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  الحظةم    
استعراض النظراء الطوعي الذي جيريه األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة ينـدرج             
جمموعة املبادئ والقواعد املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف مـن أجـل مكافحـة               يف إطار 

وتتوخى اجملموعة،  . ١٩٨٠  عام العامة يف  التقييدية اليت اعتمدهتا اجلمعية    املمارسات التجارية 
قوانني وسياسات فّعالـة بـشأن       لة أمور، مساعدة البلدان النامية على اعتماد وإنفاذ       يف مج 

  .املنافسة تالئم احتياجاهتم اإلمنائية وحالتها االقتصادية
فريـق  وقد أُعد استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسة املنافسة استجابةً لطلب             

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني      تقرير  ورد يف     ما  على حنو  اخلرباء احلكومي الدويل  
واآلراء املعرب عنها  ).TD/B/C.1/CLP/25(وسياسات املنافسة عن أعمال دورته الثالثة عشرة   

  .تعرب بالضرورة عن آراء األمانة العامة لألمم املتحدة  واليف هذا التقرير هي آراء املؤلف
يتضمن   ما يف طريقة عرض مادته    وال وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور        

التعبري عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القـانوين ألي                
 بشأن تعيني ختومهـا وحـدودها،       أو لسلطات أي منها    أو منطقة  أو مدينة  أو إقليم  أو بلد
  .درجة تنميتها  أوبشأن نظمها االقتصادية أو
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  شكر وتقدير    
األونكتاد، أثناء االجتماعات السنوية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني           يقوم    

وسياسات املنافسة أو أثناء مؤمترات األمم املتحدة اليت تعقد مرة كل مخس سنوات مـن أجـل                 
استعراض جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلِّقة باملنافسة، بـإجراء استعراضـات نظـراء           

ويضطلع فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلكني بأعمال اإلعـداد         .  وسياسات املنافسة  لقوانني
  .الفين هلذا االستعراض حتت إشراف حسن قاقايا، رئيس الفرع

وكان حـسن   . وقد أعد هذا التقرير لألونكتاد دوندن نكومبوريراك وبوب ومياوس          
ويود األونكتاد أن   . ومراجعة التقرير قاقايا ودونغريويل شني مسؤولني عن تقدمي الدعم الفين         

سي، مساعد وزير العدل . يعرب عن شكر وتقديره للمساعدة القّيمة اليت قدمها جريونيمو ل     
كما يعرب األونكتاد عن الشكر والتقدير ملـوظفي مكتـب          ). مكتب املنافسة (يف الفلبني   

  .املنافسة على مسامهتهم أثناء إعداد التقرير
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  مقدمة    
، أي بعـد    ٢٠١٤مـارس   / التقرير استناداً إىل املواد اليت أُتيحت حىت آذار        أُعد هذا   -١

وقد أخذ التقرير يف االعتبار التطورات      . مرور عدة أشهر على بعثة تقصي احلقائق إىل الفلبني        
  .التشريعية اليت جرت بعد الزيارة

  أسس سياسة املنافسة وتارخيها  -أوالً  
. شرق آسيا تقع يف منطقة غرب احمليط اهلـادئ        الفلبني دولة ذات سيادة يف جنوب         -٢

ويصنف .  مليون نسمة  ١٠٣ جزيرة ويفوق تعداد سكاهنا      ٧ ١٠٧وهي أرخبيل يتألف من     
 حيث بلغ نصيب الفـرد    البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن    البنك الدويل البلد ضمن شرحية      

ويـشهد  ). عر اجلاري الس (٢٠١٢  عام  دوالر أمريكي يف   ٢ ٧٠١من الناتج احمللي اإلمجايل     
، ٢٠١٢ عـام   ويف.البلد حالياً فترة استقرار سياسي كبري تساعد على دفع النمو االقتصادي       

يفوق إىل حد كبري معدله يف        ما  وهو - يف املائة    ٦,٨حقق الناتج احمللي اإلمجايل منواً مبعدل       
ـ       - يف املائة    ٥,٣بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا البالغ         صعوبات  على الـرغم مـن ال

  .االقتصادية اليت متر هبا الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب
ومع ذلك، فإن تفاوت دخل األفراد يف البلد ُيعد من بني األعلى يف آسـيا نظـراً                   -٣

وتعكف احلكومة احلالية على تنفيذ مشاريع كبرية، مثل . الستئثار عدد قليل من األسر بالثروة
ومع ذلك، مثة حاجة إىل عمليـة       . ية، بغية التخفيف من حدة املشكلة     تقدمي مساعدات نقد  

ُيتوقع من منو اقتصادي وازدهـار        مما رئيسية إلعادة هيكلة االقتصاد تضمن استفادة الفقراء      
  .عوضاً عن تركيزمها يف أوساط قلة من األثرياء

وقـد قلّـصت    . رربالية نسبياً يف جمايل التجارة واالستثما     يوتعتمد الفلبني سياسات ل     -٤
الرسوم املفروضة على معظم الواردات إىل صفر يف إطار اتفاق التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب               

 ،RA 8179، املعّدل بالقـانون     ١٩٩١  لعام ،RA 7042(شرق آسيا وقانون االستثمار األجنيب      
 ُيسمح بأن   ومبوجب هذا القانون،  . الذي حّرر تدفق االستثمار األجنيب إىل الفلبني      ) ١٩٩٦ لعام

تكون نسبة األسهم األجنبية مائة باملائة يف مجيع جماالت االستثمار باستثناء تلـك املخصـصة               
  . والقوانني السارية)١(للمواطنني الفلبينيني مبوجب دستور الفلبني

وقد يساعد حترير التجارة على تعزيز املنافسة بالنسبة للمنتجات املستوردة، غري أن              -٥
ومع أن ارتفاع   . ية العالية، لبعض السلع، ميكن أن تعوق اختراق الواردات        التكاليف اللوجست 

__________ 

ال ُيمنح امتياز أو شهادة أو ترخيص بأي        : التراث من املادة الثانية عشرة املتعلقة باالقتصاد الوطين و        ١١الفقرة   ) ١(
شكل كان لتقدمي خدمة عامة إال ملواطنني فلبينيني أو شركات أو مؤسسات منشأة مبوجب قـوانني الفلـبني،      

 . يف املائة على األقل من رأمساهلا ملواطنني فلبينيني٦٠على أن تكون نسبة 
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قد جيتذب املستوردين، فإن بإمكان شركات التصنيع احمللية املهيمنة         ) بسبب التواطؤ (األسعار  
خفض األسعار بسهولة من أجل استبعاد املنتجات املستوردة من املنافـسة بـسبب امليـزة               

  .الواضحة من حيث التكلفة
اخلدمات من جزيرة   أو وبوصفها دولة جزرية، فمن األرجح أن يكون نقل املنتجات          -٦

جيعل السوق احمللية شديدة التجزئة وأكثر عرضة بالتايل هليمنـة            مما إىل أخرى عال التكلفة،   
  .االحتكارات اإلقليمية

وعالوة على ذلك، فإن حظر الدستور دخول االستثمار األجنيب يف اخلدمات الـيت               -٧
يف تركز السوق يف قطـاع اخلـدمات الرئيـسية مثـل            اً  قدمها القطاع العام يساهم أيض    ي

ومع أن قانون مكافحة االحتادات االحتكارية أصبح منذ أمد بعيد . االتصاالت والطاقة والنقل
جزءاً من النظام القانوين للفلبني، بدءاً بالقانون اجلنائي القدمي إبان النظام اإلسباين يف مطلـع               

  .شك إىل قانون وسياسة منافسة شاملني  بالن الثامن عشر، فإن البلد يف حاجةالقر
يـزال    ال ،)٢( مينع االحتكار  ١٩٨٦  عام وبالرغم من أن دستور الفلبني الساري منذ        -٨

وترد عدة مواد تتعلق باملنافـسة يف القـانون اجلنـائي           . البلد يفتقر إىل قانون منافسة شامل     
. راقبة األسعار، باإلضافة إىل عدة قوانني خاصة بقطاعات حمـددة         والقانون املدين وقانون م   

فعلـى سـبيل    . واألحكام الفنية الواردة يف هذه املواد ليست شاملة بأي حال من األحوال           
تـرد يف  " احتكار"توجد أحكام تضبط إساءة استخدام مركز اهليمنة، مع أن كلمة      ال املثال،

توجد لوائح بشأن االندماج ألغراض      ال  كما .لقواننيخمتلف األحكام الواردة يف العديد من ا      
  .منع االحتادات االحتكارية

  .ومثة إقرار منذ أمد بعيد باحلاجة إىل قانون منافسة شامل  -٩
وهناك أسباب عديدة تشري إىل أن الوقت رمبا يكون قد حـان إلصـدار قـانون                  -١٠

فقد دعا رئيس الفلبني يف     : وياتأوالً، هناك التزام سياسي واضح على أعلى املست       . للمنافسة
 إىل وضـع قـانون ملنـع االحتـادات          ٢٠١٠يوليه  /خطابه األول بشأن حالة األمة يف متوز      

والدليل الواضح على هذا االلتزام     . االحتكارية توخياً للوفاء بكفالة الدستور للمنافسة الرتيهة      
لعدل الذي أُنشأ مبوجـب     هو إنشاء أول هيئة للمنافسة وهي مكتب املنافسة التابع لوزارة ا          

وثانياً، وجد قانون املنافسة دعماً واسع  .  الصادر يف العام التايل خلطاب الرئيس      ٤٥األمر رقم   
النطاق يف أوساط األعمال التجارية والدوائر األكادميية، فضالً عن دعم األعضاء األساسيني            

  .يف السلطة التشريعية

__________ 

احلكومة سياسة جتارة تكون لفائدة حتقيـق الرفـاه العـام        تنتهج  : "١٩ و ١٣املادة الثانية عشرة، الفقرتان      )٢(
وتستخدم مجيع أشكال وترتيبات التبادل على أساس املساواة والتجاوب، وتنظم أو حتظـر االحتكـارات               

 ".عندما تقتضي املصلحة العامة ذلك
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  اإلطار القانوين  -ثانياً  

  مقدمة    
فلبني تاريخ يف جمال القوانني املتعلقة بقضايا املنافسة يعود إىل حقبة النظام القانوين             لل  -١١

، بينما ترجـع    ١٩٢٥  عام ويعود تاريخ القوانني احلالية املتعلقة باالحتكارات إىل      . اإلسباين
ستور الد  أما.١٩٣٢  عاماألحكام املتعلقة بتقييد التجارة الواردة يف القانون اجلنائي املنقح إىل     

، مع أن األحكام ذاهتا قد      ١٩٨٧  عام احلايل الذي يشري إىل مراقبة االحتكارات فقد وضع يف        
  .وردت يف الدساتري السابقة

  القوانني احلالية  -ألف  
  :لُخصت التشريعات األساسية املتعلقة بقضايا املنافسة على النحو التايل  -١٢

  ؛٢٢ و١١ و٦ و١، املادة الثانية عشرة، الفقرات ١٩٧٨  عامدستور"  
ُعّدل مرة أخرى  (١٨٦، املادة   )٣٨١٥القانون رقم   (القانون اجلنائي املنقّح      

 ١من الفقـرة    ) ٥(، وُعزز بالفقرة الفرعية د    )١٩٥٦مبوجب قانون اجلمهورية رقم     
  ، واليت تعّرف جرمية التحايل وتعاقب عليها؛٧٠٨٠من قانون اجلمهورية رقم 

 ٣٢٤٧، والقانون رقـم  ٢٨، املادة   )R.A No. 386(والقانون املدين اجلديد      
 بشأن التعـويض    ٦، الفقرة   ")قانون منع االحتكارات واجملموعات املقّيدة للتجارة     ("

  .عن األضرار
وعالوة على ذلك، تتناول القوانني اخلاصة والنظم األساسـية ممارسـات             

؛ ٥ة ، الفقـر )R.A No. 7581(املنافسة يف قطاعات حمددة، مثل قـانون األسـعار   
 لغـاء إ املتعلـق ب   ١٩٩٨  عام قانونو؛  ٨، املادة   )R.A No. 6938(والقانون التعاوين   

، املـادة الثالثـة،   )R.A No.8479(النفط نتاج  إلمراحل النهائيةالتنظيمية للالضوابط 
) ٦٨القانون رقـم    (وينص قانون الشركات    . ١٥ واملادة الرابعة، الفقرة     ٩الفقرة  

  .اجعلى مراقبة عمليات االندم
يساعد على شرح طـابع ونطـاق         ال وقد يكون هذا الوصف دقيقاً وشامالً، لكنه        -١٣

نظام إلنفاذ القوانني يتـصدى جلميـع     أويوجد قانون موحد   وال .قوانني املنافسة يف الفلبني   
  .السلوكيات املنافية للمنافسة اليت قد تؤثر يف املستهلكني

وهي حكم ينص على احلـد األدىن مـن         . ة يف صميم نظام املنافس    ١٨٦وتقع املادة     -١٤
، وغرامة ميكن   )سنتني وأربعة أشهر    أو تتراوح بني السجن ملدة ستة أشهر ويوم      (العقوبة اجلنائية   

بيـسو   ٦ ٠٠٠ و ٢٠٠وقد ُحددت هذه العقوبة املالية اليت تتراوح بني         . القول بأهنا غري رادعة   
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قيمتـها بـدوالرات    (كن أن تكون رادعة     مي  ال وهذه الغرامة . ُترفع مطلقاً   ومل ١٩٣٢ عام يف
  ). دوالرا١٥٠ً و١٥الواليات املتحدة األمريكية تتراوح تقريباً بني 

 على  ١٨٦ تشتمل املادة   ال وخالفاً لبعض األحكام األخرى الواردة يف هذه الورقة،         -١٥
  .عقوبة إدارية

 ١ املـؤرخ ) ٣٢٤٧القانون رقـم    (قانون منع االحتكارات واجملموعات املقّيدة للتجارة           
  ١٩٢٥ديسمرب /كانون األول

 هو أقدم قانون منافسة يفرض عقوبات علـى االحتكـارات           ٣٢٤٧القانون رقم     -١٦
واجملموعات املقّيدة للتجارة وينص على التعويض عن األضرار بنـسبة ثالثـة أضـعاف يف               

  .الدعاوى املدنية
ـ    أو ، كل من تتعرض أعماله التجارية     ٦الفقرة  "   رار بفعـل   ممتلكاته ألض

يعتربه غري قانوين، حيصل علـى        أو شخص آخر نتيجة ألي فعل حيظره هذا القانون       
 تعويض يبلغ ثالثة أضعاف األضرار اليت تكبدها عالوة على مـصاريف الـدعوى،          

  .".يشمل الرسوم املعقولة لتوكيل حمام مبا

) RA No. 4152(عدل تعديل قانون حتديد مهام ومؤهالت املوظفني القانونيني يف مكتب وزير ال    
  ١٩٦٤يونيه / حزيران٢٠املؤرخ 
. هو قانون خيّول وزير العدل صالحيات قانونية ومهام تنفيذية يف جمـال املنافـسة               -١٧

  :يتوىل وزير العدل: ٢الفقرة 
دراسة مجيع القوانني املتعلقة باالحتـادات االحتكاريـة واالحتكـارات          "  

  اليت قد تكون ضـرورية لتحـديث       واجملموعات االحتكارية؛ وصياغة التشريعات   
تنقيح القوانني القائمة بغية متكني احلكومة من التصدي بفعالية أكرب للممارسات            أو

 االحتكارية ولكافة أشكال االحتادات االحتكارية واجملموعـات املقّيـدة للتجـارة          
أو حماولة حتديد أسعار غري تنافسية لسلع ذات أمهية أساسـية؛           /التجارة احلرة و   أو
 التحقيق يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات هلذه القـوانني؛ وإطـالق            و
 يشمل اإلجراءات القضائية املالئمـة ملنـع        مبا تصحيحية،  أو اختاذ تدابري وقائية   أو
أنشطة االحتـادات االحتكاريـة واالحتكـارات         أو تقييد االحتكار وممارسات   أو

  ".واجملموعات االحتكارية

  ١٩٩٢مايو / أيار٢٧املؤرخ ) RA No. 7581(قانون األسعار     
  .ميكن القول بأنه يأيت يف املرتبة التالية كأقوى قانون يف جمال السلوك املنايف للمنافسة  -١٨
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ولدى النظر يف األحكام الواردة يف قانون األسعار، من الضروري تذكر أغراض هذا               -١٩
ق تثبيت أسعار الـسلع الـضرورية       هو قانون يوفر احلماية للمستهلكني عن طري       "-القانون  

وسلع االحتياجات األولية، وحتديد إجراءات ملواجهة الزيادات غري املـربرة يف األسـعار يف              
وبالتايل، فإن لبعض األحكام تطبيقات أوسع نطاقـاً،        ". حاالت الطوارئ واألوضاع املشاهبة   

 ضبط األسعار أثناء حاالت غري أن الوكالة املعنية بإنفاذ القانون لديها هدف أساسي يتمثل يف
الطوارئ والتركيز على الضروريات األساسية وسلع االحتياجات األساسية على النحو احملدد           

  .يف القانون
  :ويتضمن قانون األسعار املواد الرئيسة التالية  -٢٠

  األفعال غري القانونية املتعلقة بالتالعب باألسعار   :٥املادة 
  فعال غري القانونية املتعلقة بالتالعب باألسعارالعقوبة على األ  :١٥املادة 
  االنتهاكات اليت يرتكبها شخص اعتباري  :١٧املادة 
  العقوبات اجلنائية دون املساس باجلزاءات اإلدارية  :٢٠املادة 
  ألغراض هذه املادة، ُيقصد باملصطلحني أدنـاه       -تعريف املصطلحات      :٣املادة 

  :يلي ما
األرز، الـذرة، اخلبـز، األمسـاك       : سية تشمل الضروريات األسا   )١"(  

الطازجة واجملففة واملعلبة وغريها من األطعمة البحرية، حلم اخلرتير الطازج، الوجبات 
اجملهزة من حلوم األبقار والدواجن، البيض الطازج، احلليـب الطـازج واجملفـف،             

، صـابون   اخلضروات الطازجة، احملاصيل الدرنية، النب، السكر، زيت الطهي، امللح        
الغسيل ومواد التنظيف، حطب الوقود، الفحم، الشموع، األدوية احليوية حـسب           

  "تصنيف وزارة الصحة؛
  ):٨(ويف الفقرة الفرعية   

الفواكه الطازجة، الدقيق، حلم اخلرتير     : سلع االحتياجات األساسية تشمل   "  
ُتـصّنف    ملاجملفف واجملهز واملعلب، حلوم األبقار والدواجن، منتجات األلبان الـيت        

ضمن الضروريات األساسية، الشعرية، البصل، الثوم، اخلل، صلصة الصويا، صابون          
احلمام، األمسدة، املبيدات احلشرية، مبيدات األعشاب، الدواجن، أعالف اخلنـازير          
واملواشي، املنتجات البيطرية للدواجن واخلنازير واملواشي، الـورق، املـستلزمات          

زة من سعف خنيل النيبا، احلصائر املنسوجة من اخليـزران،          املدرسية، احلصائر اجمله  
األمسنت، الطوب، الصحائف املموجة، الطوب األجوف، ألواح األخشاب العاديـة          
واملضغوطة، مسامري البناء، البطاريات، املعدات الكهربائية، املصابيح الكهربائيـة،         

  ".من األدوية احليويةتصنفها وزارة الصحة ض  ملأسالك الفوالذ، مجيع األدوية اليت
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ميكـن  ): ٩(صالحيات ومسؤوليات وكاالت التنفيذ، الفقرة الفرعيـة          :١٠املادة 
التحقيق يف أي انتهاك هلذا القانون، وقد ُتفرض غرامات إداريـة، بعـد      

تقـل بـأي     والاإلخطار وعقد جلسات استماع، تكون معقولة القيمة     
  .ون بيسوتتجاوز ملي  وال بيسو١ ٠٠٠حال من األحوال عن 

ويشكل قانون األسعار خياراً واقعياً ملواجهة التالعب بصورة منافية للمنافـسة يف              -٢١
 وهو بعيد كل البعد عن التعامـل مـع االقتـصاد ككـل            . أسعار طائفة واسعة من السلع    

  .يتناول مسألة توفري اخلدمات وال
 ١٧ري أن الفقرة    يتعامل بصورة مباشرة مع تصرفات الشركات، غ        ال وقانون األسعار   -٢٢

  .تنص بوضوح على أن املسؤولية القانونية تقع على األشخاص املسؤولني واملوظفني

 )R.A No.8479(الـنفط  نتـاج   إلمراحـل النهائيـة  التنظيميـة لل   الضوابط   لغاءإقانون      
  ١٩٩٨ لعام
ت املتعلقتان بتكوين التكـتال   ) ب(و) أ(١١املادتان األكثر أمهية يف هذا القانون مها          -٢٣

  .االحتكارية والتسعري االفتراسي
 السجن ملدة تتراوح بني ثالث      ١١وتشمل العقوبات اليت تفرض على انتهاك املادة          -٢٤

وتنطبق العقوبات علـى    .  مليون بيسو  ٢وسبع سنوات، وغرامات تتراوح بني مليون بيسو و       
  .األشخاص االعتباريني شأهنا شأن العقوبات اجلنائية األخرى

  ١٨٥، املادة )RA 3185(نائي املعدل القانون اجل    
  "املكائد يف املزادات العلنية"

اإلتيان بـسلوك منـاف     " حماولة"اجلدير باملالحظة أن هذه هي اإلشارة األوىل إىل           -٢٥
  .للمنافسة جيري التعامل معها كأهنا تصرف فعلي

  )١٩٨٢(٦٨قانون الشركات يف الفلبني، القانون رقم     
.  من قانون الشركات عمليات االندماج واالسـتحواذ       ٨٠ إىل   ٧٦تغطي املواد من      -٢٦

بد   وال .التوحيد إىل جلنة األوراق املالية      أو وُيطلب من األطراف تقدمي بنود عملية االندماج      
  .التوحيد  أومن احلصول على موافقة اللجنة قبل إصدار شهادة االندماج

د إىل قانون املنافسة تـستخدمهما  مبادئ توجيهية تستن  أووال يوجد تقييم للمنافسة     -٢٧
  .جلنة األوراق املالية لدى دراسة عملية االندماج قبل املوافقة عليها



TD/B/C.I/CLP/31 

GE.14-50549 10 

  ملخص القوانني السارية    
 -القانون األمشل ملواجهة السلوك املنايف للمنافسة يرد يف القانون اجلنـائي املـنقح                -٢٨
ريـق معاقبـة املـوظفني      يعاقب الشركات سوى عن ط      وال ينص على عقوبات إدارية    وال

املسؤولية اجلنائية يف إطار النظام القائم يف الفلبني تقع على األفراد           (واملسؤولني العاملني لديها    
وينص احلكم على عقوبة باحلبس وغرامة مالية زهيـدة         ). تشمل الكيانات القانونية    وال فقط
مبوجب هذا القانون هو    والسلوك األسهل يف التعرف عليه والتعامل معه        .  بيسو ٦ ٠٠٠تبلغ  

يشمل تكوين احتاد احتكاري حـسب التعريـف          ما تكوين جمموعات مقّيدة للتجارة، وهو    
  .املعهود للمصطلح

وقانون األسعار يتيح ألجهزة التنظيم بدائل عن العقوبات اجلنائية عنـد مالحقـة               -٢٩
ثري يف نطـاق    فهو يتضمن عقوبات إدارية ميكن أن ُتفرض دون التـأ         . التكتالت االحتكارية 

 يقتصر على السلوك املتعلق بالسلع      -النطاق   بيد أن قانون األسعار حمدود    . العقوبات اجلنائية 
  ".سلع احتياجات أساسية"  أو"ضروريات أساسية" على أهنا ٣املذكورة يف املادة 

جتيز منع هذه العملية على أساس حتليل اجلوانب املتعلقة      ال ومراقبة عمليات االندماج    -٣٠
  .باملنافسة

يبدو ملواجهة حماوالت التالعب باملزادات العلنية        ما وبالتايل، يوجد قانون قوي على      -٣١
  .املشاركة/وحماوالت التالعب باألسعار

وباستثناء قانون األسعار، وعالوة على التعويض الذي يبلغ ثالثة أضعاف مبوجـب              -٣٢
تقتضي بدء الدعوى والتعامل معها وفقاً        إذ العقوبات املدنية، فإن القوانني ذات طابع جنائي،      

 وينبغي إقامة الدليل على اجلرائم مبستوى جنائي وبصورة       . للقواعد الصادرة عن احملكمة العليا    
  .تدع جماالً للشك قبل أن ينجح املدعي يف استكمال الدعوى ال

  املبادئ التوجيهية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  -باء  
اجلماعة االقتصادية التابعة لرابطة أمم جنـوب       ضويتها يف   اعتمدت الفلبني، حبكم ع     -٣٣

 ، هدفاً يتمثل يف وضع سياسة وقانون للمنافـسة علـى نطـاق البلـد حبلـول                شرق آسيا 
  .٢٠١٥ عام
وخالصة القول إن القوانني احلالية يف الفلبني تكون على النحو التايل لدى تقييمهـا                -٣٤
  :ية لرابطة أمم جنوب شرق آسيالإلطار املقترح يف املبادئ التوجيهاً وفق

  قانون املنافسة يف الفلبني  املبادئ التوجيهية اإلقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
  ال  حظر عمليات االندماج املنافية للمنافسة

  ال   مع صالحيات التعليق-نظام االندماج 
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  قانون املنافسة يف الفلبني  املبادئ التوجيهية اإلقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
  نعم  حظر االتفاقات القائمة على تواطؤ

  ال  سياسات التساهل 
  ال  نطبق على السلوك العمودياحلظر امل

  ال  حظر السلوك األحادي
بالنسبة   النعم بالنسبة إىل األفراد،  العقوبات اجلنائية

  إىل الشركات
  نعم  احلقوق اخلاصة 

  إمكانية وضع قوانني جديدة للمنافسة  -جيم  
 إن تقدمي املقترحات املتعلقة بوضع قانون منافسة موحد قد بدأ يف تسعينات القـرن               -٣٥

 وأدت إىل   )٣(خالل والية الكونغرس الرابع عشر      إال تبدأ  مل املنصرم، غري أن اجلهود التشريعية    
وإبان والية الكونغرس اخلامس عشر، بلغت مـشاريع        . )٤(صياغة أول مشروع قانون موحد    

القوانني املوحدة الرامية إىل االستعاضة عن عدد من القوانني السارية مرحلة القراءة الثالثة يف              
الـذي  ) املرفق ألـف  ( للجنة   ٩٧وأقر جملس الشيوخ التقرير رقم      . جملسي الشيوخ والنواب  

  .يوصي باعتماد مشروع القانون املوحد
عـن نـسخ      مشاريع قرارات مماثلة، فضالً   ) الراهن(وقُدمت للربملان السادس عشر       -٣٦

ـ           . جديدة ه نـسخة   وجتري جلسات اللجنة يف كال اجمللسني، وقدم مكتب املنافسة من جهت
بعد سلسلة مشاورات مع كيانات القطاع اخلاص       ) املرفق باء (حمّدثة ملشروع القانون املوحد     

  .واحلكومة
وقد تكون التكهنات سابقة ألواهنا، لكن من املأمول تقدمي أحد مشاريع القـوانني               -٣٧

وراء ومن العوامل الكامنة    . السابقة وحتويله إىل قانون خالل والية الكونغرس السادس عشر        
هذا التفاؤل هدف رابطة آسيان املتمثل يف اعتماد قانون وسياسة للمنافسة على مستوى البلد              

  .٢٠١٥  عامحبلول

__________ 

وُينتخـب  . ب جملس الشيوخ وجملس النـوا     -برملان الفلبني هو اهليئة التشريعية للبلد ويتألف من جملسني           )٣(
ونتيجة هلذا النظام،   . أعضاء جملس الشيوخ لفترة ست سنوات عن طريق نظام اقتراع جيري على نطاق البلد             

أما أعضاء جملس النواب فيجـري      .  من أعضاء اجمللس املنتخبني    ١٢حيني كل ثالث سنوات موعد استبدال       
 .انتخاهبم كل ثالث سنوات

قانون املوحد األول عندما انُتخب مساعد وزير العدل رئيـساً  أشرف مكتب املنافسة على إعداد مشروع ال       )٤(
للجنة الفرعية جمللس الشيوخ املعنية بالتصدي لتكوين االحتادات االحتكارية، وذلك خالل والية الكونغرس             

 . الرابع عشر
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  اإلطار املؤسسي  -ثالثاً  
لقد شهد اإلطار املؤسسي يف الفلبني تغرياً كبرياً عندما أصدر الرئيس األمر التنفيذي               -٣٨

ذات الداللة أن هذا األمر جعـل وزارة        ومن األمور   . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ يف   ٤٥رقم  
ملكتب وزير العـدل    اً  العدل السلطة املعنية باملنافسة وأنشأ يف الوقت ذاته مكتب منافسة تابع          

  :أُنيطت به املهام واملسؤوليات التالية
التحقيق يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على انتـهاكات لقـوانني             )أ"(  

ظر وتقييد عمليات االحتكـار والتكـتالت       املنافسة ومالحقة مرتكبيها من أجل ح     
  االحتكارية واجملموعات املقيدة للتجارة ومعاقبة املتورطني فيها؛

إنفاذ سياسات وقوانني منافسة من أجل محاية املـستهلك مـن             )ب(  
  ضرر وفساد؛  أواملمارسات التجارية اليت تنطوي على تعسف واحتيال

التقيد مبوانع وشروط قـوانني     مراقبة املنافسة يف األسواق لكفالة        )ج(  
أو الكيانات احلكومية األخرى إىل إعداد تقارير وتقـدمي       /املنافسة، ودعوة اهليئات و   

  املساعدة يف سبيل حتقيق هذه الغاية؛
رصد وتنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيـز الـشفافية واملـساءلة يف              )د(  
  األسواق؛
ملنافسة من أجل توجيه    إعداد وتنفيذ ونشر دراسات وتقارير عن ا        )ه(  

  وإرشاد قطاع الصناعات واملستهلكني؛
تعزيز التعاون الدويل وتقوية عالقات الفلبني التجارية مع البلـدان            )و(  

  ".واالقتصادات واملؤسسات األخرى يف إطار االتفاقات التجارية
 حكومية  والنتيجة العملية لألمر التنفيذي هي أن أصبح للفلبني يف الوقت الراهن هيئة             -٣٩

شاملة أُنشئت هبدف إجراء التحقيقات وتنفيذ قوانني املنافسة الـسارية، ورصـد ومراقبـة              
األسواق بغية حتسني املساءلة والشفافية، والعمل بصفة عامة على نشر املعلومات الراميـة إىل      

  .تعزيز املنافسة ومحاية املستهلك
 هيئة ٦٣ يمية القطاعية البالغ عددهاوال يقّيد إنشاء مكتب املنافسة دور اهليئات التنظ      -٤٠

  .تعاوين  أوبل يؤدي إىل توقع اعتماد هنج مجاعي

  اهليئات التنظيمية القطاعية  -ألف  
يوجد يف الفلبني العديد من اهليئات التنظيمية القطاعية اليت أُنشئت مبوجب قـوانني               -٤١

لطاقة، واللجنـة الوطنيـة     ومن أبرز هذه اهليئات جلنة تنظيم قطاع الطاقة، ووزارة ا         . قطاعية
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وتنفرد . لالتصاالت السلكية والالسلكية، واهليئة الفلبينية للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة        
كل واحدة من هذه اهليئات التنظيمية هبيكلها املؤسسي، لكن ليس بينها هيئة مستقلة بالفعل              

  .عن السلطة التنفيذية
املهام التنظيمية يف الفلبني تقع حتت إشـراف        وال بد من اإلشارة إىل أن العديد من           -٤٢

فعلى سبيل املثال، فإن اللجنة الوطنية لالتـصاالت الـسلكية          . التشريعية  أو السلطة التنفيذية 
هو احلال    كما "التراخيص"والالسلكية وجلنة تنظيم قطاع الطاقة ليس لديهما سلطة إصدار          

لسلكية والالسلكية وتوزيع الكهرباء    ويتطلب تشغيل خدمات االتصاالت ا    . يف معظم البلدان  
ورسوم  املرسىرسوم  مثل -رسوم املوانئ     أما .مينحه الكونغرس " امتياز وطين "احلصول على   

ومع . )٥( اليت ُتطبق على الصعيد الوطين، فتتطلب موافقة من مكتب الرئيس          -خدمات امليناء   
  .يتعلق األمر بتنظيم املنافسةذلك، تتمتع هذه اهليئات بالصالحيات الواسعة املتبقية عندما 

يزال تنفيذ قوانني املنافسة يف القطاعات اخلاضعة للتنظيم حمدوداً           ال ويف واقع األمر،    -٤٣
ترفع أي من هذه اهليئات دعاوى أمام احملاكم تتعلـق            مل وحىت اآلن . للغاية يف الوقت الراهن   

يبدو بدرجة عالية مـن       ما علىباملنافسة، مع أن العديد من األسواق اخلاضعة للتنظيم تتسم          
  .التركيز وتصبح بالتايل معرضة ملمارسات تقييدية

  العالقة بني مكتب املنافسة واهليئات التنظيمية القطاعية  -باء  
 الذي أنشأ مكتب املنافسة الصالحيات القانونيـة        ٤٥مل يقلص األمر التنفيذي رقم        -٤٤

  .اليت تتمتع هبا اهليئات التنظيمية القطاعية
أن مشاريع القوانني املقترحة حالياً من جانب جملسي الـشيوخ          اً  وجدير بالذكر أيض    -٤٥

وتنص مشاريع القوانني   . يتوخى أي منها إضفاء الطابع املركزي على هيئة املنافسة          ال والنواب
تتمتـع بـه      ما استناداً إىل " تراكمية"املطروحة على أن تكون سلطة اهليئة املستقبلية للمنافسة         

ينبغي   وال قطاع صناعات،   أو  الوكاالت احلكومية من سلطات على إحدى الصناعات       خمتلف
الوقت ذاته، فـإن      ويف .بأي حال من األحوال أن تلغي صالحيات وسلطات هذه الوكاالت         

تستثين القطاعات اليت لديها هيئات تنظيمية خاصة هبا من تطبيـق            ال مشاريع القوانني املذكورة  
أن تتعاون مجيع الوكاالت احلكومية وتنسق فيما بينها من أجـل           "على  وتنص  . قانون املنافسة 

  ".منع التداخل يف ممارسة الصالحيات واملهام، وتبادل املعلومات وغري ذلك من التدابري الفعالة
حتـدد    الوتدعو مشاريع القرارات املطروحة إىل التنظيم بصورة تعاونيـة، لكنـها      -٤٦

وعلى سبيل املثال، يتطرق أحد     . طاق وأساليب التعاون والتنسيق   التفاصيل امللموسة املتعلقة بن   
__________ 

)٥( PDP Australia Pty Ltd and Meyrick and Associates, 2005, Promoting effective and competitive 

intrs-ASEAN shipping services: The Philippines country report. Available at 

http://www.asean.org/archive/AADCP-REPSF-Project/Philippines.pdf (accessed 28 April 2014). 
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ينص على أن تتشاور اهليئة التنظيمية مع اهليئة التنظيمية           إذ مشاريع جملس النواب هلذه املسألة،    
القطاعية عند إصدار مبادئ توجيهية بشأن القواعد واللوائح املنطبقة على الصناعات اخلاضعة            

  .للتنظيم
فإن النسخة املقدمة إىل الكونغرس السادس عشر بشأن إنشاء مكتـب           ومع ذلك،     -٤٧

  .للمنافسة تقترح منح اهليئة التنظيمية اختصاص إنفاذ وتنظيم مجيع املسائل املتعلقة باملنافسة

اجلوانب املؤسسية للمقترحات الواردة يف مشاريع قوانني املنافسة املطروحة يف            -جيم  
  جملسي النواب والشيوخ

ح النسخة املوحدة املطروحة على جملس الشيوخ يف الكونغرس اخلامس عـشر            تقتر  -٤٨
إنشاء مكتب منافسة يكون تابعاً لوزارة العدل، وذلك على غرار اهليكل املؤسسي الـراهن              

ويرفع املكتب تقاريره إىل جلنة     . ملكتب املنافسة إىل حد ما، لكن مع منحه صالحيات قانونية         
تضم رؤساء جلان حمددة يف جملسي الشيوخ والنواب واثنني من أعضاء           برملانية ملراقبة املنافسة    

جملس الشيوخ واثنني من أعضاء جملس النواب يعينهما رئيس جملس الشيوخ ورئيس جملـس              
وسيحصل املكتب عن طريق قرار حتديد االعتمادات املالية السنوية العامة على متويل            . النواب
  .ية األولية املطلوبة مليون بيسو لتغطية امليزان١٠بقيمة 
كما تقترح النسخة املوحدة املطروحة على جملس النواب يف الكـونغرس اخلـامس               -٤٩

وتتألف اللجنة مـن    . عشر إنشاء هيئة مستقلة للمنافسة هي اللجنة الفلبينية للمنافسة الرتيهة         
 ويكون الرئيس واثنان من األعضاء املشاركني مـن نقابـة         . رئيس وأربعة أعضاء مشاركني   

احملامني الفلبينية، واالثنان اآلخران من ذوي الكفاءة املشهود هبا يف جمال االقتصاد والتجـارة              
  .ويتويل الرئيس تعيني مجيع األعضاء. إدارة الشؤون املالية  أوواحملاسبة

واجلدير بالذكر أن مكتب املنافسة اختذ مبادرة إعداد النسخة املوحدة املطروحة على              -٥٠
  .الكونغرس احلايل

املبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسة املنافسة علـى الـصعيد          من   ٣-٤وينص الفصل     -٥١
اهليكل املؤسسي للهيئة التنظيمية    " الصادرة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعنونة          اإلقليمي
  :يلي  ماعلى" للمنافسة

جيوز للبلدان األعضاء اختيار اهليكل املؤسسي املالئـم هليئـات             )١"(  
عدة هيئـات     أو فسة التابعة هلا، والذي قد يكون يف شكل هيئة وحيدة مستقلة          املنا

  وزارة؛  أوهيئة تابعة إلدارة حكومية  أوقطاعية
جيوز للبلدان األعضاء منح هيئة تنظيم املنافسة أكرب قدر ممكن من             )٢(  

  االستقالل اإلداري الالزم لتفادي التأثري السياسي؛
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ضرورة أن تكون ميزانية هيئـة املنافـسة   قد ترى الدول األعضاء      )٣(  
 فتفصل ميزانية اهليئة عن ميزانية اجلهات احلكومية        -مبنأى عن االعتبارات السياسية     

جتعل ميزانيتها معتمدة جزئياً على الدخل الذي تولـده هيئـة تنظـيم               أو األخرى
  املنافسة؛
ـ ستنـشئ   إذا كانت     ما حتديداً  ينبغي للبلدان األطراف أيض     )٤(   ة هيئ

سـتترك    أو استئناف إداري مستقلة عن اهليئة التنظيمية للمنافسة والسلطة التنفيذية        
  ".عملية االستئناف للسلطة القضائية

والتصميم املؤسسي هليئة املنافسة املقترح يف مشروعي قانون املنافسة املعروضني على             -٥٢
 أي حتديداً لوزارة    وكالة منافسة ختضع جلهاز حكومي،     جملسي الشيوخ والنواب هو تشكيل    

العدل يف الصيغة املعروضة على جملس الشيوخ، وملكتب الرئيس يف الصيغة املعروضة علـى              
. ومن مث، قد يكون استقالل وكاليت املنافسة املقترحتني اإلداري واملايل حمدوداً          . جملس النواب 

يرادات املتأتيـة   ومع ذلك، فصيغة جملس النواب تسمح فعالً هليئة املنافسة باالحتفاظ بكل اإل           
وتنص الصيغتان كالمهـا علـى      . من اضطالعها مبهامها، باستثناء إيرادات اجلزاءات املالية      

  . إمكانية الطعن أمام السلطة القضائية
ليس مـن    أن   )٦(ويوضح التعليق الوارد يف قانون األونكتاد النموذجي بشأن املنافسة          -٥٣

وقـد صـيغ    ". القضائية لبلد معني    أو ة اإلدارية  يف األجهز  اهليئة كيفية إدماج     حتديد املمكن
القانون النموذجي احلايل على أساس افتراض أن أكفأ أنواع السلطة اإلدارية رمبا تكون هيئة              

ـ             أو حكومية شبه مستقلة   راء مستقلة متاماً لديها صالحيات قـضائية وإداريـة قويـة إلج
وقت ذاته على إمكانية الطعن أمام      ، وهو ينص يف ال    إىل ذلك   وما التحقيقات وتوقيع اجلزاءات  

  ."هيئة قضائية أعلى
من الناحيـة اهليكليـة     " األكثر استقاللية "والصيغة اليت يقترحها جملس النواب هي         -٥٤
شك يف أهنا أقل عرضة للتدخل السياسي، من بني النموذجني املقترحني يف الكـونغرس               وال

ة العدل حالياً فريقان رئيسيان معنيان      على صعيد املمارسة، فإن لدى وزار      أما. اخلامس عشر 
يبدو أهنما  ) مكتب التحقيقات الوطين ودائرة االدعاء الوطنية     (بالتحقيقات واملالحقة اجلنائية    

  .االدعاء/حيظيان باالحترام باعتبارمها وكالتني متخصصتني يف إنفاذ القوانني
ـ            -٥٥  -د هيكـل الوكالـة   ويف هناية املطاف، من األفضل أن ُتترك للفلبني مسألة حتدي
بد أن تكون املوازنة بني كل عناصر التكلفة والكفاءة والفعالية وسرعة التنفيذ جزءاً من               ال إذ

القرار، يف حني يعتمد احترام الفعالية النهائية هليئة املنافسة اعتماداً شديداً علـى اإلحـساس               
  .باالستقاللية عن التدخل السياسي

__________ 

ـ      ٢٠١٠، الفصل التاسع من القانون النموذجي بشأن املنافسة لعام          ١٦٠الفقرة   )٦( ق ، صدر بتوجيه مـن فري
 .٢٠٠٩يوليه / متوز٩-٧اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، الدورة العاشرة، 
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   مبادرات رئيسية للشهور الثالثة والثالثني األوىل-مكتب املنافسة   -رابعاً  
 خطـوة   ٤٥مثلما سبق ذكره، شكل إنشاء مكتب املنافسة مبوجب القرار التنفيذي             -٥٦

ورغم أن املكتب أنشئ مبوجـب      . هامة يف سبيل وضع نظام للمنافسة يشمل االقتصاد برمته        
ميكن  شريعية جديدة، ال   دون وضع أي أدوات ت     ٢٠١١يونيه  /قرار تنفيذي صادر يف حزيران    
وهلذا السبب، من املفيد توثيق األنشطة واإلجنازات الرئيـسية        . جتاهل أمهية هيئة املنافسة هذه    

  .هلذه املؤسسة احلديثة العهد نسبياً
وحبلـول تـشرين    . ولزم بذل جهد كبري للتوصل إىل تنظيم يتفق والقرار التنفيذي           -٥٧

 الذي نظم رمسياً مكتب     ٨٤٤لقرار الوزاري رقم    ، أصدر وزير العدل ا    ٢٠١١أكتوبر  /األول
وهكذا أُنشئت هيئة املنافـسة األوىل يف       . املنافسة وعّين مساعداً للوزير مسؤوالً عن املكتب      

  .الفلبني
، اعتمد مكتب املنافسة حكمته ورؤيته وحـدد        ٢٠١٢يناير  /وحبلول كانون الثاين    -٥٨

  .)٧(القيم مهمته وجمموعة من املبادئ أو
همٌّ تركيز هيئة املنافسة اجلديدة فور إنشائها على اإلعالن عـن قـيم أساسـية               وم  -٥٩

بد مـن    فبالنظر إىل التصورات السائدة عن نطاق الفساد والتفاوت يف الفلبني، ال          . واضحة
مفاهيم أساسية مثل الـشفافية       أو انفتاحه وشفافيته بشأن قيم   اإلشادة مبكتب املنافسة لشدة     

  .احلقيقةواملساءلة واإلنصاف و
وقد ُمنح املكتب ميزانيات سنوية يف إطار بند مستقل من امليزانية العادية يف قـانون                 -٦٠

، أصبح يتألف ٢٠١٢  عاموبعد أن كان املكتب يضم موظَّفَني متفرغَني يف. االعتمادات العام
ت  حمامياً من وكـاال    ٢٠ حمامياً وخبرياً اقتصادياً متفرغني يسندهم فريق خمتلط يضم          ١٥من  

وُيتوقع أن ُتنشأ يف غضون سنة ُشعبتان إضـافيتان معنيتـان بالقـانون             . تابعة لوزارة العدل  
  .واالقتصاد

 تكاملي وتعاوين مع اجلهات املعنية بتنظيم       وقد أقر املكتب بضرورة العمل على حنو        -٦١
ارك يف  ، أنشئت أفرقة عاملة يـش     ٤٥وبغية أداء املهام احملددة يف القرار التنفيذي        . القطاعات

  .رئاسة كل منها ممثل لتلك اجلهات
ويف هذه املرحلة األولية اليت تنطوي على إنشاء هيئة عملية يف جمال املنافسة، فإن هذا   -٦٢

النهج القائم على تشكيل أفرقة عاملة تشارك فيها على مستوى رفيع جهات رئيسية أخـرى         

__________ 

 Year 1 report and Strategic“" (تقرير السنة األوىل وخطة العمل االستراتيجية"، ٢٠١٢مكتب املنافسة،  )٧(

Plan of Action”(متاح على العنوان التايل ،:  
 http://www.aseancompetition.org/resources/articles_publications/2012-07/ofc-year-1-report-and-

strategic-plan-action)  ٢٠١٤مايو / أيار١اطُّلع عليه يف.( 
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يساعد يف حتقيق اهلـدف العـام       معنية بتنظيم القطاعات يكتسي أمهيةً عملية ومن شأنه أن          
  .املتمثل يف التعاون بني مجيع القطاعات

وقد أصدر وزير العدل مشروع مبادئ توجيهية مصممة لزيادة توضيح كيفية تعاون              -٦٣
مكتب املنافسة واجلهات املعنية بتنظيم القطاعات على النحـو الـالزم لالمتثـال للقـرار               

إىل تقدمي شروح إضافية مفيدة لعمليات اإلحالـة،        وهتدف املبادئ التوجيهية    . ٤٥ التنفيذي
ومعاجلة الشكاوى، وإىل توضيح العالقة بني التنظيم التقين والتنظيم االقتصادي وإنفاذ قواعد            

ويتضح نطاق هذا التحدي من عدد اجلهات املعنية بتنظيم القطاعات املـذكورة يف             . املنافسة
  .ة وكالة قطاعي٦٣املبادئ التوجيهية، وجمموعها 

التعاون مـن أجـل     "وأصدر مكتب املنافسة باملثل ورقته السياساتية األوىل بعنوان           -٦٤
، وهي ورقة مصممة    "دور ومهام هيئة املنافسة والوكاالت املعنية بتنظيم القطاعات       : املنافسة

  .لوضع إطار يكون صلة وصل بني املكتب واجلهات املعنية بتنظيم القطاعات

  ذإجراءات اإلنفا  -خامساً  
، ٤٥أصدر مكتب املنافسة مبادئ توجيهية لإلنفاذ، مثل قواعد تطبيق القرار التنفيذي              -٦٥

واملبادئ التوجيهية للتمثيل القانوين، واآلراء االستشارية بشأن املسائل القانونية ومسائل محايـة            
الت وأُعدت ورقات سياساتية ودراسات حا    . املستهلك، واإلجراءات احملدَّثة ملعاجلة الشكاوى    

إفرادية بشأن قضايا املنافسة، وجيري إعداد دراسات قطاعية تتنـاول االتـصاالت الـسلكية              
وأنشأ املكتب أيضاً جملس منظمي القطاعات لالضـطالع مبهمـة       . والالسلكية والطاقة والنقل  

  .جتميع القطاعات والتحقيق يف القضايا
جتار الغاز النفطـي     أول قضية تكتل احتكاري تورط فيها        ٢٠١٢ وُرفعت يف عام    -٦٦

  .وقد قُدم التماس إلعادة النظر يف القضية. املسّيل
تزال القضايا األربع     قضية يف ملفات املكتب، سبع منها ُحلَّت بينما ال         ٢١وتوجد    -٦٧

  .عشرة األخرى قيد التقييم

   املنافسةالدعوة إىل  -سادساً  
ة من وظائف هيئة املنافسة يف      ميكن أن تكون الدعوة إىل املنافسة وظيفة بالغة األمهي          -٦٨

ُيقيَّم سن القوانني واللوائح تقييماً سليماً بعُد ملعرفة تأثريها علـى   االقتصادات النامية حيث مل 
احتكارات القلة لـسياسات     وميكن أن تعزى كثري من االحتكارات أو      . املنافسة يف السوق  

 اجلهات املهيمنة أفضلية على     إعطاء لوائح حكومية تؤدي إىل تقييد الدخول إىل السوق أو         أو
  .على الوافدين اجلدد احملتملني املتنافسني األصغر حجماً أو
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ويبدو أنـه   .  دور الدعوة املنوط مبكتب املنافسة     ٤٥وال يوضح القرار التنفيذي رقم        -٦٩
يركز على مسؤوليات إصدار القرارات املتعلقة بإنفاذ أحكام جمزأة يف جمال املنافسة تـرد يف               

ويركز كال مشروعي قانون املنافسة     . القوانني، ورصد املمارسات التجارية يف السوق     خمتلف  
املعروضني على جملسي الشيوخ والنواب تركيزاً مماثالً على إصدار القرارات رغم أهنما ينصان            

  ".الصناعة اقتراح تشريعات لتنظيم التجارة أو"معاً على أن تتوىل هيئة املنافسة 
 املنافسة وجلنة التعريفات اجلمركية، الـيت أدت دور مكتـب           وقد اضطلع مكتب    -٧٠

التنسيق يف العمل الذي سبق إجنازه يف ميدان املنافسة، بأنشطة كثرية يف جمـال الـدعوة يف                 
ويقيم املكتب بالطبع أيضاً، باعتباره خاضعاً لوزارة العدل، صالت وثيقـة           . القطاع اخلاص 

  .بالقضاة واملدعني العامني واحملققني
 الذي تقرر   ٣٨٤وأعد املكتب خطة للدعوة أدت إىل إصدار اإلعالن الرئاسي رقم             -٧١

  .يوماً وطنياً للمنافسة ديسمرب من كل عام/ كانون األول٥مبوجبه أن يكون يوم 
وعالوة على ذلك، أصدر املكتب تقريريه السنويني للعامني األول والثاين، كمؤشر             -٧٢

رة متهيدية من نوعها بشأن قوانني وسياسـات املنافـسة          وأطلق أيضاً أول دو   . رئيسي لعمله 
  .لفائدة طالب القانون والتجارة يف إحدى أكرب اجلامعات يف البلد

وأُجريت مشاورات منتظمة مع منظمات األعمال ورابطات الـصناعات لتـشجيع         -٧٣
  .االمتثال الطوعي لقوانني املنافسة

املدين، وهم أكـرب املعنـيني الرئيـسيني        ومع ذلك، فإن املستهلكني وأفراد اجملتمع         -٧٤
يطلعوا اطالعاً تاماً بعد على القضايا املتصلة بقوانني وسياسـات           اآلخرين يف هذا الصدد، مل    

اهليئات التنظيمية املقترحة يف كال مشروعي قـانون         ُيكلَّف املكتب أيضاً، وال    ومل. املنافسة
سداء املـشورة للحكومـة يف شـؤون        املنافسة املعروضني على جملسي الشيوخ والنواب، بإ      

  .املنافسة
وقد يقيد غياب قانون عملي يف جمال املنافسة قدرة املكتب على االضطالع بأنشطة               -٧٥

هادفة يف جمايل الدعوة والتواصل، غري أن املكتب حدد التزاماً متواصالً بالـدعوة كأولويـة               
إعداد خطة الدعوة   : "حو التايل رئيسية ضمن خطة العمل االستراتيجية احلالية، وذلك على الن        

يشمل إجراء حتديث منتظم ملوقع املكتب على اإلنترنت، ونـشر أدوات            الطويلة األجل، مبا  
مع التركيـز   (املعلومات والتثقيف والتواصل، ووضع برامج الدعوة اخلاصة بقطاع األعمال          

ألوسـاط  واملستهلكني ووسـائط اإلعـالم وا     ) على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم    
  ".القطاعات ذات الصلة/األكادميية واجملموعات
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  التعاون واملساعدة التقنية على الصعيد الدويل  -سابعاً  
  :يلي يورد تقرير مكتب املنافسة عن عامه األول ما  -٧٦

شارك أعضاء املكتب يف حلقات عمل وحلقات دراسية ُنظمت يف اليابان           "  
يلند ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية      نام وسنغافورة ومجهورية كوريا وتا     وفييت

وقد أقام املكتب عالقات مع منظمات منها الوكالـة         . وإندونيسيا وبروين وأستراليا  
اليابانية للتعاون الدويل، واالحتاد األورويب، والوكالة األملانية للتعاون، ونقابة احملامني          

حدة للتنمية الدولية، والبنك     مبادرة سيادة القانون، ووكالة الواليات املت      -األمريكية  
  ". مؤسسة التمويل الدولية-الدويل 

وفضالً عن املشاركة يف األنشطة املذكورة أعاله، اضطلع املكتـب بـدور نـشط                -٧٧
فريق خرباء رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعين باملنافسة، وانُتخب لرئاسـته خـالل               ضمن
  :يلي وتشمل أهم مبادراته ما. ٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة

  وضع مذكرة تفاهم بشأن التعاون اإلقليمي؛  )أ(  
  أو الوطين؛/إعداد دراسات قطاعية على الصعيدين اإلقليمي و  )ب(  
  إنشاء آلية لتصنيف وثائق فريق خرباء رابطة آسيان املعين باملنافسة؛  )ج(  
وضع نظام لقياس فعالية الدول األعضاء يف رابطة آسيان منفردة وجمتمعـة              )د(  

  .ابطة من خالل مؤشرات رئيسيةيف إطار الر
وحيظى املكتب اآلن باالعتراف داخل رابطة آسيان وعلى صعيد اجملتمـع الـدويل               -٧٨

وقد أصـبح عـضواً يف   . بوصفه الوكالة املركزية لتنفيذ قوانني وسياسات املنافسة يف الفلبني     
  .٢٠١٢ شبكة املنافسة الدولية يف عام

جنة اليابانية للممارسات التجارية املنـصفة مـن      وأبرم املكتب مذكرة تفاهم مع الل       -٧٩
اجتماع املسؤولني الرفيع املستوى    واستضاف  . أجل التعاون يف جمايل اإلنفاذ واملساعدة التقنية      

 بشأن سياسات املنافسة، ومؤمتر شرق آسيا       ٢٠١٣ الذي ُعقد يف عام   يف شرق آسيا    التاسع  
 هذا العام مؤمتر املنافسة الرابع لرابطـة        الثامن بشأن قوانني وسياسات املنافسة، وسيستضيف     

  .أمم جنوب شرق آسيا
ورمبا يكون التحدي األكرب الذي يواجهه املكتب هو وضع منهجيات لضمان إدماج       -٨٠

. أو حلقات العمل التدريبية يف العمل املؤسـسي       /الدروس املستخلصة من الزيارات الدولية و     
ا خطراً حقيقياً يكمن يف عدم نـضج نظمهـا          فكل منظمة تواجه يف األيام األوىل من نشأهت       

يرد إليها من معلومات جديدة وتترمجها إىل        الداخلية نضجاً كافياً لتستوعب استيعاباً وافياً ما      
ولذلك ركز املكتب على وضع نظام أساسي يكفل توثيق مجيع       . نظم وإجراءات تستفيد منها   

  .مها وتعميمها على حنو سليمأو ينظ/األنشطة الوطنية والدولية اليت يشارك فيها و
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وعموماً، ميكن القول إن البلد قد قطع شوطاً كبرياً يف تنفيذ قوانني وسياسات املنافـسة                 -٨١
وقد تبلورت هذه املكاسب يف حتسُّن األداء يف التصنيفات العامليـة املتعلقـة             . عن طريق املكتب  

) ٢٠١٣  يف عام  ٩٤ إىل املرتبة    ٢٠١١  يف عام  ١٢٩االنتقال من املرتبة    (مبؤشر مدركات الفساد    
 ٥٩ إىل املرتبـة  ٢٠١٢-٢٠١١ يف الفترة ٧٥االنتقال من املرتبة (ومؤشر القدرة التنافسية العاملية  

  ).٢٠١٤-٢٠١٣يف الفترة 

  التوصيات  -ثامناً  
يستحيل االنتقال إىل مالحظات مفصلة بشأن قانون املنافسة دون االعتـراف أوالً              -٨٢

تمثل يف استئصال الفساد والتصورات السائدة لدى اجملتمع بشأن نطـاق  باستمرار التحدي امل 
جزءاً " الفساد يسرق رزق الفقراء   "و" ال فقر بدون فساد   "وتبدو شعارات من قبيل     . التفاوت

. ميكن االستهانة بنطاق تأثري الفساد يف احترام القوانني        وال. من العزم على استئصال الفساد    
ومع صعوبة حتقيـق    . ني على حنو يراه اجملتمع عموماً شفافاً وعادالً       وينبغي تنفيذ مجيع القوان   

فقد أعّد املكتب ورقة سياسـاتية   . ذلك، من الواضح أن مكتب املنافسة قد أنشئ هلذه الغاية         
تناقش أفضل آلية لإلنفاذ الفعـال      " احلوكمة يف إنفاذ سياسات وقوانني املنافسة     "ثانية بعنوان   

  .ةلقوانني وسياسات املنافس
 قانون  ٢٠٠وتفيد التقارير بأن رئيس الفلبني قد مارس سلطة النقض املخولة له يف               -٨٣

وتشري املناقشات اليت تناولـت     . خالل والية الكونغرس اخلامس عشر، معظمها قوانني حملية       
هذه الصالحية اليت قلما اسُتخدمت سابقاً إىل أن الرئيس مارس حق الـنقض كلمـا رأى                

طبيق القانون بالصيغة اليت ُوضع هبا، وإمكانية حـدوث تبعـات غـري             حتديات عملية يف ت   
ورغم أن العملية التشريعية تنص على أن يتعاون اجمللسان يف التعامل مـع هـذه               . مقصودة

ويشري هـذا  . ُيسجل سن أي قانون نقضه الرئيس بتصويت اجمللسني عليه الحقاً        احلاالت، مل 
يسهم إسهاماً كبرياً يف عملية اإلصالح لـضمان أال         االجتاه إىل أن الرئيس يستخدم سلطته ل      

  .يكن مقصوداً اجلور يف اجملتمع حىت وإن مل/تؤدي القوانني اجلديدة إىل مزيد من التفاوت

   القوانني احلالية والقوانني اجلديدة اليت ميكن سنها-القوانني     
ويتضمن مشروعا قانون   . ال تتيح القوانني املوجودة يف الفلبني إطاراً شامالً للمنافسة          -٨٤

املنافسة املعروضان مؤخراً على الكونغرس اخلامس عشر توثيقاً جيداً للحاجـة إىل جمموعـة            
يشكل دليالً عملياً على قرب وضع قانون شامل للمنافسة، وإن كان            جديدة من القوانني، مما   

  .من املستحيل حىت اآلن حتديد توقيت سن هذا القانون
مشروع قانون شامل للمنافسة ينطبق على مجيع القطاعات        ينبغي وضع   : التوصية  

  .االقتصادية وسنه عن طريق العملية الربملانية يف أقرب فرصة ممكنة
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جتدر اإلشارة إىل مسألتني يف معرض التفكري يف القـانون اجلديـد مهـا مـسألة                  -٨٥
  .اإلعفاءات، ومدى استقاللية منظمي القطاعات

االقتصاد "ل قانون جديد باعتباره قانوناً يسري على        ينبغي أن ُيصمَّم ك   : التوصية  
يتضمن القانون أحكاماً بـشأن      مل  ما يترك سوى نطاق حمدود جداً لإلعفاءات       وال "ككل

  .اختبار استيفاء املصلحة العامة
مناقشة مشروعي قانون املنافسة املعروضني على الكونغرس اخلامس عشر احنرفـت             -٨٦

ىل مناقشة لألسس املوضوعية جلهة تنظيمية مستقلة مقابل جهـة       جزئياً عن مسارها لتتحول إ    
  ".داخلية"تنظيمية 

  .يسمى االستقاللية ومسألة توفري التمويل الكايف واملتواصل أهم من مسألة ما  -٨٧
ينبغي توفري التمويل الكايف لكل منوذج تنظيمي جديد كي يتيح آليات           : التوصية  

وينبغي تفادي فكرة . تثقيف والدعوة ودعم قطاع األعمالاإلنفاذ التقليدية باإلضافة إىل ال
 من الغرامات بسبب    أو الوكالة اليت متول نفسها باالحتفاظ باألموال املتأتية من اجلزاءات        

  .يترتب عليها من حوافز تؤدي إىل نتائج عكسية ما
يدعو إليـه     ما ينبغي أن ُينشأ أي منوذج تنظيمي جديد على حنو يراعي         : التوصية  

نون األونكتاد النموذجي بشأن املنافسة من االستقالل عن التدخل السياسي، وعلى حنو            قا
  .يراه اجملتمع عموماً مستقالً استقالالً فعلياً عن النظام السياسي

  معيار اإلثبات اجلنائي    
تنص القوانني السارية يف الفلبني على جزاءات جنائية عندما يتسىن إثبات جرمية أمام               -٨٨

  أي إثبات اجلرمية-وعبء اإلثبات يف مجيع اجلرائم يف الفلبني هو أشد عبء جنائي            . احملكمة
  .يدع جماالً للشك ال مبا
وتشمل مقترحات القوانني اجلديدة املعروضة على الكونغرس اخلامس عشر اجلرائم            -٨٩
  .أيضاً
  فهل من الواقعي صياغة قانون املنافسة يف هذه البيئة اجلنائية؟  -٩٠
. مالحقة خمالفي قانون املنافسة باعتبارهم جمرمني ليست حكراً علـى الفلـبني           إن    -٩١

واملسألة احلقيقية اليت ينبغي تناوهلا هي مدى استصواب حتديد جرمية أخف تتطلـب عـبء               
  .إثبات أقل

" مـستقلة "وستظل اجلهة املسؤولة عن تنظيم املنافـسة، سـواء أكانـت جهـة                -٩٢
ن جديد شامل يستويف مجيع املعايري املوصى هبا يف املبـادئ           ، رغم تسلحها بقانو   "داخلية" أم

التوجيهية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، تواجه التحدي الرئيسي املتمثل يف كيفيـة تنفيـذ               
ورمبا ليس من املـستغرب أن      . القانون تنفيذاً يشجع القطاع التجاري على االمتثال بسرعة       
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املتاحة للجهة املسؤولة عن التنظيم جزاءات      تكون هناك حاجة إىل تضمني جمموعة األدوات        
  .الدعوة/جنائية ومدنية وإدارية إىل جانب جهود التثقيف

جيب أن يعترف كل من السلطة التشريعية وموظفي أي هيئـة تعـىن             : التوصية  
وحتدي عـبء   . باملنافسة يف املستقبل باالستخدام الفعال جملموعة خيارات اإلنفاذ برمتها        

يف القضايا املتعلقة باالتفاقات املخلة باملنافسة وطول املدة الزمنية الالزمة          اإلثبات اجلنائي   
  .ملعاجلة تلك القضايا يستلزمان النظر يف مجيع اخليارات املتاحة لتسريع االمتثال

  اجلزاءات اإلدارية    
ينص مشروعا القانون املعروضان على الكونغرس اخلامس عشر على جزاءات إدارية             -٩٣

اجلزاءات املفروضة   أما.  مليون بيسو لألشخاص الطبيعيني    ٥٠ ماليني بيسو و   ١٠  تتراوح بني 
وهذه جزاءات هامـة    .  مليون بيسو  ٧٥٠ مليون بيسو و   ٢٥٠على الشركات فتتراوح بني     

غياب قانون املنافسة، يستحيل اختبار عملية       ويف. بد من فرضها على حنو متسق وشفاف       ال
 استعراض اإلجراءات املتبعة يف وزارة التجارة والـصناعة         أن من املمكن   فرض اجلزاءات، إال  

  .للحصول على فكرة عن الشكل الذي ميكن أن تتخذه تلك العملية
قانوين املنافسة املقترحني هـو      واجلزاء اإلداري املنصوص عليه يف قانون األسعار ويف         -٩٤

ذهب أطراف إىل ضرورة أن     ومن املفهوم أن ي   . يستلزم اإلحالة إىل هيئة قضائية مستقلة      جزاء ال 
 ٧٥٠تكون اجلهة املعنية بتنظيم املنافسة مستقلة إذا كانت خمولة سلطة فرض جزاءات تصل إىل               

جمتمع يسوده الشك منذ مدة طويلة يف عدل وإنـصاف بعـض قـرارات               ويف. مليون بيسو 
رضـها  عدم ف  الوكاالت احلكومية، يبدو أال مناص من االرتياب يف قرارات فرض اجلزاءات أو           

  .مقدار هذه اجلزاءات ويف
ينبغي وضع مبادئ توجيهية واضحة تبني إجراءات اختـاذ القـرارات           : التوصية  

ومجع األدلة وعقد جلسات االستماع وحقوق الطعن، من أجل تطبيق أي نظام جزاءات             
  .ُيدرج يف أي قانون جديد بشأن املنافسة

   واملتعددةشتركةمفهوم املسؤولية امل    
 مشروعي القانون املعروضني على الكونغرس اخلامس عشر أهنما يتضمنان          من مسات   -٩٥

  .حكماً يتناول املسؤولية املشتركة واملتعددة ملوظفي الشركات
 فالقدرة على مساءلة عدد من      -وهذه مسة بالغة األمهية يف نظام إنفاذ قواعد املنافسة            -٩٦

 اليت متنحها الشركة من إزالة حوافز األشخاص الطبيعيني وعلى منع غطاء الشخصية االعتبارية
  .االمتثال عامل حيوي
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ينبغي أن يتضمن أي قانون بشأن املنافسة حكماً يكفل، حيثما كـان             : التوصية  
كياناً آخر، أن تكون املسؤوليات املالية مـشتركة          أو رابطة  أو شراكة  أو املخالف شركة 

  .كاء العامني وغريهمومتعددة وتستهدف املديرين واملوظفني التنفيذيني والشر

  "حماولة الشروع يف سلوك غري قانوين"التعامل مع سياسات التساهل واملبلّغني عن املخالفات و    
ينبغي تصميم قانون املنافسة لتوفري أساس للتعامل مع السلوك الفعلي املخل باملنافسة              -٩٧

  .وحماولة الشروع يف سلوك خمل باملنافسة
اولة خمالفة القانون بالصرامة نفسها اليت ُيعاَمل هبا الـسلوك          ومن املهم التعامل مع حم      -٩٨

  .املخالف الفعلي
ولدى مناقشة هذا املوضوع، ينبغي النظر يف أوجه احلمايـة املمنوحـة للـشهود                -٩٩

جمرد مـواطنني    مطبقي سياسات التساهل أم    احملتملني، سواء أكانوا مبلّغني عن املخالفات أم      
  .شهوداً على فعل ذي صلةبأخرى  أصبحوا بطريقة أو

وميكن معاجلة الشاغل املذكور أعاله من خالل برنامج محاية الشهود الذي تشرف              -١٠٠
عليه وزارة العدل، وهو آلية تشجع الشهود على اإلدالء بشهادهتم حبمايتهم مـن األعمـال           

  .االنتقامية ومن التشريد االقتصادي
، جيب أن يتضمن أحكاماً تتعلـق       لكي يكون أي نظام جديد فعاالً حبق      : التوصية  

بسياسات التساهل، ومحاية املبلّغني عن املخالفات، وجترمي حماولة الشروع يف سلوك خمـل       
  .يقتصر األمر على احلصانة  وأالوينبغي إيالء االعتبار ملفهوم التساهل. باملنافسة

   يف وزارة العدلقدرات نظام االدعاء    
يتوخاه مـشروعا    يف املقاضاة على اجلرائم وفقاً ملا     يضطلع عدد من الوكاالت بدور        -١٠١
وبإجياز، ففي إطار هذا النظام، يتوىل موظفو مكتب املنافسة التحقيق ومجع األدلة،            . القانون

ويساعدهم موظفو مكتب التحقيقات الوطين الذين جيمعون األدلة أيضاً، وجيـري موظفـو             
ون اجلناة أمام احملكمة االبتدائية اإلقليمية إذا       دائرة االدعاء الوطنية التحقيقات األولية ويالحق     

  .تقرر عرض القضية على احملكمة
وينبغي اإلشادة مبكتب املنافسة الستعانته بالفعل مبوظفي مكتب التحقيقات الوطين            -١٠٢

ومن الواضح أن رئاسة مكتب املنافسة تعي أهنا ستواجه حتدياً يف جمال بناء             . للعمل يف صفوفه  
يدعو إىل القلق من أن عدم تقدير االحتياجات         يزال هناك ما   م هذا الوعي، ال   ورغ. القدرات

من املوارد املطلوبة من داخل مكتب التحقيقات حق قدرها سيؤثر سلباً يف تنفيذ أي نظـام                
  .قانوين جديد بشأن املنافسة

ينبغي أن تراعى أيضاً يف كل ميزانية مقترحة لتمويل وكالـة املنافـسة             : التوصية  
  .ثار املترتبة يف متويل مكتب التحقيقات الوطين ودائرة االدعاء الوطنيةاآل
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   القدرات- جهاز القضاء    
شرع مكتب املنافسة بالفعل يف االضطالع بأنشطة يف جمايل الدعوة وبناء القدرات،              -١٠٣
تثقيفـي  /يشمل اختاذ إجراءات مبكرة لتثقيف املهنيني القانونيني من خالل حدث إعالمي           مبا
ومثلما هـو احلـال يف معظـم أنـشطة          . ٢٠١٣ ظم مع عدد من القضاة يف مطلع عام       ُن

الدعوة املضطلع هبا، ينبغي اإلشادة باملكتب لعمله على استهداف مـوظفي جهـاز             /التثقيف
  .القضاء

ينبغي أن يقيم مكتب املنافسة عالقة مع جهاز القضاء لضمان حـسن            : التوصية  
 وكذلك على الطلبات اليت ستوجه إليهـا عنـدما          اطالع احملاكم على أي قانون جديد،     

وجيب أن حتترم هذه العالقة استقاللية موظفي احملاكم، على أن          . ُتعرض القضايا للبت فيها   
  .خيدم مصاحل اجلهة املعنية بالتنظيم وجهاز القضاء  مباباإلمكان تدبري هذه العالقة

  مهمة اإلنفاذ    
إدارة عملية مجع األدلة ومهام االدعاء املرتبطة       لقد سبق تناول التحدي الذي تطرحه         -١٠٤

ومن املهم كذلك النظر يف نطاق املهارات الالزمة إلعمال نظام اإلنفاذ           . بإنفاذ قانون املنافسة  
  .بأكمله
سـيما    وال-وينبغي أن يعكس هيكل اهليئة التنظيمية ومالكها الوظيفي تعقد املهام      -١٠٥

وسيكون هناك ضغط من أجل مالحقة املتورطني       . ن اجلديد يف األيام األوىل من سريان القانو     
 فالسوابق  -يف القضايا املعروضة على احملاكم ألن هذه هي الطريقة الوحيدة لتطوير القانون             

. بعرض القـضايا علـى احملـاكم    ميكن أن تراكم إال القضائية تساعد يف تفسري القانون وال    
ن اجلهة املعنية بتنظيم املنافسة قد يستغرق سنوات    والواقع أن هذا الوضع يتطلب وقتاً طويالً م       

ميكن تعليق العمل جبميع أدوات اإلنفاذ يف انتظار أن تفسر احملـاكم القـانون                وال. عديدة
أن تضع سياسة ) مستقلة سواء أكانت تابعة لوزارة العدل أم    (وسيكون على اإلدارة    . وتطوره

  .مهام هذه اجلهة املعنية بالتنظيملإلنفاذ تساعد القطاع التجاري األوسع على فهم 
وترتبط احلاجة إىل القدرات الالزمة لتحليل األسواق مبهمة اإلنفاذ غري أهنا ليـست               -١٠٦

 فمن الواضح أن هناك حاجة إىل فهم خمتلف األسواق وإمكانية حدوث سلوك             -جزءاً منها   
املهارات لالضطالع هبذا العمل    تستند   وال. خمل باملنافسة يؤثر يف جتربة املستهلك تأثرياً سلبياً       

بالضرورة إىل املهارات نفسها الالزمة للموظفني الذين يتمحور عملهم حول مجـع األدلـة              
  .واالضطالع مبهمة االدعاء

وبعد جمموعة من األنشطة التدريبية على إعداد الدراسـات القطاعيـة وحتلـيالت               -١٠٧
سات وحتقيقات يف قطاعـات النقـل   األسواق، يعكف مكتب املنافسة حالياً على إعداد درا      

  .والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية
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ينبغي أن يواصل مكتب املنافسة العمل الذي بدأه فعالً لـضمان بنـاء      : التوصية  
وينبغي إيالء االعتبار   . القدرات على مجيع املستويات لتطبيق قانون فعال يف جمال املنافسة         

اجملتمع الدويل عموماً باملساعدة      ويف جنوب شرق آسيا  للتعهد املتواصل داخل رابطة أمم      
وينبغي إيالء االهتمام   . يف تطوير املهارات ووضع السياسات يف هذا اجملال احلاسم األمهية         

  .منذ البداية لُنهج تستفيد من وسائط اإلعالم االجتماعية وأحدث التكنولوجيات

   نظام ملعاجلة الشكاوى-التوعية العامة     
ف مكتب املنافسة يف خطة عمله االستراتيجية باحلاجـة إىل إجـراء ملعاجلـة              اعتر  -١٠٨

وهذا اإلجراء أهم من جمرد عملية داخلية متينة تتـيح إدارة القـضايا وحفـظ               . الشكاوى
  .وينبغي أن تكون هذه العملية الداخلية ركيزة أساسية ُتبىن عليها ثقة اجلمهور. سجالهتا
املنافسة على وضع نظام ملعاجلة الشكاوى ونظام       ينبغي أن يعمل مكتب     : التوصية  

  .لإلبالغ يسهمان يف بناء ثقة اجلمهور

  موجز التوصيات    
أو ملوظفي  /إن مجع التوصيات وتصنيفها يف توصيات للمشّرعني وأخرى للحكومة و           -١٠٩

  .الوكالة املعنية يساعد على إيالئها االعتبار الواجب

  توصيات للمشرِّعني
وع قانون شامل للمنافسة ينطبق على مجيع القطاعات االقتـصادية       ينبغي وضع مشر    

  .وَسنُّه عن طريق العملية الربملانية يف أقرب فرصة ممكنة
االقتـصاد  "ينبغي أن يصمَّم كل قانون جديد باعتبـاره قانونـاً يـسري علـى                 
ستيفاء يتضمن القانون أحكاماً بشأن اختبار ا      مل ويتضمن إعفاءات حمدودة للغاية ما     "ككل

  .املصلحة العامة
يـدعو إليـه قـانون       ينبغي أن ُينشأ أي منوذج تنظيمي جديد على حنو يراعي ما            

األونكتاد النموذجي بشأن املنافسة من االستقالل عن التدخل السياسي، وعلى حنو يـراه             
  .اجملتمع عموماً مستقالً استقالالً فعلياً عن النظام السياسي

لطة التشريعية وموظفي أي هيئة تعـىن باملنافـسة يف          جيب أن يعترف كل من الس       
وحتدي عبء اإلثبات اجلنائي    . املستقبل باالستخدام الفعال جملموعة خيارات اإلنفاذ برمتها      

يف القضايا املتعلقة باالتفاقات املخلة باملنافسة وطول املدة الزمنية الالزمـة ملعاجلـة تلـك               
  .ت املتاحة لتسريع االمتثالالقضايا يستلزمان النظر يف مجيع اخليارا
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ينبغي أن يتضمن أي قانون بشأن املنافسة حكماً يكفل، كلما كان املخالف شركة               
كياناً آخر، أن تكون املسؤوليات املالية مشتركة ومتعددة وتستهدف  رابطة أو شراكة أو  أو

  .املديرين واملوظفني التنفيذيني والشركاء العامني وغريهم
م جديد فعاالً حبق، جيب أن يتضمن أحكاماً تتعلق بـسياسات           لكي يكون أي نظا     

. التساهل، ومحاية املبلّغني عن املخالفات، وجترمي حماولة الشروع يف سلوك خمل باملنافـسة            
 .يقتصر األمر على احلصانة وينبغي إيالء االعتبار ملفهوم التساهل وأال

 

  توصيات للحكومة
وذج تنظيمي جديد كي يتيح آليـات اإلنفـاذ         ينبغي توفري التمويل الكايف لكل من       

وينبغي تفادي فكرة الوكالة    . التقليدية باإلضافة إىل التثقيف والدعوة ودعم قطاع األعمال       
يترتب  من الغرامات بسبب ما    اليت متول نفسها باالحتفاظ باألموال املتأتية من اجلزاءات أو        

  .عليها من حوافز تؤدي إىل نتائج عكسية
راعى أيضاً يف كل ميزانية مقترحة لتمويل وكالة املنافسة اآلثار املترتبة يف            ينبغي أن ت    

  .متويل مكتب التحقيقات الوطين ودائرة االدعاء الوطنية
 

  توصيات ملوظفي الوكالة املعنية
 أن يعترف كل من السلطة التشريعية وموظفي أي هيئة تعـىن باملنافـسة يف               جيب  

وحتدي عبء اإلثبات اجلنائي    . موعة خيارات اإلنفاذ برمتها   املستقبل باالستخدام الفعال جمل   
يف القضايا املتعلقة باالتفاقات املخلة باملنافسة وطول املدة الزمنية الالزمـة ملعاجلـة تلـك               

ترِد أيضاً يف التوصيات    . (القضايا يستلزمان النظر يف مجيع اخليارات املتاحة لتسريع االمتثال        
  ).املوجهة للمشّرعني

بغي وضع مبادئ توجيهية واضحة تبني إجراءات اختاذ القرارات ومجـع األدلـة             ين  
وعقد جلسات االستماع وحقوق الطعن من أجل تطبيق أي نظام جزاءات ُيـدرج يف أي               

  .قانون جديد بشأن املنافسة
ينبغي أن يقيم مكتب املنافسة عالقة مع جهاز القضاء لضمان حسن اطالع احملاكم               

يد، وكذلك على الطلبات اليت ستوجه إليها عندما ُتعرض القضايا للبت           على أي قانون جد   
وجيب أن حتترم هذه العالقة بالطبع استقاللية موظفي احملاكم، على أن باإلمكان تدبري             . فيها

  .خيدم مصاحل اجلهة املعنية بالتنظيم وجهاز القضاء هذه العالقة مبا
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بدأه فعالً لضمان بناء القدرات علـى       ينبغي أن يواصل مكتب املنافسة العمل الذي          
وينبغي إيالء االعتبار للتعهد املتواصل     . مجيع املستويات لتطبيق قانون فعال يف جمال املنافسة       

اجملتمع الدويل عموماً باملساعدة يف تطوير املهارات        داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ويف      
 إيالء االهتمام منذ البدايـة لـُنهج        وينبغي. ووضع السياسات يف هذا اجملال احلاسم األمهية      

  .تستفيد من وسائط اإلعالم االجتماعية وأحدث التكنولوجيات
ينبغي أن يعمل مكتب املنافسة على وضع نظام ملعاجلـة الـشكاوى ونظـام                

 .لإلبالغ يسهمان يف بناء ثقة اجلمهور

        
  


