ندوة دولية

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات
اجلمعة والسبت  92و 03ماي 9302
نزل ريجنسي – قمرت – تونس

البرنامج العلمي
اليوم األول  :الجمعة  92ماي 9102

 08.30التسجيل
 09.00اإلفتتاح والكلمات الترحيبية

الجلسة العلميـــة األولى "التحكيم واألعمال"
 09.30التقرير التمهيدي :األستاذ حاتم الرواتبي ،محام وأستاذ جامعي.
 09.45حلقة نقاش بمشاركة ممثلين عن مؤسسات اقتصادية عاشت تجربة التحكيم :
المحور األول :حلقة نقاش حول" :التحكيم ومحيط األعمال :رؤية المؤسسة االقتصادية"
مديرة الحوار :السيدة وداد بوشماوي،
رئيسة االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
 10.15نقاش
 10.45إستراحة قهوة

11.00

الجلسة العلمية الثانية
"التحكيم ومحيط األعمال :رؤية رجل القانون"
إدارة الجلسة :السيد رشيد الصباغ
الرئيس األول لمحكمة التعقيب وللمحكمة اإلدارية سابقا

 11.05المداخلة االولى "مزايا التحكيم وطموحات المؤسسة االقتصادية؟ "
المحاضر :األستاذ فرحات التومي األستاذ الجامعي والمحامي لدى التعقيب
 11.25المعقبMme Annet Han HOOFT , vice-president de la comission d’arbitrage de la CCI, :
avocate et arbitre international

 11.35المداخلة الثانية" :السرعة والسرية والتخصّ ص :هل ما زال التحكيم متفوقا على قضاء الدولة؟"
السيد عبد هللا هاللي ،الرئيس األول لمحكمة التعقيب سابقا
11.55.المعقب :األستاذ أحمد الورفلي ،محام ،قاض سابق -عضو المجلس العلمي لمركز تونس للمصالحة والتحكيم

12.05نقاش
13.00غداء

"الجلسة العلمية الثالثـة "القضاء والتحكيم"
رئاسة الجلسة األستاذ عمر الدراجي،
رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم ،المغرب
 15.00المداخلة األولى "دور القضاء قبل صدور حكم التحكيم :المساعدة والمراقبة "
المحاضر األستاذ نجيب الزغالمي المحامي والرئيس األول السابق لمحكمة االستئناف بتونس سابقا
 15.20المعقّب :األستاذ سامي البسطانجي ،عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
 15.30المداخلة الثانية "الطعن في حكم التحكيم ،بين الشمولية والرقابة الشكلية"
المحاضر األستاذ كمال شرف الدين ،المحامي واألستاذ الجامعي وعضو المجلس العلمي لمركز تونس
للمصالحة والتحكيم
 15.50المعقب :السيدة سلوى سالمة ،قاض مستشارة بمحكمة االستئناف بتونس
:16.00إستراحة

الجلســـــــــــــة العلميــــــــة الرابعة
رئاسة الجلسة السيد خالد العياري
الرئيس األول لمحكمة التعقيب ورئيس المجلس األعلى للقضاء
 16.15المداخلة األولى "تنفيذ حكم التحكيم"
المحاضر األستاذ نور الدين قارة ،المحامي واألستاذ الجامعي
المعقب :األستاذة سلمى خالد ،أستاذة جامعية
16.45.المداخلة الثانية" :تونس :مكان للتحكيم الدولي ؟"
المحاضر :األستاذ فتحي كميشة ،محام ومحكم
المعقب :األستاذة ريم بن خليفة ،أستاذة جامعية
: 17.00النقاش العام
 :03.71تكريم الضيوف واألشخاص المميزين في تاريخ المركز والتحكيم

اليوم الثاني السبت  71ماي 9102
الجلسة العلمية الخامســـــــــــــة" :الوسائل البديلة لفض النزاعات"
رئاسة الجلسة  :األستاذ محمد فاضل محفوظ
عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

" 09.00الموفق المصرفي :أي حصيلة؟"
المحاضر :األستاذ توفيق بن نصر ،أستاذ جامعي ومحام
المعقب :األستاذ محمد لطفي اآلجري ،محام ،رئيس الجمعية التونسية للوساطة وعضو الهيئة التنفيذية لمركز
تونس للمصالحة والتحكيم
 9.30نقاش
 10.15إستراحة
 10.30حلقة نقاش حول" :الوسائل المستحدثة":هل نجح الخيال القانوني في المزج بين التحكيم والمصالحة؟"
إدارة الحوارMme Geneviève AUGENDRE , Présidence de l’Association Française de l’Arbitrage :

المشاركون :
األستاذ لطفي الشاذلي ،عميد كلية العلوم القانونية واالجتماعية والسياسية ،تونس 9
األستاذ واثق المغربي ،محام وعضو المجلس العلمي لمركز تونس للمصالحة والتحكيم
األستاذة سعاد يوسف ،أستاذة جامعية ،تونس
Monsieur Ali ZARROUK, membre de l’Association Française de l’Arbitrage
Monsieur Noel MELIN, secrétaire général de l’Association Française de l’Arbitrage

الجلسة الختامية
رئاسة الجلسة  :األستاذ مبروك نجوعة ،نقيب المحامين بعنابة -الجزائر
 11.30النقاش العام
 12.30التقرير الختامي للندوة :األستاذ المنجي الغريبي ،محام وعضو المجلس العلمي لمركز تونس للمصالحة والتحكيم
12.50توزيع شهادات المشاركة واختتام أعمال الندوة

