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  موجز تنفيذي

تها أنـه،   ملفاهيم واملمارسات ذات الصلة باستقالل السلطات املعنية باملنافسة ومساءل        ايبني استعراض     
وعلى الرغم من أن البلدان قد استجابت للضغوط واستخلصت العربة من التجارب الناجحة اليت خاضتها بلدان 

وتعـزى  . أخرى يف إنشاء سلطات مستقلة معنية باملنافسة، فإن تطبيق هذه املفاهيم خيتلف من بلد إىل آخـر                
منوذج موحد من أجل إجياد تصادية، رمبا جتعل السعي الفوارق يف التطبيق إىل عوامل قانونية وإدارية وسياسية واق

جتنـب حتقيـق    ُيفَّضل  إال أن معظم البلدان أقرت بأنه       . الستقالل هذه السلطات ومساءلتها أمراً مرغوب فيه      
 .األهداف الضيقة جلماعات املصاحل لدى إنفاذ قوانني املنافسة، ولذلك وضعت جمموعة من الضوابط واملوازين             

طات املعنية باملنافسة تقابله رغبة يف وضع معايري أكثر صرامة فيما يتصل باملساءلة؛ مث إن املساءلة فاستقالل السل
التحدي املطروح أمـام    فإن  ويف هذا السياق،    . متثل عنصراً جوهرياً للتنمية، وال سيما يف حالة البلدان النامية         

  .الذايت والرقابةيف حتقيق أفضل توازن ممكن بني االستقالل يتمثل كافة البلدان 
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   مقدمة- أوالً 
حتديـد  هيئة معنية باملنافسة و   املتعلقة بإنشاء   متثل املناقشة بشأن االستقالل واملساءلة جانباً من اجلوانب الثابتة            - ١

مث تطفـو هـذه   . صياغة قانون املنافسة وإنشاء السلطة املكلفة بتنفيذ القانون وإنفاذه   عند  فهي تظهر أوالً    . مدة بقائها 
أجـل  مشوارها من   ملناقشة على السطح من حني إىل آخر أثناء الكفاح الذي تقوده السلطة املعنية باملنافسة يف بداية                 ا

وترد فيما يلي مـذكرة  . كسب مكانة مرضية يف أعني احلكومة والرأي العام احمللي واألقران واحملافظة على تلك املكانة  
  .اء يف هيكلة مناقشاهتا حول هذا املوضوعمعلومات أساسية هتدف إىل مساعدة الدول األعض

   عرض عام- ثانياً 
" سلطة املنافـسة املـستقلة    "يستعرض الفصل الثالث احلكمة اليت يعتمد عليها يف الوقت الراهن تعريف              - ٢

ويتناول الفصالن الرابع واخلـامس خمتلـف       . واألسس القانونية اليت تستند إليها النداءات باستقالل هذه السلطة        
يري املستخدمة لتقييم مدى استقالل هذه السلطة ومساءلتها واملبادئ اليت تستند إليها خمتلف املعايري، وذلـك                املعا

ويبحث الفصل السادس بعض الضغوط احمليطة باسـتقالل        . خمتلفةجتارب بلدان   بالرجوع إىل أمثلة مستمدة من      
تنشأ عن الظروف االقتصادية واملالية غـري املواتيـة         السلطة املعنية باملنافسة ومساءلتها، ويتناول املخاطر اليت قد         

  . من املناقشةاًوخيتتم الفصل السابع بتحديد القضايا اليت تستوجب مزيد. القائمة يف البلدان النامية

   التعاريف واملفاهيم- ثالثاً 
 يف االقتصادات   مثة اتفاق واسع النطاق على أن اجلهات الناظمة املستقلة تقع يف صميم اإلدارة التنظيمية               - ٣

بالفعل، لقد صيغ القانون النموذجي الذي وضعه األونكتاد بشأن املنافسة على           . احملررة واالقتصاد العاملي املعومل   
شبه مستقلة ) أ(أن أكثر أنواع السلطة اإلدارية كفاءة إلنفاذ قوانني املنافسة رمبا تكون هيئة          مفاده  أساس افتراض   

ة واسعة إلجراء التحقيقات وتوقيـع اجلـزاءات؛        ـلديها صالحيات قضائية وإداري   أو مستقلة متاماً عن احلكومة      
منظمات دولية أخرى، كمنظمة التجارة العاملية، هناك و. تتيح إمكانية الطعن أمام هيئة قضائية أعلى درجة) ب(و

تنميـة يف امليـدان     والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، ومنظمـة التعـاون وال            
  .، توصي أيضاً بإنشاء جهات ناظمة مستقلةاالقتصادي

ومثة إقرار عام بأن القرارات اليت تتخذها السلطات املعنية باملنافسة ينبغي أن تقـوم علـى أسـاس أدلـة                  - ٤
ات ينبغي أن موضوعية، وأنه ينبغي هلذه السلطات أن تلتزم بكل ثبات باحترام مبادئ السوق، وأن عملية اختاذ القرار

ويستند هذا الرأي إىل منطق مفاده أنه ال ميكن حتقيق نتائج إجيابية يف جمال السياسات العامة . تتسم باحلياد والشفافية
إال إذا كانت القرارات املتخذة من السلطة املعنية باملنافسة غري مسيسة وغري قائمة على التمييـز أو علـى أسـاس               

ويقتضي هذا املنطق أن ال ختضع السلطات املعنية باملنافسة لتدخل ال مربر له من . حلااألهداف الضيقة جلماعات املص 
جانب السلطة السياسية، وهو شرط ميكن استيفاؤه بإقامة عالقة حرة بني السلطة املعنيـة باملنافـسة والـسلطات                  

 وضع الـسياسات، كمـا      وهذا يتطلب من الناحية القانونية الفصل بني عملية تنفيذ السياسات وعملية          . السياسية
أن تتخلى ) ممثلة يف شخص وزير(وبالتايل يتوجب على احلكومة . يتطلب التخلي عن اهليكل التقليدي آلليات احلكم    

حرم مجاعات وكنتيجة مباشرة لذلك، ُت. اليومية وعملية اختاذ القراراتاملهام لصاحل السلطة املعنية باملنافسة عن رقابة 
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ـ   .)١(سة أي ضغوط على الوزراء وتفقد وسائل احلصول على معاملة تفضيلية          حل من إمكانية ممار   ااملص د دَّ ولذلك، ُحي
استقالل السلطات املعنية باملنافسة يف كثري من األحيان باالستناد إىل شخصيتها القانونية املتميزة ومدى انفـصاهلا                

ثري من احلاالت هيئات نظامية منشأة مبوجب       وبناًء عليه، تكون السلطات املعنية باملنافسة يف ك       . هيكلياً عن احلكومة  
  .قانون حمدد صادر عن اهليئة التشريعية لالضطالع باملسؤوليات احملددة يف هذا القانون

 قانونياً على االستقالل التنفيـذي      تضفي معىنً املؤهِّلة  قوانني  الوباإلضافة إىل حتديد هيكل السلطة، فإن         - ٥
فسة وذلك عن طريق حتديد وظائف هذه السلطات، وصالحياهتا، وكيفية تعيني       للسلطات املعنية باملنا  ) والوظيفي(

كما تنظم هذه القـوانني يف  . غل مناصبهم وشروط عزهلم، وكيفية متويل اهليئة شأعضاء اإلدارة واملوظفني، ومدة     
ه اخلصائص من شأهنا أن     وهذ. كثري من األحيان العالقة بني اهليئة املعنية باملنافسة والسلطتني التنفيذية والتشريعية          

  .تضمن استقالل اهليئة من الناحية التنظيمية وإقامة العالقة احلرة بني اهليئة والسلطات السياسية

السلطات املعنية باملنافسة، ومثة قرائن تدل على اليت تضمن استقالل وجد منط مشترك للحماية القانونية يو  - ٦
وتـدل أوجـه    .  أن النماذج التنظيمية قد تتعدَّد بتعّدد البلـدان        تغّير يف التوجهات وتوافق بني السياسات، إال      

؛ ٢٠٠٢تاتـشر،   (وما ميكن استنتاجه من التحاليل السابقة       . االختالف هذه على أن االستقالل هو شرط متغاير       
؛ وتاتشر وستون سويت،    ١٩٩٩؛ وبوليدانو،   ٢٠٠٥؛ وفيتنهال،   ٢٠٠٠؛ والبنك الدويل،    ٢٠٠٥وكوكريمان،  

أن التقاليد السياسية والقانونية واإلدارية القائمة يف خمتلف البلدان تؤدي دوراً هاماً يف حتديد بنيـة                هو  ) ٢٠٠٢
اهليئات التنظيمية املستقلة ووظائفها، رغم أن هذه البلدان قد استجابت لضغوط خارجية واستخلصت العربة من               

 ،خرىاألتنظيمية الوكاالت الوتبني جتربة . ةالتجارب الناجحة اليت خاضتها بلدان أخرى يف إنشاء سلطات مستقل
 أنه حىت إذا كان القانون واضحاً كل الوضوح، فإن املمارسة الفعلية قد تنحرف عن نـص                 ،كاملصارف املركزية 

فهناك من العوامل، كالتقاليد اإلدارية أو شخصية كبار املسؤولني، اليت حتدِّد يف كـثري مـن احلـاالت        . القانون
وُيعرف .  الستقالل السلطة املعنية باملنافسة وتساهم بذلك يف تعزيز هذا االستقالل أو تنقص منه        املستوى احلقيقي 

 بأيضاً أن املعايري غري الرمسية قد أفضت إىل تعزيز االستقالل الفعلي للسلطات املعنية باملنافسة دون تدخل من جان
ي تنشط فيه السلطات املعنية باملنافـسة، حيـث إن          وجيدر باإلشارة إىل أمهية اإلطار املكاين الواسع الذ       . املشرع

  .االستقالل القانوين ليس إال عامالً من العوامل املهمة اليت حتدد درجة االستقالل الفعلي للسلطات املعنية باملنافسة

 ليالفعومثة إقرار عام بأن أي تقييم الستقالل السلطات املعنية باملنافسة جيب أن يتناول كل من االستقالل   - ٧
ألن التدابري املتعلقة باستقالل    ) ما تنص عليه النظم األساسية     (القانوينواالستقالل  ) أي ما هو موجود يف الواقع     (

بأن االستقالل الفعلي من وجهة     ) ٢٠٠٢(سويت   ويدفع تاتشر وستون  . هذه السلطات ختتلف من بلد إىل آخر      
اليت يتم تبادهلا بني السلطة تؤثر فيها املعلومات    ديناميكية   نظر العلوم السياسية ينبغي أن ُيفهم على أنه ميثل عملية         

واالستقالل هو قيمة متغرية، ولذلك يفضل يف كثري من احلاالت احلديث           . التشريعية واملؤسسة املستقلة  /التنفيذية
                                                      

سداء إ واحلاجة إىل اخلربة التقنية يف جمال        ومن العوامل اليت حفزت هذه اإلصالحات، حتسني الكفاءة        )١(
نظر إىل اجلهات الناظمة املستقلة أيضاً كوسيلة إلجبار احلكومة         ويف سياق التحرير االقتصادي، كان يُ     . اخلدمات العامة 

عية يف وبوجه عام، يصعب على احلكومات إجراء تغيري يف التشريعات، ألن اهليئات التشري. على الوفاء بالتزامها بالتحرير
 .ف عموماً مبقاومتها لتغيري القواننيعَرخمتلف البلدان ُت
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تني فدرجة االستقالل ميكن أن تزداد أو تنخفض من النـاحي         . عن درجات االستقالل بدالً من االستقالل املطلق      
وبناء عليه، ال يوجد معيار منفرد ميكن للبلدان أن تعتمده فيما يتعلق باستقالل السلطات املعنية . والفعليةالقانونية 
  . مث إن استقالل السلطات املعنية باملنافسة ال يعين أهنا ال ختضع للمساءلة إطالقاً. باملنافسة

نني مؤهِّلة حتدِّد، يف معظم احلاالت، شروط املساءلة        هذه اهليئات يف كثري من األحيان مبوجب قوا       أ  نشوُت  - ٨
نافسة بتقدمي م السلطة املعنية باملوكثرية هي قوانني املنافسة اليت ُتلزٍِِ. القانونية وتنص على آليات اإلبالغ عن أداءها

 املنافسة يف كثري وُتصاغ قوانني. تقرير سنوي إىل السلطات التشريعية وبإدراج قراراهتا املسّببة يف السجل العمومي
املنافسة هيئة ومع ذلك، فبما أن . من األحيان على حنو يتيح للسلطة املنفِّذة هامشاً كبرياً ملمارسة سلطتها التقليدية

عليها التزام قانوين مبمارسة هذه السلطة التقديرية على النحو الواجب، فإنه من املألوف أن تلجأ السلطة التشريعية 
كما أن القوانني املؤهِّلة تنص . ائية لضبط إجراءات اإلنفاذ اليت  تتخذها السلطات املعنية باملنافسةإىل املراجعة القض

  .يف كثري من األحيان على دور احملاكم وسلطتها يف جمال إنفاذ التشريعات املتعلقة باملنافسة

 قدرة الربملان على ممارسة رقابة فعلية وعندما تكون السلطات املعنية باملنافسة مسؤولة مباشرة أمام الربملان، فإن  - ٩
إىل الربملان، وعلى الرغم من أن القوانني املؤهِّلة متثل أداة هامة للمساءلة بالنسبة . من عدم ذلك تصبح مسألة ذات أمهية 

 اإلداريـة  وقد تبيَّن يف كثري من احلاالت أن تفكيك آليات الرقابـة . عملية تقنية ومعقدةفإن إنفاذ قوانني املنافسة ميثل    
ويف بلدان عديدة، هناك تصور بأن احلكومات مل تولِ العناية الواجبة لتوضـيح أدوار              . عملية أسهل من إنفاذ املساءلة    

ولذلك هناك َمـن    . ومسؤوليات األطراف املكلَّفة بإدارة وتوجيه اهليئات املستقلة أو إلنشاء اآلليات الالزمة للمساءلة           
  .)٢(على استقالهلا دون أن تدفع أي مقابل من حيث األداءيعترب أن هذه اهليئات قد حصلت 

الـسلطة  من ضة يف كسب هامش أوسع    ياقضة بني االستقالل واملساءلة، وتتجسد هذه امل      ياقهناك إذن م    - ١٠
ضة مرغوبة ألهنا تضمن ياقوغالباً ما تكون هذه امل. التقديرية مقابل التقيد مبعايري أكثر صرامة فيما يتعلق باملساءلة       

وميكـن أيـضاً أن ُينظـر إىل        . عدم خروج السلطة املعنية باملنافسة عن الضوابط اليت حتّددها السلطة التشريعية          
االستقالل واملساءلة كعنصرين مترابطني، حبيث تزداد اإلرادة ملنح هامش أوسع من السلطة التقديرية واالستقالل              

ميكن أن تزداد الضغوط املماَرسة علـى الـسلطتني   والعكس صحيح أيضاً، حيث . در ما ترتفع درجة املساءلة  قب
ويف أستراليا، على سبيل املثال، هناك      . التنفيذية والتشريعية لفرض رقابة صارمة كلما تبيَّن أن املساءلة غري كافية          

اسـتعراض  "املعروف أيضاً باسـم     (راض اإلدارة املؤسسية للسلطات القانونية      ـاق بأن استع  ـإقرار واسع النط  
 واستلزم حبث العالقات القائمة بـني الـسلطات         ٢٠٠٢ الذي أَذنت به حكومة جون هوارد يف عام          -  ")غيأور

  .جهداً يرمي إىل تعزيز الرقابة على اجلهات الناظمة املستقلةإمنا ُيمثل  - القانونية والوزير املسؤول 

ضـت   امليدان االقتصادي اليت فوَّومثة أدلة متزايدة على أن البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف   - ١١
جزءاً كبرياً من املسؤولية إىل هيئات حرة ومستقلة تواجه حتديات تتمثل يف حتقيق أفـضل تـوازن ممكـن بـني       

). ٢٠٠٤ و٢٠٠٢منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (االستقالل، من جهة، والرقابة، من جهة أخرى 
كأسـتراليا، وكنـدا،    (عضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي          وهناك عدد قليل من البلدان األ     

                                                      

  .٢٠٠٤منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )٢(



TD/B/COM.2/CLP/67 
Page 6 

 

املتاحة ملختلـف  اليت وضعت منذ أواخر التسعينات تشريعات عامة حتدد اخليارات         ) واململكة املتحدة، ونيوزيلندا  
ـ  . اهلياكل التنظيمية يف القطاع العام وتنص على معايري حمددة إلدارة هذه اهلياكل            ذه التـشريعات إىل    وهتدف ه

التخفيف من حدة اآلثار الناشئة عن نقص الشفافية من جانب احلكومة إزاء املواطنني، وضعف الرقابة واملساءلة                
  .)٣(داخل احلكومة اليت تقترن مع إنشاء هيئات مستقلة خارج اخلدمة العامة األساسية

وقد يفضِّل الـبعض اسـتخدام عبـارة    . لقاًويتبني بالتايل أن االستقالل يف الواقع ال ميكن أن يكون مط     - ١٢
كما تعترب هذه العبارة أقـل      . ألن هذه العبارة تعكس املقايضة بني االستقالل واملساءلة       " مستقلة ذاتياً "] هيئات[

باألساس هيئات تابعة للقطاع العام تقدِّم هي لبساً ألهنا تعكس بشكل أوضح حقيقة أن السلطات املعنية باملنافسة  
  .ة، وتعتمد يف معظم األحيان على موظفني عامني وتكون مرتبطة كلياً باإلعانات اليت تقدمها احلكومةخدمات عام

   شرح االستقالل- رابعاً 
وسيستعرض هذا الفصل املمارسة . واملساءلة) النظامي(تناول الفصل السابق مفهومي االستقالل القانوين       - ١٣

تقالل للسلطات املعنية باملنافسة وإدارة املقايضة بـني االسـتقالل          يف جمال منح االس   السائدة لدى خمتلف البلدان     
  .واملساءلة باالعتماد على خمتلف عناصر االستقالل واملساءلة احملدَّدة يف الفصل السابق

، هي عادة مؤسسة مستقلة ال تكون مرتبطة من حيث          قانوينالسلطة املعنية باملنافسة اليت  تتمتع باستقالل        إن    - ١٤
 كل من املناطق املتقدمة والنامية، يتمثل       بلدان يف واالجتاه السائد يف خمتلف ال    . املادي بإحدى وزارات احلكومة   موقعها  

نافسة تشمل مؤسسات منفصلة تتمتع هبامش واسع من االستقالل الذايت اإلداري عـن     قوانني امل يف إنشاء أنظمة إلنفاذ     
تلك هي احلالة يف معظم االقتصادات املتقدمة ولدى أغلبية البلدان . دياًالوزارات اليت تكون تقليدياً مندجمة اندماجاً عمو 

إال أن احلالة قد ختتلف من بلد إىل آخر، ومن ذلك أن سـلطة التحقيـق                . النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية     
) أو إدارات (س من ِقَبـل إدارة      متاَر) و، وتونس، وفييت نام   سكالربازيل، وبنما، وبوركينا فا   (متاَرس يف بعض البلدان     

، أو جملـس  )الربازيـل ( من ِقَبل هيئة مجاعية على شكل هيئة مفوضني         اختاذ القرار تابعة لوزارة، يف حني متاَرس سلطة       
لتفـويض  من حيث درجة األمهية اليت توليها       بلدان  وقد ختتلف ال  ). ، وتونس، وفييت نام   وسأوروغواي، وبوركينا فا  (

قد يعترب البعض أن االستقالل القانوين ميثل عنصراً حامساً بالنسبة إىل           لذلك،  . املنافسة إنفاذ قوانني    مهام حمددة يف جمال   
  .)٤(بالنسبة إىل وظيفة التحقيقمهمة اختاذ القرارات وعنصراً أقل أمهية 

وزارة مث  عة ل تابوجيدر باملالحظة أن السلطة املعنية باملنافسة قد تبدأ نشاطها، يف بعض احلاالت، كإدارة                - ١٥
، وهو ما يدل )ومن األمثلة على ذلك اجمللس املختص يف تونس والوكاالت املختصة يف الربازيل(تكسب استقالهلا 

ومثة حاالت أخرى تكشف عن استهزاء باالستقالل القانوين للسلطة املعنية . على وجود عملية ديناميكية ومتطورة
ويف حالة أوروغواي، ال ميكن اخللوص إىل استنتاج هنائي . الربازيلباملنافسة، مثلما حدث ذلك يف أوروغواي ويف 

                                                      

بإلغاء اهليئات النظامية املستقلة تنبئ جيدر باإلشارة إىل أن هذه اإلصالحات اليت مشلت القطاع العام مل  )٣(
 .اكما أهنا مل تضع موضع الشك احلاجة إىل استقالهل

  .شة الواردة يف الفصل السادسقوقد توجد أسباب أخرى، كما تبني ذلك املنا )٤(
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نظراً إىل حداثة عهد السلطة املعنية باملنافسة هناك، أما يف حالة الربازيل فقد اكتسب اجمللس املعين حبماية االقتصاد 
هذه السلطة قد جنحت يف     املنافسة، ومن هذا املنظور ميكن اعتبار أن        قوانني وسياسات   جتربة طويلة يف جمال إنفاذ      

  .احملافظة على استقالهلا

املنافسة قوانني  ودرجة احلرية اليت تتمتع هبا السلطة املعنية باملنافسة فيما تقوم به يومياً من أنشطة إلنفاذ                  - ١٦
انـب  أن السلطة املعنية باملنافسة ال ختضع للرقابة املباشرة الروتينية مـن ج عين عادة ويف ما تتخذه من قرارات، ت    

وهي بالتايل متارس سلطة تقديرية فيما يتعلق برسم أولوياهتا يف حتديد . للقيام مبهامهامتارس النفوذ الالزم احلكومة و
وميكن هلذه السلطة أيضاً أن ترفض . احلاالت املتعلقة باملنافسة والتحقيق فيها والنظر يف الشكاوى املتعلقة باملنافسة

اإلدارات سلطة  ويف هذا السياق، تكون     . بهت يف صحة وسالمة دوافع املشتكي     التحقيق يف بعض القضايا إذا اشت     
  .الوزارية مقّيدة نظراً إىل أهنا ختضع لألولويات اليت حتددها الوزارة ولتدخل السلطة السياسية

دد هبا البلـدان     إىل الكيفية اليت حت    سبةًر يف معظم األحيان نِ    فسَّكما أن املمارسة احلرة إلنفاذ قوانني املنافسة تُ         - ١٧
. وختتلف اآلراء حول تعريف األهداف املناسبة لقوانني املنافسة اختالفاً كبرياً         . أهداف قوانينها الوطنية املتعلقة باملنافسة    

بعدون كل األهداف اليت ال صلة هلا بالكفاءة حىت ال ختضع القرارات اليت تتخذها السلطة املعنية باملنافسة تفاملتزمتون يس
. جب القيام مبقايضة بني األهداف املتصلة بالكفاءة واألهداف اليت ال صلة هلا بـذلك             و ال مربر هلا وكي ال يت      لتأثريات

 فإنـه  ،وبينما يسلّم املنظور اإلمنائي بأن األهداف املتصلة بالكفاءة تشكل أحد األغراض الرئيسية إلنفاذ قوانني املنافسة      
لصعبة اليت تواجه العامل النامي جترب احلكومات على استخدام كل األدوات           يرى أن التحّديات االجتماعية واالقتصادية ا     
بأن هنالك ثالثة هنوج رئيسية للتعاطي مع املقايضة ) ٢٠٠١(ويدفع لويس . السياساتية املتاحة للتصدي هلذه الصعوبات

  ).انظر اإلطار أدناه(بني الشواغل املتعلقة باملنافسة والشواغل غري املتعلقة بذلك 

  اجلة املعايري غري املتعلقة باملنافسةمع

  :تشمل معاجلة املعايري غري املتعلقة باملنافسة اجلوانب التالية

سياسـة  (عاء بعدم وجود مقايضة ومراعاة املعايري غري املتعلقة باملنافسة بشكل غري معلن             دالا  )أ(  
  عدام الشفافية والتفكري السليم؛، إالّ أن هذا النهج يفضي إىل ان)مصلحة عامة مستترة يف حتليل املنافسة

تفويض القرار النهائي إىل إحدى اجلهات املعنية باختاذ القرارات واملـسؤولة أمـام الـسلطة                 )ب(  
السياسية، إال أن السياسي ال ميثل اجلهة األنسب الختاذ مثل هذه القرارات، ألنه قد يكون عرضة لضغوط مـن       

  مجاعات مصاحل عديدة؛

صلحة العامة يف النظام األساسي للسلطة املعنية باملنافـسة وإلزامهـا بالقيـام             إدراج معيار امل    )ج(  
مبقايضة، وهو ما ينطوي على ميزة مزدوجة تتمثل األوىل يف حتقيق أهداف الشفافية، يف حني تتمثل امليزة الثانية                  

  .يف إلزام السلطة املعنية باملنافسة بتقييم وشرح نتائج القرارات اليت تتخذها

  ).٢٠٠٣ ( Whish: راملصد
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ووضعت بلدان عديدة إجراءات خمتلفة لتفويض القرارات املتعلقة باعتبارات ال صلة هلا بالكفاءة إىل جهـات                  - ١٨
وباملقابل، هناك بلـدان  . اإلعفاءاتلتحديد أو وزارية ) الواليات املتحدة(خارجية، وذلك على شكل سلطات قضائية  

 ال عالقة هلا بالكفاءة يف قوانينها املتعلقة باملنافسة، وذلك على شكل أحكام             أخرى وضعت إجراءات إلدراج اعتبارات    
كاالحتـاد األورويب   ( تلزم السلطة املعنية باملنافسة بتطبيق معيار حمدد يتعلق باملـصلحة العامـة              ةتتعلق باملصلحة العام  

، )ايكا، وسنغافورة، واململكة املتحدة   كإيطاليا، وجام (أو منح الوزير سلطات حمددة وواضحة املعامل        ) وجنوب أفريقيا 
ويف حاالت كثرية، تكون أحكام املصلحة العامة مضمنة يف . ال سيما فيما يتعلق باستعراض عمليات االندماج والتملك

قوانني املنافسة بشكل أو بآخر، إال أن السلطة املعنية باملنافسة أو الوزارة املختصة متتنع متاماً عن تطبيق هذه األحكـام                    
  .أو ال يتم تفعيل هذه األحكام إال يف حاالت نادرة) مثلما هو احلال يف إيطاليا(

مبا فيها اقتصادات (د هبا كثرياً فيما يتصل بالبلدان النامية واالقتصادات الصغرى شَهسَتومن الدفوع اليت ُي  - ١٩
دم مصاحل املستهلك ألن الكثري من ، أن آليات السوق ال تفضي بالضرورة إىل نتائج فعالة وإجيابية خت)بلدان متقدمة

لة بأن ــوال يدعم هذا الدفع الفكرة القائ. )٥(املشاكل املتعلقة باملنافسة يف األسواق الصغرى هي مشاكل هيكلية
على األحكام املتعلقة باملصلحة العامة يف قوانينها اخلاصة اعتماداً أكرب تعتمد ميكن أن االقتصادات النامية والصغرية 

 يف حني أن أجزاًء هامة من االقتصاد مل       اتسة فحسب، بل إنه يبني أيضاً االعتماد الكبري على تنظيم القطاع          باملناف
فالسلطات املعنية  . ومن الصعب ذكر مثال واحد على اقتصاد متحرر متاماً من التنظيم          . تفتح بعد للمنافسة احلرة   

وتتعاطى البلدان مع مسألة القطاعـات      . ف متنوعة باملنافسة واجلهات املنظمة ملختلف القطاعات تتعايش يف ظرو       
اخلاضعة للتنظيم بطرائق خمتلفة، إال أنه توجد خيارات مشتركة تتمثل يف استبعاد بعض القطاعـات املنظمـة أو                  

أو يف منح صالحيات مشتركة للـسلطة املعنيـة         ) كولومبيا، على سبيل املثال   (مجيعها من نطاق قانون املنافسة      
جنـوب  (ة الناظمة للقطاع فيما يتصل باملسائل املتعلقة باملنافسة يف بعض القطاعات أو مجيعها              باملنافسة وللجه 

وميكن عموماً تصنيف خمتلف النهج يف مخس فئـات علـى األقـل             ). أفريقيا واململكة املتحدة، على سبيل املثال     
ني اجلهات الناظمـة والـسلطة   وجيدر باإلشارة إىل أن النمط السائد لتوزيع الصالحيات ب ). ٢٠٠٦األونكتاد،  (

ل ضَّفَحيث إنه ُي. املعنية باملنافسة نادراً ما يكون منطاً يكتفى فيه باالستعاضة عن اجلهات الناظمة لقطاعات حمددة
  .السلطات املعنية باملنافسة، التزامات فيما يتعلق باالستقالل واملساءلةعلى غرار اجلهات الناظمة للقطاع عقد أن ت

ذ بالـضرورة   َختَّم أيضاً التسليم بأن القرارات املتعلقة باألولويات احملددة يف قوانني املنافسة ال تُ            ومن امله   - ٢٠
دفعة واحدة ألن البلدان غالباً ما تكيف قوانينها أو أولوياهتا الوطنية حسب الظروف املتغرية، مبا يف ذلك التغريات 

بعض قوانني املنافسة حكماً يقضي بأن تصدر الوزارة        ويف هذا السياق، يتضمن     . اليت حتدث يف مستوى احلكومة    
آخر توجهات عامة على شكل مبادئ توجيهية تتعلق بالسياسات العامـة        إىل  املكلفة بسياسات املنافسة من حني      

                                                      

قالت كندا، على سبيل املثال، يف ورقتها املقدمة يف إطار املناقشات اليت أجرهتا منظمة التجارة العاملية                 )٥(
على حنـو   عادةً  افسة تصمم   بشأن إمكانية إبرام اتفاق متعدد األطراف بشأن املنافسة، إن السياسة الكندية يف جمال املن             

ذا االتفـاق علـى     هثري  أيعكس امليزات اخلاصة للبلد كاقتصاد منفتح صغري احلجم، وبالتايل فإنه من املهم تقييم مدى ت              
  .اخليارات الكندية فيما يتعلق بالسياسات العامة
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وقد امتنع الوزراء املتعاقبون على إدارة شؤون املنافسة، يف بعـض البلـدان،             ). باكستان، وزمبابوي، والسويد  (
  ).زمبابوي، مثالً(ماً عن ممارسة هذه الصالحية امتناعاً تا

ويسود االعتقاد بأن تعيني املوظفني املسؤولني على املنافسة من قبل وزير ال يسهم يف حتقيق استقالل السلطة   - ٢١
 املعنية باملنافسة بقدر ما تسهم يف ذلك إجراءات التعيني اليت تفسح اجملال ملشاركة ممثلني عن أكثر من فرع حكومي                  

ن على املنافسة الذين تكون مدة واليتهم غري قابلـة للتجديـد   واملسؤوليكون وإضافة إىل ذلك، يفترض أن   . واحد
  .والذين ال ميكن عزهلم من مناصبهم إال مبوجب إجراء قانوين، أقل رغبة يف إرضاء األشخاص الذين عينوهم

، يعيِّن الوزير املكلف بسياسات املنافـسة       ففي بعض البلدان  . وختتلف املمارسة الفعلية من بلد إىل آخر        - ٢٢
ويف بلدان أخرى، يعيِّن الـوزير      ). الدامنرك وسنغافورة (الرئيس التنفيذي للسلطة املعنية باملنافسة وأعضاء اللجنة        

جملس املفوضني، وقد خيضع قرار التعيني أو ال خيضع ملوافقة سلطة أعلى، ويتوىل املفوضون تعيني الرئيس التنفيذي          
ويف فئة أخرى من البلدان، يقدِّم الوزير قائمة بأمساء املرشحني قصد تعيينهم            ). ونيسيا، وزمبابوي، وجامايكا  إند(

أوروغواي، وبوركينا فاسـو، وتـونس،      (من ِقَبل رئيس البلد، أو رئيس الوزراء، أو جملس الوزراء أو الربملان             
وعلى . وتوجد ممارسات أخرى عديدة ). ستاريكاواجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسويسرا، وفييت نام، وكو      

يف اللجنة؛ وهذه املمارسة معمول     ُتعيِّن كل والية عضواً     سبيل املثال، ففي أستراليا، اليت تقوم على نظام احتادي،          
ويف . ويف حالة ألبانيا، يعيِّن كل من الربملان وديوان الرئاسة أعـضاًء يف اجمللـس             . هبا يف البوسنة واهلرسك أيضاً    

ويف بنما، يبادر ديوان الرئاسة بتقدمي الترشيحات       . إيطاليا، يقوم الربملان مبراجعة قائمة املعيَّنني يف جملس املفوضني        
مرباطور على قرارات تعيني األعضاء وفصلهم اليت يتخذها الويف اليابان، يصدِّق ا . ويقوم الربملان بتأكيد التعيينات   

ا كان الوزراء هم الذين ميثلون سلطة التعيني، فإن أعضاء اجمللس ورئيـسه             ويف معظم احلاالت، فحىت إذ    . الربملان
  . التنفيذي ال ميكن فصلهم إال ألسباب منصوص عليها يف القانون

تونس، (وختضع شروط اخلدمة اخلاصة بأعضاء اجملالس ورؤسائها التنفيذيني للقواعد اليت تنظِّم اخلدمة العامة                - ٢٣
ويف بعض احلاالت، ُيمنع أعضاء اجمللس      . قوانني العمل العامة  لأو  ) بابوي، وسويسرا، واهلند  وجامايكا، والدامنرك، وزم  

، يف حني يعيَّن أعضاء اجمللس يف بعـض  )إيطاليا(من ممارسة أي نشاط مهين أو جتاري آخر ومن َشغل أي منصب عام           
إندونيـسيا،  (شطة مهنية أو جتارية أخـرى       البلدان األخرى على أساس عدم التفرُّغ وال ُيمنعون بالتايل من ممارسة أن           

  . املتعلقة بتـضارب املـصاحل  نني ، إال أهنم خيضعون يف كثري من األحيان للقوا)وتركيا، وجامايكا، وزامبيا، وسوازيلند   
ويف حـاالت   . وال يوجد نظام موحد ومشترك بني البلدان فيما يتعلق مبدة َشغل مناصب األعضاء والرؤساء التنفيذيني              

أو ) أوروغواي وسلوفاكيا(قابلة للتجديد مرة واحدة ) إيطاليا( يعيَّن أعضاء اجمللس ورئيسه التنفيذي لفترة حمددة كثرية،
  ).سويسرا( أقصى من السنوات ال ميكن جتاوزه عددأكثر من مرة واحدة، مع حتديد 

شهادة جامعية يف القانون،    (كادميية  املؤهالت األ ) أ: (ويف حاالت عديدة، حتدِّد قوانني املنافسة الشروط التالية         - ٢٤
وغري ذلك من املعايري اليت جيب على األعضاء استيفاؤها، مبا يف ذلك يف بعض احلاالت احلد                ) أو االقتصاد، أو احملاسبة   

شرط متثيل مجاعات املستهلكني والرابطات املهنية يف       ) ب(و؛  )البوليفارية - مجهورية  (الربازيل، وفرتويال   (األدىن للسن   
شرط خضوع ) ج(؛ و )كرواتيا(أو حظر االخنراط يف رابطة مهما كان نوعها         ) الدامنرك، وسوازيلند، وسويسرا  (جمللس  ا

شرط أن يكون األفراد أعضاء يف احملكمة اإلدارية العليا، أو          ) د(؛ و )زمبابوي وكوستاريكا (األعضاء الختبارات نفسية    
  ).إيطاليا(رؤساء التنفيذيني ملؤسسات أعمال ذات مسعة طيبة اجلامعيني أو من الاألساتذة حمكمة النقض، أو من 
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. ويرى البعض أنه من املهم التحذير من التذرع بقيود امليزانية للحد من إنفاذ قوانني املنافسة أو إعاقتـه                   - ٢٥
حيث توجد مصادر بديلة، كرسوم االستعمال أو إنشاء صندوق تتكون موارده من الضرائب اليت ُتفَرض علـى                 

). مثل جامايكا(، علماً بأن هذه املمارسة غري مباحة يف بعض البلدان )تركيا(ات تسجيل الشركات اجلديدة عملي
، ُتنشأ السلطة املعنية باملنافسة على شكل مؤسسة متعـددة          )مثل أستراليا، وبريو، وزمبابوي   (ويف بعض البلدان    

 حبيث تصبح احتياجات هذه املؤسـسة مـن         الوظائف لديها مسؤوليات تنظيمية أخرى تدر عليها إيرادات هامة        
ويرى البعض أن املمارسة اجلارية لدى بعض البلدان        . خمصصات امليزانية احلكومية منعدمة متاماً أو متواضعة جداً       

واملتمثلة يف ختصيص جزء من الغرامات املالية اليت ُتفَرض يف إطار إجراءات اإلنفاذ قد تـدفع بالـسلطة املعنيـة               
  اختاذ إجراءات غري مناسبة لرفع ميزانيتها أو قد تؤثر يف األولويات اليت حتددها السلطة علـى حنـو                  باملنافسة إىل   

  .ويبدو أن البلدان اليت تأخذ هبذا النهج قليلة. ال يكفل حتقيق أفضل النتائج املمكنة

أخـرى إىل جانـب     ومن املهم أيضاً منع استخدام التمويل كأداة ملمارسة النفوذ من ِقَبل مجاعات مصاحل                - ٢٦
فالشفافية يف متويل السلطة املعنية باملنافسة من شأهنا أن ُتجنِّب الفـساد         . السياسيني والقائمني على السلطة التنفيذية    

ويرى البعض أن أفضل وسيلة لتحقيق      . وحتول دون سيطرة مصاحل خاصة على السلطة املعنية بإنفاذ قوانني املنافسة          
ايت املايل للسلطة املعنية باملنافسة، تتمثل يف قيام السلطة التشريعية بتخصيص ميزانيـة             درجة عالية من االستقالل الذ    

. سنوية للسلطة املعنية باملنافسة مع منحها حرية االختيار فيما يتعلق بتوزيع موارد امليزانية بني خمتلف االستخدامات               
ات أم ألغراض اإلبالغ املايل واإلداري، حبيث       وتقع السلطات املعنية باملنافسة، يف حاالت كثرية، حتت إشراف وزار         

بقصد احلصول على موافقـة  ) وزارة اإلشراف(عرب الوزارة األم   املعنية باملنافسة   يوجَّه الطلب املتعلق مبيزانية السلطة      
م، ، وفييـت نـا    ) البوليفارية - مجهورية  (أوروغواي، وبنما، وتركيا، وزمبابوي، وفرتويال      (وزارة املالية والربملان    

ويف بعض احلاالت األخرى، تقدم السلطة  طلبها املتعلق بامليزانية مباشـرة إىل وزارة املاليـة أو                 ). والتفيا، واليابان 
). االحتاد الروسي، وألبانيا، وباكستان، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وسلوفاكيا، وسنغافورة، وكولومبيا         (اخلزانة  

ثِّل ميزانية السلطة املعنية باملنافسة جزءاً ال يتجزأ من االعتمادات املخصصة ، مت)كالربازيل وتونس(ويف حاالت أخرى 
  .لوزارة اإلشراف، وحترَّر تلك االعتمادات لفائدة السلطة املعنية باملنافسة بناء على تقدير الوزارة

سـاط األعمـال    وفضالً عن أو  . ةوإضافة إىل مهام اإلنفاذ، تقوم السلطات املعنية باملنافسة مبهام الدعو           - ٢٧
، وال سيما يف جوانبها املتعلقة بصياغة سياسات املنافسة وتنفيذ إصـالحات            ةواجلمهور العام، فإن أنشطة الدعو    

وبناء عليه، متثِّل ). مبا يف ذلك اهليئات التنظيمية األخرى(مواتية للسوق، توجَّه بصورة رئيسية إىل احلكومة برمتها 
ى تقدمي مالحظاهتا حبرية والتوصية بإدخال حتسينات فيما يتعلق بالسياسة العامة           قدرة السلطة املعنية باملنافسة عل    

واللوائح التنظيمية والتشريعات، عنصراً من العناصر األخرى اليت يقوم على أساسها تقييم مدى استقالل السلطات 
ية باملنافسة مسؤولية إسداء النـصح      وُتسنِد قوانني عديدة إىل السلطات املعن     . املعنية باملنافسة من الناحية التنفيذية    

وعلى سبيل املثال، ميكن للحكومة . للحكومة بشأن آثار القوانني واللوائح التنظيمية اجلديدة املقترحة على املنافسة
إال أن اآلراء اليت تبديها اللجنة      . يف اهلند أن تلتمس رأي اللجنة لدى نظرها يف املسائل املتعلقة بسياسات املنافسة            

ويف تونس أيضاً، جيوز للوزير أن يستشري جملس املنافسة بشأن كافـة املقترحـات املتعلقـة                . لزِمة للوزير غري م 
  .بالتشريعات وأية مسائل أخرى تتعلق باملنافسة، وتكون اآلراء اليت يبديها اجمللس ملزِمة للوزير
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   شرح املساءلة- خامساً 
ويسود . )٦(ملراجعة القضائيةمور املتعلقة باملنافسة عن طريق اخيتار املشرِّعون، يف معظم البلدان، ترتيب األ  - ٢٨

رأي مفاده أن املراجعة القضائية املستقلة للقرارات اليت تتخذها السلطات املعنية باملنافسة، سواء عن طريق احملاكم 
ويفضِّل معظـم   . اتالعادية أو احملاكم اإلدارية، أمر مرغوب فيه لضمان اإلنصاف والرتاهة يف عملية اختاذ القرار             

حيـث  ) ٢٠٠٣شبكة املنافسة الدولية،    (البلدان، على ما يبدو، القيام مبراجعة إجرائية للقضايا املتصلة باملنافسة           
تكتفي اهليئة االستئنافية بالنظر يف القوانني، مبا يف ذلك استعراض اإلجراءات املعتَمدة من السلطات املعنية باملنافسة 

 املتعلقة بالتحقيق وباختاذ القرارات، بدالً من أن تنظر جمدداً يف كل من القرائن والـدفوع    يف إطار ممارسة مهامها   
وبناء عليه، ال يتمثل الغرض من املراجعة القضائية يف أن ُيستبَدل برأي صادر عن حمكمة رأياً آخر، وإمنا . القانونية

 وتشمل أسـباب املراجعـة      .سلطاهتا التقديرية التحقق مما إذا كانت السلطة املعنية باملنافسة قد جتاوزت حدود           
القضائية يف غالب األحيان حاالت تتعلق بعدم االختصاص، والعيوب اإلجرائية، والغلط يف القانون، واألسـباب               

ويف هذا السياق، ينظر عموماً إىل املراجعة القضائية على أهنا . املرفوضة، وسوء التقدير الواضح، والغلط يف الوقائع
 أي - لة هنائية من عملية شاملة يتعلق احلكم الصادر فيها بنتائج حتققت أو إجراءات اختـذت فعـالً      تشكل مرح 

قرارات اختذهتا فعالً السلطة املعنية باملنافسة سواًء أكانت سلطة اختاذ القرار بعهدة رئـيس تنفيـذي أو جملـس                   
و، وجنوب أفريقيا، الربازيل، وبري(فسة مفوضني أو هيئة شبه قضائية منفصلة على شكل حمكمة خمتصة بشؤون املنا

أن هياكل صنع القرارات اليت تكون فيها إجـراءات         ) ٢٠٠٣(وتؤكد شبكة املنافسة الدولية     ). واململكة املتحدة 
التحقيق مستقلة استقالالً تاماً عن إجراءات اختاذ القرار ُيرجَّح أن تفي بأغراض املراجعة القضائية أكثر مـن أي                  

ويف هذا السياق، إن قبول الطعن ضـد قـانون املنافـسة يف       . اتني املهمتني نظام آخر ال يقوم على الفصل بني ه       
  .جامايكا الذي ال يفصل بني مهام التحقيق ومهام اختاذ القرار، ميثل برهاناً إضافياً

ويف سياق املراجعة القضائية، جيدر باإلشارة إىل أن هذا اإلجراء يقتصر، يف بلدان عديدة، على احملـاكم                   - ٢٩
  تركيـا، وتـونس، وفرتويـال      (أو إن احملكمة اإلدارية هي اليت تنظر يف القضية كمحكمـة ابتدائيـة              اإلدارية،  

وأنشئت يف بعض البلدان حماكم استئناف متخصـصة        ). ، وكرواتيا، وكولومبيا، والتفيا   ) البوليفارية - مجهورية  (
وقامت الـسلطة   ). ة، واململكة املتحدة  جنوب أفريقيا، والدامنرك، وسنغافور   (للنظر يف القضايا املتعلقة باملنافسة      

ويف حالة كرواتيا على وجه التحديد، . بنقض قرارات اختذهتا هيئة املراجعة) كرواتيا(التنفيذية يف حاالت استثنائية 
جيدر باإلشارة إىل أن احلكم اخلاص الوارد يف القانون العام املتعلق باإلجراءات اإلدارية سيجري تعديله بناء على                 

  . املفوضية األوروبيةطلب من

كما ختضع السلطات املعنية باملنافسة، بوصفها تشكل آلية من آليات احلكومة وتـستخدم مـوارد عامـة،                   - ٣٠
. وتوجد يف بعض احلاالت قواعد حمددة تتعلق باملوظفني       . للمساءلة اإلدارية وفقاً للقواعد الناظمة للقطاع العام يف البلد        

ل، حتّدد هذه القواعد النسبة اليت ميكن ختصيصها لتغطية تكاليف املـوظفني يف امليزانيـة               ففي الدامنرك، على سبيل املثا    
  .العامة، ويف تركيا ختضع القرارات املتعلقة بالنفقات اخلاصة باستئجار موظفني جدد والسفر إىل اخلارج ملوافقة احلكومة

                                                      

توقَّع أن يستويف النظام القضائي أيضاً نفس شروط االستقالل واملساءلة )٦(  .ُي
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 املنطبقة يف القطاع العام للبلد، ويف هـذا         كما ختضع السلطات املعنية باملنافسة ملمارسات اإلبالغ املايل         - ٣١
أو املراقب العام للحسابات، والربملان بأمهيـة       /أو وزارة املالية، واخلزانة و    /السياق، يتسم دور وزارة اإلشراف و     

ة أو وجيري تفعيل آليات املساءلة على امتداد كافة مراحل امليزاني. بالغة فيما يتعلق باملساءلة يف إطار عملية امليزانية
عند تقدمي الطلب املتعلق بامليزانية، أو كلما يتم صرف األموال، أو يف هناية السنة املالية، (يف مراحل رئيسية حمددة 

ويف بعض البلدان، يكون ختصيص االعتمادات مرتبطاً بـشرط         ). أو عند طلب تقدمي تقرير إلزامي بشأن اإلنفاق       
  .إضايف يتمثل يف وضع استراتيجية تشغيلية مفصلة

ويف اململكة املتحدة، على سبيل املثال، ُيطلب إىل هيئة التجارة الرتيهة واهليئات املستقلة املماثلة أن تعّد                  - ٣٢
  .سنوياً إعالن نوايا تلخص فيه أهدافاً سنوية ونتائج حمددة تعتمد كأساس لقياس أدائها

على غرار ما جيري يف إطار استعراض      و. ويف التفيا، متتد االستراتيجية التشغيلية على مدى ثالث سنوات          - ٣٣
أوهريغ يف أستراليا، فإن السلطة املعنية باملنافسة يف التفيا مطالبة بأن تعّد بيان نوايا رداً على بيـان التوقعـات                    

الذي يلخص سياسات احلكومة وأولوياهتا ذات الصلة اليت يتوقع من السلطة املعنية             )٧(السنوي الصادر عن الوزير   
  . تلتزم هبا يف إطار تنفيذ عملياهتاباملنافسة أن

إالّ أن بعض البلدان    . ومتثل عمليات مراجعة البيانات املالية والتقارير السنوية األدوات الرئيسية للمساءلة           - ٣٤
قد أقر باحلاجة إىل إنشاء مزيد من آليات احملاسبة لتلبية االحتياجات فيما يتعلق بتقييم مدى فعالية وتأثري إنفـاذ                   

ففي اململكة املتحدة، على سبيل املثال، ختضع هيئة التجارة الرتيهة لالستعراض كل مخس سنوات، . املنافسةقوانني 
ويتسم هذا اإلقرار بأمهية خاصـة      . وهو إجراء حديث ينطبق على مجيع الوكاالت واهليئات العامة غري الوزارية          

ويف هذا السياق، يدفع . ية للتنمية يف البلدان الناميةفاملساءلة شرط من الشروط األساس. بالنسبة إىل البلدان النامية
بأنه على السلطات املعنية باملنافسة أن تثبت العالقة بني أهـداف الكفـاءة ورعايـة               ) ٢٠٠٤(لويس وآخرون   

فعدم االكتراث بالقيم واألهداف والشواغل الرئيسية للمجتمع       . املستهلك، وحتقيق أهداف اجتماعية أوسع نطاقاً     
أيضاً بأنه جيب النظر ) ٢٠٠٧(ودفع فوكس . أن يعرض مشروع قوانني وسياسات املنافسة برمته للخطرمن شأنه 

إىل قوانني منع االحتكار يف سياق أوسع ألن خطاب السوق احلرة والثروة الوطنية أو الرفاه اجلماعي مل يعد لديه                   
جتاه السائد يثبت أن سياسات السوق احلرة       سوى صدى حمدود يف نفوس الفئات الفقرية يف البلدان النامية ألن اال           

  .ختدم بوجه خاص مصاحل الفئات امليسورة فعالً

 أي  - وتكون السلطة املعنية باملنافسة خاضعة، على أساس يومي، للمساءلة من قبل عمالئها املباشـرين                 - ٣٥
ا السلطات املعنية باملنافسة    ومبا أن قرارات اإلنفاذ اليت تتخذه     . القطاع اخلاص، مبا يف ذلك املستثمرون األجانب      

تنطوي على تأثري واسع النطاق على االقتصاد برمته، فإن السلطات املعنية باملنافسة ختضع للمساءلة أيضاً من قبل                 
وإضافة إىل ذلك، خيضع أداء الـسلطات املعنيـة         . كافة أفراد اجلمهور العام بوصفهم مستهلكني وأطرافاً معنيني       

ويف هذا السياق،   . معات للرقابة من قبل وسائط اإلعالم واملعلقني اآلخرين، كاألكادمييني        باملنافسة يف معظم اجملت   
ويشكل احلصول على املعلومات عنصراً حامساً لتمكني خمتلف . متثل الشفافية جانباً من اجلوانب الرئيسية للمساءلة

                                                      

 .عالن التوقعات باستقالل الوكالة القانونيةيقر إ  )٧(
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سلطات املعنية باملنافسة يف مجيـع      وهلذا الغرض، تكون ال   . أصحاب املصلحة من أداء دورهم الرقايب بشكل فّعال       
 مبا يف ذلك املعايري أو املبادئ التوجيهية اليت         - البلدان مستعدة متام االستعداد إلتاحة ما تتخذه من قرارات هنائية           

   لكافة أصحاب املصلحة، وذلك عـن طريـق مواقعهـا علـى             - تنظم مهامها املتعلقة بالتحقيق وباختاذ القرار       
  .الشبكة والصحافة

ويف ضوء اتفاقات التعاون الثنائي بشأن أنشطة اإلنفاذ ونشأة شبكات املنافسة الدولية، أصـبح أقـران                  - ٣٦
السلطات املعنية باملنافسة ميثلون بشكل متزايد مستوى إضافياً من مستويات املساءلة، رغم أن هذا النـوع مـن               

، تشكل الدراسات االستقصائية اليت يقوم هبا أصحاب ويف هذا الصدد". اللّينة"املساءلة ميكن اعتباره مبثابة املساءلة 
  .املصلحة وعمليات االستعراض من قبل األقران أمثلة على أدوات املساءلة

   احلالة اخلاصة للبلدان النامية- سادساً 
وم من املسائل اليت جيب تناوهلا، هي حتديد ما إذا كانت هناك ظروف خاصة يف البلدان النامية جتعل تطبيق مفه  - ٣٧

فقد اكتسب معظم البلدان النامية جتربة واسعة يف جمال الوكـاالت العامـة             . سلطات املنافسة املستقلة أمراً مستحيالً    
املستقلة، حيث أنشئت مثل هذه اهليئات يف إطار التحوالت السياسية ومبادرات اإلصالح العديدة اليت شهدهتا هـذه                 

وقد شكلت مبادرات اإلصالح هذه . ظيم اخلدمة املدنية أو القطاع العامالبلدان، مبا يف ذلك برامج اخلصخصة وإعادة تن
وجيري تنفيذ هذه اإلصالحات يف بلدان نامية       . يف معظم احلاالت جزءاً من برامج أوسع نطاقاً تتعلق بالتكيف اهليكلي          

رات املتعلقة بتحويل إدارات ومن أكثر هذه اإلصالحات شيوعاً يف مناطق البلدان النامية، املباد. عديدة منذ عقود طويلة
اخلدمة املدنية إىل وكاالت أو مؤسسات حرة داخل اخلدمة املدنية أو خارجها، مع منح هذه الوكاالت درجة أعلى من     

  ).١٩٩٩بوليتانو، (االستقالل الذايت فيما يتعلق باملسائل املالية واملتصلة بشؤون املوظفني 

لعديد من البلدان النامية، فإن الظروف االقتصادية واملالية غري املواتية ورغم انتشار الوكاالت املستقلة يف ا  - ٣٨
أدت إىل تفاقم الضغوط وسلطت الضوء على عدٍد من الصعوبات اليت تعترض إنشاء هيئات مستقلة تابعة للقطاع              

ويتصل معظم هذه . العام يف سياق يتميز بوجود ثغرة واسعة بني االحتياجات من املوارد واإلمكانات املتاحة فعالً            
الصعوبات بنقص املهارات، واخنفاض األجور يف القطاع العام، وأخطار الفساد واستغالل النفـوذ، والتـوترات               

  .القائمة بني الوزير املسؤول عن سياسات املنافسة والسلطة املعنية باملنافسة، وضعف املساءلة

وإن أحد التحديات الرئيسية    . حمدودية املوارد البشرية  ويعاين القطاع العام يف العديد من البلدان النامية من            - ٣٩
املطروحة يف املدى القصري إىل املتوسط أمام إنشاء سلطات مستقلة تعىن باملنافسة يف البلدان النامية، يتمثل يف جذب                  

ليـة  وإن القيـود املا   . موظفني يتمتعون مبهارات كافية أو لديهم القدرة على اكتساب املهارات املطلوبة بـسرعة            
كاملشاكل (واألولويات اإلمنائية املتنافسة تعين يف معظم األحيان أن احلكومات ال تكون قادرة على معاجلة األسباب                

وإضـافة إىل   . الكامنة وراء حمدودية االحتياطي من املوارد البشرية بشكل منهجي ومـستدام          ) املتعلقة بنظام التعليم  
 حكومات عديدة منشغلة باحلاجة إىل ترشيد النفقات العامة وختفيض ذلك، ففي إطار برامج التكيف اهليكلي، كانت

ويف ظل هذه الظروف، يعترب إنشاء سلطات معنية باملنافـسة          . حجم القطاع العام كوسيلة للتحكم يف العجز املايل       
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، ال سيما   داخل الوزارات احلكومية أفضل خيار يسمح للحكومات باستخدام املهارات املتاحة فعالً يف القطاع العام             
  .)٨(أن احلكومات قد استثمرت كثرياً يف هذا القطاع، مع احملافظة على رقابة مركزية على التوظيف

وال يؤثر النقص العام يف املهارات يف السلطة املعنية باملنافسة فحسب، بل يؤثر أيضاً يف األخّوة القانونية                   - ٤٠
ومبا أن عمليات إنفاذ قانون املنافسة ال جترى يف         . تشريعيةوقطاع األعمال والنظام القضائي واهليئة ال     ) التضامن(

دائرة فارغة، فإن أنشطة الدعوة اليت تضطلع هبا السلطة املعنية باملنافسة متثل عامالً حامسـاً لكـسب املـصداقية       
ل وأن تؤثر يف وعلى سبيل املثال، يسود االعتقاد بأن السلطة املعنية باملنافسة ميكنها أن تتبوأ مكانة أفض. والشعبية

. سياسات املنافسة على حنو أمثل إذا أقامت عالقة وثيقة مع احلكومة بدالً من أن تعمل يف كنف االستقالل املطلق
فاملسألة األوىل تتعلـق    : ويثري هذا الرأي، على ما يبدو، مسألتني هامتني على األقل جيدر حبثهما بصورة متعمقة             

تام واالستقالل النسيب فيما يتعلق بأنشطة الدعوة، يف حني تتعلق املـسألة            بضرورة إقامة توازن بني االستقالل ال     
الثانية بكون االستقالل التام قد ال خيدم مصاحل االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية حنو نظام قائم على االقتـصاد       

يها احلكومة برمتها، يف إطار    وهلذا الغرض، إن التعامل مع خمتلف اجلماعات املستهدفة بأنشطة الدعوة، مبا ف           . احلر
  . عالقات ال تقوم على أساس االستقالل املطلق ميثل أفضل وسيلة لتحقيق األهداف املنشودة

وجيدر باإلشارة أيضاً إىل أن نقص املهارات يؤثر يف استقالل السلطة املعنية باملنافسة ومساءلتها، ذلك أن   - ٤١
ي يف صفوفهما من العوامل اليت قد تعوق أي جهود ترمي إىل حتقيق             ضعف النظام القضائي والربملان وانعدام الوع     

وعلـى  . االستقالل واملساءلة بسبب انعدام قدرة هاتني السلطتني على أداء دورمها يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة              
 تواجهها بلدان   سبيل املثال، إن نقص املهارات واالفتقار إىل املوارد املالية من األسباب اليت تفسر الصعوبات اليت              

نامية كثرية فيما يتعلق بتراكم القضايا املرفوعة أمام القضاء، مث إن حمدودية املوارد هذه حتد من فرص إنشاء حماكم 
كما أن برملانات البلدان النامية، اليت تعد يف كثري من األحيان ممثلني عن             . متخصصة يف املسائل املتصلة باملنافسة    

فقط تابعت تعليماً جامعياً، قد تفتقر إىل القدرة الالزمة لتحليل ما يرد من تقارير عـن                فئات سكانية أقلية منها     
وهلذه األسباب، فإن حداً أدىن من املساءلة، على شكل . القضايا املعقدة وغري املألوفة املتصلة بإنفاذ قوانني املنافسة

  .  قد ميثل حالً عملياً ملشكلة املساءلةتقارير تقدمها السلطة املعنية باملنافسة إىل أو عرب وزارة إشراف،

ومن املشكالت األخرى ذات الصلة، ندرة اخلربات احمللية املستقلة اليت ميكن للسلطات املعنية باملنافسة يف        - ٤٢
البلدان النامية أن تعتمد عليها من حني إىل آخر ملعاضدة املهارات الداخلية، ال سيما عندما يتعلق األمر بالقيـام                   

فاملوارد احملدودة ال تسمح إال نـادراً بتكبـد تكـاليف    . اءات تتعلق بالسوق أو بإجراء حتقيقات معقدة   باستقص
مث إن األساتذة اجلامعيني املتخصصني يف اقتصاديات املنافسة وقوانينها ميثلون عدداً قليالً، وإن             . مستشارين دوليني 

ينوبون يف معظم احلاالت املدعى علـيهم يف قـضايا          ] وينالتضامن القان [أغلبية اخلرباء يف جمال األخوة القانونية       
  .املنافسة، ولذلك، فإن نظرهتم لألمور قد تتأثر مبوقفهم ذلك

                                                      

من أهم املزايا غري امللموسة اليت يتمتع هبا املوظفون العامون يف البلدان النامية، هو احلصول على منح                  )٨(
فبعد التدريب، يكون املوظفون العامون عادة ملزمني بالبقاء يف اخلدمة العامة لفترة زمنية حمددة، وهو ما ساهم       . دراسية

 . حد ما يف احلد من انتقال املوظفني املهرة واملوظفني الفنيني إىل القطاع اخلاصإىل 
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ويف معظم البلدان النامية، يكون األجر املدفوع ملوظفي اخلدمة املدنية أدىن من األجر املـدفوع لـنفس                   - ٤٣
ة يف السنوات األخرية اخنفاضاً يف األجـر احلقيقـي          وقد شهدت بلدان نامية عديد    . املوظفني يف القطاع اخلاص   

ويف املناطق األقل منواً، كأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية، شهدت األجور . املدفوع ملوظفي القطاع العام
ضاً إىل احلقيقية يف القطاع العام اخنفاضاً حاداً نتيجة اإلجراءات اليت أملتها إصالحات التكيف اهليكلي اليت أدت أي

كبح األجور وتآكلها يف أوروبا الوسطى والشرقية، واجلمهوريات السوفياتية سابقاً، وبعض اقتصادات جنـوب              
وقد أثر اخنفاض األجور تأثرياً سلبياً يف فرص توظيـف          . )٩( شرق آسيا خالل الثمانينات والتسعينات     - وجنوب  

ة، وال سيما يف اجملاالت املتخصـصة كإنفـاذ قـوانني           أصحاب املهارات العالية واحملافظة عليهم يف اخلدمة العام       
فأصحاب الكفاءات واملهارات من موظفي اخلدمة العامة أصبحوا يفضلون مغادرة القطـاع            . وسياسات املنافسة 

وللتغلب على هذه املشاكل، ُسمح للهيئات اخلاصة، كالسلطات املعنية باملنافسة،          . العام للعمل يف القطاع اخلاص    
ى موظفيها أجوراً أعلى من تلك املعمول هبا يف اخلدمة املدنية، إضافة إىل امتيازات واسـتحقاقات                بأن تعرض عل  
إال أن هذه االستراتيجية ال ميكن أن تستمر نظراً إىل أن االمتيازات اخلاصة ال تزال متول من إيرادات . مغرية أخرى

يلي لألجور الذي توفره اجلهات املاحنة، ألن هـذا         وللسبب نفسه، ال ميكن االعتماد على التمويل التكم       . امليزانية
أي أنه جيب على احلكومة أن توفر موارد إضافية أو          " (نزيف اجلدعة "الشكل من التمويل قد يثري دفوعاً من قبيل         

 ُتواجه صعوبات ال ميكن تصورها، كادعاءات باالنتقام ملا ُيّتخذ من قرارات تتعلق بإنفاذ قوانني املنافسة أو اهنيار                
ويف احلاالت اخلاصة اليت تتلقى فيها السلطات املعنية باملنافسة متـويالً يف            ). نظام إنفاذ قوانني وسياسات املنافسة    

إطار اتفاقات ثنائية مع جهات ماحنة، تثور تساؤالت حول ما إذا كانت هذه املساعدة وسيلة ممكنة لتحويل عملية 
  .  تتوفر حىت اآلن أية أدلة تؤكد ذلكوال. إنفاذ قوانني املنافسة خلدمة مصاحل أجنبية

ويف كثري من األحيان ميكن للسلطات املستقلة املعنية باملنافسة أن حتصل على موارد إضافية بفرض رسـوم                   - ٤٤
 يف املائة من إيـرادات اللجنـة   ٧٠فرسوم التسجيل ورسوم اخلدمات تستأثر بأكثر من . على اخلدمات اليت تقدمها  

 ومكّنت من متويـل    -  اليت ُتعّد من أحسن اهليئات يف أفريقيا من حيث التمويل            -  جنوب أفريقيا    املعنية باملنافسة يف  
وتعكس هذه األرقام املثرية لإلعجاب، من دون       . )١٠(٢٠٠٧- ٢٠٠٦ يف املائة من نفقاهتا خالل الفترة        ٦٤أكثر من   

ى األقل يف املـدى القـصري إىل        شك، حجم ومستوى األنشطة يف اقتصاد جنوب أفريقيا، وقد ال يكون ممكناً، عل            
 يف املائة ٣٠وباملقابل، مثّلت رسوم التسجيل حنو . املتوسط، لبلدان أخرى منخفضة الدخل أن حتقق مثل هذه النتائج

اليت ُتعّد أيضاً من بني أفضل السلطات املعنيـة باملنافـسة يف       ( للجنة الزامبية املعنية باملنافسة      ٢٠٠٧من ميزانية عام    
ومع ذلك، تواجه اللجنة املعنية باملنافسة يف جنوب أفريقيا نفس القيود اليت تواجههـا              ).  حيث التمويل  أفريقيا من 

فهي ال تزال تعاين من تناقص شديد لعدد املوظفني، وهو ما أدى هبا يف . اهليئات املعنية باملنافسة يف بلدان نامية أخرى
وقد . ديل أجورها حسب مستويات األجور يف القطاع اخلاص       الفترة األخرية إىل إجراء دراسة مقارنة هتدف إىل تع        

شرعت يف تنفيذ برنامج ملنح قروض وِمنح دراسية يهدف إىل تشجيع املوظفني على حتسني مهاراهتم، وقد حـصل                  
  .الربنامج على متويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة يف إطار أنشطة تدريب املوظفني

                                                      

 .٢٠٠٠البنك الدويل،  )٩(

  .٢٠٠٧اللجنة املعنية باملنافسة،  )١٠(
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 كعدم كفاية تدابري احملاسبة والرقابة، وخطر الغش والفساد أو مقاومة اإلجـراءات             - ب متعددة   وألسبا  - ٤٥
 فإن بعض احلكومات - اليت هتدف إىل فرض ضرائب متفاوتة على شرائح معينة من اجملتمع مقابل اخلدمات العامة             

 جامايكا، على سبيل املثال، ترفض فحكومة. ال تسمح للهيئات املستقلة جبمع األموال باالعتماد على مصادر بديلة
ونظراً . رفضاً قاطعاً أية طلبات تردها من اللجنة املعنية بالتجارة الرتيهة لفرض رسوم مقابل ما تقدمه من خدمات

إىل عدم كفاية اإلعانات املقدمة من احلكومة، فإن هذه اللجنة تواجِه قيوداً عديدة يف االضطالع مبهامها املتعلقة                 
وإن السلطات املعنية باملنافسة يف البلدان النامية كثرياً ما . ني املنافسة واختاذ أية مبادرات يف جمال الدعوةبإنفاذ قوان

جتد نفسها يف حلقة مفرغة، حيث ال يؤثر نقص األموال يف قدرهتا على االضطالع بأنشطة إنفاذ قوانني املنافـسة   
 اليت تقوم هبا، ويف قدرهتا على إثبات جدارهتا وتعزيـز           فحسب، بل يؤثر أيضاً يف قدرهتا على رصد أثر األنشطة         

وغالباً ما يقع عبء إثبات املصداقية بأكمله . مصداقيتها، وتيسري املساءلة وتقدمي األسباب اليت تربِّر زيادة التمويل
هذا السياق، ويف . على عاتق السلطة املعنية باملنافسة، وذلك يف إطار تعاملها مع كل من اجلمهور العام واحلكومة

فإن الدعم السياسي املباشر ألنشطة إنفاذ قوانني املنافسة هو الذي حيدد طبيعة العالقات املقبلة بني السلطة املعنية                 
  .باملنافسة والبيئة املخوِّلة

فاألدلة املستَمدة من واقع    . ويشكل خطر الفساد واستغالل النفوذ يف البلدان النامية قضية مزعجة ومبتذلة            - ٤٦
جربة ال تبني بشكل قطعي أن اخنفاض األجور يف القطاع العام يشجع الفساد، كما أن التحاليل النظرية ال تتوقع                   الت

وإنفاذ قوانني املنافسة، ال سيما يف البلـدان الـيت          . )١١(أن تؤدي زيادة األجور يف كل احلاالت إىل احلد من الفساد          
وضني على أساس عدم التفرُّغ، يثري بعض القضايا الشائكة فيما تستعني بأفراد من القطاع اخلاص للعمل يف جملس املف

وتتعلق الشواغل بقدرة هؤالء األعضاء العاملني على أساس عدم التفـرُّغ،         . يتعلق برتاهة هؤالء األعضاء واستقالهلم    
ـ                  ه، والذين يشغلون مناصب عليا يف شركات خاصة، على حتقيق املستوى املطلوب من املوضـوعية واحملافظـة علي

وهذه املشكلة مطروحة أيضاً يف البلدان املتقدمة، إال أن هذه الـشواغل  . وبعالقتهم املزدوجة مع احلكومة والصناعة    
. تكون أكثر حدة يف االقتصادات الصغرية والفقرية بسبب ضيق اجملموعة اليت ميكن أن ُيختار منها األفراد املناسبون                

الستعانة بأفراد ينتمون إىل شركات كربى هتيمن على االقتصاد، وهو          ويف هذه االقتصادات، هناك احتماالت أكرب ل      
وإن ما يزيد الطني بلّة، هو هيمنـة الـشركات املتعـددة        . ما من شأنه أن ُيفسح اجملال أمام انتهاك قوانني املنافسة         

نافية للقانون،  وحىت يف حالة عدم حدوث أية سلوكات غري الئقة أو م          . اجلنسيات الكربى يف هذه الفئة من البلدان      
وألسـباب واضـحة،    . ففي غياب رقابة وزارية وآليات مساءلة فعالة، يصعب جداً التحكم يف تصورات اجلمهور            

ب تشكل سياسة املنافسة يف البلدان النامية قضية انفعالية يف بعض األحيان، وذلك بسبب ما تثريه من تساؤالت تتعلق 
  . رغم كفاءهتا من الناحية االقتصادية" غري منصفة"ات ؛ فاجلمهور قد يعترب بعض اإلجراء"اإلنصاف"

وإن املوارد املالية الضخمة اليت تسيطر عليها شركات القطاع اخلاص اليت قد هتيمن على االقتصاد، والبيئة   - ٤٧
تفشي العامة اليت تتسم باخنفاض األجور يف القطاع العام، من العوامل اليت ميكن نظرياً أن هتيئ الظروف املناسبة ل                 

خالف الرئيس التنفيـذي وأعـضاء      (ويف هذا السياق، ميكن أن يواجه موظفو السلطة املعنية باملنافسة           . الفساد

                                                      

، وردت تقارير تفيد بتراجع املعايري األخالقية عقب إنشاء هيئات مستقلة )٢٣:١٩٩٩(حسب بوليدانو  )١١(
  .للقطاع العام يف اململكة املتحدة
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إال أن الدراسات اليت أُجريت لغرض ورقة املعلومات األساسية هذه مل تكشف عن أية أمثلة . خطر الفساد) اجمللس
  .حّية تؤكد ذلك

 املسؤول عن سياسات املنافسة والسلطة املعنية باملنافسة بني احلـني      وقد تظهر بعض التوترات بني الوزير       - ٤٨
واآلخر نتيجة انعدام الوضوح خبصوص أدوار ومسؤوليات كل من الوزير واإلدارة اليت تشرف على السلطة املعنية 

د النفقات العامة اليت باملنافسة، وكيفية جتاوب السلطة املعنية باملنافسة مع اإلدارة السياسية، واملسائل املتصلة بترشي
وإضافة إىل ذلك، إن السماح هليئات القطاع العام املستقلة . تقع حتت مسؤولية الوزير أو أية إدارة حكومية أخرى

باعتماد جداول أجور ختتلف عن اجلداول املنطبقة يف اخلدمة املدنية قد يؤدي إىل تفاوتات كربى بني املـوظفني                  
وميكن أن  . يئات وغريهم من املوظفني العامني العاملني يف إدارات وهيئات عامة أخرى          العاّمني املنتمني إىل هذه اهل    

تثري هذه التفاوتات شعوراً باالستياء، كما ميكن أن تشوِّش العالقات بني إدارة السلطة املعنية باملنافـسة وكبـار    
ذي للسلطة املعنية باملنافسة يف فئـة       ففي زامبيا على سبيل املثال يصنَّف منصب الرئيس التنفي        . املوظفني الوزاريني 

، إال أن الراتب الذي يتقاضاه والبدالت اليت حيصل عليها بصفته تلك تفوق كثرياً الرواتب والبدالت                "أمني أول "
ويرجَّح أن يفوق األجر اإلمجايل الذي ُيصرف للرئيس التنفيذي الراتب          . اليت ُتصَرف لألمناء األولني يف احلكومة     

  .الوزير املكلف بسياسات املنافسةالذي يتقاضاه 

ويف كل االقتصادات، ُتثري املسائل املتعلقة بإنفاذ قوانني املنافسة اهتمام وسائط اإلعالم، وبالتايل ُتسلط                - ٤٩
إىل جـورج   ) ٢٠٠٧(ويشري ستيوارت وآخـرون     . األضواء على الرؤساء التنفيذيني للسلطات املعنية باملنافسة      

فيد لويس يف جنوب أفريقيا، وآالن فيلز يف أستراليا، الذين أدوا دوراً حامساً يف التعريـف                ليبيميلي يف زامبيا، ودا   
هبيئات إنفاذ قوانني املنافسة اليت أشرفوا عليها يف صفوف اجلمهور العام وكسب احترام وخمافة أوساط العمـل،                 

داء السلطة املعنية باملنافسة يرتبط إىل ومن الواضح أن أ. بينما أسهموا أيضاً يف نقل صورة إجيابية عن هذه اهليئات 
حد بعيد بشخصية الرئيس التنفيذي الذي يشرف عليها، ويف هذا الصدد ال بد أن ُينظر إىل هذه املسألة من هذه                    

صحيح أن استقالل السلطات املعنية باملنافسة سيظل ُعرضة العتداءات دورية، إال أن شخـصية              . الزاوية حتديداً 
  .انب وذاك تؤدي دوراً حامساً يف حتديد إمكانية حدوث هذه االعتداءات وجناحهااألطراف من هذا اجل

وكما سبقت اإلشارة، فإن الربملانات تفتقـر يف        . وتتسم آليات املساءلة يف البلدان النامية عموماً بالضعف         - ٥٠
ويف . ملؤشرات تفتقر إىل الوضوحفالنتائج وا. كثري من األحيان إىل القدرة الالزمة إلنفاذ املساءلة على النحو الواجب

ما عدا التقارير السنوية والقرارات النهائية اليت تتيحها السلطات املعنية باملنافسة للجمهور، فإهنا تفتقر إىل الوسائل                
ويفتقر بعـض الـسلطات     . الالزمة إلجراء مشاورات مباشرة مع املواطنني أو للحصول على مالحظاهتم وتعليقاهتم          

ويف هـذا   . فسة إىل املهارات واملوارد الالزمة إلنشاء مواقع حمدثة على شبكة اإلنترنت واحملافظة عليهـا             املعنية باملنا 
السياق، أبدت البلدان النامية حتمساً كبرياً لعمليات استعراض النظراء الطوعي اليت بادر هبا األونكتـاد، والـيت ال                  

  .حتسينها فحسب، بل تشكل أيضاً أداة مستقلة للمساءلةتشكل آلية لتقييم أثر اإلنفاذ وحتديد اجملاالت الواجب 

   املالحظات واملسائل اليت ستظل مطروحة للمناقشة- سابعاً 
. ال ميكن ألي سلطة منافسة أن تعمل يف استقالل تام عن هيكل احلكومة الذي تشكل جزءاً ال يتجزأ منه  - ٥١

وحىت اهليئات املعنية باملنافسة اليت تكون تابعـة        . تامةوال ميكن أيضاً لسلطات املنافسة أن تدير أعماهلا يف عزلة           
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لوزارات ميكن أن ُتمنح قدراً كبرياً من االستقالل التشغيلي، ولكن االستقالل القانوين ال يضمن احتـرام نـص                  
ار الذي  ويف واقع األمر، ميكن القول إن السلطات املعنية باملنافسة تقع يف نقطة ما على املس              . القانون احتراماً تاماً  

وتسلِّم كافة البلدان، على ما يبدو، بضرورة . يربط بني العزلة التامة والسعي إىل حتقيق أهداف ال صلة هلا بالكفاءة
احليلولة دون خدمة األهداف الضيقة جلماعات املصاحل عند إنفاذ قوانني املنافسة، وهلذا الغرض تضع جمموعة من                

  . رق الدقيقة واالختالفات اليت متيز البلدان بعضها عن بعضالضوابط واملوازين، وذلك رغم بعض الفوا

ومن الواضح أيضاً أن إنفاذ قوانني املنافسة ال ميكن أن ُيفصل عن السياق األوسع الذي تنشط فيه السلطة   - ٥٢
ات غري املعنية باملنافسة، وأن عناصر االستقالل التشغيلي تشمل عملية تقوم على الشفافية وتتمثل يف إدراج اعتبار              

وميكن أن تشكل هذه العملية آليـة   . يف القرارات املتصلة بإنفاذ قوانني املنافسة     ) املصلحة العامة (متصلة بالكفاءة   
التدخل السياسي الذي "غري أن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تعريف . مساءلة حامسة بالنسبة إىل البلدان النامية

يت ميكن أن يستند إليها التقييم أمر يف غاية من التعقيد، ألن هذه العملية تنطوي وبشأن معايري اجلودة ال" ال مربر له
  .إىل حد ما على أحكام ذاتية

وتثري القضايا اليت تبحثها مذكرة املعلومات األساسية هذه جمموعة من التساؤالت واالهتمامات، الـيت                - ٥٣
وصعوبة التوصل إىل توافق يف اآلراء تثري بدورها        . لناميةينبغي النظر فيها مجيعاً مع مراعاة الوضع اخلاص للبلدان ا         

ومبا أن االستقالل هو عنصر متغري،      . تساؤالً عما إذا كان من املرغوب أو من الضروري التوصل إىل هذا التوافق            
مـة  لسائل أن يسأل ما إذا كان باإلمكان تقييم االستقالل تقييماً كمياً حبيث ميكن حتديد درجة االستقالل الالز                

ومن املسائل املهمة واملتصلة اليت ينبغي حبثها، هي األمهية اليت ينبغي أن ُتـوىل              . الستيفاء شرط االستقالل الكايف   
ويتمثل . لالجتاه العام فيما يتعلق مبدى احترام استقالل السلطة املعنية باملنافسة منذ بدء جتربة إنفاذ قوانني املنافسة               

ن االستقالل التشغيلي أكثر أو أقل أمهية من االستقالل القانوين بالنسبة إىل إنفاذ السؤال اآلخر يف حتديد ما إذا كا
وفيما يتعلق باملساءلة، فإن عدم الفصل بني مهام اختاذ القرار ومهام التحقيق ميكن أن يؤثر يف عدد . قوانني املنافسة

ضروري حبث خـصوصيات احلالـة      وسيكون من ال  . من األنظمة اليت تستند إىل جملس مفوضني الختاذ القرارات        
اجلامايكية وحتديد ما إذا كانت اهلياكل اليت ال تقوم على الفصل بني عملييت التحقيق واختاذ القرار ال تفي بالغرض 

وجيدر أيضاً إيالء . املطلوب من منظور املراجعة القضائية ويف أي احلاالت تفشل هذه اهلياكل يف حتقيق هذا اهلدف
  .لحاجة إىل زيادة عدد آليات املساءلة وتعزيزهامزيد من االهتمام ل
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