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مجم عؤؤة المدؤؤؤالق وال  اعؤؤؤد المنفؤؤؤلة المتلؤؤؤً عليدؤؤؤا اتلا ؤؤؤا  مت ؤؤؤدل 
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   الممارنات التجارية الت ييدية
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  رار اعتمده المؤتمر -أول   
 

إ  مــؤمتر األمــم املتحـــدة الســاب  املعــي باســـتعرا  ةيــ  جوانــق جمموعـــة املبــادئ والقواعـــد  
 املنصفة املتف  عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أج  مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،

ةيــ  جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتفــ  عليهــا اتفاقــاا متعــدد  وقــد اســتعر  
 ســـنة علـــا اعتماد ـــا، 35األطـــراف مـــن أجـــ  مكافحـــة املمارســـات التجاريـــة التقييديـــة، بعـــد مضـــي 

يسلم باملسامهة اإلجيابيـة الـق قـدمتها  ـ ه اةموعـة وفريـ  اخلـااء احلكـومي الـدوي املعـي بقـوانن  وإ 
 ت املنافسة يف تعزيز ثقافة املنافسة،وسياسا
القتصـاد العــاملي، واإلاـالحات الــق أجرلـا البلــدا   طـرأت علــاالتغـاات الــق  وإ  يالحـ  

يف  مبــا الناميــة والبلــدا  الــق متــر اقتصــادالا مبرحلــة انتقاليــة طــوا  الســنوات اخلمــس والثالثــن املاضــية،
  ل  حترير القتصادات وتطوير املنافسة،

القــرارات املتعلقــة بتعزيــز تنفيــ  جمموعــة املبــادئ والقواعــد الــق اعتمــدلا  وإ  يؤكــد مــن جديــد 
مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة الســـتة املاضـــية املعنيـــة باســـتعرا  ةيـــ  جوانـــق جمموعـــة املبـــادئ والقواعـــد 

 دية، املنصفة املتف  عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أج  مكافحة املمارسات التجارية التقيي
باألعمـــــا  املتعلقـــــة همايـــــة املســـــتهل  الـــــق نفـــــ لا  تلـــــف  وإ  حيـــــيا علمـــــاا مـــــ  التقـــــدير 

اجتماعـــات اخلـــااء املخصصـــة بشـــأ  ،ايـــة املســـتهل ، منـــ  مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الســـاد  املعـــي 
مــن باســتعرا  ةيــ  جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتفــ  عليهــا اتفاقــاا متعــدد األطــراف 

بتنقـــيح مبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة  يتعلـــ  فيمـــاأجـــ  مكافحـــة املمارســـات التجاريـــة التقييديـــة، 
 حلماية املستهل ،

بــــالقرار الــــ   او تــــه الــــدورة الثالثــــة عشــــرة ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة  وإ  حيــــيا علمــــاا  
يلــــي: ثيتمثــــ   ــــدف  مــــا مــــن وليــــة الدوحــــة الــــ   يــــن  علــــا )م(56و 50والتنميــــة يف الفقــــرتن 

سياســة املنافســة يف ليصــة واــو  بيصــة تنافســية عــن طريــ  القضــاء علــا املمارســات املانعــة للمنافســة. 
يتماشـــا مـــ  اســـرتاتيجيالا اإل ائيـــة  مبـــا وتشـــجا  الـــدو  علـــا النظـــر يف وضـــ  قـــوانن وأطـــر املنافســـة

  والبحــــ  وأ  يســــاعد البلــــدا  الوطنيــــةث وتشــــا الوليــــة إىل أ  علــــا األونكتــــاد ثأ  يقــــوم بالتحليــــ
الناميـــة والبلـــدا  الـــق متـــر اقتصـــادالا مبرحلـــة انتقاليـــة علـــا اـــياغة وتنفيـــ  سياســـات حلمايـــة املنافســـة 
واملســـتهل ، وعلـــا تشـــجي  تبـــاد  أفضـــ  املمارســـات، وإجـــراء اســـتعرا  النظـــراء لتنفيـــ  مثـــ   ـــ ه 

 السياساتث،
 

 الدور األساسي لقوانن وسياسات املنافسة  
الـــدور الرئيســـي الـــ   يؤديـــه قـــانو  وسياســـة املنافســـة يف حتقيـــ   يؤكـــد مـــن جديـــد -1 

التنميـــة القتصـــادية ويواـــي مبوااـــلة برنـــامآ العمـــ  ادـــام يف  ليـــة األونكتـــاد احلكوميـــة الدوليـــة الـــ   
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يتنـــــاو  مســـــائ  قـــــوانن وسياســـــات املنافســـــة، والـــــ   يتوااـــــ  بـــــدعم ومشـــــاركة نشـــــطن مـــــن ق بـــــ  
 ة بقوانن وسياسات املنافسة يف الدو  األعضاء؛السلطات املعني

الــــدو  األطــــراف إىل أ  تســــعا جا ــــدة لتنفيــــ  األحكــــام الــــواردة يف  ةيــــ  يــــدعو -2 
جمموعـة املبـادئ والقواعـد  ــ ه تنفيـ اا فعـالا، بــالنظر إىل أمهيـة تطبيـ  سياســات املنافسـة تطبيقـاا دقيقــاا 

اا مســـبقاا لكفـــاءة اســـتخدام املـــوارد، والتنميـــة لضـــما  حســـن ســـا األســـواه، و ـــ ا بـــدوره يعـــد شـــرط
 القتصادية والرفاه الجتماعي؛

الـدو  األعضـاء إىل زيـادة التعــاو  بـن سـلطالا املعنيـة باملنافسـة وحكومالــا،   يـدعو -3 
كـــي تقـــوم، حراـــاا علـــا مصـــلحة ةيـــ  البلـــدا ، بتعزيـــز العمـــ  الـــدوي الفعـــا  ملكافحـــة املمارســـات 
املانعــة للمنافســة املشــمولة مبجموعــة املبــادئ والقواعــد، ودااــة عنــدما حتــد   ــ ه املمارســات علــا 

دوي، مـ  العـرتاف باألمهيـة الكبـاة دـ ا التعـاو  بالنسـبة للبلـدا  الناميـة والبلـدا  الـق متـر املستو  ال
 اقتصادالا مبرحلة انتقالية؛

بتعزيــز برنــامآ العمــ  املضــطل  بــه ضــمن أمانــة األونكتــاد وا ليــة احلكوميــة  يواــي -4 
تنفيـ ه بـدعم ومشـاركة نشـطن مـن الدولية الق تتناو  قضايا قـوانن وسياسـات املنافسـة، والـ   يـتم 

 ق ب  السلطات املعنية بقوانن وسياسات املنافسة يف الدو  األعضاء؛
 

 الوثائ   
بالوثـــــائ  الـــــق أعـــــدلا أمانـــــة األونكتـــــاد للمـــــؤمتر و ـــــي:  حيـــــيا علمـــــاا مـــــ  التقـــــدير -5 

TD/RBP/CONF.8/2و ،TD/RBP/CONF.8/3و ،TD/RBP/CONF.8/4و ،TD/RBP/CONF.8/5 ،
، TD/RBP/CONF.8/9، وTD/RBP/CONF.8/8، وTD/RBP/CONF.8/7، وTD/RBP/CONF.8/6و
 ؛UNCTAD/DITC/CLP/2015/2، وUNCTAD/DITC/CLP/2015/1، وTD/RBP/CONF.8/10و
 

 استعراضات النظراء الطوعية لقوانن وسياسات املنافسة  
بواـفها أداة علـا قيمـة استعراضـات النظـراء الطوعيـة الـق أجرا ـا األونكتـاد يشدد  -6 

مفيــــدة لتبــــاد  اخلــــاات والتعــــاو  علــــا الصــــعيدين الــــوطي واإلقليمــــي، ويــــدعو الــــدو  األعضــــاء إىل 
مســاعدة األونكتــاد علــا أســا  طــوعي بتــوفا  ــااء وغــا  لــ  مــن املــوارد ل نشــطة املقبلــة املتعلقــة 

 هب ه الستعراضات؛
 يلي: مبا أ  يقوم األونكتاديُقرر  -7 
قـوانن وسياسـات املنافسـة يف الـدو  ليد من استعراضـات النظـراء الطوعيـة إجراء املز  )أ( 
اةموعــات اإلقليميــة، إىل جانــق دورات لفريــ  اخلــااء احلكــومي الــدوي املعــي بقــوانن  أو األعضــاء

 وسياسات املنافسة؛
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متابعــــــة أنشــــــطة استعراضــــــات النظــــــراء يف ضــــــوء التقييمــــــات اإلجيابيــــــة والتعقيبــــــات  )ب( 
والتواـــيات املقدمـــة  ـــال  مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الســـاب  لســـتعرا  ةيـــ  جوانـــق جمموعـــة املبـــادئ 
ــــة  والقواعــــد املنصــــفة املتفــــ  عليهــــا اتفاقــــاا متعــــدد األطــــراف مــــن أجــــ  مكافحــــة املمارســــات التجاري

 سيما يف التقارير التالية: ل التقييدية،
‘1‘ (External evaluation of UNCTAD peer reviews on competition policy 

 التقييم اخلارجي لستعراضات النظراء الق جيريها األونكتاد لسياسات املنافسة
(UNCTAD/DITC/CLP/2014/5))؛ 

‘2‘ UNCTAD peer review mechanism for competition law: 10 years of 

existence :عشر سنوات (  لية األونكتاد لالستعراضات املتعلقة بقوانن املنافسة
 (؛UNCTAD/DITC/CLP/2015/4من الوجود( )

 
 القانو  النمو جي بشأ  املنافسة   

بالقــانو  النمــو جي املــنقتح والتعليقــات عليــه كــدلي   ــام  بصــفة  ااــةحيــيا علمــاا  -8 
 لُنهآ التنمية القتصادية واملنافسة الق تتبعها بلدا   تلفة بشأ  نقاط متنوعة؛

األونكتــاد القيــام علــا يــو دور  بتنقــيح التعليقــات علــا القــانو  إىل أمانــة يطلــق  -9 
النمو جي يف ضوء التطورات التشـريعية والتعليقـات الـق تقـدمها الـدو  األعضـاء كـي يـتم النظـر فيهـا 
يف الدورات املقبلـة لفريـ  اخلـااء احلكـومي الـدوي املعـي بقـوانن وسياسـات املنافسـة، وأ  تنشـر علـا 

 انو  النمو جي والتعليقات عليه بعد تنقيحها؛نطاه واس  الق
 

 التعاو  التقي  
مـــؤ راا تلبيـــة للحاجـــات  الســـرتاتيجية العامليـــة الـــق اعتمـــدلا أمانـــة األونكتـــاديؤيـــد  -10 

املتزايـــدة إىل التعـــاو  التقـــي واملســـاعدة التقنيـــة يف القطـــاعن العـــام واخلـــا  يف ةيـــ  البلـــدا  الناميـــة، 
 صواــــاا فيمــــا بــــن الــــدو  الناميــــة اجلزريــــة الصــــغاة، والبلــــدا  الناميــــة غــــا الســــاحلية، وغا ــــا مــــن 

ف واملخــاطر، والقتصــادات والبلــدا  الصــغاة البلــدا  والقتصــادات الصــغاة املعرتضــة  يكليــاا للضــع
 الق متر اقتصادالا مبرحلة انتقالية؛

 يلي يف تنفي ه لالسرتاتيجية العاملية اجلديدة: مبا إىل األونكتاد، أ  يقوم يطلق -11 
ــــة، يســــتعر أ   )أ(  ، بالتشــــاور مــــ  املنظمــــات  ات الصــــلة ومقــــدمي املســــاعدة التقني

مــة واملتلقيــة للتعــاو  التقــي علــا  أنشــطة التعــاو  التقــي، لتجنــق الزدواجيــة وتشــجي  اجلهــات املقدل
 تنظيم نتائآ األعما  املوضوعية الق يضطل  هبا األونكتاد؛

ن املقــدلمن واملتلقــن يف جمــا  أ  يســتهدف فعاليــة التكــاليف والتكامــ  والتعــاو  بــ )ب( 
 التعاو  التقي من حي  الرتكيز اجلغرايف ألنشطة التعاو  التقي وطبيعة التعاو  املضطل  به؛
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حتديــد جمــالت األولويــة وقضــايا قــوانن وسياســات املنافســة املتعلقــة بتنفيــ  أ  يتــوىلت  ) ( 
النظـــر فيهـــا واوـــا  إجـــراء بشـــأ ا يف إطـــار يف  لـــ  املشـــاك  الـــق يتعـــن  مبـــا أنشـــطة التعـــاو  التقـــي،

 البيصات اإلقليمية ودو  اإلقليمية؛
ـــ   )د(  نطـــاه البحـــ  عـــن مـــاين  تملـــن وتعبصـــة املـــوارد مـــن أجـــ  تـــد الت أ  يوست

 اسرتاتيجية يف األج  الطوي ؛
 

 مبادرة األونكتاد للشراكة يف جما  البحو  املتعلقة باملنافسة و،اية املستهل   
بالــدور الرئيســي للمبــادرة يف تعزيــز قــدرات األونكتــاد يف جمــاي البحــ  وحتليــ   يقــر -12 

 ؛2010 عام السياسات، وبالنمو الواس  د ه املبادرة من حي  املشاري  واملشاركن، من  إنشائها
 

 ،اية املستهل   
ــــــدعو -13  ــــــة العامــــــة ل مــــــم املتحــــــدة إىل أ  تنظــــــر،  ــــــال  دورلــــــا الســــــبعن ي  اجلمعي

، يف اعتمــاد مشــرو  القــرار املتعلــ  همايــة املســتهل ، ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة 2015 معــا
 ؛*املنقحة حلماية املستهل  بالصيغة املرفقة هب ا القرار

مبشــرو  القــرار  إىل جملــس التجــارة والتنميــة التــاب  ل ونكتــاد أ  حيــيا علمــاا  يطلــق -14 
مـم املتحـدة التوجيهيـة املنقحـة حلمايـة املسـتهل  بالصـيغة املرفقـة املتعل  همايـة املسـتهل  ومبـادئ األ

 القرار*؛ هب ا
األونكتــــــاد إىل عقــــــد اجتماعــــــات  ــــــااء ســــــنوية  صصــــــة بشــــــأ  ،ايــــــة  يــــــدعو -15 

 املستهل  إىل حن إنشاء فري   ااء حكومي دوي معي بسياسات وقوانن ،اية املستهل ؛
 

 قوانن وسياسات املنافسةتعزيز األرضية املشرتكة يف   
أ  يوااــ  فريــ  اخلــااء احلكــومي الــدوي املعــي بقــوانن وسياســات املنافســة،  يقــرر -16 

بنــــاءا علـــــا طلـــــق الـــــدو  األعضــــاء وبالتعـــــاو  مـــــ  الســـــلطات الوطنيــــة واإلقليميـــــة يف جمـــــا  قـــــوانن 
ــــــادة تعزيــــــز قــــــدرات الــــــدو  األعضــــــاء فيمــــــا بينهــــــا لتحديــــــد  املمارســــــات وسياســــــات املنافســــــة، لزي

يقــرر أ  تركــز  ــ ه العمليــة علــا ةلــة أمــور  كمــا  للمنافســة الــق تــؤثر علــا التنميــة القتصــادية املانعــة
 يلي: ما بينها

حتديد األرضية املشـرتكة أ  أوجـه الشـبه العامـة يف الـُنهآ الـق تتبعهـا احلكومـات يف  )أ( 
 معاجلة مسائ   تلفة تتص  بقوانن وسياسات املنافسة؛

__________ 
 .TD/RBP/CONF.8/11/Add.1يرد املرف  يف الوثيقة  * 
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تســليا الضــوء والتشــجي  علــا تبــاد  ا راء يف اةــالت الــق يصــعق فيهــا حتديــد  )ب( 
بــن  أو احلــالت الــق توجــد فيهــا فــواره بــن النظريــات القتصــادية ،مــثالا  ،األرضــية املشــرتكة، ومنهــا

 سياسات املنافسة؛ أو قوانن
نفــا  يف حــالت يف  لــ  اإل مبــا إجــراء حتليــ  معمــ  لفعاليــة إنفــا  قــوانن املنافســة، ) ( 

 املمارسات املتعددة اجلنسيات املانعة للمنافسة؛
حتديـد التـدابا املالئمـة ملســاعدة البلـدا  الناميـة والبلـدا  الــق متـر اقتصـادالا مبرحلــة  )د( 

 انتقالية والق قد تشك  املمارسات املانعة للمنافسة عقبة يف طريقها؛
 

 دعم برنامآ عم  األونكتاد  
دو  األعضــاء القــادرة علــا دعــم تنفيــ  األنشــطة املبينــة يف  ــ ا القــرار إىل الــ يــدعو -17 

عـن تقـديره وامتنانـه للـدو  األعضـاء واملنظمـات الـق قـدم   ،يف  ـ ا الصـدد ،القيـام بـ ل ، ويعـرب
 مسامهات مالية؛

املنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة وبــــرامآ ووكــــالت التمويــــ  إىل تقــــد  املــــوارد  يــــدعو -18 
 مل كورة يف   ا القرار؛ل نشطة ا

 
ـــــة لفريـــــ  اخلـــــااء احلكـــــومي الـــــدوي املعـــــي بقـــــوانن    ـــــدورات املقبل ـــــة بشـــــأ  ال مشـــــاورات غـــــا رلي

 وسياسات املنافسة
أ  الــدورات املقبلــة لفريــ  اخلــااء احلكــومي الــدوي املعــي بقــوانن  يؤكــد مــن جديــد -19 

شـــاورات غـــا الرليـــة مـــ  الرتكيـــز بصـــفة شـــم  أربـــ  جمموعـــات مـــن املســـائ  للمتوسياســـات املنافســـة 
  ااة علا حالت عملية  ي:

 املنافسة والتنمية املستدامة والشاملة للجمي ؛ )أ( 
املمارسات الُفضلا يف وضـ  وإنفـا  قـوانن وسياسـات املنافسـة وتفاعلهـا مـ  ،ايـة  )ب( 
 املستهل ؛
 توفا بناء القدرات واملساعدة التقنية؛ ) ( 
 الدوي وإقامة الشبكات؛التعاو   )د( 
املواضــــي  التاليــــة للمشــــاورات غــــا الرليــــة املقرتحــــة  ــــال  الــــدورة اخلامســــة  جُيمــــ  -20 

 عشرة لفري  اخلااء احلكومي الدوي:
 البح  عن أوجه الصلة بن أ داف سياسات املنافسة وامللكية الفكرية؛ )أ( 
 إنفا  سياسات املنافسة يف قطا  جتارة التجزئة؛ )ب( 
 تعزيز اليقن القانوين يف العالقات بن سلطات املنافسة واجلهاز القضائي؛ ) ( 
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 تعزيز قدرات القطا  اخلا  علا المتثا  يف جما  املنافسة؛ )د( 
احلكومات إىل القيـام، يف أثنـاء املشـاورات املقبلـة يف اجتماعـات فريـ  اخلـااء  يدعو -21 

قـــوانن وسياســـات املنافســـة لـــديها بغيـــة حتســـن الفهـــم تطبيـــ   أو احلكـــومي الـــدوي، بتوضـــيح نطـــاه
 ــــ ا الســــياه، قــــد ترغــــق  ويف .املتبــــاد  للمبــــادئ واإلجــــراءات الفنيــــة لقــــوانن وسياســــات املنافســــة

 يلي: ما احلكومات يف مناقشة
طريقة تطبي  قوانن وسياسـات املنافسـة علـا أنشـطة الـدو  مثـ  تنظـيم املؤسسـات  )أ( 

 دولة، والحتكارات الطبيعية واملشاري  الق متنحها الدولة حقوقاا حصرية؛احلكومية واحتكارات ال
 مسامهة سياسات املنافسـة يف احلـد مـن ةيـ  أشـكا  الفقـر يف سـياه  طـة التنميـة )ب( 

 ؛2015 عام بعد ملا
 

 مواالة اسـتعرا  جمموعـة املبـادئ والقواعـد املنصـفة املتفـ  عليهـا اتفاقـاا متعـدد األطـراف ملكافحـة  
 املمارسات التجارية التقييدية

بـــأ  تعقـــد اجلمعيـــة العامـــة مــــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــامن لســـتعرا  ةيــــ   يواـــي -22 
جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتفــ  عليهــا اتفاقــاا متعــدد األطــراف مــن أجــ  مكافحــة 

 .2020 عام املمارسات التجارية التقييدية حت  رعاية األونكتاد يف جنيف يف
 ا تتام اجللسة العامة

    2015متوز/يوليه  10
 م  ز الرئيس -ثا يا   

 
 الديا ات الفتتاحية -ألف 

 
أدىل املتكلمــــو  التــــاي  كــــر م ببيانــــات افتتاحيــــة: نائــــق األمــــن العــــام ل ونكتــــاد؛ و ثــــ   -1

 نيكية؛ و ث  باكستا ؛ و ث  باو.يالفلبن؛ و ث  اجلمهورية الدوم
وشـــدد نائـــق املـــدير العـــام علـــا أ  سياســـات املنافســـة زادت مـــن كفـــاءة األســـواه وفعاليـــة  -2

تــــؤد فــــر  توســــي  األســــواه إىل النتــــائآ املرجــــوة دائمــــاا،  صواــــاا يف األســــواه األقــــ   ومل احلوكمــــة.
نضــجاا، كأســواه البلــدا  الناميــة. لــ ل  كانــ   نــاا حاجــة إىل سياســات املنافســة لضــما  اســتمرار 

كانــــــ   ــــــ ه السياســــــات  امــــــةا لتحقيــــــ  أ ــــــداف التنميــــــة  كمــــــا  اإلاــــــالحات اديكليــــــة الثقــــــة يف
 املستدامة.

وأثــأ أحــد املنــدوبن علــا نتــائآ استعراضــات النظــراء الطوعيــة لقــوانن وسياســات املنافســة  -3
 ـــال  الـــدورة الثالثـــة عشـــرة لفريـــ  اخلـــااء احلكـــومي الـــدوي  2013 عـــام الـــق أجرا ـــا األونكتـــاد يف

ي بقوانن وسياسات املنافسـة. وبـنت منـدوب   ـر أمهيـة عمليـة استعراضـات النظـراء. فعلـا سـبي  املع
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املثـــا ، أدت التواـــيات املقدمـــة  ـــال  اســـتعرا  النظـــراء لقـــوانن وسياســـات املنافســـة يف الفلبـــن، 
اد ، إىل اعتمـــ2014 عـــام الـــ   ُأجـــر   ـــال  الـــدورة الرابعـــة عشـــرة لفريـــ  اخلـــااء احلكـــومي الـــدوي

قـــانو  منافســـة شـــام  يف جـــدو  األعمـــا  التشـــريعي للاملـــا  الـــوطي. وســـلتم املنـــدوب باحلاجـــة إىل 
حتـدي  ا ليـات التشـريعية القائمـة املتعلقـة همايــة املسـتهل  وأكـد أ  بسمكـا  سياسـات املنافســة أ  

 ُتسهم يف النمو والتنمية املستدامن والشاملن.
زيـــز الثقافـــة والتعلــــيم يف جمـــا  املنافســـة دا ـــ  كيانــــات وشـــدد منـــدوب   ـــر علــــا أمهيـــة تع -4

القطــا  العــام واةتمــ  املــدين، وعلــا حاجــة البلــدا  الناميــة إىل التعــاو  الــدوي لضــما  واــو  فوائــد 
املنافســــــة إىل املســــــتهلكن النهــــــائين. وأ ــــــااا، شــــــدد منــــــدوب   ــــــر علــــــا أمهيــــــة املنافســــــة للتنميــــــة 

لحــ  اللتــزام احلــاي ل ونكتــاد  وإ    سياســات التجــارة احلــرة،القتصــادية مــن حيــ  الرتابطــات مــ
مبســائ  ،ايــة املســتهل ، حــ  املنــدوبن علــا تقــد  الــدعم وإيــالء العتبــار الواجــق يف  يتعلــ  فيمــا

 ــ ا الشــأ   ــال  املناقشــات املتعلقــة باســتعرا  مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة حلمايــة املســتهل  
 هماية املستهل . يتعل  فيمانف  مستقبالا يف األمم املتحدة يف األعما  الق ستُ 

  
 م  ز الجلنات -ساء 

 من جدو  األعما ( 6)البند 
 
يلــي: الســب  والوســائ   مــا املــؤمتر ســ  جلســات تناولــ  ،يف إطــار جــدو  أعمــا  ،ُعقــدت -5

ملستحضــرات الصــيدلنية الكفيلــة بتقويــة إنفــا  قــانو  املنافســة والــدعوة إليــه؛ ودور املنافســة يف قطــا  ا
وفوائد ا للمستهلكن؛ والتعـاو  الـدوي يف قضـايا النـدما  باعتبـار  لـ  أداة إلنفـا  قـانو  املنافسـة 

يف  لـــ  اقـــرتا  تنقـــيح مبـــادئ  مبـــا إنفـــا اا فعـــالا؛ وتقريـــر عـــن أعمـــا  اجتماعـــات اخلـــااء املخصـــ ،
يف  لــ   مبــا جمموعــة املبــادئ والقواعــد، األمــم املتحــدة التوجيهيــة حلمايــة املســتهل  واســتعرا  تنفيــ 

املشــاورات املتعلقــة بالفصــو  املنقحــة األو  والرابــ  والثــامن واحلــاد  عشــر والثالــ  عشــر مــن قــانو  
األونكتــاد النمــو جي بشــأ  املنافســة؛ وأنشــطة بنــاء القــدرات وتقيــيم استعراضــات النظــراء الطوعيــة يف 

اســية أعــدلا األمانــة وُأجريــ  مناقشــات  ات اــلة إطــار األونكتــاد. وُعرضــ  ورقــات معلومــات أس
إطــار جــدو  أعمــا  املــؤمتر، ُعقــدت جلســتا  لستعراضــات النظــراء لقــوانن وسياســات  ويف بــ ل .

املنافســة يف ألبانيــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وفيجــي، واجتمــا  مائــدة مســتديرة رفيــ  املســتو  بشــأ  دور 
 ية املستدامن والشاملن.سياسات املنافسة يف تشجي  النمو والتنم

يـــورد مـــوجزاا للنقـــاط  ـــو وقــد أُعـــد  ـــ ا التقريـــر عـــن أعمـــا  املـــؤمتر علـــا مســـؤولية الـــرئيس، و  -6
يشـم  الكلمـات الرئيسـية وعـرو  أعضـاء حلقـات النقـاخ والتـد الت  مبـا األساسية مـن كـ  دورة،
 واملسامهات اخلطية.
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 إليه  ست  ية إ لاذ   ا ين المنافنة والدع ةالجلنة األولى: الُنُدل وال نائل الكليلة  -1 
كـــا  املتكلمـــو  الرئيســـيو  واملشـــاركو  يف حلقـــة النقـــاخ يف اجللســـة األوىل مـــن حكومـــات   -7

ونيكـــاراغوا إىل جانـــق أكـــادلي مـــن اململكـــة  نـــام فييـــ كـــ ن مـــن الحتـــاد الروســـي وجنـــوب أفريقيـــا و 
 املتحدة لايطانيا العظما وأيرلندا الشمالية.

شـــرع  اجللســـة يف مناقشـــة الورقـــة املعنونـــة ثالُســـُب  والوســـائ  الكفيلـــة بتقويـــة إنفـــا  قـــانو  و  -8
 .  (TD/RBP/CONF.8/5)املنافسة والدعوة إليهث 

وتنــــاو  املتحــــد  الرئيســــي ثالثــــة جمــــالت  ــــي األ ــــداف والتصــــالت وتقييمــــات األثــــر.  -9
مبعـــز  عـــن ا  سياســـات املنافســـة باأل ـــداف، شـــدد املتحـــد  علـــا عـــدم إمكانيـــة اتبـــ يتعلـــ  فيمـــاو 

ــــه ينبغــــي للوكــــالت أ  تكــــو  قــــادرة علــــا ترةــــة األ ــــداف اةــــردة إىل أ ــــداف عمليــــةغا ــــا   ، وأن
 يف وضــــ   ــــ ه األ ــــداف لضــــما  نأاــــحاب املصــــلحة املعنيــــمشــــاركة شــــدد علــــا ضــــرورة  كمــــا

كالـــة، مـــ  مشوليتهـــا. وينبغـــي علـــا وجـــه اخلصـــو  أ  تكـــو   ـــ ه األ ـــداف متوائمـــة مـــ  قـــدرات الو 
باأل ــــداف األ ــــر  اخلااــــة باملنافســــة  يتعلــــ  فيمــــامراعــــاة مقــــدار التضــــحية الــــق يتوجــــق تقــــدلها 

 لقيــا  قــدرات الوكالــة. ة ــ ا الصــدد، لكــن اســتخدام جمموعــة أدوات معياريــ ويف وبــاملوارد املتاحــة.
)كالــدعوة،   ارجيــة أو التصــالت فــيمكن أ  تكــو  دا ليــة، مثــ  اعتبــارات كفــاءة املــو فن( أمــا

للمســـاعدة  علـــا ســـبي  املثـــا (. وأكـــد املتحـــد  ضـــرورة الرتكيـــز علـــا التصـــالت اخلارجيـــة كوســـيلة
بتقييمـات األثـر، أكـد املتحـد  أمهيـة  يتعلـ  فيمـابـاألثر الفعلـي واملتصـور للوكالـة. أ ـااا،  يتعل  فيما

د مــــن تسلســــ  واضــــح بــــ ول حتديــــد األثــــر الفعلــــي أل  لوكالــــة، وفهــــم التكــــاليف يف الوقــــ  نفســــه.
وشــفاف ومتســ  يف  ــ ه العمليــة. وتــؤد  القــيم واحلقــائ  امليــة يف  ــ ه العمليــة الديناميــة لتحديــد 

 األ داف، )كامليزانيات والبيصات السياسية علا سبي  املثا ( دوراا  ورياا.
الحتـاد  وبنا النقاخ التفـاعلي الالحـ  تنـو  التصـميم املؤسسـي يف نظـم املنافسـة يف كـ  مـن -10

، ونيكــاراغوا. ومتحــور النقــاخ حــو  اةــالت الثالثــة الــق أشــار نــام فييــ الروســي، وجنــوب أفريقيــا، و 
 إليها املتحد  الرئيسي.

املشــاركو  يف حلقــة النقــاخ الضــوء علــا التجــارب املتعلقــة ســلتا باأل ــداف،  يتعلــ  فيمــاو  -11
يف  لــ   مبــا ال  حـالت منافســة واقعيــة،بكيفيـة توضــيح األ ــداف األساســية لقـانو  املنافســة مــن  ــ

أ ــداف تشــم  ضــما  إمكانيــة ال تيــار للمســتهل ، والبتكــار، و فــع األســعار؛ و،ايــة عمليــة 
املنافســـــة والتنـــــافس؛ ومراقبـــــة  ارســـــة الســـــلطة القتصـــــادية عـــــن طريـــــ  منـــــ  الحتكـــــارات ومعاقبـــــة 

وب أفريقيــا، علــا ســبي  املثــا ، حــالت الفشــ  يف الســوه. ففــي جنــ التكــتالت الحتكاريــة ومعاجلــة
ُوضــع  أ ــداف تتعلــ  بالسياســة العامــة كتشــجي  العمالــة، وحســن ســا أداء األســواه، واإلنصــاف، 

املشـــــاركو  يف حلقـــــة النقـــــاخ وتـــــدار  وفـــــر  املشـــــاركة املتاحـــــة للمؤسســـــات الصـــــغاة واملتوســـــطة. 
داف السياســــية األوســــ  التجــــارب املتعلقــــة بتحديــــد األ ــــداف، واملمارســــات الفضــــلا، وبلــــو  األ ــــ

نيكــاراغوا، علــا ســبي  املثــا ، جــر  تنــاو  جــانبن مهــا: الانــامآ والعمــ  الــدا لي،  ويف حلكومالــا.
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أنـوا  األ ـداف الـق تـؤثر يف األسـواه الرئيسـية؛ واجلهـود القائمـة علـا إحد  الوكـالت حي  تراعي 
يف بعـــع  ،الوكالـــةأطـــراف اقتصـــادية. واضـــطرت تقـــوم هبـــا رد الفعـــ ، بالســـتناد إىل أعمـــا   ارجيـــة 

تلبيـــة تطلعـــات األطـــراف القتصـــادية الرئيســـية، فضـــالا ت منافســـة جـــائرة لإىل معاجلـــة حـــال ،األحيـــا 
طلبات مـن احلكومـة املركزيـة تتعلـ  مبواضـي   ـددة تشـم  العوامـ  الـق لكـن أ  تـؤثر علـا تلبية عن 

متابعــة سياســات املنافســة تعــ  ر شــاركن يف النقــاخ علــا امل واتفقــ   راءالراتــق األساســي يف البلــد. 
أ  علــا شــارة إىل الســياه القــانوين والقتصــاد  والسياســي والجتمــاعي و اإل، دو  مبعــز  عــن غا ــا
أ   ــ ه الوكــالت املنافســة واقــ  ينبغــي للوكــالت أ  تعيــه. ويتعــن علــا  وسياســاتتســييس قــوانن 

 ثر اخلارجي.تتخ  إجراءات للتخفيف من   ا األ
 تفرقــة الوكــالأبالتصــالت، ركــز املشــاركو  يف النقــاخ علــا ةلــة أمــور بينهــا  يتعلــ  فيمــاو  -12

 ،ووضـــــ  بيانـــــات واضـــــحة تتعلـــــ  بـــــأدوات التقيـــــيم ،والشـــــفافية ،وضـــــ  الســـــرتاتيجياتاملشـــــاركة يف 
رقـــة )عـــن واأل ـــداف الـــق يتعـــن علـــا املـــو فن وأاـــحاب املصـــلحة ا  ـــرين بلوغهـــا، ومتكـــن األف

الحتـاد  ويف لتعزيـز اإلبـدا  واحلفـز. حلقـات التغ يـة املرتـدةطري  تشـجي  امللكيـة علـا سـبي  املثـا ( و 
ــــا  ،الروســــي ــــر مــــن   ،علــــا ســــبي  املث ــــة املنافســــة أكث إدارة  25و مو ــــف، 3 000كــــا  لــــد  وكال
 ليــات التاليـــة: ا بفضــ مكتبــاا إقليميــاا. وكانــ  التصــالت الدا ليــة حتــدياا   جتــاوزه  84مســتقلة و

دراســـة احلـــالت علـــا يـــو مشـــرتا بـــن اإلدارات؛ وإتاحـــة التصـــالت يف الجتـــا ن للمـــو فن عـــا 
بوابة شبكية دا لية؛ واإلنفا  املوحد يف ةيـ  املكاتـق اإلقليميـة؛ وتقـد  احلـوافز للمـو فن يف نظـام 

قـاخ التجـارب املتعلقـة بالتصـالت املشـاركو  يف حلقـة الن تـدار وم علا اجلـدارة. أ ـااا، قترقيات ي
اخلارجيـــة،  صواــــاا كيفيــــة حتديــــد الوكــــالت ألاـــحاب املصــــلحة وأ ــــداف التصــــالت اخلارجيــــة، 

وضـــ  فوائـــد كبـــاة وواقعيـــة وعمليـــة للمســـتهلكن وإىل جـــي أ  يـــؤد  عمـــ  الوكالـــة إىل حراــا علـــا 
 سجالت إنفا  واضحة وسليمة.

مهيـــة تقيـــيم أثـــر إجـــراءات الوكالـــة واســـتخدام مؤشـــرات وشـــدد املشـــاركو  يف النقـــاخ علـــا أ -13
مـــن أجـــ  تقيـــيم أثـــر القـــرارات املتعلقـــة باملنافســـة علـــا القتصـــاد.  نوعيـــةالكميـــة والملقـــاييس مشـــرتكة 

 وألقـــا أحـــد املشـــاركن الضـــوء علـــا مثـــا  اســـتعرا  النظـــراء لقـــانو  وسياســـة املنافســـة يف نيكـــاراغوا
 بقدرات الوكالة. يتعل  فيماساسية ال   تناو  العراقي  األ ،2013 عام
 

 الجلنة الثا ية: لور المنافنة ف   طاع المنتحضرات الفيدل ية وف ائدها للمنتدلكين -2 
كــا  املتحــدثو  الرئيســيو  واملشــاركو  يف النقــاخ يف اجللســة الثانيــة مــن حكومــات إيطاليــا  -14

 إضافةا إىل أكادلي من اململكة املتحدة.وجنوب أفريقيا والصن والوليات املتحدة األمريكية 
ـــــــوا   -15 ـــــــدأت اجللســـــــة مبناقشـــــــة ورقـــــــة بعن دور املنافســـــــة يف القطـــــــا  الصـــــــيدي وفوائـــــــد ا ثوب
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إ ا كـــا  ينبغـــي اســـتخدام قـــانو  مكافحـــة الحتكـــار  مـــا وتنـــاو  املتحـــد  الرئيســـي بالنقـــاخ -16
ـــم املتحـــد   أو  ـــرتا سياســـة بـــراءات اللتصـــحيح عيـــوب  القواعـــد املنظمـــة للقطـــا  الصـــيدي. وقست

طرحهـــا يف  أو تـــأ ا تطـــوير املنتجـــات اجلنيســـة أو الســـرتاتيجيات املخلـــة باملنافســـة الراميـــة إىل وقـــف
األســـواه مـــن جانـــق الشـــركات األاـــلية إىل الفصـــات التاليـــة: تصـــرف دا ـــ  حـــدود بـــراءات ال ـــرتا  

 املنـــتآ، علـــا ســـبي  املثـــا (؛ وتصـــرف  ـــار  حـــدود بـــراءات ال ـــرتا  األاـــلية )التجديـــد املســـتمر يف
األالية )إد ا  تغياات طفيفة علا املنتآ، علا سبي  املثا (؛ وتصرف قبي  انتهاء فـرتة ،ايـة بـراءة 
ال رتا  لكنه يـؤد  إىل نتـائآ تظهـر بعـد انتهـاء فـرتة بـراءة ال ـرتا  )اتفاقـات الـدف  مقابـ  التـأ ر(. 

 املتحد  أ  تركز سلطات املنافسة علا مسألة إد ا  تغياات طفيفة علا املنتآ.واقرت  
يف  مبـا قدم مـةا عامـةا عـن القطـا  الصـيدي يف جنـوب أفريقيـا، مشارا  التفاعلي  وبدأ النقاخ   -17

سياســات امللكيــة الفكريــة وعالقــة علــا  الطارئــة لــ  حــالت املنافســة الرئيســية والتطــورات األ ــاة 
كميـــات أكـــا مـــن األدويـــة اجلنيســـة اســـُتهلك  يف جنـــوب أفريقيــــا قـــا  إ   بتعزيـــز املنافســـة. و  لـــ  

مقارنــةا بأدويــة الشــركات األاــلية، ومــ   لــ  أُنفــ  مبلــت أكــا علــا أدويــة تلــ  الشــركات. وأُثــات 
يف األســـعار والنشـــاط احلصـــر  يف حالـــة واحـــدة وـــ   باملغـــالة يتعلـــ  فيمـــامســـائ  امللكيـــة الفكريـــة 

. وقــد أد  تــد   الســلطة إىل حــ  وســا خلفــع الســعر القهقريــةلفاوســات لد األدويــة املضــادة أحــ
 ،2013 عـــام يف املائـــة و فـــع كبـــا يف ســـعر النســـخة اجلنيســـة مـــن نفـــس الـــدواء. ومنـــ  68بنســبة 

جتــــر  احلكومــــة إاــــالحات يف نظــــام امللكيــــة الفكريــــة مــــن أجــــ  تعزيــــز املنافســــة عــــن طريــــ  تيســــا 
تقييمــات ســـلطة املنافســـة ولـــ  للمنتجــات اجلنيســـة وضــما  قابليتهـــا لالســتمرار. و الــد و  املبكـــر 

لتــدقي  يف جمــا  املنافســة. بــ  إنــه جــر  تقيــيم اســتغال  لامللكيــة الفكريــة  حقــوه  إىل وجــوب إ ضــا  
   ه احلقوه علا أسا  مبادئ املنافسة وفوائد ا للمستهلكن النهائين.

علـــا إاـــال  نظـــام التســـعا يف القطـــا  الصـــيدي يف الصـــن. وقـــدم املتحـــد  التـــاي مثـــالا  -18
ــــة إلنفــــا  قواعــــد  وقــــا  إ  اســــرتاتيجية ســــلطة املنافســــة تشــــم  إعــــال   ــــ ا القطــــا  قطاعــــاا  ا أولوي

وتعزيــز التــواز  بــن تنظــيم القطــا  وسياســة املنافســة إضــافةا إىل تعزيــز الرتابطــات بــن إنفــا   ،املنافســة
 املنافسة والدعوة إليها.

وتنــــاو  متحــــد    ــــر الصـــــلة بــــن قــــانو  بــــراءات ال ـــــرتا  وقــــانو  املنافســــة يف القطـــــا   -19
إىل حالــة  ،علــا وجــه اخلصــو  ،إنفــا  قــوانن املنافســة يف إيطاليــا، مشــااا علــا الصــيدي وقــدم أمثلــةا 

د بــارزة تتعلــ  باســرتاتيجيات إشــكالية يف جمــا  بــراءات ال ــرتا  نفــ لا شــركة أاــلية مشلــ  التجديــ
يف التقاضـي. و لـ  واملغـالة  ،وإساءة استخدام القواعد املنظمـة ل دويـة وبـراءات ال ـرتا  راملستم

أ  إســـاءة ي إىل أ  اإلجـــراء كـــا  غـــا قـــانوين مشـــاا إىل قـــرار ســـلطة املنافســـة وحكـــم القضـــاء النهـــائ
راف يف  ارسـة بـ  علـا وجـود ايـعلـا انتهـاا رلـي للقـوانن، تنطو  بالضرورة  ل استخدام احلقوه

ـــــا ا حلقـــــوه املمنوحـــــة. و لـــــ  املتحـــــد  إىل أ  سياســـــات امللكيـــــة الفكريـــــة واملنافســـــة تشـــــج  عل
املنافســة والبتكــار مبــدأ البتكــار. وبالتــاي فــس  إســاءة اســتغال  حقــوه امللكيــة الفكريــة يتنــاقع مــ  

 وينته  حقوه اإلنسا .
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نافســـــة والتســـــويات املاليـــــة العكســـــية، إنفـــــا  قـــــوانن امل علـــــاوقـــــدم املتحـــــد  التـــــاي أمثلـــــةا  -20
ومتديـــد اــالحية بـــراءات ال ــرتا  يف الوليـــات  األدويــة صواــاا مبوجــق قـــانو  التنــافس يف أســـعار 

املتحـــدة. ولحـــ  املتحـــد  أ  الســـوه تتحـــو  بســـرعة يـــو املنتجـــات اجلنيســـة حيثمـــا تتـــوفر  ـــ ه 
فـا   ـ ا القـانو . وشـدد املتحـد  يف بليـو  دولر منـ  بـدء ن 931املنتجات وأ  املسـتهلكن وفـروا 

استعراضــه لقضــايا  تلفــة يف جمــا  مكافحــة الحتكــار علــا أ  اتفاقــات الــدف  مقابــ  التــأ ر ينبغــي 
حتليلهـا مبوجـق حكــم املنطـ . ويسـتثي نطــاه حقـوه بــراءات ال ـرتا  املمارسـات الــق تنطـو  علــا 

 نافسن مقاب  بقائهم  ار  السوه.استخدام األربا  الحتكارية لدف  مبالت مالية إىل امل
ــــة  -21 ــــ  إحــــد  اةموعــــات اإلقليميــــة إىل أ  إســــاءة اســــتخدام اإلجــــراءات التنظيمي وأشــــار  ث

إلقصـــاء املنافســـن ودفـــ  مبـــالت ماليـــة إىل املنافســـن إلبقـــائهم  ـــار  الســـوه علـــا حســـاب املـــواطنن 
للملكيــة الفكريــة. وأكــد املمثــ   ةة املشــروععالقــة لــه باحلمايــ ل متثــ  إ ــاللا بقواعــد املنافســة الفعالــة

أ  املنافســـــة مـــــن جانـــــق املنتجـــــات اجلنيســـــة متثـــــ  قـــــوة ديناميـــــة حلفـــــز الشـــــركات الصـــــيدلنية علـــــا 
 الستثمار يف البح  وتطوير عالجات مبتكرة.

عطــاءات املشــرتيات العامــة بوقــدم أحــد املنــدوبن مثــالا علــا إجــراء فعلــي ملكافحــة التالعــق  -22
يف ادنــــد. وقــــدم منــــدوب   ــــر ورقــــةا الصــــيدلين اســــتعرا  عمليــــات النــــدما  يف القطــــا  وقضــــايا 

ســلوا الشــركات األاــلية ونطــاه قــانو  املنافســة يف معاجلــة املشــكالت  ات الصــلة. وتنــاو    تناولــ
وقُـــدم مثـــا  عـــن قـــانو   ،الصـــيدلينغـــا املشـــروعة يف القطـــا   احلســـومات بعــع املنـــدوبن اســـتخدام

 ارسـات املنافسـة غـا إحـد  فصـات غـا املشـروعة  احلسـوماتحيـ  متثـ   ا ةهوريـة كوريـاملنافسة يف
ــــائآ تقيــــيم ملقبوليــــة تكلفــــة املنتجــــات الصــــيدلنية  املنصــــفة ضــــد املنافســــن. وقــــدم منــــدوب   ــــر نت

وحتديــد األســعار يف الحتــاد الروســي وأســواه أ ــر  مشــاهبة  الســتهالابالســتناد إىل حتليــ  ألســعار 
لاازيــــ  وجنــــوب أفريقيــــا والصــــن وادنــــد، إضــــافةا إىل دو  أعضــــاء يف رابطــــة الــــدو  املســــتقلة مثــــ  ا

والحتــــاد األورود. ودافــــ   ثــــ  إحــــد  املنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة و ثــــ  إحــــد  املنظمــــات غــــا 
 احلكومية عن استخدام الرت ي  اإللزامي.

 
اج ساعتدؤؤؤار ذلؤؤؤؤ  ألاة  ا لؤؤؤاذ  ؤؤؤؤا    ال ؤؤؤدم فؤؤؤ  حؤؤؤؤالتالجلنؤؤؤة الثالثؤؤؤة: الت ؤؤؤؤاو  الؤؤؤدول   -3 

 المنافنة إ لاذا  ف ال  
كـــا  املتحـــدثو  الرئيســـيو  واملشـــاركو  يف النقـــاخ يف اجللســـة الثالثـــة مـــن حكومـــات أملانيـــا  -23

واجلمهوريــة الكوريــة وكينيــا والوليــات املتحــدة ومــن الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي 
 والبن  الدوي.

باعتبـــار  لـــ  النـــدما  حـــالت بـــدأت اجللســـة مبناقشـــة ورقـــة بعنـــوا  ثالتعـــاو  الـــدوي يف و  -24
التعــاو  الرلــي وغــا الرلــي بــن ف(. TD/RPP/CONF.8/4إلنفــا  قــانو  املنافســة إنفــا اا فعــالاث ) أداةا 

 الندما .،  صوااا يف حالت إنفا اا فعالا   ام إلنفا  قانو  املنافسةأمر  وكالت املنافسة 
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اكتســاب وشــدد املتحــد  الرئيســي علــا أ  حــالت النــدما  العامليــة   ــ ة يف التزايــد مــ   -25
تطـــا  العديـــد مـــن اـــغاة،  ثـــاراا   مضـــيفاا أ  حلـــالت النـــدما ، وإ  كانـــ طابعـــاا عامليـــاا الشـــركات 
علـــا حـــالت ، أواـــا املتحـــد  بـــأ  تركـــز وكـــالت املنافســـة  دوديـــة املـــوارد. وبـــالنظر إىل البلـــدا 

النــدما   ات ا ثــار القويــة علــا القتصــاد ككــ  وأ  تتنــاو   ــ ه احلــالت علــا يــو أكثــر فعاليــة 
واتســـاقاا مـــن  ـــال  التعـــاو  الـــدوي. وأكـــد املتحـــد  ضـــرورة أ  تقـــدم أطـــراف عمليـــات النـــدما  

كانــ  اا،  السـرية كعنصـر أساسـي لتحقيـ  أقصـا فائـدة  كنـة مـن التعـاو  الـدوي. أ ـا مـن إعفـاءات 
هـــود التعـــاو  يف املســـتقب ، أل  الوكـــالت حققـــ  بالفعـــ  جب يتعلـــ  فيمـــااملتحـــد  إجيابيـــةا توقعـــات 

يف  لـــ  نشـــر شـــبكة التعـــاو  الـــدوي  مبـــا تقـــدماا كبـــااا يف جمـــا  التعـــاو  الـــدوي يف العقـــود املاضـــية،
 الندما .حالت لدلي  عن التعاو  الدوي يف استعرا  

التفــاعلي مشــارا  ركــز علــا جتــارب الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب  واســته ت النقــاخ -26
األفريقي يف التعاو  الدوي وجناحـه يف إرسـاء إطـار قـانوين رلـي يـن  علـا وليـة للتعـاو  بـن الـدو  
األعضـاء التسـ  عشــرة ويشـج  التعــاو  غـا الرلـي وتبــاد  املعلومـات. وأكــد املشـارا يف النقــاخ أ  

 فهمـــ إ ا  إل اا جيـــديكـــو   ل بسنفـــا  املنافســـة وأ  التعـــاو  يتعلـــ  فيمـــالـــدوي فوائـــد كثـــاة للتعـــاو  ا
ينبغــــي أ  تقــــو  التعــــاو  غــــا الرلــــي.  ل الــــدو  تشــــريعات بعضــــها الــــبعع وأ  الشــــروط الرليــــة

ـــــ  والـــــدعوة واإلنفـــــا  وقـــــد ُوقعـــــ  اتفاقـــــات  ـــــدو  األعضـــــاء يف التنفي وســـــاعدت ســـــلطة املنافســـــة ال
التحــديات الــق تواجههــا ومــن فــا م ثنائيــة مــ  الــدو  األعضــاء لتيســا جهــود التعــاو . ومــ كرات ت

والـــنق   ،الســـتثمار يف البنيــة التحتيــةاحلاجــة إىل الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيـــا واجلنــوب األفريقــي 
بعـــع التشـــريعات إضـــافة إىل أ   ،يف القـــدرات الالزمـــة إلنفـــا  قـــوانن املنافســـة علـــا الصـــعيد الـــوطي

 تباد  املعلومات.جتيز  ل الوطنية
تفــوه  إ  وألقــا املتحــد  التــاي الضــوء علــا الجتــاه التصــاعد  حلــالت النــدما  الدوليــة، -27

 ـــو احلــــا  يف   كمـــا  حـــالت النـــدما  امليــــة،حـــالت النـــدما  الدوليـــة يف القتصــــادات املنفتحـــة 
 حــالت النــدما  يف الكثــا مــن احلــالت كينيــا. وقــا  إ  العوامــ  الدافعــة للتعــاو  تشــم  النظــر إىل
مـــن األمثلـــة علـــا كـــا  التـــدريق املشـــرتا علـــا أ ـــا مصـــدر لالســـتثمار األجنـــد املباشـــر يف البلـــد. و 

التحـديات القائمـة ومـن لتدريق ال   جير  يف كينيـا مـ  اللجنـة اليابانيـة للتجـارة النزيهـة. كاالتعاو ،  
تعريـــــف  ويف وعـــــدم التســـــاه يف التحليـــــ  القتصـــــاد ، ال ـــــتالف يف العتبـــــات واجلـــــداو  الزمنيـــــة؛

 السوه وإدارة املعلومات السرية؛ وعدم وجود إطار قانوين.
ورأ  مشـــــــارا    ـــــــر يف النقـــــــاخ أ  وكـــــــالت املنافســـــــة ينبغـــــــي أ  حتـــــــاف  علـــــــا لعتهـــــــا  -28
 الكثــا مــن همايــة املعلومــات التجاريــة للشــركات املندجمــة، أل  التعــاو  الفعلــي يتوقــف يف يتعلــ  فيمــا

أ ــا األحيــا  علــا تبــاد   ــ ه املعلومــات وألنــه يُــرجح أ  تتعــاو  الشــركات عنــدما تكــو  واثقــة مــن 
ــــة تتســــم مبراعــــاة  ــــن التعــــاو  والســــرية، .الســــريةســــتلقا معامل ــــواز  ب ــــ  ت ــــد مــــن تقســــيم  ل ولتحقي ب
طــي تبقــا يف العــادة املعلومــات املتاحــة للجمهــور، واملعلومــات الــق  :املعلومــات إىل ثالثــة أنــوا   ــي

ـــة( ل القـــانو  الكتمـــا  ومعلومـــات حيميهـــا القـــانو  )ســـرية علـــا  ،حيميهـــا )ســـرية علـــا اـــعيد الوكال
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 الشــــركات املندجمــــة بكيفيــــة ،ايــــة معلومالــــا الســــرية. إبــــال اــــعيد األطــــراف(. ومــــن املهــــم أيضــــاا 
التعـــاو  األكثـــر أمهيـــة  ـــ ا الصـــدد، أكـــد املتحـــد  أ  معرفـــة ا  ـــرين أمـــر أساســـي وأ  أدوات  ويف

  ي اداتف والايد اإللكرتوين.
وشــــدد املتحــــد  التــــاي علــــا ضــــرورة اعتمــــاد عمليــــة اســــتعرا  مــــن مــــرحلتن يف حــــالت  -29

، ولحـــ  أ  مراقبــــة عمليــــات النـــدما  يُنظــــر إليهــــا مبزيـــد مــــن الفعاليــــةالنـــدما  واســــتخدام املــــوارد 
ملنظمــات اإلقليميــة فــوه اخلااــة باوانن املنافســة بشــك  متزايــد علــا أ ــا عنصــر رئيســي مــن إطــار قــ

والحتـــاد األورود.  ،والســوه املشـــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنـــوب األفريقــي ،الوطنيــة كاجلماعــة الكاريبيـــة
ـــة عمليـــات اإلدمـــا   ـــي ـــة، ووضـــ  إطـــار  :و نـــاا أربعـــة جوانـــق رئيســـية ملراقب وضـــ  إجـــراءات رلي

املؤسســية، وحتديــد املعــامالت الــق حتتــا  إىل تقيــيم. أ ــااا،  للتحليــ  القتصــاد ، ومعاجلــة العراقيــ 
أنــوا  النــدما  الــق ينبغــي علــا ألقــا املتحــد  الضــوء علــا اةــالت املفيــدة للــتعلم مــن األقــرا ، و 

التـــد الت السياســـاتية يف جمــــا  املنافســـة علــــا اـــعيد القتصــــاد علــــا أمثلـــة قــــدم و  ،اإلبـــال  عنهـــا
 الكلي.
إطـــار التعـــاو  الــــدوي واســـتعرا  عمليـــات النــــدما  يف  علـــادوبن أمثلــــةا وقـــدم أحـــد املنـــ -30

ســـيما منتـــد  إقليمـــي يف شـــره  ســـيا والتعـــاو  مـــ   ل جتـــارب حلـــالت انـــدما  دوي، وعلـــااليابـــا  
بــسجراءات النــدما . وأعــرب  يتعلــ  فيمــاالوكــالت األ ــر  وتقــد  املســاعدة التقنيــة دــا،  صواــاا 

فيهــا أملانيــا  مبــا ا  ل ونكتــاد وللبلــدا  الــق قــدم  املســاعدة إىل نيكــاراغوا،منــدوب   ــر عــن المتنــ
واملكسي  والوليـات املتحـدة واليابـا . وعـر   ثـ  ةموعـة إقليميـة أ ـر  نتـائآ دراسـة استقصـائية 

يف املائــة مــن حــالت النــدما  يف الحتــاد األورود تتطلــق تعاونــاا دوليــاا وأ   50بينــ  أ  أكثــر مــن 
يــــؤد  إىل معاجلــــة تتســــم بالكفــــاءة والفعاليــــة دــــ ه  ،األمــــدقصــــا إ  كــــا  و  ،لتعــــاو  غــــا الرلــــيا

الايــد اإللكــرتوين.  أو احلــالت. ومــن املهــم بالتــاي مباشــرة التصــا  بالوكــالت األ ــر  عــا ادــاتف
املتاحـة دــا أ ـااا، أكـد منـدوب   ـر أمهيــة التعـاو  وضـرورة أ  تغتـنم وكـالت املنافســة فـر  التعـاو  

وبـالنظر إىل أ  السـرية مسـألة رئيسـية يف أفريقيـا، دعـا املنـدوب البلـدا  األفريقيـة  ،علا يو تام. لكـن
 إىل معاجلة مسألة الثقة بن الوكالت وتعزيز تباد  املعلومات.

 
فؤؤؤ  ذلؤؤؤ  ا تؤؤؤرا   سمؤؤؤا الجلنؤؤؤة الراس ؤؤؤة: ت ريؤؤؤر عؤؤؤن أعمؤؤؤار ا تماعؤؤؤات ال دؤؤؤراء الم ففؤؤؤة -4 

 ق األمم المتحدة الت  يدية لحماية المنتدل تن يح مدال
دعا مؤمتر األمـم املتحـدة السـاد  املعـي باسـتعرا  ةيـ  جوانـق جمموعـة املبـادئ والقواعـد  -31

املنصـــفة املتفـــ  عليهـــا اتفاقـــاا متعـــدد األطـــراف مـــن أجـــ  مكافحـــة املمارســـات التجاريـــة التقييديـــة إىل 
بــــن سياســــة املنافســــة ورفــــاه املســــتهل . وقــــد تنــــاو  عقــــد اجتمــــاعي  ــــااء لبحــــ  مســــألة العالقــــة 

ـــــه  13و 12الجتمـــــا  األو  )يف  ـــــن سياســـــات املنافســـــة والسياســـــات 2012متوز/يولي ( العالقـــــة ب
املتعلقـــة باملســـتهل ، و لـــ  إىل ضـــرورة تقيـــيم مبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة حلمايـــة املســـتهل  

أفض  وتقيـيم أمهيتهـا واـالحيتها. ونـوقر تقريـر وحتديد كيفية مساعدة األسواه علا العم  بشك  
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( الـــ   أنشـــأ، بغيـــة 2013متوز/يوليـــه  12و 11عـــن تنفيـــ  املبـــادئ التوجيهيـــة يف الجتمـــا  التـــاي )
اقــرتا  تنقــيح للمبــادئ التوجيهيــة، أفرقــة عاملــة معنيــة باملواضــي  التاليــة: التجــارة اإللكرتونيــة )برئاســة 

اســــة الاتغــــا (؛ واخلــــدمات املاليــــة )برئاســــة ماليزيــــا(؛ وتنفيــــ  املبــــادئ فرنســــا(؛ واملســــائ  األفقيــــة )برئ
التوجيهيــة )برئاســة غــابو (؛ وقضــايا أ ــر  )برئاســة الاازيــ  وأملانيــا(. ونــاقر اجتمــا  إضــايف )ُعقــد 

( دور قوانن وسياسـات املنافسـة يف تعزيـز التنميـة املسـتدامة والتجـارة و لـ  2014متوز/يوليه  7 يف
نظام التجار  الدوي يعتمد علا وجود سياسات منافسة وطنيـة فعالـة. وُةعـ  النتـائآ الـق إىل أ  ال

متخـــع عنهـــا عمـــ   ـــ ه األفرقـــة يف تقريـــر عـــن طرائـــ  تنقـــيح املبـــادئ التوجيهيـــة، نُظـــر فيـــه  ـــال  
ـــــاير   23و 22الجتمـــــا  النهـــــائي ) ـــــق مشـــــرو  قـــــرار أوي يتعلـــــ  2015كـــــانو  الثاين/ين ( إىل جان

ـــــة مـــــ  اخلـــــااء والبعثـــــات الدائمـــــة يف   ار/مـــــار  همايـــــة امل ســـــتهل . وأدت املشـــــاورات غـــــا الرلي
إىل وضــ  الصــيغة النهائيــة ملشــرو  القــرار املتعلــ  همايــة املســتهل  كــي ينظــر  2015وحزيرا /يونيــه 

ة عـن القضـايا الرئيسـية الـواردة يف القـرار تنقـيح املبـادئ التوجيهيـ ومـنفيه املـؤمتر الستعراضـي السـاب . 
طريــــ  إضــــافة نـــــ  جديــــد، وإنشــــاء فريـــــ   ــــااء حكــــومي دوي معـــــي بسياســــات وقــــوانن ،ايـــــة 
 املستهل ، وعقد اجتماعات لفري  اخلااء املخص  حىت إنشاء فري  اخلااء احلكومي الدوي   ا.

مقرتحــة علــا املبــادئ التوجيهيــة. وأبــرز  رئــيس كــ  فريــ  مــن األفرقــة العاملــة تنقيحــات وطــر  -32
واللــ ين جــرت فيهمــا  2015و 2013رئــيس اجتمــاعي فريــ  اخلــااء املخصــ  املعقــودين يف عــامي 

العمليــة. وقــدم رئــيس طــوا  دولــة عضــو  100أغلبيــة املشــاورات بشــأ  املقرتحــات، التــزام أكثــر مــن 
األحكـــام اخلااـــة بالتجـــارة اإللكرتونيـــة  الفريـــ  العامـــ  املعـــي بالتجـــارة اإللكرتونيـــة مقرتحـــات بشـــأ 

(، يشــــــج  فيهــــــا الــــــدو  األعضــــــاء علــــــا حتــــــدي  ومراجعــــــة أطر ــــــا التشــــــريعية 65-63)الفقــــــرات 
 ضـــما  مســـتو  مـــن احلمايـــةمـــن أجـــ  واملؤسســـية لتضـــمينها الســـمات اخلااـــة للتجـــارة اإللكرتونيـــة 

 يق  عن املستو  ال   تتيحه أشكا  التجارة األ ر . ل
يس الفري  العامـ  املعـي بالقضـايا األفقيـة أ  نتـائآ أعمـا  الفريـ  كـا  دـا أثـر علـا و كر رئ -33

يف  لـــــ  األحكـــــام اجلديـــــدة املتعلقـــــة بالنطـــــاه  مبـــــا ةيـــــ  األحكـــــام الـــــواردة يف املبـــــادئ التوجيهيـــــة،
(، واملمارســـــــــات التجاريـــــــــة اجليـــــــــدة 5(، واملبـــــــــادئ العامـــــــــة )الفقـــــــــرة 3و 2والتعـــــــــاريف )الفقرتـــــــــا  

(. وقـــدم الـــرئيس نصـــاا جديـــداا ل حكـــام 24( والتفاعـــ  مـــ  سياســـات املنافســـة )الفقـــرة 11 )الفقـــرة
 (.41-37املتعلقة بتسوية املنازعات والنتصاف )الفقرات 

وقـــدم رئـــيس الفريـــ  العامـــ  املعـــي باخلـــدمات املاليـــة مقرتحـــات بشـــأ  ضـــما  ،ايـــة ماليـــة   -34
(، مشـــدداا علـــا أمهيـــة 68-66دمـــا  )الفقـــرات كافيـــة للمســـتهل  وتشـــجي   ـــو األميـــة املاليـــة واإل
   ه األحكام يف تعزيز التنمية املستدامة والشاملة.

وضــ  أحكــام إضــافية بوقــدم رئــيس الفريــ  العامــ  املعــي بتنفيــ  املبــادئ التوجيهيــة مقرتحــات  -35
 ،(90-82(، والتعـــاو  الـــدوي )الفقـــرات 14تتعلـــ  بسطـــار وطـــي مالئـــم حلمايـــة املســـتهل  )الفقـــرة 

(، 99-95 صواــاا إنشــاء فريــ   ــااء حكــومي دوي معــي بقــوانن وسياســات املنافســة )الفقــرات 
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بالســـتناد إىل الســـابقة الناجحـــة املتمثلـــة يف فريـــ  اخلـــااء احلكـــومي الـــدوي املعـــي بقـــوانن وسياســـات 
  متماشــية . وقــد جـاءت مهـام فريـ  اخلــااء احلكـومي الـدوي املقـرت 1980 عـام املنافسـة الـ   أُنشـ 
 .م  ولية الدوحة

وقــدم راســاء الفريــ  العامــ  املعــي بالقضــايا األ ــر  تقــارير عــن النتــائآ املتعلقــة دصواــية  -36
(، واملنـــــــــــاف  العامـــــــــــة 76)ز((، والطاقـــــــــــة )الفقـــــــــــرة 14)ه( و11)ا( و5املســـــــــــتهل  )الفقـــــــــــرات 

علــا تواــلهم إىل توافــ  يف  (. وشــكر الراســاء املنــدوبن واخلــااء78( والســياحة )الفقــرة 77 )الفقــرة
ا راء بشــأ   ــ ه املســائ  ورحبــوا بــاقرتا  إجــراء تنقــيح دور  للمبــادئ التوجيهيــة، مــن أجــ  حتــديثها  

 كلما  هرت قضايا جديدة.
وتلــ   ــ ه العــرو  مناقشــة وتوافــ  لحــ  يف ا راء بشــأ  تنقــيح املبــادئ التوجيهيــة. وأُتــيح  -37

باعتمــاد املقرتحــات. يتمثــ  اخليــار األو  يف تقــد  اعتمــاد مشــرو   يــارا  إجرائيــا  للمــؤمتر للتواــية 
الوقـــ  نفســـه  ويف القـــرار املتعلـــ  همايـــة املســـتهل  واملبـــادئ التوجيهيـــة املنقحـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة

الطلـــق إىل جملـــس التجـــارة والتنميــــة يف األونكتـــاد إنشـــاء فريـــ   ــــااء حكـــومي دوي معـــي بقــــوانن 
ويتمث  اخليار الثـاين، الـ   أيدتـه الـدو  األعضـاء  ـال  املشـاورات غـا الرليـة وسياسات املنافسة. 

والقــــرار املتعلــــ   املنقحــــة يف تقــــد  القــــرار واملبــــادئ التوجيهيــــة ،2015حزيرا /يونيــــه  4املعقــــودة يف 
 يتعلـ  فيمـااإلجـراءات املؤسسـية السـارية ومـن بسنشاء فري   ـااء حكـومي دوي إىل اجلمعيـة العامـة. 

عــن ا ثــار املرتتبــة يف  بيــا   بــالقرارات الــق تواــي اجلمعيــة العامــة باعتماد ــا، علــا وجــه اخلصــو ، 
أنشـطة بمشـرو  القـرار املتعلـ  همايـة املسـتهل  مقرتحـات  ويتضـمنامليزانية الاناجميـة تقدمـه األمانـة. 

 وســـــتموت نشـــــطة. حتتـــــا  إىل حتليـــــ  مفصـــــ  واستعراضـــــاا ملســـــتو  املـــــوارد املطلوبـــــة لتنفيـــــ   ـــــ ه األ
 الحتياجات الناةة من اعتماد مشرو  القرار من املوارد الق ستواف  عليها اجلمعية العامة.

اخليـــار الثــاين، فيمـــا أعـــرب أحــد املنـــدوبن عـــن  عـــن تفضــيلهموأعــرب الكثـــا مــن املنـــدوبن  -38
بصـــيغتها املنقحـــة  حتفظـــه. وكـــا   نـــاا توافـــ  يف ا راء بـــن املنـــدوبن بشـــأ  نـــ  املبـــادئ التوجيهيـــة

وبشأ  أمهيـة اعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة يف أقـرب وقـ   كـن ملواجهـة حتـديات القـر  احلـاد  
ضــوء املناقشــات، اقرتحـــ  أمانــة األونكتــاد الســتنتاجات التاليــة: تأييـــد  ويف والعشــرين يف األســواه.

شـــاء فريـــ   ـــااء حكـــومي دوي شـــام  للمبـــادئ التوجيهيـــة املنقحـــة؛ وتوافـــ  يف ا راء حـــو  دعـــم إن
معـي بسياسـات وقـوانن ،ايــة املسـتهل ؛ وتفضـي  مــن جانـق أغلبيـة الــدو  األعضـاء لتقـد  القــرار 

 ووافـــ إىل اجلمعيـــة العامـــة.  2015حزيرا /يونيـــه  4الـــ   متخضـــ  عنـــه املشـــاورات غـــا الرليـــة يف 
علــا النحــو املتفــ  عليــه بشــك    ــ ه الســتنتاجات. واقرتحــ  األمانــة كــ ل  املضــياملنــدوبو  علــا 
 .2015حزيرا /يونيه  4غا رلي يف 
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فؤؤ  ذلؤؤ  الماؤؤاورات المت ل ؤؤة  سمؤؤا ،المدؤؤالق انؤؤت را  تنليؤؤم مجم عؤؤةالجلنؤؤة ال امنؤؤة:  -5 
ساللف ر المن حة األور والراست والثامن والحؤال  عاؤر والثالؤش عاؤر مؤن  ؤا    األو كتؤال 

 النم ذ   ساأ  المنافنة
املبـادئ انطلق  يف اجللسة اخلامسـة مناقشـة الورقـة املعنونـة ثتقيـيم اسـتعرا  تطبيـ  جمموعـة  -39

عامــــاا و لـــ  اإلطــــار  35(. وكانـــ  اةموعــــة قـــد اعُتمــــدت قبـــ  TD/RBP/CONF.8/2وتنفيـــ  اث )
املعاملــــة املتعــــدد األطــــراف املقبــــو  الوحيــــد بشــــأ  املنافســــة. وباإلضــــافة إىل  لــــ  أيــــدت اةموعــــة 

 حــىت ،للبلــدا . وعلــا الصــعيد الــوطي، بلــت عــدد البلــدا  الــق بــات لــديها قــانو  منافســةيلية التفضــ
، اعتمـــدت يانيـــة بلـــدا  2010 عـــام بلـــداا. ومنـــ  املـــؤمتر الستعراضـــي الســـاد  122 ،2015 عــام

 . وأد لـ  بلـدا  عديـدة أيضـاا إاـالحات علـا قوانينهـا بينهـا ألبانيـا والاازيـ .اا قانو  منافسة جديـد
ـــة: ألبانيـــا 2010 عـــام أ ـــااا، منـــ  ، أجـــرت البلـــدا  األربعـــة عشـــر التاليـــة استعراضـــات نظـــراء طوعي

وأوكرانيــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وباكســتا  وةهوريــة تنزانيــا املتحــدة وزامبيــا وزمبــابو  وسيشــي  واــربيا 
لتعزيــز  ةراء الطوعيــالنظــ اتوالفلبــن وفيجــي ومنغوليــا وناميبيــا ونيكــاراغوا. وُكرســ  عمليــات استعراضــ

أُلقــي الضــوء علــا  ، ــ ا الســياه ويف جــودة وفعاليــة إطــار إنفــا  سياســة املنافســة يف الــدو  األعضــاء.
املنهجية اجلديدة املطبقة علا استعرا  النظـراء الثالثـي األطـراف لقـانو  سياسـة املنافسـة يف كـ  مـن 

 ةهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابو .
ــــــة  ،2015و 2012عــــــامي  بــــــن ،وعقــــــدت -40 اجتماعــــــات اخلــــــااء املخصصــــــة بشــــــأ  ،اي

املســـتهل ، إىل جانـــق مشـــاورات عـــن تنقـــيح مبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة حلمايـــة املســـتهل . 
وكان  الجتماعات السـنوية لفريـ  اخلـااء احلكـومي الـدوي املعـي بقـوانن وسياسـات املنافسـة األداة 

كــــا  البعــــد اإل ــــائي جانبــــاا رئيســــياا مــــن دور  كمــــا  اســــات منافســــة،الرئيســــية للــــدعوة إىل وضــــ  سي
ــــق تلــــ  كــــ   ــــ ت الســــتنتاجات املتفــــ  عليهــــا يف املشــــاورات يف الســــنة ال سياســــات املنافســــة. ونُف

 اجتما .
ومشــ  برنــامآ األونكتــاد لتقــد  املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات اــياغة سياســات للمنافســة  -41

وتيســا استعراضــات النظــراء الطوعيــة. وكــا  برنــامآ  ،   ــدمات استشــاريةو،ايــة املســتهل ، وتقــد
الـ   د ــ  )كومبــا ( بنـاء القـدرات يف ميــدا  املنافسـة و،ايــة املسـتهل  يف منطقـة أمريكــا الالتينيـة 

مرحلتــه الثالثـــة، ومشـــرو  إقامـــة احتـــاد اقتصـــاد  ونقـــد  لغـــرب أفريقيـــا مـــن أمثلـــة النجـــا  يف التعـــاو  
األقرا . وشـهد برنـامآ املنافسـة و،ايـة املسـتهل  يف أمريكـا الالتينيـة  ـواا من تعلم الملية اإلقليمي وع

متزايـــداا، وقـــد بـــات  تصـــر كومبـــا  يعـــي سياســـات املنافســـة و،ايـــة املســـتهل  للجميـــ . وكـــا    ـــر 
العامليـــة يف الشـــره األوســـا ومشـــا   مبـــادرة كومبـــا  و ـــمشـــرو  للمســـاعدة التقنيـــة يف إطـــار كومبـــا  

أفريقيـــا. وللمشـــرو  الـــ   متتـــد فرتتـــه األوىل ألربـــ  ســـنوات ومتولـــه الوكالـــة الســـويدية للتعـــاو  اإل ـــائي 
املســـاعدة وتقـــد  تعزيـــز املنافســـة و،ايـــة املســـتهل  يف املنطقـــة،  :الـــدوي  ســـة أ ـــداف رئيســـية  ـــي

مـــاد قـــوانن منافســـة، وتلبيـــة الحتياجـــات امـــددة للقطـــا  اخلـــا ، ووضـــ  اســـرتاتيجية إقليميـــة لعت
للبلــــدا  املعنيــــة، وتــــوفا أنشــــطة بنــــاء القــــدرات. أ ــــااا، أُنشــــص  مبــــادرة الشــــراكة يف جمــــا  البحــــو  
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لــدعم الــركن املتعلــ  بالبحــ  يف أنشــطة األونكتــاد.  2010 عــام املتعلقــة باملنافســة و،ايــة املســتهل 
للبحــو  والعمــ . وتضــطل  املبــادرة بطائفــة واســعة مــن األنشــطة  منــا عــامليويتمثــ  دور ــا يف إتاحــة 

 وبعضوية موسعة تشم  منظمات غا حكومية ومنظمات جمتم  مدين وجهات أكادلية.
وشــــك  القــــانو  النمــــو جي ل ونكتــــاد بشــــأ  املنافســــة، بواــــفه دلــــيالا يف اــــياغة قــــوانن  -42

 مـــن البلـــدا . وجيســـد القـــانو  النمـــو جي قـــوانن املنافســـة يف البلـــدا  الناميـــة، عالمـــةا مرجعيـــة للكثـــا
الــدو  األعضــاء، و ــو جبمعــه قــوانن مــن  تلــف املنــاط  واضــطالعه بــدور الوديــ  لقــوانن املنافســة، 
يشــــك  األســــا  يف تبــــاد  املعلومــــات اخلااــــة بقــــوانن املنافســــة. وقــــد ُحــــدل  القــــانو  النمــــو جي 

ح كلمــا دعـــ  يُــنقا فســة والتطــورات يف الســوه. وكـــا  بشــك  دور  لــيعكس التغــاات يف قـــوانن املنا
احلاجـــــة إىل إدرا  عنااـــــر جديـــــدة مـــــن قـــــوانن املنافســـــة للـــــدو  األعضـــــاء ومـــــن القـــــوانن اجلديـــــدة 
واملنقحــة، وإىل تقاســم املمارســات الفضــلا والجتهــادات القضــائية فيمــا بــن الــدو  األعضــاء. وقــد 

 2012 عــام ستعراضــي الثالــ . وقــد أد لــ  تنقيحــاتُأجــر    ــر تنقــيح كبــا لــه  ــال  املــؤمتر ال
الرتتيبــات التقليديــة وعلــا الفصــ  الثــامن املتعلــ  همايــة  أو علــا الفصــ  الثالــ  املتعلــ  بالتفاقــات

املســتهل . ومنــ   لــ  احلــن جتــر  مناقشــة مســائ  ،ايــة املســتهل ، وبــالنظر إىل التطــورات احلاليــة،  
(. وجيــر  TD/RBP/CONF.8/L.3) 2015 عــام من مــرة أ ــر بــد مــن النظــر يف الفصــ  الثــا ل كــا 

(، TD/RBP/CONF.8/L.1حاليــــاا إد ــــا  تنقيحــــات علــــا الفصــــ  األو  املتعلــــ  بأ ــــداف القــــانو  )
(، TD/RBP/CONF.8/L.2وعلـــا الفصـــ  الرابـــ  املتعلـــ  بسســـاءة اســـتعما  مركـــز قـــوة ســـوقية مهـــيمن )

ــــاجلزاءات والتعــــويع (، والفصــــ  الثالــــ  TD/RBP/CONF.8/L.4) والفصــــ  احلــــاد  عشــــر املتعلــــ  ب
(. والـــدو  األعضـــاء مـــدعوة TD/RBP/CONF.8/L.5املتعلـــ  بـــدعاو  التعـــويع عـــن األضـــرار )عشـــر 

 .2015 ب/أغسطس  31إىل إرسا  تعليقالا علا الفصو  املنقحة هلو  
 

 أ اطة سناء ال درات وت ييم انت راضات النظراء الط عية ف  إطار األو كتالالجلنة النالنة:  -6 
كـــــا  املتحـــــدثو  الرئيســـــيو  واملشـــــاركو  يف النقـــــاخ يف اجللســـــة السادســـــة مـــــن حكومـــــات  -43

إندونيســــيا وبلغاريــــا وبــــاو وزمبــــابو  والســــويد وسويســــرا ولتفيــــا وناميبيــــا ونيكــــاراغوا وفريــــ  اخلــــااء 
ومكاتــق امامــاة الدوليــة بــروين ليتــو  بايســنر، ومــن منظمــة التعــاو  والتنميــة  الستشــار  لكومبــا 

يف امليدا  القتصاد ، والحتـاد القتصـاد  والنقـد  لغـرب أفريقيـا إضـافة إىل أكـادلي مـن الوليـات 
 املتحدة.

خيــ  وتناولــ  اجللســة بالنقــاخ وورقتــن مهــا ثبنــاء القــدرات وتقــد  املســاعدة التقنيــة فيمــا  -44
( TD/RBP/CONF.8/7قــــــوانن وسياســــــات املنافســــــة و،ايــــــة املســــــتهل : الســــــتعرا  والتوقعــــــاتث )

وثالتعليقـــــات اخلااـــــة بتحســـــن الكفـــــاءة يف جمـــــا  تطبيـــــ  استعراضـــــات النظـــــراء الطوعيـــــة يف إطـــــار 
، لســلطات ا  (. وقــد أتاحــ  عمليــة اســتعرا  النظــراء، حــىت TD/RBP/CONF.8/10األونكتــادث )
بلـــداا ناميـــاا فراـــة اخلضـــو  لعمليـــة التقيـــيم الـــ اة. وقـــدم  اجللســـة مـــة عامـــة عـــن  22يف املنافســـة 

. ومــــــن شــــــأ  تقيــــــيم العمليــــــة أ  يتــــــيح لوكــــــالت املنافســــــة 2005 عــــــام العمليــــــة منــــــ  اســــــتحداثها
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وحتديـــد اةـــالت الـــق  يف األدوار املنوطـــة بكـــ  منهـــا مـــن مـــواطن قـــوة وضـــعف مـــا واألونكتـــاد حتديـــد
 ة فيها إىل اوا  إجراءات.تدعو احلاج

كــا  تقيــيم معظــم املشــاركن يف النقــاخ لعمليــة اســتعرا  النظــراء تقييمــاا إجيابيــاا وقيــ  إ ـــا و  -45
لتبـاد  اخلـااء مـ  سـلطات املنافسـة  منـااا مفيدة للبلدا  الق وض  د ا السـتعرا  ومفيـدة بواـفها 

 م ملقرتحــات مشــاري  املســاعدة التقنيــة الــق تقــدير عظــيم األ ــر . وأعــرب املشــاركو  يف النقــاخ عــن 
ُوضـــع  كجـــزء مـــن استعراضـــات النظـــراء وأنشـــطة املتابعـــة. و ـــ ا اجلانـــق ليز ـــا عـــن الستعراضـــات 
األ ـــر  ألنـــه جيعـــ  التواـــيات عمليـــة وقابلـــة للتنفيـــ . واتفـــ  بعـــع منـــدود البلـــدا  الـــق  ضـــع  

فيـ  ا جيـر  بشـك  جيـد، لكـنهم قـالوا إ  لستعرا  النظـراء علـا أ  التواـيات كانـ  قيمـة وأ  تن
انعــدام الــدعم مــن  أو امليزانيــةاملفروضــة علــا قيــود اللكــن الضــطال  هبــا بســبق  ل بعــع األنشــطة

 الوكالت األ ر  املعنية.
وأكــــد أحــــد املشــــاركن يف النقــــاخ أ  استعراضــــات النظــــراء ينبغــــي أ  تنظــــر يف الســــياقات  -46

بــد للمستعرضــن  ل للبلــدا  املستع ر ضــة فيمــا أضــاف مشــارا   ــر أنــه السياســية والقتصــادية امــددة
مبعـــايا ا تيــار البلـــد،  يتعلــ  فيمـــامــن التشــاور مـــ   ثلــي البلـــد لفهــم اإلطـــار القتصــاد  بأكملــه. و 

املشــاركن إجــراء الستعراضــات بعــد  ــس إىل عشــر ســنوات مــن إنشــاء وكالــة تُعــأ  طــر  أحــداقــرت  
نـــاا حاجـــة إىل اســـتعرا  ثـــا ن بعـــد عشـــر إىل عشـــرين ســـنة، إلبـــداء تعقيبـــات باملنافســـة. وســـتكو   

علـا تنفيــ  التواــيات املقدمـة يف الســتعرا  األو . وشــدد مشــاركو    ـرو  علــا ضــرورة النظــر يف 
ســجالت اإلنفــا ، فضــالا عــن عمــر الوكالــة، وأبــرزوا، علــا وجــه اخلصــو ، الشــفافية واحلاجــة امللحــة 

ا  امــة. ولحــ  مشــارا   ــر عــدم وجــود ازدواجيــة بــن استعراضــات النظــراء واللتــزام بواــفها معــاي
ــــــة الــــــق جتريهــــــا منظمــــــة التعــــــاو  والتنميــــــة يف امليــــــدا   ــــــاد واستعراضــــــات النظــــــراء اإللزامي يف األونكت
القتصـــاد ، وقـــا  إ  بسمكـــا  املنظمتـــن  لـــ  أوجـــه تـــبزر يف التعـــاو  علـــا متابعـــة الستعراضـــات. 

ف   استعراضات النظـراء يف العمليـة، أل  اسـتفادة البلـدا  مـن النظـراء أكـا مـن ولكن تعزيز دور من
 استفادلا من اخلااء، يف الكثا من األحيا . 

وأُلقـــي الضـــوء علـــا اخلـــاات الـــق اكتســـبها األونكتـــاد مـــن أنشـــطة بنـــاء القـــدرات واملســـاعدة  -47
،  صواــاا يف إطــار كومبــا  يف الســنوات الثنــق التقنيــة املقدمــة إىل البلــدا  الناميــة وأقــ  البلــدا   ــواا 

عشــرة املاضــية. وأكــد أحــد املشــاركن أ  برنــامآ كومبــا  قــدم مســاعدة كبــاة لبــاو يف نقــ  القتصــاد 
بأكملـــه إىل أســـواه أكثـــر تنافســـية. وشـــدد أحـــد املشـــاركن علـــا أ  جنـــا   ـــ ا الانـــامآ يرجـــ  إىل 

اه مـن األونكتـاد ومـن البلـدا  املايـة، إضـافة إىل التـزام مستو  تنظيمه، وإىل الدعم القو  ال   يتلقـ
 باو بتنفي  التوايات. 

وتقاســـــم مشـــــاركا  يف النقـــــاخ  ـــــاات إضـــــافية وفر ـــــا األونكتـــــاد تتعلـــــ  ببنـــــاء القـــــدرات  -48
، علــــا 2014 عــــام اســــتعرا  النظــــراء لقــــانو  وسياســــة املنافســــة يف ناميبيــــا ويف واملســــاعدة التقنيــــة.
ددت احتياجــات بنــاء القــدرات وأد لــ  الدولــة حتســينات مشلــ  تــدريق املــو فن ســبي  املثــا ، ُحــ
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وإد ــــا  تنقيحــــات علــــا قــــانو  املنافســــة ووضــــ   طــــة طويلــــة األجــــ  لسياســــة املنافســــة. وعقــــق 
، ُوقتعــــ  2007 عــــام اســــتعرا  النظــــراء الــــ   أجــــراه الحتــــاد القتصــــاد  والنقــــد  لغــــرب أفريقيــــا

علـ  بالتعـاو  بشـأ  سياسـة املنافسـة والسياسـات القتصـادية مـن أجـ  مـ كرة تفـا م مـ  األونكتـاد تت
تنفيــــ  إاــــال  مؤسســــي. وقــــدم أحــــد املشــــاركن مثــــالا ألقــــا فيــــه الضــــوء علــــا جنــــا  منتــــد  يُعــــأ 

بالتعـاو  مـ  األونكتـاد، ملسـاعدة بلـدا  البلقـا  يف  2012 عـام باملنافسة يف بلغاريـا يـنظام دوريـاا منـ 
تنفيــ  قــوانن املنافســة. واتفــ  املشــاركو  علــا ضــرورة تشــجي  األعمــا  التجاريــة، تعزيــز قــدرالا علــا 

 ااـــة(، وضـــرورة المتثـــا  لقـــانو  املنافســـة،  أو كانـــ بغـــع النظـــر عـــن حجمهـــا وملكيتهـــا )عامـــة  
متلـــ  بـــرامآ امتثـــا  يف أطر ـــا القانونيـــة. وشـــدد املشـــاركو  علـــا ضـــرورة  ل رغـــم أ  بعـــع البلـــدا 

  شــركات األعمــا  التجاريــة مــن  ــال  عقــد لقــاءات مباشــرة، وحلقــات عمــ ، مــالتوااــ  الــدور  
وســائا إعــالم، ونشــر مبــادئ توجيهيــة، لتقــد  معلومــات عــن فوائــد المتثــا  لقــوانن املنافســة ومــ  

والعقوبـــات املرتتبـــة علـــا انتهاكهـــا، و لـــ  هبـــدف إرســـاء الثقـــة والحـــرتام املتبـــادلن. أ ـــااا، لحـــ  
  الوكــالت لكــن أ  تعــزز المتثــا  مبزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة، عــن طريــ  بــ   بعــع املشــاركن أ

 نفا  القو  وتطبي  عقوبات شديدة.جهود دعوية وعن طري  اإل
 

 انت را  النظراء الط ع  الثنائ  ل ا    ونيانة المنافنة ف  فيج  وساس ا غينيا الجديدة -7 
الطوعي الثنائي لقـانو  وسياسـة املنافسـة يف فيجـي  ترأ  مندوب إندونيسيا استعرا  النظراء -49

 وبابوا غينيا اجلديدة. وكا  املستعرضو  من حكومات ك  من لتفيا وناميبيا ونيكاراغوا وادند. 
وبدأ اسـتعرا  النظـراء بعـر  لالسـتنتاجات الرئيسـية الـواردة يف ثاسـتعرا  النظـراء الطـوعي  -50

مـــــة عامـــــة عـــــن التقريـــــر املقـــــار ث  -فيجـــــي وبـــــابوا اجلديـــــدة  الثنـــــائي لقـــــوانن وسياســـــات املنافســـــة:
(TD/RBP/CONF.8/9 وثاســــتعرا  النظــــراء الطــــوعي الثنــــائي لقــــوانن وسياســــات املنافســــة: فيجــــي )

(. وألقــــا العــــر  الضــــوء UNCTAD/DITC/CLP/2015/2التقريــــر املقــــار ث ) -وبــــابوا غينيــــا اجلديــــدة 
علـــــا أوجـــــه الشـــــبه بـــــن البلـــــدين بواـــــفهما اقتصـــــادين مفككـــــن مـــــن اقتصـــــادات الســـــوه الناميـــــة 
والصــــغاة. ولســــلطق املنافســــة يف البلــــدين وليــــة واســــعة النطــــاه تشــــم  املنافســــة و،ايــــة املســــتهل  

شــم  تواـــية وضــبا األســعار. وقـــدم التقريــر عـــدة تواــيات بشــأ  اإلاـــال  القــانوين واملؤسســـي، ت
ــ  يف بعــدم النظــر يف  بعــد إجــراء حتقيــ  جــو ر ، وإجــراء استعراضــات دوريــة  إل ضــبا األســعارالتوست

لتحديــد فعاليــة وفــر  النتقــا  إىل  ليــات الســوه. ونصــح التقريــر بــسيالء العنايــة الالزمــة للتعــديالت 
اإلنفــا . فالوليتــا  ا  جمــتتكــو  فيهــا  ــاات كافيــة يف  مل قبــ  اعتماد ــا،  صواــاا يف اةــالت الــق

أمـراا سـابقاا ألوانـه أل  القضائيتا  كانتا تنظرا  يف جتر  التكـتالت الحتكاريـة، لكـن  لـ  قـد يكـو  
مزايـــا الـــرد ، بســـبق احلاجـــة إىل إجـــراءات إداريـــة وقضـــائية  ات مســـار  تفـــوهه امتملـــة قـــد مســـاوء

ات أكــا ويعقــد تشــغي  بــرامآ التســا  . مــزدو ، األمــر الــ   حيتــا  يف  ايــة املطــاف إىل أعبــاء إثبــ
بغلبـــة أحكـــام اديمنـــة علـــا  يتعلـــ  فيمـــاواقـــرت  التقريـــر أ  يعـــزز البلـــدا  قـــدرات ســـلطالما القضـــائية 

حاجـــة إىل إ طـــار إجبـــار  بالنـــدماجات، أل  احلجـــم الصـــغا  و كـــرت أنـــه لـــيس  نـــااالســـوه، 
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ـــــدماجات الك بـــــاة دو  حاجـــــة إىل اإل طـــــار. للـــــوليتن القضـــــائيتن يضـــــمن علـــــم الســـــلطات بالن
باإلنفــــا ، نصــــح التقريــــر بتوســــي  أنشــــطة الــــدعوة املتعلقــــة بشــــركات األعمــــا  التجاريــــة  يتعلــــ  فيمــــاو 

واملستهلكن، من  ـال  مواقـ  شـبكية نشـطة لزيـادة الـوعي، والرتكيـز علـا املخـاطر وتعزيـز المتثـا . 
اــة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، وبالتــاي فسنــه ويشــك  إنفــا  القــوانن عــن طريــ  امــاكم حتــدياا بصــورة  ا

بــد للســلطات مــن الرتكيــز علــا  ل مــن املستصــوب تــدريق اجلهــاز القضــائي. أ ــااا،  كــر التقريــر أنــه
دعـــا إىل زيـــادة املـــوارد املخصصـــة  كمـــا  بضـــعة أ ـــداف رئيســـية، لضـــما  الوفـــاء بالوليـــات الرئيســـية،

شــك  غــا رلــي، مــن  ــال  أنشــطة تــدريق مشــرتكة للمنافســة ودعــا البلــدين إىل تعزيــز عالقتهمــا ب
 علا سبي  املثا .

الشـــكر إىل األونكتـــاد علـــا استعراضـــه سياســـة املنافســـة يف فيجـــي وبـــابوا بفيجـــي  وتوجهـــ  -51
غينيــا اجلديــدة، بواــفهما أو  بلــدين يف جنــوب امــيا ادــادئ خيضــعا  دــ ا الســتعرا ، وشــددت 

ملنافســة لزيــادة القــدرة التنافســية للبلــد واعتمــاد سياســة منافســة علــا اللتــزام باســتعرا  وليــة ســلطة ا
 شاملة. 

وكررت بـابوا غينيـا اجلديـدة دعـم احلكومـة لعمـ  سـلطة املنافسـة وعرضـ  السـمات الرئيسـية  -52
تنفيــــ  ا معــــر  للهيكــــ  القــــانوين واملؤسســــي للمنافســــة يف الدولــــة، مؤكــــدة أ  الدولــــة ســــرتكز، يف 

 ء، علا التوايات الق لكن أ  يكو  دا أكا أثر  كن.لتوايات استعرا  النظرا
و ـــال  جلســــة األســــصلة واألجوبـــة اخلااــــة بفيجــــي، أُثـــات احلاجــــة إىل التعــــاو  الــــدوي يف  -53

يتخـــ  أ  إجـــراء مـــن إجـــراءات  مل التحقيـــ  يف قضـــايا التكـــتالت الحتكاريـــة. و كـــرت فيجـــي أنـــه
ـــة، ، لكنهـــا أضـــاف  أ  أنشـــطة با  اإلنفـــا  حـــىت  نـــاء القـــدرات بـــدأت باإلعـــداد للجـــراءات املقبل

 يتعلـ  فيمـااقتصـاد اـغا يعـآت بالرابطـات التجاريـة. و دا ـ   صوااا أ  يف فيجي قلة من املنافسن 
بالــدعم الــ   تقدمــه احلكومــة إىل ســلطة املنافســة، قــدم  فيجــي رداا إجيابيــاا مشــاة إىل تزايــد عــدد 

الصــعوبات يف املوازنــة بــن املنافســة وضــبا األســعار،  كــرت ب يتعلــ  فيمــاالقضــايا بشــك  مســتمر. و 
فيجــي أ  النطــاه القابــ  للتطبيــ  يف ضــبا األســعار تقلتــ  بشــك  تــدرجيي، بينمــا يُتوقــ  أ  يــؤد  
التحليـــ  القتصـــاد  مـــن منظـــور املنافســـة دوراا أكثـــر أمهيـــة يف اإلنفـــا  يف معظـــم القطاعـــات. أ ـــااا، 

فن املهــرة، أشــارت فيجـي إىل أنــه يــتم الحتفــاب بــاملو فن املهــرة عــن بالحتفــاب بــاملو  يتعلــ  فيمـاو 
 طري  توفا مرتبات مغرية، و ل  من أج  امافظة علا القدرة التنافسية م  القطا  اخلا .

و ــال  جلســة األســصلة واألجوبــة اخلااــة ببــابوا غينيــا اجلديــدة، أشــارت بــابوا غينيــا اجلديــدة  -54
ـــة ـــة وغا ـــا مـــن الشـــركات التجاريـــة يف البلـــد.  إىل إتاحـــة فـــر  متكافص بـــن الشـــركات اململوكـــة للدول

وشــرع  بــابوا غينيــا اجلديــدة يف إاــال  اإلطــار التنظيمــي للمؤسســات اململوكــة للدولــة وقالــ  إ ــا 
بـالروابا مـ   يتعلـ  فيمـاستسرتشد بنتائآ  ـ ا اإلاـال  فيمـا سـتتخ ه مـن إجـراءات يف املسـتقب . و 

،  كـرت بــابوا غينيـا اجلديـدة أ  إنشـاء ةعيــات للمسـتهلكن سـيكو  مفيــداا يف ةعيـات املسـتهلكن
إنفــا  أحكــام املنافســة و،ايــة املســتهل ، مــ  مراعــاة حجــم قضــايا شــكاو  املســتهلكن الــواردة كــ  
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باملنافســـة يف جمـــا  اإلســـكا  و،ايـــة املســـتهل  دا ـــ  مؤسســـة واحـــدة،  يتعلـــ  فيمـــاعـــام. أ ـــااا، و 
يــــا اجلديــــدة أ   ــــاتن السياســــتن مكملتــــا  لبعضــــها الــــبعع، أل  األوىل تتنــــاو   كــــرت بــــابوا غين

 احلصو  علا املعلومات.  بفر  يتعل  فيماموضو  السوه والثانية تعاجل عدم التكافؤ 
لفيجـــي وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة فراـــة طـــر  أســـصلة  ـــددة علـــا ســـلطات املنافســـة  وأتيحـــ  -55

األ ر  بغية الستفادة مـن جتـارب البلـدا  األ ـر . وتعلقـ  األسـصلة املطروحـة بـاخلاات العمليـة يف 
تقسـيم الوليـات والتسـويات وأولويــات اإلنفـا  وقـدم  األمانـة اقرتاحــاا يتعلـ  مبشـاري  مسـاعدة تقنيــة 

املتــو ا مــن يتن القضــائيتن، هبــدف تنفيــ  تواــيات استعراضــات النظــراء، وكــا  ادــدف العــام للــول
 ــو ليصــة بيصــة عمــ  أفضــ  واقتصــاد ســوه جيــد األداء. أ ــااا، أعربــ  فيجــي وبــابوا غينيــا القــرتا  

عــن  تنقدمــه مــن مشــورة، معــرب مــا األونكتــاد علــا اعلــا التواــيات وشــكرتموافقتهمــا اجلديــدة عــن 
 اجة للمحافظة علا الز م يف تنفي  التوايات.احل
 

 انت را  النظراء الط ع  ف   ا    ونيانة المنافنة ف  ألدا يا -8 
اجلمهوريــة لثــ  رأ  اســتعرا  النظــراء الطــوعي لقــانو  وسياســة املنافســة يف ألبانيــا منــدوب  -56
 لبن و نغاريا.نيكية. وكا  املستعرضو  من حكومات ك  من إيطاليا وشيلي والفيالدوم
وبدأ اسـتعرا  النظـراء بعـر  لالسـتنتاجات الرئيسـية الـواردة يف ثاسـتعرا  النظـراء الطـوعي  -57

واســتعرا  األقــرا  الطــوعي لقــانو   (TD/RBP/CONF.8/8)مــة عامــةث  -لسياســات املنافســة: ألبانيــا 
. وألقــــا العــــر  (UNCTAD/DITC/CLP/2015/1)التقريــــر الكامــــ ث  -وسياســــات املنافســــة: ألبانيــــا 

الضــوء علــا اإلطــار القــانوين واملؤسســي احلــدي  للمنافســة يف ألبانيــا، الــ   متــ  مواءمتــه باســتمرار 
مــــ  التطــــورات املســــتجدة يف قــــانو  املنافســــة يف الحتــــاد األورود. وتســــمح القــــوانن الوطنيــــة بقيــــام 

ــــ  قطاعــــات القتصــــاد. وأ شــــار التقريــــر إىل أ  النجــــا  يتوقــــف علــــا اجلهــــود منافســــة فعليــــة يف ةي
املتوااـــلة الـــق تبـــ دا الســـلطة لتطـــوير ثقافـــة املنافســـة لـــد  الفـــاعلن القتصـــادين ومســـاعدة مقـــرر  

 يتعلـــ  فيمـــاالسياســـات الوطنيـــة علـــا المتنـــا  عـــن اوـــا  تـــدابا تـــؤثر تـــأثااا ســـلبياا علـــا املنافســـة. و 
فيــدة ملشــاركة الســلطة يف اإلاــالحات التنظيميــة وللتواــيات املقدمــة بالــدعوة، أكــد التقريــر ا ثــار امل

بتـــــدابا  يتعلـــــ  فيمـــــاإىل اديصـــــات املنظلمـــــة للقطاعـــــات بشـــــأ  ســـــا عمـــــ  األســـــواه  ات الصـــــلة. و 
مكافحـــة الحتكـــار، شـــدد التقريـــر علـــا ضـــرورة تعزيـــز سياســـة التســـا   الوطنيـــة وزيـــادة التنســـي  مـــ  

ــــة بشــــأ  املشــــرت  ــــر أ  زيــــادة الســــلطات املعني يات العامــــة وسياســــات مكافحــــة الفســــاد. وأكــــد التقري
ــــدريبهم املســــتمر عــــامال  أساســــيا  لتنفيــــ  سياســــات املنافســــة  ــــة وت ــــة ملــــو في اديص القــــدرات اإلداري

. وباإلضافة إىل  لـ ، أُلقـي الضـوء علـا فـرادة  ـ ه اديصـة يف تطبيـ  الـدعاو  علا يو فعتا  الوطنية
رد ، وعلــا وضــ   ــ ه اديصــة لقواعــد إجرائيــة مفصــلة تتعلــ  بالشــرو  يف اخلااــة علــا املســتو  الفــ

إجــــراءات التقاضــــي. وقُــــدم  عــــدة تواــــيات عــــن اإلاــــال  القــــانوين واملؤسســــي، بينهــــا تواــــيات 
إلرســــاء القــــدرات املؤسســــية الالزمــــة مــــن أجــــ  مراقبــــة فعالــــة ملعونــــة الدولــــة والنظــــر يف إلغــــاء نظــــام 

ت املامـــة بـــن مؤسســـات األعمـــا . ويبـــن التقريـــر احلاجـــة إىل إ كـــاء بالتفاقـــا يتعلـــ  فيمـــااإل طـــار 
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الوعي العام باإلنفا  اخلـا  لقـانو  املنافسـة وتعزيـز ثقافـة املنافسـة يف أوسـاط الفـاعلن القتصـادين. 
 أ ااا، أواا التقرير بأنشطة تدريبية ملو في اديصة وقضالا وبسنشاء منصق كبا اقتصادين.

بانيـــا األونكتـــاد علـــا استعراضـــه لبيصـــة املنافســـة يف ألبانيـــا وقالـــ  إ  الســـتعرا  وشـــكرت أل -58
. 2014 عــــام جــــاء يف الوقــــ  املناســــق بــــالنظر إىل أ  اديصــــة حتتفــــ  بالــــ كر  العاشــــرة لتأسيســــها

وواجهــ  اديصــة، بواــفها  يصــة فتيــة  ات جتربــة  ــدودة، حتــديات كثــاة لتنفيــ  قــانو  املنافســة، لكــن 
 اة بُ ل  يف جما  الدعوة واإلنفا  أدت إىل حتسينات. جهوداا كب

احلاجـــة إىل تشـــجي  اإلنفـــا  اخلـــا  قضـــايا منهـــا و ـــال  جلســـة األســـصلة واألجوبـــة، أُثـــات  -59
   اإلنفـا  اخلــا أولحظـ  ألبانيـا  .للحصـو  علـا تعـويع عـن أضـرار املمارســات املانعـة للمنافسـة

إبـال  األطـراف املعنيـة بسمكانيــة منهـا ج  بشـىت الوسـائ ، ، لكـن  ـ ا اإلنفـا  ُشـا   حيصـ  حـىت مل
احلصــو  علــا تعــويع وبعقــد اجتماعــات مــ  مكاتــق امامــاة، وةعيــات املســتهلكن واجلامعــات. 
وإضافة إىل  ل ، تتمت  اديصة بعالقـات وثيقـة مـ  معهـد تـدريق القضـاة ونظمـ  معـه عـدة حلقـات 

ـــرت ألبانيـــا أ ـــا  يتعلـــ  فيمـــاامليـــة. و عمـــ  تدريبيـــة للمحـــاكم اإلداريـــة وامـــاكم  باســـتقال  اديصـــة،  كا
تقـدم أيـة شـكاو  تتعلـ  هبـ ه السـتقاللية أل  القـانو  يكفـ   ومل ،اسـتقاللية اديصـات احلكوميـةأكثر 

الشـــفافية والتعامـــ  وفـــ  األاـــو  القانونيـــة لوـــا  القـــرارات. ورغـــم أ  اديصـــة واألمانـــة موجودتـــا  يف 
ــــؤثرا  دو  مــــار علــــا بعضــــهما الــــبعع. و  ول س مــــا منفصــــلتا  متامــــاا املبــــأ نفســــه، ف  يتعلــــ  فيمــــات

ضــرب  بــالرتكيز علــا القضــايا  ات ا ثــار الواســعة النطــاه مــن أجــ  زيــادة الــوعي بفوائــد املنافســة، 
قضـايا ناجحـة كقضـية إسـاءة اسـتخدام املركـز املهـيمن مـن جانـق مقـدمي  ـدمات علا ألبانيا أمثلة 
ا ، والتالعـــق يف عطـــاءات املشـــرتيات العامـــة واخلااـــة بـــأجهزة األمـــن. وأكـــدت ألبانيـــا ادـــاتف النقـــ

 إ  إ  ،ايـــة الشـــركات الصـــغاة واملتوســـطة مـــن إســـاءة الشـــركات الكبـــاة لســـتخدام املركـــز املهـــيمن،
تُقــــدام طلبــــات  ومل يف املائـــة مــــن األعمــــا  التجاريــــة يف القتصـــاد األلبــــاين. 95 ـــ ه الشــــركات متثــــ  

يـــزا   نـــاا اجتـــاه يـــو اعتبـــار  ل ، وأشـــارت ألبانيـــا إىل أنـــه2004 عـــام تســـا   منـــ  بـــدء الانـــامآال
التســـا   شـــكالا مـــن أشـــكا  التجســـس بســـبق تـــاريو البلـــد كاقتصـــاد موجـــه وبســـبق انعـــدام ثقافـــة 

عـات املنافسة. لكن ألبانيا وااـل  تشـجي  التسـا   مـن  ـال  توليفـة مـن حلقـات العمـ  والجتما
برنـــامآ تســـا   جديـــد و ـــي تنـــاقر مـــ  أاـــحاب املصـــلحة  ،مـــؤ راا اإلعـــالم. ووضـــع ، ووســـائا 

 أ  يصبح أكثر جدو .الانامآ الق يتسأ هبا د ا كيفية ال
وأُتيح  الفراة أللبانيـا لطـر  أسـصلة  ـددة علـا سـلطات املنافسـة األ ـر  بغيـة السـتفادة  -60

ة الوكـــــالت وإنفـــــا  الـــــدعوة، ومنصـــــق كبـــــا مـــــن جتارهبـــــا. وتعلقـــــ  األســـــصلة املطروحـــــة باســـــتقاللي
القتصادين، وإشراا القطـا  العـام. وقـدم  األمانـة اقرتاحـاا يتعلـ  مبشـرو  للمسـاعدة التقنيـة لفائـدة 
ألبانيــا، تطبيقــاا لتواــيات اســتعرا  النظــراء، و ــو اقــرتا   دفــه العــام ليصــة بيصــة عمــ  أفضــ  واقتصــاد 

دور ثمبــــادرة وحــــدة العمــــ  يف األمــــم املتحــــدةث يف تــــوفا ســــوه جيــــد األداء. وأُلقــــي الضــــوء علــــا 
التمويـــ  ألنشـــطة املتابعـــة. أ ـــااا، أعربـــ  ألبانيـــا عـــن موافقتهـــا علـــا التواـــيات وشـــكرت األونكتـــاد 

 علا توجيهاته، معربةا عن ضرورة امافظة علا الز  م يف تنفي  التوايات.
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المنافنؤؤؤؤة فؤؤؤؤ  ت زيؤؤؤؤز النمؤؤؤؤ   نيانؤؤؤؤاتا تمؤؤؤؤاع المائؤؤؤؤدة المنؤؤؤؤتديرة الرفيؤؤؤؤت المنؤؤؤؤت  : لور  -9 
 المنتدام والاامل للجميت والتنمية

كــا  أعضــاء فريــ  املناقشــة يف اجتمــا  املائــدة املســتديرة الرفيــ  املســتو  حلكومــات إســبانيا  -61
 واملكسي  والنمسا ومن اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكن وأكادلين من الوليات املتحدة.

ســة يف مناقشــة الورقــة املعنونــة ثدور سياســات املنافســة يف تعزيــز النمــو املســتدام وشــرع  اجلل -62
 .(TD/RBP/CONF.8/6)والشام  للجمي ث 

وأكـــــد املتحـــــد  الرئيســـــي أ  األســـــواه امليـــــة وقـــــوانن املنافســـــة قـــــد تكـــــو ، يف موضـــــو   -63
املنافســة األســواه مناســبة التخفيــف مــن حــدة الفقــر املــدق ، حــالا ولــيس مشــكلة. وقــد جتعــ  قــوانن 

لكنهــا أ  تكــو  مكملــة لقــانو  الثــروة الوطنيــة. وقــانو   كمــا  يتمتعــو  بالســلطة ل ل شــخا  الــ ين
املنافســـة  ـــو قـــانو  د يـــ  ك ونـــه يرفـــ  القيـــود التعســـفية الـــق تســـتبعد الغربـــاء، ولكـــن لـــه أ  يســـاعد 

ملتحـــد  أمثلـــة عمـــا لكـــن أ  تقدمـــه اوضـــرب الفقـــراء علـــا الواـــو  إىل األســـواه والتمتـــ  مبزايا ـــا. 
املنافســة مــن دعــم لتطــوير السياســات الزراعيــة مــن ق بيــ  التعــاو  مــ  الكــارتالت الدوليــة ملســتلزمات 
ـــة، كـــالعقود الـــق تســـتبعد املنافســـن، ومـــن الشـــروط  اإلنتـــا  و،ايتهـــا مـــن الســـرتاتيجيات الحتكاري

 ــ ا الصــدد، شــدد املتحــد   ويف ال ــرتا . التعاقديــة اجلــائرة، ومــن إســاءة اســتخدام حقــوه بــراءات
لكــن  ل حيتــاجو  إىل اإلعفــاءات ملســاعدة املســتهلكن واألســواه، وأنــه مــا علــا أ  املنفــ ين نــادراا 

تايــــر اإلعفــــاءات بزيــــادة الفعاليــــة فقــــا. وينبغــــي للمنفــــ ين أ  جيــــروا أولا حتلــــيالا للمنافســــة قبــــ  أ  
 ينظروا يف اإلعفاءات.

ــر أو   -64 املتحــدثن مــن فريــ  املناقشــة أ  وكــالت املنافســة تــؤد  دوراا  امــاا يف زيــادة إنتــا  و كا
قــار  فيــه بــن النمــو القتصــاد  يف الوليــات املتحــدة  الســل  اجليــدة و لــ  فــر  العمــ ، وقــدم مثــالا 

ة والحتاد األورود. وكان  عوام  من قبي  النهو  املؤسسي والتكنولوجي ووفورات احلجم  ات أمهي
أساسية حلفز النمو يف الوليات املتحدة. ولكن لقانو  املنافسة أ  ُيسـهم يف النمـو القتصـاد  وحيـد 
من أوجه عدم املساواة شريطة وجود  لية حلماية املؤسسات الصغاة واملتوسطة من التكتالت الكبـاة. 

 ة بالغة.علا أ  استقاللية الوكالت ومساءلتها تكتسيا  أمهي املتحد أ ااا، شدد 
 وأكــــد املتحــــد  التــــاي أ  سياســــات املنافســــة أد لــــ  املزيــــد مــــن املنافســــة إىل األســــواه، -65
ـــادة يف اإلنتاجيـــة والنمـــو القتصـــاد . وأكـــد  ،بالتـــاي ،شـــك  حـــافزاا علـــا البتكـــار وأد   ـــا إىل زي

ملنتجــات و ــو عــدد كبــا مــن الدراســات التجريبيــة وجــود اــلة قويــة وإجيابيــة بــن املنافســة يف أســواه ا
اإلنتاجيــة. لكــن عوامــ  أ ــر  كاإلاــال  التنظيمــي، والنفتــا  علــا التجــارة الدوليــة، وقــوة ســيادة 

. وقــــــا  إ  القــــــانو ، و ياكــــــ  احلوكمــــــة الفعالــــــة، والشــــــفافية يف اإلجــــــراءات أدت أيضــــــاا دوراا  امــــــاا 
لسياســـات تعزيـــز  للمنافســـة، علـــا وجـــه اخلصـــو ،  ثـــاراا طويلـــة األمـــد علـــا األداء القتصـــاد  وأ 

 يف الكفاءة. ثابتة، مبكاسق لكن قياسه، مبدئياا  ل املنافسة تأثااا إجيابياا 
وشـــداد املتحـــد  التـــاي علـــا ضـــرورة وضـــ  إاـــالحات يف جمـــا  املنافســـة لتعزيـــز ارتباطهـــا  -66

إ  اجللــي بــالنمو القتصــاد  والتصــني  و لــ  فــر  العمــ . وقــا  إ  دور املهنيــن والبــاحثن كبــا و 
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علـــيهم أ  ينظـــروا يف الصـــالت األقـــ  وضـــوحاا بـــن اإلاـــالحات يف جمـــا  املنافســـة وةلـــة أمـــور مـــن 
بينها احلصـو  علـا اخلـدمات األساسـية لتمكـن املـرأة. وألقـا املتحـد  الضـوء علـا املشـرو  الـدوي 

تعزيـــز جلمعيــة وحـــدة وثقـــة املســـتهلكن املتعلـــ  بساـــالحات املنافســة يف األســـواه الرئيســـية مـــن أجـــ  
الرفــاه الجتمــاعي والقتصــاد  يف البلــدا  الناميــة. ولكــن اســتخدام وضــ  أ ــداف التنميــة املســتدامة  
كفراــــة لتبيــــا  الكيفيــــة الــــق لكــــن هبــــا إلاــــالحات املنافســــة أ  تــــؤد  إىل  ثــــار ملموســــة وقابلــــة 

ظيميــة يف  طــة للقيــا ، بينمــا يتمثــ  التحــد  يف تثبيــ  ورمبــا رفــ  أمهيــة املنافســة واإلاــالحات التن
وحتديــد فوائــد نظــام املنافســة الفعــا  يف التنميــة الجتماعيــة والقتصــادية  2015 عــام بعــد ملــا التنميــة

 البيصية املستدامة.
وألقــــا متحــــد    ــــر الضــــوء علــــا عــــدة دراســــات جتريبيــــة بينــــ  أ  املنافســــة تــــؤد  إىل  -67

وحظــ  زيــادة يف الفعاليــة علــا املــد  البتكــار و ــو اإلنتاجيــة. ففــي املكســي ، علــا ســبي  املثــا ، ل
القصـا عقـق التنــافس علـا الــواردات بسـبق حتريــر التجـارة. و سـر الفقــراء أكثـر مــن األغنيـاء الرفــاه 
الكبا يف جمـا  السـتهالا بسـبق مشـاك  املنافسـة. وبالتـاي فـس  تعزيـز املنافسـة قـد يـؤد  إىل زيـادة 

 مدا ي  األسرة.
وأدت أســـصلة وتعليقـــات املنـــدوبن إىل نقـــاخ تفـــاعلي. ولحـــ  أحـــد املنـــدوبن أ  ســـلطات  -68

أعضـــاء الحتـــادات الحتكاريــــة أكـــا مـــن تلــــ  املمنوحـــة لســـلطات املنافســــة،  صواـــاا يف القطــــا  
اضــــطال  الزراعــــي. وأُطلقــــ  دعــــوة لتقــــد  دعــــم دوي يف  ــــ ا الصــــدد، مــــ  التأكيــــد علــــا ضــــرورة 

 ز.بدور بار األونكتاد 
  

 منائل تنظيمية -ثالثا   
 

 افتتا  المؤتمر -ألف 
 من جدو  األعما ( 1)البند 

 
)النمســـا( مـــؤمتر األمـــم الســـيد ثيـــودور ثـــانر الســـاد  افتـــتح نائـــق رئـــيس مـــؤمتر الســـتعرا   -69

املتحـــدة الســـاب  لســــتعرا  ةيـــ  جوانـــق جمموعــــة املبـــادئ والقواعـــد املنصــــفة املتفـــ  عليهـــا اتفاقــــاا 
 .2015متوز/يوليه  6األطراف من أج  مكافحة املمارسات التجارية التقييدية يف متعدد 

  
 ا ت اب الرئيس وأعضاء المكت  اآلخرين -ساء 

 من جدو  األعما ( 2)البند 
 
املبـــادئ والقواعـــد  جمموعـــة انتخـــق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الســـاب  لســـتعرا  ةيـــ  جوانـــق -70

عــدد األطـــراف مـــن أجــ  مكافحـــة املمارســات التجاريـــة التقييديـــة، يف املنصــفة املتفـــ  عليهــا اتفاقـــاا مت
 جلسته العامة الفتتاحية، السيد فانسن مارتينيه )سويسرا( رئيساا للمؤمتر. 
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وانتخــق املــؤمتر  ســة نــواب للــرئيس ومقــرراا لعضــوية مكتبــه يف دورتــه الســابعة. وبنــاءا علــا  -71
 النحو التاي:عضوية املكتق املنتخق علا جاءت  ل ، 

 )سويسرا( مارتينيهالسيد فانسن   الرئيس: 
 السيد  ربرت إدواردو تاسانو فيالوتشاكا )باو(   نواب الرئيس:

 السيدة فاديا  لي  )باكستا (   
 السيد فرانسيس كاريوكي )كينيا(    
 السيد سوثي راشاغا  )ماليزيا(   
 السيد  اندونت تشانت )الصن(   

 السيدة ثاد سيله لنغا )سوازيلند(  املقررة:
ووفقاا للممارسة املرعيـة، وافـ  املـؤمتر علـا أ  يشـارا املنسـقو  اإلقليميـو  مشـاركة كاملـة يف  -72

 أعما  مكتق املؤمتر. 
  

 اعتمال النظام الداخل  - يم 
 (من جدو  األعما  3البند )
 
لنظـــام الـــدا لي للـــدورة الـــوارد يف الوثيقـــة املـــؤمتر، يف جلســـته العامـــة الفتتاحيـــة أيضـــاا، اأقـــرت  -73

TD/RBP/CONF.7/9  . 
  

 إ رار  دور أعمار المؤتمر وتنظيم أعماله -لار 
 من جدو  األعما ( 4)البند 

 
املـــؤمتر، يف جلســـته العامـــة الفتتاحيـــة أيضـــاا، جـــدو  األعمـــا  املؤقـــ  للـــدورة الـــوارد يف أقـــرت  -74

 يلي:  كما  جدو  األعما . وعليه كا  TD/RBP/CONF.8/1الوثيقة 
 افتتا  املؤمتر. -1
 .انتخاب الرئيس وأعضاء املكتق ا  رين -2
 .اعتماد النظام الدا لي -3
 .إقرار جدو  أعما  املؤمتر وتنظيم أعماله -4
 .وثائ  تفويع املمثلن لد  املؤمتر: -5
 .تعين جلنة وثائ  التفويع )أ(  

 .تقرير جلنة وثائ  التفويع )ب( 
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ســــتعرا  ةيــــ  جوانــــق جمموعــــة املبــــادئ والقواعــــد املنصــــفة املتفــــ  عليهــــا اتفاقــــاا ا -6
 .متعدد األطراف من أج  مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

 .استعرا  تطبي  اةموعة وتنفي  ا )أ(  
يف  مبـــا النظـــر يف مقرتحـــات لـــدف إىل حتســـن اةموعـــة وزيـــادة تطوير ـــا، )ب( 

 يف ميدا  مكافحة املمارسات التجارية التقييدية. ل  التعاو  الدوي 
 مسائ  أ ر . -7
 .اعتماد تقرير املؤمتر -8
  

 وثائً تل يض الممثلين لد  المؤتمر  -هاء 
 (من جدو  األعما  5البند )
 

 تعين جلنة وثائ  التفويع  )أ( 
اتفــ  املــؤمتر، يف جلســـته العامــة الفتتاحيــة أيضـــاا، علــا أ  يتــوىل املكتـــق مهــام جلنــة وثـــائ   -75

 التفويع وأ  يقدم تقريراا إىل املؤمتر بناءا علا  ل . 
 تقرير جلنة وثائ  التفويع )ب( 

، بـالتقرير الشـفو  2015متوز/يوليـه  10أحاط املـؤمتر علمـاا، يف جلسـته العامـة املعقـودة يف  -76
لمقـــرر بشـــأ  أعمـــا  جلنـــة وثـــائ  التفـــويع الـــ   جـــاء فيـــه أ  وثـــائ  تفـــويع الـــدو  املشـــاركة قـــد ل

 قدم  حسق األاو  وبالشك  الصحيح، واعتمد تقرير جلنة وثائ  التفويع. 
  

 منائل أخر  -واو 
 من جدو  األعما ( 7)املادة 

 
للـــدورة اخلامســـة  اا أعمـــا  مؤقتـــاعتمـــد املـــؤمتر يف جلســـته الفتتاحيـــة اخلتاميـــة أيضـــاا جـــدو   -77

 عشرة لفري  اخلااء احلكومي الدوي املعي بقوانن وسياسات املنافسة )انظر املرف  األو (. 
  

 اعتمال ت رير المؤتمر  -زا  
 من جدو  األعما ( 8)البند 

 
يف جلســته العامــة اخلتاميــة أيضــاا بوضــ  اللمســات األ ــاة علــا التقريــر  ةأ   املــؤمتر للمقــرر  -78

 املتعل  بدورته السابعة. 
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 المرفً األور
 

 ؤؤؤدور أعمؤؤؤار مؤ ؤؤؤا للؤؤؤدورة ال امنؤؤؤة عاؤؤؤرة للريؤؤؤً ال دؤؤؤراء الحكؤؤؤ م    
 الدول  الم ن  س  ا ين ونيانات المنافنة 

 
 2016متوز/يوليه 

 قصر األمم، جنيف
 املكتق.انتخاب أعضاء  -1
 .إقرار جدو  األعما  وتنظيم العم  -2
 دراسة الصلة بن أ داف سياسة املنافسة وامللكية الفكرية؛ )أ( -3

 املنافسة يف قطا  البي  بالتجزئة؛إنفا  سياسة  )ب( 
 لطات املنافسة والسلطات القضائية؛تعزيز اليقن القانوين يف العالقات بن س ) ( 
 قوانن املنافسة.بالمتثا  ل يتعل  فيمااخلا   تعزيز قدرات القطا  )د( 

 ة لفري  اخلااء احلكومي الدوي.جدو  األعما  املؤق  للدورة السادسة عشر  -4
 .اعتماد تقرير فري  اخلااء احلكومي الدوي -5
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 المرفً الثا  
 

 *الحض ر  
 األعضاء يف األونكتاد: حضر املؤمتر  ثلو الدو  التالية -1

 الروسيالحتاد 
 إثيوبيا
 األرد 
 إسبانيا
 إسرائي 
 ألبانيا
 أملانيا

 إندونيسيا
 أوروغوا 
 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيرا  )ةهورية 
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باكستا 
 البحرين
 الاازي 
 الاتغا 
 بلغاريا
 بنما
 بنن
 بوتا 

 بوتسوانا
 فاسو بوركينا

 بوروند 
 باو

 توغو
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية الدومنيكية
 ةهورية الكونغو الدلقراطية

 ةهورية تنزانيا املتحدة
 ةهورية كوريا

 ةهورية لو الدلقراطية الشعبية
 ةهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا 

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابو 
 السلفادور
 السنغا 
 سوازيلند
 السودا 
 السويد
 سويسرا
 سيش 
 شيلي

 الصوما 
 الصن
 عما 
 غابو 

__________ 
 .TD/RBP/CONF.8/INF.1لالطال  علا قائمة املشاركن، انظر  * 
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 غواتيمال
 فرنسا
 الفلبن
 فيجي
 نام فيي 
 قطر

 كازا ستا 
 كمبوديا

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 كينيا
 لتفيا

 لكسما 
 ماليزيا
 مصر

 املغرب
 املكسي 
 مالو 

 اململكة العربية السعودية 
 موريشيو 
 موزامبي 
 ناميبيا
 النمسا
 نيجايا

 نيكاراغوا
 ادند

  نغاريا
  ولندا

 األمريكية الوليات املتحدة
 اليابا 

 
 العضو التالية  ثلة يف املؤمتر:وكان  الدولة املراقبة غا  -2

 دولة فلسطن 
 وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثلة يف املؤمتر: -3

 اجلماعة الكاريبية
 السوه املشرتكة لشره أفريقيا واجلنوب األفريقي

 اجلماعة القتصادية لدو  غرب أفريقيا
 اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية ا سيوية

 الحتاد األورود 
 جامعة الدو  العربية

 منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  القتصاد 
 منظمة التعاو  اإلسالمي

 مركز اجلنوب
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 الحتاد القتصاد  والنقد  لغرب أفريقيا
 الصلة التالية:وُمثل  يف املؤمتر الوكالت املتخصصة واملنظمات  ات  -4

 البن  الدوي 
 منظمة التجارة العاملية

 وُمثل  يف املؤمتر املنظمات غا احلكومية التالية: -5
 الفصة العامة

 املنظمة الدولية للمستهلكن 
 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكن 
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العاي. 

 


