
 

     

 مسودة جدول األعمال 

 اليوم الثاني

 0388 – 03:8 التسجيل والترحيب

 المنافسة في األسواق اإللكترونية3 التجارة اإللكترونية والرقمنةالجلسة األولى3 
 

 التعاون والتنمية االقتصادية منظمة مركز التجارة الدولّية و منسق الجلسة3 
 

سيقدم الخبراء أفضل الممارسات والدروس المستفادة لبناء سياسات منافسة سليمة في ضوء تحديات 
المنافسة المختلفة الناشئة عن األسواق اإللكترونية. ستتم دعوة سلطات المنافسة من المنطقة العربية 

 ضوع. وخارجها لتقديم دراسات حالة محددة حول هذا المو 
 

 بتوقيت مسقط 08301 – 0388

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
تعقد حضوريا جلسة مفتوحة/ 

 وافتراضيا

 083:8 – 08301 استراحة

 الجلسة الثانية3 تقييم القدرة المؤسسية في المنافسة
 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منسق الجلسة3 

ستسلط جلسة مجموعة العمل هذه الضوء على التحديات المؤسسية الرئيسية التي تواجه سلطات 
دراسات ومنهجيات لتحديد الفجوات المؤسسية بشكل أفضل  وستقدمالمنافسة في المنطقة العربية 

 تنفيذ قانون وسياسة المنافسة.  في

 بتوقيت مسقط 00351 – 083:8

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
تعقد حضوريا جلسة مفتوحة/ 

 وافتراضيا

 مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةوالقانون وسياسة المنافسة 3 الثالثةالجلسة 
 

 األونكتاد 3منسق الجلسة
 

 
 
  تعد سياسة المنافسة أمرا

 
  ضروريا

 
ة الصغر للمؤسسات متناهي لتحقيق تكافؤ الفرص الذي يوفر فرصا

الصغيرة والمتوسطة، ويعزز القدرة التنافسية المتزايدة ورفاهية المستهلك. في هذه الجلسة، سيقدم و 
غر للمؤسسات متناهية الصالخبراء أفضل الممارسات والتوجيهات المحددة لتعزيز القدرة التنافسية 

 جائحة كورونا. أعقاب التعافي في  والمساعدة فيطة والصغيرة والمتوس

 

 بتوقيت مسقط 0388 – 00351

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 
تعقد حضوريا جلسة مفتوحة/ 

 وافتراضيا

 1:00 – 2:00 استراحة غداء



 

 

 أحكام المنافسة في االتفاقيات التجارية3 الرابعةالجلسة 
 

 األونكتاد منسق الجلسة3 
 

لتجارية اخالل هذه الجلسة، سيركز الخبراء على أهمية تحديد سياسات منافسة مناسبة في االتفاقيات 
  وسيقدمون أفضل الممارسات لتنفيذ اإلصالحات األولية لتعظيم االستفادة من االتفاقات التجارية. 

 بتوقيت مسقط 2351 – 2388

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى   

 

تعقد حضوريا جلسة مفتوحة/
 وافتراضيا

 388: – 2351 استراحة

 النقاش والتوصياتالجلسة الختامية3 

 الشركاءو  اإلسكوا منسق الجلسة3 
 

قدما في الدعم الذي تقدمه اإلسكوا وشركاؤها في  يتتضمن الجلسة الختامية مناقشة حول سبل المض
سياسة المنافسة واإلنفاذ. سيتفق المشاركون على مجاالت التدخل الرئيسية والنشاطات المستقبلية 

 الالزمة لتعزيز المنافسة في المنطقة العربية. 

 بتوقيت مسقط 5388 – 388:

مركز عمان للمؤتمرات مكان اإلجتماع: 
 والمعارض القاعة الكبرى

    
تعقد  –جلسة مغلقة للدول األعضاء 

 حضوريا وافتراضيا

 

 


