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 الستنتاجات املتفق عليها -أولا  
  إن فريق ا  ا  ا  وم  المو  املع  ملقوان  وسياسات املنافسة، 
إىل جمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدداا متعددمد األ ددرا  مددن  إذ يقددر 

 أجل م افحة املمااسات التجااية التقييمية، 
اعتممه مامتر األمم املتحدمة السداملا املعد  عسدتعرا  القراا الذي وإذ أيخذ يف ا سدان  

مجيددا جوانددو جمموعددة املدددادل والقواعددم املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقدداا متعددمد األ ددرا  مددن أجددل 
 ،(1)(2015م افحة املمااسات التجااية التقييمية )جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

سة اليت اعتمدماا مدامتر األمدم املتحدمة األح ام املتصلة ملقضااي املناف يف اعتدااه وإذ يضا 
(، مبددا 2016للتجدااة والتنميدة يف دوا دده الراملعدة عقددرة )األون تداد الراملددا عقدر، نددرو ، متوز/يوليده 

 ،(2))خ( من مافي يانو نرو 76و 69يف ذلك األح ام الواادة يف الفقر   
نافسة يف حتقيدق التنميدة الموا األساس  الذي  اديه قوان  وسياسات املوإذ ياكم جممداا  

فة املتفدددق عدددم املنصدددالقتصدددادية السدددليمة، ومدددرواة موا دددلة  قدددجيا  نفيدددذ جمموعدددة املددددادل والقوا
 مية، عليها ا فاقاا متعمد األ را  من أجل م افحة املمااسات التجااية التقيي

يركداان ونتائج األون تاد الراملا عقر  2030أن خطة التنمية املستمامة لعام  وإذ يالحظ 
 لفقر، ا م من او ت علنسدة إىل التنمية  نطوي عليه العوملة من فرص وحتمايعلى  ناول ما 

أن قدددوان  وسياسدددات املنافسدددة أداة ائيسدددية لتنددداول الفوائدددم والتحدددمايت الددديت وإذ ياكدددم  
 ، سدخر املعداا وااد، و  نطوي عليها العوملة، ملوسائل منهدا  عايدا التجدااة والسدتثماا، وحقدم املد

 وا م من الفقر، 
أبن هتيئددددة مليئددددة مت ينيددددة فعالددددة للمنافسددددة والتنميددددة يند دددد  أن  قددددمل كددددالا مددددن  وإذ يسددددلم 

 ة ع  ا مود، للمنافس سياسات املنافسة الو نية والتعاون المو  على التصمي للممااسات املانعة
املنافسدة سدعياا ملضرواة  عايا عمل األون تاد يف جمال قوان  وسياسات وإذ يسلم كذلك  

 إىل  عايا دواه اإلمنائ  وفوائمه للمستهل   ولألعمال التجااية،
عملسدداتات ال تامليددة والقددفوية املهمددة املقممددة مددن ايئددات  مددا الا يددا وإذ حيدديع علمدداا  

 ،ادسة عقرةوا ه الساملنافسة واجلهات املقااكة األخرى اليت أسهم  يف إثرا  النقاش أثنا  د
علواثئق اليت أعمهتا أمانة األون تداد لموا ده السادسدة عقدرة،  ماا ما التقميروإذ حييع عل 

 ،مانة األون تادّسرهتا أوملعملية استعرا  النظرا  لقانون وسياسة املنافسة يف األاجنت ، اليت ي
  ومة األاجنت  لتطوعها ع ضدو  لسدتعرا  مدن النظدرا   يعرب عن  قميره -1 

سدددة، ولتقاسدددم خ اهتدددا ولااسددداهتا الفضدددلى والتحدددمايت الددديت  عرتمدددها مدددا لقدددانون وسياسدددة املناف
وكددالت املنافسددة األخددرى خددالل الددمواة السادسددة عقددرة لفريددق ا دد ا  ا  ددوم  الددمو ، ويعددرب 

__________ 

(1) TD/RBP/CONF.8/11. 
(2) TD/519/Add.2. 
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عددن  قددميره أيضدداا جلميددا ا  ومددات والتجمعددات اإلقليميددة الدديت سددااك  يف عمليددة السددتعرا   
 ن يف  ياغة وإنفاذ قانون املنافسة يف األاجنت   ويقر علتقمم احملرز حىت اآل

مجيدددا ا  ومدددات األعضدددا  ووكدددالت املنافسدددة إىل مسددداعمة األون تددداد معو يددد -2 
على أساس  طوع  ملتوفر خ ا  أو غر ذلك من املوااد لألنقدطة املقدلدة وأنقدطة املتاملعدة املتعلقدة 

 ملعمليات استعرا  النظرا  الطوعية و و ياهتا  
تعرا  النظددددرا  الطوعيددددة الدددديت يف مددددو  التجددددااب املتصددددلة ملعمليددددات اسدددديقددددرا،  -3 

ادا األون تداد وغدره مدن ال يدا ت حدىت اآلن، يف حدمود املدوااد املتاحدة، أنده يند د  لألون تدداد أجرا
أن جيري عمليدة أخدرى مدن عمليدات اسدتعرا  النظدرا  الطوعيدة لقدانون وسياسدة املنافسدة يف دولدة 

يمد  للددمول خددالل الدمواة السدداملعة عقدرة لفريددق ا دد ا  ا  دوم  الددمو  املقددرا عضدو أو ممددا إقل
   2018متوز/يوليه  13إىل  11عقماا يف الفرتة من 

التعددداون الدددمو  يف إنفددداذ قدددوان  وسياسدددات املنافسدددة، علدددى النحدددو  أتيدددة ياكدددم -4 
املتفدددق عليهدددا ا فاقددداا متعدددمد املنصدددوص عليددده يف الفدددر  واو مدددن جمموعدددة املددددادل والقواعدددم املنصدددفة 

األ را  من أجل م افحدة املمااسدات التجاايدة التقييميدة، مبدا يف ذلدك التعداون غدر الر د  فيمدا 
مل  الوكدالت  ويقدمد علدى أتيدة التعداون اإلقليمد  يف إنفداذ قدوان  وسياسدات املنافسدة  ويدمعو 

 ايئات املنافسة إىل  عايا  عاوهنا الثنائ  واإلقليم  
أتية وجدود نظدام ملراقددة عمليدات الندمماا لضدمان أسدواي  نافسدية، ويف  ياكم -5 

 الوق  نفسه  نقيع الستثماا والملت اا، وخبا ة يف الدلمان النامية 
فوائدددم  عايدددا و قويدددة قدددماات اإلنفددداذ و قدددجيا ثقافدددة املنافسدددة يف الدلدددمان  ياكدددم -6 

نتقاليددة عددن  ريددق أنقددطة ملنددا  القددماات والددمعوة الدديت الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة ا
 ستهم  مجيا اجلهات  احدة املصلحة، ويطلو إىل أمانة األون تاد  عمديم ملخدص مناققدات 
فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الددمو  ملقددضن اددذا املومددو  علددى مجيددا الددمول املهتمددة، ملوسددائل منهددا مددا 

 يات استعرا  النظرا    ضطلا مله األمانة من أنقطة التعاون التق  وعمل
األون تدددداد إىل  عايددددا ودعددددم التعدددداون ملدددد  ا  ومددددات وايئددددات املنافسددددة يدددمعو  -7 

)خ((، والقدراا 76و 69( ومافي يدانو ندرو  )الفقدراتن 104و 103ل فاي أكرا )الفقراتن  وفقاا 
قواعدددم الددذي اعتمددمه مدددامتر األمددم املتحددمة السددداملا لسددتعرا  مجيددا جواندددو جمموعددة املدددادل وال

متعددمد األ ددرا ، مددن أجددل م افحددة املمااسددات التجاايددة التقييميددة  املنصددفة املتفددق عليهددا ا فاقددا ا
 ( 16و 3)الفقراتن 
إىل أمانة األون تاد إعدماد دااسدات للدمواة السداملعة عقدرة لفريدق ا د ا  يطلو  -8 

اختددرا مددن ملدد   ا  ددوم  الددمو ، مددن أجددل  يسددر املقدداواات ملقددضن املومددوع  التددالي  اللددذين
اجملموعدات الددواادة يف القددراا الدذي اعتمددمه مددامتر األمدم املتحددمة السدداملا لسدتعرا  مجيددا جوانددو 
جمموعددددة املدددددادل والقواعددددم املنصددددفة املتفددددق عليهددددا ا فاقدددداا متعددددمد األ ددددرا  مددددن أجددددل م افحددددة 

 املمااسات التجااية التقييمية: 
فيمدا يتعلدق عملنافسدة والتنظديم يف قطدا    واجهها الدلمان النامية التحمايت اليت )أ( 

 النقل الدحري  
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يف جمددال مليدا حقددوي الدددي اإلذاعد  واملرئدد  لألحددما  الرايمددية قضدااي املنافسددة  )ب( 
 ال  ى  
أمانة األون تداد أن  يسدر عمليدة إنقدا  الدمول األعضدا  فريدق نقداش  إىليطلو  -9 
ااكة فيدده علددى أسدداس  ددوع ، وأن  تدداملا  دددادل التعدداون الددمو ،   تددا  للددمول األعضددا  املقددملقددضن 

اآلاا  والنقاش ملقضن  ري  يسر التعاون مبوجو الفر  واو من جمموعدة املددادل والقواعدم املنصدفة 
املتفدق عليهددا ا فاقداا متعددمد األ درا  مددن أجدل م افحددة املمااسدات التجاايددة التقييميدة، وأن  قددمم 

   ا  ا  وم  المو    قريراا إىل المواة الساملعة عقرة لفريق ا
إىل أماندددددة األون تددددداد أن  عدددددم استعرامددددداا ددددددم اثا ألنقدددددطة ملندددددا  القدددددماات  يطلدددددو -10 

واملساعمة التقنية، ك  ينظر فيه فريق ا د ا  ا  دوم  الدمو  يف دوا ده السداملعة عقدرة، علدى أن  خدذ 
   2018سداط/ف اير  28يف العتداا املعلومات اليت سرتد من المول األعضا  يف موعم أقصاه 

ىل أماندددة األون تددداد أن  عددم، علتعددداون مدددا املنظمددات الموليدددة األخدددرى إيطلددو  -11 
ذات الصدددلة، مميعددداا ألفضدددل املمااسدددات املتعلقدددة ملتنفيدددذ قدددوان  وسياسدددات املنافسدددة، مدددن أجدددل 

 مساعمة الدلمان النامية والدلمان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
ثددة للفصددل   يطلددو -12   5إىل أمانددة األون تدداد أن  عددم نسددخة إمددافية منقحددة ودم 

مدددن قدددانون املنافسدددة النمدددوذج ، علدددى أسددداس املعلومدددات الددديت سدددرتد مدددن الدددمول األعضدددا  يف  6و
   2018سداط/ف اير  28موعم أقصاه 

علت عدددات املاليددة وغرادددا مددن املسددداتات املقممددة مدددن  مدددا التقددمير حيدديع علمدداا  -13 
مول األعضا   ويمعو المول األعضا  إىل موا لة مساعمة األون تاد على أساس  دوع  فيمدا ال

يقددوم ملدده مددن أنقدددطة ملنددا  القددماات والتعددداون التقدد ، وذلددك ملتدددوفر ا دد ا  أو مرافددق التدددمايو أو 
ون املددوااد املاليددة  ويطلددو إىل أمانددة األون تدداد أن  وا ددل أنقددطتها املتعلقددة ملدنددا  القددماات والتعددا

المو ، مبا يف ذلك التدمايو، وأن  ركدا، حيثمدا أم دن، علدى زايدة أثدر ادذه األنقدطة إىل أقصدى 
 حم يف مجيا الدلمان املهتمة. 

 اجللسة العامة ا تامية
 2017متوز/يوليه  7

 ملخص الرئيس -اثنياا  
  اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

 ددوم  الدمو  املعدد  ملقددوان  وسياسددات ع قدمت الددمواة السادسددة عقدرة لفريددق ا دد ا  ا  -1
.وحضدددر الدددمواة لثلدددون مدددن الدددمول 2017متوز/يوليددده  7إىل  5املنافسدددة يف جنيدددف يف الفدددرتة مدددن 

األعضددا  يف األون تدداد، مددنهم ايسددا  ايئددات املنافسددة و،ايددة املسددتهلك، ولثلددون مددن منظمددات 
 عن خ ا  يف جمال املنافسة. ح ومية دولية ومنظمات غر ح ومية، ودوائر أكادميية، فضالا 

وأكددمت  ئدددة األمدد  العددام لألون تدداد، يف مالحظاهتددا الفتتاحيددة، الددموا الدددااز لقددوان   -2
وسياسددات املنافسددة يف حتقيددق أاددما  التنميددة املسددتمامة، أكثددر لددا كددان متصددوااا، ودوا املنافسددة  
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سدات املنافسدة ل غدن عنهدا يف كعملية أدت إىل حتس  ال فا ات، وأساات إىل أن قدوان  وسيا
 -أي اقتصدداد سددوق ، واستقددهمت علمدداه املتاايددم يف عددمد الدلددمان الدديت لددميها قددوان  للمنافسددة 

مللدددماا يف الوقددد  الدددراان، كدددمليل علدددى ادددذه  130مللدددماا يف يانيندددات القدددرن املامددد  إىل  20مدددن 
اد و نفيذ قدوان  املنافسدة، ملو دفه ا قيقة. وسلط   ئدة األم  العام الضو  على التاايم يف اعتم

ماسددددراا علددددى ا اجددددة إىل حتميددددم  ددددري جميددددمة للتعدددداون علددددى  ددددو أفضددددل ومددددرواة أن يضددددطلا 
األون تاد ملموا مهم جلما ا  ا  معاا من أجل  دادل ا  ات املتعلقة مبواجهة التحمايت القائمدة 

مول األعضددددا  واملنظمددددات والناسددددئة وحتميددددم حلددددول مقددددرتكة. وسددددجع   ئدددددة األمدددد  العددددام الدددد
ا  وميددة الموليددة علددى السددتفادة مددن األون تدداد ملو ددفه منتددمى للتعدداون مددن أجددل التوفيددق ملدد  
الطلدددددات املتعلقددددة ملتدددددادل ا دددد ات وملدددد  التجرملددددة، وملسدددداعمة السددددلطات يف التعامددددل مددددا قضددددااي 

 ت يددددف مددددا املنافسددددة. وعإلمددددافة إىل ذلددددك، أكددددمت أن مددددن الضددددرواي لوكددددالت املنافسددددة أن 
الت ددرات الدديت واكددد  التجددااة والسددتثماا يف عدداط معددوط، حيددي  رحدد  اددذه الت ددرات حتددمايت 
جميددددمة يف التعامددددل مددددا العددددمد املتاايددددم لعمليددددات الددددممج والتملددددك والسددددلو  املددددانا للمنافسددددة،  

رت كددالت تالت الحت اايددة، لددا أثددر علددى أعددماد متاايددمة مددن الندداس واألسددواي. ويف ا تددام، ذك دد
 ئددددة األمددد  العدددام ملضدددرواة النظدددر يف إعدددادة إمدددفا  الطددداملا احمللددد  علدددى القتصددداد، مبدددا يف ذلدددك 

 العوامل الديئية األخرى كالندعااثت، من أجل منو اآلاثا السلدية على اجملتمعات. 
وأسداد لثدل مجاعددة إقليميدة ملددموا األون تداد يف  وجيده الدلددمان الناميدة فيمددا يتعلدق ملقضددااي  -3
وان  وسياسات املنافسة. ولحدظ املمثدل أن ملدر مج ملندا  القدماات اإلقليمد  يف القدري األوسدع ق

ومشددال أفريقيددا، يف جمددالت املنافسددة و،ايددة املسددتهلك وم افحددة الفسدداد واملسدداواة ملدد  اجلنسدد  
ون تدداد واإلدااة الرسدديمة، املنّفددذ علتعدداون مددا اجملموعددة العرمليددة، يعدداز موقددف األون تدداد، وحددي األ

 على موا لة  قممي المعم. 
وأساد أحم املنمومل  عملساعمة الديت يقدممها األون تداد يف ومدا إ داا قدانوين وماسسد   -4

إلنفاذ قانون املنافسة يف ملو سوا ، مقدراا إىل أن اييئدة الو نيدة املعنيدة عملنافسدة أ ددح   مدجة 
وأحدددرزت  قدددمماا ملحوجمددداا يف جمددددال اإلنفددداذ خدددالل السدددنوات السدددد  لوجودادددا. ويف مدددو  اددددذه 

ات ايامددة،  لددو املنددموب إجددرا  اسددتعرا  نظددرا   ددوع  لقددانون وسياسددات املنافسددة يف اإلجندداز 
 ، للتضكم من فعالية إنفاذ قانون املنافسة يف الدلم. 2018ملو سوا ، يف عام 

وسدد ر منددموب اخددر األون تدداد علددى مددا قممدده مددن دعددم مسددتمر منددذ ملمايددة  نفيددذ قددانون  -5
  أبنقددطة متنوعددة علتعدداون مددا األون تدداد، منهددا ملددرامج املنافسددة يف الصدد  وأسدداا إىل المددطال

 القماات.  ملنا 
وأخدددراا، أسددداا مندددموب اخدددر إىل اسدددتعرا  النظدددرا  الطدددوع  لقدددانون وسياسدددة املنافسدددة يف  -6

، والذي ن وقق  نتائجه و و يا ه يف الدمواة ا امسدة عقدرة 2016أواوغواي، الذي جرى يف عام 
. وقدددمم  التو ددديات أيضددداا إىل ايئدددات أواوغدددواي 2016  يف عدددام لفريدددق ا ددد ا  ا  دددوم  الدددمو 

املسداولة عددن  نفيددذ التو دديات. وأعدرب املنددموب عددن  قددميره لعمدل األون تدداد، وأسدداا إىل أن عمليددة 
اسددددتعرا  النظددددرا  أاتحدددد  فر ددددة لست قددددا  مددددوا ن القددددوة والضددددعف يف نظددددام املنافسددددة و ددددري 

 من املنافسة والقماة التنافسية يف اقتصاد أواوغواي.  حتسينه. وقال إن  نفيذ التو يات سيحسن
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بننرجما العمننا   ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق  -ابء 
  بقوانني وسياسات املنافسة: بناء القدرات وأنشطة املساعدة التقنية املنفذة

 )أ( من جمول األعمال(3)الدنم 
جمول األعمال، نظم فريق ا  ا  ا  وم  المو  املع  ملقدوان  يف إ اا اذا الدنم من  -7

وسياسددات املنافسددة مناققددة خددالل اجتمددا  مائددمة مسددتميرة،  رأسدده ائدديس فريددق ا دد ا . و لددف 
فريق النقاش من كدر أمنا  جلنة ،اية املنافسة، يف ملل داااي، ولثلد  مدن القتصدادات واملاسسدات 

  ويلا أبسرتاليا  وايئة الرقاملة على املنافسة يف السلفادوا  وجلنة التجدااة التالية: جامعة نيو ساو 
 العادلة الياعنية  ووزااة القتصاد الو   ملمولة فلسط .

وعرم  أمانة األون تاد سهادات مدن املسدتفيمين مدن ملدرامج األون تداد لدندا  القدماات،  -8
يت هتدم  إىل ومدا أ در ماسسدية و نظيميدة وسلط  الضو  على ملرامج  قممي املساعمة التقنيدة الد

سددليمة لتنفيددذ قددوان  املنافسددة  نفيددذاا فعددالا يف الدلددمان الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة 
انتقاليددددة، مبددددا يف ذلددددك اجلهددددود اإلقليميددددة التاليددددة: ملددددر مج للمنافسددددة و،ايددددة املسددددتهلك ألمري ددددا 

دندا  القدماات يف القدري األوسدع ومشدال أفريقيدا، متولده السدويم  الال ينية، متوله سويسرا  وملر مج ل
ومقدددرو  لتعايدددا املنافسدددة للجماعدددة القتصدددادية والنقميدددة لوسدددع أفريقيدددا  ميولددده الحتددداد األواو . 
وعلددددى املسددددتوى الددددو  ، اسددددت مل األون تدددداد  نفيددددذ مقددددرو  اتملددددا إل دددداا عمددددل األمددددم املتحددددمة 

ومقددرو  يف زمددداملوي، ميويمددا الحتدداد األواو ، ويع ددف األون تدداد للمسدداعمة اإلمنائيددة يف ألدانيددا 
(. كمدا  عداون TD/B/C.I/CLP/43على  نفيدذ مقدرو  لدندا  القدماات يف إثيومليدا، متولده ل سدم   )

األون تاد ما سدركا  اخدرين يف التنميدة ومدا ايئدات أخدرى معنيدة عملنافسدة لدمعم جهودادا الراميدة 
ل قدوان  وسياسدات املنافسددة، منهدا علدى سدديل املثدال مقداايا يف الددمول إىل ملندا  القدماات يف جمدا

األعضدددا  يف ااملطدددة الدددمول املسدددتقلة علتعددداون مدددا دائدددرة م افحدددة الحت ددداا الحتاديدددة يف الحتددداد 
الروس   ويف إنمونيسيا علتعاون ما جلنة التجااة العادلة الياعنية والوكالة الياعنية للتعاون المو   

لفلددد  علتعدداون مددا مللددمان ااملطددة أمددم جنددوب سددري اسدديا والوكالددة األملانيددة للتعدداون. ومشلدد  ويف ا
املددداداات األخددرى الدديت أ لقهددا األون تدداد منتددمى  ددوفيا للمنافسددة، الددذي جيمددا املسدداول  عددن 
املنافسدددة مدددن مللدددمان سدددري أواوع وجندددوب سدددري أواوع ملناققدددة املسدددائل املقدددرتكة وومدددا مددددادل 

، م ددنا األون تددداد 2005 سدداعم ادددذه الدلددمان علددى حتسددد  إ اااددا القددانوين. ويف عدددام   وجيهيددة
وليددة لددمعم الدلددمان الناميددة والدلددمان الدديت متددر اقتصدداداهتا مبرحلددة انتقاليددة عددن  ريددق استعرامدددات 
النظددرا  الطوعيددة لقددوان  وسياسددات املنافسددة، وادد  فريددمة يف السدداحة املتعددمدة األ ددرا . وكاندد  

لستعرامدددددات مبثاملدددددة أداة لتحميدددددم جمدددددالت التحسدددددن يف نظدددددام املنافسدددددة للدلدددددم ا امدددددا ادددددذه ا
 لالستعرا ، ولوما  و يات و نفيذاا عن  ريق مقرو  لدنا  القماات خمصص للدلم. 

وعددددر  منددددموب خ ا دددده كمسددددتفيم مددددن ملددددر مج املنافسددددة و،ايددددة املسددددتهلك يف أمري ددددا  -9
، حلقدددات دااسدددية 2011افسدددة يف اإلقلددديم  عقدددم، مندددذ عدددام الال ينيدددة، فضسددداا إىل أن ايئدددات املن

سنوية ملقضن سياسات التجااة واملنافسة ملناققة موامديا  تعلدق مبجدا  السياسدات، وملدذلك  قديم 
عالقددددات بزا ملدددد  جمتمعددددات التجددددااة واملنافسددددة و عدددداز سياسددددات املنافسددددة يف أوسدددداط وامددددع  

 السياسات التجااية.
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مومل ، ملو فهم مسدتفيمين مدن ملدر مج األون تداد لدندا  القدماات، وأعرب العميم من املن -10
عددن  قددميرام لددموا األون تدداد والدلددمان املا ددة يف  عايددا قددوان  وسياسددات املنافسددة و نميددة املددوااد 
الدقرية والقماات املاسسية اليت م نتهم من اإلنفاذ الفعال لقوان  املنافسة، وسلطوا الضو  أيضاا 

ج األون تدددداد اإلقليميددددة يف  عايددددا التعدددداون ملدددد  وكددددالت املنافسددددة يف أقدددداليمهم. علدددى إسددددهام ملددددرام
، عقدو الددمواة 2015وإمدافة إىل ذلدك، نظدم األون تداد وجلندة التجدااة العادلدة الياعنيدة، يف عدام 

الراملعددة عقددرة لفريددق ا دد ا  ا  ددوم  الددمو ، دواة  مايديددة ملقددضن أدوات التحقيددق ملعدداجل  قضددااي 
يف الدلددمان األفريقيددة. وأدى جنددا  اددذه الددمواة التمايديددة إىل  نظدديم دواة اثنيددة ع قددمت يف  املنافسددة

 .2017متوز/يوليه  12إىل  10الفرتة من 
و لددو منددموب، ملو ددفه مسددتفيماا مددن ملددر مج ملنددا  القددماات يف القددري األوسددع ومشددال  -11

اي املنافسدة. وأسداا مندموب اخدر أفريقيا، املساعمة يف  مايو القضداة املقدااك  يف النظدر يف قضدا
إىل عدددمم وجدددود حدددل يناسدددو اجلميدددا يف جمدددال ملندددا  القدددماات، وإىل مدددرواة موا مدددة كدددل ملدددر مج 
حبسددو الومددا، مددا مراعدداة الحتياجددات ا ا ددة ل ددل مللددم مسددتفيم. وأسدداد عددمد مددن املنددمومل  

هنم. وأكم لثل منظمة علمعم الذي يقممه األون تاد من أجل  عايا نظم املنافسة الو نية يف مللما
ح ومية دولية أتية ملرامج  دادل املوجمف  علنسدة إىل الوكالت الفتيدة وأتيدة إيفداد مسداول  مدن 
اددذه الوكدددالت إىل وكددالت أخدددرى أكثددر خددد ة، واقددرت  إعدددماد دواات  مايديددة مفصدددلة مبددا يالئدددم 

املعاا  النظرية، وحتميم األسواي  املعاجلة الفعلية للقضااي والتحقيق فيها ل أن يقتصر األمر على
والقضددااي الددديت مي دددن ييئدددات املنافسدددة التعددداون ملقدددضهنا. فمدددثالا، أسدددهم  السدددوي املقدددرتكة لقدددري 
أفريقيا واجلنوب األفريق  علتعاون ما األون تاد، يف  مايو املوجمف  يف جمال استعرا  عمليدات 

 النمماا يف إثيومليا. 
دوليددة أخددرى عرمدداا مفصددالا لدد  مج إقليمدد  جميددم يتعلددق  وقددمم لثددل ملنظمددة ح وميددة -12

ملسياسدددات املنافسدددة و،ايدددة املسدددتهلك يف يانيدددة مللدددمان أعضدددا  يف اجلماعدددة القتصدددادية والنقميدددة 
لوسع أفريقيا، من املقرا أن ينفذه األون تاد  ويهم  ال  مج إىل إنقا  و و يم إ داا ماسسد  

 ة و،اية املستهلك يف وسع أفريقيا. و نظيم  فعال ملقضن سياسات املنافس
وأخددراا، أعرملدد  اجلماعددة القتصددادية لددمول غددرب أفريقيددا عددن اغدتهددا يف السددتفادة مددن  -13

 املساعمة التقنية اليت يقممها األون تاد يف جمال سياسات املنافسة.

بننرجما العمننا   ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق  -جيم 
بقنننوانني وسياسنننات املنافسنننة: التحننندهت الننن  تواجههنننا يي نننات املنافسنننة الفتينننة 

  والصغرية ب تصميم نُظم مراقبة عمليات الندماج 
 )ب( من جمول األعمال(3)الدنم 

يف إ اا اذا الدنم من جمول األعمال، نظم فريق ا  ا  ا  وم  المو  املع  ملقدوان   -14
وسياسدددات املنافسدددة مناققدددة خدددالل اجتمدددا  مائدددمة مسدددتميرة. وعرمددد  األماندددة مقممدددة  ناولددد  
التحددددمايت الدددديت  واجههددددا ايئددددات املنافسددددة الفتيددددة والصدددد رة يف  صددددميم نظددددام ملراقدددددة عمليددددات 

مقددددرا فريددددق ا دددد ا  ا  ددددوم   -. و ددددرأس النقدددداش  ئددددو ائدددديس (TD/B/C.I/CLP/45)النددددمماا 
الدمو . و لدف فريددق النقداش مدن لثلدد  مدن الدلددمان واملنظمدات ا  وميدة الموليددة التاليدة: ألدانيددا، 

 عااغواي، ملو سوا ، الفلد ، كينيا، مصر، الحتاد القتصادي والنقمي ل رب أفريقيا.
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، ملفرنسددددا، إىل Bredin Pratالرئيسدددد ، واددددو سددددريك يف القددددركة القانونيددددة وأسدددداا املددددت لم  -15
التحمايت اليت  قرت  يف مواجهتها مجيا ايئات املنافسة الو نيدة، ول نهدا  دص حتميدماا اييئدات 
الفتيدة والصدد رة، ومنهددا مصددماقية املاسسددة. وقدال إن اللتاامددات الدديت يند دد  أن حترتمهددا القددركات 

واآلجددال احملددمدة الدديت يند دد  المتثددال يددا مبوجددو مدددادل اإلسددرا  والقددفافية   تعلددق عإلخطددااات
واليق  القدانوين. وأسداا أيضداا إىل أن القواعدم، وفقداا إلجدرا ات املراقددة، جيدو أن   دون وامدحة. 
وقدددددال إن أادددددما  الصدددددال العدددددام يف ملعدددددس الدددددولايت القضدددددائية، كالسياسدددددة الصدددددناعية والعمدددددل 

ية والجتماعيددة   راعددى يف القددرااات الدديت  تخددذاا اييئددة. وأمددا  أن ايئددات والسياسددة القتصدداد
املنافسة الو نية جيو أن  تسم علستقاللية واجلمااة ل     ون ذات مصماقية، وأن ن ظدم مراقددة 
عمليات النمماا جيو   ييفها مبا يالئدم جمدرو  واحتياجدات كدل وليدة قضدائية. وقدال إن علدى 

 األولوايت، وأن  و  ااتماماا أساسياا مل افحة الت تالت الحت ااية. اييئات أن حتمد 
الددذي أاسددى  1992وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن عااغددواي إىل المسددتوا الددو   لعددام  -16

يدنص علدى نظدام لاخطداا املسددق. وأسداا  2013مدمأ السوي ا رة. وقال إن قانون املنافسدة لعدام 
  وإىل أن لددمى اييئدددة  سددعة مسدداول ، مددنهم ثالثددة مفومددد . 2015إىل  عيدد  مفومدد  يف عددام 

 وما ذلك، من الصعو حتليل عمليات النمماا ملسدو ِقصر اآلجال احملمدة وعمم  وافر موااد.
وعر  عضو فريق النقاش عدن ألدانيدا خ ا ده امل تسددة مدن مراقددة عمليدات الندمماا يف  -17

ملطروحدددة يف ادددذا اجملدددال. وقدددال إن القدددانون حيدددمد  ر يددددات الوليدددة القضدددائية الو نيدددة والتحدددمايت ا
قانونية وامحة ملقضن مفهوم الرتكيا، ويقرتط اإلخطاا عن عمليات النمماا قددل إملرامهدا، علدى 
أن حتلل اييئة ملعدم ذلدك اجلدمااة القتصدادية العمليدة يف األسدواي. وأمدا  أن التحدمايت الرااندة 

جمف  اييئدة وحتسد  حتليدل عمليدات الندمماا، ويقدمل ذلدك  تضمن  قدممي التدمايو املناسدو ملدو 
 إدااا معاجلات يف القرااات املعتممة.

وأساا عضو فريق النقاش عن ملو سوا  إىل أن اييئدة الو نيدة املعنيدة عملنافسدة أ نقدئ  يف  -18
 . وقددال إن  قيدديم عمليددات النددمماا يقددوم علددى املنددا أو اختددداا التقلدديص املومددوع 2011عددام 

للمنافسددددة، واكتسدددداب مركددددا اييمنددددة، واعتدددددااات املصددددلحة العامددددة، مبددددا يف ذلددددك احملافظددددة علددددى 
الصدداداات والعمددل و قددجيعهما، والنهددو  مبددداداات مت دد  املددوا ن ، وحتسدد  القددماة التنافسددية 
للمقدداايا الصدد رة أو املتوسددطة ا جددم، و عايددا التقددمم التقدد  والقتصددادي، فضددالا عددن التصددنيا 

 ل يفية اليت  نافس هبا الصناعات الو نية يف السوي المولية.وا
وأسداا عضدو فريدق النقدداش عدن مصدر إىل حدمو   طددوا يف اجملدال الدو   ملراقددة الرتكيددا،  -19

وإىل أن ايئددة املنافسددة كقددف  عددن  اايددم عمليددات الرتكيددا، ل سدديما يف السدداحة الموليددة. وأسدداا 
اون الددمو . وأسدداا كددذلك إىل  ددر  مقددرت  يف الوقدد  الددراان أيضدداا إىل ا اجددة إىل مايددم مددن التعدد

إلنقا  عتدات لاخطاا أكثر مال مةا، ونظام للتقييم يقوم علدى حتليدل اجلدمااات، لتجندو إنقدا  
 أو  عايا القركات اليت  تمتا مبركا اييمنة.

يددة العقددم وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن الفلددد  إىل  اايددم منددو القتصدداد الددو   منددذ ملما -20
ا ددا . ومددا ذلددك، انددا  عددمة حتددمايت، منهددا مددا يتعلددق ع ددم مددن الفقددر، واسددتمراا املسددتوايت 
العالية للتفاوت يف  وزيا الثدروة والدمخل والفدرص. وقدال إن األادما   تعلدق ملضدرواة الرتكيدا علدى 

لتحلدد  ملنددا  قددماات املددوجمف ، ومددمان أعلددى املعدداير يف سددياي اسددتعرا  عمليددات النددمماا، وا
 ملقمٍا عاٍل من الناااة واملهنية. 
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وقدددال عضدددو فريدددق النقددداش عدددن كينيدددا إن التحدددمايت الددديت  واجههدددا ايئدددة املنافسدددة  قدددمل  -21
إحددما  التدددوازن السددليم ملددد  املصددلحة العامدددة وعمليددات  قيددديم املنافسددة يف سدددياي مراقدددة الندددمماا  

لو نيددددة املتعلقدددة علصدددناعة والسددددتثماا التدددوازن ملددد  خمتلددددف أادددما  السياسدددة القتصدددادية احتقيدددق و 
والعمل على سديل املثدال، وسياسدة املنافسدة  والتصدمي للقيدود املتعلقدة علقدماات واملياانيدة. وأمدا  
أن كينيددا كاندد  أول مللددم تضددا لسددتعرا  نظددرا   ددوع ، وأهنددا اسددتفادت مددن استعرامددات النظددرا  

 تقممة وملرامج سد ة املنافسة المولية. اليت جرت يف مللمان أخرى، ومن خ ة الوكالت امل
وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن الحتدداد القتصددادي والنقددمي ل ددرب أفريقيددا إىل أن لددمى  -22

ايئددة املنافسددة التاملعددة لالحتدداد قواعددم يف أاملعددة جمددالت، ادد  ا فاقددات م افحددة الحت دداا، وحظددر 
وقددال إن مراقدددة النددمماا نظددام لحددق  مركددا اييمنددة، وحظددر املعونددة ا  وميددة، ومراقدددة النددمماا.

 يقوم على إسا ة است الل مركا اييمنة، وي نفذ يف الظرو  املنصوص عليها يف التقريعات.
ولحظ منموب أن ايئة املنافسة يف النمسا فتية و  رة، و عاين مدن قلدة عدمد املدوجمف   -23

ملمااسدات األخدرى املانعدة للمنافسدة، الالزم  ملراقدة الت تالت الحت اايدة وعمليدات الندمماا وا
صدددص يدددا مياانيدددة ددددمودة و واجددده عدددمداا متاايدددماا مدددن عمليدددات الندددمماا يف كدددل عدددام.  حيدددي   

مندددددموب اخدددددر إىل أن التحدددددمايت الددددديت  واجههدددددا ايئدددددة املنافسدددددة يف اجلاائدددددر، املنقدددددضة يف  وأسددددداا
لقددانون ذا الصددلة ند قِّددا يف ، متاثددل التحددمايت الديت  واجههددا ايئددات أخددرى. وقدال إن ا1995 عدام
أ دددا اإلخطدداا  وعيدداا ول ي قددرتط علددى املقدداايا اململوكددة للمولددة اإلملددال  عددن  - 2003عددام 

 وط يرد غر إخطاا واحم منذ  نقيا القانون. -عمليات النمماا 
وأساا مندموب إىل أن لدمى إيطاليدا نظامداا لاخطداا اإلجددااي علندمماا. وأسداا أيضداا  -24

ود عتدتدد  يف املامدد ، تددا اقددم املديعددات الددو   للمقدداايا الفرديددة، واقددم املديعددات لل يددان إىل وجدد
امل تسددو، مدددا أدى إىل عدددمد كددددر مددن اإلخطدددااات عدددن عمليدددات النددمماا الددديت لدددن  ددداثر علدددى 

، أ ددح  2012املنافسة، واو اقم يق ل عدئاا ثقيالا على اييئة. ومبوجو القانون املنقا لعدام 
  راكمية ل ملميلة، ما أدى إىل اخنفا  عمد اإلخطااات علنمماا. العتدات

وأسددداا مندددموب اخدددر إىل أن التحدددمايت الددديت  واجههدددا ملعدددس الدددولايت القضدددائية  قدددمل  -25
الطدداملا غددر الر دد  لالقتصدداد، وغيدداب ثقافددة املنافسددة، وعددمم ااتمددام السددلطات السياسددية. وعددر  

ينية، وا  الوزااة املساولة عدن اسدتعرا  عمليدات الندمماا. منموب اخر خ ات وزااة التجااة الص
حالدة وا فضد  حالتدان فقدع. وقدال املندموب  1 719، كان قم مت اسدتعرا  2016ويف هناية عام 

إن  صميم سدل العالا ادو أحدم أكد  التحدمايت وأن  صدميم نظدام لاعفدا  عت مهمداا. وأمدا  
مماا حيقدددق املصدددلحة العامدددة، وأنددده جيدددوز للقدددركات، أن سدددروط ادددذا النظدددام   سدددتون إذا كدددان النددد

 مبوجو القانون الصي ، النمماا حىت لو كان النمماا سيادي إىل  قليص املنافسة. 
سدنة، اغددم  18وأسداا مندموب اخددر إىل أن لدمى األاجنتد  نظامدداا ملراقددة الندمماا منددذ  -26

أسداا أيضداا إىل ا اجدة إىل  دوافر عدمد سدنة. و  37أن اللجندة الو نيدة للدمفا  عدن املنافسدة عمرادا 
أدىن من املوجمف  ملراقدة النمماا. وقال إن إحمى األدوات املتاحة ا  اإلسرا  عإلجرا ات من 
أجل  عجيل اسدتعرا  حدالت الندمماا الديت لديس يدا ااثا مهمدة علدى املنافسدة. وعإلمدافة إىل 

 دوائم نظامهدا مبدا يناسدو الظدرو  احملليدة،  ذلك، لحدظ املندموب أن اجلماعدة ال اايديدة يند د  أن
علددى النحددو املنفددذ يف املنطقددة. ويف ملمايددة األمددر، سددجع  اجلماعددة عمليددات النددمماا مددن أجددل 

 التم ن من املنافسة على الصعيم المو ، غر أن الوما   ر اآلن. 
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، 2011عدام  وأخراا، أسداا مندموب اخدر إىل أن نظدام مراقددة الندمماا يف ايندم ملدمأ يف -27
حالددة. وقدددال إن املقدد الت الرئيسددية  قدددمل  600سددهم اسددتعرا  أكثدددر مددن  2016وأن عددام 

مددضزي النمددو، أو ال فددا ة الدددمينامية مقاملددل كفددا ة التوزيددا. وقددال إن التجددااة اإلل رتونيددة واألسددواي 
 لديا ت.الناسئة اجلميمة  طر  حتمايا ملقضن  عريفات األسواي، وية حتٍم اخر ي من يف إاتحة ا

بننرجما العمننا   ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق  -دال 
بقانون وسياسات املنافسة: تعزيز التعاون الندويل ب التحقينق ب قايناه املنافسنة: 

  عرب احلدود: األدوات واإلجراءات
 )ا( من جمول األعمال(3)الدنم 

يف إ اا اذا الدنم من جمول األعمال، نظم فريق ا  ا  ا  وم  المو  املع  ملقدوان   -28
وسياسدات املنافسددة مناققددة خددالل اجتمددا  مائدمة مسددتميرة. وقددمم  أمانددة األون تدداد، يف افتتددا  
، املناققة،  قييماا للجهود املدذولة من أجل  عايا التعاون علدى الصدعيم الدو   واإلقليمد  والدمو 

ولألدوات واإلجرا ات اليت سدق حتميدماا و طديدق ادذه األدوات واإلجدرا ات يف التعامدل مدا قضدااي 
املنافسددة، وأكددمت مددرواة  ضددافر اجلهددود مددن أجددل  عايددا التعدداون الددمو  يف التصددمي للممااسددات 

، (. و لدددف فريدددق النقددداش مدددن ائددديس ايئدددة املنافسدددة يف فرنسددداTD/B/C.I/CLP/44املانعدددة للمنافسدددة )
وائددديس املعهدددم الدددو   للدددمفا  عدددن املنافسدددة و،ايدددة املل يدددة الف ريدددة يف ملدددرو، ولثلددد  مدددن الدلدددمان 
واملنظمددددات ا  وميددددة الموليددددة التاليددددة: جلنددددة التجددددااة العادلددددة الياعنيددددة، وجلنددددة التجددددااة الحتاديددددة يف 

 ي أفريقيا واجلنوب األفريق . الولايت املتحمة األمري ية، وجلنة املنافسة التاملعة للسوي املقرتكة لقر 
وأكددددم املددددت لم الرئيسدددد ، واددددو ائدددديس دائددددرة م افحددددة الحت دددداا الحتاديددددة يف الحتدددداد  -29

الروس ، أتية التعاون يف قضااي املنافسة يف عاط اليوم املعوط والرقمد . وأكدم أيضداا أتيدة ا صدول 
لعاط. وأسداا إىل أن الحتداد الروسد  على املعلومات والديا ت ألهنا  تح م يف كل س   يف اذا ا

ا فاقدداا لتعايددا التعدداون فيمددا ملينهددا،  2016وال ازيدل وجنددوب أفريقيددا والصدد  واينددم أملرمدد  يف عدام 
ومشددل ذلددك إنقددا  أفرقددة عاملددة ملقددضن القطددا  الددموائ  واملل يددة الف ريددة، وسالسددل القيمددة العامليددة 

ئرة إنقددددا  أدوات عمليددددة للتعدددداون فيمددددا ملدددد  لألغذيددددة، و ددددناعة السدددديااات. واقددددرت  ائدددديس الددددما
الوكدددالت املعنيدددة علتندددافس اسدددتناداا إىل الفدددر  واو مدددن وجمموعدددة املددددادل والقواعدددم املنصدددفة املتفدددق 
عليهددا ا فاقدداا متعددمد األ ددرا  مددن أجددل م افحددة املمااسددات التجاايددة التقييميددةو، و قددمل اددذه 

مددددات، واملقدددداواات الموليددددة، والتحلدددديالت السددددوقية األدوات اإلخطددددااات املتدادلددددة، و دددددادل املعلو 
املقرتكة. ويف ا تام، اقرت  ائيس المائرة إنقا  فريق نقاش يف إ اا فريق ا  ا  ا  وم  المو ، 

 لمااسة سدل حتس  التعاون مبوجو الفر  واو.
 وسدددمد ائددديس ايئدددة املنافسدددة يف فرنسدددا علدددى مدددرواة  فعيدددل دوا وكدددالت املنافسدددة علدددى -30

الصددعيم الددمو  ل دد   ضددطلا ملولايهتددا. وقددال إن اييئددة  تعدداون مددا اييئددات الفتيددة يف ملددرامج ملنددا  
القددماات، و قدداا  يف  عايددا التعدداون. وأسدداا إىل أن سددد ة املنافسددة األواومليددة مثددال جيددم للتعدداون 

فسددددة ، علالمركايددددة يف إنفدددداذ قددددانون املنا2004اإلقليمدددد . وملددددّ  أن القددددد ة  حدددد ، منددددذ عددددام 
وملتيسددر التعدداون فيمددا ملدد  السددلطات الو نيددة، لددا حقددق ال سدداي يف إنفدداذ قددانون املنافسددة وو ددم 
مددددددمأ ل مركايدددددة اإلنفددددداذ ملددددد  السدددددلطات الو نيدددددة واإلقليميدددددة. وقدددددال إن القدددددد ة  سدددددما أيضددددداا 

ن مجيدا عملقاواات وملتدادل املعلومات وإجرا ات اإلنفاذ املقرتكة فيما مل  أعضائها. وأساا إىل أ



TD/B/C.I/CLP/47 

11 GE.17-13505 

التحقيقددات   دل دد  إىل اييئددات األخددرى املقددااكة يف القددد ة، مددا يتدديا اإلنددذاا املد ددر فيمددا يتعلددق 
مقدداايا القدددرااات، قدددل ا دداذ قددراا يف قضددية ذات  ثددر علدددى  علقضددااي. وقددال إن اييئددات  قددمم

يئدة مدرواة  عايدا املستوى األواو ، ل    تلقى  عليقات الامال  املقااك  عليهدا. وأكدم ائديس اي
التعداون غددر الر د  ملدد  األون تداد ومنظمددة التعدداون والتنميدة يف امليددمان القتصدادي، وأيّددم مقرتحدداا 

 إبنقا  فريق نقاش للمساعمة على حتقيق اجلهود المولية يف ،اية املنافسة.
ملدرو، اتايد   واستعر  ائيس املعهم الو   للمفا  عن املنافسة و،اية املل ية الف ريدة، يف -31

مللمه يف جمال التعاون المو ، وسلع الضو  على إعالن ليمدا املد م ملد  ملدرو وسديل  وكولومديدا حتد  
اعايددة األون تدداد، واددو اإلعدددالن الددذي أات   دددادل املعلومددات يف قضدددااي املنافسددة. وقددال إن املعهدددم 

ون ا اجدددة إىل إملددددرام ، مدددذكرات  فدددداام أدت إىل  يسدددر التعدددداون د2015الدددو   وقّددددا، مندددذ عددددام 
معااددددمات دوليددددة. وقددددال إن ا صددددائص الرئيسددددية ل فاقددددات التعدددداون املعا ددددرة  قددددمل املقدددداواات 
والقدفافية و قدممي املسدداعمة التقنيدة. و قددمل ادذه ال فاقدات أيضدداا ملندوداا  تعلددق علسدرية،  فددرت  أن 

الطدرف  قددل إ دال  أ درا     ون مجيا املعلومات املتدادلة ما ايئدات أخدرى سدرية و سدتلام موافقدة
اثلثدددة عليهدددا. وعدددالوة علدددى ذلدددك، إذا حدددمد أي  دددر  لااسدددات مانعدددة للمنافسدددة ذات ااثا عددداملرة 
للحمود، يند   له إخطاا الطر  اآلخر ملقضن أي حتقيقات أو إجرا ات. وسمد ائديس اييئدة علدى 

 لدو إىل فريددق ا د ا  ا  ددوم  أتيدة ال فاقدات الموليددة علنسددة إىل اإلجددرا ات الموليدة املقددرتكة، و 
 المو  النظر يف القرتا  املتعلق علتعاون، مبا يف ذلك العرتافات املتدادلة علقرااات. 

وأسدداا عضددو فريددق النقدداش عددن جلنددة التجددااة العادلددة الياعنيددة إىل أن ال فاقددات الموليددة  -32
ة املعلومدددات، مبدددا يسدددما ملتددددادل للجندددة، الر يدددة منهدددا وغدددر الر يدددة،  قدددمل اإلعفدددا ات مدددن سدددري

املعلومدات املتعلقدة عألسدواي والقددركات املقدااكة، ومواعيدم املددماتات املد درة املتاامندة، والوكددالت 
الرئيسددية املسدداولة عددن التحقيقددات. واغددم عددمم السددما  للجنددة ملتدددادل املعلومددات السددرية مبوجددو 

ا منظمدددددة التعددددداون والتنميدددددة يف امليدددددمان ا فاقدددددات اجليدددددل األول، ملندددددا ا علدددددى التو دددددية الددددديت قدددددممته
ملقددضن التعداون الدمو  يف التحقيقددات واإلجدرا ات املتعلقدة عملنافسددة،  2014القتصدادي يف عدام 

فإن ا فاقات اجليل الثاين  سما ملتدادل املعلومات السرية دون ا اجة إىل إعفا . وقال إن سد ة 
الدددمو  فيمدددا يتعلدددق ملتددددادل املعلومدددات غدددر ، التعددداون 2015املنافسدددة الموليدددة  قدددجا، مندددذ عدددام 

السددرية يف التحقيقددات ذات الصددلة علت ددتالت الحت اايددة دون ا اجددة إىل أي إجددرا  ا دد  غددر 
التسدددجيل علدددى اإلنرتنددد . وأسددداا عضدددو فريدددق النقددداش إىل أن عدددمم وجدددود حدددوافا  دددمفا أعضدددا  

حددم التحددمايت الدديت  عددرت  ملددم  الت ددتالت الحت اايددة لطلددو التسدداال يف الدلددمان الناميددة اددو أ
إنقددا    ددتالت احت اايددة عدد  ا ددمود، و لددو إىل األون تدداد دعددم املددداداات اإلقليميددة والموليددة 

 و قجيا  دادل املعلومات ع  ا مود. 
وأكدددم املسددداول التنفيدددذي األول للجندددة املنافسدددة التاملعدددة للسدددوي املقدددرتكة لقدددري أفريقيدددا  -33

واجلنددوب األفريقدد  أن غالديددة الددمول األعضددا  يف السددوي لدديس لددميها ح ددم يف  قددريعاهتا يتعلددق 
علتعدددداون الددددمو . وأسدددداا إىل أن املعااددددمة  سددددما عإلخطددددااات و دددددادل املعلومددددات واملقدددداواات 

را ات، وأن وليددة السددوي املقددرتكة  تمثددل يف  قددممي الددمعم واملسدداعمة إىل السددلطات و نسدديق اإلجدد
الو نيدددة والتعددداون معهدددا. وأمدددا  أن املعاادددمة  سدددما أيضددداا علتعددداون غدددر الر ددد  ملددد  أعضدددائها 
وعإلجرا ات املقرتكة. وقال إن السوي املقرتكة  ادي دوااا فعالا لل اية يف  عايا التعاون يف جمال 

تحقيقدددددات ذات الصدددددلة ملعمليدددددات الندددددمماا عددددد  ا دددددمود، و قدددددمم ااا ا استقدددددااية إىل الدددددمول ال
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األعضا . فمثالا، ساعمت السوي املقرتكة كدالا مدن أوغندما وسيقديل وممغقدقر يف ومدا قدوان  
ملقدددضن املنافسدددة و،ايدددة املسددددتهلك. وأعدددرب املسددداول التنفيدددذي األول عددددن قلقددده ملقدددضن إم انيددددة 

ملدد  وكدددالت الدلددمان املتقممدددة والدلدددمان الناميددة، مدددن عممدده، علنظدددر إىل اخدددتالل التعدداون الفعلددد  
 التوازن مل  قماات وموااد اذه الدلمان. 

وقمم عضو فريق النقاش من جلنة التجااة الحتادية يف الولايت املتحدمة معلومدات مفصدلة  -34
مان الناميدددة. وقدددال إن دااسدددة عدددن التحدددمي الدددراان املتعلدددق علقيدددام ملعمدددل  عددداوين مدددا وكدددالت الدلددد

منظمدددة التعددداون والتنميدددة يف امليدددمان القتصدددادي،  و دددل  إىل  2013استقصدددائية، أجرهتدددا يف عدددام 
يف املائدة فقدع مدن الوكدالت  13يف املائة من الوكالت لميها مااب يف جمال التعاون، وأن  52 أن

تمثدددل يف ا دددواجا القانونيدددة، وقلدددة  تعددداون علدددى أسددداس مندددتظم، وأن أكددد  العقددددات أمدددام التعددداون  
السددتعماد للتعدداون، واخددتال  املعدداير القانونيددة. وأسدداا عضددو فريددق النقدداش إىل أن لددمى األون تدداد 

 فهماا جيماا لحتياجات الدلمان النامية، وأن األون تاد ميثل منتمى لتازاا لتقجيا التعاون المو .
ملق لقدعدة التجدااة الموليدة يف السدلا وا دممات، وعقو حلقدة النقداش، وج ده املدمير السدا -35

والسددلا األساسددية، يف األون تدداد، كلمددة أكددم فيهددا أن اإلدااة اجليددمة للعوملددة  سددتلام  عدداو ا دوليدداا 
ملقدددضن سياسدددة املنافسدددة مدددن أجدددل مدددمان اسدددتمراايتها، وسدددم د علدددى أن جندددا  أيدددة سياسدددة ماايدددة 

 يتوقف على وجود سياسة للمنافسة. 
 صدائص ا فاقدات  مفصدالا  عقو ذلك  نظيم مناققة. وقمم عمد من املنمومل  عرماا وأ -36

التعددداون يف مللدددماهنم. وسدددّلع مندددموب الضدددو  علدددى الدددموا الفعدددال لألون تددداد يف اسدددتطال   دددري 
أبن التعداون الدمو  يدادي دوااا الدرأي  التعاون مل  الوكالت املعنية عملنافسة. ووافقه مندموب اخدر

مهماا يف إنفاذ املنافسة، وعر  املنموب مرملة  تعلدق حبالدة   تدل احت دااي ألجهداة مد ع ايدوا  
، سدداا  فيدده الحتدداد األواو  وال ازيددل والددولايت املتحددمة األمري يددة، جددرت فيهددا 2010يف عددام 

 موب أدوات التعاون املقرتحة. وأيم املن –مماتات مد رة متاامنة، ما عاز قوة األدلة 
وقددمم لثدددل ملنظمدددة ح وميدددة دوليدددة عرمددداا مفصدددالا ملدددذكرة  فددداام وقعتهدددا اجلماعدددة اإلمنائيدددة  -37

للجنوب األفريق  ملقضن التعاون مل  الوكالت، وانطوت اذه املذكرة على إنقدا  أفرقدة عاملدة معنيدة 
املمثددل إن ايددم  الرئيسدد  للمددذكرة، ملعمليددات النددمماا والت ددتالت الحت اايددة والدحددو . وقددال 

 ، او  دادل املعلومات وأنقطة اإلنفاذ املقرت  والدحي وملنا  القماات. 2016املوقعة يف عام 
وأعددرب لثددل ملنظمددة غددر ح وميددة عددن قلقدده ملقددضن امااددات الناعددة ا مائيددة يف جددمول  -38

 يف جمال املنافسة. األعمال القتصادي المو ، واليت قم  اثر على التعاون المو  
وأسددداا مندددموب إىل عمليدددات الندددمماا الموليدددة الددديت يدددا ااثا علدددى كازاخسدددتان، حيدددي  -39

 ادي إىل اا فا  األسعاا، وأكم مرواة إنقا  الية عاملية يف إ اا معاامة دوليدة، مدثالا يف سد ل 
تمدداد ا فاقيددة مددن ا فاقيددة مل افحددة الت ددتالت الحت اايددة  ودعددا الوفددود إىل دعددم مددداداة ومددا واع

اذا القديل وأدواهتا. وقمم منموب اخر مثالا من السوي الموائية الو نية يف أامينيا، حيي كان  
أسددعاا الددموا  أعلددى مددن مثيلتهددا يف الدلددمان اجملدداواة  وأعددرب عددن  ييددمه لعتمدداد أدوات التعدداون 

ملقداواات ملقدضن حدالت املقرتحة. وما ذلك، سدّمد مندموب اخدر علدى أتيدة  ددادل املعلومدات وا
املنافسدددة، وأسددداا إىل أن التعددداون مدددا جلندددة التجدددااة العادلدددة يف مجهوايدددة كدددوااي سددداعم  ركيدددا علدددى 

 التحقيق يف قضية  تعلق علنظااات القمسية. 
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وأيددم العميددم مددن املنددمومل  مددداداة ومددا ا فاقيددة مل افحددة الت ددتالت الحت اايددة واقددرتا   -40
فريدق ا د ا  ا  دوم  الدمو ، وأيدم مندموعن ومنظمدة ح وميدة دوليدة  إنقا  فريدق نقداش يف إ داا

اقرتا  إنقا  فريق نقاش. وسم د منموب على مرواة  ظافر اجلهود من أجدل م افحدة الت دتالت 
الحت اايددة وعمليددات النددمماا عدد  ا ددمود، حيددي  تخطددى ااثااددا حددمود الددولايت القضددائية. 

فيدم، قددل ومدا  د و  جميدمة، حتسد  فهدم كيفيدة اسدتخمام وأساا منموب اخدر إىل أن مدن امل
الصدد و  القائمددة. ومددا ذلددك، أسدداا منددموب اخددر إىل أن األون تدداد مي ندده أن يعدداز التعدداون عددن 
 ريدق فريدق النقدداش وأن يقدمم قددوائم ا صدال ومميعددات للسدواملق القضددائية. وأسداا منددموب إىل أن 

ملعااددمات الثنائيددة، مثددل مددذكرات التفدداام املوقعددة ملدد  املقددرت  املتعلددق علتعدداون الددمو  مددماا يف ا
الحتاد الروسد  وال ازيدل وجندوب أفريقيدا والصد  وايندم. وأسداا مندموب اخدر إىل أن عدمم وجدود 
 عريف دو  للمعلومات السدرية، والفتقداا إىل الثقدة، يقومدان التعداون الدمو . ويف ا تدام، أسداا 

إحراز  قمم يف التعاون المو  يسدتلام حتليدل العقددات العمليدة،  لثل منظمة ح ومية دولية إىل أن
وأن العمل الذي  قوم مله منظمة التعاون والتنمية يف امليمان القتصادي ملقضن التعداون الدمو  مدن 

 املم ن أن يفيم املناققات واألعمال املستقدلية يف اذا اجملال. 

املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق بقننانون بننرجما العمننا   ننا ب الننل بننناء القنندرات و  -ياء 
  وسياسات املنافسة: استعراض النظراء لقانون وسياسة املنافسة ب األرجنتني

 )د( من جمول األعمال(3)الدنم 

يف إ ددداا ادددذا الدندددم مدددن جدددمول األعمدددال، أجدددرى فريدددق ا ددد ا  ا  دددوم  الدددمو  املعددد   -41
يدداا. وأسددر  علددى السددتعرا  عضددو يف جملددس ملقددوان  وسياسددات املنافسددة اسددتعرا  نظددرا   وع

إدااة ايئددة املنافسددة يف ال   ددال. و لددف فريددق اسددتعرا  النظددرا  مددن مفددو  مددن اجمللددس اإلدااي 
للدددمفا  القتصدددادي يف ال ازيدددل، ولثدددل مدددن ايئدددة املنافسدددة يف إيطاليدددا، ولثدددل مدددن جلندددة التجدددااة 

 الحتادية يف الولايت املتحمة. 
انددددة أن استعرامددددات النظددددرا  الطوعيددددة لقددددوان  وسياسددددات املنافسددددة، الدددديت وأكددددمت األم -42

،  حدد  ييئددات املنافسددة يف الدلددمان الناميددة إبجددرا  عمليددات 2005أجرااددا األون تدداد منددذ عددام 
 قييم ذايت و قييم مسدتقل، لدا أات  فهدم نقداط القدوة ونقداط الضدعف يف نظدم املنافسدة يف الدلدمان 

مانددة إىل أن األون تدداد  ددر  اسددرتا يجية لنقددر نتددائج الستعرامددات، وخطددة الناميددة. وأسدداات األ
للتقيددديم مدددن جاندددو خددددر  2015لتنفيدددذ التو ددديات. وقالددد  إن السدددرتا يجية خضدددع  يف عدددام 
سددنة األخددرة سددهمت  نفيددذ  12مسددتقل، وكقددف التقيدديم عددن نتددائج إجيامليددة. وأسدداات إىل أن الددد 

 عضواا.  دولة 24عمليات استعرا  نظرا  يف 
وعدر  مستقدداا لألون تدداد  قريددر اسددتعرا  النظدرا ، وعددر  علتفصدديل اإل دداا القددانوين  -43

املتعلدددق عملنافسدددة يف األاجنتددد ، وادددو اإل ددداا الدددذي يهدددم  إىل  عايدددا افددداه املسدددتهلك و قدددجيا 
 و،ايدددة املنافسدددة. واسدددتعر  املستقددداا الومدددا الدددراان، وأسددداا إىل أن القدددانون األول الصدددادا يف

. وقال إن التقريا الراان ي ط  1999، كان اخراا يف عام سىت خضا لتنقيحات 1923 عام
املمااسدددات املانعدددة للمنافسدددة، األفقيدددة منهدددا والرأسدددية، فضدددالا عدددن إسدددا ة اسدددت الل مركدددا اييمندددة 
ومراقددددة علميدددات الندددمماا. وفيمدددا يتعلدددق علرت يددددات املاسسدددية، أسددداا املستقددداا إىل أن اللجندددة 

نيدددة للدددمفا  عدددن املنافسدددة اددد  اييئدددة الوحيدددمة يف جمدددال املنافسدددة. واسدددتعر  املستقددداا ملعدددس الو 
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حددددالت مراقدددددة النددددمماا ذات الصددددلة )كاسددددو  يليفوني ددددا و لي ددددوم  وإيدددد اي وا طددددوط اجلويددددة 
ال يطانيددة  ومالتي ددا ل وكيدلفدديجن(، والددمعوة ) قريددر عددن ملطاقددات الئتمددان(. واحددو املستقدداا 

، على النحو الذي يدينه 2015ى  عايا قانون وسياسة املنافسة يف األاجنت  منذ عام علعمل عل
 ر  مقرو  القانون املتعلق عملنافسة أمام ال ملان. وقال إن التقرير يتضمن عمة  و يات هتم  
 إىل اإل ال  القانوين واملاسس ، منها ا م من الض ع السياس  املتعلدق إبنفداذ املنافسدة  وزايدة
مياانيددة ايئددة املنافسددة  وإنقددا  ايئددة قضددائية للددمفا  عددن املنافسددة  و عايددا  نفيددذ أنقددطة م افحددة 
الت تالت الحت ااية  وحتس  كفدا ة التحقيقدات  ومراجعدة  ر يددات اإلخطداا الرااندة  وموا دلة 
جهددددود الددددمعوة، و وسدددديا نطدددداي وجمددددائف ايئددددة املنافسددددة يف القطاعددددات املنظ مددددة  وافددددا عتدددددات 

خطددداا عدددن عمليدددات الرتكيدددا  و نظددديم ااثا اإلخطددداا علدددى الوقدددف  و قلددديص الفدددرتات الامنيدددة اإل
 ملعاجلة القضااي  و نفيذ ملر مج للتساال  و قجيا إنفاذ القطا  ا اص لقانون املنافسة. 

ويف جلسددة األسددئلة واألجوملددة، استفسددر لثددل مددن ايئددة املنافسددة يف إيطاليددا عددن التصددمي  -44
  واجههددددا اللجنددددة الو نيددددة للددددمفا  عددددن املنافسددددة فيمددددا يتعلددددق ملعتدددددات اإلخطدددداا للصددددعوعت الدددديت

اإلجدااي عن عمليدات الندمماا. وأسداا ائديس اللجندة إىل أن العتددات الرااندة ح دمِّدت يف وقد   
كان  فيه قيمة الديسو األاجنتي  مت افئة مدا دولا الدولايت املتحدمة، ول دن ملعدم خفدس قيمدة 

عتدات ملقمة، وأساا أيضاا إىل أن اللجندة  ايدم اعتمداد عتددات مرندة أو مقي سدة الديسو اخنفض  ال
لتجنددو اددذا الومددا مسددتقدالا. وفيمددا يتعلددق عستفسدداا اخددر ملقددضن ال رامددات، ل سدديما إم انيددة 
إدااا مدادل  وجيهية لتحميم املعاير ذات الصلة على  و أفضل، وجمرو  التقدميم والتخفيدف 

 يايددم الددرئيس إدااا اددذه املدددادل التوجيهيددة يف القددانون مل يددة  ددوفر مايددم يف حسدداب ال رامددات، ط
 من املرونة ييئة املنافسة، ما يسما مبعاير أكثر قماة على الت يف. 

و لو املفدو  مدن اجمللدس اإلدااي للدمفا  القتصدادي يف ال ازيدل  فا ديل عدن ملدر مج  -45
حدد  علسددتفادة مددن التطديقددات الثانيددة والثالثددة، التسدداال، ل سدديما مددا إذا كاندد  األاجنتدد   

ددده سددداالا أيضددداا إىل القطددداع  العدددام وا ددداص ملقدددضن جهدددود  والقدددروط والسدددتثنا ات املطدقدددة، ووج 
يف املائة يف التطديقدات الثانيدة  50-20المعوة. وأساا الرئيس إىل  ر  مقرت  لتقليل الفائمة إىل 

يئة، فضالا عن فوائم التساال الاائدم إذا ق دمم دليدل للتحقيدق يف والثالثة إذا ق مم دليل جميم إىل اي
  ددددتالت احت اايددددة أخددددرى. وعإلمددددافة إىل ذلددددك، أسدددداا الددددرئيس إىل أن اييئددددة أعددددمت مدددددادل 
 وجيهيددة إىل ااملطددات األعمددال التجاايددة و و دديات إىل ال ملددان واملصددر  املركدداي ملقددضن ملطاقددات 

 م لال صالت السل ية والالسل ية وايئة املوانئ. الئتمان، وكذلك إىل اجلهاز املنظ
وأخددددراا، استفسددددر لثددددل جلنددددة التجددددااة الحتاديددددة يف الددددولايت املتحددددمة عمددددا إذا كاندددد   -46

األاجنتدددد   طددددع لتوقيددددا عقددددوعت جاائيددددة لدددداايدة الددددرد  يف سددددياي جهددددود م افحددددة الت ددددتالت 
األاجنتد  ا اذادا لضدمان اسدتقاللية ايئدة الحت ااية، واستفسر أيضاا عن اإلجرا ات اليت  توقا 

املنافسدددة عدددن ا  ومدددة. وأسددداا الدددرئيس إىل أن اللجندددة الو نيدددة للدددمفا  عدددن املنافسدددة ل  ايدددم، يف 
الوق  الراان،  وقيا عقوعت جنائية لقما عمليات الندمماا، وأن اللجندة  توقدا إنقدا  ايئدة يف 

 دد   عددرب ا  ومددة ييئددة املنافسددة عددن ااتماماهتددا إ دداا وزااة اإلنتدداا لتندداول مسددائل املنافسددة، ل
 السياسية دون أن   ون للح ومة سلطة ارمية على اييئة. 

وخددالل املناققددة، أعددرب عددمد مددن املنددمومل  ولثددل منظمددة ح وميددة دوليددة عددن دعمهددم  -47
تعرا  جلهددود األاجنتدد  الراميددة إىل  قددجيا املنافسددة، وأسددادوا عألاجنتدد   ضددوعها لعمليددة السدد

النظدددرا . واستفسدددر املندددموملون عدددن خددد ة األاجنتددد  يف إدااة عمليدددة  نقدددل املدددوجمف ، والسدددتعرا  
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القضدائ  إلنفداذ املنافسدة، و نظديم األفرقدة، واسدتخالص األ دول مدن أجدل دفدا إعسداا القددركات 
دده وفددم األاجنتدد  أسددئلة إىل منددمومل  دددمدين ملقددضن  التجاايددة املسدداولة. وعإلمددافة إىل ذلددك، وج 

ا دد ات يف التحددول مددن حتليددل مددا ملعددم النددمماا إىل حتليددل مددا قدددل النددمماا، وكيفيددة  قددجيا  قددممي 
 لدات الستفادة مدن ملدرامج التسداال، وكيفيدة  صدميم  دمايج للجداا ات الديت سدتوقعها احملداكم. وأسداا 

يدددم مدددن فدددرص املندددموملون إىل أن التحدددول مدددن حتليدددل مدددا ملعدددم الندددمماا إىل حتليدددل مدددا قددددل الندددمماا يا 
التعاون المو ، وأن ملرامج التسداال حتتداا إىل مسدتوايت عاليدة مدن العتمداد مدن القطدا  ا داص، وأن 

  وفر مدادل  وجيهية وامحة وسفافة لتمايج اجلاا ات ييسر عمليات املراجعة القضائية. 
  ملندددا ا علدددى وقدددمم  األماندددة مقرتحددداا يتعلدددق مبقدددرو  لتقدددممي املسددداعمة التقنيدددة إىل األاجنتددد -48

نتدددائج و و دددديات  قريدددر اسددددتعرا  النظدددرا . ويتمثددددل ايدددم  العددددام للمقدددرو  يف  ددددوفر مليئدددة أفضددددل 
لألعمال التجااية واقتصاد سوق  جيم األدا  يف األاجنت . وملوجه خاص، سديتناول املقدرو  األ در 

 وعلى  نفيذ أنقطة دعوة. القانونية واملاسسية للجنة، عإلمافة إىل قماهتا على إنفاذ قانون املنافسة 
وأعددرب ائدديس اللجنددة عددن موافقتدده علددى التو دديات، وسدد ر األون تدداد علددى التوجيهددات الدديت  -49

 قممها إىل مللمه يف مجيا مراحل العملية، وأساا إىل مرواة اإلملقا  على حوافا  نفيذ التو يات. 

 مسائا أخرى -واو 
قمت قددل اجللسدة العامدة ا تاميدة مداسدرة، عرم  أمانة األون تاد، يف جلسة غر ا ية ع   -50

مددددن قددددانون املنافسددددة النمددددوذج ، ومشددددل ذلددددك حتددددميثاا  7و 2التنقيحددددات املمخلددددة علددددى الفصددددل  
للمعلومدات املتعلقددة عألمثلددة القائمدة مددن ولايت قضددائية خمتلفددة، وإمدافة أمثلددة جميددمة مددن ولايت 

من مسدددائل جميدددمة، مثدددل  طديدددق قدددانون يتضددد 2قضدددائية أخدددرى. وأسددداات األماندددة إىل أن الفصدددل 
املنافسة على اإلجدرا ات والتدماملر ا  وميدة ومددادل ا يداد التنافسد . كمدا  تضدمن التعليقدات علدى 

اآلن نصاا سردايا ملقضن املسائل الناسئة، مثل القتصاد التعداوين والتنظديم واملنافسدة يف ادذا  7الفصل 
عددن  نفيددذ  و دديات اسددتعرا  النظددرا  لقددانون وسياسددة  القطددا . وعرمدد  األمانددة أيضدداا نتددائج  قريددر

. وأسداات األماندة إىل أن مجهوايدة 2012املنافسة يف مجهواية  ناانيدا املتحدمة، الدذي أ جدري يف عدام 
 ناانيدددا املتحددددمة نفدددذ ت ملعددددس التو ددديات، ول ددددن ل  دددداال ملعدددس جمددددالت التقدددريا الددددو   املتعلددددق 

 عملنافسة حباجة إىل حتس . 
ر  منموب أن يعم، علتعاون ما األون تاد، سجالا لألدوات القائمة، هبم   يسر وع -51

 إنفاذ قانون املنافسة، وإاتحة اذه األدوات لوكالت أخرى معنية عملنافسة. 

 املسائا التنظيمية -اثلثاا  
  انتخاب أعاياء املكتب -ألف 

 من جمول األعمال( 1)الدنم 

، انتخدددو فريدددق ا ددد ا  2016متوز/يوليددده  5يف اجللسدددة العامدددة الفتتاحيدددة، املعقدددودة يف  -52
ا  ددوم  الددمو  املعدد  ملقددوان  وسياسددات املنافسددة السدديمة مددن اجلددر  )مصددر( ائيسددة للفريددق، 

 مقراة.  -والسيمة اث  سيله لن ا )سوازيلنم(  ئدة للرئيسة 
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  عماإقرار جدول األعمال وتنظيم ال -ابء 
 من جمول األعمال( 2)الدنم 

اعتمددم فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الددمو ، يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة أيضدداا، جددمول األعمددال  -53
 . وملنا ا عليه، كان جمول األعمال كما يل :TD/B/C.I/CLP/42املاق  الوااد يف الوثيقة 

  انتخاب أعضا  امل تو -1
  إقراا جمول األعمال و نظيم العمل -2
ملددر مج العمددل، مبددا يف ذلددك ملنددا  القددماات و قددممي املسدداعمة التقنيددة فيمددا يتعلددق  -3

  ملقوان  وسياسات املنافسة
  ملنا  القماات وأنقطة املساعمة التقنية املنفذة )أ(

التحدددمايت الددديت  واجههدددا ايئدددات املنافسدددة الفتيدددة والصددد رة يف  صدددميم  )ب(
  مراقدة عمليات النمماا

تعددددداون الدددددمو  يف التحقيدددددق يف قضدددددااي املنافسدددددة عددددد  ا دددددمود:  عايدددددا ال )ا(
  األدوات واإلجرا ات

  استعرا  النظرا  لقوان  وسياسات املنافسة يف األاجنت  )د(
جدددمول األعمدددال املاقددد  للدددمواة السددداملعة عقدددرة لفريدددق ا ددد ا  ا  دددوم  الدددمو   -4

  املع  ملقوان  وسياسات املنافسة
 .يق ا  ا  ا  وم  المو  املع  ملقوان  وسياسات املنافسةاعتماد  قرير فر  -5

جنندول األعمننال املؤقننر للنندورة السننابعة عشننرة لفريننق اخلننرباء احلكننومي النندويل  -جيم 
  املعين بقوانني وسياسات املنافسة 

 من جمول األعمال( 4)الدنم 

 متدددوز/ 7ة املعقدددودة يف اعتمدددم فريدددق ا ددد ا  ا  دددوم  الدددمو ، يف جلسدددته العامدددة ا تاميددد -54
 ، جمول األعمال املاق  لموا ه الساملعة عقرة )املرفق األول(.2017 يوليه

  اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة -دال 
 من جمول األعمال( 5)الدنم 

املقددراة  -أذن فريددق ا دد ا  ا  ددوم  الددمو ، يف جلسددته العامددة ا تاميددة، لنائدددة الرئيسددة  -55
 عست مال التقرير ملعم اختتام المواة.
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 املرفق األول

جنندول األعمننال املؤقننر للنندورة السننابعة عشننرة لفريننق اخلننرباء احلكننومي   
  الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة

 امل توانتخاب أعضا   -1
 إقراا جمول األعمال و نظيم العمل -2
ملددر مج العمددل، مبددا يف ذلددك ملنددا  القددماات و قددممي املسدداعمة التقنيددة فيمددا يتعلددق ملقددوان   -3

 وسياسات املنافسة:
المااسات املتعلقة أبح ام جمموعة املدادل والقواعم املنصفة املتفق عليها ا فاقاا  )أ(

 مااسات التجااية التقييمية: متعمد األ را  من أجل م افحة امل
التحمايت اليت  واجهها الدلمان النامية فيمدا يتعلدق عملنافسدة والتنظديم يف قطدا   '1'

 النقل الدحري

مسائل املنافسة يف سياي مليا حقوي الدي اإلذاع  واملرئ  لألحما  الرايمدية  '2'
 ال  ى

 استعرا  النظرا  الطوع  لقوان  وسياسات املنافسة  )ب(
ر العمددل املتعلددق ملدنددا  القددماات واملسدداعمة التقنيددة ملقددضن قددوان  وسياسددات  قريدد )ا(

  املنافسة
 من قانون املنافسة النموذج   6و 5استعرا  الفصل   )د(
  قرير فريق النقاش املع  علتعاون المو  )ه(

قدوان  جمول األعمال املاق  للمواة الثامنة عقرة لفريق ا  ا  ا  وم  المو  املع  مل -4
 وسياسات املنافسة

اعتمدددداد  قريددددر الددددمواة السدددداملعة عقددددرة لفريدددددق ا دددد ا  ا  ددددوم  الددددمو  املعدددد  ملقدددددوان   -5
 وسياسات املنافسة
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 املرفق الثاين

 *احلايور  

 حضر المواة لثلو المول التالية األعضا  يف األون تاد: -1
 الحتاد الروس 

 إثيومليا
 األاجنت 
 األادن
 أامينيا
 إسدانيا
 أسرتاليا
 إكوادوا
 ألدانيا 
 أملانيا

 إنمونيسيا
 أوكرانيا

 اإلسالميةمجهواية إيران 
 إيطاليا
 اجلميمةغينيا عملوا 

 عااغواي
  سوا  و مل

 ال ازيل
 ال   ال
 ملل اااي
 ملنما 
 ملنن

 ملواكينا فاسو
 ملرو

 مليالاوس
  ركيا
  ونس
 اجلاائر
 دهاماالجاا 

 ة ني ياجلمهواية المومي
 كواايمجهواية  

 القعدية مجهواية لو المميقرا ية
 جنوب أفريقيا

 جواجيا 
 اومانيا
 زامديا

 السلفادوا
 سوازيلنم
 سويسرا
 سيقيل
 الص  
 عمان
 فرنسا
 الفلد 

 فيي   م
 قرغياستان 
 كازاخستان
 ال امرون

 كوت ديفواا
 كوستااي ا 

 كولومديا
 ال ون و
 ال وي 
 كينيا
 ل فيا
 ليسو و
 ماليااي
 مصر

 امل رب 
 امل سيك 
 مالوي 

 اململ ة العرملية السعودية
__________ 

.TD/B/C.I/CLP/INF.7 ا ضددوا اددذه املقددااك  املسددجل . لال ددال  علددى قائمددة املقددااك ، انظددر قائمددة تضددمن  *
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  مل ددة املتحددمة ل يطانيددا العظمددىامل
 يرلنما القماليةاو    

 موايقيوس
 ميامناا
  ميديا

 النمسا 

 نيدال 
 ااييت
 اينم

 ان اااي
 الولايت املتحمة األمري ية

 الياعن

 وحضر المواة لثلو المولة املراقدة غر العضو التالية: -2
 دولة فلسط  

 املنظمات ا  ومية المولية التالية:وحضر المواة لثلو  -3
 جمموعة دول أفريقيا وال ااييب واحمليع ايادل 
 اجلماعة ال اايدية 
 السوي املقرتكة لقري أفريقيا واجلنوب األفريق  
 اجلماعة القتصادية لمول غرب أفريقيا 
 اللجنة القتصادية للمنطقة األواوملية اآلسيوية 
 الحتاد األواو  
 المول العرمليةجامعة  
 منظمة التعاون والتنمية يف امليمان القتصادي 
 الحتاد القتصادي والنقمي ل رب أفريقيا 

 وحضر المواة لثلو الوكالة املتخصصة أو املنظمة ذات الصلة التالية: -4
 الدنك المو  

 وحضر المواة لثلو املنظمات غر ا  ومية التالية: -5
 الفئة العامة:
 المولية لوحمة وثقة املستهل   اجلمعية 
 املنظمة المولية للمستهل   
 مهنمسو العاط 
 مامتر التجاا العامل  
 املركا المو  للتجااة والتنمية املستمامة  
 منظمة القرية السويسرية 

 أخرى
  املعهم ال ازيل  لقانون وسياسة املستهلك 
 Mumbai Grahak Panchayatمنظمة  

    


