ورقة تقنٌة عن الملتقى الدولً حول:

"االسثثمار وتسوية منازعات اجتلارة احبلرية"
تقدٌم :
حعد الخجارة الدولیت مً أھم الزوافد التي یزجكش علیھا الاكخصاد الىطني ألي بلد مً بلدان العالم ،حيث أشارث إحصائیاث
مىظمت الخجارة الدولیت إلى أن أكثر مً  %09مً الخجارة الدولیت جخم عبر املالحت البحزيت .هذه الحزكيت الكبحرة املخمثلت في الحجم
الھائل مً البضائع التي جحخضنها مخخلف مىاوئ العالم ال جخم بطالمت في غالب ألاحیان ،بل جخىلد عىھا مىاسعاث كثحرة و مخىىعت
بحن أطزاف الزحلت البحزیت.
وكد أضحذ املحاكم اليىم غحر كادرة على إیجاد الحلىل املىاضبت ملثل ها جه الجزاعاث هظزا ،مً جهت لللت مىاردها
البشزيت،والفخلارھا مً جهت ثاهيت إلى املهؤهالث و الكفاءاث اللادرة على جدبحر و حطىيت مثل هذه الجزاعاث بالدكت
املطلىبت،فاللجىء إلى اللضاء العادي في مثل ھذه املىاسعاث باث غحر مزغىب فيه ،أمام وجىد مزاكش ومهؤضطاث جحكیمیت
مخخصت ،
واملرغزب كرغحره مً الدول بادر إلى إوشاء ھیئاث جحكميت جلجأ إلیھا أطزاف الجزاع باخخیارھا مً كبيل "املزكش الدولي للىضاطت و
الخحكيم بالزباط "CIMAR .فالخحكيم كان دائما وال سال هى الىضيلت التي ارجضاها املجخمع الدولي والعاملحن فى هذا املجال
ً
لدطىيت مثل هذه املىاسعاث بعيدا عً ضلطت املحاكم بالنسبة للتجارة الدولية.
وهظزا ملىكع املرغزب الجيى –ضياس ي والجرغزافي على مفترق الطزق البحزيت وممزاتها الدوليت (مً البىغاس إلى رأص الزجاء الصالح
)عالوة على ما أصبح ًخىفز عليه املرغزب مً مىاوئ دوليت وإكليميت ،جهؤهله ليكىن مىصت للخبادل الخجاري البحزي إلاكليمي
والدولي،
وإدراكا مىا كمزكش ًحخضً "غزفت دوليت للخحكيم البحزي" ضمً مكىهاجه البييىيت  ،ويخخص في حل الجزاعاث وجدبحرها مهما
كاهذ طبيعتها وطىيت كاهذ أو دوليت ،فاهه ًخطلع أًضا أن ًكىن املرغزب مىصت للخحكيم الدولي ،وياخذ حصخه مً ضىق الخحكيم
والخجارة الدوليحن ،خاصت وأن الجزاعاث البحزيت بطبيعتها هي هشاعاث دوليت ،كما هى حال العملياث الخجاريت التي جيشأ عنها.
ولخلزيب الفاعلحن الاضدثماريً وإلاداريحن ورجال العمال واملهىيحن مً هذا املعطى ،فإن(غزفت الخحكيم البحزي الدوليت )الخابعت
ملجمىعت للمزكش ضدىظم بمعيت شزكاء املزكش ملخلى دولي بمدًىت الداخلت حىل:

" االسثثمار وتسوية منازعات اجتلارة احبلرية"

الجهة المنظمة:
المركز الدولً للوساطة والتحكٌم بالرباط
(غرفة التحكٌم البحري الدولٌة لدى المركز)
تارٌخ الملتقى الدولً 71 :و  71ماي 1071
المكان :مدٌنة الداخلة

الشركاء المؤسساتٌٌن المركزٌٌن:

















وزارة العدل
االمانة العامة للحكومة
وزارة النقل والتجهٌز واللوجستٌك (بعد الموافقة)
وزارة الصناعة و التجارة و االستثمار واالقتصاد الرقمً
وزارة التجارة الخارجٌة؛(بعد الموافقة)
وزارة الفالحة والصٌد البحري؛ (بعد الموافقة)
الوكالة الوطنٌة للموانئ واللوجستٌك
مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري
مدٌرٌة المالحة التجارٌة
الوكالة الوطنٌة النعاش التشغٌل و الكفاءات
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال-القنٌطرة
فرٌق التحكٌم السعودي
المعهد العالً للدراسات البحرٌة بالدار البٌضاء
الجمعٌة المغربٌة للمصدرٌنASMEX
االبناك المغربٌة  :البنك الشعبً ،التجاري وفاء بنك وBMCE
شركات التامٌن AXA AGMA Mac LEAN DERMAR:

الشركاء المحلٌٌن:























والٌة جهة الداخلة وادي الذهب
مجلس جهة الداخلة -وادي الذهب؛
عمالة إقلٌم أوسرد
رئٌس المجلس االقلٌمً ألوسرد
رئٌس المجلس االقلٌمً لوادي الذهب
المجلس البلدي للداخلة
وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة باالقالٌم الجنوبٌة
شركة فوس بوكراع – العٌون
شركة النقل البري والبحري العاملة باألقالٌم الجنوبٌة
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب
غرفة الصٌد البحري الوسطى -الجنوبٌة ؛
المندوب الجهوي للصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمً .بالداخلة
محكمة االستئناف بالعٌون
المحكمة االبتدائٌة بجهة الداخلة وادي الذهب
المندوب الجهوي للصٌد البحري بالداخلة
مندوب التعاون الوطنً للداخلة
مركز االستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب
رئٌس الجمعٌة الصناعٌة للموارد البحرٌة بجهة وادي الذهب الكوٌرة AIPMOD
رئٌس الجمعٌة المهنٌة للوحدات الصناعٌة لحماٌة وتثمٌن المنتوجات البحرٌة لوادي الذهب الكوٌرة APMOD
رئٌس جمعٌة ASSIAP-SUD
شركة Atlas-pélagique Dakhla Golden Pélagique Dakhla

محاور الندوة:

المحور األول :التحكٌم ودوره فً فض منازعات التجارة البحرٌة؛
المحور الثانً :خصوصٌة التحكٌم فً المنازعات البحرٌة؛
المحور الثالث  :التحكٌم البحري فً االتفاقٌات الدولٌة؛
المحور الرابع :التحكٌم فً مجال التأمٌن البحري؛
المحور الخامس :التحكٌم فً عقود اللوجستٌك والنقل البحري؛
المحور السادس :تنفٌذ األحكام التحكٌمٌة فً النزاعات التجارة البحرٌة.
الجهات المرتقب دعوتها:









مراكز التحكٌم العربٌة واإلفرٌقٌة والدولٌة؛
مؤسسات االئتمان فً التجارة البحرٌة؛
مؤسسات الموانئ العربٌة واإلفرٌقٌة واألوروبٌة؛
مراكز وهٌئات التحكٌم البحري فً فرنسا؛ اسبانٌا  ،سوٌسرا  ،برٌطانٌا
الشركات والمقاوالت العاملة فً التجارة والمالحة البحرٌة
جمعٌات ومكتري السفن التجارٌة عبر القارات
المعهد العالً للتكوٌن البحري بالدر البٌضاء

المدعوون المشاركون:























المحامون والباحثون القانونٌون وممثلو شركات المالحة البحرٌة وشركات النقل البحرى؛
الوزارات والمؤسسات العمومٌة والخاصة؛
المستشارون القانونٌون فً مختلف المؤسسات والهٌئات العامة والخاصة؛
سلطات الموانئ فً بعض الدول العربٌة واالجنبٌة .
ادارات الجمارك
المهندسون واألطر البنكٌة ومدراء شركات التأمٌن؛
شركات التصدٌر واالستٌراد؛
المنظمات المهنٌة العامل فً مجال التجارة واللوجستٌك والنقل والتامٌن البحري؛
شركات الوكالء البحرٌٌن  .شركات الوسطاء البحرٌٌن  ,شركات النقل البحري؛
الجمعات والمعاهد العلمٌة والبحرٌة للدراسات والتكوٌن ومكاتب الخبرة
الوكالء المالحٌون؛
المشتغلون فً الشحن والتفرٌغ
المصدرون والمستوردون
اخصائً فً قانون التجارة؛
العاملون فً البنوك (وسائل االعتمادات المستندٌة)
موظفو الشركات والنقل البحري والبري
ربابنة وعمال السفن الخاصة بالشحن البضائع
موظفو الموانئ ؛
شركات التأمٌن البحري
العاملون فً صٌاغة البٌع والشراء الدولٌة؛
أصحاب المستودعات العامة والخاصة.

المركس الدولي للىساطة والتحكيم بالرباط
العنىان ، 1 :زنقة غاندي  ،ص.ب - 131الرباط – المغرب
الفاكس 0537703166 :الهاتف0663762456 /0669018125 :
البريد االلكتروني:cimarmaroc@gmail.com
المىقع االلكترونيwww . cimar-maroc.org

Centre International de Médiation et d’Arbitrage à Rabat
Adresse : 1, rue Ghandi, 10000 Rabat- Maroc BP: 131.

Tél :0669018125/ 0663762456 Fax : (212) 0537703166
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