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 مجلس التجارة والتنمية

   لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة

 الدورة العشرون 

 2022تموز/يوليه  22-20 ،جنيف

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 ،إعادة التفكير في إنفاذ قوانين المنافسةةةةةد الدروم المسةةةةتفادة من الجا حة  
التحديات والفرص المطروحة في  -وخاصةةةةة في اقسةةةةواة المممعة ا تما يا  

إطار االسةةةةةتجابة الفعالة خرة فترة الجا حة واالنتعات االقتفةةةةةاد  في فترة 
 بعد الجا حة ما

 موجز  
على إففاذ قوافون المناكسييييييف رًا  بو رًا تأثو  (19-أّثر تفشيييييية جاض ف مرس كورون  وروفا   وكود 

ء العالم. وقد أ دت الت ديات المعترضيف والدرون المسيتفا ة ل ل الئاض ف ضيرورةع إعا ة  كة جميع أف ا
هميف بمكان إلااء فظرة أعمق على إففاذ  األ من ،التفكور كة إففاذ قوافون المناكسيييييييييييف. وت لياا ل    ال ايف

 ورة كة ه ا المئال.سياسات المناكسف كة الفترة األلورة كة جميع أف اء العالم و راسف االتئاهات المتط

وتسييتند ه   الم  رة إلى الدرون المسييتفا ة من إففاذ قوافون المناكسييف كة الدول األع يياء كة  
ديات والفرص المطروحف كة إطار االسييييتئابف الناميف؛ وت د  الت  وال سيييييما كة البلدان ،سييييياج الئاض ف

الفعييالييف ل ل كترة الئيياض ييف واالفتعييا  االقتريييييييييييييييا   كة كترة مييا بعييد الئيياض ييف؛ وتاتر  ليييارات للعميي  
 واإلففاذ من جافب هوئات المناكسف كة كترة ما بعد الئاض ف.
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 مقدمة -أوال   

كة  ورته التاسييييييييعف  ،المناكسييييييييف  لة المعنة باوافون وسييييييييياسيييييييياتكريق الخبراء ال كومة الدو طلب   -1
إلى أمافف األوفكتا  أن تعد تاارير و راسيات  وثاضق معلومات أسياسييف للدورة العشيرين بشيأن موضيو    ،عشيرة

سيييييييواج الم ّمف ولاصيييييييف كة األ  ،"إعا ة التفكور كة إففاذ قوافون المناكسيييييييفس الدرون المسيييييييتفا ة من الئاض ف
كة إطييار االسييييييييييييييتئييابييف الفعييالييف ل ل كترة الئيياض ييف واالفتعييا   الت ييديييات والفرص المطروحييف  -اجتميياايييًا 

 .(1 االقترا   كة كترة ما بعد الئاض ف"

 وتريدت هوئات المناكسيف للئاض ف عن طريق إ لال ت وورات على الطرياف التة تدير ا ا الاوافون -2
 افت هوئات المناكسيييف  ، . وكة جميع أف اء العالم ( 2  ح ا ا واألفشيييطف التة تسيييم  ، واإلعفاءات التة تمن  ا  ، وتنف ها 

 إلى جافب و االت حمايف المسيت ل(( كة طليعف اإلجراءات األوليف التة اتخ ت ا السيلطات العامف من أج  
  . ( 3  وتدااور الر ف والس مف ذات الرلف الترد  للممارسات التئاريف التاووديف التة فشأت ل ل كترات اإلغ ج 

  ديدة بسيييرعف للت عب باألسيييعار والتسيييعور التواطئة والترتومات الملزمف قيما يتعلق بمنتئاتهوئات ع   وتريييّدت 
 .(4 من ل ل إففاذ الاافون  ،مث  أقنعف الوجه ومعام الودين والمنتئات المنزليف األساسيف ،النظاكف األساسيف

ت يا البليدان أثنياء حياليف الطوار  حيد  األوفكتيا  مختلا اإلجراءات التة اعتميد ،ض يفوكة ايداييف الئيا -3
تكون المناكسييييف كة األسييييواج ضييييروريف  ،. وكة الظروف العا يف(5 ر ال ام للمناكسييييف أثناء الئاض فوأارز الدو 

ة جميع التة تؤثر على األسييييواج ك ،19-لل فاظ على األسييييعار منخف ييييًف؛ ول ل أزمف مث  جاض ف  وكود
. وبسييبب ااثار االقترييا يف المعودة  أن ُينظر إليه على أفه   ل(يشييك  التعاون أولويف ويئب   ،أف اء العالم

ا   حتى ال ترتفع األسييعار ارتفاعاً  ،اضييطرت ال كومات إلى الموازفف اون حمايف المناكسييف  ،المدى للئاض ف
 ات معونف من االقترا .بغيف ضمان بااء قطاع ،واإلعفاء من قواعد المناكسف ،حدو 

أثناء  وكعاالً  إلى أن إففاذ قوافون المناكسييييييف ي  سييييييارياً   2021كة عام  وأشييييييارت ب وك األوفكتا  -4
وذل( حسب الظروف الساضدة كة السوج.  ،الئاض ف. غور أن هناك حاجف إلى قدر من المروفف كة التطبوق

أو التارت األل  ان وج قاضمف على الاافون غور الملزم.   ،اعتمدت هوئات المناكسييييييييف ت وورات تشييييييييري يف ،ل ا
صييدرت طمعف جديدة من الاافون المتعلق ب مايف المناكسييف االقترييا يف كة  ،على سييبو  المثال ،أرمونيا وكة

 .(6 تنص على أحكام لتعزيز إففاذ الاافون  ،2021أيار/مايو 

  

 1) TD/B/C.I/CLP/61،  16الفارة. 

 2) T Moreira, 2021, Competition policy’s role in the economic recovery process from the COVID-19 

pandemic crisis: Insight from UNCTAD, Journal of Antitrust Enforcement, 9(3):407–412. 

حوث   ،اتمعت السييييييييييييلطات ُف ئا مختلفف إزاء "ضييييييييييييمي ممارسييييييييييييات التربح االسييييييييييييت  ليف"  ،فظرًا اللت ف األ وات الاافوفيف المتاحف (3 
عض االر و"اعتمد الم  ،بع يييييييييي ا قوافون حمايف المسييييييييييت ل( الااضمف لمنع التسييييييييييعور االسييييييييييت  لة أو اإلع فات الم ييييييييييللف" "طبق
قوافون  و"استخدم المعض االر  ،لم يمنف"قوافون المناكسف التة ت ظر ممارسات التسعور غور المشروعف من جافب المشاريع ا على

الت عيب بياألسييييييييييييييعيار التة تنطبق كة أوقيات األزميات"؛ وتعيد ت التعيدي ت التة أ لليت على الاواعيد الايافوفييف لرصييييييييييييييد التئياوزات 
على الرغم من أن بعض السييييييييييييييلطييات التييارت تعييدييي  الت لو ت  ،ضييييييييييييييياة المسييييييييييييييؤولون بفعيياليييف أ برمئييال التسييييييييييييييعور وماييا كة

"لييمييراعييييييياة ميينيييييييال السيييييييييييييييوج اليي ييييييياليية ميين ليي ل إ ليييييييال مييفيييييييا يييييم مييثييييييي  اليي يييييميينيييييييف الييمييؤقييتيييييييف". افييظيير  (   ييييييييفاالقييتريييييييييييييييييييييا
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-

global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en س تمييييييت زيييييييارة جميع م حظييييييف
 .2022المواقع الشمكيف المشار إلو ا كة ال واشة كة فيسان/أاري  

 4) Moreira, 2021. 

  .https://unctad.org/news/defending-competition-markets-during-covid-19افظر  (  (5 

  .http://competition.am/index.php?menu=147&lng=3افظر  (  (6 

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/61
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://unctad.org/news/defending-competition-markets-during-covid-19
http://competition.am/index.php?menu=147&lng=3
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بميا كة ذلي( كة  ،اضييييييييييييييطرت هوئيات المنياكسييييييييييييييف كة جميع أف ياء العيالم ، يدييات الكبورةللت رًا وفظ -5
إلى تكويف العمليات  ،يات المت دة األمريكيف واالت ا  األوروبةو ندا والوال يسيييييييييييلندا والريييييييييييونآأسيييييييييييتراليا و 

ااور مختلفيف اتخي ت ال وئيات تيد ،. وت ليايًا لي لي((7 المعتيا ة واعتميا  اسييييييييييييييتراتيئييات جيدييدة كة ج و  اإلففياذ
ف واألسواج مع ال رص على أن تكون ه   التدااور مؤقتف حمايًف لثااكف المناكس  ،للتخفيف من شدة األوضا 

ت وئًف لفترة االفتعا .  ،إلجراضيف والفنيف على السييييييواءالتناكسيييييييف. وجرى تناول مسيييييياض  اإلففاذ من الناحوتو ن ا
حوث  ،أسيياسيييًا كة مئال اإل ارةرًا ئال الدعوة عنريي وأصييمح العم  ال   ت ييطلع به هوئات المناكسييف كة م

لل د من األاماء اإل اريف التة تثا   اه    قدمت المشيييييييييييورة إلى ال كومات بشيييييييييييأن  يفيف تنظيم األسيييييييييييواج
ت األزمات وتيسييييييور  لول شيييييير ات جديدة. ووكاًا للدراسييييييف االسييييييتاريييييياضيف التة أجراها الشيييييير ات كة حاال
يا المناكسييييييييف كة اسييييييييُتخدمت أ وات وآليات مختلفف من أج  الكشييييييييا عن ق ييييييييا  ،2020األوفكتا  كة عام 

الئياض يف على اوئيف األعميال التئيارييف من ل ل ضييييييييييييييميان الاطياعيات المت ييييييييييييييررة من األزميف وتخفيف آثيار 
 .(8 النزي ف كة السوج  المناكسف

وعن الت ديات والفرص  ،وتعرس ه   الم  رة لم ف عامف عن الدرون المسيييتفا ة ل ل الئاض ف -6
ة الئياض يف وت اوق االفتعيا  االقترييييييييييييييا   كة كترة ميا بعيد المطروحيف من أجي  اسييييييييييييييتئيابيف كعياليف ل ل كتر 

ضييييييييييييييطلع ا ا األوفكتا  قيما يتعلق  ف. وتسييييييييييييييتند الم  رة إلى معلومات من األعمال السيييييييييييييياباف التة االئاض 
باإلجراءات التة فف ت ا الدول األع يييياء للترييييد  للئاض ف؛ وأعمال ب ثيف؛ والمعلومات المادمف من هوئات 

ى اسييييييييييييتبيان أجرا  يات أمام إففاذ قوافون المناكسييييييييييييف ل ل الئاض ف كة ر و ها علالمناكسييييييييييييف بشييييييييييييأن الت د
ك يييييييييييييي  عن الت ديات التة تعترس عمليف رصييييييييييييييد  ،. ويتناول الفريييييييييييييي  الثافة ه   الت ديات(9 األوفكتا 

الممارسييييات المافعف للمناكسييييف أثناء الئاض ف؛ ويسييييلي الفريييي  الثالث ال ييييوء على جوافب المناكسييييف التة قد 
ع اسييييتنتاج وسييييب  ماترحف للم يييية قدما كة زم النظر كو ا كة كترة ما بعد الئاض ف؛ وير  كة الفريييي  الراب يل

 كترة ما بعد الئاض ف.

 التحديات التي وا متما هيئات المنافسة في إنفاذ القوانين خرة الجا حة -ثانيا   

واتخي ت اوجيه عيام إجراءات كورييف كة  ،واج يت هوئيات المنياكسييييييييييييييف ت يدييات  بورة أثنياء الئياض يف -7
شييملت اإلجراءات المتخ ة للت لب  ، يفإلى اإلجراءات التشييري   حسييب البلد. وباإلضيياكف  ،شييك  تدااور لاصييف

 ،وعمليات رصييييييييد السييييييييوج  ،على الت ديات ت  يرات وتوصيييييييييات موج ف إلى الرييييييييناعف واألعمال التئاريف
 المناكسف إلى االضط   بأفشطف كة مئال الدعوة. وت لياات المست دكف.  ما اضطرت هوئات ،وتدل ت

  

-https://www.accc.gov.au/media/media-releases, https://www.canada.ca/en/competitionافييييييييظيييييييير  (  (7 

bureau/news/2020/03/statement-from-the-commissioner-of-competition-regarding-enforcement-du 

ring-the-covid-19-coronavirus-situation.html, https://www.barrons.com/articles/big-pharma-progre 

ss-coronavirus-vaccine-drugs-51582554473, https://en.samkeppni.is/published-content/news/covid 

-19 and https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0408(04).  

 8) TD/B/C.I/CLP/58. 

بور ونا و  ،بوتسييييوافاو  ،بربا ونو  ،الم رينو  ،يسييييياإفدوفو  ،أرمونياو  ،االت ا  الروسيييية سالتاليف والكيافات شييييملت قاضمف المئوبون البلدان (9 
 –هوفغ  وفغ  و   ،الم ربو  ، ونياو  ، ولومبياو  ، ازالسيييتانو  ،كووت فامو   ،السيييلفا ورو  ،زامبياو  ،جنوب أكريلياو  ،تايلندو  ،بوروو  ،كاسيييو

وجنوب الروسيييية وال ند والرييييون مئموعف الدان البرازي  واالت ا  لمر ز قوافون وسييييياسييييات المناكسييييف  ؛ و الواليات المت دةو  ،الرييييون
 االت ا  االقترا   والناد  ل رب أكريليا.و ؛ ا  مئموعف البريكس(أكريلي

https://www.accc.gov.au/media/media-releases
https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2020/03/statement-from-the-commissioner-of-competition-regarding-enforcement-during-the-covid-19-coronavirus-situation.html
https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2020/03/statement-from-the-commissioner-of-competition-regarding-enforcement-during-the-covid-19-coronavirus-situation.html
https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2020/03/statement-from-the-commissioner-of-competition-regarding-enforcement-during-the-covid-19-coronavirus-situation.html
https://www.barrons.com/articles/big-pharma-progress-coronavirus-vaccine-drugs-51582554473
https://www.barrons.com/articles/big-pharma-progress-coronavirus-vaccine-drugs-51582554473
https://www.barrons.com/articles/big-pharma-progress-coronavirus-vaccine-drugs-51582554473
https://www.barrons.com/articles/big-pharma-progress-coronavirus-vaccine-drugs-51582554473
https://en.samkeppni.is/published-content/news/covid-19
https://en.samkeppni.is/published-content/news/covid-19
https://en.samkeppni.is/published-content/news/covid-19
https://en.samkeppni.is/published-content/news/covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0408(04)
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/58
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 غيلية والفنيةتحديات اإلنفاذ التش -ألف 

واج ت هوئات المناكسيييييييييييييف عدة ت ديات قيما يتعلق باإلففاذ. وأكرزت االلت الت   ،ل ل الئاض ف -8
عامف تريديًا إلى جافب اإلجراءات التة اتخ ها ال كومات كة م يمار السيياسيف ال  ،التة شي دت ا اوئف السيوج 

تدل  السيييلطات وواضيييعة السيييياسيييات كة بعضع الشيييواغ  المتعلاف باافون المناكسيييف والتة أوجبت    ،للئاض ف
مث   يمنف شيييييييير ات معونف على األسييييييييواج  ،ن أج  معالئت ا. و افت بعض الا يييييييياياجميع أف اء العالم م

ورة؛ وبرزت بعض الا ييايا األلرى ولكن ا تفاقمت بسييبب األحداك األل  ،قاضمف أصييً  قب  الئاض ف ،الرقميف
. وهي   (10 رييييييييييييييد  للئياض يف  مثي  حزم المسيييييييييييييياعيدات الميالييف(فتيئيف اإلجراءات التة اتخي ت يا ال كوميات للت 

ولكن ا مطروحف أي يييييييييا كة العديد من البلدان الناميف.  ،على البلدان المتادمف النمورًا الت ديات ليسيييييييييت حك
إلى جافب التدااور التة  ،وتسيييلي الفرو  التاليف ال يييوء على أهم الت ديات التة اعترضيييت الدول األع ييياء

 مناكسف للترد  ل    الت ديات.اتخ ت ا هوئات ال

 تحديات اإلنفاذ التشغيلية -1 

العيديد من هوئيات المنياكسييييييييييييييف افاطياعات وتألورات شيييييييييييييي يدت   ،2020كة ادايف الئياض يف كة عام  -9
مما أ ى كة بعض ال االت  ،ال سيييما ل ل كترات اإلغ ج أو حظر التئول أو حاالت الطوار   ،تشيي وليف

م ا م. وتر  كة ه ا ظاميف و/أو الئداول الزمنيف للا يييييييييايا المنشيييييييييورة لدى الإلى تعلوق مؤقت للوياضا الن 
 الضطرابات كة الدان مختلفف.الاسم أمثلف مفرلف على ه   ا

 كة   ، حوث استلزمت الئاض ف التعئو  باإلجراءات   ، و ان على بعض ال وئات إجراء تعدي ت تش وليف  - 10
 ،وعاب تطبوق إجراءات الطوار    ، كة السيااق. كفة إسيراضو    حون أن ففس العمليات  افت سيتسيت رج وقتا أطول 
 ،2020أيار/مايور   – لعاجلف المارر عادها كة آذار/مارن تم تعلوق جميع جلسيييات االسيييتما  العا يف وغور ا 

. (11 وتم تأجو  النظر كة الملفات غور المدرجف كة كئف الا يييييايا العاجلف حسيييييب تادير مدير م كمف العدل
ف المناكسييف أن اسييتعراس طلمات اإلعفاء بموجب قافون المناكسييف والبت كو ا عمليف  ت هوئ الحظ ،وكة  ونيا

وأن الظروف الخاصيف ل ل الئواضح والكوارك تئع  من الريعب اسيتعراس الطلمات  ،ي ً طو  تسيت رج وقتاً 
 ادالً  ،اكالتارت إففاذ قوافون غور ملزمف وفرييي ت الشييير ات اتعدي  بعض انو  ال ظر كة اتفاقات   ،بسيييرعف

واج ت هوئف المناكسييييييف  ،التة قد يسيييييييت رج اسيييييييتعراضييييييي ا وقتا أطول. وكة اورو ،من تطبوق أحكام اإلعفاء
واضييطرت إلى إجراء عدة ت لياات كة ففس الوقت لت ديد مشييا   المناكسييف التة ت ول دًا عبء عم  متزاي 

المنشييورة  ر كة معظم الا يياياأرجأ الا يياء النظ ،الرييون ،. وكة هوفغ  وفغ(12  ون توريد السييلع الشيي ي ف
 .2020بعد ف ايف  افون الثافة/يناير  ،بما كة ذل( م كمف المناكسف ،الم ا م بمختلا  رجات الدى 

علات هوئف المناكسيييييييييييف كة الئم وريف الدومونيكيف جميع ااجال والمواعود   ،وباإلضييييييييييياكف إلى ذل( -11
ترة اإلغ ج التة ناكسف بادرة مخف ف ل ل كئنف المعملت ل ،الن اضيف حتى ف ايف حالف الطوار ؛ وكة ال ند

  

--https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/04/coronavirus ،عييييلييييى سيييييييييييييييييبييييوييييييي  الييييمييييثيييييييال ،افييييظيييير  ( (10 

government-financial-aid-to-business---an-african-g.html; https://www.dof.gov.ph/dof-says-covid-

19-emergency-subsidy-largest-social-protection-program-in-phl-history/; https://www.statista.com 

/statistics/1117254/covid-19-economic-relief-package-latin-america-country/.  

 11) https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID 

-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Res 

ources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-f 

b2365dad279.  

 رّ  اورو على استبيان األوفكتا . (12 

https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/04/coronavirus--government-financial-aid-to-business---an-african-g.html
https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/04/coronavirus--government-financial-aid-to-business---an-african-g.html
https://www.dof.gov.ph/dof-says-covid-19-emergency-subsidy-largest-social-protection-program-in-phl-history/
https://www.dof.gov.ph/dof-says-covid-19-emergency-subsidy-largest-social-protection-program-in-phl-history/
https://www.statista.com/statistics/1117254/covid-19-economic-relief-package-latin-america-country/
https://www.statista.com/statistics/1117254/covid-19-economic-relief-package-latin-america-country/
https://www.statista.com/statistics/1117254/covid-19-economic-relief-package-latin-america-country/
https://www.statista.com/statistics/1117254/covid-19-economic-relief-package-latin-america-country/
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
https://www.lexmundi.com/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report/LM/Corporate-Counsel-Toolkit/Global-COVID-19-Resources/COVID-19-Global-Competition-Measures-Report.aspx?hkey=6a1f6d0a-898b-4189-b724-fb2365dad279
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وأجلت جلسيات االسيتما  وعلات عمليات إيدا  المطالمات المتعلاف باالتفاقات   2020ادأت كة آذار/مارن 
واصيي   ، ما علات المشيياورات التة تسييبق اإليدا ؛ وكة الم رب ،المافعف للمناكسييف وإسيياءة اسييتخدام ال يمنف

كنه علق عمليف إيدا  الملفات غور العاجلف وعلق ول ،يفالملفات حسيب ترتوب األولو  مئلس المناكسيف تئ وز
علات هوئف المناكسييييييف المما    ،العم  بئميع المما   التوجو يف الاافوفيف أثناء حالف الطوار ؛ وكة البرت ال

 .(13 2020من آذار/مارن رًا التوجو يف الاافوفيف اعتما

ملكف المت دة لبريطافيا العظمى المناكسييييييييييييف واألسييييييييييييواج كة المهوئف   الحظت  ،وكة ادايف الئاض ف -12
وأيرلندا الشيماليف أن األعمال التئاريف قد تواجه صيعوبات كة االسيتئابف لطلمات المعلومات الاافوفيف بسيبب 

وأن عمليات اإللطار المسييييبق كة ال االت الفر يف  ،ت ييييارب األولويات أو مسيييياض  تتعلق اتواكر المويفون
لي ال ييييوء على شيييياغ  مماث  كة إطار المفوضيييييف األوروبيف.  (14 أطول سييييت رج وقتاً قد ت  حوث ُتُوقع  ،وسييييُ

ي ور صييييييييييعوبات كة جمع المعلومات من أطراف ثالثف وقوو  من حوث الوصييييييييييول إلى المعلومات وقواعد 
حوث  ،أي يييييييييا. وتأثرت إجراءات الم ا م (15 البيافات وتما ل المعلومات عاب اعتما  تدااور العم  عن بعد

وأن تميد  الم ي  الزمنييف لاجراءات الئيارييف ليدى  ،ن الم يا م أن تعطة األولوييف للا يييييييييييييياييا العياجليفُتُوقِّع م
وأن تسييييمح كة بعض الا ييييايا اتاديم طلب  ،وأن تعلق جلسييييات االسييييتما  مؤقتاً  ،م كمف العدل لمدة شيييي ر

 .(16 تمديد الم   الزمنيف إلى الم كمف العامف

 جات الدممتعلقة بعمليالتحديات ال -2 

الحظ األوفكتيا  أن ترّ ز السييييييييييييييوج من المرجح أن يز ا  ل ل "الوضييييييييييييييع الطبيعة الئيدييد" لفترة  -13
بميا   ،. ويمكن ل وئيات المنياكسييييييييييييييف أن تمنع ذل( من ل ل كرس رقابف قويف على عملييات الدم (17 الئياض يف

ه   الشييييييييواغ  ت المناكسييييييييف بالفع  كة ذل( عن طريق اسييييييييتعراس حاالت الدم  الفاشييييييييلف. وقد راعت هوئا
 وفف ت جملف من اإلجراءات.

وتشييور  راسييف اسييتاريياضيف إلى أن عد  اإللطارات المتعلاف بعمليات الدم  سييئ  افخفاضييًا طفيفًا  -14
أعلى  2021وأن التوقعييات تفوييد بييأن هيي ا العييد  سيييييييييييييييكون كة عييام  ،2019ماييارفييًف بعييام  2020كة عييام 
. ومن المرجح أن يعكس االتئيييا  كة (18 2020-2016توسييييييييييييييي الفترة كة المييياضيييف من م 7,41 انسييييييييييييييميييف

إلى جافب حالف عدم الياون   ،االضييييطرابات التشيييي وليف والتعدي ت التة أجرت ا هوئات المناكسييييف 2020 عام
متوقعف تعكس الزيا ة ال  2021التة أحاطت باألسواج كة ادايف الئاض ف. ويبدو أن الزيا ة المسئلف كة عام 

على الرغم  ،للعد  المتزايد من الشر ات التة واج ت صعوبات ماليف ل ل األزمفرًا  فظ ،الدم  كة عمليات
 من الت ف ال الف حسب البلد.

عن زيا ة كة عد   ،مث  إفدوفيسييا وبربا ون وبوتسيوافا وكووت فام والم رب ،وأال ت بعض الدول -15
اء الئاض ف. وربما واج ت هوئات ئات المناكسيييييييييييييف أثن تة ُقّدمت إلى هو اإللطارات المتعلاف بعمليات الدم  ال

  

  13 ) https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/covid19/covid19-antitrust-agency-status--final-pdf.pdf .   

-https://www.gov.uk/government/publications/merger-assessments-during-the-coronavirusافيظير  (  (14 

covid-19-pandemic.  

-https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/march-2020/the-eu-commissionافيييييييظييييييير  (  (15 

encourages-delay-of-merger-notifications-and-electronic.  

  ./https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/enافظر  (  (16 

 17) UNCTAD, 2020, Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to 

a New Normal (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.35, Geneva). 

  18 ) https://www.whitecase.com/publications/insight/shining-light-massive-global-surge-merger-control-filings .   

https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/covid19/covid19-antitrust-agency-status--final-pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/merger-assessments-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/merger-assessments-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/march-2020/the-eu-commission-encourages-delay-of-merger-notifications-and-electronic
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/march-2020/the-eu-commission-encourages-delay-of-merger-notifications-and-electronic
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/en/
https://www.whitecase.com/publications/insight/shining-light-massive-global-surge-merger-control-filings
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المناكسيييييييييف قرارات صييييييييي مف بشيييييييييأن ما إذا  افت سيييييييييت ور االلتمارات المعتا ة لتاويم عمليات الدم  والتمل(  
أال ت لئنف  ،. وعلى النليض من ذل((19 وتتسييييييياه  أ ثر حيال الطلمات المتعلاف ادم  الشييييييير ات الفاشيييييييلف

مع زيا ة  ،عن افخفاس كة عد  عمليات الدم  ،على سيييبو  المثال ،زامبيا  حمايف المسيييت ل( كةالمناكسيييف و 
كة الماضف أثناء الئاض ف. وتظ ر   20,5كة الماضف كة اإللطارات قب  الئاض ف وافخفاس انسيمف  3,4انسيمف 

 تاحف كو ا.ه   االلت كات أن النتاض  التة أملت ا الئاض ف مرتمطف ب الف    سوج واأل وات الم

ما كتئت هوئات المناكسيف كة العديد من الواليات الا ياضيف تخفا بشيك   ،اج ف ه   الت دياتمو ول -16
اسييييييييييييييتثنياضة من تطبوق بعض الم ظورات؛ وقيد يكون لمعض هي   الارارات آثيار كة قطياعيات معونيف. وعلى 

االحتكار أارمت و الف حمايف وتعزيز المناكسييييييييييف كة  ازالسييييييييييتان اتفا يات امتثال لمكاك ف   ،سييييييييييبو  المثال
لف ييييييت سييييييعر التمارات تشييييييخيص تفاع    ،2020وكة تشييييييرين األول/أ توبر   ،كة السييييييوج   يافاً  36 مع

 7 000إلى   2021ثم كة شيييييييييما /كبراير   ،تن ة 9 000تن ة إلى   12 000البوليموراز المتسيييييييييلسييييييييي  من 
. وكة (21 ُقبلت إلطارات مسيييييييييييييتعئلف ومل ف السيييييييييييييتعراس عد  من عمليات الدم  ،. وكة فيئوريا(20 تن ة

تنفويي يييا أوعز قيييه إلى و يياالت مكيياك ييف رًا أم ،2021كة تموز/يوليييه  ،أصيييييييييييييييدر الرضيس ،الواليييات المت ييدة
 وللت ليب على الت يدييات ،. وكة كوويت فيام(22 االحتكيار بمراجعيف المميا   التوجو ييف المتعلايف بعملييات اليدم 

  ، مل( من ل ل تمسييي إجراءات اإللطار تلات الشير ات المسياعدة كة عمليات الدم  والت  ، المتريلف بالئاض ف 
 . ( 23  عن تخفيض التكاليف المترلف باإللطارات   ك  ً   ، التعئو  اتئ وز اإللطارات  ، وكة بعض ال االت 

طلبت المفوضيييييييييف األوروبيف من الشيييييييير ات تأجو  اإللطارات المتعلاف  ،2020وكة آذار/مارن   -17
ذ رت أف ا سيييييتعال  ال االت التة  ،ان/أاري فيسييييي   وكة ،بعمليات الدم  حوثما أمكن ذل( حتى إشيييييعار آلر

كة إجراء اإللطار بعمليف الدم   ون تألور إذا أثبتت وجو  أسييييييييماب  يمكن كو ا للشيييييييير ات الم يييييييية قدماً 
تخ ت لئنف المناكسف كة جنوب أكريليا تدااور مماثلف ثّمطت جميع صفاات الدم  ل ل كترة اإلغ ج  . وا ( 24  قاهرة 

 . ( 25  باستثناء الرفاات التة تشم  شر ات كاشلف أو شر ات كة ضاضاف  ، 2020ارن التة ادأت كة آذار/م 

 ،تشييييري يف. وكة البرازي وترييييدت  ول ألرى للت ديات المترييييلف بعمليات الدم  باتخاذ مما رات  -18
الي   ُأفشييييييييييييييا بموجمييه فظييام قيافوفة مؤقيت يعفة العاو  التئمي يييف أو  20/ 14,010 صيييييييييييييييدر الاييافون رقم

اليف و المشيييييييييييييياريع المشييييييييييييييتر يف من واجيب إلطيار المئلس اإل ار  ل مياييف االقترييييييييييييييا  أثنياء حي االت يا ات أ
م الوقياييف من الئياض يف ومكياك ت يا . وشييييييييييييييرعيت الرييييييييييييييون كة إففياذ قوافون مكياك يف االحتكيار ليدع(26 الطوار  

مما سيييييييييييييمح بالتعئو  باسيييييييييييييتعراس الملفات المتعلاف اتر ز الشييييييييييييير ات كة قطاعات  ،واسيييييييييييييتئناف العم 
 .(27 رات الرودالفيف واألغ يف والنا المست  

  

 رّ  زامبيا على استبيان األوفكتا . (19 

 ر   ازالستان على استبيان األوفكتا . (20 

 ى استبيان األوفكتا .رّ  فيئوريا عل (21 

 رّ  الواليات المت دة على استبيان األوفكتا . (22 

  ر  كووت فام على استبيان األوفكتا . (23 

 24) https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-g 

lobal-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en.  

 25) https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/03/CCSA-COVID-19-statement-24-March-

202024497.pdf.  

 26) https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/brazil#ch 

aptercontent4.  

  .https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F1230افظر  (  (27 

https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/competition-law-covid-19-en/covid-19-global-impact-a-world-tour-of-competition-law-enforcement-4-tracker-en
https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/03/CCSA-COVID-19-statement-24-March-202024497.pdf
https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/03/CCSA-COVID-19-statement-24-March-202024497.pdf
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/brazil#chaptercontent4
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/brazil#chaptercontent4
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/brazil#chaptercontent4
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/brazil#chaptercontent4
https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F1230
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 التحديات المتفلة بالممارسات المانعة للمنافسة -3 

ربما أ ت حالف عدم الياون التة أحاطت انطاج الئاض ف وعواقب ا إلى ر و  كع  غور  ،كة البدايف -19
على السلع زا  الطلب    ،متناسمف من الئ ات الفاعلف االقترا يف كة بعض األسواج. وعلى وجه الخروص

 الخدمات ال زمف لل مايف من افتشيييييييار كورون  وروفا بشيييييييك   بور وت ورت أفما  االسيييييييت  ك باسيييييييتخدامو 
المنريييييييييات الرقميف بسيييييييييبب تدااور اإلغ ج. وتبون الر و  على اسيييييييييتبيان األوفكتا  أن النوعون التالوون من 

بعض منتئات النظاكف الريييييي يف  السييييييلوك يؤثران على الدول بشييييييك  مماث س الزيا ات المفرطف كة أسييييييعار
التوسييع السييريع كة اسييتخدام التة  افت من أهم ااثار كة ادايف الئاض ف؛ و  ،األسيياسيييف  الت عب باألسييعار(

مما أ ى إلى ر و  كع  مختلفف من السلطات   ،اإلفترفت والاوة السو يف للمنرات الرقميف طوال كترة الئاض ف
 رد  للت ديات المتعلاف بالوصول إلى األسواج الرقميف.على السلوك المخالا الم تم  وكة الت 

 الت عب باألسعار   أ( 

وال سيييييييييييييييمييا كة قطييا   ،دول زيييا ة كة الطلييب على سييييييييييييييلع معونييفشيييييييييييييي ييدت اليي  ،ل ل الئيياض ييف -20
اقترفت ازيا ات كة األسيعار وفاص   ،المسيت  يرات الريودالفيف وقطا  السيلع االسيت   يف السيريعف ال ر ف

إلى مسييتوى يعتبر غور عا ل أو غور   ت عب باألسييعار  أ  ركع أسييعار السييلع أو الخدماتكة المنتئات و 
ديدة على اسيييتبيان األوفكتا  إلى مشيييا   تتعلق اناص أقنعف الوجه ومعام الودين.  معاول(. وأشيييارت ر و  ع

 ،لمثالعلى سيييييييييييييبو  ا ،وأ ت ه   الزيا ة المفاجئف كة الطلب إلى ت ديات من حوث المناكسيييييييييييييف. كفة اورو
بسييييييوج ب وثا تتعلق   ،كة إطار ج و  حمايف المناكسييييييف ال رة  ،أجرت األمافف التانيف التابعف للئنف المناكسييييييف

 80 حوث تمث  شر ف واحدة ،المشتريات العامف كة مئال األ سئون الطبة ووجدت أن السوج شديد التر ز
وت دثت تاارير عن افتشيييار ممارسيييف  .(28 كة الماضف من ال ئم اإلجمالة ال   تشيييتريه المسيييتشيييفيات العامف

وعا ة ما يكون   ،عب باألسيييييييعارالت عب باألسيييييييعار كة ادايف الئاض ف. وتمنع بعض قوافون المناكسيييييييف الت 
ولكن هوئات  ثورة امتنعت تاريخيا  ،ذل( كة شيييك  حظر على إسييياءة اسيييتعمال ال يمنف ألغراس اسيييت  ليف

. وتناولت الم وك التة أجراها (29 ما هو عا ل ومعاولعن إففاذ ه   األحكام بسييييييييييييبب صييييييييييييعوبف الت اق م
الرتفا  مسييييييييييتوى الطلب على السييييييييييلع كة رًا  فظ ،باألسييييييييييعاراألوفكتا  كة ادايف الئاض ف مسييييييييييألف الت عب 

. وشيييد  األوفكتا  على (30 و  ل( كة قطا  الخدمات ،الاطاعات الرضيسييييف مث  األغ يف والرييي ف والسييي مف
 .(31 ا ل مايف المست لكونف وغورها من الو االت ال كوميف إجراءات أ ثر حزمضرورة اتخاذ هوئات المناكس

على  ًا جراءات التة اتُّخييي ت للت ليييب على هيي   الت يييديييات بييالت ف الييدول. ور وقييد التلفيييت اإل -21
أكا ت بعض ال وئات بأفه من الريييييعب ت ديد حاالت التسيييييعور االسيييييت  لة أو إسييييياءة  ،اسيييييتبيان األوفكتا 

وأشيييييييييارت هوئات ألرى إلى أف ا اسيييييييييتخدمت الت  يرات كة رصيييييييييد  ،ال يمنف و/أو الت اوق كو ااسيييييييييتعمال 
أجرت ت لياات لر   الت عب باألسييييييعار. وتبون ه   التئارب أهميف  راسييييييف مختلا اإلجراءات األسييييييعار و 

ن األ اة الوحودة بالنظر إلى أن قافون المناكسف قد ال يكو   ،والخيارات التعاوفيف مع ال وئات ال كوميف األلرى 
 اض  المرتمطف اتنظيم السوج أثناء الئاض ف.أو األفسب لمعالئف المس

ت ولت أولويات اإلففياذ كة ادايف الئياض يف إلى الاطياعون  ،على سييييييييييييييبوي  المثيال ،إفدوفيسيييييييييييييييياكفة  -22
حوث تولت لئنف المناكسيييييييييف رصيييييييييد فدرة األقنعف ولدمات االلتمار كة المسيييييييييتشيييييييييفيات  ،الرييييييييي ة والطبة

  

 رّ  اورو على استبيان األوفكتا . (28 

  .https://www.oecd.org/competition/Exploitative-pricing-in-the-time-of-COVID-19.pdfافظر  (  (29 

-https://www.competitionpolicyinternational.com/ny-accuses-top-hillandale  ،على سبو  المثال  ،افظر  ( (30 

farms-of-price-gouging-during-COVID/.  

 31) https://unctad.org/news/covid-19-firmer-action-needed-better-protect-consumers.  

https://www.oecd.org/competition/Exploitative-pricing-in-the-time-of-COVID-19.pdf
https://www.competitionpolicyinternational.com/ny-accuses-top-hillandale-farms-of-price-gouging-during-COVID/
https://www.competitionpolicyinternational.com/ny-accuses-top-hillandale-farms-of-price-gouging-during-COVID/
https://unctad.org/news/covid-19-firmer-action-needed-better-protect-consumers
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 تعياوفيت هوئيف المنياكسييييييييييييييف وحميايف ،. وكة كوويت فيام(32  يات أسييييييييييييييعيار الموا  ال ي اضييف والت اوق كة ذلي(وت ر 
المسييييييييت ل( مع وزارة الرييييييييناعف والتئارة وغورها من الكيافات إلجراء عمليات تفتيظ للمشيييييييياريع والمنظمات 

 .(33 ة السوج واألكرا  المشتمه كة ضلوع م كة إجراءات منساف قد تثور شواغ  تتعلق بالمناكسف ك

كة التسيييييييعور  حاات هوئات مناكسيييييييف عديدة كة حاالت تتعلق بم االة  ،وعلى الرغم من الت ديات -23
. وأصييدرت بعض ال وئات قواعد أو مما   توجو يف جديدة لتوضيييح الكيفيف التة (34 بموجب قافون المناكسييف

ت مرا مف األسييييعار أو ت تشييييريعااسييييُتخدم ،يمكن ا ا ا التدل  كة ه   المسييييألف. وكة واليات ق يييياضيف ألرى 
نطو  ج و  مكاك ف الت عب باألسيعار تشيريعات حمايف المسيت ل( للتريد  ل االت الت عب باألسيعار؛ وت 

على  ًا . ور (35 على التعاون مع الو االت ال كوميف األلرى إذا لم تكن هوئف المناكسيف تمل( التفويض ال زم
ألن قافون المناكسيييييف رًا  اوتسييييييوافا أفه فظوحمايف المسييييييت ل( كة   الحظت هوئف المناكسييييييف ،اسييييييتبيان األوفكتا 

كإفه يتعون إصيييدار أفظمف طوار  لفرس حد أقريييى على  ،بشيييأن الم االة كة التسيييعور يت يييمن أحكاماً  ال
و   وقيما يتعلق بالاو  ،ضيييييييمن أمور ألرى. وكة زامبيا  ،هوامظ الربح المتعلاف امعض المنتئات األسييييييياسييييييييف

المناكسييييييييف وحمايف المسييييييييت ل( من الترييييييييد  للتعدي ت العامف التة ُأ للت على   كن لئنفلم تتم ،التنظيميف
 ،وال سيييييما كة قطا  المسييييت  ييييرات الرييييودالفيف أو قطا  السييييلع االسييييت   يف السييييريعف ال ر ف ،األسييييعار

 ف إلى ال كومف اتعدي ول ل( قدمت توصيييي   ،2010لعام  24بموجب قافون المناكسيييف وحمايف المسيييت ل( رقم 
 .(36 وك غور السو  والتربحالاافون للترد  للسل

واعتمدت جنوب أكريليا أفظمف بشيأن الم االة كة التسيعور قيما يتعلق امعض المنتئات والخدمات  -24
مؤقتا يمكن على أسييييياسيييييه ال كم على رًا االسيييييت   يف والطبيف. وتاتر  األفظمف وفريييييوصييييي ا التطبيليف م يا

يمث  لروجًا عن الممارسييييييييف السيييييييياباف. وتفود ماارفات كة الزمن ب دوك ا م ،حاالت الم االة كة التسييييييييعور
ت ول  يكلة ل ل الئاض ف أ ى إلى ت ور شييرو  المناكسييف فتيئف ت ور كة سييلوك المسييت ل(. وت تاج ه   

ملت إحدى ال االت أحد شييييي  ،الماارفات أي يييييا إلى مراعاة الت ورات كة الطلب والتكلفف. كعلى سيييييبو  المثال
 وشملت حالف ألرى مئموعف صودليات  بورة وتسعور األقنعف. ،ار الئملف ألقنعف الوجهص ار تئ

 الت ديات المطروحف كة األسواج الرقميف  ب( 

شيييييك  الوصيييييول إلى األسيييييواج الرقميف مريييييدر قلق للئ ات المعنيف بإففاذ قوافون   ،ل ل الئاض ف -25
. وقد يكون إففاذ  (37 خاوف متنوعف بشيييييييييأن المناكسيييييييييف  المتزايد على الرقمنف إلى مالمناكسيييييييييف. وأ ى االعتما
ألن التدااور التالوديف المتعلاف بالاوة السيييييييييو يف الااضمف على حئم الشييييييييير ف قد ال  ،الاوافون الااضمف غور  اف

 يييييًا سيييييياسيييييات تعكس الطبيعف ال ليليف للمناكسيييييف على اإلفترفت. واعتمد بعض مادمة الخدمات الرقميف أي 
كة سيياج  ،كسيون أو تفرس رسيوما وشيروطا غور معاولفالمشيار ف كة التعام  مع المنا تاّود حريف الشير ات

. وأشييارت الر و  على اسييتبيان األوفكتا  إلى عد  من الشييواغ  والت ديات المتعلاف (38 ممارسييف مر ز م يمن

  

 ر  إفدوفيسيا على استبيان األوفكتا . (32 

 ر  كووت فام على استبيان األوفكتا . (33 

 ى استبيان األوفكتا .ر  مالوزيا عل (34 

 1961وقافون مرا مف اإلمدا ات لعام    2011ُيسيييييتخدم قافون مرا مف األسيييييعار ومكاك ف التربح لعام   ،كة مالوزيا  ،على سيييييبو  المثال (35 
 لتنظيم أسعار السلع كة كترات ارتفا  الطلب.

 رّ  زامبيا على استبيان األوفكتا . (36 

 .TD/B/C.I/CLP/57افظر  (  (37 

 38) https://www.oecd.org/daf/competition/abuse-of-dominance-in-digital-markets.htm.  

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/57
https://www.oecd.org/daf/competition/abuse-of-dominance-in-digital-markets.htm
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تئاريف واللئوء التة تفاقمت أثناء الئاض ف. كإغ ج الم  ت ال ،بالمر ز الم يمن للمنريييييات الرقميف الكبورة
 .(39 ساهما كة تعزيز ه ا المر ز الم يمن ،على سبو  المثال ،إلى العم  والدراسف عن بعد

ئلت كة ادايف الئاض ف زيا ة كة اسيييتخدام المنريييات الرقميف  ،وحسيييب هوئف المناكسيييف كة  ونيا -26 سيييُ
والمسييت  ييرات الرييودالفيف؛ اون ا التسييوج وتوصييو  األغ يف والخدمات الماليف  قيما يتعلق بئملف أمور من

مما أ ى إلى زيا ة كرص حريييييييول  ،للتكنولوجيا الماليف كة الاطا  المريييييييركة جديداً  منتئاً  44وتم إط ج  
  . ( 40  1202كة الماضف كة عام   7,83كة الماضف إلى    9,82الشيييير ات الريييي ورة على المنتئات والخدمات الماليف من  

ك ي  عن احتمال إسياءة اسيتخدام  ،ر السيلع والخدمات وجو ت اوأكرز ه ا النمو الكبور شيواغ  تتعلق اتسيعو 
بالنظر إلى زيا ة الشييكاوى المركوعف كة مئال التئارة   ،الشيير ات لمرا زها الم يمنف. وتعكا هوئف المناكسييف

على صييييياغف ماترحات للئم يف الوطنيف للتوصيييييف بإ لال ت وورات على  ،كة الماضف 50اإللكتروفيف انسييييمف 
عن اسييتعراس تعريف سييوج الاطا    ك يي ً  ،ترييد  لسييلوك المنرييات الرقميف العاملف كة السييوج الاافون لل

المرييييركة ليشييييم  جوافب العمليات المرييييرقيف وتئميع البيافات عبر األج زة الم مولف وعلى اإلفترفت من 
ق فظرت لئنف المناكسييييييف كة شييييييكوى من رابطف فاشيييييير  الريييييي ا قيما يتعل ،. وكة مالوزيااون أمور ألرى 

 ،أصييييدرت لئنف المناكسييييف التئاريف ،لنداتااسييييم عاضدات اإلع فات من بعض المنرييييات المعروكف. وكة تاي 
روعف بشييأن الممارسييات التئاريف غور المشيي  مبدأ توجو ياً  ،للشييواغ  المتعلاف بمنرييات توصييو  األغ يفرًا  فظ

فت ومنع المنريييييات من ي دف إلى تنظيم توصيييييو  األغ يف عبر اإلفتر  ،اون المنريييييات ومشييييي لة المطاعم
 .(41 طاعماالستفا ة من فشا  الم

 التحديات المتفلة بالتدخل في اقسواة -باء 

 الدعوة للمنافسة -1 

ايف لمنع افتشيييييييييييييار تدللت ال كومات انشيييييييييييييا  ل ل الئاض ف باتخاذ تدااور اجتماايف تاووديف لل  -27
عات مث  السيياحف وال يياكف وتئارة ا كة قطاوال سييم ،العدوى. و ان ل    التدااور أثر  بور على االقتريا 

التئزضف. وأ ت الئاض ف أي ييييييًا إلى اضييييييطرابات كة سيييييي سيييييي  التوريد وافخفاس العمليات كة عدة مئاالت 
كف والسييييييياحف واألحداك الثااقيف والرياضيييييييف( اقترييييييا يف. وتأثر قطا  الخدمات  مث  تئارة التئزضف وال يييييييا

 ،2009/ 2008 ما حدك أثناء األزمف الماليف العالميف  ،ت األزماتوالنا  الدولة بشييييييييييك  لاص. وكة أوقا
يمكن التخلة عن المناكسيييييف لفسيييييح المئال أمام تدل  قو  من الدولف. وربما  كعت الئاض ف ال كومات إلى 

ل يرورة كة إعطاء األوليف لسسيواج التناكسييف. كاد اضيطرت ال كومات الت رك بسيرعف من  ون أن تنظر با
وال د من  ،التة للفت ا الئاض ف إلى االضيييييييط   ادور قو  وفشيييييييي ل مايف الرييييييي ف العامف بسيييييييبب ااثار

وتشئيع التدااور التة ت دف إلى ت اوق افتعا  قو  ومستدام وشام    ،األضرار االقترا يف الارورة األج 
 لمعود. كة المدى ا

ناقشيييات المتعلاف بالسيييياسيييات وتشيييور الدعوة للمناكسيييف إلى التروي  لمما   المناكسيييف كة إطار الم -28
ر إلى الئ ات الفاعلف كة السيييوج وأصييي اب  ،العامف والعمليات التنظيميف  ما تشيييور إلى الخطاب ال   يمرإ

زيز اوئف تناكسييييييف؛ وتاديم المشيييييورة تنطو  الدعوة على تع ،المريييييل ف االرين. وبالنسيييييمف ل وئات المناكسيييييف
ري يف والتنظيميف؛ وإذ اء الوعة كة صييييفوف الاطا  الخاص لل كومات وال وئات العامف بشييييأن األطر التشيييي 

كواضد المناكسييييف على ركا  المسييييت ل( والنمو االقترييييا   والتنميف المسييييتدامف. و ان والمئتمع المدفة بشييييأن 
  

 لى استبيان األوفكتا  المادم من مر ز قوافون وسياسات المناكسف التابع لمئموعف البريكس.ر  ع (39 

 ر   ونيا على استبيان األوفكتا . (40 

 ر  تايلند على استبيان األوفكتا . (41 
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ى جنب مع ال كومات لكة تسيد  إلو ا المشيورة بشيأن تريميم تدااور  على هوئات المناكسيف أن تعم  جنمًا إل
وبخاصف كة أوقات األزمات.  ،من ل ل الدعوة للمناكسف التة تشك  أ اة ذات أهميف  ،را  االفتعا  االقت 

ويتعون على ال وئات أن تنظر أي يييييييييًا كة سيييييييييوناريوهات ما بعد الئاض ف وأن تدرك أن األل  ان   يفسيييييييييح 
وإضييياكف إلى  المزيد من التسييياه  قد يعوج االفتعا  االقتريييا   كة المديو ن المتوسيييي والمعود.المئال أمام 

ينم ة أن تت اق ال وئات من أن سيييييييييياسيييييييييف المناكسيييييييييف تاع كة صيييييييييميم أ  اسيييييييييتراتيئيات ل فتعا   ،ذل(
 مع إعطاء األولويف لتعزيز مشييييييييار ف المشيييييييياريع الريييييييي ورة -االقترييييييييا   بغيف ركع مسييييييييتويات المناكسييييييييف  

 والمتوسطف واألكرا  الم رومون تاريخيا كة األسواج.

 راسيييييات   ،كة ادايف الئاض ف  ،ل كوميف ل مايف المناكسيييييف االقتريييييا يفللئنف اأجرت ا ،وكة أرمونيا -29
صناايف لمعض أسواج السلع األساسيف لت ديد العلمات وال واجز التة تعترس المناكسف واتخاذ تدااور لل د 

عنيف  الحظت لئنف المناكسيييييف كة إفدوفيسييييييا أفه ينم ة للسيييييلطات الم ،على اسيييييتبيان األوفكتا  ًا . ور (42 من ا
راتيئيف كة مئال االفتعا  االقتريييييييا   وأن أن توجه ج و  اإلففاذ إلى الاطاعات التة تعتبر اسيييييييت  أي ييييييياً 

تتخي  تيدااور معاوليف لتخفيف الاواعيد قيميا يتعلق بيأفشييييييييييييييطيف معونيف من أجي   عم عملييات األعميال التئيارييف. 
 وئف مكاك ف مر ز المؤسييييييييسيييييييية لتارر تر يف ال  ،ولزيا ة  فاءة تنفو  سييييييييياسييييييييف المناكسييييييييف  ،وكة  ازالسييييييييتان

تخ يييع مماشيييرة   ،2020يف المناكسيييف والن وس ا ا كة أيلول/سيييبتمبر اتشيييكو  و الف جديدة ل ما ،االحتكار
بما كة ذل( حمايف المناكسف  ،وتم فا  الم ام والر حيات المنوطف اوزارة االقترا  الوطنة ،لسلطف الرضيس

ت الريييلف ومرا مف وتنظيم األفشيييطف المتعلاف بالمئاالت التة وتاوود النشيييا  االحتكار  كة أسيييواج السيييلع ذا
أ ر ييت الئ ييات المعنيييف ال يياجييف إلى ايي ل المزيييد من الئ و  كة مئييال  ،. وكة الم رب(43 رهييا الييدولييفت تك

عملت لئنف المناكسيييييف عن  ثب مع ال كومف  ،. وكة جنوب أكريليا(44 الدعوة بشيييييأن أحكام قافون المناكسيييييف
بالتدل ت الماترحف كة  لقئاريف لتاديم المشيييورة أو االضيييط   بأفشيييطف الدعوة قيما يتعوقطا  األعمال الت 

م ييييييمار السييييييياسييييييف العامف للت اق من أن سييييييياسييييييف المناكسييييييف تاع كة صييييييميم أ  اسييييييتراتيئيات ل فتعا  
ُتسييييتخدم  راسييييات السييييوج  شييييك  من أشييييكال  ،. وكة زامبيا(45 االقترييييا   بغيف زيا ة مسييييتويات المناكسييييف

ن لتاويم آثار الئاض ف على المناكسييييييف وأجرت لئنف المناكسيييييييف وحمايف المسيييييييت ل(  راسيييييييتون سيييييييوقوتو  ،الدعوة
 .(46 وحمايف المست ل(

وقد أس مت أفشطف الدعوة للمناكسف كة العديد من الدول كة وضع تدااور ال ت دف إلى التخفيف  -30
ا  ترمة أي يييييييا إلى إرسييييييياء األسيييييييس ال زمف لت اوق افتعا  اقتريييييييا   قو    ،سيييييييبمن آثار الئاض ف ك 

 .(47 ومستدام وشام 

 تدابير المعونة الحكومية وغيرها من أشكاة الدعم الحكومي -2 

مثييي  المعوفيييف ال كومييييف  ،من الم م الت اق من أن آلييييات اليييدعم ال كومييييف ،كة هييي ا المئيييال -31
وال ت د من وصييييييول بعض الشيييييير ات إلى األسييييييواج أو ت ييييييعا   ،سييييييواجألال تشييييييّو  ا ،والمشييييييتريات العامف

المناكسف إذا لم تكن االيات متاحف للئميع على قدم المساواة. ويمكن أن يتولد شعور باالستياء إذا استفا ت 
 شر ات أو صناعات معونف  ون غورها من المزايا التة توكرها ه   االيات.

  

 ر  أرمونيا على استبيان األوفكتا . (42 

 ر   ازالستان على استبيان األوفكتا . (43 

 استبيان األوفكتا .ر  الم رب على  (44 

 ر  جنوب أكريليا على استبيان األوفكتا ؛ (45 

 رّ  زامبيا على استبيان األوفكتا . (46 

 .TD/B/C.I/CLP/58افظر  (  (47 

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/58
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لوحودة التة تنظم معوفف الدولف التة تشييييييييييو  المناكسييييييييييف بموجب ا  واالت ا  األوروبة هو السييييييييييلطف -32
مف لعم  االت ا  األوروبة. ول ل الئاض ف  109إلى  107 الموا  اعتمدت المفوضييييييييف   ،من المعاهدة المنظِّّ

الييي   ي يييد   يفييييف تطبوق قواعيييد المعوفيييف ال كومييييف أثنييياء  ،األوروبييييف اإلطيييار المؤقيييت للمعوفيييف ال كومييييف
ممت لمسيييييييييياعدة المشيييييييييياريع المال ف الريييييييييي ر د الئاض ف؛ وق ُأقرت بالفع  كة ه ا اإلطار آليات للدعم صييييييييييُ

 .(48 والمشاريع الر ورة والمتوسطف وغورها من الاطاعات المت ررة

 ،مسيياعدة مماثلف كة شييك  منح وإعافات كة االقترييا ات الناميف. وكة هوفغ  وفغ وُقدمت أي يياً  -33
أصييييييدرت ايافات   ،2020وكة عام   ،م   عم ي دف إلى مكاك ف الئاض فتنف  لئنف المناكسييييييف ارفا ،الرييييييون

بما  ، ما حثت جميع األطراف المعنيف  ،لت  ور الشيييييير ات المشييييييار ف كة البرفام  بااللتزام باافون المناكسييييييف
على تولة الياظف إزاء الممارسييييييييييييات الم تملف المافعف للمناكسييييييييييييف التة قد تاوس  ،كة ذل( ال وئات العامف

 .(49 الشراءعمليات 

واعتمدت حكومات عديدة تدااور ماليف للتخفيف من آثار الئاض ف على الاطاعات األ ثر ت ررا.  -34
ووضييييييييعت لطف إغاثف  19-لمكاك ف  وكود أفشييييييييأت ال كومف صييييييييندوقا ،على سييييييييبو  المثال ،كفة ميافمار

تشييييويه المناكسييييف من  اقترييييا يف ت ييييمنت تدااور لتاديم المسيييياعدة للشيييير ات. ويتوقا إسيييي ام ه ا الدعم كة
مث  حئم المسييييييتفودين وقطاع م.  ،والمتلاون ،وفو  التدااور ،وهدك ا ،عدمه على عوام  مث  مادار المعوفف

يلزم النظر كة السييييييييييب  التة يمكن ا ا لل كومف أن  ،ال كوميف وكة حالف عدم وجو  فظام رسييييييييييمة للمعوفف
الحظت لئنف المناكسيييييييييييييف كة  ،ى اسيييييييييييييتبيان األوفكتا عل ًا . ور (50 تكف  توكور التموي  بطرياف غور تمووزيف

 ،الفلبون أن بعض التدااور الت فوزيف ال كوميف قد تسييييتفود من ا بعض الشيييير ات والاطاعات أ ثر من غورها
مما يؤ   إلى عدم تكاكؤ الفرص وإلى التدل  كة المناكسييييف  ،لسيييييياحف وال يييييياكف وتئارة التئزضفوال سييييييما ا

 ،أشييارت لئنف المناكسييف وحمايف المسييت ل( كة زامبيا ،. وباإلضيياكف إلى ذل((51 وج النزي ف والريي يف كة السيي 
إلى ت يييارب كة السيييياسيييات مما يؤ    ،إلى أن مبدأ ال يا  التناكسييية قد يتأثر ،على اسيييتبيان األوفكتا  ًا ر 

 كسف.ومن ثم يثور شواغ  قيما يتعلق بالمنا ،إذا لم تطبإق اإلجراءات ال كوميف على قدم المساواة 

حاولت هوئات المناكسييييييف مسيييييياعدة ال كومات على تيسييييييور اسييييييتفا ة   ،وكة ه ا المئال ال سييييييان -35
ضييييمن  ،ت ال ييييياكف والسييييياحف والنا من الئاض ف من التدااور العامف  كة مئاالرًا الشيييير ات األ ثر ت يييير 

 مئاالت ألرى( وعلى تئنب تشويه المناكسف.

 ظر فيما في فترة ما بعد الجا حة وانب المنافسة التي يتعين الن -ثالثا   

ُتعد تدل ت هوئات المناكسييييف ضييييروريف ومشييييروعف من  ،للترييييد  على الن و المناسييييب للئاض ف -36
أج  اتخاذ تدااور قرييييييييورة األج  لدعم االقترييييييييا  وضييييييييمان االفتعا  واالفتاال إلى اقترييييييييا  أ ثر مروفف 

تخلص ال وئات الدرون من الت ديات التة واج ت ا وشييموليف ومراعاة للمنال. ومن األهميف بمكان اان أن تسيي 
كة الئوافب التة أارزها ه ا الفري  من أج  اناء فظام لاافون المناكسيف أ ثر مااومف أثناء الئاض ف وأن تنظر 

 لسزمات وضمان افتعا  اقترا   شام . ويلزم إعا ة النظر كة قافون المناكسف بري ته ال اليف. 

  

 https://ec.europa.eu/commission/pressco  ،قيما يتعلق بإقرار ث ثف مخططات كة إيطاليا  ،على سبو  المثال  ،افظر  ( (48 

rner/detail/en/ip_20_1440.  

 على استبيان األوفكتا . ،الرون ،غر  هوفغ  وف (49 

-https://blogs.worldbank.org/psd/state-aid-and-covid-19-support-now-bear-mind-long-termافظر  (  (50 

effects.   

  .www.pna.gov.ph/articles/1100378افظر  ( الرابي  (51 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1440
https://blogs.worldbank.org/psd/state-aid-and-covid-19-support-now-bear-mind-long-term-effects
https://blogs.worldbank.org/psd/state-aid-and-covid-19-support-now-bear-mind-long-term-effects
http://www.pna.gov.ph/articles/1100378
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 قة بسياسات المنافسةاالعتبارات المتعل -ألف 

ف بادر أ بر من األهميف ألف ا تكف  إمكافيف تتسييييم سييييياسييييف المناكسييييف السييييليم ،كة أوقات األزمات -37
مواج ف الت ديات وت وا الظروف المواتيف لت اوق افتعا  سييييييييريع ومسييييييييتدام قدر اإلمكان. ويسيييييييياعد قافون 

االسيتثمار واالاتكار والكفاءة للمسياعدة كة المناكسيف على ضيمان تناكس الشير ات على قدم المسياواة ويشيئع 
ا  االقتريييييييييييييا  . وال يمكن ت اوق االفتعا  االقتريييييييييييييا   بالكام   ون للق كرص العم  وت اوق االفتع

وال سيييما  ، مراعاة قوافون وسييياسييات المناكسييف. وقد أ دت ر و  عديدة على اسييتبيان األوفكتا  أهميف قافون المناكسييف 
ات إلى أن قوافون وسييياسيي  ،على سييبو  المثال ،شييارت هوئف المناكسييف كة كووت فامكة أوقات األزمات. كاد أ

 ا  وأ ثر من ذل( أثناء االفتعا  االقترا  . ،المناكسف م مف كة الفترات التة تتسم برعوبات اقترا يف

إلى أهميف السييييييياسييييييات  ،على اسييييييتبيان األوفكتا  ًا ر  ،أشييييييارت إفدوفيسيييييييا ،وباإلضيييييياكف إلى ذل( -38
من ل ل أفشيييطف ال ييي ي وهو ما يمكن ت لياه   ،كوميف المشيييئعف للمناكسيييف أثناء االفتعا  االقتريييا  ال 

المسييييييت دكف والتوصيييييييات التة تادم ا هوئات المناكسييييييف بشييييييأن األفظمف التة تؤثر على االفتعا . وال يمكن  
دام سلطات اإلففاذ ول ل( من الم م استخ ،للق اقترا  مرن ومستدام إال من ل ل شر ات مرفف ومستدامف

ع للمناكسيييف ال   قد ي ييير باألسيييواج وال فاظ على وآليات مرا مف عمليات الدم  للا ييياء على السيييلوك الماف 
. وأشار الم رب إلى أن هناك حاجف إلى زيا ة أفشطف (52 الشر ات التة تاو  االاتكار وت اق ركا  المست ل(

 .(53 التواص  بشأن أحكام قوافون المناكسف

ه اهتمام لاص إلى أهميف  عم المشييياريع الرييي ورة والمتوسيييطف ،الم رينوكة  -39 التة أصيييم ت  ،ُوجِّ
من مئاالت   مئاالً  . و ان ه ا أي يياً (54 كة مرحلف االفتعا  بعد الئاض ف ،من االقترييا  م ماً   تشييك  جزءاً 

 عم  يون إلىحوث ت دف لطف التعمور واالفتعا  االقترييييييييييا  ،مث  جنوب أكريليا ،التر وز كة الدان ألرى 
أصييييييدر ريسيييييياء هوئات المناكسييييييف كة مئموعف   ،2020المشيييييياريع الريييييي ورة والمتوسييييييطف. وكة تموز/يوليه 

أقروا قيه بالدور األساسة لسياسات المناكسف وإففاذها كة حمايف مرالح المست لكون  ،مشتر اً  البريكس ايافاً 
 .(55 ض فعد الئاو عم الشر ات ل ل الئاض ف والت لب على األزمات االقترا يف ب 

 الحكومية الميئاتالتعاون الوثيق بين مختلف  -باء 

 افت هناك عدة أسيييييماب للتعاون اون الشييييير ات المتناكسيييييف.   ،للظروف االسيييييتثناضيف للئاض فرًا  فظ -40
ومن أجي  وضييييييييييييييع قيافون للمنياكسييييييييييييييف أ ثر ماياوميف لسزميات وت اوق االفتعيا    ،وكة كترة ميا بعيد الئياض يف

هميييف بمكييان أن تسييييييييييييييتمر الئ و  ال ثوثييف من أجيي  التعيياون الوثوق اون ال كومييات من األ ،االقتريييييييييييييييا  
والرقمنف السييييريعف   ،والسييييلطات العامف واألعمال التئاريف والمسييييت لكون. ويتطلب تعزيز التكام  االقترييييا  

سييييييف تعاوفا أ بر وأك يييييي  اون هوئات المناك ،وااثار االقترييييييا يف للئاض ف كة مختلا الاطاعات  ،لسسييييييواج
ينم ة   ،على الرييييعودين الوطنة والدولة. وللترييييد  للت ديات المرتمطف باافون المناكسييييف على ف و شييييام 

ب مايف البيافات و  ل( مع ال وئات المعنيف  ،تعزيز التعاون الوثوق اون هوئات المناكسييييييف وحمايف المسييييييت ل(
غ  المتزايدة بشيييأن  يمنف المنريييات لمعالئف الشيييوا   ،وغورها من ال وئات التنظيميف المعنيف باطاعات م د ة

الرقميف الكبورة على السيييييوج. وينم ة ل وئات المناكسيييييف أن تعم  جنمًا إلى جنب مع ال كومات لكة تسيييييد  
  

 _https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Study_on_Impact_of_Covid19_Pandemic_andافظر  (  (52 

Economic_Recovery_to_Competition.pdf.  
 ر  الم رب على استبيان األوفكتا . (53 

 رّ  الم رين على استبيان األوفكتا . (54 

 لتابع لمئموعف البريكس.ر  على استبيان األوفكتا  من مر ز قوافون وسياسات المناكسف ا (55 

https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Study_on_Impact_of_Covid19_Pandemic_and_Economic_Recovery_to_Competition.pdf
https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Study_on_Impact_of_Covid19_Pandemic_and_Economic_Recovery_to_Competition.pdf
https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Study_on_Impact_of_Covid19_Pandemic_and_Economic_Recovery_to_Competition.pdf
https://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/Study_on_Impact_of_Covid19_Pandemic_and_Economic_Recovery_to_Competition.pdf


TD/B/C.I/CLP/63 

13 GE.22-07022 

 ،من ل ل الدعوة للمناكسييييف. و ما سييييبق ذ ر   ،إلو ا المشييييورة بشييييأن ترييييميم تدااور االفتعا  االقترييييا  
على سيييييييييبو   ،ترتومات التعاون أثناء الئاض ف. كفة اربا ون اتخ ت عدة  ول بالفع  تدااور فشيييييييييطف لتعزيز

 ،سيعت لئنف التئارة المنريفف إلى إقامف ع قات أوثق مع ال وئات التة ت يطلع بمسيؤوليات مماثلف ،المثال
. وعملت الواليات المت دة على (56 قعف مع لئنف المناكسيييييييف كة جنوب أكريليامث  من ل ل م  رة تفاهم مو 

إلى ال كوميف االت يا ييف  2021حويث أوعز األمر التنفوي   الرييييييييييييييا ر كة عيام  ،ن اون ال وئياتتعزيز التعياو 
باألل  ان   يشييييم  ال كومف بأ مل ا لتعزيز المناكسييييف وتشييييئيع الو االت ال كوميف على العم  معا بشييييك  

ت بما كة ذل( من ل ل تما ل الخبرات والمعارف الخاصييييييييف بالرييييييييناعا ،ثق بشييييييييأن ق ييييييييايا المناكسييييييييفأو 
 .(57 والديناميات التناكسيف

من األهميييف بمكييان أن تتمييا ل ال وئييات المعنيييف  ،وبييالنظر إلى النطيياج الييدولة لمعض األزمييات -41
لتة تنخر  كة ممارسيات عاارة لل دو  وأن تنشيا آليات كعالف للتريد  للشير ات ا ،المعلومات عبر ال دو 

لك  هوئف وممارسيييييات ا كة مئال إففاذ الاافون. كعلى  مع مراعاة لرييييياضص األطر الاافوفيف ،تاّود المناكسيييييف
 راسيييف متعماف بشيييأن  يئر  مر ز قوافون وسيييياسيييات المناكسيييف التابع لمئموعف البريكس حالياً  ،سيييبو  المثال

 .(58 تطوير ف   جديدة لتنظيم النظم اإليكولوجيف الرقميف عبر مئموعف البريكس

 الوصوة إلى اقسواة الرقمية - يم 

من األزمف. ويمكن أن  ريييييييييييات الرقميف هة من اون األعمال التئاريف الالولف التة اسيييييييييييتفا تالمن  -42
المزيد من  ،التة أثارت بالفع  شيييواغ  تتعلق بالمناكسيييف كة أسيييواج معونف ،تكسيييب بعض المنريييات الرقميف

بالمناكسيف التة  ضيروريًا. ولمعالئف الشيواغ  المتعلافرًا  الاوة السيو يف ب وث يريمح تدل  هوئات المناكسيف أم
سيييييف أن تعزز أفشيييييطف رصيييييد األسيييييواج الرقميف لمنع السيييييلوك ينم ة ل وئات المناك ،تثورها المنريييييات الرقميف

لمنع السييييييلوك المخالا ال    ،المخالا. وه ا يتطلب رقابف أ ثر صييييييرامف على أفشييييييطف المنرييييييات الرقميف
تمس ال اجف إلى تيسييور الوصييول  ،ذل(ي دف إلى اسييتمعا  المناكسييون الئد  من األسييواج. وباإلضيياكف إلى 

 ،اص قيما يتعلق بالمشييياريع المال ف الرييي ر والمشييياريع الرييي ورة والمتوسيييطف إلى األسيييواج الرقميف بشيييك  ل
  ، 2021- 2020و ما يتبون من  راسييف أجراها األوفكتا  كة الفترة  ، ل    ال ايف  . وت ليااً ألف ا  افت األشييد ت ييرراً 

لى ه   األسيواج كة ي  يروف ت يمن الشيفاقيف واإلفرياف كة الع قات من ال يرور  تيسيور الوصيول إ
ولما  ان تطبوق أ وات المناكسيف التالوديف الااضمف على  ،. وكة ضيوء ه   الت ديات(59 مع المنريات الرقميف

ة االقتريييييا  الرقمة ينطو  األسيييييعار وركا  المسيييييت ل( كة معالئف الا يييييايا الئديدة التة تثورها المناكسيييييف ك
كاد يلزم إعا ة النظر كة قوافون المناكسييييف وقد يتطلب  ،صييييعوبات بسييييبب لريييياضص األسييييواج الرقميف على

 مث  تل( التة ُأطلات بالفع  كة بعض البلدان. ،ذل( مما رات تشري يف جديدة

 الخرصة والقضايا المطروحة للمناقشة -رابعا   

إجراءات حكوميف عاجلف وحاسيييييييمف اتخاذ  19-االقتريييييييا يف ل ل جاض ف  وكودتطلبت الت ديات   -43
رًا أم ،وال يزال ،ل ييمان اسييتمرار عم  األسييواج واالقترييا . و ان تدل  الدولف كة األسييواج المتأثرة باألزمف

  

 استبيان األوفكتا .ر  اربا ون على  (56 

 57) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-14/pdf/2021-15069.pdf.  

 لبريكس.ز قوافون وسياسات المناكسف التابع لمئموعف ار  على استبيان األوفكتا  من مر  (58 

  59 ) UNCTAD, 2022, The COVID-19 Pandemic Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises: 

Market Access Challenges and Competition Policy (United Nations publication, Geneva) . 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-14/pdf/2021-15069.pdf
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يز  وتعز  ،و عم األسواج  ،ووسولف مشروعف للترد  بسرعف لآلثار االجتماايف واالقترا يف للئاض ف ضرورياً 
كة السييييييعة إلى ت اوق التوازن اون  هاماً رًا هوئات المناكسييييييف  و  االفتعا  االقترييييييا   وضييييييمافه. وقد أ ت

ينم ة اسييتعا ة المناكسييف الفعليف الكاملف كة  ،تدل  الدولف وال فاظ على المناكسييف الفعليف. وكة المدى المعود
 لكة يت اق االفتعا  االقترييا   ،للمنال األسييواج. وال اد أن تكون األسييواج أ ثر مروفف وشييموليف ومراعاة

 المستدام وتكون االقترا ات جاهزة بشك  أك   لمئاا ف مختلا أفوا  األزمات.

وتشييور الر و  الوار ة على اسييتبيان األوفكتا  إلى الوسيياض  والتدااور التة اتخ ت ا هوئات المناكسييف  -44
 ،رات تشييييري يفاعُتبرت األ ثر كعاليف. وشييييملت ه   التدااور مما كة جميع أف اء العالم أثناء الئاض ف والتة 

عن تاديم توصيييات إلى الرييناعف والشيير ات  ك يي ً  ،والت لياات المسييت دكف ،والتدل ت ،ومرا مف األسييواج
ه اهتمام للدور ال ام ال   تؤ يه الدعوة للمناكسف كة أوقات األزمات  ،وتوجيه ت  يرات إلى المست لكون. وُوجِّ

كة مئال الدعوة كة إرسيييييياء األسييييييان الفتعا    وث يسيييييي م العديد من األفشييييييطف التة ت ييييييطلع ا ا الدولح
ينم ة  ،اقتريا   قو  ومسيتدام وشيام . وت لياًا الفتعا  ف و اقتريا  أ ثر مروفف وشيموليف ومراعاًة للمنال

 للوا البداض  المتاحف قيما وأن ي  ،على الرييييعود الدولة وثيااً  أن يتعاوفوا تعاوفاً  لواضييييعة السييييياسييييات أي يييياً 
وأن ي د وا الخيار ال   يال  إلى أ فى حد  ،للتكاليف والفواضد وأن يئروا ت لو ً  ،امفيتعلق بالسيييييياسيييييات الع

مث  تل( التة  ،من الاوو  المفروضييييف على المناكسييييف وتشييييوهات ا. وقد يتطلب ذل( مما رات تشييييري يف جديدة
تميا ل من ال ييييييييييييييرور  ضييييييييييييييميان  ،للطيابع الخياص ل ي   الت يدييات راً ُأطلايت بيالفعي  كة بعض البليدان. وفظ

 المعلومات اون ال وئات وتولة المزيد من التعاون  ال  الشمكات الااضمف.

أن الت د  أمام هوئات المناكسيف  ،على سيبو  المثال ،وأارزت لئنف التئارة المنريفف كة اربا ون -45
سيييييما  رسيييييات التة ينم ة حظرها والممارسيييييات التة ينم ة الكة البلدان الناميف يتمث  كة التمووز اون المما

ل     . وت ليااً (60 ا ا على أسيييييان أن آثارها المشيييييئعف للمناكسيييييف تفوج الاوو  التة تفرضييييي ا على المناكسيييييف
 ،والكفاءة االقترييا يف  ،يمكن أن تسيي م ه   الممارسييات التئاريف كة ت اوق أهداف المرييل ف العامف ،ال ايف

رييييييعب على ال وئات الئديدة إجراء مث  . وي (61 وأن تعزز المناكسييييييف كة ف ايف المطاف ،ولوجةوالتادم التكن 
 على أسان    حالف على حدة. مفر ً  اقترا ياً  ألف ا تتطلب ت لو ً  ،ه   التاويمات

وسياسات وقد يرغب المندوبون كة الدورة العشرين لفريق الخبراء ال كومة الدولة المعنة باوافون  -46
وعرس النُّ   المتمعف إلعا ة النظر كة إففاذ قوافون  لدى تناول الدرون المسيييتفا ة أثناء الئاض ف   ،المناكسيييف
 كة ب ث المساض  التاليفس ،المناكسف

 ما هو  ور التعاون كة مئال إففاذ قوافون المناكسف كة أوقات األزمات؟  أ( 

ميف من أج  ال فاظ على األسيييييواج التناكسييييييف ما هة أفشيييييطف اإلففاذ والدعوة األ ثر أه  ب( 
 ( أثناء األزمات؟ وحمايف ركا  المست ل

 ما هة التدااور التة ينم ة أن تتخ ها هوئات المناكسف ل ستعدا  لسزمات المابلف؟  ج( 

ما هة بعض الخيارات الممكنف كة مئال السييياسييف العامف التة تكف  وصييول المشيياريع    ( 
كة كترة ما بعد   المشيييياريع الريييي ورة والمتوسييييطف إلى األسييييواج الرقميف على أك يييي  وجهالريييي ر و  المتنا يف
 الئاض ف؟

    

  

 األوفكتا .ر  اربا ون على استبيان  (60 

 61) https://www.ftc.gov.bb/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=28.  

https://www.ftc.gov.bb/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=28
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