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مؤؤؤؤؤألمم املمؤؤؤؤؤل امن ؤؤؤؤؤاض ايعؤؤؤؤؤ م    ؤؤؤؤؤن ما    ؤؤؤؤؤ  
جوانؤؤجم وعو ؤؤب ام ؤؤ قو عاياوا ؤؤا امفقؤؤ ب امن ؤؤ  

املطؤؤؤمان مؤؤؤ  اجؤؤؤ  م    ؤؤؤب  ل هؤؤ  اا  ًؤؤؤ د من ؤؤؤاق 
 اينا  ايب ع ر  ت اينج ريبام

 2020تشرين األول/أكتوبر  23-19جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

اف  ذ م  قو اململ امن اض اينوج ه ب حلع يب امسنهلك عوعو ب 
من اق املطمان م   د  ام  قو عاياوا ا امفق ب امن    ل ه  اا  ً

 امع ر  ت اينج ريب اينا  ايباج  م    ب 

ًؤؤؤؤ م ؤؤؤؤ قو عاياوا ؤؤؤؤ ااف  ؤؤؤؤذ وعو ؤؤؤؤب    من ؤؤؤؤاق  د ا امفقؤؤؤؤ ب امن ؤؤؤؤ   ل هؤؤؤؤ  اا  
 املطمان م  اج  م    ب امع ر  ت اينج ريب اينا  ايب

 مذكمض م  ام نب املعن ن ق  

 موجز  
تستعرض هذه املذكرة التطورات الرئيسية اليت حدثت على الصعيدين الوطين واإلقليمي     

منذ مؤمتر األمم املتحدة السابع السيتعراض يييع جواني  ا ملنافسة، وال سيمجمال قوانني وسياسات ا
يام متعيدد األطيرا  مين أجيح ماافحية املمجمموعة املبادئ والقواعد املنصفة  ارسيات املتفق عليهيا اتفاقي

وتسييتعرض املييذكرة التطييورات    .2015، املعقييود   متوي/يولييي  )جمموعيية املبييادئ  التجارييية التقييدييية
رام، لرتكيز عليى األنشيطة املليطلع عيا عليى الصيعيد اإلقليمي ا فيذ اجملموعة، معتن  ، الييت تاففيت ميًؤ
ناقشات بني الدول األعلاء تعرض التطورات األًرية   تيسري التعاون الدويل اليت كانت نتيجة م مث

لييت ا سياسية املنافسية،   هذه الفرتة. وأًريام، حيدد التقرير جماالت الرتكيز اجلديدة املمانية   مييدان
   التوصية عا. املبادئ قد يرغ  مؤمتر األمم املتحدة الفامن الستعراض ييع جوان  جمموعة
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 ماامب -اع د  

 ، 1980كييانون األول/ديسييم     5، املييؤر   63/ 35اعتمييدت اجلمعييية العاميية لتمييم املتحييدة   القييرار   -1
األطييرا  ميين أجييح ماافحيية املمارسييات  دعييدمتام عليهييا اتفاقيي جمموعيية املبييادئ والقواعييد املنصييفة املتفييق 

فسييةو ويصيياد  ذ ذلييا ا ييني الصييا الوحيييد املتفييق علييي  دوليييام بشيي ن املناالتجارييية التقييدييية، وهيي  منيي 
ذكراها السنوية األربعيني. وال تيزال قيوانني وسياسيات املنافسية اتيذا اهتميام البليدان الناميية  2020 عام

انتقالييية علييى املسييتوطت الييوطين واإلقليميي  واملتعييدد األطييرا . وقييد ليية اقتصييادا ا حرح والبلييدان اليييت متيير
أبمهيية  ةمسل   منافسة وحسنت إنفاذها للقانون، سنَّت بعض الوالطت القلائية وعزيت أطرها لقوانني امل
 24منافسة سوى  ميتلا قوانني  ، مل يان  1979سياسة املنافسة طوال فرتة األربعني عامام هذه. وحىت عام  

. وحييدثت يطدة كبييرية   اعتميياد قييوانني املنافسيية   أواًيير  1)م هييذه البلييدان بلييدان متقدميية، ومعظيي دام بليي 
بلييدام   ييييع  140 ت القييرن املا.ي . و  الوقييت ا ا.ير، اعتمييد ميا يقييرا مينمثانينيات وأوائييح تسيعينا

 . 2)ني للمنافسةوانرحلة انتقالية، قالقارات، حا   ذلا بلدان انمية وبلدان متر اقتصادا ا ح
ومبييادئ ام اجملموعيية بقواعييد منصييفة ملراقبيية املمارسييات املنافييية للمنافسييةو وتلييع أهييداف وتوصيي  -2

للتعيياون ام م املمارسييات املنافييية للمنافسيية وقواعييد اإلنفيياذ   الييدول األعليياءو وتلييع إطييار وقواعييد لتنظييي
ائ ، إذ تين  عليى أني  ينبلي  لليدول اإلني  ن اجملموعية البعيدالدويل وتبادل أفلح املمارسات. كما تتلم

مين الفيرج جييم .  7ة أن أتًذ   االعتبار االحتياجات اإلنائية واملالية والتجاريية للبليدان الناميية )الفقير 
وبناء على ذلا، ينبل  أن تاون البلدان النامية قادرة، عند االقتلاء، على اعتماد تشريعات للمنافسة 

، أي أبن أتًيييذ   االعتبيييار أهيييدافها اإلنائيييية، واإلعفييياءات لقطاعيييات مرونيييةتدرجييييية أو أكفييير بطريقييية 
 معينة، واالتساق مع السياسات االقتصادية األًرى.

وناتاد هو القيي م عليى اجملموعية ومركيز التنسييق لقيوانني وسياسيات املنافسية داًيح منظومية واأل -3
اييوم  الييدويل املعييين بقييوانني وسياسييات اء ا نوية لفريييق ا يي  األمييم املتحييدة، وييسيير عقييد الييدورات السيي 

سينوات.  ، الذي يعقد كح مخي جوان  جمموعة املبادئاملنافسة ومؤمتر األمم املتحدة الستعراض ييع 
وتيين  اجملموعيية علييى مييا يليي و فرهنييام حوافقيية اجلمعييية العاميية، وبعييد مخيي  سيينوات ميين اعتميياد جمموعيية 

املتحييدة إم مييؤمتر عييت رعاييية األوناتيياد بلييرض اسييتعراض  لتمييمعو األمييني العييام املبييادئ والقواعييد، يييد
م  اليدويل مقرتحيات إم امليؤمتر ييع جواني  جمموعية املبيادئ. وعقيقيام ايذه اللايية، يقيدم الفرييق ا ايو 
ت تنفيذ والية . وتقي  م املؤمترا 6لتحسني جمموعة املبادئ والقواعد ومواصلة تطويرهاف )الفرج ياي، الفقرة  

، على أسيا  مقرتحيات التحسيني والقواعد املنافسة وتنفيذ جمموعة املبادئ اتاد املتعلقة بسياسوناتاأل
ة موا.ييييع أًيييرى ذات أمهييية مشيييرتكة، مفييح استعرا.يييات النظيييراء ومواصييلة التطيييوير، اليييت تشيييمح مناقشيي 

 الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة والتعاون التقين وبناء القدرات.
املعيين بقيوانني وسياسيات املنافسية،   دورتي  الفامنية عشيرة ء ا اوم  اليدويل   اوأعاد فريق ا -4

واليذي كيان حفابية ااياية التحليريية للميؤمتر، أتكييد ، 2019متوي/يوليي   12إم  10املعقودة   الفيرتة مين 
لة تعزيز مواص ليمة وا اجة إمفالدور األساس  لقوانني وسياسات املنافسة   عقيق تنمية اقتصادية س

تنفيذ جمموعة املبادئف، وطل  إم أمانة األوناتاد أن تعد تقارير ودراسات عين تنفييذ جمموعية املبيادئ 
__________ 

وبلجيايييا، وجنيييوا أفريقييييا، واليييدانرو، والسيييويد، وسويسيييرا، وابكسيييتان،  أسيييرتاليا، وإسيييرائيح، وأملانييييا، وأيرلنيييدا،  1)
ولاسييم  ، واململايية املتحييدة ل يطانيييا العظمييى وأيرلنييدا الشييمالية، والنييروي ، وشيييل ، وفرنسييا، وفنلنييدا، وكنييدا، 

 .ااند، وهولندا، والوالطت املتحدة األمرياية، والياابن، واليواننوالنمسا، ونيوييلندا، و 
 .https://www.ftc.gov/policy/international/competition-consumer-protection-authorities-worldwide  انظييييييييييييييييييييييييييييير   2)

 .2020ييع املواقع الشباية املشار إليها   ا واش  متت يطر ا   حزيران/يوني  و مالحظة
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. ويسيتعرض الفصيح الفيان مين هيذه  3)الواثئيق األساسيية للميؤمتر االستعرا.ي  الفيامن ابعتبارهياوالقواعد 
جواني  املتحيدة السيابع السيتعراض يييع  األميمموعية منيذ ميؤمتر املذكرة التطيورات الرئيسيية   تنفييذ اجمل

تاففيت  ، ويركز الفصح الفالث على األنشطة امللطلع عا على الصعيد اإلقليم ، والييتجمموعة املبادئ
رام. ويعرض الفصح الرابع التطورات األًرية   تيسري التعاون الدويل، اليت كانت نتيجة للمناقشيات  مًؤ

ه الفييرتة. ويعييرض الفصييح ا ييام  املوا.يييع اليييت ميايين تناواييا     هييذ الييدول األعليياء اليييت دارت بييني
 ة.دورات فريق ا  اء ا اوم  الدويل على مدى السنوات ا م  املقبل

اينطؤؤورات ايمس سؤؤ ب مفؤؤذ مؤؤألمم املمؤؤل امن ؤؤاض ايسؤؤ      ؤؤن ما    ؤؤ   -اثن  د  
 جوانجم وعو ب ام  قو 

 يوطين سب  لى امسنوى اًوانني امف   -ايف 

تتمفيييح أهيييدا  اجملموعييية   تعزييييز الفوائيييد الييييت تنشييي  عييين قيييوانني وسياسيييات املنافسييية وتعزييييز  -5
اإلنفاذ .د املمارسات املنافية للمنافسة   ييع أحناء العامل. وفيما يل ، مع الرتكيز بشاح ًاص على 

تلل  عقيق الفوائيد أو  نافسةرسات املنافية للمالبلدان النامية، األهدا  ا مسةو .مان أال تعوق املما
عن عرير ا واجز اجلمركية وغري اجلمركية اليت تؤثر على التجارة العامليةو وعقيق املزيد من ام الناشاة حتم

الافاءة   التجارة الدولية والتنمية، وذليا ميفالم مين ًيالل ًليق املنافسية وتشيجيعها و ايتهياو و ايية 
املسيييتهلانيو وإيالييية األ.يييرار الييييت قيييد تلحيييق ابلتجيييارة احل ام ومصييي االجتمييياع  بشييياح عييي  وتعزييييز الرفييياه

لتجييارة اقييد تيينجم عيين املمارسييات املنافييية للمنافسيية، وميين مث املسيياعدة علييى يطدة فوائييد  اليييتو والتنمييية 
ين الوطين و وتيسري اعتماد وتعزيز القوانني والسياسات   هذا اجملال على الصعيدأقصى حد إم  الدولية
 ألف . فرجم  )الواإلقلي

البليدان الناميية والبليدان الييت متير اقتصيادا ا  ذليا وقد سنت بعض اليوالطت القليائية، حيا   -6
حرحليية انتقالييية، تشييريعات منييذ مييؤمتر األمييم املتحييدة السييابع السييتعراض ييييع جوانيي  جمموعيية املبييادئ، 

أجيرت اجلزائير إصيالحات  املفيال،سيبيح  ع األوناتياد. فعليىوعد ل بعلها قوانينها بعد التعاون التقيين مي 
2016تشريعية عام 

 2019و 2018. واعتمدت أنلوال ونيجريط أول قوانينهما الوطنية للمنافسة، عام   4)
 2017، عيام  تعراض النظيراءسي ا. وأصلحت األرجنتني وبوتسواان قوانينهميا بعيد توصييات  5)على التوايل

، وبعيد ذليا سيتاون 2020م قيع سين قيانون للمنافسية عيااملتو  . و  كمبودط، مين 6)على التوايل 2018و
. وتوجد غاان  7)لدى ييع الدول األعلاء   رابطة أمم جنوا شرق آسيا قوانني شاملة بش ن املنافسة

ليى . و  بريو، ساهم األوناتياد   عمليية املوافقية ع 8)  طور املوافقة على أول قانون عام للمنافسة عا

__________ 

(3  TD/B/C.I/CLP/55. 
 .www.conseil-concurrence.dz/wp-content/uploads/2017/01/modif.pdfانظر   4)
-https://globalcompetitionreview.com/insight/europe-middle-east-and-africa-antitrust-reviewانظييييييير   5)

2020/1195070/angola-overview و وhttp://fccpc.gov.ng/news-events/releases/2019/02/06/federal-competition 

-and-consumer-protection-bill/. 
-https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-congreso-sanciono-la-nueva-ley-de-defensa-de-laانظيييييييييييييير   6)

competencia-0و وhttps://www.competitionauthority.co.bw/competition-act-2018. 
 ./https://asean.org/cambodia-hosts-8th-asean-competition-conferenceانظر   7)
 . https://globalcompetitionreview.com/chapter/1196724/ghana-plans-to-create-a-competition-authorityظر ان   8)
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0192عام  جا دمنقانون اال
، 1996. و  يمبيابوي، جييري تعيديح قيانون املنافسية اليذي و.يع منيذ عيام  9)
 وهو   انتظار املوافقة علي .

وقامييت بعييض الييوالطت القلييائية بتنقييي  قوانينهييا املتعلقيية ابملنافسيية تنقيحييام كبييريام ًييالل هييذه  -7
ت ميين ًييالل تشييديد العقييوابمييفالم إنفاذهييا، وذلييا ة و الفييرتة، عييد  تعزيييز وعسييني أطيير قييوانني املنافسيي 

املفرو.يية علييى املمارسييات املنافييية للمنافسيية، واسييتحدال بييرام  تسيياهح وأدوات كشييف أًييرى، وتعزيييز 
. وقاميييت بعييض هياييات املنافسييية بتجديييد أو تو.يييي   10)اسييتقالل هياييات املنافسييية، وإلليياء اإلعفيياءات

، عليى 2017عيام السمات الرقمية. فف  ة ذات األسواق اجلديداء سياسا ا وهنجها املتعلقة ابملنافسة إي 
سييبيح املفييال، أتدًلييت عتبيية جديييدة ملراقبيية االنييدماجات   قييانون املنافسيية   أملانيييا، اسييتنادام إم قيميية 

املباشيرة وغيري املباشيرة، ينبلي  أًيذها   االعتبيار الشيباية الصفقة وتفصييح املعيايري، حيا   ذليا ا اثر 
هيييمن، واعتمييدت النمسييا أيلييام عتبيية ةاثليية لقيميية املركييز املسيياءة اسييت دام قية إلييييم القييوة السييو تق عنييد

. ونشيييرت اليييياابن مبيييادئ توجيهيييية منقحييية بشييي ن عملييييات االنيييدماج تو.ييي  وجهييية النظييير  11)الصيييفقة
ير، ويييع تطييو القانونييية بشيي ن القليياط املرتبطيية ابالقتصيياد الرقميي  مفييح املنافسيية الالسييعرية، والبحييث وال

. وأصيييييدرت والطت قليييييائية أًيييييرى، منهيييييا أسيييييرتاليا وكنيييييدا واململاييييية املتحيييييدة واملفو.يييييية  12)انتالبييييييا
األوروبيييية، تقيييارير تل ييي  آراءهيييا بشييي ن قيييوانني وسياسيييات املنافسييية   التعاميييح ميييع االقتصييياد الرقمييي  

مييين كيييح صيييدر  أفيييال، امل   البليييدان النامييية. فعليييى سيييبيحام عوجليييت هيييذه القلييياط أيلييي  . وقيييد 13)الناشيي 

__________ 

 .https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2090انظر   9)
)وآًيير سيينة للتعييديح و أرمينيييا ول األعلاء إم مدًالت من الدام طت القلائية ما يل ، استنادتشمح هذه الوال  10)

 .https://www.accc و 2017) وأسييييييييييييييييرتاليا     و www.competition.am/uploads/resources/orenk_eng.pdf  و 2018) 
gov.au/media-release/accc-welcomes-new-era-in-competition-law و 2017) والنمسا    وhttps://www.bwb. 

gv.at/fileadmin/user_upload/PDFs/PDFs3/2-_Federal_Cartel_Act_final.pdf .  وhttps://www.bwb.gv.at/ 
fileadmin/user_upload/PDFs/PDFs3/1-_Federal_Competition_Act_final.pdf و وبلجيايييييييييا   2018) وأذربيجيييييييييان     و  

 _https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/20190606 و 2019) 

noticepdf و  2019) وبللييييييييييييييييييييارط     وwww.cpc.bg/storage/file/Protection_of_Competition_Act.pdf ل   وشييييييييييييييييييييي    و
-www.gesetze-imو  2018) وأملانييييييييا     و /https://www.fne.gob.cl/congreso-aprueba-reformas-al-dl-211و  2016) 

internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.pdf و 2019) والييياابن     و  https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases 

/yearly-2019/June/19061907.html و  2016) وكينيييا     وhttps://www.cak.go.ke/sites/default/files/Competition 

_Act_No._2012_of_2010.pdf و  2019) وليتوانيييييا     وhttps://kt.gov.lt/en/ administrative-information/annual-

reports-1 و  2016) م    ولاسيييييييييييييي    وhttps://concurrence.public.lu/dam-assets/fr/legislation/loi-du-23-octobre-

2011-relative-a-la-concurrence-version-coordonnee-du-4-avril-2017.pdf و القييييييييييييييييييييانون  2018) وال تلييييييييييييييييييييال     و
  و 2018) جنيييييييييييييييييوا أفريقييييييييييييييييييا  و و   concorrencia.pt/vPT/A_AdC/legislacao/Paginas/Legislacao.aspx  و 23/ 2018

https://www.gov.za/documents/competition-amendment-act-18-2018-englishafrikaans-14-feb-2019-0000 و   
لسييييييييييييييويد  وا    و https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12946-consolidado.pdfو  2017) وإسييييييييييييييبانيا  

 /https://otcc.or.thو 2017) واتيلنييد     و /www.konkurrensverket.se/konkurrens/lagar-och-forordningarو  2018) 

wp-content/uploads/2020/02/TRADE-COMPETITION-ACT-B.E.-2560-EN-article_20190221100346.pdf   . 
 https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Others/GWB.pdf?__blob=publicationانظييير    11)

File&v=6 و وhttps://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/PDFs/PDFs3/2-_Federal_Cartel_ Act_final.pdf . 
 .https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2019/December/191217.htmlانظر   12)
 .https://wwwو وhttps://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report انظييييييييييييير  13)

competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04342.html  ووhttps://www.gov.uk/government/pub 

lications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-competition-expert-panel و وhttps://op.europa. 
eu/en/publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en . 

https://www.accc/
https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/20190606_
https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases
https://www.cak.go.ke/sites/default/files/Competition
https://kt.gov.lt/en/
https://concurrence.public.lu/dam-assets/fr/legislation/loi-du-23-octobre-2011-relative-a-la-concurrence-version-coordonnee-du-4-avril
https://concurrence.public.lu/dam-assets/fr/legislation/loi-du-23-octobre-2011-relative-a-la-concurrence-version-coordonnee-du-4-avril
https://otcc/
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Others/GWB.pdf?__blob=
https://op.europa/
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تقرير عن قانون املنافسية   العصير  ،2019عام وال اييح وجنوا أفريقيا والصني وااند،  اد الروس االع
 . 14)الرقم 

وتتلييمن اجملموعيية مبييادئ وقواعييد  ظيير املمارسييات املنافييية للمنافسيية واملليي    اإلنفيياذ .ييد  -8
املمارسيييات املنافيييية  مييية ملراقبيييةعليييى مبيييادئ عاجييييم  هيييذه املمارسيييات، عليييى النحيييو التيييايلو يييين  الفيييرج

منافسيية، حييا   ذلييا البعييد اإلنييائ و ويفص ييح الفييرج دال املمارسييات األساسييية املنافييية للمنافسيية اليييت لل
يتعييني علييى الشييركات فاليييت تييدًح   السييوق   أنشييطة منافسيية أو حيتمييح أن تاييون منافسيية أن متتنييع 

است دام أو احتياي  ما فعد، من ًالل إساءةع عنها عنداا أن متتن ينبل وكذلا األفعال اليت   ،عنهاف
وإساءة است دام املركز السوق  املهيمن، من إماانية الوصول إم األسواق أو تقييد املنافسية بوجي  آًير 

و ويتنيياول الفييرج هيياء املسييتوطت الوطنييية واإلقليمييية، إذ ييين  علييى أنيي   4و 3ميين دون ميي رف )الفقييراتن 
املناسييبة وعسييينها التنفيذييية لقلييائية واإلدارييية التشييريعات واإلجييراءات اء فاعتميياد للييدول األعلييانبليي  ي

. ويقيييدم قيييانون األوناتييياد النميييوذج  بشييي ن املنافسييية أيليييام توجيهيييا  1ف )الفقيييرة فعييياالم ام وإنفاذهيييا إنفييياذ
كيدليح   1زء سيت دم اجلي افسية. ويت أكفر واقعية عن طرييق امييع العناصير الفنيية املمانية لقيانون منام إ.افي

تعليقات على الفصول ذات الصلة،  2  ذلا أحاام قانون املنافسة النموذج ، ويقدم اجلزء  ائم، حاد
ويتيينقَّ  دورطم   .ييوء التطييورات التشييريعية والتعليقييات اليييت تقييدمها الييدول األعليياء. ومنييذ مييؤمتر األمييم 

ن وا ييام  والسيياد  ول الفييات الفصيي ، نتقحيي ادئوعيية املبيي جوانيي  جمماملتحييدة السييابع السييتعراض ييييع 
لفصيييلني الفاليييث والرابيييع إم ميييؤمتر األميييم لوسيييتقدم تنقيحيييات  .2والسيييابع والتاسيييع والعاشييير مييين اجليييزء 

. وظيح اجليزء األول مين القيانون النميوذج  مين جواني  جمموعية املبيادئاملتحدة الفامن الستعراض ييع 
ييع أحناء العامل  م الوالطت القلائية  ومعظاملا. ،    نات القرنائح تسعيدون تليري منذ اعتماده   أو 

لنظيير   أحااميي  املوصييى عييا والنظيير إمييا   آن األوان لولييذلا قييد ياييون . عييالم قييوانني منافسيية فلييديها 
، أو أكفير فعاليية   العصير الرقمي ام  املنافسية إنفياذنيانو إماانية تنقيحها، مع مراعاة احتياجات إنفياذ قي 

 ات املنافسة األقح ً ة.هياملساعدة  موصى عات أًرى ا  أدوااستاش

 مف ًش ت يف  مي  اخلرباء احل ومي اياعيل ام ين  اوانني ع     ت امف  سب -ابء 

يتوم الفريق ا اوم  الدويل املهام التاليةو فتوفري حمفيح وطرائيق فتن  اجملموعة على ما يل و  -9
ة  اليييدول بشييي ن املسيييائح املتصيييلة حجموعييي نية وتبيييادل ا راء بييي األطيييرا ، واملناقشييي للمشييياورات املتعيييددة 

املبادئ والقواعد، وال سيما تشليلها وا  ات الناشاة عنهاو وإجراء ونشر دراسات وحبول دورية بش ن 
ات املمارسييات التجارييية التقييدييية املتصييلة أبحاييام جمموعيية املبييادئ والقواعييد، عييد  يطدة تبييادل ا يي  

سييييائح املتعلقيييية حجموعيييية قواعييييدو مجو  يييييع ونشيييير املعلومييييات عيييين امللجمموعيييية املبييييادئ واويطدة تنفيييييذ 
 طييوات املناسييبة اليييت الييذ ا الييدول علييى الصييعيدين ابوالقواعييد لتحقيييق أهييدافها بشيياح عييام و  املبييادئ

 3)الفقيرة  أهدافها ومبادئهيافالوطين أو اإلقليم  لتعزيز جمموعة فعالة من املبادئ والقواعد، حا   ذلا 
 ج ياي .من الفر 

، عتقييدت جوانيي  جمموعيية املبييادئو  أعقيياا مييؤمتر األمييم املتحييدة السييابع السييتعراض ييييع  -10
فريييييق ًيييي اء تصيييي . و لييييت موا.يييييع لأربييييع دورات لفريييييق ا يييي اء ا اييييوم  الييييدويل، وكييييذا اجتميييياج 

رات   جميال بناء القيداوم  الدويل يق ا  اء ا ت فر مشاورات املائدة املستديرة اليت عقدت أثناء دورا
وقليياط املنافسيية   قطيياج الصييحة، وكييذا موا.يييع أًييرى تتصييح ابلتحييدطت  قييوانني وسياسييات املنافسيية

املنافسة   البلدان النامية وبقلاط املنافسة   قطاعيات أو جمياالت حميددة، حيا    هيااتاليت تواجهها 
__________ 

 ./http://bricscompetition.org/research-digital-marketsانظر   14)
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ر ت املنافييية للمنافسيية عيي  ا ييدود )انظيي   ا يياالتعيياون الييدويل قمنيية، وكييذا الابلر ذلييا املسييائح املتصييلة 
. وهييذه املناقشييات مفيييدة جلميييع هياييات املنافسيية، وال سيييما هياييات البلييدان النامييية،  15)الفصييح الرابييع 

 قشياتبلية تعزييز قيوانني وسياسيات املنافسية وتنفييذها عليى حنيو أكفير فعاليية. وتتسيجح اسيتنتاجات املنا
ملعلومييات   تقييارير الييدورات ا يي اء بشيي ن هييذه املوا.يييع الفرييية اب فيمييا بييني ومييات وا يي اتوتبييادل املعل

 . 16)األوناتاد من ًالل أنشطت    جمال بناء القدراتنشرها املتاحة للجمهور وي

 اين  عن ايناين -ج ل 

موعية واو مين اجمل  الفيرج وناتياد، يرد ذكر التعاون التقين، وهو أحد الركائز الفالل لعميح األ -11
. ولتوناتيياد جمموعيية واسييعة ميين أنشييطة التعيياون التقييين، علييى الصييعيدين الييوطين واإلقليميي ،  6)الفقييرة 

مفيييييح املسييييياعدة   إعيييييداد و/أو اعتمييييياد و/أو تنقيييييي  و/أو تنفييييييذ قيييييوانني وسياسيييييات املنافسييييية و ايييييية 
اييية وانني املنافسيية و الفعييال لقيي اإلنفيياذ  ة ميين أجييحاملسييتهلاو واملسيياعدة علييى بنيياء القييدرات املؤسسييي

املستهلا   أوساط طائفة واسعة من أصحاا املصلحة، حا   ذليا املستهلاو ويطدة الوع  حبماية 
 من ًالل الدعوة املتعلقة ابملنافسة.

، مييا فتاييت 2005ومنييذ إطييالق استعرا.ييات النظييراء الطوعييية لقييوانني وسياسييات املنافسيية عييام  -12
تتعلييييييق سياسيييييات املنافسييييية   اليييييدول األعلييييياء. و نوعيييييية وفعاليييييية إطيييييار إنفييييياذ عزييييييز   ت مفييييييدةم  أداةم 

استعرا.ات النظيراء الطوعيية بفحي  قيوانني وسياسيات املنافسية عليى النحيو اجملسيد   اإلطيار القيانون 
اًيات ة. وعسينت منوالنظير   فعاليية املؤسسيات والرتتيبيات املؤسسيية   إنفياذ قيانون املنافسي  لدولة ما

ء الييييت يسَّيييرها األوناتييياد، واسيييتت دمت تقيييارير ت اسيييتعراض النظيييرابليييدان عقييي  عملييييا 10فسييية   املنا
. ومنيذ ميؤمتر  17)استعراض النظراء   تعديح التشريعات والدعوة وو.ع برانم  جدييد لتيدري  امليوظفني

ت نظيراء عرا.يان استرت سيبعة بليدااألمم املتحدة السابع الستعراض ييع جوان  جمموعة املبادئ، أجي 
،  2015)، وفيجييييي  واببيييييوا غينييييييا اجلدييييييدة  2015)اسيييييات املنافسييييية، هييييي  ألبانيييييا طوعييييية لقيييييوانني وسي

، واسيييتجابة للطلبيييات، 2019. و  عيييام  2018)، وبوتسيييواان  2017)، واألرجنتيييني  2016)وأوروغيييواي 
ن املنافسية اإلقليمي  للجنيية   بيييالرو  وقيانو  تقييميات قانونييية لقيانون املنافسية اليوطين أجيرى األوناتياد

مارسيات تصادية للمنطقة األوروبية ا سيوية استنادام إم القانون النموذج  بش ن املنافسة وأفليح املاالق
أن عسن كال  الدولية املستمدة من والطت قلائية أكفر ً ة. وقدمت هذه التقييمات توصيات ميان

 إطاري املنافسة.
ر التعياون التقيين وبنياء القيدرات وناتاد ييوفظراء الطوعية، ما فت  األتعرا.ات النعة السوكمتاب -13

راسيييية، للمسييياعدة   نشييير وتنفييييذ توصييييات تقيييارير اسيييتعراض مييين ًيييالل حلقيييات عميييح وحلقيييات د
فعليييى سيييبيح املفيييال، أعقبيييت  . وتسيييهم هيييذه األنشيييطة   اييياا استعرا.يييات النظيييراء الطوعيييية.نظيييراءال

__________ 

إنفيياذ سياسيية  و وTD/B/C.I/CLP/36) ‘انظيير ثحبييث   الصييلة بييني أهييدا  سياسيية املنافسيية وامللاييية الفارييية  15)
ط املنافسيية عيي  يق   قلييا و وتعزيز التعاون الدويل   التحقTD/B/C.I/CLP/38) املنافسة   قطاج اارة التجزئة

املشيييياالت املطروحيييية فيمييييا يتعلييييق بتصييييميم نظييييام ملراقبيييية عمليييييات االنييييدماج و و TD/B/C.I/CLP/44)ا يييدود 
بلييييدان الناميييييية  و والتحييييدطت الييييييت تواجههييييا الTD/B.I/CLP/45) ا اصيييية بسييييلطات املنافسيييية الفتيييييية والصييييلرية

و وقلييياط املنافسييية   سيييياق بييييع  TD/B/C.I/CLP/49)ح البحيييري يتعليييق ابملنافسييية والتنظييييم   قطييياج النقييي  فيميييا
تصيييياد و وقليييياط املنافسيييية   االق TD/B/C.I/CLP/50)ا قييييوق السييييمعية البصييييرية لتحييييدال الرط.ييييية الايييي ى 

 . TD/B/C.I/CLP/54)الرقم  
(16  TD/B/C.I/CLP/40و وTD/B/C.I/CLP/47و وTD/B/C.I/CLP/52و وTD/B/C.I/CLP/55. 
 .)جنيف  جمموعة أدوات األوناتادو عقيق النتائ أ، 2018ألوناتاد، ا  17)
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و  أعقيياا استعرا.ييات  .2019أحييدال نشيير عييام  2018وتسييواان عييام نظييراء الطييوع    باسييتعراض ال
النظراء لقوانني وسياسيات املنافسية، نظيم األوناتياد حلقيات دراسيية وحلقيات عميح   جميال اليدعوة   

يايييات التنظيميييية القطاعيييية، والسيييلطة ، اسيييتهدفت ال مليييانيني، واا 2017)وأوروغيييواي   2015)يمبيييابوي 
ني، مييين أجيييح التوعيييية حنيييافع املنافسييية وفهمهيييا طييياج األعميييال، واويييامني، واألكيييادمييلقليييائية، وةفلييي  قا

لتني لقييوانني وسياسيات منافسيية جدييدة. وميين املتوقييع أن وتيسيري اعتميياد اايايات التشييريعية   كلتيا الييدو 
 2018و 2017ظمييييت عييييام  حيييية. و  يهورييييية تنزانيييييا املتحييييدة، نت يوافييييق البلييييدان علييييى تشييييريعا ما املنق
اسيييتهدفت القلييياة ومسيييؤويل ذ توصييييات تقريييير اسيييتعراض النظيييراء، حلقيييات عميييح تدريبيييية متابعيييةم لتنفيييي 

 املنافسة واملفو.ني وأعلاء حمامة املنافسة.

 املنشطب اإلًل ع ب -اثيع د  

املنظميات ة على الصعيد الوطين، بيدأت بعيض إم جان  التطورات الرئيسية   تنفيذ اجملموع -14
 اعتماد أو تنفيذ قواعد إقليمية للمنافسة و/أو اليدًول ة، وال سيما فيما بني البلدان النامية،  اإلقليمي

أكفيير فعالييية. وتتزايييد اليينه  املشييرتكة ومواءميية ام إنفيياذنني املنافسيية   اتفاقييات تعيياون ميين أجييح إنفيياذ قييوا
ورات الييييت ايييري   اوافيييح اء لل ييي ات واملشييياإم حيييد كبيييري إم التبيييادل البنييي  التشيييريعات، ويرجيييع ذليييا

ليميييية واملتعيييددة األطيييرا ، مفيييح فرييييق ا ييي اء ا ايييوم  اليييدويل املعيييين بقيييوانني وسياسيييات الفنائيييية واإلق
وهياييييات منافسيييية منظميييية اقتصيييادية إقليمييييية عليييى األقييييح قيييوانني  11اسيييتحدثت سييية. وحييييىت ا ن، املناف
عيية و واجلما 18) 2005، ةن وهيايية منافسيية إقليمييي دول األنييديز )قييانو ، علييى النحييو التييايلو ياعيية ميييةإقلي
و والسوق املشرتكة لشرق  20) 2005)و واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا  19) 2008)يبية  الاار 

و وياعة شرق أفريقيا )قانون منافسة  2004أفريقيا واجلنوا األفريق  )أنظمة املنافسة وقواعد املنافسة، 
واجلماعة االقتصادية ليدول غيرا  و 21) 2018قليمية، بدأت العمح عام منافسة إ، وهياة 2014يم ، إقل

و واالعاد االقتصيادي األورو   22) 2019فسة إقليمية، ، وهياة منا2008أفريقيا )قانون منافسة إقليم ، 
عيين )بروتوكييول الييدفاج السييوق اجلنوبييية املشييرتكة و و  24) 1957)و واالعيياد األورو   23) 2015)ا سيييوي 
، 2019-2017. و  الفيييرتة  25) 2002) النقييدي للييرا أفريقييياو واالعيياد االقتصييادي و  1996املنافسيية، 

للتعييياون التقيييين   اجلماعييية االقتصيييادية والنقديييية لوسيييط أفريقييييا أدى إم اعتمييياد ام نفيييذ األوناتييياد برانجمييي 
 .2019ريح ستهلا   نيسان/أبجمل  الويراء لوائ  جديدة بش ن املنافسة و اية امل

وعمليييات االنييدماج املنافييية  ياتالرقميي ، أصييبحت السييلوك ومييع تقييدم العومليية وتطييور االقتصيياد -15
حيدود بصيورة متزاييدة. ومياين للشيركات الرقميية أن توسيع أنشيطتها التجاريية للمنافسة عمليات عابرة لل

__________ 

 بش ن قواعد  اية املنافسة وتعزيزها. 608املقرر   18)
 .183-168، املواد 8، الفصح 2001معاهدة تشاغواراما ، املنقحة،   19)
 .UEAC-639 U-CM-SE- 12/05الالئحة رقم   20)
 ,J Karanja-Ng’ang’a, 2017, East African Community competition law, in: E Ugirashebujaانظيير  (21)

JE Ruhangisa, T Ottervanger and A Cuyvers, eds., East African Community Law: Institutional, 

Substantive and Comparative European Union Aspects (Brill Nijhoff, Boston, United States). 

 .A/SA.2/06/08و والقانون التاميل  A/SA.1/06/08ميل  انون التاالق  22)
 .19بش ن االعاد االقتصادي للمنطقة األوروبية ا سيوية، الفرج الفامن عشر واملرفق معاهدة   23)
ة  17/62معاهدة إنشاء اجلماعة االقتصادية األوروبيةو الئحة اجملل  رقم   24)  .1962شباط/ف اير  6املؤًر
و CM/UEMOA/2/2002و والالئحيييية رقييييم 90-88اد النقييييدي واالقتصييييادي للييييرا أفريقيييييا، املييييواد هييييدة االعيييي معا  25)

 .CM/UEMOA/3/2002والالئحة رقم 
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إنفيياذ قييوانني املنافسيية. ن يشيياح عييدطم     ييييع أحنيياء العييامل ميين دون وجييود مييادي، وهييو مييا ميايين أ
لتعيياون املعييزي   جمييال اإلنفيياذ فيمييا بييني هياييات املنافسيية. وقييد عتيياج هياييات ويتطليي  هييذا املزيييد ميين ا

إم املسياعدة   التعاميح ميع القلياط الدوليية، نظيرام إم أن ليديها  ، عليى وجي  ا صيوص،افسة الفتيةاملن
ن املمارسيييات املنافيييية للمنافسييية وييييع املعلوميييات د   جميييال الاشيييف عييي   كفيييري مييين األحييييان قلييية ميييوار 

مقارنيية ابملسيييتوى  واألدليية الاليميية. ويتسيييتهح هييذا التعيياون اليييدويل بسييهولة أكييي  علييى الصييعيد اإلقليمييي 
ألن بليييداان   املنطقييية نفسيييها قيييد تايييون ايييا ًلفييييات وأطييير قانونيييية متشييياعة، ومصييياحل ام العيييامل ، نظييير 
ام طو ن شيير و ايي تقييد  ذهة، وفهييم أفلييح الحتياجييات بعلييها الييبعض، وهيي االت منفعيية متبادليي مشييرتكة، وجميي 

ون فعييييال، علييييى وجيييي  لتعيييياالييييذي ال منيييياص منيييي  . وجيييييري تبييييادل املعلومييييات،  26)لتعيييياون فعييييال ةمسييييبق
 فيمييا بييني هياييات املنافسيية اليييت اييا نفيي  مسييتوى ا ماييية   التعامييح مييع املعلومييات السييرية ،ا صييوص

إجراءات عقيق أكفير  ا بني هياات املنافسة، الذي يؤدي إم اإلقليم  فيمهذا التعاون  ن ش منو . مفالم 
ياون مفيدام أيلام من وجهة نظر الشركات اليت كفريام ما تدير أعمااا التجارية أن  كفاءة ونتائ  متسقة،  

نظيرة عامية لقياء داًح مناطق معينة ولي  على الصعيد العامل . ولذلا، رحيا قيد يايون الوقيت حيان إل
ذه امليذكرة. ويصيف هيذا الفيرج التقيدم اويري   االااه، على النحو املنصوص علي    هى أمهية هذا عل

املنافسة اإلقليمية، استنادام وقوانني أطر إنفاذ ويبحث فوائد وعدطت  2015ة منذ عام األنشطة اإلقليمي
 من الدول األعلاء واملنظمات اإلقليمية.مدًالت إم 

 2015  م مفذ  انني ع     ت امف  سب اإلًل ع بمز يف اطم ًو ايناام احمل -ايف 

هناو طرق تتلفة ميان عا للمنظمات اإلقليمية أن تلع أطر قوانني وسياسات املنافسة. و   -16
بعيييض ا ييياالت، تتليييمن املعاهيييدات أو االتفاقيييات االقتصيييادية اإلقليميييية أحااميييام بشييي ن املنافسييية، و  

املنافسة عديدام.  ة داًح املنطقة نفسها معاهدات أو اتفاقات بش نت قلائي م والطت أًرى، تحاال
نية أن تقيم عالقات تعاونية مع ااياات اجملاورة   املنطقية وإ.افة إم ذلا، ميان اياات املنافسة الوط

 ة أو غييريورة رمسييي ، إمييا بصيي افيمييا بينهيي  نفسييها وتعزيهييا مبييرام اتفاقييات تعيياون ثنائييية أو متعييددة األطييرا 
لقييييوانني ام إقليمييييي  تبييييار هييييذا النييييوج األًييييري تاييييامالم رمسييييية، ميييين دون إنشيييياء هياييييات إقليمييييية. وميايييين اع

 ، ولذلا فهو مدرج أيلام   هذه املناقشة.وإنفاذها ةوسياسات املنافس

 ًوانني عه ئ ت امف  سب اإلًل ع ب -1 
يمييية للمنافسيية، ولايين هنيياو قلإ ا قييانون أو هياييةال يوجييد لييدى رابطيية أمييم جنييوا شييرق آسييي -17

نافسييية فيميييا بيييني اليييدول األعلييياء الييييت تنفيييذ عيييددام مييين األنشيييطة مبيييادرة إلدمييياج قيييوانني وسياسيييات امل
وتطيييييط اجلماعييييية االقتصيييييادية  2015يتعليييييق اباللتزاميييييات   تطيييييط اجلماعييييية االقتصيييييادية لعيييييام  افيمييييي 
طة عميح املنافسية للفيرتة  2025 لعام 2025-2016ًو

ة ميا يلي و تعزييز قيوانني ذه األنشيط. وتشيمح هي  27)
ة أفليييح املمارسيييات الدوليييية واملبيييادئ التوجيهيييية املتفيييق عليهيييا للرابطيييةو وسياسيييات املنافسييية، ميييع مراعيييا

إنشاء شباة جلهات إنفاذ املنافسة لتيسيري التعياون   قلياط املنافسية   املنطقية والعميح كمني  ملعاجلية و 
 إلقليمي  يتليمن جمموعية مين املبيادئ التوجيهيية للتعياونللتعياون او.يع إطيار لحدودو و القلاط العابرة ل

سا  االحرتام املتبادل والشفافية   قلاط املنافسة األقاليمية، وين  على أن هذا التعاون سيتقام على أ
__________ 

عة عشييرة و تقرييير فريييق املناقشيية املعييين ابلتعيياون الييدويل، املقييدم إم الييدورة السيياب ه)3ا، البنييد 2018األوناتيياد،   26)
 متوي/يوليييي ، وهيييو متييياا عليييى اليييرابط 13-11وانني وسياسيييات املنافسييية، املعيييين بقييي لفرييييق ا ييي اء ا ايييوم  اليييدويل 

 .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1675 :التايل
-https://aseanوو https://asean.org/?static_post=asean-economic-community-blueprint-2025انظييييييييييييييييير   27)

competition.org/read-publication-asean-competition-action-plan-acap-2016-2025. 
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قييع  سييةو وتتو . ولييدى تسييع ميين الييدول األعليياء العشيير قييوانني مناف 28)وحسيين النييية واملرونيية وتييوافر املييوارد
 .2020ن منافسة عام  سن قانو كمبودط

يميييييياال وكوسييييييتارياا الوسييييييطى )بنمييييييا والسييييييلفادور وغوات والتفيييييياق الشييييييراكة بييييييني دول أمرياييييييا -18
وطنييية   الييدول اليييت مل منافسيية ونيايياراغوا وهنييدورا   واالعيياد األورو  مواعيييد هنائييية العتميياد قييوانني 

 ليمية مستقلة للمنافسة.اة إقاء هيإقليم  وإنش تفعح ذلا بعد، ولو.ع قانون منافسة
2018ق أفريقيا عملها   عام وقد بدأت هياة املنافسة   ياعة شر  -19

(29 . 
إقليميي  يتلييمن منافسيية قييانوان  2008واعتمييدت اجلماعيية االقتصييادية لييدول غييرا أفريقيييا عييام  -20

ج ا دمنييي لييييات االوعماملركيييز املهييييمن،  أحااميييام بشييي ن املمارسيييات التجاريييية التقييديييية، وإسييياءة اسيييت دام
. وميين املهييم أن إقليمييية ت هيايية منافسييةطلقيي ، أ2019والتملييا، واملعونيية اليييت تقييدمها الدوليية، و  عييام 

  املنطقييية، ألن العدييييد مييين اليييدول األعلييياء الوطنيييية ملنافسييية اتيييتمان ااياييية مييين سيييد الفجيييوة   أطييير 
 . 30)جمال املنافسة متلا بعد قوانني وهياات وطنية فعالة   ال

ت حييز النفياذ   تتلمن معاهدة االعاد االقتصادي للمنطقة األوروبيية ا سييوية، الييت دًلي و  -21
، مبيييادئ وقواعيييد عامييية بشييي ن املنافسييية تشيييمح حظييير االتفاقيييات املنافيييية للمنافسييية، وإسييياءة 2015عيييام 

لعابرة للحدود   سواق الى املنافسة   األ، اليت اا آاثر عنزيهةهيمن، واملنافسة غري الاملركز  املاست دام  
هي  اللجنية االقتصيادية للمنطقية األوروبيية  ميية،إقليمنافسية الدول األعلاء. كما أنش ت املعاهدة هياية 

 ا سيوية، تتمتع بسلطة حصرية إلنفاذ قانون املنافسة اإلقليم .
اإلقليميي  اامييح وأكفييره تقييدمام للتويعييد االعيياد األورو  وشييباة املنافسيية األوروبييية أقييدم إطييار  -22
املنافسية   اليدول األعلياء  هيايات وسياسات وةارسات املنافسية عليى الصيعيد العيامل . وليدى نيلقوان

حظر االتفاقيات املنافيية ) 101  االعاد األورو ، إم جان  املفو.ية األوروبية، سلطة تطبيق املادتني 
اهييدة املنظ  ميية لعمييح االعيياد األورو . املعميين   هيييمناملركييز املحظيير إسيياءة اسييت دام ) 102و  للمنافسيية

، .ييمان تطبييق هييذه األحايام تطبيقييام 2004وروبيية، املنشيي ة عيام ومين األدوار اااميية لشيباة املنافسيية األ
  الوطنيييية نافسييية امل، اعتميييدت هيايييات 2019فعييياالم ومتسيييقام   يييييع أحنييياء االعييياد األورو . و  عيييام 

ن الشيييباة األوروبيييية للمنافسيييةن لليييمان أن تايييون ليييدى هيايييات در عييي الصيييا علييياء التوجيييي اليييدول األ
عييية كاملييية مييين أدوات التحقييييق وصييينع القيييرار، حيييا   ذليييا فيميييا يتعليييق بطلبيييات املنافسييية الوطنيييية جممو 

وهذا عسن كبيري  .2021ومات، يتتوقع تنفيذها   كح دولة علو حبلول شباط/ف اير ا صول على معل
 ة، نظرام إم أن هياات املنافسة تتبع حاليام قواعد وطنية تتلفية. وتعميح اليدولروبياألو باة املنافسة   ش

نسييقها مييع قييوانني بقييوانني وةارسييات املنافسيية ا اصيية عييا وتام اجمليياورة، مفييح ألبانيييا وسويسييرا وصييربيا، معيي 
 . 31)قةوةارسات االعاد األورو ، ةا يؤدي إم يطدة التعاون   املنط

__________ 

 https://asean.org/asean-establishes-competition-enforcers-network-regional-cooperation-frame  انظيييييييييييييييير   28)
work-virtual-research-centre/ . 

-https://www.theeastafrican.co.ke/business/East-Africa-competition-watchdog-operationsانظيييييييييييييييييييييييير   29)

market-studies/2560-4361580-1rqaquz/index.html. 
 .https://www.africanlawbusiness.com/news/9770-ecowas-introduces-competition-regulatorانظر   30)
عيياد األورو  بشيياح متزايييد بنييودام تتعلييق ابلتعيياون، وتلييمن تتلييمن االتفاقييات املتعلقيية ابملنافسيية اليييت أبرمهييا اال  31)

وتملييني لالنلييمام إم االعيياد األورو ، توافييق تشييريعات بعييض االتفاقييات، وال سيييما تلييا اليييت مييع املرشييحني ا
 RD Anderson, WE Kovacic, AC Müller)ع قييانون املنافسيية   االعيياد األورو  ملنافسيية ميي الييدول املتعلقيية اب

and N Sporysheva, 2018, Competition policy, trade and the global economy: Existing World Trade 

Organization elements, commitments in regional trade agreements, current challenges and issues 

for reflection, Staff working paper No. ERSD-2018-12, World Trade Organization . 

https://asean.org/asean-establishes-competition-enforcers-network-regional-cooperation-frame
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  ام، دولة عليو  16األهدا  الرئيسية للجماعة اإلنائية للجنوا األفريق ، اليت تلم  وتتمفح -23
قتصييادي، والت فيييف ميين حييدة الفقيير، وتعزيييز مسييتوى ونوعييية ا ييياة لسيياان ق التنمييية والنمييو االعقييي 

تعياون ابلواإلعيالن املتعليق .  32)من ًالل التاامح اإلقليم ام اجلنوا األفريق ، ودعم اورومني اجتماعي
ييوفر إطيارام للتعياون     جمال سياسات املنافسة و اية املستهلا ليي  قيانوانم إقليمييام للمنافسية ولاني  

. وجيرى إنشياء جلنية سياسيات وقيوانني املنافسية و ايية  33)تنفيذ قوانني املنافسية الوطنيية لليدول األعلياء
وانني املنافسييية والتحلييييح والفهيييم ا قييي ر عيييد  تشيييجيع تقيييار تعزييييز التعييياون وا يييوامييين أجيييح املسيييتهلا 

بش ن التعاون  دول األعلاء على مذكرة تفاهم، وعمالم ابإلعالن، وق عت ال2016. و  عام  34)املشرتو
، مين أجيح توثييق التعياون   جميال إنفياذ هااملنافسة وإنفاذوقوانني بني الوكاالت   جمال سياسات فيما 

املنافسيية الوطنييية وعيي  ا ييدود معاجليية فعاليية، وتيين  علييى تبييادل ط وطنييية ملعاجليية قليياقييوانني املنافسيية ال
ى مواءميية قواعييد وإجييراءات معاجليية القليياط وأنشييطة املعلومييات وتنسيييق التحقيقيي  ات   القليياط، وتتييًو

بشيي ن  . وسيشييمح اتفيياق التجييارة ا ييرة القارييية األفريقييية بروتوكييوالم  35)درات والبحييولمشييرتكة لبنيياء القيي 
. وكما هو ا ال مع أطر املنافسية   بليدان انميية أًيرى، يتمفيح أحيد التحيدطت   أن فسةسياسة املنا

يييييد ميييين األعليييياء ليسييييت لييييديهم قييييوانني أو هياييييات منافسيييية. ومل تاتمييييح بعييييد املفاو.ييييات بشيييي ن العد
 منافسية فيوق وطنيية،وتوكول املتعلق بسياسة املنافسةو ومياين إنفياذ سياسية املنافسية مين ًيالل هياية ال  
أو هنيي  متتييابع  ،ايية منافسيية منطقيية التجييارة ا ييرة القارييية األفريقييية، أو إطييار للتعيياون   جمييال املنافسييةهي
 .  36)شباة منافسةبعد في  هياة فوق وطنية يت أت

  ني ه ئ ت امف  سب م  خالل اا  ً ت ثف س ب عمن اقض املطمان  ع  اين  م  اإلًل عي  -2 
ومتعييددة األطييرا  لتطييوير التعيياون بيينف   املنافسيية اتفاقييات ثنائيييةت دم هياييات مييا تسيي  كفييريام  -24

عليق بعمليية التنظييم اإلقليمي ، أي أهنيا تنيزج إم إبيرام اتفاقيات فيميا بيني الطريقة الييت تسيت دمها فيميا يت
اثلية بشي ن واعيد ةلية، وق، وجماالت منفعة متبادمعاملة ابملفحهياات املنافسة   نف  املنطقة اليت لديها 

 التحقيق. سرية املعلومات وإجراءات
هيايات وطنيية تليم افسية، يايات املناوأنش  منتدى املنافسة األفريق ، وهيو شيباة غيري رمسيية  -25

تشيييجيعها ومسييياعد ا عليييى بعتمييياد مبيييادئ املنافسييية   بليييدان أفريقييييا ليييرتوي  الل 2011وإقليميييية، عيييام 
ابملنافسيية   البلييدان. وهييذا لييي  افسيية، ويطدة الييوع  درات هياييات املنقيي  اءاعتميياد قييوانني املنافسيية، وبنيي 
نفاذ، ألن بعيض األعلياء  اإل و الفعلية  املنافسة   التحقيقات   القلاط  ت  هياا إطارام إقليميام رمسيام تتعاون في   

ذليييا بنييياء   ا   غيييري أنييي  ميييا فتييي  ين يييرط   أنشيييطة شيييىت، حييي   . وطنيييية منافسييية  قيييوانني  يفتقيييرون إم  ال يزاليييون  
ًييييالل    ي ر جييييي  املنافسيييية، و ني ان و شييييجع اعتميييياد قيييي حيييييث ي املنافسيييية،  القييييدرات والييييدعوة   جمييييال   دراسييييات ميييين 

 علييوام،   35إم    11ل وحلقييات العمييح. ومنييذ إنشيياء منتييدى املنافسيية األفريقيي ، ياد عييدد األعليياء ميين  البحييو 
ماعييييية االقتصيييييادية ليييييدول وهيييييو يليييييم هيايييييات منافسييييية إقليميييييية مفيييييح هياييييييت ياعييييية شيييييرق أفريقييييييا واجل

 أفريقيا. غرا
__________ 

 ./https://www.sadc.int/about-sadc/overview/sadc-objectivانظر   32)
 https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Declaration_on_Competition_andانظييير    33)

_Consumer_ Policies.pdf. 
 ./https://www.sadc.int/themes/economic-development/trade/competition-policyانظر   34)
-https://www.sadc.int/news-events/news/competition-authorities-sadc-member-states-signedانظيييييييييير   35)

memorandum/. 
  أفريقيييياو ا طيييوات التاليييية ملنطقييية  تقيييييم التااميييح اإلقليمييي ، 2019جلنييية األميييم املتحيييدة االقتصيييادية ألفريقييييا،   36)

 )أدي  أاباب . األفريقيةالتجارة ا رة القارية 

https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Declaration_on_Competition_and%20_Consumer_
https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Declaration_on_Competition_and%20_Consumer_
https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Declaration_on_Competition_and%20_Consumer_
https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Declaration_on_Competition_and%20_Consumer_
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اء   رابطية دول أعلي  10وستاون الشراكة االقتصادية اإلقليميية الشياملة املزميع إنشيابها بيني  -26
أمييم جنييوا شييرق آسيييا وسييتة بلييدان أًييرى   آسيييا واويييط ااييادئ حفابيية اتفيياق للتجييارة ا ييرة يتلييمن 

، ويتوقييع إبييرام االتفيياق   السيينوات القليليية 2012ام أحاامييام بشيي ن املنافسيية. وقييد بييدأت املفاو.ييات عيي 
 فسة.املنا ات وسياسنيانو قتعىن باملقبلة وإنشاء مبادرة إقليمية جديدة 

وهنيييياو تاامييييح حقيقيييي  فيمييييا بييييني هياييييات املنافسيييية اليييييت اييييا ًيييي ة متطييييورة   جمييييال اإلنفيييياذ  -27
، حوج  اتفاق تعاون أبرم تهامنطق داًح والتعاون. وعلى سبيح املفال، ساعدت هياات منافسة وطنية

لى تطبيق قواعد  أصالم بني هياات آيسلندا والدانرو والسويد وغرينلند وفنلندا والنروي ، بعلها بعلام ع
كيييح منهييييا. وقيييد ما نهييييا االتفيييياق مييين تبييييادل املعلومييييات املتعلقييية منفيييياذ قييييوانني املنافسييية، حييييا   ذلييييا 

فعالييية الوكيياالت، علييى ييييع مسييتوطت املييوظفني. ويسييتند إطييار و بييادرات الييدعوة حاملعلومييات السييرية، و 
التقاليييييد املشييييرتكة والفقيييية املتبادليييية إم إ.ييييافة التعيييياون هييييذا إم اترييييي  ميييين التعيييياون الوثيييييق   املنطقيييية، 

، تعيزي هيذا التعياون مين ًيالل اتفياق تعياون جدييد 2017واألسواق ذات ا صائ  املشرتكة. و  عيام 
نيابة عن بعلها  ةلقيام بعمليات تفتيش مباغتابوالنروي ، يسم  للهياات   سويد وفنلندالبني الدانرو وا

بات ا صول على معلومات نيابية عين بعليها اليبعض   قلياط املنافسة، وإصدار طل البعض   قلاط
 ج.ا دمنماافحة االحتاار واال

، ابعتبياره مني ام 2012عيام افسية أس  األوناتاد وهياة املنافسة   بللارط منتيدى صيوفيا للمنو  -28
املشاركني. للتعاون التقين وتبادل ا  ات واملشاورات   جمال قوانني وسياسات املنافسة فيما بني   فاعالم 

وهو لي  إطارام للتعاون   جمال اإلنفاذ   حاالت فعليية، ولاين املشياركني جيتمعيون ويليعون مشياريع 
نافسيييية   والط ييييم القلييييائية. فعلييييى سييييبيح املفييييال،   ني املتتلفيييية ميييين أجييييح اسييييتعراض مقييييارن لقييييوان

لقانون بفعالية. وقد عتقدت ، نوقشت موا.يع اجلزاءات وبرام  التساهح ذات الصلة منفاذ ا2017 عام
 .2015أربعة اجتماعات منذ عام 

 مالمح املنشطب اإلًل ع ب املخريض -3 
إلقليمية مياين أن تايون قيوة دافعية لتعزييز األنشطة ا تتظهر املناقشة الواردة   الفروج أعاله أن -29

فسية إقليمييية   قيوانني وسياسيات املنافسيية عليى الصيعيد الييوطين، وأن هنياو حاجية مسييتمرة إم أطير منا
 ميدان املنافسة على نطاق العامل.

  اوما فتات أحاام املنافسة وهياات اإلنفاذ اإلقليمية تتقدم من حيث عددها ومسيتوى تعاوهني  -30
أن هناو احتمال أك  ا يل  ا صائ  اليت لوحظت   األنشطة األًرية املذكورة أعالهو يهما. وفيمكل

تعدد األطرا ، فيما بني هياات املنافسة اليت اا أطر قانونية ةاثلة، حيدل التاامح والتعاون، الفنائ  وامل
موميام فيميا بيني هيذا حييدل عض )و وجماالت منفعة متبادلة، وفهم أفليح لقيوانني وةارسيات بعليها اليبع

وتؤكيد بعيض هيايات املنافسية أن أطير التعياون تقيوم  ،البلدان اجملاورة والبلدان املوجودة   نفي  املنطقية 
ى أسا  اإلنصا  واملصاحل املتبادلةو وميان أن تؤدي أطر املنافسة اإلقليمية بني أعلاء ام أهدا  عل

 ومصاحل مشرتكة إم تعاون أوثق وأقوى.
ألورو  ًطييية تعييياون رفيعييية املسيييتوى، هييي  شيييباة املنافسييية األوروبيييية والتوجيييي  وليييدى االعييياد ا -31

االتفاقات الفنائية واملتعددة األطرا  امل مة بني هياات ن. ومتن  بعض    املتعلق بشباة املنافسة األوروبية
ض،  ة عيين بعلييها الييبعنيابيي املنافسيية اليييت اييا عالقييات قوييية ااياييات األعليياء سييلطة إجييراء عقيقييات ابل

هو ا ال   إطار اتفاق التعاون امل م بني الدانرو والسويد وفنلندا والنيروي . وعيالوة عليى ذليا،  كما
رام نش ة على مراحح. وال تن  بعض األطر املو املنافسة اإلقليمية وتعميقها تدرجييام،   جيري تعزيز أطر مًؤ

 ملراقبية االنيدماجات   األسيواق األقاليميية   يايون هنياو نظيام   د ال بعد على هياة كاملة، فعلى سيبيح املفيال، قي 
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يشيييمح قيييانون منافسييية )كميييا هيييو ا يييال   االعييياد االقتصيييادي للمنطقييية األوروبيييية ا سييييوية  أو قيييد ال 
إقليم  سوى الدعوة   جمال املنافسة. وعلى النقيض من ذلا، لشباة املنافسة األوروبيية طيرق لتبيادل 

إلنفاذ   ييع الدول األعلاء. وابلتايل، يتطل  مستوى أعلى من وأدوات مشرتكة لرية املعلومات الس
ميييين ًييييالل ا ييييوار والتعيييياون    امهيييي التعيييياون عالقييييات أقييييوى. وميايييين للهياييييات األعليييياء أن تطييييور تفا

 ا االت، وهو ما ميان أن يؤدي إم ترتيبات تعاون أعمق   املستقبح.

 اإلًل ع بب ف  س واسا عحتاايت اطم ام -ابء 

 اي واسا -1 
تتمفييييح األهييييدا  الرئيسييييية للمنظمييييات اإلقليمييييية   عسييييني التاامييييح اإلقليميييي  و/أو النمييييو  -32

و التنميية. ويعيد تعزييز قيوانني وسياسيات املنافسية وإنفاذهيا داًيح املنطقية، االقتصادي و/أو التجارة و/أ
  ام مفييدام ، وميذكرات التفياهم ، أمير لتعياونات اأي من ًالل ترتيبات تعاون رمسية أو غري رمسية )اتفاقي 

عقيق األهدا . وليبعض املنظميات اإلقليميية أطير للمنافسية، إم جاني  اتفاقيات بيني هيايات املنافسية 
   يييع أحنيياءطنيية عيا ميين أجيح عقيييق تعياون أوثيق. وكييون أطير املنافسيية اإلقليميية ظهيرت وتطييورت الو 

ة على هياات املنافسة، وال سيما ااياات الفتية والصلرية، على ائد كبري بفو   العامل يبني أهنا ميان أن تعود
 النحو التايلو

هيييوم عموميييام أن أطييير املنافسييية .يييمان إنفييياذ قيييانون املنافسييية بفعاليييية وكفييياءة. مييين املف )أ  
ًييي  اإلقليمييية تتعاميييح حزييييد مييين الفعاليييية والافييياءة ميييع املمارسيييات املنافيييية للمنافسييية العيييابرة للحيييدود ح دا

. وكفييييريام مييييا تاييييون هياييييات املنافسيييية الوطنييييية، وال سيييييما ااياييييات الفتييييية والصييييلرية، مقيييييدة   املنطقيييية
فيما يتعلق اب االت اليت تقع ًارج نطاق والط ا القليائية.  استقالليتها إلنفاذ قوانني املنافسة الوطنية

ة علييى نطيياق املنطقيية، ءات مناسييبجييزا وللهياييات اإلقليمييية مييزاط   يييع األدليية داًييح املنطقيية، وفييرض
الوطنية من أطر املنافسة اإلقليمية ابعتبارها مني ام تتبيادل مين ًاللي  ياات ويطدة آاثر الردج. وتستفيد اا

نافيية للمنافسية، ومناقشية القلياط الراهنية، والتعياون   التحقيقيات. ء واملعلومات بش ن ا ياالت املا را
ميين تبييادل معلومييات التحقيقييات السييرية أو إجييراء عقيقييات  األعليياءت ياييافييبعض االتفاقييات متا يين اا

 ابلنيابة عن بعلها البعض، وه  طريقة ال تقدر بفمن لتقدمي املساعدةو
حسيييائح فعاليييية اإلنفييياذ وامليييوارد الييييت هيييذا ة أطييير املنافسييية الوطنيييية. يتصيييح سيييد فجيييو  )ا  

انميية أعليياء،  يمييية الييت تليم بلييداانم ظميات اإلقلاملنسيبقت اإلشيارة إليهييا. فعليى سيبيح املفييال،   إطيار 
مفيح السييوق املشييرتكة لشييرق أفريقييا واجلنييوا األفريقيي  واجلماعيية االقتصيادية لييدول غييرا أفريقيييا، تواجيي  

ابإلنفاذ، أو أهنا مل تنش  بعد هياة إنفاذ،   صحأطر املنافسة الوطنية   بعض الدول األعلاء عدطت تت
ات الصيييلة. و  هيييذه ا ييياالت، مياييين تنفييييذ وإنفييياذ تشيييريعات القيييوانني ذ بعيييد ومل تعتميييد دول أًيييرى

 وةومنافسة إقليمية   الدول األعلاء اليت تفتقر إم أطر حملية، وابلتايل سد الفج
تعزيز نظم املنافسة الوطنية. تبني األمفلة املستمدة من رابطة أميم جنيوا شيرق آسييا  )ج  

تسيياعد   إدًييال وتعزيييز قييوانني وسياسييات املنافسيية مييية ميايين أن قليوأمرياييا الوسييطى أن األنشييطة اإل
عليق بشيباة على الصعيد الوطين من ًالل و.ع معايري إقليمية للصاوو القانونية. ويافيح التوجيي  املت

ن ميين  ييييع الييدول األعليياء   االعيياد األورو ، حييا فيهييا تلييا اليييت لييديها هياييات  املنافسيية األوروبييية
إنفاذ مناسبة، ةا يزيد من سلطات التحقيق وفيرض اجليزاءات الييت تتمتيع حجمام، أدوات صلر منافسة أ

لييى عسييني تنسيييق إنفيياذ القييانون. ييين  عكمييا ها،  علهييا   املرتبيية نفسيي عييا هياييات املنافسيية الوطنييية وجي
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، أن ًيي ةلييوع  ابملنافسيية، الييذي كفييريام مييا يعييوي الييوالطت القلييائية األقييح ميايين لوعييالوة علييى ذلييا، 
 إنفاذ قوانني املنافسة على الصعيد اإلقليم ولح ستحث بفي
اإلقليميية ا د من القيود املرتبطة ابملوارد البشرية والقيود املالية. مياين ألطير املنافسية  )د  

أن تتجيياوي إم حييد كبييري القيييود الوطنييية عيين طريييق دميي  املييوارد وعقيييق وفييورات ا جييم. فييبعض الييدول 
مؤسسات اإلنفاذ أو املوارد الاليمة إلنفياذ القيانون، ومياين الت فييف   التشريعات أور إماألعلاء تفتق

 من ذلا بو.ع قوانني وإنشاء هياات منافسة إقليميةو
عاون التقيين وبنياء القيدرات. تيوفر بعيض أطير املنافسية اإلقليميية التيدري    توفري الت )هي  

، مفييح حلقييات العمييح وا لقييات ن الييدول األعليياءسيية ميي جمييال بنيياء القييدرات   أوسيياط مسييؤويل املناف
الدراسيييية بشييي ن معاجلييية القلييياط وةارسيييات واسيييرتاتيجيات اإلنفييياذ وتقاسيييم ا ييي ات. ومياييين أن جييييري 

 فني .من إطار منافسة إقليم  لتعزيز التعلم املتبادل وتعميق العالقات التعاونية.تبادل املوظ

 اين اايت -2 
 ا الية تواج  عدطت وعقبات، مفح ما يل وقليمية افسة اإلال تزال أطر املن -33
صعوابت   تنفيذ أطر املنافسة اإلقليمية على الصعيد الوطين. ويالحظ ذلا بوج   )أ  

ظمات اإلقليمية الابرية اليت تتباين درجة تطورها   ميدان املنافسة. وكفريام ما تتطل  ًاص   إطار املن
ء أن تشييرج   إدًيييال تعييديالت قانونيييية لايي  تبيييدأ   أداء ل األعليياميين اليييدو  أطيير املنافسيية اإلقليميييية

املوارد وتفتقر وظائفها ابلاامح، وهو ما قد ياون صعبام ومرهقام ابلنسبة لبعض األطر اليت تعان من قلة 
 إم الوع  ابملنافسةو

مييية ة اإلقلياملصيياحل غييري املتنيياظرة للييدول األعليياء. قييد تتعييارض أهييدا  أطيير املنافسيي  )ا  
دا  األطر الوطنية. وال تؤدي أحاام املنافسة وقرارات اإلنفياذ عليى الصيعيد اإلقليمي  دائميا إم مع أه

لى اإلنفاذ على الصعيد اإلقليم . وإ.افة إم ذلا، النتائ  املرجوة على الصعيد الوطين، حبيث تؤثر ع
مية، ةيا ييؤثر عليى جهيات رات القائرد والقدفإن بعض هياات املنافسة أكفر تقدمام إياء التشريعات واملوا

ة راسيي االتصييال الاليميية   القليياط العييابرة للحييدود. وعييالوة علييى ذلييا، يتوقييع ميين ااياييات الوطنييية ال
 الوطنية الفتية والصلرية، ةا يؤدي إم بعض االًتالل داًح األطر اإلقليميةوأن تدعم ااياات سلفا 

قيييد فة واإلقليميييية. هيييذا عيييد كبيييري. فسييية الوطنيييي ات املناتويييييع القلييياط فيميييا بيييني هياييي  )ج  
تتليييمن قيييوانني املنافسييية اإلقليميييية معيييايري لتقسييييم العميييح. و  بعيييض ا ييياالت، تتمتيييع ااياييية اإلقليميييية 

ة ملعاجلة املمارسات املنافية للمنافسة عليى نطياق املنطقيةو و  حياالت أًيرى، قيد تيدع  بسلطة حصري
مارسة منافية للمنافسة أهنا ااياة املسؤولة، وفقام ملعيار ااياية قها أكفر حتت ثر سو هياة الدولة العلو اليت 

يق لتحدييييد ااياييية . و  هيييذا الصيييدد، فيييإن بعيييض املنظميييات اإلقليميييية جمهيييزة بييينظم تنسييي األفليييح موقعيييام 
قيد وهيو ميا  املسؤولة   حالة حدول نزاج. وتستند معايري اإلحالة عادة إم ا اثر   السوق اجللرافية،

  صائ  االقتصاد الرقم .ام وفقاييف   تحيتاج إم

 اين  عن اياعيل -را   د  

نافسييية   إن التعييياون بيييني هيايييات املنافسييية أداة أساسيييية   التصيييدي للممارسيييات املنافيييية للم -34
ى االقتصييياد العيييامل . ويييين  الفيييرج واو مييين اجملموعييية عليييى التعييياون عليييى الصيييعيد اليييدويل   القلييياء علييي 

ا. وأكد مؤمتر األمم املتحدة السابع الستعراض ييع جوان  ا صديافسة أو التسات املنافية للمناملمار 
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الييدويل ينبليي  أن تتلييمن أربييع  جمموعيية املبييادئ ميين جديييد أن الييدورات املقبليية لفريييق ا يي اء ا اييوم 
 . 37)مة الشبااتويل وإقاجمموعات من القلاط لتجرى بش هنا مشاورات غري رمسية، ومنها التعاون الد

املنافسية أدوات تتلفية   التعياون فيميا بينهيا، تيرتاوا مين االتفاقيات الرمسيية هياات وتست دم  -35
ييية، حييا فيهيييا شييباة املنافسيية الدولييية ومنظمييية املنظمييات الدولعيييزيت إم االتصيياالت غييري الرمسييية. وقييد 

مفيييح التوصييييات ليييدويل، وو.يييعت أدوات لتعييياون االتعييياون والتنميييية   املييييدان االقتصيييادي، فهيييم أمهيييية ا
وأفلييييح املمارسييييات ملسيييياعدة هياييييات املنافسيييية. وقييييد حييييدثت يطدة   التعيييياون غييييري الرمسيييي    قليييياط 

 . 38)ندماج، نظرام لصعوابت الدًول   ترتيبات تعاون رمسيةالتاتالت االحتاارية الدولية وعمليات اال
عيياون الييدويل، وال سيييما املنافسية، قلمييا جيييري التاياييات  وعليى الييرغم ميين تييوافر أدوات متعييددة -36

. وسييل مت الييدول األعليياء أبن  يايية  39)دولييية قليياطعنييدما ياييون علييى هياييات البلييدان النامييية معاجليية 
فسيية والتنمييية ينبليي  أن تشييمح التعيياون الييدويل ميين أجييح التصييدي للممارسييات بيايية متاينييية فعاليية للمنا
 منة.  عامل يزداد عوملة ورقا دود، املنافية للمنافسة ع  

واقرتحييت الييدائرة االعادييية ملاافحيية االحتاييار   االعيياد الروسيي  أداة جديييدة لتعزيييز التعيياون  -37
األوناتياد فرييق مناقشية بشي ن التعياون اليدويل ملناقشية  ، أنشي 2017الدويل   إطار الفيرج واو، و  عيام 

األعلاء   اليدورة الفامنية  . وقد أقرت الدول 40)فرج واوإطار ال سبح ووسائح عسني التعاون الدويل  
عشييرة لفريييق ا يي اء ا اييوم  الييدويل السياسييات واإلجييراءات التوجيهييية   جمييال تنفيييذ التييدابري الدولييية 

 الفيييرج واو، وطتلييي  مييين األوناتييياد نشيييرها عييي  املنييياطق، مشيييراو أوسييياط األعميييال املنصيييوص عليهيييا  
لتحلييريية قبييح انعقيياد مييؤمتر األمييم املتحييدة الفييامن كادميييية، وذلييا ًييالل السيينة اوسيياط األالتجارييية واأل

وعييييذه الطريقيييية، قييييد تصييييب  السياسييييات واإلجييييراءات  . 41)جوانيييي  جمموعيييية املبييييادئالسييييتعراض ييييييع 
عا على نطاق أوسع بني الدول األعلاء وأصحاا املصلحة املعنييني، ومياين ام ة معروفة ومعرتفالتوجيهي

عملييية بشيي ن التعيياون بييني هياييات املنافسيية   ييييع أحنيياء العييامل، حفابيية أداة توجيهييية شيياملة و أن تاييون 
السياسييييات  الفتييييية وذات ا يييي ة، و فييييز التعيييياون ومسيييياعدت . وميييين املهييييم أن يايييياتسيييييما بييييني اا وال

يييية مييين الفتايييات ي، حيييىت تيييتمان اافعليييية عملييييام قلييياط واإلجيييراءات التوجيهيييية ينبلييي  أن تسيييت دم   
 ثر املمارسات املنافية للمنافسة ع  ا دود وآاثرها اللارة   والط ا القلائية.التصدي بفعالية أك  أل

 مواض   يلفظم   ه  يف امسنا   -خ مس د  

   جوان  جمموعة املبادئمؤمتر األمم املتحدة الفامن الستعراض ييع   قد يرغ  املندوبون   -38
نيية   جمييال قييوانني وسياسييات املنافسيية ينبليي  أن يركييز عليهييا األوناتيياد ًييالل وا.يييع ةاالتفاييري   م

السنوات ا م  املقبلية، ميع مراعياة التوجيهيات اليواردة   قيرار ميؤمتر األميم املتحيدة السيابع السيتعراض 
وانني املعييين بقيي ا اييوم  الييدويل  والبنييود اليييت تناولتهييا دورات فريييق ا يي اء جوانيي  جمموعيية املبييادئ ييييع

 وسياسات املنافسة منذ ذلا املؤمتر.

__________ 

(37  TD/RBP/CONF.8/1119صح األول، الفقرة ، الف. 
(38  TD/RBP/CONF.8/2.  وال ينبليييييييييي  التقليييييييييييح ميييييييييين شيييييييييي ن التعيييييييييياون غييييييييييري الرمسيييييييييي  بييييييييييني هياييييييييييات املنافسيييييييييية

(TD/B/C.I/CLP/16 . 
(39  TD/B/C.I/CLP/44ا.2018تاد، و واألونا 
(40  TD/B/C.I/CLP/40. 
(41  TD/B/C.I/CLP/55 7و 6ل، الفقراتن ، الفصح األو. 
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وقد ترغي  اليدول األعلياء   أن أتًيذ   االعتبيار ميا يلي  ليدى عدييد املوا.ييع الييت مياين  -39
 ى مدى السنوات ا م  املقبلةوتناواا   دورات فريق ا  اء ا اوم  الدويل عل

بعييض الييوالطت القلييائية  ة. اعتمييدتشيي ن املنافسيي التفاييري   القييانون النمييوذج  ب )أ  
والييية  140. وقييد اعتمييدت حنييو  42)قييوانني منافسيية وسيياهم القييانون النمييوذج    هييذه التطييوراتام حييديف

وإنفاذها قد عتاج إم تعزيز أو عسني ، غري أن األطر القانونية واملؤسسية ابلفعح  قلائية قوانني منافسة
شيري إم ا اجية إم تايييف األطير والصياوو ميع ح. وقيد أت ام  التساهمن ًالل أدوات جديدة مفح بر 

التحيدطت املتصييلة ابالقتصيياد الرقميي ، وليذلا يلييزم إجييراء عليييح للقيانون النمييوذج    .ييوء التطييورات 
 أدوات أو صاوو تاميلية أًرى بعد التليريات األًريةواألًرية، وإم النظر   تنقيحها أو اعتماد 

لتعييياون التقيييين، أحيييد الركيييائز تطيييرق لد التعييياون التقيييين. يملرتيييدة بعييي التلذيييية االتقيييييم و  )ا  
الفالل لعمح األوناتاد،   الفرج واو من اجملموعة. وينبلي  أن تسيتهد  أنشيطة التعياون التقيين عقييق 

د ، وعديي سيتفيدةواملللمساعدة اامح والتعاون فيما بني اجلهات املقدمة والت ،الفعالية من حيث التالفة
ام عدييد ذات األولوية. و  هذا الصدد، ميان عقيق أنشطة تعاون تقين أكفر فعالية و ت والقلاطاجملاال
هد  ابلرتكيز على احتياجات املستفيدين، ومن ًالل توثيق التعاون والتنسيق مع املنظميات الدوليية لل
هم طلي  . ومن امليدواجيةًرى، سعيام إم مواصلة تطوير العمح املشرتو كلما أمان ذلا وان  االاأل

ويع التقييمات والتلذية املرتدة للبلدان املستفيدة بش ن أنشطة التعاون التقين، حا   ذلا استعرا.ات 
 املاحنة األًرىو النظراء الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة، ابلتعاون مع املنظمات واجلهات

بعون سنة منذ اعتماد انقلت أر  وقد  ية.تقييم أثر تشريعات املنافسة   البلدان النام )ج  
وتسيهم عليى نطياق العيامل. ام كبيري ام  جمموعة املبادئ وما انفات قوانني وسياسات املنافسية اتيذا اهتمامي 

شييييياملة للجمييييييع واملسيييييتدامة، قيييييوانني وسياسيييييات املنافسييييية   عقييييييق الافييييياءة االقتصيييييادية والتنميييييية ال
هيم تقيييم وقييا  أثير تنفييذ أطير املنافسيية   أني  مين املبييد  واقتصيادات انبلية اب يياة، ورفياه املسيتهلا.

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا ا حرحلة انتقالية. ومين شي ن ال هنية امللموسية عليى الفوائيد الييت 
الييدعوة   جمييال املنافسيية ووعيي  تتلييف أصييحاا بو.ييوا أن تييدعم عققهييا قييوانني وسياسييات املنافسيية 

اجلمهيور. وميايين أن يايون أحييد عاميية يون، واايايات التنظيمييية القطاعيية، و هم السياسيي ن فيياملصيلحة، حيي 
 تاليييت ًلييعت لعمليييااملنظمية جمياالت الرتكيييز اوتمليية لعملييات تقييييم األثيير   املسيتقبح هييو األسييواق 

 .ةسظر سياسة املنافاستعراض من وجهة ن
    

 

 
 
 

__________ 

األعليياء، وال سيييما البلييدان النامييية، علييى أمهييية القييانون النمييوذج  وذكييرت أنيي  سيياعد قد شييددت بعييض الييدول   42)
ا إذا كانيييت األحايييام الييواردة   قوانينهيييا للمنافسييية مطابقييية   صييياغة تشيييريعات منافسييية مناسيييبة و  التحقييق ةييي 

  .TD/RBP/CONF.5/16وو TD/RBP/CONF.4/15)لتحاام الواردة   القانون النموذج  


