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  ٢٠١٢يوليه /متوز ١١-٩جنيف، 
   جدول األعمال املؤقتمن) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني 
وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي، والدراسات      

  املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  أنشطة بناء القدرات املقدَّمة لوكاالت املنافسة الفتية    

  نكتادمذكرة أعدهتا أمانة األو    

   تنفيذيموجز    
يقدم األونكتاد املساعدة يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية فيمـا يتعلـق               

بقوانني وسياسات املنافسة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة    
لع هبـا   وتشمل األنشطة اليت يـضط    . يتلقاه من طلبات وما يتوافر له من موارد        حبسب ما 

األونكتاد يف هذا اإلطار تقدمي املساعدة على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف صياغة قوانني             
املنافسة واملبادئ التوجيهية لتطبيق هذه القوانني، فضالً عن بناء القدرات املؤسـسية مـن       

وتشمل أيضاً هذه األنشطة تشجيع املنافسة من أجـل         . أجل حتسني تنفيذ قوانني املنافسة    
ومنذ انعقاد مؤمتر األمم املتحـدة اخلـامس        . املستهلكرفاه   ثقافة للمنافسة وتعزيز     اعةإش

املعين باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد            
مبجموعـة  يشار إليها فيما يلي     (تجارية التقييدية   األطراف من أجل مكافحة املمارسات ال     

، حظي الدعم الذي يقدمه األونكتاد للبلدان النامية بـزخم          ٢٠٠٥يف عام   ) حدةاألمم املت 
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 وُتتـرجم . سات املنافسة يف بعض البلدان    جديد من خالل استعراض النظراء الطوعي لسيا      
توصيات استعراضات النظراء إىل مشاريع لبناء القدرات هتدف إىل تعزيز نظام املنافسة يف             

 وهو  .٢٠١١ لوثيقة تقريراً مرحلياً عن األنشطة املنفذة يف عام       ومتثل هذه ا  . البلد املستفيد 
يتضمن املعلومات املقدَّمة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية بشأن أنشطة التعاون التقين            
  .اليت قُدِّمت أو جرى تلقيها، على أساس ثنائي أو إقليمي، يف جمال قوانني وسياسات املنافسة
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  مقدمة    
 بشأن املنافسة، اليت اعتمدهتا اجلمعية       وقواعدها تتضمن جمموعة مبادئ األمم املتحدة      -١

 ١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ٥ املؤرخ   ٣٥/٦٣قرار اجلمعية العامة     (١٩٨٠العامة يف عام    
)TD/RBP/CONF.10/Rev.2(    من اجلزء واو، دعوة إىل األونكتاد والدول        ٧ و ٦، يف الفقرتني 

 برامج املساعدة التقنية وإسداء املشورة والتـدريب بـشأن املمارسـات            األعضاء به لتوفري  
كما يطلب مؤمتر األمم املتحدة السادس املعـين        . سيما للبلدان النامية   لتجارية التقييدية، ال  ا

، إىل  )TD/B/RBP/CONF.7/L.I6( من قراره    ٤باستعراض مجيع جوانب اجملموعة، يف الفقرة       
اعتبارها ازدياد احلاجات إىل التعاون التقين واملساعدة التقنيـة يف          أمانة األونكتاد أن تضع يف      

مجيع البلدان النامية، مبا فيها الدول النامية اجلزرية الصغرية، والبلدان النامية غري الـساحلية،              
وغريها من البلدان ذات االقتصادات الصغرية واملعرضة هيكلياً للضعف واملخاطر، والبلـدان            

هتا مبرحلة انتقالية، وأن جتري، بالتشاور مع املنظمات األخرى ومع اجلهـات            اليت متر اقتصادا  
األخرى املقدمة لألنشطة، جتنباً لالزدواج، استعراضاً ألنشطة التعاون التقين، بغية تعزيز قدرة            

  . األونكتاد على تقدمي املساعدة التقنية الالزمة لبناء القدرات يف جمال قوانني وسياسات املنافسة
املتفـق  سـتنتاجات   اال من   ١٠ويف وقت الحق، طلبت الدول األعضاء، يف الفقرة           -٢

الدورة السنوية احلادية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني          عليها الصادرة عن    
، إىل أمانة األونكتـاد أن  )٢٠١١يوليه /متوز ٢١-١٨املعقودة يف الفترة (وسياسات املنافسة   

نظر فيه فريـق اخلـرباء      القدرات واملساعدة التقنية، لكي ي    حمدَّثاً ألنشطة بناء    تعد استعراضاً   
  . ، وأن تنشر هذا االستعراض على موقعها الشبكي يف دورته الثانية عشرةاحلكومي الدويل

وعلى ذلك، فإن هذه الدراسة تتضمن معلومات عن أنشطة أمانة األونكتاد يف جمال               -٣
، وتتضمن كذلك املعلومات اليت قدمتها الدول       ٢٠١١قين منذ عام    بناء القدرات والتعاون الت   

األعضاء واملنظمات الدولية إىل األونكتاد بشأن أنشطة التعاون الـتقين يف جمـال قـوانني               
  . )١(وسياسات املنافسة

التقرير املرحلي بشأن أنشطة األونكتاد يف جمال بناء القدرات والتعاون            -أوالً  
  التقين

، خدمات بنـاء    ١٩٨٠كتاد، منذ اعتماد جمموعة األمم املتحدة يف عام         قدم األون ي  -٤
القدرات واملساعدة التقنية بشأن قوانني وسياسات املنافسة إىل البلدان النامية وأقل البلـدان             
منواً، وإىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حبسب الطلبات اليت تلقاها واحتياجـات        

__________ 

انيا، اليابـان، مجهوريـة     ليتو: أجابت الدول األعضاء واملنظمات التالية على استبياننا بشأن بناء القدرات          )١(
 .كوريا، الواليات املتحدة األمريكية، االحتاد األورويب، وشبكة املنافسة الدولية
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وقدم األونكتاد أيضاً املساعدة التقنية عقب التوصية املـستمدة  . ة واملوارد املتاحة له  البلدان املعني 
  . ٢٠٠٥ من استعراض النظراء الطوعي بشأن سياسة املنافسة الذي أطلقه األونكتاد يف عام

، اعتمد جملس التجارة والتنمية     ٢٠٠٧ويف الدورة الرابعة واخلمسني املعقودة يف عام          -٥
ويف هذا الـصدد،    ". استعراض أنشطة التعاون التقين لألونكتاد    "بشأن  ) ٥٤-د(٤٩٢املقرر  

 الواردة يف تقرير فريق الشخـصيات       ١٩لتوصية   من هذا املقرر علماً با     ١٨أحاطت الفقرة   
... احلاجة إىل جتميع مشاريع التعاون التقين، وطلب إىل األمانـة أن تـشرع          "البارزة بشأن   

صناديق استئمانية مواضيعية ضمن الـشَُّعب      "يف عملية إنشاء    " بالتشاور مع الدول األعضاء   
واستجابة هلذا املقرر، وبغية تبسيط أنشطة املساعدة التقنية وزيـادة أثرهـا،    . )٢("وفيما بينها 

  :اختذت األمانة املبادرتني التاليتني
توسيع نطاق برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقـة أمريكـا             )أ(  
   بلدان؛ ١٠ إىل ٥ كومبال، لريتفع عدد البلدان املشمولة بالربنامج من -ة الالتيني

  .، هو برنامج املنافسة ألفريقيافريقياألإطالق برنامج إقليمي   )ب(  
وعادة ما يتعاون األونكتاد، يف إطار تقدمي املساعدة، مع دول أعضاء أخرى وشركاء آخرين              

  . يف التنمية

   املساعدة التقنية وبناء القدراتهنج األونكتاد يف تقدمي  -ألف  
 بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية        ترتكز أنشطة األونكتاد يف جمايل      -٦

  : والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على هنجني، مها

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -١  
ماد جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من           منذ اعت   -٧

باسـم جمموعـة األمـم      ُيشار إليها فيما يلي     (جارية التقييدية   أجل مكافحة املمارسات الت   
يطلب على أن   فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة         دأب  ،  )املتحدة

ل عام أن ُتِعّد استعراضاً حمدَّثاً ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية، مـع             إىل األمانة يف ك   
لـب إىل الـدول     ُيطوبناء عليه،   . أخذ املعلومات اليت تقدمها الدول األعضاء بعني االعتبار       

األعضاء أن تقدم لألمانة معلومات بشأن أنشطة التعاون التقين وخدمات اإلرشاد والتدريب            
 علـى وجـه     ُتطلـب و.  املنافسة كي يتسىن هلا إعداد االستعراض احملدَّث       يف جمال سياسات  

  : التحديد معلومات تتعلق مبا يلي
__________ 

مؤمتر األمم املتحدة   . مذكرة من أمانة األونكتاد   ". تقييم عملية تطبيق وتنفيذ اجملموعة    ) "٢٠١٠(األونكتاد   )٢(
د املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف       السادس املعين باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواع       

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-٨من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، جنيف، 



TD/B/C.I/CLP/17 

GE.12-50635 6 

التعاون التقين الذي قدمته أو تزمع أن تقدمه دول ووكاالت دولية، علـى               )أ(  
  صعيد ثنائي أو متعدد األطراف، مع حتديد األولويات وإمكانية تقدمي هذه املساعدة؛ 

   الثنائي أو املتعدد األطراف؛ ة اليت تلقتها الدول على الصعيدداملساع  )ب(  
متر اقتصاداهتا مبرحلة   املساعدة التقنية اليت طلبتها البلدان النامية والبلدان اليت           )ج(  
مع حتديد مواضيع أو مسائل بعينها يف قوانني وسياسات املنافسة ترغب هذه البلـدان    انتقالية  

  . غريهايف أن حتظى باالهتمام قبل

  الطلبات املخصصة  -٢  
إىل جانب هنج فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يقدم األونكتاد املساعدة على أسـاس      -٨

أو بعده، تطلب الدول األعضاء من األونكتاد        والواقع أنه قبل اعتماد قانون املنافسة     . خمصص
 على حنو فعـال يف      ولكي يستجيب األونكتاد  . تقدمي خدمات املساعدة التقنية وبناء القدرات     

 احتياجاته   لتقدير املستفيدتقدمي املساعدة املعدة حسب الطلب، يوجه األونكتاد مصفوفة إىل البلد           
  : وتتضمن املصفوفة املعلومات التالية. اخلاصة

  جمال املساعدة احملدد؛   )أ(  
  تفاصيل عن نوع ونطاق وأهداف األنشطة املطلوبة؛  )ب(  
   من املساعدة؛يطة املستفيدةاجلهات النسائية والوس  )ج(  
  النتائج املتوقعة؛  )د(  
  ؛)اجملال والشكل(اإلسهام املتوقع من األونكتاد   )ه(  
  اإلسهام املقدَّم من املستفيد؛  )و(  
  اإلطار الزمين؛  )ز(  
  .ماحنني آخرين/اإلسهام املمكن من شركاء  )ح(  

  قوم هبا األونكتاداستعراض أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ي  -باء  
يقدم األونكتاد بشكل عام املساعدة التقنية املتعلقة بقوانني وسياسات املنافـسة يف              -٩

  . الوطين واإلقليمي ودون اإلقليميكل من الصعيدإطار أنشطة ُتنفذ على 
فعلى الصعيد الوطين، يقدم األونكتاد املساعدة التقنية ذات الصلة بإعداد أو اعتماد               -١٠

 أو تنفيذ التشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة، وكذلك عن طريق بنـاء القـدرات              أو تنقيح 
  : ومن مث، ينظم األونكتاد ما يلي. املؤسسية الوطنية إلنفاذ تشريعات املنافسة الفعالة
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تـصل بـذلك     املنافسة ومحاية املستهلك ومـا ي      املساعدة يف إعداد قوانني     )أ(  
  تشريعات؛  من

 استشارية الستعراض مشاريع قوانني املنافسة مـع ممثلـي          عقد اجتماعات   )ب(  
   طريق اعتماد تشريعات املنافسة؛علىومتثل هذه األنشطة خطوةً أساسية . احلكومات

ـ قوانني وسياسات املنافسة    يف  عقد دورات دراسية مكثفة       )ج(   شمل تنظـيم   ت
  مجع األدلة يف قضايا املنافسة؛يف دورات تدريبية 

  املسائل ذات الصلة بقـوانني وسياسـات       يفريبية للقضاة   عقد دورات تد    )د(  
  املنافسة؛

  .تنفيذ قوانني املنافسة للمسؤولني املعينني اجلدديف عقد دورات تدريبية   )ه(  

قليمية املتعلقة  اإلساعد األونكتاد يف صياغة وتنفيذ القوانني       يقليمي،  اإلوعلى الصعيد     -١١
مترات، واحللقات الدراسية وحلقات العمل هبدف املسامهة  من املؤ عدداًنظم أيضاً يو. باملنافسة

قوم األونكتـاد علـى     يولذلك  . ألطراف يف جمال املنافسة   يف بناء القدرات والتعاون املتعدد ا     
  :قليمي بتنظيم ما يلياإلقليمي ودون اإلالصعيدين 
  املنافسة؛تعزيز املؤسسات العاملة يف جمال دراسات وتقارير عن   )أ(  
  مؤمترات إقليمية بشأن قوانني وسياسات املنافسة؛/ت عملحلقا  )ب(  
فريقية والعربيـة وبلـدان     األنافسة للبلدان   مؤمترات دولية عن سياسات امل      )ج(  

  أمريكا الالتينية وآسيا؛
قليمي بشأن إمكانية وضـع إطـار     اإلدراسات وتقارير جلماعات التكامل       )د(  

  سة والتجارة واملسائل األخرى ذات الصلة؛للتعاون يف املسائل املتعلقة بسياسة املناف
  .قوانني املنافسة  على إنفاذيقليماإلتدريب القضاة واملدعني العامني على الصعيد   )ه(  

 بنـاء   ويبني اجلدول التايل األنشطة الرئيسية اليت تقدمها أمانة األونكتاد يف جمـايل             -١٢
  .القدرات واملساعدة التقنية

  ١اجلدول 
  ٢٠١١ان واملساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد يف عام موجز طلبات البلد

ــد  ــدمالبل  مق
  املستفيد/الطلب

األنشطة املتعلقة بصياغة   
القوانني والـسياسات   

  مراجعتها أو
بناء 

 املؤسسات
أنشطة 
  الدعوة

ــدريب  ت
املوظفني 
  احملليني

ــات  استعراض
 النظراء واملتابعة

محاية 
  املستهلك

األنشطة اإلقليمية 
  ليميةودون اإلق

      x          أرمينيا
  x          x    إكوادور
    x   x  x    x  أنغوال
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ــد  ــدمالبل  مق
  املستفيد/الطلب

األنشطة املتعلقة بصياغة   
القوانني والـسياسات   

  مراجعتها أو
بناء 

 املؤسسات
أنشطة 
  الدعوة

ــدريب  ت
املوظفني 
  احملليني

ــات  استعراض
 النظراء واملتابعة

محاية 
  املستهلك

األنشطة اإلقليمية 
  ليميةودون اإلق

      x          أوكرانيا
بابوا غينيا 
  اجلديدة

x              

  x  x  x      x    باراغواي
      x          باكستان

  x  x    x        بنن
    x          x  بوتان

              x  بوتسوانا
  x  x    x        بوركينا فاسو

  x  x    x      x  بريو
  x  x    x        توغو
        x        تونس

              x  جزر القمر
مجهورية أفريقيا 

  الوسطى
x              

اجلمهورية 
  الدومينيكية

  x            

مجهورية ترتانيا 
  املتحدة

      x  x    x  

        x    x    رواندا
      x          زامبيا

      x  x        زمبابوي
              x  ساموا

              x  سانت لوسيا
  x  x    x    x  x  السلفادور
  x  x    x        السنغال

    x  x  x  x    x  رياليونس
   x        x    سيشيل
      x    x      صربيا
              x  غامبيا
    x          x  غانا

              x  غواتيماال
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ــد  ــدمالبل  مق
  املستفيد/الطلب

األنشطة املتعلقة بصياغة   
القوانني والـسياسات   

  مراجعتها أو
بناء 

 املؤسسات
أنشطة 
  الدعوة

ــدريب  ت
املوظفني 
  احملليني

ــات  استعراض
 النظراء واملتابعة

محاية 
  املستهلك

األنشطة اإلقليمية 
  ليميةودون اإلق

  x  x    x         بيساو-غينيا 
        x  x      قطر

            x    الكامريون 
  x  x    x        كوت ديفوار
  x  x        x  x  كوستاريكا
  x    x      x    كولومبيا
          x    x  الكونغو 

      x    x   x    كينيا
  x  x    x        مايل

        x  x      ماليزيا
            x    مالوي
      x    x      منغوليا

    x          x  موزامبيق
  x  x    x        النيجر
            x    نيجرييا

  x  x  x  x    x  x  نيكاراغوا
      x          هندوراس

ة ـاجلماعة اإلمنائي
  للجنوب األفريقي

  x          x  

االحتاد االقتصادي 
دي لغرب ـوالنق
  أفريقيا

  x    x      x  

  األنشطة املقدمة لفرادى البلدان  -١  
 واصل األونكتاد جهوده املوجهة حسب الطلب للمساعدة على نشر          ٢٠١١يف عام     -١٣

ولبلوغ هذه الغاية، قدم األونكتاد مساعدة تقنية بشأن إعداد         . ثقافة املنافسة يف البلدان النامية    
     محاية املستهلك أو إقرارهـا أو تنقيحهـا        السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة و     

أو تنفيذها، وكذلك يف اجملاالت اليت ُتسهم يف التوصل إىل فهم أفضل للقضايا ذات الـصلة،             
كما ساعد األونكتـاد  . وبناء القدرات املؤسسية الوطنية على إنفاذ تشريعات املنافسة الفعالة        

كل من الصعيد الـوطين     رها على   مية، وأث سياسات املنافسة يف التن   احلكومات يف حتديد دور     
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. استراتيجيات التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي يف هذا امليدان       واإلقليمي والدويل، فضالً عن     
  .٢٠١١وفيما يلي اجملاالت الرئيسية للمساعدة التقنية اليت قدمها األونكتاد يف عام 

  الدعوة إىل املنافسة  -١-١  

األونكتاد بتنظيم جمموعـة    بذهلا   والتدريبية املختلفة اليت      االستشارية اجلهوداقترنت    -١٤
متنوعة من احللقات الدراسية وحلقات العمل وغري ذلك من االجتماعات واألنشطة املوجهة            
إىل أصحاب املصلحة، أو مسؤولني حمددين، أو مجهور واسع يشمل مـسؤولني حكـوميني     

وقد أسـهمت   . عمال التجارية وباملستهلكني  وأكادمييني، فضالً عن ممثلي الدوائر املعنية باأل      
وُعقدت يف هذا الصدد حلقة     . هذه األنشطة يف التوعية بدور املنافسة وتشجيع ثقافة املنافسة        

 لتوعية املسؤولني احلكوميني، وممثلي جمتمع      ٢٠١١فرباير  /شباطعمل وطنية يف سرياليون يف      
.  وسياسات املنافسة لالقتصاد الـوطين     األعمال التجارية، واجملتمع املدين بشأن فوائد قوانني      

 حلقة عمل بـشأن الـدعوة، مبـشاركة    ٢٠١١يونيه /حزيرانوُنظِّمت أيضاً يف برازفيل يف   
حكومة مجهورية الكونغو، من أجل حتليل األحكام الرئيسية ملشروع قانون املنافسة مع مجيع             

قتـصادي للبلـد    اهليكـل اال  خصوصية  أصحاب املصلحة على املستوى الوطين، مع مراعاة        
وعضويته يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي اعتمد قواعد املنافسة اإلقليميـة             

  .١٩٩٩يف عام 

من أجـل جلنـة      حلقة عمل متهيدية     ٢٠١١يوليه  /متوزوُعقدت يف كواالملبور يف       -١٥
  .قانون وسياسة املنافسةاملنافسة يف ماليزيا يف جمال 

ل يف إطار املكونات الوطنية لربنامج سياسات املنافسة ومحايـة         وُعقدت حلقات عم    -١٦
 كومبال، وذلك يف بوغوتا، كولومبيا، وليما، بريو، خالل       -املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية     

، لنشر النتائج الرئيسية لتقريرين عن ممارسـات التواطـؤ          مارس/آذار ١٩ إىل   ١٤الفترة من   
األونكتـاد يف حلقـة املائـدة       باإلضافة إىل ذلك، شارك     و. وإساءة استغالل مركز اهليمنة   

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي يف لوسـاكا    املستديرة بشأن سياسة املنافسة اليت عقدهتا 
وساعد األونكتاد اللجنة اإلندونيسية    ). ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٨-٢٧خالل الفترة   (

ؤمتر األول لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، املعين        لإلشراف على املنافسة التجارية يف تنظيم امل      
وأتاح هـذا   ). ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٦-١٥خالل الفترة   (باملنافسة، وذلك يف بايل     

املؤمتر الفرصة الستطالع طرق التعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل يف منطقة رابطـة              
الوزارات املعنيـة باملنافـسة     إدارات  /آسيا، وللتواصل مع ممثلي السلطات    أمم جنوب شرق    

  .املسؤولة عن مسائل املنافسة يف الدول األعضاء يف الرابطةو

  املساعدة يف إعداد قوانني املنافسة الوطنية  -٢-١  

أو مراجعة تشريعاهتا املتعلقة    /يف إطار اجلهود الرامية إىل مساعدة البلدان يف صياغة و           -١٧
وضع مبادئ توجيهية وتفسريها على النحو املُـدرج   يف  غامبياباملنافسة، قُدمت املساعدة إىل     
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 وقُدمت إىل حكومة غانا توصيات األونكتاد بشأن احلكـم          .يف قانون املنافسة الوطين للبلد    
، ُنظم اجتماع تشاوري    ٢٠١١يونيه  /حزيران ويف   .املالئم إدراجه يف مشروع قانون املنافسة     
ن االقتصادية لبوتـان ومبـشاركة مجيـع اهليئـات          يف مدينة مثبو بالتعاون مع وزارة الشؤو      

وساهم األونكتاد أيـضاً يف     . واإلدارات، وذلك ملناقشة اإلطار العام لسياسة املنافسة يف البلد        
  .٢٠١١أغسطس /آبوضع اإلطار املتعلق بتنظيم قانون املنافسة يف كواالملبور، مباليزيا، يف 

  قضايا املنافسةُمعاجلي تدريب   -٣-١  

قضايا املنافسة، عدة حلقات معاجلي ، يف إطار أنشطة تدريب  ٢٠١١دت يف عام    ُعق  -١٨
حلقة عمل تدريبية جلهاز النيابة     فرباير  /شباطفقد ُعقدت يف سان سلفادور يف       . عمل تدريبية 

حلقة عمل تدريبية أخرى يف ماناغوا،      فرباير  /شباطوُعقدت أيضاً يف    . اإلدماجبشأن عمليات   
ُعقدت حلقة عمل تدريبية إقليميـة يف       مارس  /آذارويف  . اإلدماجات  بكولومبيا، بشأن عملي  

وأوفد األونكتاد بعثة لتقصي احلقائق إىل اللجنة       . بوغوتا، بكولومبيا، بشأن ممارسات التواطؤ    
، ٢٠١١ يوليه/متوزاإلندونيسية لإلشراف على املنافسة التجارية، يف جاكرتا، بإندونيسيا، يف          

وسوف ُيستخدم .  الكشف عن التكتالت والتحقيق فيهاجنة يف جمالاللقدرات يف إطار تنمية 
تـشرين  وُعقدت يف جاكرتا، يف     . سيالني العاملني مع اللجنة يف إندوني     الدليل لتدريب املسؤو  

، حلقة عمل إلقرار الدليل املكّيف وفقاً لقانون وسياسـة املنافـسة يف           ٢٠١١أكتوبر  /األول
الدورة احلادية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين        األونكتاد، خالل   ونظم  . إندونيسيا

، ٢٠١١يوليه  /متوز ٢١ إىل   ١٩بقوانني وسياسات املنافسة، املعقودة يف جنيف يف الفترة من          
دورة تدريبية بشأن سياسات املنافسة، استهدفت املسؤولني يف جمال املنافسة من سـرياليون،             

  . إلنفاذ قانون املنافسةلتزويدهم باملهارات الكافية الالزمة

  بناء املؤسسات  -٤-١  

يشمل الدعم الذي يقدمه األونكتاد للبلدان اليت اعتمدت تشريعات وطنية، وكذلك             -١٩
ويف هـذا الـصدد،     . الوكاالت املُنشأة حديثاً املعنية باملنافسة، أنشطة لدعم بناء املؤسسات        

نس من أجل حتديث أنـشطة       مع حكومة تو   ٢٠١١مارس  /آذارُعقدت مشاورات ثنائية يف     
املساعدة التقنية املزمعة، ال سيما لتدريب القضاة والعاملني مبركز التدريب املعـين بقـوانني              

 ٢٠٠٦وسياسات املنافسة املُنشأ عمالً بتوصيات استعراض النظراء الذي جـرى يف عـام              
 ٢٧بيـة يف    ونظمت حمكمة الباسك املختصة باملنافسة دورة تدري      . لسياسة املنافسة يف تونس   

وشارك األونكتاد وقدم عروضـاً يف      .  بشأن قوانني وسياسات املنافسة    ٢٠١١يونيه  /حزيران
 واالحتيـاز واملنظمـات     اإلدمـاج حلقة دراسية للسلطات املعنية باملنافسة بشأن عمليات        

  .٢٠١١أغسطس /آب ٢٥ و٢٤النموذجية، ُعقدت يف مدينة كالرك، بالفلبني، يومي 

 دراسية إىل سـلطات     جولة ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول ونكتاد يف   ونظَّم أيضاً األ    -٢٠
حلقة العمل املتعلقة بالتكتالت اليت نظمتها الشبكة الدوليـة         حضر خالهلا   املنافسة اهلولندية   

لدعم إنشاء  ذلك  للمنافسة، لتدريب املسؤولني املعنيني باملنافسة يف أرمينيا وماليزيا وصربيا، و         



TD/B/C.I/CLP/17 

GE.12-50635 12 

ك األونكتاد يف احلََدث    ويف إطار املكوِّن الوطين لربنامج كومبال، شار      . ةسلطة املنافسة املاليزي  
  .يف سانتو دومينغو، باجلمهورية الدومينيكيةاملزمع إنشاؤها مستقبالً لسلطة املنافسة املرجعي 

  محاية املستهلك  -٥-١  

 مبرحلة  اداهتا متر اقتص  لبلدان اليت املساعدة للبلدان النامية وا   يف تقدمي   األونكتاد  استمر    -٢١
 ساعد األونكتاد البلدان التالية     ٢٠١١في عام   ف. سائل املتعلقة حبماية املستهلك   انتقالية يف امل  

كمـا سـاعد    . أنغوال، وبوتان، وسرياليون، وسيشيل   : يف صياغة قوانينها املتعلقة باملستهلك    
نينـهما املتعلقـة    األونكتاد، بفضل برنامج كومبال، اثنني من البلدان املستفيدة يف إعداد قوا          

وباإلضافة إىل ذلك، جرى يف إطار برنامج كومبال تنظيم         . باملستهلك، مها بريو ونيكاراغوا   
ويقـدم  . مسائل محاية املـستهلك   يف جمال   الدعوة  بغرض  عدة أنشطة، منها حلقات العمل      

  . ٢٠١١ معلومات عن األنشطة املنفذة يف عام ٢اجلدول 

  ٢اجلدول 
  ٢٠١١ل محاية املستهلك يف إطار برنامج كومبال يف عام األنشطة املتعلقة مبسائ

 األنشطة املنفذة البلد

  األخرىوالتقنياتاملساعدة التقنية بشأن الوساطة   •   إكوادور  

 )الصني(زيارات لوكاالت املستهلكني يف إسبانيا وهونغ كونغ   •  

  اماستراتيجية لالستهالك املستد  •   دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 املستهلكمحاية إطار سياسة   •  

  جتميع القواعد اإلدارية امللزِمة بشأن محاية املستهلك  •   بريو
رضا اجلودة والسعر على السلع وعلى العالقة بني تأثري تقييم   •  

  املستهلك
حلقات عمل تدريبية للمكاتب اإلقليمية للمعهد الوطين للدفاع   •  

  عن التنافس ومحاية امللكية الفكرية
  دليل وسم املنتجات   •  
   اليت تتسم بوجود طابع غري رمسيتشخيص القطاعات  •  
 حتليل عوائق الدخول إىل سوق األعمال التجارية  •  

  مشاريع لتثقيف رابطات املستهلكني  •   السلفادور
حلقات عمل تدريبية للموردين مع التركيز على املشاريع الصغرية   •  

   احلجمواملتوسطة
  لتلقي شكاوى املستهلكني) متاجرواجهات (مراكز جديدة   •  
 حلقات عمل تدريبية للصحفيني والقضاة  •  

   إلكترونياً لتناول وإدارة شكاوى املستهلكنيبرجمية  •   كوستاريكا
  النظام اآليل ملراقبة األسواق  •  
 إعادة تصميم املوقع الشبكي املؤسسي  •  
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 األنشطة املنفذة البلد

القانونية بشأن قوانني املنافسة جتميع املعايري واملبدأ واالجتهادات   •   كولومبيا  
  ومحاية املستهلك

 استراتيجية وسائط اإلعالم  •  

  خطة استراتيجية لتنظيم األسواق واإلنتاجية  •   نيكاراغوا
  مراصد األسواق  •  
  تثقيف املستهلكني  •  
  تشجيع إنشاء رابطات املستهلكني  •  
 كز لتلقي شكاوى املستهلكني يف مجيع أحناء البلدامر  •  

  .املعلومات املقدَّمة من مدير برنامج كومبال  :صدرامل

  استعراض النظراء واملتابعة  -٦-١  

شرع األونكتاد، سعياً منه إىل ضمان االتساق بني الُنُهج احلكومية املتبعة عموماً إزاء               -٢٢
اخلصخصة وحترير التجارة واالستثمار، يف تنظيم استعراضـات نظـراء طوعيـة لقـوانني              

 هذه االستعراضات حمفالً مثالياً للوقوف على الكيفية اليت ميكن          وتشكل. ةوسياسات املنافس 
ومنذ انعقاد  . هبا لإلصالحات االقتصادية أن تعزز التنمية وتكفل عمل األسواق لصاحل الفقراء          

: مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين باستعراض النظراء، جرى استعراض حالة البلدان التاليـة            
، )٢٠٠٩(، وإندونيسيا   )٢٠٠٨(، وكوستاريكا   )٢٠٠٦(، وتونس   )٢٠٠٥(كينيا وجامايكا   

 اسـتعراض  ٢٠١٢ ويعتزم األونكتاد أن ُيجري يف عام   ). ٢٠١١(، وصربيا   )٢٠١٠(وأرمينيا  
نظراء ثالثياً لسياسات املنافسة يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي، وذلك خـالل             

  . بقوانني وسياسات املنافسةء احلكومي الدويل املعينلفريق اخلرباالدورة الثانية عشرة 

وقد أتاحت الدورة الثامنة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات              -٢٣
املنافسة إطاراً مكَّن األونكتاد من إجراء استعراض نظراء طوعياً لقوانني وسياسات املنافـسة             

وكان ذلك هـو    . قيا والدول الثماين األعضاء فيه    يف االحتاد النقدي واالقتصادي لغرب أفري     
االستعراض األول على اإلطالق لسياسة املنافسة يف جتمع إقليمي، وقد أبرز التحديات الـيت              

  .تواجه البلدان النامية والفرص املتاحة هلا يف تعزيز خمططاهتا اإلقليمية للتعاون والتكامل

ن عمل األونكتاد يف جمـال املـساعدة        وأصبحت استعراضات النظراء جزءاً قيماً م       -٢٤
وقد انبثقت عن هذه االستعراضات جمموعة من التوصيات بـشأن كيفيـة تطبيـق              . التقنية

التشريعات بفعالية أكرب على الصعيدين اإلقليمي والوطين وكيفية بناء القدرات على تنفيـذ             
، ُنظمـت يف أرمينيـا      ويف هذا الصدد  . سياسات املنافسة والترويج هلا باالستعانة باألونكتاد     

واسـتهدفت  .  ملتابعة توصيات استعراض النظـراء     ٢٠١١ خالل عام    وكينيا حلقات عمل  
حلقات العمل هذه تقييم التقدم الذي أحرزته سلطات املنافسة يف البلدان املعنية، بغية حتسني              

 املنافسة يف   عالوة على ذلك، رافق األونكتاد املسؤولني عن      و. إنفاذ قوانينها املتعلقة باملنافسة   
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أرمينيا وصربيا وماليزيا إىل حلقة العمل املتعلقة بالتكتالت، اليت نظمتها الـشبكة الدوليـة              
للمنافسة ملتابعة أنشطة بناء القدرات، وذلك يف سياق استعراضات النظراء الـيت ُيجريهـا              

  ).٢٠١١أكتوبر /تشرين األول(األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة يف أرمينيا وصربيا 

  األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية  -٢  

 األنشطة اليت يقدمها األونكتاد يف جمايل التعاون التقين وبناء القدرات يف إطار             تتزايد  -٢٥
  .األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية

  برنامج كومبال  )أ(  

أسهمت األنشطة اليت ُيضطلع هبا يف إطار برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك              -٢٦
 الدولة للـشؤون االقتـصادية السويـسرية      وزارةمبنطقة أمريكا الالتينية، واليت حتظى بدعم       

. وحكومة إسبانيا، يف تعزيز قوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك يف البلدان املـستفيدة            
صل األونكتاد بالفعل، منذ املؤمتر السنوي األول لربنامج كومبـال املعقـود يف سـان               وقد وا 

، ٢٠١١يوليه  /متوز واملؤمتر السنوي الثاين املعقود يف بوغوتا يف         ٢٠١٠أبريل  /نيسانسلفادور يف   
،  املـستفيدة  ويف إطار املرحلة الثانية لربنامج كومبال، تقدمي املساعدة التقنية بنشاط إىل البلـدان            

وهي إكوادور، وأروغواي، وباراغواي، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات، وبريو، واجلمهورية          
. الدومينيكية، والسلفادور، وغواتيماال، وكوستاريكا، وكولومبيا، ونيكاراغوا، وهنـدوراس       

وينطوي هذا الربنامج الشامل على إعداد دراسات وتقارير وأدلة ومبادئ توجيهية وكُتيبات            
ت دراسية وحلقات عمل وأنشطة تدريبية قطاعية معّمقة تستهدف خمتلف اجلهـات            وحلقا

ولتوسيع نطاق أنشطة برنامج كومبال وحتقيق التآزر فيما بني األنشطة اليت           . صاحبة املصلحة 
لربنامج كومبال، انطالقاً من اسم كومبال، اتسع نطاق        الثانية  بدأت يف العام األول للمرحلة      

تقنيـاً   اًتعاون والواقع أن برنامج كومبال قدم       .موعة من البلدان الشريكة   الربنامج ليشمل جم  
. مينيكية باالستفادة من بعض األموال املقدمة من حكوميت إسبانيا وإكوادور         وللجمهورية الد 

وتنفذ أوروغواي وباراغواي مشاريعهما الوطنية، واستفادتا من التعاون الذي قدمه برنـامج            
واستفادت أيضاً دولة بوليفيا املتعددة القوميـات مـن         .  اإلقليمي كومبال من خالل املكون   

وجتدر اإلشارة إىل أن البلدان املشاركة يف برنامج        . األموال املتبقية من املرحلة األوىل للربنامج     
ومن مث، يغطي برنامج كومبال املنفذ يف إقليم        . اًتقنياً  تدريبكومبال، كالربازيل وشيلي، تقدم     

هي اجلمهورية الدومينيكية، (ية بلداناً يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب أمريكا الالتين
هي دولـة   (، وبلداناً أعضاء يف مجاعة دول األنديز        )والسلفادور، وكوستاريكا، ونيكاراغوا  

وكذلك شيلي وبلدان   ) بوليفيا املتعددة القوميات، وكولومبيا، وسلفادور، وإكوادور، وبريو      
والربنامج مفتوح ملبادرات أخرى لباقي     ). أوروغواي وباراغواي والربازيل  (  املخروط اجلنويب 

  . بلدان أمريكا الالتينية وللبلدان األخرى الراغبة يف التعاون مع برنامج كومبال
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 مـوارد   وردت،  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(وبعد جناح تنفيذ املرحلة األوىل لربنامج كومبال          -٢٧
كولومبيا اليت تشمل   ،  )٢٠١٢-٢٠٠٩(انية للربنامج    إلطالق املرحلة الث   ٢٠٠٨أخرى يف عام    

  .األنشطة على الصعيدين الوطين واإلقليميواليت تشتمل على باعتبارها البلد املستفيد السادس، 

ويف ميدان التعاون اإلقليمي، تكمل األنشطة املقدمة يف إطـار املكـون اإلقليمـي                -٢٨
وهتدف املكونات اإلقليمية إىل تعزيـز      . قليميةاألنشطة املقدمة يف احملافل أو يف اجلماعات اإل       

التعاون بني البلدان املستفيدة، وتعميم الدروس املستفادة من أنشطة برنامج كومبال يف مجيع             
ما بني بلدان برنـامج كومبـال   ويعتقد األونكتاد أن تبادل اخلربات في   . أحناء أمريكا الالتينية  

 عليها مع اجلهات املمولة للربنـامج، يف إطـار           أساسي لتعزيز األنشطة احملددة املتفق     عنصر
ويف هذا الصدد، بذل األونكتاد جهوداً من أجل مواصلة حتسني عمليـات            . املكون اإلقليمي 

تبادل اخلربات، وهو ما يعزز بال شك األثر اإلقليمي يف بداية املرحلة الثانيـة للربنـامج يف                 
  . املكون اإلقليمي

لربنامج كومبال، نظم األونكتاد املنتدى الـدويل األول        ويف إطار املكون اإلقليمي       -٢٩
وشارك يف املنتدى ممثلون من     . ٢٠١٢مارس  /آذار يف   غوايا كويل املعين حبماية املستهلك يف     

بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، باإلضافة إىل إسبانيا وهولنـدا وبلـدان             مجيع  
األعضاء إمكانية عقد منتدى ثاٍن لكي يتمكنوا مـن         ويف ختام املنتدى األوىل، حبث      . أخرى

  : مناقشة مواضيع أخرى من قبيل ما يلي

  بة أو اآلتية من خالل التجارة عرب احلدود؛ املعيدخول وتسويق املنتجات الصناعية '١'
  احلاجة إىل التعاون الدويل يف هذا اجملال؛ '٢'
  محاية املستهلك يف جمتمع املعلومات؛ '٣'
  ؛)خدمات السياحة واخلدمات اإلنتاجية األخرى(مات محاية املستهلك يف اخلد '٤'
  .برامج تثقيف املستهلكني املوجهة لألطفال واملراهقني '٥'
 املـشروع املتعلـق     ٢٠١١ وجزء من عام     ٢٠١٠واستكمل األونكتاد خالل عام       -٣٠

بطرائق التحليل يف االستقصاءات السوقية ملمارسات التواطؤ والسلوك األحادي اجلانـب يف            
واسُتكمل هذا النشاط يف حلقيت عمل متتاليتني عقـدتا يف بوغوتـا       . لومبيا وبريو أسواق كو 
هذا وقد أقرت السلطتان املعنيتان باملنافسة التقارير الصادرة عن . ٢٠١١مارس /آذاروليما يف 
وسُتتاح هذه التقارير يف احلدث اجلانيب . وُيتوقع نشر التقارير يف املستقبل القريب جداًالنشاط 

ومثـة  . مج كومبال خالل مؤمتر األونكتاد الثالث عشر الذي سُيعقد يف الدوحة بقطـر            لربنا
مشروع رئيسي آخر اضطلع به األونكتاد بدعم من البلدان األعضاء يف برنامج كومبـال يف               
منطقة أمريكا الوسطى، هو إعداد دراسة عن الوجود احملتمل ملمارسات جتارية عرب احلدود يف           

ى ميكن تصنيفها على أهنا خملة باملنافسة، مما شجع الوكاالت الوطنيـة            منطقة أمريكا الوسط  
اليت بدأت خالل النصف الثاين     األونكتاد  دراسة  وقد اكتسبت   . لتعاون فيما بينها  على تعزيز ا  
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 أمهية بسبب الدور املتزايد للـشركات ذات  ٢٠١٢ والنصف األول من عام  ٢٠١٠من عام   
ويتزايد .  الوسطى اليت تدخل يف حتالفات جتارية استراتيجية       النطاق اإلقليمي يف منطقة أمريكا    

ونظّم األونكتاد أيضاً حلقـة     . ها يف التجارة بني بلدان اإلقليم     اخنراط هذه الشركات وإسهام   
  وذلك يف بوينس آيرس، بـاألرجنتني عمل بشأن دور سياسات املنافسة يف أوقات األزمات،      

كتاد، خالل الفترة نفسها، عرضاً يف الـدورة        وقدم األون . )٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣-٢١(
  . اخلامسة ملنتدى أمريكا الالتينية لوكاالت محاية املستهلك

  برنامج املنافسة ألفريقيا  )ب(  

. ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٢أُطلق رمسياً برنامج املنافسة اجلديد ألفريقيا يف جنيف يوم   -٣١
، ))ز(١٠٤الفقرة  ( اليت منحها اتفاق أكرا      وقد جاءت هذه املبادرة اجلديدة استجابة للوالية      

وهي هتدف إىل مساعدة البلدان األفريقية على تطوير اهلياكل اإلدارية واملؤسسية والقانونيـة             
وجدير باإلشارة . املالئمة من أجل اإلنفاذ الفعال لقوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك     

لع هبا يف    إمنا اضطُ  ٢٠١٢تقين يف أفريقيا يف عام      أن معظم أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون ال       
ويتوخى الربنامج هنجاً أكثر تنسيقاً وتناسقاً يف أنشطة التعاون         . إطار برنامج املنافسة ألفريقيا   

 التعـاون   هنفسالوقت  التقين، يستند إىل احتياجات كل بلد من البلدان املستفيدة ويشجع يف            
 املستفيدين بزمام األمور وعلى اجلانب القـائم علـى          ويركز الربنامج على إمساك   . اإلقليمي

كما يسعى الربنامج إىل إقامة روابط أوثق مع القطاع اخلاص ومع           . الطلب يف التعاون التقين   
ويف هذا الصدد، استفادت البلدان التاليـة       . املنظمات غري احلكومية ومؤسسات التعلم احمللية     

:  يف إطار برنامج املنافسة ألفريقيـا      ٢٠١١د يف عام    من املساعدة التقنية اليت قدمها األونكتا     
، يف الفتـرة     أيضاً األونكتادنظم  باإلضافة إىل ذلك،    و. سرياليون، وكينيا، وتونس، والكونغو   

، بالتعاون مع االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب      ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٨من  
قضايا املنافسة، وذلك يف لـومي،      ملعاجلي  قيق  أفريقيا، حلقة عمل إقليمية بشأن أدوات التح      

 مسؤوالً معنياً باملنافسة من مثاين دول أعـضاء يف االحتـاد            ٤٠وحضر حلقة العمل    . توغو
وقد عقد األونكتاد حلقة العمل هذه مبشاركة من خرباء         . االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا   

 بـوزارة املاليـة     - ومكافحة الغـش     من املديرية العامة الفرنسية للمنافسة ومحاية املستهلك      
واستهدفت حلقة العمـل تـدريب      . الفرنسية، ومن حمكمة العدل األوروبية يف لكسمبورغ      

  .املشاركني على األدوات احلديثة للتحقيق يف قضايا املنافسة

  املشاركة يف احللقات الدراسية واملؤمترات  -٣  

النقـاش   تابعون لألونكتـاد يف     شارك موظفون يمنذ اعتماد جمموعة األمم املتحدة،        -٣٢
يف عدد من احللقات الدراسية وحلقات العمل واملؤمترات ذات الصلة مبسائل قـوانني             الدائر  

. وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك، ونشروا فيها توصيات فريق اخلرباء احلكومي الـدويل           
نافـسة الدوليـة    شمل ذلك املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية، ويف اجتماعات شبكة امل         يو
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ويف هذا السياق، شـارك     . واالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       
  :  يف املناسبات التالية٢٠١١موظفو األونكتاد يف عام 

املنتدى العاملي املعين بسياسة املنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان            )أ(  
  ؛فرباير/شباط ١٨ و١٧، يومي يف باريس، بفرنسااالقتصادي، املعقود 

 ١٣ املعين باملنافسة، املعقود يف برلني يف الفترة من           عشر املؤمتر الدويل اخلامس    )ب(  
  ؛ ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥ إىل

 انون، املعقودة يف الهاي، هولندا    الشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ الق       )ج(  
  ؛أبريل/نيسان ١٩ و١٨يومي 

  ٢٧املنتدى الدويل األول املعين بقوانني وسياسات املنافسة املعقـود يـوم              )د(  
  ، واحللقة الدراسية ملوظفي السلطة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك، املعقودة           مايو/أيار
  ؛ يف منغوليامايو/أيار ٢٨يوم 

ضافه جملـس   ، الذي است  ٢٠١١اجمللس العاملي للمستهلكني الدوليني لعام        )ه(  
  ؛)الصني(يف هونغ كونغ مايو /أيار ٥ إىل ٣املستهلكني يف هونغ كونغ خالل الفترة من 

االجتماع السنوي السابع للمنافسة والتنظيم املتعلق بسياسات املنافـسة يف            )و(  
  يف أمستردام، هولندا؛مايو /أيارمىت وكيف؟ املعقود يف : االقتصادات الناشئة

  ؛يونيه/حزيران ٢٠ للعلوم التطبيقية، ُعقد يف زيوريخاجتماع مع جامعة   )ز(  
 ١يومي  املؤمتر السادس للجمعية األكادميية لقانون املنافسة، املعقود يف لندن            )ح(  

املعتمـدة لقـوانني     اجلديـدة     القضائية ، والذي دار حول موضوع الواليات     يوليه/متوز ٢و
  صياغة السياسات وبناء املؤسسات؛: ملنافسةا

ة العمل املتعلقة بالتكتالت اليت عقدهتا الشبكة الدوليـة للمنافـسة يف            حلق  )ط(  
، واالجتماعات مع السلطة املعنية     أكتوبر/تشرين األول  ١٣ إىل   ١٠ الفترة من    يفمدينة بروج   

  .باملنافسة يف هولندا

  

  

  



TD/B/C.I/CLP/17 

GE.12-50635 18 

معلومات عن أنشطة الدول األعضاء واملنظمات الدولية يف جمال بنـاء             -ثانياً  
  ساعدة التقنيةالقدرات وامل

  املساعدة املقدمة من البلدان املاحنة  -ألف  

  تركيا  )أ(  

قامت السلطة التركية املعنية باملنافسة، منذ الدورة احلادية عـشرة لفريـق اخلـرباء         -٣٣
، باألنشطة التالية املتعلقة باملـساعدة التقنيـة        ٢٠١١يوليه  /متوزاحلكومي الدويل املعقودة يف     

  :وبناء القدرات

مؤمتر بشأن تقييم احتياجات الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسـالمي يف              )أ(  
. ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢ و ٢١جمال قوانني وسياسات املنافسة، ُعقد يف اسطنبول يومي         

 دولة، منها الدول األعضاء يف منظمـة التعـاون          ٣٢ ممثالً من    ٥٠وحضر املؤمتر أكثر من     
باإلضافة إىل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، واللجنـة الدائمـة          اإلسالمي، ودول مراقبة،    

 اإلسالمي، ومكتب التنـسيق، والبنـك       املؤمترللتعاون االقتصادية والتجاري التابعة ملنظمة      
اإلسالمي للتنمية، ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلـدان          

ستهدف مؤمتر اسطنبول دراسة احتياجات الدول األعضاء       وا. اإلسالمية، ومتكلمني مدعوين  
  يف جمال قوانني وسياسات املنافسة؛يف منظمة التعاون اإلسالمي 

تقدمي الدعم للسلطة املعنية باملنافسة العادلة ومحاية املستهلك يف منغوليا، من          )ب(  
نية باملنافسة هذا   وقدمت السلطة التركية املع   . أجل اخلضوع الستعراض النظراء يف األونكتاد     

الدعم انطالقاً من مذكرة التفاهم املوقعة يف العام املاضي مع السلطة املعنية باملنافسة العادلـة               
  ومحاية املستهلك أثناء املؤمتر السنوي التاسع للشبكة الدولية للمنافسة املعقود يف اسـطنبول            

لتركية للتعاون والتنمية   باإلضافة إىل ذلك، قدمت الوكالة ا     و. ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٨يوم  
  . على الصعيد الدويل دعماً مالياً هلذه العملية

  اليابان  )ب(  
 مساعدة تقنية يابانية يف إطار اجتماع املسؤولني الرفيـع          ٢٠١١قُدمت خالل عام      -٣٤

ويف هذا الصدد، عقدت جلنة التجارة العادلة . املستوى يف شرق آسيا واملتعلق بسياسة املنافسة
، بالتعاون مع جلنة املنافسة يف سنغافورة ومعهد مصرف التنمية اآلسيوي، االجتمـاع      اليابانية

السابع للمسؤولني الرفيعي املستوى يف شرق آسيا املتعلق بسياسة املنافسة، ومؤمتر شرق آسيا             
 ١٦و ١٥يـومي   وُعقد احلـدثان    . السادس املتعلق بقوانني وسياسات املنافسة يف سنغافورة      

  .  مسؤوالً معنياً باملنافسة من شرق آسيا١٨وحضرمها  سنغافورة، يفسبتمرب /أيلول
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وُنظم اجتماع املسؤولني الرفيع املستوى من شرق آسيا املتعلق بـسياسة املنافـسة               -٣٥
السلطات ذات الصلة باملنافـسة مـن       /لغرض تعزيز عالقة التعاون فيما بني سلطات املنافسة       

. ت فيما بني املسؤولني الرفيعي املستوى هبذه السلطات       خالل التبادل الصريح لآلراء واملعلوما    
ويستهدف مؤمتر شرق آسيا املتعلق بقوانني وسياسات املنافسة حتقيق فهم مـشترك ألمهيـة              

  . قوانني وسياسات املنافسة يف شرق آسيا
وقدمت أيضاً جلنة التجارة العادلة اليابانية الدورة التدريبية السادسة للسلطة املعنيـة              -٣٦
نام يف جمال قانون مكافحة االحتكار وسياسـات املنافـسة، وذلـك يف              لمنافسة يف فييت  ل

، بالتعـاون مـع     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ٧طوكيو، اليابان، خالل الفترة من      
باإلضافة إىل ذلك، عقدت جلنة التجارة العادلـة اليابانيـة          و. الوكالة اليابانية للتعاون الدويل   

بية السابعة عشرة للبلدان النامية يف جمال قوانني وسياسات املنافسة، وذلـك يف             الدورة التدري 
أكتوبر، بالتعاون  / تشرين األول  ٢٦سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩طوكيو وأوساكا خالل الفترة من      
وحضر الدورة التدريبية سبعة من مسؤويل املنافسة مـن         . مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل    

  . نام ومنغوليا  وفييتأرمينيا والفلبني

  مجهورية كوريا  )ج(  
عقدت السلطة املعنية باملنافسة يف مجهورية كوريا أربع حلقات عمل يف جمال قوانني               -٣٧

وُعقدت حلقة العمـل األوىل     . ٢٠١١وسياسات املنافسة للبلدان النامية يف آسيا خالل عام         
 بلداً نامياً عن طريـق نقـل        ١٢يف  يوليه، واستهدفت تعزيز ثقافة املنافسة      /يف سول يف متوز   

وحضر الدورة مسؤولون معنيون باملنافسة مـن       . اخلربات يف جمال قوانني وسياسات املنافسة     
نـام،    وإندونيسيا، وفييت  ،، وسنغافورة، واهلند  )املقاطعة الصينية (الصني، واليابان، وتايوان    

 الثانية يف هانوي يف تشرين      وُعقدت حلقة العمل  . ، وبوتان وأوزبكستانومنغوليا، وماليزيا،   
كوريا، وأستراليا، وتايوان و مسؤوالً من هولندا، واليابان، واهلند، ٣١أكتوبر مبشاركة /األول

نام، وسنغافورة، وإندونيسيا، والـصني، وباكـستان،        ، ومنغوليا، وفييت  )املقاطعة الصينية (
 ٢١نـوفمرب مبـشاركة     /أما حلقة العمل الثالثة فُعقدت يف سول يف تشرين الثـاين          . وفيجي

، )الصينيةاملقاطعة (مسؤوالً من اململكة املتحدة، ومجهورية كوريا، وأستراليا، ونيبال، وتايوان 
وُعقـدت حلقـة    . نام، وسنغافورة، واهلند، وإندونيسيا، والصني، وباكستان، والفلبني       وفييت

حدة األمريكية، واليابان،    مسؤوالً من الواليات املت    ٢٢العمل الرابعة يف مدينة بوسان مبشاركة       
 واهلند، وإندونيـسيا،    نام، وسنغافورة،  ، وفييت )املقاطعة الصينية (ومجهورية كوريا، وتايوان    

  ).الصني(والصني، وباكستان، وبابوا غينيا اجلديدة، والفلبني، وهونغ كونغ 

  اليات املتحدة األمريكيةالو  )د(  
ملتحدة، وشعبة مكافحة االحتكـار بـوزارة   تقدم جلنة التجارة االحتادية بالواليات ا   -٣٨

، مساعدة تقنية دولية بشأن األمـور املتعلقـة بقـوانني           ١٩٩١العدل األمريكية، منذ عام     
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. )٣(وسياسات املنافسة إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليـة            
 بلداً  ٥٠ر عاماً املاضية، أكثر من      وقد غطى برنامج املساعدة التقنية، على مدى اخلمسة عش        

يت السابق، وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب، ايف وسط وشرق أوروبا، واالحتاد السوفي
وتتبادل شعبة مكافحة االحتكـار بـوزارة العـدل         . واجلنوب األفريقي، ومؤخراً يف آسيا    

ار املساعدة التقنية املقدمة منهما،     األمريكية، وجلنة التجارة االحتادية للواليات املتحدة، يف إط       
وقد قدمت اهليئتان خالل . ما لديهما من جتارب وخربات تراكمت على مدى قرن من العمل

حلقة دراسية بشأن تـصميم     (اجلمهورية الدومينيكية   :  الدعم إىل البلدان التالية    ٢٠١١عام  
وحلقة عمل  ،  اجلمعياتوتكوين    على االتفاق  احلثحلقة عمل بشأن    (، واهلند   )نظم املنافسة 

دماج، وحلقة دراسية تدريبية بشأن املهارات العملية للتحقيـق يف          بشأن مراجعة عمليات اإل   
، وبلدين عضوين يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا مها          )مركز اهليمنة إساءة استغالل   ادعاءات  

 جمال التحقيـق يف     ة يف دورة تدريبية إقليمية بشأن املنافس    (ومنغوليا  ) املقاطعة الصينية (تايوان  
مركـز اهليمنـة،    إساءة استغالل   حلقات عمل بشأن    (، والصني   )دماج وحتليلها عمليات اإل 

االندماج، وحلقة عمل بشأن االتفاقـات      فحص  والتحقيق يف عمليات التواطؤ، وإجراءات      
يـا،  ، والنمسا، والبوسنة، وبلغاريا، وكروات    )إنفاذ قوانني املنافسة  (، وتركيا   )األفقية والرأسية 

حلقة العمل السنوية جلنوب شرق أوروبا املتعلقة بقـوانني املنافـسة           (واجلمهورية التشيكية   
مشاورة بشأن التحليل االقتـصادي يف إطـار حتليـل          (، وكولومبيا   )والنواحي االقتصادية 

حلقة دراسية تدريبية بشأن حتديـد وإثبـات االتفاقـات،          (، وجنوب أفريقيا    )االندماجات
برنامج تدرييب  (، واالحتاد الروسي    )بية بشأن التحقيق يف عمليات التواطؤ     وحلقات عمل تدري  

حلقة عمل  ) (يةاملقاطعة الصين (، وتايوان   )لدائرة مكافحة االحتكار االحتادية الروسية وللقضاة     
، )مشاورات بشأن املساعدة التقنية يف جمـال املنافـسة    (، وأرمينيا   )دماجبشأن اقتصادات اإل  

، وفييت نـام    )ييب ملعهد بريو الوطين للدفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية        برنامج تدر (وبريو  
  ).دماج وحتليلهابشأن التحقيق يف عمليات اإلحلقة عمل لسلطة املنافسة يف فييت نام (

  املساعدة املبلغ عنها من البلدان املتلقية  -باء  

  ليتوانيا  )أ(  
، باالشتراك مع وزارة االقتصاد     )يك صغري كشر(ينفذ حالياً جملس املنافسة يف ليتوانيا         -٣٩

تعزيـز وإنفـاذ    "والتكنولوجيا االحتادية األملانية، مشروع االحتاد األورويب للتوأمة املعنـون          
  ). التشريعات املتعلقة باملنافسة واملعونة املقدمة من الدولة يف أرمينيا

كـانون    أواخر ويف. ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٨وقد ُوقِّع عقد املشروع يف        -٤٠
ويشارك املسؤولون يف جملـس     .  شهراً ٢٤، بدأ التنفيذ الذي سيستغرق      ٢٠١١يناير  /الثاين

__________ 

)٣( United States Federal Trade Commission’s and Department of Justice’s Experience with technical 
assistance for the effective application of competition laws, 6 February 2008. 
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املنافسة يف تنفيذ املشروع بوصفهم خرباء بعقود قصرية املدة يف جمال املنافسة واملعونة املقدمة              
  .من الدولة

  املساعدة املقدمة من منظمات دولية أخرى  -جيم  

  ويباالحتاد األور  )أ(  
، وسَّعت املفوضية األوروبية نطاق املساعدة اليت تقـدمها للبلـدان           ٢٠١١يف عام     -٤١

ويف هذا الصدد، استفادت    . املتلقية من أجل تعزيز قدرهتا على اإلنفاذ الفعال لقانون املنافسة         
مقدمة زيارة دراسية ومعونة    (ألبانيا  : البلدان التالية من املعونة املقدمة من املفوضية األوروبية       

كيفية اكتشاف عمليات التواطؤ والتحقيق فيهـا، وزيـارة         (؛ البوسنة واهلرسك    )من الدولة 
أسبوع املنافسة، وحلقة عمل بشأن اإلدماج، ومراجعة عمليات اإلدماج،         (؛ الصني   )دراسية

عملية متهيدية عميقة وشاملة إلنشاء منطقة جتـارة حـرة بـني            (؛ جورجيا   )وزيارة دراسية 
مساعدة متوسطة األجل، وبنـاء      ()٤(؛ كوسوفو )اد األورويب، وزيارة دراسية   جورجيا واالحت 

رصد املعونة املقدمة من الدولة، وإجراء حتليـل مفـصل،          (؛ تركيا   )القدرات، وبعثة خرباء  
بعثة خرباء بشأن املعونة (؛ أوكرانيا )وحتديد التدابري الداخلة يف نطاق املعونة املقدمة من الدولة

كما نظم االحتاد األورويب حلقة عمل بشأن تعزيـز فعاليـة مكافحـة             ). لةاملقدمة من الدو  
 ١٠عمليات التواطؤ، وذلك للبلدان األعضاء يف الشبكة الدولية للمنافسة، خالل الفترة من             

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣إىل 

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  )ب(  
ية يف امليدان االقتصادي طرفاً فـاعالً رئيـسياً يف بنـاء             منظمة التعاون التنم   تشكل  -٤٢

وهي تقدم الدعم للبلدان النامية والناشئة      . القدرات وتقدمي املساعدة التقنية يف امليدان الدويل      
من خالل احملفل العاملي املعين باملنافسة، وحمفل أمريكا الالتينية املعين باملنافـسة، واملراكـز              

ويأخذ ُجل املشورة املقدمة مـن منظمـة        .  هنغاريا ومجهورية كوريا   اإلقليمية للمنافسة يف  
وتـرد يف   . )٥(التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي شكل احللقات الدراسية وحلقات العمل         

  .)٦(٢٠١١املوقع الشبكي للمنظمة أنشطة املساعدة التقنية اليت قدمتها خالل عام 
  
  

__________ 

 ).١٩٩٩(١٢٤٤ُتفهم اإلشارة إىل كوسوفو باملعىن احملدد يف قرار جملس األمن  )٤(
)٥( OECD, “Capacity-Building for Effective Competition Policy in Developing and Transitioning 

Economies”. OECD Journal of Competition Law and Policy – Vol,4-ISSN 1560-7771, 2003. 
)٦( http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_40382599_40382958_1_1_1_1_1,00.html. 
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  الشبكة الدولية للمنافسة  )ج(  
تمد الشبكة الدولية للمنافسة على أعضائها يف تقدمي املساعدة التقنية إىل الوكاالت      تع  -٤٣

ولكي حتقق الشبكة أقصى استفادة من تزايد حجم العمـل الـذي            . اجلديدة املعنية باملنافسة  
. )٧(تؤديه، التمست الشبكة طرقاً لتيسري إدماج هذه املنتجات يف عمل الوكاالت األعـضاء            

طورات، اختذت جلنة التجارة العادلة اليابانية، بالتعاون مع الشبكة املعنيـة           ويف ضوء هذه الت   
بالدعوة والتنفيذ، مبادرة تتمثل يف تعزيز استفادة السلطات املعنية باملنافسة يف مجيـع أحنـاء               

ولبلوغ هذه الغاية،   . العامل من أعمال الشبكة الدولية للمنافسة ويف الدعوة إىل االستفادة منها          
 اجتماع للوكاالت الطوعية األعضاء يف الشبكة الدولية للمنافسة نظمته          ٢٠٠٧ عام   ُعقد يف 

وأعقب هذا االجتماع إنـشاء     . الشبكة املعنية بالدعوة والتنفيذ، وذلك لدعم أنشطة األخرية       
 لتشجيع الوكاالت األعـضاء علـى تعزيـز         ٢٠٠٨يف عام   " نظام الدعم "إطار عمل باسم    

إىل " نظـام الـدعم   "وتغري بعد ذلك اسـم      . ة الدولية للمنافسة  االستفادة من أعمال الشبك   
، ٢٠٠٩بعد موافقة األعضاء يف الشبكة يف عام " برنامج دعم الشبكة املعنية بالدعوة والتنفيذ"

طلب كل بلد من البلدان املتلقية      ُتصمم خصيصاً لتلبية    وذلك لكي يكون واضحاً أن الربامج       
ويف هذا الصدد، .  جاهز، وأن املساعدة ال تشمل الدعم املايل  ال أن يكون الربنامج مبثابة نظام     

، جلسة فرعية   ٢٠١١مايو  /عقدت جلنة التجارة العادلة اليابانية، خالل مؤمتر الهاي يف أيار         
وتبادلـت عـدة    . اختيارية بشأن الشبكة املعنية بالدعوة والتنفيذ وبرنامج دعم هذه الشبكة         

خرباهتا بشأن الربنامج  املقدمة للدعم واملتلقية له،   تلك   وكاالت مشاركة يف هذا الربنامج، من     
  .أثناء اجللسة

باإلضافة إىل ذلك، عقدت جلنة التجارة العادلة اليابانية عقب مؤمتر الهاي ثالثـة             و  
 ٥يوليـه و  / متـوز  ٢٦مؤمترات هاتفية بشأن الشبكة املعنية بالدعوة والتنفيذ، وذلك يف أيام           

خـالل هـذه    وناقش األعـضاء    . ٢٠١١ديسمرب  /ن األول  كانو ١أكتوبر و /تشرين األول 
  :يف اللجنة ويف الشبكة املعنية بالدعوة والتنفيذ مواضيع خمتلفة، مشلت ما يلياملؤمترات اهلاتفية 

  االستجابة ملشروع الشبكة الدولية للمنافسة؛  )أ(  
  فهرس عمل الشبكة الدولية للمنافسة؛  )ب(  
 قائم من قوانني ولوائح ومبادئ توجيهيـة        توجيه بشأن التعليق على ما هو       )ج(  

تنظم عمل الوكاالت امللتمسة لدعم الشبكة الدولية للمنافسة، أو على مشاريع هذه القوانني             
  واللوائح واملبادئ التوجيهية؛ 

   األعضاء؛اهليئاتالتطورات املتعلقة بقوانني وسياسات املنافسة يف   )د(  
  . بالدعوة والتنفيذتنفيذ برنامج دعم الشبكة املعنية  )ه(  

__________ 

)٧( ICN (2012). Activity Report on ICN Advocacy and Implementation network support Program 

(AISUP), 2011–2012. Vice Chair for Advocacy & Implementation, April 2012. 
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وواصلت أيضاً جلنة التجارة العادلة اليابانية تعزيز برنامج دعم الشبكة املعنية بالدعوة              
منها نشرات الدعاية للربنامج، ومدونة الشبكة الدولية للمنافسة علـى          (والتنفيذ بعدة طرق    

الـشبكة   شاركة اجلديدة، ورسائل الترحيب مـن      التعارف للوكاالت امل   واتصالاإلنترنت،  
وقدمت الشبكة الدولية للمنافسة، خالل هذه الفترة، املساعدة التقنية إىل          ). الدولية للمنافسة 
  .نام، وقريغيزستان، وكازاخستان، ومولدوفا، ومنغوليا زامبيا، وفييت: البلدان التالية

        


