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 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات ))AACCRRLLII((ي لتطوير حكم القانون والنزاهة ي لتطوير حكم القانون والنزاهة المركز العربالمركز العربينظم ينظم 
تطوير تطوير " " ورشة عمل حول موضوع ورشة عمل حول موضوع   ،،))MMEEPPII((لشرق اوسطية لشرق اوسطية وبدعم من مبادرة الشراكة اوبدعم من مبادرة الشراكة ا  التقليديةالتقليدية

رمادة بالزا  في فندق  في فندق 20092009تشرين الثاني تشرين الثاني // نوفمبر نوفمبر2121وذلك يوم وذلك يوم " " إصالح القوانين التجارية في تونسإصالح القوانين التجارية في تونسوو
  .قمرت

  
وشمال وشمال   االوسطاالوسط  الشرقالشرق  تعزيز القوانين التجارية في دولتعزيز القوانين التجارية في دول   مشروع مشروعتمثل ورشة العمل هذه محطة بارزة فيتمثل ورشة العمل هذه محطة بارزة في

مركز ضمن حملة التوعية الهادفة الى تطوير البيئة القانونية لالعمال في الدول العربية مركز ضمن حملة التوعية الهادفة الى تطوير البيئة القانونية لالعمال في الدول العربية  الذي ينفذه ال الذي ينفذه الافريقياافريقيا
  ..كدول نموذجيةكدول نموذجيةلبنان واليمن واالمارات العربية المتحدة لبنان واليمن واالمارات العربية المتحدة اختيرت فيه كل من تونس واختيرت فيه كل من تونس والذي الذي وو

  ::يشرف على تنفيذ هذا المشروع في تونس فريق من الخبراء يتكون من يشرف على تنفيذ هذا المشروع في تونس فريق من الخبراء يتكون من وو
  ..الفريق الوطنيالفريق الوطني   كاتب وطني ومنسق كاتب وطني ومنسق// السيد وزير التجارة السيد وزير التجارةوانوان مكلف بمهمة بدي مكلف بمهمة بدي محمد بن فرج، محمد بن فرج،--
  ..مستشار اقتصاديمستشار اقتصادي/ / أستاذ جامعي في االقتصادأستاذ جامعي في االقتصاد لطفي بوزيان،  لطفي بوزيان، --
  ..مستشار قانونيمستشار قانوني/ /  قاضي باحث بمركز الدراسات القضائية والقانونية قاضي باحث بمركز الدراسات القضائية والقانونية،، أحمد الورفلي أحمد الورفلي--
  .. مساعد وطني مساعد وطني// النائب األول لرئيس مجلس المنافسة النائب األول لرئيس مجلس المنافسة رشدي المحمدي، رشدي المحمدي،--

  .. مساعد وطني مساعد وطني//بحاث االقتصادية بوزارة التجـارةبحاث االقتصادية بوزارة التجـارةمدير عام المنافسة واألمدير عام المنافسة واألفة التونكتي، فة التونكتي،  خلي خلي--  
  

    خلفية المشروعخلفية المشروع
في ظل تنامي العولمة وتعقيدات أساليبها، تواجه مسيرة التنمية في الدول العربية تحديات كبيرة تتطلب في ظل تنامي العولمة وتعقيدات أساليبها، تواجه مسيرة التنمية في الدول العربية تحديات كبيرة تتطلب 

ؤثرة في نشاطها التجاري وتتالئم ؤثرة في نشاطها التجاري وتتالئم منها تحصين اقتصاداتها بقوانين عصرية تنسجم مع القوانين الدولية الممنها تحصين اقتصاداتها بقوانين عصرية تنسجم مع القوانين الدولية الم
  ..في الوقت نفسه مع متطلبات التنمية االقتصادية المحلية للبلدان العربيةفي الوقت نفسه مع متطلبات التنمية االقتصادية المحلية للبلدان العربية

  
لتحسين بيئة لتحسين بيئة شملت أوجه عديدة من النشاطات شملت أوجه عديدة من النشاطات صالحات صالحات  قد انخرطت بورشة إ قد انخرطت بورشة إ التونسية التونسيةوكانت الجمهوريةوكانت الجمهورية

    ..بما يعزز مناخ اإلستثمار في تونس ويدعم تنافسية اإلقتصادبما يعزز مناخ اإلستثمار في تونس ويدعم تنافسية اإلقتصادفيها فيها االعمال االعمال 
            

  أهداف الورشةأهداف الورشة
 تحصين  تحصين المعرفة لدى الجهات المعنية لناحيةالمعرفة لدى الجهات المعنية لناحيةتندرج هذه الورشة ضمن العمل الساعي الى رفع مستوى تندرج هذه الورشة ضمن العمل الساعي الى رفع مستوى 

  فيفية ة لمواجهة التحديات والمنافسلمواجهة التحديات والمنافسوتدارس مسارات اإلصالحات الممكنة للقوانين التجارية وتدارس مسارات اإلصالحات الممكنة للقوانين التجارية   التونسيالتونسياالقتصاد االقتصاد 
  ..االسواق الخارجيةاالسواق الخارجية
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  صالح البيئة القانونية التجارية فيصالح البيئة القانونية التجارية فيإإتهدف بشكل خاص الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في نشاطات تهدف بشكل خاص الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في نشاطات وو
والخبراء القانونيين والخبراء القانونيين  عن طريق تعزيز التواصل بين اصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع االعمال  عن طريق تعزيز التواصل بين اصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع االعمال تونستونس

    .. السياسات في القطاع العام السياسات في القطاع العاموالمعنيين بوضعوالمعنيين بوضع
  

   واهم محاورها واهم محاورهالورشةلورشةمجريات امجريات ا
من الساعة العاشرة صباحاً الى منتـصف  من الساعة العاشرة صباحاً الى منتـصف  ) ) ppaanneell  ddee  ddiissccuussssiioonn((جلسة حوار جلسة حوار  على شكل  على شكل الورشةالورشة  عقدعقدتُتُ

وستضم كافـة الجهـات     وستضم كافـة الجهـات     . . النهار ويشرف عليها السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية          النهار ويشرف عليها السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية          
  ::المعنية بموضوع تحديث القوانين التجارية في تونس منالمعنية بموضوع تحديث القوانين التجارية في تونس من

  السياسات في القطاع العامالسياسات في القطاع العامواضعي واضعي   --
  قطاع األعمال والكوادر المهنيةقطاع األعمال والكوادر المهنية  ييممثلممثل  --
  ننيي واكاديمي واكاديميينينقضاة ومحامقضاة ومحام  --
   ممثلي قطاع االعالم ممثلي قطاع االعالم--

  
طرح مجموعة من العناوين واألفكار تتناول حاجات التحديث فـي ظـل واقـع              طرح مجموعة من العناوين واألفكار تتناول حاجات التحديث فـي ظـل واقـع              تت  في هذه الجلسة، سوف     في هذه الجلسة، سوف     

نيـة لألعمـال ودور مختلـف اإلطـراف     نيـة لألعمـال ودور مختلـف اإلطـراف     ستناقش آليات تعزيز البيئة القانو    ستناقش آليات تعزيز البيئة القانو    وو  ..تونستونسالقوانين التجارية في    القوانين التجارية في    
لى استنتاجات وتوصيات وردت في التقرير الوطني المنجز مـن          لى استنتاجات وتوصيات وردت في التقرير الوطني المنجز مـن          ااوالتنسيق المطلوب فيما بينها باالرتكاز      والتنسيق المطلوب فيما بينها باالرتكاز      

 بهدف االستفادة من مالحظات المشاركين وتبني نتائج أعمال الخبـراء والبنـاء    بهدف االستفادة من مالحظات المشاركين وتبني نتائج أعمال الخبـراء والبنـاء   فريق الخبراء الوطني  فريق الخبراء الوطني  قبل  قبل  
نجاز المرحلـة الثانيـة مـن المـشروع         نجاز المرحلـة الثانيـة مـن المـشروع         إإكما سيعرض تقدم    كما سيعرض تقدم      ..ةةعليها في برنامج المشروع للمرحلة المقبل     عليها في برنامج المشروع للمرحلة المقبل     

  ..للدراسةللدراسةولية ولية ألألالمخصصة لدراسة قانون وسياسة المنافسة والتوصيات االمخصصة لدراسة قانون وسياسة المنافسة والتوصيات ا
  

  ..بآرائكم القيمةبآرائكم القيمة  ااوإثرائهوإثرائهه الورشة ه الورشة نأمل تجاوبكم مع الدعوة الى المشاركة في اعمال هذنأمل تجاوبكم مع الدعوة الى المشاركة في اعمال هذ
  


