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 الفصل السابع -( 2017القانون النموذجي بشأن المنافسة )  
  يها اهليئات التنظيمي  النطاعي  العالق   ني ال لط  املعني   املنا    واهليئات التنظيمي ، مبا 

 التنظيمي  وإصالحهاما تنهض  ه ال لطات املعني   املنا    من دور تروجيأ لوض  النواعد  -أول  
اهليئةات املفوضضة  حكوميةا   هيئات احلكم الذايت احمللية  أو تصدره ال لطات التنفيذي  أو إل ما 

مةةةن قواعةةةد تنظيميةةة  اقتصةةةادي  وإداريةةة ، و اصةةة  عنةةةدما تكةةةول هةةةذه النواعةةةد متصةةةل   نطاعةةةات تتةةةو  
تعراض تتصةف  الشةفا ي  مةن تشغيلها صناعات اهلياك  األساسي ، ينبغةأ أل يكةول  اضةعا  لعملية  اسة

سةةيما إبا كا ةةت حتةةد مةةن اسةةتناللي   جا ةةا ال ةةلطات املعنيةة   املنا  ةة  قبةة  اعتمةةاد هةةذه النواعةةد، ول
اجلهات الفاعل  القتصادي  ومن حري  تصةر ها و/أو إبا كا ةت تةؤدىل إ  إجيةاد أوضةاع متييوية  أو، علة  

و/أو إبا كا ةت ت ةفر  - اصة   كا ةت أ عامة    - نيض بلك، أوضةاع مؤاتية  أل شةط  اةركات معينة  
 مواطنني. قد ت فر عن تنييد للمنا    و/أو إ الل مبصاحل اركات أو أو
تتضةمنه النواعةد التنظيمية   وينبغأ لل لطات املعني   املنا   ، عل  وجه اخلصةو،، تنيةيم مةا 

يم من منظور اقتصادىل، القتصادي  واإلداري  من حواجو تنظيمي  تعرتض املنا   ، وأل يكول هذا التني
 يتعلق  املصلح  العام . ألسباب منها ما

 تعريف وض  النواعد التنظيمي  -ثا يا  
تشةةع عبةةارة  وضةة  النواعةةد التنظيميةة   إ  كتلةةف الصةةكوو الةةو تفةةرض احلكومةةات مبوجبهةةا  

توياهتا يصةدر عةن احلكومة  عمية  م ة اروطا  عل  املؤس ات التجاري  واملواطنني. وهأ  ذلك تضم ما
خيضة  هلةا مةن قواعةد،  ضةال  عةن النواعةد  من قوا ني، وأوامر رمسية  وريةع رمسية ، وتوجيهةات إدارية ، ومةا

هيئةةةةات مهنيةةةة ،  وضلتهةةةةا  الصةةةةادرة عةةةةن هيئةةةةات باتيةةةة  التنظةةةةيم، سةةةةوام كا ةةةةت هيئةةةةات ريةةةةع حكوميةةةة  أ 
 احلكومات صالحيات إصدار قواعد تنظيمي .

 لو تعرتض املنا   تعريف احلواجو التنظيمي  ا -ثالثا  
إل احلواجو التنظيمي  الو تعةرتض سةبي  د ةول األسةواف، تفرينةا   ينهةا و ةني احلةواجو اهليكلية   

والسةةةرتاتيجي  الةةةو تعةةةرتض سةةةبي  هةةةذا الةةةد ول، هةةةأ حةةةواجو  ااةةة  عةةةن أ عةةةال صةةةادرة عةةةن سةةةلطات 
ات باتيةة  التنظةةيم هيئةة تنفيذيةة  حكوميةة ، وعةةن هيئةةات حكةةم بايت يلةةأ، وعةةن هيئةةات ريةةع حكوميةة  أو

تكةةةول احلكومةةةات قةةةد  وضلتهةةةا صةةةالحيات وضةةة  قواعةةةد تنظيميةةة . وهةةةأ تشةةةم  احلةةةواجو اإلداريةةة  الةةةو 
تعةةةرتض سةةةبي  الةةةد ول إ  سةةةوف مةةةا، واحلنةةةوف احلصةةةري ، والشةةةهادات، والرتا ةةةيص، وريةةةع بلةةةك مةةةن 

 التصاري  للشروع يف عمليات جتاري .
 محاي  املصلح  العام  -را عا  
الشةةركات الةةو متلكهةةا احلكومةةات مةةن أ شةةط   تضةةطل   ةةه الشةةركات اخلاصةة  أو إل  عةةض مةةا 

 دماتيةةة ،  صةةةرر النظةةةر عةةةن طبيعةةة  هةةةذه األ شةةةط  وعالقتهةةةا  ال ةةةوف، ميكةةةن للحكومةةةات أل تعتةةة ه 
أ شط  بات مصلح  عام . وعليه، ميكن للجهةات املندمة  للمةدمات بات املصةلح  العامة  أل  ضة  

مثال  إتاح  اجملال للجمي  لالستفادة من أ ةواع اةم مةن اخلةدمات اجليةدة  للتوامات يددة، كنل تكف 
 نسةةةعار تكةةةةول يف متنةةةاول اجلميةةةة . وهةةةذه اللتوامةةةةات، الةةةةو تنةةةدري يف إطةةةةار وضةةة  النواعةةةةد التنظيميةةةة  

  الجتماعي  والقتصادي ، ينبغأ حتديدها  شفا ي .



TD/B/C.I/CLP/L.7 

3 GE.17-07970 

 القائمةشروح الفصل السابع والنُ ُهج البديلة في التشريعات   

 مقدمة   
املصةاحل املتضةار   يف كثةع مةن  مةا إل إطار ال ياسةات القتصةادي  الةذىل يعكةب يف  لةد -1

األحيةةال ملمتلةةف اجلهةةات املعنيةة ، هةةو إطةةار معنةةد عمومةةا  ويشةةهد تغةةعا  م ةةتمرا    ةةبا الطةةا   
عةةد   الةةدينامأ لالقتصةةادات. وتشةةك  قةةوا ني وسياسةةات املنا  ةة  الةةو هتةةدر إ  تنلةةيص أوجةةه

ملنا    إ  أقصة  حةد، ركيةوة أساسةي  مةن ركةا و املم   االكفامة القتصادي  الناا  عن ال لوو 
اإلطةةةار ال ياسةةةايت لقتصةةةاد ال ةةةوف. وعلةةة  هةةةذا األسةةةال  هةةةأ  ضةةة ،  طبيعةةة  احلةةةال، للةةةرتا   

قةوا ني وريعهةا وتراتةه إ   مةا والتنثع املتبادل النا م  ني األجةوام املمتلفة  لاطةار ال ياسةايت لبلةد
 ةد  ل  ظا  دمينراطأ تكول  يه تعددي  املصاحل هأ الناعةدة، ويف من أاكال النواعد التنظيمي .

أل ينشةةن تةةوتر وتنةةا ر  ةةني ال ياسةةات القتصةةادي  املمتلفةة  واملعةةايع املرتبطةة   ةةا، األمةةر الةةذىل يةةؤثر 
 أيضا  عل  العالق   ني اهليئات املعني   اإل فاب.

 ةةياف،  ةةلل الفصةة  ال ةةا   مةةن قةةا ول األو كتةةاد النمةةوبجأ  شةةنل املنا  ةة  ويف هةةذا ال -2
يف بلةك اهليئةات  مبةا واهليئةات التنظيمية ، مةا كصص للعالقة   ني ال لط  املعنية   املنا  ة  يف  لةد

 التنظيمي  النطاعي .

 تعريف وضع القواعد التنظيمية  
ا تةةار النةةا ول النمةةوبجأ  شةةنل املنا  ةة  تعريفةةا  واسةةعا  لوضةة  النواعةةد التنظيميةة  يغطةةأ  -3

كتلةةف الصةةكوو الةةو تفةةرض احلكومةةات مبوجبهةةا اةةروطا  علةة  مؤس ةةات األعمةةال واملةةواطنني. 
وأوامةةةر رمسيةةة  وريةةةع رمسيةةة ،  ،يصةةةدر عةةةن احلكومةةة  عميةةة  م ةةةتوياهتا مةةةن قةةةوا ني مةةةا ضةةةموهةةةو ي

،  ضةةال  عةةن النواعةةد الصةةادرة عةةن هيئةةات باتيةة  التنظةةيم، سةةوام  واعةةد ثا ويةة ، وقوتوجيهةةات إداريةة 
 وضلتهةةةا احلكومةةةات صةةةالحيات إصةةةدار قواعةةةد  ،هيئةةةات مهنيةةة  أ  كا ةةةت هيئةةةات ريةةةع حكوميةةة 

 تنظيمي .
ويشةةم  هةةذا التعريةةف الواسةة  لوضةة  النواعةةد التنظيميةة  كةة  أ ةةواع املعةةايع الةةو تعةة  عةةن  -4

دولةةة  ومواطنيهةةةا يف كتلةةةف ةةةةالت احليةةةاة دول القتصةةةار علةةة  اجلوا ةةةةا العالقةةة  اهلرميةةة   ةةةني ال
والنواعةةد الةةو تنطبةةق علةة  قطاعةةات  مةةا القتصةةادي . وهةةذا يعةةو أل قواعةةد قةةا ول املنا  ةة  يف  لةةد

كالنةةا ول   صةةناعي  يةةددة تنةةدري حتةةت تعريةةف النةةا ول النمةةوبجأ لوضةة  النواعةةد التنظيميةة  متامةةا  
كمثةةال علةة  قيةةا  هيئةة  باتيةة    -النواعةةد املنظمةة  للجامعةةات يف البلةةد  أو رةقةةا ول األسةة أو اجلنةةا أ

 التنظيم  وض  قواعد تنظيمي .
وقد يكةول جلمية  هةذه األ ةواع مةن التنظةيم تةنثع علة  املنا  ة ، لكةن النواعةد التنظيمية   -5

منظةةور قةةوا ني الةو تنطبةةق حتديةدا  علةة  اجلهةةات الفاعلة  القتصةةادي  تكت ةا أميتهةةا الكةة   مةن 
حةةةني أل  عةةةض النواعةةةد التنظيميةةة  يف هةةةذا اجملةةةال قةةةد تنطبةةةق يف ايةةة   ويف وسياسةةةات املنا  ةةة .

ي ةةةم   مةةةا أحكةةةا  قةةةا ول الشةةةركات،  ةةةلل أو النطاعةةةات الصةةةناعي ، كنحكةةةا  قةةةا ول الضةةةرا ا
 صناعات يددة ت تحق اهتماما   اصا . أو  النواعد التنظيمي  اخلاص   نطاعات
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 نظيمية الخاصة بقطاعات محددةالقواعد الت  
تنطبةق النواعةد التنظيميةة  اخلاصة   نطاعةات يةةددة علة  قطاعةات صةةناعي  معينة   نةة .  -6

وجةةرت العةةادة علةة  أل  ضةة  صةةناعات  ةةدمات اهلياكةة  األساسةةي ، مثةة  أسةةواف الطاقةة  وامليةةاه 
عةةدد   ويف .والتصةةالت ال ةةلكي  والالسةةلكي  والننةة ، لنواعةةد تنظيميةة   اصةة   نطاعةةات يةةددة

كبع من البلدال، ُوضةعت النواعةد التنظيمية  اخلاصة   نطاعةات يةددة يف الواقة  قبة  سةن قةا ول 
 املنا   .

وهنةةةةاو سةةةةببال ر ي ةةةةيال  مةةةةالل احلكومةةةةات علةةةة  إيةةةةالم صةةةةناعات  ةةةةدمات اهلياكةةةة   -7
الو متر مبرحلة  يف البلدال النامي  والقتصادات  أو األساسي  أمي  كبعة، سوام يف البلدال املتندم 

 ا تنالي .
 وصةةةةفها  مةةةةا ال ةةةةبا األول هةةةةو أل هةةةةذه الصةةةةناعات أساسةةةةي  ألدام القتصةةةةاد يف  لةةةةد -8

صناعات تند  مد الت ل ا ر قطاعات األ شط . ولذلك، يشار إليهةا أحيا ةا   ةالعمود الفنةرىل 
 مةةةةة  لبلةةةةةدتةةةةةؤثر حالةةةةة  عملياهتةةةةةا وم ةةةةةتو  كفامهتةةةةةا يف النةةةةةدرة اإل تاجيةةةةة  العا ل لالقتصةةةةةاد. وقةةةةةد

وم ةةةتواه التنا  ةةةأ  ح ةةةا،  ةةة  قةةةد تةةةؤثر أيضةةةا  يف  ظامةةةه الجتمةةةاعأ، وحةةةم يف اسةةةتنراره  مةةةا
أ د  امل تهلكول عد  رضاهم  وجه عةا . وي ةتنتم مةن الطبيعة  اجلوهرية  هلةذه  ما ال ياسأ، إبا

يعةةةو أل علةةة   ممةةةا اةةةامل ، أو تتوجةةةا عليهةةةا التوامةةةات  دماتيةةة  عامةةة  مةةةا الصةةةناعات أ ةةةه كثةةةعا  
هةذا  ويف يكول بلك مرحبا  هلةم. ل مشغلأ اهلياك  األساسي  أل يندموا  دم  معين  حم عندما

الصدد، ينص الفص  ال ا   من النا ول النموبجأ  شةنل املنا  ة  حتةت عنةوال  محاية  املصةلح  
العام   أ ه  ميكن للجهات املندم  للمدمات بات املصلح  العام  أل  ض  للتوامةات يةددة، 

ل تكفةة  مةةثال  إتاحةة  اجملةةال للجميةة  لالسةةتفادة مةةن أ ةةواع اةةم مةةن اخلةةدمات اجليةةدة  نسةةعار كةةن
تكةةةةول يف متنةةةةاول اجلميةةةة . وهةةةةذه اللتوامةةةةات، الةةةةو تنةةةةدري يف إطةةةةار وضةةةة  النواعةةةةد التنظيميةةةة  

ولل ةبا  ف ةه، أىل محاية  املصةلح  العامة ،  .الجتماعي  والقتصادي ، ينبغأ حتديةدها  شةفا ي  
، مبهمةةة  تنةةةدت  ةةةدمات اهلياكةةة  دة علةةة  أل تضةةةطل  الدولةةة ، يف ايةةة  البلةةةدال تنريبةةةا  جةةرت العةةةا

مةةن  ةةالل مؤس ةةات متلكهةةا الدولةة . لكةةن هةةذا  أو األساسةةي ، سةةوام  كةةال بلةةك  شةةك  مبااةةر
تحريةةةةر يف العنةةةةود الثالثةةةة  الالوضةةةة  تغةةةةع يف عةةةةدد مةةةةن البلةةةةدال   ةةةةبا إصةةةةالحات اخلصمصةةةة  و 

 املاضي .
أل صةةناعات  ةةدمات اهلياكةة  األساسةةي  تتميةةو يف الغالةةا  وجةةود  وال ةةبا الثةةا  هةةو -9

يعو أ ه من األجد ، من منظور اقتصادىل اام ، أل ينو  مشغ  واحد  مما احتكارات طبيعي ،
 تو ع  دمات اهلياك  األساسي  هذه.  جمي  صةناعات  ةدمات اهلياكة  األساسةي  تنريبةا  هةأ 

اةةةبك  جديةةةد اسةةةتثمار مبةةةالن كبةةةعة قبةةة  أل صةةةناعات اةةةبكات، حيةةةى يتعةةةني علةةة  أىل مشةةةغ  
 ظةةةا  جديةةةد  أو املةةةام أو يةةةد   إ  ال ةةةوف.  تكةةةاليف إ شةةةام اةةةبك  جديةةةدة لتوزيةةة  الكهر ةةةام

ميكةن  ل تكاليف  اهظ  للغاي ، وتشك   التةا  حةواجو هأ عموما   ما لل كك احلديدي  يف  لد
لةةةذلك، تتميةةةو صةةةناعات  ةةةدمات . و تيجةةة  (1 جتاوزهةةةا للةةةد ول يف أسةةةواف التوزيةةة  بات الصةةةل 

اهلياك  األساسي    وز عدد صغع من الشركات النا م . و عبارة أ ر ، تعا  صناعات اهلياك  
 األساسي  عموما  من ريياب املنا   /النصور ال وقأ.

__________ 

ميكةن أل ي ةتمر إ  األ ةد.  ل أل توصةيف سةوف معينة   ناةا احتكةار طبيعةأ يف هةذا ال ةيافمن اجلدير  الذكر  (1 
ويتيحةةةال  ،وجتاريةةةا  مةةة  مةةةرور الوقةةةت ةديةةة  تننيةةةا  معينةةة   ال تكةةةار والتطةةةوير قةةةد جيعةةةالل الزدواجيةةة  يف اةةةبكات 

 .د ول اركات جديدة وإرسام املنا   
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والةو تتنةاول هةاتني اخلاصةيتني  ،ورمبا تشم  النواعةد التنظيمية  اخلاصة   نطاعةات يةددة -10
 النواعةةةد ‘ 1‘ال ةةةمات التاليةةة    ،ن  صةةةا ص صةةةناع   ةةةدمات اهلياكةةة  األساسةةةي الر ي ةةةيتني مةةة

وضةة  ورصةةد املعةةايع لضةةمال التوا ةةق ومعاجلةة  اةةواري  اخلصوصةةي  وال ةةالم   -التنظيميةة  التننيةة   
ضةمال الوصةول ريةع التمييةوىل  - النواعد التنظيمي  للحصول عل  اخلدمات  ‘ 2‘ومحاي  البيئ ؛ 

 النواعةةةةةةد التنظيميةةةةةةة  ‘ 3‘سةةةةةةيما اهلياكةةةةةة  األساسةةةةةةي  للشةةةةةةبكات؛  ول  ،إ  املةةةةةةد الت الالزمةةةةةة
اعتمةةةةةاد تةةةةدا ع قا مةةةةة  علةةةة  التكاليةةةةةف ملراقبةةةةة  ممارسةةةةات الت ةةةةعع الحتكاريةةةة ،  -القتصةةةةادي   

 .(2 ملنا   اململ   اوعمليات ال دماي املمارسات مكا حة   - محاي  املنا      ‘4‘

 نظيميةاألثر التنافسي للقواعد الت  
 قب  الشروع يف معاجلة  العالقة   ةني ال ةلط  املعنية   املنا  ة  واهليئةات التنظيمية  األ ةر  -11
يف بلك اهليئات التنظيمي  النطاعي ، يبدو مةن الضةرورىل إلنةام  عةض الضةوم علة  العالقة   ةني  مبا

اسةةات املنا  ةة  قةةا ول وسياسةة  املنا  ةة  والنواعةةد التنظيميةة . و ينمةةا ميكةةن اجلمةة   ةةني قةةوا ني وسي
 والنواعد التنظيمي  من دول أل يكول هلذه النواعد أىل تنثع عل  املنا   ،  لل مث  حالت أيضةا  

  صورة إجيا ي  وكذلك  صورة سلبي . -تكول  يها للنواعد التنظيمي  آثار عل  املنا    

 تعويض القصور السوقي  
ضةة  للنواعةةد التنظيميةة  النطاعيةةة  تت ةةةم الصةةناعات الةةو   مةةا كمةةا بكةةر أعةةاله، ريالبةةا   -12

 الحتكارات الطبيعي  والنصور ال وقأ. ولذلك،  لل أحد األهدار الر ي ي  للنواعد التنظيمية  
النطاعيةةة  هةةةو ياكةةةاة املنا  ةةة  يف هةةةذه النطاعةةةات الصةةةناعي ، مةةةن  ةةةالل وضةةة  قواعةةةد تنظيميةةة  

 م من  رض رسو /أسةعار مفرطة  للت عع عل  سبي  املثال، األمر الذىل مين  مند  اخلدمات النا
من  الل وض  قواعد تنظيمي  للحصةول علة  اخلةدمات، والةو تضةمن عةد   أو منا    دماته،

تشويه املنا     ني املشغلني النها يني ووصول سةكال البلةد إ  ال ةل  واخلةدمات األساسةي  علة  
يةة  علةة  أاةةا هتةةدر إ    وضةة  النواعةةد التنظيميةة  النطاعإيُنظةةر  مةةا أسةةال ريةةع متييةةوىل. وعةةادة

التنلي  من عيوب ال وف  الستعاض  عةن عمة  قةو  ال ةوف  وضة  تةدا ع تنظيمية . و اإلضةا   
مةن األهةدار املشةروع   إ  بلك،  لل النواعد التنظيمي  اخلاص   نطاعات يددة قد  د  عددا  

ي ةال سياس  املنا  ة . إعادة توزي  الد  ، والو قد تبدو  ار  أو اإلضا ي  مث  ال الم  البيئي 
لنا ول املنا   ، الذىل ينيت دوره  نثر لحق يف أكثر األحيال  ما عدا يف مراقب  عمليةات  و ال ا  

 ةةدماي(،  ةةلل النواعةةد التنظيميةة  النطاعيةة  تنطبةةق  شةةك  م ةةبق وم ةةتمر.  علةة  سةةبي  املثةةال، ال
ملوا نةةة  م ةةةبن  مةةةن اهليئةةة  قةةةد  ضةةة  زيةةةادات األسةةةعار يف الصةةةناعات اخلاضةةةع  لنواعةةةد تنظيميةةة  

التنظيمي  احملددة. ولكن التنييم التنا  أ امل ةبق لل ياسةات والنواعةد التنظيمية  يتعةني أل ي ةع  
يف املنةةةا  األول إ  تعويةةةو املنا  ةةة  ور ةةةاه امل ةةةتهلك. ومةةةن   هنةةةاو أميةةة  قصةةةو  يف أل تكةةةول 

صةةةلحُ  العامةةة  النواعةةةدة التنظيميةةةة  العمليةةة  التنا  ةةةي  يف ُصةةةلا التنيةةةيم التنظيمةةةأ عنةةةدما مُتلةةةأ امل
النطاعيةةة . ولةةةذلك جيةةةا أل  ضةةة  ا ثةةةار ال ةةةلبي  هلةةةذه النواعةةةد التنظيميةةة  لتنيةةةيم دقيةةةق يشةةةم  

__________ 

 2) Organization for Economic Cooperation and Development Policy Roundtable, Relationship 

between Regulators and Competition Authorities 1998.  
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إبا كةةةال مةةةن ريةةةع املمكةةةن حتنيةةةق أهةةةدار النواعةةةد التنظيميةةة   ُ ةةةب  أ ةةةر  أقةةة   مةةةا استكشةةةار
 .(3 تنييدا  
 صمصةة  اةةركات تةةو ر  ةةدمات  ويف عةةدد كبةةع مةةن البلةةدال، متةةت يف العنةةود األ ةةعة -13

أجةةة  معاجلةةة  أوجةةةه النصةةةور مةةةن مةةةن امللكيةةة  العامةةة ، وبلةةةك  اهلياكةةة  األساسةةةي  كا ةةةت تنليةةةديا  
املتصةةةةةورة للصةةةةةناعات بات الصةةةةةل  وحةةةةةالت عجةةةةةو املواز ةةةةة  العامةةةةة . و ظةةةةةرا  لل ةةةةةمات التنا  ةةةةةي  

النواعد التنظيمي  م تواها التنا  أ احملدود،  لل  لصناعات  دمات اهلياك  األساسي ، وحتديدا  
رية  عنهةا لنجةام عمليةات اخلصمصة   ل لنطاعات يددة الو تتناول هذه ال مات هةأ قواعةد

. و ا تصةةةار،  ةةةلل الستعاضةةة  عةةةن الحتكةةةار الةةةذىل ميارسةةةه النطةةةاع العةةةا   احتكةةةار (4 تحريةةةرالو 
 ع  تةةدا يكةةن مصةةحو ا   مل مةةا يةةنيت  نيةة  مكاسةةا مةةن حيةةى الكفةةامة، ل ميارسةةه النطةةاع اخلةةا،

أ ةةر  ت ةةه  املةةد الت اجلديةةدة وتضةةمن عةةد  إسةةامة الشةةركات اخلاصةة  الحتكاريةة  اسةةتمدا  
 سلطتها ال وقي .

و ةةةذا املعةةة ، ميكةةةن لوضةةة  النواعةةةد التنظيميةةة  أل يةةةؤدىل دورا  مهمةةةا  يف اعتمةةةاد املنا  ةةة   -14
 ت الطبيعي .وحتفيوها يف قطاعات صناعات يددة.    وميكن أل    ي  املنا    يف الحتكارا

 الحواجز التنظيمية التي تعترض المنافسة  
كما هو مبني يف تعريف احلواجو التنظيمي  للمنا    املنصو، عليه يف هذا الفص  من  -15

النةةةا ول النمةةةوبجأ  شةةةنل املنا  ةةة ، قةةةد تكةةةول هلةةةذه النواعةةةد أيضةةةا  آثةةةار سةةةلبي  علةةة  املنا  ةةة . 
  ول األسواف واخلةروي منهةا وتشةغيلها، تتمةذ أاةكال  متنوعة  التدا ع الو تؤثر تنثعا  سلبيا  يف د

 يلأ  ما ، منهاللغاي 
عنبةةات إداريةة ، مثةة  إجةةرامات الرت ةةيص املعنةةدة والطويلةة ، أمةةا   هةةور وضةة    أ( 

 جهات جديدة  اعل  يف ال وف؛
واجو أما  د ول تص  إ  حد احلاارتاط المتثال لنواعةد ومعايع ريع منلو ة    ب( 

 ف؛ال و 
 من  الشركات األجنبي  من املنا    يف األسواف الوطني ؛  ي( 
إعطةةةام امتيةةةازات جلهةةةات معينةةة   اعلةةة  يف ال ةةةوف، منهةةةا علةةة  سةةةبي  املثةةةال،   د( 

 ، ومنحها  التا  ميوة تنا  ي ؛الشركات الوطني  العمالق 
الةةو  ،امل ةاعدات احلكومية و شةةنل النةرارات التع ةفي   شةةنل املشةرتيات العامة    ه( 

 ملنا   .تشوه ا
منهةةةا ل ثةةةر الضةةةار احملتمةةة  للنواعةةةد التنظيميةةة  علةةة  املنا  ةةة ، اعتمةةةدت  عةةةض  إدراكةةةا  و  -16

 الوليات النضا ي  أحكاما  صر   للتعام  م  هذه امل نل .

__________ 

 Organization for Economic Cooperation and Development, Recommendation of the Council ا ظةر (3 
on Regulatory Policy and Governance, 2012.  

تحريةر يف البلةدال اليغيةا عةن البةال أل عةددا  مةن اإلصةالحات املتعلنة   اخلصمصة  و  أل يف هذا ال ياف، ينبغأ (4 
 تُعاجلة معاجل  كا ي   الل عملي  اإلصالم. مل ا   ت فر عن النتيج  املتوقع  ألل قضايا املن مل النامي 
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معالج ة مس ألة الح واجز التنظيمي ة الت ي  -الُنهج البديلة ف ي التش ريعات القائم ة   
 تعترض المنافسة

  البلد

يند  الفصة  اخلامب من قا ةول مكا حة  الحتكةةار جلمهورية  الصةني الشةعبي  وصةفا    الصين
 للحواجو اإلداري .

منظم  كول  مبوجا قا ول  جيوز ألىل جهاز إدارىل أو عل  أ ه ل 33 إب تنص املادة 
اقةةة  قاعةةدة تنظيميةةة  إداريةةة  إدارة الشةةةؤول العامةةة  أل ت ةةةأم اسةةةتمدا  سةةةلطتها اإلداريةةة  إلع أو

وضةة   حريةة  جتةةارة ال ةةل  األساسةةي   ةةني األقةةاليم مةةن  ةةالل ا ةةاب أىل مةةن التةةدا ع التاليةة    أ(
حتديد أسةعار متييوية  لل ةل  األساسةي  ريةع  اعتماد معدلت رسو  متييوي ، أو رسو  متييوي ، أو
عن  معايع تفتيش عل  ال ل  األساسي  ريع احمللي   تلف  رض اروط تنني  أو احمللي ؛  ب(

ا ةاب تةدا ع تننية   الشةروط واملعةايع الةو تُفةرض علة   ظعاهتةا مةن ال ةل  األساسةي  احمللية ، أو
يتعلةق  ااةرتاط الستصةدار املتكةرر للشةهادات  يمةا متييوي ، مث  عمليات التفتةيش املتكةررة أو

 وف احمللية ؛  د من د ول ال ل  األساسي  ريع احمللي  إ  ال  ال ل  األساسي  ريع احمللي  مبا
يتعلةةق  ال ةةل  األساسةةي  ريةةع احملليةة ،  ةةدر  داريةة   يمةةاااةةرتاط استصةةدار الرتا ةةيص اإل  ي(

اعتماد أىل وسيل  أ ر   إقام  حواجو أو ال ل  إ  ال وف احمللي ؛  د(هذه احلد من د ول 
ط  أىل أ شةة  ةةروي ال ةةل  األساسةةي  احملليةة ؛  ه( ملنةة  د ةةول ال ةةل  األساسةةي  ريةةع احملليةة  أو

 أ ر  قد تعيق حري  جتارة ال ل  األساسي   ني األقاليم.
املنظمةةةةات املمولةةةة  مبوجةةةةا النةةةةا ول  أو -علةةةة  اهليئةةةةات اإلداريةةةة   35 وحتظةةةةر املةةةةادة 
إسةامة اسةتمدا  سةلطتها اإلدارية  لةر ض  -النواعد التنظيمي  اإلداري  إدارة الشؤول العامة   أو
تنسةةةيب  ةةةروع يليةةة  ملشةةةغلأ األعمةةةال  وليتهةةةا أوتنييةةةد السةةةتثمار يف املنةةةاطق اخلاضةةةع  ل أو

التجاريةة  ريةةع احملليةةني عةةن طريةةق معةةاملتهم  طرينةة  ريةةع متكا ئةة  مةة  معاملةة  مشةةغلأ األعمةةال 
 التجاري  احملليني.

املنظمةةةةات املمولةةةة  مبوجةةةةا النةةةةا ول  أو -علةةةة  اهليئةةةةات اإلداريةةةة   36 وحتظةةةةر املةةةةادة 
إسامة استمدا  سلطتها اإلداري  إلجبةار  -الشؤول العام  النواعد التنظيمي  اإلداري  إدارة  أو

اركات األعمال التجاري  عل  املشةارك  يف األ شةط  الحتكارية  الةو  ظرهةا قةا ول مكا حة  
 الحتكار جلمهوري  الصني الشعبي .

 املنا  ةةةة  م ةةةةنل  قيةةةةا  الرا طةةةةات التجاريةةةة ملنةةةة  النيةةةةود علةةةة  يتنةةةةاول النةةةةا ول األملةةةةا    ألمانيا
 .والصناعي   وض  قواعد تنظيمي  يددة للمنا    ميكن أل تتضمن أحكاما  تنييدي 

اخلاصةةةةةة   الرا طةةةةةةات الصةةةةةةناعي  و ( قواعةةةةةةد املنا  ةةةةةة  التجاريةةةةةة  2 24 وتعةةةةةةرر املةةةةةةادة 
واملنظمةةات املهنيةة   وصةةفها أحكامةةا  تةةنظم سةةلوو املشةةاري  يف ةةةال املنا  ةة  لغةةرض التصةةدىل 

علة  أسةال األدام، النا مة  املنا  ة  الفعالة   ا  ة  النويهة  أولل لوو الةذىل ينتهةك مبةادمل املن
 .وتشجي  سلوو املنا    الذىل يتماا  م  هذه املبادمل

وميكةةةةةن للمنظمةةةةةات والرا طةةةةةات املعنيةةةةة  أل تتنةةةةةد   طلباهتةةةةةا إ  مكتةةةةةا الكةةةةةارتيالت  
الحتةةةادىل للحصةةةول علةةة  اعةةةرتار  نواعةةةد املنا  ةةة  الةةةو تتبعهةةةا، وجيةةةا أل يتحنةةةق املكتةةةا 

مطةةةر  ةةةا تنتهةةةك أىل حكةةةم مةةةن أحكةةةا  قةةةا ول  ممةةةا
ُ
إبا كا ةةةت قاعةةةدة مةةةن قواعةةةد املنا  ةةة  امل

األورويب. وإبا تبةةةةةني عةةةةةد  وجةةةةةود ا تهةةةةةاو، يصةةةةةدر مكتةةةةةا الكةةةةةارتيالت  املنا  ةةةةة  األملةةةةةا  أو
يطعةةن يف امل ةةتنب  يف النواعةةد التنظيميةة  املبلةةن عنهةةا. ومةة   يعةةو أ ةةه لةةن الحتةةادىل اعرتا ةةا ، مبةةا

إلغةةام العةةرتار إبا  لةةص لحنةةا  إ  أل اةةروط ر ةةض  ملكتةةا كةةول سةةحا أوبلةةك،  ةةلل ا
 العرتار م تو اة.
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  البلد

جيةةةوز  املنا  ةةة  علةةة  أ ةةةه لالنيةةةود علةةة  مةةةن النةةةا ول ال ةةةلو يو ملنةةة   64 تةةةنص املةةةادة  سلوفينيا
للحكوم  وسلطات اجملتم  احمللأ وحاملأ ال لطات العام  تنييد التشغي  احلةر للمشةاري  يف 

مةةن النةةا ول، ميكةةن للوكالةة  املعنيةة   املنا  ةة  أل تنةةد  رأيةةا   شةةنل  72 ال ةةوف. وو نةةا  للمةةادة
عنةةدما تطلةةا منهةةا بلةةك هيئةة    شةةنل املراسةةيم عنةةدما تةةر  بلةةك ضةةروريا  أو قةةا ول منةةرتم أو

يطلةا إ   لالةوزير املمةتص أ الوقت  ف ه، ميكن لةر يب الةوزرام أو كتص  تا ع  للدول . ويف
املراسيم الو هلا التنثعات املباارة  املعني   املنا    تندت رأىل  شنل النوا ني املنرتح  أو الوكال 
 شنل  استحداث قيود كمي   الن ب  لالضطالع  األ شط  التجاري  يف ال وف أو‘ 1‘التالي   

حتديةةةةد ‘ 3‘اسةةةةتحداث حنةةةوف حصةةةةري  يف ةةةةالت اقتصةةةةادي  معينةةة ؛ ‘ 2‘د ةةةول ال ةةةوف؛ 
 ي  العام . اروط التشغ

 بالقواعد التنظيمية يتعلق فيمادور السلطة المعنية بالمنافسة   
للنواعةةةد التنظيميةةة  مةةةن تةةةنثع يتمةةة  علةةة  املنا  ةةة ، يشةةةع الفصةةة  ال ةةةا   مةةةن  ملةةةا  ظةةةرا   -17

 النواعد التنظيمية   يتعلق  يماالنا ول النموبجأ إ  أل ال لط  املعني   املنا    مُتن  دورا  تروجييا  
 واإلصالم التنظيمأ.

 الترويج  
تحريةر، ال أو  وض  النواعد التنظيمية  النطاعية  كجةوم مةن عملية  اخلصمصة  يتعلق  يما -18

 ظةةةا   ي ةةةفر  عليةةةا  يكت ةةةأ تنةةةدت سةةةلط  معنيةةة   املنا  ةةة  للمشةةةورة قيمةةة   اصةةة  يف ضةةةمال أل 
وقعةة  مةةن حيةةى تعويةةو الكفةةامة. وقةةد تكةةول  ةة ة النتةةا م املتعةةن  النواعةةد التنظيميةة  املنشةةن حةةديثا  

ال ةةةلط  املعنيةةة   املنا  ةةة ، علةةة  سةةةبي  املثةةةال، مفيةةةدة يف حتديةةةد التةةةدا ع الالزمةةة  لت ةةةهي  د ةةةول 
 أطرار جديدة إ  ال وف.

 ناةةكال التنظةةيم األ ةةر ، مةةن املنةةرتم أل ُتشةةرةو ال ةةلط  املعنيةة   املنا  ةة   يتعلةةق  يمةةاو  -19
التشةةريعي . وميكةةن حتنيةةق بلةةك، علةة  سةةبي  املثةةال، مةةن  ةةالل ال ةةمام   شةةك   علةةأ يف العمليةة 
 املشارك  النشط  يف عملي  صةياري  التشةريعات عةن طريةق ضةم ممثلةني هلةا لل لط  املعني   املنا    

  التعليق عل  مشاري  النواعةد التنظيمية إ  عضوي  األ رق  العامل  املعني   الصياري ، وال مام هلا 
 ىل  شنل اإلصالحات واملشاري  التنظيمي  املنرتح . تندت رأ أو
ويف  عةةةةض احلةةةةالت ميكةةةةن السةةةةتفادة مةةةةن التجر ةةةة  واخلةةةة ة الفريةةةةدتني لل ةةةةلط  املعنيةةةة   -20

 املنا  ةة  حةةم قبةة  صةةياري  التشةةري . ويتعةةني متكةةني ال ةةلطات املعنيةة   املنا  ةة  وتشةةجيعها علةة  
ديةةد ةةةالت األطةةر التنظيميةة   النا مةة ( الةةو لتح النيةةا   تحنينةةات سةةوقي  ميكةةن أل تنةةد  أساسةةا  

حتةةةديثها لتعةةة  عةةةن احتياجةةات عمليةةة  ال ةةةوف احلةةةرة.  ةةة  إل الةةةدور  أو تعةةةديلها أو يتعةةني تغيعهةةةا
التنظيمةةةةأ السةةةةتباقأ للوكةةةةالت املعنيةةةة   املنا  ةةةة  يعةةةةد أكثةةةةر أميةةةة  عنةةةةدما يتعلةةةةق جةةةةوهر األمةةةةر 

أل د ةةول جهةةات  اعلةة  جديةةدة وُمبدعةة    الصةةناعات واألسةةواف اجلديةةدة، حيةةى ُتظهةةر التجر ةة 
يف ال ةةةوف يةةةؤدىل يف كثةةةع مةةةن األحيةةةال إ  تشةةةوهات يف ال ةةةوف،  ينمةةةا تعةةةد ال ةةةلطات املعنيةةة  

إبا كا ةت هةذه التشةوهات  مةا  املنا    هأ  وحدها( من ميلةك اخلة ة والتجر ة  املطلةو تني لتنيةيم
ل. وميكةن حينئةذ أل ُت ةتمد   أ  ا  ةي ال وقي  املوعوم  حنيني  وميكن أل تؤثر عل  العملية  التن

أوقةات لحنة   ويف  تا م هذه التحنينات ال وقي  كنسةال لوضة  النواعةد التنظيمية  يف امل ةتنب 
 ويةةرد مثةةال علةة  الةةدور الواجةةا واملمكةةن للوكةةالت املعنيةة   املنا  ةة   يمةةا يتصةة   القتصةةادات 
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يتعةةةةني علةةةة  ال ةةةةلطات املعنيةةةة   املنا  ةةةة  أد ةةةةاه(. و اإلضةةةةا   إ  بلةةةةك،  29التعاو يةةةة  يف الفنةةةةرة 
واهليئةةات التنظيميةة  النطاعيةة  أل تتعةةاول يف  راةهةةا اخلاصةة   اإلصةةالم التنظيمةةأ  ةة  وأل ت ةةم  

  التمثي  املتبادل يف ةالب إدارة ك  منها.
ي ةند عةدد مةن األ ظمة  النا و ية   ،املعنية   املنا  ة  مةن  ة ة يةددة لل ةلط  ملةا ومراعاة -21
 املعني   املنا    عل  امل تو  التشريعأ.لل لط     صراح  دورا  تروجييا  للمنا 

ال    دور الترويج    ي للس    لطة المعني    ة  -ال    نُ ُهج البديل    ة ف    ي التش    ريعات القائم    ة   
 بالمنافسة

  البلد

املتعلنةة  حبظةةر املمارسةةات الحتكاريةة   5/1999 رقةةم ه( مةةن النةةا ول 35و نةةا  للمةةادة   إندونيسيا
اإل دو ي ةةةي  املعنيةةة   املنا  ةةة   ال ةةةلط واملنا  ةةة  ريةةةع النويهةةة  يف ةةةةال األعمةةةال التجاريةةة ، علةةة  

 ال ياسةةات احلكوميةة  اخلاصةة   املمارسةةات الحتكاريةة  و/أو  يتعلةةق  يمةةا تنةةدت املشةةورة والةةرأىل 
 تجاري  .املنا    ريع النويه  يف ةال األعمال ال

 ( أ( مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةا ول املنا  ةةةةةةةةة  ومحايةةةةةةةةة  امل ةةةةةةةةةتهلك3 10( ه( و1 10و نةةةةةةةةةا  للبنةةةةةةةةةدين   آيرلندا
املنا    ا يرلندي   جلن ، تضطل  2002 لعا  ( من قا ول املنا   1 30، وللمادة 2014 لعا 

  املها  الرتوجيي  التالي  
 ]...[ 

   وزرام  أو الةةةوزرام أو احلكومةةة إسةةةدام املشةةةورة، وتنةةةدت التوصةةةيات ح ةةةا القتضةةةام، إ
 أىل هيئةةة  عامةةة  أ ةةةر   يمةةةا خيةةةص أيةةة  م ةةةنل  تتعلةةةق حبمايةةة  ور ةةةاه امل ةةةتهلك أو الدولةةة 
 أل من املرج  أل تؤثر عليهما؛اللجن  تر   أو  كليهما، أو  املنا    أو

  التشةةةةةجي  علةةةةة  المتثةةةةةال ل حكةةةةةةا  النا و يةةةةة  بات الصةةةةةل ، والةةةةةةو قةةةةةد تتضةةةةةمن  شةةةةةةر
دات توجيهي   شنل كيفي  المتثال ألحكا  قا ول املنا    ومحاية  مالحظات تضم إراا

 ؛2014 لعا  امل تهلك

   شنل امل ا   املتعلن   املنا    والو قد تنشن  إسدام املشورة إ  ال لطات العام  عموما 
  الل أدام مهامها؛

  املنا  ةةة  يف ممارسةةة  إداريةةة  علةةة  سةةةع عمليةةة   أو حتديةةةد النيةةةود الةةةو يفرضةةةها أىل تشةةةري
 القتصاد والتعليق عل  هذه النيود؛

   مةةةن أجةةة  إ ةةةالب اجلمهةةةور  امل ةةةا    السةةةتمرار يف هةةةذه األ شةةةط  ح ةةةبما تةةةراه مناسةةةبا
 املتعلن   املنا   .

 حتلية  ألىل ممارسة  أو وعالوة عل  بلةك، جيةوز للةوزير أل يطلةا إ  اهليئة  إجةرام دراسة  
أىل م ةةنل  أ ةةر   أو تنةةدت اخلةةدمات أو وتوزيعهةةاأسةةلوب منا  ةة  يةةؤثر علةة  عةةرض ال ةةل   أو

هذا التحلي ؛ وعل  اهليئ  المتثال  أو تتعلق  املنا    وتندت تنرير إ  الوزير  شنل هذه الدراس 
 هلذا الطلا يف ريضول الفرتة الو  ددها الوزير يف الطلا.

صيغته املعدل  مبوجا ،  1973 لعا  211 رقم( من املرسو   نا ول 4 18و نا  للمادة   شيلي
، ُ ةةوضل احملكمةة  املعنيةة   املنا  ةة  صةةالحي  2009متوز/يوليةةه  13املةةؤر   361-20 رقةةمالنةا ول 

إ طةال أىل أمةر قةا و   أو أل تنرتم عل  ر يب اجلمهورية ، مةن  ةالل وزيةر الدولة  املعةو، تعةدي 
د األوامةر النا و ية  والتنظيمية  م  املنا    احلةرة،  ضةال  عةن اعتمةا وتنظيمأ تراه احملكم  متعارضا  

 لتنظيم ممارس  أ شط  اقتصادي  معين  تُتام يف  رور ريع تنا  ي . أو الالزم  للرتويم للمنا   
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  البلد

، 2011تشرين الثا / و م   30املؤر   529-12 رقم( من النا ول 1 9للمادة  و نا    البرازيل
 كامةةةة  هيئتهةةةةا أل تطلةةةةا مةةةةن اهليئةةةةات جيةةةةوز للمحكمةةةة  اإلداريةةةة  للةةةةد اع القتصةةةةادىل املنعنةةةةدة 

والكيا ةةات الحتاديةة  اإلداريةة  العامةة  وسةةلطات الدولةة  واملناطعةةات البلديةة  الحتاديةة  واألقةةاليم أل 
 تشريعات محاي  املنا   .لتتمذ التدا ع الالزم  من أج  المتثال 

الكيا ةات  و( علة  وجةوب أل تنةو  اية  ال ةلطات الحتادية ، ومةدير 3 9وتنص املةادة  
امل ةةةةةةتنل ، واملؤس ةةةةةةات، والشةةةةةةركات الحتاديةةةةةة  العامةةةةةة  والشةةةةةةركات بات رأل املةةةةةةال املمةةةةةةتل ، 

يطلبةةةةه اجمللةةةةب اإلدارىل للةةةةد اع  مةةةةا والوكةةةةالت التنظيميةةةة ، مةةةة  اخلضةةةةوع للم ةةةةامل ،  تنةةةةدت كةةةة 
يشةةم  إعةةداد ا رام التننيةة   شةةنل امل ةةا   الةةو تةةد   يف  مبةةا القتصةةادىل مةةن م ةةاعدة وتعةةاول،

 طاف ا تصاصها. 
( كذلك علة  أل أمةني الرصةد القتصةادىل التةا   لةوزارة املالية   وهةأ 1 19وتنص املادة  

مةةن النظةةا  ال ازيلةةأ حلمايةة   منفصةةل  عةةن اجمللةةب اإلدارىل للةةد اع القتصةةادىل ولكنهةةا تظةة  جةةوما  
 ني املنشةةئ  املنا  ةة ( ميكةةن أل ينةةرتم اسةةتعراض النةةوا ني والنواعةةد التنظيميةة  وريةةع بلةةك مةةن النةةوا

املعايع لادارة العام  عل  ُصُعد الحتاد والوليةات والبلةديات واملناطعةات الحتادية ،  أو للنواعد
قةةةد تةةةؤثر علةةة  املنا  ةةة  يف كتلةةةف النطاعةةةات القتصةةةادي  يف البلةةةد. وميكةةةن ألمةةةني  أو الةةةو تةةةؤثر

ا، ح ةةا تنةةديرها، ا ةةاب إ  اهليئةة  املمتصةة  ليت ةة  هلةة أل ينةةد   يا ةةا   الرصةةد القتصةةادىل أيضةةا  
 اإلجرامات النا و ي  املناسب  عندما يت م أىل قا ول اارع  طا   ك   املنا   . 

 تنظيميةاللقواعد لخاضعة ال اتصناعالإنفاذ قانون المنافسة في   
هةةةةا  إضةةةةا ي  تضةةةةطل  مباجلةةةةدير  الةةةةذكر أل ال ةةةةلط  املعنيةةةة   املنا  ةةةة  ميكةةةةن أل إل مةةةةن  -22
تتمثةةة  يف إ فةةةةاب األحكةةةا  العامةةةة  لنةةةةا ول  للنواعةةةد التنظيميةةةة  الصةةةناعات اخلاضةةةةع   يتعلةةةةق  يمةةةا

يُةذكر يف هةذا الفصة  مةن النةا ول  مل الصةناعات، علة  الةرريم مةن أل هةذا األمةرتلةك املنا    يف 
 أساسةةا   للنواعةةد التنظيميةة املنا  ةة  يف الصةةناعات اخلاضةةع   قةةا ولالنمةةوبجأ. وتعتمةةد قةةوة إ فةةاب 

اخلاصةة  وقواعةةده التنظيميةة   مةةا صةةل   ةةني قةةا ول املنا  ةة  يف  لةةدتصةةميم العلةة  عةةاملني مةةا  أول ، 
 ، العالق   ني هيئات اإل فاب املعني .وثا يا    نطاعات يددة؛

 الصلة بين قانون المنافسة ووضع القواعد التنظيمية القطاعية  
عني  اإلضا   إ  النظا  العا  لنةا ول نطاع مل وض  قواعد تنظيمي عندما خيتار أىل  لد  -23

املنا  ة  ينظم امل ا   املتعلن   ال ؤال املطروم هو ماهي  النا ول الذىل ينبغأ أل  يكولاملنا   ، 
توجد إجا   واحدة عل  هذا ال ؤال.  هناو ةموع  واسع   ول يف الصناعات اخلاضع  للتنظيم.

ادىل والنظةةةةا  النةةةةا و ، ميكنهةةةةا أل تةةةةؤثر علةةةة  مةةةةن العوامةةةة ، منهةةةةا ال ةةةةياف الجتمةةةةاعأ والقتصةةةة
أل  كمةةةةا   ةةةةني النظةةةةامني النةةةةا و يني وتن ةةةةيم العمةةةة   ةةةةني هيئةةةةات اإل فةةةةاب املعنيةةةة .الصةةةةل   تصةةةةميم

أحةد العوامة  اهلامة  الةو هلةا تةنثع علة  ا تيةار  أيضةا    صا ص الصناع  اخلاضع  للتنظةيم تشةك 
 دا   البلد الواحد. اإلطار التنظيمأ، حبيى ميكن استمدا  أكثر من ام
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متباينةةةةة  لضةةةةةمال التن ةةةةةيق وات ةةةةةاف  ا تةةةةةارت  لةةةةةدال كتلفةةةةة   ُةُهجةةةةةا  يف واقةةةةة  األمةةةةةر، و  -24
التنظيمي  النطاعي  وال لط  املعني   املنا   . وميكةن تصةنيف هةذه الةُنهم اهليئات ال ياسات  ني 

  (5 يف مخ   أ واع هأ
اخلاصةةةةة  النواعةةةةةد التنظيميةةةةة   اةةةةة  النواعةةةةةد التنظيميةةةةة  التننيةةةةة  والقتصةةةةةادي  يف -1 

املمةةةة   نةةةا ول املنا  ةةةة ، مثةةةة  حظةةةةر ال ةةةةلوو  وتةةةةرو امل ةةةةا   املتعلنةةةة  تنليةةةةديا   نطاعةةةات يةةةةددة 
 ملنا    ومراقب  عمليات ال دماي، لنا ول املنا   ؛ ا
اخلاصةةةةة  اةةةةة  النواعةةةةةد التنظيميةةةةة  التننيةةةةة  والقتصةةةةةادي  يف النواعةةةةةد التنظيميةةةةة   -2 

 اي  اجلوا ا التنليدي  لنا ول املنا   ؛ أو ن إدراي  عضع  ضال    نطاعات يددة
اخلاصةةةةة  اةةةةة  النواعةةةةةد التنظيميةةةةة  التننيةةةةة  والقتصةةةةةادي  يف النواعةةةةةد التنظيميةةةةة   -3 

اية  اجلوا ةا التنليدية  لنةا ول املنا  ة ، مة  ضةمال  أو عن إدراي  عةض  ضال   نطاعات يددة 
  التن يق م  ال لط  املعني   املنا   ؛أل تؤدىل اجله  املنظم  للنطاع و ا فها 

لجهةةةة  كو يفةةةة  قا مةةةة   ةةةةذاهتا لوضةةةة  النواعةةةةد التنظيميةةةة  التننيةةةة   مهمةةةة   جتهيةةةةو -4 
 العا ؛املنا    وإدراي النواعد التنظيمي  القتصادي  ضمن قا ول  ،املنظم  للنطاع

 .ا   العتماد  ن  عل  قا ول املنا    الذىل تُنِفذه ال لط  املعني   املن -5 

 التركيبة المؤسسية  
هولنةدا، إ شةام وكالةة  متكاملة  تنةاط  ةةا إسةبا يا و ةةعو و ا تةار  عةض البلةةدال، مثة   ينمةا  -25

م ؤولي  إ فاب النواعد التنظيمي  النطاعي  وقا ول املنا   ، أ شنت ريالبي  البلةدال سةلطات معنية  
كثةع مةن األحيةال، كةال إ شةام  ويف . املنا    وهيئات تنظيمي  قطاعي  يف كيا ات إ فاب منفصل 

احلالة  الثا ية ،  ويف يف الواق  إل شام الوكةالت املعنية   املنا  ة . اهليئات التنظيمي  النطاعي  سا نا  
  تكول ا تصاصات كة  مةن ال ةلط ل تتص   واعات ال تصا،  واق  اإل فاب، عندما ما ريالبا  

يةة  يةةددة حتديةةدا  قا و يةةا  واضةةحا . ومةةن أجةة  من /معاجلةة  التنظيميةة  النطاع  املعنية   املنا  ةة  واهليئةة
  واعات ال تصا، هذه، قد تند  مذكرة تفاهم  ني كيا ات اإل فاب املنفصل  حال  للمشكل .

ب  ين الس  لطة المعني  ة بالمنافس  ة  الص  لة -ال  نُ ُهج البديل  ة ف  ي التش  ريعات القائم  ة   
 والهيئات التنظيمية القطاعية

  البلد

 وكالة متكاملةنموذج 

 هولندا

 

أُ شةةةئت اهليئةةة  اهلولنديةةة  لشةةةؤول امل ةةةتهلكني واألسةةةواف مبوجةةةا قةةةا ول إ شةةةام هيئةةة   
، عنةةةدما ا ةةةةدةت ثةةةالث هيئةةةةات 2013 ي ةةةال/أ ري   1اةةةؤول امل ةةةتهلكني واألسةةةةواف يف 

اهلولنديةة  املعنيةة   املنا  ةة  واهليئةة  اهلولنديةة  امل ةةتنل   ال ةةلط وهةةأ  -منفصةةل  معنيةة   ال ةةوف 
يف هيئ  واحدة  -لل يد والتصالت ال لكي  والالسلكي  واهليئ  اهلولندي  املعني   امل تهلك 

، د ة  قةا ول الرتاةيد 2014آب/أري ةطب  1 ويف جديدة لشةؤول امل ةتهلكني واألسةواف.
__________ 

(. أ ضةةةة  املمارسةةةةات لتحديةةةةد ال تصاصةةةةات وت ةةةةوي  احلةةةةالت الةةةةو تنطةةةةوىل علةةةة  2004األو كتةةةةاد   ا ظةةةةر (5 
 19. جنيةةةةةةةف، TD/B/COM.2/CLP/44إجةةةةةةةرامات مشةةةةةةةرتك   ةةةةةةةني سةةةةةةةلطات املنا  ةةةةةةة  واهليئةةةةةةةات التنظيميةةةةةةة . 

  .2004آب/أري طب 



TD/B/C.I/CLP/L.7 

GE.17-07970 12 

  البلد

. ومتثةة  اهلةةدر تشةةريعا   20واألسةةواف أكثةةر مةةن حيةةو النفةةاب. وتنفةةذ هيئةة  اةةؤول امل ةةتهلكني 
مةةن قةةا ول الرتاةةيد يف تن ةةيق وتب ةةي  النواعةةد اإلجرا يةة  املمتلفةة  واحلةةد مةةن أوجةةه النصةةور 
املتعلنة   عمليةةات هيئةة  اةةؤول امل ةةتهلكني واألسةواف. ومبوجةةا قةةا ول الرتاةةيد، ات ةة   طةةاف 

ب املتعلةةق  املنا  ةة  ليشةةم   عةةض ال تصاصةةات الةةو اقتصةةر تطبينهةةا يف ال ةةا ق علةة  اإل فةةا
 .(6 ةالت محاي  امل تهلك ووض  النواعد التنظيمي  اخلاص   نطاعات يددة

واهليئةة  اهلولنديةة  لشةةؤول امل ةةتهلكني واألسةةواف مكلفةة   ل فةةاب قةةوا ني املنا  ةة  العامةة   
لت وقوا ني محاي  امل تهلك والنواعد التنظيمي  اخلاص   نطاعات يددة يف ةالت التصةا

 ال لكي  والالسلكي  والنن  واخلدمات ال يدي  والطاق .
مةةةةن  وتعةةةد هيئةةة  اةةةؤول امل ةةةةتهلكني واألسةةةواف سةةةلط  إداريةةة  م ةةةةتنل  وتعتةةة  جةةةوما   

احلكوم  اهلولندي  املركوي . وتضم هيئ  اةؤول امل ةتهلكني واألسةواف عةدة إدارات متمصصة  
لتنظيميةةة  يف ةةةةال الطاقةةة ؛ وإدارة وضةةة  مةةةن  ينهةةةا إدارة امل ةةةتهلكني؛ وإدارة وضةةة  النواعةةةد ا

 النواعد التنظيمي  يف ةالت التصالت وال يد والنن ؛ وإدارة اؤول املنا   .
وعنةةدما ُصةةممت هيئةة  اةةؤول امل ةةتهلكني واألسةةواف،  هةةرت مشةةكل  حتديةةد اجلهةة   

ل اإلدارة يف النطاعات اخلاضع  للتنظيم، أتكو  اهليمن  وال دمايالو يتعني أل تدير حالت 
إدارة اةؤول املنا  ة . ومتةت ت ةوي  املشةكل  علة  النحةو  أ  املنظِّم  بات الصل  لنطاع يدد

يف النطاعةات اخلاضةع  للتنظةيم اهليمنة  التا   تكول اإلدارات املنظِّم  م ةؤول  عةن حةالت 
يتضةةةةمن احلةةةةالت املشةةةةمول   مبةةةةا  أىلال ةةةةدماي  ينمةةةةا تتةةةةو  إدارة اةةةةؤول املنا  ةةةة  حةةةةالت 

 .(7  النطاعات اخلاضع  للتنظيم(
و شك  منتظم م  جهات تنظيمي   وتتعاول هيئ  اؤول امل تهلكني واألسواف أيضا   

أ ر ، مث  اهليئ  اهلولندي  ل سواف املالي ، واهليئ  اهلولندي  حلماي  البيا ات، واهليئ  اهلولندي  
رعايةةةة  الصةةةةحي ، واهليئةةةة  اهلولنديةةةة  للمنةةةةامرة، والبنةةةةك املركةةةةوىل اهلولنةةةةدىل، واهليئةةةة  اهلولنديةةةة  لل

 لاعال .

تعةةةةد اهليئةةةة  الوطنيةةةة  اإلسةةةةبا ي  ل سةةةةواف واملنا  ةةةة  سةةةةلط  م ةةةةتنل  مكلفةةةة   امل ةةةةا     إسبا يا
املتعلنةة   كةة  مةةن املنا  ةة  والتنظةةيم. ومةةن املنظةةور التنظيمةةأ، تشةةرر اهليئةة  علةة  الصةةناعات 

البصةةةري ؛ الننةةة ؛  - املنتجةةةات ال ةةةمعي التاليةةة   الطاقةةة ؛ التصةةةالت ال ةةةلكي  والالسةةةلكي ؛ 
 اخلدمات ال يدي .

ويتنلف اجمللب، وهو اجله  صا ع  النرار يف اهليئ ، مةن دا ةرتني  دا ةرة املنا  ة ، الةو  
تتنةةاول امل ةةا   املندرجةة  يف إطةةار اإل فةةاب املتعلةةق  املنا  ةة ،  ينمةةا تضةةطل  الةةدا رة التنظيميةة  

. ولكةةةن جيةةةوز لكةةة  مةةةن الةةةدا رتني إصةةةدار رأىل  شةةةنل  امل ةةةؤولي  عةةةن اإلجةةةرامات التنظيميةةة 
 .(8 امل ا   الو تنظر  يها األ ر 

ويف احلةةالت الةةو تشةةتم  علةة  م ةةا   تتعلةةق  املنا  ةة  والتنظةةيم يف الوقةةت  ف ةةه،  
. وعلةةةة  سةةةةبي  املثةةةةال، إبا ميكةةةةن تشةةةةكي  أ رقةةةة   اصةةةة  مةةةةن اخلةةةة ام يف اجملةةةةالني للعمةةةة  معةةةةا  

سةةبا ي  ل سةةواف واملنا  ةة  حالةة  ا ةةدماي يف صةةناع  التصةةالت استعرضةةت اهليئةة  الوطنيةة  اإل

__________ 

 http://globalcompetitionreview.com/chapter/1067851/netherlands-authority-for-consumers-andاملصةةةدر   (6 

-markets. 
 7) OECD (2014). Roundtable on Changes in Institutional Design of Competition Authorities. Note by 

the Netherlands. DAF/COMP/WD(2014)100. 17-18 December 2014, page 3.  

 8) OECD (2014). Roundtable on Changes in Institutional Design of Competition Authorities. Note by 
Spain. DAF/COMP/WD(2014)103. 17-18 December 2014, page 5.  
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ال لكي  والالسلكي ، ميكن إ شام  ريق حال  أ نأ يتنلف من   ام يف ةا  قا ول املنا    
 .(9 وصناع  التصالت

 مع توزيع واضح لالختصاصاتكيانات إنفاذ منفصلة 
املنا  ةةةةةةة  وامل ةةةةةةةتهلك سةةةةةةةلط  قا و يةةةةةةة  م ةةةةةةةتنل  ألسةةةةةةةرتالي  لشةةةةةةةؤول تعتةةةةةةة  اللجنةةةةةةة  ا  أسرتاليا

وتعويةةو املنا  ةة . و اإلضةةا    2010 لعةةا  دورهةةا يف إ فةةاب قةةا ول املنا  ةة  وامل ةةتهلك يتمثةة 
و شةةةةةةةةك  جو ةةةةةةةةأ  عةةةةةةةةض اخلةةةةةةةةدمات الوطنيةةةةةةةة  يف ةةةةةةةةةال  بلةةةةةةةةك، تةةةةةةةةنظم اللجنةةةةةةةة  أيضةةةةةةةةا   إ 

أ ةةةةر  بات  ا  األساسةةةي   مثةةة  التصةةةةالت والطاقةةة  وامليةةةاه ال ةةةةا ب ( وترصةةةد أسةةةواق اهلياكةةة 
 منا    يدودة.

وتعد اهليئ  األسرتالي  لتنظيم الطاق  اجله  الوطني  املنظِّم  ل ةوف الطاقة  يف أسةرتاليا،  
. وهأ تةنظم أسةواف الطاقة  2010 لعا  مبوجا قا ول املنا    وامل تهلك وهأ تعم  أيضا  

والنواعةد الوطنية   من جا يب اجلمل  والتجو ة  وكةذلك اةبكات الطاقة ،  نةام علة  التشةريعات
 يف ةال الطاق .

ألسةةرتالي  لشةةؤول املنا  ةة  وامل ةةتهلك واهليئةة  األسةةرتالي  اللجنةة  او ينمةةا تتبةةاين مهةةا   
لتنظيم الطاق ،  لل ال لطتني لديهما العديد من األهدار املشرتك  وكالمةا يعمة  مةن أجة  

 .(10 محاي  وتعويو وتكمل  عمليات ال وف التنا  ي 
ألسةةةةةرتالي  لشةةةةةؤول املنا  ةةةةة  وامل ةةةةةتهلك واهليئةةةةة  اللجنةةةةة  ا، أ رمةةةةةت 2014 عةةةةةا  ويف 

األسةةرتالي  لتنظةةيم الطاقةة  واللجنةة  األسةةرتالي  ل ةةوف الطاقةة  مةةذكرة تفةةاهم اتفنةةت  يهةةا علةة  
 تبادل املعلومات والتشاور والتعاول.

 أملا يا

 

( سةةةةةةلط  م ةةةةةةتنل  معنيةةةةةة  Bundeskartellamtيعةةةةةةد مكتةةةةةةا الكةةةةةةارتالت الحتةةةةةةادىل   
 املنا    تتمث  مهمتها يف محاي  املنا    يف أملا يةا. وي ةتند اإلطةار النةا و  حلماية  املنا  ة  
إ  قةةةةةا ول منةةةةة  النيةةةةةود علةةةةة  املنا  ةةةةة ، املشةةةةةار إليةةةةةه عةةةةةادة  ةةةةةة النا ول األساسةةةةةأ لقتصةةةةةاد 

 .(11 ال وف 
عة  قواعةد يةددة لصةناعات معينة   الورا ويضم قا ول منة  النيةود علة  املنا  ة  أيضةا   

مةن النةا ول   5والطاق  والصحا   وإدارة امليةاه( تكمة  قواعةد املنا  ة  العامة ؛ ا ظةر الفصة  
  أحكا   اص  لنطاعات معين  من القتصاد .

تعتةة  وكالةةة  الشةةةبك  الحتاديةةة  للكهر ةةةام والغةةةاز والتصةةةالت ال ةةةلكي  والالسةةةلكي  و  
مهمتهةةا اديةة  منفصةةل . وتتمثةة  ( سةةلط  احتBundesnetzagenturوال يةةد وال ةةكك احلديديةة   

األساسةةةةي  يف ضةةةةمال المتثةةةةال لنةةةةا ول التصةةةةالت ال ةةةةلكي  والالسةةةةلكي ، وقةةةةا ول ال يةةةةد، 
 وقا ول الطاق ، وكذلك املراسيم بات الصل .

ول توجةةةد ا تصاصةةةات مشةةةرتك   ةةةني مكتةةةا الكةةةارتالت الحتةةةادىل ووكالةةة  الشةةةبك   
تطبةةق الوكالةة  قةةا ول املنا  ةة  العةةا   ول ني.الحتاديةة ، أىل أ ةةه يوجةةد  ةة  واضةة   ةةني ال ةةلطت

__________ 

 9) OECD (2016). Summary Record: Annex to the Summary Record of the 123rd Meeting of the 
Competition Committee Held on 15-19 June 2015. DAF/COMP/M(2015)1/ANN6/FINAL. Paris. 

16-18 June 2015, page 8.  
-https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission/aboutاملصدر   (10 

the-accc 

 _http://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Bundeskartellamt/bundeskartellamtاملصدر   (11 

node.html. 
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ولكنهةةةا تطبةةةق مةةةن هةةةذا النةةةا ول األحكةةةا  املدرجةةة  مبااةةةرة يف قةةةا ول التصةةةالت ال ةةةلكي  
 .(12 والالسلكي  وقا ول صناع  الطاق 

علةة  التعةةاول الوثيةةق  ةةني مكتةةا الكةةارتالت الحتةةادىل ووكالةة   ويةةنص النةةا ول أيضةةا   
الشبك  الحتادي . ويشم  بلك األحكا  النا و ي  املتعلنة   تبةادل املعلومةات لضةمال الينةني 

 .(13 النا و  وجتنا سوم الفهم وتكرار العم 

الشمالي   آيرلنداو  أجرت حكوم  اململك  املتحدة ل يطا يا العظم ، 2011 عا  يف  اململك  املتحدة
إصةةةالحات واسةةةةع  النطةةةةاف يف أ ظمةةةة  املنا  ةةة  ومحايةةةة  امل ةةةةتهلك وال تمةةةةال السةةةةتهالكأ. 
وتولةةةةةت مهةةةةةا  مكتةةةةةا التجةةةةةارة املنصةةةةةف  وجلنةةةةة  املنا  ةةةةة  ةموعةةةةة  مةةةةةن املنظمةةةةةات اخلةلةةةةةةف. 

نا     اضطلعت هيئ  املنا    واألسواف  املها  املتعلن   املنا    الو كا ت تنو   ا جلن  امل
. وُأحيلت مها  معين   اص   امل تهلكني كال ينو   ا مكتا (14 ومكتا التجارة املنصف 

التجةةارة املنصةةف  إ  منظمةةات أ ةةر ،  يمةةا  ُنلةةت امل ةةؤولي  عةةن ال تمةةال السةةتهالكأ إ  
هيئةة  الرقا ةة  املاليةة . و شةةنت هيئةة  املنا  ةة  واألسةةواف مبوجةةا قةةا ول املؤس ةةات واإلصةةالم 

الةذىل د ة  مبنتضةاه حيةو النفةاب عةددل مةن التغيةعات املؤس ةي  اهلامة   2013 لعا  التنظيمأ
. ومتث  2014 عا  يف عل   ظا  اإل فاب يف اململك  املتحدة. وتولت اهليئ  صالحياهتا رمسيا  

اهليئ  ال لط  احلالي  املعني   املنا    يف اململكة  املتحةدة. وإضةا   إ  دورهةا املتعلةق  اإل فةاب 
عةن محايةة  امل ةةتهلك وتةؤدىل  عةةض األدوار  يمةةا  ةةال املنا  ةة ،  ةةلل اهليئة  م ةةؤول  أيضةةا  يف 

 خيص النطاعات اخلاضع  للتنظيم.
ورريم أل اهليئات التنظيمي  النطاعية  يف صةناعات يةددة  مثة  الطاقة  وامليةاه والننة   

  املنا  ةة  والتصةةالت ال ةةلكي  والالسةةلكي ، إ  ريةةع بلةةك( تعةةد هيئةةات منفصةةل  عةةن هيئةة
 نطاعهةةا  يتعلةةق  يمةةاواألسةةواف،  ةةلل هلةةا صةةالحيات  تطبيةةق  عةةض جوا ةةا قةةا ول املنا  ةة  

الصةةناعأ احملةةدد. وتشةةم  هةةذه اجلوا ةةا  شةةك   ةةا، أوجةةه احلظةةر علةة  التفاقةةات اململةة  
 املنا  ةةة  وإسةةةامة اسةةةتغالل اهليمنةةة  مبوجةةةا التشةةةري  ال ةةةارىل. وتضةةةار هةةةذه الصةةةالحيات 

إ  الصةةةةالحيات التنظيميةةةة  املمولةةةة  للهيئةةةة  التنظيميةةةة  النطاعيةةةة ، وتعتةةةة   املتعلنةةةة   املنا  ةةةة 
 .(15 مشرتك  م  صالحيات هيئ  املنا    واألسواف

ويتعني تفضي  اسةتمدا  قةا ول املنا  ة  العةا  كةنداة لا فةاب يف النطاعةات اخلاضةع   
يةة  النطاعيةة  مطالبةة  للتنظةةيم عةةن ا ةةاب تةةدا ع تنظيميةة  يةةددة. و التةةا   ةةلل اهليئةةات التنظيم

 ةةالنظر  يمةةا إبا كةةال مةةن األ  ةةا اسةةتمدا  صةةالحياهتا املتعلنةة   نةةا ول املنا  ةة  قبةة  ا ةةاب 
 .(16 إجرامات إ فابي  مبوجا صالحياهتا التنظيمي  اخلاص   نطاعات يددة

__________ 

 12) Groebel, Annegret. BNetzA as an independent multi-sector NRA - the evolutionary approach 
(Presentation). Madrid, 11 March 2015, page 29.  متام علة  الةرا   التةا  http://www.ceer.eu/portal/ 

page/portal/EER_HOME/EER_INTERNATIONAL/CEER-ARIAE1/5th%20ARIAE-CEER%20 

Roundtable/5th%20ARIAE-CEER_Session%20V_Groebel.pdf. 

   .31و 29املرج  ال ا ق، الصفحتال  (13 

 /https://www.gov.uk ميكةةةن الطةةةالع علةةة  املويةةةد مةةةن املعلومةةةات عةةةن هيئةةة  املنا  ةةة  واألسةةةواف علةةة  الةةةرا   التةةةا   (14 
government/organisations/competition-and-markets-authority/about. 

 15) OECD (2014). Roundtable on Changes in Institutional Design of Competition Authorities. Note by 
the United Kingdom. DAF/COMP/WD(2014)105. 17-18 December 2014, page 7.  

 .  8املرج  ال ا ق، صفح   (16 
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 ال تصاصةةةات املشةةةرتك ( مةةةن قةةةا ول  (17 2014 لعةةةا  النواعةةةد التنظيميةةة وتوضةةة   
حالة  ال لط  املناسب /األ  ا للتعام  م  تتنرر مبوجبه اإلجرام الذىل  1998 لعا  املنا   

  يلأ ما ما، وإجرامات الت وي  يف حال  وجود  واع. وتنص األحكا  بات الصل  عل 
 1 حتديد ممارس  مها  اجلوم  
الو ةةةةةا ف املنصةةةةةو، عليهةةةةةا مارسةةةةة  أىل مةةةةةن ملاةةةةةمص مؤهةةةةة  تنةةةةةد  إبا  (1 4  

قةةد يكةةةول لةةه ا تصةةا، مشةةةرتو  أو لةةه مةةةؤهال  ورأ  أل امصةةا  آ ةةر  مةةةا حبالةة  يتعلةةق  يمةةا
املؤهةةة  ، وجةةةا عليةةةه أل يبلةةةن الشةةةمص احلالةة  تلةةةك  يتعلةةةق  يمةةةا 1اجلةةةوم و ةةةا ف ملمارسةة  
 احلال . تلك  يتعلق  يمااملنصو، عليها  نيته ممارس  الو ا ف كتا   ا  ر  

  الو ةةةا ف عنةةةدما يبلةةةن اةةةمص مؤهةةة  امصةةةا  آ ةةةر مةةةؤهال   نيتةةةه ممارسةةة (2   
مةةا، جيةةا علة  ايةةة  هةةؤلم األاةةما، حبالة   يتعلةةق  يمةةا( 1و نةةا  للفنةرة  املنصةو، عليهةةا 

الشةةةمص  التفةةةاف علةةة الصةةةل  (  ول بو و  األاةةةما، املؤهلةةة    املةةةؤهلني  ُيشةةةار إلةةةيهم معةةةا  
 .احلال  تلك  يتعلق  يما 1 اجلوميمارل و ا ف سالذىل 

جيةةا علةة  هيئةة  املنا  ةة  (، 2عنةةدما يةةتم التوصةة  إ  اتفةةاف و نةةا  للفنةةرة   (3   
بوىل الصةةةل   ا  ةةةرين ، يف أقةةةرب وقةةةت ممكةةةن عمليةةةا ، إ ةةةالب األاةةةما، املةةةؤهلني واألسةةةواف

  احلال . يتعلق  يما 1اجلوم كتا     الشمص املؤه  الذىل تنرر أل ميارل و ا ف 
  املنازعات 
إبا كةةةال األاةةةةما، املؤهلةةةول بوو الصةةةةل  ريةةةةع قةةةادرين علةةةة  التوصةةةة  إ   (1 5  

جيةا علة  هيئة  املنا  ة  واألسةواف ( يف ريضةول  ةرتة زمنية  معنولة ، 2 4اتفاف و نةا  للمةادة 
 عومهةةا تنريةر أىل األاةةما، املةةؤهلني بوىل  بوىل الصةةل ا  ةرين األاةةما، املةةؤهلني إ ةالب 

  احلال . لقيتع  يما 1الصل  سيمارل و ا ف اجلوم 
هيئة  املنا  ة  جيوز ألىل امص مؤهة  بىل صلة  تندت  يا ات  طية  إ   (2   

 الةذىل تصةدر  يةه اهليئة  إ طةارا  التةاري  مخ ة  أيةا  عمة   عةد يتجةاوز  ل يف موعةدواألسةواف 
 (.1للفنرة   و نا   عومها ا اب قرار 

عمة  مةن تةاري  أيةةا  عشةرة يف ريضةول جيا عل  هيئة  املنا  ة  واألسةواف  (3   
 يلأ  مبا أل تنو  1للفنرة  اإل طار  عومها و نا  

 يتعلةةةق  يمةةةا 1اجلةةةوم الشةةةمص املؤهةةة  الةةةذىل سيضةةةطل   و ةةةا ف حتديةةةد    أ( 
 ؛ احلال 

 يلأ  مبا كتا    بوىل الصل   ا  رين اي  األاما، املؤهلني إ الب    ب( 
  احلال ؛ يتعلق  يماالشمص املؤه  الذىل سيمارل ال تصا،  ‘1‘  
 تاري  إصدار النرار؛ ‘2‘  
 أسباب النرار املتمذ. ‘3‘  
  أ(،  لل هيئ  املنا    واألسواف 3للفنرة  عند ا اب النرار و نا   (4   
 ؛2للفنرة  جيا أل تراعأ أي   يا ات مندم  و نا     أ( 

__________ 

 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/536/pdfs/uksi_20140ترد النواعد التنظيمي  عل  الةرا   التةا    (17 
536_en.pdf. 
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 1( أاةةةةةةةا ستضةةةةةةةطل   و ةةةةةةةا ف اجلةةةةةةةوم 5 ةةةةةةةالفنرة  ميكةةةةةةةن أل تنةةةةةةةرر  رهنةةةةةةةا     ب( 
عةةةةن اةةةةمص مؤهةةةة  آ ةةةةر بىل صةةةةل ، عنةةةةد اقتناعهةةةةا أل قيامهةةةةا   احلالةةةة  عوضةةةةا   لةةةةقيتع  يمةةةا

أسةةةةةةةواف يف اململكةةةةةةة  املتحةةةةةةةدة،  أو سةةةةةةةيويد مةةةةةةةن تعويةةةةةةةو املنا  ةةةةةةة  دا ةةةةةةة  أىل سةةةةةةةوف  ةةةةةةةذلك
 امل تهلكني. لصاحل

هو أحد األاما، املؤهلني بوىل  Monitor - حيثما يكول اجلهاز الرقايب (5   
( أ( أل يضةةةطل  3( و 1للفنةةةرتني   واألسةةواف أل تنةةةرر و نةةةا  جيةةةوز هليئةةة  املنا  ةةة   ل الصةةل ،

  احلالةةة  يتعلةةةق  يمةةةا 1  و ةةةا ف اجلةةةوم Monitor - اةةةمص مؤهةةة  آ ةةةر ريةةةع اجلهةةةاز الرقةةةايب
مب ةةةةا   متصةةةةل   تةةةةو ع  ةةةةدمات الرعايةةةة   تتعلةةةةق أساسةةةةا   ل إبا اقتنعةةةةت اهليئةةةة  أل احلالةةةة  إل

 كلرتا .الصحي  ألريراض جهاز اخلدمات الصحي  الوطني  يف إ 
ومن أج  تعويو التعاول والتن يق املتبادلني، أ رمت هيئ  املنا    واألسواف مذكرات  

 تفاهم/اتفاقات ثنا ي  م  معظم اهليئات التنظيمي  النطاعي .

إ  جلنةة  تعويةةو املنا  ةة  والةةد اع عنهةةا، وهةةأ  لنةةد ُعهةةد مبهمةة  محايةة  املنا  ةة  عمومةةا    أوروريواىل
 لوزارة املالي  والشؤول القتصادي .  تا ع  مركوي ل هيئ 
ولكةةةن هنةةةاو هيئةةةات تنظيميةةة  منفصةةةل  ُمنحةةةت صةةةالحيات حصةةةري  إل فةةةاب قةةةا ول  

مةةن قةةا ول الةةد اع عةةن املنا  ةة  يف  27 املنا  ةة  يف الصةةناعات الةةو تنظمهةةا. ومبوجةةا املةةادة
ات التنظيميةةة   ةةةلل محايةة  وتعويةةةو املنا  ةة  يف النطاعةةةات املنظضمةة  مةةةا م ةةؤولي  اهليئةةةالتجةةارة، 

اإلاةرار علة  هةذه النطاعةات. وميتةد  طةاف هةذه الصةالحي   أو املتمصص  املكلفة   الرقا ة 
للهيئةةات التنظيميةةة  النطاعيةة  إ  األسةةةواف الةةو قةةةد تكةةول مرتبطةةة    ةةوف منظمةةة ، طاملةةةا أل 

يف  عن بلك، إبا أثر إجرام العالق  قد تؤثر يف الظرور التنا  ي  يف ال وف املنظضم . و ضال  
أكثةةر مةةن سةةةوف، يلةةو  أل تكةةول واحةةةدة  نةة  مةةن هةةةذه األسةةواف تا عةة  لنطةةةاع مةةنظضم حةةةم 

 .(18 ُت تبعد ال لط  املعني   املنا    من النظر يف احلال 

 لالختصاصاتواضح كيانات إنفاذ منفصلة دون توزيع 

 املنا    يف  اميبيا.لمنا    يف املنا  األول إ فاب قوا ني لتتو  اللجن  الناميبي     اميبيا
وهنةةةةاو عةةةةدد مةةةةن اهليئةةةةات التنظيميةةةة  النطاعيةةةة  يف  اميبيةةةةا يف قطاعةةةةات الصةةةةناعات  

الر ي ةةي ، مثةة  قطةةاع اخلةةدمات املاليةة    نةةك  اميبيةةا واهليئةة  الناميبيةة  للرقا ةة  علةة  املؤس ةةات 
املةةوا   املاليةة (، وقطةةاع  ةةدمات التصةةالت  اهليئةة  الناميبيةة  لتنظةةيم التصةةالت(، وتنظةةيم 

  اهليئ  الناميبي  للموا  (، وتوزي  الكهر ام  ةلب الرقا   عل  الكهر ام(.
وتتدا   ا تصاصات جلن  املنا    و نك  اميبيا واهليئ  الناميبي  لتنظيم التصالت  

 املنا  ةةةة  يف النطاعةةةةات املنظضمةةةة  بات الصةةةةل .  يتعلةةةةق  يمةةةةاوةلةةةةب الرقا ةةةة  علةةةة  الكهر ةةةةام 
 ةةةدد الوليةةة  املتعلنةةة   املنا  ةةة  للهيئةةةات  ل أل التشةةةري  مبةةةا نا  ةةة  إ  أ ةةةهوأاةةةارت جلنةةة  امل

يصةةةةةعِّا مةةةةةن اضةةةةةطالع كةةةةة  سةةةةةلط   مبةةةةةا التنظيميةةةةة  النطاعيةةةةة   نةةةةةد تنشةةةةةن مواقةةةةةف معنةةةةةدة
 .(19  وليتها

__________ 

 18) UNCTAD (2016). Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Uruguay, 
page 40. UNCTAD/DITC/CLP/2016/1 .تةةةام علةةة  الةةةرا   التةةةا م  http://unctad.org/en/Publicat 

ionsLibrary/ditcclp2016d1_en.pdf. 

 19) UNCTAD (2014). Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Namibia, page 34. 
UNCTAD/DITC/CLP/2014/3.  متام عل  الرا   التةا  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditc  

clp2014d3_en.pdf. 
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 مةةن قةةا ول املنا  ةة  67 تتةةو   املةةادة ومةةن أجةة  التمفيةةف مةةن النواعةةات احملتملةة ، 
ال ةلط  املعنية   املنا  ة  واهليئةات التنظيمية  النطاعية   شةنل إ ةرا  اتفاقةات  ةني  2003 لعا 

، كا ةةةت جلنةةة  املنا  ةةة  قةةةد 2014 عةةةا  ويف  املنا  ةةة . يتعلةةةق  يمةةةاال تصاصةةةات املشةةةرتك  
تفاوضت عل  اتفاقات تعاول وأ رمتها م  أر   هيئات تنظيمي  قطاعي  هةأ  اهليئة  الناميبية  

ب الرقا ةةةةةة  علةةةةةة  الكهر ةةةةةةام، واهليئةةةةةة  الناميبيةةةةةة  لتنظةةةةةةيم التصةةةةةةالت، و نةةةةةةك  اميبيةةةةةةا، وةلةةةةةة
 .(20 للموا  

 تعةد جلنة  املنا  ةة  يف موريشةيول هيئة  قا و يةة  منشةنة مةن أجةة  إ فةاب قةا ول املنا  ةة   موريشيول
حتتاي اللجن  إ  موا ن  من هيئ  تنظيمي  قطاعي  إلجرام حتنيق يف النطاع  ول .2007 لعا 

 . 2007 لعا  التنظيمي  ممارس  صالحيات مبوجا قا ول املنا   ميكن للهيئات  ول املعو،
ولكن من أج  تعويو التعاول م  اهليئات التنظيمي  النطاعي ، ينضأ قا ول املنا  ة   

يف موريشيول  نل ت   جلن  املنا    وهيئات تنظيمي  لنطاعات يددة مذكرات تفاهم تنظم 
 علةةة  (21 2007 لعةةا  مةةن قةةا ول املنا  ةة ا تصاصةةات كةة  منهةةا. ويةةنص البنةةد بو الصةةةل  

 يلأ  ما
 النطاعي  مذكرة تفاهم  ني اللجن  واهليئات التنظيمي  -66  
 ا ت   اللجن  واهليئات التنظيمي  مذكرة تفاهم تنظم ممارس  ك  منها  عليا  مل ؤولياهت 

اخلاص  ات يف بلك اخل   مبا امل ؤوليات،  تلكوترسأ آليات للتعاول العملأ يف الضطالع 
  لجرام التحنينات مبوجا هذا النا ول . يتعلق  يماللهيئات التنظيمي   نطاعات يددة 

مةةة   نةةةك  ، كا ةةةت جلنةةة  املنا  ةةة  قةةةد أ رمةةةت مةةةذكرات تفةةةاهم مةةةثال  2017 عةةةا  ويف 
موريشةةةيول، وهيئةةة  تكنولوجيةةةات املعلومةةةات والتصةةةالت، ووزارة الطاقةةة  املتجةةةددة واملرا ةةةق 

 دمات املالي .العام ، وجلن  اخل

تعةةةةد جلنةةةة  املنا  ةةةة  يف جنةةةةوب أ رينيةةةةا هيئةةةة  قا و يةةةة  منشةةةةنة مبوجةةةةا أحكةةةةا  قةةةةا ول   جنوب أ رينيا
املنا    وهلا صالحيات  التحنيق والرقا   والتنييم  يما خيص املمارسات التنييدية  ل عمةال 

حتنيةق اإل صةار التجاري ، وإسامة استعمال املراكو املهيمن ، وعمليات ال ةدماي، مةن أجة  
 والكفامة يف اقتصاد جنوب أ رينيا.

وكا ةةةةت النطاعةةةةات الةةةةو تنظمهةةةةا تشةةةةريعات  اصةةةة  م ةةةةتثناة يف  ةةةةادمل األمةةةةر مةةةةن  
إلزالةةةةةة  هةةةةةةذا  ا تصةةةةةةا، ال ةةةةةةلط  املعنيةةةةةة   املنا  ةةةةةة ، ولكةةةةةةن قةةةةةةا ول املنا  ةةةةةة  ُعةةةةةةد ل لحنةةةةةةا  

 .(22 الستثنام
ا تصاصةات مشةرتك   ةني اهليئةات  لنا ول املنا     ا ظةر أد ةاه(، توجةد حاليةا   وو نا   

يشةع صةراح  إ  قواعةد تنظيمية   ل التنظيمي  النطاعي  وجلن  املنا   . ولكن قا ول املنا  ة 
يدعأ صراح  أسبنيته عليها. وعل  ال لط  املعني   املنا    التفاوض  ول أ ر  كمرجعي  له

ارسةةة  ال تصةةةا، علةةة  علةةة  اتفاقةةةات مةةة  اهليئةةةات التنظيميةةة  النطاعيةةة  مةةةن أجةةة  تن ةةةيق مم
م ةةةةا   املنا  ةةةة  يف النطاعةةةةات اخلاضةةةةع  للتنظةةةةيم  يف تلةةةةك النطاعةةةةات الةةةةو يكةةةةول  يهةةةةا 

يعةو بلةك يف هةةذه  ول -للهيئةات التنظيمية  ولية  صةر   علة  م ةةا   املنا  ة  يف قطاعهةا 
  ، أ رمةت ال ةلط  املعنية   املنا  ة2004 عةا  ويف احلال  التفاف م  ك  من هذه اهليئات(.

__________ 

 .  34املرج  ال ا ق، صفح   (20 

 .http://www.ccm.mu/English/legislations/Pages/Legislation.aspxالنا ول متام عل  الرا   التا    (21 

 22) Weeks, Keith. Defining the interface between sectoral regulation & competition enforcement in 
regulated sectors - the South African experience (presentation), 18 November 2009.   متةام علة

 .http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44942587.pdf  الرا   التا 
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اتفاقةةةةات مةةةة  اهليئةةةةات التنظيميةةةة  النطاعيةةةة  يف قطةةةةاعأ اإلباعةةةة  والكهر ةةةةام، ومبوجةةةةا هةةةةذه 
التفاقةةةةةةات تةةةةةةؤدىل ال ةةةةةةلط  املعنيةةةةةة   املنا  ةةةةةة  الةةةةةةدور الر ي ةةةةةةأ عنةةةةةةد التحنيةةةةةةق يف م ةةةةةةا   

 ال تصا، املشرتو.
، كةةةةةةةال قةةةةةةةد ُعةةةةةةةرض علةةةةةةة  جلنةةةةةةة  املنا  ةةةةةةة  عةةةةةةةدد مةةةةةةةن مةةةةةةةذكرات 2017 عةةةةةةةا  ويف 

ئات التنظيمي  النطاعي  مثة  ةلةب تنمية  صةناع  التشةييد، واهليئة  التفاهم/التفاقات م  اهلي
الوطني  للمشرو ات الكحولي ، واجمللب الوطو للمنامرة، واهليئ  التنظيمي  للموا   يف جنوب 

 .(23 أ رينيا
 يلأ  ما عل  (24 تنص األحكا  بات الصل  من قا ول املنا    يف جنوب أ رينياو  
 تطبيق النا ول -3  
 دا ةة  اجلمهوريةة  طبةةق هةةذا النةةا ول علةة  ايةة  األ شةةط  القتصةةادي  الةةو متةةارلين  
 ،  يما عدا يهاالو هلا تنثع  أو
 ]...[ 
مةةةن صةةةةناع  قطةةةاع  أو ينطبةةةق هةةةذا النةةةةا ول علةةة  صةةةناع  مةةةا  نةةةدر ألةةةف(  أ( 1   

 3 أو 2 الفص   لوو ينظمه  يتعلق  يماا تصا، أ ر  هلا تنظيمي  هيئ  لولي   الخيضع
 ذا  يتعلق  يما ا  مشرتك ا تصاصا  هذا النا ول عل  أ ه يرسأ تف ع من هذا النا ول، جيا 

 .ال لوو
املشةةرتو مبوجةةا هةةذا ال تصةةا، ارةل  ةةا ميةةجيةةا أل تةةدار الطرينةة  الةةو    ب( 

النا ول وأىل قواعد تنظيمي  عام  أ ر ، قدر اإلمكال، و نا  ألىل اتفاف منطبق أُ ر  مبوجا 
 (.2( و 1 82 ( م( واملادة1 21 املادة
 مها  جلن  املنا    -21  
  عما يلأ  ؤولي املتضطل  جلن  املنا      (1   
 ]...[ 
التفةةةةاوض علةةةة  اتفاقةةةةات مةةةة  أىل هيئةةةة  تنظيميةةةة  لتن ةةةةيق ومواممةةةة  ممارسةةةة     م( 

النطةةةاع املعةةةو، ولضةةةمال التطبيةةةق  أو م ةةةا   املنا  ةةة  يف إطةةةار الصةةةناع ال تصاصةةةات يف 
 ملبادمل هذا النا ول؛ املت ق

 املشارك  يف مداولت أىل هيئ  تنظيمي ؛   ط( 
 إسدام املشورة واحلصول عليها من أىل هيئ  تنظيمي ؛   ىل( 
 ]...[ 
 العالقات م  الوكالت األ ر  -82  
 ةةةةةنىل قواعةةةةةد تنظيميةةةةة  عامةةةةة ،  يتعلةةةةةق  يمةةةةةااهليئةةةةة  التنظيميةةةةة  الةةةةةو تتمتةةةةة ،  (1   

  يف قطاع معني 3 أو 2 لفص ينظمه ا ال تصا،  شنل سلوو 
علةة  النحةةو الةةوارد يف املنا  ةة ،  أل تتفةةاوض علةة  اتفاقةةات مةة  جلنةة جيةةا    أ( 

  م(؛(1 21 املادة
، أل متةارل ا تصاصةاهتاضةمن تةد   مب ةنل  معينة   يتعلةق  يمةاجيةوز هلةا،    ب( 

 عن طريق هذا التفاف.ا تصاصها 
__________ 

 ./http://www.compcom.co.za/mou-sa-regulators املصدر  (23 

 ./http://www.compcom.co.za/the-competition-act النا ول متام عل  الرا   التا  (24 
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  البلد

مة  إد ةال التغيةعات منرومتةال ، ( أ( و ب(1 الفرعيتةال تنطبق الفنرتةال  (2   
 .ال ياف، عل  جلن  املنا   يتطلبها الو 
( م(،  لل أىل اتفاف مبوجا 1 21 يف املادةالواردة  اإلضا   إ  امل ا    (3   

 ( جيا أل 1 الفرعي  الفنرة 
 املشرتو؛لال تصا،  دد ويض  إجرامات إلدارة اجملالت اخلاضع     أ( 
  ني اهليئ  التنظيمي  وجلن  املنا   ؛عوز التعاول ي   ب( 
 ينص عل  تبادل املعلومات ومحاي  املعلومات ال ري ؛   ي( 
 .يُنشر يف اجلريدة الرمسي    د( 
 ،جيةةةوز للةةةر يب أل يكلةةةف جلنةةة  املنا  ةةة   ةةةنىل مهمةةة  مةةةن مهةةةا  اجلمهوريةةة  (4   

املعلومةةات مةة  وكالةة  تبةةادل مةةن أجةة  هةةذا النةةا ول، مةةن غرض ال شةةنل اتفةةاف دو  يتعلةةق  ةة
  . أجنبي  مماثل 

  

االقتص    اد التع    اونيا التح    ديات الجدي    دة الت    ي تواج      المنافس    ة ووض    ع القواع    د   
 التنظيمية

ريةةع م ةةبوف يف  اةةهدت القتصةةادات يف ايةة  أعةةام العةةامل يف ال ةةنوات األ ةةعة توسةةعا   -26
منةةةابي جديةةةدة مبتكةةةرة ل عمةةةال التجاريةةة  ت ةةةتند إ   ةةةرامم تعاو يةةة  قةةةادرة علةةة  إعةةةادة تشةةةكي  

  القتصةاد التعةاو     صناعات  نسرها. وهذه النمابي ل عمال التجاري ، الو يشةار إليهةا عةادة 
 هةةوة احلاسةةوب املتاحةة  مةةن  ةةالل أج  القتصةةاد التشةةاركأ ، ت ةةتمد   ةةرامم اةةبك  اإل رت ةةت أو
ريعها من األجهوة املرتبطة   اإل رت ةت( مةن أجة  الةر    ةني مةالو األصةول  أو اهلواتف احملمول  أو

ريةع امل ةتغل   شةةك  كامة  وامل ةةتمدمني احملتةاجني إليهةةا، أىل  إ شةام سةةوف مفتوحة  لالسةةتمدا  
 الة امم مةةثال   مد  هةةذهت. وُت ة(25 ينةةدمها أ ةراد عةةاديول  مةا املؤقةت لل ةل  واخلةةدمات الةو عةةادة

 يف إقراض الننود  يما  ني األ راد. أو يف سكن املنازل أو لتي ع املشارك  يف استمدا  ال يارات

جديةدة للم ةتهلكني واألعمةال  وعل  الرريم من أل القتصاد التشةاركأ قةد يُوِجةد  رصةا   -27
امل ةا   موضة  الننةا   املنا  ة . وتضةم  يتعلةق  يمةام ةا   كتلفة   ،  ل ةه يثةع أيضةا  (26 التجارية 
إبا كال يتعني إ ضاع ال امم التعاو ية  لشةروط د ةول  ما يلأ عل  سبي  املثال  حتديد ما حاليا  

ال وف املنطبن  علة  منةدمأ اخلةدمات التنليةديني؛ حتديةد العناصةر الفاعلة  املشةارك  يف القتصةاد 
إبا كةةال يلةةو   مةا نا  ةة ؛ حتديةةدالتعةاو  الةةو يتعةني اعتبارهةةا وحةةدات اقتصةادي   اضةةع  لنواعةد امل

تنظيم القتصاد التعاو  عل  عو منفص ؛ حتديد العوام  الو يتعني أل تراعيها ال لطات املعنية  
 املنا  ةة  عنةةةد تنيةةيم عمليةةةات ال ةةدماي املنرتحةةة   ةةني منةةةدمني قةةا مني و ةةةرامم تعاو يةة  منا  ةةة ؛ 

 يند  اخلدمات النها ي   نف ه. ل  امم تعاو حتديد كيفي  تنييم النوة ال وقي  الو يتمت   ا  ر 

__________ 

 25) European Commission. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2 June 2016, 
page 3 . متام عل  الةرا   التةا  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/tran 

slations/en/renditions/pdf. 

إ  اخنفةاض يف األسةعار وزيةادة  التا  يؤدىل وقد أكثر كفامة للموارد  ينال إل القتصاد التعاو  يتي  استمداما   (26 
 يف العرض.
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وميكةةن يف كثةةع مةةن األحيةةال لةةد ول  ر ةةامم تعةةاو  إ  ال ةةوف  شةةك  كةة   النظةةا  أل  -28
.  بينمةةةا ميكةةةن للنواعةةةد التنظيميةةة  (27 يةةةؤدىل إ   ةةةواع  ةةةني النواعةةةد التنظيميةةة  وال ياسةةة  التنا  ةةةي 

ي  امل تهلك وال الم  العام ،  لل النواعد التنظيمي   يها محا مبا مشروع  املناسب  أل  د  أهدا ا  
( ميكةةن أل تثةةب  مةةن ال تكةةار وحتةةب  النةةو  املفرطةة   يف اةةك  حةةواجو أمةةا  د ةةول ال ةةوف مةةثال  

. وقد حاولت  الفع  هيئات تنظيمي  يف العديةد مةن الوليةات (28 يضر  امل تهلكني مبا التنا  ي 
جلديةةةدة حبجةةة  أل هةةةذا التنظةةةيم ضةةةرورىل حلمايةةة  املصةةةلح  النضةةةا ي  أل تةةةنظم الةةة امم التعاو يةةة  ا

. ولكةةن يتعةةني علةة  اهليئةةات التنظيميةة  تةةو أ احلةةذر عنةةد  ةةرض قواعةةد تنظيميةة  جديةة  (29 العامةة 
علة  القتصةاد التعةاو  حيةى ُتظهةر التجر ة  أل هةذه النواعةد التنظيمية  ميكةن يف  عةض احلةالت 

دمةة  النةةا مني الةةذين يشةةعرول  التهديةةد مةةن أل تكةةول مد وعةة  مبمارسةة  الضةةغ  مةةن منةةدمأ اخل
 .(30 مند  اخلدم  اجلديد

وميكةةةن لل ةةةةلطات املعنيةةة   املنا  ةةةة ، مبعر تهةةةا الفريةةةةدة  األسةةةواف و  هتةةةةا يف العمليةةةةات  -29
يف محاي  املنا  ة  مةن اإل ةراط يف النواعةد التنظيمية  ومةن سةلوو  أساسيا   التنا  ي ، أل تؤدىل دورا  
ريعهةةا(.  أو الةة امم التعاو يةة  اخلاصةة ، أو    املنا  ةة   سةةوام النا مةة   عةةال  الكيا ةةات اخلاصةة  املمةة

و شةك    ةيب يف حةوار مةة   وُتظهةر التجر ة  أل ال ةلطات املعنيةة   املنا  ة  ميكةن أل تةد    عليةةا  
تعيق املنا     شك  ريةع ضةرورىل. ويبةني  ل املشرعني واهليئات التنظيمي  وتدعو إ  وض  حلول

 وضة   يتعلةق  يمةااجلدول التا  أمثل  عن اإلجرامات املتمذة من قب  ال لطات املعني   املنا  ة  
 النواعد التنظيمي  الو ت تهدر القتصاد التعاو .

__________ 

 .OECD. Hearing on Disruptive Innovation: Note by United States. DAF/COMP/WD(2015)54 ا ظر (27 

16-18 June 2015, page 7.   متةةةام علةةة  الةةةرا   التةةةا http://www.oecd.org/officialdocuments/ 

publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/wd(2015)54&docLanguage=En. 
 Federal Trade Commission. The "Sharing" Economy: Issues Facing Platforms, Participants ا ظةر (28 

& Regulators. November 2016, page 6 . متام عل  الرا   التةا  https://www.ftc.gov/reports/sharing-

economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission. 
مةةن  ةةالل   ةةكنالعلةة  سةةبي  املثةةال، قةةررت هيئةة  إعةةادة التنميةة  احلضةةري  يف سةةنغا ورة تنظةةيم  ةةرامم املشةةارك  يف  (29 

ت م  ملالو املنازل  تنجع منازهلم من الباطن إلقام  تن  عن ست  أاةهر. واعُتمةدت  ل إصدار مبادمل توجيهي 
الوليةةةات املتحةةةدة ،  يويةةةورو ؛إسةةةبا يا،  راةةةلو   ؛أملا يةةةا، يف مةةةدل مثةةة   ةةةرلني قواعةةةد تنظيميةةة  مماثلةةة  تنريبةةةا   أيضةةةا  

 .  األمريكي 

 .OECD. Hearing on Disruptive Innovation: Issues paper by the Secretariat. DAF/COMP(2015)3 ا ظةر (30 

16-18 June 2015, page 7.    متةةام علةة  الةةرا   التةةاhttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay 
documentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=En. 
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أمثل    ة الس    تجابات الس    لطات المعني    ة بالمنافس    ة إزاء وض    ع قواع    د تنظيمي    ة   
 ونيلالقتصاد التعا

  

اةةرحت  يةةه    ةةبيا   اةةامال    يا ةةا   ،  شةةرت املفوضةةي  األورو يةة 2016 يف حويرال/يو يةةه  الحتاد األورويب
موقفها  شنل القتصاد التعاو ،  عنةوال   طة  أورو ية  لالقتصةاد التعةاو  . والغةرض منةه هةو 
تندت  إرااد قا و  وتوجيه سياسايت لل لطات العام  واجلهات الفاعل  يف ال وف واملةواطنني 

 .(31 املهتمني عن التطوير املتوازل وامل تدا  لالقتصاد التعاو  
إ  الكيفيةة  الةةةو يتعةةني  ةةا تطبيةةق قةةةوا ني الحتةةاد األورويب احلاليةة  علةةة   ويشةةع البيةةال 

القتصةةاد التعةةاو . وعلةة  وجةةه اخلصةةو،، يتنةةاول الةةبالب مخةةب م ةةا   ر ي ةةي  هةةأ  اةةروط 
الد ول إ  ال وف؛  ظم امل ؤولي ؛ محاي  امل تمدمني؛ األاما، العاملول حل ا م اخلا، 

 ؛ والضرا ا.والعمال يف القتصاد التعاو 
وحتةةةةةذر املفوضةةةةةي  األورو يةةةةة  يف  يااةةةةةا مةةةةةن اإلجةةةةةرامات التنظيميةةةةة  ريةةةةةع املعنولةةةةة  الةةةةةو  

ت ةةتهدر القتصةةاد التعةةاو  و نةةق املنا  ةة . وعلةة  سةةبي  املثةةال، اةةددت املفوضةةي  األورو يةة  
ريعهةةةا مةةةن الشةةةروط، مثةةة   أو علةةة   عةةةد   ضةةةوع منةةةدمأ اخلةةةدمات لشةةةروط د ةةةول ال ةةةوف

إبا كا ت ريع متييوي  وضروري  لتحنيق مصلح  عام   إل ارتاطات الرتا يص،أ ظم  األبول وا
 .(32 يددة  وضوم، وموضوعي ، ومتناسب  م  حتنيق هذه املصلح   ...( 

النيةود الكمية  علة   أو وأوضحت املفوضي  األورو ية  كةذلك أل أعمةال احلظةر املطلةق 
اقرتحةت املفوضةي  األورو ية   وكمةا أ ةع.كتةد ع  إل يتعني أل تُفرض ل أىل من هذه األ شط 

 الن ب  ل امم املشارك  يف ال كن، عل  سبي  املثال،  لل  حظر تنجع الشنق لفرتات قصعة 
حتديةد السةتمدا  السةتئجارىل  عنةدما يكةول مةن املمكةن مةثال   عةا  يبدو صعا الت يةر  وجةه

 .(33  النصع األج  للممتلكات  عدد أقص  من األيا  سنويا  

 شنل النواعد  ،  شرت هيئ  املنا    واألسواف يف اململك  املتحدة ردا  2015 عا  يف  اململك  املتحدة
التنظيمي  اجلديدة ملركبات األجةرة اخلاصة   مبةا يشةم   ةرامم املشةارك  يف اسةتمدا  ال ةيارات( 

ردهةا، د عةت هيئة  املنا  ة  واألسةواف  عةدة أمةور منهةا  ويف .الو اقرتحتها هيئ  النن  يف لندل
تةةةؤثر يف الةةةد ول إ  سةةةوف مركبةةةات ‘ 1‘أل  عةةةض التغيةةةعات التنظيميةةة  املنرتحةةة  ميكةةةن أل  

تضر  املنا     ني سةيارات األجةرة التنليدية  ‘ 2‘ال تكار  يها؛  أو التوس  أو األجرة اخلاص 
تنةةةةةةةدت  ةةةةةةةدمات بات  أو ع األسةةةةةةةعارت ةةةةةةةفر عةةةةةةةن ارتفةةةةةةةا ‘ 3‘ومركبةةةةةةةات األجةةةةةةةرة اخلاصةةةةةةة ؛ 

 .(34 أق  جودة

__________ 

 31) European Commission. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2 June 2016, 
page 2.   متةةام علةة  الةةرا   التةةا http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/tra 

nslations/en/renditions/pdf. 

   .3صفح  املرج   ف ه،  (32 

 .  4املرج   ف ه، صفح   (33 
 34) Competition and Markets Authority. Competition and Markets Authority response to Transport  

for London’s private hire regulations proposals. 2 December 2015.   متةةةام علةةة  الةةةرا   التةةةا 
https://www.gov.uk/government/publications/cmas-response-to-tfls-private-hire-regulations-proposals. 
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، تلنةت جلنةة  املنا  ة  يف جنةةوب أ رينيةا اةكو  تةةوعم أل أحةد  ةةرامم 2016 عةا  يف  جنوب أ رينيا
يشةةةةم  عةةةةد   مبةةةةا املشةةةةارك  يف اسةةةةتمدا  ال ةةةةيارات ينةةةةو  مبمارسةةةةات متنوعةةةة  كلةةةة   املنا  ةةةة ،

و عد التحنيق يف هذه املواعم، رأت ال ةلط  المتثال للنواعد واأل ظم  العام  جلنوب أ رينيا. 
خيةةالف قةةوا ني املنا  ةة  يف جنةةوب أ رينيةةا وقةةررت عةةد   ل املعنيةة   املنا  ةة  أل ال ةةلوو املوعةةو 

 .(35 املضأ يف املالحن  النضا ي 

الوليات 
دة ةةةةةةاملتح

 األمريكي 

تنظيميةة  ، اقرتحةةت جلنةة  سةةيارات األجةةرة يف مناطعةة  كولومبيةةا قواعةةد 2013 عةةا  يف 
أل تنيد عم   رامم املشارك  يف استمدا  ال يارات يف املناطع . وكرد  جديدة من اناا  عليا  

 ع  عل  النواعد املنرتح ، وجهت جلنة  التجةارة الحتادية  رسةال  إ  جلنة  سةيارات األجةرة يف 
 .(36 د التنظيمي مناطع  كولومبيا تشع  يها إ  النتا م احملتمل  اململ   املنا    هلذه النواع

    

 

__________ 

 35) Competition Commission. Statement on the decisions of the Competition Commission. 20 October 
-http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2016/01/Commission متةةةةةةةام علةةةةةةة  الةةةةةةةرا   التةةةةةةةا   .2016

Statement-20-October-2016-Final.pdf. 
 36) Federal Trade Commission. Letter Re: Second Proposed Rulemakings Regarding Chapters 12, 14, 

and 16 of Title 31. 7 June 2013.   متةام علةة  الةرا   التةةا https://www.ftc.gov/sites/default/files/ 

documents/advocacy_documents/ftc-staff-comments-district-columbia-taxicab-commission-concerning-

proposed-rulemakings-passenger/130612dctaxicab.pdf. 


