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Résumé
En Algérie, comme dans la région arabe et le monde entier , il ya
une grande diffusion de pratiques restrictives de la concurrence
qui échappent au contrôle national . certainement ce phénomène
tracasse les institutions et le consommateur, tout comme ils
limitent l'entrée des biens et des services dans les marchés ,ils
portaient également atteinte à la liberté des prix ,la qualité  des
produits et l'innovation.
dans ce contexte cette étude à aborder trois aspects de la
protection " non - judiciaire " internationale et régionale elle est
axé respectivement sur: l'Organisation mondiale du commerce
,l'Organisation des Nations Unies ( par le biais de la CNUCED), et
les règles Arabes pilote Unis de la concurrence.
Les éléments cité puissent  aider l’ Algérie à s'acquitter de ses
obligations internationales , tels que ceux générés par l'accord de
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partenariat avec l'Union européenne (2005 ) , ou la Convention
arabe pour l'échange libre (2002 ) , ainsi que les contentieux et les
conséquences attendues après l'adhésion imminente à
l'Organisation mondiale du commerce. la même projection
pourrait avoir lieu au profit de tout les pays émergeant  pour se
protéger de la concurrence déloyale dans les espaces qui
transcendent les frontières nationales.
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