
 

  بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

، ينظم المركـز العربـي   السيد سعد الحريري  مجلس الوزراء رئيسدولة  من برعاية كريمة 
تطوير القوانين التجارية فـي     "مؤتمراً حول موضوع    ) ACRLI(لتطوير حكم القانون والنزاهة     

 من الساعة العاشرة صـباحاً وحتـى        2009 تشرين الثاني    24، وذلك يوم الثالثاء الموافق      "لبنان
  .روتانا، الحمرا-رة ظهراً في فندق جفينورالثانية عش

  
يأتي هذا المؤتمر ضمن الحملة اإلعالمية الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية لألعمال في الـدول               

 األوسـط  الـشرق  تعزيز القوانين التجارية في دول     مشروعالعربية، التي تشكل إحدى محطات      
ن، وتونس، واليمن واإلمارات العربية المتحـدة       الذي ينفذه المركز في كل من لبنا      وشمال إفريقيا   

وبالتعاون مـع أهـم مكاتـب االستـشارات     ) MEPI(بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية     
  .القانونية في الدول المعنية

         
في ظل تنامي العولمة وتعقيدات أساليبها، تواجه مسيرة التنمية في الدول العربية تحديات كبيـرة               

ين اقتصادياتها بقوانين عصرية تنسجم مع القوانين الدولية المؤثرة في نـشاطها      تتطلب منها تحص  
  .التجاري وتتالءم في الوقت نفسه مع متطلبات التنمية االقتصادية المحلية للبلدان العربية

  
طيلة عقد ونيف من الزمن، تم تحصين القطاع المصرفي اللبناني بقوانين دعمت الثقة بمـستقبل               

اليوم، تتزايد الحاجة إلى تعزيز قوانين األعمال والتركيز علـى القطاعـات       . الماليةاالستثمارات  
التجارية األضعف التي ال تزال عرضة لألخطار االقتصادية الممتدة بتأثيرها من األسواق المالية             

  .الخارجية إلى لبنان
            

دى الجهـات المعنيـة   تندرج أعمال هذا المؤتمر ضمن العمل الساعي إلى رفع مستوى المعرفة ل      
حول أهمية تحصين االقتصاد اللبناني لمواجهة التحديات والمنافسة في األسواق الخارجية وزيادة            

ويهدف بشكل خاص إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في أنشطة تطوير البيئة  .النمو االقتصادي 
القانونية التجارية في لبنان عن طريق تعزيز التواصل بين أصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع              

  .السياسات في القطاع العامبالتشريع من قانونيين وواضعي األعمال والمعنيين 



 

  بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

 ندوة حوارية، سوف تطرح مجموعة من العناوين واألفكار         الذي سيعقد على شكل   خالل المؤتمر   
 القطاعات المعنية   تتناول حاجات التحديث في ظل واقع القوانين التجارية في لبنان بمشاركة جميع           

راف والتنـسيق   ستناقش آليات تعزيز البيئة القانونية لألعمال ودور مختلف اإلط        و. على اختالفها 
لفريق الخبراء لى استنتاجات وتوصيات وردت في التقرير الوطني       ابينها باالرتكاز   المطلوب فيما   

ف االستفادة من مالحظات المشاركين وتبني نتائج أعمال الخبراء والبناء عليها فـي             بهدالوطني  
   .برنامج المشروع للمرحلة المقبلة

  
  :يضم اللقاء
  القطاع العام المسؤولون والمعنيون بتحديث القوانين والتشريع في مؤسسات الدولة و-
  راء اقتصادصناعة والتجارة من رجال أعمال وخب ممثلون عن الهيئات االقتصادية وغرف ال-
  نين وأكاديميي قضاة ومحام-
   النقابات والجمعيات المهنية-
   إعالميون وسائر المهتمين بمسائل اإلصالح-

   
 من حضوركممة، ونرجو تأكيد قي بآرائكم الالحوار ء في أعمال هذا المؤتمر وإثرامشاركتكم إلى نتطلع

 tag@tomorrows-advice.com:خالل تعبئة استمارة التسجيل المرفقة وإرسالها على العنوان االلكتروني

   
   1-01/750190: لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالسيدة هالة سابا على الرقم

  
 وتفضلوا بقبول فائق الشكر،

  

 المحامي ايلي شلهوب،

  
  "تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا"شروع مدير م

  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة


