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متهيد
آ ا ا اجااات ذام جاازع ماان التالذيااذ الكاماال امل نااون ‘اااات ذام النظ اذاع الطااوعر لالااانون
وايااّب املنافتّب ي بو تواان‘( .)١والغذم من ال مليّب آو الييم إطاة قاانون املنافتاّب ي بو تاواان

وجتذبتثااا ي إنااااذا ،وحتديااد الاادةوع الاايت يت ااني ااااتالايآا ،و الاادحت وصاايات ااد إىل حتتااني
النظام متاشياً مع أف ل املماةاات الدوليّب.
وي بح ااذ آا ا ا اجا اات ذام ال ااام احلال ااّب الذاآن ااّب لال ااانون واياا ااّب املنافت ااّب ي بو تا اواان،
اا ااتناداً إىل اا اات ذام مت ااتاي للواثو ااو ذات الص االّب وب ث ااّب الص اار احلال اااوو ال اايت أوف اادت إىل
غاابوةون جلماع م لوماات عاان جتذباّب آيئاّب املنافتااّب و ثال أصاحاب املصاالحّب امل نياني ،مباا ي ذلااك
الااوزاةات احلكوميااّب واهليئااات التنظيميااّب الالطاعيااّب والالطاااع اااااد واألوااااط األكادمييااّب وغالآااا.
ومشاال اااات ذام الواثوااو الذيااذ املتا اجقتصااادي ( ،)٢٠٠٢و الذيااذ اجلااذد التش اذي ر (،)٢٠٠٢
واياا ااّب املنافت ااّب ( ،)٢٠٠5وق ااانون املنافت ااّب ( ،)٢٠٠9ومش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب (،)٢٠١7
وقوانني نظيميّب قطاعيّب خمتلاّب ،وخطاب حالّب األمّب الا ي ألالااا ةوايس بو تاواان ،الاذياو الادكتوة
االيتتر خاما إاين خاما ،ي شذين األول/أكتوبذ  ،٢٠١7وو يالّب ةييّب بو تواان عاام ،٢٠٣6
وخطّب التنميّب الوطنيّب احلاديّب عشذ .
وزاةت ب ث ا ا ااّب لتالص ا ا اار احلال ا ا اااوو بو تا ا ا اواان ي الا ا ا ا م ا ا اان  6إىل  ١١ش ا ا اذين الث ا ا اااين/
نااوفم  .٢٠١7وخااالل الب ثااّب ،أجذياات مالااابالت مااع خمتلااف املؤاتااات والااوزاةات احلكوميااّب
واهليئات التنظيميّب الالطاعيّب و ثلر الالطاع اااد واملدعني واملدعى عليثم ي الال ااي واألوااط
األكادمييّب وغالآا من الكياانت اليت اآتمام مبتاول املنافتّب.

__________

()١
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األونكت اااد( ،٢٠١٨ ،وش اايك الص اادوة) .يت اامن التالذي ااذ الكام اال ع اان اا اات ذام النظ ا اذاع الط ااوعر لبو ت ا اواان
م لوماات أكثاذ اصايالً بشانن إناااذ قاانون املنافتاّب ،مبااا ي ذلاك ااذد للمالاابالت الايت أجذاآاا األونكتااد خااالل
ب ثته لتالصر احلالاوو إىل غابوةون.
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أولا -أسس واتريخ سياسة املنافسة يف بوتسواان
ألف -مقدمة
 -١يتااتند آ ا ا التالذيااذ إىل امل لومااات الاايت ث اات خااالل ب ثااّب لتالصاار احلالاااوو أوفاادت إىل
بو ت اواان ي شاذين األول/أكتااوبذ  ٢٠١7وامل لومااات املتاحااّب ماان خمتلااف املصااادة ،مبااا ي ذلااك
املواقع الشبكيّب للوزاةات احلكوميّب .وأخ ت ي اجعتباة التطوةات التشذي يّب اليت جاذت منا ثاع
امل لومات للمذ األوىل عند وضع الصيغّب النثاويّب للتالذيذ.

ابء -السياق التارخيي والجتماعي والسياسي والقتصادي
 -١السياق التارخيي والجتماعي
 -٢بو تا اواان ،امل ذوف ااّب ا ااابالاً ا اام بيتشا اواانجند ،بل ااد غ ااال ا اااحلر ي اجلن ااوب األفذيال اار
يش ا ي احلاادود مااع زامبيااا إىل الشاامال ،وزمبااابوي إىل الشاامال الشااذقر ،وانميبيااا إىل الغااذب،
وجنوب أفذياليا إىل اجلناوب واجلناوب الشاذقر .ومتاذ مناا آا الذويتايّب عا مينااع ناذي مان جناوب
أفذياليا .ومتتد بو تاواان علاى متااحّب  5٨٢ ٠٠٠كلام ،٢وآار متااحّب كباال يالطنثاا عادد صاغال
نتبياً من التكان قدة ب  ٢ ٢٣٠ 9٠5نتمات عام  .٢٠١6وعلى الذغم مان ضا ف الكثافاّب
الت ااكانيّب لبو تا اواان ،خصص اات حكومتث ااا ما اواةد حلماي ااّب ب ا ا أكا ا املن اااطو ال ي ااّب ي أفذيالي ااا
وحاظثا.
 -٢السياق السياسي
تميااز بو تاواان اااتالذاةآا التياااار وحكمثااا الذشايد .وميثاال البلااد أطااول الاادميالذاطيات
-٣
املت اادد األح ا ازاب عم ا اذاً ي أفذيالي ااا ،ول ااه ا ااجل جي ااد ي جم ااال حال ااوق اإلنت ااان ،و اال ي اان م
جاتالذاة من اجاتالالل .وبو تواان ثثوةيّب مت دد األحزاب نظم فيثا اجنتخا ت كل مخس
ااانوات .ويتاانلف بذملااان البلااد ماان غااذفتنيط اجلم يااّب الوطنيااّب وجملااس األعيااان .وي ااد الاذويس الا ي
ي ينااه ال مل ااان ةو اايس الدول ااّب واحلكوم ااّب ،ويش ااغل منص اابه ل ااوجيتني م اان مخ ااس ا اانوات لك اال منث ااا
كنقصى حاد( .)٢واعتبااةاً مان  ١نيتاان/أبذيل  ،٢٠١٨الاذويس آاو موكغويتتار إةياك كيبيتتاوي
ماايتر.
 -٣السياق القتصادي
 -4اجلت بو تواان منواً ملحو اً من ااتالالل البلد عن اململكّب املتحد ل يطانياا ال ظماى
وريذلناادا الشااماليّب عااام  .١966وقااد بااذزت كنحااد أاااذع اجقتصااادات من اواً ي ال ااامل ،حيااذ بل ا
متواط منوآا  5ي املاوّب انوايً ي ال الد املاضر .وأييت آ ا األداع مان اإلداة التاليمّب إلياذادات
امل ادن ،أااااً مان املااع ،كماا قااد احلكام الذشايد بو تاواان إىل بلاوت متاتوى الشاذلّب ال لياا مان
البلدان املتواطّب الدخل.
__________

()٢
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ثيااع اإلشاااةات املت لالااّب لاان ال اواةد ي الذيااذ اجااات ذام ال ااام آ ا ا موجااود ي األونكتاااد ،٢٠١٨ ،اااات ذام
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 -5وةييااّب عااام  ٢٠٣6آاار خذيطااّب طذيااو تااتخدمثا حكومااّب بو ت اواان لتحاليااو أآاادا
الالااذن احلااادي وال شاذين .و تاالم الذييااّب ي صااميمثا ،ااااتناداً إىل ةكاوزآااا األةبااع ،با ابط الال ااااي
اجقتصاااديّب واججتماعيااّب والبيئيااّب وق ااااي احلوكمااّب الباااةز ي بو ت اواان .ولبو ت اواان م اادل ااخم
ماانخا نتاابياً ،بلا متواااطه التاانوي  ٣,5ي املاوااّب ي الاا ماان  ٢٠١4إىل  ،٢٠١7ويتوقااع
أن يبالااى ضاامن اجلاازع األاااال ماان نطاااق اهلااد املتواااط األجاال ملصااذ بو تاواان الا ي يا اوح
بني  ٣إىل  6ي املاوّب.
 -6ومتاشياً مع ةييّب بو تواان الطويلاّب األجال ،شاذعت احلكوماّب ي مباادة لتنمياّب ا موعاات
ال نالوديااّب ماان أجاال زيااز التنويااع اجقتصااادي ي مختااّب قطاعااات ذات أولويااّب ،وآاار حلااوم البالااذ،
وحتتني املااع ،وااادمات املالياّب ،والت ادين ،والتاياحّب .وياذي وضاع خطاّب عمال لبنااع الالادةات
لنتبّب لكل جمموعّب من ا موعات.

جيم -تطور قانون وسياسة املنافسة يف بوتسواان
 -7أقام اات بو ت ا اواان اقتص اااداً ماتوح ا ااً من ا ا اجا ااتالالل ع ااام  ،١966وم ااا فتئ اات ت ا ا ى
اتمذاة إىل زيز أداع األاواق.
 -٨وبدايّب من عاام  ،١999بادأت بو تاواان عملياّب النظاذ ي الشاذوط التجاةياّب والتاكاال ي
الكيايااّب الاايت ميكاان هبااا طااذح اادابال نظيميااّب ل اامان كااافؤ الاااذد جشااتغال األعمااال التجاةيااّب.
وانتخثاار م اان وض ااع الصاايغّب النثاوي ااّب لتالذي اذين ( الذيااذ املت ا اجقتص ااادي و الذيااذ اجل ااذد التش اذي ر)
عام  ٢٠٠٢للنظذ ي آيكل التوق والوكيا ه وقوانينه ،وذلك من أجل الي أن وجد ي آا ا
الالا اوانني أحك ااام ميك اان اعتباةآ ااا خمل ااّب ملنافت ااّب وم ااذ بذف اااا املت ااتثلك .وك ااان املتا ا ى عمليا اّبً
شاوةيّب يالودآا األونكتاد وميوهلاا باذانما األمام املتحاد اإلمنااور مان خاالل بذانجماه الالطاذي امل ا
بتنميّب الالطاع اااد.
 -9وااتخخدم التالذيذان ي صياغّب اياااّب املنافتاّب ،امل تماد عاام  ،٢٠٠5وقاانون املنافتاّب،
الا ي ااان عااام  ٢٠٠9وأصااب قااانوانً عااام  .٢٠١٠وياان الالااانون علااى إنشاااع جلنااّب للمنافتااّب
وآيئااّب للمنافتااّب ،أطلالتااا عااام  ٢٠١١مل اجلااّب ق ااااي املنافتااّب ي مذاقبااّب عمليااات الاادما ،وإااااع
ااتخدام املذكز املثيمن ،وغال ذلك من املماةاات املخلّب ملنافتّب.
 -١٠وض اامن التط ااوةات األخ ااال  ،اعتم ااد مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب ةق اام  ٢٢ي ك ااانون األول/
ديتاام  .٢٠١7وأنشاائت آيئااّب منافتااّب ااام جديااد ،آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك .ووقاات
إعداد آ ا التالذيذ ،كان مشذوع قانون املنافتّب ينتظذ املوافالّب الذائايّب.

دال -إطار سياسة املنافسة
 -١١اعتمدت التيااّب الوطنيّب للمنافتّب لبو تواان عام  ،٢٠٠5وآر ذمر إىل تخال ةغبّب
احلكوم ااّب ي ظ اايم الاواو ااد املتن ي ااّب م اان حتذي ااذ التج اااة واجا ااتثماة ،وإلغ اااع ال اوابط التنظيمي ااّب،
وااصخصّب ،واحلااظ على املكااب اليت لتمل أن تآكل با ل املماةاات املخلاّب ملنافتاّب ي
بيئ ااّب غ ااال خاضا ا ّب للتنظ اايم .و ااد آا ا ا التياا ااّب أي ا ااً إىل م اجل ااّب املش اااكل املتص االّب ب ومل ااّب
التكتالت اجحتكاةيّب ،وإااع اات مال املذكز املثيمن ي التوق ،واحتكاة الالطاعات الذويتايّب،
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ب د فت األاواق والزايد ال ذضيّب املذ بطّب ب لك ي متاول التجاة ع احلادود ،وكا ا التادفالات
اجاتثماةيّب.

هاء -اإلطار القانوين لقانون املنافسة
 -١٢الال ااانون الت اااةي آ ااو ق ااانون املنافت ااّب ةق اام  ١7ل ااام ٢٠١٠؛ كم ااا ينبغ اار أي ا ااً ذك ااذ
أنظمااّب املنافتااّب ل ااام  ،٢٠١١وقواعااد جلنااّب املنافتااّب (احملكمااّب) ل ااام  .٢٠١٢وي كااانون األول/
ديتم  ،٢٠١7أقذ بذملان بو تواان مشاذوع قاانون املنافتاّب .وآاو ينتظاذ حاليااً املوافالاّب الذائاايّب،
مث إصداةا من جانب الوزيذ .واالكز آ ا التالذيذ على أحكاام مشاذوع قاانون املنافتاّب ،ماع ب ا
اإلشاةات إىل قانون املنافتّب.

اثنيا -اإلطار املؤسسي لتنفيذ سياسة وقانون املنافسة
ألف -هيئة املنافسة يف بوتسواان
 -١٣ن املاد  4من قانون محايّب املنافتّب على إنشاع آيئّب املنافتّب بوصاثا آيئاّب اعتباةياّب،
قادة على ةفع الدعاوى واملالاضا  ،ةآناً أبحكام قانون املنافتّب.
مهام هيئة املنافسة يف بوتسواان
 -١4كتااار ايااااّب املنافتااّب إلشاااة إىل إنشاااع آيئااّب املنافتااّب ومت اار إىل الالااول إن اهليئااّب
اتكون هلا ،كجزع من متؤوليتثا عان نايا آا ا التياااّب وماا يتصال هباا مان شاذي ات ،االطّب
إنااااذ قااانون املنافتااّب ،مبااا ي ذلااك إجاذاع حتاليالااات ي انتثاكااات قااانون املنافتااّب واحملاكمااّب عليثااا
والتحكاايم ي املنازعااات ،ي حااني ااايكون لألطاذا املت ااذة ماان قاذاة ماان قاذاةات آيئااّب املنافتااّب
احلو ي اجاتئنا أمام احملكمّب ال ليا.

ابء -هيئة املنافسة يف بوتسواان
 -١5نشئ املاد  9من قانون املنافتّب جلنّب املنافتّب ،وآر ا لس اإلداةي للثيئّب و الع عليثاا
متااؤوليّب ع اان إداة ش ااؤون اهليئ ااّب .و ب اات اللجن ااّب ي املتاااول امل ذوض ااّب عليث ااا م اان اهليئ ااّب مبوج ااب
الالانون ،و الدم التوجيه التيااايت ال ام إىل اهليئّب.
 -١6واعتب اااةاً لو اااوف آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك و ي ااني أع اااوثا وكا ا ا الص ااالحيّب
املخولااّب هلااا بذفااع شااكاوى وإنااااذ اجمتثااال لالااانون املنافتااّب؛ يااوز هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتاتثلك
التحاليو ي ال واوو اليت م املنافتّب بصاتثا آيئّب نظيميّب.

جيم -البنية املؤسسية يف بوتسواان مبوجب مشروع قانون املنافسة رقم  ٢٢لعام ٢٠١٧
 -١7ن املاد  6مان مشاذوع قاانون املنافتاّب علاى إنشااع آيئاّب اذ اام جملاس املنافتاّب
ومحايّب املتتثلك ،اتكون آر ا لس اإلداةي للثيئّب و كون متؤولّب عن إداة شؤون اهليئّب وك ا
عن وجيثثا التيااايت ال ام.
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 -١٨و صوة صاياغّب قاانون املنافتاّب اهليئاّب واللجناّب علاى أئماا آيئتاان مناصالتان ،ي حاني أن
آنااا ال ديااد ماان ال واماال واملؤش اذات األخااذى أبن اللجنااّب شااكلثا اهليئااّب ،ااا ي ا أئمااا آيئااّب
واحااد  .وبالاادة مااا اا ى قااانون املنافتااّب إىل صااحي آا ا الالصااوة ،ج ازال اللغااّب املتااتخدمّب ي
الان علااى مااو ماا بااني أعااالا طاذح ناااس خماااطذ اتاالآا علااى أن آيئااّب املنافتاّب وآيئااّب املنافتااّب
ومحايّب املتتثلك آيئتان مناصلتان.

دال -إجراء ملعاجلة عمليات الدمج اليت خخيطر هبا مقابل املمارسات التقييدية
 -١إجراء معاجلة عمليات الدمج املخطر هبا
 -١9إجاذاع م اجلااّب عمليااات الاادما املخطااذ هبااا منصااود عليااه ي املاااد  )٢(5١و.)٣(5١
وآ ااو مي اان أي ط ااذ مت ااذة فذص ااّب الط اان أم ااام احملكم ااّب وفال ااً للم اااد  57م اان مش ااذوع ق ااانون
املنافتّب.
 -٢إجراء معاجلة املمارسات التقييدية األخرى
 -٢٠عمالً ملاد  ٣6من مشذوع قانون املنافتاّب ،ياوز هليئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك ،إماا
مببادة منثا أو بناع على لالر م لومات أو شكوى من أي شخ  ،قبل الشذوع ي أي حتاليو،
أن جتااذي حتاليالااً أوليااً ي أي اةاااّب كااون فيثااا هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أاااباب م الولااّب
لالشتباا ي أن املماةاّب امل نيّب قد شكل انتثاكاً.
 -٢١وآا ا اإلجاذاع قاااوم نيااذ يااوز هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أن ااني ماتشااً إلعااداد
الذيذ بشنن انتثا ما ذكذ أعالا ،عماالً ملااد  ٣9مان مشاذوع قاانون املنافتاّب ،وحتيال املتانلّب،
ي غ ااون  ١٢شااثذاً ماان ااااتكمال التحاليالااات ،إىل احملكمااّب ،إذا قااذةت آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب
املتتثلك بوت املماةاّب احملظوة  ،أو صدة إش اةاً ب دم اإلحالّب.

هاء -احملكمة
 -٢٢اان املاااد  6٢ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب علااى إنشاااع احملكمااّب ،وعلااى ناااس املن اوال،
ن املاد  6٣من مشذوع قانون املنافتّب على اختصاد احملكمّب .وقد أنشئت احملكماّب بناوعني
من التلطات الال اويّب ،وآر أئا حمكمّب ابتداويّب وحمكمّب ااتئنا .
 -١الولية القضائية البتدائية
 -٢٣اصل احملكمّب ي أي متنلّب اذم عليثاا مان اهليئاّب أو مان مشاتك بشانن انتثاا ألي
حكم من أحكام آ ا الالانون.
 -٢الولية القضائية الستئنافية
-٢4

اصل احملكمّب ي أي ط ن مالدم وفالاً ألحكام آ ا الالانون.

 -٢5وأتويل املاد  7٣أن كل ما لالو فيه مبوجب املاد  ٣9ينبغار أن لاال إىل احملكماّب ي
غ ون  ١٢شاثذاً مان إمتاام التحالياو للاصال فياه ،حياذ الاضار آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك
اجلثّب ناتثا وفالاً للماد ()٢(5ع) و(ع) من مشذوع قانون املنافتّب.
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 -٢6و اان املاااد  )٣(67ماان قااانون املنافتااّب ل ااام  ٢٠٠9علااى أنااه يااوز الط اان ي حكاام
احملكمااّب (احملكمااّب ال ليااا) أمااام حمكمااّب اجاااتئنا  ،لكاان فالااط بشاانن متاانلّب قانونيااّب انشاائّب عاان
حكام عان احملكماّب أو عاان أي قاذاة للمحكماّب ،ماان قبيال مبلا الغذاماّب .وقااد ابت اد مشاذوع قااانون
املنافتااّب عاان آ ا ا املوقااف ،حيااذ شااال املاااداتن  ٨٣و ٨4بااناس الطذيالااّب إىل الط ااون واملذاج ااّب
الال اويّب أمام احملكمّب ال ليا ،ويتوقف ب د ذلك.
 -٢7و با ناني أن اهليئااّب قااد فالاادت ثيااع الال ااااي أمااام جلنااّب املنافتااّب واحملكمااّب ال ليااا وحمكمااّب
بت ي األاس املوضوعيّب أليّب ق ايّب مان ق اااي
اجاتئنا بتبب جوانب فنيّب إجذاويّب ،وأنه مل يخ ن
املنافتاّب ج ماان جاناب احملكمااّب ال لياا وج ماان جانااب حمكماّب اجاااتئنا خاالل التاانوات التاات
من إنااذ قانون املنافتّب ي بو تواان.
 -٢٨وكشااات النتاااوا أن خا املنافتااّب ليتاات متطااوة ي احملكمااّب ال ليااا لبو تاواان ألاااباب
تص اال بك ااون الاف ااّب املنافت ااّب واملماةا ااّب املتب ااّب ي إنااذآ ااا ج ا ازال متدني ااّب وجدي ااد عموما ااً ي
بو تواان.
 -٢9و لنظااذ إىل م ازااي وجااود آيئااّب اا ااتئنا متخصصااّب ي املنافتااّب وإىل كااون احملكمااّب ق ااد
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 ابتااداعً آيئااّب املنافتااّب
ومحايّب املتتثلك ،وب دآا الط ن أمام احملكمّب قبل أن باشذ ط ناً رخذ أمام احملكمّب ال ليا.
 -٣٠وين مشذوع قانون املنافتّب على الطات وضاع الالواعاد واللاواو كلتيثماا فيماا يتصال
ب مليات آيئّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك ي املااد ني  94و .95واااتناداً إىل ماا الادم ،وكالاعاد
عام ااّب ،ااوز آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك الت االطّب جع اااذ إجا اذاعات خ اااة نط اااق التشا اذيع
التمكي (مبدأ جتاوز حدود التلطّب املالذة ولنطاق الصالحيّب) .وياذج أج يطاذح مشاذوع قاانون
املنافتااّب أيااّب مشاااكل ت لااو نتثااا ال دالااّب الطبي يااّب فيمااا يتصاال لاصاال بااني التاالطات؛ نيااذ
ذاعر آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك مبدأ ال دالّب الطبي يّب على النحو املبني أعالا.

واو -اجلزاءات
 -٣١احلمل علاى اجمتثاال عااد ماا يكاون ذات طاابع جنااور .ويان مشاذوع قاانون املنافتاّب
على أن "أي مو ف أو مديذ مؤاتّب خيالف املاد  ٢5يذ كب جذماً ويكون عذضّب لدفع غذامّب
ج تجاوز  ١٠٠ ٠٠٠بوجً أو للحبس ملد ج تجاوز مخس انوات ،أو لكليثما".
 -٣٢وج ياان مشااذوع قااانون املنافتااّب بشااكل قاااطع علااى اإلجاذاع الااالزم ا باعااه عناادما يتالااذة
إيداع شخ التجن.
 -٣٣وي اقب مشذوع قانون املنافتّب ي املاد  )١(76و( )٢و( ،)٣وإن كان ذلك بناع على
الت االطّب التالديذي ااّب ،ب ال ااو ت مالي ااّب عل ااى اج ااق ااات األفالي ااّب (امل اااد  )٢5والذأا اايّب (امل اااد )٢5
للش ااذكات .و اان آا ا ا األحك ااام عل ااى أن ااه ي ااوز للمحكم ااّب ،إض ااافّب إىل أو ب اادجً ع اان إعط اااع
وجيثات ،أن أتمذ باذم غذامّب ماليّب (ج تجاوز عشذ ي املاوّب من ةقم أعمال املؤاتّب خاالل
خذق احلظذ ملد أقصاآا الث انوات).
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 -٣4وي اقب مشذوع قانون املنافتّب ي ماد ه ()٣(5٨ب) على عمليات الدما غال املخطذ
هبا بغذامّب ج تجاوز عشذ ي املاوّب من ةقم األعمال امل ت أو اإلثايل ألطذا اجندما  ،أيثما
كان أك  .وميكن اعتباة النطاق امل اوح بني صاذ إىل  ١٠ي املاوّب من ةقم األعمال واا اً جداً
وميكاان أن يطااذح حتاادايت خاصااّب إذا مل كاان آنااا وجيثااات حماادد لتحديااد املتااتوى املتنااااب
من ال الوبّب املاليّب.
 -٣5وج ي اقب مشذوع قانون املنافتّب بصوة مباشذ على اج ااقات اليت م من دون إخطااة
مبوجب املاد  ٢٨مالذوع جق ان مع املاد  ٣٣من مشذوع قانون املنافتاّب وعلاى إاااع اااتخدام
املذكز املثيمن مبوجاب املااد  ٣١مان مشاذوع قاانون املنافتاّب .وعناد االاود إىل أن مؤاتاّب ماا قاد
تااببت ي آ ا ا املخالاااات ،اان املاااد  77ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب علااى أن متاان احملكمااّب
املؤاتااّب (املؤاتااات) امل نيااّب التوجيثااات الاايت ذاآااا احملكمااّب ضااذوةيّب أو م الولااّب أو عمليااّب ،مبااا ي
ذلك ب التدابال ال الجيّب اهليكليّب امل كوة ي املاد الاذعيّب  ) (٣من املاد .77
 -٣6وآنا إمكانيّب ل دم التوافو بني جتامّب اجلذاوم وال الاو ت علاى اجلاذاوم الايت تتابب ي
راثة ذات حجاام ا اال ي اجقتصاااد واألا اواق تتاابب فيثااا شااذكات مدانااّب أي ااً لكنثااا مدانااّب
بشكل غال حاام من احملكمّب ناتثا.
 -٣7ول اال احلالااّب املثاليااّب آاار أن يخاصاال فالااط اجلاازع الشخصاار ااا يت لااو جلذميااّب كمااا جااذى
ي إطاة مشذوع قانون املنافتاّب وياذبط باني ثياع اجلاذاوم علاى أئاا متاجلّب ضاد املؤاتاّب مبوجاب
املا اواد  ،٢5و ،٢7و ،٢٨و ،٣١و )٢(59م اان مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب ل اامان امل اقب ااّب عل ااى
اجلذاوم املتما لّب ااطوة ب الو ت متناابّب ومتما لّب.

اثلثا -إنفاذ قانون املنافسة
ألف -عمليات الدمج
 -٣٨ااذ امل اااد  )١(45م اان ق ااانون املنافت ااّب عملي ااّب ال اادما .و اان
مشذوع الالانون على الطذيالّب اليت ميكن هبا إجذاع عمليات الدما.

امل اااد  )٢(45م اان

 -٣9وج يش اامل مص ااطل "دم ااا" ،كم ااا آ ااو م ا انذ ي مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب ،املش اااةيع
املشا ا ا كّب الناث ا ااّب ع ا اان إنش ا اااع مؤات ا ااات جدي ا ااد وج ميك ا اان للحك ا اام ال ا ااام الا ا اواةد ي إط ا اااة
املاااد ()٢(45ب) أن ي ا ة إغاااال إدةا حكاام حماادد ليغطاار عمليااات دمااا ماان آ ا ا الالبياال.
واملباادأ األااااار آااو أن مثاال آ ا ا املشاااةيع املش ا كّب والتحالاااات اجا ا ا يجيّب هلااا ناااس التاان ال
ال ي ل مليات الدما البحتّب ،و لتايل ينبغر البحذ ي ا اثة املمكنّب املخلّب ملنافتّب.
 -4٠وقد غطت املاد  )٣(45من مشذوع قانون املنافتّب اختبااة التان ال احلااام اشااة ا إىل
الالدة على التن ال بشكل ملموع على ايااّب املؤاتّب على غذاة ما ميكان لشاخ أن ميااةع،
ي املماةا ااّب التجاةي ااّب ال ادي ااّب ،عنص ا اذاً م اان عناص ااذ ال ااتحكم املش اااة إلي ااه ي ق ااانون الش ااذكات،
وج ايما التحكم ي أغلبيّب األاثم نياز  5٠ي املاوّب أو أغلبيّب حالاوق التصاويت ي شاذكّب مان
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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 -4١و د املاد  46من مشذوع قاانون املنافتاّب "متاتالا " مان املااد  5٣مان قاانون املنافتاّب
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
التجاااةي أو الصااناعر امل ا  ،أو طبي ااّب األنشااطّب الاايت زاوهلااا املؤاتااّب ،أو جانااب ماان جوانااب
املصاالحّب ال امااّب بشااكل عااام .وعااالو علااى ذلااك ،يااوز للااوزيذ أن يلاازم بنظااام بااديل جااات ذام
عمليات الدما حتبما يذاا منااباً.
 -4٢وحااا ا ن ،مل يوضااع آا ا احلكاام موضااع نايا  ،ولكاان لتماال أن يطااذح خطاذاً متنصاالً
يتمثل ي إااع ااتخدامه أو عدم ا تاقه ماع ةوح أحكاام املااد  ٣مان مشاذوع قاانون املنافتاّب،
الاايت تااتحذ طبيالثااا عل ااى األنشااطّب اجقتصاااديّب ال اايت جتااذي داخاال بو ت اواان ،أو الاايت هلااا أ ااذ
داخلثا ،كالاعد عامّب.
 -4٣وي ال اد  ،اجااتثناعات مان طبياو قاانون املنافتاّب موجثاّب إىل لاواو خاصاّب بالطاعاات
ب ينثا نصت عليثا املاد  ٨6من مشذوع قاانون املنافتاّب وااتغطر ثياع جواناب املنافتاّب ولايس
فالط على عمليات الدما.
 -44و اان امل اااد  49م اان مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب عل ااى نظ ااام إخط اااة مت اابو ب ملي ااات
الاادما ،األمااذ ال ا ي يلاازم عمليااات الاادما الاايت صاال قيمتثااا أو تجاااوز عتبااّب حماادد لالااانون
(حالياً  ١ ٢٠٠ ٠٠٠دوجة من ةقام األعماال التانوي اإلثاايل لألطاذا املندجماّب أو أصاوهلا ي
بو تواان).
 -45وعماالً ملاااد  6٣ماان قااانون املنافتااّب ،املتااتخدمّب حاليااً عتباةآااا الالااانون التاااةي ي
بو تواان ،ج ي اقب على الدما غال املخطذ باه أبي عالوباّب عادا التوجيثاات ااتغالل املخالااّب.
وعلى ناس املنوال ،عمالً ملاد  )٣(5٨من مشذوع قانون املنافتاّب ،فاإن عادم اإلخطااة ب ملياّب
دمااا ي ااد خمالاااّب وي ااذم عنااد بااوت اإلدانااّب إىل ال الوبااّب بغذامااّب ج تجاااوز عشااذ ي املاوااّب ماان
جممااوع ةقاام م ااامالت األط اذا املشاااةكّب ي عمليااّب الاادما ،أيثمااا كااان أك ا  .وآ ا ا طااوة جيااد
يتماشى مع أف ل املماةاات الدوليّب.
 -46ومبوج ااب ق ااانون املنافت ااّب ،يخت ام اال م ااع عملي ااات ال اادما غ ااال املخط ااذ هب ااا م اان الناحي ااّب
اإلجذاويّب وفالاً للماد  )٢(5٨مالذوع جق ان مع املاد .)١(59
 -47وإجاذاعات م اجلااّب عمليااات الاادما غااال املخطااذ هباا إجاذاع يالااوم علااى املنازعااّب والتخاصاام
متاماً مثلما آر عمليّب إلغاع عملياّب دماا حظيات ملوافالاّب وةفا أخاذى جاذى اإلخطااة هباا .وي
ال اااد  ،وبتاابب التشااابه ،ميياال املااذع إىل وقااع أن كااون الوااااول املتااتخدمّب ي م اجلااّب األشااباا
متشاهبّب أي اً .ومع ذلك فإن إجذاع إلغاع عمليّب دما حظيت ملوافالّب وةف عمليّب دماا جاذى
اإلخطاة هبا خيتلف عن الت امل عن عمليات الدما اليت مل خيطذ هبا.
 -4٨وجتذي م اجلّب إلغاع عمليّب دما حظيت ملوافالّب وةف عمليّب دما جاذى اإلخطااة هباا
ي آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك ي الدةجااّب األوىل بينمااا يالاضااى علااى عمليااات الاادما الاايت مل
خيطذ هباا نكام الالاانون أماام احملكماّب اجبتداوياّب .و نبغار دةاااّب آا ا الالصاوة مان أجال صاحيحه
ةمبا من أجل حتتني إنااذ قوانني املنافتّب فيما يت لو ب مليات الدما والتملك ي بو تواان.
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ابء -املمارسات التجارية التقييدية
 -١التفاقات احملظورة يف حد ذاهتا
 -49يت ام اال م ااع اج ااق ااات األفالي ااّب ي ح ااد ذا ااا مبوج ااب امل اااد  ٢5م اان مش ااذوع ق ااانون
املنافتااّب ،ال ا ي يشاامل التاالوكيات املتصاالّب بتثبياات األا ا اة ،و الاااام األا اواق ،والتالع ااب 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
اجلناااويني للمخالاااات املذ كبااّب ي إطاااة املاااد  ،٢5كمااا آااو منصااود عليثااا ي املاااد  ٢6ماان
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.
 -5٠ومل ن املاد  ٢5من مشذوع قاانون املنافتاّب علاى اج اااق األفالار الشااوع علاى اليياد
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).
 -5١ومل ي اان مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب عل ااى إجا اذاع مب ا ناني بوض ااوح إلنا اااذ جت ااذحت املخالا ااات
املنصااود عليثااا ي املاااد  .٢6واحلكاام الوحيااد املوجااود آااو أن آيئااّب املنافتااّب ومحاي اّب املتااتثلك
ملزمّب مبوجب املاد ()٢(5د) أبن بلا عان التحالياو ي ثياع املتااول اجلناوياّب مبوجاب مشاذوع
قااانون املنافتااّب إىل داوااذ الشااذطّب ي بو ت اواان .ومشااذوع الالااانون لاايس واضااحاً فيمااا يت لااو باادوة
الش ااذطّب مب ااا أن آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك آ اار ب اادوةآا آيئ ااّب حتالي ااو مكلا ااّب لتحالي ااو ي
املتاول احملظوة مبوجب مشذوع قانون املنافتّب .وقد يشكل اإلبالت ال ي الوم باه آيئاّب املنافتاّب
ومحايّب املتتثلك لدى الشذطّب ،اليت قد ج كون ل ذوة حتنّب اجطالع علاى جاذاوم املنافتاّب،
عالبّب حالياليّب أمام إنااذ احلكم.
 -5٢وعاد  ،مبا أن آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك يا م أن كون قد انتثت من التحاليو،
فإن حتذ جثاز ال دالّب اجلناويّب ةمباا كاان علاى متاتوى ماديذ النياباّب ال اماّب لتمااع املوافالاّب علاى
املالاضااا علااى اجل اذاوم مااع اإلشاااة إىل التماااع عالوبااّب اااالبّب للحذيااّب أمااام احملكمااّب املناااابّب .كمااا
لوحظ أن قانون املنافتّب مل لدد احملكمّب اليت ينبغر اللجوع إليثا إلنااذ املاد .٢6
 -5٣ولوحظ أي اً أن املتاول املت لالّب ملاد  ٢5بت فيثا احملكمّب ابتاداوياً عالاب إحالاّب مان
آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك للمحكم ااّب عما االً مل اااد  7٣مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب .ول اايس
واضااحاً كيااف أن عملياايت إحالااّب املتاانلّب احملالااو فيثااا إىل احملكمااّب وإبااالت جثاااز شااذطّب بو ت اواان
عنثا ات اجلان من دون صادم.
 -٢التفاقات احملظورة حبكم املنطق
 -54اان املاااد  ٢٨ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب علااى أن اج ااقااات األفاليااّب حمظااوة نكاام
املنط ااو .ونخ ا عل ااى اإلخط اااة ج ااق ااات اااض ا ّب حلك اام املنط ااو ي امل اااد  )١(٢٨و( )٢م اان
مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب .وعل ااى ال ااذغم م اان أن اإلعا اااعات املمنوح ااّب م اان م ااايال الي اايم اج ا اااق
منصااود عليثااا ي املاااد  ٣٣ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب ،مل يخاان علااى عمليااّب اإلخطاااة ماان
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جانب أطذا اج ااق ي مشذوع قانون املنافتاّب .وكاان ينبغار أن يان
ينبغر ألطذا اج ااق أن الدم طلب إعااع إىل اهليئّب.

احلكام صاذاحّب علاى أناه

 -55وليس منصوصاً على اإلطاة الازم احملادد الا ي ايتات ذم فياه اج اااق ،وآاو ماا يا
املتاانلّب حتاات حكاام الوقاات اجعتيااادي للتحاليااو املنصااود عليااه ي املاااد  )١(7٣ماان مشااذوع
ق ااانون املنافت ااّب ،أي أن عل ااى آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك أن حتي اال املت اانلّب إىل احملكم ااّب ي
غ ون انّب واحد ب د اجنتثاع من حتاليالثا .وخيدم املالت اى بصايغته آا ا جياداً اج ااقاات غاال
املخطذ هبا كماا أن عملياات الادما غاال املخطاذ هباا خاضا ّب إلجاذاع التحالياو مبوجاب املااد ٣9
ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب .و لنتاابّب لال ااقااات املخطااذ هبااا ،ينبغاار أن كااون قااد أ يحاات أطااذ
زمنيااّب م الولااّب حماادد ل مليااّب اجااات ذام علااى النحااو املنصااود عليااه لنتاابّب ل مليااات الاادما
املخطذ هبا ،ي املاد  49من مشذوع قانون املنافتّب.
 -56وفيما يت لو ناجت احلظذ مبوجب املاد ()١(٢٨ب) و( ) و(د) ،أي اج اااق الا ي
(ب) ياليد اإلنتا أو املبي ات ،مبا ي ذلك التالييد مبوجب نظاام حصا ؛ أو ( ) ينطاوي علاى
اةاااّب متاااو عليثااا؛ أو (د) ينطااوي علااى ةف ا ثاااعر إلاتحااّب إمكانيااّب دخااول مؤاتااّب مااا ي
ذ يااب أو ةابطااّب ذات أمهيااّب لغااّب للمنافتااّب .و صااوة املالت اايات الاواةد ي (ب) و(د) مزيااً ماان
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 ( )
إىل اةا ااّب متا ااو عليث ااا مل يال اادم ذي ااف هل ااا خحتي اال عموم ااً إىل ا ا اااق ي ا اااحّب املنافت ااّب مالاب اال
املماةاّب اجناذاديّب ،ا ي التشذيع انقصاً من دون وجودآا.
 -57وفيم ااا يت ل ااو أبش ااكال احلظ ااذ املش اااة إليث ااا ي امل اااد ()٢(٢٨أ) و(ب) و( ) ،ميكا ان
اتال احلكم الواةد ي إطاة ()٢(٢٨أ) على أنه يشال إىل الييد اإلنتا  ،وآر متنلّب نوولت ي
إطاااة م ياااة املخالاااّب ي حااد ذا ااا .وميكاان اتااال املاااد ()٢(٢٨ب) و ) ()٢(٢٨علااى أئااا
شااال إىل التمييااز ي األاا اة والاذبط والتجميااع ،وآاار متاااول نوولاات ي إطاااة إااااع ااااتخدام
املذكز املثيمن عتباةآا الوكيات ااتغالليّب حمظوة .
 -5٨وبناااع علااى مااا الاادم ،يباادو أن ماثااوم حكاام املنطااو قااد فخالااد نتيجااّب خلااط املتاااول علااى
مو ما فختذ .وينبغر النظذ ي أوجه الالصوة املا كوة أي ااً نثااً عان إمكانياّب التصاحي مان أجال
حتتني إنااذ قواعد املنافتّب ي اج ااقات املشمولّب ناجت احلظذ نكم املنطو.

جيم -استغالل املركز املهيمن
 -59ع اااد م ااا ص ااات أحك ااام حظ ااذ إا اااع اا ااتخدام املذك ااز املث اايمن جا ااتثدا ا االوكيات
مؤاتااّب مثيمنااّب إمااا بشااكل انااذادي أو ج ااااق مااع مؤاتااات أخااذى "اهليمنااّب املش ا كّب" .وي
ال اد  ،التلو املتتثد آو الو "أحادث ،أو خلادث ا ن ،أو لتمال أن لادث أ اذاً يتمثال
ي منع أو الليل املنافتّب إىل حد كبال ي اوق ما".
 -6٠ويت اامن مشااذوع قااانون املنافتااّب حظ اذاً عام ااً وصااذلاً إلااااع ااااتخدام املذكااز املثاايمن
مبوجااب املاااد  .)١(٣١وياان مشااذوع الالااانون أي ااً علااى اعتباااةات املصاالحّب ال امااّب ي اااياق
إنشاع مذكز مثيمن ي إطاة املاد  .)٢(٣١وي ذ املذكز املثيمن ي إطاة املاد .٣٢
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 -6١وي اان احلك اام عل ااى ك اال م اان ح اااجت املذك ااز املث اايمن ،والتص ااذفات اجناذادي ااّب ،واهليمن ااّب
املشا كّب متاشااياً مااع أف اال اةاااات قاوانني املنافتااّب احلديثااّب .بيااد أنااه يالحااظ ماان نظااذ فاحصااّب
علااى احلكمااني م ااً أن املاااد (٣٢أ) و(ب) اان علااى عتبااّب (حصااّب ماان التااوق) لاادد علااى
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.
 -6٢وعلى ناس املنوال ،لوحظ أن املاد (٣٢أ) و(ب) ي وزآا الشذط التابو "عنصذ الالو "
املتمثاال ي حظااذ لاايس فالااط ااالوكيات املؤاتااّب ذات املذكااز املثاايمن ال ا ي "أحاادث ،أو خلاادث
ا ن ،أو لتمل أن لدث أ ذاً يتمثل ي منع أو الليل املنافتّب إىل حد كبال ي اوق ما".
 -6٣ومان املاياد وضاع ال تبااات ال ددياّب والشاذط التمثيادي املالاادمني حتديادا ،و لتاايل يتااثل
اجمتثااال هلمااا ،مالاةنااّب باانثا أخااذى أكثااذ مذونااّب تطلااب فثمااً مت مالااً للمنافتااّب ماان الواضا أنااه
ي وز ال امل النامر ،مبا فيه بو تواان.
 -64و تاام املاااد  )٢(٣١لنظااذ ي متاااول املصاالحّب ال امااّب الاواةد قاومااّب هبااا ي الاالاذات
الاذعي ااّب م ا ان (أ) إىل (ه) بنا اااع علا ااى التا االطّب التالديذيا ااّب ي اا ااياق التحاليا ااو ي حا اااجت إاا اااع
اا ااتخدام املذك ااز املث اايمن .وإذا اخت اااةت آيئ ااّب املنافت ااّب ومحاي ااّب املت ااتثلك أج أتخ ا ي احلت اابان
متاول املصلحّب ال امّب ي الييمثا ،صب آ ا املاد الاذعيّب غال ااةيّب وج ضذة فيثا.
 -65و نشن املشكلّب عندما حتاتا آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك ملااد  )٢(٣١مان مشاذوع
قااانون املنافتااّب؛ واملتاانلّب آاار مااا إذا كااان ميكاان هليئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك أن ااذف حظااذ
ااالو إااااع ااااتخدام مذكااز مثاايمن مبوجااب املاااد ()١(٣١أ) إىل (ه) طاملااا لااو بتااوق ي
بو تواان عمالً ملاد  )١(٣١من قانون املنافتّب .ومشذوع قانون املنافتّب ج يالول شيئاً عن راثة
نايا املاااد  )٢(٣١علااى حظااذ آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك لتاالو إااااع ااااتخدام املذكااز
املثيمن عمالً ملاد  )١(٣١من قانون املنافتّب.

 -66و شال املاد  )٢(٣١إىل ا ااق مؤاتات عند الييم إعمال متااول املصالحّب ال اماّب ي
حتديا ااد إاا اااع ااا ااتخدام املذكا ااز املثا اايمن .وآ ا ا ا غا ااال صا ااحي ما اان حيا ااذ التصا اانيف ألن كا ااون
اج ااقات ةأايّب أو أفاليّب ي لثا شكل فئّب خمتلاّب من املماةاات احملظاوة الايت عوجلات ي إطااة
املواد  ٢5و ٢7و ٢٨ومناصلّب عن متاول إااع اااتخدام املذكاز املثايمن .وعلاى نااس املناوال،
ابالت اإلشاة إىل أن مثّب متاول إلااع ااتخدام املذكز املثيمن نخ ن عليثاا ي إطااة اج ااقاات
احملظوة نكم املنطو الواةد ي إطاة البند  ٢٨مان مشاذوع قاانون املنافتاّب .وينغار النظاذ ي كلتاا
آا ني املااةقتني نثاً عن إمكانيّب صحي من أجل اادي التشويش على متت ملر الالانون.
 -67و لتااايل فالااد صاايغت قاومااّب التاالوكيات املتاايئّب مبوجااب املاااد  )١(٣١ماان (أ) إىل (ه)
اتااضّب من الناحيّب الالانونيّب ،مبا ج ي جماجً إلدةا التلوكيات غال امل كوة ي الالاومّب .وي
ال اااد  ،ا آ ا ا الالاومااّب ماتوحااّب (غااال حص اذيّب) جاااتي اب ثيااع نظ اذايت ال ااذة األخااذى ي
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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 -6٨وفيمااا يت لااو لتااصاايل ،خااالل الاا قيااد اجااات ذام ،كاناات آنااا  7٣ق اايّب تصاال
مبماةا اات إا اااع اا ااتخدام املذك ااز املث اايمن أغلال اات  54حال ااّب منث ااا (م ااا ي ااادل  74ي املاو ااّب)
بتاابب عاادم وجااود مشاااكل تصاال ملنافتااّب ،وأغلالاات  9حاااجت (مااا ي ااادل ١٢,٣ي املاوااّب)
ألاااباب مل ا كذ .وآااو مااا ي اال مااا جمموعااه  6٣حالااّب (مااا ي ااادل  ٨6,٣ي املاوااّب) ماان ثيااع
حاجت إااع ااتخدام املذكز املثيمن الايت حذكات خاالل الاا قياد اجاات ذام قاد أغلالات إماا
ل اادم وجااود مشاااكل منافتااّب أو ألاااباب أخااذى .ومل حتاال إىل جلنااّب املنافتااّب أي حالااّب وكاناات 9
حااجت (ماا ي اادل  ١٢,٣ي املاواّب) ج ازال قياد النظاذ أماام جلنااّب املنافتاّب وقات إياااد اااات ذام
األقذان لب ثّب الصر احلالاوو.
 -69وخ ااالل الا ا ا قي ااد اجا اات ذام ،خحذك اات  ٣٨ق اايّب ت ل ااو ااق ااات أفالي ااّب وةأا اايّب،
أغلال اات  ٢١منث ااا (م ااا ي ااادل  55,٣ي املاو ااّب) بت اابب ع اادم وج ااود مش اااكل منافت ااّب ،بينم ااا
أغلالت  9حاجت (ما ي ادل  ٢٣,6ي املاوّب) ألاباب أخذى مل كذ .وآو ما ي ل ما جمموعه
 ٣٠حالااّب (مااا ي ااادل  79ي املاوااّب) ماان ثيااع حاااجت اج ااقااات األفاليااّب والذأااايّب الاايت حذكاات
خالل آ ا الاا قاد أغلالات إماا ل ادم وجاود مشااكل منافتاّب أو ألااباب أخاذى .وأحيلات إىل
جلنااّب املنافتااّب  4حاااجت (مااا ي ااادل  ١٠.5ي املاوااّب) وكاناات  4حاااجت (مااا ي ااادل  ١٠.5ي
املاوّب) ج زال قيد النظذ أمام جلنّب املنافتّب وقت إيااد ب ثّب الصر احلالاوو.
 -7٠وفيمااا يت لااو باااذم أاا اة إعاااد البيااع ،حذكاات ااات ق ااااي ،أغلالاات إحااداآا بتاابب
عدم وجود مشاكل منافتّب ،وأحيلت  4إىل جلناّب املنافتاّب ،وج ازال واحاد قياد النظاذ أماام جلناّب
املنافتّب.
 -7١وي املت ااتالبل ،لنظ ااذ إىل بني ااّب مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب فيم ااا يت ل ااو بطبي ااّب احملظ ااوةات
املذ بطااّب مبتاااول املماةاااات التالييديااّب املخلااّب ملنافتااّب الاايت نوقشاات اااابالا ،وماان دون املتاااع
بتااياد آيئااّب املنافتااّب وقاذاةات جلنااّب املنافتااّب ،ماان املنطالاار اجاااتنتا أبن آنااا حاجااّب إىل باازوت
فج ااذ جدي ااد م اان طالو ااه مش ااذوع ق ااانون املنافت ااّب م اان أجا ال التنص ااي بش ااكل ص ااحي عل ااى
املماةاات التالييديّب ،و ذيف اجلذاوم املذ بطّب هب ا املماةاات ،وحظذآا.

رابعا -عدم إنفاذ املسائل املتعلقة ابملنافسة
دراسات السوق
 -7٢خجتااذى دةااااات التااوق عماالً ملاااد ()٢(5ز) ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب ،بغيااّب الاادحت
إةشااادات إىل ال ا ةاع التناي ا ي للثيئااّب ،وك ا ا إلمااداد جناااح الاادعو التااابع هليئااّب املنافتااّب ملواقااف
والتيااات وال اما وغالآا مان التادخالت املتاتنال الايت شاوا األااواق حاا عنادما كاون غاال
قابلّب لإلنااذ.
 -7٣وقا ااد أجا ااذت اهليئا ااّب مخا ااس دةااا ااات للتا ااوق ي ا ونا ااّب األخا ااال  ،ي الط ا االان ،ومذاكا ااز
التتاوق ،وقطاااع جتااة التجزوااّب (ال الماات التجاةيااّب الداخلياّب) .ولاايس آناا دلياال علاى أن نتاااوا
الدةااات قدمت مدخالت ج إىل و ياّب اإلنااذ وج إىل و ياّب الدعو ي اهليئّب.
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 -74وينبغر طويذ الصلّب بني الدةااات واحلاجت و نميتثا من أجال خاال اةااات املنافتاّب
ي بو تواان .ومن الثابت أن قلاّب عادد الدةاااات دليال علاى احلاجاّب إىل ياني ماو اني إضاافيني
إلداةيت التحاليالات والشؤون الالانونيّب.

خامسا -الدعوة يف جمال املنافسة
ااطلع اهليئااّب أبنشااطّب الاادعو مبوجااب املاااد ()٢(5د) و(ه) ماان قااانون املنافتااّب الاايت
-75
تناول ناس املتنلّب ي احلكم الواةد ي املاد ()٢(5د) و(ه) من مشذوع قانون املنافتّب.

ألف -الوزير مبجلس الوزراء
 -76ي بو ت اواان ،ع ااع آيئااّب املنافتااّب وآيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك ،حتااب الال اايّب،
ملشذوع قانون املنافتّب كما ع ع أي اً لوزاة اجاتثماة والتجاة والصناعّب.
 -77وقااد خااول الااوزيذ أي ااً صااالحيات الباات ي املتاااول التالنيااّب للمنافتااّب الاايت خا  ،لااوج
ذلك ،ألع اع اللجنّب ،وينبغر أن يتاادى قانون املنافتّب أو ا لس املنشن مبوجب مشاذوع قاانون
املنافتااّب متاااول ماان قبياال الاايت نوقشاات ي إطاااة أحكااام عمليااات الاادما ،والاايت تاام للااوزيذ
لباات ي مصااال عمليااّب دمااا .وينبغاار أن ا للااوزيذ األج ازاع املت لالااّب لذقابااّب ال امااّب واألج ازاع
اإلداةيااّب ماان عماال آيئااّب املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك ولألع اااع ال ا ين ي ياانثم الااوزيذ علااى أااااع
خ ا م وكااعا م مل اجلّب املتاول التالنيّب.

ابء -األوساط األكادميية
 -7٨ي ماال قتاام اجقتصاااد ي جام ااّب بو ت اواان علااى وضااع ماانثا دةاااار لاادبلوم الدةااااات
ال ليا ي ال لوم اجقتصاديّب لتيااات ولواو املنافتّب ،قد يتتغذق إمتامه انّب واحد على األقل.
 -79وي املتتالبل ،ةمبا ود ش بّب ال لوم اجقتصاديّب جبام ّب بو تواان الت اون مع آيئّب املنافتّب
ي بو تواان ي جمال دةااات/نوث التوق ،مبا ي ذلك اجات انّب مبصادة خاةجيّب.
 -٨٠و نظم شا بّب الالاانون دوة صايايّب بشانن قاانون املبي اات وا ااقاات اجوتماان ا نماياّب
املتتثلك.
 -٨١وأوصت ش بّب الالانون بتوقيع م كذ ااآم بني آيئّب املنافتّب وجام ّب بو تواان مان أجال
الت اااون ي متاااول املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك .وميكاان وجيااه الاادعو إىل احملاضاذين والطلبااّب ذوي
اجآتمام بال اااي املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك حل اوة ف الياات الادعو والتادةيب املتاتالبليّب املت لالاّب
ملنافتّب اليت نظمثا آيئّب املنافتّب.

جيم -أوساط األعمال
 -٨٢أ ثذت املالابالت مع اةار املثن الالانونيّب أنه ج يوجد اوى الالليل جداً من التااعل
مع مؤاتات الت ليم ال ام؛ نيذ أنه مل كن آنا أي عالقّب قاومّب .وفيما يت لو مبماةاّب قانون
املنافتااّب ،ذكااذ أنااه ج يوجااد أي مكتااب متخص ا ي املنافتااّب ،لكاان اةااار قااانون األعمااال
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اعت ا وا مذشااحني حمتملااني هل ا ا التخص ا بتاابب شااابه الال ااااي .و خوصاال ك ا لك إىل أن م ظاام
املكا اب الالانونياّب مل اع املنافتااّب أولوياّب ي جاداول أعماهلاا ،وي ااود ذلاك جزويااً إىل عادم وجااود
طلاب مباشااذ علااى آا ا اااادمات ماان التاوق وأي ااً ألن اهليئااّب مل كان فاعلااّب ي ااااتخدام آيئااّب
حمامر بو تواان من اً لل ويا ملماةاّب قانون املنافتّب.
 -٨٣وذكااذ م ظاام ماان ااااتخجوبوا ماان أصااحاب املصاالحّب الذويتاايني أن اهليئااّب م ذوفااّب أكثااذ ي
جمال مذاقبّب عمليات الدما ،م يان أن الكثال من ال مل قد أجنز.
 -٨4و با ا ااني أنا ا ااه ج وجا ا ااد أي عالقا ا ااّب قاوما ا ااّب با ا ااني منظما ا ااّب األعما ا ااال التجاةيا ا ااّب ببو ت ا ا اواان
( )Business Botswanaواهليئّب كما مل ي ثذ على أدلّب على أن اهليئّب ااتغلت املنابذ املتاحّب ي ل
آ ا املنظمّب للم ر قدماً ي متاةآا.
 -٨5ولااوحظ أي ااً أن الصاالّب بااني و يااايت البحااذ والاادعو ج ازال ض ا ياّب أو م دومااّب نظ اذاً
ل دم وجود أدلّب خالل التنوات التت املاضيّب على أن أعمال البحوث ااتخدمت كمدخالت
ألعمال الدعو اليت الوم هبا اهليئّب.

سادس ا -القوانني األخرى ذات األمهية ابلنسبة إىل إنفاذ قوانني املنافسة
ألف -اهليئات التنظيمية القطاعية
 -٨6ت ا ا آيئا ااّب املنافتا ااّب ومحايا ااّب املتا ااتثلك آيئا ااّب اتالا ااذ ألي وجيا ااّب ق ا اااويّب علا ااى ثيا ااع
الالطاعااات اااضا ّب للتنظاايم (املذافااو الالاومااّب علااى الشاابكات) ،وآااو مااا ينتااحب علااى الكثااذ ع
وال ااناط وامل اااع والغ اااز ال اايت ااذ جمتم ااّب ا اام الطاق ااّب؛ واج ص اااجت؛ وقطاع ااات النال اال الا ا ي
والبحااذي ،والطاالان املاادين .وآا ا أوجً يتماشااى مااع التيااااات الوطنيااّب للمنافتااّب وكا لك ياادخل
ض اامن أف اال املماةا ااات الدولي ااّب املت لال ااّب ختي اااة الالطاع ااات ال اايت يت ااني أن يوص ااى بتنظيمث ااا
اقتصادايً .وعلى ناس املنوال ،مبا أن التيااّب الوطنيّب للمنافتّب ومشاذوع قاانون املنافتاّب ي إطااة
املاد  )5(٨6نصاً كليثما على رليّب ااتشاةيّب هليئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك واهليئاات التنظيمياّب
الالطاعيّب؛ فإنه من الواض أنه ينبغر أن يكون آنا اختصاد مش بني آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب
املتتثلك واهليئات التنظيميّب الالطاعيّب.
 -٨7وقاد وق ات آيئاّب املنافتاّب ما كذات اااآم ماع اهليئاات التنظيمياّب ي قطااعر اج صاااجت
التلكيّب والالالكيّب والطاالان املادين .ومان دون املتااع مب امون ما كذات التاااآم املشااة إليثاا،
من أف ل املماةاات أن ين الالانون األااار للمنافتّب والالانون األااار للثيئات التنظيمياّب
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
عاان طذيااو صااياغّب صااكو قانونيااّب مناصاالّب أو عاان طذيااو صااكو حتياال آ ا ا املتاااول إىل آيئااّب
املنافتّب ومحايّب املتتثلك .وقاذاع األحكاام التمكينياّب هليئايت التنظايم اجقتصاادي ،جنبااً إىل جناب
مااع احلكاام ذي الصاالّب ماان قااانون املنافتااّب وكا ا مشااذوع قااانون املنافتااّب ،ج اان علااى مثاال آا ا
اهليكل املنشود.
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امت إزاع آا ا ا ا املت ا اااول امل ا اااد خ  ٢٠م ا اان ق ا ااانون اج ص ا اااجت الت ا االكيّب
 -٨٨والتزم ا اات الص ا ا ه
والالالكيّب املت لالّب بذصد املنافتّب ي قطاع اج صاجت التلكيّب والالالكيّب والتشذي ات الطاالان
وشكلت اهليئّب التنظيميّب للطاقّب من أمد قصاال بينماا مل نشان اهليئاّب التنظيمياّب للنالال الا ي
املدين .خ
والبحذي.
 -٨9وميكاان جل اال آيئااات املنافتااّب واهليئااات التنظيميااّب من ااويّب حتاات وزاة مذكزيااّب ،ماان أجاال
ااادي أآاادا اياااا يّب متنافتااّب ومت اااةبّب ،وكا لك الاصاال بااني املنافتاّب والتنظاايم ي بو تاواان
أن يكون حالً للمح وةات اليت لوحظت.

ابء -امللكية الفكرية
 -9٠توىل شؤون امللكياّب الاكذياّب ي بو تاواان آيئاّب الشاذكات وامللكياّب الاكذياّب ،وآار متاؤولّب
عاان إداة أةب ااّب نصااود ش اذي يّب .وهليئااّب الشااذكات وامللكيااّب الاكذيااّب متااؤوليّب مزدوجااّب كمتااجل
لألعم ااال التجاةي ااّب وك ا لك كمت ااجل وم ااديذ ل ا اعات اجخ ا اع .وعل ااى آ ا ا النح ااو ،ف ااإن آيئ ااّب
الشذكات وامللكيّب الاكذيّب كون متجالً للشذكات أكثذ منثا آيئّب نظيميّب.
 -9١وي اإلطاااة الالااانوين والتيااااايت للمنافتااّب ،عوجلاات حالااوق امللكيااّب الاكذيااّب ي كاال ماان
التياا ااّب الوطني ااّب للمنافت ااّب ومش ااذوع الال ااانون املنافت ااّب .بي ااد أن كا االً م اان التياا ااّب والال ااانون ي
بو تواان ااتثنيا امللكيّب الاكذيّب.
 -9٢وعلى الذغم من اجاتثناع املناقش أعالا ،للثيئّب وآيئّب الشاذكات وامللكياّب الاكذياّب ما كذ
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
أن الدم األطذا املندجمّب ةاالّب موافالّب من اهليئّب.
 -9٣وي مذحلااّب جحالااّب ماان وضااع التش اذي ني ،ينبغاار هليئااّب الشااذكات وامللكيااّب الاكذيااّب وآيئااّب
املنافتّب ومحايّب املتاتثلك أن نظاذا ي مالاةناّب بيااانت التشاذي ات التمكينياّب مان أجال الان علاى
الييم حالوق امللكيّب الاكذيّب املتجلّب.

جيم -محاية املستهلك
 -94عوجل اات املت اااول املت لال ااّب نماي ااّب املت ااتثلك ي بو ت اواان مبوج ااب أحك ااام ق ااانون محاي ااّب
املت ااتثلك ةق اام  7٠-4٢ل ااام  .١99٨وم ااا فت اائ مكت ااب محاي ااّب املت ااتثلك ي وزاة اجا ااتثماة
والتجاة والصناعّب طوال الوقت ينا الالانون .وي كاانون األول/ديتام  ،٢٠١7اعتماد ال ملاان
مشااذوع قااانون محايااّب املتااتثلك ةقاام  ٢٣ل ااام  ،٢٠١7وآااو ينتظااذ ا ن أن يصااب قااانوانً ب ااد
املوافالّب الذائاايّب .واعتبااةاً مان وقات املوافالاّب ،تاوىل آيئاّب املنافتاّب ومحاياّب املتاتثلك اجلدياد نايا
قانوين املنافتّب ومحايّب املتتثلك كليثما ي بو تواان.
 -95وعلى الذغم من عدم م اجلّب أياّب متااول حلماياّب املتاتثلك حاا ا ن ،ميكان جاات ذام
مشااذوع قااانون محايااّب املتااتثلك امل تمااد أن يتاااذ عاان ب ا األشااياع الاايت ميكاان هليئااّب املنافتااّب
ومحايّب املتتثلك أن ذاقبثا من أجل إقالع ف ال.
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سابع ا -اهليكل التنظيمي هليئة املنافسة يف بوتسواان
ألف -اللجنة/جملس املنافسة ومحاية املستهلك
 -96نشاائ املاااد  6ماان مشااذوع قااانون املنافتااّب جملااس املنافتااّب ومحايااّب املتااتثلك الا ي لاال
حمل اللجنّب اليت تا نظاالا ي إطااة قاانون املنافتاّب .و ان املااد  7مان مشاذوع قاانون املنافتاّب
علااى أن ي ااني الااوزيذ اااب ّب أع اااع وخيتاااة ماان بياانثم ةويت ااً ،وفال ااً للاالااذ الاذعيااّب  4منثااا .وآ ا ا
احلك اام ج ي اان عل ااى أي إجا اذاع ينبغ اار أن يتب ااه ال ااوزيذ ي اةا ااّب آا ا ا الص ااالحيات .و اان
املاد  ٨على أن ف وجيّب األع اع ج تجاوز مخاس اانوات ماع إمكانياّب التجدياد لاا واحاد
أخااذى ماان الوجيااّب ناتااه .وميكاان اعتباااة ف ا أقصاااآا  ١٠ااانوات طويلااّب مبااا يكااار لكاار يالاادم
األع اع متامهّب جمديّب هليئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك.
 -97ومع ذلك ،ميكن للاوزيذ ي إطااة الالاانون بصايغته احلالياّب أن ي اني األع ااع لاا ات أقال
من التنوات اامس املنصود عليثاا وميكان إذا أاارع طبياو آا ا اإلمكانياّب إىل مشااكل قصاذ
فا وجياّب األع ااع الايت واجثثااا وجايت أخاذى بال وحاا إىل غياااب ا لاس أو اللجناّب كماا آااو
الشنن لنتبّب جلمثوةيّب نزانيا املتحد ي الاا  .٢٠١6/٢٠١5ويكاال آا ا اااتمذاةيّب أعماال
آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك ي ثيع األوقات ،وج ايما عند طبيالاه نا ة ل امان طاول فا
وجيااّب ثيااع األع اااع ال ا ي تتاابب فيااه الت يينااات املتداخلااّب لاا ات  5ااانوات جلميااع األع اااع
امتثاجً هل ا احلكم.

ابء -األمانة
 -9٨تاانلف ماان املتااؤول التناي ا ي األول وااااوذ املااو اني .وبناااع علااى ذلااك ،مثااّب صاالّب قويااّب
جداً بني إداة التحاليالات وإداة الالانون واإلنااذ ،وك ا إداة عمليات الدما واجحتكاةات.
 -99و وافو الوزاة املتؤولّب عن اللجنّب على اهليكل التنظيمر مبوجب مشذوع قانون املنافتّب،
ولكاان ااايلزم التكييااف لكاار يتااتوعب اهليكاال املالا 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.
 -١٠٠وفيمااا يت لااو بو اااوف املنافتااّب ،ماان املثاام صااميم آيكاال نظيماار ماان شااننه أن يتاام
اجناااز املثااام الاايت ااطلع هبااا إداة واحااد ماان باادايتثا إىل ئايتثااا .وآا ا ي ا أن كااون املديذيااّب
اليت توىل م اجلّب أي من املماةاات التجاةيّب التالييديّب قادة على م اجلّب الال يّب بذمتثا من أجل
الغايّب ناتثا.

اثمنا -موارد هيئة املنافسة يف بوتسواان
 -١٠١لاادى اهليئااّب قاعااد م اواةد بش اذيّب ماان  ٣4مو ا ااً ١6 ،ماان بياانثم النيااون ،بينمااا م ظاام
مااو ار مكتااب املتااؤول التناي ا ي األول واااادمات املؤاتاايّب البااال عااددآم  ١٨ماان مااو ار
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الاادعم .وم ظاام املااو اني احلاااليني هلاام نتاابياً خ ا ودةايااّب ملثااام الاايت يؤدوئااا ي اهليئااّب ،إذ إئاام
عملوا ي اهليئّب ألةبع انوات على األقل .وقلّب قليلّب منثم فالط جديدون ي اهليئّب.
 -١٠٢ومن ا إنشاااع اهليئااّب عااام  ،٢٠١١أناااو الكثااال ماان الوقاات وامل اواةد علااى اادةيب وإعاااد
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
فيما يت لو ألجوة؛ وآر مشكلّب قاوماّب ي م ظام آيئاات املنافتاّب ي املنطالاّب .ولاوحظ أي ااً أن
متتوى دوةان املو اني منخا نتبياً.
 -١٠٣ول اايس للثيئ ااّب ع اادد ك ااا م اان امل ااو اني يت اااملون حتدي ااداً م ااع كنولوجي ااا امل لوم ااات
واج صاااجت ،علااى الااذغم ماان وجااود طلااب م ا ة علااى مو ااف إضاااي باادوام كاماال ،ويا اال أن
يكون مديذاً ليديذ شؤون كنولوجيا امل لومات واج صاجت ي اهليئّب.
 -١٠4وفيما يت لو ملاواةد املالياّب ،ليتات للثيئاّب أماوال كافياّب لالضاطالع لوجياّب الوااا ّب الايت
أنيطت هبا قانوانً .واملصدة املو وق الوحيد آو اإلعانّب احلكوميّب اليت ينبغار أن كاون ،ي الوضاع
األمثاال ،مص اادة األم اوال الوحي ااد هليئااّب املنافت ااّب ومحايااّب املت ااتثلك .وخكشااف أن للخزان ااّب الت االطّب
التالديذيّب ي ااتخالد ةاوم اجندما من اهليئّب ،على الذغم من أن ذلك مل لدث حا ا ن.
 -١٠5وآنا أدلّب من املماةااّب املتتامّب بت اايش املنافتاّب والتنظايم اجقتصاادي علاى أن آيئاات
نظيم اجقتصاد كثاالاً ماا كاون هلاا أماوال زياد عان احلاجاّب متن ياّب مان مثامثاا التنظيمياّب .ونصات
وجايت ق اويّب أخذى ( ذكيا وثثوةيّب نزانيا املتحد ) قاانوانً ي قوانينثاا للمنافتاّب علاى أن تلالاى
األم اوال ماان آيئااات الالطاعااات اااض ا ّب للتنظاايم ااااتناداً إىل املباادأ الالاواال أبن اج نااني خياادمان
ناس املتتثلك ،ومن مث احلاجّب إىل التالاام لتاادي ةاوم مت دد من قبل اهليئات.

اتسعا -القضاء
 -١٠6اان املاااد  )٣(67ماان قااانون املنافتااّب ل ااام  ٢٠٠9علااى أنااه يااوز الط اان ي حكاام
احمل كمااّب (احملكمااّب ال ليااا) أمااام حمكمااّب اجاااتئنا  ،لكاان فالااط بشاانن متاانلّب قانونيااّب انشاائّب عاان
حكم صادة عن احملكمّب أو عن أي قذاة للمحكماّب مان قبيال مالاداة ال الوباّب .وقاد ابت اد مشاذوع
ق ااانون املنافت ااّب ع اان آا ا ا املوق ااف ،حي ااذ ش ااال امل اااداتن  ٨٣و ٨4ب ااناس الطذيال ااّب إىل الط ااون
واملذاج ّب الال اويّب أمام احملكمّب ال ليا ،ويتوقف ب د ذلك .وأكاد التشااوة ماع دواواذ النياباّب ال اماّب
أن احلكم املت لو مبحكماّب اجااتئنا قاد ألغار ألناه زاواد .وثياع املتااول امل ذوضاّب علاى احملكماّب
ال ليا قابلّب للط ن أمام حمكمّب اجاتئنا .
 -١٠7وينبغر أن نظاذ التالطّب الال ااويّب ي آا ا التنكياد مان دواواذ النياباّب ال اماّب و تمادا مان
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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عاشرا -العتبارات العامة والتوصيات السياساتية
 -١٠٨آنااا حاج ااّب إىل أن ي اامن النظ ااام التياا اار جلمي ااع املت ااتثمذين ،احمللي ااني واألجان ااب،
احلمايااّب وإمكانيااّب الوصااول إىل فااذد وعمليااات وح اوافز اجاااتثماة املتتاامّب ل اادل واإلنصااا
والشاافيّب واملتاعلّب.
 -١٠9ومباا أن آيئااّب املنافتاّب ومحايااّب املتاتثلك واحملكمااّب ي طذيالثماا ا ن إىل أن كااوان كيااانني
قااانونيني متااتاللني ،مبوجااب مشااذوع قااانون املنافتااّب ،كشااف التجذبااّب ي أماااكن أخااذى أن آ ا ا
الثناور يت ايش ي بيئّب عمل مذ ا ّب الو ال وحمادود زمنيااً ،حياذ قاد ج طاى األولوياّب ل القاات
ال مل الشخصيّب.
 -١١٠ومن املثم أن نخذط آيئّب املنافتّب ومحاياّب املتاتثلك واحملكماّب ي املزياد مان أنشاطّب بنااع
الاذيو من أجل التن ال على الويّب ةوح الاذيو.

ألف -توصيات موجهة إىل احلكومة
 -١١١ينبغاار عصااي مااا يكااار ماان املاواةد املاليااّب والبشاذيّب لتغطيااّب الثغاذات الاايت لوحظاات ماان
أجل ضمان اجكتااع هل ا اهليئّب.
 -١١٢وينبغاار متكااني اهليئااّب ماان التحلاار جاااتالالليّب ماان أجاال نويااع أدوات عماال ماان مثاال
اهليكاال التنظيماار ماان دون احلاجااّب إىل موافالااّب الااوزاة علااى ذلااك إلاتحااّب مزيااد ماان املذونااّب وزايد
الكااع ي التناي .
 -١١٣وينبغاار النظااذ ي ج اال اهليئااات التنظيميااّب للالطاااع اجقتصااادي وآيئااّب املنافتااّب ن ااواين
حتت ناس الوزاة املذكزيّب حيثما أمكن ذلك من أجل زيز الت ايش واجاتالالليّب والكااع .

ابء -توصيات موجهة إىل هيئة املنافسة يف بوتسواان
 -١١4نبغاار إعاااد النظااذ ي البنيااّب واملماةاااّب املؤاتاايّب إلنااااذ قواعااد املنافتااّب بغيااّب إياااد بنيااّب
عمليّب وديناميّب كال لألطذا حالوقثا اإلجذاويّب األااايّب.
 -١١5وينبغاار نتاايب املثاااةات والكااااعات الالزمااّب ي اإلداةات ماان أجاال الوفاااع إلجنااازات
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.
 -١١6وينبغر إعطاع األولويّب لبناع الالدةات املو اني و دةيبثم ،مبا ي ذلك الييم اجحتياجات
من املو اني من أجل إةشاد ال اما التدةيبيّب اليت ايجذي وض ثا.
 -١١7وم ااع الوجي ااّب اجلدي ااد امل ني ااّب نماي ااّب املت ااتثلك ،آن ااا حاج ااّب إىل وض ااع خذيط ااّب طذي ااو
بشنن دما الو ياتني وإحلاق كااعات ي آ ين ا الني.
 -١١٨وينبغاار وضااع أنشااطّب متناااابّب لبناااع الالاادةات والتاادةيب علااى محايااّب املتااتثلك ،مبااا ي
ذلك الييم اجحتياجات من أجل إةشاد ال اما التدةيبيّب.
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 -١١9وينبغر ال مل مع اجلام ات احملليّب من أجل وضاع منااآا دةااايّب بشانن املنافتاّب ومحاياّب
املتتثلك.
 -١٢٠وااايكون ماان ال ااذوةي أي ااً النظااذ ي أتااايس ماؤمتذ ااانوي م ا بالاوانني املنافتااّب مااع
اجلم ي ااّب الالانوني ااّب ي بو تا اواان وأص ااحاب املص االحّب امل ني ااني ،عل ااى غا اذاة اججتماع ااات الت اانويّب
ملكافحّب اجحتكاة اليت الدآا نالابّب احملامني األمذيكيّب ي الذبع الثاين.
 -١٢١وينبغ اار وضا ااع ب ا اذاما دع ااو مصا ااممّب خصيص ا ااً ،عاط ااب فئا ااات متا ااتثدفّب حما اادد ي
اجقتصاد ،مبا ي ذلك أوااط األعمال ،ومنظماات املتاتثلكني ،والاوزاةات واإلداةات احلكومياّب،
والتلطّب الال اويّب ،وحمامو األعمال التجاةيّب.

جيم -التوصيات املوجهة إىل السلطة القضائية
 -١٢٢مثّب حاجّب إىل مزيد من التااعل بني آيئّب املنافتّب ومحايّب املتتثلك والتلطّب الال اويّب.
 -١٢٣وينبغر للتالطّب الال ااويّب أن نظاذ ي ح اوة ب ا احملافال بشانن إناااذ قاوانني املنافتاّب
للتااعاال مااع الال ااا ا خ اذين ال ا ين يت اااملون مااع ق ااااي املنافتااّب ،وماان مث زيااز وإدامااّب لااك
امل اة واملثاةات.
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