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أول -رار اعتمده المؤتمر
إ م ـؤمتر األمــم املتحــدة الســاب املعــي باســتعرا ةي ـ جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد
املنصفة املتف عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أج مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
وقــد اســتعر ةي ـ جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتف ـ عليهــا اتفاق ـا متعــدد
األط ـراف مــن أج ـ مكافحــة املمارســات التجاريــة التقييديــة ،بعــد مضــي  35ســنة علــا اعتماد ــا،
وإ يسلم باملسامهة اإلجيابيـة الـق قـدمتها ـ ه اةموعـة وفريـ اخلـااء احلكـومي الـدوي املعـي بقـوانن
وسياسات املنافسة يف تعزيز ثقافة املنافسة،
وإ يالحـ التغـاات الــق طـرأت علــا القتصـاد العــاملي ،واإلاـالحات الــق أجرلـا البلــدا
الناميــة والبلــدا الــق متــر اقتصــادالا مبرحلــة انتقاليــة طـوا الســنوات اخلمــس والثالثــن املاضــية ،مبــا يف
ل حترير القتصادات وتطوير املنافسة،
وإ يؤكــد مــن جديــد القـرارات املتعلقــة بتعزيــز تنفيـ جمموعــة املبــادئ والقواعــد الــق اعتمــدلا
م ـؤمترات األم ــم املتح ــدة الس ــتة املاض ــية املعني ــة باس ــتعرا ةيـ ـ جوان ــق جمموع ــة املب ــادئ والقواع ــد
املنصفة املتف عليها اتفاقا متعدد األطراف من أج مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
وإ حيـ ــيا علم ـ ـاا م ـ ـ التقـ ــدير باألعمـ ــا املتعلقـ ــة همايـ ــة املسـ ــتهل الـ ــق نف ـ ـ لا تلـ ــف
اجتماع ــات اخلـ ـااء املخصص ــة بش ــأ ،اي ــة املس ــتهل  ،منـ ـ مـ ـؤمتر األم ــم املتح ــدة الس ــاد املع ــي
باســتعرا ةيـ جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتفـ عليهــا اتفاقـ ا متعــدد األطـراف مــن
أج ـ مكافحــة املمارســات التجاريــة التقييديــة ،فيمــا يتعل ـ بتنقــيح مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة
حلماية املستهل ،
وإ حي ــيا علمـ ـاا ب ــالقرار الـ ـ او ت ــه ال ــدورة الثالث ــة عش ــرة ملـ ـؤمتر األم ــم املتح ــدة للتج ــارة
والتنمي ــة يف الفقـ ـرتن  50و(56م) م ــن ولي ــة الدوح ــة الـ ـ ي ــن عل ــا م ــا يل ــي :ثيتمثـ ـ ــدف
سياســة املنافســة يف ليصــة واــو بيصــة تنافســية عــن طريـ القضــاء علــا املمارســات املانعــة للمنافســة.
وتش ـ اج ال ــدو عل ــا النظ ــر يف وض ـ ق ـوانن وأط ــر املنافس ــة مبــا يتماش ــا م ـ اس ـرتاتيجيالا اإل ائي ــة
الوطني ــةث وتش ــا الولي ــة إىل أ عل ــا األونكت ــاد ثأ يق ــوم بالتحليـ ـ والبح ـ ـ وأ يس ــاعد البل ــدا
الناميــة والبلــدا الــق متــر اقتصــادالا مبرحلــة انتقاليــة علــا اــياغة وتنفي ـ سياســات حلمايــة املنافســة
واملســتهل  ،وعلــا تش ــجي تبــاد أفض ـ املمارس ــات ،وإج ـراء اســتعرا النظ ـراء لتنفي ـ مث ـ ـ ه
السياساتث،

الدور األساسي لقوانن وسياسات املنافسة
 -1يؤك ــد م ــن جدي ــد ال ــدور الرئيس ــي الـ ـ يؤدي ــه ق ــانو وسياس ــة املنافس ــة يف حتقيـ ـ
التنميــة القتصــادية ويواــي مبوااــلة برنــامآ العم ـ ادــام يف ليــة األونكتــاد احلكوميــة الدوليــة ال ـ
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يتنـ ــاو مسـ ــائ ق ـ ـوانن وسياسـ ــات املنافسـ ــة ،وال ـ ـ يتواا ـ ـ بـ ــدعم ومشـ ــاركة نشـ ــطن مـ ــن قب ـ ـ
السلطات املعنية بقوانن وسياسات املنافسة يف الدو األعضاء؛
 -2ي ــدعو ةيـ ـ ال ــدو األطـ ـراف إىل أ تس ــعا جا ــدة لتنفيـ ـ األحك ــام الـ ـواردة يف
جمموعـة املبـادئ والقواعـد ـ ه تنفيـ ا فعـالا ،بــالنظر إىل أمهيـة تطبيـ سياســات املنافسـة تطبيقـ ا دقيقـ ا
لض ــما حس ــن س ــا األس ـواه ،و ـ ا ب ــدوره يع ــد ش ــرط ا مس ــبق ا لكف ــاءة اس ــتخدام امل ـوارد ،والتنمي ــة
القتصادية والرفاه الجتماعي؛
 -3يـدعو الـدو األعضـاء إىل زيـادة التعــاو بـن سـلطالا املعنيـة باملنافسـة وحكومالــا،
كــي تقــوم ،حرا ـا علــا مصــلحة ةي ـ البلــدا  ،بتعزيــز العم ـ الــدوي الفعــا ملكافحــة املمارســات
املانعــة للمنافســة املشــمولة مبجموعــة املبــادئ والقواعــد ،ودااــة عنــدما حتــد ـ ه املمارســات علــا
املستو الدوي ،مـ العـرتاف باألمهيـة الكبـاة دـ ا التعـاو بالنسـبة للبلـدا الناميـة والبلـدا الـق متـر
اقتصادالا مبرحلة انتقالية؛
 -4يواــي بتعزيــز برنــامآ العم ـ املضــطل بــه ضــمن أمانــة األونكتــاد وا ليــة احلكوميــة
الدولية الق تتناو قضايا قـوانن وسياسـات املنافسـة ،والـ يـتم تنفيـ ه بـدعم ومشـاركة نشـطن مـن
قب السلطات املعنية بقوانن وسياسات املنافسة يف الدو األعضاء؛

الوثائ
 -5حيـ ــيا علم ـ ـاا م ـ ـ التقـ ــدير بالوثـ ــائ الـ ــق أعـ ــدلا أمانـ ــة األونكتـ ــاد للم ـ ـؤمتر و ـ ــي:
 ،TD/RBP/CONF.8/2و ،TD/RBP/CONF.8/3و ،TD/RBP/CONF.8/4و،TD/RBP/CONF.8/5
و ،TD/RBP/CONF.8/6و ،TD/RBP/CONF.8/7و ،TD/RBP/CONF.8/8و،TD/RBP/CONF.8/9
و ،TD/RBP/CONF.8/10و ،UNCTAD/DITC/CLP/2015/1وUNCTAD/DITC/CLP/2015/2؛

استعراضات النظراء الطوعية لقوانن وسياسات املنافسة
 -6يشدد علـا قيمـة استعراضـات النظـراء الطوعيـة الـق أجرا ـا األونكتـاد بواـفها أداة
مفي ــدة لتب ــاد اخلـ ـاات والتع ــاو عل ــا الص ــعيدين ال ــوطي واإلقليم ــي ،وي ــدعو ال ــدو األعض ــاء إىل
مســاعدة األونكتــاد علــا أســا طــوعي بتــوفا ـااء وغــا لـ مــن املـوارد ل نشــطة املقبلــة املتعلقــة
هب ه الستعراضات؛
 -7يُقرر أ يقوم األونكتاد مبا يلي:
(أ) إجراء املزيد من استعراضـات النظـراء الطوعيـة لقـوانن وسياسـات املنافسـة يف الـدو
األعضــاء أو اةموعــات اإلقليميــة ،إىل جانــق دورات لفري ـ اخل ـااء احلكــومي الــدوي املعــي بق ـوانن
وسياسات املنافسة؛
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(ب) متابع ـ ــة أنش ـ ــطة استعراض ـ ــات النظـ ـ ـراء يف ض ـ ــوء التقييم ـ ــات اإلجيابي ـ ــة والتعقيب ـ ــات
والتواــيات املقدمــة ــال م ـؤمتر األمــم املتحــدة الســاب لســتعرا ةي ـ جوانــق جمموعــة املبــادئ
والقواع ــد املنص ــفة املتف ـ ـ عليه ــا اتفاق ـ ـا متع ــدد األط ـ ـراف م ــن أج ـ ـ مكافح ــة املمارس ــات التجاري ــة
التقييدية ،ل سيما يف التقارير التالية:
‘‘1

(External evaluation of UNCTAD peer reviews on competition policy

‘‘2

UNCTAD peer review mechanism for competition law: 10 years of

التقييم اخلارجي لستعراضات النظراء الق جيريها األونكتاد لسياسات املنافسة
())UNCTAD/DITC/CLP/2014/5؛
 ) existenceلية األونكتاد لالستعراضات املتعلقة بقوانن املنافسة :عشر سنوات
من الوجود) ()UNCTAD/DITC/CLP/2015/4؛

القانو النمو جي بشأ املنافسة
 -8حيــيا علمـاا بصــفة ااــة بالقــانو النمــو جي املــن تقح والتعليقــات عليــه كــدلي
لنُهآ التنمية القتصادية واملنافسة الق تتبعها بلدا تلفة بشأ نقاط متنوعة؛

ــام

 -9يطلــق إىل أمانــة األونكتــاد القيــام علــا يــو دور بتنقــيح التعليقــات علــا القــانو
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
نطاه واس القانو النمو جي والتعليقات عليه بعد تنقيحها؛

التعاو التقي
 -10يؤي ــد الس ـرتاتيجية العاملي ــة ال ــق اعتم ــدلا أمان ــة األونكت ــاد م ــؤ را تلبي ــة للحاج ــات
املتزايــدة إىل التعــاو التقــي واملســاعدة التقنيــة يف القطــاعن العــام واخلــا يف ةي ـ البلــدا الناميــة،
صواـ ـ ا فيم ــا ب ــن ال ــدو النامي ــة اجلزري ــة الص ــغاة ،والبل ــدا النامي ــة غ ــا الس ــاحلية ،وغا ــا م ــن
املعرضــة يكلي ـ ا للضــعف واملخــاطر ،والقتصــادات والبلــدا الصــغاة
البلــدا والقتصــادات الصــغاة ت
الق متر اقتصادالا مبرحلة انتقالية؛
 -11يطلق إىل األونكتاد ،أ يقوم مبا يلي يف تنفي ه لالسرتاتيجية العاملية اجلديدة:
(أ) أ يس ــتعر  ،بالتش ــاور م ـ ـ املنظم ــات ات الص ــلة ومق ــدمي املس ــاعدة التقني ــة،
أنشــطة التعــاو التقــي ،لتجنــق الزدواجيــة وتشــجي اجلهــات املق لدمــة واملتلقيــة للتعــاو التقــي علــا
تنظيم نتائآ األعما املوضوعية الق يضطل هبا األونكتاد؛
(ب) أ يســتهدف فعاليــة التكــاليف والتكام ـ والتعــاو ب ـن املق ـدلمن واملتلقــن يف جمــا
التعاو التقي من حي الرتكيز اجلغرايف ألنشطة التعاو التقي وطبيعة التعاو املضطل به؛
GE.15-14339

5/32

TD/RBP/CONF.8/11

ـوىل حتديــد جمــالت األولويــة وقضــايا قـوانن وسياســات املنافســة املتعلقــة بتنفيـ
( ) أ يتـ ت
أنشــطة التعــاو التقــي ،مبــا يف ل ـ املشــاك الــق يتعــن النظــر فيهــا واوــا إج ـراء بشــأ ا يف إطــار
البيصات اإلقليمية ودو اإلقليمية؛
يوس ـ نط ــاه البح ـ ع ــن م ــاين تمل ــن وتعبص ــة امل ـوارد م ــن أج ـ ت ــد الت
(د) أ ت
اسرتاتيجية يف األج الطوي ؛

مبادرة األونكتاد للشراكة يف جما البحو املتعلقة باملنافسة و،اية املستهل
 -12يقــر بالــدور الرئيســي للمبــادرة يف تعزيــز قــدرات األونكتــاد يف جمــاي البحـ وحتلي ـ
السياسات ،وبالنمو الواس د ه املبادرة من حي املشاري واملشاركن ،من إنشائها عام 2010؛

،اية املستهل
 -13ي ـ ــدعو اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة ل م ـ ــم املتحـ ـ ــدة إىل أ تنظ ـ ــر ،ـ ــال دورل ـ ــا السـ ـ ــبعن
عــام  ،2015يف اعتمــاد مشــرو الق ـرار املتعلـ همايــة املســتهل  ،ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة
املنقحة حلماية املستهل بالصيغة املرفقة هب ا القرار*؛
 -14يطلــق إىل جملــس التجــارة والتنميــة التــاب ل ونكتــاد أ حيــيا علم ـا مبشــرو الق ـرار
املتعل همايـة املسـتهل ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة املنقحـة حلمايـة املسـتهل بالصـيغة املرفقـة
هب ا القرار*؛
 -15يـ ـ ــدعو األونكتـ ـ ــاد إىل عقـ ـ ــد اجتماعـ ـ ــات ـ ـ ـااء سـ ـ ــنوية صصـ ـ ــة بشـ ـ ــأ ،ايـ ـ ــة
املستهل إىل حن إنشاء فري ااء حكومي دوي معي بسياسات وقوانن ،اية املستهل ؛

تعزيز األرضية املشرتكة يف قوانن وسياسات املنافسة
 -16يقــرر أ يواا ـ فري ـ اخل ـااء احلكــومي الــدوي املعــي بق ـوانن وسياســات املنافســة،
بنـ ــاءا علـ ــا طلـ ــق الـ ــدو األعضـ ــاء وبالتعـ ــاو م ـ ـ السـ ــلطات الوطنيـ ــة واإلقليميـ ــة يف جمـ ــا ق ـ ـوانن
وسياس ـ ــات املنافسـ ـ ــة ،لزي ـ ــادة تعزيـ ـ ــز ق ـ ــدرات الـ ـ ــدو األعض ـ ــاء فيمـ ـ ــا بينه ـ ــا لتحديـ ـ ــد املمارسـ ـ ــات
املانعــة للمنافســة الــق تــؤثر علــا التنميــة القتصــادية كمــا يقــرر أ تركــز ـ ه العمليــة علــا ةلــة أمــور
بينها ما يلي:
(أ)
معاجلة مسائ

حتديد األرضية املشـرتكة أ أوجـه الشـبه العامـة يف الـنُهآ الـق تتبعهـا احلكومـات يف
تلفة تتص بقوانن وسياسات املنافسة؛

__________
* يرد املرف يف الوثيقة .TD/RBP/CONF.8/11/Add.1
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(ب) تســليا الضــوء والتشــجي علــا تبــاد ا راء يف اةــالت الــق يصــعق فيهــا حتديــد
األرضــية املشــرتكة ،ومنهــا ،مــثالا ،احلــالت الــق توجــد فيهــا ف ـواره بــن النظريــات القتصــادية أو بــن
قوانن أو سياسات املنافسة؛
( ) إجـراء حتلي ـ معم ـ لفعاليــة إنفــا ق ـوانن املنافســة ،مبــا يف ل ـ اإلنفــا يف حــالت
املمارسات املتعددة اجلنسيات املانعة للمنافسة؛
(د) حتديـد التـدابا املالئمـة ملســاعدة البلـدا الناميـة والبلـدا الــق متـر اقتصـادالا مبرحلــة
انتقالية والق قد تشك املمارسات املانعة للمنافسة عقبة يف طريقها؛

دعم برنامآ عم األونكتاد
 -17يــدعو ال ـدو األعضــاء القــادرة علــا دعــم تنفي ـ األنشــطة املبينــة يف ـ ا الق ـرار إىل
القيـام بـ ل  ،ويعـرب ،يف ـ ا الصـدد ،عـن تقـديره وامتنانـه للـدو األعضـاء واملنظمـات الـق قـدم
مسامهات مالية؛
 -18ي ــدعو املنظمـ ــات احلكوميـ ــة الدوليـ ــة وب ـ ـرامآ ووكـ ــالت التموي ـ ـ إىل تقـ ــد امل ـ ـوارد
ل نشطة امل كورة يف ا القرار؛

مشـ ــاورات غ ـ ــا رلي ـ ــة بشـ ــأ ال ـ ــدورات املقبل ـ ــة لفري ـ ـ اخل ـ ـااء احلك ـ ــومي الـ ــدوي املع ـ ــي بق ـ ـوانن
وسياسات املنافسة
 -19يؤكــد مــن جديــد أ الــدورات املقبلــة لفري ـ اخل ـااء احلكــومي الــدوي املعــي بق ـوانن
وسياســات املنافســة تشــم أرب ـ جمموعــات مــن املســائ للمشــاورات غــا الرليــة م ـ الرتكيــز بصــفة
ااة علا حالت عملية ي:
(أ)

املنافسة والتنمية املستدامة والشاملة للجمي ؛

(ب) املمارسات ال ُفضلا يف وضـ وإنفـا قـوانن وسياسـات املنافسـة وتفاعلهـا مـ ،ايـة
املستهل ؛
( )

توفا بناء القدرات واملساعدة التقنية؛

(د)

التعاو الدوي وإقامة الشبكات؛

ُ -20جيمـ ـ املواض ــي التالي ــة للمش ــاورات غ ــا الرلي ــة املقرتح ــة ــال ال ــدورة اخلامس ــة
عشرة لفري اخلااء احلكومي الدوي:
(أ)

البح عن أوجه الصلة بن أ داف سياسات املنافسة وامللكية الفكرية؛

(ب) إنفا سياسات املنافسة يف قطا جتارة التجزئة؛
( )
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(د)

تعزيز قدرات القطا اخلا

علا المتثا يف جما املنافسة؛

 -21يدعو احلكومات إىل القيـام ،يف أثنـاء املشـاورات املقبلـة يف اجتماعـات فريـ اخلـااء
احلك ــومي ال ــدوي ،بتوض ــيح نط ــاه أو تطبي ـ ق ـوانن وسياس ــات املنافس ــة ل ــديها بغي ــة حتس ــن الفه ــم
املتب ــاد للمب ــادئ واإلج ـ ـراءات الفني ــة لق ـ ـوانن وسياس ــات املنافس ــة .ويف ـ ـ ا الس ــياه ،ق ــد ترغ ــق
احلكومات يف مناقشة ما يلي:
(أ) طريقة تطبي قوانن وسياسـات املنافسـة علـا أنشـطة الـدو مثـ تنظـيم املؤسسـات
احلكومية واحتكارات الدولة ،والحتكارات الطبيعية واملشاري الق متنحها الدولة حقوقا حصرية؛
(ب) مسامهة سياسات املنافسـة يف احلـد مـن ةيـ أشـكا الفقـر يف سـياه طـة التنميـة
ملا بعد عام 2015؛

مواالة اسـتعرا جمموعـة املبـادئ والقواعـد املنصـفة املتفـ عليهـا اتفاقـاا متعـدد األطـراف ملكافحـة
املمارسات التجارية التقييدية
 -22يوا ــي ب ــأ تعق ــد اجلمعي ــة العام ــة مـ ـؤمتر األم ــم املتح ــدة الث ــامن لس ــتعرا ةيـ ـ
جوانــق جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنصــفة املتف ـ عليهــا اتفاق ـا متعــدد األط ـراف مــن أج ـ مكافحــة
املمارسات التجارية التقييدية حت رعاية األونكتاد يف جنيف يف عام .2020

ا تتام اجللسة العامة
 10متوز/يوليه 2015

ثا يا -م ز الرئيس
ألف -الديا ات الفتتاحية
 -1أدىل املتكلم ــو التـ ــاي ك ــر م ببيانـ ــات افتتاحيـ ــة :نائ ــق األمـ ــن الع ــام ل ونكتـ ــاد؛ و ث ـ ـ
الفلبن؛ و ث اجلمهورية الدومينيكية؛ و ث باكستا ؛ و ث باو.
 -2وش ــدد نائ ــق امل ــدير الع ــام عل ــا أ سياس ــات املنافس ــة زادت م ــن كف ــاءة األسـ ـواه وفعالي ــة
احلوكم ــة .ومل ت ــؤد ف ــر توس ــي األسـ ـواه إىل النت ــائآ املرج ــوة دائمـ ـا ،صواـ ـا يف األسـ ـواه األقـ ـ
نضــجا ،كأسـواه البلــدا الناميــة .لـ ل كانـ نــاا حاجــة إىل سياســات املنافســة لضــما اســتمرار
الثق ـ ــة يف اإلا ـ ــالحات اديكلي ـ ــة كم ـ ــا كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ه السياس ـ ــات امـ ـ ـةا لتحقيـ ـ ـ أ ـ ــداف التنمي ـ ــة
املستدامة.
 -3وأثــأ أحــد املنــدوبن علــا نتــائآ استعراضــات النظ ـراء الطوعيــة لق ـوانن وسياســات املنافســة
الــق أجرا ــا األونكتــاد يف ع ــام  2013ــال ال ــدورة الثالث ــة عشــرة لفري ـ اخل ـااء احلك ــومي ال ــدوي
املعي بقوانن وسياسات املنافسـة .وب تـن منـدوب ـر أمهيـة عمليـة استعراضـات النظـراء .فعلـا سـبي
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املث ــا  ،أدت التوا ــيات املقدم ــة ــال اس ــتعرا النظـ ـراء لقـ ـوانن وسياس ــات املنافس ــة يف الفلب ــن،
ال ـ أُجــر ــال الــدورة الرابعــة عشــرة لفري ـ اخل ـااء احلكــومي الــدوي عــام  ،2014إىل اعتم ـاد
ق ــانو منافس ــة ش ــام يف ج ــدو األعم ــا التشـ ـريعي للامل ــا ال ــوطي .وسـ ـلتم املن ــدوب باحلاج ــة إىل
حتـدي ا ليـات التشـريعية القائمـة املتعلقـة همايــة املسـتهل وأكـد أ بسمكـا سياسـات املنافســة أ
تُسهم يف النمو والتنمية املستدامن والشاملن.
 -4وش ــدد من ــدوب ــر عل ــا أمهي ــة تعزي ــز الثقاف ــة والتعل ــيم يف جم ــا املنافس ــة دا ـ ـ كيان ــات
القطــا العــام واةتمـ املــدين ،وعلــا حاجــة البلــدا الناميــة إىل التعــاو الــدوي لضــما واــو فوائــد
املنافس ـ ــة إىل املس ـ ــتهلكن النه ـ ــائين .وأ ـ ـ ـاا ،ش ـ ــدد من ـ ــدوب ـ ــر عل ـ ــا أمهي ـ ــة املنافس ـ ــة للتنمي ـ ــة
القتصــادية مــن حي ـ الرتابطــات م ـ سياســات التجــارة احلــرة ،وإ لح ـ اللت ـزام احلــاي ل ونكتــاد
فيمــا يتعلـ مبســائ ،ايــة املســتهل  ،حـ املنــدوبن علــا تقــد الــدعم وإيــالء العتبــار الواجــق يف
ـ ا الشــأ ــال املناقشــات املتعلقــة باســتعرا مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة حلمايــة املســتهل
يف األعما الق ستُنف مستقبالا يف األمم املتحدة فيما يتعل هماية املستهل .

ساء -م ز الجلنات

(البند  6من جدو األعما )

 -5عُقــدت ،يف إطــار جــدو أعمــا  ،املـؤمتر سـ جلســات تناولـ مــا يلــي :الســب والوســائ
الكفيلــة بتقويــة إنفــا قــانو املنافســة والــدعوة إليــه؛ ودور املنافســة يف قطــا املستحضـرات الصــيدلنية
وفوائد ا للمستهلكن؛ والتعـاو الـدوي يف قضـايا النـدما باعتبـار لـ أداة إلنفـا قـانو املنافسـة
إنفــا ا فعــالا؛ وتقريــر عــن أعمــا اجتماعــات اخل ـااء املخص ـ  ،مبــا يف ل ـ اق ـرتا تنقــيح مبــادئ
األمــم املتحــدة التوجيهيــة حلمايــة املســتهل واســتعرا تنفيـ جمموعــة املبــادئ والقواعــد ،مبــا يف لـ
املشــاورات املتعلقــة بالفصــو املنقحــة األو والرابـ والثــامن واحلــاد عشــر والثال ـ عشــر مــن قــانو
األونكتــاد النمــو جي بشــأ املنافســة؛ وأنشــطة بنــاء القــدرات وتقيــيم استعراضــات النظـراء الطوعيــة يف
إطــار األونكتــاد .وعُرض ـ ورقــات معلومــات أساســية أعــدلا األمانــة وأُجري ـ مناقشــات ات اــلة
بـ ل  .ويف إطــار جــدو أعمــا امل ـؤمتر ،عُقــدت جلســتا لستعراضــات النظ ـراء لق ـوانن وسياســات
املنافســة يف ألبانيــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وفيجــي ،واجتمــا مائــدة مســتديرة رفي ـ املســتو بشــأ دور
سياسات املنافسة يف تشجي النمو والتنمية املستدامن والشاملن.
 -6وقــد أُعــد ـ ا التقريــر عــن أعمــا امل ـؤمتر علــا مســؤولية ال ـرئيس ،و ــو يــورد مــوجزا للنقــاط
األساسية مـن كـ دورة ،مبـا يشـم الكلمـات الرئيسـية وعـرو أعضـاء حلقـات النقـاخ والتـد الت
واملسامهات اخلطية.
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الندُل وال نائل الكليلة ست ية إ لاذ ا ين المنافنة والدع ة إليه
 -1الجلنة األولىُ :
 -7ك ــا املتكلم ــو الرئيس ــيو واملش ــاركو يف حلق ــة النق ــاخ يف اجللس ــة األوىل م ــن حكوم ــات
ك ـ ن مــن الحت ــاد الروســي وجن ــوب أفريقيــا وفيي ـ نــام ونيك ــاراغوا إىل جانــق أك ــادلي مــن اململك ــة
املتحدة لايطانيا العظما وأيرلندا الشمالية.
ثالســبُ والوس ــائ الكفيل ــة بتقوي ــة إنف ــا ق ــانو
 -8وشــرع اجللس ــة يف مناقش ــة الورق ــة املعنون ــة ُ
املنافسة والدعوة إليهث ).(TD/RBP/CONF.8/5
 -9وتن ــاو املتح ــد الرئيس ــي ثالث ــة جم ــالت ــي األ ــداف والتص ــالت وتقييم ــات األث ــر.
وفيم ــا يتعل ـ باأل ــداف ،ش ــدد املتح ــد عل ــا ع ــدم إمكاني ــة اتب ـا سياس ــات املنافس ــة مبع ــز ع ــن
غا ــا ،وأن ــه ينبغ ــي للوكـ ــالت أ تك ــو ق ــادرة عل ــا ترةـ ــة األ ــداف اة ــردة إىل أ ــداف عمليـ ــة
كم ــا شـ ــدد علـ ــا ضـ ــرورة مش ــاركة أاـ ــحاب املصـ ــلحة املعني ـ ـن يف وض ـ ـ ـ ـ ه األ ـ ــداف لضـ ــما
مشوليتهــا .وينبغــي علــا وجــه اخلصــو أ تكــو ـ ه األ ــداف متوائمــة م ـ قــدرات الوكالــة ،م ـ
مراع ــاة مق ــدار التض ــحية ال ــق يتوج ــق تق ــدلها فيم ــا يتعلـ ـ باأل ــداف األ ــر اخلاا ــة باملنافس ــة
وبــاملوارد املتاحــة .ويف ـ ا الصــدد ،لكــن اســتخدام جمموعــة أدوات معياري ـة لقيــا قــدرات الوكالــة.
أمــا التصــالت فــيمكن أ تكــو دا ليــة ،مث ـ اعتبــارات كفــاءة املــو فن) أو ارجيــة (كالــدعوة،
علــا ســبي املثــا ) .وأكــد املتحــد ضــرورة الرتكيــز علــا التصــالت اخلارجيــة كوســيلة للمســاعدة
فيما يتعل بـاألثر الفعلـي واملتصـور للوكالـة .أ ـاا ،فيمـا يتعلـ بتقييمـات األثـر ،أكـد املتحـد أمهيـة
حتدي ــد األث ــر الفعل ــي أل لوكال ــة ،وفه ــم التك ــاليف يف الوقـ ـ نفس ــه .ول بـ ـد م ــن تسلسـ ـ واض ــح
وشــفاف ومتس ـ يف ـ ه العمليــة .وتــؤد القــيم واحلقــائ امليــة يف ـ ه العمليــة الديناميــة لتحديــد
األ داف( ،كامليزانيات والبيصات السياسية علا سبي املثا ) دورا وري ا.
وبن النقاخ التفـاعلي الالحـ تنـو التصـميم املؤسسـي يف نظـم املنافسـة يف كـ مـن الحتـاد
 -10ا
الروســي ،وجنــوب أفريقيــا ،وفييـ نــام ،ونيكــاراغوا .ومتحــور النقــاخ حــو اةــالت الثالثــة الــق أشــار
إليها املتحد الرئيسي.
 -11وفيمــا يتعل ـ باأل ــداف ،س ـلتا املشــاركو يف حلقــة النقــاخ الضــوء علــا التجــارب املتعلقــة
بكيفيـة توضــيح األ ــداف األساســية لقـانو املنافســة مــن ـال حـالت منافســة واقعيــة ،مبــا يف لـ
أ ــداف تشــم ضــما إمكانيــة ال تيــار للمســتهل  ،والبتكــار ،و فــع األســعار؛ و،ايــة عمليــة
املنافس ـ ــة والتن ـ ــافس؛ ومراقب ـ ــة ارس ـ ــة الس ـ ــلطة القتص ـ ــادية ع ـ ــن طريـ ـ ـ منـ ـ ـ الحتك ـ ــارات ومعاقب ـ ــة
التكــتالت الحتكاريــة ومعاجلــة حــالت الفشـ يف الســوه .ففــي جن ـوب أفريقيــا ،علــا ســبي املثــا ،
ُوضــع أ ــداف تتعلـ بالسياســة العامــة كتشــجي العمالــة ،وحســن ســا أداء األسـواه ،واإلنصــاف،
وفـ ــر املشـ ــاركة املتاحـ ــة للمؤسسـ ــات الصـ ــغاة واملتوسـ ــطة .وتـ ــدار املشـ ــاركو يف حلقـ ــة النقـ ــاخ
التج ــارب املتعلق ــة بتحدي ــد األ ــداف ،واملمارس ــات الفض ــلا ،وبل ــو األ ـ ـداف السياس ــية األوسـ ـ
حلكومالــا .ويف نيكــاراغوا ،علــا ســبي املثــا  ،جــر تنــاو جــانبن مهــا :الانــامآ والعمـ الــدا لي،
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حي تراعي إحد الوكـالت أنـوا األ ـداف الـق تـؤثر يف األسـواه الرئيسـية؛ واجلهـود القائمـة علـا
رد الفع ـ  ،بالســتناد إىل أعمــا ارجيــة تقــوم هبــا أط ـراف اقتصــادية .واضــطرت الوكالــة ،يف بعــع
األحيــا  ،إىل معاجلــة حــالت منافســة جــائرة لتلبيــة تطلعــات األط ـراف القتصــادية الرئيســية ،فض ـالا
عن تلبية طلبات مـن احلكومـة املركزيـة تتعلـ مبواضـي ـددة تشـم العوامـ الـق لكـن أ تـؤثر علـا
الراتــق األساســي يف البلــد .واتفق ـ راء املشــاركن يف النقــاخ علــا تع ـ ر متابعــة سياســات املنافســة
مبعــز عــن غا ــا ،دو اإلشــارة إىل الســياه القــانوين والقتصــاد والسياســي والجتمــاعي وعلــا أ
تســييس ق ـوانن وسياســات املنافســة واق ـ ينبغــي للوكــالت أ تعيــه .ويتعــن علــا ـ ه الوكــالت أ
تتخ إجراءات للتخفيف من ا األثر اخلارجي.
 -12وفيمــا يتعلـ بالتصــالت ،ركــز املشــاركو يف النقــاخ علــا ةلــة أمــور بينهــا أفرقــة الوكــالت
املشـ ــاركة يف وض ـ ـ الس ـ ـرتاتيجيات ،والشـ ــفافية ،ووض ـ ـ بيانـ ــات واضـ ــحة تتعل ـ ـ بـ ــأدوات التقيـ ــيم،
واأل ــداف ال ــق يتع ــن عل ــا امل ــو فن وأا ــحاب املص ــلحة ا ـرين بلوغه ــا ،ومتك ــن األفرق ــة (ع ــن
طري تشـجي امللكيـة علـا سـبي املثـا ) وحلقـات التغ يـة املرتـدة لتعزيـز اإلبـدا واحلفـز .ويف الحتـاد
الروس ــي ،عل ــا س ــبي املث ــا  ،ك ــا لـ ــد وكال ــة املنافس ــة أكث ــر م ــن  3 000مو ـ ــف ،و 25إدارة
مســتقلة و 84مكتب ـ ا إقليمي ـ ا .وكان ـ التصــالت الدا ليــة حتــدي ا جتــاوزه بفض ـ ا ليــات التاليــة:
دراســة احلــالت علــا يــو مشــرتا بــن اإلدارات؛ وإتاحــة التصــالت يف الجتــا ن للمــو فن عــا
بوابة شبكية دا لية؛ واإلنفا املوحد يف ةيـ املكاتـق اإلقليميـة؛ وتقـد احلـوافز للمـو فن يف نظـام
ترقيات يقوم علا اجلـدارة .أ ـاا ،تـدار املشـاركو يف حلقـة النقـاخ التجـارب املتعلقـة بالتصـالت
اخلارجي ــة ،صواـ ـ ا كيفي ــة حتدي ــد الوك ــالت ألا ــحاب املص ــلحة وأ ــداف التص ــالت اخلارجي ــة،
حراــا علــا أ يــؤد عم ـ الوكالــة إىل جــي فوائــد كبــاة وواقعيــة وعمليــة للمســتهلكن وإىل وض ـ
سجالت إنفا واضحة وسليمة.
 -13وش ــدد املش ــاركو يف النق ــاخ عل ــا أمهي ــة تقي ــيم أث ــر إجـ ـراءات الوكال ــة واس ــتخدام مؤشـ ـرات
مشــرتكة ملقــاييس الكميــة والنوعي ــة مــن أج ـ تقي ــيم أثــر الق ـرارات املتعلق ــة باملنافســة علــا القتص ــاد.
وألق ــا أح ــد املش ــاركن الض ــوء عل ــا مث ــا اس ــتعرا النظ ـراء لق ــانو وسياس ــة املنافس ــة يف نيك ــاراغوا
عام  ،2013ال تناو العراقي األساسية فيما يتعل بقدرات الوكالة.
 -2الجلنة الثا ية :لور المنافنة ف

طاع المنتحضرات الفيدل ية وف ائدها للمنتدلكين

 -14كــا املتحــدثو الرئيســيو واملشــاركو يف النقــاخ يف اجللســة الثانيــة مــن حكومــات إيطاليــا
وجنوب أفريقيا والصن والوليات املتحدة األمريكية إضافةا إىل أكادلي من اململكة املتحدة.
 -15وب ـ ـ ــدأت اجللس ـ ـ ــة مبناقش ـ ـ ــة ورق ـ ـ ــة بعن ـ ـ ـوا ثدور املنافس ـ ـ ــة يف القط ـ ـ ــا الص ـ ـ ــيدي وفوائ ـ ـ ــد ا
للمستهلكنث .)TD/RPP/CONF.8/3
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 -16وتنــاو املتحــد الرئيســي بالنقــاخ مــا إ ا كــا ينبغــي اســتخدام قــانو مكافحــة الحتكــار
وقس ــم املتح ــد
لتص ــحيح عي ــوب سياس ــة بـ ـراءات ال ـ ـرتا أو القواع ــد املنظم ــة للقط ــا الص ــيدي .ت
الس ـرتاتيجيات املخل ــة باملنافس ــة الراميــة إىل وق ــف أو ت ــأ ا تطــوير املنتج ــات اجلنيس ــة أو طرحه ــا يف
األس ـواه مــن جانــق الشــركات األاــلية إىل الفصــات التاليــة :تصــرف دا ـ حــدود ب ـراءات ال ـرتا
األاــلية (التجديــد املســتمر يف املنــتآ ،علــا ســبي املثــا )؛ وتصــرف ــار حــدود ب ـراءات ال ـرتا
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).
واقرت املتحد أ تركز سلطات املنافسة علا مسألة إد ا تغياات طفيفة علا املنتآ.
 -17وبدأ النقاخ التفاعلي مشارا قدم مـةا عامـةا عـن القطـا الصـيدي يف جنـوب أفريقيـا ،مبـا يف
ل ـ حــالت املنافســة الرئيســية والتطــورات األ ــاة الطارئــة علــا سياســات امللكيــة الفكريــة وعالقــة
لـ ـ بتعزي ــز املنافس ــة .وق ــا إ كمي ــات أك ــا م ــن األدوي ــة اجلنيس ــة اس ــتُهلك يف جن ــوب أفريقي ــا
مقارن ـةا بأدويــة الشــركات األاــلية ،وم ـ ل ـ أُنف ـ مبلــت أكــا علــا أدويــة تل ـ الشــركات .وأُثــات
مســائ امللكيــة الفكريــة فيمــا يتعل ـ باملغــالة يف األســعار والنشــاط احلصــر يف حالــة واحــدة و ـ
أحـد األدويــة املضــادة للفاوســات القهقريــة .وقــد أد تــد الســلطة إىل حـ وســا خلفــع الســعر
بنســبة  68يف املائــة و فــع كبــا يف ســعر النســخة اجلنيســة مــن نفــس الــدواء .ومن ـ عــام ،2013
جت ــر احلكوم ــة إا ــالحات يف نظ ــام امللكي ــة الفكري ــة م ــن أج ـ ـ تعزي ــز املنافس ــة ع ــن طري ـ ـ تيس ــا
الــد و املبكــر للمنتجــات اجلنيســة وضــما قابليتهــا لالســتمرار .وول ـ تقييمــات ســلطة املنافســة
إىل وجــوب إ ضــا حقــوه امللكيــة الفكريــة للتــدقي يف جمــا املنافســة .بـ إنــه جــر تقيــيم اســتغال
ه احلقوه علا أسا مبادئ املنافسة وفوائد ا للمستهلكن النهائين.
 -18وق ــدم املتح ــد الت ــاي مث ــالا عل ــا إا ــال نظ ــام التس ــعا يف القط ــا الص ــيدي يف الص ــن.
وق ــا إ اس ـ ـرتاتيجية س ــلطة املنافس ــة تش ــم إع ــال ـ ـ ا القط ــا قطاع ـ ـا ا أولوي ــة إلنف ــا قواع ــد
املنافســة ،وتعزيــز الت ـواز بــن تنظــيم القطــا وسياســة املنافســة إضــافةا إىل تعزيــز الرتابطــات بــن إنفــا
املنافسة والدعوة إليها.
ـ ــر الصـ ــلة بـ ــن قـ ــانو ب ـ ـراءات ال ـ ـرتا وقـ ــانو املنافسـ ــة يف القطـ ــا
 -19وتنـ ــاو متحـ ــد
الصــيدي وقــدم أمثلـةا علــا إنفــا قـوانن املنافســة يف إيطاليــا ،مشـاا ،علــا وجــه اخلصــو  ،إىل حالــة
بــارزة تتعل ـ باس ـرتاتيجيات إشــكالية يف جمــا ب ـراءات ال ـرتا نف ـ لا شــركة أاــلية مشل ـ التجدي ـد
املستمر وإساءة استخدام القواعد املنظمـة ل دويـة وبـراءات ال ـرتا  ،واملغـالة يف التقاضـي .و لـ
ق ـرار س ــلطة املنافس ــة وحكــم القض ــاء النه ــائي إىل أ اإلج ـراء ك ــا غ ــا قــانوين مش ـاا إىل أ إس ــاءة
استخدام احلقوه ل تنطو بالضرورة علـا انتهـاا رلـي للقـوانن ،بـ علـا وجـود ايـراف يف ارسـة
احلق ـ ــوه املمنوح ـ ــة .و ل ـ ـ املتح ـ ــد إىل أ سياس ـ ــات امللكي ـ ــة الفكري ـ ــة واملنافس ـ ــة تش ـ ــج عل ـ ــا
البتكــار .وبالتــاي فــس إســاءة اســتغال حقــوه امللكيــة الفكريــة يتنــاقع مـ مبــدأ املنافســة والبتكــار
وينته حقوه اإلنسا .
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 -20وقـ ــدم املتحـ ــد التـ ــاي أمثل ـ ـةا علـ ــا إنف ـ ــا ق ـ ـوانن املنافسـ ــة والتسـ ــويات املاليـ ــة العكس ـ ــية،
صوا ـا مبوجــق قــانو التنــافس يف أســعار األدويــة ومتديــد اــالحية ب ـراءات ال ـرتا يف الوليــات
املتح ــدة .ولحـ ـ املتح ــد أ الس ــوه تتح ــو بس ــرعة ي ــو املنتج ــات اجلنيس ــة حيثم ــا تت ــوفر ـ ـ ه
املنتجات وأ املسـتهلكن وفـروا  931بليـو دولر منـ بـدء نفـا ـ ا القـانو  .وشـدد املتحـد يف
استعراضــه لقضــايا تلفــة يف جمــا مكافحــة الحتكــار علــا أ اتفاقــات الــدف مقابـ التــأ ر ينبغــي
حتليلهـا مبوجـق حكــم املنطـ  .ويسـتثي نطــاه حقـوه بـراءات ال ـرتا املمارسـات الــق تنطـو علــا
استخدام األربا الحتكارية لدف مبالت مالية إىل املنافسن مقاب بقائهم ار السوه.
 -21وأش ــار ث ـ ـ إح ــد اةموع ــات اإلقليمي ــة إىل أ إس ــاءة اس ــتخدام اإلج ـ ـراءات التنظيمي ــة
إلقصــاء املنافســن ودف ـ مبــالت ماليــة إىل املنافســن إلبقــائهم ــار الســوه علــا حســاب امل ـواطنن
متثـ إ ــاللا بقواعــد املنافســة الفعالــة ل عالقــة لــه باحلماي ـة املشــروعة للملكيــة الفكريــة .وأكــد املمث ـ
أ املنافسـ ــة مـ ــن جانـ ــق املنتجـ ــات اجلنيسـ ــة متث ـ ـ قـ ــوة ديناميـ ــة حلفـ ــز الشـ ــركات الصـ ــيدلنية علـ ــا
الستثمار يف البح وتطوير عالجات مبتكرة.
 -22وقــدم أحــد املنــدوبن مثــالا علــا إجـراء فعلــي ملكافحــة التالعــق بعطــاءات املشـرتيات العامــة
وقض ــايا اس ــتعرا عملي ــات الن ــدما يف القط ــا الص ــيدلين يف ادن ــد .وق ــدم من ــدوب ــر ورق ـ ـةا
تناولـ ســلوا الشــركات األاــلية ونطــاه قــانو املنافســة يف معاجلــة املشــكالت ات الصــلة .وتنــاو
بعــع املنــدوبن اســتخدام احلســومات غــا املشــروعة يف القطــا الصــيدلين ،وقُــدم مثــا عــن قــانو
املنافسة يف ةهوريـة كوريـا حيـ متثـ احلسـومات غـا املشـروعة إحـد فصـات ارسـات املنافسـة غـا
املنص ــفة ضـ ــد املنافسـ ــن .وق ــدم منـ ــدوب ـ ــر نت ــائآ تقيـ ــيم ملقبوليـ ــة تكلف ــة املنتجـ ــات الصـ ــيدلنية
بالســتناد إىل حتليـ ألســعار الســتهالا وحتديــد األســعار يف الحتــاد الروســي وأسـواه أ ــر مشــاهبة
مث ـ ـ الاازي ـ ـ وجنـ ــوب أفريقيـ ــا والصـ ــن وادنـ ــد ،إضـ ــافةا إىل دو أعضـ ــاء يف رابطـ ــة الـ ــدو املسـ ــتقلة
والحت ــاد األورود .ودافـ ـ ثـ ـ إح ــد املنظم ــات احلكومي ــة الدولي ــة و ثـ ـ إح ــد املنظم ــات غ ــا
احلكومية عن استخدام الرت ي اإللزامي.
 -3الجلن ؤؤة الثالث ؤؤة :الت ؤؤاو ال ؤؤدول فؤ ؤ ح ؤؤالت ال ؤؤدماج ساعتد ؤؤار ذلؤ ؤ ألاة ا ل ؤؤاذ ؤؤا
المنافنة إ لاذا ف ال
 -23ك ــا املتح ــدثو الرئيس ــيو واملش ــاركو يف النق ــاخ يف اجللس ــة الثالث ــة م ــن حكوم ــات أملاني ــا
واجلمهوريــة الكوريــة وكينيــا والوليــات املتحــدة ومــن الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي
والبن الدوي.
 -24وبــدأت اجللس ــة مبناقش ــة ورقــة بعن ـوا ثالتع ــاو ال ــدوي يف حــالت الن ــدما باعتب ــار ل ـ
أدا اة إلنفــا قــانو املنافســة إنفــا ا فعــالاث ( .)TD/RPP/CONF.8/4فالتعــاو الرلــي وغــا الرلــي بــن
وكالت املنافسة أمر ام إلنفا قانو املنافسة إنفا ا فعالا ،صواا يف حالت الندما .
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 -25وشــدد املتحــد الرئيســي علــا أ حــالت النــدما العامليــة ـ ة يف التزايــد مـ اكتســاب
الش ــركات طابع ـا عامليـ ـا مض ــيفا أ حل ــالت الن ــدما  ،وإ كان ـ ا ــغاة ،ث ــارا تط ــا العدي ــد م ــن
البل ــدا  .وب ــالنظر إىل دودي ــة امل ـوارد ،أوا ــا املتح ــد ب ــأ ترك ــز وك ــالت املنافس ــة عل ــا ح ــالت
النــدما ات ا ثــار القويــة علــا القتصــاد كك ـ وأ تتنــاو ـ ه احلــالت علــا يــو أكثــر فعاليــة
واتس ــاقا م ــن ــال التع ــاو ال ــدوي .وأك ــد املتح ــد ض ــرورة أ تق ــدم أط ـراف عملي ــات الن ــدما
إعفـاءات مـن السـرية كعنصـر أساسـي لتحقيـ أقصـا فائـدة كنـة مـن التعـاو الـدوي .أ ـاا ،كانـ
توقع ــات املتح ــد إجيابي ـةا فيم ــا يتعل ـ جبه ــود التع ــاو يف املس ــتقب  ،أل الوك ــالت حقق ـ بالفع ـ
تق ــدما كبـ ـاا يف جم ــا التع ــاو ال ــدوي يف العق ــود املاض ــية ،مب ــا يف ل ـ نش ــر ش ــبكة التع ــاو ال ــدوي
لدلي عن التعاو الدوي يف استعرا حالت الندما .
 -26واســته ت النقــاخ التفــاعلي مشــارا ركــز علــا جتــارب الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب
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
للتعــاو الــدوي فوائــد كثــاة فيمــا يتعل ـ بسنفــا املنافســة وأ التعــاو ل يكــو جيــدا إل إ ا فهم ـ
ال ــدو تش ـ ـريعات بعض ــها ال ــبعع وأ الش ــروط الرلي ــة ل ينبغ ــي أ تق ــو التع ــاو غ ــا الرل ــي.
وس ـ ــاعدت س ـ ــلطة املنافس ـ ــة ال ـ ــدو األعض ـ ــاء يف التنفي ـ ـ وال ـ ــدعوة واإلنف ـ ــا وق ـ ــد ُوقع ـ ـ اتفاق ـ ــات
وم ـ كرات تفــا م ثنائيــة م ـ الــدو األعضــاء لتيســا جهــود التعــاو  .ومــن التحــديات الــق تواجههــا
الســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي احلاجــة إىل الســتثمار يف البنيــة التحتيــة ،والــنق
يف القــدرات الالزمــة إلنفــا ق ـوانن املنافســة علــا الصــعيد الــوطي ،إضــافة إىل أ بعــع التش ـريعات
الوطنية ل جتيز تباد املعلومات.
 -27وألقــا املتحــد التــاي الضــوء علــا الجتــاه التصــاعد حلــالت النــدما الدوليــة ،إ تفــوه
ح ــالت الن ــدما الدولي ــة يف القتص ــادات املنفتح ــة ح ــالت الن ــدما املي ــة ،كم ــا ــو احل ــا يف
كينيــا .وقــا إ العوامـ الدافعــة للتعــاو تشــم النظــر إىل حــالت النــدما يف الكثــا مــن احلــالت
عل ــا أ ــا مص ــدر لالس ــتثمار األجن ــد املباش ــر يف البل ــد .وك ــا الت ــدريق املش ــرتا م ــن األمثل ــة عل ــا
التعاو  ،كالتدريق ال جير يف كينيـا مـ اللجنـة اليابانيـة للتجـارة النزيهـة .ومـن التحـديات القائمـة
ال ـ ــتالف يف العتبـ ــات واجلـ ــداو الزمنيـ ــة؛ وعـ ــدم التسـ ــاه يف التحلي ـ ـ القتصـ ــاد  ،ويف تعريـ ــف
السوه وإدارة املعلومات السرية؛ وعدم وجود إطار قانوين.
 -28ورأ مشـ ـ ــارا ـ ـ ــر يف النقـ ـ ــاخ أ وكـ ـ ــالت املنافسـ ـ ــة ينبغـ ـ ــي أ حتـ ـ ــاف علـ ـ ــا لعتهـ ـ ــا
فيمــا يتعلـ همايــة املعلومــات التجاريــة للشــركات املندجمــة ،أل التعــاو الفعلــي يتوقــف يف الكثــا مــن
األحيــا علــا تبــاد ـ ه املعلومــات وألنــه يـُـرجح أ تتعــاو الشــركات عنــدما تكــو واثقــة مــن أ ــا
س ــتلقا معامل ــة تتس ــم مبراع ــاة الس ـ ـرية .ولتحقي ـ ـ ت ـ ـواز ب ــن التع ــاو والس ـ ـرية ،ل ب ــد م ــن تقسـ ــيم
املعلومــات إىل ثالثــة أن ـوا ــي :املعلومــات املتاحــة للجمهــور ،واملعلومــات الــق تبقــا يف العــادة طــي
الكتم ــا الق ــانو ل حيميه ــا (س ـرية عل ــا ا ــعيد الوكال ــة) ،ومعلوم ــات حيميه ــا الق ــانو (س ـرية عل ــا
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اـ ــعيد األط ـ ـراف) .ومـ ــن املهـ ــم أيض ـ ـا إبـ ــال الشـ ــركات املندجمـ ــة بكيفيـ ــة ،ايـ ــة معلومالـ ــا الس ـ ـرية.
ويف ـ ا الصــدد ،أكــد املتحــد أ معرفــة ا ـرين أمــر أساســي وأ أدوات التعــاو األكثــر أمهيــة
ي اداتف والايد اإللكرتوين.
 -29وش ــدد املتح ــد الت ــاي عل ــا ض ــرورة اعتم ــاد عملي ــة اس ــتعرا م ــن م ــرحلتن يف ح ــالت
الن ــدما واس ــتخدام املـ ـوارد مبزي ــد م ــن الفعالي ــة ،ولحـ ـ أ مراقب ــة عملي ــات الن ــدما يُنظ ــر إليه ــا
بشــك متزايــد علــا أ ــا عنصــر رئيســي مــن إطــار ق ـوانن املنافســة اخلااــة باملنظمــات اإلقليميــة فــوه
الوطنيــة كاجلماعــة الكاريبيــة ،والســوه املشــرتكة لشــره أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي ،والحتــاد األورود.
و ن ــاا أربع ــة جوان ــق رئيس ــية ملراقب ــة عملي ــات اإلدم ــا ــي :وضـ ـ إجـ ـراءات رلي ــة ،ووضـ ـ إط ــار
للتحلي ـ القتصــاد  ،ومعاجلــة العراقي ـ املؤسســية ،وحتديــد املعــامالت الــق حتتــا إىل تقيــيم .أ ـاا،
ألقــا املتحــد الضــوء علــا اةــالت املفيــدة للــتعلم مــن األق ـرا  ،وعلــا أن ـوا النــدما الــق ينبغــي
اإلب ــال عنه ــا ،وق ــدم أمثل ــة عل ــا الت ــد الت السياس ــاتية يف جم ــا املنافس ــة عل ــا ا ــعيد القتص ــاد
الكلي.
 -30وق ــدم أح ــد املنـ ـدوبن أمثلـ ـةا عل ــا إط ــار التع ــاو ال ــدوي واس ــتعرا عملي ــات الن ــدما يف
اليابــا وعلــا جتــارب حلــالت انــدما دوي ،ل ســيما منتــد إقليمــي يف شــره ســيا والتعــاو م ـ
الوكــالت األ ــر وتقــد املســاعدة التقنيــة دــا ،صوا ـا فيمــا يتعلـ بــسجراءات النــدما  .وأعــرب
منــدوب ــر عــن المتن ـا ل ونكتــاد وللبلــدا الــق قــدم املســاعدة إىل نيكــاراغوا ،مبــا فيهــا أملانيــا
واملكسي والوليـات املتحـدة واليابـا  .وعـر ثـ ةموعـة إقليميـة أ ـر نتـائآ دراسـة استقصـائية
بينـ أ أكثــر مــن  50يف املائــة مــن حــالت النــدما يف الحتــاد األورود تتطلــق تعاونـا دوليـا وأ
التعـ ــاو غـ ــا الرلـ ــي ،وإ كـ ــا قصـ ــا األمـ ــد ،يـ ــؤد إىل معاجلـ ــة تتسـ ــم بالكفـ ــاءة والفعاليـ ــة د ـ ـ ه
احلــالت .ومــن املهــم بالتــاي مباشــرة التصــا بالوكــالت األ ــر عــا ادــاتف أو الايــد اإللكــرتوين.
أ ـاا ،أكـد منـدوب ـر أمهيــة التعـاو وضـرورة أ تغتـنم وكـالت املنافســة فـر التعـاو املتاحـة دــا
علا يو تام .لكـن ،وبـالنظر إىل أ السـرية مسـألة رئيسـية يف أفريقيـا ،دعـا املنـدوب البلـدا األفريقيـة
إىل معاجلة مسألة الثقة بن الوكالت وتعزيز تباد املعلومات.
 -4الجلنؤؤة الراس ؤؤة :ت ريؤؤر عؤؤن أعمؤؤار ا تماع ؤؤات ال دؤؤراء الم ففؤؤة سمؤؤا ف ؤ ذل ؤ ا ت ؤؤرا
تن يح مدال ق األمم المتحدة الت يدية لحماية المنتدل
 -31دعا مؤمتر األمـم املتحـدة السـاد املعـي باسـتعرا ةيـ جوانـق جمموعـة املبـادئ والقواعـد
املنصــفة املتف ـ عليهــا اتفاق ـ ا متعــدد األط ـراف مــن أج ـ مكافحــة املمارســات التجاريــة التقييديــة إىل
عق ــد اجتم ــاعي ـ ـااء لبحـ ـ مس ــألة العالق ــة ب ــن سياس ــة املنافس ــة ورف ــاه املس ــتهل  .وق ــد تن ــاو
الجتم ـ ــا األو (يف  12و 13متوز/يولي ـ ــه  )2012العالق ـ ــة ب ـ ــن سياس ـ ــات املنافس ـ ــة والسياس ـ ــات
املتعلق ــة باملس ــتهل  ،و ل ـ إىل ض ــرورة تقي ــيم مب ــادئ األم ــم املتح ــدة التوجيهي ــة حلماي ــة املس ــتهل
وحتديد كيفية مساعدة األسواه علا العم بشك أفض وتقيـيم أمهيتهـا واـالحيتها .ونـوقر تقريـر
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عــن تنفي ـ املبــادئ التوجيهيــة يف الجتمــا التــاي ( 11و 12متوز/يوليــه  )2013ال ـ أنشــأ ،بغيــة
اق ـرتا تنقــيح للمبــادئ التوجيهيــة ،أفرقــة عاملــة معنيــة باملواضــي التاليــة :التجــارة اإللكرتونيــة (برئاســة
فرنس ــا)؛ واملس ــائ األفقي ــة (برئاس ــة الاتغ ــا )؛ واخل ــدمات املالي ــة (برئاس ــة ماليزي ــا)؛ وتنفيـ ـ املب ــادئ
التوجيهيــة (برئاســة غــابو )؛ وقضــايا أ ــر (برئاســة الاازي ـ وأملانيــا) .ونــاقر اجتمــا إضــايف (عُقــد
يف  7متوز/يوليه  )2014دور قوانن وسياسـات املنافسـة يف تعزيـز التنميـة املسـتدامة والتجـارة و لـ
وةعـ النتـائآ الـق
إىل أ النظام التجار الدوي يعتمد علا وجود سياسات منافسة وطنيـة فعالـةُ .
متخ ــع عنه ــا عمـ ـ ـ ـ ه األفرق ــة يف تقري ــر ع ــن طرائـ ـ تنق ــيح املب ــادئ التوجيهي ــة ،نُظ ــر في ــه ــال
الجتم ـ ــا النه ـ ــائي ( 22و 23ك ـ ــانو الثاين/ين ـ ــاير  )2015إىل جان ـ ــق مش ـ ــرو ق ـ ـرار أوي يتعلـ ـ ـ
هماي ـ ــة املس ـ ــتهل  .وأدت املش ـ ــاورات غ ـ ــا الرلي ـ ــة م ـ ـ اخل ـ ـااء والبعث ـ ــات الدائم ـ ــة يف ار/م ـ ــار
وحزيرا /يونيــه  2015إىل وض ـ الصــيغة النهائيــة ملشــرو الق ـرار املتعل ـ همايــة املســتهل كــي ينظــر
فيه املـؤمتر الستعراضـي السـاب  .ومـن القضـايا الرئيسـية الـواردة يف القـرار تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة عـن
طري ـ ـ إضـ ــافة ن ـ ـ جديـ ــد ،وإنشـ ــاء فري ـ ـ ـ ـااء حكـ ــومي دوي معـ ــي بسياسـ ــات وق ـ ـوانن ،ايـ ــة
املستهل  ،وعقد اجتماعات لفري اخلااء املخص حىت إنشاء فري اخلااء احلكومي الدوي ا.
 -32وطــر رئــيس كـ فريـ مــن األفرقــة العاملــة تنقيحــات مقرتحــة علــا املبــادئ التوجيهيــة .وأبــرز
رئــيس اجتمــاعي فريـ اخلـااء املخصـ املعقــودين يف عــامي  2013و 2015واللـ ين جــرت فيهمــا
أغلبيــة املشــاورات بشــأ املقرتحــات ،الت ـزام أكثــر مــن  100دولــة عضــو ط ـوا العمليــة .وقــدم رئــيس
الفري ـ العام ـ املع ــي بالتج ــارة اإللكرتوني ــة مقرتح ــات بش ــأ األحك ــام اخلاا ــة بالتج ــارة اإللكرتوني ــة
(الفقـ ـ ـرات  ،)65-63يش ـ ــج فيه ـ ــا ال ـ ــدو األعض ـ ــاء عل ـ ــا حت ـ ــدي ومراجع ـ ــة أطر ـ ــا التشـ ـ ـريعية
واملؤسســية لتضــمينها الســمات اخلااــة للتجــارة اإللكرتونيــة مــن أج ـ ضــما مســتو مــن احلمايــة
ل يق عن املستو ال تتيحه أشكا التجارة األ ر .
 -33و كر رئيس الفري العامـ املعـي بالقضـايا األفقيـة أ نتـائآ أعمـا الفريـ كـا دـا أثـر علـا
ةي ـ ـ األحكـ ــام ال ـ ـواردة يف املبـ ــادئ التوجيهيـ ــة ،مبـ ــا يف ل ـ ـ األحكـ ــام اجلديـ ــدة املتعلقـ ــة بالنطـ ــاه
والتعـ ـ ـ ــاريف (الفقرتـ ـ ـ ــا  2و ،)3واملبـ ـ ـ ــادئ العامـ ـ ـ ــة (الفقـ ـ ـ ــرة  ،)5واملمارسـ ـ ـ ــات التجاريـ ـ ـ ــة اجليـ ـ ـ ــدة
(الفق ــرة  )11والتفاع ـ م ـ سياس ــات املنافس ــة (الفق ــرة  .)24وق ــدم ال ـرئيس نص ـا جدي ــدا ل حك ــام
املتعلقة بتسوية املنازعات والنتصاف (الفقرات .)41-37
 -34وق ــدم رئ ــيس الفريـ ـ العام ـ املع ــي باخل ــدمات املالي ــة مقرتح ــات بش ــأ ض ــما ،اي ــة مالي ــة
كافيــة للمســتهل وتش ــجي ــو األمي ــة املاليــة واإلدم ــا (الفق ـرات  ،)68-66مش ــددا علــا أمهي ــة
ه األحكام يف تعزيز التنمية املستدامة والشاملة.
 -35وقــدم رئــيس الفريـ العامـ املعــي بتنفيـ املبــادئ التوجيهيــة مقرتحــات بوضـ أحكــام إضــافية
تتعل ـ بسطــار وطــي مالئــم حلمايــة املســتهل (الفقــرة  ،)14والتعــاو الــدوي (الفق ـرات ،)90-82
صواـا إنشــاء فري ـ ـااء حكــومي دوي معــي بق ـوانن وسياســات املنافســة (الفق ـرات ،)99-95
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بالســتناد إىل الســابقة الناجحــة املتمثلــة يف فري ـ اخل ـااء احلكــومي الــدوي املعــي بق ـوانن وسياســات
املنافسـة الـ أُنشـ عـام  .1980وقــد جـاءت مهـام فريـ اخلـااء احلكـومي الـدوي املقـرت متماشــية
م ولية الدوحة.
 -36وقــدم راســاء الفري ـ العام ـ املعــي بالقضــايا األ ــر تقــارير عــن النتــائآ املتعلقــة دصواــية
املس ـ ـ ـ ـ ــتهل (الفقـ ـ ـ ـ ـ ـرات (5ا) و(11ه) و(14ز)) ،والطاق ـ ـ ـ ـ ــة (الفق ـ ـ ـ ـ ــرة  ،)76واملن ـ ـ ـ ـ ــاف العام ـ ـ ـ ـ ــة
(الفقــرة  )77والســياحة (الفقــرة  .)78وشــكر الراســاء املنــدوبن واخلـااء علــا تواــلهم إىل توافـ يف
ا راء بشــأ ـ ه املســائ ورحبـوا بــاقرتا إجـراء تنقــيح دور للمبــادئ التوجيهيــة ،مــن أجـ حتــديثها
كلما هرت قضايا جديدة.
 -37وتلـ ـ ه العــرو مناقشــة وتوافـ لحـ يف ا راء بشــأ تنقــيح املبــادئ التوجيهيــة .وأُتــيح
يــارا إجرائيــا للمـؤمتر للتواــية باعتمــاد املقرتحــات .يتمثـ اخليــار األو يف تقــد اعتمــاد مشــرو
القـ ـرار املتعلـ ـ هماي ــة املس ــتهل واملب ــادئ التوجيهي ــة املنقح ــة إىل اجلمعي ــة العام ــة ويف الوقـ ـ نفس ــه
الطل ــق إىل جمل ــس التج ــارة والتنمي ــة يف األونكت ــاد إنش ــاء فريـ ـ ـ ـااء حك ــومي دوي مع ــي بقـ ـوانن
وسياسات املنافسة .ويتمث اخليار الثـاين ،الـ أيدتـه الـدو األعضـاء ـال املشـاورات غـا الرليـة
املعق ــودة يف  4حزيرا /يوني ــه  ،2015يف تق ــد الق ـ ـرار واملب ــادئ التوجيهي ــة املنقح ــة والق ـ ـرار املتعل ـ ـ
بسنشاء فري ـااء حكـومي دوي إىل اجلمعيـة العامـة .ومـن اإلجـراءات املؤسسـية السـارية فيمـا يتعلـ
بــالقرارات الــق تواــي اجلمعيــة العامــة باعتماد ــا ،علــا وجــه اخلصــو  ،بيــا عــن ا ثــار املرتتبــة يف
امليزانية الاناجميـة تقدمـه األمانـة .ويتضـمن مشـرو القـرار املتعلـ همايـة املسـتهل مقرتحـات بأنشـطة
ـتمو
حتت ـ ــا إىل حتليـ ـ ـ مفصـ ـ ـ واستعراضـ ـ ـا ملس ـ ــتو املـ ـ ـوارد املطلوب ـ ــة لتنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ه األنش ـ ــطة .وس ـ ـ ت
الحتياجات الناةة من اعتماد مشرو القرار من املوارد الق ستواف عليها اجلمعية العامة.
 -38وأعــرب الكثــا مــن املنــدوبن عــن تفضــيلهم اخليــار الثــاين ،فيمــا أعــرب أحــد املنــدوبن عــن
حتفظــه .وكــا نــاا تواف ـ يف ا راء بــن املنــدوبن بشــأ ن ـ املبــادئ التوجيهيــة بصــيغتها املنقحــة
وبشأ أمهيـة اعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة يف أقـرب وقـ كـن ملواجهـة حتـديات القـر احلـاد
والعش ـرين يف األس ـواه .ويف ضــوء املناقشــات ،اقرتح ـ أمانــة األونكتــاد الســتنتاجات التاليــة :تأييــد
شــام للمبــادئ التوجيهيــة املنقحــة؛ وتواف ـ يف ا راء حــو دعــم إنشــاء فري ـ ـااء حكــومي دوي
معـي بسياسـات وقـوانن ،ايــة املسـتهل ؛ وتفضـي مــن جانـق أغلبيـة الــدو األعضـاء لتقـد القـرار
ال ـ متخض ـ عنــه املشــاورات غــا الرليــة يف  4حزيرا /يونيــه  2015إىل اجلمعيــة العامــة .وواف ـ
املنــدوبو علــا ـ ه الســتنتاجات .واقرتحـ األمانــة كـ ل املضــي علــا النحــو املتفـ عليــه بشــك
غا رلي يف  4حزيرا /يونيه .2015
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 -5الجلنؤؤة ال امنؤؤة :انؤؤت را تنليؤؤم مجم عؤؤة المدؤؤالق ،سمؤؤا فؤ ذلؤ الماؤؤاورات المت ل ؤؤة
ساللف ر المن حة األور والراست والثامن والحؤال عاؤر والثالؤش عاؤر مؤن ؤا األو كتؤال
النم ذ ساأ المنافنة
 -39انطلق يف اجللسة اخلامسـة مناقشـة الورقـة املعنونـة ثتقيـيم اسـتعرا تطبيـ جمموعـة املبـادئ
وتنفيـ ـ اث ( .)TD/RBP/CONF.8/2وكانـ ـ اةموع ــة ق ــد اعتُم ــدت قبـ ـ  35عامـ ـ ا و لـ ـ اإلط ــار
املتعـ ــدد األط ـ ـراف املقبـ ــو الوحيـ ــد بشـ ــأ املنافسـ ــة .وباإلضـ ــافة إىل ل ـ ـ أيـ ــدت اةموعـ ــة املعاملـ ــة
التفض ـيلية للبلــدا  .وعلــا الصــعيد الــوطي ،بلــت عــدد البلــدا الــق بــات لــديها قــانو منافســة ،حــىت
عــام  122 ،2015بلــدا .ومن ـ امل ـؤمتر الستعراضــي الســاد عــام  ،2010اعتمــدت يانيــة بلــدا
قانو منافسة جديـدا .وأد لـ بلـدا عديـدة أيضـ ا إاـالحات علـا قوانينهـا بينهـا ألبانيـا والاازيـ .
أ ـ ـاا ،منـ ـ ع ــام  ،2010أج ــرت البل ــدا األربع ــة عش ــر التالي ــة استعراض ــات نظـ ـراء طوعي ــة :ألباني ــا
وأوكرانيــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وباكســتا وةهوريــة تنزانيــا املتحــدة وزامبيــا وزمبــابو وسيشــي وا ـربيا
والفلبــن وفيجــي ومنغوليــا وناميبيــا ونيكــاراغوا .وُكرسـ عمليــات استعراضـات النظـراء الطوعيـة لتعزيــز
جــودة وفعاليــة إطــار إنفــا سياســة املنافســة يف الــدو األعضــاء .ويف ـ ا الســياه ،أُلقــي الضــوء علــا
املنهجية اجلديدة املطبقة علا استعرا النظـراء الثالثـي األطـراف لقـانو سياسـة املنافسـة يف كـ مـن
ةهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابو .
 -40وعق ـ ــدت ،ب ـ ــن ع ـ ــامي  2012و ،2015اجتماع ـ ــات اخل ـ ـ ـااء املخصص ـ ــة بش ـ ــأ ،اي ـ ــة
املس ــتهل  ،إىل جان ــق مش ــاورات ع ــن تنق ــيح مب ــادئ األم ــم املتح ــدة التوجيهي ــة حلماي ــة املس ــتهل .
وكان الجتماعات السـنوية لفريـ اخلـااء احلكـومي الـدوي املعـي بقـوانن وسياسـات املنافسـة األداة
الرئيسـ ــية للـ ــدعوة إىل وض ـ ـ سياسـ ــات منافسـ ــة ،كمـ ــا كـ ــا البعـ ــد اإل ـ ــائي جانب ـ ـا رئيسـ ــيا مـ ــن دور
سياس ــات املنافسـ ــة .ونُف ـ ـ ت السـ ــتنتاجات املتف ـ ـ عليه ــا يف املشـ ــاورات يف السـ ــنة ال ــق تل ـ ـ ك ـ ـ
اجتما .
 -41ومشـ برنــامآ األونكتــاد لتقــد املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات اــياغة سياســات للمنافســة
و،ايــة املســتهل  ،وتقــد ــدمات استشــارية ،وتيســا استعراضــات النظ ـراء الطوعيــة .وكــا برنــامآ
بنـاء القـدرات يف ميــدا املنافسـة و،ايــة املسـتهل يف منطقـة أمريكــا الالتينيـة (كومبــا ) الـ د ـ
مرحلتــه الثالثــة ،ومشــرو إقامــة احتــاد اقتصــاد ونقــد لغــرب أفريقيــا مــن أمثلــة النجــا يف التعــاو
اإلقليمي وعملية التعلم من األقرا  .وشـهد برنـامآ املنافسـة و،ايـة املسـتهل يف أمريكـا الالتينيـة ـوا
متزايــدا ،وقــد بــات تصــر كومبــا يعــي سياســات املنافســة و،ايــة املســتهل للجمي ـ  .وكــا ــر
مشــرو للمس ــاعدة التقني ــة يف إط ــار كومب ــا ـو مبــادرة كومب ــا العاملي ــة يف الش ــره األوس ــا ومش ــا
أفريقيــا .وللمشــرو ال ـ متتــد فرتتــه األوىل ألرب ـ ســنوات ومتولــه الوكالــة الســويدية للتعــاو اإل ــائي
الــدوي ســة أ ــداف رئيســية ــي :تعزيــز املنافســة و،ايــة املســتهل يف املنطقــة ،وتقــد املســاعدة
للقط ــا اخل ــا  ،ووضـ ـ اسـ ـرتاتيجية إقليمي ــة لعتم ــاد قـ ـوانن منافس ــة ،وتلبي ــة الحتياج ــات ام ــددة
للبل ــدا املعني ــة ،وت ــوفا أنش ــطة بن ــاء الق ــدرات .أ ـ ـاا ،أُنش ــص مب ــادرة الشـ ـراكة يف جم ــا البح ــو
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املتعلقــة باملنافســة و،ايــة املســتهل عــام  2010لــدعم الــركن املتعلـ بالبحـ يف أنشــطة األونكتــاد.
ويتمثـ دور ــا يف إتاحــة منــا عــاملي للبحــو والعمـ  .وتضــطل املبــادرة بطائفــة واســعة مــن األنشــطة
وبعضوية موسعة تشم منظمات غا حكومية ومنظمات جمتم مدين وجهات أكادلية.
 -42وشـ ــك القـ ــانو النمـ ــو جي ل ونكتـ ــاد بشـ ــأ املنافسـ ــة ،بواـ ــفه دلـ ــيالا يف اـ ــياغة ق ـ ـوانن
املنافســة يف البلــدا الناميــة ،عالم ـةا مرجعيــة للكثــا مــن البلــدا  .وجيســد القــانو النمــو جي ق ـوانن
الــدو األعضــاء ،و ــو جبمعــه ق ـوانن مــن تلــف املنــاط واضــطالعه بــدور الودي ـ لق ـوانن املنافســة،
يش ــك األس ــا يف تب ــاد املعلوم ــات اخلاا ــة بق ـ ـوانن املنافس ــة .وق ــد ُح ـ ـ لد الق ــانو النم ــو جي
بشــك دور لــيعكس التغ ـاات يف ق ـوانن املنافســة والتطــورات يف الســوه .وكــا يـُـن اقح كلمــا دع ـ
احلاجـ ــة إىل إدرا عنااـ ــر جديـ ــدة مـ ــن ق ـ ـوانن املنافسـ ــة للـ ــدو األعضـ ــاء ومـ ــن الق ـ ـوانن اجلديـ ــدة
واملنقحــة ،وإىل تقاســم املمارســات الفضــلا والجتهــادات القضــائية فيمــا بــن الــدو األعضــاء .وقــد
أُجــر ــر تنقــيح كبــا لــه ــال امل ـؤمتر الستعراضــي الثالـ  .وقــد أد لـ تنقيحــات عــام 2012
علــا الفص ـ الثال ـ املتعل ـ بالتفاقــات أو الرتتيبــات التقليديــة وعلــا الفص ـ الثــامن املتعل ـ همايــة
املســتهل  .ومنـ لـ احلــن جتــر مناقشــة مســائ ،ايــة املســتهل  ،وبــالنظر إىل التطــورات احلاليــة،
كــا ل بــد مــن النظــر يف الفصـ الثــامن مــرة أ ــر عــام  .)TD/RBP/CONF.8/L.3( 2015وجيــر
حاليـ ـ ا إد ــا تنقيح ــات عل ــا الفصـ ـ األو املتعلـ ـ بأ ــداف الق ــانو (،)TD/RBP/CONF.8/L.1
وعلــا الفص ـ الراب ـ املتعل ـ بسســاءة اســتعما مركــز قــوة ســوقية مهــيمن (،)TD/RBP/CONF.8/L.2
والفص ـ ـ احل ــاد عش ــر املتعل ـ ـ ب ــاجلزاءات والتع ــويع ( ،)TD/RBP/CONF.8/L.4والفص ـ ـ الثال ـ ـ
عشــر املتعل ـ بــدعاو التعــويع عــن األض ـرار ( .)TD/RBP/CONF.8/L.5والــدو األعضــاء مــدعوة
إىل إرسا تعليقالا علا الفصو املنقحة هلو  31ب/أغسطس .2015
 -6الجلنة النالنة :أ اطة سناء ال درات وت ييم انت راضات النظراء الط عية ف إطار األو كتال
 -43كـ ــا املتحـ ــدثو الرئيسـ ــيو واملشـ ــاركو يف النقـ ــاخ يف اجللسـ ــة السادسـ ــة مـ ــن حكومـ ــات
إندونيسـ ــيا وبلغاريـ ــا وبـ ــاو وزمبـ ــابو والسـ ــويد وسويس ـ ـرا ولتفيـ ــا وناميبيـ ــا ونيكـ ــاراغوا وفري ـ ـ اخل ـ ـااء
الستشــار لكومبــا ومكاتــق امامــاة الدوليــة بــروين ليتــو بايســنر ،ومــن منظمــة التعــاو والتنميــة
يف امليدا القتصاد  ،والحتـاد القتصـاد والنقـد لغـرب أفريقيـا إضـافة إىل أكـادلي مـن الوليـات
املتحدة.
 -44وتناول ـ اجللســة بالنقــاخ وورقتــن مهــا ثبنــاء القــدرات وتقــد املســاعدة التقنيــة فيمــا خي ـ
قـ ـ ـوانن وسياس ـ ــات املنافس ـ ــة و،اي ـ ــة املس ـ ــتهل  :الس ـ ــتعرا والتوقع ـ ــاتث ()TD/RBP/CONF.8/7
وثالتعليقـ ــات اخلااـ ــة بتحسـ ــن الكفـ ــاءة يف جمـ ــا تطبي ـ ـ استعراضـ ــات النظ ـ ـراء الطوعيـ ــة يف إطـ ــار
األونكتــادث ( .)TD/RBP/CONF.8/10وقــد أتاح ـ عمليــة اســتعرا النظ ـراء ،حــىت ا  ،لســلطات
املنافس ــة يف  22بل ــدا نامي ـ ا فرا ــة اخلض ــو لعملي ــة التقي ــيم ال ـ اة .وق ــدم اجللس ــة م ــة عام ــة ع ــن
العملي ـ ــة منـ ـ ـ اس ـ ــتحداثها ع ـ ــام  .2005وم ـ ــن ش ـ ــأ تقي ـ ــيم العملي ـ ــة أ يت ـ ــيح لوك ـ ــالت املنافس ـ ــة
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واألونكتــاد حتديــد مــا يف األدوار املنوطــة بك ـ منهــا مــن م ـواطن قــوة وضــعف وحتديــد اةــالت الــق
تدعو احلاجة فيها إىل اوا إجراءات.
 -45وكــا تقيــيم معظــم املشــاركن يف النقــاخ لعمليــة اســتعرا النظ ـراء تقييم ـ ا إجيابي ـ ا وقي ـ إ ــا
مفيدة للبلدا الق وض د ا السـتعرا ومفيـدة بواـفها منـاا لتبـاد اخلـااء مـ سـلطات املنافسـة
األ ــر  .وأعــرب املشــاركو يف النقــاخ عــن عظــيم تقــدير م ملقرتحــات مشــاري املســاعدة التقنيــة الــق
ُوضــع كجــزء مــن استعراضــات النظ ـراء وأنشــطة املتابعــة .و ـ ا اجلانــق ليز ــا عــن الستعراضــات
األ ــر ألن ــه جيع ـ التواــيات عملي ــة وقابل ــة للتنفي ـ  .واتف ـ بع ــع منــدود البل ــدا ال ــق ض ــع
لستعرا النظـراء علـا أ التواـيات كانـ قيمـة وأ تنفيـ ا جيـر بشـك جيـد ،لكـنهم قـالوا إ
بعــع األنشــطة ل لكــن الضــطال هبــا بســبق القيــود املفروضــة علــا امليزانيــة أو انعــدام الــدعم مــن
الوكالت األ ر املعنية.
 -46وأك ــد أحـ ــد املشـ ــاركن يف النقـ ــاخ أ استعراضـ ــات النظ ـ ـراء ينبغـ ــي أ تنظـ ــر يف السـ ــياقات
السياســية والقتصــادية امــددة للبلــدا املستعرضــة فيمــا أضــاف مشــارا ــر أنــه ل بــد للمستعرضــن
مــن التشــاور م ـ ثلــي البلــد لفهــم اإلطــار القتصــاد بأكملــه .وفيمــا يتعل ـ مبعــايا ا تيــار البلــد،
اقــرت طــر أحــد املشــاركن إجـراء الستعراضــات بعــد ــس إىل عشــر ســنوات مــن إنشــاء وكالــة تُعــأ
باملنافســة .وســتكو نــاا حاجــة إىل اســتعرا ثــا ن بعــد عشــر إىل عش ـرين ســنة ،إلبــداء تعقيبــات
علـا تنفيـ التواــيات املقدمـة يف الســتعرا األو  .وشــدد مشــاركو ـرو علــا ضــرورة النظــر يف
ســجالت اإلنفــا  ،فضـالا عــن عمــر الوكالــة ،وأبــرزوا ،علــا وجــه اخلصــو  ،الشــفافية واحلاجــة امللحــة
واللتـزام بواــفها معــايا امــة .ولحـ مشــارا ــر عــدم وجــود ازدواجيــة بــن استعراضــات النظـراء
يف األونكت ـ ــاد واستعراضـ ـ ــات النظ ـ ـ ـراء اإللزامي ـ ــة الـ ـ ــق جتريهـ ـ ــا منظم ـ ــة التعـ ـ ــاو والتنميـ ـ ــة يف امليـ ـ ــدا
القتصــاد  ،وقــا إ بسمكــا املنظمتــن ل ـ أوجــه تــبزر يف التعــاو علــا متابعــة الستعراضــات.
ولكن تعزيز دور منف استعراضات النظـراء يف العمليـة ،أل اسـتفادة البلـدا مـن النظـراء أكـا مـن
استفادلا من اخلااء ،يف الكثا من األحيا .
 -47وأُلقــي الضــوء علــا اخل ـاات الــق اكتســبها األونكتــاد مــن أنشــطة بنــاء القــدرات واملســاعدة
التقنيــة املقدمــة إىل البلــدا الناميــة وأقـ البلــدا ـوا ،صواـ ا يف إطــار كومبــا يف الســنوات الثنــق
عشــرة املاضــية .وأكــد أحــد املشــاركن أ برنــامآ كومبــا قــدم مســاعدة كبــاة لبــاو يف نقـ القتصــاد
بأكمل ــه إىل أسـ ـواه أكث ــر تنافس ــية .وش ــدد أح ــد املش ــاركن عل ــا أ جن ــا ـ ـ ا الان ــامآ يرجـ ـ إىل
مستو تنظيمه ،وإىل الدعم القو ال يتلقـاه مـن األونكتـاد ومـن البلـدا املايـة ،إضـافة إىل التـزام
باو بتنفي التوايات.
 -48وتقاس ـ ــم مش ـ ــاركا يف النق ـ ــاخ ـ ـ ـاات إض ـ ــافية وفر ـ ــا األونكت ـ ــاد تتعلـ ـ ـ ببن ـ ــاء الق ـ ــدرات
واملس ــاعدة التقني ــة .ويف اس ــتعرا النظـ ـراء لق ــانو وسياس ــة املنافس ــة يف ناميبي ــا ع ــام  ،2014عل ــا
ســبي املثــا ُ ،حـددت احتياجــات بنــاء القــدرات وأد لـ الدولــة حتســينات مشلـ تــدريق املــو فن
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وإد ــا تنقيح ــات عل ــا قـ ــانو املنافس ــة ووض ـ ـ ط ــة طويلـ ــة األج ـ ـ لسياس ــة املنافس ــة .وعقـ ــق
اس ــتعرا النظـ ـراء الـ ـ أجـ ـراه الحت ــاد القتص ــاد والنق ــد لغ ــرب أفريقي ــا ع ــام ُ ،2007وقتع ـ ـ
مـ كرة تفـا م مـ األونكتـاد تتعلـ بالتعـاو بشـأ سياسـة املنافسـة والسياسـات القتصـادية مـن أجـ
تنفيـ ـ إا ــال مؤسس ــي .وق ــدم أح ــد املش ــاركن مث ــالا ألق ــا في ــه الض ــوء عل ــا جن ــا منت ــد يُع ــأ
باملنافسة يف بلغاريـا يـنظام دوريـا منـ عـام  2012بالتعـاو مـ األونكتـاد ،ملسـاعدة بلـدا البلقـا يف
تعزيــز قــدرالا علــا تنفيـ قـوانن املنافســة .واتف ـ املشــاركو علــا ضــرورة تشــجي األعمــا التجاريــة،
بغــع النظــر عــن حجمهــا وملكيتهــا (عامــة كان ـ أو ااــة) ،وضــرورة المتثــا لقــانو املنافســة،
رغ ــم أ بع ــع البل ــدا ل متلـ ـ بـ ـرامآ امتث ــا يف أطر ــا القانوني ــة .وش ــدد املش ــاركو عل ــا ض ــرورة
التواا ـ الــدور م ـ شــركات األعمــا التجاريــة مــن ــال عقــد لقــاءات مباشــرة ،وحلقــات عم ـ ،
وم ـ وســائا إعــالم ،ونشــر مبــادئ توجيهيــة ،لتقــد معلومــات عــن فوائــد المتثــا لق ـوانن املنافســة
والعقوب ــات املرتتب ــة عل ــا انتهاكه ــا ،و لـ ـ هب ــدف إرس ــاء الثق ــة والحـ ـرتام املتب ــادلن .أ ـ ـاا ،لحـ ـ
بعــع املشــاركن أ الوكــالت لكــن أ تعــزز المتثــا مبزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة ،عــن طري ـ ب ـ
جهود دعوية وعن طري اإلنفا القو وتطبي عقوبات شديدة.
 -7انت را

النظراء الط ع الثنائ ل ا

ونيانة المنافنة ف فيج وساس ا غينيا الجديدة

 -49ترأ مندوب إندونيسيا استعرا النظراء الطوعي الثنائي لقـانو وسياسـة املنافسـة يف فيجـي
وبابوا غينيا اجلديدة .وكا املستعرضو من حكومات ك من لتفيا وناميبيا ونيكاراغوا وادند.
 -50وبدأ اسـتعرا النظـراء بعـر لالسـتنتاجات الرئيسـية الـواردة يف ثاسـتعرا النظـراء الطـوعي
الثنـ ــائي لق ـ ـوانن وسياس ـ ــات املنافسـ ــة :فيج ـ ــي وبـ ــابوا اجلديـ ــدة  -م ـ ــة عامـ ــة ع ـ ــن التقريـ ــر املق ـ ــار ث
( )TD/RBP/CONF.8/9وثاس ــتعرا النظـ ـراء الط ــوعي الثن ــائي لقـ ـوانن وسياس ــات املنافس ــة :فيج ــي
وب ــابوا غيني ــا اجلدي ــدة  -التقري ــر املق ــار ث ( .)UNCTAD/DITC/CLP/2015/2وألق ــا الع ــر الض ــوء
علـ ــا أوج ـ ــه الشـ ــبه ب ـ ــن البلـ ــدين بوا ـ ــفهما اقتصـ ــادين مفكك ـ ــن مـ ــن اقتص ـ ــادات السـ ــوه النامي ـ ــة
والص ــغاة .ولس ــلطق املنافس ــة يف البل ــدين ولي ــة واس ــعة النط ــاه تش ــم املنافس ــة و،اي ــة املس ــتهل
وضــبا األســعار .وقــدم التقريــر عــدة تواــيات بشــأ اإلاــال القــانوين واملؤسســي ،تشــم تواــية
التوسـ يف ضــبا األســعار إل بعــد إجـراء حتقيـ جــو ر  ،وإجـراء استعراضــات دوريــة
بعــدم النظــر يف ت
لتحديــد فعاليــة وفــر النتقــا إىل ليــات الســوه .ونصــح التقريــر بــسيالء العنايــة الالزمــة للتعــديالت
قبـ اعتماد ــا ،صواـا يف اةــالت الــق مل تتكــو فيهــا ـاات كافيــة يف جمـا اإلنفــا  .فالوليتــا
القضائيتا كانتا تنظرا يف جتر التكـتالت الحتكاريـة ،لكـن لـ قـد يكـو أمـرا سـابقا ألوانـه أل
مس ــاوءه امتمل ــة ق ــد تف ــوه مزاي ــا ال ــرد  ،بس ــبق احلاج ــة إىل إجـ ـراءات إداري ــة وقض ــائية ات مس ــار
مــزدو  ،األمــر ال ـ حيتــا يف ايــة املطــاف إىل أعبــاء إثب ـات أكــا ويعقــد تشــغي ب ـرامآ التســا .
واقــرت التقريــر أ يعــزز البلــدا قــدرات ســلطالما القضــائية فيمــا يتعل ـ بغلبــة أحكــام اديمنــة علــا
الس ــوه ،و ك ــرت أن ــه ل ــيس ن ــاا حاج ــة إىل إ ط ــار إجب ــار بالن ــدماجات ،أل احلج ــم الص ــغا
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لل ـ ــوليتن القض ـ ــائيتن يض ـ ــمن عل ـ ــم الس ـ ــلطات بالن ـ ــدماجات الكب ـ ــاة دو حاج ـ ــة إىل اإل ط ـ ــار.
وفيم ــا يتعلـ ـ باإلنف ــا  ،نص ــح التقري ــر بتوس ــي أنش ــطة ال ــدعوة املتعلق ــة بش ــركات األعم ــا التجاري ــة
واملستهلكن ،من ـال مواقـ شـبكية نشـطة لزيـادة الـوعي ،والرتكيـز علـا املخـاطر وتعزيـز المتثـا .
ويشــك إنفــا القـوانن عــن طريـ امــاكم حتــديا بصــورة ااــة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة ،وبالتــاي فسنــه
مــن املستصــوب تــدريق اجلهــاز القضــائي .أ ـاا ،كــر التقريــر أنــه ل بــد للســلطات مــن الرتكيــز علــا
بض ــعة أ ــداف رئيس ــية ،لض ــما الوف ــاء بالولي ــات الرئيس ــية ،كم ــا دع ــا إىل زي ــادة امل ـوارد املخصص ــة
للمنافســة ودعــا البلــدين إىل تعزيــز عالقتهمــا بشــك غــا رلــي ،مــن ــال أنشــطة تــدريق مشــرتكة
علا سبي املثا .
 -51وتوجه ـ فيجــي بالش ــكر إىل األونكتــاد عل ــا استعراضــه سياســة املنافس ــة يف فيجــي وب ــابوا
غينيــا اجلديــدة ،بواــفهما أو بلــدين يف جنــوب امــيا ادــادئ خيضــعا دـ ا الســتعرا  ،وشــددت
علــا اللت ـزام باســتعرا وليــة ســلطة املنافســة لزيــادة القــدرة التنافســية للبلــد واعتمــاد سياســة منافســة
شاملة.
 -52وكررت بـابوا غينيـا اجلديـدة دعـم احلكومـة لعمـ سـلطة املنافسـة وعرضـ السـمات الرئيسـية
للهيك ـ ـ القـ ــانوين واملؤسسـ ــي للمنافسـ ــة يف الدولـ ــة ،مؤكـ ــدة أ الدولـ ــة سـ ــرتكز ،يف معـ ــر تنفي ـ ـ ا
لتوايات استعرا النظراء ،علا التوايات الق لكن أ يكو دا أكا أثر كن.
 -53و ــال جلس ــة األس ــصلة واألجوب ــة اخلاا ــة بفيج ــي ،أُث ــات احلاج ــة إىل التع ــاو ال ــدوي يف
التحقيـ ـ يف قض ــايا التك ــتالت الحتكاري ــة .و ك ــرت فيج ــي أن ــه مل يتخـ ـ أ إجـ ـراء م ــن إجـ ـراءات
اإلنف ــا ح ــىت ا  ،لكنه ــا أض ــاف أ أنش ــطة بن ــاء الق ــدرات ب ــدأت باإلع ــداد للجـ ـراءات املقبل ــة،
ـآ بالرابطـات التجاريـة .وفيمـا يتعلـ
صوا ا أ يف فيجي قلة من املنافسن دا ـ اقتصـاد اـغا يع ت
بالــدعم ال ـ تقدمــه احلكومــة إىل ســلطة املنافســة ،قــدم فيجــي ردا إجيابي ـ ا مشــاة إىل تزايــد عــدد
القضــايا بشــك مســتمر .وفيمــا يتعلـ بالصــعوبات يف املوازنــة بــن املنافســة وضــبا األســعار ،كــرت
فيجــي أ النطــاه القاب ـ للتطبي ـ يف ضــبا األســعار تقلتـ بشــك تــدرجيي ،بينمــا يُتوق ـ أ يــؤد
التحلي ـ القتصــاد مــن منظــور املنافســة دورا أكثــر أمهيــة يف اإلنفــا يف معظــم القطاعــات .أ ـاا،
وفيمـا يتعلـ بالحتفــاب بــاملو فن املهــرة ،أشــارت فيجـي إىل أنــه يــتم الحتفــاب بــاملو فن املهــرة عــن
طري توفا مرتبات مغرية ،و ل من أج امافظة علا القدرة التنافسية م القطا اخلا .
 -54و ــال جلســة األســصلة واألجوبــة اخلااــة ببــابوا غينيــا اجلديــدة ،أشــارت بــابوا غينيــا اجلديــدة
إىل إتاح ــة ف ــر متكافص ــة ب ــن الش ــركات اململوك ــة للدول ــة وغا ــا م ــن الش ــركات التجاري ــة يف البل ــد.
وشــرع بــابوا غينيــا اجلديــدة يف إاــال اإلطــار التنظيمــي للمؤسســات اململوكــة للدولــة وقال ـ إ ــا
ستسرتشد بنتائآ ـ ا اإلاـال فيمـا سـتتخ ه مـن إجـراءات يف املسـتقب  .وفيمـا يتعلـ بـالروابا مـ
ةعيـات املسـتهلكن ،كـرت بــابوا غينيـا اجلديـدة أ إنشـاء ةعيــات للمسـتهلكن سـيكو مفيــدا يف
إنفــا أحكــام املنافســة و،ايــة املســتهل  ،مـ مراعــاة حجــم قضــايا شــكاو املســتهلكن ال ـواردة ك ـ
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ع ــام .أ ـاا ،وفيم ــا يتعل ـ باملنافس ــة يف جم ــا اإلس ــكا و،اي ــة املس ــتهل دا ـ مؤسس ــة واح ــدة،
كـ ــرت بـ ــابوا غينيـ ــا اجلديـ ــدة أ ـ ــاتن السياسـ ــتن مكملتـ ــا لبعضـ ــها الـ ــبعع ،أل األوىل تتنـ ــاو
موضو السوه والثانية تعاجل عدم التكافؤ فيما يتعل بفر احلصو علا املعلومات.
 -55وأتيحـ ـ لفيج ــي وب ــابوا غيني ــا اجلدي ــدة فرا ــة ط ــر أس ــصلة ــددة عل ــا س ــلطات املنافس ــة
األ ر بغية الستفادة مـن جتـارب البلـدا األ ـر  .وتعلقـ األسـصلة املطروحـة بـاخلاات العمليـة يف
تقسـيم الوليـات والتسـويات وأولويــات اإلنفـا وقـدم األمانـة اقرتاحـ ا يتعلـ مبشـاري مسـاعدة تقنيــة
للــوليتن القضــائيتن ،هبــدف تنفي ـ تواــيات استعراضــات النظ ـراء ،وكــا ادــدف العــام املتــو ا مــن
الق ـرتا ــو ليصــة بيصــة عم ـ أفض ـ واقتصــاد ســوه جيــد األداء .أ ـاا ،أعرب ـ فيجــي وبــابوا غينيــا
اجلديــدة عــن موافقتهمــا علــا التواــيات وشــكرتا األونكتــاد علــا مــا قدمــه مــن مشــورة ،معـربتن عــن
احلاجة للمحافظة علا الز م يف تنفي التوايات.
 -8انت را

النظراء الط ع ف

ا

ونيانة المنافنة ف ألدا يا

 -56رأ اســتعرا النظ ـراء الطــوعي لقــانو وسياســة املنافســة يف ألبانيــا منــدوب لث ـ اجلمهوريــة
الدومينيكية .وكا املستعرضو من حكومات ك من إيطاليا وشيلي والفلبن و نغاريا.
 -57وبدأ اسـتعرا النظـراء بعـر لالسـتنتاجات الرئيسـية الـواردة يف ثاسـتعرا النظـراء الطـوعي
لسياســات املنافســة :ألبانيــا  -مــة عامــةث ) (TD/RBP/CONF.8/8واســتعرا األقـرا الطــوعي لقــانو
وسياس ــات املنافس ــة :ألباني ــا  -التقري ــر الكام ـ ـ ث ) .(UNCTAD/DITC/CLP/2015/1وألق ــا الع ــر
الضــوء علــا اإلطــار القــانوين واملؤسســي احلــدي للمنافســة يف ألبانيــا ،ال ـ مت ـ مواءمتــه باســتمرار
م ـ ـ التطـ ــورات املسـ ــتجدة يف قـ ــانو املنافسـ ــة يف الحت ــاد األورود .وتسـ ــمح الق ـ ـوانن الوطنيـ ــة بقيـ ــام
منافس ــة فعليـ ــة يف ةي ـ ـ قطاعـ ــات القتصـ ــاد .وأش ــار التقريـ ــر إىل أ النجـ ــا يتوق ــف علـ ــا اجلهـ ــود
املتوااــلة الــق تب ـ دا الســلطة لتطــوير ثقافــة املنافســة لــد الفــاعلن القتصــادين ومســاعدة مقــرر
السياس ــات الوطني ــة عل ــا المتن ــا ع ــن او ــا ت ــدابا ت ــؤثر ت ــأثاا س ــلبي ا عل ــا املنافس ــة .وفيم ــا يتعل ـ
بالــدعوة ،أكــد التقريــر ا ثــار املفيــدة ملشــاركة الســلطة يف اإلاــالحات التنظيميــة وللتواــيات املقدمــة
إىل اديصـ ــات املنظلمـ ــة للقطاعـ ــات بشـ ــأ سـ ــا عم ـ ـ األس ـ ـواه ات الصـ ــلة .وفيمـ ــا يتعل ـ ـ بتـ ــدابا
مكافحــة الحتكــار ،شــدد التقريــر علــا ضــرورة تعزيــز سياســة التســا الوطنيــة وزيــادة التنســي م ـ
الس ــلطات املعني ــة بش ــأ املش ــرتيات العام ــة وسياسـ ــات مكافح ــة الفس ــاد .وأك ــد التقري ــر أ زيـ ــادة
الق ــدرات اإلداري ــة مل ــو في اديص ــة وت ــدريبهم املسـ ــتمر ع ــامال أساس ــيا لتنفي ـ ـ سياس ــات املنافسـ ــة
فعا  .وباإلضافة إىل لـ  ،أُلقـي الضـوء علـا فـرادة ـ ه اديصـة يف تطبيـ الـدعاو
الوطنية علا يو ت
اخلااــة علــا املســتو الف ـرد  ،وعلــا وض ـ ـ ه اديصــة لقواعــد إجرائيــة مفصــلة تتعل ـ بالشــرو يف
إجـ ـراءات التقاض ــي .وقُ ــدم ع ــدة توا ــيات ع ــن اإلا ــال الق ــانوين واملؤسس ــي ،بينه ــا توا ــيات
إلرس ــاء القـ ــدرات املؤسسـ ــية الالزمـ ــة مـ ــن أج ـ ـ مراقبـ ــة فعالـ ــة ملعونـ ــة الدولـ ــة والنظـ ــر يف إلغـ ــاء نظـ ــام
اإل طــار فيمــا يتعل ـ بالتفاقــات املامــة بــن مؤسســات األعمــا  .ويبــن التقريــر احلاجــة إىل إ كــاء
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الوعي العام باإلنفا اخلـا لقـانو املنافسـة وتعزيـز ثقافـة املنافسـة يف أوسـاط الفـاعلن القتصـادين.
أ اا ،أواا التقرير بأنشطة تدريبية ملو في اديصة وقضالا وبسنشاء منصق كبا اقتصادين.
 -58وشــكرت ألبانيــا األونكتــاد علــا استعراضــه لبيصــة املنافســة يف ألبانيــا وقال ـ إ الســتعرا
جـ ــاء يف الوق ـ ـ املناسـ ــق بـ ــالنظر إىل أ اديصـ ــة حتتف ـ ـ بال ـ ـ كر العاشـ ــرة لتأسيسـ ــها عـ ــام .2014
وواجهـ اديصــة ،بواــفها يصــة فتيــة ات جتربــة ــدودة ،حتــديات كثــاة لتنفيـ قــانو املنافســة ،لكــن
جهودا كباة بُ ل يف جما الدعوة واإلنفا أدت إىل حتسينات.
 -59و ــال جلســة األســصلة واألجوبــة ،أُثــات قضــايا منهــا احلاجــة إىل تشــجي اإلنفــا اخلــا
للحصـو علـا تعـويع عـن أضـرار املمارســات املانعـة للمنافسـة .ولحظـ ألبانيـا أ اإلنفـا اخلــا
مل حيصـ حـىت ا  ،لكـن ـ ا اإلنفـا ُشـج بشـىت الوسـائ  ،منهـا إبـال األطـراف املعنيـة بسمكانيــة
احلصــو علــا تعــويع وبعقــد اجتماعــات م ـ مكاتــق امامــاة ،وةعيــات املســتهلكن واجلامعــات.
وإضافة إىل ل  ،تتمت اديصة بعالقـات وثيقـة مـ معهـد تـدريق القضـاة ونظمـ معـه عـدة حلقـات
عم ـ تدريبيــة للمحــاكم اإلداريــة وامــاكم امليــة .وفيمــا يتعل ـ باســتقال اديصــة ،اكــرت ألبانيــا أ ــا
أكثر اديصـات احلكوميـة اسـتقاللية ،ومل تقـدم أيـة شـكاو تتعلـ هبـ ه السـتقاللية أل القـانو يكفـ
الش ــفافية والتعام ـ وف ـ األا ــو القانوني ــة لو ــا الق ـرارات .ورغ ــم أ اديص ــة واألمان ــة موجودت ــا يف
املب ــأ نفس ــه ،فس م ــا منفص ــلتا متام ـ ـا ول ت ــؤثرا دو م ــار عل ــا بعض ــهما ال ــبعع .وفيم ــا يتعل ـ ـ
بــالرتكيز علــا القضــايا ات ا ثــار الواســعة النطــاه مــن أج ـ زيــادة الــوعي بفوائــد املنافســة ،ض ـرب
ألبانيا أمثلة علا قضـايا ناجحـة كقضـية إسـاءة اسـتخدام املركـز املهـيمن مـن جانـق مقـدمي ـدمات
ادــاتف النق ـا  ،والتالعــق يف عطــاءات املش ـرتيات العامــة واخلااــة بــأجهزة األمــن .وأكــدت ألبانيــا
،ايــة الش ــركات الص ــغاة واملتوس ــطة م ــن إس ــاءة الش ــركات الكب ــاة لس ــتخدام املرك ــز امله ــيمن ،إ إ
ـ ـ ه الش ــركات متثـ ـ  95يف املائ ــة م ــن األعم ــا التجاري ــة يف القتص ــاد األلب ــاين .ومل تُقـ ـدام طلب ــات
التس ــا من ـ ب ــدء الان ــامآ ع ــام  ،2004وأش ــارت ألباني ــا إىل أن ــه ل ي ـزا ن ــاا اجت ــاه ي ــو اعتب ــار
التســا شــكالا مــن أشــكا التجســس بســبق تــاريو البلــد كاقتصــاد موجــه وبســبق انعــدام ثقافــة
املنافسة .لكن ألبانيا وااـل تشـجي التسـا مـن ـال توليفـة مـن حلقـات العمـ والجتماعـات
ووس ــائا اإلع ــالم .ووض ــع  ،م ــؤ را ،برن ــامآ تس ــا جدي ــد و ــي تن ــاقر م ـ أا ــحاب املص ــلحة
الكيفية الق يتسأ هبا د ا الانامآ أ يصبح أكثر جدو .
 -60وأُتيح الفراة أللبانيـا لطـر أسـصلة ـددة علـا سـلطات املنافسـة األ ـر بغيـة السـتفادة
م ـ ــن جتارهب ـ ــا .وتعلقـ ـ ـ األس ـ ــصلة املطروح ـ ــة باس ـ ــتقاللية الوك ـ ــالت وإنف ـ ــا ال ـ ــدعوة ،ومنص ـ ــق كب ـ ــا
القتصادين ،وإشراا القطـا العـام .وقـدم األمانـة اقرتاحـ ا يتعلـ مبشـرو للمسـاعدة التقنيـة لفائـدة
ألبانيــا ،تطبيقـ ا لتواــيات اســتعرا النظـراء ،و ــو اقـرتا دفــه العــام ليصــة بيصــة عمـ أفضـ واقتصــاد
سـ ــوه جيـ ــد األداء .وأُلقـ ــي الضـ ــوء علـ ــا دور ثمبـ ــادرة وحـ ــدة العم ـ ـ يف األمـ ــم املتحـ ــدةث يف تـ ــوفا
التموي ـ ألنشــطة املتابعــة .أ ـاا ،أعرب ـ ألبانيــا عــن موافقتهــا علــا التواــيات وشــكرت األونكتــاد
علا توجيهاته ،معربةا عن ضرورة امافظة علا الز م يف تنفي التوايات.
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 -9ا تم ؤؤاع المائ ؤؤدة المن ؤؤتديرة الرفي ؤؤت المن ؤؤت  :لور نيان ؤؤات المنافن ؤؤة فؤ ؤ ت زي ؤؤز النمؤ ؤ
المنتدام والاامل للجميت والتنمية
 -61كــا أعضــاء فري ـ املناقشــة يف اجتمــا املائــدة املســتديرة الرفي ـ املســتو حلكومــات إســبانيا
واملكسي والنمسا ومن اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكن وأكادلين من الوليات املتحدة.
 -62وشــرع اجللســة يف مناقشــة الورقــة املعنونــة ثدور سياســات املنافســة يف تعزيــز النمــو املســتدام
والشام للجمي ث ).(TD/RBP/CONF.8/6
 -63وأكـ ــد املتح ـ ــد الرئيس ـ ــي أ األس ـ ـواه املي ـ ــة وق ـ ـوانن املنافسـ ــة ق ـ ــد تك ـ ــو  ،يف موض ـ ــو
التخفيــف مــن حــدة الفقــر املــدق  ،ح ـالا ولــيس مشــكلة .وقــد جتع ـ قـوانن املنافســة األس ـواه مناســبة
ل شــخا الـ ين ل يتمتعــو بالســلطة كمــا لكنهــا أ تكــو مكملــة لقــانو الثــروة الوطنيــة .وقــانو
املنافســة ــو ق ــانو د ي ـ كون ــه يرف ـ القي ــود التعس ــفية ال ــق تس ــتبعد الغرب ــاء ،ولك ــن ل ــه أ يس ــاعد
الفق ـراء علــا الواــو إىل األس ـواه والتمت ـ مبزايا ــا .وضــرب املتحــد أمثلــة عمــا لكــن أ تقدمــه
املنافســة مــن دعــم لتطــوير السياســات الزراعيــة مــن قبي ـ التعــاو م ـ الكــارتالت الدوليــة ملســتلزمات
اإلنت ــا و،ايته ــا م ــن السـ ـرتاتيجيات الحتكاري ــة ،ك ــالعقود ال ــق تس ــتبعد املنافس ــن ،وم ــن الش ــروط
التعاقديــة اجلــائرة ،ومــن إســاءة اســتخدام حقــوه بـراءات ال ـرتا  .ويف ـ ا الصــدد ،شــدد املتحــد
علــا أ املنف ـ ين نــادرا مــا حيتــاجو إىل اإلعفــاءات ملســاعدة املســتهلكن واألس ـواه ،وأنــه ل لكــن
تاي ــر اإلعف ــاءات بزي ــادة الفعالي ــة فق ــا .وينبغ ــي للمنف ـ ـ ين أ جي ــروا أولا حتل ــيالا للمنافس ــة قب ـ ـ أ
ينظروا يف اإلعفاءات.
 -64و اكــر أو املتحــدثن مــن فريـ املناقشــة أ وكــالت املنافســة تــؤد دورا امـا يف زيــادة إنتــا
الســل اجليــدة و لـ فــر العمـ  ،وقــدم مثــالا قــار فيــه بــن النمــو القتصــاد يف الوليــات املتحــدة
والحتاد األورود .وكان عوام من قبي النهو املؤسسي والتكنولوجي ووفورات احلجم ات أمهية
أساسية حلفز النمو يف الوليات املتحدة .ولكن لقانو املنافسة أ يُسـهم يف النمـو القتصـاد وحيـد
من أوجه عدم املساواة شريطة وجود لية حلماية املؤسسات الصغاة واملتوسطة من التكتالت الكبـاة.
أ اا ،شدد املتحد علا أ استقاللية الوكالت ومساءلتها تكتسيا أمهية بالغة.
 -65وأك ــد املتح ــد الت ــاي أ سياس ــات املنافس ــة أد لـ ـ املزي ــد م ــن املنافس ــة إىل األس ـ ـواه،
ــا ش ــك ح ــافزا عل ــا البتك ــار وأد  ،بالت ــاي ،إىل زي ــادة يف اإلنتاجي ــة والنم ــو القتص ــاد  .وأك ــد
عــدد كبــا مــن الدراســات التجريبيــة وجــود اــلة قويــة وإجيابيــة بــن املنافســة يف أس ـواه املنتجــات و ــو
اإلنتاجيــة .لكــن عوام ـ أ ــر كاإلاــال التنظيمــي ،والنفتــا علــا التجــارة الدوليــة ،وقــوة ســيادة
الق ـ ــانو  ،و ياكـ ـ ـ احلوكم ـ ــة الفعال ـ ــة ،والش ـ ــفافية يف اإلجـ ـ ـراءات أدت أيضـ ـ ـا دورا امـ ـ ـا .وق ـ ــا إ
للمنافســة ،علــا وجــه اخلصــو  ،ثــارا طويلــة األمــد علــا األداء القتصــاد وأ لسياســات تعزيــز
املنافسة تأثاا إجيابي ا ل لكن قياسه ،مبدئي ا ،مبكاسق ثابتة يف الكفاءة.
 -66وشـ ـداد املتح ــد الت ــاي عل ــا ض ــرورة وضـ ـ إا ــالحات يف جم ــا املنافس ــة لتعزي ــز ارتباطه ــا
اجللــي بــالنمو القتصــاد والتصــني و ل ـ فــر العم ـ  .وقــا إ دور املهنيــن والبــاحثن كبــا وإ
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علــيهم أ ينظ ــروا يف الص ــالت األق ـ وضــوحا ب ــن اإلا ــالحات يف جم ــا املنافســة وةل ــة أم ــور م ــن
بينها احلصـو علـا اخلـدمات األساسـية لتمكـن املـرأة .وألقـا املتحـد الضـوء علـا املشـرو الـدوي
جلمعيــة وحــدة وثقــة املســتهلكن املتعل ـ بساــالحات املنافســة يف األس ـواه الرئيســية مــن أج ـ تعزيــز
الرفــاه الجتمــاعي والقتصــاد يف البلــدا الناميــة .ولكــن اســتخدام وضـ أ ــداف التنميــة املســتدامة
كفرا ــة لتبي ــا الكيفي ــة ال ــق لك ــن هب ــا إلا ــالحات املنافس ــة أ ت ــؤد إىل ث ــار ملموس ــة وقابل ــة
للقيــا  ،بينمــا يتمث ـ التحــد يف تثبي ـ ورمبــا رف ـ أمهيــة املنافســة واإلاــالحات التنظيميــة يف طــة
التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وحتديــد فوائــد نظــام املنافســة الفعــا يف التنميــة الجتماعيــة والقتصــادية
البيصية املستدامة.
ـ ــر الضـ ــوء علـ ــا عـ ــدة دراسـ ــات جتريبيـ ــة بين ـ ـ أ املنافسـ ــة تـ ــؤد إىل
 -67وألقـ ــا متحـ ــد
البتكــار و ــو اإلنتاجيــة .ففــي املكســي  ،علــا ســبي املثــا  ،لوحظـ زيــادة يف الفعاليــة علــا املــد
القصـا عقـق التنــافس علـا الـواردات بسـبق حتريــر التجـارة .و سـر الفقـراء أكثـر مــن األغنيـاء الرفــاه
الكبا يف جمـا السـتهالا بسـبق مشـاك املنافسـة .وبالتـاي فـس تعزيـز املنافسـة قـد يـؤد إىل زيـادة
مدا ي األسرة.
 -68وأدت أســصلة وتعليق ــات املن ــدوبن إىل نق ــاخ تف ــاعلي .ولح ـ أح ــد املن ــدوبن أ س ــلطات
أعض ــاء الحت ــادات الحتكاري ــة أك ــا م ــن تلـ ـ املمنوح ــة لس ــلطات املنافس ــة ،صواـ ـا يف القط ــا
الزراع ــي .وأُطلقـ ـ دع ــوة لتق ــد دع ــم دوي يف ـ ـ ا الص ــدد ،مـ ـ التأكي ــد عل ــا ض ــرورة اض ــطال
األونكتاد بدور بارز.

ثالثا -منائل تنظيمية
ألف -افتتا المؤتمر

(البند  1من جدو األعما )

 -69افتــتح نائ ــق رئ ــيس م ـؤمتر الســتعرا الس ــاد الس ــيد ثي ــودور ثــانر (النمس ــا) م ـؤمتر األم ــم
املتح ــدة الس ــاب لس ــتعرا ةيـ ـ جوان ــق جمموع ــة املب ــادئ والقواع ــد املنص ــفة املتفـ ـ عليه ــا اتفاقـ ـا
متعدد األطراف من أج مكافحة املمارسات التجارية التقييدية يف  6متوز/يوليه .2015

ساء -ا ت اب الرئيس وأعضاء المكت اآلخرين
(البند  2من جدو األعما )

 -70انتخــق م ـؤمتر األمــم املتح ــدة الســاب لســتعرا ةي ـ جوان ــق جمموعــة املبــادئ والقواع ــد
املنصــفة املتف ـ عليهــا اتفاق ـ ا متعــدد األط ـراف مــن أج ـ مكافحــة املمارســات التجاريــة التقييديــة ،يف
جلسته العامة الفتتاحية ،السيد فانسن مارتينيه (سويسرا) رئيس ا للمؤمتر.
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 -71وانتخــق امل ـؤمتر ســة ن ـواب لل ـرئيس ومقــررا لعضــوية مكتبــه يف دورتــه الســابعة .وبنــاءا علــا
ل  ،جاءت عضوية املكتق املنتخق علا النحو التاي:
السيد فانسن مارتينيه (سويسرا)
الرئيس:
نواب الرئيس :السيد ربرت إدواردو تاسانو فيالوتشاكا (باو)
السيدة فاديا لي (باكستا )
السيد فرانسيس كاريوكي (كينيا)
السيد سوثي راشاغا (ماليزيا)
السيد اندونت تشانت (الصن)
السيدة ثاد سيله لنغا (سوازيلند)
املقررة:
 -72ووفقا للممارسة املرعيـة ،وافـ املـؤمتر علـا أ يشـارا املنسـقو اإلقليميـو مشـاركة كاملـة يف
أعما مكتق املؤمتر.

يم -اعتمال النظام الداخل

(البند  3من جدو األعما )

 -73أق ـ تـر امل ـؤمتر ،يف جلس ــته العام ــة الفتتاحي ــة أيض ـ ا ،النظ ــام ال ــدا لي لل ــدورة ال ـوارد يف الوثيق ــة
.TD/RBP/CONF.7/9

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

 -74أقـ تـر امل ـؤمتر ،يف جلســته العامــة الفتتاحيــة أيض ـا ،جــدو األعمــا املؤق ـ للــدورة ال ـوارد يف
الوثيقة  .TD/RBP/CONF.8/1وعليه كا جدو األعما كما يلي:
-1

افتتا املؤمتر.

-2

انتخاب الرئيس وأعضاء املكتق ا رين.

-3

اعتماد النظام الدا لي.

-4

إقرار جدو أعما املؤمتر وتنظيم أعماله.

-5

وثائ تفويع املمثلن لد املؤمتر.:
(أ) تعين جلنة وثائ التفويع.
(ب) تقرير جلنة وثائ التفويع.
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-6

اس ــتعرا ةيـ ـ جوان ــق جمموع ــة املب ــادئ والقواع ــد املنص ــفة املتفـ ـ عليه ــا اتفاقـ ـا
متعدد األطراف من أج مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.
(أ) استعرا تطبي اةموعة وتنفي ا.
(ب) النظ ــر يف مقرتح ــات ل ــدف إىل حتس ــن اةموع ــة وزي ــادة تطوير ــا ،مب ــا يف
ل التعاو الدوي يف ميدا مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.

-7

مسائ أ ر .

-8

اعتماد تقرير املؤمتر.

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

(أ) تعين جلنة وثائ التفويع
 -75اتف ـ امل ـؤمتر ،يف جلســته العامــة الفتتاحيــة أيض ـ ا ،علــا أ يتــوىل املكتــق مهــام جلنــة وثــائ
التفويع وأ يقدم تقريرا إىل املؤمتر بناءا علا ل .

(ب) تقرير جلنة وثائ التفويع

 -76أحاط املـؤمتر علمـا ،يف جلسـته العامـة املعقـودة يف  10متوز/يوليـه  ،2015بـالتقرير الشـفو
للمقــرر بش ــأ أعمــا جلن ــة وث ــائ التفــويع ال ـ ج ــاء فيــه أ وث ــائ تف ــويع الــدو املش ــاركة ق ــد
قدم حسق األاو وبالشك الصحيح ،واعتمد تقرير جلنة وثائ التفويع.

واو -منائل أخر

(املادة  7من جدو األعما )

 -77اعتم ــد املـ ـؤمتر يف جلس ــته الفتتاحي ــة اخلتامي ــة أيضـ ـ ا ج ــدو أعم ــا مؤقتـ ـ ا لل ــدورة اخلامس ــة
عشرة لفري اخلااء احلكومي الدوي املعي بقوانن وسياسات املنافسة (انظر املرف األو ).

زا  -اعتمال ت رير المؤتمر

(البند  8من جدو األعما )

 -78أ امل ـؤمتر للمقــررة يف جلســته العامــة اخلتاميــة أيض ـا بوض ـ اللمســات األ ــاة علــا التقريــر
املتعل بدورته السابعة.
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المرفً األور
ؤؤدور أعم ؤؤار مؤ ؤؤا لل ؤؤدورة ال امنؤؤة عا ؤؤرة للريؤؤً ال دؤ ؤراء الحكؤ ؤ م
الدول الم ن س ا ين ونيانات المنافنة
متوز/يوليه 2016
قصر األمم ،جنيف
-1

انتخاب أعضاء املكتق.

-2

إقرار جدو األعما وتنظيم العم .

-3

(أ)

دراسة الصلة بن أ داف سياسة املنافسة وامللكية الفكرية؛

(ب) إنفا سياسة املنافسة يف قطا البي بالتجزئة؛
( )
(د)

GE.15-14339

تعزيز اليقن القانوين يف العالقات بن سلطات املنافسة والسلطات القضائية؛
تعزيز قدرات القطا اخلا

فيما يتعل بالمتثا لقوانن املنافسة.

-4

جدو األعما املؤق للدورة السادسة عشرة لفري اخلااء احلكومي الدوي.

-5

اعتماد تقرير فري اخلااء احلكومي الدوي.
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المرفً الثا
الحض ر*
-1

حضر املؤمتر ثلو الدو التالية األعضاء يف األونكتاد:
الحتاد الروسي
إثيوبيا
األرد
إسبانيا
إسرائي
ألبانيا
أملانيا
إندونيسيا
أوروغوا
أوكرانيا
إيرا (ةهورية  -اإلسالمية)
إيطاليا
بابوا غينيا اجلديدة
باكستا
البحرين
الاازي
الاتغا
بلغاريا
بنما
بنن
بوتا
بوتسوانا
بوركينا فاسو
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

__________
* لالطال علا قائمة املشاركن ،انظر .TD/RBP/CONF.8/INF.1
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غواتيمال
فرنسا
الفلبن
فيجي
فيي نام
قطر
كازا ستا
كمبوديا
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
كينيا
لتفيا
لكسما
ماليزيا
مصر

-2

وكان

املغرب
املكسي
مالو
اململكة العربية السعودية
موريشيو
موزامبي
ناميبيا
النمسا
نيجايا
نيكاراغوا
ادند
نغاريا
ولندا
الوليات املتحدة األمريكية
اليابا

الدولة املراقبة غا العضو التالية ثلة يف املؤمتر:

دولة فلسطن
-3

وكان

املنظمات احلكومية الدولية التالية ثلة يف املؤمتر:

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

GE.15-14339
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الحتاد القتصاد والنقد لغرب أفريقيا
-4

ومثل يف املؤمتر الوكالت املتخصصة واملنظمات ات الصلة التالية:
ُ
البن الدوي
منظمة التجارة العاملية

-5

ومثل يف املؤمتر املنظمات غا احلكومية التالية:
ُ

الفصة العامة

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