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 جوانؤؤؤؤؤ  ج يؤؤؤؤ  السؤؤؤؤت  ا  السؤؤؤؤؤ    ال تحؤؤؤؤ   األمؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ    
 مت ؤ د ا ف قؤ    عليه  ال تفق ال نصفة والقواع  ال ب دئ مج وعة
 التقيي ية التج رية ال   رس ت مك فحة أجل من األط اف
 2015 يوليه/متوز 10-6 جنيف،
 املؤقت األعمال جدول من( ب)6 البند

فؤي    ؤ  النظ  في مقت ح ت  هؤ ف للؤت  حسؤين ال ج وعؤة وةيؤ د   اوي  ؤ  
 مك فحة ال   رس ت التج رية التقيي يةذلك الت  ون ال ولي في مج ل 

  عتبؤؤؤ ر ذلؤؤؤك أدا  قنفؤؤؤ ذ قؤؤؤ نون  الت ؤؤؤ ون الؤؤؤ ولي فؤؤؤي قمؤؤؤ ي  االنؤؤؤ م    
 ال ن فسة لنف ذا  ف  ال  

 األونكت د أم نة من مذك    

 تنفيذي موجز  
يستعرض هذا التقريرر توروا التعراول الردوجم ل إرال  قفراني قرواقس املنااسرك مر  ال  يرز  
التعرراول ايمررا لررس الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك ل ق.ررايا اةقرردماات ويست  ررف ترتيبررا  علرر  

عررن الرردوا الررذي ت.ررول  لرره لو ررفلا   وا   فيلررك  التعرراول ويلياترره وتررب اته القاضمررك، ا.رر ا 
لإقفررراني قرررواقس املنااسرررك ل البلررردال املتقدمرررك والبلررردال الناميرررك  قفرررانياا اعررراةا و ديرررد الت رررديا  

 ل التقريررر ويب رر الفتيررك املعنيررك لاملنااسرركت  سرريما تلرريت الرره تواجللررا الو رراة  وة وحررك،املور 
تلرف خم ل املوروحرك احملرد ة والق.رايا األخرةة التوواا  نيليت ل مبا املتعد ة، لأت اله التعاول

 الوةيررا  الق.رراضيك، ويقرردب ان  ل ررأل اةساهررا  املسررتقبليك للتعرراول علرر  املسررتويا  ال نرراض 
 واإلقليم  والدوجمت
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 مق مة  
  املستمرة ل أل التعاول الدوجم ل إال سياسرا  املنااسرك، األوق تا مناق ا   طاا ل -1

طلررف اريرررب اخلرررباء اا رروم  الرردوجم املعررا لقررواقس وسياسررا  املنااسررك  يف  ماقررك األوق تررا ، ل 
،  ل تعررررد تقريررررراا عررررن 2014متوز/يوليرررره  11 يف  9الرالعررررك ع رررررة املعقررررو ة ل الفرررر ة مررررن  واترررره 

 لاعتبااه   اة إلقفاني قواقس املنااسك  قفانياا اعاةات التعاول الدوجم ل ق.ايا اةقدماا

عنردما عررض  ول تقريرر  1999 عاب لالتعاول الدوجم  يف لدايك اق غال األوق تا  تعو و  -2
( علرر  اريرررب اخلرررباء اا رروم  الرردوجم املعررا لقررواقس وسياسررا  TD/B/COM.2/CLP/11لألماقررك )

 ت وحررررررررى1999حزيرال/يوقيرررررررره  9 يف  7املنااسررررررررك ل  واترررررررره ال اقيررررررررك املعقررررررررو ة ل الفرررررررر ة مررررررررن 
تعرردي   علرر  الوثيقررك األ ررليك وُحررد   وقوق ررت لعرر  املعرراية  ،  ُ خلررت ةسررك2007 عرراب

 يفيرك مرمال التوااررب والتعررايت والتنسريرب والتعزيرز املتبرا ل لررس  نيلرريت ) ( ل مبرا املتعلقرك لالتعراول،
و قيررررب التقرررااب لرررس اجلواقرررف املومررروعيك واإلجراضيرررك واإلقفانييرررك للمنااسرررك   قظرررم املنااسرررك  )ب(

والتررروازل املناسرررف لرررس التقرررااب والسرررمار لرررالتنوب والتاريرررف ل  سررراليف اإلقفررراني اجلديررردة   )ا(
املتمررررايزة للبلرررردال الناميررررك ل اتفاقررررا  التعرررراول ل إررررال   و املعاملررررك التف.رررريليكو يفيررررك ليررررال  ) (

تسويك املنازعرا  املناسربك الره   رن توبيقلرا وطريقرك ت ييفلرا  ير   و مناط يليا  املنااسك  )ه(
والسرربل األا.ررل لتعزيررز تبررا ل اخلررربا  ل  تعررزز التعرراول ل إررال قررواقس املنااسررك وسياسررا ا  )و(

وقيو  السريك ويثااها عل   ذا اجملال من  جل زيا ة تووير يليا  التعاول ال ناض  واإلقليم   )ز(ه
و وا السررررلوا  املعنيررررك لاملنااسررررك واألوق تررررا  ل تعزيررررز التعرررراول ل إررررال  جلررررو  التعرررراول  )ر(

املعراية الردقيا و  اإلقفراني وتوبيررب األح راب املتعلقرك لاملنااسرك ل اةتفاقرا  التااايرك اإلقليميرك  )ط(
 ت(1)للقواعد املوموعيك واإلجراضيك ملن  اةحت اا

وق.رررايا  عرراب ومنررذ نيلررريت ااررس، حررردثت توررواا  هامرررك ل إررال التعررراول الرردوجم ل ررر ل -3
سرريما تلرريت املتعلقررك لالسررريك،  وة اةقرردماا ل رر ل خررانت و ررال التغيررة ل لعرر  اجملرراة  لوي رراا،

تعمررل مبوجررف  ة سرريما ايمررا لررص الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك الرره وة الررو إررال يتسررم لالتعقيررد،
اةقتصا يت وتبس للعديد من الو اة   ل هنراك  م اقيرك لتبرا ل   و قواعد حمد ة للتعاول اإلقليم 
   ررر  لألطرررا  يتبررّس   ول خمالفررك  ح رراب السررريكت و مررااك  يف نيلرريت، ال  ررة مررن املعلومررا  املفيرردة

لغيرررك تيسررة التعرراول، وامبرررا تررواة سررربل  التخلررر  عررن هايررك هرررذه القررواقس  تلااررأ  ر  قرره مرررن مصررل
 اقتصررا  علرر  قرردا   رررب مررن السرررعك واةتسرراأ ل ق.ررايا تررا تررأثة علرر  وةيررا  ق.رراضيك متعررد ةت

 طررراا ترررب ك املنااسرررك ل اة رررا  األواوك،  تاحرررت األح ررراب الررره تسرررم  لاإلعفررراءا  تيسرررة  ول
لسررريكت و ررال مررن الصررعف ل  مررا ن  خررر ، تبررا ل املعلومررا  السررريك اخلامررعك تبررا ل املعلومررا  ا

امايك الت ريعا  الوطنيك حى ل  طاا ترتيبرا  ثناضيرك ت رمل الو راة  املعنيرك لاملنااسرك نيا  البراب 
يسررم  اجليرل ال رراا مررن اةتفاقررا ، م ررل  مررا الوويرلت ومرر  نيلرريت، حرردثت تورواا   إاليررك ل  طرراا

__________ 

 تTD/B/COM.2/CLP/21/Rev.5 اقظر (1)
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الرررذا اةتفرراأ يتررري  تبررا ل املعلومرررا  السررريك مرررمن  ربب لررس سويسررررا واة ررا  األواوكتاةتفرراأ املررر
 ت وستب   ةحقاا ل هذا التقرير لع  التوواا  ل إال التعاول الدوجمت(2)تروط معينك

ل معاجلرك  وير ز هذا التقرير علر  توروا التعراول ايمرا لرس الو راة  الفتيرك املعنيرك لاملنااسرك -4
ومرر  يليررا  تعرراول اعالررك تفيررد ل  سررس  قفرراني قررواقس املنااسررك  ول اةقرردماا عرررب اارردو  ق.ررايا

  يف السررواء علرر  والناميررك املتقدمررك البلرردال ل لاملنااسررك املعنيررك الو رراة  وتسررع اخلا رك ل ررل منلررات 
 اا  ي.رر التقريرر وير رزت املمااسرا   ا.رل وتبرا ل التعراول قرواقس  قفراني عمليرك لتعزيرز وسربل طررأ  إرا 
 نيلريت األسراليف الرمسيرك و رة ل مبا القواقس،  قفاني إال ل التعاول  ت ال مجي  وتووا ق وء عل 

الرمسيرررك، ويعتمرررد علررر  الب ررروا والتقرررااير الدوليرررك األخرررةة، م رررل الدااسرررا  األساسررريك الررره  عررردها 
سررا  املنااسررك ااا يررك ع رررة األوق تررا  لرردواا  اريرررب اخلرررباء اا رروم  الرردوجم املعررا لقررواقس وسيا

(ت وهرررررو 2014( والرالعرررررك ع ررررررة )2013(، وال ال رررررك ع ررررررة )2012(، وال اقيررررك ع ررررررة )2011)
 يسلط ال.وء عل  اآلليا  اله تعمل لو فلا عوامل حمر ك للتعاول ل ق.ايا اةقدماات

 الت  ون في قم ي  االن م  : األشك ل والنظ  -أوال   
 ال ف  ي  والت  ريف -ألف 

 ع لي ت االن م   وع لي ت الش اء؛ الت  ريف '1' 
 يعر  قاقول األوق تا  النمونيج  عمليا  اةقدماا عل  الن و التاجم: -5

ت ررررة يعمليررررا  اةقرررردماا وعمليررررا  ال ررررراءي  يف اارررراة  الرررره توجررررد ايلررررا  
   رررر توحرررد ايلرررا ال رررر ا  علررر   رررو قررراقوا مل يرررك   و عمليرررك قاقوقيرررك لرررس مؤسسرررتس

 عمليرررررا  ااررررراة  تلررررريت وت رررررمل  رررررول  اقرررررت خامرررررعك سرررررالقاا لسررررريورة مسرررررتقلكت 
، وامل رررررااي  امل ررررر  ك ال  يزيرررررك و ةهرررررا مرررررن عمليرررررا  ال رررررراء الررررره تسرررررم  اةسرررررت واني

 ت(3)لالسيورة، م ل  ق اء مديريا  مت ال كي
ليررا  ال رراءي ل  حررد القررواميهن علرر    ررا اإل ااة ويرر  تعريررف يعمليررا  اةقرردماا وعم -6

والتمويل واةس اتيايك اله تنووي عل  تراء ال ر ا  وليعلرا واجلمر  لينلرات و مرااك  يف نيلريت، 
يعرررررر  اةقررررردماا لأقررررره اجلمررررر  لرررررس ترررررر تس متمررررراثلتس ل ااارررررم مرررررن  جرررررل تأسررررريهن ترررررر ك 

  ترر ك  خرر  ل امللرا وتصرب  هر  و دا عمليك اايازة عندما ت  ي  حرد  ال رر ا جديدة
 ت(4)مال اا جديداا 

__________ 

 تTD/B/C.I/CLP/21 اقظر (2)
 تTD/RBP/CONF.7/8 اقظر (3)
(4) http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/economics/mergers-acquisitions-ma-366ت 
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يسرررتخدب مصرررول ا عمليرررا  اةقررردماا وعمليرررا  ال رررراء معررراا ل قصرررون   مرررا وعرررا ة -7
 ثنس معااتماا، أل راض هذا التقرير،  يف اةل ن ي ة تعبة عمليا  اةقد   ةة،

 رية؟في    ك ن أ  ية ع لي ت االن م     لنسبة للت األع  ل التج  '2' 
يتم ل األسرا  املنوقر  الرذي تسرتند  ليره عمليرا  اةقردماا وعمليرا  ال رراء ل  إرا   -8

 سرررباا ألل تصرررب  قيمرررك ال يرررال اجلديرررد الناترررا   ررررب مرررن حصررريلك  جرررزاء ال رررر ا    وجررره تررر زا
طريقرراا تسررل ه ال ررر ا  إل خررال  ا رراا جديرردة، و عررا ة  اا إتمعرركت و  ررن اعتبرراا العمليررا   ي.رر

جديردة  من حي  املنتاا  لل وحى املوظفس و اسرار اجملرال إل خرال سرل  وخردما  التموم 
تنرروي حيررازة تررر ك  خررر  هرر   سررس  و ا.ررل  يف األسررواأت وقررد ت ررول اسرر اتيايك ال ررر ك الرره

 م اسررف  قتاجيررك ال ررر ك املسررتلداك، لوسرراضل منلررا علرر  سرربيل امل ررال، النظررر ل  م اقيررك  قيرررب
اتبرراب اسرر اتيايك ااررد مررن املخرراطر ل ررراء تررر ك تعمررل ل  ق رروك ساايررك   و علرر   ررعيد ال فرراءة

ليست نيا   لكت ولوجه عاب، يتم رل اترد  املباترر ملعظرم ترر ا  اةقردماا ل زيرا ة هروامت 
ّ زيررا ة األ ررول واألسررلم  الرررل  ا.رر ا عررن ال فرراءة عررن طريرررب اإلقفرراأ التاررااي اجلديررد، ومررن هم

 ررل، سرري ول اتررد  النلرراض  هررو زيررا ة األالررار  يف  قصرر  حررد، و قيرررب وااصررص السرروقيكت ولامل
 لإزاء جلا  ااعلك  خر  ل السوأت   اة مغط تنااسيك واافاظ عليلا

اةسرر اتيايك امل ررر  ك   وايمررا لررص عمليرررا  اةقرردماا عررررب اارردو ، ت رر ل األهررردا  -9
 ( توسري  قوراأ الفررن املتاحررك  ااعراا ل.ررواة توحيرد اجللررو ت و  رن  ل ت رمل هرذه األهرردا  )
علرررر  املرررروا  اخلرررراب والت نولوجيررررا  ل األسررررواأ ل للرررردال  خررررر   )ب( و تاحررررك  م اقيررررك ااصررررول

واةلت رررررااا  والعمالرررررك الرخيصرررررك  )ا( وق رررررر اةسرررررم التارررررااي والسرررررمعك ل  سرررررواأ  خرررررر   
 ت يف نيليت وما وتنوي  املنتاا  و إا   سواأ تا، ومن ه توزي  املخاطر ) (
 يف  ومن جلك  خر ، لإم ال عمليرا  اةقردماا عررب ااردو   ل ترؤ ي، ل  طراا السرع  -10

قررد ي ررول اةسررت ماا األجنرر  املباتررر ل إرراة    وااا مفيررداا   قيرررب اتسرراأ السياسررا  اا وميررك،
 لنترراضا اجتمرراب اخلرررباء الررذي عقررد ل يتعلرررب ايمرراجديرردة عرراجزاا عررن   اضررهت وقررد  ترراا األوق تررا ، 

،  يف  ل عمليا  اةقدماا   نلا  ل ت  ل خمرجاا ل  وقرا  األزمرا  املاليرك 2000حزيرال/يوقيه 
تتعرض خلور اإلا   وعندما ينعردب اةسرت ماا   و واةقتصا يك عندما تعاا البلدال من الصعولا 

 ت لت وتصرررررل  ااارررررك قفسرررررلا ل حالرررررك األزمرررررا  املاليرررررك الررررره حررررردث(5)األجنررررر  املباترررررر البرررررديل
وحالك تواط اا وما  ل عمليا  اةقردماات وينبغر  ااررن علر  عردب التسراهل ل  2008 عاب

توبيرب مبا ئ املنااسك واة تفاء لاملوااقا  ال املك عل  عمليا  اةقردماا، األمرر الرذي مرن ترأقه 
حير   قره   يف املسألك قفسلا من 2009 لعاب  ل يلد  لناء  سواأ تنااسيكت و تاا تقرير األوق تا 

 ل تسررع  جاهرردة  يف التقليررل  يف ‘ اا   تعزيررز  قفرراني القررواقس لفعاليررك،  مررا ينبغرر  لل  ومررا   نيا

__________ 

(5) TD/B/COM.2/29ت 
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  ىن حد من  ي تأثة سل  عل  املنااسك من جرراء تردخ  ا وحسراب خمراطر تررك يثراا وخيمرك ل 
 ت(6)‘للبعد العامل  ألسواأ  خر  اا للدال  خر  قظر 

 أكث  أو لقلي  واح  ع لي ت االن م   في -  ء 
اعتبرراااا مررن التسررعينا ، لررد   عمليررا  اةقرردماا لررس ال ررر ا  تتخررذ لصررواة متزايرردة  -11

لعداا  ولياات وهذا يؤ د اااجك  يف ت.اار اجللو  لس الو اة  املعنيك لاملنااسرك لرد  التعامرل مر  
ل مقرمهرررا ل الوةيرررا  ، ومهرررا ترررر تا(7)ق.رررايا اةقررردماا عررررب ااررردو ت افررر  ق.ررريك  قتيرررل وما رررال

املت رردة، اسررتفا   املفومرريك األواوليررك مررن التعرراول الوثيرررب مرر  جلنررك التاررااة اة ا يررك لالوةيررا  
املت دة عرب تبا ل املعلوما ت و اقت الق.ريك حمرل تسرويك عرن طريررب املوااقرك امل رروطك للمفومريك 

ل.رمال عردب منر  املنااسرس  ندإركاألواوليك عل   ديد تروط معينك إلقفاني التزامرا  األطررا  امل
مك م  وحدا   قتل تتعلرب لأمن ت نولوجيا املعلوما ت وتقردب ضاألواوليس من تقدمي منتاا  متوا

عردب  م اقيرك ساهرل الترأثة  عل  اةقت اا اجلغرال للمعرام   التااايرك وعلر  هذه الق.يك م اةا 
ت ولررذا، تواجرره الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك يومنررا هررذا املعرروم الرردوجم للمعررام   التااايررك ل سرروأ

مبت رة ل أل  يفيك ااد مرن  يتار  ماملا من ارن لألخذ لأا اا ما  ديا  جديدة  مااك  يف
 األقاليم والت اي  عل  املنااسكت السلو يا  املاقعك للمنااسك ل حال تعد 

  ق.ررايا اةقرردماا وقررد سررالت  وجرره تبرراين ل عمليررا  اةقرردماا عرررب اارردو  ل لعرر -12
يظلرر الت رديا  املوروحرك ايلرات ومرن املسراضل الره  ثراا  جرداةا حرول التعراول  مما األ  ر تلرة

 اضماا، حرى عنرد وجرو  يليرا  قاقوقيرك،  يسم  ة الدوجم ل ق.ايا اةقدماا ه   ل هذا التعاول
ضمرك ل األطرر الت رريعيك لسربف الفرروأ القا لإإا  حلول مقبولرك عمومراا   و لتفا ي ت.ااب اآلااء

ل نيلرريت ترواار األ لررك ل  رل للرردت وخرة م ررال  مبرا واملرذاهف اةقتصررا يك ويثااهرا علرر   رل سرروأ،
، حيرر  منعررت املفومرريك األواوليررك عمليررك (8)علرر  نيلرريت هررو عمليررك اقرردماا جنرررال  ل  ك/هنيويررل

يرررا  املت ررردة قرررد ألق ررروك  رررة متصرررلك لع.رررلا لررربع ، ل حرررس  ل وزااة العررردل لالوة اةقررردماا
ل   قر ات وتبرس حالرك جنررال  ل  ك/هنيويرل ل الواقر  الفررأ ل األسرلوب الرذي اتبعره اإلقليمرال

  ليلررا  ق رروك  ررة متصررلك لع.ررلا لرربع ، ل ررن النترراضا املتباينررك الرره خلررص اقرردماا  ليررل عمليررك
عررا نيلرريت  ل هي ررل تعررا لال.رررواة وجررو  ت.ررااب لينلمررات وقررد ي ة اإلقليمررال ل ااالررك قفسررلا

قتررراضا ماقعرررك للمنااسرررك ل   ررردا عمليرررك اةقررردماا اإلقليمرررس املعنيترررس حيررر  السررروأ خمتلرررف ل
  حد  األسواأ  ول األخر ت

__________ 

(6) TD/RPB/CONF.7/6ت 
 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5984_20110126_20212_1685278 اقظرررررررررر (7)

_EN.pdfت 
(8) http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/honeywell.pdfت 
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جيغ /سرراقدوز، ل ررن جلنررك  - سرريبا ولامل ررل،  جرراز  املفومرريك األواوليررك عمليررك اقرردماا -13
العرررر ا لاجلينررررا  و ررررة نيلرررريت مررررن التاررررااة اة ا يررررك لالوةيررررا  املت رررردة  مررررر  مبررررن  حقرررروأ 

 ت(9)الت نولوجيا  عل  اعتباا  ل يسوأ اةلت ااي سو  تتأثر سلباا 
الرره  (10)ومررن الق.ررايا األخررر  اجلررديرة لالررذ ر ق.رريك اقرردماا لوينال/ما رردوقال  و رر   -14

 مشل تر تس لصناعك الواضرا  من تر ا  الوةيا  املت دةت وقد  جاز  جلنك التارااة اة ا يرك
تعرد  م لالوةيرا  املت ردة عمليرا  اةقردماا لعرد  ل خلصرت  يف  ل ترر ك ما ردوقال  و ر  

ت رر ل قرروة تنااسرريك ل هررذه الصررناعك، ل ررن ا ي املفومرريك األواوليررك  ررال خمالفرراا وترردخلت علرر  
 سررا   ل مررن تررأل اةقرردماا  ل يقرروي املر ررز امللرريمن ملا رردوقال  و رر   ل سرروأ الوررراضرا  

  نيلرريت، طبرررب ل هررذه ااالررك مبررد  اجملاملررك التقليديررك  يف حررد مررات و خررذ  املفومرريك ال بررةةت ومرر
األواوليك ل ااسبال، ل ااد الذي يتفرب م  قاقول اة ا  األواوك، ال وا ل الره  عرلرت عنلرا 
ح ومرررك الوةيرررا  املت ررردة ل رررأل مصررراالا الدااعيرررك اتامرررك والر برررك ل التصرررفيك، ووااقرررت علررر  

 األحوالت ء\ءنئليهن منلا مسألك التصفيك لأي حال من ةقدماا ا ل روطعمليك ا
و تاا الباح ول  يف  ل عمليك اةقدماا لوينال/ما دوقال  و ر     رفت لومرور عرن  -15

  رن تف ي لرا ل املسرتقبل القريرفت وطُب ررب  ة  ل  طر التعاول القاضمك تنووي عل  قيو  متأ لك
ك األواوليك والوةيا  املت دة ل حالك لوينال/ما دوقال  و ر  ، لس املفومي 1991 عاب اتفاأ

و ررررال مب الررررك  سررررا  لتوثيرررررب عررررر  التعرررراول لررررس اة ررررا  األواوك والو رررراة  املعنيررررك لاملنااسررررك ل 
الوةيرررا  املت رررردةت و ررردا  مجيرررر  اإلتررررعااا  ال زمرررك لررررس جلنررررك التارررااة اة ا يررررك واملفومرررريك 

مرررن امل ررراواا ت وعلررر  الن رررو امل ررراا  ليررره سرررالقاا، اوعيرررت تررروا ل األواوليرررك وعقرررد  إموعرررك 
التااايرررك  يتعلررررب ل ثررراا عمليرررك اةقررردماا علررر  سررروأ الوررراضرا  مرررا سررريما وة الوةيرررا  املت ررردة،
اقد حال التبراين ل تفسرة األ لرك لرس  عمليك اةقدماات وا م هذه اجللو ، العم قك النات ك عن

 ك عل  جاق  احمليط األطلس   ول التو ل  يف حل م  ك للق.يكتالسلوتس املعنيتس لاملنااس
قرررررررررد     التارلرررررررررك امل تسررررررررربك مرررررررررن ق.ررررررررريه لوينال/ما ررررررررردوقال  و ررررررررر   وجنررررررررررال و  -16

 م  فرك جلرو  ال رروب ل لرذل  ل  ك/هنيويل لو اة  الوةيا  املت دة واملفوميك األواوليرك  يف
يررب عامرل م ر ك لتبرا ل الرنُرُلا  زاء  ليرل اةقردماا لت سس طال  التعاول ايما لينلات و ُق را ار 

 وا  ايلرا  ا.رل املمااسرا   ايما لس األع.راء والملرا و عرد هرذا الفريررب ل  ايرك املورا  وثيقرك
ل  واولررا والوةيررا  املت رردة علرر  حررد سررواءت وسرردا  الرره اعتمررد ا الو التررال املعنيتررال لاملنااسررك

ات ت تعزز التعاول ايما لينلما  ما املت دة والسلوا  األواوليك اإلتااة  يف  ل سلوا  الوةيا 
منذ لدء اخل   املتعلرب ل ر ك جنرال  ل  ك/هنيويلت والدا  الرذي   رن  اا عام 15أل  ر من 

__________ 

وتوجرد ارروأ علر  قوراأ حقروأ املل يرك الف ريرك ل   يسوأ اةلت ااي  رة مسرتخدب ل اة را  األواوك، مفلوب (9)
-http://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/961-0055/ciba-geigyت اقظررر  ررل قوررر مررن  قوررااه

limited-sandoz-ltd-novartis-ag-et-al-matterت 
 تhttp://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_004_en.htmlاقظر  (10)
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و ل التعراوا الفعرال يقت.ر   استخ  ه من هذه الق.يك هو  ل وجو  التعاول ليهن  مر تلقراض ،
 اة  املعنيكتامل اا ك والتفاهم لس الو 

ويت.رر  مررن األم لررك امل رراا  ليلررا  عرر ه  ل الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك تواجرره لاسرررتمراا  -17
مبت رة ل أل  يفيك ااد مرن  يتار  ماملا من ارن لألخذ لأا اا ما  ديا  جديدة  مااك  يف

وهرررذا يررردعو  يف األقررراليم والت ررراي  علررر  املنااسررركت  السرررلو يا  املاقعرررك للمنااسرررك ل حرررال تعرررد 
العمرررل لوسررراضل جديررردة ومبت ررررة لت قيررررب التعررراول الررردوجم والتف رررة اجلديرررد ل رررأل  ا.رررل السررربل 

 التنفيذ والتوبيرب املتباعدين لقواعد املنااسكت عمليا  ملواءمك

 األق لي  ال ت  د  انتش ر ع لي ت االن م   -جي  
املنااسررك لسرربف التوررواا  الرره  يررز ا    ااا  ح رراب مراقبررك عمليررا  اةقرردماا ل قررواقس -18

قبرررل الت ررررا،  اقرررت  مرررا ت رررلدها  سرررواأ   رررةة مرررن جرررراء العوملرررك وارررت  األسرررواأت وخررر ل  يررراب
  ت ن عمليا  اةقدماا لس ال ر ا  املتعد ة اجلنسيا  تراضعك م اةقتصا ا  مغلقك، ولالتاجم،

غوطت وقظرراا لتصراعد حردة هو ااال اليروب، لسربف عردب ممااسرك ال رر ا  املتنااسرك أليرك مر  ما
األقررراليم  قظمرررك  ساسررريك ملراقبرررك  ال.رررغوط التنااسررريك لسررربف اقفترررار األسرررواأ، ومررر  العديرررد مرررن

 عمليا  اةقدماا، وتزايد     ر اأ  ر تروط اإلخواا املسبرب لاةقدماات
وقتيارررك لرررذليت، ارررإل املناق رررا  املتعلقرررك ل يفيرررك املواءمرررك لرررس عمليرررا  اةقررردماا عررررب  -19
سريما تلريت الره ت رمل ال رر ا  املتعرد ة اجلنسريا  وال رر ا  التالعرك ترا، املنت رررة  وة و ،اارد

األقرررراليم ل مجيرررر    رررراء العررررام، ظلررررت مسررررتمرة ايمررررا لررررس العلمرررراء واا ومررررا   ل العديررررد مررررن
والتنميرررك ل امليررردال  واتي رررا  املتعرررد ة األطررررا ، م رررل ترررب ك املنااسرررك الدوليرررك، ومنظمرررك التعررراول

ةقتصرررا ي واألوق ترررا ت وايمرررا لرررص البلررردال املتقدمرررك والبلررردال الناميرررك  ليلمرررا، تعتررررب عمليرررا  ا
 اةقدماا عرب اادو  مدعاة للقلرب لالنظر  يف طال  األسواأ وعمليا ات

تررزال هنرراك  ة وعلرر  الررر م مررن زيررا ة ال  يررز علرر  التعرراول الرردوجم ل حرراة  اةقرردماا، -20
ل الوريقررك الرره تتعامررل فررا خمتلررف الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك مرر  طلبررا  إرراة  اخررت    بررةة 

اةقررردماا لرررديلات وقرررد ظلرررر  تلررريت اةخت ارررا  ل ررر ل جلررر  ل إررراة ، م رررل اجلرررداول الزمنيرررك 
ل سررررررررررتعراض ل ق.ررررررررررايا لرررررررررراازة تتولررررررررررف  تررررررررررعااا  تتعلرررررررررررب لتعررررررررررد  األقرررررررررراليم، م ررررررررررل ق.رررررررررريك 

ق.رررريك ل  سررر اليا وجنرررروب  اريقيرررا والوةيررررا  املت رررردة ت وقررررد  خورررر فررررذه ال(11) لين وا/  سررر اتا
األقرراليم  زمنيررك خمتلفررك ل  طررر واة ررا  األواوكت واستعرمررت عرردة و رراة  عمليررك اةقرردماا مررمن

املرررذ واةت واتررر   ترررر ك  لين ررروا ترررر ك   سررر اتا و  رررب ت لرررذليت   ررررب ترررر ك تتررراجر لالسرررل  
امت و جيرررررز  عمليرررررك اةقررررردماا  ول ترررررروط ل األساسرررريك، واالررررر    ررررررب ترررررر ا  التعررررردين ل العرررر

__________ 

(11) Boardman N and Slaughter and May (London) (2014), Global Update - International cooperation 

in merger control, XMBA Forum. Available at http://xbma.org/forum/global-update-international-

cooperation-in-merger-control/ (accessed 24 April 2015)ت 
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 ، ومرررررررن  اة رررررررا  األواوك ترخيصررررررراا م رررررررروطاا ل يب/2012الوةيرررررررا  املت ررررررردة ل متوز/يوليررررررره 
ت و جيز  عمليك اةقدماا ل  سر اليا وجنروب  اريقيرا ول رن  رال يتعرس اةقتظراا 2012   سوهن

 ت2013  لقتلررررررا ل قيسررررررال/ لريل  يف  ل تغلرررررررب وزااة التاررررررااة ل الصررررررس ق.رررررريك الصررررررفقك وقررررررد 
الوقرررت نياتررره،   رررن  ل اقررررب مبرررد  التعررراول قتررراضا طيبرررك عنررردما يوبررررب لعنايرررك، م رررل عمليرررا   ول

اةقرردماا األخررةة املتعلقررك لرراألقران الصررلبك الرره استعرمررتلا السررلوا  ل  سرر اليا وتر يررا ومجلوايررك  
 ليالال واة ا  األواوكت وايا وسنغااواة والصس و ندا وامل سييت وقيوزيلندا وا

 الخص ئص ال ح د  للت  ون في قم ي  االن م   في  ل ان مختلفة -ث ني    
 ا ج   ت الت  ون ال ولي -ألف 

، علرر   مهيررك ت.رراار 2007 عرراب تررد   تقررااير األوق تررا  ل ررأل التعرراول الرردوجم، منررذ -21
ااردو ، والسربيل ةعتبراا التعراول الردوجم اجللو  ل التعامرل مر  املمااسرا  املاقعرك للمنااسرك عررب 

لررس السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك ل ااقيقررك   اة لاقفرراني الفعررال لقررواقس املنااسرركت وت بررت التارلررك 
 ل التعاول ل ق.رايا اةقردماا سرال علر  مرر السرنس  علر  معردل لل راة  الره عملرت  اا  ي.

ل الق.رريك قفسررلات   ا رراا لع.ررلا الرربع  علرر  وتبا لررت املعلومررا ، و طلرر  اا ايلررا الو رراة  معرر
 ل التعراول ل  2013 عراب وتظلر الر و  الواا ة من الردول األع.راء علر  اسرتبيال األوق ترا  ل

 قوااهرا، الف رك الره وا  ني رهرا    رر مرن  ةهرا ل   طاا ق.ايا اةقردماا  رال ي ر ل، ل معظرم
  قفاني قاقول املنااسكت

مررن  اا  ساسرري اا ليرره  عر ه، اقررد اعتررب التعرراول ل إرال اإلقفرراني عنصرر وعلر  الن ررو امل راا   -22
ال  ة من اجللو  اله تبذتا املؤسسا   عنا ر اإلقفاني الفعال لقواقس املنااسكت ويتال  نيليت ل

عررن ال ررب ا   الدوليررك، م ررل األوق تررا  ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي، ا.رر ا 
اةاتفرراب املفرراجا األخررة ل األترر ال األخررر  ل تيبررا   ول ملنااسررك الدوليررك،القاضمررك،   ررب ك ا

مررواا  إلإررا  السرربل األ  ررر اعاليررك للتصرردي  مجيعلررا الرره صصررص وحمااررل التعرراول  ررة الرمسرر ،
ل نيلرريت عمليررا  اةقرردماات ومت ررن هررذه اجللررو   مبررا للممااسررا  املاقعررك للمنااسررك عرررب اارردو ،

اة  املنااسرررك مرررن تقاسرررم مواا هرررا عررررب تبرررا ل املعلومرررا  املتعلقرررك لالق.رررايا لصرررواة متزايررردة و ررر
عمل املمااسك لبناء القداا  والوسيلك للتردايف  ثنراء  اا واخلربا  لوجه عابت وتعمل املنتديا   ي.
 يسلم ل لناء ال قكت مما العمل وتعزيز التفاهم املتبا ل لنظم املنااسك،

ل نيلرررريت عمليررررا  اةقرررردماا، يورررررر  مبررررا .ررررايا املنااسررررك،طررررال  ق يررررزال ة ومرررر  نيلرررريت، -23
البنيك الت ريعيك   ديا   ماب السلوا  املعنيك لاملنااسك ل إال اإلقفانيت وت مل هذه الت ديا 

واتي ليك ةتفاقا  التعاول الرمسيك  وعدب اةتسراأ لرس األطرر الوطنيرك واإلقليميرك  والعقبرا  الره 
ل البلدال الناميك، والقيو  مرن حير  املرواا    سيما وة املعلوما ، تع ض  م اقيك ااصول عل 

 (ت2013والتوقيت  واملساضل اإلجراضيك )األوق تا ، 
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وترراا ت منظمررك التعرراول والتنميررك ل امليرردال اةقتصررا ي ل هررذا اجملررال علرر  مررر السررنست  -24
العواضررررب والقيرررو  التاليرررك الررره تقرررف  مررراب  (12)2013 عررراب وحرررد    ااسرررك استقصررراضيك  جريرررت ل

 (:2013التعرررراول الرمسرررر  ل ق.ررررايا املنااسررررك )منظمررررك التعرررراول والتنميررررك ل امليرررردال اةقتصررررا ي، 
 األطررر ل اةخت اررا  عررن النامجررك القيررو ( بالقيررو  املفرومررك علرر  تبررا ل املعلومررا  السررريك  ) ) (
 وعمليررا  لاملؤسسررا  املتصررلك العواضرررب( اجلنرراض  واملرردا  )وقيررك املتعلقررك لاإلقفرراني ل اجملررالس االقاق

  ي الق.ررراضيك، الوةيرررك  رررعيد علررر  القيرررو (  ) العمليرررك  والصرررعولا  املرررواا  حمدو يرررك  ي الت قيررررب،
يرزال يتعرس  وة القاقوقيركت الرنظم ل واةطم نرال ال قرك اقعرداب( ه) القاقوقيرك  املعراية لرس اةخت اا 

ينبغرر  عملرره ل  سررس جلررو   ممررا يررزال هنرراك ال  رة ة يردل علرر   قرره ممررا العواضرررب إرا  حلررول تررذه 
 سيما الو اة  القاضمك ل   ة من البلدال الناميكت وة التعاول لس الو اة  املعنيك لاملنااسك،

وعل  الر م من  ل معظم الر و  عل  الدااسرك اةستقصراضيك الره  جر را منظمرك التعراول  -25
يرررك ل امليررردال اةقتصرررا ي وا   مرررن الو ررراة  املعنيرررك لاملنااسرررك ل البلررردال املتقدمرررك، ارررإل والتنم

التعاول الدوجم الذي  تاا   ليه الدااسك اةستقصاضيك هو منط قاترا للتعراول ايمرا لرس و راة  
املنااسك الفتيك، وموجه لصفك خا ك  و لراما وتب ا   ة امسيركت ويظلرر عمرل األوق ترا  مر  

 لبلرردال الناميررك ل إررال ال تيبررا   ررة الرمسيرررك موثقرراا ل وثرراضرب األوق تررا  وتقرراايره املختلفررك وهررروا
 جدير لالتنويهت

    ون خب ات ال كلفين  إنف ذ القوانين -  ء 
 ل التعاول لرس الو راة  املعنيرك لاملنااسرك ل املفومريك األواوليرك والو راة  ل الوةيرا   -26

اقبررك عمليررا  اةقرردماا ثالررت وقرراضم علرر   سررهن متينررك ل  طرراا اتفرراأ التعرراول املت رردة ل ررأل مر 
لرررس اة رررا  األواوك والوةيرررا  املت ررردةت وييسرررر اةتفررراأ  1991 لعررراب املتعلررررب لقرررواقس املنااسرررك

للتوايرررب لررس املصرراا املتنااسررك وسنررف النزاعررا  احملتملررك، ل  اا تنسرريرب  ق رروك اإلقفرراني، ويرروار منرررب 
املتعلقرك لالتعرراول ل الت قيقرا  اخلا ررك لاةقردماا لررس  2011 لعرراب  ا.ررل املمااسرا حرس  ل 

لإإررا  ققررراط اتصررال حمررد ة ل  طررراا  اا زا   العمليرررك ومرروح اة ررا  األواوك والوةيررا  املت رردة
 عمليك الت قيرب لرس جلنرك التارااة العا لرك/وزااة العردل واملفومريك األواوليركت و لررب اتفراأ مماثرل لرس

  ت2014 عاب و اة  الوةيا  املت دة وم تف املنااسك ال ندي ل
ومرررن العنا رررر اتامرررك الررره  مررريفت  يف املناق رررك اق.رررماب الصرررس لو رررفلا جلرررك ااعلرررك  -27

عررن  عملترره مررؤخراا مررن زيررا ة تعزيررز  قفرراني  ح رراب اةقرردماا، ا.رر ا  ومررا اضيسرريك ل السرروأ العامليررك
نااسك ل قاقول م اا ك اةحت اات وتستلد  اجللو  الره تبرذتا  ةها من األح اب املتعلقك لامل

الصس ل إال  قفاني قاقول م اا ك اةحت اا ال ر ا  األجنبيك واحملليك واململو رك للدولركت وخرة 
م ال عل  نيليت هو ق.ريك  ديرد األسرعاا ايمرا لرص ترر تس مرن ترر ا  امل ررولا  ال  وليرك 

حيررر  اُرمرررت  الصرررس، ومهرررا إموعرررك يليررراقال يبرررس، و وي رررو موتررراي، الراضررردة اململو رررك للدولرررك ل
__________ 

(12) http://www.oecd.org/competition/InternEnforcementCooperation2013.pdfت 
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 مليرررول  وةا مرررن  وةاا  الوةيرررا  املت ررردة ل ترررباط/ 73 رررو  عليلمرررا  رامرررك للرررال إموعلرررا
 ت(13)2013 ارباير
للتعراول الردوجم مرن  ثرر  إراك هرو امل رروب امل ر ك املقر ر  مرا و حد األم لك اجليدة عل  -28

اقرررد     التعررراول والتنسررريرب لرررس اللانرررك األسررر اليك املعنيرررك   ترررتت كت ليليترررولتايرررو تينترررو وبت 
لاملنااسك واملستلل س، واملفوميك األواوليك، وامل تف األملاا املعا لالت ت   اةحت اايك، وجلنك 

بل سررر  يف مت رررس مجيررر  الو ررراة  مرررن التارررااة العا لرررك اليالاقيرررك، وجلنرررك التارررااة العا لرررك ل  وايرررا
ل ت ررين  علر  سر بلا   ر اب الولبرا   ا رم ممرا  زاء امل رروب امل ر ك املقر ر اقتصا  مماثلرك
ت وتبرررّس  ل امل رررروب امل ررر ك احملتمرررل ينوررروي علررر  يثررراا خملرررك لاملنااسرررك ل 2010األول/  ترررولر 

عا لرك ل   سواأ مجي  البلدال املعنيكت ومرن خر ل تبرا ل املعلومرا  واآلااء،  اقرت جلنرك التارااة ال
زا  مررررن  ممرررا  وايرررا ل الوليعرررك لتبررررا ل اةسرررتنتاجا  الررره تو ررررلت  ليلرررا مررر  سررررلوا   خرررر ،

مرن الصرفقك املق حركت ويبرّس هرذا  ال.غوط عل  ال ر تس اخ.عتا لقوة العمل املنسرب واقسر بت
 امل ال مد  قوة التعاول ل معاجلك ق.ايا املنااسكت

ل  إررري حاليرراا  ن التعرراول ل استعرامررا  اةقرردماااملزيررد مرر ول الوقررت ااامررر، هنرراك -29
إررال اةقرردماا خررااا السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك ل الوةيررا  املت رردة واة ررا  األواوكت اعلرر  
سرربيل امل ررال،  جررر  السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك ل زامبيررا وزمبررالوي والسررلوا  املعنيررك لاملنااسررك 

ت 1998 عراب لرد  تقييملرا عمليرك اقردماا  و را  وة/ترويبهن لاألس اليك م اواا  ايما لينلا 
 ثنراء عمليرك اقردماا اوترامز  وع وة عل  نيليت، عقد  ُسرُلومتا زامبيرا وزمبرالوي م راواا  م  فرك

( لغيررك اصرراني القرررااا  املناسرربك   ررم قرفمررا اجلغرررال 1999لررال مررال/لريتت  مةي ررال تولررا و )
 اررررا    ،(14)2014 عرررراب سررررك استقصرررراضيك  جراهررررا األوق تررررا  ل يف  اا اا واةقتصررررا يت واسررررتنا 

اقرردماا ل  قوااهررا  ق.ررايا لتسررويك   ررا تعاوقررت العديررد مررن السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك ل  اريقيررا
املختلفكت وقد  ثبت هذا النوب من التعاول، ا م النظر  ليه عل   قه  ة امسر ،  قره  حرد  تر ال 

 يك لس الو اة  الفتيك املعنيك لاملنااسكتالتعاول الدوجم األ  ر اعال

 م   و ال اف  ال ح ك للت  ون ال ولي في ع لي ت االن م  ؟ -جي  
وام اا ل اآلوقك األخرةة ل   رة  لقد   ب  اقت اا عمليا  اةقدماا املتعد ة األقاليم -30

سرريما مررن  وة الرردوجم،جللررو  التعرراول       يف توجيرره مزيررد مررن اةهتمرراب مررا وهررو مررن اارراة ،
البعرد الردوجم  علر  اا خ ل تب ا  التعاول  ة الرمسر  ل العديرد مرن املنراطربت و  رل نيلريت مؤترر 

__________ 

  :  ن اةط ب عل  مقال مماثل ل أل الق.يك الصينيك عل  املوق  ال ب   التاجم (13)
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/99754ab8-7bb9-4f09-a54a-5859fe360fef/ 

Presentation/PublicationAttachment/fad48a22-b9a3-437b-a4cf-49eebdbd03b1/130305-PRC-

AntitrustCompetition.pdfت 
(14) TD/B/C.I/CLP/29ت 
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لالترراجم مرررواة ت.رراار اجللررو  لررس الو رراة  املعنيررك لاملنااسررك ل  يعررزز مررا لق.ررايا اةقرردماا وهررو
    اة ملمرررك لتبرررا ل التعامرررل مررر  عمليرررا  اةقررردماا عررررب ااررردو ت واإلعفررراءا  مرررن السرررريك هررر

املعلومررررا  ل ق.ررررايا اةقرررردماات وتسررررم  هررررذه اإلعفرررراءا  للو رررراة  املعنيررررك لاملنااسررررك لتبررررا ل 
 معلوما  سريك عرب اادو ت

و  ن للو اة  ل   ة مرن األحيرال تبرا ل معلومرا  حمردو ة ايمرا لينلرا  ول املسرا   -31
   رررر األ وا  اعاليرررك ل د حررر يظرررل  اءا لقرررواقس السرررريك الررره تتقيرررد فرررا، ل رررن اسرررتخداب اإلعفررر

تردا    ل تتعراول ال رر ا  الره األطررا   ل مرن مصرل تلا ترر  تيسة التعاول الفعرالت وعنردما
اقررد تتخلرر  عررن اامايررك املنصررون عليلررا ل قررواقس السررريك الوطنيررك ال فيلررك   م اقيررك اقرردماجلا،

ل رأل سربل  و ا ااهرا  لي  را من تبا لتتخذ األطرا  هذه اخلووة،  م الو اة ،  ل متن  لأل
القيررراب لرررذليت عنررردما ترررر   ل  افزهرررا علررر  مرررا سرررد ال رررر ا  مرررا اةقتصرررا  ايمرررا لينلرررات و البررراا 

لصرواة تعاوقيركت ويعرو   واتسراأ سربل اةقتصرا  واختيراا التوقيرت اتساأ الت ليرل التعاول سيعزز
ل مرد   ترّ ت األطررا  ما  نيا اإلعفاء األطرا ت وتت.اءل ااوااز عل   يف قراا اإلعفاء  وماا 

 لرس البلردال املتقدمرك، اافاظ عل  سريك معلوما ات وا رم  ل اإلعفراءا   اقرت تسرتخدب  ساسراا 
 تاا ا ي  اا اإل ظلواها لد  السلوا  األحدا علداا يتزايد تي 

عررام، قررد تعاوقررت الربازيررل لناررار مرر  سررلوا  معنيررك لاملنااسررك ل للرردال متوررواة ل الو  -32
م رررل وزااة العرررردل لالوةيررررا  املت رررردة ومفومرررريك اة ررررا  األواوك )املديريررررك العامررررك للمنااسررررك( ل 

ل نيليت  مبا سبل اةقتصا  ل ق.ايا اةقدماا، ق.ايا اةقدماات ومن األم لك عل  نيليت تنسيرب
 عررد عمليررك اقرردماا موق ساو/ هلسرر وب،  ول ت(16)وموق ساو/ هلسرر وب (15)سررينيفة /ماتت

التخلر  عرن السرريك ملرن  الورراس  م اقيرك ااصرول التراب علر  املعلومرا  نيا  الصررلكت  منرونيا عرن
 و ومرررراب السررررالقك، الق.ررررايا تناولررررت مناق ررررا  ل السررررلوا  ترررررعت اإلعفرررراءا ، مررررن  وقبررررل

 تبررررا ل جررررر  اإلعفرررراءا ، تلرررريت مررررن  ولعرررردت معينررررك  سررررواأ لدااسررررك املتبعررررك واملنلايررررك السرررروأ،
واملعلوما  الره  السوأ  ااسك قتاضا عن ا. ا  اةقدماا،  زاء امل ااة لال وا ل ا كاخل املعلوما 

 ل روطت قدملا الوراال وُسو يت الق.يك ل األخة
 ليه ل األم لك السالقك،  مر  ساسر    تة ما من قبيل لت قيرب التعاول، و ل لذل اجللد -33

إلقفرراني قررواقس املنااسررك اخلا ررك ل ررل طررر   قفررانياا اعرراةا، ألل   ررول ال ررر ك موجررو ة ل  واولررا 
والوةيرررررا  املت ررررردةت ولرررررذليت، مت نرررررت السرررررلوتال ل الوةيرررررا  املت ررررردة واة رررررا  األواوك مرررررن 

وعد  العم ء، و ال عليلمرا التعراول  ااصول عل  معلوما ، م ل تليت املتعلقك لعد  املتنااسس
 ل اةتسراأ علر  اةتصراة  ا رز  اةقتصرا ، سربل  ديرد ولرد من  جل تبرا ل املعلومرا ت 

 دين، ومعاجلك ال وا ل املتعلقك لاملنااسك اله  عرلت عنلا السلوتالتالبل   

__________ 

 تhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-481_en.htmاقظر  (15)

 تhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-461_en.htmاقظر  (16)



TD/RBP/CONF.8/4 

13 GE.15-08315 

 األوق ترررررررا ول منوقرررررررك  مري رررررررا ال تينيرررررررك،  للغرررررررت الربازيرررررررل )ل الرررررررر  علررررررر  اسرررررررتبيال  -34
ل نيلررريت  مبرررا ( عرررن اللاررروء  يف التعررراول  رررة الرمسررر  لصرررفك عامرررك ل ق.رررايا   رررةة،2013 لعررراب

الدااسا  املرجعيك، والتما  املساعدة من و اة   خرر ، م رل وزااة العردل لالوةيرا  املت ردة، 
، واملفومرريك واللانررك التااايررك اة ا يررك، و اضرررة م اا ررك اةحت رراا اة ا يررك ل اة ررا  الروسرر 
قواعرا  منلرا  األواوليك، واملديريك العامرك للمنااسرك للتعامرل مر  ق.رايا حمرد ةت وجرر  التعراول ل

التعراول  الوةال واملرا رز التااايرك واملست .ررا  الصريدةقيكت وقرد  ثبرت هرذا ال ر ل مرن التاليك:
 الدوجم  قه وسيلك قاجعك لتعزيز جلو  اإلقفاني ل الربازيلت

تعاوقررت الربازيررل وترريل  ل عررد  مررن الق.ررايا البرراازة، م ررل ق.رريك  علرر  نيلرريت، وعرر وة -35
اقرردماا تررر ه الوررةال احملليتررس ةل/ترراب، لررالنظر  يف  ل الو ررالتس املعنيتررس لاملنااسررك ل البلرردين 

ال رر تس سرري ل القوررينت و رال التعراول  و ل عمليرا  مرن ال قرك املتبا لرك تتعام ل علر   سرا 
،  2011و 2010لرررس عرررام   مرررا اآلليرررك الرضيسررريك ل هرررذه ااالررركت افررر  الفررر ة اا رمسررر   ي.ررر ررة ال

اقرردماا  عا فررك علرر   رر  ق.رريك  اقررت خمتلررف السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك ل  مري ررا ال تينيررك
ةل/تررابت ومرر  نيلرريت،  ررال تررأثة عمليررك اةقرردماا   رررب ل  سررواأ الربازيررل وترريل ت وقررد تعاوقررت 

 Fiscalíaل املرحلك األويف مرن الدااسرك الت ليليركت وتلقرت سرلوك املنااسرك ال ريليك )السلوتال خ 

Nacional Económicaديررد معررام السرروأ نيا  الصررلك ل قورراب  ( مررن الربازيررل معلومررا  عررن 
سرريما  وة املرحلررك ال اقيررك، تبا لررت السررلوك ال رريليك اآلااء مرر  سررلوا   خررر ، ول النقررل اجلررويت
سررربل اةقتصرررا  الررره   رررن اصانيهرررا مرررن  جرررل  ملت ررردة واة رررا  األواوك، ل رررألمرررن الوةيرررا  ا

 التخفيف من وطأة اتي ل السوق  اجلديد قتياك ل قدماات
 سلوا  م  تيل  ت اوا  حي  لفايزا، - قستله اةقدماا عمليك هو يخر م ال مثكو  -36

  ديرررد  جرررل مرررن ال تينيرررك،  مري رررا مرررن وجللرررا معلرررا، اةجتماعرررا  مرررن عرررد اا  وعقرررد   جنبيرررك
مررن  للتخفيررف املنفررذة والترردالة للررد،  ررل ل املنوبرررب اةقتصررا ي والت ليررل الصررلك، نيا  السرروأ

الصررفقك  يثرراا امل رر لكت وقررد قّيمررت ترريل  اآلثرراا النامجررك عررن عمليررك اةقرردماا، وخلصررت  يف  ل
 منتاررا   لبررال الرمرر تقورراب  سرريما وة ستف.رر   يف تر يررز  بررة ل السرروأ الغذاضيررك ل ترريل ،

هذا الصد ، وجد  تيل   ل التعاول  ة الرمسر  مر  اللانرك الفدااليرك امل سري يك للمنااسرك  ول
  حررد  ل  يف  بررة حررد  يف نيلرريت ويعررز ل تسررليل  ليررل الق.رريكت  اا   ررة  سرراعد هرراب للغايررك ألقرره

  مهيرك ت تسر  املصرن  هرذا لير  عمليرك و اقرت امل سرييت، ل موجو  لفايزا ل ر ك املنتاك املصاق 
 تتيل  ل املق حك اةقتصا  لسبل لالنسبك خا ك

 س  ت الت  ون ال ولي ال ئيسية اليوم -دال 
عند مناق ك التعاول الدوجم الرمس  و ة الرمس  ل اااة  املاقعك للمنااسرك لوجره عراب،  -37

املنظمررررا  املتعررررد ة   ررررن ساهررررل العمررررل الررررذي تقرررروب لرررره  ة وحرررراة  اةقرررردماا لوجرررره خرررران،
األطرررا  )األوق ترررا  وتررب ك املنااسرررك الدوليررك ومنظمرررك التعرراول والتنميرررك ل امليرردال اةقتصرررا ي( 
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اجلااي عل  الصرعيد اإلقليمر  )ترب ك املنااسرك األواوليرك، ومجاعرك  ول األقرديز، ومنترد   والعمل
يسريا، والسروأ امل ر  ك  التعاول اةقتصا ي لدول يسيا واحمليط اتا ئ، واالوك  مم جنوب ترأ

ل رررررأ  اريقيررررا واجلنرررروب األاريقرررر ، واجلماعررررك ال اايبيررررك، واجلماعررررك اإلمناضيررررك للانرررروب األاريقرررر ، 
واة ررا  اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب  اريقيررا(ت ولاإلمررااك  يف نيلرريت، هنرراك ترتيبررا   خررر   تررة 

 ة لالنسرربك للتعرراول الرردوجمتااعررت مسررتو  املعرراي سررري علرر  الصررعيد ال نرراض   ليلررا ل هررذا التقريررر
ل مجيرر  املنرراطرب،  م اقررك مر زيررك  تررل جلررو  التعرراول  ررة الرمسرر  العديرد مررن البلرردال الناميررك، ول

متلرريت يليررا  امسيررك مسررتقرة للتعرراول،  ة للبلرردال الناميررك، الرره قررد املتررار وقررد  ثبتررت   ررا السرربيل
 جللرو  التعراول خرااا اةتفاقرا  املربمرك ال ناضيركاملرء عرن العوامرل احملر رك  وقد يتساءل تاا للسة قدم

 ول اإلقليميك/اإلقليميرركت وت مررن اإلجالررك عررن هررذا السررؤال ل العمررل الررذي   زترره املنظمررا    و
الدوليررك علرر  مررر السررنس وامل رراا  ليرره  عرر ه مررن خرر ل التوعيررك لاااجررك  يف التعرراول، وتررواة منرررب 

 لاعتبااها جلك تري ك ل اإلقفانيت هم ايما لس الو اة لتبا ل اخلربا ، ولناء ال قك والتفا
ل إراة    رةة ت رمل لراإره لبنراء القرداا ،  وقد تووا  خربة األوق تا  فذا الصد  -38

واآلليرررك اا وميرررك الدوليرررك مرررن حيررر  اريررررب اخلررررباء السرررنوي الترررال  لررره ومرررؤمتر السرررنوا  اخلمرررهن 
ل ررأل  2013 لعرراب نااسرركت وي ررة تقريررر األوق تررا ةسررتعراض إموعررك األمررم املت رردة ل ررأل امل
التعرراول  ررة الرمسرر  تلاررأ  ليلمررا السررلوا  املعنيررك  التعرراول  ررة الرمسرر   يف  ل هنرراك قرروعس مررن

)ب( والتعررراول  رررة الرمسررر  ل ق.رررايا   لاملنااسرررك لاسرررتمراا ومهرررا: ) ( التعررراول  رررة الرمسررر  العررراب
 مبراقبررررك يتعلرررررب الق.ررررايا مررررن العديررررد اررررإل األوق تررررا ، يالاسررررتب علرررر  الررررر و   يف واسررررتنا اا حمررررد ةت 
يت  يف  ل تبا ل املعلوما  إرري لسرلولك ل ق.رايا اةقردماا لرالنظر نيل ومر ت اةقدماا عمليا 

تبررررا ل   يف  ل هنرررراك  م لررررك   ررررةة تبررررس  ل األطرررررا  تعتقررررد  ل مررررن مصررررل تلا الت رررراي  علرررر 
من األاج   ل يردا  نيلريت لالو راة  ل خمتلرف البلردال   ني املعلوما  املتعلقك لالق.ايا املوروحك

رررل سررربل اقتصرررا  متسرررقك التو رررل  يف  يف الصرررفقا  مبزيرررد مرررن  وتقرررر اسرررتنتاجا  متسرررقك وتُعم 
لعر  ااراة   سراءة اسرتخداب  ول ال فاءةت و ل تبا ل املعلوما  ل أل الت رت   اةحت اايرك

    ر حساسيك و   ر  عولكت  املر ز املليمن هو
  السرررلوك املعنيررررك مرررر معظمررره إررررري الرررذي التعرررراول يظلرررر منونيجرررراا  زمبرررالوي حالررررك وتُعرررد -39

 منفصرلك، لصرواة البلردين سرلوتا فمرا  للغرت اقردماا  رفقه عرن م رالس ول لاملنااسك ل زامبيرات
 تررررر ا  مررررن  رررررب  ل ررررر ا  تتعلرررررب حالررررك  ااسررررك  ثنرررراء املعلومررررا  السررررلوتس هرررراتس تبا لررررت

املعنيترس لاملنااسرك  السرلوتس للمعلومرا  التبرا ل هرذا م ن وقدت والتبال ال  وليك  ة امل رولا 
 وزامبيررا زمبررالوي تعاوقررت نيلرريت، علرر  وعرر وةا تلرريت الصررفقا ت  مررن اصرراني قرررااا  مسررتنةة ل ررأل

 سياأ ول ت اريقيا جنوب ل تر ك عل  هنديك تر ك است واني عمليك تقييم  ثناء امس   ة تعاوقاا 
لتوررروير سررروالقلا  نررروب األاريقررر واجل  اريقيرررا ل ررررأ امل ررر  ك للسررروأ التالعرررك املنااسرررك جلنرررك عمرررل
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القاقوقيررك، مررن املتوقرر  زيررا ة التعرراول الرمسرر  و ررة امسرر  لررس  وتررا األع.رراء اسررتنا اا  يف  ح رراب 
 ت(17)وقواعد ولواض  املنااسك اخلا ك فا معاهدة تأسيهن السوأ امل   ك

التعراول هرو زيرا ة  طلرف الفواضرد احملتملرك للمنااسرك، ارإل الرداا  علر ولالنظر عموماا  يف  -40
الرر الط لررس األق رروك اةقتصررا يك العامليررك )التاررااة واةسررت ماا وعمليررا  اةقرردماا وال ررراء عرررب 

 1970 عررراب ل 9األقرراليم الرره تعمرررل علرر   قفرراني قررراقول املنااسررك )مررن  اارردو ( وااتفرراب  عررردا 
ت وقرررررد     هررررررذه الزيرررررا ة  يف التوسرررررر  (اا حاليرررررر 200 يف    ررررررر مرررررن  ،1990 عررررراب ل 23  يف
ل األوق ترررا  يلأسرررررة املنااسررركيت ويرررذ ر تقريرررر منظمررررك التعررراول والتنميرررك ل امليرررردال  يعرررر  ايمرررا

 1990لقاعردة لياقرا   رااتةز الدوليرك اخلا رك ل الفر ة لرس عرام   اا  قره واقر اةقتصا ي  رذليت
 قفرررراني القررررواقس عرررررب اارررردو  ل اة ررررا  األواوك ل  ررررل مررررن ، حرررردثت زيررررا ة  بررررةة ل 1994و

يتبررس مررن  ليررل املديريررك العامررك للمنااسررك ووزااة   مررا  عمليررا  اةقرردماا والت ررت   اةحت اايررك،
 العدل لالوةيا  املت دةت

 اتيرك و راة  ني ر  ،2013 عاب ل األوق تا   جراها اله اةستقصاضيك للدااسك وواقاا  -41
 ّرسرررت مواا هرررا ال ررر ي ك لتعزيرررز التعررراول  رررة الرمسررر  مررر     رررا اةسرررتبيال علررر   جالرررت   رررةة

  رررة التعررراول يُعتررررب السرررياأ، هرررذا ول سررريما مررر  و ررراة  البلررردال اجملررراواةت وة و ررراة   خرررر ،
 الفعررررال اإلقفرررراني واسررررن لالق.ررررايا املتصررررلك امل ررررا ل تسررررويك علرررر  قررررداا ا مررررن يزيررررد  قرررره الرمسرررر 
 تاملنااسك لقواقس
ومررن الوامرر   ل اجللررو  الرره لررذلتلا املنظمررا  الدوليررك لتعزيررز التعرراول الرردوجم علرر  مررر  -42

السنس قد خففت  يف حد  بة من عزلك الو اة  الفتيك املعنيك لاملنااسك، وم نتلا من ا تساب 
قفسرررلا الررره  املعررراا  ل رررأل  يفيرررك التعررراول مررر  قظةا رررا و  ااك  مهيرررك نيلررريتت و تاحرررت املنترررديا 
 ق ررراء منررررب  سمرر  لرررس امللنيرررس العررراملس ل إرررال املنااسرررك مررن البلررردال املتقدمرررك والبلررردال الناميرررك

للتعاول والرلط ال ب   ل املستقبلت وقد  قاا  املناق ا   نيهال امل اا س ومس ت تم لتبا ل 
و اقررت هررذه اجللررو   م لررك عامررك و خررر  ارراة  معينررك ومعلومررا  عررن الت ررديا  نيا  الصررلكت 

 ل متناول مجي  الو اة ت جلعل التعاول الدوجم ا م ت لفتلا منولقاا 
 اا وع وة عل  نيليت، ارإل لعر  ال رب ا ، الره ق رأ  علر  مرر الرزمن قرد ات رت يااقر -43

جديررردة لتبرررا ل املعلومرررا  والتعررراول ل رررأل ال  رررة مرررن جواقرررف  قفررراني قررراقول املنااسررركت وقرررد     
مرررمن  خلررررب الفررررن ل إرررال لنررراء القرررداا  ولالتررراجم تقاسرررم ت ررراليف التعررراولالتفاعرررل  يف  هرررذا
 املنااسكت  سرة

__________ 

(17) http://www.comesacompetition.org/ت 
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 الت  ون ال ولي  وصفه أدا  لف  لية الوك الت -ث لث    
  ح ي ت الت  ون ال ولي -ألف 

ايمررا لررص البلرردال الناميررك، ترر ل اسررتخداب يليررا  التعرراول  ررة الرمسرر  لررس الو رراة   -44
ك النظررةة مصردا ت راي   بررة للعديرد مرن السررلوا  املعنيرك لاملنااسركت  رر ي   ل املعنيرك لاملنااسر

لرس تلريت املوجرو ة ل ال رمال وتلريت املوجرو ة ل  تعاول حمدو  لس الو اة  املعنيك لاملنااسرك مثك
حميوك لأسراليف  السلوا  املعنيك لاملنااسك ل البلدال الناميك   ب ت  يف  ل اا اجلنوب، ل ن قظر 

معنيرررك  سرررلوا  جلرررو  تبرررذل ل الوقرررت ااامرررر لتبرررا ل املعلومرررا  لرررس ضل التعررراول هنررراكووسرررا
التبرررررا ل لرررررس الوةيرررررا   األم لرررررك الوامررررر ك علررررر  نيلررررريت للررررردال ومرررررن ،اا متورررررواة قسررررربي لاملنااسرررررك

املت دة/الربازيل، و ندا/تيل  والصس/املفوميك األواوليكت وتستند هذه املبرا ة  ل معظملرا  يف 
 مذ را  تفاهمت  و اضيكاتفاقا  ثن

قد ساعد  لراما األوق ترا ، م رل اخلردما  اةست راايك، واسرتعراض األقررال، ولرراما و  -45
ملمررررك ل إررررال التعرررراول الرررردوجم،  لنرررراء القررررداا ، ومناق ررررا  املاضرررردة املسررررتديرة ل ررررأل موامرررري 

ء تلرريت اجللررو  علرر   ثرررا واجتماعررا  اخلرررباء اا وميررك الدوليررك، واجتماعررا  اخلرررباء املخصصررك،
وم نررت الرردول األع.رراء مررن الت رردا  يف لع.ررلا الرربع  وتبررا ل األا رراا ل ررأل  يفيررك  سررس 

  قفاني قواقس املنااسك اخلا ك ل ل منلات
 اا   التمترر   مررا  ررال مررن اا مررك لالنسرربك للبلرردال الناميررك،  نيا ول هررذا الصررد ، امبررا -46

يررا  اةقرردماا والق.ررايا األخررر ، اةسررتفا ة مررن لالفواضررد ال املررك للتعرراول الرردوجم ل إررال عمل
ل التامعررررا  اإلقليميررررك، م ررررل السرررروأ امل رررر  ك ل رررررأ  اريقيررررا واجلنرررروب  الررررنظم املوجررررو ة اعرررر ا 

 األاريق ، واة ا  اةقتصا ي والنقدي لغرب  اريقيرا، واجلماعرك ال اايبيرك، ومجاعرك تررأ  اريقيرا،
تصرل لعرد  يف مسرتو  التعراول القراضم لرس  م وا  يف نيلريتت ويعرز  نيلريت  يف  ل هرذه السرل وما

 مربمرك علر  الرر م مرن  ل التعراول  رة الرمسر  السلوا  املعنيك لاملنااسك العاملك ل  طاا اتفاقرا 
يزال جااياا ل عمليا  اةقدماا والق.ايا األخرر ، و يف احتمرال  ل  ردا عمليرا  اقردماا  ة

 املناطربتمعينك يثاااا  اخل  ل منوقك من 
وتؤ د الب وا األخةة اله  جر ا منظمك التعاول والتنميرك ل امليردال اةقتصرا ي لعر   -47

العنا ررر الرره تفسرر  اجملررال  مرراب التعرراول ولعرر  الت ررديا  ل عمليررا  اةقرردماا عرررب اارردو ت 
يرؤ ي  اممر و  ن  ل ي ول نيليت قتياك ةخت   قواعد اإلقفراني وترروط املنااسرك ومعراية التقيريم

  يف تفاوتا  ل التقييمت
يزال ليم ايما لرص ت.راار اجللرو  للتعراول علر   ة ومسألك السريك ه  الت دي الذي -48

ساايررك م ررروعك  يف احتمررال  ارراأ مرررا  اا اإلقفررانيت وقررد يف.رر  ق ررر الوثرراضرب الرره تت.ررمن  سررراا 
األسرررراا   و علومرررا  السرررريك   رررر قرررواقس هايرررك امل  و لال رررر ك املترررأثرة وخمررراطر  ل تنتلررريت سرررلوك

التااايرركت ولينمررا   ررن التغلررف علرر  نيلرريت ل   ررة مررن البلرردال عررن طريرررب اسررتخداب اإلعفرراءا ، 
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 يف حررد  بررة علرر  مررد  ثقتلررا ل  التخلرر  عررن هايررك قررواقس السررريك تتوقررف ا بررك ال ررر ا  ل
ذا اجلاقررف مررن تبررا ل  يف هرر توجيرره املزيررد مررن اجللررد ل إررال السررريكت ويلررزب ممااسررا  الو رراة 

 املعلوما ت

  كلفة الت  ون -  ء 
 ل التعراول ل  2014 لعراب ي حظ تقرير منظمك التعاول والتنميك ل امليدال اةقتصا ي -49

 طويرل وقرت استغراأ الت لفك هذه ت ول  ل و  نت لفكت  ل    ن  ل يت قرب ة مسألك حمد ة
معنيرك لاملنااسرك  ل رل سرلوك والف رة الرضيسيك من نيليت هر   قره ينبغر  تاا مع   يفك مواا  واستنفاني

 ل ت ول عل  استعدا  لألخذ والعواء ل هذا املسع ت ول   ادا نيليت، هناك مقوب  ساس  
لت قيرررب تعرراول اعررال لررس  ررل سررلوك مررن السررلوا  املعنيررك لاملنااسررك وهررو  ل ت ررول الع قررك لررس 

وحسن الملا تات ويستغرأ زاب هذه   ريعا  لع.لا البع هذه السلوا  قاضمك عل  ال قك لت
ليررد  ل هررذه  تاا سرريما ايمررا لررص الو رراة  األ ررغر حامرر وة ال قررك وقترراا ويتولررف مررواا    يفررك،

الت لفررك سررت ول إديررك ل األجررل الوويررل عنرردما يت قرررب التعرراولت ويبرردو  ل هررذا اةسررت ماا ل 
نيلل  عولا  التنفيرذ وم رن السرلوا  الره لرديلا الوقت املناسف و ة نيليت من املسو ا  قد 

 مواا   قل من تسويك ق.اياها املتعلقك لاةقدماات

 الجيل الج ي  من عالق ت الت  ون ال ولي  ين الوك الت الفتية -جي  
 ثاا ا املمااسا  املاقعك للمنااسك عرب اادو ، اقُ ر ل الدواة  استاالك للت ديا  اله -50

 نيلرريت لت قيرررب السرربل و حرردلفريرررب اخلرررباء اا رروم  الرردوجم سميرر  قررداا  اإلقفررانيت  ال ال ررك ع رررة
  ويف خورروة اصررذ  وقرردت املعلومررا  لتبررا ل اجلنسرريا  متعررد  مرّ ررز منرررب لإق رراء ي ررول  ل   ررن
 وامررر  تررردارب إلإرررا  املرررواا  سميررر  املنررررب ترررذا الرضيسررريك السرررما  وت رررملت املنررررب  ق ررراء  ررروب
سررريما ايمرررا لرررص الو ررراة  الفتيرررك املعنيرررك  ة ولتعزيرررز قرررداا  اإلقفررراني، السرررريكعلومرررا   رررة للم

 ل البلدال الناميكت لاملنااسك
 يرررداا  ل قورررر ل رررل ،2013 عررراب ل األوق ترررا   رررممه الرررذي املنررررب، هرررذا  طررراا ول -51

اةحت اايررررك وعمليررررا   الت ررررت   ل ررررأل واجلاايررررك السررررالقك لالت قيقررررا  مرررر  ا  تتعلرررررب معلومررررا 
  ل ترأقه ومرن وتبا ترا، املعلومرا  مجر  املنررب هرذا ويتري اةقدماا، ا.ر ا عرن  ااسرا  السروأت 

 ت رتت مرن اارد املنررب اققلرا الره الفواضد ت مل  ل و  نت اجلاايك الت قيقا  ل التعاول ييسر
يسررلم ن تررأل لنرريت البياقررا   ل ومررت املخررالفس وا ب الو رراة  اعاليررك و سررس اإلقفرراني  جررراءا 

 ي.اا ل لناء القرداا  والرتعلم والتعراول  رة الرمسر  ل حراة  معينرك، ومرن ه خفر  الت راليف 
 املرتبوك لالتعاول الدوجمت

  ررررراة  املتعلقررررك البياقرررررا  قاعرررردة األوق ترررررا   ماقررررك  طلقرررررت ،2013 يوليرررره/مترررروز ول -52
ستلليت ملنوقك  مري را ال تينيرك، لرقاما سياسا  املنااسك وهايك امل اجتماب  ثناء ونيليت املنااسك،
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املعقررو  ل ليمررات وحظيررت هررذه املبررا اة لال نرراء مررن جاقررف خمتلررف التامعررا  اإلقليميررك والرردول 
سرريما لررةو وترريل  و ولومبيررا، واة ررا  اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب  اريقيررا وقالررت  وة األع.رراء،

   ا تنوي استخداملات للدال االوك الدول املستقلك
ولاإلمااك  يف نيلريت،  اقرت املبرا اة األخرةة ل رأل التعراول الردوجم ل  مري را ال تينيرك هر   -53

اعتما   ع ل ليما، الذي يو رف لأقره اجليرل اجلديرد مرن التعراول  رة الرمسر  لرس الو راة  الفتيركت 
زاب  وا رر والبلدال ال  ثك املوقعرك علر  هرذا اإلعر ل هر  لرةو وتريل  و ولومبيرات وسريعمرب هرذا اةلتر

 التعاول ايما لس البلدال ويعزز معراك  ل منلا لقواقس البلد اآلخر وممااساته والق.ايا اجلاايك ايهت
 اةتفاقا  ال ناضيك واملتعد ة األطرا  اله تيسر التعراول الردوجم: وي حظ  ل مثك قوعس من -54
القررررواقس الوطنيررررك القاضمررررك،  يسررررم  لاةتفاقررررا  ياملرقرررركي الرررره تيسررررر وت ررررا  التعرررراول ل  طرررراا مررررا

واةتفاقررا  يالعمليرركي الرره تترري  تبررا ل املعلومررا  السررريك لرردول ااصررول علرر   نيل مررن األطرررا ت 
ومعظم اةتفاقرا ، م رل  عر ل ليمرا، هر  مرن النروب األولت وهنراك عرد  مر يل مرن اةتفاقرا  مرن 

 للردال ال رمال األواوك، واةتفراأ النوب ال اا، م ل تب ك املنااسك األواوليك، وه  اتفراأ ايمرا لرس
يسرتخدب  مرا اا املربب لس  سر اليا وقيوزيلنردا، واةتفراأ املرربب لرس اة را  األواوك/سويسررا واتفراأ قرا ا 

مررربب لررس الوةيررا  املت رردة و سرر اليات و حررد الت ررديا  الرضيسرريك للتو ررل  يف هررذه اةتفاقررا  هررو 
 ي  اارن عل  السريك للخورتتعر  عل  عدب سياس  حمل   قيرب تواارب

لرر  اتفرراأ تعرراول ع (18)ل هررذا التقريررر، وقرر  اة ررا  األواوك وسويسرررا اا وم لمررا نيُ ررر يقفرر -55
مرررمن ا رررك اجليرررل ال ررراا مرررن اتفاقرررا  التعررراولت  ينرررداا تررراال  ل مسررراضل تتعلررررب لاملنااسرررك، وهرررو

ك لالسرريك  يف مسرتو  يخررت وهرو يتري  والع مك الباازة تذا اةتفاأ هو  قه يدا  لاملناق رك املتعلقر
مسرررتقاة مرررن الت قيقرررا  ل   م اقيرررا  واسرررعك لتبرررا ل معلومرررا  حمميرررك وسرررريك علررر  حرررد سرررواء

 ل أ ات الق.ايات و  ن  ل ادا هذا التبا ل لدول موااقك ال ر ا  اله جر  الت قيرب
لربهن  ة لومور سكقاضف اضيهن املفوميك األواوليك املسؤول عن سياسا  املناا وقد قال -56

ايرره ي ل العديررد مررن املمااسررا  املاقعررك للمنااسررك  رردا يثرراااا عرررب اارردو  علرر   سررواأ اة رررا  
يسرربرب لرره م يررل وهررو يتارراوز  م األواوك وسويسرررات وتوثيرررب  وا ررر تعاوقنررا علرر  هررذا الن ررو  مررر

السرلوا  املعنيرك لاملنااسرك اتفاقا  اة ا  األواوك القاضمك م  للدال ثال ك  خر ت وسو  إعرل 
 ت(19)يعو  لالنف  عل  ال ر ا  واملستلل س من اجلاقبسي مبا لدينا    ر اعاليك،

لالفعل من التنسيرب والتعاول ل أل  ق وك اإلقفاني لرس املفومريك األواوليرك  ويعزز اةتفاأ -57
ق.ررررايا سياسرررراتيك والو رررراة  السويسررررريك املعنيررررك لاملنااسرررركت وهررررو يترررري   جررررراء مناق ررررا  ل ررررأل 

مرررر  التغررررةا  املسررررتمرة ل  اا تعزيررررز جلررررو  اإلقفرررراني و ولوياترررره مت رررري واتصرررراة  منتظمررررك مررررن  جررررل
األسرررواأت واإلخوررراا املتبرررا ل لأق ررروك  قفررراني القرررواقس الررره ترررؤثر علررر  الورررر  اآلخرررر  عمليرررا 
__________ 

(18) http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/agreement_eu_ch_en.pdfت 
(19) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-444_en.htmت 
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اءا  لو راة   رل طرر  لرأل تولرف مرن األخرر  لردء  جرر  م مول  ي.اا  مااك  يف اايرز املترار
اإلقفاني مد السلوك املاق  للمنااسك الذي يظلر عل   اام   ي طر  منلمات وعلر   رل طرر  

 منلما  ل ي.  ل اعتبااه مصاا الور  اآلخرت
وتررنص اتفاقررا  التعرراول ال نرراض  لررس اة ررا  األواوك وسويسرررا علرر  تبررا ل األ لررك الرره  -58

 قيرب ل الق.يك قفسلا، وهر  مسرك  رة موجرو ة عليلا السلوا  املعنيك لاملنااسك لد  الت  صل
ل اتفرراأ تعرراول ثنرراض  يخرررت ول.رر  هررذا الررنص لل قررك ول ررروط  رراامك للغايررك ترمرر   يف هايررك 

ل نيلررريت الوقايرررك مرررن اسرررتخداب هرررذه األ لرررك لفررررض  مبرررا األسرررراا التااايرررك والبياقرررا  ال خصررريك،
لتوروا ي ر ل قفرزة  برةة وسديرداا ل ارإل هرذا ا عقولا  عل  األتخان الوبيعيرست ولنراء عليره،

 اتفاأ التعاول ال ناض ت
وتبرررذل جلرررو   خرررر  للتعررراول اإلقليمررر  ل خمتلرررف منررراطرب العرررامت وت رررمل هرررذه األطرررر  -59

منتررد  املنااسررك األاريقرر  ومنتررد   رروايا، و عرر ل ليمررا لررس لررةو وترريل  و ولومبيررات وتظلررر معظررم 
  اله تسم  لألطرا  لالتعراول ل التعامرل مر  املمااسرا  هذه اةتفاقا  يليا  التعاول  ة الرمس

ل نيلريت  تاحرك التردايف ل إرال  مبرا املاقعك للمنااسك عرب اادو  و ذليت ل  ق وك التعاول العامك،
 ل نلرا اتفاقرا  حي مرا وجرد   و لناء القداا  وتبرا ل املروظفست وعنرد عردب وجرو  اتفاقرا  امسيرك

 ل العقد املام ت ما تعاول خمصصك لسرعك قوعاا  تعمل،  اقت تظلر تب ا  ة
وقررد  تاحررت املنظمررا  الدوليررك واإلقليميررك، م ررل األوق تررا  ومنظمررك التعرراول والتنميررك ل  -60

امليرردال اةقتصررا ي وتررب ك املنااسررك الدوليررك واجلماعررك اإلمناضيررك للانرروب األاريقرر ، يليررا   خررر  
يعرزز التعراول  رة الرمسر ت ويتنراول  ممرا قرداا  ولنراء ال قركللتعاول العاب وتبرا ل املعلومرا  ولنراء ال

 ل أل التعاول  ة الرمس  هذه األطر لالتفصيلت (20)لألوق تا  تقرير

 مستقبل الت  ون ال ولي في قم ي  االن م   -را      
سيما للو راة   وة ي  ل  دياا،  قفاني قواقس املنااسك اجلاقف العالر لل دو  من يظل -61

قيرررو  علررر  مسرررتو  املرررواا  املاليرررك  الررره تعررراا ل   رررة مرررن األحيرررال مرررن الفتيرررك املعنيرررك لاملنااسرررك
 الو ررراة  لرررس اإلقفررراني ل اجللرررو  ت.ررراار  يف اااجرررك لومرررور الت رررديا  هرررذه وتؤ ررردوالب رررريكت 

ل تقرررروي  اواضررررد  اقعررررك للمنااسرررركامل اةقرررردماا عمليررررا  تسرررربف عرررردب ل.ررررمال لاملنااسررررك املعنيررررك
 سواأ اجليدة األ اءت األ
علرر   ررعيد ااو مررك،  ويتع ررر تورروا التعرراول الرردوجم ل الغالررف لسرربف الفارروة القاضمررك -62

املتصررررررلك   يف اإلجررررررراءا  اا سرررررربل اقتصررررررا  خمتلفررررررك، اسررررررتنا  عنرررررردما تفرررررررض خمتلررررررف السررررررلوا 
ال لاةختصررانت ومثررك م ررال يررربز هررذه الفارروة هررو اةخررت   لررس القرررااا  الرره اصررذ ا السررلوت

__________ 

(20) TD/B/C.I/CLP/13ت 
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ت (21)2013 عرراب لعمليررك اقرردماا يواوتوقررل ل يتعلرررب ايمررااملعنيتررال لاملنااسررك الربيواقيررك والفرقسرريك 
 علررر   رررعيد التعررراول لسررربف توررروا واةسررراه السررراضد هرررو احتمرررال وجرررو  عرررد   قرررل مرررن امل رررا ل

عدب وجرو   من املرج   ل تستمر الت ديا  لسبف جديدة للتعاولت ومن قاحيك  خر ،  ت ال
  ا.ل للتنسيرب حى ل اااة  اله تتواار ايلا يليا  التعاول الرمسيكتطراضرب 
  ا.رل مرن إموعرك اقُ حرت الردوجم، اا روم  اخلررباء لفريررب ع رة الرالعك الدواة وخ ل -63

املعنيرررك لاملنااسرررك اسرررتنا اا  يف خرررربا   الو ررراة  لرررس ايمرررا الرمسررر   رررة التعررراول لتعزيرررز املمااسرررا 
 زاء التعرراول ل العديررد  يررزال التعرراول  ررة الرمسرر   ا.ررل خيرراا وة ء واملؤسسررا تالبلرردال األع.ررا

قواقت الع مك الباازة ل التعاول الرمس  مرن حير  اةتفراأ املرربب لرس  ما من البلدال الناميكت و نيا
املفوميك األواوليك وسويسرا ل أل مساضل املنااسك م  ت اثر ترتيبرا  التعراول املخصصرك ل مجير  

مو لك ل اجلواقرف قاقوقيرك ولريهن    اء العام، سيظلر جلياا  ل إال اةتفاأ الرمس  يتسم لصبغك
سررردا  األمرررر  رررذليت،  اب ومرررا مرررن السرررلل ومرررعه وتنفيرررذه لاملقااقرررك مررر  اةتفاقرررا   رررة الرمسيررركت

لصررررد  جررررر التعرررراول الرررردوجم خررررااا اة ررررا  األواوك  امل حظررررك  ل جلررررو  التعرررراول  ررررة الرمسرررر 
واةتفاقرررا  ال ناضيرررك األخرررر  الناظمرررك لعمليرررا  الو ررراة  املعنيرررك لاملنااسرررك نيا  البررراب الوويرررل، 

ترزال هرذه املمااسرا  سراايك اليروب  وة تاا واتفاقا  قليلك  خرر  مر  الو راة  املتوقر   ق رانها قريبر
 يل : ما ويلزب تر يز العمل عل 

ن قررواقس ومعرراية تقيرريم لررد  الوررر  اآلخررر مرر ملررا ت رراي  حسررن الررم  ررل طررر  ) ( 
سرررربل اةقتصررررا  والعقولررررا ، لغيررررك تعزيررررز ال ررررفاايك ل اإلجررررراءا  والعمليررررا  والتصررررميمت  وتصررررميم
 ؤ يتر  ل   رن الره ليمرا،  عر ل نيلريت ل مبرا الناميرك، البلردال ل األوق ترا   عمال عل  اا  ي. وال  يز

 سيما ايما لص الو اة  الفتيك املعنيك لاملنااسك  وة  يف  إا  حلول مناسبك ملسألك القيو  القاقوقيك،
إلقفررراني قرررواقس  لنررراء القرررداا  الب رررريك والتقنيرررك للو رررا  الفتيرررك املعنيرررك لاملنااسرررك )ب( 

 يل : ما املنااسك، ونيليت عن طريرب
وم  لراما لناء القداا ، م ل  ق اء مرا رز تردايف  قليميرك ل مجلوايرك  وايرا  '1' 

وتررب ا  لتبررا ل املعلومررا ،  منتررد  املنااسررك األاريقرر  وامل سررييت وهنغاايررا 
 و ق وك سمعا  الت امل اإلقليم  األخر  

 وال قررك الفلررم تعزيررز  جررل مررن املقيمررس املست ررااين  يفررا   و/و املرروظفس تبررا ل '2' 
 املتبا لس 

وم  مبا ئ توجيليك و ديد  ا.ل املمااسا  لألخذ فا ل اتفاقا  التعاول  )ا( 
 يصل  من األعمال  ة وما يصل  ما ا اا  يفاستن

__________ 

(21) http://globalcompetitionreview.com/reviews/62/sections/210/chapters/2529/united-kingdom-

merger-control/ت 
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مرررمال   ااا  ح ررراب ل القرررواقس الوطنيرررك تسرررم  لالتعررراول وتبرررا ل املعلومرررا   ) ( 
 أل راض اإلقفاني 

اةتبرررراب وهايررررك املعلومررررا   ومرررر  وتنفيررررذ مررررماقا  وامرررر ك لاجررررراء واجررررف )ه( 
يرا واجلنروب األاريقر ، واجلماعرك السريك لرعايك سمعا   قليميرك، م رل السروأ امل ر  ك ل ررأ  اريق

اإلمناضيك للانوب األاريق ، والفريرب العامل املعا مبسراضل املنااسرك الترال  لرالورك  مرم جنروب تررأ 
يسرريا، واجلماعررك ال اايبيررك، واة ررا  اةقتصررا ي والنقرردي لغرررب  اريقيررا، واالوررك الرردول املسررتقلك، 

 اآلسيويت - والربقاما األواوك



TD/RBP/CONF.8/4 

GE.15-08315 22 

 ال  اج   
Competition provisions in regional trade agreements: How to assure development gains, 

Philippe Brusick, Ana María Alvarez, Lucian Cernat editors, United Nations, New York 

and Geneva, 2005.  

The effects of anti-competitive business practices on developing countries and their 

development prospects, Hassan Qaqaya, George Lipimile Editors, United Nations, New 

York and Geneva, 2008 

 سررنا  الصرر حيا   يف سررلوا  املنااسررك ل التامعررا  اإلقليميررك وسررلوا  املنااسررك الوطنيررك ل 
 ترا  مقردب  يف الردواة التاسرعك لفريررب اخلررباء توبيرب قواعد املنااسكت تقريرر مرن  عردا   ماقرك األوق
  تTD/B/COM.2/CLP/69 اا وم  الدوجم املعا لقواقس وسياسا  املنااسك

ل نيليت عل  املستو  اإلقليم ت  مبا استعراض اخلربة امل تسبك حى اآلل ل التعاول عل  اإلقفاني،
رة لفريرررب اخلرررباء اا رروم  الرردوجم مررذ رة  عررد ا  ماقررك األوق تررا  مقدمررك  يف الرردواة ااا يررك ع رر

  تTD/B/C.I/CLP/10املعا لقواقس وسياسا  املنااسك 
الت ررديا  الرره تواجللررا البلرردال الناميررك واةقتصررا ا   املمااسررا  املاقعررك للمنااسررك عرررب اارردو :

لفريرررب الرره متررر مبرحلررك اقتقاليرركت مررذ رة  عررد ا  ماقررك األوق تررا  مقدمررك  يف الرردواة ال اقيررك ع رررة 
  تTD/B/C.I/CLP/16اخلرباء اا وم  الدوجم املعا لقواقس وسياسا  املنااسك 

John W. Rowley (2002). International Merger Control. International Bar Association. 

Damian J. Neven and Lars Hendrick. The Scope of Conflict in International Merger 

Control. Centre for Economic Policy Research. 

European Union Merger Working Group. Best Practices on Cooperation between European 

Union National. 

Competition Authorities in Merger Review. Adopted 8 November 2011. 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/nca_best_practices_merger_review_en.pdf  

(12 September 2014). 

Practical Aspects of International Cooperation in Merger Cases: Investigations: 

International Competition Network MWG Teleseminar. 14 November 2013. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc943.pdf  

(12 September 2014). 

Best Practices on Cooperation in Merger Investigations. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/best_practices_2011_en.pdf  

(12 September 2014) 

Konstantina Bania. European merger control in the broadcasting sector: Does media 

pluralism fit? The Competition Law Review. Volume 9, Issue 1 pp. 49-80, March 2013. 

http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol9Issue1Art3Bania.pdf (12 September 2014). 

http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue3Art1Demedts.pdf. 



TD/RBP/CONF.8/4 

23 GE.15-08315 

Marco Botta. The cooperation between competition authorities of the developing countries: 

Why does it not work out? Case Study of Argentina and Brazil: Vol. 5, Issue 2,  

pp. 153-178, July 2009. 

http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol5Iss2Art1Botta.pdf (12 September 2014). 

Model waiver of confidentiality for use in civil matters involving non-United States 

competition. 

Authorities: Frequently Asked Questions. http://www.ftc.gov/sites/default/files/attach-

ments/international-waivers-confidentiality-ftc-antitrust-investigations/ 

waivers_faq.pdf. 

International Competition Network, Mergers Working Group, Waivers of Confidentiality in 

Merger Investigations. Available at http://www.internationalcompetitionnetwork.org/-

uploads/library/doc330.pdf. 

OECD secretariat report on the OECD/International Competition Network Survey on 

International Enforcement Cooperation. http://www.oecd.org/competition/Intern-

EnforcementCooperation2013.pdf. 

William E. Kovacic. Transatlantic Turbulence: The Boeing-McDonnell Douglas Merger and 

International Competition Policy. 68 Antitrust L.J. 805 (2001). Available at 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/40843498?sid=21105641641353&uid=24436&uid=

2&uid=24437&uid=3739256&uid=3739584&uid=62&uid=67&uid=70&uid=3&uid=2129. 

United States-European Union Merger Working Group. Best Practices on Cooperation in 

Merger Investigations (revised October 2011). Available at http://www.ftc.gov/sites/-

default/files/attachments/international-antitrust-and-consumer-protection-cooperation-

agreements/111014eumerger.pdf. 

Frequently Asked Questions on the United States-European Union Merger Working 

Group’s Best Practices on Cooperation in Merger Investigations. Available at 

http://www.ftc.gov/policy/coopera-tion-agreements/faqs-us-eu-merger-working-groups-

best-practices-cooperation-merger. 

United States/Canada. Best Practices on Cooperation in Merger Investigations (2014). 

Available at http://www.ftc.gov/system/files/attachments/international-competition-

consumer-protection-cooperation-agreements/canada -

us_merger_cooperation_best_practices.pdf. 

    


