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عقد اجتماع في فيينا على هامش المائدة المستديرة حول " تطبيق قانون المنافسة في  2011في دجنبر 

مع مؤتمر األمم بلدان البحر األبيض المتوسط"، التي تنظمها سلطة المنافسة االتحادية النمساوية بتعاون 
التي تتناولت إنشاء شبكة لتعزيز التعاون في قضايا المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية ، و 

 .المنافسة في منطقة البحر األبيض المتوسط
  

في جنيف على هامش الدورة الثانية عشرة  2012عقد في يوليوز  ثم تم عرض هذه الفكرة في اجتماع
خالل نقاش مفتوح، يق الخبراء الحكومي الدولي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. والجتماع فر

  .نوقشت هيكلة  مبادرة التعاون على نطاق واسع
 

 عقد. و2012نوفمبر  16و  15واستؤنفت المناقشات خالل االجتماع الذي عقد ليومين في الرباط بتاريخ 
احتياجات سلطات المنافسة في المنطقة، والقضايا  للنقاشطرحت ثالث موائد مستديرة  حولاالجتماع 
  .لتعاون، وبرنامج العمل لفترة العامين التاليينلمبادرة االتنظيمية 

 
آان التحديات التي تم تحديدها في المقام األول هي ضرورة تعزيز ثقافة المنافسة في المنطقة وتحسين 

لمواجهة هذه التحديات، آان لذلك و  ية ومستوى الخبرة.اتاألطر القانونية للمنافسة،و آذا الهياآل المؤسس
مفيدة ومهمة. ثم نوقشت األهداف قضائية مختلفة إقليمية لتسهيل تبادل الخبرات في  شبكةينظر إلى 
حيث تم االتفاق على النقاط التالية : إنشاء شبكة ته. أنشطتحديد والتعاون اإلقليمي تنظيم آيفية  المحتملة و

؛ مراجعة شكل التعاون خالل مؤتمر  "باسم " المنتدى األورومتوسطي للمنافسة لتعاونغير رسمية ل
؛ تعيين لجنة تنسيق مؤقتة تتكون من آل من سلطات المنافسة النمساوية، 2014سيتم عقده في مالطا سنة 

مجتمع المغربية، التونسية و الترآية، فضال عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وممثل عن ال
المدني؛ الحفاظ على المنتدى مفتوح وشامل مع وضع معاييرألهلية عضوية ممثلوالمجتمع المدني ؛ 
التفكير في أربعة مواضيع في غضون العامين التاليين: اهمية المرافعة، الشروط الموضوعية لظهور 

قضايا / المواضيع سلطات منافسة مستقلة، الدوراالستشاري لسلطات المنافسة وبدائل التعاون في ال
فريق  في جنيف خالل شهر يوليوز (على هامش  2013المشترآة؛ عقد ورشتي عمل خالل سنة  

 لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية) وفي تونس خالل شهر نوفمبر. الخبراء الحكومي الدولي
 

تماع فريق الخبراء التي ستعقد على هامش الدورة الثالثة عشرة الج االولى آما ستشكل ورشة العمل
الحكومي الدولي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية و المتعلق بقانون وسياسة المنافسة، فرصة امام 
سلطات المنافسة وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضايا المنافسة لتبادل الخبرات و التجارب سواء 

في القطاعين  بعض الشرآاء تجاه Advocacy الناجحة منها اوغير الناجحة حول موضوع المرافعة 
  .الخاص والعام
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   (EMCF) لمنتدى األورومتوسطي للمنافسة لورشة عمل على هامش الدورة 
  

( ة عشر ةصباحا إلى الثاني التاسعةمن  )    2013يوليوز 11   
جنيف -بقصر األمم   (الطابق االول)   ، XII   القاعة 

 
 

   األعمالجدول  مشروع
  

 
  مقدمة : تقرير مرحلي عن عمل المنتدى األورومتوسطي للمنافسة

سلطة -وتيودور طانير  -المنافسة المغربي مجلس-المتحدثون: عبد العالي بنعمور
-المنافسة االتحادية النمساوية  

 
9-9:15 

 
 المرافعة و تحديات المنافسة للدول في طور النمو والدول الناشئة 

 - مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - آاآاياحسن  المتحدث:

 
9:15-9:30 

 
  المرافعة حول تينمستدير تينمائد

 
 لشرآاتالمرافعة تجاه ا -1

آروسليجي خوان لويسالمتحدث:   

آروسطوف خالد عطية والسيد باتريك: ونالمعلق  

 :1آل من قدمهايبما في ذلك العروض التي  ، مناقشة

 ...(يستكمل)
 

لمنظمين القطاعيينا و واضعي السياسات و المشرعينافعة تجاه المر -2  

سيتنفيلدباميال المتحدث:   

آريسطوف ياروس و فرانسيسكو مارآوس: ونالمعلق  

 :2آل من قدمهايبما في ذلك العروض التي  ،مناقشة

 ترآية سلطة المنافسة ال -

 فرنسيةسلطة المنافسة ال -

 رومانيةسلطة المنافسة ال -
- ... 

 

 
9:30-11:15 

 
  مناقشة عامة

 
11:15-11:45 

 
 برنامج العمل القادم للمنتدى األورومتوسطي للمنافسة واختتام الدورة

 
11:45-12:00 
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