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  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
   عشرةالدورة الثانية

   ٢٠١٢يوليه / متوز١١-٩جنيف، 
  ن جدول األعمال املؤقت م)أ(٣البند 

  املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن
  قوانني وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي،

  والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

التحـديات الـيت تواجههـا      : املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود        
  واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليةالبلدان النامية 

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيوجزم    
يف التعامل مع التكتالت االحتكاريـة      اً  دجلئن كانت البلدان املتقدمة قد جنحت         

الدولية وعمليات االندماج عرب احلدود، فإن الغالبية العظمى من البلدان الناميـة بقيـت              
مل يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من تنظيم املمارسات املانعـة    و. متخلفة عن الركب  
  .  للمنافسة عرب احلدود

 عدة بلدان خمتارة هلا سجل جيـد يف جمـال إنفـاذ             جتاربوتبحث هذه الورقة      
وهي تعّين التحديات احملددة    . التكتالت االحتكارية ومراقبة عمليات االندماج عرب احلدود      

لنامية يف التعامل مع التكتالت االحتكاريـة الدوليـة وعمليـات           اليت تواجهها البلدان ا   
يف ذلك وضع بـرامج      االندماج، وتقدم التدابري املمكنة للتغلب على هذه التحديات، مبا        

وعلى . ام األولـ التكتالت االحتكارية احمللية يف املقضدالتساهل ومضاعفة جهود اإلنفاذ 
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وتـربز  . لدويل وتقترح إنشاء شبكة استعالمات    التعاون ا الورقة  املستوى الدويل، تشجع    
 املهـارات   طويرالورقة خالل تناوهلا لعمليات االندماج عرب احلدود أمهية بناء القدرات وت          

وهي تشجع التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل من خالل تقاسـم          . على املستوى الوطين  
هجيات والتـدابري التـصحيحية،     املعلومات املتعلقة حباالت حمددة وتبادل اآلراء بشأن املن       

   .وتربز احلاجة إىل التنسيق بني الواليات القضائية املتضررة من التكتالت االحتكارية الدولية
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  مقدمة    
قد حتدث املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود بطرق منها التكتالت االحتكارية             -١

ى  عل تأثرياً سلبياً   التكتالت االحتكارية الدولية   تؤثرو. الدولية وعمليات االندماج عرب احلدود    
 عمليـات    مقارنـة  من غري املمكـن    ولئن كان . االقتصادات واملستهلكني يف مجيع البلدان    

فقد ،  النامجة عنها الدولية من حيث اآلثار السلبيةبالتكتالت االحتكارية االندماج عرب احلدود
ذات الصلة،  سواق  ل األ ـ من خالل تغيري هيك    ات تأثري كبري على االقتصاد    اًـأيضيكون هلا   

 إزالـة  مهية مبكان  األ فمن،  ولذلك. ي إىل زيادة التعرض للممارسات املانعة للمنافسة      مما يؤد 
ومـع  . تكتالت االحتكارية املانعة للمنافسة ومكافحة ال   عمليات االندماج عرب احلدود     آثار  
 النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية الكثري من التحديات يف           االقتصاداتتواجه   ذلك،
  . مع هذه املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدودالتعامل

لفريق اخلرباء احلكـومي    ت األساسية للدورة الثانية عشرة      مذكرة املعلوما ستبحث  و  -٢
مراقبة و الدولية للتكتالت االحتكارية الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة السمات احلالية        

 تنظرمية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، و       يف البلدان النا    عرب احلدود  عمليات االندماج 
 جمـاالت   ين اجملـالني، وتقتـرح     قانون املنافسة يف هذ    إنفاذ يف   تواجههايف التحديات اليت    

  .)١(نللتعاو
 على طول وثائق الدورة، فإن التركيز الرئيسي         املفروضة  القيود السائدة  النظر إىل بو  -٣

يت تواجهها البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة        على التحديات ال  سيكون  هلذا التقرير   
التقريـر  ولن يبحث   .  عرب احلدود  جادمالن وعمليات ا   جمال التكتالت االحتكارية   انتقالية يف 

   .عمليات االندماج بشكل عامالتكتالت االحتكارية والتحديات اليت تفرضها مراقبة 

   يف البلدان النامية الدوليةمقاضاة التكتالت االحتكارية   -أوالً  
لئن و.  الدولية تكتالت االحتكارية يف مكافحة ال  شهد العقدان املاضيان جناحاً كبرياً        -٤

 الدولية، فإن   تكتالت االحتكارية مقاضاة ال كانت البلدان املتقدمة قد جنحت إىل حد بعيد يف          
ليس هنـاك،   إذ  . ح حترز مع ذلك هذا القدر من النجا       الغالبية العظمى من البلدان النامية مل     

 تكـتالت االحتكاريـة   بنشاط الاليت كافحت سوى عدد قليل من البلدان النامية       فيما يبدو،   
  .الدولية

__________ 

 ، وتركيـا  ل،الربازيتستند املالحظات الواردة يف هذه الورقة إىل املعلومات والبيانات واحلاالت اليت قدمتها              )١(
واستند اختيار هذه الواليات القضائية إىل خرباهتا       . ك واملكسي ، وشيلي  وجنوب أفريقيا،  ،ومجهورية كوريا 
ملنافسة ملكافحة التكتالت االحتكارية وعمليات االندماج عـرب احلـدود، وإىل التمثيـل             يف إنفاذ قانون ا   

 .اجلغرايف
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هـذا   عليـه  األساس الذي يقومهذا الفصل   يستكشف  من منظور البلدان النامية،     و  -٥
تكـتالت االحتكاريـة    ضد ال  الدعاوى املرفوعة  حملة موجزة عن     بعرضيبدأ  هو  و .فاوتالت
 وسيبحث هذا   . خالل العقد املاضي    مخسة بلدان عملت على تعزيز اإلنفاذ      طرف من   لدوليةا

، التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان الناميـة         هذه البلدان  جتارب اعتماداً على الفصل،  
وسيناقش يف   . الدولية تكتالت االحتكارية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف مكافحة ال       

  . اليت ميكن للبلدان النامية اختاذها ملعاجلة هذه القضايااتية اخليارات السياساألخري
إىل التكـتالت   " التكتل االحتكاري الدويل  "مصطلح  يشري  ألغراض هذه املذكرة،    و  -٦

 تؤثر على أكثر من      اليت  أو  واحدة ضائيةوالية ق  يف أكثر من     يت أُنشئت الشركات ال  اليت تضم 
  . واحدةقضائيةوالية 

    بلدان خمتارةجتارب  -لفأ  
 جمموعة من البلدان    ك واملكسي ، وشيلي ، ومجهورية كوريا  ، وتركيا ل،الربازيتشكل    -٧

تكـتالت   ضـد ال   وأصبحت جهات إنفاذ نـشطة      الدول املتقدمة تقليدياً   حذت حذو اليت  
لتكـتالت  ا املرفوعـة ضـد   الدعاوى حملة عامة عن فرعيعرض هذا ال و.  الدولية االحتكارية

 ٢٠٠٠ اخلمس خالل الفتـرة بـني عـامي          ضائيةالواليات الق  يف هذه    كارية الدولية االحت
الدعاوى اجلزائية اليت رفعتـها      معلومات عن    ت أمانة األونكتاد  مجعوهلذا الغرض   . ٢٠١١و

الدراسات األخرى  من   و هذه السلطات مباشرة من   بصورة   الدولية   لتكتالت االحتكارية ضد ا 
 تاليت حترَ  الدولية   تكتالت االحتكارية حصول على عينة من ال    انظر اجلدول لل  . (ذات الصلة 

  .)، بشأهنا أو قاضتها البلدانهذه

  وصف عام  -١  
 يف  ريةصغعناصر فاعلة     تشكل ، ال تزال   إنفاذها عززت البلدان اخلمسة رغم أن هذه      -٨

الحتـاد  الواليات املتحدة األمريكيـة أو ا  ب  مقارنة  الدولية تكتالت االحتكارية  ال قاضاة م جمال
شعبة مكافحة االحتكار   أدانت  ،  ٢٠٠٧-١٩٩٠  الفترة خالل على سبيل املثال،  و .األورويب

أجرت ،   نفسها  الفترة وخالل. )٢(األسعارديد  حتدولية يف جمال    جرمية   ٦٧بالواليات املتحدة   
ـ    ١٠  حتريات عن  يف اجملموعة، أنشط بلد   وهي  الربازيل،   . )٣(ةـتكـتالت احتكاريـة دولي

__________ 

 Connor J (2008). Latin America and the Control of International Cartels, Social Science: انظـر  )٢(
Research Network Working Paper. 

 Connor J (2009). Latin America and the control of international cartels. In: Competition Law: انظر )٣(
and Policy in Latin America. Fox E and Sokol D, eds. Hart Publishing. Oxford and Portland, 

Oregon. 
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ـ  ة دوليـة  ـتكتالت احتكاري مثانية  مجهورية كوريا،   هو  وشط آخر،    بلد ن  قاضىو  اللـخ
  .)٤(٢٠١١-٢٠٠٠الفترة 

الواليات هذه  التكتالت االحتكارية العاملية البارزة انتباه       متوقع، استرعت    وكما هو   -٩
 التكتـل    دعـاوى جزائيـة ضـد       الربازيل ومجهورية كوريا واملكسيك    رفعت و .القضائية

أعـضاء التكـتالت     مـت املكـسيك   وغّر.  القارات وي يف مجيع  االحتكاري للشحن اجل  
 الربازيـل   واختذت. تكتالت الليسني ومحض الستريك والفيتامينات     املنتمني إىل  االحتكارية
هورية كوريا غرامات على أعضاء     وفرضت مج . والفيتامينات  تكتالت الليسني   ضد إجراءات

رافيـت  غ ال االحتكاريـة ألقطـاب   التكـتالت     إطـار  املنضوين يف تكتالت االحتكارية   ال
  .والفيتامينات

  االحتكارية بالنسبة لبعض التكتالت التقسيم اإلقليمييسعى إىل تكريس وهناك اجتاه     -١٠
نتجـات  مل العاملية    االحتكارية التكتالت  حتريات بشأن   مجهورية كوريا  وقد أجرت . الدولية

أنابيـب  لونـة، و  امل اتشاشال بيبألنا  االحتكارية التكتالت  من قبيل  ،تكنولوجيا املعلومات 
 التزمـت ، يف حني    ترانزستور الغشاء الرقيق  ب املزودة، وشاشات البلور السائل     أشعة الكاثود 

وينعكس هذا الوضع بالنسبة     . هذه التكتالت االحتكارية   انب الصمت جتاه  جالربازيل وشيلي   
 ُتجري ،ساكناً كوريا   مجهوريةبينما ال حترك    ف .إىل التكتالت االحتكارية ملضاغط الثالجات    

، مقارنة تركيا يبدو أن حبوزةعلى النقيض من ذلك، و .حتريات يف هذا الشأنالربازيل وشيلي  
  .من القضايا املتعلقة بالتكتالت االحتكاريةللغاية جمموعة خمتلفة ، البلدان األخرىب

. يف جمال اإلنفاذ  التطور املتزايد للجهود اليت تبذهلا هذه البلدان        من املشري لالهتمام    و  -١١
سـبقت  بشأن التكتالت االحتكارية العاملية اليت      متابعة   حرياتتب هذه البلدان فبعدما بدأت   

 حـدث يف القـضية الـشهرية املتعلقـة           كما ،لبلدان املتقدمة ا مالحقتها قضائياً من طرف   
 فذ بشكلتناليت  يف جمموعة البلدان     أعضاء منتظمة  الًدو اآلنصارت  ليسني،  بالفيتامينات أو ال  

  .مع الدول املتقدمةمدامهات مبكّرة عند الفجر متزامن 

  حقائق منطية  -٢  
يالحـظ أن معظـم     أوالً  .  هذه البلدان  جتاربعدة حقائق منطية من     ميكن مالحظة     -١٢

 التحريات اليت أجرهتا هذه البلدان بشأن التكتالت االحتكارية الدولية تتضمن مستوى معيناً           
تنـسيقاً   الرمسيـة أو     للمعلومـات غـري    أكان تبادالً املتقدمة، سواء   من التعاون مع البلدان     

 يف   القائمـة   أمهية التعاون الدويل مع السلطات      مما يدل على   ،للمدامهات املبكّرة عند الفجر   
قـضايا   التساهل يف ال    طلبات تلقيمن  متكنت  هذه البلدان   يالحظ أن   ثانياً   .البلدان املتقدمة 

 وتتمثل إحدى املالحظـات   .  على أمهية برامج التساهل     ما يؤكد  وهو،  العهد نسبياً  احلديثة
ي طلب من طلبات التساهل خـالل حترياهتـا         أل هذه البلدان    تلقييف عدم   ثرية لالهتمام   امل

تشكل حتريات   قضايابالنظر إىل أن تلك ال    و. يسنياللالفيتامينات و ب، مثل تلك املتعلقة     األوىل
__________ 

 .استناداً إىل املعلومات الواردة من جلنة التجارة العادلة يف كوريا )٤(
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 ال يضمن بالضرورة    حتريات املتابعة  الشروع يف     على أن   هذه البلدان  جتاربتدل  قد  ف،  متابعة
  . طلبات التساهل من أعضاء التكتالت االحتكاريةتلقي
 سـنوات    يف العادة بـضع    قد تتطلب  الدولية   تكتالت االحتكارية  ال أنثالثاً يالحظ     -١٣

 أنـشطة   ثلمت مما يدل على أن التحريات املتعلقة هبذه التكتالت       ،  اإلجراءات املتعلقة هبا  إلمتام  
 عـدة   وتستغرق هذه العملية  . رداويتطلب استخداماً كثيفاً للمو    يستغرق إنفاذها وقتاً طويالً   

وقـد  . يسنياللالفيتامينات و ب  مثل تلك اليت تتعلق    ،، حىت بالنسبة إىل حتريات املتابعة     سنوات
 ٧  الربازيل يفاستغرقت التحريات بشأن التكتالت االحتكارية املتعلقة بالفيتامينات والليسني         

ـ  اإلنفاذ النـاجح هلـذه البلـدان       يالحظ أن رابعاً  . ، على التوايل  سنة ١١وسنوات   د ـ ض
 الدولية   مع اإلنفاذ النشط ضد التكتالت االحتكارية احمللية        كان متزامناً  تكتالت االحتكارية ال

  .أو مسبوقاً به

فحة التكتالت  كا م إلجراءات الدول النامية    إنفاذ املطروحة يف جمال  التحديات    -باء  
   االحتكارية الدولية

.  الدولية تكتالت االحتكارية البلدان النامية العديد من التحديات يف مقاضاة ال       تواجه    -١٤
تفرض   احمللية تكتالت االحتكارية ال قاضاةجنحت يف م  سلطات املنافسة اليت    إىل  حىت بالنسبة   ف

 وبصرف النظر عن القضايا     .صعبةالتحريات املتعلقة بالتكتالت االحتكارية الدولية حتديات       
ما تواجهه البلدان النامية من حتديات فريدة يف        هذه املذكرة في  ستنظر  العامة يف البلدان النامية،     

   .جمال التحري يف التكتالت االحتكارية الدولية
  احتكاري تكتلعن   البلدان النامية    كشفتتبع لدى   وهناك على العموم طرق عدة        -١٥
به هذه البلدان إىل التكتل االحتكاري من خالل طلبات         ن يف ت  يناريو األول السويتمثل  . دويل

 البلدان  تنشرهاخالل اإلعالنات العامة اليت     يف علمها به من      ويتمثل السيناريو الثاين  . التساهل
ويكمـن  .  القـضية إىل احملاكمـة      إحالة  أو مدامهات مبكّرة عند الفجر    تنفيذبعد  املتقدمة  

وكمثال على ذلك    . عن التكتل االحتكاري بنفسها     البلدان النامية  كشفيف  االحتمال اآلخر   
حيث شرعت السلطات التركية     ،)٥( تركيا املعاد تشكيله يف  قضية التكتل االحتكاري للفحم     

 البلـدان  جتـارب  بـالنظر إىل  و .قدمة من اجلمهور  م على شكاوى    يف إجراء التحريات بناءً   
   .السيناريو األخري قد يكون نادر احلدوث  أناخلمسة، باب اإلنصاف التأكيد على

 إىل   املرغوب فيـه   السيناريو التساهل هو    طلبأن    األولني نيالسيناريوه  من حيتضو  -١٦
.  من البلدان الناميـة    ومع ذلك، فإن السيناريو الثاين يلقى قبوالً أكرب لدى العديد         . حد بعيد 

 الغالبية  ال متتلك ل نشطة، يف حني     تساهبرامج   عدد قليل من البلدان النامية       وال ميتلك سوى  
__________ 

الدورة السابعة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات          انظر املسامهة املقدمة من تركيا إىل        )٥(
 ).٢٠٠٦(املنافسة 
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 أن من املعروف جيداًفوباإلضافة إىل ذلك،  .هذا النوع من الربامجالعظمى من البلدان النامية 
  لتقدمي واليات القضائية يارات استراتيجية يف اختيار ال    خ يضعون أعضاء التكتالت االحتكارية  

افز ذي شأن يدفعهم إىل تقـدمي  ال ميلكون أي حهم  و ، برامج التساهل  طلبات احلصول على  
جـراءات  يتعرضون إل  أو   قلة العرض حيث يواجهون   طلبات إىل الواليات القضائية الصغرية      

 .صغرية على أهنا اقتصاداتوميكن وصف العديد من البلدان النامية . تستغرق وقتا طويالً

  التعرف على التكتالت االحتكارية الدولية والشروع يف التحريات  -١  
  على وجود   البلدان النامية   أن تتعرف  األرجحمن   التساهل،   طلبات من   إرشاد ندو  -١٧

البلـدان  وعادة مـا تعلـن      . الكارتالت الدولية من خالل أنشطة اإلنفاذ يف البلدان املتقدمة        
 يكون هذا وقد . التحريأنشطة إنفاذها يف مراحل خمتلفة من إجراءات عن للجمهور املتقدمة 

 قد قطاع معني، أو     يفمدامهات مبكّرة عند الفجر     تنفيذ  عن   ي صحف  بيان صورةيف  عالن  إلا
هلذه البلدان بشأن التحريـات املتعلقـة    النهائية القرارات عن يكون يف صورة إعالنات عامة  

ـ  فيما يتعلـق  هذا النوع من املعلومات،      شكلوقد ي  .بأحد التكتالت االحتكارية   القرارات ب
 حترياهتا بشأن التكتل االحتكاري    للبلدان النامية لبدء     ةإرشادات مفيد ،   على األرجح  النهائية
ـ الليسني و ال يف إجراء حترياهتا يف قضييت     الربازيل   شرعتعلى سبيل املثال،    و. ذاته  اتفيتامين
وعلى حنو مماثل، بدأت مجهورية كوريا      . )٦( الواليات املتحدة  انتهاء التحريات اليت أجرهتا   بعد  

 إجراءات اإلنفاذ يف الواليات املتحـدة       االطالع على بعد  فيت  اغر ال قضية أقطاب  يف   حترياهتا
  .)٧(تكتل االحتكاريضد هذا ال

معلومات يف البلدان املتقدمة  قد ال تتضمن اإلعالنات العامة اليت تصدرها السلطاتو  -١٨
بشأن التكتـل    اخلاصة    حترياهتا كان يتعني عليها الشروع يف    ذا  إ ما   لتقررللبلدان النامية   كافية  

 سـُيناقش وهو ما ادية، م للجمهور ال توفر أدلة املتاحة الوثائق نإوحيث . الحتكاري نفسه ا
تكـتالت   أولية ملعرفة ما إذا كانت ال      رياتإىل إجراء حت   البلدان النامية حتتاج  أدناه بالتفصيل،   

 ات املعلوم قد يشكل املزيد من   يف هذا الصدد،    و.  تؤثر على أسواقها   املعنية الدولية   االحتكارية
 وفيما . البلدان النامية  الذي تضطلع به  تقييم  ال لتيسري   ماً قيّ  من البلدان املتقدمة مدخالً    الواردة
التكتـل االحتكـاري   أظهرت حماضر اجتماعـات  على سبيل املثال، يسني، الل  بقضية يتعلق
 يف  درجتأن الربازيل أُ   إىل السلطات الربازيلية   الواليات املتحدة    ات اليت قدمتها سلط   لليسني

 .)٨(ةالدوليتكتالت االحتكارية  السوق العاملية اليت وضعتها العملية توزيع

__________ 

أتستطيع االقتصادات النامية أن تستفيد من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بـشأن            ). ٢٠٠٣(األونكتاد   )٦(
 . UNCTAD/DITC/CLP/2003/3األنظمة امللزمة اخلاصة بالكارتالت األساسية؟ الوثيقة 

نظر املسامهة املقدمة من كوريا اجلنوبية إىل الدورة السابعة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني               ا )٧(
 ).٢٠٠٦(وسياسات املنافسة 

 . أعاله٥انظر احلاشية  )٨(
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   طلبات التساهللقيعدم ت  -٢  
 ضد  يف إجراء التحريات   البلدان النامية     بدء يف حالة حىت  ،  ما سبق ذكره  عالوة على     -١٩
وأصبح قدمة، لبلدان املتا سبقت مالحقتها قضائياً من طرف  الدولية اليت    تكتالت االحتكارية ال

من تلقي طلبات التساهل بالضرورة   أعالهعلى النحو املبني، للجمهور اً معروفبالتايل وجودها
ورة أعاله  ـة املذك ـدان اخلمس ـ األولية للبل  التجاربوتشري  . أعضاء التكتالت االحتكارية  

ء فمن النادر أن خيتار أعـضا     . إىل حدوث عكس ذلك   تابعة  حتريات امل الشروع يف   ال يضمن   
 تساهل يف تلك الواليـات    على   التقدم بطلب للحصول     طريقالتكتالت االحتكارية الدولية    

 أي عضو من أعضاء التكتالت      عتمد، مل ي  رافيتغالففي قضية الفيتامينات وأقطاب     . القضائية
 على الرغم من امتالك     خيار تقدمي طلب تساهل خالل مراحل اإلجراءات برمتها،        االحتكارية

 صعوبات أوقع السلطات الكورية يف، وهو ما  لربنامج تساهل يف ذلك الوقتمجهورية كوريا
 البلـدان    تشرع  من املرجح أن   من مث،  و .أثناء التحريات اليت أجرهتا بشأن هذه القضية      كبرية  
 العديد من   وستواجه التساهل،   طلبات مساعدة من    ة أي  انتظار  دون يف إجراء التحريات  النامية  

  .شأن التكتالت االحتكارية الدوليةيف حترياهتا بالعقبات 

   الوجود املاديانعدام  -٣  
ال ميتلك أعضاء التكتالت االحتكارية الدولية يف الكثري من احلاالت وجوداً ماديـاً               -٢٠

 وتواجه هذه البلدان صعوبات مجة يف مجع ما يكفي من األدلـة إلثبـات               .يف البلدان النامية  
ارية حينما ال يكون هلذا التكتل فرع أو شركة تابعة          حد التكتالت االحتك  أل  الفعلي وجودال

وال ميكن هلذه الدول استخدام أدوات التحري التقليدية من قبيـل           . ضمن والياهتا القضائية  
واالستجوابات أو طلب تقدمي بيانات خطية مـا دام أعـضاء           دامهات املبكّرة عند الفجر     امل

 سوى   آخر  خيار ومن مث فليس أمامها    .ئيةالتكتالت االحتكارية غري خاضعني لواليتها القضا     
الذين لـيس     أعضاء هذه التكتالت   الذي يقدمه   الطوعي  بشكل كبري على التعاون    االعتماد

  .يدفعهم إىل التعاون مع هذه البلدانحافز لديهم، يف املقابل، أي 
إىل ضـمان    بالضرورة    ال يؤدي  وجود فرع أو شركة تابعة يف البلدان النامية       وحىت    -٢١
التكتالت االحتكارية الدولية يف العادة يف صورة مكاتب رئيسية         وتنظم  .  فعالة راء حتريات إج

الشركات التابعة املوجودة يف البلدان النامية       الفروع أو تقع مقراهتا يف اخلارج، ومن مث، فإن        
   .بتكوين أو عمليات التكتل االحتكاري أو وثائق ذات صلة مباشرة متتلك أية معارفقد ال 
 . الفعلية اليت متتلكها العديد من الواليات القضائية غري مـشجعة          تجربةيبدو أن ال  و  -٢٢

تحريات اليت أجرهتـا بـشأن التكتـل        يف ال   سلطة املنافسة الكورية   على سبيل املثال، طلبت   
رافيت من أعضاء هذا التكتل الذين تقع مقراهتم يف اخلـارج تقـدمي             غاالحتكاري ألقطاب ال  
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م ـغري أن ردوده    نسبياً وأبدى هؤالء األعضاء تعاوناً   . )٩( التجارية ماهلمبيانات عامة من أع   
التحري بشأن   تركيا يف    وتعد جتربة . وجود هذا التكتل  مل تكشف عن أي أدلة مادية إلثبات        

قد أغلق أحد أعـضاء التكتـل       و. )١٠(قل تشجيعاً  أ املعاد تشكيله  التكتل االحتكاري للفحم  
  اليت رفعتها  الشهرية دعوىت ال وكان. د الشروع يف التحريات    بع  يف تركيا  مكتبهاالحتكاري  

علـى  ، )١١(ة وصعبة وشاقة طويل ريات نتيجة لتح  الربازيل ضد التكتل االحتكاري للفيتامينات    
أن عمليات كربى شركات الفيتامينات يف أمريكا الالتينية تتركز يف الربازيل، ومن            الرغم من   

 ملقراهتا مدامهات مبكّرة عند الفجرلتنفيذ  ا فيه الكفاية     مب ةحمظوظالسلطات الربازيلية   كانت  مث  
  .)١٢(ميةياإلقل

  دلة املادية املستمدة من قرارات البلدان املتقدمةاأل  -٤  
ميكن للبلدان   انتهاء البلدان املتقدمة من مقاضاة التكتالت االحتكارية الدولية،          لدى  -٢٣

املوقع الشبكي إلحدى    القرارات الرمسية على     ُتنشرعادة ما   ف. بعاالتدور   االستفادة من    النامية
، وجيري احلصول على األدلة السرية من إحدى هذه الوكاالت األجنبيـة            الوكاالت األجنبية 

ميكن للبلدان  هبذه األدلة،   و.  يف العديد من البلدان     يف الدعوى املرفوعة   الًاليت قد ُتستخدم دلي   
  .حتكاريةوجود أحد التكتالت االبسهولة النامية أن تثبت 

 يف البلدان    املفروضة والقيود القانونية  املتعلقة بالتحريات مارسات   امل ومع ذلك، حتدّ    -٢٤
الغالبيـة  ُتجري  سلطات الواليات املتحدة    ذلك أن   . بشكل كبري   الفوائد  حجم املتقدمة من 

 ة،حترياهتا بشأن التكتالت االحتكارية الدولية عن طريق التفاوض لتخفيف العقوب         العظمى من   
 خالفـاً و.  للبلدان الناميـة   ملتاحة الوثائق املادية ا    سوى القليل من   ترك وراءه  ال ي  إجراءوهو  

، بوصفها هيئة إدارية، قراراهتا وتنـشر قراراهتـا         املفوضية األوروبية  تخذتللواليات املتحدة،   
ن تتـضم ال  فتوحة للجمهور   املالقرارات الرمسية   فومع ذلك،   . تها الشبكية الرمسية على صفح  

 الـواردة فيهـا إىل    من املعلومات املاديـة   مقدار كبري   ويتعرض سريةال  غري علوماتسوى امل 
 نـسخ مثل هذا النهج إال من أجـل نـشر          تعتمد الواليات القضائية األخرى     ال  و. احلذف
وعالوة علـى   . تسويةاحملاكمات من خالل إجراءات ال     املوجهة للجمهور أو إلهناء      اتالقرار

حيـول دون حـصول   القانوين للسرية، يف العديد من الواليات القضائية، اإلطار  فإن   ذلك،  
  . السلطات األجنبية، على معلومات سريةفيها، مبا  ثالثةأطراف

__________ 

)٩( Seon Hur J (2006). Competition Law/Policy and Korean Economic Development. Ziumm, Ltd. 
Seoul, Korea. 

 . أعاله٤حلاشية انظر ا )١٠(
)١١( Nemr J (2007). Brazil Government censures vitamin cartel. International Enforcement Law 

Reporter. June. 
)١٢( Tavares de Araujo M (2002). The Brazilian Experience on International Cooperation in Cartel 

Investigation .وهو متاح على املوقع التايل: 
http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/documento_trabalho/2002-1/doctrab21.pdf. 
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ومن مث، ففي   . اكم تكون متاحة للجمهور مبجرد إصدارها     قرارات احمل مع ذلك، ف  و  -٢٥
فإن هذه القرارات   ولية،   الد بالتكتالت االحتكارية فيما يتعلق   حالة وجود قرارات للمحاكم     

القـرار  ومن األمثلة على ذلـك      . مة للمعلومات بالنسبة للبلدان النامية    مصادر قيّ قد تكون   
 حمكمـة الواليـات     والصادر عـن   الواليات املتحدة ضد شركة ميتسوبيشي    قضية  ب املتعلق
كتل ، يف دعوى قضائية رفعت بالتوازي مع قضية الت         شركة ميتسوبيشي  همتقد اتُ ف. املتحدة

 قـرار   وتضمن.  وتشجيعه هذا التكتل االحتكاري   ساعدةمبافيت،  غراالحتكاري ألقطاب ال  
قد مبا أن هذا القرار متاٌح للجمهور       و. التكتل االحتكاري وأدلة اإلدانة   احملكمة شهادة أعضاء    

 استفادتو. نظرياهتا األجنبية املواد ذات الصلة إىل       الواليات املتحدة  سلطات املنافسة يف  تقدم  
بـشأن التكتـل االحتكـاري       يف حتقيقاهتـا     قضائي من هذا القرار ال    مجهورية كوريا كثرياً  

  .)١٣(املذكور

  خدمة تسليم الوثائق   -٥  
 من قبيل  القانون يت حيددها خمتلف اإلجراءات ال  قد تتطلب   ،  حريخالل إجراءات الت    -٢٦
وإصـدار  ،  االستماعلسات  جب واإلشعار، وتسليم بيان االعتراضات،     بعملية التحري شعار  اإل

 وبوجه عام، هناك عدة     .التكتل االحتكاري  الوثائق ألعضاء    خدمة تسليم القرارات النهائية،   
يف الواليات القضائية    وجود مادي    فإذا كان للتكتالت االحتكارية    .طرق لتقدمي هذه اخلدمة   

يف حالة  و. التجارينشاط   إىل موقع ال   وثائقالسليم   ت هلذه البلدان أمكن  ،  التابعة للبلدان النامية  
ميثـل   إىل وكيل    وثائقتسليم ال ميكن   أوالً.  الوثائق  تسليم تتعقد خدمة  انعدام الوجود املادي  

تسليم هذه الوثائق إىل أعضاء التكتـل االحتكـاري         ميكن  ثانياً  . أعضاء التكتل االحتكاري  
إىل املكاتب  مباشرة  بصورة   ائقوثال، ميكن للسلطات تسليم     ثالثاً. حكومات أجنبية  مبساعدة
من خـالل     الوثائق  تسليم تقدمي خدمة ، ميكن   وأخرياً. يف اخلارج ة اليت توجد مقارها     الرئيسي

 إىل حد كبري على اإلطار القـانوين        أمام سلطة املنافسة  اخليارات املتاحة   وتعتمد   .إشعار عام 
 طـرق راف ب االعتالسلطات القضائية يف    ختتلف  ،  وعلى وجه العموم  .  املعنية  القضائية للوالية

  . اخلدمةتقدمي هذه
تأثر قـانوين  بل كثرياً ما يكون هلا     جمرد إشعار بسيط،     الوثائق  تسليم خدمة ليستو  -٢٧

املتعلقـة   اإلطار القانوين بوضوح القواعد      وحينما ال حيدد  . اً أو قضائي  اً إداري  إجراءً اباعتباره
قد يكـون األثـر القـانوين       ،   يف اخلارج  قيمةلشركات األجنبية امل  ا خبدمة تسليم الوثائق إىل   

 األثـر   ويتمثل أحد السبل الكفيلة بتجنب اخلالف بشأن      .  مسألة مثرية للجدل   املترتب عليها 
وهو خيار يعتمد   ،   ميثلها  وكيل قانوين  أعضاء التكتالت االحتكارية بتعيني   مطالبة  يف  القانوين  

ويتمثـل   .تكاريـة  جانب أعضاء هذه التكتالت االح    على التعاون الطوعي من    إىل حد بعيد  

__________ 

 . أعاله٨انظر احلاشية  )١٣(



TD/B/C.I/CLP/16 

GE.12-50668 12 

خدمـة    بشأن اً أحكام حبيث يتضمن بني السلطات   سبيل آخر يف إبرام اتفاق للتعاون الثنائي        
  . اليت تضطلع هبا السلطات األجنبيةتسليم الوثائق

 قد اعتمدتف.  أخرىالتجارب الفعلية من والية قضائية إىل ختتلف  وكما هو متوقع،      -٢٨
يف أول قضية   وواجهت السلطات الشيلية    . ت األجنبية  من السلطا   املقدمة شيلي على املساعدة  

 يف  املقيمة أن ختطر أحد األطراف      تعّين عليها فيها  حالةً  هلا ضد التكتالت االحتكارية الدولية      
 مع هذه املشكلة من خالل      تعاملت،   املوجهة  برفض التهم  ومع ورود احتمال كبري    .الربازيل

وطلبت مجهورية كوريا يف التحريات اليت أجرهتـا   .تقدمي طلب رمسي إىل السلطات الربازيلية  
رافيت من أعضاء هذا التكتل االحتكاري تعيني وكالء        غبشأن التكتل االحتكاري ألقطاب ال    

 اتاختارت الـسلط   لضعف االستجابة،    نظراًو.  جداً حمليني هلم، ولكنهم مل يكونوا متعاونني     
ئيسية ألعضاء التكتل االحتكاري عالوة الراملكاتب مباشرة إىل بصورة  وثائق السليمتالكورية 

وتعد جتربة تركيا أسوأ    .  الذي اتبعته السلطات   نهجالكمة  احملأيدت  و. )١٤(على اإلخطار العام  
الوصول قاعدة اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون التركي، ال ميكن          ل ل وفقاًف .هذه التجارب 

 تقريـر التحقيـق الـذي أعدتـه          على ردود خطية من املتهمني     وجود  قرار هنائي دون   إىل
 تفرضأن   مل يكن من اجلائز   ويف قضية التكتل االحتكاري للفحم املعاد تشكيله،        . اتالسلط

على الرغم  شركة أجنبية مل تستفد من خدمة تسليم الوثائق،          غرامات على    السلطات التركية 
  .)١٥( تأكدها من تورط هذه الشركة يف حتديد األسعارمن

  فترة االستبعاد  -٦  
 إحدى الواليات القضائية يف إجراء حتريات بشأن التكتل االحتكـاري            شروع لدى  -٢٩

  تصبح فترة االستبعاد   قدالبلدان املتقدمة،   الذي سبقت متابعته قضائياً من طرف       الدويل ذاته   
 يف العادة ما بني   تتراوح   هي عدد من قوانني املنافسة فترة االستبعاد، و       حيدد و . مطروحة مسألة
ت القضائية بعد الفترة     أي إجراء قانوين يف تلك الواليا      وال ميكن اختاذ  . س سنوات مخوسنتني  

وقد تتصادم طبيعة التحريات بشأن التكتالت االحتكارية الدوليـة          .اليت تلي توقف االنتهاك   
  وقتـاً طـويالً   البلدان املتقدمة منذتأخ  أوالً قد.اليت تستغرق وقتاً طويالً مع فترة االستبعاد   

 بشأن  املتابعة للتحريات  البلدان النامية    وعلى النحو املبني أعاله، يتعني على      .م التحريات متاإل
وتـبني   .التحريات اخلاصـة هبـا     التكتل االحتكاري نفسه ختصيص املزيد من الوقت إلهناء       

ففي القضيتني املتعلقتني بأقطاب    .  نظري فتراضالتجربة اليابانية أن هذه املسألة ليست جمرد ا       
وُتعزى أحد أسباب هذا    . حترياهتا بإصدار حتذيرات فقط    اليابان   أهنت ،فيت والفيتامينات راغال

  .)١٦(فترة االستبعادالفشل إىل انقضاء 
__________ 

 . أعاله٨انظر احلاشية  )١٤(
 . أعاله٤انظر احلاشية  )١٥(
 املنافسةب املعين هريويوكي ياماشيتا يف حلقة عمل بناء القدرات لفريق اخلرباء            السيد انظر العرض الذي قدمه    )١٦(

 .٢٠١١ جاكرتا، يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا،
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  آفاق املستقبل  -جيم  

  املوقف من التحريات بشأن التكتالت االحتكارية الدولية  -١  
الدولية إىل   االحتكارية مقاضاة التكتالت    تشارك يف  البلدان النامية اليت ال      ستفيدتقد    -٣٠

قـد يكـون مقـدار     و.الذي تضطلع به واليات قضائية أخـرى حد ما من اإلنفاذ الفعال    
تأثري على   الدولية املعنية    وال سيما حينما يكون ألحد التكتالت االحتكارية      ،  كبرياًاالستفادة  

 تفككخرى إىل   هبا واليات قضائية أ   ضطلع  اليت ت قضائية  الالحقات  تؤدي امل ، و الصعيد العاملي 
   .أحد التكتالت االحتكارية العاملية يف مجيع أحناء العامل

 قضائية أن تعتمد اعتماداً كلياً على اإلنفاذ الذي تضطلع          ة ميكن لوالي  الومع ذلك،     -٣١
فإنه للتكـتالت   يف الواليات املتحدة،     وزارة العدل    وكما الحظت  . أخرى  قضائية ةبه والي 

اليت يكون فيهـا   القضائية الوالياتاستثناء بل على الصعيد العاملي    أن تعم  الدولية   االحتكارية
 خطر التعـرض للعقـاب      ، تبعاً لذلك  ،، ويكون فيها  أقوىإنفاذ قوانني مكافحة االحتكار     

أنه بإمكان التكـتالت     واليات قضائية    بضع جتربة   تظهر،  وعلى النحو املبني أعاله   . )١٧(أشد
 ةلبلدان املتقدمـة املوجـود    قد ال يكون فيه ل    إقليمي،  صعيد  لى   ع عمل أيضاً تأن   االحتكارية الدولية 

ومن مث، فإن    .أي مصلحة أو حافز يدفعها إىل معاقبة هذا التكتل االحتكاري         املنطقة  خارج  
  .ردع التكتالت االحتكارية ال ميكن أن يتحقق بشكل أمثل دون مشاركة البلدان النامية

اليت تستغرق وقتاً   وتكتالت االحتكارية الدولية    طبيعة التحريات بشأن ال    إىللنظر  وبا  -٣٢
يكون مـن   قد  ف،   املتاحة  إىل جانب حمدودية املوارد    ردا وتتطلب استخداماً كثيفاً للمو    طويالً
 بشأن القضايا   قرارات استراتيجية  اختاذ  اعتماد هنج عملي يف     بالنسبة إىل البلدان النامية    املفيد

 يه باالسـتناد متابعة كل تكتل احتكاري دويل تتعرف علال تستطيع هي ف .اليت يتعني متابعتها 
  . أنشطة اإلنفاذ اليت تضطلع هبا سلطات البلدان املتقدمةأساساً إىل 

ال تتـابع   إذ  .  نيوزيلنـدا   الذي تعتمـده   نهجويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل ال        -٣٣
 من  بدالًو. ةمطعون فيه من طرف واليات قضائية كبري       دويل   تكتل احتكاري نيوزيلندا كل   

يتبني أهنا تتسبب    الدولية اليت    التكتالت االحتكارية  يف جمال اإلنفاذ على   ذلك، تركز جهودها    
عيار مل وتستخدم نيوزيلندا عتبة أعلى نسبياً لدى تطبيقها      . نيوزيلندايف إحداث أضرار حمددة ب    

ـ  االحتك تالتكتال  أحد يف قضية على سبيل املثال،     .احملدد على نفسها  الضرر   ـ ال ةاري  ةدولي
الوالية  اليت تباع على نطاق واسع يف        يف أحد املنتجات    مدخالً يشكل املنتج املعين     كان حيث

اختذت العديد   التحقيق، يف حني     ملفنيوزيلندا  يف  نافسة  امل  سلطة ، أغلقت القضائية لنيوزيلندا 
تيجـة الـيت    إىل الن  واستند القـرار     .من الواليات القضائية األخرى إجراءات يف هذا الشأن       

__________ 

انظر املسامهة املقدمة من وزارة العدل يف الواليات املتحدة إىل االجتماع السابع ملنتدى املنافـسة ألمريكـا        )١٧(
 ).٢٠٠٩(الالتينية يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
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املنتج النـهائي  إىل  تكلفةال  لزيادةكاٍفانتقال  وجود  خلصت إليها نيوزيلندا واليت تفيد بعدم       
  .)١٨(الذي يباع يف نيوزيلندا

  وضع برامج تساهل  -٢  
 أكثر األدوات فعالية وأمهية يف جمـال التحـري بـشأن    شك أن برامج التساهل  ال    -٣٤

، على النحو املشار إليه أعاله      قد تقاضي البلدان،   يف بعض احلاالت،  و. التكتالت االحتكارية 
بيد أنه بدون طلبات     .تساهلال  من طلبات  أي طلب  لقي ت  الدولية دون  التكتالت االحتكارية 

بعد واألرجح أن يكون مآهلا اإلخفاق كأداء   من العقبات ال    عدداً  هذه البلدان  تواجهالتساهل،  
. قضية الفيتامينات مثاالً جيداً يف هذا الشأن      ة يف   التجربة الياباني وتعد  . طويلة وشاقة حتريات  

 يف الواليات املتحدة    قد تعرض بالفعل ملالحقة قضائية     من أن التكتل االحتكاري   على الرغم   ف
ـ        واالحتاد األورويب، و    الـسلطات   شلتأن شركتني يابانيتني متثالن عضوين من أعضائه، ف

فـرض    دونواكتفت بإصدار حتذير إدارياليابانية يف إثبات وجود هذا التكتل االحتكاري،        
 على  يف احلد من قدرهتا   تساهل، وهو ما تسبب      عدم وجود برنامج     إىل ا فشله ت وعز .غرامة

  .)١٩( أعضاء التكتل االحتكارياحلصول على معلومات من
بشأن التكـتالت   وكما أظهرت التحريات العديدة اليت جرت       باإلضافة إىل ذلك،    و  -٣٥

التنازالت الـيت   ىل جانب   فإ. أداة فعالة للتعاون الدويل   يشكل التساهل   االحتكارية الدولية،   
قت واحد يف واليـات      يف و  تقدم الطلبات  حيث   ُيحصل عليها من مقدمي طلبات التساهل     

تبـادل  مبا يف ذلك     ،يشجع على تبادل املعلومات بني سلطات املنافسة      فهو  ،  قضائية متعددة 
 وقـت   يفاليت جتريها   أن تنسق بشكل وثيق التحريات      لوكاالت  ل ويتيح أيضاً  .األدلة السرية 

 بدوره  يساعدسو ما   ، وه املدامهات املبكّرة عند الفجر بشكل متزامن     تنفيذ  مبكر، مبا يف ذلك     
 تعـاون    إقامة هناك اجتاه متزايد حنو   و. والية قضائية على متابعة اإلجراءات اليت تتخذها كل       

الـيت   كل املزايـا   وبالنظر إىل    .تسامحلبات ال بني السلطات اليت تتلقى ط    حمصور فيما   دويل  
 أوىل األولويـات    برنامج فعـال للتـساهل    وضع  ينبغي أن يكون    ،  تتيحها طلبات التساهل  

  .السياساتية

  التعاون الدويل  -٣  
. ن غري الرمسي بني سلطات املنافـسة       التعاو  التقليل من أمهية   على أية حال  ال ينبغي     -٣٦

 مـع   للتعاون ةرمسياتفاقات  تساهل أو   امج  لبلدان النامية بر  ل هاكون في تففي احلاالت اليت ال     
 بـشأن   التحريات اليت جتريهـا    يف   ماً قيّ  التعاون غري الرمسي رصيداً     يشكل بلدان أخرى، قد  

 اكلمش  حينما واجهت السلطات الربازيلية    على سبيل املثال،  و.  الدولية التكتالت االحتكارية 

__________ 

 .وزيلندااستناداً إىل املعلومات الواردة من سلطات ني )١٨(
 . أعاله١٥انظر احلاشية  )١٩(
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  مع كندا  رمسيالالتعاون غري    هلا   أتاحاالحتكاري للفيتامينات،   مماثلة يف حترياهتا بشأن التكتل      
  .يثبت فعالية الشبكات غري الرمسية مايه، وهو إرشادات دقيقة بشأن ما يتعني حتّر

 اون إىل ـادة التع ـاملبذولة على الصعيد العاملي من أجل زي       اجلهود   ستندميكن أن ت  و  -٣٧
تبادل فإن جمرد زيادة ، )٢٠( كندا والسنغال  إليه وعلى النحو الذي أشارت   . ما هو متاح بالفعل   

مجيـع   سيعود بالفائـدة علـى     ستعالماتلالتاحة للجمهور من خالل شبكة      املاملعلومات  
  . السلطات يف البلدان الناميةال سيمااملشاركني، و

سلطات املنافسة عن التكتالت     إلبالغ   نظام تنبيهات  وقد ُتنشئ شبكة االستعالمات     -٣٨
وقـد  . ات الكشف ومجع األدلة   ـ مبا يف ذلك تقني     اليت تسنت مقاضاهتا بنجاح،    االحتكارية

مجيـع  بأمساء  ضمن قائمة   يت للبيانات الدولية    مصرف إنشاء تتمثل إحدى األفكار األخرى يف    
 . املتورطة يف انتهاكات خطرية ومتكررة     املؤسسات التجارية  أو   التكتالت االحتكارية أعضاء  

التكـتالت   املبذولـة ملقاضـاة   دولية  الهود  اجلان استمرارية    هذه املخططات ضم   من شأن و
 يف واليات   ستالحق قضائياً  مفادها أن التكتالت االحتكارية    وإرسال إشارة قوية     االحتكارية

  .قضائية أخرى

  تعزيز السمعة وبناء القدرات  -٤  
 ني، يتع  التساهل طلبات  أعضاء التكتالت االحتكارية الدولية لتقدمي     جذب من أجل   -٣٩

 التكـتالت   ملكافحـة  يف املقام األول زيادة جهود اإلنفاذ الـيت تبـذهلا            على البلدان النامية  
 بنـاء قـدراهتا      تتيح هلا   اليت قد  وهي اجلهود  التكتالت االحتكارية احمللية،  ورمبا  االحتكارية،  

ربة جتوتدعم .  التكتالت االحتكارية بوجه عامإنفاذ إجراءات مكافحة  مسعتها يف جمال     تعزيزو
 إلجراءات مكافحة اإلنفاذ الفعال   بعد عدة سنوات من     ف. البلدان املذكورة أعاله هذا االقتراح    

انتبـاه أعـضاء التكـتالت       جـذب    يفبدأت هذه البلـدان     احمللية،   التكتالت االحتكارية 
  .االحتكارية الدولية

 تضمن ت  من التكتالت االحتكارية املماثلة اليت     سلسلةتتشكل  قد   ويف حاالت معينة    -٤٠
وبـالنظر إىل   . واليات قضائية يف عدة   تعمل   قد و  ذاهتا تعددة اجلنسيات املالشركات  جمموعة  

وذات قـدر    خطة مشتركة     كل تكتل احتكاري على بلد واحد فقط، وإىل عدم وجود          تأثري
على أعضاء هذه اجملموعة، فإن     دويل  كاف من الفعالية تدفع إىل إطالق اسم تكتل احتكاري          

 ومع  .ها تكتالت احتكارية حملية   ، ولكن دوليةالتعريف،  كم  ، حب دحتكارية ال تع  التكتالت اال 
ومتتلـك  . أبعاد دولية على  ، إىل حد ما،     التكتالت االحتكارية تنطوي    أن من املؤكد ذلك، ف 

مما يتيح هلا االتـصال      يف العديد من البلدان،      مؤسسات جتارية تعددة اجلنسيات   املالشركات  

__________ 

انظر املسامهة املقدمة من كندا والسنغال إىل املنتدى العاملي الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان                  )٢٠(
 ). ٢٠١٢(االقتصادي لتحسني التعاون الدويل يف جمال التحريات بشأن التكتالت االحتكارية 
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وعملَها  التكتالت االحتكارية تكويَن االتصال املتكررهذا ملقابل، ييسر يف ا وبأسواق متعددة؛
   .يف املنطقة

الـشركات  قد شـكلت    ف . يف هذا الشأن    جيداً كا الالتينية مثاالً  يجتربة أمر وتقدم    -٤١
تكتالت احتكاريـة   توريد األوكسجني الطيب للمستشفيات     ب  اليت تضطلع  تعددة اجلنسيات امل

ومتكنت سلطات املنافسة يف بـريو      . أمريكا الالتينية يف   بلدان   عدةيف   تتالعب يف العطاءات  
ترشدة يف ذلك باألرجنتني، من مقاضاة هـذه التكـتالت االحتكاريـة            سوشيلي وبنما، م  

  .)٢١(حبنجا
حريات بشأن التكتالت االحتكارية  هذا النوع من التأعاله، فإن وكما بينت التجربة  -٤٢

 وهو ما يتـيح   ،  اً مادي اًتعددة اجلنسيات وجود  املالشركات  ك  متتلإذ   .ينطوي على مزايا عدة   
املـدامهات   أدوات التحقيق التقليدية، مبا يف ذلـك         استخدامللسلطات يف البلدان املتضررة     

 تبادل   يكون وقد. خدمة تسليم الوثائق مسألة غري مطروحة      مسألة وتعد .املبكّرة عند الفجر  
 وتتمثل إحدى املزايا اهلامة األخـرى،      . حتريات متابعة  اً إلجراء ـكافياملعلومات غري الرمسية    

يات يتيح هلذه البلـدان تعزيـز       يف أن هذا النوع من التحر      بالنسبة للبلدان النامية،     وال سيما 
 التكتالت االحتكارية يف صفوف الشركات املتعددة       يف مكافحة إنفاذ نشطة   جهات  مسعتها ك 
  .  الت االحتكارية العامليةتشكل يف العادة أعضاء التكت اليت اجلنسيات

  
  
  
  
  

__________ 

؛ Competition Law and Policy in Latin America ).٢٠٠٦(ادي ـقتـص منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان اال   )٢١(
 Competition Law and Policy in Panama: a ).٢٠١٠(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي  

Peer Review  ؛ العرض الذي قدمته بريو يف حلقة العمل املتعلقة بالتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلـادئ
 ).٢٠١١(عقدة يف بينانغ واملن
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  اجلدول 

  أو قاضتها/التكتالت االحتكارية الدولية اليت أجرت مخس واليات قضائية خمتارة حتريات بشأهنا وعن أمثلة 

 البلد
نوع التكتل 
 املنتج االحتكاري

بلد املنشأ للشركات 
 فترة التحريات املناطق املتضررة املتهمة

طلبات 
 التعاون الدويل ادي الوجود امل التساهل

 حتديد األسعار الربازيل
 تقييد اإلنتاج

أوروبا، اليابان، أمريكا  ليسني
 الشمالية

 الواليات املتحدة فرع ال  ٢٠١١- ٢٠٠٠ النطاق العاملي

 حتديد األسعار 
 تقييد اإلنتاج

يات املتحدة، االحتاد   الوال مقر إقليمي ال  ٢٠٠٧- ٢٠٠٠ النطاق العاملي أوروبا، الواليات املتحدة فيتامينات
 األورويب

الواليات املتحدة، اململكة  اخلراطيم البحرية حتديد األسعار 
املتحدة، االحتاد األورويب، 

 الربازيل، اليابان

الواليات املتحدة، االحتاد    م/غ نعم ن إىل حد اآل٢٠٠٧من  النطاق العاملي
األورويب، اململكــــة 

 املتحدة، اليابان
مجهورية 
 كوريا

 ديد األسعارحت
 تقاسم األسواق

اليابان، أملانيا، الواليات  رافيتغأقطاب ال
 املتحدة

الواليات املتحدة، االحتاد    ال وجود له ال  ٤/٢٠٠٢-١١/٢٠٠٠ النطاق العاملي
 األورويب

 بلداً، مبا يف ذلك كوريا ١٩ ويالشحن اجل حتديد األسعار 
 اجلنوبية

كتب رئيسي م نعم١١/٢٠١٠-١٢/٢٠٠٥ النطاق العاملي
 وفروع

الواليات املتحدة، االحتاد   
 األورويب

 حتديد األسعار 
 تقييد اإلنتاج

شاشات البلور السائل املـزودة     
 بترانزستور الغشاء الرقيق

مجهورية كوريا، مقاطعة 
 تايوان الصينية

الواليات املتحدة، االحتاد    مكتب رئيسي نعم ١٢/٢٠١١- ٣/٢٠٠٦ النطاق العاملي
 األورويب

أملانيا، بلجيكا، الواليات  محض السيتريك حتديد األسعار املكسيك
 املتحدة

 الواليات املتحدة شركة تابعة ال ٢٠٠١- ١٩٩٨ النطاق العاملي

 حتديد األسعار 
 تقييد اإلنتاج

 الواليات املتحدة شركة تابعة ال ٢٠٠٢- ١٩٩٩ النطاق العاملي أملانيا، بلجيكا، فرنسا فيتامينات

  األسعارحتديد تركيا
 تقييد اإلنتاج

 ال شركة تابعة ال  ٢٠١٠- ٢٠٠٣ تركيا النمسا، سويسرا فحم

الربازيل، اليابان، بلدان  مضاغط ثالجات حتديد األسعار  شيلي
 أخرى

الواليات املتحدة، االحتاد     ال وجود له نعم  إىل حد اآلن٢٠١٠من  النطاق العاملي
األورويب، الربازيل، بلدان  

 أخرى

.فسةعلومات الواردة من سلطات املناستناداً إىل املا  :املصدر
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   راقبة عمليات االندماج عرب احلدود يف البلدان الناميةم  -ثانياً  
 سرعة  توقد سامه .  احلدود يف ممارسة األعمال التجارية     إزالةالعقدان املاضيان   شهد    -٤٣

 العمليات التجارية عـرب     ادةيف زي  االقتصادات النامية واالنتقالية      العديد من  وترية التحرير يف  
  .د عمليات االندماج عرب احلدوتزايداً كبرياً يف شهد العامل ومن مث، فقد. احلدود
ـ " االندماج عرب احلدود  "إن مصطلح   ألغراض هذه الورقة، ف   و  -٤٤ شري إىل عمليـات    ي

أو تـؤثر علـى     والية قضائية واحـدة      الشركات املنشأة يف أكثر من       تتضمناالندماج اليت   
 عـرب   فقد تتضمن عمليات االنـدماج    ،  من مث و. والية قضائية واحدة  سواق يف أكثر من     األ

 ها تؤثر  الشركات عرب الوطنية األجنبية، ولكن     تتضمناحلدود الشركات احمللية مباشرة أو قد       
" االندماج الدويل "،  "االندماج عرب احلدود  "وتستخدم مصطلحات   . )٢٢( سوق بلد ثالث   على
  .أكملهاالورقة ببشكل متبادل يف " د الوطنيةاالندماج عرب احلدو"و

    بلدان خمتارةجتارب  -لفأ  
.  مراقبة عمليات االندماج عرب احلدود      جمال كبرية يف جتربة  دان املتقدمة   ـالبلمتتلك    -٤٥
 يف هذا اجملـال،    جتربة حمدودة أو ال متتلك أية جتربة        سوى  الكثري من البلدان النامية    متتلكال  و
 ٢٠٠٠بـني عـامي     ويف الفترة    .العوامل املقيدة لقدراهتا ومواردها    إىل  أساساً يرجع ذلك و
 ، وشيلي ، وجنوب أفريقيا،   ومجهورية كوريا  ، وتركيا ل،الربازي بلدان مثل    عتسّر،  ٢٠١١و

أشـد  وقد أصبح هذا االجتاه     . نفاذ يف عمليات االندماج عرب احلدود     اإلإجراءات  ك  واملكسي
  .ضية خالل السنوات اخلمس املابروزاً
إىل  و .ت الس واليات القضائية  إىل جتربة هذه ال     بعض املالحظات استناداً   إبداءوميكن    -٤٦

 واليات هذه ال  اضطلعت هبا  عمليات االندماج عرب احلدود اليت       اتاستعراضحد ما، ركزت    
ندرة عمليات االندماج الرأسـي     على الرغم من    و. القضائية على عمليات االندماج األفقي    

الصناعات املعنية وتتنوع . يف جنوب أفريقيا وتركياناك حاالت متثلها، وال سيما والتكتلي، فه
 تكنولوجيـا   مـن  هذه السلطات القضائية     اليت استعرضتها يف عمليات االندماج عرب احلدود      

املنتجـات  ومنتجـات التعـدين و     إىل صناعة املنتجات الكيميائيـة       املعلومات واالتصاالت 
   . اجلويالنقلو والطاقة الصيدالنية

أمثلـة   معظم   فإن،  يف بلد االستعراض    املندجمة لألطرافالوجود املادي   ب وفيما يتعلق   -٤٧
تفيد بامتالك أحد األطراف املدجمـة      وشيلي   وجنوب أفريقيا     وتركيا  قدمتها الربازيل  احلاالت

  ومع ذلك، ففي مجهورية كوريا، ال متتلـك        .فرع أو شركة تابعة يف البلد املعين      ل األقل   على
   . داخل هذا البلداًمادي اً وجوداألطراف املندجمة بوجه عام

__________ 

املسامهة املقدمة من األونكتاد يف املائدة املستديرة بشأن مراقبة عمليات االندماج عرب احلدود، منتدى منظمة                )٢٢(
 ).٢٠١١(التعاون والتنمية بشأن املنافسة 
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. تدابري تـصحيحية   فرض اختاذ ُيعمليات االندماج عرب احلدود،      بإقراروفيما يتعلق     -٤٨
 املوافقة على معظم    ، يف مخس من واليات قضائية خمتارة، باستثناء جنوب أفريقيا         جرتوقد  

.  تنص يف معظمها على إجراء تصفية جزئية        شروط بقبولرهناً  عمليات االندماج عرب احلدود     
 عملية  ١٩٠ حواىل   ٢٠١١ و ٢٠٠٠ استعرضت يف الفترة ما بني عامي        فريقيا،أيف جنوب   و

ومل ُيقبل منها بـشروط      اً مجيع يهادماج عرب احلدود، جرت املوافقة عل     ـات االن ـمن عملي 
 اسـتثناًء يف  فتوحاً، فهي تعد متثل اقتصاداً صغرياً م    سنغافورةبالنظر إىل أن    و.  فقط ٢٣سوى  

 عملية من عمليات االندماج اليت استعرضت يف سنغافورة منذ بدء ٢٨من أصل ف .هذا الشأن 
فقط  عملية   ١٨ كانت،  ٢٠٠٧ يف منتصف عام     ندماجعمليات اال نفاذ نظامها املتعلق مبراقبة     

 على   تصحيحية أية تدابري  سنغافورة   مل تفرض و. )٢٣( للحدود ذات بعد عابر   من هذه العمليات  
  .تسىن هلا استعراضها واملوافقة عليها إىل حد اآلن عرب احلدود اليت ندماجعمليات اال

باستعراضـاهتا   اجلهاتالواليات القضائية الست على اضطالع هذه       جتارب  وتدل    -٤٩
ندماج مماثلة من طرف    رض فيها عملية ا   اخلاصة لعمليات االندماج حىت يف احلاالت اليت تستع       

ويكون التعاون  .  املنافسة يف أسواقها   معاجلة شواغل  من أجل     قضائية أخرى، وذلك   واليات
 الواليات القضائية املختارة واالحتـاد األورويب        هذه  ال سيما بني   مطلوباً يف بعض احلاالت،   

  .والواليات املتحدة

راقبة البلدان النامية لعمليات االنـدماج      ـال م ـة يف جم  ـالتحديات املطروح   -باء  
   احلدود عرب

  اإلخطار  -١  
   : ثالثة نظم لإلخطار بعمليات اإلدماج، وهي على النحو التايلهناك  -٥٠

تقـدمي  نظام اإلخطار قبل االندماج، حيث يتعني على األطراف املندجمـة             )أ(  
  ؛صفقةإجراء ال قبل إخطار

  نظام اإلخطار بعد االندماج، وقد يكون طوعياً أو إلزامياً؛   )ب(  
، سواء قبل أو بعـد      يتم اإلخطار  باالندماج، حيث    الطوعي خطارنظام اإل   )ج(  

  .االندماج، على أساس طوعي
  

__________ 

عة للمنافسة عرب  بشأن املمارسات املان  اليت نظمها األونكتاد   املسامهة املقدمة من سنغافورة يف املائدة املستديرة       )٢٣(
 ثانية عـشرة  ا البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، الدورة ال         هالتحديات اليت تواجه  : احلدود

 ).٢٠١٢(لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة 
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 عمليـة   يف عدم اضطالع األطراف املندجمة      لعديد من البلدان النامية خطر    وحيدق با   -٥١
، ويكون هذا اخلطر عالياً إىل حد كبري يف الواليات القـضائية             بعملية اإلخطار  اندماج دولية 

 وعالوة على ذلك، فهي تواجه حتديات     . اإلخطار الطوعي بعمليات االندماج   نظم  اليت تعتمد   
 عمليـات    جمـال   التشريعات احملليـة يف    مراعاة، و  يف الوقت املناسب   بإيداع الصفقة تتعلق  

 واليـات  ال  إخطـار  الشركات املتعددة اجلنسيات  وتفضل  .  بني الشركات األجنبية   ندماجاال
ة ـالواليات القـضائي  "ال ختطر    املقترحة، و  صفقةالب األوسعذات اخلربة والنطاق    ة  ـالقضائي

ويفـرض هـذا    . ة من عملية االندماج   ـالحقالراحل   إالّ يف امل   )٢٤("اليت ال تتمتع باألولوية   
ت واملوارد،  ـ الوق حيثمن   الكثري من الضغوط     الوضع على هذه الواليات القضائية األخرية     

 عن طريق اإلخطار يف تفاديهاميكن  يتـ ال اعاتحدوث حالة من اإلحباط والرت    مما يؤدي اىل    
  .الوقت املناسب

 القـضائية   بالنسبة إىل الواليات  ف.  مهم أمر،   أو بعده  االندماجمرحلة  قبل  خطار  واإل  -٥٢
 عمليات االندماج   الذي تفرضه عليها  التحدي  يتمثل   االندماج،   اإلخطار بعد  اليت تعتمد نظام  

 القـضائية   واليـات موافقة ال بعد   ار بعمليات االندماج  يف إمكانية تلقيها إلخط   عرب احلدود   
  االندماج يف رفض عملية   ،هذه احلاالت  وقد تتردد، يف مثل   .  وتنفيذها الحقاً   عليها األخرى

  .احملتملة املانعة للمنافسةها على الرغم من آثار
ي قتض، واليت ت  ٢٠١٢مايو  /أيار ٣٠يف  نفاذ   التعديالت اليت دخلت حيز ال      إجراء قبل  -٥٣

لثانيـة   الفئة ا  يف إطار  يندرجالربازيل  اإلخطار يف   نظام  كان  ،  أن يتم اإلخطار قبل االندماج    
 يف عمليـات    مـألوف  غري   أمراً سلطات املنافسة الربازيلية     خطارر يف إ  التأخمل يكن   و. أعاله

املشكلة وتظهر  . هذا التأخري ال يسبب مشاكل كبرية     فإن  ومع ذلك،   . عرب احلدود  االندماج
يها سلطة املنافسة   لأن توافق ع   تنفيذ عمليات االندماج عرب احلدود قبل        حينما جيري يقية  احلق

 قدرة سلطة املنافـسة     فإنيف هذه احلالة،    و .يف بلد من البلدان املتضررة من عملية االندماج       
التعاون مع سلطات املنافسة     املخطر هبا وعلى     ري تصحيحية فعالة على الصفقة    تداب فرض   على

  .)٢٥( تكون قدرة حمدودةةاألجنبي
الـيت   االندماج الدويل     يف إحدى عمليات    األطراف تلقي إخطار من  يف حالة عدم    و  -٥٤

بالتزامها  الشركات ذات الصلة     إبالغ للسلطات املنافسة    جيوزلزامي،  اإل ختضع لنظام اإلخطار  
الزبـائن ذوي   أو    املنتسبة إليها   احمللية الشركات عرب عن طريق الربيد االلكتروين أو       باإلخطار

__________ 

مليات االندماج عرب احلدود، منتـدى      املسامهة املقدمة من جنوب أفريقيا يف املائدة املستديرة بشأن مراقبة ع           )٢٤(
 ).٢٠١١(بشأن املنافسة يف امليدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية 

)٢٥( Botta M (2011). Merger Control Regimes in Emerging Economies: A Case Study on Brazil and 
Argentina. International Competition Law Series. Wolters Kluwer. 
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عـادة مـا    ، اليت   كربى شركات القانون احمللي   بيف بعض احلاالت، االتصال     وميكن،  . الصلة
  .)٢٦(ورويبأل شركات احملاماة يف الواليات املتحدة واالحتاد ا بأهمصالت تكون هلا

 بـني  نـدماج  اال جمالأحد التحديات اليت تواجهها االقتصادات الصغرية يف        ويتمثل    -٥٥
 البيانـات الـيت     استناداً إىل  األطراف إىل تقدمي إخطارات      يف ميل ألجنبية الكبرية   الشركات ا 
وأفادت سنغافورة يف املـسامهة الـيت       .  واليات قضائية أخرى   لدى فيما تودعه  تستخدمها
 ال تـشهد يف     أجنبية شركات   ضم ت يتلا ة االندماج الدولي  حاالت أن ب  األونكتاد قدمتها إىل 

 إىل احلصول   ىخلاصة ببلد هذه الشركات، وأن األطراف تسع      ايانات  بال تقدمي   أغلب األحيان 
قـد  سنغافورة إىل أنـه     وعالوة على ذلك، أشارت     . ربىعلى موافقة الواليات القضائية الك    

 يف حالة اشتراك يف سنغافورة احملددة النامجة عن عملية االندماجثار اآل متييز يكون من الصعب 
على الرغم من هـذه     و. يعة من األنشطة على الصعيد العامل     األطراف املندجمة يف جمموعة واس    

الـيت   سنغافورة مجيع عمليات االندماج عرب احلدود        يفاستعرضت جلنة املنافسة    الصعوبات،  
  عما إذا كـان قـد      عرب احلدود أو  اندماجاً   تشكل، بغض النظر عما إذا كانت       أخطرت هبا 

  .ى والية قضائية أخرجرى استعراضها من جانب

  لوصول إىل املعلوماتا  -٢  
سلطات املنافسة يف البلدان النامية واالقتصادات الصغرية صعوبات يف مجع           قد تواجه   -٥٦

 االندماج  ها من األطراف املندجمة يف عمليات      ومجع ات توزيع االستبيان   وكذلك يف  املعلومات
األطراف نامجة عن عدم امتالك هذه      صعوبات  و ، الشركات احمللية  ضمالذي ال ي  عرب احلدود   

االتصال باألطراف املندجمـة بـصورة      يشكل   مثل هذه احلاالت،     ويف .ملكاتب يف أقاليمها  
 مباشرة أو التماس الدعم من املكاتب الدبلوماسية يف البلدان املعنية أحد السبل اليت تتيح مجع              

ـ .  التعاون مع سلطات املنافسة األجنبيةيف يتمثل أحد اخليارات األخرى و. )٢٧(املعلومات ري غ
  تبادل من عملية  جتعل   صفقةسرية البيانات واملعلومات الواردة من األطراف املشاركة يف ال        أن  
    .التكتالت االحتكارية الدولية مثلما هو احلال بالنسبة إىل ، مهمة صعبة املعلوماتبعض
 الوصـول إىل    وتشكل لغة التواصل إحدى الصعوبات األخرى اليت تعترض إمكانية          -٥٧

ـ    من ا  جتمعمعظم البيانات اليت    ف. املعلومات تكـون   ةألطراف يف حاالت االنـدماج الدولي
 سلطات املنافـسة    أن تكون لدى موظفي     ضرورة  هذا الوضع  ستدعييو. ليزيةكاإلنبمصاغة  

__________ 

 بـشأن املمارسـات املانعـة        اليت نظمها األونكتاد   يف املائدة املستديرة  مجهورية كوريا   سامهة املقدمة من    امل )٢٦(
ا البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، الـدورة          هالتحديات اليت تواجه  : للمنافسة عرب احلدود  

 ).٢٠١٢( وسياسات املنافسة  لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقواننيثانية عشرةال
 . أعاله٢٥انظر احلاشية  )٢٧(
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 اللغة حتدياً مسألة  ثل  ومت.  كافية يف اللغات األجنبية     مهارات باإلنكليزيةيف البلدان غري الناطقة     
  .)٢٨(املنطقة نفسهابني سلطات املنافسة حىت داخل فيما  التعاون أمام متابعة

  التدابري التصحيحية  -٣  
 يف تلك التـدابري ووضـعها     واختيار    فرض تدابري تصحيحية   يعتمد البت يف مسألة     -٥٨

 الواليات  داخل ووضع األطراف املندجمة   على هيكل السوق     ة االندماج الدولي  إحدى حاالت 
  إحدى عمليـات    على جترى املوافقة لواليات القضائية، قد     بعض ا  ففي. القضائية ذات الصلة  

اختاذ تدابري   أخرى   واليات قضائية يف  يف حني أهنا قد تتطلب       دون شروط،    ةاالندماج الدولي 
 الـيت حتمـي     التدابري التصحيحية التماس  ب العديد من الواليات القضائية      كتفيوت. تصحيحية
 الواليات القضائية إىل فرض تدابري تـصحيحية       إحدى   ويف حالة سعي  . داخل بلداهنا املنافسة  
تـصرفها هـذا     اعتبار ميكن   ،داخل أسواقها  املنافسة   شواغلملعاجلة  ا هو ضروري    م تتجاوز
تطبيق التـدابري  صعوبة تشكل و .)٢٩( حدودهاخارج سلطاهتا السيادية  يف توسيع نطاق   مبالغةً

ـ    عوققد ي  آخر    تنفيذها حتدياً  ورصد التصحيحية التـدابري  سة يف اختيـار      سـلطات املناف
  .)٣٠(ة يف حاالت االندماج الدوليالتصحيحية

 ال ميتلك سوى عدد قليل للغاية من الواليات القضائية الكـبرية     الوقت احلاضر، يف  و  -٥٩
تفرض هذه الواليات القضائية     و رقابة كاملة على عمليات االندماج الدولية الواسعة النطاق،       

ن من املمكن   وقد ال يك  ،  من مث و. املانعة للمنافسة يف أسواقها   ملعاجلة اآلثار   تدابري تصحيحية   
هنـاك   .)٣١(بشكل كاف على البلدان النامية    ندماج   اال حدى عمليات إلرصد اآلثار السلبية    

 عمليات االندماج   بالتدابري التصحيحية يف   البلدان النامية فيما يتعلق      تتبعهماسيناريوهان اثنان   
الواليات القضائية للبلدان الناميـة      حينما حتذو لسيناريوهني   أحد هذين ا   طبقوي. عرب احلدود 

 اختاذ  عدم) أ( سواء من خالل     املتقدمةللبلدان   حذو الواليات القضائية     واالقتصادات الصغرية 
التدابري التـصحيحية الـيت فرضـتها        وفرض   االندماجعملية  استعراض  ) ب(أي إجراء أو    

التدابري التـصحيحية إىل    هذه  ميكن أن تؤدي    يث   ح املتقدمة دانـواليات القضائية للبل  ـال
 البلـدان   حينما تـضطلع  السيناريو الثاين    ستخدموي . املنافسة يف البلدان النامية    خماوفتبديد  
ها يف   شـواغل  ملعاجلة خمتلفة   تدابري تصحيحية فرض  تودماج  ـعمليات االن باستعراض  النامية  
  .املنافسةجمال 

__________ 

 . أعاله٢٥ و٢٢انظر احلاشيتني  )٢٨(
 . تعليقات أبداها السيد وليام كوفازيتش بشأن اخلطوط العريضة هلذه الورقة )٢٩(
 ).٢٠٠٥(التدابري التصحيحية لعمليات االندماج استعراض تقرير شبكة املنافسة الدولية بشأن  )٣٠(
ورية كوريا يف املائدة املستديرة بشأن مراقبة عمليات االندماج عرب احلدود، منتدى            املسامهة املقدمة من مجه    )٣١(

 ).٢٠١١(بشأن املنافسة يف امليدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية 
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، "Dow Brasil" هـو انـدماج       الـسيناريو األول   من) ب (وخري مثال على احلالة     -٦٠
هاتني الـشركتني   بني ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٠ يف الذي حدث "Rohm and Haas Química"و

 / متوز ٣١ يف    هبذا االندماج  وأخطرت الربازيل . ا يف الواليات املتحدة   مقرمه الكائنتني  القابض
 مـن جانـب     واملوافقة عليه  اجندم اال هذا  حتليل حىت هذا التاريخ  وقد تسىن   . ٢٠٠٨ يوليه

فريقيا وتركيـا وكنـدا والـصني       أ جنوب   مبا فيها ،  العديد من الواليات القضائية األخرى    
 لواليات املتحـدة  التابعة ل  جلنة التجارة االحتادية  واستعرضت  . واملكسيك واالحتاد األورويب  

.  ذات الـصلة   واقسبيع أصوهلا اإلنتاجية يف األ    ب "Dow"وأمرت جمموعة    االندماج   هذاأيضاً  
 أن  خلـصت إىل   و التحليل الذي أجرته    إطار  قرار اللجنة يف   يف السلطات الربازيلية    ونظرت

 /ويـشكل انـدماج مـانيتووك     . )٣٢( املنافسة يف الربازيل   فرضتها تبدد شواغل  الشروط اليت   
تـدابري   أن ال   إىل سنغافورة خلصت حيث   رويترز مثالني جيدين آخرين،   /إينوديس وطومسون 

، والواليات املتحدة واالحتـاد     على االندماج األول   اليت فرضها االحتاد األورويب      حيةالتصحي
  .)٣٣( املنافسة داخل سنغافورة تعاجل شواغل األخريعلى االندماجورويب ألا

يعد متلّك شركة نوفارتيس لشركة ألكون مثاالً جيداً عن السيناريو الثاين، وقـد             و  -٦١
ضافة إىل واليات قضائية أخرى، مبا يف ذلـك االحتـاد            باإل استعرضت املكسيك هذا املثال   

يف  ذات التجربة األكرب نسبياً   سلطات املنافسة   بإمكان هذه احلالة أن  وتبّين  . األورويب والصني 
بل وحىت التـدابري التـصحيحية       اخلاصة هبا،    تدابري التصحيحية  ال  وتنفيذ وضعالبلدان النامية   

 جلنة املنافـسة    واستنتجت. اجلة شواغل املنافسة يف أسواقه     ملعا تصفية االستثمار  مثل   اهليكلية
 إىل   من شأن عملية االنـدماج أن تـؤدي        أن من هذا االندماج الدويل      االحتادية املكسيكية 

 . ذات الصلة  سواق املنافسة يف األ   من شواغل  ومن مث إىل بروز عدد    ،  زمستوى عال من الترك   
  املنتج تصفية يدعو إىل    اقتراحاً رفني املندجمني الطمن   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢١تلقت اللجنة يف    و

 بأن  قبلت اللجنة و.  املقترحة صفقة من جراء ال   الذي قد تتأثر سوقه يف املكسيك بشكل سليب       
  .)٣٤( لشروط معينة تفرض على الطرفني اهليكليتدبري التصحيحي هذا الخيضع
 سلطة  تتخذهالقرار الذي    فيها   ال يعاجل  حاالتهناك  فالسيناريو الثاين،   وفيما يتعلق ب    -٦٢

سـلطة   فقد حتتاج من مث،   و.  املنافسة يف بلد نام آخر     شواغل البلدان النامية    أحداملنافسة يف   
 شركة مكسيشم  ذلك متلّك    ومن األمثلة اجليدة على   . لها اخلاص إىل إجراء حتلي  املنافسة احمللية   

هيئة اإلشـراف   على  وقد كان   ،  ٢٠٠٧مارس  /آذار يف   أمانكو  بافكو التابعة لشركة   لشركة
املنافـسة احملليـة الناشـئة عـن        معاجلة قضايا    احلالة   الكولومبية للصناعة والتجارة يف هذه    

__________ 

املسامهة املقدمة من الربازيل يف املائدة املستديرة بشأن مراقبة عمليات االندماج عرب احلدود، منتدى منظمة                )٣٢(
 ).٢٠١١(بشأن املنافسة يف امليدان االقتصادي لتنمية التعاون وا

 . أعاله٢٢انظر احلاشية  )٣٣(
)٣٤( Resolución de la Comisión Federal de Competencia Expediente No. CNT-017-2010)   نسخة غـري

– COMP/M.5778؛ قرار املفوضية األوروبية املتعلـق بالقـضية رقـم    ٢٠١٠أغسطس / آب٣١، )سرية
 .ألكون/نوفارتيس
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أكرب مكسيشم  وتعد شركة   . من خالل إجراء حترياهتا اخلاصة    خصوصيات السوق الكولومبية    
 هاأحد زبنائ  وتعد شركة بافكو  يف املكسيك،    لراتنجات ومركبات كلوريد البوليفينيل   منتج  

.  يف أمريكـا الالتينيـة      من كلوريد البوليفينيل    املصنوعة األنابيب والشركة الرائدة يف جمال   
هيئة اإلشراف الكولومبية للصناعة  االندماج، يف حني منعتعلى الربازيل واملكسيك ووافقت 

وخلصت هذه اهليئة إىل    . )٣٥(٢٠٠٧ يوليه/ متوز ١٦ املؤرخالصفقة يف قرارها    والتجارة إمتام   
 أن انـدماجهما   يف أسواق تلك الدول و     شركيت مكسيشم وبافكو تتمتعان مبركز مهيمن      أن

رتفـاع  ال نظراً عاليةتعترض الدخول إىل األسواق     احلواجز اليت    عدوت. الرأسي يضر باملنافسة  
  هلا الوحيدصنع   امل  تعد شركة بافكو   اليت  الفينيل اتواردات من راتنج  الرسوم االسترياد على    

  عـدد أن يزيد إىل حد بعيد مـن  املوافقة على االندماج  من شأن، فإنومن مث  .يف كولومبيا 
  .اليت تعترض الدخول إىل األسواقاحلواجز 

 ويسعى إىل معرفة    ة عمليات االندماج الدولي    جمال يفمهم آخر يطرح     سؤالوهناك    -٦٣
وحتديد تلفة،   متضاربة بني الواليات القضائية املخ      أو تدابري تصحيحية   قرارات إمكانية وجود 

 إمكانيـة   إىل مجهورية كوريا يف املسامهة اليت قدمتها        شارتوأ.  حل مثل هذه الرتاعات    سبل
 هذه االختالفات علـى التـدابري       انعكاسوجود حاالت ختتلف فيها ُنهج سلطات املنافسة و       

 إمتـام  ال متنـع و، "نزاعاً" هذه االختالفات ال ميكن اعتبار  ومع ذلك، .التصحيحية املفروضة 
مجهوريـة  هم  تسك مع وكاالت املنافسة األجنبية،      يف حالة العمل املشتر   و.  االندماج عمليات
والتـدابري  بشأن العوامل املعيقة للقدرة التنافسية       النظر   مقدماً مبقدار كبري من وجهات    كوريا  

  بـني الـسلطات    فيما وجهات النظر    قريب على ت  وتساعد هذه اخلطوة  . التصحيحية النهائية 
يما بـني سـلطات    ف القرارات النهائية    وال يؤدي اختالف  . )٣٦(هبا إىل حد التماثل   والوصول  

تـدبري  ال اختـاذ  من حق يف هذه السلطات ما متتلكه  بالنظر إىل    إىل حدوث مشاكل،  املنافسة  
  . تقييمها اخلاصاستناداً إىلتصحيحي ال

   قيود املفروضة على القدراتال  -٤  
 بـني    تلك اليت حتدث   ال سيما ودماج عرب احلدود،    التعامل مع عمليات االن   ال يعد     -٦٤

 فتيـة وذات  ، مهمة سهلة بالنسبة لوكاالت املنافسة ال      تعددة اجلنسيات امل  األجنبية الشركات
هذا النوع من عمليـات االنـدماج   فإن  وعالوة على ذلك، . احملدودةاملوارد البشرية واملالية  

 علىثارها احملتملة   آل حتليل جيد ومفصل      إجراء  ويتطلب شركات كبرية للغاية    يف العادة  ضمي
سـلطات  احملدودة من قدرة     املوارد واخلربات والتجارب     وقد تقلص . أسواق البلدان النامية  

  .االندماج هذه عمليات على استعراض النامية يف البلداناملنافسة 

__________ 

)٣٥( Joseph Krauss (2009). Merger policy in Latin America. In Fox E and  Sokol D, eds. Competition 
Law and Policy in Latin America. Hart Publishing. Oxford and Portland, Oregon. 

 . أعاله٢٥انظر احلاشية  )٣٦(
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 أن على الرغم من  وفيفييت تكنولوجيز،   ويسترن دجييتال   وفيما يتعلق باندماج شركيت       -٦٥
واسيب، وهي الصناعة اليت     من سلسلة التوريد العاملية يف صناعة احل       اً جزء املعين يشكل  املنتج

اء الصني،  ـتشارك فيها البلدان النامية يف آسيا بشكل كبري، فإن هذه البلدان برمتها، باستثن            
ئـيس  روأفاد .  أسواقهاداخل املنافسة    جمال  على ، وهو ما قد يؤثر    هذا االندماج مل تستعرض   

، أن وزارة التجارة الصينية   ب ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول   يف ةهيئة مكافحة االحتكار الصيني   
تسعى س،  ةمراقبة عمليات االندماج الدولي    يف جمال    بتأثري متنام  وهي اجلهة اليت أصبحت تتمتع    

  .)٣٧(إجياد احللول املناسبة ملعاجلة دواعي قلقهاإىل 

   آفاق املستقبل  -جيم  

  درات وتعزيزهابناء الق  -١  
من أجل التعامـل  وتعزيزها سلطات املنافسة يف البلدان النامية إىل بناء قدراهتا        حتتاج    -٦٦

 بناء قـدراهتا    يفهذه السلطات    وقد تشرع . بشكل أفضل مع عمليات االندماج عرب احلدود      
شرع تمن خالل املشاركة يف تنفيذ مراقبة عمليات االندماج على املستوى الوطين، وميكن أن       

وتـشكل  . كافيةالربة  اخل بعد حصول موظفيها على    الدولية    االندماج يف استعراض عمليات  
 بـالغ األمهيـة     عامالًسلطات القضائية   موظفي سلطات املنافسة وال    مهارات وقدرات    تنمية

   .لعمليات االندماج الفعالة راقبةضمان املل
 مسائل  يف تناول  القضائيةمشاركة سلطات املنافسة وأعضاء السلطة      وتكتسي أيضاً     -٦٧

 من قبيـل  املنافسة بشأن الدولية   نتديات الدويل واإلقليمي والثنائي وامل    املنافسة يف أطر التعاون   
أمهية كبرية   واألونكتاد    يف امليدان االقتصادي   شبكة املنافسة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية     

 الـذي   رفع مستوى الوعي   املنافسة   ل يف جما  لعاملني ا  للموظفني وتتيح هذه املشاركة   .للغاية
 عالقات عمل وتبادل اخلربات مع نظرائهم يف سلطات املنافسة األخـرى يف             إقامة، و لديهم
  . عمليات االندماج عرب احلدود والتماس املساعدة التقنيةجمال
 الكبري من عمليات االندماج اليت حتدث على الـصعيد العـاملي،            وبالنظر إىل العدد    -٦٨

سـلطات  متكـني    االندماج عرب احلدود من أجل       الستعراض حاالت اء األولوية   ينبغي إعط 
 تقاسميف احلاالت اليت ت   و.  من استخدام املوارد بشكل كفء وفعال      املنافسة يف البلدان النامية   

، ميكـن   ندماج الدوليـة  الإحدى عمليات ا   مشتركة بشأن    شواغل القضائية   والياتلافيها  
 الـيت متتلـك      حتذو حذو الواليات القضائية الكبرية      أن  الصغرية للبلدان النامية واالقتصادات  

التـدابري   وتطبيق   التفاوض يف   ونفوذاً أكرب  ة للتعامل مع عمليات االندماج الدولي     موارد أكثر 
   .ةملندجم على األطراف ا املفروضةالتصحيحية

__________ 

)٣٧( http://www.businessweek.com. 



TD/B/C.I/CLP/16 

GE.12-50668 26 

   التعاون بني سلطات املنافسة  -٢  
 الـيت    تلـك  فيهامارسات التجارية التقييدية، مبا      امل يف جمال التعامل مع   التعاون  يعد    -٦٩
 جمموعـة املبـادئ      التدابري الدولية املنصوص عليهـا يف      أحد الشركات عرب الوطنية،     ختص

والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجاريـة             
 منظمـة   الصادرة عن  توصيةوتؤكد ال . كتادرعاية األون بالتفاوض عليها   ، واليت تسىن    التقييدية

أمهيـة  ) ٢٠٠٥( عمليات االنـدماج     بشأن استعراض   امليدان االقتصادي  التعاون والتنمية يف  
  .التعاون والتنسيق يف استعراض عمليات االندماج عرب الوطنية

الصعيد املتعدد  مراقبة عمليات االندماج عرب احلدود على   جمال لتعاون يف ا وقد حيدث   -٧٠
  أحكام املنافسة  من خالل  التعاون   وميكن تيسري سبل   .األطراف والصعيدين اإلقليمي والثنائي   

يتعـاون   على أساس غري رمسـي حيـث         إقامته يف الترتيبات اإلقليمية أو الثنائية، أو        الواردة
.  معينـة  قـضايا  البعض يف    ممع بعضه  خمتلفة   يف واليات قضائية   املوظفون املعنيون باملنافسة  

 عمليات االندماج عـرب   جمال على ضرورة التعاون يف    املسامهة اليت قدمتها   يف   شيليشددت  و
 شيلي   توقيع على الرغم من  و . املناسبة تدابري التصحيحية ال سيما فيما يتعلق بتقييم ال     واحلدود،  

فإهنـا  املنافسة، ومـذكرات تفـاهم،      ب اً تتعلق  أحكام تتضمنتفاقيات التجارة احلرة اليت     ال
، وترى أن هـذا      متكرر بشكل األجنبية   وكاالت مع ال  املباشرعاون غري الرمسي     الت استخدمت

. ووضع التـدابري التـصحيحية     اختيار    جمال  يف وخصوصاًللغاية،   أثبت أنه مفيد     لتعاون قد ا
) شـيلي (الن   الطريان احمللية    يت اندماج شرك  ويقدم استعراض كل من شيلي والربازيل لعملية      

يف ملنافسة  با املوظفون املعنيون تعاون  قد  و .رمسياللتعاون غري   عن ا  اًيد ج مثاالً) الربازيل(وتام  
 اخلـربات بـشأن املنـهجيات       وا معهم  مع نظرائهم يف واليات قضائية أخرى، وتبادل       شيلي

ـ االندماج واألدوات اليت ميكن استخدامها يف تقدير آثار          .هواملخاطر احملتملة اليت قد تنشأ عن
تنفيذها بنجـاح يف حـاالت      جرى   اليت   التدابري التصحيحية شأن   املشورة ب  والتمسوا كذلك 

  .)٣٨(افاديه اليت ينبغي تبشأن التدابري التصحيحيةمماثلة، و
ة األخرية من أوجه     حاالت االندماج الدولي    شهدته ماإىل  مجهورية كوريا   أشارت  و  -٧١

قد يعـزى هـذا     و. )٣٩( املفروضة تدابري التصحيحية تقييم اآلثار املانعة للمنافسة وال     متاثل يف 
. ا االندماج نفـسه   اليت تستعرض عملية  نافسة  املبني وكاالت   فيما   القائمالتماثل إىل التنسيق    

لشركة فيفييت    األمريكية ويسترن دجييتال ك شركة   يف متلّ يف هذا الصدد    أبرز احلاالت   وتتمثل  
لألقـراص  صنعة   امل  سنغافورة، ومها، على التوايل، ثاين وثالث أكرب الشركات        منتكنولوجيز  

 / تشرين الثـاين   ٢٣يف   االندماجهذا    على  بشروط وافق االحتاد األورويب  و . يف العامل  الصلبة
__________ 

 بشأن املمارسات املانعة للمنافسة عـرب        اليت نظمها األونكتاد   ملائدة املستديرة يف ا شيلي  املسامهة املقدمة من     )٣٨(
 ثانية عـشرة  ا البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، الدورة ال         هالتحديات اليت تواجه  : احلدود

 ).٢٠١٢(لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة 
 . أعاله٢٥شية انظر احلا )٣٩(
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 الذي تعهـدت بـه      لتزاموبالنظر إىل اال  قرار االحتاد األورويب    صدور  بعد  و. ٢٠١١ نوفمرب
.  االحتـاد األورويب   ستراليا واليابان ومجهورية كوريا حذو     حذت أ   ويسترن دجييتال،  شركة

.  بني السلطات املعنيـة    وجود تنسيق  ويدل تقارب تواريخ صدور قرارات هذه البلدان على       
 العديد من الواليات القضائية، مبـا يف ذلـك          ندماج هذه من جانب    عملية اال  واستعرضت

من أن  القلق ويساور هذه اجلهات مجيعاً، ومجهورية كوريا واليابانستراليا االحتاد األورويب وأ
للمنافسة مانع   أثروهو ما يؤدي إىل حدوث       عدد من املنافسني،     تناقص يفماج  االند تسببي

ـ  ولتبديد هذه الشواغل  . املنتجات ذات الصلة  بيع  يف  يف اإلنتاج العاملي و     ت شـركة  ، اقترح
 ٣,٥صناعة حمركات األقراص الصلبة بقياس ل األساسية أصول اإلنتاج تصفيةويسترن دجييتال 

 جلنة التجارة   ، تشاورت سألةويف هذه امل  . جراءإل هذا ا  ملذكورةوقد قبلت السلطات ا   . بوصة
تقييم اآلثـار    خبصوصيات املتحدة واالحتاد االورويب      يف الوال  تيها مع نظري  يف كوريا العادلة  

  .)٤٠( املمكنةالتدابري التصحيحية واقتراح افسةاملانعة للمن
، PONL ("P&O Nedlloyd N.V"و) منركاالـد (" AP Moller-Maersk"يعد اندماج و  -٧٢

نافـسة يف    بـني سـلطات امل     مثاالً جيداً عن التعاون    صناعة النقل البحري      جمال يف) هولندا
يف جنـوب   تعاونت جلنة املنافـسة     قد  و. لبلدان املتقدمة والبلدان النامية   لالواليات القضائية   

ـ و. )٤١(رفني الط مبوافقة املعلومات   بادال وت سألة هذه امل  يفواملفوضية األوروبية   أفريقيا    توافق
  .هذا االندماجعلى بشروط جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا 

 ريو تينتو ويب إتش يب بيليتونمقترح املشروع املشترك بني شركيت : قوة التعاون والتنسيق
مثاالً يف غاية  ريو تينتو ويب إتش يب بيليتونميثل مقترح املشروع املشترك بني شركيت      

 واملفوضـية    األسترالية للمنافسة ومحاية املـستهلك     التنسيق بني اللجنة   و التعاون اجلودة عن 
جلنة التجـارة العادلـة يف      واالحتكارية  الت  تكت املعين بال  األوروبية ومكتب االحتادي األملاين   

تبادلت السلطات املذكورة اآلراء عن طريق الربيـد   و. وجلنة التجارة العادلة يف كوريا     اليابان
هذا وكان الدافع وراء    . سألة يف سياق هذه امل     اليت عقدت  جتماعاتل اال خاللكتروين أو   إلا
 املنقـول   للحديد اخلام  االندماج على السوق العاملية      هو إمكانية أن يؤثر هذا    قوي  التعاون  ال

 املـصاحل   قاسـم توقد يـسر    . لتحقيقه مجيع اجلهات القضائية     ومن مث فقد اشتركت   ،  حبراً
  . وعززهاونجهود التنسيق والتعااملشتركة 
، علـى   ململكة املتحـدة  من ا  ويب اتش يب بيليتون      االستراليةريو تينتو   وتعد شركتا     
 على إقامة مشروع مشترك     تااتفقوقد   . أكرب منتج للحديد اخلام يف العامل      ثاين وثالث التوايل،  

  .٢٠٠٩ يف غرب أستراليا يف عام  اخلامنتاج احلديدإل
__________ 

 . أعاله٢٥انظر احلاشية  )٤٠(
 ١٣جنيف  . TD/B/COM.2/CLP/53  الوثيقة حاالت هامة حديثة تشمل أكثر من بلد      ). ٢٠٠٦(األونكتاد   )٤١(

 .أكتوبر/تشرين األول
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، قدمت جلنة التجارة    لعادلة يف كوريا هذه املسألة    أن استعرضت جلنة التجارة ا    بعد  و  
خطرت يف وقت   أو. إىل األطراف املندجمة  تقرير التحقيق الذي يلخص نتائج التحريات       العادلة  
بقرارها الذي يفيـد    املستهلك واملفوضية األوروبية    محاية  اللجنة األسترالية للمنافسة و   الحق  

وقد خلـصت الـسلطات األربـع       .  للمنافسة بأن الصفقة املقترحة تنطوي على آثار مانعة      
  .إىل االستنتاج نفسهبأكملها 
بعد أن واجهتا إجراًء منسقاً وقويـاً،   ، ريو تينتو ويب اتش يب بيليتون    تاأعلنت شرك و  

 ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٨ يفشترك  املشروع  املاتفاق  عن قرارمها الذي يقضي بإهناء      
  . على الصفقةات املنافسة املذكورة أعاله سلطاعتبار عدم موافقة  على بناًء

األونكتاد بشأن املمارسـات    اليت نظمها    مجهورية كوريا إىل املائدة املستديرة        املقدمة من  سامهةامل  :املصدر
التحديات اليت تواجه البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، الـدورة الثانيـة           : املانعة للمنافسة عرب احلدود   

  )٢٠١٢(خلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة عشرة لفريق ا

لتعاون الثنائي تعمل بشكل أفضل مـن أطـر         ااتفاقات  يبدو أن   ،  نفاذ اإل  جمال يفو  -٧٣
 بني الواليات املتحدة والربازيل، والواليات       املربمة االتفاقات الثنائية وتقدم  . التعاون اإلقليمي 

والتنـسيق   بشأن التعاون  وتتضمن أحكاماً، أطر التعاون الرمسياملتحدة واملكسيك أمثلة على 
مراعاة  أمهية   وتشدد هذه االتفاقات على    .تجنب تضارب املصاحل  ت كما أهنا  ؛نفاذاإليف جمال   

، مبا يف ذلك وسائل االنتـصاف       نشاط اإلنفاذ مجيع مراحل   احل اهلامة للبلدان األخرى يف      صامل
بينها  يف إطار اتفاق التعاون      مبا جيري الربازيل  وأفادت  . )٤٢(املنشودة يف كل قضية   والعقوبات  

عدد من حاالت االنـدماج     ب من إخطار سلطات كل منهما لألخرى       الواليات املتحدة  وبني
  .)٤٣( القضائية األخرىواليةالاليت قد تؤثر على 

ل فصلة بشأن تبـاد   معد وشروط   االتفاقات الثنائية بني البلدان املتقدمة قوا     وتتضمن    -٧٤
املعلومات بني السلطات القضائية، يف حني أن االتفاقات مع البلدان النامية ال تتضمن تدابري              

 ومحايـة    مبدأ املعاملة باملثل   ن قبيل إدماج املبادئ، م  وينطوي  . حمددة بشأن تبادل املعلومات   
ون أمهية كبرية بالنسبة التفاقات التعاعلى السرية وحظر استخدام املعلومات ألغراض أخرى،   

 احلصول على تنازل    يف لتسهيل التعاون بني سلطات املنافسة       وقد يتمثل السبيل اآلخر   . الثنائي
 إىل سـلطات قـضائية      املقدمة الوصول إىل املعلومات     بغية التمكن من    املندجمة من األطراف 

 املتقدمـة  التابعة للبلـدان ومن شأن هذه التدابري تعزيز التعاون بني وكاالت املنافسة    . أخرى
  .)٤٤(والبلدان النامية

__________ 

 . أعاله٣٤انظر احلاشية  )٤٢(
بقوانني وسياسات  انظر املسامهة املقدمة من الربازيل إىل الدورة السابعة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين               )٤٣(

 .٢٠٠٦املنافسة، جنيف 
 . تعليقات أبدهتا جلنة التجارة العادلة بشأن اخلطوط العريضة هلذه الورقة )٤٤(
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 االندماج عـرب    املتعلق حباالت لتعاون   اليت حتيط با    بعض التحديات  منعلى الرغم   و  -٧٥
 تلك اليت   ال سيما و عمل سلطات املنافسة،     أمراً ممكناً ومن شأنه تيسري    التعاون   ، يظل احلدود
قات ثنائية رمسيـة     اتفا  إبرام جهود التعاون على  تقتصر  ال ينبغي أن    و.  يف البلدان النامية   توجد

ـ  املعلومـات    قاسم من خالل مجع وت    املشترك،العمل  وميثل  . بني سلطات املنافسة   ددة ـاحمل
 تـدابري العالجيـة   هج وال  املنهجيات والـنُ   اآلراء بشأن  وتبادل   حلاالت االندماج عرب احلدود   

 يف البلـدان   ميكن أن تعزز التعاون بني وكاالت املنافسةطرقاً بديلة ،هذه احلاالتاملالئمة يف   
  .ةدمالنامية والبلدان املتق

        


