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 "تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"مشروع 

MENA Commercial Law Strengthening Project (MENA- CLS) 

   

  

 

  برعاية معالي وزير التجارة والصناعات التقليدية في جمهورية تونس السيد رضا التويتي

 

 

  

  المؤتمر اإلقليمي األول حول

 

  

  

  

 ورقة خلفية 

  

  

  

  قمرت، تونس

   2009مايو / أيار16 – 15

  
  
  

 
  بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

 

  

" واألولوياتالتحديات:  أفريقيالعمال في منطقة الشرق األوسط وشمالألبيئة قانونية ديناميكية  تطوير"    
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 مقدمة. 1

مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة  وضمن) ACRLI(ينظم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 
بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق  ، الذي ينفذه)(MENA-CLS Project)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 بيئة قانونية ديناميكية لألعمال في منطقة الشرق األوسط تطوير"   المؤتمر اإلقليمي حول،)MEPI(األوسطية 

  .2009أيار / مايو16 و15، تونس في  قمرت  "التحديات واألولويات: وشمال أفريقيا

  يشكليالمؤتمر الذهذا   ومحاورموضوع توفير معلومات خلفية أساسية حول بهدفتم إعداد هذه الورقة لقد 
طقة الشرق األوسط وشمال إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في منالنشاط اإلقليمي األول الذي ينفذ في 

التواصل ، يرجى والمشروع بشكل عامالمؤتمر  حول للمزيد من المعلومات. (MENA-CLS Project)أفريقيا 
  org.arabruleoflaw@echalhoub: مدير المشروع السيد الياس شلهوب على البريد االلكتروني التاليمع 

 

 )ACRLI(لمحة عامة عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة . 2

 مقرها الرئيسي في ال تتوخى الربح  إقليمية غير حكوميةمنظمةالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هو 
 2003 في العام  المركزتأسس. في دول عربية مختلفة الوطنية ومنظمات شريكة الفروعضم عدداً من  ويتبيرو

بهدف  تطوير القانونيالاديميين وممارسين في مجال األكوالصحافيين، و، المحامينو القضاة،على يد مجموعة من 
 اإلدارة  مجالاإلصالحية فير السياسات تطويفي عملية رسم  المجتمع العربي مكونات فعالة لكافةمشاركة تأمين 
  .القانون والنزاهة حكمة، وتحديداً الرشيد

 ه العامة وذلك عبرتحقيق أهداف من أجل والمجتمع المدنيوالقطاع الخاص،  ،يةالحكومالهيئات  المركز مع عملي
 رائدين فيالخبراء ن الالمركز شبكة م ويضم.  الوعي وبناء المعرفةنشر، التدريب،  العلميالبحثاعتماد وسائل 

، شركاتحوكمة الومحاربة الفساد في القطاعين الخاص والعام، و، اإلنسانحقوق و اإلصالح القضائي، تمجاال
  .، وغيرها القانونيةيةالمعلوماتواألعمال، بيئة االستثمار وتطوير و

 

 "شمال أفريقياتعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط و"لمحة عامة عن مشروع . 3

تعزيز القوانين التجارية في دول " بتنفيذ مشروع ACRLI(1(يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 
وذلك في كل من دولة ) MEPI( بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق األوسطية "الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  .ناإلمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان واليم

                                                 
1
.  في بيروت بجهود عدد من كبار الحقوقيين من مختلف الدول العربية2003لنزاهة عام تأسس المركز العربي لتطوير حكم القانون وا  

والمركز مؤسسة عربية ال تسعى إلى الربح يعمل على تعزيز حكم القانون وإرساء مقومات العدالة بهدف خدمة تنمية المجتمعات 
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الذي يمتد على فترة سنتين " تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"مشروع يهدف 
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فيتطوير البيئة القانونية لألعمال والتجارة و تعزيز إلى) 2010 – 2008(

 في اقتصادي نمو إلى تفضي قتصادية لألعمال التجاريةوتنشيط القطاعات االستثمارية وتحسين البيئة اال دعم بغية
  .المشروعب المعنية الدول في معينة قطاعات

يقوم المشروع على قناعة أساسية بأن تحسين البيئة القانونية لألعمال واالستثمار يتطلب العمل على تعزيز قدرات 
تطوير إصالحات قانونية تعزز الجهود مجتمعي القانون وأشخاص القانون لناحية المساهمة في رسم السياسات و

  .المبذولة في سبيل تحسين النمو والتطور االقتصادي

 األوسط الشرق منطقةفي  وتعقيداته ةالتجاري تشريعاتال فهم على القدرة تعزيز) 1(من هنا،  يعمل المشروع على 
، وذلك عبر تنفيذ التجاري نالقانو سياسات وضع في الخاص القطاع مشاركة تفعيل) 2(و زيادة وأفريقيا وشمال

ة، تخصصالقوانين التجارية، دراسات مواقع ، تقارير تقييمية حول  موجهةبحوث تشمل من النشاطات مجموعة
نشر  إضافة إلى مؤتمرات إقليمية وغيرها من النشاطات التي ترمي إلى دورات تدريبيةوطنية، ورش عمل 

  : تحقيق النتائج التاليةأن يساهم المشروع فيمن المتوقع  . الوعيوتعميم

) 1 (إعداد  خالل ، وذلك منتقييم حالة القانون التجاري في البلدان المشاركة في المشروع •
تقرير ) 2( و في كل من دول المشروعالقوانين التجاريةوضع حول  وطنية  تقييميةتقارير

وشمال إفريقيا، إقليمي تحليلي مقارن حول وضعية القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط 
 . إقليمية ووطنيةنشاطاتمناقشتها خالل و  تطويرها منهجية معدة مسبقاً تموذلك استناداً إلى

من وذلك ، التشبيك بين المحامين ورجال األعمال وواضعي السياسات والممارسين الحكوميين •
نشاطات يذ المعنية، باإلضافة إلى تنف والمؤسسات ةرئيسي الة اإلصالحيمحفزاتتحديد الخالل 
  بما يساهم في بناء القطاعات مختلف التفاعل بينتعزيزتبادل المعرفة وتؤدي إلى توعية 

 وبخاصة  المعنيين اإلصالحيينبينسيقدم المشروع عدة فرص إلقامة الشبكات  .الشراكات
 .المحامين، رجال األعمال، واضعي السياسات والممارسين الحكوميين

 النصوص القانونية تجميع، وذلك من خالل ات القانونية التجاريةالوصول إلى المعلومتعزيز  •
 ونشر خالصة وافية عنها باللغتين العربية واالنكليزية على صفحة االنترنت الخاصة التجارية

 سوف تشمل هذه الخالصة القوانين التجارية، األنظمة، .بالمركز العربي لحكم القانون والنزاهة
 باإلضافة إلى معلومات ومصادر عن ،لفقه وغيرها من المصادر القانونيةاألحكام القضائية، ا

 .األدوات المفيدة في مجال األعمالوأفضل الممارسات الدولية 

 لكل على المستوى الوطني من القانون التجاري مجاالت معينة لإلصالح في إقتراحات محددة •

                                                                                                                                                 

القائم على احترام حقوق اإلنسان واألفراد في العالم العربي كخطوة أولى وأساسية في بناء الحكم الصالح 
  .www.arabruleoflaw.org.وكرامته
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عمقة حول موضوع محدد في دول  إعداد دراسة منهجية ممن خالل، وذلك  المشروعمن دول
الملكية الفكرية في لبنان؛ المنافسة في تونس؛ االستثمار في اإلمارات العربية المتّحدة (المشروع 

 سيتم تطوير .)مع التركيز على قطاع العقارات؛ تنفيذ العقود واسترداد الديون التجارية في اليمن
 تعتمد على نتائج التقرير التقييمي الوطني حول هذه الدراسة وفقاً لمنهجية تم إعدادها سابقاً

ستتم مناقشة هذه الدراسة . وعلى  أبحاث ميدانية وحلقات نقاش) انظر أعاله(القوانين التجارية 
 وذلك من  المعنييناألطراف تضم مختلف  ورشات عمل وطنيةضمنوالتوصيات الصادرة عنها 

بعد المصادقة عليها على المستوى . لةأجل الشروع في حوار وطني حول اإلصالحات ذات الص
الوطني، تعرض هذه الدراسات والتوصيات ويدقّق فيها ضمن مؤتمر إقليمي يكون مناسبة لتبادل 
مختلف مناهج اإلصالح المقترحة، كما ويشكّل هذا المؤتمر منتدى للحوار بشأن السياسات 

 .عن طريق األقران على المستوى اإلقليمي" ويوفّر تعلّما

" حملة توعية"تنظيم من خالل وذلك ، القانون التجاري إصالحع يضامستوى الوعي في مورفع  •
وطنية تستهدف المحامين، رجال األعمال، واضعي السياسات والممارسين الحكوميين المعنيين 

شاطات زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المستهدفين حول ن) 1هدفين أساسيين هما لتحقيق 
عند . التجاريةإصالح القوانين تتعلق بالتي توصيات التعميق وتعزيز ) 2 والمشروع ونتائجه،

 دول المشروع لتعزيز الوعي حول  كل منفيسيتم تنظيم ورشة عمل وطنية  الحملة، انتهاء
ذات توصيات المختلفة تطور والنمو االقتصادي وال الدعمأهمية القوانين التجارية ودورها في 

 . التي طورها المشروع في البلدان األربعةالقوانين التجاريةالصلة ب

 في كل ناتدريبيتتنظيم دورتان من خالل  ، وذلكالقانونية والتجارية مسائلالفي القدرات بناء  •
 أما الثانية فستركز على ،ة التجارياتتعالج الندوة األولى آليات حل النزاع.  دول المشروعمن

 نتائج التقارير من  وذلك انطالقاًول المشروعقوانين التجارية في د أخرى ذات صلة بالمسائل
 .نهجيةحول القوانين التجارية والدراسات المالتي تمت صياغتها التقييمية 

: للمزيد من المعلومات حول المشروع يرجى زيارة صفحة اإلنترنت الخاصة بالمركز
org.arabruleoflaw.www   

 

  وصف الحدث. 4

التحديات : تعزيز بيئة ديناميكية لألعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" حول التقليميالمؤتمر يشكل 
الذان  المؤتمرين اإلقليميين أحد 2009أيار / مايو16 و15، تونس في يومي سيعقد في غمرتالذي " واألولويات

-MENA)نين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعزيز القوا"ضمن إطار مشروع  سيتم تنظيمهما

CLS Project) .  

سلسلة من النشاطات التي تنفيذ ب  في دول المشروع األربع الفرق الوطنيةقامتبغية التحضير لهذا المؤتمر، 
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 مناقشة تتموقد . سابقاًوفقاً لمنهجية تم إعدادها " التجاريةالتقرير التقييمي الوطني حول القوانين "كتابة  في أثمرت
سياسة الصانعي رشة عمل وطنية حضرها أعضاء من مجتمع القانون واألعمال، هذه التقارير خالل ووتقييم 

  . الهيئات الحكومية المعنيةعنوممثلين 

ول  لتقويم وضعية التشريعات التجارية في الدتقرير إقليميانطالقاً من التقارير الوطنية وبناء عليها، تم كتابة 

 نتائج التقارير الوطنية عبر مقاربة إقليمية مقارنة، ويقدم لمحة عامة عن البيئة التنظيمية عرضستي العربية المعنية
كما يبحث التقرير في السياسات والقوانين . للقيام باألعمال التجارية و عن المخاطر أو العقبات المتصلة بها

  .قة من أجل تحديد أولويات اإلصالح المشتركةوالتنظيمات التجارية في بلدان المشروع والمنط

  

 جديدة فرصةذات الطابع االقتصادي بحيث يؤمن منتدى للحوار بشأن السياسات اإلقليمية ويشكل هذا المؤتمر 
 من أجل بلورة األفكار و عن طريق األقرانتبادالً للمعرفة    ويوفّرالمتحاورين بين والتجارب األفكار لتبادل

 تحقيق باتجاه الدفع أدوات من علمية أداة بحيث يصبح التقرير اإلقليمي المجال هذا في التحديث وحاجاتالجهود 
  . المنشود  القانونياإلصالح

لتقويم وضعية التشريعات  اإلقليميالتقرير المؤتمر إلى عرض ومناقشة  هدفي :الهدف •
لمخاطر والتحديات ا حول المشاركين  بهدف تعزيز معرفةالتجارية في الدول العربية المعنية

والسياسات اإلصالحات حاجات حول   ومتناسقةواضحةرؤية لمناخ األعمال وتطوير القائمة 
 .السياسة المطلوبة انطالقاً من حاجات كل من دول المشروع

من المتوقع أن يساهم المؤتمر في تحسين قدرة المشاركين على فهم قضايا  :النتائج المتوقعة •

 التي تم تطويرها في سياق المرحلة األولى من تالقاً من المخرجاانطالقوانين التجارية 

 .المشروع

إلصالح القانوني واالستراتيجيات العامة حول ايخرج المؤتمر بتوصيات أن كما من المتوقع 
، بال شك، في  التوصياتساعد هذهست. مناخ األعمال في دول المشروعتعزيز  في التي تساهم

على االنخراط في الحوار السياسي المستقبلي مع الحكومات، كما تعزيز قدرة القطاع الخاص 
   المستقبلية وستحسن من دون شكستشكل مرتكزاً لتحديد نشاطات المشروع

ضمون باإلضافة إلى رجال ي شخص 100 المؤتمر أكثر من شارك في هذاسي :المشاركون 
عن هيئات حكومية  وممثلين شخصيات مرموقة معنية بصنع السياساتالقانون واألعمال، 

 .يين وممثلين عن المؤسسات الشريكةخبراء إقليميين ودولجانب لى إأساسية 

بالتعاون مع  (ACRLI)ينظم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  :اللوجستيات •
، تونس في فندق منطقة غمرتمؤتمر في ال وزارة التجارة والصناعات اليدوية في تونس

 يرجى التواصل مع اآلنسة رومي سالم على ة،اللوجستيرات حول التفاصيل ألي استفسا. رمادا
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   org.arabruleoflaw@rsalem :العنوان البريدي التالي

  

  برنامج المؤتمر. 5

 االفتتاحية ضافة إلى الجلستين عمل باإلورشيومين جلستين عامتين وأربع فترة يمتد على  المؤتمر الذي سيضم
 على الجلسةسيتم تعيين مقرر لمساعدة مدير  كما جلسة عامة وورشتي عمل متوازيتين كل يوم سيشمل. والختامية

هذه  ستقدم. لى كافة المشاركينع عممتلخيص نتائج ورشة العمل وذلك بغية التأكد من أن نتائج ورشة العمل ست
   .ات نهائيةشمن خالل مناق  التوصياتطويرسيتم ت حيثالنتائج خالل الجلسة الختامية 

للمزيد من المعلومات المفصلة . يقدم هذا القسم من الورقة الخلفية محتوى وشكل كل من الجلسات وورش العمل

   . إلى برنامج عمل المؤتمرالعودة الرجاءعن المتحدثين 

  

  الجلسة االفتتاحية

  المؤتمر ولمحاور النقاش الرئيسية التي يتناولها الجلسة االفتتاحية عرضاُ لخلفية تقدم

  

  : األولىالجلسة العامة

  تقويم عام لبيئة األعمال واالستثمار في دول المشروع

تعرض هذه الجلسة وتناقش نتائج عملية التقويم الشاملة التي تمت خالل المرحلة األولى من المشروع والتي 
وسيتم التركيز ). لبنان، تونس، اإلمارات واليمن(تناولت أبرز خصائص بيئة األعمال في الدول األربع المعنية 

والتحديات المختلفة التي تواجه مجتمع ...)  وإدارية اقتصادية، اجتماعية، قانونية،(تحديداً على المخاطر الرئيسية 
  . األعمال في دول المشروع والتي تنعكس على عملية التطوير واإلصالح في المنطقة

تشكل هذه الجلسة إطاراً للمشاركين من دول المشروع لتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم حول الممارسات 
يئة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف الفضلى التي تؤدي إلى تطوير مناخ وب

وعليه، من المتوقع أن تعالج الجلسة مسائل خاصة . االستفادة من الدروس والخروج بتوصيات متناسقة لإلصالح
، العناصر االقتصادية واالجتماعية والجيوسياسية من بين جملة من المواضيع األخرىبكل دولة بحيث تتضمن، 

تي تؤثر على مناخ األعمال، كما تتناول السياسات الحكومية القائمة، والعجز البنيوي والمؤسساتي، وتأثير األزمة ال
  .المالية العالمية باإلضافة إلى الخيارات المتاحة فيما يتعلق بسياسات تعزيز بيئة األعمال/االقتصادية

لمكونات االقتصادية ورسم السياسات للتقرير  تتألف هذه الجلسة من عرض عام واحد يتناول مختلف ا:الشكل
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يتبع ذلك مناقشة من . اإلقليمي، يعقبه أربع مداخالت من المحاضرين حول بيئة اإلعمال في كل من دول المشروع
سيتولى إدارة الجلسة خبير يتمتع بخلفية علمية حول . الحضور عبر تعليقات وأسئلة مختصرة توجه إلى المتحدثين

 لتقويم قليمياإلتقرير ال"تتمحور جميع المداخالت على توصيات ونتائج . لعامة واالقتصاديةرسم السياسات ا
  .في شقه االقتصادي والمتعلق برسم السياسات" وضعية التشريعات التجارية في الدول العربية المعنية

  

  نشاط اجتماعي

المشاركون من دول المشروع كما يسعى النشاط االجتماعي إلى توفير بيئة غير رسمية يتفاعل من خاللها 
 تعزيز الوعي بين (i)الخاصة بالمشروع والتي تسعى إلى تحقيق ما يلي " حملة التوعية"وسيشهد على إطالق 

 تعميق ودعم توصيات اإلصالح التي سيتم (ii)أصحاب المصلحة المستهدفين حول نشاطات ونتائج المشروع و 
  . الخروج بها كنتيجة لنشاطات المشروع

  .(ACRLI)يعقب ذلك حفلة عشاء رسمية ينظمها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة س

  

  استراتيجيات وطنية لتطوير بيئة األعمال: ورشة العمل األولى

ففهم المسائل . يتطلب تطوير بيئة األعمال بذل جهود منسقة وملموسة من قبل جميع المعنيين في هذا المجال
يشكل بات المختلفة بشكل عميق ومشترك بهدف خلق استراتيجيات لتطوير مناخ األعمال الوطني األساسية والمقار

 أساسياً في مساعدة أصحاب القرار على تحديد الحلول الضرورية للمخاطر والتحديات القائمة بطريقة أكثر عامالً
  .فعالية

وار فيما بين صانعي السياسات وأفراد من هنا، تسعى هذه الورشة، في ضوء التقرير اإلقليمي، إلى تعزيز الح
عمليات التقويم، ومؤشرات مناخ :  المحورية لتطوير مناخ األعمال، وتحديداًمجتمع األعمال حول العناصر
كما تهدف الورشة أيضاً إلى تشجيع التفاعل ما بين القطاعين العام والخاص بغية . األعمال، ونماذج االستراتيجيات

  .تطوير وتطبيق استراتيجيات محددة في كل دولةتعزيز بناء الشراكات ل

 سيتم تنظيم ورشة العمل على شكل حوار بين مجموعة من ثالثة محاضرين يؤمن تفاعل مع المشاركين :الشكل
سيتولى إدارة الحوار خبير يتمتع بخلفية حول . من خالل عملية تواصل متبادلة لطرح األسئلة وإعطاء األجوبة

تقرير عن "عمال واإلصالحات السياسية ذات الصلة، وسيعمل مع مقرر الورشة لتقديم استراتيجيات تطوير األ
  .خالل الجلسة الختامية" النتائج

  

في دول  (FDI)التحديات التي تواجه االستثمار، تحديدا االستثمار األجنبي المباشر ،: ورشة العمل الثانية
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  المشروع

يصنف . لتحقيق النمو والتطور االقتصادي، وخاصةً في الدول الناميةيعد االستثمار األجنبي المباشر أداة هامة 
المراقبون مستوى تدفق االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمنخفض نسبياً 

لعديد من مقارنةً مع المناطق النامية األخرى من العالم، وينسبون السبب الرئيسي إلى مناخ األعمال القائم في ا
  .يعيق جذب المستثمرين هذه الدول والذي

من هنا، ستعالج ورشة العمل وضع االستثمار األجنبي المباشر في دول المشروع األربع، مسلطةً الضوء على 
كما ستناقش الورشة الحوافز والتحديات األساسية التي تواجه . أحدث البيانات واإلحصاءات في هذا المجال

المباشر  بغية تبادل المعرفة بين صانعي السياسات وأعضاء مجتمع األعمال والقانون لناحية االستثمار األجنبي 
  .دورهم في تعزيز االستثمار وسبل تحسين التفاعل اإليجابي بين المستثمرين األجانب والمحليين

شاركين من  سيتم تنظيم ورشة العمل على شكل حوار بين لجنة من ثالثة محاضرين يؤمن تفاعل مع الم:الشكل
سيتولى إدارة الحوار خبير يتمتع بخلفية حول تطور . خالل عملية تواصل متبادلة لطرح األسئلة وإعطاء األجوبة

  .خالل الجلسة الختامية" تقرير عن النتائج"لتقديم االقتصاد واالستثمار في المنطقة وسيعمل مع المقرر 

  

  الجلسة العامة الثانية

  التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأولويات إصالح التشريعات 

تستعرض هذه الجلسة وتناقش األنظمة القانونية القائمة والمتعلقة ببيئة األعمال وكذلك اقتراحات اإلصالح 
، التي تساهم في تحسين )لبنان، تونس، اإلمارات واليمن(التشريعي في مجال األعمال والتجارة في دول المشروع 

وتسعى هذه الجلسة إلى تحديد المكونات المتعلقة .  في هذه الدول خاصةً وفي المنطقة بشكل عاممناخ األعمال
إضافةً، . بالبيئة القانونية لألعمال بغية البحث في سبل تحسين الخدمات التي تقدمها واألولويات الرئيسية لإلصالح

سساتية ذات الصلة من أجل اقتراح خطة أولية سيتم التركيز على أهمية تقويم التنظيمات القائمة والترتيبات المؤ
لإلصالح تنطلق من نتائج العمل الذي قد نفذ على المستوى الوطني وتتطرق إلى الثغرات التي تعتري استخدام 

  .وتطبيق بعض التشريعات التجارية

لى وعلى عكس الجلسة العامة األولى التي ركزت على مسألة رسم السياسات، ستركز الجلسة الثانية ع
اإلصالحات القانونية المرجوة والتي سيتم البناء عليها من أجل تحديد مجموعة النشاطات المستقبلية التي سيلحظها 

ومن المتوقع أن تعالج الجلسة بعض المواضيع المتعلقة بالتشريعات والقوانين السائدة في كل من الدول . المشروع
رى، أهمية تحديث بعض نواحي القانون التجاري وإدراج األربع والتي ستضم، من بين جملة من األمور األخ

مؤسسات قانونية جديدة، وتقييم جودة النصوص التجارية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية، وتطوير 
  . قدرات القضاة والمحامين، وتخفيف القيود القانونية واإلدارية وغيرها التي من شأنها إعاقة االستثمار
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  :الشكل

هذه الجلسة من عرض عام واحد يتناول مختلف الجوانب القانونية والتشريعية للتقرير اإلقليمي، يعقبه أربع تتألف 
يتبع ذلك مناقشة من الحضور . مداخالت من المحاضرين حول سبل اإلصالح القانوني في كل من دول المشروع

ة خبير يتمتع بخلفية عملية في القانون سيتولى إدارة الجلس. عبر تعليقات وأسئلة مختصرة توجه إلى المتحدثين
 قليمياإلتقرير ال"تتمحور جميع المداخالت على توصيات ونتائج . . التجاري والمبادرات اإلصالحية ذات الصلة

في شقه القانوني واإلصالحي والمتعلق بتطوير  " لتقويم وضعية التشريعات التجارية في الدول العربية المعنية
  .التشريعات

  

  المتطلبات الرئيسية لتحسين البيئة القانونية لألعمال:  العمل الثالثةورشة

. يعتبر تحسين البيئة القانونية لألعمال عامالً مهماً وأساسياً من بين الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ األعمال
ع لتشمل سلسلة ولعل هذه الجهود ال تنحصر في إجراء بعض التعديالت على النصوص القانونية وحسب بل تتس

فالبيئة القانونية كمفهوم تشمل، بحسب توصيف المركز العربي لتطوير حكم القانون . من اإلصالحات المتوجبة
والنزاهة، كافة القوانين، والتنظيمات، والقضاء وآلياته الداعمة، وسلطات إنفاذ القانون، والثقافة القانونية، إضافةًً 

في الواقع، لقد أظهرت البحوث والتجارب أن .  النزاهة(ii) حكم القانون و(i)إلى مبدأين أساسيين اثنين وهما 
  .الحاجة إلى اإلصالح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشمل كافة هذه الميادين تقريباً

ة من ستعالج الورشة المتطلبات األساسية لتحسين البيئة القانونية لألعمال في دول المشروع األربع بغية االستفاد
من المتوقع أن . الخبرات القائمة واالستفادة من الدروس بغية رسم األنشطة المستقبلية وجهود اإلصالح الوطني

تساهم ورشة العمل أيضاً في بناء المعرفة وتعزيز التفاعل ما بين المشاركين بهدف تحديد الوسائل التي ستدفع 
  . قدماً بعجلة اإلصالح في دول المشروع

م تنظيم ورشة العمل على شكل حوار بين لجنة من ثالثة محاضرين يؤمن تفاعل مع المشاركين من  سيت:: الشكل
سيتولى إدارة الحوار خبير يتمتع بخلفية عن . خالل عملية تواصل متبادلة لطرح األسئلة وإعطاء األجوبة

 ل الجلسة الختاميةخال" تقرير عن النتائج"اإلصالحات القانونية والقضائية وسيعمل مع المقرر لتقديم 

 

  إدخال المؤسسات القانونية الحديثة إلى النظم القانونية القائمة في دول المشروع : ورشة العمل الرابعة

ال تزال المؤسسات القانونية الحديثة، وعلى الرغم من دورها الثابت في تحسين مناخ األعمال في األنظمة القانونية 
هذا . لف وقلة استخدام ملحوظين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمختلفة عبر العالم، تعاني من تخ

وتساهم المؤسسات الرئيسية سواء في قانون الشركات أوفي غيرها من الميادين، على غرار المنافسة والوسائل 
وشمال البديلة لحل النزاعات، في تعزيز فعالية استعمال وتطبيق القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط 
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  .أفريقيا بشكل فعال

من المتوقع أن تساهم ورشة العمل هذه في تكوين لغة مشتركة بين المشاركين وفي تعزيز فهمهم للمؤسسات 
القانونية الحديثة األساسية، هذا فضالً عن تعزيز التفاعل بين المشاركين من البيئة القانونية وبيئة األعمال في دول 

سة المشاركين في المؤتمر من جهة أخرى، ذلك بغية تشجيع األنظمة القانونية المشروع من جهة وصانعي السيا
  .في دول المشروع إلى استيعاب هذه المؤسسات القانونية الحديثة

سيتم تنظيم ورشة العمل على شكل لجنة حوار تتفاعل بشكل كبير مع المشاركين عبر طرح األسئلة : الشكل
 خبير يتمتع بخلفية في اإلصالحات القضائية والقانونية وسيعمل مع المقرر سيتولى إدارة الجلسة. واإلجابة عنها

  . خالل الجلسة الختامية" تقرير عن النتائج"لتقديم 

  

  الجلسة الختامية

تخصص الجلسة الختامية لقراءة الخالصات الرئيسية لورش العمل األربع باالستناد إلى النقاش الذي تم خالل 
ستشكل هذه القراءة أرضاً . ذلك بغية الخروج باقتراحات عملية تتناول اإلصالحات القانونيةالجلستين العامتين، و

  .إصالحية صلبة تساهم في تحسين مناخ األعمال وتطوير نشاطات المشروع المستقبلية

 

  المالحظات الختامية. 6

د األرضية لسلسلة من وسيحديشكل المؤتمر اإلقليمي خطوة مهمة لتحقيق أهداف المشروع من المتوقع أن 
ات ي اإلحصائتضم هذه النشاطات. النشاطات الوطنية التي يسعى المشروع إلى القيام بها في دول المشروع

  .واألبحاث المنهجية وعدد من النشاطات التدريبية

.  org.arabruleoflaw.wwwصفحة االنترنت الخاصة بالمركز  المؤتمر على خالصات وتوصياتسيتم نشر 
لألسئلة والتعليقات يرجى التواصل مع مدير المشروع السيد الياس شلهوب على العنوان البريدي التالي 

org.arabruleoflaw@echalhoub  


