
 
 صحفي  بیان

 
 منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربیةتعقد وشركاَءھا اإلسكوا 

 
  دعًما  المنافسة الثاني للمنطقة العربیةمنتدى انطلقت صباح الیوم أعمال --2021 مارس/ آذار 23بیروت، 

، بمشاركة كبار المسؤولین وصانعي السیاسات المعنیین من  لمنافسةل طر الوطنیةاأل في تعزیز  ةالعربی دوللل
بالتعاون مع   )اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (المنطقة. والمنتدى من تنظیم 
وتستضیفھ  ).  OECD(  التنمیةمنظمة التعاون االقتصادي وو  )األونكتاد (  والتنمیةمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  

 اإلسكوا وجمھوریة مصر عبر شبكة اإلنترنت. 
 

منتدى المنافسة ھو فرصة "لبناء  في كلمتھا االفتتاحیة، شّددت األمینة التنفیذیة لإلسكوا روال دشتي على أن 
في   أھداف التنمیة المستدامة شبكة إقلیمیة یمكن أن تساھم في تعزیز النمو االقتصادي والحوكمة وتحقیق 

 المنطقة العربیة". 
 
تطورات واإلصالحات والتدابیر  الآخر  یةالعرب في الدول السیاسات  والمنافسة وصانع  مسؤولوناقش ی سو

 خبرات.النظر وال، وسیتبادلون وجھات ۱۹- كوفید خالل جائحة في ھذا المجال المتخذة 
 

وزیرة التجارة والصناعة المصریة نیفین جامع على "أھمیة تحقیق التكامل  وفي كلمة جمھوریة مصر، أّكدت  
االقتصادي في المنطقة العربیة والتعاون في كافة المجاالت، على رأسھا التجارة والصناعة واالستثمار، من  

 أجل استشراف مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا". 
 
ما یتعلق بالتصمیم   ممارسات فيالالعالم أفضل  مناطق مختلفة منسلطات المنافسة من  عدد من  قدمی سو

 ال. فعَّ  ھا بشكلٍ إنفاذ كیفیة و تصلة الم  ات سیاسالن وانی قوالو لھیئات المنافسة  المؤسسي 
 
إلى ضرورة تفعیل دور   األونكتاد تیریزا موریرا  في رئیسة فرع سیاسات المنافسة والمستھلكینأشارت و

ت المنافسة في تصمیم إجراءات خاصة بالقطاعات واعتمادھا وتنفیذھا للحرص على إبقاء األسواق  سلطا
 . ۱۹-مفتوحة وعادلة واإلعداد لمرحلة انتقالیة لما بعد جائحة كوفید 

 
التي تضطلع بھا دعًما للبلدان    مشاریع وال  عملھا بشأن المنافسة ستعرض المنظمات اإلقلیمیة والدولیة    إلى ذلك،
رحلة  في الملتحسین المنافسة  على خطة عمل للمنطقة العربیة    توافقلا لجمیع المشاركین معً   وسیعمل  العربیة.
 . المقبلة

 
في ھذا السیاق، دعا رئیس لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة فریدیریك جیني إلى تمتین  

والعدید من السیاسات العامة. وأضاف أّن تعمیم ثقافة المنافسة بین المسؤولین الحكومیین   الرابط بین المنافسة 
 بل والجمھور العریض أمٌر مھّم جًدا، وفي ذلك تحّدٍ أساسّي. 

 
المنافسة  تبادل المعرفة حول قوانین  تتیح للبلدان العربیة فرصة  ا لكي سنویً  إقلیمیة تجتمع  منصة ھو المنتدى و
وھذا العام، ستلي المنتدى، الذي    . ۲۰۲۰في كانون الثاني/ینایر    للمرة األولى وقد ُعقد  ،  ت المتعلقة بھاسیاساالو

 . مختلفة حول موضوعات  مفتوحة وات ند سلسلة ، وھي بشأن المنافسة"  حوارات العربیةیُختتم غًدا، "ال

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://www.unescwa.org/ar
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.oecd.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 *** 

 سطور  في اإلسكوا
  االقتصادیة  التنمیة  دعم  على  تعمل  المتحدة، لألمم التابعة  الخمس  اإلقلیمیة  اللجان  إحدى  ھي  اإلسكوا 

 اإلقلیمي.  التكامل تعزیز  وعلى العربیة،  الدول في والمستدامة الشاملة  واالجتماعیة 
 

 : وإلجراء المقابالت   المعلومات من  لمزید 
 sleiman2@un.org  96181769888+: السیدة مریم سلیمان، مسؤولیة إعالمیة مساعدة

 harb1@un.org 96170008879+مسؤولة إعالمیة مساعدة:  السیدة رانیا حرب،
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