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 متهيد  
ااااات ذام النظاااذاع الطاااوعر لالاااانون ‘آااا ا اجاااات ذام جااازع مااان التالذياااذ الكامااال امل ناااون  

. والغذم من ال مليّب آو  الييم إطاة قاانون املنافتاّب ي بو تاواان (١)‘وايااّب املنافتّب ي بو تواان
وجتذبتثااا ي إنااااذا، وحتديااد الاادةوع الاايت يت ااني ااااتالايآا، و الاادحت  وصاايات  ااد  إىل حتتااني 

 مع أف ل املماةاات الدوليّب. م متاشياً النظا
بحاااذ آااا ا اجاااات ذام ال اااام احلالاااّب الذاآناااّب لالاااانون واياااااّب املنافتاااّب ي بو تاااواان، يو  
إىل اااااات ذام متااااتاي  للواثوااااو ذات الصاااالّب وب ثااااّب  الصاااار احلالاااااوو الاااايت أوفاااادت إىل  ااااااتناداً 

حّب امل نياني، مباا ي ذلااك غاابوةون جلماع م لوماات عاان جتذباّب آيئاّب املنافتااّب و ثال أصاحاب املصاال
الااوزاةات احلكوميااّب واهليئااات التنظيميااّب الالطاعيااّب والالطاااع اااااد واألوااااط األكادمييااّب وغالآااا. 

(، ٢٠٠٢(، و الذيااذ اجلااذد التشااذي ر )٢٠٠٢ومشاال اااات ذام الواثوااو  الذيااذ املتاا  اجقتصااادي )
(، ٢٠١7نافتااااّب )(، ومشااااذوع قااااانون امل٢٠٠9(، وقااااانون املنافتاااّب )٢٠٠5واياااااّب املنافتااااّب )

وقوانني  نظيميّب قطاعيّب خمتلاّب، وخطاب حالّب األمّب الا ي ألالااا ةوايس بو تاواان، الاذياو الادكتوة 
، ٢٠٣6، وو يالّب ةييّب بو تواان عاام ٢٠١7االيتتر خاما إاين خاما، ي  شذين األول/أكتوبذ 

 وخطّب التنميّب الوطنيّب احلاديّب عشذ .
  شاااااااذين الثااااااااين/ ١١إىل  6ي الاااااااا   مااااااان  وزاةت ب ثاااااااّب لتالصااااااار احلالااااااااوو بو تاااااااواان 
وخاااالل الب ثاااّب، أجذيااات مالاااابالت ماااع خمتلاااف املؤاتاااات والاااوزاةات احلكومياااّب  .٢٠١7 ناااوفم 

واهليئات التنظيميّب الالطاعيّب و ثلر الالطاع اااد واملدعني واملدعى عليثم ي الال ااي واألوااط 
 ملنافتّب.األكادمييّب وغالآا من الكياانت اليت اآتمام مبتاول ا

__________ 

، )وشاااايك الصاااادوة(. يت اااامن التالذيااااذ الكاماااال عاااان اااااات ذام النظااااذاع الطااااوعر لبو تااااواان ٢٠١٨األونكتاااااد،  (١)
بشانن إناااذ قاانون املنافتاّب، مبااا ي ذلاك ااذد للمالاابالت الايت أجذاآاا األونكتااد خااالل  م لوماات أكثاذ  اصايالً 

 ب ثته لتالصر احلالاوو إىل غابوةون.



TD/B/C.I/CLP/51 

5 GE.18-07016 

 أسس واتريخ سياسة املنافسة يف بوتسواان -أولا  
 مقدمة -ألف 

يتااتند آاا ا التالذيااذ إىل امل لومااات الاايت ث اات خااالل ب ثااّب لتالصاار احلالاااوو أوفاادت إىل  -١
وامل لومااات املتاحااّب ماان خمتلااف املصااادة، مبااا ي ذلااك  ٢٠١7بو تااواان ي  شااذين األول/أكتااوبذ 

احلكوميّب. وأخ ت ي اجعتباة التطوةات التشذي يّب اليت جاذت منا  ثاع املواقع الشبكيّب للوزاةات 
 امل لومات للمذ  األوىل عند وضع الصيغّب النثاويّب للتالذيذ.

 السياق التارخيي والجتماعي والسياسي والقتصادي -ابء 
 السياق التارخيي والجتماعي -١ 

غاااال اااااحلر ي اجلناااوب األفذيالااار  اااام بيتشاااواانجند، بلاااد  بو تاااواان، امل ذوفاااّب ااااابالاً  -٢
يشااا   ي احلااادود ماااع زامبياااا إىل الشااامال، وزمباااابوي إىل الشااامال الشاااذقر، وانميبياااا إىل الغاااذب، 
وجنوب أفذياليا إىل اجلناوب واجلناوب الشاذقر. ومتاذ مناا آا الذويتايّب عا  مينااع ناذي مان جناوب 

ّب كباال  يالطنثاا عادد صاغال ، وآار متااح٢كلام  5٨٢ ٠٠٠أفذياليا. ومتتد بو تاواان علاى متااحّب 
. وعلى الذغم مان ضا ف الكثافاّب ٢٠١6نتمات عام  ٢ ٢٣٠ 9٠5 من التكان قدة ب نتبياً 

التاااكانيّب لبو تاااواان، خصصااات حكومتثاااا ماااواةد حلماياااّب ب ااا  أكااا  املنااااطو ال ياااّب ي أفذيالياااا 
 وحاظثا.

 السياق السياسي -٢ 
يد. وميثاال البلااد أطااول الاادميالذاطيات  تميااز بو تااواان  اااتالذاةآا التياااار وحكمثااا الذشاا -٣

ي أفذياليااااا، ولااااه اااااجل جيااااد ي جمااااال حالااااوق اإلنتااااان، و اااال ياااان م  املت اااادد  األحاااازاب عمااااذاً 
 جاتالذاة من  اجاتالالل. وبو تواان ثثوةيّب مت دد  األحزاب  نظم فيثا اجنتخا ت كل مخس 

لااس األعيااان. وي ااد الااذويس الاا ي ااانوات. ويتاانلف بذملااان البلااد ماان غااذفتنيط اجلم يااّب الوطنيااّب وجم
ي يناااه ال ملاااان ةوااايس الدولاااّب واحلكوماااّب، ويشاااغل منصااابه لاااوجيتني مااان مخاااس اااانوات لكااال منثاااا  

، الاذويس آاو موكغويتتار إةياك كيبيتتاوي ٢٠١٨نيتاان/أبذيل  ١مان  . واعتبااةاً (٢)كنقصى حاد
 ماايتر.

 السياق القتصادي -٣ 
الالل البلد عن اململكّب املتحد  ل يطانياا ال ظماى من  اات ملحو اً  اجلت بو تواان منواً  -4
ي ال ااامل، حيااذ بلاا   وقااد بااذزت كنحااد أاااذع اجقتصااادات منااواً  .١966يذلناادا الشااماليّب عااام رو 

ي ال الد املاضر. وأييت آ ا األداع مان اإلداة  التاليمّب إلياذادات  ي املاوّب انوايً  5متواط منوآا 
احلكام الذشايد بو تاواان إىل بلاوت متاتوى الشاذلّب ال لياا مان  مان املااع، كماا قااد امل ادن، أااااً 

 البلدان املتواطّب الدخل.

__________ 

اااات ذام ، ٢٠١٨ثيااع اإلشاااةات املت لالااّب  لاان  الااواةد ي  الذيااذ اجااات ذام ال ااام آاا ا موجااود  ي األونكتاااد،  (٢)
 ، وشيك الصدوة )منشوةات األمم املتحد ، نيويوة  وجنيف(.النظذاع الطوعر لالانون وايااّب املنافتّب ي بو تواان
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آااار خذيطاااّب طذياااو  تاااتخدمثا حكوماااّب بو تاااواان لتحالياااو أآااادا   ٢٠٣6وةيياااّب عاااام  -5
إىل ةكاوزآااا األةبااع، باا ابط الال ااااي  الالااذن احلااادي وال شااذين. و تاالم الذييااّب ي صااميمثا، ااااتناداً 

اجقتصاااديّب واججتماعيااّب والبيئيااّب وق ااااي احلوكمااّب الباااةز  ي بو تااواان. ولبو تااواان م اادل   ااخم 
، ويتوقااع ٢٠١7إىل  ٢٠١4ي املاوااّب ي الااا   ماان  ٣,5، بلاا  متواااطه التاانوي ماانخا  نتاابياً 

اوح جاال ملصااذ  بو تااواان الاا ي ياا  أن يبالااى ضاامن اجلاازع األاااال ماان نطاااق اهلااد  املتواااط األ
 .ي املاوّب 6إىل  ٣بني 
مع ةييّب بو تواان الطويلاّب األجال، شاذعت احلكوماّب ي مباادة  لتنمياّب ا موعاات  ومتاشياً  -6

ال نالوديااّب ماان أجاال   زيااز التنويااع اجقتصااادي ي مختااّب قطاعااات ذات أولويااّب، وآاار حلااوم البالااذ، 
ت ادين، والتاياحّب. وياذي وضاع خطاّب عمال لبنااع الالادةات وحتتني املااع، وااادمات املالياّب، وال
  لنتبّب لكل جمموعّب من ا موعات.

 تطور قانون وسياسة املنافسة يف بوتسواان -جيم 
، ومااااا فتئاااات  تاااا ى ١966مناااا  اجاااااتالالل عااااام  ماتوحاااااً  أقاماااات بو تااااواان اقتصاااااداً  -7

  اتمذاة إىل   زيز أداع األاواق.
 بادأت بو تاواان عملياّب النظاذ ي الشاذوط التجاةياّب والتاكاال ي، ١999وبدايّب من عاام  -٨

الكيايااّب الاايت ميكاان هبااا طااذح  اادابال  نظيميااّب ل اامان  كااافؤ الاااذد جشااتغال األعمااال التجاةيااّب. 
وانتخثااار مااان وضاااع الصااايغّب النثاوياااّب لتالذياااذين ) الذياااذ املتااا  اجقتصاااادي و الذياااذ اجلاااذد التشاااذي ر( 

والوكيا ه وقوانينه، وذلك من أجل  الي أن  وجد ي آا ا  للنظذ ي آيكل التوق ٢٠٠٢ عام
الالاااوانني أحكاااام ميكااان اعتباةآاااا خملاااّب  ملنافتاااّب وم اااذ  بذفااااا املتاااتثلك. وكاااان املتااا ى عملياااًّب 
 شاوةيّب يالودآا األونكتاد وميوهلاا باذانما األمام املتحاد  اإلمنااور مان خاالل بذانجماه الالطاذي امل ا  

 بتنميّب الالطاع اااد.
، وقاانون املنافتاّب، ٢٠٠5وااتخخدم التالذيذان ي صياغّب اياااّب املنافتاّب، امل تماد  عاام  -9

. وياان  الالااانون علااى إنشاااع جلنااّب للمنافتااّب ٢٠١٠عااام  وأصااب  قااانوانً  ٢٠٠9الاا ي ااان عااام 
مل اجلااّب ق ااااي املنافتااّب ي مذاقبااّب عمليااات الاادما، وإااااع   ٢٠١١وآيئااّب للمنافتااّب، أطلالتااا عااام 

 كز املثيمن، وغال ذلك من املماةاات املخلّب  ملنافتّب.ااتخدام املذ 
 ي كاااانون األول/ ٢٢وضااامن التطاااوةات األخاااال ، اعتماااد مشاااذوع قاااانون املنافتاااّب ةقااام  -١٠

وأنشاائت آيئااّب منافتااّب  ااام جديااد، آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك. ووقاات  .٢٠١7ديتاام  
 ذ املوافالّب الذائايّب.إعداد آ ا التالذيذ، كان مشذوع قانون املنافتّب ينتظ

 إطار سياسة املنافسة -دال 
، وآر  ذمر إىل  تخال ةغبّب ٢٠٠5اعتمدت التيااّب الوطنيّب للمنافتّب لبو تواان عام  -١١

احلكوماااّب ي   ظااايم الاواواااد املتن ياااّب مااان حتذياااذ التجااااة  واجااااتثماة، وإلغااااع ال اااوابط التنظيمياااّب، 
أن  تآكل با ل املماةاات املخلاّب  ملنافتاّب ي  وااصخصّب، واحلااظ على املكااب اليت لتمل

إىل م اجلااااّب املشاااااكل املتصاااالّب ب وملااااّب  بيئااااّب غااااال خاضاااا ّب للتنظاااايم. و ااااد  آاااا ا التيااااااّب أي اااااً 
التكتالت اجحتكاةيّب، وإااع  اات مال املذكز املثيمن ي التوق، واحتكاة الالطاعات الذويتايّب، 
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ب لك ي متاول التجاة  ع  احلادود، وكا ا التادفالات  ب د فت  األاواق والزايد  ال ذضيّب املذ بطّب
 اجاتثماةيّب.

 اإلطار القانوين لقانون املنافسة -هاء 
ذكااااذ  ؛ كمااااا ينبغاااار أي اااااً ٢٠١٠ل ااااام  ١7الالااااانون التاااااةي آااااو قااااانون املنافتااااّب ةقاااام  -١٢

 ول/. وي كااانون األ٢٠١٢، وقواعااد جلنااّب املنافتااّب )احملكمااّب( ل ااام ٢٠١١املنافتااّب ل ااام  أنظمااّب
املوافالاّب الذائاايّب،  ، أقذ بذملان بو تواان مشاذوع قاانون املنافتاّب. وآاو ينتظاذ حاليااً ٢٠١7ديتم  

مث إصداةا من جانب الوزيذ. واالكز آ ا التالذيذ على أحكاام مشاذوع قاانون املنافتاّب، ماع ب ا  
 اإلشاةات إىل قانون املنافتّب.

 املنافسة اإلطار املؤسسي لتنفيذ سياسة وقانون  -اثنياا  
 هيئة املنافسة يف بوتسواان -ألف 

من قانون محايّب املنافتّب على إنشاع آيئّب املنافتّب بوصاثا آيئاّب اعتباةياّب،  4 ن  املاد   -١٣
 أبحكام قانون املنافتّب. قادة  على ةفع الدعاوى واملالاضا ، ةآناً 

 مهام هيئة املنافسة يف بوتسواان  
  إىل إنشاااع آيئاااّب املنافتااّب ومت ااار إىل الالااول إن اهليئاااّب  كتااار اياااااّب املنافتااّب  إلشااااة  -١4

اتكون هلا، كجزع من متؤوليتثا عان  نايا  آا ا التياااّب وماا يتصال هباا مان  شاذي ات، االطّب 
إنااااذ قااانون املنافتااّب، مبااا ي ذلااك إجااذاع حتاليالااات ي انتثاكااات قااانون املنافتااّب واحملاكمااّب عليثااا 

ن لألطااذا  املت ااذة  ماان قااذاة ماان قااذاةات آيئااّب املنافتااّب والتحكاايم ي املنازعااات، ي حااني ااايكو 
 احلو ي اجاتئنا  أمام احملكمّب ال ليا.

 هيئة املنافسة يف بوتسواان -ابء 
من قانون املنافتّب جلنّب املنافتّب، وآر ا لس اإلداةي للثيئّب و الع عليثاا  9 نشئ املاد   -١5

ملتااااول امل ذوضاااّب عليثاااا مااان اهليئاااّب مبوجاااب متاااؤوليّب عااان إداة  شاااؤون اهليئاااّب. و بااات اللجناااّب ي ا
 الالانون، و الدم التوجيه التيااايت ال ام إىل اهليئّب.

لو اااااوف آيئااااّب املنافتااااّب ومحايااااّب املتااااتثلك و  يااااني أع اااااوثا وكاااا ا الصااااالحيّب  واعتباااااةاً  -١6
تثلك املخولااّب هلااا بذفااع شااكاوى وإنااااذ اجمتثااال لالااانون املنافتااّب؛ يااوز هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتاا

 التحاليو ي ال واوو اليت    م املنافتّب بصاتثا آيئّب  نظيميّب. 

 ٢٠١٧لعام  ٢٢البنية املؤسسية يف بوتسواان مبوجب مشروع قانون املنافسة رقم  -جيم 
مان مشاذوع قاانون املنافتاّب علاى إنشااع آيئاّب   اذ   اام جملاس املنافتاّب  6 ن  املاد   -١7

اإلداةي للثيئّب و كون متؤولّب عن إداة  شؤون اهليئّب وك ا  ومحايّب املتتثلك، اتكون آر ا لس
 عن  وجيثثا التيااايت ال ام.
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و صوة صاياغّب قاانون املنافتاّب اهليئاّب واللجناّب علاى أئماا آيئتاان مناصالتان، ي حاني أن  -١٨
آناااا  ال دياااد مااان ال وامااال واملؤشاااذات األخاااذى أبن اللجناااّب  شاااكلثا اهليئاااّب،  اااا ي ااا  أئماااا آيئاااّب 

 . وبالاادة مااا ااا ى قااانون املنافتااّب إىل  صااحي  آاا ا الالصااوة، ج  اازال اللغااّب املتااتخدمّب ي واحااد
املنافتاّب وآيئااّب املنافتااّب  آيئااّبالان  علااى مااو ماا بااني أعااالا  طاذح ناااس خماااطذ  اتاالآا علااى أن 

 ومحايّب املتتثلك آيئتان مناصلتان.

طر هبا مقابل  -دال   املمارسات التقييديةإجراء ملعاجلة عمليات الدمج اليت خيخ
 إجراء معاجلة عمليات الدمج املخطر هبا -١ 

(. ٣)5١( و٢)5١إجااذاع م اجلااّب عمليااات الاادما املخطااذ هبااا منصااود عليااه ي املاااد   -١9
مااان مشاااذوع قاااانون  57للمااااد   وآاااو ميااان  أي طاااذ  مت اااذة فذصاااّب الط ااان أماااام احملكماااّب وفالااااً 

 املنافتّب. 

 ييدية األخرىإجراء معاجلة املمارسات التق -٢ 
من مشذوع قانون املنافتاّب، ياوز هليئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك، إماا  ٣6 ملاد   عمالً  -٢٠

مببادة  منثا أو بناع على  لالر م لومات أو شكوى من أي شخ ، قبل الشذوع ي أي حتاليو، 
ي أي  اةاااّب  كااون فيثااا هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أاااباب م الولااّب  أولياااً  أن جتااذي حتاليالاااً 

 .لالشتباا ي أن املماةاّب امل نيّب قد  شكل انتثاكاً 
إلعااداد  وآاا ا اإلجااذاع قاااوم نيااذ يااوز هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أن   ااني ماتشاااً  -٢١

شاذوع قاانون املنافتاّب، وحتيال املتانلّب، مان م ٣9 ملااد    الذيذ بشنن انتثا  ما ذكذ أعالا، عماالً 
مااان اااااتكمال التحاليالاااات، إىل احملكماااّب، إذا قاااذةت آيئاااّب املنافتاااّب ومحاياااّب  شاااثذاً  ١٢ي غ اااون 

 ب دم اإلحالّب.  املتتثلك  بوت املماةاّب احملظوة ، أو  صدة إش اةاً 

 احملكمة -هاء 
وعلااى ناااس املنااوال،  ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب علااى إنشاااع احملكمااّب، 6٢ اان  املاااد   -٢٢

من مشذوع قانون املنافتّب على اختصاد احملكمّب. وقد أنشئت احملكماّب بناوعني  6٣ ن  املاد  
 من التلطات الال اويّب، وآر أئا حمكمّب ابتداويّب وحمكمّب ااتئنا .

 الولية القضائية البتدائية -١ 
بشانن انتثاا  ألي  اصل احملكمّب ي أي متنلّب   اذم عليثاا مان اهليئاّب أو مان مشاتك  -٢٣

 حكم من أحكام آ ا الالانون.

 الولية القضائية الستئنافية -٢ 
 ألحكام آ ا الالانون.  اصل احملكمّب ي أي ط ن مالدم وفالاً  -٢4
ينبغار أن لاال إىل احملكماّب ي  ٣9أن كل ما لالو فيه مبوجب املاد   7٣وأتويل املاد   -٢5

تاتثلك ه، حياذ  الاضار آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب املمان إمتاام التحالياو للاصال فيا شاثذاً  ١٢غ ون 
 )ع( و)ع( من مشذوع قانون املنافتّب.(٢)5للماد   اجلثّب ناتثا وفالاً 
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علااى أنااه يااوز الط اان ي حكاام  ٢٠٠9 ( ماان قااانون املنافتااّب ل ااام٣)67و اان  املاااد   -٢6
انشاائّب عاان احملكمااّب )احملكمااّب ال ليااا( أمااام حمكمااّب اجاااتئنا ، لكاان فالااط بشاانن متاانلّب قانونيااّب 

حكام عان احملكماّب أو عاان أي قاذاة للمحكماّب، ماان قبيال مبلا  الغذاماّب. وقااد ابت اد مشاذوع قااانون 
بااناس الطذيالااّب إىل الط ااون واملذاج ااّب  ٨4و ٨٣املنافتااّب عاان آاا ا املوقااف، حيااذ  شااال املاااداتن 
 الال اويّب أمام احملكمّب ال ليا، ويتوقف ب د ذلك.

لال اااااي أماااام جلناااّب املنافتاااّب واحملكماااّب ال لياااا وحمكماااّب و بااانين أن اهليئاااّب قاااد فالااادت ثياااع ا -٢7
اجاتئنا  بتبب جوانب فنيّب إجذاويّب، وأنه مل يخبتن ي األاس املوضوعيّب أليّب ق ايّب مان ق اااي 
املنافتاّب ج ماان جاناب احملكمااّب ال لياا وج ماان جانااب حمكماّب اجاااتئنا  خاالل التاانوات التاات 

 من إنااذ قانون املنافتّب ي بو تواان.
وكشااات النتاااوا أن خاا   املنافتااّب ليتاات متطااوة  ي احملكمااّب ال ليااا لبو تااواان ألاااباب  -٢٨

ي   تصاااال بكااااون  الافااااّب املنافتااااّب واملماةاااااّب املتب ااااّب ي إنااذآااااا ج  اااازال متدنيااااّب وجديااااد  عموماااااً 
 بو تواان.

املنافتاااّب وإىل كاااون احملكماااّب قاااد  و لنظاااذ إىل مااازااي وجاااود آيئاااّب اااااتئنا  متخصصاااّب ي -٢9
أنشاائت وآاار جتمااع بااني الاادةجتني اجبتداويااّب واجاااتئنافيّب، ينبغاار أن يكااون آنااا  جمااال للمناااوة  
حملاولااّب حتديااد ا ليااّب الاايت  نظااذ عاااد  ي ثيااع متاااول املنافتااّب الاايت   اجلثااا ابتااداًع آيئااّب املنافتااّب 

 مّب ال ليا.رخذ أمام احملك ومحايّب املتتثلك، وب دآا الط ن أمام احملكمّب قبل أن  باشذ ط ناً 
وين  مشذوع قانون املنافتّب على الطات وضاع الالواعاد واللاواو  كلتيثماا فيماا يتصال  -٣٠

إىل ماا  الادم، وكالاعاد   . واااتناداً 95و 94ب مليات آيئّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك ي املااد ني 
عامااااّب،   ااااوز آيئااااّب املنافتااااّب ومحايااااّب املتااااتثلك التاااالطّب جعاااااذ إجااااذاعات خاااااة  نطاااااق التشااااذيع 
التمكي  )مبدأ جتاوز حدود التلطّب املالذة  ولنطاق الصالحيّب(. وياذج  أج يطاذح مشاذوع قاانون 

بااني التاالطات؛ نيااذ املنافتااّب أيااّب مشاااكل  ت لااو  نتثااا  ال دالااّب الطبي يااّب فيمااا يتصاال  لاصاال 
  ذاعر آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك مبدأ ال دالّب الطبي يّب على النحو املبني أعالا.

 اجلزاءات -واو 
احلمل علاى اجمتثاال عااد  ماا يكاون ذات طاابع جنااور. ويان  مشاذوع قاانون املنافتاّب  -٣١

عذضّب لدفع غذامّب  ويكون يذ كب جذماً  ٢5على أن "أي مو ف أو مديذ مؤاتّب خيالف املاد  
 أو للحبس ملد  ج  تجاوز مخس انوات، أو لكليثما". بوجً  ١٠٠ ٠٠٠ج  تجاوز 

وج ياان  مشااذوع قااانون املنافتااّب بشااكل قاااطع علااى اإلجااذاع الااالزم ا باعااه عناادما يتالااذة  -٣٢
 إيداع شخ  التجن.

ك بناع على (، وإن كان ذل٣( و)٢( و)١)76ذوع قانون املنافتّب ي املاد  وي اقب مش -٣٣
( ٢5( والذأاااايّب )املااااد  ٢5التااالطّب التالديذياااّب، ب الاااو ت مالياااّب علاااى اج ااقاااات األفالياااّب )املااااد  

عاااان إعطاااااع  للشاااذكات. و اااان  آااا ا األحكااااام علاااى أنااااه يااااوز للمحكماااّب، إضااااافّب إىل أو بااادجً 
الل  وجيثات، أن أتمذ باذم غذامّب ماليّب )ج  تجاوز عشذ  ي املاوّب من ةقم أعمال املؤاتّب خا

 خذق احلظذ ملد  أقصاآا  الث انوات(.
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)ب( على عمليات الدما غال املخطذ (٣)5٨ي ماد ه  وي اقب مشذوع قانون املنافتّب -٣4
هبا بغذامّب ج  تجاوز عشذ  ي املاوّب من ةقم األعمال امل ت  أو اإلثايل ألطذا  اجندما ، أيثما  

 جداً  ي املاوّب من ةقم األعمال واا اً  ١٠إىل ذ صاكان أك . وميكن اعتباة النطاق امل اوح بني 
وميكاان أن يطااذح حتاادايت خاصااّب إذا مل  كاان آنااا   وجيثااات حماادد  لتحديااد املتااتوى املتنااااب 

 من ال الوبّب املاليّب.
وج ي اقب مشذوع قانون املنافتّب بصوة  مباشذ  على اج ااقات اليت   م من دون إخطااة  -٣5

من مشذوع قانون املنافتاّب وعلاى إاااع  اااتخدام  ٣٣ جق ان مع املاد  مالذوع   ٢٨مبوجب املاد  
مان مشاذوع قاانون املنافتاّب. وعناد االاود إىل أن مؤاتاّب ماا قاد  ٣١املذكز املثيمن مبوجاب املااد  

مااان مشاااذوع قاااانون املنافتاااّب علاااى أن متااان  احملكماااّب  77 تاااببت ي آااا ا املخالااااات،  ااان  املااااد  
 نياااّب التوجيثاااات الااايت  ذاآاااا احملكماااّب ضاااذوةيّب أو م الولاااّب أو عملياااّب، مباااا ي املؤاتاااّب )املؤاتاااات( امل

 .77) ( من املاد  ٣يّب امل كوة  ي املاد  الاذعيّب ذلك ب   التدابال ال الجيّب اهليكل
وآنا  إمكانيّب ل دم التوافو بني جتامّب اجلذاوم وال الاو ت علاى اجلاذاوم الايت  تتابب ي  -٣6

لكنثاااا مداناااّب  اجقتصااااد واألااااواق  تتااابب فيثاااا شاااذكات مداناااّب أي ااااً  راثة ذات حجااام  ا ااال ي
 بشكل غال حاام من احملكمّب ناتثا. 

ول اال احلالااّب املثاليااّب آاار أن يخاصاال فالااط اجلاازع الشخصاار  ااا يت لااو  جلذميااّب كمااا جااذى  -٣7
ب إطاة مشذوع قانون املنافتاّب وياذبط باني ثياع اجلاذاوم علاى أئاا متاجلّب ضاد املؤاتاّب مبوجا ي

( ماااان مشااااذوع قااااانون املنافتااااّب ل اااامان امل اقبااااّب علااااى ٢)59، و٣١، و٢٨، و٢7، و٢5املااااواد 
 اجلذاوم املتما لّب ااطوة  ب الو ت متناابّب ومتما لّب.

 إنفاذ قانون املنافسة -اثلثاا  
 عمليات الدمج -ألف 

( ماااان ٢)45فتااااّب عمليااااّب الاااادما. و اااان  املاااااد  ( ماااان قااااانون املنا١)45  ااااذ  املاااااد   -٣٨
 مشذوع الالانون على الطذيالّب اليت ميكن هبا إجذاع عمليات الدما.

وج يشاااامل مصااااطل  "دمااااا"، كمااااا آااااو م ااااذن  ي مشااااذوع قااااانون املنافتااااّب، املشاااااةيع  -٣9
 ااااااام الااااااواةد ي إطاااااااة املشاااااا كّب الناثااااااّب عاااااان إنشاااااااع مؤاتااااااات جديااااااد  وج ميكاااااان للحكاااااام ال

غطااار عملياااات دماااا مااان آااا ا الالبيااال. )ب( أن يااا ة إغااااال إدةا  حكااام حمااادد لي(٢)45 املااااد 
واملباادأ األااااار آااو أن مثاال آاا ا املشاااةيع املشاا كّب والتحالاااات اجااا ا يجيّب هلااا ناااس التاان ال 

 ال ي ل مليات الدما البحتّب، و لتايل ينبغر البحذ ي ا اثة املمكنّب املخلّب  ملنافتّب.
ة التان ال احلااام اشااة ا إىل ( من مشذوع قانون املنافتّب اختباا٣)45وقد غطت املاد   -4٠

الالدة  على التن ال بشكل ملموع على ايااّب املؤاتّب على غذاة ما ميكان لشاخ  أن ميااةع، 
ماااان عناصااااذ الااااتحكم املشاااااة إليااااه ي قااااانون الشااااذكات،  ي املماةاااااّب التجاةيااااّب ال اديااااّب، عنصااااذاً 

حالاوق التصاويت ي شاذكّب مان ي املاوّب أو أغلبيّب  5٠ايما التحكم ي أغلبيّب األاثم نياز   وج
الشذكات. وآ ا ي   أن صاالّب الادما إذا أاااذت عان  غياال حااام ي التان ال، بغا  النظاذ عان 

 مالداة األاثم أو حالوق التصويت اليت  دوة حوهلا، فإئا  ذقى إىل صاالّب دما.
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فتاّب مان قاانون املنا 5٣من مشذوع قاانون املنافتاّب "متاتالا " مان املااد   46و  د املاد   -4١
اليت  ن  على إعااع من الذقابّب على عمليات الدما من جانب الوزيذ. وخيول آ ا احلكم الوزيذ 
صالحيّب إصداة أنظمّب  ذمر إىل إعااع املؤاتات من اات ذام عمليات الدما حتاب الالطااع 
التجااااةي أو الصاااناعر امل ااا ، أو طبي اااّب األنشاااطّب الااايت  زاوهلاااا املؤاتاااّب، أو جاناااب مااان جواناااب 

حّب ال امااّب بشااكل عااام. وعااالو  علااى ذلااك، يااوز للااوزيذ أن يلاازم بنظااام بااديل جااات ذام املصاال
 .عمليات الدما حتبما يذاا منااباً 

 متنصااالً  وحااا ا ن، مل يوضااع آاا ا احلكاام موضااع  ناياا ، ولكاان لتماال أن يطااذح خطااذاً  -4٢
قاانون املنافتاّب، مان مشاذوع  ٣يتمثل ي إااع  ااتخدامه أو عدم ا تاقه ماع ةوح أحكاام املااد  

الااايت  تاااتحذ  طبيالثاااا علاااى األنشاااطّب اجقتصااااديّب الااايت جتاااذي داخااال بو تاااواان، أو الااايت هلاااا أ اااذ 
 داخلثا، كالاعد  عامّب.

وي ال اد ، اجااتثناعات مان  طبياو قاانون املنافتاّب موجثاّب إىل لاواو  خاصاّب بالطاعاات  -4٣
طر ثياع جواناب املنافتاّب ولايس من مشذوع قاانون املنافتاّب وااتغ ٨6ب ينثا نصت عليثا املاد  
 فالط على عمليات الدما.

ماااان مشااااذوع قااااانون املنافتااااّب علااااى نظااااام إخطاااااة متاااابو ب مليااااات  49و اااان  املاااااد   -44
األماااذ الااا ي يلااازم عملياااات الااادما الااايت  صااال قيمتثاااا أو  تجااااوز عتباااّب حمااادد   لالاااانون  الااادما،
 لألطاذا  املندجماّب أو أصاوهلا ي دوجة من ةقام األعماال التانوي اإلثاايل ١ ٢٠٠ ٠٠٠ )حالياً 

 بو تواان(.
 عتباةآااا الالااانون التاااةي ي  ماان قااانون املنافتااّب، املتااتخدمّب حالياااً  6٣ ملاااد   وعمااالً  -45

بو تواان، ج ي اقب على الدما غال املخطذ باه أبي عالوباّب عادا التوجيثاات  ااتغالل املخالااّب. 
مشذوع قانون املنافتاّب، فاإن عادم اإلخطااة ب ملياّب ( من ٣)5٨ ملاد   وعلى ناس املنوال، عمالً 

دمااا ي اااد خمالااااّب وي ااذم عناااد  باااوت اإلدانااّب إىل ال الوباااّب بغذاماااّب ج  تجاااوز عشاااذ  ي املاواااّب مااان 
جممااوع ةقاام م ااامالت األطااذا  املشاااةكّب ي عمليااّب الاادما، أيثمااا كااان أكاا . وآاا ا  طااوة جيااد 

 يتماشى مع أف ل املماةاات الدوليّب.
قااااانون املنافتااااّب، يخت امااال مااااع عمليااااات الااادما غااااال املخطااااذ هباااا ماااان الناحيااااّب ومبوجاااب  -46

 (.١)59( مالذوع   جق ان مع املاد  ٢)5٨للماد   اإلجذاويّب وفالاً 
وإجاذاعات م اجلااّب عمليااات الاادما غااال املخطااذ هباا إجااذاع يالااوم علااى املنازعااّب والتخاصاام  -47
وافالاّب وةفا  أخاذى جاذى اإلخطااة هباا. وي مثلما آر عمليّب إلغاع عملياّب دماا حظيات  مل متاماً 

ال اااد ، وبتاابب التشااابه، ميياال املااذع إىل  وقااع أن  كااون الوااااول املتااتخدمّب ي م اجلااّب األشااباا 
. ومع ذلك فإن إجذاع إلغاع عمليّب دما حظيت  ملوافالّب وةف  عمليّب دماا جاذى متشاهبّب أي اً 

  مل خيطذ هبا.اإلخطاة هبا خيتلف عن الت امل عن عمليات الدما اليت
وجتذي م اجلّب إلغاع عمليّب دما حظيت  ملوافالّب وةف  عمليّب دما جاذى اإلخطااة هباا  -4٨

ي آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك ي الدةجااّب األوىل بينمااا يالاضااى علااى عمليااات الاادما الاايت مل 
أجال  صاحيحه خيطذ هباا نكام الالاانون أماام احملكماّب اجبتداوياّب. و نبغار دةاااّب آا ا الالصاوة مان 

 ةمبا من أجل حتتني إنااذ قوانني املنافتّب فيما يت لو ب مليات الدما والتملك ي بو تواان.



TD/B/C.I/CLP/51 

GE.18-07016 12 

 املمارسات التجارية التقييدية -ءاب 
 التفاقات احملظورة يف حد ذاهتا -١ 

ماااان مشااااذوع قااااانون  ٢5يت اماااال مااااع اج ااقااااات األفاليااااّب ي حااااد ذا ااااا مبوجااااب املاااااد   -49
يشااامل التااالوكيات املتصااالّب بتثبيااات األاااا اة، و الااااام األااااواق، والتالعاااب ي  املنافتاااّب، الااا ي

ال طاعات لوحدآا. وعلى الذغم من اإلشاة  إىل التلوكيات، مل ين  مشذوع قانون املنافتّب على 
ما ميكن أن يشاكل عناصاذ لكال ناوع مان أناواع التالو  احملظاوة. و لنظاذ إىل الطاابع وال الاو ت 

ماان  ٢6، كمااا آااو منصااود عليثااا ي املاااد  ٢5ت املذ كبااّب ي إطاااة املاااد  اجلناااويني للمخالاااا
مشذوع قانون املنافتّب، ايكون من األحوط أن ي   آ ا املالت ى صذاحّب عن ال ناصذ اليت على 

 آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك أن  ثبتثا فيما يت لو مبخالاّب جناويّب.
نافتاّب علاى اج اااق األفالار الشااوع علاى  اليياد من مشذوع قاانون امل ٢5ومل  ن  املاد   -5٠

اإلنتا  فيما بني املتنافتاني واملالاط اّب اجلماعياّب مان املنافتاني، والايت حتظذآاا ال دياد مان الاوجايت 
 الال اويّب بغ  النظذ عن راثةآا )ي حد ذا ا(.

ت ومل يااان  مشااااذوع قااااانون املنافتااااّب علااااى إجااااذاع مباااانين بوضااااوح إلنااااااذ جتااااذحت املخالاااااا -5١
ّب املتااتثلك . واحلكاام الوحيااد املوجااود آااو أن آيئااّب املنافتااّب ومحاياا٢6املنصااود عليثااا ي املاااد  

)د( أبن  بلا  عان التحالياو ي ثياع املتااول اجلناوياّب مبوجاب مشاذوع (٢)5ملزمّب مبوجب املاد  
وة فيمااا يت لااو بااد قااانون املنافتااّب إىل داوااذ  الشااذطّب ي بو تااواان. ومشااذوع الالااانون لاايس واضااحاً 

الشاااذطّب مباااا أن آيئاااّب املنافتاااّب ومحاياااّب املتاااتثلك آااار بااادوةآا آيئاااّب حتالياااو مكلااااّب  لتحالياااو ي 
املتاول احملظوة  مبوجب مشذوع قانون املنافتّب. وقد يشكل اإلبالت ال ي  الوم باه آيئاّب املنافتاّب 

فتاّب، ومحايّب املتتثلك لدى الشذطّب، اليت قد ج  كون  ل ذوة  حتنّب اجطالع علاى جاذاوم املنا
 عالبّب حالياليّب أمام إنااذ احلكم.

وعاد ، مبا أن آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك يا م أن  كون قد انتثت من التحاليو،  -5٢
فإن حتذ  جثاز ال دالّب اجلناويّب ةمباا كاان علاى متاتوى ماديذ النياباّب ال اماّب  لتمااع املوافالاّب علاى 

عالوبااّب اااالبّب للحذيااّب أمااام احملكمااّب املناااابّب. كمااا املالاضااا  علااى اجلااذاوم مااع اإلشاااة  إىل التماااع 
 .٢6لوحظ أن قانون املنافتّب مل لدد احملكمّب اليت ينبغر اللجوع إليثا إلنااذ املاد  

عالاب إحالاّب مان   بت فيثا احملكمّب ابتاداوياً  ٢5أن املتاول املت لالّب  ملاد   ولوحظ أي اً  -5٣
مشااااذوع قاااانون املنافتااااّب. ولاااايس  7٣ ملاااااد   آيئاااّب املنافتااااّب ومحاياااّب املتااااتثلك للمحكمااااّب عماااالً 

كيااف أن عملياايت إحالااّب املتاانلّب احملالااو فيثااا إىل احملكمااّب وإبااالت جثاااز شااذطّب بو تااواان   واضااحاً 
 عنثا ات اجلان من دون  صادم.

 التفاقات احملظورة حبكم املنطق -٢ 
ظااوة  نكاام ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب علااى أن اج ااقااات األفاليااّب حم ٢٨ اان  املاااد   -54

( مااان ٢)و (١)٢٨ي املااااد   املنطاااو. ونخااا  علاااى اإلخطااااة  ج ااقاااات اااضااا ّب حلكااام املنطاااو
مشاااذوع قااااانون املنافتااااّب. وعلااااى الااااذغم ماااان أن اإلعااااااعات املمنوحااااّب ماااان م ااااايال  الياااايم اج ااااااق 

مااان مشاااذوع قاااانون املنافتاااّب، مل يخااان  علاااى عملياااّب اإلخطااااة مااان  ٣٣منصاااود عليثاااا ي املااااد  
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أطذا  اج ااق ي مشذوع قانون املنافتاّب. وكاان ينبغار أن يان  احلكام صاذاحّب علاى أناه  جانب
 ينبغر ألطذا  اج ااق أن  الدم طلب إعااع إىل اهليئّب.

على اإلطاة الازم  احملادد الا ي ايتات ذم فياه اج اااق، وآاو ماا يا    وليس منصوصاً  -55
( مااان مشاااذوع ١)7٣علياااه ي املااااد   تحالياااو املنصاااوداملتااانلّب حتااات حكااام الوقااات اجعتياااادي لل

قاااانون املنافتاااّب، أي أن علاااى آيئاااّب املنافتاااّب ومحاياااّب املتاااتثلك أن حتيااال املتااانلّب إىل احملكماااّب ي 
اج ااقاات غاال  غ ون انّب واحد  ب د اجنتثاع من حتاليالثا. وخيدم املالت اى بصايغته آا ا جياداً 

 ٣9جاذاع التحالياو مبوجاب املااد  املخطذ هبا كماا أن عملياات الادما غاال املخطاذ هباا خاضا ّب إل
ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب. و لنتاابّب لال ااقااات املخطااذ هبااا، ينبغاار أن  كااون قااد أ يحاات أطااذ 
زمنياااّب م الولاااّب حمااادد  ل ملياااّب اجاااات ذام علاااى النحاااو املنصاااود علياااه  لنتااابّب ل ملياااات الااادما 

 من مشذوع قانون املنافتّب. 49املخطذ هبا، ي املاد  
)ب( و) ( و)د(، أي اج اااق الا ي (١)٢٨لو ناجت احلظذ مبوجب املاد   وفيما يت -56

)ب( ياليد اإلنتا  أو املبي ات، مبا ي ذلك التالييد مبوجب نظاام حصا ؛ أو ) ( ينطاوي علاى 
 اةاااّب متاااو عليثااا؛ أو )د( ينطااوي علااى ةفاا  ثاااعر إلاتحااّب إمكانيااّب دخااول مؤاتااّب مااا ي 

ماان  للمنافتااّب. و صااوة املالت اايات الااواةد  ي )ب( و)د( مزياااً   ذ يااب أو ةابطااّب ذات أمهيااّب  لغااّب
أشااكال احلظااذ ألنااه يباادو أئااا  شااال إىل  الييااد اإلنتااا  واملالاط ااّب اجلماعيااّب ماان جانااب منافتااني، 
وآاار متاااول  نوولاات ي إطاااة اج ااقااات احملظااوة  ي حااد ذا ااا. وماان انحيااّب أخااذى،  شااال ) ( 

يااال عمومااااً إىل  اةااااّب متااااو عليثاااا مل يالااادم   إىل ا اااااق ي اااااحّب املنافتاااّب مالابااال   ذياااف هلاااا حتخ
 من دون وجودآا. املماةاّب اجناذاديّب،  ا ي   التشذيع انقصاً 

ن )أ( و)ب( و) (، ميكاااا(٢)٢٨وفيماااا يت لااااو أبشاااكال احلظااااذ املشااااة إليثااااا ي املااااد   -57
)أ( على أنه يشال إىل  الييد اإلنتا ، وآر متنلّب  نوولت ي (٢)٢٨ اتال احلكم الواةد ي إطاة 

) ( علاااى أئاااا (٢)٢٨و )ب((٢)٢٨حاااد ذا اااا. وميكاان  اتاااال املااااد  إطاااة م يااااة املخالااااّب ي 
 شااال إىل التمييااز ي األااا اة والااذبط والتجميااع، وآاار متاااول  نوولاات ي إطاااة إااااع  ااااتخدام 

 .غالليّب حمظوة املذكز املثيمن  عتباةآا الوكيات اات
وبناااع علااى مااا  الاادم، يباادو أن ماثااوم حكاام املنطااو قااد فخالااد نتيجااّب خلااط املتاااول علااى  -5٨

عان إمكانياّب التصاحي  مان أجال  نثااً  مو ما فختذ. وينبغر النظذ ي أوجه الالصوة املا كوة  أي ااً 
 حتتني إنااذ قواعد املنافتّب ي اج ااقات املشمولّب ناجت احلظذ نكم املنطو.

 استغالل املركز املهيمن -جيم 
عااااد  ماااا  صاااات أحكاااام حظاااذ إاااااع  اااااتخدام املذكاااز املثااايمن جااااتثدا  اااالوكيات  -59

مؤاتااّب مثيمنااّب إمااا بشااكل اناااذادي أو  ج ااااق مااع مؤاتااات أخااذى "اهليمنااّب املشاا كّب". وي 
اد ث ا ن، أو لتمال أن لادث أ يتمثال   اذاً ال اد ، التلو  املتتثد  آو الو  "أحادث، أو لخ

 ي منع أو  الليل املنافتّب إىل حد كبال ي اوق ما".
املذكاااز املثااايمن إلاااااع  ااااتخدام  وصااذلاً  عامااااً  ويت اامن مشاااذوع قااانون املنافتاااّب حظااذاً  -6٠

علااى اعتباااةات املصاالحّب ال امااّب ي اااياق  (. وياان  مشااذوع الالااانون أي اااً ١)٣١مبوجااب املاااد  
 .٣٢(. وي ذ  املذكز املثيمن ي إطاة املاد  ٢)٣١اع مذكز مثيمن ي إطاة املاد  إنش
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ويااان  احلكااام علاااى كااال مااان حااااجت املذكاااز املثااايمن، والتصاااذفات اجناذادياااّب، واهليمناااّب  -6١
صااّب مااع أف اال  اةاااات قااوانني املنافتااّب احلديثااّب. بيااد أنااه يالحااظ ماان نظااذ  فاح املشاا كّب متاشااياً 

عتباااّب )حصاااّب مااان التاااوق( لااادد علاااى )أ( و)ب(  ااان  علاااى ٣٢أن املااااد   علاااى احلكماااني م ااااً 
أاااثا أن املؤاتّب )املؤاتات( هلا مذكز مثيمن ي التوق احملدد ذي الصالّب مان دون اإلشااة  
صذاحّب إىل ةقم حمدد، ومان مث إذا فتاذت بشاكل ف ااام، فإئاا  نطاوي علاى إمكانياّب حماججاّب 

 مطولّب بشنن املتنلّب ناتثا. 
)أ( و)ب( ي وزآا الشذط التابو "عنصذ الالو " ٣٢ناس املنوال، لوحظ أن املاد   وعلى -6٢

ااد ث  املتمثاال ي حظااذ لاايس فالااط ااالوكيات املؤاتااّب ذات املذكااز املثاايمن الاا ي "أحاادث، أو لخ
 يتمثل ي منع أو  الليل املنافتّب إىل حد كبال ي اوق ما". ا ن، أو لتمل أن لدث أ ذاً 

التمثيادي املالاادمني حتديادا، و لتاايل يتااثل ال تبااات ال ددياّب والشاذط  ومان املاياد وضاع -6٣
للمنافتااّب ماان الواضاا  أنااه  مت مالاااً  اجمتثااال هلمااا، مالاةنااّب باانثا أخااذى أكثااذ مذونااّب  تطلااب فثماااً 

 ي وز ال امل النامر، مبا فيه بو تواان.
(  لنظااذ ي متاااول املصاالحّب ال امااّب الااواةد  قاومااّب هبااا ي الاالااذات ٢)٣١و تاام  املاااد   -64

ن )أ( إىل )ه( بناااااع علااااى التاااالطّب التالديذيااااّب ي اااااياق التحاليااااو ي حاااااجت إااااااع  الاذعيااااّب ماااا
اااااتخدام املذكاااز املثااايمن. وإذا اختااااةت آيئاااّب املنافتاااّب ومحاياااّب املتاااتثلك أج أتخااا  ي احلتااابان 

 متاول املصلحّب ال امّب ي  الييمثا،  صب  آ ا املاد  الاذعيّب غال ااةيّب وج ضذة فيثا.
( مان مشاذوع ٢)٣١افتاّب ومحاياّب املتاتثلك  ملااد  عندما حتاتا آيئاّب املنو نشن املشكلّب  -65

قااانون املنافتااّب؛ واملتاانلّب آاار مااا إذا كااان ميكاان هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أن  ااذف  حظااذ 
)أ( إىل )ه( طاملاااا   لاااو بتاااوق ي (١)٣١خدام مذكاااز مثااايمن مبوجاااب املااااد  اااالو  إاااااع  ااااات

اثة عن ر ( من قانون املنافتّب. ومشذوع قانون املنافتّب ج يالول شيئاً ١)٣١ملاد    بو تواان عمالً 
( علااى حظااذ آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك لتاالو  إااااع  ااااتخدام املذكااز ٢)٣١ ناياا  املاااد  
 ( من قانون املنافتّب.١)٣١ملاد    املثيمن عمالً 

ول املصالحّب ال اماّب ي ( إىل ا ااق مؤاتات عند  الييم إعمال متاا٢)٣١و شال املاد   -66
حتديااااد إااااااع  ااااااتخدام املذكااااز املثاااايمن. وآاااا ا غااااال صااااحي  ماااان حيااااذ التصاااانيف ألن كااااون 
اج ااقات ةأايّب أو أفاليّب ي لثا  شكل فئّب خمتلاّب من املماةاات احملظاوة  الايت عوجلات ي إطااة 

املناوال،  ومناصلّب عن متاول إااع  اااتخدام املذكاز املثايمن. وعلاى نااس ٢٨و ٢7و ٢5املواد 
ابالت اإلشاة  إىل أن مثّب متاول إلااع  ااتخدام املذكز املثيمن نخ ن عليثاا ي إطااة اج ااقاات 

مان مشاذوع قاانون املنافتاّب. وينغار النظاذ ي كلتاا  ٢٨احملظوة  نكم املنطو الواةد  ي إطاة البند 
 متت ملر الالانون.عن إمكانيّب  صحي  من أجل  اادي التشويش على  آا ني املااةقتني نثاً 

( ماان )أ( إىل )ه( ١)٣١املاااد  و لتااايل فالااد صاايغت قاومااّب التاالوكيات املتاايئّب مبوجااب  -67
إلدةا  التلوكيات غال امل كوة  ي الالاومّب. وي   اتااضّب من الناحيّب الالانونيّب، مبا ج ي   جماجً 

ت ال ااذة األخااذى ي ال اااد ،  اا   آاا ا الالاومااّب ماتوحااّب )غااال حصااذيّب( جاااتي اب ثيااع نظااذاي
إطاة أشكال حظذ إاااع  اااتخدام املذكاز املثايمن الايت قاد  ظثاذ ي الوقات املناااب أ نااع وضاع 

 قانون املنافتّب أو اليت ااتب دت من دون قصد، مثل عاي ات وخصومات الوفاع.
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ق اايّب  تصاال  7٣وفيمااا يت لااو  لتااصاايل، خااالل الااا   قيااد اجااات ذام، كاناات آنااا   -6٨
ي املاواااّب(  74حالاااّب منثاااا )ماااا ي اااادل  54ات إاااااع  اااااتخدام املذكاااز املثااايمن أغلالااات مبماةاااا

ي املاواااّب( ١٢,٣حاااجت )ماااا ي اااادل  9بتاابب عااادم وجاااود مشاااكل  تصااال  ملنافتاااّب، وأغلالااات 
ي املاوااّب( ماان ثيااع  ٨6,٣حالااّب )مااا ي ااادل  6٣ألاااباب مل  اا كذ. وآااو مااا ي اال مااا جمموعااه 

قاد أغلالات إماا  اجاات ذامز املثيمن الايت حذكات خاالل الاا   قياد حاجت إااع  ااتخدام املذك
 9ل اادم وجااود مشاااكل منافتااّب أو ألاااباب أخااذى. ومل حتاال إىل جلنااّب املنافتااّب أي حالااّب وكاناات 

ي املاواّب( ج  اازال قياد النظاذ أماام جلنااّب املنافتاّب وقات إياااد اااات ذام  ١٢,٣حااجت )ماا ي اادل 
 األقذان لب ثّب  الصر احلالاوو.

ق اااايّب  ت لااااو   ااقااااات أفاليااااّب وةأااااايّب،  ٣٨وخااااالل الااااا   قيااااد اجااااات ذام، حخذكاااات  -69
ي املاوااااّب( بتاااابب عاااادم وجااااود مشاااااكل منافتااااّب، بينمااااا  55,٣منثااااا )مااااا ي ااااادل  ٢١ أغلالاااات
جمموعه  ي املاوّب( ألاباب أخذى مل   كذ. وآو ما ي ل ما ٢٣,6حاجت )ما ي ادل  9 أغلالت

حذكاات  ملاوااّب( ماان ثيااع حاااجت اج ااقااات األفاليااّب والذأااايّب الاايتي ا 79حالااّب )مااا ي ااادل  ٣٠
إىل  وأحيلات خالل آ ا الاا   قاد أغلالات إماا ل ادم وجاود مشااكل منافتاّب أو ألااباب أخاذى.

ي  ١٠.5ي اااادل  حاااجت )مااا 4ي املاوااّب( وكاناات  ١٠.5حاااجت )مااا ي اااادل  4جلنااّب املنافتااّب 
 نافتّب وقت إيااد ب ثّب  الصر احلالاوو.املاوّب( ج  زال قيد النظذ أمام جلنّب امل

وفيمااا يت لااو باااذم أااا اة إعاااد  البيااع، حذكاات ااات ق ااااي، أغلالاات إحااداآا بتاابب  -7٠
إىل جلناّب املنافتاّب، وج  ازال واحاد  قياد النظاذ أماام جلناّب  4عدم وجود مشاكل منافتّب، وأحيلت 

 املنافتّب.
املنافتاااّب فيماااا يت لاااو بطبي اااّب احملظاااوةات وي املتاااتالبل،  لنظاااذ إىل بنياااّب مشاااذوع قاااانون  -7١

املذ بطاااّب مبتااااول املماةااااات التالييدياااّب املخلاااّب  ملنافتاااّب الااايت نوقشااات ااااابالا، ومااان دون املتااااع 
بتااياد  آيئااّب املنافتااّب وقااذاةات جلنااّب املنافتااّب، ماان املنطالاار اجاااتنتا  أبن آنااا  حاجااّب إىل باازوت 

ل التنصااااي  بشااااكل صااااحي  علااااى فجااااذ جديااااد ماااان طالو ااااه مشااااذوع قااااانون املنافتااااّب ماااان أجاااا
 املماةاات التالييديّب، و  ذيف اجلذاوم املذ بطّب هب ا املماةاات، وحظذآا.

 عدم إنفاذ املسائل املتعلقة ابملنافسة -رابعاا  
 دراسات السوق  

ااذى دةااااات التااوق عمااالً  -7٢ )ز( ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب، بغيااّب  الاادحت (٢)5 ملاااد   جتخ
افتااّب  ملواقااف التناياا ي للثيئااّب، وكاا ا إلمااداد جناااح الاادعو  التااابع هليئااّب املنإةشااادات إىل الاا ةاع 
وغالآا مان التادخالت املتاتنال  الايت  شاوا األااواق حاا عنادما  كاون غاال  اوالتيااات وال ام

 قابلّب لإلنااذ.
وقااااد أجااااذت اهليئااااّب مخااااس دةااااااات للتااااوق ي ا ونااااّب األخااااال ، ي الطااااالان، ومذاكااااز  -7٣

قطاااع جتااة  التجزوااّب )ال الماات التجاةيااّب الداخلياّب(. ولاايس آناا  دلياال علاى أن نتاااوا التتاوق، و 
 الدةااات قدمت مدخالت ج إىل و ياّب اإلنااذ وج إىل و ياّب الدعو  ي اهليئّب.
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وينبغر  طويذ الصلّب بني الدةااات واحلاجت و نميتثا من أجال خاال  اةااات املنافتاّب  -74
أن قلاّب عادد الدةاااات دليال علاى احلاجاّب إىل   ياني ماو اني إضاافيني  ي بو تواان. ومن الثابت

 إلداةيت التحاليالات والشؤون الالانونيّب.

 الدعوة يف جمال املنافسة -خامساا  
)د( و)ه( ماان قااانون املنافتااّب الاايت (٢)5ئااّب أبنشااطّب الاادعو  مبوجااب املاااد    ااطلع اهلي -75

 )د( و)ه( من مشذوع قانون املنافتّب.(٢)5 احلكم الواةد ي املاد   تناول ناس املتنلّب ي

 الوزير مبجلس الوزراء -ألف 
ي بو تااواان، ع ااع آيئاااّب املنافتااّب وآيئاااّب املنافتااّب ومحايااّب املتاااتثلك، حتااب الال ااايّب،  -76

 لوزاة  اجاتثماة والتجاة  والصناعّب. ملشذوع قانون املنافتّب كما ع ع أي اً 
ي املتاااول التالنيااّب للمنافتااّب الاايت  خاا  ، لااوج  صااالحيات الباات وقااد خااول الااوزيذ أي اااً  -77

ذلك، ألع اع اللجنّب، وينبغر أن يتاادى قانون املنافتّب أو ا لس املنشن مبوجب مشاذوع قاانون 
املنافتااّب متاااول ماان قبياال الااايت نوقشاات ي إطاااة أحكااام عملياااات الاادما، والاايت  تاام  للاااوزيذ 

زيذ األجااازاع املت لالاااّب  لذقاباااّب ال اماااّب واألجااازاع  لبااات ي مصاااال عملياااّب دماااا. وينبغااار أن  ااا   للاااو 
اإلداةيااّب ماان عماال آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك ولألع اااع الاا ين ي ياانثم الااوزيذ علااى أااااع 

 خ ا م وكااعا م مل اجلّب املتاول التالنيّب.

 األوساط األكادميية -ابء 
لاادبلوم الدةااااات  ي ماال قتاام اجقتصاااد ي جام ااّب بو تااواان علااى وضااع ماانثا دةاااار -7٨

 ال ليا ي ال لوم اجقتصاديّب لتيااات ولواو  املنافتّب، قد يتتغذق إمتامه انّب واحد  على األقل. 
وي املتتالبل، ةمبا  ود ش بّب ال لوم اجقتصاديّب جبام ّب بو تواان الت اون مع آيئّب املنافتّب  -79

 انّب مبصادة خاةجيّب. ي بو تواان ي جمال دةااات/نوث التوق، مبا ي ذلك اجات 
و نظم شا بّب الالاانون دوة  صايايّب بشانن قاانون املبي اات وا ااقاات اجوتماان   ا  نماياّب  -٨٠

 املتتثلك.
وأوصت ش بّب الالانون بتوقيع م كذ   ااآم بني آيئّب املنافتّب وجام ّب بو تواان مان أجال  -٨١

و  إىل احملاضااذين والطلبااّب ذوي الت اااون ي متاااول املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك. وميكاان  وجيااه الاادع
اجآتمام بال اااي املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك حل اوة ف الياات الادعو  والتادةيب املتاتالبليّب املت لالاّب 

  ملنافتّب اليت  نظمثا آيئّب املنافتّب.

 أوساط األعمال -جيم 
تااعل من ال أ ثذت املالابالت مع  اةار املثن الالانونيّب أنه ج يوجد اوى الالليل جداً  -٨٢

مع مؤاتات الت ليم ال ام؛ نيذ أنه مل  كن آنا  أي عالقّب قاومّب. وفيما يت لو مبماةاّب قانون 
املنافتاااّب، ذكاااذ أناااه ج يوجاااد أي مكتاااب متخصااا  ي املنافتاااّب، لكااان  اةاااار قاااانون األعماااال 
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اعتاا وا مذشااحني حمتملااني هلاا ا التخصاا  بتاابب  شااابه الال ااااي. و وخصاال كاا لك إىل أن م ظاام 
إىل عادم وجااود   اب الالانونياّب مل   اع املنافتااّب أولوياّب ي جاداول أعماهلاا، وي ااود ذلاك جزويااً املكا

ألن اهليئااّب مل  كان فاعلااّب ي ااااتخدام آيئااّب  طلاب مباشااذ علااى آا ا اااادمات ماان التاوق وأي اااً 
 لل ويا ملماةاّب قانون املنافتّب. حمامر بو تواان من اً 

املصاالحّب الذويتاايني أن اهليئااّب م ذوفااّب أكثااذ ي وذكااذ م ظاام ماان ااااتخجوبوا ماان أصااحاب  -٨٣
 جمال مذاقبّب عمليات الدما، م يان أن الكثال من ال مل قد أجنز.

و بااااااني أنااااااه ج  وجااااااد أي عالقااااااّب قاومااااااّب بااااااني منظمااااااّب األعمااااااال التجاةيااااااّب ببو تااااااواان  -٨4
(Business Botswanaواهليئّب كما مل ي ثذ على أدلّب على أن اهليئّب ااتغلت املنابذ ا ) ملتاحّب ي  ل

 ي متاةآا. آ ا املنظمّب للم ر قدماً 
 أن الصاالّب بااني و يااايت البحااذ والاادعو  ج  اازال ضاا ياّب أو م دومااّب نظااذاً  ولااوحظ أي اااً  -٨5

ل دم وجود أدلّب خالل التنوات التت املاضيّب على أن أعمال البحوث ااتخدمت كمدخالت 
 ألعمال الدعو  اليت  الوم هبا اهليئّب.

 ني األخرى ذات األمهية ابلنسبة إىل إنفاذ قوانني املنافسةالقوان -سادساا  
 اهليئات التنظيمية القطاعية -ألف 

  تااااا  آيئاااااّب املنافتاااااّب ومحاياااااّب املتاااااتثلك آيئاااااّب  اتالاااااذ ألي وجياااااّب ق ااااااويّب علاااااى ثياااااع  -٨6
الالطاعااات اااضاا ّب للتنظاايم )املذافااو الالاومااّب علااى الشاابكات(، وآااو مااا ينتااحب علااى الكثااذ ع 

املااااع والغااااز الااايت   اااذ  جمتم اااّب  اااام الطاقاااّب؛ واج صااااجت؛ وقطاعاااات النالااال الااا ي والاااناط و 
يتماشااى مااع التيااااات الوطنيااّب للمنافتااّب وكاا لك ياادخل  والبحااذي، والطااالان املاادين. وآاا ا أوجً 

ضااامن أف ااال املماةااااات الدولياااّب املت لالاااّب  ختيااااة الالطاعاااات الااايت يت اااني أن يوصاااى بتنظيمثاااا 
انون املنافتاّب ي إطااة ناس املنوال، مبا أن التيااّب الوطنيّب للمنافتّب ومشاذوع قا. وعلى اقتصادايً 
كليثما على رليّب ااتشاةيّب هليئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك واهليئاات التنظيمياّب   ( نصاً 5)٨6املاد  

الالطاعيّب؛ فإنه من الواض  أنه ينبغر أن يكون آنا  اختصاد مش   بني آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب 
 تتثلك واهليئات التنظيميّب الالطاعيّب. امل

وقاد وق ات آيئاّب املنافتاّب ما كذات  اااآم ماع اهليئاات التنظيمياّب ي قطااعر اج صاااجت  -٨7
التلكيّب والالالكيّب والطاالان املادين. ومان دون املتااع مب امون ما كذات التاااآم املشااة إليثاا، 

والالانون األااار للثيئات التنظيمياّب من أف ل املماةاات أن ين  الالانون األااار للمنافتّب 
الالطاعيااّب الاايت متاااةع التنظاايم اجقتصااادي بشااكل قاااطع علااى إنشاااع رليااّب ل اامان م اجلااّب ق ااااي 
املنافتاّب ي الالطاعاات اااضا ّب  اااجت التنظايم اجقتصاادي لكال منثااا. وميكان حتالياو ذلاك إمااا 

آاا ا املتااااول إىل آيئاااّب  عاان طذياااو صااياغّب صاااكو  قانونيااّب مناصااالّب أو عاان طذياااو صااكو  حتيااال
إىل جناب  هليئايت التنظايم اجقتصاادي، جنبااً تثلك. وقاذاع  األحكاام التمكينياّب املنافتّب ومحايّب املت

مااع احلكاام ذي الصاالّب ماان قااانون املنافتااّب وكاا ا مشااذوع قااانون املنافتااّب، ج  اان  علااى مثاال آاا ا 
 اهليكل املنشود.
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ماااااان قااااااانون اج صاااااااجت التاااااالكيّب  ٢٠والتزماااااات الصاااااامته إزاع آاااااا ا املتاااااااول املاااااااد خ  -٨٨
والالالكيّب املت لالّب بذصد املنافتّب ي قطاع اج صاجت التلكيّب والالالكيّب والتشذي ات الطاالان 
املدين. وشخكلت اهليئّب التنظيميّب للطاقّب من  أمد قصاال بينماا مل  نشان اهليئاّب التنظيمياّب للنالال الا ي 

 والبحذي.
هليئااات التنظيميااّب من ااويّب حتاات وزاة  مذكزيااّب، ماان أجاال وميكاان جل اال آيئااات املنافتااّب وا -٨9

 ااادي أآاادا  اياااا يّب متنافتااّب ومت اااةبّب، وكا لك الاصاال بااني املنافتاّب والتنظاايم ي بو تااواان 
 للمح وةات اليت لوحظت. أن يكون حالً 

 امللكية الفكرية -ابء 
الاكذياّب، وآار متاؤولّب  توىل شؤون امللكياّب الاكذياّب ي بو تاواان آيئاّب الشاذكات وامللكياّب  -9٠

عاان إداة  أةب ااّب نصااود  شااذي يّب. وهليئااّب الشااذكات وامللكيااّب الاكذيااّب متااؤوليّب مزدوجااّب كمتااجل 
لألعماااال التجاةياااّب وكااا لك كمتاااجل وماااديذ لااا اعات اجخااا اع. وعلاااى آااا ا النحاااو، فاااإن آيئاااّب 

 للشذكات أكثذ منثا آيئّب  نظيميّب. الشذكات وامللكيّب الاكذيّب  كون متجالً 
اإلطاااة الالااانوين والتيااااايت للمنافتااّب، عوجلاات حالااوق امللكيااّب الاكذيااّب ي كاال ماان  وي -9١

مااان التياااااّب والالاااانون ي  التياااااّب الوطنياااّب للمنافتاااّب ومشاااذوع الالاااانون املنافتاااّب. بياااد أن كاااالً 
 بو تواان ااتثنيا امللكيّب الاكذيّب.

وعلى الذغم من اجاتثناع املناقش أعالا، للثيئّب وآيئّب الشاذكات وامللكياّب الاكذياّب ما كذ   -9٢
التااااآم عمذآااا  ااالث ااانوات حالالاات فيمااا حالالاات التنتاايو بينثمااا، وأدةجاات آيئااّب الشااذكات 
وامللكيّب الاكذيّب ي قاومتثا املذج ياّب حلااجت انادما  الشاذكات )عملياات الادما والتملاك( شاذط 

 طذا  املندجمّب ةاالّب موافالّب من اهليئّب. أن  الدم األ
وي مذحلااّب جحالااّب ماان وضااع التشااذي ني، ينبغاار هليئااّب الشااذكات وامللكيااّب الاكذيااّب وآيئااّب  -9٣

املنافتّب ومحايّب املتاتثلك أن  نظاذا ي مالاةناّب بيااانت التشاذي ات التمكينياّب مان أجال الان  علاى 
  الييم حالوق امللكيّب الاكذيّب املتجلّب.

 ملستهلكمحاية ا -جيم 
عوجلااات املتااااول املت لالاااّب نماياااّب املتاااتثلك ي بو تاااواان مبوجاااب أحكاااام قاااانون محاياااّب  -94

. وماااا فتااائ مكتاااب محاياااّب املتاااتثلك ي وزاة  اجااااتثماة ١99٨ل اااام  7٠-4٢املتاااتثلك ةقااام 
، اعتماد ال ملاان ٢٠١7والتجاة  والصناعّب طوال الوقت ينا  الالانون. وي كاانون األول/ديتام  

ب اااد  ، وآاااو ينتظاااذ ا ن أن يصاااب  قاااانوانً ٢٠١7ل اااام  ٢٣قاااانون محاياااّب املتاااتثلك ةقااام  مشاااذوع
مان وقات املوافالاّب،  تاوىل آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك اجلدياد   نايا   املوافالّب الذائاايّب. واعتبااةاً 

 قانوين املنافتّب ومحايّب املتتثلك كليثما ي بو تواان.
متااول حلماياّب املتاتثلك حاا ا ن، ميكان جاات ذام وعلى الذغم من عدم م اجلّب أياّب  -95

مشاااذوع قاااانون محاياااّب املتاااتثلك امل تماااد أن يتااااذ عااان ب ااا  األشاااياع الااايت ميكااان هليئاااّب املنافتاااّب 
 ومحايّب املتتثلك أن  ذاقبثا من أجل إقالع ف ال.
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 اهليكل التنظيمي هليئة املنافسة يف بوتسواان -سابعاا  
 اية املستهلكاللجنة/جملس املنافسة ومح -ألف 

ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب جملااس املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك الاا ي لاال  6 نشاائ املاااد   -96
مان مشاذوع قاانون املنافتاّب  7حمل اللجنّب اليت   تا  نظاالا ي إطااة قاانون املنافتاّب. و ان  املااد  

منثااا. وآاا ا  4عيااّب للاالااذ  الاذ  ، وفالاااً علااى أن ي ااني الااوزيذ اااب ّب أع اااع وخيتاااة ماان بياانثم ةويتاااً 
احلكاااام ج ياااان  علااااى أي إجااااذاع ينبغاااار أن يتب ااااه الااااوزيذ ي  اةاااااّب آاااا ا الصااااالحيات. و اااان  

على أن ف   وجيّب األع اع ج  تجاوز مخاس اانوات ماع إمكانياّب التجدياد لاا   واحاد   ٨ املاد 
يالاادم ااانوات طويلااّب مبااا يكااار لكاار  ١٠أخااذى ماان الوجيااّب ناتااه. وميكاان اعتباااة فاا   أقصاااآا 
 األع اع متامهّب جمديّب هليئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك.

ومع ذلك، ميكن للاوزيذ ي إطااة الالاانون بصايغته احلالياّب أن ي اني األع ااع لاا ات أقال  -97
من التنوات اامس املنصود عليثاا وميكان إذا أاارع  طبياو آا ا اإلمكانياّب إىل مشااكل قصاذ 

ايت أخاذى بال وحاا إىل غياااب ا لاس أو اللجناّب كماا آااو فا   وجياّب األع ااع الايت  واجثثااا وج
. ويكاال آا ا اااتمذاةيّب أعماال ٢٠١5/٢٠١6الشنن  لنتبّب جلمثوةيّب  نزانيا املتحد  ي الاا   

آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك ي ثيع األوقات، وج ايما عند  طبيالاه نا ة ل امان طاول فا   
ااانوات جلميااع األع اااع  5الت يينااات املتداخلااّب لااا ات  وجيااّب ثيااع األع اااع الاا ي  تتاابب فيااه

 هل ا احلكم. امتثاجً 

 األمانة -ابء 
 تاانلف ماان املتااؤول التناياا ي األول وااااوذ املااو اني. وبناااع علااى ذلااك، مثااّب صاالّب قويااّب  -9٨
 بني إداة  التحاليالات وإداة  الالانون واإلنااذ، وك ا إداة  عمليات الدما واجحتكاةات. جداً 
و وافو الوزاة  املتؤولّب عن اللجنّب على اهليكل التنظيمر مبوجب مشذوع قانون املنافتّب،  -99

ولكاان ااايلزم التكييااف لكاار يتااتوعب اهليكاال املالاا ح إدةا  ق ااااي محايااّب املتااتثلك حتاات وجيااّب 
آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك. وآ ا قيد ميكن  ااديه أبن يتم  هليئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك 
بتغيال اهليكل التنظيمر من دون إشذا  الوزاة ، وذلك من أجل  تاذيع ال ملياات ألغاذام حتالياو 

 الكااع  التشغيليّب.
وفيمااا يت لااو بو اااوف املنافتااّب، ماان املثاام  صااميم آيكاال  نظيماار ماان شااننه أن يتاام   -١٠٠

أن  كااون املديذيااّب اجناااز املثااام الاايت   ااطلع هبااا إداة  واحااد  ماان باادايتثا إىل ئايتثااا. وآاا ا ي اا  
اليت  توىل م اجلّب أي من املماةاات التجاةيّب التالييديّب قادة  على م اجلّب الال يّب بذمتثا من أجل 

 الغايّب ناتثا.

 موارد هيئة املنافسة يف بوتسواان -اثمناا  
م ظااام  مااان بياانثم  النيااون، بينمااا ١6، مو ااااً  ٣4لاادى اهليئااّب قاعااد  ماااواةد بشااذيّب ماان  -١٠١

مااان ماااو ار  ١٨تاااؤول التنايااا ي األول وااااادمات املؤاتااايّب الباااال  عاااددآم ماااو ار مكتاااب امل
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خاا   ودةايااّب  ملثااام الاايت يؤدوئااا ي اهليئااّب، إذ إئاام  وم ظاام املااو اني احلاااليني هلاام نتاابياً  الاادعم.
 وقلّب قليلّب منثم فالط جديدون ي اهليئّب. عملوا ي اهليئّب ألةبع انوات على األقل.

، أناااو الكثااال ماان الوقاات واملااواةد علااى  اادةيب وإعاااد  ٢٠١١عااام  ومناا  إنشاااع اهليئااّب -١٠٢
 دةيب مو ايثا على التحاليالات واملالحالّب الال اويّب والتحليل اجقتصادي، وك ا ا اجت املثنيّب 
املتخصصّب ذات الصلّب ي خدمات الدعم. وج  وجد شكاوى شديد  مان جاناب ماو ار اهليئاّب 

أن  وماّب ي م ظام آيئاات املنافتاّب ي املنطالاّب. ولاوحظ أي ااً فيما يت لو  ألجوة؛ وآر مشكلّب قا
 .متتوى دوةان املو اني منخا  نتبياً 

مااااع  كنولوجيااااا امل لومااااات  ولاااايس للثيئااااّب عاااادد كااااا  ماااان املااااو اني يت اااااملون حتديااااداً  -١٠٣
واج صاااجت، علااى الااذغم ماان وجااود طلااب ماا ة علااى مو ااف إضاااي باادوام كاماال، ويا اال أن 

 يذ شؤون  كنولوجيا امل لومات واج صاجت ي اهليئّب.ليد يكون مديذاً 
وفيما يت لو  ملاواةد املالياّب، ليتات للثيئاّب أماوال كافياّب لالضاطالع  لوجياّب الوااا ّب الايت  -١٠4

. واملصدة املو وق الوحيد آو اإلعانّب احلكوميّب اليت ينبغار أن  كاون، ي الوضاع أنيطت هبا قانوانً 
األمثااال، مصااادة األماااوال الوحياااد هليئاااّب املنافتاااّب ومحاياااّب املتاااتثلك. وكخشاااف أن للخزاناااّب التااالطّب 
 التالديذيّب ي ااتخالد ةاوم اجندما  من اهليئّب، على الذغم من أن ذلك مل لدث حا ا ن. 

لّب من املماةااّب املتتامّب بت اايش املنافتاّب والتنظايم اجقتصاادي علاى أن آيئاات وآنا  أد -١٠5
ماا  كاون هلاا أماوال  زياد عان احلاجاّب متن ياّب مان مثامثاا التنظيمياّب. ونصات   نظيم اجقتصاد كثاالاً 

ي قوانينثاا للمنافتاّب علاى أن  تلالاى  وجايت ق اويّب أخذى ) ذكيا وثثوةيّب  نزانيا املتحد ( قاانوانً 
إىل املبااادأ الالاوااال أبن اج ناااني خيااادمان  ماااوال مااان آيئاااات الالطاعاااات اااضااا ّب للتنظااايم اااااتناداً األ

 ناس املتتثلك، ومن مث احلاجّب إىل التالاام لتاادي ةاوم مت دد  من قبل اهليئات.

 القضاء -اتسعاا  
علااى أنااه يااوز الط اان ي حكااام  ٢٠٠9 ( ماان قااانون املنافتااّب ل ااام٣)67 اان  املاااد   -١٠6
كمااّب )احملكمااّب ال ليااا( أمااام حمكمااّب اجاااتئنا ، لكاان فالااط بشاانن متاانلّب قانونيااّب انشاائّب عاان احمل

حكم صادة عن احملكمّب أو عن أي قذاة للمحكماّب مان قبيال مالاداة ال الوباّب. وقاد ابت اد مشاذوع 
باااناس الطذيالاااّب إىل الط اااون  ٨4و ٨٣قاااانون املنافتاااّب عااان آااا ا املوقاااف، حياااذ  شاااال املااااداتن 

ّب أمام احملكمّب ال ليا، ويتوقف ب د ذلك. وأكاد التشااوة ماع دواواذ النياباّب ال اماّب واملذاج ّب الال اوي
أن احلكم املت لو مبحكماّب اجااتئنا  قاد ألغار ألناه زاواد. وثياع املتااول امل ذوضاّب علاى احملكماّب 

 ال ليا قابلّب للط ن أمام حمكمّب اجاتئنا . 
مان دواواذ النياباّب ال اماّب و  تمادا مان  وينبغر أن  نظاذ التالطّب الال ااويّب ي آا ا التنكياد -١٠7

أجاال كاالااّب عاادم ااااتب اد ق ااااي املنافتااّب ماان اجاااتااد  ماان  اادقيو حمكمااّب اجاااتئنا ، متيحااّب 
ب لك لألطذا  املت ذة  فذصاّب اثنياّب أو اثلثاّب للط ان ي ااياق إقاماّب ال دالاّب ي جماال املنافتاّب ي 

 بو تواان.
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 لسياساتيةالعتبارات العامة والتوصيات ا -عاشراا  
آناااا  حاجاااّب إىل أن ي ااامن النظاااام التيااااار جلمياااع املتاااتثمذين، احمللياااني واألجاناااب،  -١٠٨

احلماياااّب وإمكانياااّب الوصاااول إىل فاااذد وعملياااات وحاااوافز اجااااتثماة املتتااامّب  ل ااادل واإلنصاااا  
 والشاافيّب واملتاعلّب.

 كااوان كيااانني أن ن إىل ومباا أن آيئااّب املنافتاّب ومحايااّب املتاتثلك واحملكمااّب ي طذيالثماا ا  -١٠9
قااانونيني متااتاللني، مبوجااب مشااذوع قااانون املنافتااّب،  كشااف التجذبااّب ي أماااكن أخااذى أن آاا ا 

، حياذ قاد ج   طاى األولوياّب ل القاات الثناور يت ايش ي بيئّب عمل مذ ا ّب الو ال  وحمادود  زمنيااً 
 ال مل الشخصيّب.

تاتثلك واحملكماّب ي املزياد مان أنشاطّب بنااع ومن املثم أن  نخذط آيئّب املنافتّب ومحاياّب امل -١١٠
 الاذيو من أجل التن ال على  الويّب ةوح الاذيو.

 توصيات موجهة إىل احلكومة -ألف 
ينبغاار عصااي  مااا يكااار ماان املااواةد املاليااّب والبشااذيّب لتغطيااّب الثغااذات الاايت لوحظاات ماان  -١١١

 أجل ضمان اجكتااع هل ا اهليئّب.
التحلااار  جااااتالالليّب مااان أجااال  نوياااع أدوات  عمااال  مااان مثااال وينبغااار متكاااني اهليئاااّب مااان  -١١٢

اهليكاال التنظيماار ماان دون احلاجااّب إىل موافالااّب الااوزاة  علااى ذلااك إلاتحااّب مزيااد ماان املذونااّب وزايد  
 الكااع  ي التناي .

وينبغاار النظااذ ي ج اال اهليئااات التنظيميااّب للالطاااع اجقتصااادي وآيئااّب املنافتااّب  ن ااواين  -١١٣
   املذكزيّب حيثما أمكن ذلك من أجل   زيز الت ايش واجاتالالليّب والكااع .حتت ناس الوزاة 

 توصيات موجهة إىل هيئة املنافسة يف بوتسواان -ابء 
 نبغاار إعاااد  النظااذ ي البنيااّب واملماةاااّب املؤاتاايّب إلنااااذ قواعااد املنافتااّب بغيااّب إياااد بنيااّب  -١١4

 ااايّب. عمليّب وديناميّب  كال لألطذا  حالوقثا اإلجذاويّب األ
وينبغاار  نتاايب املثاااةات والكااااعات الالزماااّب ي اإلداةات ماان أجاال الوفاااع  إلجناااازات  -١١5

املتوق ّب من بدايتثا إىل ئايتثا بشكل ياللل التب ياّب فيماا باني اإلداةات، وج اايما  نتايب ال الاول 
 الالانونيّب ي ثيع اإلداةات ذات الصلّب  إلنااذ.

لبناع الالدةات املو اني و دةيبثم، مبا ي ذلك  الييم اجحتياجات وينبغر إعطاع األولويّب  -١١6
 من املو اني من أجل إةشاد ال اما التدةيبيّب اليت ايجذي وض ثا.

وماااع الوجياااّب اجلدياااد  امل نياااّب نماياااّب املتاااتثلك، آناااا  حاجاااّب إىل وضاااع خذيطاااّب طذياااو  -١١7
 بشنن دما الو ياتني وإحلاق كااعات ي آ ين ا الني.

وينبغاار وضاااع أنشااطّب متنااااابّب لبنااااع الالاادةات والتااادةيب علاااى محايااّب املتاااتثلك، مباااا ي  -١١٨
 ذلك  الييم اجحتياجات من أجل إةشاد ال اما التدةيبيّب.
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وينبغر ال مل مع اجلام ات احملليّب من أجل وضاع منااآا دةااايّب بشانن املنافتاّب ومحاياّب  -١١9
 املتتثلك.

ي أتااايس مااؤمتذ ااانوي م اا  بالااوانني املنافتااّب مااع  النظااذ وااايكون ماان ال ااذوةي أي اااً  -١٢٠
اجلم يااااّب الالانونيااااّب ي بو تااااواان وأصااااحاب املصاااالحّب امل نيااااني، علااااى غااااذاة اججتماعااااات التاااانويّب 

 ملكافحّب اجحتكاة اليت   الدآا نالابّب احملامني األمذيكيّب ي الذبع الثاين.
دفّب حماااادد  ي ، عاطااااب فئااااات متااااتثوينبغاااار وضااااع بااااذاما دعااااو  مصااااممّب خصيصاااااً  -١٢١

اجقتصاد، مبا ي ذلك أوااط األعمال، ومنظماات املتاتثلكني، والاوزاةات واإلداةات احلكومياّب، 
 والتلطّب الال اويّب، وحمامو األعمال التجاةيّب.

 التوصيات املوجهة إىل السلطة القضائية -جيم 
 والتلطّب الال اويّب.مثّب حاجّب إىل مزيد من التااعل بني آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك  -١٢٢
وينبغر للتالطّب الال ااويّب أن  نظاذ ي ح اوة ب ا  احملافال بشانن إناااذ قاوانني املنافتاّب  -١٢٣

للتااعااال ماااع الال اااا  ا خاااذين الااا ين يت ااااملون ماااع ق اااااي املنافتاااّب، ومااان مث   زياااز وإداماااّب  لاااك 
 امل اة  واملثاةات.

    


