
 

 2022 مارس 20: التاريخ

 العربية مصر جمهورية القاهرة،
 

  العربية المنافسة حماية سلطات رؤساءل مشترك بيان

 العربية المنافسة منصة تدشين حول

اإلمارات  الهاشمية، األردنية المملكة: من وممثلي الدول األعضاء لكل المنافسة حماية سلطات رؤساء ،نحن

 جمهورية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، التونسية، الجمهورية البحرين، مملكة ،العربية المتحدة

 الكويت، دولةو فلسطين، دولةو ،ُعمان َسْلَطنَةو جمهورية العراق،و، السعودية العربية المملكةو السودان،

 األول المؤتمر على بناء  ؛ اليمنية الجمهوريةو المغربية، المملكةو العربية، مصر جمهوريةو ،اللبنانيَّة الجمهوريةو

  العربية؛ مصر جمهوريةب القاهرة، في ،2022 مارس 17و 16 يومي العربية   المنافسة   لشبكة

 كبيرة فوائد تقدمو ،جديدة اقتصادية فرص فتح في تساهم التي الركائز همأ من هو جيدة تنافسية بيئة خلق أن نؤكد

  والمشروعات. االستثمارات جذبو والنمو االقتصادي االنتعاش في تساهم وبالتالي ،والشركات للمستهلكين

 عن العربية الدول تعمل أن يستلزم مما ،العربية المنطقة في األسواق تفرضها التي التنظيمية لتحدياتل اإدراك  و

  ؛بالمنافسة يتعلق فيما وتعاوني أقوى نهج وتوفير واالستراتيجيات القدرات بناءو المعرفة تبادل أجل من كثب

 وتقديم ،ةالعربي بالدول المنافسة سياسات حول والتجارب الخبرات تبادل تحقق تضمن تنفيذية آلية إنشاء ضرورةول

 .ةبالمنافس الخاصة والسياسات التشريعات مجال في العربية للدول الفني الدعم

لجامعة  االقتصادي واالجتماعي وفي ضوء قرار المجلسبالدول العربية،  المنافسة حماية سلطات رؤساءا نبصفت

والذي رحب فيه بمبادرة إنشاء شبكة  2022فبراير  10الصادر بتاريخ  109في دورته رقم  الدول العربية

 ؛وعليهفسة العربية االمن

 تحت Arab Competition Network (ACN)شبكة المنافسة العربية ، عربية شبكة أول تدشين قررنا

 سبل لتعزيز رسمية   متخصصة   منصة   العربية بالدول المنافسة ألجهزة تتيح ؛العربية الدول جامعة رعاية

 

 

 

 



 

 الالفعَّ  اإلنفاذ على يساعد اءنَّ بَ  حوار بإجراء يسمح مما المنافسة؛حماية  بمسائل يتعلق فيما والتعاون التواصل

 .نين المنافسة في المنطقة العربيةوقوا لسياسات

 :خالل من التعاون على وافقون

 سياسة تجاه النظر وجهات وتقارب اآلراء توافق يخدممما  ؛فعَّالو منتظم بشكل التواصل على الحفاظ •

 .في المنطقة العربية وإنفاذها المنافسة

 المشترك. االهتمام ذات المسائل في والمساعدة النشط التعاون تعزيز •

 .المنافسةقوانين وسياسات  إنفاذ مجال في األعضاء المنافسة أجهزة قدرات بناء فيالتعاون المشترك  •

 العربية. األسواق داخل الحرة والمنافسة النمو من المزيد لتشجيع عليةاف أكثر بشكل التعاون •

 تبادل المعلومات بشأن الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود بالمنطقة العربية. •

 العربي. قتصادياال تكاملال لتحقيق المحتملة العوائق مع التعامل في المشترك التعاون •

 .تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال حماية المنافسة بالدول العربية •
 

 : طريق عن وذلك

 بشكل العربية المنافسة أجهزة تواجهها التي والتحديات الموضوعات أبرز لمناقشة سنوي بشكل االجتماع .1

 المشروعات على واالتفاق الشبكة داخل بالعمل الخاصة المستجدات ولمناقشة خاص، بشكل أو عام

 .أنواعها بمختلف المستقبلية

 .يز نشر سياسة المنافسةوتحف لدعم الدورية واألنشطة المؤتمرات عقد .2

 .لموضوعات المتعلقة بالمنافسةا مختلف حول بحثية ومسابقات برامج إعداد .3

 العربية المنافسة أجهزة بها لتستعين الدولية؛ التجارب ألفضل وفق ا والتوصيات االسترشادية الدالئل إعداد .4

 حاجتها. حسب

  العربية. المنافسة أجهزة بين والتعاون التواصل لتسهيل العربية المنافسة لشبكة اإللكتروني الموقع تدشين .5
 

 

 .العربية المنطقة في المنافسة أجهزة بين الحوار وتعميق بتوسيع ملتزمون أننا دتعهون

 

 

 

 

 


