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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 الدورة التاسعة عشرة

 2021تموز/يوليه   9-7جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 6البند  

 وفي أعقابها 19-الدعوة إلى المنافسة أثناء أزمة كوفيد  

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
والعمليا  ُيقصددد لالدعوإ ىلا المناة ددت الج ومب لم الم المناة ددت ة  ىااش مناقيددت ال دديا ددا    

الجنظيميت مع الحكوما  والهيئا  العامت والقطاع الخاص والمججمع المدن . والدعوإ ىلا المناة ددددددددت  لاإ 
 مؤث إ ة  النهوض بثقاةت المناة ت.

ىلا ظهوش م ددالشا  جددديدددإ   ( 19-كوةيددد)   2019وة  حين  لى م ض ةي وس كوشونددا لعددا    
 لوا  الدعوإ   معت الخطا ومجطوشإ، ةقد اخجب   يضدا  اتخذتها  دلطا  المناة دت لت دججالت لبيئت  دو   د 

القائمت من قبل. واضدطلعت  دلطا  المناة دت لطنيدطت الدعوإ عن ا مد تقديم الميدوشإ للحكوما  ليدط  
كيفيت تنظيم األ ددددوا  للحد من األ  اد ايلاشمت الج  تثقل كالل اليدددد كا  ة  حات  األزما  وتي ددددي  

 لخول ش كا  جديدإ.
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 *مقدمة -أولا  

لاتخاذ   ( 19-كوةيد)  2019تدخلت الحكوما  ليدددكل نيدددد للجصددددر لم ض ةي وس كوشونا لعا   -1
تدابي  تقييديت صدداشمت، حيف ة ضددت حج ا  وا ددع النطا  لمنع انجيدداش العدوى بين ال ددكا . وقد  ث   لذ  

والضدددددياةت والنقل الجور والبيع   علا اتقجصدددددال، وت  ددددديما ة  قطاعا  مثل ال دددددياحت  شدددددديدا    الجدابي  تطثي ا  
 لالججزئت، مما  لى ىلا ىةتس المؤ  ا  الججاشمت وإغتقها وإلا تفاقم ال طالت.

وتع ضدت األ دوا  لنة دت قومت ل دبش اليدكوي الج  خلفجها األزمت والج ي ا  ة  نمد ات دجهتي  -2
ةج ونيت زمالإ كبي إ مما  ك ش لعض الج  نججت عنها، ة  حين زال ا جخدا  المنصا  ال قميت والججاشإ ايل

 .( 1) الجها  الفاعلت ال قميت قوإ  وقيت وا عت النطا 

وعالإ  ما تف ددا األزما  المجال للجخل  عن المناة ددت لصددالا تدخل الدولت اليددديد ة  اتقجصددال.  -3
الحكومدا  ىلا الجح ي ل دددددددددددددد عدت من لو     تنظ    19-وقدد لةعدت األزمدت الج   ددددددددددددددببجهدا جدائحدت كوةيدد

 .( 2) لالض وشإ ة  ىعطاد األوليت لأل وا  الجناة يت

وتجدش ايشددددددددداشإ ىلا    عمليت ىنفاذ قوانين المناة دددددددددت ظلت جاشمت ولم تج ي ، نظ ا  للم ونت الج   -4
الجدابي  الجيددددد م يت  تج دددددم بها قواعد المناة دددددت. ةلم تةلم  دددددلطا  المناة دددددت عن شصدددددد األ دددددوا ، ومجالعت  

والجنظيميددت المجخددذإ من الحكومددا ، وقواعددد الميددددددددددددددج مددا  الحكوميددت، والمعونددت الحكوميددت الموجهددت لجحقيد 
اتنجعاش اتقجصدالر، وقدمت الميدوشإ والخب إ، لا دجخدا   لوا  الدعوإ ىلا المناة دت لحمايت وتعزمز لياكل  

 األ وا  الجناة يت و لائها.

األ دا ديت ىلا بيا  ايت ) ) ( كيف يمكن    تةو  الدعوإ ىلا المناة دت  لاإ   وتهدف لذ  المذك إ -5
لنيددد  ثقاةت المناة دددت وتح دددين  لاد األ دددوا ت و)ى( كيف تجعااا  دددلطا  المناة دددت لت دددججالت للجحديا  

 .19-الج  تط حها جائحت كوةيد

 الدعوة إلى المنافسة كأداة لنشر ثقافة المنافسة  -ثانياا  

الدعوإ ىلا المناة دت ىلا الج ومب لم الم المناة دت ة  ىااش المناقيدا  المجعلقت لال ديا دا  تيدي    -6
والعمليا  الجنظيميت، كما تيددي  ىلا الخطاى الذر تم ش   ددلطا  المناة ددت ىلا الجها  الفاعلت ة  ال ددو   

 .( 3) و صحاى المصلحت ايخ من

__________ 

مضدمو  لذ  الوثيقت األ دا ديت ىلا ال لول الج  قدمجها الدول األعضداد من منااد مخجلفت من العالم علا لشا دت ا دجقصدائيت ي دجند   *
 .2021وقد ج ى تحليل ال لول بين كانو  الثان /يناي  وآذاش/ماشس  .2020 ج الا األونةجال ة  عا  

ا جهتي ال لع والخدما . لالفعل، لةعت تدابي  ىغت  المجاج  من  جل    ل بش القيول الج  اعجمدتها الحكوما  وت ي  العالا  ة  (1)
تجنش اتتصددددددال الج دددددددر والحد من حات  العدوى الم ددددددجهلةين ىلا اليدددددد اد عب  اينج نت علا ح دددددداى الج ددددددو  من المحت   

 الججاشمت الجقليديت.

دما  ات ددجهتكيت األ ددا دديت لججنش المضدداشات واأل ددعاش  اقج حت لعض الدول األعضدداد، مثل لاشاغوار، تحديد   ددعاش ال ددلع والخ (2)
 المف ات.

، ا دددج اتيجيا   دددلطا  المناة دددت ة  مجال اتتصدددال كطلاإ لأللاد الفعال، ع ض قدمجه  مانت األونةجال ة  الدوشإ 2014األونةجال،  (3)
تموز/يوليهت انظ   يضددددددددددددا    10نيف، ال العت عيدددددددددددد إ لف مد الخب اد الحكوم  الدول  المعن  لقوانين و دددددددددددديا ددددددددددددا  المناة ددددددددددددت، ج

TD/B/C.I/CLP/28. 
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يل ) ) ( تعزمز بيئت تناة دددددديتت و)ى( تقديم واالن دددددد ت ل ددددددلطت المناة ددددددت، تنطور الدعوإ علا ما   -7
الميددددوشإ للحكوما  والهيئا  العامت ليددددط  األا  الجيدددد م يت والجنظيميتت و) ( ىذكاد وع  القطاع الخاص  

 والمججمع المدن  لفوائد المناة ت علا شةا  الم جهلك والنمو اتقجصالر والجنميت الم جدامت. 

 دإ للمناة ددت لطلميت خاصددت عند اتنجقال من اقجصددال قائم علا وتج ددم الدعوإ ىلا ال دديا ددا  المؤم  -8
القيول   القطاعا  العامت واتحجةاشمت ىلا اقجصدال قائم علا األ دوا  المجح شإ، من ختل الخصدخصدت وإل اد

الجنظيميت، واخاصددددددددت ة  القطاعا  اتقجصدددددددداليت ات ددددددددج اتيجيت، مثل اتتصددددددددات  ال ددددددددلةيت والت ددددددددلةيت  
 .( 4) والطاقت

واألنيددددطت المضددددطلع بها ة  ىااش الدعوإ ىلا المناة ددددت ل  م دددداش للعمل يهدف ىلا منع وحل   -9
 ة  القطاع العا  )الحكوما  والب لمانا  والهيئا  الجنظيميت(. المياكل ة   لاد األ وا  الج  تنيط   ا ا  

لم حلت انجقاليت، تج ددددددم واالن دددددد ت ل ددددددلطا  المناة ددددددت ة  البلدا  الناميت واتقجصددددددالا  الج  تم   -10
الميداشكت ة  الدعوإ ىلا المناة دت لطلميت لال ت ة  تعزمز  لداف وةوائد  ديا دت المناة دت والج ومب لها، وة  
تنفيذ الجوصديا  المجعلقت بج يي  األا  الجيد م يت. وت دعا جهول النهوض لطنيدطت الدعوإ ىلا المناة دت ىلا 

لفعاليت ة  الوقت الذر تيددددددهد لذ  اتقجصددددددالا  ت ي ا  جول مت ة   بناد القدشإ علا ىنفاذ قواعد المناة ددددددت  
ال دددددددددو . وتجدش ايشددددددددداشإ ىلا    الدعوإ  قل ىثاشإ للجدل من ىنفاذ القانو  ة  البلدا  الناميت والبلدا  الج  

م ىلا ىذكاد الوع  وتقديم المعلوما  والميدددددددددوشإ ليدددددددددط  اتخ اذ تم  اقجصدددددددددالاتها لم حلت انجقاليت، ألنها ُتج جك
 ايج ادا ، ول  جميعا  عمليا  ىيجابيت وايداغوجيت وغي  مجضاشات ة  ابيعجها.

ومن  لم مجات  الدعوإ ىلا المناة دددددددددت ايصدددددددددتحا  الجنظيميت و/ و خصدددددددددخصدددددددددت القطاعا   -11
م  اتقجصداليت  و اليد كا  ات دج اتيجيت وإزالت الضدوالد الجنظيميت عنها، أل  البلدا  الناميت والبلدا  الج  ت 

اقجصددددددالاتها لم حلت انجقاليت عالإ ما تةو  ةيها صددددددناعا  الهياكل األ ددددددا دددددديت ) ر اتتصددددددات  ال ددددددلةيت 
والت ددددددلةيت، والةه ااد، وال ددددددكك الحديديت، والنقل الجور، والموانح والنقل ال ح ر، والنفد وال از الطبيع ( 

قت لالمناة ددت والميددوشإ المقدمت ة  لذا قائمت علا شدد كا  مملوكت للدولت. وممكن    تةو  الجقييما  المجعل
المضدددددددددددددماش مفيدإ لل ايت، ألنها ت دددددددددددددهم ة  زمالإ الةفادإ وتهيئت بيئت مواتيت لألعمال الججاشمت، يزلل  ةيها 
ات دددجثماش األجنب  الم اشددد  واتبجةاش وتجواة  ة ص كاميت للميددداشمع الصددد ي إ والمجو دددطت، وتدعم اتنجقال 

ومن       تضطلع  لطا  المناة ت بدوشلا ات جياشر ميما يجعلد لالجي معا  ال لس ىلا اقجصال ال و .  
 واللوائا الجنظيميت الجديدإ ة  لذا ال يا  من منظوش اقجصالر وقانون  واط مقت م جقلت ونزمهت.

وألنيدددددددددددطت الدعوإ ىلا المناة دددددددددددت الموجهت ىلا القطاع الخاص والمججمع المدن   لداف مخجلفت،  -12
اح األ ددددددددددددددوا ، وإزالدددت الحواجز، والحدددد من البي وق اايدددت والجةددداليف، مع زمدددالإ ة ص األعمدددال   لمهدددا انفجددد 

عن تو دددديع نطا  اتخجياش،  الججاشمت، لما ة  ذلك لالن دددد ت للميدددداشمع الصدددد ي إ والمجو ددددطت الحجم، ةضددددت  
 .وخفض األ عاش، وتح ين النو يت، وزمالإ شةا  الم جهلك عموما  

   ات دددددجقتليت المحدولإ ل دددددلطا  المناة دددددت عن الحكومت والجها  الفاعلت وتجدش ايشددددداشإ ىلا  -13
الهدامت ة  ال ددددددددددددددو  واتعج اف المحددول بدوشلا ة  صددددددددددددددفوف القطداعين العدا  والخداص واألعمدال الججداشمت 
والم ددجهلةين، من العوامل الج  قد تثن  عن النهوض لطنيددطت الدعوإ ىلا المناة ددت. ومن  جل الج لش علا 

عائد، يمكن    ي دددددداعد الدعم المقد  من  ددددددلطا  المناة ددددددت األكث  خب إ ومن المنظما  واليدددددد كا  لذا ال
 الدوليت  لطا  المناة ت الفجيت ة  البلدا  الناميت علا تح ين  لائها ة  مجال الدعوإ.

__________ 

، ةوائد  ددديا دددا  المناة دددت علا الم دددجهلةين، ع ض قدمجه  مانت األونةجال ة  الدوشإ ال العت عيددد إ لف مد الخب اد  2014األونةجال،  (4)
 .TD/B/C.I/CLP/27تموز/يوليهت انظ   يضا   8الحكوم  الدول  المعن  لقوانين و يا ا  المناة ت، جنيف، 
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 إطار عمل األونكتاد   

ىلا المناة ددددددددت و لميجها ة  م ددددددددطلت الدعوإ   ( 5) يجناول قانو  األونةجال النموذج  ليددددددددط  المناة ددددددددت -41
الفصدددل ال دددالع، ومناقت  لميجها ة  العتقت بين  دددلطت المناة دددت والهيئا  الجنظيميت، لما ة  ذلك الهيئا  
الجنظيميت القطا يت، وميما يجعلد لالجنظيم وايصدددتح الجنظيم . لالفعل، ي دددلد آخ  تنريا ليددد وح الفصدددل  

 )ال الع الضود علا ايت 

م  دددلطت معنيت لالمناة دددت للميدددوشإ قيمت  خاصدددت ة  ضدددما     ي دددف  ... يكج ددد  تقدي  
ةعليدا  نظدا  القواعدد الجنظيميدت المنيددددددددددددددط حدديثدا  عن النجدائب المجوقعدت من حيدف تعزمز الةفدادإ. وقدد  
تةو  خب إ ال دددددددددددلطت المعنيت لالمناة دددددددددددت، علا  دددددددددددبيل المثال، مفيدإ ة  تحديد الجدابي  التزمت 

ىلا ال ددددو . وميما يجعلد لطشددددكال الجنظيم األخ ى، من المقج ح     لج ددددهيل لخول  ا اف جديدإ
 ُتي كي ال لطت المعنيت لالمناة ت ليكل ةعل  ة  العمليت الجي م يت. 

ومضدديف آخ  تنريا للفصددل ال ددالع كذلك    آشاد  ددلطا  المناة ددت يمكن    تةو   كث   لميت ميما يجعلد 
من النظم المجعلقت لقوانين المناة ددت يعهد ىلا  ددلطت      عدلا   لالصددناعا  واأل ددوا  الجديدإ، ومخلى ىلا

 المناة ت بدوش ة  مجال الدعوإ علا الم جوى الجي مع .

وة  ىااش الم دددداعدإ الجقنيت الج  يقدمها األونةجال ىلا الدول األعضدددداد علا الصددددعيدين الوان    -15
المناة دددددددددت من  جل خلد ثقاةت المناة دددددددددت من ختل نهب وايقليم  علا ال دددددددددواد، يؤلر تعزمز الدعوإ ىلا 

. وة  ىااش نيددد  ا دددجع اضدددا  األق ا  الطو يت لقوانين و ددديا دددا   محوشما    مجعدل  صدددحاى المصدددلحت لوشا  
حلقا  عمل منجظمت ليددددددددط  الدعوإ للم ددددددددؤولين الحكوميين والب لمانيين   المناة ددددددددت، ينظم األونةجال  يضددددددددا  

ت ومججمع األعمال الججاشمت ومنظما  الم ددددددددددددجهلةين والمماش ددددددددددددين وال ددددددددددددلطت  والهيئا  الجنظيميت القطا ي 
 القضائيت.

وقد وضددعت ليئا   خ ى مجعدلإ األا اف  لوا  عمليت لدعم الدعوإ ىلا المناة ددت، مثل اليدد كت  -16
المندداة دددددددددددددددت الجددالعددت لمنظمددت الجعدداو  والجنميددت ة  الميدددا    مجموعددت  لوا  تقييمو  ( 6) الدددوليددت للمندداة دددددددددددددددت

كما نيد   اليد كت الدوليت للمناة دت تق م من ليدط  الموضدوع، األول عن تقييم  عمال اليد كت    .( 7) تقجصدالرا
المقبلددت ة  مجددال الدددعوإ ىلا المندداة ددددددددددددددددت، والثددان  عن الخب ا  ة  مجددال الدددعوإ ىلا المندداة ددددددددددددددددت ة   

 .( 8) ال قميت األ وا 

__________ 

اعُجمد قانو  األونةجال النموذج  ليددط  المناة ددت ة   وائل الج ددعينا  من الق   الماضدد . ولو يجطلل من جزد  ول ليددط  العناصدد    (5)
، وجزد ثا  ليددددط  شدددد وح ةصددددول القانو  النموذج  ليددددط  المناة ددددت، الج   حكما    13الفنيت الممكنت لقانو  المناة ددددت، الذر ييددددمل  

، الفصدددددددل  2، الجزد  (2017)، قانو  األونةجال النموذج  ليدددددددط  المناة دددددددت  TD/B/C.I/CLP/L.7لانجظا  )انظ   يج ر تحديثها 
 ال الع المنقا(.

الجددددددال   (6) ال الد  مجدددددداحددددددت علا  األول،  الجزد  المندددددداة دددددددددددددددددددت،  ىلا  الدددددددعوإ  مجموعددددددت  لوا   للمندددددداة دددددددددددددددددددت،  الدددددددوليددددددت    :اليدددددددددددددد كددددددت 
internationalcompetitionnetwork.org. 

، مجددداحدددت علا ال الد الجدددال )  مجموعدددت  لوا  تقييم المنددداة ددددددددددددددددت،  2010منظمدددت الجنميدددت والجعددداو  ة  الميددددا  اتقجصددددددددددددددددالر،   (7)
www.oecd.org/competition/toolkit . 

، تق م  عن تقييم ش وط وتوصيا   عضاد الي كت ليط  عمل الي كت المقبل ة  مجال الدعوإ ىلا  2009للمناة ت،  الي كت الدوليت   (8)
-https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/assessment  المناة دددت، مجاح علا ال الد الجال )

of-icn-work-on-competition-advocacy-2009/تق م  عن الججداشى األخي إ 2019واليدددددددددددددد كدت الددوليدت للمنداة دددددددددددددددت،   ت ،
  )ة  تنفيذ  نيدددددددددددطت الدعوإ ىلا المناة دددددددددددت ة  األ دددددددددددوا  ال قميت، مجاح علا ال الد الجال    (2018-2015)ألعضددددددددددداد اليددددددددددد كت  

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/AWG_AdvDigital 

MktsReport2019.pdf.  

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/
http://www.oecd.org/competition/toolkit
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/assessment-of-icn-work-on-competition-advocacy-2009/؛
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/assessment-of-icn-work-on-competition-advocacy-2009/؛
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/assessment-of-icn-work-on-competition-advocacy-2009/؛
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/assessment-of-icn-work-on-competition-advocacy-2009/؛
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/AWG_AdvDigitalMktsReport2019.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/AWG_AdvDigitalMktsReport2019.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/AWG_AdvDigitalMktsReport2019.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/AWG_AdvDigitalMktsReport2019.pdf
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  19-التحديات التي تطرحها جائحة كوفيد -ثالثاا  

 ددججابت  ددلطا  المناة ددت تضددط الا  ال ددو  لاتخاذ تدابي  مخجلفت، حيف عالجت النقى ة  ا -17
ال دددلع ات دددجهتكيت األ دددا ددديت والزمالا  الفجائيت ة    دددعاشلا، وخففت شددد وط تطبيد القانو  لالن ددد ت ىلا 

ت اتخاذ الق اشا    نواع معينت من اتتفاقا  المب مت بين اليد كا ، وقدمت الميدوشإ ىلا الحكوما  ليدط  كيفي 
 للجعامل مع األزمت الصحيت واتقجصاليت.

و صدددد ا العمل الذر تضددددطلع له  ددددلطا  المناة ددددت ة  مجال الدعوإ عنصدددد ا    ددددا دددديا  ة  ىلاشإ  -18
األزمت، لفضدددل الميدددوشإ الج  تقدمها للحكوما  ليدددط  كيفيت تنظيم األ دددوا  للحد من األ  اد ايلاشمت الج  

  .( 9) الي كا  ة  حات  األزما  وتي ي  لخول ش كا  جديدإتثقل كالل 

 19-تحديد مشاكل المنافسة الناشئة عن التدابير المتخذة بسبب أزمة كوفيد -ألف 

اضددط   الحكوما  ل ددبش ايثاش اتقجصدداليت للجائحت ىلا اتضددطتع بدوش قور ونيددد لحمايت  -19
لقصي إ األجل الناجمت عن الجائحت، واتخذ  تدابي  تهدف الصحت العامت، والحد من األض اش اتقجصاليت ا

ىلا تحقيد انجعاش قور وم ددددددجدا  وشددددددامل ة  المدى ال عيد. و حدء تفيدددددد  الوااد تصدددددددعا  ة   ددددددت ددددددل  
ايمدال، وتعثُّ   نيددطت اقجصدداليت عدإ، وت  دديما ة  قطاع الخدما  )البيع لالججزئت، والضددياةت، وال ددياحت،  

 ال ماضيت، من بين خدما   خ ى( وتوقل نياط النقل الدول .واألحداء الثقاميت و 

وتواجه اقجصدالا  العديد من البلدا  الناشدئت والمجقدمت النمو توقعا  منخفضدت للنمو اتقجصدالر،  -20
ومن   .( 11) ، لمدا ة  ذلدك تفداقم ال طدالدت وعدد  الم دددددددددددددداواإ والفق ( 10) وتحدديدا  اججمدا يدت واقجصدددددددددددددداليدت مجزايددإ

ى الناجمت عن الجائحت، زمالإ األنيددددددددددطت غي  ال  ددددددددددميت الج  تجعل من ىعالإ تنيدددددددددديد الميددددددددددكت  األخ  
 ، وت  يما لالن  ت ىلا اقجصالا  البلدا  الناميت.اتقجصال ىحدى  كث  الم ائل ىلحاحا  

ومن    ل دلطا  المناة دت    تعمل جن ا  ىلا جنش مع الحكوما  لة  ت ددر ىليها الميدوشإ ليدط   -21
تدابي  اتنجعاش اتقجصدددالر، من ختل الدعوإ ىلا المناة دددت الج  تيدددكل  لاإ ذا   لميت لال ت ة   تصدددميم  

و    19- وقا  األزما . ومجعين علا  ددددددلطا  المناة ددددددت    تنظ  ة   دددددديناشمولا  ما لعد جائحت كوةيد
د وال عيد. ذلك    توضدا    األخذ بنهب مج دالل لل ايت قد يعو  اتنجعاش اتقجصدالر ة  المدييان المجو د 

 دددددلطا  المناة دددددت تضدددددطلع ةعت  بدوش لا  ة  تعزمز األ دددددوا  الجناة ددددديت والجنظيم الجيد، ولذلك ين       
 ت جخد  األلوا  الج  يجيحها لها القانو  لجطكيد آشائها.

وة  ظل الوضدددددع ال الن، اخجاش   دددددلطا  المناة دددددت    ت كز علا ثتثت مجات  لمعالجت لذ   -22
 ) ايصتحا  المؤمدإ للمناة ت والجنظيم الجيد، والميج ما  العامت، والم اعدإ الحكوميت.األزمت

__________ 

لقت  ، وضعت لعض ال لطا  المعنيت لالمناة ت  لوا  محدلإ لةيل وتلق  اليكاوى المجع(3-1علا النحو المبيمن  لنا  )ة  الف ع   (9)
 لطلاد األ وا  المجطث إ لالجائحت.

العالميت الج  خلفجها الجائحت كانت األشددددددددددددد ة  البلدا  الناميت، وذلك ل ددددددددددددبش  تاتقجصددددددددددددالييب ز األونةجال كيف    واطإ األزمت   (10)
 UNCTAD, 2021, Trade andمحدوليت الحيز المال  وتيديد القيول علا ميزا  المدةوعا  وعد  كفايت الدعم الدول . انظ   

Development Report Update: Out of the frying pan... into the fire?, Geneva . 
، بيا  األمين العا  لألونةجال لمنا ددد ت اليو  الدول  للميددداشمع ال ال ت الصددد   والصددد ي إ والمجو دددطت الحجم، حدء  2020األونةجال،  (11)

 ? https://unctad.org/en/pages/SGStatementDetails.aspx )لا ال الد الجدال حزم ا /يونيده، مجداح ع 24اةج اضدددددددددددددد ،  

OriginalVersionID=262.  

https://unctad.org/en/pages/SGStatementDetails.aspx?OriginalVersionID=262
https://unctad.org/en/pages/SGStatementDetails.aspx?OriginalVersionID=262
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 المنافسة كمبدأ توجيهي في اعتماد تدابير النتعاش القتصادي -باء 

كدا  لنداي خط  من      ،( 12) 2009/ 2008ة  حدات  األزمدا  ال ددددددددددددددالقدت، مثدل األزمدت المداليدت   -32
تجدخل الحكوما  ة  األ دوا  علا ح داى المناة دت، وذلك مثت  بجخفيف قوانين اتندما ،  و اعجمال لوائا 

  .( 13) حمائيت،  و توجيه الحواةز نحو "الي كا  الوانيت العمتقت"

ى ال ددديولت وتةج ددد  ايصدددتحا  المؤمدإ للمناة دددت  لميت خاصدددت لمواجهت األزمت ال النت أل  نق -24
  . 19- يجطلش اتخاذ تدابي  تيددجع اتنجعاش ال دد مع لم ددجوما  ات ددجهتي ىلا ما كانت عليه قبل تفيدد  كوةيد 

لذا، يجعين علا  دددددددلطا  المناة دددددددت    تبذل جهولا حثيثت ة  مجال الدعوإ لججنش تحقيد  لداف قصدددددددي إ  
تضدددد  لالمناة ددددت ة  األ ددددوا ، وتؤلر من ثم ىلا ىضددددعاف   -مثل ىنقاذ اليدددد كا  من ايةتس   -األجل  

حجا ة    19-يداتنجعاش اتقجصددددالر ة  المدى ال عيد. ومن    النظ  ة   دددديناشمولا  ما لعد جائحت كوة
خضدم األزمت، واألم  مج وي ل دلطا  المناة دت لجوجيه ش دالت قومت مفاللا    المناة دت لي دت ل  الميدكلت،  

 حيف ين       تواصل األ وا   لادلا لكفادإ لصالا الم جهلةين، بل ين       تةو  جزدا من الحل. 

ل الدعوإ الج  تبذلها  دددددلطا  المناة ددددت  ، ين       تحول جهو وميما يجعلد لالجدابي  األاول  جت   -25
لو  ظهوش حواجز تنظيميت جديدإ  ما  لخول األ ددددددوا  والمناة ددددددت الفعالت كنجيجت للصددددددتحا . ومجطلش  
اتنجعاش القور والم ددددددددجدا  ىصددددددددتحا  ليكليت مؤمدإ للمناة ددددددددت ومنع الحواجز الجنظيميت غي  المب شإ من 

ولذلك،    .( 14) ىلا األ ددددوا  من  جل حمايت المنججين المحليين  ىعاقت الوصددددول الح  لليدددد كا  والم ددددجثم من
 ددجةو  جهول الدعوإ   ددا دديت لم دداعدإ واضددع  ال دديا ددا  علا تنفيذ ىصددتحا  مؤمدإ للمناة ددت من  جل  

 تنييد اتنجعاش اتقجصالر لعد الجائحت.

قدمت النمو والبلدا  وة  ظل الوضددع العالم  ال الن المنقطع النظي ، الذر يؤث  علا البلدا  المج  -26
الناميت علا ال ددددددواد، ين       تظل  ددددددلطا  المناة ددددددت يقظت ميما يجعلد لالجدابي  الج  تجوخا الحكوما   

 اعجماللا و   ت جفيد من ال لطا  الممنوحت لها لموجش القانو .

 ل لطا .وتقد  الفق ا  الجاليت لعض األمثلت علا الجدابي  المحدلإ الج  اتخذتها الحكوما  وا -27

 وميما يل  لعض األمثلت من البلدا  الناميت واتقجصالا  الناشئت) -28

ة   ددددددديا  الدعوإ ىلا المناة دددددددت، تجدخل  دددددددلطت المناة دددددددت ة  البلد، ول    -  البرازيل ()  
المجلس ايلاشر للدةاع اتقجصددددددددالر، ة  الجدابي  ال اميت ىلا ىعالإ النيدددددددداط اتقجصددددددددالر من ختل تقديم 
الدعم الجقن  لعمليت صدددددددددنع الق اشا  العامت، وت  ددددددددديما بجحليل الجوانش المجعلقت لالمناة دددددددددت ة  المقج حا   
المط وحت. وتقد  ىلاشإ الدشا دددددا  اتقجصددددداليت الدعم ة   ددددديا  عمليت صدددددنع الق اشا  المجصدددددلت لالم دددددائل 

__________ 

 Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009, Competition and theانددددددددظدددددددد    (12)

financial crisis,  مجاح علا ال الد الجال( https://www.oecd.org/competition/sectors/42538399.pdf.  

شدددهد  األزمت الماليت األخي إ تقديم م ددداعدا  حكوميت وعمليا  تطميم واندماجا  ضدددخمت، وظه   مدش دددجا  ةة مجا  ميما يجعلد   (13)
بدوش قانو  المناة دت. ةقد لةع ال عض لطنه ين    تعليد تنفيذ قواعد المناة دت اوال ةج إ األزمت، حجا تجمكن الهيئا  الجنظيميت من 

حفاظ علا ا ددددددجق اش النظا  المال . ة  حين شدددددددل آخ و  علا ضدددددد وشإ الجزا  الصدددددد امت ة  تنفيذ قواعد الج كيز ةقد علا لدف ال
المناة دددددت  ثناد األزما  من  جل ضدددددما  تةاةؤ الف ص وتن ددددديد شل الفعل علا األزمت، وتجنش ال ددددد ا  المبدل علا ايعانا  بين 

يثاش الطوملت األجل المج ت ت علا تخفيف  ددديا دددت المناة دددت يمكن البلدا  لجذى  صدددحاى الولائع والم دددجثم من. زل علا ذلك    ا
   تةو  وخيمدت. ومكدال يكو  من الم ددددددددددددددجحيدل عكس اتجدا  عمليدا  اتنددمدا  الج  تؤلر ىلا   ددددددددددددددوا  شدددددددددددددددديددإ الج كيز. انظ   

UNCTAD, 2010, Creating Business Linkages (United Nations publication, New York and Geneva). 

 UNCTAD, 2015, Addressing regulations and non-tariff measures to strengthen regionalاندددددددظددددددد    (14)

integration and sustainable growth مجداح علا ال الد الجدال ،( https://unctad.org/system/files/official-doc 

ument/ditc2015misc2_en.pdf.  

https://www.oecd.org/competition/sectors/42538399.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2015misc2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2015misc2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2015misc2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2015misc2_en.pdf
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عن  اتقجصددددداليت ىلا ليئت ايشددددد اف العامت والمحكمت الجالعت للمجلس ايلاشر للدةاع اتقجصدددددالر، ةضدددددت  
اشي ة  اللجا  الجقنيت لجقديم  ال ددلطا  الب ازمليت األخ ى، وت ددهم لمدخت  تقنيت ة  الميدداوشا  العامت وتيدد 

  .( 15) الدعم الجقن  وتحديف المع ةت العلميت وني  ثقاةت الدةاع عن المناة ت ة  المججمع

تح ص  دلطت المناة دت ة  البلد، ول  الهيئت العامت للمناة دت، علا الميداشكت  - مصرر ()ى 
وتقديم الميددوشإ ىلا الحكومت. وتجدش ة  صددياغت ايج ادا  الج  تجخذلا ال ددلطا  العامت ا ددججالت  لألزمت 

ايشدددددددداشإ ىلا    ليئت المناة ددددددددت المصدددددددد مت اتخذ  العديد من الجدابي  المجعلقت لالدعوإ ة  القطاع الطب ، 
. 19-ح صدددددددددددددا  منها علا الجعاو  مع حكومت مصددددددددددددد  من  جل معالجت ايثاش المج ت ت علا جائحت كوةيد

 دددددبل الجصددددددر للجتعش ة  العطادا  وا   الةيدددددل    وقدمت ليئت المناة دددددت المصددددد مت توجيها  ليدددددط 
المخجلفت عن الخ وقا ، ىلا الهيئت المصدد مت لليدد اد الموحد وايمدال والجمومن الطب ، الم ددؤولت عن شدد اد  

  .( 16)  لع ابيت معينت من مخجلل الي كا  وإعالإ بيع لذ  المنججا  ىلا مخجلل الم جيفيا  ة  مص 

ثل النيددددداط ال ئي ددددد  للدائ إ اتتحاليت لمكاةحت اتحجةاشا  ة   يجم -  التحاد الروسرررري ()  
مماش دددددددت ال دددددددلطا  المجصدددددددلت لمنع وقمع ايج ادا  المانعت للمناة دددددددت الج  تجخذلا الةيانا  اتقجصددددددداليت  

، واةقت حكومت اتتحال ال و دددددددد  علا 2020 يلول/ ددددددددبجمب    23واتحجةاشا  الطبي يت وال ددددددددلطا . وة   
  ا دجعالإ الوظائل والدخول المفقولإ، وإنعاش النمو اتقجصدالر، وتنفيذ الج يي ا  خطت عمل وانيت لضدما

للخطت، ةإ  الدائ إ اتتحاليت لمكاةحت اتحجةاش م ددددددؤولت عن  الهيكليت الطوملت األجل ة  اتقجصددددددال. ووةقا  
 تنفيذ ىحدى الم الشا  ال ئي يت للجعجيل لالجنميت الجةنولوجيت لتقجصال وزمالإ ىنجاجيت اليد العاملت. 

، اعجمدد  الحكومدت خطدت جنوى  ة مريدا يعدالإ ىعمداش 2020ة  عدا     -  جنوب أفريقيرا ()ل 
عمت  لقانو  ىلاشإ   19-من ا دددددددججالت وانيت ُوضدددددددعت للجصددددددددر لجائحت كوةيداتقجصدددددددال وإنعاشددددددده كجزد  

' ىيجال ة ص عمل، وذلك   ددا ددا من ختل ات ددجثماش لكثاةت 1الةواشء. ومهدف لذا القانو  ىلا ما يل ) '
' ىعالإ تنيدددديد الجصددددنيع، مع الج كيز علا الميدددداشمع  2ة  الهياكل األ ددددا دددديت وا امب العمالت الجما يتت و'

' الجعجيل لايصدددددددددتحا  اتقجصددددددددداليت يات  العنا  لف ص ات دددددددددجثماش والنموت 3ججاشمت الصددددددددد ي إت و'ال
' النهوض لقدشا  الدولت. وة  ىااش اضدطتع لجنت المناة دت ة  جنوى  5مكاةحت الج ممت والف دالت و' '4و'

نعاشه، يجمثل الدوش ال ئي     ة مريا لمهمجها المجمثلت ة  ضما  ى ها  الخطت ة  ىعالإ بناد اقجصال البلد وإ
للجنت ة  تنظيم المناة دددت لإزالت القيول والحواجز الج  تعج ض المناة دددت، وال دددماح ب عض المماش دددا  الج  
قد تةو  مانعت للمناة دددت ىذا تبيمن    لذ  المماش دددا  ضددد وشمت لدعم الجن ددديد المتئم للنمو بين اليددد كا .  

كومت والمؤ دد ددا  الججاشمت لجقديم الميددوشإ  و النهوض لطنيددطت  وقد عملت لجنت المناة ددت عن كثش مع الح
الدددعوإ ميمددا يجعلد بجدددخت  محدددلإ مقج حددت ة  مجددال ال دددددددددددددديددا دددددددددددددددت العددامددت من  جددل تحقيد اتنجعدداش 
اتقجصددالر. والهدف من لذا الجعاو  لو الجحقد من     دديا ددت المناة ددت تقع ة  صددميم  ر ا ددج اتيجيا   

مع ىعطاد األولومت لجمكين الميددددددداشمع الصددددددد ي إ   -مالإ م دددددددجوما  المناة دددددددت  لتنجعاش اتقجصدددددددالر ل يت ز 
  .( 17) والمجو طت واألة ال المح ومين تاشمخيا ة  األ وا 

 ومن األمثلت الواشلإ من البلدا  المجقدمت النمو ما يل ) -29

__________ 

 .(انظ  الحاشيت*) 2020وشقت مقدمت من الب ازمل شلا  علا لشا ت األونةجال ات جقصائيت لعا   (15)

 .(انظ  الحاشيت*) 2020وشقت مقدمت من مص  شلا  علا لشا ت األونةجال ات جقصائيت لعا   (16)

 . انظ   يضدددددددددددددا  ( انظ  الحاشددددددددددددديت* )   2020جنوى  ة مريا شلا  علا لشا دددددددددددددت األونةجال ات دددددددددددددجقصدددددددددددددائيت لعا   وشقت مقدمت من  ( 17) 
UNCTAD, 2021, How COVID-19 Affects Microenterprise and Small and Medium-sized Enterprise 

Access to Markets and Competition: A Review of Key Issues and Recommendations for Future 

Action   (  يصدش تحقا ) . 
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اة ددت  ُتعجب    ددج اليا ة  وضددع جيد نجيجت ايصددتحا  ال ددالقت ل دديا ددت المن  -  أسرتراليا ) ( 
الوانيت الج   ش ددددت م الم لجوجيه عمليت وضددددع ال دددديا ددددا  الجنظيميت. ولناي مبد  عا  يحكم عمل جميع 
م ددجوما  الحكومت ة    ددج اليا، لو مبد  م اعاإ العوامل المجصددلت لالمناة ددت عند تصددميم ال دديا ددا . ومع 

هلك، بوصددددفها ال ددددلطت المعنيت ذلك، لناي حاجت ىلا    تيدددداشي اللجنت األ ددددج اليت للمناة ددددت وحمايت الم ددددج 
لالمناة دت، ميداشكت نيدطت ىلا جانش الحكومت و   تةثل  نيدطجها ة  مجال الدعوإ ىلا المناة دت والجع مف 

 ت( 18) لم الئها وةوائدلا

يمكن ا ددددددجيدددددداشإ اللجنت الوانيت المعنيت لاأل ددددددوا  والمناة ددددددت ة  ى دددددد انيا  -  إسرررراانيا )ى( 
لالمقج حا  الجيددددددددددد م يت  و الق اشا  ايلاشمت ) ر تحليل وثائد العطادا   ا دددددددددددجيددددددددددداشإ  ش دددددددددددميت ميما يجعلد 

لالميددددج ما  الحكوميت( الج  قد تةو  حكومت ى دددد انيا لصدددددل وضددددعها لمواجهت األزمت اتقجصدددداليت   المجعلقت
والجعجيل لاتنجعاش اتقجصددددددددددالر. وة  تلك الحات ، تفضدددددددددد  ات ددددددددددجيدددددددددداشإ ىلا نيدددددددددد  تق م  يجضددددددددددمن  

الموقل ال  ددددم  للجنت الوانيت ليددددط  الم ددددطلت. لذ  الجقاشم  غي  ملزمت، ولةنها علنيت ة   توثمد   توصدددديا 
   .( 19) جميع الحات 

 المشتريات الحكومية والمعونة الحكومية   -جيم 

الميددددددددج ما  الحكوميت والمعونت الحكوميت مجات  آخ ا  ين    ل ددددددددلطا  المناة ددددددددت    ت اقبهما  -30
 كثش.  عن

وتيدددددددكل الميدددددددج ما  الحكوميت  حد المجات  الج   دددددددجط ح تحديا  كب ى ة  ال دددددددنوا  القليلت  -31
احجياجا  لذا   المقبلت. ةقد تو ددددددددع القطاع العا  ة  معظم اتقجصددددددددالا  ا ددددددددججالت  للوااد، ولذلك  ددددددددجزلال

القطاع من الميدددددج ما ، و دددددجعجمد اليددددد كا  ليدددددكل  كب  علا الطلش العا  ل دددددبش األزمت. لذا، ين       
تعمل  دلطا  المناة دت عن كثش مع ال دلطا  العامت، وت  ديما مع الهيئا  المعنيت لالميدج ما  الحكوميت، 

تمثل  دددددديا ددددددت الميددددددج ما  مجات  من لضددددددما  وجول ىااش ةعال وتناة دددددد  للميددددددج ما  الحكوميت. لالفعل، 
مجات  ال ددديا دددت الحكوميت يمكن    تعول ميه ميددداشكت  دددلطت المناة دددت لمناةع كب ى. ومن       تيددداشي 
 ددددلطت المناة ددددت ميدددداشكت نيددددطت ة  الدعوإ ىلا ىج اد ىصددددتحا  ة  ىج ادا  الجعاقد تفضدددد  ىلا ىحكا  

م لذ  ايصدتحا  ليدكل م اشد  ىلا مدخ ا  لمواان  البلد. و ديعول نجاح  نيدطت   تنظيم ال دو . و دجج جك
 .( 20) الدعوإ ة  لذا المجال لمناةع واضحت و ي هم ة  تعزمز  معت ال لطت

وميما يجعلد لحز  تدابي  اينعاش اتقجصددددددالر، قدمت الحكوما  لليدددددد كا  م ال  غي  م ددددددبوقت   -32
من األموال العامت )ىعانا  وخصدددددددوما   و ىعفادا  ضددددددد مبيت، وق وض مدعومت، وا دددددددجثماشا  عامت ة   

لت.  اليددد كا ، وما ىلا ذلك( لججنش موجت كبي إ من حات  ايةتس بين اليددد كا  الةفؤإ ل دددبش  زمت  ددديو 
وة  حين تمثل لذ  الحزمت من الجدابي  ىج اد  لال  األلميت للحد من  ث  األزمت، ةإنها قد تؤلر ىلا ظهوش  

__________ 

. اللجنت األ ددج اليت للمناة ددت وحمايت (انظ  الحاشدديت*)  2020وشقت مقدمت من   ددج اليا شلا  علا لشا ددت األونةجال ات ددجقصددائيت لعا   (18)
  23ا المناة دددت،  ، ]اللجنت األ دددج اليت للمناة دددت وحمايت الم دددجهلكى تحصدددل علا جائزإ لوليت ة  مجال الدعوإ ىل2020الم دددجهلك،  

-https://www.accc.gov.au/media-release/accc-receives-international  ) يلول/ ددددبجمب ، مجاح علا ال الد الجال 

competition-advocacy-award.  

 .(انظ  الحاشيت*) 2020األونةجال ات جقصائيت لعا  وشقت مقدمت من الب ازمل شلا  علا لشا ت  (19)

يجطلش األلاد الفعال أل وا  الميج ما  الحكوميت الجصدر لجحدييان مخجلفيان ولةنها مج الطا ) ) ( ضما  النزالت ة  عمليت الجعاقد   (20)
لين، لما ة  ذلك عن ا مد منع الجوااؤ  ) ر منع الف ال من جانش الموظفين العموميين(ت و)ى( تعزمز المناة ت الفعالت بين الموش 

بين  صددحاى العطادا  المحجملين. وة  لعض األحيا ، يندمب الجحديا  عندما يجلقا الم ددؤولو  العموميو  ىغ ادا  ماليت ل ض  
ل الجتعش.   الط ف عن مخططا  للجتعش لالعطادا   و لني  معلوما  ت همِّ

https://www.accc.gov.au/media-release/accc-receives-international-competition-advocacy-award
https://www.accc.gov.au/media-release/accc-receives-international-competition-advocacy-award
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وة  الوقت ال الن، ت يجوخا  دوى   .( 21) تحديا   خ ى، مثل اخجتل المناة دت، ىذا لم تصدمم تصدميما  دليما
تحيا  الجنفيذ ميما يجعلد لالمعونت عدل قليل من الوتيا  القضدددددددائيت    يعهد ىلا  دددددددلطا  المناة دددددددت صددددددد 

الحكوميت. ةاتتحال األوشوا  وحد  لو الذر يملك  دددددلطت مماش دددددت شقالت صددددداشمت علا المعونت الحكوميت. 
ومع ذلك، يماشس معظم  لطا  المناة ت صتحيا  ة  مجال الدعوإ لجقديم الميوشإ ىلا الحكوما  ليط  

  الدعم، وكيفيدت تقليدل اليددددددددددددددواغل المجعلقدت لالمنداة ددددددددددددددت الج  يجم  ايثاش الج  يمكن توقعهدا من مخجلل تدابي 
 تحديدلا ىلا  لنا حد.

 أدوات الدعوة التي تملكها سلطات المنافسة -دال 

ليدددط  الدعوإ ىلا المناة دددت،  ةال   2020شلا  علا لشا دددت ا دددجقصدددائيت  ج الا األونةجال ة  عا   -33
لالفعل،   .( 22) ماثلت ة  اتضدددطتع بدوشلا ة  مجال الدعوإمعظم  دددلطا  المناة دددت لطنها ت دددجخد  تدابي  م

تيددددمل  لوا  الدعوإ ىلا المناة ددددت الم ددددجخدمت  لوا  للةيددددل عن العر ا  القائمت والناشددددئت  ما  المناة دددت  
 الفعالت، لما ة  ذلك العر ا  الناجمت عن الجائحت. 

 ومن بين لذ  األلوا  ما يل ) -34

تحليل شدامل للجانبين اتقجصدالر والجنظيم  لديناميا    ، الج  تجطلل مندراسرات السرو   •
المناة ددددددددت ة   ددددددددو  ما، وتحديد القيول القائمت الج  قد تعو   و تمنع المناة ددددددددت وكفادإ 
تخصدددددديى المواشل. وت ددددددما لذ  الدشا ددددددا  لالجعمد ة  لحف مخجلل جوانش ال ددددددو .  

ال ئي دديت ة  ال ددو ، يمكن  وا ددجنالا ىلا البيانا  ايحصددائيت الواشلإ من الجها  الفاعلت 
لل ددلطا     تفهم ات ددج اتيجيا  الجناة دديت )مثل م ددجوى تةامل  ددل ددلت اينجا ، وحقو   
الملةيدت الفة مدت، وتدطثي  اتقجصددددددددددددددال ال قم  علا ميددا  مدا، ومدا ىلا ذلدك(. وتجضددددددددددددددمن 
لشا ددا  ال ددو  عدإ توصدديا  موجهت ىلا ايلاشا  العامت و صددحاى المصددلحت العاملين  

 ت( 23)  و  بهدف تيجيع المناة ت وتحقيد نجائب اقجصاليت ةعالتة  ال

، الج  تحدل ةيها  دددلطا  المناة دددت، بناد المشررورةآلااراء بشررأر مشرررو  لئحة تن يمية •
علا الش ال ددددلطت المكلفت لالصددددياغت،  و لم اشدددد إ منها )لم الشإ منها(، القيول المحجملت  

وتصدددددددش  .( 24) ت تزال ة  م حلت الصددددددياغتة  المقج حا  الجيدددددد م يت  و الجنظيميت الج   
بناد  علا الش الحكوما   و الوزاشا  الج    لذ  ايشاد عن  دددددددددلطا  المناة دددددددددت،  حيانا  

__________ 

 ,JA García and D Neven, 2005, State aid and distortion of competition, a benchmark modelانظ    (21)

HEI Working Paper No: 06/2005, Graduate Institute of International Studies, Geneva.  

مصددددد . انظ    دددددلطا  المناة دددددت ة  اتتحال ال و ددددد ، وإ ددددد انيا، و لمانيا، والب ازمل، وتايلند، والجمهوشمت الدومينيكيت، وكولومبيا، و  (22)
 .* يضا  الحاشيت

ي ت د ق اش  لطا  المناة ت لإج اد لشا ت عن ال و  لظهوش مؤش ا  علا وجول قضايا تجعلد لالمناة ت  و علا ةيل ال و  ة   (23)
 القطاع موضوع الدشا ت.

ايثاش الممكنت علا المناة دت واتقجصدال الج   ة  لذا ال ديا ، يلجز  المجلس ايلاشر للدةاع اتقجصدالر ة  الب ازمل بجحليل وتحديد   (24)
قد تخلفها الجدابي  الج  ت يم  ليددددددكل مصددددددطنع شدددددد وط المناة ددددددت ة  األ ددددددوا  المجطث إ لالجائحت وتقديم الجوجيه المنا ددددددش ة  لذا 

اشمع القوانين الج   ليددددط  الجدابي  الجاليت) ) ( ميدددد المضددددماش. وختصددددت القول ى  المجلس ايلاشر للدةاع اتقجصددددالر قد  بدى ش يه
تقج ح تجميد األ ددددددددددعاش  و تخفيضددددددددددا  عامت ة  األلومت والخدما  الجعليميت والموال ال ذائيت األ ددددددددددا دددددددددديت، من بين  موش  خ ىت  

ميدداشمع القوانين الج  تقج ح اعجمال تخفيضددا  عامت ة  خدما  النقل الف لر المقدمت من ختل تطبيقا  الهاتل المحمولت   و)ى(
اضددا  المواضددي يت المجصددلت لعمليا  م اق ت األ ددعاش ة  الخدما  الجعليميتت و)ل( عمل المؤ دد ددا  الحكوميت الج   و) ( ات ددجع  

 تف ض  قصا األ عاش علا منججا  معينت، مثل ال از النفط  الم يَّل.
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وتجدش ايشددددداشإ ىلا    لذ  الجقاشم     .( 25) تعدلا قبل اعجماللا  و لم اشددددد إ من ال دددددلطا 
ايشاد غي  ملزمت، وإ  كانت ة  المماش ددددت العمليت تلز  ال ددددلطت الج  تقج حها بجب م     و

 دددددددبش عد  امجثال الجوصددددددديا  الواشلإ ةيها. وة  حالت ى ددددددد انيا، تجدش ايشددددددداشإ ىلا    
ذ توصدددددددددددددياتها لمنع  اللجنت الوانيت المعنيت لاأل دددددددددددددوا  والمناة دددددددددددددت تملك  لاإ ةعالت ينفا

 ت( 26) الحكومت وايلاشا  ايقليميت من وضع  ر ع اقيل  ما  المناة ت

الج  ُيضدطلع بها ة  القطاع العا ، والج    التقارير عن األنشرطة األرر  يير التشرريةية •
 تيمكن    ي ج شد بها الةيا  الذر يصدشلا لجحقيد  نيطت  كث  ةعاليت وتناة يت

جهت ىلا ايلاشا  العامت وميدددددد ل  األ ددددددوا  ومنظما  المججمع المو   األدوات التوجيهية •
المدن ، والج  ت ط  اائفت وا دددددعت من األنيدددددطت، مثل الميدددددج ما  الحكوميت، وشالطا   
األعمال الججاشمت، والجنظيم الفعال لأل دوا . وعلا  دبيل المثال، وضدعت ليئت ايشد اف  

ميددداشمع ال ال ت الصددد   والصددد ي إ لجي دددي  وصدددول ال علا المناة دددت ة  ال دددلفالوش لليت  
والمجو دطت ىلا الميدج ما  الحكوميت، نظ ا ىلا    ميداشكجها ة  لذ  ايج ادا  محدولإ  

 بوجه عا .

وممكن    ت ددددددداعد لذ  األلوا  علا تحديد الجحديا  القائمت والقطاعا  الج  تحجا  ىلا شصدددددددد  -35
يفيت عمل األ دددوا  واالةيدددل عن اللوائا غي  لقيد ل دددبش الجائحت، ولذا بدوش   دددي دددما لل دددلطا  لفهم ك

 الفعالت  و غي لا من الحواجز الج  تحول لو  المناة ت الفعالت. 

مع ال دددددددددددددلطا  العامت )الهيئا  الجيددددددددددددد م يت،   وثيقا    ومجطلش الجطبيد الفعال لهذ  األلوا  تعاونا   -36
لذا قد ينطور علا مزايا وعلا م دداوم والحكوما ، والهيئا  الجنظيميت القطا يت، وما ىلا ذلك(، علما     

 يضدددا ، كما ُذك   عت . ومجيا لذا الجعاو  ل دددلطا  المناة دددت تقديم الميدددوشإ ىلا ال دددلطا  العامت وتيدددجيع 
ايصددددددددتحا  المؤمدإ للمناة ددددددددت وتوةي  المعلوما  ذا  الصددددددددلت، مما ي دددددددداعد علا تحديد الجحديا   ما  

 الج  قد تؤث  علا شةا  الم جهلك.المناة ت الفعالت والمياكل الجنظيميت 

واايضدددددداةت ىلا ذلك، اضددددددطلعت لعض ال ددددددلطا  ة  كل من البلدا  المجقدمت النمو )ى دددددد انيا(  -37
والبلدا  الناميت واتقجصدالا  الناشدئت )اتتحال ال و د ، والجمهوشمت الدومينيكيت، وكولومبيا( لطنيدطت محدلإ  

 لجعزمز ايش اف علا   وا  معينت)

)اللجنت الوانيت المعنيت لاأل دددوا  والمناة دددت(  لاإ   إسرراانياوضدددعت ليئت المناة دددت ة    ) ( 
، الذر  نيدح 19-محدلإ للةيدل عن ميداكل المناة دت  ثناد الجائحت. وتجطلل األلاإ من صدندو  ب مد كوةيد

 دت ة   ديا  تفيد  ، ييداع جميع اليدكاوى وات دجف داشا  المجعلقت لإنفاذ قواعد المناة2020ة  آذاش/ماشس  
لدى جهت م كزمت، ومن ثم حمايت الم ددجهلةين واليدد كا  المجضدد شإ من ال ددلوي المانع للمناة ددت   19-كوةيد

شدكوى. ونجيجت لذلك،  700ختل لذ  الفج إ. وقد نجحت لذ  الجج ات، حيف زال عدل اليدكاوى الواشلإ علا 

__________ 

شا  تجعلد ل يا ا  اتنجعاش  شكز   نيطت الدعوإ الج  تضطلع بها لجنت المناة ت ة  جنوى  ة مريا علا الجحقد من     ر اعج ا (25)
اتقجصددالر والجدخت  القطا يت لم دداعدإ اليدد كا  تجمحوش حول تعزمز المناة ددت، وت  دديما بجمكين المؤ دد ددا  الججاشمت الصدد ي إ 

 من لخول األ وا  كمحفز للنمو اتقجصالر وت كمز األ وا .

علا ىنيدددداد آليت شددددبيهت    2007تموز/يوليه   3صددددالش ة  ال   2007/ 15من قانو  المناة ددددت اي دددد ان    13و   12تنى المالتا   ( 26) 
لآليت ىنفاذ تضدددف  علا اللجنت الوانيت المعنيت لاأل دددوا  والمناة دددت  و  دددلطا  المناة دددت ايقليميت األلليت القانونيت للطعن ة   

ول لو  الحفاظ علا المناة دددت  القوانين واللوائا ايلاشمت المانعت للمناة دددت الج  ت دددجيدددل منها المحاكم الوانيت العر ا  الج  تح 
الفعالت ة  ال دو . ولذ  صدتحيت ت تماش دها  دلطا  كثي إ، ولةنها  ثبجت ةعاليجها العاليت ة  الةفاح من  جل تنظيم اقجصدالر  

  كث  تناة يت وكفادإ. 
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عددإ تحريقدا ، معظمهدا يجعلد لقطداعدا  حددل  اللجندت الوانيدت مجموعدت من الميدددددددددددددداكدل المخجلفدت وادد    
 تح ا ت ليكل خاص  ثناد الجائحت، مثل الخدما  الماليت وقطاع خدما  الجنازإ

، ول  اللجنت الوانيت للدةاع عن الجمهورية الدومينيكية نيدددددط   دددددلطت المناة دددددت ة    )ى( 
ا . ومجيا الم صدددد المناة دددت، م صدددد شددد وط المناة دددت الذر يجولا مها  شصدددد شددد وط المناة دددت ة  األ دددو 

  دعاش   '1) 'تحديد المخاا  الج  تمهد الط مد لمماش دا  مانعت للمناة دت من ختل تحليل  دجت معايي  ل 
المدخت   '  4'خصدددددددائى ال دددددددو  ولينامياتهت و  '3'النمو اتقجصدددددددالرت و '2'ال دددددددلع ة   دددددددلت األ ددددددد إت و 

 تمججمعشواغل ال '6'اللوائا ذا  األلميتت و  '5'الو يطت األ ا يتت و

لجحليل البيانا   ميددد وعا   كولومبياوضدددعت ليئت ايشددد اف علا الصدددناعت والججاشإ ة   ) ( 
ي ددما "المفجت"، ولو  لاإ تضددطلع لمها  الجفجيت ايل  ت ددجع اض مخجلل المواقع اليدد كيت للةيانا  الج  

ع مبد  المناة ددددددددددت  كثي ا ما تضددددددددددع ميدددددددددداشمع تنظيميت لجحديد الميدددددددددداشمع الج  قد تةو  لها آثاش تجعاشض م
اتقجصددددددداليت الح إ. وة  حالت الةيدددددددل عن ت يي ا  ة  اللوائا المنيدددددددوشإ، ي  دددددددل النظا  تلقائيا تنبيها ىلا 

 تالقطاع المعن  يبل  ميه لما ا   من تطوشا  جديدإ

من الميدداكل الوا ددعت اتنجيدداش الج  نيددط  ة  بدايت الجائحت نقى الع ض ة  لعض  )ل( 
التحاد  ال دددلع األ دددا ددديت والزمالإ المف ات ة    دددعاشلا. وقد تدخلت الدائ إ اتتحاليت لمكاةحت اتحجةاش ة   

ي صددد األ ددعاش  تيدد يليا   ة  محاولت لمعالجت لذ  الم ددطلت ة  ىااش  نيددطت الدعوإ، ةطنيددط  م كزا   الروسري
علا   اس يوم  وم اقش ال و  لمع ةت ما ىذا لناي نقى ة  ال لع    ت. ومجولا خب اد المكجش الم كزر  

ىلا قائمت   مهمت شصددددددد   ددددددعاش ال ددددددلع ذا  األلميت اتججما يت ة  األ ددددددوا ، ا ددددددجنالا   ىقليميا    مكج ا    84و
خدما  األخ ى الج  ُيزعم  نها شدددهد  زمالإ تضدددعها حكومت اتتحال ال و ددد ، وإلا حالت   دددوا  ال دددلع وال

  خاصدددددددددا    ددددددددداخنا    ة  المضددددددددداشات ة  األ دددددددددعاش. و القت الدائ إ اتتحاليت لمكاةحت اتحجةاش  يضدددددددددا  خطا  
ت ددددددددددجخدامه من قبل  ر مريم ة  البلد و ر مؤ دددددددددد ددددددددددت. وعندما تجلقا الدائ إ اتتحاليت لمكاةحت اتحجةاش 

قى ة   ر منجب، تجدخل علا الفوش ل يت ال دددديط إ علا الوضددددع، معلوما  عن انجهاي محجمل  و وجول ن 
 وتفجا تحريقا  لحل الميكلت المكجيفت.

 مسألة المعونة الحكومية  

ت ُتعطا لعض ال ددددددددلطا  المعنيت لالمناة ددددددددت ة صددددددددت للجعليد علا تدابي  المعونت الحكوميت  و  -38
اعا  اقجصدداليت كاملت لاليددلل، مما  وجد  للم ددالمت ة  صددياغجها. وة   عقاى تفيدد  الجائحت،  صدديبت قط

حالت غي  م دددددبوقت تؤث  علا العمالت. لذلك اضدددددط   الحكوما  ىلا    تجدخل ة  م حلت  ولا للجخفيف  
من واطإ الجائحت، من ختل تقديم المعونت للحفاظ علا العمالت ومنا ضدددددددددددددمانا  عامت للحصدددددددددددددول علا 

 .( 27) لقطاعا  األ ا يت، مثل لعض ش كا  الطي ا ق وض مي  إ، ةضت عن ىعالإ ش ملت الي كا  ة  ا

وتيدددددددكل المعونت الحكوميت م دددددددطلت ذا   لميت خاصدددددددت ة  اتتحال األوشوا ، ألنها تنطور علا  -39
خط  تيدددومه المناة دددت ة  ال دددو  الداخليت لتتحال األوشوا . وتهدف م اق ت المعونت الحكوميت ىلا الجحقد  

__________ 

وقل النيدداط وت دد ما العمال.  قدمت معظم الدول األعضدداد ة  اتتحال األوشوا  معونت كبي إ ليدد كا  الطي ا  الجالعت لها لججنش   (27)
اتاتع عليددددده )  https://www.lw.com/thoughtLeadership/covid-19-EU-state-aid-aviation-sectorانظ    تم 

 .(2021ني ا / ب مل  26ة  

https://www.lw.com/thoughtLeadership/covid-19-EU-state-aid-aviation-sector
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 يفضددد  ىلا تيدددومه المناة دددت بين اليددد كا  لاخل اتتحال. لذا، ت ت دددما من    ا دددجخدا  المواشل العامت ت
   .( 28) المفوضيت األوشوايت بجقديم معونت حكوميت ىت عندما تفو  ايثاش اييجابيت للمعونت آثاشلا ال لبيت

والمهم لو    تف  المعوندددت لعددددإ شدددددددددددددد وط لحيدددف تعومض المنددداةع الج  تعول بهدددا علا  لدددداف  -40
لعامت الم دط إ عن  ر آثاش  دلبيت علا المناة دت. وة  لذا الصددل، من المهم    ُتمنا المعونت المصدلحت ا

علا   ددداس شددد وط موضدددو يت، و   يكو  لها  ث  محفز ) ر    المعونت ين       تلب  حاجت شددد كت ىلا 
  لها  ث  الريا  لا دددددددددجثماشا (، و   تةو  مجنا ددددددددد ت مع حجم ات دددددددددجثماش الذر تقو  له اليددددددددد كت، و   يكو 

 تعومض  ُيج جم ىلا زمالإ اتبجةاش  و النهوض لف ص العمل  و تح ين المنججا .

ة  مجال م اق ت   19-وتجدش ايشدداشإ ىلا    المفوضدديت األوشوايت ا ددججابت ل دد عت ألزمت كوةيد -41
الحكوميت ىلا ، وضددددددعت المفوضدددددديت ىااشا مؤقجا لجقديم المعونت 2020المعونت الحكوميت. وة  آذاش/ماشس  

اليدددددد كا ، وذلك للجطكد من    المعونت الج  تقدمها الدول األعضدددددداد ت تفضدددددد  ىلا تيددددددومه المناة ددددددت ة   
واعُجمد   يضدددددددا  خطت    .( 29) ال دددددددو  الداخليت ىلا حد يجعاشض مع المصدددددددلحت الميدددددددج كت لتتحال األوشوا 

 .( 30) لت القالمتشئي يت للنعاش اتقجصالر، من المق ش تنفيذلا ختل ال نوا  القلي 

وعلا الصدعيد الوان ، وليس ةقد ة  اتتحال األوشوا ، ين    لالنظ  ىلا قدشإ الحكوما  علا  -42
ت يي  شددددد وط المناة دددددت ة  األ دددددوا ،    تجدخل  دددددلطا  المناة دددددت، من منظوش الدعوإ، ألنها علا لشايت  

يت علا المناة دت. وة  الحالت ال النت، بهيكل األ دوا  وة  وضدع جيد يمكنها من تقييم آثاش المعونت الحكوم
أل  اتحجياجا  من الجمومل كبي إ والو دائل المجاحت محدولإ. لذا،    ضدحا لذا الجدخل ضد وشما   كث ، نظ ا  

من المهم لصفت خاصت، ت  يما ة  م حلت اتنجعاش اتقجصالر، اخجياش القطاعا  ونوع الي كت وحجمها  
عن ات دددجثماشا ، الج   ددديجم    ال ت الصددد   والصددد ي إ والمجو دددطت(، ةضدددت  )وت  ددديما لالن ددد ت للميددداشمع ال

 .( 31) تموملها لطموال عامت لضما  ا جدامت اتنجعاش وشموليجه

وعلا الصدددددعيد العالم ، تن ه معظم  دددددلطا  المناة دددددت ىلا المخاا  الج  تنطور عليها المعونت  -43
إ، حيف يمكن    ت ددبش لذ  المعونت آثاشا   ددلبيت ىذا لم الحكوميت لالن دد ت ىلا المناة ددت ل ددبش آثاشلا الضدداش 

ت جوف عمليت منا المعونت معايي  واضحت وةعالت وغي  تمييزمت. وتيي  لعض ال لطا  المعنيت لالمناة ت 
ىلا وظيفجهددا ة  مجددال الدددعوإ الج  ت ددددددددددددددما لهددا لددالجدددخددل ة  لددذا المجددال حجا وإ  لم يددطذ  لهددا القددانو   

 ص احت بذلك. 

__________ 

علا  ددددددددبيل المثال، قد تواةد المفوضدددددددديت األوشوايت علا المعونت ألغ اض ال حف والجطوم   و الجوظيف  و لألغ اض البيئيت نظ ا   (28)
 لما يمكن    تعول له من مناةع علا اتتحال األوشوا  بوجه عا . 

ة   )  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.htmlانظ    (29) عليددددددده  اتاتع    28تم 
  (.2021ني ا / ب مل  

ة  المائت( من  جل    60)ة  المائت( وق وض   40)ملياش يوشو ة  شدددددددكل منا    750واةقت المفوضددددددديت األوشوايت علا توةي  مبل    (30)
ر، وذلك لاأل دداس لجعزمز ات ددجثماشا  ة  مجال  اتقجصددال ال قم  والجحول اييكولوج . وة  ايونت األخي إ، اتنجعاش اتقجصددال

اعجمد الب لما  األوشوا  ومجلس اتتحال األوشوا  تئحت تنظيميت ينيددددددددددددداد م ةد اينعاش والقدشإ علا الصدددددددددددددمول. انظ  اتتحال 
شددددد اط/ةب اي    12الصدددددالشإ عن الب لما  األوشوا  ومجلس اتتحال األوشوا  ة    2021/241 (EU)األوشوا ، التئحت الجنظيميت  

شددددد اط/ةب اي  )  L57/17، الج مدإ ال  دددددميت لتتحال األوشوا والج  تقضددددد  لإنيددددداد م ةد اينعاش والقدشإ علا الصدددددمول،    2021
 :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX، مجددداحدددت علا ال الد الجدددال   (2021

32021R0241&from=ES.  

وجش الم الم الجوجيهيت الجديدإ للمفوضددددددددديت  ، علا  دددددددددبيل المثال، من الم جا    ُتمنا المعونت، لم19-ة   ددددددددديا  جائحت كوةيد (31)
األوشوايت، لليدد كا  الج  ت ددجثم  ة  ال قمنت والجحول اييكولوج ، لاعج اشلما ال كنيان الذيان  ددججمحوش حولهما ال دديا ددت الصددنا يت 

-https://eurنظ   لتتحال األوشوا . لتاتع علا المزمد من المعلوما  ليدددددددددط  ات دددددددددج اتيجيت الصدددددددددنا يت لتتحال األوشوا ، ا

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN.  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
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ومع ذلك، تماشس  ددلطا  المناة ددت ة  البلدا  الناميت )الجمهوشمت الدومينيكيت( والبلدا  المجقدمت  -44
 النمو )ى  انيا واليالا ( صتحيا  محدلإ  و ع نطاقا  ميما يجعلد بجدابي  المعونت الحكوميت)

عن  ، يمكن ل ددددددلطت المناة ددددددت، ول  اللجنت الوانيت للدةاعالجمهورية الدومينيكيةة   ) ( 
المناة ت،    تحلل "آثاش ايعانا   و المعونت الحكوميت  و الحواةز الممنوحت للمؤ  ا  العامت  و الخاصت  
علا شددد وط المناة دددت، و   تيددد ع، عند اتقجضددداد، ة  مطال ت ال دددلطا  العامت، عن ا مد تق م  توصددديت 

 ت( 32)   ىلا ا جعالإ المناة ت"معلل، لإل اد لذ  ايعانا   و تعديلها، واعجمال  ر تدابي   خ ى تفض

   تقد  تقاشم  عن  إسررررررراانيايمكن للجنت الوانيت المعنيت لاأل دددددددددددوا  والمناة دددددددددددت ة   ()ى 
المعونت الحكوميت تجناول ةيها خطد الم ددداعدا  العامت، وتجضدددمن الجقاشم  توصددديا  ىلا ال دددلطا  العامت 

ش اللجنت الوانيت المعنيت لاأل ددددوا  والمناة ددددت  لالحفاظ علا المناة ددددت الفعالت ة  األ ددددوا . واالمثل، تصددددد
عن المعونت العامت الممنوحت ة  ى ددددددددد انيا ُيجاح للجمهوش العا . ومجضدددددددددمن الجق م  ال دددددددددنور   دددددددددنوما    تق م ا  
 م ةقا   بيانا  ىحصددائيت عن المعونت الحكوميت الج  ُمنحت ة  ى دد انيا. ومجضددمن الجق م   يضددا   2020 لعا 

ن ىاداش مؤقدت للمعوندت الحكوميدت الج  تقددمهدا المفوضدددددددددددددديدت األوشوايدت، وايداندا  عن يوشل معلومدا  مؤقجدت ع
 ت( 33) ى  انيا والدول األعضاد األخ ى ة  اتتحال األوشوا 

، وة  ىااش تناول م دددددطلت الدعم العا  المقد  من الحكومت،  صددددددش  اللجنت  اليابارة   ) ( 
ليددددط  مفهو  الدعم العا  للنعاش ة  ضددددود  دددديا ددددت المناة ددددت، اليالانيت للججاشإ المنصددددفت م الم توجيهيت 

ولذ  م الم توجيهيت قطا يت ميدددددددددج كت بين الصدددددددددناعا  تجضدددددددددمن لعض   . ( 34) 2016آذاش/ماشس   31 ة 
العوامل الج  ين    للمنظما  الداعمت    تدشكها ة  ضددود  دديا ددت المناة ددت، عند تقديم الدعم العا ، ل يت 

 آثاش الدعم الذر تقدمه الحكومت من  جل اينعاش علا المناة ت.ىلا  لنا حد من  الجقليل

وااخجصددداش، ين       تهدف الدعوإ ىلا المناة دددت علا  دددبيل األولومت ىلا تجنش اليدددواغل الج   -45
ت   دداس لها ليددط   ث   دديا ددت المناة ددت، مثل الجصددوش الذر مفال   نها تجعاشض مع اتنجعاش وات ددجق اش. 

ك من ختل الم دددالمت ة  المناقيدددا  الجاشمت، وانيددد  المعلوما  عن قضدددايا محدلإ قدش  وممكن تحقيد ذل
ايمكا . ومن شددددط  توةي  المزمد من الجوجيه والجوضدددديا ليددددط  ال دددديا ددددا  ميما يجعلد لم ددددائل محدلإ    

د  ي ددداعد علا توضددديا الةيفيت الج  يمكن بها ل ددديا دددت المناة دددت    ت دددهم ة  حل األزمت. ومن       ت دددل 
 لذ  الجوجيها  الضود علا الجحديا  المحدلإ الج  قد تنيط والنهب المقج ح للجعامل معها.  

 استنتاجات   -رابعاا  

، ُيجوقع    تؤلر  نيدطت الدعوإ ىلا المناة دت الج  تضدطلع بها  دلطا   19-نجيجت لجائحت كوةيد -46
 دلطا  المناة دت ليدط  عمليت صدنع الق اش  المناة دت لوشا  كث   لميت. ومن       ت دلد الميدوشإ الج  تقدمها  

__________ 

الج مدإ ،  15، المالإ  (2008كانو  الثان /يناي    16)ليدط  الدةاع عن المناة دت    08-42الجمهوشمت الدومينيكيت، القانو  العا  شقم  (32)
 .(2008كانو  الثان /يناي  ) 10458ال  ميت شقم 

عن قلقها ىزاد احجمال   ميما يجعلد بهذ  الم دددددددطلت، تجدش ايشددددددداشإ ىلا    اللجنت الوانيت المعنيت لاأل دددددددوا  والمناة دددددددت  ع ات علنا   (33)
  ال دددددددو  الموحدإ ل دددددددبش الحجم الهائل للمعونت الحكوميت الج  الجزمت بها لعض الدول األعضددددددداد ة  اتتحال حدوء تصددددددددع ة

، خاابت اللجنت الوانيت المعنيت لاأل ددوا  والمناة ددت ال ددلطا  الوانيت المعنيت لالمناة ددت 2020األوشوا . ة  بدايت حزم ا /يونيه  
ج ي تدعم ميه ال قالت الصددداشمت علا المعونت الحكوميت من  جل تجنش الجيدددولا   ة  كل لولت عضدددو ولعجها ىلا ىعدال ىعت  ميددد

ة  ال ددددددو  الموحدإ.  ع ات العديد من  ددددددلطا  المناة ددددددت عن تطييدلا للعت ، وإ  كانت قد شةضددددددت الميدددددداشكت ألنها ت تملك  
 اتخجصاص لم ائل المعونت الحكوميت.

انظ     ،https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2016/March/160331.html) مجداحدت علا ال الد الجدال  (34)
 الم ةد.

https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2016/March/160331.html
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ال ددا دد  الضددودك علا تيددولا  المناة ددت الناجمت عن تدخت  الدولت و   ت دداعد ة  تصددمم تدابي  لمنعها، 
 ومن ثم تدعم الخياشا  ال يا يت الم جني إ.

واججما يت وحكوما  البلدا  الناميت لديها اي  ة صددددت يعالإ ىات   دددديا ددددا  صددددنا يت وماليت  -47
 كث  كفادإ، وإل اد األ  اد ايلاشمت غي  الضددددددددددددد وشمت، وتيدددددددددددددجيع ات دددددددددددددجثماش ة  القطاعا  ذا  الريمت  
المضددداةت األعلا. وتحريقا  لهذ  األلداف، ين       تنظ  الجدابي  العامت ة  الحفاظ علا المناة دددت الفعالت  

 ة  األ وا .

ة  اعجمال ال دددلطا  العامت تدابي  قالشإ   ومحدلا    ما  م كز  ومن       تؤلر  دددلطا  المناة دددت لوشا   -48
علا تعزمز انجعاش اقجصددددددددالر قور وشددددددددامل وم ددددددددجدا . ومن       ت كز تدختتها ة  مجال الدعوإ علا 

 ايج ادا  المجخذإ ة  مجات  الجنظيم والميج ما  الحكوميت وتقديم المعونت الحكوميت. 

، ا ددددددددُجخدمت  لوا  وآليا  2020ج الا األونةجال ة  عا  للدشا ددددددددت ات ددددددددجقصددددددددائيت الج    ووةقا   -49
من  جل الةيددل عن قضددايا المناة ددت ة  القطاعا  المجضدد شإ من األزمت  19-مخجلفت ختل جائحت كوةيد

 وتخفيف آثاش الجائحت علا بيئت األعمال الججاشمت من ختل ضما  المناة ت النزمهت ة  ال و . 

ختل الدوشإ الجا ددددددعت عيدددددد إ لف مد الخب اد الحكوم  الدول  المعن  لقوانين وة  اججماع  ددددددُيعقد  -50
و دددديا ددددا  المناة ددددت،  ددددج ددددنا للدول األعضدددداد ة صددددت لع ض  ةضددددل المماش ددددا  ة  مجال الدعوإ ىلا 
المناة دت،  دواد من حيف تعاونها مع واضدع  ال ديا دا   و من حيف لوشلا ات دجيداشر، بهدف منع اعجمال  

  ا  تعو  المناة ت الح إ ة  األ وا .تدابي   و مماش 
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