
 بالتعاونبالتعاون معمع UNCTAD..  جهازجهاز حمایةحمایة المنافسةالمنافسة یفتتحیفتتح المركزالمركز
 االقلیمياالقلیمي الدوليالدولي االثنیناالثنین المقبلالمقبل

 

دولدول♦ فيفي االحتكاراالحتكار ومنعومنع المنافسةالمنافسة حریةحریة سیاساتسیاسات بأهمیةبأهمیة للتوعیةللتوعیة یهدفیهدف            المركزالمركز
  الشرقالشرق األوسطاألوسط وشمالوشمال أفریقیاأفریقیا

 

فيفي♦ لریادتهالریادتها للمركزللمركز مقًرامقًرا لتكونلتكون مصرمصر اختارتاختارت المتحدةالمتحدة األمماألمم الجهازالجهاز:            رئیسرئیس
  مجالمجال حریةحریة المنافسةالمنافسة

 

العربیةالعربیة♦ المنطقةالمنطقة لقیادةلقیادة جدیدةجدیدة مرحلةمرحلة ستشهدستشهد المقبلةالمقبلة الفترةالفترة الجهازالجهاز:           رئیسرئیس
 وأفریقیاوأفریقیا فيفي صیاغةصیاغة واستحداثواستحداث قوانینقوانین لحمایةلحمایة حریةحریة المنافسةالمنافسة

 

إقلیمي مركز أول المصري، االحتكاریة الممارسات ومع المنافسة حمایة جهاز            یفتتح
في االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة حریة سیاسات بأهمیة للتوعیة یهدف            دولي
للتجارة المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون أفریقیا، وشمال األوسط الشرق            دول
الجهاز بمقر صباًحا التاسعة الساعة نوفمبر، 19 المقبل، االثنین یوم وذلك             والتنمیة،
وشمال األوسط الشرق دول من المنافسة أجهزة عن ممثلین وبحضور الذكیة             بالقریة

 أفریقیا، وممثلین عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصین بمجال المنافسة.

 

المنافسة حمایة جهاز بین التفاهم مذكرة علیه نصت ما إطار في المركز افتتاح               یأتي
والتنمیة للتجارة المتحدة األمم ومنظمة المصري، االحتكاریة الممارسات          ومنع
بالقاهرة، المنافسة وسیاسات قوانین على للتدریب إقلیمي مركز بإنشاء " UNCTAD           



األوسط الشرق لمنطقة األونكتاد ببرنامج األعضاء الدول قدرات تعزیز بهدف            وذلك
 وشمال أفریقیا.

 

المقرر ومن األعضاء، الدول في المنافسة بحریة الوعي نشر إلى المركز یهدف              كما
ودورات عمل وورش تدریبیة، برامج بإعداد المصري المنافسة حمایة جهاز یقوم             أن
باإلضافة أفریقیا، وشمال األوسط الشرق بدول المنافسة أجهزة لممثلي الجهاز،            بمقر

 إلى الطالب الدارسین لقوانین المنافسة بكلیات الحقوق واالقتصاد والعلوم السیاسیة.

 

من الثالث األسبوع استضافة بدء عن اإلعالن سیتم للمركز، الرسمي االفتتاح             وخالل
ZHAW School of Management جامعة تقدمه الذي المكثف التدریبي           البرنامج
19 من الفترة في وذلك معها، التوافق وسبل الدولیة المنافسة قوانین عن and Law              

 الي 22 نوفمبر، بمقر الجهاز بالقریة الذكیة.

 

االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز رئیس نبیل، أمیر الدكتور            وقال
الشرق منطقة لقیادة اإلقلیمي، للمركز مقًرا لتكون مصر على االختیار وقع             إنه
االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة سیاسات مجال في أفریقیا وشمال           األوسط

 وذلك لریادتها في هذا المجال.

 

في وأفریقیا العربیة المنطقة لقیادة جدیدة مرحلة ستشهد المقبلة، الفترة أن             أضاف،
االحتكاریة الممارسات ومكافحة المنافسة حریة لحمایة قوانین واستحداث          صیاغة
حریة لضمان المجال، هذا في الخبرات وتبادل السوق، حریة وضمان للحدود             العابرة

 األسواق مما یعود بالنفع على كافة مواطني تلك الدول.

 



بارًزا دوًرا المصري، االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة حمایة لجهاز أن            یذكر
التي االحتكاریة الممارسات بمنع المتعلقة القضایا من عدد في الماضیة، الفترة             خالل
وضع مما األوسط، الشرق دول في أیًضا ولكن مصر، في فقط لیس إیجابًیا أثًرا                لها
لتكون واختیارها والتنمیة للتجارة المتحدة األمم منظمة أمام األولى المرتبة في             مصر

 مقًرا للمركز ٌاإلقلیمي لحمایة حریة المنافسة بدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا.


