
 

 

 

 ینظم   الملتقى   االقلیمي   حول:

 "القانون   واالقتصاد   الرقمي   :   الرهانات   والتحدیات   وتسویة   المنازعات"

 یوم   االربعاء   15   نونبر   2017

 

 تحتضن   مجلس   المستشارین   ملتقى   إقلیمي   حول:  " االقتصاد   الرقمي   :   الرهانات   والتحدیات   وتسویة
 المنازعات "

المستشارین مجلس رئیس والسید الحكومة رئیس السید اشراف تحت 2017 نوفمر 16-15 مابین الفترة                في
األمیر الخلیجي التعاون مجلس لمركز الشرفي الرئیس و السعودي التحكیم الفریق رئیس وبمشاركة المغربي                بالبرلمان
والقضائي والتشریعي القانوني المجال في الخبراء من نخبة وبمشاركة ، سعود أل سلمان بن بندر                 /الدكتور

 واالقتصادي   والمعلوماتي.

وللسیاسات والقانونین والمهنیین االقتصادیین الفاعلین وانتظارات لتطلعات استجابة الملتقى هذا تنظیم یأتي و               
:دعم وثانیا المغرب ، یعرفها التي التنمویة الكبرى واالوراش المشاریع مجال في االستثمار إنعاش في :أوال:                 الحكومیة
المنازعات لتسویة وبدیلة مالئمة طرق بإیجاد والقضائیین اإلداریین والفاعلین المستثمرین بین الثقة مستوى من                الرفع

 في   مجال   المشاریع   االستثماریة   والتنمویة   واالقتصادیة   بشقیها   الرقمي   والتقلیدي.

بالرباط والتحكیم للوساطة الدولي المركز ینهجها التي المؤسساتیة الشراكة إستراتیجیة ضمن تنظیمه یدخل               كما
مع التعاون وتوطید البدیلة الحلول ثقافة ونشر األعمال مناخ تحسین األولى الواجهة على: االشتغال إلى                 والرامیة
إدماج هي الثانیة الواجهة وخاصة) عامة وقطاعیة عمومیة مؤسسات ) المیدان في المشتغلین المؤسساتیین                الفاعلین
فرص خلق  الثالثة الواجهة ودولیا، جهویا وتسویقها بها ،والتعریف الوطنیة للخبرات تعزیزا واألجنبیة العربیة                الخبرات
ومهني وتقني وتكنولوجي ومعلوماتي اقتصادي وماهو علمي ماهو بین یمزج الذي ملتقى كهكذا والتواصل                للتبادل
التنمویة ومسراته وحكامته فاعلیته تعزیز شانها ومن تحكمه التي المنظومات تطویر بغایة وقانوني،               وقضائي

 الحاضرة   والمستقبلیة.

استخدام على و المعرفة على مكثف بشكل تعتمد وتقنیة واقتصادیة قانونیة كظاهرة وراهنیته الموضوع ألهمیة                 ونظرا
خلق إلى أدى مما المجتمع و االقتصاد و اإلدارة مجاالت تشمل متنوعة، تطبیقات في االتصاالت و المعلومات                   تكنولوجیا

 اقتصاد   جدید   یعرف   باالقتصاد   الرقمي   ،

الرقمي االقتصاد ظل في أنه حیث الصناعي، االقتصاد عن سماته من كثیر في یختلف نمط بأنه یعرف الرقمي                    واالقتصاد
والحكومیین االقتصادیین الفاعلین من یتطلب مما المجتمع، في السلع أهم من تصبح و رقمي شكل الى المعرفة                   تتحول
تجدیدها و توظیفها و المعرفة هذه على الحصول كیفیة معرفة واالستثماري والتشریعي االقتصادي القرار                وأصحاب

 بالضرورة،بل   و   الحرص   على   تطبیق   تكنولوجیا   حدیثة      كجزء   عضوي   من   متطلبات   إرساء   االقتصاد   الرقمي.



رئیسي بشكل البشریة العقول على تعتمد التي المعرفیة و المعلوماتیة الصناعة هو الرقمي، االقتصاد هذا یمیز ما                   ولعل
قد التي النزاعات تدبیر مستوي على او التنظیم مستوى على سواء المواكبة والتنظیمیة القانونیة التشریعات                 وعلى

 تنجم   عن   معامالت   االقتصاد   الرقمي   والتجارة   االلكترونیة.

بدیال یكون أن یوشك االقتصاد- من النوع هذا انتشار ظل في الیوم یمكننا كیف هو الملتقى على المطروح                    والتساؤل
والفاعلین الدول بین التجاري والتبادل االقتصادي النمو مخططات على انعكاساته استباق – التقلیدي               القتصاد
ومادور االلكترونیة؟ الوسائل عبر منازعاته ولتسویة لتنظیمه قانونیة وأنظمة تشریعات بوضع واالقتصادیین              التجاریین
المواكبة في األخرى النزعات حل والیات والتحكیم والخبراء والقضاء والقانونیین االقتصادیین والفاعلین              المشرعین
االقتصاد منازعات لتسویة المناسبة واآللیات جهة من والتنظیمیة والقانونیة التشریعیة للمتطلبات             واالستجابة

 واالستثمار   الرقمي   والتجارة   االلكترونیة   ؟

 

 المنظمون :

 المركز   الدولي   للوساطة   والتحكیم   بالرباط   بشراكة   وتعاون   مع   :-
 مجلس   المستشارین–   بالبرلمان   المغربي-
 فریق   التحكیم   السعودي-
  غرفة   التجارة   والصناعة   والخدمات   لجهة   الرباط-   سال-   القنیطرة-

 الشركاء      المؤسساتیون :
 وزارة   العدل-
 مركز      التحكیم   لدول   مجلس   التعاون   الخلیجي-
 مؤسسات   أخرى   وطنیة-

 المحاور :
  

 محاور   الملتقى :
  
 االقتصاد   الرقمي   في   الوطن   العربي      :   الرهانات   والتحدیات-
 مؤشرات   وآلیات   االنتقال   إلى   االقتصاد   الرقمي   وتداعیاته   على   االستثمار.-
     التشریعات   والقوانین   المنظمة   القتصاد   واالستثمار   الرقمي-
البیانات- لحمایة الرقمي واالستثمار االقتصاد لتطورات التشریعیة مواكبة في والقانونیة التشریعیة الهیئات             دور

 والمعامالت   االلكترونیة   للفاعلین   في   القطاع
 رهانات   وتحدیات   التي   تواجه   االقتصاد   الرقمي   في   ظل   االختالفات   والتباینات   التشریعیة   والتنظیمیة-
  ماهي   الحلول      القانونیة   والعلمیة      المقترحة   لكسب   الرهانات   و   مواجهة   التحدیات   ؟-
والتجارة- الرقمي واالقتصاد االستثمار منازعات تسویة في االلكترونیة والوساطة والتحكیم القضاء            دور

 الدولیة   ؟

      المشاركون   المدعوون :

    قطاعات   إداریة   مركزیة   ومحلیة   والمؤسسات   المنتخبة؛❖
 فعالیات   قضائیة   و   قانونیة   ومهنیة؛❖
 ومؤسسات   مالیة   وبنكیة   وتجاریة   وصناعیة؛❖
 الغرف   المهنیة:   الصناعة   والتجارة   والفالحة   والصید   البحري؛❖
  جامعات   ومراكز   البحث   العلمي   والدراسات   و   الشركات   المعلوماتیة...❖

 
 

 


