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

   

  

 

   السيد رضا التويتي في جمهورية تونسبرعاية معالي وزير التجارة والصناعات التقليدية

 

 

  

  المؤتمر اإلقليمي األول حول

 

  

  

  

  جدول األعمال

  

  

  

  قمرت، تونس

   2009مايو / أيار16 – 15

  
  
  
  بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية   

 

  

" واألولوياتالتحديات:  أفريقيالعمال في منطقة الشرق األوسط وشمالألناميكية بيئة قانونية دي تطوير"    
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  2009مايو / أيار15الجمعة : ليوم األولا

 

  17:30 – 16:30  تسجيل الحضور

    

  الجلسة االفتتاحية

 التي الرئيسية النقاش محاورلو  المؤتمرخلفيةل عرضاُ الجلسة االفتتاحية قدمت
  .يتناولها

17:30- 18:00 

  كلمة االفتتاح الرسمية • ) دقائق10(

التجارة والصناعات  معالي وزير ،السيد رضا التويتيمعالي 
 التقليدية في تونس

 

 كلمة ممثل حكومة الواليات المتحدة االميركية  • ) دقائق10(

نائب رئيس البعثة في  ،ردانالسيد مارك دي جامعالي 
 السفارة االميركية في تونس

 

عربي لتطوير حكم القانون والنزاهة        كلمة المركز ال • ) دقائق10(
)(ACRLI المؤتمر وتقديم برنامج 

، مستشار فني مشرف عامالمؤسس والوسيم حرب، السيد 
تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق "رئيس لمشروع 
، المركز العربي لتطوير حكم القانون "أفريقيا األوسط وشمال

 والنزاهة

 

  : األولىالعامةالجلسة 

   في دول المشروع واالستثمار األعمالبيئة لعاميم وتق

تمت خالل المرحلة التي   الشاملةيموالتقعملية نتائج  وتناقشلجلسة  هذه اتعرض
دول األربع ال األعمال في بيئة خصائص أبرز األولى من المشروع والتي تناولت

 المخاطر على تحديداً التركيز سيتمو). لبنان، تونس، اإلمارات واليمن(المعنية 
 التي تواجهوالتحديات المختلفة .) ..إدارية اعية، قانونية، واجتماقتصادية، (الرئيسية 

والتي تنعكس على عملية التطوير واإلصالح في األعمال في دول المشروع  مجتمع
   .المنطقة

 تبادل المعارف والخبراتللمشاركين من دول المشروع ل طاراًالجلسة إهذه  شكلت
ل في  األعما وبيئةير مناخ حول الممارسات الفضلى التي تؤدي إلى تطوفيما بينهم

 الدروس والخروج الستفادة من، وذلك بهدف امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
عالج الجلسة مسائل خاصة بكل من المتوقع أن ت وعليه، .بتوصيات متناسقة لإلصالح

 االقتصاديةالعناصر ، المواضيع األخرىمن بين جملة من  ،ضمنت تبحيثدولة 

18:00 –20:00 
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السياسات   كما تتناول،ى مناخ األعمالاالجتماعية والجيوسياسية التي تؤثر علو
 المالية/تأثير األزمة االقتصاديةوالعجز البنيوي والمؤسساتي، ، والحكومية القائمة

  .تعزيز بيئة األعمالالمتاحة فيما يتعلق بسياسات خيارات الضافة إلى باإلالعالمية 

 قتصادية يتناول مختلف المكونات اال واحد عام الجلسة من عرض هذه تتألف:الشكل
 حول بيئة المحاضرينمن  أربع مداخالت  يعقبه، للتقرير اإلقليميورسم السياسات

عبر تعليقات  الحضوريتبع ذلك مناقشة من . اإلعمال في كل من دول المشروع
 خلفية الجلسة خبير يتمتع بةرادتولى إسي. وأسئلة مختصرة توجه إلى المتحدثين

 على تتمحور جميع المداخالت .قتصاديةواال العامة ات السياس رسمحولعلمية 
 لتقويم وضعية التشريعات التجارية في الدول قليمياإلتقرير ال" ونتائجتوصيات 

   . والمتعلق برسم السياساتفي شقه االقتصادي" العربية المعنية

  مدير الجلسة  

 معالي وزير التجارة والصناعات ،السيد رضا التويتيمعالي 
 ة في تونسالتقليدي

 

  منالجانب المتعلق ببيئة األعمال واالستثمار عرض • ) دقيقة20(
 لتقويم وضعية التشريعات التجارية في قليمياإلتقرير ال""

 مخاطر األعمال في حولونتائجه  "الدول العربية المعنية
 .دول المشروع

مركز الدراسات واالستشارات مدير ، السيد سمير نصر
تعزيز القوانين  "قليمي لمشروع ، مستشار ااالقتصادية

 "التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 تمجاالو  والمخاطرالتحديات: مناخ األعمال في لبنان •  ) دقيقة15(
 اإلصالح

  ، لبنانروجيه ملكي، خبير اقتصاديالسيد 

 

 تمجاالو  والمخاطرالتحديات: مناخ األعمال في تونس •  ) دقيقة15(
 اإلصالح

  تونساستاذ جامعي في االقتصاد، ، انلطفي بو زييد الس

 

 تمجاالووالمخاطر التحديات  :مناخ األعمال في اإلمارات •  ) دقيقة15(
 اإلصالح

مدير إدارة ،  مستشار قانوني أولمحمد المهيري،السيد 
،  في دبيالمجلس التنفيذي، القانونية اإلستراتيجية الشؤون

  االمارات العربية المتحدة

 

 تمجاالووالمخاطر التحديات : مناخ األعمال في اليمن •  ) دقيقة15(
 اإلصالح

 وزارة التخطيط  وكيل قطاع الدراسات،السيد محمد هاوري،
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  ، اليمنوالتعاون الدولي

  نقاش مفتوح • ) دقيقة30(

 أبرز المواضيع التي تؤثر في مناخ األعمال في النقاش يتناول  
  : المنطقة العربية وفقاً لما يلي

   الجيوسياسية والتحدياتنقاط القوة -1
  ةواالجتماعي االقتصادية مؤثراتال -2
 في مجتمع األعمالك  األطراف غير الحكوميةدور -3

 عملية رسم السياسات

 في عملية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص -4
 السياساترسم 

االقتصادية،  (لرئيسية القائمة السياسات اتحليل -5
 )رفية الخالضريبية، المالية، المص

أهمية وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم وذات  -6
 ركائز تنموية

 الفساد وعدم وتأثير العامة اتاإلدارفي جودة األداء  -7
 األعمال  مناخ علىالكفاءة

على العالمية  األزمة االقتصادية والمالية داعياتت -8
 المنطقة العربية ودول المشروع تحديداُ

 العربيةالدول  بين  االقتصاديالتكامل -9

المخاطر والمعوقات الرئيسية األخرى التي تواجه  -10
  .اقتصادات دول المشروع والمنطقة العربية بكاملها

 

  نشاط اجتماعي  

من تعزيز التواصل بين المشاركين النشاط إلى هذا  هدفي
 عبر خلق شبكة غير رسمية للتواصل فيما دول المشروع

 خاصة بالمشروعال" حملة التوعية"خالله إطالق سيتم  .بينهم
  المشاركين بينلمعرفة والوعي انشر (i)والتي تسعى إلى 

 تعميق ودعم (ii)وحول نشاطات ونتائج المشروع المستفيدين 
كإحدى مخرجات  تطويرهاتوصيات اإلصالح التي سيتم 

  . المشروع

 ذلك حفل عشاء رسمي ينظمه المركز العربي لتطوير تخللسي
  .(ACRLI)حكم القانون والنزاهة 

  

  

  

  

20:00 
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 2009مايو / أيار16السبت : اليوم الثاني

تعقد في الوقت عينه ورشتا عمل تناقشان بشكل موسع المواضيع التي تناولتها الجلسة 
  : وفقاً لما يلي العامة لألعمال واالستثمار في دول المشروعالبيئة حول العامة األولى

9:00 – 10:30  

  األعمالبيئة  لتطوير طنية واستراتيجيات: ورشة العمل األولى

جميع المعنيين في هذا  بذل جهود منسقة وملموسة من قبل بيئة األعماليتطلب تطوير 
ففهم المسائل األساسية والمقاربات المختلفة بشكل عميق ومشترك بهدف خلق . المجال

 في مساعدة أصحاب اً أساسييشكل عامالًاستراتيجيات لتطوير مناخ األعمال الوطني 
  .ار على تحديد الحلول الضرورية للمخاطر والتحديات القائمة بطريقة أكثر فعاليةالقر

فيما بين  إلى تعزيز الحوار ، في ضوء التقرير االقليمي،ورشةالتسعى هذه من هنا، 
 المحورية لتطوير مناخ  مجتمع األعمال حول العناصرفراد وأصانعي السياسات
. ونماذج االستراتيجيات مؤشرات مناخ األعمال،و ،يموالتقعمليات : األعمال، وتحديداً

 إلى تشجيع التفاعل ما بين القطاعين العام والخاص بغية كما تهدف الورشة أيضاً
  .تطوير وتطبيق استراتيجيات محددة في كل دولةلتعزيز بناء الشراكات 

 محاضرين  ثالثة مجموعة منسيتم تنظيم ورشة العمل على شكل حوار بين :الشكل
 وإعطاءتفاعل مع المشاركين من خالل عملية تواصل متبادلة لطرح األسئلة يؤمن 

خبير يتمتع بخلفية حول استراتيجيات تطوير األعمال إدارة الحوار  تولىسي. األجوبة
تقرير عن "واإلصالحات السياسية ذات الصلة، وسيعمل مع مقرر الورشة لتقديم 

  .خالل الجلسة الختامية" النتائج

  

  جلسةمدير ال  

، المعهد العربي لرؤساء المؤسساتالسيد شكيب نويره، رئيس 
  تونس

 

  المقرر  

السيد خليفة التونكتي، مدير عام المنافسة واالبحاث االقتصادية، 
  وزارة التجارة في تونس

 

 المؤشرات الرئيسية مقاربات وال: يم مناخ األعمالتقو •  ) دقيقة15(

، مية القطاع الخاصالسيد جوليان لفيس، اختصاصي في قسم تن
  البنك الدولي

 

 نموذجالتعريفات وال: استراتيجيات تطوير مناخ األعمال •  ) دقيقة15(
ن والتنمية في الميدان  منظمة التعاوالمعتمد من قبل

 OECDاالقتصادي

،  قسم تنمية القطاع الخاصوحدةالكسندر بومر، رئيس السيد 
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي

 



Z:\MENA CLS\First Regional Conference\Technical Documents 6 

 والخاص القطاعين العامدور القطاع الخاص والشراكة بين  •  ) دقيقة15(

مدير عام وزارة التنمية والتعاون الدولي السيد يوسف بوهالل، 
  في تونس

 

  نقاش مفتوح • ) دقيقة30(

  : وفقاً لما يليالمتعلقة باستراتيجيات مناخ األعمال  النقاش أبرز المواضيع ناوليت

  قياس مناخ األعمال للمؤشرات العالمية في مات المختلفةاالستخدا -1
 لقياس مناخ  واستطالعات للرأيتطوير مؤشرات وطنيةإستخدام القياس و -2

 األعمال

المستوى على   التي طورتها منظّمة التعاونستراتيجيةاإل نموذج موائمة -3
 الوطني

  الخاص والعام والتحديات التنظيمية ذات الصلةين بين القطاعفوائد الشراكة -4

 مكونات الرئيسية للبيئة المالئمة لألعمال ال -5

 .الوسائل العملية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مناخ األعمال -6
  مؤشرات ثقة المستهلك والعالقة مع مناخ األعمال -7

 

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

 ، وخاصةًلنمو والتطور االقتصاديهامة لتحقيق ايعد االستثمار األجنبي المباشر أداة 
 المراقبون مستوى تدفق االستثمار األجنبي المباشر في صنفي. في الدول النامية

طق النامية  مع المنا مقارنةً نسبياًمنخفضبالمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في العديد من إلى مناخ األعمال القائم  السبب الرئيسي ننسبويواألخرى من العالم، 

  .جذب المستثمرينيعيق  هذه الدول والذي

  المشروعشة العمل وضع االستثمار األجنبي المباشر في دولمن هنا، ستعالج ور
كما . في هذا المجال  مسلطةً الضوء على أحدث البيانات واإلحصاءاتاألربع،

  التي تواجه االستثمار األجنبي المباشر حديات األساسيةالحوافز والتستناقش الورشة 
 لناحية وأعضاء مجتمع األعمال والقانون ات السياسانعي صبين تبادل المعرفةبغية 

تحسين التفاعل اإليجابي بين المستثمرين األجانب سبل دورهم في تعزيز االستثمار و
  .والمحليين

 محاضرين يؤمن  من ثالثة لجنة بين حوار سيتم تنظيم ورشة العمل على شكل:الشكل
 اعطاءو طرح األسئلةل  عملية تواصل متبادلة مع المشاركين من خاللتفاعل

  واالستثمار خبير يتمتع بخلفية حول تطور االقتصادحوار الةرادتولى إسي. األجوبة
  . خالل الجلسة الختامية" تقرير عن النتائج"لتقديم المقرر سيعمل مع في المنطقة و

 

   الجلسةدير م  

   المقرر  

منسق - ستاذ جامعيمحام باإلستئناف وأ السيد علي زبيب،
تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط  "مشروع
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  .المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، "أفريقيا وشمال

: واقع االستثمار األجنبي المباشر في دول المشروع •  ) دقيقة15(
 عقباتالحوافز وال

رئيس معهد االستشارات السيد كمال حمدان، خبير اقتصادي، 
   والدراسات

 

 العالقة والتفاعل بين المستثمرين األجانب والمحليين •  ) دقيقة15(

أستاذ لبرنامج العربي لإلدارة والتنمية، مدير ا خالد يحيا، السيد
  كلية دبي لإلدارة الحكومية، السياسة واإلدارة العامة

 

 مجتمع القانونيين وأشخاص األعمالدور  •  )ة دقيق15(

 نقابة المحامين في عضو مجلس، محاميةة نجالء خزان، السيد
  اليمن

 

   نقاش مفتوح • ) دقيقة30(

المتعلقة باالستثمار األجنبي  النقاش أبرز المواضيع ناوليت  
  : وفقاً لما يليالمباشر 

اشر األجنبي المببشكل عام واالستثمار ستثمار تأثير اال -1
خلق فرص األعمال، (على النمو االقتصادي في الدولة 

  )، الخاالتكنولوجيالضرائب على الدخل، نقل 
 العوامل التي تعيق االستثمار والحلول المحتملة -2

 في جذب االستثمار األجنبي المؤسسات الحكوميةدور  -3
 ه  وتأمين استمرارالمباشر

 وتأميني جذب دور القطاعات غير الحكومية األخرى ف -4
 ه استمرار

 أهمية تحليل المخاطر وأثرها على قرار االستثمار -5

  وتأثيرها على االستثمار ةصسياسات الخصخ -6

 سياسات المنافسة وتأثيرها على االستثمار  -7

  والنزاهة االستثمار األجنبي المباشرالعالقة المحتملة بين -8

  األجنبي المباشرالمحلي و االستثمار المحافظة على تدفق -9

 

 11:00-10:30  استراحة  

  الجلسة العامة الثانية

  التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتشريعات أولويات إصالح ال

  األنظمة القانونية القائمة والمتعلقة ببيئة األعمال وكذلكتستعرض هذه الجلسة وتناقش
لبنان، ( في دول المشروع في مجال األعمال والتجارةالتشريعي صالح اإلاقتراحات 

 األعمال في هذه الدول خاصةً في تحسين مناخساهم التي ت، )تونس، اإلمارات واليمن
لبيئة با المتعلقةوتسعى هذه الجلسة إلى تحديد المكونات . وفي المنطقة بشكل عام

11:00 – 13.00 
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واألولويات  القانونية لألعمال بغية البحث في سبل تحسين الخدمات التي تقدمها
التنظيمات القائمة إضافةً، سيتم التركيز على أهمية تقويم  . لإلصالحالرئيسية

 خطة أولية لإلصالح تنطلق من اقتراح من أجلوالترتيبات المؤسساتية ذات الصلة 
 التي تعتري الثغرات وتتطرق إلى على المستوى الوطني قد نفذنتائج العمل الذي 
  .التشريعات التجارية بعضاستخدام وتطبيق 

، ستركز رسم السياسات ةلأمسلسة العامة األولى التي ركزت على كس الجوعلى ع
 القانونية المرجوة والتي سيتم البناء عليها من أجل الجلسة الثانية على اإلصالحات

من المتوقع أن تعالج و.  المشروعسيلحظها التي المستقبلية مجموعة النشاطات تحديد
في كل من الدول ت والقوانين السائدة بعض المواضيع المتعلقة بالتشريعاالجلسة 

بعض نواحي  تحديث أهمية،  األخرى، من بين جملة من األمورستضماألربع والتي 
التجارية، النصوص   وتقييم جودة، مؤسسات قانونية جديدةإدراجالقانون التجاري و

ر قدرات القضاة والمحامين، وتطوي، ة القانونيالمعلوماتلى إصول والوتعزيز 
   .وغيرها التي من شأنها إعاقة االستثمار القانونية واإلدارية قيود الوتخفيف

  :الشكل

تتألف هذه الجلسة من عرض عام واحد يتناول مختلف الجوانب القانونية والتشريعية 
للتقرير اإلقليمي، يعقبه أربع مداخالت من المحاضرين حول سبل اإلصالح القانوني 

ناقشة من الحضور عبر تعليقات وأسئلة يتبع ذلك م. في كل من دول المشروع
 في  عملية يتمتع بخلفيةسيتولى إدارة الجلسة خبير. مختصرة توجه إلى المتحدثين

 على تتمحور جميع المداخالت. . القانون التجاري والمبادرات اإلصالحية ذات الصلة
ل  لتقويم وضعية التشريعات التجارية في الدوقليمياإلتقرير ال" توصيات ونتائج
  .ير التشريعاتوالمتعلق بتطواإلصالحي وفي شقه القانوني  " العربية المعنية

  جلسة مدير ال •

 لتقويم وضعية التشريعات قليمياإلتقرير ال"عرض  •  ) دقيقة20(
  حول ونتائجه"التجارية في الدول العربية المعنية

 اإلصالحات القانونية األساسية في دول المشروع

تعزيز "مشروع الياس شلهوب، محام باإلستئناف، مدير السيد 
، "أفريقيا القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال

  .المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

 

:  التجارية في لبنانتشريعات حول ال الرئيسيةتوصياتال •  ) دقيقة15(
 األولويات والعقبات

 استاذ اقتصادي دولي ومحامي،  خبير ،السيد انطوان باسيل
  جامعي

، السيدة جيزيل زوين، محامية، مكتب ابراهيم نجار للمحاماة
  لبنان

 

: التوصيات الرئيسية حول التشريعات التجارية في تونس •  ) دقيقة15(  
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 األولويات والعقبات

 قاضي باحث، رئيس فريق عمل في مركز السيد احمد ورفلي،
  ئية الدراسات القانونية والقضا

: التوصيات الرئيسية حول التشريعات التجارية في اإلمارات •  
  األولويات والعقبات

المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب حبيب المال السيد حبيب المال، 
، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، ومشاركوه

  االمارات العربية المتحدة

 

  ) دقيقة15(

  

:  التشريعات التجارية في اليمنالتوصيات الرئيسية حول •
 األولويات والعقبات

 عضو مجلس شورى،  سابقعدلال وزير السيد اسماعيل الوزير،
  . رئيس المركز اليمني للتوفيق والتحكيم،في اليمن

 

  نقاش مفتوح • ) دقيقة30(

يتناول النقاش أبرز المواضيع ذات الصلة باإلصالح القانوني في   
  :  لما يليالمنطقة العربية وفقاً

  واالقتصاديةالمتصلة باألعمال التجارية التشريعاتتوحيد  .1
  .في مدونة واحدة

 القانونية الحديثة إلى النظام  والمفاهيمإدخال المؤسسات .2
 القانوني القائم

 الديونتحصيل وتنفيذ العقود لحظ اآلليات الفعالة ل .3
 والمتوجبات

 تنفيذ األحكام األجنبية والقرارات التحكيمية .4

 انين الملكية الفكرية ووسائل تخطي العقبات العمليةقو .5

 الحماية القانونية للمستثمرين األجانب والمحليين .6

اإلصالحات القضائية الخاصة لتحسين البيئة القانونية  .7
 لألعمال

الثقافة القانونية وتأثيرها على االستعمال والتطبيق الفعال  .8
  للقوانين التجارية

 

 14.00 – 13.00   الغداءاستراحة

لتي تناولتها الجلسة تعقد في الوقت عينه ورشتا عمل تناقشان بشكل موسع المواضيع ا
أولويات إصالح التشريعات التجارية في منطقة الشرق األوسط  حولالعامة الثانية 
 : وفقاً لما يليوشمال أفريقيا

14:00-15:30 

  ونية لألعمالالمتطلبات الرئيسية لتحسين البيئة القان: ورشة العمل الثالثة

  المبذولةلجهودعامالً مهماً وأساسياً من بين ا تحسين البيئة القانونية لألعمال يعتبر
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بعض ولعل هذه الجهود ال تنحصر في إجراء  .تحسين مناخ األعمالمن أجل 
 سلسلة من اإلصالحاتبل تتسع لتشمل  قانونية وحسبالنصوص الالتعديالت على 

تشمل، بحسب توصيف المركز العربي لتطوير   كمفهومالبيئة القانونيةف. المتوجبة
سلطات والقضاء وآلياته الداعمة، والتنظيمات، والقوانين، حكم القانون والنزاهة، كافة 

 حكم (i) وهما ، إضافةًً إلى مبدأين أساسيين اثنينالثقافة القانونيةوإنفاذ القانون، 
وث والتجارب أن الحاجة إلى في الواقع، لقد أظهرت البح.  النزاهة(ii)القانون و

  . الميادين تقريباً هذهكافةتشمل  اإلصالح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

دول  في  المتطلبات األساسية لتحسين البيئة القانونية لألعمالتعالج الورشةس
  رسمبغية من الدروس االستفادةو غية االستفادة من الخبرات القائمةالمشروع األربع ب

من المتوقع أن تساهم ورشة العمل .  المستقبلية وجهود اإلصالح الوطنينشطةاأل
الوسائل التي  تحديدتعزيز التفاعل ما بين المشاركين بهدف و أيضاً في بناء المعرفة

  .  في دول المشروعستدفع قدماً بعجلة اإلصالح

رين  محاض من ثالثة لجنة حوار بين سيتم تنظيم ورشة العمل على شكل:: الشكل
 وإعطاء طرح األسئلةل  عملية تواصل متبادلة مع المشاركين من خالليؤمن تفاعل

  اإلصالحات القانونية والقضائيةعنالحوار خبير يتمتع بخلفية إدارة  يتولىس. األجوبة
  . خالل الجلسة الختامية" تقرير عن النتائج"سيعمل مع المقرر لتقديم و

  الجلسة مدير   ) دقيقة15(

  

 

  ررالمق  

برنامج ادارة الحكم ، قانونياختصاصي ، السيد اركان السبالني
   برنامج االمم المتحدة االنمائي-في الدول العربية

 

  الصياغة التشريعيةدور •  ) دقيقة15(

مركز الدراسات القانونية مدير عام، السيد زهير اسكندر، 
  والقضائية في تونس

 

 نيةالخدمات القانوو المؤسسات جودة •  ) دقيقة15(

السيدة ارليت زكاريان، استاذة جامعية، معهد العلوم السياسية، 
  باريس

 

  (corporate governance)حوكمة الشركات •  ) دقيقة15(
  البيئة القانونية لألعمالاالنعكاسات علىو

تعزيز " مشروع مستشار دولي  محامي،السيد راينر غايغر،
  "أفريقيا القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال

 

  نقاش مفتوح • ) دقيقة30(
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يتناول النقاش أبرز العوامل التي تساهم في تحسين البيئة القانونية لألعمال وفقاً لما 
  : يلي

صناعة أو بناء النص  ( للصياغة التشريعية والمنهجيات المتطورةالتقنيات الحديثة .1
 )التنظيمي أو التشريعي

  ددة األطرافاالتفاقات الثنائية واالتفاقات المتع .2
 Regulatory (على البيئة القانونية لألعمال ة التنظيمياألطر  تأثيرتقييم وتحليل .3

impact assessment( 
  ودور االجتهادات القضائيةالخدمات القضائيةنوعية  .4

  والمعاهد القضائيةكليات الحقوق في التعليم منهجيات وجودة .5

 لخاص بين الحكومة والقطاع االتعامللتنظيم تحديات ال .6

  القطاع الخاصمن قبلودرجة االلتزام  ة الداخليالرقابة .7

  التجاريةإلى المعلومات القانونية صول و ال وتسهيل اإللكترونيةقواعد المعلومات .8

 

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

 مناخ وعلى الرغم من دورها الثابت في تحسين ،ة الحديثة المؤسسات القانونيال تزال
تعاني من تخلف وقلة استخدام  ،األعمال في األنظمة القانونية المختلفة عبر العالم

المؤسسات الرئيسية هذا وتساهم . في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياملحوظين 
والوسائل ر المنافسة  على غرا،غيرها من الميادينفي وأ قانون الشركاتفي سواء 
القوانين التجارية في منطقة فعالية استعمال وتطبيق  في تعزيز ،لحل النزاعاتالبديلة 

  . بشكل فعالالشرق األوسط وشمال أفريقيا

في  لغة مشتركة بين المشاركين وتكوينمن المتوقع أن تساهم ورشة العمل هذه في 
 التفاعل بين تعزيز ية، هذا فضالً عنسات القانونية الحديثة األساسلمؤسلفهمهم تعزيز 

 وصانعي  من جهةالمشاركين من البيئة القانونية وبيئة األعمال في دول المشروع
 األنظمة القانونية في تشجيع بغية  في المؤتمر من جهة أخرى، ذلكالسياسة المشاركين

  .الحديثة المؤسسات القانونية  إلى استيعاب هذهدول المشروع

ظيم ورشة العمل على شكل لجنة حوار تتفاعل بشكل كبير مع سيتم تن: الشكل
 يتمتع بخلفية سيتولى إدارة الجلسة خبير. المشاركين عبر طرح األسئلة واإلجابة عنها

" تقرير عن النتائج"يعمل مع المقرر لتقديم  وسفي اإلصالحات القضائية والقانونية
   . خالل الجلسة الختامية

  

 

  ةجلسمدير ال  ) دقيقة15(

  مجلس المنافسة، تونسلسي، رئيس قالالسيد محمد 

 

  المقرر  

المركز العربي لتطوير ، قانونيةاخصائية السيدة رلى عاكوم، 
  حكم القانون والنزاهة
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 األشكال الحديثة للشركات •  ) دقيقة15(

  السيد جون سبانوغل، بروفسور جامعي، جامعة جورج واشنطن

 

 سسات الداعمةقوانين المنافسة والمؤ •  ) دقيقة15(

 منظمة التعاون رئيس هيئة المنافسة،السيد فرديريك جيني، 
  والتنمية في الميدان اإلقتصادي

 

  البديلة لحل النزاعاتوسائلال •  ) دقيقة15(

مدير خدمات تسوية المنازعات في منطقة السيد سامي حويربي، 
شرق البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط وإفريقيا في 

  ).ICC(ة الدولية غرفة التجار

 

  نقاش مفتوح • ) دقيقة30(

  :  وفقاً لما يليتحديث األنظمة القانونية القائمةيتناول النقاش أبرز العوامل التي تساهم 

أوف شور ( شركاتال  ظهور أنواع جديدة منلجهةتحديث قانون الشركات  .1
 )وهولدنغ

  . حلهاو هاتسجيلوتبسيط إجراءات تأسيس الشركات   .2
  التونسي في مجال المنافسةنموذجالرسات الدولية وأفضل المما .3

 اإلنضمام إلى االتفاقات الدولية حول إنفاذ القرارات التحكيمية واتفاقية نيويورك .4

 لشركاتاستخدام القانون التجاري لتشجيع النمو ودمج ا .5

  )ئتمانسوق اال والمعامالت المؤمنة(قانونية الحديثة األخرى المؤسسات ال .6

 

  اميةالجلسة الخت

 باالستناد  لورش العمل األربعسيةالرئي لخالصاتقراءة ال ختامية الجلسة التخصص
 عملية اقتراحات ببغية الخروج الجلستين العامتين، وذلك خالل تمي ذ الشانقلا إلى

 أرضاً إصالحية صلبة تساهم في قراءةستشكل هذه ال. إلصالحات القانونيةا تتناول
  .شاطات المشروع المستقبلية نوتطويرتحسين مناخ األعمال 

15:30 – 16:30 

    العملاتعرض تقارير ورش •  

   ورشة العمل االولى  مقرر   ) دقائق5(

   ورشة العمل الثانية مقرر  ) دقائق5(

   ورشة العمل الثالثة مقرر  ) دقائق5(

   ورشة العمل الرابعة مقرر  ) دقائق5(

    الختامينقاشال •  ) دقيقة20(
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  :لملخص إجمالي عن فعاليات المؤتمر وبخاصةًامي  الختيعرض النقاش

مخاطر والتحديات التي تواجه األعمال في دول حول الاألساسية خالصات ال -1
  المشروع

 لتحسين مناخ األعمال في دول المشروعالمتاحة الخيارات  -2

  التجاريةلتشريعاتافي مجال صالح لإلاألولويات الرئيسية  -3

  ةلنشاطات المشروع المقبلاقتراحات  -4

 

  الختامية الرسميةالكلمة • ) دقائق10(

المعتمد لدى الوزير االول وزير ال ،مظفر ال زهير السيد
 المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية االدارية

 

 

 


