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ا فريق اخلرباء احلكومي الـدويل      االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمده      -أوالً  
  دورته الثالثة عشرةيف 

  ،فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةإن   
 إىل جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من            إذ يشري   

  أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
 الثالـث إىل األحكام املتصلة بقضايا املنافسة اليت اعتمدها األونكتاد          أيضاً وإذ يشري   
  ،من والية الدوحة) م(٥٦ و٥٠الفقرتني ، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف الدوحةعشر يف 
القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الـسادس املعـين            إىل   وإذ يشري كذلك    

القواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف       باستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ و     
  ،)٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين،جنيف(من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية 

الدور األساسي الذي تؤديه قوانني وسياسات املنافسة يف حتقيـق          وإذ يؤكد جمدداً      
  ، موعةهذه اجملتنفيذ  علىتشجيع مواصلة ال نمية االقتصادية السليمة، وضرورةالت

على تناُول  واألهداف اإلمنائية لأللفية يركّزان      عشر   الثالث أن األونكتاد    وإذ يالحظ    
  ، واحلّد من الفقرسبة للتنميةما تنطوي عليه العوملة من فرص وحتديات بالن

 أن قوانني وسياسات املنافسة هي أداة رئيسية لتنـاول مـسألة العوملـة،    وإذ يؤكد    
  منها حتسني التجارة واالستثمار، وتعبئة املوارد، وتسخري املعارف، واحلد من الفقر،بوسائل 
 بأن هتيئة بيئة متكينية فعالة للمنافسة والتنمية ميكن أن تشمل كـالًّ مـن               وإذ يسلم   
  ،ملنافسة الوطنية والتعاون الدويلسياسات ا
اسات املنافسة أداة فعالة    سيلألونكتاد  اليت جيريها ا  بأن استعراضات النظراء    وإذ يسلم     

  ها ووضع برامج مناسبة لبناء القدرات،ئ أداييمملساعدة البلدان املهتمة على تق
السلطات املهمة املقدمة من  والشفوية  اخلطيةملسامهات   با  مع االرتياح  حييط علماً وإذ    

عشرة الثالثة   ةدور واملشاركات األخرى اليت أسهمت يف النقاش الثري أثناء ال         املعنية باملنافسة 
  ،لفريق اخلرباء احلكومي الدويل

 اليت أعدهتا أمانة األونكتاد   واستعراضات النظراء   بالوثائق    مع التقدير  وإذ حييط علماً    
  لدورته الثالثة عشرة،

ألن  حلكومات أوكرانيا وباكستان ونيكاراغوا لتطّوعها       يعرب عن تقديره    -١  
ا وأفضل ممارسـاهتا، والتحـديات الـيت        ولتقاسم خرباهت تكون موضوع استعراض النظراء     

عشرة لفريـق اخلـرباء     الثالثة  خالل الدورة   واجهتها، مع الوكاالت الناشئة املعنية باملنافسة       
الـيت  احلكومي الدويل، كما يعرب عن تقديره جلميع احلكومات والتجمعـات اإلقليميـة             

غة وإنفـاذ قـانون     يف االستعراض؛ ويعترف مبا أُحرز من تقدم حىت اآلن يف صيا          شاركت  
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وكاالت املنافسة وحكومـات    ؛ ويدعو مجيع    يف البلدان املشمولة باستعراض النظراء    املنافسة  
 إىل مساعدة األونكتاد على أساس طوعي بتوفري خرباء أو غري ذلك من املوارد الدول األعضاء
  ؛هتا وتوصيااملتعلقة باستعراضات النظراء الطوعيةوأنشطة املتابعة لألنشطة املقبلة 

أجراها ، يف ضوء التجارب املتصلة باستعراضات النظراء الطوعية اليت          يقرر  -٢  
ألونكتاد الموارد املتاحة، أنه ينبغي أن ُيجري       ووفقاً ل  حىت اآلن،    األونكتاد وغريه من كيانات   

 أو لتجمـع  عـضو    ةدوللقوانني وسياسات املنافسة    بشأن  لنظراء   إضافياً طوعياً ل   استعراضاً
  ؛فريق اخلرباء احلكومي الدويل خالل الدورة الرابعة عشرة للدول امن إقليمي

 أمهية تطبيق قوانني املنافسة على الكارتالت؛ وحييط علماً بالتحديات          يؤكد  -٣  
املنافسة، وكذلك أفضل املمارسـات الـيت جـرى         باليت تواجهها الوكاالت الناشئة املعنية      

وجز مناقشات الفريق بـشأن  مألونكتاد أن ُتعمم استعراضها أثناء الدورة؛ ويطلب إىل أمانة ا  
هذا املوضوع على مجيع وكاالت املنافسة املهتمة، بوسائل من بينها ما تضطلع به من أنشطة               

  يف جمال التعاون التقين واستعراضات النظراء؛
 أمهية التعاون الدويل يف إنفاذ قوانني وسياسات املنافـسة؛ ويـدعو            يؤكد  -٤  

  ىل تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي؛وكاالت املنافسة إ
 أمهية حتديد األولويات وختصيص املوارد كـأداتني لزيـادة فعاليـة            يؤكد  -٥  

الوكاالت؛ ويطلب إىل أمانة األونكتاد أن ُتعمم موجز مناقشات فريق اخلـرباء احلكـومي              
بـه مـن    الدويل بشأن هذا املوضوع على مجيع الدول املهتمة، بوسائل من بينها ما تضطلع              

  واستعراضات النظراء؛ أنشطة يف جمال التعاون التقين
 األونكتاد إىل تعزيز ودعم التعاون بني سلطات املنافسة واحلكومات          يدعو  -٦  

وفقاً لالستنتاجات املتفق عليها يف مؤمتر األمم املتحدة السادس املعين باستعراض مجيع جوانب        
، ١٠٤ إىل ١٠٢، واتفاق أكرا يف الفقرات )د (إىل) أ(١١اجملموعة املنصوص عليها يف الفقرة    

  ؛)م(٥٦ و٥٠ووالية الدوحة يف الفقرتني 
 بأن ينظر فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف دورته الرابعة عشرة، يف            يوصي  -٧  

  :املسائل التالية من أجل حتسني تنفيذ جمموعة املبادئ والقواعد
  فائدة سياسات املنافسة للمستهلكني؛  )أ(  
  استراتيجيات االتصال لسلطات املنافسة كأداة لتحقيق فعالية الوكاالت؛  )ب(  
  التعاون غري الرمسي بني وكاالت املنافسة يف حاالت حمددة؛  )ج(  
   البلدان املهتمة؛استعراضات النظراء الطوعية بشأن قوانني وسياسات املنافسة يف  )د(  
فريق اخلـرباء احلكـومي    إىل األونكتاد تنظيم الدورة الرابعة عشرة ل يطلب  -٨  

الدويل كاجتماع حتضريي ملؤمتر األمم املتحدة السابع املعين باستعراض مجيع جوانب اجملموعة            



TD/B/C.I/CLP/25 

GE.13-51104 4 

، وخاصة لالتفاق على مشروع جدول أعماله والعمليات التحضريية املؤديـة           ٢٠١٥يف عام   
  إىل عقد املؤمتر؛

الل املؤمتر، أن تنظم    خ للمشاوراتتيسرياً  إىل أمانة األونكتاد،    يطلب أيضاً     -٩  
  :اجتماعات مائدة مستديرة بشأن ما يلي

إنفـاذ سياسـات    سبل ووسائل تقوية وكاالت املنافسة من أجل حتسني           )أ(  
  املنافسة والعمل الّدعوي بشأهنا؛

تعليقات البلدان اليت خضعت مؤخراً الستعراض النظراء ولديها وكـاالت            )ب(  
  استعراضات النظراء؛ إجراءيريات اليت حدثت منذمعنية باملنافسة بشأن اإلنفاذ والتغ

اجتماعـات املائـدة    تيسرياً ملناقشات    األونكتاد،   أمانة إىل    كذلك يطلب  -١٠  
ويطلب إىل األمانة،   . أعاله) ج(و) ب(و) أ(٧تقارير بشأن البنود الفرعية      أن تعدَّ    ،املستديرة

وجزاً تنفيذياً لتقريـر اسـتعراض      م أن تعد     النظراء، اتتيسرياً للمشاورات يف إطار استعراض    
 لتقدميه  النظراء جبميع لغات العمل، إضافةً إىل تقرير كامل عن استعراض النظراء بلغته األصلية            

  إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته الرابعة عشرة؛
كوثائق غري متصلة   إىل أمانة األونكتاد أن تواصل نشر الوثائق التالية         يطلب    -١١  
  :ها الشبكية، وإدراجها على موقعبالدور

يأخـذ يف    ألنشطة بناء القدرات واملـساعدة التقنيـة          ُمَحّدث استعراض  )أ(  
 كـانون   ٣١ واملراقبني يف موعد أقصاه      ات اليت سترد من الدول األعضاء     ـاملعلوم احلسبان
  ؛٢٠١٤يناير /الثاين

ليقات على   تتضمن تع  ،دليل تشريعات املنافسة  نشرة  إضافية من   إصدارات    )ب(  
التشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة الختاذها أساساً ملواصلة تنقيح القانون النموذجي بـشأن            

  ؛٢٠١٤أبريل /املنافسة وحتديثه، على أن ترد من الدول األعضاء يف موعد أقصاه آخر نيسان
 إىل أمانة األونكتاد أن تنقح الفصلني الثالث والرابـع مـن            يطلب كذلك   -١٢  
  ن النموذجي؛القانو

بالتربعات املالية وغريها من املسامهات الواردة مـن         حييط علماً مع التقدير     -١٣  
 الدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل األونكتاد على أساس           ؛ ويدعو الدول األعضاء 

  خرباء بتوفريما يضطلع به من أنشطة يف جمال بناء القدرات والتعاون التقين، وذلك              طوعي يف 
، وأن  أنـشطتها  تواصـل ؛ ويطلب إىل أمانة األونكتاد أن       أو مرافق تدريب أو موارد مالية     

 على زيادة ،مبا يف ذلك التدريب ، حيثما أمكن، يف جمال بناء القدرات والتعاون التقين    هاتركِّز
  .البلدان املهتمة هذه األنشطة إىل أقصى حد يف مجيع تأثري
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  املداوالت  -ثانياً  

  مقدمة  -ألف  
قدت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات           ُع  -١

  / متـوز  ١٠ إىل   ٨مـن   يف الفترة    ، يف قصر األمم يف جنيف     ، اليت نظمتها األونكتاد   ،املنافسة
 ٨ بلـداً و   ٨٢ ممثل مـن     ٣٠٠وحضر املناقشات الرفيعة املستوى أكثر من       . ٢٠١٣يوليه  

مؤسـسات  ية، مبن فيهم رؤساء سلطات املنافسة وممثلو املستهلكني و        منظمات حكومية دول  
  .األعمال

  العاملياإلمنائي دور املنافسة يف جدول األعمال : حلقة النقاش الرفيعة املستوى  -باء  
 االجتمـاع   إن مواضيع النقاش،    لفريق يف معرض تقدميه  قال األمني العام لألونكتاد       -٢

قتصادية اال اتسياسللاملنافسة كأداة النقاش املتعلق بسياسات   اختريت بطريقة تؤدي إىل تقدم      
يوفرهـا   األدوات األخرى اليت     وأشار إىل أن  . حتقيق النمو واحلد من الفقر    الرامية إىل   فعالة  ال

اإلنترنت لوكاالت املنافـسة    على  معلومات  بنك  منرب  يف  تتمثل  لبلدان النامية   إىل ا األونكتاد  
ثالثة منها  اليت سُتعرض   ،  لقوانني وسياسات املنافسة يف البلدان    ية  النظراء الطوع استعراضات  و

 مع واضعي السياسات    النظراء اتوشدد على أن متابعة توصيات استعراض     . االجتماعهذا  يف  
ضـمان أن   إىل  سعى األونكتاد   ي،  وإمجاالً .من عمل املنظمة  هي أحد اجلوانب البالغة األمهية      

  . إىل جنب جنباًنيستهلكسياسة املنافسة ومحاية املتسري 
السيد برونو السري، رئيس هيئة املنافسة      : األعضاء التالية أمساؤهم  ضّم فريق النقاش    و  -٣

 ،نـة املنافـسة   جلرئيس  القائم بأعمال   ، نائب رئيس و   سريفانسينغ والسيد راجيف    ؛الفرنسية
ت تاسانو  السيد هيرب و ؛ املنافسة، باكستان  رئيسة جلنة السيدة راحات حسن،    و ؛موريشيوس

؛ ، بريو )INDECOPI(محاية امللكية الفكرية    سلطة محاية املستهلك وسلطة     فيالوتشاغا، رئيس   
يف االحتـاد   ) FAS(السيد أناتويل غولومولزين، نائب رئيس مصلحة مكافحة االحتكـار          و

السوق املـشتركة   املدير والرئيس التنفيذي للجنة املنافسة،      السيد جورج ليبيميل،    ؛ و الروسي
  ).الكوميسا( أفريقيا واجلنوب األفريقي لشرق

إهنا  و الركود من   ان البلد انتعاش تيسرن سياسة املنافسة ميكن أن      إوقال السيد السري      -٤
أي رتبين ال من الضروري الدعوة إىل     وأشار إىل أنه    . لنمو االقتصادي والتنمية   ا يف الواقع حمرك  

على العكـس   هي  قتصادية الراهنة، بل    ألزمة اال اأن سياسة املنافسة ليست سبب      الذي يعترب   
 اإلنتاجيـة،   رفـع ساعد علـى    أن ي  قانون املنافسة    ومن شأن إنفاذ  . جزء من احلل   من ذلك 

 األولويـة   إعطـاء األوضاع االقتصادية الصعبة، جيـب       خاللو. عملالفرص   خلق   بالتايلو
قطاعـات  مثل ،  اآلثار على القدرة الشرائية للمستهلكني    أكربللحاالت يف القطاعات اليت هلا      
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 سـلطات   أن تكون وباإلضافة إىل ذلك، جيب     . الصحة واخلدمات املصرفية  وألغذية والنقل   ا
  .األسواقيف اإلجراءات احلكومية  تأثري  إجيابيات وسلبياتلتوضيحاملنافسة على استعداد 

ة الفرنـسي ألقاليم املنافسة يف ااملتعلقة بلشواغل ا يف تبديدسري جتربته الالسيد وعرض    -٥
.  بسبب ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة     ٢٠٠٩عرب البحار اليت عانت من أعمال شغب يف عام          

 نقل رسالة استطاعت سلطة املنافسةاألسعار، املطالبة بضبط قوية الصوات األوعلى الرغم من 
. األسـعار ضبط  املنبع، وليس   عند  مفادها أن احلل يكمن يف تعزيز املنافسة يف أسواق اجلملة           

يف عدد  ) تقارير وتوصيات قضايا وأصدرت    فتحت(إجراءات خمتلفة   بني  السلطة  عت  مجقد  و
 منقائالً إن   وأضاف  . مزيد من املنافسة  إىل  من القطاعات الرئيسية اليت تبني أن هناك حاجة         

أي تقييم األثر قبل اعتمـاد   عمليات  عند إجراء   يف احلسبان   املنافسة  اعتبارات  ؤخذ  تاملهم أن   
  .جديدةتنظيمية الئحة 

العديد من البلدان   إىل اعتماد    البيئة االقتصادية اليت أدت      سريفانسينغوصف السيد   و  -٦
كان احملـرك   العوملة  ظهور   وأشار إىل أن  . نشاء وكاالت املنافسة  إقوانني املنافسة و  لاألفريقية  

كـان  و. ملمارسة األعمال التجاريـة   مواتية   بيئة   هيئتاألطر التنظيمية اليت    إلنشاء  رئيسي  ال
. تطور من اقتصاد زراعي يعتمد على إنتاج السكر إىل اقتصاد متنوع          قد  اقتصاد موريشيوس   

إشارة إىل أن احلكومات على استعداد لالنتقـال        اليت متثل   سياسة املنافسة،   قائالً إن   وأضاف  
ومن املهم إنشاء مؤسسات منافسة مـستقلة       .  يف تلك العملية    دوراً أدتإىل اقتصاد السوق،    

ودعا اجملتمع الدويل إىل تقدمي مـساعدة       . موريشيوس وسوازيلند يف   املنافسةنيت  ار جل على غر 
 املنافسة صاحبة اخلـربة إىل تقاسـم     وكاالت  ، كما دعا    تقنية إىل وكاالت املنافسة األفريقية    

  .أفضل املمارسات
حـسبما  ،  ضـروري  العامـة    اتالسياساسك  متن  إحسن  راحات  وقالت السيدة     -٧

دمات املشغلني الدوليني خل   من   ١٤ وأشارت إىل أن  . تبادل املعلومات الدولية ل الغرفة  أوضحته  
وتقدم املشغلون  . وتقاسم احلصص املكاملات   إهناء   اتفقوا على تثبيت أسعار   طويلة  السافات  امل

قبل صدور  بطلب للحصول على تصريح هبذا الشأن من جلنة املنافسة ولكنهم سحبوا طلبهم             
احلـصول علـى    إىل أن إبرام مثل هذا االتفاق يتطلب مع ذلـك  وأشارت اللجنة. قرارأي  

ـ    والتمس املشغلون بعد ذلك الدعم من       . تصريح  ت أيـد  يتوزارة تكنولوجيا املعلومات، ال
  وأصدرت قـراراً   يتوجيهاألمر ال سحب  بأوصت اللجنة   و. يتوجيهأمر  تفاق من خالل    اال

.  كبرية تني جزاءا ملشغله على ا  فرضت بسبب قانون املنافسة   نتهاك ل  فيه إىل حدوث ا    تخلص
القضية أيضاً مـشاكل يف جمـال التجـارة       وأبرزت هذه   .  احملكمة أمام هذا القرار    يف عنوطُ

  .التجارةأمام كحاجز املكاملات  إهناء أسعارزيادة ب احلكومة توصيةظر إىل الدولية، حيث ُن
حلكومة لدى ا  أولوية قصوى  مسألة ذات    ن مكافحة الفقر  إ غولومولزينوقال السيد     -٨

تعـين  املنافسة وأشار إىل أن   . املنافسةزيادة  وتتمثل إحدى طرائق مكافحة الفقر يف       . الروسية
وبالتايل، . السلع واخلدمات تكاليف  حتمل  من  الفقراء  متكني  إىل   ابدورهتؤدي   عادلة   اًأسعار
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ة رصد القطاعات واألسـواق الرئيـسية، ومقاضـا       ب ملتزمة   مصلحة مكافحة االحتكار  فإن  
مـؤخراً حتقيقـات    املصلحة  أجرت  قد  و. الكارتالتاملمارسات املانعة للمنافسة، وال سيما      

:  أو بالتعاون مع سلطات املنافسة التابعة لرابطة الدول املستقلة يف القطاعات الرئيسية            مبفردها
 التحقيقـات   وأسـفرت . والوقود والنقل اجلوي   الصيدالنية واالتصاالت     واملنتجات األغذية

 التجـوال أو   أو تعريفات خـدمات  شراء األدويةعند التالعب يف العطاءاتاالت لقة حب املتع
وأسـفرت  . أسعار أفـضل للمـستهلكني    إتاحة   فرض عقوبات و   عن أسعار الوقود    تثبيت

لدعوة لتعزيـز   ا، أو عن    النقل اجلوي التقرير املتعلق ب  تقارير مثل   صدور   عنأيضاً  التحقيقات  
مصلحة شجعت يف قطاع االتصاالت،   و.  يف االحتاد الروسي   فالتكالي اجلوي منخفض    السفر

 دويل لبحوث قضايا املنافسة فريق عامل املنافسة التركية على إنشاء سلطة ومكافحة االحتكار
اهتمام ب املشتريات العامة حظتكما . ٢٠١٢يف عام  ) التجوال(يف سوق االتصاالت الدولية     

املزادات اإللكترونية من أجـل     استحداث  جملال  يف هذا ا  املصلحة  من أعظم إجنازات     و ،خاص
 زيـادة  و ، الصغرية واملتوسـطة احلجـم     من جانب املؤسسات  زيادة املشاركة، مبا يف ذلك      

  . حتسني الرصدشفافية وال
هناك صلة بني سياسـات املنافـسة والتقـدم         إن   تاسانو فيالوتشاغا وقال السيد     -٩

 الشركات غري الفعالـة     تعاقباملنافسة   أن   وأشار إىل . االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر    
 األسـواق   غـري أن  .  التنمية االقتصادية ورفاه املستهلك    مما يعزز ،  وتكافئ الشركات الفعالة  

 يف أسـواق الـسلع واخلـدمات        حيدث ذلك ، وعندما   على النحو املرغوب   تعمل دائماً  ال
 املنافسة أداة أساسية حملاربة     نوأضاف أ . أشّد املعاناة الفقراء هم الذين يعانون     فإن  األساسية،  

وهو . عملالفرص  خللق  مناخ اقتصادي أفضل    هتيئة  الفقر وحتقيق أسعار أفضل للمستهلكني و     
التالعب يف  بقضية تتعلق   هناك   إىل املنافسة، و   منو بريو يف اآلونة األخرية يرجع جزئياً      يرى أن   

 وكاالت املنافـسة     تؤدي كما.  توضح هذه النقطة   املستشفياتالعطاءات يف جمال مشتريات     
غـري أنـه    .  املانعة للمنافسة  اللوائح الناجتة عن القوانني و    االختالالت يف مكافحة     هاماً دوراً

، وال سيما   للقيام به  خمولة   مما هي  سلطات املنافسة يف بعض األحيان أن تفعل أكثر          إىلطلب  ُي
  .يف البلدان النامية

كـانون  تعمـل منـذ     بدأت  لكوميسا  التابعة ل  ن جلنة املنافسة  إ ليبيميلوقال السيد     -١٠
ـ     تناولتن اللجنة   وأشار إىل أ  . ٢٠١٣يناير  /الثاين  والتـوترات   ات قضايا تتراوح من العالق

عـد  ُبذو  مفهوم  (احملتملة بني سلطات املنافسة الوطنية والسلطة اإلقليمية إىل الوالية القضائية           
 حاالت  إزاء الشواغل احمللية، وبعض    ع القوانني م معاهدة الكوميسا    تتناسب، وكيف   )إقليمي
الرئيـسية   مع املؤسـسات     تعملوهي  ،   استباقياً  اللجنة هنجاً  وقد اختذت .  الشركات اندماج

  .تترسخ يف املنطقةأخذت أن ثقافة االمتثال يسّرها مالحظة ووأصحاب املصلحة الرئيسيني 
األساسـية، الـسيد    مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع         ذكّر  و  -١١

 يف منتدى اخلدمات العامليـة      ،أعرب عن التزامه  قد  رئيس الوزراء الصيين    بأن  غيريمو فاليس،   
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اإلجـراءات  إدخال املنافسة يف أسواق اخلدمات هبدف احلد من         ب ، األونكتاد استضافهي  ذال
  .أفضلبشكل عمل تالبريوقراطية املعقدة وجعل األسواق 

 ةاللجنة االقتصادي  ب ، وزير سياسات املنافسة   ألدابريغينوف السيداملنّصة  وحتدث من     -١٢
. بيالروس وكازاخستان واالحتاد الروسي   بني  شترك  املقتصادي  االفضاء  لاألوروبية اآلسيوية ل  

وحـددت  مؤخراً  لجنة  ال تهي اعتمد ذالالنموذجي  وعرض قانون املنافسة األورويب اآلسيوي      
ـ       وقال إنه يتطلع إىل ت    . اللجنةفيه وظائف    مت ي  ذنفيذ اتفاق التعاون بني األونكتاد واللجنة ال
  .٢٠١٣مايو /يف أيارستانا أيف التوقيع عليه 

  ةمناقشات املائدة املستدير  -دال  

   على الفقراءالكارتالتأثر   -١  
 الطاغيةالكارتالت  التحقيق مع    ه ينبغي  أن ،، يف مستهل اجللسة   أكدت أمانة األونكتاد    -١٣
ه مل حيرز   ومع ذلك، يبدو أن   . على اإلطالق  املمارسات املانعة للمنافسة      أسوأ تها بوصفها معاقبو

عدم  و املعنية باملنافسة بسبب صعوبة العثور على األدلة      الناشئة  قبل السلطات   إال تقدم قليل من     
 يف زامبيـا    كـارتالت  بشأنثالث دراسات    األونكتاد مؤخراً    ىقد أجر و .وجود تعاون دويل  

  .مالوي ووليسوتو
مـسألة   ،السيدة إليانور فوكس، األستاذة بكلية احلقوق يف جامعة نيويورك        رحت  طو  -١٤

على الـرغم مـن أن   قالت إنه و .يراعي مصاحل الفقراء  لمنافسة  حقيقي ل وجود منظور   إمكانية  
ة مل تؤخـذ يف  فإن املنافـس ،  السياساتات العليا يف صنعولويمن األهي أولوية مكافحة الفقر   
علـى   املنافـسة    هااجملاالت اليت ميكن أن تساعد في     وأضافت أن    .قريب  وقت االعتبار إال منذ  

 ،يف رأيها و. مبادئه والسياسات احلكومية   و املنافسةتشمل نطاق قانون    إطالق إمكانات الفقراء    
 مـن قبـل املؤسـسات    املمارسات املانعة للمنافسة   ليشمل نطاق قانون املنافسة     أن ميتد ينبغي  

دفاعـات  حبيث تقيـد    ينبغي صياغة القوانني    و .ك موظفي الدولة  سوء سلو  و ،دولللاململوكة  
 . إنفـاذ القـانون    من واالستثناءات واإلعفاءات    ، العام واخلاص  مجاعات الضغط من القطاعني   

 . الفقـراء  اليت تراعي مـصاحل   بادئ قانون املنافسة    ملهج األكثر فعالية    لُنإعطاء األولوية ل  وينبغي  
 اللوائح املفرطة، وحماربة القيود التجارية    فرض   االمتناع عن    ودعت إىل تعزيز جهود الدعوة إىل     

رغم عدم وجود حل سحري     و .الفقرفهذه مجيعها تسهم يف تفاقم حّدة        ،كارتالت التصدير و
أيضاً تطلب  ي  يراعي مصاحل الفقراء   قوانني وسياسات املنافسة  لمنظوراً   فإن هناك  ،للحد من الفقر  

  . الفقراليت ينتشر فيها وال سيما تلك ،تقدمة والبلدان الناميةالتعاون الدويل بني البلدان امل
ما ُينظـر   ه كثرياً    إن ، أستراليا ، من جامعة نيو ساوث ويلز     ، السيدة ديبورا هيلي   وقالت  -١٥
 ال يـزال مـن      ،ومع ذلـك  .  وفعاالً اًمتطوراً و سليم بوصفه نظاماً     نظام املنافسة األسترايل   إىل

ـ  نعكس يف عدد من احلاالت ذات الصلة اليت         يو ما    وه ، عن احلاالت  الصعب الكشف  تم مل ي
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كارتل فيزي لصناعة صناديق الـورق  حالة  مثل ،مصادفة أو التساهللل نتيجة إالالكشف عنها  
نفـاذ  اإلاستراتيجية  وقالت إن األثر على الفئات احملرومة يشكل عامالً من العوامل يف            . املقوى

 مـن    للكارتالت ىتتصد اليت   ،املستهلكومحاية   ملنافسةنية با املعاألسترالية  اليت تنتهجها اللجنة    
  .والتثقيفنفاذ اإلخالل 
 إىل  ،لجنة املنافسة يف اهلند   ل ةشعبة االقتصادي ال ة مستشار ،ل مالك اوأشارت السيدة باي    -١٦

عن النقـاش املتـصل   التركيز حتّول  املنافسة، حيث  ياتبني اقتصاديات التنمية واقتصاد   التوفيق  
 .ةاملطلوبة   املؤسسي والبيئة لنموالدقيقة ل حتليل األسس   ة بني الدولة والسوق لينصّب على       بالعالق

 املنافسة على الفقراء مـن      وأوضحت أثر  ،احلد من الفقر   و ووصفت العالقة بني املنافسة والنمو    
أسـعار املنتجـات    خفـض    وأشارت إىل أن   . املباشرة وغري املباشرة   التأثرياتخالل خمتلف   

اإلجراءات املتخذة من قبل سـلطة       و منافسةللضمن اآلثار املباشرة    يندرج  األساسية  واخلدمات  
اآلثار غري  إىل  ميكن أن ينظر    و .الكارتالت خاصة   ،املنافسة ملكافحة املمارسات املانعة للمنافسة    

من خالل إدخال املنافسة يف جمال املـشتريات        التنمية اليت يتم حتريرها      موارد   بوصفها املباشرة
 ممارسـات   وتالحـق يف أسواق املشتريات    عمالً دؤوباً   تعمل   املنافسةجلنة  قالت إن   و .امةالع

 سياسات  وأضافت أن  .وكاالت املشتريات وترّوج ملبادئ املنافسة لدى     التالعب يف العطاءات    
توخي  فإن ومع ذلك،    .مجيع السياسات العامة   للينبغي أن تتخ   و للتنميةبالفعل  املنافسة ضرورية   

يف  يف ظل وجـود عيـوب        ، بالضرورة  تؤدي الن سياسات املنافسة    نظراً أل روري،  احلذر ض 
حاجة قالت إن مثة    و. الرفاهحتسني  إىل   ،االئتمان و األرض والعمالة  ب مثالًاملتعلقة  السوق  عوامل  

  . الفقراءتراعي مصاحلللسوق وتدابري يشمل عملية إصالح مواتية يف اهلند إىل عقد اجتماعي 
ن منظمته تعمـل مـع      إ  يف امليدان االقتصادي    منظمة التعاون والتنمية   أمانة وقال ممثل   -١٧

أمريكـا  منتدى  على سبيل املثال يف     كما حدث    ،قضايا املنافسة والفقر  معاجلة   علىاألونكتاد  
 املعين باملنافسة العاملي  املنتدى   و ،)٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ،سانتو دومينغو ( ملنافسةاملعين با الالتينية  

وكـاالت املنافـسة    أن تركـز    ينبغي  كان   وتساءل عما إذا     ).٢٠١٣فرباير  /شباط ،باريس(
  .جهودها على القطاعات اليت تؤثر على الفقراء

اً أساسـياً   هـدف ليس  احلد من الفقر    أن  أنه على الرغم من     إىل   أحد املشاركني    أشارو  -١٨
اسـتهداف القطاعـات    الفقراء يف االعتبار من خـالل   تضع ميكن أن    فإهنا ،سلطات املنافسة ل

ن الفقـراء   إوقال مشارك آخـر     . ارتالت االسترياد ك و العامةاألدوية   و األغذيةاألساسية مثل   
ـ تـويل   أن   ينبغي لسلطات املنافسة     ، ومع ذلك  ،شكاوىيقدمون   العموماً   ـ  اًاهتمام اً  خاص

ءات وكاالت  جراإل وأشار بعض املندوبني إىل اآلثار اإلجيابية        .لقطاعات اليت تؤثر على الفقراء    ل
  . التخفيف من وطأة الفقريفنافسة ملا
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  تفعالية الوكاالحتديد األولويات وختصيص املوارد كأداة ل  -٢  
النقـاش األعـضاء التاليـة      وشارك يف حلقة    . ملائدة املستديرة مناقشات ا أدار الرئيس     -١٩

خانيس السيد   و ؛دريدمب أستاذ القانون يف كلية األعمال       ، السيد فرانسيسكو ماركوس   :أمساؤهم
ـ  ة املـدير  ،ةاكيلينا زهر  سيلفان   السيدةوالتفيا؛  ب املدير التنفيذي جمللس املنافسة      ،راكو  ة العام

نـة  ، رئـيس جل    ميسي  نوير  والسيد حممد  ؛مالطة شؤون املستهلكني يف     وسلطةملنافسة  املكتب  
لـوطين يف    املـدعي العـام االقتـصادي ا       ، إيرارازابـال   والسيد فيلييب  ؛إندونيسيااملنافسة يف   

 لجنة التجارة االحتاديـة   ب الشؤون الدولية    إدارة ، املدير املساعد  ،دامتوفتالسيد راسل   و شيلي؛
 يف منظمة التعاون والتنميـة يف       املنافسة رئيس جلنة    ، والسيد فريديريك جيين   ؛الواليات املتحدة ب

  .امليدان االقتصادي
 حتديـد األولويـات   وضوع  حول م قدمت أمانة األونكتاد ورقة معلومات أساسية       و  -٢٠
  .تختصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالو

املعنيـة  كـاالت الناشـئة   الوالتحديات اليت تواجههـا    عن  السيد ماركوس   حتدث  و  -٢١
املعنيـة   الناشـئة كـاالت   لولأن يكون    ينبغي   ،عند وضع األولويات  وأشار إىل أنه     .املنافسةب
.  القـوانني  تسمح هبـا   ضمن احلدود اليت     )قديرية ت صالحيات(لالرجتال  اجملال  املنافسة بعض   ب

بـشأن   مقيدة بشدة جراء عدم وجود ثقافـة قويـة           فإن هذه الوكاالت   ،وباإلضافة إىل ذلك  
ال بد من   و. إلنفاذلاهتمام أقل   وإيالء   الدعوةأنشطة   يف   باإلفراطي  وقال إن مثة ما ُيغر     .املنافسة
جتنـب   و املنافسة إنفاذ القانون  املعنية ب ت الناشئة   لوكااللينبغي  حيث   ؛توازن بني االثنني  الحتقيق  
يرتبط االحتفاظ باملوظفني   وأضاف أن    .حضور املؤمترات  و الدعوة والتدريب طة  أنشيف   اإلفراط
  كما يتضح من الوضع يف     ، الرواتب اجليدة  وليسظروف العمل    و وكالةالسمعة   ب  وثيقاً ارتباطاً

  .)INDECOPI( جلنة محاية املستهلك يف بريو
 على الرغم من    ، أولويات خمتلفة  تستلزمن األوضاع الوطنية املختلفة     راكو إ وقال السيد     -٢٢
ا من نفاذ ينبغي أن يكوناإلحتقيق االستقالل ودفع القضايا اهلامة إىل األمام إلظهار الفعالية يف       أن  
  . مجيع الوكاالتاتأولوي
األطـر القانونيـة    يف   اتتغـيري  ميكن لل  كيفتبّين   أمثلة    زهرة يليناوقدمت السيدة اك    -٢٣

 قانون  علىأدخل   تعديل كبري مسح   مالطة،في  ف .طريقة حتديد األولويات  أن تؤثر يف    واملؤسسية  
اعتماد نظام   على    التعديل أساساً  ونص. جراءات بشكل أسرع  إلبتنفيذ ا  ٢٠١١املنافسة يف عام    

كمـا   .ة إذا لـزم األمـر     عقوبات إداري تفرض   و القرارات مبوجبه وكالة املنافسة تتخذ  إداري  
 ، ونتيجـة لـذلك    .برنامج تـساهل   و تزامات وإجراءات التسوية  لالأُدرجت أحكام خاصة با   

آثار  و  مباشر على املستهلكني   أثرأولويات احلاالت اليت هلا     لترتيب  هناك مساحة أكرب    أصبحت  
  . تتمثل يف املصادرة أو االحتجازكبرية 
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 بـالتحقيق يف مجيـع      ملزمة قانونـاً  إندونيسيا   يفن جلنة املنافسة    إوقال السيد ميسي      -٢٤
 استراتيجية مخسية حتدد القطاعات ذات األولوية مـن         اً خطط  اللجنة  وقد وضعت  .الشكاوى

 ، واملـشتريات العامـة    ،اهلياكل األساسـية   و ، والتعليم ، الطاقة :حيث أثرها على الرفاه العام    
القانونيـة  اإلجراءات  أصول  و ،ستقاللالبا  خاصاً اللجنة اهتماماً هتتم  و .واالحتكارات الطبيعية 

  . الالحقالتقييم و، واألثر،واملساءلةاملرعّية، 
أن  وأشـار إىل   ."كثراألقل هو   األ "مببدأمن أشد املؤمنني    إنه   إيرارازابالالسيد  قال  و  -٢٥

 قـضية  ٢٥٠ يف شـيلي تراجـع مـن         ة الوطني ةعدد التحقيقات اليت أجرهتا النيابة االقتصادي     
 هناك مزايـا    وأضاف أن . ٢٠١٠يف عام   قضية   ٥٠ إىل   ٢٠٠٧ موظف يف عام     ١٠٠ تناوهلا

 إجـراءات   :املقرر التحقيق فيها  االت  احلأولويات   حتديد أي   ، احلاالت  من عدد  كبرية يف احلد  
غري القائمة على    واإلجراءات   ،احملكمة املقدمة إىل    إلجراءات، مثل الشكاوى  لتنوع أكرب    و أقصر

مـن األدوات   وهذا يعين اختيار جمموعـة      . نطاق القضاء خارج  ضمن و  التسوياتوالتقاضي،  
علـى  رأي إجيايب   تكوين   و ؛ أكرب أثرو ؛معدالت جناح أعلى  حتقيق   و ،كثر كفاءة األرخص و األ

  .حنو متزايد لدى الصحافة
هيئـة   احلكم علـى أداء  الذي يتم فيهسيناريو ينبغي جتنب ال   هنإ دامتوفتوقال السيد     -٢٦

. )معـايري كميـة   (حكماً يستند إىل عدد احلاالت اليت تنظر فيها         ول احلاالت   مسؤولة عن تنا  
 شبكة املنافسة الدولية وضعت أفضل وأشار إىل أن  ).معايري نوعية (املهم هو اختيار حالة جيدة      ف

الذي  وليس على مقدار العمل      ،يدةاجلنتائج  الالتركيز على   الوكاالت إىل    اليت تدعو املمارسات  
قد  حتقيقات جديدة  بدء   على الرغم من أن   وأضاف أنه    .الة لتحقيق هذه األهداف   وكتقوم به ال  
ـ  قد ال تستحق ياً جداً، فإن هذه التحقيقات  غريكون م  مليـل  نظـراً   و.ااملوارد املخصـصة هل

 وتتبقـى  .القضايا اليت تنظر فيها   ختيار  مساحة ال  الوكاالت   إعطاء ينبغي   ،التحيزإىل  لشكاوى  ا
  .وأثر إجراءاهتا  قياس فعالية الوكالة كيفية:مشكلة واحدة

يف امليـدان   نظمة التعـاون والتنميـة      ملالتابعة   املنافسةأن جلنة   إىل  وأشار السيد جيين      -٢٧
معظـم  قال إن   و. واحد يناسب اجلميع  حل   أنه ال يوجد     ،يف عمل سابق   ،االقتصادي ذكرت 
عها بتقييم مدى تنفيذ تلـك      لكنها ال تقوم مجي    و ،ولويات إىل حد ما   األتضع  سلطات املنافسة   

املفوضـية  يف   وال سـيما     ،املندجمـة وكاالت  ال حتديد األولويات يف     وأضاف أن . األولويات
أن حتصل عليهـا  مسألة حجم الدعاية اليت يتعني  حبث  ويتعني مواصلة   .  يشكل حتدياً  ،األوروبية

ولويات األرى لتحديد    وسائل أخ  هناكباإلضافة إىل اختيار احلاالت،     و. معايري حتديد األولويات  
اختاذ قرار بشأن العمل الذي يتعني القيام       املهم  ومن   .لتحقيقاتلبكر  املهناء  لإلباستخدام أدوات   

وأضـاف أن    .وكالة ملمارسـة الـسلطة التقديريـة      أمام ال فتوحة  به ومىت وما هي اجملاالت امل     
لتحقيقـات  ل أقل   أولويةبينما تويل    ،تطبيقات التساهل بال داع على    التركيز  باطر  ختوكاالت  ال

 .وبالتايل تقلل األثر الرادع إلنفاذ قـانون املنافـسة        اليت يتعني عليها إجراؤها حبكم وظيفتها،       
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حاجة مثة  عالوة على ذلك،    و .على املدى الطويل  كذلك  يف املدى القصري قد ال يكون       واملفيد  
  .استكشاف العالقة بني حتديد األولويات والتعاون الدويلإىل 
 أو القيمة   ،ن الرحبية االجتماعية  إليت تلت ذلك، قال أحد املشاركني       الل املناقشة ا  وخ  -٢٨

 الكارتالتتسجل   قد   ،يف هذا الصدد  و . لتحديد األولويات   ينبغي أن تكون معياراً    ،مقابل املال 
رمزية مسعة  الاالت  ميكن أن تبين احل   عالوة على ذلك،    و. خرىاأل أنواع احلاالت    من أعلى   رحبية

 اإلدارة   يف جمـايل   تقنيةاكتساب خربات   إىل  كاالت  الو حاجةوأشار مشارك آخر إىل     . ةوكالال
برنامج املساعدة التقنيـة املعـين      إال أن مشاركاً آخر قال إن        .العامة والتخطيط االستراتيجي  

للجميع وسيلة للـتعلم   وفر  ي )كومبال(مريكا الالتينية   يف أ  نيبسياسات املنافسة ومحاية املستهلك   
 التنسيق بني أولويـات     ه من املستصوب  أنإىل   أحد املندوبني    وأشار. ارب بعضهم البعض  من جت 

 وقال عدد من املندوبني     . مع احترام استقاللية وكاالت املنافسة     وكاالت،ال وأولويات احلكومة
وإجـراءات  جهـود  ومن جهـة،   نفاذاإلجهود وإجراءات  حاجة إىل حتقيق توازن بني  مثةن  إ

 ،على كـل حـال    و". العصا واجلزرة "هنج  اتباع    املندوبني اقترح أحد وانية،  الدعوة من جهة ث   
ينبغي إنه   وقال مندوب آخر     .للتكاليف والفوائد قبل فتح حتقيق رمسي     شامل  ينبغي إجراء حتليل    

تستفيد من املمكن أن    ألهنا  نظراً   ،الناشئةوكاالت  الحالة  لتعاون الدويل حىت يف     لولوية  إعطاء األ 
 . عابرة للحدودذات آثار كارتالتاجه ووت لك من ذكثرياً

  طرائق وإجراءات التعاون الدويل يف قضايا املنافسة اليت تشمل أكثر من بلد واحد  -٣  
منظمـة التعـاون     املنافـسة،  رئيس شعبة    ،السيد جون ديفيز  حلقة النقاش   شارك يف     -٢٩

ـ  مـدير    ،السيد رافائيل كروزا   و ؛والتنمية يف امليدان االقتصادي     ة املنافـسة السويـسرية    جلن
)COMCO(الـسيد  و ؛، املفوضية األوروبيـة املديرية العامة املعنية باملنافسة ، والسيد سام بيترز  ؛

 ؛ أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي       ،املنافسةيف شؤون   أخصائي  غالدمور مامهاري،   
أمحدو دَينغ،  والسيد   ؛افسةعة أمريكا الوسطى املعنية بتنظيم املن     جممو ،والسيد فرانسيسكو دياز  

أنـاتويل   والـسيد    ؛مدير شؤون املنافسة مبفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيـا         
ناتـايل   ؛ والـسيدة  غولومولزين، نائب رئيس مصلحة مكافحة االحتكار يف االحتاد الروسـي         

 ،ليبيميـل   والسيد جـورج   ؛املنافسة بسلطة املنافسة يف النمسا    يف شؤون    خبريةهارسدروف،  
  .كوميساللاملدير العام 

 ملـذكرة املعلومـات األساسـية       الرئيـسية   أمانـة األونكتـاد النتـائج      وعرضت  -٣٠
TD/B/C.I/CLP/21   اجملاالت املمكنـة للتعـاون    تشمل   و .أعدت الجتماع املائدة املستديرة   اليت

  . وبناء القدراتعمليات االندماجحتليل  والدويل برامج التساهل
نظمة التعاون والتنميـة يف     بني م املشتركة  االستقصائية   الدراسة   نإ زسيد ديفي وقال ال   -٣١

نفـاذ  اإلبشأن التعاون الدويل يف جمال       ٢٠١٢امليدان االقتصادي وشبكة املنافسة الدولية لعام       
من اجمليـبني    يف املائة    ٥٢تبّين أنه كان لدى      ،للنتائجوفقاً   و . بلداً ٥٧ من   اشتملت على ردود  
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جـودة  لـوحظ أن    عالوة على ذلك،    و .) التعاون اإلقليمي  خبالف(ة يف هذا اجملال     بعض اخلرب 
التعاون يف هـذا    قتصر  ي و ، القانونية والعملية  القيود مبا فيها    ،القيود القائمة بتتأثر  التعاون الدويل   

التعـاون الـدويل    إىل   الناشئةسلطات املنافسة   وقد ال تنظر     .اجملال على عدد قليل من البلدان     
ومـن   ؛صغريالقتصاد  ذات اال بلدان  سلطات ال يف حالة   أولوية، وال سيما    مسألة ذات   تباره  باع

عندما يتحقق ذلك، ميكن هلذه الوكـاالت أن        و .بناء الثقة مع القطاع اخلاص أوالً     الضروري  
  .يف القضايامناقشات تعاونية بشأن التحقيقات  الدخول يف يفنظر ت

تعاون املـربم بـني سويـسرا واالحتـاد األورويب يف           ن اتفاق ال  إ رازاوقال السيد كو    -٣٢
 وأشـار إىل أن    .احلدودانتشار املمارسات املانعة للمنافسة عرب       و العوملةكان دافعه    ٢٠١٢ عام

التعاون فيما بني الـدول     يتأثر ب  السويسرية   سلطة املنافسة إنفاذ سياسة وقانون املنافسة من قبل       
سن كفاءة  أن حي  املنافسة وتعزيز التعاون     قواننيمواءمة  ن  من شأ  و .األعضاء يف االحتاد األورويب   

واليات ال هذا النموذج ال ينطبق على       غري أن  .مصاحل احلكومة السويسرية   مبا يتفق مع   ،املنافسة
 ومع ذلك، فإن    . العالقة اخلاصة بني سويسرا واالحتاد األورويب      بسببوذلك   ،خرىاألقضائية  ال

الـيت   التسوياتعلى حاالت مثل تلك املتعلقة بربامج التساهل و       يقتصر  تبادل املعلومات السرية    
  . املعنيةلشركاتتقبل هبا او لطرفني مصلحة مباشرةفيها لتوجد 
تحديد نوع ومضمون التعـاون     ب  كبرياً  اهتماماً أبدتقد  ن البلدان   إوقال السيد بيترز      -٣٣

اتفاق التعاون يكمـن  يستند إليه الذي  فإن األساس املنطقي    ، وبالنسبة لالحتاد األورويب   .الدويل
غري تناقضة أو   املنتائج  المن الضروري جتنب    و .إنفاذ أكثر كفاءة   و لتعاون ل يف عملية أكثر تنظيماً   

جنـاح هـذا    قال إن   و .التقارب القائمة بالفعل  تدابري  بفضل   تنفيذ االتفاق    يسرت وقد   .املستنرية
 للكشف عن األسرار التجاريـة والبيانـات   اعتماد قواعد مماثلةاء التعاون يتوقف على   إزالنهج  

  .احلماية جلميع األطراف وعن توفري نفس املستوى من الضماناتفضالً  ،الشخصية
ـ  اًاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي إطـار      لدى  أن  بمامهاري  وأفاد السيد     -٣٤  اً قانوني

تتعلق  قضايا   تناولعند   ات مرحلة ما قبل التحقيق    يفتعاون  إىل ال  الدول األعضاء    يدعوللتجارة  
قاعدة بيانات علـى  العهد لحديث نشاء أدى اإل وقد .حلدودعرب ا املانعة للمنافسة    ياتالسلوكب

 اخلربات  عن طريق تقاسم   القضايا   تناولالتعاون يف   إىل تعزيز   املنافسة  خاصة بوكاالت   اإلنترنت  
ـ  وتـسمح  للنقـاش  متثل قاعدة البيانات هذه منرباًو. املعلومات واملبادئ التوجيهية و سلطات ل

أن القضايا اليت تنطوي علـى آثـار         على الرغم من     ،املنافسة باإلبالغ عن مجيع أنواع القضايا     
راحل ما مبنشاء فريق عامل معين  إيكون من املفيد    وأشار إىل أن     .باألفضليةتمتع  تلحدود  عابرة ل 

  .اً إقليمياًعد ُب،د متزاي بشكل،ستتخذ القضايا ،كامل األسواق تمعقبل التحقيق ألنه 
تعمل على تعزيـز    جمموعة أمريكا الوسطى املعنية بتنظيم املنافسة       ن  إقال السيد دياز    و  -٣٥

على  نفاذ قواعد املنافسة   إل تطور حنو منوذج مؤسسي   يلمنافسة  لالتعاون اإلقليمي يف وضع إطار      
مبثابة مثـال  قد تكون  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  أشار إىل أن    و .اإلقليميالصعيد  

الوسـطى  أمريكـا    و  االحتاد األورويب  بنياتفاق الشراكة    فإن ،وباإلضافة إىل ذلك  . على ذلك 
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 التزام بسن قانون للمنافسة يف مجيع البلدان      على  إنه ينص    حيث   مثال مشجع، هو  للتجارة احلرة   
ية لتعزيز التكامـل    قواعد املنافسة اإلقليمية أساس   قال إن   و . سبع سنوات  خاللقانون إقليمي   و

  .اإلقليمي يف أمريكا الوسطى
 قـدمت   ،أفضل املمارسات يف التحقيقات املشتركة يف قطاعات حمددة       وفيما يتعلق ب    -٣٦

النمسا يف التعامـل مـع قـضايا      و لتعاون بني االحتاد الروسي    على ا   مثاالً هارسدروفالسيدة  
الفريق هدف  وي .ط واملنتجات النفطية  النففريق عامل معين ب   املنافسة يف قطاع النفط حتت رعاية       

  وحتديد املنتجـات ،النفطيف قطاع  هج لرصد وحتليل أسواق التجزئة واجلملةإىل وضع نُ العامل  
 الُنهج و  وتبادل اخلربات  ، ورصد تسعري املنتجات يف األسواق احمللية والعاملية       ،احلدود اجلغرافية و

إجـراءات  سرية عـن    غري ال علومات  املتبادل  ل واستكشاف سبل    ،املتصلة بإنفاذ قوانني املنافسة   
لتـشجيع املنافـسة يف     بشأن العمل الدعوي    تقدمي مقترحات إىل احلكومات الوطنية       و القضايا

  .قطاع النفط
اكتساب اخلـربة   من  سلطات املنافسة   قد مكّنت   التحقيقات املشتركة   تابعة قائلة إن    و  -٣٧

 منـصة   ، وأنشئت النفطعن أسواق   يلية   وقد أجريت دراسات تفص    .أسواق النفط بذات الصلة   
الفهم املتبصر ألسواق الـنفط يف   و، تبادل املعلومات األساسية  يسر ت نفطعن ال لتبادل املعلومات   

قالت إن  و . قضايا قطاع النفط   يفالتعاون   و إلقامة الشبكات مبثابة أداة   البلدان األخرى، وتكون    
وحتديث ألن استخدام   و ،لتزامات مالية نصة فعالة من حيث التكلفة بسبب عدم وجود ا        املهذه  

عليه الفريق  اً اتفق   تبادل املعلومات هدف  ميثل  و.  تقريباً تكلفةأي  ال ينطويان على    قاعدة البيانات   
  .طوعيهو إجراء تبادل املعلومات السرية أن  يف حني ،العامل
قضايا املنافـسة  ل ة املنافسة الروسيسلطة إدارة    عن  مرحلياً وقدم السيد غولومولزين تقريراً     -٣٨

وهي ،  رأسياًاملندجمة  أكرب شركات النفط    وقال إن ثالث دعاوى قد أُقيمت ضد        . يف قطاع النفط  
 ٢٠٠٨، بـني عـامي      باشنفت القابضة، و  TNK-BPو ولوك أويل،    ،ازبروم نفت  وغ روسنفت

اهليمنة اجلماعية، والتـسعري املفـرط      ملركز   استغاللحاالت  عن  وكشفت التحقيقات   . ٢٠١١و
  . مليون يورو٥٠٠ أكثر منبلغت غرامة فرض تمييزية بني املشترين، مما أدى إىل الشروط لاو

ـ أجر ومصلحة مكافحة االحتكـار سواق املالية لأل  االحتاديةاهليئةوأضاف قائالً إن    -٣٩ ا ت
التكتم على أمساء   عدم  إىل  ا  موأشارت نتائج عمله  .  للبورصات السلعية  عمليات تفتيش مشتركة  

  بالعطـاء الـيت    باإلضافة إىل ذلك، كانت هناك خمالفات يف إجراءات حتديد الفائز         و ؛املتعاملني
وأدى ذلك إىل إدخال تعديالت على كل مـن قـانون           . البورصات السلعية هيئات  وضعتها  
تـشرين   ٢١( اخلاضـع للتنظـيم    التـداول    بـشأن  FZ-325القانون االحتادي رقم     و املنافسة
  .شاكلامل هذه حلل )٢٠١١نوفمرب /الثاين
على جدول أعمال األنشطة املشتركة لشبكة املنافـسة        مدرج  العمل التعاوين   قال إن   و  -٤٠

مكافحة االحتكار  دعيت مصلحة   حيث  االقتصادي   يف امليدان    منظمة التعاون والتنمية   و الدولية
ىل أن  وأشار إ .  النفطية املنتجاتو النفطيف أسواق   تسعري  املتعلق بال املشروع  إىل إدراج   االحتادية  
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أن مثـة   و،النامية على حد سواء و البلدان املتقدمة  علىيؤثران  تصدير واسترياد املنتجات النفطية     
 هذهبالذات هو املنتدى املناسب لتنسيق      األونكتاد  قال إن   و .إجراءات للتعاون حاجة إىل وضع    

  .اإلنترنت على منصة مصرف بياناته من تكون جزءاًإىل أن اجلهود ودعوة البلدان املعنية 
االحتاد اتفاق التعاون بني     بنموذج  اهتماماً تأبدن الكوميسا قد    إ ليبيميلوقال السيد     -٤١

املنـاطق  جتارب  الدروس املستفادة من    تعلم  جتربة  على استعداد لبدء    وإهنا  سويسرا  واألورويب  
 بـني تمييز لادون األمانة  الكوميسا املعلومات مع    األعضاء يف   دول  ال تتقاسم ،بالفعلو .األخرى

لحـاالت املانعـة    املالحقة املـشتركة ل    ومن شأن التعاون يف      .غري السرية السرية و املعلومات  
جملس املفوضـني  ال إن   قو . على الكارتالت   اإلقليمية الرقابة حيسن و  األعباء أن خيفف للمنافسة  

مربمة مسية  اتفاقات غري ر  يف املاضي    استخدمت   ، وباإلضافة إىل ذلك   .ةتعلم غري رمسي  منصة  ميثل  
ـ حدث عهداً مسحت   األقوانني املنافسة   ، كما أن    البلدانبني   التعـاون يف  بسلطات املنافـسة  ل

  .القضاياحتقيقات 
 احلاالت املانعة للمنافسة    يف معاجلة  منظمته يف تعزيز التعاون      جتاربالسيد دينغ   عرض  و  -٤٢

 يف األحكام القانونيـة     اتاملعلومات واالختالف عمليات تبادل   أن  على الرغم من    و .عرب احلدود 
فإن هناك   ،النقدي لغرب أفريقيا   و الحتاد االقتصادي ل يف الواليات القضائية     شكل حتدياً تزال  ت ال

  .تبذل لتنفيذ أنشطة التعاون عرب احلدودجهوداً 
 جتربة اجلماعة يف التعامل مـع       ،هاراسنغ السيد كوش    ،ممثل اجلماعة الكاريبية  وعرض    -٤٣

 على احلاجة إىل مساعدة تقنيـة لتيـسري تبـادل           وأكد .لمنافسة عرب احلدود  املانعة ل احلاالت  
  .املعلومات مع التجمعات اإلقليمية والدول اجلزرية الصغرية النامية

  قوانني وسياسات املنافسةلاستعراضات النظراء الطوعية   -هاء  

  باكستان  -١  
. هيئة املنافسة الفرنـسية    رئيس ،أدار مناقشات استعراض النظراء السيد برونو السري        -٤٤

 ؛السيد مانويل سيباستياو من سلطة املنافـسة الربتغاليـة         من   وضّم فريق استعراض النظراء كالً    
 مـن اللجنـة     غ والسيد ريتشارد فليمن   ؛سي من جلنة املنافسة اإلندونيسية    والسيد حممد نوير مي   

 يف  العادلةكاي من جلنة التجارة     يوهاي تا  والسيد ر  ؛املستهلكمحاية  األسترالية املعنية باملنافسة و   
وترأست الوفد الباكستاين السيدة راحات حسن، رئيسة جلنة املنافسة الباكستانية، كما           . اليابان

  .اللجنة، عضو ضم الوفد السيد جوزيف ويلسون
مث خصصت اجللسة األوىل لعرض النتائج الرئيسية لتقرير اسـتعراض النظـراء،            قد  و  -٤٥

  . وتلت ذلك جلسة أسئلة وأجوبة. رئيسة الوفد الباكستاينه أعقب ذلك بيان أدلت ب
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 والـسيد أركـون     ؛األونكتادلدى  وقدم السيد فرناندو فورالن، اخلبري االستشاري         -٤٦
 ،يك من جامعة جورج واشـنطن     تش والسيد ويليام كوفا   ؛سنيوسيل من سلطة املنافسة التركية    

  .تقرير استعراض النظراء
السلطات إيرادات   يف املائة من     ٣وصيات، وخباصة إيداع نسبة     وتضمن التقرير عدة ت     -٤٧

لوحظ أن  وفيما يتعلق باستعراض عمليات االندماج،      . التنظيمية الباكستانية يف صندوق اللجنة    
التحول عن  تشمل حتليالت لبدائل جانب العرض والنظر يف        تنظيمية  مثة حاجة إىل وضع لوائح      

  .يكلية، واستخدام اإلعفاءات اجلماعية من القيود الرأسيةاهلاملعاجلة السلوكية إىل املعاجلة 
ح يف إحدى التوصيات استخدام طريقة مفتوحة لتعـيني         رِ، اقتُ بالتوظيفوفيما يتعلق     -٤٨

األعضاء؛ وينبغي تعيني املزيد من املتخصصني يف االقتصاد كأعضاء مع إطالـة مـدد شـغل                
ظفني على جتارب سلطات املنافسة األخـرى،    طالع جمموعة أكرب من املو    إكما ينبغي   . الوظيفة

. القطاع العـام  للعمل الدعوي يف     ذلك دعماً باعتبار  وزيادة مشاركتهم يف اللجان احلكومية،      
ودعـا  . للموظفني للمشاركة يف برامج التبادل األجنبيـة       تقدمي املزيد من احلوافز      أيضاًوينبغي  

ـ تنظيمية يف جمال حتديد واستعراض      التقرير إىل زيادة التعاون بني اللجنة واجلهات ال        سياسات ال
 اللجنة مـع الـسلطة التنظيميـة الباكـستانية          تعملأن  أشري إىل أن من املهم      كما  . يةالقطاع

للمشتريات احلكومية لنشر التقنيات يف املناطق الريفية املناظرة والتوسع يف البحـث يف جمـال               
  . االقتصاديةتاحلاالعمليات استعراض 

النتائج الـيت  صدور  حىت بعد بالتساهلاالحتجاج  :وصيات األخرى ما يليومشلت الت   -٤٩
، ووضـع   هذا التساهل ، وتعزيز القانون لكي يدعم      وما تتخذه من قرارات    إليها اللجنة    تتوصل

 وميكـن  .آراء األطراف ودراساهتا املتخصـصة    ، ال سيما فيما يتعلق بقبول       لوائح أكثر تفصيالً  
الكارتالت، اإلجراءات املتعلقة ب  ا ألشكال التسجيل املستخدمة يف      للجنة أن تزيد من استخدامه    

  . تطوير معدات وموارد التحقيق املستخدمة يف خمترب الطب الشرعي التابع للجنةينبغيكما 
 قـضية   ٢٠٠أنه توجد حنو    إىل   الوفد الباكستاين    أشار االستفسارات،   أحدعلى  ورداً    -٥٠

، فإنه ال يوجد منـهم   أن قضاة احملكمة العليا مؤهلون متاماً     وعلى الرغم من    .  احملكمة أماممعلقة  
 ةملقترحات املقدمة طلب وديعة عقوب    ومن ا . ملنافسةمعين با مظامل  أمني  العدد الكايف، وال يوجد     

. اختاذ القـرار   من شأن ذلك أن ُيسّرع عملية        ، ألن ) يف املائة على األقل من قيمة الغرامة       ٥٠(
على االضطالع بواليتها إذا مل يصدر من احملكمة قرار لصاحلها، أشار          وفيما يتعلق بقدرة اللجنة     

امللموسة، ولكنها ليـست مؤشـر      ت احملكمة هي أهم مؤشرات النجاح       الرئيس إىل أن قرارا   
 اللجنـة إعـداد   إىلقد طلبت احملاكم   إنفاذ القانون و  هو  الفعالية الوحيد، فاألهم من ذلك كله       

املشاركة يف مداوالت الوكاالت احلكومية األخرى املتعلقـة        تقارير ودعت أعضاء اللجنة إىل      
  .واعترب ذلك عالمة على احترام الوكالة واستقالهلا. بالسياسات

عفاءات اليت متنحها اللجنـة،     املستفيد الرئيسي من اإل   قطاع الصيدلة الباكستاين    ُيعّد  و  -٥١
وعلى الرغم من أن    . البلدحناء  وذلك بسبب اتفاقات التوزيع اليت تشترط توفري األدوية يف كل أ          
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يف احلاالت  العمل الدعوي    مل تتلق أي طلبات قطاعية إلعفاءات مجاعية، فقد استخدمت           اللجنة
 على دراية ومن خالل الطلبات الفردية، أصبحت الشركات       . املتعلقة باملواد الصيدالنية والطريان   

  .بعمل اللجنة وإجراءاهتا
سمح تو. يف جمال التعاون الدويل   ضروري  لومات هو أمر    وتسلم اللجنة بأن تبادل املع      -٥٢

 من قانون املنافسة للجنة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الوكـاالت األخـرى املعنيـة               ٤٩املادة  
تبادالً للمعلومات حول   للمعلومات مع دول أخرى، مشل      غري رمسي   كما جرى تبادل    . باملنافسة

 مع جلنة التجـارة     وتعاوناًمحاية املستهلك،   املنافسة و حاليت اندماج مع اللجنة األسترالية املعنية ب      
وأكد املشاركون أن التعـاون     . االحتادية بالواليات املتحدة األمريكية وسلطة املنافسة يف تركيا       

  . على التعاون الرمسي يف حاالت حمددة مفضالًري الرمسي يكون أحياناًغ
ات صلة يف   تدريبية ذ  دوراتجود  على أسئلة تتعلق بتدريب املوظفني مع عدم و       ورداً    -٥٣

منظمة التعاون والتنمية   اليت تعقدها   ن حلقات العمل    إاجلامعات الباكستانية، قال رئيس اللجنة      
  .يف امليدان االقتصادي وشبكة املنافسة الدولية واألونكتاد مفيدة

ية يف  اللجنة هتدف إىل إدراج األحكام التال     قال إن   وفيما يتعلق بدعم عملية الشراء،        -٥٤
  :مذكرة التفاهم مع السلطة التنظيمية للمشتريات العامة

  إعداد وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة؛  )أ(  
  تعريف موظفي اللجنة باملمارسات املتبعة يف كل صناعة من الصناعات؛  )ب(  
إعداد قائمة باألوامر والنواهي لالستخدام من قبـل اللجنـة ووكـاالت              )ج(  
  ؛املشتريات
  تعىن باملشتريات العامة؛منوذجية دات تعليمية وحإعداد   )د(  
 كل املعلومات ذات الصلة ألصحاب املصلحة عن طريق اإلنترنـت           توافر  ) ه(  

  .وإصالح قوانني املشتريات
على الرغم من أن السلطة تتمتع باالستقالل من الناحية النظرية، فإهنـا ال متلـك               و  -٥٥

  .يف الواقع العمليال تتمتع باالستقالل ومن مث سلطة اإلنفاذ، 
ردود إىل وجود   الوفد الباكستاين   أشار   احلكومية األخرى،    اهليئاتوعن التعاون مع      -٥٦

 تعاوناًأيضاً  ؛ غري أن هناك     اهليئات بني هذه    تنافساًُيحدث  االلتزام املايل    ذلك أن    .فعل خمتلطة 
 كل ما تستطيع فعله     ؛ فإن اهليئاتن اللجنة ال متلك أي سلطة على هذه         ألنظراً  و. فيما بينها 

  .ال يتجاوز إصدار مذكرات غري ملزمة تتعلق بالسياسات
حتويـل  يقتضي يف قانون املنافسة، الذي    القانوين  وفيما يتعلق بالتنفيذ املتوقع للحكم        -٥٧

 يف املائة من الرسوم والتكاليف اليت تتقاضاها مخس وكاالت تنظيميـة أخـرى إىل               ٣نسبة  
ـ إلطار  ل الباكستاين أنه ليس لديه تصور       اللجنة كل سنة، ذكر الوفد     زمين وأن املوضـوع    ال
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وسوف يواصل الوفد الباكستاين بذل جهوده لتحقيق هذا اهلدف، غري          . خارج عن سيطرته  
  .أن األمر يتوقف يف النهاية على اإلرادة السياسية لآلخرين

ورداً . صة هبا وسأل أحد املندوبني عن اختصاص اللجنة بإعداد القواعد واللوائح اخلا           -٥٨
وفيما يتعلق مبرسـوم  . ن اللجنة تتمتع باالستقالل الوظيفيإعلى ذلك، قال الوفد الباكستاين    

 عـدّ القواعد واللوائح الجتماعهـا األول، وهـو مـا يُ         إعداد  إنشاء اللجنة، فقد مت بالفعل      
  .طيبة بداية
 نشوء   ويف حال   قواعدها ولوائحها،  صياغةوتتمتع اجلهات التنظيمية األخرى بسلطة        -٥٩

  .احلكومة االحتاديةمن قبل ، يتم تسويته تنازع
تيحت للجنة الفرصة لطرح األسئلة علـى سـلطات املنافـسة    أويف اجللسة الثانية،    -٦٠

  .، بغية االستفادة من جتارهبااألخرى
وسأل الوفد الباكستاين عما إذا كانت الوالية املؤهلـة حلمايـة املـستهلك مـن                 -٦١

النامية أم أنه مـن األفـضل مـنح       للبلدان  نعة للمنافسة هي النموذج األفضل      املمارسات املا 
ورداً . الوكاالت املعنية باملنافسة والية عامة حلماية املستهلك باإلضافة إىل إنفاذ قانون املنافسة

. القدرة على العمل  ن املبدأ الغالب هو الوفاء بااللتزامات وزيادة        إممثل للجنة   على ذلك، قال    
عامة إنشاء والية   أُريد  وإذا  . ملهم وجود هنج تراكمي جلمع مسؤوليات محاية املستهلك       ومن ا 

تعىن حبماية املستهلك، فإن ذلك يتطلب زيادة القدرات        ) جامعة شاملة قيادة  (النطاق  واسعة  
  .قدر كبري من حتديد األولوياتإضافة إىل 

ـ  استعراض النظراء   انبثقت عن   على توصية   ورداً    -٦٢ بالـدعوة إىل اتـساق     ق  فيما يتعل
ا ينبغي قد   ممعدد من اللجان احلكومية أكرب      يف  عضوية  الالسياسات، ذكرت اللجنة أن طلب      

ن أحد  أغري  . صغر حجم الفريق وقيود املوارد اليت تواجه اللجنة       لنظراً  ناجعة  ال يكون وسيلة    
  .رد تسمح بذلك، إذا كانت املوايكون من األولويات ينبغي أن هذا التعاونن إالنظراء قال 

واقترح بعض املندوبني فرض رسوم على األرصدة الرأمسالية للـشركات اجلديـدة              -٦٣
 دخـالً قد يـوفر    عمليات االندماج   على  رسوم  فرض  كما أن   . على النفقات الرأمسالية   أو

 اهليئـات التعاون مـع    لتحسني   مع صندوق النقد الدويل      العملواقترح أحد النظراء    . للجنة
  .خرى يف جمال القواعد القائمةالتنظيمية األ

 املنافسة،  على سؤال من الوفد الباكستاين عن دمج هيئة املشتريات العامة وجلنة          ورداً    -٦٤
 املعلومـات   تقاسـم فقـد زاد    . ن التجربة يف بلدها كانت إجيابية     إقالت إحدى املندوبات    

شتريات العامة أبلغـت  ؛ بل إن هيئة املأوثقتعاون ظل  يف   املعنية تعمل معاً   اهليئاتوأصبحت  
ن وضوح اإلجـراءات،    إوقالت مندوبة أخرى    .  عن حاالت كارتالت حمتملة    املنافسةسلطة  

واالستخدام املالئم لألموال، وإتاحة املعلومات بشكل علـين، والتعـاون مـع الـوزارات              
  . هي مفاتيح جناح املشتريات العامة يف بلدها،احلكومية
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، فقد أعرب الوفد الباكستاين عن رغبته يف التعلم         دعويالعمل ال لحاجة إىل   لنظراً  و  -٦٥
من جتارب اآلخرين يف خلق الوعي العام حبماية املستهلك وبأفضل وسائل الدعوة املقترحـة              

كثر ن املنتجات األإوقال أحد املندوبني . ئية والقضايةيعالتشراهليئتني اليت ميكن استخدامها مع 
ولتثقيف املـستهلكني أمهيـة     .  من جانب املستهلكني   الفهمعلى   تكون أكثر صعوبة     تعقيداً

على حنو خالق، وخباصة باستخدام األشكال اجلديدة من وسائل         ذلك  كبرية، وينبغي أن يتم     
 تـبني  لسلوك املانع للمنافسة  أمثان ل ومن أهم وسائل الدعوة وضع بطاقة       . اإلعالم االجتماعية 

  .مستهلكبالنسبة للتكلفته 
نكتاد أنشطة املساعدة التقنية املقترحة بناًء على نتائج وتوصيات         وعرضت أمانة األو    -٦٦

  . مت إعدادها بالتشاور مع اللجنةوقد استعراض النظراء، 
:  توجد ثالثة حتديات رئيسية    هنإن الرئيس، قال الوفد الباكستاين      على سؤال م  ورداً    -٦٧

الذايت االستقالل  مة، وحتقيق   احملكبالقضايا املعروضة على    التخلص من العمل املتراكم املتعلق      
 وللتغلب على هذه التحديات،     .مالياً، وتعيني أعضاء جدد للجنة، وخباصة تعيني رئيس جديد        

مهارات املوظفني والعمل بالتعاون الوثيق   وحتسني   ،سوف تواصل اللجنة تطبيق قانون املنافسة     
ال يزال مبكراً لقيـاس  ورغم أن الوقت . مع اجلهات التنظيمية والوكاالت احلكومية األخرى     
  .النجاح، فقد لوحظت بعض اآلثار املتعلقة باألسعار

وتعزيز إنفـاذ   ن حكومتها ملتزمة بتنفيذ التوصيات      إوقالت رئيسة الوفد الباكستاين       -٦٨
اللجنة واحـدة مـن أهـم       تصبح  املنافسة يف باكستان والعمل من أجل أن        وسياسة  قانون  

  .عاملالوكاالت املعنية باملنافسة يف ال

  أوكرانيا  -٢  
املنافسة يف أوكرانيـا    قانون وسياسة   أدار مناقشات استعراض النظراء الطوعي بشأن         -٦٩

وضم فريق استعراض النظراء كالً من    . جلنة املنافسة السويسرية  ، رئيس   يهالسيد فنسنت مارتين  
بية؛ والسيد راسل   لمفوضية األورو التابعة ل ملنافسة  لشؤون ا  العامة   املديريةالسيد سام بيترز من     

الواليات املتحدة األمريكية؛ والسيد ريوهاي تاكاي من       بلتجارة االحتادية   ادامتوفت من جلنة    
 يف اليابان؛ والسيد فريدريك جيين رئيس اللجنـة املعنيـة بقـوانني             العادلةاللجنة التجارة   

د أنـاتويل   ؛ والـسي  االقتـصادي وسياسات املنافسة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان          
ورأس الوفـد   . ، نائب رئيس مصلحة مكافحة االحتكار يف االحتـاد الروسـي          غولومولزين

ومثل جلنة مكافحـة    . ريشينكو، نائب رئيس وزراء أوكرانيا    غاألوكراين السيد كوستيانتني    
  .االحتكار يف أوكرانيا السيد فاسيل تسوشكو، رئيس اللجنة

وأعقب  الرئيسية لتقرير استعراض النظراء،      صت اجللسة األوىل لعرض النتائج    ّصوُخ  -٧٠
  .أسئلة وأجوبةجلسة مث رئيس الوفد األوكراين أدىل به ذلك بيان 
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 اخلبريان االستشاريان يف    ،يك والسيدة كاثارينا بالث   تشوعرض السيد ويليام كوفا     -٧١
ملموساً يف   النتائج الرئيسية للتقرير اليت أشارت إىل أن أوكرانيا قد حققت تقدماً             ،األونكتاد

، مثالً،  ٢٠١٢باللجنة لعام   اخلاص  نفاذ   سجل اإل  فقد تضمن . جمال قوانني وسياسات املنافسة   
  . قرار اقترنت بعقوبات٣ ٠٠٠أكثر من 

 عـدّ اقترحت إحدى التوصيات أن تُ    وقد  . ذلك، ال يزال هناك جمال للتحسني     ومع    -٧٢
 املتعلقة باملنافسة لتعزيـز سـلطات        مشاريع تعديالت على القوانني األساسية     ية التشريع اهليئة

حلكومة على  أن تعمل ا  ومن املهم   . اللجنة يف جمال التحقيق وتبسيط مهام السياسات املتعددة       
تطوير نظام سياسات املنافسة يف أوكرانيا يف منصة برنامج املنافسة الوطين وأن تطور التنسيق              

اعتمـاد   االقتراحات األخـرى     ومن. بني سياسات املنافسة والسياسات االقتصادية األخرى     
معايري اإلنفاذ اليت أوصت هبا املنظمات الدولية وحتسني شفافية اإلنفاذ، واختاذ تدابري منخفضة      

  .التكلفة للدعوة إىل ثقافة املنافسة يف وسائل اإلعالم
التسعينات مـن القـرن     تاريخ إصالح السوق يف أوكرانيا يف       برئيس اللجنة   وذكّر    -٧٣

إلغاء الضوابط التنظيميـة    ن احلكومة األوكرانية مصممة على تنفيذ سياسات        إاملاضي وقال   
وأكد أن أوكرانيا تنظر إىل سياسـات وقـوانني املنافـسة           . ، واخلصخصة األسواقحترير  و

  .باعتبارها أداة لبناء قدرهتا التنافسية يف األجل الطويل على الصعيدين الوطين والدويل
املـصطنعة  نافسة محاية املنافسة عن طريق إزالة احلواجز        ومن وسائل تشجيع ثقافة امل      -٧٤

كـشرط مـسبق جلـذب      هتيئة أوضاع منافسة متكافئة     أمام الدخول إىل األسواق وكفالة      
 الدولة لتنفيذ سياسـات وقـوانني       هيئات، مع التنسيق بني     االبتكاراالستثمارات وتشجيع   

ن اجلمهور العام واحلكومة، وتشمل   ولذلك فإن الدعوة إىل املنافسة تستهدف كال م       . املنافسة
  .عن األداء يف جمال املنافسةدورية نشر تقارير تقييم اقتصادي 

نه على الرغم من أن     إاملشاركني، قال الوفد األوكراين     على سؤال طرحه أحد     ورداً    -٧٥
، فإن قانون املنافسة يتـضمن أحكامـاً       بعمليات تفتيش مباغتة  اللجنة ال متلك السلطة للقيام      

وميكن أن يترتب علـى   . ن الوكالة من احلصول على املعلومات الالزمة ألي حتقيق        فية متكّ كا
لشركة من رقم أعمال ا    يف املائة    ١عدم تقدمي معلومات صادقة إىل اللجنة فرض غرامة بنسبة          

شـاملة  قـوانني   بالكارتالت، مت إعداد مـشاريع      املتصلة  وفيما يتعلق بالتحقيقات    . املخالفة
  . الربملانوعرضت هذه املشاريع على ،ه القصور يف قوانني املنافسة احلاليةللتصدي ألوج

. اللجنة إدماجه يف ممارستها اإلنفاذية    حتاول  حساب العقوبات املالية جماالً آخر      وميثل    -٧٦
وض مـع  اللجنة، وجيري التفـا أمام ويطرح تنفيذ قوانني املنافسة يف أوكرانيا حتديات كثرية         

ويف الوقت الراهن، تعتمد العقوبات على نـوع        . تعديالت تشريعية ل  إدخا حول   رسغالكون
 ؛لحـساب ل اًأساسإال   يف املائة    ٥الغرامة بنسبة   وال ُتعترب   . من سلوك آلخر  السلوك وختتلف   

  .النظر يف عوامل أخرىأيضاً وجيري 
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اعُتربت اللجنـة   ،  ٢٠٢٤-٢٠١٤على مدى الفترة     املنافسة   ويف إطار برنامج تنمية     -٧٧
ؤسسة اليت ينبغي أن تضطلع بتقييم مسائل املنافسة يف مبادرات املساعدة املقدمة من الدولة              امل

 ولن تتعرض اللجنة لضغوط     .لوزارة املالية تتبع  سلطة املساعدة   رغم أن   تشغيلية،  وُتحدد أُطر   
اإلجراءات املتخذة ملواءمة خطـة     وذلك بفضل   مالية بسبب تنفيذ الربنامج الوطين للمنافسة       

نمية يف كل وزارة مع أهداف دعم املنافسة مبا يسمح هلا أن تكون جزءاً من العمليـة يف                  الت
  .املمولة من امليزانيةإطار أنشطتها 

التركيز االقتـصادي،    للتحكم يف    االقتصاديةعلى سؤال يتعلق بعتبة املؤشرات      ورداً    -٧٨
ج أوكرانيا وناقشت   ن هناك صعوبات يف التعامل مع الشركات املوجودة خار        إقالت اللجنة   

وتـشكل إعـادة    .  الصغرية واملتوسـطة   املؤسساتطريقة التعامل معها مقارنةً بالتعامل مع       
تعاون إطار االحتكار من جانب الشركات األجنبية شاغالً من شواغل احلكومة اليت تعمل يف        

  .املسألةهذه وثيق مع االحتاد األورويب ملعاجلة 
ـ إالقضائي واملكاتب اإلقليمية، قالت اللجنة      اجعة  املرعلى استفسار بشأن    ورداً    -٧٩  اهن

ينبغي أن تكون قادرة على اختاذ قراراهتا بنفسها، وميكن الطعن يف هذه القرارات يف احملـاكم     
 ، وهناك حمكمة اقتصادية وإدارية تقوم بعملها بشكل       إلعادة النظر فيها   اللجنةعرضها على   أو  

  .ني للتحسجيد، وإن كان هناك دائماً جمال
استعراض التوصية الواردة يف تقرير وإن ن حتديد األولويات مهم فعالً   إوقالت اللجنة     -٨٠

اللجنة إىل أن حتـدد اجملـاالت ذات     حتتاج  وسعياً إىل خفض التكاليف،     . النظراء مفيدة جداً  
وقـد  . محاية املنافسة يف كـل القطاعـات     العمل يف الوقت نفسه على      األولوية الكربى مع    

بطريقة فعالة ومبا يتفق مع اخلطـة الوطنيـة إلشـراك مجيـع             الدعوي  لجنة دورها   ال أدَّت
املصلحة جلعل أوكرانيا سوقاً تنافسية وأحرزت تقدماً تـدرجيياً يف دفـع جـدول               أصحاب
  .املنافسة قدماً أعمال
التعامل مع السلع اليت ختضع أسعارها للمراقبة هـو أن          فيما خيص   وكان رد اللجنة      -٨١

؛ أما اليوم فال ختـضع للمبـادئ         تقريباً كل أسعار السلع  ١٩٩٤قد حررت يف عام     أوكرانيا  
واليـة وزارة   تـشمل    ،وباإلضافة إىل ذلك  .  الطبيعية اتاالحتكارسلع  أسعار  إال  التوجيهية  
وبشكل . هذا اإلجراءتقتضي مشكلة وطنية كانت هناك  والدفاع حتديد األسعار إذا االقتصاد

 يف قـوانني  االندماجلعمليات وتبلغ العتبة احملددة  . رة يف أوكرانيا  عام، فإن حركة األسعار ح    
التعديالت القانونيـة  مبوجب   مليون دوالر    ٣٠رتفع إىل   ت مليون دوالر وسوف     ٢٠أوكرانيا  
  .األصولحجم أو رقم املبيعات إمجايل أساس على العتبات هذه وُتحّدد . احلالية
لة عن سلطات املنافـسة األخـرى، بغيـة          طرحت اللجنة أسئ   ،ويف اجللسة الثانية    -٨٢

  .االستفادة من جتارهبا
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ورداً على سؤال خبصوص استخدام التحليل االقتصادي يف حاالت املنافـسة، قالـت               -٨٣
اكتسبت أمهيـة  قد ن استخدام األدلة االقتصادية وإثبات نظريات الضرر إإحدى سلطات املنافسة   

بـسيطة  مقـاييس    غري أن استخدام     .االحتاد األورويب التعامل مع حاالت املنافسة يف      يف  متزايدة  
اليت حتـّد مـن   مبتغريات اقتصادية كاألسعار، وهوامش التكلفة، والقيود ولكن مركّزة فيما يتعلق   

  . فهماً متعمقاًحقائق احلالةوالتطوير، تساعد أيضاً يف فهم البحث ، وكثافة أنشطة القدرة
 العامـة   املديريـة الطريقة اليت تستخدم هبـا      وصف ممثل االحتاد األورويب يف رده       و  -٨٤

عمليات اندماج واتفاقـات    تنطوي على   للمنافسة األدلة االقتصادية يف حاالت املنافسة اليت        
علـى  وقـع التـايل     املىل  إوأحال املشاركني   . اهليمنةملركز  مانعة للمنافسة وإساءة استخدام     

 /http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation اإلنترنت للحصول على التفاصيل الكاملة    

best_practices_submission_en.pdf.  
 مذكرة موحدة لالختصاص القضائي تتعلـق       اعتمدتية األوروبية   ن املفوض إوقال    -٨٥

لطريقة اليت املذكرة تفاصيل لوتتضمن . املتصلة حباالت خارج حدود الوالية القضائيةباملسائل 
اليت هلـا   ةالرمسياجلهة كون فيها تحاالت أيضاً غري أنه توجد   . ة املشاريع ميكن هبا تقييم مراقب   

 عن الشخص أو املشروع الذي ميلك السلطة احلقيقية يف ممارسـة            ةالتحكم خمتلف مصلحة يف   
معلومات غري كاملة، أو غـري صـحيحة،        ويستتبع تقدمي   . احلقوق الناجتة عن هذه املصلحة    

. املـشاريع املعنيـة   رقم مبيعـات     يف املائة من إمجايل      ١غرامات تصل إىل    فرض  مضللة   أو
رقم  يف املائة من متوسط إمجايل       ٥دورية تصل إىل    غرامات  أن تفرض   أيضاً  وتستطيع اللجنة   

اليومية للمشروع املعين إلجباره على تقدمي معلومات كاملة ودقيقة رداً على طلـب            املبيعات  
  .هذه املعلومات

بني سلطة املنافسة والوكاالت األخرى املعنية بإنفاذ القانون يف         وفيما يتعلق بالتعاون      -٨٦
سلطة املنافسة يف ذلك أن . مثرية لالهتمامالتجربة الربازيلية حالة متثل جمال إجراء التحقيقات، 

املدعني نيابة الدولة و  مع  باالشتراك   املتعلقة بالكارتالت    االدعاءات جتري حتقيقات يف  الربازيل  
وقـد يلـزم، أثنـاء      . شراكة بني الوكاالت  يف إطار   اديني والشرطة االحتادية    واالحتالعامني  
 سلطة املنافسة يف    تطلب ،ويف هذه احلالة  .  جلمع األدلة  عمليات تفتيش مباغتة   تنفيذ   ،التحقيق

ب سّب مُ التماسوبناًء على   . االحتاديالعام  مكتب املدعي   عن طريق   الربازيل تصرحياً من قاض     
احلواسـيب   السجالت التجارية ومعدات     مبصادرةوز للقاضي إصدار أمر     من هذا األخري، جي   

  .لفات الشركات أو األفراد املعنينيمو
ألغـراض  ومن جماالت التعاون األخرى استخدام اخلربات املتوفرة يف املختـربات             -٨٧

الكارتالت بالتعاون مع مصلحة استرداد األصول وإدارة التعاون التحليل والتحقيق يف حاالت 
أتاح هذا النهج لسلطة املنافسة يف الربازيل، يف مجلة أمـور           قد  و. الدويل التابعة لوزارة العدل   

لشركات واألفراد خارج احلدود الوطنية إذا ما اقتضت بشأن اأخرى، إصدار إشعارات دولية 
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الكـارتالت يف   ناجعاً يف التحقيق يف كثري من حاالت        النهج  كما كان هذا    . الضرورة ذلك 
  .عدة واليات من االحتاديف صناعات 

القـدرات  أنشطة املساعدة التقنية وبناء     بشأن  وعرضت أمانة األونكتاد مقترحات       -٨٨
 .بالتشاور مع اللجنةوهي مقترحات أُعّدت نتائج وتوصيات استعراض النظراء، استناداً إىل 

  نيكاراغوا  -٣  
ـ   بشأن  الطوعي  أدارت مناقشات استعراض النظراء       -٨٩ املنافـسة يف   ة  قـانون وسياس

وضم فريـق   . مالطةنيكاراغوا السيدة سيلفان أكيلينا زهرة، املديرة العامة لسلطة املنافسة يف           
 ؛السيد راسل دامتوفت من جلنة التجارة االحتادية بالواليات املتحدة األمريكيةكالً من النظراء 

 والـسيد   ؛ كولومبيـا  والسيد جريمان باكا من السلطة املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك يف         
وضم وفد نيكاراغوا الـسيد     .  رئيس سلطة محاية امللكية الفكرية يف بريو       ،تاسانو فيالوتشاغا 

 املفوض؛ والسيد هاراكـسا     ،ومبريتو غوزمان، رئيس سلطة املنافسة؛ والسيد كايرو أمادور       أ
  .عين باملنافسةاملالعام ساندينو، املسؤول القانوين الرئيسي؛ والسيد غوستافو توريس، املدعي 

وأعقب صت اجللسة األوىل لعرض النتائج الرئيسية لتقرير استعراض النظراء،          ّصوُخ  -٩٠
  .أسئلة وأجوبةجلسة ، مث السيد غوزمانأدىل به ذلك بيان 

 ،البوينـا بتقرير استعراض النظراء السيدة باميال سيتينفلد والسيد غوسـتافو          وعرضت    -٩١
  . املنافسة يف كوستاريكا وكولومبيايتتاد والرئيسان السابقان لسلطاخلبريان االستشاريان يف األونك

حيظـر  ، وهـو إطـار    القانوين للمنافسة يف نيكـاراغوا     إلطاروركّز العرض على ا     -٩٢
حظر، أو شـروط علـى      فرض   صالحيةاملمارسات املانعة للمنافسة، وخيوِّل سلطة املنافسة       

ن السلطة من القيـام بأنـشطة       للمنافسة وميكّ  اليت تنطوي على آثار مانعة       االندماجعمليات  
ن احملكمة العليا كانت قد أكـدت  ألنظراً  مشكلة، اخلاضعة للتنظيمومتثل القطاعات  . دعوية

لبت يف حاالت املنافسة الـيت تـؤثر يف القطاعـات           صالحيات ا أن سلطة املنافسة ال متلك      
  .اخلاضعة للتنظيم

قد ُصـّممت حبيـث تكفـل        ةاملؤسسيلبنية  اوفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، فإن        -٩٣
صالحيات وتشمل  . االستقالل، غري أن ندرة املوارد حتد من قدرة السلطة على أداء وظيفتها           

وأوامـر بـإجراء    التحقيق املخولة لسلطة املنافسة إصدار طلبات للحصول على معلومـات           
.  أنه مل ُيـستخدم    ، غري تساهلويوجد برنامج   . ، وفرض تدابري مؤقتة   عمليات تفتيش مباغتة  

 يف املائة مـن حجـم املبيعـات، ومل ُيخطـط            ١٠القصوى بنسبة   الغرامات  ُحددت  قد  و
  .أي إجراءات تتعلق بالتسويات أو االلتزاماتالستحداث 

سلطة املنافسة  خيّول  وفيما يتعلق باملسائل اإلجرائية، يوجد يف نيكاراغوا نظام إداري            -٩٤
حققت سلطة املنافسة   قد  و. احملكمةنفسها وأمام   اهليئة  ى  لدقرارات ميكن الطعن فيها     إصدار  

حيث : املوارد، ونفذت عدداً من أنشطة الدعوة     افتقارها إىل   يف حاالت كثرية على الرغم من       
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تقارير  الرئيسية وأصدرت األدلة املتعلقة مبسائل املنافسة وأعدت         للمكوناتالتدريب  وفرت  
باملنافـسة يف املنـاهج     مواد تتعلق   وشجعت إدراج   ألثر التنظيمي ودراسات قطاعية،     لتقييم  

  .الدراسية باجلامعات
منح سـلطة املنافـسة     : التقرير عدة توصيات لإلصالح القانوين واملؤسسي     وقد تضمن     -٩٥

 وتعزيز سـلطاهتا، وزيـادة     اخلاضعة للتنظيم الكاملة للتحقيق يف احلاالت يف القطاعات       الصالحية  
دعا التقرير  و. إصدار القرار مرحلة   بالفصل بني مرحليت التحقيق و     والسماحهلا،  املوارد املخصصة   

  . الرئيسية يف القطاعني العام واخلاصاملكوناتيف العمل الدعوي أيضاً إىل استخدام خطط 
 من أجل التنـسيق  جهات التنظيم القطاعيمع تعزيز العمل  ومن التوصيات األخرى      -٩٦

كما أن هناك حاجة إىل تعـيني       . خلاضعة للتنظيم اقطاعات األخرى   تشمل ال يف احلاالت اليت    
  .التدريب التقين ملوظفي سلطة املنافسةوتوفري موظفني جدد 

 على الوكاالتن استعراضات النظراء وسيلة فعالة ألهنا تساعد إوزمان غوقال السيد     -٩٧
  . للعمل يف املستقبلاًإليها وتقترح خططنظرة اآلخرين فهم 
ن هناك وعياً متزايـداً يف      إأحد النظراء، قال وفد نيكاراغوا       على سؤال طرحه  ورداً    -٩٨

ن الكثري من األعمال تتركز يف عدد قليل من         ألنظراً  نيكاراغوا بأمهية وجود وكالة للمنافسة،      
كـأداة   وتعد الدعوة املتجددة إىل سياسات املنافـسة         .األيدي يف مجيع أحناء الدولة واإلقليم     

  .اً ضرورياًللتنمية واحلد من الفقر أمر
إذا ما توفرت املوارد، سوف تعني سلطة املنافسة موظفني جدداً وجتـري            قال إنه   و  -٩٩

وهتتم مقترحات تتعلق بالسياسات العامة     وتقدم  حتقيقات ودراسات يف القطاعات الرئيسية،      
  .املشتريات العامةب

اراغوا عنـد   احلاجة إىل إخطار الشركات القائمة بعمليات االندماج يف نيك        وتنشأ    -١٠٠
وقد ثبـت   ).السوقاحلصة من  من حيث حجم املبيعات أو من حيث        (العتبتني  إحدى  بلوغ  

  .، ومل ينشأ عنهما أي خالفللتطبيقصاحلتان كلتيهما أن العتبتني 
وتتمتع سـلطة املنافـسة     . االندماجملعاجلة حاالت   معايري  وُيحّدد القانون واللوائح      -١٠١

  .لصددمبجال كاف للمناورة يف هذا ا
 ُعقـدت   ،ويف هذا الصدد  . العليا عدلالتستهدف حمكمة   دعوية  وُينصح بتنفيذ محلة      -١٠٢

، مهدت الطريق لربنامج تـدرييب كامـل        COMPALمؤخراً دورة تدريبية مبساعدة برنامج      
  .للقضاة
مارسوا فقد  من قائمة قدمتها قطاعات معينة      قد ُعّينوا     املفوضنيأن  وعلى الرغم من      -١٠٣

  .وأصدروا قرارات غري متحيزة مرتهة عن املصلحة اخلاصةاستقالل بعملهم 
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بفرض عقوبات علـى     مسحت   املنافسة يف نيكاراغوا  لعملية إصالح لقانون    ونتيجة    -١٠٤
التحقيق مهام  رئيس سلطة املنافسة    يتوىل  واجلمعيات املهنية،   ومؤسسات األعمال   الشركات  

  .الطعون هو الذي يبت يفعقوبات، ولكن اجمللس الوفرض 
اختـصاص  تستبعد   اليت   ة من قانون املنافس   ١٥غاء املادة   سلطة املنافسة إىل إل   وتدعو    -١٠٥

والعالقة طيبـة بـني     . اخلاضعة للتنظيم سلطة املنافسة بالنظر يف احلاالت املتعلقة بالقطاعات        
  .امتا هبالطاقة كما يتضح من التحقيقات املشتركة اليت ققطاع اسلطة املنافسة واجلهة املنظمة ل

ومجعيـات املـستهلكني    مؤسسات األعمال    شخص من    ٤٠٠تلقى أكثر من    قد  و  -١٠٦
ووقعت سلطة املنافسة اتفاقات . املنافسةيف جمال قضايا تدريباً واألوساط األكادميية واحلكومة 

وُنشرت عدة أدلـة تتعلـق      . العام، ومكتب املدعي، والشرطة   النائب  مع اجلامعات ومكتب    
  .سةمبسائل املناف

يف املستقبل على القضاة وعلى     الدعوية  وترغب سلطة املنافسة يف أن تركز جهودها          -١٠٧
  .قطاعات حمددة كاملشتريات العامة واملخدرات وسالمة األغذية

توصيات استعراض النظراء فيما يتعلق بالقانون اجلديد حلماية املستهلك         وقد مشلت     -١٠٨
دمج سلطة املنافسة يف    و،  احلجم مستهلكة هنائية  توسطة   الصغرية وامل  املؤسساتاعتبار  : ما يلي 

 وتعزيز اإلطار املؤسسي حلماية     ،اهليئة املشتركة بني املؤسسات املعنية حبماية حقوق املستهلك       
. سلطة املنافـسة  ضمن  املستهلك  محاية  املستهلك من خالل إدماج العمل يف جمال املنافسة و        

وتعمل سلطة املنافسة مع الوزارة املسؤولة عـن        . سنوقشت التوصيتان األوليان يف اجملل    قد  و
أيـضاً  تعمل  وهي  . محاية املستهلك لتوفري التدريب وتتعاون معها يف العمل املتعلق باحلاالت         

علـى دراسـة    احلكومة  وتعكف  . يف نيكاراغوا اليت ال تزال ضعيفة     مع مجعيات املستهلكني    
  .عملية الدمج

اون الدويل يف الربامج التدريبية وتبادل اخلـربات        أن التع االستعراض  الحظ تقرير   و  -١٠٩
  . باحلاالت كان مثمراً، غري أن هناك جماالً للتحسنيةاملتصل
 فيهم وفـود    نالتأييد والتشجيع من احلاضرين، مب    بكثري من   وفد نيكاراغوا   وحظي    -١١٠

لـرغم  ، على ا   املنافسة وأعرب النظراء عن تقديرهم جلهود وإجنازات سلطة      . أمريكا الوسطى 
مـن  سلطة املنافسة   موقف  وطرح املشاركون استفسارات عن     . ملواردهامن الندرة الشديدة    

العتماد للمنافسة يف مرحلة سابقة     العمل الدعوي   القانون اجلديد حلماية املستهلك وأولويات      
 الصغرية واملتوسطة   املؤسساتوفد نيكاراغوا   حّدد  على هذه األسئلة،    ورداً  . لمنافسةلقانون  

وقال إن  . القانون اجلديد حلماية املستهلك   مبوجب   ة هنائي ةاليت ميكن اعتبارها مستهلك   جم  احل
يف تتركـز   االقتصادية  القوة  إنشاء نظام للمنافسة يف أمريكا الوسطى ألن        من الصعوبة مبكان    
فإهنا تعارض بشكل عام أي من األفراد أم من الشركات، كانت هذه القلة أأيدي قلة، وسواء 

  . تؤدي إىل مزيد من املنافسةتغيريات
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جللسة الثانية، قالت بعض الوفود     اأثناء  سلطة املنافسة   اليت طرحتها   سئلة  األعلى  ورداً    -١١١
علـى إسـناد    تتوقـف   ن العالقة الطيبة بني سلطات املنافسة واجلهات املنظمة للقطاعات          إ

وقـال  . الفعالالتواصل  على  تتوقف   كما   ،الواجبات بشكل واضح للحيلولة دون تداخلها     
قويـة ميكـن    حجة  ن التعاون اجليد عند التعامل مع احلاالت ميكن أن يشكل           إأحد الوفود   

  .استخدامها مع القطاع اخلاص ويف احملاكم يف حالة الطعن
، وقدموا نـصائح    عمليات تفتيش مباغتة  جتارهبم يف تنفيذ    عن  بعض الوفود   وحتّدث    -١١٢

 من أقوى وسائل التحقيـق املتاحـة لـسلطة           املباغتة عمليات التفتيش  عّدوُت. للنجاحعملية  
وسـائل  غياب  نه حىت يف    ألهذه الوسيلة،   اختبار  سلطة املنافسة على    وقد ُشّجعت   . املنافسة

الطب الشرعي الرقمية املتقدمة، فإن هناك احتماالً كبرياً للعثور على أدلـة إذا مت اإلعـداد                
الـشركات الـيت تتعـرض    رد فعل  ن  ألنظراً  و. اًجيدإعداداً   وعملية التفتيش املباغتة  للحالة  

  .جيب أن تكون الوكالة مستعدة لذلكيكون قوياً،  ميكن أن لعمليات تفتيش مباغتة
ـ      إ قالت بعض الوفود     ،على سؤال بشأن القضاة   ورداً    -١١٣  ان معرفة القـضاة يف بالده

ـ  قد  و. مبسائل املنافسة وحساسيتهم جتاهها ُتعترب مشكلة أيضاً       ة املنافـسة يف    عرضت وكال
بـشكل  للفصل يف الطعون    السلفادور مؤخراً برناجماً يهدف إىل ممارسة الضغط على القضاة          

نه من املفيـد    إوقال وفد بنما    . شائعةالفصل يف القضايا    التأخر يف   حاالت  ن  إأسرع، حيث   
  .جداً إشراك القضاة يف مجيع مبادرات التدريب

ن إ قال ممثل جلنة املنافـسة السويـسرية         ،الدويلعلى استفسار يتعلق بالتعاون     ورداً    -١١٤
اتفاق التعاون بني االحتاد األورويب وسويسرا ميثل إطاراً رمسياً ملستوى عال جداً من التعـاون   

واليـات   االتفاق إىل    "تصدير"وأوضح صعوبة   . بني الوكالتني يف جمال التعامل مع احلاالت      
هذا التعاون أن غري . ي عالقة فريدة من نوعهالعالقة بني الطرفني ه ذلك ألن ا   أخرى،   ةقضائي

  .مصدراً لإلهلامقد يكون 
ن مبادرة قد أُطلقت مؤخراً لتحسني التعاون بني وكاالت املنافـسة  إوقال وفد بريو    -١١٥

  .يف أمريكا اجلنوبية
 وأمانة األونكتاد علـى أن      القتصادييدان ا امليف  والتنمية   منظمة التعاون    واتفق ممثال   -١١٦
 وتشجع على   البعضعراضات النظراء اليت أجريت يف إطار هاتني املنظمتني يكمل بعضها           است

  . تآزربناء أوجه
شروع للمساعدة التقنية   يتعلق مب  عرضت أمانة األونكتاد اقتراحاً      ،ويف اجللسة الثالثة    -١١٧

 واهلدف  .نتائج وتوصيات استعراضات النظراء   ويستند إىل   مبسائل املنافسة   ُيعىن  يف نيكاراغوا   
 ويهـدف   .صاد سوق جيد األداء يف نيكاراغوا     بيئة عمل أفضل واقت   هتيئة  العام لالقتراح هو    

املشروع، بشكل خاص، إىل حتسني اإلطار القانوين والبنية املؤسسية وكذلك القدرة علـى             
  .األنشطة الدعويةإنفاذ قوانني املنافسة وتنفيذ 
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 استعراض النظراء وشـكر األونكتـاد   السيد غوزمان موافقته على توصيات  وأبدى    -١١٨
املنافسة وانتهت باسـتعراض    سياسة  إلرشاد بلده يف مجيع مراحل الدورة اليت بدأت بإعداد          

  . وأعرب عن تطلعه إىل متابعة مشروع املساعدة التقنية املقترح.النظراء

  العامة اخلتاميةاجللسة   -واو  
 أعـرب  ،اخلتاميةالعامة  الل اجللسة    أي وفد يف أخذ الكلمة خ      عدم رغبة بالنظر إىل     -١١٩

 .مانة األونكتاد واملشاركني على إسهاماهتم يف االجتماععن شكره ألالرئيس 

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 /ز متـو  ٨انتخب فريق اخلرباء، يف جلسته العامة األوىل املعقـودة يـوم االثـنني                -١٢٠
  : أعضاء مكتبه على النحو التايل،٢٠١٣ يوليه

  )بريو( تاسانو فيالوتشاغا هيربتالسيد       :الرئيس  
  )ماليزيا(سويت راشاغان السيد   :املقرر/ الرئيسنائب  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 TD/B/C.I/CLP/19يف الوثيقـة    أقر فريق اخلرباء جدول األعمال املؤقـت الـوارد            -١٢١
  :وبذلك فقد كان جدول األعمال كما يلي. Corr.2 وCorr.1والتصويبني 

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قـوانني       )أ(  -٣  

نموذجي، والدراسـات   وسياسات املنافسة، واستعراض القانون ال    
  املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات وتقدمي املـساعدة             )ب(    
  املنافسةالناشئة املعنية بوكاالت لالتقنية ل

   عشرةالرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة   -٤  
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املعـين بقـوانني وسياسـات      اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل         -٥  
  .املنافسة

 عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل       الرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة       -جيم  
  املعين بقوانني وسياسات املنافسة

وافق فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، يف جلـسته               -١٢٢
 الرابعة، على جدول األعمال املؤقت لدورته ٢٠١٣يوليه / متوز١٠العامة اخلتامية املعقودة يف    

  .املرفق األولالوارد يف عشرة 

  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -دال  
 / متـوز ١٠أِذن فريق اخلرباء للمقرر، يف جلـسته العامـة اخلتاميـة املعقـودة يف          -١٢٣
  .ير الدورة يف صيغته النهائية، بوضع تقر٢٠١٣ يوليه
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   األولاملرفق

 عشرة لفريق اخلرباء احلكـومي  الرابعة األعمال املؤقت للدورة    جدول    
  الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -٢
ظراء بشأن قوانني وسياسات    املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات الن      )أ(  -٣

املنافسة، واستعراض القانون النموذجي، والدراسـات املتـصلة بأحكـام          
  جمموعة املبادئ والقواعد

برنامج العمل، مبا يف ذلك فعالية بناء القدرات وتقدمي املـساعدة التقنيـة               )ب(  
  املنافسةالناشئة املعنية بوكاالت لل

   عشرةةاخلامسجدول األعمال املؤقت للدورة   -٤
  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -٥
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   الثايناملرفق

  *احلضور    
  :حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

__________ 

أمساؤهـا  ر الدول األعضاء واملراقبني واملنظمات واهليئات األخرى اليت سـجلت           يعكس هذا املرفق حضو     *  
  .TD/B/C.I/CLP/INF.4ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة . يف االجتماعللمشاركة 

   الروسياالحتاد
  إثيوبيا
  األردن
  إسبانيا
  أستراليا
  إكوادور
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوكرانيا
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  باكستان
  الربازيل
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو

  بريو
  بيالروس
  تركيا
  تونس
  ليشيت -تيمور 

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  جنوب أفريقيا
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سان تومي وبرينسييب

  السلفادور
  السنغال
  السودان
  سورينام
  سويسرا
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
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  الصني
  غابون
  غانا

  غواتيماال
  غيانا
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فييت نام

  قطر
  كازاخستان
  الكامريون
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كولومبيا

  كينيا
  ليبيا

 ليسوتو

  ةمالط

  مايل
 ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  مالوي

  منغوليا
  موريشيوس
  مولدوفا
  ناميبيا
  النمسا
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف االجتماع  -٢
  اجلماعة الكاريبية  
    شرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالسوق املشتركة ل  
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
   اآلسيوية-اللجنة االقتصادية األوروبية   
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
 منظمة التعاون اإلسالمي  
 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  
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  :خصصة أو املنظمات التالية ذات الصلة ُممثلة يف االجتماعوكانت الوكاالت املت  -٣
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ُممثلة يف االجتماع  -٤
  :الفئة العامة  
  منظمة املستهلكني الدولية  
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني  
 غرفة التجارة الدولية  

       
  


