
  

 

                                                                                   

                                                                                                               

 السيد/السيدة 

 متوسطي للمنافسة  -يطيب لي أن أوجه إليكم الدعوة للمساهمة في الورشة الثالثة للمنتدى األورو

(FEMC)  على هامش الدورة الرابعة عشرة  4102يوليوز  01التي ستنعقد بجنيف بتاريخ

فسة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة االحكومية للخبراء حول قانون و سياسة المن -جموعة بينللم

التنمية. و خالل هاته الورشة التي ستجرى من الساعة الثانية و النصف زواال إلى الخامسة و

، سيكون بإمكان سلطات المنافسة و أعضاء المجتمع المدني بقصر األمم XIIالنصف بالقاعة و

 ين بقضايا المنافسة التفكير في استقاللية و مردودية حسابات )المسؤولية( سلطات المنافسة.المهتم

متوسطي للمنافسة شبكة غير رسمية أنشئت بالرباط خالل شهر نونبر  -و يعتبر المنتدى األورو

 بهدف تعميق التعاون الجهوي المتوسطي.  4104

بجنيف على هامش الدورة الثالثة  4102يوليوز  01و قد انعقدت الورشة األولى للمنتدى بتاريخ 

لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية، و تمحورت  للخبراء الحكومية – عشرة للمجموعة بين

حول المرافعة في مجال المنافسة في المنطقة 
0

 . 

و خصصت لتحليل العالقات  4102نونبر  42و  42أما الورشة الثانية فقد انعقدت بتونس يومي 

بين سلطات المنافسة و المقننين القطاعيين 
4

 . 

وتجدون رفقته مشروع برنامج الورشة الثالثة الذي يتمحور حول أربعة أقسام : الجلسة اإلفتتاحية 

رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلكين بمؤتمر األمم المتحدة  مع السيد حسن كاكايا )

متوسطي للمنافسة بالمغرب و لجنة تنسيق  -للتنمية و التجارة و عضو لجنة تنسيق المنتدى األورو

)رئيس سلطة المنافسة  Jacques Steenbergenو بعد ذلك جلسة تقديمية مع السيد المنتدى(. 

)أستاذة بجامعة نيويورك(. ثم تنعقد جلسة مخصصة للمنافسة  Eleanor Foxببلجيكا( و السيدة 

تبادل الخبرات يتم فيها تشجيع المشاركين سواء كانوا ممثلين لسلطات المنافسة أو أعضاء و

)  Theodor Thannerبالمجتمع المدني على المساهمة الفعالة. وفي الختام ، يشرف السيد 

ولجنة تنسيق المنتدى( على جلسة مصغرة حول العمل المستقبلي فسة بالنمسا رئيس سلطة المنا

 مؤتمر األمم المتحدة

 للتجارة و التنمية

 قصر األمم

 8102ماي   82

 

 



متوسطي للمنافسة. و ينبغي التذكير بأن لغات العمل بهاته الورشة هما الفرنسية  -للمنتدى األورو

 و اإلنجليزية.

يوليوز  01أرجو أن ينال موضوع هذه الورشة اهتمامكم و يسعدني أن أستقبلكم بجنيف يوم 

 المقبل.

                                                                           

       

 حسن كاكايا                                                                            

 ية المستهلكينرئيس قسم سياسات المنافسة و حما                                                                       

 بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية                                                                       

 

 


