
 

                                    
 

 

2008حزيران  10باريس في   

 

 

 

 بيان صحفي 

 
  

    

 

     
ر البروفيسور جان دو غرانكو            

ة السيد باتريس موشون، رئيساً جديداً لمركز الوساط

 الفرنسي،-والتحكيم التابع لنظام التحكيم العربي

شرف.   والبروفيسور جان دو غرانكور، رئيس  

 
 

    
 السيد بلتريس موشون           

 

ً لم حزيران، السيد باتريس 9نعقدة  في لسته المالتجارة العربية الفرنسية، خالل جإنتخب مجلس إدارة عرفة   ركزموشون رئيسا

 .مركزلل يس فخريجان دو غرانكور رئ البروفيسور الفرنسي، كما انتخب-ة والتحكيم التابع للنظام العربيالوساط

 

"مركز الوساطة والتحكيم حيث أصبحت  مركزعلى التسمية الجديدة لل التجارية العربية الفرنسية الغرفة مكتبأن صادق بعد 

مما سيسمح اإلنفتاح على  على إعادة صياغة هذا النظام وافقبدال من "مركز التوفيق والتحكيم والخبرة"،  العربي الفرنسي"

 ميزها، ولسرعتها وكلفتها األقل. يونة الفائقة التي تالوساطة نظرا لل  الوسائل األخرى البديلة مثل 

 

بهدف منحهما  قاعدة أفضل،  ،والمجلس العلمي أي مجلس التحكيم والوساطةأجهزة النظام،  تشكيل ة علىثم صادق مكتب الغرف

  ريف به.عوتوسيع حقل اختصاصهما بحيث يكونا أكثر فعالية في الترويج للنظام والت
 

عدد كبير من األسماء المعروفة في مجالي التحكيم والوساطة، من العرب ومن الفرنسيين:  الجديدة االنظام بهيكليته أجهزة  ضمت

أستاذ مجاز في جامعة  ،، السيد توماس كاليPanthéon-Assas- Paris IIأستاذ مبرز في كلية الحقوق  ،الدكتور جاك فواييه

Versailles Saint Quentin ،أستاذ في جامعة باريس هللا، السيد جورج خير عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية Panthéon-

Assas- Paris II، محام لدى  ،السيد جالل األحدبفي فيرساي،  نقيب المحامين سابقاً لدى محكمة اإلستئناف ،السيد بول ريكيي

، السيدة SNIMوني للشركة الوطنية لصناعة التعدين )موريتانيا( المدير القان ،باريس و نيويورك، السيد بوكار ندييايمحاكم 

مفوضة أولى للوساطة لدى محاكم باريس، عضو في لجنة العمل المختصة بالوساطة لدى محكمة  ،دانتان بوري  كلي -مارتين

 اإلستئناف باريس، إلخ.

 

الفرنسي وفق تطور -تحكيم التابع للنظام العربيمع حرصه الدائم على تكييف هيكلية مركز الوساطة والوأوضح السيد موشون، 

اإلستمرار في العمل على تبسيط قواعد  على تتركز نشاط المركزمحاور  متطلبات الفعاليات المالية والصناعية والتجارية، أن

فرنسا وكذلك والشروع بتنفيذ برنامج محاضرات وندوات ودورات تأهيلية للتحكيم والوساطة في الوساطة  وإدخال أصول النظام

  في البالد العربية.

  

 لوائح األعضاء:
 الفرنسي. إضغط هنا.-مجلس التحكيم والوساطة التابع للنظام العربي -

  , إضغط هناالفرنسي-للنظام العربي المجلس العلمي للتحكيم والوساطة التابع -

  
 

 

 

 

 

 


