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 :(2018)النموذجي قانون املنافسة   
 املنقح الفصل اخلامس

 
 اإلخطار

 اإلخطار من جانب مؤسسات األعمال -أولا 

 وجددد، وابلتددات تابت   وال ت ددوحم ورددو ة  ردد ا   4و 3ام املددادت  دعندددما تدددملم املما يفدداا   حكددا     دد -1
دا ة ،دذ  املما يفدداا إلختكد  العدلكة القاةمدة ابم احيدة الخملديهب ،دا،   دن  حم يكلدم مدن مؤيفعدداا األعمدال  حم إ

 مزودة إايها ابلتفاصيم ال املة على النحو املكلوب.

األطد ا  املننيدة،  و طد   وا دد  و  مند  مدن  مجيد    ابإلدا ة  ن  حم تقدم اإلملكدا  إ  العدلكة القاةمدة  -2
 .مجه الصحيح للتص   ابلنيابة عنه،  و  ي  شخاص مفوض  على الو ينمل  ابلنيابة عن اآلاملتص فة األط ا  

   شدددخهب مدددا ط فدددا   ي دددوحم مدددن املم دددن اإلملكدددا  ابتفدددا  تفددد د  عنددددما ت دددوحم مؤيفعدددة  عمدددال مدددا  و -3
تفاصددديم عدددن مجيددد   ختلفدددة، بفددد ع  حم تقددددم  ي دددا  املطددد ا  األاتفاقددداا تقييديدددة ابلفددد وع حفعدددها مددد  عددددد مدددن 
 .األط ا ،  و األط ا  امل تقبة،   هذ  االتفاقاا

دا ة إذا طددد   علدددى اتفدددا   و ت تيدددم  و وضددد   كددد  بددده إل  دددن  حم ي قددددطم اإلملكدددا  إ  العدددلكة القاةمدددة اب -4
ل ددر احق دداف )هنددا   إيفددواف فيمددا يتنلددط بفدد وطه  و فيمددا يتنلددط ابألطدد ا ،  و جدد    ،توجددم    ددام القدداحوحم ت ددر

 .(فو ا  ) (من الواقنة شه ا  /يوما   (...)ملالل )،  و ج   التخلي عنه،  و إذا ط   ت ر مبر على الوض  ( جله

 4و 3املددادت  تدددملم   حكددا  جيددوز العددماس ملؤيفعدداا األعمددال بكلددم تدد مليهب التفاقدداا  و ت تيبدداا  -5
مدددن ذلددد   (شدده ا  /. يوما  ..) ،ددا ملدددالل اإلملكدددا خ دملددول القددداحوحم  يددز النفددداذ، بفدد ع دة   ت يددددوالددت ت دددوحم قاةمدد

 التا يخ.

الفددخة   ددن  حم يتوقددف دملددول االتفاقدداا املخكدد  ،ددا  يددز النفدداذ علددى مددنح الخملدديهب  و علددى احق دداف  -6
 .ملكا إلعلى ا احملددة ملنح هذا الخمليهب،  و يتوقف مؤقتا  الزمنية 

  ،ددددا ل امددددم النقددددوابا املنصددددوص عليهددددا   مجيدددد  االتفاقدددداا  و الختيبدددداا الددددت    ك دددد إمل ددددا   ددددن  -7
 النر  فيها، إذا امتففت   وقت ال ط واعت ربا غر قاحوحية. إعادةجمل د  إمل اعهامن  القاحوحم، بدال  

 دارةإلاإلجراء الذي تتخذه السلطة القائمة اب -اثنياا 

 (ملكددا  ال امددم  ميدد  التفاصدديمإلمددن ايفددتالم ا شدده ا  /يوما   (..). ملددالل)دا ة إلتتخددذ العددلكة القاةمددة اب -1
 ، عند االقت اف، ابلوفاف بف وع والتزاماا.ق ا ا  ب فض  و منح الخمليهب،  و منحه  هنا  

م احيددة التمديددد  و إ، مدد  عاما  /شدده ا   )...( عددادة النردد  بصددو ة دو يددة   الخاملدديهب املمنو ددة مددمإجدد اف إ -2
 التمديد للوفاف بف وع والتزاماا. إمل ا التنليط  و 

 :ابإلدا ةإذا علمت العلكة القاةمة  يفحم ت مليهب ما، منال   إم احية  ن النهب على  -3

 حم الر و  املرب ة ملنح الخمليهب   تند قاةمة؛  ( )

  حم مؤيفعاا األعمال   تف ابلف وع وااللتزاماا املق  ة ملنح الخمليهب؛ (ب)

  حم املنلوماا الت ق دطمت عند طلم الخمليهب ماحت زاةفة  و م للة. (ج)
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 مقدمة -أولا  
يندداقا الفصددم ا ددامل املتنلددط ابإلملكددا  معدداللة اإلملكددا  ابالتفاقدداا ولدديل بنمليدداا  -1

الدددمو وااليفددتحواذ. ولد ايفددة اإلملكددا اا   يفدديا  عمليدداا الدددمو وااليفددتحواذ، احردد  الفصددم 
 العادس من قاحوحم املنافعة النموذجي.

قبليدة لالتفاقداا الف ديدة الدت  ويقصد بنرام اإلملكا  حرام تقوم فيه هيئدة املنافعدة ت اقبدة -2
كدد  ،ددا وبتحليلهددا ومدددن   املصددادقة عليهددا  و الخملدديهب ،دددا يفددواف تنحهددا ت مليصددا   و إعفددداف .  خت 
 وملالفا  لنردام جيدم فيده علدى األطد ا    االتفاقداا الدت  تمدم  حم ت دوحم  لدة ابملنافعدة االضدكال 

مده بفد م ملداطف، فدظحم حردام اإلملكدا  ينقدم هدذ  بنملية تقييم ذايت لالتفا  املند  واجملازفدة بتقيي
املعؤولية إ  هيئة املنافعة. وإذا   ا  ط ا  اتفا   حم اتفاقاهتا   دن  حم تتندا م مد   ي   دم 
مدددن األ  دددام املقاصددددية   قددداحوحم املنافعدددة للبلدددد، جيدددوز طدددا  حم تقددددم ايفدددتما ة إملكدددا  إ  هيئدددة 

 هدذ  االيفدتما ة عمد  منلومداا عدن موضدو  االتفدا ، املنافعة. وج ا الندادة  حم ت د  هيئدة املنافعدة
ومددادة القدداحوحم الددت ينتقددد  حم االتفددا  يتنددا م منهددا، والعددو  ذاا الصددلة، واعهدداا املنافعددة 
ألط ا  االتفا ، و مدرب النمدالف املت د  ين مدن الصدفقة، والوقداة  الدت   دن االيفدتناد إليهدا ملدنح 

ن إجد اف لليدم مدن منردو  قداحوحم املنافعدة لدنا  التنافعدية إعفاف. ومت طن هدذ  املنلومداا اطيئدة مد
احملتملة للصفقة على العو  احملددة ذاا الصلة وملا إذا ماحم هناك يفبم ملدنح تد مليهب  و إعفداف 

 تبنا  للحالة. 
و دددد القدداحوحم النمدددوذجي األ  ددام املقاصددددية القيايفددية املعدددتخدمة   حرددام اإلملكدددا   -3

 ا   تفدد ي   وت بفددالحم املما يفدداا التاا يددة التقييديددة  و   قدداحوحم املنافعددة،وتلدد  الددت   ددن إد اجهدد
 ومذل    الةحة ف عية.

وملر منال على حرام اإلملكا  واإلج افاا النمكية املعتخدمة   إطا  هذا النرام هدو  -4
 شدددباع/ 21الصدداد ة    17حرددام اإلحفددداذ العددابط   االلددداد األو وو املنتمددد توجدددم الالةحددة  قدددم 

. و  ظددم هددذا النرددام، قددد  ددد  طدد ا  االتفاقدداا الددت  تمددم  حم تعدد ي عليهددا (1)1962فربايدد  
 ددداالا  رددد  االتفاقددداا املخلدددة ابملنافعدددة  حم اتفاقاهدددا ابطدددم وغدددر قابدددم للتنفيدددذ   و مدددة إذا 

وإحم مدداحم ختكدد  بدده املفوضددية األو وبيددة و   ددنح ال قددا  إعفدداف   و ت مليصددا . وينكبددط ذلدد   دد    
االتفددددا  ي ددددرب  مددددنح إعفدددداف    الددددة وجددددود إملكددددا . وال   ددددن مددددنح إعفدددداف مددددا إال إذا   ملكدددد ا 
املفوضية األو وبية ابالتفا . ولذل ، ال   دن ألطد ا  اتفدا  مدا طلدم إحفداذ    و مدة وطنيدة 
ملدددالل الفدددخة الدددت تفصدددم مدددا بددد  دملدددول االتفدددا   يدددز النفددداذ وت يدددخ اإلملكدددا  بددده. ومدددن  ، 

  ادا األط ا   حم ت وحم التفاقاهتا قوة القاحوحم، فظحم عليها تقدمي إملكا  ،ا، وهو ما  ف ى  ذاإ
 .(2)إ  تقدمي عدد مبر من اإلملكا اا إ  املفوضية األو وبية

__________ 

املتنلقدة بتنفيدذ  2002مداحوحم األول/ديعدمرب   16الصداد ة    1/2003ايفتنيض عن هذا النرام ابلالةحة  قم  (1)
  من املناهدة. 82و 81املادت  قواعد املنافعة املنصوص عليها   

(2) B Sufrin and A Jones, 2004, European Commission Competition Law, second edition (Oxford 

University Press, Oxford) .إملكدا ، و  ت ددن  37 000، ق ددم ملددالل  شده  قليلدة مدن دملددول النردام  يدز النفدداذ
،  ي بنددد مدد و  يفددب  يفددنواا علددى دملددول الالةحددة 1968قدد ا اا   عددام املفوضددية األو وبيددة قددد اختددذا يفددو   عددة 

 L Warlouzet, Historical institutionalism and competition policy: The Regulation 17/62)  يدز النفداذ

(1962–2002)). 
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وملناعددددة  دددداالا التددددالمل  اإلدا يددددة النامجددددة عددددن عدددددد اإلملكددددا اا املقدمددددة، ايفددددتحدثت  -5
إطدا   تقددمي تقيديم  وت لاملكدا اا املقدمدة الدت تتندذت  مناعتهدا  املفوضية األو وبيدة حرامدا  جيد    

. 1/2003مناعدددة تمدددة، مدددن ملدددالل لدددديع حردددام اإلحفددداذ، علدددى النحدددو الدددوا د   الالةحدددة  قدددم 
إ  هذا النرام اعديد، ال يلزم احلصول على تد مليهب معدبط بفدالحم االتفاقداا  و القد ا اا ا  وايفتناد

( مدن املناهددة املنرطةمدة لنمدم 1)101تمدم  حم ت دوحم مفدمولة ابملدادة ة الدت   و املما يفاا التواطئي
 من ذلد ، بندد تقيديم  وت، هنداك ا تمدال  ددوة حتيادة مدن اثنتد :  حم تقدوم االلاد األو وو. وبدال  

املفوضددية األو وبيددة رصدددا  ملكدداب تكمدد   و ملكدداب تفددويض ابإلدا ة، وليعددت  ي منهمددا ملزمددة 
 مدا ال ينتهد   رد  االتفاقداا املخلدة ابملنافعدةا  ويصد  ملكاب التكمد  بيدا    حم اتفاقد مام و مة. 

)ملكاب الخمليهب العليب(،  و  حم اإلعفاف مرب  ابلنعبة لالتفا . وال يت من هذا الندو  الندام مدن 
ا كددداب يفددددو  حتياددددة  وليددددة ولدددديل إعفدددداف، وينددد  لددددذل   حم االتفددددا  ابطددددم وغددددر قابددددم لاحفدددداذ 

ناهدددة املنرطةمددة لنمددم االلدداد األو وو تددنهب علددى  حم االتفددا  ي ددوحم ابطددال  مددا    ددنح إعفدداف امل ألحم
يعددد ي عليددده إعفددداف فئدددوي  و إشدددنا  للمفوضدددية األو وبيدددة. وإذا مللصدددت املفوضدددية األو وبيدددة     و

اف، فظهنددا مددا  تمددم  حم يف ددي إ  ةا   لددة ابملنافعددة وال يعددتحط إعفددا  تقييمهددا األوت إ   حم اتفاقدد
 ق ا   مسي. إلدا ة إذا ما املتا ا عدم اختاذتصد  ملكاب تفويض اب

 وي رهدد  حرددام اإلملكددا  العددابط لاللدداد األو وو ولديندده بنددض مددزااي حرددام اإلملكددا  وعيوبدده -6
(. والنردددام احملددددة مندددال علدددى لدددول مدددن ال قابدددة القبليدددة لالتفاقددداا املخلدددة 1-)اعددددول ملامعدددا  
مددا ينتددرب ملفددض الت دداليف اإلدا يددة امليددزة األيفايفددية ملنددم هددذا ا  قابددة البنديددة. ومنددر ابملنافعددة إ  ال  

اإلصالس واحلافز عليه، ول ن جيم  ملذ عوامم  ملد     االعتبدا     ي واولدة إلصدالس حردام 
 لاملكا ، وملاصة من جاحم هيئاا املنافعة الفتية. 

ملنلومداا عدن املما يفداا املخلدة ابملنافعدة مدن اا  ويوف  حرام اإلملكا  طيئة املنافعة مزيد -7
احملتملددة   داةدد ة املتصاصددها، تددا  حم املؤيفعدداا التاا يددة مكالبددة ابل فددف عددن وجددود اتفاقاهتددا 

ما يتن  على هيئة املنافعة إج اف ا  ت تيباهتا ووتوايهتا. وم  ذل ،   حرام ال قابة البندية، منر   و
نلددط ابملما يفدداا التقييديددة احملتملددة، ايفددتنادا  إ  منلومدداا لقيقدداا تبدداد ة ملاصددة منهددا فيمددا يت

ودددودة عددن ةا هددا احملتملددة. ولدديل مددن شددالحم ال فددف عددن املنلومدداا   حرددام ال قابددة الق بليددة  حم 
  تقيدديم  حددوا   ملدد   مددن املما يفدداا  ا  الا املتاددذ ة، ل ندده قددد ي ددوحم مفيدددينكبددط علددى ال ددا ت

اا ال  يفددية. ومدد  ذلدد ، قددد تزيددد ال قابددة البنديددة مددن  دداط  عدددم التقييديددة احملتملددة منددم االتفاقيدد
االمتنال من جاحم مؤيفعاا األعمال ألهنا ال لتاج،   ظم منم هذا النرام، إ  ت مليهب من 

 هيئاا املنافعة، بم تنتمد على تقييماهتا ا اصة آلا  مما يفاهتا.
للمما يفدداا املخلددة ابملنافعددة مددن ا   مندد   دعددا  وإضددافة إ  ذلدد ،  دددة حرددام إملكددا  ةا   -8

ال قابددة البنديددة. ويفددمم حرددام إملكددا  يفيايفددة وقاةيددة لوقددف االتفاقدداا ال ددا ة   م  لددة مب دد ة، بينمددا 
للددم حرددم ال قابددة البنديددة االتفاقدداا إال بنددد توقينهددا وتنفيددذها. ولنددم  ف ددم ط يقددة لتحقيددط التددوازحم  ال

اإلجيابيددة ا ادعددة هددي إجدد اف لقيقدداا دقيقددة واختدداذ قدد ا اا بدد  األملكدداف العددلبية ا ادعددة واألملكدداف 
معددتنرة   لددال إحفدداذ املنافعددة. ومددن املعددلم بدده  حدده ال   ددن ل قابددة بنديددة  حم ت ددوحم  مندد  مفددافة مددن 
حرام إملكا  إال إذا ماحت إشا اا العو  دقيقة وماحت هيئاا املنافعة قد  عدنت منا فهدا وملرباهتدا 

 .(3)نر  إ  الت اليف اإلدا ية والت اليف املتصلة ابملنلوماا واحلوافزوجودة ق ا اهتا، ابل
__________ 

(3) RJ Van den Bergh, 2017, Comparative Competition Law and Economics (Edward Elgar Publishing, 

Camberley, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).  
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 1-ملامعا  دول اع
 اوعيوهب هااستعراض عام ملزاايأنظمة اإلخطار: 

 النيوب املزااي  

 ملددددالل فتيددددةاملنافعددددة ال هيئددددااعدددداعد ت •
علددددددددى مجدددددددد   يؤيفعدددددددداملبندددددددداف الم  لددددددددة 

اعد بيدا ا و املنلوماا املنايفبة وإحفاف ق
تدددددفط ، مدددد  وزاملدددد ة ابملنلومدددداامفيدددددة 
 .يئةلمنلوماا إ  اطمعتم  ل

اهتمدام  اااإلملكا  تقدمي وجه يمنرا  ما  •
املنافعددددة إ  االتفاقدددداا األفقيددددة هيئدددداا 

لت  فددف الددت   ت ددن و ملنافعددة خلددة ابامل
 ابل  و ة بعبم متاثم مصاحل األط ا .

اليق  القاحوم   بيئة ي وحم فيهدا ت يفخ  •
 طددددددددددا اإل  جديدددددددددددا  قدددددددددداحوحم املنافعددددددددددة 

  لحقدددددددوقيال ي دددددددوحم فيهدددددددا لالقددددددداحوم و 
ملبدددداد  إال القليددددم مددددن املن فددددة اب  احملليدددد

 الت يقوم عليها القاحوحم.

  إ يفاف ثقافة املنافعة   وقت  اعدعت •
ال تدزال ت وحم فيه مفاهيم قاحوحم املنافعة 

 غر من وفة منرا .

  ن  حم تف م عبئا  ثقديال  علدى مدوا د  •
فعدددة، ولدددذل  ثبدددت  هندددا  يت هيئدددة املنا

بنتدددداةو ع عددددية إذا ظلددددت املددددوا د غددددر  
مافيدددة ملناعدددة معددداةم  ملددد  ، وبصدددفة 
ملاصدة إذا تندذط  القيددام علدى يدو يفددليم 
 ابلتحقيط   املخالفاا املدم ة و ر ها.

إ  اطيئدددددة، مندددددرة   ااإذا ق ددددددمت إملكدددددا   •
ل ددددددم  يصددددددنم إيددددددالف االهتمددددددام ال ددددددا 

 منها.اتفا  
 

 

 النهج البديلة يف التشريعات القائمةالفصل اخلامس وعلى تعليقات على  -اثنياا  
 اإلخطار أنظمة: قائمةال التشريعات يف بديلةال نهجال -ألف 

 بنض األمنلة من النهو البديلة   التف يناا القاةمة. 2-ت د   اعدول ملامعا   -9

 2-اعدول ملامعا  
 القائمة: أنظمة اإلخطاربديلة يف التشريعات النهج ال
( 2010)  املنافعددددة واملعددددتهل شددددؤوحم للاددددزف العدددداب  مددددن قدددداحوحم ا  وفقدددد  يفخاليا  

املتنلط ابلخاملديهب واإلملكدا اا واملوافقداا صصدوص املما يفداا التاا يدة 
، بندداف علددى طلددم مددن  املنافعددة واملعددتهل لانددة شددؤوحم التقييديددة، جيددوز ل

لألطدددد ا  بفددددالحم املما يفدددداا تدددد مليهب األطدددد ا   و ابلنيابددددة عنهددددا، مددددنح 
 التاا ية التقييدية.

لتصدددد   )عدددددم الدددددمو؛ خملدددديهب ابللمبدددداد  التوجيهيددددة املتنلقددددة ابلا  ووفقدددد
ابلتصد   تد مليهب (، إذا  صلت األط ا  على مدن اللاندة علدى 2017

ا يفداا التاا يدة التقييديدة، فظهندا يند ج   إطا  اعزف ال اب  مدن قداحوحم املم
القدداحوحم علددى ذلدد    إطددا  لصددم علددى  ايددة قاحوحيددة مددن دعددو  قاحوحيددة 
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متنحده اللانددة    ددام القدداحوحم الددت تدد مليهب التصد  . وجيددم  حم  دددد  ي 
يفددا ي املفنددول.  خملدديهبلددن تنكبددط علددى التصدد   احملدددد عندددما ي ددوحم ال

القاحوحيددة بفددالحم مددا إذا مدداحم  جيدوز ملقدددمي الكلبدداا احلصددول علددى املفدو ةو 
   القددداحوحم ومدددا إذا مددداحم ينب دددي النرددد    طلدددم  دددالتصددد   املقدددخس قدددد 

مددن اعددزف العدداب  مددن القدداحوحم تفاصدديم ميفيددة  1. ويقدددم القعددم تدد مليهب
، وإجددد افاا تقددددمي الكلبددداا، والبدددت   طلبددداا خاملددديهبمدددنح اللاندددة لل

 دددام املفاوضدددة واإلل ددداف، ضدددمن بندددود  ملددد  . ويددد د تفصددديم    خملددديهبال
 اعزف العاب .من  2القعم من اعماعية   القعم الف عي ابف 

العددو  املفددخمة لفدد    ف يقيددا 
 واعنوب األف يقي

مددددن قواعددددد املنافعددددة، جيددددوز للانددددة  57ألحرمددددة املنافعددددة واملددددادة ا  وفقدددد
لفدد مة تدد مليهب املنافعددة، بندداف علددى طلددم شدد مة  و ابلنيابددة عنهددا، مددنح 

ابملنافعة  ت تيم  و إلحفاذ   م فيه،   ن  حم ي وحم  ال  رب ام عقد  و 
داملددم العددو  املفددخمة. ا  ر ندداملنافعددة ماحلددد مددن يددؤدي إ   حم  و   ددن 

مددن قواعددد املنافعددة الفدد مة  18و 16و  هددذ  احلالددة، ال متندد  املددادتحم 
 خملديهبلفد وع الا  التوصدم إ  تفداهم وفقد من إب ام النقد  و الختيم  و

س من اللانة وإحفاذ  ي   م من النقد  و الختيم املربم على هذا املمنو 
 مؤقتددددا    احترددددا  النردددد  ت مليصددددا  ا  النحددددو. وجيددددوز للانددددة  حم متددددنح  ي دددد

 .ما ال امم   موضو  طلم
( علددى  حدده 1990مددن قدداحوحم املنافعددة والتاددا ة املنصددفة ) 4 ادةنهب املددتدد إيكاليا

لفددخة ودددودة، التفاقدداا  و  ، ملهبجيددوز طيئددة م افحددة اال ت ددا   حم تدد
، حبيع تف دي إ  لعد  2فئاا من االتفاقاا احملرو ة توجم املادة 

ظددد و  اإلمدددداد   العدددو ، ممددددا يدددؤدي إ  فواةدددد مبدددرة للمعددددتهل  . 
وينب ي  حم لدد هذ  التحعيناا م  م اعاة احلاجة إ  ضماحم املعتو  

و حم ت ددوحم متصددلة، علددى  الدالزم مددن القددد ة التنافعددية الدوليددة للفدد ماا،
لعد  حوعيدة اإلحتداج  و التوزيد ،  و  و ا صوص، بزايداا   اإلحتداج، 
يعددددمح اإلعفدددداف إال ابلقيددددود ال جيددددوز  حم التقدددددم التقدددد  والت نولددددوجي. و 

لق دداف عددم  ابيجيددوز  حم لتحقيددط األهدددا  احملددددة، وال ا  ال دد و ية جددد
هيئة، بند توجيه إشنا ، من العو . وجيوز لل هامعلى املنافعة   جزف 

الكدد   املندد   و عندددما ينتفددي  هإعفدداف   احلدداالا الددت ينته دد يل دد حم ت
  ي من الف وع الت قام عليها اإلعفاف.

 مداحوحم األول/  16الصداد ة    1/2003التنريميدة  قدم  الةحةوبند دملول ال
 العددابقة يددز النفدداذ، ال جيددوز للهيئددة تقيدديم مددزااي اإلملكددا اا  2002ديعددمرب 

 املقدمة من الف ماا إذا تنلط األم  ابتفاقاا على معتو  اعماعة األو وبية.
( علددى  حم طيئددة 9121مددن قدداحوحم  ايددة املنافعددة ) قددم  49تددنهب املددادة   لباحيا

لبددددت   اإلملكددددا اا ابتفاقدددداا مددددنح   ل  صدددد اي  ا  املنافعددددة املتصاصدددد
 5عليهدا   املدادة  اإلعفافاا الف دية. فظذا ايفتوفيت الفد وع املنصدوص

يددملم اإلعفداف  يدز النفداذ و من القاحوحم، جيوز للهيئة منح إعفاف ف دي. 
   ت يخ اإلملكا .
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( واملبداد  التوجيهيدة املتنلقدة 2006مدن قداحوحم املنافعدة ) 34للمادة ا  وفق يفن افو ة
لا شاداا  و لقد ا  فيمدا يتنلدط ابحلرد  الدوا د   ا  بتقدمي اإلملكا اا طلب

(، جيددوز لفدد مة  حم تكلددم 2016)47واحلردد  الددوا د   املددادة  34ة املدداد
 من هيئة املنافعة ما يلي:

 توجيهاا بفالحم ما إذا ماحت ت   اللانة  حم: ) (
 ويفدد ( مددن القدداحوحم ت4)34ا  )ال ددأ  حم املددادة اتفاقدد ‘1‘ 

تتخددذ  ا  قدد ا   فددمممصددكلح تاتفددا ت، مدد  التنددديالا الالزمددة، لي
ا  فدد مة ط فددالعددن املما يفددة التواطئيددة( ت ددوحم   ابكددة شدد ماا ف ددال  

 و مدددا إذا مددداحم  34 حم ينتهددد  احلرددد  الدددوا د   املدددادة   جحفيددده يددد
مدددن  43  إطدددا  إعفددداف فئدددوي )املدددادة االتفدددا  يندددد ج يددد جح  حم 

 و/ و ا ؛القاحوحم(  و ماحم ذل  معتبند
تصدد   الفدد مة احلردد  يدد جح  حم ينتهدد  مددا إذا مدداحم  ‘2‘ 

 من القاحوحم(؛  و 50)املادة  47الوا د   املادة 
 بفالحم ما إذا ماحم: ا  ق ا   )ب(
 34احلردددددد  الددددددوا د   املددددددادة  احتهدددددد االتفددددددا  قددددددد  ‘1‘ 
 من القاحوحم(؛ و/ و 44 )املادة
احته  احلر  الوا د   املادة قد ما إذا ماحم التص    ‘2‘ 
 من القاحوحم(. 51)املادة  47

صدداحة مددن النقوبددة املاليددة احلخكدد ة امل فدد مةالإملكددا  اللانددة ابتفددا  نح و دد
الل الفدددخة ملددد 34ذلددد  االتفدددا  للحرددد  الدددوا د   املدددادة احتهامددداا علدددى 
 اإلملكددا  إ  التدا يخ الدذي قددد  ددد   إشددنا  ميقددتبدد  مددن ت يدخ تالدت 

بفدددالحم اإلملكدددا . وال   دددن طدددذا ا  موجددده مدددن اللاندددة عقدددم اختاذهدددا قددد ا  
 التا يخ  حم ي وحم قبم ت يخ اإلشنا .

 (.4054 ل ي اإللزام ابإلملكا  من ملالل تنديم قداحوحم  ايدة املنافعدة ) قدم  ت ميا
يفددلبية إبدد اف ذمددة هيئددة املنافعددة طلددم شددهادة إ   قدددمي  ددن  حم ه بيددد  حدد

 قدددم اإلملكددا ي،   ددن  حم 12(. وتوجددم املددادة 8رعفدداف )املددادة ا  إملكددا    و
 ا ،مدن الكد ف  إملكدا   إما بصدو ة مفدخمة  و مدن   دد األطد ا . وإذا قددم  ي

 خكد  إبدالا الكد   اآلملد  املند . وإذا تنلدط األمد  بقد ا   ابكدةامليلزم الك   
 ش ماا، على ال ابكة إملكا  اطيئة.

  املنلومداا الدت إا  ايفدتناد، جيوز جمللل املنافعة  حم  نح، 8للمادة ا  ووفق
 و مما يفددة ا   ا   و قددا  يفددلبية تفددر إ   حم اتفاقددإبدد اف ذمددة بدد  يديدده، شددهادة 

مددن قدداحوحم املنافعددة.  7و 6و 4ال تتنددا م مدد  املددواد ا  وايفددتحواذا  دلدد  و
  يدده    ي  خاجدد  عددنإصدددا  منددم هددذ  الفددهادة، جيددوز للمالددل  حم يوبنددد 
. ومد  ذلدد ،   هدذ  احلالددة، 13  إطدا  الفدد وع املبيندة   املددادة  وقدت،

ال تكبدددط عقوبدددة جناةيدددة علدددى األطددد ا  ملدددالل الفدددخة املمتددددة  ددد  ت يدددر 
 .هاجمللل   ي
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 املعلومات اليت يتعني تقدميها يف استمارة اإلخطار -ابء 
ا لفهددم ميفيددة  ثددر   ددن طيئددة منافعددة  حم تكلددم  مددرب قددد  مددن املنلومدداا الددت لتاجهدد -10

اتفا  ما معتقبال  على املنافعة وما إذا ماحت هناك  ية مسداا جيددة لالتفدا   و للمما يفدة تدرب  
كد ، وهدي تعدنى إ  احلصدول علدى تد امليهب  اإلعفاف. ولذل  يفخع على مؤيفعداا األعمدال  حم خت 

 و املما يفددة املنتزمددة.   ظددم حرددام إملكددا ، العددلكة القاةمددة ابإلدا ة ابلتفاصدديم ال املددة لالتفددا  
وقددد تتوقددف التفاصدديم الواجددم اإلملكددا  ،ددا علددى الردد و ، ومددن املعددتبند  حم ت ددوحم متماثلددة    

 مم  الة. وقد تفمم املنلوماا املكلوبة، من مجلة ما تفمله، ما يلي:
 )االيفددم( األمسدداف والننددواحم املعددام )النندداوين املعددالة( للكدد   املندد   و لألطدد ا  ) ( 
 املننية؛

  مساف وعناوين املدي ين واملال   و املال   اعزةي ؛ )ب( 
  مساف وعناوين  لة األيفهم ال ةيعي ، م  تفاصيم عن  يازاهتم؛ )ج( 
  مساف  ية مؤيفعاا  عمال   م  و مؤيفعاا مخابكة؛ )د( 
 وصف املنتااا  و ا دماا املننية؛ (ه) 
وطبينددة النفدداع   مددم منهددا،  مددامن  عمددال مؤيفعددة )مؤيفعدداا( األعمددال،  )و( 

 واإلقليم  و األقاليم املفمولة  حفكة مؤيفعة )مؤيفعاا( األعمال؛
 منلوماا إضافية بفالحم العو  ذاا الصلة ومنافعي الك    و األط ا ؛ )ز( 
 ت يخ بدف حفاذ  ي اتفا ؛ )س( 
 ؛مدة  ي اتفا   و، إذا ماحم اتفاقا  ينهى رشنا ، مهلة اإلشنا  املكلوبة )ع( 
مامم ش وع االتفا ، يفواف املدوحة  و الففوية،  يع تقدم الف وع الفدفوية  )ي( 

 إضافة إ  ذل  متابة.
ومددن املهددم اإلشددا ة إ   حم املنلومدداا املقدمددة   ايفددتما ة إملكددا  قددد تصددبح علنيددة، ولددذل   -11

بيم املندال، فظحم على املف طع  وضد  حردام حلمايدة املنلومداا العد ية املقدمدة   إملكدا . وعلدى يفد
 لعد يةتوف  عنة املنافعة   جنوب  ف يقيا ايفدتما ة تتديح عهدة تكلدم إعفداف   حم لددد املنلومداا ا

 املقدمة م  الكلم. 
خكدد ة إ  احلصددول علددى تدد مليهب، غالبددا  مددا تقدد  عليهددا معددؤولية و  يفددني األطدد ا  امل -12

 احوحم  و  حدده ال يتنددا م مدد  األهدددا إثبدداا  حم االتفددا  املنتددزم لددن ت ددوحم لدده ةا  ورددو ة توجددم القدد
 الوا دة   القاحوحم. 

 الُنهج البديلة يف التشريعات القائمة: معايري الستعراض واإلعفاءات  -جيم 
 بنض األمنلة من النهو البديلة   التف يناا القاةمة. 3-ت د   اعدول ملامعا   -13
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 3-اعدول ملامعا  
 القائمة: معايري الستعراض واإلعفاءاتبديلة يف التشريعات الُنهج ال

شدددؤوحم املنافعدددة قددداحوحم  مدددن اعددزف العددداب  مدددن 1مدددن القعدددم  90تددنهب املدددادة   يفخاليا
عندددة شدددؤوحم املنافعدددة ( علدددى  حم االملتبدددا  الدددذي   يددده 2010واملعدددتهل   )
 عنددددد النردددد    طلددددم تدددد مليهب يتوقددددف علددددى التصدددد   املتبدددد .واملعددددتهل   

لتصدد   يفددو   و قددد ينتهدد     ددد ذاتدده ا  ت مليصددمتددنح حم جيددوز للانددة   ال
و   ام  ،الا واملقاطنة الناحويةالفبيه ابل ا تتص   منم ال   ام القاحوحم، 

املقدخس يفديؤدي،  و مدن تص   يفن  إعادة البي ، إال إذا اقتننت  حم ال ف م
لامهدو ، و حم الفاةددة ل إ  لقيدط فاةددة ،   مجيد  األ دوالؤدياملد جح  حم يد

املنافعدددة قدددد   دددد مدددن  تفدددو  ال ددد   الدددذي يفددد له علدددى اعمهدددو   ي يفدددو 
وصدم ت  النقدد  و الختيدم املقدخس  و   م دي إذا  ندتو،ينتو،  و من امل جح  حم ي

 (.( لف 5) 90احل م )املادة  ج   تنفيذ هذاو  ؛التفاهم املقخسإ  
 88توجدددم املدددادة  تددد مليهبتدددنح ا  اللاندددة قددد ا  تخدددذ ت عددالوة علدددى ذلددد ، الو 

 : مجي  الر و  ن مكمئنة  ، تما   تتص  يتنلط ب فيما
احلددد مددن  ؤدي، إ يدديدد جح  ال ،  و تصدد  ليددؤدي ا ال إ   ) (

  ا ؛منر ملنافعة  ا
 :إ  )ب(

 لامهو ؛ إ  فاةدة ل، ؤدي حم ي جح ،  و ييفيؤدي تص  ال  حم ‘1‘
  جحيلحط ابعمهدددو ،  و يددديفدددفو  ال ددد   الدددذي يفدددت حم الفاةددددة  ‘2‘

 .(4)العلوكتحتياة هذا ، به لحط حم ي

التفاقاا. وعلى يفبيم عدد من اإلعفافاا وااليفتننافاا فيما يتنلط ابكبط ي يفن افو ة
يعتنىن من لدال تكبيدط  (،2004)املنال،   اعدول النالع لقاحوحم املنافعة 

 و يفددوهها، تدا  دالف    ددام قيددها مدم اتفدا   ندد  املنافعدة  و ي  34املدادة 
   احلاالا التالية: ،هذ  املادة

 مدددددددوحمإذا   بددددد م االتفدددددا  لالمتندددددال لفدددددد ع يف ضددددده قددددداحوحم  ) (
 ((؛1)2 )املادة

لتفدددادي  وجددده الت دددا ب مددد  االلتزامددداا الدوليدددة لعدددن افو ة  )ب(
  و (؛3)املادة 

إذا مددددداحم الدددددوزي  مقتنندددددا  بوجدددددود  يفدددددباب ايفدددددتنناةية وقددددداه ة  )ج(
 مددا علددى اتفددا  34املددادة  تكبيددطمعددتو  العيايفددة النامددة تددرب  عدددم  علددى

  و؛ (4)املادة 
إذا مدددداحم االتفددددا  يتنلددددط بعددددل   و ملدددددماا يوجددددد بفددددالهنا  )د(

ةملددد  يتنلدددط ابملنافعدددة يدددنهب علدددى مدددنح االملتصددداص بفدددالحم  مددددوحمقددداحوحم 
 (.5املعاللة لعلكة تنريمية  مل   )املادة 

__________ 

  .http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_act/caca2010265/s90.htmlاحر   (4)



TD/B/C.I/CLP/L.9 

GE.18-08442 10 

 3-اعدول ملامعا  
 القائمة: معايري الستعراض واإلعفاءاتبديلة يف التشريعات الُنهج ال

علددددى االتفاقدددداا الددددت تعددددهم   لعدددد   34وإضددددافة إ  ذلدددد ، ال تعدددد ي املددددادة 
حتددداج  و التوزيددد   و الدددت تندددزز التقددددم التقددد   و االقتصدددادي. وعدددالوة علدددى ذلددد ، اإل

إذا مداحم مدن املد جح تكبيدط إعفداف فئدوي.  34  ن منح إعفاف التفا   دالف املدادة 
وال   ددددن طلددددم إعفددددافاا التفددددا   ب متدددده شدددد مة م لفددددة بتفدددد يم ملدددددماا ذاا 

ملم علدددى اعتبدددا   حم احلرددد  مصدددلحة اقتصدددادية عامدددة  و لددده طددداب  ا ت دددا  مددددط  للدددد
 ، اعدول النالع(.1يفينو   داف املهام ا اصة املعندة إ  هذ  الف مة )املادة 

( علدددى مدددنح إعفددداف التفدددا   و 1998مدددن قددداحوحم املنافعدددة ) 10تدددنهب املدددادة  جنوب  ف يقيا
، الددذي يتنداول املما يفدداا 2مما يفدة يفد الحم مما يفددة وردو ة توجددم الفصدم 

األفقيددة وال  يفددية وإيفددافة ايفددتخدام امل مددز املهدديمن. واليفددتيفاف شدد ع التقييديددة 
 اإلعفاف، جيم  حم يتحقط   مم من االتفا   و املما يفة ما يلي:

  حم يعهم   تنزيز الصاد اا  و احلفاظ عليها؛ ) (
 و املنفددددددداا التاا يدددددددة ألعمدددددددال ل التنافعددددددديةالقدددددددد ة  يندددددددزز حم  )ب(

 ت  يا ؛مت   ين الص رة الت خت   ل قابة  و مل ية  شخاص 
 ما؛قكا  من  جم وقف الخاج     اإلحتاجيةالقد ة  ي رط  حم  )ج(
 الوزي . دد   قكا االقتصادي    االيفتق ا  حم  افأ على  )د(

 التعليقات -دال 
اجملدال العتمداد حردام إملكدا  من الفصم ا دامل مدن القداحوحم النمدوذجي  1-تتيح الفق ة  وال   -14

وايفد  النكدا  وشدامم. ويفددر احل دم إ  مدم مددن االتفاقداا الدت  تمدم  حم ختددم ابملنافعدة الدت تنددد ج 
  حكددا  الفصددم النالددع ومددذل  إ  العددلوك االحفدد ادي املفددمول حبردد  إيفددافة ايفددتخدام م مددز القددوة 

إ  هدذا النردام الوايفد  لاملكدا   و اإلعفداف، املهيمن الوا د   الفصم ال اب . وجيوز للمف ع  اللادوف 
ل ن  د ا  ما يعتخدم حرام اإلملكدا     الدة تصد   لده طداب  إيفدافة ايفدتخدام م مدز القدوة املهديمن. 

للحفددداظ علدددى ا  و ينمدددا مددداحم هنددداك قكدددا  صدددناعي شدددديد الخميدددز يتكلدددم  قابدددة ملاصدددة وتددددملال  قد ب ليددد
ألمندد  ايفدددتخداما . ولددذل ، فددظحم الفددد ماا ال اةدددة   قكدددا  املنافعددة، تبدددو الالةحدددة القكاعيددة األداة ا

 منرم غالبا  ما خت   لف وع إملكا  وددة ملا ج تكبيط النرام النام لقاحوحم املنافعة.
  ددددن لنرددددام إملكددددا  ف ددددفام  ا ،وإضددددافة إ  ذلدددد ، وعلددددى النحددددو املفددددا  إليدددده يفددددابق -15

نب ددي طيئداا املنافعددة الفتيدة  ال تقلددم الصدياغة  حم يدؤدي  ي ددا  إ  عددد مبددر مدن اإلملكدا اا. وي
من شالحم ال  وع الت  ا يفدها حردام اإلملكدا  علدى موا دهدا. و  دن طيئداا املنافعدة  حم تصداب 
يف ينا  ابلفلم بعبم األعداد ال بدرة لاملكدا اا. ويعتحعدن عندد صدياغة حردام جديدد لقداحوحم 

 ن  اإلملكا  ،ا تصنيفا  يفليما .املنافعة ايفتخدام ل ة تتيح تصنيف  حوا  االتفاقاا الت يت
و  دددد الدددنهو   صدددياغة    دددام اإلملكدددا   و اإلعفددداف هدددو اشدددخاع اإلملكدددا    بندددض  -16

 صددنا  االتفاقدداا فقددم، مددن منددم االتفاقدداا األفقيددة الددت  تمددم  حم ختددم ابملنافعددة واالتفاقدداا 
خكدد ة مددن املمة لألطدد ا  الددت تتادداوز عتبددة منينددة، منددم االتفاقدداا الددت تفددر فيهددا احلصددة املفددخ 

 العو  إ   هنا لوز لتمنة على قوة يفوقية مبرة، وهو ما يقت ي التدقيط    ي اتفا  بينها.



TD/B/C.I/CLP/L.9 

11 GE.18-08442 

 معاللة اعهاا الت  ط طا اإلملكا  ابتفا  ما. 2-وتتناول الفق ة  وال   -17
االتفاقداا املوازيدة مد  ابحلاالا الت تربم فيها ش مة ما عددا  من  3-وتتنلط الفق ة  وال   -18

 ط ا   تلفة. ول ماحم ال فافة اإلج اةية، يفر احل م إ   حه   دن اإلملكدا    دد االتفاقداا 
املوازية فقم ش يكة  حم ت وحم ش وطها هي حفعها و حم تقددم إ  هيئدة املنافعدة املنلومداا املتنلقدة 

 ،وية مجي  األط ا  املتناقدة.
منايفددبا  عندددما ال ي ددوحم الخملديهب الددذي متنحدده هيئددة  4-فقد ة  وال  وي دوحم احل ددم الددوا د   ال -19

ت يدر علدى الرد و  الدت ماحدت طدا  نيدة  ثنداف التقيديم والخملديهب ا  منافعة ودودا  زمنيا . وإذا ط   ال قد
األوليدد  توجددم قدداحوحم املنافعددة، فمددن احل مددة عندددها  حم  مدد  حرددام قدداحوحم املنافعددة ابإلملكددا  بتلدد  

 اا، وابلتات العماس طيئة املنافعة رعادة تقييم االتفا    ضوف ظ وفه اعديدة. الت ير 
احلدددداالا الددددت  ب مددددت فيهددددا اتفاقدددداا  تمددددم  حم ختددددم ابملنافعددددة  5-تتندددداول الفقدددد ة  وال   -20

وحفددذا قبددم دملددول قدداحوحم املنافعددة  يددز النفدداذ. ورلددزام األطدد ا   حم ختكدد  هيئددة املنافعددة  ي ددا  
ا املوجددودة يفددابقا ، فددظحم ذلدد  يتدديح طددذ  اطيئددة مما يفددة وظيفتهددا ال قابيددة وضددماحم االلتددزام ابالتفاقددا

 بقاحوحم املنافعة اعديد. 
ومدددن منردددو  األطددد ا  املخكددد ة، قدددد ي دددوحم ا يدددا  املف دددم هدددو احلصدددول علدددى تددد مليهب  -21

قدد ت دوحم  مؤقت عند اإلملكا  والقد ة على تنفيذ االتفا  على الفدو . بيدد  حم الخملديهب املؤقدت
بنددد ا  لدده عواقددم ومليمددة فيمددا يتنلددط بدد د احلددط ولمددم املعددؤولية إذا   متددنح هيئددة املنافعددة ت مليصدد

إج اةها لتقييمها. ومن منرو  اليق  القاحوم، قد ي وحم احلم األف م هو جنم دملول اتفا  مدا 
املنافعة بتقييم   يز النفاذ يتوقف على الخمليهب به. بيد  حه إذا ماحم عمف النمم ال يعمح طيئة

مجي  اإلملكا اا   الوقت احملدد، فظحم هذا ا يا  قد يدؤدي إ   داالا  ملدر مبدرة   نهدا  حم 
 تؤث  على األنية االقتصادية لالتفا .

 ملدددذ   االعتبدددا   6-وعلدددى ضدددوف هدددذ  ا لفيدددة، فدددظحم ا يدددا  النالدددع املبددد    الفقددد ة  وال   -22
ت تقدددوم علدددى  حددده، إذا احق دددت فدددخة تقيددديم منقولدددة  دددددها القددداحوحم، اعتبدددا اا ال فدددافة اإلج اةيدددة الددد

بده. و  طدن هدذا ا يدا  هيئداا املنافعدة مدن مما يفدة وظاةفهدا ال قابيدة والتددقيط   ا  االتفدا  م ملصد ينترب
 االتفاقاا الت تنر  او  شديدة بفالحم املنافعة، م  تزويد األط ا  املخك ة رطا  زم  لتخكيكها.

حتددداةو عددددم التقيدددد ابلتدددزام اإلملكدددا . ويفدددر احل دددم إ   حم عددددم  7-وتتنددداول الفقددد ة  وال   -23
التقيد اباللتزام ينب ي  حم     تل امم النقوابا املنصوص عليها   القاحوحمت، وهو مدا قدد يعدتتب  

ه. اإلبكال التلقاةي لالتفا  وف م غ اماا،    وإحم ماحم االتفا  مدؤهال  إلعفداف عندد اإلملكدا  بد
وم  م اعاة مبد  التنايفم، قد ي وحم من املرب  لذل   ي ا   حم  ص  قاحوحم املنافعة النقدوابا علدى 
عدددم اإلملكددا    فدد م غ امددة إج اةيددة ويدددمل  النقددوابا األملدد   التفاقدداا ينب ددت فنليددا   هنددا  لددة 

 ابملنافعة ايفتنادا  إ  تقييم هيئة املنافعة. 
فاا احملتملدة الدت تتخدذها هيئدة منافعدة   إطدا  حردام اإلملكدا . تتناول الفق ة احيدا  اإلجد ا -24

،  ددد  اإلشددا ة إ   حم لديددد مهلددة زمنيددة اليفددتن ام اتفددا  مددا مسددة 1-وفيمددا يتنلددط ابلفقدد ة احيددا  
منكية من مساا حرام إملكا . ومنرا  ما يقخحم ذل  ابفخام  حم الخملديهب ينتدرب ممنو دا  إذا احق دت 

يفددتن ام مددن دوحم  حم تتخددذ هيئددة املنافعددة  ي إجدد اف. ومدد   حدده ينب ددي إد اج مهلددة املهلددة احملددددة لال
زمنيددة منلددن عنهددا   التفدد ي ، مددن املهددم اإلشددا ة إ   حم تقيدديم ةا  اتفددا  مددا   التنافعددية يعددت    
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وقتددا  وي ددوحم م هقددا  عمومددا  وقددد يقت ددي ايفددتن ام وتقيدديم منلومدداا  ملدد   غددر تلدد  الددت تدد د   
إملكددا . ولددذل  تتدديح بنددض  حرمددة قدداحوحم املنافعددة للهيئددة متديددد فددخة االيفددتن ام إذا مدداحم ايفددتما ة 

تنقيد املعاللة يتكلدم وقتدا  إضدافيا . و  هدذا العديا ، مدن املفيدد  ي دا  إصددا  قد ا  بصدال ية مؤقتدة 
  و  صاحة وقتية طوال مدة التقييم.

ما هي دم العدو  ذاا الصدلة املتدالث ة وحر ا  إ   حم الر و  ذاا الصلة بخملديهب مدا، وال يفدي -25
ابالتفدددا ، قددددد تت ددددر تدددد و  الدددزمن، قددددد ي ددددوحم مددددن احل مددددة لنردددام قدددداحوحم املنافعددددة  حم يفددددخع إجدددد اف 
ايفددتن ام دو ي للخاملدديهب، إذا ماحدددت هددذ  الخاملدديهب قدددد منحددت ملدددة غدددر وددددة  و ملدددة طويلدددة. 

تن ام،  ددوحم هندداك  اجددة إ  هددذا االيفددزمنيددة للخاملدديهب، قددد ال تا  وضددنت هيئددة املنافعددة  دددود وإذا
 خك ة تقدمي إملكا  من جديد عند احتهاف مدة الخمليهب.إذ يفي وحم على األط ا  امل

 .(يم)ج3-و ملرا ،   ن يفحم ت مليهب ما   احلاالا الوا دة   الفق ة احيا   -26
    


