
  

 

 

الدولة تتمحور الندوة حول المسائل الجوھرية وا�شكاليات المطروحة اليوم في مجال التحكيم الّذي يشمل 

سيحاضر في ھذه الندوة مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الدولي والمحلّي يمثلون 
من باحثين وأكاديميين وممارسين وممثّلين عن غرفة التجارة الدولية 

الدولة وكذلك مستشارين قانونيين للشركات وبصفة عامة مھتمين بالقضايا التحكيمية التي تشمل 

في اللجوء إلى التحكيم وكذلك مسألة حدود 
كما ستتيح الفرصة للتعرف على تجربة غرفة التجارة 
الدولية في تعاملھا مع الدول والمؤسسات المتفرعة عنھا ومن بينھا القضايا التحكيمية التّي تضّم الدول من جھة 
وفي ھذا ا�طار سيقع التطّرق إلى وجھة 

 

تتوّجه ھذه الندوة إلى كافّة المھتمّين بمجال التحكيم الدولي وبصفة خاّصة المحامين والمستشارين القانونيين لدى 

 

 

الراعي ا�ع�مي
 
 
 
 

 

 

 

، الدولة والمؤسّسات المتفّرعة عنھا

مرت، تونس

تتمحور الندوة حول المسائل الجوھرية وا�شكاليات المطروحة اليوم في مجال التحكيم الّذي يشمل 

سيحاضر في ھذه الندوة مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الدولي والمحلّي يمثلون 
من باحثين وأكاديميين وممارسين وممثّلين عن غرفة التجارة الدولية ثقافات قانونية مختلفة وتجارب متنوعة 

وكذلك مستشارين قانونيين للشركات وبصفة عامة مھتمين بالقضايا التحكيمية التي تشمل 

في اللجوء إلى التحكيم وكذلك مسألة حدود الدولة والمؤسّسات المتفرعة عنھا من بين محاور الندوة مسألة أھلية 
كما ستتيح الفرصة للتعرف على تجربة غرفة التجارة . حصانة الدولة عند التنفيذ في مجال التحكيم الدولي

الدولية في تعاملھا مع الدول والمؤسسات المتفرعة عنھا ومن بينھا القضايا التحكيمية التّي تضّم الدول من جھة 
وفي ھذا ا�طار سيقع التطّرق إلى وجھة . ة أخرى طبقا لمعاھدة استثمار تربط الطرفين

  . نظر الممثّلين عن ھذه المؤسّسات في ھذا الشأن

  .ستختتم الندوة بتنظيم مائدة مستديرة حول تطوّر عقود الدولة وآفاقھا المستقبلية

 إلى من تتوجه ھذه الندوة؟

تتوّجه ھذه الندوة إلى كافّة المھتمّين بمجال التحكيم الدولي وبصفة خاّصة المحامين والمستشارين القانونيين لدى 
.نثيالشركات المعنية بالتحكيم الدولي والقضاة واVساتذة الجامعيين والباح

 

 
 

 الراعي ا�ع�مي
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مرت، تونسڤنزل الموفنبيك،  :المكان  

 عرض للحدث

 

تتمحور الندوة حول المسائل الجوھرية وا�شكاليات المطروحة اليوم في مجال التحكيم الّذي يشمل 
  .والمؤسّسات المتفّرعة عنھا

  
 

سيحاضر في ھذه الندوة مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الدولي والمحلّي يمثلون 
ثقافات قانونية مختلفة وتجارب متنوعة 

ICC،  وكذلك مستشارين قانونيين للشركات وبصفة عامة مھتمين بالقضايا التحكيمية التي تشمل
  .والمؤسّسات المتفّرعة عنھا

 
 

من بين محاور الندوة مسألة أھلية 
حصانة الدولة عند التنفيذ في مجال التحكيم الدولي

الدولية في تعاملھا مع الدول والمؤسسات المتفرعة عنھا ومن بينھا القضايا التحكيمية التّي تضّم الدول من جھة 
ة أخرى طبقا لمعاھدة استثمار تربط الطرفينوالمستثمرين من جھ

نظر الممثّلين عن ھذه المؤسّسات في ھذا الشأن
  

  

ستختتم الندوة بتنظيم مائدة مستديرة حول تطوّر عقود الدولة وآفاقھا المستقبلية

 إلى من تتوجه ھذه الندوة؟
 

تتوّجه ھذه الندوة إلى كافّة المھتمّين بمجال التحكيم الدولي وبصفة خاّصة المحامين والمستشارين القانونيين لدى 
 الشركات المعنية بالتحكيم الدولي والقضاة واVساتذة الجامعيين والباح

 
 بدعــم

 

 

 

 با�شتراك مع
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جــبرنامال  

 
 

  8:30 – 9:00 ا�ستقبال والتسجيل
 

  9:00 – 9:15 كلمة ا�فتتاح 
 

 عميد المحامين التونسيين
المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليةممثلين عن   

 
أو أھلية الدولة والمؤسسات المتفرعة عنھا في اللجوء إلى التحكيم قابلية النزاع للتحكيم من حيث اVطراف 10 :00 – 9:15   

 

  ؟تتمّسك بأحكام قانونھا الداخلي لمعارضة تفعيل شرط التحكيمدولة أن لاليوم ل يجوزھل 
سيتطلّع المشاركون خaل ھذا المؤتمر على الوضع الحالي  ؟ھل `يزال ھذا الموضوع مطروحا للنقاش ببعض البلدان

.با�ضافة إلى تحديد ا�شكاليات في ھذا المجال واbفاق المستقبلية  
 

الجھات الدوليةتجربة غرفة التجارة الدولية  في تعاملھا مع   11:00 – 10:00  
 

  . دور غرفة التجارة الدولية في إنشاء التحكيم الّذي يضّم جھات دولية
تحكيم غرفة التجارة الدولية إطارا مرجعيا لفض  لماذا  لطالما إعتبرت الدول والمؤسسات المتفرعة عنھا

الدولة نزاعاتھا؟ كيف تستجيب خدمات غرفة التجارة الدولية لفّض النزاعات لتطلعات الدول؟ ما ھو موقف 
 والمؤسّسات المتفّرعة عنھا؟

 

 11:00 – 11:30 إستراحة شاي

            

  11:30 – 13:00  في التعامل مع التحكيم الدولي والتوجھات الجديدة تجربة وخصوصيات الدولة والمؤسسات المتفّرعة عنھا

 
للدولة والمؤسسات المتفرعة عنھا با`ستناد لمختلف خبراتھا المطالبة بمعاملة خاّصة بسبب القيود التّي   ھل يمكن

رصد ميزانية التكاليف واختيار المستشارين والمحكمين والمتابعة المؤسساتية للقضية وا`لتزام بالحكم الرشيد   :تلزمھا
ھل  يمكن أن تؤثر ھذه القيود على حسن سير إجراءات التحكيم؟ ھل أن تمويل التحكيم  من قبل أطراف  ...والشفافية 

                         ؟ ھل يمكننا  التوّصل إلى إيجاد اتجاھات جديدة؟ثالثة يمكن أن يساھم في إيجاد حل لبعض ھذه القيود
 

 13:00 – 14:30 الغداء          

 

 14:30 – 15:30 حصانة الدول  عند التنفيذ وتصنيف ممتلكاتھم

 

ھل توجد من الجانب العملي حدود واضحة  ھل يمكن لدولة طرفا في التحكيم أن تتمسك  بحصانتھا وماھي شروط ذلك؟
  بين الممتلكات العامة والممتلكات التجارية؟

مناسبة لتسوية  وطرق ممارساتھم العملية وسيطرحون حلو` مفرصة لتبادل خبراتھم الطويلة ومعارفھ تحدثينستتاح  للم
 .فرعة عنھاالنزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم التي تضّم الدول و المؤسسات المت

    
  15:30 – 16:00 إستراحة شاي

 

النـزاعات ا`ستثمارية من عقود الدولة إلى تحكيم: مائدة مستديرة  17:00 – 16:00  
 

  .مفھومھا ونظامھا القانوني: ستتناول ھذه الحّصة ا�شكالية المألوفة لعقود الدولة

  التغييرات التي  طرأت على ھذه ا�شكالية بسبب تداخلھا مع آليات القانون الدولي لaستثمار؟ ماھي
 ما ھي تداعيات ذلك على التحكيم؟

 

  18:00 – 21:00 البرنامج الثقافي 
 

حفل إستقبال بقصر النجمة الزھراء، سيدي بوسعيد -  

العربية والمتوسطيّة ىمركز الموسيقو   "La Maison du Baron d’Erlanger "منزل البارون دير`نجي زيارة موجھّة ل -   

لفّنان الجاز محمد علي كّمونحفل موسيقى  -  
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نالمحاضــرو  
 

جامعة القاھرة، وشريك رئيسي  ،أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق محمد ص�ح الدين عبد الوھاب،
مصر ،القاھرة ،القانونية والمحاماة مؤسس بمكتب ذوالفقار وشركاھا لjستشارات  

 

سويسرا ،جنيففي  بالمعھد العالي للدراسات الدولية والتنمية أستاذ فخري ،أبي صعبل يميش رججو   
 

محامون ومستشارون قانونيون، عّمان، اVردنالشريك ومؤسّس مكتب الجازي ومشاركوه المدير  ،محامي عمر الجازي،  

 

  بنقابة المحامين بباريس والقاھرة، لندن، المملكة المتحّدة محامية مّرسمة سالي الّسواح،
 

أستاذ فخري بجامعة برغندا، رئيس سابق بالجامعة اVكاديمية، فرنسابن شناب، علي    
 

عميد كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تونسسامي البوسطنجي،   
 

اVمين العاّم لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، باريس، فرنساأندريه كارليفاريس،   
 

، نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة بمكتب المحاماة شملول وشركاؤه، الجزائر مؤسسّ  شريكمحمد شملول، 
 لغرفة التجارة الدولية 

   

فرنسا محامي شريك، بريدن برات، باريس،د فتح ّهللا، ئرا  

 

، باريس، فرنساآرشيبل بمكتب المحاماة محامي شريكجاك آلكسندر جيناي،   
 

وغرافي، باريس، فرنسا سمحامي شريك، ديران حمدي غرافي،  
 

محكم، مدير شريك بمكتب حافظ للمحاماة، القاھرة، مصركريم حافظ،   
 

محامية، باريس، فرنساآنا جوبين بريت،   
 

جنيف، سويسرافي  بالمعھد العالي للدراسات الدولية والتنميةأستاذ فخري ل جاكاي، يجون ميش  
 

مدير مكتب محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية، البحر اVبيض المتوسط والشرق اVوسط وإفريقيا سامي الھواربي، 
  الكناني الھواربي، تونسلخدمات فّض النزاعات لغرفة التجارة الدولية، دبي، محامي شريك بمكتب المحاماة بوصيان 

 

محامية مرسّمة بنقابة المحامين بليبياإبتسام الكي�ني،   
 

ب س س ليميتد، باريس ولندن مستشارة، فانين كابيتل  ياسمين محّمد،  

 

عضو في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ،خبيرة محاسبات وسيلة موزاي،  
 

باريس، فرنساتحكيم، للالفرنسية  لجنةل التابع   OHADA   مع البحوث، رئيس مجأستاذ جامعي بفرنسا وإفريقياآشيل نغونزا، 

   

  محامي شريك بمكتب القشيري وراشد ورياض لjستشارات القانونية والمحاماة، القاھرة، مصرأحمد القشيري، 

 

 مدير سابق للجنة الفرنسية للتحكيمومحامي، شريك مؤسّس بمكتب المحاماة لوبولونجي وشركاؤه، فيليب لوبولونجي، 

  باريس، فرنسا
 

محامي شريك، فو`ي ھواق، باريس، فرنسابرونو لورون،   
 

أستاذ قانون، تونسعلي مزغنّي،   
 

محامي شريك، ديكرت ل ل ب، باريس، فرنسا إيدواردو سيلفا روميو،  
 

أستاذ بجامعة القانون بفاس، المغرب خالد زاھر،  



الدولة والمؤسّسات المتفّرعة عنھا ،التحكيم  
  2015اي ـم 14

 

 

والتسجيل النقاط اللوجستية  

  المكان

 نزل الموفمبيك، قمرت، تونس
المرسى، تونس 2078، 36ب .شارع الطيب المھيري، ص  

 
 لغات العمل

)مع توفير الترجمة الفورية(ستنعقد كافّة مناقشات وأعمال الندوة باللغتين الفرنسية والعربية   

 

 كيف يتّم التسجيل
التسجيل وإعادة إرسالھا مع  ا�شارة إلى كيفية السداد الرجاء تعمير إستمارة  

 

barbara.chalghaf@iccwbo.org : ا`لكتروني البريد  

+216 71 840 297 : الھاتف    

+ 216 71 288 844 : الفاكس  

www.iccarbitration.org :الموقع ا`لكتروني 
 

.التسجيل ورسومالتسجيل  سيتّم تأكيد التسجيل بعد تلّقي إستمارة  

 
 رسوم التسجيل

دينار 200   :                                    السداد بالدينار التونسي  

أورو 200:                                                 السداد باVورو  

 

تغّطي رسوم التسجيل جميع أنشطة المؤتمر بما في ذلك وجبات الغذاء، حفل ا�ستقبال، المشروبات، الوثائق وورقات 
.العمل والدعوة للبرنامج الثقافي  

 
 السفر وا�قامة

يتحّمل المشاركون مسؤولية القيام بترتيبات السفر وحجز الفنادق . التنقّل والحجز بالفنادق نفقات` تغطّي رسوم التسجيل 
  .الخاّصة بھم

 
 سياسة إلغاء الحجز

` يقع استرجاع اي . 2015 ماي غّرة٪ من رسوم التسجيل إذا تم استaم إشعار ا�لغاء خطيا قبل 50يقع استرجاع  
.التاريخرسوم اذا تم ا�لغاء بعد ھذا   

 

إعaمنا بذلك قبل عقد  يمكن نقل التسجيل إلى شخص آخرمن نفس الشركة أوالمؤسسة دون دفع رسوم إضافية على شرط
 barbara.chalghaf@iccwbo.org المؤتمر عن طريق إرسال بريد الكتروني إلى:  
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 إستمارة التسجيل

اركــالمش  

 

         :معلومات خاّصة بالمشارك

         :الخ/ اbنسة/ السيّدة/ السيّد

         :اللقب

         :ا�سم

      :المؤسّسة :المھنة

         :العنوان

         

      :الو`ية/ المدينة  :الترقيم البريدي

      :البريد ا`لكتروني   :البلد

       :الفاكس  :الھاتف

 

)الرجاء ا�شارة إلى المعلوم الّذي سيقع إعتماده عند السداد( :التسجيلرسوم   

دينار 200:                                 السداد بالدينار التونسي   �  

أورو 200  :                                         السداد باVورو  �  

 

 السداد
عنوان المؤتمر وإسم المشارك ا�شارة إلىعند السداد يرجى   

 

 Bureau Régional de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI  عبر تحويل بنكي لفائدة:  � 

 

دينار 200: السداد بالدينار التونسي  

ي    الحساب البنكي بالدينار التونس      
RIB: 01 001 020111200503889   
IBAN: TN59 0100 1020 1112 0050 3889 
BIC (Swift): ATBKTNTT 

            أورو 200: السداد باVورو

                 الحساب البنكي باVورو
     020 1121 069787 : رقم الحساب  

      ستون -البنك العربي التونسي: البنك
RIB:: 01 001 020112106978783  
IBAN: TN59 0100 1020 112106978783 
BIC (Swift) ATB: ATBKTNTT 

       
 

 Bureau Régional de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI عبر شيك لفائدة : �  

 

 التاريخ/         /            / ا�مضاء     

 

 معلومات حول حماية البيانات
بموجب ). غرفة التجارة الدولية( وسيتم تخزينھا في قواعد بيانات غرفة التجارة الدولية �ستخدامھا من طرفھا فقط. سيتم استخدام المعلومات التي تقدمھا في ھذه ا�ستمارة �غراض التسجيل

:فانه  بإمكانك الوصول إلى ھذه المعطيات وطلب الحذف والتصحيح في أي وقت و ذلك عن طريق ا�تصال بالبريد ا�لكتروني 1978 جانفي 6 القانون الفرنسي الصادر في  
.arbevents@iccwbo.org 

  . والندوات والعروض التجارية ا�خرى ويمكن لغرفة التجارة الدولية استخدام المعلومات التي تقدمھا :ع9مك بالتطورات في مجال نشاطك و ذلك من خ9ل المنشورات وا�شتراكات             
  

 


