
    

     

 مسودة جدول األعمال 

 اليوم األول

 التسجيل والترحيب
03:8 – 0388 

 تعليقات التمهيديةالكلمات اإلفتتاحية وال

  نة في سلط لتجارة والصناعة وتروي    ج االستثمار اوزير  ،قيس بن محمد اليوسف الوزير معالي

 عمان

  كوالإلس ةالتنفيذي ةواألمينلألمم المتحدة ، وكيلة لألمين العام الدكتورة روال دشتيمعالي 

 األمين العام لجامعة الدول العربيةمعالي السيد أحمد أبو الغيط ، 

 بتوقيت مسقط 03:8 – 0388

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى

 مفتوحة/بث مباشرجلسة 

 03:9 – 03:8 صورة تذكارية للحاضريناستراحة قهوة و 

 الجلسة األولى3 حلقة نقاش3 المنافسة والسياسة االقتصادية

 اإلسكوا  منسق الجلسة3 
 

خالل هذه الجلسة، ستجري مناقشة بين اقتصاديين متمرسين وصانعي السياسات وخبراء حول سياسة 
ياسة الضوء على أهمية س حلقة النقاش يالسياسات االقتصادية األخرى. كما تلق مع هارابطوتالمنافسة 

 المنافسة في تحقيق النمو والتنمية المستدامين. 

 بتوقيت مسقط 11319 – 03:9

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 جلسة مفتوحة/بث مباشر

  113:8 – 11319 قهوةاستراحة 

 تطورات المنافسة في المنطقة العربية :الجلسة الثانية
 

التجارة والصناعة وتروي    ج االستثمار في  وزارةو  واالسكوا ربيةجامعة الدول الع منسق الجلسة3 
 سلطنة عمان

 
تقدم سلطات المنافسة من الدول األعضاء دراسات حالة وطنية و/أو تطورات المنافسة منذ منتدى 

بعرض أحدث المشاري    ع واألدوات جامعة الدول العربية  كما ستقوم   .0202مارس المنافسة الثاني في 
 التي تم تطويرها على مدار العام لدعم السياسات والممارسات التنافسية. 

 بتوقيت مسقط 1388 – 113:8

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
تعقد  –للدول األعضاء  جلسة مغلقة

 حضوريا وافتراضيا



 

 

 0388 – 1388 غذاء استراحة

 )متابعة(تطورات المنافسة في المنطقة العربية  3الجلسة الثانية
 

التجارة والصناعة وتروي    ج االستثمار في  وزارةواالسكوا و  جامعة الدول العربية منسق الجلسة3 
 سلطنة عمان

 
حالة وطنية و/أو تطورات المنافسة منذ منتدى تقدم سلطات المنافسة من الدول األعضاء دراسات 

بعرض أحدث المشاري    ع واألدوات جامعة الدول العربية  كما ستقوم   .0202المنافسة الثاني في مارس 

 .التي تم تطويرها على مدار العام لدعم السياسات والممارسات التنافسية

 بتوقيت مسقط 3:8: – 0388

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
تعقد  –للدول األعضاء  جلسة مغلقة

 حضوريا وافتراضيا

 مساء اليوم األول

 جلسة خاصة3 الشباب العربي في المنافسة

  منسق الجلسة3 اإلسكوا ومركز حماية المنافسة ومنع اإلحتكار

مسابقة إلجراء دراسة حالة حول السلوكيات المانعة يشارك عدد من الجامعات في عمان المشاركة في 
للمنافسة من المنصات/المؤسسات الرقمية. خالل هذه الجلسة، سيتم منح جائزة للفائزين في المسابقة. 
عالوة على ذلك، سيشارك عدد من الشباب العربي الرائد في دعم المنافسة جهودهم من خالل مناقشة 

 .قصيرة

 بتوقيت مسقط مساء   0388 – 0388

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
 جلسة مفتوحة/بث مباشر

 مساء   0388 – 0388 عشاء

 


