
 

 

 معلومات أساسية 

ة على غير مباشر مجاالت متنّوعة. وكما لسياسات العمل واالستثمار آثار   لتطال آثارهاوتتسع السياسات االقتصادية على نحو وثيق تترابط 
ين الكفاءة من حيث االبتكار وتحس تحفيزرئيسي في  دور  للمنافسة على مجاالت أخرى. ف السياسات الضريبية والنقدية، كذلك لسياسات المنافسة آثار  

احة الجنسين من خالل إتالكلفة وتشجيع العمل المنتج وجذب االستثمار األجنبي المباشر. ويمكن أن تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة بين 
ل نحو بيئات مستدامة من خالل تيسير مشاركة جهات جديدة في السوق تقّدم حلوالً مستدامة وأن تدفع بالتحوّ  للنساء والرجال،فرص متكافئة 

ائد واضعو السياسات الفو يراعيوأن تضمن جودة السلع والخدمات فتحّسن من رفاه المستهلك وتتيح له زيادة مدخراته. وينبغي أن  ،ومبتكرة
تحديد أهداف سياسات المنافسة بوضوح وربطها بالسياسات االقتصادية  العديدة لدمج المنافسة في البرامج عند تصميم السياسات المختلفة. لكنّ 

 ة السهلة، ال سيما وأن أهداف بعض السياسات قد تكون متضاربة.األخرى ليس بالمهمّ 

ياسات س ارتباطن في مجال المنافسة ون ومتخصصوالسياسات وخبراء اقتصادي واضعووون عن القطاع الخاص ممثل في الجلسة األولىيناقش 
، ختلفةمالمنافسة بسياسات اقتصادية أخرى. وترّكز المناقشة على دور أحكام المنافسة في النهوض بالنمو والتنمية المستدامين من خالل سياسات 

 متضاربة.األهداف ال التوفيق بينوعلى كيفية 

 :األولى وفي ما يلي األهداف الرئيسية للجلسة

 .الروابط بين سياسات المنافسة وسياسات اقتصادية وإنمائية أخرى تبيان  
 .المساواة بين الجنسينلسياسات المنافسة على مجاالت إنمائية رئيسية، مثل العمل والتجارة و المضاعفاألثر  إبراز  
 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خالل دمج أحكام المنافسة في السياسات االقتصاديةل التقدم نحو ب  تحديد س    
 .بين األهداف المتضاربة لسياسات المنافسة والسياسات األخرى للتوفيقإيجاد وسائل   

 تيسير الجلسة 

 ، اإلسكوارئيس مجموعة الحوكمة ومنع النزاعات ،طارق العلمي  
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