
 الحكومية للخبراء حول قانون و سياسة المنافسة –مجموعة بين 

 ، جنيف، سويسرا4102يوليوز   01 – 8الدورة الرابعة عشرة،  

 

 (FEMCمتوسطي للمنافسة ) -الورشة الثالثة للمنتدى األورو

 

 استقاللية و مسؤولية سلطات المنافسة

 (14:30H – 17 :30H) 4102يوليوز  01

 )الطابق األول(، قصر األمم، جنيف XXVIالقاعة 

 

: "تطبيق قانون موضوع  ى هامش طاولة مستديرة حولل، انعقد اجتماع بجنيف ع1122شهر دجنبر  خالل

" المنظم من لدن سلطة المنافسة بالنمسا، بتعاون مع مؤتمر األمم البحر األبيض المتوسطالمنافسة بدول 

(، إلنشاء شبكة لتقوية OCDEومنظمة التجارة و التنمية االقتصادية )  (CNUCEDالمتحدة للتجارة و التنمية )

في مرة ثانية التعاون في مجال المنافسة بحوض البحر األبيض المتوسط. وفكرة التعاون قد أعيد طرحها 

 –لمجموعة بين لبجنيف على هامش الدورة الثانية عشرة  1121اإلجتماع الذي انعقد في شهر يوليوز 

الهيكلة التي يمكن  حول مفتوحنقاش  هاخالل تم( حول قانون و سياسة المنافسة، GIE) لخبراءلحكومية ال

 على نطاق واسع. و ذلكتبنيها من طرف مبادرة التعاون، 

 هذا اإلجتماعبالرباط.  1121نونبر  21و  21يومين ما بين  دام النقاشات كانت معمقة خالل اللقاء الذي

مبادرة التعاون ل، األسئلة التنظيمية  يرة: حاجيات سلطات المنافسة بالمنطقةتمحور حول ثالث طاوالت مستد

 و برنامج عمل للسنتين المقبلتين.

 سساتيةأطر قانونية و مؤ تحسينو ثقافة المنافسة بالمنطقة صلة بإنعاش يات التي تم تحديدها أساسا ذات التحد

لرفع التحديات كان من الضروري والمنافسة. على قانونالللمنافسة، باإلضافة إلى مستوى الخبرة لتطبيق 

قشت األهداف المحتملة، ون ثم إنشاء قاعدة صلبة لتسهيل التبادل و التجارب بين مختلف بلدان المنطقة.

للتعاون  ةغير رسمي بنيةتم االتفاق على النقط التالية: إنشاء ، و أنشطة التعاون اإلقليمي و تنظيمالالمتمثلة في 

لتنسيق مؤقتة مكونة من سلطات وإنشاء لجنة ل (،FEMCمتوسطي للمنافسة ) –المنتدى األورو  اأطلق عليه

( CNUCEDالمنافسة بالنمسا، المغرب، تونس و تركيا باإلضافة إلى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية )

: 1122ن خالل وتنظيم ورشتي ؛الحفاظ على منتدى مفتوح و شاملو كذا  ؛و ممثل عن المجتمع المدني

 يوليوز بجنيف و نونبر بتونس.



بجنيف على  1122يوليوز  21انعقدت يوم ( FEMCالمتوسطي للمنافسة ) –الورشة األولى للمنتدى األورو 

( و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و GIE) للخبراءحكومية ال –لمجموعة بين ل ةهامش الدورة الثالثة عشر

 )أكثرلمعلومات المرافعة في مجال المنافسة في المنطقة ) ( وتمحورت حولCNUCEDالتنمية )

http://unctad.org/en/pages/meetingDetails.aspx?meetingid=348(  

وقد خصصت لتحليل العالقات بين  1122نونبر  12و  12أما الورشة الثانية، فقد انعقدت بتونس يومي 

  )أكثر لمعلوماتات المنافسة و المقننين القطاعين)سلط

http://unctad.org/en/pages/meetingDetails.aspx?meetingid=348( 

الشامل ، على هامش المنتدى 1122للمنتدى عقد بباريس في فبراير  التطبيقيةسئلة اجتماع آخر لمناقشة األ

(. وقد قرر أعضاء المنتدى خالل OCDEللمنافسة المنظم من طرف منظمة التجارة و التنمية االقتصادية )

كما  ، متوسطي للمنافسة في الوقت الراهن منتدى غير رسمي للتعاون –هذا االجتماع جعل المنتدى األورو 

 المتوسطي للمنافسة ستعقد بجنيف على هامش الدورة الرابعة عشرة –ورشة ثالثة للمنتدى األورو أن 

 ، حول استقاللية و مسؤولية سلطات المنافسة. 1122( في يوليوز GIE) للخبراءحكومية ال –لمجموعة بين ل

 

 

 برنامج الورشة

MeetingDetails.aspx?meetingid=575http://unctad.org/en/pages/  

 كلمات الترحيب 02:21 – 02:41
 

 حسن كاكايا
رئيس قسم سياسات المنافسة و حماية المستهلكين بمؤتمر األمم المتحدة للتنمية و 

 متوسطي للمنافسة. -التجارة و عضو لجنة تنسيق المنتدى األورو
 

 عبد العالي بنعمور
متوسطي  -رئيس مجلس المنافسة بالمغرب و رئيس  لجنة تنسيق المنتدى األورو

 للمنافسة
 الدورة التقديمية 01:41 – 02:21

 
M Jacques Steenbergen  

 رئيس سلطة المنافسة ببلجيكا
 

Mme Eleanor Fox 

http://unctad.org/en/pages/meetingDetails.aspx?meetingid=348
http://unctad.org/en/pages/meetingDetails.aspx?meetingid=348
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=575
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=575


 نون بجامعة نيويوكاتقنين التجارة بكلية الق Walter J.Derenbergأستاذ 
 

 الخبرات و النقاش المفتوح تبادل 01:01 – 01:41
 

 مدخاالت سلطات المنافسة و أعضاء المجتمع المدني
 

 و اختتام الجلسةمتوسطي للمنافسة  –برنامج العمل المستقبلي للمنتدى األورو  01:41 – 01:01
 

M Theodor Thanner 

متوسطي  -لجنة تنسيق المنتدى األورو و رئيسبالنمسا  رئيس سلطة المنافسة
 للمنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لغات العمل بهاته الورشة هما الفرنسية و اإلنجليزيةمعلومة : 


