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والتنمیة ومؤتمر األمم االقتصادي منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربیة بالشراكة مع منظمة التعاون 
 المتحدة للتجارة والتنمیة 

 2021اذار/مارس  24- 23بیروت، 
والتنمیة ومؤتمر األمم المتحدة   االقتصادي، وقعت اإلسكوا ومنظمة التعاون  2019عام    : فيالخلفیة واھمیة الموضوع

في جمیع أنحاء المنطقة العربیة بشكل   ذات الصلة  خبراتھم من أجل دعم الجھات    تبادل/للتجارة والتنمیة اتفاقیة تفاھم لتوحید
 .أفضل في تطویر أطر المنافسة الفعالة

 
المنتدى االفتتاحي االول للمنافسة في المنطقة العربیة في بیت األمم المتحدة (اإلسكوا)   عقد  2020 في كانون الثاني/ینایر 

المنتدى إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة حول المنافسة بین أصحاب المصلحة العرب یستضیفھ   وھدففي بیروت، لبنان.  
المنافسة رفیعي   مسؤولي العربیةفي المنطقة  األول  منتدى المنافسة    شارك في  .متناوب وسنويبشكل    اإلسكوادول أعضاء  

المنافسة في المنطقة   اتوسیاس  وانینلمناقشة ق  بشكل عام  المستوى وصانعي السیاسات والھیئات التنظیمیة ومجتمع المنافسة  
فیھ  العربیة،   تم  الى توصیات  والذي  والتوصل  الخبرات،  تبادل  تطبیقات عملیة،  لتوجیھ   للمشروعاتعرض  المستقبلیة 

 ومنفذي القرار. متخذي
 

تسھل  بھدف    لألطراف ذات الصلة   تطویر منصة إقلیمیة یسعى الى  ومنتدى المنافسة الثاني على زخم المنتدى األول  یبنى  
 . واإلقلیميتنسیق وتنفیذ مبادرات ذات صلة بالمنافسة على المستویین الوطني 

 
المنافسة واإلصالحات والتدابیر المتخذة في مجال تطبیق قانون تطورات المن المنتدى، ستناقش الدول العربیة آخر  كجزء

 فیما   الممارسات  أفضلتقدیم    العالم  أنحاء  مختلف  من  المنافسة  سلطاتل  سیتیح المنتدى.  COVID-19  كورونا  خالل جائحة
 اإلقلیمیة  المنظمات  ستعرض  ذلك،  على  عالوة.  لھما  الفعال  واإلنفاذ  المنافسة،  وسیاسة  وقانون  المؤسسي،  بالتصمیم  یتعلق

 معًا  المشاركین جمیع سیعمل األخیرة،  الجلسة في. العربیة الدول تستھدف التي مشاریعھا  وتعرض أعمالھا أحدث والدولیة
 .القریب للمستقبل  عمل خطة  على واالتفاق الممارسات أفضل  لتحدید

 
  ندوات   ثالث  من  تتكون  جدیدة   صیغة  وھي  العربیة،  ةفسناالم  حوارات  یومین،على مدى  ھذا الحدث الذي یستمر    وسیتبع

 . متمیزة منافسة موضوعات حول األقل على
 

خالل منتدى المنافسة الثاني وحوارات المنافسة العربیة، نطمح إلى تقدیم مساھمة جوھریة في تحسین النمو االقتصادي   من
 . 2030بما یتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة لخطة   العربیة،والحوكمة في المنطقة 

 
 سلطات المنافسة وصانعي السیاسات العرب.الجمھور المستھدف: 

 

  عبر 2021، سیتم إجراء منتدى المنافسة لعام 19-الكوفید نظًرا للتطور الحالي لوباء: الخدمات اللوجستیة
 للمؤتمرات متعددة اللغات.  )Zoomاإلنترنت على منصة (

 ستتوفر خدمات الترجمة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة

 إستمارة التسجیل لالجتماع 

 بث الجلسة االفتتاحیة مباشرة على قناة اإلسكوا على الیوتیوب من خالل ھذا الرابط:  ست

https://youtu.be/hwadRuke_kg  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_144eaba0-932a-46d8-aeb5-e75df532394e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJx_p2Jt6zjAIMIdCorKvhsZZaM2IT-eZaL4fCwR9S62YD1A/viewform
https://youtu.be/hwadRuke_kg
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ً  10:00 التوقیت:  ، بتوقیت بیروت) GMT +03:00مساًء ( 2:00 -صباحا

  :یمكنك إضافة توقیتك المحلي ھنا
 

https://greenwichmeantime.com/time/to/eet-local/ 
 

السیدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادیة  جھة االتصال:  
االزدھار االقتصادي المشترك  مجموعة  

(االسكوا)  واالجتماعیة لغرب آسیالجنة األمم المتحدة االقتصادیة   
khaled@un.org :  البرید اإللكتروني   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://greenwichmeantime.com/time/to/eet-local/
https://greenwichmeantime.com/time/to/eet-local/
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 األعمال  جدول
 

2021مارس / أذار 23ثالثاء ال  

دقیقة) 03( الجلسة افتتاحوترحیب   

 مالحظات افتتاحیة وتعلیقات تمھیدیة

 والصناعة بجمھوریة مصر العربیة، وزیرة التجارة عنیفین جاممعالى األستاذة  •
للجنة األمم المتحدة االقتصادیة   األمین التنفیذيو  وكیل االمین العام لألمم المتحدة دشتي،روال د.  •

 واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 
فرع سیاسات المنافسة والمستھلكین، شعبة التجارة الدولیة والسلع   ةرئیس تیریزا موریرا، السیدة  •

 ، األونكتاد األساسیة
 المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة فریدریك جیني، رئیس لجنة.  البروفیسور •

10:30 – 10:00 EET  

: رئیس الجلسة  

محمود ممتاز. د  
مجلس إدارة جھاز   رئیس

ومنع حمایة المنافسة 
المماراسات االحتكاریة  

 المصري 
 دقیقة)  30: (األولىالجلسة 

 اإلقلیمیة والدولیة المنظمات 
 . والتنمیة أحدث أعمالھم بشأن المنافسةاالقتصادي ، تقدم اإلسكوا واألونكتاد ومنظمة التعاون جلسةفي ھذه ال

  2020تقدم كل من المنظمات الثالث عرًضا تقدیمیًا عن أعمالھا منذ منتدى المنافسة األول في ینایر 
 . وخططھا للمشاریع المستقبلیة المتعلقة بالمنافسة التي تستھدف الدول العربیة

11:00 – 10:30 EET  

  رئ�س الجلسة

ئیس  ر ،السید طارق علمي
ع ومن   الحوكمة مجموعة
  األمم لجنة في النزاعات

  االقتصادیة المتحدة
آسیا لغربي واالجتماعیة  

 اإلسكوا  المشترك،ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادیة، مجموعة االزدھار االقتصادي  السیدة •
  منظمة األونكتاد ،السیدة ایبرو دیزیموند، مسؤولة قانونیة في فرع سیاسات المنافسة والمستھلكین •
 و الالتینيمنتدى المنافسة األمریكي  و  لمنافسة،ل العالمي المنتدى ةمدیر ،روبرتسون لین السیدة •

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ،وحدة المنافسةفي خبیر منافسة  و يالكاریبی 

 المتحدثون

 دقیقة) 120(الجلسة الثانیة 

أفضل الممارسات الدولیة : حلقة نقاشیة  

أسلوب تعلم أساسي یسمح لسلطات المنافسة التعلم من أفضل الممارسات والتجارب  التعلم من األقران ھو 
. السابقة للدول األخرى  

اللتي اتخذت  تناقش سلطات المنافسة من مختلف أنحاء العالم في ھذه الجلسة التحدیات ومبادرات اإلنفاذ 
،  التأییدتشمل الموضوعات التي سیتم تناولھا تدابیر . لحمایة المنافسة في األسواق 19-كوفید   أثناء جائحة

ستنظر الجلسة أیًضا في الدور الذي     . والتعاون بین المنافسین، والتسعیر االستغاللي، والمشتریات العامة
 . یمكن أن تلعبھ وینبغي أن تلعبھ سلطات المنافسة في عملیة التعافي

13:00 – 11:00 EET  

 :  رئیس الجلسة

فریدریك جیني، .  البروفیسور
المنافسة في منظمة   رئیس لجنة

 التعاون االقتصادي والتنمیة 

 أفضل الممارسات   –الجزء األول 

 ) للمنافسة صوفیا ت الرئیسیة لمنتدىاإلنجازا(ھیئة المنافسة األلبانیة  ةرئیس، السیدة جولیانا لطیفي •
، وخاصة  التسعیر المفرط(، نائب مفوض لجنة المنافسة في جنوب أفریقیا السید ھاردین راتشیسوسو •

 )بیعمالھیمنة في سوق ما بعد ال
، من المدیریة تنظیمي والتعاون مع القطاع العامالمدیر التنفیذي للتحلیل ال، رودریغو ریوسالسید  •

 ) المناصرة للمنافسةإرشادات ( المكسیك ،العامة للمناصرة

 المتحدثون



ACF 2021 

Version: 30/03/2021 12:26 PM 4 of 4  ESCWA-EGPS-NK 

المشتریات العامة، وخاصة التالعب في  (  ، مكتب المنافسة الكنديسید ماجد شرانیة، مدیر االمتثالال •
 ) اءات العط

عدالة  (السید دانیال ھار، رئیس قسم االستئناف، شعبة مكافحة االحتكار، وزارة العدل األمریكیة  •
 ) اإلجراءات

  : دور الوكالة في التعافي -الثاني الجزء 

 )CADE(السید ألكسندر باریتو دي سوزا، رئیس ھیئة المنافسة البرازیلیة  •
 التركیة  المنافسة ھیئة  ، V والتنفیذ  اإلشراف قسم رئیس بأعمال القائم ،أیغون إیسین السیدة •

 

2021مارس / أذار 24ربعاء اال  

)دقیقة 210(الجلسة الثالثة   

 تطورات المنافسة : حلقة نقاش
.  2020تقدم سلطات المنافسة تطورات المنافسة الوطنیة منذ منتدى المنافسة األول في ینایر    الجلسة،في ھذه  

إلى   اتخذتھا    ذلك،باإلضافة  التي  المنافسة والتدابیر  خالل جائحة  الدول  یناقشون أحدث إصالحاتھم ألطر 
 . 19-كوفید

13:30 – 10:00 EET  

بن  عبدالعزیزد.  : رئیس الجلسة
، محافظ الھیئة  عبدهللا الزوم

  العامة للمنافسة السعودیة 

استعادة المنافسة في الجزائر: آفاق و  ( الجزائر ،المنافسة مجلس عضو  ،الطیب محمد مجاھد الدكتور •
 ) رھانات

  المترتبة االشكاالتبعض ( المغربیة لمملكةا ،المنافسة مجلس رئیس نائب ،عبدالمجید ابو حسن السید •
 )المغربي التشریع في المنافسة مفھوم تعریف غیاب عن

  تطورات آخرلبنان (  ،االقتصاد  وزارةفي   القانونیة الدراسات قسم ةرئیس ،نعمة مارلین السیدة •
 ") القانون مع التقدم"  المنافسة

 ،جھاز حمایة المنافسة ومنع المماراسات االحتكاریةمجلس إدارة  رئیس  ممتاز،محمود  الدكتور •
 ) ثقافة المنافسة و جھود الجھاز المصري  (مصر

 ،وزارة التجارة والصناعة وترویج االستثمارفي  باحثة قانونیة ،مروة راشد خمیس العلوي السیدة •
 ) قانون حمایة المنافسة بین تحقیق الرؤیة المستقبلیة و التحدیاتسلطنة عمان ( 

وزارة التخطیط، العراق (آخر   في  السید تحسین محمود مثنى، رئیس قسم السوق والقطاع الخاص •
 تطورات المنافسة) 

 محمود، رئیس مجلس المنافسة التونسي (تقییم المنافسة التونسیة)  بن رضا السید •
األستاذ حمود العصیمي، مدیر اإلدارة القانونیة في الھیئة العامة للمنافسة في المملكة العربیة   •

 ) 19-باشرتھا الھیئة في المملكة خالل جائحة كوفیدة (قضایا مخالفات المنافسة التي السعودی 
اإلمارات  : إصالحات جدیدة في مجال المنافسة مؤخًرا تعدیالت و الدول العربیة التي أجرت باقي  •

 والكویت وقطر وغیرھاالعربیة المتحدة 

 المتحدثون

 ) دقیقة   30( الجلسة الرابعة 

 مناقشة واختتام الجلسة 

حول   أفكارھم  لمناقشة  فرصة  على  المشاركون  یحصل  الجلسة  ھذه  المستجدةفي  أفضل  ،خبراتھم  تحدید 
وضع توصیات للمشاریع واالستراتیجیات وخطط العمل ؛ مشاركة رؤاھم للعام القادم ؛ تشكیل    الممارسات؛

 . مبادرات عبر الحدود؛ واالتفاق على بعض المعالم في المستقبل القریب

14:00 – 13:30 EET  

 :  رئیس الجلسة

 ممتاز،محمود . د

جھاز حمایة  مجلس إدارة  رئیس   
المماراسات   ومنع  المنافسة 

 االحتكاریة المصري 

 


