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   ۱ | ةـحـفـص 

 

 برنامج المؤتمر
   

 

 

 
 

 

 قاعة جراند – مساءً  التاسعةالساعة  مساًء حتى الثامنةالساعة  ۲۰۱٦ نوفمبر ۸۱ الجمعةيوم  المشاركين يبدأ تسجيل
 ۲۰۱٦نوفمبر  ۱۹الموافق  السبتاليوم األول 

 تسجيل المشاركين ۹٫۰۰:  ۸٫۰۰

۰۹
٫۰

۰
 : 

۱۰
٫۱

٥
 

 الجلسة االفتتاحية
Uبالحضور الترحيب كلمة 

 )دقائق ۱۰(  الرءوف عبد دمحم/ الدكتوراألستاذ 
وعضو مجلس إدارة المجلس  (IFCAI)، نائب رئيس االتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري الدولي مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري

 )مصر( (ICCA)الدولي للتحكيم للتجاري 
 االفتتاحية الكلمات

 )دقائق ۱۰( العربينبيل / معالي األستاذ الدكتور
 )مصر( سابقاً  العام لجامعة الدول العربيةاألمين  ،رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

 )دقائق ۱۰( تيموثى ليماي/ السيد األستاذ 
 الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة العامة باألمانة القانونية الشئون بمكتب الدولي التجارة قانون لقطاع التابعة التشريعية الوحدة رئيس 
                                               )النمسا() األونسيترال(

 )دقائق ۱۰( بندر بن سلمان بن دمحم آل سعود /سمو األمير الدكتور
                                             )المملكة العربية السعودية(عوديين ري للمحاميين السة، الرئيس الفخج العربييدول مجلس التعاون لدول الخلالتحكيم التجاري لس الفخري لمركز الرئي 

 )دقائق ۱۰( هللا أمر برهان/ الدكتور المستشار
  )مصر(سبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة األ الدوليللتحكيم  العربيأمين عام االتحاد  

U الرئيسية الكلمة)Keynote Speaker( 
 )دقيقة ۲٥( فتحي والى/ األستاذ الدكتور

 )مصر(جامعة القاهرة  -أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عميد كلية الحقوق األسبق 
 )مصر(مكتب ذو الفقار وشركاها لالستشارات القانونية والمحاماة  -الذهبي  الراعيكلمة  ۱۰٫۲٥:  ۱۰٫۱٥
 استراحة قهوة ۱۰٫٤٥:  ۱۰٫۲٥

۱۰
٫٤

٥
  :

۱۱
٫٥

٥
 

 التحكيم الدولي فيدور محاكم الدولة  فيالتطورات والتحديات المؤثرة أبرز  :األولىالجلسة 
 أحمد القشيري/ األستاذ الدكتور: الجلسةرئيس 

القشيري وراشد ورياض للمحاماة، نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس شريك رئيسي بمكتب   
 )مصر(األسبق، عضو مجلس المحافظين مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  

 التحكيم الدولي فيإساءة استخدام حقوق الدفاع 
 كريمادس برناردو /البروفيسور 

 )اسبانيا( سابقا للتحكيم اإلسبانية المحكمة رئيس 
 التدابير الوقتية ودور محكم الطوارئ  

 آنيت ماجنسون/ األستاذة 
 )السويد(األمين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة استكهولم للتجارة  

 المحكم والقاضي والمبادئ الدستورية

 
 أحمد الورفلي/ األستاذ

 )تونس(وشركاه، قاضى سابق ، مستشار قانوني لرئيس الجمهورية سابقاً  يشريك رئيسي مكتب الورفل 
 مناقشة عامة ۱۲٫۲٥:  ۱۱٫٥٥
 استراحة قهوة ۱۲٫٤٥:  ۱۲٫۲٥
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  دور محاكم الدولة في تفعيل اتفاق التحكيم ومعاونة هيئات التحكيم :الثانيةالجلسة 
آنيت ماجنسون/ األستاذة : رئيس الجلسة   

  معاونة القضاة امدى يمكنه يلى أإالمستجدات و: ألونسيترالآليات القواعد اإلرشادية ل
 تيموثى ليماي/ األستاذ  

 التحكيموالعقود اإلدارية بين القضاء  فيالشروط اإلرادية 

 
 دمحم صالح عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور

رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وشريك رئيسي ورئيس مجموعتي التحكيم الدولي وتمويل المشروعات بمكتب  
 )مصر(ذوالفقار وشركاها لالستشارات القانونية والمحاماة، نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس،

 الحصول على األدلة فيمعاونة المحكم  فيسلطة القضاء 

 جويس –مايكل باتشيت / األستاذ 
 )المملكة المتحدة( Outer Temple Chambersمحام ومحكم دولي أوتر تمبل تشامبرز  

 مناقشة عامة ۱٤٫۲٥:  ۱۳٫٥٥
 غذاء استراحة ۱٥٫٥٥:  ۱٤٫۲٥

 

۱٥
٫٥

٥
  :

۱۷
٫۰

٥
 

 محاكم الدولة واعتبارات حيدة واستقالل المحكمين  :الثالثةالجلسة 
 برناردو كريمادس/ البروفيسور  : الجلسة رئيس

 في مجال التحكيم الدولي) الليّنة(عالقة محاكم الدولة بالقواعد اإلرشادية 

 هادى سليم/ البروفيسور 
 )لبنان - فرنسا( François-Rabelais University (Tours) أستاذ القانون، جامعة فرانسوا رابليه 

 األخيرة الفرنسيضوء أحكام القضاء  فيااللتزام باإلفصاح عن تعارض المصالح 

 هنجيلوبفيليب لو/الدكتور األستاذ 
 )فرنسا( مقيد لدى نقابة المحامين اليونانية –سابقاً  للمحاماة، رئيس لجنة التحكيم الفرنسية همكتب لوبولنجي

 موضوع النزاع بين القاضي والمحكمعدم الحيدة تجاه 

  نسيب زيادة/ البروفيسور 
 )لبنان -البحرين (الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات 

 مناقشة عامة ۱۷٫۳٥:  ۱۷٫۰٥
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 ۲۰۱٦نوفمبر  ۲۰الموافق  االحداليوم الثاني 

۹٫
۳۰

  :
۱۰

٫٥
٥

 

 )مع وضد( التحكيميةالرقابة القضائية على قرارات المؤسسات : حلقة نقاشية :الرابعة الجلسة
 جرجس عبد الشهيد/ األستاذ : رئيس الجلسة 

 )مصر( شريك ، مكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماة واالستشارات القانونية
 شريف العطَّافي /الدكتور

 )مصر( والمحاماةها لالستشارات القانونية ركاوش عضو بمجموعة التحكيم بمكتب ذو الفقار، مدرس بكلية الحقوق جامعة عين شمس
 منى منصور/ الدكتورة
 )مصر( مكتب شحاته محامون ومستشارون قانونيون، مستشار
 عبد هللا الشهابي/ األستاذ

 )مصر( شريك مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية
 أحمد قطب/ األستاذ

 )مصر( مشاركوهمكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمي ومحامى بقسم تسوية المنازعات ،
 مناقشة عامة ۱۱٫۲٥:  ۱۰٫٥٥
 استراحة قهوة ۱۱٫٤٥:  ۱۱٫۲٥

۱۱
٫٤

٥
  :

۱۲
٫٥

٥
 

 محاكم الدولة وتنفيذ أحكام التحكيم: الخامسةالجلسة 
فيليب لوبولنجيه/األستاذ الدكتور:  الجلسة رئيس  

 ) ۱۹۸۳اتفاقية الرياض لسنة (۱۹۸٥طار اتفاقية نيويورك لعام إالدول العربية خارج  فيتنفيذ أحكام التحكيم العربية 

 حمزة حداد/ األستاذ الدكتور 
 )األردن(رئيس مركز القانون والتحكيم باألردن، وزير العدل األردني وأمين عام االتحاد العربي للتحكيم الدولي سابقاً 

 والرقابة القضائية التحكيميقواعد البوليس بين التطبيق 

 إسماعيل سليم/ الدكتور 
 )مصر( القاهرة - مشاركوهالتميمي ونور وسليم بالتعاون مع  المنازعات، مكتبشريك ورئيس قسم تسوية 
 ضوء أحدث األحكام القضائية السعودية فيتنفيذ أحكام التحكيم االجنبية 

 عبد السالم بن سليمان الربيش/ فضيلة الشيخ  
  )المملكة العربية السعودية(قاضي محكمة التنفيذ 

 مناقشة عامة ۱۳٫۲٥:  ۱۲٫٥٥
  استراحة غذاء ۱٤٫٥٥:  ۱۳٫۲٥

۱٤
٫٥

٥
  :

۱٦
٫۰

٥
 

 محاكم الدولة والطعن على أحكام التحكيم: السادسةالجلسة 
 دمحم أمين المهدى/ معالى المستشار/ السيد األستاذ: رئيس الجلسة 

نائب رئيس مجلس  -وزير شئون مجلس النواب والعدالة االنتقالية األسبق، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة اإلدارية العليا األسبق
 )مصر( محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

 نحو تحقيق العدالة: الرقابة القضائية ونهائية أحكام التحكيم

 نجالء نصار /الدكتورة 
 )مصر( مكتب نصار للمحاماة واالستشارات القانونية شريك،

أفريقيا فيالطعن على أحكام التحكيم   

 إيميليا أونيما/ الدكتورة 
 )نيجيريا –المملكة المتحدة ( جامعة لندن - ية الدراسات الشرقية واإلفريقيةكل SOAS  -كلية الحقوق، محاضر في القانون التجاري الدولي

بشأن االتفاق على اختيار القضاء المختص بنظر النزاع ۲۰۰٥لعام  الهايهل هناك مجال للمنافسة بين القضاء والتحكيم؟ خواطر حول اتفاقية   

 ياسين رباب/  األستاذة 
 )العراق -سويسرا ( جنيف في المدنية لمحاكما في وقاض جنيف، في للمحاماة وشركاه منتا بمكتب شريك

 مناقشة عامة ۱٦٫۳٥:  ۱٦٫۰٥

۱٦٫۳٥  :۱۷٫۰۰ 

 المالحظات الختامية للمؤتمر
 )مصر(مستشار قانوني بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي : داليا حسين/ الدكتورة

 
 دمحم عبد الرءوف/ األستاذ الدكتور

 


