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أولا -الستنتاجات املتفق عليها
إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة،
إذ يشمر إىل اموعمة امللمادع والقواعمد املنصمفة املتفمق عليهما اتفاقما متعمدد األطمراف ممن أجممل
مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
وإذ أيخذ يف احلسلان القرار الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحمدة السمابن املعمين عسمتعراع
جين جوانة اموعة امللادع والقواعد املنصفة املتفمق عليهما اتفاقما متعمدد األطمراف ممن أجمل مكافحمة
املمارسات التجارية التقييدية (جنيف ،سويسرا ،متوز/يوليه ،)١()٢٠١5
وإذ يضن يف اعتلاره األحكام املتصلة بقضااي املنافسة اليت اعتممداا المدورة الرابعمة عشمرة
مل مؤمتر األمممم املتحممدة للتجممارة والتنميممة (األونكتمماد الرابممن عشممر ،نممرو  ،متوز/يوليممه  ،)٢٠١٦مبمما يف ذل م
األحكام الواردة يف الفقرتني  ٦٩و( ٧٦عاشرا) من مافيكيانو نرو (،)٢
وإذ يؤكد ادداا الدور األساسي الذي تؤديه قوانني وسياسات املنافسة يف حتقيمق التنميمة
القتصممادية السممليمة ،وةممرورة مواجمملة تشممجين تنفيممذ اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق عليهمما
اتفاقا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية،
وإذ يالحظ أن خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠ونتائج األونكتاد الرابن عشر يركمزان
على تناول ما تنطوي عليه العوملة من فرص وحتدايت علنسلة إىل التنمية واحلد من الفقر،

وإذ يؤك ممد أن ق موانني وسياس ممات املنافس ممة أداة رئيس ممية للتعام ممل م ممن الفوائ ممد والتح ممدايت ال مميت
تنطوي عليها العوملة ،بوسائل منها تعزيز التجارة والسمتثمار ،وحشمد املموارد ،وتسمملر املعمارف ،واحلمد
من الفقر،
وإذ يسلم أبن ايئمة بيئمة متكينيمة فعالمة للمنافسمة والتنميمة ينلتمي أن تشممل كمالا ممن سياسمات
املنافسة الوطنية والتعاون الدويل من أجل التصدي للممارسات اململلة عملنافسة عرب احلدود،
وإذ يسلم كذل بضرورة تعزيز عمل األونكتاد يف اال قوانني وسياسات املنافسمة سمعيا
إىل تعزيز أثره اإلمنائي وفوائده للمستهلكني ولألعمال التجارية،
وإذ يرح ممة عملس ممااة املقدم ممة م ممن ب ممرو ألعمال ممه ،يف ش ممكل فه ممر إلك ممرتوين للممارس ممات
اجليدة يف اال املنافسة ومحايمة املسمتهل  ،وإذ يشمجن المدول األعضماء املهتممة علمى إرسمال معلوممات
إىل األمانة بشأن هذه الصكوك،
وإذ يعرب عن تقديره للمسااة املقدمة من جنوب أفريقيا ،يف تيسر اجتماع املائدة املستديرة
بشأن قضااي املنافسة يف قطاع الرعاية الصحية خالل دورته الثامنة عشرة،
وإذ حيممي علم ماا مممن الرتيمما عملسممااات الكتابيممة والشممفوية املهمممة املقدمممة مممن الممدول
األعضاء وهيئات املنافسة هبا واجلهات املشاركة األخرى اليت أسهمت يف إثراء النقاش أثناء دورته
الثامنة عشرة،
__________
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 -١يرحممة جبهممود الدولممة األعضمماء يف تنفيممذ اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة
املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية؛ ويؤكد من
جديممد اهتمممام هيئممات املنافسممة بتلممادل اخل مربات وأفضممل املمارسممات والتحممدايت فيممما يتعلممق بق موانني
وسياسة املنافسات؛
 -٢يشدد على فوائد حتسني وتعزيز قمدرات إنفماذ القمانون وتعزيمز ثقافمة املنافسمة يف
الللدان النامية والللدان اليت متر اقتصادااا مبرحلة انتقالية من خالل أنشطة بناء القدرات والدعوة
اليت تستهدف جين أجحاب املصلحة املعنيني؛ ويطلة إىل أمانة األونكتاد أن تنشر موجز مناقشات
فريق اخلرباء احلكومي الدويل بشأن هذا املوةموع بمني جيمن المدول األعضماء املهتممة ،مبما يف ذلم
من خالل أنشطة التعاون التقين واستعراةات األقران؛
 -3يشدد على أاية التعماون اإلقليممي يف إنفماذ قموانني وسياسمات املنافسمة ويمدعو
هيئات املنافسة إىل تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي؛
 -٤يش ممدد عل ممى أاي ممة التع مماون ال ممدويل عل ممى النح ممو املع ممرتف ب ممه يف الف ممرع واو م ممن
اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق عليهمما اتفاقم ا متعممدد األطمراف مممن أجممل مكافحممة املمارسممات
التجارية التقييدية ،مبا يف ذل التعاون غر الرمسي فيما بني اهليئمات ،ويهيمة عألونكتماد أن يعمزز
ويدعم التعاون بني احلكومات وهيئات املنافسة ،وفقا لتوجيهات اتفاق أكرا (الفقراتن  ١٠3و،)٢١١
ومافيكيممانو نممرو (الفق مراتن  ٦٩و( ٧٦عاش مرا)) والق مرار الممذي اعتمممده م مؤمتر األمممم املتحممدة السممابن
لستعراع جين جوانة اموعة امللادع والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطراف من
أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية (الفقراتن  3و)١٦؛
 -5يعرب عن تقديره للمشاركني يف فريق النقاش املعين علتعاون الدويل وأمانة األونكتاد
على مسااتها القيمة ومشاركتهما وعلى جياغتها التقرير الذي متملض عنمه ،اللمذين وفيما بنجما
علولية اليت أانطتها هبما الدورة السادسة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل؛
 -٦يرحة علوثيقة املتعلقة علسياسات واإلجراءات التوجيهية يف امال تنفيمذ التمدابر
الدوليمة املنصموص عليهما يف الفمرع واو مممن اموعمة امللمادع والقواعمد املنصممفة املتفمق عليهما اتفاقما متعممدد
األط مراف مممن أجممل مكافحممة املمارسممات التجاريممة التقييديممة المميت أعممدها فريممق النقمماش املعممين علتعمماون
الممدويل ويؤيممدها ،ويطلممة أن تلقممدم للنظممر فيهمما واملوافقممة عليهمما مممن جانممة ممؤمتر األمممم املتحممدة الثممامن
لستعراع جين جوانة اموعمة امللمادع والقواعمد املنصمفة املتفمق عليهما اتفاقما متعمدد األطمراف ممن
أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية ،املقرر عقده عام ٢٠٢٠؛
 -٧يطلمة إىل أمانممة األونكتمماد أن تقموم ،علتعمماون مممن تثلمي هيئممات املنافسممة يف الممدول
األعضمماء وأعضمماء فريممق النقمماش املعممين علتعمماون الممدويل ،نشممر السياسممات واإلجمراءات التوجيهيممة يف تنفيممذ
التممدابر الدوليممة مبوجممة الفممرع واو مممن اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق عليهمما اتفاق م ا متعممدد
األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية يف خمتلف املنماطق ،ششمراك أوسماأل األعممال
التجارية واألوسماأل األكادييمة ،وذلم خمالل السمنة التحضمرية قلمل انعقماد ممؤمتر األممم املتحمدة الثمامن
لستعراع جين جوانة اجملموعة؛
 -8يسلم مبزااي وحتمدايت القتصماد الرقممي لألعممال التجاريمة واملسمتهلكني وأبايمة
املنافسة لألسواق الرقمية والبتكار فيها؛ ويشجن هيئات املنافسة على تكييف تارسااا إلنفاذ القانون
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واسممتملدام أطرهمما لقموانني املنافسممة مممن أجممل تعزيممز ومحايممة املنافسممة يف األسمواق الرقميممة؛ وحيم هيئممات
املنافسة على التعاون من بعضها اللعض يف التعامل من املمارسات اململلة عملنافسة عرب احلدود؛
 -٩يهية عألونكتاد أن يواجمل عملمه يف امال القتصماد الرقممي لضممان اسمتفادة
جين الللدان ،ول سيما الللدان النامية وأقل الللدان منوا ،من البتكار الذي جيلله؛

 -١٠يعرب عن تقديره حلكومة بيالرو واللجنة القتصمادية للمنطقمة األوروبيمة اوسميوية
علممى طللهمما تقييمممات أعممداا أمانممة األونكتمماد ألحكامهمما املتصمملة عملنافسممة ولتلادهلمما التحممدايت ذات
الصمملة مممن غرهمما مممن وكممالت املنافسممة أثنمماء دورتممه الثامنممة عشممرة؛ ويسمملم علتقممدم احملممرز ح م اون يف
اإلطمار القمانوين واملؤسسممي للمنافسممة علممى الصمعيد المموطين (بمميالرو ) واإلقليمممي (اللجنممة القتصممادية
للمنطقة األوروبية اوسيوية)؛
 -١١يسلم أبن الرعاية الصحية خدمة أساسية وحق من احلقوق األساسية؛ ويشجن
هيئات املنافسة على مواجلة عملها يف اال الدعوة سعيا إىل منح إمكانية احلصمول علمى الرعايمة
الصحية جلمين املواطنني أبسعار معقولة؛
 -١٢يقممرر أن يقمموم األونكتمماد ،يف ةمموء اخل مربات مممن استعراةممات األق مران الطوعيممة المميت
اةممطلن هبمما ح م اون ووفق م ا للم موارد املتاحممة ،شج مراء اسممتعراع أق مران طمموعي خممر لقممانون وسياسممة
املنافسممة يف الحتمماد القتصممادي والنقممدي لت مرب أفريقيمما خممالل م مؤمتر األمممم املتحممدة الثممامن لسممتعراع
جين جوانة اجملموعة؛
 -١3يدعو جين الدول األعضاء ووكمالت املنافسمة إىل مسماعدة األونكتماد علمى أسما
تط مموعي بت مموفر خم مرباء أو غ ممر ذلم م م ممن املم موارد لألنش ممطة املقلل ممة وأنش ممطة املتابع ممة املتعلق ممة بعملي ممات
استعراع األقران الطوعية وتوجيااا؛
 -١٤يطلة إىل أمانة األونكتاد إعداد تقارير ودراسمات لتكمون واثئمق معلوممات أساسمية
ملؤمتر األمم املتحدة الثامن لستعراع جين جوانة اجملموعة بشأن املواةين التالية:
(أ)

تعزيز املنافسة يف القتصاد الرقمي؛

(ب) السياسات واإلجراءات التوجيهية يف تنفيذ اموعة امللمادع والقواعمد املنصمفة املتفمق
عليها اتفاقا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية؛
(ج) تنفيذ اموعة امللادع والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطمراف ممن
أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية؛
 -١5يطلة إىل أمانة األونكتاد تيسر مشاورات بشأن مواةمين احليماد التنافسمي ومكافحمة
التكتالت الحتكارية عرب احلدود يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن لستعراع جين جوانة اجملموعة؛
 -١٦يطلة إىل أمانة األونكتماد أن تعمد استعراةم ا اثمداثا ألنشمطة بنماء القمدرات واملسماعدة
التقنية ،كي ينظر فيها مؤمتر األمم املتحدة الثامن لسمتعراع جيمن جوانمة اجملموعمة ،اسمتنادا إىل
املعلومات اليت سرتد من الدول األعضاء؛
 -١٧يطلممة إىل أمانممة األونكتمماد تنقمميح وحتممدي التعليقممات علممى الفصمملني الثال م والرابممن
من قانون املنافسة النموذجي ،على أسا املعلومات اليت سرتد من الدول األعضاء؛
4
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 -١8يشممر بتقممدير إىل التربعممات املاليممة وغرهمما مممن التربعممات ال مواردة مممن الممدول األعضمماء؛
وحي م الممدول األعضمماء علممى النظممر يف تقممدو تربعممات ماليممة وغرهمما مممن التربعممات ،مممن أجممل مسمماعدة
األونكتاد على أسا طوعي يف أنشطته يف اايل بنماء القمدرات والتعماون التقمين ممن خمالل تموفر
اخل مرباء أو التسممهيالت التدريليممة أو غرهمما مممن امل موارد؛ ويطلممة إىل أمانممة األونكتمماد أن تواجممل أنشممطتها
للنمماء القممدرات والتعمماون الممدويل ،مبمما يف ذل م التممدرية ،وأن تركممز ،حيثممما أمكممن ،علممى زايدة أثممر هممذه
األنشطة إىل أقصى حد يف جين الللدان املهتمة.

اجللسة العامة اخلتامية
 ١٢متوز/يوليه ٢٠١٩

اثني ا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -١عقممدت الممدورة الثامنممة عشممرة لفريممق اخل مرباء احلكممومي الممدويل املعممين بق موانني وسياسممات
املنافسة يف جنيف ،يف الفرتة من  ١٠إىل  ١٢متوز/يوليه  .٢٠١٩وأشار األمني العام لألونكتاد،
يف مالحظاته الفتتاحية ،إىل حبوث األونكتماد الميت تلمني زايدة كلمرة يف الرتكمز السموقي يف القطماع
غمر املممايل بممني عممامي  ١٩٩5و .٢٠١5ففممي عمام  ،١٩٩5كانممت الرمسلممة السمموقية ألكممرب ١٠٠
شركة تصل  3١مرة من الرمسلة السوقية أللفي شركة يف أدىن السلم؛ وحبلول عام  ،٢٠١5كانمت
قيمة أكرب  ١٠٠شركة تزيد  ٧ ٠٠٠مرة عن قيمة جتار منافسميها .ويثمل ارتفماع مسمتوى الرتكمز
السوقي مشكلة يف العديد من القطاعات ،منها الزراعة واملستحضمرات الصميدلنية والتكنولوجيما.
ويف هممذا السممياق ،تعممد قموانني وسياسممات املنافسممة علتممة األايممة لتحقيممق تنميممة مسممتدامة وشمماملة
للجميمن .فاإلنفمماذ الفعممال لقموانني املنافسممة يفيممد املسمتهلكني .وعنممد اتفمماق الشمركات علممى تثليممت
األسعار ،يدفن املستهلكون يف املتوس  5٠يف املائة أكثر ،وعندما تكون التكمتالت الحتكاريمة
أقوى ،يدفن املسمتهلكون  8٠يف املائمة أكثمر .ويف همذا الصمدد ،أشمار األممني العمام إىل أن المدورة
الثامنممة عشممرة لفريممق اخلمرباء احلكممومي الممدويل سممتناقة القمموة السمموقية للمنصممات الرقميممة املهيمنممة.
وقد تتلتلت همذه املنصمات يف جوانمة عديمدة ممن أمنماأل عمية النما  ،ممن التسموق إىل التفاعمل
الجتماعي .وقد حلت شركات أمازون و بمل وفيسملوك وغوغمل اثمل شمركات المنف والتماز والتصمالت
السمملكية والالسمملكية ةمممن الشممركات العامليممة العشممر األكممرب اسممتنادا إىل الرمسلممة السمموقية عممام .٢٠١8
وقممد أدت الرقمنممة ،مممن خممالل شثمرات الشمملكات ووفممورات احلجممم والنطمماق ومنمماذج األعمممال التجاريممة
القائممة علمى الليماانت ،إىل وجمود منصممات رقميمة مهيمنمة يف أسمواق مممن مثمل تلم اململصصمة للتجممارة
اإللكرتونيممة وعمليممات اللحم علممى اإلنرتنممت واإلعممالانت علممى شمملكة اإلنرتنممت والتشمملي الجتممماعي.
وتتيح هذه املنتدايت فرج ا كثرة ،لكنها تسيطر على بياانت املستهل  ،تا يكسلها قموة سموقية.
وقممد أاثر هممذا األمممر ش مواغل تتعلممق عملنافسممة وحبمايممة املسممتهل يف اون نفسممه .وعممزز القتصمماد
الرقمي احلاجمة إىل التعماون المدويل بمني هيئمات املنافسمة يف جيمن أاماء العماا .وأشمار األممني العمام
إىل أن األونكتاد ييسر التعاون بني وكمالت املنافسمة ،وشمجن املنمدوبني املشماركني يف المدورة علمى
املشاركة بشكل فاعل يف األعمال التحضرية ملؤمتر األمم املتحدة الثامن لستعراع جين جوانة
اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق عليهمما اتفاق م ا متعممدد األط مراف مممن أجممل مكافحممة املمارسممات
التجارية التقييدية ،املقرر عقده عام .٢٠٢٠
GE.19-14069

5

TD/B/C.I/CLP/55

 -٢وأشار أحد املندوبني إىل أن نظمام املنافسمة يف ممالوي ،املنشمأ منمذ  ٢١سمنة خلمت ،قمد
أدمج يف النظام القتصادي الوطين ،وسل الضوء على عممل األونكتماد يف مسماعدة احلكوممة يف
هذا الصدد .واعتمدت مالوي قانون املنافسة عام  ١٩٩8وأنشأت عام  ٢٠١٢وكالة للمنافسة
أحممرزت تقممدما كلممرا يف تنفيممذ ق موانني املنافسممة .ويف حزيران/يونيممه  ،٢٠١٩طللممت مممالوي إج مراء
استعراع أقران طوعي لقانون وسياسة املنافسة هبا ،من املقرر إجمراهه عمام  ،٢٠٢١بتيمة التحقمق
من فعالية إنفاذ قوانني املنافسة الوطنية .ومن شأن املمارسة أن حتدد مواطن القوة اليت على وكالة
املنافسة أن تعززها وممواطن الضمعف يف اإلطمار القمانوين واملؤسسمي الميت تتعمني معاجلتهما ممن أجمل
حتسني فعالية الوكالة.
 -3ووجف مندوب خر جلنة املنافسمة املنشمأة يف بمروين دار السمالم يف ب/أغسمطس ،٢٠١٧
ال مميت أ ممزت عمله مما يف إط ممار الرك ممائز ال ممثالث لانف مماذ وال ممدعوة وإس ممداء املش ممورة إىل إدارات حكومي ممة
أخرى .ويعد إنفاذ القوانني على التفاقات اململلة عملنافسة أولوية وستلدأ يف مرحلة لحقة مراقلة
عمليات الندماج والتحقيق يف إساءة استملدام املركز املهيمن .وشدد املندوب على أنمه ل يكمن
لسياسة املنافسة ول ينلتي هلا تناول جين األهداف السياساتية.
 -٤وشدد أحد املندوبني على التمزام إكموادور بسياسمة املنافسمة ،وأعمرب عمن تقمديره للمدعم المذي
يقدمه األونكتاد يف هذا اجملال.
 -5وحتدث تثل منظمة حكومية دولية بتفصميل عمن قواعمد املنافسمة اإلقليميمة للجماعمة القتصمادية
لدول غمرب أفريقيما الميت وةمعت عمام  ٢٠٠8وعمن إنشماء وكالمة املنافسمة الميت بمدأت عمليااما يف
ك ممانون الثاين/ين مماير  .٢٠١٩وتتمث ممل ولي ممة الوكال ممة يف اس ممتعراع األنش ممطة التجاري ممة يف الس مموق
املشرتكة ،وإجراء التحرايت والتحقيقمات ،وحتديمد مما إذا كانمت أيمة مشمارين ماريمة متورطمة يف أفعمال خملمة
عملنافسة .وأشار املمثل إىل العزم على بناء شراكات من مؤسسات أخرى ،ومنها األونكتاد.
 -٦وذكر تثل منظمة حكومية دوليمة أخمرى عسمتعراع األقمران الطموعي لقموانني وسياسمات
املنافسة يف الحتاد القتصادي والنقدي لترب أفريقيا المذي أجمراه األونكتماد عمام  ٢٠٠٧وطلمة
استعراع أقران طوعي لحق لقوانني وسياسات املنافسة يف الحتاد.
 -٧وأعممرب تثممل منظمممة حكوميممة دوليممة عممن تقممديره لممدعم األونكتمماد والحتمماد األورو للجماعممة
القتصممادية والنقديممة لممدول وسم أفريقيمما يف اممال قموانني وسياسممات املنافسممة .وقممال إن املسممؤولية
عن إنفاذ قوانني املنافسة يف اجلماعة مسؤولية مشمرتكة بمني السملطات الوطنيمة واإلقليميمة كمما أهنما
مسؤولية متكاملة.
 -8وأبممرز أحممد املنممدوبني أن جلنممة املنافسممة يف اهلنممد تركممز علممى القتصمماد الرقمممي ،وتشممجن التسممامح
لتيسر إنفاذ قوانني مكافحة التكتالت الحتكارية ،ومري عمليات تفتية ملاغتة.
 -٩وأكممد املتحممدث الرئيسممي أن القتصمماد الرقمممي سمميمثل  ٢5يف املائممة مممن النمماتج احمللممي اإلجممايل
العاملي حبلول  ٢٠٢٠و ٦٠يف املائة حبلول عام  .٢٠٢٢وفيما يتعلق بنشماأل إنفماذ قموانني املنافسمة علمى
املنص ممات الرقمي ممة من ممذ ع ممام  ،٢٠١٠أج ممري  ٢٩حتقيقم م ا يف غوغ ممل ،و ٢٠يف أم ممازون ،و ١٦يف ب ممل،
وحتقيق واحد يف فايسملوك ،ممن أجمل مما اموعمه  ٦٦حتقيقم ا .ويف الفمرتة نفسمها ،أعمدت هيئمات
املنافسممة يف جيممن أامماء العمماا  ٢٧دراسممة سياسمماتية .وذكممر املممتكلم أن هنمماك توافق ما يف اوراء يف
طور التللور بشأن هذه املسائل وسل الضوء على بعمض أهمم الفوائمد .وقمال إن األسمواق الرقميمة
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ختتلممف فيممما يتصممل بعائممدااا املتزايممدة مممن احلجممم ،وتعممدد األوجممه ،ووفممورات النطمماق ،و اثر الشمملكات،
والكميممات اهلائلممة تمما جيمممن مممن بيمماانت واسممتملدامها ،والتنممافس علممى األس مواق ،وال مرتاب  ،فض مالا عممن
جمود املسممتهلكني .وعملثممل ،تتلمماين ديناميممات السمملطة واملنافسممة بممدورها .وتتعلممق اململمماطر المميت تتهممدد رفمماه
املسممتهلكني عألسممعار واجلممودة والبتكممار .فأهممداف سياسممة املنافسممة ل حتتمماج إىل تتيممر ،وليسممت هنمماك
حاج ممة ،فيم مما يتعل مق عملنهجي ممة ،إىل تتي ممر األدوات وإمن مما إىل اعتم مماد حتلي ممل للحق ممائق اجلدي ممدة لألعم ممال
التجارية عن طريق توسين تعريفات السوق ،والعرتاف بسملطات الوسمطاء أو مما حيدثونمه ممن اختناقمات،
والرتكيممز علممى اواثر غممر املرتلطممة عألسممعار .وينلتممي لانفمماذ أن يكممون أج مرأ وأسممرع؛ وهنمماك احتم مالت
أكرب للمملاطر جراء التقصر يف اإلنفاذ منها جراء اإلفراأل فيه .وإةافة إىل ذلم  ،ينلتمي عكمس عمةء
اإلثلممات وخفممض مسممتوى معمماير اإلثلممات .ويف هممذا الصممدد ،يكممن أن تلجممأ اهليئممات إىل التممدابر
املؤقتممة .وأخممرا ،دعمما املتحممدث إىل إجممال نظممم مراقلممة النممدماجات ،واقممرت تعممديل عتلممات اإلخطممار
ل ممتعكس ق مميم الص ممفقات؛ وإي ممالء اهتم ممام لللي مماانت ،ووف ممورات النط مماق ،و اثر البتك ممار؛ وإعط مماء أاي ممة
إلمك مماانت املنافس ممة عن ممد اس ممتعراع عملي ممات الن ممدماج .وهن مماك دور للتنظ مميم ،علس ممما بيس ممر حتوي ممل
املستهلكني لللياانت وةمان الشفافية وعدم التمييمز ممن جانمة املنصمات والتشمتيل املتلمادل بينهما لتيسمر
التحول ،وكذا ملنن اإلعدادات الفرتاةية من جانة املنصات.

ابء -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقوانني وسياسات املنافسة :الدراسات املتعلقة أبحكام جمموعة املبناد والقواعند
املنصننفة املتفننق عليهننا اتفاعن ا متعنندد األلنراف من أجننا مكافحننة املمارسننات التجاريننة
التقييدية  -عضااي املنافسة ب العتصاد الرعمي
(اللند (3أ)’)‘١

 -١٠يف إطار هذا اللند من جدول األعمال ،نظم فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقموانني
وسياسممات املنافسممة مناقشممة مائممدة مسممتديرة واحممدة .وقممدمت أمانممة األونكتمماد وثيقممة املعلومممات
األساسممية بشممأن قضممااي املنافسممة يف القتصمماد الرقمممي ( ،)TD/B/C.I/CLP/54وفصمملت يف سمملل تعزيممز
ومحاي ممة املنافس ممة يف القتص مماد الرقم ممي ،ووج ممفت التح ممدايت القائم ممة واخلي ممارات السياس مماتية املمكن ممة
للتصدي هلا .وأشمارت األمانمة إىل أن إطمار املنافسمة وأدوات اإلنفماذ حتتماج إىل تكييفهما ممن خصمائ
املنصممات الرقميممة ومنمماذج أعماهلمما التجاريممة .و ممة حاجممة إىل توسممين نطمماق معيممار رفمماه املسممتهل
مبا يتجاوز حتليل األسعار ،ليشمل عوامل غر سعرية مثل اختيار املستهل  ،واخلصوجية ،ومحاية
اللياانت ،والبتكار .وأخرا ،شددت األمانة على أاية التعاون بني هيئات املنافسمة علمى الصمعد
الثنائي واإلقليمي والدويل.
 -١١وقممدم املشممارك األول يف حلقممة املناقشممة التحممدايت املتصمملة علقتصمماد الرقمممي المميت تواجههمما
هيئمة املنافسممة يف كينيمما .وفيممما يتعلمق بتعريممف القتصمماد الرقمممي ،قمال إن جملموعممة ال م  ٢٠واملنتممدى
القتصممادي العمماملي تعريفما يشمممل جيممن الو ممائف يف القطمماع الرقمممي؛ وقممد اعتمممدت كينيمما تعريفما
أوسن نطاق ا ،وذل ليشممل جيمن القطاعمات املشماركة يف الليئمة الرقميمة .ولمذل ينلتمي لالقتصماد
الرقمي أن يلنظم وقمانون املنافسمة همو القمانون اململمت لتنظميم همذا القتصماد ،بمدلا ممن تشمريعات
قطاعية مثمل اللموائح التنظيميمة لالتصمالت السملكية والالسملكية .بيمد أنمه ،يف مسمعى لضممان التنسميق
بني اجلهات احلكومية جاحلة املصلحة ،فاحتت هيئة املنافسة املصرف املركزي ،وهيئة التصالت
السلكية والالسلكية ،وهيئة التمأمني جلممن املعلوممات ذات الصملة وةممان التسماق .و مة حتمد خمر
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ه ممو أن األسم مواق الرقمي ممة تتط ممور بس ممرعة إىل درج ممة أن دينامي ممات األعم ممال التجاري ممة تتت ممر أثن مماء
التحقيقممات ،مممثالا فيممما يتعلممق علممدفن بواسممطة األجهممزة احملمولممة .وقممد أبرمممت الشممركة املهيمنممة يف
كينيا اتفاقمات حصمرية ممن وكمالء يكمن للعممالء أن يودعموا النقمود عنمدهم أو يسمحلوها .وخمالل
التحقيق ،تترت ديناميات السوق حي ا يعد الموكالء جهمات فاعلمة أساسمية ،تما جعمل نتيجمة
التحقي ممق غ ممر ذات أاي ممة .وش ممدد املش ممارك عل ممى أن دينامي ممة القتص مماد الرقم ممي تتطل ممة م ممو فني
أكفمماء .ول تسمممح م موارد وك مالت املنافسممة هلمما علسمميطرة علممى تعقيممدات جيممن املنصممات ،لكممن
يكنه مما القي ممام مبل ممادرات قوي ممة يف ا ممال ال ممدعوة .ويك ممن لس ممتملدام الض ممت األد للت ممأثر عل ممى
الشممركات الكلممرة أن يكممون فعممالا إذا دخلممت عواقممة متصمملة علسمممعة علممى اخل م  .وبممدلا مممن
مواجلة تتيمر اللموائح التنظيميمة ،تركمز هيئمة املنافسمة علمى المدعوة ،والتعماون ممن اهليئمات التنظيميمة
القطاعية ،وإنفاذ قوانني املنافسة فيما يتصمل عململالفمات .وجيمري تنقميح امللمادع التوجيهيمة احلاليمة
بشممأن عمليممات النممدماج لكممي تتنمماول اخلصممائ والبتكممارات الرقميممة ونقحممت اهليئممة تعريفهمما
ليأخممذ يف العتلممار الطممابن املتعممدد اجلانممة لألس مواق الرقميممة؛ وألخممذ بنظممام التشممتيل الليممين كحممل
للتصدي هليمنة املنصات؛ وجمرى النتقمال ممن اسمتملدام معيمار رفماه املسمتهل إىل تطليمق معماير
غ ممر مرتلط ممة عألس ممعار .وش ممدد املش ممارك يف حلق ممة املناقش ممة عل ممى أن هيئ ممات املنافس ممة حتت مماج إىل
ختصممي املزيممد مممن املموارد لللحم واملزيممد مممن اجلهممود للممدعوة إىل لموائح تنظيميممة مواتيممة للمنافسممة
عنممد اثاولممة معاجلممة اواثر اخلارجيممة السممللية لالقتصمماد الرقمممي .وأشممار إىل أن هيئممات املنافسممة الوطنيممة
ال مميت هل مما ولايت مزدوج ممة تش مممل املنافس ممة ومحاي ممة املس ممتهل ينلت ممي أن تكف ممل عم ممل اإلدارت ممني معم م ا
واتلاعهممما هنج م ا مشممرتك ا يف التصممدي للتحممدايت املتصمملة علقتصمماد الرقمممي .وتشمممل فوائممد القتصمماد
الرقمي ،على وجه اخلصوص ،تعزيز إمكانية الوجول إىل اخلدمات املالية للفقراء ويسر تكاليفها.
وتشر وثيقة عن خمط لالقتصاد الرقمي لكينيما إىل المماه املسمتقللي للتنظميم واإلنفماذ .وينلتمي للموائح
التنظيميمة أن تكمون قائممة علمى النتممائج وتعاونيمة وخاجمة بكمل قضممية ،علمى الصمعيدين الموطين والممدويل
كليهممما .وأخممرا ،فيممما يتعلممق مبنظممور إقليمممي للمنافسممة يف القتصمماد الرقمممي ،أشممار املشممارك يف
حلقة املناقشة إىل أن املنطقة القارية للتجارة احلرة يف أفريقيا ستكون فرجة إلةفاء الطابن الرمسي
على اثفل أفريقي للمنافسة يكن فيه لألعضاء تلادل التجارب واخلربات بشمأن اللموائح التنظيميمة
واإلنفمماذ؛ وحتديممد نقمماأل مرجعيممة؛ واملشمماركة يف معاجلممة احلممالت وتلممادل املعلومممات؛ وإج مراء دراسممات
حبثية مشرتكة ،ومن مث التملفيف من حدة قلة املوارد.
 -١٢وقممدم املشممارك الث مماين يف حلقممة املناقشممة فوائ ممد التحممول الرقمممي للتنمي ممة القتصممادية ،مؤكممدا أن ممه
يممؤدي إىل حتسممني اممول اجلميممن مممن حي م احلصممول علممى اخلممدمات والسمملن وتيسممر البتكممار الفمماتح.
وسممل الضمموء علممى أايممة البتكممار الرقمممي مممن أجممل التنميممة ،ألنممه يتمميح إمكانيممة تسمرين التواجممل والتتلممة
علممى مصمماعة املسممافة اجلترافيممة أو القتصممادية .وقضممااي املنافسممة يف القتصمماد الرقمممي شممائعة يف الللممدان
املتقدمممة والللممدان الناميممة كلتيهممما .ويتصممل إنفمماذ قموانني املنافسممة يف القتصمماد الرقمممي مبجممالت سياسمماتية
أخممرى مثممل خصوجممية الليمماانت ،وأمممن الفضمماء اإللكممرتوين ،والتجممارة اإللكرتونيممة .وحتتمماج أدوات اإلنفمماذ
الراهنة إىل أن تتكيف من احلقائق اجلديدة وهناك حاجة إىل إعادة تعريف األسواق ،وإعادة تعريمف
القوة السوقية ،وإعادة النظر يف أوجمه الكفماءة .فعلمى سمليل املثمال ،نقحمت أملانيما والنمسما قوانينهمما
بشأن الندماج ونقح الحتاد الروسي تعريمف اهليمنمة .وفيمما يتعلمق بسملل النتصماف ،أكمد املشمارك
أنه من الصعة ،علنظر إىل أن الشمركات العامليمة تعممل علمى الصمعيد العماملي ،فمرع سملل انتصماف
تعاجل الشمواغل احملليمة .وأخمرا ،حم املشمارك علمى التنسميق بمني هيئمات املنافسمة ،لضممان التسماق
يف سلل النتصاف ،وشدد على أاية التعاون الدويل من أجل التصدي جلمين هذه التحدايت.
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 -١3وشاطر املشارك الثال يف حلقة املناقشمة ممارب هيئمة املنافسمة يف فرنسما .فكمون املنصمات
أسواق تسمح علستيعاب الداخلي لتكاليف املعمامالت قمد أدى إىل وةمن منموذج جديمد لألعممال
التجاريممة يشممكل حتممدايا للنممماذج اخلطيممة التقليديممة .ويتصممل أحممد التحممدايت علتعامممل مممن األس مواق
املتعممددة اجلوانممة المميت تتطلممة قممدرة أكممرب علممى إجمراء التحقيقممات بسمملة مسممائل الوليممة القضممائية.
وممن الشمواغل املتكمررة املتصملة بتوةميح الكيفيمة المميت يكمن هبما لشمركة مهيمنمة أن تعمزز احلمواجز المميت
تعرتع الدخول ،ول سيما يف إعطاء املنصمات األفضملية لمذااا يف األسمواق املتعمددة اجلوانمة .كمما
تممدخل علممى اخل م عوامممل أخممرى غممر األسممعار ،مثممل اجلممودة واخلصوجممية والبتكممار .فعلممى سممليل
املثال ،يف فرنسا ،ا هامت غوغل علتسعر الفرتاسي ممن جانمة منمافس ملاشمر فيمما يتعلمق ارائطهما
وذكممر أن منمموذج األعمممال التجاريممة املتعممددة اجلوانممة يسمممح بتكلممد خسممائر يف جانممة مممن السمموق
وكسممة أرع يف جانممة خممر منممه .وارشى قاةممي احملكمممة البتدائيممة رأي املممدعي ،لكممن الق مرار
ألتمي يف السمتئناف .وبعمد قضممية أخمرى ،طللمت هيئممة املنافسمة ممن غوغممل حتديمد معماير واةممحة
وغر متييزية للوجول إىل اإلعالانت .وإةافة إىل ذل  ،اخنرطمت اهليئمة يف عممل مشمرتك علتعماون
من أملانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشممالية بشمأن املسمائل ذات الصملة علقتصماد
الرقمي وتعمل حالي ا على إعداد تقرير عن اخلوارزميات .وشدد املشارك على ةرورة التعاون على
الصعيد الوطين بني هيئات املنافسة الوطنية وغرها ممن اهليئمات ،مثمل اهليئمات التنظيميمة القطاعيمة
واملؤسسات الصحافية ،وكذل على الصعيد الدويل .ولمممح إىل ةمرورة تكييمف األدوات القائممة
من الظروف اجلديدة وأكد على أن القتصاد الرقمي يثر العديمد ممن التحمدايت ،علمى سمليل املثمال
فيمما يتعلممق علشمواغل احلضمرية فيممما وم أنمواع اخلمدمات المميت تقممدمها شمركات مثممل  ،Airbnbالمميت
يلزم تنظيمها ،وذكر أن قموانني املنافسمة ل يكنهما أن حتمل جيمن املشماكل .وأخمرا ،فيمما يتعلمق عللموائح
التنظيميممة املسمملقة ،ذكممر املشممارك يف حلقممة املناقشممة أن هممذا يكممن أن يشممل العالقممات بممني قطمماع
األعمال التجارية واهليئات التنظيمية ،وونق البتكار ،ويزيمد التكماليف التنظيميمة .وذكمر املشمارك
أن اللوائح التنظيمية ينلتي أن تكون أشد ما تكون تشجيع ا للمنافسة ،وشدد على أاية تكييمف
أدوات إنفاذ إجراءات مكافحة الحتكار من األسواق الرقمية.
 -١٤وحتمدث املشمارك الرابمن بتفصميل عمن تنقميح قمانون املنافسمة يف أملانيما المذي أجمري يف حزيمران/
يونيممه  ،٢٠١٧والممذي اسممتحدث معمماير إةممافية لتقيمميم املركممز السمموقي للشممركات يف القتصمماد الرقمممي،
مبا يف ذل اواثر الشملكية امللاشمرة وغمر امللاشمرة ،والسمتملدام املموازي خلمدمات ممن مموردين خمتلفمني،
وتكمماليف اإلبممدال للمسممتملدمني (إذ يكممن لتعديممد املق ممر الرمسممي أن يقلممل مممن خطممر ميممل الس مموق)،
ووفممورات احلجممم فيممما يتعلممق بتممأثر الشمملكات ،ووجممول الشممركات إىل الليمماانت ذات الصمملة علضممتوأل
التنافسممية املدفوعممة علبتكممار .كممما اسممتحدث التنقمميح عتلممة لقيمممة الصممفقة علنسمملة لاخطممار اإللزامممي
السابق لالندماج ،تا أدى إىل وةن ملادع توجيهية جديدة بشأن كيفية حساب قيمة الصفقة،
علش مرتاك مممن النمسمما ،المميت اسممتحدثت عتلممة تاثلممة .وأات هممذا للمكتممة الحتممادي للتكممتالت
الحتكاريمة النظممر يف اقتنمماء الشممركات الراسممملة الكلممرة للشممركات الناشممئة ذات القيمممة القتصممادية
العالي ممة .وقل ممل التنق مميح ،ألدرج ممت األعم ممال التحض مرية يف ورق ممة مش ممرتكة م ممن فرنس مما بش ممأن ق ممانون
املنافسممة والليمماانت ،نشممرت يف أاير/مممايو ٢٠١٦؛ وورقممة بشممأن القمموة السمموقية للمنصممات والشمملكات
أعدها مركمز فكمر داخمل املكتمة الحتمادي للتكمتالت الحتكاريمة؛ وتقريمر خماص مقمدم ممن جلنمة
الحتكممارات األملانيممة بشممأن حتممدايت األس مواق الرقميممة ،نشممر يف حزيران/يونيممه  .٢٠١5وأبممرز املشممارك
أن التنقمميح يعكممس الرتكيممز الممذي أشممار إليممه مشمماركون خممرون ،حبي م أنممه ا يكممن تتيممرا جمموهرايا
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وإمنمما سممعى إىل توةمميح املعمماير اإلةممافية المميت يكممن أخممذها يف العتلممار يف قضممااي املنافسممة المميت
تتعلق عملنصات الرقمية .وكان اهلدف من هذا التوةيح هو أن تلشر للجهات املشاركة يف إنفاذ
قانون املنافسة والفصل يف نزاعااا ،مثل القضماء ودوائمر األعممال التجاريمة ،اجلوانمة الميت سمتؤخذ
يف العتلار .ول يزال شرأل أخذ نظرة شاملة يف جين الظروف قائمما .ويف شملاأل/فرباير ،٢٠١٩
قيمد املكتمة الحتمادي للتكممتالت الحتكاريمة جمن ومهيمز بيمماانت املسمتملدمني ممن جانمة فايسمملوك،
مطالل ا إايها اطة لالمتثال تقدم إليه يف غضمون سمتة أشمهر ممن اختماذ القمرار ووقمف همذا السملوك
بعد  ١٤شهرا من اختاذ القرار ،لكن ا يقمدم تفاجميل عمن كيفيمة تنفيمذ القمرار .وا تفمرع غراممة،
وفق ما للممارسممة املعمممول هبمما يف أملانيمما لممدى النظممر يف ممروف جديممدة .واختممذ املكتممة الحتممادي
للتكتالت الحتكارية هذا القرار نظرا هليمنة فايسلوك يف السوق األملانيمة يف أوسماأل شملكات التواجمل
الجتماعي .وشدد املشمارك يف حلقمة النقماش علمى أن هنماك نظمريتني للضمرر ،اما الضمرر الرأسمي
النمماجم عممن سمملوك شممركة ماريممة يتمثممل يف فرةممها شممروأل تعامممل ممماري غممر عادلممة علممى املسممتملدمني،
الذين يفقدون السيطرة على بياانام ول يكنهم أن يقرروا حبرية يف الكيفية الميت ينلتمي أن تسمتملدم هبما
بيماانام ،والضممرر األفقممي يف خلممق عوائممق للمنافسممني الممذين ل يسممتطيعون مميممن نفممس القممدر مممن
اللياانت على غرار فايسلوك.
 -١5وحتدث املشارك اخلامس بتفصيل عن إنفاذ قوانني مكافحة الحتكار يف إطار املفوةية
األوروبية والنهج الرامي إىل تعزيز املنافسة يف األسواق الرقمية .واملفوةية مسؤولة عن إنفاذ قواعد
املنافسة يف الحتاد األورو  ،حيم كمان للسملوك املمذكور أثمر علمى التجمارة بمني المدول األعضماء.
واعتربت املفوةية أن األسواق الرقمية مثل األسواق األخرى واستملدمت جالحيات اإلنفاذ اليت
تتمتممن هبمما يف اجملممال الرقمممي ،كممما يف قطاعممات أخممرى ،مممن خممالل العديممد مممن القمرارات .وقممدمت
املفوة ممية ألول م ممرة قض ممية ك ممربى يف ه ممذا اجمل ممال ع ممام  ،٢٠٠٤ة ممد ش ممركة مايكروس مموفت .ويف
السممنوات األخممرة ،اعتمممدت املفوةممية ثالثممة قمرارات ةممد غوغممل ،وعممدة قمرارات يف اممال التجممارة
اإللكرتونيممة ،وقللممت التزامممات أمممازون و بممل فيممما يتعلممق عملنشممورات الرقميممة ،وهممي تعكممف حالي ما
على تقييم شكوى من منصة إلكرتونيمة تقمدم خمدمات اللم التمدفقي للموسميقى .وأ همرت همذه
احلالت أن األدوات القائممة كافيمة .وفيمما يتعلمق علليماانت ،يكمن لتحليمل الليماانت أن يمدرج يف
حتليل السوق ،مثالا على غرار التحليل الذي مريه املفوةية يف قضية تتعلمق بتوغمل؛ وفيمما يتعلمق
عواثر الش مملكية ،ألخ ممذت يف احلس مملان يف القض ممية األوىل يف ه ممذا اجمل ممال ع ممام  ،٢٠٠٤وك ممذا يف
اوونة األخرة يف قضية تتعلق بنظمام تشمتيل غوغمل؛ وفيمما يتعلمق عخلوارزميمات ،نظمرت املفوةمية
يف السمملوك امل مرتل عخلوارزميممات ،ول سمميما يف العالقممات التجاريممة الرأسممية ،يف قضممااي هممرت م مؤخرا
بشممأن فممرع أسممعار إعممادة الليممن .واستشممهد املشممارك بتقريممر املفوةممية األوروبيممة بشممأن سياسممة املنافسممة
للعصر الرقمي ،املنشور يف نيسان/أبريل  ،٢٠١٩الذي كان الستنتاج األول فيه هو أن األدوات
املوةوعية القائمة أدوات كافية يف التعامل ممن األسمواق الرقميمة .وقمدم التقريمر أفكمارا لسملل النتصماف
واألطر التنظيمية فيما يتعلق علوجول إىل اللياانت .وممن املهمم حتديمد املسمائل املسمتجدة واختيمار
األدوات املناسمملة وتكييفهمما مممن الظممروف إذا لممزم األمممر .وأخممرا ،دعمما املشممارك إىل اسممتملدام األدوات
القائمممة ،مبمما يف ذل م اللتزامممات والتسمموايت والتممدابر املؤقتممة وحتسممني مممدة إج مراءات املنافسممة .وشممدد
على ةرورة جلة املزيد من الوةو إىل السوق عن طريق امللادع التوجيهية املتعلقة عملمارسمات
الرأسية واألفقية اململلة عملنافسة ،اليت حتتاج إىل إعادة نظر.
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 -١٦وذكممر املشممارك السمماد أن جلنممة املنافسممة يف الفللممني هلمما منظممور خمتلممف بشممأن اسممتعراع
عمليممات النممدماج مممن حي م اواثر احملتملممة اململلممة عملنافسممة المميت اممم شممركات التكنولوجيمما املتطممورة.
وقال ،يف معرع اإلشارة إىل استعراع الندماج بني ’غراب‘ ( ،)Grabشركة لستدعاء سيارات
األجرة يف سنتافورة ،وشمركة ’أوبمر‘ ( )Uberلسمتدعاء سميارات األجمرة ،إن النمدماج قمد انطموى
على فهم اخلوارزميات املستملدمة يف الطللات ،وكذا احملددات املسمتملدمة يف حتديمد األسمعار والعمرع
والطلة على طرق بعينها .وقد قليدت الصفقة حبقيقة كون ’أوبر‘ ا تعد قادرة على بين جزء من
عمليااا ،مبا أن اهليئمة التنظيميمة القطاعيمة ا ممدد ترخيصمها ملواجملة العممل يف الفللمني .وأشمار املشمارك
يف احللق ممة إىل أن عتل ممات اإلخط ممار بعملي ممات الن ممدماج ينلت ممي أن تتج مماوز قيم ممة مليع ممات الش ممركات
وإيرادااا وأجوهلا ،لتشمل قيممة الصمفقات .فعلمى سمليل املثمال ،اكتسملت ’أوبمر‘ حصمة بنسملة  ٢٧يف
املائة من ’غراب‘ ،وهذا ا يستوف شرأل العتلة .ومن ذل  ،ا جيمر تقيميم الليماانت الضمملمة مبما يكفمي
ألغراع شروأل اإلخطمار .وذكمر املشمارك أن أحمد المدرو الرئيسمية املسمتفادة همو أن التزاممات تعمديل
السلوك ليست األفضل وأن األولوية ل ينلتي أن تكون هي فرع غراممات بمل ةممان توقمف السملوك
اململ ممل عملنافس ممة .وإة ممافة إىل ذلم م  ،تفض ممل الش ممركات الس ممتعراع اإلقليم ممي لعملي ممات الن ممدماج.
وأةمماف أن جلنممة املنافسممة تعتقممد أن اسممتملدام مممذكرات التفمماهم مممن أجممل حتقيممق التعمماون اإلقليمممي يف
اسممتعراع عمليممات النممدماج هممو عمليممة جممديرة عملتابعممة ،وقممد أطلقممت عمليممة إب مرام مممذكرة تفمماهم مممن
جلنممة املنافسممة واملسممتهلكني يف سممنتافورة .وأخممرا ،ذكممر املشممارك يف احللقممة إن السياسممات واإلج مراءات
التوجيهية فيما يتعلق بتنفيذ التدابر الدوليمة يف إطمار الفمرع وواوو ممن اموعمة امللمادع والقواعمد املنصمفة
املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييديمة منموذج مفيمد يكمن
هليئات املنافسة الوطنية أن تستملدمه يف التعاون على الصعيد اإلقليمي.
 -١٧وحتدث املشمارك السمابن بتفصميل عمن التحقيمق يف املنصمات الرقميمة المذي أجرتمه ممؤخرا اهليئمة
األسرتالية للمنافسة واملستهلكني ومما خلم إليمه ممن نتمائج بشمأن منمو املنصمات الرقميمة الرئيسمية وأثرهما
علممى وسممائ اإلعممالم واملعلنممني واملسممتهلكني .ووقممف التحقيممق علممى ش مواغل يف قممدرة هممذه املنصممات
وحوافزهمما لتفضمميل مصمماحلها التجاريممة اخلاجممة مممن خممالل قوامما السمموقية وحضممورها يف العديممد مممن
األسواق؛ وعدم وجود شفافية يف عمليات منصات من هذا القليل ماه املعلنني ووسائ اإلعالم
واملؤسسات التجارية واملسمتهلكني؛ ووعمي املسمتهلكني وإدراكهمم للكميمة الضمملمة ممن املعلوممات الميت
ممعهمما هممذه املنصممات وش مواغلهم املتعلقممة اصوجممية بيمماانام؛ ودور هممذه املنصممات يف حتديممد األنلمماء
واملعلومممات المميت يصممل إليهمما األسمرتاليون وكيفيممة تقممدو هممذه املعلومممات ونطاقهمما وموثوقيتهمما .وركممز
التحقيق على فايسلوك وغوغل بسلة حجمهما وأايتهما ،ومسمتوى شثرهما علمى األنلماء والصمحافة يف
أسرتاليا .وفيما يتعلق علستفادة من القوة السموقية ،خلم التحقيمق إىل أن الطمابن الرأسمي أو التكتلمي
للمنصتني على نطاق جين املنتجات واخلدمات كلمر ويثمر خمماطر إمكانيمة اسمتفادة املنصمتني ممن
هيمنتهممما يف سمموق ممما يف سمموق خممر ،بوسممائل منهمما إعطاهامما أفضمملية خلممدمااما اخلاجممة ذات
الصمملة ،وهممو خطممر لسممل عليممه الضمموء يف القضممية المميت رفعتهمما املفوةممية األوروبيممة علممى غوغممل؛
وفيما يتعلق عللياانت واملنافسة ،شدد التحقيق على أن لليماانت املسمتملدم دورا حامسما يف منموذج
أعمممال املنصممات الرقميممة املمولممة مممن املعلنممني وأن لفايسمملوك وغوغممل العديممد مممن نقمماأل التصممال
عملستهلكني ،تا يكنهمما ممن التقماأل قمدر كلمر ممن الليماانت ،ويوجمد حلقمة تفاعمل متكنهمما ممن
حتسني خدمااما واجتذاب عدد أكرب من املسمتملدمني واملعلنمني .وقمد يمؤدي فمتح سملل الوجمول
إىل اللياانت اليت حتتفظ هبا املنصات الرقمية الكربى إىل تقلي العقلات اليت تعرتع املنافسمة يف
األسواق القائمة ومساعدة البتكمار التنافسمي يف أسمواق املسمتقلل .وقمال إن اهليئمة األسمرتالية للمنافسمة
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واملستهلكني تعكف علمى إنفماذ حمق املسمتهل يف الليماانت ،وهمو إجمال علمى نطماق القتصماد
مممن شممأنه أن يتمميح للعمممالء تقاسممم بيمماانام مممن مقممدمي اخلممدمات املتنافسممني ومقممدمي خممدمات
املقارنة ومن شأنه أن يطلق يف اللداية علمى قطماعي املصمارف والكهمرعء .وممن التمدابر الميت يكمن
أن تعمماجل بعممض املسممائل احملممددة تلم المميت اممدف إىل ةمممان رقابممة كافيممة علممى املنصممات الرقميممة؛
وةمان محاية املستهلكني عن طريق تعزيمز قموانني محايمة بيماانت املسمتهل وخصوجميته؛ وحتسمني
إعالم املستهلكني وحتسني مركزهم التفاوةي عند التعامل ممن املنصمات الرقميمة ،مبما يف ذلم عمن
طريق إكساهبم سيطرة أكرب على اللياانت واملعلوممات الشملصمية؛ وحتسمني إعمداد نظمم قموانني املنافسمة
للتعامل من عمليات الندماج الرقمية؛ ودعم اختيار ونوعيمة الصمحافة علمى املنصمات الرقميمة؛ ومعاجلمة
أثممر املنصممات الرقميممة علممى قطمماع األخلممار التجاريممة وخطممر الممنق يف تمموفر بعممض أنمواع الصممحافة المميت
تعود علنفن علمى اجملتممن .وفيمما يتعلمق بعمليمات النمدماج الرقميمة ،ينلتمي الرتكيمز أكثمر علمى إمكماانت
املنافسمة يف املسمتقلل ،وقممد أوجمت اللجنمة شدخممال تتيمرات علمى تشمريعات النمدماج يف أسمرتاليا
لزايدة الرتكيز على املنافسة احملتملة وعلى أاية الليماانت .وأخمرا ،أشمار املشمارك إىل أن تشمريعات
الندماج يكن أن تشرتأل جراحة دراسة احتمال إزالة ةرعا من ةمروب املنافسمني ممن السموق بسملة
عملية اندماج ،وإن كان هذا التحليل تكنا ح ةمن اإلطار احلايل.
 -١8وحتممدث املشممارك الثممامن بتفصمميل عممن النقمماش احلممايل بشممأن شممركات التكنولوجيمما الكممربى يف
الممولايت املتحممدة األمريكيممة .وتتصممل إحممدى املسممائل بتعريممف السمموق والوسممائل الكفيلممة بتقيمميم اقتنمماء
املنصممات املهيمنممة للشممركات الناشممئة .وقممال إن جلسممات جلنممة التجممارة الحتاديممة بشممأن قممانون املنافسممة
ومحاي ممة املس ممتهل انط مموت عل ممى مناقش ممات بش ممأن تقي مميم املنافس ممة الناش ممئة ،واخلصوج ممية ،واللي مماانت
الضممملمة ،واملنافسممة ،وتلقممت أكثممر مممن  85٠تعليق ما وأدت إىل ورقممات ش م  .وقممال إن اللجنممة تلمذنفممذ
قممانون املنافسممة يف األسمواق الرقميممة كممما يف أي قطمماع خممر ،لكنهمما حتممرص علممى عممدم خنممق البتكممار.
وأخمرا ،ذكمر املشممارك أن اإلطمار احلممايل ملكافحمة الحتكمار كمماف للتعاممل مممن قضمااي املنافسممة يف
األسواق الرقمية.
 -١٩واقرت املشمارك التاسمن مدونمة لقواعمد السملوك للمسماعدة يف حظمر أكثمر املمارسمات إقصمائية
واس ممتتاللية قل ممل ح ممدوثها ،م ممن أج ممل حتري ممر م م موارد اهليئ ممات .وش ممدد عل ممى أن ة ممرورة الت م مزام عمالق ممة
التكنولوجيا علقواعد املنشأة ودعا إىل إنفاذ للقانون بشكل يشجن املنافسة أولا ،بدلا من اللموائح
التنظيميممة ،وإن كممان أشممار إىل أن اإلنفمماذ ينلتممي أن يكممون أسممرع وأيخممذ نظممرة أكثممر ديناميممة عممن
األس مواق .وقممال إن بعممض جوانممة املشمماكل الرقميممة ل تعممود إىل السمملوك اململممل عملنافسممة واقممرت
املشارك قموانني تنظيميمة خفيفمة ملعاجلمة همذه القضمااي .وشمدد علمى ةمرورة احلفما علمى امللمادرات
البتكاريممة للمنصممات الرقميممة ،وتسمماءل عممما إذا كانممت القواعممد مالئمممة ،مشممجعا اهليئممات علممى العمممل
بسمرعة .وقممال إن اإلطممار القممانوين مالئمم ،لكممن ل يكممن كشممف أشمكال جديممدة مممن خوارزميممات
التواطممؤ .ولممذل ح م املشممارك هيئممات املنافسممة علممى تكييممف اإلطممار القممانوين ،وتوسممين حممدوده
عنمد القتضمماء ،وجعممل احملمماكم تواكممة ذلم  .وأوجمى شجمراء دراسممات سمموقية واسممتملدام التممدابر
املؤقتممة .ومممن أجممل التصممدي لتحممدايت الرقمنممة ،اقممرت إدخممال حتسممينات علممى قممانون املنافسممة لتسمرين
إجراءات اإلنفاذ .وا تنشأ التحدايت القائمة يف األسواق الرقمية من مشماكل سملوكية ولكمن ممن
طليعممة وهيكممل هممذه األسمواق ولممذل تفضممل اللموائح التنظيميممة املواتيممة للمنافسممة .وأخممرا ،لحممظ
املشممارك أن األعمممال التجاريممة تعتمممد علممى املنصممات الرقميممة ،ولممذل فننممه مممن األايممة مبكممان أن
توازن بني قواا السوقية ومسؤوليتها.
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 -٢٠وخالل املناقشة اليت تلمت ذلم  ،تقاسمم بعمض املنمدوبني التجمارب الوطنيمة يف إنفماذ قموانني
املنافسممة يف األس مواق الرقميممة ،مبمما يف ذل م الليمماانت الضممملمة واخلوارزميممات والتواطممؤ .وذكممر أحممد
املندوبني أن شركات التكنولوجيا الكربى قد ل يكمون هلما وجمود ممادي يف العديمد ممن الللمدان ،غمر
أن قرارااا تمؤثر يف همذه األسمواق .وشمدد منمدوب خمر علمى زايدة احلاجمة إىل إنفماذ منسمق علمى
الصعيدين العماملي واإلقليممي كليهمما ،ودعما إىل جم قمانوين عماملي لضممان التمدقيق يف السملوك املململ
عملنافسة على قدم املساواة يف أي مكان يف جين أااء العاا ،واقرت إجياد وسائل فعالة من أجل
اللدء يف تنفيذ اإلجراءات التصحيحية يف الللمدان الناميمة .وأشمار أحمد املنمدوبني إىل الليماانت الضمملمة
ععتلارها تؤدي إىل اهليمنة وإمكانية إساءة الستملدام ،مشرا إىل أن خوارزميات التواطؤ تتطلة
إجمراء دراسممات متعمقممة مما جانممة هيئممات املنافسمة وأن التحليممل احلممايل ملكافحمة الحتكممار غممر كمماف
ملعاجلة الطابن الدينامي لالقتصاد الرقمي .وشدد مندوب خمر علمى احلاجمة إىل احلصمول علمى املشمورة
من هيئات منافسة أكثر خربة بشأن اإلنفاذ يف القتصماد الرقممي .وأشمار أحمد اخلمرباء إىل اقمرتا حظمر
إفشمماء الش ممفرة املصممدرية مبوج ممة اتفاقممات التج ممارة احل ممرة ،وأشممار إىل أن ه ممذا يكممن أن يعي ممق وج ممول
اهليئات إىل اللياانت وحتليلها .وأشار خلر خر إىل سملل النتصماف القائممة ممن قلمل املسمتملدمة منمذ
ما يزيد عن قرن خال يف قانون املنافسة ،مثل سحة الستثمارات .وشدد عمدة منمدوبني علمى احلاجمة
إىل تعزيممز التعمماون والتنسمميق علممى الصممعيدين اإلقليمممي والممدويل يف اممال إنفمماذ قممانون املنافسممة املتصممل
عجلهات الفاعلة يف القتصاد الرقمي.

جيم -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقوانني وسياسات املنافسة :الدراسات املتعلقة أبحكام جمموعة املبناد والقواعند
املنصننفة املتفننق عليهننا اتفاعنا متعنندد األلنراف من أجننا مكافحننة املمارسننات التجاريننة
التقييدية – عضااي املنافسة ب القطنا الصنحي ول سنيما املستحضنرات الصنيدلنية
وخدمات الرعاية الصحية على وجه التحديد
(اللند (3أ)’)‘٢

 -٢١يف إطار هذا اللند من جدول األعمال ،نظم فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقموانني
وسياسممات املنافسممة مناقشممة مائممدة مسممتديرة ،يسمرته جلنممة املنافسممة جلنمموب أفريقيمما .وقممدم انئممة مفمموع
جلنممة املنافسممة تقريممرا بعنموان واملنافسممة يف أسمواق الرعايممة الصممحية :إمكانيممة الوجممول والقممدرة علممى حتمممل
التكاليفو وسمل الضموء علمى اثركمات إمكانيمة احلصمول علمى الرعايمة الصمحية امليسمورة التكلفمة ودور
املنافسة والتنظيم يف ةمان أداء أسواق الرعاية الصحية لو يفتها.
 -٢٢وشدد املشاركون يف احللقمة علمى أن تكلفمة الرعايمة الصمحية وإمكانيمة احلصمول عليهما ل تمزال
مسممألة تعممم جيممن أامماء العمماا .وتمرتل جممحة املمواطنني ارتلاطما ملاشممرا شنتاجيممة أمممة مممن األمممم وتنميتهمما
القتصممادية ،علممى النحممو املعممرتف بممه يف إطممار اهلممدف  ٤مممن أهممداف التنميممة املسممتدامة .وتثممر احلصممة
السوقية العاملية لشركات معينة ،على وجمه اخلصموص ،شمواغل بشمأن ممدى وطليعمة املنافسمة يف أسمواق
املستحض مرات الصمميدلنية ،المميت كثممرا ممما يكممون فيهمما العمممالء هممم احلكومممات المميت تتحمممل تك ماليف
الرعايممة الص ممحية .وفيم مما يتعلممق علق ممدرة عل ممى حتمممل تك مماليف األدوي ممة ،حتديممد بع ممض العوام ممل
السممائدة ،ومنهمما اسممتملدام أو إسمماءة اسممتملدام حقمموق امللكيممة الفكريممة؛ واحل مواجز أمممام دخممول اللممدائل
األرخ ن ا ،على سليل املثال من خالل التواطؤ بني شركات األدوية الراسملة القدم؛ واألسمعار
املفرطممة أو غممر املنصممفة الناجممة عممن تارسممات خملممة عملنافسممة .وتسممعى هيئممات املنافسممة يف جيممن
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أامماء العمماا إىل معاجلممة هممذه الش مواغل املتصمملة عملنافسممة ،مممن أجممل حتقيممق رعايممة جممحية ميسممورة
التكلفممة للجميممن .بيممد أن قضممااي القطمماع الصممحي معقممدة وهنمماك حاجممة إىل حتديممد اجملممالت المميت
ينلتي التمدخل فيهما .وانقمة املشماركون التحمدايت الميت تواجههما الللمدان الناميمة والللمدان الميت متمر
اقتصادااا مبرحلة انتقالية ،وقدموا أمثلة من اهلنمد وكينيما .وقمالوا إن هنماك افتقمارا عامما إىل اهلياكمل
األساسممية وخممدمات الرعايممة الصممحية األساسممية ،وشممددوا علممى احلاج مة امللحممة إىل أن تعطممي وكممالت
الللممدان الناميممة األولويممة لختمماذ إج مراءات جريئممة لتحسممني الرعايممة الصممحية .ويف هممذا الصممدد ،تشممكل
املشمرتايت احلكوميممة السممليمة أمممرا أساسممي ا لضمممان كممون األدويممة ميسممورة التكلفممة والوجممول إليهمما .ومممن
املسائل املستجدة يف القطماع الصمحي التكنولوجيمات اجلديمدة مثمل التطليمة عمن بعمد ،الميت تسماعد يف
حتسممني احلصممول علممى الرعايممة الصممحية مممن خممالل التطليقممات احملمولممة يف الللممدان الناميممة .فعلممى سممليل
املثمال ،يف اهلنمد ،تشمكل تكلفمة األدويمة مما يقمارب  ٧٠يف املائمة ممن العالجمات املطلوبمة وهممي يف
كثر من األحيان فوق طاقة الفقراء؛ وتروج احلكومة لنظام بديل من شأنه أن يكون أقل اعتممادا
على الشركات الصيدلنية ويقوم على أطر تنظيمية قوية واتساق سياسايت لفائدة املمواطنني ،ممن مراعماة
مسممائل مممن قليممل قابليممة الليمماانت للتحويممل .وأخممرا ،أكممد املشمماركون احلاجممة إىل التسمماق السياسممايت
والتنسيق بني اهليئات بشأن املنافسة وحقوق امللكية الفكرية ،لضمان معاملمة املتمالة يف األسمعار
القائمة على أسا هذه احلقوق ععتلارها إساءة استملدام للمركز املهيمن يف بعض احلالت.
 -٢3وح م مشمماركان يف حلقممة املناقشممة وكممالت املنافسممة علممى الحتفممال بيمموم  5كممانون األول/
ديسمممرب يومم ا عامليم ا للمنافسممة ،علممى اممو ممما يفعممل األونكتمماد وأكثممر مممن  ٢5بلممدا ،ألنممه يسمماعد علممى
توجيه انتلاه اجملتمن أبسره إىل املسائل ذات األايمة احلامسمة للتنميمة اللشمرية؛ وتنمدرج سياسمة املنافسمة
يف هممذه الفئممة .وسمميكون موةمموع اليمموم العمماملي للمنافسممة لعممام  ٢٠١٩مرتلط ما علرعايممة الصممحية
واملستحضرات الصيدلنية.
 -٢٤وخممالل املناقشممة المميت تلممت ذل م  ،أبممرزت عممدة وفممود أايممة احلصممول علممى الرعايممة الصممحية
وكون شركات األدوية الكلرة تفرع أسعار األدوية يف العديد من الولايت القضمائية .وتقاسمم عمدة
منممدوبني مممارهبم الوطنيممة يف التعامممل مممن قضممااي القطمماع الصممحي مممن خممالل الدراسممات والصممكوك
التنظيميممة واحلممالت املتصمملة عملستحضمرات الصمميدلنية ،والممدفن مقابممل التممأخر ،واملتممالة يف األسممعار،
واألسعار اخلاةعة ملراقلة احلكومة.

دال -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقوانني وسياسات املنافسة :الدراسات املتعلقة أبحكام جمموعة املبناد والقواعند
املنص ننفة املتف ننق عليه ننا اتفاعن نا متع نندد األلن نراف من ن أج ننا مكافح ننة املمارس ننات
التجاريننة التقييديننة – التعنناول النندويل بننني انيةننات املعنيننة ابملنافسننة ب مكافحننة
املمارسات وعمليات الندماج العابرة للحدود املخلة ابملنافسة
(اللند (3أ)’)‘3

 -٢5يف إطار هذا اللند من جدول األعمال ،نظم فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقموانني
وسياسمات املنافسمة مناقشمة مائمدة مسمتديرة .يف افتتما املناقشمة ،قمدمت أمانمة األونكتماد عملهما بشمأن
التعمماون الممدويل يف املمارسممات وعمليممات النممدماج اململلممة عملنافسممة عممرب احلممدود يف ،٢٠١٧-٢٠١١
مسلطة الضوء على حتمدايت التعماون المدويل ،مبما يف ذلم محايمة املعلوممات ممن خمالل القمانون احمللمي؛
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وعممدم وجممود تعريممف متفممق عليممه دولي ما للمعلومممات الس مرية؛ وعممدم وجممود إعفمماءات مممن الس مرية،
إل يف الحتاد األورو ؛ والقيود املفروةة على مقلولية املعلوممات وتنفيمذ بمرامج التسماهل علمى املسمتوى
العممابر للحممدود؛ والفتقممار إىل التفمماهم والثقممة املتلادلممة بممني هيئممات املنافسممة؛ والفتقممار إىل أطممر إقليميممة
فعالة للتعامل من القضااي العابرة للحدود .وهناك إطار للتعاون ،يكن أن يشكل األسا لوةمن
اموعة من القواعد واإلجراءات للتعاون الدويل ،متا يف املادة  ،٤الفرع واو من اموعة امللادع
والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.
 -٢٦وتقاسممم أحممد املنممدوبني مربممة ممماليزاي فيممما يتعلممق بتحممدايت التعمماون الممدويل ،عارة ما حممالت
م ممن التع مماون غ ممر الرمس ممي يف القط مماع الرقم ممي ،مث ممل م مما يتعل ممق عن ممدماج ’غم مراب‘ و’أوب ممر‘ ،ويف قط مماع
الممدواجن؛ وفيممما يتعلممق بتطليقممات التسمماهل ،شممدد علممى أايممة العمممل مممن الوكممالت األجنليممة يف تمموفر
اإلفصا والتوجيه بشأن بعض اجلوانة.

هاء -برجما العما ا ب الل بناء القدرات وتقدن املسناعدة التقنينة فيمنا يتعلنق بقنوانني
وسياسات املنافسة :استعراض األعرال الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة
(اللند (3ب) من جدول األعمال)

 -٢٧يف إطار هذا اللنمد ممن جمدول األعممال ،قمدمت األمانمة التقييممات القانونيمة لقموانني املنافسمة
يف بمميالرو واللجنممة القتصممادية للمنطقممة األوروبيممة اوسمميوية المميت نفممذت بوجممفها جممزءا مممن املسمماعدة
التقني ممة لألونكت مماد .واس ممتنادا إىل الق ممانون النم مموذجي بش ممأن املنافس ممة وأفض ممل املمارس ممات الدولي ممة م ممن
الللممدان املتقدمممة والللممدان الناميممة والللممدان المميت متممر اقتصممادااا مبرحلممة انتقاليممة ععتلارهمما نقطممة مرجعيممة،
ال ممت التقييم ممات األحك ممام املوة مموعية الرئيس ممية للقم موانني ،م ممن الرتكي ممز عل ممى التطلي ممق خ ممارج احل ممدود
اإلقليميممة والتعمماون الممدويل ،وسممعت إىل دعممم اجلهممود الراميممة إىل تعزيممز املنافسممة العادلممة علممى الصممعيدين
الوطين واإلقليمي.
 -٢8وأعممرب وزيممر مكافحممة الحتكممار والتنظمميم والتجممارة يف بمميالرو عممن تقممديره لتوجمميات
األونكتمماد .وسممل الضمموء علممى أايممة اتفمماق التعمماون املوقممن بممني الوكالممة واللجنممة املاليممة الدوليممة يف
نيسممان/أبريل  ،٢٠١٩والممذي أدى إىل زايدة كلممرة يف التحقيقممات يف املمارسممات احملتمممل إخالهلمما
عملنافسممة ( ٩٧يف األشممهر السممتة املاةممية) .وأخ مرا ،شممدد علممى أن سياسممات املنافسممة الفعالممة ليسممت
أمرا علغ األاية لتسوية ميمدان اللعمة أممام املنشملت التجاريمة ،وخصوجما املنشملت الصمترة واملتوسمطة
احلجم ،فحسة ،بل يكن أيض ا أن تعزز محاية مصاحل وحقوق املستهل .
 -٢٩وأشار املمثل من اللجنمة القتصمادية للمنطقمة األوروبيمة اوسميوية إىل أن التقيميم القمانوين مفيمد
للتاية يف حتديد ثترات عديدة يف وليمة اللجنمة ملعاجلمة السملوك املململ عملنافسمة ،سمواء يف إطمار الوليمة
الوطنيممة أو عممرب احلممدود ،إىل جانممة أمممور أخممرى تتعلممق علوليممة خممارج احلممدود الوطنيممة .وا يلنشممأ بعم لمد
نظام إقليمي ملراقلة عمليات الندماج يف اجلماعة القتصادية للمنطقمة األوروبيمة اوسميوية .ويف اخلتمام،
ذكممر املمثممل أن اللجن ممة ترحممة بتوج مميات األونكتمماد لتط مموير ب مرانمج التس مماهل ،وتلسممي تعري ممف
املعلومات السرية من أجل تيسر التعاون اإلقليمي ،وإةافة أدوات للتحليل القتصادي.
 -3٠وأثناء املناقشة اليت أعقلت ذل  ،أشماد عمدد ممن الوفمود علعممل املضمطلن بمه بشمأن عمليمات
التقييم القانوين ،اليت دلت علمى اجلهمود التعاونيمة بمني المولايت القضمائية املشماركة ووفمرت أساسم ا جيمدا
لتعزيز اإلنفاذ وأنشطة الدعوة عرب احلدود يف املستقلل.
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واو -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقننوانني وسياسننات املنافسننة :تقريننر ع ن األعمننال املتعلقننة ببننناء القنندرات وتقنندن
املساعدة التقنية ب جمال عوانني وسياسات املنافسة
(اللند (3ج) من جدول األعمال)

 -3١يف إطار هذا اللند من جدول األعمال ،نظم فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقموانني
وسياسممات املنافسممة مناقشممة مائممدة مسممتديرة .ويف افتتمما املناقشممة ،عرةممت أمانممة األونكتمماد األنشممطة
املضطلن هبا عامي .٢٠١٩-٢٠١8
 -3٢وقممدم املشممارك األول يف حلقممة املناقشممة مشممروعا للجماعممة القتصممادية والنقديممة لممدول وس م
أفريقيمما ،معممرعا عممن تقممديره لألونكتمماد واملفوةممية األوروبيممة علممى التمويممل ذي الصمملة .ومممن خممالل هممذا
املش ممروع ،أمك ممن لل ممدول األعض مماء يف اجلماع ممة تعزي ممز ق ممدرات أجهزا مما إلنف مماذ ق ممانون املنافس ممة .وم ممن
األحكممام اجلديممدة يف قواعممد املنافسممة اإلقليميممة تتيممر يف عتلممة مراقلممة عمليممات النممدماج (مممن  ١بليممون
دولر إىل  ١٠باليني دولر) واللوائح التنظيميمة املتعلقمة علسملوك املململ عملنافسمة يف املشمرتايت العاممة
ويف الصالحيات يف إجراءات التحقيق.
 -33وق م م ممدم املش م م ممارك الث م م مماين برانام م م م ا للمس م م مماعدة التقني م م ممة يف أللاني م م مما دعم م م ممه األونكت م م مماد يف
الفرتة  .٢٠١٧-٢٠١5وقد ركز استعراع األقران لقمانون وسياسمة املنافسمة يف أللانيما علمى زايدة
قدرة املو فني اإلداريني والقضاة وعلى ثقافة المدعوة يف اجملتممن ،مبما يف ذلم يف أوسماأل األعممال
التجارية واألوساأل األكاديية .وقد ساعد استعراع األقران على مواءمة قانون املنافسة من قانون
أوروع .وأخممرا ،خلم املشممارك األنشممطة الرئيسممية للهيئممة يف الفممرتة  ،٢٠١٩-٢٠١8مبمما يف ذلم
الدراسات واألحباث املتعلقة علسوق.
 -3٤وحتدث املشارك الثال بتفصميل عمن أنشمطة املسماعدة التقنيمة لألونكتماد يف السملفادور.
ففي عام  ،٢٠١8قدم األونكتاد املشورة بشأن إجال قانون املنافسة .وإةافة إىل ذل  ،شارك
األونكتمماد يف منتممدى هيئممات املنافسممة يف أمريكمما الوسممطى بعممرع عممن العتلممارات السمرتاتيجية لوجممود
سياسة منافسة فعالة من منظور متعدد األطراف ،كما شارك يف مسابقة ’يوم السلفادور‘ ويف بمراناني
تلفزيونيني وإذاعيني.
 -35وخمالل املناقشممة المميت تلممت ذلم  ،حتممدث أحمد املنممدوبني بتفصمميل عممن اتفاقممات التجممارة احلممرة
املربمة بني أسرتاليا ونيوزيلنمدا وبمني أسمرتاليا ورابطمة أممم جنموب شمرق سميا ،وكمذا عمن أنشمطة املسماعدة
التقنية املتاحة هلذه اجملموعة األخرة يف إطار هذه التفاقات.

زاي -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بق ننوانني وسياس ننات املنافس ننة :اس ننتعراض الفص ننلني التاسن ن والعا ننر من ن ع ننانول
املنافسة النمواجي
(اللند (3د) من جدول األعمال)

 -3٦قممدمت أمانممة األونكت مماد التنقيحممات المميت أدخل ممت علممى الفصمملني التاس ممن والعاشممر م ممن
قانون املنافسة النموذجي .وذكر أحمد املنمدوبني أن هنماك بعمض املعلوممات غمر الصمحيحة بشمأن
هيئممة املنافسممة يف اململكممة املتحممدة ،وعممرع تقممدو تصممويلات حبلممول شمملاأل/فرباير  .٢٠٢٠واقممرت
مندوب خر جن جين املسااات املقدمة من المدول األعضماء وإدراجهما يف وثيقمة األمانمة بشمأن
تنقيح الفصلني ذوي الصلة.
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حاء -بننرجما العمننا ننا ب الننل بننناء القنندرات وتقنندن املسنناعدة التقنيننة فيمننا يتعلننق
بقننوانني وسياسننات املنافسننة :تقريننر ع ن العمننا الننيي الننطل بننه فريننق النقننا
املعين ابلتعاول الدويل
(اللند (3ه) من جدول األعمال)

 -3٧قدمت أمانة األونكتاد تقرير العمل الذي قام بمه فريمق النقماش املعمين علتعماون المدويل يف
الفرتة  ،٢٠١٩-٢٠١8الذي توج بصياغة مشروع السياسات واإلجراءات التوجيهية فيما يتعلق
بتنفيذ التدابر الدولية مبوجة الفرع واو من اموعة امللمادع والقواعمد املنصمفة املتفمق عليهما اتفاقم ا
متعممدد األط مراف مممن أجممل مكافحممة املمارسممات التجاريممة التقييديممة .وقممد اسممتند هممذا علممى األعمممال
السمابقة الميت اةممطلن هبما فريمق النقمماش بشمأن دراسمة استقصممائية للعقلمات الرئيسمية المميت تعمرتع التعمماون
الممدويل ،سمماات فيهمما ولايت قضممائية علممى درجممات متفاوتممة مممن النضممج ،وكممذا علممى اموعممة أدوات
ملكافح ممة املمارس ممات التجاري ممة التقييدي ممة ق ممدمها الحت مماد الروس ممي ،وعل ممى مقرتح ممات تكميلي ممة ق ممدمتها
بلدان أخرى مشاركة يف فريق النقاش.
 -38وقممدم أعضمماء جلنممة الصممياغة ،وهممم الحتمماد الروسممي وإيطاليمما والنمسمما والممولايت املتحممدة
األمريكيمة واليمماعن ،منظموراام بشممأن العمليمة ،إىل جانممة أفكمار عامممة .وأكمد العضممو ممن الحتمماد
الروسي من جديد احلاجة إىل التعاون بني الوكالت يف امال اإلنفماذ ،علنظمر إىل التحمدايت الميت
تشكلها املمارسات اململلة عملنافسة عمرب احلمدود .وبفضمل مسمااات ممن أكثمر ممن  5٠وكالمة منافسمة
يف جيممن أامماء العمماا واألوسمماأل األكادييممة واألعمممال التجاريممة واحمل مامني ،شممكل مشممروع السياسممات
واإلجراءات التوجيهية وسيلة لميس فقم لتموفر التوجيهمات ،بمل لتموفر ليمة عمليمة وقابلمة للتطليمق
للتعماون الممدويل ،مممن إيممالء أايمة خاجممة للللممدان الناميممة .وأشمار العضممو مممن الممولايت املتحممدة إىل
توافممق واةممح يف اوراء بشممأن ةممرورة واسممتعجالية التعمماون وأعممرب عممن تقممديره للجهممود المميت تلممذهلا
شلكة املنافسة الدولية ومنظمة التعاون والتنميمة يف امليمدان القتصمادي يف همذا الصمدد .وسمل الضموء،
يف معرع إشارته إىل جلة أمور منها الدراسمات الستقصمائية الميت أجراما شملكة املنافسمة الدوليمة
عام  ٢٠١3ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي عام  ٢٠١٤واألونكتاد عام ٢٠١٧
بشممأن التحممدايت امللموسممة فيممما يتعلممق علتعمماون ،علممى بعممض املسممائل الرئيسممية ،مثممل احلمواجز القانونيممة
والقيممود العمليممة ،ول سمميما املتعلقممة علسمرية ،وأشممار إىل أن مشممروع السياسممات واإلجمراءات التوجيهيممة
وسن األطر القائممة لتشممل الوكمالت األحمدث نشمأة .وشمدد العضمو ممن اليماعن علمى متاسم اللجنمة
وجهودهمما املسممتمرة لتعزيممز األعمممال القائمممة واملقرتحممات اإلةممافية .وذكممر العضممو مممن النمسمما أن وةممن
الصمميتة النهائيممة ملشممروع السياسممات واإلج مراءات التوجيهيممة قممد يف اجتممماع خ مرباء خمص م عقممد يف
نيسان/أبريل  ،٢٠١٩شاركت فيه أكثر من  ٦٠دولة عضو .ومن املسائل الرئيسية اليت نوقشمت
يف الجتممماع احلاجممة إىل تعزيممز تلممادل املعلومممات غممر الس مرية ،ووةممن وليممة واةممحة لألونكتمماد.
وأخممرا ،أعممرب العضممو مممن إيطاليمما عممن تقممديره لألونكتمماد علممى تمموفره منممربا للتعمماون ،ول سمميما للللممدان
النامية ،وشدد على الثقة ععتلارها شرطا أساسيا للتعاون الدويل.
 -3٩وخالل املناقشة اليت تلت ذل  ،أشار تثل منظممة حكوميمة دوليمة إىل أن الوثيقمة اثدثمة
اون .وعرع أحد املندوبني ،يف معرع ثنائه على درجة احلنكة واملرونة ،اليت من شأهنا أن معله
جد قابل للتطليق يف خمتلف الولايت القضائية ،إعداد نسملة برتتاليمة ممن الوثيقمة .وأعربمت عمدة
وفود عن تقديرها لألونكتاد على بناء توافق اوراء وحتقيق إ از عرز يف تعزيز التعاون المدويل بمني
GE.19-14069
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وكممالت املنافسممة .وأعممرب أحممد املنممدوبني عممن الهتمممام علعمممل بشممكل فاعممل علممى وةممن خريطممة
طريق مشرتكة .وأشار مندوب خمر إىل أن فريمق النقماش املعمين علتعماون المدويل يثمل يف حمد ذاتمه
مثممالا جيممدا علممى التعمماون الممدويل .وأخممرا ،أشممار أحممد اخلمرباء إىل التحممدي الممذي تواجهممه هيئممات
املنافسة األحدث نشأة يف توةيح فوائد التعاون الدويل لألطراف الميت جيمري التحقيمق فيهما ،علمى
النحو املشار إليه يف مشروع السياسات واإلجراءات التوجيهية ،وأكد على أاية دور العاملني يف
القطاع اخلاص يف أنشطة الدعوة يف هذا الصدد.

اثلث ا -املسائا التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(اللند  ١من جدول األعمال)

 -٤٠انتملة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة يف جلسته العاممة
الفتتاحيممة ،املعقممودة يف  ١٠متوز/يوليممه  ،٢٠١٩السمميدة تيليليلممو بممويل (بوتسمواان) رئيسممة للفريممق،
والسيد ساداكي سوازونو (الياعن) انئلا للرئيس  -مقررا.

ابء -إعرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
(اللند  ٢من جدول األعمال)

 -٤١أقمر فريممق اخلمرباء احلكمومي الممدويل ،يف جلسممته العامممة الفتتاحيمة أيضما ،جممدول األعمممال
املؤقت الوارد يف الوثيقة ( ،)TD/B/C.I/CLP/53كما يلي:
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-١

انتملاب أعضاء املكتة.

-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-3

بمرانمج العمممل ،مبمما يف ذلم بنمماء القممدرات وتقممدو املسمماعدة التقنيممة فيممما يتعلممق
بقوانني وسياسات املنافسة:
(أ)

الدراسممات املتعلقممة أبحكممام اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق
عليهما اتفاقم ا متعممدد األطمراف ممن أجممل مكافحمة املمارسمات التجاريممة
التقييدية:

’‘١

قضااي املنافسة يف القتصاد الرقمي؛

’‘٢

قضممااي املنافسممة يف القطمماع الصممحي ،ول سمميما املستحضمرات الصمميدلنية
وخدمات الرعاية الصحية على وجه التحديد؛

’‘3

التعمماون الممدويل بممني اهليئممات املعنيممة عملنافسممة يف مكافحممة املمارسممات
وعمليات الندماج العابرة للحدود اململلة عملنافسة؛

(ب)

استعراع األقران الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة؛

(ج)

تقرير عن األعمال املتعلقمة بلنماء القمدرات وتقمدو املسماعدة التقنيمة يف
اال قوانني وسياسات املنافسة؛
GE.19-14069
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(د)

استعراع الفصلني التاسن والعاشر من قانون املنافسة النموذجي؛

(هم)

تقرير عن العمل الذي اةطلن به فريق النقاش املعين علتعاون الدويل.

-٤

جممدول األعمممال املؤقممت ملمؤمتر األمممم املتحممدة الثممامن لسممتعراع جيممن جوانممة
اموعة امللادع والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقا متعمدد األطمراف ممن أجمل
مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.

-5

اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة.

جيم -جنندول األعمننال املؤع ن ملننؤمتر األمننم املتحنندة الثننام لسننتعراض ي ن جوانننب
جمموعنة املبناد والقواعند املنصنفة املتفنق عليهنا اتفاعنا متعندد األلنراف من أجنا
مكافحة املمارسات التجارية التقييدية
(اللند  ٤من جدول األعمال)

 -٤٢أق ممر فري ممق اخل مرباء احلك ممومي ال ممدويل ،يف جلس ممته العام ممة اخلتامي ممة املعق ممودة يف  ١٢مت مموز/
يوليممه  ،٢٠١٩جممدول األعمممال املؤقممت ملمؤمتر األمممم املتحممدة الثممامن لسممتعراع جيممن جوانممة اموعممة
امللمادع والقواعممد املنصممفة املتفمق عليهمما اتفاقم ا متعمدد األطمراف مممن أجمل مكافحممة املمارسممات التجاريممة
التقييدية (املرفق األول).

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

 -٤3أذن فريممق اخل مرباء احلكممومي الممدويل ،يف جلسممته العامممة اخلتاميممة أيض م ا ،لنائممة ال مرئيس -
املقرر أبن يضن التقرير يف جيتته النهائية بعد اختتام الدورة.

GE.19-14069
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املرفق األول
جنندول األعمننال املؤع ن ملننؤمتر األمننم املتحنندة الثننام لسننتعراض ي ن
جوانننب جمموعننة املبنناد والقواعنند املنصننفة املتفننق عليهننا اتفاع نا متعنندد
األلراف م أجا مكافحة املمارسات التجارية التقييدية
-١

افتتا املؤمتر.

-٢

انتملاب الرئيس وأعضاء املكتة اوخرين.

-3

اعتماد النظام الداخلي.

-٤

إقرار جدول أعمال املؤمتر وتنظيم األعمال.

-5

واثئق تفويض املمثلني يف املؤمتر:
(أ)

تعيني جلنة لواثئق التفويض؛

(ب)

تقرير جلنة واثئق التفويض.

-٦

تنفيممذ ملممادع األمممم املتحممدة التوجيهيممة حلمايممة املسممتهل واموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة
املتفق عليها اتفاق ا متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية.

-٧

تعزيز محاية املستهل واملنافسة يف القتصاد الرقمي؛

-8

التعمماون الممدويل يف اممال اإلنفمماذ فيممما بممني هيئممات محايممة املسممتهلكني يف اممال التجممارة
اإللكرتونية.

-٩

التعمماون الممدويل يف إطممار الفممرع واو مممن اموعممة امللممادع والقواعممد املنصممفة املتفممق عليهمما
اتفاق م ا متعممدد األط مراف مممن أجممل مكافحممة املمارسممات التجاريممة التقييديممة :إق مرار السياسممات
واإلجراءات التوجيهية.

 -١٠حتسممني سممالمة املنتجممات السممتهالكية علممى الصممعيد العمماملي :بيمماانت جيممدة مممن أجممل
سياسة جيدة.
 -١١احلياد يف اال املنافسة.
 -١٢مكافحة التكتالت الحتكارية العابرة للحدود.
 -١3اس ممتعراع بن مماء الق ممدرات وتق ممدو املس مماعدة التقني ممة يف ا ممال قم موانني وسياس ممات محاي ممة
املستهل واملنافسة.
 -١٤استعراع األقران الطوعي لقوانني وسياسات محاية املستهل  :برو.
 -١5اسممتعراع األق مران الط مموعي لق موانني وسياسممات املنافس ممة :الحت مماد القتص ممادي والنق ممدي
لترب أفريقيا.
 -١٦مسائل أخرى.
 -١٧اعتماد تقرير املؤمتر.
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املرفق الثاين
احلضور*

 -١حضر الدورة تثلو الدول األعضاء التالية:
الحتاد الروسي
األرجنتني
أرمينيا
إسلانيا
أسرتاليا
أفتانستان
أللانيا
أملانيا
إندونيسيا
أوزبكستان
أوكرانيا
إيطاليا
عراغواي
عكستان
الربازيل
بروين دار السالم
بنن
بوتسواان
بوركينا فاسو
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
برو
بيالرو
تركيا
تونس
اجلزائر

سيشيل
جربيا
الصني
عمان
غامليا
غواتيمال
غياان
فرنسا
الفللني
فييت انم
قطر
قرغيزستان
كازاخستان
كملوداي
كوت ديفوار
كولومليا
الكونتو
الكويت
كينيا
ليتوانيا
ليسوتو
ماليزاي
مدغشقر
مصر
املترب

__________

*

GE.19-14069
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اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
جهورية الكونتو الديقراطية
جهورية لو الديقراطية الشعلية
جنوب أفريقيا
جورجيا
دولة فلسطني
رومانيا
زامليا
زملابوي
سري لنكا
السلفادور
سويسرا

مقدونيا الشمالية
مالوي
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
منتوليا
موريشيو
انميليا
النمسا
نيجراي
اهلند
هنتاراي
الولايت املتحدة األمريكية
الياعن

 -٢وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية لتثلة يف الدورة:
السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
أمانة الكومنول
اجلماعة القتصادية لدول غرب أفريقيا
اجلماعة القتصادية والنقدية لدول وس أفريقيا
اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية اوسيوية
الحتاد األورو
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
منظمة التعاون اإلسالمي
الحتاد القتصادي والنقدي لترب أفريقيا
 -3وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئااا وبرااها التالية لتثلة يف الدورة:
اللجنة القتصادية ألوروع
 -٤وكانت املنظمات غر احلكومية التالية لتثلة يف الدورة:

الفئة العامة:

اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني
مؤمتر التجار العاملي
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مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية

Distr.: General
28 July 2020
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جملس التجارة والتنمية

جلنة التجارة والتنمية
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
الدورة الثامنة عشرة
جنيف 12-10 ،متوز/يوليه 2019

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة عن
دورته الثامنة عشرة
املعقودة يف قصر األمم ،جبنيف ،يف الفرتة من  10إىل  12متوز/يوليه

2019

تصويب

الفصل األول ،االستنتاجات املتفق عليها
يستعاض عن الفقرة  6ابلنص الوارد أدانه.
يرح ب ابلوثيقببا املتعةقببا ابلسياوببار ءاتج براجار التوجيليببا يف ابباا رينفي ب الت ب ا
-6
ال ءليببا املنصببوي عةيلببا يف الفببر ءاء مببن ائوعببا املدببادص ءالقواعب املنصببفا املتفببد عةيلببا اريفاقببا متعب د
األطراف م ن أجل مكافحا املئاروار التجاريا التقيي يا اليت أع ها فريد النقاش املعين ابلتعاءن ال ءيل
ءيؤي ها ،ءيطة أن ريق م لةنظر فيلا ءاملوافقا عةيلا من جان مؤمتر األمم املتحب ة الابامن توبتعراض
مجيع جوان ائوعبا املدبادص ءالقواعب املنصبفا املتفبد عةيلبا اريفاقبا متعب د األطبراف مبن أجبل مكافحبا
املئاروار التجاريا التقيي يا ،املقرر عق ه عام *2020؛
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