
    

     

 خلفية عامة
ز خيارات أن تساعد في بناء أسواق فعالة وتعزي المنفذة بطريقة جيدة وسليمةالمنافسة هي محرك رئيسي للنمو واالبتكار واإلنتاجية. يمكن لسياسات المنافسة 

 وتساعد في الحد من الفقر والتفاوتات االجتماعية كما أن المنافسة تالمستهلكين.  
 
  لعب دورا

 
 .0202في تحقيق أجندة  محوريا

وق إلى عدة عوامل، فإن هياكل الس ه يمكن نسب هذا على الرغم من مساهماتها العديدة، ال تزال سياسة المنافسة متأخرة في المنطقة العربية. في حين أن

طر تفي العديد من البلدان في المنطقة. كشف  التطور في المنافسةمن التي تحد ة الرئيسي العواملة على وأنظمة الحوكمة غير الفعالة هي أمثل
ُ
قرير األ

( أن معظم الدول العربية تفتقر إلى مؤسسات مستقلة لفرض سياسات المنافسة، مما يعيق ABLF) 0202لعام  1التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية

، مما يشير إلى أنه ال يزال بحسب التقرير  . من 0..0 على درحة في المنطقة العربية يةالمنافسة اإلقليم حصلتإصالحات المنافسة المتسقة والمتماسكة. 

 عند مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية. وذلك  ،واألطر  تنظيماتالهناك الكثير الذي يتعين إصالحه من حيث 

 ، إال أنه 86.65إلى  20192 من حيث القدرة التنافسية، على الرغم من تحسن متوسط درجة القدرة التنافسية للمنطقة العربية في عام

ا عن المتوسط العالمي. تتأثر القدرة التنافسية لالقتصاد بدرجة كبيرة بمستوى المنافسة العادلة في 
 
عمها من خالل سواق، والتي يمكن داأل ال يزال متخلف

 فرض سياسات فعالة لمكافحة االحتكار ووضع الحوافز المناسبة لتعزيز المنافسة المحلية. 

صة سنوية ، بهدف إنشاء منالمنافسة للمنطقة العربية ىة مع األونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، منتد، أطلقت اإلسكوا بالشراك0202في عام 

طراف من وإشراك األ حول سياسة المنافسة وإنفاذها ألصحاب المصلحة العرب. المنتديات هي منصة مهمة لتعزيز المعرفة بشكل مستمر لتبادل المعرفة 

تنسيق وفر منصة مشتركة للحوار ولتيسير الالمنتدى يبناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في جميع أنحاء المنطقة. ف وكذلك بيةر الدول الع

 والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني واإلقليمي. 

تجارة الدولية ووزارة ومركز ال ومنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةاألونكتاد و جامعة الدول العربية يأتي منتدى المنافسة الثالث للمنطقة العربية بالشراكة مع 

منتدى على زخم المنتديين األول والثاني. في الحدث الذي يستمر يومين، ستجتمع سلطات السيبني عمان. سلطنة في وتروي    ج اإلستثمار التجارة والصناعة 

 المنافسة والمسؤولون الحكوميون والخبراء واألكاد
 
في سياسة المنافسة. ستستفيد سلطات المنافسة في الدول األعضاء  يميون لمناقشة سبل المضي قدما

 من التعلم بين األقران بناًء على دراسات الحالة الدولية وأفضل الممارسات التي يقدمها نظرائهم من مختلف البلدان. 

 أهداف منتدى المنافسة الثالث للمنطقة العربية هي: 

 تحسين النمو االقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المساهمة في 

 تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول األعضاء في اإلسكوا 

 صنع سياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية مسترشدة بأفضل الممارسات الدوليةد إرشا 

 محددة بشأن األنشطة المستقبلية المتعلقة بتعزيز سياسة المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية جمع توصيات 

 .https://bit.ly/ACFAR22 دى: حول المنتدى، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمنتمعلومات ال من زيدلم

                                                           
1 ar.html-https://publications.unescwa.org/projects/ablf/index  
2 https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

https://bit.ly/ACFAR22
https://publications.unescwa.org/projects/ablf/index-ar.html
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf


 

 مسودة جدول األعمال 

 األولاليوم 

 التسجيل والترحيب
03:8 – 0388 

 تعليقات التمهيديةالكلمات اإلفتتاحية وال

  لتجارة والصناعة وتروي    ج اوزير  ،اليوسفبن موسى قيس بن محمد  الوزير معالي

 في سلطنة عمان االستثمار 

  لإلسكوا ةالتنفيذي ةواألمينلألمم المتحدة ألمين العام ا، وكيلة الدكتورة روال دشتيمعالي 

 األمين العام لجامعة الدول العربيةمعالي السيد أحمد أبو الغيط ، 

 مسقط تبتوقي 03:8 – 0388

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى

 جلسة مفتوحة/بث مباشر

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

 والسياسة االقتصاديةالجلسة األولى3 حلقة نقاش3 المنافسة 

 اإلسكوا  منسق الجلسة3 
 

خالل هذه الجلسة، ستجري مناقشة بين اقتصاديين متمرسين وصانعي السياسات وخبراء حول 
لضوء على ا حلقة النقاش يالسياسات االقتصادية األخرى. كما تلق مع هارابطوتسياسة المنافسة 

 أهمية سياسة المنافسة في تحقيق النمو والتنمية المستدامين. 
 

 المتحدثون3 

  ،رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فرنسافريدريك جيني 

  ،نائبة الرئيس التنفيذية لشركة ماري ت. كولمانLexecon Compass الواليات ،
 إفتراضية(مداخلة ) المتحدة األميركية

  ،رئيس مجلس اإلدارة والقائم بأعمال الرئيس ل السابق ئبنالاظافر بن عوض الشنفري
 عمانسلطنة ، التنفيذي للمركز العماني لتعزيز المنافسة ومنع االحتكار 

 تراضية()مداخلة إف ، البرتغاللشبونة ،في االقتصاد في جامعة نوفا  ، استاذابل ماتيوس 

 المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة واإلستدامة ،حامد بن سلطان البوسعيدي، 
 عمانسلطنة 

 بتوقيت مسقط 11319 – 03:9

رئيس مجموعة  ،طارق العلميرئيس الجلسة: 
 ، اإلسكواالحوكمة ومنع النزاعات

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 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 

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

 بتوقيت مسقط 1388 – 113:8

التجارة والصناعة وتروي    ج وزارة   رئيس الجلسة: 
 االستثمار في سلطنة عمان

 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
تعقد حضوريا  – للدول األعضاء جلسة مغلقة

 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

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

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

 بتوقيت مسقط 3:8: – 0388

التجارة والصناعة وتروي    ج وزارة رئيس الجلسة: 
 االستثمار في سلطنة عمان

 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
تعقد حضوريا  –للدول األعضاء  مغلقةجلسة 

 وافتراضيا

 مساء اليوم األول

 جلسة خاصة3 الشباب العربي في المنافسة

  منسق الجلسة3 اإلسكوا ومركز حماية المنافسة ومنع اإلحتكار

يشارك عدد من الجامعات في عمان المشاركة في مسابقة إلجراء دراسة حالة حول السلوكيات 
من المنصات/المؤسسات الرقمية. خالل هذه الجلسة، سيتم منح جائزة للفائزين المانعة للمنافسة 

في المسابقة. عالوة على ذلك، سيشارك عدد من الشباب العربي الرائد في دعم المنافسة 
 .جهودهم من خالل مناقشة قصيرة

 :المتحدثون

  مداخلة إفتراضية( اقتصادية شابة في المنافسة، منة محمود( 

  ،مرشح دكتوراه في مدرسة تولوز االقتصادية، زميل دكتوراه في معهد روسي ابي رافح
 )مداخلة إفتراضية( الدراسات المالية، لندن

 اإلسكوا، بيروت، ، مسؤولة للشؤون اإلقتصاديةنتالي خالد 

 بتوقيت مسقط مساء   0388 – 0388

 نصرة بنت سلطان بن حافظ الحبسيةيس الجلسة: رئ
,مدير عام مساعد لمركز حماية المنافسة ومنع 

 ، سلطنة عماناالحتكار 

 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
 جلسة مفتوحة/بث مباشر

  مساء   0388 – 0388 عشاء



 

 اليوم الثاني

  0388 – 03:8 التسجيل والترحيب

 المنافسة في األسواق اإللكترونية3 التجارة اإللكترونية والرقمنةالجلسة األولى3 
 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 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 

 وخارجها لتقديم دراسات حالة محددة حول هذا الموضوع. المنطقة العربية 

 :المتحدثون

  ،مكتب الدول العربية بمركز التجارة الدولية ةرئيسليليا نعص 

  ،ديةاإلقتصا خبير المنافسة األول، منظمة التعاون والتنميةأنطونيو كابوبيانكو 
 )مداخلة إفتراضية(

  ،مداخلة إفتراضية( القانون، جامعة ليدزفي أستاذة بينار أكمان( 

  ،مستشار مركز التجارة الدولية، قائد فريق سابق لسياسة المنافسة روبرت أندرسون
 )مداخلة إفتراضية( في منظمة التجارة العالمية

  ،مستشار المنافسة والتنظيم في كيفان حازمي جبليCCIA Europe  مداخلة(
 إفتراضية(

 ،في األردن الصناعة والتجارة والتموينوزارة في  مدير إدارة المنافسة جميل زايد 

 بتوقيت مسقط 18319 – 0388

خبيرة في  لين روبرتسون،رئيس الجلسة: 
 المنافسة، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
 تعقد حضوريا وافتراضياجلسة مفتوحة/ 

  183:8 – 18319 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 
لمؤسسية ا دراسات ومنهجيات لتحديد الفجوات وستقدمسلطات المنافسة في المنطقة العربية 

 تنفيذ قانون وسياسة المنافسة.  بشكل أفضل في

 :المتحدثون

 أستاذ بجامعة جورج واشنطن، مدير غير تنفيذي، هيئة المنافسة ويليام كوفاسيتش ،

 )مداخلة إفتراضية( في المملكة المتحدة

 لة )مداخ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، خبير في المنافسة، سعيد خشيدة
 إفتراضية(

 أخصائي قانوني، الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية لمى الزغيبي ،
 السعودية

 بتوقيت مسقط 113:9 – 183:8

 رئيسة قسم سياسات تيريزا موريرا،رئيس الجلسة: 
 المنافسة وحماية المستهلك، األونكتاد

 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
 تعقد حضوريا وافتراضيا جلسة مفتوحة/ 



 

 النائبة األولى لرئيس مجلس المنافسة، تونسأحالم الوسالتي ، 
 المقرر العام لمجلس المنافسة، تونسمحمد شيخ روحه ، 

 اإلقتصادية، اإلسكوا، بيروت، مسؤولة للشؤون نتالي خالد 

 مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةوالقانون وسياسة المنافسة 3 الثالثةالجلسة 
 

 األونكتاد 3منسق الجلسة
 

 
 
  تعد سياسة المنافسة أمرا

 
  ضروريا

 
تناهية للمؤسسات م لتحقيق تكافؤ الفرص الذي يوفر فرصا

الصغيرة والمتوسطة، ويعزز القدرة التنافسية المتزايدة ورفاهية المستهلك. في هذه و الصغر 
الجلسة، سيقدم الخبراء أفضل الممارسات والتوجيهات المحددة لتعزيز القدرة التنافسية 

ائحة  جأعقاب التعافي في  والمساعدة فيللمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
 كورونا. 

 :المتحدثون

 ،مداخلة  المنافسة، السلفادور ةمراقبهيئة  مسؤولة عالقات دولية، إيفلين ألميدو(
 إفتراضية(

 ية()مداخلة إفتراض الرئيس التنفيذي، هيئة المنافسة في بوتسوانا، ولبو لتبل 

 إدارة التحقيقات االحتكارية، هيئة حماية المنافسة، الكويت ةمدير ، العنود الفهد 

 مسقطبتوقيت  1388 – 113:9

يس ، رئخوان لويس كروسيليغيرئيس الجلسة: 
ستشارية، فرع إل القدرات والخدمات ا قسم بناء

 األونكتاد سياسات المنافسة والمستهلكين،
 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
 تعقد حضوريا وافتراضيا جلسة مفتوحة/ 

 0388 – 1388 غذاء استراحة

 أحكام المنافسة في االتفاقيات التجارية3 الرابعةالجلسة 
 

 األونكتاد منسق الجلسة3 
 

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

  التجارية. 

 :المتحدثون

  ،مسؤول الشؤون القانونية، قسم الملكية الفكرية والمشتريات أنا كارولين مولير
 )مداخلة إفتراضية( الحكومية والمنافسة بمنظمة التجارة العالمية

 مداخلة إفتراضية( ، السلفادورالمنافسة ةمراقبهيئة ، ريجينا فارغاس( 

 اإلقتصادية، اإلسكوا، بيروت، مسؤولة للشؤون نتالي خالد 

 بتوقيت مسقط 03:9 – 0388

 ، رئيسة قسم سياساتتيريزا موريرا رئيس الجلسة: 
 األونكتادالمنافسة وحماية المستهلك، 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

 
 تعقد حضوريا وافتراضيا جلسة مفتوحة/ 

 

 388: – 03:9 استراحة 



 

 النقاش والتوصياتالجلسة الختامية3 

 الشركاءو   اإلسكوامنسق الجلسة3 
 

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

 والنشاطات المستقبلية الالزمة لتعزيز المنافسة في المنطقة العربية. 

 بتوقيت مسقط 388: – 388:

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان اإلجتماع: 
 القاعة الكبرى   

تعقد حضوريا  –جلسة مغلقة للدول األعضاء 
 وافتراضيا

 

 


