
 الدولي حول ممارسات الوساطة  برنامج الملتقى

 2009جوان  16-15الجزائر في 

 

 "2009جوان  15"االثنين 

  استقبال المشاركين    -08:00

 * مراسيم االفتتاح    -09:30

 البحوث القانونية والقضائية.مدير مركز : زرتينيجمال بو السيد/ كلمة الترحيب:* 

 الملتقى افتتاح* 

 السيد/ الطيب بلعيز، معالي وزير العدل، حافظ األختام             

  استراحة 

 زرتينيبوتقديم الملتقى: السيد/ جمال    -10:00

 :ثقافة وإطار قانوني: الوساطة 
العربي  للمركز  ةمدير اإلدارة العام ،الجلسة: الدكتور/ حسين محمد )وزير مفوضإدارة  
 .جامعة الدول العربية( -لبحوث القانونية والقضائيةل

 

 .اإلطار القانوني والتنظيمي للوساطة في الجزائر 

العلمي لمركز البحوث  بالمحكمة العليا ورئيس المجلس رئيس غرفة ،عبد السالميب السيد ذ             

 .والقضائية )الجزائر( القانونية

  دراسة سوسيولوجية وتاريخية للوساطة في الجزائر 

باحث وعضو بالمجلس العلمي لمركز البحوث القانونية  ،الالوي حسينعبد السيد/ 

 والقضائية.

 د في مادة الوساطةحالتشريع العربي المو. 

 أستاذة في الحقوق ومحامية )لبنان(. ،وسيط قضائي، نائلة قمير عبيدالسيدة/ 

 .الوساطة في قانون اإلتحاد األوربي، مبادئ وأخالقيات 

 بروفيسور في القانون وباحث في المركز الوطني للبحث العلمي )فرنسا(، السيد/ جاك فاجي

  حدود وشروطاالتفاقيةالوساطة :. 

 وسيط ومستشار قانوني )الجزائر/سويسرا( السيد/ أحمد عواد:



 مناقشة   -12:00

 الغذاء    -13:00

  السيد/ جاك فاجي إدارة الجلسة: :الفاعلون في ميدان الوساطة   -14:30

  .اإللتحاق بمهنة الوسيط في الجزائر 

 نية بوزارة العدل )الجزائر(مدير الشؤون المد السيد/ أحمد علي صالح،            

   .دور القاضي السويسري في الوساطة 

  ، قاضي سويسرااني بالديالسيد/ جولي              

 .الوساطة القضائية في النزاعات المدنية بانجلترا من منظور قاضي 

 طانيا(ي، قاضي )برالسيد/ رونالد دادلي              

 عرض شريط فيديو حول موضوع ترقية الوساطة 

 وسيط )إسبانيا(ومحامي  وس:نيبالسيد/ فرناندو إس             

 استراحة  -16:00

  ور المحامي في إنجاح الوساطة.د 

 )سويسرا( السيد/ جون جايفي سويسرا:            

 )الجزائر( السيد/ فريد بن بلقاسمفي الجزائر:            

  تكوين وتخصص الوسيط السويسري 

 )سويسرا( ن كاترين سالبارجآالسيدة/            

 الوساطة. تقنيات 

 )سويسرا( ن كاترين سالبارجآالسيدة/            

 مناقشة  -18:30

 العشاء  -20:15

 

 

 



 "2009جوان  16الثالثاء "

 السيد/ ذيب عبد السالم :إدارة الجلسة مجال الوساطة:  -09:00

  مكانة الوساطة في تسوية النزاعات التجارية في التشريع اللبناني 

 رئيس محكمة االستئناف بيروت ورئيس معهد الدراسات القانونية )لبنان( السيد/ سامي منصور،         

   .الوساطة والنزاع اإلداري 

، مستشارة بمجلس الدولة وقاضي باحث بمركز البحوث القانونية شفيقة صاولة/ بن ةالسيد           

 والقضائية .

  .الوساطة في النزاعات البنكية والتأمينات في القانون التونسي 

 ، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية )تونس(السيد/ نقاش نبيل           

   ببريطانيا. العماليةالوساطة في المنازعات 

 ا(لتر)انج سيالسيد/ كاليف لو            

 القسم المتخصص في الوساطة باألردن 

 قاضي بالمحكمة العليا باألردن. زة،نالسيد/ باسل أبو ع             

 استراحة   -10:45

  .الوساطة في منازعات شؤون األسرة في التشريع المغربي 

 نائب رئيس قسم قضاء األسرة، بالدار البيضاء )المغرب( ،مزاويرة السيدة/ نادي            

  الوساطة في منازعات الملكية الفكرية 

 .، وسيط ومستشار قانوني )الجزائر/سويسرا(السيد/ أحمد عواد           

 الوساطة في المادة الجزائية بفرنسا 

 العلمي )فرنسا(، بروفيسور في القانون وباحث في المركز الوطني للبحث السيد/ جاك فاجي

 مناقشة -12:15

 توصيات -12:30

 مدير مركز البحوث القانونية والقضائية.جمال بوزرتيني:  السيد/كلمة اختتام الملتقى:  -13:00

       الغداء -13:15


