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  مالحظة    
 الذي جيريه األونكتـاد     استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة     يدخل    

جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف مـن أجـل             ضمن إطار   
عى وتس. ١٩٨٠  عام ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف     مكافحة املمارسات التجارية التقييدية   

اجملموعة، يف مجلة أشياء أخرى، إىل مساعدة البلدان الناميـة يف اعتمـاد وإنفـاذ قـوانني                 
  .وسياسات منافسة فعالة تالئم احتياجاهتا اإلمنائية ووضعها االقتصادي

 استجابة لطلب    لقوانني وسياسات املنافسة   هذا استعراض النظراء الطوعي  وقد أُِعد     
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني       ذكور يف تقرير    فريق اخلرباء الدويل احلكومي امل    

واآلراء املعـرب عنـها يف      . (TD/B.I/CLP/25) عن دورته الثالثة عـشرة       وسياسات املنافسة 
تعكس بالضرورة    وال استعراض النظراء الطوعي هذا هي آراء النظراء الذين تولوا االستعراض         

  .آراء األمانة العامة لألمم املتحدة
طريقة عـرض املـادة الـيت         وال وال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة        

تتضمنها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز               
 بشأن تعيني حدودها    أو لسلطات أي منها،    أو منطقة  أو مدينة  أو إقليم  أو القانوين ألي بلد  

  .درجة منوها  أويتعلق بنظمها االقتصاديةفيما   أو،ختومها أو
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  شكر وتقدير    
ـ   اتاستعراضجيري األونكتاد       يف   لقـوانني وسياسـات املنافـسة      ة النظراء الطوعي

يف   أو فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة        لاالجتماعات السنوية   
اسـتعراض جمموعـة املبـادئ      من أجل   مؤمترات األمم املتحدة اليت ُتعقد كل مخسة أعوام         

 بأعمال اإلعـداد    سة ومحاية املستهلك يف األونكتاد    فرع سياسات املناف  ويضطلع  . والقواعد
  .الفين هلذا االستعراض حتت إشراف حسن قاقايا، رئيس الفرع

  الـسيد وتـوىل .  أليكس كوبوبا وكارل بويك لألونكتاداالستعراضوقد أعد هذا      
يعرب عـن  ويود األونكتاد أن  .لدعم الفين إلعداد التقرير واستعراضه  مسؤولية ا  حسن قاقايا 

 يف جلنة التجـارة املنـصفة يف        كبري املوظفني التنفيذيني   لمساعدة القيمة املقدمة من   ل تقديره
ويود األونكتاد أيضاً أن يعرب عن تقديره ألعضاء اللجنـة          . سيشيل السيد جورج تايرانت   
  .اد هذا التقريروموظفيها الذين سامهوا يف إعد
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  )١(متهيد    
 اسـتعراض مـستقل     لقوانني وسياسات املنافـسة   النظراء الطوعي هذا     استعراض  -١

لتشريعات املنافسة ومحاية املستهلك يف سيشيل يستند إىل حبوث واسعة وزيـارة لتقـصي              
ة ومشلت البحوث استعراض تشريعات املنافس. احلقائق ومشاورة اجلهات املعنية يف هذه الدولة

وخالل زيارة تقصي احلقائق، اليت جـرت       . ومحاية املستهلك ووثائق السياسات ذات الصلة     
 ٥٠جمموعه    ما ، أُجريت مقابالت مع   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ إىل   ٨يف الفترة من    
  .)٢( منظمة١٧شخصاً من 

  معلومات أساسية عن البيئة االجتماعية واالقتصادية  -أوالً  
  الـشمالية يف   أيرلنداهلا من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      نالت سيشيل استقال    -٢
مشـال شـرق      جزيرة يف احمليط اهلندي    ١١٥؛ وهي أرخبيل يتكون من حوايل       ١٩٧٦ عام

  .جزيرة مدغشقر قبالة سواحل القارة األفريقية
ومن الناحية التارخيية، كان اقتصاد سيشيل يقوم على املزارع، وكانـت صـادراهتا      -٣

وعلى إثر افتتاح املطار الدويل يف جزيرة ماهي        . ن أساساً من القرفة والفانيال وجوز اهلند      تتكو
واختذت حكومة سيشيل مؤخراً إجراءات . ، أصبحت السياحة القطاع املهيمن١٩٧١  عاميف

للحد من االعتماد على السياحة بالتشجيع على تنمية الزراعة وصيد األمسـاك والـصناعات            
ورغم حماوالت سيشيل لتحسني قاعدهتا الزراعية والتشديد على املنتجات         . ةالتحويلية الصغري 

حماولة لتخفيف هـذه      ويف .)٣(تستهلكه  مما  يف املائة  ٩٠تزال تستورد     ال واملواد احمللية، فإهنا  
 شركة شبه حكوميـة تغطـي مجيـع         ٣٠اهلشاشة، أُنشئت يف منتصف الثمانينيات حوايل       

ت الشركات اململوكة للحكومة والشركات شبه احلكوميـة        وأصبح. القطاعات االقتصادية 
  .)٤(متثل أكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايل للدولة وثلثي العمالة النظامية

__________ 

  .مجيع النتائج املفصلة يف استعراض النظراء الطوعي هذا كانت حديثة وقت زيارة تقصي احلقائق إىل سيشيل )١(
املنظمات اليت اسُتشريت هي ديوان نائب الرئيس، وجلنة املالية واحلسابات العامـة يف اجلمعيـة الوطنيـة،                  )٢(

تثمار، ومكتب املدعي العام، واحملكمة العليا، وغرفة التجارة والصناعة         ووزارة الشؤون املالية والتجارة واالس    
يف سيشيل، وجلنة التجارة املنصفة، وجلنة وسائط اإلعالم يف سيشيل، وشعبة اجلمارك يف جلنة اإليرادات يف                

تب سيشيل، والبنك املركزي يف سيشيل، وجملس االستثمار يف سيشيل، واملنتدى الوطين للمستهلكني، واملك            
الوطين لإلحصاءات، وشركة النقل العام يف سيشيل، وشركة املرافق العامة، وسلطة إصدار التـراخيص يف               

  .سيشيل، ووكالة تشجيع املؤسسات الصغرية
  :، متاح على العنوان الشبكي التايل٢٠١٤ويكيبيديا  )٣(

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Seychelles)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٥مت النفاذ إليه يف.(  
   :، على العنوان الشبكي التايل٢٠٠٤اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  )٤(

http://unfccc.int/resource/ccsites/seychell/backgrnd/index.htm)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٥مت النفاذ إليه يف(.  
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مرفق التكيف اهليكلـي    ، بدأ، نتيجة لتحرير التجارة احمللية يف إطار         ٢٠٠٦  عام ويف  -٤
وهي هيئة شبه حكومية كانت     لصندوق النقد الدويل، حل هيئة التسويق يف سيشيل،         املعزز  

 تشغل مجيع األسواق التجارية الكربى وكانت اجلهة اليت توزع معظم الـواردات األخـرى             
الحظ املدير العام لشعبة التجارة يف وزارة الشؤون املالية           وكما .)٥(وتصدر التراخيص بشأهنا  

ل أحـد العوامـل     والتجارة واالستثمار خالل الزيارة اليت أُجريت إىل سيشيل، كان هذا احل          
الالزمة إلطالق إنشاء هيئة معنية باملنافسة لتنظيم املنافسة بني الشركات الـيت انتقلـت إىل               

  .القطاع اخلاص
 إىل أن   ٢٠١٧  لعـام  ويشري املوجز التنفيذي لوثيقة استراتيجية حكومـة سيـشيل          -٥
األشـخاص  سياسات احلكومة تتمثل يف هتيئة ظروف اقتصادية مواتية ملساعدة املؤسـسات و           "

لتحقيق هدف مضاعفة الناتج احمللي اإلمجـايل       " املنتمني للقطاع اخلاص على زيادة بناء الثروات      
وتقترح احلكومة إجناز ذلك بتقليص دورها كفاعل اقتصادي والتركيز بدالً          . ٢٠١٧  عام حبلول

من ذلك على العمل كميسر اقتصادي يسمح ملواطين سيشيل واملؤسسات التجاريـة الدوليـة              
االستفادة من بيئة اقتصادية مواتية لألعمال التجارية بشكل متزايد، وهيكل تنظيمي مبـّسط،             ب

، أعدت سيشيل استراتيجية جديدة للتنميـة       ٢٠١٢ عام  ويف .)٦("وقاعدة موارد بشرية مؤهلة   
  .)٧(، وجيري اإلعداد خلطة تنمية وطنية جديدة٢٠٢٠-٢٠١٠املستدامة يف سيشيل يف الفترة 

  تشريعات احلالية بشأن املنافسة ومحاية املستهلكال  -ثانياً  
 وهي  ٢٠٠٩  لعام أُنشئت جلنة التجارة املنصفة مبوجب قانون جلنة التجارة املنصفة          -٦

  وقانون محاية املستهلك   ٢٠٠٩  لعام تسهر يف املقام األول على تطبيق قانون املنافسة املنصفة        
 أي قانون خطـي يتعلـق حبمايـة         وميكن للجنة أيضاً أن تشرف على إنفاذ      . ٢٠١٠ لعام

  .املستهلك واملنافسة الرتيهة، فضالً عن قوانني خطية أخرى تدخل ضمن اختصاصها

  قانون جلنة التجارة املنصفة  -ألف  
قانون ينص على إنـشاء جلنـة       : "تنص ديباجة قانون جلنة التجارة املنصفة على أنه         -٧

تصرفات املؤسسات التجارية والتحقيق    للتجارة املنصفة، ومحاية مصاحل املستهلكني، ورصد       
__________ 

  :، متاح على املوقع الشبكي التايل٢٠١٤ويكيبيديا،  )٥(
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Seychelles)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٥مت النفاذ إليه يف.(  

   :، متاح على املوقع الشبكي التايل)٢٠٠٧( ٢٠١٧استراتيجية عام سيشيل،  )٦(
http://www.egov.sc/documents/strategy2017.pdf)  ٢٠١٤ريل أب/ نيسان٢٥مت النفاذ إليه يف.(  

 :، متاح على املوقع الشبكي التايل٢٠١٣، التوقعات االقتصادية ألفريقيا )٧(
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/seychelles/ ) مت النفاذ إليه

 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٥يف 
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ينص على املسائل املرتبطـة       كما فيها، وتشجيع املنافسة الفعالة يف االقتصاد واحلفاظ عليها،       
يتصل بإنفاذ قانون     ال  ولذلك فإن إنشاء جلنة التجارة املنصفة مبوجب هذا القانون         .)٨(بذلك

  .ة املستهلكالدولة املتعلق باملنافسة فحسب، بل أيضاً بقانون محاي

  ةرتيهقانون املنافسة ال  -باء  
ويشبه قانون املنافـسة  . ٢٠١٠أبريل / نيسان٥بدأ العمل بقانون املنافسة الرتيهة يف     -٨

الرتيهة معظم تشريعات املنافسة األخرى يف العامل وهو يشمل شواغل املنافسة الثالثة الرئيسية             
العمودي على السواء، وإساءة استعمال مركز لالتفاقات املانعة للمنافسة ذات الطابع األفقي و 

  .االحتكار، وعمليات االندماج املانعة للمنافسة  أواهليمنة

  أحكام أولية: اجلزء األول  -١  
تشمل األحكام األولية للقانون عنوان القانون بصيغته القصرية وتاريخ بدء العمل به              -٩

إىل األسـواق    إالة التجارية للدولـة يشري تطبيق القانون على األنشط  وال.وتفسريه وتطبيقه 
يستبعد فعلياً األسواق اليت هتيمن عليهـا         مما املفتوحة أمام مشاركة مؤسسات جتارية أخرى،     

يزال يوجد يف سيشيل عدد من املؤسسات التجاريـة اململوكـة             وال .االحتكارات القانونية 
 عدداً كبرياً من املؤسسات للدولة، بعضها يف مراكز احتكار، ولذلك فإن هذا االستبعاد يعفي      

  .التجارية من تطبيق قانون املنافسة

  جلنة التجارة املنصفة: اجلزء الثاين  -٢  
تضطلع اللجنة مبجموعة واسعة من املهام مجيعها موجهة إىل تـشجيع املنافـسة يف                -١٠

ت، يف ذلك التحقيق يف املمارسات املانعة للمنافسة ومنع هذه املمارسـا            مبا اقتصاد الدولة، 
  .فضالً عن تثقيف املستهلكني بشأن حقوقهم وواجباهتم املتعلقة باملنافسة

وتشري .  من قانون املنافسة الرتيهة مسؤولية تطبيق القانون إىل اللجنة         ٤وتسند املادة     -١١
  :من القانون إىل أن اللجنة) ١(٥املادة 

  تكون مسؤولة عن تشجيع املنافسة الرتيهة واحلفاظ عليها؛  )أ(  
مؤسسة جتارية لـديها    أو بطلب من أي شخص     أو جتري، مببادرهتا اخلاصة    )ب(  

  :منفعة يف األمر، التحريات املتعلقة بسري التجارة
 اليت ستمكنها من منع اللجوء إىل املمارسات التجارية املخالفة هلذا القانون؛ أو '١'

مرغوباً فيها فيما يتعلق بأية أمور تدخل ضـمن           أو اليت قد تراها ضرورية    '٢'
  حكام هذا القانون؛أ

__________ 

  .٢٠٠٩، قانون جلنة التجارة املنصفةسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٨(
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إهناء املمارسات اليت     أو تبقي األنشطة التجارية قيد االستعراض لضمان منع        )ج(  
  غري عادلة يف مصاحل املستهلكني واملؤسسات التجارية؛  أوقد تؤثر بطريقة سلبية

  :تتخذ اإلجراءات اليت تراها ضرورية  )د(  
  ؛ملنع إساءة استعمال أي مؤسسة جتارية ملركزها املهيمن '١'
  للقضاء على املمارسات املانعة لالحتكار؛ '٢'
  مراقبة عمليات االندماج املانعة للمنافسة؛  أوملنع '٣'
تتيح للمستهلكني املعلومات العامة املتعلقة حبقوقهم وواجباهتم مبوجب هذا           )ه(  
  القانون؛
  .)٩(تؤدي مهام أخرى إلعمال هذا القانون  )و(  

  تقييدية الةاملمارسات التجاري: اجلزء الثالث  -٣  

  حظر إساءة استعمال مركز مهيمن  )أ(  
إذا كان قـد يـؤثر      "من القانون إساءة استعمال مركز مهيمن،       ) ١(٧حتظر املادة     -١٢

 وُيعّرف مـصطلح التجـارة يف       .)١٠("غري عادلة يف التجارة داخل سيشيل       أو بطريقة سلبية 
 عة تتصل بتوريد السلع   صن  أو مهنة  أو صناعة  أو عمل جتاري   أو أي جتارة " على أنه    ٢ اجلزء
  .)١١("اقتنائها  أواخلدمات أو
 ألغراض هذا القانون، حتتـل مؤسـسة      : "من القانون على أنه   ) ٢(٧وتنص املادة     -١٣
متارس هيمنة مشتركة يف السوق إذا كانت تلـك           أو مؤسسات جتارية معاً مركزاً مهيمناً     أو

صادية ميكنها من العمل يف السوق      املؤسسات التجارية جمتمعة حتتل مركز قوة اقت        أو املؤسسة
  .)١٢("منافسيها احملتملني  أومنافسيها  أوبصورة مستقلة ودون منافسة فعلية من زبائنها

  :يلي  مامن القانون على) ٣(٧وتنص املادة   -١٤
  :أن السلوك ميكن بوجه خاص أن يشكل سوء استعمال من هذا القبيل إذا متثل فيما يلي  
 أي سوق أخرى تورد     أو سة جتارية إىل تلك السوق    تقييد دخول أي مؤس     )أ(  

  اخلدمات املوردة يف تلك السوق؛  أوُيرّجح أن تورد بديالً للسلع أو

__________ 

  .٢٠٠٩، ةرتيهقانون املنافسة السيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٩(
  .املرجع نفسه )١٠(
 .املرجع نفسه )١١(
  .املرجع نفسه )١٢(
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ردعها عن ذلك يف      أو منع أي مؤسسة جتارية من التصرف بطريقة تنافسية         )ب(  
  يف أي سوق أخرى؛  أوتلك السوق

من أي سوق     أو السوقإزالتها من تلك      أو القضاء على أي مؤسسة جتارية      )ج(  
  أخرى؛

 غـري مباشـرة    أوبيع غري عادلة بطريقـة مباشـرة      أو فرض أسعار شراء    )د(  
  كيدية؛  أومتييزية  أوغري معقولة  أوظروف جتارية أخرى غري عادلة مفرطة أو

  التطور التقين بطريقة تضر باملستهلك؛  أواألسواق  أوتقييد اإلنتاج  )ه(  
  معامالت متكافئة مع أطراف جتاريـة أخـرى،        تطبيق شروط خمتلفة على     )و(  

  جيعل هذه األطراف يف وضع تنافسي غري موات؛ مما
 إخضاع إبرام االتفاقات لقبول األطراف األخـرى اللتزامـات إضـافية            )ز(  

  وفقاً للعرف التجاري، أي صلة مبوضوع هذه االتفاقات؛  أويكون هلا، حبكم طبيعتها ال
  .)١٣(البيع املتالزم  أو السوقتقييد  أوالتعامل احلصري  )ح(  

  تشوهها  أوتقيدها  أوحظر االتفاقات اليت متنع املنافسة  )ب(  
 ُتحظر االتفاقات بني املؤسسات التجاريـة     "من القانون على أن     ) ١(١١تنص املادة     -١٥
 ممارساهتا املتفق عليها اليت يكون      أو مشاريعها  أو قراراهتا  أو ممارسات املؤسسات التجارية   أو
 تشويهها  أوتقييدها  أوأثرها منع املنافسة داخل سيشيل  أومن املرجح أن يكون موضوعها أو
  .)١٤("تكون مستثناة وفقاً ألحكام هذا اجلزء الفرعي مل ما
ينطبـق علـى    ) ١(١١من القانون أن احلظر الوارد يف املادة        ) ٢(١١وتوضح املادة     -١٦

  :ات اليتالقرار  أواملشاريع  أواملمارسات  أواالتفاقات
أية شروط    أو البيع  أو غري مباشرة، أسعار الشراء     أو تثّبت، بصورة مباشرة    )أ(  

   أوجتارية أخرى؛
   أو؛االستثمار  أوالتطور التقين  أوقاألسوا  أواإلنتاجتتحكم يف   أوتقّيد  )ب(  
   أومصادر اإلمداد؛  أو لألسواق غري الطبيعيتقاسمالتنطوي على   )ج(  
  :يف ذلك  مبااقصات اليت جيب تقدميها استجابة لطلب للعطاءات،تؤثر يف املن  )د(  

  املناقصات؛ أو  أوطلب للعطاءات  أوعدم تقدمي عطاء استجابة لدعوة '١'

__________ 

 .املرجع نفسه )١٣(
 .املرجع نفسه )١٤(
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مناقصات يتم التوصل إليهـا       أو طلب بتقدمي عطاءات    أو االستجابة لدعوة  '٢'
يكن بإمكان املؤسسات التجارية أن       مل إذا  إال عن طريق اتفاق فيما بينها،    

  دم عطاءاهتا على حدة؛تق
أطراف أخرى متارس نفس     مع   متكافئةتطبق شروطاً خمتلفة على تعامالت        )ه(  
   أو يف وضع تنافسي غري موات؛ األخرى األطرافتلكيضع   مما،التجارة

ختضع إبرام االتفاقات لقبول أطراف أخرى غري مقدم العرض اللتزامـات             )و(  
وفقاً للعرف التجاري، أي صـلة مبوضـوع هـذه            أو يكون هلا، حبكم طبيعتها     ال إضافية

  .)١٥(االتفاقات
  .وال متيز األحكام السابقة بني االتفاقات األفقية والعمودية  -١٧

   أسعار إعادة البيعحظر فرض  )ج(  
فرض أسعار إعادة البيع شكل من أشكال تثبيت األسعار عمودياً، وهو يف حد ذاته                -١٨

ألحكام املتعلقة بفرض أسعار إعادة البيع الواردة يف اجلزء          وا .)١٦(حمظور يف العديد من البلدان    
الفرعي الثالث من القانون شاملة وتتناول اخلصائص الالزمة ومعاجلة هذه املمارسة املانعـة             

  .للمنافسة

  عمليات االندماج  )د(  
 تأذن هبا اللجنة، وتنص علـى       ال  من القانون عمليات االندماج اليت     ٢١حتظر املادة     -١٩
  :ييل ما

  :ُتحظر مجيع عمليات االندماج اليت تشمل مؤسسة جتارية يكون من املرجح  
  أن تسيطر لوحدها؛ أو  )أ(  
  أن تسيطر مع أي مؤسسة جتارية أخرى تعتزم االندماج معها،  )ب(  
تأذن هبـا   مل  ماأية نسبة أخرى قد حيددها الوزير  أو يف املائة من أية سوق    ٤٠على    

  .)١٧(الفرعياللجنة وفقاً هلذا اجلزء 
القضايا األساسـية الـيت       أو ومثة تقارب يف اآلراء بني حمللي املنافسة بشأن العناصر          -٢٠

هذا الصدد، ليست أحكام مراقبة       ويف .تناوهلا يف أي نظام ملراقبة االندماج       أو ينبغي إدراجها 

__________ 

 .املرجع نفسه )١٥(
 Glossary of Industrial Organization Economics، ١٩٩٣منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )١٦(

and Competition Lawباريس ،.  
  .٢٠٠٩، قانون املنافسة الرتيهةسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )١٧(
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ا األساسية  االندماج الواردة يف اجلزء الفرعي الرابع من القانون شاملة، بل تغطي فقط القضاي            
  .من قبيل طلبات وإشعارات االندماج واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأذون االندماج

  السلوك التجاري املانع للمنافسة احملظور  )ه(  
، الذي يتناوله اجلزء الفرعي اخلامس من       السلوك التجاري املانع للمنافسة احملظور     يشمل  -٢١

من ) ١(٢٥وتصف املادة   . تالعب بالعطاءات نتاج وال القانون، ممارسات تثبيت األسعار وتقييد اإل     
  :القانون إجراءات تثبيت األسعار التالية

حماولـة    أو أي وسيلة مماثلـة،     أو التهديد  أو بالتخويف  أو وعد  أو باتفاق  )أ(  
تعـرض    أوخفض السعر الذي تورد به أي مؤسسة جتارية أخرى       أو إبقاء  أو التأثري يف زيادة  

  اخلدمات؛ أو  أون به عن السلعتعل  أوالتوريد به
اخلدمات إىل أي مؤسسة جتارية أخرى متارس هـذه     أو رفض توريد السلع    )ب(  

التمييز ضدها بطريقة أخرى بسبب سياسات التسعري املنخفضة لتلـك            أو األعمال التجارية 
  .)١٨(ألي سبب آخر  أواملؤسسة التجارية

يف   مبا ضوح إجراءات تثبيت األسعار،   واحلكمان السابقان هاّمان لكوهنما يصفان بو       -٢٢
  .ذلك إجراءات املقاطعة اليت يتخذها أعضاء الكارتالت ضد املؤسسات املنحرفة

  التراخيص  )و(  
 .ينص اجلزء الفرعي السادس من القانون على تراخيص املمارسات املانعة للمنافسة             -٢٣
  :يلي  ماىمن القانون عل) ٢(٢٨واملادة ) ١(٢٨هذا الصدد، تنص املادة  ويف

 على الرغم من هذا القانون، ميكن ألي مؤسسة جتاريـة تقتـرح دخـول         -١ 
اتفاقاً متأثراً هبـذا      أو املشاركة يف ممارسة جتارية تكون، يف رأيها، ممارسة         أو تنفيذ اتفاق  أو

باستخدام النموذج املطلوب للحصول على حمظوراً مبوجبه أن تقدم طلباً إىل اللجنة      أو القانون
   للقيام بذلك؛يصترخ

أن متنح ترخيـصاً    ) ١(وميكن للجنة عند تلقي طلب مبوجب املادة الفرعية           -٢  
املمارسة، حسب احلالة، من املرجح أن يعزز املصلحة املنفعة العامة            أو إذا اقتنعت بأن االتفاق   

  .)١٩(ومعقول يف تلك الظروف

__________ 

  .املرجع نفسه )١٨(
 .املرجع نفسه )١٩(
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  حتقيقات اللجنة وجلسات االستماع أمامها: اجلزء الرابع  -٤  
 من القانون على أن بإمكان اللجنة أن ترفع شكوى ضـد ممارسـة              ٣٢تنص املادة     -٢٤

على أن بإمكان أي شخص أن يقدم إىل اللجنة         ) ١(٣٣جتارية تقييدية مزعومة وتنص املادة      
واللجنة ملزمـة، مبوجـب     . معلومات بشأهنا   أو شكوى ضد ممارسة جتارية تقييدية مزعومة     

االدعـاءات    أو وى املقدمة ضد املمارسات التجارية املزعومة     ، بالتحقيق يف الشكا   ٣٤ املادة
  . املقترحةاالندماجاملتعلقة هبا، فضالً عن عمليات 

من القانون  ) ٢(٣٤وتسهل صالحيات التحقيق اليت تتمتع هبا اللجنة مبوجب املادة            -٢٥
  .تنساخهاإجراء مدامهات مباغتة وتشمل دخول املباين وتفتيشها وتفتيش ونقل أية وثائق الس

من القانون على أن توقف اللجنة حتقيقاهتا إذا رأت أن األمـر            ) ١(٣٥وتنص املادة     -٢٦
  :يلي  ماعلى) ٢(٣٥وتنص املادة . يربر مزيداً من التحقيق  الالذي حتقق بشأنه

  ):١(عندما توقف اللجنة حتقيقاً مبوجب املادة الفرعية   
  ، األطراف املعنية بذلك؛ يوماً من وقف التحقيق١٤تشعر، يف غضون   )أ(  
تقدم تقريراً عن وقف التحقيق إىل الوزير يف غضون ثالثة أشهر من ذلـك                )ب(  
  .)٢٠(التوقيف

   املمارسات التجارية التقييديةعمليات تقييم: اجلزء اخلامس  -٥  
من القانون، ينبغي للجنة، قبل اختاذ قرار بـشأن أي إجـراء            ) ١(٤٠وفقاً للمادة     -٢٧

 غري العادلـة ملمارسـة جتاريـة تقييديـة       أو اذه فيما يتعلق بآثار السلبية    تصحيحي جيب اخت  
 اندماج على املنافسة، أن تأخذ يف االعتبار أية فوائـد عامـة مقابلـة هلـذه املمارسـة                  أو
  :يلي  ماعلى) ٢(٤٠وتنص املادة . االندماج أو

 آثار أي غيـاب     إذا تبني أن  ) ١(ُتؤخذ أي فائدة يف االعتبار ألغراض املادة الفرعية           
  :تشويه هلا ُترّجح عليها مكتسبات حمددة من حيث  أوتقييد  أومنع  أوللمنافسة
  سالمة السلع واخلدمات؛ أو  )أ(  
هبـا   ُتتـاح   أو اليت ُتوّرد   أو هبا السلع  ُتوزع  أو ُتوّرد  أو الكفاءة اليت ُتنتج    )ب(  

  اخلدمات؛ أو
  وسائل اإلنتاج والتوزيع؛ أوتطوير واستخدام سلع وخدمات جديدة وحمّسنة و  )ج(  

__________ 

  .املرجع نفسه )٢٠(
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  يز التقدم التكنولوجي واالقتصادي،تعز  )د(  
من املرجح أن تعـم املـستهلكني واملؤسـسات التجاريـة             أو وأن الفوائد عمت    
  .)٢١(عام بشكل

  قرارات اللجنة بشأن احلاالت والعقوبات وسبل االنتصاف: اجلزء السادس  -٦  
مارسات التجاريـة التقييديـة وعمليـات       قرارات اللجنة وسبل انتصافها بشأن امل       -٢٨
 املنصوص عليها يف اجلزء السادس من القانون معيارية وعاملية وذات طابع هيكلـي              ندماجاال

  .وسلوكي

  قانون محاية املستهلك  -جيم  
 ٢٥أُِقّر قانون محاية املستهلك، وهو تشريع سيشيل الوطين حلماية املـستهلك، يف               -٢٩

 ١٩٩٧  لعـام   وحيل هذا القانون حمل قانون محاية املـستهلك        .٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .ويشمل مجيع العناصر اليت تشملها عادة القوانني الوطنية حلماية املستهلك

  معلومات أولية: اجلزء األول  -١  
يف   مبـا  حيدد اجلزء األول عنوان القانون بصيغته القصرية واألمور املتصلة بالتفسري،           -٣٠

وقد ُتالحظ يف التعاريف املقدمـة يف قـانون محايـة           . ت الرئيسية ذلك تعاريف املصطلحا  
املستهلك أوجه عدم اتساق وحاالت سهو ميكن أن متثل إشكالية باملقارنة مع تلك املقدمة يف           

  .قانون املنافسة الرتيهة

  جلنة التجارة املنصفة: اجلزء الثاين  -٢  
ر، على تطبيق قانون املنافـسة       من هذا التقري   ٦لوحظ يف الفقرة      كما تسهر اللجنة،   -٣١

ويرسم اجلزء الثاين من قانون محاية . الرتيهة وأحكامه املتعلقة باملنافسة وقانون محاية املستهلك
يف ذلك تلقي الـشكاوى       مبا املستهلك أهداف اللجنة ومهامها فيما خيص محاية املستهلك،       

  . القراراتوالتحقيق يف املخالفات املشتبه فيها وإعداد التقارير واختاذ

   غري العادلةالتعاقدشروط : اجلزء الثالث  -٣  
حيظر اجلزء الثالث شروط التعاقد غري العادلة وتعكس األحكام الواردة فيـه كـون          -٣٢

ُيسمح هلم  ال  إذاختيارات املستهلكني الظاهرة يف السوق غري موجودة يف العديد من احلاالت         
 أن توجد نسبة هامة من العقود غري العادلة         حني ُيرّجح   ويف .بالتفاوض على شروط عقودهم   

يف األسواق اجلماهريية حيث العقود القائمة على النماذج املعيارية هي القاعدة، ميكن أيضاً أن 
__________ 

  .املرجع نفسه )٢١(
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توجد حيثما ُوجد اختالل هام يف ميزان القوة بني التجار واملستهلكني، مثالً عنـد وجـود                
ذوي   أو يكون املستهلكون فقراء    أو  مرن عندما يكون الطلب غري     أو احتكار قلة،   أو احتكار

  .مستوى ثقايف متدٍن

  املمارسات التجارية غري العادلة: اجلزء الرابع  -٤  
 بشأن الكشف واملعلومات، ينبغي إعطاء املـستهلك بعـض          ٢٦-١٩وفقاً للمواد     -٣٣

 وأية  يف ذلك السعر والتكلفة الكاملة      مبا املعلومات األساسية عن السلع واخلدمات املعروضة،     
أوصاف جتارية حيددها الوزير املسؤول عن التجارة، حىت يتمكنوا من اختاذ قرارات شـراء              

  .أكثر استنارة
 بشأن التسويق الرتيه واملسؤول التصرفات شـبه االحتياليـة          ٢٩-٢٧وحتظر املواد     -٣٤

وائح  الوزير صالحية وضع ل    ٢٨وختول املادة   . لإلعالن عن السلع املغرية ونظام البيع اهلرمي      
ويكشف استعراض ملوجزات الشكاوى اليت تلقتها جلنة التجارة املنصفة         . بشأن البيع عن بعد   

  .تكن موضوع أية شكوى  ملأن التصرفات احملددة الثالثة
وتنتهج األحكام املتعلقة بالتعامل العادل والرتيه هنجني خمتلفني، ولكنـها مطابقـة              -٣٥

 التصرف  ٣٢-٣٠وتتناول املواد   .  محاية املستهلك  للمحظورات األساسية العاملية جلل قوانني    
 تقدمي اهلدايا واجلوائز بنيـة عـدم   ٣٧-٣٥اخلادع والدعاية املزيفة، وتغطي املواد   أو املضلل

  .تسليمها، وقبول الدفع غري الصادق ونظام البيع اهلرمي
هلكني يف   املتعلقة باحلق يف االختيار وصفاً مفصالً حلقوق املـست         ٣٨وتتضمن املادة     -٣٦

تتضمن اإلجراءات ذات الصلة لـضمان عـدم إرغـام            كما حالة تلقي سلع غري مطلوبة،    
املستهلكني على الدفع ألهنم تلقوا سلعاً غري مطلوبة، وتنص أيضاً احلماية األساسية للحقوق             

  .املشروعة للتجار

  القيمة العادلة والنوعية اجليدة والسالمة: اجلزء اخلامس  -٥  
. وقائمة الشروط مالئمة وغري خالفية    .  معايري إلزامية ألداء اخلدمات    ٤٠ة  ملادحتدد ا   -٣٧

رد   أو وسبل االنتصاف حمدودة ولكنها عملية وكافية يف معظم احلاالت إلصالح أي خلـل            
 )ب()٢(٤٠يف املادة   ) حصة ("portion"ويثري االستخدام املستقل لكلمة     . مبالغ مالية متناسبة  

جملس املفوضني أن يأمر برد األموال كاملة يف          أو للجنة أن تنصح  إذا كان بإمكان ا     ما سؤال
عنصر غري هام مـن خدمـة         إال ُيقدم  ال  أو ُتقدم أي خدمة    ال احلاالت املناسبة، مثالً عندما   

  .متعاقد عليها

  سالمة املستهلك: اجلزء السادس  -٦  
يـد  ووسـائل لتحد    عام  على نظام شامل لوضع شرط سالمة      ٥٩-٤٩تنص املواد     -٣٨

ولئن كـان التـصميم    . الشروط يف حاالت حمددة والتحقيق يف املخالفات احملتملة وتسويتها        
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جيعـل التـدريب لتوعيـة        مما العام للنظام منطقياً، فإن التفاصيل معقدة يف املواد املختلفة،        
  .قد يكون عليه باملقارنة مع أجزاء أخرى من العقد  ممااملؤسسات التجارية أكثر صعوبة

  مدونات قواعد املمارسات الصناعية: ء السابعاجلز  -٧  
 احلظر األساسي الذي يأمر بأال خيالف أي مشارك يف قطاع صناعي            ٦١تقيم املادة     -٣٩

 الوزير من فـرض مدونـة       ٦٢ومتكن املادة   . مدونة قواعد املمارسات الصناعية املعمول هبا     
 اللجنة بأهنا مالئمة لتسجيل     لقواعد املمارسات الصناعية وإعالهنا ووضع األحكام اليت توصي       

  .املتأثرين بطريقة أخرى مبدونة لقواعد املمارسات الصناعية  أواألشخاص امللزمني

  العقوبات وسبل االنتصاف: اجلزء الثامن  -٨  
تشمل األهداف املقبولة عموماً للعقوبات اليت تنص عليها قوانني محاية املـستهلك              -٤٠

ملخالف، ورفع الضرر قدر املستطاع، ورد األموال       وتفرضها السلطات الكف عن التصرف ا     
املكتسبة بطريقة غري شرعية، وتشجيع املخالف على االمتثال يف املستقبل، وتشجيع االمتثال            

والعقوبات اليت تكون غالباً يف شكل غرامة هي األكثر         . على نطاق السوق، ومعاقبة املخالف    
 العوامل اليت ينبغي أخذها     ٦٧ وحتدد املادة    .شيوعاً بني العقوبات املنصوص عليها واملفروضة     

  .وهذه القائمة مناسبة وتشمل العوامل ذات الصلة. يف االعتبار عند حتديد العقوبة املناسبة

  اإلطار املؤسسي  -ثالثاً  

  املؤسسات  -ألف  
تنص تشريعات املنافسة ومحاية املستهلك يف سيشيل على مؤسستني رئيسيتني مهـا              -٤١

  .نصفة وحمكمة االستئنافجلنة التجارة امل

   املنصفةجلنة التجارة  -١  
جلنة التجارة املنصفة هيئة قانونية مستقلة أُنشِئت مبوجب قانون جلنة التجارة املنـصفة               -٤٢

واللجنة هيئة شبه قضائية لـديها       .لتطبيق وإنفاذ قانون املنافسة الرتيهة وقانون محاية املستهلك       
رسة العملية، تضم جلنة التجارة املنصفة فرعني تشغيليني، دون         املما  ويف .مهام حتقيقية وقضائية  

وجملس املفوضني . قانون محاية املستهلك  والقانون املنافسة الرتيهة    ال أن ينص على ذلك حتديداً    
  . وتتصرف اللجنة بوصفها الفرع التحقيقي واإلداريجملس اإلدارةهو الفرع القضائي و
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  جملس املفوضني  )أ(  
من قانون جلنة التجـارة املنـصفة   ) ١(٥لس املفوضني وفقاً لشروط الفصل    ُيعني جم   -٤٣

ويتكون اجمللس قانوناً من مخسة أعضاء، باإلضافة إىل كبري املوظفني          . لوالية مدهتا ثالثة أعوام   
من القانون، ينبغـي    ) ٢(٥ووفقاً للمادة   . التنفيذيني يف اللجنة، الذي هو عضو حبكم منصبه       

أشخاصاً من القطاعني العام واخلـاص معيـنني حبكـم          "ّينني أن يكونوا    ألعضاء اجمللس املع  
  .)٢٢("التجارة  أواحملاسبة  أواالقتصاد  أومؤهالهتم وخربهتم يف القانون

ويتصرف اجمللس بوصفه اهليئة االستراتيجية الختاذ القرار يف جلنة التجارة املنـصفة،              -٤٤
املمارسات التقييدية مبوجب قانون املنافـسة      فيتخذ قرارات بشأن مجيع التحقيقات املتعلقة ب      

الرتيهة وقانون محاية املستهلك، ويعقد جلسات استماع مع األطـراف املعنيـة، ويفـرض              
  .)٢٣(يوافق على املشاريع عند الضرورة  أوالتوجيهات

  املنصفة ةالتجار موظفو جلنة  )ب(  
  :دارات اخلمس التاليةختضع اللجنة لرئاسة املسؤول التنفيذي األول، وتتألف من اإل  -٤٥

أهم اختصاصات هذه اإلدارة هي التوعية      . االتصاالت واخلدمات املؤسسية    )أ(  
وتضطلع اإلدارة أيضاً باألنشطة اإلدارية العادية . والتحسيس بقوانني املنافسة ومحاية املستهلك

 أيضاً وظـائف    فسةوأنيطت بإداريت شؤون املستهلك واملنا    . مثل إدارة املوارد املالية والبشرية    
  الدعوة والتوعية؛

  دارة إنفاذ قانون محاية املستهلك؛تتوىل هذه اإل. شؤون املستهلك  )ب(  
ُتعىن هذه اإلدارة بإنفاذ قانون املنافسة الرتيهة، وُتجري التحقيقات         . املنافسة  )ج(  

  ة باملمارسات التجارية التقييدية؛استناداً إىل الشكاوى املتعلق
جتري هذه اإلدارة دراسات الـسوق وتـساعد يف         . ساتالبحوث والسيا   )د(  

وقد صممت اإلدارة قاعدة بيانات بـشأن قـضايا         . التحليالت االقتصادية لقضايا املنافسة   
  د سياسات شاملة يف جمال املنافسة؛املنافسة ومحاية املستهلك، وتعمل على إعدا

اس وترتبط من مث    تتوىل هذه اإلدارة مهام التدقيق باألس     . الشؤون القانونية   )ه(  
تدقق يف مجيع القضايا اليت حتقق فيها إدارتـا شـؤون املـستهلك               إذ بسائر إدارات اللجنة،  

وتضطلع إدارة الشؤون القانونية أيضاً بصياغة القوانني وتشارك يف وضع مذكرات           . واملنافسة
  .التفاهم مع املنظمات األخرى

__________ 

  .٢٠٠٩، قانون جلنة التجارة املنصفةسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٢٢(
 ٢٥مت النفـاذ إليـه يف        (http://www.ftc.sc/index.php، انظـر    ٢٠١٤سيشيل، جلنة التجارة املنـصفة،       )٢٣(

 ).٢٠١٤أبريل /نيسان
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ووقت إجراء زيـارة تقـصي      . نةوتعاين اللجنة من نقص املوظفني يف جماالت معي         -٤٦
  . موظفا١٧ًيتجاوز مالك موظفي اللجنة   ملاحلقائق إىل سيشيل،

  حمكمة االستئناف  -٢  
، مؤسـسة   املنـصفة  ةتجارال  قانون جلنة  املنصوص عليها يف  حمكمة االستئناف،   إن    -٤٧

شئت بعد  تكن قد أن    مل غري أهنا . نفاذ قوانني املنافسة ومحاية املستهلك يف سيشيل      إلضرورية  
التنفيذي األول للجنة إىل أن رئيس احملكمة  وأشار املسؤول. تقصي احلقائقزيارة إجراء وقت 

  .ُيحدَّد بعد  مل، وأن املرشح املناسب رفيع املستوىحمامياًجيب أن يكون 

  امليزانية واملوارد املالية  -باء  
  :يلي  ماصفة علىاملن التجارة  من قانون جلنة٢٧ من املادة ٢ و١تنص الفقرتان   -٤٨

  :يلي  مماتتألف أموال اللجنة  )١(  
  األموال املخصصة مبوجب قانون االعتمادات واملدفوعة للجنة؛  )أ(    
  ال اليت حتّصلها اللجنة قانونياً؛األمو  )ب(    
  :ميكن أن تستخدم اللجنة أمواهلا فيما يلي  )٢(  
  :سداد  )أ(    

 النفقات اليت تتكبدها اللجنة يف أداء مهامها؛ '١'

أجور ومستحقات املفوضني وموظفي اللجنة ومن تـستعني هبـم       '٢'
  خرباء؛ من

  .)٢٤(االحتفاظ بأي مبالغ احتياطية حتددها اللجنة  )ب(    
وضع اللوائح اليت   سلطة الوزير املسؤول عن التجارة       من القانون أيضاً   ٥٧وختول املادة     -٤٩

. )٢٥("ملقدمة مبوجب هذا القانون   اخلدمات ا املتصلة ب "األتعاب    أو تنظم، يف مجلة أمور، األجور    
التنفيذي األول للجنـة     وأشار املسؤول .  مليون دوالر أمريكي   عنامليزانية السنوية للجنة    وتقل  
 ماليني روبيـة    ٨,٠٥اللجنة حصلت من احلكومة على مبلغ        إىل أن زيارة تقصي احلقائق    أثناء  

 طلباً للحـصول    ٢٠١٣املالية  قدمت يف السنة     لتغطية عملياهتا، وأهنا   ٢٠١٢  عام  يف سيشيلية
  . ماليني روبية١٠على 

__________ 

 .٢٠٠٩، قانون جلنة املمارسات التجارية املشروعةسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٢٤(
 .املرجع نفسه )٢٥(
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  معاجلة القضايا  -جيم  
املنصفة، منـذ بـدء      التجارة عاجلت جلنة تقصي احلقائق،   كما لوحظ خالل بعثة       -٥٠

قـضية   ٢٩٠ جمموعـه   ما ،٢٠١٢أكتوبر  /إىل غاية تشرين األول    ٢٠١٠  عام عملياهتا يف 
  .املنافسةب منها ١٦ترتبط املستهلك ومنها حبماية  ٢٧٤ تتعلق
ـ      اللجنة إىل مخس فئات    عاجلتها املنافسة اليت    قضاياوتنقسم    -٥١ بني يف   على النحـو امل

  .١اجلدول 
    ١اجلدول 

  فئات قضايا املنافسة

  ٢٠١١  ٢٠١٠  الفئة
حىت تشرين ( ٢٠١٢
  اجملموع  )أكتوبر/األول

  ٦  ٤  صفر  ٢  إساءة استعمال املركز املهيمن
  ٤  ١  ٣  صفر  للمنافسة مانع اتفاق

  ٣  ٢  صفر  ١  فرض أسعار إعادة البيع
  ١  صفر  صفر  ١  اندماج

  ٢  ٢  صفر  صفر  مانع للمنافسة سلوك جتاري
  ١٦  ٩  ٣  ٤  اجملموع

 شكوى من ٢٦٤أي آخر سنة كاملة من عمليات اللجنة، وردت ،  ٢٠١١  عام يفو  -٥٢
فات لقانون محاية ُيحتمل أن تنطوي على خمال  ال) يف املائة٦( منها   ١٧وتبيَّن أن   . املستهلكني

حالً يرضي املشتكني، وأُجريـت حتقيقـات       )  يف املائة  ٥٩( منها   ١٥٥املستهلك، وُحلَّت   
 ٧٨جارياً يف يزال   الوفصل فيها اجمللس، وكان التحقيق)  يف املائة ٥( منها   ١٤موضوعية يف   

  .السنة املشمولة بالتقرير هناية حبلول)  يف املائة٣٠(شكوى 

  جلهات املعنية بتنظيم القطاعاتالعالقات مع ا  -دال  
ها قبل إنـشاء     معظم  أنشئ ات، القطاع ميظهات املعنية بتن  سيشيل عدد من اجل   لدى    -٥٣

ويـشمل  . املنصفة، ومن مث فهي تضطلع بعدد من الوظائف املتصلة باملنافـسة           جلنة التجارة 
يف جملـس االسـتثمار      املركـزي و   مصرف سيشيل (التنظيم قطاعات مثل اخلدمات املالية      

 ،)االتصاالتاملعلومات و شعبة االتصاالت التابعة إلدارة تكنولوجيا      (واالتصاالت  ،  )سيشيل
 هيئة( والصيد  ،)سيشيليف   اإلعالم   جلنة(عالم  اإلخدمات  ، و )سيشيليف  الطاقة  جلنة  (والطاقة  
  ).سيشيليف الصيد 
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تقـصي  رة  خالل زيا  ترياستشاليت   ات القطاع اجلهات املعنية بتنظيم  وأشارت مجيع     -٥٤
  .املنصفة ة عالقات عمل جيدة مع جلنة التجارينبغي أن تقيم،  أوإىل أهنا تقيم،احلقائق 

 أفضل  بشأن ٢٠١٢سبتمرب  / الصادرة يف أيلول   الحظت اللجنة يف مذكرهتا البحثية    و  -٥٥
املنـصفة   ةتجارال إنشاء جلنة " اللجنة واجلهات املعنية بتنظيم القطاعات أن        بنيتشغيلي   إطار
قد مجيع قطاعات االقتصاد،    ، اللذين يشمالن    ومحاية املستهلك بإنفاذ قانوين املنافسة     ةفلكامل

وتضارب بشأن دور ووالية بعض اجلهات املعنية بتنظيم القطاعات فيما يتعلق           بلبلة  أدى إىل   
  .)٢٦("بالقضايا املتصلة باملنافسة ومحاية املستهلك

يئات التنظيمية  ددة بشأن العالقات مع اهل     حم اً أحكام قانون محاية املستهلك  ويتضمن    -٥٦
م ربتتفاوض و ت"يت تنص على أنه جيوز للجنة أن        ، ال )ب()١(٧٨سيما يف املادة      وال وغريها،

قطاع معني، من   أوصناعة معينةاملستهلك ضمن بشؤون  خمتصة تنظيمية   هيئةاتفاقات مع أي    
ذلـك    أو لك الـصناعة  تلك الشؤون ضمن ت    على   االختصاصتنسيق ومواءمة ممارسة    أجل  

  .)٢٧("القطاع؛ وكفالة االتساق يف تطبيق هذا القانون
هات املعنيـة    بشأن العالقات مع اجل    يتضمن أحكاماً   فال ،رتيهةقانون املنافسة ال  أما    -٥٧
من قانون املنافسة   ) أ()١(٦املادة  ومتنح  . املنافسةات واملكلفة بوظائف متصلة ب     القطاع مينظبت
مبوجـب  يناسب من عقود لتضطلع بوظائفها        أو يلزم  ما تربم " لكي نةللج صالحيات   رتيهةال

ـ ختصاص  التشري بالتحديد إىل اتفاقات ا      ال هذه األحكام غري أن   . )٢٨("هذا القانون  شترك امل
ُتلـزم    وال املنافـسة، جهات أخرى معنية بتنظيم القطاعات ومكلفة بوظائف متـصلة ب         مع  

  .املنصفة التجارة بإبرام تلك االتفاقات مع جلنةاجلهات األخرى املعنية بتنظيم القطاعات 

  اخلطة االستراتيجية  -هاء  
وقيـادة   خطة استراتيجية ملدة ثالث سنوات لتوجيـه         املنصفة ةتجارال جلنةوضعت    -٥٨

  :يف إطار هذه اخلطة األساسية هاقيم وتهاورؤياللجنة مهمة  بيان فيما يلي و.عملياهتا
ضع سياسات سليمة يف جمايل املنافـسة ومحايـة         الدعوة إىل و  . بيان املهمة   )أ(  

أنشطة  هذه السياسات من خالل      طبيق وت ،وعملية املنافسة املستهلك لصون مصاحل املستهلك     
  ؛اجلهات املعنيةشراكة مع مجيع إطار اإلنفاذ، يف إجراءات  ودراسات السوق والدعوة

تمـاعي  االجتحقيـق الرفـاه     كفاءة الـسوق ل   الدفاع عن مبدأ    . الرؤية  )ب(  
  ؛تهلك للمسواالقتصادي

__________ 

نة املمارسات التجارية   أفضل إطار عملي بني جل    : مذكرة حبثية سيشيل، جلنة املمارسات التجارية املشروعة،       )٢٦(
 ).Victoria, 2012 (املشروعة واجلهات املعنية بتنظيم القطاعات

 .٢٠١٠، قانون محاية املستهلكسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٢٧(
 .٢٠٠٩، قانون املنافسة الرتيهةسيشيل، الرئيس واجلمعية الوطنية،  )٢٨(
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اتباع سلوك أخالقي وقانوين وشفاف؛ وجـودة       : الرتاهة. القيم األساسية   )ج(  
تقـدمي  : اتجودة اخلـدم  وين املستمر للموظفني؛    التطوير امله االستثمار يف   : األداء واالمتياز 

رسة متكني املستهلكني من مما   : كالدفاع عن حقوق املستهل   و؛  تالئم تطلعات الناس  خدمات  
عالقـات  إقامـة    و املنصفة ةتجارال  يف إطار جلنة   تعاوينالعمل ال : العمل اجلماعي وحقوقهم؛  
  .)٢٩(إبداعيةلول حبلتحديات اجلديدة مواجهة ا: ؛ والدينامية واالبتكاراجلهات املعنيةجيدة مع 

  قضايا أخرى ذات صلة  -رابعاً  

  املوارد البشرية  -ألف  
 يبـدأ فعليـاً    مل  إذ  يف سيشيل،  جديد نسبياً إجراء  سة   وقانون املناف  ةتنفيذ سياس إن    -٥٩
 حيـد مـن     مما ، املنافسة يف جامعة سيشيل    ات وقوانني سياسُتدرَّس    وال .٢٠٠٩  عام يف إال

حصلوا   إذولدى املوظفني احلاليني مؤهالت كافية. املنصفة التجارة جلنةيف خيارات التوظيف 
ووضـعت  . صاد والقانون واإلدارة واحملاسبة   شهادات يف اجملاالت ذات الصلة مثل االقت      على  

  .اللجنة أيضاً برناجماً فعاالً لتطوير مهارات املوظفني
فإن املنتدى الوطين للمستهلك يعمل منـذ أكثـر         فيما يتعلق حبماية املستهلك،     أما    -٦٠
  . عاما١٨ً من

  الدعوة والتثقيف والتوعية  -باء  
ومحايـة   مـشتركة بـني املنافـسة        تنطوي أنشطة الدعوة والتثقيف على حتديات       -٦١

 ةالتجـار   استراتيجيات جلنة  يفاليت تؤثر   ، رغم وجود بعض االختالفات الشديدة       املستهلك
حتظى أهداف قانون محاية املستهلك، بـل وحـىت         ،  عموماًو.  أنشطتها ضمونم  ويف املنصفة

فاصيل مرتبطـة   يتناول النقاش ت    ما عناصره، بقبول واسع النطاق لدى اجلهات املعنية وغالباً       
،  وعناصرها املنافسةأهداف  من الصعب على بعض اجلهات املعنية فهم         غري أن . حباالت معينة 

وليس هناك قبول واسع للرأي القائل إن عملية املنافسة ستؤثر يف مصاحل املستهلك على نطاق   
ي ويعزى ذلك جزئياً إىل تاريخ سيشيل السياسي واالقتصادي، وكذلك إىل الـرأ           . االقتصاد

السائد بني اجلهات املعنية الذي لوحظ خالل زيارة تقصي احلقائق، ومفاده أن سيشيل بلـد               
  .الضمانات ب يف سيشيلويرتبط االستثناء من ذلك". صغري جداً"

وتعطي اخلطة االستراتيجية للسنوات الثالث األولوية للدعوة والتوعية، وُتبّين عدداً            -٦٢
  :يلي  ماحتقيقها واليت تشملمن األهداف ذات الصلة اليت ينبغي 

__________ 

 ).٢٠١١ (٢٠١٤-٢٠١١: راتيجيةاخلطة االستسيشيل، جلنة املمارسات التجارية املشروعة،  )٢٩(
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 احلقـوق بـشأن    كل أسبوعني مع جمموعات املـستهلكني        جلساتعقد    )أ(  
  ؛والواجبات
  ؛ينياحلكوماملسؤولني  خطة عمل لتوعية وضع  )ب(  
إصدار نشرات فصلية لتعميم املعلومات وتثقيف املواطنني عـرب وسـائط             )ج(  
  ؛اإلعالم

  تهدف الوكاالت احلكومية؛ حلقات عمل وحلقات دراسية تستنظيم  )د(  
عاجلة املسائل   مل ات القطاع مينظهات املعنية بت  عقد اجتماعات منتظمة مع اجل      )ه(  

  عام؛هتمام اليت حتظى با
جلسات شهرية مصممة حسب احلاجة مـع خمتلـف جمموعـات            تنظيم  )و(  
  األعمال؛
  ؛الشديدة التركيزلقطاعات ل برامج الدعوة وضع  )ز(  
ية لتوعية اهليئات احلكومية واهليئات اخلاصة واملستهلكني       تنظيم دورات فصل    )ح(  

  واجلهات املعنية األخرى ذات الصلة؛
مسائل السياسة العامة للوكاالت    توجيه نشرات تنبيهية نصف سنوية بشأن         )ط(  
  احلكومية؛
  .املنصفة ةتجارال إجنازات جلنةديات وحتإصدار نشرة إخبارية سنوية عن   )ي(  

  دويلالتعاون ال  -جيم  
منذ بضع سنوات، ومع ذلك تتعاون تعاوناً نشطاً مع خمتلف   إالمل تبدأ اللجنة عملها    -٦٣

يف ذلـك     مبـا  اهليئات واملنظمات األخرى املعنية باملنافسة يف املنطقة وعلى الصعيد الدويل،         
هيئات وطنية أخرى معنية باملنافسة يف إطار السوق املشتركة لـشرق أفريقيـا واجلنـوب               

 جملس املفوضني احلايل للجنة املنافـسة يف الـسوق          يف من خالل متثيلها     سيما  وال ي،األفريق
إطار اجلماعة اإلمنائيـة    هيئات أخرى معنية باملنافسة يف        مع وتتعاون اللجنة أيضاً  . املشتركة

.  املستهلك محايةاملنافسة و جلنة سياسات وقوانني    للجنوب األفريقي من خالل مشاركتها يف       
املنافسة منتدى   ويف،وشرق أفريقيايف اجلنوب األفريقي  هيئة املنافسة  كذلك يفواللجنة عضو

  .األفريقي الذي أنشئ حديثاً
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
املنصفة نص تشريعي جيد الصياغة، وبعد استعراضه والتوصل         التجارة إن قانون جلنة    -٦٤

حيدد سوى عدد قليل نسبياً من التنقيحات         مل إىل استنتاجات منبثقة من الزيارة إىل سيشيل،      
وهو قانون شامل ويتضمن مجيع العناصر األساسية الالزمـة لقـانون           . املقترح إدخاهلا عليه  

غري أن ترتيب خمتلف أحكامه املتعلقة باملمارسات التجارية التقييدية ليس منـسقاً             . املنافسة
  .تنسيقاً جيداً

تتعلق بكل جمال مـن      انون شامل يتضمن أحكاماً   هو ق فقانون محاية املستهلك    أما    -٦٥
يعتـري  نقص  وأهم   .اجملاالت الرئيسية املتوقع إدراجها يف القوانني احلديثة حلماية املستهلك        

وبالنظر إىل الوظائف واألنشطة املتميزة     ". اللجنة"القانون هو الغموض الذي يكتنف مصطلح       
مييز متييزاً    ال العام" اللجنة" استخدام مصطلح    املنصفة، فإن  التجارة اليت يضطلع هبا فرعا جلنة    

كافياً بني اهليئة التقريرية املشار إليها يف القانون بوصفها جملـس املفوضـني وهيئـة اإلدارة                
  .والتحقيق يف اللجنة

غري أن  . عدم وجود سياسة واضحة حلماية املستهلك     مالحظة هامة أخرى هي     ومثة    -٦٦
صفة وعدداً من اجلهات األخرى املعنية بالتنظيم من أن تـضطلع       املن التجارة مينع جلنة   مل ذلك

،  يف هذا الـصدد    في غياب سياسة  ومع ذلك، ف  . بنشاط بوظائف محاية املستهلك املنوطة هبا     
لتنفيذ براجمها دون إيـالء االعتبـار لوظـائف         خمتلف اجلهات املعنية    تسعى  أن  رجح  من األ 

  .وأنشطة اجلهات النظرية املعنية بالتنظيم
جمـرد حـل    املستهلك  أن ُتعترب محاية      أيضاً من األرجح سياسة،  تلك ال يف غياب   و  -٦٧

مشاكل فرادى املستهلكني، بدالً من اعتبارها لبنة هامة من لبنات التنمية الوطنية على غـرار            
وتوجد بالفعل بعض الصالت غري الرمسية بني عدد      . قوانني املنافسة املعترف هبا يف هذا الصدد      

 املعنية بالتنظيم، على النحو امللحوظ خالل زيارة تقصي احلقائق، وينبغي توسيع            من اجلهات 
سيما يف اقتصاد صغري جيب عدم التسامح فيه مـع            وال فذلك عامل هام  . نطاق هذه اجلهود  
  .مع انعدام الكفاءة يف اإلنفاذ  أوازدواجية اجلهود

واستناداً إىل املقابالت اليت    . املنصفة وكالة جديدة ذات موارد حمدودة      التجارة وجلنة  -٦٨
أُجريت مع أصحاب املصلحة واملفوضني واملسؤول التنفيذي األول واملـوظفني، يبـدو أن             

ُتحدد أي شـواغل يف       ومل .بصورة مرضية اللجنة وكالة تنظيمية ختضع لقيادة جيدة وتعمل        
  .، باستثناء شاغل واحداملؤسسية والعمليات واإلجراءاتالترتيبات 

واألثـر الفـوري    . تبّين أن وجه القصور الرئيسي هو غياب حمكمة االستئناف        فقد    -٦٩
يقبل قرار اجمللس جيوز له       ال املترتب على عدم إنشاء حمكمة االستئناف هو أن الطرف الذي         

 قراريرغب يف إبطال    الذي  طرف  للومن مث جيوز    . أن يطعن فيه ولكن طعنه يظل دون متابعة       
ويبدو أن . عل ذلك مبجرد تقدمي طعن، علماً أنه يبقى دون متابعةأن يف  مابشأن مسألةاجمللس 
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 هذا الوضع يسيء إىل مسعة العملية برمتها، وقد يسهم يف انتشار الرأي الذي يعترب أن جلنـة                
وعلى املدى الطويـل،    . املنصفة وقانون محاية املستهلك يفتقران إىل سلطة موضوعية        التجارة

  .دون اختبار قرارات اجمللس وتراكم السوابق القضائيةحيول غياب حمكمة يف هذا الصدد 
  توصيات حمددة بشأن املنافسة ومحاية املستهلك وجلنة       ٥ إىل   ٢وتورد اجلداول من      -٧٠

  .املنصفة ومسائل أخرى ذات صلة التجارة
    ٢اجلدول 

  توصيات تتعلق بشؤون املنافسة
  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع

يف قـانون املنافـسة     ‘ االندماج‘ينبغي توسيع نطاق مصطلح     
الرتيهة ليشمل مجيع أنواع االندماج الثالثة، وهي االنـدماج         

الرأسي واالندماج التكتلي، وسائر ائتالفات      األفقي واالندماج 
  .األعمال

 ينبغي أن يتضمن قانون املنافسة الرتيهة تعريفاً للمـصطلحات        
الشائعة يف جمال املنافسة، مثل األصول، واملعلومات الـسرية،         
واملركز املهيمن، واملرفق األساسـي، واملغـاالة يف الـسعر،          
واالتفاق األفقي، والشهادة السلبية، واجلهة املعنية بـالتنظيم،        

  .واملشاريع، واالتفاق الرأسي
رتيهة يف قانون املنافسة ال‘ السلع‘ينبغي مواءمة تعريف مصطلح 

  .مع التعريف الوارد يف قانون محاية املستهلك
يف قانون املنافـسة    ‘ اخلدمات‘ينبغي مواءمة تعريف مصطلح     

الرتيهة مع التعريف الوارد يف قانون محاية املستهلك، على أن          
  .‘املالية‘تضاف له كلمة 

ُيعفى عدد كـبري مـن املؤسـسات ذات املركـز             ال لكي
نون املنافسة، ينبغي تعـديل الفقـرة      االحتكاري من تطبيق قا   

تكون "من قانون املنافسة الرتيهة حبذف عبارة        )٢(٣الفرعية  
  .من هناية الفقرة" مفتوحة أمام مشاركة مؤسسات أخرى

تنقيح قـانون املنافـسة     
  لرتيهةا

املنصفة القائمة علـى     التجارة ُتستبعد حتقيقات جلنة    ال لكي
من خمربين، ينبغي تعديل   أوشكاوى مقدمة من مصادر جمهولة

 من قانون املنافسة الرتيهة حبذف عبـارة  ٥ من املادة  ١ة  الفقر
  ).ب(١من الفقرة الفرعية " له مصلحة يف املسألة"

  السلطة التشريعية
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  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
 من قانون املنافـسة     ٧ من املادة    ٢ينبغي أن ُتحدَّد يف الفقرة      

الرتيهة عتبة للمركز املهيمن استناداً إىل احلصص يف الـسوق،          
اليت تستخدمها اللجنة   وينبغي تقييم اجلدوى من العتبة احلالية       

 يف املائة من احلـصص      ٤٠كمبدأ توجيهي إداري وهي نسبة      
  .يف السوق، بغية إعطائها طابعاً رمسياً يف القانون

ينبغي أن تضاف خمالفات معينة منتشرة على نطاق واسـع يف         
 من الوصول إىل املرافق األساسـية، إىل        سيشيل، مثل احلرمان  

قائمة أنواع السلوك اليت تشكل إساءة تصرف من الشركات         
 مـن قـانون     ٧ من املادة    ٣ذات املراكز املهيمنة، يف الفقرة      

  .املنافسة الرتيهة
 مـن قـانون     ١١ينبغي أن تتناول األحكام الواردة يف املادة        

للمنافسة االتفاق األفقي    ةاملانع املنافسة الرتيهة بشأن االتفاقات   
وينبغي، يف إطار االتفاقات    . واالتفاق الرأسي كالً على حدة    

األفقية، التمييز بوضوح بني الكارتالت الطاغية، اليت ينبغي أن         
ُتحظر يف حد ذاهتا، واالتفاقات األخرى، اليت ينبغـي إدراج          

  .إشارة بشأهنا تفيد بأهنا سُتبحث بناًء على هنج حكم املنطق
ينبغي أن تشمل األحكام املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج يف         

القضايا األساسـية يف      أو قانون املنافسة الرتيهة مجيع العناصر    
وينبغي على وجـه اخلـصوص إدراج       . مراقبة تلك العمليات  

حكم حيدد عتبات اإلخطار حبجم معاملـة االنـدماج، أي          
لسنوي ألطراف عملية   العائد ا   أو استناداً إىل املبيعات السنوية   

ذاك كله، وحتـصيل رسـوم        أو جمموع أصوهلا   أو االندماج،
  .اإلخطار باالندماج

للمنافـسة   املانعـة  ال ينبغي أن ختضع االتفاقات واملمارسات     
احملظورة يف حد ذاهتا إلذن مبوجب قانون املنافـسة الرتيهـة،           

ة يف  الوارد" املنفعة العامة "وينبغي إدراج تعريف واضح لعبارة      
  .٢٨ من املادة ٢الفقرة 

السلطة التـشريعية،   
بناًء على مـشورة    
 تقنيــة مــن جلنــة

  املنصفة التجارة

  

من املادة   )ب(٢ينبغي حذف احلكم الوارد يف الفقرة الفرعية        
 من قانون املنافسة الرتيهة، الذي ينص على أن تقدم اللجنة ٣٥

تقريراً إىل الوزير املسؤول عن التجـارة إذا قـررت وقـف            
التحقيق، ألن هذا احلكم حيد من استقاللية اللجنة ويقلص من          

  .يتها يف اختاذ القراراتصالح

وزارة الشؤون املالية   
 والتجارة واالستثمار
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  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
زيادة قدرات مـوظفي    

  املنصفة التجارة جلنة
 التجـارة  ينبغي أن يكون لدى إدارة املنافسة التابعة للجنـة        

املنصفة فريق خمتلط من أخصائيي االقتصاد واحملامني يعنـون         
صائي اقتصاد وحمام   مبعاجلة القضايا، وينبغي النظر يف تعيني أخ      

  .على الفور

 املنصفة التجارة جلنة

سياسة شاملة يف جمـال     
  املنافسة

حتتاج اللجنة إىل مساعدة تقنية حملية وإقليمية ودولية يف صياغة 
سياسة شاملة يف جمال املنافسة، ألن هذه العملية تتطلب حبثـاً           

عد مستفيضاً يف البيئات االقتصادية والقانونية احلالية على الص       
  .الوطين واإلقليمي والدويل

  األونكتاد

    ٣اجلدول 
  توصيات تتعلق بشؤون محاية املستهلك

  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
ينبغي وضع سياسة شاملة حلماية املستهلك بالتـشاور مـع            سياسة محاية املستهلك

  .اجلهات املعنية ونشر هذه السياسة
التحـريض    أو املساعدة
  الفةعلى املخ

التحريض على خمالفة قانون محايـة        أو ينبغي إدراج املساعدة  
  .املستهلك وقانون املنافسة الرتيهة باعتبارها جرمية جديدة

ينبغي تعديل قانون محاية املستهلك إلدراج إشارة إىل سالمة           سالمة املنتج
  .٣املستهلك ضمن األهداف الواردة يف املادة 

رد املبالغ بسبب خمالفـة     
  كام اجلزء اخلامسأح

 من قـانون    ٤٠من املادة    )ب(٢ينبغي تعديل الفقرة الفرعية     
يُرّد للمـستهلك جـزءاً     : "محاية املستهلك على النحو التايل    

 دفعه من سـعر لقـاء اخلـدمات         ما كل  أو دفعه  مما معقوالً
  ".السلع املقدمة، مع مراعاة حجم التقصري أو

 والفقرة الفرعية   ٥٠من املادة    )أ(٤رعية  ينبغي إلغاء الفقرة الف   
 من قانون محاية املستهلك لتبسيط املادة       ٥٠من املادة    )ب(٥

  .وزيادة سالمة املنتج

  سالمة املنتج

 من قانون محاية ٥٠من املادة  )أ(٤ينبغي تعديل الفقرة الفرعية 
اعتقد  أن الشخص : "املستهلك لالستعاضة عن العبارة التالية    

، "ُتستهلك يف سيشيل  أوُتستخدم  لنسلعاعتقاداً معقوالً أن ال
كان من غري املمكـن أن يعـرف         إذا: "يلي  وما بعبارة تتفق 
متتثل   ال يتبيَّن من خالل حتقيق معقول أن السلع        أو الشخص

  ".لشرط السالمة العام

  احلكومة
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  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
املنصفة اعتماداً صرحياً مفهـوم      التجارة ينبغي أن تعتمد جلنة     فعالية وكفاءة االمتثال

ءات اإلنفاذ، وأن تواصل ممارستها احلالية املتمثلة يف        هرم إجرا 
حماولة حل معظـم الـشكاوى عـن طريـق املفاوضـات            

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تبحث املخالفات       . واإلنذارات
املخالفات الصادرة عن اجملرمني املعتادين الختبـار         أو اخلطرية

طة حدود القانون بغية زيادة احتمال حل املخالفـات البـسي         
  .بسرعة وبتكلفة دنيا

ينبغي أن تصدر اللجنة دليالً توجيهياً يوضح األحكام املتعلقة          شروط التعاقد غري العادلة
  .بشروط التعاقد غري العادلة

ــسات  ــصول مؤس ح
  األعمال على املعلومات

ينبغي أن يتضمن موقع اللجنة على اإلنترنت صفحة إما تورد          
ارية سارية حيددها الوزير املسؤول عن التجارة       أي أوصاف جت  

تتضمن وصالت إىل سائر      أو وتبني تواريخ انتهاء الصالحية،   
مواقع احلكومة على اإلنترنت حيث ميكن احلصول على تلك         

  .املعلومات
زيادة فعاليـة أنـشطة     
الرصد اليت يضطلع هبـا     
ــوطين  ــدى الـ املنتـ
ــادة   ــستهلك وزي للم

  مشاركته

اللجنة يف إمكانية إدراج تعاون املنتدى الوطين       ينبغي أن تنظر    
للمستهلك يف برنامج رصد متواصل يركز على بيان تـواريخ    

عدم تقـدمي    أوانتهاء الصالحية وعدم وسم املنتج بلغة سليمة  
 .الفواتري، بغية اإلسهام يف أنشطة اإلنفاذ اليت تضطلع هبا اللجنة

 املنصفة التجارة جلنة

 التجارة دور كل من جلنة   
  املنصفة واجمللس

ينبغي أن يكون اإلبالغ عن وقف العمل من املـسائل الـيت            
تؤخذ يف االعتبار أثناء توضيح دور كل من اللجنة وجملـس           

  .املفوضني
ينبغي زيادة احلد األقصى للغرامات إىل مستوى يتيح للمجلس           اجلزاءات وتطبيقها

وء املخالفـات   خيارات فرض جزاءات تكون رادعاً هاماً ألس      
وتعكس احلوافز املالية اهلامة اليت ترتبط أحياناً بالسلوك غـري          

 من قانون   ٦٧وينبغي تعديل املادة    . القانوين يف البيئة التجارية   
جيـوز للجنـة،    ) ١(٦٧: "محاية املستهلك على النحو التايل    

عندما تقرر بعد جلسة استماع رمسية أن شخصاً قد انتهك أي 
 عليه يف هذه املواد، أن تطلب مـن         حظر منصوص   أو شرط

تتجاوز مليون    ال إذا كان فرداً، أن يدفع غرامة     ) أ( :الشخص
 يكن فـرداً، أن يـدفع غرامـة         مل إذا) ب( روبية سيشيلية؛ 

إذا تبّين أن هيئة اعتبارية قد      ) ٢( . ماليني روبية  ٤تتجاوز   ال
موظف يف اهليئـة      أو انتهكت هذا القانون، يكون كل مدير     

بالتقصري الـذي شـكّل       أو ارية، أِذن عن علم بالفعل    االعتب

ــة ــة وجلن  احلكوم
  املنصفة التجارة
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وافق عليه، مسؤوالً أيضاً وتقع عليـه         أو مسح به   أو االنتهاك،
وينبغي أن تنظر اللجنة بانتظام  ".تتجاوز مليون روبية  الغرامة

أي عوامل    ويف ٦٧يف كل عامل من العوامل الواردة يف املادة         
 وينبغي أن تشري إىل أخرى تراها مناسبة لدى فرض العقوبات،

  .تعليلها يف قراراهتا الكتابية
ينبغي النظر يف تعديل قانون محاية املستهلك إلتاحة جمموعـة           العقوبات وسبل االنتصاف

أوسع من العقوبات وسبل االنتصاف، وينبغي أن ينظر اجمللس         
حيثما كـان    )ب(٦٨يف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الفرعية       

  .مناسباً
ديد واملؤقـت   الدور اجل 

 الذي ميكن أن تؤديه جلنة    
  املنصفة التجارة

 التجارة ينبغي النظر يف تعديل قانون محاية املستهلك ملنح جلنة        
املنصفة سلطات حمددة فيما يتعلق بسلوك مؤسسات األعمال        
يف حتديد األسعار خالل مرحلة التنفيـذ التـدرجيي للنظـام           

  .ضاًالضرييب اجلديد، ومنحها التمويل الالزم أي
ينبغي حبث فكرة النص على تعيني ُمدَّع فوق العادة والنظر يف             املنتدى الوطين للمستهلك

اجلانب العملي لتعيني املنتدى الوطين للمستهلك مدعياً فـوق       
  .العادة

  

    ٤اجلدول 
  املنصفة التجارة توصيات تتعلق بشؤون جلنة

  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
 التجـارة   من قانون جلنة   ٣٢ من املادة    ٢ينبغي حذف الفقرة    

املنـصفة أن    التجارة املنصفة، اليت تنص على أنه جيوز للجنة      
تقرر عدم التحقيق يف شكوى تتعلق باملنافسة قُـدمت ضـد           
مؤسسة عندما حيصل املدعي يف وقت الحق علـى تعـويض          

  .معقول
 التجـارة   من قانون جلنة   ٣٩ من املادة    ٢ الفقرة   ينبغي تعديل 

املنصفة ملنح املدعى عليهم وسائر األطراف املعنية يف قـضية          
حبماية املستهلك احلق يف االستماع إليهم يف         أو تتعلق باملنافسة 

  .جلسات اللجنة إىل جانب املدعي

 جارةالت تنقيح قانون جلنة  
  املنصفة

 ينبغي زيادة قيمة الغرامات اليت ُتفرض مبوجب قانون جلنـة          
  .املنصفة على انتهاك القانون إىل حد تصبح فيه رادعاً التجارة

  السلطة التشريعية
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املنصفة متييزاً واضـحاً، مـن       التجارة ينبغي أن مييز قانون جلنة    

خالل حتديد املسؤوليات وجماالت العمل حتديداً جيـداً، بـني          
وظائف التحقيق ووظائف اختاذ القرارات املنوطة باللجنة، حبيث        

 وظائف التحقيـق القـانوين      تكون اللجنة مسؤولة رمسياً عن    
  .ويكون جملس املفوضني مسؤوالً عن وظائف اختاذ القرارات

بغية حل مشاكل النصاب يف اجمللس، ينبغي زيادة أعضائه من          
مخسة أعضاء إىل مثانية، وينبغي اختيـارهم مـن خلفيـات           
اقتصادية شىت من أجل تفادي كثرة األعضاء الذين ميثلـون          

أيضاً متديد فترة الوالية إىل مخس سنوات، وينبغي . قطاعاً بعينه
يكفي   مباليتمكن األعضاء من اإلسهام التام يف عمليات اللجنة  

من اخلربة املتراكمة باعتبارهم َحكَمة يف جمايل املنافسة ومحاية         
وينبغي تعيني األعضاء على فترات خمتلفة تفاديـاً        . املستهلك

 . فجأة ومرة واحدةملغادرة مجيع األعضاء ذوي اخلربة واملعرفة

وزارة الشؤون املالية   
 والتجارة واالستثمار

 التجـارة   من قانون جلنة   ٥ من املادة    ١ينبغي حذف الفقرة    
املنصفة اليت تنص على أن يكون املـسؤول التنفيـذي األول           
للجنة عضواً يف اجمللس حبكم املنصب، تفادياً لتضارب املصاحل         

وبـدالً  . سة ومحاية املستهلك أثناء فصل اجمللس يف قضايا املناف     
يكـون املـسؤول      ال من ذلك، ميكن إنشاء جملس مـستقل      

التنفيذي األول عضواً فيه، ويقتصر دوره على النظر يف قضايا          
  .املنافسة ومحاية املستهلك والفصل فيها

  

التـشريعية للفـصل يف شـؤون    ينبغي إعطاء اللجنة السيادة    
وينبغي أن ُيلزم القانون اجلهات املعنيـة       . املنافسة يف سيشيل  

بتنظيم القطاعات واملكلفة بوظائف متصلة باملنافسة بالتفاوض       
مع اللجنة وإبرام اتفاقات االختصاص املشترك معهـا بـشأن     

  .تعزيز املنافسة كل منها يف قطاعه

وزارة الشؤون املالية   
والتجارة واالستثمار  
  والسلطة التشريعية

 شهري ثابت، ينبغي أن ُتدفع ألعضاء اجمللس   باإلضافة إىل أجر    أجور املفوضني
فيها   مباأيضاً أتعاب حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها،  

  .اجللسات

وزارة الشؤون املالية   
 والتجارة واالستثمار

سـيما    وال ينبغي أن ُتشغل الوظائف يف اللجنة فور شغورها،       
  .وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية

بناء وزيـادة قـدرات      املنصفة التجارة جلنة
 التجارة املسؤولني يف جلنة

ينبغي بناء قدرة اجمللس وتزويده باملساعدة التقنيـة يف اجملـال           املنصفة
املتمثل يف الفصل يف قضايا املنافسة ومحايـة         البالغ التخصص 

يشمل توفري خبري استشاري لفترة تتراوح بـني          مبا املستهلك،
ة يف تدريب أعضاء اجمللـس      ثالثة أشهر وستة أشهر للمساعد    

  .وتنفيذ التغيريات الالزمة يف إجراءات اجمللس

  األونكتاد
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    ٥اجلدول 
  توصيات تتعلق مبسائل أخرى ذات صلة

  اجلهة املعنية  التوصية  املوضوع
ينبغي العمل دون مزيد من التأخري علـى إنـشاء حمكمـة              حمكمة االستئناف

املنـصفة   لتجـارة ا االستئناف املنصوص عليها يف قانون جلنة     
  .وقانون املنافسة الرتيهة وقانون محاية املستهلك

وزارة الشؤون املالية   
 والتجارة واالستثمار

املنصفة صورهتا، ينبغي هلا أن تضطلع       التجارة لكي تربز جلنة    الدعوة والتوعية
مبزيد من أنشطة الدعوة والتوعيـة املوجهـة إىل الـوزارات           

لقضائية، فضالً عـن رابطـات      والسلطة التشريعية والسلطة ا   
  .األعمال واملستهلكني

ينبغي أن تواصل اللجنة تعاوهنا مع سـائر اهليئـات املعنيـة            
مناطق السوق املشتركة لـشرق     باملنافسة ومحاية املستهلك يف   

ماعة اإلمنائية للجنـوب    اجلأفريقيا واجلنوب األفريقي ومنطقة     
، وخباصة فيما يتعلق باسـتخدام قاعـدة البيانـات          األفريقي

الشبكية التابعة للجماعة اإلمنائية اليت تتضمن معلومات عـن         
  .قضايا املنافسة ومحاية املستهلك، واإلسهام فيها

زيادة قدرات املسؤولني   
  املنصفة التجارة يف جلنة

ينبغي أن ترفع اللجنة من مـستوى مـشاركتها يف بـرامج            
 مثل شبكة املنافسة الدوليـة،      املنظمات الدولية ذات الصلة،   

والشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون، ومنظمـة        
فلـن  . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واألونكتـاد      

تستفيد اللجنة من املمارسات الفضلى على الصعيد الـدويل         
 فحسب، بل ستتلقى إخطاراً مباشراً بربامج تلك املنظمـات،        

  .ؤمترات وحلقات العمليف ذلك امل مبا

  التجار املنصفة جلنة

        


