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  رئيس جامعة بريوت العربية 

  يف حفل افتتاح مؤمتر التحكيم الدويل
  ٥١/٤/٢٠١٠خلميس ا

  ممثالً مبعايل األستاذ بطرس حرب وزير العمل صاحب الرعاية دولة رئيس جملس الوزراء السيد سعد احلريري
  أصحاب املعايل والسعادة

  أيها احلفل الكرمي
ت جامعة بريوت العربية مبرور مخسني عاماً على إنشائها يأيت هذا املؤمتر اليوم ليشكل عالمة بـارزة  يف أوج احتفاال

  .على مسار النشاط العلمي الذي يشهده لبنان، وعاصمته بريوت، مهد األجبدية وملتقى احلضارات والثقافات
اركة مع اهليئة العربيـة للتحكـيم وجمموعـة    وإنه ليشرف اجلامعة أن ينعقد يف رحاا هذا املؤمتر الذي تنظمه باملش

االقتصاد واألعمال، والذي يضم خنبة رفيعة ومرجعيات وطنية ودولية من كبار رجال القانون، وقد اختري له موضوع 
تعديل قواعد حتكيم اليونسترال يف ضوء جتربة " التنمية، أال وهو حيتل أمهية عملية وتطبيقية ذات تأثري هام يف حركة 

  ". عاماً، نظرة إىل املستقبلثالثني
ية وعامة ال يهتم ا املتخصصون وحدهم بل يهتم ا أيضاً غريهم وسيلة حلل املنازعات أصبح ظاهرة عاملكفالتحكيم 

من غري املتخصصني الذين جيدون يف هذا القضاء البديل، سبيالً للخروج من بطء التقاضي وتعقد إجراءاته أمام حماكم 
هو السبيل إىل ادخار جهد املتقاضني ناهيك عن ختفيف العبء الواقع على كاهل احملاكم الناتج عـن   الدولة، ويبقى

  .تكديس املراجعات القضائية، وانتهاء بوصول املتقاضني إىل حقوقهم يف وقت مالئم
د واالسـتقرار،  فثقافة اللجوء إىل التحكيم كطريق بديل عن القضاء حىت يف إطار العالقات الوطنية آخذة يف االزديا

  .خاصة بالنسبة للتحكيم غري املؤسسي
والنجاح الذي حيظى به التحكيم اآلن يرجع يف املقام األول إىل اجلهد املبذول الذي قامت به خنبة من املتخصصني يف 

  .وفلسفته ودوره ومزاياه ن مل يدخروا جهداً يف إبراز أمهيتهإطار التحكيم والذي
وافقة العديد من هذه النخبة من أساطني التحكيم يف العامل باملشاركة يف هذا املؤمتر، تلك وقد تشرف املؤمتر املاثل، مب

  .املشاركة اليت تعد دون أدىن شك أهم العوامل الرئيسية للنجاح املرتقب ألعماله بإذن اهللا
 هذا املؤمتر اهلـام  إلقامة ودعم، مادياً ومعنوياًوال يفوتين يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل من كل من آزر 
  .والشكر اجلزيل لراعي مؤمترنا هذا دولة الرئيس سعد احلريري، وفقه اهللا

  .التوفيق والسداد يف إمتام أعمالهلمؤمتر متمنياً ل
  وفقكم اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


