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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةفريق الخبراء 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

المشاورات والمناقشات المتعلقة باستعراضات األقران بشأن قووانين 
وسياسوووات المنافسووووةر واسوووتعراا القووووانون النموووو  ير والدراسووووات 

 تصلة بأحكام مجموعة المبادئ والقواعدالم

تعزيووز اليقووين القووانوني فووي الع قووات بووين سوولاات المنافسووة والسوولاات   
 القضائية

 مذكرة أعدتها أمانة األونكتاد  
 تنفيذي موجز  

يُعدددد اليادددن الادددا وس مبددددأرت أًاًددديارت معالدددارت بدددي   معلددد. الدددنل. الا دددا ي    العدددا    
عناصر ًدياة  الادا وش طدر ارت لتةبيد  ااجتياجداش التشدليةي  ل  درا  ويشكل هذا العنصر من 

ااقتصداةي  الفاعةدد  املتعامةدد    ًدوة معيندد ، مددا يك دن مددن اايددع توقعداك. املشددروع   ولددذل  
لدنش تعزيدز الياددن الادا وس   العبقداش بددن ًدةساش املنالاد  والاددةساش الا دا ي  ياددتةز  أش 

وصددل يلي ددا ًددةساش املنالادد  )ماش امل ددا  الا ددا ي ( والا ددا  متاددا ، تكددوش الاددراااش الدد  تت
وأش تكفل  لامارت لعاارت لاا وش املنالا  بل واأله. مدن ملد  أش تدنل عةدع طدرعي  هدذا النلدا  

  (1)  ا سباقي عةع املشااكن   الاوة، عةع النحو املبن   هذه املذكر 
 

__________ 

     ُارا هذه الوثيا  امسيارت  (1)

 

 TD/B/C.I/CLP/37 األم. املتحد 

ؤتمر األمم المتحدة م 
 لتجارة والتنميةل

Distr.: General 

17 August 2016 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.I/CLP/37 

GE.16-14248 2 

و  هذا الصدة، تشمل التحدياش الر يادي  الد  تواجدي  لد. املنالاد  ا ديدد  مدا يةد    
جاجدددد  الاددددةس  الا ددددا ي  يو ل دددد. أكاددددر نددددوارت لكددددل مددددن قددددا وش املنالادددد  والاياًدددداش الدددد  

عةي ا الاا وش؛ وجاج  الوكااش ا ديد  يو ل . أل ل لةعمةياش الاا و يد  ماش الصدة   ياو 
قتصدداةي  املعاددد  بسريادد  يكددن أش تياددر تايددي. هددذه األةلدد  مددن قبددل ا دد ا  وعددرا األةلدد  اا

 ااقتصاةين   غري
ياًاش املنالا  عةع مااعد   ل. املنالا    وياكز عمل األو كتاة املتعةع باوا ن ًو

 الناطئ  عةع التلةب عةع هذه التحدياش 
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 مقدمة  
، جدددددؤة مددددؤمتر األمدددد. املتحددددد  الادددداب  اًددددتعراا  يدددد  جوا ددددب 2015  متوز/يوليددددي  -1

دددداش  جمموعدددد  املبدددداةع والاواعددددد املنصددددف  املتفددددع عةي ددددا اتفاقددددارت متعدددددة األ ددددرا  ملكالحدددد  املماًا
التجاايددد  التاييديددد ، ماددد ل  تعزيدددز اليادددن الادددا وس   العبقددد  بدددن ًدددةساش املنالاددد  والادددةساش 

ددددوعارت ينبلدددد  أش ينلددددر ليددددي لريدددع ا دددد ا  ا كددددوم  الدددددو  املعدددد  باددددوا ن الا دددا ي  بو  صددددف ا مًو
ياًددداش املنالاددد   ويشدددكل اليادددن الادددا وس مبددددأرت أًاًددديارت مدددن مبددداةع ًدددياة  الادددا وش  لدددع  ًو
بددداعاا  معلددد. الدددنل. الا دددا ي    العدددا   ويشدددري تعريدددف عمةددد  لةيادددن الادددا وس يو التسبيدددع 

وهددو مددا يؤكدد مبدددأرت توجي يددارت يكفددل يمكا يدد  التنبدؤ بددالاراااش الدد  تشددمل مف ددو  العمةد  لةاددا وش، 
التوقعاش املشروع  لةاا وش ومف و  عد  اجعي  الاا وش )أو عد  اجعيد  أثدره(  وليمدا يتعةدع  دذه 
الفكر ، يكن تعزيز اليان الاا وس   العبق  بن ًدةساش املنالاد  والادةساش الا دا ي  بتوصدل 

اش والا ددا  يو قددراااش متاددا  فيددم تكفددل يمكا يدد  التنبددؤ  ددذه الاددراااش  لامددارت لعددداارت الاددةس
لاا وش املنالا  بل واأله. من ملد  أش تدنل هدذه الادراااش عةدع طدرعي  النلدا    ا سباقدي عةدع 

 املشااكن   الاوة  
ل عمةيد  وقد تتفاعل ًةساش املنالاد  والادةساش الا دا ي    مرجةد  التحايدع أو  دب -2

اختام قراا أو بعدد اختدام قدراا مدن قابدل الادةساش  ويتنداول التحةيدل الدوااة   هدذه املدذكر  التفاعدل 
الذي  دث عاب اختام قراا من قابل الوكال  املعني  باملنالا ،  لرارت يو تعاد هذا التفاعل وصدةتي 

د. ًياًد  بفعالي  وكفا    لا  املنالا ، باإلًال  يو قدا  الاةساش الا ا  ي  عةع الت ثري   ًا
لةمنالاددد  واًدددااتيجياش ًدددةساش املنالاددد  مدددن أجدددل اادددن قابةيددد  قراااكدددا لةتنفيدددذ   الوقدددت 

 املناًب وبسريا  متاا   

 اليقين القانوني -أولا  
تتسةددد  الوكدددااش الددد  توجدددد لي دددا هيئددداش اختدددام الادددراااش باملادددؤولي  عدددن التوصدددل يو  -3

هناي  املسا  الاةساش الا ا ي  ل ماش وجوة  لا  منالا  لعال يكن التنبؤ قراااش تؤيدها   
  (2)الفئدد  الاالادد  لاددا وش األمدد. املتحددد  النمددومج  بشدد ش املنالادد  بددي  وتنددداه هددذه الوكددااش  

وبداي رت، جيب اايع اتااة عمة    تعريف مصسةح املنالا  املاتخد  من قبل ماًا  الاا وش 
وكدااش املنالاد  )امداموش أو ااقتصداةيوش( والا دا ، فدا يكفدل مادتو  معيندارت مددن  والعدامةن  

__________ 

اددي  نتةفدد  لتنلددي. عمةياكددا املتعةادد  باختددام الاددراااش، الوكددااش املعنيدد  بغالبددارت مددا تتبدد   (2) املنالادد  ثبثدد   ددامه مًؤ
هدد   النمددومه الا ددا   الانددا  ، الددذي  ددول الاددةس  صددبجي  يجددرا  التحايادداش والدد  ةعدداو  وهددذه النمددامه 

، الددذي  ددول الاددةس  صددبجي  التحايددع والدد  ماش الوايدد  العامدد ؛ و ددومه الوكددااش الانددا  ي فددام أمددا  امدداك. 
ع بااًدددتئنا  أمدددا  هيئددداش فدددةعددداو  ي فدددام أمدددا  الادددةساش املختصددد  بالفصدددل   ق دددايا املنالاددد ، مددد  متتع دددا 

، الدددذي  دددول الادددةس  العامددد ؛ و دددومه الوكالددد  املتكامدددلاًدددتانا ي  متخصصددد  أ دددر  أو أمدددا  فددداك. ااًدددتئنا  
 ، م  متتع ا با ع   ااًتئنا  أما  هيئاش اًتئنا  عام  أو متخصص   صبجي  التحايع والفصل معارت 
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الياددددن الاددددا وس   تسبيددددع قواعددددد املنالادددد   لبالناددددب  يو ااقتصدددداةين، مددددابرت، يكددددن النلددددر يو 
املنالا  باعتبااها عمةي  توزي  أمال لةموااة تولر أقصدع قددا مدن الادة  وا ددماش لةمادت ةكن 

ل ًددعر  أمددا بالناددب  يو امددامن، لاددد يُنلددر يو املنالادد  بوصددف ا طددكبرت مددن التاددابع الددذي ب قدد
ياددتةز  وجددوة قواعددد تكفددل الادددا األةف مددن اإل صددا  ليمددا بددن املتنالاددن، صددلااه. وكبددااه. 

 لددع بددااجاا ، بددل  شددوش مددن قوكددا التدمرييدد  أمددر عةددع الاددوا   وا يددر  الددبعا أش املنالادد  
 داكا عةع تاويا الشركاش وتشريد العمال بتكةف  اجتماعي  وبشري  باهل  وق

 النهج الشكلي مقابل النهج القتصادي -ألف 
  بعا النل. الا ا ي ، ًوا  أكا ت  ل. منالا   اًج  أ   اطدئ ، أًدحت قدوا ن  -4

ياًدداش املنالادد  أةا  لرلدداه املاددت ة  ولةتوزيدد  األماددل لةمددوااة  ومتاددل امل نالادد ، كمددا يف م ددا ًو
أصددددحاص املصددددةح ، عمةيدددد  ةيناميكيدددد  ادددددث   أًددددواة معيندددد   وياددددتةز  ملدددد  ل مددددارت أعمددددع 

عمةيدد  املنالادد  وألةا  األًددواة، مددن أجددل التشددخيل املناًددب اًددتخدا  الاددو  الاددوقي   لسبيعدد 
 يًا   اًتخدام ا   أو
 ددث لةاددوة    ويتسةدب أي هندا اقتصداةي أش يددداذ متخدذو الادراااش مددا يكدن أش -5

غياص الًو  ا اً  لةبحم والايناايو املنا  لةواق ، وأش يتوصةوا يو قراااك. عةع أًاذ أةل  
وجادا ع وبيا دداش ا عةدع الااًدداش أو اةديبش طددكةي  فتد  ا صددة  ودا بواقدد  الادوة  ولددذل  

نالا  ال  تتوو م ا  ينبل  اديد معياا يكفل اجاا  مبدأ اليان الاا وس من جا ب وكااش امل
اختدددام الادددراااش عةدددع املادددتو  اإلةااي، وكدددذل  اديدددد مدددا يما كددداش الدددن ا الدددذي ًدددُيتب  طدددكةيارت 

الدددن ا الدددذي ًتادددري عةيدددي امددداك. املختصددد  ل دددماش اليادددن الادددا وس ل دددبرت عدددن اقتصددداةيارت،  أ 
 ل عمال التجااي  

عةددددع ةاايدددد  باملبدددداةع ااقتصدددداةي  و   لدددد. املنالادددد  الناطددددئ ، جيددددب أش يكددددوش الا ددددا   -6
التحددول مددن هنددا طددكة  يو هنددا اقتصدداةي  جددي يتاددو جدددوث وب ًددإ ي فددام قددا وش املنالادد  

هنا ًن ، مث اول  40لف  ااااة األواويب، مابرت، اعتمد قا وش املنالا  عةع  لا  طكة  ملد  
  ومد  ملد ، قدد تواجدي 1اإل داا  ، عةع النحو املفصل  ارت اقتصاةي ارت هنجليصبح ااااة األواويب 

 ل. املنالا  الناطئ  ادياش  تيج  ل . اماك. لت ثري ااقتصاة عةع األًواة واملنالا   ولدذل  
التحددول يو اةيدد  ن ا طددكة ، مث يةدد  ملدد  بدد، جيددم يؤ ددذ أوارت هنددا ثنددا  اعتمدداة قددد يُنصددح ب

ااقتصاةي يو التعةيل ام الاراااش،  ل. املنالا  الناطئ ، ماش م ا  اختاًتندش اقتصاةي   لنما 
هدددذا التعةيدددل ل مدددارت قراااكدددا اإلةاايددد ، لادددد يادداعد ملددد  الادددةساش الا دددا ي  عةددع ل ددد. اختددام   

أل ل  ول ماش اليان الاا وس   العبق  بن ًةساش املنالا  والادةساش الا دا ي ، ينبلد  أش 
ددددوعتُراعددددع  ي  )جادددداص اللرامدددداش( واإلجرا يدددد  )معيدددداا   التاييمدددداش ااعتبدددداااش الاا و يدددد  املًو

 اإلثباش وا وا ب األ ر (  وُتاتعرا هذه ا وا ب   الفاراش التالي   
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  1 اا اإل 
 تابيق قواعد المنافسة الخاصة بالتحاد األوروبي: التحول في النهج

ي فددددام لاواعددددد عةددددع  لددددا   ،يو جددددد بعيددددد ،، اعتمددددد ااادددداة األواويب2003جددددي عددددا   
داش معيند  كا دت املنالاد  يادو  عةددع الرقابد  املاددبا   و  ًددو  خُتتدد  بصدوا  عامدد  عةدع طددرعي  ماًا

اش املوا  )مال طرط العميدل األوو بالرعايد ( وقا مد  تشمل  لا  قوا .،  قا م  ًوةا  باملماًا
قتصددداةي  لتددددابري املددد موش  دددا )مادددل اتفاقددداش التوزيددد  اا تادددا  (  وكا دددت ااعتبددداااش اابابي دددا  

غا ب   -مال تعريف الاوة والاو  الاوقي   -املتعةا  باللرو  امدة  لًو  ما  اً  لةبحم 
 كما ينبل   غري ًا د    عةع األقلأو 

زيددددداة  ويكدددددن تادددددةيى ال دددددو  عةدددددع ةوا الا دددددا    اااددددداة األواويب   التحدددددول  دددددو  
 اشلب، امل ا اإ ووةبي يتا ةيةيميتمن ا ق ،أكدش ق ايا بااز اًتخدا  الن ا ااقتصاةي  وقد 

دددي  األواوبيددد   لفددد  الا دددي  األ دددري ، مدددابرت، طدددككت امكمددد    أش   ااقتصددداةي لادددراااش املفًو
يكددن أش تكددوش ةلدديبرت   اجتكاايدد ، الدد  لوجلددت   ًددوة األًددعاا املوازيدد ااةعددا  بدد ش جركدداش 

ادراااش الباداة األواويب عددةارت مدن ، أللدت امكمد  العامد  ل2012كاليارت عةع التوا ؤ  و  عدا  
ي    ا ًيما   جمال مراقب  عمةياش ا دماه الشركاش و األواوبي ، البااز  لةمفًو

  2012أثنا  ةوا  األو كتاة التدايبي  لبنا  قدااش الا ا ، ماامه  ُقدمت  املصدا 

 حساب الغرامات -باء 
من وكااش وكال   17أجرش طبك  املنالا  الدولي ،   ي اا ةااً  اًتاصا ي  نةت  -7
نالادددد ، تاييمددددارت لدددددوا الا ددددا  وتفدددداعبك. مدددد  ًددددةساش املنالادددد    تنفيددددذ ًياًدددد  املنالادددد   امل
ألدددداةش الوكددددااش الدددد  ُأجريددددت مادددداببش مع ددددا بدددد ش األًددددإ الر ياددددي  إلللددددا  الاددددةساش  قدددددو 

"مشدداكل تتعةددع فادداص اللرامدداش" و"اعتبدداا معيدداا اإلثبدداش تددااوب بددن وجددوة  الا دا ي  لاراااكددا
  (3)"مشدداكل تتعةددع فاددا ل يجرا يدد "ووجددوة غددري مناًددب" معيددااارت املعتمددد بشدد ش ق ددايا املنالادد  

اللراماش لواارت بابب املراجعداش الا دا ي  اصيل وتشري ًةساش املنالا  عمومارت يو عجزها عن 
، جيدددددب اإلًدددددرار بعمةيددددد  مراجعددددد  ق دددددايا املنالاددددد  عدددددن  ريدددددع توعيددددد  الا دددددا  املعةاددددد   ومدددددن مث

غددري ملدد  مددن جادداص اللرامدداش وباملعيدداا املابددول الددذي يراعدد  مبدددأ تناًددب اللرامدداش و  بكيفيدد 
 املباةع ماش الصة  

__________ 

(3) International Competition Network, 2006, Report on a survey on the relationship between 
competition authorities and the judiciary  
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 تحديد الجزاءات المناسبة -1 
ةاايد  أو ا نا يد  أو ًدبل باعتماة  لا  معن لةجزا اش )اإلاملتعةع يال ا ياا التشريع   -8

دد ( عددامبرت أًاًدديارت  اإل فددام ا ددام( وماددتو  اإل فددام )اعتمدداة جددزا اش   ق ددي  منالادد  مةمًو
  غري أش أي جزا ، أيارت كا دت  بيعتدي، ا  ادع التد ثري الدراةر املنشدوة (4)لتحديد ا زا اش املناًب 

، وكدداش كبددريارت فددا ليددي الكفايدد   عةيددي  يا يما كدداش اجتمددال اكتشددا  الاددةوا غددري الاددا وس واملااًددا
دد    وينبلدد  أش ياددمح اإل دداا الاددا وس بفددرا غرامدد  تعدداةل عةددع عاليددارت  ماددتو  اللرامدداش املفرًو

 الاةوا املنا  لةمنالا   اماا  من  بل األقل املكاًب املالي  

 الجزاءات المناسبة في قضية معينة -2 
ش عمةيدد  مةحددد   لةكدد  تكدددوش اللرامدد  ااةعددد  يُعددد اديددد مادددتو  مناًددب مدددن اللرامددا -9

الادددةوا املندددا  امااددد  مدددن  دددبل بشدددكل لعدددال، جيدددب أش تعددداةل عةدددع األقدددل املكاًدددب املاليددد  
بدددل عةدددع جدددد ها لةمنالاددد   و  معلددد. البةدددداش، ا يدددنل الادددا وش عةدددع مبةددد  فددددة لةلرامددداش، 

  معيندد    اديددد املاددتو  املناًددب مددا يددنح اويئدد  املعنيدد  باملنالادد  ًددةس  تاديريدداألقصددع لاددى، 
  وقدددد اعتمدددد عددددة مدددن ًدددةساش املنالاددد  مبددداةع (5)لةلرامددداش، مددد  مراعددداش ضدددرو  كدددل ق دددي 

توجي يدد  بشدد ش  ريادد  اديددد اللرامدداش، مددا يادد .   تعزيددز الشددفالي  واملعامةدد  املتادداوي   ووددذه 
لاة  أو ا دماش ال  تتصدل  دا املباةع التوجي ي ،   كاري من األجياش، عبق  بايم  مبيعاش ا
لتحديدد غرامد  مناًدب   وقدد ا سدبة املخالفد  بشدكل مباطدر أو غدري مباطدر، باعتبداا ملد   اسد  

تؤةي العوامل املشد ة  لةعاوب ، مال اًتمراا أو تكراا املخالف  أو الايا  بددوا م د.   ااتكا دا، 
قيمدددد  فددد  لةعاوبدددد  قددددد تدددؤةي يو  فددددا يو زيددداة  قيمدددد  اللرامددداش،   جددددن أش اللددددرو  املخف  

اللرامددددداش  وإلددددددا اإلطددددداا  يو أش تعددددداوش ا  ددددد  املخالفددددد  لادددددا وش املنالاددددد ،   ي ددددداا بر ددددداما 
 اللرام  املوقع   قيم  لةتااهل، ي ا  فا 

 كيفية إنفا  العقوبات بصورة فعالة -3 
ًدديما   البةددداش الناميدد ، صددعوباش  دد    ي فددام  او تواجددي ًددةساش املنالادد  الناطددئ ،  -10

متتةدددد  بعددددا الاددددةساش الصددددبجي   قراااكددددا  و  ق ددددايا عددددد  اامتاددددال لةجددددزا اش املوقعدددد ، ا
الاا و يددد  إل فدددام اامتادددال  لفددد  ي دو ياددديا وموايشددديوذ، مدددابرت، تعتمدددد الادددةساش عةدددع تدددد ل 

__________ 

مثدد  أو مد يدد    ق ددايا الاددةوا املنددا  لةمنالادد ،  اغدد. أش معلدد. تشددريعاش املنالادد  تددنل عةددع جددزا اش يةاايدد  (4)
دت جدزا اش جنا يد  عةدع  اإلاه  دو التجدر   و  املاًد ، كا دت الوايداش املتحدد  هد  الدولد  الوجيدد  الد  لًر

طددكل أجكددا  بالاددجن،   ق ددايا ا ت اكدداش قددا وش املنالادد ، ويش كدداش لددد  عدددة مددن البةددداش اختددذش األلددراة، 
من دا يًدرا يل وكنددا  -ش صدة  ولكن دا غدري مسباد   و  الوقدت الدراهن، تفدرا بةدداش أ در  األ ر  أجكدا  ما

جدددزا اش جنا يددد  عةدددع األلدددراة املتعدددامةن مددد   -واملمةكددد  املتحدددد  ل يسا يدددا العلمدددع وايرلنددددا الشدددمالي  واليابددداش 
ور ماتمر   التكتبش ااجتكااي  الك    والنااش جول هذا املًو

  املا د  مدن ي دا   10ملنالا    ااااة األواويب، مابرت، عةع أا يزيد املبة  الن ا   لةلرامد  عةدع ينل قا وش ا (5)
 املعامبش   العا  التجااي الاابع لةمنش   أو لرابس  املنشآش املشااك    املخالف   
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دد  ، تددؤثر  ريادد  عمددل ا ددااشعةي ددا  و  هددذه  امدداك.   جالدد  عددد  ةلدد  طددرك  لةلرامدد  املفرًو
أي أش ًدعف أةا   ،اإل فدام املتاجد  لادةس  املنالاد يمكا يداش عةدع أي دارت النلا  الا دا   لةبةدد 

كينيددا ألدداةش    لمددابرت، بكفددا   النلددا  الا ددا   العددا  قددد يشددكل عا اددارت أمددا  ي فددام قددا وش املنالادد 
  جددااش نالفدد  قددا وش قددراااش مةزمدد  بجي  اختددام لياددت وددا صددًددةست ا املعنيدد  باملنالادد  بدد ش 

عةددع اإلجددرا اش الوزاايدد    هددذا الصدددة،   جددن ألدداةش تعتمددد املنالادد ، ولكددن هددذه الاددةس  
أي قددراا، تنفيددذ بددريو بدد ش اإلجددرا اش الا ددا ي  السويةدد ، الدد  قددد يدد مر الااًدد    ي ااهددا بوقددف 

تتمتد  ًدةس  املنالاد  كا دت ادا وش املنالاد   وجدي يما  تشكل اديارت  سدريارت أمدا  اإل فدام الفعدال ل
 قا و ارت بصبجي  ي فام قراااكا، لاد تفتار،   الواق  العمة ، يو الدااي  واملوااة األ ر  املناًب   

 معيار اإلثبات في قضايا المنافسة - يم 
بدددد  وعدالدددد  الواجهدددد  تعبددددري عددددن وجددددوص مراعددددا  األصددددول الاا و يدددد  الاواعددددد اإلجرا يدددد   -11

ددوعي  ولددذل  ا يكددن اةيددل اإلجددرا اش   اإلجددرا اش وقددا وش اإلثبدداش فعددزل عددن ا وا ددب املًو
قواعد اإلثبداش هد  أهد. ولعل األةا  الر ياي  لةمحاك.، ومتال الاواعد اإلجرا ي  لاا وش املنالا   

الرافددد   دددرا  هدددذه الاواعدددد  لددداإلجرا اش تف ددد  يو  تدددا ا وقدددا وش اإلثبددداش غالبدددارت مدددا  ددددة األ
وا اًدر    امداك.  ولديإ مددن ال درواي أش يكدوش قدا وش املنالادد  والددليل ااقتصداةي مانعددن؛ 

تعد األجكا  املتعةا  فاا ل قا وش املنالا  أكار يثاا  لةجدل أو أكار صعوب  مدن األجكدا   ة.ل
بيئيددد  أو السبيددد ، املعادددد ، كمدددا   املادددا ل الالا دددا ي  املتعةاددد  بددد ي طدددكل ا دددر مدددن الددددعاو  

املاا ل ال ريبي  املعاد   وينبل  أش تتةاع اماك. املشوا  املناًب  من ا د ا ، كااقتصداةين،  أو
الاا و يددد  الواجبددد  وأش مراعدددا  األصدددول  تدددا ا واًدددتنتاجاش، وأش تكفدددل امددداك. التوصدددل يو قبدددل 

 ولاارت لةاا وش  املنازعاش تاوي 
هدد  اياًداش املنالاد    العدا  )كمدا   اااداة األواويب( األهددا  الر يادي  لومن  -12

يشدمل التحدول هدذا موا م  قدا وش املنالاد  فدا يتفدع وااعتبداااش ااقتصداةي  وم دموش الادا وش، و 
يكدوش يو طدكل مدن أطدكال التايدي. ااقتصداةي  -يكداة يكدوش أةبيدارت  -من هنا قدا وس طدكة  
داش قدد تةفد ، ويادو  عةدع األةلد  والبيا داش  و   ًدياقاش نةيناميارت وأكار مب م   أصدبحت ماًا

منالي  لةمنالا  ومدن مث غدري قا و يد ، مشدروع  اوش أو عةدع األقدل تُعت    املاً  كا ت معين ،  
داش مثد  تاتدع  تد ل الدول   ومن  اجي  أ ر ،  لرارت يو تسدوا األةواش ااقتصداةي ،  ا ماًا

أصدبحت تُعتد  ، التمحديل والتددقيعتشدف   املاًد  أو ألةتدت مدن منالي  لةمنالا ، افدا   تك
 اوش غري قا و ي   

التوليع بن قا وش املنالا  وااعتباااش ااقتصاةي  جمرة جز  من املا ل  املسروجد ،   عد  ويُ  -13
عمةيد  عشدوا ي ؛ جمدرة قا وش املنالا    ا تزال يكن  كما يوجد ت ااص بن مصاحل أ ر   وا

ًيما من  او لالاا وش جيب أش يكوش قاببرت لةتنبؤ بي وطفالارت فيم يكن ل مي وتسبياي بكفا  ، 
قاَبل اماك.  لمابرت، تُعامدل التكدتبش ااجتكاايد  اوش بوصدف ا طدكبرت مدن أطدكال التوا دؤ طدبي 

 السداب  الامعد  لادا وش اإلجرام  )أو جري    بعا الدول( وخت   لعاوبداش غةيلد   و لدرارت يو
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التكدددددتبش ااجتكاايددددد ، تاتصدددددر الددددددعاو  الا دددددا ي    هدددددذا ا دددددال عةدددددع ا وا دددددب اإلجرا يددددد  
ت  ددددذ بعددددن ااعتبدددداا اواا   اإلجددددرا اش الاا و يدددد  الواجبدددد ، وهدددد  جوا ددددب اأصددددول جوا ددددب  أو

النلددا  طددامبرت  ااقتصدداةي   وينبلدد  أش تاددعع امدداك. يو تسبيددع الاددا وش بسريادد  تكفددل أش يلددل
 وقويارت ولعاارت وقاببرت لةتنبؤ بي وعاةارت  

و  جمااش أ ر ، تتمال وضيف  معياا اإلثباش   "توجيي متاص  ا اا ع ليمدا يتعةدع  -14
بداج  الاا  ال  يعتاد جمتمعنا أهنا جيب أش تتوالر لديي   صح  ااًدتنتاجاش الوقا عيد  املتعةاد  

(  re Winship 397 US358, 370 (1970)  ق ي   اك." )امكم  العةيابنور معن من قراااش ام
ويتمال اللرا من أي معياا يثباش   اديدد  سدر ا سد  بدن املتااًدن، وبيداش األمهيد  النادبي  
لةاددراا الن ددا    و تةددف كددلو مددن ماددتو  اإلقنددار الددبز  لكدد  يُعتدد  ةليددل مددا جامسددارت ليمددا يتعةددع 

نالا ، ومعياا املراجع  الذي تسباي امكم ، وكاال  الرقاب  ال  متاًا ا امكم ، با ت اا قا وش امل
بددا تب   ددور اإلجددرا اش  و تةددف العددب  الاددا وس   اإلجددرا اش اإلةاايدد  )الدد  تراجدد  مددد  
قا و ي  قدراااش الادةساش اإلةاايد (، و  اإلجدرا اش طدبي ا نا يد  )الد  تبدت   العاوبداش املوقعد  

ةدددع منت كدددد  قددددا وش مكالحدددد  ااجتكدددداا(، و  اإلجددددرا اش املد يدددد  )الدددد  تتعامددددل مدددد  ةعدددداو  ع
 مابرت من ًحايا تكتل اجتكااي( ال  يرلع ا قا وش املنالا ،  أًاذالتعويا الاا م  عةع 

 تحديد معيار اإلثبات في قضايا المنافسة -1 
ايا املنالاد  جددارت و ااطدارت أكاةييدارت أثاا اديد معياا اإلثباش الاابل لةتسبيدع   ق دلاد  -15

  البةددداش املتادمدد   ومتاددل بعددا املفدداهي.، ماددل تددوازش ااجتمددااش )معيدداا اإلثبدداش   الا ددايا 
 السدي طد  )  الا دايا ا نا يد ( والددليل املاند  والددام  )  ا ددااش  املد يد ( واليادن الدذي ا

الدد  تسبددع أمريكيدد  عةددع البةددداش  - األ لةددوالاا و يدد    البينيدد  األ ددر (، فدداواش لتعمددي. األعددرا
   (6) ل. الاا وش املدس

 تقديم الدليل القتصادي في المحاكم -2 
قدددد ا تتددددوالر لددددد  الا دددا  موي ا ةفيدددد  الاا و يدددد  يا  ددد   اقتصدددداةي  فدددددوة ، ووددددذا  -16

اددديس   كمدددا جيدددب أش الادددبب جيدددب أش يُعدددرا التحةيدددل والددددليل ااقتصددداةي بسرياددد  واًدددح  وب
دددر النمدددامه النلريددد  واإلجصدددا اش بسرياددد  طدددامة   ويُ  دددح الددددليل ااقتصددداةيتُفاؤ  وصدددع بددد ش يًُو

ا ل أ ر   ويددع. الددليل ااقتصداةي ااًدتدال الادا وس ولكند و  بيا ي  وًو  دل فةدي   ا يبًر
__________ 

تخدامي   بعدا األعدرا  الاا و يد   أ كر بعا املعةان الاا و ين وجوة مبدأ معياا اإلثباش،  لرارت يو عد  اًد (6)
 H Legal, 2006, Standards of proof and standards of judicial review in European Unionا لدر 

competition law, in B Hawk, ed., International Antitrust Law and Policy: Fordham Corporate 

Law 2005 (Juris Publishing); and E Gippini-Fournier, 2011, The elusive standard of proof in 

European Union competition cases, and F Castillo de la Torre, Evidence, proof and judicial review 

in cartel cases, in CD Ehlermann and M Marquis, eds., European Competition Law Annual 2009 

(Hart Publishing, Oxford)  
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   ق ددي  2012جزيراش/يو يددي  29وقددد أطددااش فكمدد  ًوياددرا العةيددا،   جكم ددا الصدداةا   
يو أش "اةيل الاوة معاد وقواعد البيا اش كاريارت ما تكوش غري كامةد   ولدذل   Publigroupeطرك  
يكن اإللراط   تعمدي. الددليل الدذي يبدن العبقداش ااقتصداةي  و/أو اإلجصدا ي  املتباةلد   ومدن  ا

أش يتاد. منسددع  مث، مدن غدري املمكدن ا صدول عةددع ةليدل بداملعو الددقيع لةكةمد   ومدد  ملد ، جيدب
واجتمددال ةقتددي بالاددا  عةددع اإلقنددار والاابةيدد  لةف د."  وقددد أطدداا املدددع  العددا   ااقتصدداةي التحةيدل
ددي  األواوبيدد  ) Rhône-Poulenc SA  ق ددي   ( يو أش "التحةدديبش ااقتصدداةي  1991ًددد املفًو

عدداة رت مددا تشددكل جددز ارت م مددارت مددن الدددليل   ق ددايا املنالادد ، وقددد تكددوش باللدد  األمهيدد  لةمحكمدد    
مددن امل دد. ا صددول عةددع معةومدداش عددن الكيفيدد  لددنش ل دد. الاددياة ااقتصدداةي مي الصددة   ولددذل  

يكددن أش اددل النتددا ا الدد   الدد  قددد يتفاعددل  ددا ًددوة اجتكدداا الاةدد    ضددرو  نتةفدد   )ولكددن( ا
 يتوصل يلي ا ا  ا  ااقتصاةيوش فل التايي. الاا وس واألجكا  الاا و ي " 

 المباشر مقابل الدليل غير المباشر في قضايا المنافسةالدليل  -3 
معيداا املخالفد    جدد ماكدا عندد النلدر   ًدةوا معدن، ويتبد  هندا يتب  اةيل املنالا   -17

ضرليددارت ةلدديبرت هنددا جكدد. املنسددع عنددد النلددر   ًددةوكياش أ ددر   وقددد يكددوش الدددليل غددري املباطددر 
عةدع أش أصدحاص تددل عدد الددليل ااقتصداةي قريند رت ينسوي عةع ببغداش أو ةليدل اقتصداةي؛ ويُ 

يصف جوهر الببغاش  أما  ب  ر ، ولكني ا التكتبش ااجتكااي  التاوا أو تواصةوا بسريا  أو
، أل ددي ينسددوي عةددع أةلدد  عةددع ًددةوا مددواز  مددن جا ددب ةليددل بددال  األمهيدد الدددليل الاددةوك  ل ددو 

يدداةاش املتزامندد  واملتسابادد    األًددعاا أو األ دداط أع ددا  التكتددل ااجتكددااي املشددتبي ليددي، ماددل الز 
 العسا اش   رباملشبوه    

 الدليل المباشر في قضايا التكت ت الحتكارية -4 
ا يكددددن بداهدددد رت أش يوجددددد ةليددددل مباطددددر عةددددع يبددددرا  اتفدددداة ًددددم  )عاددددد( ليمددددا بددددن  -18

صددريح مددا   لةمنالادد   لددنما  يوجددد،   معلدد. الا ددايا، ةليددل مباطددر عةددع اتفدداة املتنالاددن  وا
 لددر قددا وش املنالادد   وعددارت مددن ااتفاقدداش األلايدد    جددد ماتددي، جيددب تايددي. مددا يما كدداش هددذا   

  لمددابرت، تُعددد عمةيدداش معيندد  لتبدداةل املعةومدداش ما عدد  لةمنالادد ، أ  اااتفدداة ما عددارت لةمنالادد  
لةتعاوش   جمال البحم والتسوير قد  وتُعد عمةياش أ ر  معز ز  لةكفا  ،   جن أش أي اتفاة

يكددددوش ما عددددارت لةمنالادددد  أو غددددري مددددا   وددددا  وُياددددتخد  الدددددليل اللددددر  )غددددري املباطددددر(   ق ددددايا 
التكتبش ااجتكااي   وقد يكوش الدليل ااقتصاةي غام ارت وجيب تفادريه عةدع  دو صدريح مدن 

  (7)جا ب اماان ووكااش املنالا  واماك.

__________ 

قُدددمت يجابدد  جامسدد ، ليمددا يبدددو، عددن الاددؤال املتعةددع فددا يما كا ددت فدداك. ااادداة األواويب ُمةزمدد  بدد ش تعتمددد  (7)
املباطددر؛ و  ًددياة غددري عةددع أًدداذ الدددليل اًددتنتاجاكا جصددرارت عةددع الدددليل املباطددر أ  جيددوز وددا أش تتوصددل يو 
هددذا الاددؤال عةددع األاجددح عدداة رت مددا تابددل امدداك. اًدددتخدا  طددبي جنددا   لةتكددتبش ااجتكاايدد ، جيددم ُيسددرب 

 الدليل اللر  أو غري املباطر 
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 ايير المرا عة القضائية لقضايا المنافسةمع -ثانياا  
مدددن طدددروط تناولدددت البحدددوث الددد  أجراهدددا األو كتددداة املراجعددد  الا دددا ي  بوصدددف ا طدددر ارت  -19

ةوش صدددددوا قدددراااش معيبدددد    ق ددددايا اماكمددد  العاةلدددد  واجددداا  ًددددياة  الاددددا وش يكدددن أش  ددددول 
  (8)املنالا  تنت   جاوة األ را  املعني  وأ را  ثالا 

 النظم المختلفة للمرا عة القضائية لقضايا المنافسة -لفأ 
عةع النحو املبن   ا دول التا ، قد تاتصدر املراجعد  و   العديد من النل. الا ا ي ،  -20

الا ددا ي  عةددع امدداك. اإلةاايدد  وقددد تكددوش امدداك. اإلةاايدد  هدد  امدداك. اابتدا يدد   وقددد أ شدد ش 
دنلالوا (  و  البةدداش بعا  فداك. اًدتئنا  نتصد  با دايا املنالاد  )كمدا   جندوص ألريايدا ًو

 لددرارت يو ضددرو  بعددا الا ددايا، أللددت الاددةس  التنفيذيدد  املراجعدداش الا ددا ي  املتعةادد  باملنالادد  
  (9)كرواتيا مابرت اًتانا ي ، كما جدث    

ة القضوووائية فوووي قضوووايا اسوووتعراا األشوووكال المختلفوووة للكيانوووات المسوووؤولة عووون المرا عووو  
 المنافسة

 اماك. الا ا ي  اماك. اإلةااي 

اماك. املختص  با ايا 
 امكم  الن ا ي  املنالا 

 يًتو يا
 ييساليا

 تو إ

 ًةولينيا

 ًويارا

 البوليفااي ( -لنزويب )  واي  
 كرواتيا

 كولومبيا
 اتفيا
 اليو اش

 أًااليا

 أملا يا

 ال ازيل
 بةجيكا
 بنما

 ا زا ر
 ااوما ي

 ًةولاكيا
 لر اا

 كوش ةيفواا

 مالس 
 هولندا

 أًااليا

 ال تلال

 بولندا

 بريو

 ا م واي  التشيكي 
 الدا را

 الاةفاةوا
 لنةندا

 كندا
 كينيا

 املمةك  املتحد 

 النماا

 اوند

 بةلاايا

 تركيا

 لر اا

 ق م

 )منشوااش األم. املتحد ،  يويواا وجنيف(  الاا وش النمومج  بش ش املنالا ، 2007األو كتاة،  املصدا 
__________ 

  TD/RBP/CONF.7/5و TD/RBP/CONF.7/3ا لر  (8)
  TD/RBP/CONF.7/5ا لر  (9)
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ومبدأ الفصدل بدن الادةساش  لي وعةع أي  جال، جيب أش ي من كلو من مبدأ ااًتاب -21
ويجددرا  املراجعدداش الا ددا ي  لاددراااش ًددةس  املنالادد ، ًددوا  عددن  ريددع امدداك. العاةيدد  أو امدداك. 

 أش معيدداا املراجعدد  الا ددا ي   تةددف ا تبلددارت    غددرياشاإلةاايدد ، اإل صددا  والنزاهدد    اختددام الاددراا 
أابعدد  مادتوياش نتةفدد  لةمراجعدد  وجدوة كبدريارت بددا تب  النلدا  الا ددا    وقدد اجددد األو كتدداة 

   لددد. املنالاددد  الو نيددد ، يبي ن دددا بنجيددداز الشدددكل التدددا   وتبدددن الفادددراش التاليددد  املعدددايري األابعددد  
   الاةساش الا ا ي قابل املعتمد  من 

 معيار مرا عة قضايا المنافسة من  انب السلاات القضائية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحةيل من جديد ينسوي عةع مراجع  كامة  ملشروعي  ووقدا   قدراا تتخدذه وكالد  معنيد   -22
الددذي باملنالادد   وجيددوز لةمحدداك.، مددابرت، أش تاددتعيا عددن التحةيددل املتعةددع فكالحدد  ااجتكدداا 

ق ددي  وتشددكل عةددع هددذا املعيدداا   (10)وز تسبيددع مبدددأ ااجدداا  الا ددا  جيدد إلريددي أيدد  وكالدد   وا
 )فا   مل  ت ثريهدا عةدع ي فدام قدوا ن املنالاد   2، املبين  بالتفصيل   اإل اا Menariniاي  مينا
 
 

__________ 

يشددري أي ددارت يو أش هددو يشددري مبدددأ ااجدداا  الا ددا   لةتفاددرياش اإلةاايدد  لةاددا وش يو الفصددل بددن الاددةساش، و  (10)
تفاددددري وكالدددد  متخصصدددد  لاواعددددد تانيدددد  يكددددوش   جددددااش معيندددد  أ اددددب مددددن التفاددددرياش العامدددد  الدددد  تادددددم ا 

الادةس  الا دا ي  لسدر  طدرع   كد. ،   هدذه ا دااش، جكم دا قد خُت د الاةساش الا ا ي ، وأش امكم  
  )ا لر ا ر، مال الاةس  التنفيذي    جااش ي فام قا وش املنالا  

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3075&context=dlj ) 

التحةيل من جديد  مراجع  كامة  ملشروعي  ووقا   أي  ق ي ، تارا اماك. فوجب ا 
 ااًتعاً  عن اةيل املنالا  الذي أجرتي وكال  معني  باملنالا 

 اًتعراا املشروعي  والوقا  

 وا وا ب اإلجرا ي مراقب  املشروعي  

 س  مباطر   ي فام الاوا ن الدًتواي  والاوا ن 
 ماش الصة  والاراااش التعافي 

 األعلى

 األدنى
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ج دد   لددر عةددع الا ددي  أي ددارت و وتنسددوي هددذه الددن ا، عةددع هددذا   ااادداة األواويب(، مادداارت بدداازارت 
   (11)الا ي  لنلر الا ا ي  ار الاسار ا ام ال  تتوق  

  2اإل اا  
 محكمة العدل التابعة ل تحاد األوروبي في مرا عة قضايا المنافسةمعيار 
ا تزال ما ل  تسبيع ااتفاقي  األواوبي   اوة اإل ااش   ًياة ي فام قواعد املنالا     

أواوبا تاري ا دل وتكتنف ا ادياش  وقد  ش  مل  عن جك. أصدداتي امكمد  األواوبيد   ادوة 
 27ًدددددددد ييساليدددددددا )ا كددددددد. الصددددددداةا    A Menarini Diagnosticsاإل اددددددداش   ق دددددددي  طدددددددرك  

(، وهو ا كد. الدذي يدنل عةدع أش ا دع األًاًد    فاكمد  عاةلد  يُةدز  2011أيةول/ًبتم  
طدبي ةوش قيدوة، قدراا ًدةساش املنالاد  الدذي يفدرا عاوبداش جنا يد  أو مدن اماك. ب ش تراجد ، 

اوة اإل ااش هنجارت عمةيارت، جيم أطااش يو أ دي جدي امكم  األواوبي   اعتمدش جنا ي   وقد 
ددددت الاواعددددد اإلجرا يدددد  يما  معيددددااارت لبجدددداا  يُةددددز  امدددداك. بعددددد  التددددد ل   هددددام  الاددددةس  لًر

دد  العمةيدد  التاديريدد  لاددةساش املنالادد ، لددنش تسبيددع  ياددل جا بددارت هددذه الاواعددد اإلجرا يدد    املماًا
 لةمحكم  بالناب  م مارت 

الا ا ي  لبااة األواويب، عاة رت ما ادا  امداك.، عندد النلدر   تاييمداش لةاوابع  وولاارت  
دددي  األواوبيددد ، جيدددم يدددنح الادددا وش  تانيددد  معادددد  أو تاييمددداش اقتصددداةي  معادددد ، قدددراااش املفًو

ي  هامشارت عري ارت من الاةس  التاديري    تسبيع قواعد املنالا ، ومتتن  امداك. عمومدارت عدن  املفًو
ددي   واغدد. ملدد ،  ُةددب يو فكمدد  العدددل التابعدد  لبادداة األواويب،    التددد ل   ًياًدد  املفًو

، أش تعيد النلر   هذا املوقف   ًو  جك. امكمد  األواوبيد   ادوة اإل اداش   2011عا  
، من ، وأطااش امكم  يو أش من واجب امكم  اابتدا ي  لبااة األواويبق ي  طرك  مينااي 

الناجي  الواقعي ، أش إلري مراجع  غري قا م  عةع قبدول الادراااش الد  تفدرا غرامداش، وأش اددة 
األ ذ  و تتجي بشكل مباطر، فاب ا ال ، مبة  اللراماش الذي تراه مناًبارت  أي أش امكم  

 عياا التحةيل من جديد  ف

__________ 

"ينبلددد  أش تت دددمن املراجعددد  الا دددا ي    ق دددايا املنالاددد  مراجعددد  كامةددد  ومكافددد  ل ًدددإ الوقا عيددد  والاا و يددد   (11)
الدد  تنسددوي عةي ددا هددذه الا ددايا  هددذه املراجعدد  ةواهددا وتتصددد  لةتحدددياشتددؤةي لةاددراااش املسعددوش لي ددا، لكدد  

تاتصددر عةددع املصدداحل ا يويدد  ل  ددرا  وي ددا تشددمل   كاددري مددن األجيدداش جاددوق . األًاًددي   وبوجدددي  والدد  ا
 ام، فا أش السعن   قدراا تصدداه ًدةس  مدا هدو فاابد  املراجعد  األوو لةماد ل  مدن قبدل هيئد  ق دا ي  مادتاة  

مددن املناًدب أش يددنل السعدن عةددع مدنح امكمدد  ا تصاصدارت كددامبرت لدنش ه الوثيادد ،   الا دايا الد   تناووددا   هدذ
دددن امكمددد  مدددن تايدددي. مدددد  صدددح  قدددراااش متأش   الكامةددداملراجعددد  وغدددري فددددوة ملراجعددد  الا دددي   ومدددن طددد ش  ك 
ددوعي ، ا مددن جيددم قا و يت ددا لحاددب  وتتدديح املراجعدد  أي ددارت لةمحكمدد  أش  الاددةس ، مددن جيددم األًددإ املًو

، منلمددد  2011عيدددد النلدددر عةدددع  دددو كامدددل   العاوبددد " )الةجنددد  ااًتشدددااي  ل عمدددال التجاايددد  والصدددناع ، ت
 ( DAF/COMP(2011)122التعاوش والتنمي    امليداش ااقتصاةي،  ن  املنالا ، 
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و تيج رت لذل ، اولت فاك. ااااة األواويب عن معيداا املراجعد  الاا مد  عةدع الابدول    
جال وجوة عاوباش طبي جنا يد ، كمدا أش تد ثري امكمد  األواوبيد   ادوة اإل اداش مدل امداك.، 

يرقدددع يليدددي أي طددد     الواقددد  العمةددد ، عةدددع تسبيدددع معيددداا يشدددبي كادددريارت معيددداا اإلثبددداش الدددذي ا
وا ددروش ًددد  Dresdnerكمددا   ق ددي  مصددر  يهنددا قددد أطددااش يليددي يطدداا  صددر  ،  ول، بددل معادد

دددي ، مدددابرت، جيدددم مكدددرش  دددر   مهدددن امكمددد  جيدددب  طددد أش "أي امكمددد  املفًو لصددداحل أ، يُفاؤ
دي   املنش   ال  صدا فا ا قراا يثباش املخالف   ولذل  ا يكدن لةمحكمد  أش تادتنا أش املفًو

دد  النلددر فددا ياددتو  لفدد  أثبتددت املخاقددد  تددزال لدددي ا  كا ددت ايما  املعيدداا الاددا وس املسةددوص مًو
 ًيما   اإلجرا اش الرامي  يو يبسال قراا يفرا غرام   طكوا بش ش تة  الناس "، وا

و لدرارت يو الاكيدز عةدع صدكوا جادوة اإل اداش، مادل ااتفاقيد  األواوبيد   ادوة اإل اداش  
، بعددد ة ددول معاهددد  لشددبو   يبدددو مددن غددري املددرجحويب لةحاددوة األًاًددي ، وميادداة ااادداة األوا 

  املاتابل   الن ا هذا عن األواويب ااااة فاك. تبتعد أش ،جيز النفام
  2012أثنا  ةوا  األو كتاة التدايبي  لبنا  قدااش الا ا ، ماامه  ُقدمت   املصدا

التحةيددل مدددن جديددد مدددن معيددداا اًددتعراا املشدددروعي  والوقددا     تةدددف هددذا املعيددداا عددن  -24
ايةدي يو الوكالد  وتددعوها يو وكالد  معنيد  باملنالاد  وي دا قدراا جيم يش اماك. ا تاتعيا عدن 

الا دا ؛ يتبعدي ًو  توجي اش وياطاةاش امكم   ويتفاوش الدن ا الدذي يعاة  تايي. الا ي    
ياطدداةاش ةقيادد  بشدد ش السريادد  الدد  ينسددوي عةددع هنجددارت أكاددر نددوارت تتبدد  لددنل. الا ددا ي  لددبعا ا
  جدددن متدددنح  لددد. ق دددا ي  أ دددر  لةوكالددد  الادددةس  تُعيدددد  دددا الوكالددد  تايدددي. ق دددي  مدددا، جيدددب أش 

التاديريدد  البزمدد  إلعدداة  تايددي. الا ددي   لمددابرت، ألدداةش بةلاايددا )بوصددف ا ةولدد  ع ددوارت   ااادداة 
واويب(، بدد ش امدداك. أللددت   الاددنواش األ ددري  ب دد  ق ددايا، واًددتند اإلللددا    املاددا  األول األ

فوجدددب قدددراااش الددددعاو  يو أًدددإ تتعةدددع فعدددايري يثبددداش املخالفددد  املتعةاددد  باملنالاددد ، وأُعيددددش 
ملدد  أًاًددارت عندددما أكدددش فكمدد  املراجعدد  قددد جدددث و  ،اإلللددا  يو  ندد  املنالادد  لةنلددر لي ددا

  (12)اإلةااي  أما  الوكال ًري يجرا اش الدعاو  دوث ا ت اكاش لةاواعد اإلجرا ي  أثنا  ج
مراقب  املشروعي  وا وا ب اإلجرا ي   ياتصر ةوا اماك.، بداج  أقل، عةع التحادع مدن   -25

ددد قددرااارت لوكالدد ، تتفددع ومبدددأ املشددروعي  وعدالدد  اإلجددرا اش   كددوش مشددروعي  يجددرا  يةااي مددا، جيا 
و  العديد من النل. الا ا ي ، قد تف  ل ًةساش املنالاد  الناطدئ  هدذا املعيداا  لدرارت يو ًدعف 

لت يدر الا دا ي  ةااي  الا ا  بتحةيل قا وش املنالا  واقتصاةياتي  وُياتخد  مبدأ اجاا  الادراااش 
قدد ق دي  منالاد   و  بشد شقدراا الاةس  التاديري  التاني  ال  جيب أش مُتنح لوكال  مدا عندد يصدداا 

أطددااش ةااًدد  اًتاصددا ي  أجركددا طددبك  املنالادد  الدوليدد  يو أش معلدد. الددنل. الا ددا ي  تف ددل 
هيئد  ااًدتئنا ،   ي داا هدذه املراجعد ، عمدل اتصر ياملراجع  اإلجرا ي  لا ايا املنالا ، جيم 

املنالادد    ي دداا  عةدع النلددر   الاددا وش، ويشدمل ملدد  مراجعدد  اإلجدرا اش الدد  اعتمدددكا ًدةس 
__________ 

  2016 ن  املنالا  البةلااي ، ماامه  قدمت ا  (12)
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وا جدا األةلد  ماًا  م ام ا املتعةا  بالتحايع واختام الاراااش، ا النلر مدن جديدد   كدل مدن 
طدية ، مدابرت، تنااد. ًدةس  املنالاد  يو مكتدب اايدع و د  وفكمد  نتصد  لفد    (13)الاا و ي 

ادي ، يدر  فاا ل املنالا  )غرل  متخصصد    امكمد  العةيدا(، وبدالنلر يو هدذه  الاتيبداش املًؤ
العددامةوش   جمددال قددا وش املنالادد  أش املراجعدد  الدد  إلري ددا امكمدد  العةيددا قددد تاتصددر عةددع مراقبدد  

   (14)اماك.مشروعي  قراااش 
 سددد  مباطدددر   ي فدددام الادددوا ن الدًدددتواي  والادددوا ن ماش الصدددة  والادددراااش التعادددفي    -26

هنددا اتبددار وتف دديةي مددن جا ددب العددامةن   جمددال الاددا وش عةددع تاتددب قابةيدد  هددذا الددن ا لةتسبيددع 
ينبلد  لةا دا  التدد ل، عةدع  املنالاد   وفوجدب هدذا املعيداا ا  تناول ق دايا تاةيدي وطكة  

أًددداذ تبعددد ، يا يما ااتكبدددت وكالددد  معنيددد  باملنالاددد   سددد رت ةًدددتوايارت مباطدددرارت وصددداا ارت أو اختدددذش 
عدد   ،  أغةدب األجيداش ،ا وش املنالا   وتشمل أًإ املراجع قراااش تعافي    ًياة ي فام ق

و  التادير الواًدح،  اا تصام، والعيوص اإلجرا ي  واأل سا  الاا و ي ، وااًتدال املعيب، ًو
املنالادد    الددنل. الا ددا ي  قواعددد وا سدد    الوقددا    ويعكددإ هددذا املعيدداا طددكبرت مبكددرارت إل فددام 

د   لدر  يدزال الناًج ، ولكني ا ش و كدوش لي دا الا دا  والعدامةي لد. ق دا ي  أ در    ي داا مًو
ياًددد  املنالادد    جمددال الاددا وش أقددل   و  هددذه ا ددااش، يركددز األو كتدداة عةدددع ةاايدد  باددا وش ًو

ددد  بدددراما نصصددد  لبندددا  الاددددااش  لتادددد  املاددداعد  التانيددد  )ا لدددر الفصدددل والايدددا  فبددداةااش ًو
التاييمددداش الددد  إلري دددا فكمددد  مدددا يشدددمل ذه املراجعددد  الا دددا ي  هدددومدددن األماةددد  عةدددع الاالدددم(  

دي  األواوبيد  العدل   (15)التابع  لباداة األواويب لةادراااش املتعةاد  باالتزامداش الد  تتخدذها املفًو
دددددحت امكمددددد ،   جكم دددددا الصددددداةا   قدددددد و     ق دددددي  طدددددرك  2010جزيراش/يو يدددددي  29أًو

Alrosa Company Ltd. دي  األواوبيدد ، أ د تادد  تاييم ددا  أشةمحكمدد  العامد  ل ي ا جيدوزًدد املفًو
بتاييم دا الدذايت عدن التايدي. الدذي إلريدي تادتعيا أش الذايت لةلدرو  ااقتصداةي  املعادد  ومدن مث 

دي  دي  بددارت مدن املفًو قا و يد  تاييم دا، أش تراجد  ، وبدذل  تتعدد  عةدع الادةس  التاديريد  لةمفًو
دددح أش املرا  1/2003ا حددد  جمةدددإ أواوبدددا اقددد. مدددن  9 جعددد  الا دددا ي ، ليمدددا يتعةدددع باملددداة وتًو
بشد ش تسبيدع الاواعدد املتعةاد  باملنالاد  املنصدوم  2002كا وش األول/ةيادم    16الصاةا    

__________ 

تعاًدد  عددن تاددديرها الددذايت وي ددا التدديان مددن أش ًددةس  املنالادد  ا ت كددت تعتددز  امدداك. ااً بنددا رت عةددع ملدد ، ا (13)
مراجددل املراجعدد  الا ددا ي  بصددوا  عامدد  مرجةدد  هنا يدد  مددن  عددد  الاددةس  التاديريدد  املمنوجدد  وددا  و  هددذا الاددياة، تُ 

س  املنالاد  عمةي  طامة  يتعةع ا ك. الصاةا لي دا بنتدا ا ااادت أو يجدرا اش اخُتدذش، أي قدراااش اختدذكا ًدة
دن أ   يئد  طدبي ق دا ي  منفصدة   بالفعل ًوا  أكا ت ًةس  اختام الاراا منو   بر يإ تنفيذي أ  فجةدإ مفًو
  طدددكل فكمددد  نتصددد  باملنالاددد  )كمدددا   ال ازيدددل وبدددريو وجندددوص ألريايدددا واملمةكددد  املتحدددد (  ا لدددر طدددبك  

  2006املنالا  الدولي ، 

  أش تشدمة ا ةعداو  ااًدتئنا  املواًدي  الد  جيدوزبيدع. جك. بش ش قا وش املنالا  هدذا الف د.، بدنيراة قا مد   (14)
مداك. اًدتناةارت يو األًدإ تصددا عدن ايللدا  أي قدراااش   مدي يكدن لةمحكغري أش قراااش امكم  العةيا تُبن أ 

وعي  ومعايري نتةف ، من ا تليري )زياة  أو تاةيل(  العاوباش املوقع    املًو

(15) N Harsdorf, 2011, Article 9 commitment decisions: Some comments on key questions in light of the 

recent case law of the Court of Justice of the European Union, Austrian Competition Journal, 3(5)  
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من املعاهد ، تاتصر عةع يثبداش األ سدا  الواًدح   ويبددو أش السداب   82و 81ملاةتن عةي ا   ا
 مها الابباش الر ياياش  ك. امكم   (16)ومبدأ ااقتصاة   اإلجرا اشالسوع  لبلتزاماش 

التحووديات التوووي تعتووورا المرا عووات القضوووائية لقضوووايا المنافسووة  و ثار وووا علوووى  -باء 
 مبدأ اليقين القانوني

وأول املاا ل ال  ينبل  النلدر لي دا ادة املراجع  الا ا ي  مبمح مبدأ اليان الاا وس   -27
ا    أي  لا  ق ا    ما  ما ل واًحارت عةع  و كا   وصدريح يما كاش اإل اا الاا وس واملًؤ

لتااي. عمل اماك. والوكااش ليما يتعةع بن فام قواعد املنالاد   وهدذا األمدر بدال  األمهيد  لدنل. 
دا ل الد  ينبلد  أش تُنفؤدذ  دا قواعدد املنالأجل املنالا  الناطئ  من  دماش اديد السدرة والًو اد  ًو

   ملشروعي  النلا قبول العامةن   جمال الاا وش 
و  بعدا الدنل. الا دا ي ، قددد يكدوش معيداا مراجعد   لددا  املنالاد  غدري واًدح  وتوجددد  -28

لدروة   السرياد  ومثد  ج اش نتةفد  معنيد  قدد تددع  أش ودا طدرعي  التعامدل مد  ق دايا املنالاد ، 
زمدد  لةايددا  بددذل   و  هددذا الصدددة، كاددريارت مددا تسالددب وكددااش الدد  يددولر  ددا أي  لددا  الوايدد  الب

عةددع مراقبدد  امدداك. تاتصددر م مدد  املنالادد  بتسبيددع مبدددأ اجدداا  الاددراااش تسبياددارت كددامبرت، وبددذل  
فدوةيد  لن دي عةدع الدرغ. مدن    وبالتدا 25طرعي  اإلجرا  اإلةااي عةع النحو املفصؤل   الفادر  

عندددد ا اجددد ، مدددابرت، يو  -ل ددد. امددداك. وليددداش املنالاددد  والتحةيدددل املتعةدددع فكالحددد  ااجتكددداا 
تدؤع  امداك.   كادري مدن األجيداش أش أيد  مراجعد ،  -  ق ي  معين  ماش الصة  اوة الاديد 

 دا ي   وقدد مراجعد  قعمةيد  ، جيدب أش تشدك ل جدز ارت مدن أي دارت  ا لةشرعي  لحادب وي دا لةوقدا  
يكدوش ويتفداق. هدذا التحددي عنددما   األو كتاة مل  اديارت م مارت أما   ُل. املنالا  الناطدئ اعت  

ةااي  الا ا  موي ا ةفيد  الاا و يد  التاةيديد  باملفداهي. ااقتصداةي  لادا وش هناا  ال متصو ا   
، وغريهدا  مركز الاو  الاوقي  املنالا ، مال تاييد املنالا ، والرهن ااجتجازي، ويًا   اًتخدا 

و تيج رت ودذا الدنال   املعرلد ، عداة رت مدا يُسب دع الا دا  معدايري التفادري التاةيديد ، كدالنلر مدابرت   
تب د. تسبيددع قدا وش املنالادد     الةلد  التشددريعي  ا  صدداام  صدي  صدسةحاش أو تسبيددع املمعداس 

كاددري مددن األجيدداش ااا  متباعددد  بددن وكددااش نشدد  عددن ملدد     تًددياة تايددي. ق ددايا املنالادد   و 
اددددياش ومثددد  املنالاددد  والادددةساش الا دددا ي  ليمدددا يتصدددل بتفادددري قواعدددد املنالاددد    أيددد  ق دددي   

  عمدل الا دا    ًدياة تعدامة . مد  ق دايا يتكرا ب وجي الاصوا اإلجرا ي ، كما تتعةع أ ر  
   ملسبع   ق ايا املنالا فعياا اإلثباش اتناول املاا ل املتعةا   املنالا 

__________ 

، أي دارت  ل  درا  لحادب وي دا لنلدا  امداك. مدن جيدم التكداليف والتوقيدت ا  املفيدديُعرؤ  ب  ي كفا   اإل فام  (16)
 ومن مث لةموااة العام  بشكل عا  
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 السلاات القضائيةالمساعدة التقنية المقدمة من األونكتاد إلى  -ثالثاا  
الادةساش الا دا ي  املااعد  التاني  وبندا  الاددااش، األو كتاة   جمال ًاعدش براما  -29

ة جمموعد  املبداةع ا تااليد ، وملد  مندذ اعتمدافرجةد    البةداش النامي  والبةداش ال  متر اقتصاةاكا 
ددداش  التجاايددد  والاواعدددد املنصدددف  املتفدددع عةي دددا اتفاقدددارت متعددددة األ دددرا  مدددن أجدددل مكالحددد  املماًا

 رياد  مفصدة  إلزداز العمدل، بدالنلر يو عدرا الد اما هدذه   وتشمل 1980 التاييدي ،   عا 
املاددا ل ول عةددع تندداواواا  ماش الصددة  ب  شددس  التدددايب لةاددةساش الا ددا ي  الاددماش ا اصدد  

املنالا  والادةساش  شكل من وكااالفصل بن ًةساش  اجاا  ااقتصاةي   وجيب بوجي  ام 
اًتحداث ًبل عند يعداة وتنفيذ أ شس  التدايب  وتركز اًااتيجياش األو كتاة عةع الا ا ي  

ددددا ل فدددددة  لةتواصددددل مدددد  الاددددةساش الا ددددا ي  عةددددع  ادددد  وًو ةوش التمدددداذ مددددن املاددددتو  املًؤ
يكدددوش مدددن  عد  بال دددروا  مدددن الوكالددد  املعنيددد  باملنالاددد     لدددا  ق دددا   معدددن، يم قدددد ااملادددا

عنددما يكدوش عةدع ألغدراا التددايب الاةساش الا دا ي  لوكااش أش تتواصل م  وذه ااملناًب 
  و  أجيدداش كاددري ، تنف ددذ أ شددس  (17)الا ددا  أش ينلددروا   مددا يصددداو ي هدد. أ فادد . مددن قددراااش

د  الا دا  أو املدوضفن تعمدل ًدمن ا  داز ا اش تدايب  اص  التدايب كي الا دا  ، مادل مدًا
الا ددددا ين الدددد  تتماددددل وايت ددددا   تدددددايب الا ددددا    عدددددة مددددن املواًددددي  امل مدددد  ماش الصددددة  

  الاة. الا ا    وتشمل املاداعد  مرتب  األعةع ااًتفاة  من ياطاةاش الا ا  بعمة .، م  
 الدااًي  الرمسي  وذه املدااذ املناها املادم  من األو كتاة يعداة أ شس  تدايب   ي اا 

وينفذ األو كتاة، بالتعاوش و/أو الشراك  م  الكيا داش الا دا ي  امةيد ، ثدبث  سدواش  -30
تشددمل و جةاداش العمدل التدايبيدد  املخصصد  لةا دا   ومشدروعي  لةماداعد  عةدع ًدماش طددفالي  

د  املدوضفن الا دا ين    لدا  ق دا   معدن  دد   ا سو  األوو توقيد  مدذكر  تفداه. مد  مدًا
يقامدد  تعدداوش   جمددال تدددايب الا ددا  عةددع ي فددام قددا وش املنالادد   وتشددمل ا سددو  الاا يدد  لحددل 

ديدددد املواًدددي  ماش الصدددة  بالا دددا   وعددداة رت املواًدددي ، عدددن  ريدددع ااجتماعددداش االااًدددي ، لتح
املواًي  أابعد  جمدااش عري د ، عةدع النحدو التدا   مراجعد  ةوا الا دا    ي فدام هذه تشمل  ما

قا وش املنالا ؛ واملعايري املتعدة    ق ايا املنالا ؛ ومعياا اإلثباش واملراجع    ق دايا املنالاد ؛ 
د  اًدااتيجي  لتنلدي. لتشدمل ا سدو  الاالاد  أما املناًب   وأًاليب اديد ا زا اش واللراماش  ًو

__________ 

لةخدد   امدددة  لوكددااش املنالادد ، كمددا جدددث مددابرت   متابةدد  تكددوش امدداك. العةيددا غددري أ ددي   بعددا األجيدداش  (17)
بدد ش ق ددت بصددوا  غددري يددا   ي دو يادديا الوكالد  املعنيدد  باملنالادد  ي دو ياديا و يكدداااغوا  لاددد ًددا دش امكمدد  العة

د  تتعةدع بادا وش املنالاد  امسي  ب ش    جةاداش يكدن أش يشدااكوا ق ا  اماك. امةي  الذين ينلروش ق ايا معاًا
ااكت .(  لي دا عةدع طد اة  مدن امكمد  العةيدا والوكالد  تفيدد فشداملشدااكوش ) صدل الا دا  الوكالد  عمل تنلم دا 

املعنيددد  قددداا    جةاددداش العمدددل هدددذه  و   يكددداااغوا، تشدددااا الوكالددد   300وقدددد طدددااا جدددي اوش أكادددر مدددن 
األعةددع ةاجدد   و   األ ددر  مشددااك  لعالدد    تنلددي. جةادداش العمددل مدد  امكمدد  العةيددا وق ددا  امدداك. باملنالادد  

ددب الا ددا  فشددااك  الوكالدد    تصددمي. وت النلددرا  اددد  الدددوااش التدايبيدد   وتادداعد مراجعدداش كةتددا الدددولتن، اجؤ
ياًددد  املنالادد    اديدددد اًدددااتيجياش التواصدددل مددد  الا دددا   لمدددابرت،  السوعيدد  الددد  جيري دددا األو كتددداة لادددا وش ًو

مدن التوصدياش املتعةاد  بكيفيد  التواصدل مد  الا دا ، وُ ل د.   وقدت عن عدة   ألبا يا النلرا  مراجع  متخ ت 
    2016-2015ة من جةااش العمل التدايبي    الفا  اجع عد
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قاًديارت ا در املددا ص التدايب، تشمل ا والز البزم  لةمشااكن وا تياا املدابن )عاة رت ما يكدوش 
ا  املتةاي  لةمااعد (  وياتب الذي من املاتو   فاي من النلا  الا ا    يُتفع عةيي م  املًؤ

د  ل  داما بندا  الاددااش  لمدابرت،     واملشااكن تد ثري م د. عةع ا تياا املدابن  النتدا ا املةمًو
ةاج ، ُتاتخد  اًااتيجي  ختتةف عدن اًدااتيجي  تددايب األةف جال  تدايب ق ا  من اماك. 

ق دددا  امددداك. امةيددد  األقدددل ةاجددد   وباإلًدددال  يو ملددد ، صدددمؤ. األو كتددداة اًدددااتيجي   اصددد  
 مكم  العةيا تب . اللرو  واولياش امةي    البةد املاتفيد لتدايب ق ا  ا

 الستنتاج -رابعاا  
الا ددا  إل فددام ينت ج ددا بالسريادد  الدد  ينبلدد  أش تددرة ليمددا يةدد  قا مدد  مرجعيدد  م مدد  تتعةددع  -31

 ا ا ي   والاةساش الاليان الاا وس   العبق  بن وكااش املنالا  توالر قواعد املنالا  فا يكفل 
األةلد  لدع. ااكاماش وتايي. ملد    ًدو    املاتخدمل ةل  املراجع  املاتاة   

يو األةلدد  لكدد  تواجددي وتفحددل البزمدد    الدد  تدددع. الدددلار  لامكمدد  اتدداه يو الاددةس
اًدتدعا  بادبل تشدمل، مدابرت، ا د األقصع املنصوم عةيي   قواعد اإلجرا اش الو ني ، 

ت . واًدتجوا . قبدل أش ختةدل امكمد  يو اًدتنتاجاكا؛ وتايدي. الوقدا     الش وة ملواج 
ل ةلد  ًياة العناصر الاا و ي  وااقتصاةي  لةمخالف ، ويشدمل ملد  يجدرا  مراجعد  كامةد  

اًددُتو  أ  ا؛ والتحاددع قددد يما كدداش عددب  اإلثبدداش والتحةدديبش ااقتصدداةي ؛ والت كددد مددا 
الشدفالي ؛ والتحادع مدن كدوش العاوبد  مب مد  ًدماش ي  الواجبد  و الاا و مراعا  األصول من 

أي ا ت داا(، وتتاددع ااتكداص املدت .   ومدد  ًدةور )عاةلد  ومتناًدب  مد  جادام  ا در  
جدرا . اقتصداةي  مشدا  ، ويكدن ت يرهدا بدالنلر يو ال  تفرا عةع مدرتك  م  العاوباش 

   (18) اج  البين  يو الرةرال را الفعة  الذي  ع باملات ةكن أو يو ا
ومدد  ملدد ،  تةددف ةوا الا ددا    تسبيددع قواعددد املنالادد  ا تبلددارت كبددريارت فاددب معيدداا  -32

ا     لا  ق ا   معن  وا يكن ًو   هندا "املراجع  الا ا ي  لا ايا املنالا  والًو  املًؤ
كمعيدداا   هددذا الصدددة، اغدد. أش التوقعدداش املشددروع  لةعددامةن   جمددال ا ددااش"  يناًددب  يدد  

تشدددجي  التاادددي. الفعدددال ولتحديدددد كيفيددد  الادددا وش متاجددد  ك ًددداذ لتعزيدددز مبددددأ اليادددن الادددا وس 
  (19)والوكدااش املعنيد  باملنالاد الادةساش الا دا ي  لةعمل فا يكفل ًبًد  العبقد  بدن  واملنتا
__________ 

(18) Business and Industry Advisory Committee, 2011   

ماددددل   تااددددي. العمددددل بددددن الاددددةس  األتددددوازش اليصددددبجاش لتحايددددع  2011مددددابرت، أجددددرش املكاددددي    عددددا   (19)
اوش ي ددااارت لف فددام أكاددر تواز ددارت وقددو رت يشددمل  لددا  قددا وش املنالادد  وقددد أصددبح الا ددا ي  والوكالدد  املعنيدد  باملنالادد   
تتمتددد  ًدددةس  املنالاددد  بصدددبجي  الايدددا  فددددامهاش مباغتددد  لمدددن ج ددد ،   كاالددد   ماابدددل املراجعددد  الا دددا ي  األكادددر

لاد ، ، توجد الي  فاؤن  لةمراجعد  الا دا ي  لا دايا املناج   أ ر ولرا غراماش وجزا اش جنا ي  أطد  ومن 
دوعي  كامةد ، و يداا يجدرا  املراجعد  مد  تشمل فداك. متخصصد    ق دايا املنالاد ،  يمكا يد  يجدرا  مراجعد  مًو
ددديس  )املكادددي ، وجدددوة الا دددا ي  بشدددكل  مباطدددر بددددارت مدددن اطدددااط  ، منلمددد  2011مرجةددد  مراجعددد  يةاايددد  ًو

   (DAF/COMP(2011)122التعاوش والتنمي    امليداش ااقتصاةي،  ن  املنالا ، 
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ددوا  أكدداش  لددا  املن الادد   اطددئارت أ   اًددجارت، ينبلدد  أش تددؤةي الاددةس  الا ددا ي  ةواارت م مددارت   ًو
من اةيل وما املعني  باملنالا  ًو  قا وش املنالا ، لمن ط ش مل  أش  ا ن ما إلريي الوكااش 

ددةس  املنالادد  فيددم  تتخددذه مددن قددراااش، وأش  اددن كددذل  التفدداعبش بددن الاددةس  الا ددا ي  ًو
ش أقصع لعالي  عندما تُدتؤب   ي  اإلجرا اش الا ا ي  وعندما تادتند مد ااش ااع هذه التفاعب

ةيم    الاراااش ال  تتخذها الاةساش يو االيل قا و ي  واقتصاةي  واًح  ًو
ًددددديما    ُلددددد. املنالاددددد  الناطدددددئ ، قدددددد يدددددوة  او التحددددددياش ماش الصدددددة ، وبدددددالنلر يو  -33

ياًدددداش املنددددوبوش   الدددددوا  ا امادددد  عشددددر   لفريددددع ا دددد ا  ا كددددوم  الدددددو  املعدددد  باددددوا ن ًو
  لةمناقش  األًئة  التالي يسرجوا املنالا  أش 
أل ددل )ينبلدد  أش تكددوش تاييمددارت كيددف ينبلدد  تايددي. لعاليدد  أي  لددا  لةمنالادد   )أ( 

ًدةيم ، مفداهي. اقتصداةي  وقا و يد  بااًدتناة يو ًةيم  وقويد ، قراااش الوكااش املعني  باملنالا  
 كامة  لةنلر   ق ايا املنالا (؟  اشق ا  يتمتعوش بصبجيوبوجوة 
مبددددأ يعمدددال مادددتو  ةاايددد  الا دددا  باملفددداهي. ااقتصددداةي  )الددد  يكدددن  كيدددف )ص( 

مدددن جيدددم  يلدددزا  الا دددا  بالتعامدددل مددد  ق دددايا املنالاددد الا دددا ي  يادددتتب  وقدددف اجددداا  الادددراااش 
ور  (؟ وهل هذا ًرواي؟املًو
أمددددا  قدددداا  متخصددددل جددددبرت لةبةددددداش الراغبدددد    اابتدا يدددد  د املراجعدددد  هددددل تعدددد )ه( 
دور الادا وش وااقتصداة   امتحداش ا دمد  عمةياش تبايى  املراجعاش الا دا ي ؟ وهدل يةااه مًو

 ا ام بالا ا   ياا بالناب  يو  ُل. املنالا  الناطئ ؟
ااقتصداةي ، قدد يتديح تُعو باملادا ل ي شا  فكم  متخصص  بةد ما يما ا تاا  )ة( 

تنادديح عمةيدداش املراجعدد  الا ددا ي  لرصدد رت لتحاددن الكفددا  ، ولكددن مددا هدد  املخددا ر املرتبسدد   ددذا 
 ا ياا الاياًايت؟

يو أش ختصدددل الا دددا  يتددديح يجدددرا  مراجعددداش أةة لةادددراااش املتعةاددد  بدددالنلر  ( )ه 
    ل. املنالا  الناطئ ؟ف  ماابل الفا د ( ة)الكباملنالا ، كيف يكوش اةيل املرةوةي  

مدا هد  املخدا ر اإلًدالي  الد  تواج  دا  ُلد. املنالاد  الناطدئ    ًدياة ي شددا   )و( 
املتخصصدد  قددد لةمحدداك. فدداك. متخصصدد    ق ددايا املنالادد  )بددالنلر يو أش الاواعددد اإلجرا يدد  

ددوب، ت ددف    ة  سددر جدددوث تدد  ر يما   ددعت الا ددايا ملراجعدداش متعدددلكددن يلددل هندداا الًو
، من ا مراجعاش اماك. الدًتواي ، وقد تؤةي املراجعاش الا ا ي  عةع ماتوياش ق ا ي  نتةف 

ددوعي   الشددكةي  الاا و يدد  يو هنددا يركددز عةددع األًددإ هنددا يو اويددل عمةيدد  ااًددتئنا  مددن املًو
دي أصدحاص املصداحل املادرا    الادا وش قدد ي دد  يو وعي ،   جن أش ال لى الذي ياًا  املًو

 اويل التوازش   املراجع  لصاحل أ را   اص ؟
    


