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   -:مــــدخــــل 
  

تمثل بحثًا علميًا بقدر  البد من اإلشارة هنا إلى أن هذه الورقة التي بين أيدينا ال
 به هو الدور الذي يمكن أن يضطلع ما : مفادُه ، هي مجرد إجابة لتساؤل ما ما

   وتحسين البيئة االستثمارية؟،مجتمع القانونيين في تعزيز االستثمار
  

 يتناسب مع طبيعة ، وبمالذلك فإن تناولنا لهذا الموضوع سيكون بشكل موجز
  .فكرةوبما يكفي لتكوين , الوقت المتاح لعرضهاوحجم الورقة و

  
عد مداخلة أو ُأأن هذا العنوان ومنذ أن ُطلب مني قبل أيام قليلة إن , قيقة والح

ر اهتمامكم أيضًا  وأنا على يقين بأنه سُيثيقد أثار اهتمامي, ورقة عمل حوله 
إذا إنه يطرح تساؤًال هامًا حول دور مجتمع القانونيين في تعزيز , قانونيينآ

التي ال أعرف من أقترحها آعنوان . وحين تمعنت في هذه الجملة.. االستثمار
  .!! إال أنني أقدر له ذلك بصدده ،لمداخلة في مؤتمر آالذي نحن 

  
  !! فقد وجدتها عنوانًا لموضوع شيق وصعب في آن واحد

   
هل للقانونيين دور في تعزيز االستثمار؟ وإن وجد هذا  : فهي تجعلنا نتساءل

   ؟ آما يجبن الدور المناط بهمي القانونيوفهل يؤد, الدور
نظري تأتي من آون والصعوبة من وجهه !! هو فعًال تساؤل صعب اإلجابة 
 وهو أمر غريب ، خاصة –على حد علمي  -هذا التساؤل لم يطرح من قبل 

يحتاج .. ودور أساسي وآبير ، أن للقانونيين البد دور في عملية االستثمارو
  :سعى إلى القيام به في السطور التالية سنوهو ما ..  عليه الضوءسليطفقط ت

      
   ..القانونيين .. مجتمع القانون  
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أن نتطرق أوًال لتحديد مكونات , أجد من المهم آمدخل لتناول الموضوع 
 الذي نحن بصدد البحث في عالقته باالستثمار  – مجتمع القانونيين -مجتمعنا

  . ودوره في تحسين البيئة االستثمارية وتعزيز االستثمار األجنبي
 ومه في مفهومن وجهة نظرنا أن مجتمع القانونيين الذي نحن بصدده هو

إذ أن مجتمع القانونيين في مفهومه الواسع يتسع ليشمل جميع , الضيق ال الواسع
 بالقانون ، وجميع من يحملون مؤهالت علمية قانونية ، آالعاملين في المشتغلين

، وآذا األآاديميين ..سلك القضاء ، من قضاة وإداريين وموثقين وغيرهم 
 والموظفين ومحامو الدولة, وق  بالتدريس الجامعي في آليات الحقالمشتغلين

وزارات وهيئات ومؤسسات العاملين باإلدارات القانونية بالقطاع العام من 
 بالقطاع الخاص من مؤسسات وشرآات تجارية القانونيين العاملينو, حكومية 

  .أو بالمؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني , 
  

 – من وجهة نظرنا –تنا هذه أما مجتمع القانونيين ذي العالقة بموضوع ورق
   -:فهو هذا المجتمع في مفهوم ضيق نرى مكوناته على النحو التالي 

 .المحامي .١
 .القانونيةمراآز األعمال المؤسسات التحكيمية و .٢
 . المحامين نقابات .٣

ونون مجتمع القانون أو مجتمع القانونيين الذي سنتناول دوره في فهؤالء هم من ُيك
  . لالستثمار األجنبيحسين البيئة المحلية المحفزة ، وتتعزيز االستثمار

  
التي يمكن أن يكون األجنبي ومعوقاته،تحديات اإلستثمار  •

 .. القانونيين دورًا في مواجهتهامعلمجت
 

,  عامتين وأربع ورش عمل نناقش من خالل جلستين, ا المؤتمر  أننا اآلن وفي هذبما
ألعمال التجارية في دولنا موضوع التحديات والمخاطر التي تواجه االستثمار وا

 بيئة مالئمة لألعمال وبهدف تعزيز ودعم وخلق ,، باعتبارها دوًال نامية الدراسة 
ستغطي بالدراسة دون شك ، فإن عددًا آبيرًا من األوراق والمداخالت , التجارية 

  .والبحث والنقاش جميع التحديات والمخاطر والمعوقات التي تواجه االستثمار
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في ورقتنا هذه سنكتفي بالتطرق للتحديات والمعوقات التي يمكن أن يكون ,  فإننا لذلك
 دورًا في مواجهتها والعمل على – بالمفهوم الذي حددناه سابقًا –لمجتمع القانونيين 

تذليلها والحيلولة دون تحولها إلى عامل طارد لالستثمار األجنبي في بلداننا موضوع 
  .النقاش 

  
 حول وضع القوانين التجارية في الوطنيين نا وقراءتنا للتقريرينن خالل إطالعفم

تعزيز القوانين التجارية ( واللذين يمثالن جزًء من مخرجات مشروع , لبنان واليمن 
الذي ينفذه المرآز العربي لتطوير حكم ) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قريرين الخاصين باإلمارات التحيث لم نتمكن من الحصول على  -القانون والنزاهة 
,  أن تحديات ومعوقات االستثمار واألعمال في بلداننا آثيرة ومتشابهة وجدنا-وتونس 

  .وتشكل قواسم مشترآة بين هذه البلدان محل البحث 
  

وهي , وإذا اعتمدنا على نتائج التقارير الوطنية التي خرج بها المشروع حتى األن 
 سنجد, يقة الوضع في بلداننا محل الدراسة لألسف الشديدنتائج فعلية ومتطابقة مع حق

 بنسب قد تختلف زيادة أو نقصًا من -المشترآة فيها عددًا من المعوقات والتحديات 
 تشمل معوقات اجتماعية وإدارية وتشريعية وقضائية ، باإلضافة إلى -دولة ألخرى 

 وشبكات طرق ، وضعف ضعف الُبنى األساسية في مجاالتها المختلفة من طاقة ومياه
االئتمان ، وندرة في مصادر التمويل ، إلى تباطؤ في معدالت النمو وضعف االدخار 

  .إلخ ... ، إلى تدني في مستوى تأهيل العمالة المحلية 
  

 ..القانونيين في تعزيز اإلستثمار دور مجتمع  •
  

كون لهم دور  لن ي– في مفهومنا المذآور سابقًا –ن القانونيين فإ, نظرناومن وجهه 
إذ أن آثير ,  جميع التحديات والمعوقات والمخاطر التي تواجه االستثمار في مواجهة

 ، بإجراءات حكومية البد منها سبيل لمواجهتها إال من هذه التحديات والمعوقات ال
  .لخلق البيئة االستثمارية المنشودة

  
ودور  , ذه المعوقات القانونيين في تذليل بعض ه يمكن القول بدور لمجتمعإال أنه

أآبر في تحفيز البيئة االستثمارية وخلق عامل جذب لالستثمار األجنبي ، وذلك من 
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خالل تفاعل مكونات مجتمع القانون مع بعضها البعض ، ومع غيرها من مكونات 
   -:المجتمع المحلي ، وهو ما يمكن تناول جانب منه فيما يلي

  
  

 
  -:المحامـــــي  .١
 

وإن في األونة , أحد أهم مكونات مجتمع القانون في العالم أجمع  , غدا المحامي لقد
  .األخيرة في بعض الدول آاليمن 

  
فقد أصبح أيضًا ,  في مجتمع القانون ومكونًا رئيسيًاوإن آان جزًء هامًا  ,والمحامي 

يل وليس من قب, جزًء هامًا ورآنًا رئيسيًا من أرآان مجتمع االقتصاد وقطاع األعمال 
االقتصاد في تحريك عملية رجل  المحامي قد غدا شريكًا أساسيًا لبالغة أن نقول بأنالم

خاصة مع تغيَّر الدور المنوط به وتطور دوره في , التنمية وتحقيق النمو االقتصادي 
حيث يمكننا القول أن الدور التقليدي للمحامي قد تراجع في , العالقات التجارية 
لتطور المتسارع الذي شهده العالم في جميع المجاالت  نتيجة ل،العقدين األخيرين 

سيما وأن التطور ال,  عن ذلك حيث لم تكن مهنة المحاماة بمنأًى, ومختلف المهن 
أدى بالضرورة ,  آبيرًا في مهنة المحاماة شهده قطاع األعمال قد فرض تحوًالالذي

محامي باعتباره فأصبح ال, إلى حدوث تغيير آبير في الصورة التقليدية للمحامي 
 وذو مهام عديدة وأنشطة  ، صاحب دور أساسي في المعامالت التجارية،رجل قانون

فهو رجل القانون الذي يدافع عن حقوق موآله وهو المستشار الذي , قانونية مختلفة 
تخلو منها  ويقدم الحلول القاطعة إلشكاالت قانونية ال, يقدم المشورة والنصح لزبائنه 

  .ارة ودورة االقتصادمعامالت التج
  

عقود التجارة بات المحامي صاحب دور أساسي في فقد , وباإلضافة إلى ذلك 
  .نيابة عنهم  يقوم بالتفاوض إلى جانب عمالئه أو,  منهاة الدوليوخاص

  
وآما نعلم جميعًا  فإن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قد شملت الخدمات أيضًا ، 

,  هامًا من الخدمات التي خضعت لمثل هذه االتفاقيات الدوليةالقانونية باعتبارها جزًء
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وأدخل القانون , األمر الذي أخرج المحامي من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية 
  .ضمن حرآة الخدمات الدولية

  
, نجد أن المحامي قد أصبح حلقة هامة من حلقات االقتصاد العالمي , من آل ذلك 

يجعل دوره أساسيًا  ما,  في حرآة التجارة واالستثمار - إيجابا سلبًا أو - فاعًالومؤثرًا
 في تعزيز االستثمار وخلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة – نظرنًا  من وجهة–

  .وعلى وجه الخصوص في دول مثل دولنا موضوع الدراسة ، لالستثمار األجنبي 
  

ي يمكنه أن يؤثر إيجابًا آمدافع أو مفاوض  أو مستشار قانون،  نعتقد أن المحامي حيث
ويساهم في خلق وتكوين البيئة االستثمارية الجاذبة ، في تعزيز االستثمار في بلده 

نذآر منها ,  من جوانب متعددة والمحفزة للعديد من االستثمارات، لالستثمار األجنبي 
  -:يلي  ما
  

ي وطني للمستثمر األجنبي المحامي آمستشار قانوندور  -
 -):لخاص التوعوي االدور(

 
 دون –يكفل للمستثمر األجنبي , ن وجود المستشار القانوني المحلي الكفؤ والمؤهل إ

 المستثمر  يحتاجهله نوعًا من الثقة واالطمئنان  وضعًا قانونيًا آمنًا ويوفر–شك 
  .عمومًا واألجانب منهم على وجه الخصوص 

  
اسة للتوعية القانونية منذ الخطوة األولى سيكون بحاجة ماألجنبي ، والمستثمر ف  

التي توفر له اإلطالع الكافي والمالئم بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالعملية 
وهو الدور المنوط بالمحامي آمستشار أن , االستثمارية من بدايتها وحتى نهايتها 
  .يؤديه لصالح المستثمر األجنبي آعميل 

  
بالتشريعات الوطنية المرتبطة إلمام المحامي بشكل آامل بالضرورة وهو ما يستلزم 

ره من حوافز وامتيازات استثمارية بعملية االستثمار ابتداء بقانون االستثمار وما يوف
إلى قوانين العمل واإليجار , وما يتطلبه من شروط وما يفرضه من التزامات ، 

  ..والتملك والضرائب والجمارك وغير ذلك 
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  محلي مؤهل يمتلك أدواته ويتقن صنعتهن وجود مستشار قانوني فإ, ما الشك فيهوم
 للمستثمر األجنبي جزًء هامًا من أرضية مناسبة ومستقرة الستثمار ناجح ، يوفر
  .وآمن

  
  

 ..نيابة عن المستثمرأو , مع  العقددور المحامي في إدارة  -
 

 آرجل –إذ أن وجود المحامي , للمحامي دور آبير وهام أيضًا في العملية التعاقدية 
, من البديهيات في أعمال التجارة عامة  في العملية التعاقدية قد أصبح –قانون 

  .منها على وجه الخصوص والدولي 
  

) الوطني (ن المستثمر األجنبي سيكون بحاجة للمحامي المحلي فإ, ومما الشك فيه 
 سواء آان الطرف اآلخر هو الدولة أو القطاع الخاص جميع تعاقداته ،إلى جانبه في 

إذ أن وجود المحامي سيكفل تحقيق التوازن المطلوب في العملية العقدية بين , المحلي 
 من األمان الذي يحتاجه ، وتحقيق قدر آبيرفي العقد لطر قوقااللتزامات والح

  .ة ومختلفة جديدوس أموالهم في بيئةالمستثمرون األجانب قبل ضخ رؤ
  

 العقود واالتفاقيات األمر الذي يتطلب وجود محام ذو آفاءة عالية في صياغة
  . ومهارات آافية في التفاوض لتحقيق الحد األدنى من التوازن العقدي ،التجارية

  
  

 ..ور المحامي آمدافع د -
 

قد , أن العملية االستثمارية آغيرها من عمليات التجارة ومعامالتها, الشك فيه  مما
 أجانب بين المستثمرين أنفسهم سواء والمنازعات ، خالفاتال لبعضتتعرض 
  .والدولة المضيفةاألجانب أو بين المستثمرين ، ومحليين 

  
 الوطني أو التحكيم في القضاءمنصة  إلى  بالمستثمر األجنبي ،األمر الذي قد يصل
بحيث يكون المستثمر األجنبي طرفًا في نزاع يحتاج معه و , إقليم الدولة المضيفة

  .ع الطرف اآلخر دون شك لوجود محام محلي إلى جانبه في منازعته م
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 آمدافع مخلص عن حقوق موآله آمستثمر ييتطلب بالطبع وجود المحام وهو ما
 له القدرة  ويتطلب في المحامي خبرة آافية وتأهيُال عاليًا ودراية مناسبة تكفل ،أجنبي
آإحدى ،   عن حقوقه حقوق موآله وتمنحه الثقة في توافر ضمانة الدفاعحماية على

  .حتاجها رأس المال األجنبي في البلد المضيف لالستثمارالتي يالضمانات المحفزة 
  

 
 .. دور المحامي آوسيط ، أو موفق  -
 

آما نعلم جميعًا فقد أصبحت الوساطة إحدى الطرق القانونية المعترف بها دوليًا لحل 
وقد  -حيث قد يعجز الطرفان , التزامات خارج اإلطار التقليدي وبعيدًا عن القضاء 

رضية لخالفاتهما الناتجة عن  في أيجاد الحلول الُم-تثمر األجنبي أحدهمايكون المس
  .العملية التعاقدية

  
وحرصًا على عدم وصول الخالف وتطوره إلى مرحلة النزاع , وأمام هذه المشكلة 

,  الطرفان أو أحدهما إلى شخص ثالث يلجأقد , التي قد تستدعي حًال قانونيًا اآبر 
  .ي لمساعدتهما في خلق إطار قانوني للتفاهم وإنهاء الخالف غالبًا مايكون المحام

  
 يحتاجه ذلك من مع ما) أو الموفقالوسيط (األمر الذي يضع المحامي في موقع 

يكاد المحامي أن يكون األنسب و  ،نفسيةوخبرات متعددة مهنية و، ة نيمهارات مع
ز به المحامي الناجح من ميتي خاصة مع ما,  لهذه المهمة نظرًا لطبيعة مهنته وتأهيله

فر فيه التأهيل ا إن تو ،قدرة على االستماع والتحليل وإيجاد الحلول القانونية األنسب
  .المناسب والكاف 

  
فمهمة الوسيط في األساس تتطلب قدرة على االستماع إلى أطراف الخالف وحججهم 

يكون  و ماوه, وتمكينهم في النهاية من الوصول إلى حل مناسب للخالف القائم ، 
  .المحامي أقدر عليه من غيره

  
,  أحد الطرق البديلة لحل النزاعات وديًا  والتوفيقوآما هو معلوم قد غدت الوساطة

 إليها أصحاب المعامالت التجارية في  أول الطرق التي يلجأبل وأصبحت  أهم و
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لمكاتب جعلها أحد المهام والنشاطات الرئيسية  مما ,  لحل خالفاتهمالدول المتقدمة
ه وغرف التجارة التي أصبحت بل ومراآز التحكيم ومؤسسات ,المحاماة والمحامين 

 إلى مسمياتها ونشاطاتها آأحد المسارات التي ينصح  والتوفيقآلمة الوساطةتضيف 
لجوء للقضاء أو آطريق لحل خالفاتهم قبل ال، وبها ألطراف العالقات التجارية 

  . من البديهيات العقود التجارية المحلية والدولية النص عليها فيبل أصبح, التحكيم 
  

جعل الوساطة أحد الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون خاصة في العشر  وهو ما
  .وما يتطلبه ذلك من إمكانيات خاصة وتأهيل عالي في هكذا مجال, السنوات األخيرة 

  
  ..دور المحامي آمحكم  -
 

يعد ,  قانوني لحل النزاعات  فإن التحكيم آطريق–وآما هو معلوم  -بخالف الوساطة 
 هأصبح أطراف العقود الدولية واالستثمارية خاصة يحددون,  بديًال أو خاصًا قضاًء

 آطريق لحل خالفاتهم المستقبلية التي قد تنشأ نتيجة  ،ويتفقون عليه سلفًا في تعاقداتهم
  .للمعامالت التجارية واالستثمارية

  
إذا , يكن بعيدًا عن المحامي المتخصص في األعمال التجارية وهو األمر الذي لم 

أصبح المحامون ينصحون به موآليهم ويحرصون على النص عليه عند صياغتهم 
وص عند وجود طرف وعلى وجه الخص، للعقود التجارية وعقود االستثمار الدولية 

،  ي النزعةفيتميز به التحكيم من سرعة في الفصل  خاصة مع ماأجنبي في العقد ، 
 وسرية في إجراءاتها آمتطلب هام ورئيسي من متطلبات قطاع وقلة في تكاليفها ،
  .األعمال واالستثمار

  
أهمها أن النزاعات التجارية واالستثمارية المعروضة على ,  والعتبارات آثيرة
يكون هو األنسب ، فإن المحامي آرجل قانون , إشكاالت قانونية  منصة التحكيم تثير

ليقوم بدور ،  تكوينه القانوني وممارساته وقدرته على دراسة المسائل القانونية بفضل
  .المحكم في النزاعات المحلية منها والدولية 

  
ائية الالزمة في إدارة يدرك بشكل آاف القواعد اإلجر , فالمحامي آرجل قانون

ته إلى قدر،  آاحترام حقوق الدفاع  ،الجلسات التحكيمية ومبادئ التقاضي األساسية
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على تحليل عناصر اإلثبات والوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لإلشكاليات 
  .وإصدار القرار التحكيمي المناسب ، القائمة 

  
  

 ) ..الدور التوعوي العام ( قانوني دور المحامي آباحث  -
  

يمكن للمحامي أيضًا أن يلعب أحد األدوار الهامة في خدمة االستثمار ، وذلك 
الل ما يمكن أن يقوم به آقانوني من دراسات وأبحاث قانونية، يتناول من خ

فيها بالدراسة التشريعات المرتبطة بقطاع األعمال واالستثمار وتحليلها ونشر 
نتائجها ، بما يكفل تحقيق نوع من التوعية العامة بالقوانين والتشريعات القائمة 

 القائمة بهدف الوصول إلى ، أو بما يؤدي أيضًا إلى تحليل ونقد التشريعات
مكامن الضعف والقصور في هذه التشريعات ، والدعوة إلى تالفيها من قبل 
االدارة وتعديل ما يتبين قصوره بغية الوصول إلى خلق بيئة تشريعية وقانونية 

  .جاذبة لالستثمار األجنبي
   
  

 تحفيز ولكي يكون للمحامي دور في، ن من المهم جدًا فإ.... أخـــــيـــــرًا
االستثمار وتعزيز المشارآة في خلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة لالستثمار 

فيجب أن تتوافر للمحامي آجزء من المكون القانوني الكفاءة , األجنبي 
  .القانونية المناسبة التي يستطيع من خاللها المحامي تقديم خدمات مالئمة

  
وا أوًال أن المعرفة العامة لم تعد يتطلب من المحاميين بالتأآيد أن يدرآ وهو ما

 أال وهو الكفاءة المتخصصة لتقديم  ،آافية إذ حّل محلها متطلب أآثر أهمية
  .خدمات نوعية ذات مستوى عاٍل

  
 فقد أصبح من الضروري أن يكون المحامي ،باالستثماراألمر  يتعلق عندماو

عمليات التجارية ة بالقانونية ذات عالقمجاالت للتعامل مع مؤهًال تأهيًال آافيًا 
 آقانون األعمال وقوانين الملكية الفكرية والصناعية وقوانين  ،واالستثمارية

التجارة الدولية والقانون الدولي الخاص وقانون التحكيم والقوانين المالية 
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إلى غيرها من القوانين المرتبطة .... وقوانين النقل واالتصاالت والبيئة 
  .ربحرآة التجارة واالستثما

  
أصبح من المهم جدًا تطوير أساليب العمل مع األخذ في , ومن ناحية أخرى 

اإلعتبار أن التعامل مع قطاع األعمال و االستثمار  يتطلب تقديم خدمات 
  .سريعة وغير معقدة بجودة وآفاءة عالية 

  
  
   .. المؤسسات التحكيمية ومراآز األعمال القانونية-٢

  
  

تحكيم  تقوم بال شك ، وتعتمد في بقائها واستمراريتها مؤسسات التحكيم أو مراآز ال
على وجود نشاط اقتصادي وتجاري دائم ومستمر ، وحرآة تنموية نشطة ، ذلك أن 
التحكيم آما نعرف جميعًا ما هو إال نظام بديل لحل المنازعات ، يحل محل القضاء 

 نظام القضاء الرسمي آنتاج طبيعي لحاجة مجتمع األعمال لمزايا معينة لم يتمكن
  .الرسمي من توفيرها حتى األن 

  
 يتميز عن – إن صح التعبير -فكما هو معلوم للجميع ، فإن التحكيم آقضاء خاص

، وهي ) في األغلب(قضاء الدولة بالسرعة وسهولة اإلجراءات وسريتها وقلة تكاليفها
ص ، متطلبات هامة لقطاع األعمال واالستثمار ، األجنبي منها على وجه الخصو

وهذا هو النشاط الرئيس لمراآز التحكيم ومؤسساته ، وليس له محل في موضوع 
  ..ورقتنا هذه

  
ما يهمنا هنا ، هو دور أخر يمكن أن تلعبه المؤسسات التحكيمية للمساهمة في خلق 
بيئة استثمارية جاذبة ، أال وهو دور هذه المؤسسة في  تنمية قدرات العاملين 

 المرتبطة باالستثمار وعملياته ، ودورها أيضًا في صياغة والمشتغلين في المجاالت
توجهات المجتمع عامة نحو استقبال وجذب االستثمار األجنبي إلى بيئة استثمارية 

  .محلية مؤهلة
  



12 
 

ففي جانب تنمية القدرات وصقل المهارات ، سنجد أنه بإمكان هكذا مؤسسات أن تقوم 
غلين في المجاالت القانونية والمالية بدور فاعل في تأهيل شريحة آبيرة من المشت

والقضائية وتدريبهم مهنيًا لالضطالع بدور أآثر فاعلية في تحسين بيئة االستثمار ، 
من خالل ممارسة أعمالهم المرتبطة باالستثمار ، وهو ما تقوم به آثير من مراآز 

 –يق والتحكيم التحكيم المؤسسي في بالدنا العربية ، ولنأخذ مثًال المرآز اليمني للتوف
 وسنجده يضطلع بدور آبير فيما يتعلق –الكيان التحكيمي المؤسسي الوحيد في اليمن 

بتنمية المهارات والقدرات ، إذ نفذ المرآز بالتعاون مع عدد من مؤسسات قطاع 
فعالية تدريبية وتأهيلية ) ٤٠(األعمال ، وخالل الفترة من إنشائه وحتى اآلن أآثر من 

آبيرة من ذوي العالقة بقطاع األعمال واالستثمار آالقضاة استهدفت شريحة 
والمحامين وموظفي اإلدارة العامة آهيئة االستثمار ، والعاملين بالمصارف وشرآات 

  .التأمين  
  

آما قام المرآز اليمني للتوفيق والتحكيم أيضًا ، وفي إطار الدور الذي يمكن أن تقوم 
 تشكيل الوعي العام بما يكفل خلق بيئة جاذبة  في- آما أسلفنا-به مؤسسات التحكيم 

لالستثمار، وساهم في ذلك من خالل تنفيذ عدد من الفعاليات التي تهدف إلى إيجاد 
بيئة قانونية مالئمة لألعمال التجارية واالستثمار في اليمن ، آان من أهمها مؤتمر 

امة لالستثمار واتحاد م بالتعاون مع الهيئة الع١٩٩٨االستثمار والتحكيم في اليمن عام 
  .الغرف التجارية اليمنية ، وبمشارآة المؤسسة العربية لضمان االستثمار

  
م ١٩٩٩وآذلك ، الندوة التي قام المرآز بتنفيذها حول حقوق الملكية الفكرية في العام 
  .، بمشارآة من وزارة التجارة اليمنية و المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية

  
ًا ، الندوة التي نظمها المرآز حول مكافحة الفساد وأثره على التنمية وآذلك أيض

م ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة ٢٠٠٩واالستثمار في يناير من هذا العام 
  .الفساد

  
ولعل مما يؤآد الدور الفاعل الذي تضطلع به مراآز األعمال القانونية ، آُمكون هام 

  .، هذا المؤتمر الذي نحن بصدده األن من مكونات مجتمع القانونيين 
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إذ يأتي هذا المؤتمر الذي يتمحور حول تطوير بيئة قانونية ديناميكية لألعمال في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ن تحدياتها وأولوياتها ، يأتي آأحد مخرجات 

لذي مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، ا
يقوم بتنفيذه المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ، بالتعاون مع مبادرة 
الشراآة الشرق أوسطية ، وذلك بهدف تعزيز وتطوير البيئة القانونية لألعمال 
والتجارة في منطقة المشروع ، بغية دعم وتنشيط القطاعات االستثمارية وتحسين 

ة ، آما يعمل المشروع على تعزيز القدرة على فهم البيئة االقتصادية لألعمال التجاري
التشريعات التجارية وتعقيداتها في دول المشروع ، وزيادة وتفعيل مساهمة القطاع 

  .الخاص في وضع سياسات القانون التجاري
  
  
  .. نقابات المحامين -٣ 
  

هي إن نقابات المحامين ، تمثل مكونًا هامًا ورئيسيًا ضمن مجتمع القانونيين ، ف
وباعتبارها تجمعًا مهنيًا للمشتغلين بمهنة المحاماة من رجال القانون ، يمكن أن تكون 
صاحب دور آبير وفاعل في تحفيز البيئة االستثمارية وخلق عامل جذب لالستثمار 

  .األجنبي ، وذلك من خالل تفاعلها مع غيرها من مكونات مجتمع القانون
  

في ذلك من خالل تشكيل الوعي العام بما يكفل آما يمكن لنقابة المحامين أن تساهم 
خلق بيئة جاذبة لالستثمار ، من خالل األنشطة والفعاليات القانونية التوعوية 

  .آالندوات والمؤتمرات
  

آما يمكن لنقابة المحامين المساهمة أيضًا من خالل تنمية قدرات ومهارات منتسبيها 
قانونية ذات عالقة مجاالت امل مع للتعتأهيًال آافيًا وتأهيلهم  من المحامين ،

محام أو ن وجود ، فكما سبق وأن أشرنا ، فإ عمليات التجارية واالستثماريةبال
 للمستثمر األجنبي  ، يوفرمستشار قانوني محلي مؤهل يمتلك أدواته ويتقن صنعته
  .جزًء هامًا من أرضية مناسبة ومستقرة الستثمار ناجح وآمن
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  ...ة خــــاتــــمــ  
  

مما سبق ، يتضح جليًا أن لمجتمع القانونيين دور آبير في خلق وتشكيل البيئة 
االستثمارية وفقًا لفاعلية قطاعات هذا المجتمع محليًا ، وتفاعالتها مع بعضها ومع 

  .قطاعات المجتمع األخرى 
 ذلك أن القول بعدم وجود هذا الدور لمجتمع القانون هو أمر غير مقبول ، خاصة وأن

حيث باتا , عن مجال القانون لم يعد بعيدًا أو معزوًال األعمال قطاع مجال االقتصاد و
فقد أصبح االقتصاد , ن  يتأثر آل منهما باآلخر تأثرًا آبيرًا ودون شك مجالين متكاملي

ون  القانوأمسى, س صحيح في الوقت الحاضر يسير وينمو في ظل القانون والعك
  .ية ومتطلباتها الرئيسيةأهم أرآان التنم واحدًا من
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