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  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في التجارية القوانين تعزيز مشروع

 
 

 

 برعاية معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانية

 البروفسور إبراهيم نجار

 

:حول الثاني اإلقليمي المؤتمر  

 

 

 منطقة في واالستثمار األعمال لتنشيط القانونية البيئة تحديث وتحديات آفاق "

" أفريقيا وشمال األوسط الشرق  

 
 

الخلفية الورقة  
 

لبنان بيروت،  

٢٠١٠ يناير/الثاني كانون ٢٣-٢٢  

 

 

 

 األوسطية الشرق الشراكة مبادرة من بدعم 
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 مقدمة. ١

وضمن مشروع تعزيز القوانين التجارية ) ACRLI(ينظم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

أفريقيا، الذي ينفذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق األوسطية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

)MEPI(آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط األعمال " ، المؤتمر اإلقليمي الثاني حول

/ كانون الثاني ٢٣-٢٢وذلك في بيروت بتاريخ " واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يشارك في هذا المؤتمر مسؤولون حكوميون وخبراء اقليميون ودوليون وممثلون عن ،  ٢٠٠٩يناير 

  .القطاع الخاص في المنطقة العربية

لقد تم إعداد هذه الورقة بهدف توفير معلومات خلفية أساسية حول موضوع ومحاور هذا المؤتمر الذي 

شروع والذي يشمل كل من دولة يشكل النشاط اإلقليمي الثاني واألخير الذي ينفذ في إطار هذا الم

 .اإلمارات العربية المتحدة، تونس، لبنان واليمن

 (ACRLI)لمحة عامة عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة . ٢

ال تتوخى الربح مقرها  هو منظمة إقليمية غير حكومية ١المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

تأسس . الرئيسي في بيروت ويضم عدداً من الفروع الوطنية ومنظمات شريكة في دول عربية مختلفة

على يد مجموعة من القضاة، والمحامين، والصحافيين، واألكاديميين وممارسين  ٢٠٠٣المركز في العام 

نات المجتمع العربي في عملية رسم في مجال التطوير القانوني بهدف تأمين مشاركة فعالة لكافة مكو

يعمل المركز . القانون والنزاهة حكمتطوير السياسات اإلصالحية في مجال اإلدارة الرشيدة، وتحديداً 

على تعزيز حكم القانون وارساء مقومات العدالة  بهدف خدمة تنمية المجتمعات واالفراد في العالم 

لصالح القائم على احترام حقوق االنسان وكرامته، وقد العربي كخطوة اولى واساسية في بناء الحكم ا

  . انجز المركز العديد من المشاريع بالتعاون مع منظمات دولية واقليمية

تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال "لمحة عامة عن مشروع . ٣

 " (MENA- CLS)أفريقيا

تعزيز القوانين التجارية "بتنفيذ مشروع ) ACRLI(لنزاهة يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون وا

وذلك ) MEPI(بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق األوسطية  "في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                                                 
 .www.arabruleoflaw.org.االلكتروني الموقع مراجعة الرجاء وأنشطته المركز حول المعلومات من للمزيد  ١
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  .في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان واليمن

الذي يمتد على فترة " تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"يهدف مشروع 

إلى تعزيز وتطوير البيئة القانونية لألعمال والتجارة في منطقة الشرق األوسط ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٨(سنتين 

ادية لألعمال التجارية وشمال أفريقيا بغية دعم وتنشيط القطاعات االستثمارية وتحسين البيئة االقتص

  .تفضي إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة في الدول المعنية بالمشروع

يقوم المشروع على قناعة أساسية بأن المتغيرات العالمية التي حدثت في السنوات الخمسين األخيرة ال 

لمية و تحررها سيما ما طرأ من تطور في وسائل االتصاالت والمواصالت أدى إلى انفتاح األسواق العا

إضافة إلى المنحى الدولي للتعاون والتنسيق في مجال التجارة العالمية لم تتم مواكبتها في العالم العربي 

بنفس الزخم واالنفتاح المطلوب حيث أن أغلب التشريعات العربية التي ترعى مجال األعمال ال تزال 

خالل النصف األول من القرن الماضي حيث  تشريعات عامة تعود أغلبيتها إلى ما كان سائدا من مفاهيم

أنها في أغلبيتها لم تلحظ حتى اآلن المفاهيم واألنظمة القانونية التي طغت على سطح العالقات التجارية 

ضمن هذا التطور ينشأ المشروع الذي نحن اآلن بصدده . في العالم منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين

ة بغية الحث على تحسين البيئة القانونية لألعمال و االستثمار من جهة والذي يهدف إلى إثارة اإلشكالي

والدفع باتجاه إيجاد وسائل لحماية هذه االستثمارات من جهة أخرى وهذا يتطلب العمل على تعزيز قدرات 

مجتمعي القانون وأشخاص القانون لناحية المساهمة في رسم السياسات وتطوير إصالحات قانونية تعزز 

  .المبذولة في سبيل تحسين النمو والتطور االقتصادي الجهود

تعزيز القدرة على فهم التشريعات التجارية وتعقيداتها في منطقة ) ١(من هنا،  يعمل المشروع على 

تفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع صياغة التشريعات ) ٢(الشرق األوسط وشمال أفريقيا و

ع القوانين التجارية، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من النشاطات تشمل بحوثاً موجهة، تقارير تقييمية حول واق

التجارية، دراسات متخصصة، ورش عمل وطنية، دورات تدريبية إضافة إلى مؤتمرات إقليمية وغيرها 

 . من النشاطات التي ترمي إلى نشر وتعميم الوعي

الكمومبديوم الخاص بالمشروع /للمزيد من المعلومات حول المشروع يرجى زيارة صفحة اإلنترنت
http://www.arabruleoflaw.org/compendium/output/main/DefaultAr.aspx  

 

 خلفية وأهداف المؤتمر. ٤

آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط األعمال واالستثمار " حول يشكل المؤتمر اإلقليمي الثاني

 - كانون الثاني ٢٣-٢٢الذي يعقد في بيروت لبنان بتاريخ " األوسط وشمال أفريقيا في منطقة الشرق

تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط "محطة أساسية وأخيرة من مشروع  ٢٠١٠يناير 
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وشمال أفريقيا، وهي مناسبة هامة لقراءة أهم ما توصل إليه المشروع من أبحاث وتقارير عامة 

   . ومتخصصة واستطالعات رأي في الدول المعنية بالمشروع

أيار /مايو ١٦و ١٥وهذا المؤتمر امتداد للحوار الذي أطلق في المؤتمر اإلقليمي األول في تونس بتاريخ 

 التحديات: أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في لألعمال قانونية بيئة تطوير"حول  ٢٠٠٩

بحيث سيؤمن فرصة جديدة لتبادل األفكار والتجارب بين المتحاورين ويوفّر  تبادالً للمعرفة " واألولويات

  .٢وحاجات التحديث في هذا المجالعن طريق األقران من أجل بلورة األفكار و الجهود 

الميدانية للمنظمات الدولية حول الواقع التجاري العام وتوصيات االصالح في  سيعرض المؤتمر الخبرة

يبحث المؤتمر و. منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا استنادا  لنشاطات وممارسات هذه المنظمات

مجموعة من االقتراحات التي تخدم التطوير واالستثمار وتنشيط األعمال، لكي يتم السعي الحقا لتحويلها 

  .ى مشاريع تطبيقيةإل

والتي التقارير المتخصصة وتحديدا مقترحات التطوير التي تضمنتها كما سيعرض ألهم ما توصلت إليه 

  : قامت الفرق الوطنية في كل من دول المشروع األربع بتنفيذها وهي

 التقرير حول حقوق الملكية الفكرية في لبنان .١

 التقرير حول قانون المنافسة في تونس .٢

في اإلمـارات  ) مع التركيز على القطاع العقاري في دبي(حول قانون االستثمار التقرير .٣

 العربية المتحدة

 المالية واسترداد الديون في اليمن/التقرير حول إنفاذ وتطبيق العقود التجارية .٤

حول المواضيع االربعة تقارير استطالعات الرأي  أهم نتائجالمؤتمر عرض ذلك، سوف ي إضافة إلى

  . رة اعالهالمذكو

 تجميع من الجدير ذكره انه قد تم تنفيذ استطالعات الرأي في كل من دول المشروع التي هدفت الى

 تقاريرهم إعداد على الرائدة البلدان في الوطنيين الخبراء مساعدة شأنها من التي اإلحصائية المعطيات

  .الموضوع حول الوطنية

شخصاً من الفعاليات المعنية بموضوع الدراسة في كّل بلد من البلدان األربعة،  ١٦٥وقد استهدف المسح 

                                                 
 بالمرآز الخاص االلكتروني الرابط زيارة الرجاء االول االقليمي المؤتمر حول المعلومات من للمزيد ٢

http://www.arabruleoflaw.org/activitiesListing.aspx?postingID=363&categoryID=5&Id=169  
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توزعت العينة على . مستطلَعاً في البلدان األربعة مجتمعة ٦٦٠أي أن حجم العينة اإلجمالي بلغ نحو 

 ٤٠(القطاع العام  ،)مستطلَعاً ٤٥(القطاع الخاص ): أو عينات فرعية(ثالثة أنواع من القطاعات

وقد تم اختيار المستطلَعين وفقاً لمستوى إلمامهم بالموضوع ). مستطلَعاً ٨٠(، القطاع القانوني )مستطلَعاً

  .المطروح بحسب البلدان

هذا باإلضافة إلى أنّه تم توزيع العينة بشكٍل يراعي التمثيل الجندري، وقدر اإلمكان مختلف فئات األعمار 

 .الخ، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من المعطيات المطلوبة..التعليم وعدد سنوات الخبرةومستويات 

بناء على ذلك، من المتوقع أن يخرج المؤتمر بمقترحات للتطوير واإلصالح القانوني للمواضيع المحددة  

النخراط في والمذكورة أعاله من شانها أن تساهم في تعزيز مناخ األعمال وتوفير الدعم للقطاع الخاص ل

  .حوار مستقبلي وبناء مع الحكومات، كما ستشكل مرتكزاً لتحديد نشاطات المشروع المستقبلية

تتضمن باإلضافة إلى  شخصية ١٠٠سيشارك في هذا المؤتمر أكثر من  :المشاركون  •

رجال القانون واألعمال، شخصيات مرموقة معنية بصنع السياسات وممثلين عن هيئات 

 .حكومية أساسية إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين وممثلين عن المؤسسات الشريكة

 هذا (ACRLI)يعقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  :اللوجستيات •

ألي استفسارات حول التفاصيل  ضبيه، –لو رويال  فندق في في فندق المؤتمر

: اللوجستية، يرجى التواصل مع اآلنسة رومي سالم على العنوان البريدي التالي
rsalem@arabruleoflaw.org   

 

 المؤتمر محاور  

 الجلستين إلى باإلضافة عمل جلسات وأربع تمهيدية جلسة يومين، فترة على يمتد الذي المؤتمر، سيضم

 لمساعدة مقرر تعيين سيتم. التمهيدية والجلسة االفتتاحية الجلسة األول اليوم سيشمل. والختامية االفتتاحية

  .الختامية الجلسة خالل النتائج هذه تقدم أن على العمل جلسات نتائج تلخيص على الجلسة مدير

 المعلومات من للمزيد. العمل وورش الجلسات من كل وشكل محتوى الخلفية الورقة من القسم هذا يقدم 

  .المؤتمر عمل برنامج إلى العودة الرجاء المتحدثين عن المفصلة
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  االفتتاحية الجلسة

 .الرئيسية النقاش ولمحاور الرسمية للكلمات عرضاُ االفتتاحية الجلسة تتناول 

   

 منظار من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في لألعمال القانونية البيئة: التمهيدية الجلسة

 التطوير وتوصيات والتجارب للخبرات عرض: والتنمية التجارية باألنشطة المعنية الدولية المنظمات

  .واإلصالح

 نشاطاتها خالل من واالقليمية الدولية للمنظمات الميدانية الخبرة عرض إلى الجلسة هذه تهدف

 ستقدم التي المنظمات. منها كل اختصاص وفق إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وممارساتها

  :التالية هي المجال هذا في مداخالت

 االميركية التجارة وزارة - CLDPالتجارية القوانين تطوير برنامج .١

   UABالعربية المصارف اتحاد .٢

 OECD -االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة .٣

 كولومبيا جامعة في األرض معهد - MCU األلفية المدن مبادرة .٤

  واالعمال االقتصاد مجموعة .٥

  WB-الدولي البنك .٦

 

 

 اللبناني النموذج – اإلصالح وتوصيات تحديات: الفكرية الملكية قانون :األولى الجلسة

 األدبـي  اإلنتاج على التركيز مع أشكاله بكافة الفكري اإلنتاج حماية ألهمية الجلسةً هذه في التطرق سيتم

 التكنولـوجي  التطـور  ضوء في الفكرية للملكية الحماية قوانين تطوير أهمية دىباالضافة الى م والعلمي

 حتى سائدة كانت التي القوانين مالءمة مدى  تبيان سيتم كما .النشر وسائل وتطور األسواق وانفتاح الهائل

 الفكـري،  اإلنتـاج  سـرقة  جرائم أصبحت حيث الحديثة، المستجدات مع الماضي القرن سبعينات أواخر

 األوضـاع  هـذه  مـع  لتتالءم الوطنية للقوانين وتطويرا دوليا تعاونا تستلزم للحدود عابرة جرائم األدبي

  .المستجدة
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  : الجلسة مواضيع

 . لبنان في الفكرية الملكية موضوع حول االستبيان نتائج استعراض •

 لبنان في الفكرية الملكية بشأن الوطنية المحددةالدراسة  نتائج أهم •

 العربي في خدمة حماية الملكية الفكرية/التعاون االقليمي •

 والقرصنة التقليد محاربةو الفكرية الملكية لحمايةالوسائل الدولية  •

 مقرر مع وسيعمل الفكرية، الملكية حقوق موضوع حول بخلفية يتمتع خبير الحوار إدارة سيتولى :الشكل
 .الختامية الجلسة خالل" النتائج عن تقرير" لتقديم الورشة

 

  التونسي النموذج – اإلصالح وتوصيات تحديات: المنافسة قانون: الثانية الجلسة

 التجاريـة  القـوانين  منظومة ضمن بالمنافسة الخاصة التشريعات أهمية إلى الجلسة هذه في التطرق سيتم

  .والتطورات االقتصادية االخيرة الدولية المعاهدات ضوء وعلى عام بوجه

 فـي  كانـت  التـي  االقتصادية الخلفية بحث سيتم حيث ضمن الجلسة كنموذج التونسية التجربة ستعرض

كما سـتتطرق الجلسـة   . القانون لهذا والمؤسسي التشريعي اإلطار ثم ومن المنافسة قانون إصدار أساس

 سـيتم العالقة بين القطاع العام والمنافسة فضالً عن العوائق التي تواجه المنافسة في االسواق المالية كما 

  .والتطوير اإلصالح مسارات في البحث

  : الجلسة مواضيع

 .تونس في المنافسة قانون موضوع حول االستبيان نتائج استعراض •

 .تونس في المنافسة قانون بشأن الوطني التقرير نتائج أهم •

 على القانون احام وتطبيق العام القطاع في المنافسة قواعد تحفيز: المنافسة امام العام القطاع فتح •

  العمومية المؤسسات

 دور سياسة المنافسة: ما بعد االزمة المالية •

 مقرر مع وسيعمل ، المنافسة قانون موضوع حول بخلفية يتمتع خبير الحوار إدارة سيتولى :الشكل
 .الختامية الجلسة خالل" النتائج عن تقرير" لتقديم الورشة
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  اليمني النموذج – اإلصالح وتوصيات التحديات: التجارية الديون واسترداد العقود تنفيذ: الثالثة الجلسة

 اضافة عام بوجه الديون واسترداد العقود تنفيذ إلى المؤدية السبل  أفضل في الجلسة هذه في البحث سيتم

 الضـرورية  الضـمانات كما وستسعرض الجلسة . المسار هذا تواجه التي المعوقات اهم استعراض الى

مـن جهـة    ديونهم استرداد في الممولين تواجه التي المخاطر وتفادي من جهة والتحصيل اإلنفاذ تسهيلل

  .اخرى

  .في هذا المجال كنموذج اليمنية التجربة ستعرض

 اإلداري النظامين تطال أن يمكن التي والتطوير اإلصالح مقترحات أهم في البحث الجلسة خالل سيتم كما

    . والتنفيذ االئتمان مجال في فاعلية أكثر ليصبحا والقانوني

  : الجلسة مواضيع

 .اليمن في التجارية الديون واسترداد العقود إنفاذ موضوع حول االستبيان نتائج استعراض •

 اليمن في التجارية الديون واسترداد العقود إنفاذ بشأن المحددة الدراسة الوطنية نتائج أهم •

 القروض لمنح مسبق كشرط المصرفية المالية واألوراق الضمانات إصالح ضرورة •

 للرقابة ٢ بازل لجنة من المستقاة الدروس – المعدومة الديون مشاكل لتالفي الدولية التدابير •

 واالئتمان التسليف مخاطر لتالفي سيما ال المصرفية

 المالية/التجارية العقود وتطبيق إنفاذ موضوع حول بخلفية يتمتع خبير الحوار إدارة سيتولى :الشكل
 الختامية الجلسة خالل" النتائج عن تقرير" لتقديم الورشة مقرر مع وسيعمل الديون، واسترداد

 

 – اإلصالح وتوصيات التحديات: العقارات قطاع على الضوء تسليط مع االستثمار: الرابعة الجلسة

  دبي نموذج

 علـى  المتحدة، العربية اإلمارات دولة في باالستثمارات الخاصة القوانين ألهم عرضاً الجلسة هذه تتناول

 التملـك  قـوانين  إلـى  التطـرق  وسيتم. العقاري المجال في السيما دبي، إمارة وفي االتحادي المستوى

  .القوانين هذه تطبيق المولجة والقانونية اإلدارية األجهزة والى المختلفة بأشكالها الطويلة واالجارة

، دبـي  في العقاري والتطوير االستثمار مجال في الناشطين أهم إلىخالل هذه الجلسة  التطرق سيتم كما

 للقـوانين  والتطـوير  اإلصـالح  توصـيات  أهم العرض وسيتناول .النزاعات حل و العقاري، التسجيل

وتلك التي سيصار الى اصدارها في المستقبل مع القاء الضوء على العالقة التي تجمـع   الحالية واألنظمة
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   .بين نمو القطاع العقاري واالصالح القانوني

  : الجلسة مواضيع

 دبي في العقارات قطاع على الضوء تسليط مع االستثمار موضوع حول االستبيان نتائج استعراض •

 دبي في العقارات قطاع على الضوء تسليط مع االستثمار حولدراسة الوطنية المحددة ال نتائج أهم •

 مطوري بين ما العالقة تنظيم كيفية – العقارات قطاع في المستثمرين حقوق لحماية الجديد القانون •

 فيها والمستثمرين العقارية المشاريع

األزمة األخيرة الدروس المستقاة من : تماشياً مع اإلصالح القانونيفي دبي نمو القطاع العقاري  •

  للمضي قدماً

 مقرر مع وسيعمل االستثمار، قانون  موضوع حول بخلفية يتمتع خبير الحوار إدارة سيتولى :الشكل
 .الختامية الجلسة خالل" النتائج عن تقرير" لتقديم الورشة

 

  الختامية الجلسة

 باقتراحات الخروج بغية وذلك األربع، العمل لورش الرئيسية الخالصات لقراءة الختامية الجلسة تخصص

 صلبة إصالحية أرضاً القراءة هذه ستشكل. المطلوبة واالقتصادية القانونية اإلصالحات تتناول عملية

 .المستقبلية المشروع نشاطات وتطوير األعمال مناخ تحسين في تساهم

 

 المالحظات الختامية. ٦

يتم نشر خالصات وتوصيات المؤتمر على صفحة االنترنت الخاصة بالمركز وف س
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