة واملتوسدددطة احلمجدددم

الو ددد  يُعدددزى باألسددداس إىل ك دددار بدددائعي التمجزئدددة. مث تناولددد  احلدددواجز القانونيدددة فأثدددارت مشدددكلة 
ال رائيدة املتدوفرة للمسدتهلكن هدي  الرتخيص للمواد ال رائية املسدتوردة. وقالد  إن أندوا  املنتمجدات

__________ 

 European Union, 2014, The economic impact of modern 2014انظدر دراسدة الحتداد األورومت لعدام  (3)
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http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/retail_study_report_en.pdf  9)زيددددددددددددارة املوقدددددددددددد  يف 
 ,European Central Bank, 2014 2014(، ودراسدة ال ندك املركدزي األورومت لعدام 2016نوفمرب تشرين الثداين/

Retail market structure and consumer prices in the euro area, Working Paper Series No. 1744 ،
)زيدددددارة  http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1744.en.pdf pdfاملتاحددددة علدددددى الدددددرابع التدددددايل: 

 (. 2016تشرين الثاين/نوفمرب  9املوق  يف 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1744.en.pdf
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منتمجات جنيسة ومنتمجات حتمل عالمة بيضاء ومنتمجات ذات عالمة جتارية، وأن فارق األسعار 
 يعطي إكارة وا حة إىل جودة املنتج.

وأفددادت ممثلدددة هياددة املنافسدددة الربت اليدددة بددأن مؤسسدددات التوزيددد  بالتمجزئددة الكدددربى تسدددتأثر  -33
بالتايل بقوة كدرائية مرتفعدة جدداا. ولفتد  أيضداا  ق الربت الية وهي حتظىباملائة من السو  90بنس ة 

 إىل الفارق يف القوة التفاو ية بن املوزعن بالتمجزئة واملوردين اليت تث، قلقاا من ناحية املنافسة.
وقال ممثل هياة املنافسة الرتكية إنده ين  دي و د  آليدة تركيدز أكثدر فعاليدة بالستعا دة عدن  -34
  باخت دار التخفديض الك د، للمنافسدة. وأ دا  أن سدوق التمجزئدة الرتكدي لديس مرك دزاا  ر اهليمنةاخت ا
 يف بلدان أخرى لكنه أكار إىل أن ت ،ات جررية قد تطرأ. كما
تعدددق املنافسدددة يف  مل وأكدددار أحدددد الوفدددود إىل أن عمليدددات انددددماج ك دددار بدددائعي التمجزئدددة -35

اندد  بددائعي التمجزئددة تتزايددد وأن مثددة حاجددة ماسددة إىل الصددن لكندده لفدد  إىل أن التمجدداوزات مددن ج
 مراق ة القطا .

وأكددددددارت ممثلددددددة إحدددددددى منظمددددددات اجملتمدددددد  املدددددددين إىل أن املمارسددددددات القائمددددددة علددددددى  -36
الددديت يأخدددر ادددا بدددائعو التمجزئدددة يف قطدددا  الن يدددر ةددددد املنتمجدددن يف كددديلي. وقالددد  إن  السدددت الل

 ن  الظرو  غ، العادلة.منظمتها تؤمن بالتمجارة احلرة وتعمل مل

 تعزيز ادرات القطاع الخاص على المتثال في مجال المنافسة  
تيس، مناقشدة  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعي بقوانن وسياسات املنافسةتوىل رئيس  -37

 Berwinاملائددددددة املسدددددتديرة. وكدددددارك يف فريدددددق النقددددداش ممثلدددددون عدددددن مكتددددد  اخلددددددمات القانونيدددددة 
Leighton Paisner LLP  وهيادة  وعندة التمجدارة العادلدة اليابانيدة)بروكسدل( وهيادة املنافسدة يف كينيدا

 املنافسة يف إيطاليا.
عر ددد  أماندددة األونكتددداد املو دددو  وأكدددارت إىل أتيدددة المتثدددال لقدددانون املنافسدددة وإىل و -38

ل المتثدددال. تدددداعيات عددددم المتثدددال هلدددرا القدددانون والتحدددديات الددديت تواجههدددا الشدددركات يف جمدددا
وتشمل بعض التحديات تعقيد القوانن الري ُيعل من الصع  فهدم املسدؤوليات، والفتقدار إىل 
املوارد الالزمة )ال شرية واملالية على حد سواء(، والنشاط عرب وليدات قضدائية خمتلفدة الدري ُيعدل 

 من الصع  التحقق من أن األنشطة املضطل  اا تق   من حدود القانون.
 Berwin Leightonر  املدددددتكلم الرئيسددددي، وهدددددو ممثدددددل مكتدددد  اخلددددددمات القانونيدددددة وعدددد -39

Paisner LLP معلومات قيمة من منظور القطا  اخلاص. ورغم فوائد المتثال الري يوفر أسواقاا ،
حددرة وعادلددة وبياددة متكينيددة تسددتطي  الشددركات فيهددا أن تتنددافس علددى أسدداس اعدددارة وحيددل يعمددل 

يزال الوعي ارا المتثال منخفضاا يف ال لدان املتقدمة والناميدة علدى  ل اواة،اعمي  على قدم املس
حددد سدددواء. وكددددد علدددى احلاجدددة إىل تعزيدددز مكانددة المتثدددال يف جمدددال املنافسدددة وندددو ه إىل أن و ددد  
إجراءات المتثدال يتطلد  وقتداا واسدتثماراا. وأك دد للمنددوبن أنده مدن اجملددي لوكدالت املنافسدة أن 

 نشطة للتوعية يف جمال المتثال من أجل تعزيز قدرات القطا  اخلاص.تنفر أ
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وسدددل ع املتحددددثون الضدددوء علدددى سددد ل خمتلفدددة  كدددن بواسدددطتها تعزيدددز المتثدددال. وخدددص   -40
املدددتكلم الرئيسدددي بالدددركر الددددعوة كوسددديلة فعالدددة لتعزيدددز المتثدددال وأثددد  علدددى مسددداتة األونكتددداد 

يدددز التوعيدددة. واعتدددرب املتحددددثون أن اسدددتخدام التوعية/الددددعوة يف والشددد كة الدوليدددة للمنافسدددة يف تعز 
جمدددال المتثدددال لقدددانون املنافسدددة جسدددر إُيدددامت  تدددد بدددن الوكالدددة والقطدددا  اخلددداص مدددن أجدددل تعزيدددز 
المتثدال وبنداء ثقافدة املنافسددة. وأقدر  عددة مشدداركن بدأن الددعوة أداة فعالددة تسدتخدمها حاليداا عدددة 

دة الوعي ولنشر املعلومات يف أوساط قطا  األعمال. وكمج   املتحدثون وكالت حول العامل لزيا
 السلطات التنظيمية على اعم  بن استخدام هره األداة وإنفاذ قانون املنافسة.

وعر  بعض أعضاء فريق النقاش أمثلة على  مان فعالية المتثال. ففي اليابدان مدثالا،  -41
و  يف ال لددد وتأخددر يف احلسدد ان أهدددا  الددرد  والر ددد تُعددد  بددرامج المتثددال بشددكل يالئددم الظددر 

يشدمل التددري  ور دد النتهاكدات بواسدطة املراجعدات واإلبدالغ الدداخلي،  مبدا واحتواء األ رار،
والسددتخدام النشددع لددربامج التسدداهل الدديت تقتضددي اسددتمجابة سددريعة وقددرارات مالئمددة مددن جاندد  

 اإلدارة العليا.
 ت ددار أتيددة وجددود برنددامج امتثددال  ددارم، لكددن اعهددات املعنيددةوأخددرت إيطاليددا بعددن الع -42
 وهددو، ترجدد  إليدده تلقائيدداا عنددد حسدداع ال رامددات الدديت ُتط ددق يف حددالت انتهدداك قددانون املنافسددة ل
 وتواجدده سددلطة املنافسددة حتددديات يف تعزيددز فهددم المتثددال حددافزاا لتعزيددز جهددود المتثددال. يشددكل مددا
ات العاملددة يف ال لدد كددركات  د ،ة تضددم أقدل مددن مثانيدة مددوظفن، يف املائدة مددن الشدرك 95 إن إذ

وي قددى فهمهددا للقددوانن شدددوداا. وتوجددد أسددالي  وهنددج خمتلفددة  كددن األخددر اددا لتشددمجي  المتثددال 
 لكن ذلك يتوقف على الو   القتصادي وُنضج الوكالة.

بنداء القددرات. ودعدا واعترب معظم املتحدثن أن و   برامج امتثال خيار جمدم مدن أجدل  -43
 املتكلم الرئيسي إىل برنامج امتثال يكون وليد توافق دويل وحيظى بدعم وكالت املنافسة.

وعدددر  عددددة متحددددثن خدددرباةم يف جمدددال بنددداء القددددرات يف القطدددا  اخلددداص مدددن أجدددل  -44
املنافسة يف كينيا، المتثال لقواعد املنافسة. وعلى س يل املثال، أكار أحد املتحدثن إىل أن هياة 

حيل قانون املنافسة فيت نس ياا، ات ع  هنمجاا واقعياا لالمتثال يقدوم علدى املدوارد املتاحدة. وبددأ بنداء 
القدددرات فيهددا ب ندداء القدددرات الداخليددة، ت عدده حتديددد أولويددات القطددا  مث حتديددد اعهددات  دداح ة 

و ريقة إ از العمل. وكدد املشاركون املصلحة. ومن مث، جرى حتديد املوارد الالزمة ألداء املهمة 
علددى احلاجددة إىل تأييددد اعهددات  دداح ة املصددلحة لضددمان النمجددا  وذكددروا مثددال م ددادرة ناجحددة 

 تسعى إىل وقف سلوك الشركات املان  للمنافسة عو اا عن تسمجيل قضايا انتهاكات جديدة.
اخلددداص يف كدددكل  وذكدددر عددددة متحددددثن قلدددة املدددوارد كعق دددة أمدددام تقدددد  الددددعم للقطدددا  -45

 كابه ذلك. ما أو تدري  إعالمي أو حلقات تدري 
وخدددالل املناقشدددة، قددددم الكثددد، مدددن املنددددوبن معلومدددات قيمدددة إ دددافية عدددن أنشدددطة بنددداء  -46

هددي مكرسددة يف القددانون وإعددداد تقددارير  كمددا  القدددرات، مثددل اللتددزام بال ددطال  بأنشددطة الدددعوة
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ت األخددددرى يف جمددددال التدددددري   وتدددددري  اعهددددات عددددن أنشددددطة الدددددعوة  والتعدددداون مدددد  املؤسسددددا
 ددداح ة املصدددلحة، كاألخصدددائين القدددانونين و دددالع مؤسسدددات التعلددديم العدددايل، مدددن أجدددل رفددد  

 مستوى الوعي.
ويف رد علدددى سدددؤال عدددن الشدددركات متعدددددة اعنسددديات والمتثدددال، قدددال أحدددد الوفدددود إن  -47

و و  قدوانن املنافسدة ألن هدره القدوانن الشركات متعددة اعنسيات تتعاون أكثر من غ،ها يف م
 راسخة يف بلداهنا األ ل وألن آثار سوء السمعة معروفة جيداا.

وكدد أحد املشاركن على أن الشفافية عنصدر مركدزي لنمجدا  المتثدال لقدانون املنافسدة.  -48
واعتددددرب أندددده مددددن الضددددروري اعتمدددداد م ددددادا توجيهيددددة ملددددن  الشددددركات فر ددددة لكددددي حُتسددددن فهدددددم 

نتهاكددات ك سدداءة اسددتخدام و دد  اهليمنددة والتفاقددات العموديددة واألفقيددة. وعددالوة علددى ذلددك، ال
ُتكددافس الشددركات الدديت اعتمدددت بددرامج امتثددال. لكددن الشددركات ُتكافددأ  ل كدددد علددى أن القواعددد

 على سلوكها التعاوين خالل التحقيقات.

 : أوروغوايلقانوا وسياسة المنافسة استعراء الننراء الطوعي  
اسدددتعرا  النظدددراء الطدددوعي الدددري أجدددراه تدددوىل ممثدددل عدددن هيادددة املنافسدددة يف كينيدددا تيسددد،  -49

النظراء الرين تولوا الستعرا  فهدم مسداعد  أما أوروغواي. األونكتاد لقانون وسياسة املنافسة يف
نائددد  مددددير كدددع ة العالقدددات الدوليدددة يف هيادددة املنافسدددة الو نيدددة يف إسددد انيا  ومفدددو  مدددن عندددة 

امللكيدددة  ايدددة عدددن املنافسددة و الددو ي للددددفا   بددد،ونافسددة الحتاديدددة يف املكسددديك  ومدددير معهدددد امل
واخل د، يف  امللكيدة الفكريدة ايدة عن املنافسة و الو ي للدفا   ب،و  والرئيس السابق ملعهد الفكرية

 قانون املنافسة.
العامليدددة ورئيسدددة عندددة أوروغدددواي وألقدددى املمثدددل الددددائم ألوروغدددواي لددددى منظمدددة التمجدددارة  -50

لتعزيز املنافسة والدفا  عنها كلمتن افتتاحيتن. وقال املمثل الدائم إن ألوروغواي تطلعدات ك د،ة 
مدددن عمليدددة اسدددتعرا  النظدددراء الددديت ُيريهدددا األونكتددداد. وندددو ه بالعمدددل الدددري ا دددطل  بددده األونكتددداد 

دم  رئيسددة عنددة أوروغددواي لتعزيددز املنافسددة لتطددوير بندداء القدددرات يف جمددال املنافسددة يف بلددده. وقدد
والدفا  عنها حملة عامة عن النظام القتصادي يف أوروغواي مش،ةا إىل اإل الحات العديددة الديت 
أ زت، وحتديداا يف جمالت الستثمار والبتكار وال حوث واملنافسة. وأعادت التأكيد على التزام 

يقددددات املندددددوبن وبتنفيددددر تو دددديات اسددددتعرا  النظددددراء اللمجنددددة بالسددددتفادة مددددن اخلددددربات ومددددن تعل
 بالتعاون م  األونكتاد.

وعر   مستشارة لدى األونكتاد تقرير استعرا  النظراء الدري يتنداول اإل دار القدانوين  -51
للمنافسددة يف أوروغددواي، وهددو إ ددار يهددد  إىل تعزيددز رفدداه املسددتهلك وتشددمجي  املنافسددة واحلفدداظ 

هددا  املنشدودة بالكفداءة واملنافسدة  بينمدا تدرت ع أهددا  أخدرى باملنداف  عليها. وتتعلدق بعدض األ
الجتماعية والقتصادية اليت ةم العامة. وأ اف  أن القانون يكفل للشركات واملنتمجدات و دولا 
حراا ومتساوياا إىل السوق ويط ق على مجي  األنشطة القتصادية يف أوروغواي. وأبرزت أتية إلزام 
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متثدددال لقدددانون املنافسددة حدددن تشدددارك يف أنشددطة جتاريدددة. لكدددن القددانون يسدددتثي أنشدددطة الدولددة بال
قددددد يددددؤدي إىل نشددددوء  مددددا إنتدددداج السددددل  العامددددة يف نطاقهددددا، وهددددو أو اهلياددددات التنظيميددددة املرخصددددة

 استثناءات إ افية.
ن ة تابعددددة لددددوزارة الشددددؤو مركزيدددد ل وعنددددة أوروغددددواي لتعزيددددز املنافسددددة والدددددفا  عنهددددا عنددددة -52

سدندة إليهدا 
ُ
القتصادية واملالية املسؤولة عن تنفير قانون املنافسة. وهي خُمو لة مبوج  السلطات امل

املاذ قرارات ملض  يف بعض اجملالت للطعن أمام وزير الشؤون القتصادية واملالية. وحتقق اللمجنة 
دددز  يف ذلدددك إسددداءة اسدددتخدام السدددلطة يف السدددوق مبدددا يف السدددلوك املدددان  للمنافسدددة، وحدددالت الرتك 

 القتصادي، وتعاعه.
 90وقد أجرت اللمجنة حتريات وعمل  على زيدادة الدوعي بتشدريعات املنافسدة. وأجدرت  -53

حتريددددداا يف العدددددام. وحتدددددو ل بعدددددض هدددددره  18يعدددددادل  مدددددا ، أي2015و 2009حتريددددداا بدددددن عدددددامي 
علي أكثدددر مدددن كونددده التحريدددات إىل حتقيقدددات. ونظدددراا إىل قلدددة املدددوارد، فددد ن دور اللمجندددة دور تفدددا

 است اقياا.
يشدمل اسدتعرا   مبدا وتضم ن التقرير عدة تو يات بشأن اإل ال  القانوين واملؤسسي، -54

نطددداق قدددانون املنافسدددة ألجددددل توسددديعه وتعدددديل األحكدددام املتعلقددددة باملمارسدددات املانعدددة للمنافسددددة 
مو ددددو   ويف ديددددة.وا دددد  بددددن التفاقددددات األفقيددددة والعمو  وعمليددددات الندددددماج واملمددددايزة بشددددكل
مدن أجدل تعزيدز السدتخدام الفعدال للمدوارد  عت ات اإلخطدارعمليات الندماج، اقرُتح  مراجعة 

سديما قددراةا علدى  ول املتاحة. وأو ى التقريدر أيضداا بدأن تطدو ر اللمجندة مهدارات معاعدة القضدايا،
 اإلنفاذ يف جمال املمارسات املانعة للمنافسة وعمليات الندماج.

 ة حاجة إىل مزيدد مدن احلريدة والسدتقاللية يف اعواند  املتصدلة بامليزانيدة و دن  القدرار،ومث -55
يف ذلك استعرا  الطعدون املقدمدة إىل الدوزير. وأو دى التقريدر أيضداا بدأن حتس دن اللمجندة إدارةدا  مبا

ر للمعار  يف جمال ت دادل املعلومدات املتصدلة بالقضدايا وسدمجالت أنشدطة املدوظفن، مدن بدن أمدو 
 أخرى.

نائد  مددير كدع ة العالقدات الدوليدة يف وخالل جلسة األسدالة واألجوبدة، سدأل مسداعد  -56
هيادددة املنافسدددة الو نيدددة يف إسددد انيا عدددن احتمدددال التمييدددز يف املسدددتق ل بدددن الدددنهج واملطلدددقو وهندددج 
 وحتكيم العقلو. وأجاب  مفو ة من عندة تعزيدز املنافسدة والددفا  عنهدا فأفدادت بدأن عددم وجدود
هددرا التمييددز يُعددزى إىل قصددور يف إنفدداذ قواعددد املنافسددة. وأ دداف  أن تعددديالا قددد اقددرت   يددز بددن 

 الكارتالت واملمارسات األخرى املانعة للمنافسة.
و ُدددر  سدددؤال آخدددر عدددن تناسددد  العقوبدددات وكيفيدددة  دددمانه مدددن ق دددل اللمجندددة. وأكدددارت  -57

معددددامالت الشددددركة لتحديددددد  رقددددمسددددتند إىل املفو ددددة إىل أن عنددددة تعزيددددز املنافسددددة والدددددفا  عنهددددا ت
حُيدددد مقداييس وا ددحة. و در  مسدداعد نائد  املدددير سدؤالا أخدد،اا  ل العقوبدات، وإن كددان القدانون
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باملشداورات. وقالد  املفو دة  يتعلق فيماعن الدعوة وعن الكيفية اليت حتدد اا اللمجنة األولويات 
 إن اللمجنة تفض ل الرتكيز على األسواق حيل يكون أثر أنشطة الدعوة قوياا.

وسددأل املفددو  املمثددل للمجنددة املنافسددة الحتاديددة يف املكسدديك عددن السددتثناءات يف إنفدداذ  -58
افسة  ن  سلطات قانون املنافسة. وأكار رئيس عنة تعزيز املنافسة والدفا  عنها إىل أن قانون املن

املعنيددة بقطاعددات التصددالت والطاقددة واملاليددة وأن اللمجنددة تتوقدد  أن  لهياددات التنظيميددة القطاعيددةل
لددديس هنددداك مدددن قطدددا  معفدددى مدددن إنفددداذ القدددانون. وتنددداول سدددؤال آخدددر اعتمددداد عت دددات لقخطدددار 

أن الرتخديص  اإللزامي بعمليات الندماج والسلطات اليت ملو ل اللمجندة التصدر . وأجداع الدرئيس
. وتطدرق سدؤال آخدر إىل احتكدار حبكدم الواقد إذا كدان سدُيؤدي إىل  إل يكون إلزامياا  ل لالندماج

األدوات الراية وغ، الراية املتاحة للسطلة لتنفير امل ادرات الدعويدة. وقالد  مفو دة عندة تعزيدز 
عامدددددة ملكافحدددددة املنافسدددددة والددددددفا  عنهدددددا إن اللمجندددددة أ ددددددرت تو ددددديات بتعدددددديل السياسدددددات ال

 املمارسات املانعة للمنافسة يف جمالت كالقتصاد التعاوين وألعاع اليانصي .
وتندداول السددؤال األخدد، مسددائل التنظدديم واملؤسسددات، وخا ددة مسددتوى اسددتقاللية القددرار  -59

الددري تنشددده عنددة تعزيددز املنافسددة والدددفا  عنهددا. وسددل ط  املفو ددة الضددوء علددى نقددص األمددوال 
حتدياا ُي  ملطيه وعلى إمكانية إل اء الوزير لقرارات اهلياة. ورأت أنه من املستحسدن أن باعت اره 

تُددمج يف الدوزارة. وأ داف  أن اللمجندة حتتداج  ل تتمت  اللمجندة مبسدتوى أعلدى مدن السدتقاللية وأن
 جاء يف التقرير. ملا إىل ميزانية أكرب وإىل موارد بشرية إ افية، وفقاا 

عدن العقوبدات  امللكية الفكرية اية عن املنافسة و الو ي للدفا   ب،ود مدير معهوسأل  -60
الراية الديت ُتط دق يف حدال عددم اللتدزام بقدرار وقدف املمارسدات املانعدة للمنافسدة. وعل قد  رئيسدة 
عنة تعزيز املنافسة والدفا  عنها قائلة إن تعديل القانون يقرت  فدر  عقوبدات يف حدال ممارسدات 

 حال خمالفة تلك القرارات. ويف افسةمانعة للمن
وسأل الرئيس السابق للمعهد الو ي عن برنامج التساهل وعن األسدلوع الدري سدتت عه  -61

اللمجنة لتعزيزه. وقال  رئيسة اللمجنة إنه ين  ي تعزيز اسدرتاتيمجية التصدال ألهندا مدو ن مدن مدوا ن 
 ا اإل ار. عف اللمجنة مضيفةا أن قضية واحدة وردت إىل اللمجنة يف هر

وكدد أحد الوفود خالل جلسة التحاور على بدرامج التسداهل واألدوات األكثدر فعاليدة.  -62
واعتدددربت ممثلدددة الوفدددد أن الشدددفافية القائمدددة علدددى سياسدددة معلندددة وا دددحة ادددة مهمدددة لنمجدددا  هدددره 

 الربامج.
تط دق و ر  وفد آخر سؤالا عن األسالي  املت عة حلساع ال رامات وعدن احلدالت الديت  -63

فيهدددا معددداي، التناسددد . وأجددداع الدددرئيس السدددابق للمعهدددد الدددو ي بدددأن أسدددلوبن يُت عدددان حلسددداع 
 ال رامات وأن دليلن عن تط يق ال رامات متاحان على موق  هياة املنافسة.

وعر   األمانة مقرتحاا ملشرو  مساعدة تقنية لطوروغواي يستند إىل استنتاجات تقرير  -64
و ددياته. وال ددر  العددام مددن املشددرو  ةياددة بياددة أعمددال أفضددل مددن ذي ق ددل اسددتعرا  النظددراء وت
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و دددمان حسدددن سددد، اقتصددداد السدددوق يف أوروغدددواي. وسددديتناول املشدددرو  بوجددده خددداص اإل دددارين 
 القانوين واملؤسسي للمجنة وقدرةا على إنفاذ قانون املنافسة وتنفير أنشطة الدعوة.

وكددكرت األونكتددداد علددى التوجيددده الددري قدمددده ووافقدد  رئيسددة اللمجندددة علددى التو ددديات  -65
 ل لدها  وال العملية وكددت على  رورة احلفاظ على الزخم يف تنفير التو يات.

 يتعلرق فيمرافي الك بناء القردرات وتقرديم المسراعدة التقنيرة  بما برنامج العمل  -ايم 
  وسياسات المنافسة بقوانين
 )ع( من جدول األعمال(3)ال ند 

 أنشطة بناء القدراتاستعراء   
قائمددة املتحدددثن  أمددا تددرأس مناقشددة املائدددة املسددتديرة رئدديس هياددة املنافسددة يف األرجنتددن. -66

وب،و وزم ابوي ولكسدمربغ واليابدان،  فاسو بوركينافضم  ممثلن عن ال لدان واملؤسسات التالية: 
، ة لوحددددة وثقدددة املسدددتهلكناعمعيدددة الدوليددد، و عندددة الحتددداد القتصدددادي والنقددددي ل دددرع أفريقيددداو 

 والوكالة األملانية للتعاون الدويل.
واهلد  من اجتمدا  املائددة املسدتديرة مناقشدة الكيفيدة الديت  كدن ادا حتسدن فعاليدة بنداء  -67

القدددددرات يف سياسددددات املنافسددددة، وقدددددرات وكددددالت املنافسددددة الفتيددددة السددددتيعابية، والتنسدددديق بددددن 
 رات واعهات املستفيدة.اعهات اليت توفر بناء القد

األونكتاد العاملية اعديدة بشدأن بنداء القددرات  ةبأن اسرتاتيمجي  وأبل   األمانة الجتما  -68
 امل ددددادا جمموعددددة جواندددد  مجيدددد  باسددددتعرا  املعددددي السدددداب  املتحدددددة األمددددم مددددؤمترالدددديت اعتمدددددها 

اريدددة التمج املمارسدددات مكافحدددة أجدددل مدددن األ دددرا  متعددددد اتفاقددداا  عليهدددا املتفدددق املنصدددفة والقواعدددد
املسدداعدة التقنيددة لسياسددات تسددعى إىل حتقيددق األهدددا  التاليددة: تعزيددز  2015 عددام يف التقييديددة

  والعمددل مدد  القطددا  العددام لقطددا  اخلدداصلبياددة متكينيددة   وةياددة ولددوائ  املنافسددة و ايددة املسددتهلك
أجددل حتقيددق التسدداق بددن سياسددات إىل ذلددك( مددن  ومددا )الددوزارات، اهلياددات التنظيميددة القطاعيددة،

املنافسدددة والسياسدددات العامدددة املرت طدددة ادددا مدددن خدددالل تعزيدددز املمارسدددات غددد، التمييزيدددة والتنافسدددية 
 (  ومتابعة األنشطة وتقييم أثرها وتوسي  الرتكيز اإلقليمي.احلياد التنافسي)اسرتاتيمجيات 

وكدددددت األماندددة كدددرلك علدددى أن هندددج األونكتددداد يف جمدددال بنددداء القددددرات راسددد  علدددى  -69
 .وال لدان اليت متر اقتصاداةا مبرحلة انتقاليةاملستوى اإلقليمي وُيستخدم يف ال لدان النامية 

برندددامج املنافسدددة و ايدددة املسدددتهلك وعدددر  أحدددد الوفدددود جتربدددة بددد،و ك لدددد مسدددتفيد مدددن  -70
. فقددددد أنشددددا  بفضددددل هددددرا الربنددددامج مدرسددددة يف ليمددددا تقدددددم دورات تدددددري  ألمريكددددا الالتينيددددة

متخصصدددة للمدددوظفن املعنيدددن باملنافسدددة وهيادددات  ايدددة املسدددتهلك يف املنطقدددة. وتُقددددم املدرسدددة 
، نرتندد بواسددطة تكنولوجيددا اإل أو دورات تدري يددة وحلقددات عمددل وحلقددات دراسددية إمددا يف مقرهددا
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املعنيددن بسياسددات املنافسددة و ايددة املسددتهلك. وأ ددا  أندده  سددات  يف تعزيددز قدددرات املددوظفن
  كن للوكالت األخرى يف املنطقة أن تت ادل معارفها وخرباةا.

إىل التعدداون الطويددل األمددد  عنددة الحتدداد القتصددادي والنقدددي ل ددرع أفريقيدداوأكددار ممثددل  -71
، 2011و 2005يف عددددامي تؤكددددده مددددركرتا التفدددداهم املوقعتددددان  كمددددا  بددددن منظمتدددده واألونكتدددداد،

. 2007 عدددام واسدددتعرا  النظدددراء لسياسدددة اللمجندددة املتعلقدددة باملنافسدددة الدددري أجدددراه األونكتددداد يف
بالتمويل الالزم لتنفير تو يات اسدتعرا   2012 عام وبفضل مركريت التفاهم ُزو د األونكتاد يف

 فعاليدة نظدام املنافسدة النظراء. وأتاح  األنشطة اليت نُدف رت إجدراء اإل دالحات الالزمدة لتحسدن
 املعتمد لدى اللمجنة والدول األعضاء فيها.

الدنهج  منظمتده وقدال إن كدركاء أقويداء حيدددون ممثل الوكالة األملانية للتعاون الددويلوقد م  -72
الدري تت عدده الوكالدة يف بندداء القددرات علددى مددى دورة املشددرو . وأعلدم املشدداركن كدرلك بالتعدداون 

يف تدددوف، القددددرات يف جمدددال سياسدددات املنافسدددة  وكالدددة األملانيدددة للتعددداون الددددويلالبدددن األونكتددداد و 
 .رابطة دول جنوع كرق آسيا )آسيان(و اية املستهلك يف 

وأكددار وفددد آخددر إىل العمددل الددري أ زتدده اليابددان خبصددوص سياسددات املنافسددة يف كددرق  -73
 2016يف أيلول/سددد تمرب  اليابانيدددةعندددة التمجدددارة العادلدددة . فقدددد أ لقددد  2004 عدددام آسددديا مندددر

رابطددة دول جنددوع كددرق آسدديا برنددامج تدددري  ملدددة عددامن اددد  مسدداعدة هياددات املنافسددة يف 
رابطة ، وذلك لتعزيز إنفاذ قانون املنافسة يف املنطقة. وسينف ر الربنامج بالتعاون م  أمانة )آسيان(

يف املشدرو  مدن خدالل مسداتته  ، وسيكون لطونكتداد دور مهدمدول جنوع كرق آسيا )آسيان(
 النشطة يف حلقات العمل.

وقال وفد آخر إن زم ابوي استفادت، منر أن أجري استعرا  النظراء لسياسة املنافسدة  -74
، مددددن أنشددددطة األونكتدددداد ل ندددداء القدددددرات املوجهددددة إىل القضدددداة والربملددددانين 2013 عددددام فيهددددا يف

كتسددددد   هيادددددة املنافسدددددة يف زم دددددابوي فهمددددداا أفضدددددل واحملدددددامن واهليادددددات التنظيميدددددة القطاعيدددددة. وا 
 لسياسات وقوانن املنافسة منر أن كارك  يف عدة حلقات دراسية ل ناء القدرات.

وأكار وفدد آخدر إىل أن بنداء القددرات أساسدي لتعزيدز قدوانن وسياسدات املنافسدة. وتداب   -75
النا ددمجة واملنظمددات الدوليددة عامددل قددائالا إن الدددعم املددايل والتقددي مددن اعهددات املانددة والوكددالت 

مهددم بالنسدد ة للوكددالت الفتيدددة كالوكالددة اإلثيوبيددة. واعتددرب أن  دددا  بندداء القدددرات يتطلدد  تعاونددداا 
وتنسدديقاا وثيقددن بددن اعهددات املانددة واعهددات املتلقيددة. وين  ددي تنظدديم املقرتحددات املتعلقددة مبشدداري  

ق احتياجددات اعهدددات املتلقيدددة. وأثدد  علدددى عمدددل بندداء القددددرات الدديت تقددددمها اعهدددات املانددة وفددد
 األونكتاد وعلى الدعم املايل الري تلقته زم ابوي من حكومة لكسمربغ.

عنددددة الحتدددداد ك لددددد مسددددتفيد مددددن برنددددامج   فاسددددو بوركيندددداوحتدددددث وفددددد آخددددر عددددن جتربددددة  -76
لضوء على تعل دم ل ناء القدرات الري ينفره األونكتاد، وسل ع ا القتصادي والنقدي ل رع أفريقيا
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امل ددددادا القانونيددددة، وخددددربات الوكددددالت األجن يددددة والعوملددددة املسددددتمرة يف العددددامل. وأ ددددا  أن بندددداء 
 .فاسو بوركيناالقدرات أعطى زمخاا جديداا ألنشطة اإلنفاذ اليت تضطل  اا هياة املنافسة يف 

تهدددا إلثيوبيدددا. وأقدددرت ممثلدددة  وفدددد لكسدددمربغ بأتيدددة بنددداء القددددرات الددديت تدددربر دعدددم حكوم -77
وأكادت بالزيارة الدراسية اليت نظمها األونكتاد للموظفن اإلثيوبين املعنيدن باملنافسدة. وكدددت 
أيضداا علدى أن التعداون بدن اعهددات الديت تدوفر بنداء القددرات واعهددات املسدتفيدة أمدر بدالغ األتيددة 

 لستدامته ولتويل زمام األمور و نياا. كما  لنمجاحه،
يوجدد هندج واحدد يناسد   ل ثل إحدى املنظمدات غد، احلكوميدة النت داه إىل أندهووجه مم -78

 اعمي  ولف  إىل  رورة أن تُعد  برامج بناء القدرات حس  الظرو  الو نية.

 الجلسة العامة الختامية -دال 

أكدددادت أماندددة األونكتددداد بالددددعم الدددري قدمددده الشدددركاء اإلمندددائيون لتعزيدددز قددددرات إنفددداذ  -79
املنافسددة يف ال لدددان الناميددة، وأعربدد  عددن تقددديرها لكددل مددن لكسددمربغ والسددويد وسويسددرا قددانون 

قدمتددده مدددن دعدددم مدددايل ألنشدددطة املسددداعدة  ملدددا والحتددداد األورومت والوكالدددة األملانيدددة للتعددداون الددددويل
التقنيددة الدديت يضددطل  اددا األونكتدداد يف إثيوبيددا وزم ددابوي وأمريكددا الالتينيددة والشددرق األوسددع وقددال 

، ومعظدم عنة الحتداد القتصدادي والنقددي ل درع أفريقيداأفريقيا وآسيان. وخص   األمانة بالركر 
  مسداعدة تقنيدة نف دره األونكتداد وأحا د  علمداا أعضائها من ال لددان الناميدة، الديت مو لد  مشدرو 

 بانفتا  الوكالة األملانية للتعاون الدويل لتعزيز العمل م  بلدان نامية أخرى.
والتمس أحد الوفود من األونكتاد دعم العمل اعاري يف بلده ملراجعدة اإل دار التنظيمدي  -80

 واملؤسسي لتنفير قواعد املنافسة و اية املستهلك.
أعرع وفد آخر عن تقديره للددعم الدري يقدمده األونكتداد لتعزيدز إنفداذ قدوانن املنافسدة و  -81

 و اية املستهلك يف أمريكا الالتينية.

 تننيميةالمسائل ال -ثالثاا  

  انتخاب أعضاء المكتب -ألف 
 من جدول األعمال( 1)ال ند 

، يف جلسدددددته العامدددددة الفتتاحيدددددة املعقدددددودة يدددددوم احلكدددددومي الددددددويل انتخددددد  فريدددددق اخلدددددرباء -82
 ، أعضاء مكت ه على النحو التايل:2016أكتوبر /تشرين األول 19، األربعاء

 (،األرجنتن) غريكواستي ان مانويل السيد    الرئيس:

 (.اليابان) سوازونوساداكي السيد  املقرر: - نائ  الرئيس
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  إارار ادول األعمال وتننيم العمل -باء 
 من جدول األعمال( 2)ال ند 

جددددددددول األعمدددددددال املؤقددددددد  الدددددددوارد يف الوثيقدددددددة احلكدددددددومي الددددددددويل أقدددددددر فريدددددددق اخلدددددددرباء  -83
D/B/C.I/CLP/35:وفيما يلي جدول األعمال . 

 انتخاع أعضاء املكت  -1 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 

بشددددأن قددددوانن  باستعرا ددددات النظددددراءاملشدددداورات واملناقشددددات املتعلقددددة  )أ( -3 
وسياسدددددات املنافسدددددة، وباسدددددتعرا  القدددددانون النمدددددوذجي، والدراسدددددات املتصدددددلة 

 بأحكام جمموعة امل ادا والقواعد

يف ذلدددك بنددداء القددددرات وتقدددد  املسددداعدة التقنيدددة  مبدددا برندددامج العمدددل، )ع(  
 بقوانن وسياسات املنافسة يتعلق فيما

لفريدق اخلدرباء احلكدومي الددويل جدول األعمدال املؤقد  للددورة السادسدة عشدرة  -4 
 املعي بقوانن وسياسات املنافسة

 .اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعي بقوانن وسياسات املنافسة -5 

ادول األعمال المؤات للدورة السادسة عشرة للريق الخبراء الحكومي الدولي  -ايم 
  المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 من جدول األعمال( 4)ال ند 

تشددرين  21أقددر فريددق اخلددرباء احلكددومي الدددويل، يف جلسددته العامددة اخلتاميددة، املعقددودة يف  -84
جدددول األعمددال املؤقدد  للدددورة السادسددة عشددرة لفريددق اخلددرباء احلكددومي ، 2016أكتددوبر /األول

 .الدويل املعي بقوانن وسياسات املنافسة )انظر املرفق األول(

 قرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةاعتماد ت -دال 

تقريدر لالنهائيدة  ب  داز الصدي ة، أيضداا أذ ن فريق اخلرباء للمقرر، يف جلسته العامة اخلتاميدة  -85
 الدورة.
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 المرفق األول

اررررردول األعمرررررال المؤارررررت للررررردورة السادسرررررة عشررررررة للريرررررق الخبرررررراء   
 بقوانين وسياسات المنافسة الحكومي الدولي المعني

 انتخاع أعضاء املكت  -1 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 

باستعرا ددددات النظددددراء بشددددأن قددددوانن املشدددداورات واملناقشددددات املتعلقددددة  )أ( -3 
وسياسددددات املنافسددددة، وباسددددتعرا  القددددانون النمددددوذجي، والدراسددددات 

 املتصلة بأحكام جمموعة امل ادا والقواعد

يف ذلدددك بنددداء القددددرات وتقدددد  املسددداعدة التقنيدددة  مبدددا برندددامج العمدددل، )ع(  
 بقوانن وسياسات املنافسة يتعلق فيما

جدددول األعمددال املؤقدد  للدددورة السددابعة عشددرة لفريددق اخلددرباء احلكددومي الدددويل  -4 
 املعي بقوانن وسياسات املنافسة

 قوانن وسياسات املنافسةاعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعي ب -5 



TD/B/C.I/CLP/40 

GE.16-20758 22 

 المرفق الثاني

 (4)الحضور  

 :األونكتادحضر الجتما  ممثلو الدول التالية األعضاء يف  -1
 الحتاد الروسي

 إثيوبيا
 األرجنتن

 األردن

 إس انيا

 إكوادور
 أل انيا

 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا

 أوروغواي

 أوكرانيا

 إيطاليا

 باراغواي

 باكستان

 الربازيل

 الربت ال

 بل اريا

 بنما

 بوتان

 بوتسوانا

 فاسو بوركينا

 ال وسنة واهلرسك

 ب،و

 تركيا

 تونس

 اعزائر
 جزر ال هاما

 اعمهورية الدومينيكية
 مجهورية الكون و الد قرا ية

 مجهورية لو الد قرا ية الشع ية

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 

 مجهورية مولدوفا
 جنوع أفريقيا

 زام يا

 زم ابوي

 السن ال
 سوازيلند

 سويسرا

 كيلي

  ربيا

 الصن

 عمان

 فرنسا

 الفل ن

 نام فيي 
 قطر

 كام،ونال

 كم وديا

 ديفوار كوت

 كوستاريكا

 كولوم يا

 الكون و

 الكوي 

 كينيا

 ل نان

 لكسمربغ

 ماليزيا

 مدغشقر

 مصر

 امل رع

 املكسيك

 اململكة العربية السعودية

 موريشيوس

 نامي يا

 النمسا

 ني ال

 يا، نيمج

 نيكاراغوا

 اهلند
 هندوراس

 هن اريا

 الوليات املتحدة
 اليابان

__________ 

 . TD/B/C.I/CLP/INF.6لال ال  على قائمة املشاركن، يرجى مراجعة الوثيقة  (4)
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 وحضر الدورة ممثلو عضو  املؤمتر التايل ااه: -2

 الكرسي الرسويل 
 :املؤمتر يف مراق   بصفة تتمت  اليت التالية، العضو غ، الدولة ممثل الدورة وحضر -3

 فلسطن دولة 
 املنظمات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف الجتما :وكان   -4

 اعماعة الكاري ية 
 الحتاد األورومت 
 جامعة الدول العربية 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي 
 الحتاد القتصادي والنقدي ل رع أفريقيا 

 مُمثلة يف الجتما :وكان  أجهزة األمم املتحدة وهيااةا وبراجمها التالية  -5

 املوئل -برنامج األمم املتحدة للمستو نات ال شرية  

 املنظمات ذات الصلة مُمثلة يف الجتما : أو وكان  الوكالت املتخصصة التالية -6

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
 منظمة السياحة العاملية 

 منظمة التمجارة العاملية 

 احلكومية التالية ممثلة يف الجتما :وكان  املنظمات غ،  -7

 الفاة العامة: 

 اعمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكن 

 مؤمتر التمجار العاملي 
 الحتاد الدويل لرابطات  انعي املستحضرات الصيدلنية 

    


