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وسطية أوبدعم من مبادرة الشراكة الشرق      ) ACRLI(لنزاهة  ي لتطوير حكم القانون وا    ينظم المركز العرب  
)MEPI (     القوانين التجارية في الـيمن، وذلـك يـوم االحـد            إصالحتطوير و ورشة عمل حول موضوع

معـالي االخ    برعاية كريمة من معالي وزير العدل،        موفينبيك صنعاء في فندق    2009 نوفمبر   18الموافق  

  . غبريألالدكتور غازي شائف ا
  
 الـشرق  تعزيز القوانين التجاريـة فـي دول   شروعحول م حملة التوعية في إطارهذه  ورشة العمل    تيتأ

ضمن حملة التوعية الهادفة الى تطوير البيئة القانونية لالعمـال          الذي ينفذه المركز    وشمال افريقيا    االوسط
 المؤسسات من واسعة مجموعة مع بالتعاون واليمن ولبنان، وتونس، المتّحدة، العربية اإلمارات من كّلفي  

  .المعنية والدولية اإلقليمية

             ***  
  خلفية المشروعخلفية المشروع

في ظل تنامي العولمة وتعقيدات أساليبها، تواجه مسيرة التنمية في الدول العربية تحديات كبيـرة تتطلـب                 
لتجاري وتتالئم  اتها بقوانين عصرية تنسجم مع القوانين الدولية المؤثرة في نشاطها ا          يمنها تحصين اقتصاد  

  .في الوقت نفسه مع متطلبات التنمية االقتصادية المحلية للبلدان العربية
  

لتحـسين بيئـة   شملت أوجه عديدة من النشاطات صالحات وكانت الجمهورية اليمنية قد انخرطت بورشة إ     
  . اليمنفي بما يعزز مناخ اإلستثمار العام فيها االعمال 

***  
  أهداف الورشةأهداف الورشة

 تحـصين   لناحيـة  لدى الجهات المعنية     المعرفةتندرج هذه الورشة ضمن العمل الساعي الى رفع مستوى          
  . وتدارس مسارات اإلصالحات الممكنة للقوانين التجارية لمواجهة التحدياتاالقتصاد اليمني

  
ـ     إبشكل خاص الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في نشاطات          الورشة  تهدف  و ة صـالح البيئـة القانوني

  عن طريق تعزيز التواصل بين اصحاب المصالح الرئيـسيين فـي قطـاع االعمـال               في اليمن التجارية  
 الـذين   صانعي القـرار  والقطاع العام   والخبراء القانونيين وبمشاركة فعالة من قبل واضعي السياسات في          

  .خذوا على عاتقهم متابعة مسيرة االصالحأ
***  
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  مجريات الورشة وأهم محاورهامجريات الورشة وأهم محاورها

من الساعة العاشرة صـباحاً الـى منتـصف    ) discussion panel(الورشة على شكل جلسة حوار تُعقد 
. العدل في الجمهوريـة اليمينـة      معالي االخ الدكتور غازي شائف األغبري، وزير      النهار ويشرف عليها    

  : مناليمنوستضم كافة الجهات المعنية بموضوع تحديث القوانين التجارية في 
  في القطاع العام واضعي السياسات -
   ممثلي قطاع األعمال والكوادر المهنية-
   قضاة ومحامين واكاديميين-
   ممثلي قطاع االعالم-

  
في هذه الجلسة، سوف تطرح مجموعة من العناوين واألفكار تتناول حاجات التحديث في ظل واقع القوانين      

ال ودور مختلـف اإلطـراف والتنـسيق        وستناقش آليات تعزيز البيئة القانونية لألعم     . اليمنالتجارية في   
المطلوب فيما بينها باالرتكاز الى استنتاجات وتوصيات وردت في التقرير الوطني المنجز من قبل فريـق                
الخبراء الوطني بهدف االستفادة من مالحظات المشاركين وتبني نتائج أعمال الخبراء والبناء عليهـا فـي                

عرض تقدم إنجاز المرحلة الثانية مـن المـشروع المخصـصة           كما سي  .برنامج المشروع للمرحلة المقبلة   
  . والتوصيات األولية للدراسةالعقود التجارية وتسديد الديونلدراسة 

  ***  
  

  .بآرائكم القيمة اوإثرائهه الورشة نأمل تجاوبكم مع الدعوة الى المشاركة في اعمال هذ
  
  


