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 مذك    

 يف املنا  للة وعياعللا  لقللواان األواكتللا  جيريلله الللذ  ال للوعن النءللراط اعللتضرال ينللدر 
 املمارعلا  مكا حلة أجل  ملن األطلرا  متضد  اتفاقا   عليها املتفق والقواعد املبا ئ جمموعة إطار

 مجللللة يف اجملموعلللة، وتتلللو   .١98٠ علللا  يف الضاملللة اجلمضيلللة اعتملللد ا اللللي التقييديلللة، التجاريلللة
أمور، م لاعدة البللدان الناميلة علل  اعتملا  وإافلاني قلواان وعياعلا   ضناللة بسل ن املنا  لة ت نلم 

 احتياجا ا اإلمنانية وحالتها االقتصا ية.

واآلراط املضرب عنها يف هذه الوثيقة هلن رراط املؤللف وال تضكلا بالرلرورة وجهلا  اءلر  
 الت للللميا  يف ولللللياضللللة ايللللو عللللاوا ويللللل ، ب علللل اليا. األمااللللة الضامللللة لدمللللم املتحللللدة أو جام

 جاال  ملن كلان رأ  أ  علن التضبلر يترلمن ملا عرضلها طريقلة يف وال امللا ة هذه يف امل تخدمة
لدمللم املتحللدة أو جامضللة ايللو عللاوا ويللل ، ب علل اليا، بسلل ن الوضلل  القللااو  أل   الضامللة األمااللة

أ  منهللللا أو بسلللل ن تضيللللن دومهللللا أو حللللدو ها  بلللللد أو إقللللليم أو مدينللللة أو من قللللة أو عللللل ا 
  يما يتضلق بنءمها االقتصا ية أو  رجة تنميتها. أو
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 ومق ي  شك   

للر   ال للنوية االجتماعللا  يف املنا  للة، وعياعللا  لقللواان طوعيللة اءللراط اعتضراضللا  ُتج
م املتحللدة األمل مللؤمترا  أثنلاط أو املنا  للة وعياعلا  بقللواان املضلي الللدوي احلكلومن اخلللءاط لفريلق

الللي تضقللد كلل  اللا عللنوا  مللن أجلل  اعللتضرال جمموعللة املبللا ئ والقواعللد املتفللق عليهللا اتفاقللا  
 متضد  األطرا  من أج  مكا حة املمارعا  التجارية التقييدية.

وأعللد  هللذا االعللتضرال الضللا  لدواكتللا   يبللورا هيلللن، أعللتانية م للاعدة،  امضللة ايللو  
وا ويل ، ب ع اليا. وي لتند هلذا االعلتضرال إق تقريلر  التقيليم اللذان اللوطنين الللذين أعلدا عا

العللتضرال النءللراط ال للوعن ال نللانن لقللواان وعياعللا  املنا  للة يف بللابوا غينيللا اجلديللدة و يجللن. 
رع وكان اللدعم الفلي واعلتضرال اعلتضرال النءلراط ال لوعن ال نلانن ملن م لؤولية ملو  غراهلا ،  ل

 عياعا  املنا  ة ومحاية امل تهلك، باألواكتا .

ويللو  األواكتللا  أن يضللرب عللن تقللديره مل للااا  جلنللة التجللارة يف  يجللن،  ا للة بللو   
مهارا ، واللجنة امل تقلة حلماية امل تهلك واملنا  ة يف بابوا غينيا اجلديدة، ال عيما بيلن مااوكلا 

 وجرورو إالعتوس.
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 مرهي   

الوثيقة حملة عامة عن التقرير املقارن املتضلق باعتضرال النءراط ال وعن ال نلانن تقد  هذه  -١
لقللواان وعياعللا  املنا  للة يف  يجللن وبللابوا غينيللا اجلديللدة. وكللان اللللرل مللن اعللتضرال النءللراط 
تقيللليم اإلطلللار القلللااو  وُتلللارب اإلافلللاني يف كللل  واليلللة قرلللانية، واعلللتخ   اللللدروس امل لللتفا ة 

 رعا  من ك  والية قرانية و راعة إمكااا  التضاون بن الواليتن القرانيتن.وأ ر  املما

يف الللواليتن القرللانيتن والتضللدي   التسللريضية ا  ويقلليم التقريللر املقللارن التقللد  احملللرز حاليلل -٢
وال ياعاتية املق حلة. ويقلد  التقريلر تو ليا  ةتلفلة  يملا يتضللق باملق حلا  وامل لان  اإلضلا ية، 

ا يف نيلك م تقب  ال ياعة الضامة. ورغم أن االعلتضرال ثنلانن كملا يءهلر ملن ت لميته و جلن  مب
كلتا الواليتن القرلانيتن بسل ن قوااينهملا اخلا لة باملنا  لة متسلابان يف بضل، األوجله،  ل ن  لة 
 ا ت  لللا  كبلللرة يف املوقللل  وال ياعلللة الضاملللة واللللنهخ املتبللل ،  لللا جيضللل  األ لللذ بلللنهخ مسللل   يف
التحليللل  أملللرا   لللضبا  وغلللر ني  منفضلللة يف بضللل، اجلوااللل . للللذلك، جلللر  النءلللر يف االق احلللا  
املقدمة من ك  والية قرانية عل  حدة وبالتفصي  يف هذا التقرير املقارن، وإن كان التقريلر يسلر 

الواليلة خلص اللدروس ملن ُتربلة أو  لخ تإق اجملاال  الي ميكن  يهلا لواليلة قرلانية أن ت لا  أير
القرللانية األ للر . وينق للم التقريللر املقللارن إق ث ثللة أجلل اط عللل  النحللو التللاي  يقللد  اجللل ط األول 
الواليتن القرانيتن؛ ويقد  اجل ط ال ا  تو يا  عامة للحكوملا  ولكل  جهلة منء،ملة، اعلتنا ا  

رح والتحليل  كل  تقريلر ملن إق تقييم شام  لتقرير  التقييم الذان؛ أما اجل ط ال الل   يتنلاول بالسل
 تقارير التقييم الذان.

 وجيم  هذا االعتضرال الضا  بن اجل ط ال ا  واجل ط ال ال  من التقرير املقارن. -٣

 مق م  -أوال   

ي لللتند التقريلللر املقلللارن املتضللللق باعلللتضرال النءلللراط ال لللوعن ال نلللانن لقلللواان وعياعلللا   -٤
يجن إق تقرير التقييم الذان الوطي لكل  واليلة قرلانية، ويسلار املنا  ة يف بابوا غينيا اجلديدة و 

إق التقريلللرين بتقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة وتقريلللر  يجلللن. ويقللليم التقريلللر املقلللارن هلللانيين التقريلللرين 
 ويبد  تضليقا  ويقد  تو يا  ح   االقتراط.

ة املنا  للة اللللي مللن امل لللم بلله عمومللا  اآلن أن وحجللم ال لللور يللؤثر بالرللرورة يف عياعلل -٥
وال ميكللن أن يللدعم عللو  عللد    اقتصللا  عللور  لللر هللو اقتصللا  .(١)ينبلللن لل للور اعتما هللاو

ويصلللدر هلللذا القلللول علللل  كلتلللا اللللواليتن  .(٢)قليللل  ملللن املنا  لللن يف مضءلللم ق اعلللا  ال لللورو

__________ 

(١) MS Gal, 2003, Competition Policy for Small Market Economies, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts.   

   .املرج  اف ه (٢)
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القرلللانيتن اللتلللن يتناواملللا هلللذا املوضلللوع كملللا تن بلللق عليهملللا تضلللاريف أ لللر  القتصلللا  ال لللور 
مضل  هلذا  .(٣)من البلدان النامية وما يرتبط بلا ملن قرلايا قلواان املنا  لةا  الصلر.  ك اا أير

أن ملللن غلللر امللللرج  أن تكلللون األطلللر التقليديلللة لقلللواان وعياعلللا  املنا  لللة القتصلللا ا  ال لللور 
اعلللن يف لفيجلللن أو بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة. نيللللك أن االقتصلللا  ال يا  املتقدملللة الكلللء  مناعلللبة  متامللل

اللللواليتن القرلللانيتن أملللر مهلللم حملتلللو  قلللواان املنا  لللة  يهملللا وعلللر الضمللل  بلللا.  لللحي  أ ملللا 
  وارر هامة.ا  يتقامسان بض، أوجه التسابه، لكن هنا  أير

للللن قللللااون اللجنللللة امل للللتقلة املضنيللللة بامل للللتهلك واملنا  للللة يف بللللابوا غينيللللا  ٢٠٠٢ويف  -6 عج
ون يللا اجلديللدة  جلله إزاط اعللتضرال النءللراط، وإمكاايللة تضللدي  قللاااجلديللدة. ويصللف تقريللر بللابوا غين

هلك واملنا  للة ب ريقللة عمليلة، ملل  اإلشللارة إق عللد  ضللرورة اإل للرا  ت للاللجنلة امل للتقلة املضنيللة بامل
يف ت كيد التضليقا  اخلا ة بب اطة القواان يف واليا  قرانية أ ر . إني يتضن عل  بلابوا غينيلا 

 تياجا ا هن.اجلديدة تقييم اح

هو قااون أحلدا. بيلد أن جلنلة التجلارة يف  ٢٠١٠ومرعو  جلنة التجارة يف  يجن لضا   -٧
. و لدر ٢٠٠٠، مث أعيد إاسلاهها يف علا  ١998حد نيا ا أاسئت مبوج  قااون التجارة لضا  

ومحايلة  وتض ي  املنا  ة الفضاللة واألعلوار امل لضلة، وتسلجي  التجلارة الضا للة، قااون التجارة بد 
امل للللتهلكن ومؤع لللللا  األعملللللال ملللللن املمارعلللللا  التقييديلللللة واللللللتحكم يف أعلللللضار الق اعلللللا  
اخلاضللضة للتنءلليم واألعللوار األ للر  حيلل  املنا  للة قليلللة أو كللدو ةو.  للدججمت كيااللا  وقللواان 

 ، عندما  در مرعو  جلنة التجارة.٢٠١٠ةتلفة، وعجدل القااون يف عا  

عنة، ويذكر تقرير بابوا غينيا اجلديدة أن البلد  ٣9 ولة م تقلة منذ  بابوا غينيا اجلديدة -8
توزيللللل  أ رللللل  للفوانلللللد و ملللللة والتنميلللللةو، وأاللللله ي لللللض  إقوال يللللل ال منخرطلللللا  يف عمليلللللة بنلللللاط األ

، وكذا حتقيق التنمية االقتصا ية. ويف تقرير بابوا غينيا اجلديدة و لف جيلد مللا يت لم واالقتصا ية
من طبيضة غر عا ية. نيلك أن تنوع الءلرو  االقتصلا ية يسلم  ق اعلا  عاليلة به اقتصا  البلد 

ال ك  ي لك  يها مسللون جيدٌة موار هم علوكا  م يئا  للمنا  ن، واألعمال التجارية الصلرة، 
إق واملهمللة اجل لليمةو للل  ارة ا  وامللل ارعن واجملتملل  احمللللن. ويسللر تقريللر بللابوا غينيللا اجلديللدة أيرلل

يف املانة من عكااه  ٧٥للة، و 8٠٠م ين ا مة وللاته أك ر من  ٧قتصا ية يف بلد عكااجه اال
ه، ملن امل لتبضد أن نلإق  للر حجلم البللد وع لتله وُت  ا  يضيسون يف أريا  وعرة تراري لها. واءلر 

يكلللون علللوقا  جذابلللة ألعلللدا  كبلللرة ملللن املنا  لللن بللل  حلللم ملنا  لللن متضلللد ين، يف الضديلللد ملللن 
 البلد. ق اعا 

__________ 

 EM Fox, 2012, Competition, development and regional integration: In search of a competitionااءر  (٣)

law fit for developing countries, in J Drexl, M Bakhoum, EM Fox, MS Gal and DJ Gerber, eds., 

Competition Policy and Regional Integration in Developing Countries, Edward Elgar publishing, 

Cheltenham, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  
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 يجن  ولة  ميقراطية نيا  عيا ة تصف اف ها ب  ا بلد متوعط الد  ، وملن البللدان  -9
يف االقتصلللا ا  اجل ريلللة بلللاحمليط االللا ئ. اجلللل ر الكلللء  األربللل  كاطلللة بالسلللضاب ا  األك لللر تقلللدم

ج يلللللرة، منهلللللا  ٣٣٠كبلللللرا  ملللللن األراضلللللن. وعلللللد  اجلللللل ر ا   املرجاايلللللة، وبلللللا جبلللللال تتوعلللللط جللللل ط
 9يف املانة من األراضن إق الفيجين األ لين باملساع و 8٣م هولة؛ وتضو  ملكية  ١٠٠ حواي

يف املانلة ملن األراضلن ملكيلة حلرة. و يجلن بللد الا  نيو ق لاع زراعلة  8يف املانة إق الدولة، بينملا 
 يف املانللة  قللط مللن األراضللن  للاحلة لل راعللة املك فللة. ويضتمللد اقتصللا  ١6مضيسللية كبللر. بيللد أن 

يف  ٥٠البلللد أعاعللا  عللل  ال راعللة وال للياحة، حيلل  يتللي  ق اعللا ال للياحة وال للكر مللا ي يللد عللل  
مث إن امل لان   .(٤)املانة من  ر  الضم . والفقلر أحلد التحلديا  الرني لية اللي تواجههلا احلكوملة

اغ  عل  املتضلقة بامل احة، والض لة الن بية عن األعوار األ ر  والتج ه اجللرايف م ان  ت ر شو 
 شاكلة ما تواجهه بابوا غينيا اجلديدة  يما خيص طبيضة أعواقها.

وعل  اللرغم ملن أن ةتللف قلواان املنا  لة عجلنت بو لفها قلواان اقتصلا ية بلد  بل   -١٠
روح التنا ا يف األعوار، إال أن مواضلي  هلذه القلواان، وأشلكااا، وكتويا لا وتف لرا ا دتللف 

بللن مواضللي  القللواان األغللرال األعاعللية منهللا وت للاعد املنءمللن واحملللاكم عللل   ا ت  للا  كبللرا . وت
 كسف الريبة واللمول يف املض .

ويف هذا الصد ، لقااون اللجنة املضنية بامل تهلك واملنا  ة ث ثة أهدا  رني ية وعلبضة  -١١
الرني لللية يف  (. تتم للل  األهلللدا ٢)٥( وامللللا ة ١)٥هلللدا  املنصلللو  عليهلللا يف امللللا ة تي لللر األ

تض ي  ر اه شض  بلابوا غينيلا اجلديلدة ملن  ل ل تسلجي  املنا  لة والتجلارة الضا للة ومحايلة مصلا  
ة األعاعلللللية للصلللللناعة، واالعلللللت مار يلللللنفلللللاطة االقتصلللللا ية والكفلللللاطة يف البامل لللللتهلك، وتض يللللل  الك

ضللق ب لضر ال لل  وال لو ، ومحاية مصا  شض  بابوا غينيا اجلديدة، عل  امللد  ال ويل   يملا يت
 لللللرية املنصلللللو  عليهلللللا يف واخللللللدما  املهملللللة وجو  لللللا وموثوقيتهلللللا. وتتلللللدا   األهلللللدا  التي

( مللل  بضللل، األهلللدا  الرني لللية وكلللذلك مرلللمون قلللااون اللجنلللة املضنيلللة بامل لللتهلك ٢)٥ امللللا ة
 واملنا  ة. لذا رمبا أمكن تب يط األهدا  التي رية.

 يمللللا يتضلللللق بقللللواان املنا  للللة )تض يلللل  مصللللا  ا  ا للللبيولقللللااون  يجللللن أهللللدا  مسلللل كة  -١٢
امل للللتهلكن، وت للللوير الفضاليللللة والكفللللاطة يف الصللللناعة والتجللللارة أو املنا  للللة الفضالللللة يف الصللللناعة 

( ملن مرعلو  جلنلة التجلارة ١)٢اعت ناط االد  اللوار  يف الق لم التبا ل التجار  أو التجارة( ب أو
. واألعملال ب علضار عا للة ومضقوللة يؤ يهلا امل لتهلكونعانلدا  منصلفة ملؤع لا  و وهو ضمان

 منفصللللللة   ا  أهللللدا دملللللر لالتنءيميللللة لدعلللللضار، عللللل  اللللللرغم مللللن أن وظيفلللللة لابوقللللد يلللللرتبط نيلللللك 
يتضلق بالصناعا  اخلاضضة للتنءيم واءم الو ول، عل  النحو التاي  تض ي  املنا  ة الفضالة   يما
يب بن الكفاطة واالعتبارا  البيئية واالجتماعية؛ وضمان مصا  امل تهلكن؛ تي ر توازن تقرييف 

 عد  التميي  يف الو ول إق احتكار وشبه احتكار البنية التحتية أو اخلدما .

__________ 

، Economic and Fiscal Update: Supplement to the 2015 Budget Address، ٢٠١٤ يجلن، وزارة املاليلة،  (٤)
 .http://fijitradela.com/pdf/2015budgetsupplement.pdfمتاح يف املوق  التاي  
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غينيللا اجلديللدة، تقللو  بللدور ا وللمنءمللن  ور رني للن يف إافللاني قللواان املنا  للة.  فللن بللابو  -١٣
واملنا  للة، وهللن هيئللة قااوايللة م للتقلة أاسللئت مبوجلل  هلك تاملللنءم اللجنللة امل للتقلة املضنيللة بامل لل

قلللااون اللجنلللة امل لللتقلة املضنيلللة بامل لللتهلك واملنا  لللة. وتتضللللق مهامهلللا الرني لللية باملنا  لللة، ومحايلللة 
امل تهلك والتنءيم االقتصا  ، وتدير قااون اللجنة امل تقلة املضنية بامل تهلك واملنا  ة وغره من 

م األعضار وقااون اإلع اا  التجارية )محاية اجلمهور( وقااون القياعا  القواان م   قااون تنءي
التجارية. وجلنة التجارة يف  يجن هيئة قااواية م تقلة أاسئت مبوجل  مرعلو  جلنلة التجلارة. والا 
أ وار تتضلق باملنا  ة ومحاية امل تهلك وتنءيم األعضار ور دها. وبالتاي   ن ك  منءم م لؤول 

 عن بض، امل ان  األ ر . ، ومحاية امل تهلك وتنءيم األعضار،  ر   عن املنا  ة

ووضلللضت قلللواان اللللواليتن القرلللانيتن إق حلللد كبلللر علللل  غلللرار قلللواان املنا  لللة ومحايلللة  -١٤
امل تهلك املضمول با يف أع اليا وايوزيلندا. نيلك أن هذه القواان تضد ثابتة و ضالة. وال غرابة يف 

القانمة بلن الواليلا  القرلانية األربل  وثيقلة جلرا يلا  وعياعليا . بيلد أن القلااون  نيلك ألن الروابط
األع اي  ا ة يسلك  جمموعلة مضقلدة ملن التسلريضا ، قلد يصلض  علل  واليلة قرلانية جديلدة 
تف رها.    القااون األع اي وال النيوزيلند  عه  علل  ق لاع األعملال أو امل لتهلكن  همله، 

تضقيلده.  ملنإق نيلك، قااون املنا  ة قااون اقتصا  ،  ا ي يلد  ضا ةإلنواحن. وبايف عد  من ال
وم  نيلك،   ن الواليتن القرانيتن لك  من بلابوا غينيلا اجلديلدة و يجلن ت لتمدان روحهملا ملن 
القااون الضا  وميكن االع شا   يهما بالتف را  الراعلخة يف أعل اليا وايوزيلنلدا. وطيللة التحليل  

ر  مقاراا ، عل  ا   امل أن ُتربة الواليتن  الفص  اذه القواان وت بيقها ح   االقتراط، ُتج
القرانيتن األولين، مبا يف نيلك االعتضراضا  الي أجريت هنا ، قد تفيلد يف موا للة النءلر يف 

ديللدة قللواان بللابوا غينيللا اجلديللدة و يجللن. وملل  نيلللك، ال يجفلل ل أن تكللون قللواان بللابوا غينيللا اجل
تف للر قللواان بللابوا غينيللا اجلديللدة ا  و يجللن ُت لليدا  لقللواان أعلل اليا وايوزيلنللدا. وال يجفلل ل أيرلل

 و يجن كما  ج ر  قواان أع اليا وايوزيلندا من جاا  املنءمن أو احملاكم يف البلدين.

 االستنتبجبت والتوصيبت -ثبنيب   

ةتللف االق احلا  والتو لليا  الداعيلة إق تضللدي  يلر  يف اجلل ط ال اللل  ملن التقريلر املقللارن  -١٥
وحت ن القواان يف بابوا غينيا اجلديدة و يجن. ويرم هذا اجل ط من االعتضرال الضا  أهلم القرلايا 

 .ملقارنالناشئة عن اعتضرال النءراط، ويقد  تو يا  ةتلفة اجوقست بقدر أوىف يف التقرير ا

 عبم  موصيبت -ألف 

 األحكبم الروضوعي : التوصيبت -١ 

تتسابه قواان بابوا غينيا اجلديدة و يجن يف املوضوع. نيللك أ لا حتتلو  يف كلتلا احللالتن  -١6
عل  أحكا  متضلقة باملنا  ة ومحاية امل تهلك وتنءليم األعلضار. وأثلر  م ل لة تنءليم األعلضار، 

 كلتلللاضار مناعلللبا  للءلللرو  احلاليلللة يف  يجضتلللء تنءللليم األعلللا  واوقسلللت يف التقلللارير الفر يلللة. وعمومللل
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الواليتن القرانيتن يف هذه املرحلة. وم  نيلك، حيذر التقرير املقارن من ملبلة توعلي   ور تنءليم 
ريلله املنءمللون واحلكومللا  قصللد حتديللد  األعللضار  ون مراعللاة كبللرة ويو للن باعللتضرال منللتءم جيج

. وال يقلد  نلةر  ضالية  يملا يتضللق ب علوار مضيإنيا كان تنءيم األعضار وال ي ال هو النهخ األك  ما
 التقرير أ  تضليقا  أ ر  بس ن تنءيم األعضار.

وتقلللللد  كلتلللللا اللللللواليتن القرلللللانيتن اق احلللللا  متضلللللد ة  يملللللا يتضللللللق ب مكاايلللللة إ  لللللال  -١٧
تضللدي   عللل  أحكللا  قوااينهللا اخلا للة باملنا  للة )املمارعللا  التجاريللة التقييديللة(. و  تج للتخد  

مللن وجلللو  ا  األحكللا  بااتءلللا  يف أ  مللن اللللواليتن القرللانيتن  لل ل الفللل ة القصللرة ا لللبي هللذه
. ويبدو أن بض، اق احا  التضدي  الي تن و  علل  إضلا ة أحكلا  قجلد  جمللر  أن قلواان القواان

املنا  لللة األ لللر  تسلللم  هلللذه امليللل ا . و يملللا يتضللللق ىكلللم كلللد  واحلللد، تلللو  إحلللد  اللللواليتن 
نيتن إزالللة احلكلم بينمللا ترغل  األ للر  يف إ را  الص  اثلل . واءلرا  للصللضوبا  اللي تواجلله القرلا

حذر  كلتا الواليتن القرانيتن من إجراط تضلدي    ا ،هذه القواان اجلديدة ا بي إافانيترعيخ و 
 يف هذه املرحلة، ما   يوجد عي  حقيقن يف القااون أو تءهر يف املمارعة حاجلة حقيقيلة تلدعو

 إق التضدي .

مبللا عللبق، يبللدو أن بضلل، التنقللي  لدحكللا  القااوايللة املوضللوعية للله مللا يللءره. ويللر  ا  ورهنلل -١8
 أ ااه موج  للتو يا  الرني ية الوار ة يف التقرير املقارن.

 أحكبم الرنبفس  )الرربرسبت التجبري  التقيي ي (: موصيبت 2-١ 

  تضريللف أوضلل  ملصلل ل  وامل للتهلكو يف ينبلللن إ را  تضريللف ملصلل ل  وال للورو ووضلل -١9
 قااون  يجن.

ينبللللللن لقلللللااون اللجنلللللة امل لللللتقلة املضنيلللللة بامل لللللتهلك واملنا  لللللة أن يوضللللل  ملللللد  إ را   -٢٠
األاس ة التجاريلة احلكوميلة علن طريلق توعلي  تضريلف ملصل ل  واالالرا  يف األعملال التجاريلةو، 

ءللر يف وضلل  أحكللا  متضلقللة بت بيللق قللااون ونيلللك للم للاعدة يف تف للر هللذه امل لل لة. وينبلللن الن
 لللار  احللللدو  اإلقليميلللة بلللالرجوع إق اآلراط ا  املضنيلللة بامل لللتهلك واملنا  لللة ت بيقللل تقلةاللجنلللة امل للل

 القااواية الصا رة عن الوكاال  احلكومية.

 ويترمن قااون اللجنة امل تقلة إعفاط قااوايلا  بالن لبة إق ال للو  اجللان  حتديلدا  مبوجل  -٢١
قللااون ر للر. وينبلللن تضللدي  نيلللك مللن  لل ل تضريللف عبللارة واجلللان  حتديللدا و عللل  أ للا تضللي أن 
القلللااون اآل لللر يلللنص حتديلللدا  علللل  أن قلللااون اللجنلللة امل لللتقلة ال ين بلللق عليللله، حيللل  كلللان هلللذا 

 بالغ الفضالية يف توضي  هذا احلكم يف أع اليا. ي التضد

لنءر يف قواان جديلدة متضلقلة بالكلارت  . ويتضلن وتوجد الواليتان القرانيتان بصد  ا -٢٢
النءلللر بضنايلللة لتحديلللد ملللا إنيا كلللان ينبللللن لللللواليتن القرلللانيتن علللن أحكلللا  تتنلللاول الكلللارت   
بسك  كد  أك ر أو ملا إنيا كلان ينبللن تضلدي  األحكلا  احلاليلة ملن أجل  حتلدي ها. وتتنلاول كلتلا 

لكارتلل ، لكلن جلدو  هللذا اللنهخ يف حاجلة إق  راعللة القرلانيتن م لل لة ُتلرو عللو  ا اليتناللو 
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مت ايلللة تلللوازن بلللن  وانلللد احملاكملللا  اجلنانيلللة وم لللاونها، كملللا الللوق  نيللللك بالتفصلللي  يف التقريلللر 
 ناملقارن. عل  عبي  امل ال، ينبلن املوازاة بن الر ع وم اياه وما يواجهه املنءمون من  ضوبا  م

حملاكملة اجلنانيلة. للذا ملن األعاعلن موا للة النءلر يف احلكلم  ر  السدة يف مضيار اإلثبلا  أثنلاط ا
املتضلق ب عاطة اعتخدا  القوة ال وقية يف ك  والية قرانية. ووض  أحكا  حتد من القوة ال وقية 

اقتصا    برأ  ية جمال  ض  يف مجي  الواليا  القرانية. ولض  اعتضدا  احملاكم ل  الط ااالافر 
كون أمللللرا  حامسللللا  يف حتديللللد  ضاليتهللللا القصللللو . وتوجللللد احلكومللللة يف تف للللر هللللذه األحكللللا  عللللي

األع الية احلالية من   ل اعتضرال عياعا  املنا  ة )اعتضرال هاربر( بصد  النءر يف وض  
قبل   انيةأحكا   اثلة وقد تقد  مضلوما  وحتللي   مفيلدة ملوا للة النءلر  يهلا يف كل  واليلة قرل

( و يملللللللللا يتضللللللللللق /http://competitionpolicyreview.gov.auادلللللللللاني القلللللللللرارا  النهانيلللللللللة )ااءلللللللللر 
 بالتضدي   املق حة بس ن هذا احلكم يف قااون اللجنة امل تقلة، ميكن م حءة ما يلن 

 ؛من األا   تلير االعم أ() 

وقلللف األعللل اي. للما  ال يلللر  يف تقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة و لللف  قيلللق متامللل ب() 
إنيا ترلرر املنا  لون ا  املنا  لة ال املنا  لن، رغلم أن املنا  لة تترلرر أيرلا  ي تهد  احلكم  انمل

الذين يتنا  ون بفضالية. وهنا  عد  من احلاال ، مبا  يها املضروضة عل  احملكمة الضالية، توض  
الضا  هو اإلضلرار باملنا  لة. وللو  . لذا يكون األثر يف املنا  ن نيا  لة إنيا كان األثر نق ةهذه ال

كلللان احلكلللم يركللل  علللل  املنا  لللن  لللار  هلللذا اإلطلللار، لكلللان عللليضي إمكاايلللة اعلللتخدا  احلكلللم 
حلماية املنا  ن غر الفضلالن، وهلذا ملا للن يسلك  تض يل ا  للكفلاطة يف ال لور. وبينملا للن تسلم  

نا  ن الفضالن من عوط اعلتخدا  مجي  املنا  ن،   ن احلكم عين بق يف حالة تررر امل مايةاحل
 ؛القوة ال وقية

ومبللا أن القللوة ال للوقية هللن مفتللاح عللريان احلكللم، ال ينصلل  بضكللا اجلهللة الللي   () 
يقلل  عليهللا الضلل ط  يمللا خيللص م لل لة القللوة ال للوقية.  فللن أعلل اليا، جللر  النءللر يف هللذا األمللر 

ال للو  التنا  لن. وعكلا اجلهلة اللي ورج ،، حم اآلن.  االد  ملن قلااون املنا  لة هلو تض يل  
وال شللك مللن محللاس املنا  للة القويللة مللن جاالل  كبللار املنا  للن رغللم   قل يقلل  عليهللا الضلل ط عللي

كفلللاط م.  حلللم للللو بجرنلللت علللاحتهم يف  ايلللة امل لللا  ملللن أ   لللرر للحكلللم، علللي ت  علللل  
 ؛افق يف نيلك من وقت ومال أثر رهي أج  ما

للن حيل  مضءلم املسللاك  اللي أثلر  يف تقريلر بللابوا  للذا  ل ن التحلول إق اايمنللة  () 
غينيللا اجلديللدة. واعللتجخد  مضيللار الدرجللة الكبللرة للقللوة ال للوقية يف أعلل اليا ألن طبيضللة االقتصللا  
ال ياعلللن تجءهلللر ملللي   إق ات لللا  الصلللناعا  بكو لللا احتكلللارا  قللللة. إني ال يجلللرج  أن يكلللون أ  

 جفللل، اال تبلللار إق  رجلللة كبلللرة للقلللوة ال لللوقية.   اعللل  يف علللور احتكلللار قللللة مهيمنلللا  وللللذلك
جي  تلير اال تبار يف هذه املرحلة. إنيا كاات املنءملا  مهيمنلة   ت لتويف مضلاير اال تبلار  وال

 ؛وحاحلاي بوض



TD/RBP/CONF.8/9 

GE.15-09143 10 

قانمة احملءورا  احملد ة املق حة مفرطلة يف الضموميلة. قلد يكلون بضل، ال للو   ه() 
ءلر عموملمن باب تض ي  الكفاطة وال ينبللن أ بل جراط ا تبلار متضللق ا  وإنيا وضل  احلكلم رهنل ا .ن حيج

باملنا  للة، وهللو مللا يسللك  جلل طا  مللن النقللاي احلللاي يف أعلل اليا،  قللد تكللون هللذه القانمللة مقبولللة 
 ؛أك ر

وينبلن اإلبقاط عل  اال تبار املتضلق بامللكية الفكريلة. وإنيا كاالت قليللة  امللكيلة  و() 
يتها يف بلابوا غينيلا اجلديلدة   ليكون تل ثر احلمايلة ضلئي   يف هلذه املرحللة، الفكرية الي ينبلن محا

 ؛ولكن عتكون موجو ة إنيا ل   األمر

مللن إعللاطة اعللتخدا  القللوة ال للوقية. وإنيا  ا  ال يسللك  ال لللو  غللر الضللا ل جلل ط ()ز 
الضللا ل يل للن ال لللو  غللر  ١99٣كللان قللااون املضللام   الضا لللة يف بللابوا غينيللا اجلديللدة لضللا  

 ووج   رل حءر،  األ ر  وضضه يف قااون أعاعن ال ي تند إق االعتبارا  االقتصا ية.

من قااون  يجلن  66ويضد احلكم املتضلق ب عاطة اعتخدا  القوة ال وقية الوار  يف املا ة  -٢٣
وال يبلدو م ابقا  تقريبا  لصليلة علابقة حلكلم ور  يف قلااون املنا  لة ومحايلة امل لتهلك يف أعل اليا. 

 6٧ ا ةبلل جراط تضللدي   عللل  هللذا احلكللم. بيللد أن هنللا  حكمللا  إضللا يا  يف املللا  أن هنللا  اق احلل
يركلل  عللل   رجللة كبللرة مللن القللوة ال للوقية الللي اللا تلل ثر مللاا  للمنا  للة. ويقلل ح إضللا ة م يللد مللن 

  للة م لل  االتفللار البنللو  إق هللذا احلكللم الضللا   يمللا خيللص وأاواعللا  كللد ة مللن ال لللو  املللاا  للمنا
ال ينحصلر  ملا  عل  حتديد األعضار والت لضر اال  اعلنو. هلذه االق احلا  ت لرح إشلكالية. وعمو 

االتفار عل  حتديد األعضار يف األشلخا  اللذين هلم علل   رجلة كبلرة ملن القلوة ال لوقية.  هلو 
علل   أشي  يف أعوار احتكلارا  القللة، حيل  علا ة ملا يصلض  إق حلد ملا إظهلار أن أشخا لا  

   رجللة كبلللرة ملللن القلللوة ال للوقية. والللص قلللااون املنا  لللة ومحايللة امل لللتهلك ألعللل اليا علللل  أحكلللا
إال عللل  املصللار  لكنهللا   تنف للذ ا  إشللكالية بسلل ن االتفللار عللل  حتديللد األعللضار ال تن بللق حاليلل

حللم اآلن. وكمللا لللوحر يف تقريللر  يجللن، تضللد القرللايا الللي دللص والكسللف عللن املضلومللا  مللن 
أج  ر   األعضارو مسابة لقرايا االتفلار علل  حتديلد األعلضار. ولرمبلا قلد  اعلتضرال هلاربر يف 

بض، امل اعدة ملوا لة النءر يف عن حكلم ملن النلوع اللذ  يتنلاول االتفلار علل  حتديلد  الياأع  
 األعضار، يف حالة ما إنيا الت مت  يجن ب ن حكم من هذا القبي .

 اال  اعلللن، ملللن أهلللم املسلللاك  األعاعلللية اللللي ت رحهلللا هلللذه أملللا  يملللا يتضللللق بالت لللضر -٢٤
امل لل لة وجللو  رراط ةتلفلللة بسلل ن ماهيلللة الت للضر اال  اعلللن يف الواقلل .  قلللااون الواليللا  املتحلللدة 

  لضراألمريكية املضي بذا املوضوع ال يضتء الت ضر ا  اعليا  إال إنيا كلان السلخص املنخلر  يف الت
ا  عل  تضوي، اخل انر ال ابقة عندما يج لر  املنا  لون ملن ال لور. وملن مث ب ق  من التكلفة قا ر 

يت للل  األمللر إقامللة حللواج  عاليللة لللد ول تلللك ال للور بضينهللا. وت للتند هللذه النءريللة إق الفكللرة 
طلر   بضلدالقانلة ب ن امل تهلكن أ ر  حاال  م  اافال األعلضار حلم ير ضهلا النا لذ يف ال لور 

. وإنيا   تكن حواج  الد ول مرتفضة، بضد ر   األعلضار،   ليد   املنا  لون املنا  ن اآل رين
 اآل رون إق ال ور خلف، األعضار مرة أ ر .



TD/RBP/CONF.8/9 

11 GE.15-09143 

وقلللد تبلللن أن قلللااون الت لللضر اال  اعلللن مبوجللل  الن لللخة األعللل الية ملللن احلكلللم املتضللللق  -٢٥
انن يفيلد بل ن مفهلو  ب عاطة اعتخدا  القوة ال لوقية ي لرح إشلكالية. وعلل  اللرغم ملن تضليلق قرل

تضللوي، اخل للانر اعتبللار مفيللد يف قرللايا الت لللضر اال  اعللن، أ  لللت تضللدي   قصللد التسلللديد 
علللل  علللد  لللل و  إثبلللا  الت لللضر اال  اعلللن مبوجللل  قلللااون املنا  لللة ومحايلللة امل لللتهلك ألعللل اليا. 

ضلللق ب عللاطة وللليا لللد  أعلل اليا أ  قرللايا ااجحللة بسلل ن الت للضر اال  اعللن مبوجلل  احلكللم املت
من قااون  يجن. وعق  علد  ملن القرلايا  66اعتخدا  القوة ال وقية بن خته الوار ة يف املا ة 

أحكلا  أ للر  يف قللااون املنا  لة ومحايللة امل للتهلك ألعل اليا، وبضللد مللرور  رجللتغلر الناجحللة، أ 
امل لاعدة بر  عنوا ،   ت تخد  هذه األحكا . ولرمبا قد  اعتضرال هاربر يف أع اليا بضل، 

ملوا للللة النءلللر يف علللن حكلللم بسللل ن هلللذه امل للل لة يف  يجلللن.  الضديلللد ملللن الورقلللا  املقدملللة إق 
احملي لللة بلللا كاالللت بسللل ن حت لللن األحكلللا  احلاليلللة املتضلقلللة  املناقسلللا االعلللتضرال والك لللر ملللن 

ر هللذه ب عللاطة اعللتخدا  القللوة ال للوقية يف قللااون املنا  للة ومحايللة امل للتهلك ألعلل اليا. ويلل ن نيكلل
امل للل لة ملللن بلللاب تقلللدو مضلوملللا  أعاعلللية، حلللم يت للل  لفيجلللن وضللل  أا للل  حكلللم للواليلللة 

 القرانية.

ينبلللللن ل للللل ا  بالسللللراط مللللن طللللر  ثاللللل ، يف حالللللة حءللللر نيلللللك، أن خيرلللل  ال تبللللار  -٢6
 . وال ينبلن وض  األحكا  املق حة يف قواان محاية امل تهلك يف بابوا غينيا اجلديدة.(٥)منا  ة

ينبلللن قللدر اإلمكللان تب لليط األحكللا  املتضلقللة بفللرل عللضر إعللا ة البيلل  يف بللابوا غينيللا  -٢٧
 بالتضليقا  املفصلة الوار ة يف التقرير املقارن بس ن مفهو  عتبة ال ضر احملد .ا  اجلديدة، رهن

وينبلن إللاط حءلر التمييل  يف األعلضار يف  يجلن، ألن اللرأ  االقتصلا   احللاي يلذه   -٢8
احلءلر مينلل  مرواللة األعللضار. وقللد عللبق للحكللم املتضلللق ب عللاطة اعللتضمال القللوة ال للوقية أن  إق أن

تناول م  لة التميي  يف األعضار ملن قبل  اجلهلا  الفاعللة نيا  القلوة ال لوقية الكبلرة. ويف وقلت 
 أجلل  احلكم األع اي الذ  حيءر التميي  يف األعضار والذ  عل  غراره وض  هذا احلكم. ابقع

بضمليلة إ  لار إل املن بضتبلة ا  وال ينبلن تنءيم االادماجا  يف ك  والية قرلانية إال رهنل -٢9
كد ة إلمجاي احلركة إنيا كاات  واند هذا النهخ تفور بوضوح زيا ة ع ط الضمل  املفلرول علل  
املنءمن الذين جي  عليهم اعتضرال ك  إ  ار. ويسم  اإل  ار اإلل امن بضتبة كد ة الوقلت 

يف كل  ا  من جاا  ك  من مقدمن ال لبا  واملنءمن. ويضمل  تنءليم االالدماجا  جيلد وار املو 
من أع اليا وايوزيلندا وليا ألحداا إ  ار إل امن. وال  يص غر الرمسن مذكور يف تقريلر بلابوا 
 غينيلللا اجلديلللدة لكنللله ال يكلللون نيا  للللة إال حينملللا ال يوجلللد إ  لللار إل املللن. ولضللل  اقللل اح عمليلللة

 واحدة لل  يص واإلنين الرمسين يف بابوا غينيا اجلديدة  كرة جيدة.  كةمس

__________ 

علل  علل  أو ا  واإلل ا  بالسراط من طر  ثال  هو ملا يس   مور  عل  أو  دما  عل  املس   احلصلول  أيرل (٥)
 . دما  من طر  ثال  منفص ، أو ملا ير ، التوريد بدون احلصول عل  عل  أو  دما  ال ر  ال ال 
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وعواملللل  االاللللدما  شللللانضة يف واليللللا  قرللللانية أ للللر ، وينبلللللن أن ترللللا  إق قللللااون  -٣٠
 يجلللللن. ولكلتلللللا اللللللواليتن القرلللللانيتن إنين  يملللللا يتضللللللق بلللللبض، أو كللللل  ملللللن أحكلللللا  املنا  لللللة 

وبينمللا ي حللر أن هللذا الللنهخ ااتجقللد لضللد  تسللجيضه االمت للال، )املمارعللا  التجاريللة التقييديللة(. 
اقتصا ا  ال ور الصلرة أاه قد يكون مفيدا  وقلاب   للت بيلق يف احللاال   يتبن من التجارب يف

الي ال يجلرج   يهلا متاملا  وجلو  امل يلد ملن السلرو  للد ول األعلوار. إنين ينبللن لل نين أن يكلون 
 شفا ا  وقاب   ل عتئنا .

ويسلللر تقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة إق إمكاايلللة الضمللل  باإل  لللار. وعمليلللة اإل  لللار يف  -٣١
أعلل اليا عمليللة أب للط للحصللول عللل  املوا قللة لكنهللا متاحللة جملموعللة كللدو ة مللن أاللواع ال لللو . 

تنءيميلللا  ر للر علللل  جلنللة املنا  لللة ومحايلللة ا  يو لل  عموملللا  بضمليللة اإل  لللار، إني عللتفرل عبئللل وال
. بيلللد أن عمليلللة اإل  لللار بالن لللبة إق املفاوضلللة اجلماعيلللة ملللن قبللل  األعملللال التجاريلللة كتهلامل للل

الصلرة أثبتت أ ا مفيدة يف أع اليا وت تحق النءر  يها. و يما يتضلق باق احا  مضينلة يف هلذه 
 امل  لة الوار ة يف تقرير بابوا غينيا اجلديدة، ميكن م حءة ما يلن 

هذه رلية مراة اا را  ما اعلتجخدمت يف أعل اليا لكنهلا قلد تكلون  اإلنين املؤقت. أ() 
 ؛بلن أن تنفذ إنيا ظهر  إليها حاجةمفيدة من وقت آل ر. وين

االعللللتمارا . االعللللتمارا  املنصللللو  عليهللللا أ وا  مفيللللدة تض للللن املتقللللدمن  ب() 
وجلو  علب  وجيله  عل  املضلوما  امل لوبة من أج  التماس اإلنين. ويتضنا  قويا  بال لبا  مؤشر 
 ؛لتءير عد  ل ومها

ال للج  الضللا . هللذه م لل لة هامللة تتضلللق بالسللفا ية وامل للاطلة يف عمليللة اإلنين.   () 
وينبلللن تنفيللذ األحكللا  الللي تسللم  ال للج  الضللا ، إق جاالل  القواعللد املتضلقللة ب للرية األعمللال 

 ملقلدمن ال لبلا  ملن أجل التجارية يف أج اط من ال لبا ، وما إق نيلك. وينبللن إتاحلة الفر لة 
 ؛عح  املا ة إنيا رج ، طل  ال رية

وينبللللن دويلللل  اللجنلللة امل للللتقلة املضنيلللة بامل للللتهلك واملنا  لللة ال للللل ة  بسللللك    () 
 ؛ري  لفرل السرو  املتضلقة باإلنين 

ال  يص ينبلن أن يكون ال  يص يف الوقت املناع  ولكلن ينبللن أن يكلون  ه() 
إق اللجنلة امل لتقلة املضنيللة بامل لتهلك واملنا  لة وملقللدمن ال لبلا . ويبللدو  للت بيلق بالن للبة قلاب   

)مللن غللر أيللا  الضملل ( مهلللة زمنيللة قصللرة لل  لليص بااللدما  مضقللد، عللل  ا  أن مللدة عسللرين يوملل
 ؛ل نين باادما ا  يوم ٧٢إق مهلة  هو احلال بالن بة كماعبي  امل ال،  

ول  ون أن تكون اللجنلة امل لتقلة املضنيلة وليا هنا  عب  من حي  املبدأ حي و() 
بامل لللتهلك واملنا  لللة املنفلللذ  و لللاح  القلللرار  يملللا خيلللص اإلنين. وقلللد حلللدا هلللذا يف أعلللل اليا 
وايوزيلنللدا حيللل  منحلللت اللجنللة املضنيلللة بامل لللتهلك واملنا  للة وجلنلللة التجلللارة، عللل  التلللواي، إنيالللا  

 ؛حتقق اتانخ جيدة  ل نوا  عديدة م
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تكللون هنللا  عمليللة اعللتئنا ، اا  قللا  مللن احلصللول عللل  إنين حللم ينبلللن أن  ز() 
اللجلللوط إق احملكملللة، مبضللل ل علللن اللجنلللة امل لللتقلة املضنيلللة بامل لللتهلك واملنا  لللة. ينبللللن التللل   يف 
مراعللاة طبيضللة اال تبللار املناعلل  الللذ  يتضللن اعللتخدامه يف االعللتئنا  لللد  احملكمللة )ألعلل اليا 

بامل للتهلك  ( كملا ينبللن أن يوضلل  التسلري   ور اللجنلة امل لتقلة املضنيلةةتلفلان جلانوايوزيلنلدا  
 ؛واملنا  ة يف الضملية

الرعو  ينبلن للجنة امل لتقلة املضنيلة بامل لتهلك واملنا  لة أن تكلون قلا رة علل   ح() 
 حتديد الرعو  لبض،  دما ا، م   اإلنين، وأن تقت   هذه الرعو  لكن ت تخدمها الوكالة.

علللللل  األعلللللضار املللللل نيون بلللللا ا  وي حلللللر تقريلللللر  يجلللللن أن تضريلللللف اإلنين يقتصلللللر حاليللللل -٣٢
يتضلق بال ل  اخلاضلضة للمراقبلة. وهلذا التضريلف غلر مكتمل ، وينبللن توعليضه ليسلم  اإلنين   يما

 من قااون  يجن، عل  النحو املق ح يف تقرير  يجن. ٤١بالتصر  مبوج  املا ة 

 التوصيبتحربي  الرستهلك:  3-١ 

من املناع  أن تجدار قواان املنا  لة ومحايلة امل لتهلك يف كلتلا اللواليتن القرلانيتن ملن  -٣٣
 قب  منءم واحد ني  موار  كا ية.

ويضللد  للرل حءللر عللا  عللل  ال لللو  املرللل  أو املخللا ع أمللرا  أعاعلليا  يف كلتللا الللواليتن  -٣٤
ع اليا وايوزيلندا. بيلد أن هلذا احلكلم الضلا  القرانيتن.  قد ثبتت الفاندة الضءم  من نيلك يف أ

وغلر  رةغر جنانن يف أ  من هاتن الواليتن، اءرا  ل بيضتله الضاملة البالللة. وال ينبللن إضلا ة عبلا
عا ل أو حيتم  أن يكون غر عا لو إق قااون اللجنة امل تقلة املضنية بامل تهلك واملنا  ة، ألن 

 مفهو  عد  الضدل مفهو  نيان.

وينبلن يف بابوا غينيا اجلديدة تنفيذ أحكا  أوع  حلمايلة امل لتهلك علل  غلرار ملا اقل ح  -٣٥
بالتضليقلللا  والتو للليا  اللللوار ة يف التقريلللر املقلللارن. وتلللر  يف ا  يف تقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة، رهنللل

 التقرير املقارن تضليقا  مفصلة بس ن اق احا  أ ر  إل  ال تضدي   يف  يجن.

نبلللن إ  للال أحكللا  للحمايللة يف مرحلللة مللا بضللد البيلل  يف بللابوا غينيللا اجلديللدة. وبينمللا وي -٣6
يقللل ح تقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة   لللة للرلللمااا  والكفلللاال  املتضلقلللة بامل لللتهلك علللل  غلللرار 

يف  يجللللن، ينبلللللن للبلللللد أن ينءللللر بتلللل ن يف الكفللللاال   أحكللللا  أعلللل الية عللللابقة، وعللللارية أ لللل   
املتضلقلللة ىمايلللة امل لللتهلك يف أعللل اليا قبللل  تنفيلللذ اخل لللة. وقلللد  لللممت هلللذه  يللللةالبدالقااوايلللة 

األحكا  اجلديدة لتحدي  الرمااا  والكفلاال  ال لابقة، وال لضن إق مضاجللة جمموعلة متنوعلة 
من امل ان  الي أثر   يما يتضلق باخل ة ال ابقة. وينبلن أن تنءلر  يجلن يف  راعلة هلذه اخل لة 

بكفلاال  امل لتهلك،  لا قلد يلؤ   إق ُتنل  أوجله القصلور احملتمللة يف   تهلا  ضلقلةاملتالقااواية 
وأن إجلراط تضللدي  قللد  ا ،احلاليلة، رغللم أاله مللن املضللو  أن األحكللا  احلاليلة يف  يجللن ت لتخد  ك للر 

 يجر  له ل و . ال
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 الرنظرون -2 

النحلو اللذ  أشلار ينبلن إجراط تليرا  متنوعة عل  طبيضة وإجلراطا  كل  ملنءم، علل   -٣٧
 إليه التقرير املقارن.

 صالحيبت التحقي : التوصيبت ١-2 

مللن الصللضوبا  الكللء  يف قرللايا قللواان املنا  للة اال تقللار إق األ لللة الللي ت بللت ااتهللا   -٣8
القااون. ولكلتا الواليتن القرانيتن   حيا  كبرة يف جملال احلصلول علل  املضلوملا  واأل للة. 

ضل، االق احلا  لتضلدي  هلذه الصل حيا ، ملن الصلض  اعلتخ   اعلتنتاجا  بينما قجدمت ب
احلاجللة إليهللا، بللالنءر إق املضلومللا  املقدمللة. وينبلللن موا لللة النءللر يف كلل  اقلل اح  را بسلل ن مللء 

علللل  حلللدة. ومللللن غلللر الواضللل  مللللا إنيا كاالللت ال للللل ا  قلللد تلقلللت تللللدريبا  متخصصلللا  إلجللللراط 
نيا   يكن األمر كذلك، تضن القيلا  بلذلك ملن بلاب األولويلة، عمليا  التفتي  املباغت، لكن إ

وتن للو  عللل  عللد  مللن املخللاطر بالن للبة إق عللدمين اخلللءة. وينبلللن إع للاط  قللدةألن الضمليللة مض
األولويللة القصللو  للتللدري  املتخصللص يف جواالل  أ للر  مللن احلصللول عللل  األ لللة والتضاملل  ملل  

 املتهمن احملتملن، والسهو  واملخءين.

 اإلن بذ: التوصيبت 2-2 

يتنللاول تقريللر بللابوا غينيللا اجلديللدة عللد ا  مللن الصلل حيا  اإلضللا ية الواعللضة عللل   للضيد  -٣9
اإلافللاني وعللب  االاتصللا  واجلللء. ويرمللن بضلل، هللذه الصلل حيا  إق التقليلل  مللن  ور احملكمللة 

ة بامل لللتهلك واملنا  لللة بو لللفها جهلللة القلللرار يف إافلللاني القلللواان وإق ت ويلللد اللجنلللة امل لللتقلة املضنيللل
مراة إل دار ةتلف اإل  ارا ، بس ن جرانم كتمللة تتضللق بضلد  االمت لال. وتسلر  حيا بص 

اللجنة امل تقلة املضنية بامل لتهلك واملنا  لة إق أن هلذه األحكلا  اجلديلدة علتجض  اإلافلاني جيلر  
 لةيلة النءريلة لكلن ينبللن موا ليف الوقت املناع  ومبرواة أكء. ويبدو هلذا األملر جيلدا  ملن الناح

النءلللر يف مجيللل  اآلثلللار امل تبلللة علللل  هلللذا التليلللر الرني لللن يف اللللنهخ. وعللليكون االعلللتئنا  للللد  
احملاكم  يما يتضلق باإل  ارا  ضروريا  لرمان عداللة اإلجلراطا ، إنيا ملا اعتجملد االقل اح املتضللق 

 باإل  ار.

بامل لتهلك واملنا  لة اللدعاو  للد  احملكملة بالن لبة تر   اللجنة امل لتقلة املضنيلة  وحاليا   -٤٠
إق ةالفلللا  قلللااون اللجنلللة امل لللتقلة. ويضللل   تقريلللر بلللابوا غينيلللا اجلديلللدة بللل ن النملللاني  األجنبيلللة 

اجلديلدة  نيلابلابوا غيويف البللد وأن ا  ت تخد  احملاكم، غر أاه يؤكد أن هذا اإلجراط ال يضمل  جيلد
. ويق ح التقرير إع اط اللجنة امل تقلة طانفة واعضة من ويف حاجة إق منونيجها اخلا  باالمت ال

 الص حيا ، وأن تكون واحملاكم امل ني األ ر، إنيا اقتر  احلالو.

ويللر  تقريللر بللابوا غينيللا اجلديللدة ىللق أن االمت للال هللو املهللم ال اإلجللراطا  القااوايلللة يف  -٤١
ملن االق احلا  ملن أجل  متكلن اللجنلة امل لتقلة ملن ا  لة من وض  القلااون ويقلد  علد هذه املرح

إ لللدار ةتلللللف اإل  لللارا  بللللدال  مللللن اللجلللوط إق احملكمللللة. و يمللللا يتضللللق ب   للللارا  االمت للللال 
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مللن غللر املمكللن بكلل  ب للاطة يف بللابوا غينيللا وعللل  عللبي  امل للال، يسللر التقريللر إق أالله  حللة،املق  
مللاس أوامللر زجريللة اعللتباقية مللن احملكمللة. إني عي للتلرر نيلللك وقتللا  طللوي  ، واملهللارا  اجلديللدة الت

غانبة واحملاكم غر قا رة عل  النءر يف م   هذه القرلايا حلم اآلن. للذا  ل ن جملر  طلل  الكلف 
 .وعلو  مضن ال ينف  يف بابوا غينيا اجلديدة، ال عيما م  السركا  اململوكة للدولة عن

 حللت أحكللا  ةتلفللة بو للفها  لل حيا  عامللة للجنللة امل للتقلة )أ  تن بللق وهكللذا اق -٤٢
 عل  مجي  التحقيقا  وعمليا  اإلافاني(، كما يلن 

إن اقللللل اح إ  للللارا  اإلثبللللا   يملللللا يتضلللللق بامل البلللللا   .إ  للللارا  اإلثبللللا  أ() 
ا  يومل ٣٠والبيااا  االحتجاجية أمر مفيد  يما يتضلق مب البلا  املضلنلن، حيل  يجض ل  السلخص 

 ؛ال، بضدها يضد عد  اإلثبا  جرميةل مت 

يصلللدر إ  للللار باالمت لللال إق شللللخص متلللور  يف  للللرر . إ  لللارا  االمت للللال ب() 
متوا للل  ألحكلللا  قلللااون اللجنلللة امل لللتقلة، يج الللل  بلللالكف علللن اخللللرر. وتكلللون ملللدة  للل حية 

ظلللاهرا  علللل    للللي   ويضلللد قلللاب   ل علللتئنا  أملللا  احملكملللة. ويكلللون اإل  لللار ا  يومللل 6٠اإل  لللار 
عللد   للرر قللااون اللجنللة امل للتقلة. وهللذا علليمكن  بللا اخلللرر، ويرلل  الضلل ط عللل  امل للتلم إلث

اللجنة امل تقلة ملن التحلر  ب لرعة إل لدار أملر بالتضهلد بلالت ا  القلااون. ويسلر تقريلر بلابوا غينيلا 
ه ال لل ة. ويف هلذا اجلديدة إق أن عل  اللجنة امل تقلة تو ن احللذر وعلد  إعلاطة اعلتضمال هلذ

ومضقللولو قبلل  ورأ و الللوار ة يف امل للو ة. وعللتء   مللةال لليار، علليكون مللن املناعلل  إضللا ة كل
 ؛جاا  املصدر قانمةامل ؤولية عن اإلاال من 

اإل  لللارا  إنيا كاالللت للللد  اللجنلللة إ  لللارا  التحلللذير الضلللا . تصلللدر هلللذه   () 
  ةالفلة، وإنيا كلان اإل  لار يصل  يف مل تقلة أعباب مضقولة ل شلتباه بوجلو  عللو  قلد يسلكا

 ؛عن اإلاال من جاا  املصدر قانمةاملصلحة الضامة. وعتء  امل ؤولية 

اإل  ارا  اإلرشا ية  يما يتضللق باملضلوملا  اخلا لة بامل لتهلكن. وعلتمكن   () 
، لكنهذه اإل  لارا  اللجنلة امل لتقلة ملن التضليلق علل  ملد  كفايلة املضلوملا  اخلا لة بامل لته

 ؛وعيسك  عد  االمت ال جرمية

املبللا ئ التوجيهيللة. مللن غللر الواضلل  إق حللد مللا مضر للة امل لللوب مللن املبلللا ئ  ه() 
التوجيهية املتضلقة ب  ارة السضبة،  ه  عل  عبي  امل ال عتل ن مض  القواان أو ال ريقلة اللي قلد 

توضللليحه، نيللللك أن اللجنلللة تف لللر بلللا اللجنلللة امل لللتقلة هلللذه القلللواان وتنفلللذها. هلللذا أملللر ينبللللن 
ال ترغللل  يف أن تكلللون مقيلللدة يف مجيللل  احلللاال ، بللل  ينبللللن أن تكلللون قلللا رة علللل   قلللدامل للتقلة 

 ؛تضدي  املبا ئ التوجيهية  ور  دور قرار ةالف عن احملكمة

تضهدا  قابلة ل افاني. إن القدرة عل  التفاول بسل ن هلذه التضهلدا  وقبوالا  و() 
للدا هللذه يضلل ز إق حللد كبللر مللن  قللدرة املللنءم عللل  التضاملل  مبرواللة ملل  طانفللة مللن القرللايا. إني حتج

ت لوية قرلايا يف جملاال  ا  القدرة مرواة يف  فقة اادما  علل  وجله التحديلد، ولكنهلا تتلي  أيرل
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 ومنللا هللدر للوقللت واملصللاريف عنللد ر لل  القرللية إق احملكمللة. كمللا أن  مناعللبةأ للر  يف حللاال  
تاحللة، وقللد تسللك  را عللا  لي للرين. علليتضن عللل  اللجنللة امل للتقلة علنيللة هللذه الت للويا  تءلل  م

 ارعلة عللل تها التقديريلة لفللرز امل لان  الللي ينبللن ت للويتها بلذه ال ريقللة علن امل للان  اللي ينبلللن 
احلصللول ا  قصللد الت كللد مللن وجللو  قرللايا كا يللة لللر ع م يللد مللن اخلللرر، وأيرلل مح للمها يف احملللاك

املوازالللة بلللن الت لللوية والتقاضلللن م للل لة  لللضبة  انملللا  بالن لللبة إق علللل  توجيهلللا  ملللن احمللللاكم. و 
امللنءم. للذا يو ل  بل  را  حكلم يسلم  مجيل  احملءلورا  يف قلااون اللجنلة امل لتقلة. ومبلا أن هلذا 

 ؛ألرج  أن احلكم يف املكان الصحي الضامة،  ا يا اجل ط يتضلق بالص ح

ذه الصللل حية عاملللة يف قلللااون جلنلللة امل البلللة بلللالتضوي،. يو للل  بللل ن تكلللون هللل ز() 
 اللجنة امل تقلة من أج  التماس التضوي، عن ااتهاكا  قااون اللجنة امل تقلة.

ومللللن الصللللض  يف الضديللللد مللللن الواليللللا  القرللللانية الو للللول إق الضدالللللة، ال علللليما يف  -٤٣
يف مجيل   امل ان  االعته كية. وال ميكن للجنلة امل لتقلة مضاجللة مجيل  املنازعلا  بلن امل لتهلكن

أحناط البلد. لذا   ن إحداا اءا  كلن لت وية السلكاو ، م ل  ككملة ليلك ليلك يف بلابوا غينيلا 
 أمر أعاعن ويو   ب ن يجدرس هذا اخليار  دية. دة،اجلدي

وينبللللن لكلتلللا اللللواليتن القرلللانيتن أن تنءلللر يف وضللل  عياعلللة ليننلللة بالن لللبة إق عللللو   -٤٤
 ملتب  إزاط هذه امل  لة إنيا كان علو  الكارت  إجراميا .الكارت  . وعيختلف النهخ ا

للتضريلف بلالقواان وإافانيهلا. وينبللن زيلا ة ا  وقد بلذلت كلتلا اللواليتن القرلانيتن جهلو  -٤٥
هللذه اجلهللو ، ملل  ا تيللار  قيللق للحللاال  الللي حيتملل  أن تكللون الءللرو   يهللا مللؤثرة وعللل  قللدر  

التنفيلللللذ والنتلللللانخ. وإق جااللللل  ت قيلللللف امل لللللتهلكن كبلللللر ملللللن الضلنيلللللة  يملللللا يتضللللللق بلللللدعاو  
التجاريلللة بوعلللان  منهلللا املواقللل  السلللبكية احليويلللة، عللليؤ   نيللللك إق زيلللا ة  عملللالومؤع لللا  األ

 الوعن، والتسديد عل  ةاطر املخالفة وزيا ة االمت ال.

 القضب ي  السلط  -3 

واليتن القرلللانيتن اءلللرا  لقللللة ملللن الصلللض  تقيللليم  ور ال لللل ة القرلللانية يف أ  ملللن الللل -٤6
القرلللايا اللللي رج ضلللت وبجلللت  يهلللا.  كللل  البللللدين يضمللل  با تصلللا  القلللااون الضلللا ، اللللذ  يض لللن 
احملللاكم الللدور الرني للن يف عمليللة ادللاني القللرار. وملل  نيلللك،  لل ن التليللرا  املقلل ح إجراههللا عللل  

ملن كلاكم الدرجلة األوق. وحيل  ملن م لؤولية إجلراطا  اإلافلاني ا  كبلر ا   علتن ع جل ط جنقااون  ي
إن حالللة االلدما  واحللدة ظلللت يف كللاكم بللابوا غينيللا اجلديللدة ملللدة طويلللة، وأن اللجنللة امل لللتقلة 
ت للض  إق  لل حيا  أوعلل  مللن أجلل  اإلافللاني  للار  كللاكم الدرجللة األوق وأن جلنللة التجللارة يف 

ضلللد رليلللة  ضاللللة لت لللوية ملللن السلللكاو  بلللالتو يق، يبلللدو أن احمللللاكم لي لللت ب ديلللد يجلللن حتللل  الض
 املنازعا  املتضلقة بقااون املنا  ة يف أ  من الواليتن القرانيتن.
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 فابلي  م اقب  عرليبت االن مبج ١-3 

مللن الصللض  حتديللد مللد   ضاليللة عمليللا  االاللدما  يف هللذه املرحلللة املبكللرة مللن إافللاني  -٤٧
. و لللدر علللد  ملللن أنيون ٢٠١٣القلللواان. وكاالللت هنلللا  ث ثلللة أنيون باالالللدما  يف  يجلللن علللا  

االاللدما  يف بللابوا غينيللا اجلديللدة. وتوجللد قرللية االلدما  واحللدة يف احملللاكم، كمللا هللو مفصلل  يف 
 .الق م الفرعن التاي

 سجالت اإلن بذ حتى اآلن 3-2 

 للواليتن القرانيتن عج   متسابة  يما يتضلق ب افاني القواان. -٤8

دة إق وجلو  قرليتن  قلط بسل ن املنا  لة منلذ علن قلااون ويسر تقرير بابوا غينيلا اجلديل -٤9
عالقلة يف احملكملة الوطنيلة لبلابوا غينيلا اجلديلدة و، قرلية االدما  ظللت ٢٠٠٢اللجنة امل تقلة يف 

للويتا  يف املرحلللة التمهيديللة ملللدة عللنتن وأ للر  شللكلت طضنلل . وادللذ  ويف قااوايللة اإل  للار عج
  الض ملللا ، وأ لللر  متصللللة باألعلللضار. وال توجلللد قلللرارا  بسللل ن محايلللة امل لللتهلك، ووضللل ةعلللد

 قرارا  مكتوبة.

، الحقللت اللجنللة امل للتقلة مجسللللنا للمركبللا  الضامللة ) للدما  ٢٠١٤ويف أوا للر عللا   -٥٠
مللن قلااون تنءلليم األعللضار بفلرل رعللو  أعللل  مللن  ٣٢٠مضلنلة( قرللانيا  خلرقهمللا أحكلا  الفصلل  

  كتملة متضلقلة ىمايلة امل لتهلك مل  السلركا  ال ضر األقص  احملد . وعويت عدة قرايا أ ر 
ملضاجلللة الرللرر ال حللق بامل للتهلكن. وعللتكون هللذه السللركا  عرضللة  كتوبللةب ع للاط تفااللا  م

 للمحاكمة يف حالة عد  االمت ال.

من السكاو ، ال يجنتخ إافاني القواان عن طريق احملاكم ا  كبر ا   وبينما يبدو أن هنا  عد  -٥١
ن ت للللاعد يف تف للللر القللللااون أو تكللللون مب ابللللة را ع لي للللرين يف جمللللال األعمللللال قللللرارا  ميكللللن أ

 هاالتجارية. وقد تضاملت اللجنة امل تقلة م  عد  كبر من السكاو  املتضلقة مب ان  املنا  ة، من
حاللللة  ون مقاضلللاة أ  جهلللة يف احملكملللة،  ١٥طلبلللا  لل  للليص. وحققلللت يف  ١٧ اايلللة أنيون و

  جاريلة. وكمللا لللوحر يف تقريللر بللابوا غينيلا اجلديللدة، أغلقللت اللا قرللايا زالللت أربلل  حللاال وملا
للللنقص املضلوملللا  أو علللد  كفايلللة األ للللة، وأغلقلللت قرللليتان لصلللضوبة إثبلللا  القصلللد أو الللللرل، 

 بااتصا  إ ار . راياوااتهت أرب  ق

  بنلاط وت حر اللجنة امل تقلة أ ا عل ة منا  ة حدي ة الضهد كدو ة املوار ، تركل  علل -٥٢
عللد ال لللرة وقللدرا ا واملوازاللة بللن امل حقللة القرللانية واالمت للال ال للوعن. وقللد شللرعت الوكالللة يف 

. اونبسل ن القلا والقانمة يف جمال املضلوما  واارطت يف جهو  الدعوة لتوعية أ حاب املصللحة
عاملا ، يبلدو  ١٢وتتوق  اللجنة امل تقلة أن ي يد عد  القرايا م  مرور الوقت. بيد أاه بضد ملرور 

أن عللل  اللجنللة امل للتقلة أن تلللر تركي هللا يف اُتللاه حتقيللق اتللانخ أك للر وضللوحا  يف جمللال اإلافللاني. 
 .واانللتحقق إنيا ما اعتمد  إ  ارا  جديدة بس ن إافاني الق وهذا أمر قد يكون قاب   
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امل لتقلة، يبلدو لقلااون اللجنلة  قصلرا  ور لر طلوي   ا  وبينما وضضت اللجنة امل تقلة موج   -٥٣
أن باإلمكللان تض ي اللا باعللتخدا  أم لللة عمليللة لتوضللي  ال لللو  واحلللاال  الللي حيتملل  أن تنتهللك 
 ونالقواان. إني عل  الكتيبا  واأل لة أن تكون أك ر من جمر  إعا ة للصياغة إنيا أريلد الا أن تكل

م. ويبلدو أن اللدلي   ضالة حقا  للم تهلكن واألعمال التجاريلة ملن أجل   هلم حقلوقهم وواجبلا 
املقلل ح يف جمللال اإلعلل ن والبيلل  مناعلل  بصللفة  ا للة، ولكللن جيلل  أن حيتللو  عللل  أم لللة مللن 
الواقل  إنيا أريلد لله أن يكلون  ضللاال  حقلا . وقلد قاملت واليلا  قرللانية جديلدة عديلدة بلذلك عللل  

إلعلللل   لللايللللة. عللللل  عللللبي  امل للللال، اارطللللت عللللنلا ورة يف وضلللل  اعلللل اتيجية  ضالللللة  ضللللالحنللللو  
.  لللللحي  أن املبلللللا ئ ٢٠٠6امل لللللتهلكن واألعملللللال التجاريلللللة يف أعقلللللاب علللللن قااو لللللا لضلللللا  

التوجيهيللة الرمسيللة مهمللة، عللل  غللرار أ لللة املللوظفن، لكللن إعلل   امل للتهلكن واألعمللال التجاريللة 
 .األعمال التجارية مبت لبا  ع مة املنتجا  االعته كية مهم لللاية أيرا    مهم لللاية. وإع 

وي حر تقرير  يجن ىماس أن هنا  بالفض  أ لة جوهريلة علل  م ايلا اءلا  املنا  لة يف  -٥٤
  يجن  يما خيص التنمية االقتصا ية، وزيا ة الكفاطة يف التجارة الدولية ور اه امل تهلكن.

لتجللارة يف  يجللن أ للا تتنللاول م لل لة االمت للال بتسللجي  األعمللال التجاريللة ونيكللر  جلنللة ا -٥٥
عل  االمت ال، وعامللة  ىل   علل  وقلف املخلالفن املتسلد ين أو الفلا حنو وومتكلن امل لتهلكن 
باملضللار  واملهللارا  مللن أجلل  القيللا  نيللارا  م للتنرةو وهللذا يضللي، مللن الناحيللة الضمليللة، وجللو  

عمال التجارية يوازن بن األعمال التجارية واحتياجا  امل لتهلكن، وإجلراط تساور  لد براامخو
مناقسللة ثنانيللة بسلل ن مت لبللا  االمت للال  لل ل الوعللاطا ، واعللتهدا  املنللاطق الللي يكللون  يهللا 
امل للتهلكون أك للر عرضللة للخ للر، وت للوية شللكاو  امل للتهلكن بللالتوا ق ووضلل  مبللا ئ توجيهيللة 

 .(6)واا المت الور د ا

وتر  اإلجراطا  القرانية الي مت ادانيها يف التقلارير ال لنوية للجنلة التجلارة يف  يجلن، ولكلن  -٥6
تلء اجلل ط  ملن قلااون  6مضءم احلاال  يتضلق ىماية امل لتهلك والتجلارة الضا للة وتنءليم األعلضار.   خيج

رعلللللا  التجاريلللللة و  ت لللللج  أ  قرلللللايا بسللللل ن أحكلللللا  املنا  لللللة )املما .(٧) يجلللللن بضلللللد يف احملكملللللة
لللويت مجيللل  هلللذه القرلللايا علللن طريلللق قلللرارا  اللجنلللة وامت للل  أ لللحاب املصللللحة  التقييديلللة(.  قلللد عج

 .  (9)وكان مضءم احلاال  متضلقا  ىماية امل تهلك والتجارة الضا لة وتنءيم األعضار .(8)للقرارا 

حملة عاملة عملا تقلو  بله وتقد  التقارير ال نوية الساملة الصا رة عن جلنة التجارة يف  يجن  -٥٧
. ٢٠١٣ أن اللجنلة أنيالت لل  ا عمليلا  االدما  يف ٢٠١٣اللجنة. ويذكر التقرير ال لنو  لضلا  

 يلرواعتجخدمت بااتءا  األحكلا  املتضلقلة بالسلرو  والرلمااا  يف مضلام   امل لتهلكن. ويف التقر 
__________ 

، والتقرير ال نو و، متاح عل  الرابط التاي  ٢٠١٣جلنة التجارة يف  يجن،  (6)
http://www.commcomm.gov.fj/wp-content/uploads/2015/02/2013-annual-report-Final-Copy.pdf. 

   .الر و  عل  أعئلة امل تضرل (٧)

   .املرج  اف ه (8)

 .املرج  اف ه (9)
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جنللة يف إجنللاز أاسلل ة جنحللت اللو، خلصللت اللجنللة  ورهللا عللل  النحللو التللاي  ٢٠١٣ال للنو  لضللا  
رني ية متضلقة بالت ضر، وع ز  من إافانيها للقواان  يما يتضلق بلالقرارا  وقرلايا التجلارة الضا للة، 

مبراقبلة ا  وتضاملت م  حاال  عديدة من املمارعا  التجارية غر الضا لة والتقييدية واضل لضت أيرل
 .و تهلكاألعوار وبالبح  يف عد  من امل ان  املتضلقة ىماية امل

والسكاو  هن مؤشر ر لر علل  الصلرامة اللي يجنفلذ بلا القلااون. ويسلر التقريلر ال لنو   -٥8
شكو  من اجلمهور بس ن التجلارة الضا للة،  ٧٢٠أن جلنة التجارة يف  يجن تلقت  ٢٠١٣لضا  
للويت بنجلاح  لل ل ال لنة، وأن عملل    666منهلا   كبللرا  أججنل   يمللا يتضللق بالصللناعا  اخلاضللضة  عج

عمليللة  ٣٠ ٠٠٠مللن شللكاو  اإلجيللار اجءللر  يهللا حيلل  جللر  حللواي ا  كبللر ا   عللد  أنللتنءلليم، و 
تفتلللي  للتجلللار. ويؤكلللد جلللدول مضنلللون وم مللل  ملللن ق لللم التجلللارة الضا للللةو الضلللد  الكبلللر ملللن 
السللكاو  املتضلقلللة ىمايلللة امل لللتهلك، بينمللا يتضللللق علللد   للللر ب عللاطة اعلللتضمال القلللوة ال لللوقية 

ر . وهلللذا يلللوحن بضلللد  وعلللن اجلمهلللور ب حكلللا  املنا  لللة )املمارعلللا  التجاريلللة والتضامللل  احلصللل
 التقييدية( يف قااون  يجن.

وحم اآلن   توض  مبا ئ توجيهيلة بسل ن أ  م ل لة، علل  اللرغم ملن وضل  علد  ملن  -٥9
االعتمارا  املتضلقة بتقدو السكاو  وأاواع ةتلفة من طلبا  اإلنين. واجءم الضديد ملن حلقلا  

لضم  واحللقلا  الدراعلية واحلمل   ملن أجل  التوعيلة ملن  ل ل املوقل  السلبكن للجنلة التجلارة ا
بللللو ، قصللللد إطلللل ع امل للللتهلكن عللللل  السللللرو  والرللللمااا  يف مضللللام    فلللليايف  يجللللن وال

حلقللللة عملللل  لتوعيللللة امل للللتهلكن يف  ١8٠امل للللتهلكن، وتضتلللل   جلنللللة التجللللارة يف  يجللللن عقللللد 
 .(١٠)٢٠١٥ عا 

عللللل  جلنللللة التجللللارة يف  يجللللن أن توعلللل  مللللن ا للللار حلقللللا  عملهللللا وحلقا للللا وجيلللل   -6٠
الدراعلللية املتضلقلللة بالتوعيلللة لتسلللم  االمت لللال يف جملللاال  أحكلللا  املنا  لللة )املمارعلللا  التجاريلللة 

 التقييدية(، ور   م تو   هم امل تهلكن واألعمال التجارية يف هذا اجملال من قااون  يجن.

عللللللل  م ايللللللا تنفيللللللذ قللللللااون املنا  للللللة بالن للللللبة إق االقتصللللللا   ويكمللللللن مفتللللللاح احلصللللللول -6١
وامل للتهلكن يف إجنللاز عللج  إافللاني موثللور بلله مللن  لل ل ادللاني القللرارا  املهنيللة. إني يجءفللن نيلللك 
علللل  ال لللل ة مصلللداقية واح املللا . وللللد  مضءلللم ال لللل ا  جمموعلللة ملللن بلللرامخ التلللدري  وبنلللاط 

لي  للتحقيللق وتقييمللا  لضمليللا  االاللدما  عللن الكللارت  ، وأعللا سللفالقللدرا  يف جمللال الك
وجضضت لفاندة موظفن الضمليا  كملا الا تضليملا  يف إ ارة القرلايا وتقنيلا  التقيليم  جصصلت 
لكبللللار امل للللؤولن. كلللل  هللللذه اجملللللاال  مهمللللة لكلتللللا الللللواليتن القرللللانيتن. وميكللللن تض يلللل  مركلللل  

ضاليللة التحقيللق واإلافللاني يف القرللايا مللن  لل ل زيللا ة   رللانيةومصللداقية املنءمللن يف كلل  واليللة ق
 نيا  الصلة.

__________ 

 .املرج  اف ه (١٠)
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 الروار  الابم  الرخصص  إلن بذ القواني  3-3 

الللي لللديها الك للر مللن ا  مللن الصللض   انمللا  دصلليص املللوار  يف الوكللاال  اجلديللدة ا للبي -6٢
 األولويا  املتنا  ة.

وإق جااللل  إافلللاني أحكلللا  املنا  لللة  ا .ويضلللد امللللنءم يف كللل  واليلللة قرلللانية  للللرا  ا لللبي -6٣
)املمارعلللا  التجاريلللة التقييديلللة(، لكللل  ملللنءم جمموعلللة متنوعلللة ملللن املهلللا  األ لللر  يتضلللن عليللله 
االضلللل  ع بللللا، م لللل  محايللللة امل للللتهلك، والت للللضر، والر للللد، وت قيللللف امل للللتهلكن واألعمللللال 

 التنا  ية الضامة.قرايا أ ر . وك  هذه األمور نيا   لة بالبيئة  عن التجارية،  ر   

أولويللة، كلهللا جللديرة باالهتمللا .  ١٧ويترللمن تقريللر بللابوا غينيللا اجلديللدة قانمللة تترللمن  -6٤
بيللللد أن هنللللا  أولويللللا  ك للللرة، ومللللن غللللر الواضلللل  مللللا إنيا كللللان قللللد وجضللللحت مبللللا  يلللله الكفايللللة 

ا رة علل  . ومن املسلكو   يله أن تكلون وكاللة ىجلم اللجنلة امل لتقلة قلأج رجت يف قانمة  ض    أو
  ضليا . لويةأو  ١٧إجناز 

مللن مرعللو  جلنللة  ١٥أولويللة وار ة يف املللا ة  ١6ويسللر تقريللر  يجللن إق قانمللة تترللمن  -6٥
ىمايللة ا  أ للر  متضلقللة بالصللناعا  اخلاضللضة للتنءلليم. وإنيا كللان عللد  منهللا متضلقللا  التجللارة وا لل

نط منهللا يتصل  ب افللاني األحكللا  مصلا  امل للتهلكن، وتقللدو املسلورة وإجللراط التحقيقللا ،  ل  شلل
ال لللو  املللاا  للمنا  للة. وينبلللن مضاجلللة هللذا ال كيلل  يف هللذه األولويللا ، إق جاالل   اولاللي تتنلل

 املها  األ ر  الي كجلفت جلنة التجارة باالض  ع با.

موظفللا ، وإن   ٥٠ويف بللابوا غينيللا اجلديللدة، يقللدر عللد  مللوظفن اللجنللة امل للتقلة ىللواي  -66
موظفلا . ويف   ٥٢شل  عد  أكء ملن الوظلانف. وترلم جلنلة التجلارة يف  يجلن ا  جير  حاليكان 

إلافللاني أحكللا  املنا  للة )املمارعللا  ا  كلل  واليللة قرللانية، يضتللء عللد  املللوظفن املخصصللن حاليلل
( يف ك  قااون  لرا  عل  حنو مقلق. يف  يجن، عل  عبي  امل ال، عد  هؤالط لتقييديةالتجارية ا

لضلد  ال كيل  علل  إافلاني القللواان يف ا  كبلر ا   ا لة. واألرجل  أن يسلك  نيللك علببا  ظفن حاليلامللو 
 هذه امل ان .

لذا يتضن عل  املنءمن أن يكوالوا قلا رين علل  دصليص علد  كلا  ملن امللوظفن الذا  -6٧
 اجملال إنيا أريد التقد  يف جمال التضليم والتوعية وإافاني القواان.

 ل  في استا اضبت النظ ا أسئل  م ص -٤ 

 للللة عللللد  مللللن األعللللئلة التفصلللليلية وااامللللة الللللي ت رهللللا اعتضراضللللا  النءللللراط. ومضءمهللللا  -68
ميكن اإلجابة عنه، اءرا  لل بيضة املوج ة املتفهملة اللي قلدمت بلا تقلارير التقيليم اللذان وعمليلة  ال

 ة ط ملن عمليلة م لتمرة ملراجضلاالعتضرال الي جر . ويو   مبوا لة النءر يف هذه امل ان  كجل
  ارجية للقواان واملنءمن وعمليا م.
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 موصيبت موّجه  إلى الحكومبت -عب  

بالن للبة إق قللااون املنا  للة، تسلل   بللابوا غينيللا اجلديللدة و يجللن يف عللد  مللن القرللايا.  -69
اجلديلدة موجلو ا   وإن كلان قلااون اللجنلة امل لتقلة يف بلابوا غينيلا ا ، ك اا له قواان جديدة ا لبي

ملللدة أطللول مللن قللااون  يجللن. وملنءمللن شللؤون املنا  للة يف البلللدين عللد  مللن الواليللا  املختلفللة 
باإلضلا ة إق أحكلا  املنا  لة )املمارعلا  التجاريلة التقييديللة(. ويسلك  نيللك ضلل ا  علل  كميللة 

ا  ر مضرو لة ا لبياملوار  املخصصة إلافلاني قلواان مكا حلة االحتكلار. مث إن التضامل  مل  أحكلا  غل
وت للللتند إق مبللللا ئ اقتصللللا ية خيلللللق  للللضوبا  كبللللرة لكلللل  مللللن املنءمللللن واحملللللاكم. واملنءمللللون 

وإافللاني قللواان مكا حللة االحتكللار اسللا  مهللي وتضللد اوعيللة املللوظفن  ا . لللرة ا للبي  للا مؤع
حنلو ا  التابضن للمنءم مك با  ميكلن لكل  حكوملة االعتملا  عليله لتهيئلة بيئلة تنءيميلة أك لر توجهل

ال ور. وينبلن أن تكون مرتبا  املوظفن قابلة للمقاراة باملرتبا  اخلا ة باحلقانل  االقتصلا ية 
ال ميكن ضمان اوعية اإلافاني لتمكلن هلذه  ا ،نيا   يكن املوظفون مدربن جيداأل ر . وإ امةاا

 اجلها  التنءيمية من حتقيق اتانخ ملموعة يف واليتها القرانية.

وملللن أجللل  زيلللا ة  ضاليتهلللا، حتتلللا  ال لللل ا  إق ملللوار  أك لللر ومتويللل  أ رللل . لللليا ملللن  -٧٠
ن أ رلل  طريقلة للقيللا  بللذلك هللن االاتهللاط ال له  إقنللاع احلكومللا  بتللو ر م يلد مللن املللوار ، ولكلل

مللن برلل  قرللايا شللديدة األثللر. ومللن شلل ن هللذه القرللايا ت كيللد أايللة قللواان وعياعللا  املنا  للة 
. ويسللللك  حت للللن املللللوار  والتمويلللل  لفانللللدة ال للللل ا  الوطنيللللة املضنيللللة احلكومللللةلللللد  اجلمهللللور و 

 باملنا  ة التو ية الرني ية يف التقرير املقارن.

 صيبت لرنظري شتون الرنبفس مو  -جي  

جيللل  علللل  منءملللن شلللؤون املنا  لللة إافلللاني القلللواان بفضاليلللة أكلللء بلللدطا  بلللبض، القرلللايا  -٧١
البلللارزة، اللللي اا لقلللت ىمللل   تفتلللي  مباغلللت وااتهلللاط  بفلللرل جللل اطا  كبلللرة. واتيجلللة للللذلك 

ومحلل    ا .عتتح للن مسضللة ال للل ا ، وعيصللب  احلصللول عللل  متويلل  إضللايف أمللرا  أعلله  عياعللي
أحكلا   األك ر شيوعا  الكتسا  ما إنيا كاات شركة ااتهكلت  ضل     ريقةالتفتي  املباغت هن ال

املنا  ة، ال عيما  يما يتضلق بااتهاكا  الكارت  . وينبلن أن تكون احلم   مباغتة للسركة، 
 وإال قد تدم ر األ لة.

يا  للمللوظفن املخصصللن اللذا وباإلضلا ة إق نيلللك، وعللل  الللرغم مللن الضللد  الصلللر ا للب -٧٢
اجمللال، جيلل  علل  املنءمللن إع لاط األولويللة ألحكلا  املنا  للة )املمارعلا  التجاريللة التقييديللة( يف 

يف  ملةعلن احملكا   لا ر ا   انيلا    ين  أ  منءم قلرار  ا ،أاس ة إافاني القواان الي يقومون با. حالي
نيللللك علللل  رأس األولويلللا ، وينبللللن اسللللر  م للل لة تتصللل  ب حكلللا  املنا  لللة. وينبللللن أن يكللللون

بلن متابضلة اجلنلاة ا  موظفن إضا ين يف هذا اجملال حم تتحقق هلذه النتيجلة. وجيل  املوازالة  انمل
إق حللن حتقيللق اتللانخ ااجحللة يف احملكمللة و للرل غرامللة، واالعللتفا ة مللن ت للوية م لل لة بسللرو  

تضلن علل  امل لتهلكن واألعملال التجاريلة ال لو  املاا  للمنا  لة، وبلدوط يف كل  نيللك. وي ي ت  
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أن يروا من وقت آل لر شلركة بلارزة كرجلة  يف احملكملة ملخالفتهلا هلذه األحكلا ، بليلة تض يل  أايلة 
 ملوا لة ال لو  املخالف للقااون.ا  القااون وعل ة املنءم، بو ف نيلك را ع

القرلللانية. ومللل   وقلللد علللبق تقلللدو بضللل، التضليقلللا  بسللل ن تلللدري  امللللوظفن وال لللل ة -٧٣
الت للليم بلل ن بضلل، التللدري  قللد مت االضلل  ع بلله حللم اآلن، ينبلللن إجللراط امل يللد مللن التللدري  
وال كي  عل  أحكا  قااون املنا  لة )املمارعلا  التجاريلة التقييديلة(. وتسلك  م حقلة املخلالفن 

لفن ر لللرين بفضاليلللة. لتللل و  ملللوظفن اجلهلللة التنءيميلللة بلللاخلءة وال قلللة مل حقلللة ةلللا را  البلللارزين مصلللد
تركيللل  التلللدري  علللل   لللياغة وتنفيلللذ املبلللا ئ التوجيهيلللة واالتصلللاال  حلللول كيفيلللة ا  وينبللللن أيرللل

 تف ر األحكا  املوضوعية للقااون.

وتتسلللابه إق حلللد ملللا مسلللاك  إافلللاني القلللواان يف اللللواليتن القرلللانيتن، كملللا أن مصلللدر  -٧٤
قرللايا املسلل كة والتجللارب اجليللدة وال لليئة قللد يضللو  قوااينهمللا مسلل  . لللذا  لل ن التوا لل  بسلل ن ال

لكل  املنءملن تض يل  ع قا ملا  نإق نيللك، ينبلل ضلا ةإلبالفاندة الكبرة عل  كل  املنءملن. وبلا
غللر رمسللن، بليللة تبللا ل التجللارب والتضللاون احملتملل  عللل  م للتو  إافللاني القللواان. وينبلللن  ك بسلل

زيلللا ة اخللللءة أن تضللل ز اللللربط السلللبكن وت لللوير الض قلللا  ألاسللل ة التلللدري  املسللل كة الراميلللة إق 
 املهنية.

    


