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 الدولية ومحاولة تعظيم اإلستفاده مما تتيحه من  القراءة المتأنية والواعية لالتفاقات:أوً* 
فرص وتقليل الخسائر التى قد تنجم عنها ، مع التنسيق بين الدول ذات المصالح 
المشتركة كالدول العربية واالسالمية والنامية لتعزيز موقف مفاوضيها فى المحافل 

  .الدولية 

اإلستعانة بالخبراء والباحثين من قبل كل من المفاوض والمشرع المصرى والعربى  : ,�ن	ً�
ليكون على بينه باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية لعملية العولمة ، ليتم 
التوصل إلى إتفاقات أو قوانين تحقق التوازن بين الصالح الوطنى وااللتزامات 

  .الدولية

عزيز مكانتها بين التكتالت تفعيل التكتالت االقتصادية االقليمية فى منطقتنا العربية لت : ,��3ً�
  .االقتصادية الضخمة فى الدول المتقدمة والنامية على السواء 

إنطالقاً من ضرورة قيام الدول بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتنسيق بين تعهداتها  : را.�ً�
الدولية وتشريعاتها الداخلية يوصى المؤتمر بإستكمال المنظومة التشريعية لتحقيق 
التنمية المستدامة بمايتفق مع التطورات العالمية الجديدة لدفع عجلة التنمية فى 

مع اإلهتمام بجودة المنتج التشريعى كى . اتجاهاتها االيجابية فى كافة المجاالت 
يتوافق ومقتضيات العصر وتدفق االستثمارات وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد 

  .الوطنى 

ولمة تفرض على الدولة ضرورة تطوير قدراتها الذاتية ، يؤكد المؤتمر على أن الع : �4م�ً�
االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل الوصول إلى مستوى المنافسة الدولية الذى 

وضرورة تنمية الوعى بمفهوم العولمة وما قد تخلفه من آثار بنية . تقتضيه العولمة 
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الوصول إلى التعامل اإليجابى مع هذه العملية من أجل حشد الطاقات وتعبئة الجهود 
  .والموارد للتنمية 

يؤكد المؤتمر على أنه من الخطأ بل من المستحيل أن تقوم العولمة على فكرة إمالء  : س�دسً�
ثقافة واحدة على جميع الدول وإنما من الضرورى الحفاظ على التنوع الثقافى 

ا النظام اإلقتصادى والفكرى ودراسة وتحليل النظم االقتصادية المختلفة بما فيه
  .اإلسالمى 

  :فى مجال الملكية الفكرية يؤكد المؤتمر على اآلتى  : س�.�ً�
 ضرورة الفهم الواعى التفاقات الملكية الفكرية التى تم التصديق عليها والتعرف -١

على األستثناءات الوراردة بتلك االتفاقيات وكيفية تعظيم االستفادة من المزايا 
االستيراد الموازى والتراخيص اإلجبارية واالفصاح فى : الوارده بها مثل 

  .براءات االختراع مع اإلعتراف بما يعرف بحقوق المزارعين 
 تهيئة المناخ العام للبحث العلمى واالبتكار واإلهتمام بالعلماء وتشجيعهم من خالل -٢

  .منح الحوافز المادية والمعنوية وتسويق منتجاتهم البحثية 
  .الدول النامية فى السيادة على مواردها النباتية والجينية  اقرار حق -٣

  -: فى مجال اإلستثمار األجنبى المباشر يوصى المؤتمر باألتى  :,�م�ً�

 االهتمام بدراسة دوافع ومحركات االستثمار األجنبى المباشر حتى نتمكن من -١
التعامل مع المستثمرين على اسس علمية وبما يضمن توفير الوقت والجهد 

  .وتعظيم اإلستفادة من تدفق اإلستثمارات األجنبية 
 عدم التركيز على مجرد تقديم الحوافز الضريبية فقط وانما أيضاً ضرورة -٢

  .اإلهتمام بالشفافية البيروقراطية وتنمية العنصر البشرى 

وفى مجال البنوك والمصاريف يوصى المؤتمر بتعظيم القدرة التنافسية للقطاع  : ��س�ً�
  .لمصرفى حتى يتمكن من مجابهة المنافسة الخارجية ا

  :وفيما يتعلق بغسيل األموال يوصى المؤتمر باألتى  :  ��5ًا
 ضرورة دعم التعاون الدولى واإلقليمى فى مجال مكافحة األموال من خالل -١

  .التنسيق بين قوانين ونظم الدول فى هذا الشأن 
 تعزيز التعاون القضائى لمكافحة جرائم غسيل األموال وااللتزام بتطبيق أحكام -٢

  .اتفاقيات األمم المتحدة للقضاء على مصادر األموال القذرة 
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 التأكيد على ضرورة أن يقومك الجهاز المصرفى بدور فاعل فى مكافحة غسيل -٣
  .األموال 

 وجوب تصدى المشرع لمكافحة غسيل األموال من خالل تشريع محكم يراعى -٤
والمحلية ويعكس حقيقة أن األضرار االقتصادية والسياسية األبعاد الدولية 

واالجتماعية لغسيل األموال أكبر من أى نفع أو مكسب عابر ينجم عن التساهل 
  .فى معاملة األموال القذرة 

  
 

  
 


