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موجز تنفيذي
املنافسةةت تزةةزز الةفةةاعم وتةةدعر اتتيةةةاا وتيةةيع فيةةاااع قوبةةن فيمةةا ييز ة تاملني ةةاع
وحتسةةن عوعيي،ةةا ،مةةا يةؤيلي تاليةةاف ه حتسةةل افةةا املسةةي ،ا ومةةن أة بيابةةت املنافسةةت ق
ّ
تؤيلي يلوااً هاماً يف حتقي منو وتنميت مسيدامل وأام ل ل مينا وتيناول هذ املذكرم السبل
اليت متةن بيابت وقاعو املنافست من تززيز هذ األهدافا
ومن امليوقن ق تةةو بيابةت املنافسةت مةم ةت ل سيابةاع امةوميةت األفةرع امليز قةت
تيحقي ة النمةةو والينميةةت املسةةيدامل وال ةةام ل ،هذا اع،ةةا وتنفيةةذها تفزاليةةت وفق ةاً ل ظةةروف
اتقيصةةايليت واتجيماعيةةت والبيليةةت ل ب ةةدا وضةةذا الهةةرع ،مةةن امل،ةةر هعاةةاع األولويةةت ل قااعةةاع
األكثر قمهيت ل سةا واتقيصةايل يف الب ةدا ه اإلعفةاعاع امليز قةت تةبزال اتتفاقةاع واملماابةاع
يف جمةةال الزااعةةت ،مثةةل تزاوعيةةاع امل ةزااعل ،قةةد دحت ّسةةن كفةةاعم ويلفةةل ةةهاا املني ةةل ،ممةةا ي ةؤيلي
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تالياف ه تززيز مسيوياهتر املزي يتا ومن الزوامةل امل،مةت األفةرع يف ابةر السيابةاع ،النظةر
لةةةل مةةن املنافسةةت امةةرم والنزي،ةةت تو ةةف،ما يلعةةاميل مةةن يلعةةاار بيابةةت املنافسةةتا وي ةةا ن
اإلعفاذ الفزال لقواعل املنافست والدعوم تةدوا اايسةيف يف حتقية الينميةت املسةيدامت وال ةام ت مةن
ف ة ل الق ةةاع ع ةةر املماابةةاع املاعزةةت ل منافسةةت وايلع،ةةاا وتاإلإةةافت ه ذل ة  ،ف ة تابي ة
اإلعفاع من هعفاذ قاعو املنافست ع ر اتتفاقاع الي اايةت الةيت تزةزز اليقةدق اتقيصةايلي و ايةت
البيلت واليةنولوجياع اخل راع واملني اع ،يزد إرواياً ل ن،وع ت هداف الينميت املسيدامتا
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اوال -مق م 
 -١من املس ر ته ع ر عااق وابن ق الينميت يف ت ةد مةا ت نةةن ق تيحقة عةن منرية منةو
الناتج احمل يف اإلمجاف فحسب ،تل مةن فة ل تنفيةذ جةدول قعمةال أةامل وميةامةل ل سيابةاع
والصةةةوا البيليةةت واتجيماعيةةت واتقيصةةايليتا ونةةةن عةةن منري ة حتديةةد الص ة ع وقوجةةه اليةامةةل
والةباتب تةةل هةةذ الةةاتع السيابةةاتيت الث وةةت ،حتقية منةةو منويةةل األجةةل يةةةو أةةام ً ومنصةةفاً،
ويراعيف قي اً اجلواعب البيليتا وتريل هةذ املسة لت توإةو يف اليقريةر الي ميزةيف لألمةل الزةاق ت ة
()١
فات الينميت املسيدامت ملا تزد عاق  ،٢٠١٥وذل ع ر النحو الياف :
جيب ق تةو الينميةت املسةيدامت فاةت ميةام ةت إلجيةايل ح ةول اقيصةايليت وتيليةت
واجيماعيتا وتةمن قوهتا يف تدافل قتزايلهاا وهذا اليةامل هو مبثاتت األبةا ل نمةاذ
اتقيصايليت اليت تزويل تالفاادم ع ر النا والبيلةت وام ةول البيليةت الةيت تسة،ر يف اليقةدق
والةةند،ج اتجيماعي ةةت ال ةةيت تز ةةزز الدينامي ةةت اتقيص ةةايليت وتس ةةمع تص ةةو امل ةةاعاع البيلي ةةت
وحبدسن ابيخدام،ا وتززيز حقوق اإلعسةا واملسةاوام واتبةيدامت وبةيةو اتبةي اتت
جلمي ةةن األه ةةداف كة ةةل ميمابة ة وميةام ةةل قمة ةراً حاع ةاً ل ةةما ح ةةدو اليح ةةوتع
املا وتت ع ر عااق وابن ا
 -٢تزةةف الةةدول األع ةاع يف األمةةر امليحةدم ع ةةر اليفةاوع ع ةةر أيويةاع جةةدول قعمةةال
الينميت املسيدامت ملا تزد عاق  ،٢٠١٥وذل منذ كاعو الثاين/يناير  ٢٠١٥حتت اعايةت اجلمزيةت
الزامةةت لألمةةر امليحةةدما ومةةن امليوقةةن ق يةةةو جةةدول األعمةةال ملةةا تزةةد عةةاق  ٢٠١٥حتولي ةاً ،قي
ينبهيف ق حيق حتوتً يف اتقيصايلاع واليمزاع وبةبل مواج،ةت تهةر املنةا ليصةبع "قمنةا النمةو
قكثةةر مشةةوتً وابةةيمراااً وابةةيدامت"()٢ا ومةةن امليوق ةةن ق ذيةةير هةةذ املفاوإةةاع امةوميةةت الدولي ةةت
تن،اي ةةت متوز/يولي ةةه  ،٢٠١٥وق تق ةةدق جمموع ةةت م ةةن قه ةةداف الينمي ةةت املس ةةيدامت ووب ةةاال الينفي ةةذ
ال زمةت ليحقيق،ةةاا ويف هةةذا اإلمنةةاا ،بةةوف ييزةةل ع ةر امةومةةاع هيلمةةا هةةذ األهةةداف ،ع ةةر
الصزيد الةومن ،،يف السيابةاع والقةواعل واذةاذ تةداتر مةن قجةل حتقيق،ةاا وتسةيا ن هةذ املةذكرم
يلوا قواعل وبياباع املنافست يف همناا هذا الن،ج املدمجا
 -٣وم ةةن األه ةةداف األباب ةةيت لسياب ةةت وق ةةاعو املنافس ةةت ،زي ةةايلم ا ةةد األب ةواق الينافس ةةيتا
وعنةةدما تفيقةةر األب ةواق ضةةذا الر ةةد ،ت بةةيما مةةن وج ةويل احيةةةاااع وك ةاات ع ،يس ةويل ااتفةةا
األبةزاا واففةاع عوعيةت املني ةةاع واميةف اتقيصةايلي()٣ا وقةد يةةةو لةذل تة ور قةوي ت ةةةل
فاص ع ر قفقر قو قإزف املسي ،ةل هذا كاعت ت األبواق مة فت تيوفر ب ن قبابيتا
__________

()١
()٢
()٣
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 -٤ونةن ق تؤيلي بياباع املنافست الفزالت ،هذا تصحيع قوجه قصوا السةوق ،ه تززيةز
كفاعم ال ركاع وزيايلم اتتيةاا وتوبين فياااع املسي ،وجةويلم املني ةاع()٤ا ومث مةا قوإةحت
هحةةدع الداابةةاع ،فة هةةذ الظةةروف نةةةن ق تةةدفن ال ةةركاع قي ةاً ه تصةةنين مني ةةاع ةةحيت
وقكثةر قمنةاً وتراعةةيف املسةؤوليت البيليةةت واألف قيةةت ومنصةفت ،مةةن قجةةل ت بيةت من بةةاع املسةةي ،ةل الةةذين
ق ةةبحوا قكثةةر وعيةاً وفانةةت()٥ا وبةةوف يةةرع قعصةةاا بيابةةت املنافسةةت ق هةةذا األمةةر يةةدل ع ةةر الةةدوا
ال ةةذي ت ةةا ن ت ةةه املنافس ةةت ،ف ة ة ً ع ةةن تززي ةةز النم ةةو اتقيص ةةايلي ،يف يلع ةةر حتقية ة عي ةةااج منص ةةفت
واليخفي ةةف م ةةن ح ةةدم الفق ةةر والزم ةةل تص ةةوام ا ةةر مباأ ةةرم ع ةةر تززي ةةز الينمي ةةت املس ةةيدامت وال ةةام ت
ل مي ةةنا وعة ة وم ع ةةر ذلة ة  ،فة ة مواعم ةةت ممااب ةةاع الزم ةةل ،ت ب ةةيما ت ة ة امليز ق ةةت تاألعم ةةال
الي اايت الةبرم ،نةن ق ت ا ن تدوا مركزي يف حتديد مساا تنميت الب د()6ا
 -٥وت ة ةةر هحة ةةدع الداابة ةةاع ه ق قة ةةاعو املنافسة ةةت املسة ةةيدامت جية ةةب ق يزة ةةا ال ة ةواال
اتجيماعيت والبيليةت ،وت نةةن ق يركةز ع ةر املسةاال اتقيصةايليت فحسةب()7ا وتاإلإةافت ه ذلة ،
ومةةن قجةةل اتبةةيفايلم مةةن قةةاعو املنافسةةت يف تززيةةز الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام ت ل ميةةن ،فقةةد اكةةزع
الداابةةت ع ةةر إةةروام حتديةةد األهةةداف اإلمناايةةت والبيلةةت املنابةةبت ،وع قي،ةةا تقواعةةد املنافسةةت الدوليةةت
وهاباع اآللياع املناببت فيما ييز تالسياق احملديل ل ب د املز،ا
 -6وقتةةرزع يلاابةةت قفةةرع قوجةةه الي ةةاته تةةل السيابةةاع البيليةةت وبيابةةاع املنافسةةت فيمةةا ييصةةل
تيحديد وتصحيع قوجه قصوا السوق ،ع ر الرار من ق هدف السياباع البيليةت هةو الزوامةل البيليةت
اخلااجيةةت وه ةةدف بيابةةاع املنافس ةةت ه ةةو األيلاع اتقيصةةايلي()8ا وع ةةر ب ةةبيل املثةةال ،هذا قداي ةةد ألح ةةد
اتقيصايلاع واالبيت ق حاب املص حت فيه اتبيفايلم حقاً من اقيصايل السةوق وحتريةر الي ةاام ،فة تةد
من ق تفرع ع ر األبواق آلياع مزينت إلعايلم اليوزينا وتاملثل ،بوف تسيخدق آليةاع مماو ةت ليززيةز
جةةدول قعمةةال البيلةةتا ومةةن اإلأةةاام ه اآلوةةاا الواإةةحت ع ةةر الةةن،ج الة ةةيف هزاع السيابةةاع املسةةيدامت
وال ام ت ،ت ديل الواقت ع ر ق األيلواع املسيخدمت إلعفاذ ووإن السيابت البيليةت قةد تيزةااع ت ةةل
مباأر من بيابت املنافستا
 -7ويف هذا الصديل ،تبةل يلاابةت قفةرع قمهيةت اموكمةت ،وت بةيما اتعفيةا واملسةاعلت والر ةد،
هذا قدايد الرتب تن ا تل هعفاذ بياباع املنافست واإليلاام البيليت الفزالت()9ا
__________

()٤
()٥
()6

TD/B/C.I/CLP/27ا

MW Gehring, 2003, Sustainable Competition Law, presented at the fifth session of the Ministerial
Conference of the World Trade Organization, Cancun, Mexico, 10–14 Septemberا
A Chandler, 1990, Scale and Scope: the Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge, United
States of America: Harvard University Press and A Chandler, F Amatori and T Hikino, eds., 1997,

()7
()8
()9
4

Big Business and the Wealth of Nations, Cambridge, Cambridge University Pressا
MW Gehring, 2006, Competition for sustainability: sustainable development concerns, in National
and European Commission Competition Law, Review of European Community and International
Environmental Law, 15(2)172–184ا
H Pacini, M Diaz and M Dolores, G Valéria and I Benohr, 2013, Environmental and Competitive
Performances: An Exploratory Note, World Competition, 36(3): 409–424ا

Gehring, 2003ا
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 -8وهناا يلاابت قجرهتا وكاتع املنافست يف ال مال األواويب ت الرواتب تل السياباع
البيليت وبياباع املنافست ،ت ةديل ع ةر قمهيةت املنافسةت الفزالةت تبةباتي ياع النمةو البيلةيف ،حية
ه كفةةاعم حتديةةد ومؤأةراع األبةةزاا متةةةن مةةن تنفيةةذ بيابةةاع فزالةةت تالنسةةبت ليحديةةد األبةةزاا
واتتية ةةاا اليةنول ةةوجيف()١٠ا كم ةةا ق املنافس ةةت الفزال ةةت ت ةةةل قح ةةد الزوام ةةل األباب ةةيت ل تية ةةاا
يلاف ةةل األبة ةواق ،وت ةةؤور قي ة ةاً يف ق ةةدام األبة ةواق ع ةةر حتقية ة األه ةةداف البيلي ةةت تاريق ةةت تيس ةةر
تالةفاعم والفزاليت من حي الية فتا وتالياف ،ف اليفاعةل تةل هةذين الزةام ل يقةويل ه حتقية
األهداف البيليت تصوام قمثلا
 -9ويبةةدو ق هنةةاا حاجةةت م حةةت ه وإةةن بيابةةاع تفاع يةةت وأةةام ت ،اةةر ق هنةةاا الق يةةل
مةةن الةةدول الةةيت تةةةو لةةدي،ا قهةةداف يف جمةةال املنافسةةت تيز ة تالينميةةت املسةيدامت وال ةةام ت ل ميةةنا
وقتةةرزع هحةةدع الداابةةاع ق جلنةةت الي ةةاام املنصةةفت يف مج،وايةةت كوايةةا مة فةةت تيززيةةز الينميةةت امليوازعةةت
م ةةن فة ة ل اب ةةيخداق قيلواع املنافس ةةت ،م ةةن تف ةةايلي تركي ةةز ق ةةوم الس ةةوق وت ة ين املنافس ةةت املفيوح ةةت
والنزي،ةةت()١١ا وقتةةرزع يلاابةةت قفةةرع ق جنةةوب قفريقيةةا وهبةةباعيا مةةن الب ةةدا الق ي ةةت الةةيت قيلاجةةت يف
قةواعل املنافسةةت لةةدي،ا قحةامةاً جوهريةةت تهيةةت تززيةةز الينميةةت اتجيماعيةةت و ايةةت البيلةةتا وحيةةديل القةةاعو
()١٢
اإلبباين و وت عوامل ت ةل األبا املقبول إللهاع قي قراا تيخذ الس ااع املزنيت تاملنافسةت ا
ويف جنوب قفريقيا ،ااتدليف ق هيلما املنافست والسياباع اتجيماعيت يف حقبةت مةا تزةد عظةاق الفصةل
الزنصةةري هةةو قمةةر حي ةةوي ل م ةةااكت اتقيصةةايليت ل ةةركاع املم وك ةةت ل س ةويل ،وت بةةيما ت ةةالنظر ه
هيمنت عديل ق يل من ال ركاع ع ر األبواق()١٣ا
 -١٠وع ةةر الصةةزيد اإلق يمةةيف ،تحظةةت هحةةدع الداابةةاع قمهيةةت املزةةاير البيليةةت واتجيماعيةةت
لزم ي ةةاع امل ةبياع امةومي ةةت يف الزم ي ةةت الي ةريزيت امالي ةةت ل حت ةةايل األواويب()١٤ا وم ةةن اليس ة ير
ت ةةروام زيةةايلم اليزةةاو تةةل الةةدول األع ةةاع يف اتحتةةايل األواويب ت ة هةةذ املسةةاال ،تبةةل الواقةةت
همةاعيت حدو ت ااب تل السياباع اتقيصايليت واتجيماعيت والبيليت تدعوم السة ااع املزنيةت
تاملنافسةةت ه وإةةن حةةدويل ضةةذ املزةةاير تقةةدا مةةا تيزةةااع مةةن قحةةةاق املةةايلم  ١٠١مةةن مزاهةةدم
عمل اتحتايل األواويبا

__________

()١٠
()١١

M Virtanen et al., 2010, Competition Policy and Green Growth: Interactions and challenges, Report
from the Nordic competition authorities, available at http://www.kapping.fo/get.file?ID=9578ا
M Wise, 2000, The role of competition policy in regulatory reform: Review of competition law and
policy in [the Republic of] Korea, OECD Journal of Competition Law and Policy, 3(2):128–80ا

(Gehring, 2006 )١٢ا
(S Roberts, 2004, The role for competition policy in economic development: the South African )١٣
)experience, Development Southern Africa, 21(1ا
T Lübbig, 2013, Sustainable Development and Competition Policy, Journal of European
()١٤
)Competition Law and Practice, 4(1ا
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ث ني  -كي ي مس

سي س ال ن اس اي الن و والتن ي ال ست اميم والش مهيم

 -١١ت ةةةل الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام ت ل ميةةن املف،ةةوق األبابةةيف ال ةةذي يقةةوق ع يةةه ج ةةدول
قعمال الينميت املسيدامت ملا تزد عاق  ،٢٠١٥وي مل فةرم اليحول اتقيصايليا وت أة يف قمهيةت
اب ةةر بياب ةةاع ةةناعيت ومااي ةةت م ام ةةت ،لةن ،ةةا ت تة ةةو كافي ةةت مبفريله ةةا ليحقي ة النم ةةو والينمي ةةت
املسة ةةيدامل وال ة ةةام لا وينبهة ةةيف ق تةة ةةو بيابة ةةت املنافسة ةةت هة ةةذ مةم ة ةةت ل سيابة ةةاع هذا قاايلع
امةوماع حتقي هذ الينميةتا وةةت بةؤال عمةا هةيف قمهيةت بيابةت املنافسةتس فاملنافسةت تزةزز الةفةاعم
وحتسةةن عوعيي،ةةا ،ممةةا ي ةؤيلي تاليةةاف
وتةةدعر اتتيةةةاا وتيةةيع فيةةاااع قوبةةن فيمةةا ييز ة تاملني ةةاع ّ
ه حتسةل افةا املسةةي ،ا كمةا قبةا ت ةةبب بة وا ال ةركاعا وقةةد يةؤيلي اتفيقةاا ه املنافسةةت ه
بةةزيف ال ةةركاع امل،يمنةةت ه احملافظةةت ع ةةر هيمني،ةةا قو امصةةول ع ةةر مةابةةب احيةاايةةت ،األمةةر
الةةذي ييزةةااع مةةن فةةةرم النمةةو املسةةيداق وال ةةامل ل ميةةن ،ونةةةن ال ةةركاع مةةن حتقية قاتةةا اةةر
تبل ق هوامش األاتا الزاليةت واملاعزةت
م روعت ع ر حساب املسي ،ةل واملنافسل احمليم لا وقد ّ
()١٥
ل منافست حتول يلو حتقي النمو واإلعياجيت وهجيايل فرص الزمل ا
 -١٢ويي ةةع ذل ة توإةةو يف حالةةت ةةناعاع الص ة ب وامل ةوايل الةيمياايةةت يف جنةةوب قفريقيةةا كمةةا
هةةو مبةةل يف هحةةدع الداابةةاع()١6ا ف،ةةذ الصةةناعاع كاعةةت تيسةةر تةةالبكيز ال ةةديد وتسةةيحوذ ع ي،ةةا
أركاع ومننيت كبرم مل تواجه إهومناً تنافسيت ع ر الصزيد احمل ةيف فة ل فةبم عظةاق الفصةل الزنصةريا
وقد كاعةت مةن قف ةل قااعةاع الصةناعاع اليحوي يةت قيلاعً يف الب ةد ،لةن،ةا مل تةوفر مةدف ع وبةيات
ت بةةزاا تنافسةةيت ل صةةناعاع الي ،يزيةةتا فزةةدق وج ةويل منافسةةت أ يةةت يف قاةةا ةةناعاع الصة ب وامل ةوايل
الةيمياايت حال يلو قياق اواتب تل ةناعت الصة ب والصةناعاع الي ،يزيةت ع ةر هةو يسة،ر يف النمةو
اتقيصايلي والصناعيف ت ةل عاق ويف تنميت الب دا
 -١٣وتيناول هذ الفقرم الفرعيت السةبل الةيت نةةن لةا لسيابةاع وقةواعل املنافسةت ق تسةاهر
يف حتقي منو وتنميت مسيدامل وأام ل ل مينا

الف -وض سي س سهي له ن اس
 -١٤ه حتقي النمو والينميت املسيدامل وال ام ل ييا ةب مزجيةاً مةن السيابةاع اجليةدم الةيت
تراع ةيف الظ ةةروف اتقيص ةةايليت واتجيماعي ةةت والبيلي ةةت احمل ةةديلم ل ب ةةدا وم ةةن قج ةةل اإلب ةة،اق يف حتقي ة
الينميةةت املسةةيدامت الةةيت ت ةةمل األتزةةايل اتقيصةةايليت واتجيماعيةةت والبيليةةت لزم يةةت الينميةةت ،بي ةةمل
هذا املةزيج مةن السيابةاع الي ةاام والسيابةاع اتقيصةايليت واتجيماعيةت والبيليةتا وتةةو بيابةت
املنافست ،هذا ممت ع ر النحو املنابةب وعفةذع تفزاليةت ،قيلام قفةرع مةم ةت ضةذ السيابةاع
من قجل حتقي النمو املسيداق وال امل ل مينا

__________

()١٥
()١6
6

S Roberts, 2010, Competition policy, competitive rivalry and a developmental state in South
Africa, in O Edigheji, ed., Constructing a Democratic Development State in South Africa:
Potentials and Challenges, Human Sciences Research Council Press, Pretoriaا
S Roberts, 2007, Patterns of industrial performance in South Africa in the first decade of
democracy: The continued influence of mineral-based activities, Transformation, 65:4–34ا
GE.15-08335

TD/RBP/CONF.8/6

 -١٥وم ةةن امل ،ةةر حتدي ةةد الةيفي ةةت ال ةةيت متة ةةن بياب ةةت املنافس ةةت م ةةن اإلب ةة،اق ع ةةر قف ةةل وج ةةه
يف الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام تا وضةةذا الهةةرع ،ف ة عم يةةت وإةةن بيابةةت املنافسةةت ينبهةةيف ق تةةةو
قاامةةت ع ةةر امل ةةااكت وهأةراا مجيةةن ق ةةحاب املصة حت ،مبةةا يف ذلة الةةوزاااع امةوميةةت ذاع الصة ت
واره ةةا م ةةن املؤبس ةةاع واملس ةةي ،ةل وممث ةةيف قا ةةا األعم ةةال وال ةةدواار األكايلني ةةت واليم ةةن امل ةةدينا
وذل ة مةةن أ ة عه الييسةةر ه ققصةةر حةةد ممةةةن مةةن وإةةن بيابةةاع تينةةاول ال ةواال الةةيت قوااهةةا
ق ةةحاب املصة ة حتا ول ةةذل  ،م ةةدا اإلأ ةةاام ه ق بياب ةةت املنافس ةةت نة ةةن ق تين ةةاول األه ةةداف
السياباتيت األفرع تصوام ار مباأرم وه ققصر حد ممةنا
ح

األولو

 -١6من السبل اليت متةن بيابت املنافست من اإلب،اق يف الينميت املسيدامت وال ةام ت ،حتديةد
القااعةةاع ذاع األولويةةت الةةيت تزية قبابةةيت تالنسةةبت ه اتقيصةةايل والفقةراعا وذلة مةةن أة عه ق
ييةةيع لوكةةاتع املنافسةةت تركيةةز مواايلهةةا يف جمةةال اليصةةدي ل مماابةةاع املاعزةةت ل منافسةةت يف هةةذ
القااعةةاع ذاع األولويةةتا فز ةةر بةةبيل املثةةال ،هذا قعاةةت السيابةةت األولويةةت لقاةةا الزااعةةت ،فة
ذل قد يساهر يف الق اع ع ر املمااباع املاعزت ل منافست يف هذا القاةا  ،األمةر الةذي يةفةل
حتديد قبزاا منصفت ل مني ل واملسي ،ةل ويؤيلي من مثّ ه حتسل مسيوع مزي ي،را
 -١7وع وم ع ر ذلة  ،فة هعاةاع األولويةت ل قاةا الزااعةيف يف بيابةت املنافسةت وتاليةاف يف
هعفاذ قاعو املنافست ،من أة عه تززيةز الينميةت املسةيدامتا وتةالنظر ه ق مزظةر الفقةراع يف الب ةدا
الناميةةت وققةةل الب ةةدا من ةواً يزي ةةو يف املنةةامن الريفيةةت ويزيمةةدو ع ةةر الزااعةةت كمصةةدا لةسةةب
عي ،ر ،ف ذل قد يساهر يف امد من الفقر يف بايت املااف عن منرية تززيةز هعياجيةت ةهاا
امل ةزااعل وزيةةايلم يلف ،ةةرا ونةةةن ق ت ةؤيلي بيابةةاع املنافسةةت الفزالةةت ه حتسةةل بةةبل و ةةول
هاا املزااعل ه املدف ع الزااعيةت كاألعةدم والبةذوا واملةوايل الةيمياايةت الزااعيةتا وتاملثةل ،فة
األبواق الينافسيت األماميت قد تساعد يف هإافت قيمت أ يت ل س ن األبابيت الزااعيتا
اإلع ءا  :القا ع الزراعي
 -١8الزااعةةت مةةن القااعةةاع الةةيت ذ ةةن يف كثةةر مةةن األحيةةا ملزام ةةت فا ةةت يف همنةةاا قةواعل
املنافست والقواعل القااعيت األفةرع تسةبب منةاتن الزااعةت امليزةديل األتزةايلا فالزااعةت ت ةمل قع ةات
اقيصايليت ذاع قتزايل اجيماعيت وتيليتا ف،يف تةوفر بةبل الزةيش لقاةا كبةر مةن السةةا يف الزةامل
امليقةةدق والزةةامل النةةاميفا وتاإلإةةافت ه ذلة  ،ف ة إةةزف القةةوم اليفاوإةةيت لصةةهاا املةزااعل قمةةاق
مةةوفري املةةدف ع مثةةل األعةةدم والةيماويةةاع الزااعيةةت وقمةةاق امل ةبين ملني ةةاهتر ،تفةةرع هي ة ع
اهيماق فاص ضر يف بياباع املنافستا ومن قجل الق ةاع ع ةر هةذا اتفةي ل ،يةنظر املزااعةو
قعفس،ر يف تزاوعياع ،وهو مةا مةن أة عه تيسةر مجةن وم،يةز وتسةوي املني ةاع ،واليفةاوع ع ةر
األبةزاا عياتةةت عةن،ر مةةن امل ةبين ،ومتةيةن،ر مةةن أةراع املةدف ع ت بةةزاا ققةةل ويةوفر ضةةر فةةرص
امص ةةول ع ةةر اتايماع ةةاع واخل ةةدماع املالي ةةت األف ةةرعا وهن ةةاا يلااب ةةت قجراه ةةا األوعةي ةةايل ت ة ة
الينميةةت الزااعيةةت يف املةسةةي مش ةةت حت ةةي ً لق ةةايا املنافسةةت فيمةةا ييز ة ت عيةةا وتسةةوي الةةذام يف
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املةسةةي  ،قو ةةت تيززيةةز اجلمزيةةاع قو اليزاوعيةةاع القاامةةت لصةةهاا مزااعةةيف الةةذام ،ويلعةةر هع ةةاع
مجزياع وتزاوعياع جديدم من قجل اليصدي تفي ل القوم اليفاوإيت من امل ةبين ،ف ة ً عةن
اليصدي ل منافست ار امليةافلت من مزاا الذام الةبرم()١7ا
 -١9وت ةةمل ق ةواعل املنافس ةةت والزااع ةةت يف الزدي ةةد م ةةن ال ةةدول اب ةةيثناعاع م ةةن تابي ة قواع ةةد
املنافسةةت ع ةةر القاةةا الزااعةةيفا ويف اتحتةةايل األواويب ،تاب ة قواعةةد املنافسةةت ع ةةر كامةةل ب س ة ت
اإلمةةدايلاع الهذاايةةت ،اتيةةداعً مةةن اإلعيةةا الزااعةةيف ه أة ع البيةةن تالي زاةةتا وتةريل قواعةةد املنافسةةت
امليز قةةت تاملني ةةاع الزااعيةةت يف ال احةةت  ٢٠١٣/١٣٠8املزروفةةت ت احةةت تنظةةير السةةوق امل ةةبكت،
وهنةةاا تزةةال اتبةةيثناعاع()١8ا وتسةةمع هةةذ اتبةةيثناعاع ت ة تراق اتفاقةةاع تزةةاو تةةل امل ةزااعل
لدف زيايلم الةفاعم وتززيز القوم اليفاوإيت ل مزااعل من امل بين ،أريات عدق ابيبزايل املنافست
قو هعاقةةت حتقية قهةةداف السيابةةت الزااعيةةت امل ةةبكت قو اإلقةةداق ع ةةر حتديةةد األبةةزااا كمةةا ت ةةمل
اتبيثناعاع اتتفاقاع الرقبيت تةل املةزااعل مةن ج،ةت واملصةنزل ومةاا اجلم ةت مةن ج،ةت قفةرع،
اهنةاً ت ةةرو مزينةتا وعقةةب تزةديل السيابةةت الزااعيةت امل ةةبكت يف عةاق  ،٢٠١٣هيلفةةال قواعةةد
جديةةدم ل منافسةةت يف القاةةا الزااعةةيفا ومتةةةن هةةذ القواعةةد مني ةةيف زيةةت الزييةةو ومةةوق األتقةةاا
والز ول واحملا يل الزااعيت مةن اتأةباا يف تين/تسةوي مني ةاهتر مةن فة ل منظمةاع املني ةل
وف ة أةةرو مزينةةت ،مبةةا يف ذل ة زيةةايلم كفةةاعم اإلعيةةا وحتديةةد عيبةةاع مزينةةت م ةةر الس ة ن الةةيت
تسوق،ا هذ املنظماع()١9ا
 -٢٠ولةةدع الوتيةةاع امليحةةدم األمريةيةةت هعفةةاعاع مماو ةةت يف قاةةا الزااعةةتا فقةةاعو ك ييةةو
ملةافحةت اتحيةةةاا لزةاق  ١9١6يسةةمع ل مةزااعل ت ع ةةاع تزاوعيةاع "ألاةراع تبةايلل املسةةاعدم" ا
ويوإع قاعو كاتر  -فولسييد لزاق  )٢١(١9٢٢املساعدم امليبايللت املقدمت ه املزااعل عن منرية
اليزاوعيةةاع ،وحيةةديل األهةةداف امل ةةروعت ضةةذ اليزاوعيةةاع ع ةةر قبةةا "الي ،يةةز اجلمةةاعيف ملني ةةاع
األع اع واإلعدايل ل يزامل من السوق واليسوي واملناولت" حتقيقاً ل منفزت امليبايللت()٢٢ا ومن ذل ،
فة تزاوعيةةاع املةزااعل ليسةةت أميةةت مةةن تابية قةةاعو املنافسةةت هذا افرمنةةت هةةذ املنظمةةاع يف
قع ات ماعزت ل منافست ع ر حساب املسي ،ةلا
()٢٠

 -٢١ولدع تزال الب دا  ،مثل فرعسا والسويد ،قحةاق رحيت يف قةواعل املنافسةت اخلا ةت لةا
تزفيف اجلمزياع واليزاوعياع الزااعيت من قي حظر مفةروع مبوجةب قةواعل املنافسةت ،يف حةل ق

__________

( )١7األوعةيايل ،٢٠١٤ ،الينميت الزااعيت يف املةسي  :اؤع وآفاق (عيويواا وجنيف ،من وااع األمر امليحدم)ا
(See http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html )١8ا
( )١9املرجن السات ا
(§ 6 Clayton Act, 15 U.S.C. §17, available at )٢٠
http://gwclc.com/Library/America/USA/The%20Clayton%20Act.pdfا
(Capper-Volstead Act, 1922, 7 U.S.C. §291 )٢١ا
(A Reich, 2006, The Agricultural Exemption in Antitrust Law: A Comparative Look at the Political )٢٢
Economy of Market Regulation, and A Reich, 2007, Bar Ilan University Pub. Law Working Paper
No. 06-7, Texas International Law Journal, 42(843), available at http://ssrn.com/abstract=944389ا
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الةثر من الب دا الناميت ليس لدي،ا قحةاق رحيت من هذا القبيل يف قواعل املنافست اخلا ةت لةا
ألي قاا أديل()٢٣ا
التم م
 -٢٢بيابت املنافسةت هةيف بيابةت قبابةيت مةم ةت ل سيابةاع امةوميةت األفةرع ليحقية النمةو
والينميةةت املسةةيدامل وال ةةام لا وفيمةةا ييز ة تالبزةةد البيلةةيف ل ينميةةت املسةةيدامت ،ت ينةةةر قحةةد اماجةةت
ه البح والياوير واتتيةاا يف جمةال البيلةت واليةنولوجيةاع املراعيةت ل بيلةتا ونةةن تصةمير بيابةت
املنافسةت مةن قجةةل ت ة ين مثةةل هةذ األعمةةال الي اايةت ،يف حةةل ق السيابةت البيليةةت نةةن ق تةةوفر
ح ةوافز لزم يةةاع اإلعيةةا املراعيةةت ل بيلةةت ،والقااعةةاع واملني ةةاع اخل ةراعا اةةر ق هةةذ السيابةةاع
قو ام ةوافز ينبهةةيف قت تدسةةيخدق ليةةوفر عزعةةت اايةةت مسةةيبم قو لي ةةويه املنافسةةت يف األب ةواق تصةةوام
ت موجب ضاا ومن قهداف بيابت املنافست إما كفةاعم وحسةن بةر قيلاع األبةواق ،األمةر الةذي
ييسةةر ت مهيةةت تالهةةت يف تززيةةز اتتيةةةاا واليةنولوجيةةاع اجلديةةدما ولةةذل  ،تزةةبف تزةةال الب ةةدا تة
السيابةةاع البيليةةت الفزالةةت تيا ةةب الينفيةةذ الفزةةال لسيابةةاع منافسةةت ت تسةةمع ل ةةركاع ت بةةاعم
ابةةيزمال قوهتةةا السةةوقيت قو ابةةيبزايل املنافسةةت مةةن قجةةل حفةةز املزيةةد مةةن اتتيةةةاا وت تواف ة ع ةةر
عم ي ةةاع اتع ةةدما املاعز ةةت ل منافس ةةت ،حر ةاً ع ةةر اتتية ةةاا وت تز ةةوق يف الوق ةةت عفس ةةه اليز ةةاو
األفقيف قو الرقبيف تل ال ركاع يف جمال البح والياوير امل با وقع ات اتتيةاا البيليف()٢٤ا
 -٢٣ويف جنوب قفريقيا ،كاعت بياباع املنافست جزعاً من اإل حاع اليت قجريت ملزاجلةت
اضيةل اتقيصايلي القدمي الذي اتسر تةالبكيز ال ةديد مل ةيةت ال ةركاع والسةيارم ع ي،ةا ،وليززيةز
النمةةو ال ةةامل ل ميةةنا واعي ة ع بيابةةت املنافسةةت إةةروايت ليحسةةل م ةةااكت ال ةةركاع املم وكةةت
ل س ةويل يف اتقيصةةايل()٢٥ا وقتةةرزع قمهيةةت املنافسةةت قي ةاً يف مبةةايلام امةومةةت امليز قةةت تةةالنمو الس ةرين
وامليقابر يف جنوب قفريقيا()٢6ا
 -٢٤وتاإلإةةافت ه ذلة  ،فة األحةةةاق امليز قةةت مبزةةاير مةةنع هعفةةاعاع يف تزةةال اتتفاقةةاع
قو املماابةاع الي اايةةت مبوجةب قةةاعو املنافسةةت يف جنةوب قفريقيةةا تزةةةس اليةامةل تةةل بيابةةاع
املنافسةةت والسيابةةت الصةةناعيتا وتةةن املةةايلم ()٣(١٠ب) مةةن قةةاعو املنافسةةت لزةةاق  ١989ع ةةر
منع اإلعفاعاع هذا كا من أ اتتفةاق قو املماابةاع اإلبة،اق يف اآل  ‘١‘ :ةو قو تززيةز
__________

( )٢٣املايلم  ٤من الفصل  ٢مةن قةاعو املنافسةت السةويدي لزةاق  ٢٠٠8والفقةرم  ٢-١مةن املةايلم  L420-4مةن القةاعو
الي ااي يف فرعساا
(KE Johansen, 2008, Director General, Norwegian Competition Authority, Sustainable Development and )٢٤
()٢٥

Competition Policy, Presentation at the European Competition Day, Paris, 18–19 November, available at
http://www.konkurransetilsynet.no/ImageVaultFiles/id_1460/cf_5/Sustainable_Development_and_Com
petition_Policy.pdfا
S Roberts, 2004, The role for competition policy in economic development: the South African
experience, Working Paper 8, Trade and Industrial Policy Strategies, available at
http://crdi.ca/EN/Documents/The-Role-of-Competition-Policy-in-Economic-Development.pdfا

(S Roberts, 2010 )٢6ا
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الصةةايلااع ‘ ‘٢تززيةةز القةةدام الينافسةةيت ل مؤبسةةاع الي اايةةت الصةةهرم قو أةةركاع يةةديرها قو ني ة،ةةا
قأةةخاص مةةن الفل ةةاع احملرومةةت تاا ي ةاً ‘ ‘٣حت ةد تهيةةراً يف القةةدام اإلعياجي ةةت ال ةةروايت لوق ةةف
تراجةةن الصةةناعت قو ‘ ‘٤حتقة اتبةةيقراا اتقيصةةايلي ألي ةةناعت حتةةديلها الةةوزاام ،تزةةد الي ةةاوا
من الوزير املسؤول عن ت الصناعتا
 -٢٥وتاملث ةةل ،كاع ةةت بياب ةةاع املنافس ةةت مةم ةةت لسياب ةةت الص ةةناعت يف اليات ةةا ومج،واي ةةت كواي ةةا
ف ة ل فةةبم النمةةو اتقيصةةايلي واإلمنةةاايفا فقةةد كةةا هعفةةاذ قةةاعو املنافسةةت ومؤبسةةاع املنافس ةةت يف
الب دين ع ر ت وويقت تالسياباع الصناعيت الومننيتا وكا ل نت الي ةاام املنصةفت هم،وايةت كوايةا
ع قاع وويقت من هيلت اليخاةيب اتقيصةايلي ،الةيت كاعةت تيميةن تز ةويي،ا حةم عةاق )٢7(١99٤ا
كم ةةا ك ةةا الين ةةافس ت ةةل ال ةةركاع ي ةةةل اب ةباتي يت ومنني ةةت هام ةةت و ت ة زه م ةةن قج ةةل حتقية ة
قهةةداف الينمي ةةت الصةةناعيتا وك ةةا ض ةةذ اتب ةباتي يت قو ةةر كبةةر ع ةةر ق ةراااع ال ةةركاع فيم ةةا ييز ة
تاتبةةيثماا واإلعيةةا ا وكةةا ل زم يةةاع الينافسةةيت الديناميةةت يلوا يف حتقي ة اتع ةةبا وتززيةةز القةةدام
الينافسيت لموعاع ال ركاع الةبرم يف مج،وايةت كوايةا()٢8ا ممةا يةدل ع ةر قمهيةت بيابةت املنافسةت يف
حتقي اليحول اتقيصايلي اضية يف ال زق ليحقي الينميت املسيدامت()٢9ا
ال ن اس النز
 -٢6ه جاع ةةب إ ةةما املنافس ةةت ام ةةرم ،نة ةةن لسياب ةةت املنافس ةةت النظ ةةر قي ة ةاً يف ب ةةبل تززي ةةز
املنافست النزي،تا وهتدف قواعل املنافست ه اليصةدي ل مماابةاع املاعزةت ل منافسةت ولةن،ةا ت تزةا
تال ةةروام املماابةةاع الي اايةةت اةةر الزايللةةتا وهةةذا هةةو امةةال فا ةةت تالنسةةبت ه الز قةةاع اليزاقديةةت
تةةل املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر واملؤبسةةاع الةبةةرما فاملؤبسةةاع الصةةهرم قةةد تة ةةو
إزيفت مقاتل ال ركاع الةبرم اليت تيسر تقوم تفاوإيت كبرما
 -٢7ويف ظةةل تزايةةد عوملةةت اتقيصةةايل ،تواجةةه الب ةةدا الناميةةت والب ةةدا الةةيت متةةر اقيصةةايلاهتا مبرح ةةت
اعيقاليةةت الزديةةد مةةن اليحةةدياعا فاإلعيةةا يف الزديةةد مةةن القااعةةاع يةةير مةةن ف ة ل ب بةةل قيمةةت
عامليةةت تسةةيار ع ي،ةةا أةةركاع كبةةرم ميزةةديلم اجلنسةةياع قو فروع،ةةا قو أةةركاع ميزاقةةدم مز،ةةا مةةن
البةةامننا وتزةةاين ب بةةل القيمةةت الزامليةةت مةةن تزايةةد البكيةةز النةةاجر عةةن عم يةةاع اتعةةدما الرقبةةيف
واألفقةيف ع ةةر حةد بةواع تةةل ال ةركاع الةبةةرم عة الومننيةةت قو تسةةبب عم يةاع ابةةيحواذ ال ةةركاع
ع الومننيت ل ركاع احمل يت الصهرما ويف هذ القااعاع اليصنيزيت الزامليت اليت تيسر ت ةدم البكيةز
واليةامةةل الرقبةةيف ،تواجةةه املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر اليحةةدي امليمثةةل يف اليزامةةل مةةن
أةةركاع عم قةةت تيميةةن تقةةوم تفاوإةةيت عاليةةتا فاملؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر ت متي ة قةةوم
تفاوإ ةةيت كافي ةةت ،وتة ةةو تالي ةةاف يف وإ ةةن إ ةةزيف ت نةن ،ةةا م ةةن اليف ةةاوع ع ةةر حتدي ةةد قب ةةزاا
قو أرو عقويل عايللت ملني اهتا قو فدماهتا يف همناا ع قاع اقبيت من ال ركاع الةبرما

__________

(S Roberts, 2004 )٢7ا
( )٢8املرجن السات ا
(A/69/700 )٢9ا
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 -٢8وتة ةةالنظر ه ق املصة ةةداين الرايسة ةةيل واجل،ة ةةاع املة ةةوايلم يف ب بة ةةل القيمة ةةت الزاملية ةةت هة ةةيف
أركاع ع ومننيت ،هناا خماوف من قت تةو الفوااد اتقيصايليت ل قيمت امل افت اليت حتقق،ا فرو
ال ركاع األجنبيت يف الب ةدا الناميةت مماو ةت لي ة الةيت حتقق،ةا ال ةركاع احمل يةتا ويزةزع ذلة ه ق
فةةرو ال ةةركاع األجنبيةةت قةةد حتة ّةول قاتاح،ةةا مةةن القيمةةت امل ةةافت ه ت ةةداباا ويةةير حتويةةل زهةةاع و ثةةيف
هي ة ةرايلاع اتب ةةيثماا األجن ةةح املباأ ةةر ،يف ح ةةل يبق ةةر الث ة ة فق ةةب يف اتقيص ةةايلاع امل ةةيفت()٣٠ا
وتيفاوع امص عوعاً ما حبسب عو م ةااكت فةرو ال ةركاع األجنبيةت يف ب بةل القيمةت الزامليةت
يف الب دا امل يفتا ولذا ،قةد تراةب الب ةدا الناميةت يف ايةت املؤبسةاع الصةهرم وامليوبةات ام ةر
لدي،ا من هباعم ابيخداق ال ركاع الةبةرم لقوهتةا اليفاوإةيتا ونةةن لسيابةت املنافسةت مزاجلةت هةذ
املسة لت مةةن فة ل البكيةةز ع ةةر املنافسةةت امةةرم والنزي،ةةت ع ةةر حةةد بةواع وهجيةةايل ام ةةول لةيفيةةت ايةةت
املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر مةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت مةةن جاعةةب ال ةةركاع
احمل يةةت وع ة الومننيةةت الةبةةرم يف همنةةاا هةةذ الز قةةت اةةر امليوازعةةتا ويزةةد هةةذا األمةةر يف اايةةت األمهيةةت
فيما ييز تاليقابر الزايلل ملزايا الزوملت وحتقي النمو والينميت املسيدامل وال ام لا
 -٢9وي ةةل قةةاعو املنافسةةت وقةاعو املنافسةةت اةةر النزي،ةت اكيةزتل مةةن اكةااز بيابةةت املنافسةةتا
وييز ة هةةذا القاعوعةةا حبمايةةت املنافسةةت ،ونةةةن تاليةةاف اعيباامهةةا جةةزعاً مةةن ت ةريزاع املنافسةةتا
وع ةةر ال ةةرار م ةةن ق ق ةةاعوين املنافس ةةت واملنافس ةةت ا ةةر النزي ،ةةت ي ةةديلا ع ةةر جواع ةةب خمي ف ةةت ،قي
املنافسةةت امةةرم واملنافسةةت النزي،ةةت ،ع ةةر اليةواف ،فة السةةمت امل ةبكت تين،مةةا هةةيف ت ة ين املنافسةةتا
وت تزمةةل املنافسةةت تصةةوام بة يمت هت هذا كاعةةت فاليةةت مةةن الي ةةويه الةةذي ت ينةةيج عةةن هففاقةةاع
السوق فحسب ،ولةن قي اً تسبب املمااباع الي اايت ار الزايللتا
 -٣٠وت نةةةن اليصةةدي إلبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت عةةن منري ة ق ةواعل املنافسةةت ألبةةا
ذي ةةف عةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم السةةوقيتا وت ةةر هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت ه وإةةن
يسةةيفيد فيةةه قحةةد األمن ةراف مةةن مركةةز اليفاوإةةيف القةةوي مقاتةةل منةةرف آفةةر ،وي ةةر يف اعي،ةةا
ب وا جاار تاملقااعت من املمااباع الي اايت الزايليت ،وذل من ف ل قعمال ت مل ع ر ببيل
املثال ت امصر )١( :حتديد قو تهير أرو الصفقاع ع ةر هةو اةر م اةر تالنسةبت ه الاةرف
اآلف ةةر ( )٢ف ةةرع أ ةةرو ا ةةر م ام ةةت ع ةةر الا ةةرف اآلف ةةر فيم ةةا ييز ة ة تينفي ةةذ مزام ةةت م ةةا
( )٣تسةةديد قيمةةت الس ة ن قو اخلةةدماع املةةوايلم ع ةةر ف ةباع منوي ةةت تصةةوام اةةر م ة ام ( )٤فةةرع
قحةاق ار منصفت وار م ام فيما ييز ت عايلم الب اان واليمييز ار الزايللا
 -٣١ووفقةاً لقةةاعو املنافسةةت ،تيمثةةل هبةةاعم ابةةيخداق املركةةز امل،ةةيمن يف ق تةةةو ل ةةركت قةةوم
بوقيت كبرم يف السةوق ذاع الصة تا وهةذا ال ةر إةرواي لةنةه لةيس كافيةاً إلوبةاع بةوع اتبةيه لا
وهبةةاعم ابةةيخداق املرك ةةز امل،ةةيمن ذي ةةف ع ةةن هبةةاعم ابةةيخداق الق ةةوم اليفاوإةةيت ،ف،ةةذ األف ةةرم
ت تقي يف ق يةو ل ارف املز ،مركز م،يمن يف السوق ،ولةن،ةا تقي ةيف ق يةةو لديةه مركةز
تفاوإةةيف ققةةوع تاملقااعةةت مةةن الاةةرف اآلفةةر يف الز قةةت الي اايةةتا ووفق ةاً ليقريةةر ةةايلا عةةن أةةبةت

__________

( )٣٠األوعةيايل ،٢٠١٣ ،تقرير اتبيثماا الزامليف لزاق ( ٢٠١٣عيويواا وجنيف ،من وااع األمر امليحدم)ا
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املنافست الدوليةت ،فة املزةاير املسةيخدمت مةن جاعةب تزةال الب ةدا ليقيةير هبةاعم ابةيخداق املركةز
اليفاوإةةيف ت ةةمل مةةا ي ةةيف )١( :يلاجةةت اتعيمةةايل الي ةةااي ل ةةركت ع ةةر أةةركت قفةةرع ( )٢مةةدع
احيمال الزثوا ع ر أةري مةااي تةديل ( )٣قةوع الزةرع والا ةب تالنسةبت ه املنةيج قو اخلدمةت
( )٤اليباين يف ح ر األعمال الي اايت تل األمنراف و( )٥املركز الذي تيمين ته ال ركت املسيلت
ل بةةيخداق يف الصةةناعت()٣١ا وفيمةةا ييز ة تةةاألور السةةوقيف ،هذا ابةةيوفيت أةةرو املركةةز والسة وا،
ينبهةيف ق ي ةةةل السة وا املزةة ،اعي،اكةاً ل حةةةر امليز ة ت بةةاعم ابةةيخداق قةةوم املركةةز اليفاوإةةيف،
حبي نيل ه منن املنافست النزي،ت وليس تقييد املنافست يف بوق أديلما
 -٣٢وعظراً تفي ف املزاير املابقت يف تقيير حاتع هباعم ابيخداق املركةز امل،ةيمن وهبةاعم
ابيخداق القوم اليفاوإةيت يف مزظةر امةاتع ،فة األحةةاق القيابةيت يف قةاعو املنافسةت ت تزةا
هذ املس لتا ولذل  ،ت تد من تاحت قو قاعو هإافيل يركزا ع ر املنافسةت النزي،ةت ،مةا مل تةير
مزاجلةةت هةةذ امةةاتع وف ة قحةةةاق أةةديلم مبوجةةب قةةاعو املنافسةةتا وبةةوف تسةةاهر املنافسةةت يف
حتقي النمو والينميةت ال ةام ل عةن منرية حتسةل ظةروف األعمةال الي اايةت ل مؤبسةاع الصةهرم
وامليوبات ام ر وإما م ااكي،ا املنصفت يف اتقيصايلا

ء -صي غ

نود ال ن اس

 -٣٣نةن ياات قاعو املنافست وتنفيةذ تاريقةت مةن أة با ت ة ين النمةو والينميةت ال ةام ل
واملسيداملا وهناا الزديد من األمث ت املثرم ل هيماق من خمي ف الب دا تزا مسةاال اقيصةايليت
واجيماعيت وتاا يت أديلم من ف ل الصياات امل امت والينفيذ الفزال لقاعو املنافستا
نزا ال ن اس
 -٣٤يف الب ةةدا الةةيت تةةةو في،ةةا القةةوم اتقيصةةايليت أةةديدم البكةةز يف قيةةدي عةةديل ق يةةل مةةن
ال ةةركاع ،نةةةن لقةةاعو املنافسةةت ق يسةةاهر يف تززيةةز م ةةااكت األمن ةراف اتقيصةةايليت احملرومةةت يف
عم يت املنافست من ج،ت ،ووإةن قواعةد املنافسةت النزي،ةت وامةرم مةن ج،ةت قفةرع()٣٢ا وقةد عاجلةت
الياتا ومج،وايت كوايا هذ املس لت عن منري يلمج قحةةاق املنافسةت النزي،ةت يف القةواعل واملماابةاع مةن
قجل ايت مصاحل ال ركاع األ هر ح ماً ،وت بيما يف ع قاع اليزاقةد مةن البةامنن مةن ال ةركاع
الةب ةةرما فف ةةيف مج،واي ةةت كواي ةةا ،يز ةةا ق ةةاعو من ةةن اتحية ةةاا والي ةةاام املنص ةةفت اتف ةةي تع يف
الق ةةوم اليفاوإ ةةيت ت ةةل األمن ةراف حي ة حيظ ةةر "ممااب ةةت الي ةةاام تاب ةةيه ل مرك ةةز تفاوإ ةةيف قق ةةوع"
(املايلم ))٤()١(٢٣ا وتاإلإافت ه ذل  ،ف جلنت الي اام املنصفت يف مج،وايت كوايا هتدف ه
إةةما عزاهةةت املزةةام ع تةةل ال ةةركاع الةبةةرم واملؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات ام ةةر عةةن منرية
هعفاذ قاعو اليزام ع الزايللت عند اليزاقد من البامنن ،الذي يلفل حيز النفاذ منذ عاق ١98٤ا

__________

( )٣١أ ة ة ةةبةت املنافس ة ة ةةت الدولي ة ة ةةت ،٢٠٠8 ،تقري ة ة ةةر ع ة ة ةةن هب ة ة ةةاعم اب ة ة ةةيزمال املرك ة ة ةةز اليفاوإ ة ة ةةيف ،مي ة ة ةةا ع ة ة ةةر الة ة ة ةراتب
)http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc386. pdf (accessed 30 March 2015ا
(S Roberts, 2010 )٣٢ا
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ويف هةةذا اإلمنةةاا ،تقةةدق جلنةةت الي ةةاام الزايللةةت يف مج،وايةةت كوايةةا امل ةةوام واملسةةاعدم ه املؤبسةةاع
الصهرم وامليوبات ام ر لةيف تي نب توقين عقويل من البامنن ت رو ماايت ار منصفتا
 -٣٥وت تزةةاين املؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات وحةةدها مةةن القةةوم اليفاوإةةيت الزاليةةت ل ةةركاع
الةبةةرما حي ة يواجةةه املزااعةةو ق ةةحاب اميةةازاع الصةةهرم م ةةة ت مماو ةةت يف الب ةةدا امليقدمةةت
والب ةةدا الناميةةت ع ةةر حةةد ب ةواعا وتاإلمةةةا مزاجلةةت هةةذ املس ة لت تيمةةةل امل ةزااعل مةةن تنظةةير
قعفس،ر يف تزاوعياعا ونةةن ابةيخداق بةج آفةر هةو هيلاا قحةةاق فا ةت يف قةاعو املنافسةت تهيةت
اليصةةدي إلبةةاعم ابةةيزمال قةةدام امل ةبينا وضةةذا الهةةرع ،ف ة قهةةداف قةةاعو املنافسةةت جيةةب ق
ت ةةمل يف املقةةاق األول ايةةت املنافسةةت تو ةةف،ا عم يةةت مفيوحةةتا واضةةدف اليق يةةدي امليمثةةل يف ايةةت
املسي ،ةل قو مصام،ر قد ت يةفيف لي ير قي تدتر إد هباعم ابيزمال قدام امل ةبي ،ممةا يةؤور
ب ة باً ع ةةر ةةهاا املني ةةل ال ةةزااعيل ولةن ةةه ت ي ةؤيلي تال ةةروام ه اإلإ ةراا تاملس ةةي ،ةل()٣٣ا
وتاإلإافت ه ذل  ،ولةيف تيمةن الس ااع املزنيت تاملنافست من املقاإام ع ر هبةاعم ابةيخداق
قةةدام امل ةةبي ،ينبهةةيف لقةةاعو املنافسةةت ق حيظةةر هبةةاعم ابةةيخداق هةةذ القةةدام وق حيةةديل مزةةاير،
ع ةةر ا ةراا ت ة امليز قةةت تاإلبةةاعم ابةةيخداق املركةةز امل،ةةيمن ،ت ة كيفيةةت حتديةةد قةةدام امل ةةبي
وتقيير ما هذا كا هناا هباعم ابيزمال ضاا
 -٣6وم ةةن ذلة ة  ،م ةةدا اإلأ ةةاام ه ق م ةةن الص ةةزب يف املمااب ةةت الزم ي ةةت هوب ةةاع ام ةةاتع
امليز قةةت ت بةةاعم ابةةيخداق القةةوم السةةوقيتا ولةةذل  ،فة اليصةةدي مبوجةةب قةةاعو املنافسةةت إلبةةاعم
اب ةةيخداق ق ةةدام امل ةةبي ت ينبه ةةيف النظ ةةر هلي ةةه تاعيب ةةاا اخلي ةةاا األف ةةل واألوح ةةدا وينبه ةةيف وإ ةةن
بياباع وآلياع قفرع ل ق اع ع ر ت الي وهاع وتقدمي الدعر لصهاا املزااعلا
ال صهح الض م
 -٣7ت ةةمل تز ةةال ق ة ةواعل املنافس ةةت قحةام ة ةاً تيز ة ة تاملص ة ة حت الزام ةةت يف الفص ةةول امليز ق ةةت
ت هةةداف القةةاعو واإلعفةةاعاع ومراقبةةت عم يةةاع اتعةةدما ا وتزاةةيف مثةةل هةةذ األحةةةاق قةةدااً مةةن
املروعةةت ل ،يلةةت الق ةةاايت يف تقيةةير قوةةر املمااب ةةت املزنيةةت ،وت ييز ة ذل ة تاملنافسةةت فحسةةب ،ت ةةل
ي ةةمل قي ةاً ق ةةايا مثةةل الزمالةةت والي ة ور ع ةةر القةةدام الينافسةةيت ل مؤبسةةاع الصةةهرم وامليوبةةات
ام ةةر والو ةةول ه األبةواق ومتةةةل املةوامننا وتي ةةمن قهةةداف قةةاعو منةةن اتحيةةةاا والي ةةاام
املنصةةفت يف مج،وايةةت كوايةةا "الينميةةت اتقيصةةايليت امليوازعةةت"ا قمةةا قةةاعو املنافسةةت يف جنةةوب قفريقيةةا
في ةةن ع ةةر ق اله ةةرع من ةةه ه ةةو تززي ةةز املنافس ةةت يف الب ةةد واحملافظ ةةت ع ي ،ةةا تهي ةةت تززي ةةز الينمي ةةت
اتقيصةةايليت والزمالةةت والن،ةةوع تالرفةةا اتجيمةةاعيف واتقيصةةايلي ملةوامن ،جنةةوب قفريقيةةا والي كةةد
من هتاحت فر ت منصفت مل ااكت املؤبساع الصهرم وامليوبات ام ر يف اتقيصايل وتززيز اتسا
عاةةاق امل ةيةةت ،وت بةةيما يف قوبةةا األأةةخاص احملةةرومل تاا ي ةاً()٣٤ا ويزاةةيف اضةةدفا األف ةرا
املؤبسةةاع املزنيةةت تاملنافسةةت يف جنةةوب قفريقيةةا يلوااً يف حتقي ة النمةةو والينميةةت ال ةةام ل ل ميةةنا
__________

( )٣٣األوعةيايل ٢٠١٤ا
( )٣٤املايلم  ٢من الفصل  ١من قاعو املنافست اقر  89لزاق  ١998يف جنوب قفريقياا
GE.15-08335

13

TD/RBP/CONF.8/6

وتاملثةةل ،ف ة قةةاعو مةافحةةت اتحيةةةاا يف الصةةل يةةن
ييمثل يف ايت املص حت اتجيماعيت الزامتا

يف املةةايلم  ١منةةه ع ةةر ق قحةةد قهدافةةه

 -٣8وتي ةةمن ق ةواعل املنافسةةت يف توتس ةواعا وعاميبيةةا والصةةل وهنهاايةةا وتولنةةدا وجنةةوب قفريقيةةا
وزامبيةةا مزةةاير املص ة حت الزامةةت عنةةد تقيةةير تة ور عم يةةاع اتعةةدما يف القةةدام ع ةةر املنافسةةت()٣٥ا
ومن ذل  ،ف هذ األحةاق امليز قت تاملص حت الزامت عايلم مةا تةةو واعويةت عنةدما ييز ة األمةر
تالةفاعم اتقيصايليت وحت يل الس ااع آلواا املنافستا
اإلع ءا
 -٣9تي من الزديد من قواعل املنافست هعفاعاع من امظر املفروع ع ةر املماابةاع املاعزةت
ل منافسةةتا وقةةد تةةةو هةةذ اإلعفةةاعاع قااعيةةت قو اةةر قااعيةةتا ويينةةاول الفصةةل قلةةف مةةن هةةذ
املذكرم قاا الزااعت الذي ن ملزام ت فا ت مبوجب قواعل ولوااع املنافستا ودمتنع اإلعفةاعاع
اةةر القااعي ةةت يف همنةةاا اتتفاق ةةاع قو املمااب ةةاع الي اايةةت ال ةةيت ت ةؤيلي ه كفالةةت حتقي ة اليق ةةدق
اتقيصايلي ،مبا يف ذل ابةيحدا الوظةااف قو اتحيفةاا لةا ،ومتةنع املسةي ،ةل حصةت عايللةت
من الفاادم النامت عن ذل  ،يلو هعااع ال ركاع املزنيةت همةاعيةت الق ةاع ع ةر املنافسةت يف جةزع
كبر من قبواق املني اع()٣6ا
 -٤٠وت ة ةةن لة ة ةوااع اتحت ة ةةايل األواويب ع ة ةةر ه ة ةةذا اإلعف ة ةةاع م ة ةةن ح ة ةةاتع امظ ة ةةر الة ة ةواايلم يف
املةةايلم  )١(١٠١مةةن مزاهةةدم عمةةل اتحتةةايل األواويبا وتةةن ع ةةر ق امظةةر الةواايل يف هةةذ املةةايلم
ت ينابة ة ع ةةر قي اتف ةةاق ت ةةل أ ةةركاع "تس ةة،ر يف حتس ةةل هعي ةةا قو توزي ةةن السة ة ن قو يف تززي ةةز
اليقةةدق اليقةة ،قو اتقيصةةايلي ،مةةن مةةنع املسةةي ،ةل حصةةت عايللةةت مةةن الفااةةدم النامةةت عةةن ذل ة ،
قو ت ية ةؤيلي ه م ةةا ي ةةيف( :ق) ف ةةرع قية ةويل ع ةةر األمنة ةراف املزني ةةت ت تة ةةو حيمي ةةت لب ةةو ه ةةذ
األه ةةداف (ب) م ةةنع ه ةةذ األمنة ةراف همةاعي ةةت الق ةةاع ع ةةر املنافس ةةت فيم ةةا ييز ة ة ه ةةزع كب ةةر م ةةن
املني اع املزنيت"()٣7ا وقد يناب هذا اإلعفاع ع ر اتتفاقةاع يف جمةال البحة والياةوير الةيت نةةن
ق تؤيلي ه اتيةاااع تدعر ايت البيلت قو اتفاقاع ت ن هعيا وتوزين املني اع اخل راعا
 -٤١ونةةةن القةةول ت ة منريقةةت وإةةن اإلعفةةاعاع يف قةةاعو املنافسةةت وتفسةةرها وتابيق،ةةا قةةد
تةؤيلي قي ةاً ه منةةن اتتفاقةةاع الةةيت نةةةن ق تسةة،ر لةةوت ذل ة يف حتقية الينميةةت املسةةيدامت مةةن
ف ة ل حتسةةل ابةةيخداق امل ةواايل الابيزيةةت قو ايةةت البيلةةتا والسةةبب يف ذل ة هةةو ق املوازعةةت تةةل
احيمةةال املسةةا ترفةةا املسةةي ،ةل عيي ةةت ضةةذ اتتفاقةةاع مةةن ج،ةةت واملةابةةب امليز قةةت تالينميةةت
املسيدامت من ج،ةت قفةرع قةد ت تةةو عم يةت تسةيات()٣8ا وتاليةاف ،فة األذو واإلعفةاعاع يف
همنة ةةاا قة ةةاعو املنافسة ةةت نةة ةةن ق تصة ةةا وتنفة ةةذ تاريقة ةةت مة ةةن أ ة ة با ق تية ةةيع تقية ةةير اتتفاقة ةةاع
__________

(TD/RBP/CONF.8/L.3 )٣٥ا
(TD/RBP/CONF.8/L.2 )٣6ا
( )٣7املايلم  ١٠١الفقرم  ٣من مزاهدم عمل اتحتايل األواويبا
(A Gerbrandy, 2013, Competition law and sustainable development: An inquiry by legal essay, in )٣8
ALBC Ciacchi, MA Heldeweg, BMJ van der Meulen and AR Neerhof, eds., Law and
Governance: Beyond the Public-Private Law Divide, Eleven International Publishing, The Hagueا
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اي ةةت البيل ةةت ،وتززي ةةز
قو املماابةةاع الي ااي ةةت وف ة ت وره ةةا ع ةةر الينمي ةةت املسةةيدامت ،مب ةةا يف ذل ة
اتتيةةةاااع اإليةولوجيةةت قو هعيةةا وتوزيةةن املني ةةاع اخل ةراع ،ومةةا ه ذل ة ا وقةةد ييا ةةب هةةذا
األمر هيلما األتزايل اتجيماعيت والبيليت ل ينميت املسيدامت ه حد كبر يف قاعو املنافست ،ومراعام
منظوا الينميت املسيدامت عند هعفاذ القاعو ا

جي  -لن ذ و ع

نود ال ن اس

 -٤٢هعفة ةةاذ قة ةةاعو املنافسة ةةت تةفة ةةاعم وفزالية ةةت ننة ةةن املماابة ةةاع املاعزة ةةت ل منافسة ةةت يف السة ةةوق
ويسةةيبزدها ويزاقةةب ع ي،ةةاا ومةةن أ ة ذل ة تززيةةز األب ةواق الينافسةةيت وافةةا املسةةي ،ةل ،أل
املماابةةاع املاعز ةةت ل منافسةةت ت ةؤيلي ه ااتف ةةا األبةةزاا وت ةةدين النوعي ةةت وتق ةةل اخلي ةةاااع املياح ةةت
ل مس ةةي ،ةلا وم ةةن ذل ة  ،فم ةةن املس ة ر ت ةةه ق الس ة ااع املزني ةةت تاملنافس ةةت تة ةةو ل ةةدي،ا م ةواايل
أةةدويلم ،وت بةةيما يف الب ةةدا الناميةةتا ولةةذل  ،ينبهةةيف ق تسةةيخدق مواايلهةةا تاريقةةت قكف ة ا وقةةد
يةو حتديد األولوياع منريقت جيدم ليخصي املواايل تةفاعما
 -٤٣وت مةةةا الس ة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت حتديةةد جمةةاتع اإلعفةةاذ ذاع األولويةةت ع ةةر قبةةا
ت ورهةةا ع ةةر النمةةو والينميةةت املسةةيدامل وال ةةام لا وقةةد وإةةزت تزةةال ب ة ااع املنافسةةت همنةةاااً
حيديل قولوياع اإلعفاذا وتزةد جنةوب قفريقيةا مثةاتً جيةداً ع ةر ذلة ا ففةيف عةاق  ،٢٠٠8حةدديلع
جلن ةةت املنافس ةةت يف جن ةةوب قفريقي ةةا و و ةةت مز ةةاير ليحدي ةةد األولوي ةةاع ك ة ةزع م ةةن عم ي ةةت اليخا ةةيب
اتب ةباتي يت اخلا ةةت لةةاا وقحةةد هةةذ املزةةاير هةةو الي ة ور ع ةةر املسةةي ،ةل الفق ةراعا وابةةينايلاً ه
هةةذ املزةةاير ،حةةديلع ال نةةت قاتزةةت قااعةةاع حتظةةر تاألولويةةت ،وهةةيف :الهةةذاع وم،يةةز املني ةةاع
الزااعيت ،واضياكل األبابيت وقعمال الي ييد واألعمال املصةرفيت واملني ةاع الصةناعيت الوبةياتا
وتاملث ةةل ،هت ةةدف بة ة ات املنافس ةةت يف كيني ةةا ه إ ةةما حص ةةول الفقة ةراع ع ةةر السة ة ن واخل ةةدماع
األبابيت تية فت ميسواما ويف مج،وايت كوايةا ،وملواج،ةت فاةر الي ةخر عقةب األزمةت اتقيصةايليت
الزاملي ةةت ،وإ ةةزت جلن ةةت الي ةةاام املنص ةةفت يف مج،واي ةةت كواي ةةا ترعاجمة ةاً ملراقب ةةت حتدي ةةد قب ةةزاا السة ة ن
األبابةةيت الةةيت نةةةن ق يةةؤور ااتفاع،ةةا ت ة وراً كبةةراً ع ةةر األبةةر املزي ةةيتا وتف ةةل هةةذ املبةةايلام،
ِ
ةديل مةةن الة ةةاات ع يف قب ةواق ال ةةزريت اجلةةاهزم ل يح ةةر والبةةيال والبن ةزينا وهن ةةاا
ةف ع ة ل
اكيد ة د
بة ااع مزنيةةت تاملنافسةةت ،مثةةل ت ة املوجةويلم يف هعدوعيسةةيا ومواي ةةيو  ،تركةةز قع ةةاي،ا امليز قةةت
تاإلعفاذ ع ر القااعاع اليت ت ح اتحيياجاع األبابيت ل سةا ()٣9ا
 -٤٤ويف الب ةةدا الةةيت ت ةةا ن في،ةةا الزااعةةت تةةدوا هةةاق يف اتقيصةةايل ويف حيةةام السةةةا الفق ةراع،
يدزار القاا الزااعيف األولويت يف هعفاذ قاعو املنافستا واالباً ما يواجه هذا القاةا أةدم البكيةز يف
القااع ةةاع األولي ةةت والن،ااي ةةت م ةةن ب س ة ت اإلم ةةدايلا وية ةةو ل ةةذل قو ةةر كب ةةر ع ةةر ةةهاا امل ةزااعل
والسةةةا الفق ةراع ،وت بةةيما يف الب ةةدا الناميةةت وققةةل الب ةةدا منةةواً الةةيت تزيمةةد ت ةةدم ع ةةر ةةايلااع
احملا يل ،مثل النب والةاكاو والقان واليبغا وييسةر القاةا األوف توجةويل عةديل ق يةل مةن ال ةركاع
__________

(TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1 )٣9ا
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امل،يمنت اليت ت بي من هاا املزااعل ،وحتديل تالياف قبزاا أراع هذ احملا يل من املةزاا تسةبب
قوهتةةا اتحيةاايةةتا وهنةةاا يلاابةةت قجراهةةا البن ة الةةدوف تبة ّةل كيفيةةت ت ة ور اضيةةةل الةةداف يف ألب ةواق
اليصدير ومسيوع املنافست ع ر الفقةر والرفةا يف املنةامن الريفيةت الناايةت يف قفريقيةا()٤٠ا وتركةز الداابةت
ع ةةر الةاكةةاو والةةنب والقاةةن واليبةةغ يف ةاعيةةت ت ةةدا هةةيف تةةنن وتواكينةةا فابةةو وااعةةا وكةةوع يليف ةواا
وم ة وي واواعةةدا وقوانةةدا وزامبيةةاا ومتثةةل هةةذ احملا ةةيل مصةةدااً اايسةةياً لإلي ةرايلاع هةةذ الب ةةدا مةةن
الص ةةايلااع ،وين ةةيج االبيي ،ةةا ةةهاا املة ةزااعلا ول ةةذل  ،فة ة تهي ةةر قب ةةزاا ةةايلااع ه ةةذ السة ة ن
األبابةةيت قةةد ي ةةا ن تةةدوا هةةاق يف حتسةةل بةةبل عةةيش امل ةزااعلا وذ ة الداابةةت ه ق زيةةايلم
املنافسةةت تةةل أةةركاع الي ،يةةز واليصةةدير قمةةر مفيةةد تالنسةةبت أل ةةحاب اميةةازاع الصةةهرما وع ة وم
ع ةر ذلة  ،يد حةةز ق زيةةايلم املنافسةةت تزةةزز األوةةر اإلجيةةايب ل سيابةةاع اليةمي يةةت اضايلفةةت ه حتسةةل
اخلةدماع واضياكةل األبابةيت الةيت تةؤور ع ةر املةزااعل وال ةركاع يف هةذا القاةا ا ويةدل ذلة ع ةةر
قمهيت اليةامل واعس اق السياباع يف حتقي قهداف الينميت املسيدامت وال ام تا
 -٤٥وييزرع القاا الزااعيف كذل ملمااباع ماعزت ل منافسةت يف األبةواق الرايسةيت ل مةدف ع
مثةةل األعةةدم والبةةذوا وامل ةوايل الةيمياايةةت الزااعيةةتا في ة األب ةواق تيسةةر تبكي ةةز أةةديد ع ةةر الص ةةزيد
الزةةامليف يف قيةةدي عةةديل ق يةةل مةةن ال ةةركاع امليزةةديلم اجلنسةةياعا ويوجةةد امةةا يف األب ةواق هةةو توحيةةد
قع ةةات مةةاا الي زاةةت ع ةةر الصةةزيد الزةةامليف ،األمةةر الةةذي ي ةؤيلي ه تركيةةز أةةديد يف أةةبةاع اليوزيةةن
وم ةةاام الي زا ةةت يف جم ةةال املني ةةاع الزااعي ةةتا وق ةةد ية ةؤيلي هعف ةةاذ ويلع ةةر ق ةةاعو املنافس ةةت يلوااً هام ة ةاً يف
اليص ةةدي ل ممااب ةةاع املاعز ةةت ل منافس ةةت يف ه ةةذ القااع ةةاعا وع ة وم ع ةةر ذل ة  ،ف ة منبيز ةةت ه ةةذ
األبواق اتحيةاايت األقل تنافسيت قد تؤور ب باً ع ر املني ل واملسةي ،ةل الةزااعيل ،حةم يف ايةاب
املمااب ةةاع املاعز ةةت ل منافس ةةتا وق ةةد تة ةةو عظ ةةر مراقب ةةت اتع ةةدما قيلام فزال ةةت ملن ةةن ح ةةدو املزي ةةد م ةةن
عم يةةاع اعةةدما املؤبسةةاع الي اايةةت يف قبةواق املةةدف ع والي ،يةةز الةةيت تيسةةر ق ة ً ت ةةدم البكةةزا
كما نةن اليصدي ،مبوجب األحةاق ذاع الص ت من قاعو املنافسةت ،ألي مماابةت توامنؤيةت قو هبةاعم
ابةةيخداق ل قةةوم السةةوقيت يف هةةذ األب ةواقا ونةةةن اليزامةةل مةةن هةةذا الوإةةن تاريقةةت قفةةرع عةةن منري ة
املزيةةد مةةن ال ةوااع قو السيابةةاع الةةيت ت ة ن ع ةةر املنافسةةت ،ومتةةةل ج،ةةاع جديةةدم مةةن الةةدفول ه
قبواق اليوزين والبين تالي زاتا
 -٤6ونةةةن ل س ة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت كةةذل ق تسةةيخدق قةةدااهتا الداعمةةت ل منافسةةت مةةن
قج ةةل مس ةةاعدم وإ ةةن ت ةرامج ل مس ةةاعدم املقدم ةةت م ةةن الدول ةةت ل ةةدعر املنافس ةةت يف القا ةةا الزااع ةةيفا
والداابت اليت قجراها األوعةيايل ت الينميت الزااعيت يف املةسي  ،اليت تركز ع ر ق ايا املنافسةت
يف جمال هعيا وتسوي الذام يف املةسي  ،وجدع ق تةرامج يلعةر الزااعةت مصةممت لصةاحل مةزاا
ال ةةذام الةب ةةرم ول ةةيس ةةهاا املني ةةل ،مم ةةا ي ةؤيلي ه ت ةةويه املنافس ةةت ع ةةر حس ةةاب ه ةةذ الفل ةةت
األفةةرم()٤١ا وتو ةةيف الداابةةت توإةةن فاةةب ل مسةةاعدم املقدمةةت مةةن الدولةةت تهيةةت يلعةةر املنافسةةت
ليمةل هاا مني يف الذام من الزااعت واملنافست تن ا يف األبواقا
__________

()٤٠

G Porto, ND Chauvin and M Olarreaga, 2011, Supply Chains in Export Agriculture, Competition
and Poverty in Sub-Saharan Africa, Centre for Economic Policy Research and World Bankا

( )٤١األوعةيايل ٢٠١٤ا
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 -٤7ومةةن اليحةةدياع الةةيت تواجةةه الس ة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت يف الب ةةدا الناميةةت ق كث ةراً مةةن
ال ةةركاع امليزةةديلم اجلنسةةياع ،مبةةا يف ذل ة الزام ةةت يف قاةةا الزااعةةت ،والةةيت تةةؤور عم ياهتةةا ع ةةر
قبةةواق هةةذ الب ةةدا  ،تنيمةةيف ه ت ةةدا قفةةرعا ولةةذل  ،ف ة قحةةد بةةبل اليصةةدي ضةةذ املس ة لت
اخلااجةةت عةةن الوتيةةت اإلق يميةةت هةةو النظةةر يف تابية قواعةةد املنافسةةت اإلق يميةةت ،مث مةةا هةةو امةةال يف
اتحتايل األواويب والسوق امل بكت ل رق قفريقيا واجلنوب األفريقيف()٤٢ا
 -٤8وينبه ةةيف ق ية ةةو حتدي ةةد األولوي ةةاع م ةةن جاع ةةب الس ة ااع املزني ةةت تاملنافس ةةت ميس ةةقاً م ةةن
السياب ةةاع امةومي ةةت األف ةةرع ،وق توج ،ةةه املؤبس ةةاع امةومي ةةت ذاع الص ة ة ت ،وت ب ةةيما ت ة ة
املسةةؤولت عةةن السيابةةاع اتقيصةةايليت والي اايةةت واتجيماعيةةت ،مبةةا يف ذل ة املزنيةةت تالزمالةةت والصةةحت
واليز ير وال ةباب وال ةؤو اجلنسةاعيت واألق يةاع البيليةت ،مةن قجةل اإلبة،اق يف حتقية النمةو والينميةت
املسيدامل وال ام لا
 -٤9وةةةت منريقةةت قفةةرع قةةد متةةةن ب ة ااع املنافسةةت مةةن اإلبةة،اق يف الينميةةت املسةةيدامت وال ةةام ت،
وهيف الي ور يف واإزيف السيابةاع مةن فة ل الةدعوم ه يلعةر املنافسةتا وينبهةيف ق تيزةاو السة ااع
املزنيةةت تاملنافسةةت مةةن اضيل ةةاع امةوميةةت األفةةرع ل ةةما ق األعظم ةةت والسيابةةاع ت تني ،ة مب ةةايل
املنافست ع ر هو قد يزوق حتقي الينميت املسيدامتا
 -٥٠ونةن النظر يف السيابت امليز قت تالبيلت ع ر ببيل املثالا ف،يف هتدف ه مج ت قهداف
من،ا امد من اعبزاواع اازاع الدفيلتا ونةن حتقي هذا اضدف تزدم منرق ت مل هع ةاع بةوق
ليبايلل حقوق همن ق اتعبزاواعا ويف عاق  ،٢٠٠٥قمن اتحتايل األواويب عظاماً من هذا القبيةل
ليب ةةايلل حق ةةوق همن ة ق اتعبزاو ةةاعا وه ةةذ األب ةواق ،أ ة با أ ة األب ةواق األف ةةرع ،نة ةةن ق
ت ،د ممااباع توامنؤيت من جاعةب امل ةبين والبةاازل ع ةر حةد بةواع ،األمةر الةذي قةد حيةد مةن
كفاعم األبواق وي و مؤأراع األبزااا ولذل  ،ينبهيف لس ااع املنافست ق تقوق تةدوا ع ةب
يف تصمير وقيلاع هذ األبواق لةفالت فزاليي،ا ومنب الس وا اليوامنليف()٤٣ا
 -٥١ونةةةن ل سة ااع املزنيةةت تاملنافسةةت قي ةاً النظةةر يف بيابةةت امل ةةبياع امةوميةةت والةةدعوم
ه اعيم ةةايل عم ي ةةت أ ةةفافت وتنافس ةةيت ليف ةةايلي ه ةةدا امل ةواايل الزام ةةت تس ةةبب ممااب ةةاع الي ع ةةب يف
الزاةاعاع وت ةخير الزاةاعاع والفسةايلا فامل ةبياع امةوميةةت متثةل مةا يةباو ميوبةاه تةةل ١٣
و ٢٠يف املااةةت مةةن النةةاتج احمل ةةيف اإلمجةةاف ع ةةر الصةةزيد الزةةامليف ،وت ةةةل تاليةةاف عسةةبت كبةةرم مةةن
حي ة ذصةةي وابةةيخداق األم ةوال الزامةةت ،قي قم ةوال يلافزةةيف ال ةرااب( )٤٤ا ولةةذل  ،ف ة هعفةةاذ
قاعو املنافست له قمهيت تالهةت يف ك ةف ومنةن كةاات ع الي عةب تالزاةاعاع واملناقصةاع الزامةتا
وبةةيييع ذل ة ابةةيخداق اإلي ةرايلاع امةوميةةت تةفةةاعم وهعصةةاف وي ةؤيلي كةةذل ه تةةوفر م ةواايل
نةن ابيخدام،ا ليحقي قهداف الينميت املسيدامتا

__________

(TD/B/61/2 )٤٢ا
(KE Johansen, 2008 )٤٣ا
(Organization for Economic Cooperation and Development, 2013, available at )٤٤

http://www.oecd.org/gov/ethics/meetingofleadingpractitionersonpublicprocurement.htmا
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 -٥٢ويف عاق  ،٢٠٠6حديلع ب ات املنافست املةسيةيت وجويل توامنؤ يف عم يةت م ةبياع عامةت
فا ةةت تاملز ،ةةد املةس ةةيةيف ل ةةما اتجيم ةةاعيف يف مناقص ةةاع عام ةةت تيز ة تي ةةوفر قعس ةولل ت ةةري
وأاليل هلةبوعيت تةل عةاميف  ٢٠٠٣و٢٠٠6ا واملز،ةد هةو والة قكة م ة رب حةةوميف يف املةسةي
وقكة ة م ة ة رب منفة ةريل ل مسيح ة ةراع الص ةةيدليت واإلم ةةدايلاع الابي ةةت يف قمرية ةةا ال تيني ةةتا ويف ك ةةاعو
الثة ةةاين/ينة ةةاير  ،٢٠١٠فرإة ةةت اضيلة ةةت ارامة ةةت قة ةةداها  ١٥١.7م ية ةةو يلوتا مةسة ةةيةيف ع ة ةةر تةية ةةل
احيةااي من بت أركاع ةيدلت ققةدمت ع ةر الي عةب يف هةذ الزاةاعاعا وتزةد تنفيةذ تو ةياع
الس ات املزنيت تاملنافست جلزل عم يت امل بياع قكثر تنافسيت ،مبا يف ذل عةن منرية توحيةد امل ةبياع
واملناقص ة ةةاع الزةس ة ةةيت وفف ة ةةال األب ة ةةزاا املرجزي ة ةةت وف ة ةةيع هجة ة ةراعاع املناقص ة ةةت ل م ة ةةوايلين ال ة ةةدوليل،
()٤٥
متةن املز،د من توفر حواف  ٤6ت يو يلوتا مةسيةيف تل عاميف  ٢٠٠6و ٢٠١١ا
 -٥٣ويف اخليةةاق ،مةةدا اإلأةةاام ه ق بيابةةاع املنافسةةت تزي ة مةم ةةت ل سيابةةاع امةوميةةت
األفرعا وتالياف ،ت ينبهيف وإز،ا مبززل عن امقاا اتقيصةايليت واتجيماعيةت والبيليةت واحيياجةاع
الب دا فسياباع وقواعل املنافست نةةن ق تيصةدع ل يحةدياع املاروحةت يف هةذ الةاتع ،ونةةن
ق تسةة،ر ،عنةةد تصةةميم،ا تصةةوام م امةةت وتنفيةةذها تفزاليةةت وفق ةاً ل ظةةروف السةةاادم يف الب ةةد ،يف
حتقي النمو والينميت املسيدامل وال ام لا

ث لث  -اسئه ما وح له ن ش 
 -٥٤ت منت األبل ت املاروحت ل مناق ت ما ي يف:
(ق)
وال ام لس

هةةل ينبهةةيف لق ةواعل املنافسةةت ق تي ةةمن قهةةدافاً ليحقي ة النمةةو والينميةةت املسةةيدامل

(ب) كي ةةف نة ةةن تص ةةمير بياب ةةاع وق ة ةواعل املنافس ةةت وتنفي ةةذها تاريق ةةت تز ةةزز النم ةةو
والينميت املسيدامل وال ام لس
( ) مةةا عةةو األحةةةاق الةةيت ينبهةةيف ق تدةةدا يف ق ةواعل املنافسةةت مةةن قجةةل اليصةةدي
إلباعم ابيخداق قدام امل بي وإما حتقي املنافست الزايللتس
(يل) مةةا هةةيف اآلليةةاع الةةيت نةةةن هع ةةاؤها ل يزامةةل مةةن هبةةاعم ابةةيخداق القةةوم اليفاوإةةيت
من قجل تززيز املنافست الزايللت يف السوقس

__________

(TD/B/C.I/CLP/27 )٤٥ا
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