
  

  األولــــــــىاألولــــــــى الــــــدورة العـــربية الفرنســــــيةالــــــدورة العـــربية الفرنســــــية
  ةةللتـــــدريب على التحكيــــــم والوســـــــــاطللتـــــدريب على التحكيــــــم والوســـــــــاط

  
  

الســــــورية "و  التــابع للغرفــــة التجــارية العـــــربية الفرنســــــية  نظــــم مرآــــز الوســـــاطة والتحكيـــــــــم
الــــــدورة " الفرنســــــــي  –نـــــادي األعمــــال الســـوري  باالشــــتراك مع"  ية والتحكيميـــــــةللدراســـــات القــانون

الجمهـورية (، التي ٌعقــدت في دمشــق "العـــربية الفرنســــــية األولــــــــى للتـــــدريب على التحكيــــــم والوســـــــــاطة
  . 2009نوفمبــر / تشـرين الثــاني  16و  15ي يومـ) العـربية الســورية

  
وآان الدآتور صـالح بكـر الطيـار، األمين العـام للغرفة التجـارية العـربية الفرنســية، قد توجـه إلى دمشــق مع 

  .ورةالمحــاضرين وسـاهم في هذه التظـاهرة بإلقـاء آلمتيــن في الجلســة االفتتـاحية والجلســة الختــامية للــد
  

وقد توجهــت هذه الـدورة إلى المحـامين والمستشـارين القـانونيين والمصـرفيين ورؤسـاء ومـدراء المؤسسـات والشـرآات، 
على تحقيق  وحــرصت..... راء المشــاريع، الخوالمـدراء والمسـؤولين عن الشـؤون الدوليـة وعن إدارات التصـدير ومــد

  : هــدفين 
  

ات التحكيم والوسـاطة آوسـيلة لحل النزاعـات التجـارية نظــرا لمـرونة اإلجــراءات وســرعتها ميــزالتعــريف ب .1
  وقلـة تكلفتهـــا،،،

  . إتقــان آليــات التحكيــم والوســاطةالمســاعدة على  .2
  

ـي في مرآـز الوسـاطة أما الدورة التأهيـلية بحد ذاتها، فقد تكفــل بها أعضــاء من مجلـس التحكيـم ومن المجلس العلمـ
  :والتحكيـم وهم 

  باتريس موشـــــون األستاذ
  ماتياس أوديـــت  األسـتاذ
  ة آنــا عطــاهللاألسـتاذ
  ســلفسـتر تانــدو دو مارســاك األسـتاذ

  )مقيـــم في دمشــق(واألسـتاذ ريـاض غــالي 
  

  : وقد عــالج برنــامج هذه الــدورة المواضيــع التــالية 
  

  مّيــزات نظـام التحكيـم العـربي الفرنســي  - للجــوء إلى التحكيـــم الدولـــــــي ا •
  اللجـــــوء إلى الوســــاطة •

  
  : التحكيـــم التجــارية الدولـــــي  •

  2008آذار  25القـانون الجـديد للتحكيـــم في ســوريا، الصـادر في   -
  ة والتجـــاريةالتحكيـــم في حـل النزاعــات المصــرفي  -
  تحـــرير الحكــم التحكيمـــــي  -

  
 :التحكيـــم واالســتثمارات األجنبيــــــة   •

 (CIRDI)تقـــديم عــرض عن المرآز الدولي لحـل النزاعــات المتعلقـــة باالســـتثمار   -
  CIRDIالمــراحل الرئيســـية لقضية تحكيمية وفـــق الـ   -
  حـول أســـاس العقـــد  CIRDI االدعـــاء لدى الـ  -
  .حــول أســاس اتفــاقية لحمــاية االســتثمارات  CIRDIاالدعـــاء لدى الـ  -

  
  . معـــالجة قضيـــة تحكيميـــــة •

  
  .في آل جلسة، وبعد انتهاء المداخلـة،  للمناقشــة وطـرح األســئلةللحضــــور  المجـــال وقد ٌأتيـــح
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ذه الـدورة بنجــاح آبيــر في ســوريا، حيث تم تســجيل أآثر من مـائة وخمســين مشــارآا، وتم منح أآثــر من حظيت ه
وقد قـــدمت غــالبية المشــارآين من . للمســـجلين الذين تـــابعوا آــل أشـــغال هذه الدورة التأهيليــــة" شـــهادة"مــائة 

والجـدير بالذآــر أن هنــالك مجموعــة . ن من المحــافظات ال ســيما من حلــبعـدة مـدمدينـة دمشــق، وجـاء عــدد من 
  .  من المحــامين قــدمت للمشــارآة من مدينـة الحســكة، الواقعــة في شــمالي ســوريا

  
وهكذا . هـــا للمشـارآةآما منحت الســـلطات الســورية عنــاية خــاصة ألشــغال هذه الفعــالية وأوفــدت ممثليـن عن

حرصـت وزارة العــدل على المشــارآة بشـكل وثيــق وأوفــدت لتمثليهـــا الدآتور وليــد منصــور، من إدارة التشــريع، 
  . عرضــا عن قــانون التحكيـم الســوري مالذي شــارك في آـافة الجلســات وقـد

  
آما . ـل النقيب المرآــزي للمحـامين الذي حضـر بعض أشـغال الدورةمثآما شــارآت شــخصيات من أعلى المســتويات، 

آذلـــك أوفـــدت دوائــر أخــرى من الدولـــة ممثليــن . تم تمثيـــل مجلــس الشــعب بعــدد من أعضــائه من عــدة لجـــان
  . عنهـــا

  
 إذ. تثــري المواضيـع المطــروحةنهـاية الجلســات ل وقد تميـــز الحضــور بمســتواهم الرفيـــع وجــاءت المناقشــات في

أعــرب المحــاضرون مــرارا عن و. ا ويدلــــــوا بآرائهــــمٌأتيــحت الفرصـة للمشــارآين لكي يستفســروا ويعّلقـــو
يرفـــع من  ـــاتشقانمارتيــاحهم وإعجــابهم بمســتوى المشــارآين وباالســئلة المطـروحة،  مؤآديــن أن مســتوى ال

  . مســتوى الفعــالية بأآملهــا
  

إذ قــامت الصحـافة المكتــوبة والقناة التلفزيونية الرسـمية وعــدة : آذلك حظيــت هذه التظــاهرة باهتمـــام إعــالمي واســع 
  .راء مقـــابالت مع المحاضـــرينتلفزيونية بإجــة قنـوات دآما قـامت عـ. ــة أخبـار الفعــاليةقنــوات فضــائية بتغطيـ

  
  .وقد أعــرب الحــاضرون عن رضــائهم التـــام عن هذه العمليــــــة التي قــّدروا أنها نــاجحة إلى حـد آبيــر

  

  
  
  

،  الدآتور صـالح بكر الطيــار، "للدراسـات القـانونية والتحكيمية الســورية"األســتاذة إيمــان شنشــول، مدير عــام : من اليســار إلى اليميــن 
ربية الفرنسية، األمين العـام للغرفة التجـارية العـربية الفرنســية، األســتاذ باتريـس موشــون، رئيـس مرآــز التحكيـم والوســاطة في الغرفة الع

  . العــدل الســوريةالدآتـور وليـد منصــور، من دائرة التشــريع في وزارة 
  
 
 



  
 

 .األســتاذة آنــا عطـــاهللا
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  


