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ESCWA  
UNITED NATIONS ECONOMIC & SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA 

 
 

 ورشة عمل وطنیة حول

 "دعم المنافسة وسیاسة المنافسة في فلسطین"

 
 

 جدول االعمال
 

 ٢٠١٧أیار/مایو  ٤- ٣التاریخ: 
  عمان، االردن -المكان: جامعة بترا

 
 االولالیوم 

 
 تسجیلو قھوةاستراحة  9.00-9.30
 االفتتاح كلماتالترحیب و 9.30-10.00

 المقدمة• 
  الخطوط العریضة ألھداف ورشة العمل• 
 

  المتحدثون:
 األردن ا،جامعة بتر عمید كلیة الحقوق،، محمد علوان
 ،-لشؤون الصناعة والتجارة وحمایة المستھلك وكیل مساعد الوزیر زیاد طعمة،

 فلسطین -وزارة االقتصاد الوطني 
 والتخطیط، االسكوااالقتصادیة أحمد كمالي، رئیس قسم الحوكمة 

 
  السوق وأھداف سیاسة المنافسة ھیكلالجلسة األولى: تحلیل  10.00-11.30

  
  لسوق الفلسطیني من منظور المنافسةلھیكل امراجعة السمات األساسیة  •
ید تحدمع  المنافسة تعزیز إلى تھدف التي الحالیة التشریعات/  السیاسات مناقشة •

 الثغرات / احتیاجات السیاسات
 المنافسة سیاسة أساسیات •

 
وزارة االقتصاد الوطني  ،العام لمدیریة المنافسة المدیرجمال أبو فرحة،  المقدمون:

 فلسطین -
  أحمد كمالي، رئیس قسم الحوكمة االقتصادیة والتخطیط، االسكوا :منسق الجلسة

 
 قھوةاستراحة  11:30-12.00
  المنافسة في البلدان النامیة الجلسة الثانیة: فوائد 12.00-13.30
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والتنمیة  االقتصاديالتركیز على الروابط بین المنافسة من جانب واحد والنمو • 
 اآلخرالمستدامة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة من الجانب 

  المقدمون: 
  والتخطیط، االسكوا االقتصادیة أحمد كمالي، رئیس قسم الحوكمة

  األردنبترا،  جامعةمساعد، ھیثم أبو كركي، أستاذ 
 االقتصاد،في أستاذ  و رف، رئیسة ھیئة المنافسة المصریةج: منى الالجلسة ةمنسق

 كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة
 

 استراحة غذاء 13.30-14.30
  التواصل مع أصحاب المصلحةالجلسة الثالثة:  14.30-16.30

 
  )عالقاتلحة الرئیسیین (عملیة رسم التحدید أصحاب المص• 
مناقشة االستراتیجیات واألدوات مع أصحاب المصلحة ونشرالتوعیة نحو • 

  أمثلة الممارسات الجیدة -ثقافة المنافسة إنشاء 
 فلسطین في كة الفعالة بین صانعي السیاساتإرساء أسس المشار• 

 ومجموعات أصحاب المصلحة المعنیین
 

  المقدمون: 
  جامعة بترا، االردن ھیثم أبو كركي، أستاذ مساعد،

  یاري، مدیر عام، محامون عن التدریب القضائي والقانونيحاحمد ال
 ،نالمقارالقانون والعالمي  االقتصادي أستاذ مساعد، دینا واكد،: الجلسة ةمنسق

Sciences Po 
 

 مناقشة ختامیة 16.30-17.00
 الیوم الثاني

 
  سة الرابعة: حالة مشروع القانونلالج 9.00-10.30

 
 ملخص نتائج الیوم األول• 
 وتنفیذ ومة الفلسطینیة نحو صیاغةعرض عن الخطوات التي اتخذتھا الحك• 

  وإنفاذ سیاسة المنافسة ونظرة عامة على مشروع القانون
  مناقشة الثغرات واألولویات للمضي قدما •         

 
مدیر عام اإلدارة العامة للسیاسات والعالقات االقتصادیة  ،بشائر رشق المقدمون:
   فلسطین -االقتصاد الوطني  وزارة والدولیة، 

  قسم الحوكمة االقتصادیة والتخطیط، االسكواأحمد كمالي، رئیس  منسق الجلسة:
  

 قھوةاستراحة  10.30-11.00
  القانونیة االعتبارات-عناصر إطار المنافسة الفعالة  :الجلسة الخامسة 11.00-13.00

  
ئیسیة لسیاسة الجوانب القانونیة الر حول بحثاستنادا إلى مشروع القانون الحالي، • 

 إنشاء بنیة قانونیة سلیمة، مثل:ة من اجل اساسیفعالة ومبادئ 
o (مثل السوق، والھیمنة) التعاریف القانونیة 
o نطاق التشریع 



3 

o االتفاقات المحظورة 
o استخدام الھیمنة تعسف 
o عملیات االندماج 
o العقوبات 
o استراتیجیة اإلنفاذ 
o التنسیق مع القوانین واللوائح الوطنیة والقطاعیة ذات الصلة 

  
حاالت تطبیقیة من المنطقة وخارجھا لمناقشة الممارسات الجیدة، والتداول  مناقشة

بشأن العناصر القانونیة إلطار فعال للمنافسة واستراتیجیة اإلنفاذ التي من شأنھا أن 
 تترجم القانون إلى واقع عملي.

 
  :المقدمون

  األردنیةأستاذ مشارك في القانون التجاري بكلیة الحقوق، الجامعة  قیس محافظة، 
 Sciences Po ي،المقارالقانون والعالمي  االقتصادي أستاذ مساعد، دینا واكد،

  أحمد كمالي، رئیس قسم الحوكمة االقتصادیة والتخطیط، االسكوا منسق الجلسة:
 

 استراحة غذاء 13.00-14.00
  المؤسسیة االعتبارات-الجلسة السادسة: عناصر إطار المنافسة الفعالة  14.00-16.00

  
استنادا إلى مسودة القانون والترتیبات المؤسسیة القائمة، بحث حول االحتیاجات • 

 المؤسسیة الرئیسیة لتنفیذ وإنفاذ سیاسة فعالة، مثل:
o  المنافسة ھیئةتفویض وصالحیات 
o ستقاللیةاال 
o الھیكل التنظیمي والموظفین 
o التمویل 
o أدوات استراتیجیة اإلنفاذ الناجحة التي توازن المتطلبات اإلداریة مع االمتثال  
  

حاالت تطبیقیة من المنطقة وخارجھا لمناقشة الممارسات الجیدة، والتداول مناقشة 
 بشأن المتطلبات المؤسسیة لتطبیق القانون بشكل فعال.

  
 :المقدمون

االقتصاد، كلیة االقتصاد في أستاذ  و رف، رئیسة ھیئة المنافسة المصریةجمنى ال
 والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة

 ،نالمقارالقانون والعالمي  االقتصادي دینا واكد،أستاذ مساعد،: الجلسة ةمنسق
Sciences Po 

 
 قھوةاستراحة  16.00-16.30
 




