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 جدول األعمال

 خلفية -أولا 

تزال سياسة المنافسة متأخرة في المنطقة العربية.  ، العلى الرغم من فوائدها االقتصادية واالجتماعية العديدة
. كشف تقرير الفعالةهياكل السوق وأنظمة الحوكمة غير  :لعل من أهمهاوهذا التأخر قد يعود إلى عوامل شتى، 

أن معظم الدول العربية تفتقر إلى مؤسسات  1(ABLF) 2021األُطر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية لعام 
هذا، وأفاد التقرير أن . للمنافسة إصالحات متسقة ومتماسكةإجراء سياسات المنافسة، ما يعيق إلنفاذ مستقلة 

ضرورة إجراء إصالحات ، ما يشير إلى 7من  3.73ة جعلى درحصلت المنافسة اإلقليمية في المنطقة العربية 
 بأفضل الممارسات الدولية. عند مقارنة وضع المنطقة العربية من حيث التنظيمات واألطر كثيرة

، لمنافسة العربيمنتدى امة التعاون والتنمية االقتصادية، ، أطلقت اإلسكوا بالشراكة مع األونكتاد ومنظ2020في عام 
العرب.  بهدف إنشاء منصة سنوية لتبادل المعرفة بشكل مستمر حول سياسة المنافسة وإنفاذها ألصحاب المصلحة

و  واإلقليمي المنتدى منصة مشتركة للحوار وتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطنييتيح 
 .العالمي

والهيئة التنمية واالقتصادي للمنطقة العربية بالشراكة مع األونكتاد ومنظمة التعاون  الرابعيأتي منتدى المنافسة 
. ستستفيد السابقة المنتدياتالذي أحدثته زخم ال. سيبني المنتدى على في المملكة العربية السعوديةالعامة للمنافسة 

ضل الممارسات األعضاء من التعلم بين األقران بناًء على دراسات الحالة الدولية وأفسلطات المنافسة في الدول 
 التي يقدمها نظرائهم من مختلف البلدان.

ا   األهداف -ثانيا

 :التاليأهداف منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية تشمل 

  نمية المستدامةيتماشى مع أهداف التالمساهمة في تحسين النمو االقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما. 

 تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول األعضاء في اإلسكوا. 

  رسات الدوليةبأفضل المما ، وذلك باالسترشادصنع سياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربيةتوجيه. 

                                                             
1 2021 ,Arab Business Legislative Frameworks ESCWA,. 

https://publications.unescwa.org/projects/ablf/sdgs/pdf/en/21-00167-Arab-Business%20Legislative-Frameworks-Main-Report-En.pdf


 

2 

 يز سياسة المنافسة وإنفاذها في المنطقة جمع توصيات محددة بشأن األنشطة المستقبلية المتعلقة بتعز
 .العربية

ا   المنتدى في المشاركون -ثالثا

 ،طقةالمن في المنافسة سلطات عن ممثلين ومنهم ،ألعضاءا الدول من مشاركين بين لحوارل فرصة المنتدى يشكل
 دوليين راءخب إلى باإلضافة ،اإلقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات المتحدة واألمم األكاديمية األوساط وعن

 وإنفاذها. المنافسة سياسةب معنيين

ا   الجتماع لغة -رابعا

ترجمة فورية باللغتين العربية واإلنجليزية للمشاركين  احستتوعقد االجتماع باللغتين العربية واإلنجليزية. سيُ 
 حضورياً وعبر اإلنترنت.

ا   األعمال جدول -خامسا

 2023مايو أيار/ 23 :اليوم األول

 التسجيل 8:30-9:00

9:00-9:45 

 جلسة مفتوحة/بث مباشر

 والتعليقات التمهيدية الفتتاحيةالكلمات 

 رئيس الهيئة  ،رئيس مجلس اإلدارةالخليفي،  كريمأحمد بن عبدال
 ، المملكة العربية السعوديةالعامة للمنافسة

 التنفيذية للجنة ، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة رول دشتي
 (سكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل

  ،األمينة العامة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة ريبيكا غرينسبان
 والتنمية )األونكتاد(

 منظمة التعاون  ،مدير شؤون المالية والشركات، كارمين دي نويا
  (OECD)  االقتصادي والتنمية
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9:45-10:15 

 مباشرجلسة مفتوحة/بث 

 مملكة()الجامعات داخل الالمنافسة في لشباب العربي اجلسة خاصة: 

راسة دتم دعوة الجامعات المشاركة في المملكة العربية السعودية إلعداد 
ه حالة أصلية حول موضوع متعلق بعمليات الدمج واالستحواذ. وخالل هذ

 .التنافسيالجلسة االحتفالية الخاصة، ستُمنح جوائز لفائزي التحدي 

 استراحة قهوة وصورة جماعية 10:15-10:30

10:30-12:00 

 وافتراضياً  جلسة مفتوحة/حضورياً 

سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل  فعالية: تعزيز الجلسة األولى
 البلدان نمواا 

يجب على كل سلطة منافسة التغلب على العقبات التي تحول دون إنفاذ 
 كثيراً  واألقل نمواً  النامية دولبالمنافسة. ولكن بالنسبة للقانونها الخاص 

 .دولتحديات خاصة بهذه ال وتفاقمهاأشد وأكثر، ما تكون هذه العقبات 

 سلطاتيمكن أن تعيق نقص ثقافة المنافسة، أو حتى البيئة المعادية، عمل 
المنافسة التي تعاني من قلة الموارد. يمكن أن تكتسب العالقات مع 
الجهات التنظيمية واألجهزة الحكومية األخرى تعقيًدا خاًصا عندما تكون 

 .هيئات المنافسة شابة وتفتقر إلى الموارد والتأثير

التي المنافسة سلطات  عمل ستناقش هذه الجلسة التحديات التي تواجه
واألقل  سيما تلك الموجودة في البلدان النامية ، البداية أنشطتهاتزال في  ال

في  الخبراءكما سيطرح ، وتقترح آليات لمواجهة هذه التحديات. نمواً 
 ووطنية. ،إقليمية، المناقشة وجهات نظر وأمثلة دولية

 اإلسكوامنسق الجلسة: 

للهيئة الرئيس التنفيذي الزوم،  بن عبدهلل عبدالعزيزميسر الجلسة: 
 ، المملكة العربية السعوديةالعامة للمنافسة

 المتحدثون: 

  فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون
 ESSEC Paris Businessأستاذ في ، االقتصادي والتنمية

Schoolفرنسا ،  

 ،مسؤولة  ،مشروع المنافسة وحماية المستهلك ةمنسق ناتالي خالد
  اإلسكوا ،الشؤون االقتصادية
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 المدير التنفيذي للجنة المنافسة الرئيس و مويمبا، ويالرد
  بالكوميسا

  محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، و رئيس
 العربية  ةشبكة المنافس

 ة للجنة الفيدرالي لرئيس التنفيذيانائب  توندي إيروكيرا،بابا
 ، نيجيريا للمنافسة وحماية المستهلك

 نقاش مفتوح

 غذاء 12:00-1:30

1:30-3:00 

 وافتراضياً  جلسة مفتوحة/حضورياً 

 استغالل الموقع المهيمن في األسواق الرقميةالجلسة الثانية: 

تظهر العديد من األسواق الرقمية خصائص تشمل انخفاض التكاليف 
المتغيرة، والتكاليف الثابتة المرتفعة، والتأثيرات القوية للشبكة. قد تفضي 

الخصائص إلى ارتفاع حصص شركات قليلة من السوق، مما قد هذه 
يؤدي إلى ظهور ديناميات "المنافسة على السوق"، حيث تستحوذ شركة 

 واحدة على الغالبية العظمى من المبيعات.

ستتناول هذه الجلسة مناقشة األنواع الرئيسية لسوء استخدام الهيمنة في 
فريدة من نوعها، وكيف تعاملت  األسواق الرقمية، وما يجعل هذه األسواق

 .المنافسة حول العالم مع التحديات المذكورة أعاله سلطات

 األونكتاد منسق الجلسة:

تيريزا موريرا، مسؤولة فرع سياسات المنافسة  ميسر الجلسة:

 والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع األساسية، األونكتاد

  المتحدثون:

  جامعة جورج واشنطنفي وليام كوفاسيتش، أستاذ  

 يئةبأعمال المدير العام، ه ة، القائمبورش-ناتالي هارسدورف 
  المنافسة النمساوية

 خبير المنافسة في دائرة الرقابة ، أوغور بيلجهان برهان
  المنافسة التركيةحماية هيئة  ،والتنفيذ

 ،الهند ،المنافسة مجلس حماية، اقتصادي مدير سوراب  



 

5 

 ةاقتصادي ةخبير، كريستينا كافارا ،Keystone Europe  ،
  .UCL Londonزائر في  بروفسورو

 نقاش مفتوح

 
 

 2023مايو أيار/ 24 :اليوم الثاني

 التسجيل 8:30-9:00

9:00-10:30 

 وافتراضياً  جلسة مفتوحة/حضورياً 

 لحدودل العابرة الدمجالجلسة الثالثة: مراقبة عمليات 

تنطوي على ف ،عبر الحدود معقدة دمجال اتمراقبة عمليغالباً ما تكون 
. تثير هذه واإلجراءات والمواضيعقضائية، إشكاالت من حيث الواليات ال

تحديات محددة لسلطات المنافسة التي  دمجاألنواع من عمليات ال
واألهم من ذلك، يجب أن يكون لدى البلدان  عدة دول.في  حالةتستعرض ال

إجراء مراجعة فعالة واالندماج. المعنية أنظمة فعالة لمراقبة عمليات 
 اً تنسيق يتطلب اتخاذ قرارات متسقةبما يضمن  للمعامالت عبر الحدود

 بين سلطات المنافسة المعنية. اً عن كثبوتعاون

ً  الدمجستناقش هذه الجلسة مراقبة  أمثلة على  عبر الحدود وستقدم أيضا
 الجهود اإلقليمية.

 كوااإلس منسق الجلسة:

 ،مشروع المنافسة وحماية المستهلك ةمنسقناتالي خالد ،  ميسر الجلسة:
 اإلسكوا ،مسؤولة الشؤون االقتصادية

  المتحدثون:

  بول لوغارد، شريك فيBaker Botts LLP  

  ويالرد مويمبا، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة المنافسة

   بالكوميسا

 مجلس المنافسة التونسي ،مقرر عام ،روحو محمد شيخ 

  وكالة تنظيم المنافسة مديرة قضايا أولى، زجيلسكي، سابين
  الوطنية في ألمانيا
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  إستيبان جريكو، الرئيس السابق للجنة الوطنية للدفاع عن
 GAMES مدير، (، األرجنتينCNDCالمنافسة )

Economics  

 نقاش مفتوح

 استراحة قهوة 10:30-11:00

11:00-12:30 

 وافتراضياً  جلسة مفتوحة/حضورياً 

 لسوقاأفضل الممارسات في تخطيط وإجراء دراسات الجلسة الرابعة: 

سلباً على المستهلكين والمجتمع.  مما يؤثرال تعمل األسواق دائماً بكفاءة، 
عندما يحدث ذلك، تسعى سلطات المنافسة إلى فهم ديناميات المنافسة في 
سوق أو قطاع معين بشكل أفضل، من أجل تحديد أسباب األداء الضعيف 
والتوصية بخيارات متعلقة بالسياسات التي يمكن اعتمادها للتعامل مع 

 تلك األسباب.

السوق على تقييم متعمق لهياكل السوق أو عادة ما تنطوي دراسات 
الظروف التنافسية في قطاع معين؛ وتهدف إلى اكتشاف أوجه القصور 
الناشئة عن ضعف المنافسة، حتى لو لم تحدد السلوك المخالف لقوانين 

 المنافسة.

من حيث اإلجراءات  وثمة اختالفات بين السلطات المعنية بالمنافسة
ت السوق. ستبحث هذه الجلسة في مناهج والمفاهيم المتصلة بدراسا

 مختلفة لتحديد األسواق المستهدفة، والتخطيط وإجراء دراسات السوق.

 (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منسق الجلسة:

لين روبرتسون، خبيرة في المنافسة، منظمة التعاون  ميسر الجلسة:
  االقتصادية والتنمية 

 : المتحدثون

  ،منظمة التعاون  نائب رئيس قسم المنافسةأنطونيو كابوبيانكو ،
  االقتصادي والتنمية

  ،هشام فهد العقيل، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون االقتصادية
  الهيئة العامة للمنافسة، المملكة العربية السعودية
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 ي فالمنسق العام للتحليل االقتصادي ، أنيد غونزاليس هيرنانديز
منافسة العامة للدراسات االقتصادية بالهيئة االتحادية للالمديرية 

  المكسيك ،االقتصادية

 ،عضو مجلس إدارة / مفوض في هيئة آنا صوفيا رودريغز

 المنافسة البرتغالية 

 نقاش مفتوح

 استراحة الغذاء 12:30-1:30

1:30-2:30 

 وافتراضياً  جلسة مغلقة/حضورياً 

 في المنطقة العربيةالجلسة الخامسة: تطورات المنافسة 

 السكوا والهيئة العامة للمنافسة ميسر الجلسة:

في هذه الجلسة، ستقدم سلطات المنافسة في الدول األعضاء دراسات حالة 
وطنية و/أو تطورات المنافسة منذ منتدى المنافسة العربية الثالث، الذي 

 .2022مايو أيار/عقد في 

2:30-3:30 

 وافتراضياً  جلسة مفتوحة/حضورياً 

ا   في تعزيز المنافسة في المنطقة العربية الجلسة الختامية: المضي قدما

 : اإلسكوا والشركاءةمنسقو الجلس

المشاركون الدروس المستفادة ومجاالت يبيّن خالل هذه الجلسة، سوف 
. وتسعى التدخل الرئيسية الالزمة للنهوض بالمنافسة في المنطقة العربية

 اتسياستحسين االتفاق على توصيات محددة بشأن هذه الجلسة إلى تحقيق 
 اً ستقدم اإلسكوا وشركاؤها خططوالمنافسة وإنفاذها في الدول األعضاء. 

على أهمية التعاون الدولي في تحسين  مع تسليط الضوءللمضي قدماً، 
 المنافسة.

 

 

 


