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رغبة منه في تشجيع ودعم االستثمار ،ونسجا على منوال التشريعات الحديثة في
مجال األعمال ،أفرد المُشرّع التونسي قانون التحكيم بمجلّة مُستقلة بعد أن كان
التحكيم كوسيلة لفض النزاعات مُنظما صُلب مجلّة المرافعات المدنية والتجاريّة.
تظافرت الجهود منذ تاريخ صدور المجلة ،من قبل الدولة ومراكز التكوين
والكليات وغيرها من المؤسسات العلمية ،للتعريف بالتحكيم وببقيّة الوسائل
البديلة لفض النزاعات .وعلى الرغم من ذلك ال تزال هذه األخيرة مجهولة أو غامضة
بالنسبة للعديد من المؤسسات االقتصاديّة التي تتساءل حول مزايا اللجوء للتحكيم
وعالقته بقضاء الدولة خالل مُختلف مراحل العمليّة التحكيميّة بدءا باالتفاق على
اللجوء إلى التحكيم وانتهاءا إلى الطعن في الحكم التحكيمي باإلضافة لباقي طرق
فض النزاعات سلميّا أو بالحسنى.
في هذا اإلطار واحتفاال بالذكرى  99لصدور مجلّة التحكيم التونسيّة ،يُنظم مركز
تونس للمصالحة والتحكيم تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهوريّة ،الندوة
الدولية السنوية التي تضم أبرز المختصين في المجال من تونس والخارج من ذوي
الثقافات القانونية المختلفة باإلضافة لعدد من المؤسسات االقتصادية التي عاشت
تجربة التحكيم ،سعيا منه إلى تسليط األضواء على أهمية التحكيم كوسيلة لفض
النزاعات من ناحية وعلى تطور الوسائل البديلة األخرى التي فرضها عالم األعمال.
كما تجسم هذه الندوة دعوة إلى ضرورة تنقيح المجلة التي باتت قاصرة على
مواكبة التطوّر والحركيّة التي يعيشها قانون التحكيم في العالم (التحكيم
اإللكتروني ،التحكيم مُتعدّد األطراف ،امتداد الشرط التحكيمي ،األوامر الناهية عن
التحكيم ،التحكيم االستعجالي ،تمويل التحكيم من قبل الغير .)...
ال يُمكن أن يقع التفكير في تنقيح المجلة من الناحيّة القانونيّة الصرفة وبمعزل عن
رُؤية المؤسسة االقتصاديّة بل يجب أن يكون نتاج تالقح القانوني باالقتصادي لضمان
الفاعليّة الجدوى العملية منه.
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