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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةفريق الخبراء 
 الدورة السادسة عشرة

 2017متوز/يوليه  7-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

في ذلك بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية  بما برنامج العمل
 بقوانين وسياسات المنافسة يتعلق فيما

الززدولي فززي التحقيززق فززي منززايا المنافسززة عبززر الحززدود   نتعزيززز التعززاو   
 األدوات واإلجراءات

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ّع  اففججال اليفايفججار اةما يجج    احلججواجز اليّاةيجج  املفججامتر ايقي ججا ي   وتنجاق شج

املانف  للمنافس  عج  يف تيسري املماةسار اً أيضةمبا يكون قد أسهم يف مجي  أحناء الفامل لكنه 
يججدعو     مججا وهججو ،علججحن حنججو ميزايججد اً  وليججاً فيئججت قضججايا املنافسجج  تكيسجج   ا فجج ومججا احلججدو  

واإلجججااءار املناسججب  مججن  اليفكججري يف األ وارزيججا ا اليفججاون الججدوت يف الي ويوججار و    عججا ا 
 أجل الي دي هلا 

ز اليفاون الدوت علحن ال جفيد الجو   وتويعم هذه املذ اا اةهو  املبذول  يف سبيل تفزي 
ججدع ر و يفيجج  تلبيوهججا مججن أجججل اليفامججل مجج   واإلقليمجج  والججدوت واأل وار واإلجججااءار الجج  كي
قضجايا املنافسج   وت ججري املجذ اا    الي ججديار الج  تواجههججا سجللار املنافسجج  الفييج  وال جج ريا 

 الي ججدي للمماةسججار  ييفلجج  فيمججاافا اةهججو  مججن أجججل تفزيججز اليفججاون الججدوت ضججوتججدعو    ت
 املانف  للمنافس  ع  احلدو  
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 مقدمة  
 لب فاي  اخل اء احلكوم  الدوت املف   ووانني وسياسار املنافس ، يف  وةته اخلامسج   -1

ع اا،    أمان  األونكيا   جااء حبوث   أن األ وار واإلجااءار التزم  ليفزيز اليفاون الجدوت 
 جالي وي  يف قضجايا املنافسج  عج  احلجدو   وقجد أيكجاز توجدا  بجري يف الفوجدين املا جيني  ييفلج  فيما

عججن  ايجج  تلججويا الفتقججار الاناليجج  واإلقليميجج  وامليفججدع ا األ ججااا فيمججا  ججني سججللار املنافسجج  يف 
مبجججدن اني جججاة هجججذه اةهجججو  ونلجججا   ييفلججج  فيمجججامجيججج  أحنجججاء الفجججامل، عجججري أنجججه ييفجججنيع عمجججل املزيجججد 

  (1)لييهات 
الب ججوث واملناق جار الجج  ييبججنيع مجن   مجا  اليفججاون الجدوتسيجبيل  اسيك ججاا مليجزا األونكيجا  و  -2

الفديد من الدوةار ال  عودها فايج  اخلج اء احلكجوم  الجدوت منجذ مجؤمتا األمجم املي جدا أيجايت ختل 
ميفججد  اً امليفجج  عليهججا اتفاقججالسججا ا املفجج   اسججيفاال مجيجج  جوانججب دموعجج  املبججا ص والوواعججد املن ججف  

  وقججد تناولججت 2010 عججاا يفالججذي عيو ججد مكاف جج  املماةسججار اليّاةيجج  اليوييديجج  مججن أجججل األ ججااا 
حبججوث األونكيججا  اليفججاون الججدوت الججتزا مججن أجججل الي ججدي للمماةسججار املانفجج  للمنافسجج  عجج  احلججدو  

وتسجججلذ هجججذه اقي جججا امبا مباكلججج  انيواليججج    والي جججديار الججج  تفجججنل البلجججدان الناميججج  والبلجججدان الججج  متجججا
الوقت ذاته علحن أمهيج  ايتفاقجار الامسيج  يف الي ويج   ويف الضوء علحن  وة اليفاون عري الامس الب وث 

سجججلذ الضجججوء علجججحن  مكانيججج   ن جججاء شجججبكار اسجججيفتماتي  تسجججم  ت  مجججا  يف الوضجججايا الفجججا اا لل جججدو  
ن أجججججل الي ججججدي للمماةسججججار املانفجججج  للمنافسجججج  عجججج   يبججججا ل املفلومججججار املياكجججج  لفمججججوا اةمهججججوة مجججج

  (2)احلدو 
ويويضجججج  تلججججويا اليفججججاون الججججدوت يف  نفججججاذ قججججوانني املنافسجججج  ت لججججب سججججللار املنافسجججج  علججججحن  -3

 الي ويوجججار الفجججا اا لل جججدو ، ماجججل اخجججيتا الجججن م الوانونيججج ،  ييفلججج  فيمجججاالي جججديار الججج  تفن جججها 
واإلججججااءار اخلاجلججج  ةمججج  األ لججج  والويجججو  املي جججل  نجججا، وقضجججايا ايسجججيئمان، وتنفيجججذ  جججاام  اليسجججاهل 

ميجزا عدا وجو  اتفا  تفاون ةمس  م   لجدان أخجان، ي جكل اليفجاون عجري الامسج   كال ويف واحل ان  
عمليججججار الججججدم  واليملججججة وكججججاير  سججججاءا  ويف يفلوجججج   الكججججاةتتر الدوليجججج يف الي ويوججججار املقيعمجججج  

 اسيخداا ما ز اهليمن  
ي مل اليفاون الففعال سون عجد  تيجاة مجن سجللار  ي  آليار اليفاون الامس ، ييفل  فيماو  -4

ن سجججيما السجججللار الفييججج  وال ججج ريا   جججف  خاجلججج  والبلجججدان الناميججج    جججف  عامججج    يجججد أ وي املنافسججج ،
امليلجوةا أشجكال اليفجاون هجو أكجد ، علجحن سجبيل املاجال ،الدول األعضاء يف ايحتجا  األوةوياليفاون  ني 

ييججي  تبججا ل مجيجج  أنججوا   مججا شججبك  املنافسجج  األوةو يجج ، وهججومججن خججتل ،  ججمن اإل ججاة امل لجج  لتحتججا 
 ججاف     ذلججة،  جج  املفلومججار  ججني سججللار املنافسجج  يف الججدول األعضججاء واملفو ججي  األوةو يجج   و اإل

 جني الوييجار املي جدا األمايكيج  وايحتجا  األوةوي يف تفزيجز اليفجاون  1991 لفجاا اتفا  اليفاون الانجال 
  (3) ني سللار مكاف   ايكيكاة يف الوييار املي دا واةماع  األوةو ي 

__________ 

(1) A Capobianco and A Nagy, 2016, Developments in international enforcement cooperation in the 

competition field, Journal of European Competition Law and Practice, 7(8):566-583  
 TD/B/C.I/CLP/16 ،TD/B/C.I/CLP/21 ،TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1 ،TD/B/C.I/CLP/29ان جججججججججا الو جججججججججال   (2)

  TD/RBP/CONF.8/4و
(3) Agon Partners Competition Law and Policy, 2016, Enforcement of antitrust laws: Global 

challenges, working paper No. 10  
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جججزر جهججججو  األونكيجججا  الااميجججج     تفزيجججز اليفجججاون الججججدوت يف الي ويجججوقجججد  -5 قضججججايا يف   ة ع
عري و املنافس  ع  احلدو  علحن تفزيز خلذ اليفاون عري الامس  من ختل  ن اء جتمفار  قليمي  

عجججد  شجججبكار اليفجججاون  تزايجججدذلجججة مجججن النتيبجججار يف مجيججج  أحنجججاء الفجججامل  و فضجججل هجججذه اةهجججو ، 
يا للمنافسجج  منيججدن املنافسجج  األفايوجج  ومنيججدن جلججوف املخ  جج  املفنيجج   املنافسجج ، ومججن  ينهججا مججاتً 

  (4)2013 لفاا و عتن ليما
فود اجيماعار مني م  من أجل تبجا ل  لسللار املنافس  فاجلاً هذه ال بكار وتيي   -6

م ججن ،  الجج  هجج  مو جج  اهيمججاااآلةاء وايسججناتيّيار   ججأن  نفججاذ قججانون املنافسجج  يف الوضججايا 
 عجري اليفجاون هجذا و إمكجاناإلنفجاذ عج  احلجدو    ألعجاالميكجن ااجاذه مجن  ججااءار  ما ولي ديد

 يبجججا ل  ييفلججج  فيمجججا  تفزيجججز اةهجججو  املبذولججج  علجججحن ال جججفيد الفجججامل  مجججن أججججل زيجججا ا اليفجججاون الامسججج
أن جأر  ،املفلومار املياك  لفموا اةمهوة مجن خجتل شجبكار ايسجيفتمار  ففج  أفايويجا مجاتً 

ليبجا ل اً  ف  للّماع  اإلمنالي  للّنوب األفايو ، من  الدول األعضاء، يف   اة شبك  اليفاون اليا
 تبا ل املفلومار عري الساي   ييي املفلومار 

وتسجيند هجذه املجذ اا    ة و  الجدول األعضجاء علجحن اسجيبيان أةسجله األونكيجا  يف  جانون  -7
 لدوت،خ امبا يف دال اليفاون اليبا ل ندا من  الدول األعضاء فاجل   2016األول/ يسم  

  (5)يف ذلة النه  واأل وار واإلجااءار اةديدا مبا
سجججللار  تواججججهالي جججديار الججج   ،مجججن من جججوة قجججانوي و  اةي ،ويب جججل الف جججل الاجججاي -8

املنافسجج  عنججد  جججااء حتويوججار عجج  احلججدو   وينججاق  الف ججل الاالججل تيلججف األ وار واإلجججااءار 
 ويفجججاليججج  يف قضجججايا املنافسججج  عججج  احلجججدو   ليفجججاون يف الي واألعجججاال الججج  ميكجججن اسجججيخدامها 

يف  ججججججااء اً الف ججججل الاا ججججج  خيججججاةار سياسجججججاتي  للسججججللار املنافسججججج  الجججج  تسجججججفحن    الفمججججل مفججججج
موعج  املبجا ص والوواعجد املن جف  امليفجج  دالي ويوجار وينجاق   يجف ميكجن تففيجل الفجا  مواوم مجن 

اليّاةيج  اليوييديج  ليفزيجز اةهجو  ذار  ميفد  األ ااا من أجل مكاف   املماةساراً عليها اتفاق
 ال ججججل   ويسججججلعذ الف ججججل اخلججججاما الضججججوء علججججحن  وة األونكيججججا  يف تفزيججججز اليفججججاون عججججري الامسجججج  

 الف ل السا ا فين ا يف داير حبل أخان  أما

التحديات التزي تعتزرا التحقيزق فزي الممارسزات المانعزة للمنافسزة عبزر  -ثانيا   
 الحدود

قجد اعيمجدر يف األونكيجا   مجن الجدول األعضجاء ولج   139  انجت،  2016 عجاا حبلجول -9
املنافسجج   والكاججري مججن سجججللار املنافسجج  يف هججذه الججدول يواجججه حتججديار عديجججدا يف دججال قججوانني 

يف اليفجججاون الجججدوت  مجججن ايفجججاا   ليمكينهجججات جججمل ايفيوجججاة    اخلججج ا الكافيججج  يف دجججال اإلنفجججاذ 

__________ 

ليجججا   يف منيججدن أمايكجججا التتينيجج  للمنافسجج  ا 2013 عججاا وقعفيججه سججللار املنافسججج  يف شججيل  و ولومبيججا و جججريو يف (4)
 ملن م  اليفاون والينمي  يف امليدان ايقي ا ي 

 ،و ل اةيججججا ،وال ازيججججل ،و يلاليججججا ،وأو اانيججججا ،وألبانيججججا ،و  ججججوا وة ،األةجنيججججنيوة ر الججججا و  مججججن ايحتججججا  األوةوي، و  (5)
  انواليا  ،والوييار املي دا األمايكي  ،واهلند ،والنمسا ،وسويساا ،واةمهوةي  الدومينيكي  ،وتا يا
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واة    خ ا  نفجاذ و نيج  لليفامجل مج  قضجايا املنافسج  عج  احلجدو ، و سبب نو  الودةار وايفي
  (6)فيما  ينهاسيلي  اليفاون  ففالي  تمن سللار املنافس  قلع  فإن 
أكجججد أ ججج  ي جججكل وي جججري حبجججل أججججااه األونكيجججا     أن نوججج  املجججواة  والوجججدةار ةمبجججا  -10

كججني أن ودو يجج  قاعججدا املججواة   ويف ميجج  امل ججا ل الجج  تواجههججا سججللار املنافسجج  يف البلججدان النا
و ضجاوةا حتويج  تجوازن  اً،تاتبذ  األزم  املالي  ال  تواجهها البلدان النامي ، وخباجل  أقل البلجدان منجو 

 ني الللبار املينافس  علحن ميزانيار احلكوم  وت نيفها كسجب األولويج ، فإ جا قجد تفكجا أيضجاً 
يف قجدةا سجللار املنافسج  يف وهجذا يجؤ ا قانون املنافسج   عياب الدعم السياس  الكايف لسياس  و 

مججججن  لججججدان أخججججان ويوججججوعل قججججدةمبا علججججحن الي ججججدي  ن ريامبججججاالبلججججدان الناميجججج  علججججحن اليفججججاون مجججج  
 للمماةسار املانف  للمنافس  ع  احلدو  

تفلجججم سجججللار املنافسججج  يف البلجججدان الناميججج   وججججو    مجججا  الكجججاةتتر، عجججا ا ييفلججج  فيمجججاو  -11
عججن  ايجج  وسججالذ  أو وججدع  عججن  ايجج  توججاةيا اإلنفججاذ الجج  تفججدعها سججللار منافسجج  أخججان  اةتججل

 ذا  ان هلذا الكاةتجل الجدوت تجأ ري  ما اإلعتا  وييفني علحن السللار  جااء حتويوار أوعلي  ملفاف 
اليوييمججار، ي ججكعل اليفججاون مجج  سججللار املنافسجج  يف هججذه  جججااء علججحن أسججواقها  و  ججال تيسججري 

ّعل اً املفلومجار م جدة مجن ان امليودم  من أجل احل ول علحن مزيد البلد ملجدختر قيعمج   وقجد سيج
 اً  ا ياً  فض اليفاون يف هذه احلاير، لكن أعدا  هذه احلاير عري  اا يعيباةها اجتاه

جججا  لبجججار اليسجججاهل الوجلجججول    األ لججج  يف عمليجججار الي ويججج   -12 ففلجججحن سجججبيل املاجججال، تيسع
خيياة أعضاء الكاةتل الدوت  لب اليسجاهل يف البلجدان  اً ماةتتر  وم  ذلة، نا ة امليفلو   الكا

وججو  مججا ي يف  مجا يكجون لل ججا ار الدوليج  املكونج  لكاةتجل ي الكاجري مجن األكيجان، ويف الناميج  
كج   اخجل  مجا ي فب علحن سللار املنافسج  الي ويج  يف أن جل   اةتجل و الياتالبلدان النامي   

منلوججج  اقي جججا ي   قليميججج  مفينججج  ألن هجججذه السجججللار تفيوجججا    أ وار الي ويججج  اليوليديججج ، ماجججل 
توجد   لبجار لل  جول  أو اسجيّواب ججااء عمليجار  أو متر تفيي  مباعتحب الوياا مكاني  

علججحن  يانجججار مكيو ججج   وي جججفب ذلججة أ اجججا علجججحن سجججللار املنافسجج  الفييججج  وال ججج ريا يف البلجججدان 
عىن عنه  اً يي ب  اليفاون م  الوييار الوضالي  ال  حتوع  يف الكاةتل نفسه أما  ومن مثامي   الن

 علحن ال فيد الفامل   ففايً اً إلنفاذ قوانني مكاف   الكاةتتر  نفاذ
وتواججججه سجججللار املنافسججج  يف البلجججدان امليودمججج  والبلجججدان الناميججج  علجججحن كجججد سجججواء  فجججض  -13

مجن  ذلجة عجري ويف  اليفاون الجدوت خجتل الي ويج  يف الكجاةتتر ييفل  مافيالي ديار امل ن   
   وتناق   فض هذه الي ديار يف الفاو  اليالي  (7)املماةسار املانف  للمنافس  ع  احلدو 

 حماية المعلومات في القانون المحلي -ألف 
 ججججااء  ةاسججج  ، ذار اللجججا   السجججاياملفلومجججار سجججيما  وي يسجججيدع  تواسجججم املفلومجججار، -14

مفمعوجج   واألسججااة اليّاةيجج  واملفلومججار احلساسجج  امليفلوجج   اسججناتيّيار األعمججال اليّاةيجج ، ماججل 

__________ 

(6) TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1  
 تفاجل  فض املسالل   وةا مف ل  يف الو يو  اليالي : (7)

 OECD Secretariat, 2012, Limitations and constraints to international cooperation, Working Party 

No. 3 on Cooperation and Enforcement, DAF/COMP/WP3(2012)8  
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)عنجد  لجب احل جان  اً و يانار الفمتء، الج  ميكجن توجدميها  وعج والدةاي  الفملي هيكل األسفاة 
هج  أمالج  منوذجيج   (مجاتً أ نجاء عمليج  تفيجي   أو )عند تنفيجذ أمجا  احلضجوةاً  اه ( أووالففو ماتً 

  (8)للمفلومار الساي 
و ذا  ان  اإلمكان اسيخداا هذه املفلومار  دليل إل بار خجا  قجانون املنافسج ، فإ جا  -15

مججن عناجلججا جلججن  الوججااة يف عمليجج  الي ويجج  يف املماةسججار املانفجج  للمنافسجج  اً ةليسججياً ت ججب  عن ججا 
ومار من عدمه  وهجذا أمجا كيجوي علجحن حنجو خجا  ع  احلدو  والبت يف مسأل  تبا ل هذه املفل

يكف  من املجواة  الب جاي  و/أو املاليج  واخلج ا يف دجال الي ويج   ما متلة ي لسللار املنافس  ال 
 ون موافوجج  ال ججا ار املفنيجج   مججن مججتر تفيججي  مباعججت الويججاا حبواأل وار الففالج ، ماججل سججلل  

  عون  إلقام الكافي   وتواجه هذه السللار جلفو ار يف مج  األ ل 
يكفج  مججن  مججا و اإل جاف     ذلجة، فججإن سجللار املنافسجج  يف البلجدان الناميج  الجج  متلجة -16

املواة  واخل ار واأل وار قد تواجه م  ذلجة م جا ل يف احل جول علجحن تفجاون ال جا ار امليوة ج  
كال  انجت ك ج  ال جا   مجن  ويف يف املماةسار املانف  للمنافس   سبب كّم ايقي ا  املف  

ّعل يف الويي  الوضالي  املفنيج  متاجل ك ج  جلج ريا مجن  ةقم أعماهلجا املسجّل علجحن  ةقجمأعماهلا املس
ال جججفيد الفجججامل ، فجججإن ال جججا   قجججد تواججججه خلجججا اليفجججال لفوو جججار ولضجججاة خسجججاةا سجججو  الوييججج  

 الوضالي ، وتواة اخلاوج من السو  
ار األجنبي ، ك  يف ظاوا قد تبدو  ديهيج ، وذلجة ال ا  ليفاونوي توجد  مانار  -17

قامججت سججللار املنافسجج ، يف املاكلجج  األو  مججن  ، سججبب وجججو  قيججو   قليميجج   ففجج   ولومبيججا مججاتً 
عملي  الي وي  يف  اةتل لول  عياة السجياةار كجدع ر مبوجبجه عجدا شجا ار يا انيج  أسجفاة قلج  

خلجاة ال جا ار ذار ال جل   بجدء الي ويوجار عجن عياة السياةار يف وييار قضالي  ميفد ا،  إ
 يف  ولومبيا، لكنها ممالون أو مكاتب ليا هلا اي  ال يد اإللكنوي، ألن مف م هذه ال ا ار 

  (9)تيل  ك  اآلن أي ة  من تلة ال ا ار مل
و  اا الن ا عن أن تواسجم املفلومجار أمجا  جاوةي للنّجال يف الي جدي للمماةسجار  -18

اً عجدا يف كجاير قليلج ، سجللار املنافسج  منفج مجا منافس ، متن  مف م ت جايفار الدولج ،املانف  لل
مجججن تواسجججم املفلومجججار السجججاي  الججج  حت جججل عليهجججا أ نجججاء الي ويججج   وحت جججا الوجججوانني ا ليججج  اً جلجججاح

الج  تفي هجا  جاوةي  تلجة اسيخداا املفلومار ال  جتمفها سللار املنافسج  ألعجاال أخجان عجري 
كجال تواسجم املفلومجار  ويف حتوي  يهدا    مكاف   ايكيكجاة يف الوييجار الوضجالي   إلجااء

عججري وجدو  مجج  سججلل  اً  كجدن سججللار املنافسج  توامسجج جتايججهاملودعمج  يف سججيا  اليفجاون يف حتويجج  
الكيانججار الجج  قججدعمت هججذه املفلومججار للمسججاءل   أو ال ججا ارفججاا ن منافسجج  أخججان، قججد اضجج  

يانيهجا عجن  مجن شجأنه أن مجا ف   ايكيكاة يف الويي  الوضالي  مودمج  الللجب، وهجويف   اة مكا
 لللب االسلل  ميلوي   جتايهايف أي عملي  حتوي   اليفاون مسيوبتً 

__________ 

  املاج  نفسه (8)
(9) MC Martinez Beltran, 2013, International cartel investigations in the SIC [Superintendence of 

Industry and Commerce]: Investigation limitations and possible future solutions, cited in P Horna, 

2017, David and Goliath: How young competition agencies can succeed in fighting cross-border 

cartels, Working Paper No. 45, The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy  
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ويف كجججني أن الويجججو  املفاو ججج  علجججحن تبجججا ل املفلومجججار حتمججج  كوجججو  ال جججا ار واألفجججاا   -19
سججللار املنافسجج   وقججد يكججون ن ججا املفلومججار علججحن املفنيججني، فإ ججا حتججدع مججن  ةججج  اليفججاون  ججني 

 ال ا   ال  تودا هجذه املفلومجار، و جاةهو  الج  تبجذهلا سجلل  املنافسج  اً  اة اً عموا اةمهوة أما 
يف زيججا ا  حتججدياً ييماججلةمجج  املفلومججار، و افججاه املسججيهلكني  وتواجججه سججللار املنافسجج   مسججيوبتً 

ن و مان الينفيذ الففال هلذه الووانني، مج  اايج  امل جا  فهم  ل  اا لووانني األ ااا األخا 
 امل اوع  اخلاجل  والفام  

 تعريف دولي للمعلومات السرية عدم وجود -باء 
تفايججججف  وت للمفلومججججار السججججاعي  م ججججكل  أخججججان تضججججف  جلججججفو   عججججدا وجججججو  ي ججججكعل  -20

 الوييجججار الوضجججالي ،مف جججم  ويف   جججافي  علجججحن عمليججج  تواسجججم املفلومجججار  جججني سجججللار املنافسججج  
 نافسج املللمفلومار الساي   ولذلة، حتياج سلل  اً ملموساً تيضمن الووانني ذار ال ل  تفايف ي
         ذا  جججججان ينب ججججج  اعيبجججججاة املفلومججججججار مجججججا يف ،يف  جججججل كالججججج  علجججججحن كججججججداالن جججججا،    ا جججججا م  أو

 املفني  ساي  
لسججللار، يف كججال اخججيتا ويف   ججاة عمليججار تبججا ل املفلومججار السججاي ، ييفججني علججحن ا -21

آةاء السججلل  مودمجج  الللججب والسججلل  ميلويجج  الللججب   ججأن اللججا   السججاي للمفلومججار، ايفججاا  
األفججاا   أو يف عمليجج  تنسججي  مسججيهلك  للوقججت مججن أجججل جتنعججب ايمبامججار ا يملجج  مججن ال ججا ار

للمفلومججار فايججف تعججدا وجججو  الججذين قججدعموا املفلومججار    السججلل  امليلويجج  للللججب  ومججن شججأن 
 أن يفاقل اليبا ل السلا والكفء للمفلومار  ني سللار املنافس  الساي  

 عدم وجود تنازالت عن حماية السرية -جيم 
علجحن الججاعم مجن  مكانيجج  الي لجب علججحن الي جديار املبيعنجج  يف الفجا   ججاء عجن  ايجج  احل جول مججن  -22

الينجازل عجن لوبجول ال جا ار  اسجيفدا األ ااا املفني  علحن تنازير   أن ااي  سجاي  املفلومجار، فجإن 
لار السجججاي  الجج  تيبفهجججا سجججلمااعججاا يوقججف علجججحن  ويهججا يف مماةسجججار يقجججوانني اايجج  السجججاي  مويضججيار 

املنافسجججج   وكسججججب املبججججا ص اليوجيهيجججج  امليفلوجججج   اإلنفججججاذ واليفججججاون علججججحن ال ججججفيد الججججدوت والااميجججج     
قججوانني أجنبيجج  اقيضججت  مججا  ججني الججدول  ذامنازعججار مكاف جج  ايكيكججاة يف الوييججار املي ججدا قججد تن ججأ 

 جدا    اسجيخدامها مفلومجار حتيجاج الوييجار املي أو الكيانار من الك ف عن و ال  أو من  األفاا 
(  وهكجججججذا فجججججإن http://www.justice.gov/atr/internationalguidelines/download يف  جااءامبجججججا )ان جججججا

يلججزا توجيججه ولججذلة حتججديار اليفججاون ت ججل قالمجج  كجج   النسججب  لسججللار املنافسجج  يف البلججدان امليودمجج   
 تبا ل املفلومار جوانب اةهو     هذا اةانب من 

مججن ال ججا ار املفنيجج  تيوقجج  سججللار املنافسجج  احل ججول  ي كججاير الكججاةتتر، قججدويف  -23
 ججاام  تسججيفا ا مججن ل اً يوججدعا أعضججاء هججذا الكاةتججل  لبجج مل مججا علججحن تنججازير   ججأن اايجج  السججاي 

جججد سجججللار املنافسججج  ما جججزهكججج  اليسجججاهل يف وييجججار قضجججالي  ميفجججد ا ويني جججاوا  موجججدمني   متؤ ع
 يكجون لجدن أعضجاء الكاةتجل ي تواسم املفلومار  وعلحن وججه الفمجوا،   يسيند لللب تساهل 

ه من مفلومار م  سللار أخان، ألن ذلجة قجد و مقدع  ما حفز سللار املنافس  علحن تواسم ما
 يفاع هم ملزيد من املساءل  يف الوييار الوضالي  األخان 



TD/B/C.I/CLP/44 

7 GE.17-06709 

وة   يف قضي  سلو  وي فب أ اا احل ول علحن تنازل   أن ااي  الساي  من شا   مي -24
تلبج   جاام  اليسجاهل  عجري أنجه  ي ما ز اهليمنج  يف السجو ، كيجل اسيخدااانفاا ي، مال  ساءا 

 توججد  تنججازير   حفزهججا علججحن  مججا ل ججا ارهلججذه ايف كججاير  مجج  ال ججا ار املفنيجج  قججد يكججون 
 جججول علجججحن السجججاي   ذا  انجججت ال جججا ار تاعجججب يف احلاملفلومجججار سجججللار املنافسججج    جججأن اايججج  

ييب  ذلجة مجن تنسجي   جني سجللار  وما موافو  سايف  من السللار  ومن شأن تبا ل املفلومار
الجدم   عملياراملنافس  ال  أخلامبا ال ا ار حبدوث عملي   م  أن ييسا  جااءار اسيفاال 

 يف الوييار الوضالي  ذار ال ل  
نافسج    جوةا سلسج   ويجن   يذلت جهو    ال تبجا ل املفلومجار  جني سجللار املقد و  -25

 يفعليجه املوقج  و  جني سويسجاا وايحتجا  األوةوي املفوجو  اتفا  اليفاون   أن تلبي  قجوانني املنافسج  
عليهججججججا يف  حت ججججججل، علججججججحن السججججججمال لسججججججللار املنافسجججججج   يبججججججا ل املفلومججججججار الجججججج  2013 عججججججاا

شججججججايل  أن   ون موافوجججججج  ال ججججججا ار املفنيجججججج ،مججججججن  ججججججل منهججججججا الجججججج   ايهججججججا  ي ويجججججج  ال عمليججججججار
 سجججلو  ذي جلجججل  )ان جججا  أو  السجججلو  ذاتجججه ميفلوجججاً سجججلليا املنافسججج   جتايجججهالي ويججج  الجججذي  يكجججون

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-444_en.htm عججري أن هججذا اليبججا ل خيضجج  لججبفض  )
مججن ل ميكججن تبججا ل املفلومججار املودمجج  مججن موججدم   لبججار اليسججاه ي الويججو   ففلججحن سججبيل املاججال،

 ون مججن ميكججن تبججا ل املفلومجار ا ميجج  مبوجججب امييجاز قججانوي  وي  ون موافوج  موججدم  الللبجار،
مجن قبجل السجلل  امليلويج    ي ميكجن اسجيخداا املفلومجار امليبا لج  وي احل ول علحن تنازل ت   

ال الللب للللب   ال  نفاذ قانو ا امليفل   املنافس  فيما يي ل  الوضي  نفسها ولي وي  أعا 
األوت  و اي ذلة يف   اة اتفاقجار تفجاون مجن اةيجل الاجاي، وهج  اتفاقجار قليلج  وعجري منلبوج  

  (10)علحن  اري من سللار املنافس  يف الفامل النام 
اةيجججل مجججن اتفاقجججار وأفجججا ر سويسجججاا  جججأن تفاو جججا مججج  ايحتجججا  األوةوي يف   جججاة اتفجججا   -26

اي جججلت  علجججحن اً املنافسججج  مجججن  جججت اةجججانبني ويسجججاعد أيضججج ل اليفجججاون  جججني سجججلل سجججهع الاجججاي يي 
املفاو جججار  جججني  نجججدا وايحتجججا   وقجججد قلفجججت  (11) أن جججل  اإلنفجججاذ وعمليجججار تبجججا ل املفلومجججار

اً اةيجججججل الاجججججاي أشجججججوا اتفاقجججججار    اتفجججججا  مجججججن  ينهمجججججا األوةوي   جججججأن تاقيججججج  ايتفجججججا  الوجججججالم 
  (12)ميودم 
اتفاقجار اةيجل األول   ها يف دال اليفاون تيبذل يف   جاةجهو وذ ار اليا ان أن مف م  -27

ومجججذ اار اليفجججاهم وايتفاقجججار اإل اةيججج  للويجججاا  أن جججل   نفجججاذ م جججن   مججج  الفديجججد مجججن سجججللار 
، أ امجت 2015 عجاا    يجد أنجه يف(13)املنافس  يف البلدان امليودم  والبلدان النامي  علحن كجد سجواء

مججن اتفاقججار اةيججل الاججاي مجج  اللّنجج  األسججنالي  للمنافسجج  اً اتفاقجج ةنجج  اليّججاةا املن ججف  يف اليا ججان
مجن تنفيجذ اتفجا  ال جاا   ايقي جا ي   جني اً  اعيبجاةه ججزء - وااي  املسيهلة  وييي  هذا ايتفا 

تبججا ل املفلومججار الجج  ح ججل عليهججا أ نججاء الي ويجج   ايسججينا     األككججاا املن ججو   -البلججدين 
__________ 

اتفاقجار املنافسج  مجن اةيجل الاجاي علجحن أ جا اتفاقجار  ناليج   تفاعا من م  اليفاون والينمي  يف امليجدان ايقي جا ي (10)
 املفلومار الساي   ني سللار املنافس  تسم   يبا ل 

 مسامه  من ككوم  سويساا  (11)
  http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/index.html مسامه  من ايحتا  األوةوي  ان ا أيضاً  (12)
سج   اإلكّجاا عجن تواسجم يسجم  إلكجدن سجللار املنافاً تيضمن اتفاقجار املنافسج  الاناليج  مجن اةيجل األول  نجد (13)

 املفلومار ا مي  مبوجب أككاا الساي  يف الوانون الو   
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ةنج  اليّجاةا املن جف   شجاعتمنهمجا  و اإل جاف     ذلجة، اخلا   كل نافس  قانون املعليها يف 
ليفججديل ايتفججا  املجج ا  2016يف آذاة/مججاةا  يف الفمججل الي ضججريييف اليا ججان وايحتججا  األوةوي 

اتفاقججار  ججني اليا ججان واةماعجج  األوةو يجج    ججأن األن ججل  املانفجج  للمنافسجج  وحتويلججه    اتفججا  مججن 
  (14)ياةيل الاا

يجججن  اتفجججا  اةيجججل الاجججاي املججج ا  جججني الوييجججار املي جججدا وأسجججناليا علجججحن تبجججا ل  اً،وأخجججري  -28
لوجانون الوييجار اً فوجو املفلومار   أن كاير ود ا وعلحن املساعدا يف  جااء الي وي ، وذلجة 

تبجججا ل  املسججاعدا الدوليججج  إلنفججاذ قجججوانني مكاف جج  ايكيكجججاة  وميكججن أن ي جججكعلامليفلججج   املي ججدا 
 للبلدان ذار الاوا ذ ايقي ا ي  واليّاةي  الو يو  اً جديداً املفلومار هذا اجتاه

 ميود مبول المعلومات -دال 
قجد ين جأ عجن اخججيتا  يواسجم املفلومجار  جني سجللار املنافسج   ييفلج  فيمجاحتجدع آخجا مثج   -29

  مججججن أجججججل الي ججججدي  جججججااءار اإلنفججججاذ، ألن  فججججض الوييججججار الوضججججالي  تفيمججججد  جججججااءار جناليجججج
 لي دي هلا لأخان  جااءار مدني  و/أو   اةي    ينما تفيمد  لدانللمماةسار املانف  للمنافس ، 

اإلجججااءار الوانونيجج  يف الوييججار الوضججالي  أجلججول وعلججحن وجججه الفمججوا، مثجج  تويججد أ جج    -30
  اةي   وخبجتا الوييجار  أو ال  تفيمد  جااءار جنالي  منه يف تلة ال  تفيمد  جااءار مدني 

مااعججاا األو  كوججو  الوييججار ال ججا ار، متججن  قضججايا مجج  اً الوضججالي  األخججريا الجج  تيفامججل أساسجج
، ماججل امييججاز الفتقجج   ججني ا ججام  ومو لججه، وامييججاز عججدا جتججا  الججذار اإلجججااءار الوانونيجج أجلججول 

يججججوة ني يف مماةسججججار مانفجججج  حتججججت اإل ججججااه، واحلجججج  يف اسججججيّواب شججججهو  اخل ججججم،    األفججججاا  امل
  (15)للمنافس  واملتكوني من قبل سللار املنافس 

والجج  تن ججأ عججن ايخيتفججار يف املفججايري الوانونيجج  الجج  تلبعوهججا سججللار املنافسجج   وتججؤ ي -31
تبجججا ًي احلجججدع مجججن تبجججا ل املفلومجججار  جججني سجججللار املنافسججج     ايخيتفجججار يف  ججججااءار اإلنفجججاذ 

ذعة علججججحن سججججللار الوييججججار الوضججججالي  الجججج  تفيمججججد  جججججااءار جناليجججج  اسججججيخداا ييفجججج  ذ  مفيججججداً 
  اةيججج   جججد  أو املفلومججار املودمججج  مجججن سجججللار الوييجججار الوضجججالي  الجج  تفيمجججد  ججججااءار مدنيججج 

حتججنا عمليجج  مججج  املفلومججار مججن قبججل سججللار  مل مججا امليججوة ني يف املماةسججار املانفجج  للمنافسجج ،
األخريا كوو  احلماي   الودة نفسه الذي تن  عليجه الوييجار الوضجالي   الوييار الوضالي هذه 

  (16)جنالي ال  تفيمد  جااءار 

 ميود تنفيذ برامج التساهل عبر الحدود -هاء 
 ون مجججن فت ججكعل  ججاام  اليسججاهل أ اججا أ وار الي ويجج  يف الكججاةتتر ففاليجج  وأمهيجج    -32

اً سجج  السججاعي     موا ججاا الكججاةتتر الدوليجج  عججد توججد   لبججار اليسججاهل، تواجججه سججللار املناف
ي ها، علحن   ما  ةعم  جاالها حتويوار ملوعل  وجلفب ،تذليلها تنّ  يف  أي من الفوبار وياج 

__________ 

  اليا انمسامه  من ككوم   (14)
  2012أمان  من م  اليفاون والينمي  يف امليدان ايقي ا ي،  (15)
(16) A Capobianco and A Nagy, 2016  
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  وعلحن الجاعم مجن موا جاا الكاةتجل (17)سبيل املاال، من جتا   اليا ان يف قضي   اةتل الفييامينار
وايحتجا  األوةوي، ووججو  شجا يني يا جانييني  جمن أعضجاء   الففل يف الوييجار املي جدا األمايكيج 

 ون   يوجيه حتذيا   اةي مجنتابت سلل  املنافس  يف اليا ان وجو  الكاةتل وا يفت  مل الكاةتل،
كجدع  مجا تيخذ اليدا ري الوانوني  التزمج   سجبب عجدا وججو   انجام  تسجاهل، وهجو ومل فال عاام  

  (18)مار من أعضاء الكاةتلمن قدةمبا علحن احل ول علحن مفلو 
لكجج  تفمججل  ففاليجج   وييوقججف  ججال اً جيججداً وي  ججد مججن ت ججميم  ججاام  اليسججاهل ت ججميم -33

 انجام  اليسججاهل علججحن وجججو  عناجلججا ماججل ال جفافي  واليوججني واكيمججال الك ججف املاتفجج  والفوو ججار 
 لبججار قليلجج  مججن سججون تيلوعججحن  ي الوويجج   و ججاام  اليسججاهل الجج  تفيوججا    ماججل هججذا اإل ججاة قججد

ين  قانون املنافس  يف  ريو وقجانون  نفجاذه علجحن لجوال   ي أعضاء الكاةتتر  ففلحن سبيل املاال،
تنفججذ  اً مججا، ونججا ة () فججدا حتديججد مفججدعير خفججض ال اامجج  يف الوججانون مججاتً اً تسججاهل وا جج   متامجج

 فيه الكفاي   مبا تكون الفوو ار قوي  ي اتر تفيي  مباعت وقد
الفديججد مججن الي ويوججار الدوليجج  ييبججني مججن   مججا   اإل ججاف     ذلججة، ي ججكل اليسججاهل،و  -34

املي ججل   الكججاةتتر، أ اا ففالجج  لليفججاون الججدوت  و   جانججب الينججازير الجج  ح عججل عليهججا مججن 
موججدم   لبججار اليسججاهل يف كججاير توججد   لبججار تسججاهل ميزامنجج  يف وييججار قضججالي  ميفججد ا، 

ّع  اليساهل  يف ذلة األ ل  الساي  مج  مسج   مبا تبا ل املفلومار  ني سللار املنافس ،حن علي 
يسم   انام  اليسجاهل للسجللار  ينسجي  حتويوامبجا  إككجاا خجتل املااكجل   ما  الوانون  ذلة 

يسجججاعد  جججدوةه  جججل وييججج   مجججا يف ذلجججة  ججججااء اجججتر تفيجججي  مباعجججت ميزامنججج ، وهجججو مبجججا املبكجججاا،
ءامبا  وييزايد ايجتاه حنو ك جا اليفجاون الجدوت  جني السجللار الج  تيلوجحن  جاا تنفيذقضالي  علحن 

 لبججار اليسججاهل  و ججالن ا    مزايججا  لبججار اليسججاهل، ينب جج  اعيبججاة و جج   انججام  تسججاهل ففججال 
  سياساتي  ةليسي أولوي  
وعلججحن الججاعم مججن أن  لججب اليسججاهل ي ججكعل أ اججا وسججالل الي ججدي للمماةسججار املانفجج   -35
لديها  اام  تسجاهل توجد يزال مف م البلدان النامي  ال   ي فس  ع  احلدو  ففالي  و فاءا،للمنا

 جتايهجايواجه جلفو ار يف احل جول علجحن  لبجار مجن الكجاةتتر الدوليج   وحتويوجار امليا فج  الج  
ويفلجم عمجوا النجاا  -  لجدان ميودمج يف لموا جاا ل لدان نامي    جأن  اةتجل  وت خضج   الففجل 

 تؤ ي  الضاوةا    احل ول علحن  لبار تساهل من أعضاء الكاةتتر  ي -من مث  وجو ه 
فهججج  تفيمجججد يجججاة الكجججاةتتر الدوليججج   لجججب اليسجججاهل يف البلجججدان الناميججج   ا اً مجججاونجججا ة  -36

تي فججز   وي اليسججاهل  لبججار ليهججا  توججداخيجاةار اسججناتيّي  عنججد اخييججاة الوييججار الوضججالي  الج  
خضجوعها  أو خلجا ا ي جاا الكجاةتترتكجون  ةجج  لبه يف ويي  قضالي  جل ريا كيجل للاً  اري 

أعضجججاء  خيجججن أي مجججن مل   ففججج  قضجججي   اةتجججل أقلجججاب ال اافيجججت،ميدنيججج اً إلججججااءار  ويلججج  ججججد
__________ 

 جججان هنجججا  اتفجججا  اكيكجججاةي مججج ا  جججني مثجججاي شجججا ار إلنيجججاج الفييامينجججار   1999وشجججبا /ف ايا  1989 عجججاا  جججني (17)
يف املالجج  مججن ك جج  السججو  الفامليجج  للفييامينججار السججالب   واتفوججت ال ججا ار علججحن حتديججد كّججم املبيفججار  90 متاججل

جججججوت أسجججججفاة الفييامينجججججار السجججججالب  يف السجججججو  الفامليججججج     فا جججججت املفو جججججي  األوةو يججججج  عاامججججج 2001 عجججججاا ويف ونسع
  (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1625_en.htm?locale=en)ان ا  يوةو مليون 855.22 قيميها

(18) H Yamashita, 2011, Key issues in detecting and investigating cross-border cartels, presented at 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Experts Group on Competition capacity-

building workshop, Jakarta, 20–21 September, available at http://cb-asec-project.de/material-and-

publications/archive-2008-2013/regional-economic-integration-archive/ (accessed 20 April 2017)  
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واجهججت سججلل  املنافسجج  يف فوججد اإلجججااءار، ومججن مث   ججول مججداالكاةتججل توججد   لبججار تسججاهل 
  (19)آنذا   انام  تساهل لديهااء حتويوامبا، ةعم أنه  ان مجهوةي   وةيا جلفو ار يف  جا 

 ون ايسيفان  نذه من وعلحن وجه الفموا،  ب علحن البلدان النامي   جااء الي ويوار  -37
 الكاةتتر الدولي  قضايا وسيواجه من مث عوبار يف الي وي  يف  األ اا

 المنافسة االفتقار إلى التفاهم والثقة والتفاعل بين سلطات -واو 
ايفيوجاة  ي جكلالويجو  الوانونيج ، قجد والناشجئ  عجن الي ديار املجذ وةا أعجته    جانب  -38

 ججال اليفجججاون الججدوت يف الي ويججج  يف  عوبجج  تفجججنل   اليفججاهم واليفاعججل  جججني سججللار املنافسججج  
ي  أ وار تجججزال مسجججأل  تبجججا ل املفلومجججار وتنسججج وي الكجججاةتتر قضجججايا فيهجججا  مبجججا قضجججايا املنافسججج ،

الي ويججج  ماجججل عمليجججار اليفيجججي  املباعيججج  واملناق جججار امليفلوججج   اسجججناتيّيار الي ويججج  الفامججج  يف 
تبلج  فيهجا  مل كالج عجن اً أساس وهذا ناشئ اً املماةسار املانف  للمنافس  ع  احلدو  ت كل حتدي

  (20)او  ميكعنها من تبا ل املفلومار حباي من الالسللار املفني  مسيون 
 أمهي  هذه الفناجلا،  يذلت جهو  يف تيلجف املنجا   ليفزيجز اليفجاون الجدوت  جني واعنافاً  -39

املنافسجج  يف آسججيا وا ججيذ وقججوانني  ارسججبيل املاججال، أن ججئ دمجج  سياسججففلججحن سججللار املنافسجج   
لي سجني البيئج  الينافسجي  يف املنلوج  واليوجلجل    فهجم لوجوانني وسياسجار  1996 عاا اهلا ص يف

املنيدن  لدان املنلو  للم جاة   يف أن جل   نجاء الوجدةار واليجدةيب  هذا   وقد  مع فيهاملنافس  ا
، يف اجيمجا   2005 عجاا وييمال منيدن  قليم  آخجا أ لويجه ةنج  اليّجاةا املن جف  يف اليا جان يف

 مسج   جإجااء مناق جار وتبجا ل مجا املنافسج ، وهجو ار باة املسجؤولني يف شجا  آسجيا   جأن سياسج
 املنلو  هذه اخل ار  ني سللار املنافس  يف 

  وتفيجججج  هججججذه املبججججا ةار وسججججيل  ليفزيججججز اليفججججاون عججججري الامسجججج   اخججججل املنججججا   اإلقليميجججج   -40
   توليججل الفوبججار  ججدوةه يججؤ ي  مججا وهججوإلقامجج  ال ججبكار فيمججا  ججني السججللار، اً تججوفعا منجج    مججا
ييفججذعة علججحن  ،هججا عتقججار تبججا ل املفلومججار هججذهتوجججد في ي احلججاير الجج  ويف الاوجج   تججوافاأمججاا 

اليفججاون يف حتويجج  ييفلجج   املماةسججار املانفجج  للمنافسجج  عجج  احلججدو    ال ججاو  يفسججللار املنافسجج  
ماجججل تبجججا ل املجججوظفني و عجججاةا املسي جججاةين وامل جججاة   يف ايجيماعجججار  - يجججد أن أسجججاليب أخجججان 

ن مها من مار  ولي  ماجل من مج  اليفجاون والينميج  يف امليفد ا األ ااا والانالي  واإلقليمي  ال  ت

__________ 

مجن أملانيجا واليا جان والوييجار املي جدا األسجفاة وتفاونجت علجحن تنفيجذها  ، كد ر شا ار م نعف 1992 عاا يف (19)
  واسججيخدا أعضججاء الكاةتججل أسججاليب 1998 عججاا مججن خججتل مماةسججار ميفجج  عليهججا، وهججو تاتيججب اسججيما كجج 

 424.8 كجوات، فا ت سللار الوييار املي دا عاامار قيميهجا 2001 عاا ويف تيلف  لينفيذ هذا النتيب 
 219وية علججحن شججا ار يف أملانيججا واليا ججان والوييججار املي ججدا، وفا ججت املفو ججي  األوةو يجج  عاامجج  قيميهججا مليججون  

 http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/APECمليجججججججججون يجججججججججوةو علجججججججججحن مثجججججججججاي شجججججججججا ار مجججججججججن هجججججججججذه الجججججججججدول )ان جججججججججا 
TrainingProgramMarch2004/KE.experience.Jand.pdf)  

فجججججاون والينميججججج  يف امليجججججدان ايقي جججججا ي   جججججأن اليفجججججاون الجججججدوت يف الي ويوجججججار توجججججا توجلجججججي  دلجججججا من مججججج  الي (20)
يجؤ ي  املميالنيواإلجااءار امليفلو   املنافس   أن ماليفاون الذي يووا علحن أساا الاو  امليبا ل  وكسن الني   ني 

وعمليجار الجدم  ذار اآل جاة يف  مان  نفاذ قوانني مكاف   املماةسار املانف  للمنافسج  عج  احلجدو  اً هاماً  وة 
-http://www.oecd.org/competition/international-coop)ان ججججججا  اًموناجفجججججج ففججججججايً اً املانفجججججج  للمنافسجججججج   نفججججججاذ

competition-2014-recommendation.htm)  
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قجد تكجون وسجيل   -امليدان ايقي ا ي واألونكيجا  وعجري ذلجة مجن ال جبكار الدوليج  عجري الامسيج  
 سللار املنافس  إلقام  عتقار  نعاءا م  السللار الن ريا مياك  لففعال  
سججلل  عوجب قيجاا  مجاتً تبجنيع  مجا وهجولجوك  عيجاب اليفجاون  جني سجللار املنافسجج ، قجد و  -41

سجللار أجنبيج  خجتل حتويوهجا  يود   لبار لل  ول علحن مفلومجار مجن املنافس  يف  ولومبيا 
يف ماكلجج   ،يف  اةتججل قلجج  عيججاة السججياةار  وقججد أقججاعر السججلل   أنججه مججن الضججاوةي  ججدء اليفججاون

اعنفجت هلجا ال جا ار سب  أن ل  ا م  سلل  املنافس  يف الوييار املي دا ماتً  ي ،الي وي  األول
 بجت اللجا   ال جفب الجذي تكيسجيه عمليج  تبجا ل قجد قوانني املنافس    يد أنجه  أ ا خاقت املفني  

          عججججري ةمسيجججج ، تسججججم   أو    عججججدا وجججججو  آليججججار مكاسجججج ، ةمسيجججج اً يفججججزن جزليجججج، وهججججو املفلومججججار
  يبا ل املفلومار 

مججججن سججججب  وييجججججار   قضججججايا املنافسجججج  املسججججؤولون عججججن مفاةجججج، اليوججججحن 2013 عججججاا ويف -42
يف  ييججججو ملناق جججج  تججججأ ري  اةتججججل  قليمجججج  لرو سججججّني السججججالل علججججحن أمايكججججا التتينيجججج  يف  قضججججالي 
 جا  مل   وعلحن الاعم من وجو  ات اير عري ةمسي   ني مسجؤوت اإلنفجاذ،2010-2000 الفنا

ري السجاي  عنجدما  انجت سجللار  يبا ل املفلومار ع ييفل  فيماتنسي   جااءار اإلنفاذ واليفاون 
          هجججججججذه املماةسجججججججار اليّاةيججججججج  تكجججججججاة كجججججججدوث املنافسججججججج  املفنيججججججج  يف أمايكجججججججا التتينيججججججج  حتوججججججج  يف 

 املانف  للمنافس  

اسززززتعراا األدوات واإلجززززراءات المتاحززززة لتعزيززززز التعززززاون الززززدولي فززززي  -ثالثا   
 التحقيق في منايا المنافسة عبر الحدود

تبذلجه مجن جهجو    جال  ومجا وسجاللمجده سجللار املنافسج  مجن تفي مجا ت ري اللاالج     -43
عججري ةمسيج   وقججد تلججوعةر  أو اليفجاون يف مفاةجج  قضجايا املنافسجج  عج  احلججدو  يف   جاة آليججار ةمسيج 

سجبل   جاز  أو عديدا  وت جري اإلججااءار    أسجاليب هذه اةهو  علحن ما الزعمن لييخذ أشكايً 
األمجا  األسجاليب الج  تسجيخدمها سجللار املنافسج  لليفجاون يف هذه احلال ، ييفل   ويف ش ء ما 

  (21)مفاة  قضايا املنافس  ع  احلدو 
وقججد الوسججالل ليلبيجج  تججد ري  نفججاذ وججدع  إلجججااءار مفينجج    أو وي  ججد مججن تججوافا األ وار -44

اليفجاون أهم األ وار واإلجااءار املياك  ليفزيز  2013 عاا كدع ر  ةاس  أجااها األونكيا  يف
الدوت: النتيبار امليفد ا األ ااا )يف   اة شبك  املنافسج  الدوليج  ومن مج  اليفجاون والينميج  يف 
امليججججدان ايقي ججججا ي واألونكيججججا (ت وأسججججاليب اليفججججاون اإلقليمجججج ت وايتفاقججججار امل مجججج   ججججني  لججججدان 

وآليار اليفاعل الففال   ال مال واةنوبت واتفاقار اليفاون الانالي ت وآليار اليفاون عري الامس ت
يف   جججاة اةيجججل اةديجججد مجججن اتفاقجججار اليفجججاون امل مججج   جججني الوييجججار امليع جججدا وال جججبك  األوةو يججج  

  (22)للمنافس 
، النلججا  وقججد أظهججار ايجتاهججار احلدياجج  تواجلججل ظهججوة  ججاةتتر  وليجج  خاجلجج  عامليجج  -45
 ون احل ججول علججحن اسججيّا     مججنيججؤ ا علججحن اقي ججا ار البلججدان الناميجج    ججكل مل ججو   مججا وهججو

__________ 

  TD/B/C.I/CLP/21 الو يو  (21)
  املاج  نفسه (22)
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  ولجذلة، فإنجه مجن األمهيج  مبكجان اسججيفاال (23) افيج  مجن مف جم ن جم املنافسج  اةديجدا والناشججئ 
أوجلجت قجد األ وار واإلجااءار املياك  من أججل مواجلجل  الي جدي للي جديار املجذ وةا أعجته  و 

افس  الفيي  وال  ريا يف مجي  الدةاس  ال  أجااها األونكيا  مبواجلل  اليفاون فيما  ني سللار املن
 أحناء الفامل النام  

ّعل  منذ  ججااء  ةاسج  األونكيجا  يف 1اةدول  ويبنيع  -46 يلجاأ  ومل  2013 عجاا اليلوةار املس
 ، لكن يتك  اسيمااة اةهو  يف هذا السيا  ون يف دال  نفاذ قانون املنافس اليفات ري  بري علحن 

  1اةدول 
 المستندة إلى أفنل الممارسات التي أوصى بها األونكتادالتطورات والتجارب 

 األ وار واإلجااءار املماةس 
ت ججججّي  حتسججججني فهججججم الوججججوانني 
ومفججججججججججججججججايري اليويججججججججججججججججيم وسججججججججججججججججبل 

 ايني اا والفوو ار

 اام  األونكيا  لبناء الودةار ع  الفامل وم اةيفه اإلقليمي  )مال ال نام  اإلقليم  
ملنلوججج  أمايكجججا التتينيججج ( و انجججام  اليكامجججل ايقي جججا ي للمنافسججج  واايججج  املسجججيهلة 

اإلقليم  وحتوي  املساواا  ني اةنسني ومكاف   الفسجا  مجن خجتل سياسجار اايج  
املسججججيهلة يف منلوجججج  ال ججججا  األوسججججذ وشججججال أفايويججججا( وامل ججججاةي  الو نيجججج  الاناليجججج ، 

ني وسياسجار املنافسج ، والدوةار السجنوي  لفايج  اخلج اء احلكجوم  الجدوت املفج   وجوان
ومجججؤمتا األمجججم املي جججدا للسجججنوار اخلمججججا املفججج   اسجججيفاال مجيججج  جوانجججب دموعجججج  

ميفججد  األ ججااا ملكاف جج  املماةسججار اً املبججا ص والوواعججد املن ججف  امليفجج  عليهججا اتفاقجج
 اليّاةي  اليوييدي 

 يدان ايقي ا ياملنيدن الفامل  املف   املنافس  اليا   ملن م  اليفاون والينمي  يف امل
  شبك  املنافس  الدولي  )ان اال  أعدمبا مناذج مكاف   الكاةتتر 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-

groups/current/cartel/templates.aspx) 
املنافس  يف آسيا وا يذ اهلا ص، تبا ل املفلومار من ختل وقوانني  اردم  سياس

 (http://www.apeccp.org.tw يانار  قليمي  )ان ا قاعدا 
الي ويوجار امل جن   يف خجا  قججوانني املنافسج  يف  لجدان ةا لجج  الجدول املسجيول  )ان ججا 

http://en.fas.gov.ru/international-cooperation/icap/icap-headquarters.html) 

 نجججججاء قجججججدةار اإلنفجججججاذ الب جججججاي  
واليونيججججججججج  لسجججججججججللار املنافسججججججججج  

 الفيي  

شبك  املنافس  الدولي ، ومن مج  اليفجاون اً أن ل   ناء الودةار ال  تضلل  نا كالي
 والينمي  يف امليدان ايقي ا ي واألونكيا  والبنة الدوت

وال ج ريا، ماجل  ايةتبا ار الانالي   ني سللار املنافس  النا ّ  والسجللار الفييج 
  اام  الوييار املي دا م  السللار ال  ريا و اام  اليا ان و ينيا لبناء الودةار

و   املبا ص اليوجيهي  وأفضل 
 املماةسار يتفاقار اليفاون 

 الوانون النموذج  للّن  املنافس  األوةو ي  اآلسيوي 
واملودمج  مججن ايحتججا  الاوسجج  أمالج  عججن املبججا ص اليوجيهيج  امليفلوجج   ججالي وي  امل ججن  

     لدان ةا ل  الدول املسيول 
املبججججا ص اليوجيهيجججج  لتحتججججا  األوةوي امليفلوجججج   وججججااةار ايليججججزاا مججججن خججججتل ال ججججبك  

 األوةو ي  للمنافس 
 ( 2015  اة شبك  املنافس  الدولي  ليبا ل املفلومار عري الساي  )

مكاف جججج  ايكيكججججاة امليفلوجججج   اإلنفججججاذ املبججججا ص اليوجيهيجججج  للوييججججار املي ججججدا   ججججأن 
 (2017واليفاون )

__________ 

(23) JM Connor, 2014, The private international cartels data set: Guide and summary statistics, 1990-

2013, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2478271 (accessed 20 April 

2017)  



TD/B/C.I/CLP/44 

13 GE.17-06709 

 األ وار واإلجااءار املماةس 
تبجججججججججججججججا ل املجججججججججججججججوظفني و يفجججججججججججججججا  
مسي جججججججججاةين مويمجججججججججني ليفزيجججججججججز 

 الفهم والاو  امليبا لني

اإلجااءار امليخذا مجن جانجب سجللار املنافسج  النا جّ  لفالجدا السجللار الفييج ، 
 (2016اليا ان  ندونيسيا مبسي اة مويم )تزويد مال 
موظفني من املفو ي  األوةو ي     الدول األعضاء يف ايحتا  األوةوي )لييوانيا   يفا 

 واململك  املي دا ل يلانيا الف محن وآيالندا ال مالي (
 

تفزيجججججججججججز شجججججججججججفافي  اإلججججججججججججااءار 
 والفمليار وال ايار

املبجججججا ص اليوجيهيججججج  لليا جججججان ومجهوةيججججج   وةيجججججا والوييجججججار املي جججججدا وايحتجججججا  األوةوي 
(2017) 
و جج  سياسججار تسججاهل مما لجج  
ليفزيجججز مجججن  الينجججازير ملوجججدم  

  لبار اليساهل

املبا ص اليوجيهي  امليفلو   اليساهل واملفيمدا يف   اة  انام   ناء الودةار اإلقليم  
 يف ال ا  األوسذ وشال أفايويا

 (2017مناذج ةسالل اليساهل ال  أعدمبا وزاةا الفدل يف الوييار املي دا )
 

و جججججججججججج  وتلبيجججججججججججج   جججججججججججججمانار 
ملااعجججججججججججججاا األجلجججججججججججججول وا ججججججججججججج   
وحلمايججججججج  املفلومجججججججار الوانونيجججججج  

 الساي 

 (2013اتفا  من اةيل الااي م ا  ني سويساا وايحتا  األوةوي )
مفاو ار ميودعم    أن تفزيز ايتفا   ني  ندا وايحتا  األوةوي وحتويله    اتفا  

 اةيل الااياتفاقار من 
 (2015اةيل الااي م ا  ني اليا ان وأسناليا )اتفا  من 

، TD/B/C.I/CLP/21و ،TD/B/C.I/CLP/16   الججججججا و  علججججججحن ايسججججججيبيان اً جتميجججججج  أمانجججججج  األونكيججججججا  اسججججججينا  امل دة:
  TD/RBP/CONF.8/4، وTD/B/C.I/CLP/29، وTD/B/C.I/CLP/24/Rev.1و

 واإلجراءات المحددةالتقدم المحرز فيما يتعلق بتطبيق األدوات  -ألف 
، كجججججججد ت عجججججججدعا تلجججججججوةار يف السجججججججنوار األخجججججججريا 1علجججججججحن الن جججججججو املبجججججججني يف اةجججججججدول  -47

سجججججللار املنافسججججج  يف الي جججججدي للمماةسجججججار املانفججججج  للمنافسججججج  عججججج  احلجججججدو   وييماجججججل   ععمجججججت
هججججذه اليلججججوةار شججججيوعاً يف تججججدويل  ججججاام  اليسججججاهل واليفججججاون الججججدوت مججججن خججججتل تاتيبججججار  أ اججججا
ري ةمسيججججج   وقججججد سججججاعد هجججججذا اليلججججوعة األخججججري يف تنسجججججي  توقيججججت عمليججججار اليفيجججججي  أو عجججج ةمسيجججج 
 )ان ججججا اتفاقججججار تفجججاون وججججدع اوعوجججد وتواسججججم  فجججض املفلومججججار يف سجججيا  الي ويوججججار  املباعيججج 

http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/January/170110.html 
 ( http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1282و

وعلججحن حنججو مججا نججوق  يف الف ججل الاججاي، اسججييخدمت أ وار ملكاف جج  الكججاةتتر الفججا اا  -48
ةاسججخ  آليججار تنسججي  توجججد لججديها لل ججدو  مججن قبججل عججد  مججن سججللار املنافسجج  النا ججّ  الجج  

اةهجو  الج  يبجذهلا علجحن مجاع الجزمن  وعلجحن الجاعم مجن هجذه األ وار وففعال  لإلنفاذ و ذلة تفجزعزر 
يف ن ججم املنافسجج  الناشججئ   نّججال  سججبب عوامججل مل تينفعججذ فججإن  ججاام  اليسججاهل  ،(24)اجمليمجج  الججدوت

   (25) وافي  وجتاةي  واعيباةار اجيماعي 

__________ 

(24) OECD Secretariat, 2015, Use of markers in leniency programmes, Working Party No. 3 on 

Cooperation and Enforcement, DAF/COMP/WP3(2014)9  
(25) TD/RBP/CONF.7/4  
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  رسميةالتعاون الاتفامات  استعراا -باء 
  افيججج  واإلججججااءار املياكججج  مجججن خجججتل اليفجججاون الامسججج  مفيجججدا لكجججن عجججرياأل وار  انجججت  -49

الويو  املفاو ج  يف عمليجار تبجا ل الناشئ  عن ملواجلل  تفزيز اليفاون الدوت  و الن ا    الي ديار 
املفلومار الساي ، ينب   أن تا ز هذه الفمليجار علجحن املفلومجار عجري السجاي  واسجيفتمار السجلل   

 مويعد لحن حنو ع الففل، لكن جاةي  عمليار تبا ل املفلومار الساي  يف ظاوا ودع ا و 
و اسياناء ايحتا  األوةوي، واجهت سللار املنافس  اإلقليمي  ماجل تلجة اليا فج  للّماعج   -50

(، وايحتججججا  ايقي ججججا ي الكاةيبيجججج  والسججججو  امل ججججن   ل ججججا  أفايويججججا واةنججججوب األفايوجججج  )الكوميسججججا
والنودي ل اب أفايويا حتديار يف  نفجاذ قواعجد املنافسج  اإلقليميج   عجري أن الكوميسجا أكجازر توجدماً 

  أ ناه 1يف اليفامل م  كاير الدم  ع  احلدو ، علحن الن و املف ل يف اإل اة 
   1اإل اة  

السزو  المشزتركة لشزر   استعراا عمليات الدمج عبر الحدود  تجربة لجنة المنافسة فزي
 )الكوميسا( أفريقيا والجنوب األفريقي

 املنافسج   امليفلوج   جإ اةا و نفجاذ لجوال  الكوميسجا مكلعفج  ةن  الكوميسجا املفنيج   املنافسج   
، فجججإن أ اجججا أككجججاا تلجججة اللجججوال  2013ومبجججا أن اللّنججج   جججدأر عمليامبجججا يف  جججانون الااي/ينجججايا 

مبااقبجججج  عمليججججار الججججدم   ونييّجججج  لججججذلة، و ججججفت اللّنجججج  مبججججا ص   انججججت تلججججة امليفلوجججج اً  تلبيوجججج
اإلنفجججاذ نجججدا تو جججي  سياسجججار ومماةسجججار  2014 عجججاا توجيهيججج  ليويجججيم عمليجججار الجججدم  يف

 الدم  وتود  توجيهار   أ ا امليفلو   فمليار 
 ذ اإلخلجاة نجا   ب أو ي  جب وتفاعا املبا ص اليوجيهي  عمليار الدم  وحتد  م   

 ججب  خلججاة اللّنجج   فمليججار الججدم  الجج  هلججا  يفججد  قليمجج  وتيّججاوز عيبجج  وججد ا  وميكججن  خلججاة 
ال ا   امليملِّك  وال جا   املسجيهدف ،  ان أي من اللّن   فمليار الدم  ذار البفد اإلقليم   ذا  

  الكوميساني أو أ اا من الدول األعضاء يف ي، تفمتن يف ا ن ليامهاأو  
خاجلجج   ججدول  مجج  عجج  احلججدو  كججاير  104، عاةججت الكوميسججا 2013منججذ عججاا و  
اليفججدين واملسي ضججاار ال ججيديني  واخلججدمار يف الكوميسججا وت ججمل قلاعججار مججن  ينهججا أعضججاء 

امل جججججججافي  واملاليججججججج ، والزةاعججججججج ، وتكنولوجيجججججججا املفلومجججججججار وايت جججججججاير، وايت جججججججاير السجججججججلكي  
(  و ججججذلة /http://www.comesacompetition.orgلبنججججاء )ان ججججا والتسججججلكي ، واليججججأمني واللاقجججج  وا

ّعل تودا مل و  يف اليفامل م  الوضايا   ل دو  يف منلو  الكوميسا الفا اا لسي

ويف  فجض احلجاير، مل تجييعخججذ أي  ججااءار  نفججاذ  وي جل السجؤال الاليسجج  الجذي  اكججه  -51
عيمججا  ماججل هججذه ين البلججدان جهججو اً مجججججداً   يبججذل عججد   بججريمل  م - 2013األونكيججا  يف عججاا 
  وي  جد قالمجاً ؟م سجؤاًي  ذا  انجت الفااقيجل الج  حتجول  ون تنفيجذها  نّجال  بجرياايتفاقار أجلًت 

  (26)من مواجلل  حتليل  اال  اليفاون وحبل الفناجلا ال  ميكن أن تفو  مساة الفملي 
__________ 

(26) TD/B/C.I/CLP/21. See also MS Gal and I Faibish, 2011, Regional agreements of developing 

jurisdictions: Unleashing the potential, in M Bakhoum, J Drexl, MS Gal, D Gerber and E Fox, 

eds., Competition Policy and Regional Integration in Developing Countries, available at 

http://ssrn.com/abstract=1920290 (accessed 20 April 2017)  
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جدد  فوالججد ايتفاقججار اإلقليميجج   -52 املنافسجج  مججن خججتل  االجج  اليفججاون املن ججو  يف دججال وحتي
عليها يف ن م  اخلي  ش   ففلحن سبيل املاال، ي تويض   نو  الينسجي ، يف الفديجد مجن اتفاقجار 
اليفاون الامس  مال اتفاقار ال جاا   ايقي جا ي  واتفاقجار اليّجاةا احلجاا، سجون الن جا يف تنسجي  

علججحن تنسججي  أن ججل  اإلنفججاذ  ويف هججذه احلالجج ، قججد  اإلنفججاذ كجج  يف كججال موافوجج  األ ججااا املوقفجج 
 يي و  الينسي  الففل   ني سللار املنافس    ي
ّججاً أ اججا ي توجججد لججديها وتيعبجج  اةماعججار ايقي ججا ي  اإلقليميجج  الجج   -53 قواعججد منافسجج    

ر قواعد للمنافس  اإلقليمي  لكنها كدع و فت كذةاً   ال تفا ي تكااة جتاةب السللار ال  
مججن نلججا  اإلنفججاذ  ففلججحن سججبيل املاججال، تيماججل ايسججناتيّي ، يف   ججاة دموعجج  أمايكججا الوسججلحن 
لسجججللار املنافسججج  والجججدول األعضجججاء يف ةا لججج  أمجججم جنجججوب شجججا  آسجججيا، يف تفزيجججز اإلنفجججاذ علجججحن 

 ال فيد ا ل  قبل اينيوال    اإلنفاذ علحن ال فيد اإلقليم  
ن تيلججف  وييفجني علججحن سجللار املنافسجج  الفييج  تنفيججذ وللسجللار النا جّ  سججّلع تفجاو  -54

 الففلج  وقيجاً تنفيجذها ايتفاقار املوقف   الففل  دًي من الجدخول يف اتفاقجار جديجدا قجد يسجي ا  
عجد  قليجل مجن اتفاقجار سجون  وججد يف ايحتجا  األوةوي كاليجاً ي يفلحن سبيل املاجال، ف  (27) ويتً 

ل ججا اء اليّججاةيني )الوييججار املي ججدا واليا ججان ومجهوةيجج   وةيججا اليفججاون مججن اةيججل األول مجج  أهججم ا
و نجججدا(  وقجججد يي جججري هجججذا الو ججج  يف أعوجججاب انسججج اب اململكججج  املي جججدا مجججن ايحتجججا  األوةوي  ذا 

حبمججتر تفيججي  مباعججت يف اململكجج  املي ججدا أو الللججب    سججلل  الويججاا تولجج  املفو ججي  تفججد  مل
   (28)ألسوا  الوياا  ذلة نيا   عنهاسللامبا املفني   املنافس  وا

اةيجل الاجاي املج ا مج  سويسجاا  مجنيك  ايحتا  األوةوي أنجه    جانجب اتفجا  اليفجاون قد و  -55
ايتفجا  الوجالم    اتفجا  مجن اةيجل الاجاي لنقيج  املفاو ار اةاةي  مج   نجدا وجللت ، 2013يف عاا 
أ امججت املديايجج  الفامجج  للمنافسجج  عججد اً مججن مججذ اار اليفججاهم ماكلجج  ميودمجج   و اإل ججاف     ذلججة،    

  (29)م  سللار  لد  الل يف ال ني وال ازيل واهلند وايحتا  الاوس  وجنوب أفايويا

 مكانية تعزيز التعاون غير الرسميما مدى إ -جيم 
الوضجالي  يف ت ري حبوث األونكيجا     وججو  تفجاون عجري ةمسج  يف الفديجد مجن الوييجار  -56

مجيجج  أحنججاء الفججامل  عججري أنججه ييفججني علججحن سججللار املنافسجج  الي لججب علججحن عججد  مججن الي ججديار مججن 
 ( أ ناه 2أجل   ت  اإلمكانار الكامل  لليفاون عري الامس  يف كاير ود ا )ان ا اإل اة 

   2اإل اة  
 التعاون غير الرسمي  منظور األونكتاد

 عجججري يفججاونال يفزيججا ا افاا هجججا  علجججحن الفييجج  املنافسجج  سجججللار لي ججّي  آخجججا سججبيل مثجج  
 الين يميجج  اإلجججااءار   اةا  يفيجج    ججأن واخلجج ار املفججاةا تبججا لسججبيل ييماججل يف  هججوو  امسجج ،ال

__________ 

 هججذه احلالججج     اتفاقججار املنافسججج  الامسيجج ، الاناليججج  منهججا أو اإلقليميجج ، الججج  وقعفيهججا البلجججدان الناميجج ، وعالبجججاً  ت ججري (27)
 تنفذ علحن مدن فنا زمني   ويل   ما

(28) P Willis and R Eccles, 2017, Brexit: Competition law implications, available at 

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/competition-law-implications-of-a-brexit 

(accessed 20 April 2017)  
 مسامه  من ايحتا  األوةوي  (29)
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 سجججللار تلبوهجججا الججج  األ وار    الوجلجججول و تاكججج  الكفجججاءا حتسجججني أججججل مجججن السجججللار هلجججذه
 مجن ي جولي أنالفييج   املنافسج  سجللاريفجاون ل وميكجنيف احلجاير   الي ويج  يف األخجان املنافس 
املفلومجار عجن   يبجا ل وذلجة وجد ا، كجاير   أن تفويداً  أ اا تفاون    عاا ةمس  عري تفاون

وقججد  ججان مججن  ججني   واليّججاةب للخجج ار ا يسججانا سججيا  يف السججللار هججذه  ججني فيمججا احلججاير
احلكوم  الدوت، امليفلو   ي سني اليفاون عري الامس   ني سللار املنافس   اخل اء فاي  توجليار
 ن جاء شجبك  اسجيفتمار ، توجلجي  تجدعو    وسللار املنافس  الوالمج  يف البلجدان امليودمج  الفيي 

 ا ري  ولي  تووا علحن الاو  وعلحن مفاةا سللار املنافس  الن 

  TD/B/C.I/CLP/34و TD/B/C.I/CLP/29 امل ا ة:

اليفجاون تزايجد  2014-2012وتبني أعمال األونكيا  امليفلو   اليفاون الدوت يف الفنا  -57
عجججري الامسججج  يف البلجججدان الناميججج  مواةنججج   اليفجججاون الامسججج ، لكجججن هجججذا األمجججا حيجججاج    مزيجججد مجججن 

اججل تلججة تبججدأ السججللار الفييجج  امل ججاة   يف وافججل ليفزيججز اليفججاون عججري الامسجج  موعنججدما الي ليججل  
  يف امليججدان ايقي ججا ي يججاليا فج  ملؤسسججار ت ججمل شججبك  املنافسجج  الدوليجج  ومن مجج  اليفججاون والينم

ججن فهججم الججن م الوانونيجج  والاوجج  وعججري ذلججة مججن  واألونكيججا ، فججإن فججا   قامجج  ال ججبكار قججد حتسع
 النيال ، مبا يسم   ي سني تبا ل املفلومار  ني السللار 

مججن الجججدول األعضججاء علججحن اسجججيبيان األونكيججا  أمهيججج  اليفججاون عجججري  الججا و  املودعمججج وتؤ ججد  -58
 :(30)الامس ، علحن الن و املبني يف األمال  اليالي 

يف عمليجججججار الي ويججججج  يف الن جججججريا السجججججللار ججججججدون تفجججججاون تؤ جججججد ال ازيجججججل  )أ( 
ةمسج  اتفجا  يف هجذا ال جأن يف أككجاا   ةاج املماةسار املانفج  للمنافسج  عج  احلجدو  مجن خجتل 

 تأو  جااء ات اير عري ةمسي    أن املفلومار عري الساي  م  سللار مكاف   ايكيكاة
ت جججري  يلاليجججا    أن اليفجججاون عجججري الامسججج  ي يوجججل أمهيججج  عجججن اليفجججاون الامسججج ،  )ب( 

قجد أةسجت عتقج  امليفاونج  سجللار  ذا  انجت المضيف  أن مأ اء اليفاون عري الامسج  جيجد وففجال 
يف  ججل منهججا  وجج  ميبا لجج  وأن ججأر شججبك  ات ججاير تكفججل الفهججم امليبججا ل لسياسججار ومماةسججار  

مهمجج  ليفزيججز املنافسجج  وسياسججار والفهججم امليبججا ل لوججوانني مسججأل  الاوجج  امليبا لجج  فدججال املنافسجج م  
 تاليفاون عري الامس 

ر املنافسجج  ميكججن أن ي ججكل ت ججري تا يججا    أن اليفججاون عججري الامسجج   ججني سججللا )ج( 
 يف الي وي  يف قضايا املنافس  ع  احلدو   هاماً ذيخااً 

 لسلطات المنافسةالمتاحة خيارات السياسة العامة  بحث -رابعا   
 في القنايا العابرة للحدودمن التعاون مستوى التالي البشأن مقترحات  -ألف 

جججدِّ ر  سججج  خيجججاةار لسجججللار املنافسججج  الججج  تسجججف -59 حن    زيجججا ا تفزيجججز اليفجججاون الجججدوت يف كي
ايعجناا  جالوااةار ال جا ةا وهجذه اخليجاةار هج  الي وي  يف املماةسار املانف  للمنافس  ع  احلدو ، 

__________ 

 مسامهار من ككومار  يلاليا وال ازيل وتا يا  (30)
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عجججن السجججللار أو ا جججا م يف الوييجججار الوضجججالي  األخجججانت وو ججج  منجججاذج ملكاتجججب جامفججج  وميفجججد ا 
لوضججالي  الاالججدا يف الوضججايا الفججا اا لل ججدو ت و ن ججاء اخلججدمارت وتفيججني وييجج  أو أ اججا مججن الوييججار ا

  (31)ا ا مأفاق  حتوي  م ن   و جااء تفيينار ميبا ل ت واليفاون علحن مسيون 
وقد يكون تلبيج  هجذه اخليجاةار ممكنجاً  النسجب  للسجللار النا ج  ، لكنجه قجد ي جكل حتجدياً  -60

 سجبب وذلجة  النسب  لسجللار املنافسج  يف البلجدان الناميج  والبلجدان الج  متجا اقي جا امبا مباكلج  انيواليج  
  اتذليله فض هذه الفوبار واملونكار الاامي      2وجو ا عدا قيو   وتا  يف اةدول 

   2اةدول 
 في مجال التعاون الدولي بالنسبة لسلطات المنافسة الفتية والصغيرةالسياسة العامة خيارات 
 سللار املنافس  الفيي  وال  ريااينلبا  علحن  اخلياة

ال ججججا ةا  ايعجججناا  ججججالوااةار
عججججججججججن ا جججججججججججا م يف الوييجججججججججججار 

 الوضالي  األخان

مجدن ايعجناا  وججااةار  ايخيتفجار يف الجن م الوانونيجج  قجد حتجد مججن
ا ججا م األجنبيجج  ومججن موبوليجج  األ لجج  )علججحن سججبيل املاججال، الفوو جججار 

 اةنالي  موا ل الفوو ار املدني (
و جججج  منججججاذج ملكاتججججب جامفجججج  

 وميفد ا اخلدمار
هجذا تلبيج  ايفيواة      اة ميفد  األ ااا   أن املنافس  حدع من 

 النموذج وت ل الن م الوالم  مسيولب 
تفيججججججججني وييجججججججج  أو أ اججججججججا مججججججججن 

يف  الوييجججار الوضجججالي  الاالجججدا
 الوضايا الفا اا لل دو  

حتججججدع تواجهججججه وييججججار قضججججالي  تيلفجججج  لكنججججه أمججججا ممكججججن يف الوييججججار 
جتاةيجججج  وقواعججججد مو جججججوعي  أعمججججاًي الوضججججالي  الجججج  تيواسججججم  وافجججججار و 

 لجججدان و جااليجج  منسججو ، ماجججل اليفججاون علجججحن  نفججاذ قجججوانني املنافسجج  يف 
 ال مال األوةوي

وقد تؤ ي قضايا السجيا ا    اسجيبفا  فكجاا الوييج  الوضجالي  الاالجدا، 
وهو ما قد ييفسا تفسرياً خا ئاً علحن أ ا تفلو علحن عريها
(32)  

 ن جججججاء أفاقججججج  حتويججججج  م جججججن   
 ميبا ل و جااء تفيينار 

ون يف مثججج  قلججج   زاء مسجججأل  الاوججج  واليفجججاهم امليبجججا ل فيمجججا ييفلججج   اليفجججا
 الي ويوار املفيوك 

   A Capobianco and A Nagy, 2016و جتمي  أعدته أمان  األونكيا ت امل ا ة:

ي تججزال سججللار املنافسجج  تكججاف  مججن أجججل حتديججد أفضججل اخليججاةار ليفزيججز اليفججاون الججدوت يف  -61
للسججججللار يف  دججججال الي ويجججج  يف الوضججججايا الفججججا اا لل ججججدو   ويف هججججذا ال ججججد ، تيماججججل اخللججججوا األو 

اسيك ججججاا م ججججا ة املفلومججججار املياكجججج   اخججججل وييامبججججا الوضججججالي   و ذا  انججججت املفلومججججار الاليسججججي  
موجو ا خاةج الويي  الوضالي ، ميكن توجيه  لب املفلومار    سجلل  أخجان و   ال جا ار املفنيج ، 

 جني السجللار    لكن ي ش ء يضجمن احل جول علجحن ة  منهجا  وقجد تيفضج  ايت جاير عجري الامسيج  
 نيال  أفضل عن  اي  ال يد اإللكنوي أو املكاملار اهلاتفي  أو عري ذلة من الوسالل 

وقججد ي يكججون مججن الضججاوةي  جججااء ات ججاير ةمسيجج  مجج  سججللار املنافسجج  األجنبيجج  يف  -62
 كججال ايعيمججا  علججحن تفججاون  ججوع  مججن ال ججا   الجج  قججد يكججون أو ي يكججون هلججا فججاو  يف الوييجج 

 لججب ال جا ار ملزمج   جالا  علجحن ي تكجون ، الوضجالي  للسجلل  مودمج  الللجب  و مجا ذي جا سجا واً 
  لبار املفلومار  هلا ويي   نفاذ سلل  

__________ 

(31) A Capobianco and A Nagy, 2016   
 مسامه  من  اوين لييون  ايسنا،  او سيل  (32)
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متعززدد األاززرا  مززن ا  جموعززة المبززادل والقواعززد المنصززفة المتفززق عليهززا اتفامززم -باء 
 أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية

األعضاء تففيل هجذا ال جة امليفجد  األ جااا ليفزيجز اليفجاون فيمجا ييفلج  اقنكت الدول  -63
املفج   الي دي للمماةسار املانف  للمنافس  عج  احلجدو   وخجتل مجؤمتا األمجم املي جدا السجا ا 

امل جاوةار اللوعيج  إلججااء مجي  جوانب اجملموع ، اقجنل أكجد املنجدو ني  االج  وجدع ا   اسيفاال
عجججد  مججججن ال ججججاو  امليفلوججج   يوججججد  الللبججججار يف ذلججججة (، مبججججا 4الفجججا  واو ) املن جججو  عليهججججا يف

والفناجلا امليوخحن   ةاجها يف الجا  علجحن الللجب، و مكانيج  توسجي  نلجا  م جاة   أمانج  األونكيجا  
  (33)يف الفملي 

ويف الجدوةا اخلامسج  ع جاا لفايج  اخلج اء احلكجوم  الجدوت، أعجاب أكجد املنجدو ني عجن احلاججج   -64
  (34)جدون الفا  واو فيما ييفل   الي وي  يف قضايا املنافس  ع  احلدو  حتسني   مواجلل  

الججج  ليسججججت سججججون دموعجججج   و جججالن ا    اللججججا   عججججري امللجججزا جملموعجججج  املبججججا ص والوواعججججد -65
مججججن  جججججداً  قلججججيتً  عججججد اً  ي علججججحن الججججدول األعضججججاء مججججن اجملموعجججج  يفججججال الفججججا  واو ي  ، ةشججججا ي 

مجيججج  جوانجججب املفججج   اسجججيفاال ايليزامجججار  واقجججنل املنجججدوب يف مجججؤمتا األمجججم املي جججدا السجججا ا 
اجملموع  فيما اقنكه آلي  تفاوني  وليا أ اا ليسوي  املنازعار  و ذا اتفوت الجدول األعضجاء علجحن 

  ججأن املو ججو   ويف هججذا ال ججد ، ح ججحن  وبججول ميبججا ل  قججد ي جتججد كججتعً فامبججا  ججاوةار،  جججااء م
 ،(4)مسالل ييفني تناوهلا إل ا  وسيل  ففال  من أجل  جااء امل جاوةار مبوججب الفجا  واو ت ل هنا  

 ججااء  جديل  ويسجييب  ذلجة اليفامجل مج  الويجو  الج  عجن  ايج   ما من ختل اللاال  املونكج  أو 
تفا ها مف م الن م علحن تبا ل املفلومار الساي ، وحتديد املؤسسار ذار ال جل  مجن  جل  ولج  

والجدوة الجذي ميكجن أن يؤ يجه  - ججااءار اإلخلجاة  يف ذلةمبا  -عضو للم اة   يف امل اوةار 
 الفملي  هذه األونكيا  يف تيسري 

مجيجج  جوانجب اجملموعجج ، اتفوججت  املفجج   اسجيفاالؤمتا األمجم املي ججدا السجا ا وخجتل مجج -66
 إلجججااءمثجج  فوالججد مججن وجججو  دموعجج  مججن الوواعججد اإلجااليجج  ايفنا ججي  أن الججدول األعضججاء علججحن 

تيجي  للجدول األعضجاء أن امل جاوةار ييفلدل ذلة  أن من شجأن   و (4)امل اوةار عمًت  الفا  واو 
ن،  اإل اف     ال بكار الامسي  وعجري الامسيج  و   املسجاعدا اليونيج ت ومجن شجأن آلي  تفاون أخا 

األعضاء الودةا علجحن الينبجؤت وميكجن لرونكيجا  أن ييسجا للدول أن مين  أيضاً وجو  هذه الوواعد 
فوججد املججؤمتاار وتوججد  املسججاعدا اليونيجج  وةجلججد ايتفاقججار،  ذا تسججهيتر لذلججة مججن خججتل تججوفري 

م ججاة   األونكيججا   لججاا  الججل مججن شججأن ه األ ججااا ذلججة  وأفججا  عججدا منججدو ني  ججأن  لبججت منجج
الجدول األعضجاء يف احل جول علجحن اإلذن الجتزا مجن أن تسجاعد قيمج     اآلليج  و أن تضجيف وايد 

 السللار املخي   حلضوة امل اوةار وامل اة   فيها 

__________ 

  TD/RBP/CONF.7/11 الو يو  (33)
  TD/B/C.I/CLP/40 الو يو  (34)
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ألغزززراا ات غيزززر السزززرية إاززار كزززبكة المنافسزززة الدوليزززة لتعزيزززز تقاسززم المعلومززز -جيم 
 اإلنفاذ في منايا الكارتالت

، اقنكجت شجبك  املنافسج  الدوليج   ن جاء   جاة لييسجري تواسجم املفلومججار 2015يف عجاا  -67
الكاةتتر  ويويض  اإل اة من السللار األعضاء يف ال جبك  تسجّيل قضايا عند الي وي  يف 

 ويجج   ويف هججذه احلالجج ، مثجج  مسججيون مججن موظعججف ات ججال لييسججري تججدف  ايت ججاير  ججني أفاقجج  الي
 و   اخلي   ني املوظعفني املسؤولني عن توفا الاو   ني السللار امليفاون  ينب    لوعه،   اف     

 سلل  املنافس  اليا ف  لتناول الوضايا وموظف  الوكدار الدولي  
وافز لليفججاون يف كليججا السججلليني عججد  مججن احلججأن يججوفا لويف كججال تنفيججذ اإل ججاة، سججييفني  -68

وعج  تناول   ذا تفاونجت  مسأل  ود ا  وميكن تفسري هذه احلوافز علحن أ ا عمليجار موايضج  قجد حتي
 ليا السلليني  ويف هذا ال د ، قد تكون فكاا الي ا ه يف مسيويار النضج   جني ن جم املنافسج  

يفجاون سجللار احلل التزا للمض  قدماً  وهذا يسيدع  وججو  عتقج  مج  سجلل  ن جريا تسجم   
اإلنفججججاذ  و نججججاء علججججحن موججججنل ألكججججد دججججال يف  واخلجججج اذار مسججججيويار مما لجججج  مججججن كيججججل اليلججججوة 

 اإل اة هذا سلل  يف  33املندو ني، تسّلت 
وتبجا ل ن ريامبا وتيال هذه األ اا لسللار املنافس  من أجل اسيخدامها يف اليفاون م   -69

لليفجججاون  جججمن ذار ال جججل  يف الي ويوجججار املفيوكججج   وييجججال ألعضجججاء ال جججبك  سجججبيل املفلومجججار 
  تويججداً نججذا اإل ججاة اإل ججاة املوججنل لكججن ت ججل هنججا  قضججايا ينب جج  تناوهلججا لكجج  تيويعججد السججللار 

وتسيفيد منه  وييفني الوياا  املزيد مجن الفمجل لدةاسج  مجا  ذا  انجت هنجا  فوالجد مجن تفزيجز   امتً 
 دوت يف الي ويوار الفا اا لل دو  علحن الن و املن و  عليه يف هذا املونل اليفاون ال

 التعاون الدوليمجال دور األونكتاد في  -خامسا   
اليو  تفاونه من اجيماعاته وعريها من أن ل   ما ذي ا يف الفديد أ ن األونكيا ،  لود  -70

 وةه اليوليجدي ، ا اقي ا امبا مباكل  انيوالي م  سللار املنافس  يف البلدان النامي  والبلدان ال  مت
املنافسجج   وتنججدةج هججذه األن ججل  يف قججانون  نفججاذ دججاير مججن  كاججرييف تفزيججز اليفججاون الججدوت يف ال

مججن قججوانني اللججاا اآلخججا ملججا لججدن   ججاة الفئججار الياليجج : الي ججّي  علججحن حتسججني فهججم  ججل  ججاا 
 املماةسجججار وحتديجججد أفضجججل توجيهيججج  ا صو عجججدا  مبجججسجججبل اني جججاا وعوو جججارت ومفجججايري تويجججيم و 
و نججاء الوججدةار الب ججاي  واليونيجج  لسججللار املنافسجج  الفييجج  علججحن  نفججاذ  اليفججاونت ألعججاال اتفاقججار

هججذه اةهججو  مججن  يججذلت قججانون املنافسجج  مججن خججتل مبججا ةار  ناليجج  و قليميجج   ويف اآلونجج  األخججريا، 
ا وزمبجا وي وأن جل  امل جاةي  اإلقليميج  مجن خجتل ختل أن ل  امل اةي  الو ني  يف ألبانيجا و  يو يج

 انججام  سياسججار املنافسجج  واايجج  املسججيهلة ملنلوجج  أمايكججا التتينيجج ، والججدول األعضججاء يف ةا لجج  
 أمم جنوب شا  آسيا و ول منلو  ال ا  األوسذ وشال أفايويا 

احلاليج  واملونكججار  مااعججاا ايجتاهجارمج   يجد أنجه  جالن ا    اللججا   املفوجد للمو جو ، و  -71
الججج  قجججدعميها سجججللار املنافسججج  الناشجججئ  واملن مجججار الدوليججج ، ميكجججن أن تسجججاعد الفضجججوي  الفامليججج  
لرونكيججا  يف توسججي  األن ججل  املضججلل  نججا منججذ اعيمججا  دموعجج  املبججا ص والوواعججد املن ججف  امليفجج  

   1980اليوييدي  يف عاا مكاف   املماةسار اليّاةي  من أجل عليها اتفاقاً ميفد  األ ااا 
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رونكيجججا  أن ميكججن ل، ويف هججذا ال ججد ، وشججايل  أن توججدعا الججدول األعضججاء  لبججاً وججدع اً  -72
تيسري املبا ةار اليالي : آليار األونكيا  إلجااء م اوةار  وعي  من أججل تنسجي  يف  يؤ ي  وةاً 
اإلنفججاذ نفسججهات وتفزيججز وخجج ا الو جج  املؤسسجج  نفسججه هلمججا اإلنفججاذ  ججني سججلل  منافسجج  عمليججار 

 جني البلجدان الناميج  والبلجدان الج  متجا اخلج ار مكان  األونكيا  لييسري امل اوةار وعمليار تبجا ل 
 اقي ا امبا مباكل  انيوالي    أن  يفي  تففيل هذه اآلليار 

 األخرى لنقاشالبحث ومسائل امجاالت  -سادسا   
ييفلجج   الي ججدي للمماةسججار املانفجج  للمنافسجج  عجج  اليفججاون الججدوت فيمججا مو ججو  نججوق   -73

احلجججدو  يف تيلجججف ايجيماعجججار الدوليججج  وذي جججا يف تيلجججف الدةاسجججار ووةقجججار املناق ججج   وتوججججد 
مسالل مفلعو  ييفني كلعها    تيمكن سللار البلدان النامي  والبلدان ال  متجا اقي جا امبا مباكلج  

  الففال انيوالي  من امل اة   يف اليفاون الدوت
ب ججل، قججد تججو  الججدول األعضججاء إلخضججاعها ملزيججد مججن الو  يجج  حتديججد دججاير ايهيمججاا  -74

 اليالي  من أجل مناق يها:األسئل  وعريها من اةهار ذار اخل ا الن ا يف 
مجججا هججج  األ وار التزمججج  ليلجججويا سجججللار املنافسججج  الو نيججج   ججج  تجججيمكن مجججن  )أ( 

 ل دو ؟الفا اا لقضايا املنافس  مفاة   ايسيفا ا من اليفاون الدوت يف
ججذها سجللار البلجدان الناميجج  لييسجري اليفججاون  )ب(  مجا هج  اليججدا ري الج  ميكجن أن تيخع
 وم  سللار البلدان امليودم ؟ن ريامبا الدوت م  
الفججا  واو مججن يف   ججاة مججا هجج  اليججدا ري الجج  ميكججن اااذهججا لييسججري امل ججاوةار  )ج( 

مكاف جججج  مججججن أجججججل والوواعججججد املن ججججف  امليفجججج  عليهججججا اتفاقججججاً ميفججججد  األ ججججااا دموعجججج  املبججججا ص 
 املماةسار اليّاةي  اليوييدي  ندا زيا ا تفزيز اليفاون  ني الدول األعضاء؟

 يجججف ميكجججن لرونكيجججا  أن يفمجججل مججج  املن مجججار الدوليججج  وال جججبكار الدوليججج   ) ( 
 ؟ن دموع  املبا ص والوواعدم األخان ليفزيز اليفاون الدوت يف   اة الفا  واو

    


