لقانونيي منطقة البحر المتوسط
الملتقى السابع
ّ
العالقات األسرية في دول البحر األبيض المتوسط

بيروت
 23-22تشرين األول/أكتوبر 2015
في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف

لغات العمل :الفرنسية والعربية

الخميس  22تشرين األول/أكتوبر 2015
 :9:45 – 9:15استقبال وتسجيل المشاركين
 :10:45 – 9:45جلسة االفتتاح
كلمة رئيس الجامعة (للتأكيد)
غناجة ،عميد كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف
السيدة لينا ّ
سعادة السفير الفرنسي في لبنان (للتأكيد)

القاري
السيد جان فرنسوا دوبوس ،رئيس مؤسسة القانون ّ

السيد لوران دوجوا ،رئيس Acteurs du Droit à l’International

القاري في لبنان
توقيع اتفاقية الكرسي الجامعي للقانون ّ
تقديم األعمال:
القاري
السيد ميشال غريمالدي ،رئيس المجلس العلمي لمؤسسة القانون ّ

:11:15 – 10:45

حرة للمناقشة والصحافة
فترة ّ

القاري".
 :13:15 – 11:15طاولة مستديرة " :1القوانين الدينية والقانون ّ

تهدف هذه الطاولة المستديرة األولى إلى مقارنة الحلول القابلة للتطبيق من حيث الزواج في
بلدان حوض البحر األبيض المتوسط .وسوف تشكل فرصة للمقارنة بين القوانين العلمانية

والقوانين الدينية واختبار إمكانية التنسيق في ما بينها بتخطّي االختالفات الثقافية.
مديرة الجلسة:
المداخالت:

غناجة ،بروفسور (لبنان)
لينا ّ

ريموند بشور -صقر ،كاتبة عدل (لبنان)
بيار بيك ،كاتب عدل (فرنسا)
آن إليزابيث كريدفيل ،قاضية (فرنسا)
فاضل محفوظٍ ،
محام (تونس)
ماري كلود نجم ،بروفسور (لبنان)
ٍ
قاض (المغرب) (بانتظار خبر من مؤسسة القانون القاري)
كاتب عدل (الجزائر)

:15:00 – 13:30

الغداء

 :17:00 – 15:00طاولة مستديرة  " :2إنفاذ الق اررات العدلية بالنسبة للطفل".
تعالج هذه الطاولة بصورة خاصة مسألة القيام عبر الحدود بإنفاذ الق اررات المتعلقة بحضانة
األطفال وتنفيذ التزامات النفقة حيالهم.
مدير الجلسة:

هادي سليم ،بروفسور (فرنسا)

المداخالت:

ناتاشا باتلر( MAEDI ،فرنسا)
ٍ
قاض (لبنان)
رودني ضو،
ألبرتو غرانييري غاليلي ،كاتب محكمة (إيطاليا)
سمير كرفهانٍ ،
محام (األردن)
بيدروسو ليال ،كاتب محكمة (البرتغال)
باتريك سافار ،كاتب محكمة (فرنسا)

:20:00

عشاء احتفالي بدعوة من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت

الجمعة  23تشرين األول/أكتوبر 2015
 :12:00 – 10:00طاولة مستديرة  " :3إدارة ونقل الذمة العائلية".
تعالج هذه الطاولة األدوات التي تسمح لألشخاص الطبيعيين بتأمين إدارة ونقل الذمة
العائلية ،بما في ذلك أمالكهم المهنية (شركات) ،إن في المجال الداخلي أو في المجال
الذمة العائلية family
بتطور مفهوم مكاتب ّ
الدولي .وأهمية هذا الموضوع مرتبطة في لبنان ّ

المتكررة التي تطرحها الصناديق االئتمانية (.)trusts, fiducies
 officesوالمسائل
ّ

مدير الجلسة:

السيد إيرفيه لوكوييه ،بروفسور (فرنسا)

المداخالت:

فريديريك باربان ،كاتب محكمة التجارة (فرنسا)
باسكال إيدوٍ ،
محام (فرنسا)
أوليفيه غوسار ،كاتب عدل (فرنسا)
سيلفيا جيمينيز -ساليناس ،محامية (إسبانيا)

جورج جريجٍ ،
محام (لبنان)
صوفيا موريتادو ،كاتبة عدل (اليونان)
جمعية ( AJMJفرنسا)
كاتب عدل (تركيا)

الغداء

:13:30 -12:00

شر األمن القانوني
 :14:00 – 13:30عرض مؤ ّ
برونو دوفانس وجان لوي ديفوست
: 18:00 – 14:00

ورش عمل

: 16:00 – 14:00

ورش عمل – السلسلة األ ولى

الورشة  : 1الش راكة بين العام والخاص:
فيليب هنري دوتاي ،محا ٍم (فرنسا)
فياللي عثمان (أستاذ فرنسية )
الورشة  : 2ال ض رائب الدولية :
آن فوشيه ،محامية (فرنسا)
مهى بن نجم ،كاتبة عدل (لبنان)
الورشة  : 3األ تمتة :
أالن مارتير ،محا ٍم (فرنسا) للتأكيد
باسكال تويه ،كاتب محكمة (فرنسا)
سيباستيان كولّ يه ،كاتب عدل (فرنسا)
غيّ وم ديروبيه () LexisNexis
: 18:00 – 16:00

ورش عمل – السلسلة 2

الورشة  : 4مكافحة تبييض األموال والفساد :
سيبيل برناردان ،صندوق الودائع واألمانات
فيليب بوبيه ،كاتب محكمة التجارة (فرنسا)

الورشة  : 5الممتلكات الصناعية والفكرية :
جي رار سويسا ،كاتب محكمة (فرنسا)
ميشال بوبون ،مستشار في الملكية الصنا عية (فرنسا)
صالح س .مطر ،محا ٍم (لبنان)
الورشة  : 6العمليات المصرفية العابرة للحدود والضمانات :
أالن غوريو ،محامي شركات

:18:30 – 18:00

ملخص عام
ّ

:20:00

العشاء (دعوة غير عامة)

نجار ،بوفسورٍ ،
محام ،وزيرعدل سابق (لبنان)
السيد ابراهيم ّ

تنشر أعمال الملتقى

األعضاء المؤسسون:
المجلس األعلى للكتاب العدل

المجلس الوطني لنقابات المحامين
صندوق الودائع

الغرفة الوطنية لكتاب المحاكم
مؤتمر نقباء المحامين

المجلس الوطني لكتاب محاكم التجارة

المجلس الوطني لوكالء التفليسة
كهرباء فرنسا EDF

شنايدر إلكتريك Schneider Electric
توتال Total SA

فيوليا Veolia Environnement
فيفندي Vivendi

األعضاء بحكم وظائفهم:
و ازرة االقتصاد والمال

و ازرة الخارجية والتنمية الدولية

و ازرة العدل

مجلس شورى الدولة

محكمة التمييز
مجلس الشيوخ

الجمعية الوطنية

المجلس الدستوري

Fondation pour le droit continental
www.fondation-droitcontinental.org
contact@fondation-droitcontinental.org

2-14 rue des Cévennes
75015 – Paris

