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  مقدمة    
 من عمل األونكتـاد يف      اًموضوع حتديد األولويات وختصيص املوارد جزء     يشكل    - ١

من االستنتاجات املتفق   ) ب(٦ للفقرة   هذه الورقة وفقاً  وقد أُعدت   . التالية الوكا جمال فع 
عليها يف الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني وسياسـات              

حتديد " ورقة عن    أن ُيعدّ األونكتاد  إىل   اليت طُلب فيها  ،  )٢٠١٢ هيولي/متوز ١١- ٩(املنافسة  
  .وسنتناول فيما يلي حتديد األولويات". تصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالاألولويات وخت

كثر خربة  األ األعمال السابقة اليت أجراها األونكتاد ووكاالت املنافسة         من الورقة   وتنطلق  -٢
 وكـاالت  اليت قدمتهاوتستند الورقة إىل الردود  . ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية أخرى     

 الورقة التحديات اليت تواجهها وكـاالت  بّينوُت. )١(األونكتادوضعه استبيان ارةُ على ختاملنافسة امل 
  .كأداتني هامتني لتحقيق فعاليتهاتحديد األولويات وختصيص املوارد ب األخذاملنافسة الناشئة يف 

حتديـد  األسـباب الـيت جتعـل       األول  يفسر الفرع   : على النحو التايل  منظمة  الورقة  و  -٣
حتديد عملية   الثاين   فرع ال عّرفوُي. ت لفعالية الوكاال  تنيأساسي أداتني   وختصيص املوارد األولويات  

إىل الراسخة استناداً    املنافسة   هيئاتوكاالت املنافسة وجتارب    يت تستخدمها   األولويات، واملعايري ال  
م املؤسسي  الطريقة اليت يصوغ هبا التصمي     الثالث   فرعويناقش ال . األمانةأجرهتا  دراسة استقصائية   

 السبل اليت ميكـن مـن خالهلـا    الرابع فرع ويتناول ال.عملية حتديد األولويات وختصيص املوارد 
أفـضل املمارسـات،    استخداماً فعاالً لتحقيق األولويات، واستعراض      ختصيص املوارد   استخدام  

ـ        قاؤهماستب املوظفني و  استقداميف ذلك    مبا ضائية ، وتبسيط اإلجراءات والتعلم من الـسوابق الق
 دورة حياة وكـاالت املنافـسة ووضـع األولويـات وأداء            فرع اخلامس يف  الوينظر  . األخرى
 حتديد األولويات وختصيص    بنيربط  بال من النقاش    زيد السادس مسائل مل   فرعوحيدد ال . تالوكاال

 ي الذي تضطلع به   يومالعمل  الرئيسي من   الزء  اجلتقدمي توصيات بشأن كيفية تعزيز هذا       باملوارد، و 
  .وكاالت املنافسة الناشئة والصغريةإىل املنافسة، وال سيما بالنسبة هيئات 

  حتديد األولويات وختصيص املوارد عمليتان حامستان يف أداء الوكاالت  -أوالً  
جزءان حيويان من الفعالية الداخلية لوكالـة       حتديد األولويات وختصيص املوارد     إن    -٤

 لتحقيق أقصى قدر من األهداف احملـددة للمؤسـسة          ميكن اختيار التدخالت  و. )٢(املنافسة
__________ 

وردت الردود على االستبيان من االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا وأوكرانيا والربازيل وتركيا ومجهوريـة      )١(
 .كوريا وصربيا وفرنسا وكوستاريكا وموريشيوس واهلند

، دراسة استقصائية شارك فيها عشرون وكالـة للمنافـسة          ٢٠٠٨أجرت شبكة املنافسة الدولية، يف عام        ) ٢(
، أجرت أمانة منظمـة التعـاون       ٢٠١٢ويف عام   . ستشاران غري حكوميني من سبع عشرة والية قضائية       وم

والتنمية يف امليدان االقتصادي دراسة استقصائية لتقييم أنشطة اإلنفاذ والدعوة اليت تضطلع هبا وكـاالت املنافـسة         
م الطريقة اليت حتـدد هبـا وكـاالت    وقد ُخصص جزء من االستبيان لتقيي). OECD 2012انظر (التابعة للمنظمة 
 .املنافسة أولوياهتا
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.  بامليزانية اصةيتعلق باملسائل العملية واخل    مقيدة فيما    غري أن مجيع تلك التدخالت    نظمة،  امل أو
يف العادة أن حتُله حـالً      وكاالت املنافسة الناشئة    ليس مبقدور   التحدي الذي   هذا هو نوع    و

ناشئة إىل اتباع هنج جترييب أو حدسـي لتبـسيط          الوكاالت  ومتيل ال . دون مساعدة عقالنياً  
وعالوة على ذلك، ميكـن أن  . األمور املعقدة، فتتجاهل معلومات هامة يف إطار هذه العملية       

ويربز ذلـك   . تتعرض وكاالت املنافسة الناشئة للضغط الختيار تدخالت هلا دوافع سياسية         
  .احلاجةَ إىل هنج عقالين وشفاف لتحديد األولويات

تلف كل وكالة من وكاالت املنافسة عن غريها يف حتديد أولوياهتا بناًء على املهام وخت  -٥
).  الثالـث  فـرع انظر ال (والصالحيات اليت ميليها القانون والبيئة اللذان تعمل فيهما الوكالة          

حتديـد  كاالت املنافـسة الناشـئة والـصغرية صـعوبات إضـافية يف          تواجه و  قد   وعليه،
  التحقيـق  الالزمة وصـالحيات    ما تفتقر إىل املوارد    يات ألهنا غالباً  األولواالستراتيجيات و 

  . واهليئات العامة األخرىقطاع األعمال واألجهزة التنظيميةالدعم من تفتقر إىل و
اسُتحدث عدد من النهج لتحديد األولويات، مبا يف ذلـك          العقود املاضية،   وخالل    -٦

غـري أن    على معيار واحـد،      انالنهجهذان   زويرك. حتليل فعالية التكلفة والتحليل السهمي    
  .معايري متعددةملزمة يومياً بانتقاء خيارات، مراعية يف آن واحد وكاالت املنافسة 

  والتعاريفم اهياملف: حتديد األولويات  -ألف  
 أي املهام سة  وكالة املناف مبوجبها  العملية اليت حتدد     " األولويات حتديد"عبارة  صف  ت  -٧

.  للمـوارد املتاحـة   وفقـاً  سلم األولويات     يف أيها أدىن ألولوية القصوى و  اب حتظىينبغي أن   
افر املـوارد البـشرية     حتديد األولويات، وتو  بعوامل شىت من بينها     مرهون  رد  ختصيص املوا و

  .رفا وإدارة املع،التعاقدياملوظفني وضع الكافية، و
ـ إىل عملية  "حتديد األولويات"مفهوم ويشري    -٨ شطة، وإجـراءات  احلسم يف نوع األن

 تنـشدها بوجه عام، تدابري سياسات املنافسة اليت ميكـن أن          ، أو   الدعوةمبادرات  واإلنفاذ،  
ُتبلـور   خطة اسـتراتيجية،     عتمدعندما تُ عادة،  و .وكالة معنية باملنافسة يف فترة زمنية معينة      

ملنافـسة   لوكاالت ا  عملية ال ههذوتسمح  . تنفيذيةهذه اخلطة إىل أولويات     وكاالت املنافسة   
  . يف خطتها االستراتيجيةسطَّرةف امل لألنشطة وحتقيق األهدابوضع حافظة مثلى

 تسخريوإىل أقصى حد    فعالية  ال زيادة ل "حتديد األولويات "سعى  ير األداء،   ونظممن  و  -٩
 لتحديد أولويـات  حتليلية هرمية عملية تباعافذا املعىن، وهب.  واملوارد املتاحةاتالوقت والقدر 

 الشحيحةمن املوارد   ى  وصاالستفادة الق  املؤسسة على    ميكن أن يساعد  وارد  امل كالأشخمتلف  
أشكال خمتلفة من املعلومات واملوارد واألنـشطة       وميكن أن تؤثر    . ملشروع أو نشاط  املتاحة  

. لتحـسني أداء املـشروع    معها حبـذر    التعامل  املشروع، وجيب   تأثرياً حامساً يف    املرتبطة هبا   
وإدارهتا مـن خـالل     املوارد  /بعض هذه األشكال من املعلومات    لزم إنتاج   ، عندما ي  أساساًو
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فكلما ازدادت املعرفة مبستوى أمهيتها، حتـّسنت عمليـة         ،  ية أكثر تطوراً  معلوماتتكنولوجيا  
  .ختصيص االستثمار يف املشروع

ت افسة على املشاريع والقطاعـا    وكالة املن املتاحة ل ينبغي أن تركز املوارد احملدودة      و  -١٠
تفسريمها من خالل مؤشرات    مهية ميكن   األتأثري و أن ال رغم  و. مهيةالبالغة األ ة التأثري أو    الشديد
وضـع  قيمة  غري املباشرة، و  الردع  ر  اثآ املستهلكني، و  يف االقتصادي املباشر    ريثتأالمثل   (شىت
أداء ن  حسسييد األولويات واستخدام املوارد     يف حتد يتوخى احلرص   هنج  فإن اتباع   ،  )قابوسال

نافسة القطاعـات أو  وكالة املهتمل  ال يعين أن   حتديد األولويات غري أن   . تهاوفعاليالوكاالت  
  .أولوية عالية يف خطة عملهاحتظى ب اليت ال االتاجمل

  أهداف حتديد األولويات  -باء  
يتمثل اهلدف الرئيسي من حتديد األولويات يف ضمان عدم تشتيت املوارد، ألن ذلك          -١١

وقد بّينـت وكـاالت   . ىل حتقيق أهداف كثرية قليلة األثر أو ليس هلا تأثري مطلقاً     قد يؤدي إ  
  :املنافسة، يف ردودها على استبيان األمانة، األهداف التالية

يف أوكرانيا، يتيح حتديد األولويات إمكانية التنسيق السليم لعمل الشَعب اهليكليـة              -١٢
ويؤدي ذلك بدوره إىل حتقيق األهـداف  . حتكاروالفروع اإلقليمية التابعة للجنة مكافحة اال    

الشاملة لسياسات املنافسة، مما حيسن كفاءة عمل اللجنة، ويفضي إىل ختصيص املوارد علـى             
ويف فرنسا، يسمح حتديد األولويات هليئة املنافسة بتعريـف وضـعها العـام             . النحو األمثل 

قات القطاعية هيئة املنافسة من إعطـاء   سبيل املثال، ُتمكّن التحقي  فعلى. االقتصاد واجملتمع  يف
  .حملة عامة عن سري املنافسة يف سوق معينة وحتديد املوارد املمكنة للنمو أو االبتكار

ويف جنوب أفريقيا، يستهدف حتديد األولويات األنشطة اليت تؤثر تأثرياً شـديداً يف               -١٣
يات خيفف كثرياً من الـضغط      وعالوة على ذلك، َتبيَّن أيضاً أن حتديد األولو       . رفاه السكان 

ونتيجة لذلك، ُيعترب حتديد األولويات أداة فعالة السـتخدام         . )٣(الداخلي وُيحّسن اإلنتاجية  
وُينظر إىل حتديـد األولويـات   . املوارد احملدودة استخداماً ناجعاً ومحاية نظام اقتصاد السوق    

ويتسم حتديد األولويات يف   . كنةإندونيسيا بوصفه أداةً لتقدمي خدمة عامة بأكفأ السبل املم         يف
موريشيوس بأمهية حامسة ألنه يساعد على ضمان عدم تشتيت موارد جلنة املنافسة، ألن ذلك              

وحتديد األولويات من جانب جلنة املنافسة يف . قد يؤدي إىل إصدار تقارير كثرية بنوعية هزيلة
الرامية إىل حتقيق أهداف محاية     صربيا عنصر هام نظراً إىل قلة عدد املوظفني وإىل خطة اللجنة            

  .املنافسة باحلد األدىن من التكاليف

__________ 

)٣ ( OECD (2013). Competition and poverty reduction. Competition and poverty reduction. Contribution from 
South Africa to the Global Forum on Competition. DAF/COMP/GF/WD(2013)23. Paris. 22 January. 
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  صالحيات وكاالت املنافسة وعملية حتديد األولويات  -جيم  
تتمتع وكاالت املنافسة بصالحيات يف حتديد األولويات وختصيص املوارد ختتلف من             -١٤

درجات االتساق، وإمكانية حيث الوالية نفسها اليت يسندها إليها قانون املنافسة، ومن حيث        
  .التنبؤ، وتتأثر بأهداف القانون ومدى وضوحها

وميكن أن ينص القانون على أن يكون حتديد األولويات التزاماً قانونياً كما هو احلال       -١٥
. )٤(يف عدد من البلدان منها إندونيسيا وأوكرانيا وتركيا وصربيا وماليزيا ومنغوليـا واهلنـد             

 حتديد األولويات رمسياً ضمن إطار التخطيط االستراتيجي للوكالـة،          وميكن أن ُيدرج أيضاً   
كما هو احلال لدى جلنة التجارة االحتادية يف الواليات املتحدة األمريكية ومكتب التجـارة              

  .العادلة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
ات املتحدة األمريكية بأنه باإلضـافة إىل       فقد أفادت جلنة التجارة االحتادية يف الوالي        -١٦

 على نطاق احلكومة برمتـها ُيلـزم بـالتخطيط          اشتراطعمليات التخطيط الداخلي، هناك     
االستراتيجي على مستوى واحد، فُيطلب من مجيع الوكاالت أن ُتبلغ عن أهدافها ومقاييس             

االحتادية املـشاكل الـيت     وتعاجل جلنة التجارة    . أدائها مبوجب قانون أداء احلكومة ونتائجها     
تالحظها يف السوق من خالل خليط من التدابري يشمل إنفاذ القانون والدعوة إىل املنافـسة               

وتشكل هذه الدراسـات    . والدراسات املتعلقة بالصناعة والسياسات، حسبما يكون مناسباً      
ـ                الع جزءاً من جهد أوسع ُيبذل من أجل البحث والتطوير يف جمال سياسات املنافـسة إلط

اللجنة نفسها واجلهات املعنية ذات الصلة على كيفية عمل األسواق وعـن العراقيـل الـيت               
  .تواجهها املنافسة

وأبلغت جمموعة من البلدان منها إسبانيا والربازيل وكوستاريكا وكولومبيا بأن حتديد   -١٧
. ت الوكالـة سـنوياً    األولوية مسألة ُيتفق عليها اتفاقاً غري رمسي وُتعّرف، مث ُتعلَم هبا مكونا           

وأشارت تلك البلدان أيضاً إىل أهنا تعتمد شكالً معيناً من أشكال حتديد األولويات، مثلمـا               
. )٥(طلبات غري حمدودة للتدخل   ) نظرياً(ميكن توقعه يف األوساط احملدودة املوارد واليت تتلقى         

ن وكالة املنافـسة    ويف حالة كولومبيا، ُيحسم يف حتديد األولويات ضمن خطة استراتيجية أل          
أما يف حالة كوستاريكا، حيث يوجد مقر الوكالـة يف إحـدى            . مكلفة بوالية أوسع نطاقاً   

الوزارات، ولكنها تقدم تقاريرها إىل الوزارة وجلنة املنافسة معاً، فإن حتديد األولويات أصعب  
  .وقد يكون عرضة ألهداف متضاربة تضعها املؤسستان

افسة إىل أن األولويات، داخل الوكالة، حتددها القيـادة   وأشارت بعض وكاالت املن     -١٨
ويف وكاالت أخرى، مثل مكتب التجارة العادلة، ال تتخـذ          ). أو اجمللس /رئيس الوكالة و  (

__________ 

أرسلتها وكاالت املنافسة اليت أجابت على استبيانات دارسة األونكتاد االستقصائية اليت أجريت            الردود اليت    )٤(
 .٢٠١٣فرباير / وشباط٢٠١٢ديسمرب /يف الفترة بني كانون األول

 .الردود الواردة من الربازيل وكوستاريكا وكولومبيا على دراسة األونكتاد االستقصائية )٥(
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ويف إسبانيا وبريو والربازيـل     . القيادة القرار النهائي إال بعد مناقشات مستفيضة مع املوظفني        
، ُتحدَّد  )وزارة العدل (الواليات املتحدة األمريكية    واملكسيك و ) مكتب القوانني االقتصادية  (

وعموماً، ُتبّين دراسة األونكتاد االستقصائية أن حتديد       . األولويات مبشاركة املوظفني مباشرة   
قط؛ فقد أشارت مجيع اجلهـات اجمليبـة إىل        فاألولويات عملية ال يضطلع هبا شخص واحد        

  .ر أو اختاذ القراروجود شكل من أشكال العمل اجلماعي يف التشاو
وختتلف من وكالة إىل أخرى عملية تقرير منح األولوية أو عدم منحهـا ملـشروع                 -١٩
وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من العوامل اليت تنظر فيها وكاالت املنافسة            . نشاط بعينه  أو

  :)٦(لدى احلسم يف اختاذ قرار متعلق بتحديد األولويات
  يد األولويات؟ما الذي ميلي عملية حتد  )أ(  
ما هو النطاق السليم لعملية حتديد األولويات لدى الوكالة؟ وهل ينبغي أن              )ب(  

  تنطوي هذه العملية على التخطيط لكل شعبة، أم ينبغي أن تشمل الوكالة برمتها؟
هل ينبغي أن يكون حتديد األولويات إجراًء مركزياً داخل الوكالـة؟ هـل               )ج(  

  ك فريق أو جملس للبحث داخل الوكالة ُيعىن باإلشراف على العملية؟ينبغي، مثالً، أن يكون هنا
هل ينبغي أن تكون هناك إجراءات حمددة لوضع معايري حتديد األولويات؟             )د(  

أم ميكن حتديد األولويات يف إطار أقل رمسية؟ هل ينبغي، مثالً، أن تتوىل شعبة االقتـصاديني                
 خمصصة داخل الشعب األخرى للنظر يف هذه القضايا         القيادة يف حتديد القضايا، وجتتمع أفرقة     

  اليت ُتحال يف هناية املطاف إىل رئيس الوكالة دون مقترحات؟

  معايري حتديد األولويات  -دال  
. على صعيد املمارسة، ختتلف طريقة حتديد األولويات باختالف الواليات القضائية           -٢٠

ميكـن أن   (عليها خالل فترة زمنية حمددة      فبعض وكاالت املنافسة ختتار اجملاالت اليت تركز        
، بينما ُتحوِّل وكاالت أخرى هذه األولويات إىل أهـداف          )تتراوح بني سنة ومخس سنوات    

ومـن  . ينبغي حتقيقها تكون حمددة وقابلة للقياس أو إىل إجراءات معّينة ينبغي االضطالع هبا            
الة عن تلك األولويات يف      وكالة للمنافسة حتدد أولوياهتا، تعلن تسع وعشرون وك        ٤٠أصل  

  .، أو يف منشورات أخرى، أو عن طريق ُخطب وعروضةريرها السنوياتق
وإعطاء األولوية للمسائل والشكاوى اليت تتسم بأمهية اقتصادية أو الـيت ميكـن أن               -٢١

ويتطلب األمر من الوكالـة     . تشكل سابقة هامة معياٌر يستخدمه عدد من وكاالت املنافسة        
فعلى سبيل املثال، أبلغت جلنة املنافسة يف موريـشيوس بأهنـا           . حية التقديرية قدراً من الصال  

__________ 

)٦( ICN (2010). Strategic planning and prioritization. In: Agency Effectiveness Handbook. 
ICN. Available at http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc744.pdf 

(accessed 22 April 2013). 
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ويف حال  . جتري استعراضاً منتظماً جلميع الشكاوى لتقييم ما إذا كانت تشكل خرقاً للقانون           
ثبوت مجيع االدعاءات، تطلب الوكالة آنذاك معلومات إضافية قبل اختاذ قرار بشأن سـبل              

  .املضي قدماً
فبموجـب أحكـام   . ذلك، ميكن أن يقيد القانون الصالحية التقديرية للوكالة      ومع    -٢٢

قانون املنافسة يف اهلند، مثالً، تبحث جلنة املنافسة مجيع الشكاوى ولكنها ال تتمتع بـسلطة               
وباملثل، تركز اللجنة اإلندونيسية لإلشراف على      . )٧(حتديد أولوية الشكاوى يف ذلك البحث     

أنـشطتها علـى أربعـة    ) Komisi Pengawas Persaingan Usaha(عمال املنافسة يف جمال األ
القطاعات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقـة عـيش اجملتمـع؛          ) أ: (قطاعات شديدة األثر هي   

األسواق اليت تكون فيها األسـعار شـديدة التـأثر؛          ) ج(الصناعة الشديدة التركيز؛     )ب(
تتوقف العوامل احلامسة على أمهية السوق لالقتصاد       و. اهلياكل األساسية واخلدمات العامة    )د(

  .العام وعلى توافر القدرات البشرية الالزمة داخل اللجنة للتحقيق يف القضية املطروحة
ففي السياق نفسه،   . ويف مجهورية كوريا، تتمثل األولوية يف القضاء على الكارتالت          -٢٣

املهيمن واملمارسات التجاريـة غـري      تشكل العقوبات املفروضة على إساءة استخدام املركز        
العادلة اليت تضر حبياة الناس اليومية إحدى املهام الرئيسية اليت تضطلع هبا جلنة التجارة العادلة               

وباإلضافة إىل ذلك، تركز هذه اللجنة على تشجيع بيئة سوق مواتية للـشركات             . يف البلد 
  .وللمستهلكني

 تعبري ميكن استخدامه لوصف هنـج مكتـب      هو أفضل " التخصص" فأما يف أملانيا،      -٢٤
ذلك أن قيـادة اهليئـة تـضطلع        . الكارتالت االحتادي إزاء حتديد األولويات وإدارة املوارد      

  .بتحديد األولويات االستراتيجية، بينما تتوىل الشعب حتديد األولويات العملية
دة الـسنوات،  وتركز جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا مواردها، من خالل خطة متعد       -٢٥

على القطاعات اليت تقدم منتجات وخدمات تستأثر بنسبة هامة من نفقات األسر الفقـرية              
وكذلك على القطاعات اليت عينتها احلكومة باعتبارها هامة خللق فرص العمل وتوفري اهلياكل             

وتتجسد ضرورة احلد من الفقر أيضاً يف نظام تقييم االنـدماج، الـذي يراعـي               . األساسية
ارات تتعلق باملصلحة العامة تركز اهتمام اللجنة على القضايا املرتبطة بالفقر والتنمية، مثل        اعتب

  .العمالة وتطوير األعمال التجارية الصغرية احلجم
وباملثل، ال تتمتع هيئـات     . واالستجابة لكل شكوى وإخطار هي التزام قانوين يف تركيا          -٢٦

وُتباَشر أغلب إجراءات تلك اهليئـات      .  حاالت الشكوى  املنافسة التركية بأية صالحية تقديرية يف     
__________ 

تفصيل كاف عـن    ، ب ٢٠٠٢يف حالة اهلند، يتحدث االلتزام القانوين، كما هو مبني يف قانون املنافسة لعام               )٧(
غري أن للجنة   . وُتراعى هذه الواليات القانونية يف حتديد األولويات      . واجبات جلنة املنافسة يف اهلند وأهدافها     

وظلت اللجنة  ). من تلقاء نفسها  (صالحية تقديرية يف حتديد األولويات، يف حالة إجراء حتقيق حبكم منصبها            
 تتعلق بالكارتالت يف قطاعات االقتصاد األساسية فضالً عن         تركز عموماً على ما تثريه املنافسة من شواغل       

 .الشواغل اليت تؤثر أكثر ما تؤثر يف املواطن العادي
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ومن مث فمن حيث اإلنفاذ، ليست لدى اهليئة صـالحية ُتـذكر لتحديـد        . عن طريق الشكاوى  
. أما يف جمال الدعوة، فيمكن للهيئة أن حتدد األهداف واألولويـات حبريـة أكـرب              . األولويات

يجية وخطـط عمـل سـنوية، ُتعـّدها إدارة          وعموماً، تضع اهليئة أولوياهتا وفقاً خلطة اسـترات       
  .االستراتيجيات والتنظيم وامليزانية، اليت أنشئت حديثاً، ويستكملها كبار املديرين وجملس املنافسة

أوالً، مـدى ارتبـاط     : وتعتمد الوكاالت عموماً ثالثة معايري عنـد حتديـد أولوياهتـا            -٢٧
 االقتـصاد؛ وثانيـاً، مـدى كـون         النشاط بتأثري ممكن يف رفاه املستهلك أو يف       /املشروع
النشاط قطاعاً رئيسياً يف االقتصاد؛ وثالثاً، العوامل املرتبطة باالعتبارات املؤسـسية           /املشروع
  .واإلجرائية

ويف بريو، يعطي معهد الدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية األولوية للتحقيـق        -٢٨
وتأخـذ جلنـة    . دى تأثري القضية يف االقتصاد    حبكم املنصب استناداً إىل احتمال التمويل وم      

أوالً، ضرورة تعزيز   : املنافسة األوكرانية يف االعتبار ثالثة معايري رئيسية يف حتديد األولويات         
جماالت معينة يف ممارسات اإلنفاذ اليت تتبعها اللجنة؛ وثانياً، حتديد بعض املشاكل الوظيفية يف              

  . وثالثاً، األوامر الصادرة عن قيادة البلدسوق من أسواق املنتجات يف أوكرانيا؛
ويف الواليات املتحدة األمريكية، تنظر وزارة العدل، يف إطـار سـلطتها التقديريـة،               -٢٩
وحتديد املسائل اهلامة حتليلٌ مرن يتناول      . احتمال الوقوف على انتهاك ويف مدى أمهية املسألة        يف

ن العوامل تشمل حجم التجـارة املتـأثرة،        كالً منها على حدة وينطوي على النظر يف عدد م         
واملنطقة اجلغرافية املتأثرة، وتأثري التحقيق، وما إذا كان التصرف املعـين يـؤثر يف احلكومـة                

  .االحتادية، وإذا تبّين أن القضية جنائية، فُيحدَّد مقدار ذنب املتآمرين وتأثري آلية الردع
:  لدى حتديد األولويات ما يلي     )٨(ملتحدةويراعي مكتب التجارة العادلة يف اململكة ا        -٣٠

األثر املباشر وغري املباشر يف رفاه املستهلك يف السوق أو القطاع الذي سيحدث فيه التدخل؛               
؛ واآلثار املترتبة يف    )احتمال الوصول إىل نتيجة ناجحة    (وأمهية العمل االستراتيجية؛ واملخاطر     

  .املوارد على القيام بأنشطة اإلنفاذ أو الدعوة
أوالً، النتيجة احملتملـة    : ويف فرنسا، تتمثل املعايري الرئيسية لتحديد األولويات فيما يلي          -٣١

بالنسبة إىل هيئة املنافسة واملستهلكني والشركات وأوساط املنافسة يف االحتاد األورويب وعلـى             
حفز االمتثال  (سوقي  الصعيد الدويل؛ وثانياً، التوازن بني التكاليف واملزايا، مبا يف ذلك التأثري ال           

مثـل القيـادة    (والتأثري غـري الـسوقي      ) من خالل إنفاذ آليات الردع أو من خالل الدعوة        
؛ وثالثاً، أمهية القطاع االستراتيجية لالقتصاد الفرنسي أو األورويب؛ ورابعاً، االتساق           )والتواصل

؛ وخامساً، املعلومات   مع حافظة مبادرات هيئة املنافسة األوسع نطاقاً وِسجل احلاالت السابقة         
مبا يـشمل   (اليت ُتجمع من خالل الشكاوى الرمسية أو غري الرمسية؛ وسادساً، التوقعات العامة             

  ).الربملان واحلكومة واملستهلكني واجلهات املعنية األخرى ومنها اهليئات التنظيمية القطاعية
__________ 

 .www.oft.gov.ukانظر موقع املكتب على اإلنترنت،  )٨(
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نهجية من خالل   ويف موريشيوس، ظلت األولويات ُتحدد بطريقة غري رمسية وغري م           -٣٢
مناقشات جيريها كبار املديرين يف اجتماعات شهرية ُتتخذ فيها قرارات بشأن املسائل الـيت              

  .ينبغي تناوهلا
  :وعموماً، تشمل مزايا تطبيق معايري حتديد األولويات ما يلي  -٣٣

تقدم مزايا سياسات املنافسة أسساً موضوعية لتربير حتديد أولوية مـشاريع             )أ(  
  معينة؛

يساهم حتديد األولويات يف مشروعية أنشطة الوكالة، بتوفري إطار واضـح             )ب(  
   الختاذ القرارات بشأن األولويات؛- خبالف القواعد العامة الضمنية -وصريح 
تبدو املعايري مفيدة بوجه خاص لوكاالت املنافـسة الـصغرية احلجـم يف               )ج(  

  .ختصيص مواردها

  قة اليت حتدد هبا الوكالة أولوياهتاالتصميم املؤسسي يصوغ الطري  -ثانياً  
فهنـاك  . بالتعقد) انظر أدناه (من وكاالت املنافسة    " عادية"تتسم دورة حياة وكالة       -٣٤

عدد من العوامل اخلارجية، فضالً عن التصميم املؤسسي، ترسم الطرق اليت تتبعها الوكاالت             
  .يف حتديد األولويات وختصيص املوارد خالل دورة احلياة

وهبذا املعىن، يوجد على    . ن هذه العوامل اخلارجية اهلامة تصميُم الوكالة املؤسسي       وم  -٣٥
  :)٩(األقل ثالثة أنواع من مناذج الوكاالت هي

فيـه وكالـة املنافـسة      ختوَّل  منوذج الوكالة املتكاملة، الذي يصف نظاماً         )أ(  
اسـتئناف عامـة    مع متتعها حبق االستئناف أمام هيئـات        صالحيات التحقيق والفصل معاً،     

  ؛متخصصة أو
فيه وكالـة املنافـسة      ختوَّل   الذي يصف إطاراً   ،النموذج القضائي الثنائي    )ب(  
  ؛ وجيب أن ترفع دعاوى إنفاذ أمام احملاكم العامة، التحقيقاتصالحي

  فيه وكالة املنافسة   ختوَّليتألف من نظام ال     الذي  ،  منوذج الوكاالت الثنائي    )ج(  
  .يف القضايا ورفعها أمام حماكم املنافسة املتخصصة التحقيق اتصالحيسوى 

__________ 

 Fox EM and Treblicock MJ (2013). The Design of Competition Law Institutions: Globalانظـر  )٩(

Norms, Local Choices. Law and Global Governance Series. Oxford University Press. Oxford .
. منـشورات األمـم املتحـدة     . القانون النموذجي بشأن املنافسة   ). سنوات خمتلفة (وانظر أيضاً األونكتاد    
TD/RBP/CONF.7/8نيويورك وجنيف.  وأحدث صيغ فرادى الفصول. 
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ويرسم كل من التصميم املؤسسي وصالحيات وكالة املنافسة وأدائها والطريقة اليت             -٣٦
تتجسد هبا هذه األمور ما للوكالة من حرية وجمال يف حتديد األولويات واستخدام املـوارد               

ـ         . لتحقيق أهدافها  صميم املؤسـسي يف وضـع     وتؤثر مخس مسات حامسة مـن مسـات الت
االسـتقالل  : وتشمل تلـك الـسمات    . االستراتيجيات، مبا يف ذلك األولويات وعملياهتا     

التعاون مع الوكـاالت األخـرى      (وصالحيات اإلنفاذ واملساءلة والشفافية وحافظة الوكالة       
  ).لوضع حافظة األنشطة

  املوارداملعايري اخلاصة بأداء الوكالة وحتديد األولويات وختصيص   -ألف  

   وحتديد األولوياتاالستقالل  -١  
يشكل استقالل وكالة املنافسة مسألة حامسة األمهية ألنه يكفل أن يكـون حتديـد                -٣٧

وميكن . األولويات وأي قرار تتخذه الوكالة متحرراً من التأثري السياسي وتأثري قطاع األعمال           
 اختـاذ القـرارات؛     االسـتقالل يف  ) أ: (تقسيم االستقالل كذلك إىل ثالث فئـات هـي        

وتفيد دراسـة   . حتديد األولويات وختصيص املوارد   ) ج(االستقالل يف شؤون امليزانية؛      )ب(
األونكتاد االستقصائية بأن االستقالل مفهوم نسيب وإن كانت أعداد متزايدة من وكـاالت             

 فقـد أبلغـت   . املنافسة مستقلة يف مجيع جماالت عملها عن السياسيني وعن قطاع األعمال          
وكالة املنافسة يف موريشيوس، مثالً، بأهنا ال تأخذ السياسات احلكومية األخرى يف االعتبار             
عندما حتدد األولويات، غري أن اللجنة اإلندونيسية لإلشراف على املنافسة يف جمال األعمـال            
أفادت بأهنا ملزمة، لدى حتديد األولويات، مبراعاة السياسات احلكومية األخرى لكي ُتنفـذ             

وتنطبق احلالة نفـسها يف     . ياسات املنافسة إنفاذاً متسقاً مع السياسات احلكومية األخرى       س
 فلجنة مكافحة االحتكار هيئة حكومية هلا وضع خاص وتشكل جزءاً من فـرع              -أوكرانيا  
وهلذا السبب، فإن سياسات احلكومة يف جمال تنظيم املشاريع، ولـوائح مكافحـة             . التنفيذ

نافسة، وهيكل السوق، تؤثر تأثرياً شديداً يف الطريقة اليت حتدد هبا جلنة            االحتكار، وتطوير امل  
  .مكافحة االحتكار أولوياهتا

ذلك أن وكاالت املنافسة ختضع إلشراف احلكومة . ومن مث فاالستقالل مسألة نسبية  -٣٨
 الوكالة  وهبذا املفهوم، يعين االستقالل يف هذا السياق أن       . وختضع قراراهتا للمراجعة القضائية   

ميكن أن تكون مستقلة يف وضع اخلطط، أي حتديد األولويات، واختاذ القـرارات املتعلقـة               
بشؤون املنافسة، ومع ذلك تظل خاضعة للمساءلة عن أعماهلا وتأثريها واستخدامها للموارد            

  ).انظر أدناه (الشحيحة
الوكالة وفعاليتها ومقدار ويبني اجلدول أدناه العالقة بني املعايري اخلمسة اخلاصة بأداء           -٣٩

  .احلرية اليت تتمتع هبا يف حتديد األولويات وختصيص املوارد
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  املعايري اخلاصة بأداء الوكالة وحتديد أولوياهتا    
 حتديد األولويات وختصيص املوارد  معايري خاصة بالفعالية

 يتيح قدراً كبرياً من احلرية االستقالل
القانون، وبطريقة غري مباشـرة، نطـاق حتديـدترسم نطاق تطبيق     صالحيات اإلنفاذ

  األولويات
 تتطلب اإلبالغ عن األولويات وختصيص املوارد الشفافية
  تقيد نطاق احلرية املساءلة

 تتيح قدراً كبرياً من احلرية وتتطلب التنسيق مع املؤسسات األخرى حافظة الوكالة

  . أمانة األونكتادأعّدته :املصدر

  اذ وحتديد األولوياتصالحيات اإلنف  -٢  
. هي أفضل ما يعرب عن هذا العنـوان       " جيب أن تكون وكالة املنافسة ذات شوكة      "  -٤٠

فوكالة املنافسة اليت تتمتع بصالحيات إنفاذ حمدودة ال ُيرجح يف الغالب أن تنتقي وتستهدف              
 ورغم أن معظم وكاالت املنافسة تتمتع فعالً بـصالحيات        . أولويات هامة مثل الكارتالت   

فلدى وكالـة   . اإلنفاذ، فهي ختتلف اختالفاً شديداً يف نطاق هذه الصالحيات واستخدامها         
املنافسة يف كولومبيا، مثالً، صالحيات التحقيق ومعاقبة األطراف املعنية، بينما ال يتمتع جملس            

ويف كوستاريكا، ُتـسند صـالحيات      . )١٠(املنافسة يف املغرب بأية سلطة ملباشرة التحقيقات      
ويف حالـة   . يق لوحدة اخلدمات التقنية بينما حتتفظ اللجنة بسلطة الفصل يف القـضايا           التحق

مكتب املـدعي العـام الـوطين       : شيلي، يتوىل كيانان خمتلفان مهميت التحقيق والعقاب مها       
  .وحمكمة املنافسة) Fiscalia Nacional Económica(للشؤون االقتصادية 

  املساءلة وحتديد األولويات  -٣  
ضع املساءلة ضوابط وموازين الستقالل وكالة املنافسة وترغم الوكالة على تركيز           ت  -٤١

أولوياهتا على واليتها وأنشطتها اليت تتأتى منها مزايا للمستهلكني وقطاع األعمال، وعلـى             
وختضع الوكالة للمساءلة عن استخدام مواردها البشرية واملالية        . اإلبالغ عن تلك األولويات   

وكلما أخذت الوكالة هذه العناصر يف حساهبا، تعزز التآزر من خالل           . اءاهتاوعن تأثري إجر  
  .املساءلة وحتديد األولويات

  الشفافية وحتديد األولويات  -٤  
تشكل الشفافية موضوعاً آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبا سبق، حيث ُتعلـن وكالـة                -٤٢

فهم اجلمهور لألولويات اليت حتـددها      ويعزز ذلك   . املنافسة عن قراراهتا ومربراهتا وسياساهتا    
  .وكالة املنافسة ألهدافها والطريقة اليت تعتزم هبا تطبيق القانون

__________ 

 .حيات كاملة لوكالة املنافسةمينح مشروع قانون املنافسة اجلديد صال )١٠(
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وكما ذُكر أعاله، ُتبلغ وكاالت املنافسة عادة عن أولوياهتا وإجراءاهتا يف بداية كل               -٤٣
افـسة  ويشكل التواصل عنصراً حيوياً من عناصر الـدعوة إىل املن         . دورة من دورات التنفيذ   

فمن خالل التواصل مع قطاع األعمال واملستهلكني واألجهزة التنظيميـة          . وُيحّسن الشفافية 
واحلكومة بشأن الطريقة اليت تعتزم هبا الوكالة إنفاذ القانون والقطاعات أو اجملاالت اليت تنوي          

 ميكن  التركيز عليها، تعزز الوكالة مشروعيتها وتشجع على فهم مشترك للقانون وللمزايا اليت           
  .أن تتأتى عنه

وباإلضافة إىل ذلك، يعترب التواصل الفعال مسة أساسية من مسات حتديد األولويـات               -٤٤
ألنه يتيح لإلدارة واملوظفني إمكانية فهم أولويات الوكالة واملعايري املـستخدمة يف اختيـار              

 وغالباً مـا تـشمل   .األولويات واألسباب اليت تربر إعطاء األولوية ملشاريع معينة قيد التنفيذ  
مزايا التواصل الفعال حتسني تقبل املوظفني للقرارات، وزيادة تركيز وتنظيم املشاريع، وحتقيق            

  .نواتج أعلى جودة

  حافظة الوكالة  -٥  
مثلما نوقش أعاله ضمن أهداف حتديد األولويات، غالباً ما تضع وكاالت املنافسة              -٤٥

ور بناء املؤسسة والدعوة وحتريـات الـسوق        حافظة مشاريع خاصة هبا، تشمل يف مجلة أم       
والتركيز على الكارتالت والتالعب يف العطاءات وعمليات االنـدماج املانعـة للمنافـسة،             

ويتطلب التحدي املتمثل يف حتقيق أهداف متعددة اتباع هنج سليم يف حتديـد             . إىل ذلك  وما
ثري أداء الوكالة وما سيتأتى عنه األولويات يراعي عدداً من املعايري نوقشت أعاله، وال سيما تأ

  .من مزايا للمستهلكني وقطاع األعمال
ومن بني التحديات الرئيسية العمل مع اهليئات احلكومية األخرى واجلهات املعنيـة              -٤٦

بتنظيم القطاعات يف اجملاالت اليت تتداخل فيها االختصاصات وقد ال ُتعطى فيهـا األولويـة          
 وتبني جتارب وكاالت املنافسة اليت بلغت مرحلة متقدمـة مـن            .للشواغل املتعلقة باملنافسة  

  .النضج أن األولوية ُتعطى للحوار والتنسيق وحتديد التدخالت

  العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف طريقة حتديد األولويات وختصيص املوارد  -باء  
وكالة املنافسة  ميكن أن يؤثر عدد من العوامل اخلارجية اهلامة يف الطريقة اليت تتبعها               -٤٧

  :وميكن أن تشمل هذه العوامل ما يلي. لتحديد األولويات وختصيص املوارد
عندما ال تكون قوانني وسياسات املنافسة جـزءاً مـن القـيم التارخييـة                )أ(  

التقليدية يف جمتمع ما، ينبغي أن تعطى األولوية لشرح مزايا املنافسة ومهمة وكالة املنافسة               أو
  ا لدى اجملتمع بوجه عام؛من أجل ضمان قبوهل

، املطلوبة لتنفيذ سياسة فعالة بشأن املنافسة متاحة بيسر       إذا مل تكن املهارات       )ب(  
ات واملواهـب الـضرورية     الجتذاب املهـار  خمصصة  استراتيجيات  ينبغي أن تأخذ الوكالة ب    

  ؛)أدناه انظر(
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، فإن   القلة  وهياكل احتكار  هيمنةاملشركات  ال يتسم بوجود    تمعإذا كان اجمل    )ج(  
 قوامه تشجيع املنافسة ُيحتمل أن تكـون مـستهدفة          جيدبعمل  تضطلع  اليت  الفعالة  الوكالة  

تفادي خفض امليزانية درءاً للضغط      ل خاصة استراتيجيات   وقد يلزم وضع   ؛باملعارضة السياسية 
  .على الربملان والفروع التنفيذية

  استخدام املوارد بكفاءة خدمة لألولويات  -ثالثاً  
يقوم اختيار وكاالت املنافسة لألولويات على معايري ومصادر معلومات خمتلفة، لكن         -٤٨

 وهـو عامـل     -عامالً رئيسياً واحداً يقيد قدرة وكاالت املنافسة على اختيار هنج أو آخر             
  .املوارد البشرية واملالية

ن النامية حيث   ويزداد هذا التحدي حرجاً يف حالة وكاالت املنافسة الناشئة يف البلدا            -٤٩
ويربز هذا أمهية حسن استخدام املوارد الشحيحة مـن         . املوارد البشرية واملالية حمدودة للغاية    
  .أجل تعزيز أداء الوكالة وفعاليتها

لذا يتعني على وكاالت املنافسة التركيز على التدخالت األكثر لزوماً لتحقيق أكرب أثر               -٥٠
وكنتيجة منطقية لسداد عملية حتديـد األولويـات،   . رأو اليت يرجح أن حتقق هذا األث      /ممكن و 

ستحقق وكالة املنافسة الفعالة أهدافها بوضع استراتيجيات وإجـراءات تبـّسط العمليـات،             
كاستعراض عمليات االندماج، وستعني وتستبقي موظفني يتحلون مبزيج املهـارات املناسـب            

ط توزيـع املـوارد بتحديـد       وعالوة على ذلك، ال يرتب    . وستخصص موارد هلذه األولويات   
أيـضاً   وإمنـا ) أي اجلهود اليت ُتبذل واليت ال ُتبذل يف جمايل الدعوة أو اإلنفاذ           (األولويات فقط   

  .بتوزيع املوظفني على خمتلف األدوار حفاظاً على محاسهم وحرصاً على تطورهم املهين

  استقدام املوظفني واستبقاؤهم   -ألف  
وتواجه العديد من وكاالت املنافـسة      . افسة هو موظفوها  إن أمثن ما متلكه وكالة من       -٥١

الناشئة صعوبات يف استقدام واستبقاء موظفني ذوي مؤهالت رفيعة بسبب قيـود امليزانيـة              
وحتتاج العديد من وكاالت املنافـسة الناشـئة إىل         . ونقص اخلرباء يف قضايا منع االحتكار     

لتنافس مع القطاع اخلاص من حيـث       موظفني ذوي مؤهالت رفيعة ولكنها غري قادرة على ا        
زد على ذلك أن عدداً من الوكاالت الناشئة خاضعة لوزارات خمتصة ميـّر فيهـا               . املرتبات

استقدام املوظفني بإجراءات اخلدمة املدنية، ما يقيد حرية الوكاالت يف اختيـار املرشـحني              
يع موظفيهـا   وعاجلت وكاالت منافسة ناشئة هذا الوضـع بتـشج        . املناسبني واستبقائهم 

واستبقائهم مستخدمة حوافز أخرى كالتدريب اجليد وإتاحة فـرص املـشاركة يف العمـل           
والتـدريب يف ميـادين كـإدارة    . األكادميي وحتقيق توازن أفضل بني احلياة اخلاصة واملهنية  

املشاريع وإجراءاهتا واالتصاالت املتعلقة هبا وتقنيات الدعوة ميكن أن يكون مكمالً للتحصيل            
  .علمي األكادميي للمحامني وخرباء االقتصاد املهيمنني على وكاالت كثريةال
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وعالوة على ذلك، تبّين التجربة ضرورة قيام إدارة املوارد البـشرية يف وكـاالت                -٥٢
واستراتيجية إدارة املعـارف    . املنافسة بوضع برامج لالحتفاظ مبا لدى املوظفني من معارف        

وينبغي أن تتصدى   .  وهو موظفوها  -ما متلكه وكالة منافسة     هذه من شأهنا احلفاظ على أمثن       
  :هذه االستراتيجية ملسائل منها التالية

  ما هي ميادين املعرفة ذات األمهية احلامسة لنجاح املؤسسة مستقبالً؟  )أ(  
  ما هي ميادين املعرفة األعلى قيمة؟  )ب(  
  ة املوظفني وتبديلهم؟ما هي ميادين املعرفة األكثر تعرضاً للضياع بسبب خسار  )ج(  
ما هي ميادين املعرفة اليت ميكن تعويضها بسهولة يف حال خسارهتا وما هي               )د(  

  تلك اليت ال تعوَّض؟
وينبغي أن تركّز جهود وكاالت املنافسة يف جمال احلفاظ على املعارف علـى ميـادين                 -٥٣

ومن املهم  .  تبديل املوظفني  املعرفة اليت ال تعوَّض واليت تتعرض خلطر الضياع بسبب ارتفاع معدل          
أن حتدد بدقة معارف الشخص وأن تقيَّم على ذاك األساس مبساعدة الشخص ذاته واسـتناداً إىل                

وميكن تدوين هذه املعارف بواسطة نظم يدوية أو قائمة على تكنولوجيا املعلومـات    . آراء الزمالء 
وينبغي أن تـدير هـذه      . ستخدامواالتصاالت تقوم بتخزين املعارف ونشرها وإتاحتها إلعادة اال       

وميثل االستثمار يف نظام تكنولوجيا معلومات واتصاالت قـادر      . النظم الذاكرة املؤسسية للمنظمة   
على ختزين املعارف وإتاحة إعادة استخدامها أمراً بالغ األمهية بالنسبة إىل وكاالت املنافـسة ذات               

 تفتقر إىل إمكانات مالية قوية فيمكن أن تكتفي         أما وكاالت املنافسة اليت   . اإلمكانات املالية القوية  
 كتعهد الدفاتر والـسجالت، وإنـشاء   -بقواعد بيانات بسيطة تستخدم إلدارة املعارف وتبادهلا      

وترد يف اإلطار التايل تفاصيل بعض أمثلة احلفاظ        . مراكز التوثيق، واالستفادة من شبكة اإلنترنت     
  . وتقاسهماعلى املعارف بواسطة نظم إدارة املعارف

  أمثلة خمتارة للحفاظ على املعارف بواسطة نظم إدارة املعارف وتقاسهما
تستخدم كل من جلنة املمارسات التجارية املشروعة يف مجهورية كوريـا وجلنـة               

املنافسة يف جنوب أفريقيا نظماً إلدارة املعارف تقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت            
ويف حالة جلنـة املمارسـات      . ملعارف وتقييمها وجتميعها وتبادهلا   وتدعم عمليات تسجيل ا   

التجارية املشروعة يف مجهورية كوريا، ُيعهد بتقييم املعارف إىل اجمللس االستشاري األصـغر             
مث تنظَّم  . الذي يقّيم نوعية املعارف املسجلة على أساس ما تتسم به من أمهية ومنفعة وابتكار             

يف إطار نظام إدارة املعـارف      " خريطة املعرفة "حبسب الفئات على    املعارف املسجلة وُتجّمع    
وهكـذا يكـون باسـتطاعة      . وتسمى هذه العملية تراكماً معرفياً    . وختضع لتحديث منتظم  

  . املوظفني الوصول إىل ما حيتاجونه من املعارف املكتسبة
. نفاذ الفعال لقـوانني املنافـسة     إدارة املعارف واملوارد البشرية من أجل اإل      ). ٢٠١٢(األونكتاد    :املصدر

TD/B/C.I/CLP/15/Rev.1 . ،يونيه/ حزيران٢٢جنيف.  
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ومن مزايا االستقالل اإلداري، كما ذُكر أعاله، أن يكون باستطاعة إدارة املـوارد               -٥٤
وتبني نظم املكافآت أن املؤسسة تقّدر سـلوك        . البشرية أيضاً تقدمي أجور ومكافآت جذابة     

. فمن املهم على سبيل املثال مكافأة أمناط تبـادل املعـارف وتقـديرها            . األفراد وتؤثر فيه  
وهي تساعد أيضاً على التعبري     ". ما الفائدة اليت أجنيها؟   "فاملكافآت رد على السؤال الطبيعي      

وينبغي أن ُيكافأ املوظفون على تبادل ما يعرفونه، وأن ُتكافأ اإلدارات       . عما يهم املنظمة فعلياً   
وتعترب املؤسسات اليت تتبع أفضل املمارسات أن املكافأة والتقدير سـبيل           . اونعلى تعزيز التع  

  .لالعتراف بقيمة تبادل املعارف وتثمني مسامهات املوظفني وإذكاء الوعي بالعمل اجلماعي
وعلى سبيل املثال، تستخدم جلنة املمارسات التجارية املشروعة يف مجهورية كوريا نظام              -٥٥

يوية نظام إدارة املعارف من خالل تسجيل املعارف وتقييمها وجتميعهـا           مكافآت حيافظ على ح   
ُتسند فيـه  " برنامج إلسناد النقاط مقابل املسامهة باملعارف    "ويأخذ نظام املكافآت شكل     . وتبادهلا

ويف هناية العام، ُيمنح املوظفـون      . النقاط حبسب التسجيالت واإلحاالت والتقييمات والتعليقات     
مـسابقة  "وتنظِّم هـذه اللجنـة أيـضاً        . و غري نقدية حبسب عدد النقاط احملرزة      مكافأة نقدية أ  

. يساهم فيها كل موظف بعنصر واحد من عناصر املعرفة على امتداد فترة حمـدودة             " املعارف يف
  .وُتقيَّم كل املعلومات ويكافأ املوظفون الذين ُصّنفت إسهاماهتم املعرفية يف خانة التمّيز

  راءات لتحسني استخدام املواردتبسيط اإلج  -باء  
يتيح تقييم طرائق العمل املتبعة للوكاالت حتديد ما يشوب النظام مـن نقـائص أو                 -٥٦

فبتحديد العناصر املتكررة يف العملية يتسىن للوكاالت إزالتها دون أن يكون ذلك            . تناقضات
تقرر ما إذا كان   وبإخضاع اإلجراء املبّسط الختبار يف ظروف حقيقية ي       . على حساب النوعية  
وسيتحسن استخدام الوقت واملـوارد بفـضل أداء املهمـة احملـددة            . اإلجراء اجلديد فعاالً  

باألسلوبني القدمي واجلديد ملقارنة ما تستغرقه من وقت وما تفضي إليه من نتائج، وبتـدارك               
  .النقائص أو تبسيط املهمة بقدر أكرب

  استخالص العرب من قوانني سوابق أخرى  -جيم  
يتمثل أحد السبل إىل فهم قانون املنافسة وإنفاذه فهماً مفيداً يف حبث قانون السوابق                -٥٧

وميكـن  . ذي الصلة املعمول به يف وكاالت منافسة عريقة وناشئة ويف هيئات قضائية أعلى            
لوكاالت املنافسة الناشئة أن تستخدم بعض العرب املستخلصة من تفاسري مبـادئ املنافـسة              

. حتديد تدابري اجلرب واجلزاءات املناسبة عند النظر يف قضايا مماثلة للمـرة األوىل            املختلفة ومن   
غري أن ذلك ال يعين أن تطبق وكاالت املنافسة الناشئة هذه التفسريات والنهج تطبيقاً مباشراً،             
ألن اختالف القوانني يعكس اختالف األهداف والتقاليد القانونيـة واإلداريـة يف خمتلـف              

ميكن أن تكون العرب املستخلصة مفيدةً جداً لتجنب األخطاء واالقتصاد يف استخدام        و. البلدان
  .املوارد يف سياق تسوية القضايا
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  تأثري املوارد يف حتديد األولويات  -دال  
من الصعب ختيل كيف ميكن لوكالة منافسة أن حتدد أولوياهتا يف غيـاب املـوارد                 -٥٨

ى استقصاء األونكتاد أن عدداً من وكـاالت املنافـسة          ويف الواقع، تبني الردود عل    . الكافية
تواجه صعوبات يف تنفيذ برنامج عملها بسبب قيود املوارد وانعدام اليقني احمليط بتخـصيص              

وأفادت وكالة بأن وضع موظفيها التعاقـدي       . امليزانية، سيما يف أوقات األزمات االقتصادية     
  .ج يف وزارة وبأن األمانة التقنية سُتدم٢٠١٣تدىن يف عام 

وتنطبق قيود امليزانية على مجيع الوكاالت، لكن وكاالت املنافسة الناشئة تواجه أشد             -٥٩
الصعوبات يف إنفاذ قانون املنافسة حيثما كانت البلدان يف أمّس احلاجة إليه وحيثما تأخرت              

  .يف إنشاء أسواق جيدة األداء
ا القانوين، على ما حبوزهتـا مـن        وتتوقف فعالية وكالة املنافسة، عالوة على وضعه        -٦٠

وبالفعل، حتتاج الوكالة الفعالة، ألداء مهمتها، إىل ما يكفي من املوارد . املوارد البشرية واملالية
ونقص اخلربة وموارد امليزانية ميكـن   . املالية الستقدام واستبقاء موظفني ذوي مؤهالت رفيعة      

  .أن يقوض أداء املؤسسة وفعاليتها
سيا، غدا توزيع املوارد البشرية وحتديد األولويات أمراً ذا أمهيـة قـصوى             ويف إندوني   -٦١

ومتثل جزء من احلل يف اعتماد      . بالنسبة إىل وكالة منع االحتكار بسبب ارتفاع عدد الشكاوى        
. ، بشأن اختصاص األمانة يف بت القـضايا       ٢/٢٠٠٨الئحة تنظيمية جديدة، هي الالئحة رقم       

أقل مـن   (يتعني مبوجبها منح األولوية لقضايا التالعب بالعطاءات        وأنشأت هذه الالئحة والية     
دون اخلضوع لرقابة مفتشني مفوضني وتكليف موظفني هبـذه         ) عشرة مليارات من الروبيات   

وتضمنت الالئحة التنظيمية الثانية الـصادرة عـن        . املهام بينما يتفرغ املفوضون لبت القضايا     
يداً من اإلرشادات بشأن حتديد األولويـات وتوزيـع   ، مز ١/٢٠١٢الوكالة، أي الالئحة رقم     

وتأخذ الوكالة بعني االعتبار أيضاً يف إدارهتا التفصيلية الرامية إىل حتسني توزيع املـوارد              . املوارد
  .عوامل داخلية من قبيل مواصفات املوظفني والتعاون مع املنظمني والشرطة

وزيع املوارد ينبغي أن حيتال صدارة      وأفادت بعض الوكاالت بأن حتديد األولويات وت        -٦٢
غري أن التصلب يف حتديد األولويات ميكن أن يغدو عملية مضرة سيما           . أعمال وكالة املنافسة  

وعلى سبيل املثال ميكـن أن      . إذا افتقر إىل املرونة، ليصبح عندئٍذ سبباً ممكناً يف نقص اإلنفاذ          
ُتركز علـى القـضايا الكـبرية ذات    تعلن إحدى السلطات يف إطار حتديد األولويات أهنا س     

اخلطورة احملدودة يف القطاعات املرتبطة مبنتجات جتارة التجزئة، فإذا هبا تقعد يف انتظار قضايا              
تندرج ضمن جماالت حتديد األولويات املنشودة وتتسم خبطورة حمدودة بدالً مـن فحـص              

انون املنافسة والتحقيق   الشكاوى ببساطة لتحديد ما إذا كانت ُتمثل قضايا مقبولة مبوجب ق          
لذا . ونقص اإلنفاذ الذي قد ينجم عن حتديد األولويات خطر حقيقي. فيها على هذا األساس   

ميكن أن يركز أحد الُنهج املتبعة لتحديد األولويات على كيفية توزيع املوارد علـى خمتلـف        
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لويـات،  وعلى سبيل املثال، ميكن أن تالحظ السلطة، قبـل حتديـد األو           . جماالت النشاط 
التحقيقات تقريباً يتعلق بعمليات اندماج، وثلث آخر بتجـاوزات، والثلـث األخـري              ثلث أن

غري أنه ال يزال من املمكن إىل حد كبري         . وميكن أن تعترب السلطة هذا التوزيع معقوالً      . بكارتالت
  :)١١(طف التايلويتجلى هذا املثال يف املقت. حتديد األولويات على حنو مفيد ومرتبط بتوزيع املوارد

تستهلك قضايا الكارتالت مقارنة بسائر القـضايا   : ميكن العمل هبذا املنطق     
أما قضايا  .  يف املائة من املوارد مثالً     ٤٥موارد أكثر لكل قضية، لذا سنخصها بنسبة        

عمليات االندماج فتستدعي سرعة وتقدماً حثيثاً مبقتضى القانون، بينما تسري قضايا           
لذا سنمزج بني املوظفني املعنيني بكال النوعني من القضايا         . تفاوتةالتجاوزات بسرعة م  

ويف ). ٢٠٠٣ مثل إعادة تنظيم مديرية االحتاد األورويب العامة املعنية باملنافسة يف عام          (
لـذا،  . اآلن ذاته تشكل الدعوة نشاطاً مهماً تضاهي منافعه تكاليفه إىل حد كـبري            

وهـو  . الدعوة يف امليادين اليت ُيجيزها الربملان     سُنبقي على املوارد املخصصة ألنشطة      
 يف املائة،   ٤٥ يف املائة من املوارد للدعوة، وترك ما تبقى، أي           ١٠ما يعين ختصيص    
  .التجاوزات، مبوبةً ضمن فئة واحدة/لقضايا االندماج

 يف مبـا (ويف فرنسا، يعتمد الربملان ميزانية سلطة املنافسة يف إطار برنامج ميزانية عاّم        -٦٣
ذلك إنفاذ املنافسة وتنظيم األسواق من زاوية املنافسة وتوفري محاية اقتصادية للمـستهلكني             

ويف إطار إدارة املـوارد   . ويقّيم بصورة عامة ما أجنزته السلطة من عمل       ) وسالمة املستهلكني 
البشرية، حيدد املقرر العام القضايا ذات األولوية ويضع األهداف لفـتح حتقيقـات حبكـم               

ويف هذا الصدد، توضع خطة استراتيجية تكون هلا تبعات على قـرارات أجـور              . نصبامل
  . املوظفني اجلماعية والفردية وعلى تقييمهم

ويف مجهورية كوريا، ُتخصص جلنة املمارسات التجارية املشروعة موارد للتدخل يف             -٦٤
ر الظـروف االقتـصادية     أنشطة السوق وفقاً ألولوياهتا اليت ُتحدد سنوياً وتأخذ بعني االعتبا         

وُتعمَّـم  . الداخلية واخلارجية وتغريات هيكل السوق واحتياجات املستهلكني وما إىل ذلك         
وهلذه اللجنة مخسة مكاتب إقليمية، وختتلف طبيعة املـسائل اإلقليميـة           . هذه اخلطة السنوية  

فسة اليت تـؤثر يف     فبخالف مسائل إنفاذ قانون املنا    . اختالفاً كبرياً عن طبيعة املسائل الوطنية     
املشهد الصناعي الوطين، غالباً ما ترتبط املسائل اإلقليمية مبنازعات بني أطـراف خاصـة،              

وهلـذا  . كاملنازعات الناشئة يف إطار ممارسات التسويق متعددة املستويات والتأمني اجلنائزي         
 السبب، ُتخصص املكاتب اإلقليمية للممارسات التجارية غـري املـشروعة مـوارد أكـرب             

ُتخصصه لقضايا إساءة استعمال مركز مهيمن أو مراقبة عمليات االندماج، وتتلقى مـن              مما
واعتماداً على نظام األداء املذكور يف الفرع ألف، وعلى نظـم تقيـيم             . املقر دعماً لإلنفاذ  

خارجية، توجه اللجنة مواردها املخصصة لإلنفاذ يف املقام األول حنو امليـادين الـيت              /داخلية
ويف حال  .  فيها بقدر كبري تقويض القدرة التنافسية للمنشآت واملساس برفاه املستهلك          ُيرجح

__________ 

 .مقابلة مع السيد شان إنيس، املدير التنفيذي السابق للجنة املنافسة يف موريشيوس )١١(
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. ظهور أي طلب غري متوقع يف جمال السياسات، تتعامل اللجنة باملرونة اليت يقتضيها الوضع             
وتتشاور اللجنة، خبصوص ميزانيتها، مع وزارة االستراتيجية والتمويـل وتـضع يف شـهر              

ويف إطار خطة منتصف املدة،     . عام خطة إدارة مالية مخاسية السنوات     أبريل من كل    /نيسان
توضع خطط ميزانيات سنوية على املستوى احلكومي بعد تعديل املبالغ وفقـاً لألولويـات              

وتقوم اجلمعية الوطنية جلمهورية كوريا يف مرحلة الحقة بإقرار هذه اخلطط للعـام             . العملية
ويف حال تغري األولويات الـسياساتية،      . سبتمرب/عقودة يف أيلول  املقبل أثناء دوراهتا العادية امل    

ُتحلل اللجنة كفاءة املنظمة واملوظفني وُتعدل القواعد ذات الصلة، مثل تنظيم املكاتب، عـن      
طريق مشاورات مع وزارة اإلدارة العامة واألمن، حفاظاً على األداء األمثل لنظامها اخلـاص              

  .بإدارة املوظفني
نيا، يالَحظ غالباً أن حتديد األولويات على النحو األمثل من حيث كفـاءة             ويف أملا   -٦٥

لذا ُيعهـد   . املوارد واحلد من املخاطر وضمان الرفاه االجتماعي خيتلف باختالف القطاعات         
. بتحديد األولويات إىل مركز القرار املختص الذي تكون لديه دراية دقيقة باألسواق املعنيـة             

رار جتتمع بانتظام مرة يف األسبوع مع رؤساء الوكالة وُشعبة السياسة           غري أن مجيع مراكز الق    
  . العامة ملناقشة العمل اجلاري وحتديد األولويات

الصلة الوطيدة بني حتديد األولويات وتوزيـع املـوارد ودورة حيـاة              -رابعاً  
  الوكالة

 حياة على   يبدو أن وكاالت املنافسة تتطور ويتحسن أداؤها على مراحل تشكل دورة            -٦٦
استقدام موظفني أساسيني وحيازة    ) ب(وضع إطار مؤسسي لتنفيذ القانون؛ و     ) أ: (النحو التايل 

وضع خطة عمل وحتديد األولويـات للـسنوات األوىل؛         ) ج(مقر العمل وتوفري اإلمدادات؛ و    
  .إلنفاذتوسيع املرحلة الثالثة لدمج التحقيق يف القضايا املعقدة والتعاون الدويل يف جمال ا) د(و

وغالباً ما يركز حتديد األولويات وختصيص املوارد يف املراحل الثالث األوىل علـى               -٦٧
  .أنشطة الدعوة مبا فيها السعي إىل تكوين فهم مشترك ألهداف القانون وامتثاله الطوعي

وعادة ما يستدعي ذلك صـياغة املبـادئ    . وترتبط املرحلة األوىل بإنشاء وكالة املنافسة       -٦٨
يهية ووضع اهليكل التنظيمي واستقدام وتدريب موظفني ذوي مهـارات رفيعـة وإرسـاء              التوج
  . يلزم من منصات تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعارف حرصاً على سالسة أداء وكالة املنافسة ما
وميكن أن تـشمل    . وتركز املرحلة الثانية على أنشطة الدعوة والقضايا غري املعقدة          -٦٩

ضاً إقامة عالقات عمل مع اهليئات التنظيمية وغريها من املؤسسات احلكوميـة  هذه املرحلة أي 
وعادة ما ُتدعَّم أنشطة الدعوة يف هذه املرحلة إلضفاء املشروعية على           . املعنية بتنظيم السوق  

  .وهذه املرحلة عنصر ثابت يف عمل الوكالة. أفعال الوكالة
ة للدعوة تتوخى إذكاء الـوعي بفوائـد        وتوضع يف املرحلة الثالثة استراتيجية بارز       -٧٠

وتؤدي دراسات السوق القطاعية دوراً حمورياً يف تقييم ظروف املنافـسة       . املنافسة يف السوق  
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يف قطاعات االقتصاد الرئيسية، وتستخدم وكالة املنافسة اسـتنتاجات هـذه الدراسـات             
حلة فترة تصل إىل مخـس      وميكن أن تدوم هذه املر    . وتوصياهتا لوضع براجمها املتعلقة بالدعوة    

  .سنوات، أو أكثر أحياناً
وتبدأ املرحلة الرابعة عند شروع وكالة املنافسة يف التحقيـق يف القـضايا املعقـدة                 -٧١

وُتكّمل هذه األعمال أنشطة املـرحلتني     . كقضايا الكارتالت أو اإلجراءات األحادية اجلانب     
ثالثة من دورة احلياة، ُتحسِّن وكالة املنافسة       وخالل املرحلة ال  . األوىل والثانية املعروضة أعاله   

حتديد أولوياهتا مستفيدة من جتربتها، وتثري معرفتها للسوق وتعزز قدراهتا على اكتـساب             
  . أفضل املمارسات الدولية وتنفيذها

ويعتمد الوقت الالزم لكل مرحلة من املراحل املعروضة أعاله على نوع التـصميم               -٧٢
فسة وتوافر املوارد البشرية واملالية وشروط الفعالية اليت تضعها الوكالـة           املؤسسي لوكالة املنا  

  . ويرد يف الشكل التايل ملخص ملراحل دورة حياة وكالة منافسة. لنفسها يف مستهل أعماهلا
  حتديد األولويات ودورة حياة وكالة املنافسة

  

  حديد األولويات وتوزيع املوارداملمارسات املوصى هبا لت  -خامساً  
يتجلى يف ضوء ما تقدم أن حتديد األولويات واستخدام املوارد ميكن أن يؤديا دوراً                -٧٣

ونظراً إىل اختالف الظروف املؤسسية وطرق      . مهماً يف أداء وكالة املنافسة وفعالية تدخالهتا      
ديد أولوياته حتدياً كبرياً    تنظيم وكاالت املنافسة، ميكن أن يشكل التخطيط االستراتيجي وحت        

  .بالنسبة إىل وكاالت املنافسة الناشئة
وينبغي أن تعتمد وكاالت املنافسة هنجاً مرناً إزاء حتديد األولويات بالتركيز علـى               -٧٤

وميكن أن يشمل ذلـك     . األهداف اليت ميكن بلوغها يف حدود املوارد البشرية واملالية املتاحة         
ورة إىل احلكومة واهليئات التنظيمية بشأن فوائد سياسة املنافـسة          أنشطة الدعوة، وإسداء املش   

والتناسق؛ والعمل مع وكاالت املشتريات العامة من أجل منع التالعب بالعطاءات ومالحقة            

فوائـداستراتيجية بارزة تتعلق بالدعوة وتتوخى إذكاء الوعي ب       : املرحلة الثالثة 
  املنافسة يف السوق

تطبيق معايري عالية يف. التحقيق يف القضايا املعقدة   : املرحلة الرابعة 
  القضايا املعقدة والتعاون يف اإلنفاذ

.دراسات القطاعية والتحريات والتركيز على القضايا غري املعقـدة        الدعوة وال: املرحلة الثانية 
  التدريب وإدارة املعارف

 املـوظفني وتـوفري تكنولوجيـا املعلومـاتواسـتقدامإنشاء املكتب:البناء املؤسسي: املرحلة األوىل 
  .واالتصاالت وإعداد امليزانية، اخل
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ويف مراحل الحقة، ميكن أن تركز وكالة املنافسة على القضايا املعقدة مبا فيها             . املتورطني فيه 
  .يات االندماج املانعة للمنافسةلالكارتالت و االحتكار وعم

وخمتلف العوامل اليت نوقشت أعاله مهمة لبلوغ األهـداف وحتديـد األولويـات               -٧٥
وقد ختتلف أولويات وكاالت املنافسة الناشئة اختالفاً كبرياً عن أولويـات      . البلدان النامية  يف

 بأكثر مما حتتملـه، يف      غري أن من اخلطر مطالبة وكاالت املنافسة الناشئة       . الوكاالت العريقة 
وتدعم . الوقت الذي قد تكون فيه أدوات سياساتية أخرى أنسب األدوات لبلوغ غاية معينة            

زد على ذلـك أن اختيـارات       . هذه احلجة املطالبة بتضييق نطاق حتديد األولويات والتقييم       
ته القانونية األولويات تتوقف إىل حد مهم على أهداف قانون املنافسة وعلى تاريخ البلد وثقاف        

  .والسياسية واالقتصادية
وإذ تؤخذ يف االعتبار دورة حياة الوكالة كما نوقشت أعاله، ميكن أن تكون النقاط     -٧٦

  :التالية مفيدة لتحديد األولويات واستخدام املوارد على حنو يعزز أداء الوكالة
ت وضع أهداف سياساتية واستراتيجية إنفاذ واضحة مبا يـشمل األولويـا            )أ(  

  وتوزيع املوارد؛
  حتديد ما إذا كانت الوكالة أفضل مؤسسة لتناول قضية املنافسة؛  )ب(  
تقييم الفوائد اليت جينيها املستهلكون ودوائر األعمال من هذا التدخل يف أي              )ج(  

  قضية بعينها؛
  تقييم األثر الردعي واألمهية االقتصادية لقضية حمددة؛  )د(  
لبلوغ هذه النتيجة، مبـا يف ذلـك نـوع الـرباهني            تقييم املوارد الالزمة      )ه(  

  واحتماالت النجاح؛
ميكن أن تساهم السياسات اجليدة للتساهل مع الشركات يف جناح التحقيق             )و(  

وسيكون من املهم أيضاً حبث ما إذا كانـت         . يف قضايا الكارتالت ومالحقة املتورطني فيها     
 يف القضية ومن مث النظـر يف إمكانيـة          جهات وطنية أو دولية أو إقليمية مهمة قد تورطت        

  ؛)١٢(تضمني برنامج التساهل حكماً يتعلق بالتعاون
حبث العوامل املشددة اليت ميكن أن تضاعف أو ُتضعف احلاجة إىل اختـاذ               )ز(  

  إجراءات يف قضية معينة؛
  النظر يف قيمة القضية كسابقة أو قيمتها السياساتية؛  )ح(  
 وما إذا كانت القضية ستفضي إىل النتيجـة         -اح  النظر يف احتماالت النج     )ط(  
  املنشودة؛

__________ 

 ).سيصدر قريباً(انظر تقرير األونكتاد عن طرائق وإجراءات التعاون  )١٢(
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  تبسيط اإلجراءات واختبارها وتقييمها لتحسني استخدام املوارد؛  )ي(  
  تصميم نظام فعال إلدارة املعارف؛  )ك(  
  وضع برنامج مستدام لتدريب املوظفني واستبقائهم؛  )ل(  
ئة والقدمية واملنظمـات    االستفادة من خربة وجتربة وكاالت املنافسة الناش        )م(  

  الدولية، مبا يشمل استخدام قانون السوابق؛
  .وضع نظام تقييم منتظم خبصوص حتديد األولويات وتوزيع املوارد  )ن(  

  القضايا املطروحة للمناقشة  -سادساً  
  :قد يود املندوبون حبث القضايا التالية للتشاور فيها أثناء اجتماع املائدة املستديرة  -٧٧

ف النظر عن الوضع القانوين لوكالة املنافسة، هل يوجد معيار عـاملي            بصر  )أ(  
حيدد الطريقة املناسبة اليت ينبغي أن تتبعها وكالة املنافسة يف حتديد أولوياهتا وتوزيع مواردهـا   

  الشحيحة؟
ما نوع املساعدة التقنية الالزمة ملساعدة وكاالت املنافسة الناشئة يف البلدان             )ب(  

قتصادات االنتقالية على حتديد أولوياهتا وتوزيع مواردهـا بغيـة تعزيـز أدائهـا            النامية واال 
  وفعاليتها؟ وما هو دور التعاون الدويل يف هذا اجملال؟

ما الذي ميكن لوكاالت املنافسة الناشئة أن تتعلمه من بعضها البعض ومن              )ج(  
  ؟ردهاسلطات املنافسة األعرق فيما يتعلق بتحديد أولوياهتا وتوزيع موا
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