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أه اف الق نو أو أغ اضه
مكافح ةةة أو إزال ةةة االتفاق ةةا أو الرتتيب ةةا التقييدي ةةة فيم ةةا ب ةةن مؤسس ةةا األعم ةةال ،أو
عمليا االنةدما وعمليةا الشةاا أو إسةا ة اسةتممال مااكة قةوة سةوقية مهيمنةة ،الةي حتةد مةن
إمكانية الوصول إىل األسواق أو تقيد املنافسة على حنو آخةا تقييةدا مفاطةا ،فتةؤثا تةثث ا ضةا ا يف
التجا ة الداخلية أو الدولية أو يف التنمية االقتصادية.

التعليق ت على ال ص األول ،والنهج الب يل ف التش يع ت الق ئ
مق م
 -1إن دو هذه املادة هو بيان أهةدا القةانون وأغااضةه ،وبالتةاي تقةدم التوجيةه يف تفسة
وتطبيق أحكام منطوقه .وينبغي تفس ما ميليه القانون من حمظو ا ومقتضةيا أساسةية بطايقةة
تيسا بلوغ أهدافه ومقاصده.
ّ

 -2وقد صيغت هذه املادة وفقا للفقاتن  1و 2من الفاع ها من جمموعة املبادئ والقواعد
املنصةةفة املتفةةق عليهةةا اتفاقةةا متمةةدد األط ةاا مةةن أج ة مكافحةةة املما سةةا التجا يةةة التقييديةةة،
ونصهما كاآليت:
" -1ينبغ ة ةةي لل ة ةةدول ،عل ة ةةى الص ة ةةميد ال ة ةةوطي أو ع ة ةةن طاي ة ةةق التجمم ة ةةا
اإلقليميةةة ،اعتمةةاد قواعةةد تشةايمية مناسةةبة وحتسةةن املوجةةود منهةةا وإنفةةا ه الفملةةي وتنفيةةذ
إجاا ا قضائية وإدا يةة مةن أجة مكافحةة املما سةا التجا يةة التقييديةة ،مبةا يف لة
مما سا الشاكا عرب الوطنية.
" -2ينبغي أن تقيم الدول تشايماهتا أساسا على مبدأ القضا على أعمال
أو تصةةافا املؤسسةةا أو التصةةد الفمةةال هلةةذه األعمةةال أو التصةةافا الةةي قةةد حتةةد،
ع ةةن طاي ةةق إس ةةا ة اس ةةتممال ماكة ة ق ةةوة س ةةوقية مه ةةيمن ،أو احتي ةةاز ه ةةذا املاكة ة وإس ةةا ة
استمماله ،من الوصول إىل األسواق أو تقييد املنافسة على حنو آخا بشك ال مرب له،
مما يلحق أو حُيتم أن يلحق آثا ا ضا ة بتجةا ة الةدول املةذكو ة أو تنميتهةا االقتصةادية،
أو الي تؤد  ،عن طايق اتفاقا أو تاتيبا مسية أو غ مسية مكتوبة أو غ مكتوبة
ممقودة بن املؤسسا  ،إىل نفس األثا".
 -3وعلى غاا ما هو مذكو يف الفاع ألف من جمموعة املبادئ والقواعد ،قد تاغة الةدول
يف اإلشا ة إىل م يد من األهدا احملددة للقانون  -مث (أ) خلق املنافسة وتشةجيمها ومحايتهةا
(ب) مكافحة تاك أس املةال و/أو القةوة االقتصةادية ( ) تشةجي االبتكةا (د) محايةة وتم ية
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الافاه االجتماعي وال سيما مصاحل املستهلكن إخل  -ومااعاة تثث املما سا التجا يةة التقييديةة
يف جتا هتا وتنميتها.
 -4وجةةديا باملالحظةةة أن مصةةطلحا قةةانون املنافسةةة تطةةو منةةذ اعتمةةاد جمموعةةة املبةةادئ
والقواعةةد يف عةةام  .1980واليةةوم ،يسةةت دم مصةةطلح املما سةةا التجا يةةة املنافيةةة للمنافسةةة أو
الس ةةلو التج ةةا املن ةةايف للمنافس ةةة اس ةةت داما أكث ةةا تة ةواتاا م ةةن اس ةةت دام مص ةةطلح املما س ةةا
التجا ية التقييدية.

األه اف
 -5يتمثة ة اهل ةةد األساس ةةي لق ةةانون املنافس ةةة يف تم ية ة ومحاي ةةة املنافس ةةة داخة ة األسة ةواق.
وينةد ضةةمن هةذا اهلةةد الشةام عةةدد مةن األهةةدا األكثةا حتديةةدا .ويحبةن هةةذا اجلة الفاعةةي
األهدا الائيسية.

رف ه ال ستهلك
 -6حتقيةةق أقصةةى قةةد مةةن فةةاه املس ةةتهل يتطل ة  ،بوجةةه عةةام ،ختفةةي األسةةما  ،و ف ة
اإلنت ةةا  ،وحتس ةةن خي ةةا املس ةةتهل ونوعي ةةة الس ةةل واخل ةةدما  ،ودفة ة عجل ةةة التط ةةويا واالبتك ةةا
التكنولةةوجين .ومة لة  ،يةةدو بةةن خمتلةةف مةةدا س النظايةةة االقتصةةادية نقةةا حةةول أبمةةاد فةةاه
املسةةتهل  .فةةبم املةةدا س الفكايةةة تةةا أن فةةاه املسةةتهل إمنةةا يكةةاف الافةةاه اإلمجةةاي (أ فةةاه
املنةت واملسةتهل ) فهةي ال تكةةرت بنقة الثةاوة مةن املسةةتهلكن إىل املنتجةن النةاجم عةن ا تفةةاع
األسما واخنفاض اإلنتا وال بثية متغ ا أخا تؤثا يف الطل  .وشاغلها الائيسي هو خسةا ة
الصةفقا بسةب تشةةويه املنافسةة .وتةةا مةدا س أخةا أن اهلةةد الةذ ينشةةده فةاه املسةةتهل
هو تقدم فاه املستهل ومصلحته على فاه املنت ومصلحته( .)2وشاغلها الائيسي ليس خسا ة
الصفقا يف أسواق أق تنافسية فحسة  ،بة انتقةال الثةاوة مةن املسةتهلكن إىل املنتجةن وقةد ة
عةةدد أكةةرب مةةن املسةةتهلكن علةةى املشةةاكة بنشةةا أكةةرب يف السةةوق .وهنةةا مد سةةة فكايةةة أخةةا
شاغلها هو وضةو فةاه املسةتهل واتسةاقه يف إطةا إنفةا قةوانن مكافحةة االحتكةا  ،وال سةيما
يف ال ةاال الةةي ال يمةةادل فيهةةا فةةائ االسةةتهال فةةاه املسةةتهل  .وهةةذا املفهةةوم األخ ة أوس ة
نطاقا من املفهوم األول ،ألنه قد يش إىل متغة ا غة سةماية للمنتجةا  ،مةن قبية تفضةيال
املسةةتهلكن لتنةةوع منتجةةا وسةةائ اإلعةةالم ،وهةةو أمةةا قةةد يصةةم علةةى املنهجيةةة االقتصةةادية
مااعاته(.)3
__________

()2
()3
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لالطةالع علةى م يةد مةن تفاصةي النقةا بةن هةذه املةدا س الفكايةة ،انظةا

BY Orbach, 2011, The antitrust

.consumer welfare paradox, Journal of Competition Law and Economics, 7(1):133–164
املاج نفسه.
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الك ء
 -7تش ةةم الكف ةةا ة كف ةةا ة التوزية ة (توزية ة املة ةوا د الس ةةت دامها عل ةةى النح ةةو األمثة ة ) ،أو
كفا ة اإلنتةا (إنتةا السةل بةثدى تكلفةة) ،أو الكفةا ة الديناميةة (تطةويا سةل وخةدما أفضة
م ةةن خ ةةالل االبتك ةةا ) .وتام ةةي املنافس ةةة إىل إجي ةةاد بيئ ةةة لف ة املش ةةاكن يف األس ةواق عل ةةى تم ية ة
الكفةا ة :و لة مةثال مةةن خةالل االسةةتثما يف التطةويا التكنولةةوجي أو التقلية إىل أدى حةةد مةةن
تكاليف اإلنتا .

الع لي التن فسي
 -8قةةد يةةا الةةبم أن االحتفةةا بالممليةةة التنافسةةية هةةو هةةد يف حةةد اتةةه .وقةةد تامةةي
قة ة ةوانن املنافس ة ةةة إىل اإلبق ة ةةا عل ة ةةى املنافس ة ةةة كمملي ة ةةة لك ة ةةبح الس ة ةةلو القس ة ةةا واالس ة ةةتبماد
واالستغالي ،وملن إقامة الواج أمام الدخول إىل األسواق ،واالحتفا بسلو تنافسي فيها.
-9

وتمترب محاية المملية التنافسية وسيلة لبلوغ هديف فاه املستهل وحتقيق الكفا ة.

اعتب رات أخ ى
 -10قةةد تشةةتم قةوانن املنافسةةة ،فضةةال عةةن لة  ،علةةى طائفةةة متنوعةةة مةةن االعتبةةا ا الةةي
ال تتملق بصو ة حصاية باملنافسة أو بالكفا ة االقتصادية .فمثال ،تتضمن بمة حيثيةا قةوانن
املنافسة يف عداد أهدافها "املنافسة املشاوعة" .وقد يمي ل محاية الفاص للمؤسسا الصغ ة
واملتوسةةطة الجةةم أو اقتصةةادا اجملتممةةا التقليديةةة .وفضةةال عةةن لة  ،قةةد تشة بمة قةوانن
املنافس ةةة إىل التنمي ةةة االقتص ةةادية الوطني ةةة ال ةةي تش ةةم أحيان ةةا التنمي ةةة اإلقليمي ةةة أو أه ةةدافا أخ ةةا
للسياسة الصناعية.
 -11وتش قوانن املنافسة ولوائحها يف بمة الواليةا القضةائية مثة بولنةدا وجنةوب أفايقيةا
والصن وهنغا يا على وجه التحديد إىل أن املصلحة المامة عنصا مهم يتمن وضمه يف االعتبا ،
ال سيما يف تقييم تثث عمليا االندما يف املنافسة .فملةى سةبي املثةال ،عنةد الت طةي لممليةة
ان ةةدما  ،تش ةةرت امل ةةادة  12أل ةةف ( )1م ةةن ق ةةانون جن ةةوب أفايقي ةةا للمنافس ةةة لم ةةام  1999عل ةةى
اللجن ةةة املمني ةةة باملنافس ةةة أو حمكم ةةة املنافس ةةة أن جت ةةا تقييمة ةا أولية ةا لآلث ةةا املرتتب ةةة عل ةةى عملي ةةة
االنةدما يف كة مةةن املنافسةةة واملصةلحة المامةةة .ويف هةةذا الصةةدد ،و غةم إمكانيةةة وجةةود حةةاال
يغل الظن فيها على أن عملية االندما ستمن املنافسة أو حتد منها بصو ة كبة ة ،فةنن عمليةة
االندما قد تنال املوافقة من باب الاص على املصلحة المامة .ويف حاال أخا  ،قد ال تنةال
عملية االندما املوافقة بدواعي املصلحة الملمة ،غم ما حُيتمة أن يرتتة عليهةا مةن آثةا كبة ة
يف املنافسة.
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 -12وباملثة  ،يةةنص قةةانون مكافحةةة االحتكةةا الصةةيي يف املةةادة  1علةةى أن أحةةد أهدافةةه هةةو
محايةةة املصةةلحة االجتماعيةةة المامةةة ،وتةةنص املةةادة  28منةةه علةةى أنةةه جيةةوز ،بنةةا علةةى اعتبةةا ا
املصلحة المامة ،املوافقة على عملية اندما من شثهنا أن تلغي املنافسة أو تقيدها.
 -13وإد ا اعتبا ا املصلحة المامة يف إنفا قانون املنافسة مسثلة مث ة للجدل .وقد أش
إىل أن اعتبا ا املصلحة المامةة هلةا وزن أكةرب يف البلةدان الناميةة منةه يف البلةدان املتقدمةة ،لوجةود
دو أكرب للسياسة الصناعية وألن من املهم بالنسبة للسلطا املمنية باملنافسةة يف البلةدان الناميةة
أن تؤسةةس شةةاعيتها وتبةةي مصةةداقيتها( .)4وتسةةب نظةةام الفص ة المنصةةا يف جنةةوب أفايقيةةا يف
قصةةو كب ة يف املسةةاواة عل ةةى الصةةميدين السياس ةةي واالقتصةةاد يف هيك ة الدولةةة( .)5ويش ةةك
قةةانون جنةةوب أفايقيةةا للمنافسةةة جة ا هامةا مةةن اإلصةةالحا الااميةةة إىل مماجلةةة البنيةةة االقتصةةادية
التا خيية وتشجي النمو االقتصاد على نطاق واس (.)6
 -14وم ة ل ة  ،فهن ةةا خمةةاو م ةةن أن اعتبةةا ا املصةةلحة المام ةةة قةةد ت ةةاجح ك ّفتهةةا عل ةةى
حسةةاب اهلةةد األصةةلي املنشةةود مةةن قةةانون املنافسةةة وهةةو تقيةةيم اآلثةةا املرتتبةةة يف املنافسةةة علةةى
بم ة املما سةةا التجا يةةة أو املمةةامال  .إال أن هنةةا بم ة السةةب الكفيلةةة بتم ي ة اليقةةن يف
تنفيةةذ أحكةةام املصةةلحة المامةةة م ة تقييةةد اسةةتغالهلا التمسةةفي أو ألغ ةااض سياسةةية .ويف جنةةوب
أفايقيةةا ،علةةى سةةبي املثةةال ،فةةنن حمكمةةة املنافسةةة هةةي سةةلطة الفصة وتت ةةذ قةاا ا هنائيةا بنةةا علةةى
تقييم ك من اعتبا ا املنافسة واعتبا ا املصةلحة المامةة .وال توجةد أيةة سةلطة سياسةية أخةا
تسةةتطي إبطةةال هةةذا الق ةاا  ،خبةةال مةةا عليةةه الةةال يف بم ة البلةةدان مث ة أملانيةةا وفانسةةا .ويف
أملاني ةةا ،جي ةةوز ل ةةوزيا االقتص ةةاد أن يواف ةةق عل ةةى عملي ةةة ان ةةدما يك ةةون املكت ة االحت ةةاد ملكافح ةةة
التكتال االحتكا ية قد حظاها بسب شواغ تتملق باملنافسةة ،إ ا كةان مةن املةاجح أن ترتتة
علةةى هةةذه املماملةةة فوائةةد تمةةم االقتصةةاد وتفةةوق آثا هةةا املنافيةةة للمنافسةةة ،أو إ ا كانةةت املماملةةة
ترب هةةا املصةةلحة المامةةة الةةي تفةةوق شةواغ املنافسةةة .ويتمتة الةةوزيا هبةةذه السةةلطة غةةم أن القةةانون
خ ةةال م ةةن أ ن ةةص يتمل ةةق باملص ةةلحة المام ةةة .ومة ة ل ة  ،مل مت ةةنح س ةةو مث ةةان موافق ةةا وزا ي ةةة
منةةذ بةةد المم ة بةةنص املوافقةةة الوزا يةةة يف عةةام  ،1973وكةةان آخةةا ق ةاا ا املوافقةةة ق ةاا مت ةةذ

__________

()4
()5
()6
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يف عةةام  .)7(2008وباملث ة  ،قةةد تاج ة الكلمةةة األخ ة ة يف فانسةةا إىل وزيةةا االقتصةةاد يف حةةاال
االندما الي تكون فيها املصاحل األساسية للبلد على احمل (.)8
 -15ويف الواليةةا املتح ةةدة األمايكي ةةة ،يت ةةذ االجتهةةاد القض ةةائي موقف ةةا متش ةةددا إزا إد ا
قضايا ال تتص باملنافسة ضةمن التحلية املتملةق مبكافحةة االحتكةا  .فملةى سةبي املثةال ،كةا
احملكمةة المليةا يف الواليةةا املتحةدة أن الغةةاض مةن حتلية مكافحةةة االحتكةا هةةو "تكةوين حكةةم
بشةةثن مةةد تةةثث القيةةد علةةى املنافسةةة ،ولةةيس تقايةةا مةةا إ ا كانةةت سياسةةة مؤيةةدة للمنافسةةة هةةي
سياسة ختدم املصلحة المامة أو مصلحة أعضا صناعة من الصناعا ".
 -16وتتضةةمن ق ةوانن املنافسةةة يف دول عديةةدة كث ة ا مةةن هةةذه األهةةدا أو مجيمهةةا .وغالبةةا
مةةا ميكةةن التوفيةةق بينهةةا ،لكنهةةا تتنةةاق فيمةةا بينهةةا مةةن حةةن إىل آخةةا .وُيةةد هةةذا يف الغال ة
عنةةدما يتضةةمن قةةانون املنافسةةة لدولةةة مةةا أهةةدافا للمصةةلحة المامةةة ال تتملةةق حص ةاا باملنافسةةة أو
الكفةةا ة االقتصةةادية .وهنةةا قةةد مةةن الغمةةوض يف حةةدود هةةذه األهةةدا  ،وهةةو غمةةوض جي ة
تبديده مباو الوقت من خالل قاا ا تت ذها احملاكم أو سلطا املنافسة.

النهج الب يل ف التش يع ت الق ئ
فصةلة
 -17النه البديلة يف التشةايما القائمةة عةن أهةدا أو أغةااض قةوانن املنافسةة تةاد حم ّ
يف اجلدول.
البلد أو اإلقليم أو اجملموعة حس املنطقة
أف يقي

-1

اجل ائا

اهلد أو الغاض
تنص املادة  1من األما القانوين قةم  03-03املةؤ  19متوز/يوليةه
 2003املتملق باملنافسة ،واملمدل لألما القانوين قم  06-95املؤ
 25كةةانون الثاين/ينةةايا  ،1995علةةى أن األمةةا القةةانوين يهةةد إىل
"حتدي ةةد ش ةةاو مما س ةةة املنافس ةةة يف الس ةةوق وتف ةةاد كة ة مما س ةةا
مقيدة للمنافسة ومااقبة التجميما االقتصادية ،قصةد زيةادة الفماليةة
االقتصادية وحتسن ظاو مميشة املستهلكن" .وباملقا نةة مة األمةا
القةةانوين قةةم  ،06-95فةةنن األمةةا القةةانوين اجلديةةد ،يةةنص علةةى منة
السةلو واملما سةا التقييديةة يف السةوق اجل ائايةة باعتبةا لة أحةةد
أهدا القانون.

__________

()7
()8

6

E Niitväli and M Reysen, 2015, Germany: Merger control, The European Antitrust Review, Global
Competition Review, available at http://globalcompetitionreview.com/reviews/62/sections/210/
( chapters/2489/germany-merger-control/آخا تا يخ للمطالمة  7أيا /مايو .)2015
A Choffel, A Glatz and Y Utzschneider, 2015, France: Merger control, The European Antitrust
Review, Global Competition Review, available at http://globalcompetitionreview.com/reviews/
( 62/sections/210/chapters/2484/france-merger-control/آخا تا يخ للمطالبة  7أيا /مايو .)2015
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غامبيا

اهلةةد مةةن قةةانون املنافسةةة قةةم  ،2007 ،4هةةو "تم ي ة املنافسةةة يف
تو ي ة ةةد الس ة ةةل واخل ة ةةدما  ،ع ة ةةن طاي ة ةةق حظ ة ةةا االتفاق ة ةةا التواطئي ة ةةة
والتالع ة ة ة يف المطة ة ةةا ا  ،والتحقية ة ةةق يف األصة ة ةةنا األخة ة ةةا مة ة ةةن
االتفاقةةا التقييديةةة وحةةاال االحتكةةا وعمليةةا االنةةدما والاقابةةة
عليها ،فضال عن تم ي فهم فوائد املنافسة".

-3

ناميبيا

ينص الفص  1من قانون املنافسة قم  ،2003 ،2على أن اهلةد
مةةن هةةذا القةةانون هةةو "تم ية تشةةجي املنافسةةة ومحايتهةةا يف ناميبيةةا مةةن
أج (أ) تم ي كفا ة االقتصاد النامييب وقد تةه علةى التكيةف ومنائةه
(ب) إتاحة أسما تنافسية للمسةتهلكن ومتكيةنهم مةن االختيةا بةن
املنتجة ة ةةا ( ) تم ي ة ة ة الممالة ة ةةة ودف ة ة ة عجلة ة ةةة الافة ة ةةاه االجتمة ة ةةاعي
واالقتص ة ةةاد للن ة ةةاميبين (د) توس ة ةةي ف ة ةةاص املش ة ةةاكة الناميبية ة ةةة يف
األسة ةواق الماملي ةةة مة ة االعة ةرتا ب ةةدو املنافس ةةة األجنبي ةةة يف ناميبي ةةا
(هةة) ضةةمان حصةةول املشةةا ي الصةةغ ة علةةى فةةاص منصةةفة للمشةةاكة
يف االقتص ةةاد الن ةةامييب (و) التش ةةجي علة ةةى توس ةةي قاع ةةدة امللكية ةةة،
وال س ةةيما زي ةةادة حص ةةص التملة ة يف أوس ةةا األشة ة اص احمل ةةاومن
تا خيي ةا" .ويضةةطل قةةانون املنافسةةة يف ناميبيةةا مبهمةةة تتملةةق باملصةةلحة
المامة إىل جان اعتبا ا قانون املنافسة األساسية.

-4

جنوب أفايقيا

تةةنص املةةادة  2مةةن الفصة  1مةةن قةةانون املنافسةةة قةةم ،1998 ،89
على أن "هد هذا القانون هو تم ي تشجي املنافسة يف اجلمهو يةة
والفةةا عليهةةا ،مةةن أج ة (أ) تم ي ة كفةةا ة االقتصةةاد وقد تةةه علةةى
التكيةةف ومنائةةه (ب) إتاحةةة أسةةما تنافسةةية للمسةةتهلكن ومتكيةةنهم
مةةن االختيةةا بةةن املنتجةةا ( ) تم ي ة الممالةةة ودف ة عجلةةة الافةةاه
االجتماعي واالقتصاد للجنوب أفايقين (د) توسي فاص مشاكة
جنة ةةوب أفايقي ة ةةا يف األس ة ةواق الماملي ة ةةة م ة ة االع ة ةرتا بة ةةدو املنافس ة ةةة
األجنبية ة ةةة يف اجلمهو ية ة ةةة (ه) ضة ة ةةمان حصة ة ةةول مجي ة ة ة املؤسسة ة ةةا
املتوس ة ة ةةطة الج ة ة ةةم عل ة ة ةةى ف ة ة ةةاص منص ة ة ةةفة للمش ة ة ةةاكة يف االقتص ة ة ةةاد
(و) التشةةجي علةةى توسةةي قاعةةدة امللكيةةة ،وال سةةيما زيةةادة حصةةص
التمل ة يف أوس ةةا األش ة اص احمل ةةاومن تا خيي ةا" .ومل يحغ ة الق ةةانون
املم ةةدل لقة ةةانون املنافسة ةةة قة ةةم  ،2009 ،1أهة ةةدا قة ةةانون املنافسة ةةة
قة ةةم  89املتملقة ةةة باملصة ةةلحة المامة ةةة .وم ة ة ل ة ة  ،أحضة ةةيفت فقاتة ةةان
جديةةدتان (ز) و( ) إىل املةةادة  2مةةن الفصة  1علةةى النحةةو التةةاي:
"(ز) كشةةف ومماجلةةة أيةةة ظةةاو سةةوقية أو أ سةةلو داخ ة تل ة
الس ةةوق بالنس ةةبة ألي ةةة س ةةل أو خ ةةدما بمينه ةةا ،حيثم ةةا متية ة تلة ة
الظةةاو أو لة السةةلو إىل منة أو تقييةةد أو تشةةويه املنافسةةة فيمةةا
يتملةةق بتو يةةد أو اقتنةةا تل ة السةةل أو اخلةةدما داخ ة اجلمهو يةةة
( ) الاص على التطبيةق املتسةق للممةاي والسياسةا املشةرتكة الةي
تؤثا يف املنافسة على نطاق مجي األسواق والقطاعا االقتصادية".
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مجهو ية تن انيا املتحدة

ت ةةنص امل ةةادة  3م ةةن ق ةةانون املنافس ةةة المادل ةةة لم ةةام  ،2003عل ةةى أن
الغةةاض مةةن هةةذا القةةانون هةةو "النهةةوض بافةةاه عمةةوم شةةم مجهو يةةة
تن انيا املتحدة من خالل تشجي ومحاية املنافسةة الفمليةة يف األسةواق
ومنة ة الس ةةلو الس ةةوقي املجح ةةف واملض ةةل يف مجية ة أحن ةةا مجهو ي ةةة
تن انيةةا املتحةةدة مةةن أج ة ح(أ) زيةةادة الكفةةا ة يف إنتةةا وتوزي ة وعةةاض
السل واخلدما (ب) تشجي االبتكا ( ) حتقيق أكرب قد من
الكفا ة يف ختصيص املوا د (د) محاية املستهلكن".

-6

زامبيا

سةةنّت زامبيةةا قةةانون املنافسةةة ومحايةةة املسةةتهل لمةةام  ،2010الةةذ
ح حمة قةانون املنافسةة والتجةا ة المادلةة لمةام  .1994وأعةاد قةانون
عام  2010تسمية جلنة املنافسة ال امبية لتصبح جلنةة املنافسةة ومحايةة
املسةتهل  .وتحبةةن ديباجةةة قةةانون عةام  2010أهةةدا القةةانون ،وهةةي
صةون املنافسةةة وتشةةجيمها ومحايةةة املسةةتهل مةةن املما سةةا التجا يةةة
غ المادلة.

آسي وال حيط اله ي

8

-7

أسرتاليا

تةةنص املةةادة  2م ةةن قةةانون املنافسةةة ومحاي ةةة املسةةتهل لم ةةام ،2010
على أن الغةاض مةن هةذا القةانون هةو "النهةوض بافةاه األسةرتالين مةن
خالل تشجي املنافسة والتجا ة المادلة وتوف الماية للمستهل ".

-8

الصن

تةةنص املةةادة  1مةةن قةةانون مكافحةةة االحتكةةا  ،الةةذ اعتمةةد يف عةةام
 2007ودخة ة ة حية ة ة التنفي ة ةةذ يف آب/أغس ة ةةطس  ،2008عل ة ةةى أن
القةةانون قةةد حسة ّةن "لغةةاض منة وتقييةةد التصةةافا االحتكا يةةة ،ومحايةةة
املنافسة ةةة المادل ة ةةة يف الس ة ةةوق ،وتم ي ة ة الكف ة ةةا ة االقتص ة ةةادية ،ومحاي ة ةةة
مص ة ةةاحل املس ة ةةتهلكن واملص ة ةةاحل االجتماعي ة ةةة المام ة ةةة ،وتم ي ة ة التنمي ة ةةة
الصحية القتصاد السوق االشرتاكي".

-9

هونغ كونغ

تنص ديباجة قانون املنافسة لمام  2012على أهدا القانون ،وهي
حظا السلو الذ مين  ،أو يقيةد أو خية باملنافسةة يف هونةغ كونةغ،
وحظةةا عمليةةا االن ةةدما الةةي تقل ة بد ج ةةة كب ة ة مةةن املنافس ةةة يف
هونغ كونغ.

 -10تايوان

الغاض التشايمي مةن قةانون التجةا ة المادلةة لمةام  ،2011كمةا جةا
يف املادة  1من الفص  ،1هو الفا على النظةام التجةا  ،ومحايةة
مص ة ةةاحل املس ة ةةتهلكن ،وض ة ةةمان املنافس ة ةةة المادل ة ةةة وتم ية ة ة االس ة ةةتقاا
االقتصاد واالزدها .

 -11اهلند

تةةنص املةةادة  1مةةن قةةانون املنافسةةة لمةةام ( 2002بالصةةيغة الةةي عةةدهلا
قةةانون املنافسةةة (املمةةدل) لمةةام  )2007علةةى أن هةةد القةةانون هةةو
"منة املما سةةا الةةي هلةةا آثةةا ضةةا ة باملنافسةةة ،وتشةةجي املنافسةةة يف
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األسواق واحملافظةة عليهةا ،ومحايةة مصةاحل املسةتهلكن ،وضةمان حايةة
التج ةةا ة ال ةةي ت اوهل ةةا اجله ةةا املش ةةاكة األخ ةةا يف األسة ةواق اهلندي ةةة
ومماجل ةةة املس ةةائ املاتبط ةةة هب ةةا أو املرتتب ةةة عليه ةةا ،م ة ة وض ة ة التنمية ةةة
االقتصادية للبلد يف االعتبا ".

GE.15-09646

 -12اليابان

الغاض من قانون حظا االحتكا ا اخلاصة ومحايةة التجةا ة المادلةة،
ق ةةم  ،54امل ةةؤ  14نيس ةةان/أباي  ،1947كم ةةا ج ةةا يف امل ةةادة 1
من ةةه ،ه ةةو "تش ةةجي املنافس ةةة المادل ةةة وال ةةاة ،لف ة املب ةةاد ة اإلبداعي ةةة
ألص ةةحاب املش ةةا ي  ،م ةةن أجة ة تش ةةجي األنش ةةطة التجا ي ةةة ،ل ي ةةادة
مس ةةتو الممال ةةة وال ةةدخ الق ةةومي القيق ةةي ،وبالت ةةاي تم ي ة ة التط ةةو
الدميقااطي والناف لالقتصاد الوطي ،فضال عن ضمان مصاحل عمةوم
املستهلكن".

 -13مالي يا

تنص ديباجةة قةانون املنافسةة لمةام  ،2010علةى أن اهلةد مةن هةذا
القانون هو "تم ي التنمية االقتصةادية مةن خةالل تم ية ومحايةة عمليةة
املنافسة ،وبالتاي محاية مصاحل املستهلكن" .وجديا باملالحظة أيضا
أن عمليةةة املنافسةةة تشةةج الكفةةا ة واالبتكةةا و يةةادة األعمةةال ،وهةةو
م ةةا يهية ة األس ةةما التنافس ةةية ،وحتس ةةن نوعي ةةة املنتج ةةا واخل ةةدما
وت ةةوف خي ةةا ا أوسة ة للمس ةةتهلكن .ويشة ة ال ةةنص ك ةةذل إىل أن
"هذا التشاي عاضه هو حظا السلو املنايف للمنافسة".

 -14منغوليا

وتةةنص املةةادة  1مةةن قةةانون املنافسةةة لمةةام  ،2010علةةى أن الغةةاض مةةن
القانون هو "هتيئة ظاو املنافسة المادلة بن الشاكا يف السوق ،ومنة
وحظةةا أ أنشةةطة احتكا يةةة يف السةةوق أو عةةدا للمنافسةةة ،فضةةال عةةن
حتديد األساس القانوين للمؤسسة املكلفة بتنظيم املنافسة".

 -15نيوزيلندا

الغ ة ةةاض م ة ةةن التش ة ةاي املتمل ة ةةق باملنافس ة ةةة ه ة ةةو "تش ة ةةجي املنافس ة ةةة يف
األسةواق لتحقيةةق املصةةاحل الطويلةةة األجة للمسةةتهلكن يف نيوزيلنةةدا"
(أحد جةةت املةةادة  1ألةةف ،مةةن قةةانون التجةةا ة لمةةام  1986ابتةةدا مةةن
 26أيا /مةةايو  ،2001مبوج ة املةةادة  4مةةن قةةانون التجةةا ة املمةةدل
لمام  ،2001قم .)2001 ،32

 -16كو يا اجلنوبية

تة ةةنص املة ةةادة  1مة ةةن الئحة ةةة االحتكة ةةا ا وقة ةةانون التجة ةةا ة المادلة ةةة،
بالصيغة املمدلة يف عام  ،2013على أن اهلد من هذا القانون هو
"تشةةجي املنافسةةة المادلةةة والةةاة ،مةةن خةةالل حظةةا إسةةا ة اسةةت دام
املاكة ة ة ة امله ة ة ةةيمن يف الس ة ة ةةوق ،والرتكية ة ة ة املف ة ة ةةا للق ة ة ةةوة االقتص ة ة ةةادية،
واملما س ة ةةا الظامل ة ةةة بتواط ة ةةؤ ،واملما س ة ةةا التجا ي ة ةةة غة ة ة المادل ة ةةة،
وبالت ةةاي حتفي ة ة األنش ةةطة االبتكا ية ةةة للمؤسس ةةا التجا ية ةةة ،ومحاية ةةة
املستهلكن ،وحتقيق التنمية االقتصادية املتوازنة".
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ألبانيا

يهةةد قةةانون محايةةة املنافسةةة ،قةةم  9121لمةةام  ،2003كمةةا جةةا
يف مادته  ،1إىل "محاية املنافسةة المادلةة والفمليةة يف السةوق ،وحتديةد
قواع ةةد السة ةةلو بالنس ةةبة للمؤسسة ةةا التجا ي ةةة ،فضة ةةال ع ةةن حتدية ةةد
املؤسسا املسؤولة عن محاية املنافسة وبيان اختصاصاهتا".

-18

أ مينيا

كم ة بقةةانون  HO-Nاملمتمةةد يف
قةةانون محايةةة املنافسةةة االقتصةةادية املح ّ
عام  ،2007غاضه ،كما جا يف املادة  1منه ،هو "محاية وتشجي
املنافسةةة االقتصةةادية الةةاة ،وضةةمان بيئةةة مناسةةبة للمنافسةةة المادل ةةة،
وتم ي تنمية و املباد ة ومحاية حقوق املستهلكن" يف أ مينيا.

-19

أيسلندا

تةةنص املةةادة  1مةةن قةةانون املنافسةةة قةةم  2005/44علةةى أن اهلةةد
مةةن القةةانون هةةو "تم ية املنافسةةة الفمليةةة وبالتةةاي زيةةادة كفةةا ة عوامة
اإلنتةا يف اجملتمة  .ويتحقةق هةذا اهلةد عةن طايةق (أ) منة الةواج
غة ة ة املمقول ة ةةة والقي ة ةةود املفاوض ة ةةة عل ة ةةى حاي ة ةةة المملي ة ةةة االقتص ة ةةادية
(ب) من ة االحتك ةةا الض ةةا م ةةن جان ة قل ةةة م ةةن الش ةةاكا وتقيي ةةد
املنافسة ( ) وتسهي دخول منافسن جدد يف السوق".

-20

الناوي

اهلةةد مةةن قةةانون املنافسةةة لمةةام ( 2004املمةةدل آخةةا مةةاة يف عةةام
 ،)2014كما جا يف املادة  1منه ،هو "النهوض باملنافسة وبالتاي
املسةةا ة يف اسةةت دام مةوا د اجملتمة بكفةةا ة" .وعنةةد تطبيةةق القةةانون،
ينبغي إيال اهتمام خاص ملصاحل املستهلكن.

-21

االحتاد الاوسي

أهةةدا القةةانون االحتةةاد قةةم  135-FZبشةةثن محايةةة املنافسةةة ،املةةؤ
 16متوز/يوليه ( 2006بصيغته املمدلةة يف عةام  ،)2011كمةا جةا
يف املادة  1منه ،هي "كفالةة وجةود منطقةة اقتصةادية مشةرتكة ،فضةال
عةةن حايةةة حاكةةة السةةل  ،ومحايةةة املنافسةةة ،وحايةةة النشةةا االقتصةةاد
يف االحتاد الاوسي ،وهتيئة الظاو للمم الفملي ألسواق السل ".

-22

صابيا

يحةةنظّم ق ةةانون محاي ةةة املنافس ةةة ،كم ةةا ج ةةا يف امل ةةادة  1من ةةه" ،محاية ةةة
املنافسةةة يف سةةوق مجهو يةةة ص ةابيا ،هبةةد حتقيةةق التقةةدم االقتصةةاد
و فاه اجملتم  ،وملا فيه صاحل املستهلكن بوجه خاص".

-23

سويساا

يسمى القةانون االحتةاد بشةثن التكةتال االحتكا يةة وقيةود املنافسةة
األخ ةةا (املم ةةدل) يف امل ةةادة  1م ةةن الفصة ة  1من ةةه إىل "منة ة اآلث ةةا
االقتصادية أو االجتماعية الضةا ة املرتتبةة علةى التكةتال االحتكا يةة
وغ ه ةةا م ةةن القي ةةود عل ةةى املنافس ةةة ،وبالت ةةاي تم ية ة املنافس ةةة ملص ةةلحة
اقتصاد سوق يستند إىل مبادئ الليربالية".

GE.15-09646

TD/RBP/CONF.8/L.1

البلد أو اإلقليم أو اجملموعة حس املنطقة

اهلد أو الغاض

-24

تاكيا

ت ةةنص املة ةةادة  1م ةةن قة ةةانون محاي ةةة املنافسة ةةة ،ق ةةم  ،4054علة ةةى أن
اهلةةد مةةن هةةذا القةةانون هةةو "منة االتفاقةةا والقةاا ا واملما سةةا
املانمةةة أو املشةةوهة أو املقيةةدة للمنافسةةة يف أسةواق السةةل واخلةةدما ،
وإسا ة استممال الشاكا املهيمنة يف السةوق ملاكة اهليمنةة ،وضةمان
محاية ةةة املنافسة ةةة عة ةةن طاية ةةق وض ة ة الل ة ةوائح التنظيمية ةةة وفة ةةاض الاقابة ةةة
الضاو ية هلذه الغاية".

-25

أوكاانيا

تةةنص ديباجةةة قةةانون محايةةة املنافسةةة االقتصةةادية ،املمةةدل آخةةا مةةاة يف
ع ةةام  ،2011عل ةةى أن الق ةةانون ي ة ةااد ب ةةه "حتدي ةةد األس ةةس القانونية ةةة
للمحافظة على املنافسة االقتصادية ومحايتها ،للحد من االحتكا يف
األنشةةطة االقتصةةادية ،ويةااد بةةه ضةةمان عمة اقتصةةاد أوكاانيةةا بكفةةا ة
باالستناد إىل تنمية المالقا القائمة على املنافسة".

اال ح األورو

GE.15-09646
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الدامنا

اهل ةةد م ةةن ق ةةانون املنافس ةةة (الق ةةانون املوح ةةد ق ةةم  700امل ةةؤ 18
ح ياان/يونيه  )2013هو "تم ية كفةا ة توزية املةوا د يف اجملتمة عةن
طايق املنافسة المملية لفائدة الشاكا واملستهلكن".

-27

إستونيا

يتناول نطاق تطبيةق قةانون املنافسةة لمةام ( 2001بصةيغته املمدلةة يف
عام  ،)2013كما جا يف الفقاة  1من املادة  1منه "احملافظة على
املنافسةةة لصةةاحل املبةةاد ة الةةاة يف جمةةاال اسةةت اا امل ةوا د الطبيميةةة،
وص ةةن الس ةةل  ،وت ةةوف اخل ةةدما وبية ة وشة ةاا املنتج ةةا واخل ةةدما
وال ةةؤول دون من ة ة أو حتدية ةةد أو تقيية ةةد املنافسة ةةة يف سة ةةائا األنشة ةةطة
االقتصة ةةادية وإزالة ةةة هة ةةذه املما سة ةةا " .وفضة ةةال عة ةةن ل ة ة  ،ينطب ة ةةق
التش ةاي "يف حةةال ا تكةةاب فم ة أو االمتنةةاع عةةن إتيةةان فم ة خةةا
إقلةةيم إسةةتونيا هبةةد تقييةةد املنافسةةة ،وأد ل ة إىل تقييةةد املنافسةةة
داخ إقليم إستونيا".

-28

فانسا

ليس هنا بيان صايح بثهدا التشاي املتملق باملنافسة يف فانسا.

-29

أملانيا

ال يتض ةةمن ق ةةانون مناهض ةةة قي ةةود املنافس ةةة بن ةةدا يتمل ةةق هب ةةد ه ةةذا
القانون أو الغاض منه.

-30

هنغا يا

يه ة ةةد ق ة ةةانون املنافس ة ةةة لم ة ةةام ( 1996املم ة ةةدل آخ ة ةةا م ة ةةاة يف ع ة ةةام
 ،)2010وفقة ةا لديباجت ةةه ،إىل محاي ةةة "املص ةةلحة المام ةةة فيم ةةا يتمل ةةق
بالف ةةا علة ةةى املنافس ةةة يف السة ةةوق مب ةةا يكف ة ة الكف ةةا ة االقتصة ةةادية
والتقدم االجتماعي وتثمن مصةاحل الشةاكا الةي تفةي بشةا الن اهةة
يف األعمال التجا ية ومصاحل املستهلكن".
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إسبانيا

أهةةدا قةةانون املنافسةةة لمةةام  ،2007حمبينةةة يف بيةةان تفس ة يةةنص
علةةى أن وجةةود منافسةةة فمالةةة بةةن املؤسسةةا التجا يةةة يشةةك أحةةد
أكةةان اقتصةةاد السةةوق ،ويضةةب تصةةافا املؤسسةةا التجا يةةة ويميةةد
توزي ة ة امل ة ةوا د املنتجة ةةة لصة ةةاحل أكثة ةةا املشة ةةغلن أو التقنية ةةا كفة ةةا ة.
وتحرتجم هذه الكفا ة يف اإلنتا بالنسبة للمسةتهل يف شةك تااجة
األسما أو زيادة يف كمية املنتجا املماوضة ،وتنوعها ونوعيتها مة
زيةةادة الحقةةة يف فةةاه اجملتم ة بثسةةاه .وبالتةةاي ال بةةد مةةن وجةةود نظةةام
يتةةوخى ،دون الت ةةدخ بص ةةو ة غ ة ضةةاو ية يف حاي ةةة ص ةةن الق ةاا ا
التجا ية ،أدوا مناسبة لضمان حسن س عمليا السوق.

-32

السويد

يام ة ة ةةي ق ة ة ةةانون املنافس ة ة ةةة  ،579 :2008امل ة ة ةةؤ  18ح ياان/يوني ة ة ةةه
 ،2008كما جا يف املادة  1من الفص  1منه إىل "إزالة ومواجهة
المقب ةةا ال ةةي تم ةةرتض س ةةبي املنافس ةةة الفملي ةةة يف جم ةةال إنت ةةا وجت ةةا ة
السل واخلدما وغ ل من املنتجا ".

-33

االحتاد األو ويب

ألغت مماهدة لشبونة املادة ()1(3ز) مةن املماهةدة املنشةئة للجماعةة
األو وبية ،الي تحةد أحةد أهةدا اجلماعةة األو وبيةة علةى أنةه يتمثة
يف إقامةةة "نظةةام يضةةمن عةةدم تشةةويه املنافسةةة يف السةةوق الداخليةةة".
وال تشة املادتةةان  2و 3مةةن مماهةةدة االحتةةاد األو ويب اللتةةان تنصةةان
عل ة ةةى ق ة ةةيم وأه ة ةةدا االحت ة ةةاد األو ويب ،ص ة ة ةااحة إىل "ع ة ةةدم تش ة ةةويه
املنافسةةة" ب ة بةةدال مةةن ل ة إىل إنشةةا سةةوق داخليةةة كهةةد وإىل
"اقتصة ة ةةاد سة ة ةةوقي اجتمة ة ةةاعي عة ة ةةاي املنافسة ة ةةة" .وم ة ة ة ل ة ة ة  ،يش ة ة ة
الربوتوكة ةةول اجلدية ةةد قة ةةم  27املل ة ة م قانونة ةةا بشة ةةثن السة ةةوق الداخلية ةةة
واملنافس ةةة إىل "أن الس ةةوق الداخلي ةةة عل ةةى النح ةةو املنص ةةوص علي ةةه يف
امل ةةادة  3م ةةن مماه ةةدة االحت ةةاد األو ويب تتض ةةمن نظام ةةا يكفة ة ع ةةدم
وفص ةةلت حمكم ةةة الم ةةدل التابم ةةة لالحت ةةاد األو ويب
تش ةةويه املنافس ةةة"ّ .
املادة  101من املماهدة املتملقة بسة عمة االحتةاد األو ويب ،مشة ة
إىل أهن ة ة ةةا ال هت ة ة ةةد إىل محاي ة ة ةةة مص ة ة ةةاحل املتنافس ة ة ةةن أو املس ة ة ةةتهلكن
فحسة ة  ،بة ة أيضة ةا إىل محاي ةةة هيكة ة الس ةةوق ،وه ةةي ب ةةذل حتم ةةي
املنافسة يف حد اهتا (القضية  4 ،C-8/08ح ياان/يونيه .)2009

أم يك الال يني
-34

12

الربازي

ت ةةنص امل ةةادة  1م ةةن الق ةةانون ق ةةم  12.529امل ةةؤ  30تشة ةاين الث ةةاين/
نوفمرب  ،2011على "التداب الوقائيةة والمقوبةا علةى انتهاكةا النظةام
االقتصةةاد  ،وتسرتشةةد باملبةةادئ الدسةةتو ية املتملقةةة باملنافسةةة الةةاة وحايةةة
املبة ةةاد ة والة ةةدو االجتمة ةةاعي للملكية ةةة ،ومحاية ةةة املسة ةةتهل ومن ة ة إسة ةةا ة
اس ة ةةت دام الس ة ةةلطة االقتص ة ةةادية" كم ة ةةا ي ة ةةنص الق ة ةةانون أيضة ة ةا عل ة ةةى أن
"الشم هو صاح املصاحل القانونية الي ُيميها هذا القانون".
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كولومبيا

تنص املادة  333من الدستو الذ اعتحمد يف عام  1991علةى أن
املنافسة حق دستو  ،وعلى أنه ينبغي للدولة أن تصةد قةوانن متنة
"إعاق ةةة أو تقيي ةةد الاي ةةة االقتص ةةادية وعليه ةةا أن متن ة ة أو تك ةةافح أ
شك من أشكال إسا ة استممال املاك السوقي املهيمن مةن جانة
أف ة ةااد أو مؤسسة ةةا " .واهلة ةةد مة ةةن قة ةةانون املنافسة ةةة ،القة ةةانون قة ةةم
 ،1340املم ةةدل يف ع ةةام  ،2009كم ةةا ج ةةا يف امل ةةادة  1من ةةه ،ه ةةو
حتةةدي ل ةوائح محايةةة املنافسةةة مةةن أج ة التكيةةف م ة ظةةاو السةةوق
الالي ةةة ،وتس ةةهي مااقبته ةةا بص ةةو ة كافي ةةة م ةةن جان ة ة املس ةةت دمن
وحتس ة ة ةةن األدوا املتاح ة ة ةةة للس ة ة ةةلطا الوطني ة ة ةةة للوف ة ة ةةا بالواج ة ة ة ة
الدس ةةتو املتمثة ة يف محاي ةةة املنافس ةةة االقتص ةةادية ال ةةاة يف األ اض ةةي
الوطنية.

-36

كوستا يكا

اهلد من قانون تشجي املنافسة والماية الفملية للمستهلكن ،قم
 ،7472كم ةةا ج ةةا يف امل ةةادة  1من ةةه ،ه ةةو الماي ةةة الفملي ةةة لق ةةوق
املستهلكن ومصالهم املشاوعة ،ومحاية وتم ية عمليةة املنافسةة الةاة
مةةن خةةالل منة وحظةةا االحتكةةا ا واملما سةةا االحتكا يةةة وغ هةةا
مةةن القيةةود علةةى فماليةةة سة الممة يف السةةوق ،وإزالةةة مةةا ال يلة م مةةن
لوائح منظمة لألنشطة االقتصادية.
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بنما

الغةةاض مةةن قةةانون املنافسةةة ،القةةانون قةةم  45املةةؤ  31تش ةاين األول/
أكتوبا  ،2007على حنو ما تنص عليه املادة  1منه هو "محاية وضةمان
عمليةةة املنافس ةةة االقتصةةادية ال ةةاة بالقضةةا عل ةةى املما سةةا االحتكا ي ةةة
والقيةةود األخةةا يف جمةةال أدا أسةواق السةةل واخلةةدما لمملهةةا بكفةةا ة،
من أج ضمان املصلحة المليا للمستهلكن".

-38

بو

يامي املاسوم التشايمي قم  ،2008 ،1044كمةا جةا يف املةادة 1
منةةه ،إىل قم ة أيةةة منافسةةة غ ة ن يهةةة بفم ة أو تصةةا يكةةون األثةةا
القيقي أو احملتم املرتت عليةه هةو التةثث يف سة الممليةة التنافسةية
على النحو املناس أو منمها.
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مجهو ية فن ويال البوليفا ية

تنص املادة  1من قةانون تشةجي مما سةة املنافسةة الةاة ومحايتهةا لمةام
 ،1992عل ةةى أن الغة ةةاض م ةةن القة ةةانون هة ةةو "تم ي ة ة ومحاية ةةة مما سة ةةة
املنافس ة ة ةةة ال ة ة ةةاة والكف ة ة ةةا ة لص ة ة ةةاحل املنتج ة ة ةةن واملس ة ة ةةتهلكن ومنة ة ة ة
املما سا والتصافا االحتكا ية ومما سا احتكا القلة والتصا
علةةى هةةذا النحةةو ،وخةةال ل ة مةةن الوسةةائ الةةي ميكةةن أن تميةةق
التمت بالاية االقتصادية أو تقيده أو ت يّفه أو حتد منه".

-40

مجاعة دول األندي

تةةنص املةةادة  1مةةن الق ةاا  285الصةةاد عةةن جلنةةة اتفاقيةةة قاطاجنةةة،
عل ةةى أن التنظ ةةيم يل ةةتمس "منة ة أو تص ةةحيح التش ةةوها يف املنافس ةةة
الناشئة عن املما سا الي تقيد املنافسة الاة".
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السوق املشرتكة لبلدان امل او
اجلنويب (م كوسو )

اهلد أو الغاض
يهد باوتوكول محاية املنافسة يف السوق املشرتكة  -القاا 96/18
امل ة ةةؤ  17ك ة ةةانون األول/ديس ة ةةمرب  - 1996إىل "محاي ة ةةة املنافس ة ةةة
داخ السوق املشرتكة".

أم يك الش لي
-42

كندا

 -43الواليا املتحدة األمايكية

الغاض من قةانون املنافسةة لمةام ( 1985بصةيغته املمدلةة) ،علةى حنةو
ما تنص عليه املادة  1-1منه ،هو "صون وتشجي املنافسة يف كندا
م ةةن أجة ة تم ية ة كف ةةا ة االقتص ةةاد الكن ةةد وقد ت ةةه عل ةةى التكي ةةف،
وتوسةةي فةةاص املشةةاكة الكنديةةة يف األس ةواق المامليةةة م ة التسةةليم يف
الوق ةةت نفس ةةه ب ةةدو املنافس ةةة األجنبي ةةة يف كن ةةدا ،وض ةةمان أن تحت ةةا
ملؤسسا األعمال الصغ ة ومتوسطة الجم فاصة منصفة للمشاكة
يف االقتصاد الكند  ،وإتاحة أسما تنافسية للمسةتهلكن ومتكيةنهم
من االختيا بن املنتجا ".
حوض اإلطا التشايمي ملكافحة االحتكا لكي يكون "ميثاقا شةامال
بشثن الاية االقتصادية يهد إىل احملافظةة علةى املنافسةة الةاة وغة
املقيةةدة باعتبا هةةا قاعةةدة التجةةا ة .وهةةو يسةةتند إىل فاضةةية مفادهةةا أن
التفاع ة غة ة املقي ةةد للق ةةو املتنافس ةةة س ةةيحقق أفض ة توزية ة ملوا دن ةةا
االقتصادية ،وأدى األسما  ،وأجود نوعية ،وأعظم تقدم ماد  ،بينما
ي ة ةةوفا يف الوق ة ةةت نفس ة ةةه بيئ ة ةةة مفض ة ةةية إىل احملافظ ة ةةة عل ة ةةى مؤسس ة ةةاتنا
السياس ةةية واالجتماعي ةةة الدميقااطي ةةة" (Northern Pacific Railway
Company versus United States, 356 United States 1 (Supreme

).(Court of the United States, 1958
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