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  متر األمم املتحدة مؤ
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨جنيف، 
  جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٣البند 

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

طرائق وإجراءات التعاون الدويل يف قضايا املنافـسة الـيت              
  من بلد رتشمل أكث

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تواجه السلطات املعنية باملنافسة بشكل متزايد ضرورة إنفاذ سياسات املنافـسة علـى               

وهذه الدراسة تبّين أصـناف     . الصعيد احمللي والتعامل مع املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود        
ي حد تفيد ترتيبات التعاون يف حتسني قدرات هيئات املنافـسة  مناذج التعاون يف هذا اجملال وإىل أ      

 وتستعرض الدراسة التحديات يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة         .فعاالًاً  بغية تنفيذ قوانني املنافسة تنفيذ    
على الصعيدين اإلقليمي والدويل وتبحث يف الطرق اليت عاجلت هبا خمتلف الدول مسألة التعـاون    

وتلفـت  . نافسة وانعكاساهتا من أجل حتسني التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل        يف جمال سياسة امل   
يعوق تعاوهنا يف معاجلـة       مما الدراسة االهتمام إىل التحديات اليت تواجهها هيئات املنافسة الناشئة        

وتبّين الدراسة اهلـوة    . القضايا، وتقر يف الوقت نفسه باجلهود اليت تبذل يف سبيل حتسني التعاون           
 عـن   القائمة بني حمتويات خمتلف القوانني والتباينات يف النظم القانونية والقدرات التنفيذية، فضالً           

وخيتم التقرير بالتوصـية    . ضرورة تعزيز التفاهم والثقة باعتبارمها أداتني الزمتني لتحسني التعاون        
    .المبمارسات من أجل تعاون فعال قائم على اخلربة املكتسبة حىت اآلن يف هذا اجمل
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  مقدمة    
، يف دورتـه    طلب فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة           -١

، من أمانة األونكتـاد إعـداد   ٢٠١٢يوليه / متوز١١ و٩الثانية عشرة املعقودة يف الفترة بني    
  .ة اليت تشمل أكثر من بلدطرائق وإجراءات التعاون الدويل يف قضايا املنافستقرير عن 

وتستعرض هذه الدراسة التحديات اليت تواجهها هيئات املنافسة يف التعامـل مـع               -٢
فتئت هيئات املنافسة     وما .وضع آليات تعاون فعالة     ويف احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدود    

ق حتـسني عمليـة     يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء تسعى إىل إجياد سبل وطر           
وتـستند  . التعاون يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة وتبادل أفضل املمارسات يف هـذا الـصدد             

الدراسة إىل تقارير دولية وحبوث صدرت يف اآلونة األخرية، ومن ذلك على سـبيل املثـال                
والثانيـة عـشرة    ) ٢٠١١(الدراسات األساسية اليت أعدهتا األونكتاد للدورة احلادية عشرة         

، واألعمال اجلارية   فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة       ل) ٢٠١٢(
والسابقة الصادرة عن منظمات رئيسية تعىن باملوضوع، مثل االحتاد األورويب وشبكة املنافسة            

  .بعض املتخصصني يف هذا اجملال والتعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالدولية ومنظمة 

  معلومات أساسية  -الًأو  

  تعريف املفاهيم  -ألف  

  الطرائق    
ألغراض هذه الدراسة، تشري الطرائق إىل السبل اليت تنتـهجها الـسلطات املعنيـة                -٣

باملنافسة واجلهود اليت تبذهلا للتعاون يف جمال التعامل مع احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدود              
وقد تطورت هذه اجلهود مبرور الوقـت لتتخـذ       . يةغري الرمس   أو ضمن إطار اآلليات الرمسية   

  .أشكال عدَّة

  اإلجراءات    
هـذه    ويف .الطرق املعمول هبا يف القيام بأمر مـا         أو تشري اإلجراءات إىل األساليب     -٤

احلالة، يتعلق األمر باألساليب اليت تستخدمها سلطات املنافسة للتعاون يف جمال التعامل مـع              
  .ة عرب احلدوداحلاالت املانعة للمنافس
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  حتديد إطار املسألة  -باء  
  دولياً يف اقتصاد اليوم املعومل أكثر فأكثر، تكتسب نسبة متزايدة من املعامالت بعداً             -٥

بني هيئات املنافسة ضـروري حـىت         فيما وبالتايل، فإن زيادة التعاون   . بشكل من األشكال  
وعالوة على  . ألنشطة املانعة للمنافسة  يف منع ووقف ا     فعاالًاً  يكون إنفاذ قوانني املنافسة فعلي    

وضـمان  . ذلك، فإن التعاون، شأنه شأن التقارب، هو عملية تدرجية تشمل التفاهم والثقة           
 التعامل السري مع املعلومات اخلاصة باحلاالت هدف مهم، لكن عدم القدرة على مناقـشة             

  .قدرهتا على التعاونتبادل هذه املعلومات مع هيئات أخرى معنية باملنافسة يعوق بشدة  أو
فعلى سبيل املثال، ميكن أن يعود على مؤسسات األعمال ومؤسـسات املنافـسة               -٦

كالمها فوائد من جراء التعاون يف عمليات االندماج الدولية، ومن شأنه كذلك أن يؤدي إىل               
حتليل موضوعي حلاالت املنافسة، وإىل عمليات وجداول زمنية مناسبة، وإىل تقدمي طلبـات             

مث إن التعاون يف مكافحة املمارسات املانعة للمنافـسة، سـواء            .)١(صول على معلومات  للح
عمليات االندماج الدولية، ينطوي على عدد من الفوائد       أو كانت ناجتة عن التكتالت الدولية    

 عن التعاون بني هيئات املنافسة يف التحقيقات        لشبكة املنافسة الدولية   وقد حدد تقرير     .اًأيض
   :)٢(ةكتالت الفوائد التاليبشأن الت
يف املرحلة السابقة للتحقيق، ميكن هليئات املنافسة أن تبلغ إحدامها األخرى             )أ(  

بالتحقيقات اليت جتريها بشأن التكتالت واليت قد تؤثر يف واليات قضائية لبلـدان أخـرى؛               
  ؛توافق عدة واليات قضائية على إخضاع أسواق وشركات معينة للتحقيقات  أووميكن

أثناء مرحلة التحقيق، ميكن هليئات املنافسة أن تنسق استراتيجياهتا املتعلقـة             )ب(  
تـشترك يف     أو تصدر أوامر االستدعاء،    أو بالتحقيق، كأن جتري مدامهاهتا يف وقت متزامن،      

  استجواب األطراف؛
بعد التحقيق، ميكن هليئات املنافسة تبادل املعلومـات بـشأن           ما يف مرحلة   )ج(  
  .الحتمال التسوية وتدابري االنتصاف  أويجية كل منها للمالحقاتاسترات

وال تزال اجلهود الرامية إىل زيادة التعاون يف التعامل مع احلاالت املانعة للمنافسة عرب                -٧
وقد ظهرت ترتيبات التعاون األقـل      . احلدود تبذل من أجل سد اهلوة يف جمال تنفيذ القوانني         

. عن الترتيبـات الرمسيـة   بديلة بغية االضطالع بالتعاون فضالً   سبالًرمسية املنتشرة باعتبارها    
عكفت منظمات دولية على حبث هذه املسائل، منها األونكتاد وشبكة املنافسة الدوليـة     وقد

ويستند هذا التقرير إىل اسـتنتاجات      . ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وغريها      
__________ 

ق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين      أمام دورة األونكتاد احلادية عشرة لفري     ) ٢٠١١(هانسن  . كلمة ألقاها السيد م    ) ١(
 .www.unctad.org/competitionمتاحة على املوقع . يوليه/ متوز٢١-١٩جنيف، . بقوانني وسياسات املنافسة

)٢( ICN Cartels Working Group (2007). Cooperation between agencies in cartel investigations. Report 

to the ICN Annual Conference. Moscow, May) انظر احلاشية التالية.( 
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ة املنافسة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         دراسة استقصائية أجرهتا شبك   
مع مراعاة حتديات معينة متصلة باملنافسة تواجهها هيئات املنافسة الناشئة يف التعامـل مـع               

  .املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود

  أشكال التعاون  -ثانياً  
اً ملانعة للمنافسة عرب احلدود تطور    لقد شهدت أدوات التعاون للتعامل مع احلاالت ا         -٨

وميكن النظر إىل التعاون يف     . أدى إىل إرساء أساس الستحداث نظم خمتلفة        مما مبرور السنني، 
يلي بعض السبل واألدوات القائمـة الـيت ميكـن            وفيما .حاالت املنافسة من زوايا خمتلفة    

  :استخدامها يف هذا اجملال
جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها    إىل  اً  التعاون غري الرمسي استناد     )أ(  

اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، التابعة لألمم املتحـدة    
  ؛)١٩٨٠(

التعاون غري الرمسي على أساس توصية منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان              )ب(  
أخرى مماثلة جمردة من أي     " غري ملزمة "صكوك   و أ ،)٣( بشأن التعاون  ١٩٩٥  لعام االقتصادي

  أساس قانوين معني؛
  التعاون على أساس اإلعفاءات؛  )ج(  
  التعاون على أساس أحكام يف القانون احمللي؛  )د(  
  اً؛التعاون على أساس اتفاقات وصكوك ليست خاصة باملنافسة حتديد  )ه(  
  التعاون على أساس اتفاقات خاصة باملنافسة؛  )و(  
  .صكوك التعاون اإلقليمي  )ز(  

لقد تضمنت دراسة أجرهتا شبكة املنافسة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان              -٩
استقصاًء يتيح لألعضاء تبادل جتارهبم وآرائهم وسبل حتسني التعـاون بـشأن             )٤(االقتصادي

بأس به من هيئات      ال اًوالنقاط اهلامة اليت جتدر مالحظتها هي أن عدد       . تنفيذ قوانني املنافسة  
 خيص حاالت املنافسة حمدودة للغاية      فيما املنافسة أفاد أن جتربتها يف جمال التعاون بني اهليئات        

منعدمة، وأن بعض اهليئات الناشئة أفادت أهنا وجدت صعوبات عند طلب املساعدة مـن              أو
__________ 

)٣ ( ICN Cartels Working Group (2007). Cooperation between competition agencies in cartel 

investigations. Available at www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc348.pdf. 
)٤( OECD (2013). Working party No. 3 on cooperation and enforcement. DAF/COMP/WP3(2013)2. 

Paris. 12 February. Available at http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocument 
pdf/?cote=DAF/COMP/WP3(2013)2&docLanguage=En. 
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ليـة وقانونيـة    وهذا يبّين أن مثة مـشاكل هيك      . وكاالت معنية باملنافسة يف بلدان متقدمة     
وسلوكية يتعني معاجلتها لكي يولِّد التعاون فوائد خارج نطاق النجاح الذي حققته بلـدان              

  .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وُحّدد صكان قانونيان اثنان على أهنما املستعمالن بكثرة للتعاون الرمسي بني هيئات              -١٠

لنتائج االستقصاء مثة أحكام    اً  ووفق. ة واإلعفاءات من السرية   االتفاقات الثنائي : املنافسة، ومها 
 بيد أنه تبّين أن اإلعفاءات من السرية        .اًحمددة تتضمنها قوانني وطنية تستعمل بكثرة هي أيض       

من قبل البلدان غري األعضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               اً  هي األقل تطبيق  
ه بينما تنص لوائح االحتاد األورويب على تغطيـة إمجاليـة   وقد يعزى ذلك إىل أن   . االقتصادي

تتضمن مثـل     ال لإلعفاءات من السرية، فإن العديد من االتفاقات اإلقليمية للبلدان النامية قد          
  .يتحقق بعد  ملأن تنفيذها  أوهذه األحكام

حكـام  وذُكر أن العديد من االتفاقات الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف تتضمن أ            -١١
من هيئات املنافسة الـيت اسـتعملت       اً   ومثة عدد قليل جد    .اًجماملة، لكن تطبيقها كان حمدود    
وقد يعزى ذلك إىل تطور     . طلب للمساعدة يف التحقيق     أو أحكام اجملاملة، مثل تقدمي إشعار    

ممارسات التنفيذ مع األخذ بنظم مفتوحة، حيث تستخدم هيئات املنافسة وسائط اإلعـالم             
يسمح بتبادل املعلومات بشأن حاالت املنافسة مـع مجهـور            مما )أو الرمسية /عية و االجتما(

وبفضل التواصل الشبكي والدراية التكنولوجية والتقـدم       . داخلي وخارجي على حد سواء    
التكنولوجي، بات من السهل إجراء حمادثات غري رمسية عرب اهلاتف والرسائل اإللكترونيـة             

  .واحلصول على الفور على معلومات عن أي موضوعشابه ذلك،   وماونظام سكايب

 شبكة املنافسة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية       -الترتيبات املتعددة األطراف      -ألف  
  يف امليدان االقتصادي واألونكتاد

لقد ُشرع يف العمل بشأن سياسات املنافسة ضـمن األمـم املتحـدة يف اجمللـس                  -١٢
. ١٩٦٤  عـام  ألمم املتحدة واستمر برعاية األونكتاد منـذ      االقتصادي واالجتماعي التابع ل   

وتوجت املفاوضات باعتماد مدونة األمم املتحدة بشأن املمارسـات التجاريـة التقييديـة             
فيها التوصية بالتعاون     مبا باإلمجاع، تضمنت جمموعة من التوصيات موجهة للدول األعضاء،       

ح األونكتاد على مدى العقود األربعة املاضـية،  هذا اإلطار، أتا  ويف.يف تنفيذ قوانني املنافسة   
للدول األعضاء يف األونكتاد      عن طريق آليته احلكومية الدولية وأنشطته لبناء القدرات، حمفالً        

يف ذلك اعتماد وتنفيذ قوانني املنافسة يف البلدان         مبا لتبادل املعلومات وملناقشة املسائل الراهنة،    
حلة انتقالية، وتبادل أفضل املمارسات من خالل بنـاء القـدرات           النامية والبلدان اليت متر مبر    

  .واملشاورات بشأن التعاون الدويل
وقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قبل مخـسة عقـود،               -١٣

جمموعة من التوصيات للدول األعضاء فيها بشأن التعامل التشريعي واإلداري مع املمارسات            
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وأدت هذه التوصيات بشكل مباشر إىل مجع ونـشر معلومـات عـن             . تقييديةالتجارية ال 
التطورات احلاصلة على صعيد قوانني املنافسة ضمن الدول األعـضاء يف منظمـة التعـاون               

من ذلك، إىل إصدار املنظمـة      اً  أدت، بعد عشرين عام     كما والتنمية يف امليدان االقتصادي،   
سلطات املعنية بإنفاذ قوانني املنافـسة اإلشـعارات         بأن تقدم ال   ١٩٨٦  لعام نفسها توصيتها 

 على مـصاحل  اً  مباشراً  املتبادلة بني احلكومات يف حالة احتمال تأثري اإلجراء املراد تنفيذه تأثري          
  .على مواطين دولة عضو أخرى أو
آخر من الترتيبات املتعددة األطراف جيمـع بـني       اً  وتعد شبكة املنافسة الدولية ترتيب      -١٤

، وهم هيئات املنافسة من بلدان متقدمة ومن بلدان نامية، ملناقشة قضايا املنافسة ويتيح أعضائه
تتمثـل يف   " :)٥(يلي  ما ويشمل بيان مهمة الشبكة   . لتبادل األفكار وأفضل املمارسات     حمفالً

الدعوة العتماد معايري وإجراءات عليا يف جمال سياسات املنافسة يف خمتلف أحنـاء العـامل،               
لتيسري التقارب على مستوى اإلجراءات واملواضيع، والـسعي لتـسهيل          مقترحات  وتقدمي  

  ".ستهلكني واالقتصادات عرب العاملالتعاون الدويل الفعلي ملصاحلة اهليئات األعضاء وامل

  مناذج التعاون اإلقليمي  -باء  
يف العقدين املاضيني، شهدت اجلهود املبذولة يف جمال التعـاون علـى الـصعيدين                -١٥
 فهناك العديد من االتفاقات التجارية املتعددة األطراف الـيت  .اًإلقليمي ودون اإلقليمي تطور   ا

، وبني بلدان متقدمـة     )مشال - مشال(عن املنافسة أبرمت بني بلدان متقدمة       اً  تتضمن أحكام 
وجتسد هذه اجلهـود    ). جنوب - جنوب(، وبني بلدان نامية     )جنوب - مشال(وبلدان نامية   
سيما يف جمال عمليات      ال اون يف معاجلة املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود،       ضرورة التع 
  .االستحواذ والتكتالتواالندماج 

ويف هذا اإلطار، مثة اتفاقات تعاون رمسية وهي مكتوبة، جرى التفـاوض عليهـا                -١٦
رد تناول  يكون نطاقها أوسع من جم     اً ما وهذه االتفاقات غالب  . ووقعت عليها األطراف املعنية   

ويستعرض هذا التقرير األحكام املتعلقة     . سياسات املنافسة وهي تشمل جوانب جتارية أخرى      
الذي حيدث    وما باملنافسة الواردة يف مثل هذه االتفاقات، وآليات التعاون اليت نصت عليها،          

قـات  ويدخل يف هذه االتفا   .  لتسوية احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدود      على األرض عملياً  
 يف أمريكا السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويبتلك اليت أبرمت ضمن االحتاد األورويب، و 

االحتاد االقتصادي والنقـدي    ، و السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     اجلنوبية، و 
ـ    ، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، و     لغرب أفريقيا  ط اجلماعة االقتصادية والنقديـة لوس

  .رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واجلماعة الكاريبية، وأفريقيا

__________ 

 .http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/agency-effectiveness.aspxانظر  )٥(
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تكن كلها، نظم املنافسة لديها من نظام   ملوتستوحي معظم التجمعات اإلقليمية، إن    -١٧
املنافسة لالحتاد األورويب، الذي يعترب األجنح يف التعامل مع املمارسات املانعة للمنافسة عـرب              

من الئحـة   ) ٣(١١قانونية املدروسة للتعاون يف إطار املادة       يف ذلك األحكام ال     مبا احلدود،
حيدث جناح مماثـل يف       مل هو ملاذا اً  والسؤال الذي يبقى مطروح   . ١/٢٠٠٣اجمللس األورويب   

  سياق اتفاقات إقليمية أخرى؟
وقد بينت التجربة يف العديد من البلدان األخرى بغض النظر عن موقعها اجلغرايف أن                -١٨

يـزال    ال والسؤال املركزي، الذي  . تنفذ  مل صة باملنافسة يف االتفاقات اإلقليمية    األحكام اخلا 
ملاذا ُيفرِغ عدٌد كبٌري من البلدان      "يتبادر إىل أذهان األكادمييني، ُعبِّر عنه برباعة بالصيغة التالية          

ا بنجاح  يف اعتماد مثل هذه االتفاقات ابتداًء إذا كانت العراقيل اليت حتول دون تنفيذه            اً  جهود
الذي   ما ويقودنا ذلك إىل مسألة طرائق التعاون واحلاجة إىل زيادة البحث ملعرفة           .)٦("كبرية؟

املصنف املشار إليه يف احلاشية السابقة، يذكر باخوم وآخرون           ويف .يؤخر هذه العملية بالفعل   
نصوص عليها يف    امل "لطرائق التعاون "اً  أن فوائد االتفاقات اإلقليمية بشأن املنافسة تتحدد وفق       

  .لوائحها الداخلية
فنظم التنفيذ املشترك ميكن أن تتحقـق بـإقرار         . وتتباين اتفاقات التعاون اإلقليمية     -١٩

التمتـع    أو )االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    (األسبقية، إما باالختصاص احلصري     
 لشرق أفريقيا واجلنوب السوق املشتركة(بسلطات موازاة مع سلطات هيئات املنافسة الوطنية 

ويقر األكادمييون أن احتمال حتقيق األعضاء فوائد من مثـل          ). اجلماعة الكاريبية  و األفريقي
الترتيبات األخرى فإن سبل التعاون املدروسة اليت تتيحها أقل،   أما.هذه الترتيبات عالية للغاية   

هـو    كمـا  افة املنافسة، ولكن ميكن أن تتيح تبادل املعلومات وأفضل املمارسات وإرساء ثق         
رابطة أمم جنوب    يف أمريكا اجلنوبية و    لسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب    احلال بالنسبة ل  

  .يلي عرض لنظم التعاون املختلفة هذه  وفيما.شرق آسيا

  السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي    
للتعامل مـع   اً   إطار ألفريقيالسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب ا     لقد وضعت     -٢٠

املسائل املانعة للمنافسة عرب احلدود باعتماد سياساهتا وقوانينها اإلقليمية للمنافسة يف شـكل             
ويتطلب التكامل اإلقليمـي يف جمـايل التجـارة          .)٧(٢٠٠٤  عام يف قواعد ولوائح املنافسة  

للوائح اخلاصـة باملنافـسة     اً  فقللتنبؤ لسري األعمال و     وقابالًاً  وشفاف  عادالًاً  واالستثمار إطار 
 السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     وتتمتع معاهدة   . واإلرشادات ذات الصلة  

__________ 

)٦( Gal MS and Faibish I (2011). Regional agreements of developing jurisdictions: unleashing the 

potential. In: Bakhoum M, Drexl J, Gal MS, Gerber D and Fox E, eds. (2012), Competition Policy 

and Regional Integration in Developing Countries. Social Science Electronic Publishing. 

Available at http://ssrn.com/abstract=1920290. 
 .COMESA Competition Regulations and Rules, December 2004انظر  )٧(
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يقابلـها مـن إطـار مؤسـسي          ومـا  بواحدة من أكثر األحكام املتعلقة باملنافسة مشوليةً      
تابعـة  وتنص قواعد ولوائح املنافـسة ال     ). )١٠(٢٠١٠و ،)٩(٢٠٠٩و ،)٨(٢٠٠٥ األونكتاد(
 على أداة متكاملة للتعاون مزودة بأحكام       لسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     ل

مفصلة عن الترتيبات املؤسسية، واملمارسات لتجارية املانعة للممارسة، واسـتغالل املركـز            
وينص اجلزء الثاين من قواعـد      . املهيمن، وعمليات االندماج واالستحواذ، ومحاية املستهلك     

لسوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب       ائح املنافسة على إنشاء جلنة املنافسة التابعة ل       ولو
على . ٢٠١٣  عام  وبدأت عملها يف مطلع    ٢٠١٢  عام وقد أنشئت هذه اللجنة يف    . األفريقي

أن التنازع على الصالحيات يف جمال التدقيق يف عمليات االندماج بني الـسوق املـشتركة               
طنية ألعضائها يهدد بقاء املؤسسة اجلديدة كأداة فعالة لتنفيـذ قـوانني            وهيئات املنافسة الو  

وينبغي أن تعطى األولوية لضرورة وضـع مبـادئ         . املنافسة وحتقيق التعاون الدويل الفعلي    
توجيهية وإجراءات واضحة لتقييم عمليات االندماج واالستحواذ وذلك لتفادي التوترات بني   

عضاء يف هذه املؤسسة وكذلك لتفادي تكبيد األعمال التجارية         املؤسسة اإلقليمية وهيئات األ   
  .لزوم هلا  التكاليف

لسوق املـشتركة لـشرق أفريقيـا       لقد احتاج تنفيذ قواعد ولوائح املنافسة التابعة ل         -٢١
وأحد أكرب التحديات اليت تسببت يف هذا التأخري هـو  .  إىل بضعة سنواتواجلنوب األفريقي 

بشرية واملالية على حد سواء، لتشغيل جلنة املنافسة ومؤسسات أخـرى         القصور يف املوارد، ال   
ويكمن التحدي يف معرفة السبيل إلعطاء خمتلف جماالت العملية األولوية . يف السوق املشتركة

ومعرفة القدر املتاح من املعارف، وباألخص عن مسائل املنافسة وأثرها على التجـارة بـني               
شئت جلنة املنافسة للسوق املشتركة وُعني موظفوها الرئيسيون        واآلن، فقد أن  . الدول األعضاء 

والتحدي . ٢٠١٣  عام ومن املتوقع أن تبدأ اللجنة معاجلة القضايا يف       . ٢٠١٢  عام قبل هناية 
الذي يبقى يواجه الدول األعضاء هو ضمان استمرارية عمليات اللجنة، وبناء اخلربة، والعمل             

  .راط يف التعاون الدويل مع اهليئات الوطنية، واالخنسوياً

__________ 

 chapter 11 “Allocation of competences between national and regional competition authorities: theانظـر   ) ٨(

case for COMESA”, in: UNCTAD (2005). Competition Provisions in Regional Trade Agreements: 

How to Assure Development Gains. United Nations publication. UNCTAD/DITC/CLP/2005/1. New 

York and Geneva. 
 يف التجمعات اإلقليمية وسـلطات املنافـسة        إسناد الصالحيات إىل سلطات املنافسة    ). ٢٠٠٨(األونكتاد   )٩(

 .مايو/ أيار٢٣. جنيف. TD/B/COM.2/CLP/69. الوطنية يف تطبيق قواعد املنافسة
استعراض اخلربة املكتسبة حىت اآلن يف التعاون على اإلنفاذ، مبا يف ذلك على املستوى              ). ٢٠١١(األونكتاد   )١٠(

 . مايو/ أيار١٠. جنيف. TD/B/C.I/CLP/10. اإلقليمي، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي
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  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    
تتمتع جلنة فوق وطنية للمنافسة      )١١(االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    لدى    -٢٢

باالختصاص احلصري على مسائل املنافسة الوطنية واخلاصة جبماعة الدول األعضاء يف االحتاد           
االت املانعة للمنافسة عرب احلدود يف قطاعـات االتـصاالت          وتوجد أمثلة حية على احل     .اًمع

 وعلى مستويات هيئات املنافسة الوطنية، مثة العديد من البلدان الـيت      . والنقل والتوزيع والبناء  
  .يف ذلك يف القطاعات املنظمة  مبامتلك املوارد الالزمة للتعامل مع احلاالت احمللية، ال

 على إجياد قانون موحـد      صادي والنقدي لغرب أفريقيا   االحتاد االقت وتنص معاهدة     -٢٣
للمنافسة وسلطة إقليمية واحدة ذات طابع فوق وطين وتتمتع بصالحية مطلقـة يف مجيـع               

استعراض النظراء الطوعي لسياسة املنافسة يف االحتـاد االقتـصادي          ويبّين  . حاالت املنافسة 
أن قواعد املنافـسة يف      )١٢(٢٠٠٧ م عا والنقدي لغرب أفريقيا الذي اضطلع به األونكتاد يف       

وذكـر أن يف    . االحتاد غّيرت الطريقة اليت تعاملت هبا الدول األعضاء مع حاالت املنافـسة           
عـائق أمـام    "السنغال ينظر إىل االختصاص احلصري للجنة املنافسة التابعة لالحتاد على أنه            

اً والحظ أيض. "ة على حد سواءجلنة املنافس  ويفالعمل الناشئ يف هذا اجملال يف وزارة التجارة   
 ١٩٩٤بـني     مـا  من احلاالت يف الفترة   اً  ، رغم وجود عدد كبري نسبي     ديفوار كوتأن يف   

   .)١٣(توجد حالة واحدة منذ ذلك الوقت  مل،٢٠٠١و
لقد حدد عامالن على أهنما يشكالن عائقني أمام تنفيذ قوانني املنافسة يف الواليـة                -٢٤

 يف قبـول    "النفسية"األول هو الصعوبة    :  والنقدي لغرب أفريقيا   الحتاد االقتصادي لالقضائية  
رأي احملكمة القاضي مبنح االختصاص احلصري للجنة اإلقليمية، والثاين هو ضرورة تكييـف             

لكن متتع جلنة املنافـسة يف االحتـاد        . لتكون منسجمة مع القواعد اإلقليمية    القوانني الوطنية   
بتفكيك اً  ملوارد البشرية واملالية لتنفيذ القانون، مقرون     باالختصاص احلصري، مع عدم كفاية ا     

، يعـين أن  ديفـوار  كوتهو احلال يف بنن والسنغال و    كما سلطات هيئات املنافسة الوطنية   
كانـت جلنـة      وملا .منطقة االحتاد ستصبح جنة للتكتالت ولسائر أنشطة التكتالت الطاغية        

ملدة ثـالث  اً ضعت، مبساعدة األونكتاد، برناجماملنافسة يف االحتاد تواجه هذا التحدي، فقد و     

__________ 

إسناد الصالحيات إىل سلطات املنافسة يف التجمعات اإلقليمية وسـلطات املنافـسة            ). ٢٠٠٨(األونكتاد   )١١(
 .مايو/ أيار٢٣ .TD/B/COM.2/CLP/69. الوطنية يف تطبيق قواعد املنافسة

د االقتصادي والنقـدي لغـرب      استعراض النظراء الطوعي لسياسة املنافسة يف االحتا      ). ٢٠٠٨(األونكتاد   )١٢(
 .نيويورك وجنيف. UNCTAD/DITC/CLP/2007/1. أفريقيا، وبنن والسنغال

)١٣( OECD (2013). Working party No. 3 on cooperation and enforcement. DAF/COMP/WP3(2013)2. 

Paris. 12 February. Available at http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocument 
pdf/?cote=DAF/COMP/WP3(2013)2&docLanguage=En  إسناد الـصالحيات   ). ٢٠٠٨(واألونكتاد  ؛

. إىل سلطات املنافسة يف التجمعات اإلقليمية وسلطات املنافـسة الوطنيـة يف تطبيـق قواعـد املنافـسة                 
TD/B/COM.2/CLP/69. مايو/ أيار٢٣ .جنيف. 



TD/B/C.I/CLP/21 

11 GE.13-50550 

لبناء القدرات بغية تطبيق قواعد  اً  سنوات يرمي إىل إجياد جمموعة من املبادئ التوجيهية وبرناجم        
  .اًاملنافسة االحتادية على الصعيدين الوطين واإلقليمي مع

   للجنوب األفريقيةاإلمنائي اجلماعة    
. تتعلق باملنافسة اً  أحكام) ١٩٩٢ ( للجنوب األفريقي  ائيةاإلمن اجلماعةال تتضمن معاهدة      -٢٥

أن الدول األعضاء مطالبـة      اإلمنائية لجماعة من الربوتوكول التجاري ل    ٢٥على أنه ورد يف املادة      
متنع املمارسات التجارية غري املنـصفة وتعـزز   باعتماد تدابري شاملة لتنمية التجارة داخل اجلماعة        

، إىل  ٢٠٠٧  عـام  اإلمنائية، املعقـود يف    لجماعةد أوعز املؤمتر الوزاري ل    وعليه، فق  .)١٤(املنافسة
. األمانة بتطوير آليات التعاون بني الدول األعضاء يف إنفاذ قوانني املنافسة ومحاية املستهلك لديها             

  .وفضلت الدول األعضاء األخذ بنهج مرن يتمثل يف التعاون غري الرمسي
ة اإلمنائية جلنة لسياسات املنافسة ومحاية املستهلك       ، أنشأت اجلماع  ٢٠٠٧  عام ويف  -٢٦

وجتتمع اللجنة مرة واحـدة يف      . تعىن بالتشاور والتعاون يف مسائل املنافسة ومحاية املستهلك       
السنة، وحيضر اجتماعاهتا مجيع هيئات املنافسة الوطنية ومسؤولون آخرون معنيون بقـضايا            

على نظم التعاون الـيت     اً  فاء الطابع الرمسي تدرجيي   وينظر إليها على أهنا منتدى إلض     . املنافسة
تتوقعه اللجنة هو أن تعـرض الـدول األعـضاء علـى              وما .اتفقت عليها الدول األعضاء   

 بسبب مجلة   ٢٠٠٨  عام حيدث ذلك منذ    مل لديها من حاالت للمناقشة، لكن      ما اجتماعاهتا
اً بني هيئات املنافسة تقدم     فيما يوحيرز العمل بشأن التعاون غري الرمس     . من التحديات املختلفة  

نترنت للبيانات على شبكة اإل   اً  بنك   مثالً ٢٠١٢  عام  فقد أطلقت اجلماعة اإلمنائية يف     .اًمرضي
  ).١انظر اإلطار (بشأن تبادل املعلومات غري السرية عن حاالت املنافسة اجلارية واملقفلة 

    ١اإلطار 
نترنت بشأن إدارة حاالت بكة اإل على ش ريقي للجنوب األف  اإلمنائية قاعدة بيانات اجلماعة  

  املنافسة
 يف اآلونة األخرية، هـدف إىل        للجنوب األفريقي  اإلمنائية مثة تطور شهدته اجلماعة     

إنشاء قاعدة بيانات على شبكة     تعزيز التعاون وتبادل املعلومات عن حاالت املنافسة، متثل يف          
ا النظام إىل تيسري تبادل املعلومـات عـن         ويرمي هذ . نترنت بشأن إدارة حاالت املنافسة    اإل

ويتيح النظام اجلديد للـدول     . حاالت املنافسة بني هيئات املنافسة الوطنية يف الدول األعضاء        
نترنت معلومات عن حاالت املنافـسة  اإلمنائية على اإل   األعضاء أن تعرض على بوابة اجلماعة     

 بدأت الدول بالفعل عرض معلومات      والنظام بدأ يعمل وقد   . لفائدة الدول األعضاء األخرى   

__________ 

)١٤( Mathis J (2005). The South African Customs Union (SACU): A Regional Cooperation Framework 

on Competition Policy and Unfair Trade Practices. United Nations publication. 

UNCTAD/DITC/CLP/2005/3. New York and Geneva.  
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وتنطوي عملية تبادل املعلومات السرية على حتد، لكن هذه املبـادرة           . عن حاالت املنافسة  
  .خطوة إجيابية يف سبيل التعاون يف جمال التعامل مع حاالت املنافسة عرب احلدود

  . للجنوب األفريقياإلمنائية أمانة اجلماعة  :املصدر

 مكتب كبري يعىن باملنافسة، وقد  للجنوب األفريقياإلمنائية  اجلماعةال يوجد يف أمانة    -٢٧
وكانت العقبة الكربى أمـام إنـشاء       . اعتمدت على التزام الدول األعضاء بدعم هذا العمل       

آليات التعاون ضمن اجلماعة اإلمنائية هي حتديد جماالت االهتمام املشترك ووضع اإلجراءات،            
. رق التعاون من أجل معاجلة انشغاالت دوهلـا األعـضاء         وإجياد أرضية مشتركة وسبل وط    

تـتمكن سـوى      مل فعلى سبيل املثال،  . وتتفاوت القيود اليت حتد القدرات من بلد إىل آخر        
سيما بعـد تطبيـق       ال جنوب أفريقيا من التعامل بفعالية مع حاالت التكتالت االحتكارية،        

اليت متكنت من تطبيق برامج تـساهلية       والبلدان األخرى   . برنامج التساهل مع هذه التكتالت    
 من حيث عدم كفاية املوارد البشرية واملالية لتنفيذ أحكام هذه الربامج            يف قوانينها تعاين قيوداً   

  .كامالًاً تنفيذ
لقد كانت جنوب أفريقيا البلد الوحيد ضمن اجلماعة اإلمنائية القادر على معاجلـة               -٢٨

مثلة على هذه احلاالت اليت عاجلتها جنوب أفريقيا،   وتشمل األ . حاالت التكتالت االحتكارية  
ويشتبه أهنا موجود يف دول أعضاء أخرى يف اجلماعة اإلمنائية، قطاعات األمسدة وبذور الذرة              

ومعظم الدول األعضاء األخرى يف اجلماعة اإلمنائية ليس هلا املوارد الكافيـة            . والبناء وغريها 
تنص قوانينها على سلطات كافيـة        ال عن ذلك،   ضالًوف. للتعامل مع التكتالت االحتكارية   

أحكام تساهلية بشأن تبادل املعلومات يف حاالت         أو هي متلك برامج    وال لتنظيم املدامهات، 
السلطات تزيد من تقويض التعاون       ويف وهذه االختالفات يف النطاق   . التكتالت االحتكارية 

  .اإلقليمي ضمن اجلماعة اإلمنائية
خر الذي تواجهه منطقة اجلماعة اإلمنائية هو مسألة حاالت االنـدماج،           والتحدي اآل   -٢٩

اليت تشمل أساساً شركات من جنوب أفريقيا وهلا آثار غري مباشرة يف دول أعضاء أخـرى يف                 
 اليت أثرت يف عدة بلدان      Wallmart/Massmartواملثال األبرز هو عملية اندماج      . اجلماعة اإلمنائية 

ومثة مسألة أخرى تتعلق بسبل االنتصاف املختلف       . تكن يف مجيعها    مل ، إن من اجلماعة اإلمنائية  
  .وهذا جيعل التنسيق والتعاون صعب للغاية. اليت وضعتها خمتلف اهليئاتاً واملتعارضة أحيان

  اجلماعة الكاريبية    
اجلماعة الكاريبية والسوق    بإنشاء   ٢٠٠١  لعام قضت معاهدة تشاغواراماس املنقحة     -٣٠

ويتضمن اجلزء األول من الفصل الثالـث مـن          .)١٥(اد املوحدين للجماعة الكاريبية   واالقتص

__________ 

وسـلطات املنافـسة    إسناد الصالحيات إىل سلطات املنافسة يف التجمعات اإلقليمية         ). ٢٠٠٨(األونكتاد   )١٥(
 .مايو/ أيار٢٣ . جنيف.TD/B/COM.2/CLP/69. الوطنية يف تطبيق قواعد املنافسة
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تتعلق باملنافسة وذلك يف سياق اجلهود الرامية إىل إرساء ثقافـة املنافـسة             اً  املعاهدة أحكام 
وأسـندت للجنـة    . واملسامهة يف منو دول اجلماعة الكاريبية يف إطار ترتيب السوق املوحدة          

للجماعة الكاريبية مهمة التعامل مع املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود يف           املنافسة التابعة   
  .ومثة حتديات قانونية وهيكلية تعوق عمل هذه اللجنة بفعالية. منطقة اجلماعة الكاريبية

ويتعلق التحدي األبرز الذي تواجهه جلنة املنافسة للجماعة الكاريبية بأوجه القصور             -٣١
 ولكي يتسىن تطبيق هـذه األحكـام        .اً القانوين العام للغاية والواسع جد     اليت تعتري اإلطار  

وإنفاذها، يتعني على جلنة املنافسة وضع مبادئ توجيهية من خالل عملية حتسني وتعريـف              
  .يراعى فيها الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية الراهنة للمنطقة

 املنافسة هو وجود فـرق بـني الـنظم          ومثة حتد قانوين آخر يؤثر يف عمليات جلنة         -٣٢
فإذا كانت معظم الدول تأخذ بنظام القانون       . القانونية للدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية     

إىل القـانون القـاري     اً  العريف، فإن سورينام وهاييت تأخذان بنظام القانون الروماين اسـتناد         
القانونيني كالمها يف حماولتها لوضـع      ويتعني على جلنة املنافسة أن تراعي النظامني        . األورويب

  .قواعد وإجراءات لتنفيذ قواعد املنافسة للجماعة
وكما يف حالة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، تواجـه جلنـة املنافـسة                -٣٣

جملس التنميـة   للجماعة الكاريبية قضايا تتعلق بتوزيع االختصاصات بني هذه اللجنة نفسها و          
 حددت كل   ،فمثالً.  وهيئات املنافسة الوطنية   حمكمة العدل الكاريبية   و صاديةالتجارية واالقت 

من بربادوس وبليز وغيانا حمكمة العدل على أهنا حمكمة الطعن العليا لديها، يف حني أن هذه                
احملكمة هي مبوجب املعاهدة حمكمة من الدرجة األوىل وتتمتع بسلطة حصرية لتفسري أحكام             

ة األساسية األخرى هي كيفية تعاون جلنة املنافـسة مـع االقتـصادات      واملسأل .)١٦(املعاهدة
منظمة دول شرق البحر الكارييب يف املسائل املتعلقة        اجلزرية الصغرية التابعة ألمانة املنافسة يف       

   .)١٧(بالسلوك املانع للمنافسة

  أمريكا اجلنوبية    
كورة يف هذه الدراسـة هـي       فيما يتعلق بأمريكا اجلنوبية، التجمعات اإلقليمية املذ        -٣٤

وكانـت أنـشطة هـذين      . لسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب     وا مجاعة دول األنديز  
 جماعة دول األنديز   ف .اًالتجمعني يف سبيل إنفاذ األحكام اإلقليمية املتعلقة باملنافسة قليلة جد         

أكثـر مـن      أو ر بلدين  التعامل مع املمارسات املانعة للمنافسة يف حالة تأث        ٦٠٨ختوهلا املادة   
. مجيع احلاالت األخرى فتقع ضمن اختصاص هيئات املنافسة الوطنيـة           أما البلدان األعضاء، 

__________ 

)١٦( Menns KL and Eversley D (2011). The appropriate design of the CARICOM Competition 

Commission. Paper presented at the Australian Conference on Lutheran Education Conference. 

Amsterdam, 20 May. 
إسناد الصالحيات إىل سلطات املنافسة يف التجمعات اإلقليمية وسـلطات املنافـسة            ). ٢٠٠٨(األونكتاد   )١٧(

 .مايو/ أيار٢٣ . جنيف.TD/B/COM.2/CLP/69. الوطنية يف تطبيق قواعد املنافسة
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 مشاكل شىت، منها صعوبة تنفيذ السلطات الوطنية        ٦٠٨وقد اعترضت املساعي لتنفيذ املادة      
االفتقار إىل  إىل أوجه القصور من قبيل      اً  يعود جزئي   ما ، وهو مجاعة دول األنديز  قرارات أمانة   

يتعلق بالتنسيق مـع      فيما هيكلة مالئمة مزودة مبوارد بشرية كافية ومتخصصة وإىل األحكام        
  .السلطات الوطنية

  فإن األحكام القائمة املتعلقة باملنافسةلسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب أما يف ا    -٣٥
ملنافسة تنطبق على املمارسات    حتدد بوضوح إن كانت قواعد ا       مل تنفذ ألن أحكام املعاهدة    مل

عن ذلك، مثـة   وفضالً. على تلك العابرة للحدود يف املنطقة     اً أم املانعة للمنافسة احملظورة حملي   
قضايا خالفية ضمن السوق املشتركة مثل االختالفات يف التشريعات الوطنية املتعلقة باملنافسة            

  .فحة اإلغراقواخلالف على العالقة بني قوانني املنافسة وقوانني مكا

  شرق وجنوب شرق آسيا    
رابطة أمم جنوب شـرق   هناك ترتيبات إقليمية يف شرق وجنوب شرق آسيا، وهي            -٣٦
التعاون االقتصادي آلسيا   ، ورابطة   منطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا       ، و آسيا

هتا التجارية، ومـن مث  عن املنافسة يف اتفاقا  اً  متلك هذه التجمعات أحكام     وال .واحمليط اهلادئ 
على أن رابطـة    . فإن مسألة إسناد االختصاص يف هذا اجملال غري مطروحة يف الوقت احلاضر           

  تقوم بنشاط كبري يف جمال املنافـسة وأنـشأت يف          التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ    
فسية يف املنطقـة    معنياً بسياسات املنافسة وإلغاء القيود لتحسني البيئة التنا        فريقاً   ١٩٩٦ عام

ومن األنشطة اليت تضطلع هبا الرابطـة       . والكتساب فهم لقوانني وسياسات املنافسة اإلقليمية     
  .تنظيم دورات تدريبية وتبادل اخلربات

يتعلق بـالتحقيق يف      فيما يف التعامل مع قضايا التعاون    اً  كبرياً  ومثة جمال آخر يثري قلق      -٣٧
ويكمـن أحـد    . ود وهو جمال البت الفعلي يف امللفـات       احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلد    

  .التحديات الرئيسية يف توفري املوارد الكافية ملعاجلة القضايا بفعالية وكفاءة
 الحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    ل فإن جلنة املنافسة التابعة      اً،ومثلما ذكر آنف    -٣٨

والقصور يف الطاقـات    . ا املنافسة هي هيئة فوق وطنية ذات اختصاص مطلق يف معاجلة قضاي         
وباإلضـافة إىل   . شك  بال على مستوى هيئة املنافسة الوطنية واهليئة اإلقليمية مسألة حقيقية        

بالنسبة للجنـة اإلقليميـة املعنيـة       اً  كبرياً  ذلك، أصبحت عملية معاجلة القضايا تشكل قيد      
ويـؤثر  . رياً من ميزانية اللجنـة    باملنافسة؛ فتكاليف النقل يف املنطقة باهظة وتستنفد جزءاً كب        
  .ذلك على عدد القضايا اليت عوجلت واملدد اليت استغرقتها

يؤدي إىل الشعور باإلحباط على   ماوتفضل الشركات العمل مع اهليئة اإلقليمية وهو     -٣٩
اً  جهـود  الحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيـا     لقد بذل ا  . مستوى هيئة املنافسة الوطنية   

وجه القصور هذه بإجراء مناقشات مع مسؤولني حمددين ضمن هيئات املنافـسة            للتصدي أل 
 هيئات وطنية مستقلة، لكن والياهتا      ديفوار كوتو والسنغال و  سومتلك بوركينا فا  . الوطنية
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هناك إرادة ولكن حتـديات أخـرى، مثـل االفتقـار إىل           . جتاه اهليئة اإلقليمية غري واضحة    
، تقّيد قدرهتا للمبادرة بتحقيقات     )بنن والسنغال ( املنافسة الوطنية    االستقاللية التنفيذية هليئات  

  .دون تعاون الوزارات املسؤولة عن هذه املهمة
ُيعيَّن موظفون حمددون للتعامل مع قضايا املنافـسة، األمـر            مل ويف حاالت أخرى،    -٤٠

 .رب أفريقيا الحتاد االقتصادي والنقدي لغ   التنسيق على مستوى ا   اً  الذي جيعل من الصعب جد    
 توجد وحدات معنية بسياسات املنافسة، وهو       ال بعض البلدان، مثل توغو وغينيا بيساو،      ويف
وإحدى األدوات اليت   . يعين أن مجيع قضايا املنافسة جيب معاجلتها على املستوى اإلقليمي          ما

  على تطبيقها للتصدي ملسألة التنسيق هي التواصل الـشبكي مـع        الحتاد االقتصادي يعكف ا 
البلدان اليت يوجد فيها وزير مكلف باملنافسة، أجـرى           ويف .موظفي هيئات املنافسة الوطنية   

 مناقشات مع املسؤولني املعنيني وطلب تعيني موظفني حمددين ملعاجلة قضايا  الحتاد االقتصادي ا
  .املنافسة بشكل متفرغ

صادي والنقـدي   الحتاد االقت ومن اجلهود األخرى اليت اضطلع هبا إرسال وفود من ا           -٤١
فريقيا إىل هيئات املنافسة الوطنية من أجل التشجيع على بناء التوافق واستحداث جلنة             لغرب أ 

وسوف جتتمع هذه   . استشارية إقليمية تتكون من موظفني من اهليئة اإلقليمية واهليئات الوطنية         
اخلاصـة  وتناقش هذه اللجنـة القـرارات       . ٢٠١٣  عام مناً  اللجنة مرتني يف السنة اعتبار    

على وضع قواعد   اً   أيض الحتاد االقتصادي ويعكف ا . بالقضايا قبل اختاذ القرار النهائي بشأهنا     
إجرائية ستسمح هليئات املنافسة الوطنية بالتعامل مع مجيع القضايا باستثناء تلك ذات الطابع             

  .العابر للحدود

  االتفاقات بني الشمال واجلنوب  -جيم  
من عناصر اإلصالحات التنظيميـة     اً  رئيسياً  املنافسة عنصر يشكل تعزيز نظم قوانني       -٤٢

ولبلوغ هذه الغاية،   . اجلارية يف العديد من البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية          
فقـد أدرج االحتـاد األورويب   . تفاوضت بلدان العتماد أشكال جديدة من اتفاقات التعاون 

املنافسة يف اتفاقات الشراكة املربمة بـني االحتـاد األورويب          على سبيل املثال قواعد متعلقة ب     
 على أن هذه األحكام   . بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ     كاء املتوسطيني، و  روالش
محاية كافية من املمارسات املانعة للمنافسة اليت تؤثر يف التجارة احمللية والتجارة            اً  تتيح حالي  ال

تنفذ حىت اآلن أيٌّ من اتفاقات التعاون الثنائية يف جمـال سياسـات               ومل .بني هذه التكتالت  
  .املنافسة بني االحتاد األورويب والشركاء املتوسطيني املشار إليها أعاله

ويسري األمر ذاته على اتفاق الشراكة بني االحتاد األورويب وأمريكا الوسطى، املربم              -٤٣
وتعاين نظم قوانني املنافسة اليت     . قتصادية األخرى ، وعلى اتفاقات الشراكة اال    ٢٠١٠  عام يف

اعتمدهتا العديد من البلدان النامية من ضعف التنفيذ بشكل عام، وكان من عواقب ذلك أن               
فالتعاون الفعال يف جمـال     . ظل العديد من املمارسات املانعة للمنافسة على حاهلا دون تغيري         
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ولبلوغ هذه الغاية، مـن املهـم   . ات ذات الصلةاملنافسة ينبغي أن يشمل خطة لتنفيذ االتفاق   
تتمكن مجيع األطراف     كيما بربنامج شامل للتنفيذ وببناء القدرات    اً  وضع جدول زمين مسنود   
  .من الوفاء بالتزاماهتا الدولية

  اتفاقات التعاون الثنائية  -دال  
دها خـالل   هناك العديد من االتفاقات الثنائية املتعلقة باملنافسة، حيث ارتفع عـد            -٤٤

 وإحدى السمات اليت تشترك فيها هذه االتفاقات أهنا هتدف          .اًكبرياً  العقدين املاضيني ارتفاع  
مجيعها إىل مساعدة البلدان األعضاء فيها بعضها البعض يف التعامل مـع القـضايا العـابرة                

ريقيا، ومن األمثلة على ذلك تلك االتفاقات املربمة بني االحتاد األورويب وجنوب أف           . للحدود
وبني كندا وكوستاريكا، وبني أستراليا وتايلند، وبني أستراليا وسنغافورة، وبني املكـسيك            

  .واليابان، وغريها
وقد أبرمت الواليات املتحدة األمريكية جمموعة من اتفاقات التعاون الثنائية مع أستراليا              -٤٥

اً لتفادي املنازعات اليت تنشأ     وهذه االتفاقات اليت تتوخى التعاون مصممة أساس      . وأملانيا وكندا 
وقـد  . سيما يف احلاالت اليت تتجاوز حدود اإلقلـيم الـوطين           ال جراء تنفيذ قوانني املنافسة،   

اقتصرت االتفاقات إىل حد كبري على اإلشعار بأنشطة تنفيذ القوانني، واملـشاورات لتـسوية              
، ٢٠٠٠ عام  ويف . السرية اخلالفات، وتبادل املعلومات اليت ميكن الكشف عنها مبوجب قوانني        

  .اتفاقني ثنائيني مع إسرائيل والربازيلاً أبرمت الواليات املتحدة األمريكية أيض
اتفاق تعاون ثنائي مع االحتـاد األورويب واليابـان،         اً  وأبرمت مجهورية كوريا أيض     -٤٦

 .)١٨(وأبرمت كندا اتفاق تعاون مـع كوسـتاريكا       . واتفاقات مماثلة مع إندونيسيا وماليزيا    
متعلقة باملنافسة ترمي إىل تسهيل تبادل املعلومـات        اً  وتضمنت مجيع هذه االتفاقات أحكام    

__________ 

 املتحـدة األمريكيـة وأسـتراليا       اتفاق التعاون بـني الواليـات     : من االتفاقات األخرى اجلديرة بالذكر ما يلي       ) ١٨(
؛ واتفاق املساعدة املتبادلة يف تنفيذ قوانني منع االحتكار بني الواليات املتحدة األمريكيـة              )١٩٨٢يونيه  /حزيران(

؛ واتفـاق  )١٩٩٩أكتـوبر  /تـشرين األول (وأستراليا؛ واتفاق التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية والربازيل     
؛ واتفاق التعاون يف جمال منع االحتكـار        )١٩٩٥أغسطس  /آب(ت املتحدة األمريكية وكندا     التعاون بني الواليا  

؛ ومذكرة التفاهم بني الواليات املتحدة األمريكيـة        )٢٠١١مارس  /آذار(بني الواليات املتحدة األمريكية وشيلي      
ون بني الواليات املتحـدة  ؛ واتفاق التعا)٢٠١١يوليه /متوز(والصني بشأن مكافحة التكتالت ومكافحة االحتكار       

؛ واتفاق التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتادات األوروبيـة          )١٩٧٦يونيه  /حزيران(األمريكية وألملانيا   
؛ والفريق العامل املعين بعمليات االندماج، وأفضل املمارسات بشأن التعـاون يف جمـال              )١٩٩١سبتمرب  /أيلول(

 /تـشرين األول  (اج بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد األورويب             التحقيقات يف عمليات االندم   
؛ واتفاق التعاون   )١٩٩٩مارس  /آذار(؛ واتفاق التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل         )٢٠٠٢ أكتوبر

 املتحدة األمريكية   ؛ واالتفاق بني الواليات   )١٩٩٩أكتوبر  /تشرين األول (بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان      
؛ وتوصية الواليات املتحدة األمريكية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              )٢٠٠٠يوليه  /متوز(واملكسيك  

اخلربات املكتـسبة   ). ٢٠٠٦(انظر األونكتاد   ). ١٩٩٥يوليه  /متوز(االقتصادي بشأن التعاون بني الدول األعضاء       
 .سبتمرب/ أيلول٦. TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.4. مي والدويلحىت اآلن يف جمال التعاون الثنائي واإلقلي
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سيما تلك ذات     ال وأفضل املمارسات من أجل التعامل بفعالية مع احلاالت املانعة للمنافسة،         
  .الطابع العابر للحدود

ريكية واالحتـاد   ، كان التوقيع على اتفاق بني الواليات املتحدة األم        ١٩٩١  عام ويف  -٤٧
فرغم احتواء هذا االتفـاق     . األورويب مبثابة حتول جديد يف التعاون بشأن سياسات املنافسة        

على أحكام بشأن اإلشعار ترمي إىل تفادي املنازعات، فهو يشدد بقدر أكرب على التعـاون               
االتفاق هو  واالبتكار األبرز الذي اتسم به هذا       . من الكفاءة والفعالية  اً  إلكساب التنفيذ مزيد  

 الوارد فيه، والذي يتيح ألحد طريف االتفاق أن يطلب من الطـرف             "اجملاملة اإلجيابية "حكم  
ـ      اً  حيتج به رمسي    مل ورغم أن هذا احلكم   . اآلخر إجراء حتقيق   اً حىت اآلن، يبقى مع ذلك جانب

  .من جوانب التعاون يف جمال إنفاذ قوانني املنافسةاً هام

  الرمسيةآليات التعاون غري   -هاء  
وتتألف عادة مـن   . طرائق التعاون الدويل غري الرمسية موجودة يف العديد من البلدان           -٤٨

ظهرت آليـات   السنوات األخرية،  ويف.من أشكال أخرى من التعاون املخصص   أو شبكات
وطبقـت خمتلـف   . التعاون غري الرمسية اليت تعىن بقضايا املنافسة يف العديد من أحناء العـامل            

بـأن  اً  يف حماولة للبحث عن سبل وطرق تبادل املعلومات وأفضل املمارسات، علم          األدوات  
وتتراوح هذه األدوات بني مذكرات التفـاهم       . ملتعلقة بقضايا املنافسة   ا أمهها هي املعلومات  

، ومنتديات التواصل   )بني اليابان وإندونيسيا مثالً   (على املستوى الثنائي، ومنها بني بلد وبلد        
  .ابه ذلكش  وماالشبكي

وتتمتع بعض هذه األدوات بآليات تعاون يف قضايا بعينها، بينما أدوات أخرى هي               -٤٩
وقد طّورت بعض هيئات املنافسة الوطنية عالقات غري رمسية على مـستوى            . ذات طابع عام  

من الثقة حيث بات بإمكان موظفي املنافسة رفع مساعة اهلاتف          اً  التواصل الشبكي وبنت قدر   
ومثـة  . إىل أي اتفاق رمسـي اً  ات عن قضايا بعينها دون أن يكون ذلك مستند        وطلب معلوم 

منتديات للتواصل الشبكي آخذة يف الظهور يف العديد من املناطق، مثـل شـبكة املنافـسة                
  .األوروبية املتوسطية ومنتدى املنافسة األفريقي

كتسي أمهية متزايدة   وجتدر املالحظة أن األصناف غري الرمسية من التعاون أثبتت أهنا ت            -٥٠
 تنفـذ بعـد     مل سيما يف املناطق اليت وجدت فيها اتفاقات رمسية ولكنها          ال يف العقد األخري،  

اً تكتسب اإلجراءات كثري    مل احلاالت اليت   ويف .توجد فيها هذه االتفاقات     ال املناطق اليت  ويف
املرونة يف تـصميم طريقـة   أكرب من اً يتيح قدر  مبا مثة جمال للتخطيط وللمناورة اً،رمسياً  طابع

وقد يفسر ذلك انتشار أساليب التعاون البديلة يف التعامل مع قضايا املنافسة            . التعاون والتنفيذ 
  .يف اآلونة األخرية
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عملياته الستعراض النظراء الطـوعي، يف جهـود        ، من خالل    دوقد ساهم األونكتا    -٥١
ذلك التالقح بني هيئات املنافسة الناشـئة       يف    مبا بني هيئات املنافسة،    فيما التعاون غري الرمسي  

وإحدى السمات املقدرة يف عمليات األونكتاد الستعراض النظراء الطوعي         . واملكتملة النمو 
االحتـاد االقتـصادي    ب هي استعراض الترتيبات اإلقليمية املتعلقة باملنافسة مثل تلك اخلاصة        

راض الثالثي جلمهورية ترتانيا املتحدة واالستع ،)١٩( والدول األعضاء فيهوالنقدي لغرب أفريقيا
استعراض األقران والتوصيات الواردة فيهمـا اجملـاالت        اً  وأبرز تقرير  .)٢٠(وزامبيا وزميبابوي 

ـ  اً،جداً  املناسبة اليت ميكن أن يكون فيها التعاون بني هيئات املنافسة مفيد           إدخـال   ا واقترح
يد اهليئـات الـيت خـضعت       وتـستف . إصالحات واعتماد ممارسات فضلى يف هذا الصدد      

الستعراض األقران ووافقت على توصيات األونكتاد من خدمات بناء القدرات ملدة تصل إىل             
  .ثالث سنوات

 النظام -وأطلق األونكتاد مبادرتني أخريني يف جمال التعاون مها فريق عمل األونكتاد      -٥٢
التعـاوين لتبـادل    األونكتاد  منرب  و ،)٢١(االقتصادي ألمريكا الالتينية املعين بالتجارة واملنافسة     

 النظـام االقتـصادي     - وقد ركز فريق عمل األونكتـاد        .اًالذي أطلق مؤخر   )٢٢(املعلومات
ألمريكا الالتينية على تبادل املعلومات والتجارب وأفضل املمارسات من أجل تعزيز جهـود             

املنـرب التعـاوين    ومن املتوقـع أن يكـون       . التعاون يف التعامل مع قضايا التجارة واملنافسة      
نترنت وحمفل تفاعلي يف متناول     ت مبثابة بنك بيانات على شبكة اإل      اإللكتروين لتبادل املعلوما  

وسيتيح املنتدى هليئـات    . هيئات املنافسة لتبادل املعلومات غري السرية بشأن قضايا املنافسة        
جلتها هيئـات   املنافسة إمكانية عرض معلومات واحلصول على معلومات عن القضايا اليت عا          

  .أخرى على أمل أن تستخدم هذه املعلومات يف تعاملها مع قضايا مماثلة يف بلداهنا

اجليل اجلديد التفاقات التعاون اليت أبرمتها الواليات       : اآلليات الفعالة للتعاون    -واو  
  شبكة املنافسة األوروبيةاملتحدة األمريكية و

الحتاد األورويب، خالل العقدين املاضيني،     لقد عملت الواليات املتحدة األمريكية وا       -٥٣
على تبادل اإلشعارات وتبادل املعلومات العامة للمساعدة املتبادلة على حتديـد املنتجـات             

ويشمل التعاون  . واألسواق اجلغرافية والنظر يف ُنُهج تصحيحية أثناء سري التحقيقات املتوازية         
__________ 

استعراض النظراء الطوعي لسياسة املنافسة يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،           ). ٢٠٠٨(األونكتاد   ) ١٩(
 . نيويورك وجنيف. UNCTAD/DITC/CLP/2007/1. مطبوعات األمم املتحدة. وبنن والسنغال

تقرير ثالثي عن مجهورية ترتانيـا      :  النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة     استعراض). ٢٠١٢(األونكتاد   ) ٢٠(
 .نيويورك وجنيف. UNCTAD/DITC/CLP/2012/1. مطبوعات األمم املتحدة.  زمبابوي- زامبيا -املتحدة 

 أنـشئ يف   النظام االقتصادي ألمريكا الالتينية املعين بالتجارة واملنافسة، الذي-يتألف فريق عمل األونكتاد    )٢١(
 . بلداً من بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب٢٥، من خرباء يف التجارة واملنافسة من ٢٠٠٨عام 

)٢٢ ( Azrachi HA and Qaqaya H (2012). UNCTAD’s Collaborative information platform. Concurrences. 

4-2012:204-207. 
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سائل ذات االهتمام املشترك، األمر الـذي       املاالتصاالت اليومية بني السلطات ملناقشة      اً  أيض
 "مـصاحل كـربى   "يشكل    ما يساهم يف حسن فهم كل طرف قوانني الطرف اآلخر وفهم         

  .للطرف اآلخر
. إن اجليل اجلديد التفاقات التعاون اليت أبرمتها الواليات املتحدة األمريكية معقـدة             -٥٤

 ،)١٩٩٥(للواليـات املتحـدة     فقد رأت السيدة فارين، مفوضة جلنة التجـارة االحتاديـة           
ينطبق يف حال إبـرام       ال جوهر الوثيقة هو أن احلظر املعتاد على تبادل املعلومات السرية          أن"

حكومة أجنبية بشأن مكافحة االحتكار ينص على تبادل الطرفني إثباتات            أو اتفاق مع سلطة  
ول اهليئة الـيت   بشأن مكافحة االحتكار، ويتضمن ضمانات كافية بشأن التعامل السري، وخي         

ومىت  .)٢٣("يوجه إليها الطلب رفض تلبية أي طلب معلومات ترى أنه خمالف ملصلحتها العامة      
وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ، وبعد االنتهاء من التحقق على النحو الالزم مـن صـون                

املوجودة املصلحة العامة، ختول جلنة التجارة االحتادية ووزارة العدل تبادل املعلومات السرية            
يف ملفاهتما واستخدام كل منهما سلطاهتا يف جمال التحقيق جلمع املعلومات السرية اليت ترغب 

 وهناك ثالثة مبادئ حاكمـة للوثيقـة      . سلطة مكافحة االحتكار األجنبية يف احلصول عليها      
يـد  حتد) ج(محاية املعلومات الـسرية؛     ) ب(املعاملة باملثل؛   ) أ: (يتوخاه االتفاق، وهي   وملا

  .املصلحة العامة على أساس كل حالة على حدة
 يف التعامل مع املمارسات     وتعد شبكة املنافسة األوروبية أحد الترتيبات األكثر جناحاً         -٥٥

 ١٠١وتعمل هذه الشبكة يف إطار الوالية اليت ختوهلا املادتـان           . املانعة للمنافسة عرب احلدود   
وحتدد املعاهدة أسس التعاون . االحتاد األورويب من ميثاق االحتاد األورويب بشأن عمل   ١٠٢و

بني اجلماعة األوروبية وهيئات املنافسة الوطنية من أجل تطبيق قواعد االحتاد األورويب املتعلقة             
 وضمن إطار شبكة املنافسة األوروبية، تتعاون املفوضـية األوروبيـة           .فعاالًاً  باملنافسة تطبيق 

عضاء يف جمال اإلشعار باحلاالت اجلديدة، والتنـسيق يف         وهيئات املنافسة الوطنية للدول األ    
اإلثباتـات،  /التحقيقات، ومساعدة املتبادلة بني األطراف يف التحقيقات، وتبادل املعلومـات    

على احملاكم وهيئات املنافسة الوطنية     اً   التزام ١/٢٠٠٣وتفرض الالئحة   . وغريها من املسائل  
قة باملنافسة الرامية إىل مكافحة املمارسات املخلة بالتجارة بتطبيق قوانني االحتاد األورويب املتعل 

عرب احلدود اليت تأيت هبا شركات تقّيد مبمارساهتا تلك املنافـسة ومـن مث تـضر برفاهيـة                  
  .املستهلكني

كمحفل جيمع بني خرباء من شىت القطاعـات   اً  وتعمل شبكة املنافسة األوروبية أيض      -٥٦
واخلرباء موزعون على فرق عمل يف جمـاالت     .  املمارسات لتبادل األفكار والتجارب وأفضل   

__________ 

)٢٣( Varney CA (1995). Cooperation between enforcement agencies: building upon the past. Prepared 

remarks of the Commissioner, United States Federal Trade Commission, before the APEC 

Committee on Trade and Investment Conference on Competition Policy and Law. Auckland. 25 

July. Available at http://www.ftc.gov/speeches/varney/newz.shtm (accessed 17 April 2013). 
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اخلدمات املالية والطاقة والتأمينات واألغذية واملواد الصيدالنية واالتصاالت والرعاية الصحية          
  .والبيئة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من اجملاالت

مجيع هيئات املنافسة الوطنية البالغ     وأحد اجلوانب اهلامة يف النموذج األورويب هو أن           -٥٧
 وتعـد شـبكة     .اً هيئة تقوم بعملها وتطبق قوانني املنافسة األوروبية والوطنية مع         ٢٦عددها  

املنافسة األورويب مستوى آخر يف إنفاذ معاهدة االحتاد األورويب ولوائحه اليت حتدد مبـادئ              
مثال جيد على كيفية تنفيـذ      واالحتاد األورويب   . توجيهية واضحة خبصوص عمليات الشبكة    

 ومثة العديد من الدروس الـيت ميكـن للمنـاطق األخـرى أن         ،فعاالًاً  مثل هذه النظم تنفيذ   
  .تستخلصها منه

ومن الترتيبات األوروبية األخرى حتالف الشمال هليئات املنافسة الوطنية يف بلـدان              -٥٨
اء خبـصوص تـسوية     بني الـدول األعـض      فيما الشمال، الذي يهدف إىل تبادل التجارب     

وهناك مبادرة  . ٢٠٠٠  عام سيما بني شبكة حتالف الشمال الذي أنشئ يف         وال اخلصومات،
  .أخرى هي املبادرة املركزية املعنية باملنافسة لبلدان أوروبا الشرقية

وفيما عدا آليات التعاون يف إطار شبكة املنافسة األوروبية، فقد أبرم االحتاد األورويب   -٥٩
مسي باجليل األول من هذه       ما وقد أبرم . اون ثنائية مع بلدان خارج منطقة االحتاد      اتفاقات تع 

) ٢٠٠٣(واليابـان   ) ١٩٩٩(وكنـدا   ) ١٩٩١(االتفاقات مع الواليات املتحدة األمريكية      
هيكلة اإلطار األمر     ويف وقد ساهم هذا اإلطار يف حتسني احلوار      ). ٢٠٠٩(ومجهورية كوريا   

نفاذ قوانني املنافسة بغية مكافحة املمارسات املانعة للمنافسة عـرب          الذي أعطى دفعة جلهود إ    
والـسبيل  . احملميـة   أو تسمح بتبادل املعلومات الـسرية      مل على أن هذه االتفاقات   . احلدود

اإلعفـاءات الـيت      أو الوحيد الذي ميكن تبادل هذه املعلومات من خالله هو سبيل التراضي          
نت جتربة االحتاد األورويب أن تبادل املعلومات السرية لـيس          وقد بيّ . تقدمها الشركات املعنية  

  .سيما يف التحقيقات بشأن التكتالت اً، الوشيك
ونتيجة لذلك، يتفاوض االحتاد األورويب بشأن نوع جديد من اتفاقات إنفاذ قوانني              -٦٠

. وكندا من االتفاقات، مع بلدين آخرين مها سويسرا         "اجليل اجلديد "  باملنافسة، بات يعرف    
يسمح بتبادل املعلومات السرية اجملّمعـة يف سـياق         اً  قانونياً  ويتيح هذا املسعى اجلديد إطار    

سـيما    ال وخيضع هذا التبادل لشروط معينة،    . التحقيق يف حالة بعينها تؤثر يف كال الطرفني       
األورويب إىل االحتاد اً وعند النظر حتديد. مراعاة قواعد محاية البيانات، تسري يف كل األوقات       

يف اجليل األول من االتفاقات،       موجودة أصالً اً  وسويسرا، يالحظ أن االتفاق يتضمن أحكام     
  .مثل اإلشعار بأنشطة التنفيذ، واجلوانب العملية للتعاون، واجملاملة السلبية واإلجيابية

 وتشمل جوانب اجليل الثاين من االتفاقات طرائق إجراء املناقشات وإحالة املعلومات            -٦١
بني املفوضية األوروبية واللجنة السويسرية للمنافسة وتبادل املعلومات خبصوص أي حالة  فيما
واملعلومات اليت ترد   . معاملة جتارية متصلة هبا جيري التحقيق فيها من قبل السلطتني           أو بعينها

يوافـق   مل  مـا  التسوية اخلاصة بكل طرف تستثىن من القائمة        أو يف إطار إجراءات التساهل   
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تبادل املعلومات الذي حتظره قوانني كل      اً  ويصون االتفاق أيض  . لطرفان على السماح بذلك   ا
ـ اً  ويتضمن هذا االتفاق أيض   . طرف مبوجب احلقوق واالمتيازات اإلجرائية املكفولة      اً أحكام

وقد تيسر ذلك لشعور كل من االحتاد األورويب . أحيلت  أوعن محاية املعلومات اليت نوقشت   
رتياح ألن قواعدمها املتعلقة بالسرية متماثلة وألن األسرار التجارية وغريها من           وسويسرا باال 

  .املعلومات السرية اليت حتيلها أيٌّ من السلطتني تبقى مأمونة

  التحديات اليت تواجهها هيئات املنافسة الناشئة يف تنفيذ قوانني املنافسة  -اًثالث  
ن سياق االحتاد األورويب والدول األعضاء      تبّين حمتويات هذا الفصل أن التعاون ضم        -٦٢

يف التعامل مع احلاالت    اً  عن الواليات املتحدة األمريكية وشركائها، قد حقق جناح         فيه، فضالً 
 - مع اتفاقات التعاون مشـال      ما إىل حد اً  حتقق ذلك أيض    كما املانعة للمنافسة عرب احلدود؛   

من البلدان الناشئة األخرى حـىت عنـد        يكن كذلك بالنسبة للعديد       مل بيد أن األمر  . مشال
اً وتغدو الصورة أقـل وضـوح     . وجود اتفاقات ثنائية وهيئات معنية باملنافسة قائمة بالفعل       

  .حيدث يف البلدان النامية  مابدرجة أكرب عند النظر إىل
ويبحث هذا اجلزء يف التحديات اليت تواجهها هيئات املنافسة يف البلدان الناميـة يف                -٦٣

إىل التجارب اليت مرت هبـا بعـض        اً  واستناد. للتعاون يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة     سعيها  
سيما يف أفريقيا، يالحظ أن مثة بعض الشواغل والتحديات يف تفعيل             ال التجمعات اإلقليمية، 

وقد اعتربت هذه التحديات على أهنا أكـرب         .)٢٤(هذه التجمعات واحلاجة إىل حتسني أدائها     
  .ول دون التعاون الفعال يف التعامل مع احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدودالعوائق اليت حت

  إسناد االختصاص  -ألف  
يتفاوت نطاق االلتزامات وأبعادها يف جمال قوانني وسياسات املنافسة من ترتيـب              -٦٤

 وهو احلال ذاته بالنسبة لقدر االختصاص املسند إىل اهليئـات اإلقليميـة يف  . إقليمي إىل آخر  
يف مدى التعاون     ما وقد يؤثر اختصاص مؤسسة إقليمية    . جمال تنفيذ قواعد املنافسة ولوائحها    

  .اًيف تنفيذ قواعد املنافسة أيض

__________ 

املعلومات عن التجارب يف جمال التعاون اإلقليمي مستقاة من املقابالت الشخصية اليت أجريت مع الـسيد                 )٢٤(
؛ والـسيد   لسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي      أليكس كوبوبا، رئيس جلنة املنافسة التابعة ل      

 /تـشرين الثـاين    (اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي     اري، خبري يف املنافسة، من أمانة       غالدمور مامه 
الحتـاد االقتـصادي    ؛ والسيد أمادو ديينغ، املسؤول التنفيذ األول يف جلنة املنافسة التابعة ل           )٢٠١٢ نوفمرب

 ).٢٠١٢ديسمرب /كانون األول (والنقدي لغرب أفريقيا
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  التحديات يف التعامل مع عمليات االندماج واالحتكار عرب احلدود  -باء  
مارسـات  يف التعامل مع امل   اً  كبرياً  يف الوقت الذي حققت فيه البلدان املتقدمة جناح         -٦٥

تزال غالبية البلدان النامية متأخرة عـن الركـب باسـتثناء             ال املانعة للمنافسة عرب احلدود،   
يف االقتصادات الناشئة اليت أبرمت اتفاقات تعاون مع الواليات         اً  سلطات املنافسة األكثر تقدم   

 وقـد استعرضـت دراسـة أجراهـا األونكتـاد يف          . املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب   
جتارب عدة بلدان خمتارة تتمتع بسجالت سليمة يف جمال ضـبط عمليـات              )٢٥(٢٠١٢ عام

التكتالت واالندماج عرب احلدود، وبّينت التحديات احملددة اليت واجهتها البلدان الناميـة يف             
  .التعامل مع عمليات التكتالت واالندماج الدولية

كني، لكن عمليات االندماج عـرب      ومن الثابت أن التكتالت الدولية تؤثر يف املستهل         -٦٦
احلدود قد تؤثر هي األخرى يف هيكلية السوق، مع احتمال تعرضها للممارسـات املانعـة               

 )٢٦(وقد أثبتت دراسـة لألونكتـاد     . للمنافسة، مثل إساءة استغالل املوقع املهيمن يف السوق       
إلغـراءات  أن التعاون يف أوقات االنكماش االقتصادي ضروري ملواجهة الـضغوط وا          اً  أيض

لالستسالم لدعوات التخفيف من القواعد اليت تنظم عمليات االندماج يف حماولـة لتحقيـق              
  .أهداف أخرى

أن التعاون يف التعامل مع احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدود قد           اً  ومن الثابت أيض    -٦٧
  . أدناه مثالني على ذلك٢ويعرض اإلطار . أسفر عن نتائج إجيابية

    ٢اإلطار 
ثاالن على التعاون يف جمال التحقيقات يف حاالت املـشاريع املـشتركة والتالعـب يف               م

  املناقصات
BHP Billiton وRio Tinto  املشروع املشترك املقترح بنيمتثل حالة  

علـى    مثاالً)٢٧(
فالتعاون والتنسيق بني اللجنة األسـترالية املعنيـة باملنافـسة          . األثر اإلجيايب للتعاون الدويل   

تهلكني، واملفوضية األوروبية، واملكتب األملاين املعين بـالتكتالت، واللجنـة اليابانيـة            واملس
 مكّنا مجيع اهليئات مـن التـصرف        للتجارة املنصفة، وجلنة مجهورية كوريا للتجارة املنصفة      

أرغم الساعني هلذا املشروع علـى سـحب          مما املشروع املشترك املقترح،  بنفس الطريقة مع    
وتبّين أن املشروع املشترك املقترح ينطوي على آثار        . ٢٠١٠أكتوبر  /ن األول طلبهم يف تشري  

__________ 

التحديات اليت تواجههـا البلـدان الناميـة        : املانعة للمنافسة عرب احلدود   املمارسات  ). ٢٠١٢(األونكتاد   )٢٥(
 .أبريل/ نيسان١٩. جنيف. TD/B/C.I/CLP/16. واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

دور الترويج للمنافسة ومراقبة عمليات االندماج وإنفاذ القوانني بفعاليـة يف فتـرات             ). ٢٠١٠(األونكتاد   )٢٦(
 .أغسطس/ آب٢٦. جنيف. TD/RBP/CONF.7/6 .دياالضطراب االقتصا

التحديات اليت تواجههـا البلـدان الناميـة        : املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود    ). ٢٠١٢(األونكتاد   )٢٧(
 .أبريل/ نيسان١٩. جنيف. TD/B/C.I/CLP/16. واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية



TD/B/C.I/CLP/21 

23 GE.13-50550 

وكانت جلنة مجهورية كوريا للتجارة املنصفة يف       . خملة باملنافسة يف أسواق مجيع البلدان املعنية      
طليعة املبادرين بتبادل االستنتاجات اليت توصلت إليها مع سلطات أخرى، األمر الـذي زاد              

ويبّين هذا  . الشركتني فخضعتا لقوة العمل املنسق وسحبتا الصفقة املقترحة       من الضغوط على    
  .املثال مدى النفوذ الذي ينطوي عليه التعاون يف معاجلة حاالت املنافسة

marine hose cartelواملثال اآلخر املفيد يتعلق بتكتل   
 الذي جرى تفكيكه مـن  )٢٨(

ية باملنافسة واملستهلكني، واملفوضية األوروبية،     خالل مسعى تعاوين بني اللجنة األسترالية املعن      
واللجنة اليابانية للتجارة املنصفة، ومكتب اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية           

وتتعلق هـذه احلالـة بتحديـد    . املعين بالتجارة املنصفة، ووزارة العدل يف الواليات املتحدة    
 وزيع حصص السوق بني موردي هذا التكتل يف الفتـرة       األسعار وبالتالعب يف املناقصات وت    

مسح للجنة    مبا وقد متكنت السلطات املذكورة من تبادل املعلومات      . ٢٠٠٦ و ٢٠٠١بني   ما
وتبني هذه احلالة أن التعاون الدويل أسلوب       . ٢٠٠٧  عام األسترالية مبقاضاة التكتل الدويل يف    

  . البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواءجيد للتعامل مع التكتالت الدولية اليت تؤثر يف

بيد أن العديد من هيئات املنافسة تواجه عدة حتديات تشمل افتقار هيئات املنافـسة                -٦٨
تعلم هيئات املنافسة    اً ما حالة التكتالت، كثري    ويف .الوطنية إىل اخلربة الكافية يف جمال التنفيذ      

ويـتعني  . ت من خالل تقارير اإلنفاذ ووسائط اإلعالم      الوطنية يف البلدان النامية عن التكتال     
. عليها أن جتري حتقيقات أولية لتقييم مدى تأثري التكتل الدويل قيـد النظـر يف أسـواقها                

ولتسهيل مثل هذا التقييم، فإن املسامهة القيمة تكمن يف التعاون مع بلدان متقدمة للحـصول      
ها أن تتأكد إن كانت سوقها قد أدخلت ضمن وهبذه الطريقة، ميكن. على مزيد من املعلومات

  .بينهم  فيماحصص األسواق العاملية اليت اقتسمها أعضاء التكتل
فعلى سبيل املثال، تساعد طلبات االستفادة من برامج التساهل على احلصول علـى               -٦٩

ـ . أدلة يف التحقيقات بشأن التكتالت     ب على أنه قلما ختتار التكتالت االحتكارية الدولية طل
يوجد هلذه التكتالت     ال وباإلضافة إىل ذلك،  . االستفادة من برامج التساهل يف البلدان النامية      

يزيد مـن    ماوهو. االحتكارية الدولية يف الكثري من احلاالت حضور مادي يف البلدان النامية       
ليمي الصعوبة بالنسبة هليئات املنافسة الوطنية للتحقيق بشأن هذه التكتالت ضمن التجمع اإلق           

طلب   أو االستجوابات  أو لعدم قدرته على استخدام أدوات التحقيق التقليدية، مثل املدامهات        
  .غىن عن التعاون مع بلدان جتري حتقيقات مع التكتالت ذاهتا  الوبالتايل. تقدمي بيانات خطية

. حتـديات شـىت   اً  ويف حالة عمليات االندماج، تواجه هيئات املنافسة الناشئة أيض          -٧٠
تقدمي املعلومات بعد فوات األوان جير مشكلة كربى على العديد من   أوتخلف عن اإلبالغ  فال

وهذا االحتمال قائم بشدة يف البلدان اليت تأخذ بنظم اإلبالغ الطـوعي عـن              . هذه اهليئات 
__________ 

)٢٨( OECD (2012). Discussion on limitations and constraints to international cooperation. Working 

party No. 3 on cooperation and enforcement. DAF/COMP/WP3/WD(2012)41. Paris. 18 October. 

p. 33. 
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وعنـد  . بل إن الصعوبة تصبح أكرب إلدارة الوقت املطلوب لتقدمي الطلب   . عمليات االندماج 
 وتواجه  .على املوارد كثري الطلب عليها أصالً     اً   يترتب عن ذلك ضغوط    اً،أخرتقدمي الطلب مت  

. البلدان اليت تنص أحكامها على اإلبالغ بعد إمتام عملية االندماج حتديات أكرب من ذلـك              
تتعرض هيئات املنافسة لـضغوط      اً ما فعند اإلقرار مبثل هذه العمليات يف بلدان أخرى، غالب        

  .ن كانت تنطوي على آثار حمتملة خملة باملنافسةللموافقة عليها حىت وإ
ويكمن التحدي اآلخر يف احلصول على املعلومات يف حال كانت هيئات املنافـسة               -٧١

 وتكـون  .فعاالًاً صغرية وغري قادرة على مجع املعلومات املطلوبة لتقييم عملية االندماج تقييم    
يوجد  اً ال ندجمة من بلدان خمتلفة وأحيان    الصعوبة أكرب يف احلاالت اليت تكون فيها األطراف امل        

ومثة إمكانية التعاون مع سلطات أجنبية معنية باملنافسة        . هلا حضور مادي على املستوى احمللي     
مث إن هناك .  فمسألة سرية املعلومات التجارية تدخل يف احلسبان.اًدائماً لكن ذلك ليس متاح 

فاملعلومات املتبادلة بلغة غـري     .  على املعلومات  مسألة احلواجز اللغوية بني البلدان يف احلصول      
  .تقدَّم البتة  ملمن املعلومات اليت مفهومة من قبل متلقي هذه املعلومات ليست أحسن حاالً

 إىل أن قلة املوارد والقدرات رمبا كانت مـن بـني   )٢٩(ويشري حبث أجراه األونكتاد   -٧٢
حمدودية قاعدة  وإذا كانت   . صادات النامية أكرب املشاكل اليت تواجه سلطات املنافسة يف االقت       

التوفيق بـني الطلبـات     وبضرورة  اً  املوارد مرتبطة باألزمة املالية اليت تواجهها أقل البلدان منو        
غياب الدعم  اً  املتنافسة على ميزانية احلكومة وترتيبها حبسب أولويتها، فإن ذلك يعكس أيض          

يف قدرة هيئات املنافسة الوطنيـة يف       اً   أيض ويؤثر ذلك . السياسي لسياسات وقوانني املنافسة   
البلدان النامية على التعاون مع نظرياهتا من البلدان األخرى ويؤزِّم قدرهتا على التعامـل مـع        

   .احلاالت املانعة للمنافسة عرب احلدود

  قضايا السياسة العامة واملمارسات املوصى هبا  -اًرابع  
سُتعرضت يف هذه الدراسة مهمة لكن تنطوي على مجيع أشكال التعاون الراهنة اليت ا       -٧٣

حتظر مجيع البلدان على هيئاهتا      ،)٣٠(عدا بعض االستثناءات   وفيما. اًمواطن قصور كبرية أيض   
وإذا كان هـذا    . املعنية باملنافسة تبادل املعلومات السرية اليت حتصل عليها يف سياق حتقيق ما           

. بني هيئات املنافـسة     فيما درجة التعاون من  اً  احلظر حيمي حقوق األطراف، فهي حيد أيض      
وميكن أن يؤدي نشر هذه املعلومات لعامة الناس إىل اإلضرار بالشركة الـيت تقـدم هـذه                 

__________ 

 .فعالية بناء القـدرات واملـساعدة التقنيـة املقدمـة لوكـاالت املنافـسة الفتيـة            ). ٢٠١١(األونكتاد   )٢٩(
TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1 .يونيه/ حزيران٢٩. جنيف. 

لدى أستراليا قانون جييز تبادل معلومات سرية مع هيئات أجنبية معنية باملنافسة الستخدامها يف قضايا مدنية                 )٣٠(
وقد أجرت الـسلطات الكنديـة املعنيـة        ). ١٩٩٢قانون تنظيم املساعدة املتبادلة يف جمال األعمال لعام         (

يعي يشمل إدخال تعديل جييز تبـادل املعلومـات الـسرية يف            باملنافسة عملية تشاورية بشأن اقتراح تشر     
 .الظروف بعض
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والتحديات الـيت   .  وبرفاهية املستهلكني  ،املعلومات، وجبهود اهليئة جلمع املعلومات مستقبالً     
لزيادة فهم قوانني كـل طـرف       تواجه هيئات املنافسة على صعيد التعاون هي إجياد السبيل          

  .وضمان التنفيذ الفعال مع محاية املصاحل اخلاصة والعامة املشروعة
ذهبت إليه الدراسة أعاله      ما وباإلضافة إىل القيود على تبادل املعلومات السرية، يبني         -٧٤

، معوقات التعاون اليت تنشأ عن االختالفات يف قوانني املنافسة، واالختالفات يف اإلجـراءات       
عـن    وفضالً. والنظم القانونية، ومدى فعالية نظام احملاكم، ومستوى الثقة والتفاهم املتبادلني         

 معاجلة  يةذلك، فإن التعاون غري الرمسي عرب بناء القدرات وتبادل التجارب واآلراء بشأن كيف            
م رد"لترقيـة املهـارات و    اً  مهماً  خمتلف هيئات املنافسة لقضايا مغلقة ميكن أن يكون مصدر        

الثقة املتبادلة   ويفالنظم القانونية  ويفوهذه اهلوة يف القدرات التقنية   .  بني خمتلف اهليئات   "اهلوة
  .أريد حتسني التعاون يف جمال سياسات املنافسة وتوسيعه  ماهي اليت تتطلب العناية هبا إذا

وفيما يلي بعض املمارسات الفضلى اليت ميكن استخالصها مـن التجـارب الـيت                -٧٥
  :ُتعرضت يف هذه الدراسةاس

لدى الطرف اآلخر مـن قـوانني         ما التشجيع على حسن فهم كل طرف       )أ(  
  ومعايري التقييم وسبل االنتصاف املتاحة والعقوبات املفروضة؛

بناء قدرات هيئات املنافسة الناشئة على الصعيدين البشري والتقين لتمكينها            )ب(  
  من إنفاذ قوانني املنافسة؛

دئ توجيهية وحتديد املمارسات الفضلى لألخذ هبا يف اتفاقـات          وضع مبا   )ج(  
  إىل العرب املستوحاة من األعمال الناجحة واألعمال الفاشلة؛اً التعاون استناد

وضع خطط عمل وبرامج بناء القدرات لتنفيذ األحكام املتعلقة باملنافـسة             )د(  
  الغ عن ذلك؛الواردة يف االتفاقات الثنائية واإلقليمية والدولية واإلب

  تبادل املوظفني وإيفاد استشاريني مقيمني للتشجيع على التفاهم والثقة املتبادلة؛  )ه(  
  تعزيز الشفافية يف اإلجراءات والعمليات واخلطط؛  )و(  
وضع سياسات تساهل تكون متماثلة، ألن التباينات يف هذا اجملال قد تثين              )ز(  

  جراءات التساهل؛على منح اإلعفاءات لطاليب االستفادة من إ
ضمان إدراج أحكام يف القوانني الوطنية من أجل التعاون وتبادل املعلومات             )ح(  

  ألغراض اإلنفاذ؛
  .حتديد وإنفاذ ضمانات واضحة لإلجراءات العادية وحلماية املعلومات السرية  )ط(  

       


