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 الستنتاجات المتفق عليها -     أول   

 ،إن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة 

جل مكافحة  متعدد األطراف من أ                                                      بمجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقا              إذ ي ذك  ر 
 ت التجارية التقييدية،الممارسا

في الحسببببببببان القرار الذه اعتمد  مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني باسبببببببتعرا  جمي   إذ يأخذ 
                                                                                                 جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصبفة المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسبات  

 ،( 1) (2020األول/أكتوبر يدية )جنيف، تشرين  التجارية التقي 

( 2016بما قررته الدورة الرابعة عشببببببرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )نيروبي،                  وإذ يحيط علما   
                                                                             )خ( من أن "من المهم أيضبببا  وجود قوانين وسبببياسبببات وطنية منصبببفة وسبببليمة وقوية بشبببأن  76و   69في الفقرتين  

دولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات في                      يضبببا  على التعاون ال هلك، وهو ما ينسبببحب أ المنافسبببة ويماية المسبببت 
هذ  المجالت، وخاصببة في ءببوء توسببي  األسببواي العالمية، والدور المتزايد للشببركات عبر الوطنية، وءببرورة  

ترونية" وأن على تحسببين الشببفاوية والمسبباءلة، وثورة تينولوجيات المعلومات والتصببالت، وجهور التجارة ا لي 
دة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصبببباداتها بمريلة انتقالية على صببببياذة وتنفيذ  ونيتاد "مواصببببلة مسبببباع األ 

سببياسببات وقوانين بشببأن المنافسببة ويماية المسببتهلك، بسبببل منها إجراء اسببتعراءببات النظراء ال و ية وتقاسببم 
بالتعاون م  ة ويماية المسبببببببتهلك،  بين وكالت المنافسببببببب  أفضبببببببل الممارسبببببببات، وكذلك تيسبببببببير التعاون الدولي 

 ، ( 2)                                                                                             منظمات دولية أخرى ذات صلة، م  مراعاة مبادئ األمم المتحدة التوجيهية المنق حة لحماية المستهلك" 

الدور األسباسبي الذه تؤديه قوانين وسبياسبات المنافسبة في تحقيق خ ة التنمية                    وإذ يؤك د من جديد 
وية والحرة، وءبببببببمان تمت  المسبببببببتهليين اي التنافسبببببببية والمفت ، وذلك بتعزيز األسبببببببو 2030المسبببببببتدامة لعام 

 بخيارات أوس  وجودة أفضل وأسعار أقل للسل  والخدمات،

ونتائج الدورة الرابعة عشبببببببببببببرة لمؤتمر األمم  2030أن خ ة التنمية المسبببببببببببببتدامة لعام  وإذ ياليظ 
ة إلى التنمية  فرص وتحديات بالنسبببب   وه عليه العولمة منالمتحدة للتجارة والتنمية تركزان على تناول ما تن 

 والحد من الفقر،

                                                                               بالتدابير والتدخ الت الحاسبببببمة التي اتخذتها الحكومات وقامت بها في ميدان المنافسبببببة   وإذ يريب 
  2019عن طريق اتخاذ إجراءات منسبقة دولية وإقليمية وثنائية للتصبده ألزمة مر  الفيروا التاجي لعام 

 ي على األسواي المحلية ورفا  المستهليين،يف من تأثيرها السلب ( ومحاولة التخف19-د)كوفي 

"إعادة البناء  على أن قوانين وسبياسبات المنافسبة هي أداة رئيسبية من أدوات السبياسبات ل            وإذ يؤك د 
  وتنافسبية على نحو أفضبل" ب ريقة اباملة للجمي  ومسبتدامة، بما في ذلك عن طريق الحفال على أسبواي مفتوية  

 وتعزيز التجارة والستثمار، وتعبئة الموارد، وتسخير المعرفة، والحد من الفقر، صول إليها،ويسهل الو 

                                                                            بأن تهيئة بيئة تمكينية فعالة للمنافسبببببببة والتنمية ينبشي أن تشبببببببمل كال  من سبببببببياسبببببببات   وإذ يسبببببببلم 
  التصببده للممارسببات                  ة بترك ز األسببواي و المنافسببة الوطنية والتعاون الدولي بةية تناول قضببايا المنافسببة المرتب  

 لمخلة بالمنافسة والعابرة للحدود،ا

بالحاجة إلى تعزيز أعمال األونيتاد في مجال قوانين وسبببببياسبببببات المنافسبببببة بةية  وإذ يسبببببلم كذلك 
                                                                           تحسين تأثير  على التنمية والفوائد التي يحق قها للمستهليين ولمؤسسات األعمال،
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                           ة المقد مة من الدول األعضببببباء ية والشبببببفوية المهم                    اح بالمسببببباهمات الخ   م  الرتي                 وإذ يحيط علما   
 وهيئات المنافسة بها والجهات المشاركة األخرى التي أسهمت في إثراء النقاش أثناء دورته الثامنة عشرة،

  بجهود الدول األعضبباء في تنفيذ مجموعة المبادئ والقواعد المنصببفة المتفق عليها  يريب  -1 
  لتجارية التقييدية؛ ويؤكد من جديد اهتمام هيئات المنافسبببةمكافحة الممارسبببات ا دد األطراف من أجل              اتفاقا  متع 

 بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتحديات ويما يتعلق بقوانين وسياسات المنافسة؛

باسبتضبافة الدورة الخامسبة عشبرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في الفترة   يريب -2 
                                                  ي شببببج    الدول األعضبببباء على ا سببببهام في مواءمة سببببياسببببات  ؛ و 2021ول/أكتوبر تشببببرين األ 7إلى  3ن م

 ؛2030المنافسة م  خ ة التنمية المستدامة لعام 

على مواصببلة ا جراءات والمبادرات التشببريوية والسببياسبباتية التي تدعمها هيئات          ي شببج    -3 
ع د وفي أعقابها، وكذلك على ا 19-المنافسببة في مواجهة جائحة كوفيد                                     لتنسببيق وتقاسببم المعلومات على الصبب 

 الدولية وا قليمية والثنائية؛

قانون وترويج ثقافة المنافسببببة في البلدان على فوائد تحسببببين وتعزيز قدرات إنفاذ ال        يؤك د -4 
النامية والبلدان التي تمر اقتصبباداتها بمريلة انتقالية عن طريق أنشبب ة بناء القدرات والدعوة التي تسببتهدف 

                                                                                       الجهات المعنية صببببببببببايبة المصببببببببببلحة؛ وي لب إلى أمانة األونيتاد أن تعم م موجز مناقشببببببببببات فريق  جمي 
ذ  المواءبي  على جمي  الدول األعضباء المهتمة، بما في ذلك عن طريق  الخبراء الحكومي الدولي بشبأن ه

 أنش ة المساعدة التقنية واستعراءات النظراء؛

"واو" من مجموعبة  ا هو معترف ببه في إطبار الفر  على أهميبة التعباون البدولي كمب   يؤكبد -5 
،  فحة الممارسبببات التجارية التقييدية                                                                      المبادئ والقواعد المنصبببفة المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكا 

بما في ذلك التعاون ذير الرسبببببببببببمي ويما بين هيئات المنافسبببببببببببة؛ ويدعو األونيتاد إلى تعزيز ودعم التعاون  
(، ومباويكيبانو نيروبي 211و  103                                           افسببببببببببببببة، وفقبا  لتوجيهبات اتفباي أكرا )الفقرتبان  هيئبات المنب الحكومبات و  بين

ذه اعتمببد  مؤتمر األمم المتحببدة الثببامن لسببببببببببببببتعرا  جمي  جوانببب  )خ((، والقرار البب 76و  69)الفقرتببان  
  ارسببببات التجارية                                                                                     مجموعة المبادئ والقواعد المنصببببفة المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة المم 

ي  (، وكذلك توجيهات الوثيقة المعنونة "السبببياسبببات وا جراءات التوجيهية الواردة ف 22و 3التقييدية )الفقرتان  
                                                                                                     إطار الفر  "واو" من مجموعة المبادئ والقواعد المنصببببفة المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة 

 الممارسات التجارية التقييدية"؛

إلى أمانة األونيتاد أن تواصببببببل تعميم الوثيقة المعنونة "السببببببياسببببببات وا جراءات    ي لب -6 
                                                           مجموعبة المببادئ والقواعبد المنصببببببببببببببفبة المتفق عليهبا اتفباقبا  متعبدد   التوجيهيبة الواردة في إطبار الفر  "واو" من

 ستخدامها؛                                                                                 األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية"، وأن تشج   الدول األعضاء على ا

                                                                           على أهمية التعاون ا قليمي في إنفاذ قوانين وسببياسببات المنافسببة؛ وي شببج    هيئات   يؤكد -7 
 تعاونها ا قليمي والثنائي؛المنافسة على تعزيز  

بما ين وه عليه القتصببببباد الرقمي من فوائد وتحديات بالنسببببببة إلى المسبببببتهليين    يسبببببلم -8 
ألسبببببببواي الرقمية ولالبتيار فيها، وبأن المنصبببببببات الرقمية هي ومؤسبببببببسبببببببات األعمال، وبأهمية المنافسبببببببة ل

عالجة قضبببايا المنافسبببة في األسبببواي  ة على م                                                     عناصبببر أسببباسبببية في اقتصببباد اليوم؛ وي شبببج    هيئات المنافسببب 
الرقمية عن طريق ممارسببببببببباتها المتعلقة با نفاذ واألطر التشبببببببببريوية والتنظيمية، بةية يماية المنافسبببببببببة في  

 ي واستعادتها والنهو  بها؛القتصاد الرقم

باألونيتاد أن يواصببببل عمله في مجال القتصبببباد الرقمي لضببببمان اسببببتفادة جمي   يهيب -9 
                                                               اصة البلدان النامية وأقل البلدان نموا ، من البتيار الذه يجلبه؛البلدان، وخ
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                                                                  باألونيتاد أن يواصببببببل إدرا  نشبببببباف الدعوة بوصببببببفه نشبببببباطا  أسبببببباسببببببيا  في عمله  يهيب -10 
بمريلة انتقالية وتقديم المسببببببباعدة   لمتعلق ببناء قدرات البلدان النامية وقدرات البلدان التي تمر اقتصببببببباداتهاا

ا، وخاصببببة بالنظر إلى جهود هذ  البلدان في مجال تحقيق التعافي القتصبببباده في أعقا  أزمة التقنية إليه
 ؛19-جائحة كوفيد

  لتي يجريها ب رائق اسببببتعراءببببات النظراء ال و ية ا تجديد ولية الفريق العامل المعني   يقرر  -11 
عضبباء على أسبباا طوعي، دون األونيتاد لقوانين وسببياسببات المنافسببة ويماية المسببتهلك، المفتوح للدول األ

  أه آثار مالية على الميزانية العادية لألمم المتحدة، من أجل مناقشبببببببببببة وتحسبببببببببببين ا جراءات والمنهجيات القائمة 
                                                                    ي جرى تحديدها يتى اآلن وأن يقد  م الفريق تقريرا  إلى الدورة العشبببرين  حسبببينات الممكنة الت بالسبببتناد إلى الت 

 ؛2022المعني بقوانين وسياسات المنافسة في عام  لفريق الخبراء الحكومي الدولي

تجبديبد وليبة الفريق العبامبل المعني ببالتيتالت اليتيباريبة العبابرة للحبدود، المفتوح   يقرر -12 
  ى أسببببباا طوعي، دون أه آثار مالية على الميزانية العادية لألمم المتحدة، لتسبببببليط الضبببببوء عضببببباء عل للدول األ 

وا جراءات،  تبادل المعلومات والمشاورات والتعاون الدولي ومناقشة األدوات   على أفضل الممارسات وتيسير
هي والمبادئ    يارية العابرة للحدود بةية زيادة اسبببببتيشببببباف وتعميق فهم طرائق التحعيقات المتعلقة بالتيتالت اليت 

رة العشببببببببببرين لفريق الخبراء                                                                                    والمعايير الدولية المتعلقة بهذ  التحعيقات وأن يقدم الفريق العامل تقريرا  إلى الدو 
 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة؛

  وسبياسبة المنافسبة لحكومة مالوه لت وعها  جراء اسبتعرا  نظراء لقانون   يعر  عن تقدير   - 13 
عشبببببرة  فيها ولتقاسببببببمها خبراتها وما تواجهه من تحديات م  هيئات المنافسببببببة األخرى خالل الدورة التاسببببببعة  

  ق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسبياسبات المنافسبة، وتقدير  لجمي  الحكومات والمجموعات ا قليمية لفري 
 سة في مالوه؛لمحرز يتى اآلن في وء  وإنفاذ قانون المناف                                        المشاركة في الستعرا ؛ وي سل م بالتقدم ا

راءات النظراء ال و ية،  أن يواصل األونيتاد، بالنظر إلى خبراته في مجال استع  يقرر -14 
                                                                                                       إجراء استعراءات نظراء لقوانين وسياسات المنافسة بناء على طلبات من الدول األعضاء وتبعا  للموارد المتاية؛ 

عضبببباء وهيئات المنافسببببة إلى مسبببباعدة األونيتاد على أسبببباا طوعي  لدول األ جمي  ا  يدعو  - 15 
 المتابعة المتعلقة باستعراءات النظراء ال و ية وتوصياتها؛ بتوفير خبراء أو موارد أخرى لألنش ة القادمة وأنش ة  

                                                                        إلى أمانة األونيتاد أن تعد  تقارير ودراسبببات لتيون وثائق معلومات أسببباسبببية من   ي لب -16 
بشبأن موءبو  إعادة الدورة العشبرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسبياسبات المنافسبة   أجل

 -                                                                             نين المنافسبة  الدروا المسبتفادة من الجائحة، وخاصبة في األسبواي المهم ة اجتما يا  التفيير في إنفاذ قوا
لجائحة والتعافي القتصبببباده في فترة  التحديات والفرص الم روية في إطار السببببتجابة الفعالة خالل فترة ا

 ما بعد الجائحة؛

ر المشبباورات وتبادل اآلراء و  ي لب -17  يما بين الدول األعضبباء                                                       إلى أمانة األونيتاد أن تيسبب 
بشببأن موءببو  دور قوانين وسببياسببات المنافسببة في دعم المشبباري  الصببشيرة والمتوسبب ة الحجم أثناء التعافي 

 جائحة؛القتصاده في فترة ما بعد ال

  إلى أمانة األونيتاد أن تعد، بالستناد إلى المعلومات التي سترد من الدول األعضاء،   ي لب  -18 
                                                                                  ألنشببب ة بناء القدرات والمسببباعدة التقنية بشبببأن قوانين وسبببياسبببات المنافسبببة، يشبببمل تقييما                    اسبببتعراءبببا  محد ثا  

المعني بقوانين وسبببياسبببات المنافسبببة في   لتأثير هذ  األنشببب ة، كي ينظر ويه فريق الخبراء الحكومي الدولي
 دورته العشرين؛

انون المنافسببببة النموذجي،                                                      إلى أمانة األونيتاد أن ت جره تنعيحا  وتحديثا  لشببببروح ق  ي لب -19 
 بالستناد إلى المعلومات التي سترد من الدول األعضاء؛



TD/B/C.I/CLP/61 

5 GE.21-10782 

  لواردة من الدول األعضباء؛ م  التقدير بالتبرعات المالية وذيرها من المسباهمات ا              يحيط علما   - 20 
اصبببببلة مسببببباعدة األونيتاد على أسببببباا طوعي في تنفيذ ما يضببببب ل  به من ويدعو الدول األعضببببباء إلى مو 

الموارد   ة في مجالي بناء القدرات والتعاون التقني عن طريق توفير الخبراء أو التسببهيالت التدريبية أوأنشبب 
  ونيتاد أن تواصببببببل الءبببببب ال  بأنشبببببب ة بناء القدرات والمسبببببباعدة المالية أو الموارد األخرى؛ وي لب إلى أمانة األ 

 ن، على زيادة تأثيرها إلى أقصبببببببى يد في جمي  التقنية، بما يشبببببببمل التدريب، وأن تركز هذ  األنشببببببب ة، ييثما أمك 
 البلدان المهتمة.

 الجلسة العامة الختامية 
 2021تموز/يوليه  9

                          الموجز المقد م من الرئيس -       ثانيا   

 امة الفتتاحيةجلسة العال -ألف 

                                                                                        ع قدت الدورة التاسبببعة عشبببرة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسبببياسبببات المنافسبببة   -1
، في اببببببكلين افتراءببببببي ويضببببببوره.  2021تموز/يوليه   9إلى   7في قصببببببر األمم، بجنيف، في الفترة من  

  ات يكومية دولية، بمن في ذلك رؤساء                بلدا  وخمس منظم   77ويضر المناقشات الرويعة المستوى ممثلون من 
 هيئات المنافسة ويماية المستهلك.

ي ماليظاتها الفتتايية، على الدور الرئيسبببي لسبببياسبببة                                            وأك دت األمينة العامة بالنيابة لألونيتاد، ف -2
ع د الدولية وا قليمية والوطنية. وأابببارت إلى أنه  ينبشي                                                                                            المنافسبببة في تعزيز النتعاش القتصببباده على الصببب 

تحسبببببببين التعاون العابر للحدود عن طريق أطر المنافسبببببببة ا قليمية، وخاصبببببببة إع اء األولوية لسبببببببياسبببببببات  
                                                                          على المشببببباري  الصبببببشيرة والمتوسببببب ة الحجم. وأخيرا ، سبببببل ت الضبببببوء على أن الرتفا    المنافسبببببة التي تركز 

بيرة تنشببأ في مناطق جشراوية  المسببتمر في المنصببات الرقمية يمكن أن يؤده إلى وجود أسببواي مركزة بصببورة ك 
لحجم،  . وينبشي أن تعالج هيئات المنافسببببة ذلك عن طريق الترويج للمشبببباري  الصببببشيرة والمتوسبببب ة امحددة 

،  بةية من  المنصبات اليبيرة من إسباءة اسبتعمال أوءباعها المهيمنة، إلى جانب إجراء تشييرات تنظيمية وتشبريوية 
 رقمية اليبيرة. س ة الحجم من تقديم اكاوى ءد الشركات الوخاصة لتمكين المشاري  الصشيرة والمتو 

الواردة في إطار الفرع "واو" من التقرير المتعلق بتنفيذ السييياسييات واءجراءات التوجيهية   -باء 
                                                                                مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة 

 الممارسات التجارية التقييدية
 من جدول األعمال( 3ند  لب )ا

في إطبببار هبببذا البنبببد من جبببدول األعمبببال، عقبببد فريق الخبراء الحكومي البببدولي المعني بقوانين  -3
سبببات المنافسبببة مناقشبببة مائدة مسبببتديرة وايدة. وعرءبببت أمانة األونيتاد بالتفصبببيل التقدم المحرز في  وسبببيا

فر  "واو" من مجموعة المبادئ والقواعد المنصبببفة  تنفيذ السبببياسبببات وا جراءات التوجيهية الواردة في إطار ال
التقييدية، وأابببببببببارت إلى أن هذا                                                                    المتفق عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسبببببببببات التجارية 

 .2020                                                   الصك قد است خدم بالفعل عدة مرات منذ اعتماد  في عام 

ين أخذوا اليلمة على أن تعزيز التعاون                                                       وأثناء المناقشببببببببببببة التي تلت ذلك، أك د جمي  المتيلمين الذ -4
ات التعبافي والنتعباش.                                                         كب د أيبد المنبدوبين على أهميبة التعباون البدولي في اسببببببببببببببتراتيجيب أمر ببال  األهميبة. وأ

وأعر  ممثلو بضببببببب  مجموعات إقليمية عن دعمهم لتحسبببببببين التعاون ويما بين هيئات المنافسبببببببة ا قليمية، 
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الخبرة. وذكر منببدو  آخر أنببه ينبشي بحببر تببدبير التمويببل  جراء    واسببببببببببببببتهببداف منبباطق معينببة تفتقر إلى
                                        البلدان نموا . وردا  على سببببؤال طريه أيد  اسببببتعراءببببات نظراء طو ية لقوانين وسببببياسببببات المنافسببببة في أقل  

                                                                                                     المندوبين، أفادت أمانة األونيتاد بأن اسببتعراءببات النظراء ت ت اب  بأنشبب ة ترمي إلى تنفيذ التوصببيات وتقييم  
تائج بنجاح. وبا ءبببببافة إلى ذلك، أابببببارت األمانة إلى أن من الضبببببروره معالجة كيف يمكن اسبببببتخدام  الن 

ر. الفر  "واو" لدعم البلدان ا                                                                                  لنامية في تلقي المعلومات وءمان تلق ي المساعدة، م  قيام األونيتاد بدور الميس  

ية التي يجريها األونكتاد  تقرير الفريق العامل المعني بطرائق اسييتعراتييات الن راء الطو  -جيم 
 لكلقوانين وسياسات المنافسة وحماية المسته

 من جدول األعمال( 4)البند  

 عرءت أمانة األونيتاد تقرير الفريق العامل. -5

 قوانين وسياسات وأن مة المنافسة في العصر الرقمي -دال 
 من جدول األعمال( 5بند  )ال

 بقوانين وسببببياسببببات د فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  في إطار هذا البند من جدول األعمال، عق  -6
المنافسببببة مناقشببببة مائدة مسببببتديرة وايدة. ولدى افتتاح المناقشببببة، عرءببببت أمانة األونيتاد وثيقة المعلومات 

(.  TD/B/C.I/CLP/57نافسة في العصر الرقمي )الوثيقة األساسية المتعلقة بقوانين وسياسات وأنظمة الم
  مشببرف على المجلس ا داره للدفا  القتصبباده، بالبرازيل؛ وكبير اقتصببادييقاش من نائب ال وتألف فريق الن 

المنافسبة في المديرية العامة للمنافسبة، بالمفوءبية األوروبية؛ ونائب المدير العام لمكتب مكافحة اليتيار، 
لقتصببباده والتنمية؛ وكبير  ولة لتنظيم السبببوي، بالصبببين؛ ورئيس لجنة المنافسبببة، بمنظمة التعاون ابإدارة الد

التحادية للمنافسبببببببببببة ويماية المسبببببببببببتهلك، بنيجيريا. ودعا بع  الموجفين القانونيين المسببببببببببباعد في اللجنة  
التنظيمية وإلى التعاون                                                                            المشبباركين في يلقة النقاش إلى اتبا  نه ج اببامل بشببأن هيئات المنافسببة والوكالت 

                                                    ات المختلفة، وأك د بع  أعضبببباء فريق النقاش اآلخرين على بينها، لضببببمان التسبببباي بين القواعد والسببببياسبببب 
                                                                                       عاون الدولي في تبادل المعارف والخبرات، بةية التصببببده بشببببكل أفضببببل للتحديات التي ت واج ه في  أهمية الت 

 األسواي الرقمية.

                                                              في يلقة النقاش مسبببببببألة توقيت وكيفية التدخ ل في األسبببببببواي الرقمية.                          وتناولت المشبببببببار كة األولى -7
مناسبببب الشبببواذل المتعلقة بالمنافسبببة                                                               وأك دت على أهمية النظر ويما إذا كان سببببيل النتصببباف يعالج بشبببكل  

                                                                                               والقدرة على رصد سبل النتصاف رصدا  مناسبا  وفي الوقت المناسب وءمان انسجامها م  الس ب ل الم بقة  
                                تفاقات المتفاو   عليها كخيار من ي وليات قضائية أخرى. وبا ءافة إلى ذلك، أاارت المتيلمة إلى الف

                                                              يون مفيدة  في يل مشببكلة المنافسببة بسببرعة أكبر. وعلى سبببيل المثال، خيارات السببياسببات ألنها يمكن أن ت 
م  أيد أكبر مصببببببببببببارف  تفاو  المجلس ا داره للدفا  القتصبببببببببببباده بالبرازيل على كاتفاي وقف وكف   

لبيانات المالية م  اببببببببركة تينولوجيا مالية أخرى، ما كان التجزئة في البلد، كان يمن  العمالء من تقاسببببببببم ا
هبذ  األخيرة. واعتمبد لمجلس ببدرجبة كبيرة على التعباون البدولي لت وير منهجيبات وأدوات لتقييم    يعوي تنميبة

ن طريق التعلم من اآلخرين؛ وقام بتجمي  اسبببببببببببتعرا   الضبببببببببببرر الذه يلحق بالمنافسبببببببببببة ولتوفير الموارد ع
هيئة وفريق  18عن                       تقريرا  ودراسبة صبادرة    22                                      سبة في األسبواي الرقمية جم   معلومات من  لتقارير عن المناف

خبراء تعمبل في مجبال المنبافسببببببببببببببة من جمي  أنحباء العبالم، وأصببببببببببببببدر المجلس التجمي  عن طريق موقعبه  
تعزيز تشببببجي                                                                 يل مة على أن المحافل الدولية مثل األونيتاد تؤده دورا  هاما  في                              الشبببببكي. وأخيرا ، أك دت المت 

 المعارف والخبرات.
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                                                                                       وعر  المشار ك الثاني في الحلقة بالتفصيل أنظمة التحاد األوروبي الجديدة المتعلقة بالمنصات  -8
ن األول إلى تحسبببببببين األمان الرقمية، وهي قانون الخدمات الرقمية وقانون األسبببببببواي الرقمية. ويهدف القانو 

  يافؤ الفرص للمتنافسببينيادة الشببفاوية. ويهدف الثاني إلى ءببمان ت على ا نترنت ويماية الحقوي األسبباسببية وز 
د                                                                                                 الناابئين في السبوي والمعاملة العادلة لمسبتعم لي المنصبات، وخاصبة مؤسبسبات األعمال المسبتعم لة، وي قصب 

بول                                                               ، بوصفه مبنيا  على المتوق  ، يحدد القواعد األساسية للسلوك المقبه تيملة سياسة المنافسة. وهذا القانون 
  وصببالييات التحقيق في السببلوك الذه يعتبر ذير مقبول وفر  التدابير التصببحيحية. وتتناول سببياسببة المنافسببة 
                                                                                           التعهدات ذات القوة السبببببوقية وتهدف إلى ءبببببمان أل يكون الوءببببب  المهيمن م سبببببه  ال  للسبببببلوك الهادف إلى 

لى العكس من ذلك، ين بق قانون الحفال على هذ  الهيمنة أو زيادتها عن طريق ا ءبببببرار بالمنافسبببببة. وع
ول يشبببببير إلى الوءببببب  المهيمن؛ وهو يسبببببتهدف الشبببببركات الرقمية  األسبببببواي الرقمية على يارسبببببي البوابات

يمن، وكان لها تأثير اليبيرة بما يكفي بشكل م لق للتأهل كحارسة بوابات، يتى ولو لم تين ذات وء  مه
  اعات.                                           واس  على القتصاد، كثيرا  ما يتحق ق عبر الق

                                                                                         وأابببار المشبببار ك الثالر في الحلقة إلى أن الصبببين ت ولى أهمية كبيرة لتنظيم مكافحة اليتيار في   -9
القتصببببباد الرقمي. وكجزء من تحسبببببين قواعد المنافسبببببة العادلة في القتصببببباد الرقمي، تجره مراجعة قانون 

البتيار؛ وتعزيز سببببببياسببببببة المنافسبببببة  كافحة اليتيار، م  التركيز على المجالت الثالثة التالية  تشببببببجي  م
لمنافسببة العادلة في اقتصبباد المنصببات. كما تسببتهدف المراجعة السببلوك  كأسبباا للوائا التنظيمية؛ وءببمان ا

                          وسبببيكون م لوبا  من األطراف  الذه يسبببتبعد المنافسبببة ويقيدها عن طريق إسببباءة اسبببتخدام السبببل ة ا دارية؛  
أثناء التحقيق. كما أن كالمبادئ التوجيهية لمكافحة اليتيار في    موء  التحقيق التعاون م  هيئة المنافسة

  ، تحدد قواعد ت بيق قانون مكافحة اليتيار2021                                                   ق ا  اقتصبباد المنصببات ، التي اعت مدت في اببباف/فبراير  
فعال اليتيارية في اقتصببباد المنصبببات، واأليكام الخاصبببة التي على اقتصببباد المنصبببات، ومعايير تقييم األ

  المشباكل التي تبل  عنها الجهات صبايبة المصبلحة، بما في ذلك التواطؤ عن طريق الخوارزمياتق على       ت  ب  
                                                                                                والتسببعير المكي ف يسببب األاببخاص. وأاببار المشببار ك إلى أنه جرى زيادة جهود الدعوة ويما يتعلق بالقتصبباد

         ، وق عت  2020ران/يونيه  . وعقدت إدارة الدولة لتنظيم السببببببوي ندوة عن اقتصبببببباد المنصببببببات في يزي الرقمي
  منصبببة رقمية على التزام بالحفال على المنافسبببة العادلة في السبببوي؛ كما قامت إدارة الدولة لتنظيم 20أثناءها  

فضببببباء السبببببيبراني وإدارة  ، في إطار ابببببراكة م  اللجنة المركزية لشبببببؤون ال2021السبببببوي، في نيسبببببان/أبريل  
وااببترطت على للمنصببات، لمناقشببة اتفاقات التعامل الحصببره، الدولة للضببرائب، بعقد اجتما  توجيهي إداره 

  المنصبببات إجراء عمليات تفتيا ذاتي ابببامل وما يلزم من تصبببحيا. وسبببتواصبببل إدارة الدولة إبال  المنصبببات
.  د المنصببببات، كجزء من توفير التوجيه بشببببأن المتثال بالمبادئ التوجيهية لمكافحة اليتيار في ق ا  اقتصببببا 

الجهات التنظيمية األخرى في تحسين القواعد ذات الصلة، مثل قانون أمن ن هذ  ا دارة م                  وأخيرا ، ستتعاو 
 البيانات وقانون يماية المعلومات الشخصية.

يالت المنافسبببة المتصبببلة                                                                    وذكر المشبببار ك الراب  في الحلقة أن األدوات التقليدية ليسبببت مفيدة في -10
  نات للنقل وإمكانية التشبببببشيل البيني إلى خف  الحواجز، ولين األولىباألسبببببواي الرقمية. وقد تؤده قابلية البيا 

قد ل تعمل إذا لم يعتبر المسببببتهليون الخصببببوصببببية مسببببألة مهمة، وقد تسبببباعد األخيرة في خف  الحواجز  
  .                                                               ام بمويار معين سبببيكون م لوبا  وقد يؤده ذلك إلى الحد من البتيار                                         ولين لها آثارا  سبببلبية نظرا  إلى أن اللتز 

الصبببببشيرة، ي الوليات القضببببببائية                                                                وسببببببلط المشببببببار ك الضببببببوء على التحديات التي تواجهها هيئات المنافسببببببة ف
ة  القضببائي   التيلفة العالية لرف  دعوى ءببد أيد عمالقة التينولوجيا وإهدار الموارد إذا رفعت جمي  الوليات  وهي 

منصببات الرقمية عامة وليسببت خاصببة ببلد  المعنية الدعوى القضببائية نفسببها؛ وإذا كانت القضببايا المتعلقة بال
المفيد وءبببب  بروتوكولت جديدة للمنافسببببة واعتماد اسببببتنتاجات الهيئات   محدد. وفي هذا الصببببدد، يكون من

  ءببافة إلى ذلك، قد يسبباور هيئاتاألخرى التي يققت في قضببايا رقمية والتعويل على هذ  السببتنتاجات. وبا  
قلق بشببببأن رف  دعاوى ءببببد المنصببببات الرقمية العالمية ألن األخيرة  المنافسببببة في القتصببببادات الصببببشيرة ال
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                                                                                               هدد بمشادرة أسبواقها. واقترح المشبار ك في الحلقة يال  ين وه على التعاون بين هيئات المنافسبة في فتا ت  قد
لى أن المنصبببببات التي ربما كانت تهدد بمشادرة سبببببوي ما ل يمكنها  قضبببببايا مماثلة في وقت وايد، بالنظر إ

 نق ا  خدمات المنصات.مشادرة كثير من األسواي. ويمكن أن يحمي هذا التعاون البلدان من ا تحمل

                                                                                       وقدمت المشببار كة الخامسببة في الحلقة عرءببا  مفصببال  عن األعمال التي قامت بها مؤخرا  المفوءببية -11
             تتضبببمن فرعا     ة ويماية المسبببتهلك، بنيجيريا، في وءببب  مبادئ توجيهية لتعريف السبببوي،التحادية للمنافسببب 

                                                                                              عن السعر الصفره والمنصات الرقمية. واد دت على أهمية التصد ه للحواجز التي تعتر  الدخول، وخاصة 
،  نقل البيانات  ويما يتعلق بالوصول إلى البيانات، ودعت إلى إءفاء ال اب  الديمقراطي على البيانات وإمكانية 

المنافسبببببة ويماية المسبببببتهلك في األسبببببواي الرقمية. بالنظر إلى ما يتضبببببمنه ذلك من فوائد محتملة ليل من  
ت أن الالئحة النيجيرية لحماية البيانات قد أرسببببت األسبببباا لذلك، إذ تن  على يق المسببببتهليين وأوءببببح

  انات التي تسبببتخدمها المنصبببات الرقمية اليبيرةفي امتالك بياناتهم، وهو ما تتمثل فوائد  في أن مجموعات البي 
                                                        م لون النتقال إليها. وتوفير إمكانية الوصببببول إلى البيانات أخرى إذا اختار المسببببتعيمكن إتايتها لمنصببببات  

يمكن أن يؤده إلى تيافؤ الفرص في األسببببببواي الرقمية وأن يسبببببباعد في إيجاد أسببببببواي رقمية مفتوية يمكن  
 الوصول إليها.

                  ج ه في إندونيسببببببيا، المناقشببببببة التي تلت ذلك، أاببببببار أيد المندوبين إلى التحديات التي تواوخالل   -12
آسببببببيا، بما في ذلك ما يتعلق باليتيار، والتسببببببعير   وهي أكبر سببببببوي للتجارة ا ليترونية في جنو  اببببببرقي

ن الضبوء الفتراسبي، وايتباا المسبتهليين لدى عدد صبشير من المنصبات ا ليترونية. وسبلط بضبعة مندوبي 
ن القضايا الناجحة التي تن وه على القتصاد  على فائدة التعاون الدولي، لالستفادة من تجار  اآلخرين وم

وبين وممثلين لمجموعات إقليمية بالتفصببببببيل الت ورات التشببببببريوية في ولياتهم  الرقمي. وعر  بضببببببعة مند
                                     ة في كازاخسببتان قد ع دلت لألخذ بمفاميم                                                              القضببائية. وأخيرا ، أاببار أيد المندوبين إلى أن تشببريعات المنافسبب 

عن نهجية جديدة لتحليل المنافسبببببببببببة ويما يتعلق باألسبببببببببببواي الرقمية، وأعر   جديدة مثل آثار الشببببببببببببكات وم
اهتمامه بالتبادلت الدولية ويما يتعلق بإعداد منهجيات مناسببببببة بشبببببأن قضبببببايا المنافسبببببة التي تن وه على 

 األسواي الرقمية.

 وفي أعقابها  19-نافسة خالل أزمة كوفيدتشجيع الم -هاء 
 من جدول األعمال( 6)البند  

في إطبببار هبببذا البنبببد من جبببدول األعمبببال، عقبببد فريق الخبراء الحكومي البببدولي المعني بقوانين  -13
المنافسبببببببة مناقشبببببببة مائدة مسبببببببتديرة وايدة. ولدى افتتاح المناقشبببببببة، عرءبببببببت أمانة األونيتاد   وسبببببببياسبببببببات

الوثيقة وفي أعقابها )   19- سببببببببباسبببببببببية المتعلقة بتشبببببببببجي  المنافسبببببببببة خالل أزمة كوفيد األ المعلومات  وثيقة
 (TD/B/C.I/CLP/58 .)   وأدى تشبببجي  المنافسبببة إلى زيادة الوعي بفوائد المنافسبببة للمجتم ، بما في ذلك

لمنافسبة                                                                                               فوائدها للييانات الحكومية األخرى، وعز ز هذا التشبجي  إيجاد بيئة تنافسبية. ويمكن العيام بتشبجي  ا
يتعلق  التنظيمي، وثقافة المنافسة. وويماعند مناقشة قضايا مختلفة مثل الخصخصة، وا صالح التشريعي و 

األمانة على أن تشبجي  المنافسبة أمر أسباسبي، وخاصبة عن طريق اليتفال بسبجل                           بالبلدان النامية، ابد دت  
                                     أك دت األمانة على التحديات الناجمة عن                                                             متابعة للقضببايا بةية زيادة مصببداقية السببل ات وسببمعتها. وأخيرا ،

التعافي                                                                    سببببببة ينبشي أن تيون بمثابة مبدأ توجيهي ي سببببببتر اببببببد به في اعتماد تدابيرالجائحة، فذكرت أن المناف
القتصببببباده. وتألف فريق النقاش من رئيس جهاز يماية المنافسبببببة، بمصبببببر؛ ورئيس هيئة ا ابببببراف على 

يس المفوءببببية الوطنية لألسببببواي والمنافسببببة، بإسبببببانيا؛ ورئيس مفوءببببية الصببببناعة والتجارة، بكولومبيا؛ ورئ 
 منافسة، بالهند.ال
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                                                                                    وعر  المشببار ك األول في يلقة النقاش تفاصببيل جهود التشببجي  لسببياسببة المنافسببة التي يقوم بها  -14
لدعم جهاز يماية المنافسببببببة، بمصببببببر، أثناء الجائحة، بما في ذلك إصببببببدار مجموعة أدوات امتثال وتقديم ا

توسبببب ة الحجم، عن طريق إصببببدار  إلى أءببببعف ركيزة من ركائز القتصبببباد، وهي المشبببباري  الصببببشيرة والم
ات المخلة بالمنافسببببببببببة وكيفية تجنب النخراف في مثل هذ  المشببببببببببورة بشببببببببببأن كيفية ا بال  عن الممارسبببببببببب 

افسبببببببة في أوسببببببباف                                                                              الممارسبببببببات. وبا ءبببببببافة إلى ذلك، أ جريت عملية محاكاة تهدف إلى إذكاء الوعي بالمن 
                                                 لى تعزيز التعاون، وعر  بالتفصبيل األعمال المضب ل                                                    المحامين والقتصباديين. وابد د المتيلم على الحاجة إ 

برامج بناء القدرات المصببببببممة يسببببببب ال لب في جمي  أنحاء الشببببببري األوسببببببط واببببببمال بها بشببببببأن تعزيز  
أن مركز التبدريبب ا قليمي التباب  لألونيتباد  أفريعيبا، م  تقبديم التبدريبب إلى الوكبالت العربيبة. وأاببببببببببببببار إلى  

ن طريق                                                                                         الذه أ نشبببؤ مؤخرا  هو خ وة أسببباسبببية في تحسبببين الدعوة إلى المنافسبببة في المن قة وفي أفريعيا ع
ة لتبادل المعرفة وتعزيز بناء القدرات، ليس فقط ويما بين هيئات المنافسة ولين أيضا  بين الجهات                                                                                                         توفير منص 

 ات المختلفة.التنظيمية من الق اع

                                                                                      وأاببببار المشببببار ك الثاني في الحلقة إلى أن المنافسببببة القتصببببادية الحرة سببببتيون ركيزة رئيسببببية من  -15
                                                                                               ركائز تحقيق النتعاش تت لب اسبببتجابات سبببريعة من الجهات التنظيمية. وابببد د على التأثير الهام لالبتيار  

 لمبادرات التنظيمية.في األسواي وعر  أداة ذكاء اص ناعي تهدف إلى ا بال  عن ا

                                                                                    وقدم المشبببببار ك الثالر في الحلقة عرءبببببا  تفصبببببيليا  لشبببببت ى أدوات تشبببببجي  المنافسبببببة المسبببببتخد مة  -16
                                                                                                  للتصببده للجائحة، مثل إع اء األولوية للمشببتريات العامة وإجراء تحليل للمعونة المقد مة من الدولة، فضببال   

اجة إلى تجنب يماية الشببببركات الخاسببببرة والتركيز عن التوجيه العملي لدعم يدوث انتعاش فعال. وتوجد ي
                                                                                                     بدل  من ذلك على دعم الشركات القابلة للحياة والشركات الجديدة الملتزمة بالتخ يط البيئي. واد د المشار ك 
                                                                                              على ءبببرورة دعم المسبببتهليين الضبببعفاء ويما يتعلق بمور  ده ال اقة. ومن منظور تشبببجي  المنافسبببة، ت بده  

لألسبواي والمنافسبة، بإسببانيا، اسبتعدادها للدخول في يوار تنظيمي في المجالت الثالثة  المفوءبية الوطنية
                                                                                      التالية  المعونة المقد مة من الدولة؛ والمشتريات العامة؛ ويماية عملية التنظيم الفعالة.

تصباده                                                                                     وأابار المشبار ك الراب  في الحلقة إلى أن المنافسبة هي أيد المحركات الرئيسبية للنمو الق -17
                                                                                                  وأن من األساسي دعم تعافي المشاري  الصشيرة والمتوس ة الحجم، التي تؤد ه دورا  هاما  في اقتصاد الهند، 
                                                                                           وخاصبببببببة في ق ا  الصبببببببناعة التحويلية. وأوصبببببببى المشبببببببار ك في الحلقة بإعادة توجيه الموارد والجهود إلى 

                                    نتعبباش. وأخيرا ، أكبب د على الحبباجببة إلى مجببال تحقيق التعببافي والسببببببببببببببتفببادة من الرقمنببة لتحقيق التعببافي وال
 المرونة في إطار المنافسة وعلى دور المشتريات العامة في تحفيز البتيار والقدرة التنافسية.

وأثناء المناقشببببببببة التي تلت ذلك، عر  أيد المندوبين بالتفصببببببببيل جهود تشببببببببجي  المنافسببببببببة في   -18
ي يلقة النقاش إلى الدور الهام للمنافسببببببة في تحقيق إندونيسببببببيا أثناء الجائحة. وأاببببببار جمي  المشبببببباركين ف

 النتعاش القتصاده، وخاصة في دعم بقاء المشاري  الصشيرة والمتوس ة الحجم وتجديد ييوتها.

الخبرات وأفضييييييل الممارسييييييات الدولية في مجال إنفان قوانين المنافسيييييية تييييييد التكتالت   -واو 
 الحتكارية العابرة للحدود  

 ل األعمال(من جدو  7)البند  

في إطبببار هبببذا البنبببد من جبببدول األعمبببال، عقبببد فريق الخبراء الحكومي البببدولي المعني بقوانين  -19
وسببياسببات المنافسببة مناقشببة مائدة مسببتديرة وايدة. ولدى افتتاح المناقشببة، عرءببت أمانة األونيتاد الدروا 

وجهت النتبا  إلى المواءبببببي                                                                 المسبببببتفادة التي نوقشبببببت في الجتماعات التي ع قدت م  الدول األعضببببباء و 
الرئيسببببية التالية التي جرى تسببببليط األءببببواء عليها  التعاون ذير الرسببببمي؛ والتنازلت التسبببباهلية؛ والتعاون  
ا قليمي العببابر للحببدود؛ والثقببة؛ والتعبباون م  الوزارات في قضبببببببببببببببايببا التيتالت اليتيبباريببة العببابرة للحببدود.  
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  ة إلى المزيد من ا رابادات والتوصبيات الملموسبة والعملية، والمعايير                             ابد دت توصبيات محددة على الحاج  وقد 
العالمية، والتدابير المحددة الخاصبببببة بالبلدان النامية. وتألف فريق النقاش من رئيس وكالة يماية المنافسبببببة  

فحة  وت ويرها، بكازاخسبببببببببببتان؛ ورئيس المعهد الوطني لتعزيز المنافسبببببببببببة، بنيكاراذوا؛ ونائب رئيس دائرة مكا
اليتيار التحادية، بالتحاد الروسبببي؛ وعضبببو مجلس ا دارة والوزير المسبببؤول عن تنظيم المنافسبببة ومكافحة  

اآلسبببببببيوية؛ والرئيس التنفيذه بالنيابة للجنة المنافسبببببببة،   - ، باللجنة القتصبببببببادية للمن قة األوروبيةاليتيار 
  للمحاماة، لي و   كيم و  شبببارين في ابببركة كباه سبببت بالسبببوي المشبببتركة لشبببري أفريعيا والجنو  األفريقي؛ وكبير م 

 بجمهورية كوريا.

                                                                                    وعر  المشببار ك األول في يلقة النقاش تجربة كازاخسببتان في قضببيتين جاريتين عابرتين للحدود   -20
 وناقا مسألة امتثال الشركات بش  النظر عن قوة ا نفاذ والتشريعات.

ة ق اعات تهيمن عليها التيتالت اليتيارية في                                              وأاببببار المشببببار ك الثاني في الحلقة إلى وجود عد -21
نيكاراذوا، مثل النقل الجوه، واألسبببمدة، وق   ريار السبببيارات، وعر  تفاصبببيل يالت المقاءببباة األخيرة  

                                                                                            تيتال  ايتياريا  في أمريكا الالتينية لها تأثير سياسي كبير. إذ توجد ياجة واءحة إلى فر  جزاءات    30 لب
رية العابرة للحدود والتيتالت اليتيارية الوطنية لييال يجره إءبببببببفاء الشبببببببر ية على على التيتالت اليتيا

التيتالت اليتيبباريببة الوطنيببة. وويمببا يتعلق بعببدم وجود إطببار قببانوني يمكن عن طريقببه تبببادل المعلومببات، 
إنتربول(، للسببماح                                                                                       اقترح المشببار ك في الحلقة إبرام اتفاي على ذرار اتفاي المنظمة الدولية للشببرطة الجنائية )

 بعمليات تبادل أكثر سالسة للمعلومات بين هيئات المنافسة.

                                                                                         وأكب د المشببببببببببببببار ك الثبالبر في الحلقبة على الحباجبة إلى توييبد القواعبد وا جراءات المتعلقبة ببالتعباون  -22
 الدولي في مكافحة التيتالت اليتيارية العابرة للحدود على الصببببببببببببعيد الدولي عن طريق صببببببببببببياذة مبادئ
                                                                                               توجيهية محددة، يتول ى األونيتاد التيسببببببببير لها ويدعمها مركز قوانين وسببببببببياسببببببببة المنافسببببببببة التاب  لمجموعة  
                                                                                               بريكس ]البرازيل، والتحاد الروسبببببي، والهند، والصبببببين، وجنو  أفريعيام. ولم ت دمج كثير من السبببببل ات بعد 

 يام بذلك.أدوات التعاون الدولي، ويمكن للتينولوجيا الرقمية أن تدعمها في الع

                                                                                             وذكر المشار ك الراب  في الحلقة أنه يلزم إبرام مزيد من مذكرات التفاهم للسماح بتبادل المعلومات  -23
وفهم سببببببببلوك الشببببببببركات وكشببببببببف التيتالت اليتيارية. ويمكن للفريق العامل المعني بالتيتالت اليتيارية 

 .العابرة للحدود أن يض ل  بإجراءات عملية محددة في هذا الصدد

                                                                                         وابببد د المشبببار ك الخامس في الحلقة على الفتقار إلى التعاون على الصبببعيد ا قليمي وعلى الحاجة  -24
                                                                                               إلى التركيز على تعزيز التعاون على أر  الواق ، وخاصببببببببة في أقل البلدان نموا . وهذا التعاون ل يشببببببببمل  

                                                     التمويل فحسب بل يشمل أيضا  المهارات والتعاون العملي.

                                                                             لمشبببببار ك السبببببادا في الحلقة على الحاجة إلى تحسبببببين المشببببباركة في المناقشبببببات المتعددة         وأك د ا -25
 األطراف، بةية بناء التفاقات الدولية على الشفاوية.

وأثناء المناقشبة التي تلت ذلك، أابار أيد المندوبين إلى أهمية مسباعدة السبل ات الفتية في مجال   -26
                                                                   ايا التيتالت اليتيارية العابرة للحدود، وابد د مندو  آخر على الحاجة لى معالجة قضب إنفاذ قوانين المنافسبة ع 

                                                                                                 إلى تقاسبم الخبرات م  السبل ات الفتية وتقاسبم خبراتها هي. وأك د أيد المندوبين على الحاجة إلى توصبيات 
  أيد األولويات المسألة هو                                                                                  محددة تيون مفيدة ألقل البلدان نموا ، وذكر مندو  آخر أن التعاون الدولي بشأن هذ  

في إندونيسبببببيا ويما يتعلق بدعم أسبببببواي المنصبببببات الناابببببئة. وأيد العديد من المندوبين وممثلي المجموعات  
اليتيباريبة العبابرة  ا قليميبة المببادرة الراميبة إلى توييبد قواعبد وإجراءات التعباون البدولي في مكبافحبة التيتالت  

ة لتلقي المدخالت وتيسببببير المشبببباورات  ى الحاجة إلى                                للحدود. واببببد د أيد المندوبين عل  بشببببأن المبادرة،                                        منصبببب 
وأاببببببار مندو  آخر إلى أن المبادرة قد تيون سببببببابقة ألوانها وأنه قد يكون من األفضببببببل النظر في الوثائق 
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فق المنصفة المت                                                                                    المتاية بالفعل، مثال  ببحر كيف يمكن استخدام الفر  "واو" من كمجموعة المبادئ والقواعد 
النامية. وأاببببببببار                                                                                اقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسببببببببات التجارية التقييدية  في دعم البلدان عليها اتف 

                وأخيرا ، اقترح    مندو  آخر إلى أن نتائج هذا البحر يمكن أن تسبببباعد في تحديد ما إذا كانت المبادرة م لوبة. 
ية والتحديات التي تعتر  التنفيذ، لخ وات العملمندو  آخر زيادة توسي  ن اي المبادرة عن طريق تناول ا

                                        نظرا  إلى الحواجز القائمة أمام التعاون.

 استعراض الن راء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسة: مالوي  -زاي 
 من جدول األعمال( 8)البند  

ة                                                                               افت تا اسببببببببببببببتعرا  النظراء ال وعي ببيببان أدلى بببه رئيس وفببد مالوه، الببذه ابببببببببببببببد د على القو  -27
لمالوه من يير الصبببادرات على الرذم من أنها بلد ذير سبببايلي. ثم عرءبببت أمانة األونيتاد  القتصبببادية 

(. وتضبببمن هذا TD/B/C.I/CLP/59النتائج والتوصبببيات الرئيسبببية لتقرير المعلومات األسببباسبببية )الوثيقة  
بالمنافسبببة،                  فاقات المخل ةالعر  تناول العديد من المسبببائل الموءبببو ية لقوانين المنافسبببة، بما في ذلك الت 

                                                                                     وإسبببببباءة اسببببببتخدام الوءبببببب  المهيمن، والسببببببي رة على عمليات الندما  والسببببببتحواذ، فضببببببال  عن القضببببببايا 
المؤسببسببية المتصببلة بهياكل وممارسببات ا نفاذ، والتحديات المتعلقة بموارد الوكالة ومجمو  القضببايا القائمة. 

لي وباليتياجات من المسبببباعدة التقنية،  المنافسببببة الحاوتضببببمنت التوصببببيات مقتريات تتعلق بتعديل قانون  
                                                                                          فضببببال  عن وءبببب  هيئات المنافسببببة والسببببل ات التنظيمية تحت إاببببراف وزارة مركزية وايدة، لتجنب التناز  
والتضببار  في أهداف السببياسببة العامة، ولتحقيق الفصببل بين المنافسببة والتنظيم القتصبباده في مالوه من 

  لجنة المنافسببببببة التابعة للسببببببوي المشببببببتركة لشببببببري أفريعيا والجنو                ده الذه تتول  نايية، والتنظيم القتصببببببا
 األفريقي، من النايية األخرى.

وذكر المدير التنفيذه بالنيابة لمفوءبببببية المنافسبببببة والتجارة العادلة، بمالوه، أن عمليات التحقيق   -28
لجماعة ا نمائية للجنو   ة الدولية، واالتي تجريها المفوءببببببية قد اسببببببتفادت من التعاون م  ابببببببكة المنافسبببببب 

                                                                                             األفريقي، واألونيتاد. وواجهت هذ  المفوءببببببببية عددا  من التحديات ويما يتعلق بالتيتالت اليتيارية ونق  
الموارد المالية. وريب المدير التنفيذه بالنيابة بتوصببببببببببيات اسببببببببببتعرا  النظراء الرامية إلى تحسببببببببببين عمل 

 سين فعالية المفوءية في تنظيم المنافسة.ذها من أجل تحالمفوءية، وذكر أنه سيجره تنفي 

وعمل ممثلو يكومات جنو  أفريعيا والوليات المتحدة األمريكية وزامبيا كمسبببببببببتعرءبببببببببين نظراء.   -29
                                                                                             وسبببأل المسبببتعر ءبببون النظراء وفد مالوه عن الموارد، والتعاون، والتنسبببيق م  الجيران في قضبببايا التيتالت 

الستراتيجية الوطنية، وما إذا كانت المفوءية مجهزة بشكل جيد من   ة المنافسة فياليتيارية، ودور سياس
                                                                                                     يير الموارد القانونية. وذكر المدير التنفيذه بالنيابة أن معظم التمويل ي قد م من يكومة مالوه، إلى جانب  

دة  ياجة إلى زيا                                                                             المسبببببببببببببباعدة المقد مة من التحاد األوروبي لتش ية الزيادات في مجمو  القضببببببببببببببايا. وتوجد
                                                                                               الجهود التعاونية على الصبعيد ا قليمي، وخاصبة عن طريق منتدى المنافسبة األفريقي. وأخيرا ، يدثت زيادة 
 في القضايا ذات الصلة بالجائحة، وتضمنت ردود الفعل على التجاوزات توجيه تحذيرات وفر  ذرامات.

ت النظراء لقوانين  علق باسبببببتعراءببببباوتحدث بضبببببعة مندوبين عن الخبرات في موريشبببببيوا ويما يت  -30
وسببببببياسببببببات المنافسببببببة وكذلك في المملية المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشببببببمالية ويما يتعلق بأسببببببواي  
  خدمات الجنازات. وناقا أيد المندوبين التحديات المتصبلة بالموارد وأوجه عدم التسباي الناجمة عن الوليات

  فسببة في كينيا قد وقعت على مذكرة تفاهم م  هيئة تنظيم المشببتريات أن هيئة المنا القضببائية المتزامنة، وأاببار إلى 
العامة للمسببببباعدة في توءبببببيا التصبببببالت وتعزيز التعاون بين الهيئتين. وأجرى أيد المندوبين مقارنة بين  

قات يتضبمن                                                                                      اقتصباد مالوه واقتصباد الجزائر، مشبيرا  إلى المزيج الفريد في القتصباد األول، وهو نظام تحعي 
                                                                                                     ا  عقوبات جزائية، وفي هذا الصببدد، أوءببا المدير التنفيذه بالنيابة أن مفوءببية المنافسببة والتجارة المنصببفة أيضبب 
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                                                                                                  هي هيئة قانونية لها سبل ات اببه قضبائية وأنه، ويما يتعلق باليتيارات، يرك ز قانون المنافسبة على إسباءة  
اسببتعرا  النظراء لقانون وسببياسببة المنافسببة  دوبين على أن                                               اسببتخدام الوءبب  المهيمن. وختاما ، أك د أيد المن 

في مالوه هو أمر أسبباسببي بالنسبببة إلى بلدان نامية أخرى، وخاصببة كمثال على كيف يمكن تعزيز ا طار  
 القانوني، وطلب في هذا الصدد إجراء استعرا  نظراء لقانون وسياسة المنافسة في بوتسوانا.

امية، على الحاجة إلى بناء القدرات الفنية لموجفي ماليظاته الخت                          واببببببببببد د رئيس وفد مالوه، في   -31
 المفوءية، وكذلك القدرة المالية والتعاون على الصعيدين الدولي والمحلي، بما في ذلك التعاون العابر للحدود. 

                                                                                     وقد مت أمانة األونيتاد مقتريا  بمشببببرو  مسبببباعدة تقنية لتنفيذ توصببببيات اسببببتعرا  النظراء بشببببأن  -32
مراجعة قانون المنافسببببببة والتجارة المنصببببببفة. ويهدف المشببببببرو ، بصببببببورة خاصببببببة، إلى صببببببي  الموارد و تخ

تحسببين ا طار القانوني والمؤسببسببي  نفاذ قانون المنافسببة، بةية مواءمته م  الممارسببات على أر  الواق  
 وم  أفضل الممارسات الدولية، وتو ية الجهات الرئيسية صايبة المصلحة في القتصاد.

 ض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسةاستعرا -حاء 
 من جدول األعمال( 9)البند  

في إطبببار هبببذا البنبببد من جبببدول األعمبببال، عقبببد فريق الخبراء الحكومي البببدولي المعني بقوانين  -33
ألونيتاد وثيقة عرءببببت أمانة ا وسببببياسببببات المنافسببببة مناقشببببة مائدة مسببببتديرة وايدة. ولدى افتتاح المناقشببببة،

المعلومات األسبببببباسببببببية المتعلقة باسببببببتعرا  بناء القدرات والمسبببببباعدة التقنية في مجال قوانين وسببببببياسببببببات 
(. وأاارت األمانة إلى TD/B/CI/CPLP/25-TD/B/CI/CLP/60المنافسة ويماية المستهلك )الوثيقة  

ء على مجالت التركيز التي نت وسببببببل ت الضببببببو األنشبببببب ة المسببببببتقبلية التي سببببببيجره العيام بها على ا نتر 
اختارها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لسبببببببتعرا  جمي  جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصبببببببفة المتفق 
                                                                                                 عليها اتفاقا  متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسبببببات التجارية التقييدية. وتألف فريق النقاش من رئيس 

تسبببببوانا؛ وأسبببببتاذ بكلية ا دارة والقانون، بجامعة زيورخ للعلوم تهليين، في بو محكمة المنافسبببببة وابببببؤون المسببببب 
 الت بيعية، في سويسرا؛ ورئيس المفوءية الوطنية للدفا  عن المنافسة، بالجمهورية الدومينيكية.

إلى                                                                                            وأابببارت المشبببار كة األولى في يلقة النقاش إلى أن األونيتاد قد قد م المسببباعدة بشبببأن بناء القدرات  - 34
                                                                                                نافسببة واببؤون المسببتهليين، في بوتسببوانا، طوال فترة إعداد قانون المنافسببة الجديد. وأ نشببئت المحكمة في  هيئة الم 
بعد أن أاببببار اسببببتعرا  النظراء ال وعي لقانون وسببببياسببببة المنافسببببة إلى الحاجة إلى فصببببل الجانب   2019عام 

                                    سببببباعدة التي ت قد م بشبببببأن بناء القدرات               ديدا ، من الم                                                         القضبببببائي عن الهيئة. وسبببببتسبببببتفيد المحكمة، باعتبارها كيانا  ج 
والطال  على أفضبل الممارسبات. وبدأت المحكمة في التعامل م  القضبايا المحالة إليها من الهيئة، والتي تتعلق  
في معظمها بقضببببببايا المنافسببببببة، مثل إسبببببباءة اسببببببتخدام الوءبببببب  المهيمن وال عون المتعلقة بالندماجات. بيد أن 

الجوانب المتعلقة بحماية المسببببتهلك ولم تسببببتحدث اجتهادات قضببببائية. وبسبببببب الزيادة في  لم تختبر بعد المحكمة 
                                                                                                     التجبارة ا ليترونيبة والسبببببببببببببتراتيجيبة الوطنيبة المعتمبدة مؤخرا  في هبذا الصبببببببببببببدد، تحتبا  المحكمبة إلى بنباء القبدرات 

ذ من قة التجارة الحرة القارية  . وسببيؤده تنفي                                                               لضببمان إيجاد األسبباا السببليم للعمل المسببتقبلي في دولة تتحول رقميا  
                                                                                                        األفريعية إلى زيادة المنافسة العابرة للحدود، وتيثيف جهور التيتالت اليتيارية وذير ذلك من السلوكيات المخل ة 
بالمنافسبببة. وتحتا  المحكمة إلى بناء القدرات لضبببمان أن تيون مجهزة بشبببكل جيد لمواجهة التيتالت اليتيارية  

ت المناسبببببببببببة. وقد أدت الجائحة إلى تحديات جديدة تن وه على ممارسببببببببببات تجارية ذير ة وفر  الجزءا المعقد 
القتصببببباده، مثل بي  السبببببل  المنتهية الصببببباليية،    -   عادلة تهدد صبببببحة المسبببببتهلك وثروته ورفاهه الجتماعي 

إلى ذلك، فمن  . وبا ءبافة والزيادات في األسبعار، ونق  السبل  األسباسبية. والخبرة الفنية م لوبة في هذا الصبدد 
                                                                                                       الضببببروره تدريب المدر  بين والعيام بزيارات دراسببببية، إلى جانب عقد اتفاقات للتعاون م  المحاكم األخرى. وأك دت 
                                                                                                 المشببببببار كة على فوائد يلقات األونيتاد الدراسببببببية على ا نترنت بشببببببأن هذ  المواءببببببي ، وطلبت اسببببببتمرار الدعم،  

                                                        اببارة إلى الحاجة إلى وءبب  برنامج للدعوة، فضببال  عن تنظيم  واختتمت با  وخاصببة في تعيين أمين سببجل فني. 
 منتدى دولي للمحاكم يمكن عن طريقه التواصل وتبادل الخبرات. 
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                                                                                           وعر  المشببببببببببببببار ك الثباني في الحلقبة برنبامجبا  تعباونيبا  ي جره تحليال  تجريبيبا  لبرامج المتثبال لبدى   -35
ر إلى أن األونيتاد في وءبب  فريد يتيا له تقديم الدعم نوبية، وأابباهيئات المنافسببة في أمريكا الوسبب ى والج

إلى هيئات المنافسببة والهيئات التنظيمية، إذ كان قد أطلق مشببرو  التعاون التقني ا قليمي األول في أمريكا  
هيئة من هيئات المنافسبببببببببببة في المن قة،   17                              عاما . وجم  التحليل ردودا  من  20الوسببببببببببب ى والالتينية قبل  

                                                                                     بالتفصببببيل الخبرات المتعلقة ببرامج المتثال؛ وسببببت عر  أفضببببل الممارسببببات في الدورة العشببببرين ر  التقرير  وع 
في المائة  77لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسبببياسبببات المنافسبببة. ومن بين المجيبين، أيد 

  ألعمال، إذ تحتا  الشببببببركات ة لمؤسببببببسببببببات ا تنفيذ برامج المتثال ذات األثر الوقائي، والتي ينبشي أن تيون جذاب 
إلى معرفبة مبا يعتبر ذير قبانوني وكيف يمكن لبرامج المتثبال أن تبدعمهبا في المتثبال لقواعبد المنبافسببببببببببببببة.  

في    وتعكس الحالة والسببتجابات في أمريكا الالتينية األوءببا  في جمي  أنحاء العالم، يير ترذب بع  البلدان 
وك مؤسبببببببببسبببببببببات األعمال بينما لم ترذب بلدان أخرى في ذلك. تخفيف من سبببببببببلاعتماد مثل هذ  البرامج وال

                                                                                               وبا ءبافة إلى ذلك، أك د المشبار ك في يلقة النقاش على أنه إذا سباعدت هيئة المتثال الشبركات بمثل هذ  
تائج                                                                                                   البرامج، فينبشي أن تمنا الهيئة الشبركة الفرصبة للنظر في النتائج. وفي المسبتقبل القريب، وبناء  على ن 

ة التجريبية، سببببيجره إعداد أفضببببل الممارسببببات بشببببأن كيفية اسببببتحداث برامج امتثال فعالة والتعامل الدراسبببب 
 معها وما إذا كان من الفعال النظر في آثار التخفيف.

                                                                                    وعر  المشبار ك الثالر في الحلقة تفاصبيل منتدى المنافسبة الراب  عشبر ألمريكا الوسب ى، الذه  -36
والذه اسببببببتضببببببيف بالتعاون م   2012في أمريكا الوسبببببب ى منذ عام ت المنافسببببببة  تشببببببارك ويه ابببببببكة هيئا

                                                                                                 األونيتاد. وسبببببلط المشبببببار ك الضبببببوء على التحديات التي تواجهها هيئات المنافسبببببة في البلدان النامية أثناء  
الجائحة والتي سبببتواجهها في أعقابها في ذمار السبببعي إلى تحقيق النتعاش القتصببباده. وكان الهدف من 

                                                                                    عزيز تبادل الخبرات، وع قد المنتدى افتراءبببببيا ، م  تيييف جدول األعمال والمواءبببببي  لتش ية  لمنتدى هو ت ا
تأثير الجائحة على هيئات المنافسببببببة. واببببببهدت الجمهورية الدومينيكية زيادات في األسببببببعار ويالت نق  

للممارسببببات   ات أو نتيجةفي المنتجات األسبببباسببببية، وهو ما قد يكون يدث نتيجة لتييف األسببببواي م  التشير 
التعسبفية؛ وفي هذا الصبدد، قررت المفوءبية الوطنية للدفا  عن المنافسبة إجراء دراسبات سبوقية في بع  
ق اعات المنتجات األسببببباسبببببية، كما تابعت عن كثب الشبببببراكات بين الق اعين العام والخاص لليشبببببف عن 

ئة التنظيمية لرصبببببد العمليات، نية م  الهي                                                         السبببببلوك المحتمل المخل  بالمنافسبببببة. وقد نسبببببقت المفوءبببببية الوط
وطلببت معلومبات من وكبالت أخرى لتحبديبد مبا إذا كبانبت توجبد عالمبات تبدل على الحباجبة إلى إجراء مزيبد  
من التحقيق. ول يزال التحقيق الذه تجريه المفوءبية الوطنية بشبأن الممارسبات التواطئية في ابراء العقاقير 

                                                     صبندوي بريد تعاونيا  على ا نترنت للسبماح أله ابخ  با بال    ءبية الوطنية                             جاريا . وأخيرا ، أنشبأت المفو 
 بسهولة عن الممارسات المحتملة المخلة بالمنافسة.

                                                                                           وخالل المناقشبة التي تلت ذلك، ذكر أيد المندوبين أن المسباعدة التقنية المقد مة من األونيتاد قد   -37
دما  م  هيئات المنافسة األخرى في الدول  عدت في الن عززت قدرات مفوءية المنافسة في إندونيسيا وسا

األعضبباء في راب ة أمم جنو  اببري آسببيا )آسببيان(. وتوجد ياجة إلى مزيد من البرامج لتحسببين المهارات  
                                                                                               ولالسببببتعداد للعالم الرقمي، واألونيتاد في وءبببب  جيد يمك نه من المسبببباعدة في تنظيم نموذ  جديد للمنافسبببة  

  2015في المائة منذ عام    40ر إلى أن القتصباد الرقمي قد تسبار  بنسببة جديد، بالنظ                   مكي ف م  المشبهد ال
. ويمكن أن تؤده المنصبببببببببببببببات الرقميبة والت بيبب عن بعبد 2020مليبار دولر في عبام    180              وأنبه قبد مثب ل  

والتسببببببببببويق إلى قيام منافسببببببببببة ذير عادلة، كما واجهت المفوءببببببببببية تحديات جديدة، بما في ذلك ما يتعلق 
                                                                                   امل لمسبألة اندماجات المنصبات والبيانات الضبخمة، فضبال  عن القضبايا الجديدة التي تن وه،  التحليل الشب ب 

                                                                                          مثال ، على منصبببببات الصبببببحة ا ليترونية وخدمات البر الدفقي المباابببببر. والتنظيم الفعال ءبببببروره للشاية 
ما يلزم تقديم  البتيار، كلتحسبببببببببين قدرات الشبببببببببركاء التنظيميين وتحسبببببببببين المعرفة والقدرة على التعامل م  

 المساعدة التقنية.
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 : الشروح2استعراض الفصل الثالث عشر من قانون المنافسة النمونجي، الجزء   -طاء 
 من جدول األعمال( 10)البند  

                                                                             عرءببببببببت أمانة األونيتاد التنعيحات التي أ دخلت على اببببببببروح الفصببببببببل الثالر عشببببببببر من قانون  -38
  2015                                                   تشببببببببببببببريعات القائمة، والذه كان قد ن قا آخر مرة في عام  بديلة في ال                              المنافسببببببببببببببة النموذجي والن ه ج ال

 (. وفي السبنوات األخيرة، أدرجت الدول األعضباء، بما في ذلك عن طريق TD/B/C.I/CLP/L.13)الوثيقة  
التشبببريعات على مسبببتوى التحاد األوروبي، قواعد إجرائية في األنظمة، لتيسبببير ا جراءات المتعلقة بدعاوى 

يمكن رفعها بشببكل جماعي أو فرده. واببمل تنعيا الشببروح األخذ بتحديثات مسببتمدة من  عويضببات التيالت 
الوليات القضبائية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على أسباا ت ور الفقه القضبائي، ونقل القواعد ا قليمية 

 يلتمسوا تعويضات.لمنافسة أن والمعايير الوطنية وكيف يمكن لألفراد المتأثرين بالممارسات المخلة با

 المسائل التن يمية -       ثالثا   

 انتخاب أعضاء المكتب -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند  

انتخب فريق الخبراء الحكومي الدولي بقوانين وسبببياسبببات المنافسبببة، في جلسبببته العامة الفتتايية  -39
  نزانيا المتحدة( رئيسببة له والسببيدة)جمهورية ت   ، السببيدة ميمونا كيبنشا تاريشببي 2021تموز/يوليه    7المعقودة في  

 مقررة.-مايرا مارييال ماكدونال ألفاريس )دولة بوليفيا المتعددة القوميات( نائبة للرئيس

 إقرار جدول األعمال وتن يم العمل -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند  

األعمال المؤقت              أيضبببببا ، جدولأقر فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسبببببته العامة الفتتايية  -40
 ، كما يلي TD/B/C.I/CLP/56للدورة )الوثيقة )

 انتخا  أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

التقرير المتعلق بتنفيذ السبببياسبببات وا جراءات التوجيهية الواردة في إطار الفر  "واو" من مجموعة  -3
                                         ا  متعبدد األطراف من أجبل مكبافحبة الممبارسببببببببببببببات  المببادئ والقواعبد المنصببببببببببببببفبة المتفق عليهبا اتفباقب 

 التجارية التقييدية.

و ية التي يجريها األونيتاد لقوانين  تقرير الفريق العامل المعني ب رائق اسببببتعراءببببات النظراء ال  -4
 وسياسات المنافسة ويماية المستهلك.

 قوانين وسياسات وأنظمة المنافسة في العصر الرقمي. -5

 وفي أعقابها. 19-خالل أزمة كوفيد تشجي  المنافسة -6

ة الخبرات وأفضبببببل الممارسبببببات الدولية في مجال إنفاذ قوانين المنافسبببببة ءبببببد التيتالت اليتياري  -7
 العابرة للحدود.

 استعرا  النظراء ال وعي لقوانين وسياسات المنافسة  مالوه. -8

 اسات المنافسة.استعرا  بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسي  -9
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   الشروح.2استعرا  الفصل الثالر عشر من قانون المنافسة النموذجي، الجزء  -10

العشببرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسببياسببات   جدول األعمال المؤقت للدورة -11
 المنافسة.

 المعني بقوانين وسياسات المنافسة. اعتماد تقرير الدورة التاسعة عشرة لفريق الخبراء الحكومي الدولي  -12

جدول األعمال المؤقت للدورة العشيييييييرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين   -جيم 
 سياسات المنافسة  و 

 من جدول األعمال( 11)البند  

، 2021تموز/يوليه    9أقر فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسببببببته العامة الختامية المعقودة في   -41
جدول األعمال المؤقت للدورة العشبببرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسبببياسبببات المنافسبببة  

 )المرفق األول(.

عتمياد تقرير اليدورة التياسيييييييييعية عشيييييييييرة لفريق الخبراء الحكومي اليدولي المعني بقوانين  ا -دال 
 وسياسات المنافسة  

 من جدول األعمال( 11)البند  

المقررة    -                                                                    براء الحكومي الدولي، في جلسبببببببته العامة الختامية أيضبببببببا ، لنائبة الرئيسأذن فريق الخ -42
 الدورة. بأن تض  التقرير في صيشته النهائية بعد اختتام
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 المرفق األول

جييدول األعمييال المؤقييت للييدورة العشيييييييييرين لفريق الخبراء الحكومي الييدولي   
 المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 ء المكتب.انتخا  أعضا -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

لفر  "واو" من مجموعة التقرير المتعلق بتنفيذ السبببياسبببات وا جراءات التوجيهية الواردة في إطار ا -3
                                                                                    المببادئ والقواعبد المنصببببببببببببببفبة المتفق عليهبا اتفباقبا  متعبدد األطراف من أجبل مكبافحبة الممبارسببببببببببببببات  

 التجارية التقييدية.

ريق العامل المعني ب رائق اسببببتعراءببببات النظراء ال و ية التي يجريها األونيتاد لقوانين  تقرير الف -4
 وسياسات المنافسة ويماية المستهلك.

 قرير الفريق العامل المعني بالتيتالت اليتيارية العابرة للحدود.ت  -5

شيرة والمتوسب ة  دور قوانين وسبياسبات المنافسبة في دعم المشباري  البالشة الصبشر والمشباري  الصب  -6
 الحجم أثناء التعافي القتصاده في فترة ما بعد الجائحة.

المسبببببتفادة من الجائحة، وخاصبببببة في األسبببببواي  إعادة التفيير في إنفاذ قوانين المنافسبببببة  الدروا  -7
التحديات والفرص الم روية في إطار السبببتجابة الفعالة خالل فترة الجائحة  -                  المهم ة اجتما يا  

 القتصاده في فترة ما بعد الجائحة.والتعافي 

 .*استعرا  النظراء ال وعي لقوانين وسياسات المنافسة -8

 استعرا  بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسة. -9

جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والعشببببببببببببرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين   -10
 ياسات المنافسة.وس

 لدورة العشرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة.اعتماد تقرير ا -11

 

  

                          ت حدد الدولة العضو ليقا . *
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 المرفق الثاني
 ( 1) الحضور  

 يضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في المؤتمر  -1
 التحاد الروسي

 أذربيجان
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا

 أفشانستان
 دورإكوا
 ألبانيا
 ألمانيا

 إندونيسيا
 أوروذواه 
 أوزبكستان
 إي اليا
 باراذواه 
 باكستان
 البحرين
 البرازيل
 بربادوا
 البرتشال
 بنشالديا
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 المتعددة القوميات(  -بوليفيا )دولة  

 بيرو
 بيالروا

 تايلند
 تركيا

 ترينداد وتوباذو
 جامايكا
 الجزائر

 الجمهورية الدومنيكية
 ورية اليونشو الديموقراطيةجمه

 ا سالمية(  –إيران )جمهورية  
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا
 جمهورية لو الديمقراطية الشعبية

 جمهورية مولدوفا
 جنو  أفريعيا
 دولة فلس ين

 زامبيا
 زيمبابوه 
 السلفادور
 سورينام
 سويسرا
 صربيا
 الصين
 عمان

 البوليفارية(  -فنزويال )جمهورية  
 لفلبينا

 فييت نام
 قيرذيزستان
 كازاخستان
 كوستاريكا
 كولومبيا
 كينيا
 لتفيا
 ليتوانيا
 ماليزيا

 مدذشقر
 مصر
 المشر 
 المكسيك
 مالوه 

 المملية العربية السعودية
العظمى   لبري ببببانيببببا  الممليببببة المتحببببدة 

 وأيرلندا الشمالية
 منشوليا

 موريشيوا
 ميانمار
 ناميبيا
 النمسا
 نيجيريا
 نيكاراذوا

 دالهن
 هندوراا
 هنشاريا

 الوليات المتحدة األمريكية

 اليابان

  

 .TD/B/C.I/CLP/INF.11                                                                                     تتضمن قائمة الحضور هذ  المشاركين المسج لين. ولالطال  على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  (1)
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                                                          وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممث لة في الدورة  -2

 الجماعة الياريبية
 ا والجنو  األفريقيالسوي المشتركة لشري أفريعي 

 اآلسيوية - اللجنة القتصادية للمن قة األوروبية
 التحاد األوروبي

 تصاده والنقده لشر  أفريعياالتحاد الق

                                                                  وكانت أجهزة وهيئات وبرامج األمم المتحدة التالية م مث لة في الدورة  -3

 المنظمة العالمية للمليية الفيرية
 منظمة التجارة العالمية 

                                                      وكانت المنظمات ذير الحكومية التالية ممث لة في الدورة  -4

 الفئة العامة  

 راب ة عموم الهند للصناعات
 جموية الدولية لويدة وثقة المستهليينال

 المنظمة الدولية للمستهليين
 مؤتمر التجار العالمي

 لدولي لراب ات صانعي المستحضرات الصيدلنيةالتحاد ا
 راب ة القانون الدولي

 الشبكة الدولية لتوييد اهادات التعليم العالي
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