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  مالحظة    
يندرج استعراض النظراء الطوعي الذي جيريه األونكتاد لقوانني وسياسات املنافـسة             

يف إطار جمموعة املبادئ والقواعد املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف مـن أجـل مكافحـة                
اليت ،  ")جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة      ("املمارسات التجارية التقييدية    

وتتوخى اجملموعة، يف مجلة أمور، مساعدة البلـدان        . ١٩٨٠اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام      
النامية على اعتماد وإنفاذ قوانني وسياسات فّعالة بشأن املنافسة تالئم احتياجاهتـا اإلمنائيـة              

  . وحالتها االقتصادية
ت املنافسة اسـتجابةً    وقد أُعد هذا استعراض النظراء الطوعي التايل لقوانني وسياسا          

لطلب فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، على النحو الـوارد يف    
الـواردة يف هـذا     واآلراء  ). TD/B/C.I/CLP.25(تقرير فريق اخلرباء عن دورته الثالثة عشرة        

  .ة العامة لألمم املتحدةتعرب بالضرورة عن آراء األمان اء املستعرضني والرالتقرير هي آراء النظ
يتضمن  وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال يف طريقة عرض مادته ما              

التعبري عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القـانوين ألي                
ودها أو  حـد  بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها أو بشأن تعيني ختومها أو               

  .بشأن نظمها االقتصادية أو درجة تنميتها
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  شكر وتقدير
هي استعراضـات   األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة     ة اليت جيريها     النظراء الطوعي  اتاستعراض  

خالل االجتماعات السنوية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة أو خالل             ُتجرى  
مم املتحدة اليت ُتعقَد كل مخس سنوات الستعراض جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة              مؤمترات األ 

ويضطلع باألعمال التحضريية املوضوعية فرُع سياسات املنافـسة ومحايـة املـستهلك التـابع              . باملنافسة
  .لألونكتاد، وذلك بتوجيه من حسن قاقايا، رئيس الفرع

ـ  إليزابيت غ  واضطلع كل من  . كس كوبوبا يد أل عد هذا التقرير لألونكتا   أَو    شويريت
. شفاغر تعليقات قّيمة     وقدمت أوالً  . مبسؤولية الدعم الفين واستعراض التقرير     وغراهام موت 

 ينّوه باملساعدة القّيمة اليت قدمها ميهي غاوماب، الرئيس التنفيذي وأمني           ويود األونكتاد أن  
نكتاد أن ينّوه بأعضاء وموظفي جلنة املنافسة الناميبية على         كما يّود األو  . جلنة املنافسة الناميبية  

  .مسامهتهم أثناء إعداد هذا التقرير
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  السياق التارخيي والسياسي واالقتصادي -أوالً
ناميبيا بلد كبري ذو كثافة سكانية منخفضة يقع على امتداد الساحل اجلنويب للمحيط             -١

 أنغوال وزامبيا مشاال، وبوتسوانا شرقاً، وجنوب       وتتقاسم حدودها الربية  . األطلسي يف أفريقيا  
، ما جيعلها يف املرتبة     مربعاًاً  كيلومتر ٨٢٥ ٤١٨ وتبلغ املساحة اإلمجالية لناميبيا   . أفريقيا غرباً 

  . الرابعة والثالثني يف العامل من حيث املساحة اجلغرافية
، وهـي  ١٩٩٠مارس / آذار ٢١ونالت ناميبيا استقالهلا رمسياً من جنوب أفريقيا يف           -٢

األمم املتحدة،  : عضو يف العديد من التجمعات اإلقليمية والدولية، ومنها على وجه اخلصوص          
واالحتاد األفريقي، وكومنولث األمم، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واملنطقة النقديـة         

 واملنظمـة اإلقليميـة     املشتركة، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،       
  .األفريقية للملكية الفكرية

وقد حرصت حكومة ناميبيا منذ استقالهلا على تبين املبادئ االقتصادية للسوق احلرة              -٣
الناميبيني احملـرومني يف التيـار      رغبةً يف تشجيع التنمية التجارية وخلق فرص العمل إلدماج          

ت احلكومـة بنـشاط إىل اسـتقطاب        ولتيسري بلوغ هذا اهلدف، سع    . االقتصادي السائد 
 علـى ضـمانات   ١٩٩٠االستثمار األجنيب، حيث ينص قانون االستثمار األجنيب احلر لعام          

للحماية من التأميم، وحرية حتويل رأس املال والفوائد، وقابلية حتويل العملـة وإجـراءات              
ة العليا من الدخل    ويصنف البنك الدويل ناميبيا يف فئة بلدان الشرحي       . منصفة لتسوية املنازعات  

  . من حيث سهولة أداء األعمال التجارية فيها٨٧املتوسط ويف املرتبة 
التعـدين، والزراعـة، والتـصنيع،      : وتضم أكرب القطاعات االقتصادية يف ناميبيـا        -٤

 يف املائة من إيرادات ٢٥والتعدين هو املساهم األكرب يف االقتصاد، حيث يوفر حنو . والسياحة
بيا هي أكرب رابع مصّدر للمعادن من غري النفط يف أفريقيا وأكـرب رابـع منـتج     ونامي. البلد

كما متتلك ناميبيا ترسبات غنية باملاس الغريين ما جيعلها مصدراً أساسياً           . لليورانيوم يف العامل  
وتتضمن املعـادن األخـرى املـستخرجة صـناعياً     . للماس املستخدم يف صناعة اجملوهرات   

 والذهب، والنحاس، واحلجر الكلوري، واملنغنيز، والرخام، والفوالذ،        الرصاص، والتنغسنت، 
  . والزنك

. فريقي جراء تارخيهما املـشترك    أن النامييب واجلنوب    يومثة صلة وثيقة بني االقتصاد      -٥
 يف املائة من واردات ناميبيا جتئ من جنوب أفريقيا، يف حـني أن قرابـة ثلـث      ٧٠فحوايل  

وتسعى ناميبيا إىل تنويع عالقاهتا التجارية . إىل سوق جنوب أفريقياالصادرات الناميبية تذهب 
ولذلك أصبحت أوروبا سوقاً رائدةً لألمسـاك واللحـوم         . بعد استقالهلا من جنوب أفريقيا    

والناميبية، يف حني يشتري قطاع التعدين النامييب معداته وآلياته الثقيلة مـن كنـدا وأملانيـا           
وتبذل حكومة ناميبيا   . يرلندا الشمالية والواليات املتحدة   أ العظمى و  واململكة املتحدة لربيطانيا  
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جهدها لالستفادة من قانون تشجيع النمو والفرص يف أفريقيا الذي اعتمدته الواليات املتحدة             
  . ويتيح للعديد من املنتجات أفضلية يف دخول األسواق األمريكية

، ومت  ١٩٩٣سـبتمرب   /دث يف أيلول  وعملة ناميبيا هي الدوالر النامييب الذي استح        -٦
   . املنطقة النقدية املشتركةتثبيته بسعر يعادل قيمة راند جنوب أفريقيا مبوجب قوانني

 قبل صياغة واعتماد سياسة وطنية شاملة       ٢٠٠٣وُسّن قانون املنافسة يف ناميبيا عام         -٧
 إىل ناميبيـا يف     للمنافسة، وهي عملية مل تزل جارية إبان بعثة تقصي احلقائق اليت أجريـت            

  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين
وأصبح اعتماد قانون املنافسة يف ناميبيا ضرورة حتمية جراء قرب البلد من جنـوب         -٨

أفريقيا اليت كانت شركاهتا متتلك العديد من الفروع يف ناميبيا وتنخرط يف ممارسات متعددة              
 للتنظيم مبوجب قانون تنظيم الشروط      وكانت مسائل املنافسة يف ناميبيا ختضع     . خملة باملنافسة 
وقـد  . فريقيا، الذي مل يعد منطبقاً يف ناميبيا بعد االسـتقالل أ جلنوب) ١٩٥٨(االحتكارية  

سلّمت حكومة ناميبيا املستقلة مع مرور الوقت بالضرورة امللّحة العتماد قانون للمنافـسة،             
رويب الذي صـاغ مـشروع      وكلفت بإجراء دراسة يف هذا الصدد مبساعدة من االحتاد األو         

  .١٩٩٦قانون للمنافسة يف عام 
، غـري أن    ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣ يف   ٢٠٠٣ووقّع الرئيس قانون املنافسة لعام        -٩

      /املكلفة بإنفاذه، وهي جلنة املنافسة الناميبية، مل تباشر أعماهلـا إال يف كـانون األول               اهليئة
 ١ويف  . عة جملـس مفوضـيها األول      عندما عّين وزير التجـارة والـصنا       ٢٠٠٨ديسمرب  
وجـب الـشروط    ، عني جملس املفوضني أمني اللجنة رئيساً تنفيذياً مب        ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .من القانون) ١(١٣ الواردة يف القسم

  احملتوى املواضيعي لقانون املنافسة النامييب  -ثانياً  
فقـاً ألفـضل     هو قانون عام ذو نطاق تطبيقه عـام و         ٢٠٠٣قانون املنافسة لعام      -١٠

صون وتعزيز املنافـسة يف     "وحتدد ديباجة القانون مقاصده الرئيسية بأهنا       . املمارسات الدولية 
السوق الناميبية؛ وإنشاء جلنة املنافسة الناميبية وحتديد صالحياهتا وواجباهتا ومهامها؛ وتناول           

  ".املسائل العارضة
؛ )١ الفصل(األحكام األولية   ) أ: (ية فصول تتناول العناوين التال    ٩ويتألف القانون من      -١١

؛ )٣الفـصل   (املمارسات التجارية التقييديـة     ) ج(؛  )٢الفصل  (جلنة املنافسة الناميبية    ) ب(
؛ )٥الفـصل   (الواليـة القـضائية للمحـاكم       ) ه(؛  )٤الفـصل   (عمليات االندماج    )د(
انطباق القـانون    )ح(؛  )٧الفصل  (اجلرائم والعقوبات   ) ز(؛  )٦الفصل  (األحكام العامة    )و(

  ). ٩الفصل (األحكام االنتقالية ) ط(؛ )٨الفصل (وغريه من التشريعات املتعلقة باملنافسة 
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  األحكام األولية  -ألف  
تشمل األحكام األولية للقانون التعاريف الرئيسية املستخدمة وغرض القانون ونطاق            -١٢

 عدد منها مبـصطلحات املنافـسة        تعريفاً يتعلق  ٢١وتتضمن مادته األوىل التعريفية     . انطباقه
كما يرِد تعريف مصطلحات أخرى تتعلـق بإنفـاذ         ". ممارسة منسقة "و" اتفاق"العامة، مثل   

ويتوافـق  ". األشخاص احملرومون تارخيياً  "و" املعلومات السرية "قانون املنافسة يف ناميبيا، مثل      
ملنافـسة األخـرى يف     يف القانون مع التعاريف الواردة يف قوانني ا       " شركة"تعريف مصطلح   

غري أن هذا التعريف يسبب على ما يبـدو مـصاعب           . منطقة جمموعة التنمية جلنوب أفريقيا    
طراف الفاعلة يف الـسوق     لسلطات املنافسة الناميبية على صعيد اإلنفاذ، إذ يستبعد بعض األ         

 يـستبعد   الذي" السلع"ها أن تؤثر على املنافسة يف السوق املعنية، ومثله مصطلح           اليت مبقدور 
  .على ما يبدو من نطاق انطباق القانون التجارة يف بعض السلع الزراعية

غري أن مثة مصطلحات أخرى للمنافسة تتصل بإنفاذ قـانون املنافـسة يف ناميبيـا                 -١٣
" مركز اهليمنة "و" السوق ذات الصلة  "وهي تشمل مصطلحات مثل     . يتطرق إليها القانون   مل
   ".االحتكار القانوين"و" األساسيةاملنشأة "و" الترخيص السليب"و

، يف تعزيز تشجيع املنافسة ومحايتـها يف  ٢ويتمثل غرض القانون، كما يرد يف املادة      -١٤
وتتصل بعض مقاصد هذا الغرض بالكفاءة واملنافسة، فيما تتعلق مقاصـد أخـرى             . ناميبيا

  .بتحقيق بعض املنافع االجتماعية االقتصادية اليت هتم العامة
 على انطباق القانون عموماً على مجيع األنشطة االقتصادية املنفذة أو           ٣ص املادة   وتن  -١٥

املؤثرة يف ناميبيا، ويتحدد االلتزام الواقع على الدولة مبوجب هذا القانون مبقدار اخنراطها يف              
كما ينص على انطباق القانون على أنشطة اهليئات القانونيـة، باسـتثناء            . األنشطة التجارية 

  .ة اليت جييزها القانون صراحةاألنشط

  جلنة املنافسة الناميبية  -باء  
 من القانون على إنشاء جلنة املنافسة الناميبية كشخصية قانونية مستقلة           ٤تنص املادة     -١٦

وتشمل والية جلنة املنافسة الناميبية مجيع األراضي       . ال ختضع إال للدستور والقانون الناميبيني     
  .ا يف التزام احلياد واالضطالع مبهامها دون خوف أو حماباة أو حتيزالناميبية ويتمثل تكليفه

وتتوىل اللجنة مسؤولية إدارة الشؤون املتعلقة بالقانون وإنفاذه، إىل جانـب املهـام               -١٧
القانونية املتمثلة يف التحقيق يف املمارسات املخلة باملنافسة ومعاجلتها؛ مبا يشمل املمارسـات             

كما تشمل مهامهـا    . عمليات االندماج املخلة باملنافسة، وفتح األسواق     التجارية التقييدية و  
نشطة الدعوة والتثقيف والتوعية، فضالً عن التعاون وتبادل املعلومات مع هيئات املنافـسة             أ

األخرى، وإسداء املشورة إىل احلكومة بشأن القضايا اليت هتم العامة وتنظيم القطاعـات يف              
  .املسائل املتصلة باملنافسة
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 من القانون، تـشمل     ٢٢وتتمتع اللجنة كذلك بصالحيات قانونية، مبوجب املادة          -١٨
صوغ القواعد املتعلقة بإدارهتا وتنظيمها وعملياهتا، مبا يف ذلك تقريـر أشـكال الطلبـات               
واملذكرات والشهادات والوثائق األخرى الالزمة لتحقيق أغراض القانون، فضالً عن حتديـد            

  .وهي متارس هذه الصالحيات رهناً مبوافقة وزارية. قيق هذه األغراضالرسوم املقررة لتح

  املمارسات التجارية التقييدية   -جيم  
نقسم الفصل الثالث من القانون، املتعلق باملمارسات التجارية التقييدية، إىل األجزاء           ت  -١٩
اجلزء الثـاين،  ) ب(اجلزء األول، عن االتفاقات واملمارسات والقرارات التقييدية؛     ) أ: (التالية

اجلزء الثالث، عن إعفاء ممارسات تقييديـة معينـة؛         ) ج(عن إساءة استعمال مركز اهليمنة؛      
  . اجلزء الرابع، عن التحقيق يف املمارسات احملظورة )د(

على حظر االتفاقات بني الشركات، أو القرارات بـني      ) ١(٢٣وتنص أحكام املادة      -٢٠
سات متفق عليها بني الشركات هتدف إىل منع املنافسة يف          رابطات الشركات، أو اتباع ممار    

  . أي قطاع للسلع واخلدمات يف ناميبيا أو احلد منها بشكل كبري، أو يترتب عليها هذا األثر
وتشمل األهداف أو اآلثار املذكورة لالتفاقات احملظورة ما يتعلق باألنشطة السافرة             -٢١

 األسعار، وتقاسم األسواق، والتالعب يف العطاءات،       للتكتالت االحتكارية املتمثلة يف حتديد    
كما تشمل املمارسات والسلوكيات التقييدية الرأسية األقل عدوانية، مثل         . واحلد من اإلنتاج  

  .التجارة التمييزية، والبيع املشروط واملتالزم، وفرض أسعار إعادة البيع
قية والرأسية، اليت ال تتساوى      على متييز واضح بني االتفاقات األف      ٢وال تنص املادة      -٢٢

آثارها الضارة على املنافسة، وبني االتفاقات األفقية اليت تتخذ طابع تكتل احتكاري سـافراً              
أو /وينبغي حظرها بذاهتا، وتلك اليت تنطوي على بعض العناصر الـيت تـشجع الكفـاءة و               

وهو ما ميكـن أن يـسبب       . املنافسة، وينبغي من مث النظر فيها استناداً إىل هنج املربر املعقول          
  .للجنة املنافسة الناميبية صعوبات مجة على صعيد اإلنفاذ

وتتسم املمارسـات الـيت     .  إساءة استعمال مركز اهليمنة السوقية     ٢٦وحتظر املادة     -٢٣
تشكل إساءة استعمال ملركز اهليمنة، مبفهوم القانون، بطابع استغاليل وإقـصائي، وتـشمل             

  .لة التمييزية، والتسعري االفتراسي، والبيع املتالزم واملشروطالتسعري املفرط، واملعام
وينص القانون كذلك على وجوب أن حيدد وزير التجارة والصناعة مستويات هيمنة   -٢٤

ويف هذا السياق، تضمنت القواعد اليت صيغت مبوجب قانون املنافـسة           . مؤسسات األعمال 
، معايري واضـحة لتحديـد      ٢٠٠٨مارس  /، وُنشرت يف اجلريدة الرمسية يف آذار      ٢٠٠٣لعام  

ووفقاً هلذه املعايري، تتمتع شركة ما مبركز هيمنـة يف الـسوق إذا             . مراكز اهليمنة يف السوق   
 يف املائة علـى     ٣٥تبلغ  ) ب( يف املائة؛    ٤٥ال تقل عن    ) أ: (كانت حصتها من هذه السوق    
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 ٣٥تقل عن ) ج( قوة سوقية؛  يف املائة، ما مل تثبت أهنا ال متتلك٤٥األقل ولكن ال تصل إىل  
  .يف املائة ولكن لديها قوة سوقية

 من القانون، جيوز ألي شركة أو رابطة شركات أن تقدم طلباً إىل             ٢٧ووفقاً للمادة     -٢٥
االتفاقات واملمارسـات والقـرارات   ( إلعفائها من أحكام اجلزء األول جلنة املنافسة الناميبية  

من الفصل الثالـث مـن القـانون،        ) استعمال مركز اهليمنة  إساءة  (واجلزء الثاين   ) التقييدية
خبصوص أي اتفاق أو فئة اتفاقات، أو قرار أو فئة قرارات، أو أي ممارسة متفق عليها أو فئة                  

  .ممارسات متفق عليها
وميكن تطبيق اإلعفاءات من أحكام اجلزء األول من الفصل الثالـث علـى مجيـع                 -٢٦

 من القانون، الذي ال مييز بني االتفاقـات         ٢٣ندرجة حتت املادة    االتفاقات املخلة باملنافسة امل   
الرأسية، وأغلبها ينبغي حظره حبد ذاته، وبني االتفاقات الرأسية، وأغلبها ينبغي النظـر فيـه               

ويعين ذلك أن حىت االتفاقات الرأسية اليت ينبغي حظرها بذاهتا، . استناداً إىل هنج املربر املعقول
يف حـني أن    . ت السافرة للتكتالت االحتكارية، ميكن النظـر يف إعفائهـا         مبا فيها الترتيبا  

املمارسات التجارية التقييدية بذاهتا ينبغي أن ال تكون مؤهلة إلعفائها من تطبيـق قواعـد               
  .املنافسة، وفقاً ألفضل املمارسات الدولية

سياق مجيع وميكن طلب اإلعفاء من أحكام اجلزء الثاين من الفصل الثالث كذلك يف    -٢٧
 من القانون، مع أهنا تشكل ممارسات جتارية تقييديـة     ٢٤أشكال االحتكار املدرجة يف املادة      

  .خطرة ختل باملنافسة بشدة
 من القانون جلنة املنافسة الناميبية صالحية التحقيق يف املمارسـات           ٣٣وختول املادة     -٢٨

وميكن ألي شخص أن    . ى مقدمة التجارية التقييدية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكو         
  .يقدم شكوى إىل اللجنة يف القضايا املتعلقة باملنافسة

على أن تقدم جلنة املنافسة الناميبية، إذا قررت إجراء حتقيق يف           ) ٣(٣٣وتنص املادة     -٢٩
ممارسة جتارية تقليدية، مذكرة خطية بشأن التحقيق املقترح إىل الشركة املعنية تـذكر فيهـا             

يق وغرضه، وتدعو الشركة إىل تقدمي أي بيانات أو وثائق تـود تقـدميها إىل       موضوع التحق 
وما يثري القلق يف هذا السياق هـو أن         . اللجنة خبصوص املسألة اليت يتعلق هبا التحقيق املقرر       

حتذير الشركات مسبقاً بشأن التحقيق قد يؤدي إىل إتالف األدلـة يف حالـة التكـتالت                
  .االحتكارية

قانون العديد من اإلجراءات التصحيحية يف سياق املمارسات التجاريـة          ويتضمن ال   -٣٠
غري . التقييدية، ومنها أوامر الوقف والكف، واالسترداد وتعويض األضرار، وفرض الغرامات         

أنه يالحظ أن مجيع سبل االنتصاف تكتسي طابعاً سلوكياً وأن القـانون ال يـنص علـى                 
  .جارية التقييديةمعاجلات هيكلية حتديداً للممارسات الت
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 من القانون، أن تطلب من احملكمـة        ٣٩وجيوز للجنة املنافسة أيضاً، مبوجب املادة         -٣١
العليا إصدار أوامر مؤقتة متنع الشركات من االخنراط يف ممارسات جتارية تقييدية أثناء سـري               
 التحقيقات، إذا ارتأت ضرورة للتصرف على وجه االستعجال ملنع إحلاق ضرر جسيم غـري             

  .قابل للجرب بأي شخص أو فئة أشخاص، أو حلماية املصلحة العامة
باإلضافة إىل ذلك، جيوز للجنة املنافسة أيضاً أن تربم اتفاقات تسوية مع الشركات               -٣٢

املعنية، أثناء التحقيق يف ممارسة جتارية تقييدية مدعاة أو بعده، رهناً بتقدمي طلب إىل احملكمة               
وينبغي أن يتم اتفاق التسوية بني اللجنة . يف صيغة أمر صادر عن احملكمةالعليا لتأكيد االتفاق    

والشركة املعنية برضا الطرف املشتكي، وميكن أن يتضمن تعويضاً عن األضرار اليت حلقت به              
  . وأي مبلغ آخر مقترح كعقوبة مالية

 عمليات االندماج  -دال  

لنطاق ملراقبة عمليات االنـدماج     يتضمن الفصل الرابع من القانون أحكاماً واسعة ا         -٣٣
  .تغطي مسائل مثل نقل السيطرة، وإخطار ما قبل االندماج، وعتبة اإلخطار باالندماج

 من القانون نقل السيطرة الذي جيب       ٤٢يف املادة   " االندماج"ويبني تعريف مصطلح      -٣٤
ت االنـدماج   أن تنطوي عليه صفقة االندماج، ويشمل األنواع الثالثة األكثر شيوعاً لعمليا          

كما يغطي حيازة مصاحل مهيمنة يف أصول الشركات األخرى         . املشاريع املشتركة فضالً عن   
 وتبني مع ذلك من املشاورات اليت أجريت مع أصحاب املصلحة، أن مثة حاجة إىل. وأسهمها

  . توضيح هذا التعريف لتفادي اللبس يف التفسري والتطبيقزيادة
ي شخص املضي يف عملية اندماج مقترحة ما مل توافـق   على أ ) ٣(٤٣وحتظر املادة     -٣٥

ويتطلب .  هبذه املوافقة  تلحقها اللجنة عليها جلنة املنافسة أوالً، على أن ُتنفذ وفقاً ألي شروط           
  .ذلك إخطار اللجنة قبل االندماج، مبا يتمشى مع أفضل املمارسات الدولية يف هذا الصدد

. ر التجارة والصناعة عتبة اإلخطار باالندماج     على أن حيدد وزي   ) ٢(٤٣وتنص املادة     -٣٦
حتديد عمليات االندماج املستثناة من نطاق الفـصل         (٣٠٧ومبوجب املذكرة احلكومية رقم     

 ٢٠) أ: (حدد الوزير هذه العتبة بقيمة تساوي أو تقل عن        ) ٢٠٠٣الرابع من قانون املنافسة،     
نوية يف ناميبيا لطريف عملية االنـدماج؛       مليون دوالر نامييب لألصول اجملمعة أو اإليرادات الس       

 أصول   مليون دوالر نامييب من اإليرادات السنوية يف ناميبيا للشركة املشترية زائداً           ٢٠) ب(
 ماليني دوالر نامييب من اإليرادات السنوية أو األصـول   ١٠) ج(الشركة املشتراة يف ناميبيا؛     
  .يف ناميبيا للشركة املشتراة

ملمارسات الدولية يف هذا اجملال، تستند العتبات احملـددة لإلخطـار           ووفقاً ألفضل ا    -٣٧
أو اإليرادات الـسنوية،    /من حيث األصول و   " حجم الصفقة "بعمليات االندماج إىل عوامل     

وتتيح ارتباطاً حملياً مناسباً على حنو ما أوصت به كل من منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان                 
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غري أن أصحاب املصلحة الذين مت التشاور معهم، مبـا          . دوليةاالقتصادي وشبكة املنافسة ال   
فيهم جلنة املنافسة الناميبية، رأوا أن عتبات اإلخطار باالندماج اليت ُنشرت يف اجلريدة الرمسية              
منخفضة وال ختدم الغرض املنشود، أي استبعاد مجيع عمليات االندماج الصغرية اليت ال تثري               

  . افسة من نطاق التدقيق املتمعن يف عمليات االندماجشواغل ُتذكر على صعيد املن
.  من القانون على املدة الزمنية للبت يف عمليات االندماج املقترحة          ٤٥وتنص املادة     -٣٨

حيث يتعني على جلنة املنافسة يف هذا السياق أن تنظر يف االندماج املقترح الذي اسـتلمت                
 يوماً من   ٣٠وماً من اإلخطار، أو يف غضون        ي ٣٠إخطاراً بشأنه وأن تصدر قراراً يف غضون        

وإذا قررت اللجنة   . استالمها أي معلومات إضافية، يف حال طلبت تقدمي مثل هذه املعلومات          
 يوماً من تاريخ ٣٠عقد مؤمتر بشأن عملية االندماج املقترحة، فينبغي أن تبت فيها يف غضون 

ة التدقيق املذكورة ألسباب تتعلـق بتعقـد        وللجنة املنافسة أيضاً أن متدد فتر     . اختتام املؤمتر 
املسائل اليت ينطوي عليها االندماج، على أن يتم التمديد مبوجب مذكرة خطية إىل أطـراف               

  . يوما٦٠ًاالندماج وأن ال تتجاوز مدته 
وجيوز للجنة املنافسة، لدى البت يف عملية اندماج مقترح، أن توافق على املـضي                -٣٩

وهي تستند . ا، أو أن ترفض املوافقة على املضي يف عملية االندماجفيها، بشروط أو من غريه
أي معايري تعتربها ذات صلة بظروف االندماج، مبا يف ذلك مسائل املـصلحة              يف قرارها إىل  

  .العامة
ويف .  على أن يراجع وزير التجارة الصناعة قرارات جلنة املنافـسة          ٤٩وتنص املادة     -٤٠

ندماج أن تقدم إىل الوزير طلباً ملراجعة قرار اللجنـة بـشأن            هذا السياق، جيوز ألطراف اال    
وللوزير أن ينقض قرار اللجنة .  يوماً من إشعار اللجنة بقرارها     ٣٠عملية االندماج يف غضون     

  .أو يعدله بإضافة قيود أو شروط، أو يؤكده
يستند وأعرب أصحاب املصلحة عن شواغل بأن القرار ال حيدد املعايري اليت ميكن أن                -٤١

إليها الوزير يف مراجعته قرارات اللجنة بشأن عمليات االندماج، على غـرار املعـايري الـيت      
  .حيددها للجنة كي تبت يف طلبات االندماج

  الوالية القضائية للمحكمة  -هاء  
 من القانون على أن حملكمة ناميبيا العليا والية النظر والبـت يف أي              ٥٢تنص املادة     -٤٢

وهلا سلطة فرض عقوبات ماليـة علـى   . إلجراءات اليت ينص عليها القانونمسألة تنشأ من ا 
وينبغي دفع الغرامات املفروضة مبوجب القـانون إىل صـندوق          . انتهاكات أحكام القانون  

إيرادات الدولة، واألوامر اليت تفرض عقوبات مالية هلا مفعول األحكام املدنية اليت تـصدرها          
  .ميبيا وُتنفذ على هذا األساساحملكمة العليا لصاحل حكومة نا
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  أحكام عامة  -واو  
اإلجـراءات واالختـصاصات املدنيـة؛      ) أ: (تنص األحكام العامة للقانون علـى       -٤٣

الفترة ) د(إفصاح املوظفني عن وجود مصاحل شخصية؛       ) ج(حظر كشف املعلومات؛     )ب(
  . مستوى اإلثبات)و(املسؤولية احملدودة؛ ) ه(الزمنية اليت ميكن بدء التحقيق خالهلا؛ 

  اجلرائم والعقوبات  -زاي  
 على جترمي كل من يعرقل أي شخص ميارس سلطة أو يؤدي واجباً             ٦٠تنص املادة     -٤٤
له أو مفروضاً عليه مبوجب القانون أو يعارضه أو يعوقه أو ميارس عليه نفوذاً ال مسوغ                  خموالً
ها جلنة املنافسة الناميبية مـن      كما جترم كل من ال ميتثل ملذكرات االستدعاء اليت تصدر         . له

أجل احلضور أمام اللجنة أو يرفض أداء القسم أو التأكيد أو اإلجابة عن أي سؤال توجهـه                 
اللجنة أو يقدم أدلة كاذبة أو ال يقدم األدلة اليت تطلبها اللجنة أو ال ميتثل للمذكرات الصادرة 

  .من احملكمة العليا مبوجب أحكام قانون املنافسة
 من القانون ممارسة نفوذ غري الئق علـى         ٦٣ضمن اجلرائم اليت تنص عليها املادة       وتت  -٤٥

داء مهامها، واستباق أي قرار مـن   أاللجنة خبصوص أي مسألة تتصل مبمارسة صالحياهتا أو         
قراراهتا خبصوص حتقيق جارٍ على حنو ميس بسري عملية اختاذ القرار، والتدخل يف التحقيق بأي      

حملكمة إذا كانت القضية قيد النظر يف حمكمة، وتقدمي معلومات كاذبـة            شكل يعد ازدراء با   
  .عمداً إىل اللجنة

 من القانون على عقوبات هذه اجلرائم، وتنطوي على غرامات مالية ٦٤وتنص املادة     -٤٦
 دوالر نامييب، فيما    ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٠ ٠٠٠ويتراوح مبلغ العقوبات املالية بني      . أو سجن /و

  .جن بني أشهر وعشر سنوات كحد أقصىتتراوح عقوبات الس

  تطبيق القانون والتشريعات األخرى املتصلة باملنافسة  -اءح  
يتناول الفصل الثامن من القانون مسألة مهمة، هي العالقة بني جلنة املنافسة الناميبية               -٤٧

التجارية واجلهات التنظيمية القطاعية اليت هلا اختصاص يف مسائل املنافسة املتعلقة باملمارسات            
وينص القانون على أن تتفـاوض      . التقييدية وعمليات االندماج يف قطاعاهتا املعنية يف ناميبيا       
 تؤثر على املنافسة، وأن تربم اتفاقات       اللجنة مع اجلهات التنظيمية القطاعية اليت متارس مهاماً       

ت يف  بشأن االختصاصات املشتركة فيما بينها لتنسيق ومواءمة ممارسة هـذه االختـصاصا           
  .املسائل املتعلقة باملنافسة يف القطاعات املنظمة، لضمان تطبيق القانون تطبيقاً متسقاً
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  قوانني أخرى ذات صلة  -ثالثاً  

  تنظيم القطاعات  -ألف  
لدى ناميبيا عدد من اجلهات التنظيمية القطاعية يف قطاعات هامة، كقطاع اخلدمات         -٤٨

، وقطـاع خـدمات     ) املؤسسات املالية يف ناميبيا    بنك ناميبيا وسلطة اإلشراف على    (املالية  
، )سلطة املوانئ الناميبية  (، وتنظيم املوانئ    )السلطة التنظيمية لالتصاالت يف ناميبيا    (االتصاالت  

وبعضها تتضمن مهامه اختصاصات تتعلـق      ) جملس مراقبة الكهرباء  (وتنظيم شبكة الكهرباء    
  .املعنية باملنافسة يف قطاعاهتا

اختصاصات بنك ناميبيا والسلطة التنظيمية لالتصاالت وجملـس مراقبـة          وتتقاطع    -٤٩
 القطاعـات   الكهرباء مع اختصاصات جلنة املنافسة بوضوح يف اجملاالت املتعلقة باملنافسة يف          

ن القانونني املنشئني لسلطة اإلشراف على املؤسسات املاليـة وسـلطة           ومع أ . املنظمة املعنية 
ن على اجلهتني املنظمتني هلذين القطاعني واليات تتعلق باملنافسة، فقد       املوانئ الناميبية ال يسبغا   

الحظت جلنة املنافسة أن مثة أوضاعا ميكن أن تنشأ وتؤدي إىل تقاطع مهامها مع مهام هاتني                
  .الوكالتني فتصعب على كل هيئة منها االضطالع بواليتها

فسة الناميبية قد تفاوضت مع     وحىت وقت إجراء بعثة تقصي احلقائق، كانت جلنة املنا          -٥٠
هي السلطة التنظيمية لالتصاالت، وبنك ناميبيا، وجملس مراقبة        (أربع جهات تنظيمية قطاعية     

كما أبرمت اتفاقاً مع جلنة     . وأبرمت اتفاقات تعاون معها   ) الكهرباء، وسلطة املوانئ الناميبية   
وقد صيغت االتفاقـات    . يةمكافحة الفساد بشأن التالعب يف العطاءات واملناقصات التواطؤ       

مع السلطة التنظيمية لالتصاالت، وبنك ناميبيا، وجملس مراقبة الكهرباء على شكل مذكرات            
اتفاق بشأن االختصاصات املشتركة يف املسائل املتعلقة باملنافسة يف القطاعات املنظمـة، يف             

  .حني أُبرم اتفاق التعاون مع سلطة املوانئ يف شكل مذكرة تفاهم
قال إن اتفاق التعاون بني جلنة املنافسة الناميبية والسلطة التنظيميـة لالتـصاالت             وُي  -٥١

يسري بشكل جيد جداً، مع أن األحكام املتعلقة بالسرية واستخدام املعلومات متنـع تبـادل               
كما يقال إن االتفاق مع بنك ناميبيا غـري     . معلومات هامة عن الصفقات التجارية قيد النظر      

ومل يكن االتفاق   . ال يزال االتفاق مع جملس مراقبة الكهرباء يف أطواره األوىل         مفّعل، يف حني    
مع سلطة املوانئ فعاالً بسبب الدور املزدوج للسلطة كوهنا منظمة للقطاع وجهة سوقية فاعلة 

  .يف آن

  محاية املستهلك  -باء  
ة شـاملة   يف حني حتظى ناميبيا بقانون منافسة نافذ وجيري العمل على صياغة سياس             -٥٢

وقد كلفـت  . للمنافسة، فإهنا ال تزال تفتقر إىل قانون وسياسة عامة يف جمال محاية املستهلك     
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وزارة التجارة والصناعة مستشاراً بالنظر يف صياغة سياسة عامـة أوالً مث قانونـاً حلمايـة                
ير لذا فقد تصدت جلنة إصالح وتطـو    . املستهلك، لكن ُيقال إن العملية تستغرق وقتاً طويالً       

  .القوانني ملهمة صياغة هذا القانون
وقد الحظت جلنة إصالح وتطوير القوانني، يف ورقة النقاش الـيت أعـدهتا بـشأن           -٥٣

مشروع محاية املستهلك، أن حتقيق الكفاءة االقتصادية هو اهلدف الرئيس لسياسة وقـوانني             
اقتصاد السوق على حنو كفؤ     املنافسة تقليدياً، وأن إنفاذ قانون املنافسة بفعالية يسهم يف سري           

لذا فـإن أمهيـة     . ومنصف وتقدمي مبا يكفل منفعة املنتج ورفاه املستهلك يف األمد الطويل          
سياسة املنافسة ألنظمة محاية املستهلك ترتبط بتعزيز رفاه املستهلك من خالل تطبيق سياسة             

  .املنافسة
دهتا إىل أن قانون املنافسة     وهلذا السبب، فقد أشارت اللجنة يف ورقة النقاش اليت أع           -٥٤

يف ناميبيا ينص على محاية املستهلك عن طريق تطبيق إجراءات متنع ممارسات التواطؤ وحتديد              
األسعار وإساءة استعمال مركز اهليمنة أو املمارسات التجارية التقييدية، وهو ما يترجم بنتائج 

ات وقانون املنافسة كما لو     غري أهنا حذرت من خطأ التعامل مع سياس       . إجيابية للمستهلكني 
  .كانت حالً سحرياً خيدم مصلحة املستهلك تلقائياً

  امللكية الفكرية  -جيم  
 حبقوق امللكية الفكرية يف إعفاء ممارسات تقييديـة  ٢٠٠٣يسلّم قانون املنافسة لعام     -٥٥
قـدم   من القانون تنص على أن للجنة املنافسة أن متنح، بناًء على طلـب م   ٣٠فاملادة  . معينة

وبالشروط اليت تقررها، إعفاًء فيما يتصل بأي اتفاق أو ممارسة تتعلق حبق أو مصلحة مكتسبة       
أو حممية مبوجب أي قانون يتعلق حبقوق النسخ والرباءات والتصاميم والعالمات التجاريـة             

  . وأنواع النباتات وغري ذلك من حقوق امللكية الفكرية
إنشاء "، الذي يتمثل غرضه يف      ٢٠١٢وقد سنت ناميبيا قانون امللكية الصناعية لعام          -٥٦

مكتب امللكية الصناعية وتعيني مكتب لتسجيل امللكية الصناعية؛ وحتديد األحكام املتعلقـة            
مبنح ومحاية وإدارة براءات االختراع وشهادات املنفعة النموذجية؛ وأحكام تسجيل التصاميم           

محايتها وإدارهتا؛ وأحكام تسجيل العالمات التجاريـة والعالمـات اجلماعيـة           الصناعية و 
وعالمات الترخيص واألمساء التجارية ومحايتها وإدارهتا؛ وأحكام تسجيل عوامـل امللكيـة            

  ".الصناعية؛ وأحكام إنشاء حمكمة للملكية الصناعية؛ وأحكام تتناول املسائل العارضة
يف الربملان إلنشاء هيئة للملكية الفكريـة وأنـشطة         وجيري العمل على سن قانون        -٥٧

وتعتزم جلنة املنافسة إبرام اتفاق تعاون مع هيئة امللكية الفكرية وأنشطة األعمـال             . األعمال
  .عندما تزاول هذه اهليئة أعماهلا بشكل كامل
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 ويف حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن امللكية الفكرية وسياسات املنافسة لدى بلدان             -٥٨
، برعايـة   ٢٠١٣نـوفمرب   /أفريقية معينة، اليت ُعقدت يف هراري بزمبابوي يف تشرين الثاين         

املنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية، قُّدمت توصيات           
أو /افسة و بشأن اجلوانب املتعددة املتصلة بالعالقة بني محاية امللكية الفكرية وإنفاذ قواعد املن           

  .محاية املستهلك املتصلة بالوضع يف ناميبيا

  اإلطار املؤسسي  -رابعاً  
 على إنشاء عدد من املؤسـسات إلنفـاذ قـانون    ٢٠٠٣ينص قانون املنافسة لعام    -٥٩

حمكمة ) ج(وزير التجارة والصناعة؛    ) ب(جلنة املنافسة الناميبية؛    ) أ: (وهي. املنافسة يف البلد  
  .ناميبيا العليا

  جلنة املنافسة الناميبية  -لفأ  
حتظى جلنة املنافسة الناميبية بالعديد من الصالحيات والواجبات مبوجب القانون، مبا             -٦٠

فيها صالحيات لوضع قواعد والبت يف طلبات اإلعفاء من ممارسات تقييدية معينة، واختـاذ              
قـات واملمارسـات    قرارات بشأن انتهاك أحكام احلظر الواردة يف اجلزء األول بشأن االتفا          

والقرارات التقييدية، وتلك الواردة يف اجلزء الثاين بشأن إساءة استعمال مركز اهليمنة، وبدء             
إجراءات يف احملكمة العليا ضد الشركات املخالفة إلصدار أوامر تصحيحية، وتقدمي طلبـات             

حتمل ضـرره   إىل احملكمة العليا إلصدار أوامر مؤقتة متنع الشركات من االخنراط يف سلوك يُ            
مع الشركات املعنية ُتحـدد     ) اتفاقات تراضي (ريثما ُيبت يف القضية، وإبرام اتفاقات تسوية        

فيها الشروط املقرر تقدميها إىل احملكمة العليا لتأكيدها يف صيغة أوامر صادرة عن احملكمـة،               
  .حتياز املقترحةقرارات بشأن عمليات االندماج واالوالتوصل إىل 

ة املنافسة بشكل كبري على احلكومة لتمويل عملياهتا، باعتبارهـا هيئـة            وتعتمد جلن   -٦١
 على أن تتألف موارد     ٢٠٠٣من قانون املنافسة لعام     ) ١(١٧وتنص املادة   .  غري جتارية  قانونية

اللجنة من امليزانية اليت خيصصها هلا الربملان، والرسوم اليت ُتدفع هلا مبوجب أحكام القـانون،               
  .وم بتحصيلها من أي مصدر آخر والفوائد املشتقة من استثمار أمواهلاواملبالغ اليت تق

، متثلت  ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١، اليت انتهت يف     ٢٠١٢/٢٠١٣وخالل السنة املالية      -٦٢
عمليـات  (رسوم تسجيل   ) ب(؛  ) يف املائة  ٧٧(منح حكومية   ) أ: (مصادر متويل اللجنة يف   

رسوم (؛ وموارد دخل أخرى     ) يف املائة  ٤(ثمارات  فوائد االست ) ج(؛  ) يف املائة  ١٨) (االندماج
واستمر االجتاه   ). يف املائة  ١) (اإلعفاء، الفوائد احملصلة من بيع سيارة، وإيرادات متنوعة أخرى        

، حيث بلغت إيرادات اللجنة يف هناية الستة األشهر األوىل منها،           ٢٠١٣/٢٠١٤يف السنة املالية    
، توزعت علـى    ناميبياً اً دوالر ١٥ ٨٣٢ ٧٢٨وعه  ، ما جمم  ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣٠أي يف   
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تقـدمي  ) ب(؛  ) يف املائـة   ٧٥,٨( دوالر نـامييب     ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠منح حكومية مببلغ    ) أ(
الغرامـات املـستلمة،    ) ج(؛  ) يف املائة  ٢٠,٤ (ناميبياًاً   دوالر ٣ ٢٣٠ ١٩٠خدمات، مببلغ   

 ٥٠٢ ٥٣٨ ثمارات، مببلغ عوائد االست ) د(؛  ) يف املائة  ٠,٦( دوالر نامييب    ١٠٠ ٠٠٠ مببلغ
  ). يف املائة٣,٢ (ناميبياًاً دوالر
ومع أن جلنة املنافسة الناميبية حتتل موقعاً مالياً جيداً بفضل مصادر متويلها احلاليـة،                -٦٣

فإن جتارب هيئات املنافسة األخرى يف املنطقة تظهر أن االعتماد بشدة على التمويل احلكومي   
  .ذه اهليئاتحيّد من التوسع العمليايت هل

جملس مفوضـني يـضم أعـضاء       ) أ: (وحتظى جلنة املنافسة بذراعني تشغيليني مها       -٦٤
ويتألف جملس املفوضني من رئيس     . أمانة تضم موظفني مهنيني متفرغني    ) ب(جزئي؛   بدوام
وينبغي أن يكون أعـضاء     . يقل عن عضوين إىل أكثر من أربعة أعضاء يعينهم الوزير          وما ال 

اخلربة يف الصناعة أو التجارة أو االقتصاد أو القانون أو احملاسـبة أو اإلدارة              اجمللس من ذوي    
ويبلغ عدد أعضاء اجمللس    . العامة أو شؤون املستهلكني، ويشغلون املنصب ملدة ثالث سنوات        

  .الكامل حالياً مخسة أعضاء ميتلك مجيعهم املؤهالت واخلربات الالزمة
ـ    ويترأس أمانة جلنة املنافسة الن      -٦٥ ذي ُيعـّين مبوجـب أحكـام       اميبية أمني اللجنة ال
من القانون بصفة رئيس تنفيذي مكلف بإنشاء وتطوير إدارة كفؤة، وبتنظـيم            ) ١(١٣ املادة

ويضم أعضاء األمانة اآلخرون مفتشني     . موظفي اللجنة ومراقبتهم وإدارهتم وكفالة انضباطهم     
  .ييدية وعمليات االندماج واالحتيازُيعّينون ألغراض التحقيق يف املمارسات التجارية التق

وتعّد جلنة املنافسة بشكل أساسي هيئة شبه قضائية بصالحيات حتقيقية ومهام قضائية   -٦٦
غري أن القانون ال يوزع بوضوح املهام التحقيقية والقضائية للجنة بني األمانة وجملس        . حمدودة

جراءات ونوع هذه اإلجراءات    وال حيدد بوضوح مىت ينبغي أن يتخذ كل منهما إ         . املفوضني
  .ليشري به إىل اجمللس واألمانة معاً" اللجنة"أثناء تناول قضايا املنافسة، إذ يستخدم مصطلح 

) ١(١٤فاملـادة  . ذراع التحقيقي للجنة  غري أنه ُيستنبط من القانون أن األمانة هي ال          -٦٧
غراض التحقيق يف   من القانون تنص على تعيني أي موظف من موظفي اللجنة بصفة مفتش أل            

كما أصبحت ممارسة   . املمارسات التجارية التقييدية والتدقيق يف عمليات االندماج واالحتياز       
راسخة يف اللجنة أن تتوىل األمانة التحقيق يف قضايا املنافسة وتقدم تقارير عن استنتاجاهتا إىل               

  .جملس املفوضني للبت فيها

  وزير التجارة والصناعة  -باء  
وزير التجارة والصناعة القرارات اليت تتوصل إليها اللجنة بـشأن عمليـات            يراجع    -٦٨

غري أن هذه املراجعة ال ُتجرى إال بناء على طلب يقدمه أحد أطـراف              . االندماج واالحتياز 
  . يوماً من نشر قرار اللجنة يف اجلريدة الرمسية٣٠عملية االندماج يف غضون 
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  حمكمة ناميبيا العليا  -مجي  
 من القانون، بوالية النظر والبت ٥٢حمكمة ناميبيا العليا، مبوجب أحكام املادة حتظى   -٦٩

واحملكمة هي الوحيدة املخولة مبوجب أحكام      . يف أي مسألة ناشئة ذات صلة بأحكام القانون       
  . من القانون بفرض عقوبات مالية على انتهاكات أحكام القانون٥٣املادة 

  يةاملوظفون واملوارد البشر  -خامساً  
 موظفاً مهنياً ٢٣بلغ عدد موظفي جلنة املنافسة، يف وقت إجراء بعثة تقصي احلقائق،        -٧٠
غري أن العدد اإلمجايل املقرر     .  موظفي دعم إداري وعامل واحد من العمال قليلي املهارة         ٤و

.  خالل األعوام اخلمسة القادمـة      موظفاً ٤٥ موظفاً ُيخطط لزيادهتم إىل      ٤٠للموظفني هو   
وران املوظفني يف اللجنة منخفض جداً، إذ مل ينته تعيني سوى ثالثة موظفني منـذ                د ومعدل

  .٢٠٠٩إنشاء اللجنة يف عام 
يتفرع موظفو اللجنة يف أربعة أقسام، باإلضافة إىل مكتب الرئيس التنفيذي وأمـني               -٧١

قـسم عمليـات االنـدماج      ) ب(قسم خدمات الشركات؛    ) أ: (اللجنة، على النحو التايل   
. قسم األحباث االقتصادية والقطاعية   ) د(قسم املمارسات التجارية التقييدية؛     ) ج(حتياز؛  واال

ومجيع موظفي اللجنة ميتلكون املؤهالت الالزمة ملناصبهم وشهادات جامعيـة يف جمـاالت             
يف اً  أيضاً  وهناك توازن جيد  ). وتشمل االقتصاد، والقانون، وإدارة األعمال واحملاسبة     (عملهم  
القتصاديني والقانونيني لضمان فعالية تنفيذ وإنفاذ سياسة وقانون املنافسة، حيث تضم           توليفة ا 
  . خرباء قانونيني٧ خبرياً اقتصادياً و١١اللجنة 
وقد وضعت اللجنة برناجماً لتطوير املوظفني مبساعدهتم علـى تطـوير مـؤهالهتم               -٧٢

الدورات اجلامعيـة عـن قـوانني       وال يكتفي الربنامج برعاية     . وخرباهتم األكادميية واملهنية  
وسياسات املنافسة، وإمنا يتضمن كذلك تدريباً عملياً على التحقيـق يف قـضايا املنافـسة               
وحتليلها، واملشاركة يف خمتلف األحداث الدولية املتعلقة باملنافسة ويف حلقات العمل التدريبية            

وُتنظم للمـوظفني املهنـيني     . اإلقليمية املتعلقة باملنافسة وسياسات وقوانني محاية املستهلك      
  .كذلك دورات تدريبية مكيفة حسب احلاجة بشأن قوانني وممارسات املنافسة

  إنفاذ قانون املنافسة  -سادساً  
 قـضية   ٢٩١يف وقت إجراء بعثة تقصي احلقائق، كانت اللجنة قد تناولت زهـاء               -٧٣

 قـضية   ٢٣٤وكانت  . ٢٠٠٩وحتريات سوقية تتعلق باملنافسة منذ بدء أعماهلا فعلياً يف عام           
 منها تتعلق مبمارسات جتارية تقييدية،      ٥٤من هذه القضايا تتعلق بعمليات اندماج واحتياز، و       

  . منها تنطوي على حتريات سوقية٣مبا يشمل طلبات إعفاء، و
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  اجملموع *٢٠١٣  ٢٠١٢   ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  فئة القضية
  ٢٣٤  ٤١  ٩٤  ٦٢  ٢٦  ١١  عمليات االندماج واالحتياز

  ٥٤  ١٠  ١١  ١٥  ١٤  ٤  مارسات التجارية التقييديةامل
  ٣  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  حتقيقات السوق

  ٢٩١  ٥٤  ١٠٥  ٧٧  ٤٠  ١٥  اجملموع
  .أكتوبر/حىت شهر تشرين األول  *  

  عمليات االندماج واالحتياز  -ألف  
 قضية من القضايا املتعلقة بعمليات االنـدماج واالحتيـاز الـيت            ٢٣٤من جمموع     -٧٤

 عملية من غري شروط     ٢٠٦، وافقت اللجنة على     ٢٠٠٩للجنة وتناولتها منذ عام     استلمتها ا 
 يف  ٨,٥٥( عملية بشروط معينة     ٢٠، ووافقت على    ) يف املائة من جمموع القضايا     ٨٨,٠٣(

)  يف املائة  ٠,٤٣(، ومل تعترض على عملية واحدة       )١,٢٨( عمليات منها    ٣وحظرت   )املائة
  ). يف املائة١,٧١( قضايا ٤وسحبت أطراف االندماج 

ونظرت اللجنة يف عملييت اندماج فائقيت األمهية أظهرتـا مـدى تطبيـق اللجنـة                 -٧٥
وتتمثل هاتان العمليتان يف اندماج شركيت      . القانون املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج     ألحكام

Seesa Namibia/RTZ Zelpyفاندماج شركيت . وامسارت/ وآخرون، واندماج شركيت واملارت
Seesa Namibiaو RTZ Zelpyاج هامة ُيخطر هبا ـرون مل تكن فقط أول عملية اندمـ وآخ

أول صفقة جتارية ُيبت فيهـا      اً  مبوجب القانون كي تنظر اللجنة وتبت فيها، وإمنا كانت أيض         
وأّدت هـذه   .  من القـانون   ٤٦عقب انعقاد مؤمتر أصحاب املصلحة مبوجب أحكام املادة         

اللجنة أول برنامج واتفاق بشأن امتثال قانون املنافسة مـع شـركة            إىل إبرام   اً  القضية أيض 
أما عملية االندماج بني شركيت واملارت ووامسارت فقد أظهرت مدى تطبيق اللجنة            . جتارية

كما أهنا أبرزت . أحكام القانون املتعلقة باملصلحة العامة يف تناول قضايا االندماج والبت فيها   
الدفاع لدى اللجنة إذ تعرض قرارها لطعن واحدة من أقـوى   على أكمل وجه قدرات الرد و     

  .الشركات يف العامل
وقد أبدى العديد من أصحاب املصلحة الذين مت التشاور معهم رضاهم عن أسلوب               -٧٦

اللجنة يف تناول عمليات االندماج واالحتياز، إذ اعُترب أسلوباً ميسراً لألعمال التجارية مـن              
وحظيـت  . دة اليت يستغرقها النظر يف القضايا ومستوى التشاور       حيث الرسوم املفروضة وامل   

  .قرارات اللجنة بشأن عمليات االندماج بالقبول يف أغلب األحيان
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  املمارسات التجارية التقييدية  -باء  
 حالة من احلاالت املتعلقة باملمارسات التجاريـة التقييديـة الـيت            ٥٤من جمموع     -٧٧

 حالة منها بطلبـات رأي      ١٦، تعلقت   ٢٠٠٩ذ إنشائها يف عام     استلمتها اللجنة وتناولتها من   
وحتولت قضية واحدة فقط منها إىل حتقيـق يف         . استشاري بشأن تطبيق أحكام القانون غالباً     

وحتقيقـات  )  حالـة ٣١(أما بقية احلاالت فكانت عبارة عن شـكاوى       . ممارسات املنافسة 
  ).حالتان(وطلبات إعفاء ) حاالت ٥(

ألسباب متنوعة، منها االفتقـار إىل      )  حالة ١٣جمموعها  ( من احلاالت    وأُغلق عدد   -٧٨
)  حالـة  ٢٤(وكان معظم هذه احلاالت     . االختصاص القضائي وسحب املشتكني قضاياهم    

غري أن اللجنة مل ختلص إىل وجـود  . يزال قيد التحقيق يف وقت إجراء بعثة تقصي احلقائق       ال
  .ملخلة باملنافسة أو إساءة استعمال مركز اهليمنةانتهاك ألحكام القانون بشأن االتفاقات ا

وأعرب أصحاب املصلحة عن شواغل إزاء طول املدة الزمنية اليت تقتضيها اللجنـة               -٧٩
إلكمال التحقيقات بشأن املمارسات التجارية التقييدية واختـاذ اإلجـراءات التـصحيحية            

 ٤ أمام اللجنة ألكثـر مـن        فقد ظلت إحدى احلاالت املتعلقة بطلب إعفاء عالقة       . الالزمة
وتراوحت الفترة الزمنية اليت اسـتغرقها التحقيـق يف حـاالت           . سنوات بعد تقدمي الطلب   

املمارسات التجارية التقييدية األخرى اليت كانت ال تزال قيد النظر يف اللجنة وقت إجـراء               
  . أشهر٦ سنوات و٣ أشهر إىل أكثر من ٣بعثة تقصي احلقائق بني 

أصحاب املصلحة عن انشغاهلم إزاء عدم خلوص اللجنة حـىت اآلن إىل            كما أعرب     -٨٠
وجود انتهاك من حتقيقاهتا يف املمارسات التجارية التقييدية، رغم تفشي هذه املمارسـات يف    

  .ناميبيا، خصوصاً يف جمال ترتيبات حتديد األسعار

  حتديات اإلنفاذ  -جيم  
التشاور معهم ارتياحهم العـام إزاء     يف حني أبدى معظم أصحاب املصلحة الذين مت           -٨١

عمل اللجنة يف إنفاذ أحكام القانون بشأن مراقبة عمليات االندماج، فقد أبدى العديـدون              
وأعـرب  . عدم ارتياحهم من عملها يف إنفاذ األحكام املتعلقة باملمارسات التجارية التقييدية          

االندماج واالحتيـاز   البعض كذلك عن شعورهم بأن اللجنة تركز كما يبدو على عمليات            
  .أكثر مما تركز على املمارسات التجارية التقييدية

والعمل على بناء قدرات قسم املمارسات التجارية التقييدية لدى اللجنة من شأنه أن               -٨٢
حيّسن أداءها يف جمال إنفاذ أحكام القانون املتعلقة باملمارسات التجارية التقليدية، عن طريق             

دمي توصيات يف جمال املنافسة تستند إىل حتليالت حمكمة وتصمد أمـام            تعزيز ثقة القسم بتق   
  .التحديات القانونية
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وقد أصبح قسم األحباث االقتصادية والقطاعية، الذي باشـر أعمالـه يف أواخـر                -٨٣
 كوحدة فنية خمتصة بالسياسة العامة، قسماً تشغيلياً هاماً يف جمال املنافسة مكلف             ٢٠١٢ عام

وميكن استخدام أنشطة   . اصة به تتمثل يف التحريات السوقية ورصد األسعار       مبهام جوهرية خ  
التحريات السوقية اليت يضطلع هبا القسم لتحديد شـواغل املنافـسة يف شـىت القطاعـات           

أو قسم عمليـات االنـدماج      /والصناعات كي يتابعها قسم املمارسات التجارية التقييدية و       
  .واالحتياز

ة رصد ومراقبة األسعار بناء على طلب من وزارة التجـارة           وتضطلع اللجنة بأنشط    -٨٤
وقد أوضحت الوزارة أهنا حني تطلب من اللجنـة    . والصناعة وال ينص عليها القانون حتديداً     

االضطالع بأنشطة رصد األسعار فإن الغرض ليس حتويلها إىل وكالة ملراقبة األسعار وإمنـا              
ملساعدة الوزارة يف عملية اختاذ القرارات، خصوصاً جملرد االسترشاد برأيها حول هذه املسألة،     

  .يف املنتجات اليت تدعمها الدولة

   مسائل أخرى ذات صلة  -سابعاً  
الـدعوة والتوعيـة    ) أ: (مشلت املسائل األخرى ذات الصلة اليت اسُتعرضت ما يلي          -٨٥

باملنافسة يف اجلامعات الدورات التدريبية املتعلقة  )ب(بعمليات وأنشطة جلنة املنافسة الناميبية؛ 
مقر جلنـة املنافـسة   ) د(التقرير السنوي؛ ) ج(الناميبية وغريها من مؤسسات التعليم العايل؛      

  .الناميبية

  الدعوة والتوعية  -ألف  
حتظى جلنة املنافسة بربوز جيد، حيث ال خيفى وجودها ودورهـا علـى معظـم                 -٨٦

وهتدف اللجنة إىل االضطالع بأنشطة     . املؤسسات التجارية سواء يف القطاع اخلاص أو العام       
توعوية يف املدارس والكليات إلحاطة الطلبة الطاحمني إىل االخنراط يف عامل األعمال التجارية             

كما تعمل اللجنة مع جامعة ناميبيا من خالل تقدمي حماضرات عن سياسات            . بأنشطة اللجنة 
  .وقانون املنافسة

أخبـار  "توزيع نشرهتا الـصحفية املعنونـة        طباعة و  ٢٠١٢وبدأت اللجنة يف عام       -٨٧
والنشرة موجهة جملتمع األعمال وأصحاب املصلحة اآلخـرين  .  أربع مرات يف السنة  "املنافسة

كما يشمل املستفيدون من النشرة املـدارس واملكتبـة         . يف قطاعي االقتصاد اخلاص والعام    
عالن عن أنشطتها ودورها وتسعى اللجنة كذلك إىل اإل . الوطنية وغريها من سلطات املنافسة    

من خالل اإلذاعة الستكمال ما تقدمه على شاشات التلفزة، حيث تستهدف الربامج اإلذاعية       
  .املناطق الريفية على وجه اخلصوص
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  الفصول الدراسية املتعلقة باملنافسة يف اجلامعات  -باء  
لعلـوم  لدى ناميبيا عدد من مؤسسات التعليم العايل تضم اجلامعـات وكليـات ا              -٨٨

من هذه املؤسسات التعليمية ال يوفر حالياً فصوالً دراسـية مكرسـة            اً  غري أن أي  . التطبيقية
وقد أعربت جامعة ناميبيا وكلية العلوم التطبيقية يف ناميبيا عـن           . لسياسات وقوانني املنافسة  

اهتمامهما باستحداث فصول دراسية عن سياسات وقوانني املنافسة، رهناً بتـوفر التمويـل             
  . الالزم

  التقرير السنوي  -جيم  
حىت وقت إجراء بعثة تقصي احلقائق، مل تكن جلنة املنافسة الناميبية قدمت إىل وزير                -٨٩

 من القانون، منـذ بـدء       ٢١التجارة والصناعة أي تقارير سنوية جممعة، وفقاً ألحكام املادة          
لية كانت جاهزة ومكتملـة  غري أن البيانات املا  . ، جراء قيود تشغيلية   ٢٠٠٩عملياهتا يف عام    

ومل يتبق على إجناز التقرير السنوي سوى اجلزء اخلاص         . وختضع ملراجعة مكتب املدقق العام    
  .باألنشطة حيث جيري العمل على استكماله

  مقر اللجنة  -دال  
يقع مقر اللجنة يف مكاتب حديثة يف مبىن جممع تسوق يف منطقة ويندهوك التجارية                -٩٠

وحتتل مكاتب اللجنة الطابق السفلي من البناية . اد جادة االستقالل الرئيسيةاملركزية على امتد 
ومع أن مساحة املكاتب مناسبة ألعمال اللجنة، فإهنا ال تكفي للنمو           . ويسهل الوصول إليها  

  . موظفا٤٥املتوخى يف عدد املوظفني املقرر أن يصل عددهم إىل 
نشورات املتعلقة بسياسات وقـوانني     ومكتبة اللجنة صغرية حتوي بشكل أساسي امل        -٩١

املنافسة الصادرة عن منظمات مثل األونكتاد، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،         
كما تضم املكتبة عدداً قليالً جداً من الكتـب         . وشبكة املنافسة الدولية، واملفوضية األوروبية    

وال تزال احلاجة قائمة    . ن ألغراض مرجعية  األكادميية عن املواضيع املتصلة باالقتصاد والقانو     
  .نترنت ألغراض البحثإىل إنشاء مكتبة زاخرة باملراجع، رغم االستخدام املتزايد لشبكة اإل

  االستنتاجات والتوصيات  -ثامناً  
حتظى ناميبيا بقانون منافسة ال بأس به، على النحو املكـرس يف قـانون املنافـسة                  -٩٢
: نون بتغطية الشواغل الثالثة الرئيـسية للمنافـسة املتمثلـة يف          وال يكتفي القا  . ٢٠٠٣ لعام

االتفاقات املخلة باملنافسة، وإساءة استعمال مركز اهليمنة، وعمليـات االنـدماج املخلـة             
وإمنا يأخذ يف احلسبان أيضاً االحتياجات اخلاصة باقتصاد البلد واملتمثلة يف محايـة              باملنافسة،
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صاً تلك اليت ميلكها ويديرها أشخاص كـانوا عرضـة          وتشجيع الشركات الصغرية، خصو   
لقوانني أو ممارسات متييزية يف املاضي وتعرضوا من مث للحرمان االجتماعي أو االقتصادي أو              

  .التعليمي
  :ويرد فيما يلي توصيات موجزة بشأن املسائل اليت تقتضي التصدي هلا أو حتسينها  -٩٣

  ٢٠٠٣لعام التوصيات املتعلقة بقانون املنافسة   -١  
  موجهة إىل   التوصية   مالرق

يف " السوق ذات الـصلة   "ينبغي حتديد مصطلح      ١
 من القانون إلعطاء توجيهات واضحة عن ١املادة 

  .حتديد األسواق يف التحقيقات املتصلة باملنافسة

وزارة/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/*اعةـالتجارة والصن 

  التشريعية
 املنافسة العامـة الـيت مل       ينبغي تعريف مصطلحات    ٢

املنـشأة  "و" مركـز اهليمنـة   "يعرفها القانون، مثل    
" االحتكار القانوين "و" الترخيص السليب "و" األساسية
 من القانون وفقاً ألفـضل املمارسـات        ١يف املادة   
  .الدولية

وزارة/نة املنافسة الناميبيـة   جل
السلطة/صناعةارة والـجالت

  التشريعية

من القانون إللغاء إعفاء    ) ٣(٣ادة  ينبغي تعديل امل    ٣
أنشطة اهليئات القانونية املرخـصة مبوجـب أي        

وميكـن  . قانون من انطباق أحكام قانون املنافسة     
 ٣ مـن املـادة      ٣عوضاً عن ذلك حذف الفقرة      

كاملةً وإدراج اهليئات القانونية ضمن نطاق الفقرة 
 من املادة نفسها اليت تتناول انطباق القانون على ٢
  .ولةالد

وزارة/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/اعةـالتجارة والصن 

  التشريعية

ينبغي إخضاع ممارسة صالحيات اإلعفاء اليت حيظى    ٤
 إىل  ٣من املـادة    ) ج(١هبا الوزير مبوجب الفقرة     

مبادئ توجيهية قانونية واضحة ختـدم أغـراض        
املصلحة العامة ذات الطابع االجتماعي االقتصادي،      

  .حو املنصوص عليه يف دستور ناميبياعلى الن

  السلطة التشريعية

ينبغي التمييز بوضوح يف القانون بني االتفاقـات          ٥
الرأسية واألفقية املخلة املنافسة، ومعاملتـها إمـا       
كجرائم حمظورة بذاهتا أو كحاالت ُينظر فيهـا        

كما ينبغي تعريف   . استناداً إىل هنج املربر املعقول    
يف " االتفاق األفقي"و" رأسياالتفاق ال"مصطلحي 

اجلزء املعين من القانون، أي اجلـزء األول مـن          
الفصل الثالث املعين باالتفاقـات واملمارسـات       

  .والقرارات التقييدية

وزارة/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/اعةـ والصن التجارة
  التشريعية
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يف الفصل  " التسعري املفرط "ينبغي تعريف مصطلح      ٦
لقانون بشأن املمارسـات التجاريـة      الثالث من ا  

التقييدية، وينبغي ربط أسلوب ضـبط األسـعار        
التصحيحي بوضوح بالقـضاء علـى املمارسـة      

  .التجارية التقييدية املسؤولة عن التسعري املفرط

وزارة/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/ والصناعة ارةـالتج

  التشريعية

ة التقييديـة   ينبغي أن ال تكون املمارسات التجاري       ٧
اليت تضر املنافسة بشدة، مثل االتفاقات الرأسـية        
املخلة باملنافسة ذات الطابع االحتكاري الـسافر       
وإساءة استعمال مركز اهليمنة، مؤهلة لإلعفاء من       
تطبيق أحكام اجلزأين األول والثاين من الفـصل        

  .الثالث من القانون

وزارة/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/عةارة والصنا ـالتج

  التشريعية

ينبغي التوصل إىل تعريـف أوضـح ملـصطلح           ٨
. استجابةً لشواغل أصحاب املصلحة   " االندماج"

وميكن، يف هذا السياق، النظر يف اعتماد التعريف        
الوارد يف القانون النموذجي لالونكتـاد بـشأن        

عمليـات االنـدماج وعمليـات      "املنافسة، بأن   
 تقوم فيها مؤسستا    تشري إىل احلاالت اليت   " الشراء

أعمال أو أكثر، على حنو قانوين، بتوحيد ملكيـة        
. أصول كانت خاضعة سابقاً لـسيطرة مـستقلة       

وتشمل تلك احلاالت عمليات متلّك الـشركات،       
واملشروعات املشتركة التركزية وغريها من عمليات 

 ".احتياز السيطرة مثل إنشاء إدارات متشابكة

ةوزار/جلنة املنافسة الناميبيـة   
السلطة/ارة والصناعة ـالتج

  التشريعية

  التوصيات املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج  -ثانياً
ينبغي مراجعة عتبات اإلخطار بعمليات االندماج        ٩

اليت ُنـشرت يف اجلريـدة الرمسيـة يف كـانون           
 لرفعها على حنو يكفل تلبية      ٢٠١٢ديسمرب  /األول

يت ال تثري   غرضها املنشود، أي استبعاد املعامالت ال     
  .شواغل على صعيد املنافسة

وزارة/جلنة املنافسة الناميبية  
   والصناعةالتجارة

مـن  ) ٢(٤٧نبغي توسيع نطاق أحكام املـادة       ي  ١٠
القانون، اليت تعدد العوامل احملددة اليت ينبغـي أن         
تأخذها جلنة املنافسة باالعتبار لـدى البـت يف         

قانون  من ال  ٤٩عمليات االندماج، لتشمل املادة     
اليت متنح الوزير صالحيات مراجعة قرارات اللجنة       

  .بشأن عمليات االندماج

   والصناعةالتجارةوزارة 
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  التوصيات املتعلقة مبراقبة املمارسات التجارية التقييدية ومنعها  -الثاًث
ينبغي أن يتضمن القانون، أو اللوائح امللحقة به،          ١١

 اليت متضيها أحكاماً عن احلد األقصى للفترة الزمنية
اللجنة يف التحقيـق يف املمارسـات التجاريـة         
التقييدية والنظر يف طلبات اإلعفـاء، كمـا يف         

  .حاالت التدقيق يف عمليات االندماج واالحتياز

وزارة/جلنة املنافسة الناميبية  
الـسلطة  /والصناعة التجارة

  التشريعية

ينبغي تطوير القدرات التحقيقية والتحليلية ملوظفي     ١٢
سم املمارسات التجارية التقييديـة يف اللجنـة        ق

لتسريع تناول قضايا املنافسة وبناء الثقـة لـدى         
موظفي القسم على تقـدمي توصـيات بـشأن         
املمارسات التجاريـة التقييديـة تـصمد أمـام        

  .التحديات القانونية

  جلنة املنافسة الناميبية

ينبغي أن تركز اللجنة بـشكل متـساوٍ علـى            ١٣
تجارية التقييدية وعمليات االندماج    املمارسات ال 

واالحتياز، اليت تشكل صلب عملها، على شكل       
  .توجه سياسايت واستراتيجي وتشغيلي

  جلنة املنافسة الناميبية

على وجه   ينبغي أن تقر السلطات احلكومية املعنية       ١٤
االستعجال مشروع قواعد التساهل مع الشركات      

قـانون  اليت وضعتها اللجنة، وينبغي أن يـنص        
 على برامج للتـساهل مـع       ٢٠٠٣املنافسة لعام   

  .الشركات، باعتبارها متطلبات قانونية

جلنـة/مكتب النائب العام  
وزارة/ة الناميبية ـافسـاملن
السلطة/ارة والصناعةـالتج

  التشريعية

  التوصيات املتعلقة بالتحريات السوقية والرقابة على الصناعات  -رابعاً
مسية يف قانون املنافسة لعـام      ينبغي إضفاء صبغة ر     ١٥

للجنة املنافـسة   " غري الرمسية " على املهمة    ٢٠٠٣
املتمثلة يف رصد األسعار ومراقبتها، وإدراج مبادئ 
توجيهية واضحة عن االضـطالع هبـذه املهـام      
لتفادي التنازع مع مهمتها األساسـية املـستقلة        

  .املعنية باملنافسة

وزارة/جلنة املنافسة الناميبية  
طةسلال/رة والصناعة التجا

  التشريعية

  التوصيات املتعلقة باجلهات التنظيمية القطاعية  -خامساً
ينبغي أن تنص القوانني ذات الصلة على األحكام          ١٦

املتصلة بتبادل املعلومات السرية بني جلنة املنافسة       
 /ةـلناميبياة ة املنافسجلن

اجلهات التنظيمية 



TD/B/C.I/CLP/33 

GE.14-50531 24 

  موجهة إىل   التوصية   مالرق
واهليئات التنظيمية القطاعية اليت تتوىل مهاما تتعلق       

  . باملنافسة
  التشريعيةالسلطة/القطاعية

  التوصيات املتعلقة بالقضايا املؤسسية  -سادساً
ينبغي أن يكفل الوزير، لدى تعيني أعضاء جملس          ١٧

املفوضني، أن ال يتقاعد أكثر من عـضو يف آن          
واحد من أجل ضمان استمرارية وفعالية عمليـة        

  .صنع القرار

   والصناعةالتجارةوزارة 

ينبغي أن ينص القانون بوضوح على فصل املهام          ١٨
التحقيقية للجنة عن مهامها القضائية، بإسناد املهام 
التحقيقية القانونية رمسياً إىل األمانة، وإسناد املهام       
القضائية إىل جملـس املفوضـني، مـع حتديـد          

  .املسؤوليات وجماالت العمل بوضوح

رةزاو/ الناميبية املنافسةجلنة  
السلطة/ارة والصناعةـالتج

  التشريعية

ينبغي أن حتدد اللجنة مـصادر بديلـة لتمويـل            ١٩
  .من القانون) ١(١٧عملياهتا، رهناً بأحكام املادة 

  .جلنة املنافسة الناميبية

ينبغي أن تزود اللجنة مجيع أقسامها باملوار البشرية          ٢٠
الكافية عن طريق سد الشواغر وتعيني املزيد مـن         

وظفني يف فرع اتـصاالت الـشركات بقـسم         امل
خدمات الشركات، وقسم عمليـات االنـدماج       
واالحتياز، وقسم األحباث االقتصادية والقطاعيـة،      
فضالً عن توظيف املزيد من اخلرباء االقتـصاديني        
على املستوى األعلى يف قسم املمارسات التجارية       

  .التقييدية

  . الناميبيةاملنافسةجلنة 

واصـل اللجنـة براجمهـا التدريبيـة        ينبغي أن ت    ٢١
للموظفني، ومتضي يف تطويرها، لتشمل جوالت      
دراسية إىل هيئات املنافسة األكثر تقدماً وتبـادل        

  .املوظفني مع هيئات املنافسة يف املنطقة

   الناميبيةاملنافسةجلنة 

ينبغي أن تسرع اللجنة صياغة تقريرها الـسنوي          ٢٢
لـها، وأن   االفتتاحي، ليغطي مجيع سـنوات عم     

تضمن صياغة تقاريرها املقبلة وتقدميها إىل وزير        
التجارة والصناعة ضمن املهل الزمنية املنـصوص       

  . من القانون٢١عليها يف املادة 

   الناميبيةاملنافسةجلنة 

  التوصيات املتعلقة حبماية املستهلك  -سابعاً
ينبغي تسريع عملية صياغة وسن سياسـة وقـانون           ٢٣

 جلعل يف ناميبيا، مع إيالء اعتبار جاد        حلماية املستهلك 
  والصناعةوزارة التجارة 



TD/B/C.I/CLP/33 

25 GE.14-50531 

  موجهة إىل   التوصية   مالرق
 تطبيقهمـا جلنة املنافسة اجلهة األوىل املسؤولة عـن        

  .وإنفاذمها يف ناميبيا

  التوصيات املتعلقة بالصلة بني قوانني املنافسة وامللكية الفكرية  -ثامناً
ينبغي أن تنخرط اللجنة يف األحـداث الدوليـة           ٢٤

العالقة اهلامة بني محاية امللكية الفكريـة       املتصلة ب 
أو محاية املستهلك، وأن    /وإنفاذ قوانني املنافسة و   

تنظر جبدية يف تطبيق التوصيات املقدمة يف حلقـة    
العمل دون اإلقليمية اليت عقدهتا املنظمة العامليـة        
للملكية الفكرية واملنظمة اإلقليميـة األفريقيـة       

 الفكرية وسياسات   للملكية الفكرية بشأن امللكية   
املنافسة، يف هـراري بزمبـابوي، يف تـشرين         

  .٢٠١٣نوفمرب /الثاين

   الناميبيةاملنافسةجلنة 

  التوصيات املتعلقة مبسائل أخرى ذات صلة  -تاسعاً
ينبغي إجياد التمويل الالزم السـتحداث دورات         ٢٥

تدريبية مكرسة عن قوانني وسياسات املنافسة يف       
ة العلوم التطبيقية بناميبيـا أو  جامعة ناميبيا أو كلي   

  .كلتيهما

  تعاونونالشركاء امل

ينبغي منح جلنة املنافسة الناميبية املـساعدة املاليـة           ٢٦
الالزمة إلثراء مكتبتها بالكتب املرجعية ذات الصلة       

  .باملواضيع املتعلقة بقوانني وسياسات املنافسة

  املتعاونونالشركاء 

ية واملالية إىل جلنة املنافسة ينبغي تقدمي املساعدة الفن  ٢٧
الناميبية يف اجملاالت احملددة التالية، اليت يقتـضي        

تنقيح قانون وقواعد   ) أ: (بعضها دراسات خرباء  
سياسات وقانون محاية املـستهلك  ) ب(املنافسة؛  

ودور اللجنة يف تنفيذ هذه الـسياسات وإنفـاذ         
دور كل من جملس مفوضي اللجنة      ) ج(القانون؛  
بناء القدرات وتدريب املـوظفني     ) د(؛  وأمانتها

  .وتطويرهم، خصوصاً يف جمال اإلنفاذ

  الشركاء املتعاونون

  . وزارة التجارة والصناعة  *  

        
  


