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أولا -الستنتاجات املتفق عليها
إن فريق ا ا ا وم المو املع ملقوان وسياسات املنافسة،
إذ يقددر إىل جمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدا متعددمد األ درا مددن
أجل م افحة املمااسات التجااية التقييمية،
وإذ أيخذ يف ا سدان القراا الذي اعتممه مامتر األمم املتحدمة السداملا املعد عسدتعرا
مجيددا جوانددو جمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاق دا متعددمد األ درا مددن أجددل
م افحة املمااسات التجااية التقييمية (جنيف ،سويسرا ،متوز/يوليه ،)1()2015
وإذ يضا يف اعتدااه األح ام املتصلة ملقضااي املنافسة اليت اعتمدماا مدامتر األمدم املتحدمة
للتجدااة والتنميدة يف دوا دده الراملعدة عقددرة (األون تداد الراملددا عقدر ،نددرو  ،متوز/يوليده  ،)2016مبددا
يف ذلك األح ام الواادة يف الفقر  69و(76خ) من مافي يانو نرو (،)2
وإذ ياكم جممداا الموا األساس الذي اديه قوان وسياسات املنافسة يف حتقيدق التنميدة
القتصددادية السددليمة ،ومددرواة موا ددلة قددجيا نفيددذ جمموعددة املدددادل والقواعددم املنص دفة املتفددق
عليها ا فاقا متعمد األ را من أجل م افحة املمااسات التجااية التقييمية،
وإذ يالحظ أن خطة التنمية املستمامة لعام  2030ونتائج األون تاد الراملا عقر يركداان
على ناول ما نطوي عليه العوملة من فرص وحتمايت علنسدة إىل التنمية وا م من الفقر،
وإذ ياك ددم أن قد دوان وسياس ددات املنافس ددة أداة ائيس ددية لتن دداول الفوائ ددم والتح ددمايت ال دديت
نطوي عليها العوملة ،ملوسائل منهدا عايدا التجدااة والسدتثماا ،وحقدم املدوااد ،و سدخر املعداا ،
وا م من الفقر،
وإذ يس ددلم أبن هتيئد ددة مليئد ددة مت ينيد ددة فعالد ددة للمنافسد ددة والتنميد ددة يند د د أن قد ددمل ك د دالا مد ددن
سياسات املنافسة الو نية والتعاون المو على التصمي للممااسات املانعة للمنافسة ع ا مود،
وإذ يسلم كذلك ملضرواة عايا عمل األون تاد يف جمال قوان وسياسات املنافسدة سدعيا
إىل عايا دواه اإلمنائ وفوائمه للمستهل ولألعمال التجااية،
وإذ حيدديع علم داا مددا الا يددا عملسدداتات ال تامليددة والقددفوية املهمددة املقممددة مددن ايئددات
املنافسة واجلهات املقااكة األخرى اليت أسهم يف إثرا النقاش أثنا دوا ه السادسة عقرة،
وإذ حييع علماا ما التقمير علواثئق اليت أعمهتا أمانة األون تداد لموا ده السادسدة عقدرة،
وملعملية استعرا النظرا لقانون وسياسة املنافسة يف األاجنت  ،اليت ي ّسرهتا أمانة األون تاد،

 -1يعرب عن قميره ومة األاجنت لتطوعها ع ضدو لسدتعرا مدن النظدرا
لق ددانون وسياس ددة املنافس ددة ،ولتقاس ددم خ اهت ددا ولااس دداهتا الفض ددلى والتح ددمايت ال دديت عرتم ددها م ددا
وكددالت املنافسددة األخددرى خددالل الددمواة السادسددة عقددرة لفريددق ا د ا ا ددوم الددمو  ،ويعددرب
__________

()1
()2
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عددن قددميره أيض دا جلميددا ا ومددات والتجمعددات اإلقليميددة الدديت سددااك يف عمليددة السددتعرا
ويقر علتقمم احملرز حىت اآلن يف ياغة وإنفاذ قانون املنافسة يف األاجنت
 -2ي دمعو مجي ددا ا وم ددات األعض ددا ووك ددالت املنافس ددة إىل مس دداعمة األون ت دداد
على أساس طوع ملتوفر خ ا أو غر ذلك من املوااد لألنقدطة املقدلدة وأنقدطة املتاملعدة املتعلقدة
ملعمليات استعرا النظرا الطوعية و و ياهتا
 -3يق ددرا ،يف م ددو التج ددااب املتص ددلة ملعملي ددات اسد دتعرا النظد درا الطوعي ددة ال دديت
أجراادا األون تداد وغدره مدن ال يدا ت حدىت اآلن ،يف حدمود املدوااد املتاحدة ،أنده يند د لألون تدداد
أن جيري عمليدة أخدرى مدن عمليدات اسدتعرا النظدرا الطوعيدة لقدانون وسياسدة املنافسدة يف دولدة
عضدو أو ممددا إقليمد للددمول خددالل الدمواة السداملعة عقدرة لفريددق ا د ا ا دوم الددمو املقددرا
عقماا يف الفرتة من  11إىل  13متوز/يوليه 2018
 -4ياكددم أتيددة التعدداون الددمو يف إنفدداذ ق دوان وسياسددات املنافسددة ،علددى النحددو
املنصددوص عليدده يف الفددر واو مددن جمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاق د ا متعددمد
األ را من أجل م افحدة املمااسدات التجاايدة التقييميدة ،مبدا يف ذلدك التعداون غدر الر د فيمدا
مل الوكدالت ويقدمد علدى أتيدة التعداون اإلقليمد يف إنفداذ قدوان وسياسدات املنافسدة ويدمعو
ايئات املنافسة إىل عايا عاوهنا الثنائ واإلقليم
 -5ياكم أتية وجدود نظدام ملراقددة عمليدات الندمماا لضدمان أسدواي نافسدية ،ويف
الوق نفسه نقيع الستثماا والملت اا ،وخبا ة يف الدلمان النامية
 -6ياكددم فوائددم عايددا و قويددة قددماات اإلنفدداذ و قددجيا ثقافددة املنافسددة يف الدلددمان
الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة انتقاليددة عددن ريددق أنقددطة ملنددا القددماات والددمعوة الدديت
ستهم مجيا اجلهات احدة املصلحة ،ويطلو إىل أمانة األون تاد عمديم ملخدص مناققدات
فريددق ا د ا ا ددوم الددمو ملقددضن اددذا املومددو علددى مجيددا الددمول املهتمددة ،ملوسددائل منهددا مددا
ضطلا مله األمانة من أنقطة التعاون التق وعمليات استعرا النظرا
 -7ي ددمعو األون ت دداد إىل عاي ددا ودع ددم التع دداون ملد د ا وم ددات وايئ ددات املنافس ددة
وفقا ل فاي أكرا (الفقراتن  103و )104ومافي يدانو ندرو (الفقدراتن  69و(76خ)) ،والقدراا
الددذي اعتمددمه م دامتر األمددم املتحددمة الس داملا لسددتعرا مجيددا جوانددو جمموعددة املدددادل والقواعددم
املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدداا متعددمد األ درا  ،مددن أجددل م افحددة املمااسددات التجاايددة التقييميددة
(الفقراتن  3و)16
 -8يطلو إىل أمانة األون تاد إعدماد دااسدات للدمواة السداملعة عقدرة لفريدق ا د ا
ا ددوم الددمو  ،مددن أجددل يسددر املقدداواات ملقددضن املومددوع التددالي اللددذين اخت درا مددن مل د
اجملموعدات الدواادة يف القدراا الدذي اعتمددمه مدامتر األمدم املتحددمة السداملا لسدتعرا مجيددا جوانددو
جمموع ددة املد ددادل والقواعد ددم املنص ددفة املتفد ددق عليه ددا ا فاق د دا متعد ددمد األ د درا مد ددن أج ددل م افحد ددة
املمااسات التجااية التقييمية:
(أ)
النقل الدحري
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ال ى

(ب)

قضدااي املنافسددة يف جمددال مليدا حقددوي الدددي اإلذاعد واملرئد لألحددما الرايمددية

 -9يطلو إىل أمانة األون تداد أن يسدر عمليدة إنقدا الدمول األعضدا فريدق نقداش
ملقددضن التعدداون الددمو  ،تددا للددمول األعضددا املقدااكة فيدده علددى أسدداس ددوع  ،وأن تداملا دددادل
اآلاا والنقاش ملقضن ري يسر التعاون مبوجو الفر واو من جمموعدة املددادل والقواعدم املنصدفة
املتفدق عليهددا ا فاقدا متعددمد األ درا مددن أجدل م افحددة املمااسدات التجاايددة التقييميدة ،وأن قددمم
قريرا إىل المواة الساملعة عقرة لفريق ا ا ا وم المو
 -10يطل د ددو إىل أمان د ددة األون ت د دداد أن ع د ددم استعرامد د دا د د ددماثا ألنق د ددطة ملن د ددا الق د ددماات
واملساعمة التقنية ،ك ينظر فيه فريق ا د ا ا دوم الدمو يف دوا ده السداملعة عقدرة ،علدى أن خدذ
يف العتداا املعلومات اليت سرتد من المول األعضا يف موعم أقصاه  28سداط/ف اير 2018
 -11يطلددو إىل أمانددة األون تدداد أن عددم ،علتعدداون مددا املنظمددات الموليددة األخددرى
ذات الصددلة ،مميع د ا ألفضددل املمااسددات املتعلقددة ملتنفي ددذ ق دوان وسياسددات املنافسددة ،مددن أج ددل
مساعمة الدلمان النامية والدلمان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 -12يطلددو إىل أمانددة األون تدداد أن عددم نسددخة إمددافية منقحددة ودمثددة للفصددل 5
و 6مددن قددانون املنافسددة النمددوذج  ،علددى أسدداس املعلومددات الدديت سددرتد مددن الددمول األعضددا يف
موعم أقصاه  28سداط/ف اير 2018
 -13حيدديع علم داا مددا التقددمير علت عددات املاليددة وغراددا مددن املسدداتات املقممددة مددن
المول األعضا ويمعو المول األعضا إىل موا لة مساعمة األون تاد على أساس دوع فيمدا
يقددوم ملدده مددن أنقددطة ملنددا القددماات والتعدداون التق د  ،وذلددك ملتددوفر ا د ا أو مرافددق التددمايو أو
امل دوااد املاليددة ويطلددو إىل أمانددة األون تدداد أن وا ددل أنقددطتها املتعلقددة ملدنددا القددماات والتعدداون
المو  ،مبا يف ذلك التدمايو ،وأن ركدا ،حيثمدا أم دن ،علدى زايدة أثدر ادذه األنقدطة إىل أقصدى
حم يف مجيا الدلمان املهتمة.

اجللسة العامة ا تامية
 7متوز/يوليه 2017

اثنيا -ملخص الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -1عقدمت الددمواة السادسددة عقدرة لفريددق ا د ا ا ددوم الدمو املعد ملقدوان وسياسددات
املنافسددة يف جنيددف يف الفددرتة مددن  5إىل  7متوز/يوليدده .2017وحضددر الددمواة لثلددون مددن الددمول
األعضددا يف األون تدداد ،مددنهم ايسددا ايئددات املنافسددة و،ايددة املسددتهلك ،ولثلددون مددن منظمددات
ح ومية دولية ومنظمات غر ح ومية ،ودوائر أكادميية ،فضالا عن خ ا يف جمال املنافسة.
 -2وأكددمت ئدددة األم د العددام لألون تدداد ،يف مالحظاهتددا الفتتاحيددة ،الددموا الدددااز لق دوان
وسياسددات املنافسددة يف حتقيددق أاددما التنميددة املسددتمامة ،أكثددر لددا كددان متصددواا ،ودوا املنافسددة
4
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كعملية أدت إىل حتس ال فا ات ،وأساات إىل أن قدوان وسياسدات املنافسدة ل غدن عنهدا يف
أي اقتصدداد سددوق  ،واستقددهمت علمدداه املتاايددم يف عددمد الدلددمان الدديت لددميها قدوان للمنافسددة -
م ددن  20ملل ددما يف يانين ددات الق ددرن املامد د إىل  130ملل ددما يف الوقد د الد دراان ،ك ددمليل عل ددى ا ددذه
ا قيقة .وسلط ئدة األم العام الضو على التاايم يف اعتماد و نفيذ قدوان املنافسدة ،ملو دفه
ماسد درا عل ددى ا اج ددة إىل حتمي ددم ددري جمي ددمة للتع دداون عل ددى ددو أفض ددل وم ددرواة أن يض ددطلا
األون تاد ملموا مهم جلما ا ا مع ا من أجل دادل ا ات املتعلقة مبواجهة التحمايت القائمدة
والناس ددئة وحتمي ددم حل ددول مق ددرتكة .وس ددجع ئد ددة األم د د الع ددام ال د دمول األعض ددا واملنظم ددات
ا وميددة الموليددة علددى السددتفادة مددن األون تدداد ملو ددفه منتددمى للتعدداون مددن أجددل التوفيددق مل د
الطلد ددات املتعلق ددة ملتد ددادل ا د د ات وملد د التجرمل ددة ،وملس دداعمة الس ددلطات يف التعام ددل م ددا قض ددااي
املنافس ددة .وعإلم ددافة إىل ذل ددك ،أك ددمت أن م ددن الض ددرواي لوك ددالت املنافس ددة أن ت ي ددف م ددا
الت درات الدديت واكد د التجددااة والسددتثماا يف عدداط معددوط ،حيددي رحد اددذه الت درات حتددمايت
جمي ددمة يف التعامد ددل مد ددا العد ددمد املتاايد ددم لعمليد ددات الد ددممج والتملد ددك والسد ددلو املد ددانا للمنافسد ددة،
كددالت تالت الحت اايددة ،لددا أثددر علددى أعددماد متاايددمة مددن الندداس واألس دواي .ويف ا تددام ،ذك درت
ئدددة األم د الع ددام ملضددرواة النظددر يف إع ددادة إمددفا الط داملا احملل د علددى القتص دداد ،مبددا يف ذل ددك
العوامل الديئية األخرى كالندعااثت ،من أجل منو اآلاثا السلدية على اجملتمعات.
 -3وأسداد لثدل مجاعددة إقليميدة ملددموا األون تداد يف وجيده الدلددمان الناميدة فيمددا يتعلدق ملقضددااي
قوان وسياسات املنافسة .ولحدظ املمثدل أن ملدر مج ملندا القدماات اإلقليمد يف القدري األوسدع
ومشددال أفريقيددا ،يف جمددالت املنافسددة و،ايددة املسددتهلك وم افحددة الفسدداد واملسدداواة مل د اجلنس د
واإلدااة الرسدديمة ،املن ّفددذ علتعدداون مددا اجملموعددة العرمليددة ،يعدداز موقددف األون تدداد ،وحددي األون تدداد
على موا لة قممي المعم.
 -4وأساد أحم املنمومل عملساعمة الديت يقدممها األون تداد يف ومدا إ داا قدانوين وماسسد
إلنفاذ قانون املنافسة يف ملو سوا  ،مقدرا إىل أن اييئدة الو نيدة املعنيدة عملنافسدة أ ددح مدجة
وأح ددرزت ق ددمم ا ملحوجمد د ا يف جم ددال اإلنف دداذ خ ددالل الس ددنوات السد د لوجودا ددا .ويف م ددو ا ددذه
اإلجنددازات ايامددة ،لددو املنددموب إج درا اسددتعرا نظ درا ددوع لقددانون وسياسددات املنافسددة يف
ملو سوا  ،يف عام  ،2018للتضكم من فعالية إنفاذ قانون املنافسة يف الدلم.
 -5وسد ر منددموب اخددر األون تدداد علددى مددا قممدده مددن دعددم مسددتمر منددذ ملمايددة نفيددذ قددانون
املنافسددة يف الص د وأسدداا إىل المددطال أبنقددطة متنوعددة علتعدداون مددا األون تدداد ،منهددا مل درامج
ملنا القماات.
 -6وأخ درا ،أس دداا منددموب اخ ددر إىل اسددتعرا النظ درا الطددوع لق ددانون وسياسددة املنافس ددة يف
أواوغواي ،الذي جرى يف عام  ،2016والذي نوقق نتائجه و و يا ه يف الدمواة ا امسدة عقدرة
لفريددق ا د ا ا ددوم ال ددمو يف ع ددام  .2016وقددمم التو دديات أيض د ا إىل ايئ ددات أواوغ دواي
املسداولة عددن نفيددذ التو دديات .وأعدرب املنددموب عددن قددميره لعمدل األون تدداد ،وأسدداا إىل أن عمليددة
اس ددتعرا النظد درا أاتحد د فر ددة لست ق ددا مد دوا ن الق ددوة والض ددعف يف نظ ددام املنافس ددة و ددري
حتسينه .وقال إن نفيذ التو يات سيحسن من املنافسة والقماة التنافسية يف اقتصاد أواوغواي.
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ابء -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقوانني وسياسات املنافسة :بناء القدرات وأنشطة املساعدة التقنية املنفذة
(الدنم (3أ) من جمول األعمال)

 -7يف إ اا اذا الدنم من جمول األعمال ،نظم فريق ا ا ا وم المو املع ملقدوان
وسياسددات املنافسددة مناققددة خددالل اجتمددا مائددمة مسددتميرة ،رأسدده ائدديس فريددق ا د ا  .و لددف
فريق النقاش من كدر أمنا جلنة ،اية املنافسة ،يف ملل داااي ،ولثلد مدن القتصدادات واملاسسدات
التالية :جامعة نيو ساو ويلا أبسرتاليا وايئة الرقاملة على املنافسة يف السلفادوا وجلنة التجدااة
العادلة الياعنية ووزااة القتصاد الو ملمولة فلسط .
 -8وعرم أمانة األون تاد سهادات مدن املسدتفيمين مدن ملدرامج األون تداد لدندا القدماات،
وسلط الضو على ملرامج قممي املساعمة التقنيدة الديت هتدم إىل ومدا أ در ماسسدية و نظيميدة
سددليمة لتنفيددذ قدوان املنافسددة نفيددذا فعددالا يف الدلددمان الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة
انتقالي ددة ،مب ددا يف ذلد ددك اجله ددود اإلقليميد ددة التالي ددة :ملد ددر مج للمنافس ددة و،ايد ددة املس ددتهلك ألمري د ددا
الال ينية ،متوله سويسرا وملر مج لدندا القدماات يف القدري األوسدع ومشدال أفريقيدا ،متولده السدويم
ومق ددرو لتعاي ددا املنافس ددة للجماع ددة القتص ددادية والنقمي ددة لوس ددع أفريقي ددا ميول دده الحت دداد األواو .
وعل ددى املس ددتوى ال ددو  ،اس ددت مل األون ت دداد نفي ددذ مق ددرو اتمل ددا إل دداا عم ددل األم ددم املتح ددمة
للمسدداعمة اإلمنائيددة يف ألدانيددا ومقددرو يف زمدداملوي ،ميويمددا الحتدداد األواو  ،ويع ددف األون تدداد
على نفيدذ مقدرو لدندا القدماات يف إثيومليدا ،متولده ل سدم ( .)TD/B/C.I/CLP/43كمدا عداون
األون تاد ما سدركا اخدرين يف التنميدة ومدا ايئدات أخدرى معنيدة عملنافسدة لدمعم جهودادا الراميدة
إىل ملندا القدماات يف جمدال قدوان وسياسدات املنافسددة ،منهدا علدى سدديل املثدال مقداايا يف الددمول
األعضددا يف ااملطددة الددمول املسددتقلة علتعدداون مددا دائددرة م افحددة الحت دداا الحتاديددة يف الحتدداد
الروس ويف إنمونيسيا علتعاون ما جلنة التجااة العادلة الياعنية والوكالة الياعنية للتعاون المو
ويف الفلدد علتعدداون مددا مللددمان ااملطددة أمددم جنددوب سددري اسدديا والوكالددة األملانيددة للتعدداون .ومشلد
املددداداات األخددرى الدديت أ لقهددا األون تدداد منتددمى ددوفيا للمنافسددة ،الددذي جيمددا املسدداول عددن
املنافس ددة م ددن ملل ددمان س ددري أواوع وجن ددوب س ددري أواوع ملناقق ددة املس ددائل املق ددرتكة ووم ددا مد ددادل
وجيهيددة سدداعم اددذه الدلددمان علددى حتس د إ اااددا القددانوين .ويف عددام  ،2005مددنا األون تدداد
وليددة لددمعم الدلددمان الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة انتقاليددة عددن ريددق استعرامددات
النظدرا الطوعيددة لقدوان وسياسددات املنافسددة ،واد فريددمة يف السدداحة املتعددمدة األ درا  .وكاند
ا د ددذه ا لستعرام د ددات مبثامل د ددة أداة لتحمي د ددم جم د ددالت التحس د ددن يف نظ د ددام املنافس د ددة للدل د ددم ا ام د ددا
لالستعرا  ،ولوما و يات و نفيذاا عن ريق مقرو لدنا القماات خمصص للدلم.
 -9وع ددر من ددموب خ ا دده كمس ددتفيم م ددن مل ددر مج املنافس ددة و،اي ددة املس ددتهلك يف أمري ددا
الال ينيددة ،فضسدداا إىل أن ايئددات املنافسددة يف اإلقل دديم عقددم ،منددذ عددام  ،2011حلقددات دااس ددية
سنوية ملقضن سياسات التجااة واملنافسة ملناققة موامديا تعلدق مبجدا السياسدات ،وملدذلك قديم
عالق ددات بزا مل د د جمتمع ددات التج ددااة واملنافس ددة و ع دداز سياس ددات املنافس ددة يف أوس دداط وام ددع
السياسات التجااية.

6

GE.17-13505

TD/B/C.I/CLP/47

 -10وأعرب العميم من املنمومل  ،ملو فهم مسدتفيمين مدن ملدر مج األون تداد لدندا القدماات،
عددن قددميرام لددموا األون تدداد والدلددمان املا ددة يف عايددا ق دوان وسياسددات املنافسددة و نميددة امل دوااد
الدقرية والقماات املاسسية اليت م نتهم من اإلنفاذ الفعال لقوان املنافسة ،وسلطوا الضو أيض ا
عل ددى إس ددهام ملد درامج األون ت دداد اإلقليمي ددة يف عاي ددا التع دداون ملد د وك ددالت املنافس ددة يف أق دداليمهم.
وإمدافة إىل ذلدك ،نظدم األون تداد وجلندة التجدااة العادلدة الياعنيدة ،يف عدام  ،2015عقدو الددمواة
الراملعددة عقددرة لفريددق ا د ا ا ددوم الددمو  ،دواة مايديددة ملقددضن أدوات التحقيددق ملعدداجل قضددااي
املنافسددة يف الدلددمان األفريقيددة .وأدى جنددا اددذه الددمواة التمايديددة إىل نظدديم دواة اثنيددة عقددمت يف
الفرتة من  10إىل  12متوز/يوليه .2017
 -11و لددو منددموب ،ملو ددفه مسددتفيما مددن ملددر مج ملنددا القددماات يف القددري األوسددع ومشددال
أفريقيا ،املساعمة يف مايو القضداة املقدااك يف النظدر يف قضدااي املنافسدة .وأسداا مندموب اخدر
إىل ع ددمم وج ددود ح ددل يناس ددو اجلمي ددا يف جم ددال ملن ددا الق ددماات ،وإىل م ددرواة موا م ددة ك ددل مل ددر مج
حبسددو الومددا ،مددا مراعدداة الحتياجددات ا ا ددة ل ددل مللددم مسددتفيم .وأسدداد عددمد مددن املنددمومل
علمعم الذي يقممه األون تاد من أجل عايا نظم املنافسة الو نية يف مللماهنم .وأكم لثل منظمة
ح ومية دولية أتية ملرامج دادل املوجمف علنسدة إىل الوكالت الفتيدة وأتيدة إيفداد مسداول مدن
اددذه الوكددالت إىل وكددالت أخددرى أكثددر خ د ة ،واقددرت إعددماد دواات مايديددة مفصددلة مبددا يالئددم
املعاجلة الفعلية للقضااي والتحقيق فيها ل أن يقتصر األمر على املعاا النظرية ،وحتميم األسواي
والقضددااي الدديت مي ددن ييئددات املنافسددة التعدداون ملقددضهنا .فمددثالا ،أسددهم السددوي املقددرتكة لقددري
أفريقيا واجلنوب األفريق علتعاون ما األون تاد ،يف مايو املوجمف يف جمال استعرا عمليدات
النمماا يف إثيومليا.
 -12وقددمم لثددل ملنظمددة ح وميددة دوليددة أخددرى عرم دا مفص دالا ل د مج إقليم د جميددم يتعلددق
ملسياسددات املنافس ددة و،ايددة املس ددتهلك يف ياني ددة مللددمان أعض ددا يف اجلماعددة القتص ددادية والنقمي ددة
لوسع أفريقيا ،من املقرا أن ينفذه األون تاد ويهم ال مج إىل إنقا و و يم إ داا ماسسد
و نظيم فعال ملقضن سياسات املنافسة و،اية املستهلك يف وسع أفريقيا.
 -13وأخ درا ،أعرمل د اجلماعددة القتصددادية لددمول غددرب أفريقيددا عددن اغدتهددا يف السددتفادة مددن
املساعمة التقنية اليت يقممها األون تاد يف جمال سياسات املنافسة.

جيم -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بق ننوانني وسياس ننات املنافس ننة :التح نندهت الن ن تواجهه ننا يي ننات املنافس ننة الفتي ننة
والصغرية ب تصميم نُظم مراقبة عمليات الندماج
(الدنم (3ب) من جمول األعمال)

 -14يف إ اا اذا الدنم من جمول األعمال ،نظم فريق ا ا ا وم المو املع ملقدوان
وسياسددات املنافسددة مناققددة خددالل اجتمددا مائددمة مسددتميرة .وعرم د األمانددة مقممددة ناول د
التح ددمايت الد دديت واجههد ددا ايئ ددات املنافسد ددة الفتيد ددة والص د د رة يف ص ددميم نظد ددام ملراقدد ددة عمليد ددات
الن ددمماا ) .(TD/B/C.I/CLP/45و د درأس النق دداش ئ ددو ائ دديس  -مق ددرا فري ددق ا د د ا ا ددوم
الدمو  .و لدف فريددق النقداش مدن لثلد مدن الدلددمان واملنظمدات ا وميدة الموليددة التاليدة :ألدانيددا،
عااغواي ،ملو سوا  ،الفلد  ،كينيا ،مصر ،الحتاد القتصادي والنقمي ل رب أفريقيا.
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 -15وأس دداا امل ددت لم الرئيسد د  ،وا ددو سد دريك يف الق ددركة القانوني ددة  ،Bredin Pratملفرنس ددا ،إىل
التحمايت اليت قرت يف مواجهتها مجيا ايئات املنافسة الو نيدة ،ول نهدا دص حتميدما اييئدات
الفتيدة والصد رة ،ومنهددا مصددماقية املاسسددة .وقدال إن اللتاامددات الدديت يند د أن حترتمهددا القددركات
تعلددق عإلخطددااات واآلجددال احملددمدة الدديت يند د المتثددال يددا مبوجددو مدددادل اإلس درا والقددفافية
واليق القدانوين .وأسداا أيضدا إىل أن القواعدم ،وفقدا إلجدرا ات املراقددة ،جيدو أن دون وامدحة.
وقد ددال إن أاد ددما الصد ددال العد ددام يف ملعد ددس الد ددولايت القضد ددائية ،كالسياسد ددة الصد ددناعية والعمد ددل
والسياسددة القتصددادية والجتماعيددة راعددى يف الق درااات الدديت تخددذاا اييئددة .وأمددا أن ايئددات
ون ذات مصماقية ،وأن نظدم مراقددة
املنافسة الو نية جيو أن تسم علستقاللية واجلمااة ل
عمليات النمماا جيو ييفها مبا يالئدم جمدرو واحتياجدات كدل وليدة قضدائية .وقدال إن علدى
اييئات أن حتمد األولوايت ،وأن و ااتمام ا أساسي ا مل افحة الت تالت الحت ااية.
 -16وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن عااغ دواي إىل المسددتوا الددو لعددام  1992الددذي أاسددى
مدمأ السوي ا رة .وقال إن قانون املنافسدة لعدام  2013يدنص علدى نظدام لاخطداا املسددق .وأسداا
إىل عي د مفوم د يف عددام  2015وإىل أن لددمى اييئددة سددعة مسدداول  ،مددنهم ثالثددة مفوم د .
وما ذلك ،من الصعو حتليل عمليات النمماا ملسدو قِصر اآلجال احملمدة وعمم وافر موااد.
 -17وعر عضو فريق النقاش عدن ألدانيدا خ ا ده امل تسددة مدن مراقددة عمليدات الندمماا يف
الوليددة القضددائية الو نيددة والتحددمايت املطروحددة يف اددذا اجملددال .وقددال إن القددانون حيددمد ر يدددات
قانونية وامحة ملقضن مفهوم الرتكيا ،ويقرتط اإلخطاا عن عمليات النمماا قددل إملرامهدا ،علدى
أن حتلل اييئة ملعدم ذلدك اجلدمااة القتصدادية العمليدة يف األسدواي .وأمدا أن التحدمايت الرااندة
تضمن قدممي التدمايو املناسدو ملدوجمف اييئدة وحتسد حتليدل عمليدات الندمماا ،ويقدمل ذلدك
إدااا معاجلات يف القرااات املعتممة.
 -18وأساا عضو فريق النقاش عن ملو سوا إىل أن اييئدة الو نيدة املعنيدة عملنافسدة أنقدئ يف
عددام  .2011وقددال إن قيدديم عمليددات النددمماا يقددوم علددى املنددا أو اختددداا التقلدديص املومددوع
للمنافس ددة ،واكتس دداب مرك ددا اييمن ددة ،واعتد ددااات املص ددلحة العام ددة ،مب ددا يف ذل ددك احملافظ ددة عل ددى
الصدداداات والعمددل و قددجيعهما ،والنهددو مبددداداات مت د املدوا ن  ،وحتس د القددماة التنافسددية
للمقدداايا الص د رة أو املتوسددطة ا جددم ،و عايددا التقددمم التق د والقتصددادي ،فض دالا عددن التصددنيا
وال يفية اليت نافس هبا الصناعات الو نية يف السوي المولية.
 -19وأسداا عضدو فريدق النقدداش عدن مصدر إىل حدمو طددوا يف اجملدال الدو ملراقددة الرتكيددا،
وإىل أن ايئددة املنافسددة كقددف عددن اايددم عمليددات الرتكيددا ،ل سدديما يف السدداحة الموليددة .وأسدداا
أيضد ا إىل ا اجددة إىل مايددم مددن التعداون الددمو  .وأسدداا كددذلك إىل ددر مقددرت يف الوقد الدراان
إلنقا عتدات لاخطاا أكثر مال مةا ،ونظام للتقييم يقوم علدى حتليدل اجلدمااات ،لتجندو إنقدا
أو عايا القركات اليت تمتا مبركا اييمنة.
 -20وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن الفلدد إىل اايددم منددو القتصدداد الددو منددذ ملمايددة العقددم
ا ددا  .ومددا ذلددك ،انددا عددمة حتددمايت ،منهددا مددا يتعلددق ع ددم مددن الفقددر ،واسددتمراا املسددتوايت
العالية للتفاوت يف وزيا الثدروة والدمخل والفدرص .وقدال إن األادما تعلدق ملضدرواة الرتكيدا علدى
ملنددا قددماات املددوجمف  ،ومددمان أعلددى املعدداير يف سددياي اسددتعرا عمليددات النددمماا ،والتحل د
ملقم ٍا ٍ
عال من الناااة واملهنية.
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 -21وق ددال عض ددو فري ددق النق دداش ع ددن كيني ددا إن التح ددمايت ال دديت واجهه ددا ايئ ددة املنافس ددة ق ددمل
إحددما الت دوازن السددليم مل د املصددلحة العامددة وعمليددات قيدديم املنافسددة يف سددياي مراقدددة النددمماا
وحتقي ددق التد دوازن ملد د خمتل ددف أا ددما السياس ددة القتص ددادية الو ني ددة املتعلق ددة علص ددناعة والس ددتثماا
والعمل على سديل املثدال ،وسياسدة املنافسدة والتصدمي للقيدود املتعلقدة علقدماات واملياانيدة .وأمدا
أن كينيددا كاند أول مللددم تضددا لسددتعرا نظدرا ددوع  ،وأهنددا اسددتفادت مددن استعرامددات النظدرا
اليت جرت يف مللمان أخرى ،ومن خ ة الوكالت املتقممة وملرامج سد ة املنافسة المولية.
 -22وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن الحتدداد القتصددادي والنقددمي ل ددرب أفريقيددا إىل أن لددمى
ايئددة املنافسددة التاملعددة لالحتدداد قواعددم يف أاملعددة جمددالت ،اد ا فاقددات م افحددة الحت دداا ،وحظددر
مركددا اييمنددة ،وحظددر املعونددة ا وميددة ،ومراقدددة النددمماا .وقددال إن مراقدددة النددمماا نظددام لحددق
يقوم على إسا ة است الل مركا اييمنة ،وينفذ يف الظرو املنصوص عليها يف التقريعات.
 -23ولحظ منموب أن ايئة املنافسة يف النمسا فتية و رة ،و عاين مدن قلدة عدمد املدوجمف
الالزم ملراقدة الت تالت الحت اايدة وعمليدات الندمماا واملمااسدات األخدرى املانعدة للمنافسدة،
حي ددي ص ددص ي ددا ميااني ددة د ددمودة و واج دده ع ددمدا متااي ددما م ددن عملي ددات الن ددمماا يف ك ددل ع ددام.
وأسد دداا مند ددموب اخد ددر إىل أن التحد ددمايت الد دديت واجههد ددا ايئد ددة املنافسد ددة يف اجلاائد ددر ،املنقد ددضة يف
عدام  ،1995متاثددل التحددمايت الديت واجههددا ايئددات أخددرى .وقدال إن القددانون ذا الصددلة ند ِّقددا يف
عددام  - 2003أ دددا اإلخطدداا وعي دا ول يقددرتط علددى املقدداايا اململوكددة للمولددة اإلملددال عددن
عمليات النمماا  -وط يرد غر إخطاا واحم منذ نقيا القانون.
 -24وأساا مندموب إىل أن لدمى إيطاليدا نظامدا لاخطداا اإلجددااي علندمماا .وأسداا أيضدا
إىل وجدود عتدتد يف املامد  ،تددا اقددم املديعددات الددو للمقدداايا الفرديددة ،واقددم املديعددات لل يددان
امل تسددو ،مددا أدى إىل عددمد كدددر مددن اإلخطددااات عددن عمليددات النددمماا الدديت لددن دداثر علددى
املنافسة ،واو اقم يق ل عدئ ا ثقيالا على اييئة .ومبوجو القانون املنقا لعدام  ،2012أ ددح
العتدات راكمية ل ملميلة ،ما أدى إىل اخنفا عمد اإلخطااات علنمماا.
 -25وأس دداا من ددموب اخ ددر إىل أن التح ددمايت ال دديت واجهه ددا ملع ددس ال ددولايت القض ددائية ق ددمل
الطداملا غددر الر د لالقتصدداد ،وغيدداب ثقافددة املنافسددة ،وعددمم ااتمددام السددلطات السياسددية .وعددر
منموب اخر خ ات وزااة التجااة الصينية ،وا الوزااة املساولة عدن اسدتعرا عمليدات الندمماا.
ويف هناية عام  ،2016كان قم مت اسدتعرا  1 719حالدة وافضد حالتدان فقدع .وقدال املندموب
إن صميم سدل العالا ادو أحدم أكد التحدمايت وأن صدميم نظدام لاعفدا عت مهمد ا .وأمدا
أن س ددروط ا ددذا النظ ددام س ددتون إذا ك ددان الند دمماا حيق ددق املص ددلحة العام ددة ،وأن دده جي ددوز للق ددركات،
مبوجو القانون الصي  ،النمماا حىت لو كان النمماا سيادي إىل قليص املنافسة.
 -26وأسداا مندموب اخددر إىل أن لدمى األاجنتد نظامدا ملراقددة الندمماا منددذ  18سدنة ،اغددم
أن اللجندة الو نيدة للدمفا عدن املنافسدة عمرادا  37سدنة .وأسداا أيضدا إىل ا اجدة إىل دوافر عدمد
أدىن من املوجمف ملراقدة النمماا .وقال إن إحمى األدوات املتاحة ا اإلسرا عإلجرا ات من
أجل عجيل اسدتعرا حدالت الندمماا الديت لديس يدا ااثا مهمدة علدى املنافسدة .وعإلمدافة إىل
ذلك ،لحدظ املندموب أن اجلماعدة ال اايديدة يند د أن دوائم نظامهدا مبدا يناسدو الظدرو احملليدة،
علددى النحددو املنفددذ يف املنطقددة .ويف ملمايددة األمددر ،سددجع اجلماعددة عمليددات النددمماا مددن أجددل
التم ن من املنافسة على الصعيم المو  ،غر أن الوما ر اآلن.
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 -27وأخرا ،أسداا مندموب اخدر إىل أن نظدام مراقددة الندمماا يف ايندم ملدمأ يف عدام ،2011
وأن عددام  2016سددهم اسددتعرا أكثددر مددن  600حالددة .وقددال إن املق د الت الرئيسددية قددمل
مددضزي النمددو ،أو ال فددا ة الددمينامية مقاملددل كفددا ة التوزيددا .وقددال إن التجددااة اإلل رتونيددة واألسدواي
الناسئة اجلميمة طر حتمايا ملقضن عريفات األسواي ،وية ٍ
حتم اخر ي من يف إاتحة الديا ت.

دال -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقانون وسياسات املنافسة :تعزيز التعاون الندويل ب التحقينق ب قايناه املنافسنة:
عرب احلدود :األدوات واإلجراءات
(الدنم (3ا) من جمول األعمال)

 -28يف إ اا اذا الدنم من جمول األعمال ،نظم فريق ا ا ا وم المو املع ملقدوان
وسياسدات املنافسددة مناققددة خددالل اجتمددا مائدمة مسددتميرة .وقددمم أمانددة األون تدداد ،يف افتتددا
املناققة ،قييم ا للجهود املدذولة من أجل عايا التعاون علدى الصدعيم الدو واإلقليمد والدمو ،
ولألدوات واإلجرا ات اليت سدق حتميدماا و طديدق ادذه األدوات واإلجدرا ات يف التعامدل مدا قضدااي
املنافسددة ،وأكددمت مددرواة ضددافر اجلهددود مددن أجددل عايددا التعدداون الددمو يف التصددمي للممااسددات
املانعددة للمنافسددة ( .)TD/B/C.I/CLP/44و لددف فريددق النقدداش مددن ائدديس ايئددة املنافسددة يف فرنسددا،
وائ دديس املعه ددم ال ددو لل ددمفا ع ددن املنافس ددة و،اي ددة املل ي ددة الف ري ددة يف مل ددرو ،ولثل د م ددن الدل ددمان
واملنظم ددات ا ومي ددة المولي ددة التالي ددة :جلن ددة التج ددااة العادل ددة الياعني ددة ،وجلن ددة التج ددااة الحتادي ددة يف
الولايت املتحمة األمري ية ،وجلنة املنافسة التاملعة للسوي املقرتكة لقري أفريقيا واجلنوب األفريق .
 -29وأكد ددم املد ددت لم الرئيس د د  ،واد ددو ائد دديس دائد ددرة م افحد ددة الحت د دداا الحتاديد ددة يف الحتد دداد
الروس  ،أتية التعاون يف قضااي املنافسة يف عاط اليوم املعوط والرقمد  .وأكدم أيضدا أتيدة ا صدول
على املعلومات والديا ت ألهنا تح م يف كل س يف اذا العاط .وأسداا إىل أن الحتداد الروسد
وال ازيدل وجنددوب أفريقيددا والصد واينددم أملرمد يف عدام  2016ا فاقد ا لتعايددا التعدداون فيمددا ملينهددا،
ومشددل ذلددك إنقددا أفرقددة عاملددة ملقددضن القطددا الددموائ واملل يددة الف ريددة ،وسالسددل القيمددة العامليددة
لألغذي ددة ،و د ددناعة السد دديااات .واقد ددرت ائد دديس ال ددمائرة إنقد ددا أدوات عمليد ددة للتعد دداون فيمد ددا مل د د
الوكددالت املعنيددة علتنددافس اسددتنادا إىل الفددر واو مددن وجمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق
عليهددا ا فاق د ا متعددمد األ درا مددن أجددل م افحددة املمااسددات التجاايددة التقييميددةو ،و قددمل اددذه
األدوات اإلخط ددااات املتدادل ددة ،و د ددادل املعلوم ددات ،واملق دداواات المولي ددة ،والتحل دديالت الس ددوقية
املقرتكة .ويف ا تام ،اقرت ائيس المائرة إنقا فريق نقاش يف إ اا فريق ا ا ا وم المو ،
لمااسة سدل حتس التعاون مبوجو الفر واو.
 -30وسددمد ائدديس ايئددة املنافسددة يف فرنسددا علددى مددرواة فعيددل دوا وكددالت املنافسددة علددى
الصددعيم الددمو ل د ضددطلا ملولايهتددا .وقددال إن اييئددة تعدداون مددا اييئددات الفتيددة يف ملدرامج ملنددا
القددماات ،و قدداا يف عايددا التعدداون .وأسدداا إىل أن سددد ة املنافسددة األواومليددة مثددال جيددم للتعدداون
اإلقليمد د  .وملد د ّ أن الق ددد ة حد د  ،من ددذ ع ددام  ،2004علالمركاي ددة يف إنف دداذ ق ددانون املنافس ددة
وملتيسددر التعدداون فيمددا ملد السددلطات الو نيددة ،لددا حقددق ال سدداي يف إنفدداذ قددانون املنافسددة وو ددم
مدد ددمأ ل مركايد ددة اإلنفد دداذ مل د د السد ددلطات الو نيد ددة واإلقليميد ددة .وقد ددال إن القد ددد ة سد ددما أيض د د ا
عملقاواات وملتدادل املعلومات وإجرا ات اإلنفاذ املقرتكة فيما مل أعضائها .وأساا إىل أن مجيدا
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التحقيقددات دل د إىل اييئددات األخددرى املقددااكة يف القددد ة ،مددا يتدديا اإلنددذاا املد ددر فيمددا يتعلددق
علقضددااي .وقددال إن اييئددات قددمم مقدداايا الق درااات ،قدددل ا دداذ ق دراا يف قضددية ذات ثددر علددى
املستوى األواو  ،ل تلقى عليقات الامال املقااك عليهدا .وأكدم ائديس اييئدة مدرواة عايدا
التعداون غددر الر د ملد األون تداد ومنظمددة التعدداون والتنميدة يف امليددمان القتصدادي ،وأيدّدم مقرتحدا
إبنقا فريق نقاش للمساعمة على حتقيق اجلهود المولية يف ،اية املنافسة.
 -31واستعر ائيس املعهم الو للمفا عن املنافسة و،اية املل ية الف ريدة ،يف ملدرو ،اتايد
مللمه يف جمال التعاون المو  ،وسلع الضو على إعالن ليمدا املد م ملد ملدرو وسديل وكولومديدا حتد
اعايددة األون تدداد ،واددو اإلعددالن الددذي أات دددادل املعلومددات يف قضددااي املنافسددة .وقددال إن املعهددم
ال ددو وقّددا ،من ددذ ع ددام  ،2015م ددذكرات ف دداام أدت إىل يس ددر التع دداون دون ا اج ددة إىل إملد درام
معااد ددمات دوليد ددة .وقد ددال إن ا صد ددائص الرئيسد ددية ل فاقد ددات التعد دداون املعا د ددرة قد ددمل املقد دداواات
والقدفافية و قدممي املسدداعمة التقنيدة .و قددمل ادذه ال فاقدات أيضدا ملندودا تعلددق علسدرية ،فددرت أن
ون مجيا املعلومات املتدادلة ما ايئدات أخدرى سدرية و سدتلام موافقدة الطدرف قددل إ دال أ درا
اثلثددة عليهددا .وعددالوة علددى ذلددك ،إذا حددمد أي ددر لااسددات مانعددة للمنافسددة ذات ااثا ع داملرة
للحمود ،يند له إخطاا الطر اآلخر ملقضن أي حتقيقات أو إجرا ات .وسمد ائديس اييئدة علدى
أتيدة ال فاقدات الموليددة علنسددة إىل اإلجدرا ات الموليدة املقددرتكة ،و لدو إىل فريددق ا د ا ا ددوم
المو النظر يف القرتا املتعلق علتعاون ،مبا يف ذلك العرتافات املتدادلة علقرااات.
 -32وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن جلنددة التجددااة العادلددة الياعنيددة إىل أن ال فاقددات الموليددة
للجنددة ،الر يددة منهددا وغددر الر يددة ،قددمل اإلعفددا ات مددن س درية املعلومددات ،مبددا يسددما ملتدددادل
املعلومدات املتعلقدة عألسدواي والقددركات املقدااكة ،ومواعيدم املددماتات املد درة املتاامندة ،والوكددالت
الرئيسددية املسدداولة عددن التحقيقددات .واغددم عددمم السددما للجنددة ملتدددادل املعلومددات السدرية مبوجددو
ا فاقد ددات اجليد ددل األول ،ملند ددا ا علد ددى التو د ددية الد دديت قد ددممتها منظمد ددة التعد دداون والتنميد ددة يف امليد ددمان
القتصدادي يف عدام  2014ملقددضن التعداون الدمو يف التحقيقددات واإلجدرا ات املتعلقدة عملنافسددة،
فإن ا فاقات اجليل الثاين سما ملتدادل املعلومات السرية دون ا اجة إىل إعفا  .وقال إن سد ة
املنافسددة الموليددة قددجا ،منددذ عددام  ،2015التعدداون الددمو فيمددا يتعلددق ملتدددادل املعلومددات غددر
السدرية يف التحقيقددات ذات الصددلة علت ددتالت الحت اايددة دون ا اجددة إىل أي إجدرا ا د غددر
التسددجيل علددى اإلنرتن د  .وأسدداا عض ددو فريددق النقدداش إىل أن ع ددمم وجددود ح دوافا ددمفا أعض ددا
الت ددتالت الحت اايددة لطلددو التسدداال يف الدلددمان الناميددة اددو أحددم التحددمايت الدديت عددرت ملددم
إنقددا ددتالت احت اايددة ع د ا ددمود ،و لددو إىل األون تدداد دعددم املددداداات اإلقليميددة والموليددة
و قجيا دادل املعلومات ع ا مود.
 -33وأكددم املسدداول التنفي ددذي األول للجنددة املنافس ددة التاملعددة للسددوي املق ددرتكة لقددري أفريقي ددا
واجلنددوب األفريق د أن غالديددة الددمول األعضددا يف السددوي لدديس لددميها ح ددم يف ق دريعاهتا يتعلددق
علتع دداون ال ددمو  .وأس دداا إىل أن املعاا ددمة س ددما عإلخط ددااات و د ددادل املعلوم ددات واملق دداواات
و نسدديق اإلجدرا ات ،وأن وليددة السددوي املقددرتكة تمثددل يف قددممي الددمعم واملسدداعمة إىل السددلطات
الو نيددة والتعدداون معهددا .وأمددا أن املعااددمة سددما أيض دا علتعدداون غددر الر د مل د أعضددائها
وعإلجرا ات املقرتكة .وقال إن السوي املقرتكة ادي دواا فعالا لل اية يف عايا التعاون يف جمال
التحقيقد ددات ذات الصد ددلة ملعمليد ددات الند ددمماا ع د د ا د ددمود ،و قد ددمم ااا ا استقد ددااية إىل الد ددمول
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األعضا  .فمثالا ،ساعمت السوي املقرتكة كدالا مدن أوغندما وسيقديل وممغقدقر يف ومدا قدوان
ملق ددضن املنافس ددة و،اي ددة املس ددتهلك .وأع ددرب املس دداول التنفي ددذي األول ع ددن قلق دده ملق ددضن إم اني ددة
التعدداون الفعل د مل د وكددالت الدلددمان املتقممددة والدلددمان الناميددة ،مددن عممدده ،علنظددر إىل اخددتالل
التوازن مل قماات وموااد اذه الدلمان.
 -34وقمم عضو فريق النقاش من جلنة التجااة الحتادية يف الولايت املتحدمة معلومدات مفصدلة
ع ددن التح ددمي ال دراان املتعل ددق علقي ددام ملعم ددل ع دداوين م ددا وك ددالت الدل دمان النامي ددة .وق ددال إن دااس ددة
استقصددائية ،أجرهتددا يف عددام  2013منظمددة التعدداون والتنميددة يف امليددمان القتصددادي ،و ددل إىل
أن  52يف املائة من الوكالت لميها مااب يف جمال التعاون ،وأن  13يف املائدة فقدع مدن الوكدالت
تع دداون عل ددى أس دداس من ددتظم ،وأن أكد د العقد ددات أم ددام التع دداون تمث ددل يف ا دواجا القانوني ددة ،وقل ددة
السددتعماد للتعدداون ،واخددتال املعدداير القانونيددة .وأسدداا عضددو فريددق النقدداش إىل أن لددمى األون تدداد
فهما جيما لحتياجات الدلمان النامية ،وأن األون تاد ميثل منتمى لتازا لتقجيا التعاون المو .
 -35وعقو حلقدة النقداش ،وجده املدمير السداملق لقدعدة التجدااة الموليدة يف السدلا وا دممات،
والسددلا األساسددية ،يف األون تدداد ،كلمددة أكددم فيهددا أن اإلدااة اجليددمة للعوملددة سددتلام عدداو ا دولي دا
ملقددضن سياسددة املنافسددة مددن أجددل مددمان اسددتمراايتها ،وسددمد علددى أن جنددا أيددة سياسددة ماايددة
يتوقف على وجود سياسة للمنافسة.
 -36وأعقو ذلك نظيم مناققة .وقمم عمد من املنمومل عرم ا مفصدالا صدائص ا فاقدات
التع دداون يف ملل ددماهنم .وس دلّع من ددموب الض ددو عل ددى ال ددموا الفع ددال لألون ت دداد يف اس ددتطال ددري
التعاون مل الوكالت املعنية عملنافسة .ووافقه مندموب اخدر الدرأي أبن التعداون الدمو يدادي دواا
مهما يف إنفاذ املنافسة ،وعر املنموب مرملة تعلدق حبالدة تدل احت دااي ألجهداة مد ع ايدوا
يف عددام  ،2010سدداا فيدده الحتدداد األواو وال ازيددل والددولايت املتحددمة األمري يددة ،جددرت فيهددا
مماتات مد رة متاامنة ،ما عاز قوة األدلة – وأيم املنموب أدوات التعاون املقرتحة.
 -37وقددمم لثددل ملنظمددة ح وميددة دوليددة عرم د ا مفص دالا ملددذكرة فدداام وقعتهددا اجلماعددة اإلمنائيددة
للجنوب األفريق ملقضن التعاون مل الوكالت ،وانطوت اذه املذكرة على إنقدا أفرقدة عاملدة معنيدة
ملعمليددات النددمماا والت ددتالت الحت اايددة والدحددو  .وقددال املمثددل إن ايددم الرئيس د للمددذكرة،
املوقعة يف عام  ،2016او دادل املعلومات وأنقطة اإلنفاذ املقرت والدحي وملنا القماات.
 -38وأعددرب لثددل ملنظمددة غددر ح وميددة عددن قلقدده ملقددضن امااددات الناعددة ا مائيددة يف جددمول
األعمال القتصادي المو  ،واليت قم اثر على التعاون المو يف جمال املنافسة.
 -39وأسدداا منددموب إىل عمليددات النددمماا الموليددة الدديت يددا ااثا علددى كازاخسددتان ،حيددي
ادي إىل اا فا األسعاا ،وأكم مرواة إنقا الية عاملية يف إ اا معاامة دوليدة ،مدثالا يف سد ل
ا فاقيددة مل افحددة الت ددتالت الحت اايددة ودعددا الوفددود إىل دعددم مددداداة ومددا واعتمدداد ا فاقيددة مددن
اذا القديل وأدواهتا .وقمم منموب اخر مثالا من السوي الموائية الو نية يف أامينيا ،حيي كان
أسددعاا الددموا أعلددى مددن مثيلتهددا يف الدلددمان اجملدداواة وأعددرب عددن ييددمه لعتمدداد أدوات التعدداون
املقرتحة .وما ذلك ،سد ّمد مندموب اخدر علدى أتيدة ددادل املعلومدات واملقداواات ملقدضن حدالت
املنافس ددة ،وأس دداا إىل أن التع دداون م ددا جلن ددة التج ددااة العادل ددة يف مجهواي ددة ك ددوااي س دداعم ركي ددا عل ددى
التحقيق يف قضية تعلق علنظااات القمسية.
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 -40وأيددم العميددم مددن املنددمومل مددداداة ومددا ا فاقيددة مل افحددة الت ددتالت الحت اايددة واق درتا
إنقا فريدق نقداش يف إ داا فريدق ا د ا ا دوم الدمو  ،وأيدم مندموعن ومنظمدة ح وميدة دوليدة
اقرتا إنقا فريق نقاش .وسمد منموب على مرواة ظافر اجلهود من أجدل م افحدة الت دتالت
الحت اايددة وعمليددات النددمماا ع د ا ددمود ،حيددي تخطددى ااثااددا حددمود الددولايت القضددائية.
وأساا منموب اخدر إىل أن مدن املفيدم ،قددل ومدا د و جميدمة ،حتسد فهدم كيفيدة اسدتخمام
الصد و القائمددة .ومددا ذلددك ،أسدداا منددموب اخددر إىل أن األون تدداد مي ندده أن يعدداز التعدداون عددن
ريدق فريدق النقدداش وأن يقدمم قدوائم ا صدال ومميعددات للسدواملق القضددائية .وأسداا منددموب إىل أن
املقددرت املتعلددق علتعدداون الددمو مددماا يف املعااددمات الثنائيددة ،مثددل مددذكرات التفدداام املوقعددة مل د
الحتاد الروسد وال ازيدل وجندوب أفريقيدا والصد وايندم .وأسداا مندموب اخدر إىل أن عدمم وجدود
عريف دو للمعلومات السدرية ،والفتقداا إىل الثقدة ،يقومدان التعداون الدمو  .ويف ا تدام ،أسداا
لثل منظمة ح ومية دولية إىل أن إحراز قمم يف التعاون المو يسدتلام حتليدل العقددات العمليدة،
وأن العمل الذي قوم مله منظمة التعاون والتنمية يف امليمان القتصادي ملقضن التعداون الدمو مدن
املم ن أن يفيم املناققات واألعمال املستقدلية يف اذا اجملال.

ياء -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات واملسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق بقننانون
وسياسات املنافسة :استعراض النظراء لقانون وسياسة املنافسة ب األرجنتني
(الدنم (3د) من جمول األعمال)

 -41يف إ دداا اددذا الدنددم مددن جددمول األعمددال ،أجددرى فريددق ا د ا ا ددوم الددمو املع د
ملق دوان وسياسددات املنافسددة اسددتعرا نظدرا وعي د ا .وأسددر علددى السددتعرا عضددو يف جملددس
إدااة ايئددة املنافسددة يف ال ددال .و لددف فريددق اسددتعرا النظدرا مددن مفددو مددن اجمللددس اإلدااي
لل ددمفا القتص ددادي يف ال ازي ددل ،ولث ددل م ددن ايئ ددة املنافس ددة يف إيطالي ددا ،ولث ددل م ددن جلن ددة التج ددااة
الحتادية يف الولايت املتحمة.
 -42وأك ددمت األمان ددة أن استعرام ددات النظد درا الطوعي ددة لقد دوان وسياس ددات املنافس ددة ،ال دديت
أجرااددا األون تدداد منددذ عددام  ،2005حد ييئددات املنافسددة يف الدلددمان الناميددة إبجدرا عمليددات
قييم ذايت و قييم مسدتقل ،لدا أات فهدم نقداط القدوة ونقداط الضدعف يف نظدم املنافسدة يف الدلدمان
الناميددة .وأسدداات األمانددة إىل أن األون تدداد ددر اس درتا يجية لنقددر نتددائج الستعرامددات ،وخطددة
لتنفيددذ التو دديات .وقال د إن الس درتا يجية خضددع يف عددام  2015للتقيدديم مددن جانددو خدددر
مسددتقل ،وكقددف التقيدديم عددن نتددائج إجيامليددة .وأسدداات إىل أن ال د  12سددنة األخددرة سددهمت نفيددذ
عمليات استعرا نظرا يف  24دولة عضوا.
 -43وعدر مستقدداا لألون تدداد قريددر اسددتعرا النظدرا  ،وعددر علتفصدديل اإل دداا القددانوين
املتعلددق عملنافسددة يف األاجنت د  ،واددو اإل دداا الددذي يهددم إىل عايددا افدداه املسددتهلك و قددجيا
و،اي ددة املنافس ددة .واس ددتعر املستق دداا الوم ددا ال دراان ،وأس دداا إىل أن الق ددانون األول الص ددادا يف
عام  1923خضا لتنقيحات سىت ،كان اخراا يف عام  .1999وقال إن التقريا الراان ي ط
املمااسددات املانع ددة للمنافس ددة ،األفقي ددة منه ددا والرأس ددية ،فض دالا ع ددن إس ددا ة اس ددت الل مرك ددا اييمن ددة
ومراقد ددة علمي ددات الن ددمماا .وفيم ددا يتعل ددق علرت يد ددات املاسس ددية ،أس دداا املستق دداا إىل أن اللجن ددة
الو نيددة للددمفا عددن املنافسددة ا د اييئددة الوحيددمة يف جمددال املنافسددة .واسددتعر املستقدداا ملعددس
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حد ددالت مراقدد ددة الند ددمماا ذات الصد ددلة (كاسد ددو يليفوني د ددا و لي د ددوم وإي د د اي وا طد ددوط اجلويد ددة
ال يطانيددة ومالتي ددا ل وكيدلفدديجن) ،والددمعوة ( قريددر عددن ملطاقددات الئتمددان) .واحددو املستقدداا
علعمل على عايا قانون وسياسة املنافسة يف األاجنت منذ عام  ،2015على النحو الذي يدينه
ر مقرو القانون املتعلق عملنافسة أمام ال ملان .وقال إن التقرير يتضمن عمة و يات هتم
إىل اإل ال القانوين واملاسس  ،منها ا م من الض ع السياس املتعلدق إبنفداذ املنافسدة وزايدة
مياانيددة ايئددة املنافسددة وإنقددا ايئددة قضددائية للددمفا عددن املنافسددة و عايددا نفيددذ أنقددطة م افحددة
الت تالت الحت ااية وحتس كفدا ة التحقيقدات ومراجعدة ر يددات اإلخطداا الرااندة وموا دلة
جه ددود ال ددمعوة ،و وس دديا نط دداي وجم ددائف ايئ ددة املنافس ددة يف القطاع ددات املنظم ددة واف ددا عتد ددات
اإلخط دداا ع ددن عملي ددات الرتكي ددا و نظ دديم ااثا اإلخط دداا عل ددى الوق ددف و قل دديص الف درتات الامني ددة
ملعاجلة القضااي و نفيذ ملر مج للتساال و قجيا إنفاذ القطا ا اص لقانون املنافسة.
 -44ويف جلسددة األسددئلة واألجوملددة ،استفسددر لثددل مددن ايئددة املنافسددة يف إيطاليددا عددن التصددمي
للص ددعوعت ال دديت واجهه ددا اللجن ددة الو ني ددة لل ددمفا ع ددن املنافس ددة فيم ددا يتعل ددق ملعتد ددات اإلخط دداا
اإلجدااي عن عمليدات الندمماا .وأسداا ائديس اللجندة إىل أن العتددات الرااندة حد ِّمدت يف وقد
كان فيه قيمة الديسو األاجنتي مت افئة مدا دولا الدولايت املتحدمة ،ول دن ملعدم خفدس قيمدة
الديسو اخنفض العتدات ملقمة ،وأساا أيضا إىل أن اللجندة ايدم اعتمداد عتددات مرندة أو مقيسدة
لتجنددو اددذا الومددا مسددتقدالا .وفيمددا يتعلددق عستفسدداا اخددر ملقددضن ال رامددات ،ل سدديما إم انيددة
إدااا مدادل وجيهية لتحميم املعاير ذات الصلة على و أفضل ،وجمرو التقدميم والتخفيدف
يف حسدداب ال رامددات ،ط يايددم الدرئيس إدااا اددذه املدددادل التوجيهيددة يف القددانون مل يددة ددوفر مايددم
من املرونة ييئة املنافسة ،ما يسما مبعاير أكثر قماة على الت يف.
 -45و لو املفدو مدن اجمللدس اإلدااي للدمفا القتصدادي يف ال ازيدل فا ديل عدن ملدر مج
التسدداال ،ل سدديما مددا إذا كان د األاجنت د ح د علسددتفادة مددن التطديقددات الثانيددة والثالثددة،
والقددروط والسددتثنا ات املطدقددة ،ووجدده س داالا أيض دا إىل القطدداع العددام وا دداص ملقددضن جهددود
المعوة .وأساا الرئيس إىل ر مقرت لتقليل الفائمة إىل  50-20يف املائة يف التطديقدات الثانيدة
والثالثة إذا قمم دليل جميم إىل اييئة ،فضالا عن فوائم التساال الاائدم إذا قدمم دليدل للتحقيدق يف
ددتالت احت ااي ددة أخ ددرى .وعإلم ددافة إىل ذل ددك ،أس دداا الد درئيس إىل أن اييئ ددة أع ددمت مد ددادل
وجيهيددة إىل ااملطددات األعمددال التجاايددة و و دديات إىل ال ملددان واملصددر املركدداي ملقددضن ملطاقددات
الئتمان ،وكذلك إىل اجلهاز املنظم لال صالت السل ية والالسل ية وايئة املوانئ.
 -46وأخ د درا ،استفسد ددر لث ددل جلند ددة التج ددااة الحتاديد ددة يف ال ددولايت املتحد ددمة عم ددا إذا كان د د
األاجنتد د ط ددع لتوقي ددا عق ددوعت جاائي ددة لد داايدة ال ددرد يف س ددياي جه ددود م افح ددة الت ددتالت
الحت ااية ،واستفسر أيض ا عن اإلجرا ات اليت توقا األاجنتد ا اذادا لضدمان اسدتقاللية ايئدة
املنافسددة عددن ا ومددة .وأسدداا ال درئيس إىل أن اللجنددة الو نيددة للددمفا عددن املنافسددة ل ايددم ،يف
الوق الراان ،وقيا عقوعت جنائية لقما عمليات الندمماا ،وأن اللجندة توقدا إنقدا ايئدة يف
إ دداا وزااة اإلنتدداا لتندداول مسددائل املنافسددة ،ل د عددرب ا ومددة ييئددة املنافسددة عددن ااتماماهتددا
السياسية دون أن ون للح ومة سلطة ارمية على اييئة.
 -47وخددالل املناققددة ،أعددرب عددمد مددن املنددمومل ولثددل منظمددة ح وميددة دوليددة عددن دعمهددم
جلهددود األاجنتد الراميددة إىل قددجيا املنافسددة ،وأسددادوا عألاجنتد ضددوعها لعمليددة السدتعرا
النظ درا  .واستفسددر املنددموملون عددن خ د ة األاجنت د يف إدااة عمليددة نقددل املددوجمف  ،والسددتعرا
14
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القضدائ إلنفداذ املنافسدة ،و نظديم األفرقدة ،واسدتخالص األ دول مدن أجدل دفدا إعسداا القددركات
التجاايددة املسدداولة .وعإلمددافة إىل ذلددك ،وجدده وفددم األاجنت د أسددئلة إىل منددمومل دددمدين ملقددضن
ا د ات يف التحددول مددن حتليددل مددا ملعددم النددمماا إىل حتليددل مددا قدددل النددمماا ،وكيفيددة قددجيا قددممي
لدات الستفادة مدن ملدرامج التسداال ،وكيفيدة صدميم دمايج للجداا ات الديت سدتوقعها احملداكم .وأسداا
املنددموملون إىل أن التح ددول مددن حتلي ددل م ددا ملعددم الن ددمماا إىل حتلي ددل مددا قد ددل الن ددمماا يايددم م ددن ف ددرص
التعاون المو  ،وأن ملرامج التسداال حتتداا إىل مسدتوايت عاليدة مدن العتمداد مدن القطدا ا داص ،وأن
وفر مدادل وجيهية وامحة وسفافة لتمايج اجلاا ات ييسر عمليات املراجعة القضائية.
 -48وقددمم األمانددة مقرتح د ا يتعلددق مبقددرو لتقددممي املسدداعمة التقنيددة إىل األاجنت د ملنددا ا علددى
نت ددائج و و دديات قري ددر اس ددتعرا النظد درا  .ويتمث ددل اي ددم الع ددام للمق ددرو يف ددوفر مليئ ددة أفض ددل
لألعمال التجااية واقتصاد سوق جيم األدا يف األاجنت  .وملوجه خاص ،سديتناول املقدرو األ در
القانونية واملاسسية للجنة ،عإلمافة إىل قماهتا على إنفاذ قانون املنافسة وعلى نفيذ أنقطة دعوة.
 -49وأعددرب ائدديس اللجنددة عددن موافقتدده علددى التو دديات ،وسد ر األون تدداد علددى التوجيهددات الدديت
قممها إىل مللمه يف مجيا مراحل العملية ،وأساا إىل مرواة اإلملقا على حوافا نفيذ التو يات.

واو -مسائا أخرى
 -50عرم أمانة األون تاد ،يف جلسة غر ا ية عقمت قددل اجللسدة العامدة ا تاميدة مداسدرة،
التنقيح ددات املمخلد ددة عل ددى الفصد ددل  2و 7مد ددن ق ددانون املنافسد ددة النمد ددوذج  ،ومش ددل ذلد ددك حتد ددميث ا
للمعلومدات املتعلقددة عألمثلددة القائمدة مددن ولايت قضددائية خمتلفددة ،وإمدافة أمثلددة جميددمة مددن ولايت
قض ددائية أخ ددرى .وأس دداات األمان ددة إىل أن الفص ددل  2يتضد دمن مس ددائل جمي ددمة ،مث ددل طدي ددق ق ددانون
املنافسة على اإلجدرا ات والتدماملر ا وميدة ومددادل ا يداد التنافسد  .كمدا تضدمن التعليقدات علدى
الفصل  7اآلن نص ا سردايا ملقضن املسائل الناسئة ،مثل القتصاد التعداوين والتنظديم واملنافسدة يف ادذا
القطددا  .وعرمد األمانددة أيضدا نتددائج قريددر عددن نفيددذ و دديات اسددتعرا النظدرا لقددانون وسياسددة
املنافسة يف مجهواية ناانيدا املتحدمة ،الدذي أجدري يف عدام  .2012وأسداات األماندة إىل أن مجهوايدة
نااني ددا املتح ددمة نف ددذت ملع ددس التو دديات ،ول ددن ل د داال ملع ددس جم ددالت التقد دريا ال ددو املتعل ددق
عملنافسة حباجة إىل حتس .
 -51وعر منموب أن يعم ،علتعاون ما األون تاد ،سجالا لألدوات القائمة ،هبم
إنفاذ قانون املنافسة ،وإاتحة اذه األدوات لوكالت أخرى معنية عملنافسة.

يسر

اثلث ا -املسائا التنظيمية
ألف -انتخاب أعاياء املكتب

(الدنم  1من جمول األعمال)

 -52يف اجللسددة العام ددة الفتتاحيددة ،املعق ددودة يف  5متوز/يولي دده  ،2016انتخددو فري ددق ا د ا
ا ددوم الددمو املع د ملق دوان وسياسددات املنافسددة السدديمة مددن اجلددر (مصددر) ائيسددة للفريددق،
والسيمة اث سيله لن ا (سوازيلنم) ئدة للرئيسة  -مقراة.
GE.17-13505
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ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العما
(الدنم  2من جمول األعمال)

 -53اعتمددم فريددق ا د ا ا ددوم الددمو  ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة أيض دا ،جددمول األعمددال
املاق الوااد يف الوثيقة  .TD/B/C.I/CLP/42وملنا ا عليه ،كان جمول األعمال كما يل :
 -1انتخاب أعضا امل تو

 -2إقراا جمول األعمال و نظيم العمل
 -3ملددر مج العمددل ،مبددا يف ذلددك ملنددا القددماات و قددممي املسدداعمة التقنيددة فيمددا يتعلددق
ملقوان وسياسات املنافسة
(أ)

ملنا القماات وأنقطة املساعمة التقنية املنفذة

(ب) التح ددمايت ال دديت واجهه ددا ايئ ددات املنافس ددة الفتي ددة والص د رة يف ص ددميم
مراقدة عمليات النمماا
(ا)
(د)

عايد ددا التعد دداون الد ددمو يف التحقيد ددق يف قضد ددااي املنافسد ددة ع د د ا د ددمود:
األدوات واإلجرا ات
استعرا

النظرا لقوان وسياسات املنافسة يف األاجنت

 -4جددمول األعمددال املاق د للددمواة الس داملعة عقددرة لفريددق ا د ا ا ددوم الددمو
املع ملقوان وسياسات املنافسة
 -5اعتماد قرير فريق ا ا ا وم المو املع ملقوان وسياسات املنافسة.

جيم -جنندول األعمننال املؤقننر للنندورة السننابعة عشننرة لفريننق اخل نرباء احلكننومي النندويل
املعين بقوانني وسياسات املنافسة
(الدنم  4من جمول األعمال)

 -54اعتمددم فريددق ا د ا ا ددوم الددمو  ،يف جلسددته العامددة ا تامي دة املعقددودة يف  7متددوز/
يوليه  ،2017جمول األعمال املاق لموا ه الساملعة عقرة (املرفق األول).

دال -اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
(الدنم  5من جمول األعمال)

 -55أذن فريددق ا د ا ا ددوم الددمو  ،يف جلسددته العامددة ا تاميددة ،لنائدددة الرئيسددة  -املقددراة
عست مال التقرير ملعم اختتام المواة.
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املرفق األول
جنندول األعمننال املؤقننر للنندورة السننابعة عشننرة لفريننق اخل نرباء احلكننومي
الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
-1

انتخاب أعضا امل تو

-2

إقراا جمول األعمال و نظيم العمل

-3

ملددر مج العمددل ،مبددا يف ذلددك ملنددا القددماات و قددممي املسدداعمة التقنيددة فيمددا يتعلددق ملق دوان
وسياسات املنافسة:
(أ)

المااسات املتعلقة أبح ام جمموعة املدادل والقواعم املنصفة املتفق عليها ا فاق ا
متعمد األ را من أجل م افحة املمااسات التجااية التقييمية:

''1

التحمايت اليت واجهها الدلمان النامية فيمدا يتعلدق عملنافسدة والتنظديم يف قطدا
النقل الدحري

''2

مسائل املنافسة يف سياي مليا حقوي الدي اإلذاع واملرئ لألحما الرايمدية
ال ى

(ب) استعرا
(ا)

GE.17-13505

النظرا الطوع لقوان وسياسات املنافسة

قريدر العمددل املتعلددق ملدنددا القددماات واملسدداعمة التقنيددة ملقددضن قدوان وسياسددات
املنافسة
الفصل  5و 6من قانون املنافسة النموذج

(د)

استعرا

(ه)

قرير فريق النقاش املع علتعاون المو

-4

جمول األعمال املاق للمواة الثامنة عقرة لفريق ا ا ا وم المو املع ملقدوان
وسياسات املنافسة

-5

اعتمد دداد قريد ددر الد ددمواة الس د داملعة عقد ددرة لفريد ددق ا د د ا ا د ددوم الد ددمو املع د د ملق د دوان
وسياسات املنافسة
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املرفق الثاين
احلايور*

-1

__________

*
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حضر المواة لثلو المول التالية األعضا يف األون تاد:
مجهواية لو المميقرا ية القعدية
الحتاد الروس
جنوب أفريقيا
إثيومليا
جواجيا
األاجنت
اومانيا
األادن
زامديا
أامينيا
السلفادوا
إسدانيا
سوازيلنم
أسرتاليا
سويسرا
إكوادوا
سيقيل
ألدانيا
الص
أملانيا
عمان
إنمونيسيا
فرنسا
أوكرانيا
الفلد
مجهواية إيران اإلسالمية
فيي م
إيطاليا
قرغياستان
عملوا غينيا اجلميمة
كازاخستان
عااغواي
ال امرون
ملو سوا
كوت ديفواا
ال ازيل
كوستااي ا
ال ال
كولومديا
ملل اااي
ال ون و
ملنما
ال وي
ملنن
كينيا
ملواكينا فاسو
ل فيا
ملرو
ليسو و
مليالاوس
ماليااي
ركيا
مصر
ونس
امل رب
اجلاائر
امل سيك
جاا الدهاما
مالوي
اجلمهواية الموميني ية
اململ ة العرملية السعودية
مجهواية كوااي

تضددمن قائمددة ا ضددوا اددذه املقددااك املسددجل  .لال ددال علددى قائمددة املقددااك  ،انظددر .TD/B/C.I/CLP/INF.7
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اململ ددة املتحددمة ل يطانيددا العظمددى
وايرلنما القمالية
موايقيوس
ميامناا
ميديا
النمسا

نيدال
ااييت
اينم
ان اااي
الولايت املتحمة األمري ية
الياعن

-2

وحضر المواة لثلو المولة املراقدة غر العضو التالية:
دولة فلسط

-3

وحضر المواة لثلو املنظمات ا ومية المولية التالية:
جمموعة دول أفريقيا وال ااييب واحمليع ايادل
اجلماعة ال اايدية
السوي املقرتكة لقري أفريقيا واجلنوب األفريق
اجلماعة القتصادية لمول غرب أفريقيا
اللجنة القتصادية للمنطقة األواوملية اآلسيوية
الحتاد األواو
جامعة المول العرملية
منظمة التعاون والتنمية يف امليمان القتصادي
الحتاد القتصادي والنقمي ل رب أفريقيا

-4

وحضر المواة لثلو الوكالة املتخصصة أو املنظمة ذات الصلة التالية:
الدنك المو

-5

وحضر المواة لثلو املنظمات غر ا ومية التالية:

الفئة العامة:

اجلمعية المولية لوحمة وثقة املستهل
املنظمة المولية للمستهل
مهنمسو العاط
مامتر التجاا العامل
املركا المو للتجااة والتنمية املستمامة
منظمة القرية السويسرية

أخرى

GE.17-13505

املعهم ال ازيل لقانون وسياسة املستهلك
منظمة Mumbai Grahak Panchayat
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