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 الستنتاجات المتفق عليها -أولا  

 إن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة،  

ر  بمجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أجل مكافحة   إذ يُذك ِّ
 الممارسات التجارية التقييدية،

لمعني باسععععععععتعرا  جميب لقرار الذي اعتمد  مؤتمر األمم المتحدة الثامن اا وإذ يضععععععععب في اعتبار  
جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقعاا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات 

 ،( 1) (2020التجارية التقييدية )جنيف، تشرين األول/أكتوبر 

بالقرار الصعععادر عن الدورة الخامسعععة عشعععرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  وإذ يحيط علماا  
من األسععععععاسععععععي في عملية ”) ( على أنه 127و  62و 56( والذي ينص، في الفقرات  2021)بريدجتاون،  

يئة التحول أن تحافظ سععياسععات المنافسععة واماية المسععتهلا وإجراءات اعنفاذ العادلة والسععليمة والقوية على ب 
متينة تكفل تكافؤ الفرص وأن تعزز الشعععععععفايية لجميب المشعععععععاركين، بحيل ل يكون الو عععععععول إلى األسعععععععوا   
خاضععاا للممارسعات المانعة للمنافسعة. ومن  عفن كفالة المنافسعة الفعالة، بما في ذلا من خدل تقديم الدعم 

وجعلها مقترنة بحماية قوية   لوضععععععب وتنفيذ سععععععياسععععععات المنافسععععععة ومن خدل التعاون بين  يئات المنافسععععععة،
للمستهلا في السو ، أن تساعد على تعزيز الكفاءة القتصادية، مما يؤدي إلى منتجات أفضل وأكثر أماناا 

الحوار والتعاون على الصععيد المتعدد األطراف أمران ااسعمان في  ”، وأن  “وإتااتها بفسععار أقل للمسعتهلكين
ة والنا عععئة، بما فيها التكنولوجيات المتعلقة بردارة البيانات والمنافسعععة  مجالت مثل إدارة التكنولوجيات الجديد

واماية المسععععععتهلا. وينباي أيضععععععاا إيدء ا تمات خاص لتحديات التجارة اعلكترونية والقتصععععععاد الرقمي من 
في ذلا   خدل األخذ بنهج متكامل إزاء العديد من المجالت السععععتراتيجية. ويلزت زيادة التعاون الدولي، بما
لألنظمة    في مجال إدارة المنصات الرقمية، لتعزيز تدفق البيانات بثقة وأمان واطمئنان عند استخدامها، وفقاا 

أن يوا ععععععل مسععععععاعدة البلدان النامية على ”وأنه ينباي لألونكتاد  ،“الوطنية واللتزامات الدولية ذات الصععععععلة
هلا، وتيسعير التعاون بين وكالت المنافسعة واماية   عياةة وتنفيذ سعياسعات وقوانين المنافسعة واماية المسعت 

المسعععتهلا، وإجراء اسعععتعراضعععات النظراء، وأن يشعععجب تبادل المعارف وأفضعععل الممارسعععات، بما في ذلا من 
خدل المنتديات المتعددة األطراف، مثل فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععياسععات المنافسععة  

الدولي المعني بقوانين وسعياسعات اماية المسعتهلا، وعن طريق المسعا مة في تنفيذ  وفريق الخبراء الحكومي 
نتائج مؤتمرات األمم المتحدة المعنية باسعععععتعرا  جميب جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصعععععفة المتفق 

متحدة عليها اتفاقعععععععععععععععععععععععععععاا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسعععععععععععععات التجارية التقييدية، ومبادئ األمم ال
 ،( 2) “التوجيهية لحماية المستهلا بصياتها المنقحة

الدور األسعاسعي الذي تؤديه قوانين وسعياسعات المنافسعة في تحقيق ختة التنمية  وإذ يؤك د من جديد 
، وذلا بتعزيز األسعععععععوا  التنافسعععععععية والمفتواة والحرة، وضعععععععمان تمتب المسعععععععتهلكين 2030المسعععععععتدامة لعات 

 ل وأسعار أقل للسلب والخدمات،بخيارات أوسب وجودة أفض

ونتائج الدورة الخامسععععععة عشععععععرة لمؤتمر األمم   2030أن ختة التنمية المسععععععتدامة لعات  وإذ يداظ  
المتحدة للتجارة والتنمية تركزان على تناول ما تنتوي عليه العولمة من فرص وتحديات بالنسعععبة إلى التنمية  

 والحد من الفقر،

  

(1) TD/RBP/CONF.9/9. 
(2) TD/541/Add.2. 
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بالتدابير والتدخُّدت الحاسععمة التي اعتمدتها  يئات المنافسععة في ميدان المنافسععة عن طريق    وإذ يراب  
( ومحعاولعة 19- إجراءات منسعععععععععععععقعة دوليعة وإقليميعة وثنعائيعة للتصعععععععععععععدي ألزمعة مر  الفيرو  التعاجي )كوفيعد  اتخعاذ 

 مب الحفاظ على أسوا  مفتواة ومنصفة ودينامية،   ، التخفيف من تفثير ا السلبي على األسوا  المحلية 

إعادة البناء على ”  على أن قوانين وسعياسعات المنافسعة  ي أداة رئيسعية من أدوات السعياسعات ل  وإذ يؤك د  
بتريقة  عععععاملة للجميب ومسعععععتدامة، بما في ذلا عن طريق الحفاظ على أسعععععوا  مفتواة وتنافسعععععية    “نحو أفضعععععل 

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

التنمية ينباي أن تشعععععععمل كدا من سعععععععياسعععععععات  بفن تهيئة بيئة تمكينية فعالة للمنافسعععععععة و  وإذ يسعععععععلم 
ز األسععععععععععوا  والتصععععععععععدي  المنافسععععععععععة الوطنية والتعاون الدولي بقية تناول قضععععععععععايا المنافسععععععععععة المرتبتة بترك 

 للممارسات المانعة للمنافسة العابرة للحدود،

ن بالحاجة إلى تعزيز أعمال األونكتاد في مجال قوانين وسعععياسعععات المنافسعععة بقية تحسعععي  وإذ يسعععلم 
 تفثير  على التنمية والفوائد التي يحق قها للمستهلكين ولمؤسسات األعمال،

بفن تركيز السعععععو  القائم على البيانات يجعل قوانين وسعععععياسعععععات المنافسعععععة والمسعععععتهلا  وإذ يسعععععلم 
وثيقين بين  يئات المنافسععة والمسععتهلا    وتنسععيقاا   واماية البيانات تتقاطب بصععورة متزايدة، مما يتتلب تعاوناا 

 واماية البيانات في الدول األعضاء،

بالاة الصععار والمؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة  بفن سععياسععة المنافسععة تتيا للمشععاريب ال  وإذ يسععلم 
في كفالة عدت خروج التعافي   رئيسعياا  للو عول إلى األسعوا ، مما يعزز قدرتها التنافسعية، وأن لها دوراا   فر عاا 

 القتصادي عن مسار  بسبب السلوك المانب للمنافسة، وبقاء األسوا  مفتواة وعادلة ودينامية،

مة من الدول األعضعععععاء ب   مب الرتياح وإذ يحيط علماا   المسعععععا مات الخت ية والشعععععفوية المهمة المقدو
 وسلتاتها المعنية بالمنافسة والجهات المشاركة األخرى التي أسهمت في إثراء النقاش أثناء دورته العشرين،

بجهود الدول األعضعععععععععععاء في تنفيذ مجموعة المبادئ والقواعد المنصعععععععععععفة المتفق   يراب -1 
األطراف من أجل مكافحة الممارسععععععات التجارية التقييديةد ويؤكد من جديد ا تمات  يئات   عليها اتفاقاا متعدد

 المنافسة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتحديات ييما يتعلق بقوانين وسياسات المنافسةد

ب -2  على موا ععععععلة اعجراءات والمبادرات التشععععععريتية والسععععععياسععععععاتية والتنظيمية التي  يُشععععععج ِّ
وفي أعقععابهععا، وكعذلعا على التنسععععععععععععععيق وتبععادل   19- يئععات المنععافسعععععععععععععععة في مواجهععة جعائحععة كوفيععدتعدعمهععا  

ُعد الدولي واعقليمي والثنائيد والنظر في الدرو  المسععععععتفادة ععادة التفكير في إنفاذ  المعلومات على الصععععععُّ
 ءمتهادقوانين المنافسة والنظر في الحاجة إلى التكيف مب ديناميات األسوا  المتايرة وموا

على فوائد تحسععععين وتعزيز قدرات إنفاذ القانون وترويج ثقافة المنافسععععة في البلدان   يؤك د -3 
النامية من خدل أنشععععتة بناء القدرات والدعوة التي تسععععتهدف جميب أ ععععحام المصععععلحة المعنييند ويتلب  

ول األعضعععععاء المهتمة، إلى أمانة األونكتاد أن تعم م موجز مناقشعععععاته بشعععععفن  ذ  المواضعععععيب على جميب الد
 في ذلا عن طريق أنشتة المساعدة التقنية واستعراضات النظراءد بما

من مجموعة    “واو”على أ ميعة التععاون العدولي كمعا  و معترف بعه في إطعار الفر    يؤكعد -4 
،  لتقييديةالمبادئ والقواعد المنصعععفة المتفق عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسعععات التجارية ا 

بما في ذلا التعاون ةير الرسعععععععععععمي ييما بين  يئات المنافسعععععععععععةد ويدعو األونكتاد إلى تعزيز ودعم التعاون  
) ((، والقرار  127و  62و 56الحكومات و يئات المنافسعععععة، وفقاا لتوجيهات عهد بريدجتاون )الفقرات   بين

الذي اعتمد  مؤتمر األمم المتحدة الثامن لسععععععععععععتعرا  جميب جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصععععععععععععفة  
(، 22و  3المتفق عليهعا اتفعاقعاا متععدد األطراف من أجعل مكعافحعة الممعارسععععععععععععععات التجعاريعة التقييعديعة )الفقرتعان  
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  “واو ” اعجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفر السياسات و ”وكذلا التوجيهات الواردة في الوثيقة المعنونة  
من مجموعة المبادئ والقواعد المنصععععععععفة المتفق عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسععععععععات 

 د“التجارية التقييدية

السعععععياسعععععات واعجراءات  ”إلى أمانة األونكتاد أن توا عععععل تعميم الوثيقة المعنونة    يتلب -5 
من مجموعة المبعادئ والقواعد المنصععععععععععععععفعة المتفق عليهعا اتفعاقاا متععدد   “واو”لواردة في إطار الفر  التوجيهيعة ا

ب الدول األعضاء على استخدامهاد“األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية  ، وأن تشج 

ب  يئات على أ مية التعاون اعقليمي في إنفاذ قوانين وسععياسععات المنافسععةد وُيشععج ِّ   يؤكد -6 
 المنافسة على تعزيز تعاونها اعقليمي والثنائيد

بما ينتوي عليه القتصعععععاد الرقمي من فوائد وتحديات بالنسعععععبة إلى المسعععععتهلكين    يسعععععلم -7 
ومؤسعععععععسعععععععات األعمال، وبف مية المنافسعععععععة لألسعععععععوا  الرقمية ولدبتكار فيها، وبفن المنصعععععععات الرقمية  ي 

وُيشعععج ِّب  يئات المنافسعععة على معالجة قضعععايا المنافسعععة في األسعععوا   عنا عععر أسعععاسعععية في اقتصعععاد اليوتد 
الرقمية عن طريق ممارسعععععععععاتها المتعلقة باعنفاذ واألطر التشعععععععععريتية والتنظيمية، بقية اماية المنافسعععععععععة في  

 القتصاد الرقمي واستعادتها والنهو  بهاد

ضععععمان اسععععتفادة جميب باألونكتاد أن يوا ععععل عمله في مجال القتصععععاد الرقمي ل يهيب -8 
 البلدان، وخا ة البلدان النامية وأقل البلدان نمواا، من البتكار الذي يجلبهد

باألونكتاد أن يوا ععععععل إدراج نشععععععاف الدعوة بو ععععععفه نشععععععاطاا أسععععععاسععععععياا في عمله  يهيب -9 
د  ذ  البلدان المتعلق ببناء قدرات البلدان النامية وتقديم المسععععععععاعدة التقنية إليها، وخا ععععععععة بالنظر إلى جهو 

 د19-في مجال تحقيق التعافي القتصادي في أعقام أزمة كوفيد

بعالمبعادئ التوجيهيعة المنهجيعة المنقحعة لسععععععععععععععتعراضععععععععععععععات النظراء التو يعة التي   يراعب -10 
يجريها األونكتاد لقوانين وسعععععياسعععععات المنافسعععععة واماية المسعععععتهلاد ويقرر وقا عمل الفريق العامل المعني 

 ات النظراء التو ية التي يجريها األونكتاد لقوانين وسياسات المنافسة واماية المستهلادبترائق استعراض

تجععديععدي وليععة الفريق العععامععل المعني بععالتكتدت الاتكععاريععة العععابرة للحععدود، المفتوح    يقرر  - 11 
للدول األعضعاء على أسعا  طوعي، دون أن يسعتتبب ذلا أي رثار مالية على الميزانية العادية لألمم المتحدة، 

ن الدولي، ومناقشععة بقية تسععليط الضععوء على أفضععل الممارسععات، وتيسععير تبادل المعلومات والمشععاورات والتعاو 
إلى زيادة  األدوات واعجراءات، والضعععععتد  بمشعععععاريب أخرى يتفق عليها الفريق العامل في المسعععععتقبل، سعععععتياا 

اسعععععتكشعععععاف وتعميق فهم طرائق ومبادئ التحعيقات المتعلقة بالتكتدت الاتكارية العابرة للحدود، وتقديمي تقرير  
 اء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةد إلى الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبر 

النظراء لقوانين    تقععععدير   عن  يعرم -12  لتتوعهععععا عجراء اسععععععععععععععتعرا   لحكومععععة بنادديط 
وسعععععياسعععععات المنافسعععععة وإطد   يئات المنافسعععععة األخرى على خبراتها وما تواجهه من تحديات خدل الدورة  

معني بقوانين وسعععععععياسعععععععات المنافسعععععععة، وتقدير  لجميب الحكومات  العشعععععععرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي ال
والمجموعات اعقليمية المشعععاركة في السعععتعرا د وُيسعععل م بالتقدت المحرز اتى ا ن في وضعععب وإنفاذ قانون 

 المنافسة في بنادديطد

أنه ينباي لألونكتاد، بالنظر إلى خبراته في مجال اسعتعراضعات النظراء التو ية،    يقرر -13 
أن ُيوا عععل إجراء اسعععتعراضعععات النظراء لقوانين وسعععياسعععات المنافسعععة بناء على طلبات من الدول األعضعععاء  

 وتبعاا للموارد المتااةد
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جميب الدول األعضعععععععاء و يئات المنافسعععععععة إلى مسعععععععاعدة األونكتاد على أسعععععععا    يدعو -14 
متعلقة باسععععععععتعراضععععععععات النظراء  طوعي بتوفير خبراء أو موارد أخرى لألنشععععععععتة القادمة وأنشععععععععتة المتابعة ال

 التو ية وتو ياتهاد

إلى أمانة األونكتاد أن تعد  تقارير ودراسععععععععات لتكون وثائق معلومات أسععععععععاسععععععععية   يتلب -15 
للدورة الحادية والعشععععععععععرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععععععععععياسععععععععععات المنافسععععععععععة بشععععععععععفن 

 الموضوعين التاليين:

 ين المنافسة التي تثير ا الاتكاراتدقضايا إنفاذ قوان  )أ( 

 التفاعل بين المنافسة والسياسات الصنا يةد )م( 

إلى أمانة األونكتاد تيسععععععير المشععععععاورات وتبادل ا راء ييما بين الدول األعضععععععاء   يتلب -16 
 بشفن موضو  قوانين وسياسات المنافسة والستدامةد

ثاا ألنشععععتة بناء القدرات والمسععععاعدة   يتلب -17  إلى أمانة األونكتاد أن تعد اسععععتعراضععععاا محدو
إلى المعلومات الواردة    لتفثير  ذ  األنشععتة، اسععتناداا التقنية بشععفن قوانين وسععياسععات المنافسععة، يشععمل تقييماا 

من الدول األعضععاء، لكي ينظر ييه فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععياسععات المنافسععة في  
 دورته الحادية والعشريند

(  2لشعععععروح قانون المنافسعععععة النموذجي )الجزء   إلى أمانة األونكتاد أن ُتجري تحديثاا   يتلب  - 18 
 بالستناد إلى المعلومات التي سترد من الدول األعضاءد 

بعالتبرععات المعاليعة وةير عا من المسعععععععععععععععا معات الواردة من العدول   التقعدير  مب  علمعاا   يحيط -19 
األعضعاءد ويدعو الدول األعضعاء إلى موا علة مسعاعدة األونكتاد على أسعا  طوعي في تنفيذ ما يضعتلب  

ات والتعاون التقني عن طريق توفير الخبراء أو التسعععععععععهيدت التدريبية  به من أنشعععععععععتة في مجالي بناء القدر 
الموارد المالية أو الموارد األخرىد ويتلب إلى أمانة األونكتاد أن توا عععععععععل الضعععععععععتد  بفنشعععععععععتة بناء  أو

القدرات والمسععععععاعدة التقنية، بما يشععععععمل التدريب، وأن تركز  ذ  األنشععععععتة، ايثما أمكن، على زيادة تفثير ا  
 لى أقصى اد في جميب البلدان المهتمة.إ

 الجلسة العامة الختامية 
 2022تموز/يوليه  22

 موجز الرئاسة -ثانياا  

 مقدمة -ألف 

ُعقدت الدورة العشعععععرون لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسعععععياسعععععات المنافسعععععة في   -1
، بالحضععععععععور الشععععععععخصععععععععي وعن بعد.  2022تموز/يوليه   22إلى  20قصععععععععر األمم، بجنيف، في الفترة من 

بلداا وعشععععععر منظمات اكومية دولية، بمن في ذلا  88واضععععععر المناقشععععععات الرييعة المسععععععتوى ممثلون من 
 رؤساء  يئات المنافسة.

 الجلسة العامة الفتتاحية -باء 

  سلتت األمينة العامة لألونكتاد الضوء في مداظاتها الفتتااية على األ مية المتجددة لموضو  -2
قوانين وسعععياسعععات المنافسعععة في عالم من األزمات المتتالية، أي الجائحة وتاير المناف والحرم في أوكرانيا،  
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ورثار ا على األسععععععوا . وأ ععععععارت إلى أن المنافسععععععة تكون أقسععععععى عندما يكون التايير والضععععععترام والتقلب 
  في بناء القدرة على الصعععمود  أقوى، ومن ثم فرن قوانين وسعععياسعععات المنافسعععة الفعالة والسعععليمة  ي األسعععا

من أن يكون أضععا. و عددت على أ مية  وضعمان أن تؤدي األزمات إلى جعل المجتمب الدولي أقوى بدلا 
فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععياسععات المنافسععة، الذي أدرج أبرز القضععايا في مناقشععاته، 

، تناولت لضععععخمة، والمنصععععات الرقمية، وتاير المناف. وأخيراا مثل التعافي الشععععامل بعد الجائحة، والبيانات ا
 المسائل ذات الصلة بالمشاريب البالاة الصار والمؤسسات الصايرة والمتوستة.

وسععععلتت المتحدثة الرئيسععععية، و ي رئيسععععة لجنة التجارة التحادية في الوليات المتحدة األمريكية،  -3
سععععععععوا  الرقمية. ودعت إلى اتبا  نهج  ععععععععامل عنفاذ قوانين  الضععععععععوء على إرادة التايير واع ععععععععدح في األ

 المنافسة في األسوا  الرقمية.

 “واو”التقرير المتعلق بتنفيذ السيييييياسيييييات واتجراءات التوجيهية الواردة في   ار الفر    -جيم 
من مجموعية المايادو والقواعيد المن يييييييييفية المتفق عليهيا اتفيافياا متعيدد األ را  من أجي  

  ارسات التجارية التقييدية  مكافحة المم
 من جدول األعمال( 3)البند  

بقوانين   -4 الععععدولي المعني  في إطععععار  ععععذا البنععععد من جععععدول األعمععععال، أجرى فريق الخبراء الحكومي 
وسععععععياسععععععات المنافسععععععة مناقشععععععة مائدة مسععععععتديرة. وعرضععععععت أمانة األونكتاد بالتفصععععععيل التقدت المحرز في تنفيذ  

واعد المنصععععفة المتفق من مجموعة المبادئ والق   “واو ” السععععياسععععات واعجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفر  
،  2020عليها اتفاقاا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييديةد ومنذ تشرين األول/أكتوبر  

تلقى األونكتاد طلبين لتيسععععععير التعاون في إطار الفر  واو. واقترح األونكتاد طريقتين لموا ععععععلة الترويج للوثيقة 
اعر عادية الواردة في الفر  واو من مجموعة المبادئ والقواعد المنصعفة المتفق السعياسعات واعجراءات  ” المعنونة  
ختة للدعوة إلى   ، وذلا بوضعععععععب “متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسعععععععات التجارية التقييدية  عليها اتفاقاا 

لي السعععععارية اسعععععتخدات الوثيقة في البلدان النامية، وعن طريق جمب وتبادل قائمة  عععععاملة بصعععععكوك التعاون الدو 
أفضععل والتفكير في أنسععب مجالت السععتكشععاف. وضععمت   لدعم  يئات المنافسععة في فهم ا ليات القائمة فهماا 

القة المناقشععة رئيا المجلا اعداري للدفا  القتصععادي في البرازيلد وعضععو مجلا إدارة  يئة المنافسععة في  
وكبير المعاونين تشعععارلز ريفر أسعععو عععيتا من   تركياد ومفو  لجنة المنافسعععة واماية المسعععتهلا في أسعععترالياد 

 المملكة المتحدة لبريتانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 

ولدى النظر في كيفية معالجة التفاعل بين سععياسععات المنافسععة واماية المسععتهلا واماية البيانات  -5
إلى التنظيم لمواكبة في العصععر الرقمي بشععكل أفضععل، ناقط المتحاورون طبيعة األسععوا  الرقمية، والحاجة  

الوتيرة المتتورة، والقوة السوقية الكبيرة للمنصات الرقمية، واستخدات التعهدات لتسخير  ذ  القوة. وباعضافة  
إلى ذلا، تناولوا أوجه القصعععور في إنفاذ قوانين المنافسعععة )أي ييما يتعلق باعجراءات التصعععحيحية لعمليات 

ل التي تثير ا األسوا  اعلكترونية السريعة التاير واةتنات فر ة اتبا   الندماج(، بقية معالجة نتا  الشواة
نهج كلي يجمب بين مختلا الصععععععععععععععكوك. وسععععععععععععععا معت تدابير تبعادل البيعانات، مثعل قابليعة البيعانات للتحويل، 
  والنقل، وقابلية التشعععايل البيني، في تعزيز المنافسعععة في األسعععوا  الرقمية. ومب ذلا، قد ل تكون التدخدت
المتعلقة بالمنافسععة مناسععبة عدخال مثل  ذ  التدابير، وبالتالي، كانت  ناك مسععا ل عدخال لوائا وتشععريعات 

 مخصصة، مثل قانون األسوا  الرقمية في التحاد األوروبي.

وأثنعاء المنعاقشعععععععععععععععة التي تلعت ذلعا، لاظ أاعد المنعدوبين أن التريقعة الثعانيعة التي اقتراتهعا أمعانعة  -6
ماثلة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصعععععععادي. وأ عععععععار مندوم رخر إلى الحاجة  األونكتاد م

 إلى تجميب أدوات من عدة  ركاء في الضتد  بفعمال مقبلة من أجل الستفادة من أوجه التآزر.
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كتاد  تقرير الفريق العام  المعني بطرائق اسييتعراتييات الن راء الطواية التي يجريها األون -دال 
  لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك  

 من جدول األعمال( 4)البند  

قعدمعت أمعانعة األونكتعاد تقرير الفريق الععامعل. واعتمعد فريق الخبراء الحكومي العدولي المعني بقوانين   -7
، السععتنتاجات المتفق 2022تموز/يوليه  22وسععياسععات المنافسععة، في جلسععته العامة الختامية المعقودة في 
 عليها بشفن  ذا البند من جدول األعمال )انظر الفصل األول(.

  لفريق العام  المعني بالتكتالت الحتكارية العابرة للحدود  تقرير ا -هاء 
 من جدول األعمال( 5)البند  

بشعفن التكتدت   مخصعصعاا  قدمت أمانة األونكتاد تقرير الفريق العامل. وقد نظم األونكتاد اجتماعاا  -8
. وقدمت  2022ت الاتكارية العابرة للحدود، وعقد الفريق العامل ثدثة اجتماعات في النصا األول من عا

بالنسععععععبة للفريق العامل، بما في ذلا بهدف  أمانة األونكتاد اقترااات بشععععععفن السععععععبل الممكنة للمضععععععي قدماا 
توثيق أمثلععة عمليععة في البلععدان النععاميععة. وأعرم عععدة منععدوبين عن تععفييععد م لعمععل الفريق، مبرزين أنععه كععان 

بشععععفن الحلول العملية للتحديات القائمة في التعامل للتعاون والمناقشععععة ييما بين  يئات المنافسععععة    اماا  منبراا 
مب التحعيقعععات المتعلقعععة بعععالتكتدت الاتكعععاريعععة المتععععددة الوليعععات. واعتمعععد فريق الخبراء الحكومي العععدولي 

،  2022تموز/يوليه   22المعني بقوانين وسععععععععياسععععععععات المنافسععععععععة، في جلسععععععععته العامة الختامية المعقودة في 
 يها بشفن  ذا البند من جدول األعمال )انظر الفصل األول(.الستنتاجات المتفق عل

دور فوانين وسيياسيات المنافسية في دعم المشياريص ال يارص وال يايرة والمتوسيطة الحجم  -واو 
  أثناء التعافي الفت ادي في فترة ما بعد الجائحة  

 من جدول األعمال( 6)البند  

يق الخبراء الحكومي العععدولي المعني بقوانين في إطعععار  عععذا البنعععد من جعععدول األعمعععال، عقعععد فر  -9
وسعياسعات المنافسعة مناقشعة مائدة مسعتديرة. ولدى افتتاح المناقشعة، قدمت أمانة األونكتاد النتائج والتو عيات 
والدرو  المسععععععععععععتفادة في إطار مشععععععععععععرو  اسععععععععععععام التنمية بشععععععععععععفن مبادرة عالمية نحو ولدة جديدة لقتا   

 18سعسعات الصعايرة والمتوسعتة في فترة ما بعد الجائحة، ُنفذت على مدى  المشعروعات البالاة الصعار والمؤ 
. وفي إطار المشرو ، درست أمانة األونكتاد دور سياسات المنافسة في  2020من رذار/مار    ابتداءا   هراا 

الحكومية للمناقشععععة ييما بين الوكالت    التعافي القتصععععادي للمؤسععععسععععات الصععععايرة والمتوسععععتة ووفرت منبراا 
ذات الصعععلة و يئات المنافسعععة في جميب أنحاء العالم. وضعععمت القة المناقشعععة رئيا المعهد الوطني للدفا   
عن المنافسععععععة واماية الملكية الفكرية في بيرود ونائب رئيا مجلا المنافسععععععة في المارمد ومفو  لجنة  

 عميق القتا  المالي، أوةندا.المنافسة في الفلبيند ومدير التدخدت، دعامة الو ول والستخدات، ت 

إلى دعم التعافي  للتدابير المتخذة في بيرو سععتياا   وقدت المحاور األول في القة المناقشععة تفصععيدا  -10
القتصعادي للمشعاريب البالاة الصعار والمؤسعسعات الصعايرة والمتوسعتة في فترة ما بعد الجائحة. وقد أجريت 

وا ، ووجهت مبادئ توجيهية مكرسععة لهذ  المؤسععسععات، من دراسععات سععوقية بقية توفير تحليل متعمق لألسعع 
أجل ضععععمان فهم اقوقها على أفضععععل وجه. وييما يتعلق بر ععععد األسععععوا  الرقمية،  ععععدد المحاور على أنه 
  ينباي إتااة الفرص للمشععاريب البالاة الصععار والمؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة، وأن لهيئات المنافسععة دوراا 

  ذ  المؤسسات بعد الجائحة.تؤديه في تعافي   رئيسياا 
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وناقشعععععت المحاورة الثانية نجاح الدعوة إلى المنافسعععععة بين المؤسعععععسعععععات الصعععععايرة والمتوسعععععتة في  -11
المارم. وأ عارت إلى أن الععبات المؤسعسعية أعاقت و عول المشعاريب البالاة الصعار والمؤسعسعات الصعايرة 

رئيسععععععيتان  ما المنافسععععععة الدولية في األسععععععوا  المحلية  والمتوسععععععتة إلى بعا األسععععععوا . و ناك مشععععععكلتان  
داد. وقد بذلت الحكومة جهوداا  للدعوة ييما يتعلق بآثار  ومسعععععععععععفلة المدفوعات المسعععععععععععتحقة أو المتفخرة السععععععععععع 

ط عمليات التحقيق واتخاذ  المدفوعات المتفخرة على  ذ  المشععععععاريب. وقد اسععععععتعر  مجلا المنافسععععععة وبسععععععو
 قوبات المفروضة على  ذ  المؤسسات.القرارات وتنازل عن الع

وأ عار المحاور الثالل إلى أن الجائحة قد سعاعدت على تسعريب التحول إلى المنصعات اعلكترونية  -12
األخذ بالتكنولوجيا ”والرقمية بين المشععاريب البالاة الصععار والمؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة وكشععا أ مية 

عرم عن قلقه إزاء اععدن المسععععتهدف في النظات اعيكولوجي  ، ل سععععيما بين  ذ  المؤسععععسععععات. وأ “الرقمية
إلى ضعرورة زيادة الوعي بالسعلوك المانب للمنافسعة لكي تتمكن الشعركات الصعايرة من اعبد   الرقمي، دا ياا 

 عن ممارسات المنصات التي قد تكون مسيئة.

المشععععععععععععععاريب البعالاعة  وذكرت المحعاورة الرابععة أن الجعائحعة قعد سععععععععععععععاععدت على إ هعار معدى تعر  -13
الصعار والمؤسعسعات الصعايرة والمتوسعتة لصعدمات خارجية وبيئات أعمال سعيئة. وأ عارت إلى أن من المهم 
أن ُتسععععععمب رراء أ ععععععحام العمل والعمال في القتا  الخاص بشععععععفن تصععععععميم وتنفيذ ور ععععععد تدابير التعافي 

لتكنولوجيات الجديدة والمنصات الرقمية القتصادي. و ناك ااجة إلى ُنهج ابتكارية جديدة تسخر إمكانات ا
من أجل تعزيز رليعات الحوار بين القتعاعين الععات والخعاص والحوار الجتمعاعي، وإ ععععععععععععععراك الجهعات الفعاعلة  
، األسعاسعية في السعو ، بما في ذلا منظمات أ عحام العمل والعمال، في تحديد أولويات اع عدح. وأخيراا 

لمشعععععاريب البالاة الصعععععار والمؤسعععععسعععععات الصعععععايرة والمتوسعععععتة  سعععععلتت الضعععععوء على أن الرقمنة ضعععععرورية ل
 باعتبار ا التريقة الوايدة التي يمكن بها إدماجها في  بكات التمويل الميسورة التكلفة.

وخدل المناقشة التي تلت ذلا،  دد عدة مندوبين وخبراء على الحاجة إلى دعم المشاريب البالاة  -14
تة واستخدات قوانين وأدوات سياسات المنافسة لمنب الشركات المهيمنة الصار والمؤسسات الصايرة والمتوس

من إسععععععععععععععاءة اسععععععععععععععتخعدات ايمنتهعا على السععععععععععععععو  من خدل الحواجز التي تحول دون العدخول والنمو. ومن 
الضعععروري تعزيز التعاون وترتيبات السعععو  الجما ية ييما بين  ذ  المؤسعععسعععات بقية تحقيق وفورات الحجم  

 وقدرة تفاوضية.

 عادة التفكير في  نفاذ فوانين المنافسييةا الدروا المسييتفادة من الجائحةا و اييية في  -زاي 
تحديات وفرص اسيتجابة فعالة  الل فترة الجائحة والتعافي   -األسيوا  المهمةة اجتمااياا  

  الفت ادي في فترة ما بعد الجائحة
 من جدول األعمال( 7)البند  

في إطعععار  عععذا البنعععد من جعععدول األعمعععال، أجرى فريق الخبراء الحكومي العععدولي المعني بقوانين  -15
وسعياسعات المنافسعة مناقشعة مائدة مسعتديرة. ولدى افتتاح المناقشعة، عرضعت أمانة األونكتاد وثيقة المعلومات 

تؤديه   اماا  وراا (. وُذكر أن لسععياسععة المنافسععة السععليمة دTD/B/C.I/CLP/63األسععاسععية اول الموضععو  )
لط الضععععوء  كفداة للتعافي، بما في ذلا، على وجه الخصععععوص، الدعوة الموجهة إلى الهيئات الحكومية. وسععععُ
على و ععععول المؤسععععسععععات الصععععايرة والمتوسععععتة إلى األسععععوا  الرقمية، إلى جانب دور ا الهات في سععععدسعععل  

افة لتعزيز اندماجها في األسععععوا . عن الحاجة إلى ضععععمان العدالة والظروف الشععععف العيمة السععععوقية، فضععععدا 
ومن أجل معالجة األزمات في المسعععععععتقبل، يجب وضعععععععب أدوات اعنفاذ الدزمة، كما أن تبادل الخبرات أمر 
ااسعععععم األ مية في  ذا الصعععععدد. وضعععععمت القة المناقشعععععة المدير العات لهيئة المنافسعععععة في كينياد ومفو  
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مكسعععياد ورئيا اللجنة الحكومية لحماية المنافسعععة القتصعععادية  اللجنة التحادية للمنافسعععة القتصعععادية في ال
في أرمينياد ومفو  لجنة المنافسععة في جنوم أفريعياد ونائب رئيا  يئة المنافسععة في فرنسععاد ورئيا لجنة  

 المنافسة في اليونان.

  عافاا وأ ععععععععار المحاور األول إلى أن اسععععععععتخدات األموال المتنقلة والمنصععععععععات الرقمية قد ازداد أضعععععععع  -16
في المائة، وكانت   79مضععاعفة في كينيا، أثناء الجائحة، ايل زادت عمليات الشععراء عبر اعنترنت بنسععبة  

منصعععععععات التجارة اعلكترونية المحلية  ي المهيمنة. وسعععععععلط الضعععععععوء على التحديات المتصعععععععلة بالهيمنة في  
وعمليات في السععععو   هيمن  السععععو  وإدخال المنافسععععة في السععععو ، بما في ذلا إسععععاءة اسععععتادل الوضععععب الم

السعععتحواذ على المشعععتركين المحتملين. وقال إن إدراج المؤسعععسعععات الصعععايرة والمتوسعععتة رخذ في الزدياد، 
ولكن األاكات والشععععروف التي تواجهها لم تكن منصععععفة بما في ييه الكفاية. وقد عدلت كينيا القانون ليشععععمل  

لة. وييما يتعلق بتنظيم المنصعععععععات الرقمية، يمكن  تتناول قوة المشعععععععترين، ووضععععععععت لوائا ذات  ععععععع  أاكاماا 
، سععلط المحاور اسععتخدات اسععتقصععاءات تتعلق بالسععو  لفهم كيفية عمل  ذ  المنصععات بشععكل أفضععل. وأخيراا 

الضععععععععوء على ما يلي: الترتيبات المشععععععععتركة بين المؤسععععععععسععععععععات من خدل مذكرات تفا مد وفرص التعلم من 
المعلومات بين  يئات المنافسععععععععة في جنوم أفريعيا وكينيا ومصععععععععر النظراءد وعقد اجتما  مشععععععععترك لتبادل 

 وموريشيو  ونيجيريا.

وأ ععععار المحاور الثاني إلى أن المكسععععيا قامت أثناء الجائحة باعتماد التعاون المؤسععععسععععي وتعزيز   -17
الدعوة من خدل رليات العمل المشعععععععتركة بين المؤسعععععععسعععععععات. وقد ارتبتت قيود الشعععععععراء بمختلا المشعععععععاكل  

لمتصعلة بالجائحة، وُأدخلت تعديدت لضعمان الكفاءة، لصعالا المؤسعسعات الصعايرة والمتوسعتة والمشعتركين ا
الجدد. وييما يتعلق بالدعوة، اسعععُتخدمت اللوائا التنظيمية والمبادئ التوجيهية لضعععمان اعنصعععاف والشعععفايية 

 في عملية الشراء.

ا تعيون عليها أن تعيد إضعععععععفاء طابب اسعععععععتراتيجي وأ عععععععار المحاور الثالل إلى أن  الهيئة في أرميني  -18
على نهجها في مجال اعنفاذ. وأنشعئت فرقة عمل معنية بالجائحة لر عد األسعوا  المسعتهدفة وتقديم المشعورة  
إلى الوكالت الحكومية بشفن اتجا ات المنافسة وقيود ا. وأجريت مراقبة ييما يتعلق بقيود العر  والتوزيب 

األسععععاسععععية. وباعضععععافة إلى ذلا، قل ِّصععععت عمليات اتخاذ القرارات للتعامل مب االت   المتصععععلة بالمنتجات
التوارئ، مب إاالة أي تعديدت تشععععريتية تؤثر على المنافسععععة إلى الهيئة لسععععتعراضععععها قبل اعتماد ا. وقد  

سععععيما سععععاعدت الجائحة على إ هار ضععععرورة توخي المرونة في التنظيم، والتكيف مب مختلا الحالت، ول 
 في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلا من خدل الحلول الرقمية التي أ بحت مفيدة بشكل خاص.

بقية ضعععععععععمان بقاء    و عععععععععدد المحاور الرابب على التحدي المتمثل في تنفيذ نهج أوضعععععععععا وأكثر تفنياا  -19
جنوم أفريعيا   المؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة في سععدسععل العيمة الصععنا ية. و ععملت اعجراءات المتخذة في 

الدعوة إلى وضعب لوائا اكومية تسعما بتسعريب وتيرة اعنفاذ واتخاذ القراراتد ومقاضعاة المتورطين في التدعب 
باألسعععار خدل الجائحة. وقد ُوضعععت ترتيبات عمل مشععتركة بين المؤسععسععات و ععاركت  يئة المنافسععة بنشععاف  

دارت في منتدى المنافسعة في أفريعيا، مثل المناقشعات في  ذ  العملية، بما في ذلا من خدل المناقشعات التي 
للزيععادة في نشعععععععععععععععاف التجععارة اعلكترونيععة خدل الجععائحععة، أجري    المتعلقععة بتجععارم التعلم من النظراء. ونظراا 

 استقصاء سوقي بشفن المنصات الرقمية، بهدف فهم المنافسة وةير ا من ديناميات السو . 

إلى  ضعععرورة التعاون مب الهيئات األخرى المعنية بالمنافسعععة، مشعععيراا وأ عععار المحاور الخاما إلى  -20
عمل  يئة المنافسععة في فرنسععا مب الهيئات األخرى داخل الشععبكة األوروبية للمنافسععة ومب لجنة توجيهية في  
إطار الشعععبكة الدولية للمنافسعععة. وقد اضعععُتلب بفنشعععتة للدعوة وإسعععداء المشعععورة بقية ضعععمان أل تكون رليات  

دي للتحديات المتصععععععععععععلة بالجائحة مانعة للمنافسععععععععععععة. وييما يتعلق بعمليات الندماج، قدمت الهيئة التصعععععععععععع 
إعفاءات تنظيمية للشععععركات المتعثرة أثناء األزمة. ومن الضععععروري أن تضععععيف قوانين وسععععياسععععات المنافسععععة  
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لشععععرائية للمسععععتهلكين،  قيمة إلى النتائج القتصععععادية المواتية من ايل التضععععخم واألسعععععار التنافسععععية والقوة ا
وكذلا عن طريق مسععاعدة المؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة على المنافسععة في األسععوا  المعنية، من خدل  

 الو ول العادل إلى المنصات الرقمية.

وأ ععععععار المحاور السععععععاد  إلى أن الجائحة قد عتولت السععععععدسععععععل الاذائية العالمية، مما أدى إلى  -21
ألةذية. وقد أدى ذلا إلى خروج بعا الجهات الفاعلة في السعععععععو ، ول سعععععععيما انقتا  اعمدادات ونقص ا

مؤسععسععات  ععايرة ومتوسععتة، مما أسععفر عن ارتفا  مسععتويات البتالة. وفي اليونان، أعتت  يئة المنافسععة  
األولوية للدعوة من خدل تبادل المعلومات بشعععفن قضعععايا المنافسعععة، وأنشعععب منبر لدسعععتخبارات القتصعععادية  

جل الضعععععععتد  بمراقبة األسععععععععار المسعععععععتهدفة، مثل الوقود واألةذية، وجرى تقاسعععععععمه مب فرقة العمل من أ
التابعة للحكومة. وقد اعتمدت مبادئ توجيهية بشععععععععععععععفن المبلاين عن المخالفاتد وجرى تعزيز إنفاذ القوانين  

ية فهم المنصععععععات الرقمية. المتعلقة بالتكتدت الاتكاريةد وأطلق اسععععععتقصععععععاء متعلق بالتجارة اعلكترونية بق
 التعاون المؤسسي وتجارم التعلم من النظراء على الصعيد العالمي. وتناول المحاور أخيراا 

وخدل المناقشعععة التي تلت ذلا، أ عععار أاد المندوبين إلى الحاجة إلى اسعععتعرا  القوانين الحالية  -22
لقة برنفاذ التعاون الدولي. وأ ععار مندوم من أجل ضععمان تكييفها مب القتصععاد الرقمي، ول سععيما تلا المتع

رخر إلى أ ميعة التععاون في أوقعات األزمعات. ودععا ممثعل إاعدى المنظمعات الحكوميعة العدوليعة إلى إقعامعة التععاون  
د   الفعال في ميدان سععععععياسععععععات المنافسععععععة، مشععععععيراا  إلى أنه ل يوجد بلد منعزل عن ةير  وأن التعاون الدولي يزو ِّ

السعععلوك المانب للمنافسعععة. وباعضعععافة إلى ذلا، ناقشعععت أمانة األونكتاد   اذ قوانين مكافحة الوكالت بوسعععائل إنف 
، الذي سلط الضوء، في إطار موضو  التوايد والمنافسة في مجال  حن  2022استعرا  النقل البحري لعات 

ة سععدسععل التوريد  الحاويات، على ثدثة اتجا ات تتعلق بسععو  الناقلين ورثار ا على المنافسععة، و ععدد على أزم 
ونظر في أنسععععب خيارات السععععياسععععة العامة للتعامل معها بنجاح. وأعرم عدد من المندوبين عن تفييد م لعمل  
األونكتاد بشعععععععععفن  ذ  المسعععععععععفلة، بما في ذلا الحاجة إلى تعزيز برنامج النظات ا لي للبيانات الجمركية بقاعدة 

 لسلتات الموانب و يئات المنافسة. وموا لة توفير بناء القدرات  بيانات أكثر  مولا 

  بناالديش    استعراض الن راء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسةا -حاء 
 من جدول األعمال( 8)البند  

 افُتتا اسععععتعرا  النظراء التوعي ببيان أدلى به رئيا وفد بنادديط، رئيا لجنة المنافسععععة، وذكر -23
  ر في مجال القتصععاد الكليد وأن عائدات التصععدير  ععهدت نمواا ييه أن بنادديط بلد مزد ر يتمتب باسععتقرا

وذكر  .2035وأن البلد مهيف ألن يصعععععبا القتصعععععاد الخاما والعشعععععرين األكبر في العالم بحلول عات  كبيراا 
والمتوسععععتة تشععععكل  في  ذا الصععععدد أن القتا  الخاص والمشععععاريب البالاة الصععععار والمؤسععععسععععات الصععععايرة

ثم عرضعععععععععععت أمانة األونكتاد النتائج والتو عععععععععععيات الرئيسعععععععععععية الواردة في تقرير   محركات رئيسعععععععععععية للتنمية.
(، الذي تناول عدة مسعععععععععععائل موضعععععععععععو ية تتعلق بقوانين TD/B/C.I/CLP/64المعلومات األسعععععععععععاسعععععععععععية )

عن المسعععائل المؤسعععسعععية المتصعععلة باسعععتقدلية اللجنة، وأدوات التحقيق، واعنفاذ الخاص.    المنافسعععة، فضعععدا 
و عععععععملت التو عععععععيات مقتراات لتعديل قانون المنافسعععععععة الحالي، بما في ذلا ما يتعلق بتخصعععععععيص الموارد 

ما يتعلق يي   عن تدريب المو فين على أفضعل الممارسعات الدولية، مثدا  الكايية والسعتقدل التشعايلي، فضعدا 
في   بوضعب السعتراتيجيات وتحديد أولويات األنشعتة. وييما يتعلق بف داف التنمية القتصعادية األوسعب نتاقاا 

بعد الجائحة وولدة جديدة للمشعععععاريب البالاة الصعععععار والمؤسعععععسعععععات الصعععععايرة والمتوسعععععتة، أو عععععى  فترة ما
صعععععميم السعععععياسعععععات المتصعععععلة بهذ  األونكتاد برضعععععفاء التابب الرسعععععمي على مشعععععاركة لجنة المنافسعععععة في ت 

 المؤسسات من خدل التعاون ييما بين الوكالت.
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  وقات ممثلو اكومات جنوم أفريعيا والفلبين والهند بدور المسعتعرضعين النظراء. وسعفل المسعتعرضعون  -24
النظراء وفد بنادديط عن العوامل التي أخذت في العتبار عند تحديد األسععععععععوا  ذات الصععععععععلةد واعتبارات 

 الحصة السوقية ييما يتعلق بالنتهاكاتد والستقدلية والمساءلةد ومعايير اعختار بالندماج.

وتناول رئيا وفد بنادديط التحديات الخا عععععععععععععة بنظم اعنفاذ الجديدة وادود الولية القضعععععععععععععائية  -25
ية القتصعادية،  عن دور سعياسعة المنافسعة في مشعهد التنم  والعدقات مب الجهات المنظمة للقتاعات، فضعدا 

ول سععيما ييما يتعلق بمؤسععسععات األعمال التجارية الصععايرة. وذكر أاد المسععتعرضععين النظراء أنه يجري في  
جنوم أفريعيا، في سعيا  قانون المنافسعة، تشعجيب المؤسعسعات الصعايرة والمتوسعتة من خدل توسعيب الملكية 

نون المنافسعة ييما يتعلق بالسعلوك الذي يسعهم واععفاءات من إنفاذ قا  لتشعمل األ عخاص المحرومين تاريخياا 
، لتضععمينه 2020في القدرة التنافسععية لهذ  المؤسععسععات. فعلى سععبيل المثال، ُعدل تشععريب المنافسععة في عات 

تتعلق بقدرة المشعتري. ومن المتوقب أن تحظر األاكات على الشعركات المهيمنة فر   عروف تجارية  أاكاماا 
ل التجارية الصعايرة في قتاعات التجهيز الزراعي وتجارة البقالة بالتجزئة ةير عادلة على مؤسعسعات األعما

والجملة والتجارة اعلكترونية واألسعوا  اعلكترونية. وقامت لجنة المنافسعة بصعياةة مبادئ توجيهية وتعميمها  
 بقية توفير الوضوح لجميب مؤسسات األعمال المعنية.

لسععععتعرا  النظراء والقتراح المتعلق بمشععععرو  للمسععععاعدة  وأعرم عدد من المندوبين عن تقدير م   -26
التقنية. وأعرم أاد المندوبين عن ا تمامه بالتتو  من أجل استعرا  النظراء لقانون وسياسة المنافسة في  
دولة فلسععتين. وسععلط مندوم رخر الضععوء على عملية التحقيق والتسععا ل ييما يتعلق باعجراءات الجما ية  

 بو فهما مسفلتين تتتلبان ال تمات في إطار التدخدت المزمعة في المستقبل. المتخذة في السو  

و ععععععدد عضععععععو في لجنة المنافسععععععة في بنادديط، في مداظاته الختامية، على الحاجة إلى بناء  -27
 القدرات الفنية لمو في اللجنة، وكذلا القدرة المالية والتعاون على الصعععععيدين الدولي والمحلي، بما في ذلا

 التعاون العابر للحدود.

بشعععععفن مشعععععرو  للمسعععععاعدة التقنية بقية تنفيذ تو عععععيات اسعععععتعرا     وقدمت أمانة األونكتاد اقتراااا  -28
النظراء. وسعيهدف المشعرو  إلى بناء القدرات البشعرية والمؤسعسعية من أجل تحسعين إنفاذ قوانين المنافسعة من 

افة إلى ذلا، اقُترات إقامة عدقة عمل مب الجامعات  خدل التدريب وجمب األدلة وإدارة الوثائق. وباعضععععععععع 
 الوطنية بقية إدراج البرامج المتصلة بالمنافسة في المنا ج الدراسية.

  استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال فوانين وسياسات المنافسة   - اء 
 من جدول األعمال( 9)البند  

في إطعععار  عععذا البنعععد من جعععدول األعمعععال، عقعععد فريق الخبراء الحكومي العععدولي المعني بقوانين  -29
وسعياسعات المنافسعة مناقشعة مائدة مسعتديرة. ولدى افتتاح المناقشعة، عرضعت أمانة األونكتاد وثيقة المعلومات 

اسععات المنافسععة واماية  األسععاسععية المتعلقة باسععتعرا  بناء القدرات والمسععاعدة التقنية في مجال قوانين وسععي 
(. وضعمت القة المناقشعة رئيا مجلا إدارة  TD/B/C.I/CPLP/31–TD/B/C.I/CLP/65المسعتهلا )

اللجنة الوطنية للمنافسعععععععة في باراةوايد ورئيا قسعععععععم الدعوة في مجال المنافسعععععععة في  يئة اع عععععععراف على 
التجارة الحرة القارية األفريعيةد    المنافسعععععة بالسعععععلفادورد ورئيا  عععععتبة سعععععياسعععععات المنافسعععععة في أمانة منتقة

 ومو فاا للشؤون القتصادية ومنسق مشاريب في اللجنة القتصادية والجتما ية لاربي رسيا.

عن   وأ عار المحاور األول إلى أن األونكتاد سعاعد في وضعب قانون للمنافسعة في باراةواي، فضعدا  -30
لبرنامج المتعلق بسععععععععياسععععععععات المنافسععععععععة واماية  تدريب المو فين على إنشععععععععاء  يئة المنافسععععععععة، من خدل ا
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المسعععععععععععتهلا في أمريكا الدتينية والبرامج اعقليمية لبناء القدرات في مجال المنافسعععععععععععة. وأعرم المحاور عن 
 .2023ا تمامه بالتتو  عجراء استعرا  النظراء لقانون وسياسة المنافسة في باراةواي في عات 

ة تدريبية على اعنترنت لفائدة القضععععععععععععاة في السععععععععععععلفادور نظمها وأ ععععععععععععار المحاور الثاني إلى دور  -31
عن المسععاعدة التقنية المقدمة ييما يتعلق بتدريب المو فين، وذكر أن كفاية الموارد تشععكل    األونكتاد، فضععدا 

، بما في ذلا الحاجة المسعععتمرة إلى تدريب المو فين األكفاء والاتفاظ بهم. وقد أجري تدريب قضعععاة  تحدياا 
لط الضععععععوء أثناء التدريب على دور   2008مة العليا ألول مرة في عات المحك تحت رعاية األونكتاد. وقد سععععععُ

السلتة القضائية في تسوية المنازعات ورثار ا على القتصاد الوطني. وقد  رعت  يئة المنافسة في تحديد 
 .2012في عات أولويات مكافحة التكتدت الاتكارية، في أعقام استعرا  النظراء الذي أجري 

وأ عععععار المحاور الثالل إلى االة بروتوكول المنافسعععععة في إطار اتفا  منتقة التجارة الحرة القارية  -32
 األفريعية وأعرم عن امتنانه لألونكتاد على المساعدة التقنية وبناء القدرات في  ذا الصدد.

رسععيا تركز على قضععايا المنافسععة  وذكر المحاور الرابب أن اللجنة القتصععادية والجتما ية لاربي   -33
المتصعععلة بهياكل السعععو  والقدرة التنافسعععية. وقد أسعععفرت مذكرة تفا م بين األونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية  

عن تيسعير التعلم من النظراء وتبادل  في الميدان القتصعادي بشعفن بناء القدرات في المنتقة العربية، فضعدا 
ربي السععععنوي للمنافسععععة. وباعضععععافة إلى ذلا، فرن مشععععرو  اسععععام التنمية  الخبرات، عن تنظيم المنتدى الع

المتعلق بمبادرة عالمية نحو ولدة جديدة للمشععاريب البالاة الصععار وقتا  المؤسععسععات الصععايرة والمتوسععتة  
 في مرالة ما بعد الجائحة قد دفب اللجنة إلى تبسيط محاور التركيز على دعم  ذ  المؤسسات في المنتقة. 

وخدل المناقشعععععععععة التي تلت ذلا، سعععععععععلط ممثل إادى المنظمات الحكومية الدولية الضعععععععععوء على  -34
التعاون المشععععععععععععترك بين الوكالت الذي ييسععععععععععععر  األونكتاد. وأ ععععععععععععار ممثل منظمة اكومية دولية أخرى إلى 

ل نشعععععاطاا    مر أسعععععبوعاا اسعععععت  المسعععععاعدة التي يقدمها األونكتاد بين  يئات المنافسعععععة في البلدان النامية، وفصعععععو
ممثلين عن  ، وضعععععععععم أيضعععععععععاا 2022للهيئات المعنية بالمنافسعععععععععة في أفريعيا وأوروبا نظم في  عععععععععباف/فبراير  

 .األوساف األكاديميةد وأضاف أن التحاد األوروبي يهدف إلى تنظيم  ذا النشاف سنوياا 

 مسائ  تن يمية -ثالثاا  

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

انتخب فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععععععياسععععععات المنافسععععععة، في جلسععععععته العامة  -35
له، والسععيد  ، السععيد خوسععيه لويا كانسععيد )أوروةواي( رئيسععاا 2022تموز/يوليه   20الفتتااية المعقودة في  

 له. ومقرراا   للرئيا  رونافود ي فيرابوتر )تايلند( نائباا 

   فرار جدول األعمال وتن يم العم    -ءبا 
 من جدول األعمال( 2)البند  

 تموز/ 20، في جلسعععععععته العامة الفتتااية المعقودة في أقر فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضعععععععاا  -36
 (، على النحو التالي:TD/B/C.I/CLP/62، جدول األعمال المؤقت للدورة )2022يوليه 

 المكتب.انتخام أعضاء  -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
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التقرير المتعلق بتنفيذ السععععياسععععات واعجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفر  واو من  -3
مجموعععة المبععادئ والقواعععد المنصععععععععععععععفععة المتفق عليهععا اتفععاقععاا متعععدد األطراف من أجععل  

 مكافحة الممارسات التجارية التقييدية.

العععامععل المعني بترائق اسععععععععععععععتعراضعععععععععععععععات النظراء التو يععة التي يجريهععا  تقرير الفريق   -4
 األونكتاد لقوانين وسياسات المنافسة واماية المستهلا.

 تقرير الفريق العامل المعني بالتكتدت الاتكارية العابرة للحدود. -5

  دور قوانين وسياسات المنافسة في دعم المشاريب الصارى والصايرة والمتوستة الحجم -6
 أثناء التعافي القتصادي في فترة ما بعد الجائحة.

إعادة التفكير في إنفاذ قوانين المنافسععععة: الدرو  المسععععتفادة من الجائحة، وخا ععععة في   -7
ة اجتمعا يعاا  تحعديعات وفرص اسععععععععععععععتجعابعة فععالعة خدل فترة الجعائحعة    -األسععععععععععععععوا  المهمع 

 والتعافي القتصادي في فترة ما بعد الجائحة.

 النظراء التوعي لقوانين وسياسات المنافسة: بنادديط.استعرا   -8

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

جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والعشعرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  -10
 بقوانين وسياسات المنافسة.

ورة العشعععرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسعععياسعععات  اعتماد تقرير الد -11
 المنافسة.

  جدول األعمال المؤفت للدورة الحادية والعشييييرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  -جيم 
  بقوانين وسياسات المنافسة  

 من جدول األعمال( 10)البند  

 ،2022تموز/يوليه    22أقر فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسته العامة الختامية المعقودة في   -37
جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والعشععععرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسععععياسععععات 

 المنافسة )المرفق األول(.

  اء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسييياسييات اعتماد تقرير الدورة العشييرين لفريق الخبر  -دال 
  المنافسة  

 من جدول األعمال( 11)البند  

في جلسععععته العامة الختامية المعقودة   المقرر، -  أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي لنائب الرئيا -38
 ، بوضب الصياة النهائية للتقرير بعد اختتات الدورة.أيضاا  2022تموز/يوليه  22في 
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 المرفق األول

جيدول األعميال المؤفيت لليدورة الحياديية والعشيييييييييرين لفريق الخبراء الحكومي   
 الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 انتخام أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

المتعلق بتنفيذ السععععععياسععععععات واعجراءات التوجيهية الواردة في إطار الفر  واو من مجموعة التقرير   -3
المبعادئ والقواععد المنصععععععععععععععفعة المتفق عليهعا اتفعاقعاا متععدد األطراف من أجعل مكعافحعة الممعارسععععععععععععععات  

 التجارية التقييدية.

 تقرير الفريق العامل المعني بالتكتدت الاتكارية العابرة للحدود. -4

 ضايا إنفاذ قوانين المنافسة التي تثير ا الاتكارات.ق -5

 التفاعل بين المنافسة والسياسات الصنا ية. -6

 قوانين وسياسات المنافسة والستدامة. -7

 استعرا  النظراء التوعي لقوانين وسياسات المنافسة: باراةواي. -8

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

جعدول األعمعال المؤقعت للعدورة الثعانيعة والعشععععععععععععععرين لفريق الخبراء الحكومي العدولي المعني بقوانين   -10
 وسياسات المنافسة.

اعتماد تقرير الدورة الحادية والعشعععععرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسعععععياسعععععات   -11
 المنافسة.
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 المرفق الثاني

 *الحضور  

 اضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في المؤتمر: -1

 أفاانستان

 التحاد الروسي

 إثيوبيا 

 أذربيجان

 األرجنتين

 أرمينيا

 إسبانيا

 أستراليا

 ألبانيا

 ألمانيا

 إندونيسيا

 أناول

 أوروةواي

 أوزبكستان

 أوكرانيا

 أيرلندا

 إيتاليا

 باراةواي

 البحرين

 البرازيل

 بربادو 

 بروني دار السدت

 بنادديط

 بنما

 بولندا

 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بيرو

 بيدرو 

 تايلند

 تركيا

 جامايكا

 الجزائر

 الجمهورية الدومينيكية

 جمهورية الكوناو الديمقراطية

 جمهورية إيران اعسدمية

 جمهورية تنزانيا المتحدة

  

لين. لدطد  على قائمة المشاركين، انظر  قائمةتتضمن   *  .TD/B/C.I/CLP/INF.12الحضور  ذ  المشاركين المسجو

 كوريا  جمهورية

 مولدوفا جمهورية

 جنوم أفريعيا

 جورجيا

 دولة فلستين

 زامبيا

 زمبابوي 

 سري لنكا

 السلفادور

 سويسرا

  يلي

  ربيا

 الصين

 العرا  

 ةابون 

 ةامبيا 

 فرنسا

 الفلبين

 البوليفارية(  -فنزويد )جمهورية 

 فييت نات

 قيرةيزستان

 كمبوديا 

 كندا

 كوستاريكا 

 كولومبيا 

 الكوناو

 الكويت
 كينيا

 لتفيا

 لبنان

 لكسمبر 

 مالي 
 ماليزيا

 مدةشقر

 مصر

 المارم
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 المكسيا

 مدوي 

 ملديف

 المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريتانيا العظمى  

 وأيرلندا الشمالية 

 النمسا

 النيجر

 نيجيريا 

 نيكاراةوا 

 الهند

  ندورا  

  نااريا 

 الوليات المتحدة األمريكية

 اليابان 

 اليونان 

 الحكومية الدولية التالية ممثولة في الدورة:وكانت المنظمات  -2

 التحاد األفريقي

 الجماعة الكاريبية

 السو  المشتركة لشر  أفريعيا والجنوم األفريقي

 أمانة الكومنولل

 الجماعة القتصادية لدول ةرم أفريعيا

 اللجنة القتصادية للمنتقة األوروبية ا سيوية

 التحاد األوروبي

 العامة لجماعة دول األنديزاألمانة 

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي

 التحاد القتصادي والنقدي لارم أفريعيا

 وكانت أجهزة و يئات وبرامج األمم المتحدة التالية ُممثولة في الدورة: -3

 اللجنة القتصادية والجتما ية لاربي رسيا

 ومنتقة البحر الكاريبي  اللجنة القتصادية ألمريكا الدتينية

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 منظمة التجارة العالمية

 وكانت المنظمات ةير الحكومية التالية ممثولة في الدورة: -4

 الفئة العامة

 الجمتية الدولية لوادة وثقة المستهلكين

 المنظمة الدولية للمستهلكين

 مؤتمر التجار العالمي

 والتنافا التابب للجمتية الدولية لوادة وثقة المستهلكينمعهد التنظيم  

 اتحاد النقل الجوي الدولي

 التحاد الدولي لرابتات وكدء الشحن

 رابتة القانون الدولي
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