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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

 جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الرابعة عشرة 

   ٢٠١٤يوليه /متوز ١٠-٨جنيف، 
  ن جدول األعمال املؤقتم) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظـراء بـشأن        
قوانني وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي املتعلق       
  باملنافسة، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  التعاون غري الرمسي فيما بني وكاالت املنافسة يف حاالت حمددة    

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد     
  موجز تنفيذي    

يستعرض هذا التقرير الترتيبات واآلليات والشبكات القائمة املتعلقة بالتعاون غري            
الرمسي، وما ميكن أن تؤديه من دور يف إنفاذ قوانني املنافسة، ال سيما لوكاالت املنافـسة                

على التعاون غري الرمسي، مبـا يف ذلـك         ويركز التقرير   . الناشئة يف واليات قضائية خمتلفة    
التطورات احلديثة وحاالت حمددة حبسب املنطقة، ويقدم رؤى بشأن االجتاهات املستقبلية           

  .يف التعاون اإلقليمي والدويل
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  مقدمة
يف إطار مشروع األونكتاد اجلاري املتعلق بالتعاون الـدويل يف جمـال سياسـات                -١

حلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، يف دورتـه          املنافسة، طلب فريق اخلرباء ا    
، إىل أمانة األونكتاد أن تعد      ٢٠١٣يوليه  /متوز ١٠ إىل   ٨الثالثة عشرة املعقودة يف الفترة من       

  .تقريراً بشأن التعاون غري الرمسي فيما بني الوكاالت املعنية باملنافسة يف حاالت حمددة
 السابقة، املتعلقة بالتعاون الدويل، أمهية التعاون غـري         وقد أكدت تقارير األونكتاد     -٢

وباإلضافة إىل برامج   . الرمسي فيما بني سلطات املنافسة كأداة لإلنفاذ الفعال لقوانني املنافسة         
التساهل، قد يكون التعاون غري الرمسي من األصول القّيمة يف جمموعة األدوات املتاحة إلنفاذ              

أيضاً أنه حىت يف حاالت وجود اتفاقات رمسيـة فيمـا بـني            اخلربةوتبني  . )١(قانون املنافسة 
الوكاالت املعنية باملنافسة، عادة ما جيري تبادل غري رمسي لألفكار والتطورات بشأن حاالت             

  .سابقة، وكذلك بشأن جماالت حمتملة قد تنشأ فيها شواغل تتعلق باملنافسة
فهو يسمح للوكاالت   . عال لقانون املنافسة  ويعد التعاون مكوناً رئيسياً يف اإلنفاذ الف        -٣

بزيادة املوارد، وخفض تكاليف الدراسات اإلقليمية، وحتسني التدريب، وتعزيز الفهم املشترك   
غري أن طبيعة مكافحة االحتكارات ومراقبة عمليـات        . لنظم املنافسة، مما يسهم يف بناء الثقة      

وتشمل هذه التحديات البنيـة     . نافسةاالندماج تشكل حتديات جسيمة للسلطات املعنية بامل      
التشريعية واهليكلية التفاقات التعاون الرمسية؛ ونقص التنسيق بني اُألطُر الوطنية واإلقليميـة؛            
والعقبات اليت تعترض الوصول إىل املعلومات، ال سيما يف البلدان النامية؛ وحمدودية املوارد؛              

  ). ٢٠١٣ األونكتاد،(ومسائل تتعلق بالتوقيت واإلجراءات 
وحددت دراسة استقصائية أجرهتا مؤخراً منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         -٤

منظمـة  (االقتصادي املصاعب والقيود التالية فيما يتعلق بالتعاون الرمسي يف حاالت املنافسة            
  ): ٢٠١٣التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

  قيود تتعلق بتبادل املعلومات السرية؛  )أ(  
  قيود نامجة عن االختالف يف األطر القانونية املتعلقة باإلنفاذ اجلنائي واملدين؛  )ب(  
حمدوديـة املـوارد    : عوائق ذات صلة باملؤسسات وعمليـات التحقيـق         )ج(  

  والصعوبات العملية؛ 
  

__________ 

ة يف حترياهتا بـشأن التكتـل       على سبيل املثال، عندما واجهت السلطات احلكومية يف الربازيل مشكلة مماثل           )١(
االحتكاري للفيتامينات، أتاح هلا التعاون غري الرمسي مع كندا توجيهات بشأن ما يـتعني التحـري عنـه                  

 . حتديداً، مما يثبت فعالية الشبكات غري الرمسية
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  االختالفات بني املعايري القانونية؛ : قيود تتعلق بالوالية  )د(  
  .قانونيةانعدام الثقة يف النظم ال  )ه(  

وتفيد أيضاً الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا املنظمة بأن ُجلَّ التعاون الدويل ينحصر              -٥
فيما بني وكاالت املنافسة املتطورة، مع نشوء منط من التعاون غري الرمسي فيما بني وكاالت               

  .املنافسة الناشئة
شئة املعنية باملنافسة يف    ويستعرض هذا التقرير التحديات اليت تواجهها الوكاالت النا         -٦

التعامل مع احلاالت املانعة للمنافسة، سواء احلاالت احمللية أم العابرة للحـدود، ويف وضـع               
وتلتمس وكاالت املنافسة يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء طرقاً          . آليات فعالة للتعاون  

ويركز هذا التقرير على    . مارساتوسبالً لتحسني عملية إنفاذ قوانني التعاون وتبادل أفضل امل        
نشوء وانتشار التعاون غري الرمسي، ويستند إىل حبوث أُجريت مؤخراً وإىل تقـارير دوليـة               

، )٢٠١١(حديثة، مثل الدراسات األساسية اليت أعدها األونكتاد للدورات احلادية عـشرة            
لـدويل املعـين    لفريق اخلرباء احلكومي ا   ) ٢٠١٣(، والثالثة عشرة    )٢٠١٢(والثانية عشرة   

بقوانني وسياسات املنافسة، وغريها من الدراسات، باإلضافة إىل األعمال اجلارية والـسابقة            
اليت نشرهتا املنظمات الرئيسية املعنية هبذا املوضوع، مثل االحتاد األورويب، والشبكة الدوليـة             

ويـستمد  . ادمييـة للمنافسة، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والدوائر األك        
  .)٢()٢٠١٤-٢٠١٣(التقرير معلومات أيضاً من استبيان األونكتاد املتعلق بوكاالت املنافسة 

  حتديد إطار املسألة  -أوالً  

  ما هو التعاون غري الرمسي؟  -ألف  
ويف سـياق  . )٣("وضع يعمل فيه الناس معاً من أجل حتقيق غاية   "ُيعرَّف التعاون بأنه      -٧

 التعريف املعمول به للتعاون غري الرمسي يف االعتبار كالً من التعاون الرمسي      هذا التقرير، يأخذ  
ويشري التعاون  . والتعاون غري الرمسي املطبق على األنشطة املؤسسية للسلطات املعنية باملنافسة         

إىل عالقة التآزر بني السلطات املعنية باملنافسة من أجل إقامة عالقات توافق وشراكات هبدف  
ملساعدة املتبادلة واملعاملة باملثل يف سياق إعمال قواعد املنافسة ذات الصلة اخلاصة هبذه         تقدمي ا 

  .السلطات

__________ 

بوتـان،  االحتاد األورويب، أملانيا، أوروغواي، الربازيل، بربـادوس،  : أجاب على استبيان األونكتاد كلٌ من    )٢(
بريو، تركيا، مجهورية مولدوفا، زمبابوي، سويسرا، شيلي، كرواتيا، كولومبيا، كينيـا، مالطـة، مـصر،               

 . ناميبيا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
 ..http://www.learnersdictionary.com/definition/cooperation (accessed 22 April 2014)انظر  )٣(



TD/B/C.I/CLP/29 

GE.14-50482 4 

التعاون الرمسـي  : وُيصنَّف التعاون يف حاالت منع املنافسة عرب احلدود يف فئتني، مها          -٨
ماكن ورغم أن التعاون غري الرمسي عملية مستمرة ميكن أن حتدث يف أ           . والتعاون غري الرمسي  

ويف . كثرية، سريكز هذا التقرير على آليات التعاون غري الرمسية بني الوكاالت املعنية باملنافسة            
هذا الصدد، ُيعرَّف التعاون غري الرمسي بأنه تعاون بني الوكاالت املعنية باملنافـسة ال يأخـذ      

  . الصبغة الرمسية، وَعَرضي، ويومي، وودي، غري خاضع لقيود
التعاون غري الرمسي الذي حيدث خارج الترتيبات القانونية الرمسيـة          ويغطي التقرير     -٩

ومـع ذلـك،   . على النحو املبني يف االتفاقات التجارية الرمسية الثنائية األطراف واإلقليميـة       
يستعرض التقرير أيضاً التعاون غري الرمسي الذي حيدث داخل إطار االتفاقات الرمسية إىل حد              

لواردة على استبيان األونكتاد إىل مثال التعاون الوثيق يف حالـة           وقد أشارت الردود ا   . معني
 بني سلطات املنافسة يف أملانيا وسلطات املنافسة من آسيا وأوروبـا، ممـا أدى إىل     )٤(اندماج

  . سحب إخطار االندماج

  أوجه التكامل والقيود فيما يتعلق بالتعاون الرمسي وغري الرمسي  -باء  
، الوارد نصها أدنـاه، أن      TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.5لوثيقة   من ا  ٢٣تبني الفقرة     -١٠

  : تبادل املعلومات السرية ميثل قيداً على كل من اتفاقات التعاون التجاري الرمسية وغري الرمسية
اإلبقاء على روابط غري رمسية مع سلطات املنافسة األخـرى وسـيلة            كان    

املنافسة يف الواليـات    اسات  قوانني وسي هامة لالطالع على التطورات احلاصلة يف       
تبني أن هذا التعـاون غـري       رغم أنه قد    تبادل اآلراء،   من خالل   القضائية األخرى   

 يف مـسألة    إلنفـاذ اجمال   يف   ساعدةالرمسي حمدود الفائدة عندما تطلب سلطة ما امل       
  .ةحمددة، أو يف احلصول على معلومات سري

 جمال اإلنفاذ أمراً ضرورياً لتحقيق التعـاون        وبينما ُيعد إبرام اتفاقات تعاون ثنائية يف        -١١
وقد حيدث  . الكامل، قد يقوم التعاون يف جمال اإلنفاذ، يف بداية األمر، على أساس غري رمسي             

باسـتثناء  (تبادل غري رمسي للمعلومات، وكذلك من خالل معظم صكوك التعاون الثنائيـة             
تعلقة بقانون املـساعدة الدوليـة إلنفـاذ        معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة واالتفاقات امل     

وميكن تيسري التعاون   ). مكافحة االحتكار، مثل االتفاق املربم بني الواليات املتحدة وأستراليا        
بالشروع يف مناقشات غري رمسية وتبادل للمعلومات العامة، مبا يف ذلك يف إطار أي اتفاقات               

  ). ١انظر الشكل واجلدول (ان املعنية أطرافاً فيها ثنائية أو اتفاقات جتارية إقليمية قد تكون البلد
ورغم ما شهده العقدان املاضيان من تزايد يف االتفاقات الرمسية، تشري دراسة أجراها              -١٢

ورمبا كـان املفاوضـون     . األونكتاد إىل أن التنفيذ يتسم بالبطء، ال سيما يف البلدان النامية          
__________ 

ــر  )٤(  /BHP/RIO Tinto case at http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/indexانظـ
m99.html#m_4985 (accessed 22 April 2014). 
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ولكن غري مستعدين الختـاذ إجـراءات       " ى التوقيع حريصني عل "املعنيون بالتجارة واملنافسة    
ويترتب على اتفاقات التعاون الرمسية اشتراطات قانونيـة ومؤسـسية         ). ٢٠٠٥األونكتاد،  (

، "القانون امللـزم "وتأخذ هذه االشتراطات شكل ما يسمى . جيب الوفاء هبا لتنفيذ االتفاقات   
 يستغرق ذلك سنوات، ويصُدق ذلك     وقد. إضافة إىل قواعد ولوائح وآليات لتسوية الرتاعات      

على العديد من االتفاقات التجارية اإلقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومناطق أخرى مـن              
  .واتسمت الوترية بالبطء الشديد، وميكن النظر يف مدى فعالية هذه االتفاقات. العامل

  طيف أحكام املنافسة يف االتفاقات التجارية اإلقليمية    
  االلتزامات العميقة  امات السطحية االلتز  

 

 
  .، اخلالصة٢٠٠٥األونكتاد، : املصدر
  .أما الوضع الفعلي فيتوقف على الصياغة احملددة يف االتفاقات: هذا رسم توضيحي حبت: ملحوظة

ية أو  ويف إطار التجمعات اإلقليمية أو دون اإلقليمية، قد تـؤدي اإلرادة الـسياس              -١٣
التماثل النسيب فيما يتعلق مبرحلة النمو االقتصادي والثقافة إىل تيسري إقامة جـسور الثقـة               
             املتبادلة وإدراك املصاحل املشتركة، وهو ما ميكن النظر إليه من منظور العالقـات الـشاملة،              

اذ فيما بـني    كما أن التعاون يف جمال اإلنف     . ال من حيث قوانني وسياسات املنافسة فحسب      
البلدان النامية ذات اخلربة احملدودة يف هذا اجملال، ولكنها تواجه ظروفاً مماثلة، قد يتسم بطابع               
أكثر توازناً من التعاون مع البلدان األكثر خربة يف هذا اجملال، وقد يشكل أيضاً جتربة تعلُّـم                 

  .تكفل أن يكون التعاون مع الشركاء األكثر تقدماً تعاوناً مثمراً
، حتظر مجيع البلدان على هيئاهتا املعنية باملنافسة تبـادل          )٥(وفيما عدا استثناءات قليلة     -١٤

وبينما حيمي هـذا احلظـر حقـوق        . املعلومات السرية اليت حتصل عليها يف سياق حتقيق ما        
وقد يؤدي نشر هـذه     . األطراف، فهو حيد أيضاً من درجة التعاون فيما بني هيئات املنافسة          

ت للجمهور إىل اإلضرار بالشركة اليت تقدم هذه املعلومات، واإلضرار جبهود اهليئـة             املعلوما
__________ 

قـانون  (ملنافسة الستخدامها يف قضايا مدنية      لدى أستراليا قانون جييز تبادل املعلومات السرية مع هيئات أجنبية معنية با            ) ٥(
وقد أجرت السلطات الكندية املعنية باملنافسة عملية تـشاور         ). ١٩٩٢تنظيم املساعدة املتبادلة يف جمال األعمال لعام        

 .بشأن مقترح تشريعي يشمل إدخال تعديل للسماح بتبادل املعلومات السرية يف بعض الظروف
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وتتمثل التحديات اليت تواجه التعاون     . جلمع املعلومات مستقبالً، واإلضرار برفاه املستهلكني     
بني اهليئات املعنية باملنافسة يف كيفية زيادة فهم كل طرف لقوانني األطراف األخـرى، ويف               

  .نفيذ الفعال هلذه القوانني، مع محاية املصاحل املشروعة اخلاصة والعامةضمان الت
    ١اجلدول 

 عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية املوقعة مع املفوضية األوروبية أو الواليات املتحدة، الـيت            
  تتضمن بنوداً بشأن املنافسة تتعلق بالبلدان النامية

املفوضية 
  األوروبية

الواليات 
 دان الناميةالبل املتحدة

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد 
عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية املربمة مع البلدان
النامية اليت تتضمن أحكاماً بشأن املنافسة، املبلغ

  ملنظمة التجارة العاملية
٤٦ ٢٤ ٧٥ ٣ ٧٢ ٨ 

العدد اإلمجايل التفاقات التجـارة اإلقليميـة
 املبلغ ملنظمـةاملعروفة املربمة مع البلدان النامية،

 التجارة العاملية

١٠٠  ٥٢ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ١١ 

ــصدر   UNCTAD, 2005, chapter 4, Lessons from the negotiation and enforcement of :امل
competition provisions in South–South and North–South RTAs, p. 129.  

املعلومـات االسـتخباراتية    غري أن التعاون غري الرمسي يف حاالت معينة قد يشمل             -١٥
واملعلومات املتعلقة باهليئات فيما خيص كالً من اخلربة الفنية يف هنج دراسة احلاالت اإلفرادية،              
واالستراتيجيات املختلفة املستخدمة، وطريقة التحديد األفضل للسوق والبنود األخرى ذات          

وسوف يتوقف  . التعاون الرمسية الصلة اليت ال ميكن اإلشارة إليها على هذا النحو يف اتفاقات            
ويعين ذلك  . التعاون غري الرمسي عندما تتلقى اهليئتان إذن الشركات بالتعاون على حنو رمسي           

  .أن السلطات املعنية باملنافسة تعتمد على موافقة طرف ثالث

  أنواع اتفاقات التعاون غري الرمسية  -جيم  
. )٦( من ترتيبات التعاون غري الرمسيـة    أنواعاً معينة  ٢٠١٣حدد تقرير األونكتاد لعام       -١٦

ويف حالة التعاون غري الرمسي، توجد صكوك تتعلق بآليات التعاون يف حاالت معينة، يف حني               
وقد أقامت بعض السلطات الوطنية املعنية باملنافسة عالقات        . تتسم صكوك أخرى بطابع عام    

__________ 

ائم على جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف مـن   التعاون غري الرمسي الق   ) أ( )٦(
التعاون غري الرمسي القائم على توصية اجمللـس        ) ب(؛  )١٩٨٠(أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية      

ة املانعة للمنافـسة،    بشأن التعاون بني البلدان األعضاء فيما يتعلق باملمارسات اليت تؤثر على التجارة الدولي            
، أو أي   ١٩٩٥املعروفة باسم توصية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن التعـاون، لعـام               

                التعـاون القـائم علـى اإلعفـاءات؛       ) ج(صكوك قانونية غري ملزمة مماثلة ليس هلا أساس قانوين معني؛           
التعاون القائم على ترتيبات وصكوك معينة      ) ه( القانون الوطين؛    التعاون القائم على أحكام مدرجة يف     ) د(

صـكوك التعـاون    ) ز(التعاون القائم على ترتيبات ختص املنافـسة؛        ) و(ليست خاصة باملنافسة حتديداً؛     
 .اإلقليمية
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لمسؤولني املعنيني باملنافسة   اتصال شبكية غري رمسية، وأقامت مستوى من الثقة، حيث ميكن ل          
وُتنشأ . أن يطلبوا معلومات باهلاتف عن حاالت معينة دون أن يستند ذلك إىل اتفاقات رمسية             

أيضاً منتديات للتواصل الشبكي يف العديد من األقاليم، مثل شـبكة املنافـسة األوروبيـة               
تمييز بني عنصرين من    وألغراض هذه الدراسة، جرى ال    . املتوسطية، ومنتدى املنافسة األفريقي   

ترتيبات التعاون غري الرمسية العامة، وآليات التعاون الرمسية        : عناصر التعاون غري الرمسي، مها    
  :يف حاالت معينة، وفيما يلي وصفهما

ميكن أن حيدث التعاون غري الرمسي العام يف إطار املؤمترات، واالجتماعات             )أ(  
فة واملعلومات فيما بني خـرباء املنافـسة يف سـياق           الثنائية، واألشكال األخرى لتبادل املعر    

ومن املمكن أيضاً أن يكون التعاون يف جمال بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية             . مداوالهتم
ويف هذا الصدد، يـشارك     . مبثابة منرب اللتقاء البلدان املستفيدة ولتشجيع األهداف املشتركة       

تنمية يف امليدان االقتصادي، والشبكة الدولية للمنافسة       كلٌ من األونكتاد، ومنظمة التعاون وال     
اف يف هذا النوع من التعاون غري الرمسي من خالل املشاركة يف االجتماعات املتعددة األطـر       

  واإلقليمية والثنائية األطراف؛
مل التعاون غري الرمسي يف حاالت معينة مناقـشة اسـتراتيجيات           وقد يش   )ب(  

وقد يقتضي أيضاً تقاسم القرائن ومقارنة      . ، وتقييمات الشهود  قيةالتحري، واملعلومات السو  
ومن شأن هذا الشكل من التعاون أن يساعد    . الُنُهج اليت تتخذها السلطات يف احلاالت العامة      

  . سلطات املنافسة الناشئة، حتديداً، يف تبسيط استراتيجية التحري والتركيز على التحري
 غري الرمسي هاتان مجيع أشكال السلوك املانع للمنافـسة          وبينما تغطي آليتا التعاون     -١٧

جيري اختاذ ُنُهج خمتلفة إزاء     ) التكتالت االحتكارية، وإساءة استغالل اهليمنة، واالندماجات     (
ويتـسم تبـادل    . ترتيبات التعاون غري الرمسية يف حاالت التكتالت االحتكارية واالندماج        

ية باحملدودية بسبب طبيعة حمتواها واخلـوف مـن         املعلومات يف حاالت التكتالت االحتكار    
ويف حاالت االندماج، جيـري تبـادل       . استغالل هذه املعلومات لإلضرار باألطراف املعنية     

  .املعلومات بسهولة ألن من غري املرجح أن ُتستخدم هذه املعلومات لإلضرار باألطراف املعنية
افسة، اليت تؤثر يف أكثر من بلد واحد،        وُيعد التعاون يف جمال املمارسات املانعة للمن        -١٨

أحد التدابري الدولية املنصوص عليها يف جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقـاً              
متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، وهـي جمموعـة املبـادئ              

كما تؤكد توصية منظمة التعاون     . دوالقواعد اليت جرى التفاوض بشأهنا حتت رعاية األونكتا       
أمهيـة التعـاون    ) ٢٠٠٥(والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن استعراض عمليات االندماج         

  .والتنسيق يف استعراض عمليات االندماج عرب الوطنية
وميثل العمل املشترك، من خالل مجع وتبادل املعلومات اخلاصة حباالت منافسة عرب              -١٩

آلراء بشأن املنهجيات والُنُهج وسبل العالج املناسبة يف هذه احلاالت، طرقاً           احلدود، وتبادل ا  
بديلة ميكن أن تعمق التعاون غري الرمسي بني الوكاالت املعنية باملنافسة يف البلـدان الناميـة                
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واملتقدمة؛ وميكن أيضاً للتعاون غري الرمسي أن ييسِّر عمل الوكاالت وأن حيد من تكـاليف               
  .اريةاألعمال التج

ويتمثل أحد أهداف اخلدمات االستشارية اليت يقدمها األونكتاد لوكاالت املنافـسة        -٢٠
الناشئة يف بناء القدرات يف إطار تعاون غري رمسي يف حاالت معينة، وهو هـدف مهـم يف                  

ويويل األونكتـاد أولويـة     . العديد من احلاالت إلنفاذ قوانني املنافسة بطريقة عادلة وشفافة        
               اليت تعزز الفهم املتبادل وتسهم يف بناء الثقة من أجل حتـسني ترتيبـات التعـاون               لألنشطة  
  .غري الرمسية

وقد شهد العقد املاضي تزايد أمهية شكلي التعاون غري الرمسي آنفي الذكر، ال سيما                -٢١
اليت ال توجد هبـا     يف األقاليم اليت توجد هبا اتفاقات رمسية ولكن مل ُتنفذ بعد، أو يف األقاليم               

ويف احلاالت اليت تأخذ فيها اإلجراءات شكالً رمسياً ضعيفاً، ُيتاح اجملال           . مثل هذه االتفاقات  
  .ملزيد من املرونة يف تصميم شكل التعاون وتنفيذه

وقد ساهم األونكتاد، من خالل عمليات استعراض النظراء الطوعي اليت جيريها، يف              -٢٢
 فيما بني وكاالت املنافسة، مبا يف ذلك التفاعل املتبادل فيما بـني             جهود التعاون غري الرمسية   

وتتمثل إحدى السمات القيمة الستعراضـات النظـراء      . وكاالت املنافسة الناشئة والناضجة   
الطوعية اليت جيريها األونكتاد يف تقييم ترتيبات املنافسة اإلقليمية، مثل االحتـاد االقتـصادي              

لدول األعضاء به، واستعراض النظراء الثالثي جلمهوريـة ترتانيـا          والنقدي لغرب أفريقيا، وا   
املتحدة وزامبيا وزمبابوي يف إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ورابطة أمـم جنـوب     

تقرير االحتـاد   (ويربز التقريران املتعلقان باستعراض النظراء      ). إندونيسيا والفلبني (شرق آسيا   
، )ريقيا، وتقرير التقييم املقارن السـتعراض النظـراء الثالثـي         االقتصادي والنقدي لغرب أف   

وتوصياهتما، وأنشطة متابعة بناء القدرات، اجملاالت املناسبة اليت ميكن أن حيقق فيها التعـاون              
  .بني الوكاالت أقصى فائدة لعمليات اإلصالح واعتماد أفضل املمارسات

  استعراض حاالت حمددة حبسب األقاليم  -ثانياً  
تشري الردود على استبيان األونكتاد إىل حدوث تعاون غري رمسي بـني الوكـاالت               -٢٣

ويبني اجلدول الـوارد    . املعنية باملنافسة يف العديد من الواليات القضائية يف مجيع أحناء العامل          
أدناه جهود التعاون غري الرمسية حبسب اإلقليم استناداً إىل املعلومات املقدمة من البلدان الـيت               

وجتدر اإلشارة إىل أن التحليل ال يبني أي بعد إقليمي للتعاون غـري             . ابت على االستبيان  أج
  .الرمسي
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    ٢اجلدول 
  التعاون غري الرمسي حبسب اإلقليم

  )ئويةاملنسبة بال(التعاون اإلقليمي   اإلقليم
  ١٠٠  أفريقيا

  ٨٦  األمريكتان
  ٦٧  آسيا

  ٨٦  أوروبا
  .)٢٠١٤-٢٠١٣(ونكتاد املرسلة إىل اهليئات املعنية باملنافسة الردود على استبيان األ  :املصدر

ويستعرض اجلزء التايل حاالت حمددة مصنفة حبسب اإلقليم ونوع املمارسة املانعـة              -٢٤
، ويقدم موجزاً ألنشطة التعـاون  )تكتالت احتكارية أو اندماجات مانعة للمنافسة(للمنافسة  

 مسامهتها ومشاركتها يف شبكات عامليـة، مثـل         غري الرمسية للبلدان األعضاء خارج نطاق     
  .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والشبكة الدولية للمنافسة

  أفريقيا  -ألف  
  التعاون غري الرمسي يف حاالت االندماج    

بينت الردود على استبيان األونكتاد أن العديد من احلاالت تتعلق مبراقبة عمليـات               -٢٥
ُتعد حالة زمبابوي منوذجاً للتعاون الذي جيري معظمه بالتعاون مع السلطة املعنية            و. االندماج

وقد تبادلت السلطتان معلومات، يف مثالني لعمليات االنـدماج املبلغـة           . باملنافسة يف زامبيا  
بصورة منفصلة إىل السلطتني، أثناء عملية دراسة حلالة شـركات كـربى مـن شـركات             

وقد أتاح هذا التبادل للمعلومات للسلطتني املعنيـتني        . )٨(والتبغ )٧(املشروبات غري الكحولية  
وعالوةً علـى ذلـك، تعاونـت       . باملنافسة اختاذ قرارات مستنرية بشأن العمليات التجارية      

زمبابوي وزامبيا تعاوناً غري رمسي أثناء تقييم عملية ضم شركة يف جنوب أفريقيا إىل شـركة      
  .)٩(هندية
اون حبالة حمددة، وقد حدث حتت مظلة السوق املـشتركة لـشرق            ويتعلق هذا التع    -٢٦

وتتمتع معاهدة السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي        . أفريقيا واجلنوب األفريقي  

__________ 

   انظر.  شويبس-شركة كوكاكوال واندماج كادبوري  )٧(
http://www.apeccp.org.tw/doc/Australia/Case/aucas16.htm (accessed 25 April 2014). 

   انظر. اندماج رومثانز أوف بول مول وبريتش أمرييكان توباكو )٨(

siteresources.worldbank.org/INTCOMPLEGALDB/.../AlexKukuba.pd ((accessed 25 April 2014). 
)٩( Cipla Medpro South Africa (Pty) Limited and Cipla India case. See  

www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/1980/1979 (accessed 25 April 2014). 
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ويف سياق قيام   . )١٠(بواحد من أكثر األحكام املتعلِّقة باملنافسة مشولية، وبإطار مؤسسي مناظر         
ملشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي بتطوير عبء دراسـة         جلنة املنافسة التابعة للسوق ا    

احلاالت، من املمكن أن ُيتوقع حدوث تعاون غري رمسي بني الدول األعـضاء اسـتناداً إىل                
  .أحكام معاهدة إنشاء السوق املشتركة وقواعد ولوائح املنافسة

 رمسية مع بلـدان     ويشري رد زمبابوي على االستبيان إىل أهنا تعمل أيضاً بصورة غري            -٢٧
أخرى، مثل إثيوبيا، وإريتريا، وبوروندي، وجزر القمر، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،            
وجيبويت، ورواندا، وسوازيلند، والسودان، وسيشيل، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، ومـصر،          

  .ومالوي، وموريشيوس
اً ال يتجزأ من إنفاذ     ويبني ذلك أن التعاون غري الرمسي أصبح، على حنو متزايد، جزء            -٢٨

قوانني املنافسة يف منطقة السوق املشتركة، مع تزايد عدد وكاالت املنافسة املنشأة اليت تقود              
  .هذه العملية

  التعاون غري الرمسي يف أنشطة اإلنفاذ بأثر رجعي    
تلقت زمبابوي مؤخراً معلومات سوقية هيكلية قيمة عن حالة التكتل االحتكـاري              -٢٩

) الكهربـاء (، وحالة احتكار للمرافـق العامـة        )نة املنافسة يف جنوب أفريقيا    من جل (للخبز  
، وحالة إساءة اسـتغالل مركـز       )تسوانا وزمبابوي وناميبيا  والسلطات املعنية باملنافسة يف ب    (

). السلطات املعنية باملنافسة يف جنوب أفريقيا وناميبيـا وزامبيـا         (اهليمنة يف سوق املوالس     
اً معلومات عن التحريات اليت أجرهتا جلنة املنافسة ومحاية املستهلك يف           وقدمت زمبابوي أيض  

  .زامبيا بشأن صناعة اإلمسنت وصناعة السيارات
وُحدِّد عامالن بوصفهما يعوقان إنفاذ قوانني املنافسة يف االحتاد االقتصادي والنقدي             -٣٠

ي يقضي مبنح االختـصاص     أوهلما الصعوبة النفسية يف قبول رأي احملكمة الذ       : لغرب أفريقيا 
احلصري للجنة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وثانيهمـا احلاجـة إىل تكييـف            

وينفذ األونكتـاد   ). ٢٠١٣األونكتاد،  (القوانني الوطنية حبيث تنسجم مع القواعد اإلقليمية        
صادي والنقدي  مشروعاً للمساعدة التقنية مدته ثالث سنوات باالشتراك مع جلنة االحتاد االقت          
  .لغرب أفريقيا، من أجل تناول هذه املسائل وتيسري التعاون وتبادل املعلومات

ويف إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بدأ العمل املتعلِّق بالتعاون غري الرمسي              -٣١
 فيما بني وكاالت املنافسة حتت رعاية جلنة سياسات املنافسة ومحاية املستهلك، وُتعىن هـذه             

               كمـا أُنـشئ يف    . اللجنة بتعزيز التشاور والتعاون يف مسائل املنافسة ومحايـة املـستهلك          
 مصرف للبيانات على شبكة اإلنترنت لتيسري تبادل املعلومات غري السرية املتعلِّقة            ٢٠١٢عام  

__________ 

  UNCTAD, 2005, chapter 11, Allocation of competences between national and regionalانظـر   )١٠(
competition authorities: The case for COMESA. See also UNCTAD 2008 and 2011a. 
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، ولكن  وقد نشرت الدول األعضاء ملخصات حلاالت معينة      . حباالت املنافسة اجلارية واملقفلة   
  .ال يوجد حكم بشأن اإلبالغ عن حاالت التعاون غري الرمسي

ومع ذلك، تبذل جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا جهوداً إلشراك الـدول األخـرى                -٣٢
األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف حاالت التكتُّالت االحتكارية احلديثـة يف             

وقد أعاقت عدَّة عوامل نطاق مـشاركة       . باين، وغريها صناعات األمسدة، وبذور الذرة، وامل    
البلدان يف التعاون غري الرمسي يف اإلقليم، منها االختالفات يف األطر القانونية اليت ال تـنص                
على سلطات كافية لتنظيم الغارات اليت ُتشن فجراً، أو غياب برامج التساهل أو األحكـام               

وينطبق األمر نفـسه علـى      .  التكتُّالت االحتكارية  املتعلِّقة بتبادل املعلومات بشأن حاالت    
حاالت االندماج اليت يؤدِّي فيها اختالف سبل العالج اليت تصممها وكاالت خمتلفة، وأحياناً        

  .تضارب هذه السبل، إىل صعوبة حتقيق االتساق والتعاون

  أسيا  -باء  
 وجنوب شرق آسيا،  ال توجد أحكام تتعلق باملنافسة يف االتفاقات التجارية يف شرق           -٣٣

ومنطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة التعاون االقتـصادي آلسـيا              
غـري أن رابطـة     . ولذلك يتعذر التعاون غري الرمسي على املستوى اإلقليمي       . واحمليط اهلادئ 

              يف التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ تقوم بنشاط كبري يف جمال املنافـسة، وأنـشأت             
 ُيسمى اآلن فريق سياسات وقوانني - فريقاً معنياً بسياسات املنافسة وإلغاء القيود ١٩٩٦عام 

 من أجل حتسني البيئة التنافسية يف املنطقة وحتقيق فهم قوانني وسياسات املنافـسة              -املنافسة  
طة التعاون االقتـصادي    وُتعد الدورات التدريبية وتبادل اخلربات أمثلة ألنشطة راب       . اإلقليمية

  .آلسيا واحمليط اهلادئ، وميكن اعتبارها تعاوناً عاماً غري رمسي
ومثة منتدى إقليمي آخر يف شرق آسيا، هو اجتماع املسؤولني الرفيعي املـستوى يف          -٣٤

 ،٢٠٠٥وقد ُعقدت تسعة اجتماعات سنوية منذ عـام         . شرق آسيا املتعلِّق بسياسة املنافسة    
ويستهدف هذا املنتدى إقامة شبكة فيمـا بـني         . ٢٠١٣أغسطس  /يف آب آخرها يف مانيال    

الوكاالت املعنية باملنافسة يف شرق آسيا، عن طريق تبادل اآلراء ووجهات النظـر بـشأن               
ويناقش هذا . سياسات املنافسة، وذلك حبضور املسؤولني الرفيعي املستوى من هذه الوكاالت

 املـسؤولون يف إنفـاذ قـانون املنافـسة يف إطـار             املنتدى التحدِّيات اليت يواجهها هؤالء    
وحيدث التعاون  . اختصاصاهتم، واستراتيجية املساعدة التقنية اليت يسعون إىل وضعها مستقبالً        

غري الرمسي العام بالفعل، وإن كان يفتقر إىل وظائف آليات التعـاون، وتتزايـد مـشاركة                
بعد يف هذا املنتدى التعاون غـري الرمسـي         ومل يبدأ   . الوكاالت يف هذا املنتدى عاماً بعد عام      

بشأن حاالت حمددة، ولكن رمبا ُيستحسن إقامة عملية لبناء الثقة إلرساء األساس للتعاون غري 
  .الرمسي يف منطقة شرق آسيا دون اإلقليمية
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  بلدان رابطة الدول املستقلة  -جيم  
ستقلة املعـين بـسياسة     كان اجمللس املشترك بني الدول األعضاء يف رابطة الدول امل           -٣٥

مكافحة االحتكارات هو املنتدى الرمسي األساسي للتفاعل بني السلطات املعنيـة مبكافحـة             
 )١١(١٩٩٣وقد أُنشئ اجمللس يف عـام  . االحتكار يف تلك الدول على مدى العقدين املاضيني     

دان رابطة  من أجل تنسيق عملية وضع األساس القانوين والتنظيمي إلنفاذ قانون املنافسة يف بل            
واهلدف من ذلك هو منع وتقييد وقمع كلٍّ من املمارسات املانعة للمنافسة،            . الدول املستقلة 

  .واملنافسة غري العادلة، وذلك يف املنطقة االقتصادية املشتركة لرابطة الدول املستقلة
ـ              -٣٦ دول وأفادت السلطة املعنية باملنافسة يف االحتاد الروسي بأن اجمللس املشترك بني ال

فقد قلّل من عدد خمالفـات قـانون        . األعضاء يف رابطة الدول املستقلة حقق عدَّة إجنازات       
مكافحة االحتكار يف األسواق الدولية لبلدان رابطة الدول املستقلة، وأرسى قواعد املنافسة يف 
 األسواق احمللية ويف األنشطة االقتصادية اخلارجية، وأزال احلواجز اليت تعوق حركة الـسلع            

وبلغ عمل اجمللس مـستوى  . واخلدمات يف املنطقة االقتصادية املشتركة لرابطة الدول املستقلة  
وبغية زيادة التفاعل بني سلطات مكافحة االحتكار التابعة لبلدان رابطـة           . جديداً من اجلودة  

الدول املستقلة، قررت الدول األعضاء يف اجمللس إجراء حتريات مشتركة للممارسات املانعة            
  .ممارسة يف األسواق الدولية لرابطة الدول املستقلة، كما يف جمال النقل اجلوي مثالًلل

وتشارك السلطات املعنية باملنافسة يف كل من االحتاد الروسي وبيالروس وكازاخـستان،              -٣٧
 وهي الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية األوراسية، يف آليات تعاون رمسية وغري رمسية، مثل اعتماد

 يف إطار االتفاق املعين باملبادئ والقواعـد املـشتركة          ٢٠١٣يوليه  /قانون منوذجي للمنافسة يف متوز    
وسيكون تنفيذ هذا القانون النموذجي، وهـو       . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩للمنافسة املربم يف    

ت املنافسة يف هـذه     قانون تشريعي ذو طبيعة استشارية، َمْعلماً بارزاً للعمل التشريعي املتعلِّق بسياسا          
وقد شاركت أمانة األونكتاد مشاركة نشطة . البلدان الثالثة الكربى األعضاء يف رابطة الدول املستقلة

وشارك االحتاد الروسي وكازاخستان يف تعاون غري رمسي يف . يف هذا العمل، وأبدت التزاماً كامالً به  
  .)١٢(إطار التعامل مع حاالت يف سوق خدمات اهلواتف احملمولة

__________ 

ممثلي عشر دول أعضاء يف رابطة الدول املستقلة، هي االحتاد الروسي، وأذربيجان، وأرمينيـا،              يضم اجمللس    )١١(
. وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبيالروس، ومجهورية مولدوفا، وطاجيكستان، وقريغيزسـتان، وكازاخـستان         

ـ / كـانون األول   ٢٣(انظر املعاهدة املتعلِّقة بتنفيذ السياسة املنسقة ملكافحة االحتكـار           ، )١٩٩٣سمرب  دي
واملعاهدة اجلديدة املتعلِّقة بتنفيذ السياسة املنسقة ملكافحة االحتكار املوقعة يف اجتمـاع جملـس رؤسـاء                

 .٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٥حكومات رابطة الدول املستقلة املعقود يف موسكو يف 
روسي وكازاخستان دراسـات    ، بدأت اهليئات املعنية مبكافحة االحتكار يف االحتاد ال        ٢٠١٢يف أوائل عام     )١٢(

واسـتناداً إىل نتـائج     . ٢٠١٠أكتـوبر   /واسُتكملت الدراسات يف تشرين األول    . بشأن خدمات التجوال  
، وشـركة   MTS OJSCالدراسات، قررت الدائرة االحتادية ملكافحة االحتكـار أن كـالً مـن شـركة               

VympelCom OJSC وشركة MegaFon OJSC،وتوصلت اهليئة املعنيـة   أساءت استغالل هيمنتها السوقية 
، GSM Kazakhstan LLPحبماية املنافـسة يف كازاخـستان إىل نتـائج مماثلـة بالنـسبة إىل شـركات       

 .KaR-Tel LLP، وMobile Telecom-Service LLP وKazakhtelecom OJSCو
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وتتمتع أرمينيا وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا مبركز املراقب يف اجلماعة االقتـصادية             -٣٨
كما أن جملس املنافسة يف مجهورية مولدوفا عضو يف اجمللس املشترك بني الـدول              . األوراسية

األعضاء يف رابطة الدول املستقلة املعين بسياسة مكافحة االحتكارات، وطرف أيضاً يف اتفاق           
وتتعاون السلطة املعنية باملنافسة يف مولدوفا، تعاوناً وثيقاً، مع . لتجارة احلرة ألوروبا الوسطىا

اجمللس املشترك، مما أتاح هلا إطالق دراسة مشتركة للسوق يف جمال بيع األغذية بالتجزئـة،               
  .ومنتجات البترول، وصناعة األدوية

ملنافسة يف مولدوفا يف ترتيبات تعاون      وباإلضافة إىل ذلك، شاركت السلطة املعنية با        -٣٩
غري رمسية بشأن حاالت حمددة، وذلك يف حالة حديثة تتعلق بالتأمني على السيارات، حيث              

وتعاونت السلطة املعنية باملنافـسة يف      . التمست اخلربة من السلطة املعنية باملنافسة يف النمسا       
ك ُمدَّعى لـسوق إنتـاج وتوزيـع        مولدوفا مع االحتاد الروسي يف حالة أخرى تتعلق بانتها        

وأخرياً، طلبت السلطة املعنية باملنافسة يف مولدوفا، وتلقت، اخلربة من نظريهتـا يف             . البترول
. يف مولـدوفا  رومانيا بشأن االنتهاك املُدَّعى ملركز اهليمنة الذي تتمتع به إحدى الشركات            

وبشكل عام، ساعد التعاون غري الرمسي اجمللس املعين باملنافسة يف مجهورية مولـدوفا علـى               
  .التعامل مع حاالت املنافسة

يف االحتـاد  ) الـدائرة االحتاديـة  (تشارك الدائرة االحتادية املعنية مبكافحة االحتكار       -٤٠
 مثل الفريق البحثي العامـل املعـين   الروسي مشاركةً نشطة يف منتديات التعاون غري الرمسية، 

 بناًء  ٢٠١٢يناير  /بقضايا املنافسة يف قطاع األدوية، وهو الفريق الذي أُنشئ يف كانون الثاين           
ومثة منتدى غري رمسـي     . على مبادرة من الدائرة االحتادية، والسلطة اإليطالية املعنية باملنافسة        

تعلِّقة بتحديد األسعار يف أسـواق منتجـات        آخر، هو الفريق العامل املعين ببحث املسائل امل       
 بناًء على مبادرة مـن      ٢٠١١أكتوبر  /البترول وأساليب عملها، الذي أُنشئ يف تشرين األول       
  .الدائرة االحتادية والسلطة املعنية باالحتكار يف النمسا

د وفيما يتعلق بالتعاون غري الرمسي يف حاالت حمددة، أفادت الدائرة االحتادية عن عق              -٤١
مشاورات مع السلطات األجنبية املعنية باملنافسة يف إطار دراسة حاالت التكتُّالت االحتكارية 

وُعقـدت  . )١٣(الدولية، ال سيما مع السلطات املعنية باالحتكار يف فييت نـام والنـرويج            
مشاورات أيضاً مع املديرية العامة لشؤون املنافسة التابعـة للمفوضـية األوروبيـة بـشأن               

وقد أطلقت مؤخراً الـدائرة     . ت يف حالة سوق املنتجات الدوائية وسوق السيارات       التحقيقا

__________ 

ك البانغاسـيوس   أجرت الدائرة االحتادية، يف حالة تكتُّل احتكارية مماثلة يف سوق األمساك، تتعلق بتوريد مس              )١٣(
وُرفعـت  . من فييت نام إىل السوق الروسية، حتريات بدعم فعَّال من السلطة املعنية باملنافسة يف فييت نـام                

الدعوى ضد عدد من الشركات الروسية، وحظرت رابطة شركات اإلنتاج والتجارة يف سوق الـسمك،               
وتشتبه الدائرة االحتاديـة يف     . السوقوهي منظمة غري جتارية، تنسيق األنشطة االقتصادية من جانب وكالء           

أن الرابطة نسقت أنشطة من هذا القبيل أجرهتا الكيانات االقتصادية واملنافسون القتـسام سـوق مسـك                 
 .البانغاسيوس فيما بينهم



TD/B/C.I/CLP/29 

GE.14-50482 14 

االحتادية، واملديرية العامة لشؤون املنافسة، عملية حتقيق مشتركة يف حالة خطـوط شـحن              
  .)١٤(وعقد الطرفان مشاورات مشتركة أثناء هذه التحقيقات. احلاويات عرب احمليطات والبحار

  ة ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيني  -دال  
مجاعة دول األنـديز،    (يف أمريكا الالتينية، أقامت التجمعات دون اإلقليمية الرمسية           -٤٢

نظماً غري رمسية للتعاون فيما     ) وشبكة املنافسة يف أمريكا الوسطى، والسوق اجلنوبية املشتركة       
قليمية يعوق إمكانيـة    غري أن عدداً من العوامل داخل هذه التجمعات دون اإل         . بني أعضائها 

وقد قام منتدى أمريكا الالتينية املعين باملنافسة، وحتالف البلدان األمريكية . التعاون غري الرمسي 
، واملركز اإلقليمي ألمريكا الالتينية املعين باملنافسة، بدور حموري يف حتسني           )١٥(املعين باملنافسة 

  . جهود التعاون غري الرمسية
برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقـة       "نكتاد، املعنون   وُيعد برنامج األو    -٤٣

، الشبكة اإلقليمية الوحيدة اليت تتألف من سلطات معنية باملنافسة ومحايـة            "أمريكا الالتينية 
وقد أسهم هذا الربنامج إسهاماً كبرياً يف إرساء األسس جلميع أشكال التعاون بني             . املستهلك

وباإلضافة إىل ذلك، يسهم الفريق العامل املعين بالتجارة واملنافسة         . ٢٠٠٣أعضائه منذ عام    
يف أمريكا الالتينية، واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،              

  .واألونكتاد، يف تعزيز املؤسسات عن طريق تبادل املعرفة وتشجيع املشاورات اإلقليمية
ة، تنص معاهدة شاغواراماس على أحكام تتعلق باملنافسة        ويف إطار اجلماعة الكاريبي     -٤٤

هتدف إىل إرساء ثقافة املنافسة وإىل املسامهة يف منو دول اجلماعة الكاريبية يف إطار ترتيـب                
وحدث تعاون رمسي وغري رمسي منتظم حتت هذه املظلة بني أعضائها، ومع            : لسوق موحدة 

لكاريبية عند التعامل مع املمارسات املانعة للمنافـسة        اللجنة املعنية باملنافسة التابعة للجماعة ا     
غري أن قانون اجلماعة الكاريبية ينطوي على بعض التحدِّيات فيما . عرب احلدود داخل اجلماعة

يتعلق باالختالفات بني النظم القانونية للدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة وتوزيـع               
جماعة الكاريبيـة، وجملـس التنميـة التجاريـة         االختصاصات بني جلنة املنافسة التابعة لل     

  .واالقتصادية، وحمكمة العدل الكاريبية، والسلطات الوطنية املعنية باملنافسة
وتعد جلنة التجارة العادلة، وهي السلطة املعنية باملنافسة يف بربادوس، مشاركاً نشطاً              -٤٥

قامة آليات التعـاون غـري      يف الشبكة الدولية للمنافسة، وتعمل هذه اللجنة على تشجيع وإ         
وأبلغت بربادوس أيضاً عن التزامها باجلماعة الكاريبية، وذلك باستضافتها، . الرمسية ألعضائها

. من حني آلخر، موظفني من الوكاالت األخرى التابعة للدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية            

__________ 

 .رد االحتاد الروسي على استبيان األونكتاد )١٤(
يعمل بنظام املكاملات اهلاتفية اجلماعيـة  املنتدى الناطق باإلسبانية جلميع هيئات املنافسة يف األمريكتني، وهو      )١٥(

 .الشهرية
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ى يف اجلماعة الكاريبية    وقد أبلغت اللجنة، اليت عرضت تقدمي املساعدة للدول األعضاء األخر         
اليت مل تنشئ بعد هيئة وطنية، عن وجود عالقة عمل مثمرة مع جلنـة التجـارة االحتاديـة                  

  .بالواليات املتحدة، تتمثَّل يف تبادل املعلومات بشأن حاالت حمددة
وأشارت السلطة املعنية باملنافسة يف الربازيل، يف ردها على استبيان األونكتاد، إىل أن   -٤٦
عاون الدويل عنصر أساسي يف التحري الفعَّال للحاالت باعتباره وسيلة حلـل املـشاكل              الت

  .اليومية يف سياق أعماهلا القضائية
ولتعزيز التعاون غري الرمسي، أقامت الربازيل عالقات مشتركة ناجحة مع سـلطات              -٤٧

 العامة للمنافسة التابعة    املنافسة األكثر تقدماً، مثل وزارة العدل يف الواليات املتحدة واملديرية         
ومن أمثلة هذه اجلهود املشتركة، الغارات املتزامنة اليت ُتشن فجـراً يف            . للمفوضية األوروبية 

وُتتاح لدى الدوائر املعنية بإنفاذ     ). ٢٠٠٩(حالة الضواغط املُحكمة املستخدمة يف الثالجات       
ولية اليت تنطوي على تعاون     قوانني املنافسة أمثلة حلاالت أخرى من حاالت االندماجات الد        

  .)١٦(مع سلطات أخرى معنية باملنافسة وعلى تنسيق سبل العالج
وأُجريت دراسات لقياس األداء مبساعدة هيئات شقيقة، مثل وزارة العدل بالواليات             -٤٨

: املتحدة والدائرة االحتادية واملديرية العامة للمنافسة، وذلك يف القطاعات التالية يف الربازيـل            
  .عة النقل اجلوي، ومراكز التسوق، والصناعات الدوائيةصنا
، تعاونت الربازيل وشيلي تعاوناً غري رمسي يف تطبيـق          ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي     -٤٩

واستفادت شيلي من التعاون املتعلِّق بتعريف السوق       . يتعلق باالندماج يف قطاع النقل اجلوي     
  .د هيكل السوق اجلديدة بعد االندماجذات الصلة، فضالً عن سبل العالج الرامية إىل ترشي

وأجرت شيلي حتقيقات يف تكتل احتكاري دويل بني الشركات الرائدة يف سـوق               -٥٠
إلبرامهمـا  ) Tecumseh do Brasil Ltda وشركة .Whirlpool S.Aشركة (الضواغط املُحكمة 

ـ         . اتفاقات لتثبيت األسعار   سائل الواليـة   وأثبت التعاون غري الرمسي فعالية يف التعامل مع م
وأخرياً، . القضائية ذات الصلة باملنتجات املصنعة يف الربازيل واملصدرة إىل شيلي، وبالعكس          

مت إخطار الشركات القائمة خارج شيلي من خالل آلية قضائية مشتركة بني البلدان، ُتعرف              
ويف . لية،حيث تلقت شيلي املساعدة من السلطات القضائية الربازيinternational exhortباسم 

__________ 

 ُوضع منوذج للتخلي عن السرية من أجل منح الطرفني سبل           Ahlstrom و Munksjöيف حالة اندماج شركيت      )١٦(
وقبل منح التنازالت، ناقشت السلطات احلـاالت الـسابقة،         . الوصول الكامل إىل املعلومات ذات الصلة     

وبعد منح التنازالت، مت تبادل الشواغل املتعلِّقـة        . بعة لدراسة أسواق معينة   وأوضاع السوق، واملنهجية املت   
واتسم التعاون باألمهية، إذ كانت األصول      . باالندماج، ودراسة نتائج السوق واملعلومات اليت قدمها الطرف       

عـدد  قائمة يف أوروبا، وكان بإمكان السلطتني الوصول إىل مزيد من املعلومات ومعلومات أفضل، مثـل                
وعند تصميم ُسبل العالج، ركز االتصال على االتساق يف كـال البلـدين، ومعاجلـة               . املنافسني والعمالء 

 .الشواغل اليت أثارهتا السلطتان فيما يتعلق باملنافسة
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هذه احلالة، جتنبت شيلي اآللية الدولية، وهي عملية طويلة كان مـن املمكـن أن تقـوِّض                 
  .)١٧(اجلداول الزمنية اإلدارية القصرية املنصوص عليها يف قانون املنافسة يف شيلي

وميكن أن ُيستنتج، من استعراض حاالت التعاون غري الرمسية آنفة الذكر، أن خمتلف               -٥١
ومن الواضح  . ومات جرى تبادهلا بالفعل بني السلطات يف مناطق خمتلفة من العامل          أنواع املعل 

أن هذا النوع من التعاون غري الرمسي أسهم يف حل مشكالت تتعلق حباالت حمددة كانـت                
  :وكانت املشاكل تتعرض بالنقاط التالية. تعترض التحريات

  تعريف األسواق ذات الصلة؛  )أ(  
 والقانوين املطبق يف حتديد املخاطر أو إثبات املخالفات         التحليل االقتصادي   )ب(  
  القانونية؛
  .كيفية تطبيق ُسبل العالج  )ج(  

ويشري أيضاً االستعراض السابق إىل أن التعاون غري الرمسي أداة فعَّالـة وضـرورية                -٥٢
يـة  فهو يسمح للـهيئات املعن    . إلنفاذ قانون املنافسة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل       

باملنافسة بترشيد استخدام املوارد الشحيحة واختاذ سبل العالج اليت ميكنها أن حتافظ علـى              
  .املنافسة مع أقل عبء ممكن على األعمال التجارية

  ما الذي يصلح؟: التعاون غري الرمسي  -ثالثاً  

  اجلدوى   -ألف  
هليئـات املنافـسة    تؤكد جمدداً الردود على استبيان األونكتاد أن من األمهية مبكان             -٥٣

التعاون غري الرمسي العام والتعاون غـري       : الناشئة أن تشجع نوعي التعاون غري الرمسي، ومها       
ويف هذا الصدد، جيدر التنويه جبدوى التعاون غري الرمسي كنشاط          . الرمسي يف حاالت حمددة   

ة وجلنة التجارة   فمثالً، ينص رد وزارة العدل األمريكي     . يومي أساسي ألية هيئة معنية باملنافسة     
  : االحتادية بالواليات املتحدة على ما يلي

__________ 

، أجرت شيلي تقييماً آلثار االندماج الـدويل  Pfizer وNestleيف حالة اندماج حديثة، وهي اندماج شركيت        )١٧(
  ني املتعدديت اجلنسيات، ورأت أن الصفقة ستفضي إىل تركيز كبري يف سوق األغذية لـشيلي،              هلاتني الشركت 

وعقدت السلطة املعنية باملنافسة يف شيلي عدداً من االجتماعات مع          . ال سيما سوق منتجات ألبان األطفال     
التحليل االقتصادي  سلطات أجنبية، ُعقد معظمها يف أمريكا الالتينية، من أجل حتديد السوق ذات الصلة، و             

وأدَّى التعاون غري الرمسي مع السلطة املعنية       . املطبق يف كل بلد، والتدابري املنفذة للتخفيف من آثار املشكلة         
وكان تبادل املعلومات بشأن احلالـة بـالغ        . باملنافسة يف املكسيك إىل تيسري كبري لعملية حتليل حالة شيلي         

ائماً يف املكسيك، وكان بيع هذا األصل ذا أمهية خاصـة لـسبل              كان ق  Pfizerاألمهية، ألن مصنع شركة     
 .العالج املقترحة يف شيلي
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يعد التعاون يف جمال اإلنفاذ وسـيلة أساسـية لتحـسني فعاليـة             (...) 
التحقيقات اليت جتريها فرادى اهليئات والستخالص نتائج متسقة يف ظروف مماثلة،           

ظـراً إىل   ون. وقد حتول التعاون غري الرمسي إىل أداء مهمة لتحقيق هذه األهـداف           
 هيئة معنية باملنافسة يف العامل، وخضوع الكثري من العمليات          ١٢٠وجود أكثر من    

التجارية لالستعراض املتزامن أو املتعاقب من جانب هيئات متعددة، مثـة خطـر             
جسيم من أن تؤدي االستعراضات إىل نتائج غري متسقة ال تسوغها االختالفـات             

 املختلفة إىل وضع يكون فيه االختـصاص        يف أوضاع السوق، أو أن تؤدي الُنُهج      
وُيعد التعـاون  . األشد تقييداً هو احملدِّد للقواعد املعمول هبا يف مجيع االختصاصات   

غري الرمسي أداة بالغة النفع يف العمل اجلماعي، على الصعيد العملي يف مـساعدة              
خـاطر،  اهليئات على عالج احلاالت الفردية بفعالية وكفاءة من أجل جتنب هذه امل      

كما يفيد التعاون غري الرمسي يف حتسني فهمنا وفهم نظرائنا لسياسات وممارسات            
  . اآلخر، مما ساعد على تعزيز توافق اآلراء بشأن أفضل املمارسات

  التحديات  -باء  
لكي تتحقق اإلمكانات الكاملة للتعاون غري الرمسي يف سياق التعاون بشأن حالـة               -٥٤

  : نافسة الناشئة أن تتصدى لعدد من التحديات، هيحمددة، ينبغي هليئات امل
نقص املوارد الالزمة للمشاركة يف مؤمترات واجتماعات وحلقات تدريبية           )أ(  

  ؛ )١٨(دون إقليمية وإقليمية ودولية
االفتقار إىل التفاعل والثقة بني جهات اإلنفاذ الناشئة واجلهـات األكثـر              )ب(  

يؤثر نقص التفاعـل    : "ت اليت تتعاون معاً بصورة منتظمة     نضجاً، مما يؤدي إىل قلة عدد اهليئا      
املسبق بني اهليئات ونقص الثقة فيما بينها، مثالً، يف استعداد جهات اإلنفاذ للتعـاون معـاً،                
وحيصر عالقات التعاون الفعالة يف جمموعة صغرية من اهليئات اليت تشارك بصورة منتظمة يف              

  ؛ )٢٠١٣ امليدان االقتصادي، منظمة التعاون والتنمية يف" (التعاون
حمدودية قدرة العديد من هيئات املنافسة الناشئة على اسـتيعاب أنـشطة              )ج(  

  التعاون غري الرمسية العامة اليت ميكن هليئات املنافسة األخرى املتقدمة نسبياً أن تقدمها؛ 
ما الذي يشكل معلومات سرية يف سياق التعاون غري الرمسي بشأن حاالت              )د(  

  ددة، وما الذي ال يشكل معلومات سرية؟ حم

__________ 

أسهمت املساعدة الدولية املقدمة من الشركاء يف التنمية وسلطات املنافسة األكثر تقـدماً يف حـل هـذه                   )١٨(
من بـني أكـرب     ويشري حبث أجراه األونكتاد إىل أن نقص املوارد والقدرات رمبا كان            . املشكلة إىل حد ما   

كما متثل اإلرادة السياسية والدعم املقـدم إىل        . املشاكل اليت تواجه سلطات املنافسة يف االقتصادات النامية       
 ). ب٢٠١١(انظر األونكتاد . سلطات املنافسة الوطنية عوامل يف هذا الصدد
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يف حاالت االندماج، ختتار بعض الـشركات أن      . املسائل املتعلقة بالتوقيت    )ه(  
ختطر جهة معينة متارس الوالية القضائية أو أن تتلقى قرارات منها قبل إخطار واليات قضائية               

لى قدرة اهليئات   ومن شأن ذلك، فضالً عن اختالف توقيت االستعراض، أن يؤثر ع          . أخرى
وقد يكون العامل األخري أكثر صعوبة يف حال وجـود اخـتالف يف             . على التعاون الفعال  

القواعد اإلجرائية، مثل اختالف اآلجال احملددة يف كل بلد، مما يثري يف بعض األحيان مسائل               
ـ   . تتعلق بتنسيق الوقت يف احلاالت اليت ال تتعاون فيها األطراف املعنية           االت، ويف بعض احل

ينبغي لكل بلد أن جيمع وثائق شىت لضمان االلتزام باإلجراء القانوين واإلطار الزمين، وهـي               
  . عقبة جسيمة أمام التعاون غري الرمسي

  اجليل اجلديد للتعاون غري الرمسي فيما بني اهليئات الناشئة   -جيم  
أهنا وجهت مواردها   أشار العديد من اهليئات الناشئة اليت أجابت على االستبيان إىل             -٥٥

سيما اهليئات القائمة يف البلدان      الشحيحة حنو تعزيز التعاون غري الرمسي مع هيئات أخرى، ال         
ويف هذا السياق، ُيعترب التعاون غري الرمسي عامالً يعزز املوارد وحيسن اإلنفاذ الفعال             . اجملاورة

  . لقوانني املنافسة
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني        ونظراً إىل أن الدورة الثالثة عشرة ل        -٥٦

التعاون الدويل غري الرمسي الذي ميكـن أن        "وسياسات املنافسة قررت أن تدرج يف أعماهلا        
، شجعت أمانة األونكتـاد ودّعمـت       )١٩("يؤدي إىل تعاون رمسي وأن جيري بالتوازي معه       

نافسة بطرق تعاجل الشواغل اليومية     مبادرات التعاون غري الرمسية فيما بني السلطات املعنية بامل        
  ). ٢٠١٤األونكتاد، (لسلطات املنافسة الناشئة 

واستجابة للتحديات اليت تشكلها املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود، اقُترح، يف             -٥٧
 لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، جتميـع           الدورة الثالثة عشرة  

ويتمثل أحد سبل حتقيق ذلك يف إنشاء منرب مركّز متعدد اجلنسيات لتبـادل             . إلنفاذقدرات ا 
وتشمل السمات الرئيسية هلذا املنرب جتميع املـوارد لـضمان التـدفق الواضـح             . املعلومات

  . للمعلومات غري السرية وحتسني اإلنفاذ

__________ 

ت املنافـسة، املعقـودة يف      حبثت الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسا           )١٩(
، السمات احلالية للتكتالت االحتكارية الدولية، ومراقبة عمليات االندماج عرب احلدود يف            ٢٠١٢يوليه  /متوز

وجرى النظر أيضاً يف التحديات اليت تواجهها هذه        . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       
وأثناء اجتماع املائدة املستديرة    . نافسة يف هذه اجملاالت، واقترحت جماالت للتعاون      البلدان يف إنفاذ قانون امل    

التحديات اليت تواجهها البلدان النامية واالقتصادات الـيت        : املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود    "املعنون  
ة أكسفورد، العوامـل املتعلقـة      ، تناول مدير مركز قانون وسياسة املنافسة، التابع جلامع        "متر مبرحلة انتقالية  

بإنفاذ قانون املنافسة على الصعيد الدويل، وتطرق إىل واقع اإلنفاذ يف البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر                   
 .اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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كـل بلـد أن     ، ميكن ل  ٢٠١٣ويف إطار هذا املنرب، الذي صممه األونكتاد يف عام            -٥٨
يدرج معلومات تتعلق، مثالً، بالتحقيقات السابقة واجلارية بشأن التكـتالت االحتكاريـة            

ويتيح هذا املنرب مجع املعلومات وتقامسهـا،       . وعمليات االندماج، فضالً عن دراسات السوق     
وتشمل الفوائد اليت حيققها املنرب، احلد مـن تـشتت          . وتيسري التعاون يف التحقيقات اجلارية    

ومن شأن بنك   . إجراءات اإلنفاذ، وحتسني فعالية الوكاالت وما تتخذه من إجراءات للردع         
  . البيانات أن يسهم أيضاً يف بناء القدرات والتعلم والتعاون غري الرمسي يف حاالت معينة

، أطلقت أمانة األونكتاد قاعدة البيانات املتعلقـة حبـاالت          ٢٠١٣يوليه  /ويف متوز   -٥٩
 أثناء اجتماع برنامج سياسات املنافسة ومحاية املـستهلك ملنطقـة أمريكـا             املنافسة، وذلك 

وحظيت قاعدة البيانات بتقدير جمموعات إقليميـة خمتلفـة         . الالتينية، املعقود يف ليما، بريو    
، واالحتـاد االقتـصادي     )انظر اإلطار أدناه  (سيما بريو وشيلي وكولومبيا      ودول أعضاء، ال  

   .بلدان رابطة الدول املستقلة، اليت تعتزم استخدام قاعدة البياناتوالنقدي لغرب أفريقيا، و
الذي اعُتمد مؤخراً جيالً جديداً من التعاون غـري         ) انظر اإلطار (ويعد إعالن ليما      -٦٠

الرمسي فيما بني الوكاالت الناشئة من شأنه أن يعمق التعاون فيما بينها وأن يعزز معرفة كل                
  . خرى وممارساهتا وحاالهتامنها بقوانني الوكاالت األ

   بريو وشيلي وكولومبيا-التعاون غري الرمسي فيما بني البلدان املتجاورة : إعالن ليما
يف إطار الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة،             

، طرق  ٢٠١٣يوليه  /يا، يف متوز  ناقش رؤساء اهليئات املعنية بالتنافس يف بريو وشيلي وكولومب        
إنشاء منتدى غري رمسي لتبادل اخلربات، مع مراعاة القيود اليومية وحاجة الوكاالت املعنيـة              

  . باملنافسة إىل اعتبار هذا النوع من التعاون ضرورة ال عبئاً
وبعد عدة جوالت من املفاوضات، وقّع إعالن ليما رؤسـاء هيئـات املنافـسة الـثالث،                

، وذلك يف إطار منتدى أمريكا الالتينية املعين باملنافسة الذي نظمته منظمة التعاون             واألونكتاد
وفيما يلي األحكام الرئيـسية هلـذا   . ٢٠١٣سبتمرب /والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أيلول   

  : الصك املتعلق بالتعاون غري الرمسي
ملنافسة التابعة لـبريو    إنشاء منرب لتبادل اخلربات والتدريب فيما بني وكاالت ا          )أ(  

  : وتتمثل األهداف احملددة فيما يلي. وشيلي وكولومبيا
 تبادل اخلربات املكتسبة من إنفاذ قوانني هذه البلدان؛  '١'

 إجراء دراسات وحبوث بشأن املواضيع ذات األمهية هلذه اهليئات؛   '٢'

اختاذ خطوات لتحسني مستوى تكامل اهليئات عن طريق عقد االجتماعـات غـري               
  مسية الدورية، مع مراعاة توقيت املنتديات الدولية واإلقليمية؛ الر
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وبعد توقيع إعالن ليما، عقدت السلطات الثالث املعنية باملنافسة واألونكتـاد          )ب(  
اجتماعات منتظمة لتبادل اآلراء واالستراتيجيات املتعلقة بإنفاذ قانون املنافسة يف احلـاالت            

وُيعد هذا الترتيـب    .  إجراءات اإلنفاذ املمكنة عرب احلدود     ذات االهتمام املشترك، ولتحديد   
مكمِّالً للتعاون اجلديد وينطلق من االتفاقات الرمسية الثنائية األطراف القائمة املتعلقة بالتعاون            

) اجمللس الوطين للدفاع عن التنافس ومحايـة امللكيـة الفكريـة          (بني سلطة املنافسة يف بريو      
وتوجد قناة اتصال مماثلة بني بريو      . ين للشؤون االقتصادية يف شيلي    ومكتب املدعي العام الوط   

  . واملكسيك لتبادل املعلومات العامة بشأن اإلجراءات اليت يشترك فيها البلدان
  .http://www.programacompal.org/declaracion-lima-2013.html :املصدر
املشاركة يف تعاون غري رمسـي      ومثة سبيل آخر لتشجيع هيئات املنافسة الناشئة على           -٦١

بدرجة أكرب، هو تبادل املعارف واخلربات بشأن كيفية إدارة اإلجـراءات التنظيميـة هلـذه          
اهليئات من أجل حتسني الكفاءة وإتاحة الوصول إىل األدوات اليت تطبقها هيئـات املنافـسة               

  . األخرى يف التحقيق يف احلاالت
 تتحول من التعاون غري الرمسي العام إىل تعاون أكثر وميكن هليئات املنافسة الناشئة أن  -٦٢

تعقيداً بشأن حاالت حمددة، وذلك بتبادل املعلومات االستخباراتية املتعلقة باحلاالت فيما بني            
واستهدفت إحدى توصـيات فريـق      . هذه اهليئات يف سياق اكتساهبا للخربات والتجارب      

اون غري الرمسي بني سلطات املنافسة الناشـئة        اخلرباء احلكومي الدويل، املتعلقة بتحسني التع     
وسلطات املنافسة القائمة يف البلدان املتقدمة، إنشاء شبكة استخبارات سوقية تقوم على الثقة             

ومع اكتساب اهليئات الناشئة    ). ٢٠١٢األونكتاد،  (وعلى معارف سلطات املنافسة املناظرة      
اهليئات أعضاء التكتالت االحتكارية    للخربات والقدرات، على املدى الطويل، ستجذب هذه        

ويف هذا الصدد، تساعد برامج بناء القدرات هيئات املنافسة الناشئة          . لتقدمي طلبات التساهل  
على تعزيز إنفاذ إجراءات مكافحة التكتالت االحتكاريـة يف سـياق معاجلـة احلـاالت               

  ). ٢٠١٢األونكتاد، (

  مستقبل التعاون غري الرمسي  -رابعاً  
ل التعاون الدويل بشأن قضايا املنافسة جزءاً من جدول أعمـال األونكتـاد             از ي ال  -٦٣

ويترافق تزايد عوملة األنشطة االقتصادية مع تزايد       . واملنظمات الدولية األخرى منذ عدة عقود     
صعوبة مهمة التعامل مع عمليات االندماج عرب احلدود ومع املمارسات املانعة للمنافسة، مبا             

ويشكل اجلانب املتعلق بإنفاذ قوانني املنافـسة عـرب         .  االحتكارية الدولية  يف ذلك التكتالت  
سيما هليئات املنافسة الناشئة اليت تعاين يف كثري من األحيان من مـصاعب              احلدود حتدياً، ال  

وتؤكد هذه التحديات احلاجة إىل تضافر اجلهود يف اإلنفـاذ       . مالية ونقص يف املوارد البشرية    
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سة لضمان أال تؤدي املمارسات املانعة للمنافسة إىل إلغاء فوائـد األسـواق          بني هيئات املناف  
  . اجليدة األداء

وخالل الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل، اقُترح عدد من أفـضل               -٦٤
املمارسات لتعزيز التعاون غري الرمسي فيما بني هيئات املنافسة، وذلك اسـتناداً إىل خـربات     

               ومن هذه املمارسـات املقترحـة، جيـدر التركيـز علـى           .  واملؤسسات األعضاء  البلدان
  : ما يلي

تشجيع حسن فهم كل طرف ملا لدى الطرف اآلخر من قوانني ومعـايري               )أ(  
تقييم وتصميم لسبل العالج وعقوبات، بغية تعزيز الـشفافية يف اإلجـراءات والعمليـات              

 مثال هلذه املمارسة الفضلى من جانب األطراف املوقعة علـى           ذوجيري حالياً تنفي  . والتصميم
سيما من جانب هيئات     إعالن ليما، مما قد يؤدي إىل وضع حلول مناسبة للقيود القانونية، ال           

  املنافسة الناشئة؛ 
بناء القدرات البشرية والتقنية هليئات املنافسة الناشئة الالزمة إلنفاذ قـوانني        )ب(  

  : ن طريق ما يلياملنافسة، وذلك ع
برنـامج  "وضع برامج لبناء القدرات، مثل برنامج األونكتـاد املعنـون            '١'

سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية، فـضالً عـن           
مبادرات أخرى، منها إنشاء مراكز تدريب إقليمية يف املكسيك وهنغاريـا        

تـدى املنافـسة    ومجهورية كوريا؛ وشبكات لتبادل املعلومات، مثـل من       
  ؛ )٢٠(األفريقي وأنشطة جتمعات التكامل اإلقليمية األخرى

أو إيفاد املستشارين املقيمني من أجل تعزيز الفهم والثقة         /تبادل املوظفني و   '٢'
  املتبادلني؛ 

وضع مبادئ توجيهية وحتديد أفضل املمارسات لألخذ هبـا يف اتفاقـات              )ج(  
  ألعمال غري الناجحة؛التعاون استناداً إىل األعمال الناجحة وا

ضمان إدراج أحكام يف القوانني الوطنية تسمح بالتعاون وتبادل املعلومات            )د(  
  ألغراض اإلنفاذ؛

حتديد وإنفاذ ضمانات واضحة للعمليات الواجبـة وحلمايـة املعلومـات             )ه(  
  .السرية

        
__________ 

السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والفريـق العامـل            )٢٠(
عين باملنافسة التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واجلماعة الكاريبية، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب              امل

 .أفريقيا، ورابطة الدول املستقلة، واملنرب األورويب اآلسيوي


