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 ارة والتنميةلتججملس ا
 جلنة التجارة والتنمية

 بقوانني وسياسات املنافسةفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 
 الدورة الثامنة عشرة

 ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٢-١٠جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت‘ ١’)أ(3البند 

 قضااي املنافسة يف االقتصاد الرقمي  
 (١)مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
النتتتا  تغلغلتتتت الاتتتلتان الجينولوجيتتتيف اليبتتتدي ة جواأتتت  عديتتتدي متتتن أ تتتا  عتتتي   

تاتتما الجقتتول والجفاعتتا ايججمتتاعشر وتلتتت وتتلتان أمتتازو  ووغتتا و يقتتبو  و و تتا  تتا 
وتلتان التنفو والغتتاز وايت تاين لتمن الاتتلتان العامليتيف العاتل اليتتإىل التجنا ا     الل لتتيف 

ر وتجتتتيذ  تتتذا املن تتتان اللقميتتتيف متتتزاأ عديتتتدي، لين تتتا ألتتت ت أي تتتا  ٢٠١٨القتتتوقييف ة عتتتا  
غيتتتاان املقتتتج ليمي، هتتتا  ن  تتتا قتتتوي لتتتوقييفر وقتتتد أ    تتتذا األمتتتل وتتتوا ا  تتتتج يث تًتتتدا  ة

تجعلتتاب نملنا قتتيف   قتت ، غتتا تجعلتتاب أي تتا  كمايتتيف املقتتج لس ول ونتتيجهر وتتتد   غلتتدا   ي
عديتتتدي متتتا يىتتتت  علتتتق الهلتتتوي القتتتوقييف ستتتذا املن تتتان متتتن و   لتتتلبييف، وتقتتتعق   تتتا  لتتتبا 

 الج دي للج دأن املج ليف هبار
لتتتز  تتذا املتتذتلي علتتق القتتمان اتانتتيف نملن تتان اللقميتتيف وا    املىتبتتيف علي تتا ة وت 

قتتاأو  وليالتتان املنا قتتيفر والتتد  وتتاين قتتاأو  املنا قتتيف التتو يلتتز  تيييف تتا ملواج تتيف النجتتا   
القلبييف الو قد تناأ عن املن ان اللقمييف امل يمنيفر وتهلد  غعت  ليتا ان القيالتيف العامتيف متن 

 يف املنا قيف وتعزيز ا ة ايقج ا  اللقمشرأجا محاي
 
 

__________ 

 مللَّ يف علق أتييد من األمث املج دير عملييفولتيف أو  أي  : ي ينطوي ذِتل مل وظيف (١)
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 ةمقدم -أوالا  
أاتتتتت الجطتتو ان الجينولوجيتتيف للمقتتج ليمي منجاتتان ولتتدمان جديتتدي ت هلتتدَّ  وتتاا  ة   -١

تًد من األتيا ر وتوجد املن تان اللقميتيف ة نتل   تذا الجطتو ان، وأ ن    للللتيف العديتد 
املن تان  تيي   ألالتيا   قميتا  ةموعتيف مجنوعتيف متن اتتدمان، من الهلطاعان ايقج ا ييفر وتجيذ 

مبتتا  ي تتا األلتتوال )أمتتازو ( و تت ن الجطبيهلتتان )وغتتا( ومواقتتع الجوانتتا ايججمتتاعش ) يقتتبو ( 
و لتتتتان الب تتتل ) و تتتا(ر وي ينطتتتوي  أاتتتاع املن تتتان علتتتق تبعتتتان ة  بيعتتتيف املعتتتام ن ة 

عليتتته أجتتتا   أي تتتا  ة قتتتد ي الاتتتلتان علتتتق  غعتتت  الهلطاعتتتان ايقج تتتا ييف   قتتت ، غتتتا تىتتتت 
ر وقد  دن تإأن وتلتان الجينولوجيتا مات د (٢)الجولع غقلعيف، ها يؤثل ة  ييا الهلطاعان

تاأت الاتلتان العامليتيف العاتل اليتإىل   ٢٠٠٩األعمال الجاا ييف علق ال عيد العاملشر  فش عا  
دي وث ث ولتان للتنفو والغتازأ أمتا ة كق  الل ليف القوقييف ي ت ث  ي ولتيف تينولوجيا وات

،  هلتتتتتتد أنتتتتتتب ت الهلا متتتتتتيف ت تتتتتتث نيتتتتتت  وتتتتتتلتان تينولوجيتتتتتتا ووتتتتتتلتجمي تتتتتتتدمان ٢٠١٨عتتتتتتا  
 (ر٢و ١املقج ليمي تلجامها لول تإىل علق ا أىأت )اجلدوي  

 ١اجلدول 
 ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣١الشركات العاملية العشر الكربى، 

 )مبليا ان الدوي ان(

 القوقييف الل ليف الهلطاع الالتيف الىتي 
 33٧ النفو والغاز (Exxon Mobil) تقو  موغيا  ١    

 ٢٨٧ النفو والغاز (Petro China)ولتيف النفو ال ينييف  ٢

 ٢٠٤ لدمان املقج ليمي (Walmart)واملا ن  3

 ١٨٨ اتدمان املالييف م لف ال مي ال ناعش والجاا ي ٤

 ١٧٥ ايت اين (China Mobile)ولتيف ايت اين ال ينييف  ٥

 ١٦3 الجينولوجيا ماييلولو ت ٦

 ١٤٩ ايت اين AT and Tولتيف ايت اين  ٧

 ١٤٥ اللعاييف ال  ييف Johnson and Johnsonولتيف  ٨

 ١3٩ النفو والغاز Royal Dutch Shellولتيف  ٩

 ١3٨ القلع ايلج  تييف Procter and Gambleولتيف  ١٠
 :PricewaterhouseCoopers, 2018, Global Top 100 Companies by Market Capitalization: امل تد 

31 March 2018 Update (London)ر 

__________ 

(٢) UNCTAD, forthcoming, Digital Economy Report (United Nations publication, Geneva)ر 
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 ٢اجلدول 
 ٢٠١8آذار/مارس  ٣١الشركات العاملية العشر الكربى، 

 )مبليا ان الدوي ان(
 الل ليف القوقييف الهلطاع الالتيف  الىتي 

 ٨٥١ الجينولوجيا وغا ١    

 ٧١٩ الجينولوجيا Alphabet*ولتيف  ٢

 ٧٠3 الجينولوجيا ماييلولو ت 3

 ٧٠١ لدمان املقج ليمي Amazon.comولتيف  ٤

 ٤٩٦ الجينولوجيا Tencent Holdingsولتيف  ٥

 ٤٩٢ اتدمان املالييف Berkshire Hathawayولتيف  ٦

 ٤٧٠ لدمان املقج ليمي Alibabaولتيف  ٧

 ٤٦٤ الجينولوجيا  يقبو  ٨

 3٧٥ اتدمان املالييف JPMorgan Chaseولتيف  ٩

 3٤٤ اللعاييف ال  ييف Johnson and Johnsonولتيف  ١٠
 رPriceWaterhouse Coopers, 2018 امل د :

 *Alphabet   ر٢٠١٥ ش الالتيف األمث لغو ا منذ عا 
ة املا تيف ة  ٩٠ و يما يجعلاب غهلطاعان  د ي، تاأت ولتيف أمازو  متلس ت يف تجااوز -٢

، وولتيف  يقبو   ش موقع الجوانا ٢٠١٨ني  ألوال منجاان خمجلفيف ة اللغع األول من عا  
، ٢٠١٩ة املا تتتتيف ة وتتتتبا / إايل  ٦٨.٩٥ايججمتتتتاعش اللا تتتتد،  ذ غلغتتتتت ت تتتتج ا ة القتتتتول 

ة املا تتيف ة تتتاأو   ٨٩.٩٥وهتتتيمن وتتلتيف  و تتا علتتق لتتول  لتتتان الب تتل ك تتيف ونتتلت    
وللص تهلليل أويل عن الهلياب غاأ  املن ان اللقميتيف أعدتته جلنتيف املنا قتيف  ر(3)٢٠١٩ اين/ينايلالً

ة املا تيف متتن تاتتث  ٥٠ووتؤو  املقتتج لس ة ألتىاليا    أ   يقتتبو  أو  و تتا تقتجأثلا  غنقتتبيف 
ال وللهلتوي القتوقييف واسيمنتيف ة غعت  ألتو  ر(٤)األلىالييفتلتيف املعلومان ة مواقع ولا و ا ع   

املن ان الل يقتييف أتثتد ة الاتلتان املبجِيتلي ال تغدي و مياأيتيف ونتوسا     تذا األلتوال والبهلتاع 
 ي تتتار  هلتتتد متلتتتس املن تتتان امل يمنتتتيف، مًتتتا أمتتتازو  ووغتتتا و و تتتا، اسياتتتتا األلالتتتييف وتتتتديل ا، 

__________ 

-https://marketingland.com/amazon-owns-more-than-90-market-share-across-5-different-productأظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ا (3)

categories-report-241135، وhttp://gs.statcounter.com/social-media-stats ،وhttps://www.statista.com/ 
statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ر 

(٤) Australian Competition and Consumer Commission, 2018, Digital Platforms Inquiry: Preliminary 

Report (Canberra)ر 
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تهلتتتتد  لتتتتدمان يعجمتتتتد علي تتتتا الجاتتتتا  ووالتتتتعو التتتتنظث التتتتذين ي تتتتطلو     منا قتتتتيف مهلتتتتدمش  أو
دمان ة  ذا األلوالر وة  تذا القتيال، تلتتز  تذا املتذتلي علتق الاتوا ا املجعلهلتيف نملنا قتيف ات

 الناوئيف عن الجينولوجيا ال لميفر

 ةخصائص حمددة للمنصات الرقمي -اثنياا  
مناتتتأي تعمتتتا ة ألتتتوال ثنا يتتتيف ”ت عتتتل ف املفولتتتييف األو وغيتتتيف املن تتتيف الاتتتبيييف نعجبا  تتتا  -3
وتقتتتجلد  ا أىأتتتت  اتتتتتيف  مياأيتتتيف الجفاعتتتا غتتتمي  ئجتتتمي أو أتًتتتل متتتن  مجعتتتد ي( اجلواأتتت ، )أو

املقجعملمي تجميز الواتدي عن األللىل لين ا تىاغو مجيعا  من أجا توليتد قيمتيف لفئتيف واتتدي من تا 
ر وتاتتتتما املن تتتتان اتتتتتدمان واألأاتتتتطيف متتتتن قبيتتتتا األلتتتتوال ومواقتتتتع الجوانتتتتا (٥)“علتتتتق األقتتتتا

 ث الد ع وتبا ل الفيديورايججماعش و لتان الب ل وأظ
وتجبتتتع املن تتتان اللقميتتتيف  تتتاذل جديتتتدي ة وتتتال األعمتتتال وتعمتتتا  وا زميتتتان م تتتمميف  -٤

جلمتتتتع البيتتتتاان ومعاجلج تتتتا، وت جلتتتتذ  ي تتتتا الهلتتتتلا ان التتتتجنا ا     تلتتتتس البيتتتتاانر وتجطلتتتت   تتتتذا 
منلف تيفر و يتن املن ان تياليف ن ظتيف ي ت قتى  ت نفتاب مهلتدما ، أمتا تياليف تا اساماتييف  جظتا 

أ  تيتتتو  الجينولوجيتتتان ال زمتتتيف لجلتتتزين البيتتتاان ومعاجلج تتتا ن ظتتتيف الجيلفتتتيف، ليتتتن الجيتتتاليف 
اساماييف املج ليف نلبياان ا لا ييف تبهلق منلف يف ما أ  يبدأ اوجغال النظا ، و ين أ  تقتاعد 

املقتتج ليمي  البيتتاان ة القتتمي اتوا زميتتان لجهلتتدأ لتتدمان أ  تتا وأتًتتل م عمتتيف يتجياجتتان
يجقتتث نتقتتاع و تتو ان الاتتث والنطتتال، و يتتن متتن   أ  ”و ييتتا الجيتتاليف  تتذا ر الال تتييف

 ر(٦)“قليليف من اجل ان الفاعليفييقل تلتُّز البياان ال لميف ة القول ة أيدي  ئيف 
ومتتن غتتمي ات تتا ص التتو متيتتز املن تتان اللقميتتيف ا    الاتتبيييف الهلا متتيف علتتق البيتتاانر  -٥

ياتتد    أتثتتد مقتتجعما واتتتد لقتتلعيف أو لدمتتيف ة قيمتتيف ذلتتس املنتتج  ”و  األثتتل الاتتبيش ومف تت
أوتتتتلاال متتتتً   ة التتتتجعمال  ر  هلتتتتد يل تتت (٧)“ جملتتتتميلتتتدىل مقتتتتجعملمي ولتتتتلين موجتتتو ين أو 

 يقبو  من أجا الجوانا ايججماعش ةتل  أ  أنتدقاع ث يفعلتو  ذلتسر وتتلتبو قيمتيف التجلدا  
ا تتتا  مباوتتتلا  غعتتتد  املقتتتجعملمير وتقتتتجفيد  تتتذا املن تتتان متتتن تلهلجتتتمي متتتن املن تتتان اللقميتتتيف ا تب

 متتتن ج تتتيف،  يتتتن لاتتتلتيف متلتتتس قاعتتتدي والتتتعيف متتتن ”تعهليبتتتان املقتتتجعملمي علتتتق الن تتتو الجتتتايل: 
املقتتتجعملمي أ   متتتع مزيتتتدا  متتتن البيتتتاان لج قتتتمي أوعيتتتيف اتدمتتتيف، وليجقتتت  ستتتا متتتن   تقتتت  

للاتلتان أ  تقجياتف غيتاان املقتجعملمي لج قتمي مقجعملمي جد ، ومن ج يف أللىل،  يتن 
توجيتته  ع اهتتتا وعتتلهت لتتدماهتا مهلاغتتا النهلتتد،  ج  تتا علتتق أمتتوال  لتتا ييف تقتتجًمل ا ة  ويتتد 
لدماهتا وجذب مزيد من املقجعملمي ملي أللىلأ وغقب   تذا اللهلتان ال مجنا يتيف، ي تبذ متن 

موجتو ي  ي تا متلتس قاعتدي والتعيف  ال ع  للغايتيف علتق أي وتلتيف تتدلا القتول أ  تنتا   وتلتيف

__________ 

-https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/publicاأظتتتل الد التتتيف ايلجهل تتتا ييف ة التتتلاغو الجتتتايل:  (٥)

consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloudر 
(٦) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2016, Big data: Bringing 

competition policy to the digital era, DAF/COMP(2016)14, Paris, 27 Octoberر 
(٧) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2018, Data, Algorithms and 

Policies: Redefining the Digital World (United Nations publication, Santiago)ر 
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ة املا تتتيف متتتن املقتتتج ليمي علتتق ا أىأتتتت ة التتتويأن املج تتتدي  ٧٥ر  تتتأتًل متتن (٨)“التتتزن نمتتن 
عن تل تالتث  ر والبيتاان(٩)األملييييف، علق لبيا املًال، يجقتوقو  متن أمتازو  ة معظتث الوقتت

 ة  اذل أعمال املن ان اللقمييف الو الظق غهلوي لوقييف غف ا اليم ا ة  ذا البياانر
وت ع عنانل و و ان الاتث والنطتال وا    الاتبيييف الهلا متيف علتق البيتاان والتج يث  -٦

ة البياان تواجز أمتا   لتول  تذا األلتوالر  تيمين أ  تقتجلد   و تا، علتق لتبيا املًتال، 
ن كتتوث املقتتجعملمي لج قتتمي لوا زميتتان  تتل  الب تتل لتتدي اأ أمتتا الاتتلتان اجلديتتدي ة غيتتاا

القول    متلس  ذا امليزير ويطلح  أااع من يف اج تيف قتا  ي علتق جتذب متا ييفتش متن تلتتيف 
املعلومتتان علتتتق ا أىأتتتت التتتدأ  تبتتتدا  أمتتتا  الوا تتتدين اجلتتتد ر وتتتت  لتتتو أميتتتن للاتتتلتان الناوتتتئيف 

لتلعا  متا تجعتلهت ل تغو املنا قتيف وقتد ينج تش هبتا األمتل    أ  ت تبذ ة تتوزي  لول القتول، 
، و تاوزن ١٩٩٨تياا  ا أ  منذ أتليق ا ة عا    ٢١٢املن ان امل يمنيفر  هلد تازن  و ا 

 ر(١٠)مليا   وي  ١٧قيميف تيازاهتا  ذا 
التذي تتتا   و ت تت املن تتان اللقميتيف التتن   الي لتييش اجلديتتد  زاع ها لتيف األعمتتال -٧

يتتلىل أ   تتدف الاتتلتيف اتانتتيف  تتو الهليتتاب أق تتق قتتد  متتن األ نحر  النمتتاذل اجلديتتدي ل عمتتال 
تعطتتتتتش النمتتتتتو األولويتتتتتيف علتتتتتق األ نح ة األجلتتتتتمي متتتتتا غتتتتتمي الهل تتتتتد واملجولتتتتتو، أي زأ ي عتتتتتد  

ا هيتن غتدي  متن زأ ي األ نحر وغولتع املن تان امل يمنتيف أ  تجبتع  تذ املقجعملمي    أق ق تد
ايلتتىاتياييف ة األعمتتال نلنظتتل    متتا يجي تته ستتا املقتتجًملو  متتن  تتام  تليتتيف تيبتتد اتقتتا لر 
 هلتتتد  تتتذ املقتتتجًملو  لاتتتلتيف أمتتتازو ، متتتً  ، نلنمتتتو متتتن  و  ال تتتغو علي تتتا لج هليتتتاب األ نح، 

 ر(١١)للجاا ي ا ليىوأييف ولعت أطال أعماسا و للت  يمنج ا نعجبا  ا لوقا  
ن تتتان امل يمنتتتيف أي تتتا  لجاتتتما وتتتلتان ألتتتلىل ذان نتتتليف، هبتتتدف ال تتتول وامجتتتدن امل -٨

( Androidعلق املزيد من البياانر  غو تا، علتق لتبيا املًتال، متتنذ أظام تا الجاتغيلش أأد ويتد )
   ذلتس،  ر ن لتا يف(١٢)املقتجعملميواا  مل نعش اسواتتف اممولتيف، هتا  ين تا متن مجتع غيتاان 

عديتدي، تاتما تبتا ل الفيتديو ومهلا أتيف األلتعا  والولتبيف القت اغييف تهلد   و ا لدمان ألتلىل 
ولدمان أظث الد ع عإ ا أىأتت، أاتتتت غيتاان  لتا ييف عتن املقتج ليمي، هتا جتوَّ  لتدمان 
 ل  الب ل لدي ا من ج يف، و  ع من قيميف البياان املباعيف للمعلنتمي متن أجتا توجيته  ع اهتتث 

وغتتذلس أنتتب ت  و تتا جذاغتتيف للمقتتجعملمي واملعلنتتمي علتتق علتتق  تتو أ  تتا، متتن ج تتيف ألتتلىلر 
تد القواع، وزا ن  يلا اهتا من ا ع  ر و يقبو  و و ا مها ولتجا ا ع   اللقمتش امل يمنجتا  

مليتا   ١١١ة املا تيف ة لتول ونتلت قيمج تا     ٥٨علق القتول، وغلغتت ت تج ما ا مجاليتيف 
أما ولتيف أمازو ، و ش أتإ ولتيف لبيع الجاز يف علق أ ٢٠١٨ وي  ة الويأن املج دي ة عا  

__________ 

(٨) OECD, 2016ر 
-https://www.cnbc.com/2017/12/19/more-than-75-percent-of-us-online-consumers-shop-onاأظتتتتتتتتتتتتتتل  (٩)

amazon-most-of-the-time.htmlر 
 ر/https://acquiredby.co/google-acquisitionsاأظل  (١٠)
(١١) L Khan, 2017, Amazon’s antitrust paradox, The Yale Law Journal, 126(3):564–907ر 
 رhttps://www.businessinsider.com/chart-why-google-gives-away-android-2013-12?r=US&IR=Tاأظل  (١٢)
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 تتتتذا األ قتتتتا   ر وتتتتتإز(١3)املا تتتتيفة  ٤.٢ا أىأتتتتت ة العتتتتال،  جعتتتتا ل ت تتتتج ا ة القتتتتول أقتتتتبيف 
ال تت ن الل يقتتييف غتتمي التتج يث ة البيتتاان والهلتتوي القتتوقييف وتزايتتد الويتتا البيتتاان    أهلتتد متتن 

 ن ان اللقمييفرل ل ا ع   اللقمش ة  اذل أعمال امل
وتبمي الب وث الو تناولت اي ا تان القتلوتييف أ   نتا  تيلفتيف معل يتيف ة الج تول متن  -٩

من تتتيف    ألتتتلىل، متتتن تيتتتل متتتا يلتتتز  متتتن وقتتتت وج تتتد و اقتتتيف وتلتيتتتز وتفيتتتد مقتتتجملأ وعليتتته 
الولتع  يمنتيف املن تان امل يمنتيف  ر ويعزز  ذا(١٤)“غنهللي علق الفأ ي” ين أ  تج هلاب املنا قيف  ي

أنتتت   ويزيتتتد ا قتتتوي لتتتوقييفر ونلنظتتتل    وجتتتو  تفنتتتيف متتتن املن تتتان امل يمنتتتيف التتتو ي تواجتتته أي 
منا قتتيف، تبهلتتق أمتتا  املقتتج ليمي غ تتعيف ليتتا ان   قتت  وي ييتتا  ييتتو  غولتتع ث التتج يث ة 

ومحايتيف املقتج لس ة مجيتع  غيااهتث والجلدام ار وقد أ    ذا األمل ووا ا تجعلاب نملنا قيف مجع
 أ اع العالر

 كيفية محاية املنافسة وتعزيزها يف االقتصاد الرقمي -اثلثاا  
 تكييف إطار مكافحة االحتكار وفقاا للتحدايت الرقمية -ألف 

 تتدن وتتتدي الجطتتو  الجينولتتوجش القتتليعيف  بيعتتيف األلتتوال و تتاذل األعمتتالر و تتلح ذلتتس  -١٠
لتان املنا قتيف، التو يلتز  تيييف تا لجنالت  واقتع القتول اجلديتد و تاذل الدأن أما  قواأمي وليا

 األعمال اجلديدير و ذا أمل نلغ األمهييف ليفاليف ألوال تنا قييف وألوال مفجوتيف أما  املنا قيفر
والن   القا د تاليا  ة ميا  يف ايتجيا   و معيا    تاا املقتج لس، التذي يقتجند     -١١

لا  للمقتتتتج ليمي ة وتتتتيا اافتتتتاهت أو ا تفتتتتاع األلتتتتعا ، علتتتتق الجتتتتوايلر قيتتتتا  الفوا تتتتد أو األلتتتت
ومبوجتت   تتذا ا  تتا ، ي تًتتا  وتتوا ا  زاع ها لتتان متتن قبيتتا القتتعل اي ىالتتش، التتذي ياتتيا 
عن تتلا  ألالتتيا  متتن التتىاتياييف أعمتتال املن تتان امل يمنتتيف التتو تجتتيذ لتتوقا  علتتق ا أىأتتت، للنمتتو 

ملما لتيف    تتدين ألتعا  ايلتج    ة األجلتمي متا غتمي الهل تد واتجيا  القتولر وتتؤ ي  تذا ا
واملجولتتو،    تتتمي  لتتلال املنا قتتمي متتن القتتولر وغعتتد ذلتتس،  يتتن أ  تزيتتد األلتتعا  وتتتجهللص 
اتيا ان غقب  أهلص املنا قيف  نا  أو اأعدام ار ومع ذلس، ي خت ع  ذا املما لان للجتدقياب 

دو، غقتتتب  اافتتتاهت األلتتتعا ، ة نتتتا  املقتتتج ليمي ة ة   تتتا  ميا  تتتيف ايتجيتتتا  أل تتتا تبتتت
البدايتتيفر ومتتن الج تتدأن األلتتلىل امللتبطتتيف مبعيتتا    تتاا املقتتج لس اتجمتتال نتتعوغيف  جتتلاع اللتتي ن 
أللعا  املن ان ا ليىوأييف الو تجيذ اسياتا األلالييف ة القول غقب  للعيف تهللت  األلتعا  

لذي تيقلا اتوا زميانر ز  علق ذلس أ  القعل لتي  والجقعد امللاعش ل تجياجان الال ييف ا
املعيتتا  األأقتت  ة اللتتي ن املنا قتتيف ة لتتيال املن تتان ا ليىوأيتتيف، أل  لتتدمان تًتتدي ت هلتتدَّ  
واا  و   تا  املقج ليو  ة واقع األمل يد عو  مهلتاغ   ستا غجتو د غيتاان ول تييفر وعليته، قتد 

يف أو املن تتان املاتتموليف غعمليتتان ايأتتدمال تقتتب  لتتل ا  تظتتا غعتت  ها لتتان املن تتان امل يمنتت
__________ 

-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon-increases-ad-market-share-atاأظتتتتل  (١3)

expense-of-google-facebookر 
(١٤) A Candeub, 2014, Behavioural economics, Internet search and antitrust, I/S: A Journal of Law and 

Policy for the Information Society, 9(3):407–434اأظتتل  أhttps://www.wired.com/2012/10/google-gets-

closer-to-a-court-date/ر 
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للمقتتتج لس ة أوتتتيال ألتتتلىل  تتتد القتتتعلر وينبغتتتش  ذ  تولتتتيع أطتتتال   تتتاا املقتتتج لس لياتتتما 
وييف املقتتتج لس وليتتتا ا ومحايتتتيف غيااتتتته الال تتتييف وتيتتتاليف ا غتتتدال وا    معتتتايد ألتتتلىل تل تتت

 النامجيف عن تبعييف املقج لس للمن ان امل يمنيفر
وقتد اقتتىح غعت  البتتاتًمي اتبتاع  تت  جديتد  زاع الج هليهلتتان املجعلهلتيف نملنا قتتيف التو تلتتتز  -١٢

علتتق ا    املللتتيف نملنا قتتيف النامجتتيف عتتن اليتتث املن تتان ة البيتتاان الال تتييف، واقتتىح ولتتلو  
 ن تان لقيالان ات ونييف واملنا قيف، مع ملاعاي الع قيف غمي ال يف ة القول والج يث ة 

(    تيفيتتتيف عاتتتز التتتن   الهلتتتا ث علتتتق   تتتاا املقتتتج لس عتتتن  ٢٠١٧ر وياتتتد لتتتا  )(١٥)يتتتاانالب
تاتف و  ع األلتلا  املللتيف نملنا قتيف ة ايقج تا  اللقمتتش، وياتد  علتق لتلو ي اتبتاع  ت  قتتا ث 
علق العمليتان  زاع املن تان اللقميتيف يلتتز علتق تتواجز  لتول القتول وت تا ب امل تا  وظ تو  

لتتدلول وأهلتتا  ايلجنتتال والتتجلدا  البيتتاان والتتج يث  ي تتا و يناميتتان الهلتتد ي متتلاقب غتتوانن ا
 ر(١٦)الجفاولييف

وينبغتتتش   لتتتال تعتتتدي ن علتتتق   تتتا  وأ وان ميا  تتتيف ايتجيتتتا  متتتن أجتتتا مواج تتتيف  -١3
التتتدأن الهلتتتل  التتتا ي والعاتتتلينر وييجقتتتش مقتتتا  املنا قتتتيف أمهيتتتيف ة  تتتذا ال تتتد  علتتتق الن تتتو 

يف وتَّتتدن  تتذا الاتتوا ا الً ثتتيف )عتتد  الًهلتتيف ة اجل تتيف الهلويتتيف، و تتواج  مثتتيف  يتتلي عامتت”الجتتايل: 
املقج ليمي، وايلجزا  إباتتيف الفلال للوا  األعمال(، مفا  ا أ  املنا قيف مقا ر  مقتا  املنا قتيف 

 ر(١٧)“ و منظث األلوال املف ا

 إنفاذ قانون املنافسة -ابء 
 تعريف السوق املعنية -١ 

تجقث املن ان اللقمييف آب   ا الاتبيييف وجواأب تا املجعتد ي، وتنطتوي أي تا  علتق تيتاليف  -١٤
ا غدال البا ظيف وو و ان الاث ومقجوأن الج يث ة البياان، وتل ا عنانل مفيدي ة تعليف 
القتتول املعنيتتيفر و يمتتا يجعلتتاب مبن تتان تفيقتتبو  و و تتا، تجوا تتاب ا  اع علتتق لتتلو ي تعليتتف تتتا 

جبتتا ا لتتوقا  مقتتجهلليف متتا  ا  املقتتج ليو  واملعِلنتتو  ومهلتتدمو امجتتوىل وأي وتتت ع ولتتلين جاأتت  نع
معنيتمي ي يإمتتو  معتتام ن  يمتتا غيتتن ث، أل    جتان التتجداميف املنجاتتان ت عجتتإ خمجلفتتيف نلتتج ف 
جواأتت  املن تتيفأ  هلتتد يعجتتإ املعِلنتتو  متتً   وتتبيان الجوانتتا ايججمتتاعش و لتتتان الب تتل غتتدا ا 

 ر ويعجمتد معيتا  التزأ ي ال تغدي(١٨)املقج ليو  تتذلس ا  ا غع ، غينما قد ي يلا ا حيا غع 
و   تاأتتت ملمولتتيف و تتد عا لتتيف ة القتتعل ومعيتتا  ايتجيتتا  اي ىالتتش علتتق وليتتان األلتتعا ، 
ومن   قد ي ييوا  أ اتمي منالبجمي لجهلدأ تعليف للقول املعنييف ة الاين الو تنطتوي علتق 

اللقميتتتيف، أل   تتذا املن تتتان تجتتيذ منجاتتتان أو لتتدمان وتتتاا  مهلاغتتا البيتتتاانر وغغيتتتيف  املن تتان
تعليتتف القتتول املجعتتتد ي اجلواأتت ، ي ينبغتتتش أ  تهلج تتل  يئتتتان املنا قتتيف علتتتق ملاعتتاي املعتتتام ن 

__________ 

 N Newman, 2014, Search, antitrust and the economics of the control of user data, Yaleاأظتل  (١٥)

Journal on Regulation, 31(2):401–454و ،F Pasquale, 2013, Privacy, antitrust and power, George 

Mason Law Review, 20(4):1009–1024ر 
(١٦) Khan, 2017ر 
(١٧) EM Fox, 1981, Modernization of antitrust: A new equilibrium, Cornell Law Review, 66(6):1140–1192ر 
(١٨) OECD, 2016ر 
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النهلديتتتيف، غتتتا ينبغتتتش ستتتا أ  أتلتتتذ ة ايعجبتتتا  أي تتتا  تتتتد هلان البينتتتان التتتو  يتتتن م تظج تتتا ة 
 ر(١٩)القول
وينبغش سيئان املنا قيف أ  تقجلد  معايد  لا ييف لجعليف القتول املعنيتيف ة الهلطاعتان  -١٥

لجيييتتتتف   ا  تتتتا وأ واهتتتتتا  ٢٠١٧اللقميتتتتيفر  هلتتتتد أهل تتتتت أملاأيتتتتا، متتتتً  ، قتتتتاأو  املنا قتتتتيف ة عتتتتا  
الهلاأوأيتتيف و تتاب ل تتا ص ايقج تتا  اللقمتتش اجلديتتدي، وأ للتتت تيمتتا  جديتتدا  يعتتىف نملنجاتتان 

تهلتدأ لتلعيف أو لدمتيف ”ان اةاأييف الو تهلدم ا املن ان نعجبا  ا لوقا ، مادي    أ  اتدم أو
وعتتتتلَّف ميجتتتت  اليتتتتا ت ن  ر(٢٠)‘(أ’(٢)١٨)املتتتتا ي  “وتتتتاا  ي ي بطتتتتا ا تتتتىاهت وجتتتتو  القتتتتول

لتوقا  لانتيف ”ايالا ي، ة قلا  تديل الع د غاأ   يقبو ، لول املنجاان املعنييف نعجبا  تا 
وتنتاول ة الليلته لجعليتف القتول خمجلتف اتتدمان ا ليىوأيتيف،  “الجوانتا ايججمتاعشلابيان 

املاتتا   لي تتا غونتتف ا ولتتا و الجوانتتا ايججمتتتاعش، وع قتتان الجنتتا    يمتتا غين تتا،   تت   عتتتن 
و   تتتا الاتتتبيييف املباوتتتلي ومتتتدىل اللتتتش املن تتتان اللقميتتتيف التتتو تجاتتتيا معامل تتتا متتتن جتتتلاع ا    

العتتد  ’وجتتو  ”وأتتيف ة تيييتتف املنجاتتان التتو تعللتت ا، وو   ة متتوجز الهل تتييف أ  الاتتبيييف نملل 
متتن املقتتجعملمي أو اتتتإان الجهلنيتتيف واملاليتيف والال تتييف ي ييفتتش ليجقتت  لاتتلتيف أ  تتتدلا ‘ الت ز 

ررر  تت   يتتن تدمتتيف أ  تجوقتتع  األلتتوال اةتتاو ي وتتتناذ  ي تتا مًلمتتا ق تتت ة القتتول األنتتلييف
ايمجتتدا  أفقتته عنتتدما تهلتتد  أوعتتا  خمجلفتتا  متتن اتتتدمان، متتن جتتلاع ا    الاتتبيييف املباوتتلي الهليتتاب 
 ر(٢١)“الهلوييف

 يةقوة السوقالتقييم سوء استعمال  -٢ 
يجطلتت  تهليتتيث الهلتتوي القتتوقييف ة لتتيال املن تتان اللقميتتيف الليتتا معتتايد خمجلفتتيفر  ال تتول  -١٦

أمهييف تا يف و ن ا  قوي لوقييف، و ذا  يف تجعتزز علق البياان والج يث  ي ا عن لا  ييجقيا  
تجنتا   علتق القتول غتدي  متن الجنتا   ة ”أتًل من جلاع ا    الابيييفر وعليه  إ  الاتلتان 

 ر(٢٢)‘“تا وشعالفا ز حي ا علق  ’القول، ها يؤ ي    أجا   
يد التو ينبغتش ملاعاهتتا ويج من قاأو  املنا قيف املنهلذ ة أملاأيا تيما  جديدا  غاأ  املعا -١٧

ة تهلييث امللتز القوقش ملناأي ما ة تاليف األلوال والابيان املجعد ي اجلواأ ، متن غين تا ا    
الاتتبيييف املباوتتلي و تتد املباوتتليأ وايلتتجلدا  املجتتوازي تتتدمان متتن مجع تتدين خمجلفتتمي وتيتتاليف 

و الهلهل تتا املناتتأي ة لتتيال ا    ن الاتتث التتا  ا غتتدال التتو تهلتتع علتتق عتتاتاب املقتتجعملميأ وو تتو 
ش النتتتاجث عتتتن الاتتتبيييفأ وونتتتول املناتتتأي    البيتتتاان ذان ال تتتليف نملنا قتتتيفأ وال تتتغو الجنا قتتت

 ‘(رأ(’3)١٨ايغجيا  )املا ي 
ويز ا   لوخ الهلوي القوقييف للمن ان اللقميتيف متن لت ل الجيامتا اللألتشر  هلتد وتلعت  -١٨

 تولتتتيع أطتتتال أعماستتتا  ألتتتيا  ة ألتتتوال املنبتتتع وامل تتت ، املن تتتان امل يمنتتتيف، تأمتتتازو  ووغتتتا، ة
ق تن  تتذا  وأنتب ت تنتا   الجاتتا  أو مطتو ي الجطبيهلتتان التذين يقتتجلدمو  تلتس املن تتانر وحي 

__________ 

 امللجع أفقهر (١٩)
 رhttps://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html#p0024اأظل  (٢٠)
(٢١) Federal Cartel Office, Germany, 2019a, Facebook, exploitative business terms pursuant to section 

19(1) GWB [German Competition Act] for inadequate data processing, Case summary, 15 Februaryر 
(٢٢) OECD, 2016ر 
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الجولتع قتتد هتا علتتق مجتع املزيتتد متتن البيتاان ويزيتتد قتتد هتا الجنا قتييف، و ن  تتا  و  متتلاقب غتتوانن 
وال الجطبيهلتتان، تيتتل المتتا نتتفيف املالتتس واملقتتجعما علتتق التتدلول    املجتتاجل ا ليىوأيتتيف وألتت

تد القواعر وقد تعمد املن ان امل يمنتيف، ة أي وقتت، متن جتلاع  تذا الولتع،     تيتا  لتلو  
ينطوي علق ا لاعي وا ق اعر  أمازو  علق لبيا املًال، تاأت ة البداييف ميجبتيف  ليىوأيتيف،   

قتتموعيف و د تتا متتن القتتلع ايلتتج  تييف، واأجهللتتت تنوعتتت وألتت ت تبيتتع املولتتيهلق واليجتت  امل
   ال تتناعيف الج ويليتتيف و تتا ي الجاز تتيف ة منجاتتان المتتا ع مج تتا الجاا يتتيف، مناِ قتتيف  تتا ا  أي تتا  

وللين ة لوق ا،  أنبذ متن املميتن للمن تيف امل يمنتيف أ  متيتز لتد الجاتا  املقتجهللمي التذين  تث 
بذ البتتا عو  يعجمتتدو  علتتق وتتلتيف أمتتازو  لد جتتيف أ تتث زن ن تتا ومنا قتتو ا ة الوقتتت أفقتتهر وأنتت

ة املا تيف  ٦حيهلهلو  معظث مبيعاهتث علق موقع ا علق الل ث ها ي فلهت علي ث من  لو  تىاوح غمي 
أ  يؤ ي ملتتز أمتازو  وتبه ايتجيتا ي    لتلو  مقتشع متن لت ل  ر و ين(٢3)ة املا يف ٥٠و

 أمو  تاما مً   القعل اي ىالش والجمييز لد املنا قمي علق مقجوىل  ا ي الجاز يفر
و ج تتتتت املفولتتتتييف األو وغيتتتتيف وميجتتتت  اليتتتتا ت ن ايالتتتتا ي ة أملاأيتتتتا الهليهلتتتتمي غاتتتتأ   -١٩

أمتتازو ر  أمتتا الهليتتاب املفولتتييف  دتتتز علتتق تيفيتتيف تعامتتا أمتتازو  متتع  تتا  الجاز تتيف متتن األ تتلاف 
الًالًتتتيف، ومتتتا  ذا تاأتتتت الاتتتلتيف تقتتتجلد  غيتتتاان البتتتا عمي لج هليتتتاب ميالتتت  متتتن املنجاتتتان التتتو 

، ٢٠١٨ر وأمتتتا الهليتتتاب ميجتتت  اليتتتا ت ن  هلتتتد غتتتدأ ة تاتتتلين الًتتتاين/أو مإ (٢٤)مباوتتتليتبيع تتتا 
ويلتز علق معل يف ما  ذا تاأت ولو  األعمال واملما لان الو تفللت ا أمتازو  علتق البتا عمي ة 
لتتوق ا ة أملاأيتتا تنطتتوي علتتق  لتتاعير وت تتطلع أمتتازو  غتتدو  متتز ول غونتتف ا أتتتإ اتجتتل  ز تتيف 

 ليىوأييف ة أملاأيا، والجا من   مياأيف تقمذ سا غفلهت ولو   د  علق ا أىأت وأولع لول
مواتييف للبا عمي الذين ينا قو  منجااهتتا علتق من تج ار وتيمتن أمهيتيف  تذا القتلو  مبوجت  قتاأو  

ر وغغيتيف  ثبتان (٢٥)املنا قيف األملاين ة  يمنتيف أمتازو  واعجمتا  البتا عمي علتق ا أىأتت علتق أمتازو 
متتن تعليتتف القتتول املعنيتتيف نعجبا  تتا لتتدمان لتتوقييف علتتق ا أىأتتت، و ذا للتتص اسيمنتتيف، ي غتتد 

ميجتت  اليتتا ت ن    التتجنجال غنتتاع  علتتق  تتذا القتتول املعنيتتيف، لتتجيو  وأتتذا  املتتلي األو  التتو 
 ر(٢٦)ت  تتتش لتتتول هبتتتذا ال تتتفيفأتتتتعتتتىف  ي تتتا  يئتتتيف منا قتتتيف س  اتتتتدمان القتتتوقييف علتتتق ا أى 

 ن الو تباول ا ويأن ق ا ييف أللىلرولييو  ذلس لاغهليف للج هليهلا
ومتتن األمًلتتيف الديًتتيف علتتق لتتلو  ماتتاغه وتتيوىل لتتد وتتلتيف وغتتا   عج تتا    املفولتتييف  -٢٠

، و تتتتش من تتتتيف  ليىوأيتتتتيف تتتتتو ل لتتتتدمان غتتتتل Spotifyمن تتتتيف  ٢٠١٩األو وغيتتتتيف ة وذا /متتتتا   
جيتتتتا  س اع  و  املولتتتيهلق الجتتتد هلش، تتتتدعش  ي تتتا أ  وغتتتا ال تتتتد متتتن اتيتتتا ان املجاتتتتيف وختنتتتاب ايغ

و  واتتتتتد، وال تتتتا متتتتن   علتتتتق ميتتتتزي  تتتتد عا لتتتتيف وتل تتتتاب لتتتتل ا  مبطتتتتو ي ال عتتتت  واليتتتتث ة 
 ر(٢٧)الجطبيهلان ا للين

__________ 

 رhttps://www.wsj.com/articles/sellers-need-amazon-but-at-what-cost-1421278220اأظل  (٢3)
(٢٤) Federal Cartel Office, Germany, 2018, Bundeskartellamt initiates abuse proceeding against 

Amazon, Press release, 29 Novemberر 
 أفقهرامللجع  (٢٥)
 ر/https://www.out-law.com/en/articles/2018/december/amazon-competition-case-germanyاأظل  (٢٦)
-https://newsroom.spotify.com/2019-03-13/consumers-and-innovators-win-on-a-level-playingاأظتل  (٢٧)

field/ر 



TD/B/C.I/CLP/54 

GE.19-07120 10 

، ا    املفقتتدي النا تتيف “تيتتا  الاتتبيان”(، التتذي  تتت م تتطلذ ٢٠١٠وأغتتلز وو ) -٢١
 تتتتدي، وإلتتتتص    أ  عتتتتن الهلتتتتوي املجياملتتتتيف  ألتتتتيا  ة ات يتتتتال قطتتتتاع ايت تتتتاين ة التتتتويأن املج

م تتتل يف تبتتتدي ة أتًتتتل متتتن  بهلتتتيف واتتتتدي متتتن  بهلتتتان الهلطتتتاع ي تتتع الاتتتلتيف ة موقتتتع ”وجتتتو  
الق ا الوقوف علق ن يف  ذا امل تظيف متن منظتو  قطتاع  ر ومن(٢٨)“م ا  جو ليت ا ب 

ايت تتاين ة لتتيال املن تتان اللقميتتيف، وي لتتيما املن تتان التتو تجبتتع  تتوذل األعمتتال املجياملتتيف 
  أليا ر
وتاتتد ق تتاأ تديًتتيف الع تتد    اتبتتاع  تت  أتًتتل ملوأتتيف ة تهليتتيث  لتتاعي التتجلدا  امللتتتز  -٢٢

لتتق لتبيا املًتتال، أثبتتت قتلا  ميجتت  اليتا ت ن ايالتتا ي التتذي امل تيمن ة ايقج تتا  اللقمتشر  ع
حيظل علق  يقبو  اجلمع غمي غياان املقجعملمي من م ا   خمجلفيف أ   نتا  نت ن غتمي لتلل 
قاأو  ميا  يف ايتجيا  و دا من املبا ئ والهلواأمي، مًا محاييف البياانر والتج نج  أ  لفيقتبو  

يف اتانتتتيف غاتتتبيان الجوانتتتا ايججمتتتاعش ة أملاأيتتتا،  ذ  تتتاوزن موقعتتا  م يمنتتتا  ة القتتتول الو نيتتت
ة املا يفأ وأظتل ميجت  اليتا ت ن أي تا  ة عوامتا ألتلىل ذان نتليف ة  ٩٥ت ج ا ة القول 

تهلييمتته للهلتتوي القتتوقييف، مًتتا ال تتول علتتق غيتتاان  امتتيف متتن الناتيتتيف الجنا قتتييف، والهليتتاب و تتو ان 
ولتتتتلو  املقتتتتجعما، وقتتتتوي ال تتتتغو الجنا قتتتتش النتتتتاجث عتتتتن الاتتتتث التتتتجنا ا     ا    الاتتتتبيييف، 

ر وييمتتتن ال تتتل  للمقتتتج لس ة  هلتتتدا  التتتج يث ة التتتجعمال البيتتتاان الال تتتييف (٢٩)ايغجيتتتا 
تتتد  ال تتتل  الجنا قتتتش ة لتتتيال  أل تتتلاهت الجنمتتتيو، أمتتتا علتتتق اجلاأتتت  ا لتتتل متتتن القتتتول  هلتتتد ت 

  متتو  ِ ا  م يمنتتا  يعتتلهت تيتتز ا عتت   ة اتتتدمان ا ع أيتتيف،  ذ يواجتته التتزن ن واملنا قتتو  املعلنتتو 
وتتتبيان الجوانتتتا ايججمتتتاعش، أل  من تتتيف  يقتتتبو  أنتتتب ت وتتتيئا   اتتتيئا  من تتتيف ي  تتت  عن تتتا 

ر (3٠)للتزن ن املعلنتمي، األمتتل التذي يجالتق ة التتزأ ي القتليعيف ة  قتث أعماستتا ة القتنوان األلتتدي
و  األعمتتتال التتتو تنطتتتوي علتتتق وتتتل ”ونتتتنف ميجتتت  اليتتتا ت ن  تتتذا الهل تتتييف نعجبا  تتتا متتتن 

، والتتتجند ة قتتتلا ا علتتتق وجتتته ات تتتوال    مبتتتا ئ محايتتتيف البيتتتاان التتتو ي تتتتل  ة “ايلتتتجغ ل
الهلتتتاأو  األملتتتاين   قتتت  غتتتا تج تتتمن ا أي تتتتا  ي  تتتيف ايالتتتا  األو و  الجنظيميتتتيف العامتتتيف لمايتتتتيف 

يف األملاأيتيف س  مبتا ئ الهلتاأو  البياان، تيل تفيد ايجج تا ان الهل تا ييف ميمتيف العتدل ايالا يت
ر و باب ميج  (3١)املدين  ين أ  تقلي ة الديد مدىل اأطواع ولو  األعمال علق ايلجغ ل

اليتتتتا ت ن مبتتتتا ئ محايتتتتيف البيتتتتاان ة تهلييمتتتته للاتتتتلو  التتتتو تفللتتتت ا وتتتتلتيف  يقتتتتبو أ وو هلتتتتا  
يهلتتتل وا كليتتتيف ومتتتن  و  للجاتتتليعان املجعلهلتتتيف كمايتتتيف البيتتتاان، ينبغتتتش أ  يجقتتت  للمقتتتجعملمي أ  

 تلاا تيفييف الجعمال غيااهتث الال ييف، ول ال ا  يقتبو  علتق موا هلتيف  عليتيف ملعاجلتيف البيتاان، 
ر (3٢)أل  موا هلتتيف املقتتجعما ي تيتتو   عليتتيف  ي  ذا تتتا  تتتو د لتتدماهتا  تتد مل تتو  غجلتتس املوا هلتتيف

 اب   ونتتييف البيتتاان، وينتتد لوذ بتتت  يقتتبو     أ   تتذا األمتتل تتتا  ينبغتتش اعجبتتا ا وتتأا  يجعلتت

__________ 

(٢٨) T Wu, 2010, The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires (Alfred A Knopf, New York)ر 
(٢٩) Federal Cartel Office, Germany, 2019aر 
(3٠) Federal Cartel Office, Germany, 2019b, Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining 

user data from different sources, Background paper, 7 Februaryر 
 امللجع أفقهر (3١)
 امللجع أفقهر (3٢)
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ر وة  تتتذا ال تتتد ، أوتتتا  ميجتتت  اليتتتا ت ن (33)تنظيميتتتيف ألتتتلىلمتتتن   لتتتمن الج تتتاال  يئتتتيف 
 ايالا ي    ما يلش:
ة ايقج تتتتا  اللقمتتتتش،  ًتتتتا مجتتتتع البيتتتتاان ومعاجلج تتتتا والاتتتتلو  ذان ال تتتتليف  

ال تتول  أاتا ا  متتن أأاتتطيف  أ ي األعمتتال ينطتتوي علتق أمهيتتيف نلغتتيف للمنا قتتيفر ون تتنف
علتتتق البيتتتتاان، ة املهلتتتا  األول، ة تالتتتتيف املن تتتتان والاتتتبيان ا ليىوأيتتتتيف، نعجبتتتتا ا 

متتتتن قتتتتاأو  املنا قتتتتيف ‘( أ(’3)١٨ عتتتتام   ذا نتتتتليف نسيمنتتتتيف علتتتتق القتتتتول مبوجتتتت  املتتتتا ي
األملتتاينر ومتتن    تتإ   نتتد أأاتتطيف معاجلتتيف البيتتاان التتو ت تتطلع هبتتا الاتتلتان امل يمنتتيف 

ا   يئتتيف املنا قتتيف، ي  يتتن أ  يجوي تتا املوظفتتو  املعنيتتو  كمايتتيف م متتيف ألالتتييف متتن م تت
البيتتاانر وة تتتاين اسيمنتتيف علتتق القتتول،  تت  علتتق  يئتتيف املنا قتتيف أ  أتلتتذ مبتتا ئ 
محايتتيف البيتتاان ة ايعجبتتا ، وي لتتيما ة تهليتتيث متتا  ذا تاأتتت الاتتلو  املجعلهلتتيف مبعاجلتتيف 

مثتتتيف نتتتليف غتتتمي قتتتاأو  املنا قتتتيف وقتتتاأو  محايتتتيف  البيتتتاان منالتتتبيف أ  ير وة  تتتذا ال تتتد ،
 ر(3٤)البياان

وتإز  تذا الهل تييف أهلطجتمي  تامجمير أوي ، ي غتد متن التلال  متا علتق  قتيد ل تا ص  -٢3
املن تتتان اللقميتتتيف ة قتتتاأو  املنا قتتتيف أو علتتتق ملاعاهتتتتا ة  أفتتتاذ قتتتاأو  املنا قتتتيفر  أيتتتا ، ينبغتتتش أ  

ليَف غتتمي قتتاأو  املنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس ومحايتتيف البيتتاانر وقتتد يلاعتتش قتتاأو  املنا قتتيف و أفتتاذا ال تت
از ا  تتتتلاغو  تتتذا اةتتتتاين غقتتتب  الهلتتتتوي القتتتوقييف التتتتو تجي  تتتا غيتتتتاان املقتتتج ليمي للمن تتتتان 
اللقميتتيفر ومثتتتيف تاجتتيف    اتبتتتاع  تت  أتًتتتل ملوأتتتيف ة تهلييمتتان  لتتتاعي التتجلدا  امللتتتتز امل تتتيمن ة 

 البياانرايقج ا  اللقمش الهلا ث علق 
مليا   وي  علق ولتيف  ٢.٤٢،  للت املفولييف األو وغييف  لاميف قد  ا ٢٠١٧وة عا   -٢٤

 و تتتا غقتتتب   لتتتاعي التتتجعمال ملتز تتتا امل تتتيمن  ذ متتتتنذ لتتتدمج ا املجعلهلتتتيف نلجقتتتول الهلتتتا ث علتتتق 
مياأتتتتتيف ن زي ة أجتتتتتا   كً تتتتتا ”، و أن أ   و تتتتتا ي خت تتتتتص “ميتتتتتزي  تتتتتد ماتتتتتلوعيف”املهلا أتتتتتيف 

ر (3٥)“تدمج ا املجعلهليف نلجقول الهلا ث علق املهلا أيف، غينما تعطش لدمان املنا قمي  تبتا  أ ى  ي
ولل ت املفولييف    أ   و ا ختناب املنا قيف علق ألا  ايلج هلال ة ألوال الجقول الهلتا ث 

علتق أ   علق املهلا أتيف، منج يتيف متن   قواعتد املنا قتيف املعمتول هبتا ة ايالتا  األو و ، التو تتنص
علق عاتاب الاتلتان امل يمنتيف ”اسيمنيف علق القول ة تد ذاهتا ليقت أملا  خمالفا  للهلاأو ، لين 

مقؤولييف عد   لاعي ملتز ا الهلوي ة القول غجهلييد املنا قيف، لواع أة القول التو هتتيمن علي تا 
ال ملبتدأ غقتيو  تو نيمجًت”ر وأملن املفولتييف ة قلا  تا وتلتيف  و تا (3٦)“أ  ة ألوال منف ليف

املقتتاواي ة املعاملتتيف غتتمي لتتدمان الجقتتول الهلتتا ث علتتق املهلا أتتيف التتو يهلتتدم ا منا قتتو ا ولتتدماهتا 
 ر و تتتذا مبتتتدأ هاثتتتا ملبتتتدأ اليتتتا  ة ألتتتوال ايت تتتاين ومبتتتدأ تيتتتا  الاتتتبيان التتتذي(3٧)“ تتتش

__________ 

 رhttps://www.bbc.com/news/amp/technology-47146431اأظل  (33)
(3٤) Federal Cartel Office, Germany, 2019bر 
(3٥) European Commission, 2017, Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing 

dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service, 

Press release, 27 Juneر 
 امللجع أفقهر (3٦)
 امللجع أفقهر (3٧)



TD/B/C.I/CLP/54 

GE.19-07120 12 

لتىاليا    يقلي علق مهلدمش لدمان ا أىأتتر وت تيف جلنتيف املنا قتيف ووتؤو  املقتج لس ة أ
 ر(3٨)مت يص الالتان الهلوييف ة القولول  املقؤولييف اتانيف للو ي زأ ي 

( ٢٠١٧وأ  ن  تتتذا الهل تتتييف أهلاوتتتا  غتتتمي امتتتاممي املعنيتتتمي نملنا قتتتيفر وتلتتتا أتمتتتا  ) -٢٥
الوقتتا ع ملعل تتيف متتا  ذا تاأتتت تنتتد ل لتتمن أظتتتلأن ا لتتاعي التتً ث علتتق األ جتتذ، و تتش   تتت  

من املعا دي املنظِ متيف لعمتا ايالتا  األو و   ١٠٢ت ز  الالاع، ة ليال املا ي الجعاما والجمييز و 
متتن  و   ا تتا ات  لتتبع  املفتتا يث ”وايجج تتا ان الهل تتا ييف ذان ال تتليف، وللتتص    متتا يلتتش: 

والهلواعتتتتد األلالتتتتييف اليامنتتتتيف و اع ا  تتتتا  الهلتتتتا ث ستتتتذا ا لتتتتاعان،  تتتتإ  وقتتتتا ع   تتتتذا الهل تتتتييف  
ر ويبتتمي  تتذا الولتتع أوجتته الهل تتو  املمينتتيف ة املعتتايد (3٩)“ئتتان ا لتتاعي  تتذاتنتتد ل لتتمن   ي

املعجمدي لج ليا  لاعي الجعمال امللتز امل يمن ة ليال ايقج تا  اللقمتش، تيتل  يتن أ  يناتأ 
اجلتتتدال تتتت  ة تعليتتتف القتتتول املعنيتتتيفر  لمتتتا تاأتتتت املن تتتان اللقميتتتيف مجعتتتد ي اجلواأتتت ، تتتتؤ ي 

واتتد عتا ي    تعزيتز القتلو  امللتا نملنا قتيف ة اجلاأت  ا لتلر وة ق تييف اسيمنيف علق جاأت  
 و ا، الج نج  أ  اسيمنيف تامنيف ة لتول  لتتان الب تل، غينمتا تتا  القتلو  املقتشع ة لتول 
لدمان الجقول الهلا ث علق املهلا أيفر وت عهل تد ل تا ص املن تان اللقميتيف تت  علتق أتًتل  يئتان 

القتول املعنيتيف أو ولتَع أظليتيف ال تل  أو الديتَد أتوع ا لتاعي مبوجت  األ تل  املنا قيف لإي  تعليفَ 
 الهلاأوأييف اللا نيف غاأ  املنا قيفر

 استعراض عمليات االندماج -٣ 
ياتتتيا الليتتتا عمليتتتان ايأتتتدمال ألتتتلون  مقتتتبهلا   امتتتا  ملعاجلتتتيف متتتا  يتتتن أ  يناتتتأ متتتن  -٢٦

ن انر  د أ  الولع القا د تاليا  ة معظتث ووا ا تجعلاب نملنا قيف من جلاع الهلوي القوقييف للم
الويأن الهل ا ييف  و أ  عمليان ايأدمال الو تقجوة عجبيف معينيف من  قث األعمال أو األنول 
تتتث   تتش وتتتد ا التتو خت تتع ل لتتجعلاهتر وي أتلتتتذ  تتذا الالتتيف ة القتتبا  قيمتتيف البيتتاان واَليُّ

قج تتتا  اللقمتتتش وت تتتفش قتتتوي علتتتق الاتتتلتان التتتو األ تتتلاف املندوتتتيف  ي تتتار والبيتتتاان  امتتتيف ة اي
تتتج يث  ي تتار وملتتا تاأتتت ا لطتتا ان املجعلهلتتيف غعمليتتان ايأتتدمال ة معظتتث التتويأن الهل تتا ييف 
تقتتتجند    عجبتتتان معينتتتيف،  تتتش ة العتتتا ي  قتتتث األعمتتتال أو األنتتتول،  تتتإ  معتتتايد ا لطتتتا  قتتتد 

ت تتتا ة الغالتتت     عجبتتتيف  قتتتث األعمتتتال تاتتتما الاتتتلتان اللقميتتتيف الهلا متتتيف والناوتتتئيف أل تتتا ي  ي
 الدأيا، علق الل ث من ا تفاع قيمج ار

و  عتتت  تتذا امللتتاوف ميجتت  اليتتا ت ن ايالتتا ي األملتتاين    أ  ي تتيف، ة قتتاأو   -٢٧
املنا قتتيف األملتتاين، عجبتتيف جديتتدي لاتتل  ا لطتتا  ة لتتيال ملاقبتتيف عمليتتان ايأتتدمال، عتت وي علتتق 

ش وعجبيف  قث األعمال املش األولر و يذا خت ع املعام ن مللاقبيف عمليتيف عجبيف  قث األعمال العامل
مليتو  يتو و، أي  ذا  تاوز لتعل الاتلاع  ٤٠٠ايأدمال  ذا  تاوز املبلتغ املهلاغتا لعمليتيف ايلتجي ع 

وعليه، ينبغش ا    لطا  ميجت  ‘(ر أ(’١)3٥ا املاىي  ذا املبلغ )املا ي وات و  الو يج مل 
تتت   ن غعمليتتان التتجي ع املن تتان اليتتإىل علتتق الاتتلتان ال تتغدي املبجيتتلي والواعتتدي،اليتتا ت 
__________ 

 رhttps://www.accc.gov.au/media/video-audio/digital-platforms-inquiry-media-conferenceاأظل  (3٨)
(3٩) P Akman, 2017, The theory of abuse in Google Search: A positive and normative assessment 

under EU [European Union] competition law, Journal of Law, Technology and Policy, 

 ر374–301:(2)2017
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م يتتمي يتتو و،  ٥و   ل تبلتتغ الاتتلتيف األنتتغل تامتتا  عجبتتيف  قتتث األعمتتال املتتش التتدأيا امتتد ي ة 
 األمل الذي قد حيدث ة الغال  ة ايقج ا  اللقمشر

ا، أ  تياف وتزيا ما  ين أ  ييبا املنا قتيف وينبغش سيئان املنا قيف، و ذا  و األمً -٢٨
متتن قيتتو  امجتتيف عتتن عمليتتان ايأتتدمال منتتذ البدايتتيف، غتتدي  متتن  اولتتيف ت تت يذ الجبعتتان ال تهلتتيف 
امللليف نملنا قيف، أل   ذا الجبعان قد تقجع ش علق الا ما أ  الجيل الالتيف القولر ويعلهت 

يف أقبيا  ة جنوب ولل وليا معاجليف الاتوا ا ا  ا  أ اا تفانيا  اوين وتاين منا قيف  جي
املجعلهلتتتتيف نملنا قتتتتيف غعتتتتد  متتتتتا  عمليتتتتيف اأتتتتدمالر ول تقتتتتجوف املعاملتتتتيف عجبتتتتان وتتتتل  ا لطتتتتا  ة 
طَتتل هبتتا  يئتتان املنا قتتيفر  تتد أ تتا أ  ن وتتوا ا مجعلهلتتيف  التتويأن الهل تتا ييف املعنيتتيف ومتتن   ل خت 

 كتل  تذا الاتوا ا ومعاجلج تا يتهلتا ر وتبتمي  تتذا نملنا قتيف ة املنطهلتيف، والتط لن الوتتاين   
الاين الج دأن املاثليف أما  معاجليف ووا ا املنا قتيف الناوتئيف عتن عمليتيف اأتدمال منج يتيف،   ت   

  عن  مياأييف الج هلياب ة ا    امللتبطيف نملنا قيف ة أعهلاب عملييف اأدمالر
 عملية اندماج يف جنوب شرق آسيا الستعراضدراسة حالة إفرادية  

، و تتش وتتلتيف يلتتجدعاع لتتيا ان األجتتلي Grab، التتجولت وتتلتيف ٢٠١٨وذا /متتا    ٢٦ة  
يلتتتجدعاع لتتتيا ان األجتتتلي ة عتتتد  متتتن غلتتتدا   Uberوأنتتتول وتتتلتيف  عمليتتتانة لتتتنغا و ي، علتتتق 

تمبتتتو أ ومتتتاليزأ جنتتتوب وتتتلل ولتتتيا، مبتتتا  ي تتتا  أدوأيقتتتيا واتيلنتتتد ولتتتنغا و ي والفلبتتتمي و ييتتتت ا  و 
واأ تث  Grabة املا تيف متن وتلتيف  ٢٧.٥ت يف  Uberوميا ا ر وة   ا   ذا ال فهليف، تازن ولتيف 

ر ول إطتتتل الطل تتتا   يئتتتان املنا قتتتيف ة البلتتتدا  املعنيتتتيف أل  Grab  يقتت ا الجنفيتتتذي    ولتتت    ا ي 
غعمليان ايأدمال، تما  و ال فهليف ل تقجوف عجبان ا لطا  ا لزامييف أو يأعدا  ول  ا لطا  

 الال مً   ة لنغا و ير
وة  أدوأيقتتيا،  أن  يئتتيف املنا قتتيف أ  ال تتفهليف تاأتتت مبًاغتتيف عمليتتيف التتجي ع علتتق أنتتول متتن  

ة  أدوأيقيا، ول تين من  Grabة  أدوأيقيا     لع ولتيف  Uber و  أهلا القيطلي من  لع ولتيف 
قا ما  غ فيف مقجهلليف  يزالة  أدوأيقيا ي  Uberاأوين لفلع ولتيف   عملييف اأدمال، ما  ا  الييا  الهل

 ة  أدوأيقيار Grabعن الييا  الهلاأوين لفلع ولتيف 
وقتتتل ن جلنتتتيف املنا قتتتيف املاليزيتتتيف أ  تلنتتتد عتتتن تًتتت  لتتتول التتتجدعاع لتتتيا ان األجتتتلي علتتتق  

العتا  التإي، متن أجتا لتما  عتد   نلنهلتاا أىأت غعد عملييف ايأدمال،    جاأت  اللانتيف املعنيتيف 
  ل ل ال فهليف نملنا قيف ة لدمان الجدعاع ليا ان األجلير

والجعللتتت جلنتتتيف املنا قتتتيف ة الفلبتتتمي  تتتذا ال تتفهليف ملعل تتتيف متتتا  ذا تاأتتتت لتتتجؤ ي    تهلليتتتا  
املنا قيف    تد غعيد، و للتت أمتلا  يهل تش نختتاذ تتداغد مؤقجتيف يقتلي لت ل  تىي التجعلاهت عمليتيف 

يأتتتتتدمال، متتتتتن أجتتتتتا الفتتتتتاخ علتتتتتق ظتتتتتلوف القتتتتتولر و ل تتتتتت اللانتتتتتيف لل تتتتتفهليف ة الفلبتتتتتمي ة ا
،   نا  غالو  تجعلاب غنوعيتيف اتتدمان ومعتايد الديتد األلتعا ر وتتا  استدف ٢٠١٨وب/أ قط  

متتن  تتذا الجتتداغد الج تت ي ييف  تتو معاجلتتيف الاتتوا ا املجعلهلتتيف نملنا قتتيف، مبتتا ة ذلتتس ا تفتتاع األلتتعا  
ان النا تتتا  عتتتتن ال تتتفهليف،   تتت   عتتتن لتتتتما   مياأيتتتيف  لتتتول وتتتلتان جديتتتتدي    وتتتتدين اتتتتدم

 Grabأمنتتاع  ايتتدين متتن أ تتلاف  لًتتيف  جتتلاع  نتتد مقتتجهلا يمجًتتال وتتلتيف  اللانتتيفالقتتولر وعينتتت 
مليتتو  غيقتتو  لبيتت   ١٦،  للتتت اللانتتيف  لامتتيف قتتد  ا ٢٠١٨يلجزاماهتتار وة تاتتلين األول/أتجتتوغل 

ة الفلبتتمي غقتتب  اأج تتا  أتيتتا    يقتتييف متتن األمتتل املجعلتتاب نلجتتداغد املؤقجتتيف  Grabعلتتق  تتلع وتتلتيف 
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 ٦.٥،  للتت اللانتيف  لامتيف قتد  ا ٢٠١٩ل ل  ىي الجعلاهت عملييف ايأتدمالر وة تتاأو  الًاين/ينتايل 
ة الفلبتتمي غقتتب  تهلتتدأ غيتتاان اق تتيف و تتد منقتتاميف  Grabغيقتتو  لبيتت  علتتق  تتلع وتتلتيف  م يتتمي

 يف للند امجًاسا يلجزاماهتارو د ن ي 
الهليهلتتا  ة  ٢٠١٨وذا /متتا    ٢٧و ج تتت جلنتتيف املنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس ة لتتنغا و ي ة  

ال تتفهليف ملعل تتيف متتا  ذا تتتا   ي تتا لتتلل لهلتتاأو  املنا قتتيفر وو هلتتا  ستتذا الهلتتاأو ، ي ي لتتَز  أ تتلاف عمليتتيف 
تهلييمتتتتا  ذاتيتتتتا  لج ديتتتتد متتتتدىل لتتتتلو ي  ايأتتتتدمال إبلطتتتتا  اللانتتتتيف نلعمليتتتتيف ليتتتتن علتتتتي ث أ  يناتتتتزوا

ا لطتا ر ولل تتت اللانتتيف    أ  ال تفهليف قللتتت تًتتدا  متتن املنا قتيف ة لتتدمان التتجدعاع لتتيا ان 
ة املا تتتيف متتتن ت تتتيف القتتتول  ٨٠ Grabاألجتتتلي ة لتتتنغا و ير  عهلتتت   تتتذا ال تتتفهليف، مليتتتت وتتتلتيف 

لر وتالت ا    الابيييف ، من القو Uberو  عت األلعا   و  للول أقلب منا   سا، و و ولتيف 
الهلوييف  و  غلوغ الالتان اجلديدي الو  للت القول أطاقا   ي ن ا من البهلاع والجولع  ي ار عت وي 

الجزامتان الجعامتتا ال تتلي علتتق وتلتان لتتيا ان األجتتلي والاتتلتاع  Grabعلتق ذلتتس،  للتتت وتتلتيف 
ملنا قتتمي امجملتتمي علتتق الونتتول    العتتاملمي ة وتتال أتجتتد القتتيا ان والقتتا هلمي، هتتا أعتتال قتتد ي ا

القا هلمي ال زممي وامللتبان ال لو ييف للجولع ة القولر و للت اللانيف غع  الجداغد الج ت ي ييف 
تلزم ا إبلغاع الجزاماهتا ال لييف علق ولتان ولا هلش ليا ان األجلي و غهلاع العما  Grabعلق ولتيف 

متتن  Uberو Grabمتتدي قبتتا ال تتفهليفر وغغيتتيف منتتع وتتلتو  وا زميج تتا اتانتتيف نلجقتتعد التتو تاأتتت معج
ايلج واذ علق امللتبان األللىل لل يلوليف  و  ونول منتا   جديتد    ألتطول امللتبتان، ألزمتت 

متن  و   Grabغبيع  ذا امللتبتان ألي منتا    جمتا ومنعج تا متن غيع تا لاتلتيف  Uberاللانيف ولتيف 
مليتتو   وي  لتتنغا و ي علتتق  ١3لانتتيف  لامتتيف قتتد  ا موا هلتتيف مقتتبهليف متتن اللانتتيفر وألتتدا   للتتت ال

 الالتجمي معا ، لل ع عمليان ايأدمال املنج ييف الو ي  جعيف  ي ا والو ت ل نملنا قيفر
، و أىل ة تتتاأو  ٢٠١٨و تجذ ولتت  املنا قتيف ة  ييتتت ا  الهليهلتا  ة ال تتفهليف ة أأ /متايو  

ة املا تيف ة  ييتت ا  غعتد  ٥٠قتد تجاتاوز  ة القتول Grabأ  ت يف ولتيف  ٢٠١٨األول/ يقمإ 
عمليتتتتيف الجملتتتتس، وتتتتتا  علي تتتتا  ذ  أ  ختطتتتتل اسيئتتتتيف غعمليتتتتيف ايأتتتتدمال و هلتتتتا  لهلتتتتاأو  املنا قتتتتيفر وة 

، أتال اةل  امللف      ا ي املنا قيف ومحاييف املقج لس الجاغعتيف لتوزا ي ال تناعيف ٢٠١٩وبا / إايل 
 والجاا ي ملوانليف الج هليابر

 Carmudi Insider, 2019, Grab P[hilippines] fined 6.5 million by local antitrust office for:امل تا  

submitting wrong data, 29 Januaryأ وCompetition Commission, Malaysia, 2018, Malaysia 

Competition Commission to ensure e-hailing market remains competitive, Press statement, 28 Marchأ 
 Competition Commission, Philippines, 2018, PCC [Competition Commission, Philippines] bindsو

Grab to service quality, price conditions for Uber takeover, Press release, 10 Augustو أKPPU 

[Competition Commission], Indonesia, 2018, The acquisition of Uber assets in Indonesia, 26 Aprilأ 
  رViet Nam Plus, 2019, Vietnamese authorities to probe Grab-Uber deal again, 14 Februaryو

 
ويهلتتتتىح تهلليتتتتل نتتتتد  متتتتؤللا  عتتتتن اللانتتتتيف امللجتتتتا ي املعنيتتتتيف نيت تتتتاين الجاغعتتتتيف ةلتتتت   -٢٩

اللتتتو  ان ة اململيتتتيف املج تتتدي لإيطاأيتتتتا العظمتتتق وأيللنتتتدا الاتتتتمالييف النظتتتل ة  ل تتتاع عمليتتتتان 
يتتؤ ي ”ايأتتدمال والجملتتس الهلا متتيف علتتق البيتتاان يلجبتتا  امل تتل يف العامتتيف، ماتتدا     متتا يلتتش: 

لجبا ، من ج يف،    أاوع تالتيف متن عتد  اليهلتمي متن عمليتان متلتس الاتلتان  يتن أ   ذا اي
تًبو ايلجًما  األجنب املباولر لينه  نذ، من ج يف أللىل،  يئيف املنا قيف واأللوال ملوأيف أتإ 
ة  نتتتدا  قتتتلا  إتتتد  امل تتتل يف العامتتتيفر أمتتتا ايجج تتتا  الهل تتتا ش التتتلا ن وقتتتاأو    تتتاا املقتتتج لس 
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 نعتتتا اسيئتتتيف متتتن الجتتتدلا ة عمليتتتيف متلُّتتتس تتتت  و   تاأتتتت قلهلتتتيف  زاع ملاتمتتتيف املن تتتيف   تتتيمين أ 
 ر(٤٠)“تاما  تبدا  جدا  من البياان

 التنظيم -جيم 
يتتز ا  الهللتتاب  زاع  لتتاعي املن تتان الل يقتتييف التتجعمال قوهتتتا القتتوقييف، ومتتدىل اليم تتا ة  -3٠

وأنتتب ت غعتت   تتذا املن تتان م يمنتتيف وييتتا  البيتتاان، و لتتلا  ا نملقتتج ليمي واةجمتتع أي تتا ر 
يقتتتجطيع املقتتتج ليو  ايلتتتجغناع عن تتتا،  ذ تهلتتتا اتيتتتا ان املجاتتتتيف ستتتث،  يميلتتتو     التتتجلدا   ي

أفتت  املن تتان، وي ي بتتدو    بتتيف ة الج تتول عن تتار وت هلتتاَ    تتذا املن تتان ة تًتتد متتن األتيتتا  
جللش عن ا وي  د متن ليتا  لتوىل الهلبتول نمللا اب العاميف، أي أ  املقجعما ياعل نلعاز عن ال

ر وي غد من زأ ي الجفيتد  يمتا  ذا تتا   أفتاذ قتاأو  املنا قتيف أأقت  أ اي أو (٤١)غالو  لدمج ا
أ  تتل ا ملعاجلتتتيف الاتتتوا ا النامجتتيف عتتتن املن تتتان اللقميتتيفر  هلتتتد ييتتتو  تنظتتيث  تتتذا املن تتتان أوتتتد 

الاتلتان و اتتتيف تيتا ؤ الفتلال غتدي  متن   عالييف ل ما   مياأييف الونول املفجوح والعتا ل جلميتع
 القعش    تا مااتا املنا قيف ال تهليف مبوج  قاأو  املنا قيفر

ويايا اليا  وا    ولل  زاع املن ان اللقمييف امل يمنيفر ولعا متن لتبا لتما  اليتا   -3١
ن، تيتل تطبياب مبدأ امللا اب األلالييف علق املن تان امل يمنتيف، علتق  تلا  تنظتيث قطتاع ايت تاي

متلس الالتيف املاغليف عا ي اسياتا األلالييف أو تديل ا ومتلتس مجع تَد استاتف الًاغتت أو اممتول، 
لين تتا ت لتتَز  نلقتتماح لاتتلتان ايت تتاين األلتتلىل نلتتجلدا  امللا تتاب غقتتعل من تتفر و يتتن أ  

لتيف، مًتا تطبيتاب يقاعد تطبياب مبدأ امللا اب األلالييف ة منع املن ان الو تديل ملا اب ألالتييف هاث
مجال وغا أو لول أمازو ، متن  لتاعي التجلدا  امللتتز امل تيمن، متع القتماح ستا ة الوقتت ذاتته 

 ر(٤٢)نيتجفاخ غفوا د الاث
( أ  قتتتتتواأمي ميا  تتتتتيف ايتجيتتتتتا  وتتتتتتد ا ي تيفتتتتتش لجنظتتتتتيث قطتتتتتاع ٢٠١٠ويتتتتتلىل وو ) -3٢

الج عتت  سلتتعا  ايلتتج    املعلومتتانأ ومتتن ألتتباب ذلتتس أ  تطبيتتاب  تتذا الهلتتواأمي ينتتج  عتتن 
ولتتلوب لانتتيف ألتتلىل متتن لتتوع التتجعمال الهلتتوي القتتوقييف، ويتتذ   وو    أ   تتذا املما لتتان 

ر وة  أي وو، ملا تا   تذا الجتدلا ال تتاب  تد م  تث لهلطتاع (٤3)ليقت أتًل اجلواأ   ويالييف
ومتتتان، ماتتتتدا  املعلومتتتان،  يتتتتن اتبتتتاع  تتتت   لتتتجو ي للجعامتتتتا متتتع تلتيتتتتز الهلتتتوي ة اقج تتتتا  املعل

، التجنا ا  “أظا  ي دف    تهلييد وتهلقيث وموع الهلوىل الناوتئيف عتن التج يث ة املعلومتان”   
ا غهلاع علق مقا يف مفيدي غمي تا واتدي من امل ا  أو الطبهلان الل يقييف ”   مبدأ الف ا، أي 
اجل تتتتان التتتتو تطتتتتو  ي غتتتتد متتتتن الف تتتتا غتتتتمي ”ر وو هلتتتتا  ستتتتذا املبتتتتدأ، (٤٤)“ة اقج تتتتا  املعلومتتتتان

املعلومان، واجل ان التو متلتس اسياتتا األلالتييف للاتبيان التو متتل من تا املعلومتان، واجل تان 
، وت تتث نتتيغيف وو ثتت ث  تتتا ز لجنفيتتذ “التتو تتتج يث ة أ وان أو منتتاغل الونتتول    املعلومتتان

__________ 

(٤٠) Select Committee on Communications, United Kingdom, 2019, Regulating in a digital world, 

Second report of session 2017–19, 9 Marchر 
 امللجع أفقهر (٤١)
(٤٢) Khan, 2017ر 
(٤3) Wu, 2010ر 
 امللجع أفقهر (٤٤)
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ذايت التجنا ا     قواعتد  ذا املبدأ  ش تنظيث الهلطتاع و أفتاذ قتواأمي ميا  تيف ايتجيتا  والجنظتيث الت
 ر(٤٥)الالتان

ومثيف  ت  أوتد نتلاميف أي و تو تهلييتد اوتجغال من تيف م يمنتيف ة لتول تتو ل  ي تا اسياتتا  -33
ر  اتلتيف أمتازو ، علتق لتبيا املًتال، تبيتع (٤٦)األلالييف وتنتا    ي تا الاتلتان التو تعجمتد علي تا

 اع املنا قمي أو  للاج ث متن القتول ة مجال ا وتنا   البا عمي املقجهللمي، وتقجطيع من    ق
 من ل ل اعجما  لعل ا ىالش أو  ظ ا  البا عمي ة   جان أ ى ة أجا   الب لر

وو  ن مهلىتتتتان هاثلتتتيف علتتتق ال تتتعيدين التتتتو   وا قليمتتتش متتتن اليومتتتان و يئتتتتان  -3٤
تتتان هتتتدف     تتس النظتتل ة مهلى ”املنا قتتيفر  هلتتد  عتتا الإملتتا  األو و  املفولتتييف األو وغيتتيف    
ر وة  لأقتا، اقتىح اةلت  التو   (٤٧)“الىاغو غمي  لتتان الب تل واتتدمان الجاا يتيف األلتلىل

للجينولوجيتتا اللقميتتيف تظتتل أي متييتتز  تتاا املتتو  ين ي تتتإ ا جتتو ي اتدمتتيف و/أو ألتتباب اقج تتا ييف 
اف، ي حيظتتل الجمييتتز املن تتان ايلجتتزا  ن أ تتماتتلوعيف، واعجمتتدن اليومتتيف قتتاأوا  يفتتلهت علتتق 

 ر(٤٨)لينه يلز  املن ان غجهلدأ معلومان من فيف ووفا يف ووال يف
وقد أجلن  يئان منا قتيف عديتدي التلأن مجعلهلتيف نأللتوال تناولتت ايقج تا  اللقمتش،  -3٥

متتن أجتتا الجونتتا      تتث أ  تتا لييفيتتيف عمتتا  تتذا األلتتوالر ويبتتمي الجهلليتتل األويل عتتن الج تتلي 
املنا قتتيف ووتتؤو  املقتتج لس ة ألتتىاليا غاتتأ  املن تتان اللقميتتيف وتتوا ا اللانتتيف التتذي أجلتتته جلنتتيف 

قتتتتبو  و و تتتتا، وأتثد تتتتا ة يفهبتتتتا املن تتتتان اللقميتتتتيف الل يقتتتتييف ت  زاع الهلتتتتوي القتتتتوقييف التتتتو تجمجتتتتع
يتتتإ  زأ ي مقتتتجوىل ”الاتتتلتان األلتتتلىل ة ألتتتىاليا، وتتتتلىل اللانتتتيف أ  ملتز تتتا الهلتتتوي ة القتتتول 

ر وتهلىح اللانيف معاجلتيف الهلتوي القتوقييف للمن تان الل يقتييف نختتاذ تتداغد متن (٤٩)“ييفامللاقبيف الجنظيم
قبيتتتا اليلولتتتيف  و  تًبيتتتت غتتتلام   و تتتا لج تتتفذ ا أىأتتتت نعجبتتتا ا غلاوتتتا  تلهلا يتتتا  ة األج تتتزي 
امموليف والوالي  واللوتان ا ليىوأييفأ واليلوليف  و  تًيبت  تل  كتل  و تا نعجبتا ا  تل  
الب تتتل الجلهلتتتا ش ة غتتتلام  ت تتتفذ ا أىأتتتتأ وتيليتتتف  يئتتتيف تنظيميتتتيف جديتتتدي أو قا متتتيف مب متتتيف 
الج هليتتاب ة تيفيتتيف عمتتا املن تتان اللقميتتيف اليتتإىل علتتق ت تتنيف وعتتلهت ا عتت ان وامجتتوأن 

 ر(٥٠)ا لبا ييف، و ند ذلس وا غ غ عنهأ وتعزيز الهلواأمي املجعلهليف غعمليان ايأدمال

__________ 

 امللجع أفقهر (٤٥)
(٤٦) Khan, 2017ر 
(٤٧) European Parliament, 2014, Motion for a resolution on supporting consumer rights in the digital 

single market :مجتتتتاح ة التتتتلاغو الجتتتتايل ،http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014-

0286_EN.html?redirectر 
(٤٨) Conseil National du Numérique, 2015, Ambition numérique: Pour une politique française et européenne 

de la transition numérique    تهلليتتتل مهلتتتد       تتتي(  التتتوز اعParis:58–61أ) ١3٢١-٢٠١٦ والهلتتتاأو   قتتتث 
 /https://www.legifrance.gouv.frأ مجتتتاح ة التتتلاغو الجتتتايل:٤٩، املتتتا ي ٢٠١٦تاتتتلين األول/أتجتتتوغل  ٧ املتتتؤ خ

affichTexteArticle.do;jsessionid=6D0091B86AC5EB08737D2E1A0AF5539D.tplgfr37s_3?cidTexte=

JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205188&dateTexte=20161009. 
(٤٩) Australian Competition and Consumer Commission, 2018, ACCC [Australian Competition and 

Consumer Commission] releases preliminary report into Google, Facebook and Australian news 

and advertising, Media release, 10 Decemberر 
 امللجع أفقهر (٥٠)

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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لتتتوال اللقميتتتيف، تعيتتتف تيومتتتيف اململيتتتيف املج تتتدي علتتتق التتتجعلاهت  عاليتتتيف وة لتتتيال األ -3٦
أ واهتا اتانيف نملنا قيف ة مواج يف الج دأن اللقمييف اجلديدير ويفيتد تهلليتل ولت  اللتو  ان س  
املن تتان ا ليىوأيتتيف  اتتلت ة الجنظتتتيث التتذايت، وس  ا  تتا  الجنظيمتتتش التتايل أنتتبذ مجاتتتاوزا ، 

غهلتد  أتتتإ ”تتإىل وتتلتان الجينولوجيتا   “متن األ جتتذ أ  تتج يث”لاع  تإ  ل ي جلتذ أي  جتت ومتا
ر (٥١)“ررر تقجللل البياان من  األ لا   أو تجلذ قلا ان تتؤثل ة تيتاي النتا  ة تينولوجيان

وياد الجهلليل    ا جهلا  مهلدمش لدمان املن ان ا ليىوأييف    توا ز ملعاجليف الاوا ا املجعلهليف 
البيتتتاان وال تتتل  علتتتق ا أىأتتتت، مبتتتا ة ذلتتتس ال تتتل  التتتذي يل تتتاب نةجمتتتع،  غقتتتوع التتتجلدا 

ويونتتتتش غفتتتتلهت الجزامتتتتان لانتتتتيف علتتتتق املن تتتتان ليفالتتتتيف اللي تتتتا ن أ تتتتاف  تتتتاا املقتتتتجعملمي 
 ر(٥٢)والالتان األللىل وعمل ا مبا إد  م ا  اةجمعأ و أااع  يئيف تنظيمييف  أفاذ ايلجزامان

قاتتت تًتتدا  ة  تتذا ال تتد  تفييتتس املن تتان اللقميتتيف امل يمنتتيف، مبتتا ومتتن األ يتتا  التتو أو  -3٧
ر وقتتد (٥3) ي تتا تتتإأن وتتلتان الجينولوجيتتا، للجلفيتتف متتن تتتدي تلتيتتز الهلتتوي ة من تتيف واتتتدي

،  تاوز  تذا املولتوع التتدوا ل املعنيتيف نملنا قتيف لياتما متتً   المت ن ايأجلاغيتيف ة غعت  البلتتدا 
إأن ولتان الجينولوجيا لجعزيز املنا قيف والفاخ علق الالتان  ذ ق دمت مهلىتان لجفييس ت

 ر(٥٤)ال غدي

 تدابري السياسة العامة األخرى -دال 
 ين أ  تؤثل تداغد القياليف العاميف تالجاليعان امد ي الو تجلتذ ا التوزا ان املقتؤوليف  -3٨

ايقج ا  اللقمشر  هلد اعجمدن تيوميف اسنتد، عن الجاا ي وايقج ا  أتثدا    اغيا  ة املنا قيف ة 
غغيتيف تعزيتز املنا قتيف ومنتع من تان  ٢٠١٨مً  ، قواعد جديدي غاأ  الجاا ي ا ليىوأييف ة عا  

( متتن اتبتتاع ها لتتان تهلييديتتيفر ومتنتتع الهلواعتتد Flipkartالجاتتا ي ا ليىوأيتتيف تأمتتازو  و ليبيتتا ن )
، من تتان الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف متتن ٢٠١٩ إايل /وتتبا  ١اجلديتتدي، التتو  للتتت تيتتز النفتتاذ ة 

غيع منجاان ولتان متلس تلس املن تان ت تيف متن ألت م اأ وت لتز  املن تان غجتو د اتتدمان، 
مبتتتتا ة ذلتتتتس تلبيتتتتيف الطلتتتت  واللوجقتتتتجيان والجلتتتتزين وا عتتتت   والجقتتتتوياب واملتتتتد وعان والجمويتتتتا 

اف ومتتتتن  و  متييتتتتزأ وي تقتتتتمذ للبتتتتا عمي علتتتتق املن تتتتيف علتتتتق ألتتتتا  املنا قتتتتيف املطلهلتتتتيف وإبأ تتتت
ر وو لتعت  تذا الهلواعتد ة (٥٥)منجاان ة ألتواق ا ت تلا  للمن ان غجيليف أي ن ع غبيع أي 

أعهلتتاب وتتياوىل قتتدم ا  تتا  الجاز تتيف واجلملتتيف مفا  تتا أ  تتتإأن من تتان الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف 
ع لتتول  تتد عا لتتيف تقتتجغا اليم تتا ة خمتتزو  مؤلقتتاهتا الفلعيتتيف واتفاقتتان البيتتع ال تتلي  أاتتا

__________ 

(٥١) Select Committee on Communications, United Kingdom, 2019ر 
 امللجع أفقهر (٥٢)
 D Dayen, 2017, Big tech: The new predatory capitalism, The American Prospect, 26أظتل ا (٥3)

Decemberو ،T Wu, 2018, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age (Columbia 

Global Reports, New York)ر 
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-08/warren-has-plan-to-split-tech-cos-likeاأظل  (٥٤)

amazon-n-y-times-saysر 
(٥٥) Ministry of Commerce and Industry, India, 2018, Review of the policy on foreign direct 

investment in e-commerce, Press note No. 2ر 
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ر ويجوقتتتتتع أ  متنتتتتتع الهلواعتتتتتد اجلديتتتتتدي (٥٦)تقتتتتتمذ ستتتتتا غبيتتتتتع غعتتتتت  املنجاتتتتتان سلتتتتتعا  منلف تتتتتيف
ا ليىوأيتتيف     املما لتتان املقتتيئيف واملللتتيف نملنا قتتيف، والتتول  و  جلتتوع تتتإأن من تتان الجاتتا ي

 لق ا أىأترالقعل اي ىالش علق تقاب الالتان الجاا ييف املييف ال غدي واملجولطيف الاث ع

 التحدايت اليت تنفرد هبا البلدان النامية واحللول املمكنة -رابعاا  
لدىل معظث البلدا  النامييف  يئان منا قيف  جيتيف ونتغدي أقتبيا  ذان متوا    تدو ي للنظتل  -3٩

ة ق تتاأ املنا قتتيف ة اقج تتا  عتتاملش مجزايتتد الىتيتتزر و ذا تاأتتت قواعتتد اللعبتتيف اتانتتيف نملن تتان 
الديدا  وال ا  من ل ل الجنظيث، قد تهلا تاجيف  يئان املنا قيف     أفاذ قاأو  املنا قتيف   د ي

ة وقت يتاب،  ذ من وأ  الهلواعد الجنظيمييف أ  الا مقتبهلا  غعت  الاتوا ا املجعلهلتيف نملنا قتيفر 
عان وة لتتوع قلتتيف متتوا    يئتتان املنا قتتيف، وي لتتيما ة البلتتدا  الناميتتيف، ينبغتتش الجفيتتد ة  جتتلا

القيالتتتيف العامتتتيف  تتتذار  فتتتش لتتتيال  تتتو الجاتتتا ي ا ليىوأيتتتيف، علتتتق لتتتبيا املًتتتال،  يتتتن أ   تتت  
املؤلقتتان امليتتيف ال تتغدي واملجولتتطيف الاتتث مزيتتدا  متتن املنتتا ع متتن ايقج تتا  اللقمتتش  ذا و لتتعت 

 تو التال متن  القيالان والهلواعد الجنظيمييف املنالبيف للجاا ي ا ليىوأيتيف ة البلتدا  الناميتيف، تمتا
لتتتت ل الهلواعتتتتد اجلديتتتتدي التتتتو اعج متتتتدن ة اسنتتتتد، ل تتتتما  تليتتتتيف ونتتتتول تلتتتتس املؤلقتتتتان    
املن تتان مبوجتت  وتتلو  من تتفيفر  قتتج جاح ستتا  تتلال  لتتا ييف للنمتتو  ذا أمين تتا الونتتول العتتا ل 

 وعلق قد  املقاواي مع  د ا    من ان الجاا ي ا ليىوأييفر
  الناميتيف غتتدعث الاتتلتان الناوتئيف امليتتيف ة عتال  قمتتش ينج تتش ويجعلتاب التتد ولتل ة البلتتدا -٤٠

 يتته األمتتل عتتا ي نلتتج واذ اليبتتد علتتق ال تتغدر و يتتن للبلتتدا  الناميتتيف أ  تجعتتاو  علتتق ال تتعيد 
ا قليمتتش لتتمن أ تتل  ا يتتيف واقج تتا ييفر   تتذا الىتيبتتان ا قليميتتيف  يتتن أ  تيقتتل الجاتتا ي  التتا 

لما  ألتوال أولتع للاتلتان امليتيفر وقتد تيتو  ليالتان وقواعتد املنطهليف الواتدي وتقاعد ة 
الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف واملنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس علتتق ال تتعيد ا قليمتتش أوتتد  عاليتتيف ة الج تتدي 
للمما لتتتتان املقتتتتيئيف النامجتتتتيف عتتتتن املن تتتتان اللقميتتتتيف وعتتتتن عمليتتتتان اأتتتتدمال الاتتتتلتان اللقميتتتتيف، 

ومفجوتتتتيف للاتتتلتان امليتتتيف وا قليميتتتيف مبوجتتت  وتتتلو   ولتتتما  غهلتتتاع املن تتتان امل يمنتتتيف من تتتفيف
عا ليفر وتا د أ ليهليا زنيا  للنظل ة  ذا املقا ا ة   تا  ايتفتال املؤلت  ملنطهلتيف الجاتا ي التلي 
الهلا يتتيف األ ليهليتتيفر وة ولتتيا،  يتتن أ  تجتتيذ  اغطتتيف أمتتث جنتتوب وتتلل ولتتيا منجتتدىل و  تتا ا  لولتتع 

ماعتيف اليا يبيتيف  يئتيف  قليميتيف،  تش جلنتيف املنا قتيف، مقتؤوليف عتن قواعد  قليميتيف للمنا قتيفر ولتدىل اجل
تنفيتتذ الهلواعتتد ا قليميتتيف للمنا قتتيفر وألتتدا ،  يتتن أ  تيقتتل مجاعتتيف  ول األأتتديز والقتتول اجلنوغيتتيف 

 املاىتيف، ة أملييا ال تينييف، العما ا قليمش  يما يجعلاب نلج دأن ة ايقج ا  اللقمشر
لتتتتوال ا ليىوأيتتتتيف امل يمنتتتتيف غطتتتتاغع عتتتتاملش وتعمتتتتا علتتتتق ال تتتتعيد وتجقتتتتث املن تتتتان واأل -٤١

العاملشر وعليه  إ  اجل و  املبذوليف علق ال عيد ا قليمش تجنال  أتًل مع أطتال أتثتد املن تان 
ا ليىوأييف ة ايقج ا انر و ين أ  تيقل األ ل ا قليمييف تبا ل اتإان غمي وتتاين املنا قتيف 

األتدث ع دا  ة املنطهلتيفر عت وي علتق ذلتس،  يتن لاتبيان متن قبيتا  األتًل لإي والوتاين
وتتتبييف املنا قتتتيف الدوليتتتيف ومنظمتتتان  وليتتتيف تاألوأيجتتتا ، أ  تهلتتتد  مقتتتاعدي و عمتتتا   لتتتا يمي متتتن 

 ل ل  لياب اتإاع اليومش الدويل املع  غهلواأمي وليالان املنا قيفر
__________ 

(٥٦) Reuters, 2018, India tightens e-commerce rules, likely to hit Amazon, Flipkart, 26 Decemberر 
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 االستنتاج -خامساا  
ًيف الع د للو ي تيييف أ ل قواأمي املنا قيف وعمليتان  أفاذ تا تبمي ق اأ املنا قيف الدي -٤٢

متتتتع ل تتتتا ص املن تتتتان اللقميتتتتيف و تتتتاذل أعماستتتتار وتاتتتتما الهل تتتتاأ املعجتتتتا ي املجعلهلتتتتيف مبيا  تتتتيف 
ايتجيتتا  املنا قتتيَف القتتعلييف واملنا قتتيَف علتتق ت تتص أتتتإ ة القتتول أفقتت ا أو ة ألتتوال املنبتتع 

 تتإ  تاتتث البيتتاان وأطاق تتا  ن تتا  قتتوي لتتوقييف وي تتعا  امل تت ، أمتتا ة ايقج تتا  اللقمتتش  أو
تتتتواجز أمتتتا   لتتتول املنا قتتتمي    القتتتولر وتج متتتا املن تتتان اللقميتتتيف التتتو تتتتج يث ة غيتتتاان 
املقتتتتتتج ليمي املقتتتتتتؤولييف عتتتتتتن لتتتتتتما  ات ونتتتتتتييف واتتتتتتتىا  تهلتتتتتتول األ تتتتتتلا  ة محايتتتتتتيف غيتتتتتتااهتث 

ولتتيع أطتتال معيتتا    تتاا املقتتج لس ول ونتتيج ثر ومتتن ال تتلو ي  ذ  تيييتتف   تتا  املنا قتتيف غج
ليجاتتتاوز اعجبتتتاَ ي القتتتعل وال تتتيف ة القتتتول، أل    تتتاا املقتتتج لس ي ياتتتما اافتتتاهت األلتتتعا  

   ق ، غا ياما أي ا  ايلجيا  وات ونييف ومحاييف البياان وايغجيا ر
علتق و ين سيئان املنا قيف أ  تبتدأ نلنظتل ة الاجتيف    تيييتف ا  تا  التذي تطبهلته  -٤3

ق اأ املنا قيف،   تنظل ة مدىل ن تييف أ واهتا واللي هتا ملواج يف الدأن املنا قيف الناوئيف عن 
املن ان امل يمنيفر و ين أ  يجيذ الجلدا  الد الان ايلجهل ا ييف والج لأن املجعلهليف نأللوال 

اوتتتتجغال   متتتتا  أعمتتتتاب لهل تتتتاأ املنا قتتتتيف ة األلتتتتوالر وينبغتتتتش أ  تب تتتتل تلتتتتس الوتتتتتاين لتتتتبا 
اتوا زميتتتتتان ذان ال تتتتتليف، وقتتتتتد الجتتتتتال متتتتتن      تطتتتتتويل وتولتتتتتيع اتتتتتتإي ة الليتتتتتا البيتتتتتاان 

 ولوا زمياهتار
وينبغتتش تيييتتف  أفتتاذ قتتاأو  املنا قتتيف وتهلييمتتان  لتتاعي التتجعمال امللتتتز امل تتيمن وملاقبتتيف  -٤٤

ن تتتان اللقميتتتيفر عمليتتتان ايأتتتدمال و جلاعاهتتتتا الج تتت ي ييف لجنتتتاول ات تتتا ص التتتو تنفتتتل  هبتتتا امل
وولعت غلدا  امييف عديدي ة اعجما  قواأمي املنا قيف ة الجقعينان من الهلل  املالش، وأ  جت 
 ي تتا أتيامتتا  تجعلتتاب نمل تتل يف العامتتيف، ليتتش يجقتت  ستتا النظتتل ة الهليتتاب أ تتداف   ا يتتيف ألتتلىل ة 

ا الجتتتتال قتتتتواأمي لتتتتيال  أفتتتتاذ قتتتتاأو  املنا قتتتتيف، وي لتتتتيما ة التتتتجعلاهت عمليتتتتان ايأتتتتدمالر و مبتتتت
املنا قتتيف ا      أتيتتا  هاثلتتيف لجيقتتد مواج تتيف الج تتدأن الناوتتئيف عتتن ايقج تتا  اللقمتتشر  هلتتد 
أ  جتتتت أملاأيتتتا متتتً  ، تمتتتا  تتتو مبتتتمي ة  تتتذا املتتتذتلي، غعتتت  ل تتتا ص ايقج تتتا  اللقمتتتش، مًتتتا 

جديدي لعمليان املن ان واتدمان اةاأييف، ة قاأو ا املنهلذ غاأ  املنا قيف،    جاأ  عجبان 
ايأتتدمال، متتن أجتتا التتجيعاب عمليتتان ايأتتدمال غتتمي الاتتلتان اللقميتتيفأ وة اململيتتيف املج تتدي، 
يهلىح تهلليل ق د     ولت  اللتو  ان النظتل ة  ل تاع عمليتان ايأتدمال والجملتس الهلا متيف علتق 

 البياان يلجبا  امل ل يف العاميفر
عامتتتيف، أي أ  املقتتتجعما ياتتعل نلعاتتتز عتتتن الجللتتتش وت هلتتاَ   املن تتتان اللقميتتتيف نمللا تتاب ال -٤٥

عن تتا وليقتتت أمامتته ليتتا ان ت تتذتل، ولتتذلس يهلبتتا نلاتتلو  املفلولتتيفر ويجزايتتد اي جمتتا  غجنظتتيث 
املن تتان اللقميتتيفر ويتتذ    أي أي تتا     تفييتتس تتتإأن وتتلتان الجينولوجيتتا تفتت  تتتواجز 

قيف، علق  لا   س التىاغو ة قطتاع الطاقتيف،  لول األلوال و زاليف أهلا  ايلجنال الو متنع املنا 
علتتتتق التتتتل ث متتتتن أ  الاتتتتلتان الهلا متتتتيف ة  تتتتذا الهلطتتتتاع  مبتتتتا تاأتتتتت اتجيتتتتا ان اتغعتتتتيف للدولتتتتيف، 

املن ان اللقمييف امل يمنيف   ش ولتان تينولوجيا  ت لج بذ اتجيتا ان لانتيف غتزأ ي قوهتتا  أما
ان ة ليتتتتا ان غديلتتتتيف ة وتتتتال عتتتتإ التتتتجلدا  غيتتتتاان املقتتتتج ليمير و يتتتتن أ  تنظتتتتل اليومتتتت

 القياليف العاميفر
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وايتجيتتتا  ة ايقج تتتا  اللقمتتتش قتتتد ي ي تتتل نيقج تتتا ان   قتتت ، غتتتا نةجمعتتتان  -٤٦
والتتتد هللا يان أي تتتا ر وينبغتتتش سيئتتتان املنا قتتتيف ة البلتتتدا  املجهلدمتتتيف والبلتتتدا  الناميتتتيف أ  تج لتتتق 

لىل مجيتع الهلطاعتان ايقج تا ييفر وتجقتتث نليهلظتيف وتجطلتع    املقتجهلبار  اللقمنتيف لجقتتجمل ولتج
املن ان اللقمييف غطاغع عاملش وتؤثل ة تياي املوا نمي اليوميتيف ة مجيتع أ تاع العتالر ومتن    نتا  
تاجتتتتيف مل تتتتيف    تعتتتتاو   يئتتتتان املنا قتتتتيف علتتتتق ال تتتتعد الًنتتتتا ش وا قليمتتتتش والتتتتدويل، متتتتن أجتتتتا 

جعامتتا متتع أي أجتتا   لتتلبييف قتتد تناتتأ عتتن الج تتدي للج تتدأن النامجتتيف عتتن ايقج تتا  اللقمتتش وال
 املن ان اللقمييفر

    


