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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
   عشرةالرابعةالدورة 
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨جنيف، 

  جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٣البند 
املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قـوانني         

وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النموذجي املتعلق باملنافسة،       
  والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  فعاليةالكأداة لتحقيق يف جمال االتصاالت استراتيجيات سلطات املنافسة     

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تشكل استراتيجيات االتصال الشاملة واحدة من أقوى األدوات الـيت متتلكهـا              

فبإمكان اسـتراتيجيات   . سلطات املنافسة إلقامة ثقافة املنافسة واحلفاظ عليها وتشجيعها       
ري وتشركهم، وتزيد من االمتثال     االتصال، عند استخدامها بفعالية، أن تثقف عامة اجلماه       

ويشكل . لقوانني املنافسة، وتشكل النقاشات املتعلقة بالسياسات، ومتكن سلطات املنافسة        
  .استخدام وسائط اإلعالم يف تنفيذ أنشطة الدعوة وجهاً أساسياً ألي استراتيجية اتصال

 بالتفـصيل   وتناقش هذه املذكرة أمهية الدعوة العامة والدعوة اإلعالمية، وتبحث          
وفيها ُتقدم اخلطوط العريـضة السـتراتيجيات الـدعوة عـرب      . أنشطة الدعوة اإلعالمية  

. القطاعات الرئيسية لوسائط اإلعالم، وُتبني طرائق تقييم استراتيجيات الدعوة اإلعالميـة          
إىل إجابات السلطات على    اً  وُتعرض دراسات حاالت وإحصاءات وصفية ومقارنة، استناد      

  .ه أمانة األونكتاداستقصاء وزعت
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  ما هي استراتيجية االتصال؟  -أوالً  
ميكن أن تعّرف سلطة املنافسة الفعالة بأهنا سلطة حتقق أهدافها بواسـطة املـوارد                -١

غري أن سلطة املنافسة ليست سوى واحدة من اجلهات         . بأكثر الطرق كفاءة ومالءمة    املتاحة
 يتخذ فيها كل مـن الـوزارات والوكـاالت          العديدة صاحبة املصلحة يف بيئة املنافسة اليت      

احلكومية األخرى، واجلهاز القضائي، وجمتمع األعمال، واملنظمات غرب احلكومية، وعامـة           
وتتأثر فعالية سلطة املنافسة بطبيعة احلال مبكانتـها يف         . اجلماهري، إجراءات لتحقيق أهدافها   

 خالل الطريقة اليت تتفاعل هبا مع هذه     هذه البيئة املعقدة، كما ميكن بالفعل حتديد فعاليتها من        
  .البيئة وتغريها

والشاملة واحدة مـن أقـوى      اً  جيداً  وهبذا تكون استراتيجية االتصال املعدة إعداد       -٢
وتبني . األدوات اليت متتلكها سلطات املنافسة إلقامة ثقافة املنافسة واحلفاظ عليها وتشجيعها          

أن استراتيجية االتصال تستطيع، عند اسـتخدامها  جتارب سلطات املنافسة الراسخة والناشئة    
بفعالية، أن تثقف عامة اجلماهري وتشركهم، وتزيد من االمتثال لقوانني املنافسة، وتـشكل             

  .النقاشات املتعلقة بالسياسات، ومتكن سلطات املنافسة
شطة ومن العناصر الرئيسية ألي استراتيجية اتصال استخداُم وسائط اإلعالم يف تنفيذ أن             -٣

وبناء على ذلك، تبحث هذه املذكرة استراتيجيات االتصال الـيت تتبعهـا سـلطات              . الدعوة
وتناقش أمهية الدعوة باختصار يف سـياق أوسـع،         . املنافسة يف سياق أنشطة الدعوة اإلعالمية     

وكذلك بالتفصيل يف حالة األنشطة اإلعالمية، مع إيالء عناية خاصة للوسائل اليت تشجع هبـا               
وُتقدم اخلطوط العريضة الستراتيجيات الدعوة اإلعالميـة عـرب   . اإلعالمية بيئة املنافسة  الدعوة  

القطاعات الرئيسية لوسائط اإلعالم، مبا يف ذلك الصحافة واملطبوعات، والتليفزيون واإلذاعـة،       
أمهية طرائق تقييم استراتيجيات الدعوة اإلعالميـة مناقـشة         اً  وُتناقش أيض . والوسائط اجلديدة 

إىل ردود السلطات   اً  وُتعرض دراسات حاالت وإحصاءات وصفية ومقارنة، استناد      . تفيضةمس
  .ويف النهاية، ُتطرح أسئلة ملواصلة مناقشة هذا املوضوع. على استقصاء وزعته أمانة األونكتاد

وتستند هذه املذكرة إىل دراسات أجرهتا منظمات وطنية ودوليـة، وإىل ورقـات               -٤
  .ابات الواردة من سلطات املنافسة الوطنية على استقصاء األونكتادأكادميية، وإىل اإلج

  الدعوة كجزء من استراتيجية االتصال  -ثانياً  

  ما هي الدعوة؟  -ألف  
ال يوجد للدعوة للمنافسة تعريف واحد شامل جلميع األغراض ألن سلطات املنافـسة      -٥

 والـدعوة . ة مـن التحـديات    حول العامل حتتاج إىل استخدام الدعوة للتصدي لطائفة متنوع        
تلك األنشطة اليت تؤديهـا وكالـة    "للمنافسة، كما عّرفتها شبكة املنافسة الدولية، تشري إىل         
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املنافسة فيما يتصل بتشجيع بيئة املنافسة بآليات غري إنفاذية، وذلك بصفة رئيسية عن طريق              
  .)١("ا املنافسةعالقاهتا مع الكيانات احلكومية األخرى وبزيادة وعي اجلماهري مبزاي

املبادرات اليت تتخذها سلطات املنافسة جتاه      " :وتشتمل الدعوة للمنافسة على ما يلي       -٦
كيانات عامة أخرى من أجل التأثري على اإلطار التنظيمي وتنفيذه بطريقة مواتية للمنافـسة،              

، ومجيع األنشطة اليت تنفذها سلطات املنافسة هبدف زيادة وعـي الـوكالء االقتـصاديني             
والسلطات العامة، وعامة اجلماهري مبا حتققه املنافسة من مزايا للمجتمع ككل، وبالدور الذي             

  .)٢("ميكن أن تؤديه سياسة املنافسة يف تعزيز املنافسة ومحايتها

  مل ُتنفذ الدعوة؟  -باء  
ففي . ُتنفذ الدعوة على أساس أن سياسة املنافسة مرغوبة لعدد من األسباب الرئيسية             -٧

من املفتـرض  "، )أو من املتنافسني احملتملني(واق اليت يوجد هبا عدد كاف من املتنافسني      األس
أن تؤدي املنافسة احلرة إىل خفض األسعار للمستهلكني، وإىل كفاءة يف استخدام املنـتجني              

 وتؤدي املنافسة كذلك، يف السياق الدينامي، إىل        )٣("للموارد، وإىل تعظيم للرفاه االجتماعي    
ات تكنولوجية، وارتفاع يف جودة املنتجات، وتنوع أكرب يف طيف املنتجات، وحتسني            ابتكار

يف حالة عدم التدخل، قد تعجز بعض األسواق عن تقـدمي احلـد             "،  وأخرياً. لكفاءة اإلنتاج 
  .)٤("األدىن من مستويات اخلدمة اليت يعترب أهنا حتقق املصلحة العامة

للدعوة للمنافسة ينبغي أن يكون تسليط الضوء       وميكن االحتجاج بأن اهلدف األمسى        -٨
 والذي ينتهي به احلال إىل أن يتحمـل         على سلوك مجاعات املصاحل اخلاصة امللتمس للربح،      

تكاليفه املستهلكون واجملتمع ككل، وأن تقليص هذا السلوك إىل احلد األدىن، عـن طريـق               
ا الرأي أكثـر وجاهـة يف       ورمبا كان هذ  . السياسات العامة، أمر جيد للمجتمع بوجه عام      

البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية حيث ميتلك جمتمع األعمـال واملـستهلكون              
ووسائط اإلعالم خربة حمدودة يف حتديد املمارسات املناهضة للمنافسة واالعتـراض عليهـا             

 السياسي تقاليد   والتماس جرب الضرر بشأهنا، وحيث ال توجد يف الوكاالت التنظيمية والنظام          
__________ 

، جمموعة أدوات الدعوة الـيت أعـدهتا        ٢٠١١الفريق العامل املعين بالدعوة والتابع لشبكة املنافسة الدولية،          )١(
ـ         : شبكة املنافسة الدولية، اجلزء األول     شبكة، عملية الدعوة وأدواهتا، ُعرضت على املؤمتر السنوي العاشر لل

اطلع  (http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc745.pdfوهي متاحة على    
  ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٥عليه يف 

، سياسات الدعوة واملنافسة، أعـدت      ٢٠٠٢الفريق العامل املعين بالدعوة والتابع لشبكة املنافسة الدولية،          )٢(
    حة علىللمؤمتر األول للشبكة، وهي متا

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc358.pdf)  ١٥اطلــع عليــه يف 
  ).٢٠١٤أبريل /نيسان

 .املرجع نفسه )٣(
 .املرجع نفسه )٤(



TD/B/C.I/CLP/28 

GE.14-50475 4 

وتشمل املربرات األخرى للدعوة للمنافـسة  . أو أي ثقافة داخلية للمنافسة يف األسواق احلرة     
وجود والية قانونية يف النص املنشئ لسلطة املنافسة، كنشر برامج التثقيف والتوعية باملنافسة             

فسة للتـدخالت  عن اجنذاب سلطات املنا    ومحاية املستهلك ونشر التشريعات املعتمدة، فضالً     
 .من فرض اجلزاءات الدعوية السابقة للحدث بدالً

وفيما يتعلق هبذا التربير األخري، يرى عدد من التحليالت املتعلقة باملنافسة أن الدعوة               -٩
وهلذا اقترحت إيالء األولوية للدعوة يف البلدان الناميـة،         . أقل إثارة للجدل من إنفاذ القانون     

 ويعرض  .)٥(ية هي كيفية حتسني فعالية مبادرات الدعوة للمنافسة       حبيث تصبح القضية الرئيس   
سيمون إفينيت اخلطوط العريضة لألسس املنطقية التالية اليت حددهتا شبكة املنافسة الدوليـة             

  :لتنفيذ الدعوة للمنافسة
تشكل الدعوة للمنافسة عنصراً مكمالً لإلنفاذ، وذلك باستهداف اللـوائح            )أ(  

ن التهديدات اليت تتعرض هلا املنافسة من القطاع اخلاص، بواسطة تـدابري            ع  احلكومية، فضالً 
  ؛هتدف إىل إزالة الضرر الواقع على االقتصاد أو إصالحه أو منع وقوعه أو احلد منه

ُتستخدم الدعوة للمنافسة يف منع التدخالت احلكومية الـسابقة للحـدث             )ب(  
لذين قد يعانون أكثر ما يعانون من عمليـات         ملصلحة الوكالء االقتصاديني الضعفاء ا    اً  حتقيق

  ؛املنافسة املعيبة
بفضل استقاللية سلطة املنافسة، ميكن استخدام الدعوة للمنافسة يف احلـد             )ج(  

من الفاقد الذي قد ينشأ عن تأثري جمموعات املصاحل اخلاصة على قرارات وكاالت التنظـيم               
  ؛احلكومية
 الدعوة املوجهة إىل عامة اجلماهري أمهيـة        يف نظم املنافسة الناشئة، تكتسي      )د(  

  .)٦(بوصفها أداة لزيادة الشفافية، وهذا يساعد يف بناء الدعم

  كيف تنفذ الدعوة؟  -جيم  
على سـبيل   . كبرياًاً  قد يتفاوت نطاق األنشطة املتعلقة بالدعوة يف الواقع العملي تفاوت           -١٠

قضايا أساسية، مثـل كيفيـة إضـرار        املثال، فأي عرض يتضمن جمموعة من النقاط املتعلقة ب        
ومن األمثلة على الـدعوة  . من أشكال الدعوة االحتكار باجلماهري مع إثراء احملتكر، ميثل شكالً    

اً وميكن أن تتضمن أيـض    . احلجة القانونية واالقتصادية املقدمة يف عملية التنظيم القطاعي       اً  أيض
دمي اإلفادات اخلطية، أو إصـدار الورقـات     األنشطة املتعلقة بالدعوة اإلدالء بالشهادات، أو تق      

. املوجهة إىل الوزارات أو اإلدارات التشريعية أو احملاكم أو جهات التنظيم القطاعية أو البلديات             
__________ 

)٥ ( S Evenett, 2006, Competition Advocacy: Time for a Rethink, Northwestern Journal of International 

Law & Business, 26(3):495–496.  
 .٥٠٠-٤٩٧املرجع السابق، الصفحات  )٦(
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وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تتضمن األنشطة املتعلقة بالدعوة إلقاء اخلطابات أمام الرابطـات              
عن كتابة املقاالت للنشر يف اجلرائد        واملؤمترات، فضالً املهنية والتجارية واملؤسسات األكادميية     

وميكن كذلك أن يعترب مـن  . املتخصصة أو غريها، وإعداد استراتيجية مترابطة لوسائط اإلعالم      
أنشطة الدعوة عقد املؤمترات الصحفية وشرح أمهية املنافسة ومبادئ السوق وآثارهـا بطـرق              

لق مبادرات مرتبطة حباالت راهنة أو دعاوي قلـق         لسلطة املنافسة أن تط   اً  وميكن أيض . أخرى
  .)٧(تتعلق مبكافحة االحتكار، كاحلمالت املواضيعية أو تكريس سنة للدعوة للمنافسة

ويف البلدان النامية اليت ال توجد هبا نظم راسخة للمنافسة، يكون التـرويج ملبـادئ                 -١١
لوية ال لكي تتمكن سلطة املنافـسة       املنافسة بني اجلماهري مهمة مستمرة جيب أن تكون هلا األو         

لكي يكون ذلك نقطة انطالق منطقيـة       اً  من نشر والياهتا وتأكيد ظهورها فحسب، وإمنا أيض       
فقد ثبت أن الوقاية السابقة للحدث أكثر فعالية من حيث التكلفـة مـن              . ألنشطتها اإلمجالية 

 بني انعدام الـوعي وشـح       سيما يف السنوات األوىل للسلطة حني يتبني أن الصلة         اإلنفاذ، وال 
ومن مث، فقد يكون مـن      . املوارد تشكل حلقة مفرغة تسودها أساليب راسخة لتسيري األعمال        

األفضل يف السنوات األوىل لسلطة املنافسة، حىت يرتفع إنتاجها، أن تبدأ بالدعوة قبل أن تنتقـل                
وميكن إرجاء التحقيق يف    . إىل تطبيق اإلنفاذ الذي يركز على قضايا بسيطة يسهل تقييمها         اً  تدرجيي

  .)٨(القضايا املعقدة حىت تصل ثقافة املنافسة واخلربة املتراكمة إىل املستوى الذي يسمح بإجرائه

  الدعوة اإلعالمية  -ثالثاً  
تتمثل النتيجة املرجوة من أي محلة اتصاالت قائمة على وسائط اإلعالم يف قدرة سلطة                -١٢

وباكتـساب الوصـول إىل   . ارسة التأثري يف بيئة السياساتاملنافسة على إيصال صوهتا وعلى مم    
وسائط اإلعالم وحتديد إطار املشاكل من منظور السياسات العامة، تستطيع سلطة املنافسة أن              

  .متارس الضغط من الناحية االستراتيجية على متخذي القرارات الرئيسيني من أجل تغيري البيئة
نطاق عريض من استراتيجيات االتصال من أجل       وتشمل الدعوة اإلعالمية استخدام       -١٣

النهوض بسياسات املنافسة، ولكن لن تستخدم كل مبادرة للدعوة اإلعالمية كل استراتيجية            
على سبيل املثال، تقدم جمموعات التركيز واسـتطالعات رأي اجلمـاهري معلومـات         . منها

__________ 

)٧( M Skrobisz, 2012, The ABCs of advocacy: the basic principles, presented at ICN Advocacy 

Workshop وهي متاحة على ،   
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/bos5_uokik_icn_oct12.pdf ) ــه يف ــع عليـ  ١٥اطلـ

  .)٢٠١٤يل أبر/نيسان
، سياسات الدعوة واملنافسة، أعـدت      ٢٠٠٢الفريق العامل املعين بالدعوة والتابع لشبكة املنافسة الدولية،          )٨(

    للمؤمتر األول للشبكة، وهي متاحة على
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc358.pdf )   ١٥اطلع عليـه يف 

 ).٢٠١٤أبريل /نيسان
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. عالية من أجل مجهور حمدد    يفكر فيه الناس وما ميكن استخدامه لتحديد إطار القضايا بف          عما
فمجموعات املهارات واملوارد املتاحة قد جتعل سلطة ما مستعدة لنوع معني من االتـصال،              

غري أنه جيب أن تتحني سلطات املنافسة الفرص        . كاإلعالن املدفوع األجر أو إعداد األخبار     
تيجيات االتـصال  كانت تركيبة استرااً وأن تكون مستعدة لالستفادة من احلاالت الناشئة، أي   

ويف الوقت نفسه، جيب أن حتذر سلطات املنافسة مـن اجتـذاب اهتمـام    . اليت تستخدمها 
وسائط اإلعالم كهدف يف حد ذاته، وينبغي أن تستخدم استراتيجية تربط كل إجراء إعالمي        

  .بغايات وأهداف حمددة
وميكن . بقضاياهاوتوجد يف األخبار كل يوم أنباء ميكن لسلطات املنافسة أن تربطها     -١٤

على سبيل املثال، تعرف سلطات املنافسة حول العامل أن         . ببعض األخبار العاجلة  اً  التنبؤ فعلي 
. معينة، كأيام املنافسة العاملية وأيام املستهلكني، سوف حتظى بتغطية إعالمية ضـخمة اً  أحداث

هذه األحـداث   وتستطيع السلطات أن ختطط إلصدار أنباء متصلة باملوضوع تتزامن مع مثل            
رئيـسية عنـد    اً  املتوقعة، وميكن أن تصبح األنباء اجلديرة بالنشر يف أي يوم بوجه عام أخبار            

  .ربطها هبذه الطريقة مبا يقترن هبا من أحداث
للقيام بذلك، قد ترغب الـسلطات يف       اً  وبالنظر إىل املهارات الواجب توافرها مسبق       -١٥

 واملساعدة يف وضع جداول األعمـال اإلعالميـة         اغتنام العديد من الفرص إلعداد األخبار     
فعلى سبيل املثال، أجرت املديرية العامة املعنية باملنافسة والتابعة للمفوضية األوروبية           . والعامة

دراسة يف الدول األعضاء لالحتاد األورويب وسويسرا كشفت عن أن املستهلكني يف سويسرا             
. ل واالتصال باالنترنت مقارنةً ببقية أوروبا     يدفعون ضعف متوسط سعر أجهزة اهلاتف احملمو      

والقت الدراسة تغطية واسعة النطاق على الصعيد الوطين يف سويسرا وسـاعدت يف وضـع    
  . قيد التدقيق العامSwisscomقضية احتكار مقدم اخلدمات الوطين 

وتساعد أيضاً ممارسة الدعوة اإلعالمية سلطة املنافسة يف تكوين فريق مدرب مـن               -١٦
وميكن . ألخصائيني يف الدعوة اإلعالمية وتبين بالتايل القدرات داخل السلطة ملواصلة التغيري          ا

أن يكون أحد األهداف املهمة ألنشطة الدعوة اإلعالمية تطوير جمموعـة مـن املهـارات               
الضرورية بني موظفي السلطة الستكمال وحتسني اجلهود القائمة اليت تبذهلا وكالة املنافـسة             

  . جمال الدعوة، من أجل مواصلة اإلصالح االقتصاديوجهودها يف

  دور استراتيجية الدعوة اإلعالمية يف تعزيز بيئة املنافسة  -ألف  

  الدعوة اإلعالمية تساعد يف إذكاء الوعي العام  -١  
تستطيع الدعوة اإلعالمية أن تساعد يف إذكاء الوعي العام فيما يتعلق بكل من دور                -١٧

ـ         اءاهتا، فضالً سياسة املنافسة وإجر    املناهـضة   سلوكياتعن الفوائد املتمثلة يف التـصدي لل
وميكن للحديث عن مزايا بيئة املنافسة وشرح هذه املزايا بلغة بسيطة أن يـساعدا              . للمنافسة
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كما أن الضرر الذي ميكن أن يوقعه       . اجلماهري يف حتسني ارتباطها بأهداف سياسات املنافسة      
سباب رزق الناس، من حيث ارتفاع أسعار السلع واخلـدمات          السلوك املناهض للمنافسة بأ   

األساسية على سبيل املثال، ميكن شرحه ببساطة عن طريق عدد من الوسائط، يف مقـاالت               
. أو يف مناقشات بالتليفزيون واإلذاعة، أو على شبكات التواصل االجتمـاعي            صحفية مثالً 

لجماهري فكرة عن اإلنصاف، وكـذلك      وهبذه الطريقة، تستطيع الدعوة اإلعالمية أن تقدم ل       
وعالوة على ذلك، فعند مشاهدة . عن سبل ووسائل اإلبالغ عن االنتهاكات والتماس العدالة

وكذلك (مزايا اإلجراءات اليت تتخذها سلطة املنافسة يف وسائط اإلعالم، يكتسب اجلمهور            
  .سات املنافسةأفضل للدور الذي تؤديه سيااً فهم) العديد من اجلهات صاحبة املصلحة

وميكن استخدام كل من وسائط اإلعالم هذه الستهداف مجاهري بعينـها وتـسليط               -١٨
فإذا كانت األنباء تتعلق بقضايا مثـل  . الضوء على ما خيصها من قضايا يف أسواق وطنية خمتارة        

األجور والسلع وتوفري اخلدمات األساسية، كان من احملتمل أن تثري االهتمام عـرب مـستويات              
وهبذه الطريقة، تستخدم الدعوة للمنافسة يف إشاعة ثقافة املنافسة يف الـرأي            . ديدة من اجملتمع  ع

على سبيل املثال، قد يسفر تعميم قضايا       . للدعم السياسي اً  مصدراً  العام، وميكن أن ُتتخذ أيض    
ستهلكني بأسباب الرزق يف إطالق إجراءات تتخذها رابطات امل       اً  مباشراً  املنافسة املرتبطة ارتباط  

  .أو النقابات التجارية للضغط من أجل جرب الضرر الناتج عن سياسات التسعري غري العادلة
وقد ذكر العديد من اجمليبني على االستقصاء الذي وزعته أمانـة األونكتـاد أهنـم                 -١٩

ينفذون أنشطة إعالمية تروجيية إلبراز دور سلطة املنافسة بوصفها مؤسسة فعالة من حيـث              
ففي أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، ُيتخـذ        . على السياسات العامة وإنفاذ القوانني    التأثري  

مكتب املدعي العام الوطين للشؤون االقتصادية يف شيلي، وسلطة املنافسة ومحاية املستهلك يف 
كولومبيا، واملعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية يف بريو أمثلةً واضـحة              
على املؤسسات املتمتعة باالستقاللية واملوارد الكافية للمشاركة بفعالية يف محالت الدعوة من            
أجل دعم أنشطتها والترويج هلا باستخدام خمتلف وسائط اإلعالم كالـصحافة والتليفزيـون       

  .وشبكات التواصل االجتماعي

   جمتمعات األعمالسلوكالدعوة اإلعالمية تؤثر يف   -٢  
الدعوة اإلعالمية أداة لتثقيف اجلماهري، فإن هلا الفضل يف االرتقاء جبملـة            ملا كانت     -٢٠

إذ ميكن استخدام احلمالت اإلعالمية الستهداف      . أمور من بينها الفهم األويل لقانون املنافسة      
جمتمعات األعمال بالتحديد، وتسليط الضوء على القضايا ذات الصلة كالتجاوزات املتمثلـة            

ن التكتالت االحتكارية، واجلزاءات وما يرتبط هبا من خمططات التسامح مع يف اهليمنة، وتكوي
وميكن أن تقوم هذه احلمالت بعرض املخاطر اليت يتعرض هلا هؤالء املتجـاوزون،             . املبلغني

وميكـن أن  . واإلسهام يف حتسني معدالت االمتثال، وحتفيز املشاركة يف خمططات التـسامح     
ة املستهِدفة ألنشطة ألعمال أمهية بالغة يف االقتصادات النامية         تكون ألنشطة الدعوة اإلعالمي   

واليت متر مبرحلة انتقالية واليت قد تفتقر إىل وجود ثقافة منافسة راسخة أو جمتمع أعمال ميتلك                
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. املعرفة القانونية والتقنية الالزمة الختاذ تدابري الوقاية من املمارسـات املناهـضة للمنافـسة             
إذا سلطت أنشطة الدعوة اإلعالمية الضوء على نتائج حـاالت عـدم            وعالوة على ذلك،    

  .االمتثال لقوانني املنافسة، فسيكون من املرجح أن ميتثل جمتمع األعمال املعين بقوانني املنافسة

  الدعوة اإلعالمية تؤثر يف سلوك واضعي السياسات  -٣  
 مهـم يف املناقـشة      سيما الوسائط اإلخبارية، بـدور     تضطلع وسائط اإلعالم، وال     -٢١

ما تتمكن وسائط اإلعالم من حتديد جدول       اً  وكثري. الدميقراطية للقضايا املتعلقة بالسياسات   
ويف الدميقراطيات اليت تشيع فيهـا وسـائط        . األعمال العام لقضية ما وتعيني حدود املناقشة      

فحسب، وإمنـا    اإلعالم، ال حتدث الصراعات املتعلقة بالسياسات العامة يف اجلهاز التشريعي         
يف نشرات األخبار املسائية وعلى صفحات اجلرائد األوىل وعلى اإلنترنت وعرب           اً  حتدث أيض 

وتستطيع املعلومات املنشورة يف وسائط اإلعالم أن تدعم الوضع الـراهن           . املوجات اإلذاعية 
 فوسـائط . تنهض باألهداف السياساتية اليت حيددها اإلصالح االقتصادي وسوق املنافسة         أو

اإلعالم، وخباصة وسائط اإلعالم اإلخبارية، قادرة على رفع األصوات حبيـث ال يـستطيع              
  .صانعو السياسات جتاهلها

  التفاعل بني الداعني للمنافسة ووسائط اإلعالم وكيانات احلكم السياسي  -٤  
 من املتوقع أن يكون تأثري الدعوة اإلعالمية على الوعي باملنافسة واختاذ القرارات يف              -٢٢

غري أن هذا التأثري قد حتد منه البيئة السياسية اليت          . من الناحية النظرية  اً  إجيابياً  هذا اجملال تأثري  
وبعبارة أخرى إذا كان كـل   . تعمل فيها األسواق، مبا يف ذلك سوق وسائط اإلعالم نفسها         

يف أن ختـضع    ، فهناك احتمال كبري     نسبياًاً  تقييداً  من حرية الصحافة واملنافسة السياسية مقيد     
ويف هذه البيئة، يقل تأثري سلطة املنافسة على مسار الـسياسات           . الصحافة للتدخل السياسي  
  .عن طريق الدعوة اإلعالمية

ومن العوامل األخرى أنواع العقبات اليت قد تواجهها الدعوة للمنافسة يف قطاعـات               -٢٣
فعقب استقـصاء أجـري يف      . سةسيما يف الدوائر اليت يقل فيها رسوخ ثقافة املناف         معينة، وال 

جيـوز للوكـاالت املـسؤولة يف عمليـات         "، أفادت شبكة املنافسة الدولية بأنه       ٢٠٠٢ عام
اخلصخصة أو اإلصالح التنظيمي أن تسعى فيما بينها إىل زيادة الدخل احلكـومي، ومحايـة               

عـاة  جمموعات اقتصادية بعينها، وتعزيز االستثمار بضمان درجة معينة مـن احلمايـة، ومرا            
عن احلفاظ على املصاحل اخلاصة بكل قطاع الـيت           القلق البيئية أو املتصلة بالعمل، فضالً      دواعي

تكتسب الدعم من رجال السياسة، واليت رمبا ترددت بذلك يف إيـالء األولويـة للتوصـيات              
  .)٩("باملنافسة املتعلقة

__________ 

 .نفسهاملرجع  )٩(
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  منافسةاستخدام وسائط اإلعالم كأداة للكشف عن املمارسات املناهضة لل  -٥  
ذكرت أغلبية السلطات اليت ردت على استقصاء األونكتاد أهنا تراقـب وسـائط               -٢٤

وإلجراء هـذه املهمـة،     . اإلعالم لرصد أي عالمات تشري إىل ممارسات مناهضة للمنافسة        
مـوظفني  ) كما يف بلغاريا، واجلمهوريـة التـشيكية، وكرواتيـا        (تكرس أغلبية السلطات    

، )كما يف البوسـنة واهلرسـك     (وتقارير  ) كما يف سويسرا  (مكاتب تصدر استعراضات     أو
على سبيل املثـال، ترصـد   ). كما يف بولندا(حتّدث نظم املعلومات الداخلية باستنتاجاهتا      أو

سلطة املنافسة يف النرويج وسائط اإلعالم من خالل حمرك حبث آيل يستخدم كلمات ومجل              
 يف جمال املنافسة يف أسواق معينـة،        مفتاحية خمتارة، وقد كشفت بذلك عن مشاكل حمتملة       

  .وعن عدم اإلخطار بعمليات دمج ومتلك
مثل إسبانيا، وأملانيا، ومجهورية مولدوفا،     (وأشار العديد من اجمليبني على االستقصاء         -٢٥

يف النظـام   اً  مباشر  إىل أنه ال ميكن اعتبار معلومات وسائط اإلعالم دليالً        ) وصربيا، وكرواتيا 
وال تـستخدم معلومـات وسـائط       . كان ميكن ذكرها كمصدر للتحقيقات    القانوين، وإن   

اإلعالم عامة إال كإشارة ظرفية أولية للتحقيق يف قضية ما من أجل التوصل إىل املزيد مـن                 
فعلى الطرف املقدم ملثل هذه املعلومات كدليل أن يثبت إفاداته بواسطة أنواع أخرى             . األدلة

  .من األدلة هلا موثوقية أكرب
يطبق مبدأ التقييم احلر لألدلـة،  ) مثل السويد، وسويسرا، وبولندا(ويف دوائر أخري      -٢٦

قيود على مصادر األدلة وأنه ال وجود يف بعـض احلـاالت            اً  وهذا يعين أنه ال توجد مبدئي     
غري أن العديد من اجمليبني على االستقصاء من الدوائر         . لقواعد حتدد وزن خمتلف أنواع األدلة     

يها باملعلومات املستمدة من وسائط اإلعالم أمام احملاكم أكدوا علـى ضـرورة             اليت يؤخذ ف  
علـى  . إثبات صحة هذه األدلة أو تقدمي أدلة داعمة هلا أو أنواع أخرى من األدلة امللموسة              

سبيل املثال، يلتمس االحتاد األورويب عادة تأكيد املعلومات املستمدة من وسائط اإلعالم من             
ففي قضية سعر الفائدة السائد بـني  . سطة ما لديه من أدوات حتقيق عادية  املصدر مباشرة بوا  

بنوك لندن على سبيل املثال، وضعت املفوضية األوروبية يف اعتبارها املعلومات املتاحة بشكل             
ويف عدد من احلاالت، تقيَّم جودة األدلة املستمدة من وسائط اإلعـالم يف        . عام يف الصحافة  

، )كما يف السويد  (، أو بواسطة جلنة مستقلة      )كما يف أملانيا  (سطة السلطة   املقام األول إما بوا   
وترد أدناه بعض دراسات احلاالت اليت      ). كما يف اجلمهورية التشيكية   (أو يف احملكمة نفسها     

  :سلط اجمليبون على االستقصاء الضوء عليها
ـ - اجلمهورية التشيكية   )أ(   شويه  يف إحدى احلاالت، أدين منتجو الدواجن بت

أجرته قناة  ومشلت األدلة تسجيالً. املنافسة التفاقهم على استراتيجية مشتركة لتحديد األسعار
  ؛تليفزيونية يف أثناء اجتماع ملنتجي الدواجن
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 بعد أن شرح مدير مبيعات إحدى الشركات ملذيع بالتليفزيون          - الدامنرك  )ب(  
القضية الناشئة عن ذلك عـن      كيف تستخدم الشركات تثبيت أسعار إعادة البيع، أسفرت         

ويف قضية أخـرى ضـد      .  كرونة دامنركية على الشركة    ١ ٠٠٠ ٠٠٠فرض غرامة قيمتها    
منتجي البطاطا، َتمثل جزء من األدلة املقدمة إىل املدعي العام يف برامج تليفزيونيـة نـاقش                

اء على  خالهلا املنتجون مستقبل أسعار البطاطا، وشجع فيها رئيس منظمتهم التجارية األعض          
  ؛رفع األسعار واحلد من إنتاج البطاطا

 يف قضية حكم فيها بالغرامة للتالعـب يف املناقـصات علـى             - النرويج  )ج(  
 دقائق على شبكة البث     ٩شركتني لرصف الطرق، أضيف إىل ملف القضية نبأ إخباري مدته           

  ؛الوطنية، ولكنها مل تستخدم كدليل قائم بذاته
نافسة ومحاية املستهلك دعاوى يف قضايا عديـدة         رفع مكتب امل   - بولندا  )د(  
 ،)١٠(إىل تقارير لوسائط اإلعالم مشلت قضايا تتعلق بـالتواطؤ يف سـوق النفايـات             اً  استناد

  ؛)١٢( وإذاعة مباريات كرة القدم،)١١(والتالعب يف املناقصات يف فروكالف
الت إىل مقـا  اً   شرعت الدولة يف عدة حتقيقات استناد      - مجهورية مولدوفا   )ه(  

ويف إحدى القضايا، قبل القاضي الدليل املـستند إىل وسـائط           . نشرت يف وسائط اإلعالم   
  ؛يف جمال توزيع النفط بالتجزئةاً اإلعالم ملقاضاة عدة شركات عمدت إىل تثبيت األسعار مع

اً  أصدرت دائرة مكافحة االحتكار االحتاديـة مـؤخر        - االحتاد الروسي   )و(  
نه أن يؤدي إىل إعالن حدوث انتهاك لقانون املنافـسة، وذلـك            حبظر النشاط، ميك  اً  إخطار

علـى املوقـع    اً  نشر أيض (باالستناد إىل تصريح عام أدىل به املدير العام إلحدى الشركات           
  ؛فيما يتعلق بسلوك الشركة يف جمال التخطيط يف السوق) الشبكي للشركة

القضايا التاليـة    أصدرت جلنة محاية املنافسة حتذيرات أو رفعت         - صربيا  )ز(  
 باستخدام معلومـات    ‘١ ‘:باللجوء إىل معلومات حصلت عليها من مصادر إعالمية متنوعة        

حصلت عليها من جريدة بشأن سلوك منتجي األلبان، رفعت دعوى انتهت بقرار ضد أكرب              
 رفعت دعوى بعد أن أثـار صـحفي         ‘٢‘منتجي األلبان عن سوء استغالل وضعه املهيمن؛        

ل مبدينة حملية بشأن حتديد أسعار منفردة عن خـدمات     ؤور صادر عن مس   الشكوك حول قرا  
 اختذ إجراء بعد أن أفادت جريدة عن عملية دمـج           ‘٣‘سيارات األجرة لكل سائق سيارة؛ و     

  ؛اكتملت دون إخطار مسبق
__________ 

 uokik.gov.pl/news.php?news_id=1081، متاح علـى     ٢٠٠٩ املنافسة ومحاية املستهلك،     مكتببولندا،   )١٠(
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٥اطلع عليه يف (

 uokik.gov.pl/news.php?news_id=10746، متاح على    ٢٠١٣بولندا، مكتب املنافسة ومحاية املستهلك،       )١١(
 ).٢٠١٤ أبريل/ نيسان١٥اطلع عليه يف (

 uokik.gov.pl/news.php?news_id=10571، متاح على    ٢٠١٣بولندا، مكتب املنافسة ومحاية املستهلك،       )١٢(
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٥اطلع عليه يف (
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 يف إحدى القضايا، رفعت اللجنة الوطنية للمنافسة دعوى رمسية          - إسبانيا  )ح(  
ملنتجي العجائن بعد أن أدىل رئيسها بإفادات للصحف مشلت احلديث          ضد الرابطة اإلسبانية    

ويف حالة أخرى، عرفـت     . عن توصيات التسعري، وانطوت على انتهاكات لقانون املنافسة       
اللجنة الوطنية للمنافسة من خالل ما تناقلته الصحافة بالتصرحيات اليت أدىل هبا رئيس جملس              

ات بإسبانيا فيما يتعلق بزيادات يف األسعار أوصى هبـا          السياحة باحتاد أرباب العمل والصناع    
ووضعت اللجنة يف اعتبارها الظروف احمليطة بالتصرحيات، مبـا يف ذلـك       . أصحاب الفنادق 

وبعد التحقيق، غُرم االحتـاد     . اجلمهور اخلاص ومنصب املتكلم يف القطاع ورد فعل القطاع        
  ؛ يورو١٥٠ ٠٠٠مبلغ 

ير برنامج تليفزيوين موجه للمستهلكني رسالة       أحال مكتب حتر   - سويسرا  )ط(  
ألحد صانعي السيارات يتعلق باسـترياد مركبـات        اً  إىل أمانة سلطة املنافسة تتضمن تصرحي     

جتارية من أملانيا إىل سويسرا، واستخدمت السلطة هذه الرسالة كواحدة من عدة أشـكال              
  .لالستدالل يف القضية اليت أقيمت بعد ذلك

ل التايل بعض أنواع وسائط اإلعالم اليت ميكن أن تكون استراتيجيات           وترد يف الفص    -٢٧
الدعوة من خالهلا فعالة، وُتقدم دراسات حاالت أخرى مستمدة مـن اإلجابـات علـى               

  .االستقصاء

  أنواع وسائط اإلعالم  -باء  

  الصحافة واملطبوعات  -١  
املطبوعة، أكثر مـا  تستخدم النشرات الصحفية، واملقابالت، واملؤمترات، والوسائط         -٢٨

تستخدم يف دعوة اجلماهري إىل معرفة مزايا وجود عدد أقل من اخليارات التنظيميـة لتعزيـز               
املنافسة، أو زيادة الوعي بشأن قضية بارزة على جدول أعمال سلطة املنافسة، أو نشر حالة               

أو إحاطة  مهمة ألنشطة إنفاذ القانون يف إحدى سلطات املنافسة كوسيلة لتثقيف اجلماهري،            
  .جمتمع األعمال مبتطلبات قانونية معينة كتلك اليت تتعلق بتملك أنشطة األعمال

وذكرت مجيع السلطات اليت أجابت على استقصاء األونكتاد أهنا تلجأ إىل النشرات              -٢٩
الصحفية لتسجيل األحداث كما هو مذكور أعاله، وأنه ميكن أن تكون هلذه الطريقة فعالية              

على سبيل املثال، أجرت سلطة املنافسة يف املغرب حـوايل عـشر            .  الوعي كبرية يف إذكاء  
، عقـدت   ، وبعد أن نشرت تقريـراً     ٢٠٠٩دراسات عن الصناعة يف جمال املنافسة منذ عام         

دعي إليه ممثلون لطائفة من املصادر اإلعالمية من أجل ضمان نشر النتائج على             اً  صحفياً  مؤمتر
للتعويـضات  اً سـيئ اً اتضح من النقاشات العامة أن نظامويف إحدى احلاالت،  . نطاق واسع 

حيكم أسعار السلع واخلدمات اخلاضعة للتنظيم، وأدى هذا يف هناية املطاف إىل عملية إصالح              
  .تدعمها احلكومة
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ما يكون اخلرب أو النشرة الصحفية أفضل وسيلة إليصال الرسـالة، ولكـي             اً  وكثري  -٣٠
تويات الفعالية، ينبغي للسلطات أن تنمـي العالقـات         تتحلى مثل هذه النشرات بأعلى مس     

اً وينبغي للسلطات أن تعترب نفسها مـصدر      . املثمرة مع الصحافة وفرادى الصحفيني املعنيني     
عن الوصول يف الوقت املناسب  ألنباء لديها فيها ما يلزم من خربة ومصداقية وموثوقية، فضالً      

ففي زامبيا على سبيل املثال، نشر موظفـو        . ملترابطةإىل املعلومات واملعرفة الواسعة بالقضايا ا     
السلطة مقاالت يف جريدتني يوميتني وطنيتني قدموا فيها اخلطوط العريضة لواليـة الـسلطة              

، حيث وجـه املـستهلكون      وكان رد الفعل عليها إجيابياً    . ودور املنافسة ومحاية املستهلك   
مريكية، وبعد التقدم التكنولوجي الذي     ويف الواليات املتحدة األ   . شكاوى إىل عناية السلطة   

أدى إىل استخدام تطبيقات اإلرسال الرقمية على اهلواتف الذكية لتخطي اجلهات املرسلة عند         
ـ اً االتصال وطلب سيارات األجرة، بدأت جلنة التجارة االحتادية جهـد         يهـدف إىل  اً دعوي

 على جتنب فـرض قيـود       تشجيع وكاالت التنظيم احمللية يف أنشطة أعمال سيارات األجرة        
واستجابة للقواعد اليت حددهتا وكاالت التنظـيم احملليـة         . تنظيمية غري مربرة على املنافسة    

واحلكومية هبدف تقييد أنواع املركبات املتاحة وقدرة السائقني على اسـتخدام تطبيقـات             
ى املزايا  اهلاتف احملمول، أدىل موظفو اللجنة بتعليقات عن طريق النشرات الصحفية أكدت عل           

. اليت حيصل عليها املستهلكون من املنافسة بني الطرق التقليدية واجلديـدة ألداء اخلـدمات             
وطبعت جريدة كربى مقالة للرأي حررها أحد أعضاء اللجنة انتقدت األنظمـة املقترحـة،              
ودعا مكتب ختطيط السياسات التابع ملدير اللجنة إىل إلقاء كلمـة رئيـسية يف االجتمـاع                

جملموعة من اجلهات التنظيمية املعنية بالصناعة، قام بتغطيتها ممثلون عـن وسـائط             السنوي  
  .اإلعالم اإلخبارية املهتمة بالصناعة، من أجل شرح موقف اللجنة

ويف بعض احلاالت، قد يكون من املناسب إفادة الصحفيني مبعلومات ميكنها بطريقة              -٣١
كانت قد اسُتبعدت من األنباء املنشورة، وتقـدمي        بناءة أن تربز املعلومات الرئيسية اليت رمبا        

على سبيل املثال، قام مكتـب املنافـسة     . مواد أساسية أو اقتراح أنباء بديلة أو أنباء للمتابعة        
ومحاية املستهلك يف بولندا، من أجل اجتذاب اهتمام الصحفيني بالقضايا املتعلقة باملنافـسة،             

ضل املقـاالت الـصحفية والـربامج اإلذاعيـة         بتنظيم مسابقات سنوية وتقدمي جوائز ألف     
  .والتليفزيونية يف جمال املنافسة ومحاية املستهلك

غري أنه من املهم التذكري بأن أهداف الصحفيني قد ختتلف عـن أهـداف سـلطة                  -٣٢
وبالفعل، قد يكون من الـصعب   . املنافسة، وأن هذا صحيح عرب كافة أنواع وسائط اإلعالم        

ن تقيم عالقات بناءة مع الصحافة، حيث إن معـايري مثـل االنفتـاح       على السلطات أ  اً  متام
وفيمـا يلـي دراسـات      . من بلد إىل آخر   اً  واإلنصاف والشفافية يف الصحافة تتفاوت كثري     

  :حاالت أخرى سلط اجمليبون على االستقصاء الضوء عليها
 فقد اغتنم يف الدولة،اً  ملا كانت ثقافة املنافسة حديثة العهد نسبي       - الربازيل  )أ(  

ه لعقد  على إنشائ اً  ال مبرور مخسة عشر عام    اجمللس اإلداري للدفاع االقتصادي فرصة االحتف     
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سلسلة من أحداث الدعوة من أجل اجلهات الربازيلية صاحبة املصلحة، مشلت نشر كتـاب              
 بيئة  يتعلق بتطور املنافسة يف الربازيل، ومحالت تثقيفية إلبراز أمهية السياسات العامة يف محاية            

وأطلقت محالت دعائية متصلة هبذا املوضوع      . جريدة املنافسة الربازيلية  املنافسة، وإعادة نشر    
تضمنت إنتاج رسومات ونشر إعالنات يف الصحف الكربى واجملالت الوطنية وإطالق موقع            

  ؛األعمال على شبكة اإلنترنتأنشطة مرتبط ب
توىل مراقبة مبدأ الشفافية معلومات      تقدم جلنة محاية املنافسة اليت ت      - بلغاريا  )ب(  

وتصدر نشرات صـحفية عـن      . ووسائط اإلعالم اجلمهور  باستمرار عن أنشطتها إىل عامة      
نشر على املوقع الشبكي الرمسي للجنة، وترسل بالربيد    بعض القرارات اليت تعتمدها اللجنة، وتُ     

ليوميـة واألسـبوعية،     إىل وسائط اإلعالم الوطنية الكربى، مبا فيها الـصحف ا          لكترويناإل
  ؛واجملالت، وقنوات التليفزيون واإلذاعة، ووكاالت األنباء

 كُلف املركز الرئيسي لسياسات املنافسة بالدولة بـإجراء دراسـة           - شيلي  )ج(  
لتقييم خطر الرابطات التجارية يف الدولة، وخلص إىل أنه الشـك يف أن رابطـات التجـارة                 

ما يسرت ممارسات زادت من     اً   التواطئي، وأهنا كثري   واألعمال تشكل أدوات مشتركة للسلوك    
وعقب الدراسـة، نـشرت     . التنسيق السري فيما بني املتنافسني، مما أدى إىل تقليص املنافسة         

، "٢رابطات التجارة ومكافحة االحتكار، مادة الدعوة رقم        "املسودة األوىل ملا أصبح فيما بعد       
. ون االقتصادية، وخضعت لعملية تشاور عامـة      الصادر عن مكتب املدعي العام الوطين للشؤ      

وقد أرسيت لشركاء رابطات األعمال يف مواد الدعوة الصادرة عن مكتب املدعي العام الوطين              
وأسـفرت  . للشؤون االقتصادية بعض املبادئ التوجيهية والتوصيات املتعلقة بقواعد املنافـسة         

ونـسقت  . ما بعد النشر النـهائي    املسودة يف مناخ عدائي عن مناقشات كثرية استمرت إىل          
. ، مشلت مؤمترات صحفية وحلقات دراسـية      السلطة عدة أنشطة لعرض هذه املواد ومناقشتها      

وتقدم املدعي العام بعد ذلك بشكاوى إىل احملكمة املعنية باملنافسة ضد رابطات جتارية خمتلفة،               
. كانت أمهها ضد ثالثة من منتجي الدواجن تواطأوا على بيع حلوم الدجاج يف احملالت الكربى              

الصناعات نتيجة هلذه اجلهود الدعويـة،      وبدأ إعداد مبادئ توجيهية ملكافحة االحتكار داخل        
. ُتطالب الرابطات التجارية، كغرفة التشييد وجملس التعدين يف شيلي، باالمتثال ملبادئ املنافسة           

وباملثل، قام ثالثة من العناصر الفاعلة املهمة يف االقتصاد الشيلي معاً، وهي املنظمة غري احلكومية            
كيان يتألف من كبار مديري شركات متنوعة يتمثـل         (املعروفة باسم مؤسسة تنظيم األعمال      

، واحتاد اإلنتاج والتجارة، وصحيفة كانـت أكثـر         )دوره يف اإلشراف على أخالقيات العمل     
  ؛للمدعي العام يف املاضي، بنشر املبادئ التوجيهية املتعلقة باملنافسةاً الصحف انتقاد

يـة بالربيـد    إخبارنـشرة    سلطة املنافسة كل شـهر       تصدر - كرواتيا  )د(  
 تسلط الضوء على أنشطتها مبا يف ذلك القرارات املهمة الـيت اختـذها جملـس                لكتروين،اإل

السلطة، والتغيريات التشريعية اجلديدة، وأخبار عن أنشطة مكافحة االحتكـار واملـساعدة            
املقدمة من الدولة، وخطط للعمل املقبل، وإخطارات حباالت مكافحـة االحتكـار املهمـة              
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وتصدر بـشأن بعـض   .  املقدمة من الدولة يف االحتاد األورويب ويف مجيع أحناء العامل واملساعدة
  ؛القرارات اليت تعتمدها السلطة نشرات صحفية بالتنسيق مع خبري متخصص يف العالقات العامة

للمنافسة وزعـت   اً   سبق لسلطة املنافسة أن نظمت أسبوع      - موريشيوس  )ه(  
للتكـتالت االحتكاريـة    كرتونية تبني اآلثـار الـضارة       خالله نتائج مكتبية عليها رسوم      

وعززت هذه النتائج، بصورة   .واالحتكارات، مع التركيز على مزايا برناجمها املتعلق بالتسامح       
للغاية، وخباصة اً وكان رد الفعل إجيابي. يديةىل استنكار ممارسات األعمال التقييومية، احلاجة إ

  ؛جممن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احل
 وزعت سلطة املنافسة مطويات عن الشركات الـيت    - بابوا غينيا اجلديدة    )و(  

  ؛ التصريح واإلجراءات املقترنة بهتعتزم متلك األعمال، شرحت فيها أمهية تقدمي طلبات
 أطلق مكتب املنافسة ومحاية املستهلك محلة تثقيفية على الصعيد          - بولندا  )ز(  
. ألسواق املهنية إلذكاء الوعي باالتفاقات املناهضة للمنافسة      املشاركني يف ا  استهدفت  الوطين  

 وأتيحت على املوقع الـشبكي      ،قد بالتعاون مع جامعة فروكالف    وقد بدأ املشروع مبؤمتر عُ    
  .للمكتب سلسلة من أفالم الفيديو والربامج اإلذاعية واملقاالت الصحفية

  التليفزيون واإلذاعة  -٢  
عـن  اً  كبرياً  ختالفاعالمية من خالل التليفزيون واإلذاعة      ختتلف متطلبات الدعوة اإل     -٣٣

  .تلك الالزمة للوسائط املطبوعة
اً  اإلنتاج التليفزيوين أعلـى كـثري      ويتمثل أحد االختالفات الرئيسية يف أن تكاليف        -٣٤

غري . ميكن ختطيها   ال الصغريةذلك احلد الذي قد جيعلها عقبة أمام السلطات         حبيث تصل إىل    
سبة للسلطات القادرة على حتمل هذه التكاليف، يوجد عدد من املزايا يشمل احلقيقة             أنه بالن 

 إىل ترك إيصال الرسالة لطرف ثالث كصحفي        ، يف حاالت عديدة   ،املتمثلة يف انتفاء احلاجة   
بالطريقة فإن رسالة السلطة ُتعرض     كما أنه عند الدفع من أجل العرض،        . جريدة مطبوعة يف  

وليست كل اإلعالنـات أو     . اره السلطة وعلى اجلمهور الذي تستهدفه     ويف الزمن الذي ختت   
اً قد تكون اإلذاعة وسيلة غـري مكلفـة نـسبي         فاحملتويات املدفوعة األجر باهظة التكاليف؛      
  .للتواصل مع اجلمهور أو املنظمة املستهدفة

كون وقتاً  فصحفيو التليفزيون واإلذاعة ميتل   . ومثة اختالف آخر يتمثل يف الوقت املتاح        -٣٥
فاألنباء التليفزيونية تتراوح مدهتا عادة فيما بني تسعني ثانية وثـالث           . لعرض أي نبأ  اً  يقاً جد ض

وكما لوحظ يف الفصل الثالث، . دقائق، وتستغرق مدة كل نبأ إذاعي ما بني ثالثني وستني ثانية      
الوسيطني إىل احلـد    من املهم إذن للسلطات أن ترفع فعالية ما تعده من تدابري الدعوة يف هذين               

وهبـذه  . األقصى، ويفضل أن يكون ذلك بربط األنباء بنطاق أوسع من األحداث أو القـضايا    
الطريقة، ميكن توسيع نطاق نبأ ما للمساعدة يف النهوض بالقضية املنشودة على املستويني احمللي              

  :ء عليهاوترد أدناه ثالث دراسات حاالت سلّط اجمليبون على االستقصاء الضو. والوطين
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 وقعت شبكة التليفزيون الوطنية مذكرات تفاهم مع        - بابوا غينيا اجلديدة    )أ(  
وتعرض األحـداث   . ر استرياد املنتجات اخلطرة وبيعها    ظ تتعلق حب  ،سلطة املنافسة واجلمارك  

ات املتصلة هبذا احلظر يف التليفزيون من أجل إظهار اهتمام السلطة مبعاجلة القـضايا              جراءواإل
كما استخدمت السلطة التليفزيـون واإلذاعـة لعـرض دورهـا           .  حبماية املستهلك  املتصلة

ويقدم موظفو الـسلطة    . ووظيفتها على نطاق أوسع من اجلماهري، املتعلمني منهم واألميني        
وللمستهلكني أن يعربوا حبريـة  . جملاالت عملهم وجييبون على األسئلة على اهلواء  اً  عاماً  عرض

  باالنتهاكات املشتبه يف حدوثها لقـانون      ،هم، دون ذكر أمسائ   لسلطةعن أرائهم وأن يبلغوا ا    
  ؛املنافسةوملستهلك اللجنة املستقلة املعنية با

 أسفرت محلة للتسامح شنها مكتب املنافسة ومحاية املستهلك عن          - بولندا  )ب(  
ت وعرضت على املستوى الوطين إعالنـا     . ماية املنافسة على منظمي املشاريع    حبنشر املعرفة   

. تليفزيونية تشجع برنامج التسامح، مع التركيز على القنوات اليت تتناول قـضايا األعمـال             
وأرسل رئيس املكتب معلومات عن الربنامج إىل أكرب مخسمائة مؤسسة أعمال، ووفر املكتب 

 ، اتفاق حمظور أن حيـصلوا      أي يستطيع من خالله املشتركون يف    اً  خاصاً  خط مساعدة هاتفي  
. ات تطبيق التـسامح   إجراءعلى  وأن يتعرفوا    على معلومات عن الربنامج      ،همئدون ذكر أمسا  

 وعدم كفاية املعرفة    الت التركيز وأطلقت محلة الحقة نتيجة لزيادة عدد الدعاوى املتعلقة حبا        
إلخطار بـاعتزامهم   ل إجراء املشاريع   واتُّخذ من أجل منظمي   . بقانون املنافسة يف هذا اجملال    

وتألفت احلملة  .  التأثري السليب املترتب على عمليات التركيز يف األسواق        ضح هلم التركيز، ووُ 
التركيز، دعمتها موارد على مبكافحة وبرامج إذاعية تتعلق مسلسلة تليفزيونية حلقات  ١٠من 

املوقع الشبكي للمكتب تشرح اإلجراء املتعلق بالتركيز، مبا يف ذلك إمكانية مشاهدة احللقات،             
ومتكـن املـشاركون   .  وراء إطالق احلملة، وصفحة عليها األسئلة الشائعة     والنقاش الذي كان  

املهتمون من االتصال باملكتب عن طريق اخلط اهلاتفي املخصص لتقدمي املعلومات عن احلملة أو              
وباإلضافة إىل هذه املبادرات، أرسل املكتب مواد ذات صلة         . بواسطة عنوان الربيد اإللكتروين   

ل التجارية واملنظمات، ومشل ذلك توجيهات بشأن إجراء التركيز، ووثيقة          باملوضوع إىل األعما  
  ؛بشأن حتليل السوق الذي أجراه املكتب بالتعاون مع األعمال التجارية

شـن محـالت    يف   استخدمت سلطة املنافسة التليفزيون واإلذاعة       - زامبيا  )ج(  
وق املستهلك وااللتزامـات يف     جلماهري تتعلق باملمارسات التجارية غري العادلة وحق      اتوعية  ل

على كل من   حوارية  وأجريت لقاءات مع موظفي السلطة يف برامج        . جمال التعامل مع التجار   
  .رد الفعل الذي تلقته السلطةاً التليفزيون احلكومي واجملتمعي، ونتج عن ذلك أن ارتفع كثري

  الوسائط اجلديدة  -٣  
زين املعلومات املتعلقة بسلطات املنافسة     يتزايد استخدام شبكة اإلنترنت كوسيلة لتخ       -٣٦

وحتديثها، حيث تستخدم مواقع وسائط اإلعالم االجتماعية مثل فيسبوك وتويتر يف احلصول            
ويوضـح استقـصاء    . أو القضايا الساخنة  الراهنة  على معلومات من اجلماهري بشأن األنباء       
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دم وسائط اإلعـالم االجتماعيـة   األونكتاد أن البلدان املتقدمة والبلدان النامية كليهما يستخ  
وقد ذكر بعض اجمليبني علـى      . يف االجتاهني لبلوغ نطاق واسع من اجلماهري وحتقيق االتصال        

االستقصاء، مثل كرواتيا، أهنم يعتربون وجودهم على مواقع معينة للوسائط اجلديدة أكثر أداة     
وتـرد أدنـاه    . ة املنافسة إعالمية من حيث الكفاءة للترويج ألنشطة الدعوة اليت تنفذها سلط         

  :دراسات حاالت تسلط الضوء على اجمليبني على االستقصاء
اً  يتضمن املوقع الشبكي للجنة محاية املنافسة معلومات وشـروح         - بلغاريا  )أ(  

املبـادئ  مفصلة عن وظائف اللجنة وأنشطتها، مثل القرارات املعتمدة، والتقارير السنوية، و          
على سبيل املثال، وعقب برنـامج      . جوانب تطبيق قانون املنافسة    املتعلقة مبختلف    التوجيهية

ـ            للتسامح عُ  شر رض كمسرحية تفاعلية يف أثناء حلقة دراسية من أجل األعمال التجارية، ُن
  ؛تسجيل بالفيديو على املوقع الشبكي

 Good 2 B True 2" (اليوم السنوي الثاين ملا يتعذر تصديقه" مبناسبة - كندا  )ب(  

Day( ضاف مكتب املنافسة دردشة على تويتر ركزت على أكثر عملييت تدليس شيوعاً           ، است .
ويف إطار الشهر املكرس ملنع الغش، ُعرض هذا احلدث من أحداث الوسـائط االجتماعيـة               

  ؛بالشراكة مع منتدى منع الغش الذي يرأسه مكتب املنافسة
للوصـول إىل    تستخدم سلطة املنافسة الوسائط االجتماعية بكثافة        - مصر  )ج(  

اً ويستضيف موقعها على شبكة فيسبوك أخبـار      . اجلماهري، هبدف زيادة الشفافية وبناء الثقة     
منتدى للمناقشات  املوقع  مصورة، ويوفر   اً  ومواد تثقيفية تشمل كتيبات وأسئلة شائعة وقصص      

على وتبني إحصاءات االستخدام املرتفعة أمهية االستثمار يف وسائط اإلعالم للحفاظ           . العامة
  ؛إبراز دور السلطة وزيادة فهم اجلماهري للقضايا ذات الصلة

 اشتركت سلطة املنافسة يف نقاشات عامة تعلقت باسـتحداث          - النرويج  )د(  
ومـن  . قانون معني يكفل تثبيت أسعار الكتب، هبدف منع دخول هذا القانون حيز التنفيذ            

على وسائط اإلعالم   راتيجي  إعالنات بأسلوب است  نشر  خالل إعالن رأي السلطة عن طريق       
 ووضع املواد الداعمة على املوقع الشبكي للسلطة، ،تقدمي األدلة إىل اجللسةاحملدد لتاريخ القبل  

 وكانت املشارك املفضل يف النقاشات      ،ملناقشاتاحددت وجهة نظر السلطة جدول أعمال       
  ؛يف النقاش العاماً ودموجوعلى الرغم من اعتماد القانون، ال يزال رأي السلطة . واملقابالت
مم موقع دائرة منع االحتكار االحتادية حبيث يعرض         صُ - االحتاد الروسي   )ه(  

عـن    لدعوة للمنافسة، فـضالً   املتعلقة با ات والقرارات واملبادرات الرئيسية     جراءأحدث اإل 
وتدعم الـدائرة  . إجراءاتالتعليقات الصادرة يف وسائط اإلعالم بشأن ما تتخذه السلطة من        

ـ     املتعلقة ب ات  للمناقصاً  مكرساً  واحداً  شبكياً  موقع اً شـبكي اً  تنمية ممتلكات الدولـة، وموقع
، هـذه التكـتالت   يقدم معلومات عن طبيعة     التكتالت االحتكارية،   يتعلق مبكافحة     منفصالً

وجـود يف   اً  وللدائرة أيض . متثله من هتديدات، وكيفية إسهام املواطنني يف الكشف عنها         وما
نشر النشرات والتعليقات اجلديدة،    الجتماعية على شبكيت فيسبوك وتويتر، حيث تُ      الوسائط ا 
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طلقت صفحة  ، أُ ٢٠١٠ويف عام   . واإلفادات املطلوبة من عامة اجلماهري بشأن أعمال السلطة       
تـصال  لال، لتكون قناة فعالـة      FAS-bookمكرسة هلذا الغرض على شبكة فيسبوك عنواهنا        

وتتحول هذه الـشبكات االجتماعيـة     . افسة يف إطار غري رمسي    ماعي مع ممثلي سلطة املن    اجل
إىل بدائل افتراضية لغرف االستقبال اليت تستخدمها الدائرة، حيث تقـدم الـشكاوى             اً  عملي

  ؛واملقترحات وجترى املناقشات العامة
 تنشر جلنة التجارة االحتادية على اإلنترنت سلسلة من         - الواليات املتحدة   )و(  

ضحة بالصور تستهدف األطفال الكبار لشرح وتوضـيح تطبيقـات مبـادئ            احلوارات املو 
. املنافسة ومحاية املستهلك يف الواقع العملي، وذلك يف شكل رحلة تفاعلية عرب مركز للتسوق

اإلعالن، واألمن، وخداع عارضات األزياء، والوظائف اخلادعـة،        : وتغطى املواضيع التالية  
ليانصيب واملسابقات، واملنافـسة، والعـرض والطلـب،    واملشروعات الالمعقولة، وألعاب ا  

ومن املساعدات البصرية األخرى اليت     . وعمليات اإلدماج، وتاريخ قانون املنافسة األمريكي     
يكثر استخدامها يف الدورات التدريبية املتعلقة بالدعوة للمنافسة شريط فيديو مكـرس ألول             

ا بنجاح سلطة املنافسة األمريكية يف جمـال        قضية دولية ملكافحة التكتالت االحتكارية أهنته     
تثبيت أسعار الليسني املضاف إىل علف احليوانات، وأسفرت عن توقيع جـزاءات وثالثـة              

  ؛)١٣(أحكام بالسجن
 كان لدى مكتب    - اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية       )ز(  

ة بني املؤسسات متثل مجيع العاملني      حساب على تويتر تديره جمموعة مشترك      )١٤(التجارة العادلة 
يف اليوم، ومشل ذلك الـدعوة إىل اإلفـادة         اً  وكان املكتب يغرد مرة واحدة تقريب     . يف املكتب 

باملعلومات عن قضايا معينة يتوىل املكتب التشاور بشأهنا، ورسائل تتعلق مبعلومـات الـسلطة              
يديو على اليوتيـوب، واخلُطـب،      اجلديدة على اإلنترنت، كاألنباء، واملنشورات، وشرائط الف      

ومع ذلك فقـد كانـت كافـة        . على تقدمي ردود فردية   اً  ومل يكن املكتب قادر   . واحلمالت
  .االقتراحات واملواضيع اجلديدة الواردة من مستخدمي تويتر حتال إىل ممثل موظفي املكتب

  قياس آثار استراتيجية االتصال القائمة على وسائط اإلعالم  -رابعاً  
قياُس فعالية أي محلة اتصال قائمة على وسائط اإلعالم عمليـةً           اً   ال يكون دائم   قد  -٣٧

من استراتيجية شـاملة، ولكنـها      اً  رئيسياً  إذ ميكن أن تكون الدعوة اإلعالمية جزء      . بسيطة
وباملثل، ال ينبغي استخدام    . ليست عملية قائمة بذاهتا، وليست استراتيجية كاملة يف حد ذاهتا         

__________ 

 /http://www.youtube.com، تكتـل احتكـار الليـسني، متـاح علـى            ٢٠٠٩جلنة التجارة االحتادية،     )١٣(
watch?v=wDH0Rv8R0SQ)  ٢٠١٤أبريل /يسان ن١٥اطلع عليه يف.(  

 بعد استقصاء أجراه األونكتاد، وُنقلت أعمالـه إىل       ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١ العادلة يف    التجارةأُغلق مكتب    )١٤(
 .عدد من اهليئات املختلفة
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 كأداة للدعوة إال يف سياق هنُج أخرى، كإنفاذ القوانني، وبناء التحالفـات،             وسائط اإلعالم 
فتعقدات كل مشهد اقتصادي وسياسي جتعل من الصعب عزل مسامهة          . والدعوة السياساتية 

الدعوة اإلعالمية؛ إذ إن املعارك املتعلقة بالسياسات قد تستغرق سنوات وتتضمن إسهامات            
وعلى مستوى بسيط، قد ترغب السلطات يف تتبع        . صلحةمن جهات خمتلفة من أصحاب امل     

النتائج السياسية املقترنة بقضية خمتارة، مبا يف ذلك ما إذا كانت القضية موضوعة على جدول               
األعمال العام، وما إذا كان الوعي بالقضية قد ارتفع، وما إذا كانت الدعوة قـد وضـعت                 

 وكذلك ما إذا كانت السياسة العامة قد        على صانعي القرارات الرئيسيني وحشدهتم،    اً  ضغوط
  .ُوضعت أو ما إذا كان التغيري املعتزم قد حدث

ويوجد عدد من القياسات اليت ميكن استخدامها لتقييم نتـائج أنـشطة الـدعوة                -٣٨
فعلى سبيل املثال، ميكن قياس درجة ظهور قضية ما علـى جـدول األعمـال               . اإلعالمية

احملققة، يف حني أن وضع التغطية، وما إذا كانت القـضية           اإلعالمي من خالل حجم التغطية      
قد طرحت من منظور السياسات العامة أم ال، أمران ميكن تقييمهما مـن خـالل حتليـل                 

وميكن تقييم ما إذا كانت التغطية اإلعالمية قد هنضت بالسياسات أم ال بطـرق              . للمحتوى
ع، وعقد مقابالت مع القائمني بالدعوة      منها، على سبيل املثال، رصد التقدم احملرز يف التشري        

وميكن أن يفحص املقّيمون الوثائق الرئيسية، كاحملاضر الربملانية        . وصانعي القرارات الرئيسيني  
أو اجتماعات اجملالس احمللية، وأن جيروا مقابالت مع صـانعي القـرارات أو الـصحفيني               

ت يف ممارسة الضغطَ الذي ساعد      للمساعدة يف حتديد ما إذا كانت التغطية اإلعالمية قد جنح         
ما يكون استطالع آراء اجلهات صاحبة املصلحة وسـيلة فعالـة   اً وكثري. على حشد اجلهود 

للتحقق مما إذا كانت قد بلغت ذروهتا بني جمموعات معينة أم ال، وإن كانت االستطالعات               
  .صغريةللسلطات الاً على أساس واسع النطاق رمبا كانت مكلفة ورمبا ال تشكل خيار

وعلى الرغم من الصعوبات املقترنة بتقييم الدعوة اإلعالمية، مـن املهـم أن تنفـذ       -٣٩
وملا كانت السلطات متتلك عادة ميزانيات وموارد حمدودة، فمن املهم      . السلطات هذه العملية  

أن تكون أنشطة الدعوة اإلعالمية على أكرب قدر ممكن من الفعالية من حيث التأثري والتكلفة               
وكما هو مبني يف الفصول السابقة من هذه املذكرة، يكتسي هـذا أمهيـة              . ى حد سواء  عل

فعلى سبيل املثال، شرعت سلطة املنافـسة يف        . خاصة يف الدوائر املوجودة يف البلدان النامية      
موريشيوس يف شن محلة للدعوة اإلعالمية على نطاق الوطن تضمنت يف الوقت نفسه عرض              

ويف هناية احلملة الحظت السلطة     . عة ولوحات اإلعالنات والصحافة   إعالنات من خالل اإلذا   
منـها مل   اً  حدوث زيادة كبرية يف ردود األفعال والشكاوى املقدمة من اجلمهور، لكن كثري           

  .يدخل يف نطاق قانون املنافسة بل كان معظمها يتعلق بقضايا محاية املستهلك
مـن  اً  رئيسياً  دعوة اإلعالمية بوصفها جزء   أن تربز عملية التقييم ال    اً  ومن املهم أيض    -٤٠

وقد تعترض فعالية الدعوة اإلعالمية     . استراتيجية شاملة، وأن تشري إىل أهنا ليست قائمة بذاهتا        
على سبيل املثال، تبني تغطية األنباء اإلندونيـسية   . قيود داخل جماالت تنفيذية أخرى للسلطة     
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صـلب   إعداد الرسائل والتحدث مباشـرة يف        أن مفوضية مراقبة املنافسة التجارية فعالة يف      
الكربى تغطية يف صفحتها األوىل، وتعرض نـشرات        " رتاجاك"وتوفر جريدة   . املوضوعات

غـري أن   . األخبار احمللية املتلفزة أنباء تتعلق هبذا املوضوع وتستخدم كمحفز للربامج الرئيسية          
تغطية وسائط اإلعـالم الواسـعة      املفوضية ال متلك القدرة على متابعة االهتمام الناجم عن          

  .فتفقد بذلك فرص قيمة للنهوض بالسياسات العامة. النطاق
أهنـا مل   ) كما يف صربيا  (على استقصاء األونكتاد، ذكر عدد من املؤسسات        اً  ورد  -٤١

تكن جتري يف ذلك الوقت تقييمات لفعالية أنشطة الدعوة القائمة على اإلعالن، يف حني أن               
الحظت أهنا ال متتلك تقنيات خاصـة لتقيـيم         ) يف االحتاد األورويب  كما  (مؤسسات أخرى   

) كما يف مالطة  (فعالية أنشطة الدعوة القائمة على وسائط اإلعالم، ومل تقم مؤسسات أخرى            
  .إال بتقييم التغطية اإلعالمية عقب أحداث بعينها

) وريشيوسكما يف األردن وماليزيا واملغرب وم     (وحيتفظ عدد من سلطات املنافسة        -٤٢
وذكر بعض اجلهات اجمليبة علـى      . بسجالت بعدد الشكاوى اليت تلقتها، وتقّيم تأثري الدعوة       

، أهنا أجرت استقصاءات واسعة     )كما يف إندونيسيا، وبوتسوانا، وشيلي، ومصر     (االستقصاء  
النطاق بشأن تصورات فعالية السلطة، مبا يف ذلك مدى الفائدة العائدة من الدراسات واألدلة              

كما يف  (ولتقييم األنشطة املتعلقة بالدعوة اإلعالمية، تعتمد بعض السلطات         . اليت سبق نشرها  
على ردود الفعل الواردة من خالل العالقات الوثيقة مع اجلهات الرئيـسية            ) إسبانيا وغويانا 

صاحبة املصلحة ومكوناهتا الرئيسية، مثل اإلدارة العامة، والقطـاع اخلـاص، واألوسـاط             
ية، ومكاتب احملاماة، والصحافة، وفيما بني املستهلكني، يف حني أن سلطات أخرى            األكادمي

تتخذ تدابري عرب مستويات التفاعل واالستجابة الواردة من املشاركني يف          ) كما يف سورينام  (
عـن  ) كما يف صـربيا   (وأعربت بعض السلطات    . األنشطة أو من استخدام املوقع الشبكي     

  :وفيما يلي مثاالن آخران. قييم ذات الصلةاعتزامها إنشاء آليات الت
 ٢٠١٣ قّيمت سلطة املنافسة واملستهلك الدامنركية أثر محلة عام          - الدامنرك  )أ(  

املتعلقة بفرض عقوبة السجن يف قضايا التكتالت االحتكارية بسؤال عـدد مـن احملـامني               
لة قد أسفرت عـن     املتخصصني يف املنافسة وأعضاء املنظمات التجارية عما إذا كانت احلم         

  ؛ إجيابياًورد مجيع اجمليبني رداً. زيادة الوعي بقواعد املنافسة
 قيم مكتب التجارة العادلة التدخالت الدعوية املتعلقـة         - اململكة املتحدة   )ب(  

ـ     . هلذا الغرض اً  باملنافسة باالستناد إىل منهجية مصممة خصيص      اً وقيس جزء من التأثري قياس
ألن التنظيم قد يؤدي إىل زيادة يف       اً  ونظر. وة للمنافسة على األسعار   عن طريق أثر الدع   اً  كمي

األسعار، جرت مقارنة بني السعر يف ظروف األنظمة املكافحة للمنافسة والسعر يف ظروف             
وميكـن  . عن السعر يف الظروف اليت مل يكن فيها وجود ألي تنظيم            التنظيم التنافسي، فضالً  

اخنفـاض األسـعار، وزيـادة      : تهلكني يف جمالني رئيسيني   تلخيص الفوائد العائدة على املس    
، منت احلاجة إىل معلومات     دقيقاًاً  وحلساب األثر حساب  . االستهالك نتيجة الخنفاض األسعار   
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. عن مرونة الطلب من أجل حتديد حجم االخنفاض يف االسـتهالك إذا ارتفعـت األسـعار           
 املتعلقة باألسعار، مثل حتسني جـودة  على اآلثار غرياً وانعكست نتائج الدعوة للمنافسة أيض  

  .املنتجات، أو عمليات التسليم، ولكن قياسها كان أصعب
وذكر كثري من اجمليبني اآلخرين على االستقصاء أهنم يتبعون هنجاً رمسياً أكثر جتـاه                -٤٣

فالسلطات يف كل من الربازيل واجلمهورية التشيكية، على سـبيل املثـال، متتلـك              . التقييم
متخصصة يف تقييم فعالية أنشطة الدعوة القائمة على الوسائط، وتستخدم اجلمهورية    وحدات  

التشيكية شركة متخصصة إلجراء حتليل سنوي للتغطية الـيت جتريهـا الوسـائط للـسلطة            
ويف كولومبيا، تعمل السلطة مع وكالة إعالن تفيدها بتقارير عن تغطية محالهتـا             . وأنشطتها

مل أيضاً مع شركة إعالمية تقدم حتديثات شهرية وتوفر يف مواردها           الدعوية اإلعالمية، وتتعا  
يف اختـاذ   اً  وُتبلغ مجيع أدوات القياس لإلدارة العليا، وتتيح حتسين       . باستخدام الصحافة اجملانية  

وتقوم إدارة العالقات العامة بدائرة مكافحة االحتكار االحتادية يف االحتاد الروسي           . القرارات
الم على أساس يومي فيما يتعلق حباالت احلديث عن الدائرة، مع اإلشارة            برصد وسائط اإلع  

إىل أمهية معرفة رد فعل اجلمهور على أي مما يصدر عن السلطة من رسائل أو قرارات مرتبط                 
كما جتمع سلطة املنافسة الـسويدية      . حبالة معينة أو اقتراحات بشأن تطوير أسواق املنتجات       

 األعمال على أساس يومي، وجيري تزويد املدير العام بعروض          معلومات إعالمية وعن أنشطة   
وتركـز الـسلطة    . أسبوعية تقّيم، كمياً وإىل حد ما نوعياً أيضاً، التأثري اإلعالمي لألنشطة          

على املقاالت أو البيانات االفتتاحية أو املتعلقة بالرأي الـيت يكتبـها رجـال              اً  خاصاً  تركيز
وفيما يلي دراسـتان    . اخل النقابات واملنظمات التجارية   السياسة والشخصيات البارزة من د    

  :حلالتني أخريني
 يقّيم مكتب املنافسة ومحاية املستهلك فعاليـة أنـشطته برصـد       - بولندا  )أ(  

اإلحصاءات من خالل شبكة اإلنترنت، والبيانات املتعلقة بزيارات مواقع اإلنترنت، ومتابعة           
 معينة، ويف بضع احلاالت، عن طريق التكليف بإجراء         أعداد النشرات الصحفية املتعلقة بقضية    

حبوث اجتماعية، مثل الوقوف على حجم املعرفة بني املشتركني يف بولندا بربنامج التسامح،             
  ؛وقانون املنافسة، ومبادئ منح املعونة احلكومية

 يلجأ املكتب الصحفي للجنة مكافحة االحتكار إىل مقدم خلدمة          - أوكرانيا  )ب(  
لربيد اإللكتروين يف تعميم األخبار اليت ُسلط عليها الضوء بشأن املوقع الرمسـي علـى               إرسال ا 

اجلرائد واجملالت وغريمها من الوسائط املطبوعة، وحمطات التليفزيون واإلذاعـة، والوكـاالت            
اجلديدة، واملنظمات غري احلكومية، والرابطات اليت ترتبط أنشطتها باللجنة، ووسائط اإلعـالم            

  .ية واحمللية والتابعة للمقاطعات، من أجل بلوغ أكرب عدد ممكن من اجلماهرياإلقليم
وتتيح أنواع الرصد يف دراسات احلاالت املذكورة أعاله للـسلطات أن تـضع يف                -٤٤

اعتبارها رأي وسائط اإلعالم واألعمال التجارية، وأن ترصد عن كثب املنشورات السلبية يف             
  .هلااً لها تبعوسائط اإلعالم، وأن حتدد رد فع
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استقصاء األونكتاد املتعلق باملمارسات يف جمـال الـدعوة للمنافـسة             -خامساً  
  ووسائط اإلعالم

 اليت وردت من سلطات املنافسة      ٤٣    للإلجابات ا اً  خمتصراً  يعرض هذا الفصل موجز     -٤٥
  .على استقصاء األونكتاد

يبني واليـة دعويـة، وأهنـم     يف املائة يف املتوسط من اجمل      ٩٠ أن لدى    ١يبني الشكل     -٤٦
يستخدمون املؤمترات والنشرات الصحفية يف االتصال عن طريق وسائط اإلعالم، ويستضيفون           

  .للدعوة، ويرصدون وسائط اإلعالم للكشف عن انتهاكات قانون املنافسةاً شبكياً موقع
  ١الشكل 

  الدعوة للمنافسة ووسائط اإلعالم
  )النسبة املئوية من الردود اإلجيابية(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـنص  "إىل السلطات اليت لديها والية بشأن الدعوة؛ وتشري كلمـة  " توجد والية "تشري عبارة      :مالحظة
" شفهية ونشرات "إىل السلطات اليت هلا والية راسخة يف النص املنشئ هلا؛ وتشري عبارة             " املنشئ

وسـائط  "وتشري عبارة   إىل السلطات اليت تستخدم املقابالت والنشرات الصحفية واملؤمترات؛         
" تليفزيون"إىل السلطات اليت تستخدم وسائط أخرى مطبوعة؛ وتبني كلمات          " أخرى مطبوعة 

ما إذا كانـت    " وسائط اجتماعية أخرى  "، و "تويتر"، و "فيسبوك"، و "موقع شبكي "و" إذاعة"و
ى مواقع أخر "السلطات تستخدم هذه الوسائط كجزء من استراتيجيتها لالتصال؛ وتشري عبارة           

إىل السلطات اليت تستخدم مصادر أخرى قائمة على اإلنترنت؛ وتشري عبـارة            " على اإلنترنت 
" رصد الوسـائط "إىل السلطات اليت تقّيم فعالية أنشطتها الدعوية؛ وتشري عبارة   " تقييم الفعالية "

ـ      اً  إىل السلطات اليت ترصد وسائط اإلعالم ترقب       ارة لوقوع انتهاكات لقانون املنافسة؛ وتشري عب
إىل السلطات اليت تسمح قوانني دوائرها باستخدام األدلة املـستمدة          " أدلة الوسائط يف القانون   "

إىل السلطات الـيت اسـتخدمت      " أدلة الوسائط يف احملاكم   "من وسائط اإلعالم؛ وتشري عبارة      
  .األدلة املستمدة من وسائط اإلعالم يف احملاكم
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بوالية دعوية مبوجـب الـنص      )  يف املائة  ٨٠-٧٠(وتتمتع أغلبية كبرية من اجمليبني        -٤٧
املنشئ هلا، وتستخدم التليفزيون واإلذاعة يف محالت الدعوة، ولديها آليات لتقيـيم أنـشطة       

 ٣٠أقل؛ إذ يستخدم مـا بـني     اً  وُتستخدم الوسائط االجتماعية استخدام   . الدعوة اإلعالمية 
. ا فيها فيسبوك وتويتر ومواقع أخرى      يف املائة من سلطات املنافسة الوسائط االجتماعية مب        ٤٠و

يتيح القانون استخدام األدلة املـستمدة مـن وسـائط      )  يف املائة  ٦٠(ويف حوايل ثلثي الدوائر     
  .أدلة وسائط اإلعالم يف إجراءات احملاكم)  يف املائة٣٧(اإلعالم، واستخدم حنو ثلث اجمليبني 

علم مبخصصاهتم من امليزانية املكرسة     على  )  يف املائة  ٥٣(اً  وكان نصف اجمليبني تقريب     -٤٨
يف املتوسط، حيث بلغت نـسبة هـذا        اً  ألنشطة الدعوة، وهذه املخصصات منخفضة نسبي     

 يف املائة يف املتوسط ألنـشطة الـدعوة   ١,٢ يف املائة للدعوة اإلمجالية، ونسبة       ٣,٧املتوسط  
كرسة من امليزانيـة    ويوجد تفاوت إقليمي كبري يف متوسط احلصة امل       . اإلعالمية بصفة خاصة  

 يف املائة يف    ٥,٥ يف املائة يف أمريكا اجلنوبية والوسطى، و       ٨ يف املائة يف أفريقيا، و     ٣: للدعوة
ولوحظ اختالف ضئيل يف املخصـصات      . دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      

 يف  ١,٥ا دون   من امليزانية للدعوة القائمة على الوسائط، وكان متوسط احلصص املبلغ عنـه           
  .املائة يف مناطق اإلبالغ األربع

واملواقع الشبكية، يتبـع  " القدمية" أنه فيما يتعلق باستخدام الوسائط ٢ويبني الشكل     -٤٩
 يف املائـة منـها      ٨٠فأكثر من   : مجيع سلطات املنافسة منطاً متماثالً بصرف النظر عن العمر        

 ٨٠-٦٥، يف حني أن نـسبة  شبكياًاً تستخدم الصحافة والوسائط املطبوعة وتستضيف موقع     
غري أنـه فيمـا يتعلـق بالوسـائط         . يف املائة منها تستخدم التليفزيون واإلذاعة يف محالهتا       

 يف املائة من الوكاالت الناشئة اجمليبة أهنا تستخدم فيسبوك وتويتر           ٦٥-٥٠االجتماعية، ذكر   
من الردود اإلجيابية الواردة من  اًوكان هذا أكثر كثري. وغريمها من مواقع الوسائط االجتماعية

السلطات األقدم والراسخة، ولعله يفيد بأن استخدام الوسائط االجتماعية أكثـر جاذبيـة             
للسلطات الناشئة اليت رمبا كانت تقع حتت ضغوط لزيادة سرعة االعتراف بالسلطة وتـأمني              

يثري االهتمام هو أنه يبدو وما . املوارد بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة
)  سـنة ٢٠-١٠(يف استخدام السلطات اليت هي يف طـور الرسـوخ          اً  نسبياً  أن هناك نقص  

  .باملقارنة مع كل من السلطات األقدم منها والناشئة)  يف املائة٣٠-١٠(للوسائط االجتماعية 
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  ٢الشكل 
  استخدام الدعوة اإلعالمية حبسب عمر السلطة

  )عمر السلطةالنسبة املئوية حبسب (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويبني اجلدول الوارد أدناه السمات اإلقليمية للمجيبني فيمـا يتـصل باسـتخدام               -٥٠
ولعله يتضح أن مجيع السلطات تقريباً تـستخدم األنـشطة الـصحفية    . الوسائط يف الدعوة  

 ويكثر استخدام التليفزيون يف آسيا واحملـيط اهلـادئ        . والتليفزيون بصرف النظر عن املنطقة    
 يف  ٧٥(، وأوروبا الغربية، وأمريكـا الـشمالية        ) يف املائة  ٨٨,٩(، وأفريقيا   ) يف املائة  ١٠٠(

بني االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا وأمريكا الوسـطى  اً ، ولكنه يقل كثري  )املائة
جتماعية، وفيما يتعلق بالوسائط اال   ).  يف املائة على التوايل    ٦٢,٥ يف املائة و   ٥٨,٣(واجلنوبية  

 يف املائة، باستثناء اجمليبني من أفريقيا       ٤٠من  اً  جداً  فإن معدالت استخدام السلطة هلا أقل كثري      
).  يف املائـة   ٦٦,٧(وتـويتر   )  يف املائة  ٧٧,٨(الذين يستخدمون على نطاق واسع فيسبوك       

 عـن الوسـائط     دعم هذا مقولة أن الوسائط االجتماعية اجلديدة قد تـصبح بـديالً            ورمبا
األكثر تكلفة من حيث التغطية وسبل الوصول إليها، وخباصة بني السلطات الناشئة             التقليدية

  .أو السلطات األقل حظوة
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  يف الدعوة حبسب املنطقةاإلعالم  لوسائطاالستخدام النسيب     

 أفريقيا 
لوسطى ا أمريكا

 واجلنوبية
آسيا واحمليط 

 اهلادئ

اقتصادات أوروبا 
اليت متر مبرحلة 

 ةانتقالي
أوروبا الغربية 

  وأمريكا الشمالية
مقابالت، نشرات 
 صحفية، مؤمترات

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨,٩ 

وسائط مطبوعة 
 أخرى

٨٧,٥ ٨٣,٣ ١٠٠ ١٠٠ ٦٦,٧ 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨,٩ تليفزيون

 ٧٥ ٥٨,٣ ١٠٠ ٦٢,٥ ٨٨,٩  إذاعة

 ٨٧,٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨,٩ موقع شبكي

 ٣٧,٥ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٢٥ ٧٧,٨ فيسبوك

 ٣٧,٥ ٣٣,٣ ١٦,٧ ٢٥ ٦٦,٧ ترتوي

وسائط اجتماعية 
 أخرى

٣٧,٥ ٢٥ ٥٠ ٢٥ ٤٤,٤ 

مواقع أخرى على 
  اإلنترنت

٧٥ ٢٥ ٣٣,٣ ٥٠ ٥٥,٦ 

  أسئلة مطروحة للمناقشة  -سادساً  
  :تضمنت األسئلة املطروحة للمناقشة ما يلي  -٥١

مية؟ كيف ينبغي لسلطات املنافسة الناشئة أن تعد استراتيجيات الدعوة اإلعال           )أ(  
  وهل ينبغي إرساء معايري لترتيب أولويات القطاعات ذات األمهية عند ختصيص املوارد؟

ما هي الدروس اليت ميكن أن تتعلمها السلطات اليت تـأخرت يف اعتمـاد                )ب(  
قانون املنافسة من البلدان اليت لديها ثقافات راسخة يف جمال املنافسة؟ وما الـذي جيـب أن                 

  تراعيه عملية التكيف؟
ما هي املساعدة يف بناء القدرات اليت ينبغي تقدميها إىل اجلهات صـاحبة                )ج(  

  املصلحة حتقيقاً لفعالية الدعوة اإلعالمية؟
حيثما كانت احلرية يف جمايل اإلعالم والسياسة مسألة مثرية للقلق، كيـف              )د(  

  ميكن تناول الدعوة للمنافسة؟
جمـال الـدعوة بـصفة عامـة،        ما هي أفضل أساليب التعاون الدويل يف          )ه(  
  يتصل بوسائط اإلعالم بصفة خاصة؟ وفيما

        


