
 

 

 خلفية 

الفرص أمام في كافؤ تتحقيق تهدفان إلى  ات في كلتي الحالتينالسياس ألن  بين تحرير التجارة وسياسات المنافسة بأنها متآزرة  الترابطيمكن وصف 
 في عمل فرع سياسات المنافسة والمستهلكين التابع لمؤتمر األمم تبي نوكما الدولية.  واإلقليمية أ وفي األسواق الوطنية أ تنافسكي تالشركات ل

تتضافر جهود  ألونكتاد، يجب أنلالمتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع 
صادات في االقت صة  ، خاز رفاهية المستهلكوتعز   قتصاديةالاتحق ق التنمية فرص استحداث من أجل ى حد سواء سياسات المنافسة والتجارة عل

المتعددة األطراف بشأن المنافسة والتجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، فإن التطور الذي  االتفاقاتمجموعة شاملة من  غيابفي و النامية.
إن من حيث  البنود يتفاوتنطاق هذه  ولكن   .ةاإلقليمي المنافسة في اتفاقات التجارة اتسياس بنوديحظى بالترحيب هو وجود اتجاه متزايد نحو دمج 

 أيضا   تُطرح التي، ذات الصلةاألسئلة ومن أكثر  أطراف اتفاقية التجارة. نمومستويات  بحبسبإلى حٍد ما،  مستويات التكامل االقتصادي المنشود،
المنافسة في االتفاقات التجارية تتناول القضايا المتعلقة بمبادئ الحياد  بنودهو ما إذا كانت ، 91-تعافي العالمي المنصف من أزمة كوفيدالحول 

ع معظم فصول توق  بينما تولدولة. ها املكتي تالمتعلقة بمشاركة الشركات ال تلك، على سبيل المثال، ها، بما فيهذه القضاياتناول توكيف  ،التنافسي
حديات في ، وقد تواجه السلطات توآخراتفاق بين ر المنافسة في االتفاقات التجارية التعاون بين سلطات المنافسة، يختلف نوع التعاون المتصو  

تجارية، بما االتفاقات ال مثلما استعرضتهاأوجه التآزر بين سياسات التجارة والمنافسة من أجل الوقوف على هذه الجلسة  متم   صُ  وقد .ا  تفعيلها عملي
االقتصادي الح النمو صما فيه ر استخدامها لسلطات المنافسة وتسخ   أن تشارك بها ل التي يمكن بُ في ذلك اتفاقات التجارة اإلقليمية، ومناقشة أفضل السُ 

 ورفاهية المستهلك.

 :للجلسةما يلي األهداف الرئيسية  فيو

 .المنافسة في االتفاقات التجارية، ومناقشة دور سلطات المنافسة في التفاوض وتنفيذهاات مناسبة لسياسبنود إبراز أهمية إدراج   
وفي التعاون  ،ةوالفعالة في االتفاقات التجاري المنافسة المحددة جيدا   بنودفي التفاوض بشأن سلطات المنافسة فهم التحديات الرئيسية التي تواجه   

 .ما بينها عبر الحدود التجارية، وكذلك في الهيئاتمع 
 العربية وعالقتها باالتفاقات التجارية المبرمة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي البلدانتحليل خصائص سياسات المنافسة الحالية المطبقة في   

 .مبدأ الحياد التنافسي(ها تلك المتعلقة بفي )بما
صادات العربية صالح االقتما فيه من االتفاقات التجارية لالقصوى االستفادة من أجل تحقيق لية بين المشاركين مناقشة األفكار واالقتراحات األو    

 .وشعوبها

 تيسير الجلسة 

 والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع األساسية، األونكتادرئيسة فرع سياسات المنافسة تيريزا موريرا،   

 المتحّدثون 

 المشتريات الحكومية والمنافسة شعبةمنظمة التجارة العالمية، الملكية الفكرية في مسؤولة الشؤون القانونية، آنا كارولين مولر،   
 المنافسة، السلفادور ةمشرفريجينا فارغاس،   
 رئيس هيئة المنافسة والمستهلكين، كينيافرانسيس كاريوكي،   
 مسؤولة الشؤون االقتصادية، اإلسكواناتالي خالد،   


