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برنامج المؤتمر
اليوم ما قبل األول :اإلثنين الموافق  3ابريل 2017
17.00 : 12.00
17.30 : 16.30
20.30 : 18.30

تسجيل المشاركين بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولى
مسابقة هيئة التحكيم الصورية /التمثيلية لممارسي التحكيم األفارقة من الشباب (ينظمها مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي)
حفل استقبال برعاية مكتب ويلمر هيل  -بريطانيا

اليوم األول :الثالثاء الموافق  4ابريل 2017
9.30 : 8.00
9.45-9.30

10.00-9.45

10.10-10.00

10.25-10.15

11.00-10.30
11.20 : 11.00

تسجيل المشاركين بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولى
الجلسة االفتتاحية
كلمة الترحيب بالحضور
السيد الدكتور /إسماعيل سليم
مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر)
الكلمات االفتتاحية
معالي األستاذ الدكتور /نبيل العربي
ً
رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،األمين العام لجامعة الدول العربية سابقا (مصر)
األستاذ /مصطفى الجندي
رئيس لجنة الشئون االفريقية بمجلس النواب المصري (مصر)
عرض للمشروع البحثي بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية المعنون "التحكيم في أفريقيا"
الدكتورة /إيميليا أونيما
كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في لندن ،محاضرة كبيرة بقسم الحقوق بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية ،جامعة لندن (المملكة المتحدة
– نيجيريا)
المتحدث الرئيسي
المستشار /محمد أمين المهدى
وزير شئون مجلس النواب والعدالة االنتقالية األسبق ،رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة اإلدارية العليا األسبق (مصر)
استراحة الشاي وصورة جماعية
الجلسة األولى :السنة الثانية :تحديث بخصوص مؤسسات التحكيم في أفريقيا
رئيس الجلسة :السيدة/ألكسندرا (زاندر) كير ميز
مركز القانون لجامعة جورج تاون (الواليات المتحدة األمريكية)
السيدة /ندانجا كاموا ،األمين العام لمحكمة لندن للتحكيم الدولي -مركز موريشيوس للتحكيم الدولي ( LCIA-MIACموريشيوس)

13.30-11.30

السيد /كيزيتو بيو ،مدير وشريك بمكتب بيو وشركاه للمحاماة (غانا)
دكتور/فيدال ماسنجو ،عضو مجلس اإلدارة والنائب األمين العام بمركز كيجالي للتحكيم الدولي (رواندا)
السيدة /ديلين بويكيس ،المدير التنفيذي لمركز أفريقيا لوسائل تسوية المنازعات البديلة )( (Africa ADRجنوب أفريقيا)
دكتورة /داليا حسين ،مستشار قانوني بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي( ،مصر)
السيد /تولو أوباموروه ،المستشار العام المساعد ،محكمة التحكيم بالجوس (نيجيريا)

14:40 : 13.30

السيد /هشام زجرارى ،األمين العام لمركز الدار البيضاء للوساطة والتحكيم الدولي (المغرب)
السيد /نارسيس أكا ،األمين العام لمركز التحكيم التابع لمحكمة العدل المشتركة والتحكيم بمنظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا-
"األوهادا " (كوت ديفوار)
استراحة غذاء
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الجلسة الثانية :موقف الحكومات األفريقية من التحكيم
رئيس الجلسة :القاضي إدوارد تورجبور
نائب رئيس مجلس المستخدمين األفارقة للتحكيم الدولي بلندن (كينيا ،غانا)

17.45-14.45

السيدة /ماريان حسن ،رئيس المستشار القانوني ،مكتب رئيس الوزراء ،بحكومة الصومال االتحادية (الصومال)
الدكتور /توندي أجبدى ،الشريك المدير ،مكتب أجبادى وشركاه (نيجيريا)
األستاذة الدكتورة /نجالء نصار ،الشريك الرئيسي ،مكتب نصار (مصر)
السيدة /بينتو بولي جيبو ،األمين العام الدائم ،مركز واجادودو للتحكيم والوساطة والصلح (بوركينا فاسو)
السيد  /عثمانو سادجيو ،رئيس المركز الدائم للتحكيم والوساطة ،التابع للمركز األفريقي للقانون والتنمية )( (CADEVالكاميرون)
السيد /بول نجوسو ،شركة نجوسو لالستشارات العقارية (كينيا)
البروفيسور /ديفيد باتلر ،جامعة ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)
السيد  /بكري محمد أبكر ،رئيس مجلس إدارة مركز العيان للتحكيم وتسوية المنازعات (السودان)
حفل استقبال برعاية كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن

20.00 : 18:00

اليوم الثاني :االربعاء الموافق  5ابريل 2017

الجلسة الثالثة :المائدة المستديرة مع األونسيترال

11.00-09.30

تناقش المائدة نصوص األونسترال المتعلقة بالتحكيم وتبني الدول األفريقية لها
المشرف :د إيميليا أونيما ،كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن لندن
الدكتور /جاستون كنفاك دواجانى ،رئيس جمعية تعزيز التحكيم في أفريقيا )( (APAAالكاميرون)
ممثل عن األونسيترال ()...
الدكتور /محمد عبد الرءوف ،محام ،مكتب عبد الرءوف (مصر)
السيدة /دوين رودس فيفور ،الشريك المدير بمكتب دوين رودس فيفور وشركاه (نيجيريا)
الدكتور كنيدي جاستورن ،األمين العام للمنظمة القانونية االستشارية لدول آسيا وإفريقيا (الهند-تنزانيا)
الدكتور جيمي كودو ،محام ،مكتب كودو للمحاماة ،منطقة أوهادا (فرنسا -بنين)
السيد جيمي مويانجا ،المدير التنفيذى لمركز التحكيم وتسوية المنازعات )( (CARDERأوغندا)
السيد جوناثان ريبلي إيفانز ،مدير تسوية المنازعات ،مكتب كليف ديكر هوفماير (جنوب أفريقيا)
استراحة شاي

11.15 : 11.00

الجلسة الرابعة :المناخ القانوني لتحكيم االستثمار

13.30-11.20
14.45 : 13.30

تناقش الجلسة سهولة ممارسة األعمال في أفريقيا ،ومناخ االستثمار ومشاركة الدول األفريقية في مجال تحكيم االستثمار
رئيس الجلسة /السيدة  /روز رامو ،باحثة -برنامج فولبرايت  -كلية الحقوق -جامعة غانا (غانا)
السيد /تسيجايي لوراندو ،محام ،مكتب شيرمان سترلنج (المملكة المتحدة -فرنسا)
السيدة /روكيا باروتى ،مؤسسة ومديرة منظمة التوعية القانونية الدولية بإفريقيا )( (AILAبريطانيا-تنزانيا)
البروفيسور /بول إيدورنيجى ،أستاذ بالمعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة (نيجيريا)
الدكتور  /كريسباس نايومبى ،محاضر في القانون بجامعة بيدفوردشير (بريطانيا)
السيد /آيك ايهيريب :أستاذ زائر في مركز الدراسات القانونية الدولية ،سالزبورج (بريطانيا  -نيجيريا)
السيد  /أوكوارا أونواماحبو ،محام دولي ،مكتب آرينت فوكس (الواليات المتحدة األمريكية -نيجيريا)
السيد /كريم يوسف ،مؤسس والشريك المدير ،مكتب يوسف وشركاه (مصر)
األستاذ الدكتور /وليد بن حميدة ،أستاذ القانون بجامعة إيفري (فرنسا -تونس)
استراحة غذاء

الجلسة الخامسة :وجهات نظر من خارج أفريقيا

16.30-14.50
16.40-16.30

رئيس الجلسة :البروفيسور إيمانويل جايار
شريك ،مكتب شيرمان سترلنج
األستاذ /سوندرا راجو ،مدير مركز كوااللمبور اإلقليمي للتحكيم (ماليزيا)
السيد /كمال شاه ،شريك ،مكتب ستيفنسون هاروود (بريطانيا)
السيد /ستيفن فينزيو ،شريك ،مكتب ويلمرهيل (المملكة المتحدة)
السيدة/ألكسندرا (زاندر) كرر ميز ،مركز القانون لجامعة جورج تاون (الواليات المتحدة األمريكية)
السيد /بايجو فاسانى ،شريك بمكتب جونز داي( ،المملكة المتحدة – الواليات المتحدة األمريكية)
أستاذ /أنطونيو كريفيالرو ،محام ،مكتب بونيليردى (إيطاليا)
استراحة قصيرة
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17.45-16.45

ردود المحامين العموم ومن الوزراء من مختلف الدول االفريقية
رئيس الجلسة :بايو أوجو ،مدير المركز الدولي للتحكيم والوساطة بأبوجا (نيجيريا)
القاضي /مصطفى البهبيتى ،مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية (مصر)
السيد أبو بكر ماالمي ،النائب العام النيجيري وزير العدل (نيجيريا)
األستاذ جيتو مويغاي ،النائب العام الكيني (كينيا)

18.05-17.50
22.00-19.30

المالحظات الختامية -الدكتور إيميليا أونيما ،كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن
العشاء الختامي برعاية الرئيس بايو أوجو ،المركز الدولى للتحكيم والوساطة ،أبوجا

الكلمة بعد العشاء :البروفيسور /سوندرا راجو ،مدير مركز كوااللمبور اإلقليمي للتحكيم ،ماليزيا
المقرران :الدكتور جان آالن بندا والدكتور برينس أولوكوتور

رسـوم االشـتــراك بالمؤتمر بدون إقامة
 175دوالرا أمريكيا أو  2800جنيها مصريا
ويشمل :حضور يومي المؤتمر ،استراحتي القهوة ،وجبتي غذاء والمواد العلمية للمؤتمر .ويحق للمشاركين حضور حفل االستقبال والعشاء الختامي
بشرط تأكيد الحضور في استمارة التسجيل

طرق سداد رسم التسجيل:




نقدا ً
شيك مقبول الدفع يحرر لصالح مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
تحويل بنكي مباشر (بيانات حساب البنك):
الجنيه المصري  ، 62 - 20310212421 - 82الدوالر األمريكي  62 - 20310212424 - 73سويفت كود )(QNBAEGCX
بنك قطر الوطني االهلي  QNB -فرع الكامل محمد  -الزمالك – القاهرة

ملحوظة هامة:
 في حالة التحويل البنكي المباشر يرجى التأكد من أن الرسوم البنكية للتحويل ال يتم خصمها من إجمالي المبلغ المحول إلى حساب المركز،
مع مراعاة موافاة المركز بنسخة من أمر التحويل لمتابعة استالم المبلغ المحول مع البنك وموافاتكم بتأكيد استالم المبلغ الحقا ً
 نحيطكم علما ً أن المركز بصفته منظمة دولية تعمل في مصر يتمتع باإلعفاء من كافة الضرائب المباشرة بموجب القرار الجمهوري رقم
1987/399

استمارة التسجيل
برجاء ملء االستمارة المتاحة على الرابط اإللكتروني:

https://goo.gl/forms/RmR2kEySGtXQEttB2
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اإلقامة


فندق سوفيتيل الجزيرة (خمس نجوم)
http://www.sofitel.com/gb/hotel-5307-sofitel-cairo-nile-el-gezirah/index.shtml

 180دوالرا أمريكيا للغرفة المفردة في الليلة ،و 200دوالر للغرفة المزدوجة في الليلة .متضمنا ً المبيت ووجبة اإلفطار ويشمل كافة الضرائب
والخدمات .لالستعالم والحجز برجاء االتصال باألستاذ /عمرو الطايل - 0020227373737 :داخلي.8721 :
فاكس 0020227398298 :بريد إلكتروني . H5307-SL3@Sofitel.com


فندق ماريوت القاهرة (خمس نجوم)

http://www.marriott.com/hotels/travel/caieg-cairo-marriott-hotel-and-omar-khayyam-casino/?scid=bb1a189afec3-4d19-a255-54ba596febe2

 128دوالرا أمريكيا للغرفة المفردة في الليلة ،و 174دوالرا للغرفة المزدوجة في الليلة .متضمنا ً المبيت ووجبة اإلفطار ويشمل كافة الضرائب
والخدمات .للحجز برجاء ملء االستمارة المتاحة على الرابط التاليhttps://goo.gl/forms/Ub4KJOOmMfdnFKyl2 :
لالستعالم برجاء االتصال بالسيدة /رانيا عبد الحميد .تليفون  – 0020227351333بريد إلكتروني conferences@crcica.org


فندق نوفوتيل القاهرة( -البرج) (أربع نجوم)

http://www.accorhotels.com/
 80دوالر أمريكي للغرفة المفردة في الليلة ،و 100دوالر للغرفة المزدوجة في الليلة .متضمنا ً المبيت ووجبة اإلفطار ويشمل كافة الضرائب
والخدمات .لالستعالم والحجز برجاء االتصال باألستاذ /كريم أحمد .تليفون  – 0020227356725بريد إلكترونيH6600@accor.com :

لمزيد من المعلومات:
إدارة المؤتمرات والعالقات الخارجية مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
 1شارع الصالح أيوب  -الزمالك  -الدور السادس  -القاهرة
ت - )00202( 27351333/ 5 /7:فاكس)00202( 27351336 :
بريد إلكتروني - Conferences@crcica.org :الموقع اإللكترونيwww.crcica.org :

