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 الحلقة التاسعة من منتدى الوساطة

  Time to ACT Time to ACT عقد ورشتي عمل ضمن مشروععقد ورشتي عمل ضمن مشروع

 الحلقة الثانية من منتدى التحكيم

تم عقد الحلقة التاسعة من منتدى الوساطة بعنوان: " الوساطة بين القانون والتطبيق في الواقع اللبناني" بتاريخ 4 - 01 - 2023

والذي استضاف األستاذة المحامية منى حنا من لبنان وهي ُمؤسسة ومديرة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق. أدارت اللقاء

األستاذة المحامية فاتن بن األمين المحامية لدى التعقيب وخبيرة الوساطة، وتم التركيز عىل قانون الوساطة اللبناني من خالل

التطرق ألول قانون منظم للوساطة في لبنان هو القانون رقم 82 صادر بتاريخ 10/10/2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمّية العدد

45 الصادرة بتاريخ 18/10/2018. والقانون الجديد عدد 286 الذي تم اقراره بـ14 /04/2022 اسرع تشريع في تاريخ القوانين في الدولة
اللبنانية وهو المنظم للوساطة االتفاقية. وقد تطرقت اىل اإلشكاالت التي اعترضت الفرقاء ليرى هذا القانون النور واىل أهمية
القانون التي تكمن من جهة في تعزيز وظيفة الوساطة التي تعتبر من أهم أبرز الوسائل البديلة حّل النزاعات، وتعزيز السلم

االجتماعي.

تم عقد الحلقة الثانية من منتدى التحكيم بعنوان: شرط التحكيم في عقود العمل الفردية من منظور التشريعات العربية" بتاريخ 18 -

01 - 2023 والذي استضاف كًال من  الدكتور عمر السكتاني من المملكة المغربية والدكتور  محمد أبو رميلة من فلسطين. أدارت اللقاء
األستاذة المحامية هبه ذوقان وهي محكم معتمد لدى مؤسسة ACT لحل النزاعات وعضو في اللجنة القانونية للمؤسسة.  وتم

التركيز عىل عدة تساؤالت من أهمها: بيان مفهوم عقد العمل الفردي والمنازعات التي تنشأ عن هذا العقد ومن ثم التطرق إىل مدى
صحة إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية وتسليط الضوء عىل فكرة النظام العام الواردة في قانون التحكيم ومدى ارتباطها

في القواعد االلزامية الواردة في قانون العمل والتي تمثل الحد األدنى من الحقوق للعامل وذلك كله من منظور التشريع المغربي

والفلسطيني ومناقشة اآلراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لشرط التحكيم في عقود العمل الفردية ومن ثم اإلشارة إىل االجتهادات

القضائية الفلسطينية واإلشكاليات التي نشأت عن هذا الموضوع. 
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عقد مقابلتين إذاعيتين ضمن مشروع إرث فلسطينعقد مقابلتين إذاعيتين ضمن مشروع إرث فلسطين

الدورة التدريبية االحترافية للوساطة والتحكيم في النزاعات األسرية
أعلنت مؤسسة ACT لحل النزاعات عن الدورة التدريبية االحترافية للوساطة والتحكيم

في النزاعات األسرية. لالطالع عىل كتيب اإلعالن والتفاصيل انقر عىل األيقونة التالية: 

https://actconflictresolution.org/news-activities/3124.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3222.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3254.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3476.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3124.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3222.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3476.html
https://actconflictresolution.org/news-activities/3254.html
https://www.facebook.com/Act.Jerusalem/videos/2502618279888606
https://www.facebook.com/Act.Jerusalem/videos/520797476737720
https://www.facebook.com/Act.Jerusalem/videos/2502618279888606
https://www.facebook.com/Act.Jerusalem/videos/520797476737720
https://actconflictresolution.org/courses/3209.html

