
________________________________________________________________________________________ 

  1 / 5 
 

 

   المشرف العام–كلمة الدكتور وسيم حرب 

   في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

  في المؤتمر االقليمي الثاني تحت عنوان

  آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط األعمال واالستثمار" 

  "  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  لبنان- Le Royalالمنعقد في اوتيل 

  2010  كانون الثاني23-22بتاريخ 

  

  

 غالب غانم رئيس مجلس القضاء األعلى اللبناني والرئيس األول          ي سعادة الدكتور القاض   -

 معالي وزير العدل اللبناني البرفـسور إبـراهيم         ،لمحكمة النقض ممثالً راعي هذا المؤتمر     

  .نجار

 مبادرة الشراكة الشرق ممثالً،ماثيو ستيفنسون -Matthew Stephensonادة السيد ع س-

  . MEPIأوسطية 

   ، أصحاب المعالي والسعادة-

   الحضور الكريم،-
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  مساء الخير 

يشرفني باسم المركز العربي لحكم القانون والنزاهة ان أرحب بكم أجمل ترحيـب ملتفتـاً               

دول بتقدير خاص وبشكر صادق الى ضيوفنا الكرام الوافدين الينا من الدول العربية ومـن               

  .ثلي المنظمات الدولية واإلقليميةومن ممتين األوروبية واألميركية القار

 هذا اللقاء شاكراً لها سـلفاً اهتمامهـا          في  خاصة الى الصحافة الحاضرة    بإلتفاتةكما أتوجه   

عبر نقلها أطروحات    في ونشر المعرفة     الفع دورها ال   بذلك مكرسة. وقوعاتهالجدي بتغطية   

 ، وايصال مجرياته الى الجمهـور العربـي       ،الحدث/ هذا االجتماع   إبراز عبرهذا المؤتمر و  

بهدف الحث على تبني التوصيات التي سيخرج بها المجتمعون لما في ذلك من خير ومنفعة               

  .بهاوللدول العربية وشع

  

  السيدات والسادة، 

 وتمحـورت هـذه     ،صالحية بدأت منذ عام تقريباً    إيقع هذا المؤتمر على عتبة نهاية مسيرة        

لمسيرة من جهة أولى حول تحليل ودراسة البيئة القانونية فـي أربـع دول عربيـة هـي                  ا

وقياس مدى مالئمة وصـالحية هـذه        لبنان واليمن ،   – تونس   –اإلمارات العربية المتحدة    

عمـال التجاريـة    األذلك ان نمو     توفير الضمانات المشجعة لالستثمار       القانونية لجهة  البيئة

مقاربـات  ال ضـوء  التنمية األقتصادية ال سيما في       تعزيزع باتجاه    الدف هوالصناعية من شأن  

  .وفقاً لمعايير علمية ودوليةألداء ا تعتمد منهجيات قياس  التيجديدةالدولية ال
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فيهـا تراجـع الـسيادة      التي يبرز   دولية  المتغيرات  المعطيات و ال ضوءوال سيما أيضاً في     

 التواصلسقوط الحدود في مجال     اً بعد يوم على    والتي تشهد يوم   الوطنية امام السيادة الدولية   

  .بين الشعوب على مختلف األصعدة وفي معظم المجاالت

 واالجـراءات  والمقصود بالبيئة القانونية موضوع التحليل والدراسة، ليس فقط التـشريعات  

 الضابطة لإليقاع في ميدان األعمال والتجـارة والمنظمـة للحقـوق والموجبـات              االدارية

 في حل النزاعـات      المعتمدة  القضائية انما ايضاً التنظيم القضائي واالجراءات    .اومقتضياته

 ونعني بالبيئة القانونية ايضاً كفاءة وجودة أداء العاملين في مجال            األعمال الناشئة في مجال  

  الخدمات القانونية بخاصة المحامين منهم

  مختـارة قطاعات/ يع  دراسة أربع مواض حولوقد تمحورت هذه المسيرة ومن جهة ثانية،        

  : وهيمن سلة المواضيع المتصلة باالعمال والتجارة

 والمعلوماتيـة وحـددنا      والتجارية  الملكية الفكرية بكل مكوناتها األدبية والصناعية      : اوالً -

  .مجال دراساتها في لبنان

يـداً   وحددنا مجال دراسته في اإلمارات العربية وتحد        وضماناته االستثمار العقاري :  ثانياً -

  .دبي

  .وحددنا مجال دراستها في تونسالمنافسة :  ثالثاً-

  .ورابعاً تنفيذ االحكام وآليات تحصيل الديون وحددنا مجال دراستها في اليمن-



________________________________________________________________________________________ 

  4 / 5 
 

 

واألكثـر  افي مجال األعمال والتجارة     لقد تم اختيار هذه المواضيع والدول ليس ألنها األهم          

احـد هـذه    ات لدول برز فيهـا      بل كعينّ ،استقطاباً لإلستثمار والتوظيف المحلي والخارجي    

  .وأحتل حيزاً أجاز اعتباره نموذجاً صالحاً للدراسةالمواضيع األربعة 

وتم ، يعتبر من القوانين الحديثة البارزة والمهمة       ألنه   قانون المنافسة في تونس   قد تم اختيار    ف

في مجـال اإلنتـاج   عالية  يحتل مرتبة  هذا البلدألنلملكية الفكرية في لبنان   قوانين ا اختيار  

  . أثارت الكثير من األلتباس والتساؤلفضالً ان هذه القوانين قداألدبي والفني 

قـد  هذه المدينـة الـضوء      ألن   التنظيم القانوني لإلستثمار العقاري في دبي،      وقد تم اختيار  

  . جال االستثمار العقاريشهدت نمواً فريداً من نوعه في م

شكل الحلقة العصب في تشجيع االسـتثمار       ت فانها   أما مسألة تنفيذ األحكام وتحصيل الديون     

  الـى  فمن المعروف والثابت ان وصـول الحـق       .ين في قطاع األعمال   لوفي حماية المتعام  

سالمة وصول صاحب الحـق الـى       ، فضالً عن ان     صاحبه يوازي أهمية اعالنه او انشائه     

  . في فترة زمنية قصيرة تُعد إحدى ركائز العدالةحقه 

  

  ات والسادة، دالسي

من حلقات هذه المسيرة اإلصالحية ذلك انـه         يشكل المؤتمر الذي نفتتحه اليوم حلقة مهمة        

دراسات التي وضعها خيرة الخبراء في الدول       المنبر الذي منع تعلن ال     ،يشكل من جهة أولى   

الهيئات األقليميـة   بينهم  و  األفراد ة من خبراء دوليين بينهم    العربية األربع، بمواكبة مشكور   

   .والدولية المعنية بالمواضيع المطروحة للدراسة
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 منتدى للحوار وتبادل األداء والخبرات بين النظـراء         ،ويشكل هذا المؤتمر، من جهة أخرى     

ح والتطـوير    فعالة في مجال اإلصال    رافعةم من النظراء    في ذلك من فائدة كبيرة، فالتعلّ     لما  

  .والتحديث

 ولتبادل الخبـرات واآلراء بهـدف   تعلّملـذلك نأمل ان تشكل جلسات هذا المؤتمر مدخالً لل    

  .تدعيم المعرفة ونشرها

جد أصحاب القرار في الدول العربية األربع المعنية بهذا المشروع وكـذلك           ي، ان   كما نأمل   

فـي  كـذلك   ي قطاعي األعمـال و    سواء في القطاع الحكومي او ف      ،الدول العربية األخرى  

ـ  هذه   تقدمهما  المجتمع المدني ما يفيدهم في      هيئات    مـن    واالبحـاث الميدانيـة    اتالدراس

  . تطوير وتحديث البيئة القانونية بمختلف مكوناتهاأفكارمن شأنها

  السيدات والسادة، 

كم بـذلك   علّ. جة العالية من الموضوعية العلمية    أتمنى لكم جلسات حوار مثمرة تتسم بالدر      

  .تزيدون حجراًُ اضافياً على مدماك  المعرفة التي تسعى الى بنائه الدراسات المعروضة

  كما اتمنى لضيوفنا الكرام إقامة طيبة في لبنان 

  شاركتكممكرراً شكر المركز وامتنانه لحضوركم ولم

  لسالم عليكم            وا                                                               

 


