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 املؤقت األعمال جدول من( ب)6 البند

النظ  اي مقت ح     ؤ   للؤت  حسؤيم ال ج وعؤ  وة ؤ     او   ؤ   
التضؤؤؤؤ ود الؤؤؤؤ ولي اؤؤؤؤي ميؤؤؤؤ اد مم احؤؤؤؤ  ال   رسؤؤؤؤ   ذلؤؤؤؤ   اؤؤؤؤي   ؤؤؤؤ 

 التج ر   التقيي   

  ور سي س  ال ن اس  اي  ضز ز الن و ال ست ام والش م  لهج ي   
 األونمت   ام ن  لع ا  مم مذك    

 تنفيذي موجز  
املنافسةةت تزةةزز الةفةةاعم وتةةدعر اتتيةةةاا وتيةةيع فيةةاااع قوبةةن فيمةةا ييز ةة  تاملني ةةاع  

وحتّسةةن عوعيي،ةةا، مةةا يةةؤيلي تاليةةاف ه  حتسةةل افةةا  املسةةي،  ا ومةةن أةة   بيابةةت املنافسةةت ق  
يف حتقي  منو وتنميت مسيدامل وأام ل ل  مينا وتيناول هذ  املذكرم السبل اً هاماً تؤيلي يلوا 

 اليت متةن بيابت وقاعو  املنافست من تززيز هذ  األهدافا
نافسةت مةم ةت ل سيابةاع امةوميةت األفةرع امليز قةت ومن امليوقن ق  تةةو  بيابةت امل 

ل ظةةةروف اً تيحقيةةة  النمةةةو والينميةةةت املسةةةيدامل وال ةةةام ل، هذا   اع،ةةةا وتنفيةةةذها تفزاليةةةت وفقةةة
اتقيصةةايليت واتجيماعيةةت والبيليةةت ل ب ةةدا وضةةذا الهةةرع، مةةن امل،ةةر هعاةةاع األولويةةت ل قااعةةاع 

ا ه  اإلعفةاعاع امليز قةت تةبزال اتتفاقةاع واملماابةاع األكثر قمهيت ل سةا  واتقيصةايل يف الب ةد
ّسةةن كفةةاعم ويلفةةل  ةةهاا املني ةةل، ممةةا يةةؤيلي  يف جمةةال الزااعةةت، مثةةل تزاوعيةةاع املةةزااعل، قةةد حتد
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تا ومن الزوامةل امل،مةت األفةرع يف ابةر السيابةاع، النظةر يتالياف ه  تززيز مسيوياهتر املزي 
 ةةةف،ما يلعةةةاميل مةةةن يلعةةةاار بيابةةةت املنافسةةةتا وي ةةةا ن لةةةةل مةةةن املنافسةةةت امةةةرم والنزي،ةةةت تو 

اإلعفاذ الفزال لقواعل املنافست والدعوم تةدوا اايسةيف يف حتقية  الينميةت املسةيدامت وال ةام ت مةن 
فةة ل الق ةةاع ع ةةر املماابةةاع املاعزةةت ل منافسةةت وايلع،ةةاا وتاإلإةةافت ه  ذلةة ، فةة   تابيةة  

فاقاع الي اايةت الةيت تزةزز اليقةدق اتقيصةايلي و ايةت اإلعفاع من هعفاذ قاعو  املنافست ع ر اتت
 ل ن،وع ت هداف الينميت املسيدامتااً البيلت واليةنولوجياع اخل راع واملني اع، يزد إرواي
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 مق م  -اوال   
من املس ر ته ع ر عااق وابن ق  الينميت يف ت ةد مةا ت نةةن ق  تيحقة  عةن منرية  منةو  -١

اإلمجاف فحسب، تل مةن فة ل تنفيةذ جةدول قعمةال أةامل وميةامةل ل سيابةاع الناتج احمل يف 
والصةةةوا البيليةةت واتجيماعيةةت واتقيصةةايليتا ونةةةن عةةن منريةة  حتديةةد الصةة ع وقوجةةه اليةامةةل 

 اً،ومنصةةف والةةباتب تةةل هةةذ  الةةاتع السيابةةاتيت الث وةةت، حتقيةة  منةةو منويةةل األجةةل يةةةو  أةةام ً 
 ت ة   الزةاق لألمةل الي ميزةيف اليقريةر يف توإةو  املسة لت هةذ  وتريلالبيليتا اجلواعب اً ويراعيف قي 

 :(١)الياف النحو ع ر وذل  ،٢٠١٥ عاق تزد ملا املسيدامت الينميت فات
 وتيليةت اقيصةايليت ح ةول إلجيةايل ميةام ةت فاةت املسةيدامت الينميةت تةو  ق  جيب 
 ل نمةاذ  األبةا  مبثاتت هو اليةامل وهذا يف تدافل قتزايلهاا قوهتا وتةمن اواجيماعيت
 اليقةدق  يف تسة،ر الةيت البيليةت وام ةول والبيلةت  النا  ع ر تالفاادم تزويل اليت اتقيصايليت
 البيليةةةت امل ةةةاعاع تصةةةو  وتسةةةمع اتقيصةةةايليت الديناميةةةت تزةةةزز الةةةيت اتجيماعيةةةت والةةةند،ج
 اتبةي اتت وبةيةو ا  واملسةاوام واتبةيدامت  اإلعسة حقوق وتززيز ابيخدام،ا  وحبدسن
 اليحةةةوتع حةةةدو  ل ةةةما  حاعةةةاً  قمةةةراً  وميةامةةةل ميمابةةة  كةةةةل   األهةةةداف جلميةةةن
 اوابن عااق ع ر املا وتت

تزةةف الةةدول األع ةاع يف األمةةر امليحةدم ع ةةر اليفةاوع ع ةةر أيويةاع جةةدول قعمةةال  -٢
حتت اعايةت اجلمزيةت  ٢٠١٥وذل  منذ كاعو  الثاين/يناير  ،٢٠١٥الينميت املسيدامت ملا تزد عاق 

 قي اً،حتوليةة ٢٠١٥ عةةاق تزةةد ملةةا األعمةةال جةةدول يةةةو  ق  امليوقةةن ومةةنالزامةةت لألمةةر امليحةةدما 
 النمةو قمنةا " ليصةبع املنةا  تهةر مواج،ةت وبةبل واليمزاع اتقيصايلاع يف حتوتً  حيق  ق  ينبهيف
ا ومةةةن امليوقةةةن ق  ذيةةةير هةةةذ  املفاوإةةةاع امةوميةةةت الدوليةةةت (٢)"وابةةةيدامت وابةةةيمراااً  مشةةةوتً  قكثةةةر

، وق  تقةةةةدق جمموعةةةةت مةةةةن قهةةةةداف الينميةةةةت املسةةةةيدامت ووبةةةةاال الينفيةةةةذ ٢٠١٥ تن،ايةةةةت متوز/يوليةةةةه
ال زمةت ليحقيق،ةةاا ويف هةةذا اإلمنةةاا، بةةوف ييزةةل ع ةر امةومةةاع هيلمةةا  هةةذ  األهةةداف، ع ةةر 

والقةواعل واذةاذ تةداتر مةن قجةل حتقيق،ةاا وتسةيا ن هةذ  املةذكرم الصزيد الةومن،، يف السيابةاع 
 يلوا قواعل وبياباع املنافست يف همناا هذا الن،ج املدمجا

ومةةةن األهةةةداف األبابةةةيت لسيابةةةت وقةةةاعو  املنافسةةةت، زيةةةايلم ا ةةةد األبةةةواق الينافسةةةيتا  -٣
اات ع، يسةةةويل ااتفةةةا  وعنةةةدما تفيقةةةر األبةةةواق ضةةةذا الر ةةةد، ت بةةةيما مةةةن وجةةةويل احيةةةةاااع وكةةة

وقةد يةةةو  لةذل  تة ور قةوي ت ةةةل  ا(٣)األبةزاا واففةاع عوعيةت املني ةةاع واميةف اتقيصةايلي
 فاص ع ر قفقر قو قإزف املسي، ةل هذا كاعت ت   األبواق مة فت تيوفر ب ن قبابيتا

__________ 

(١) A/69/700ا 

 .املرجن عفسه (٢)

(٣) TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1ا 
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ززيةز  ونةن ق  تؤيلي بياباع املنافست الفزالت، هذا   تصحيع قوجه قصوا السةوق، ه  ت -٤
ومث مةا قوإةحت  ا(٤)كفاعم ال ركاع وزيايلم اتتيةاا وتوبين فياااع املسي،   وجةويلم املني ةاع

ه  تصةةنين مني ةةاع  ةةحيت اً هحةةدع الداابةةاع، فةة   هةةذ  الظةةروف نةةةن ق  تةةدفن ال ةةركاع قي ةة
الةةذين وتراعةةيف املسةؤوليت البيليةةت واألف قيةةت ومنصةفت، مةةن قجةةل ت بيةت من بةةاع املسةةي، ةل اً وقكثةر قمنةة

وبةةوف يةةرع قعصةةاا بيابةةت املنافسةةت ق  هةةذا األمةةر يةةدل ع ةةر الةةدوا  ا(٥)ق ةةبحوا قكثةةر وعيةةاً وفانةةت
عةةةن تززيةةةز النمةةةو اتقيصةةةايلي، يف يلعةةةر حتقيةةة  عيةةةااج منصةةةفت  الةةةذي ت ةةةا ن تةةةه املنافسةةةت، ف ةةة ً 

واليخفيةةةف مةةةن حةةةةدم الفقةةةر والزمةةةةل تصةةةوام اةةةةر مباأةةةرم ع ةةةةر تززيةةةز الينميةةةةت املسةةةيدامت وال ةةةةام ت 
  ميةةةةنا وعةةةة وم ع ةةةةر ذلةةةة ، فةةةة   مواعمةةةةت مماابةةةةاع الزمةةةةل، ت بةةةةيما ت ةةةة  امليز قةةةةت تاألعمةةةةال ل

 ا(6)ركزي يف حتديد مساا تنميت الب دالي اايت الةبرم، نةن ق  ت ا ن تدوا م
وت ةةةةةر هحةةةةةدع الداابةةةةةاع ه  ق  قةةةةةاعو  املنافسةةةةةت املسةةةةةيدامت جيةةةةةب ق  يزةةةةةا  ال ةةةةةواال  -٥

وتاإلإةافت ه  ذلة ،  ا(7)ن ق  يركةز ع ةر املسةاال اتقيصةايليت فحسةباتجيماعيت والبيليةت، وت نةة
ومةةن قجةةل اتبةةيفايلم مةةن قةةاعو  املنافسةةت يف تززيةةز الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام ت ل  ميةةن، فقةةد اكةةزع 
الداابةةت ع ةةر إةةروام حتديةةد األهةةداف اإلمناايةةت والبيلةةت املنابةةبت، وع قي،ةةا تقواعةةد املنافسةةت الدوليةةةت 

 ع املناببت فيما ييز   تالسياق احملديل ل ب د املز،اوهاباع اآلليا
وقتةةرزع يلاابةةت قفةةرع قوجةةه الي ةةاته تةةل السيابةةاع البيليةةت وبيابةةاع املنافسةةت فيمةةا ييصةةل  -6

تيحديد وتصحيع قوجه قصوا السوق، ع ر الرار من ق  هدف السياباع البيليةت هةو الزوامةل البيليةت 
وع ةةةر بةةةبيل املثةةةال، هذا قدايةةةد ألحةةةد  ا(8)يلاع اتقيصةةةايلياخلااجيةةةت وهةةةدف بيابةةةاع املنافسةةةت هةةةو األ

من اقيصايل السةوق وحتريةر الي ةاام، فة  تةد اً اتقيصايلاع واالبيت ق حاب املص حت فيه اتبيفايلم حق
من ق  تفرع ع ر األبواق آلياع مزينت إلعايلم اليوزينا وتاملثل، بوف تسيخدق آليةاع مماو ةت ليززيةز 

اإلأةةاام ه  اآلوةةاا الواإةةحت ع ةةر الةةن،ج الة ةةيف هزاع السيابةةاع املسةةيدامت جةةدول قعمةةال البيلةةتا ومةةن 
وال ام ت، ت ديل الواقت ع ر ق  األيلواع املسيخدمت إلعفاذ ووإن السيابت البيليةت قةد تيزةااع ت ةةل 

 مباأر من بيابت املنافستا
لت والر ةد، ويف هذا الصديل، تبةل يلاابةت قفةرع قمهيةت اموكمةت، وت بةيما اتعفيةا  واملسةاع -7

 ا  (9)هذا قدايد الرتب تن ا  تل هعفاذ بياباع املنافست واإليلاام البيليت الفزالت
__________ 

(٤) TD/B/C.I/CLP/27ا 
(٥) MW Gehring, 2003, Sustainable Competition Law, presented at the fifth session of the Ministerial 

Conference of the World Trade Organization, Cancun, Mexico, 10–14 Septemberا 

(6) A Chandler, 1990, Scale and Scope: the Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge, United 

States of America: Harvard University Press and A Chandler, F Amatori and T Hikino, eds., 1997,  

Big Business and the Wealth of Nations, Cambridge, Cambridge University Pressا 

(7) MW Gehring, 2006, Competition for sustainability: sustainable development concerns, in National 

and European Commission Competition Law, Review of European Community and International 

Environmental Law, 15(2)172–184ا 
(8) H Pacini, M Diaz and M Dolores, G Valéria and I Benohr, 2013, Environmental and Competitive 

Performances: An Exploratory Note, World Competition, 36(3): 409–424ا 
(9) Gehring, 2003ا 
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وهناا يلاابت قجرهتا وكاتع املنافست يف ال مال األواويب ت    الرواتب تل السياباع  -8
حية   البيليت وبياباع املنافست، ت ةديل ع ةر قمهيةت املنافسةت الفزالةت تبةباتي ياع النمةو البيلةيف،

ه  كفةةاعم حتديةةد ومؤأةةراع األبةةزاا متةةةن مةةن تنفيةةذ بيابةةاع فزالةةت تالنسةةبت ليحديةةد األبةةزاا 
ا كمةةةا ق  املنافسةةةت الفزالةةةت ت ةةةةل قحةةةد الزوامةةةل األبابةةةيت ل تيةةةةاا (١٠)واتتيةةةةاا اليةنولةةةوجيف

يف قةةةةدام األبةةةةواق ع ةةةةر حتقيةةةة  األهةةةةداف البيليةةةةت تاريقةةةةت تيسةةةةر اً يلافةةةةل األبةةةةواق، وتةةةةؤور قي ةةةة
عم والفزاليت من حي  الية فتا وتالياف، ف   اليفاعةل تةل هةذين الزةام ل يقةويل ه  حتقية  تالةفا

 األهداف البيليت تصوام قمثلا
ويبةةدو ق  هنةةاا حاجةةت م حةةت ه  وإةةن بيابةةاع تفاع يةةت وأةةام ت، اةةر ق  هنةةاا الق يةةل  -9

يدامت وال ةةام ت ل  ميةةنا مةةن الةةدول الةةيت تةةةو  لةةدي،ا قهةةداف يف جمةةال املنافسةةت تيز ةة  تالينميةةت املسةة
وقتةةرزع هحةةدع الداابةةاع ق  جلنةةت الي ةةاام املنصةةفت يف مج،وايةةت كوايةةا مة فةةت تيززيةةز الينميةةت امليوازعةةت 
مةةةن فةةة ل ابةةةيخداق قيلواع املنافسةةةت، مةةةن تفةةةايلي تركيةةةز قةةةوم السةةةوق وت ةةة ين املنافسةةةت املفيوحةةةت 

الب ةةدا  الق ي ةةت الةةيت قيلاجةةت يف  بةةباعيا مةةنهوقتةةرزع يلاابةةت قفةةرع ق  جنةةوب قفريقيةةا و  ا(١١)والنزي،ةةت
جوهريةةت تهيةةت تززيةةز الينميةةت اتجيماعيةةت و ايةةت البيلةةتا وحيةةديل القةةاعو  اً قةةواعل املنافسةةت لةةدي،ا قحةامةة

 ا(١٢)اإلبباين و وت عوامل ت ةل األبا  املقبول إللهاع قي قراا تيخذ  الس ااع املزنيت تاملنافسةت
نافست والسياباع اتجيماعيت يف حقبةت مةا تزةد عظةاق الفصةل ويف جنوب قفريقيا، ااتدليف ق  هيلما  امل

الزنصةةةري هةةةو قمةةةر حيةةةوي ل م ةةةااكت اتقيصةةةايليت ل  ةةةركاع املم وكةةةت ل سةةةويل، وت بةةةيما تةةةالنظر ه  
 ا(١٣)ديل ق يل من ال ركاع ع ر األبواقهيمنت ع

عيةةت وع ةةر الصةةزيد اإلق يمةةيف، تحظةةت هحةةدع الداابةةاع قمهيةةت املزةةاير البيليةةت واتجيما -١٠
ومةةةن اليسةةة ير  ا(١٤)لزم يةةةاع امل ةةةبياع امةوميةةةت يف الزم يةةةت الي ةةةريزيت اماليةةةت ل حتةةةايل األواويب

ت ةةروام زيةةايلم اليزةةاو  تةةل الةةدول األع ةةاع يف اتحتةةايل األواويب ت ةة   هةةذ  املسةةاال، تبةةل الواقةةت 
السة ااع املزنيةت همةاعيت حدو  ت ااب تل السياباع اتقيصايليت واتجيماعيت والبيليت تدعوم 
مةةن مزاهةةدم  ١٠١تاملنافسةةت ه  وإةةن حةةدويل ضةةذ  املزةةاير تقةةدا مةةا تيزةةااع مةةن قحةةةاق املةةايلم 

 عمل اتحتايل األواويبا

__________ 

(١٠) M Virtanen et al., 2010, Competition Policy and Green Growth: Interactions and challenges, Report 

from the Nordic competition authorities, available at http://www.kapping.fo/get.file?ID=9578ا 
(١١) M Wise, 2000, The role of competition policy in regulatory reform: Review of competition law and 

policy in [the Republic of] Korea, OECD Journal of Competition Law and Policy, 3(2):128–80ا 
(١٢) Gehring, 2006ا 
(١٣) S Roberts, 2004, The role for competition policy in economic development: the South African 

experience, Development Southern Africa, 21(1)ا 
(١٤) T Lübbig, 2013, Sustainable Development and Competition Policy, Journal of European 

Competition Law and Practice, 4(1)ا 

http://www.kapping.fo/get.file?ID=9578
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 كي ي  مس     سي س  ال ن اس  اي الن و والتن ي  ال ست اميم والش مهيم -ث ني    
الةةةذي يقةةةوق ع يةةةه جةةةدول ت ةةةةل الينميةةةت املسةةةيدامت وال ةةةام ت ل  ميةةةن املف،ةةةوق األبابةةةيف  -١١

، وي مل فةرم اليحول اتقيصايليا وت أة  يف قمهيةت ٢٠١٥ قعمال الينميت املسيدامت ملا تزد عاق
ابةةةر بيابةةةاع  ةةةناعيت وماايةةةت م امةةةت، لةن،ةةةا ت تةةةةو  كافيةةةت مبفريلهةةةا ليحقيةةة  النمةةةو والينميةةةت 

يابةةةةةاع هذا قاايلع املسةةةةيدامل وال ةةةةام لا وينبهةةةةيف ق  تةةةةةو  بيابةةةةت املنافسةةةةت هةةةةذ  مةم ةةةةت ل س
امةوماع حتقي  هذ  الينميةتا وةةت بةؤال عمةا هةيف قمهيةت بيابةت املنافسةتس فاملنافسةت تزةزز الةفةاعم 
وتةةدعر اتتيةةةاا وتيةةيع فيةةاااع قوبةةن فيمةةا ييز ةة  تاملني ةةاع وحتّسةةن عوعيي،ةةا، ممةةا يةةؤيلي تاليةةاف 

تفيقةاا ه  املنافسةةت ه  حتسةل افةا  املسةةي،  ا كمةا قبةا ت ةةبب بة وا ال ةركاعا وقةةد يةؤيلي ا ه 
،ةةةا قو امصةةةول ع ةةةر مةابةةةب احيةاايةةةت، األمةةةر يبةةةزيف ال ةةةركاع امل،يمنةةةت ه  احملافظةةةت ع ةةةر هيمن

الةةذي ييزةةااع مةةن فةةةرم النمةةو املسةةيداق وال ةةامل ل  ميةةن، ونةةةن ال ةةركاع مةةن حتقيةة  قاتةةا  اةةر 
مش األاتا  الزاليةت واملاعزةت م روعت ع ر حساب املسي، ةل واملنافسل احمليم لا وقد تبّل ق  هوا

 ا(١٥)مو واإلعياجيت وهجيايل فرص الزملل منافست حتول يلو  حتقي  الن
ويي ةةع ذلةة  توإةةو  يف حالةةت  ةةناعاع الصةة ب واملةةوايل الةيمياايةةت يف جنةةوب قفريقيةةا كمةةا  -١٢

ف،ةةذ  الصةةناعاع كاعةةت تيسةةر تةةالبكيز ال ةةديد وتسةةيحوذ ع ي،ةةا  ا(١6)هةةو مبةةل يف هحةةدع الداابةةاع
تنافسيت ع ر الصزيد احمل ةيف فة ل فةبم عظةاق الفصةل الزنصةريا اً أركاع ومننيت كبرم مل تواجه إهومن

وقد كاعةت مةن قف ةل قااعةاع الصةناعاع اليحوي يةت قيلاًع يف الب ةد، لةن،ةا مل تةوفر مةدف ع وبةيات 
املةةوايل ت بةةزاا تنافسةةيت ل صةةناعاع الي ،يزيةةتا فزةةدق وجةةويل منافسةةت أ يةةت يف قاةةا   ةةناعاع الصةة ب و 

الةيمياايت حال يلو  قياق اواتب تل  ةناعت الصة ب والصةناعاع الي ،يزيةت ع ةر هةو يسة،ر يف النمةو 
 اتقيصايلي والصناعيف ت ةل عاق ويف تنميت الب دا

وتيناول هذ  الفقرم الفرعيت السةبل الةيت نةةن لةا لسيابةاع وقةواعل املنافسةت ق  تسةاهر  -١٣
 ام ل ل  مينايف حتقي  منو وتنميت مسيدامل وأ

 وض  سي س  سهي   له ن اس  -الف 
مةن السيابةاع اجليةدم الةيت اً ه  حتقي  النمو والينميت املسيدامل وال ام ل ييا ةب مزجية -١٤
الظةةةروف اتقيصةةةايليت واتجيماعيةةةت والبيليةةةت احملةةةديلم ل ب ةةةدا ومةةةن قجةةةل اإلبةةة،اق يف حتقيةةة   يفتراعةةة

يصةةايليت واتجيماعيةةت والبيليةةت لزم يةةت الينميةةت، بي ةةمل الينميةةت املسةةيدامت الةةيت ت ةةمل األتزةةايل اتق
هذا املةزيج مةن السيابةاع الي ةاام والسيابةاع اتقيصةايليت واتجيماعيةت والبيليةتا وتةةو  بيابةت 
املنافست، هذا  ممت ع ر النحو املنابةب وعفةذع تفزاليةت، قيلام قفةرع مةم ةت ضةذ  السيابةاع 

  مينامن قجل حتقي  النمو املسيداق وال امل ل 
__________ 

(١٥) S Roberts, 2010, Competition policy, competitive rivalry and a developmental state in South 

Africa, in O Edigheji, ed., Constructing a Democratic Development State in South Africa: 

Potentials and Challenges, Human Sciences Research Council Press, Pretoriaا 
(١6) S Roberts, 2007, Patterns of industrial performance in South Africa in the first decade of 

democracy: The continued influence of mineral-based activities, Transformation, 65:4–34ا 
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ومةةةن امل،ةةةر حتديةةةد الةيفيةةةت الةةةيت متةةةةن بيابةةةت املنافسةةةت مةةةن اإلبةةة،اق ع ةةةر قف ةةةل وجةةةه  -١٥
الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام تا وضةةذا الهةةرع، فةة   عم يةةت وإةةن بيابةةت املنافسةةت ينبهةةيف ق  تةةةو   يف

قاامةةت ع ةةر امل ةةااكت وهأةةراا مجيةةن ق ةةحاب املصةة حت، مبةةا يف ذلةة  الةةوزاااع امةوميةةت ذاع الصةة ت 
ارهةةةا مةةةن املؤبسةةةاع واملسةةةي، ةل وممث ةةةيف قاةةةا  األعمةةةال والةةةدواار األكايلنيةةةت واليمةةةن املةةةدينا و 

وذلةةة  مةةةن أةةة عه الييسةةةر ه  ققصةةةر حةةةد ممةةةةن مةةةن وإةةةن بيابةةةاع تينةةةاول ال ةةةواال الةةةيت قوااهةةةا 
ق ةةةةحاب املصةةةة حتا ولةةةةذل ، مةةةةدا اإلأةةةةاام ه  ق  بيابةةةةت املنافسةةةةت نةةةةةن ق  تينةةةةاول األهةةةةداف 

 األفرع تصوام ار مباأرم وه  ققصر حد ممةنا السياباتيت
  ح    األولو     

من السبل اليت متةن بيابت املنافست من اإلب،اق يف الينميت املسيدامت وال ةام ت، حتديةد  -١6
القااعةةاع ذاع األولويةةت الةةيت تزيةة  قبابةةيت تالنسةةبت ه  اتقيصةةايل والفقةةراعا وذلةة  مةةن أةة عه ق  

تركيةةز مواايلهةةةا يف جمةةال اليصةةةدي ل مماابةةاع املاعزةةةت ل منافسةةت يف هةةةذ   ييةةيع لوكةةاتع املنافسةةةت
   فةةالقااعةةاع ذاع األولويةةتا فز ةةر بةةبيل املثةةال، هذا قعاةةت السيابةةت األولويةةت لقاةةا  الزااعةةت، 

ذل  قد يساهر يف الق اع ع ر املمااباع املاعزت ل منافست يف هذا القاةا ، األمةر الةذي يةفةل 
 ني ل واملسي، ةل ويؤيلي من مثّ ه  حتسل مسيوع مزي ي،راحتديد قبزاا منصفت ل م

وع وم ع ر ذلة ، فة   هعاةاع األولويةت ل قاةا  الزااعةيف يف بيابةت املنافسةت وتاليةاف يف  -١7
هعفاذ قاعو  املنافست، من أة عه تززيةز الينميةت املسةيدامتا وتةالنظر ه  ق  مزظةر الفقةراع يف الب ةدا  

يزي ةةةو  يف املنةةةامن  الريفيةةةت ويزيمةةةدو  ع ةةةر الزااعةةةت كمصةةةدا لةسةةةب اً و الناميةةةت وققةةةل الب ةةةدا  منةةة
عي ،ر، ف   ذل  قد يساهر يف امد من الفقر يف بايت املااف عن منرية  تززيةز هعياجيةت  ةهاا 
املةةةزااعل وزيةةةايلم يلف ،ةةةرا ونةةةةن ق  تةةةؤيلي بيابةةةاع املنافسةةةت الفزالةةةت ه  حتسةةةل بةةةبل و ةةةول 

الزااعيةت كاألعةدم والبةذوا واملةوايل الةيمياايةت الزااعيةتا وتاملثةل، فة    هاا املزااعل ه  املدف ع 
 األبواق الينافسيت األماميت قد تساعد يف هإافت قيمت أ يت ل س ن األبابيت الزااعيتا

 القا ع الزراعي اإلع  ءا :  
 الزااعةةت مةةن القااعةةاع الةةيت ذ ةةن يف كثةةر مةةن األحيةةا  ملزام ةةت فا ةةت يف همنةةاا قةةواعل -١8

املنافست والقواعل القااعيت األفةرع تسةبب منةاتن الزااعةت امليزةديل األتزةايلا فالزااعةت ت ةمل قع ةات 
اقيصايليت ذاع قتزايل اجيماعيت وتيليتا ف،يف تةوفر بةبل الزةيش لقاةا  كبةر مةن السةةا  يف الزةامل 

اعل قمةةاق امليقةةدق والزةةامل النةةاميفا وتاإلإةةافت ه  ذلةة ، فةة   إةةزف القةةوم اليفاوإةةيت لصةةهاا املةةزا
مةةةوفري املةةةدف ع مثةةةل األعةةةدم والةيماويةةةاع الزااعيةةةت وقمةةةاق امل ةةةبين ملني ةةةاهتر، تفةةةرع هيةةة ع 
اهيماق فاص ضر يف بياباع املنافستا ومن قجل الق ةاع ع ةر هةذا اتفةي ل، يةنظر املزااعةو  

ع ةر قعفس،ر يف تزاوعياع، وهو مةا مةن أة عه تيسةر مجةن وم،يةز وتسةوي  املني ةاع، واليفةاوع 
األبةزاا عياتةةت عةن،ر مةةن امل ةةبين، ومتةيةن،ر مةةن أةةراع املةدف ع ت بةةزاا ققةةل  ويةوفر ضةةر فةةرص 

وهنةةةاا يلاابةةةت قجراهةةةا األوعةيةةةايل ت ةةة    امصةةةول ع ةةةر اتايماعةةةاع واخلةةةدماع املاليةةةت األفةةةرعا
يف  وتسةةوي  الةةذام ت عيةةا لق ةةايا املنافسةةت فيمةةا ييز ةة   الينميةةت الزااعيةةت يف املةسةةي  مش ةةت حت ةةي ً 
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املةسةةي ، قو ةةت تيززيةةز اجلمزيةةاع قو اليزاوعيةةاع القاامةةت لصةةهاا مزااعةةيف الةةذام، ويلعةةر هع ةةاع 
عةن  مجزياع وتزاوعياع جديدم من قجل اليصدي تفي ل القوم اليفاوإيت من امل ةبين، ف ة ً 

 ا(١7)يةافلت من مزاا  الذام الةبرماليصدي ل منافست ار امل
وت ةةةمل قةةةواعل املنافسةةةت والزااعةةةت يف الزديةةةد مةةةن الةةةدول ابةةةيثناعاع مةةةن تابيةةة  قواعةةةد  -١9

املنافسةةت ع ةةةر القاةةةا  الزااعةةيفا ويف اتحتةةةايل األواويب، تابةةة  قواعةةةد املنافسةةت ع ةةةر كامةةةل ب سةةة ت 
مةةن اإلعيةةا  الزااعةةيف ه  أةة ع البيةةن تالي زاةةتا وتةةريل قواعةةد املنافسةةت  اتيةةداعً اإلمةةدايلاع الهذاايةةت، 

املزروفةةت ت احةةت تنظةةير السةةوق امل ةةبكت،  ١٣٠8/٢٠١٣ يز قةةت تاملني ةةاع الزااعيةةت يف ال احةةتامل
وتسةةمع هةةذ  اتبةةةيثناعاع تةة تراق اتفاقةةاع تزةةةاو  تةةل املةةةزااعل  ا(١8)وهنةةاا تزةةال اتبةةةيثناعاع

فست لدف زيايلم الةفاعم وتززيز القوم اليفاوإيت ل مزااعل من امل بين، أريات عدق ابيبزايل املنا
قو هعاقةةت حتقيةة  قهةةداف السيابةةت الزااعيةةت امل ةةبكت قو اإلقةةداق ع ةةر حتديةةد األبةةزااا كمةةا ت ةةمل 
اتبيثناعاع اتتفاقاع الرقبيت تةل املةزااعل مةن ج،ةت واملصةنزل ومةاا اجلم ةت مةن ج،ةت قفةرع، 

واعةةد ،   هيلفةةال ق٢٠١٣ ت ةةرو  مزينةتا وعقةةب تزةديل السيابةةت الزااعيةت امل ةةبكت يف عةاقاً اهنة
جديةةدم ل منافسةةت يف القاةةا  الزااعةةيفا ومتةةةن هةةذ  القواعةةد مني ةةيف زيةةت الزييةةو  ومةةوق األتقةةاا 
والز ول واحملا يل الزااعيت مةن اتأةباا يف تين/تسةوي  مني ةاهتر مةن فة ل منظمةاع املني ةل 

السةةة ن الةةةيت وفةةة  أةةةرو  مزينةةةت، مبةةةا يف ذلةةة  زيةةةايلم كفةةةاعم اإلعيةةةا  وحتديةةةد عيبةةةاع مزينةةةت م ةةةر 
 ا(١9)تسوق،ا هذ  املنظماع

ولةةدع الوتيةةاع امليحةةدم األمريةيةةت هعفةةاعاع مماو ةةت يف قاةةا  الزااعةةتا فقةةاعو  ك ييةةو   -٢٠
 ا(٢٠)يسةةمع ل مةزااعل ت ع ةةاع تزاوعيةاع "ألاةةراع تبةايلل املسةةاعدم" ١9١6ملةافحةت اتحيةةةاا لزةاق 

دمت ه  املزااعل عن منرية  املساعدم امليبايللت املق (٢١)١9٢٢ فولسييد لزاق - ويوإع قاعو  كاتر
"الي ،يةةز اجلمةةاعيف ملني ةةاع  اليزاوعيةةاع، وحيةةديل األهةةداف امل ةةروعت ضةةذ  اليزاوعيةةاع ع ةةر قبةةا

ومن ذل ،  ا(٢٢)حتقيقاً ل منفزت امليبايللت األع اع واإلعدايل ل يزامل من السوق واليسوي  واملناولت"
فةة   تزاوعيةةاع املةةزااعل ليسةةت أميةةت مةةن تابيةة  قةةاعو  املنافسةةت هذا افرمنةةت هةةذ  املنظمةةاع يف 

 قع ات ماعزت ل منافست ع ر حساب املسي، ةلا
ولدع تزال الب دا ، مثل فرعسا والسويد، قحةاق  رحيت يف قةواعل املنافسةت اخلا ةت لةا  -٢١

ن قي حظر مفةروع مبوجةب قةواعل املنافسةت، يف حةل ق  تزفيف اجلمزياع واليزاوعياع الزااعيت م
__________ 

 ااؤع وآفاق )عيويواا وجنيف، من وااع األمر امليحدم( :الينميت الزااعيت يف املةسي ، ٢٠١٤األوعةيايل،  (١7)

(١8) See http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.htmlا 
 املرجن السات ا (١9)

(٢٠) § 6 Clayton Act, 15 U.S.C. §17, available at 

http://gwclc.com/Library/America/USA/The%20Clayton%20Act.pdfا 
(٢١) Capper-Volstead Act, 1922, 7 U.S.C. §291ا 
(٢٢) A Reich, 2006, The Agricultural Exemption in Antitrust Law: A Comparative Look at the Political 

Economy of Market Regulation, and A Reich, 2007, Bar Ilan University Pub. Law Working Paper 

No. 06-7, Texas International Law Journal, 42(843), available at http://ssrn.com/abstract=944389ا 
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نافست اخلا ةت لةا الةثر من الب دا  الناميت ليس لدي،ا قحةاق  رحيت من هذا القبيل يف قواعل امل
 ا(٢٣)ألي قاا  أديل

 التم م   
بيابت املنافسةت هةيف بيابةت قبابةيت مةم ةت ل سيابةاع امةوميةت األفةرع ليحقية  النمةو  -٢٢

املسةةيدامل وال ةةام لا وفيمةةا ييز ةة  تالبزةةد البيلةةيف ل ينميةةت املسةةيدامت، ت ينةةةر قحةةد اماجةةت والينميةةت 
ه  البح  والياوير واتتيةاا يف جمةال البيلةت واليةنولوجيةاع املراعيةت ل بيلةتا ونةةن تصةمير بيابةت 

ن ق  تةةوفر املنافسةت مةن قجةةل ت ة ين مثةةل هةذ  األعمةةال الي اايةت، يف حةةل ق  السيابةت البيليةةت نةة
اةةر ق  هةةذ  السيابةةاع  احةةوافز لزم يةةاع اإلعيةةا  املراعيةةت ل بيلةةت، والقااعةةاع واملني ةةاع اخل ةةراع

امةةةوافز ينبهةةةيف قت تدسةةةيخدق ليةةةوفر عزعةةةت  اايةةةت مسةةةيبم قو لي ةةةويه املنافسةةةت يف األبةةةواق تصةةةوام  قو
واق، األمةر الةذي موجب ضاا ومن قهداف بيابت املنافست إما  كفةاعم وحسةن بةر قيلاع األبة ت

ييسةةر ت مهيةةت تالهةةت يف تززيةةز اتتيةةةاا واليةنولوجيةةاع اجلديةةدما ولةةذل ، تزةةبف تزةةال الب ةةدا  تةة   
السيابةةةاع البيليةةةت الفزالةةةت تيا ةةةب الينفيةةةذ الفزةةةال لسيابةةةاع منافسةةةت ت تسةةةمع ل  ةةةركاع ت بةةةاعم 

ةةةةاا  وت توافةةة  ع ةةةر ابةةةيزمال قوهتةةةا السةةةوقيت قو ابةةةيبزايل املنافسةةةت مةةةن قجةةةل حفةةةز املزيةةةد مةةةن اتتي
عم يةةةاع اتعةةةدما  املاعزةةةت ل منافسةةةت، حر ةةةاً ع ةةةر اتتيةةةةاا  وت تزةةةوق يف الوقةةةت عفسةةةه اليزةةةاو  

 ا(٢٤)امل با وقع ات اتتيةاا البيليفاألفقيف قو الرقبيف تل ال ركاع يف جمال البح  والياوير 
 قجريت ملزاجلةت من اإل  حاع اليتاً ويف جنوب قفريقيا، كاعت بياباع املنافست جزع -٢٣

اضيةل اتقيصايلي القدمي الذي اتسر تةالبكيز ال ةديد مل ةيةت ال ةركاع والسةيارم ع ي،ةا، وليززيةز 
النمةةو ال ةةامل ل  ميةةنا واعيةة ع بيابةةت املنافسةةت إةةروايت ليحسةةل م ةةااكت ال ةةركاع املم وكةةت 

لسةةرين مليز قةةت تةةالنمو ايف مبةةايلام امةومةةت ااً وقتةةرزع قمهيةةت املنافسةةت قي ةة ا(٢٥)ل سةةويل يف اتقيصةةايل
 ا(٢6)وامليقابر يف جنوب قفريقيا

وتاإلإةةافت ه  ذلةة ، فةة   األحةةةاق امليز قةةت مبزةةاير مةةنع هعفةةاعاع يف تزةةال اتتفاقةةاع  -٢٤
املماابةاع الي اايةةت مبوجةب قةةاعو  املنافسةةت يف جنةوب قفريقيةةا تزةةةس اليةامةل تةةل بيابةةاع  قو

ع ةةر  ١989)ب( مةةن قةةاعو  املنافسةةت لزةةاق (٣)١٠املنافسةةت والسيابةةت الصةةناعيتا وتةةن  املةةايلم 
 ةو  قو تززيةز  ‘١‘منع اإلعفاعاع هذا كا  من أ   اتتفةاق قو املماابةاع اإلبة،اق يف اآل : 

__________ 

مةن القةاعو   L420-4مةن املةايلم  ٢-١والفقةرم  ٢٠٠8مةن قةاعو  املنافسةت السةويدي لزةاق  ٢من الفصل  ٤املايلم  (٢٣)
 الي ااي يف فرعساا

(٢٤) KE Johansen, 2008, Director General, Norwegian Competition Authority, Sustainable Development and 

Competition Policy, Presentation at the European Competition Day, Paris, 18–19 November, available at 

http://www.konkurransetilsynet.no/ImageVaultFiles/id_1460/cf_5/Sustainable_Development_and_Com

petition_Policy.pdfا 
(٢٥) S Roberts, 2004, The role for competition policy in economic development: the South African 

experience, Working Paper 8, Trade and Industrial Policy Strategies, available at  
http://crdi.ca/EN/Documents/The-Role-of-Competition-Policy-in-Economic-Development.pdfا 

(٢6) S Roberts, 2010ا 
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 تززيةةز القةةدام الينافسةةيت ل مؤبسةةاع الي اايةةت الصةةهرم قو أةةركاع يةةديرها قو ني ة،ةةا ‘٢‘الصةةايلااع  
يف القةةةدام اإلعياجيةةةت ال ةةةروايت لوقةةةف اً د  تهيةةةر حتةةة ‘٣‘  قأةةةخاص مةةةن الفلةةةاع احملرومةةةت تاا يةةةاً 

حتقةة  اتبةةيقراا اتقيصةةايلي ألي  ةةناعت حتةةديلها الةةوزاام، تزةةد الي ةةاوا  ‘٤‘تراجةةن الصةةناعت  قو 
 من الوزير املسؤول عن ت   الصناعتا

وتاملثةةةل، كاعةةةت بيابةةةاع املنافسةةةت مةم ةةةت لسيابةةةت الصةةةناعت يف الياتةةةا  ومج،وايةةةت كوايةةةا  -٢٥
النمةةةو اتقيصةةةايلي واإلمنةةةاايفا فقةةةد كةةةا  هعفةةةاذ قةةةاعو  املنافسةةةت ومؤبسةةةاع املنافسةةةت يف فةةة ل فةةةبم 

الب دين ع ر   ت وويقت تالسياباع الصناعيت الومننيتا وكا  ل  نت الي ةاام املنصةفت هم،وايةت كوايةا 
ا  (٢7)١99٤ عةت تيميةن تز ةويي،ا حةم عةاقع قاع وويقت من هيلت اليخاةيب اتقيصةايلي، الةيت كا

  الينةةةافس تةةةل ال ةةةركاع ي ةةةةل ابةةةباتي يت ومننيةةةت هامةةةت و  ت ةةة زه مةةةن قجةةةل حتقيةةة  كمةةةا كةةةا
قهةةةداف الينميةةةت الصةةةناعيتا وكةةةا  ضةةةذ  اتبةةةباتي يت قوةةةر كبةةةر ع ةةةر قةةةراااع ال ةةةركاع فيمةةةا ييز ةةة  
تاتبةةةيثماا واإلعيةةةا ا وكةةةا  ل زم يةةةاع الينافسةةةيت الديناميةةةت يلوا يف حتقيةةة  اتع ةةةبا  وتززيةةةز القةةةدام 

ممةا يةدل ع ةر قمهيةت بيابةت املنافسةت يف  ا(٢8)يت لموعاع ال ركاع الةبرم يف مج،وايةت كوايةاالينافس
 ا(٢9)ل زق ليحقي  الينميت املسيدامتحتقي  اليحول اتقيصايلي اضية يف ا

 ال ن اس  النز     
يف بةةةةبل تززيةةةةز اً ه  جاعةةةةب إةةةةما  املنافسةةةةت امةةةةرم، نةةةةةن لسيابةةةةت املنافسةةةةت النظةةةةر قي ةةةة -٢6

املنافست النزي،تا وهتدف قواعل املنافست ه  اليصةدي ل مماابةاع املاعزةت ل منافسةت ولةن،ةا ت تزةا  
تال ةةروام املماابةةاع الي اايةةت اةةر الزايللةةتا وهةةذا هةةو امةةال فا ةةت تالنسةةبت ه  الز قةةاع اليزاقديةةت 

م قةةةد تةةةةو  تةةةل املؤبسةةةاع الصةةةهرم وامليوبةةةات ام ةةةر واملؤبسةةةاع الةبةةةرما فاملؤبسةةةاع الصةةةهر 
 إزيفت مقاتل ال ركاع الةبرم اليت تيسر تقوم تفاوإيت كبرما

ويف ظةةل تزايةةد عوملةةت اتقيصةةايل، تواجةةه الب ةةدا  الناميةةت والب ةةدا  الةةيت متةةر اقيصةةايلاهتا مبرح ةةت  -٢7
اعيقاليةةت الزديةةد مةةن اليحةةدياعا فاإلعيةةا  يف الزديةةد مةةن القااعةةاع يةةير مةةن فةة ل ب بةةل قيمةةت 

ع ي،ةةةا أةةةركاع كبةةةرم ميزةةةديلم اجلنسةةةياع قو فروع،ةةةا قو أةةةركاع ميزاقةةةدم مز،ةةةا مةةةن عامليةةةت تسةةةيار 
البةةةامننا وتزةةةاين ب بةةةل القيمةةةت الزامليةةةت مةةةن تزايةةةد البكيةةةز النةةةاجر عةةةن عم يةةةاع اتعةةةدما  الرقبةةةيف 
واألفقةيف ع ةةر حةد بةةواع تةةل ال ةركاع الةبةةرم عة  الومننيةةت قو تسةةبب عم يةاع ابةةيحواذ ال ةةركاع 

اع احمل يت الصهرما ويف هذ  القااعاع اليصنيزيت الزامليت اليت تيسر ت ةدم البكيةز ع  الومننيت ل  رك
واليةامةةةل الرقبةةةيف، تواجةةةه املؤبسةةةاع الصةةةهرم وامليوبةةةات ام ةةةر اليحةةةدي امليمثةةةل يف اليزامةةةل مةةةن 
أةةركاع عم قةةت تيميةةن تقةةوم تفاوإةةيت عاليةةتا فاملؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر ت متي ةة  قةةوم 

ت كافيةةةةت، وتةةةةةو  تاليةةةةاف يف وإةةةةن إةةةةزيف ت نةن،ةةةةا مةةةةن اليفةةةةاوع ع ةةةةر حتديةةةةد قبةةةةزاا تفاوإةةةةي
 أرو  عقويل عايللت ملني اهتا قو فدماهتا يف همناا ع قاع اقبيت من ال ركاع الةبرما قو

__________ 

(٢7) S Roberts, 2004ا 
 املرجن السات ا (٢8)

(٢9) A/69/700ا 
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وتةةةةالنظر ه  ق  املصةةةةداين الرايسةةةةيل واجل،ةةةةاع املةةةةةوايلم يف ب بةةةةل القيمةةةةت الزامليةةةةت هةةةةةيف  -٢8
خماوف من قت تةو  الفوااد اتقيصايليت ل قيمت امل افت اليت حتقق،ا فرو   أركاع ع  ومننيت، هناا

ال ركاع األجنبيت يف الب ةدا  الناميةت مماو ةت لي ة  الةيت حتقق،ةا ال ةركاع احمل يةتا ويزةزع ذلة  ه  ق  
فةةرو  ال ةةركاع األجنبيةةت قةةد حتةةّول قاتاح،ةةا مةةن القيمةةت امل ةةافت ه  ت ةةداباا ويةةير حتويةةل زهةةاع و ثةةيف 

ا (٣٠)يةةةةرايلاع اتبةةةةيثماا األجنةةةةح املباأةةةةر، يف حةةةةل يبقةةةةر الث ةةةة  فقةةةةب يف اتقيصةةةةايلاع امل ةةةةيفته
ما حبسب عو  م ةااكت فةرو  ال ةركاع األجنبيةت يف ب بةل القيمةت الزامليةت اً وتيفاوع امص  عوع

 ةر يف الب دا  امل يفتا ولذا، قةد تراةب الب ةدا  الناميةت يف  ايةت املؤبسةاع الصةهرم وامليوبةات ام
لدي،ا من هباعم ابيخداق ال ركاع الةبةرم لقوهتةا اليفاوإةيتا ونةةن لسيابةت املنافسةت مزاجلةت هةذ  
املسةة لت مةةن فةة ل البكيةةز ع ةةر املنافسةةت امةةرم والنزي،ةةت ع ةةر حةةد بةةواع وهجيةةايل ام ةةول لةيفيةةت  ايةةت 

عةةب ال ةةركاع املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر مةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت مةةن جا
احمل يةةت وعةةة  الومننيةةت الةبةةةرم يف همنةةاا هةةةذ  الز قةةةت اةةر امليوازعةةةتا ويزةةد هةةةذا األمةةر يف اايةةةت األمهيةةةت 

 ييز   تاليقابر الزايلل ملزايا الزوملت وحتقي  النمو والينميت املسيدامل وال ام لا فيما
اكةااز بيابةةت املنافسةةتا وي ةةل قةةاعو  املنافسةةت وقةاعو  املنافسةةت اةةر النزي،ةت اكيةةزتل مةةن  -٢9

مةةن ت ةةريزاع املنافسةةتا اً وييز ةة  هةةذا  القاعوعةةا  حبمايةةت املنافسةةت، ونةةةن تاليةةاف اعيباامهةةا جةةزع
وع ةةةر الةةةرار مةةةن ق  قةةةاعوين املنافسةةةت واملنافسةةةت اةةةر النزي،ةةةت ي ةةةديلا  ع ةةةر جواعةةةب خمي فةةةت، قي 

بكت تين،مةةا هةةيف ت ةة ين املنافسةةتا املنافسةةت امةةرم واملنافسةةت النزي،ةةت، ع ةةر اليةةواف، فةة   السةةمت امل ةة
وت تزمةةل املنافسةةت تصةةوام بةة يمت هت هذا كاعةةت فاليةةت مةةن الي ةةويه الةةذي ت ينةةيج عةةن هففاقةةاع 

 تسبب املمااباع الي اايت ار الزايللتااً السوق فحسب، ولةن قي 
وت نةةةن اليصةةدي إلبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت عةةن منريةة  قةةواعل املنافسةةت ألبةةا  -٣٠

ذي ةةف عةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم السةةوقيتا وت ةةر هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت ه  وإةةن 
يسةةةيفيد فيةةةه قحةةةد األمنةةةراف مةةةن مركةةةز  اليفاوإةةةيف القةةةوي مقاتةةةل منةةةرف آفةةةر، وي ةةةر  يف اعي،ةةةا  
ب وا جاار تاملقااعت من املمااباع الي اايت الزايليت، وذل  من ف ل قعمال ت مل ع ر ببيل 

( حتديد قو تهير أرو  الصفقاع ع ةر هةو اةر م اةر تالنسةبت ه  الاةرف ١صر: )املثال ت ام
( فةةةةرع أةةةةرو  اةةةةر م امةةةةت ع ةةةةر الاةةةةرف اآلفةةةةر فيمةةةةا ييز ةةةة  تينفيةةةةذ مزام ةةةةت مةةةةا  ٢اآلفةةةةر  )

( فةةرع ٤تسةةديد قيمةةت السةة ن قو اخلةةدماع املةةوايلم ع ةةر فةةباع منوي ةةت تصةةوام اةةر مةة ام  ) (٣)
 فيما ييز   ت عايلم الب اان  واليمييز ار الزايللا قحةاق ار منصفت وار م ام

لقةةاعو  املنافسةةت، تيمثةةل هبةةاعم ابةةيخداق املركةةز امل،ةةيمن يف ق  تةةةو  ل  ةةركت قةةوم اً ووفقةة -٣١
 إلوبةاع بةوع اتبةيه لااً بوقيت كبرم يف السةوق ذاع الصة تا وهةذا ال ةر  إةرواي لةنةه لةيس كافية

عةةةن هبةةةاعم ابةةةيخداق القةةةوم اليفاوإةةةيت، ف،ةةةذ  األفةةةرم  وهبةةةاعم ابةةةيخداق املركةةةز امل،ةةةيمن ذي ةةةف
تقي يف ق  يةو  ل ارف املز، مركز م،يمن يف السوق، ولةن،ةا تقي ةيف ق  يةةو  لديةه مركةز  ت

ليقريةةر  ةةايلا عةةن أةةبةت اً تفاوإةةيف ققةةوع تاملقااعةةت مةةن الاةةرف اآلفةةر يف الز قةةت الي اايةةتا ووفقةة
__________ 

 ا)عيويواا وجنيف، من وااع األمر امليحدم( ٢٠١٣تقرير اتبيثماا الزامليف لزاق ، ٢٠١٣األوعةيايل،  (٣٠)
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مةن جاعةب تزةال الب ةدا  ليقيةير هبةاعم ابةيخداق املركةز املنافست الدوليةت، فة   املزةاير املسةيخدمت 
( مةةدع ٢يلاجةةت اتعيمةةايل الي ةةااي ل  ةةركت ع ةةر أةةركت قفةةرع  ) (١) اليفاوإةةيف ت ةةمل مةةا ي ةةيف:

 ( قةوع الزةرع والا ةب تالنسةبت ه  املنةيج قو اخلدمةت ٣احيمال الزثوا ع ر أةري  مةااي تةديل  )
( املركز الذي تيمين ته ال ركت املسيلت ٥( اليباين يف ح ر األعمال الي اايت تل األمنراف  و)٤)

ور السةةوقيف، هذا ابةةيوفيت أةةرو  املركةةز والسةة وا، وفيمةةا ييز ةة  تةةاأل ا(٣١)ل بةةيخداق يف الصةةناعت
فاوإةةيف، ل حةةةر امليز ةة  ت بةةاعم ابةةيخداق قةةوم املركةةز الياً ق  ي ةةةل السةة وا املزةة، اعي،اكةة يفينبهةة

 حبي  نيل ه  منن املنافست النزي،ت وليس تقييد املنافست يف بوق أديلما
تفي ف املزاير املابقت يف تقيير حاتع هباعم ابيخداق املركةز امل،ةيمن وهبةاعم اً وعظر  -٣٢

ابيخداق القوم اليفاوإةيت يف مزظةر امةاتع، فة   األحةةاق القيابةيت يف قةاعو  املنافسةت ت تزةا  
املس لتا ولذل ، ت تد من تاحت قو قاعو  هإافيل يركزا  ع ر املنافسةت النزي،ةت، مةا مل تةير هذ  

مزاجلةةت هةةذ  امةةاتع وفةة  قحةةةاق أةةديلم مبوجةةب قةةاعو  املنافسةةتا وبةةوف تسةةاهر املنافسةةت يف 
حتقي  النمو والينميةت ال ةام ل عةن منرية  حتسةل ظةروف األعمةال الي اايةت ل مؤبسةاع الصةهرم 

 بات ام ر وإما  م ااكي،ا املنصفت يف اتقيصايلاوامليو 

 صي غ    نود ال ن اس  -  ء 
نةن  ياات قاعو  املنافست وتنفيةذ  تاريقةت مةن أة با ت ة ين النمةو والينميةت ال ةام ل  -٣٣

واملسيداملا وهناا الزديد من األمث ت املثرم ل هيماق من خمي ف الب دا  تزا  مسةاال اقيصةايليت 
 يت وتاا يت أديلم من ف ل الصياات امل امت والينفيذ الفزال لقاعو  املنافستاواجيماع

 نزا   ال ن اس   
يف الب ةةةدا  الةةةيت تةةةةو  في،ةةةا القةةةوم اتقيصةةةايليت أةةةديدم البكةةةز يف قيةةةدي عةةةديل ق يةةةل مةةةن  -٣٤

يف ال ةةركاع، نةةةن لقةةاعو  املنافسةةت ق  يسةةاهر يف تززيةةز م ةةااكت األمنةةراف اتقيصةةايليت احملرومةةت 
وقةد عاجلةت  ا(٣٢)عم يت املنافست من ج،ت، ووإةن قواعةد املنافسةت النزي،ةت وامةرم مةن ج،ةت قفةرع

الياتا  ومج،وايت كوايا هذ  املس لت عن منري  يلمج قحةةاق املنافسةت النزي،ةت يف القةواعل واملماابةاع مةن 
مةن ال ةركاع  نوت بيما يف ع قاع اليزاقةد مةن البةامن اً،قجل  ايت مصاحل ال ركاع األ هر ح م

الةبةةةةرما ففةةةةيف مج،وايةةةةت كوايةةةةا، يزةةةةا  قةةةةاعو  منةةةةن اتحيةةةةةاا والي ةةةةاام املنصةةةةفت اتفةةةةي تع يف 
مركةةةز تفاوإةةةيف ققةةةوع" اليفاوإةةةيت تةةةل األمنةةةراف حيةةة  حيظةةةر "مماابةةةت الي ةةةاام تابةةةيه ل  القةةةوم
هتدف ه   ا وتاإلإافت ه  ذل ، ف   جلنت الي اام املنصفت يف مج،وايت كوايا((٤)(١)٢٣ )املايلم

إةةما  عزاهةةت املزةةام ع تةةل ال ةةركاع الةبةةرم واملؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر عةةن منريةة  
ا ١98٤ هعفاذ قاعو  اليزام ع الزايللت عند اليزاقد من البامنن، الذي يلفل حيز النفاذ منذ عاق

__________ 

 ، تقريةةةةةةةر عةةةةةةةن هبةةةةةةةاعم ابةةةةةةةيزمال املركةةةةةةةز اليفاوإةةةةةةةيف، ميةةةةةةةا  ع ةةةةةةةر الةةةةةةةراتب٢٠٠8أةةةةةةةبةت املنافسةةةةةةةت الدوليةةةةةةةت،  (٣١)
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc386. pdf (accessed 30 March 2015)ا 

(٣٢) S Roberts, 2010ا 
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ه  املؤبسةةاع  ويف هةةذا اإلمنةةاا، تقةةدق جلنةةت الي ةةاام الزايللةةت يف مج،وايةةت كوايةةا امل ةةوام واملسةةاعدم
 الصهرم وامليوبات ام ر لةيف تي نب توقين عقويل من البامنن ت رو  ماايت ار منصفتا

وت تزةةاين املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات وحةةدها مةةن القةةوم اليفاوإةةيت الزاليةةت ل  ةةركاع  -٣٥
دمةةةت الةبةةةرما حيةةة  يواجةةةه املزااعةةةو  ق ةةةحاب اميةةةازاع الصةةةهرم م ةةةة ت مماو ةةةت يف الب ةةةدا  امليق

والب ةةدا  الناميةةت ع ةةةر حةةد بةةةواعا وتاإلمةةةا  مزاجلةةةت هةةذ  املسةةة لت تيمةةةل املةةةزااعل مةةن تنظةةةير 
قعفس،ر يف تزاوعياعا ونةةن ابةيخداق بةج آفةر هةو هيلاا  قحةةاق فا ةت يف قةاعو  املنافسةت تهيةت 
اليصةةةدي إلبةةةاعم ابةةةيزمال قةةةدام امل ةةةبينا وضةةةذا الهةةةرع، فةةة   قهةةةداف قةةةاعو  املنافسةةةت جيةةةب ق  
ت ةةمل يف املقةةاق األول  ايةةت املنافسةةت تو ةةف،ا عم يةةت مفيوحةةتا واضةةدف اليق يةةدي امليمثةةل يف  ايةةت 

 يةؤور املسي، ةل قو مصام،ر قد ت يةفيف لي ير قي تدتر إد هباعم ابيزمال قدام امل ةبي، ممةا
 ا(٣٣)ةل ع ةةةر  ةةةهاا املني ةةةل الةةةزااعيل ولةنةةةه ت يةةةؤيلي تال ةةةروام ه  اإلإةةةراا تاملسةةةي،اً بةةة ب

وتاإلإافت ه  ذل ، ولةيف تيمةن الس ااع املزنيت تاملنافست من املقاإام ع ر هبةاعم ابةيخداق 
قةةدام امل ةةبي، ينبهةةيف لقةةاعو  املنافسةةت ق  حيظةةر هبةةاعم ابةةيخداق هةةذ  القةةدام وق  حيةةديل مزةةاير، 

امل ةةةبي  ع ةةةر اةةةراا ت ةةة  امليز قةةةت تاإلبةةةاعم ابةةةيخداق املركةةةز امل،ةةةيمن، ت ةةة   كيفيةةةت حتديةةةد قةةةدام
 وتقيير ما هذا كا  هناا هباعم ابيزمال ضاا

ومةةةن ذلةةةة ، مةةةدا اإلأةةةةاام ه  ق  مةةةن الصةةةةزب يف املماابةةةت الزم يةةةةت هوبةةةاع امةةةةاتع  -٣6
امليز قةةت ت بةةاعم ابةةيخداق القةةوم السةةوقيتا ولةةذل ، فةة   اليصةةدي مبوجةةب قةةاعو  املنافسةةت إلبةةاعم 

يبةةةاا  اخليةةةاا األف ةةةل واألوحةةةدا وينبهةةةيف وإةةةن ابةةةيخداق قةةةدام امل ةةةبي ت ينبهةةةيف النظةةةر هليةةةه تاع
 بياباع وآلياع قفرع ل ق اع ع ر ت   الي وهاع وتقدمي الدعر لصهاا املزااعلا

 ال صهح  الض م   
تيز ةةةة  تاملصةةةة حت الزامةةةةت يف الفصةةةةول امليز قةةةةت اً ت ةةةةمل تزةةةةال قةةةةواعل املنافسةةةةت قحةامةةةة -٣7

مةةن اً  ا وتزاةةيف مثةةل هةةذ  األحةةةاق قةةدا ت هةةداف القةةاعو  واإلعفةةاعاع ومراقبةةت عم يةةاع اتعةةدما 
املروعةةةت ل ،يلةةةت الق ةةةاايت يف تقيةةةير قوةةةر املماابةةةت املزنيةةةت، وت ييز ةةة  ذلةةة  تاملنافسةةةت فحسةةةب، تةةةل 

ق ةةايا مثةةل الزمالةةت واليةة ور ع ةةر القةةدام الينافسةةيت ل مؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات اً ي ةةمل قي ةة
قهةةداف قةةاعو  منةةن اتحيةةةاا والي ةةاام  ام ةةر والو ةةول ه  األبةةواق ومتةةةل املةةوامننا وتي ةةمن
ا قمةةةا قةةةاعو  املنافسةةةت يف جنةةةوب قفريقيةةةا "املنصةةةفت يف مج،وايةةةت كوايةةةا "الينميةةةت اتقيصةةةايليت امليوازعةةةت

فيةةةةن  ع ةةةةر ق  الهةةةةرع منةةةةه هةةةةو تززيةةةةز املنافسةةةةت يف الب ةةةةد واحملافظةةةةت ع ي،ةةةةا تهيةةةةت تززيةةةةز الينميةةةةت 
يف واتقيصةةايلي ملةةوامن، جنةةوب قفريقيةةا  والي كةةد اتقيصةةايليت والزمالةةت  والن،ةةوع تالرفةةا  اتجيمةةاع

من هتاحت فر ت منصفت مل ااكت املؤبساع الصهرم وامليوبات ام ر يف اتقيصايل  وتززيز اتسا  
ويزاةةيف اضةةدفا  األفةةرا   ا(٣٤)عاةةاق امل ةيةةت، وت بةةيما يف قوبةةا  األأةةخاص احملةةرومل تاا يةةاً 

يف حتقيةة  النمةةو والينميةةت ال ةةام ل ل  ميةةنا اً يةةا يلوا املؤبسةةاع املزنيةةت تاملنافسةةت يف جنةةوب قفريق
__________ 

 ا٢٠١٤األوعةيايل  (٣٣)

 يف جنوب قفريقياا ١998لزاق  89من قاعو  املنافست اقر  ١من الفصل  ٢املايلم  (٣٤)
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منةةه ع ةةر ق  قحةةد قهدافةةه  ١وتاملثةةل، فةة   قةةاعو  مةافحةةت اتحيةةةاا يف الصةةل يةةن  يف املةةايلم 
 ييمثل يف  ايت املص حت اتجيماعيت الزامتا

قفريقيةةا وتي ةةمن قةةواعل املنافسةةت يف توتسةةواعا وعاميبيةةا والصةةل وهنهاايةةا وتولنةةدا وجنةةوب  -٣8
ا (٣٥)وزامبيةةا مزةةاير املصةة حت الزامةةت عنةةد تقيةةير تةة ور عم يةةاع اتعةةدما  يف القةةدام ع ةةر املنافسةةت

ومن ذل ، ف   هذ  األحةاق امليز قت تاملص حت الزامت عايلم مةا تةةو  واعويةت عنةدما ييز ة  األمةر 
 تالةفاعم اتقيصايليت وحت يل الس ااع آلواا املنافستا

 اإلع  ءا   
ن الزديد من قواعل املنافست هعفاعاع من امظر املفروع ع ةر املماابةاع املاعزةت تي م -٣9

مةةن هةةذ   قلةةفل منافسةةتا وقةةد تةةةو  هةةذ  اإلعفةةاعاع قااعيةةت قو اةةر قااعيةةتا ويينةةاول الفصةةل 
نع اإلعفةاعاع  املذكرم قاا  الزااعت الذي   ن ملزام ت فا ت مبوجب قواعل ولوااع املنافستا ومتد

يةةةت يف همنةةةاا اتتفاقةةةاع قو املماابةةةاع الي اايةةةت الةةةيت تةةةؤيلي ه  كفالةةةت حتقيةةة  اليقةةةدق اةةةر القااع
اتقيصايلي، مبا يف ذل  ابةيحدا  الوظةااف قو اتحيفةاا لةا، ومتةنع املسةي، ةل حصةت عايللةت 
من الفاادم النامت عن ذل ، يلو  هعااع ال ركاع املزنيةت همةاعيةت الق ةاع ع ةر املنافسةت يف جةزع  

 ا(٣6)ني اعواق املكبر من قب
وتةةةةةن  لةةةةةةوااع اتحتةةةةةةايل األواويب ع ةةةةةر هةةةةةةذا اإلعفةةةةةةاع مةةةةةن حةةةةةةاتع امظةةةةةةر الةةةةةةواايلم يف  -٤٠
( مةةن مزاهةةدم عمةةل اتحتةةايل األواويبا وتةةن  ع ةةر ق  امظةةر الةةواايل يف هةةذ  املةةايلم ١)١٠١ املةةايلم
"تسةةة،ر يف حتسةةةل هعيةةةا  قو توزيةةةن السةةة ن قو يف تززيةةةز  ينابةةة  ع ةةةر قي اتفةةةاق تةةةل أةةةركاع ت

اليقةة، قو اتقيصةةايلي، مةةن مةةنع املسةةي، ةل حصةةت عايللةةت مةةن الفااةةدم النامةةت عةةن ذلةة ،  اليقةةدق
ت يةةةؤيلي ه  مةةةةا ي ةةةيف: )ق( فةةةةرع قيةةةويل ع ةةةةر األمنةةةراف املزنيةةةةت ت تةةةةو  حيميةةةةت لب ةةةو  هةةةةذ   قو

األهةةةداف  )ب( مةةةنع هةةةذ  األمنةةةراف همةاعيةةةت الق ةةةاع ع ةةةر املنافسةةةت فيمةةةا ييز ةةة  هةةةزع كبةةةر مةةةن 
وقد يناب  هذا اإلعفاع ع ر اتتفاقةاع يف جمةال البحة  والياةوير الةيت نةةن  ا(٣7)زنيت"املني اع امل

 ق  تؤيلي ه  اتيةاااع تدعر  ايت البيلت قو اتفاقاع ت  ن هعيا  وتوزين املني اع اخل راعا
ونةةةةن القةةةول تةةة   منريقةةةت وإةةةن اإلعفةةةاعاع يف قةةةاعو  املنافسةةةت وتفسةةةرها وتابيق،ةةةا قةةةد  -٤١

  منةةن اتتفاقةةاع الةةيت نةةةن ق  تسةة،ر لةةوت ذلةة  يف حتقيةة  الينميةةت املسةةيدامت مةةن هاً تةةؤيلي قي ةة
فةةة ل حتسةةةل ابةةةيخداق املةةةواايل الابيزيةةةت قو  ايةةةت البيلةةةتا والسةةةبب يف ذلةةة  هةةةو ق  املوازعةةةت تةةةل 
احيمةةال املسةةا  ترفةةا  املسةةي، ةل عيي ةةت ضةةذ  اتتفاقةةاع مةةن ج،ةةت واملةابةةب امليز قةةت تالينميةةت 

وتاليةاف، فة   األذو  واإلعفةاعاع يف  ا(٣8)من ج،ةت قفةرع قةد ت تةةو  عم يةت تسةياتاملسيدامت 
همنةةةةةاا قةةةةةاعو  املنافسةةةةةت نةةةةةةن ق  تصةةةةةا  وتنفةةةةةذ تاريقةةةةةت مةةةةةن أةةةةة با ق  تيةةةةةيع تقيةةةةةير اتتفاقةةةةةاع 

__________ 

(٣٥) TD/RBP/CONF.8/L.3ا 

(٣6) TD/RBP/CONF.8/L.2ا 

 من مزاهدم عمل اتحتايل األواويبا ٣الفقرم  ١٠١املايلم  (٣7)

(٣8) A Gerbrandy, 2013, Competition law and sustainable development: An inquiry by legal essay, in 

ALBC Ciacchi, MA Heldeweg, BMJ van der Meulen and AR Neerhof, eds., Law and 

Governance: Beyond the Public-Private Law Divide, Eleven International Publishing, The Hagueا 
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املماابةةةاع الي اايةةةت وفةةة  ت ورهةةةا ع ةةةر الينميةةةت املسةةةيدامت، مبةةةا يف ذلةةة   ايةةةت البيلةةةت، وتززيةةةز  قو
وقةةد ييا ةةب هةةةذا  يةولوجيةةت قو هعيةةا  وتوزيةةن املني ةةاع اخل ةةراع، ومةةا ه  ذلةة ااتتيةةةاااع اإل

األمر هيلما  األتزايل اتجيماعيت والبيليت ل ينميت املسيدامت ه  حد كبر يف قاعو  املنافست، ومراعام 
 منظوا الينميت املسيدامت عند هعفاذ القاعو ا

 لن  ذ و ع    نود ال ن اس  -جي  
  املنافسةةةةت تةفةةةةاعم وفزاليةةةةت ننةةةةن املماابةةةةاع املاعزةةةةت ل منافسةةةةت يف السةةةةةوق هعفةةةةاذ قةةةةاعو  -٤٢

ويسةةةيبزدها ويزاقةةةب ع ي،ةةةاا ومةةةن أةةة   ذلةةة  تززيةةةز األبةةةواق الينافسةةةيت وافةةةا  املسةةةي، ةل، أل  
املماابةةةاع املاعزةةةت ل منافسةةةت تةةةؤيلي ه  ااتفةةةا  األبةةةزاا وتةةةدين النوعيةةةت وتق ةةةل اخليةةةاااع املياحةةةت 

، فمةةةن املسةةة ر تةةةه ق  السةةة ااع املزنيةةةت تاملنافسةةةت تةةةةو  لةةةدي،ا مةةةواايل ل مسةةةي، ةلا ومةةةن ذلةةة 
أةةدويلم، وت بةةيما يف الب ةةدا  الناميةةتا ولةةذل ، ينبهةةيف ق  تسةةيخدق مواايلهةةا تاريقةةت قكفةة ا وقةةد 

 يةو  حتديد األولوياع منريقت جيدم ليخصي  املواايل تةفاعما
عفةةاذ ذاع األولويةةت ع ةةر قبةةا  وت مةةةا  السةة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت حتديةةد جمةةاتع اإل -٤٣

اً ت ورهةةا ع ةةر النمةةو والينميةةت املسةةيدامل وال ةةام لا وقةةد وإةةزت تزةةال بةة ااع املنافسةةت همنةةاا 
، حةدديلع ٢٠٠8 حيديل قولوياع اإلعفاذا وتزةد جنةوب قفريقيةا مثةاًت جيةداً ع ةر ذلة ا ففةيف عةاق

زع مةةةن عم يةةةت اليخاةةةيب جلنةةةت املنافسةةةت يف جنةةةوب قفريقيةةةا و وةةةت مزةةةاير ليحديةةةد األولويةةةاع ك ةةة
ه  اً اتبةةباتي يت اخلا ةةت لةةاا وقحةةد هةةذ  املزةةاير هةةو اليةة ور ع ةةر املسةةي، ةل الفقةةراعا وابةةينايل

الهةةذاع وم،يةةز املني ةةاع  هةةذ  املزةةاير، حةةديلع ال  نةةت قاتزةةت قااعةةاع حتظةةر تاألولويةةت، وهةةيف:
املصةرفيت  واملني ةاع الصةناعيت الوبةياتا الزااعيت، واضياكل األبابيت وقعمال الي ييد  واألعمال 

وتاملثةةةةل، هتةةةةدف بةةةة ات املنافسةةةةت يف كينيةةةةا ه  إةةةةما  حصةةةةول الفقةةةةراع ع ةةةةر السةةةة ن واخلةةةةدماع 
األبابيت تية فت ميسواما ويف مج،وايت كوايةا، وملواج،ةت فاةر الي ةخر عقةب األزمةت اتقيصةايليت 

ملراقبةةةةت حتديةةةةد قبةةةةزاا السةةةة ن اً عاجمةةةةالزامليةةةةت، وإةةةةزت جلنةةةةت الي ةةةةاام املنصةةةةفت يف مج،وايةةةةت كوايةةةةا تر 
ع ةةر األبةةر املزي ةةيتا وتف ةةل هةةذ  املبةةايلام، اً كبةةر اً  تةة ور  ااتفاع،ةةااألبابةةيت الةةيت نةةةن ق  يةةؤور 

اكيدِ ةةةفد عةةةديلل مةةةن الةةةةاات ع يف قبةةةواق ال ةةةزريت اجلةةةاهزم ل يح ةةةر والبةةةيال والبنةةةزينا وهنةةةاا 
يسةةيا ومواي ةةيو ، تركةةز قع ةةاي،ا امليز قةةت بةة ااع مزنيةةت تاملنافسةةت، مثةةل ت ةة  املوجةةويلم يف هعدوع

 ا(٣9) ح اتحيياجاع األبابيت ل سةا تاإلعفاذ ع ر القااعاع اليت ت
ويف الب ةةدا  الةةيت ت ةةا ن في،ةةا الزااعةةت تةةدوا هةةاق يف اتقيصةةايل ويف حيةةام السةةةا  الفقةةراع،  -٤٤

جه هذا القاةا  أةدم البكيةز يف ما يوااً يدزار القاا  الزااعيف األولويت يف هعفاذ قاعو  املنافستا واالب
القااعةةةاع األوليةةةت والن،اايةةةت مةةةن ب سةةة ت اإلمةةةدايلا ويةةةةو  لةةةذل  قوةةةر كبةةةر ع ةةةر  ةةةهاا املةةةزااعل 

الةةيت تزيمةةد ت ةةدم ع ةةر  ةةايلااع اً والسةةةا  الفقةةراع، وت بةةيما يف الب ةةدا  الناميةةت وققةةل الب ةةدا  منةةو 
اةا  األوف توجةويل عةديل ق يةل مةن ال ةركاع احملا يل، مثل النب والةاكاو والقان واليبغا وييسةر الق

__________ 

(٣9) TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1ا 
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امل،يمنت اليت ت بي من  هاا املزااعل، وحتديل تالياف قبزاا أراع هذ  احملا يل من املةزاا  تسةبب 
قوهتةةا اتحيةاايةةتا وهنةةاا يلاابةةت قجراهةةا البنةة  الةةدوف تبةةّل كيفيةةت تةة ور اضيةةةل الةةداف يف ألبةةواق 

ا وتركةز الداابةت (٤٠)فيةت الناايةت يف قفريقيةالرفةا  يف املنةامن  الرياليصدير ومسيوع املنافست ع ر الفقةر وا
ع ةةةر الةاكةةةاو والةةةنب والقاةةةن واليبةةةغ يف ةاعيةةةت ت ةةةدا  هةةةيف تةةةنن وتواكينةةةا فابةةةو وااعةةةا وكةةةوع يليفةةةواا 

لإليةةرايلاع هةةذ  الب ةةدا  مةةن اً اايسةةياً ومةة وي واواعةةدا وقوانةةدا وزامبيةةاا ومتثةةل هةةذ  احملا ةةيل مصةةدا 
االبيي،ةةةةا  ةةةةهاا املةةةةزااعلا ولةةةةذل ، فةةةة   تهيةةةةر قبةةةةزاا  ةةةةايلااع هةةةةذ  السةةةة ن الصةةةةايلااع، وينةةةةيج 

األبابةةةيت قةةةد ي ةةةا ن تةةةدوا هةةةاق يف حتسةةةل بةةةبل عةةةيش املةةةزااعلا وذ ةةة  الداابةةةت ه  ق  زيةةةايلم 
املنافسةةت تةةل أةةركاع الي ،يةةز واليصةةدير قمةةر مفيةةد تالنسةةبت أل ةةحاب اميةةازاع الصةةهرما وعةة وم 

املنافسةةت تزةةزز األوةةر اإلجيةةايب ل سيابةةاع اليةمي يةةت اضايلفةةت ه  حتسةةل  ع ةر ذلةة ، يد حةةز ق  زيةةايلم
اخلةدماع واضياكةل األبابةيت الةيت تةؤور ع ةر املةزااعل وال ةركاع يف هةذا القاةا ا ويةدل ذلة  ع ةةر 

 قمهيت اليةامل واعس اق السياباع يف حتقي  قهداف الينميت املسيدامت وال ام تا
ل  ملمااباع ماعزت ل منافسةت يف األبةواق الرايسةيت ل مةدف ع وييزرع القاا  الزااعيف كذ -٤٥

مثةةةل األعةةةدم والبةةةذوا واملةةةوايل الةيمياايةةةت الزااعيةةةتا في ةةة  األبةةةواق تيسةةةر تبكيةةةز أةةةديد ع ةةةر الصةةةزيد 
األبةةواق هةةو توحيةةد  الزةةامليف يف قيةةدي عةةديل ق يةةل مةةن ال ةةركاع امليزةةديلم اجلنسةةياعا ويوجةةد امةةا  يف

الصةةزيد الزةةامليف، األمةةةر الةةذي يةةؤيلي ه  تركيةةز أةةديد يف أةةبةاع اليوزيةةةن  قع ةةات مةةاا الي زاةةت ع ةةر
يف اً هامةةةةاً ومةةةةاام الي زاةةةةت يف جمةةةةال املني ةةةةاع الزااعيةةةةتا وقةةةةد يةةةةؤيلي هعفةةةةاذ ويلعةةةةر قةةةةاعو  املنافسةةةةت يلوا 

اليصةةةدي ل مماابةةةاع املاعزةةةت ل منافسةةةت يف هةةةذ  القااعةةةاعا وعةةة وم ع ةةةر ذلةةة ، فةةة   منبيزةةةت هةةةذ  
ع ر املني ل واملسةي، ةل الةزااعيل، حةم يف ايةاب اً األقل تنافسيت قد تؤور ب ب األبواق اتحيةاايت

املماابةةةاع املاعزةةةت ل منافسةةةتا وقةةةد تةةةةو  عظةةةر مراقبةةةت اتعةةةدما  قيلام فزالةةةت ملنةةةن حةةةدو  املزيةةةد مةةةن 
ت ةةدم البكةةزا   عم يةةاع اعةةدما  املؤبسةةاع الي اايةةت يف قبةةواق املةةدف ع والي ،يةةز الةةيت تيسةةر ق ةة ً 

نةن اليصدي، مبوجب األحةاق ذاع الص ت من قاعو  املنافسةت، ألي مماابةت توامنؤيةت قو هبةاعم  كما
ابةةيخداق ل قةةوم السةةوقيت يف هةةذ  األبةةواقا ونةةةن اليزامةةل مةةن هةةذا الوإةةن تاريقةةت قفةةرع عةةن منريةة  
املزيةةد مةةن ال ةةوااع قو السيابةةاع الةةيت ت ةة ن ع ةةر املنافسةةت، ومتةةةل ج،ةةاع جديةةدم مةةن الةةدفول ه  

 قبواق اليوزين والبين تالي زاتا
ونةةةن ل سةة ااع املزنيةةةت تاملنافسةةت كةةةذل  ق  تسةةيخدق قةةدااهتا الداعمةةةت ل منافسةةت مةةةن  -٤6

قجةةةل مسةةةاعدم وإةةةن تةةةرامج ل مسةةةاعدم املقدمةةةت مةةةن الدولةةةت لةةةدعر املنافسةةةت يف القاةةةا  الزااعةةةيفا 
اليت تركز ع ر ق ايا املنافسةت والداابت اليت قجراها األوعةيايل ت    الينميت الزااعيت يف املةسي ، 

يف جمال هعيا  وتسوي  الذام يف املةسي ، وجدع ق  تةرامج يلعةر الزااعةت مصةممت لصةاحل مةزاا  
سةةةت ع ةةةر حسةةةاب هةةةذ  الفلةةةت الةةةذام الةبةةةرم ولةةةيس  ةةةهاا املني ةةةل، ممةةةا يةةةؤيلي ه  ت ةةةويه املناف

هيةةةت يلعةةةر املنافسةةةت وتو ةةةيف الداابةةةت توإةةةن فاةةةب ل مسةةةاعدم املقدمةةةت مةةةن الدولةةةت ت ا(٤١)األفةةةرم
 ليمةل  هاا مني يف الذام من الزااعت واملنافست تن ا  يف األبواقا

__________ 

(٤٠) G Porto, ND Chauvin and M Olarreaga, 2011, Supply Chains in Export Agriculture, Competition 

and Poverty in Sub-Saharan Africa, Centre for Economic Policy Research and World Bankا 
 ا٢٠١٤األوعةيايل  (٤١)
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ومةةن اليحةةدياع الةةيت تواجةةه السةة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت يف الب ةةدا  الناميةةت ق  كثةةراً مةةن  -٤7
ال ةةركاع امليزةةةديلم اجلنسةةةياع، مبةةةا يف ذلةةة  الزام ةةةت يف قاةةا  الزااعةةةت، والةةةيت تةةةؤور عم ياهتةةةا ع ةةةر 

اق هةةذ  الب ةةدا ، تنيمةةيف ه  ت ةةدا  قفةةرعا ولةةذل ، فةة   قحةةد بةةبل اليصةةدي ضةةذ  املسةة لت قبةةو 
اخلااجةةت عةةن الوتيةةت اإلق يميةةت هةةو النظةةر يف تابيةة  قواعةةد املنافسةةت اإلق يميةةت، مث مةةا هةةو امةةال يف 

 ا(٤٢)ل رق قفريقيا واجلنوب األفريقيف اتحتايل األواويب والسوق امل بكت
مةةةن اً ديةةةد األولويةةةاع مةةةن جاعةةةب السةةة ااع املزنيةةةت تاملنافسةةةت ميسةةةقوينبهةةةيف ق  يةةةةو  حت -٤8

السيابةةةةاع امةوميةةةةت األفةةةةرع، وق  توج،ةةةةه املؤبسةةةةاع امةوميةةةةت ذاع الصةةةة ت، وت بةةةةيما ت ةةةة  
املسةةؤولت عةةن السيابةةاع اتقيصةةايليت والي اايةةت واتجيماعيةةت، مبةةا يف ذلةة  املزنيةةت تالزمالةةت والصةةحت 

اعيت واألق يةاع البيليةت، مةن قجةل اإلبة،اق يف حتقية  النمةو والينميةت واليز ير وال ةباب وال ةؤو  اجلنسة
 املسيدامل وال ام لا

وةةةت منريقةةت قفةةرع قةةد متةةةن بةة ااع املنافسةةت مةةن اإلبةة،اق يف الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام ت،  -٤9
ع وهيف الي ور يف واإزيف السيابةاع مةن فة ل الةدعوم ه  يلعةر املنافسةتا وينبهةيف ق  تيزةاو  السة اا

املزنيةةةت تاملنافسةةةت مةةةن اضيلةةةاع امةوميةةةت األفةةةرع ل ةةةما  ق  األعظمةةةت والسيابةةةاع ت تني،ةةة  مبةةةايل  
 املنافست ع ر هو قد يزوق حتقي  الينميت املسيدامتا

ونةن النظر يف السيابت امليز قت تالبيلت ع ر ببيل املثالا ف،يف هتدف ه  مج ت قهداف  -٥٠
يلتا ونةن حتقي  هذا اضدف تزدم منرق ت مل هع ةاع بةوق من،ا امد من اعبزاواع اازاع الدف

من هذا القبيةل اً ، قمن   اتحتايل األواويب عظام٢٠٠٥ ليبايلل حقوق همن ق اتعبزاواعا ويف عاق
ليبةةةايلل حقةةةوق همنةةة ق اتعبزاوةةةاعا وهةةةذ  األبةةةواق، أةةة با أةةة   األبةةةواق األفةةةرع، نةةةةن ق  

لبةاازل ع ةر حةد بةواع، األمةر الةذي قةد حيةد مةن  ت ،د ممااباع توامنؤيت من جاعةب امل ةبين وا
كفاعم األبواق وي و  مؤأراع األبزااا ولذل ، ينبهيف لس ااع املنافست ق  تقوق تةدوا ع ةب 

 ا(٤٣)فزاليي،ا ومنب الس وا اليوامنليفيف تصمير وقيلاع هذ  األبواق لةفالت 
ياع امةوميةةت والةةدعوم النظةةر يف بيابةةت امل ةةب اً ونةةةن ل سةة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت قي ةة -٥١

ه  اعيمةةةايل عم يةةةت أةةةفافت وتنافسةةةيت ليفةةةايلي هةةةدا املةةةواايل الزامةةةت تسةةةبب مماابةةةاع الي عةةةب يف 
 ١٣ تةةل ميوبةاه يةباو  مةا متثةل امةوميةةت فامل ةبياعالزاةاعاع وت ةخير الزاةاعاع والفسةايلا 

 مةةن كبةةرم عسةةبت تاليةةاف وت ةةةل الزةةامليف، الصةةزيد ع ةةر اإلمجةةاف احمل ةةيف النةةاتج مةةن املااةةت يف ٢٠و
 هعفةةاذ فةة   ولةةذل ، ا(٤٤)ال ةةرااب يلافزةةيف قمةةوال قي الزامةةت، األمةةوال وابةةيخداق ذصةةي  حيةة 
 ك ةف ومنةن كةاات ع الي عةب تالزاةاعاع واملناقصةاع الزامةتا يف تالهةت قمهيت له املنافست قاعو 

تةةةوفر مةةةواايل وبةةةيييع ذلةةة  ابةةةيخداق اإليةةةرايلاع امةوميةةةت تةفةةةاعم وهعصةةةاف ويةةةؤيلي كةةةذل  ه  
 نةن ابيخدام،ا ليحقي  قهداف الينميت املسيدامتا

__________ 

(٤٢) TD/B/61/2ا 

(٤٣) KE Johansen, 2008ا 

(٤٤) Organization for Economic Cooperation and Development, 2013, available at 

http://www.oecd.org/gov/ethics/meetingofleadingpractitionersonpublicprocurement.htmا 
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، حديلع ب ات املنافست املةسيةيت وجويل توامنؤ يف عم يةت م ةبياع عامةت ٢٠٠6 ويف عاق -٥٢
فا ةةةت تاملز،ةةةد املةسةةةيةيف ل  ةةةما  اتجيمةةةاعيف يف مناقصةةةاع عامةةةت تيز ةةة  تيةةةوفر قعسةةةولل ت ةةةري 

 املةسةي  يف حةةوميف م ةبر  قكة  والة  هةو واملز،ةد ا٢٠٠6و ٢٠٠٣تةل عةاميف  هلةبوعيتوأاليل 
 كةةةةاعو  ويف اال تينيةةةةت قمريةةةةةا يف الابيةةةةت واإلمةةةةدايلاع الصةةةةيدليت ل مسيح ةةةةراع منفةةةةريل م ةةةةبر  وقكةةةة 
 تةيةةةةةل ع ةةةةةر مةسةةةةةيةيف يلوتا م يةةةةةو  ١٥١.7 قةةةةةداها ارامةةةةةت اضيلةةةةةت فرإةةةةةت ،٢٠١٠ ينةةةةةاير/الثةةةةةاين

 تو ةياع تنفيةذ وتزةد االزاةاعاع هةذ  يف الي عةب ع ةر ققةدمت  ةيدلت أركاع بت من احيةااي
 ةبياع امل توحيةد منرية  عةن ذل  يف مبا تنافسيت، قكثر امل بياع عم يت جلزل تاملنافست املزنيت الس ات

واملناقصةةةةةاع الزةسةةةةةيت وففةةةةةال األبةةةةةزاا املرجزيةةةةةت وفةةةةةيع هجةةةةةراعاع املناقصةةةةةت ل مةةةةةوايلين الةةةةةدوليل، 
 ا(٤٥)٢٠١١و ٢٠٠6تا مةسيةيف تل عاميف ت يو  يلو  ٤6 حواف املز،د من توفر متةن
ويف اخليةةةاق، مةةةدا اإلأةةةاام ه  ق  بيابةةةاع املنافسةةةت تزيةةة  مةم ةةةت ل سيابةةةاع امةوميةةةت  -٥٣

األفرعا وتالياف، ت ينبهيف وإز،ا مبززل عن امقاا  اتقيصةايليت واتجيماعيةت والبيليةت واحيياجةاع 
وقواعل املنافست نةةن ق  تيصةدع ل يحةدياع املاروحةت يف هةذ  الةاتع، ونةةن الب دا فسياباع 

ل ظةةةروف السةةةاادم يف الب ةةةد، يف اً ق  تسةةة،ر، عنةةةد تصةةةميم،ا تصةةةوام م امةةةت وتنفيةةةذها تفزاليةةةت وفقةةة
 حتقي  النمو والينميت املسيدامل وال ام لا

 له ن  ش  ما وح  اسئه  -ث لث    
 املاروحت ل مناق ت ما ي يف:ت منت األبل ت  -٥٤

هةةل ينبهةةيف لقةةواعل املنافسةةت ق  تي ةةمن قهةةدافاً ليحقيةة  النمةةو والينميةةت املسةةيدامل  )ق( 
 وال ام لس
كيةةةةف نةةةةةن تصةةةةمير بيابةةةةاع وقةةةةواعل املنافسةةةةت وتنفيةةةةذها تاريقةةةةت تزةةةةزز النمةةةةو  )ب( 

 والينميت املسيدامل وال ام لس
تدةةدا  يف قةةواعل املنافسةةت مةةن قجةةل اليصةةدي مةةا عةةو  األحةةةاق الةةيت ينبهةةيف ق   ) ( 

 إلباعم ابيخداق قدام امل بي وإما  حتقي  املنافست الزايللتس
مةةا هةةيف اآلليةةاع الةةيت نةةةن هع ةةاؤها ل يزامةةل مةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت  )يل( 

 من قجل تززيز املنافست الزايللت يف السوقس
    

__________ 

(٤٥) TD/B/C.I/CLP/27ا 


