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 أغ اضه أو الق نو  أه اف 

 أو األعمةةةةال، مؤسسةةةا  بةةةةن فيمةةةا التقييديةةةةة الرتتيبةةةا  أو االتفاقةةةةا  إزالةةةة أو مكافحةةةة 
 مةن حتةد الةي مهيمنةة، سةوقية قةوة مااكة  اسةتممال إسةا ة أو الشةاا  وعمليةا  االنةدما  عمليا 
 يف ا  ضةا   ا  تةثث   فتةؤثا ا ،مفاطة ا  تقييةد آخةا حنو على املنافسة تقيد أو األسواق إىل الوصول إمكانية
 .االقتصادية التنمية يف أو الدولية أو الداخلية التجا ة

 

 الق ئ   التش يع ت ف  الب يل  والنهج األول، ال ص  على التعليق ت  

 مق م   
 تفسة  يف التوجيةه تقةدم وبالتةاي وأغااضةه، القةانون أهةدا  بيان هو املادة هذه دو  إن -1

 بطايقةة أساسةية ومقتضةيا  حمظو ا  من القانون ميليه ما تفس  وينبغي .منطوقه أحكام وتطبيق
  .ومقاصده أهدافه بلوغ تيّسا
 والقواعد املبادئ جمموعة من ها  الفاع من 2و 1 للفقاتن وفقا   املادة هذه صيغت وقد -2

 ،التقييديةةة التجا يةةة املما سةةا  مكافحةةة أجةة  مةةن األطةةاا  متمةةدد اتفاقةةا   عليهةةا املتفةةق املنصةةفة
 كاآليت: ونصهما

 التجممةةةةةةا  طايةةةةةةق عةةةةةةن أو الةةةةةةوطي الصةةةةةةميد علةةةةةةى للةةةةةةدول، ينبغةةةةةةي -1" 
 وتنفيةةذ الفملةةي وإنفةةا ه منهةةا املوجةةود وحتسةةن مناسةةبة تشةةايمية قواعةةد اعتمةةاد اإلقليميةةة،
  لة  يف مبةا التقييديةة، التجا يةة املما سةا  مكافحةة أجة  مةن وإدا يةة قضائية إجاا ا 
 .الوطنية عرب الشاكا  مما سا 
 أعمال على القضا  مبدأ على أساسا   تشايماهتا الدول تقيم أن ينبغي -2" 

 حتةةد، قةةد الةةي التصةةافا  أو األعمةةال هلةةذه الفمةةال التصةةد  أو املؤسسةةا  تصةةافا  أو
 وإسةةةا ة املاكةةة  هةةةذا احتيةةةاز أو مهةةةيمن، سةةةوقية قةةةوة ماكةةة  اسةةةتممال إسةةةا ة طايةةةق عةةةن

 له، مرب  ال بشك  آخا حنو على املنافسة تقييد أو األسواق إىل الوصول من استمماله،
تم  أو يلحق مما  االقتصةادية، تنميتهةا أو املةذكو ة الةدول بتجةا ة ضا ة آثا ا   يلحق أن ُيح
 مكتوبة غ  أو مكتوبة  مسية غ  أو  مسية تاتيبا  أو اتفاقا  طايق عن تؤد ، الي أو

  ".األثا نفس إىل املؤسسا ، بن ممقودة
 الةدول تاغة  قد والقواعد، املبادئ جمموعة من ألف الفاع يف مذكو  هو ما غاا  وعلى -3
 ومحايتهةا  وتشةجيمها املنافسة خلق )أ( مث  - للقانون احملددة األهدا  من م يد إىل اإلشا ة يف

 وتم ية  محايةة )د( االبتكةا   تشةجي  ) ( االقتصةادية  القةوة و/أو املةال  أس تاك  مكافحة )ب(
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 التقييديةة التجا يةة املما سا  تثث  ومااعاة - إخل املستهلكن مصاحل سيما وال االجتماعي الافاه
 .وتنميتها جتا هتا يف
 املبةةادئ جمموعةةة اعتمةةاد منةةذ تطةةو   املنافسةةة قةةانون مصةةطلحا  أن باملالحظةةة وجةةديا -4

 أو للمنافسةةةة املنافيةةةة التجا يةةةة املما سةةةا  مصةةةطلح يسةةةت دم واليةةةوم، .1980 عةةةام يف والقواعةةةد
 املما سةةةةا  مصةةةةطلح اسةةةةت دام مةةةن تةةةةواتاا   أكثةةةةا اسةةةةت داما   للمنافسةةةة املنةةةةايف التجةةةةا   السةةةلو 
 .التقييدية التجا ية

 األه اف  
 .األسةةةةواق داخةةةة  املنافسةةةةة ومحايةةةةة تم يةةةة  يف املنافسةةةةة لقةةةةانون األساسةةةةي اهلةةةةد  يتمثةةةة  -5

 الفاعةةي اجلة   هةةذا ويحبةن .حتديةةدا   األكثةا األهةةدا  مةن عةةدد الشةام  اهلةةد  هةذا ضةةمن وينةد  
 .الائيسية األهدا 

 ال ستهلك رف ه  
 و فةةة  األسةةةما ، ختفةةةي  عةةةام، بوجةةةه يتطلةةة ، املسةةةتهل   فةةةاه مةةةن قةةةد  أقصةةةى حتقيةةةق -6

 واالبتكةةةا  التطةةةويا عجلةةةة ودفةةة  واخلةةةدما ، السةةةل  ونوعيةةةة املسةةةتهل  خيةةةا  وحتسةةةن اإلنتةةةا ،
  فةةاه أبمةةاد حةةول نقةةا  االقتصةةادية النظايةةة مةةدا س خمتلةةف بةةن يةةدو   لةة ، ومةة  .التكنولةةوجين
  فةةاه )أ  اإلمجةةاي الافةةاه يكةةاف  إمنةةا املسةةتهل   فةةاه أن تةةا  الفكايةةة املةةدا س فةةبم  .املسةةتهل 

 ا تفةةاع عةن النةاجم املنتجةن إىل املسةةتهلكن مةن الثةاوة بنقة  تكةةرت  ال فهةي واملسةتهل (  املنةت 
 خسةا ة هو الائيسي وشاغلها .الطل  يف تؤثا أخا  متغ ا  بثية وال اإلنتا  واخنفاض األسما 

 املسةةتهل   فةاه ينشةةده الةذ  اهلةةد  أن أخةا  مةدا س وتةةا  .املنافسةة تشةةويه بسةب  الصةفقا 
 خسا ة ليس الائيسي وشاغلها .(2)ومصلحته املنت   فاه على ومصلحته املستهل   فاه تقدم هو

 وقةد ة املنتجةن إىل املسةتهلكن مةن الثةاوة انتقةال بة  فحسة ، تنافسية أق  أسواق يف الصفقا 
 أخةةا  فكايةةة مد سةةة وهنةةا  .السةةوق يف أكةةرب بنشةةا  املشةةا كة علةةى املسةةتهلكن مةةن أكةةرب عةةدد

 سةيما وال االحتكةا ، مكافحةة قةوانن إنفةا  إطةا  يف واتسةاقه املسةتهل   فةاه وضةو  هو شاغلها
 أوسةة  األخةة  املفهةةوم وهةةذا .املسةةتهل   فةةاه االسةةتهال  فةةائ  فيهةةا يمةةادل ال الةةي اال الةة يف

 تفضةيال  قبية  مةن للمنتجةا ، سةماية غة  متغة ا  إىل يش  قد ألنه األول، املفهوم من ا  نطاق
 االقتصةةةادية املنهجيةةةة علةةةى يصةةةم  قةةةد أمةةةا وهةةةو اإلعةةةالم، وسةةةائ  منتجةةةا  لتنةةةوع املسةةةتهلكن

  .(3)مااعاته

__________ 

 BY Orbach, 2011, The antitrust انظةا الفكايةة، املةدا س هةذه بةن النقةا  تفاصةي  مةن م يةد علةى لالطةالع (2)

consumer welfare paradox, Journal of Competition Law and Economics, 7(1):133–164. 

   .نفسه املاج  (3)



TD/RBP/CONF.8/L.1 

GE.15-09646 4 

 الك  ء   
 أو األمثةةةة (، النحةةةو علةةةةى السةةةت دامها املةةةةوا د )توزيةةة  التوزيةةةة  كفةةةا ة الكفةةةةا ة تشةةةم  -7

 أفضة  وخةدما  سةل  )تطةويا الديناميةة الكفةا ة أو تكلفةة(، بةثدى السةل  )إنتةا  اإلنتةا  كفا ة
 يةةة تم   علةةةى األسةةةواق يف املشةةةا كن لفةةة  بيئةةةة إجيةةةاد إىل املنافسةةةة وتامةةةي .االبتكةةةا ( خةةةالل مةةةن

 مةةن حةةد أدى إىل التقلية  أو التكنولةةوجي التطةويا يف االسةةتثما  خةالل مةةن مةثال   و لةة  الكفةا ة:
 .اإلنتا  تكاليف

 التن فسي  الع لي   
 تامةةةي وقةةد . اتةةه حةةد يف هةةد  هةةو التنافسةةةية بالممليةةة االحتفةةا  أن الةةبم  يةةا  قةةد -8

 واالسةةةةةةتبماد  القسةةةةةةا  السةةةةةةلو  لكةةةةةةبح كممليةةةةةةة املنافسةةةةةةة علةةةةةةى اإلبقةةةةةةا  إىل املنافسةةةةةةة قةةةةةةوانن
 .فيها تنافسي بسلو  واالحتفا  األسواق، إىل الدخول أمام الواج  إقامة وملن  واالستغالي،

 .الكفا ة وحتقيق املستهل   فاه هديف لبلوغ وسيلة التنافسية المملية محاية وتمترب -9

 أخ ى اعتب رات  
 الةةي االعتبةةا ا  مةةن متنوعةةة طائفةةة علةةى  لةة ، عةةن فضةةال   املنافسةةة، قةةوانن تشةةتم  قةةد -10
 قةوانن حيثيةا  بمة  تتضمن فمثال ، .االقتصادية بالكفا ة أو باملنافسة حصاية بصو ة تتملق ال

 الصغ ة للمؤسسا  الفاص محاية  ل  يمي وقد ".املشاوعة املنافسة" أهدافها عداد يف املنافسة
 قةةوانن بمةة  تشةة  قةةد  لةة ، عةةن وفضةةال   .التقليديةةة اجملتممةةا  اقتصةةادا  أو الجةةم واملتوسةةطة
 أخةةةا  أهةةةدافا   أو اإلقليميةةةة التنميةةةة أحيانةةةا   تشةةةم  الةةةي الوطنيةةةة االقتصةةةادية التنميةةةة إىل املنافسةةةة
 .الصناعية للسياسة

 أفايقيةا وجنةوب بولنةدا مثة  القضةائية الواليةا  بمة  يف ولوائحها املنافسة قوانن وتش  -11
 االعتبا ، يف وضمه يتمن مهم عنصا المامة املصلحة أن إىل التحديد وجه على وهنغا يا والصن

 لممليةة الت طةي  عنةد املثةال، سةبي  فملةى .املنافسة يف االندما  عمليا  تثث  تقييم يف سيما ال
 علةةةى 1999 لمةةةام للمنافسةةةة أفايقيةةةا جنةةةوب قةةةانون مةةةن (1) ألةةةف 12 املةةةادة تشةةةرت  انةةةدما ،
 عمليةةةةة علةةةةى املرتتبةةةةة لآلثةةةةا  ا  أوليةةةة ا  تقييمةةةة جتةةةةا  أن املنافسةةةةة حمكمةةةةة أو باملنافسةةةةة املمنيةةةةة اللجنةةةةة

 حةةاال  وجةةود إمكانيةةة و غةم الصةةدد، هةةذا ويف .المامةةة واملصةلحة املنافسةةة مةةن كةة  يف االنةدما 
 عمليةة فةنن كبة ة، بصو ة منها حتد أو املنافسة ستمن  االندما  عملية أن على فيها الظن يغل 

 تنةال ال قد أخا ، حاال  ويف .المامة املصلحة على الاص باب من املوافقة تنال قد االندما 
تمة  ما  غم الملمة، املصلحة بدواعي املوافقة االندما  عملية  كبة ة آثةا  مةن عليهةا يرتتة  أن ُيح
  .املنافسة يف
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 هةةو أهدافةةه أحةةد أن علةةى 1 املةةادة يف الصةةيي االحتكةةا  مكافحةةة قةةانون يةةنص وباملثةة ، -12
 اعتبةةةا ا  علةةةى بنةةةا  جيةةةوز، أنةةه علةةةى منةةةه 28 املةةةادة وتةةنص المامةةةة، االجتماعيةةةة املصةةةلحة محايةةة

 .تقيدها أو املنافسة تلغي أن شثهنا من اندما  عملية على املوافقة المامة، املصلحة
 أش  وقد .للجدل مث ة مسثلة املنافسة قانون إنفا  يف المامة املصلحة اعتبا ا  وإد ا  -13
 لوجةود املتقدمةة، البلةدان يف منةه الناميةة البلةدان يف أكةرب وزن هلةا المامةة املصلحة اعتبا ا  أن إىل
 الناميةة البلةدان يف باملنافسةة املمنية للسلطا  بالنسبة املهم من وألن الصناعية للسياسة أكرب دو 
 يف أفايقيةةا جنةةوب يف المنصةةا  الفصةة  نظةةام وتسةةب  .(4)مصةةداقيتها وتبةةي شةةاعيتها تؤسةةس أن

 ويشةةةك  .(5)الدولةةةة هيكةةة  يف واالقتصةةةاد  السياسةةةي الصةةةميدين علةةةى املسةةةاواة يف كبةةة  قصةةةو 
 االقتصةةادية البنيةةة مماجلةةة إىل الااميةةة اإلصةةالحا  مةةن ا  هامةة ا  جةة   للمنافسةةة أفايقيةةا جنةةوب قةةانون

  .(6)واس  نطاق على االقتصاد  النمو وتشجي  التا خيية
 علةةةى كّفتهةةةا تةةةاجح قةةةد المامةةةة املصةةةلحة اعتبةةةا ا  أن مةةةن خمةةةاو  فهنةةةا   لةةة ، ومةةة  -14

 علةةى املنافسةةة يف املرتتبةةة اآلثةةا  تقيةةيم وهةةو املنافسةةة قةةانون مةةن املنشةةود األصةةلي اهلةةد  حسةةاب
 يف اليقةةةن بتم يةةة  الكفيلةةةة السةةةب  بمةةة  هنةةةا  أن إال .املمةةةامال  أو التجا يةةةة املما سةةةا  بمةةة 
 جنةةةوب ويف .سياسةةةية ألغةةةااض أو التمسةةةفي اسةةةتغالهلا تقييةةةد مةةة  المامةةةة املصةةةلحة أحكةةةام تنفيةةةذ

 علةةى بنةةا  ا  هنائيةة ا  قةةاا   وتت ةةذ الفصةة  سةةلطة هةةي املنافسةةة حمكمةةة فةةنن املثةةال، سةةبي  علةةى أفايقيةةا،
 أخةا  سياسةية سةلطة أيةة توجةد وال .المامةة املصةلحة واعتبا ا  املنافسة اعتبا ا  من ك  تقييم

 ويف .وفانسةةةا أملانيةةةا مثةةة  البلةةةدان بمةةة  يف الةةةال عليةةةه مةةةا خبةةةال  القةةةاا ، هةةةذا إبطةةةال تسةةةتطي 
 ملكافحةةةة االحتةةةاد  املكتةةة  يكةةةون انةةةدما  عمليةةةة علةةةى يوافةةةق أن االقتصةةةاد لةةةوزيا جيةةةوز أملانيةةةا،

 ترتتة  أن املةاجح مةن كةان إ ا باملنافسةة، تتملق شواغ  بسب  حظاها قد االحتكا ية التكتال 
 املماملةةةة كانةةت إ ا أو للمنافسةةةة، املنافيةةة آثا هةةةا وتفةةوق االقتصةةاد تمةةةم فوائةةد املماملةةةة هةةذه علةةى
 القةةانون أن  غةةم السةةلطة هبةةذه الةةوزيا ويتمتةة  .املنافسةةة شةةواغ  تفةةوق الةةي المامةةة املصةةلحة ترب هةةا
 وزا يةةةة موافقةةةا  مثةةةان سةةةو  متةةةنح مل  لةةة ، ومةةة  .المامةةةة باملصةةةلحة يتملةةةق نةةةص أ  مةةةن خةةةال
 مت ةةةذ قةةةاا  املوافقةةة قةةةاا ا  آخةةةا وكةةان ،1973 عةةةام يف الوزا يةةة املوافقةةةة بةةةنص الممةة  بةةةد  منةةذ

__________ 

(4) D Lewis, 2002, The role of public interest in merger evaluation, paper presented at the 
 International Competition Network Merger Working Group, Naples, Italy, 28–29 September.  

(5) D Lewis, 2012, Thieves at the Dinner Table: Enforcing the Competition Act – A Personal Account 
 (Cape Town and Johannesburg, South Africa, Jacana Media).  

(6) S Roberts, 2004, The role for competition policy in economic development: the South African 
 experience, Working Paper 8, Trade and Industrial Policy Strategies. 
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 حةةاال  يف االقتصةةاد وزيةةا إىل فانسةةا يف األخةة ة الكلمةةة تاجةة  قةةد وباملثةة ، .(7)2008 عةةام يف
  .(8)احمل  على للبلد األساسية املصاحل فيها تكون الي االندما 

 إد ا  إزا  متشةةةددا   موقفةةةا   القضةةةائي االجتهةةةاد يت ةةةذ األمايكيةةةة، املتحةةةدة الواليةةةا  ويف -15
  كةا  املثةال، سةبي  فملةى .االحتكةا  مبكافحةة املتملةق التحلية  ضةمن باملنافسة تتص  ال قضايا
 حكةةم تكةوين" هةةو االحتكةا  مكافحةةة حتلية  مةن الغةةاض أن املتحةدة الواليةةا  يف المليةا احملكمةة
 هةةي للمنافسةةة مؤيةةدة سياسةةة كانةةت إ ا مةةا تقايةةا ولةةيس املنافسةةة، علةةى القيةةد تةةثث  مةةد  بشةةثن
 ".الصناعا  من صناعة أعضا  مصلحة أو المامة املصلحة ختدم سياسة
 وغالبةةةا   .مجيمهةةا أو األهةةةدا  هةةذه مةةن كثةةة ا   عديةةدة دول يف املنافسةةةة قةةوانن وتتضةةمن -16
 الغالةة  يف هةةذا وُيةةد  .آخةةا إىل حةةن مةةن بينهةةا فيمةةا تتنةةاق  لكنهةةا بينهةةا، التوفيةةق ميكةةن مةةا

 أو باملنافسةةةة حصةةةاا   تتملةةق ال المامةةةة للمصةةلحة أهةةةدافا   مةةةا لدولةةة املنافسةةةة قةةانون يتضةةةمن عنةةدما
 جيةة  غمةةوض وهةةو األهةةدا ، هةةذه حةةدود يف الغمةةوض مةةن قةةد  وهنةةا  .االقتصةةادية الكفةةا ة
 .املنافسة سلطا  أو احملاكم تت ذها قاا ا  خالل من الوقت مباو  تبديده

 الق ئ   التش يع ت ف  الب يل  النهج  
 محفّصةلة تةاد املنافسةة قةوانن أغةااض أو أهةدا  عةن القائمةة التشةايما  يف البديلة النه  -17
 .اجلدول يف
 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 أف يقي  
 متوز/يوليةه 19 املةؤ   03-03  قةم القانوين األما من 1 املادة تنص اجل ائا -1 

 املؤ   06-95  قم القانوين لألما واملمدل باملنافسة، املتملق 2003
 إىل يهةةد  القةةانوين األمةةا أن علةةى ،1995 الثاين/ينةةايا كةةانون 25
 مما سةةةةا  كةةةة  وتفةةةةاد  السةةةةوق يف املنافسةةةةة مما سةةةةة شةةةةاو  حتديةةةةد"

 الفماليةة زيةادة قصةد االقتصادية، التجميما  ومااقبة للمنافسة مقيدة
 األمةا مة  وباملقا نةة ".املستهلكن مميشة ظاو  وحتسن االقتصادية
 منةة  علةةى يةةنص اجلديةةد، القةةانوين األمةةا فةةنن ،06-95  قةةم القةةانوين
 أحةةد  لة  باعتبةا  اجل ائايةة السةوق يف التقييديةة واملما سةا  السةلو 
 .القانون أهدا 

__________ 

(7) E Niitväli and M Reysen, 2015, Germany: Merger control, The European Antitrust Review, Global 

Competition Review, available at http://globalcompetitionreview.com/reviews/62/sections/210/ 
chapters/2489/germany-merger-control/ (2015 أيا /مايو 7 للمطالمة تا يخ )آخا.   

(8) A Choffel, A Glatz and Y Utzschneider, 2015, France: Merger control, The European Antitrust 

Review, Global Competition Review, available at http://globalcompetitionreview.com/reviews/ 
62/sections/210/chapters/2484/france-merger-control/ (2015 أيا /مايو 7 للمطالبة تا يخ )آخا. 
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 يف املنافسةةة تم يةة " هةةو ،2007 ،4  قةةم املنافسةةة قةةانون مةةن اهلةةد  غامبيا -2 

 التواطئيةةةةةةة االتفاقةةةةةةا  حظةةةةةةا طايةةةةةق عةةةةةةن واخلةةةةةةدما ، السةةةةةةل  تو يةةةةةد
 مةةةةةةةن األخةةةةةةةا  األصةةةةةةةنا  يف والتحقيةةةةةةةق المطةةةةةةةا ا ، يف والتالعةةةةةةة 
 والاقابةةة االنةةدما  وعمليةةا  االحتكةةا  وحةةاال  التقييديةةة االتفاقةةا 
 ."املنافسة فوائد فهم تم ي  عن فضال   عليها،

 اهلةد  أن على ،2003 ،2  قم املنافسة قانون من 1 الفص  ينص ناميبيا -3 
 مةةن ناميبيةةا يف ومحايتهةةا املنافسةةة تشةةجي  تم يةة " هةةو القةةانون هةةذا مةةن
 ومنائةه  التكيةف علةى وقد تةه النامييب االقتصاد كفا ة تم ي  )أ( أج 
 بةن االختيةا  مةن ومتكيةنهم للمسةتهلكن تنافسية أسما  إتاحة )ب(

 االجتمةةةةةةةاعي الافةةةةةةةاه عجلةةةةةةةة ودفةةةةةةة  الممالةةةةةةةة تم يةةةةةةة   () املنتجةةةةةةةا  
 يف الناميبيةةةةةةة املشةةةةةةا كة فةةةةةةاص توسةةةةةةي  )د( للنةةةةةةاميبين  واالقتصةةةةةةاد 

 ناميبيةةةةا  يف األجنبيةةةةة املنافسةةةةة بةةةةدو  االعةةةةرتا  مةةةة  المامليةةةةة األسةةةةواق
 للمشةةا كة منصةةفة فةةاص علةةى الصةةغ ة املشةةا ي  حصةةول ضةةمان )هةةة(
 امللكيةةةةة، قاعةةةةدة توسةةةةي  علةةةةى التشةةةةجي  )و( النةةةةامييب  االقتصةةةةاد يف
 احملةةةةاومن األشةةةة اص أوسةةةةا  يف التملةةةة  حصةةةةص زيةةةةادة سةةةةيما وال

 باملصةةلحة تتملةةق مبهمةةة ناميبيةةا يف املنافسةةة قةةانون ويضةةطل  ."ا  تا خييةة
 .األساسية املنافسة قانون اعتبا ا  جان  إىل المامة

 ،1998 ،89  قةةم املنافسةةة قةةانون مةةن 1 الفصةة  مةةن 2 املةةادة تةةنص أفايقيا جنوب -4 
 اجلمهو يةة يف املنافسة تشجي  تم ي  هو القانون هذا هد " أن على

 علةةةى وقد تةةةه االقتصةةةاد كفةةةا ة تم يةةة  )أ( أجةةة  مةةةن عليهةةةا، والفةةةا 
 ومتكيةةنهم للمسةةتهلكن تنافسةةية أسةةما  إتاحةةة )ب( ومنائةةه  التكيةةف

 الافةةةاه عجلةةة ودفةة  الممالةةة تم يةةة  ) ( املنتجةةا   بةةن االختيةةا  مةةن
  مشا كة فاص توسي  )د( أفايقين  للجنوب واالقتصاد  االجتماعي
 نافسةةةةةةامل بةةةةةدو  االعةةةةةرتا  مةةةةة  المامليةةةةةة األسةةةةةواق يف أفايقيةةةةةا جنةةةةةوب
 املؤسسةةةةةةةا  مجيةةةةةةة  حصةةةةةةةول ضةةةةةةةمان ()ه اجلمهو يةةةةةةةة  يف األجنبيةةةةةةةة
 االقتصةةةةةةةاد  يف للمشةةةةةةةا كة منصةةةةةةةفة فةةةةةةةاص علةةةةةةةى الجةةةةةةةم املتوسةةةةةةةطة

 حصةةص زيةةادة سةةيما وال امللكيةةة، قاعةةدة توسةةي  علةةى التشةةجي  )و(
 القةةةانون يحغةةة  ومل ."ا  تا خييةةة احملةةةاومن األشةةة اص أوسةةةا  يف التملةةة 
 املنافسةةةةة قةةةةانون أهةةةةدا  ،2009 ،1  قةةةةم املنافسةةةةة لقةةةةانون املمةةةةدل
 فقاتةةةةةان أحضةةةةةيفت  لةةةةة ، ومةةةةة  .المامةةةةةة باملصةةةةةلحة املتملقةةةةةة 89  قةةةةم

 التةةاي: النحةةو علةةى 1 الفصةة  مةةن 2 املةةادة إىل و) ( )ز( جديةةدتان
 تلةة  داخةة  سةةلو  أ  أو سةةوقية ظةةاو  أيةةة ومماجلةةة كشةةف )ز("

 تلةةةة  متيةةةة  حيثمةةةةا بمينهةةةةا، خةةةةدما  أو سةةةةل  أليةةةةة بالنسةةةةبة السةةةةوق
 فيمةةا املنافسةةة تشةةويه أو تقييةةد أو منةة  إىل السةةلو   لةة  أو الظةةاو 
 اجلمهو يةةةة  داخةةة  اخلةةةدما  أو السةةةل  تلةةة  اقتنةةةا  أو بتو يةةةد يتملةةةق
 الةي املشةرتكة والسياسةا  للممةاي  املتسةق التطبيةق على الاص ) (
 ."االقتصادية والقطاعا  األسواق مجي  نطاق على املنافسة يف تؤثا
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 أن علةةةةى ،2003 لمةةةةام المادلةةةةة املنافسةةةةة قةةةةانون مةةةةن 3 املةةةةادة تةةةةنص املتحدة تن انيا مجهو ية -5 

 مجهو يةةة شةةم  عمةةوم بافةةاه النهةةوض" هةةو القةةانون هةةذا مةةن الغةةاض
 األسةواق يف الفمليةة املنافسةة ومحاية تشجي  خالل من املتحدة تن انيا
جحةةةةف السةةةةوقي السةةةةلو  ومنةةةة 

ح
 مجهو يةةةةة أحنةةةةا  مجيةةةة  يف واملضةةةةل  امل

 وعةةاض وتوزيةة  إنتةةا  يف الكفةةا ة زيةةادة )أ( أجةة  مةةن املتحةةدة تن انيةةا
 من قد  أكرب حتقيق ) ( االبتكا   تشجي  )ب( واخلدما   السل 
 ."املستهلكن محاية )د( املوا د  ختصيص يف الكفا ة

 الةةةذ  ،2010 لمةةةام املسةةةتهل  ومحايةةةة املنافسةةةة قةةةانون زامبيةةةا سةةةّنت زامبيا -6 
 قةانون وأعةاد .1994 لمةام المادلةة والتجةا ة املنافسةة قةانون حمة  ح 
 ومحايةة املنافسةة جلنةة لتصبح ال امبية املنافسة جلنة تسمية 2010 عام

 وهةةي القةةانون، أهةةدا  2010 عةام قةةانون ديباجةةة وتحبةةن .املسةتهل 
 التجا يةةة املما سةةا  مةةن املسةةتهل  ومحايةةة وتشةةجيمها املنافسةةة صةون
 .المادلة غ 

 اله  ي وال حيط آسي  
 ،2010 لمةةةام املسةةةتهل  ومحايةةةة املنافسةةةة قةةةانون مةةةن 2 املةةةادة تةةةنص أسرتاليا -7 

 مةن سةرتاليناأل بافةاه النهةوض" هةو القةانون هةذا مةن الغةاض أن على
 ."للمستهل  الماية وتوف  المادلة والتجا ة املنافسة تشجي  خالل

 عةةام يف اعتمةةد الةةذ  االحتكةةا ، مكافحةةة قةةانون مةةن 1 املةةادة تةةنص الصن -8 
 أن علةةةةةةى ،2008 آب/أغسةةةةةطس يف التنفيةةةةةذ حيةةةةة  ودخةةةةة  2007
 ومحايةةة االحتكا يةةة، التصةةافا  وتقييةةد منةة  لغةةاض" سحةةنّ  قةةد القةةانون
 ومحايةةةةةة االقتصةةةةةادية، الكفةةةةةا ة وتم يةةةةة  السةةةةةوق، يف المادلةةةةةة املنافسةةةةةة
 التنميةةةةةة وتم يةةةةة  المامةةةةةة، االجتماعيةةةةةة واملصةةةةةاحل املسةةةةةتهلكن مصةةةةةاحل
 ."االشرتاكي السوق القتصاد الصحية

 وهي القانون، أهدا  على 2012 لمام املنافسة قانون ديباجة تنص كونغ هونغ -9 
 كونةغ، هونةغ يف باملنافسةة خية  أو يقيةد أو مين ، الذ  السلو  حظا
 يف املنافسةةةة مةةةن كبةةة ة بد جةةةة تقلةةة  الةةةي االنةةةدما  عمليةةةا  وحظةةةا
 .كونغ هونغ

 جةا  كمةا ،2011 لمةام المادلةة التجةا ة قةانون مةن التشايمي الغاض تايوان -10 
 ومحايةة التجةا  ، النظةام على الفا  هو ،1 الفص  من 1 املادة يف

 االسةةةةةةتقاا  وتم يةةةةة  المادلةةةةةةة املنافسةةةةةة وضةةةةةةمان املسةةةةةتهلكن، مصةةةةةاحل
 .واالزدها  االقتصاد 

 عةةدهلا الةةي )بالصةةيغة 2002 لمةةام املنافسةةة قةةانون مةةن 1 املةةادة تةةنص  اهلند -11 
 هةةو القةةانون هةةد  أن علةةى (2007 لمةةام )املمةةدل( املنافسةةة قةةانون

 يف املنافسةةة وتشةةجي  باملنافسةةة، ضةةا ة آثةةا  هلةةا الةةي املما سةةا  منةة "
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 حايةة وضةمان املسةتهلكن، مصةاحل ومحايةة عليهةا، واحملافظةة األسواق
 اهلنديةةةةة األسةةةةواق يف األخةةةةا  املشةةةةا كة اجلهةةةةا  ت اوهلةةةةا الةةةةي التجةةةةا ة
 التنميةةةةة وضةةةة  مةةةة  عليهةةةةا، املرتتبةةةةة أو هبةةةةا املاتبطةةةةة املسةةةةائ  ومماجلةةةةة

 ."االعتبا  يف للبلد االقتصادية
 المادلةة، التجةا ة ومحايةة اخلاصة االحتكا ا  حظا قانون من الغاض اليابان -12 

 1 املةةةادة يف جةةةا  كمةةةا ،1947 نيسةةةان/أباي  14 املةةةؤ   ،54  قةةةم
 اإلبداعيةةةة املبةةةاد ة لفةةة  والةةةاة، المادلةةةة املنافسةةةة تشةةةجي " هةةةو منةةةه،

 ل يةةةةادة التجا يةةةةة، األنشةةةةطة تشةةةةجي  أجةةةة  مةةةةن املشةةةةا ي ، ألصةةةةحاب
 التطةةةةو  تم يةةةة  وبالتةةةةاي القيقةةةةي، القةةةةومي والةةةةدخ  الممالةةةةة مسةةةةتو 

 عمةوم مصاحل ضمان عن فضال   الوطي، لالقتصاد والناف  الدميقااطي
 ".املستهلكن

 هةذا مةن اهلةد  أن علةى ،2010 لمةام املنافسةة قةانون ديباجةة تنص مالي يا -13 
 عمليةة ومحايةة تم ية  خةالل مةن االقتصةادية التنمية تم ي " هو القانون
 ا  أيض باملالحظة وجديا ."املستهلكن مصاحل محاية وبالتاي املنافسة،

 وهةةو األعمةةال، و يةةادة واالبتكةةا  الكفةةا ة تشةةج  املنافسةةة عمليةةة أن
 واخلةةةةدما  املنتجةةةةا  نوعيةةةةة وحتسةةةةن التنافسةةةةية، األسةةةةما  يهيةةةة  مةةةةا

 أن إىل كةةةةذل  الةةةةنص ويشةةة  .للمسةةةةتهلكن أوسةةة  خيةةةةا ا  وتةةةوف 
 ."للمنافسة املنايف السلو  حظا هو عاضه التشاي  هذا"

 مةةةن الغةةةاض أن علةةةى ،2010 لمةةةام املنافسةةةة قةةةانون مةةةن 1 املةةةادة وتةةةنص  منغوليا -14 
 ومنة  السوق، يف الشاكا  بن المادلة املنافسة ظاو  هتيئة" هو القانون
 عةةةن فضةةةال   للمنافسةةةة، عةةةدا  أو السةةةوق يف احتكا يةةةة أنشةةةطة أ  وحظةةةا
 ".املنافسة بتنظيم املكلفة للمؤسسة القانوين األساس حتديد

 يف املنافسةةةةةة تشةةةةةجي " هةةةةةو باملنافسةةةةةة املتملةةةةةق التشةةةةةاي  مةةةةةن الغةةةةةاض نيوزيلندا -15 
 "نيوزيلنةةدا يف للمسةةتهلكن األجةة  الطويلةةة املصةةاحل لتحقيةةق األسةةواق
 مةةن ابتةةدا    1986 لمةةام التجةةا ة قةةانون مةةن ألةةف، 1 املةةادة )أحد جةةت

 املمةةةدل التجةةةا ة قةةةانون مةةن 4 املةةةادة مبوجةةة  ،2001 أيا /مةةايو 26
 (.2001، 32  قم ،2001 لمام

 المادلةةةةةة، التجةةةةةا ة وقةةةةةانون االحتكةةةةةا ا  الئحةةةةةة مةةةةةن 1 املةةةةةادة تةةةةنص اجلنوبية كو يا -16 
 هو القانون هذا من اهلد  أن على ،2013 عام يف املمدلة بالصيغة

 اسةةت دام إسةةا ة حظةةا خةةالل مةةن والةةاة، المادلةةة املنافسةةة تشةةجي "
 االقتصةةةةةةةةادية، للقةةةةةةةوة املفةةةةةةةةا  والرتكيةةةةةةة  السةةةةةةةةوق، يف املهةةةةةةةيمن املاكةةةةةةة 

 المادلةةةةةةة، غةةةةةة  التجا يةةةةةةة واملما سةةةةةا  بتواطةةةةةةؤ، الظاملةةةةةةة واملما سةةةةةا 
 ومحايةةةةة التجا يةةةةة، للمؤسسةةةةا  االبتكا يةةةةة األنشةةةةطة حتفيةةةة  وبالتةةةةاي

  ."املتوازنة االقتصادية التنمية وحتقيق املستهلكن،
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 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 األورو  ( اال ح   )غي  أورو   
 جةةا  كمةةا ،2003 لمةةام 9121  قةةم املنافسةةة، محايةةة قةةانون يهةةد  ألبانيا -17 

 وحتديةد السةوق، يف والفمليةة المادلةة املنافسةة محاية" إىل ،1 مادته يف
 حتديةةةةد عةةةةن فضةةةةال   التجا يةةةةة، للمؤسسةةةةا  بالنسةةةةبة السةةةةلو  قواعةةةةد

 ".اختصاصاهتا وبيان املنافسة محاية عن املسؤولة املؤسسا 
كّمةةة  االقتصةةةادية املنافسةةةة محايةةةة قةةةانون أ مينيا -18 

ح
 يف املمتمةةةد HO-N بقةةةانون امل

 وتشجي  محاية" هو منه، 1 املادة يف جا  كما غاضه، ،2007 عام
 المادلةةةة، للمنافسةةةة مناسةةةبة بيئةةةة وضةةةمان الةةةاة، االقتصةةةادية املنافسةةةة
 .أ مينيا يف "املستهلكن حقوق ومحاية املباد ة  و  تنمية وتم ي 

 اهلةةد  أن علةةى 44/2005  قةةم املنافسةةة قةةانون مةةن 1 املةةادة تةةنص أيسلندا -19 
 عوامةة  كفةةا ة زيةةادة وبالتةةاي الفمليةةة املنافسةةة تم يةة " هةةو القةةانون مةةن

 الةواج  منة  )أ( طايةق عةن اهلةد  هةذا ويتحقةق .اجملتمة  يف اإلنتةا 
 االقتصةةةةةةادية  الممليةةةةةةة حايةةةةةةة علةةةةةةى املفاوضةةةةةةة والقيةةةةةةود املمقولةةةةةةة غةةةةةة 
 وتقييةةةد الشةةةاكا  مةةةن قلةةةة جانةةة  مةةةن الضةةةا  االحتكةةةا  منةةة  )ب(

 ".السوق يف جدد منافسن دخول وتسهي  ) ( املنافسة 
 عةةةام يف مةةةاة آخةةةا )املمةةةدل 2004 لمةةةام املنافسةةةة قةةةانون مةةةن اهلةةةد  الناوي  -20 

 وبالتاي باملنافسة النهوض" هو منه، 1 املادة يف جا  كما (،2014
 القةةانون، تطبيةةق وعنةةد ."بكفةةا ة اجملتمةة  مةةوا د اسةةت دام يف املسةةا ة
 .املستهلكن ملصاحل خاص اهتمام إيال  ينبغي

 املةةؤ   املنافسةةة، محايةةة بشةةثن FZ-135  قةةم االحتةةاد  القةةانون أهةةدا  الاوسي االحتاد -21 
 جةا  كمةا (،2011 عةام يف املمدلةة )بصيغته 2006 متوز/يوليه 16
 فضةال   مشةرتكة، اقتصةادية منطقةة وجةود كفالةة" هي منه، 1 املادة يف
 االقتصةةاد  النشةةا  وحايةةة املنافسةةة، ومحايةةة السةةل ، حاكةةة حايةةة عةةن
 ."السل  ألسواق الفملي للمم  الظاو  وهتيئة الاوسي، االحتاد يف

 محايةةةةة" منةةةةه، 1 املةةةةادة يف جةةةةا  كمةةةةا املنافسةةةةة، محايةةةةة قةةةةانون يحةةةةنّظم صابيا -22 
 االقتصةةاد  التقةةدم حتقيةةق هبةةد  صةةابيا، مجهو يةةة سةةوق يف املنافسةةة
 ".خاص بوجه املستهلكن صاحل فيه وملا اجملتم ، و فاه

 املنافسةة وقيةود االحتكا يةة التكةتال  بشةثن االحتةاد  القةانون يسمى سويساا -23 
 اآلثةةةةا  منةةة " إىل منةةةةه 1 الفصةةة  مةةةةن 1 املةةةادة يف )املمةةةةدل( األخةةةا 

 االحتكا يةة التكةتال  علةى املرتتبةة الضةا ة االجتماعية أو االقتصادية
 ملصةةةةلحة املنافسةةةةة تم يةةةة  وبالتةةةةاي املنافسةةةة، علةةةةى القيةةةةود مةةةةن وغ هةةةا
 ".الليربالية مبادئ إىل يستند سوق اقتصاد
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 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 أن علةةةةى ،4054  قةةةةم املنافسةةةةة، محايةةةةة قةةةةانون مةةةةن 1 املةةةةادة تةةةةنص تاكيا -24

 واملما سةةا  والقةةاا ا  االتفاقةةا  منةة " هةةو القةةانون هةةذا مةةن اهلةةد 
 واخلةةدما ، السةةل  أسةةواق يف للمنافسةةة املقيةةدة أو املشةةوهة أو املانمةةة
 وضةمان اهليمنةة، ملاكة  السةوق يف املهيمنة الشاكا  استممال وإسا ة
 الاقابةةةةة وفةةةةاض التنظيميةةةةة اللةةةةوائح وضةةةة  طايةةةةق عةةةةن املنافسةةةةة محايةةةةة

 ."الغاية هلذه الضاو ية
 يف مةةاة آخةةا املمةةدل االقتصةةادية، املنافسةةة محايةةة قةةانون ديباجةةة تةةنص أوكاانيا -25 

 القانونيةةةةة األسةةةةس حتديةةةةد" بةةةةه يةةةةااد القةةةةانون أن علةةةةى ،2011 عةةةةام
 يف االحتكا  من للحد ومحايتها، االقتصادية املنافسة على للمحافظة
 بكفةةا ة أوكاانيةةا اقتصةةاد عمةة  ضةةمان بةةه ويةةااد االقتصةةادية، األنشةةطة
 ".املنافسة على القائمة المالقا  تنمية إىل باالستناد

 األورو   اال ح   
 18 املةةةةؤ   700  قةةةةم املوحةةةد )القةةةةانون املنافسةةةةة قةةةانون مةةةةن اهلةةةد   الدامنا  -26 

 عةن اجملتمة  يف املةوا د توزية  كفةا ة تم ية " هو (2013 يونيهح ياان/
 ".واملستهلكن الشاكا  لفائدة المملية املنافسة طايق

 يف املمدلةة )بصةيغته 2001 لمةام املنافسةة قةانون تطبيةق نطاق يتناول  إستونيا -27 
 على احملافظة" منه 1 املادة من 1 الفقاة يف جا  كما (،2013 عام

 الطبيميةةةة، املةةةوا د اسةةةت اا  جمةةةاال  يف الةةةاة املبةةةاد ة لصةةةاحل املنافسةةةة
 واخلةةةةدما  املنتجةةةةا  وشةةةةاا  وبيةةةة  اخلةةةةدما  وتةةةةوف  السةةةةل ، وصةةةةن 

 األنشةةةةطة سةةةةائا يف املنافسةةةةة تقييةةةةد أو حتديةةةةد أو منةةةة  دون والةةةةؤول
 ينطبةةةةةق  لةةةةة ، عةةةةةن وفضةةةةةال   ."املما سةةةةةا  هةةةةةذه وإزالةةةةةة االقتصةةةةةادية

 خةةةا   فمةةة  إتيةةةان عةةةن االمتنةةةاع أو فمةةة  ا تكةةةاب حةةةال يف" التشةةةاي 
 املنافسةةة تقييةةد إىل  لةة  وأد  املنافسةةة، تقييةةد هبةةد  إسةةتونيا إقلةةيم
 ."ستونياإ إقليم داخ 

 .فانسا يف باملنافسة املتملق التشاي  بثهدا  صايح بيان هنا  ليس  فانسا -28 

 هةةةةذا هبةةةةد  يتملةةةةق ا  بنةةةةد املنافسةةةةة قيةةةةود مناهضةةةةة قةةةةانون يتضةةةةمن ال  أملانيا -29 
 .منه الغاض أو القانون

 عةةةةةةام يف مةةةةةةاة آخةةةةةةا )املمةةةةةدل 1996 لمةةةةةةام املنافسةةةةةةة قةةةةةةانون يهةةةةةد   هنغا يا -30 
 يتملةةةةق فيمةةةةا المامةةةةة املصةةةةلحة" محايةةةةة إىل لديباجتةةةةه، ا  وفقةةةة (،2010
 االقتصةةةةادية الكفةةةةا ة يكفةةةة  مبةةةةا السةةةةوق يف املنافسةةةةة علةةةةى بالفةةةةا 
 الن اهةة بشةا  تفةي الةي الشةاكا  مصةاحل وتثمن االجتماعي والتقدم

 ."املستهلكن ومصاحل التجا ية األعمال يف



TD/RBP/CONF.8/L.1 

GE.15-09646 12 

 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 يةةةنص تفسةة   بيةةةان يف محبينةةة ،2007 لمةةام املنافسةةةة قةةانون أهةةدا  إسبانيا -31 

 أحةةد يشةةك  التجا يةةة املؤسسةةا  بةةن فمالةةة منافسةةة وجةةود أن علةةى
 ويميةةد التجا يةةة املؤسسةةا  تصةةافا  ويضةةب  السةةوق، اقتصةةاد أ كةةان
 .كفةةةةةا ة التقنيةةةةةا  أو املشةةةةةغلن أكثةةةةةا لصةةةةةاحل املنتجةةةةةة املةةةةةوا د توزيةةةةة 
 تااجة  شةك  يف للمسةتهل  بالنسبة اإلنتا  يف الكفا ة هذه وتحرتجم
 مة  ونوعيتها وتنوعها املماوضة، املنتجا  كمية يف زيادة أو األسما 
 نظةةام وجةةود مةةن بةةد ال وبالتةةاي .بثسةةاه اجملتمةة   فةةاه يف الحقةةة زيةةادة

 القةةةاا ا  صةةةن  حايةةةة يف ضةةةاو ية غةةة  بصةةةو ة التةةةدخ  دون يتةةةوخى،
 .السوق عمليا  س  حسن لضمان مناسبة أدوا  التجا ية،

 يونيةةةةةةةةهح ياان/ 18، املةةةةةةةةؤ   579: 2008سةةةةةةةةة املناف قةةةةةةةةانون يامةةةةةةةي  السويد -32 
 ومواجهة إزالة" إىل منه 1 الفص  من 1 املادة يف جا  كما ،2008
 وجتةةةا ة إنتةةةا  جمةةةال يف الفمليةةةة املنافسةةةة سةةةبي  تمةةةرتض الةةةي المقبةةةا 
 ."املنتجا  من  ل  وغ  واخلدما  السل 

 للجماعةة املنشةئة املماهةدة مةن ()ز(1)3 املادة لشبونة مماهدة ألغت  األو ويب االحتاد -33 
 يتمثة  أنةه علةى األو وبيةة اجلماعةة أهةدا  أحةد تحةد   الي األو وبية،

 ."الداخليةةةة السةةةوق يف املنافسةةةة تشةةةويه عةةةدم يضةةةمن نظةةةام" إقامةةةة يف
 تنصةةان اللتةةان األو ويب االحتةةاد مماهةةدة مةةن 3و 2 املادتةةان تشةة  وال

 تشةةةةةةويه عةةةةةةدم" إىل صةةةةةةااحة األو ويب، االحتةةةةةةاد وأهةةةةةةدا  قةةةةةةيم علةةةةةةى
 وإىل كهةةد  داخليةةة سةةوق إنشةةا  إىل  لةة  مةةن بةةدال   بةة  "املنافسةةة

 يشةةةةةةة   لةةةةةة ، ومةةةةةة  ."املنافسةةةةةةة عةةةةةةاي اجتمةةةةةةاعي سةةةةةةوقي اقتصةةةةةةاد"
 الداخليةةةةةة السةةةةةوق بشةةةةةثن قانونةةةةةا   امللةةةةة م 27  قةةةةةم اجلديةةةةةد الربوتوكةةةةةول
 يف عليةةةةه املنصةةةوص النحةةةةو علةةةى الداخليةةةةة السةةةوق أن" إىل واملنافسةةةة
 عةةةةدم يكفةةةة  نظامةةةةا   تتضةةةةمن األو ويب االحتةةةةاد مماهةةةةدة مةةةةن 3 املةةةةادة
 األو ويب لالحتةةةةاد التابمةةةةة المةةةةدل حمكمةةةةة وفّصةةةةلت ."املنافسةةةةة تشةةةةويه
 مشة ة األو ويب، االحتةاد عمة  بسة  املتملقة املماهدة من 101 املادة
 املسةةةةةةةتهلكن أو املتنافسةةةةةةةن مصةةةةةةةاحل محايةةةةةةةة إىل هتةةةةةةةد  ال أهنةةةةةةةا إىل

 حتمةةةةي بةةةةذل  وهةةةةي السةةةةوق، هيكةةةة  محايةةةةة إىل ا  أيضةةةة بةةةة  فحسةةةة ،
 .(2009 يونيهح ياان/ C-8/08، 4 )القضية  اهتا حد يف املنافسة

 الال يني  أم يك 
 الثةةةةاين/ تشةةةةاين 30 املةةةةؤ   12.529  قةةةةم القةةةةانون مةةةةن 1 املةةةةادة تةةةةنص الربازي  -34 

 النظةام انتهاكةا  علةى والمقوبةا  الوقائيةة التداب " على ،2011 نوفمرب
 وحايةةة الةةاة باملنافسةةة املتملقةةة الدسةةتو ية باملبةةادئ وتسرتشةةد االقتصةةاد ،

 إسةةةةةا ة ومنةةةةة  املسةةةةةتهل  ومحايةةةةةة للملكيةةةةةة، االجتمةةةةةاعي والةةةةةدو  املبةةةةةاد ة
 أن علةةةةةةى ا  أيضةةةةةة القةةةةةةانون يةةةةةةنص مةةةةةةاك "االقتصةةةةةةادية السةةةةةةلطة اسةةةةةةت دام

 ."القانون هذا ُيميها الي القانونية املصاحل صاح  هو الشم "
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 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 أن علةى 1991 عام يف اعتحمد الذ  الدستو  من 333 املادة تنص كولومبيا -35 

 متنة  قةوانن تصةد  أن للدولة ينبغي أنه وعلى دستو  ، حق املنافسة
 أ  تكةةةةافح أو متنةةةة  أن وعليهةةةةا االقتصةةةةادية الايةةةةة تقييةةةةد أو إعاقةةةةة"

 جانة  مةن املهيمن السوقي املاك  استممال إسا ة أشكال من شك 
  قةةةةةم القةةةةةانون املنافسةةةةةة، قةةةةةانون مةةةةةن واهلةةةةةد  ."مؤسسةةةةةا  أو أفةةةةةااد

 هةةةو منةةةه، 1 املةةةادة يف جةةةا  كمةةةا ،2009 عةةةام يف املمةةةدل ،1340
 السةةوق ظةةاو  مةة  التكيةةف أجةة  مةةن املنافسةةة محايةةة لةةوائح حتةةدي 
 املسةةةةت دمن جانةةةة  مةةةةن كافيةةةةة بصةةةةو ة مااقبتهةةةةا وتسةةةةهي  الاليةةةةة،
 بالواجةةةةةةةة  للوفةةةةةةةةا  الوطنيةةةةةةةةة للسةةةةةةةةلطا  املتاحةةةةةةةةة األدوا  وحتسةةةةةةةةن
 األ اضةةةةي يف الةةةةاة االقتصةةةادية املنافسةةةةة محايةةةة يف املتمثةةةة  الدسةةةتو  
 .الوطنية

  قم للمستهلكن، الفملية والماية املنافسة تشجي  قانون من اهلد  كوستا يكا -36 
 لقةةةةوق الفمليةةةةة المايةةةةة هةةةةو منةةةةه، 1 املةةةةادة يف جةةةةا  كمةةةةا ،7472

 الةاة املنافسةة عمليةة وتم ية  ومحاية املشاوعة، ومصالهم املستهلكن
 وغ هةةا االحتكا يةةة واملما سةةا  االحتكةةا ا  وحظةةا منةة  خةةالل مةةن
 مةةن يلةة م ال مةةا وإزالةةة السةةوق، يف الممةة  سةة  فماليةةة علةةى القيةةود مةةن

 .االقتصادية لألنشطة منظمة لوائح
 األول/ تشةةاين 31 املةةؤ   45  قةةم القةةانون املنافسةةة، قةةانون مةةن الغةةاض بنما -37 

 وضةمان محاية" هو منه 1 املادة عليه تنص ما حنو على ،2007 أكتوبا
 االحتكا يةةةة املما سةةةا  علةةةى بالقضةةةا  الةةةاة االقتصةةةادية املنافسةةةة عمليةةةة
 بكفةةا ة، لمملهةةا واخلةةدما  السةةل  أسةةواق أدا  جمةةال يف األخةةا  والقيةةود

 ".للمستهلكن المليا املصلحة ضمان أج  من
 1 املةادة يف جةا  كمةا ،2008 ،1044  قم التشايمي املاسوم يامي وب   -38 

 األثةةةا يكةةةون تصةةةا  أو بفمةةة  ن يهةةةة غةةة  منافسةةةة أيةةةة قمةةة  إىل منةةةه،
 التنافسةية الممليةة سة  يف التةثث  هةو عليةه املرتت  احملتم  أو القيقي
 .منمها أو املناس  النحو على

 لمةام ومحايتهةا الةاة املنافسةة مما سةة تشةجي  قةانون من 1 املادة تنص البوليفا ية فن ويال مجهو ية -39 
 مما سةةةةة ومحايةةةةة تم يةةةة " هةةةةو القةةةةانون مةةةةن الغةةةةاض أن علةةةةى ،1992
 ومنةةةةةةةة  واملسةةةةةةةةتهلكن  املنتجةةةةةةةةن لصةةةةةةةةاحل والكفةةةةةةةةا ة الةةةةةةةةاة املنافسةةةةةةةةة
 والتصا  القلة احتكا  ومما سا  االحتكا ية والتصافا  املما سا 

 تميةةةق أن ميكةةةن الةةةي الوسةةةائ  مةةةن  لةةة  وخةةةال  النحةةةو، هةةةذا علةةةى
 ".منه حتد أو ت يّفه أو تقيده أو االقتصادية بالاية التمت 

 قاطاجنةةة، اتفاقيةةة جلنةةة عةةن الصةةاد  285 القةةاا  مةةن 1 املةةادة تةةنص األندي  دول مجاعة -40 
 املنافسةةةةة يف التشةةةةوها  تصةةةحيح أو منةةةة " يلةةةتمس التنظةةةةيم أن علةةةى

 ."الاة املنافسة تقيد الي املما سا  عن الناشئة
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 الغاض أو اهلد  املنطقة حس  اجملموعة أو اإلقليم أو البلد 
 امل او  لبلدان املشرتكة السوق -41 

 )م كوسو ( اجلنويب
 18/96 القاا  - املشرتكة السوق يف سةاملناف محاية باوتوكول يهد 
 املنافسةةةةةةة محايةةةةةةة" إىل - 1996 ديسةةةةةةمرباألول/ كةةةةةةانون 17 املةةةةةةؤ  
 ."املشرتكة السوق داخ 

 الش  لي  أم يك 
 حنةو علةى املمدلةة(، )بصةيغته 1985 لمةام املنافسةة قةانون من الغاض كندا -42 

 كندا يف املنافسة وتشجي  صون" هو منه، 1-1 املادة عليه تنص ما
 التكيةةةةف، علةةةةى وقد تةةةةه الكنةةةةد  االقتصةةةةاد كفةةةةا ة تم يةةةة  أجةةةة  مةةةةن

 يف التسةةةليم مةة  المامليةةة األسةةواق يف الكنديةةةة املشةةا كة فةةاص وتوسةةي 
 تحتةةةةا  أن وضةةةةمان كنةةةةدا، يف األجنبيةةةةة املنافسةةةةة بةةةةدو  نفسةةةةه الوقةةةةت

 للمشا كة منصفة فاصة الجم ومتوسطة الصغ ة األعمال ملؤسسا 
 ومتكيةنهم للمسةتهلكن تنافسية أسما  وإتاحة الكند ، االقتصاد يف
 ."املنتجا  بن االختيا  من

 شةامال   ميثاقا  " يكون لكي االحتكا  ملكافحة التشايمي اإلطا  وحض  األمايكية املتحدة الواليا  -43 
 وغة  الةاة املنافسةة علةى احملافظةة إىل يهد  االقتصادية الاية بشثن
 أن مفادهةةا فاضةةية إىل يسةةتند وهةةو .التجةةا ة قاعةةدة باعتبا هةةا املقيةةدة
 ملوا دنةةةا توزيةةة  أفضةةة  سةةةيحقق املتنافسةةةة للقةةةو  املقيةةةد غةةة  التفاعةةة 

 بينما ماد ، تقدم وأعظم نوعية، وأجود األسما ، وأدى االقتصادية،
 مؤسسةةةةةاتنا علةةةةةى احملافظةةةةةة إىل مفضةةةةةية بيئةةةةةة نفسةةةةةه الوقةةةةةت يف يةةةةةوفا

 Northern Pacific Railway) "الدميقااطيةةةة واالجتماعيةةةة السياسةةةية

Company versus United States, 356 United States 1 (Supreme 

(Court of the United States, 1958). 

    


