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 مقدمة  
ُعقد مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسيييييييتعرا   يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصيييييييفة   

املمارسيييييات  التجارية   التقييدية   يف   قصييييير   األمم   جبنيف،  املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة  
 يف الفرتة من 19 إىل 23 تشرين األول/أكتوبر 2020، يف الشكلني الفرتاضي واحلضوري. 

 اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر -أول   
 القرار ألف -ألف 

إن مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسيتعرا   يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصيفة  
 رية التقييدية،املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجا

   يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصييييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف     وقد اسييييييتعر  
سنة على اعتمادها، وإذ يسلم ابملسامهة   40من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، بعد مضي  
ملنافسيية يف إرسيياء املعين بقوانني وسييياسييات ا  اإلجيابية اليت قدمتها اجملموعة وفريق اخلرباء احلكومي الدويل

 ثقافة املنافسة بتعزيز اعتماد وتنفيذ قوانني وسياسات املنافسة،
سيينة على    35تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املسييتهلك، بعد مضييي    وقد اسييتعر   
 املبادئ التوجيهية اليت قدمتها  ، وإذ يسيييييلم ابملسيييييامهة اإلجيابية  ( 1) سييييينوات على نخر تنقي   ا   5اعتمادها و 

وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسيياسيات محاية املسيتهلك يف إرسياء ثقافة محاية املسيتهلك 
 بتعزيز اعتماد وتنفيذ قوانني وسياسات محاية املستهلك،

اعتمييد ييا  القرارات املتعلقيية بتعزيز تنفيييذ جمموعيية املبييادئ والقواعييد اليت وإذ يؤكييد من جييديييد 
مترات األمم املتحدة السيييبعة املاضيييية املعنية ابسيييتعرا   يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصييفة مؤ 

 املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
( 2016ريويب،  والتنمية )ن  بقرار الدورة الرابعة عشييرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة  وإذ حييط علماا  

)خ( أن ’’من املهم أيضيييييياا وجود قوانني وسييييييياسييييييات ورنية منصييييييفة وسييييييليمة وقوية 76و  69يف الفقرتني  
بشيييييأن املنافسييييية ومحاية املسيييييتهلك، وينسيييييحب ذلك أيضييييياا على التعاون الدويل وتبادل املعلومات وبناء 

والدور املتزايد للشيركات عرب   اق العاملية،القدرات يف  يع هذه اجملالت، وخاصية يف ضيوء توسييع األسيو 
الورنية، وضيرورة سسيني الشيفافية واملسياءلة، وثورة تكنولوجيات املعلومات والتصيالت، واهور التجارة 
اإللكرتونية‘‘ وأن على األونكتاد ’’مواصييييلة مسيييياعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصييييادا ا  ر لة 

وقوانني بشيييييأن املنافسييييية ومحاية املسيييييتهلك، بسيييييبل منها إجراء   تنفيذ سيييييياسييييياتانتقالية على صيييييياغة و 
  اسييتعراضييات النظراء الةوعية وتقاسييم أفضييل املمارسييات، وكذلك تيسييري التعاون الدويل بني وكالت املنافسيية 
  هية ومحاية املسييييتهلك، ابلتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صييييلة، مع مراعاة مبادئ األمم املتحدة التوجي 

 ،(2)حلماية املستهلك‘‘املنقحة 
 2019الظروف السيييييييتثنائية النااة عن جائحة مر  فريو  كورو  لعام    وإذ يضيييييييع يف اعتباره 
  وخيمة (، اليت أثرت أتثرياا شييييييييييديداا على البلدان املتقدمة والبلدان النامية، وأسييييييييييفرت عن عواقب  19- )كوفيد 

رويلة   ن تبعات ء تعةل سيييييالسيييييل اإلمداد واألسيييييواق العاملية، وع لالقتصييييياد العاملي والتجارة الدولية، من جرا 
 األمد ل يُعرف  جمها بعد،

__________ 

 ، املرفق. A/RES/70/186انظر  (1)

(2) TD/519/Add.2مافيكيانو.  ، نريويب 



TD/RBP/CONF.9/9 

GE.20-17472 4 

مة لألمم املتحدة من أجل التضيييييامن العاملي على الدعوة الصيييييادرة عن ا معية العا  وإذ يشيييييدد 
(A/RES/74/270  (، اليت أدت إىل إرالق مشيييروع خا’ )’’إرار األمم املتحدة للتدابري الجتماعية- 
‘‘( لوضيييييع تقرير األمني العام لألمم املتحدة، املعنون ’’املسيييييؤولية 19-لقتصيييييادية الفورية ملواجهة كوفيدا

 ‘‘، موضع التنفيذ، 19- تصدي لآلاثر الجتماعية والقتصادية  ائحة كوفيد املشرتكة والتضامن العاملي: ال 
 مييدان املنيافسيييييييييييييية ومحياية ابلتيدابري والتيدخالت احليااية اليت اعتميد يا احلكوميات يف  وإذ ير يب 
من خالل إجراءات منسيقة دولية وإقليمية ومتعددة األرراف للتصيدي لألزمة وواولة التيفيف    املسيتهلك

 السلبية على األسواق احمللية ورفاه املستهلكني،ناثرها  من 
أمهييييية التعيييياون الييييدويل يف معييييا يييية األزميييية، على ةو مييييا أكييييدتيييي  ا معييييية العيييياميييية  وإذ يؤكييييد 

(A/RES/74/274 واألمني العيام لألمم املتحيدة، ويف تعزيز النتعيال السييييييييييييييريع بعيد انتهياء األزمية ابختياذ )
اإلقليمي والدويل بني احلكومات وواضيييعي السيييياسيييات وعثلي اجملتمع إجراءات منسيييقة على الصيييعيدين  

 وأوساط األعمال وهيئات ووكالت املنافسة،
وج  الالمسييييياواة والقصيييييور العميقة اليت عن أ تكشيييييف  19-على أن جائحة كوفيد  وإذ يشيييييدد 

اقتصيييييييياد أ ل اليت ميكن السييييييييتفادة منها من أجل إرسيييييييياء    2030تعا ها خةة التنمية املسييييييييتدامة لعام  
 وأكثر استدامة يعود ابلنفع على النا  والكوكب على  د السواء،

ومحاية املسييتهلك   الدور األسيياسييي الذي تؤدي  قوانني وسييياسييات املنافسيية وإذ يؤكد من جديد 
، ابلنهو  أبسواق تنافسية و رة ومفتو ة للمنافسة، وضمان وصول يف سقيق أهداف التنمية املستدامة

إىل السيييييلع واخلدمات األسييييياسيييييية، ومتكني املسيييييتهلكني ومحايتهم من املمارسيييييات التجارية املسيييييتهلكني  
 مستنرية،ال تيالية واملضللة، وتعزيز تثقيف املستهلكني لكفالة خيارات 

أبن السيياسيات الفعالة اليت متنع التجارة يف املنتجات السيتهالكية اخلةرة واملمارسيات   وإذ يقر 
التجارية ال تيالية واملضيييييللة ميكن أن تعزز ثقة املسيييييتهلكني و يف اروفاا أفضيييييل من أجل سقيق التنمية 

 القتصادية املستدامة،

 ة ومحاية املستهلكالدور األساسي لقوانني وسياسات املنافس  
الدور األسيييياسييييي لقوانني وسييييياسييييات املنافسيييية ومحاية املسييييتهلك يف  يؤكد من جديد -1 

سقيق التنمية القتصييييادية املسييييتدامة والشيييياملة للجميع، ويوصييييي  واصييييلة بر م  العمل ذي الصييييلة يف 
سيتهلك، ملنافسية ومحاية املإرار نلية األونكتاد احلكومية الدولية، الذي يتناول مسيائل قوانني وسيياسيات ا

 ويستمر بدعم ومشاركة نشةني من هيئات املنافسة ومحاية املستهلك يف الدول األعضاء؛
ابلدول األعضاء أن تسعى جاهدة إىل تنفيذ أ كام جمموعة املبادئ والقواعد   يهيب -2 

 هلك أمر هام لضيييمانواملبادئ التوجيهية بكفاءة، ألن التةبيق الفعال لسيييياسيييات املنافسييية ومحاية املسيييت
  سن سري األسواق وا رتام  قوق املستهلك؛ 

ابلدول األعضيياء أن تيسيير التعاون الدويل بني هيئات املنافسيية من أجل   يهيب أيضيياا  -3 
 متتني الفعالية والكفاءة يف إنفاذ القانون ملكافحة املمارسييييييات التجارية امليلة ابملنافسيييييية عرب احلدود

برة للحيدود(، وفقياا للفرع واو من جمموعية املبيادئ والقواعيد، ت ال تكياريية العياالرتكيز على التكتال )مع
وبني هيئات محاية املسيتهلك من أجل متتني الفعالية والكفاءة يف إنفاذ القانون ملكافحة املمارسيات 

 ال تيالية واملضللة عرب احلدود، وفقاا للفرع الساد  من املبادئ التوجيهية؛ التجارية
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 داألونكتا  م  عملدعم بر   
 بتعزيز بر م  العمل املضةلع ب  ضمن أمانة األونكتاد ونليت  احلكومية الدولية،   يوصي  -4 

 الذي يتناول قضااي قوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك؛
 الدول األعضيييياء القادرة على دعم تنفيذ األنشييييةة املبينة يف هذا القرار إىل  يدعو -5 

 الصييييدد عن تقديره وامتنان  للدول األعضيييياء واملنظمات اليت قدمت يعرب يف هذاتفعل ذلك، و  أن
 مسامهات مالية؛

 نشييةة املنظمات احلكومية الدولية وبرام  ووكالت التمويل إىل تقدمي املوارد لأل   يدعو أيضيياا  -6 
 املذكورة يف هذا القرار؛

 الواثئق  
متر وهي: أمييييييانيييييية األونكتيييييياد للمؤ  ابلواثئق اليت أعييييييد ييييييا حييط علميييييياا مع التقييييييدير -7 

TD/RBP/CONF.9/1 وTD/RBP/CONF.9/2 وTD/RBP/CONF.9/3 وTD/RBP/CONF.9/4  
  TD/RBP/CONF.9/8و TD/RBP/CONF.9/7و TD/RBP/CONF.9/6و TD/RBP/CONF.9/5و
 ؛TD/RBP/CONF.9/L.2و TD/RBP/CONF.9/L.1و TD/RBP/CONF.9/8/Corr.1و

مهات الدول األعضييياء يف واثئق املعلومات األسييياسيييية  دير  سيييا مع التق   حييط علماا أيضييياا  - 8 
لدول ألمانة األونكتاد وتيسيري اجتماعات املائدة املسيتديرة، وابملسيامهات الكتابية والشيفوية املقدمة من ا

 األعضاء وغريها من املشاركني اليت أْثرت النقال أثناء املؤمتر؛
 ية للمسييييييييتهلك، وأن تعزز املنافسيييييييية يفابلدول األعضيييييييياء أن تكفل محاية فعل  يهيب -9 

القتصيييياد الرقمي وسميها، وأن تيسيييير التعاون الدويل بني هيئات محاية املسييييتهلك وهيئات املنافسيييية من 
فعالية للممارسييييات التجارية ال تيالية واملضييييللة واملمارسييييات التجارية امليلة أجل التصييييدي  زيد من ال

 التوايل؛ابملنافسة يف األسواق الرقمية، على 
ابلدول األعضيياء أن تكثف جهودها حلماية املسييتهلكني واألسييواق من   يهيب أيضيياا  -10 

، من خالل التةبيق واإلنفاذ الصيارمني لقوانني 19-اآلاثر القتصيادية والجتماعية السيلبية  ائحة كوفيد
 وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك؛

 نافسةاألدوات التفاعلية حلماية املستهلك وامل  
لة عملية  ع املعلومات بشييأن األرر القانونية واملؤسييسييية حلماية على مواصيي   يشييجع -11 

 املسييتهلك، ول سيييما من خالل خريةة األونكتاد العاملية حلماية املسييتهلك، ويدعو  يع الدول األعضيياء 
 إىل املشاركة يف إجناز هذه اخلريةة وسديثها؛

مارسييييات فيما يتعلق ة تقاسييييم اخلربات وأفضييييل املالدول األعضيييياء إىل مواصييييل  يدعو -12 
  حبماية املسيتهلكني الضيعفاء واحملرومني،  ا يف ذلك من خالل قائمة األونكتاد الفرتاضيية ألفضيل املمارسيات 

 الدولية يف سياسات محاية املستهلك واملنافسة؛

 نافسة ومحاية املستهلكاستعراضات النظراء الةوعية اليت جيريها األونكتاد لقوانني وسياسات امل  
 كومة بريو والساد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على استعراضهما الةوعي    يهنف -13 

محاية املستهلك وقانون وسياسة املنافسة، على التوايل، ويتةلع إىل التنفيذ الناج   للنظراء لقانون وسياسة 
على التةوع إلجراء ع الدول األعضيياء املهتمة  لتوصيييا ما السييياسيياتية بدعم من أمانة األونكتاد، ويشييج

اسييتعراضييات النظراء املقبلة لقوانني وسييياسييات محاية املسييتهلك واملنافسيية،  ا يف ذلك الضييةالع بدور 
 النظراء املستعرضني؛
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على قيمة اسيييييتعراضيييييات النظراء الةوعية اليت جُيريها األونكتاد بوصيييييفها أداة  يشيييييدد -14 
لورين واإلقليمي، ويدعو الدول األعضياء إىل مسياعدة والتعاون، على الصيعيدين امفيدة لتبادل اخلربات  

 األونكتاد على أسييا  روعي بتوفري اخلرباء واملوارد املالية،  سييبما تسييم  ب  القوانني والسييياسييات الورنية، 
 لألنشةة املقبلة املتصلة هبذه الستعراضات؛

اليت جيريها تةوع لسيييتعراضيييات النظراء   بادرة  كوميت شييييلي ومالوي إىل ال  ير ب -15 
 ؛2021األونكتاد لقانون وسياسة محاية املستهلك وقانون وسياسة املنافسة، على التوايل، يف 

 أن يتيذ األونكتاد اإلجراءات التالية: يقرر -16 
  إجراء املزيد من استعراضات النظراء الةوعية لقوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك  )أ( 

يف الدول األعضاء أو املنظمات القتصادية اإلقليمية، مع تعزيز هذه الستعراضات  وازاة دورات فريقي 
 اخلرباء احلكوميني الدوليني؛

 إنشياء فريق عامل معين بةرائق عمليات اسيتعرا  النظراء الةوعية اليت جيريها األونكتاد،  )ب( 
اء على أسيا  روعي، ول ترتتب علي  أي ناثر مالية ضي عيكون ابب املشياركة في  مفتو اا أمام الدول األ

  يف امليزانية العادية لألمم املتحدة، ملناقشييييييييية وسسيييييييييني اإلجراءات واملنهجيات القائمة، وتقدمي تقرير إىل الدورة 
التاسييييعة عشييييرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسييييياسييييات املنافسيييية والدورة اخلامسيييية لفريق 

 احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك، على التوايل؛ ءاخلربا

 التعاون التقين: سياسات وأرر املنافسة ومحاية املستهلك  
على الدور األسيييياسييييي لألونكتاد يف توفري املسيييياعدة التقنية وبناء القدرات يف   يشييييدد -17 

 ق مع البلدان املسييييتفيدة واتباع ت  متعدد أصييييحاب جمايل املنافسيييية ومحاية املسييييتهلك من خالل التعاون الوثي 
 املصلحة لتشجيع ثقافة املنافسة ومحاية املستهلك وتوعية املستهلكني والشركات؛

 األونكتياد، يف إريار ركيزتي  املتعلقية ابلتعياون التقين، أن يتييذ اإلجراءات إىل يةليب -18 
 التالية:

  ياجات لتحسيييييييييينها وزايدة تكييفها  ا يالئم ا ت   متابعة وتقييم أثر أنشيييييييييةة التعاون التقين  )أ( 
 املستفيدين وأولواي م؛

دولية واإلقليمية  مواصييييلة اسييييتكشيييياف وتةوير العمل املشييييرتمل والتكميلي مع املنظمات ال  )ب( 
 األخرى من أجل تقدمي مساعدة أمنت وأشد فعالية إىل البلدان النامية والقتصادات اليت متر  ر لة انتقالية؛  

 ن النموذجي بشأن املنافسةقانو ال  
  بشرح القانون النموذجي املنق  ابعتباره دليالا هاماا لُنه  التنمية القتصادية   حييط علماا  -19 
 ليت تتبعها بلدان خمتلفة بشأن نقاط شىت؛واملنافسة ا
من شييييرح القانون   2إىل أمانة األونكتاد أن تواصييييل إجراء تنقي  دوري للجزء    يةلب -20 

تشيريعية والتعليقات اليت تبديها الدول األعضياء، للنظر في  يف الدورات جي على ضيوء التةورات الالنموذ
 املقبلة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسيييييياسيييييات املنافسييييية، وأن توزع القانون النموذجي بشيييييأن 

 ع النةاق؛املنافسة وشر  ، ابلصيغة املنقحة، توزيعاا واس

 كة يف جمال البحوث املتعلقة ابملنافسة ومحاية املستهلكونكتاد للشرا مبادرة األ  
ابلييدور املفيييد الييذي تؤدييي  املبييادرة يف تعزيز قييدرات األونكتيياد يف جمييايل البحوث  يقر -21 

  ، من  يث املشيياريع وسليل السييياسييات وربط نتائ  البحوث بركيزة األونكتاد للتعاون التقين وتزايد ملو املبادرة 
 ؛2010ن، منذ إرالقها يف شاركو وامل



TD/RBP/CONF.9/9 

7 GE.20-17472 

 التعاون الدويل يف جمال إنفاذ قانون املنافسة  
على أمهيية التعياون اليدويل على النحو املعرتف بي  يف الفرع واو من جمموعية  يشيييييييييييييييدد -22 

يواصل تعزيز ودعم   املبادئ والقواعد،  ا يف ذلك التعاون غري الراي بني ا يئات، ويهيب ابألونكتاد أن
 من قرار مؤمتر األمم املتحدة السيييييابع   16و   3فيما بني هيئات املنافسييييية، على النحو املؤكد يف الفقرتني  اون  التع 

 أجل   املعين ابسييتعرا   يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من 
 ة؛مكافحة املمارسات التجارية التقييدي

 ت التوجيهية الواردة يف إرار الفرع واو من جمموعة املبادئ واإلجراءا   ابلسيييياسيييات   ير ب  -23 
والقواعد املنصيييييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسيييييييات التجارية التقييدية، 

ملنافسييية عين بقوانني وسيييياسيييات االيت اتُّفق عليها يف الدورة الثامنة عشيييرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل امل
 (؛TD/B/C.I/CLP/55/Add.1) ويقرر اعتمادها

يف  إىل أمانة األونكتاد أن تواصيل تعميم السيياسيات واإلجراءات التوجيهية الواردة   يةلب  -24 
 مكيافحية إرار الفرع واو من جمموعة املبيادئ والقواعد املنصيييييييييييييفية املتفق عليهيا اتفياقاا متعيدد األرراف من أجل  

 ييدية؛املمارسات التجارية التق
إىل جملس التجارة والتنمية التابع لألونكتاد أن حييط علماا ابلسييياسييات   يةلب أيضيياا  -25 

واإلجراءات التوجيهية الواردة يف إرار الفرع واو من جمموعة املبادئ والقواعد املنصييفة املتفق عليها اتفاقاا 
 رسات التجارية التقييدية؛متعدد األرراف من أجل مكافحة املما

 نتجاتمة املسال  
أمهية تعزيز أرر سييييالمة املنتجات السييييتهالكية على الصييييعد الورين واإلقليمي   يؤكد -26 

والدويل حلماية املسييييتهلكني من األخةار اليت  دد صييييحتهم وسييييالمتهم، مع التسييييليم أبن  ع البيا ت 
يف  مة املنتجات السيتهالكية امليارر أمور ضيرورية لتحسيني سيال   الرئيسيية املتعلقة ابإلصياابت واهيزها وتقييم 

  يع أةاء العامل؛
أن يعتمد التوصيييييية بشيييييأن منع توزيع املنتجات السيييييتهالكية غري املأمونة املعروفة    يقرر  -27 

 عرب احلدود؛ 
إىل جملس التجارة والتنمية التابع لألونكتاد أن حييط علماا ابلتوصيييييييييييية املتعلقة   يةلب -28 

 كية غري املأمونة املعروفة عرب احلدود؛ نع توزيع املنتجات الستهال 

 اديد ولييت الفريقني العاملني التابعني لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك   
اديد ولية الفريق العامل املعين حبماية املسيييييييتهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية   يقرر -29 

ابملمارسيات املضيللة وغري العادلة وتثقيف املسيتهلكني وتوجي  مؤسيسيات األعمال   ملواصيلة العمل املتعلق
ري تبادل املعلومات  ، بغية تيسيي 65إىل    63على اإلنفاذ عرب احلدود، يف ضييوء املبادئ التوجيهية من  والتعاون  
رير إىل املمارسيييات بني هيئات محاية املسيييتهلك يف الدول األعضييياء يف هذه اجملالت، وتقدمي تق  وأفضيييل 

 ة املستهلك؛الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاي
سيييييتهالكية لكي يواصيييييل اديد ولية الفريق العامل املعين بسيييييالمة املنتجات ال  يقرر -30 

أجل محاية    العمل على تعزيز أرر سيالمة املنتجات السيتهالكية على الصيعد الورين واإلقليمي والدويل من 
 تحدايت املسيييييتهلكني من أي خةر على صيييييحتهم وسيييييالمتهم، ويوصيييييي ديارات سيييييياسييييياتية للتصيييييدي لل 

   إىل الدورة اخلامسييية لفريق اخلرباء احلكومي املةرو ة أمام هيئات محاية املسيييتهلك يف هذا اجملال، ويقدم تقريراا 
 الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك؛
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 إنشاء فريق عامل معين ابلتكتالت ال تكارية العابرة للحدود  
إنشييييييييييييييياء فريق عياميل معين ابلتكتالت ال تكياريية العيابرة للحيدود، يكون ابب   يقرر -31 

املشييياركة في  مفتو اا أمام الدول األعضييياء على أسيييا  روعي، ول ترتتب علي  أي ناثر مالية يف امليزانية 
إىل   املمارسييييات وتيسييييري تبادل املعلومات واملشيييياورات وتقدمي تقريرالعادية لألمم املتحدة، إلبراز أفضييييل  

 الدورة التاسعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة؛

املشييييييييياورات غري الراية للدورات املقبلة لفريقي اخلرباء احلكوميني الدوليني املعنيني بقوانني وسيييييييييياسييييييييات   
 نني وسياسات محاية املستهلكاملنافسة وبقوا

املقبليييية لفريقي اخلرباء احلكوميني الييييدوليني املعنيني أن الييييدورات  يؤكييييد من جييييديييييد -32 
بقوانني وسييياسييات املنافسيية وبقوانني وسييياسييات محاية املسييتهلك ينبغي أن تتضييمن أربع جمموعات من 

 القضااي ارى بشأتا مشاورات غري راية، وهي:
 شاملة للجميع؛ اية املستهلك يف سقيق التنمية املستدامة وال املنافسة ومح   إسهام سياسات  )أ( 
 دور سياسات املنافسة ومحاية املستهلك فيما يتعلق ابلتجارة اإللكرتونية واألسواق الرقمية؛  )ب( 
  قوانني وسيياسيات املنافسية ومحاية املسيتهلك والتدخالت احلكومية يف النتعال القتصيادي  )ج( 

 ؛19-بعد جائحة كوفيد فرتة ما لألسواق يف
ئات املنافسيية ملكافحة املمارسييات امليلة ابملنافسيية عرب احلدود التعاون الدويل بني هي )د( 

) ا يف ذلك التكتالت ال تكارية العابرة للحدود( وبني هيئات محاية املسييييييتهلك ملكافحة املمارسييييييات 
 ة غري املأمونة؛التجارية ال تيالية واملضللة واملنتجات الستهالكي

قارير ودراسيييات تكون واثئق معلومات أسييياسيييية إىل أمانة األونكتاد أن تُعّد ت  يةلب -33 
  عن املواضيييييع التالية للمشيييياورات غري الراية املقرتح عقدها أثناء الدورة التاسييييعة عشييييرة لفريق اخلرباء احلكومي 

 الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة:
 قوانني وسياسات ولوائ  املنافسة يف العصر الرقمي؛ )أ( 
 ؛ويف أعقاهبا 19-إىل املنافسة أثناء أزمة كوفيدالدعوة  )ب( 
إىل أمانة األونكتاد أن تُعّد تقارير ودراسيييات تكون واثئق معلومات أسييياسيييية   يةلب -34 

ريق اخلرباء احلكومي عن املواضييييييع التالية للمشييييياورات غري الراية املقرتح عقدها أثناء الدورة اخلامسييييية لف
 اية املستهلك:الدويل املعين بقوانني وسياسات مح

ا تياجات املسييييييييتهلكني الضييييييييعفاء واحملرومني يف جمال محاية املسييييييييتهلك فيما يتعلق  )أ( 
 ابملرافق العامة؛

القوانني والسييياسييات واإلجراءات التنظيمية حلماية املسييتهلك يف سييياق التصييدي  ائحة   )ب( 
 اهبا؛أعق ويف 19-كوفيد

اونصلللاس اوجمال اا ال اقال لت مجمم ق اافوان مج  مك محل  س  مواصلللاس ارلللجممواة املواس اوالقو عا  واا     
 اومللررلت ا جمجلريس ا جم    يس 

، مؤمتراا اتسيييعاا لألمم 2025ا معية العامة أبن تعقد ست رعاية األونكتاد يف    يوصيييي -35 
   متعدد األرراف تفق عليها اتفاقاا جمموعة املبادئ والقواعد املنصييييييفة امل املتحدة معنياا ابسييييييتعرا   يع جوانب  

 من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.
 ا لسة العامة اخلتامية 

 2020تشرين األول/أكتوبر   23
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 القرار ابء -ابء 
املتفق عليها   إن مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسييييتعرا  جمموعة املبادئ والقواعد املنصييييفة 

 ة، اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدي
على التصيييدي للممارسيييات امليلة ابملنافسييية   (4)بني هيئات املنافسييية  (3)أبمهية التعاون إذ يسيييلم 

 واستعرا  عمليات الندماج اليت قد تؤثر على التجارة الدولية والتنمية،
املتزايد بني القتصادات وأمهية تلبية نداءات الدول األعضاء إىل وضع ابط  ابلرت   وإذ يسلم أيضاا  

  ارسات اليت ميكن أن ختل ابملنافسة وعمليات توجيهات عملية بشأن التعاون يف جمال اإلنفاذ فيما يتصل ابملم 
 الندماج اليت  ا ناثر عابرة للحدود،

 ر اقتصيادا ا ن البلدان النامية والبلدان اليت مت أبن العديد من ا يئات، ول سييما م   وإذ يسيلم أيضياا  
 ر لة انتقالية، تواج  سدايت يف جمال التعاون الدويل ومن شيييأتا أن تسيييتفيد من املسييياعدة الفعلية اليت 

 متّكنها من جين فوائد التعاون يف قضااي املنافسة على ةو أفضل،
 لة وعلى ضيييمان احلماية املناسيييبة للسيييريةأبن التعاون يتوقف على الثقة املتباد  وإذ يسيييلم كذلك 
بني ا يئات املعنية، وأبن التعاون ينبغي أن مُياَر   ا ينسيييجم مع القوانني واللوائ  املعمول هبا   اليت تنشيييأ

 يف كل دولة من الدول األعضاء، ومع املصاحل ا امة لكل منها، ويف  دود مواردها املتا ة بصورة معقولة، 
مة من أجل ا يئات اليت الرغبة يف وضييييييع قائمة ابلتوجيهات العملية القائ هوإذ يضييييييع يف اعتبار  

تسيييعى إىل الطراط يف التعاون املتصيييل أبنشيييةة اإلنفاذ، مثل التحقيقات يف السيييلومل املشيييتب  يف إخالل  
)’’األرراف‘‘(،   ابملنافسيية واسييتعرا  عمليات الندماج، ومن أجل ا هات اخلاضييعة ألنشييةة اإلنفاذ تلك 

 اون واليت قد تتأثر مصييييياحلها أو قد تؤثر على أنشيييييةة ومن أجل ا هات األخرى اليت تسيييييعى إىل تيسيييييري التع 
 اإلنفاذ تلك )’’األرراف الثالثة‘‘(،

أمهية السيتفادة من إرار التعاون املنصيو’ علي  يف الفرع واو من جمموعة   وإذ يضيع يف اعتباره 
ة التقييدية تفاقاا متعدد األرراف ملكافحة املمارسييييييييييييييات التجارياملبادئ والقواعد املنصييييييييييييييفة املتفق عليها ا

’جمموعة املبادئ والقواعد‘(، ول سيييييييييييما للهيئات من البلدان النامية والبلدان  )املشييييييييييار إليها فيما يلي ب
 اليت متر اقتصادا ا  ر لة انتقالية، وذلك بتوسيع إجراءات هذا التعاون وتوضيحها،

سيييات املنافسييية ومحاية أمهية السيييتفادة من املسييياعدة املقدمة من فرع سييييا وإذ يضيييع يف اعتباره 
املسيييييتهلك يف شيييييعبة التجارة الدولية والسيييييلع األسييييياسيييييية التابعة ألمانة األونكتاد )املشيييييار إلي  فيما يلي 

’أمانة األونكتاد‘( يف احلفاظ على نقاط التصيييييال ونشييييير املعلومات ذات الصيييييلة وتيسيييييري املشييييياورات  ب
  ة من أجل سقيق أهداف الفرع واو من جمموعة املبادئ يف التعاون يف جمال إنفاذ قوانني املنافسييييييييي   سييييييييياعدةوامل

 والقواعد على ةو أفضل،
__________ 

واو من جمموعية املبيادئ والقواعيد املنصييييييييييييييفية املتفق عليهيا اتفياقياا متعيدد األرراف من أجيل مكيافحية  ينص الفرع  (3)
أن يهدف التعاون على الصيييييييعيد الدويل إىل القضييييييياء على   املمارسيييييييات التجارية التقييدية على ما يلي: ’’ينبغي

عة، أسيييييهم العمل املضيييييةلع ب  يف إرار  املمارسيييييات التجارية التقييدية أو معا تها بفعالية‘‘. ومنذ اعتماد اجملمو 
  فيها   ا  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسييييييييياسييييييييات املنافسيييييييية التابع لألونكتاد وغريه من ا يئات الدولية، 

شييييبكة املنافسيييية الدولية و نة املنافسيييية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصييييادي، يف زايدة فهم أمهية  
التعاون الدويل على مسييتوى أوسييع،  ا يف ذلك التوزر والتنسيييق وغري ذلك من أشييكال التعاون الدويل. ويشييار  

 لتعاون‘.  إىل هذه املفاهيم جمتمعة فيما يلي بي ’ا

يشيييمل مصيييةل  ’ا يئات‘، بصييييغت  املسيييتيدمة يف هذه الوثيقة، ا يئات اإلقليمية اليت خولتها الدول األعضييياء   (4)
 تةبيق القواعد أو التشريعات اإلقليمية للمنافسة، فضالا عن ا يئات الورنية.  صال ية 
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الدول األعضيييياء ابتباع املبادئ واإلجراءات التوجيهية يف تنفيذ التدابري الدولية يف إرار   يوصييييي 
و ن هذه التدابري غري ملزمة وأن تقيُّد كل دولة عض الفرع واو من جمموعة املبادئ والقواعد، على أسا  أ

 .(5)هبا أمر روعي
 ا لسة العامة اخلتامية 

 2020تشرين األول/أكتوبر   23

 توصية بشأن منع توزيع املنتجات الستهالكية غري املأمونة املعروفة عرب احلدود -جيم 
ئ والقواعد املنصييييفة املتفق عليها األمم املتحدة الثامن املعين ابسييييتعرا  جمموعة املبادإن مؤمتر   

 اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
بشييييأن محاية   2015ديسييييمرب  /كانون األول  22املؤرخ   70/186إىل قرار ا معية العامة    إذ يشييييري 

 لك،املستهلك، الذي اعتمد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنّقحة حلماية املسته
تع املسيتهلكني ابحلق يف منتجات مأمونة ويف احلماية من العواقب إىل ضيرورة مت  وإذ يشيري أيضياا  

 السلبية للمنتجات غري املأمونة،
أبن السياسات املناسبة اليت تعزز التجارة يف املنتجات الستهالكية املأمونة ميكن أن   وإذ يسلم 

 تدامة،جل سقيق التنمية القتصادية املستزيد ثقة املستهلكني و يف اروفاا أفضل من أ
إىل أن الدول األعضياء ينبغي أن تعتمد تدابري مناسيبة أو أن تشيجع على اعتمادها،   وإذ يشيري 

 ا يشييمل النظم القانونية وأنظمة السييالمة واملعايري التقنية وأفضييل املمارسييات لتقييم امليارر وال تفاظ 
نعت من أجل    نتجات مأمونة لسيييتعما ا يف الغر بسيييجالت السيييالمة، لضيييمان أن تكون امل الذي صيييُ

 أو يف غر  نخر يُتوقع عادة استيدامها في ،
أن التدابري الرامية إىل ضييييمان صييييحة املسييييتهلكني وسييييالمتهم ل ينبغي أن  وإذ يؤكد من جديد 

مع قواعد منظمة تشكل عقبات ل داعي  ا أمام التجارة أو أن تقيد التجارة أكثر من الالزم،  ا يتسق  
 التجارة العاملية،

علقة أن على الدول األعضييييياء أن تعمل على تقاسيييييم املعلومات املت  وإذ يؤكد من جديد أيضييييياا  
حبت أو قُيد اسيييتيدامها تقييداا شيييديداا أو تعزز تقااها، من أجل متكني  ابملنتجات اليت ُ ظرت أو سيييُ

 و املالئم من اآلاثر الضارة  ذه املنتجات،البلدان املستوردة األخرى من محاية نفسها على النح
 عال من األمان أن على الدول األعضيياء أن تعمل على كفالة مسييتوى    وإذ يؤكد من جديد كذلك  

 للمنتجات السييتهالكية على الصييعيد العاملي، وأن تسييعى ابملثل إىل توفري املعلومات عن السييالمة فيما يتعلق 
 ب املستهلكني أي ناثر ضارة،ابملنتجات غري املأمونة، بغية اني

أن   أبن  الت توزيع املنتجات السييتهالكية غري املأمونة يف األسييواق الورنية ميكن  وإذ يسييلم 
 ترتاجع على الصعيد العاملي كلما تعزز التعاون الدويل،

أبن املسييتهلكني يف كل مكان قد يسييتفيدون عندما يتقلص تصيينيع املنتجات   وإذ يسييلم أيضيياا  
 ية غري املأمونة وتوزيُعها عرب احلدود،الستهالك

__________ 

 ، املرفق األول. TD/RBP/CONF.9/9انظر  (5)
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األعضياء وُت    إبمكانية تباين متةلبات سيالمة املنتجات اليت تشيرترها الدول  وإذ يسيلم أيضياا  
 ،تقييم امليارر اليت تتبعها

أبن العديد من الدول األعضياء ما زالت تعمل على وضيع سيياسيات وتدابري   وإذ يسيلم كذلك 
سييتهالكية، وقد اد من ص صييعوبة يف منع جلب املنتجات السييتهالكية غري فعالة لسييالمة املنتجات ال

 رنية،املأمونة إىل األسواق الو 
أبن العديد من الدول األعضييييياء، اليت تبنيَّ فيها وجود منتجات اسيييييتهالكية   وإذ يسيييييلم كذلك 

 غري مأمونة وُسحبت أو ُمنع الاار هبا، قد تعجز عن منع تصدير تلك املنتجات،
أن اخلةوات اليت تتيذها الدول األعضييييياء للثين عن توزيع املنتجات   يضيييييع يف اعتبارهذ وإ 

 السيتهالكية غري املأمونة املعروفة عرب احلدود من شيأتا أن سقق منافع متبادلة لصيحة املسيتهلكني وسيالمتهم 
 مكان، يف كل

لذي أنشيييييف يف الدورة الثالثة  أبن الفريق العامل املعين بسيييييالمة املنتجات السيييييتهالكية، ا   وإذ يسيييييلم  
املعين بقوانني وسيياسيات محاية املسيتهلك، ست رعاية مؤمتر األمم املتحدة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل  

سيييييتوايت الورين واإلقليمي ، يهدف إىل تعزيز أرر سيييييالمة املنتجات السيييييتهالكية على امل ( 6) والتنمية   للتجارة
 حدايت ةار اليت  دد صحتهم، والتوصية ديارات سياساتية للتصدي للت والدويل حلماية املستهلكني من األخ 

 ،(7)اليت تواجهها هيئات محاية املستهلك يف هذا اجملال
فئة أن الفريق العامل ركز جهوده على ’’املنتجات السييييييتهالكية‘‘ اليت يُفهم منها    وإذ يال ظ 

ا من قبل املسيتهلكني، لكنها ل تشيمل األغذية املنتجات املعدَّة لالسيتيدام و/أو اليت يُرجَّ  اسيتيدامه
واألدوية واألجهزة الةبية، ألن هذه املنتجات ختضيييييييييع يف كثري من األ يان لعمليات وددة لتقييم امليارر  

 امليارر يف األرر التنظيمية املنفصلة، وإدارة 
  منها تداول املنتجات   بارة ’’التوزيع عرب احلدود‘‘ املسيييتيدمة يف هذه التوصيييية يُفهم أن ع   وإذ يال ظ  

 الستهالكية بني الولايت القضائية املعنية بسالمة املنتجات الستهالكية،
أبن تتبع الدول األعضييياء سيييياسيييات، تتمشيييى مع قواعد منظمة التجارة العاملية،    يوصيييي  - 1 

 ونة عرب احلدود؛ إىل منع توزيع املنتجات الستهالكية اليت تُعرف يف ولاي ا القضائية أبتا غري مأم    دف 
 ابلدول األعضاء أن تذكي وعي الشركات املسؤولة عن جلب السلع إىل األسواق   يهيب  -2 

 ار اليت قد تنجم عن عمليات توزيع املنتجات الستهالكية غري املأمونة عرب احلدود؛ابألضر 
م  ابلدول األعضييياء أن تذكي وعي املسيييتهلكني ابمليارر اليت  دد سيييالمته   يهيب أيضييياا  -3 

 البدنية من جراء املنتجات غري املأمونة، ول سيما عند إجراء معامالت إلكرتونية عرب احلدود؛
 ن تتبادل الدول األعضييييياء ابنتظام معلومات عن السيييييياسيييييات والتدابري الورنية أب   يوصيييييي  -4 

 املتعلقة بعمليات سحب املنتجات ألغرا  السالمة ومتةلبات السالمة؛
رة والتنمية أن يواصييل مسيياعدة الدول األعضيياء م املتحدة للتجاإىل مؤمتر األم  يةلب -5 

نتجات السييتهالكية من أجل محاية املسييتهلكني على ةو يف سسييني األرر الورنية واإلقليمية لسييالمة امل
 أفضل ومنع توزيع املنتجات الستهالكية غري املأمونة عرب احلدود؛

__________ 

(6) TD/B/C.I/CPLP/15 . 

(7) TD/B/C.I/CPLP/20 . 
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لتنفيذ هذه   ملتحدة للتجارة والتنمية ررائقأن تقرتح أمانة مؤمتر األمم ا  يةلب أيضييييييييياا  -6 
 التوصية بعد اعتمادها؛

إىل أمييانيية مؤمتر األمم املتحييدة للتجييارة والتنمييية أن تتبييادل املعلوميات  يةلييب كييذلييك -7 
عن التقدم احملرز واخلربات املكتسييييبة، وأن تسييييتعر  تلك املعلومات، وأن تقدم تقريراا عن هذا املوضييييوع 

ئ  ناسييييييبة مؤمتر األمم املتحدة التاسييييييع املعين ابسييييييتعرا   يع جوانب جمموعة املباد   إىل ا معية العامة
 والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية؛

 ا لسة العامة اخلتامية 
 2020تشرين األول/أكتوبر   23

 ؤمتراإلجراءات األخرى اليت اختذها امل -دال 
 ملبادئ والقواعد املنصيييفة اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسيييتعرا   يع جوانب جمموعة ا  -1

املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسييييييات التجارية التقييدية، يف جلسييييييت  العامة 
 23رقة غري راية مؤرخة    الواردة يف و ، قراراا بصيييييييغت2020تشييييييرين األول/أكتوبر    23اخلتامية املعقودة يف  
 ول، الفرع ألف أعاله(.)انظر الفصل األ 2020تشرين األول/أكتوبر 

ويف ا لسيييييييية العامة اخلتامية أيضيييييييياا، اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسييييييييتعرا   يع  -2
  رراف من أجل مكافحة املمارسيييييييات جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصيييييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األ 

توجيهية يف إرار الفرع واو من جمموعة املبادئ   التجارية التقييدية مشييييييييروع قرار وسييييييييياسييييييييات وإجراءات
والقواعد املنصيييييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسيييييييات التجارية التقييدية، 

 )انظر على التوايل الفرع ابء من الفصييييييييل األول  TD/B7C.I/CLP/55/Add.1على النحو الوارد يف الوثيقة  
 أعاله، واملرفق األول(.

ويف ا لسيييييييية العامة اخلتامية أيضيييييييياا، اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسييييييييتعرا   يع  -3
جوانييب جمموعيية املبييادئ والقواعييد املنصييييييييييييييفيية املتفق عليهييا اتفيياقيياا متعييدد األرراف من أجييل مكييافحيية 

غري املأمونة ملمارسييييييييات التجارية التقييدية مشييييييييروع توصييييييييية بشييييييييأن منع توزيع املنتجات السييييييييتهالكية  ا
 عرب احلدود، اقرت تها كولومبيا وشيياركت أسييرتاليا يف تقدميها يف ا لسيية العامة الفتتا ية، وُعممت  املعروفة 

 .2020تشرين األول/أكتوبر  19يف 

 القانون النموذجي بشأن املنافسة  
أن   2020تشيييرين األول/أكتوبر    23ذكرت رئيسييية املؤمتر يف جلسيييت  العامة اخلتامية املعقودة يف   -4

(،  سيييب 2أمانة األونكتاد سيييتواصيييل سديث شيييروح قانون األونكتاد النموذجي بشيييأن املنافسييية )ا زء  
 القتضاء.

لقانون النموذجي ا  من 2وأشييييارت أمانة األونكتاد يف عرضييييها إىل أن الشييييروح الواردة يف ا زء   -5
تُنقَّ  ابنتظام اسيييييتناداا إىل مسيييييامهات الدول األعضييييياء. وابلنسيييييبة للمؤمتر احلايل، نقحت األمانة شيييييروح 

من القانون النموذجي، اليت تضيييييييييمنت سديثات لبعت املمارسيييييييييات امليلة ابملنافسييييييييية   4و  3الفصيييييييييلني  
ولايت القضائية ومن نظم املنافسة ال)التوارؤ الضمين، ونظام فر  األسعار، وما إىل ذلك( من خمتلف  

 الراسية والناشئة.
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 موجز مقدَّم من الرئيسة -اثنيا   
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

 البيا ن الفتتا يان  
 أدىل األمني العام لألونكتاد وعثل كولومبيا ببيانني افتتا يني. -6
اية املسييتهلك يف سييياق التصييدي لألزمة وأبرز األمني العام عمل األونكتاد بشييأن املنافسيية ومح -7

(، ول سيييما 19-)كوفيد  2019لجتماعية والصييحية النا ة عن مر  فريو  كورو  لعام  القتصييادية وا
 دل اخلرباتمن خالل تقدمي اخلدمات السييييييتشييييييارية واملسيييييياعدة التقنية إىل البلدان النامية وتيسييييييري تبا

 وأفضل املمارسات.
دمي  وفد أسييييرتاليا، يتألف من مشييييروع توصييييية بشييييأن مقرت اا، شييييارمل يف تق  وقدم عثل كولومبيا -8

 منع توزيع املنتجات الستهالكية غري املأمونة املعروفة عرب احلدود، لكي يعتمدها املؤمتر.

 ا زء الرفيع املستوى  
  . 19- عت التوصييييييات اليت تناسيييييب سيييييياق ما بعد أزمة كوفيد قدم املتحدث الرئيسيييييي يف بيان  ب  - 9

وينبغي أن تكون احلكومات منفتحة على مشيييييييورة هيئات املنافسييييييية عند التيةيط لتدخالت السيييييييوق. 
أن تسيتهدف هيئات املنافسية يف البلدان النامية التالعب ابألسيعار؛ والتحايل يف العةاءات املتعلقة    وينبغي

يسييييتهلكها املسييييتهلكون  ابملشييييرتايت احلكومية؛ واملمارسييييات امليلة ابملنافسيييية على السييييلع واخلدمات اليت  
 كاا غري متناسب. الضعفاء واحملرومون واملؤسسات الصغرية واملتوسةة احلجم واملزارعون استهال 

وأكد فريق مناقشية من سسية أعضياء دور األونكتاد يف توفري منتدى للحوار والتعاون الدويل والوقوف   - 10
حلاجة إىل أسيييييواق تتسيييييم ابلكفاءة واإلنصييييياف.  على التحدايت واحللول املشيييييرتكة. وأبرز أ د أعضييييياء الفريق ا 

. وشييييدد  2002التعاون التقين لألونكتاد منذ    وأشييييار عضييييو نخر إىل اربة بوتسييييوا  بوصييييفها مسييييتفيدة من 
  نخر على أمهية سقيق التوازن بني محاية املسييتهلك وتنمية األعمال، بينما دعا نخر إىل تكثيف التعاون التقين 

 أمهية اعتبار األفراد املالكني الشرعيني لبيا  م الشيصية. وشدد العضو األخري على    يف جمال محاية املستهلك. 

  يذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستتتتتتتتتتتهلمل وجمموعة املبادئ والقواعد تنف  -ابء 
املنصتتتتتتتتتتتفتة املتفق عليهتا اتفتاقتا  متعتدد األطراف من أجتل مكتافحتة املمتارستتتتتتتتتتتات 

 التقييدية التجارية
 من جدول األعمال( 6 )البند

رراف من أجل مكافحة املمارسات تنفيذ جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األ  
 التجارية التقييدية

عر  فريق مناقشييييية من ثالثة أعضييييياء اخلربات املكتسيييييبة يف جمال التنفيذ. وأكد أ د أعضييييياء  -11
 س املشيرتمل بني الدول املعين بسيياسيات نافسية، ول سييما التنسييق داخل اجملل الفريق أمهية التعاون بني هيئات امل 

 دول األعضاء يف رابةة الدول املستقلة.مكافحة ال تكار يف ال
وعر  عضو نخر مبادرات التعاون اليت اختذ ا هيئات املنافسة يف منةقة جنوب شرق نسيا،  -12

اق رابةة أمم جنوب شيييرق نسييييا. وشيييرح عضيييو نخر وهي مبادرات  يوية ابلنظر إىل زايدة تكامل أسيييو 
أجراه   م قانون أهداف اللجنة القتصيادية للمنةقة األوروبية اآلسييوية وأشيار إىل التحسيينات اإلقليمية، بعد تقيي 

 األونكتاد، واقرتح مناقشة كفاءة املنظمات اإلقليمية والتحدايت اليت تواجهها.
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 ة حلماية املستهلكتنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهي  
 عر  املشيييياركون يف املناقشييييات اخلربات املكتسييييبة يف تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية  -13

ت الناشييئة،  ا يف ذلك التجارة اإللكرتونية واملمارسييات التجارية السييليمة واخلدمات املسييتهلك يف اجملال
 املالية وتثقيف املستهلك وتقاسم املعلومات.

  وفيما يتعلق ابلعمل املقبل بشيأن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املسيتهلك ودور األونكتاد،  -14
تهلكني الضييعفاء والسييتهالمل املسييتدام والتعاون الدويل وبناء  دد املشيياركون يف املناقشييات جمالت املسيي 

 القدرات يف القتصاد الرقمي.

 القتصاد الرقميتعزيز محاية املستهلمل واملنافسة يف  -جيم 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 قدمت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسية عن تعزيز احلماية الفعالة للمستهلك واملنافسة -15
 واوراا. 11(، تلتها عرو  قدمها TD/RBP/CONF.9/4يف القتصاد الرقمي )

  اية املسيتهلك. وأشيار العديد من احملاورين وأبرز أ د احملاورين تكامل قوانني وسيياسيات املنافسية ومح  -16
 أدت إىل زايدة ملحواة يف األنشةة على اإلنرتنت. 19-إىل أن التدابري املتعلقة بكوفيد

اور إن هنامل  اجة إىل قواعد حلماية املسييتهلك تناسييب العصيير الرقمي وتعمل لصيياحل وقال و -17
املبادرات أبدوات  ديثة إلنفاذ قوانني املنافسية   املوارنني وتتسيم ابإلنصياف والشيفافية. وينبغي اسيتكمال

 من أجل ضمان اإلنصاف يف عارسات املنصات اليت تتحكم يف النفاذ إىل األسواق.
 ول ظ بعت احملياورين أن املسيييييييييييييييتهلكني ميكن أن يضيييييييييييييييةلعوا بيدور هيام يف التعياميل مع -18

عن هذا السيلومل. ودفع ملو التجارة   املمارسيات التجارية غري املنصيفة، إبباله هيئات محاية املسيتهلك
 اإللكرتونية، ول سييييييييما خالل ا ائحة، هيئات محاية املسيييييييتهلك يف بعت البلدان إىل اسيييييييتحداث أدوات 

قمية، مثل موقع إلكرتون حيتوي على معلومات مفيدة للمسييييييييييتهلكني، ورقم على تةبيق واتسيييييييييياب، ر 
املسييييتهلكني تقدمي الشييييكاوى، بينما أشييييار  وعنوان بريد إلكرتون، ومنصيييية على اإلنرتنت تسييييهل على

 ة مشاكلهم واور نخر إىل إنشاء منصة عامة لتسوية املنازعات عرب اإلنرتنت لتمكني املستهلكني من معا  
 عن بعد.

وقال واور إن  يئات املنافسة أمهية وورية يف معا ة املشاكل يف القتصاد الرقمي، من خالل  -19
فاذ والسيييييوق. وقال بعت احملاورين إن دراسيييييات السيييييوق أداة مفيدة لكشيييييف دراسيييييات قوية بشيييييأن اإلن

سيييات، والعملية التشيييريعية، ووضييع لصيييياغة السيييياالضيييرر الذي يلحق ابملنافسييية وفهم القضيييااي الناشيييئة، و 
مدونة لقواعد سيييلومل املنصيييات. وقدم العديد من احملاورين مقرت ات شيييىت، من أجل املنافسييية الفعالة يف 

لرقمي، منها وضييع لوائ  مسييبقة خاصيية ابملنصييات، و فز بناء القدرات الداخلية، واتباع ت  القتصيياد ا
املنافسيية ومحاية املسييتهلك ومحاية البيا ت والتصييالت.   تعاون لتنظيم القتصيياد الرقمي إبشييرامل هيئات

 ودعا واور إىل إسناد صال يات تكميلية إىل وكالت املنافسة.
التعاون الدويل، ول سيييييما ابلنسييييبة لالقتصييييادات النامية   حملاورين على أمهيةوشييييدد العديد من ا -20

 الصغرية، اليت تواج  سدايت أكرب يف جمال اإلنفاذ.
 ودعا بعت عثلي اجملتمع املدن إىل وضييع قواعد متعددة األرراف بشييأن املنافسيية، مع العرتاف  -21

 بدور اجملتمع املدن ودعم  مالياا.
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 جمال اإلنفاذ بني هيئات محاية املستهلمل يف التجارة اإللكرتونيةن الدويل يف  التعاو  -دال 
 من جدول األعمال( 8)البند 

كولومبيا    لقة نقال مائدة مسييتديرة بشييأن هذا البند من جدول األعمال  مثل األعضيياء األربعة يف  -22
الضيييييييوء    ت املتحدة األمريكية. وسيييييييلةوا وكينيا واململكة املتحدة لربيةانيا العظمى وأيرلندا الشيييييييمالية والولاي 

 وكالت  على التجارة اإللكرتونية عرب احلدود ابعتبارها من التحدايت الرئيسييييييييييية أمام التعاون الدويل بني
  و دد أ د املشاركني يف املناقشة خمتلف املمارسات القانونية وعارسات تبادل املعلومات بني البلدان   اإلنفاذ.

 بوصفهما شررني مسبقني للتعاون. لفعال والقدرات البشريةواحلاجة إىل اإلنفاذ ا
 شياء نليات لتسيوية وشيدد بعت املشياركني يف املناقشية على أمهية إنصياف املسيتهلكني وضيرورة إن  -23

املنازعات ملسييييياعدة املسيييييتهلكني على اإلنرتنت عند الضيييييرورة، بينما شيييييدد نخر على القدرة على تبادل 
 األجانب  سب القتضاء. األدلة وتلقيها من النظراء

وأبرز بعت املشياركني يف املناقشية دور املنظمات الدولية واألونكتاد، بوصيفها منرباا للتفاعل من  -25
ني املسيييتهلكني على الصيييعيد العاملي، ومسيييتودعاا للمعلومات واملشيييورة للدول األعضييياء بشيييأن أجل سسييي 

 التعاون الدويل يف جمال التجارة اإللكرتونية.

ن التدويل يف ططتار الفرو واو من جمموعتة املبتادئ والقواعتد املنصتتتتتتتتتتتفتة املتفق التعتاو  -هاء 
ات التجتاريتة التقييتديتة  عليهتا اتفتاقتا  متعتدد األطراف من أجتل مكتافحتة املمتارستتتتتتتتتتت 

 اعتماد السياسات واإلجراءات التوجيهية
 من جدول األعمال( 9)البند 

  ت اد يف هذا اجملال،  ا يف ذلك صييياغة السييياسييا قدمت األمانة معلومات أسيياسييية عن عمل األونكت  -26
ميثلون هيئات املنافسيييية . وبعد ذلك أخذ الكلمة أربعة واورين  2020 واإلجراءات التوجيهية واألنشيييةة بعد 

 من الساد الروسي وأسرتاليا وبريو وغامبيا والولايت املتحدة.
عنية ابملنافسيية السييياسييات واإلجراءات وأوضيي  أ د احملاورين ضييرورة اعتماد ا يئات الناشييئة امل -27

ددة إلجراء إن الفرع واو من جمموعييية املبيييادئ والقواعيييد ل ينص  ييياليييياا على نليييية وييي  التوجيهيييية، قيييائالا 
 املشاورات.

وذكر وياور نخر أن التعياون اليدويل يقتضيييييييييييييييي اتبياع ت  ذي ريابع إقليمي أوسيييييييييييييييع، وأن  28
 عات اإلقليمية نفسييها،ال أمام تعزيز التعاون بني أعضيياء التجمانتشييار نظم املنافسيية اإلقليمية يفسيي  اجمل

رة احلرة القارية األفريقية ومنتدى مشييييييييييرياا إىل ا ماعة القتصييييييييييادية لدول غرب أفريقيا ومنةقة التجا
 املنافسة األفريقي.

 ور ب واور نخر ابعتماد السييييييياسييييييات واإلجراءات التوجيهية، مشييييييرياا يف الوقت ذات  إىل أن -29
 وضعها موضع التنفيذ سيكون أهم.

ة، وهو وعر  احملاور األخري إرار املسيييياعدة املتبادلة والتعاون املتعدد األرراف  يئات املنافسيييي  -30
نخر اتفاق تعاون بني هيئات املنافسية يف سسية بلدان، وذكر أن من شيأن  أن ييسير تبادل األدلة السيرية 

 ركة نظماا متشاهبة وامعها عالقات تعاون غري راية متينة.والتعاون غري الراي ألن للهيئات املشا
 د السياسات واإلجراءات التوجيهية. وخالل املناقشة، أعرب العديد من املندوبني عن أتييدهم لعتما  -31
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  حتستتتني ستتتالمة املنتجات الستتتتهالكية يف  تلف أ:اء العاج  بيانت جيدة من أجل  -واو 
 سياسات سليمة

 جدول األعمال(ن م 10)البند 
ره عثل الولايت املتحدة  -32 ُعقد اجتماع مائدة مسيتديرة بشيأن هذا البند من جدول األعمال يسيَّ

  عن جنوب أفريقيا. وضييييمت املناقشييييات مشيييياركني من  كومات ا مهورية الدومينيكية والسييييويد وأداره عثل  
 والولايت املتحدة ومن شركة خاصة يف الولايت املتحدة.

ماا، تناول املشياركون يف اجتماع املائدة املسيتديرة بعت األمثلة املتعلقة جبمع البيا ت عن عمو و  -33
اليت ميكن أن تكون مفيدة يف صينع السيياسيات يف جمال سيالمة املنتجات،  اإلصياابت وغريها من البيا ت  

 تقارير ا هات املصينّععة   وشيددوا على أن تنظر احلكومات يف أكرب عدد عكن من مصيادر البيا ت،  ا يف ذلك 
اخلا’ أمراا ابلغ األمهية   وسيلةات الصيحة واملسيتشيفيات واحلكومات الورنية واحمللية. ويُعترب تعاون القةاع 

  مع بيا ت جيدة عن اإلصاابت ميكن أن تسرتشد هبا السياسات العامة.
وفة  الكية غري املأمونة املعر ص أُجريت مشيياورات بشييأن توصييية تدعو إىل منع توزيع املنتجات السييته  -34

بسيييالمة  . وعرضيييت األمانة هذا ا هد بوصيييف  من نتائ  الفريق العامل التابع لألونكتاد املعين  عرب احلدود 
 .(8)املنتجات الستهالكية. وأعرب  يع املشاركني عن أتييدهم للتوصية اليت ُقدمت إىل املؤمتر لعتمادها 

 احلياد التنافسي -زاي 
 جدول األعمال(ن م 11)البند 

ل ظ مدير مناقشييية مائدة مسيييتديرة بشيييأن هذا املوضيييوع أن سيييياسيييات املنافسييية تتي  تكافؤ  -35
الفر’  ميع ا هات الفاعلة التجارية، مؤكداا األمهية اليت توليها هيئة املنافسيية يف النمسييا للحفاظ على 

ني نخرين يف احلياد التنافسييييي، ول سيييييما يف أوقات األزمات الصييييحية والقتصييييادية. ومثل أربعة مشييييارك
 املناقشة هيئات املنافسة أو هيئات  كومية ذات صلة من أسرتاليا والفلبني واملغرب واملكسيك.

، اعتمدت  كومة الفلبني  2018وأفاد أ د احملاورين أبن احلياد التنافسيييي ال شييياغالا رئيسيييياا. ويف   -36
 خةة عمل تعترب احلياد التنافسي من األولوايت.

أيضييياا ضيييرورة احلفاظ على احلياد التنافسيييي يف فرتة األزمة القتصيييادية،  يث   وأبرز واور نخر -37
 تضةلع الدولة بدور قيادي يف عملية النتعال القتصادي.

  وأشيييار واور نخر إىل التزام هيئة املنافسييية يف املكسييييك ابحلفاظ على احلياد التنافسيييي يف األسيييواق  -38
 فيها هيئة املنافسة دوراا  اااا يف أنشةة الدعوة. وذكر  الة يف قةاع توليد الكهرابء تؤدي

وأورد احملاور األخري أن سييييياسيييية احلياد التنافسييييي الراية يف أسييييرتاليا  دف إىل ضييييمان تكافؤ  -39
الفر’ بني الشيييركات العامة واخلاصييية. وقد وافقت  كومة أسيييرتاليا على عدم فر  قيود على املنافسييية 

 سة.وعلى مراعاة رأي هيئة املناف

 مكافحة التكتالت الحتكارية عرب احلدود -حاء 
 من جدول األعمال( 12)البند 

ضييم فريق مناقشيية عثلني عن  كومات الساد الروسييي )مدير احللقة( والربازيل و هورية كوراي  -40
 وجنوب أفريقيا والولايت املتحدة. 

__________ 

 انظر الفصل األول، الفرع جيم أعاله.  (8)
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مع التكتالت  عنييد التعييامييلالتحييدايت اليت تواجههييا هيئييات املنييافسييييييييييييييييية و قش احمليياورون  -41
العقبات.   رريق األونكتاد، يف تذليلعرب احلدود، وكيف يسييياعد التعاون، ول سييييما عن ال تكارية  

وتتمثل العقبة الرئيسيييييية يف تنوع نظم اإلنفاذ وسيييييياسيييييات املنافسييييية. ويزداد هذا املوضيييييوع أمهية من جراء 
الصيييييييييييييينيياعييية وتزايييد خةر النزوع إىل إقيياميية  وأتثريهييا العيياملي على  يع القةيياعييات 19-جييائحيية كوفيييد

 تكتالت ا تكارية.
انني وسييياسييات املنافسيية التابع جملموعة الربيكس يالربازيل والساد الروسييي  وعر  عثل عن مركز قو  -42

للتكتالت  وا ند والصييييني وجنوب أفريقياا دراسيييية اسييييتنتجت أن هيئات املنافسيييية تُقر بضييييرورة التصييييدي  
فتاح، والن دود، لكنها تبدي أيضياا تردداا يف التعاون بسيبب انعدام الثقة والفهم املشيرتمل ال تكارية عرب احل 

فضييييالا عن قلة األدوات الدولية املوثوقة. وميكن سسييييني عملية املزامنة وزايدة تعاون هيئات املنافسيييية عرب 
التعاون الوثيق القائم منصيييييييييية تعاونية وابلسييييييييييتفادة من أدوات األونكتاد لبناء القدرات. وأكد واور أن  

 ملية معا ة القضااي.على الثقة بني هيئات املنافسة ميكن أن يزيد من الكفاءة يف ع
 ودعا بعت احملاورين إىل مواءمة األدوات وإجراءات اإلنفاذ من خالل أنشةة بناء الثقة والتنسيق  -43

ت شييبكة املنافسيية الدولية ابلنسييبة على الصييعيدين اإلقليمي والدويل. وأشييار واور نخر إىل أمهية توجيها
نت. وأخرياا، شييييييدد أ د املندوبني على أن تتناول للوكالت ا ديدة واألصييييييغر  جماا إلقامة عالقات أم

 اتفاقات التعاون ا ديدة املعلومات السرية والكشف عرب احلدود من أجل معا ة أوج  التعقيد ا ديدة. 
دهم ملقرتح إنشيييياء فريق عامل ملناقشيييية مكافحة التكتالت وأعرب العديد من املندوبني عن أتيي -44

 ر جدول أعمال األونكتاد.ال تكارية عرب احلدود يف إرا

استتتتتعراض بناء القدرات واملستتتتاعدة التقنية يف جمال قوانني وستتتتياستتتتات املنافستتتتة  -طاء 
 ومحاية املستهلمل

 من جدول األعمال( 13)البند 
اء القدرات واملسيياعدة التقنية اليت نُفذت اسييتناداا إىل أفضييل عرضييت أمانة األونكتاد أنشييةة بن -45

تعميمها على عدة بلدان على الصيييييعيدين الورين واإلقليمي. ص ركز على هذه   املمارسيييييات،  ا يف ذلك
  املسألة أربعة واورين ميثلون مؤسسات من ابراغواي وبريو والصني، وكذلك من  نة األمم املتحدة القتصادية 

 اعية لغريب نسيا.والجتم
 اية املسييتهلك ألمريكا الالتينية، وشييدد واور على تعاون األونكتاد، من خالل بر م  املنافسيية ومح  -46

 ول سيما يف اعتماد وتنفيذ التشريع املتعلق ابملنافسة يف ابراغواي.
ا واألونكتاد وأشييار واور نخر إىل رسييالة تفاهم بني اللجنة القتصييادية والجتماعية لغريب نسييي -47

   وسيياسيات املنافسية وتلبية ا تياجات ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصيادي من أجل التوعية بقوانني 
 الدول األعضييييييياء يف املنةقة العربية يف صيييييييياغة القوانني واللوائ . ونُظم منتدى مشيييييييرتمل أول يف كانون الثان/ 

 يف بريوت. 2020يناير 
على املسييييياعدة اليت يقدمها األونكتاد يف دعم التنمية الفكرية يف جمال   وشيييييددت واورة أخرى -48

 املنافسة يف أمريكا الالتينية. وسلةت الضوء على عدة أنشةة تُنفَّذ يف امليدان األكادميي بدعم من األونكتاد. 
 ذ مشييروع جديد بشييأنوأوضيي  احملاور األخري أسييباب اختيار األونكتاد ليكون شييريكاا يف تنفي -49

تسيييييوية منازعات املسيييييتهلكني على اإلنرتنت. وا دف من ذلك هو زايدة ثقة املسيييييتهلكني والشيييييركات، 
 سيما يف جمايل التجارة الدولية والتجارة اإللكرتونية، فضالا عن تعزيز املزيد من التعاون بني البلدان. ول
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 ة املستهلمل  بريواستعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات محاي -ايء 
 من جدول األعمال( 14)البند 

افتُت  اسييييتعرا  النظراء الةوعي ببيان أدىل ب  رئيس املعهد الورين للدفاع عن املنافسيييية ومحاية امللكية   - 50
الفكرية، وهو وكالة محاية املسيييييييتهلك يف بريو. ص عرضيييييييت أمانة األونكتاد النتائ  والتوصييييييييات الرئيسيييييييية لتقرير  

 ( عن األرر القانونية والسياساتية واملؤسسية حلماية املستهلك. TD/RBP/CONF.9/7املعلومات األساسية ) 
ووجهوا  واضةلع عثلو  كومات أسرتاليا وإيةاليا والولايت املتحدة بدور املستعرضني النظراء.   -51

  ومتويل  عيات املسيييييييتهلكني،   أسيييييييئلة إىل وفد بريو بشيييييييأن محاية املسيييييييتهلكني الضيييييييعفاء واحملرومني يف البلد، 
والتفاعل بني املؤسسات احلكومية اليت تؤدي مسؤوليات يف جمال محاية املستهلك، وسلةات اإلنفاذ يف 

 األسواق الرقمية، والتعاون الدويل، وجرب الضرر ا ماعي. 
اسييتيدام ويف املقابل، سييألت عثلة عن وكالة محاية املسييتهلك يف بريو املسييتعرضييني النظراء عن   -52

ال سييييالمة املنتجات السييييتهالكية، والشييييبكات اإلقليمية للتعاون يف جمال اإلنفاذ الرؤى السييييلوكية يف جم
 عرب احلدود، ووضيع السيياسيات يف القتصياد الرقمي. ووجهت أيضياا أسيئلة إىل املندوبني اآلخرين املشياركني 

سيييبل التمويل يف الدورة، لالسيييتفادة من خربا م، عن التدابري املتيذة ملعا ة فرط مديونية املسيييتهلكني و 
 العام  معيات املستهلكني.

وقدمت األمانة مقرت اا بشأن مشاريع املساعدة التقنية لتنفيذ توصيات استعرا  النظراء، بغية  -53
ملؤسييييسييييية حلماية املسييييتهلك يف بريو. وأعرب عثل بريو سقيق هدف عام هو سسييييني األرر التشييييريعية وا

 وجيهات األونكتاد. عن موافقت  على التوصيات وعن تقديره لت
 .2021وأخرياا، تةوع وفد شيلي للمشاركة يف عملية استعرا  نظراء روعي يف  -54

  دي استتعراض النظراء الطوعي لقوانني وستياستات املنافستة  الحتاد القتصتادي والنق  -كاف 
 لغرب أفريقيا 

 من جدول األعمال( 15)البند 
لتعاون والتنمية يف امليدان القتصيييييييادي/أسيييييييتاذ كلية عر  رئيس  نة املنافسييييييية التابعة ملنظمة ا -55

( )ابريس( ESSEC Business Schoolاألعمال التجارية يف املدرسية العليا للعلوم القتصيادية والتجارية )
افسييييية يف  نة الساد القتصيييييادي والنقدي لغرب أفريقيا/اخلبري السيييييتشييييياري، واملدير السيييييابق املعين ابملن

  ملتعلق ابسيييتعرا  النظراء الةوعي لدى افتتاح املناقشييية. ص أدىل رئيس وفد الساد القتصيييادي الدويل التقرير ا 
 والنقدي لغرب أفريقيا ببيان.

لط الضيييييوء، يف التقرير املتعلق ابسيييييتعرا  النظراء ال  -56   ةوعي، على ا هود اليت تبذ ا  نة الساد وسيييييُ
قوانني املنافسية. ومع ذلك، هنامل  اجة إىل مزيد من   القتصيادي والنقدي لغرب أفريقيا للنهو  إبنفاذ

العمل لتعزيز فعالية نظام املنافسيييييية يف الساد، ألن الةابع املركزي لعملية اإلنفاذ على الصييييييعيد اإلقليمي 
ملعنية ابملنافسيية. وقدم التقرير أيضيياا توصيييات بشييأن اإلصييالح املؤسييسييي والقانون قو  ا يئات الورنية ا

املنافسيييية يف الساد القتصييييادي والنقدي لغرب أفريقيا ومتتني التعاون مع ا ماعة القتصييييادية    لتحسييييني نظام 
 اعة. لدول غرب أفريقيا، ألن الدول األعضاء الثمان يف الساد هي أيضاا دول أعضاء يف ا م 

يف  كتاد وعر  مفو  من الساد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا العمل الذي يضةلع ب  األون  -57
جمال املسياعدة التقنية، وشيدد على التعاون مع ا ماعة القتصيادية لدول غرب أفريقيا، وأشيار إىل تنفيذ 

 التوصيات ابلتعاون مع األونكتاد.
رئيُس جملس املنافسييية يف تونس، واملدير املعين ابملنافسييية يف   واضيييةلع بدور املسيييتعرضيييني النظراء -58

وا نوب األفريقي، و ئب مدير سيابق للجنة املنافسية السيويسيرية/أسيتاذ يف السيوق املشيرتكة لشيرق أفريقيا  
 كلية اإلدارة والقانون جبامعة زيوريخ للعلوم التةبيقية.
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الزمين لختاذ قرارات اللجنة؛ والعالقات بني وررح املسييييتعرضييييون النظراء أسييييئلة تتعلق اب دول   -59
ربة الساد القتصيييادي والنقدي لغرب أفريقيا يف جمال مراقبة  نة الساد وا يئات الورنية للمنافسييية؛ وا

عمليات الندماج؛ ومبادرات الدعوة؛ والتعاون مع ا ماعة القتصيييييادية لدول غرب أفريقيا. ورداا على ذلك،  
مبادرات للتعاون    2007اد القتصيادي والنقدي لغرب أفريقيا أن ا يئة اإلقليمية اختذت منذ  ذكر مفو  الس 

ئي أن هنامل  اجة أيضاا إىل متتني التعاون بني الساد القتصادي ع ا يئات الورنية املعنية ابملنافسة. ورُ م
 اصات كل هيئة. والنقدي لغرب أفريقيا وا ماعة القتصادية لدول غرب أفريقيا لتوضي  اختص 

ؤسييسييية والتنظيمية وقدمت أمانة األونكتاد مشييروعاا للمسيياعدة التقنية من أجل تعزيز األرر امل -60
 يف بلدان الساد وتيسري التعاون مع ا ماعة.

وأثىن أ د املندوبني على األونكتاد للدعم الذي يقدم  إىل الساد القتصييادي والنقدي لغرب  -61
 ، قائالا إن هنامل  اجة إىل إصال ات هامة إلرساء نظام فعال للمنافسة يف غرب أفريقيا. 2007أفريقيا منذ  

 املسائل التنظيمية -اثلثا   
 افتتاح املؤمتر -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
 افتتحت السيييييدة كاترينا نوت )ا مهورية الدومينيكية( مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابسييييتعرا   -62

 يع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة 
 املمارسات التجارية التقييدية يف قصر األمم جبنيف، يوم 19 تشرين األول/أكتوبر 2020.

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

  16 إىل   13خضيييييعت عملية انتياب الرئيس وأعضييييياء املكتب اآلخرين إلجراء عدم العرتا  من   - 63
  نذار/  27 املؤرخ  544/ 74، وفقيياا أل كييام مقرر ا معييية العيياميية لألمم املتحييدة 2020تشيييييييييييييرين األول/أكتوبر 

، ذّكرت السيييييييييييدة 2020تشييييييييييرين األول/أكتوبر    19. ويف ا لسيييييييييية العامة الفتتا ية املعقودة يف  2020مار   
سيييييييييييييتعرا   يع  اب كاترينا نوت )ا مهورية الدومينيكية(، الرئيسييييييييييييية املنتيبة ملؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين  

جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصيييييييفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسيييييييات  
 التجارية التقييدية، املشاركني بنجاح عملية انتياب  يع أعضاء املكتب من خالل إجراء عدم العرتا . 

كتب  يف دورت  الثامنة. وبناءا على ذلك، م  وانتيب املؤمتر سسيية نواب للرئيسيية ومقررة لعضييوية -64
 كانت عضوية املكتب املنتيب كاآليت: 

 السيدة كاترينا نوت )ا مهورية الدومينيكية(  الرئيسة:
 السيد فقيف صادقوف )أذربيجان( نواب الرئيسة:

 ديسيكو )جنوب أفريقيا(-السيدة نوزيفو جويس مكساكاتو 
 لندا(ت. ه. فان دالني )هو  السيدة مونيك 
 السيد سليم بدورة )لبنان( 
 السيد لونديغ بوريفسورين )منغوليا( 
 السيد ميشال كابالن )تشيكيا( 

 السيدة شارلني فان دير بيك )النمسا( املقررة:
 ؤمتر. وعمالا ابملمارسة املتبعة، وافق املؤمتر على إشرامل املنسقني اإلقليميني التام يف أعمال مكتب امل  - 65
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 لنظام الداخلياعتماد ا -جيم 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 2020تشيييرين األول/أكتوبر    19أشيييارت رئيسييية املؤمتر يف ا لسييية العامة الفتتا ية املعقودة يف   -66
، قد اعُتمد من خالل TD/RBP/CONF.7/9إىل أن النظام الداخلي للدورة، بصيييييييغت  الواردة يف الوثيقة  

 .2020تشرين األول/أكتوبر  16إىل  13إجراء عدم العرتا  يف الفرتة من 

 طقرار جدول أعمال املؤمتر وتنظيم أعماله -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند 

ا لسيية العامة الفتتا ية أيضيياا إىل أن جدول أعمال الدورة، بصيييغت    أشييارت رئيسيية املؤمتر يف -67
 13 جراء عدم العرتا  يف الفرتة من ، قد اعُتمد أيضييييياا من خالل إ TD/RBP/CONF.7/9الواردة يف الوثيقة  

 )انظر املرفق الثان(. 2020تشرين األول/أكتوبر  16إىل 

 واثئق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -هاء 
 من جدول األعمال( 5ند )الب

 تعيني  نة لواثئق التفويت  
، على أن 2020وبر  تشييرين األول/أكت  19وافق املؤمتر، يف ا لسيية العامة الفتتا ية املعقودة يف   -68

 يتوىل مكتب املؤمتر مهام  نة واثئق التفويت وأن يقدم تقريراا إىل املؤمتر وفقاا لذلك.

 التفويتتقرير  نة واثئق   
،  2020تشييييرين األول/أكتوبر    23أبلغت الرئيسيييية املشيييياركني، يف ا لسيييية العامة اخلتامية املعقودة يف   -69
 املؤمتر قد ُقدمت ابلفعل  سب األصول وابلشكل الصحي . واثئق تفويت الدول املشاركة يف أبن

 مسائل أخرى -واو 
 من جدول األعمال( 16)البند 

 سييياسييات تامية، أشييار أ د املندوبني إىل تعاون األونكتاد التقين يف اسييتعرا  يف ا لسيية العامة اخل  -70
لتعزيز   ارية بتنفيذ  يع التوصيييياتاملنافسييية ومحاية املسيييتهلك، وأعرب عن التزام  هورية الكونغو الدميقر 

 سياسات املنافسة ومحاية املستهلك على السواء.

 جدول األعمال املؤقتان  
يف جلسيييييييت  العامة اخلتامية، على جدول األعمال املؤقت للدورة التاسيييييييعة عشيييييييرة وافق املؤمتر،   -71

 املرفق الثالث(. لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة )انظر
ووافق املؤمتر، يف جلسيييييت  العامة اخلتامية أيضييييياا، على جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسييييية  -72

 احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك )انظر املرفق الرابع(. لفريق اخلرباء

 اعتماد تقرير املؤمتر -زاي 
 من جدول األعمال( 17البند )

أيضييييييياا،   2000تشيييييييرين األول/أكتوبر    23اعتمد املؤمتر، يف جلسيييييييت  العامة اخلتامية املعقودة يف   -73
تقرير دورت  الثامنة. وأذن اجمللس كذلك للمقررة أبن تضييع الصيييغة النهائية للتقرير، ست سييلةة الرئيسية، 

 مع مراعاة مداولت ا لسة العامة اخلتامية.
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 املرفق األول

اءات التوجيهية يف ططار الفرو واو من جمموعة املبادئ  الستياستات واإلجر   
مكافحة والقواعد املنصتتتتتتتفة املتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل 

 املمارسات التجارية التقييدية
 مبادئ توجيهية -أول   

 تعرتف الدول األعضاء ابملبادئ التوجيهية التالية.
’ا يئات‘( وا هات  نافسييييييييية )يشيييييييييار إليها فيما يلي بميكن أن يكون التعاون مفيداا  يئات امل -1

غريها من ا هات اليت تسعى إىل تيسري اخلاضعة ألنشةة اإلنفاذ )يشار إليها فيما يلي بييي ’األرراف‘( ول
’األرراف الثالثة‘(.   التعاون وقد تتأثر مصاحلها أو تؤثر على أنشةة اإلنفاذ هذه )يشار إليها فيما يلي ب

 ؤدي التعاون إىل ما يلي:وميكن أن ي
 ؛(1)املساعدة يف تعزيز نتائ  متسقة )أ( 
ري الضيييييرورية يف العمل والتأخري واألعباء زايدة كفاءة التحقيق ابحلد من الزدواجية غ )ب( 

 اليت تتحملها األرراف واألرراف الثالثة وا يئات؛
ية أكثر اسيييييتنارة لختاذ سيييييد الثغرات يف املعلومات املتا ة للهيئات، والدفع ةو عمل )ج( 
 القرارات؛
املسيييييييياعدة يف تعزيز التقارب، سييييييييواء يف سليل  الت وددة، أو بوج  أعم، فيما يتعلق   )د( 

 ابملبادئ املنةبقة على استعرا  عمليات الندماج والسلومل املشتب  يف إخالل  ابملنافسة؛ 
ا، عا قد يسييييييياعد بدوره يف تعزيز زايدة العالقات بني ا يئات والفهم املتبادل لعمليا  )هي( 

 وتيسري التعاون يف املستقبل.الثقة 
من املهم تزويد ا يئات من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصييييييييييادا ا  ر لة انتقالية أبدوات  -2

وأسييياليب عملية للتعاون. ومن شيييأن توفري وسديث توجيهات فعالة يف الوقت املناسيييب تتعلق  جموعة 
قاا متعدد األرراف ملكافحة املمارسيييييييييييات التجارية التقييدية، ادئ والقواعد املنصيييييييييييفة املتفق عليها اتفااملب

فضيالا عن اإلجراءات واألدوات ذات الصيلة ابلتعاون، أن يسياعد هذه ا يئات يف التصيدي بفعالية أكرب 
 القضائية. للممارسات وعمليات اإلدماج اليت يُشتب  يف إخال ا ابملنافسة يف ولاي ا

ت إىل الثقة املتبادلة، ويكون على أسييييييا  روعي. وُتشييييييجَّع ا يئات يسييييييتند التعاون بني ا يئا -3
  مبدئياا على التعاون يف التحقيق املتعلق ابلسيلومل املشيتب  يف إخالل  ابملنافسية ويف اسيتعرا  عمليات الندماج 

 ولاي ا   قضيييييااي املنافسييييية ذات الهتمام املشيييييرتمل يف ’التحقيقات‘( اللذين قد يثريان    )يشيييييار إليهما جمتمعني ب 
 القضيييائية، غري أن للهيئات سيييلةة تقديرية كاملة يف قبول التعاون أو رفضييي . ول حيد التعاون من  ق ا يئة 

 يف اختاذ قرارات إنفاذ مستقلة.

__________ 

  خمتلفة بشيأن املسيألة نفسيها، ألن السيلومل أو الندماج ميكن  يئات خمتلفة أن تتوصيل على ةو مناسيب إىل نتائ   (1)
داا لضييييييييمان اتسيييييييياق النتائ   قد تكون  ما ناثر وتملة خمتلفة يف ولايت قضييييييييائية خمتلفة. وقد يظل التعاون مفي

 وعدم تعارضها.  
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ملنافسيييييييية ميكن أن يكون التعاون بني ا يئات مفيداا بوج  خا’ يف احلالت اليت تثري قضييييييييااي ا -4
 شييمل احلالت العاملية أو العابرة للحدود اليت قد تتداخل فيها التحقيقات اليت سظى ابهتمام مشييرتمل،  ا ي 

 أو سيييبل النتصييياف، أو قد يؤثر التحقيق الذي اري  هيئة ما على أرراف يف ولية قضيييائية أخرى، أو قد 
 ية قضائية أخرى.يكون لسبل النتصاف املةبقة يف ولية قضائية أتثري على ول

الةريقة اليت قد تسيييييييييييييعى هبا ا يئات إىل التعاون. وقد عتلف نةاق التعاون مثة مرونة كبرية يف   -5
من  الة إىل أخرى، بدءاا من التعاون احملدود، كإرالع ا يئات بعضييييها بعضيييياا على اخلربات املكتسييييبة من  

لضيييرر، إىل تعاون أوسيييع نةاقاا، مثل سيييابقة تنةوي على سيييلومل مشيييبوه عاثل أو على نظرايت ا  الت 
  قيقات متوازية يف نفس السييلومل العابر للحدود املشييتب  يف إخالل  ابملنافسيية، أو تصييميم سييبل انتصيياف فت  س 

مشييييرتكة ملعا ة ناثر السييييلومل أو عمليات الندماج يف أكثر من ولية قضييييائية وا دة. وقد تكون هنامل 
 مل للسييييلومل على الولايت ملشيييياركة، مثل الختالفات يف األثر احملت أسييييباب شييييىت لتباين مسييييتوايت التعاون وا 

 القضيييائية املعنية، فضيييالا عن الختالفات يف القواعد اإلجرائية أو يف نةاق التحقيقات أو توقيتها أو يف موارد 
 ا يئات. ولكل هيئة سلةة تقديرية كاملة لتحديد مستوى التعاون املناسب ل تياجا ا روال العملية.

  ما يف  الت الندماج وابلنسيييبة ملقدمي رلبات التسييياهل ميكن لألرراف تيسيييري التعاون، ول سيييي  -6
 فيما يتعلق ابلتكتالت ال تكارية. وقد ترتبط بعت أنواع التعاون  دى اسييييييتعداد األرراف لتيسييييييري التعاون، 

الندماج، مع ا يئات   ، أو العمل، يف  الة عمليات(2)مثل تقدمي إعفاءات مناسييييييييبة من قواعد السييييييييرية
ا داول الزمنية لالسييتعرا . ويف هذه احلالت، قد يكون من املفيد أن تشييرح ا يئات لألرراف ملواءمة  

فوائد هذا التعاون، وسيييبل إسيييهام األرراف يف تيسيييريه، وكيفية محاية معلوما ا السيييرية. وُتشيييجَّع ا يئات 
 اتصال )اتصالت( هبيئات أخرى. أيضاا على أن تةلب إىل األرراف إبالغها بوجود

من الشييييروط األسيييياسييييية لنجاح التعاون يف قضييييااي املنافسيييية القدرة على تقدمي ضييييما ت فعالة  -7
تؤكد احلفاظ على سيييييرية املعلومات املتقاَاة وعدم اسيييييتيدامها إل لألغرا  اليت تسيييييم    (3)وموثوق هبا

علوميييات إبمكيييانيييية ن تُعلم ا يئيييات اليت تقيييدم املهبيييا ا يئيييات اليت تقيييدمهيييا. وينبغي للهيئيييات الةيييالبييية أ
 استيدام املعلومات املتقااة يف اإلجراءات ا نائية و/أو غريها من اإلجراءات القانونية.

تدعم التعاوَن الفعال بني ا يئات الثقُة املتبادلة وإملاُم كل هيئة ابألرر القانونية وقواعد السيييييييرية  -8
ئات أن من املفيد إجراء مناقشيييات أو تبادل ا يئات األخرى. وقد ترى ا ي  وعمليات التحقيق املتبعة يف

مواد إعالمية بشييييييأن عمليات كل منها، والتما  املسيييييياعدة من أمانة األونكتاد عند القتضيييييياء. ويؤدي 
توضيييييييي  املمارسيييييييات املعمول هبا يف جمال التحقيقات وجداو ا الزمنية وإجراءا ا وقواعد السيييييييرية املرعية 

هم، وميكن أن يسيييييييياعد من ص يف زايدة فعالية التعاون، وقد يفضييييييييي عند يها إىل زايدة الشييييييييفافية والتفاف
 تعميم معلومات مناسبة من هذا القبيل إىل زايدة رغبة األرراف يف تيسري التعاون.

__________ 

ا يتعلق بةلبيات  ’اإلعفياء‘. وُتسيييييييييييييتييدم اإلعفياءات بوجي  أعم يف  يالت النيدمياج أو فيمي  يشييييييييييييييار إليهيا فيميا يلي ب  ( 2) 
التسيييييييييييييييييياهيييييل يف  يييييالت التكتالت ال تكييييياريييييية. وميكن الرالع على مزييييييد من املعلوميييييات عن اإلعفييييياءات  

الندماج، فضيييييييييييييالا عن اإلعفياء النموذجي من قواعد السيييييييييييييرية لدى الفريق العيامل املعين ابلندماج التيابع    الت  يف 
-https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wpاملنييييييافسييييييييييييييييييية الييييييدولييييييية، يف الرابط التييييييايل:  لشيييييييييييييبكيييييية 

content/uploads/2018/05/MWG_ModelWaiver.pdf  وميكن الرالع يف الرابط التييييييايل على إعفيييييياء ملوذجي .
-https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wpيتعلق ابلتسيييييياهل تعتمده شييييييبكة املنافسيييييية الدولية:  فيما 

content/uploads/2018/05/CWG_LeniencyWaiverNote.pdf  . 

الل التشييييييييييييييريعيات أو اتفياقات التعياون الثنيائي أو التقييد ابألرر أو التفياقات املتعيددة األرراف أو بييا ت  من خ (3)
  أو القواعد املتعلقة ابلسرية( أو ضما ت حبسب احلالة، على  السياسات النهائية )كاملبادئ التوجيهية أو اللوائ

 سبيل املثال.  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-
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. غري قد ترى ا يئات اليت تعمد إىل التعاون أن من املفيد وضييع بروتوكول ا للتعاون فيما بينها -9
غريها من بروتوكولت التعاون بني ا يئات ليسييت شييرراا مسييبقاا ضييرورايا لتعاون   أن التفاقات الراية أو

ا يئات إذا كانت قد أُرسيييييت بوج  نخر ضييييما ت مناسييييبة بشييييأن السييييرية،  ا يف ذلك  سيييياعدة أمانة 
 األونكتاد على النحو الذي ترد مناقشت  يف الفرع الثالث.

 ملنافسةموعة أدوات للتعاون يف قضااي اجم -اثنيا   
 عت منظمات دولية ومتعددة األرراف،  ا فيها شبكة املنافسة الدولية و نة املنافسة التابعة  -10

 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصييييادي واألونكتاد وكيا ت أخرى، جمموعة كبرية من املعلومات القيمة 
يف   ع ا يئات على الرجوع إىل هذه األعمال املعروضة لتعاون يف  الت معينة. وُتشجَّ عن كيفية زايدة فعالية ا 

 التذييل أد ه.
 تُوجَّ  رلبات التعاون بني ا يئات مباشرة من هيئة إىل أخرى. -11
 تكون رلبات التعاون مفيدة للغاية عندما تشمل ما يلي: -12

 ة؛بيان الولايت القضائية واملؤسسات املعني )أ( 
املنافسيييية املزعومة، يتضييييمن تعريفاا أولياا للسييييوق )األسييييواق( ذات    وصييييفاا وقائعياا لشييييواغل  )ب( 

  إذا كان ذلك عملياا ومناسيباا؛ وتقييماا أولياا للمؤسيسية )املؤسيسيات( املعنية وقو ا السيوقية؛ ووصيفاا لآلاثر   الصيلة، 
 مصاحل الولية القضائية للهيئة مقدمة الةلب؛   الضارة املزعومة النا ة عن الشواغل املتعلقة ابملنافسة على 

األسيا  القانون الذي ميكن أن ُتسيتعر  يف إراره الشيواغل املزعومة بشيأن املنافسية  )ج( 
  وجب قانون ا يئة مقدمة الةلب؛ 

 قدمة الةلب، إذا كان ذلك معروفاا.وصفاا للتعاون الذي تلتمس  ا يئة م )د( 
املسييياعدة عن رريق األونكتاد على النحو املبني يف الفرع الثالث، يف   جيوز للهيئات أن تلتمس -13

 جمالت تشمل إعداد رلبات التعاون وتيسري التصال اب يئات األخرى.
يف بييدء التعيياون على  فيمييا يتعلق بتنفيييذ هييذا الفرع، ينبغي أن تكون هنييامل مرونيية بني ا يئييات -14

  لة يف كل هيئة، أو على أسيييا  التفاق والتفاهم. وتسيييلم الدول أسيييا  القانون والسيييياسييية احملليني ذوي الصييي 
 األعضاء أبن أدوات التعاون بني ا يئات ميكن أن تشمل ما يلي:

 التصالت األولية )أ( 
تلفة قد يسيييييم  التصيييييال املبكر،  سيييييبما يقتضيييييي  التحقيق، عرب ررق خم ‘1’

األرراف، واإلخةارات   تشييييمل التصييييال اب يئات األخرى، واملعلومات اليت تقدمها
الراية أو غري الراية، إبجراء مناقشيييييييية هادفة أكثر بني ا يئات يف املرا ل الرئيسيييييييية 

 من سقيقات كل منها.
ميكن اسيييييييييتيدام التصيييييييييالت األولية بني ا يئات ملناقشييييييييية نةاق التعاون  ‘2’

 ية ووتري ا. مكنني املناسبني للتحقيق، فضالا عن احلاجة إىل اتصالت إضاف وعمق  امل 
 التصالت اإلضافية بني ا يئات )ب( 

سيتتوقف وترية التصيالت اإلضيافية ومسيتواي ا عادة على ربيعة التعاون.  ‘1’
ني  فعنيدميا يكون التعياون ا ياري مفييداا للةرفني، تبني التجربية أن التصييييييييييييييالت اليدوريية ب 

 سيييما يف املرا ل الرئيسييية لصيينع  ا يئات املتعاونة يف  يع أنشييةتها املتعلقة ابإلنفاذ، ول 
 ، ميكن أن تكون مفيدة يف انب نتائ  متضاربة.القرار 
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  اري املناقشيييييييات بني ا يئات عموماا بني موافي التحقيق املعنيني،  ن فيهم،  ‘2’
   عا ة القضيييااي وخرباء القتصييياد واحملامون وغريهم  سيييب القتضييياء، املوافون املعنيون  

 ني، واإلدارة.من اخلرباء التقني
 مواءمة ا داول الزمنية )ج( 

ميكن أن تتي  التحقيقات املنسييييييجمة يف املرا ل الرئيسييييييية من عملية اختاذ  ‘1’
 تعاو ا أكفأ ابلسماح إبجراء مناقشات هادفة أكثر بني ا يئات. القرارات

ميكن أن حييدث تعياون مفييد  ىت وإن كيانيت ا يئيات يف مرا يل خمتلفية يف  ‘2’
ا. ويف هذه احلالت، قد يظل من املفيد للهيئات أن تناقش نظرايت الضييييييرر عمليا 

 والنتائ  الوقائعية وتسوية القضااي.
 تبادل املعلومات والسرية واإلعفاء من قواعد السرية )د( 

)شييييييييييفوايا أو كتابياا(  ا يتماشييييييييييى مع اللتزامات تتبادل ا يئات املعلومات   ‘1’
ظ على السيييييييييرية. والتزام هيئة حبماية سيييييييييرية املعلومات اليت القانونية لكل هيئة ابحلفا

 تتلقاها من هيئة أخرى أثناء التعاون هو عامل  اسيييييييييييييم يف القدرة على تبادل املعلومات 
 والرغبة يف ذلك.

دة موافقة الةرف أو الةرف الثالث يف معظم الولايت القضيييييييييائية، تلزم عا ‘2’
تقاسييييم تلك املعلومات، شييييفوايا أو كتابياا،    الذي يقدم معلومات سييييرية لكي يتسييييىن  يئة 

مع هيئة أخرى. وميكن أن يؤدي تبادل املعلومات غري السيييييييييرية إىل تعاون فعال، غري أن  
مناقشيات أكثر    اإلعفاء من قواعد السيرية قد يتي  مزيداا من التعاون، ألن  يسيم  إبجراء 

املمكنة، ول سييما يف  صياف اسيتنارة وتفصييالا فيما يتعلق ابلتقييم املوضيوعي وسيبل النت 
  الت الندماج.

يتمتع الةرف الذي يقدم املعلومات السييييرية بسييييلةة تقديرية  صييييرية يف اختاذ   ‘3’
ق.  قرار من  اإلعفاء. وليس يف رفت من  اإلعفاء أي مسا  ابلةرف الرافت يف التحقي 

السيرية زايدة فهم    وتعزز الشيفافية بشيأن القواعد واملمارسيات املنةبقة يف مناولة املعلومات 
عملية تقاسييييم املعلومات لدى ا يئات واألرراف على  د السييييواء، وقد تسيييياعد يف 

األرراف على من  اإلعفاءات. وميكن للسييييييلةات أن تيسيييييير من  اإلعفاءات   تشييييييجيع
 .(4)ل وضع إعفاءات ملوذجيةاستيدامها ومن خال بشرح فوائد 

 املناقشات بشأن ا وهر وتسوية القضااي )هي( 
ميكن أن تشمل املناقشات بشأن القضااي املواضيعية ذات الصلة ابلتحقيقات،   ‘ 1’ 

عندما تكون مناسيبة يف نةاق القانون الواجب التةبيق، العناصير التالية، على سيبيل 
  وديناميات السييييوق، ونظرايت الضييييرر التنافسييييي،املثال ل احلصيييير: تعريف السييييوق،  
ة الالزمة لختبار تلك النظرايت، واآلاثر التنافسييية  والنظرايت القتصييادية واألدلة التجريبي 

 احملتملة، والكفاءة النا ة عن السلومل، فضالا عن سبل النتصاف املمكنة. 
__________ 

عفاءات ملوذجية تسيعى إىل محاية السيرية يف سيياق ا تياجات ا يئات  قد ترى السيلةات أن من املفيد إصيدار إ (4)
ما تعاجل  والقانون الواجب التةبيق. وقد خلصييييييييييت هيئات إىل أن األرراف تعر  إعفاءات بسييييييييييهولة أكرب عند

  هذه اإلعفاءات الشييييواغل املشييييروعة إزاء تقاسييييم املعلومات )مثل القلق من أن الوثيقة املشييييمولة ابمتياز يف ولية
قضييييييائية ما قد ل تكون كذلك يف ولية قضييييييائية أخرى(. وميكن يف بعت الولايت القضييييييائية قبول اإلعفاءات  

 أعاله.   6ادة الشفوية. لالرالع على رابط إبعفاء ملوذجي، انظر امل
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 رفني، ميكن للهيئات عندما يُتوقَّع أن يكون التعاون األوسيييييييييييييع نةاقاا مفيداا للة  ‘2’
ة اليت ميكن من أن تناقش مسيييييييألة التيةيط للتحقيق، ومنهجية  ع األدلة، والةريق
 خال ا التحقيق يف جوانب موضوعية معينة ونظرايت ضرر معينة.

دور األونكتاد يف تيستتتتري التعاون يف ططار الفرو واو من جمموعة املبادئ والقواعد  -اثلثا   
اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية  املنصفة املتفق عليها  

 التقييدية
هو جهة التنسييييييق املعنية بقوانني وسيييييياسيييييات املنافسييييية يف إرار منظومة األمم املتحدة.    األونكتاد  - 15

تفياقياا  ويعود اتريخ الوليية املوكلية إىل األونكتياد إىل اعتمياد جمموعية املبيادئ والقواعيد املنصييييييييييييييفية املتفق عليهيا ا 
هذه اجملموعة دوراا هاماا    . وتؤدي 1980متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسييييييات التجارية التقييدية يف  

يف التشييييييييجيع على اعتماد وتعزيز القوانني والسييييييييياسييييييييات يف هذا اجملال على الصييييييييعيدين الورين واإلقليمي.  
ا  ر لة انتقالية يف اعتماد سيياسيات وتشيريعات  ويسياعد األونكتاد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصيادا  

 ع أفضل املمارسات الدولية، فضالا عن اأُلرر اإلقليمية يف هذه اجملالت. املنافسة أو مراجعتها، ومواءمتها م 
تقدم أمانة األونكتاد مسيياعدة تقنية قّيمة لتيسييري وسسييني مسييتوى التعاون يف قضييااي املنافسيية.  -16

والبلدان  همة تيسييريية ملسيياعدة ا يئات، ول سيييما ا يئات اليت تنتمي إىل البلدان النامية  وميكنها أن تضييةلع   
 .(5)متر اقتصادا ا  ر لة انتقالية وترغب يف رلب التعاون من هيئات ل تربةها هبا عالقات متةورة اليت 
 املتعلقة ابلسييييييرية وتعزيز الثقة املتبادلة ميكن أن تسيييييياعد أمانة األونكتاد ا يئات يف وضييييييع األ كام   -17

 بني ا يئات اليت ستدعم مزيداا من التعاون الفعال.
ميكن أن تسييياعد أمانة األونكتاد أيضييياا ا يئات بتوفري نصيييو’ قانونية ومبادئ توجيهية متا ة  -18

 ت يف ولايت للجمهور ذات صييييلة ابلتعاون، مثل قواعد السييييرية وقواعد التحقيقات وقواعد محاية البيا
 قضائية أخرى.

تصال الذين ميكن أن ييسروا ينبغي ألمانة األونكتاد أن ستفظ بقائمة ابألشيا’ املعنيني ابل -19
التعاون الدويل لدى هيئة كل دولة عضيو،  ا يشيمل عند القتضياء سديد األشييا’ املعنيني ابلتصيال 

 التكتالت ال تكارية( وسديد قدرا م اللغوية.يف سياق أنواع سلومل معينة )مثل عمليات الندماج و 
مة املصييييييييييييينفات اليت  عتها املنظمات الدولية ينبغي ألمانة األونكتاد أن تسيييييييييييييتعر  دورايا قائ -20

 واملتعددة األرراف الواردة يف التذييل أد ه وأن توصي إبدخال تغيريات عليها.
 من الفرع واو من جمموعة املبادئ والقواعد: 4يف  الة املشاورات اليت ارى يف إرار الفقرة  -21

 د ما يلي:جيوز للهيئة الةالبة أن تلتمس من أمانة األونكتا )أ( 
 املساعدة يف إعداد رلب التشاور؛ ‘1’
 املشورة بشأن املسائل اإلجرائية اليت تدخل يف نةاق املشاورات؛ ‘2’
األمني العام لألونكتاد، توفري مرافق املؤمترات املشييييييييمولة ابتفاق متبادل مع   ‘3’

 إذا لزم األمر؛

__________ 

 ,Palais des Nations, CH-1211 Genevaعنوان فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلك التابع لألونكتاد هو:  (5)

Switzerland :؛ عنوان الربيد اإللكرتون: 41 22 907 02 47؛ رقم ا اتفccpb@unctad.org . 
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والبلدان اليت متر   تقدمي التوجيهات، ول سيييييييييما للهيئات من البلدان النامية ‘4’
 اقتصيييادا ا  ر لة انتقالية، بشيييأن ضيييما ت السيييرية وأي اسيييتيدام للمعلومات املعروضييية 

 يف التذييل أد ه؛ أثناء هذه املشاورات، إذا لزم األمر، استناداا إىل األعمال الواردة
 تفسري أ كام جمموعة املبادئ والقواعد؛ ‘5’
 ى رلب ودد وموافقة من  يع ا يئات املعنية. املشاركة يف املشاورات، بناءا عل  ‘6’

عند احلاجة إىل مسييييياعدة من أمانة األونكتاد لتيسيييييري املشييييياورات، يلزم سديد نةاق  )ب( 
 .تلك املساعدة قبل بدء املشاورات راياا 

ينبغي أن متتثل املشياورات للقوانني والقواعد املتعلقة ابلسيرية املنةبقة يف الولايت  )ج( 
 ة املعنية.القضائي

 التذييل  
  1الفرو   

 توجيهات املنظمات الدولية بشأن كيفية زايدة فعالية التعاون يف حالت معينة
توصييييييية جملس منظمة التعاون والتنمية .  2014منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصييييييادي،   -1

 املتعلقة ابملنافسة.  يف امليدان القتصادي بشأن التعاون الدويل يف التحقيقات واإلجراءات
تتضيييمن نلية تسيييم  للدول غري األعضييياء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصيييادي   -
 لتقيد ابلتوصية.اب

 شبكة   املنافسة  الدولية،   2015.  دليل   عملي   للتعاون   الدويل   يف   جمال   اإلنفاذ   يف   عمليات   الندماج .  -2
 ليات الندماج اليت تشيييييمل ولايت قضيييييائية متعددة يقدم توجيهات عملية يف سيييييياق زايدة عم   -

 ويف سياق التعاون املتعدد األرراف.
 شبكة املنافسة الدولية، 2012. إرار التعاون على استعرا  عمليات الندماج.  -3

 حُيدَّث دورايا. وهو أداة مفيدة بشأن الُنه  املمكنة لتبادل املعلومات بني األفرقة املعنية ابلقضااي،   -
 يتضمن إراراا لتوفري ضما ت بشأن السرية.

شيبكة  املنافسية  الدولية،  2005.  اإلعفاءات  من  قواعد السيرية  يف  التحقيقات  املتعلقة  بعمليات   -4
 الندماج.

 سديد ومناقشية املسيائل الكامنة وراء مربرات اإلعفاءات ومضيموتا واسيتيدامها، وعر   -
 عدة إعفاءات ملوذجية من قواعد السرية.

شيييييييبكة   املنافسييييييية   الدولية،   2016.  إرار   تعزيز   تبادل   املعلومات   غري   السيييييييرية   ألغرا    إنفاذ   القوانني   -5
 املتعلقة ابلتكتالت ال تكارية. 

حُيدَّث دورايا. وهو أداة مفيدة لتحسيييييييييييني التعاون الدويل يف جمال اإلنفاذ بتعزيز ’’العالقات   -
 ا اتفية‘‘.

شيييييييييبكة  املنافسييييييييية  الدولية،  2014.  اإلعفاءات  من قواعد  السيييييييييرية  يف التحقيقات  املتعلقة   -6
 ابلتكتالت ال تكارية.
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 يقدم تعريفاا لإلعفاءات من قواعد السييييييرية يف سييييييياق جيمع بني عدة ولايت قضييييييائية، -
ولغرضييها يف تقاسييم املعلومات. ويبني أوج  التمييز بني اإلعفاءات واملمارسييات األخرى املتبعة 

 السرية. ات، ويقدم ملاذج لإلعفاءات من قواعديف تبادل املعلوم

 الفرو 2   
 أخرى أساسية معلومات

. املمارسييييييات املانعة للمنافسيييييية عرب احلدود: التحدايت اليت تواجهها البلدان 2012األونكتاد،   -1
 (.TD/B/C.I/CLP/16النامية والقتصادات اليت متر  ر لة انتقالية )

قضييييييااي املنافسيييييية اليت تشييييييمل أكثر من إجراءات التعاون الدويل يف  . ررائق و 2013األونكتاد،   -2
 (.TD/B/C.I/CLP/21بلد )

. التعيييياون غري الراي فيمييييا بني وكييييالت املنييييافسييييييييييييييييية يف  ييييالت وييييددة 2014األونكتيييياد،  -3
(TD/B/C.I/CLP/29.) 
نفياذاا فعيالا التعياون اليدويل يف قضيييييييييييييييااي النيدمياج ابعتبيار ذليك أداة إلنفياذ قيانون املنيافسييييييييييييييية إ -4
 (.2015 األونكتاد،)
. تعزيز التعاون الدويل يف التحقيق يف قضييييييااي املنافسيييييية عرب احلدود: األدوات 2017األونكتاد،   -5

 (.TD/B/C.I/CLP/44واإلجراءات )
 . تقرير اسييتقصييائي عن العقبات اليت تعرت  التعاون الدويل. فريق النقال بشييأن 2018األونكتاد،   -6

 . التعاون الدويل
شييييييييييييييبكية املنيافسييييييييييييييية  اليدوليية،  2007.  التعياون  بني وكيالت املنيافسييييييييييييييية  يف التحقيقيات  املتعلقية   -7

 ابلتكتالت ال تكارية. 
إجراء تقييم مليتلف أشييييييييييييييكيييال التعييياون بني ا يئيييات يف التحقيقيييات املتعلقييية ابلتكتالت  -

بعت السييييييييييييييبييييل  ال تكييييارييييية. وسييييديييييد بعت احلواجز اليت سول دون زايدة التعيييياون واقرتاح
 ستكشاف كيفية خفت تلك احلواجز أو إزالتها.ل

  دراسية اسيتقصيائية بشيأن تبادل املعلومات .  2012رابةة التعاون القتصيادي آلسييا واحمليط ا ادئ،   -8
 .عن املنافسة يف منةقة رابةة التعاون القتصادي آلسيا واحمليط ا ادئ: املر لة األوىل

. إعالن ا ماعة اإلملائية للجنوب األفريقي بشيييييييييأن 2009األفريقي،    ا ماعة اإلملائية للجنوب -9
 التعاون اإلقليمي يف سياسات املنافسة ومحاية املستهلك.

. تقرير عن الدراسية السيتقصيائية ملنظمة 2013منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصيادي،   -10
 أن التعاون الدويل يف جمال اإلنفاذ.سة الدولية بشالتعاون والتنمية يف امليدان القتصادي وشبكة املناف

. التحدايت اليت تعرت  التعاون الدويل 2014منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصييييييادي،   -11
 يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة.
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 املرفق الثاين

جدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين ابستتعراض مجيع جوانب    
املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من ة جمموع

 أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية
 افتتاح املؤمتر. -1
 انتياب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين. -2
 اعتماد النظام الداخلي. -3
 إقرار جدول أعمال املؤمتر وتنظيم أعمال . -4
 دى املؤمتر:ل واثئق تفويت املمثلني -5

 تعيني  نة لواثئق التفويت؛ )أ( 
 تقرير  نة واثئق التفويت. )ب( 

تنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املسييييييييتهلك وجمموعة املبادئ والقواعد املنصييييييييفة املتفق   -6
 عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.

 املستهلك واملنافسة يف القتصاد الرقمي. يةتعزيز محا -7
 التعاون الدويل يف جمال اإلنفاذ بني هيئات محاية املستهلك يف التجارة اإللكرتونية. -8
التعيييياون الييييدويل يف إرييييار الفرع واو من جمموعيييية املبييييادئ والقواعييييد املنصييييييييييييييفيييية املتفق عليهييييا  -9

لتجارية التقييدية: اعتماد السيييييييياسيييييييات املمارسيييييييات امتعدد األرراف من أجل مكافحة   اتفاقاا 
 واإلجراءات التوجيهية.

سسيني سيالمة املنتجات السيتهالكية يف خمتلف أةاء العامل: بيا ت جيدة من أجل سيياسيات  -10
 سليمة.

 احلياد التنافسي. -11
 مكافحة التكتالت ال تكارية عرب احلدود. -12
 يف جمال قوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك.  عدة التقنيةاستعرا  بناء القدرات واملسا -13
 استعرا  النظراء الةوعي لقوانني وسياسات محاية املستهلك: بريو. -14
اسيييييتعرا  النظراء الةوعي لقوانني وسيييييياسيييييات املنافسييييية: الساد القتصيييييادي والنقدي لغرب  -15

 أفريقيا.
 مسائل أخرى. -16
 متر.اعتماد تقرير املؤ  -17
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 ق الثالثاملرف

جدول األعمال املؤقت للدورة التاستتتتتتعة عشتتتتتترة لفريق اخلرباء احلكومي   
 الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

 انتياب أعضاء املكتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
  من جمموعة املبادئ إرار الفرع واو  التقرير املتعلق بتنفيذ السييياسييات واإلجراءات التوجيهية الواردة يف   -3

 والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األرراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.
  تقرير الفريق العامل املعين بةرائق اسيتعراضيات النظراء الةوعية اليت جيريها األونكتاد لقوانني وسيياسيات  -4

 املنافسة ومحاية املستهلك.
 قوانني وسياسات ولوائ  املنافسة يف العصر الرقمي. -5
 ويف أعقاهبا. 19-الدعوة إىل املنافسة أثناء أزمة كوفيد -6
اخلربات وأفضييييل املمارسييييات الدولية يف جمال إنفاذ قوانني املنافسيييية ضييييد التكتالت ال تكارية  -7

 العابرة للحدود.
 وسياسات املنافسة: مالوي.استعرا  النظراء الةوعي لقوانني  -8
 استعرا  بناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال قوانني وسياسات املنافسة. -9

 : الشروح.2استعرا  الفصل الثالث عشر من قانون املنافسة النموذجي، ا زء  -10
جييدول األعمييال املؤقييت للييدورة العشيييييييييييييييرين لفريق اخلرباء احلكومي الييدويل املعين بقوانني   -11

 وسياسات املنافسة.
 اعتماد تقرير الدورة التاسعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة.  -12
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 املرفق الرابع

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامستتتتتتتة  لفريق اخلرباء احلكومي الدويل   
 املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلمل

 انتياب أعضاء املكتب. -1
 األعمال وتنظيم العمل. إقرار جدول -2
 تقرير عن تنفيذ الدول األعضيياء وأصييحاب املصييلحة املعنيني ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية -3

 حلماية املستهلك.
 املستهلك. نخر التةورات املستجدة يف األرر القانونية واملؤسسية: خريةة األونكتاد العاملية حلماية   - 4
 نيني  ا يلي:تقريرا الفريقني العاملني املع -5

سيييالمة املنتجات السيييتهالكية: ررائق ملنع توزيع املنتجات السيييتهالكية غري املأمونة  )أ( 
 عرب احلدود؛
 محاية املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية. )ب( 

الةوعية اليت جيريها األونكتاد لقوانني تقرير الفريق العامل املعين بةرائق اسيييييييييتعراضيييييييييات النظراء   - 6
 سات املنافسة ومحاية املستهلك.وسيا

 ا تياجات املستهلكني الضعفاء واحملرومني يف جمال محاية املستهلك فيما يتعلق ابملرافق العامة.  - 7
  19- القوانني والسيياسيات واإلجراءات التنظيمية حلماية املسيتهلك يف سيياق التصيدي  ائحة كوفيد  - 8
 يف أعقاهبا. و 
 نني وسياسات محاية املستهلك: شيلي.استعرا  النظراء الةوعي لقوا -9

 استعرا  بناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال قوانني وسياسات محاية املستهلك. -10
جدول   األعمال   املؤقت  للدورة   السيييادسييية  لفريق   اخلرباء   احلكومي   الدويل   املعين   بقوانني   وسيييياسيييات   -11

 محاية املستهلك.
لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسييييييييياسييييييييات محاية   اعتماد تقرير الدورة اخلامسيييييييية -12

 املستهلك.
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`Annex V 

[English only] 

  Attendance* 

1. The following States attended the Conference: 

Albania Kazakhstan 

Algeria Kenya 

Argentina Kiribati 

Armenia Kyrgyzstan 

Australia Latvia 

Austria Lebanon 

Azerbaijan Lesotho 

Bahrain Malawi 

Bangladesh Malaysia 

Barbados Mali 

Belarus Mauritius 

Benin Mexico 

Bolivia (Plurinational State of) Mongolia 

Botswana Montenegro 

Brazil Morocco 

Bulgaria Mozambique 

Burkina Faso Myanmar 

Canada Nepal 

Chile Netherlands 

China Niger 

Colombia Nigeria 

Congo North Macedonia 

Costa Rica Oman 

Croatia Pakistan 

Czechia Panama 

Côte d’Ivoire Paraguay 

Democratic People’s Republic of Korea Peru 

Democratic Republic of the Congo Philippines 

Dominican Republic Portugal 

Ecuador Qatar 

Egypt Republic of Korea 

El Salvador Republic of Moldova 

France Romania 

Gabon Russian Federation 

Gambia Saudi Arabia 

Georgia Senegal 

Germany Serbia 

Greece South Africa 

Guatemala Spain 

Hungary State of Palestine 

India Sudan 

Indonesia Sweden 

Iran (Islamic Republic of) Switzerland 

Ireland Syrian Arab Republic 

Italy Thailand 

Japan Togo 

Jordan Trinidad and Tobago 

__________ 

* For the list of participants, see TD/RBP/CONF.9/INF.1. 
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Tunisia Uzbekistan 

Turkey Vanuatu 

United Kingdom of Great Britain  Viet Nam 

 and Northern Ireland Zambia 

United Republic of Tanzania Zimbabwe 

United States of America  

 

2. The following intergovernmental organizations were represented at the Conference: 

African Development Bank 

Caribbean Community 

Common Market for Eastern and Southern Africa 

Economic Community of West African States 

Eurasian Economic Commission 

European Union 

Organization for Economic Cooperation and Development 

West African Economic and Monetary Union 

3. The following specialized agencies and related organizations were represented at the 

Conference: 

International Telecommunication Union 

World Bank Group 

World Intellectual Property Organization 

World Tourism Organization 

World Trade Organization 

4. The following non-governmental organizations, in status with UNCTAD, were 

represented at the Conference: 

    General category 

Consumer Unity and Trust Society International 

Consumers International 

Global Traders Conference 

International Law Association 

International Network for Standardization of Higher Education Degrees 

International Organization of Employers 

Oxfam International 

Village Suisse ONG 

    Special category 

International Ocean Institute 

    


	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
	مقدمة
	أولاً- الإجراءات التي اتخذها المؤتمر
	ألف- القرار ألف
	الدور الأساسي لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك
	دعم برنامج عمل الأونكتاد
	الوثائق
	الأدوات التفاعلية لحماية المستهلك والمنافسة
	استعراضات النظراء الطوعية التي يجريها الأونكتاد لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك
	التعاون التقني: سياسات وأطر المنافسة وحماية المستهلك
	القانون النموذجي بشأن المنافسة
	مبادرة الأونكتاد للشراكة في مجال البحوث المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك
	التعاون الدولي في مجال إنفاذ قانون المنافسة
	سلامة المنتجات
	تجديد ولايتي الفريقين العاملين التابعين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك
	إنشاء فريق عامل معني بالتكتلات الاحتكارية العابرة للحدود
	المشاورات غير الرسمية للدورات المقبلة لفريقي الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة وبقوانين وسياسات حماية المستهلك
	مواصلة استعراض مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية

	باء- القرار باء
	جيم- توصية بشأن منع توزيع المنتجات الاستهلاكية غير المأمونة المعروفة عبر الحدود
	دال- الإجراءات الأخرى التي اتخذها المؤتمر
	القانون النموذجي بشأن المنافسة


	ثانياً- موجز مقدَّم من الرئيسة
	ألف- الجلسة العامة الافتتاحية
	البيانان الافتتاحيان
	الجزء الرفيع المستوى

	باء- تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك ومجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
	تنفيذ مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
	تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

	جيم- تعزيز حماية المستهلك والمنافسة في الاقتصاد الرقمي
	دال- التعاون الدولي في مجال الإنفاذ بين هيئات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية
	هاء- التعاون الدولي في إطار الفرع واو من مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية: اعتماد السياسات والإجراءات التوجيهية
	واو- تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية في مختلف أنحاء العالم: بيانات جيدة من أجل سياسات سليمة
	زاي- الحياد التنافسي
	حاء- مكافحة التكتلات الاحتكارية عبر الحدود
	طاء- استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك
	ياء- استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات حماية المستهلك: بيرو
	كاف- استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسة: الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

	ثالثاً- المسائل التنظيمية
	ألف- افتتاح المؤتمر
	باء- انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين
	جيم- اعتماد النظام الداخلي
	دال- إقرار جدول أعمال المؤتمر وتنظيم أعماله
	هاء- وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر
	تعيين لجنة لوثائق التفويض
	تقرير لجنة وثائق التفويض

	واو- مسائل أخرى
	جدولا الأعمال المؤقتان

	زاي- اعتماد تقرير المؤتمر

	المرفق الأول
	السياسات والإجراءات التوجيهية في إطار الفرع واو من مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
	أولاً- مبادئ توجيهية
	ثانياً- مجموعة أدوات للتعاون في قضايا المنافسة
	ثالثاً- دور الأونكتاد في تيسير التعاون في إطار الفرع واو من مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية

	التذييل
	الفرع 1  توجيهات المنظمات الدولية بشأن كيفية زيادة فعالية التعاون في حالات معينة
	الفرع 2  معلومات أساسية أخرى

	المرفق الثاني
	جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
	المرفق الثالث
	جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة عشرة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة
	المرفق الرابع
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك

