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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  التحديات ووجهات النظر: إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقة اخلليج    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٨ إىل ١٦  منمترات، يف الدوحة، يف الفترةُعقد يف مركز قطر الوطين للمؤ

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

  مقدمة    
ُعقدت حلقة عمل إقليمية بشأن إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقة اخللـيج، نظّمهـا                -١

 ٢٠١٢أبريل  / نسيان ١٨ إىل   ١٦  من يف الفترة  األونكتاد ووزارة األعمال والتجارة القطرية    
ربعة بلدان من منطقة اخلليج، وهي اإلمارات العربيـة         ألوحضر احلدث ممثلون    .  الدوحة يف

. تركيا وتونس واملغرب والنمـسا    ل وممثلوناملتحدة وعمان وقطر واململكة العربية السعودية،       
وكان من بني املشاركني اآلخرين رؤساء سلطات املنافـسة ومـسؤولني مـن الـوزارات               

  .عنية اليت ختتص باملنافسة ومحاية املستهلكواإلدارات احلكومية امل

  املتعلقة بإنفاذ قوانني املنافسةحلقة العمل اإلقليمية   -أوالً  
 ١٦ويف اجللستني األوليني، املعقـودتني يف       . تألّفت حلقة العمل من ثالث جلسات       -٢
  األونكتاد عروضـاً بـشأن قـضايا متنوعـة    وأبريل، قدم خرباء املنافسة وموظف / نيسان ١٧و
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ويف اليوم الثالث، أجرى املشاركون مشاورات بشأن احتياجاهتم من املساعدة          . املنافسةب متعلقة
  .التقنية يف جمال قوانني وسياسات املنافسة على الصعيدين الوطين واإلقليمي على حد سواء

وقُدمت يف اجللسة األوىل عروض من كل من السيدة ناتايل هارسدروف، معاِلجـة              -٣
سة بسلطة املنافسة يف النمسا؛ والسيدة مىن ياسني، نائبة رئـيس مجعيـة محايـة               قضايا املناف 

املنافسة؛ والسيد حممد بن فرج، املستشار األقدم بوزارة التجارة التونسية؛ والسيد رشـدي             
احملمدي، خبري املنافسة بوزارة األعمال والتجارة القطرية؛ والسيد حممد فوزي بـن محـاد،              

؛ والسيد نور الدين كالديرمسي، رئيس سـلطة املنافـسة يف            تونس يفرئيس جملس املنافسة    
تركيا؛ والسيدة جيهان بنِّيس، معاِلجة قضايا املنافسة مبجلس املنافسة يف املغـرب؛ والـسيد              
حسن قاقايا، رئيس فرع سياسات املنافسـة واملستهلـكني باألونكتاد؛ والسيدة إليزابيـث           

  . الشؤون القانونية باألونكتادجاتشريي والسيد إبرو جوكسي، موظفّي
ومشلت القضايا اليت ُنوقشت يف اليوم األول من احلدث العالقة بني سياسات املنافـسة        -٤

 التنافسية؛ وتعاون سلطات املنافـسة علـى الـصعيد          ةوالبيئة املواتية لألعمال التجارية والقدر    
إنفاذهـا يف املنطقـة العربيـة؛        قوانني املنافسة و   تطبيقاإلقليمي واالجتاهات السائدة يف جمال      

بني سياسات املنافسة ومحاية املستهلك؛ واالتفاقات املانعة للمنافسة؛ واإلطار املؤسسي           والصلة
  .إلنفاذ قوانني املنافسة

وأطلَع ممثِّل سلطة املنافسة يف النمسا املشاركني على القضايا اليت نوقـشت خـالل        -٥
 البحر املتوسط    حوض إنفاذ قوانني املنافسة يف بلدان    شأن  باجتماع املائدة املستديرة املتوسطية     

وشارك يف اجتماع املائدة    . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ و ١الذي ُعقد يف فيينا يف يومي       
املستديرة ممثلون لبلداٍن من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وممثلون لبلـدان أوروبـا              

  .الشرقية، ولتركيا، واألونكتاد
عت العروض مبناقشٍة تفاعلية، طرح خالهلا املشاركون أسـئلةً عـن خـربات             وأُتب  -٦

وساق املتحدثون أمثلـةً    . سلطات املنافسة املشاركة يف احلدث يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة         
  .التنفيذي واملؤسسي لسلطات املنافسةعلى الشكل كثرية 

يف الفوائد االجتماعية واالقتصادية لقوانني وسياسات املنافسة       ورداً على سؤال عن       -٧
الطويل، قال املتحدثون إن قوانني املنافسة تعود بالنفع على رفاه املـستهلك، فُتـسهم              األمد  

كما أهنا تشجع على االبتكار وتساعد علـى        . بذلك يف توزيعٍ أكثر عدالة للدخل يف اجملتمع       
  . حفز النمو والتنمية االقتصاديني

ويف اليوم الثاين من حلقة العمل، ناقش املتحدثون القـضايا املوضـوعية املتعلقـة                -٨
باملنافسة، مبا يف ذلك تعريف السوق املعنية، وإساءة استخدام مركز اهليمنة، ومراقبة عمليات             

 بشأن قضايا معينة متعلقـة      ةتفاعليمبناقشة  وأُتبعت العروض   . االندماج، واملراجعة القضائية  
وسأل املشاركون عمـا    . نافسة، مشلت تصميم اهليئات املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك       بامل
وأُضيف أن مثة مناذج خمتلفة     . كان من املمكن إدارة هذين اجملالني يف إطار مؤسسة واحدة          إذا
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وأُتبع النقـاش  .  املوارد القائمة واستخدامها بكفاءة  استغالليف العامل، وأن القضية األهم هي       
وُعرضت على كـل    . لسة مصّغرة انقسم فيها املشاركون إىل جمموعتني ينسقهما ميّسران        جب

وكانت اجللسة فرصةً   . عليها اجللسة العامة    وإطالعجمموعة قضية متعلقة باملنافسة ملناقشتها      
  . حاالت املنافسةمعاجلةللمشاركني وامليّسرين للتفاعل وتبادل األفكار بشأن كيفية 

   بشأن تقييمات االحتياجاتمشاورات  -ثانياً  
يـومني، أجـرى    وقشت خالل حلقة العمل اليت دامـت        انطالقاً من القضايا اليت ن      -٩

وقـدم  . املشاركون يف اليوم الثالث مشاوراٍت بشأن متطلباهتم التقنية واملتعلقة ببناء القدرات          
نافـسة  السيد قاقايا عرضاً بشأن أنشطة األونكتاد لبناء القـدرات يف جمـال سياسـات امل              

وقال ممثِّل  .  عن وضع إنفاذ قوانني املنافسة يف بلداهنم       عامةمثّ قدم املشاركون حملةً     . واملستهلك
  . قطر إن بالده ختطط إلنشاء سلطة مستقلة للمنافسة يف املستقبل القريب

وُحددت احتياجات وأولويات سلطات املنافسة حديثة اإلنشاء خـالل املـشاورات             -١٠
وشـدد  . كني من اهليئات احلكومية املعنية وسلطات املنافـسة ذات اخلـربة          ما بني املشار   يف

، وبناء القـدرات بتـدريب      والدعوة إىل املنافسة  املشاركون على أمهية كل من ثقافة املنافسة        
. املوظفني والقضاة، والدراسات السوقية اليت ُتجرى لتحديد قضايا املنافسة يف قطاعات معينـة            

. مهية ما ُيضطلع به من أنشطة ضماناً المتثال الشركات يف هذا السياق           وشدد ممثِّل مصر على أ    
  .إىل تنقيح قوانني املنافسةلتأييد الدعوة قضايا كبرية متعلقة باملنافسة أُشري إىل إضافةً إىل ذلك، 

وقال ممثِّل تونس إن حكومته على استعداد لتقدمي التدريب واخلربة، وإطالع البلدان              -١١
  .جتربتهااخلليجية على 

  .وعرض األونكتاد أن ُيعدَّ لدولة قطر وثيقة مشروع لبدء برنامج لبناء القدرات  -١٢
وعلى الصعيد اإلقليمي، قالت ممثِّلة تركيا، مشريةً إىل املشروع املتعلق بإنفاذ قوانني              -١٣

إطالق املنافسة املشترك مع أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، إن سلطة املنافسة يف تركيا تعتزم 
وطلبت إىل البلدان املشاركة أن ُتعِلـم تركيـا         . ٢٠١٢مشروع جترييب هبذا الشأن يف عام       

  .باحتياجاهتا، وهو ما سُيفيد يف إنشاء مشروع مالئم ملساعدة هذه البلدان

        


