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 مقدمة  
ع ددرة لفريددق ا دد ا  ا  ددوم  الدددو  املعددق اقددوانس وسياسددات  ُعقدددت الدددوشة السددااعة 

. وحضددر 2018متوز/يوليدده  13إىل  11املنافسددة يف قصددر األمددم سنيددف، سويسددرا، يف الفددرتة مددن 
املناق دات الدج جدرت  دلل الددوشة اثلدو الددول األعضدا  يف األون تداد، زدن فديهم وزشا  وش سدا  

 نظمات ا  ومية الدولية.هيئات املنافسة، والعديد من امل

 الستنتاجات املتفق عليها -أولا  
 إن فريق ا  ا  ا  وم  الدو  املعق اقوانس وسياسات املنافسة،  
إىل جمموعددة املدددادل والقواعددد املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدداا متعدددد األ ددرا  مددن  إذ ي ددر 

 أجل م افحة املماشسات التجاشية التقييدية،
القراش الذي اعتمده مدمتر األمم املتحددة السدااا املعدق عسدتعرا   أي ذ يف ا سدانوإذ  

مجيددا جوانددو جمموعددة املدددادل والقواعددد املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدداا متعدددد األ ددرا  مددن أجددل 
 ،(1)(2015م افحة املماشسات التجاشية التقييدية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

ألح ام املتصلة اقضااي املنافسة الج اعتمددها مددمتر األمدم املتحددة ا وإذ يضا يف اعتداشه 
(، زددا 2016للتجداشة والتنميدة يف دوش دده الرااعدة ع ددرة )األون تداد الرااددا ع در/ نددرو ، متوز/يوليده 

 ،(2)(2)خ( من مافي يانو نرو )76و 69يف ذلك األح ام الواشدة يف الفقر س 
س  الذي  دديه قوانس وسياسات املنافسة يف حتقيدق التنميدة الدوش األسا وإذ يدكد جمدداا  

القتصدددادية السدددليمة، ومدددروشة موا دددلة   دددجيا  نفيدددذ جمموعدددة املددددادل والقواعدددد املنصدددفة املتفدددق 
 عليها ا فاقاا متعدد األ را  من أجل م افحة املماشسات التجاشية التقييدية،

ونتائج األون تاد الرااا ع ر يركدزان  2030أن  طة التنمية املستدامة لعام  وإذ يلحظ 
 على  ناول ما  نطوي عليه العوملة من فرص وحتدايت علنسدة إىل التنمية وا د من الفقر،

أن قددوانس وسياسددات املنافسددة وسدديلة شئيسددية لتندداول الفوائددد والتحدددايت الددج  وإذ يدكددد 
ش، وح دد املدواشد، و سدار املعداش ،  نطوي عليها العوملة، اوسائل منهدا  عزيدز التجداشة والسدتثما

 وا د من الفقر،
اضروشة  عزيز عمل األون تاد يف جمال قوانس وسياسات املنافسدة سدعياا  وإذ يسل ِّم كذلك 

 إىل  عزيز دوشه اإلمنائ  وفوائده للمستهل س واألعمال التجاشية،
على النحدو الدواشد قيمة عمل األون تاد يف جمال النقل الدحري الدو ،  وإذ يدشك كذلك 

 ،استعرا  النقل الدحرييف عدة من وشات منها 

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.8/11, chapter I. 

(2) TD/519/Add.2. 



TD/B/C.I/CLP/52 

GE.18-14740 4 

زسامهة ارو يف عمل فريق ا  ا  ا  وم  الددو  املعدق اقدوانس وسياسدات  وإذ يرحو 
املنافسددة الددج متثلددا يف قائمددة األون تدداد الفرتامددية ألفضددل املماشسددات الدوليددة يف جمددا  املنافسددة 

 ومحاية املستهلك،
مدددا الش يدددامه عملسدددامهات ا طيدددة وال دددفوية املهمدددة املقدمدددة مدددن هيئدددات  حيددديل علمددداا وإذ  

املنافسدددة واتهدددات امل ددداشكة األ دددريف الدددج أسدددهما يف إادددرا  النقددداش أاندددا  الددددوشة السدددااعة ع دددرة 
 لفريق ا  ا  ا  وم  الدو  املعق اقانون وسياسات املنافسة،

واعملية استعرا  األقران الج  ضعا هلدا او سدوا   علواثئق وإذ حييل علماا ما التقدير 
 ويسرهتا أمانة األون تاد  لل دوشة الفريق السااعة ع رة،

  ومدة او سدوا  الدج  طو عدا ع ضدوع لسدتعرا  األقدران  يعرب عن  قدديره -1 
 دلل  و قاسم   اهتا وااشساهتا الفضلى والتحدايت الج  عرتمها ما وكالت املنافسة األ دريف

الدوشة السااعة ع رة لفريق ا  ا  ا  وم  الدو ، ومدا مجيدا ا  ومدات والتجمعدات اإلقليميدة 
امل دداشكة يف عمليددات السددتعرا ، ويقددر  زددا ُأحددرز مددن  قدددم حددا اقن يف  دديا ة وإنفدداذ قددانون 

 املنافسة يف الدلد امل مول عستعرا  األقران/
كدددالت املنافسدددة إىل مسددداعدة األون تددداد، مجيدددا ا  ومدددات األعضدددا  وو  يددددعو -2 

على أساس  طوع ، اتوفر   ا  أو  ر ذلك من املواشد لألن طة املقدلة وأن طة املتااعة املتعلقة 
 اعمليات استعرا  األقران الطوعية و و ياهتا/

، يف مو  التجاشب املتصلة اعمليات استعرا  األقران الطوعية الج جرت يقرش -3 
ووفقاا للمواشد املتاحة، أنه يتعس على األون تاد أن ُُيري مزيداا من عمليات استعرا  حا اقن، 

األقددران الطوعيددة لقددوانس وسياسددات املنافسددة يف الدددول األعضددا  أو التجمعددات اإلقليميددة للدددول 
 /2019 لل الدوشة الثامنة ع رة لفريق ا  ا  ا  وم  الدو  املزما عقدها يف متوز/يوليه 

علدددى أمهيدددة التعددداون الددددو  علدددى النحدددو املعدددرت  اددده يف الفدددرع واو مدددن ي ددددد  -٤ 
متعدددددد األ ددددرا  مل افحددددة املماشسددددات  جمموعددددة املدددددادل والقواعددددد املنصددددفة املتفددددق عليهددددا ا فاقدددداا 

التجاشيددة التقييديددة، زددا يف ذلددك التعدداون  ددر الرلدد  فيمددا اددس الوكددالت، ويدددعو األون تدداد إىل 
للتوجيهددات الددواشدة يف ا فددا  أكددرا يف  لتعدداون اددس هيئددات املنافسددة وا  ومددات وفقدداا  عزيددز ودعددم ا

 /211و 103الفقرات 
ادددوش النقددل الدحددري يف  يسددر و عزيددز التجدداشة الدوليددة، وي ددجا هيئددات  يسددلم -5 

املنافسدددة علدددى متااعدددة التطدددوشات يف قطددداع النقدددل الدحدددري عدددن  ريدددق ا ددداوايت لضدددمان املنافسدددة 
عملنافسدة يف هدذه األسدوا ، وحيدئ هيئدات املنافسدة علدى  وا يلولة دون املماشسات املالة العادلة

التعاون فيما اينها ملواجهة املماشسات املالة عملنافسة عد  ا ددود، ادل وأكثدر مدن ذلدك يف جمدال 
 النقل الدحري نظراا إىل  ااعه العامل /

يف جمدال النقدل الدحدري الددو  إىل األون تاد أن يوا ل عملده التحليلد   يطلو -6 
لي مل ش د وحتليدل اثاثش الرت يددات التعاونيدة وعمليدات النددماال، وأل يقتصدر ذلدك علدى أسدعاش 

 دددوا ر وكفدددا ة ومواوقيدددة وجدددودة ا ددددمات، يف إ ددداش عملددده  ال دددحن فحسدددو، ادددل لي دددمل أيضددداا 
 املتعلق عستعرا  النقل الدحري/
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يف إنفاذ قوانس وسياسات املنافسدة/ ويددعو  على أمهية التعاون اإلقليم  ي دد -7 
 هيئات املنافسة إىل  عزيز  عاوهنا الثنائ  واإلقليم /

فوائدددد  عزيدددز و قويدددة قددددشات اإلنفددداذ و  دددجيا اقافدددة املنافسدددة يف الدلددددان  يدكدددد -8 
الددج الناميددة والدلدددان الددج متددر اقتصدداداهتا زرحلددة انتقاليددة عددن  ريددق أن ددطة انددا  القدددشات والدددعوة 

 ستهد  مجيا اتهات  احدة املصلحة، ويطلو إىل أمانة األون تاد  عمديم ملادم مناق دات 
فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الدددو  ا ددضن هددذا املومددوع علددى مجيددا الدددول املهتمددة، اوسددائل منهددا مددا 
 ضطلا اه األمانة من أن طة يف جمال التعاون التقق وعمليات استعرا  األقران، وي جا الدول 

عضدددا  علدددى  قددددم أفضدددل املماشسدددات لتضدددمينها يف قائمدددة األون تددداد الفرتامدددية الدددج أُعددددت األ
 ا ضن أفضل املماشسات الدولية يف جما  سياسات املنافسة ومحاية املستهلك/ مد راا 

األون تدداد إىل  عزيددز ودعددم التعدداون اددس هيئددات املنافسددة وا  ومددات وفددق  يدددعو -9 
)خ((، والقددراش الددذي 76و 69(، ومافي يددانو نددرو  )الفقددر ن 10٤و 102ا فددا  أكددرا )الفقددر ن 

اعتمده مدمتر األمم املتحدة السااا لستعرا  مجيا جوانو جمموعة املدادل والقواعد املنصفة املتفق 
 /(3)(16و 3عليها ا فاقاا متعدد األ را  من أجل م افحة املماشسات التجاشية التقييدية )الفقر ن 

إىل أماندددة األون تددداد إعدددداد دشاسدددة ا دددضن قضدددااي املنافسدددة يف القتصددداد  يطلدددو -10 
الرقم  للدوشة الثامنة ع رة لفريق ا  ا  ا  دوم  الددو  املعدق اقدوانس وسياسدات املنافسدة، مدا 
مراعددداة األعمدددال السدددااقة الدددج امدددطلعا  دددا الددددول األعضدددا  ا دددضن هدددذه املسدددضلة، ا يدددة  يسدددر 

مددوع ددددد يددتم ا تيدداشه مددن اددس ادموعددات الددواشدة يف القددراش الددذي اعتمددده امل دداوشات ا ددضن مو 
مدددمتر األمددم املتحدددة السددااا لسددتعرا  مجيددا جوانددو جمموعددة املدددادل والقواعددد املنصددفة املتفددق 

 عليها ا فاقاا متعدد األ را  من أجل م افحة املماشسات التجاشية التقييدية/
 يسدددر مناق دددة  ددلل الددددوشة الثامنددة ع دددرة لفريدددق إىل أماندددة األون تدداد  يطلددو -11 

ا  ا  ا  وم  الدو  املعق اقوانس وسياسات املنافسة ا ضن قضااي املنافسة يف قطداع الصدحة، 
 ول سيما النظر يف املواد الصيدلنية و دمات الرعاية الصحية/

ال الددددج للتقريددددر الددددذي أعد ددده أمانددددة األون تدددداد عددددن األعمدددد يعدددرب عددددن  قددددديره -12 
امددطلا  ددا فريددق النقدداش ا ددضن التعدداون الدددو ، الددذي أن دد  يف الدددوشة السادسددة ع ددرة لفريددق 
ا  ا  ا  وم  الدو ،  د  موا دلة  ددادل املعلومدات وإجدرا  حدواش ا دضن  رائدق  نفيدذ الفدرع 

افحددددة متعدددددد األ ددددرا  مل  "واو" مددددن جمموعددددة املدددددادل والقواعددددد املنصددددفة املتفددددق عليهددددا ا فاقدددداا 
علتقريدددر الصددددادش اعددددد الدشاسددددة الستقصددددائية عددددن  املماشسدددات التجاشيددددة التقييديددددة، وحيدددديل علمدددداا 

العقدددات الددج  عددرت  التعدداون الدددو ، وكددذلك مقرتحددات الدددول األعضددا  ا ددضن  عزيددز التعدداون 
ا الدو ، ويدعو إىل متديد ولية فريق النقاش ملددة عدام اث در، وذلدك ملوا دلة العمدل الدذي يضدطل

عن أن طته إىل الدوشة الثامندة ع درة لفريدق  اه أعضا  الفريق على أساس  وع ، وأن يقدم  قريراا 
 ا  ا  ا  وم  الدو /

موا ددددلة النظددددر يف مسددددضلة التعددداون الدددددو  هليئددددات املنافسددددة يف م افحددددة  يقدددرش -13 
 ه الثامندة ع درة يف املماشسات املالة عملنافسة ع  ا دود وعمليات الندماال، وذلك  لل دوش 

 كدند مستقل من انود جدول األعمال/  2019عام 
__________ 

 ، املرفق.2015كانون األول/ديسم    22ا ضن محاية املستهلك، الذي اعتمد يف  70/186قراش اتمعية العامة  (3)
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إىل أمانددددة األون تدددداد أن  عددددد استعرامدددداا ددددددااثا ألن ددددطة انددددا  القدددددشات  يطلددددو -1٤ 
واملساعدة التقنية، ك  ينظر فيه فريق ا  ا  ا  وم  الدو  يف دوش ه الثامنة ع رة، علدى أن خ دذ 

 /2019شداط/ف اير  28 سرتد من الدول األعضا  يف موعد أقصاه يف العتداش املعلومات الج
إىل أماندددة األون تددداد  نقددديل وحتدددديئ التعليقدددات علدددى الفصدددلس التاسدددا  يطلدددو -15 

والعاشدر مدن قدانون املنافسدة النمدوذج  علدى أسداس املعلومدات الدج سدرتد مدن الددول األعضدا  يف 
 /2019شداط/ف اير  28موعد أقصاه 

علت عدددات املاليددة و رهدددا مددن املسدددامهات املقدمددة مدددن  علمدداا مدددا التقدددير حيدديل -16 
الدول األعضا ، ويدعو الدول األعضا  إىل موا لة مساعدة األون تاد على أساس  دوع  فيمدا 
يقوم اه من أن طة انا  القدشات والتعاون التقق وذلك اتوفر ا  ا  أو مرافدق التددشيو أو املدواشد 

و إىل أمانة األون تاد أن  وا ل أن طتها يف جمال انا  القدشات والتعاون التقق، زا املالية، ويطل
يف ذلك التدشيو، وأن  ركز، حيثما أم ن، على زايدة أار هذه األن طة إىل أقصى حد يف مجيا 

 الدلدان املهتمة.
 اتلسة العامة ا تامية

 2018متوز/يوليه  13

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

 ندداول األمددس العددام لألون تدداد يف ملحظا دده الفتتاحيددة كيفيددة د ددول قضددااي املنافسددة يف  -1
. ومنذ ذلدك ا دس، أ ددحا جمموعدة عاماا  70ا واشات الج جتريها األمم املتحدة منذ أكثر من 
ن أجدددل م افحدددة املماشسدددات متعددددد األ دددرا  مددد املددددادل والقواعدددد املنصدددفة املتفدددق عليهدددا ا فاقددداا 

التجاشية التقييدية ه  الصك العامل  الوحيد الذي  سرتشد اه الدول األعضدا  يف  صدميم و نفيدذ 
قددددددوانس وسياسددددددات املنافسددددددة الفعالددددددة، ومددددددن س اإلسددددددهام يف حتقيددددددق  طددددددة التنميددددددة املسددددددتدامة 

ستضددافة و نظددديم وأهدددا  التنميددة املسدددتدامة. وقددال إن األون تدداد ي دددعر علفاددر ل 2030 لعددام
املدداولت ا  وميددة الدوليددة ا ددضن املنافسدة يف وقددا يددزداد فيدده اعتمداد النمددو القتصددادي والتنميددة 
ال داملة علدى حددامه إنفداذ قددوانس املنافسدة يف األسدوا . ول ي ددن التصددي افعاليددة لرتكدز السددو ، 

علددى ا  ومددات أن جتعددل  ول سدديما يف األسددوا  الرقميددة، إل مددن  ددلل التعدداون الدددو . ويتعددس
. وأشددداش إىل أن األون تددداد يقددددم املسددداعدة التقنيدددة واندددا  وإنصدددافاا  األسدددوا  والتنميدددة أكثدددر عددددلا 

القدددشات علددى املسددتويف اإلقليمدد  يف أمري ددا الل ينيددة، ووسددل و ددرب أفريقيددا، وال ددر  األوسدددل 
مددددااوي. وهنددداك مسددددولية ومشدددال أفريقيدددا، وعلدددى الصدددعيد الدددو ق، كمدددا هدددو ا دددال يف إايوايدددا، وز 
 م رتكة عن  عزيز املنافسة واملسامهة يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.

وأعراددا إحددديف املندددوعت عددن األسددف ألن النمددو املتوقددا د يتحقددق يف الدلدددان الناميددة  -2
اسددددو املماشسدددات املالدددة عملنافسدددة يف األسدددوا . وقالدددا إن أولويدددة الددددها هددد  كفالدددة التصدددنيا 

 امل، وحتقيق النمو القتصادي والتنمية، زا يف ذلك مت س النسا  وال داب من  لل قوانس ال
املنافسدددة وإنفاذهدددا. ولحدددظ أحدددد امل ددداشكس، علدددى سدددديل املثدددال، أن التلعدددو يف العطدددا ات قدددد 
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يف  35يف املائدددة يف الدلددددان املتقدمدددة النمدددو و 20يدددددي إىل زايدة األسدددعاش انسددددة قدددد  صدددل إىل 
ملائة يف الدلدان النامية. واستعر  مندوب اث ر التطوشات األ رة ا ضن قانون املنافسة يف الده، ا

الددذي ادددأ  نفيددذه منددذ سددنتس. وقددال إن هندداك قددانون جديددد يع ددس أفضددل املماشسددات الدوليددة، 
 نتيجة للادمات الست اشية الج يقدمها األون تاد.

اسدددددات املنافسدددددة يف حتقيدددددق أهددددددا  التنميدددددة و ناولدددددا املتحدادددددة الرئيسدددددية مسدددددامهة سي -3
املسددتدامة. وقالددا إن املنافسددة ل جتددد العددرتا  الددلزم يف الوقددا الددراهن او ددفها سياسددة ذات 
أمهيدددة حيويدددة لتم دددس النددداس مدددن امل ددداشكة يف األسدددوا  ولتدددوفر السدددلا وا ددددمات للمسدددتهل س 

 قدم الدليل على اسدتفادة اتميدا مدن  الضعفا  واحملرومس. وأشاشت إىل أن على هيئات املنافسة
األسددددوا . واستعرمددددا عدددددة أمثلددددة علددددى الصددددعيد الددددو ق عددددن امل اسددددو ال دددددرة الددددج حتققددددا 

 للمستهل س افضل إنفاذ قوانس املنافسة.
ويند   هليئات املنافسة أن  عر  أولوايهتا ا  ل وامل لل ايدة، وأن  ومدل مدا   دون  -٤

ش، إىل جاندو  ومديل ال دوا ل املتعلقدة عملنافسدة. ومدن املهدم علنسددة املصاحل العامة مومدا اعتددا
هليئدات املنافسددة التف ددر علدى مسددتويف إقليمدد  عندد  ندداول ا ددالت، ألن أسدوأ املماشسددات املالددة 

 عملنافسة قد  نطوي على عنصر عاار للحدود يتطلو اختاذ إجرا ات منسقة.

 ة والتنظيم يف قطاع النقل البحريامية فيما يتعلق ابملنافسالتحدايت اليت تواجهها البلدان الن -ابء 
 )ط(()أ(3)الدند 

للنقدددل الدحدددري و دددناعة النقدددل الدحدددري واإل ددداش  عامددداا  قددددما أماندددة األون تددداد عرمددداا  -5
عددن التحدددايت الددج  واجههددا  القددانوين والتنظيمدد  القددائم لقددانون املنافسددة يف هددذا القطدداع، فضددلا 

 (.TD/B/C.I/CLP/49ياشات السياسا ية املتاحة )الدلدان النامية وا 
ومما إحديف حلقات النقاش الج أداشها شئيس الددوشة جمموعدة  د ا  هدمي شئديس فدرع  -6

لوجسدددتيات التجددداشة التدددااا ل دددعدة الت نولوجيدددا واللوجسدددتيات يف األون تددداد/ واملست ددداش القدددانوين 
التنفيذي لرااطة نقل الدضدائا يف اململ دة املتحددة للمجلس العامل  للنقل الدحري/ و ئو الرئيس 

يرلندددا ال ددمالية وعضددو ادلددس العددامل  لل دداحنس/ ومفددو  ادلددس اإلداشي اثل يطانيددا العظمددى و 
للدفاع القتصدادي يف ال ازيدل/ واملددير التنفيدذي األعلدى للجندة املنافسدة يف هوندا كوندا، الصدس/ 

 سة التااعة للمفومية األوشواية.وشئيس وحدة املديرية العامة للمناف
وأشدداش أحددد امل دداشكس يف حلقددة النقدداش إىل أن النقددل ع دداوايت كددان لدده األاددر األكدد   -7

وكان أكثر أمهية للتجاشة العاملية مدن العوملدة. وقدد شدهد قطداع النقدل الدحدري عمليدات  وحيدد مدن 
يف املائددة مددن  83سدددة شددركات شددحن ان 10 ددلل عمليددات الندددماال والتحالفددات. واسددتضارت 

، يف املائدددة. وعمومددداا  ٤0السدددو / و راجدددا عددددد شدددركات النقدددل الدحدددري اململوكدددة لدلددددان انسددددة 
يددزال يف معظددم األسددوا  العديددد مددن ال ددركات ومنافسددة شددديدة واحفددا  يف أسددعاش ال ددحن.  ل

دد قليدددل مدددن أمدددا يف األسدددوا  الصددد رة والددددول اتزشيدددة الصددد رة واملندددا ق النائيدددة، فددد ن وجدددود عددد
 مقدم  ا دمات قد أار على أسعاش ال حن وا تياش ال احنس.

ويف معظددم  ددر  ال ددحن،  عمددل شددركات النقددل يف إ دداش حتالفددات عامليددة  تدديل حتسددس  -8
العمليددات وزايدة دطددات الددرال وو ددرة عمددل ال دداحنس. ومددن اددس التحدددايت احملتملددة الددج  واجدده 

او  ما املدوان . كمدا يعدق  طدوير الت امدل الرأسد  أن اعد  التحالفات دمج ا دمات عند التف
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شركات النقل   ون لديها دطات وهياكل أساسية يف املوان   ا دة  دا، األمدر الدذي قدد يطدرمه 
 حتدايت أمام املوان .

وقدال م داشك اث در يف حلقدة النقداش إن ا فاقدات  قاسدم السدفن مفيددة للجميدا علنسدددة  -9
. وا فاقات  قاسدم السدفن هلدا اثاثش إُياايدة علنسددة للمنافسدة عدن  ريدق ل ركات النقل وال احنس

ا ددد مددن ا ددواجز الددج حتددول دون د ددول ال ددركات الصدد رة واملتوسددطة ا جددم، كمددا أن وفددوشات 
  د ل إحدديف اقاثش املرت ددة علدى ا فاقدات  قاسدم  الت اليف عن  ريق  سير سفن أكد  حجمداا 

يف   دداليف الوقددود، فتصدددل هددذه الصددناعة قددادشة علددى املنافسددة. السددفن الددج  ددددي إىل وفددوشات 
وقدال إن هنداك حاجدة إىل سياسددة منافسدة  تسدم علومدومه وال سددا  فيمدا تدم ا فاقدات  قاسددم 
 السفن. وشدد على أن إعفا  ا فاقات  قاسم السفن من قانون املنافسة هو املعياش، وسديظل أمدراا 

قل إىل املرونة لتتم ن من  عدديل الرت يددات التعاونيدة مدن أجدل يف  اية األمهية. وحتتاال شركات الن
 موا لة  قدم ا دمات ا  ل منتظم والستجااة للت رات يف السو .

وقددددال م دددداشك اثلددددئ يف حلقددددة النقدددداش إن اإلدمدددداال قلددددل عدددددد ال يددددا ت الددددج ي ددددن  -10
أشداش إىل أن القدراشات التفاو  معها، وجعل ا يداشات دددودة وكفدل فعاليدة مقددم  ا ددمات. و 

إعدادة  نظديم أشداش إىل أن الت  يلية للجهات الفاعلة املوحدة ي ن أن   ون ذات أار  راكم . و 
جمموعددة مددن املددوان  ي ددن أن  رت ددو عليدده   دداليف، األمددر الددذي قددد يفددر  حتدددايت فيمددا يتعلددق 

ي إىل  دددهوش ا دمددة عهلياكددل األساسددية للمددوان  ويضدد ل علددى اهلياكددل األساسددية فيهددا، اددا يدددد
وزايدة الوقا اللزم للتاليم. وي د ل فدر  شسدوم إمدافية إحدديف لدات  دناعة النقدل  دلل 
الفدددرتات الدددج   دددهد زايدة كددددرة يف أسدددعاش الوقدددود. وداولدددة اسدددرتداد الت ددداليف عدددن  ريدددق فدددر  

علدى شسوم إمافية يتم اإلعلن عنها يف  ضون مهلدة قصدرة ُيعدل ال داحنس يف ومدا  دعو. و 
النقي  من ذلك، ف ن قطاع  دناعة الطدران ل يتعامدل مدا زايدة أسدعاش الوقدود عدن  ريدق فدر  
شسددددوم إمددددافية  ددددلل مهلددددة قصددددرة. وي تسدددد  ش ددددد أومدددداع األسددددوا  أمهيددددة حالددددة يف حتديددددد 
القدراشات ال دفافة الدج ي دن اختاذهدا. ويند د   قيديم مدا إذا كاندا هنداك حاجدة إىل إعفدا  القطدداع 

 من قوانس املنافسة.الدحري 
وذكر م اشك اث ر يف حلقة النقاش أن ا فاقدات  قاسدم السدفن كاندا معفداة مدن قدانون  -11

املنافسة يف الده. ايد أن ال فاقات الج متا مناق تها ا  ل  وع  كانا زثااة ا فاقات لتدادل 
هددات الددج  لدددا إاددرام املعلومددات، زددا يف ذلددك ا فاقددات  دددادل املعلومددات املتعلقددة عألسددعاش. وات

ا فاقات إعفا  على أساس  وع  استندت  لداهتا إىل ال فا ة الج ي ن حتقيقها، مثدل اسدتقراش 
األسعاش. وقال إن أسعاش ال حن قد   ون مستقرة زوجو ال فاقات الطوعية ول نها أعلى من 

مدددن كفدددا ة   ل مدددرعا أسدددعاش السدددو . ول  دددريف اللجندددة املعنيدددة عملنافسدددة أن اسدددتقراش األسدددعاش ي ددد
ا ددمات. كمددا شددددت اتهدات الطالدددة علددى اسدتقراش ا دمددة وإم انيددة  دوفر اسددتثماشات  ويلددة 

مواوقيدة ا دمدة اسددو اش فداع األسدعاش وأن  األجل عن  ريق ال فاقات الطوعية، اا يعدق مدمناا 
  اث ددددر هلددددذا الفوائدددد لددددن  تحددددول إىل ال دددداحنس ادددل  سددددتادم يف السددددتثماش. و ددددة جاندددو إُيددددا

ال فاقددات الطوعيددة وهددو أسددعاش ال ددحن وشددفافية فددر  الرسددوم اإلمددافية، الددج ي ددن أن  يسددر 
 نسيق األسعاش، األمر الذي يضر عملنافسة. ويتعس على هيئات املنافسة أن  تاذ قدراشات قائمدة 

 ا  املتضارة.على األدلة اطريقة مفتوحة وشفافة، فيحظى القراش يف هذه ا الة فقل اقدول األ ر 
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و قد  م دداشك اث در يف حلقددة النقدداش عمليدات الندددماال والتحالفدات يف  ددناعة النقددل  -12
الدحددري. وشكددز حتليددل املفومددية األوشوايددة لعمليددات الندددماال علددى ا صددم السددوقية يف األسددوا  
ذات الصلة وا واجز الدج  عدرت  الدد ول. ول يوجدد حظدر حدا اقن  دذا ال دضن. ومدا ذلدك، 

ددت املعاتات لضمان قدشة امل اشكس اق رين يف السو  على منافسة ال يا ت الج د لا حُ 
يف عمليات انددماال. يف الحتداد األوشو ، حتتداال التحالفدات إىل إجدرا   قيديم ذاي لتحديدد مدا إذا  
كددددان سددددلوكها يثددددر شددددوا ل  تعلددددق عملنافسددددة. وفيمددددا يتعلددددق عإلعفددددا ات اتماعيددددة الددددج   ددددمل 

حتدددادات، فددد ن شدددركات النقدددل الدددج  دددد ل يف نطدددا  اإلعفدددا ات لدددديها اليقدددس القدددانوين الدددذي ال
يف جمدددال  يضددمن عددددم إم انيدددة الطعدددن يف سددلوكها. وهنددداك حالدددة   تدددل احت دداشي أُادددرت مدددد راا 

النقددل الدحددري للسددياشات. فحظددر إعفددا  احتددادات ا طددوط الدحريددة وإعفددا  الحتددادات مددن قددانون 
 .جيداا   واز ا  املنافسة ي  ل

وأفدددداد امل دددداشك األ ددددر رن ادلددددس اإلداشي للدددددفاع القتصددددادي قددددام  ددددلل السددددنوات  -13
ا مس املامية اتحليدل  داين معداملت  تعلدق علقطداع وفصدل فيهدا. وشكدز ادلدس يف حتليلده علدى 

ال ازيدل،  مستويف قدشات القطاع واملادا ر املتعلقدة اوجدود عمليدات م درتكة ادس املتنافسدس. ففد 
يند د  اإلشدداشة إىل ا فاقدات  قاسددم السدفن ألن أعضددا  الحتداد يتاددذون القدراشات اصددوشة م ددرتكة 

علدى  جيدداا  ا ضن مساشات النقل واتدداول الزمنيدة واملدوان  و ددادل الفرا دات. و عدد ال ازيدل مثدالا 
ة مدددمان حتقدددق أوجددده التحليدددل املسددددق لتلدددك العقدددود. ول ادددد هليئدددات املنافسدددة يف الدلددددان الناميددد

 ال فا ة الناجتة عن ال فاقات التعاونية واستفادة ال احنس واملستهل س منها.
إىل التحدايت املطروحة يف جمدال النقدل الدحدري يف الدداهنم،  وأشاش اع  املندواس أيضاا  -1٤

 و دادلوا ا  ات ا ضن اإلعفا ات واملنافسة يف القطاع.

 قضااي املنافسة يف جمال بيع حقوق البث اإلذاعي واملرئي لألحداث الرايضية الكربى  -جيم 
 من جدول األعمال( ‘2‘)أ(3)الدند 
عرما أمانة األون تاد املوموع الذي  ناوله اجتماع املائدة املستديرة، وسدلطا الضدو   -15

يددة الدددئ التلفزيددوين يف متويددل علددى أمهيددة الرايمددة راعادهددا القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة وأمه
عددن امل دداكل املتعلقددة عملنافسددة الددج ن ددضت يف إ دداش ايددا حقددو  الدددئ  األلعدداب الرايمددية، فضددلا 

علدى مدروشة   ييدف هندج إنفداذ قدانون  ومت الت دديد أيضداا  .(TD/B/C.I/CLP/50اإلذاع  واملرئ  )
 اإلنرتنا.املنافسة يف هذا ادال اسدو د ول مقدم  ا دمات اتدد ع  

سدددتاذة يف األكادييدددة أوكدددان امل ددداشكون يف حلقدددة النقددداش هدددم املتحدادددة الرئيسدددية، وهددد   -16
الرايمية و درة يف شدون وسائل اإلعلم الرايم / وشئيس الحتداد الفدق ل درة القددم يف إسددانيا/ 

س وحدددددة وشئدددديس التسددددويق وا دددددمات القانونيددددة لحتدددداد الرااطددددات األوشوايددددة ل ددددرة القدددددم/ وشئددددي
م افحدددة الحت ددداش ووسدددائل اإلعدددلم يف املديريدددة العامدددة للمنافسدددة التااعدددة للمفومدددية األوشوايدددة/ 
وعضددو مددن جملددس هيئددة املنافسددة ال   اليددة/ وشئدديس ال دددون القانونيددة واألعمددال التجاشيددة ووسددائل 

 اإلعلم للجنة األوملدية الدولية.
ائل اإلعددلم الرايمددية حللددا فيدده أاددر القطدداع عددن ووسدد وقدددما املتحداددة الرئيسددية  قريددراا  -17

وأشدداشت إىل   ددر الجتدداه السددائد إزا   صددوش ى األلعدداب الرايمددية الحرتافيددة. اإلذاعدد  واملرئدد  علدد
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الرايمددددة وإىل أن معظددددم ال ددددداب يفضددددلون اسددددتادام هددددوا فهم احملمولددددة أو حواسدددديدهم مل دددداهدة 
 األحداث الرايمية.

قدة النقداش سددالس  رحهمدا الدرئيس ا دضن   دجيا املنافسدة. و ناول م اشك اث در يف حل -18
وأومدل أن اللجندة األوملديددة الدوليدة متتلدك حقددو  الددئ العامليددة ل دل مدداشاة و عددس  هيئدة  دددمات 

مدن اللتزامدات  ٤8إىل املدادة  الدئ األوملدية او فها هيئة الدئ املضيفة. ونتيجة لذلك، واستناداا 
، ُ  فددل املنافسددة عددن  ريددق خمددس الدددئ ال امددل عددن  ريددق األوملددي املنصددوص عليهددا يف امليثددا 

خمتلف وسائل اإلعلم وائ األلعاب األوملدية إىل أك  عدد ا ن من اتمهوش يف العاد. و عزيدز 
املنافسددة يتضددمن اسددتادام هنددج فددراديف األسددوا  فيمددا يتعلددق زددنل حقددو  الدددئ اإلذاعدد  واملرئدد  

يف ايونا شانا، مجهوشية كوشاي. وعلوة على  2018اب األوملدية عام وفقاا ملا حدث  لل األلع
ذلدددك، هنددداك عددددة عوامدددل يند ددد  النظدددر فيهدددا، مثدددل امل دددان، والفصدددل ادددس حقدددو  الددددئ ادددداين 

م افحدددة ملتعلقدددة عألحدددداث املفتوحدددة للدئ/واملددددفوع األجدددر، وقيمدددة ا قدددو  ا صدددرية والقدددوانس ا
 اعددد  مدددزااي ا ددددمات اإلعلميدددة علدددى اإلنرتندددا فيمدددا يتعلدددق إىل احت ددداش الددددئ. وأشددداش أيضددداا 

زقداشها وإم انية   ييفها وختصيصها، و ف  حواجز الو ول أمام موشدي ا دمات، وسدهولة 
 و ول املستهلك إىل الديا ت و/أو إيصاهلا.

 ددرة و نداول م دداشك اث ددر يف حلقدة النقدداش  ددداار الحتدداد اإلقليمد  للرااطددات األوشوايددة ل -19
القددددم الراميددددة إىل  عزيددددز املنافسدددة. ومددددن هددددذه التدددداار ا تيدددداش  عزيددددز منددداذال الديددددا امل ددددرتك، الددددج 

مددن النمدداذال السددااقة القائمددة علددى التفدداو  مددا فددراديف  اعتمدددت كنمددوذال موحددد يف أوشوع ادددلا 
تقدمدة ودو األندية. وقدم اثشا  متعمقة ا ضن ا قو  ا صرية اإلقليميدة الدج يعدرت  رهندا  طدوة م

حتفيددز أ ددحاب حقددو  الدددئ اإلذاعدد  واملرئدد  واملسددتهل س. وقددال إن التنظدديم الددذاي هددو أفضددل 
هنج لتعزيز املنافسة يف السو  من أجل  وفر أقصى قدش من ا ياشات للمستهل س وليس حتقيدق 

ي ر الددئ األشعمه فحسو. وأشاش إىل خار ادال الرقم  يف ائ األحداث الرايمية، ايد أنه ل 
املداشر لألحداث الرايمية، ما أن الديدا ت الفرتامدية  قدوم علدى ادئ دتدوايت ل   دون منقولدة 
ا ددد ل مداشدددر. وأشددداش إىل أن احتددداد الرااطدددات األوشوايدددة ل دددرة القددددم ل يتوقدددا أن  دددددي شدددد ة 

ة، ألن اإلنرتندددا إىل  عطيدددل الددددئ املداشدددر للمناسددددات الرايمدددية  دددلل السدددنوات ا مدددس املقدلددد
 اإلنرتنا من  ي مل الدئ املداشر.

و ندداول امل دداشك التددا  يف املناق ددة اعدد  النقدداط املتعلقددة علجتهددادات القانونيددة للحتدداد  -20
يف إيطاليا. ونظرت  2003األوشو  ا ضن حقو  الدئ اإلذاع  واملرئ  يف أوشوع ااتدا  من عام 

ري ادددس احتددداد الرااطدددات األوشوايدددة ل دددرة القددددم مفومدددية الحتددداد األوشو  يف شدددروط الددددئ ا صددد
إىل اعد  القدراشات املتعلقدة علتزامدات يف ا فاقدات الديدا اتمداع   وأنديدة كدرة القددم. وأشداش أيضداا 

 قددو  الدددئ ا ا ددة عحتدداد شااطددات كددرة القدددم األوشوايددة، والدددوشي اإلن ليددزي املمتدداز، والدددوشي 
األساس هيئات املنافسة الو نية األوشواية، مثدل اهليئدة اإلن ليزيدة األملاين املمتاز، والج ومعتها يف 

 للمنافسة. وكان شفاه املستهلك أحد العتداشات اهلامة عند التعامل ما قضااي املنافسة.
وشدد م اشك اث ر يف حلقة النقاش على أمهية حقو  املستهل س و ريقة شرا  حقدو   -21

م ددوهة إىل حددد كدددر يف إسدددانيا، ألن كددل فريددق كددرة  ، كانددا املنافسددة2015الدددئ. فحددا عددام 
قدددم يددنل حقددو  الدددئ اإلذاعدد  واملرئدد  إىل هيئددات اددئ خمتلفددة، وهندداك  فدداو ت اقتصددادية اددس 
األنديددة. فهددذه األنددواع مددن ال فاقددات  ددددي إىل فددر  قيددود كدددرة علددى املنافسددة وإىل ا تلفددات  
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، 2015مددن عددام  ليهددا مددن شددركات الدددئ. واعتددداشاا كدددرة يف  وزيددا األمددوال الددج يددتم ا صددول ع
، اعتمد الحتاد الفق ل رة القدم يف إسدانيا 2010وع داع النموذال اإليطا  املعمول اه منذ عام 

منوذال الديا اتماع   قدو  الددئ )الديدا املركدزي( املسدتادم مدن قددل الرااطدات الو نيدة األوشوايدة 
ال الديدا ذ ستثنا ين امللحدونيس مدن هدذا النمدوذال(. ووفقداا لنمدو األ ريف )كانا ق ص وال   ال ال

اتماع   قو  الدئ،   ون هيئة الدوشي الرايم  مسدولة عن  سويق حقو  الددئ مدن  دلل 
العمل اتماع  ملاتلف األندية اإلسدانية ل درة القددم، وفدق معداير ددددة  تدعهدا األنديدة الو نيدة 

وين يف الواقدددا ل  قدددوم اددددوش الوسددديل ادددس احتددداد كدددرة القددددم ل دددرة القددددم. ودطدددات الددددئ التلفزيددد
الحرتافيدددددة واملسدددددتهل س، وعلتدددددا  فهددددد  مسددددددولة عدددددن ايدددددا ت ارو وكدددددولت اإلنرتندددددا ا ا دددددة 
عملستهل س. واملعلومات عن اجتاهدات السدتهلك  دوفر معلومدات عدن املسدتهل س. ويف إسددانيا  

جددر اث ددذة يف الزدايد  ددلل العقدددين املامدديس وانع ددس كانددا الدد امج التلفزيونيددة املدفوعددة األ
 ذلك يف كرة القدم.

للجتهدددادات القانونيدددة الو نيدددة ا دددضن   فصددديلياا  وقددددم امل ددداشك األ دددر يف النقددداش سدددرداا  -22
قضددااي املنافسددة يف ال   ددال. فهددذا الدلددد واحددد مددن الدلدددان القليلددة الددج لددديها منددوذال فددردي لديددا 

إىل  لددق العديددد مددن امل دداكل املتعلقددة عملنافسددة. وسددي ون مددن املهددم  عددديل حقددو  الدددئ يددددي 
 منوذال التفاو  يف ال   ال مثلما فعلا الدان أوشواية أ ريف.

امللمددددل الرئيسددددية للجتهدددداد القانونيددددة الو نيددددة ا ا ددددة  و ندددداول اعدددد  امل دددداشكس أيضدددداا  -23
ال ري يا، ما اإلشداشة إىل م داكل املنافسدة  اداكستان واهلند فيما يتعلق علدوشي املمتاز لرايمة

من قديل زايدة  ركيز السدو  والددوش السدلي للت نولوجيدات اتديددة الدذي يقتصدر علدى األحدداث 
 اإلعلمية الج  ُدئ ا  ل مداشر.

 استعراض األقران الطوعي لقانون وسياسة املنافسة يف بوتسواان  -دال 
 )ب( من جدول األعمال(3)الدند 
يف إ اش هذا الدند مدن جددول األعمدال، أجدريف فريدق ا د ا  ا  دوم  الددو  اسدتعرا   -2٤

لقدددوانس وسياسدددات املنافسدددة علنسددددة لدتسدددوا . و رأسدددا وزيدددرة السدددتثماش والتجددداشة  أقدددران  وعيددداا 
والصددناعة يف او سددوا  وفددد الدددها. ومددم فريددق املستعرمددس األقددران كددل مددن  ئددو مفددو  تنددة 

جنددوب أفريقيددا، واملدددير العددام هليئددة املنافسددة يف كينيددا، والددرئيس السددااق للجنددة التجدداشة  املنافسددة يف
 يف جامعة جوشال واشنطن. حالياا  الحتادية يف الولايت املتحدة األمري ية الذي يعمل دامراا 

وعرمددا وزيددرة السددتثماش يف او سددوا  أولددوايت الدددها فيمددا يتعلددق علسددتثماش والتجدداشة  -25
صناعةي  نمية املدسسات الص رة واملتوسطة ا جم، و  جيا السدتثماش، و طدوير الصدادشات. وال

وقالددا إن هددذه األولددوايت ل ي ددن حتقيقهددا دون الدددوش الت ميلدد  لقددانون املنافسددة الددذي ي فددل 
 وفر فرص مت افئة عن  ريق إزالة املماشسات التجاشية التقييدية. وقد اعتمدت او سدوا  سياسدة 

. ومندددذ ذلدددك ا دددس، 2011وأن دددضت هيئدددة للمنافسدددة يف عدددام  2005نيدددة للمنافسدددة يف عدددام و 
، زددا يف ذلددك ال دداش لت الددج يف املائددة  قريددداا  ٤0ال ددا نسدددة حددالت التلعددو يف العطددا ات 

يف املائددة مددن ا ددالت الددج مت  قييمهددا. ويف اقونددة األ ددرة، ومددعا او سددوا   30شدد لا نسدددة 
اال واملنافسة ومحاية املستهلك يف كيان جديد هو اهليئة املعنية عملنافسدة واملسدتهلك. قضااي الندم

وعدددلوة علدددى ذلدددك، أن دددضت او سدددوا  د مدددة متاصصدددة يف املنافسدددة يتوقدددا أن  عدددزز املنافسدددة 
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والجتهددادات القانونيددة وأن  سدداعد يف ن ددر اقافددة املنافسددة يف الدلددد. و شدددت الددوزيرة السددلطات 
 للنهو   يئة املنافسة الناشئة. ل ركا  يف التنمية إىل العمل معاا األ ريف وا

( وحملددة UNCTAD/DITC/CLP/2018/1وقدددم اثلددو األون تدداد  قريددر اسددتعرا  األقددران ) -26
(، وهدو حيددد األ در القانونيدة واملدسسدية للمنافسدة. وللجندة املعنيدة TD/B/C.I/CLP/50عامة عنه )

)املدنقل يف  2011علق اصدنا القدراشات. ويعداا قدانون املنافسدة لعدام عملنافسة ونيائف قضائية و ت
( املماشسددات التجاشيددة التقييديددة، زددا يف ذلددك ال فاقددات الددج   ددون 2017  ددرين الثدداين/نوفم  

ع لة يف حد ذاهتا أو اسدو انعدم املد ش املعقدول إلارامهدا، وإسدا ة اسدتادام املركدز املهديمن. ومت 
ا  ومدددة مفادهددددا زايدة املددددواشد املاليدددة والد ددددرية للجنددددة، و عزيدددز العمددددل اصددددوشة   وجيددده  و ددددية إىل

، مدددا م دددرتكة ادددس هيئدددات  نظددديم القطددداع القتصدددادي واللجندددة، ودعدددم اسدددتقلل اللجندددة ونييفيددداا 
ا فدددال علدددى املهدددام الوزاشيدددة املتمثلدددة يف  نسددديق السياسدددات. أمدددا التو ددديات املقدمدددة إىل اللجندددة 

نيتها املدسسية وإنفاذها، وانا  القددشات يف جمدال املنافسدة ومحايدة املسدتهلك، ف ملا استعرا  ا
و لددددو عقددددد مدددددمترات سددددنوية للدددددعوة، وومددددا مددددنهج دشاسدددد  جددددامع  يتعلددددق عملنافسددددة ومحايددددة 
املسدددتهلك، وومدددا ادددرامج دعدددوة لفائددددة فئدددات مسدددتهدفة ددددددة و اش دددة  ريدددق مدسسدددية لددددمج 

 املنافسة ما محاية املستهلك.
للمسدائل املسدتجدة الناشدئة عدن  وقدم الرئيس التنفيذي هليئة املنافسدة يف او سدوا  عرمداا  -27

. و قتضدددد  امللحقددددة اتنائيددددة اسدددددو انتهاكددددات قددددانون قددددانون املنافسددددة الددددذي مت  نقيحدددده مددددد راا 
ومددا  املنافسددة وجددود  ددي ة  عدداون جديددد اددس اللجنددة واملدددع  العددام. وسددي ون علددى اهليئددة أيضدداا 

ت فرعية مدسسية وموموعية ا ضن محاية املستهلك، زا يف ذلك وجودها اصوشة أك  يف    ريعا
كامدددل إقلددديم الدولدددة ملعاتدددة احتياجدددات السددد ان اوجددده عدددام وحتسدددس مسدددتوايت معي دددة شدددعو 

 او سوا .
علددى سدددال مددن أحددد املستعرمددس األقددران ا ددضن  و ددلل جلسددة األسددئلة واألجواددة، وشداا  -28

يميدددة واملسدددائل العددداارة للحددددود املالدددة عملنافسدددة يف الدلدددد، قدددال وفدددد او سدددوا  إن الت دددتلت اإلقل
لددل علتعدداون مددا السددلطات األجنديددة علددى أسدداس املعاملددة عملثددل. ويتضددمن  2010قددانون عددام 

يسمل عل  ف و قاسدم املعلومدات السدرية مدن أجدل التصددي للت دتلت  القانون اتديد ح ماا 
اونا اهليئة ما الدلدان األ ريف من  لل  دادل املعلومدات و نفيدذ مددامهات العاارة للحدود. و ع

عددن التضداشب احملتمددل ادس مهددام اللجنددة   دداحية. كمددا  درمه امل دداشك يف اسدتعرا  األقددران سددالا 
فيمددددا يتعلددددق عإلنفدددداذ ومهامهددددا القضددددائية. وقددددد  قددددرش زوجددددو القددددانون اتديددددد إن ددددا  د مددددة 

سضلة. وأاثش يف سداله األ ر مسضلة املواشد املالية للمح مة املتاصصة، متاصصة ملعاتة هذه امل
مفداده  الج  عادل املواشد املر ودة للمح مة العليا يف او سوا . وقدم أحد اثل  تنة املنافسة شداا 

أندده مت اختدداذ الرت يدددات اللزمددة لضددمان ختصدديم املددواشد املطلواددة للمح مددة، ودعددا األون تدداد إىل 
 امهة يف  عزيز قدشات أعضا  احمل مة.املس
عمددا إذا كددان لدو سددوا  أنظمددة ملئمددة  و ددرمه م دداشك اث ددر يف اسددتعرا  األقددران سدددالا  -29

إن  لحيات اللجندة يف جمدال املقامداة واإلنفداذ ختددم   ماية املستهلك. وشد وفد او سوا  قائلا 
تلق  ال  اويف وممان ات . وفيما محاية املستهلك اصوشة أفضل، ألن اللجنة يف وما أفضل ل

يتعلددق طاطددال عمليددات الندددماال مددن قدددل اللجنددة، فدد ن القددانون ينحهددا هددذه الصددلحية،  ددر أن 
هناك جوانو عملية  عو  التنفيذ ال امل. وأاثش امل اشك يف استعرا  األقدران ا  دم املعمدول اده 
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السوقية ألن ذلك من شضنه أن ييسر  يف الدلد الذي يسمل اتعريف اهليمنة عن  ريق عتدة ا صة
 اإلنفاذ.

عدن ندوع املسداعدة التقنيدة الدج كاندا  و رمه امل اشك األ در يف اسدتعرا  األقدران سددالا  -30
إن الدلد   داشك ان داط يف ال دد ة  متاحة يف املام  وقد   ون مروشية. فرد وفد او سوا  قائلا 

ويف منتددديف املنافسددة ألفريقيددا. وقدددما اللجنددة املعنيددة الدوليدة للمنافسددة، ومنظمددة التعدداون والتنميددة 
عملنافسة الرعاية للدوشات التدشيديدة الدا ليدة وا اشجيدة ملونيفيهدا مدن أجدل زايدة القددشات التقنيدة. 
وسدضل امل دداشك يف اسددتعرا  األقددران عدن كيفيددة  عدداون اللجنددة مدا السددلطة القضددائية. وعلنظددر إىل 

عددن ال يفيددة الددج ي ددن  ددا للهيئددة حتسددس  مايددة املسددتهلك، سددضل أيضدداا الوليددة اتديدددة املتعلقددة ح
 ر يدددو املهدددام حسدددو األولدددوايت. وشد وفدددد او سدددوا  قدددائلا إن القضددداة مسدددتقلس، وقدددد مت ندددا 
او سوا  من  وفر التدشيو للقضاة، علتعاون مدا اتماعدة اإلمنائيدة للجندوب األفريقد ، ومت حتقيدق 

اايدددة. وقدددال إن اسدددرتا يجية إشدددراك أ دددحاب املصدددلحة يف اهليئدددة ست دددمل نتدددائج د   دددن كلهدددا إُي
إدشاال الوليددددة اتديدددددة املتعلقددددة حمايددددة املسددددتهلك يف  القضدددداة. وسددددي ون علددددى او سددددوا  أيضدددداا 

 اسرتا يجية التد ل يف السو ، وحتسس إداشة املعاش  وزايدة قدشات املونيفس.
ة املعنيدددة عملنافسدددة يف او سدددوا  أسدددئلة علدددى و دددلل جلسدددة التحددداوش،  دددرمه شئددديس اللجنددد -31

امل اشكس يف استعرا  األقران وأعضا  الوفود اق رين. واسدتعر  أحدد املنددواس جترادة الدولايت 
املتحدة األمري ية الج  طلو من احملاكم إنفاذ القراشات الصدادشة مدن اهليئدة املعنيدة عملنافسدة، وهدو 

ل لددذلك مددن شددضنه أن يددس عحددرتام احمل مددة. و ندداول مندددوب أمددر حيدددث عنتظددام، وعدددم المتثددا
اث دددر كيفيدددة اسدددتادام مجهوشيدددة  نزانيدددا املتحددددة املديعدددات ال ليدددة وا صدددة السدددوقية كمعيددداش لتقيددديم 

األادددر اإلُيدددا  لومدددا املنافسدددة والقطاعدددات ا امدددعة للتنظددديم حتدددا وزاشة  اهليمندددة. و نددداول أيضددداا 
ة زامديدا مدن وسدائل اإلعدلم مدر س يف السدنة للتوعيدة اعمدل واحدة. و طر  مندوب اث ر لسدتفاد

اهليئدة املعنيددة عملنافسدة. وأشدداش منددوب اث ددر إىل جترادة زمدددااوي يف قضدااي املنافسددة املتعلقدة حقددو  
املل ية الف رية، والدج شدهدت إجدرا  م داوشات ادس السدلطات املاتصدة. وقدال منددوب اث در إن 

يددا ينطدددق علددى مجيددا ادددالت التجاشيددة، اددا يعطدد  هيئددة املنافسددة قددانون املنافسددة يف جنددوب أفريق
وليدة حصددرية يف جمددال املنافسددة، زدا ي ددمل ال ددركات اململوكددة للدولدة والقطاعددات املنظمددة، األمددر 
الددذي أكد دده احمل مددة العليددا. ولحددظ مندددوب اث ددر أن إسددوا يق  نظددر يف التجددرم زوجددو قددانون 

 املنافسة.
يتعلددق ز ددروع للمسدداعدة التقنيددة مددن  األون تدداد يف وقددا لحددق مقرتحدداا  وعرمددا أمانددة -32

حتدددا  أجددل  نفيدددذ  و ددديات اسددتعرا  األقدددران ا ددداص ادو سددوا . كمدددا أ لقدددا األمانددة م دددروعاا 
عنددددوان "القائمددددة الفرتامددددية ألفضددددل املماشسددددات الدوليددددة املتعلقددددة عملنافسددددة ومحايددددة املسددددتهلك". 
وهددددد  القائمددددة الفرتامددددية هددددو أن   ددددون زثااددددة أداة  فاعليددددة لتدددددادل اقشا  فيمددددا اددددس الدددددول 

املوقددا  األعضددا . وسددتتم الت ذيددة عملعلومددات مددن قدددل السددلطات الو نيددة وسدديتوىل األون تدداد إداشة
. وقام املعهد الدو ق للددفاع عدن املنافسدة ا درة ومحايدة املل يدة الف ريدة يف ادرو اتطدوير (٤)ال د  

امل روع و قديه كمنحة. وعر  مندوب ارو نتائج امل روع الرائد الذي يضدم أفضدل املماشسدات 
 ة الفرتامية.دولة عضواا، ودعا مجيا الوفود إىل  قدم معلومات إلدماجها يف القائم 12من 

__________ 

(٤) http://ccpcatalog.unctad.org/. 
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تقريننننر عنننن  العمننننل املتعلننننق ببننننناء القنننندرات واملسنننناعدة التقنيننننة يف جمننننال قننننوانني  -هاء 
 وسياسات املنافسة 

 )ال( من جدول األعمال(3)الدند 
ملسددضلة انددا  القدددشات واملسدداعدة التقنيددة املتعلقددة  دددداثا  قدددما أمانددة األون تدداد استعرامدداا  -33

ومت عقدو  .(TD/B/C.I/CPLP/14لا  ا  لل السدنة املامدية )اقوانس وسياسات املنافسة املضط
ذلك  نظيم حلقة نقاش شاشك فيهاي وزير وعضو جملس املنافسة املسدول عن م افحة الحت داش 
وشدون املنافسة يف اللجنة القتصادية للمنطقة األوشواية اقسيوية/ ومدير شدون التجاشة واملنافسة 

يددددة لوسددددل أفريقيددددا/ ومدددددير إداشة املنافسددددة التااعددددة لددددوزاشة الصددددناعة يف اتماعددددة القتصددددادية والنقد
 والتجاشة والتموين يف األشدن/ ومدير هيئة محاية املستهلك واملنافسة يف انما.

وقدددددما األمانددددة حملددددة عامددددة عددددن اددددرامج املسدددداعدة التقنيددددة يف اقونددددة األ ددددرة  ضددددمنا  -3٤
لدددعوة، والتجدداشة الرقميددة والدشاسددات املتعلقددة معلومددات عددن الدددعم املدسسدد ، وانددا  القدددشات، وا

مددن استعرامددات األقددران الطوعيددة  26علسددو ، والتعدداون اددس الدددان اتنددوب. وإمددافة إىل  نفيددذ 
 نفيددددذ م دددداشيا إقليميددددة يف أمري ددددا الل ينيددددة، وال ددددر   ،  ولددددا األمانددددة مددددد راا 2005منددددذ عددددام 

 شااطة أمم جنوب شر  اثسيا.األوسل ومشال أفريقيا، ووسل أفريقيا، ويف الدان 
و ناولدا إحدديف املناق ددات التعداون اتدداشي ادس األون تداد واللجنددة القتصدادية للمنطقددة  -35

األوشواية اقسيوية، الذي كان يف ش ل حتليل من قدل  د ا  لقدانون املنافسدة يف الحتداد األوشو  
سدددات والتجددداشب يف جمدددال  نظددديم واملنطقدددة األوشوايدددة اقسددديوية مدددن وجهدددة القتددددا  رفضدددل املماش 

 م افحة الحت اش.
و ناولددا إحددديف امل دداشكات يف النقدداش م ددروع انددا  القدددشات اتدداشي يف إ دداش اتماعددة  -36

القتصدادية والنقديدة لوسددل أفريقيدا، وأعراددا عدن  قدديرها للجهددود الدج يدددذهلا األون تداد يف جمددال 
أ مه إ ددل  الددد  مج  2017وشو  منددذ عددام التنفيددذ. وذكددرت أن الدددعم املقدددم مددن الحتدداد األ

اإلقليمدددد  لألون تدددداد لفائدددددة الدددددان اتماعددددة  ددددد   طددددوير و عزيددددز اإل دددداش القددددانوين واملدسسدددد  
لت ددجيا املنافسددة ومحايددة املسددتهلك يف املنطقددة. والدلدددان امل ددمولة هدد    دداد، ومجهوشيددة أفريقيددا 

م  وارينسددديي، و دددااون، و ينيدددا السدددتوائية، الوسدددطى، ومجهوشيدددة ال ون دددو الديقرا يدددة، وسدددان  دددو 
 وال امرون، وال ون و.

و ندددداول مندددداق  اث ددددر جتراددددة هيئددددة املنافسددددة يف انمددددا، الددددج هتددددتم يف املقددددام األول حمايددددة  -37
ومددمان حقددو  املسددتهل س، وكددذلك عمليددة املنافسدددة القتصددادية ا ددرة مددن أجددل ا فددال علدددى 

 لدى أن اهليئدة املعنيدة حمايدة املسدتهلك واملنافسدة خمولدة قددانو ا املصدلحة العليدا للمسدتهلك. وشددد ع
اتقدم امل وشة إىل اتهات الفاعلدة القتصدادية، واتمعيدات، واملدسسدات األكادييدة، و رهدا مدن 

 منظمات ادتما املدين والقطاع العام ا ضن املسائل املتعلقة عملنافسة.
ج ا داص عل در  األوسدل ومشدال أفريقيدا يف األشدن و ناول املنداق  األ در عمدل الد  م -38

 من حيئ إعداد و نفيذ أن طة التوعية يف جمال قوانس وسياسات املنافسة.
و ناول اع  املناق س جتاش م املتعلقة ا  مج األون تاد لل ر  األوسل ومشال أفريقيدا،  -39

طقة أمري ا الل ينية، على التدوا ، وأعرادوا وار مج األون تاد املتعلق عملنافسة ومحاية املستهلك ملن
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عن  قديرهم لفرص  عزيز التعاون، زا يف ذلك  دادل املعلومدات والديدا ت ا دضن املسدائل املتعلقدة 
 اسياسات املنافسة.

 تقرير فريق النقاش املعين ابلتعاون الدويل  -واو 
 )ه( من جدول األعمال(3الدند )

و  علددى عمدددل فريددق النقدداش ا دددضن التعدداون الدددو ، والدددذي ألقددا أمانددة األون تددداد الضدد -٤0
 ضددمن إعددداد  قريددر استقصددائ  عددن العقدددات الددج  عددرت  التعدداون الدددو ، وكددذلك املقرتحددات 
املقدمددة مددن الدلدددان األعضددا  ا ددضن اقليددات الدوليددة، مثددل جمموعددة أدوات م افحددة املماشسددات 

 ، واقددددرتامه مقدددددم مددددن امل سدددديك لتعزيددددز التعدددداون التجاشيددددة التقييديددددة الددددج قدددددمها الحتدددداد الروسدددد
 . وقدم أعضا  فريق النقاش معلومات إمافية ا ضن مسائل دددة.(5)الدو 
ولحظ أحد أعضا  فريدق النقداش أن جمموعدة األدوات املقدمدة مدن الحتداد الروسد  هد   -٤1

وأعدددرب عدددن جمموعددة  ددد وك ي دددن أن  يسدددر ك ددف املماشسدددات املالدددة عملنافسدددة عدد  ا ددددود. 
 قددديره للتعليقددات الددواشدة مددن خمتلددف اهليئددات املعنيددة عملنافسددة  ددلل أشاعددة اجتماعددات افرتامددية 

. وجمموعدددة األدوات ي دددن أن 2018وحزيران/يونيددده  2017ُعقددددت ادددس   دددرين األول/أكتدددوار 
تفدق عليهدا   ون زثااة األساس لتقدم اقرتامه يتعلق ط دلمه جمموعدة املددادل والقواعدد املنصدفة امل

متعدد األ را  من أجل م افحة املماشسات التجاشيدة التقييديدة، مدا مراعداة الت درات الدج  ا فاقاا 
ونتائج  طوير القتصاد الرقم . وجمموعة األدوات هذه م ملة للجهود  1980حداا منذ عام 

، وال دد ة الدوليدة األ ريف، مثل اتهود الج  دذهلا منظمة التعاون والتنميدة يف امليددان القتصدادي
للمنافسدددة. ويند ددد  أن يوا دددل فريدددق النقددداش عملددده وأن يقدددرتمه إجدددرا   نقددديل  دددلل مددددمتر األمدددم 
املتحدددة الثددامن املعدددق عسددتعرا  مجيدددا جوانددو جمموعددة املددددادل والقواعددد املنصدددفة املتفددق عليهدددا 

 .2020قده يف عام ا فاقداا متعدد األ را  مل افحة املماشسات التجاشية التقييدية، املزما ع
وأعرب عضدو اث در مدن أعضدا  فريدق النقداش عدن  قدديره للجهدد املددذول لومدا جمموعدة  -٤2

األدوات الدج سددلطا الضدو  علددى العقددات القانونيددة، والقيدود مددن حيدئ املددواشد واملسدائل املتعلقددة 
، جدودة أولا علسرية الدج  عدو  التعداون الددو . وحدئ الجتمداع علدى السدتفادة مدن األدوات املو 

وحددذش مددن الزدواجيددة، مددا اإلشدداشة إىل العمددل املضددطلا ادده، علددى سددديل املثددال، مددن قدددل الفريددق 
العامددل املعددق اعمليددات الندددماال التددااا لل ددد ة الدوليددة للمنافسددة. وسدديتمثل دوش األون تدداد يف 

 ئة. وفر من  لتعزيز ون ر املماشسات اتيدة، ول سيما علنسدة للوكالت الناش
وأكدددد عضدددو اث دددر يف فريدددق النقددداش علدددى أن التعددداون الددددو  حيتدددل م دددان الصدددداشة يف  -٤3

جدددددول أعمددددال منظمددددة التعدددداون والتنميددددة يف امليدددددان القتصددددادي، وقددددد مت علفعددددل  قدددددم عدددددة 
 و دديات. واملماشسددات املو ددى  ددا املقدمددة مددن منظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان القتصددادي، 

،   ط   ائفدة مدن أشد ال التعداون التقليديدة، مثدل اإل طداش و ددادل 201٤يف عام الج  رحا 
عدن املسداعدة  إدشاال إ اش جديد ا ضن املعلومات السرية، فضلا  املعلومات  ر السرية. ومت أيضاا 

يف التحقيقات. وما ذلك، فد ن عمدل فريدق النقداش املعدق علتعداون الددو  سدي ون مهمداا ومفيدداا 
ص يف الو دددول إىل الدلددددان  دددر األعضدددا  يف منظمدددة التعددداون والتنميدددة يف امليددددان علدددى ودددو  دددا

__________ 

انظددر، السددتنتاجات املتفددق عليهددا  ددلل الدددوشة السادسددة ع ددرة لفريددق ا دد ا  ا  ددوم  الدددو  املعددق اقددوانس  (5)
 ، الفصل األول(.TD/B/C.I/CLP/47سة )وسياسات املناف
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ا يددة  قيدديم التطديددق الفعلددد   2019القتصددادي، ومددن املزمددا إجددرا  استقصددا  ألعضدددائه يف عددام 
 للتو يات.

، 2018ولفتا عضوة شااعة يف فريق النقاش النتدداه إىل اسدتعرا  ُأجدري يف أايش/مدايو  -٤٤
إىل النمددداذال الدددج ومدددعها األون تددداد،  ا دددداع هندددج مدددرن إزا  التعددداون الددددو ، اسدددتناداا ودعدددا إىل 

ومنظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان القتصددادي، وال ددد ة الدوليددة للمنافسددة، والعددرتا  اقيمددة 
التعدداون  ددر الرلدد . وسددلطا الضددو  علددى أمهيددة إقامددة العلقددات مددن  ددلل ال صددالت علددى 

عددن الدددوش الددذي يضددطلا ادده األون تدداد يف  فس يف مجيددا الددولايت القضددائية، فضددلا مسددتويف املددوني
جمال إداشة املعاش  و يسر الرال ال د  . وي ن لألون تاد  عمديم مجيدا املعلومدات املتاحدة علدى 

للجميدددا. ويند ددد   طدددوير اسدددرتا يجية تمدددا  أعضدددائه عدددن  ريدددق مسدددتودع ايدددا ت ي دددون متاحددداا 
 عزيددز إن ددا  شددد ات جديدددة مددن  ددلل التجمعددات اإلقليميددة. وسددي ون مددن املعدداش  ون ددرها و 

املهدددم  فدددادي التددددا ل، والت دددجيا علدددى امل ددداشكة علدددى أسددداس  دددوع ، ومدددمان عددددم املسددداس 
 عستقللية الوكالت.

وأشدداش عضددو اث ددر يف فريددق النقدداش إىل أمهيددة التعدداون الدددو  مددن منظددوش وليددة قضددائية  -٤5
لدده شوااددل علددى الصددعيد العددامل . وكددان املقددرتمه املقدددم مددن امل سدديك مومددا   دد رة لددديها اقتصدداد

  قدير كدر، ل سيما وأنه حدد األدوات اللزمة للتعاون الدو  الج ي ن أن   دون مفيددة أيضداا 
علدددى  هنددداك حاجدددة إىل هندددج عملددد   دددر ملدددزم ي دددون قائمددداا للوكدددالت املن دددضة حدددديثاا. وقدددال إن 

 كيز على ن ر أفضل املماشسات من  لل العمل املتوا ل لفريق النقاش.الحتياجات، ما الرت 
وأشددادت عضددوة أ ددريف يف فريددق النقدداش علعمددل املثمددر الددذي امددطلا ادده فريددق النقدداش،  -٤6

وأكدددت مددن جديددد وجددود اثشا  متداينددة ا ددضن أنددواع الوسددائل الددلزم اعتمادهددا ودشجددة الرليددة أو 
ليها. وكما أنيهرت التجراة، يتوقف ال ثر على امل اوشات فيما اس اإللزامية الج يتعس ال فا  ع

من حيئ املدواشد. وشدجعا علدى  ما  واجه قيوداا  الوكالت، ل سيما وأن الوكالت الناشئة  الداا 
 زايدة م اشكة هذه الوكالت واقرتحا  طوير مدادل  وجيهية ا ضن التعاون الدو .

حملددة  شتيددة عددن عدددة مندداار قائمددة منددذ عدددة سددنس،  وقدددم عضددو اث ددر يف فريددق النقدداش -٤7
وقدم أمثلدة علدى التحقيقدات الدج جدرت عد  ا ددود للمماشسدات املالدة عملنافسدة، مثدل شدركات 
النقل الدحري، وشركات عملقة يف جمال الت نولوجيا، وعمليات الندماال الضامة الج حدداا 

قرتحددة  طددوة يف اجتدداه  عزيددز التعدداون الدددو ، ومددا إىل ذلددك. وشدد لا جمموعددة األدوات امل مددد راا 
مدن التعداون ادس الددول. واقدرتمه ا دداع هندج  ددشُي  للتنفيدذ،  ا ية  عزيز التعاون اس الوكالت ادلا 

 من املستويف املتعدد األ را . يددأ عملستويف الثنائ  ادلا 
ا األون تدداد ألهنددا وأشدداد عضددو اث ددر يف فريددق النقدداش علدشاسددة الستقصددائية الددج أجراهدد -٤8

م ملدددة لدددألدوات الدددج قددددمتها منظمدددة التعددداون والتنميدددة يف امليددددان القتصدددادي وال دددد ة الدوليدددة 
للمنافسدددة، و سدددلل الضدددو  علدددى األسدددداب الدددج أعاقدددا التعددداون الددددو . وعلدددى الدددر م مدددن عددددم 

 املضد  قددماا احتمال حدوث  وافق كامل يف اقشا  ا ضن ا فا  دو  اث ر، اقرتمه هذا العضو أن 
ىل التثقيف/إسددا  امل دوشة، إقد يتطلو إعادة  ركيز جمموعة األدوات، والتحول من وما املعداير 

 وي ن أن يدشال ذلك يف  طة العمل املقدلة لفريق ا  ا  ا  وم  الدو .
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وأعقددو ذلددك  نظدديم جلسددة حتدداوش. وكانددا معظددم التعليقددات الددواشدة مددن اعدد  الدددول  -٤9
دموعددة األدوات املقدمددة مددن الحتدداد الروسدد . ودعددا أحددد املندددواس إىل حتددديئ  األعضددا  داعمددة

اثليات للتعاون العمل  والفعال، اينما أكد مندوب اث ر أن التوقيا مناسو لعمل فريق النقاش. 
ودعددا العديددد مددن املندددواس إىل موا ددلة عمددل فريددق النقدداش ملدددة سددنة مددن أجددل النظددر يف إم انيددة 

اصدوشة  التوجيهية ا الية لألون تاد. وشدد أحد املنددواس علدى أمهيدة املضد  قددماا  حتديئ الواثئق
 واقعية.
وأشاد أحد اثل  القطاع ا اص علقرتاحدات العمليدة املقدمدة مدن فريدق املناق دة و نداول  -50

جوانو   امل املقرتحات، حيئ  ركز جمموعة األدوات املقدمة من الحتاد الروس  على املسدائل 
إلجرائية يف حس يركز املقرتمه امل سي   علدى العتدداشات العمليدة واملومدوعية. ويف سدديل املضد  ا

عدن  ، اقرتمه وما دليل عمل  حيدد ماهية التعداون الددو  وكيفيتده وجهدات ال صدال، فضدلا قدماا 
مدات الدج إمافة املواميا املتعلقدة عإلنصدا  ومراعداة األ دول القانونيدة، فيمدا يتعلدق حمايدة املعلو 

 يتم  دادهلا والستثنا ات من القواعد العامة.

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)الدند 
، انتاددو فريددق ا دد ا  2018متوز/يوليدده  11يف اتلسددة العامددة الفتتاحيددة، املعقددودة يف  -51

املنافسة السيدة فاداي  ليل )عكسدتان( شئيسدة للفريدق، ا  وم  الدو  املعق اقوانس وسياسات 
 مقرشة. -والسيدة جوليا  لطيف  )ألدانيا(  ئدة للرئيسة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األعمال( 2)الدند 
اعتمددددد فريددددق ا دددد ا  ا  ددددوم  الدددددو ، يف جلسددددته العامددددة الفتتاحيددددة أيضدددداا، جدددددول  -52

 . وعلتا  كان جدول األعمال كما يل يTD/B/C.I/CLP/48املدقا الواشد يف الوايقة األعمال 
 انتااب أعضا  امل تو -1
 إقراش جدول األعمال و نظيم األعمال -2
اددر مج العمددل، زددا يف ذلددك انددا  القدددشات و قدددم املسدداعدة التقنيددة فيمددا يتعلددق  -3

 اقوانس وسياسات املنافسةي
املتعلقددة رح ددام جمموعددة املدددادل والقواعددد املنصددفة املتفددق الدشاسددات  أ() 

عليهدا ا فاقداا متعدددد األ درا  مدن أجددل م افحدة املماشسدات التجاشيددة 
 التقييديةي

التحدايت الج  واجهها الدلدان النامية فيمدا يتعلدق عملنافسدة  ‘1‘
 والتنظيم يف قطاع النقل الدحري
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الدددئ اإلذاعدد  واملرئددد  قضددااي املنافسددة يف جمددال ايددا حقددو   ‘2’
 لألحداث الرايمية ال  يف

 استعرا  األقران الطوع  لقانون وسياسة املنافسة يف او سوا  )ب( 
 قريددر العمددل املتعلددق ادنددا  القدددشات واملسدداعدة التقنيددة يف جمددال قددوانس  )ال( 

 وسياسات املنافسة
 النموذج استعرا  الفصلس ا امس والسادس من قانون املنافسة  )د( 
  قرير فريق النقاش املعق علتعاون الدو   ()ه 

جدددول األعمدددال املدقدددا للددددوشة الثامندددة ع دددرة لفريدددق ا ددد ا  ا  دددوم  الددددو   -٤
 املعق اقوانس وسياسات املنافسة

 اعتماد  قرير فريق ا  ا  ا  وم  الدو  املعق اقوانس وسياسات املنافسة. -5

 ني اخلامس والسادس م  قانون املنافسة النموذجياستعراض الفصل -جيم 
 )د( من جدول األعمال(3)الدند 
عرمدددا أماندددة األون تددداد، يف جلسدددة  دددر شليدددة ُعقددددت قددددل اتلسدددة العامدددة ا تاميدددة،  -53

مدددن قدددانون املنافسدددة النمدددوذج ، ومشدددل ذلدددك حتدددديثاا  6و 5التنقيحدددات املد لدددة علدددى الفصدددلس 
ثلددة القائمددة مددن خمتلددف الددولايت القضددائية، وإمددافة أمثلددة جديدددة مددن للمعلومددات املتعلقددة عألم

علدددى مقاشنددددة  ا دددضن اإل طدددداش عل فاقدددات، ي دددتمل حاليدددداا  5ولايت قضدددائية أ دددريف. والفصددددل 
منقحدددة ادددس نظدددم اإل طددداش املسددددق واللحدددق مدددا اإلشددداشة إىل مدددزااي وعيدددوب كدددل منهدددا، ل سددديما 

معلومدات  أيضداا  5 تضدمن التنقيحدات املد لدة علدى الفصدل علنسدة لوكدالت املنافسدة الناشدئة. و 
مست ملة عن   ريعات املنافسة وسلطات الولية القضائية، ما جدول جديد ي دمل أندواع نظدم 
اإل طدددداش يف ألدانيددددا، وأسددددرتاليا، وإيطاليددددا، وسددددن افوشة، و ركيددددا، والسددددو  امل ددددرتكة ل ددددر  أفريقيددددا 

علددى معلومددات مسددت ملة  ع ددس    ددتمل حاليدداا  6صددل واتنددوب األفريقدد . والتعليقددات علددى الف
الت ددددرات يف الت ددددريعات املتعلقددددة عملنافسددددة أو املدسسددددات يف الددددولايت القضددددائية ذات الصددددلة، 
وكددذلك أمثلدددة إمدددافية مددن هوندددا كوندددا )الصددس(، وموشي ددديوس، عدددن عتدددات ا تصددداص هيئدددات 

 طداش الطدوع / ونظدم املراقددة اإللزاميدة املنافسة يف نظم مراقددة عمليدات النددماال القائمدة علدى اإل
لعمليددات الندددماال يف كندددا، وشدديل  وإسددرائيل/ ومعدداير التقيدديم املومددوع  يف كوسددتاشي ا واهلنددد/ 

 وسدل النتصا  يف الحتاد الروس .

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  -دال 
 املنافسةبقوانني وسياسات 

 من جدول األعمال( ٤)الدند 
متددوز/  13اعتمددد فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الدددو ، يف جلسددته العامددة ا تاميددة املعقددودة يف  -5٤

 ، جدول األعمال املدقا لدوش ه الثامنة ع رة )املرفق األول(.2018يوليه 
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 وسياسات املنافسةاعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني  -هاء 
 من جدول األعمال( 5)الدند 
 -أذن فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الدددو ، يف جلسددته العامددة ا تاميددة أيضدداا، لنائدددة الرئيسددة  -55

 املقرشة رن  ضا التقرير يف  ي ته النهائية اعد ا تتام الدوشة.
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 املرفق األول

اء احلكنننومي جننندول األعمنننال املؤقنننت للننندورة الثامننننة عشنننرة لفرينننق اخلنننرب   
 الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

 انتااب أعضا  امل تو -1
 إقراش جدول األعمال و نظيم األعمال -2
 ار مج العمل املتعلق اقوانس وسياسات املنافسةي -3

  قرير عن العمل الذي امطلا اه فريق النقاش ا ضن التعاون الدو  )أ( 
 القتصاد الرقم قضااي املنافسة يف  )ب( 
النظر يف  دمات الرعاية الصحية  قضااي املنافسة يف القطاع الصح ، وحتديداا  )ال( 

 واملستحضرات الصيدلنية
التعددداون الددددو  ادددس اهليئدددات املعنيدددة عملنافسدددة يف م افحدددة املماشسدددات املالدددة  )د( 

 عملنافسة ع  ا دود، وعمليات الندماال.
 وع  لقوانس وسياسات املنافسةاستعرا  األقران الط )ه( 
 قرير العمل املتعلق ادنا  القدشات واملساعدة التقنية يف جمدال قدوانس وسياسدات  )و( 

 املنافسة
 استعرا  الفصلس التاسا والعاشر من قانون املنافسة النموذج  )ز( 

وعدة جدول األعمال املدقدا للمددمتر األمدم املتحددة الثدامن لسدتعرا  مجيدا جواندو جمم -٤
متعدددددد األ ددددرا  مددددن أجددددل م افحددددة  املدددددادل والقواعددددد املنصددددفة املتفددددق عليهددددا ا فاقدددداا 

 املماشسات التجاشية التقييدية
 اعتماد  قرير فريق ا  ا  ا  وم  الدو  املعق اقوانس وسياسات املنافسة -5
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 املرفق الثاين

 *احلضور  
 ون تاديحضر الدوشة اثلو الدول التالية األعضا  يف األ -1

 الحتاد الروس 
 إايوايا

 األشجنتس
 األشدن
 أشمينيا
 إسدانيا
 إسوا يق
 ألدانيا
 أملانيا

 يرلندا ال ماليةاث
 إيطاليا

 عكستان
 ال ازيل
 ال   ال

 انما
 او سوا 

 اوشكينا فاسو
 ارو

 ايلشوس
  يلند
  ركيا

  رينيداد و وع و
   اد
  ونس
 اتزائر

 اتمهوشية الدوميني ية
 مجهوشية ال ون و الديقرا ية

 مجهوشية  نزانيا املتحدة
 مجهوشية كوشاي
 الديقرا ية ال عديةمجهوشية لو 
 جنوب افريقيا

 جوشجيا
 شومانيا
 زامديا

 زمدااوي
 سري لن ا
 السلفادوش
 السن ال
 السودان
 سوشينام
 سويسرا
 سي يل
  رايا
 الصس
 العرا 
 عمان

  وا يمال
 فرنسا
 الفلدس

 فييا  م
 قطر

 قر يزستان 
 كازا ستان

 كمدوداي
 ال ون و
 ال ويا
 كينيا
 ل فيا
 لدنان
 ماليزاي
 مصر
 امل رب

 امل سيك
 ملوي

 اململ ة العراية السعودية
 اململ ة املتحدة ل يطانيا العظمى واثيرلندا ال مالية 

 موشي يوس
 ميامناش

__________ 

 .TD/B/C.I/CLP/INF.8 تضمن قائمة ا ضوش هذه امل اشكس املسجلس. لل لع على قائمة امل اشكس، انظر  *
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  ميديا
 النمسا
 نيدال

 نيجراي
 ني اشا وا

 اهلند
 هن اشاي

 الولايت املتحدة األمري ية
 الياعن
 اليمن

 وحضر الدوشة اثلون عن عضو املدمتر التا ي -2
 دولة فلسطس

 الدوشةي وكانا املنظمات ا  ومية الدولية التالية ُاثلة يف -3
 جمموعة دول أفريقيا وال اشيي واحمليل اهلادل

 السو  امل رتكة ل ر  أفريقيا واتنوب األفريق 
 اتماعة القتصادية لدول  رب أفريقيا

 اتماعة القتصادية والنقدية لدول وسل أفريقيا
 اللجنة القتصادية للمنطقة األوشواية اقسيوية

 الحتاد األوشو 
 والتنمية يف امليدان القتصاديمنظمة التعاون 

 الحتاد القتصادي والنقدي ل رب أفريقيا
 وكانا أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا واراجمها التالية ُاثلة يف الدوشةي -٤

 مركز التجاشة الدولية
 وكانا الوكالت املتاصصة واملنظمات املعنية التالية ُاثلة يف الدوشةي -5

 منظمة التجاشة العاملية
 وكانا املنظمات  ر ا  ومية التالية اثلة يف الدوشةي -6

 الفئة العامة
 اتمعية الدولية لوحدة واقة املستهل س

 مدمتر التجاش العامل 
 شااطة القانون الدو 

 الفئة ا ا ة
  رفة ال حن الدحري الدولية

    


