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أولا -خمطط الفصل التاسع من قانون املنافسة النموذجي
السلطة القائمة ابإلدارة وتنظيمها
 -1إنشاء السلطة القائمة ابإلدارة وتسميتها.
 -2تكوووين السوولطة ،ووا ر سل و رددووتها وعوودد ع ووائها ،وكيفيووة تيييوونهم وكووذل السوولطة
املسؤولة عن تييينهم.
 -3مؤهالت األشخاص املييَّنني.
 -4مدة والية كل من رئيس السلطة و ع ائها ،واالضطالع ابلوالية ملدة حمددة مع إمكانيوة
إعادة التييني و بدون هذه اإلمكانية ،وطريقة ملء الشواغر.
 -5إقالة ع اء السلطة.
 -6إمكانيووة موونع األع وواء امنووانة موون املاليقووة الق ووائية و موون ا ادعوواء يتيلو
لواجباهتم و ماردتهم لوظائفهم.

دائهووم

 -7تييني املوظفني الالزمني.

اثنيا -التعليقات على الفصل التاسع والنُهوج البديلة يف التشريعات القائمة
ألف -مقدمة
 -1يتنوواول الفنوول التادووع" ،السوولطة القائمووة ابإلدارة وتنظيمهووا" ،التنووميم املؤدسووظ لنظووا
ديادووة املنا سووة وتكوينووه .ورغووم نووه قوود يفهووم موون صوويغة الفنوول التادووع ووا تش و إ إنشوواء
السلطة القائمة ابإلدارة قط ،إ ا تغطظ إطوارا مؤدسويا ودوع ملنظوموة ديادوة املنا سوة ،يشومل
األدوار املنوطة بكل من امكومة واحملكمة ودلطة املنا سة ،والتفاعل بني هذه اجلهات.
 -2ووجووود إطووار مؤدسووظ مالئووم هووو شوور مسووب إلنفوواس ق ووانني املنا سووة عل و ووو يووال.
ورغووم ن ق وودرا كب و ا موون النقاش ووات يرك ووع عل و الق ووا املوض وووعية -موون قبي وول القواع وود املناد ووبة
الدتيراض عمليات االندماج ،وإداءة ادوتيمال املركوع املهويمن ،والتكوتالت االيتكاريوة -مل يوول
دوووا اهتمووا ضووبيل نسووبيا ابلش وواغل املؤدسووية واإلجرائيووة .بيوود نووه ييسمووا ييتموود قووانون يسوون
النياغة بشأن مكا حوة االيتكوار ،وإن عود إيوالء اهتموا كوا ابجلوانو املؤدسوية واإلجرائيوة
قوود يف ووظ إ داء هعيوول لنظووا مكا حووة االيتك وار .ور ظوول االع وها وووذه اجلوان و  ،يتعايوود
التشديد عل االعتبارات املؤدسية والتشغيلية.
 -3ولدا تشكيل اإلطار املؤدسوظ لنظوا ديادوة املنا سوة ،تسوور عودة دوبلة جوهريوة يتيوني
عل اجلهة املؤدسية املينية ابلتخطيط ن جتي عنها ،وهظ:
ما هظ اهليبة املسؤولة عن نشطة التحقيو واإلنفواسو وهول هوظ جوعء مون وزارة،
()
و وكالة خاضية لرعاية وزير ر امكومة ،و وكالة تتمتع ابالدتقالل التا و
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(ب) مووا هووظ اهليبووة املسووؤولة عوون ااوواس ول قورار ر ق ووا مكا حووة االيتكووارو هوول
هظ وكالة اإلنفاس ،هيبة ق ائية ،احملكمةو
(ج)

ما مدا تطبي املراجية الق ائية للقرارات املتيلقة ابملنا سةو

()1

 -4وجوهر السوؤال األول هوو موا إسا كوان ينبغوظ مونع هيبوة اإلنفواس االدوتقالل عون امكوموة
(مسال عن وزيور ر امكوموة) .وقود يكوون هنواال اخوتال بوني الووال ت الوطنيوة مون ييو درجوة
األمهيووة الوول تيلقهووا علو موونع االدووتقالل للسوولطات املينيوة ابملنا سووة .ور الواقووع ،قوورر عوودد موون
البلدان عد إنشاء دلطة مستقلة تيىن ابملنا سوة بول تتوو تنفيوذ السيادوة املتيلقوة ابملنا سوة إدارة
وزارية خمننة هلذا الغرض.
 -5بيوود نووه يوجوود توا و متعايوود ر انراء عل و نووه موون املستحسوون إنشوواء وكوواالت مسووتقلة
تتحموول املس ووؤولية ع وون إنف وواس إط ووار املنا س ووة .ويتمسوول االجت وواه الق ووائم ر ميظ ووم الس وولطات امليني ووة
ابملنا سووة الوول نشووبت ر املاضووظ القري و (عووادة ر بلوودان اميووة وبلوودان متوور اقتنوواداهتا ريلووة
انتقاليووة) ر منحهووا كوومم قوودر الكوون موون االدووتقالل اإلدارا .وهووذه س وة ر غايووة األمهيووة أل ووا
حتمظ السلطة من التأث السيادظ.
 -6ويتيل و الس وؤاالن األخ و ان بتوزيووع املسووؤوليات املتيلقووة اباوواس الق ورارات داخوول النظووامني
اإلدارا والق ووائظ .وتتمسوول إيوودا املسووائل الرئيسووية ر هووذا النوودد يمووا إسا كووان ينبغووظ ال دم و
املهووا اإلداريووة والق ووائية داخوول وكالووة مينيووة ابإلنفوواس .بووالنظر إ ن التنووميم املؤدسووظ ييتموود
بدرجووة كبو ة علو السوويال احملوودد للدولووة ،إنووه ال يوجوود ذوووسج وايوود يتوويع الوضووع األمسوول جلميووع
البلدان .ور يني ن القبول بد الطين الددتورا ر انيدا الفنل بني املهوا الق وائية واملهوا
التحقيقية ر ظول قوانون املنا سوة املننوفة اجلاموايكظ يبودو نوه يودعم الفنول ،وإن خطوة يكوموة
اململكة املتحدة املطروية مؤخرا ،وقوامها دم مكتو التاوارة املننوفة وجلنوة املنا سوة ميوا ،يبودو
ا تس ر االجتاه املياكس.
 -7وم وون امليت وواد ر ميظ ووم ال وونظم القانوني ووة ن ةخ ووذ التشو ورييات ابملراجي ووة الق ووائية بغي ووة
اإلشورا عل و إنفوواس ق ورارات السوولطات املينيووة ابملنا سووة .وييتقوود عل و نطووال وادووع ن املراجيووة
الق ووائية املسووتقلة لق ورارات السوولطات املينيووة ابملنا سووة ،د وواء عوون طري و احملوواكم الياديووة و عوون
طري هيبات ق ائية متخننوة ،هوظ مور مرغووب يوه يرصوا علو اإلننوا والنعاهوة ر عمليوة
صنع القرار(.)2
 -8وكم وا لووويأ عوواله ،يوجوود عوودد موون اايووارات املتايووة لتنووميم اإلطووار املؤدسووظ .فووظ
ميظووم الوووال ت الوطنيووة ،يتبووع هيكوول نظووا املنا سووة وتوزيووع مسووؤوليات صوونع القورار داخوول الوونظم
اإلدارية والق ائية ،بنورة عامة ،وايدا من النماسج اهليكلية السالثة التالية(:)3
__________

()1
()2
()3
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Trebilcock M and Iacobucci EM (2010). Designing competition law institutions: values, structure
.and mandate. 41 Loyola University Chicago Law Journal 455

للحنول عل ميلومات إضوا ية ،انظور موذكرة مانوة األونكتواد ليوا  2008بينووان "ادوتقالل السولطات املينيوة
ابملنا سة ومساءلتها".TD/B/COM.2/CLP/67 .
 ،Trebilcock and Iacobucciالنفحات ( 464-459انظر اماشية .)1
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اول السلطة صاليية التحقي وتكون مطالبة بر وع
()
النموسج الق ائظ السنائظَّ :
الوودعاوا املتيلقووة ابإلنفوواس مووا احملوواكم اليامووة مووع إمكانيووة االدووتبنا مووا حموواكم االدووتبنا
اليامة (اجلدول )1؛
(ب) ذوسج الوكاالت السنوائظ :ا َّوول السولطة صواليية التحقيو وتكوون مطالبوة بر وع
الوودعاوا املتيلقووة ابإلنفوواس مووا السوولطات املتخننووة ر الفنوول ر ق ووا املنا سووة ،مووع متتيهووا
حب االدتبنا ما هيبات ادتبنا متخننة خرا و ما حماكم ادتبنا عامة؛
(ج) ذوووسج الوكالووة املتكاملووة  -او َّوول السوولطة صوواليية التحقيو والفنوول ميووا ،مووع
متتيها حب االدتبنا ما هيبات ادتبنا عامة و متخننة (اجلدول .)2
 -9وينطوا كل من هذه النماسج عل بيض املياوضوات .موسال ،قود منسون ذووسج الوكواالت
السنووائظ نوعيووة صوونع الق ورار عوون طري و تركيووع صوواليية الفنوول ر اموعووة صووغ ة موون الق وواة سوا
التخنووا وااووممة .وموون الناييووة األخوورا ،قوود يتطل و هووذا النموووسج م ووارد كسيفووة إ درجووة غ و
مقبولة ر الوقت الذا تتيع يه احملاكم الياموة بوديال متيسورا ،كموا ن هوذا النمووسج قود يسو شوواغل
بش ووأن اليدال ووة الطبييي ووة و احملاكم ووة و و األص ووول القانوني ووة إسا كان ووت إمكاني ووة اللا وووء إ احمل وواكم
اليامووة حموودودة .وقوود ذسوول ذوووسج الوكالووة املتكاملووة خطووة اإلنفوواس األكسوور كفوواءة موون الناييووة اإلداريووة
ولكنه قد ييرض احملاكمة و األصول القانونية ملخاطر كب ة ،وهظ خماطر جي اتقاؤها.
 -10وقد اعتمد كس من الدول األع اء شكاال خمتلفة من هذه النماسج اهليكليوة األدادوية
و معجيووا منهووا .أيوود الهتيبووات الشووائية ،عل و دووبيل املسووال ،هووو ن تتمتووع السوولطة بنوواليية
التحقي والفنل ميا يموا يتيلو بيمليوات االنودماج والهكوع ،علو ن تتمتوع بودور حتقيقوظ قوط
يما يتنل ابملماردوات التااريوة التقييديوة وإبدواءة ادوتيمال املركوع املهويمن ،بينموا توؤدا احملواكم
اليادية و اهليبات الق ائية املتخننة مهمة الفنل.
اجلدول 1
التص ممميم املؤسس ممي لنف ممال املنافس ممةة النُه مموج البديل ممة يف التشم مريعات القائم ممة  -النم مموذج
القضائي الثنائي
البلد و اموعة البلدان الوصف
دهاليا

__________

()4

4

اللانووة األد وهالية للمنا سووة واملسووتهل مسووؤولة عوون التحقي و ر انتهاكووات قووانون
املنا سو و ووة واملسو و ووتهل ليو و ووا ( 2010قو و ووانون املماردو و ووات التااريو و ووة ليو و ووا 1974
دوابقا)( .)4وجيووز هلووا ن تر وع دعوواوا موا احملكمووة االحتاديوة ضوود جهوات األعمووال
الل تيتقد ا قد خالفت قانون املنا سة واملستهل .
وقوود نشووبت احملكمووة االحتاديووة لق ووا املنا سووة وج و قووانون املماردووات التااريووة
ليووا  ،1965وهووظ متووارص اختناصووها ياليووا وج و قووانون املنا سووة واملسووتهل .
وتيمل احملكمة سابة هيبوة مراجيوة .وتيومل املراجيوة االدوتماع مون جديود إ طورا
الق ووية و إعووادة النظ وور ر ملفهووا .وألغ وراض املراجيووة ،جي وووز للمحكمووة ن ت ووؤدا
مجيع املها ومتارص مجيع السلطات الل تؤديها ومتاردها اجلهوة األصولية الول ااوذت
القرار .يمكنها ن تؤكد القرار األصلظ و تلغيه و تيدله.
خمولة النظر ر ق ا املنا سة والفنل يها ائيا.
واحملكمة االحتادية َّ

اللانة األدوهالية للمنا سوة واملسوتهل هوظ دولطة قانونيوة مسوتقلة مسوؤولة عون إنفواس قوانون املنا سوة واملسوتهل
ليووا ( 2010قووانون املماردووات التااريووة ليووا  1974دووابقا) وغ و ه موون الق ووانني سات النوولة .انظوور ال ورابط
التايل.https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission :
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البلد و اموعة البلدان الوصف

جامايكا

جنوب ريقيا

تتمتع جلنة التاارة املننفة ر جامايكا بسلطة إجوراء التحقيقوات ر السولوال التاوارا
ر جامايك ووا بغي ووة حتدي وود م ووا إسا كان ووت مؤدس ووة م وون مؤدس ووات األعم ووال متورط ووة ر
الاردات خمالفة لقانون املنا سة املشروعة.
وجيوووز للمحكمووة اليليووا ،بنوواء عل و طل و تقدمووه جلنووة التاووارة املننووفة ) ( :ن ةموور
الشخا املخالف للقانون ن يد ع للتاج غرامة مالية ال تتااوز مليون دوالر إسا كان
األم وور يتيلو و بف وورد وال تتي وودا س ووة مالي ووني دوالر إسا ك ووان األم وور يتيلو و بشخن ووية
مينوية؛ و (ب) ن تندر مورا زجور نوع الشوخا املخوالف للقوانون مون القيوا ا
دلوال مانع للمنا سة (انظر املادة  47من قانون املنا سة املشروعة).
يشو ووتمل النظو ووا املؤدسو ووظ إلنفو وواس قو ووانون املنا سو ووة ر جنو وووب ريقيو ووا عل و و ثو ووال
هيبات ،هظ جلنة املنا سة ،وحمكمة املنا سة ،وحمكمة االدتبنا اااصة ابملنا سة.
وو قووا للمووادة  21موون قووانون املنا سووة ر جنوووب ريقيووا (القوانون) ،تشووتمل مهووا جلنووة
املنا سووة ر جنوووب ريقيووا علو التحقيو ر السوولوال املووانع للمنا سووة املخووالف للفنوول
السووان م وون القووانون؛ وتقي وويم ةث و عملي ووات االن وودماج والش وراء عل و املنا س ووة واا وواس
اإلجوراء املنادو ؛ ورصوود مسووتو ت املنا سووة وشووفا ية السووول ر االقتنوواد؛ وحتديوود
اليوائ الل تيهض املنا سة؛ والقيا بدور الدعوة إ التندا هلذه اليوائ .
وو قا للمادة  27من القانون ،جيوز حملكمة املنا سة ر جنوب ريقيا القيا ا يلظ:
 الفنوول ر الق ووا الوول تتنوواول ا دوولوال حمظووور وجو الفنوول السووان ،وتقريوور
مووا إسا كووان السوولوال احملظووور قوود ينوول يووال ،ور يووال ثبوووت سلو  ،وورض ا
دبيل انتنا ينا عليه هذا القانون؛
 الفنوول ر ا مسووألة خوورا جيوووز عرضووها عليهووا وجو هووذا القووانون ،وإصوودار
ا مر مننوص عليه يه؛
 النظ وور ر الطي ووون املقدم ووة م وون جلن ووة املنا س ووة وال وول جي وووز إيالته ووا إ احملكم ووة
وج هذا القانون ،و إعادة النظر ر ا قرار صادر عن اللانة؛
 إصدار ا قرار و مور ضرورا و مناي ألداء مهامها وج هذا القانون.
وجيوز ادتبنا قرارات حمكمة املنا سة ما حمكمة االدتبنا اااصة ابملنا سة.

اجلدول 2
التصميم املؤسسي لنفال املنافسةة النهوج البديلة يف التشريعات القائمة ،منوذج الوكالة املتكاملة
البلد و اموعة البلدان الوصف
االحتاد األورويب
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تتمتووع املفوضووية األوروبيووة بسوولطة التحقيو والفنوول ر املماردووات وعمليووات االنوودماج
الوول تموول ن تكووون مانيووة للمنا سووة وقوود تووؤثر ر التاووارة بووني الوودول األع وواء ر
االحت و وواد األورويب .انظ و وور الئح و ووة اجملل و ووس رق و ووم  2003/1املؤرخ و ووة  16ك و ووانون األول/
ديس ووممم  2002بش ووأن تطبيو و قواع وود املنا س ووة الو وواردة ر امل ووادتني ( 101امل ووادة 81
دابقا مون مياهودة اجلماعوة األوروبيوة) و( 102املوادة  82دوابقا مون مياهودة اجلماعوة
األوروبي و ووة) م و وون املياه و وودة ،والئح و ووة اجملل و ووس رق و ووم  2004/139املؤرخ و ووة  20ك و ووانون
السان/يناير  2004بشأن امد من يواالت الهكوع بوني املشواريع .وعموال ابملوادة  7مون
الئحوة اجمللوس األورويب رقووم  ،2003/1علو دووبيل املسوال ،جيوووز للمفوضوية ن تفوورض
عل و املؤدس ووات املخالمنف ووة ت ووداب تن ووحيحية ،د وولوكية وهيكلي ووة ،تك ووون متناد ووبة م ووع
املخالفة املرتكبة وضرورية لوضع يد للمخالفة.
وتيمل املفوضية األوروبيوة جنبوا إ جنو موع السولطات الوطنيوة املينيوة ابملنا سوة ر
الوودول األع وواء موون جوول إنفوواس قواعوود االحتوواد األورويب املتيلقووة نووع االيتكووار ر
إطار الشبكة األوروبية للمنا سة.
5
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اململكة املتحدة

6

وتشووكل هووذه الشووبكة داة يالووة تتوويع تطبي و قواعوود االحتوواد األورويب املتيلقووة نووع
االيتكوار علو ووو متسو مون قبوول خمتلووف اهليبووات املينيوة ابإلنفوواس .ومنووذ عووا ،2004
اعتمدت املفوضية والسلطات الوطنية املينية ابملنا سة كسر من  1 000قورار تتيلو
ابلتحقي ر اموعة وادية من الق ا تشمل مجيع قطاعوات االقتنواد .ور الفوهة
من  2004إ  ،2014ااذت السلطات الوطنية املينيوة ابملنا سوة موا يعيود علو 85
ر املائة من اموع القرارات املتيلقة بتطبي قواعد االحتواد األورويب سات النولة نوع
االيتكو ووار .لو ووذا ،مو وون املهو ووم ن تتمتو ووع اجلهو ووات الوطني و ووة املينيو ووة ابملنا س و ووة ميو ووع
السلطات الل حتتاج إليهوا لتطبيو قواعود االحتواد األورويب املتيلقوة نوع االيتكوار علو
و يال.
ور  11كانون األول/ديسممم  ،2018وقمنع األمور التووجيهظ (االحتواد األورويب) رقوم
 1/2019لين ووبع ق ووانوا يق ووظ بتمكو ووني د وولطات املنا س ووة ر ال وودول األع و وواء
للنهوض دائهوا ر اوال اإلنفواس وجيلهوا قوادرة علو ضومان عمول السوول الداخليوة
عل و دليم ،مث نشر هذا األمر ر اجلريدة الرسية لالحتواد األورويب ر  14كوانون
السان/يناير .2019
ويهد األمر التوجيهظ إ التحقو مون ن السولطات الوطنيوة املينيوة ابملنا سوة الول
تتقيد بنفس األداص القوانون -ا قواعود االحتواد األورويب املتيلقوة نوع االيتكوار-
متتل و دوات اإلنفوواس املالئمووة إلجيوواد اووال مشووهال يقيقووظ إلنفوواس إطووار املنا سووة.
وهل ووذا الغ وورض ،ي وونا املق ووهن عل و و ام وود األدف م وون ال ووماات واملي وواي الكفيل ووة
بتمكني السلطات الوطنية املينية ابملنا سة من حتقي إمكااهتا ابلكامل.
دوولطة املنا سووة واألد ووال هووظ إدارة يكوميووة غ و وزاريووة ،ت ووم مديريووة و مينيووة
ابإلنفوواس ومديريووة نيووة مينيووة ابألدووال وعمليووات االنوودماج .وتتووو دوولطة املنا سووة
واألد و ووال التحقي و و ر ااروق و ووات املمكن و ووة للو و ووائع ال و وول حتظ و وور االتفاق و ووات املاني و ووة
للمنا سوة وجو قوانون املنا سوة ،وتر وع دعواوا جنائيوة ضود األ وراد الوذين يرتكبووون
جورائم التكووتالت االيتكاريووة ،وتسووهر علو إنفوواس قووانني وايووة املسووتهل  ،و اصووة
األمر التوجيهظ واللوائع املتيلقني بشرو التياقد غ اليادلة ر عقود املستهلكني.

ملانيا

د وولطة املنا س ووة ر ملاني ووا (املكت و االحت ووادا للتك ووتالت االيتكاري ووة) ،ه ووظ د وولطة
احتاديووة عليووا مسووتقلة تشوور عليهووا الوووزارة االحتاديووة للشووؤون االقتنووادية والطاقووة.
وت ووم هووذه السوولطة شوويبة خمننووة تنوودر القورارات املتيلقووة ابلتكووتالت االيتكاريووة
وعمليووات االنوودماج واملماردووات غ و السووليمة (تسووم شوويبة الق ورار) .وتتووو ي ووا
مهمووة إنفوواس قووانني وايووة املسووتهل  .وتوتَّخووذ كوول القورارات ابألغلبيووة .وتتمتووع شوويبة
القرار ابالدتقالل الكامل وال ا ع ألا توجيهات و وامر.

مجهورية كور

نش ووبت جلن ووة التا ووارة املنن ووفة الكوري ووة ر ع ووا  .1981وه ووظ الوكال ووة الويي وودة ر
املخولو ووة دو وولطة التحقي و و والفنو وول ر الق و ووا املتيلقو ووة ابملماردو ووات املانيو ووة
كو ووور
َّ
للمنا سو ووة ،مو وون قبيو وول إدو وواءة ادو ووتيمال املركو ووع املهو وويمن ،والتكو ووتالت االيتكاريو ووة،
وعملي ووات االن وودماج والشو وراء املاني ووة للمنا س ووة .وه ووظ مكلَّف ووة ي ووا بتحدي وود مبلو و
الغرامات اإلدارية (القانون املتيل بتنظيم االيتكارات والتاارة املننفة ،املادة .)35

النني

تنا املادة  9من قانون مكا حة االيتكوار ر النوني علو ن ينشوس الوس الدولوة جلنوة
ملكا ح ووة االيتك ووار تك ووون مس ووؤولة ع وون تنظ وويم نش ووطة مكا ح ووة االيتك ووار وتنس وويقها
وتوجيههو ووا ،كمو ووا تو وونا عل و و ن يتو ووو الو ووس الدولو ووة حتديو وود تشو ووكيل جلنو ووة مكا حو ووة
االيتكار ووضع قواعد عملها .وإ جانو سلو  ،تونا املوادة  10علو ن تتوو وكالوة
إنفواس قوانون مكا حوة االيتكوار الول ييينهوا الوس الدولوة (واملسوماة يموا يلوظ وكالوة إنفواس
ق ووانون مكا ح ووة االيتك ووار التابي ووة جملل ووس الدولو ووة) املس ووؤولية ع وون نش ووطة إنف وواس قو ووانون
مكا حة االيتكار .وجيوز لوكالة إنفاس قانون مكا حوة االيتكوار التابيوة جمللوس الدولوة ن
اووول ،حبس و مقت وويات اليموول ،الوكوواالت املنو من
واظرة ر امكومووات احملليووة للمقاطيووات
GE.19-07125
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ومنوواط امكووم الووذال والبلوود ت التابيووة مباشوورة للحكومووة املركعيووة ،املسووؤولية عوون نشووطة
إنفاس قانون مكا حة االيتكار ،و قا هلذا القانون.
وقوود وا قووت اجلمييووة الوطنيووة ر النووني ،ر  17آسار/مووارص  ،2018عل و خطووة
لوودم د وولطات املنا سووة ال ووسال  ،وه ووظ اللانووة الوطنيووة للتنميووة واإلص ووالن ،ووزارة
التا ووارة ،واإلدارة امكومي ووة للن ووناعة والتا ووارة ،ر هيب ووة واي وودة طلو و عليه ووا اد ووم
اإلدارة امكومية لتنظيم األدوال.

الممازيل

بيو وود التغي و و ات ال و وول دخلو ووت ر ع و ووا  2012عل و و التنو ووميم املؤدس و ووظ لس و وولطة
مكا حو ووة االيتكو ووار ،صو ووبحت هيبو ووة التحقي و و جو ووعءا مو وون هيكو وول دو وولطة مكا حو ووة
االيتك ووار ومل تي وود اتبي ووة ل وووزارة اليو ودل .وص وودر ق ووانون جدي وود نقل ووت وجب ووه مه ووا
التحقي و الوول ت ووطلع وووا وزارة اليوودل إ هيبووة اإلش ورا اليامووة (الوول تيموول حتووت
رعايووة اجمللووس اإلدارا ممايووة االقتنوواد) املسووؤولة ياليووا عوون إجوراء التحقيقووات ر ق ووا
مكا حة االيتكار ،وتقييم عمليات االندماج ،وإيالة اانومات إ احملكمة.
وألن مانوة القووانون االقتنووادا تتوو املسووؤولية عوون إنفواس قووانون مكا حووة االيتكووار
وقووانون وايووة املسووتهل كليهمووا ،نتياووة عمليووة إعووادة هيكلووة التنووميم املؤدسووظ،
كرص ينوور لالضووطالع هووا وايووة املسووتهل  .وعل و
نشووبت هيبووة جديوودة دووت َّ
هذا األداص ،ال تيىن دلطة مكا حة االيتكار بق ا واية املسوتهل  ،وإذوا هوظ
خمولووة التحقي و ر عملي ووات االنوودماج واملمارد ووات املانيووة للمنا س ووة الوول ذك وون ن
َّ
ت ر ابلسول الممازيلية والفنل يها.

ابء -إنشاء السلطة القائمة ابإلدارة وتسميتها
 -11املكوون الرئيسوظ للنظوا املتيلو بسيادوة املنا سووة هوو السولطة املينيوة ابملنا سوة الول يطلو
عليها عادة ادم جلنة املنا سة و الس املنا سة.
 -12وي وودخل ر ص ووميم اإلدارة التنظيمي ووة هل ووذه اليملي ووة اد ووتقالل الس وولطة امليني ووة ابملنا س ووة
يمووا يتنوول بنوونع الق ورار .وقوود عيوودت صووياغة قووانون املنا سووة النموووسجظ بنوواء عل و ا وهاض ن
النوووع األكسوور كفوواءة موون نوواع السوولطة اإلداريووة هووو ر ووا النوووع الووذا يتمسوول ر هيبووة شووبه مسووتقلة
ساتيا و هيبة مستقلة اتبية للحكومة تتمتع بسلطات قوية إلجراء حتقيقات وتوقيع جعاءات ،وموا
إ سل  ،مع إاتية اإلمكانية ر الوقت نفسه للاوء إ هيبة ق ائية عل .
 -13ولتحنني السلطة من التدخالت ااارجية و من النفوس ااارجظ ،قا عودد مون الووال ت
الوطني ووة (تركي ووا ،ومجهوري ووة ك ووور  ،ود وولو اكيا ،وهنغ ووار ) إبنش وواء د وولطة مس ووتقلة ميني ووة ابملنا س ووة
مفن وولة موواد عوون الوووزارات التقليديووة ر امكومووة .ورغووم ن السوولطة ال تتمتووع ابدووتقالل هيكلووظ
ات  ،ابعتباره ووا اتبي ووة هليب ووة وزاري ووة ،ه ووظ تتمت ووع ابد ووتقالل تو وراتا ووظيف ووظ يت وويع هل ووا اا وواس قراراهت ووا
ابدتقالل ات ( .)5ور بيض الوال ت الوطنية ( ملانيا ،واململكة املتحدة ،واليوان) الول تن ووا يهوا
السوولطة حتووت لوواء وزارة يكوميووة (عووادة مووا تكووون هووظ وزيوور الشووؤون االقتنووادية ،و وزيوور النووناعة
والتاووارة) ،يكووون للسوولطة ي ووا القوودرة عل و ااوواس الق ورارات دون موا قووة الوووزير امليوومل .ور بلوودان
خرا ،مسل بوركينا ادو ،وتوونس ،نشوس يهوا ورع التحقيو التوابع لسولطة املنا سوة كوإدارة إبيودا
الوزارات ،ي َّ
شكل الفرع الق ائظ للسلطة كهيبة مجاعية منفنلة ر شكل الس.
__________
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جلنووة التاووارة املننووفة الكوريووة (مجهوريووة كووور ) مسووتقلة متامووا عوون دووائر اهليبووات امكوميووة موون يي و الهتيبووات
اااصة ابملوظفني ،وإدارة امليعانية ،وصنع القرار.
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 -14ومث ووة ماليظ ووة ج ووديرة ابالهتم ووا ه ووظ ن ووه ر بي ووض ال وووال ت الوطني ووة  -م ووسال الممازي وول
ومجهوريووة كووور  -بوود ت السوولطة املينيووة ابملنا سووة كووإدارة ر إيوودا الوووزارات مث اكتسووبت ر وقووت
الي و معيوودا موون االدووتقالل و ادووتقالال كووامال .الممازيوول غ و َّ ت تنووميمها املؤدسووظ ر 2012
تيعيعا الدتقالل دلطة مكا حة االيتكوار وتركيوع املهوا املتيلقوة ابملنا سوة لودا الشوي التابيوة هلوا؛
وتش وومل ه ووذه امله ووا عم ووال التحقي و ال وول كان ووت ج ووعءا م وون مس ووؤوليات وزارة الي وودل .وعل و ه ووذا
األدوواص ،يل و الوورغم موون ن وزارة اليوودل مازالووت متووارص الرقابووة عل و دوولطة مكا حووة االيتكووار
ل مان تقيدها ابلقانون ر ظل داء مهامها ،إن السلطة ال ا ع للوزارة وال ترتبط وا مون ييو
التسلسل اهلرمظ .لذا ،هظ حمكمة إدارية مستقلة تتو شؤو ا بنفسوها( .)6وهوذا يشو إ ن اتبواع
ادهاتياية تطوير تتسم ابلدينامية والتدرج ذكن ن يشكل اا عمليا إلنشاء السلطة املينية.
 -15وينبغووظ التأكيوود عل و ن االدووتقالل ر صوونع الق ورار يتطل و ي ووا ادووتقالال ر شووؤون
امليعاني ووة وامل وووظفني .االد ووتقالل امل ووايل يكف وول ال ين ووبع التموي وول داة للت ووأث ر القو ورارات ال وول
تتخووذها السوولطة .مووا ادووتقالل املوووظفني ،يتطل و ن يكووون توظيووف اليوواملني ر السوولطة موون
اختنوواص السوولطة نفسووها ولوويس وزارة يكوميووة .ويتفوواوت مسووتوا االدووتقالل الووذا تتمتووع بووه
السلطات املينية ابملنا سة ر الدول األع اء.
 -16ور بيض الوال ت الوطنية ،اندات هيبات خمتلفة ر هيبة وايدة خمولة مجيع املها ر
اوواالت املماردووات التااريووة التقييديووة ووايووة املسووتهل وقووانون الشووركات ،كمووا ه وو امووال ر
كولومبيووا( ،)7وبو و( ،)8ونيوزيلنوودا( .)9وقوود يسوواعد إدووناد واليووة تنظيميووة وادووية لسوولطة وايوودة ر
احملا ظة عل نعاهة ديادة اإلنفاس ومتادكها.
 -17وبووديال عوون سل و  ،اختووارت بيووض البلوودان ،ك والوال ت املتحوودة ،ن تكووون لووديها عوودة
وك وواالت مت ووارص وال ت إنف وواس منفنو وولة و متداخل ووة .وم ووع ن هو ووذا الب ووديل ميق وود إدار  ،و ووإن
الوال ت املتداخلة قد ت ومن إنفواسا كسور صورامة ييو إ وا تعيود مون صويوبة ةثو القطواع امليومل
ر السلطات و السيطرة عليها.
__________
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انظ وور منظم ووة التي وواون والتنمي ووة ر املي وودان االقتن ووادا ،2014 ،اجتم وواع مائ وودة مس ووتديرة ي ووول التغو و ات ر
الت نو و و ووميم املؤدسو و و ووظ لسو و و وولطات املنا سو و و ووة ،مو و و ووذكرة مقدمو و و ووة مو و و وون الممازيو و و وول ،متايو و و ووة عل و و و و ال و و و ورابط التو و و ووايل:
)http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2014

.129&doclanguage=en
( )7ابإلضا ة إ الق ا املتيلقة ابملنا سة ،وإن هيبوة اإلشورا مسوؤولة عون إدارة التشورييات التاليوة :بوراءات االخوهاع،
واليالمووات التااريووة ،ووايووة املسووتهل  ،وغوور التاووارة ،واملواصووفات واملقوواييس الفنيووة .انظوور املووادة  3موون املردووو
 2153املؤرخ  30كانون األول/ديسممم  1992بشأن هيبة اإلشرا عل النناعة والتاارة.
( )8و قا للموادة  1-2مون املردوو التشورييظ رقوم  ،1033يتوو امليهود الووطمل لنوون املنا سوة امورة ووايوة امللكيوة الفكريوة
مسؤولية تطبي التشرييات املتيلقة ابجملواالت التاليوة :املنا سوة ،ومكا حوة اإلغورال وتقودع اإلعواات ،ووايوة املسوتهل ،
واإلعالن ،واملنا سة غ املشروعة ،واملقاييس ،ومراقبوة اجلوودة ،واموواجع غو التيريفيوة ،وإجوراءات اإل والص ،واليالموات
التاارية ،وبراءات االخهاع ،وصنا النبااتت ،وتسميات املنشأ ،ونقل التكنولوجيا.
( )9نشووبت جلنووة التاووارة ،وهووظ كيووان موون كيان ووات التوواج املسووتقلة ،وج و املووادة  8موون قووانون التاووارة ليووا .1986
وهووظ تقووو إبنفوواس التشورييات الوول تشوواع املنا سووة ر دووال نيوزيلنوودا وحتظوور ا ت ووليل و دوولوال خمووادع يقووو بووه
التاووار .وتقووو اللانووة ي ووا إبنفوواس عوودد موون التشورييات الوول ترمووظ ،عوون طريو التنظوويم ،إ تووو موعا املنا سووة ر
األدوال الل تنيد يها املنا سة الفيالة ،كموا ر قطواع االتنواالت ،ومنتاوات األلبوان ،والكهورابء ،و ابيو الغواز،
واملطارات .انظر املوقع .http://www.comcom.govt.nz/about-us/
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 -18وابإلض ووا ة إ سلو و  ،تس وومع بي ووض البل وودان ي ووا ابإلنف وواس اا وواص ،ب وول إ ووا ر بي ووض
اماالت تشاع عليه بشدة (مسال ،دعاوا التيوويض السالثوظ ر الووال ت املتحودة) .من
وذكون اإلنفواس
ااوواص كسوور األط ورا ت ووررا موون السوولوال املووانع للمنا سووة موون ااوواس إج وراء وولء إرادهتووم ،عوووض
االعتماد عل السلطة الل قد يوجد لديها شع ر املوارد و تكون لديها ولو ت إنفاس خمتلفة.

جيم -تكمموين السمملطة ،مما يف ذل م ردسممتها وعممدد أعضممائها ،وكيفيممة تعييممنهم ،وكممكل
السلطة املسؤولة عن تعيينهم
 -19خيتلف عدد ع اء السلطة من بلد إ آخر .وو قا لبيض التشرييات ،ال يكون اليدد
بتووا وقوود ي وهاون بووني يوود دف ويوود قن و  ،كمووا ر دويس ورا( )10واهلنوود( .)11بينمووا توونا بلوودان
خورا ر تشوريياهتا علو اليوودد احملودد لألع وواء كمووا هوو امووال ر االحتواد الرودووظ ،واألرجنتووني،
والممازي و وول ،والممتغ و ووال ،وبلغ و ووار  ،وبنم و ووا ،وب و و و و ،واجلعائ و وور ،ومجهوري و ووة ك و ووور  ،وك و وووت ديف و و ووار،
وكودووتاريكا ،ومالطووة ،واملكسووي  .وتركووت بلوودان خوورا ،مسوول د وهاليا ،اايووار ر مسووألة حتديوود
عدد األع اء للحكومة/للوزير املسؤول.
 -20وتتي وودد د ووالي التييو وني ال وول تتبيه ووا البل وودان املختلف ووة .ف ووظ كسو و م وون البل وودان ،مس وول
إندونيسوويا ،و وكرانيووا واليوواابن ،يووهال القووانون مسووألة تييووني رئوويس اللانووة و ع ووائها ألعلو دوولطة
ديادية (كالرئيس ،مسال) .ور بلدان خرا ،مسل زامبيا وزمبابوا ،ينا القانون عل تويل يود
كبار املسؤولني امكوميني مسؤولية التييينات .ور بيض البلدان ،مسل مالطة واهلند ،يكون نشور
التييينات ر اجلرائد الرسية إلعاميا من جول إعوال اجلمهوور ووا .وحتودد بيوض التشورييات اهليكول
الووداخلظ للسوولطة وطريقووة دائهووا ملهامهووا وت ووع قواعوود عملهووا ،بينمووا توهال تشورييات خوورا هووذه
التفاصيل للسلطة نفسها.

دال -مؤهالت األشخاص املعيَّنني
 -21يتطل و إنفوواس قووانون املنا سووة بناووان اجتموواع اموعووة وادووية موون املهووارات ،هووظ ااووممة
القانونية ،وااممة االقتنادية ،ومهارات اإلدارة اليامة ،وااممة ر إنفاس اللوائع ،والدراية اواالت
نشووا ميينوة .وينبغووظ موون الناييووة املساليووة ،ن يسبووت ع وواء السوولطة اتميووني امووتالكهم مسووتوا
عاليا من ااممة الفنية ر هذه اجملاالت.
 -22وحتوودد عوودة ق ووانني املووؤهالت الوول ينبغووظ تو رهووا ر ا شووخا لكووظ ينووبع ع ووا ر
السولطة .فوظ الممازيوول ،موسال ،جيورا اختيووار ع واء اجمللوس اإلدارا للحمايووة االقتنوادية مون بووني
امل و و وواطنني املي و وورو ني ب و وودرايتهم ر اجمل و ووالني الق و ووانون واالقتن و ووادا وبس و ووميتهم املمت و ووازة( .)12ور
ابكسووتان ،جي و ن يكووون ع وواء جلنووة املنا سووة موون املشووهود هلووم ابلنعاهووة وااووممة الفنيووة والنبووو
__________

()10
()11
()12
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و قا للمادة  )2(18من القانون االحتادا املتيل ابلتكتالت االيتكاريوة والقيوود األخورا علو املنا سوة ،يوهاون
عدد ع اء جلنة املنا سة بني  11و 15ع وا.
و قووا للمووادة  )2(8موون قووانون املنا سووة ليووا  ،2002تتووألف اللانووة موون رئوويس وموون عوودد ال يقوول عوون ع وووين
وال يعيد عل عشرة ع اء آخرين تييمننهم امكومة املركعية.
املادة  4من القانون االحتادا رقم  8884ليا  1994املتيل بنظا واية املنا سة.
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وااممة اليملية الل جي ال تقل عن عشر دونوات ر ا اوال سا صولة ،وا ر سلو النوناعة
والتاارة واالقتناد واملال والقانون واحملادبة واإلدارة اليامة(.)13
 -23ولتانو ا ت ووارب حمتموول ر املن ولحة ،ت ونا تشورييات كس و ة علو ال يكووون لوودا
ع اء السلطة (وموظفيها) مناحل تتيارض موع املهوا الواجو داؤهوا .فوظ اهلنود ،موسال ،ينبغوظ
ال تكون للشخا ا منولحة ماليوة و منولحة خورا تمول ن ت ور بتأديتوه ملهاموه .وعموال
يكووا املووادة  )5(51موون القووانون األملووان املتيلو نووع تقييوود املنا سووة ،جي و ال يكووون ع وواء
املكت األملان للتكتالت االيتكارية مالكني ألا مؤدسة عموال و تكتول ايتكوارا و رابطووة
جتاري ووة و صناعي ووة و مهنيووة و ال يكون ووا رؤدوواء يهووا و ع وواء ر اووالس اإلدارة و اإلش ورا
التابيووة ألا منهووا .ور اململكووة املتحوودة ،جي و عل و ع وواء ري و دوولطة املنا سووة واألد ووال ن
يتقي وودوا دون ووة قواع وود د وولوال متن ووع ع وونهم ش ووغل مناصو و دياد ووية و االض ووطالع داخ وول ي ووعب
ديادظ دوار يسادة جدا و ابرزة دون مقابل .ومىت تيل األمور سوائل اوا مباشورة دولطة
املنا سووة واألد ووال ،ال جيوووز لألع وواء اإلدالء ا خطوواب ديادووظ وال املشوواركة ر ا نشووا
دياد ووظ( .)14ور هنغ ووار  ،ال جي وووز ل و ورئيس ال ووس املنا س ووة وال لن و وواب الو ورئيس وال لغ و و هم م وون
املكرد ووة
املوووظفني لوودا السوولطة املينيووة ابملنا سووة ن يعاول ووا نشووطة مرحبووة خوورا غ و األنشووطة َّ
لألغراض اليلمية والتيليمية والفنيوة و غوراض التوأليف واالبتكوار ،وال عون األنشوطة الناشوبة عون
اليالقات القانونية اهلاد ة إ التنقيع اللغوا والتحريرا ،كما ال جيوز هلوم توويل مناصو كبو ة ر
مؤدسة عمال جتارية وال الي وية ر الس إشرار و الس إدارة(.)15
 -24وتي ووني بي ووض البلو ودان ر ع وووية الس وولطة السل ووني ع وون اجله ووات ص ووايبة املن وولحة م وون
ص و ووناعات ،ورابط و ووات (مس و وول الرابط و ووات املهني و ووة و التااري و ووة) و اموع و ووات (مس و وول اموع و ووات
اليمال/نقاابت اليمال) .ومن معا سل ادتفادة السلطة مون ااوممة القطاعيوة املباشورة ،لكنوه قود
ينبع وديلة متارص النناعة عن طريقها ةث ا غ مناد عل ديادة اإلنفاس.

هاء -مدة ولية كل من رئيس السلطة وأعضائها ،والضطالع ابلوليمة ملمدة دمددة ممع
إمكانية إعادة التعيني أو بدون هكه اإلمكانية ،وطريقة ملء الشواغر
 -25اتلف مدة والية ع اء السلطة القائمة ابإلدارة من بلود إ آخور .ور الوقوت الوراهن،
ييني األع اء ر السولطة القائموة ابإلدارة ر املكسوي ملودة عشور دونوات ،ور اململكوة املتحودة
َّ
ملوودة مثووان دوونوات ،ور إيطاليووا ملوودة دووبع دوونوات ،ور هنغووار ملوودة دووت دوونوات ،ور رمينيووا
وإندونيسوويا ملوودة ووس دوونوات ،ور األرجنتووني والممازيوول ملوودة ربووع دوونوات ،ور بلوودان خوورا،
كسويسرا ،ملدة غ حمددة .ور كسو مون البلودان ،تتوان لألع واء إمكانيوة إعوادة التييوني ييواا،
ولكن مرة وايدة قط.
__________

()13
()14

املادة  )5() (14من املردو السادص عشر النادر ر عا .2010
انظو وور مدونو ووة قواعو وود السو وولوال اااصو ووة ع و وواء ري و و دو وولطة املنا سو ووة واألد و ووال ،متايو ووة عل و و ال و ورابط التو ووايل:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

()15
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واو -إقالة أعضاء السلطة
 -26يتطل و االدووتقالل اإلدارا وايووة ع وواء السوولطة موون اإلقالووة موون مناصووبهم ألدووباب
ديادية .لذل  ،ينبغظ ،عل وجه اليمو  ،ال يقال ع اء السلطة من مناصبهم قبل انتهاء هة
واليتهم إال منممر.
 -27واول التشرييات ر عدة بلدان إيودا السولطات املختنوة صوالييات إقالوة ع وو ر
السلطة القائمة ابإلدارة من مننبه ر يال اخنراطه ر عمال ميينوة و قدانوه اللياقوة للمننو .
اإلص ووابة ابليا ووع اجلس وومان ،م ووسال ،د ووب ليفقال ووة ر مجهوري ووة تنعاني ووا املتح وودة وجن وووب ريقي ووا
وص وربيا واليوواابن؛ وكووذل اإل ووالص ر دوونغا ورة ومالطووة ومووالوا واليوواابن؛ والتغي و عوون اليموول
ما عدا التغيو ر إجوازة لفوهة حموددة ،كموا هوظ اموال ر دوهاليا .ور املكسوي  ،ال جتووز إقالوة
ع وواء السوولطة إال "بسووب إخووالل خطو إثباتووه علو النحووو الواجو " اباللتعامووات الوول تقووع
عل و عووات ع ووو السوولطة القائمووة ابإلدارة .ويتمسوول دووب آخوور ليفقالووة ر امكووم عل و الي ووو
بيقوبة ةديبية و ابلفنل ،كما ر هنغار ( .)16واتلف إجراءات اإلقالة من بلد إ بلد.

زاي -إمكانيممة مممنع األعضمماء احلصممانة مممن املاليقممة القضممائية أو مممن أي ادعمماء يتعلممق
أبدائهم لواجباهتم أو مارستهم لوظائفهم
 -28مماية ع اء وموظفظ السلطة القائمة ابإلدارة من املاليقة الق وائية والودعاوا ،جيووز
منحهم ينانة كاملة ثناء قيامهم هامهم .فظ ابكستان ،مسال ،تتمتع السلطة و ا مسؤول و
موظو ووف يهو ووا ،وج و و قو ووانون املنا سو ووة الباكسو ووتان( ،)17ابمنو ووانة مو وون الو وودعاوا و املاليقو ووة
الق ائية و غ سل من اإلجراءات القانونية يما يتيل ا يول قواموا بوه و قنودوا القيوا بوه
حبسن نية.
 -29وينبغووظ ال تف ووظ امنووانة موون الوودعاوا الق ووائية إ يرمووان امل وواطنني املت ووررين و
الشووركات املت ووررة موون امو ر ر ووع دعوووا قانونيووة ضوود السوولطة نفسووها (ولوويس ضوود ع ووائها)
بسب انتهاكاهتا املععومة للقانون و بسب التااوز ر ادتيمال السلطة.

ياء -تعيني املوظفني الالزمني
 -30توجد شكال خمتلفة للطريقة الل جيورا ووا تييوني املووظفني ر السولطة القائموة ابإلدارة.
فووظ بيووض البلوودان ،تتووو السوولطة القائمووة ابإلدارة تييووني موظفيهووا .ور بلوودان خوورا ،متووارص
امكومة هذه السولطة .وكموا دوب سكوره ،يتطلو االدوتقالل اإلدارا ن ا َّوول السولطة صواليية
تييوني وادووتخدا اليواملني يهووا .وبنوواء علو سلو  ،وإن البلوودان امرينووة علو االدووتقالل تسوومع
للسلطة بتييني وادتخدا موظفيها.
 -31واتلووف ي ووا طرائ و تنووميم السوولطة املينيووة ابملنا سووة .ووبيض دوولطات املنا سووة يتخووذ
شكل وكاالت إدارية مجاعية ،ر يني يتخذ البيض انخر شكل وكاالت إدارية منفردة .وعالوة
__________

()16
()17
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املادة  /34لف من القانون رقم  57ليا  1996املتيل حبظر الاردات السول غ املشروعة والتقييدية.
املادة  46من املردو رقم  16النادر ر عا .2010
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عل و سل و  ،ي ووطلع بيووض الوكوواالت هووا تتيل و بتشووايع املنا سووة ووايووة املسووتهل  .زد عل و
سل نه يتيني قطيا عل ا دلطة مينية ابملنا سة ن حترص عل األداء اجليد ملوظفيها واليمل
بفيالية وكفاءة.
 -32ومع سل  ،األهم هو ن تكون السلطة املينية ابملنا سة مستقلة عن الوزارات امكومية
التقليديووة .ومووىت تيووذر حتقيو االدووتقالل التنظيمووظ الكاموول ،ذكوون ن تتمتووع السوولطة ابالدووتقالل
الوظيفظ ر داء مهامها املتيلقة ابإلنفاس .ا نه ينبغظ ن تتحنن السولطة املينيوة ابملنا سوة مون
ةث امكومة من خالل االدتقالل املايل واالدتقالل ر اال إدارة املوظفني.
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